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عب!إوريجميهر

بميهواللهالمؤلتميىبرسول!لصححإيى



الرجلهدا

عمر"بناللهعبدالدنياعنلنفسهقريششبابأملكمن"إن

مسعودبناللهعبد

اللهعبدإلاتها،مالأوالدنيابهمالتقدإلااخدارأيت"ما

عمر"ابن

اللهعبدبنجابر

أحدالأرضفيوما،ماتيومعنهاللهرضيعمرابن"مات

منه"عملهبمثلوجلعزاللهألقىأنإلئياخب

المسيببنسميد

فيالأعلاماخد،الفقيهالمدنيالعدويالرحمنعبد"أبو

كانوممن،الرضوانبيعةأهلمنوهو،والعملالعلم

الاماممثلوجودمعالحكمينيوملذلكفعينللخلافةيصلح

عنهما-اللهرضيونحوهما-سمد،المراقوفاتحعلي،

بالصلاخ".ووصفه!النصيعليهأثنى،جمةومناقبه

الذهيالامام





هةاف

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الدين،يومإلىبإحسانلهموالتابعين،وأصحابهآلهوعلى

وبعد:

أعملوأناميمونا،مباركازمناالخطاببنعمرمععشتفقد

نايفالشيخالكريمأستاذيمع)1(سيرتهعنكتابتحقيقفي

معنايتردد(الله)عبدابنهاسموكان-تعالىالله-حفظهالعباس

كلبهايعتزوالتي،العظيمةعمرسيرةفصولنتابعونحنكثيرا

مسلم.

فيأسهمأنرأيت(؟المسلمينأعلام"سلسلةظهرتولما

تجليةطريقعنالاسلامإلىالدعوةإلىالهادفالعملهذا

والعلما.؟والعظما.الأبطالحياةوإظهار،الاسلاميالتاريخ

وما،وقوتهوصفائهعزتهفيالدينلهذاحيةنمانجكانواالذين

ويهتدىبنورهميستنارالأمةهذهسما.فينيرةكواكبزالوا

"الخطاببنعمربنالله"عبدعنالكتابةفاخترت.بهديهم

عنهما.اللهرضي

أ.الجوزيلابن،عنهاللهرضيالخطاببنعمر"سيرةكتابهو)1(



"عبدلسيرةالعريضةالخطوطأضعوأناعينينصبووضعت

،المبكرةالصحبةذي"الله"عبدشخصيةأبرزأنعمر!،بنالثه

أوضحوأن،الصالحةوالرجوله،ادلهعبادةفيالناشىءوالشباب

رضيالخطاببنعمروبأبيه،عطمحمدسيدنابنبيهتأثرهمذى

عنهالله

القويةعمرشخصيةأن"الله"عبدأخبارأتتبعوأناوجدتوقد

التربيةحيثمنا!برابنهحياةفيواضحاتأثيراأثرتالعظيمة

الشخصية،هذهسيرةمناللهعبدورثهماجإنبإلى،والتوجيه

المسيب:بنسعيدقالحتىبها؟التشبهدائماومحاولته

بنسلمةأبووقال")1(-ادلهعبدبعمرعمرولدأشبه"كان

وعن!)3(أبيهمثلالفضلفيوهوعمرابن"مات:الرحمنعبد

منفلاةفيفصيلهاأضلتناقة"ما:قالأبيهعنأسلمبنزيد

")3(.الخطاببنلعمرعمرابنمنلأثرهابأطلبالأرض

عنبهاينفردتجعلهخإصةبصفاتيتمتع"ادله"عبدووجدت

ومنيك!رواللهلرسولصحبتهمنعنهاللهرضياكتسبهاعمر؟

فيالصحابةلكبارملازمتهومن،الإسلاملنصرهالمبكرجهاده

الخبرةفيهاكتسبالذيالطويلعمرهومن،ومكةالمدينة

التيخلافتهومدة،المدهشةأبيهشخصيةولكن،والتجربة

عنالحجببعضالأضواءحجبت،والفتوحإتبالعدلامتازت

567(.)1:الصفوة)1(صغة

014(.)3/النبلاءأعلامسير)3(

567(.)1:الصفوة)3(صفة



"كنا:السبيعيإسحاقأبوقال؟التراجمكتببعضفيحياته

عبدبنسلمةأبوفجاءإليهيجتمعونوكانواليلىأليابننأتي

عمر،بل:قالوا؟ابنهأمعندكمأفضلكانأعمر:فقالالرحمن

فيبقيعمرابنوإننظراء،فيهلهزماننيكانعمرإن:فقال

نظير")1(.فيهلهليسزمان

"عمر"أما،لهعمرابناستحقاقيغفرهفيهمبالغرأيوهو

وهيهات.أحد.-بكروأمم!!ك!اللهرسولبعد-بمثلهيقارنفلا

نظير)3(-الزمانعصوركلفيلهيكونأن

الكتابةليبدتعمر؟ابنلشخصيةالتحليلهذاخلالومن

ونحن،مباركةرحلةمنأجملهاوما،للغايةشيمةسيرتهعن

البشرية،عمرمنالسعيدةالفترةتلكوقلوبنابأرواحنانعيش

الحياةدربعلىيدرجعمر!بنالله"عبدوشوقبتلهفونتابع

الوحي،وهداية،الرسالةنورحيثوشيخا؟وكهلاوشاباطفلا

وعدالة،بكرأبيعزيمةصدقوحيث-يكنىالأمينالرسولوجهاد

الله-رضيمعاويةوحلمعلي،وعلم،عثمانورحمةعمر،

،المجيدةالركيدةالفترةهذهفيث!اللهعبد9عاشفقد-عنهم

جدية.مشاركةفيهاوشارك

منأرضناأمحلتأنبعدالقدوةإلىاليومأحوجناوما

أولئكأمثالبيننانجدلافأصبحنا،العقمأمتناوأصاب،الأبطال

014(.)3/النبلاءأعلامسير)1(

135(.:)1يسيربتصرف"الرسولحولأرجالكتابعن)2(



النخبةمنهموخزخ،ينىالرسولرباهمالذينالأفذاذ،الرجال

المعلم.والجيلالصالحة

فيويفسادها،أوالأمةصلاحإلىيوديالخواصوجودوإن

ضلالها،إلىضلالهمويوديبكاملها،الأمةرشدإلىرشدهم

علىيسيرونخواصبينهامننغإقبالفيالأمةكانتفمتى

فيالأمةكانتومتى،عليهمعهمالأمةويسيرونالسويالصراط

وفسادبضلالهميتأثرالذينخاصتهافيالفسادابتدأإدبار؟

)1(-الناسعامةاخلاقهم

فيمسلمأيطريقمنوالعقباتالسدوديزبلوالإسلام

الصالحة.الجماعةهذهمصافإلىللوصول؟المجتمع

والانتصاراتالتضحيةوصوروالعظماءالأبطالسيروكتابة

الذيالخرافيالفرديظهرحيث؟بالأسطورةنومنأننايعنيلا

انناكما،ونكراتأصفاراوالأشخاصهملا،جانبهإلىالأمةتبدو

)3(؟بالمجتمعفقطوالاهتمامعليهوالحجرالفردبإهمالنقبللا

ونحنالأمجاد،بتلكوالنفاخرالتغنيالكتابةهذهمننقصدولا

.كالأقزامنعيش

تأثرواوكيف،حياتهمطريقةأعينناأمامتتجلىأنغايتناوإنما

أبطالإنهم.سلوكهمفيالإسلامأثروكيف،الإسلامبهذا

لهاتاريخلاأمةوإنديننا،لمبادىءالعمليةوالترجمةتاريخنا،

.المودوديالاعلىلانيإ،الغربيةوالحضارةإنحنكتابانظر)1(

الإسلامية"التربيةامنهجكتابفي(والجماعية)الفرديةانظر)2(

991(.)صقطبلمحمد
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سعيدحاضرلهايكونأنلايمكن،ولاأبطالولاأمجاد

زاهر.مستقبلولا

الصحابيهذااخبارتقصيفيجهدمنأستطيعهمابذلتوقد

ماوتنسيقواختيار،والتاريخوالحديثالتراجمكتبفيالجليل

واخترتوحجمها."المسلمين!أعلامسلسلةأهدافمعيتلاءم

القويالخبرفانتقيتوالسير،التاريخكتابةفيالحديثيةالطريقة

إلىخبركلوعزوت،السلفعبارةعلىوحافظتالصحيح

منه.اخذتهالذيمصدره

بالرهبة-الوقتنفس-فيويشعرني،نفسييبهجماوإن

عمر""ابنحياةعنيولفلمأنهوالحذر،بالحيطةالمحفوفة

أعلم-فيماحديثاأوقديمامستقلكتاب

المباركة،السيرةهذهمراحلأعرضوأناالأفضلمنووجدت

عمر""ابنطفولةعنأولافأتحدث،الزمنيبالتسلسلأتقيدأن

ونشأته.ومولدهونسبهوكنيتهاسمهوأذكر

أبيالأولالخليفةومع،يكد!الرسولمعحياتهفيأرافقهثم

عليعهدوفي،عثمانعهدوفيعمر،أبيهومع،الصديقبكر

أتحدثثم،أميةبنيحكموفي-عنهماللهرضي-طالبأ،نيابن

شخصيتهمعالمتوضيحإلىلأفرغ،وأسرتهوحليتهوفاتهعن

وفضائله.

أجلمنالعاملينعلمائهاوإلى،أمتيشبابمنالدعاةفإلى

بنالله"عبدحياةأقدم،الفاضلةوالنخبةالصالحةالجماعةإيجاد
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الجهاد:المباركةأيامهافيليجدواعنهما؟اللهرضيعمر"

وتد،والعبادهوالجود،والعملوالعلم،والقوهوالزهد،والجرأة

ملموسة.حقائقتمثلت

ولخدمة،الكريملوجههخالصاهذاعملييكونأنأرجووالله

الحن!ف.دشه

بسيرإيرىبتو.

هـ.3913رمضانافيالثامدمشق

.م7391أيلول27
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محالوصاته

ونثأتهطفولته*

الرسوليمع*

الراشدينالخلفا.مع*

أميةبنىحكمني*

وفاته*

ولباسهحلبته*

اصرته*





وكنيةاسمه*

*نشه

*ابوه

*امه

*نثاته

نس!مسألةطفنسقه



ولمحثألةيلفوار

وكنيتهاسمه

فيومتداولمشهورالاسموهذا،ادلهعبداسمه

فيتعالىادلهإلىوأحبهاالأسماءأفضلمنوهو،الجاهلية

قوله:ءلمجمروادلهرسولعنعمربنادلهعبدروىفقد؟الإسلام

")1(.الرحمنوعبدادلهعبداللهإلىأسمائكمأحب"إن

كتبهإنهحتىبه؟فخورأالاسملهذامحباكانولذلك

بنادلهعبدخاتمنقشراكان:سيرينابنقال؟خاتمهعلى

عمر")2(.بنالله"عبدعمر:

،لالغيرهدثهبعبوديتهيعتزكانعنهادلهرضيبهوكأني

عمر)3(.العظيمأبيهمنببنوتهويفتخر

وهم:الأربعةالعبادلةأحدوهو

.الآدابكتابمنباباولفيمسلمرواه)1(

176(-:)4سعدابنطبقات)2(

فالمقصود:عمر"ابن9:قيلإذاانهالعلماءعندعليهالمتفق)3(من

".الله"عبد
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بنالدهوعبد،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهعبد

.العاصبنعمروبنادثهوعبدالزبير،

وغيرهم.المحدثينوسائرحنبلبنأحمدسماهمهكذا

منهم.هوليس:قالمسعود؟فابنلأحمد:قيل

طويلاعاشواوهؤلاء،وفاتهتقدمتلأنه:البيهقيقال

قولهذاقيلشيءعلىاتفقوافإذا،علمهمإلىاحتيجحتى

)1(.فعلهمأوالعبادلة

التراجموكتببها،مشهوروهو،الرحمنعبدأبووكنيته

-عندسعدابنطبقاتوفيذلك)2(،علىمجمعةوالحديث

يكنى،كانوبهوعبدالرحمنعمر-:بنعبداللهأولادذكر

فهر)3(.بنمحارببنيمنعلقمةبنتعلقمةأموأمه

نسبه:

عدفيبنيمننفيلبن،الخطاببنعمربناللهعبدهو

بن،مالكبنفهر،بن،غالببن،لؤيبنكعب،ابن

النضر)4(.

كعب.فيع!مد2النبينمسبمعالنسبهذاويجتمع

267(.:)1للنووي،واللغاتالأسماءتهذيب)1(

والإصابة.134(:)3النبلاءأعلاموسير4(:)9كثيرلابنالبداية)2(

2(:-)338

142(.:)4سعدابنطبقات4(و)3
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ابوه

نفيلبن-عنهتعالىالله-رضيالخطاببنعمرسيدنا

وأول،الراشدينالخلفاءثاني،حفصأبو،العدويالقرشي

الشجاع،الجليلالصحاني،المؤمنينبأميرلقبمن

فيكان،المثلبعدلهيضرب،الفتوحاتصاحب،الحازم

ينافر،فيهمالسفارةوله،وأشرافهمقريشأبطالمنالجاهلية

.إنذارهأرادوامنوينذرعنهم

به،الإسلاميعزأنربهيدعويك!رالنبيكانالذيوهو

كلها.الوقائعوشهد)1(.سنينبسبعالهجرةقبلأسلم

حتىالكعبةعندنصليأننقدركنامامسعود:ابنقال

رضيالصديقبكرأبيوفاةيومبالخلافةوبويععمر.أسلم

الشامفتحتمأيامهوفيمنه،هـبعهد13سنةعنهالله

حتى،والجزيرةومصروالمدائنالقدسوافتتحت،والعراق

وهو.الإسلامفيمنبرألفعشراثنامذتهفيانتصب:قيل

للمسلمين،مالبيتواتخذ،الهجريالتاريخوضعمنأول

فيالدواويندونمنوأولفبنيتا،والكوفةالبصرةببناءوأمر

المرتباتوتوزيعالأعطياتأصحابلإحصاءالإسلام

عليهم.

حيثالناسبينويقضيمنفردا،الأسواقفييطوفوكان

801(.)صللسيوطيالخلفاءناريخانظر)1(
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ادلهفإنعمر؟غضب"اتقوا:الحديثوفي.الخصومأدركه

")1(.لغضبهيغضب

وكانحفص)3(،بأنيوكنإه،بالفاروقيكيهممالنبيلقبه

يثنرو.اللهرسولعهدعلىيقضي

طوالامشرفا،اللونعاجيأبيضكان:صفتهفيقالوا

جانبيمنالشعر)منحسرأنزع،اللحيةكثالناس،على

والكتم.بالحناءلحيتهيصبغ(الجبهة

شعبة(بنالمغيرة)غلامالمجوسيفيروزلؤلؤةأبوقتله

بعدوعاش،الصبحصلاةفيوهوخاصرتهفيبخنجرغيلة

)3(.ليالثلاثالطعنة

بعدادلهتوفاهأنإلىأظفارهنعومةمنذ"ادله"عبدبقىولقد

وأفعاله.بأقوالهمتشبها،بهمعجبا،بأبيهباراطويلعمر

بنعثمانأختالجمحية،مظعونبنتزينبوأمه

ذكرالأكبر،الرحمنوعبداللهوعبدحفصةأموهي،مظعون

عنالبخاريصحيحفيوثبت،المهاجراتمنأنهاالزبير

9(-:)2النضرةالرياض)1(

الأسد.:الحفص)2(

402(.-302)5:بتصرفللزركليالأعلام)3(
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)1(.أبواهبههاجر:اللهعبدولدهحقفيقالأنهعمر

منعدويفهو،الرفيعالنسبعمرلابنتوفروهكذا

وثاني،بالجنةالمبشرينالعشرةأحدعمروأبوه،قريش

.المهاجراتمنوأمه،الراشدينالخلفاء

بالأنسابالتفاضلوعدم،المساواةالإسلابمقررولئن

ابنفإن؟نسبهبهيدركلمعملهبهقصرمنوان،والأموال

رجلاكانبل،نسبهبهيقصرولم،عملهبهيقصرلمعمر

وأرومة.شرفأالذروةوفيصالحا،

مولده

الثانيةالسنةفيعمربناللهعبدمولدكانحجر:ابنقال

سنة،عشرةثلاثابنبدريومكانأنهثبتلأنه؟المبعثمن

سنة)3(.عشرةبخمسالبعثةبعدبدروكانت

نشاته

الأولى،طفولتهعاشربوعهاوفيمكةفيعمرابنولد

عمرأبيهمعاعتنق؟يرىماويعقلحولهمايحسبدأوعندما

حتى؟المشركينأذىمنأصابهمماأهلهوشارك،الإسلام

.(4:413)ستيعابلاوا(4:213):بةصال!ا(1)

19(.)8:الباريفتح)2(
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وعمرهأبويهمعفهاجر،بالهجرةلأصحابهيك!اللهرسولأذن

سنة.عشرةإحدى

فيوتربى،خالصةإسلاميةنشأةنشأالهجرةداروفي

يك!.اللهرسولمذرسةوهيالدنيا،عرفتهامذرسةأعظم

الرسولصحبةفيعمر""ابنأمضاهاميمونةسنواتعشر

اللهطرسولعلىتتنزلالقرانوايات،المدينةفيالمربي

.الإسلامدولةوتنظيم،الإسلاميالمجتمعبناءلإقامة

!ك!رالرسولمعوحارب،الإسلامنصرةفيشاركولقد

ابنقال؟والأوثانالأنصابمنالعربيةالجزيرةاللهنقىحتى

عزاللهتفاهاحتىوالبابالركنبينوالأنصاب"قاتلتعمر:

")1(.العربأرضمنوجل

المسجدفلازم،العزوبةأياممناستفاديتزوحأنوقبل

النفوسيبنيوهووأفعالهالرسولوكلامالكريمالقرانيحفظ

.القلوبويصلح

رضيعمرأبيهواهتمام!ماللهرسولباهتماميحظىوكان

منأبيهمعوتعلمكثيرا،خيراعمرأبيهمنفتعلمعنهالله

بهذاجديراكانأنهالأيامأثبتتولقد،كلهالخيراللهرسول

ورعا.وعالماتقيا،وعابدامجاهدابطلاأصبحفقد؟الاهتمام

492(.:)1الأولياءحلية)1(

22



أنه؟العظيمالرجلهذاحياةفيالانسانيستوقفماوأهم

وفيأ،الأولىتربيتهوأصولنشأتهمبادىءعلىمثابرابقي

لمجم،ادلهرسولرحمةترعاه-ونمافيهترعرعالذيللماضي

الأيامتقلباتمنحذرامتيقظا-العطوفالمحبالأبوحنان

.الحياةومغريات

وإيثارالدنيافيوالزهد،والكرموالعبادةالجهادوسنجد

ظاهرةسمات!سم!اللهبرسولالتأسيفيوالتشددالآخره،

الده.توفاهحتىحياتهفيوبارزة
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ءالرسوهـعكلممه

سلامهإ*

هجرته*

صحبته*

هدهمث!*





لرسوهـعدم!اء

اسرم

ولم)1(،الحلميبلغلمصغيروهوأبيهمع"الله"عبدأسلم

سببفيالرواياتيتتبعمنولكن؟أسلمكيفإليناينقل

أعزاللهأنيجد؟عنهاللهرضيالخطاببنعمرأبيهإسلام

منوخرج،للمسلمينونصرافتحاإسلامهوكان،الإسلامبه

،ويضربويضربإسلامهيعلنالأرقمأنيبنالأرقمدار

الإنسانيداعوماوأول،للإسلامداعيةأصبحعمرأنشكولا

السعيدةالأسرةهذهأفرادأحد"الله"عبدوكان،وأسرتهأهله

العظيمراعيهامعورددتالجديد،الديننهذااستجابتالتي

ماأنصغيرغلاموهوعمر""ابنوأيقن،الشهادةكلمات

مكةطرقاتفيمعهفخرج؟جللأمرهوإنمالأبيهحدث

المشاهدحديثوليحدثنا،المشركينأذىمنيصيبهماينظر

عمز:ابنقال؟يقعلما

أنقلمكةأهلأيقال:الخطاببنعمرأسلملما

142(.:)4سعدابنوطبقات034()3:الغابةاسد)1(
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عمرفخرج،الجمحيمعمربنجميلقالوا:؟للحديث

،أتاهحتى،رأيتماكلأعقلغلئموأنا،وراءهوخرجت

راجعهمافوالثه؟أسلمتقدأنيأشعرت،جميليا:فقال

معه،وأنا،يتبعهعمروخرج،رداءهيجرقامحتىالكلام

نإ،قريشمعشريا:صرخالمسجدبابعلىقامإذاحتى

إتهلاأنوشهدتأسلمتولكني.كذبت:قالصبأ.قدعمر

برحفما،إليهوثاروا.ورسولهعبدهمحمداوأنالثهإلا

:قال-رووسهمعلىالشمسقامتحتىويقاتلونهيقاتلهم

بداماافعلوا:يقولوهورأسهعلىوقاموافقعدوطيح)1(

تركناهالقدرجلماثةثلاثكناقدلوأنبالثهفأحلف،لكم

أقبلإذ،ذلكعلىهمفبينما:قاللنا)2(؟تركتموهاأو،لكم

حتى،موشىوقميصحبرةحلةعليه،قريشمنشيخ

:فقال،عليهموقف

اختاررجلفمه؟ا:فقالعمر؟صبأقالوا:؟شأنكمما

يسلمونكعببنعديبنيأترون؟تريدونفماذاأمرألنفسه

لكأنمافوالثه:قال.الرجلعنخلواهكذا!صاحبهملكم

إلىهاجرأنبعدلأبيفقلت:قالعنه)3(.كشطثوباكانوا

يومبمكةعنكالقومزجرالذيالرجلمنأبت،يا:المدينة

:أعي.)1(طلح

المكرمة.مكةيريد)2(

رفع.:)3(كشط
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بنالعاص-بني-أيذاك:فقال؟يقاتلونكوهمأسلمت

)1(.السهميوائل

جدا،فبعيدأبيهقبلأسلمعمرابنأنمنرويماوأما

أبيهمع"الله"عبدأسلم:قولهالبغويعنحجرابننقلوقد

يومئد)2(.بلغيكنولم

معرفةفي"الاستيعابكتابهفيالبرعبدابنوقال

":الأصحاب

يبلغلمصغيروهوأبيهمععمربناللهعبدأسلم

)3(.الحلم

عمربناللهعبدأن،وطمأنينةبثقةإليهنصلالذيوالمهم

نأومع،وإيمانهإسلامهمنمتمكنوهوالرجالمبلغبلغ

غيرعبادةمننظيفةبقيتحياتهفإنقبلهمايجبالإسلام

وشمسصغيركغلاموعيهيبدأأنلهاللهإكراممنفكان،الله

وأن،والشركالجهلظلماتفتبددمكةفيتسطعالإسلام

علىتترددالسماءوكلماتالمدينةفيوعقلهسمعهيفتح

مساء.صباحمج!مروالنبيلسان

طفلا،الإسلام"الله"عبديعتنقأنوبركةخيرقدرإنه

934(.:)1هشامابنسيرة)1(

338(.)2:الإصابة)2(

059(.)3:الاستيعاب)3(
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لمبادثهوفيايبقىوأنوكهلا،شابانشرهسبيلفيويجاهد

بعديتغيرولمبعدهيفتنفلميك!هاللهرسولبعهدمستمسكا

مسنا.شيخاأصبحأن

وت

اعتناقهمبعدسنواتسبعمكةفيأهلهمع"الله"عبدبقي

وشاقةقاسيةكانتالسنواتهذهانولاشنب،الإسلام

وخاصة،وعنادهمالمشركينأذى"عمر"أسرةفيهاتحملت

فذهب،المسلمينأصابمايصيبهانعلىعمرأصرعندما

أعزحتىويضربوننيأضربزلتفما:ويقولإسلامهيعلن

)1(.الإسلامالله

وقالالمدينةإلىبانهجرةللمسلمين-لمجد!هالرسولأذنولما

بها")2(؟تأمنونوداراإخوانالكبمجعلقدالله"إن:لهم

بوادرقريشوأحستأرسالا)3(،إليهايخرجونجعلوا

منوتمنع،يريدونماوبينبينهمتحولفجعلتالخطر،

مكةفيتحبسأنتستطعلمولكنها؟منهمتمنعهأنتستطيع

خفية.يتسللواأنيستطيعوالموالذين،ال!عتضعفينإلا

المنعهذاتحدىفقدعنهاللهرضيالخطاببنعمرأما

-55(:)4الغابةاسد(1)

468(.)1/هامابنسيرة)2(

جماعة.إثرفيجماعة)3(ارسالا:
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طالبأنيبنعليفعن،إسلامهأعلنكماهجرتهوأعلن

إلاهاجرالمهاجرينمنأحداعلمت"ما:قالوجههاللهكرم

هئملمافإنهعنه،اللهرضيالخطاببنعمرإلامختفيا،

أسهما،يديهفيوانتضى،قوسهوتنكبسيفهتقلد،بالهجرة

ومضى-خاصرتهعلىجعلهاصغيرة-حربةعنزتهواختصر

لمسبعا،بالبيتفطافبفنائها،قريشمنوالملأالكعبةقبل

واحدة)1(الحلقعلىوقفلم،ركعتينفصلىالمقامأتى

المعاطس!هذهإلااللهيرغملا!الوجوهشاهت:فقالواحدة

زوجته،ترملأو،ولدهيوتمأوأمه،تثكلهأنأرادمن

لمأحد،تبعهفما:عليقال!الواديهذاوراءفليلقني

")3(.لوجههمضى

عشرةإحدىابنوهووأمهأبيهمعهاجرعمربناللهوعبد

أنهشكولا،المباركةالرحلةهذهفيأبويهرفيقفكان،سنة

الأبهذاكنففيمكةيغادروهووالأمنبالعزةيشعركان

بهجرته.يستعلنأنإلاأبىالذيالقوي

عمر:قال:فقالأبيههجرةمنطرفا"الله"عبدوروى

أبيبنوعياشأنا،المدينةإلىالهجرةأردنالمااتعدت

منالتناضب)3(السهميوائلبنالعاصيبنوهشامربيعة

وحلقاتهم.القوممجالس:الحلق)1(

258(.)1/النضرةالرياض)2(

وهو،تنضبجمعفهوبالكسر؟رواهومن،موضعاسم:التناضب)3(

شجر.
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عندهايصبحلمأيناوقلنا:سرف)2(فوقغفار)1(بنيأضاة

أبيبنوعياشأنافأصبحت:قال،صاحباهفليمضحبس

فلما-فافتتنوفتن،هشامعناوحبسالتناضب،عندربيعة

بقباء)3(.عوفبنعمروبنيفينزلناالمدينةقدمنا

أكثركتبفيالمشهور)4(هوأبويهمع"الله"عبدوهجرة

نافع:فعن؟البخاريصحيحفيعليهوالمنصوصالتراجم

للمهاجرينفرضكانعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن

وخمسمائة،الافثلاثةلابنهوفرض،آلافأربعةالأولين

هاجرإنما:فقال؟نقصتهفلم،المهاجرينمنهو:لهفقيل

بنفسه.هاجركمنهوليس:يقول،أبواهبه

انهجرةذكريات

يكتمد!،اللهرسولمععمرابنودخلهامكةفتحتأنوبعد

مرإذاكان؟العظيمالفتحذلكتلتالتيالحجمواسموفي

ينزلهولمإليهينظرولمعينيهغمضمنههاجروقدبربعهم)*(

رسولعمرابنذكر"ماالزهد:فيالبيهقيفعندقط)6(؟

مكة.مناميالعشرةبعدموضععلىغفار:بنياضاة)1(

مكة.منأميالستةموضععلى:)2(سرف

)1/477(.هشامابنسيرة)3(

والرياض135()3/النبلاءأعلاموسير348()صقريشنسب)4(

601(.:)2النضرة

منزلهم.:ربعهم)5(

303(.:)1الأولياءحلية)6(
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")11.عينيهغمضإلاربعهمعلىمرولا،بكىإلابم!ب!الله

عبدشخصيةجوانبمنمهمجانبعنلنايكشفوهذا

سريعرقيقوقلبمرهفحسذوفهوعمر،بنالله

المنزلذلكيرىعندماعينيهيغمضكانولذلك،الانفعال

مودعاإليهينظرالهجرةيومووقف،طفولتهفيهعاشالذي

الكبيروأجرهاالهجرةفضلاكتسبأنبعدأما.وحنانبلهفة

والأسى،التوجعلنفسهيعيدأنيريدفلا؟تعالىاللهعند

لوطنهحبهوهو،الإنسانفيالفطريالميلنهذاوالاستجابة

عمرابنعقلفيتنتصرالفكرةإن.وترابهبأرضهوتعلقه

بثباتمسيرهويتابعوالنزولالنظرويأبىعينيهفيغمض

منوأعزأغلىالمبادىءأنالإسلاممنتعلملقد؟وإقدام

هواللهإلىالهجرةأجرأنوعرفومتاعها،الأرضطين

زائل.الأرضعلىماوكلالباقي

تعالىاللهيدعولهجرتهوفيأعينهاللهرضيبقيولقد

سالماابنهويوصي")12،بمكةمنيتيتجعللا"اللهم:فيقول

فادفنيمتأناإنبني"يا:فيقولالموتفراشعلىوهو

.(2:243)صابةل!ا(1)

انعمر،ابنعنأحمدالإمامروىوقد185(،)4:الطبقات)2(

بهامناياناتجعللا"اللهم:قالمكةدخلإذ!كان،ياللهرسول

125(-)2:المسندمنها"تخرجناحتى
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منهخرجتانبعدفيهأدفنانأكرهفإني،الحرممنخارجا

مهاجرا")1(.

سبه

،الهجرةشرفعنهمااللهرضيعمربناللهعبداكتسب

الذينالشبابأولئاتمنوكان،الصحبةشرفوأكتسب

ربيعفيوهمالمدينةفييك!م!الرسولمسجدإلىانتسبوا

الجيلهذأيرعىيك!مراللهرسولوكان،ونضارةفتوةالشباب

بالنصائحويخصهم،ويعلمهمويشجعهم،الشبابمن

ماوالتضحياتالجهادمنالجيلهذاقدمولقدوالوصايا،

منوتخرجالسماء،رسالةلحملالمختارةالأمةتحتاجه

.والحكاموالقادةالعلماءصفوفهم

يك!اللهرسوليرقبالذيالنجيبالتلميذعمرابنوكان

منيسمعوماأفعالهمنيرىمافيحفظ،وإعجاببحب

يكادفلاالمسجدويلازم،غابإذافاتهعماويسأل،كلامه

المسجدأحلاس)2(منعمرابنكان:قيلحتى،يفارقه

)3(-ويسكنهإليهيأوي

وزواجع!رو،الةرسولعندعمرأبيهمكانةوكانت

187(.:)4الطبقات)1(

المسجد.يلزممنوهوالحاء--بكسرحلسجمع:أحلاس)2(

وهوعمرابنكان:البخاريصحيحفيوجاء:7()2الأولياءحلية)3(

.!النبيمسجدفييناملهاهللاأعزبشاب
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يك!م،اللهرسولمنأكثريقربانه؟حفصةأختهمنج!النبي

!ه-اللهلرسولومخالطةملاصقةصحبةبأنهاصحبتهفتتميز

سنقففإننا؟صحبتهمنتنبعكلهاحياتهتفاصيلأنومع

يكجمالرسولقربفيهانشهده،الصحيحةالأخباربعضمع

أمرأ.يتلقىأوعهدأ،يبرمأوحكما،يتعلم

رسولقائدهتجاهيتصرفالمبكرةصحبتهفيهوفهذا

والطاعة،بالاستجابةأمرهويتلقى،واحترامأدببكل!ك!الله

:قالعمرابنعننافعروى؟حياتهأياماخرإلىبهويلتزم

استبرققطعةبيديكأنيكغاللهرسولعهدعلىرأيت

ورأيتقال،إليهنيطارتإلاالجنةمنمكاناأريدلاوكأنني

مللشفتلقاهماالنار،إلىبييذهباأنأراداأتيانياثنينكأن

علىحفصةفقصتقال:،عنيفحليالاترع،:فقال

اللهعبدالرجل:"نعم!ماللهرسولفقال،رويايج!النبي

منيصلياللهعبدفكانقال:".الليلمنيصليكانلو

فيكثر)1(.الليل

رسولعلىدخلأنهعنهما؟اللهرضيعمرابنوعن

عليها،أقعدفلمليفحشوهاوسادةإليئفألقىيك!ح،الله

)3(.وبينهبينيبقيت

.(4:741)لطبقاتا(1)

755(.:)2الصحابةحيإة)2(
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أسامةوكساسيراء)1(خلةكساهك!النبيأنوعنه

النار"+(.فيفهوالارضمسق"ما:قالثم)2(قبطيتين

رسولعلىمررت:قالعنهماالدهرضيعمرابنوعن

إزارك"أرفعاللهعبد"يا:فقالاسترخاء،إزاريوفييك!ممالله

فقالبعد.أتحراهازلتفما،فزدت"زد":قالثم،فرفعته

)4".الساقينأنصافإلى:فقالأين؟إلى:القومبعض

للنساء"البابهذاتركنا"لويكنبرر:اللهرسولقال،وعنه

مات).(.حتىعمرابنمنهيدخلفلم:نافعقال

شهرلهلالعمرابنالتماسفيمشهوراحديثاونقرأ

!رواللهرسولمنقريباللعبادةمتحمساشابأفنجده،رمضان

فيصوموعدالتهبأمانته!النبيفيثق،للهلالبرويتهيخبره

الناس"تراءى:قالعمرابنفعن؟بالصيامالناسويأمر

الناسوأمرفصامهرأيتهأني!ك!يروالدهرسولفأخبرت،الهلال

")6(.بصيامه

حرير.يخالطهالبرودمننوع)1(

القبط.إلىمنسوبوكأنهبيضاءرقيقةمصرثيابمنثوبالقبطية21(

146(.:)4الطبقات)3(

والزينة.اللباسكتابفيمسلمرواه)4(

للنساءيطالرسولخصصهالذيوالباب142(.)3:النبلاءسير)5(

-النبويالمسجدأبوابأحدهو

صحيح.بسندداودأبوأخرجه)6(
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الخمورإراقةوهي،دقيقةبمهمةيك!مالنبيويكلف!ه

التحريم،آيةنزلتأنبعدالمدينةفيالناسلدىالموجودة

نأأصحابهبعضويأمرالخمر،زقاقيشقكيفجمذحويعلمه

عمرابنأنشكولاالمنكر،إزالةفيليساعدوهمعهيذهبوا

ولكن،المهمةبهذهتكليفهتمحينبالشبابعهدحديثكان

فيوالدقةالنجابةتلميذهفييعرفكانيك!يحالمعلمالرسول

:يقولوهوإليهولنصغ،بهيؤمرماتنفيذ

فكنتمعه،فخرجتالمربدإلىع!بطاللهرسول"خرج

وكنتيمينهعنفكان؟لهفتأخرتبكرأبووأقبل،يمينهعن

فأتى،يسارهعنفكانلهفتنحيتعمرأقبلثم،يسارهعن

خمر،فيهاالمربدعلىبأزقاقفإذاالمربد،يكنحاللهرسول

عمر:ابنقال-بالمديةيكنحاللةرسولفدعانيعمر:ابنقال

:قالثمفشقتبالزقاقفأمريومئذ-إلاالمديةعرفثوما

وحاملهاومبتاعها،وبالعهاوساقيها،وشاربها،الخمر،"لعنت

ثمنها")1(.واكلومعتصرها،وعاصرها،إليهوالمحمولة

-وهيبمديةآتيهأنيك!يحاللهرسول"أمرني:ويقول

:وقالأعطانيهاثمفأرهفت،بهافأرسلبها،فأتيته-الشفرة

المدينةأسواقإلىبأصحابهفخرج،ففعلتبها"عليئ"اغد

فشقمنيالمديةفأخذ،الشاممنجلبتقدخمرزقاقوفيها

أصحابهوأمرأعطانيها،ثم،بحضرتهالزقاقتلكمنكانما

71(.:)2أحمدالإماممسند)1(
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اتيأنوأمرني،يعاونونيوأنمعييمضواأنمعهكانواالذين

فلمففعلت،شققتهإلاخمرزقفيهاأجدفلاكلهاالاسواق

شققته")1(.إلازقاأسواقهافيأترك

عمرابنحياةيلخصبمايفنيررالنبيفيفسرهاروياويرى

")2(،صالحرجلاللهعبد"إن:فيقولوفاتهحتىولادتهمن

ومواقفه؟أعمالهلجميععنواناالصلاحمعالرجولةوستبقى

إستبرقمنقطعةبيديكأنالمنامفي"رأيت:اللهعبدقال

فقصتها.إليهبيطارتإلاالجنةمنمكانإلىبهاأشيرولا

"إنأو"صالحرجلأخاك"إن:فقاللمجد!النبيعلىحفصة

")3(.صالحرجلاللهعبد

أجمللهفتكون؟الجنةفيأبيهمعأنهجمد!النبيويبشره

شاهدكنت:قالعنهمااللهرضيعمرابنفعن؟بشرى

ىلمجم!م:النبيفقالبكر،أبوفاستأذننخلحائطفي-لمجم!مالنبي

:فقالعثمانثم،كذلكعمرثم"بالجنةوبشروهله"ائذنوا

ويضحك،يبكيفدخل"تصيبهبلوىعلىبالجنة"بشروه

")4(.أبيكمع"أنت:قال،اللهنبييافأنا:الدهعبدفقال

133(.-132:)2أحمدالإماممسند)1(

مرآةعنالعباد.وحقوقتعالىاللهبحقوقالقائمهو:الصالح)2(

.(1:551)الجنان

مسلم.البخاريرواه)3(

913(.)3/النبلاءأعلامسير)4(
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أذنيه،فيترنالحبيبةكلماتهفتبقىيك!ب!اللهرسولويوصيه

ووفاء:صدقبكلبيعتهفيالمضيعلىالعهدفيجدد

الله،في"أحبعبه:النبيليقال:قالعمرابنعن

تناللافإنك،اللهفيوعاد،اللهفيووال،الدهفيوأبغض

كثرتوإنالإيمانطعمرجليجدولا،بذلكإلااللهولاية

")1(.كذلكيكونحتىوصيامهصلاته

نفسكتحدثفلاأصبحتإذاعمرابن"يا:ليوقال

منوخذ،بالصباحنفسكتحدثفلاأمسيتوإذابالمساء،

بناللهعبديافإنك،لموتكحياتكومنلسقمكصحتك

ع!ماللهرسولوأخذ:قالغدا"اسمكمالاتدريعمر

سبيل،عابرأوغريبأالدنيافي"كن:فقال.جسديببعض

القبور")2(.أهلفينفسكوعد

دينارثثمليسفإنهعمر،بنعبدالده"يا:ليقالثم

وقصاصبجزأء،جزاء،وسيئاتحسناتهيإنما،درهمولا

فيمنكاللهفيتبرأالدنيافيولدكمنولاتتبرأ،بقصاص

خيلاءثوبهجرومنالأشهاد،رووسعلىفيفضحك،الآخرة

")3(.القيامةيومإليهاللهينظرلم

312(.)1/الأولياءحلية)1(

312(.:)1الأولياءحلية)2(

344(.)3:الغابةاسد)3(
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رسولبايعت"لقد:قالعمرابنأن؟الأوزاعيوعن

ولابايعتهذا،يوميإلىولابدلتنكثتفماعنى،الله

")1(.مرقدهمنمؤمناأيقظتولا،فتنةصاحب

الحبهذاويظهر،إليهالخلقأحبع!م!اللهرسولوكان

حبهويغلبه،الصادقكلامهوفيع!ممو،النبيلاثاراتباعهفي

.والدموعبالبكاءعنهفيعبروشوقه

"ربما:قالعمربنالدهعبدأن؟البخاريصحيحففي

ع!ممداللهرسولوجهإلىأنظر-وأناالشاعرقولذكرت

:ميزابكليجيتزحتىينزلفما،يستسقي

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

)2(.طالبأبيقولوهو

ولاأجود،أنجد،ولا،أشجعرأيت"ما:يقولوكان

يكتم!")3(.اللهرسولمنأرضىولا

عمرابنسمعتما:قالأبيهعنمحمدبنعاصموعن

)4(.تبكيانعيناهابتدرتإلايكنيطاللهرسولذاكرا

.(4:461)لطبقاتا(1)

الواديجاش"يجيش":شرحهفيوقال213()6:الأصولجامع)2(

بهيستوثقنأيملجأ،"عصمة":"ثمال":وزخر،جريهدفقإذا

إليه-ويركن

168(.)4:الطبقات4(و)3
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!صالنبيمعمشاهده

جميعا،الناسإلىربهرسالةتبليغيكنبروالنبيمهمةكانت

الجديد،الدينطريقفيعنادبكلوقفتقريشاولكن

سنة.عشرةثلاثطيلةمكةفيالعداءالرسولوناصبت

إلىوانضم،الدعوةتطاردقريشظلتالهجرةوبعد

فكان؟المدينةفيوالمشركونوالمنافقوناليهودمعسكرها

منجوانهاوتوجدالعقيدةتحميالتيالقوةإعدادمنبدلا

جاءكلهلذلك؟المؤمنينكرامةوتصون،والأمنالحرية

منيكنيروالرسولووجد،بالقتالتعالىاللهمنالإذن

السلاحفحملوا،والاندفاعالحماسوالأنصارالمهاجرين

متراصةكتائبفيالقائديك!ي!دالرسولرايةتحتوانتظموا

والعزةالنصروتحقيق،ادلهكلمةإعلاءمنهمواحدكلوغاية

والجنة.الشهادةنيلأو

تشمل؟الشهادةإلىوالشوقالجهادفيالرغبةوكانت

ويجيز،الجيشيستعرضجمن!حاللهرسولقكانالصغار،حتى

عمراأقلهممنويرد،عشرةالخامسةبلغمنالغلمانمن

مقدمةفيعنهمااللهرضيعمربناللهعبدوكان،ذلكمن

نراهولذلك،اللهسبيلفي،للجهادالمتحمسينالغلمان

بهرحمةجم!ي!الرسولفيردهوأحد،بدريومنفسهيعرض

الخامسةأتمحيثالخندقيومإلايجيزهولا،عليهوإشفاقأ



أوغزوةأيعنيتخلفلمالقبولهذاوبعد،عمرهمنعشرة

مشهد.

واحدبدرفيكليمالرسولعلىعرضه

اباروهيالسقيا""بيوتبلغحتىع!رالنبيساربدرففي

وضرببهافنزل،المدينةمنميلنحوعلىالماءعذبة

الذينصغارهممنهمفردالجند،عرضثم؟هناكعسكره

بنالدهعبد:ردهمممنفكان؟السلاححملعلىيقوونلا

بنوأسيد)1(،عازببنوالبراء،خديحبنورافععمر،

بنعميروعرض،ثابتبنوزيد،الأرقمبنوزيدظهير،

معوسيرهفأجازهعمير،فبكىفاستصغره،وقاصأبي

إجازتهلعدموسهرهحزنهعنعمرابنويحدثنا)2(.الجيش

فاستصغرنيبدريومع!رالدهرسولعلىعرضت:فيقولورده

والحزنالسهرمنمثلهاقطليلةعليأتتفما،يقبلنيفلم

رسولفاستصغرنابدريومعمروابنأناعرضت:قالالبراءعن)1(

913(.)3:النبلاءسير.!الله

عميرأخىرأيت:قالأنهوقاصأبيبنسعدعنالواقديروى)2(

يتوارىبدريوميث!يرواللهرسوليعرضناانقبلوقاصأبيابن

اللهرسوليرانيأنأخافإنيقال:أخى؟يالكما:فقلت

يرزقنياناللهلعلالخروجأحبوانافيردني،فيستصغرني

له:فقال،فاستصغرهيك!اللهرسولعلىفعرض:قال:الشهادة

-تفكار:اذ-لمج.ادلهرسرلفأجازهعمير،فبكى"إرجعأ-
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ىلجب!)1(.اللهرسوليقبلنيلمإذوالبكاء،

يقالمكاناأتىحتىبالجيش!كروالرسولمضىأحدوفي

منفردالجيشاستعرضثمبه،فعسكر"الشيخين"له

،الخطاببنعمربناللهعبد:وهمجنودهمنأستصغره

بنوزيدزيد،بنوأسامة،حزمبنوعمرو،ثابتبنوزيد

سمرةع!وأجازظهير،بنوأسيد،عازببنوالبراء،أرقم

،وهماحارثةبنيأخاخديجبنورافع،الفزاريجندبابن

الدهارسوليا:لهفقيلردهما،قدوكان،سنةعشرةخمسابنا

رسوليا:لهقيلرافعا،أجازفلما.فأجازه،رامرافعاإن

)2(.فأجازهرأفعا،يصرعسمرةفإن،الله

(مشاهده)أولالخندقغزوة

عنهما-الله-رضيعمربناللهعبدمشاهدأولإن

خمسالعمرمنبلغأنبعديكل!رواللهرسولأجازه)3(،الخندق

علىعرضت:قالأنهعمرابنعننافعفعن؟سنةعشرة

يجزنيفلمسنةعشرةأربعابنوأناأحديوم!سم!مالدهرسول

ابنوهوببدرفقتل،صغرهمنسيفهحمائللهأعقدفكنت:يقول-

914(.)3:والطبقات36()3:الإصابةعن.سنةعشرةست

966(.:)1الصحابةحياة)1(

66(.)2:هثامابنسيرة)2(

341(.)3:الغابةاسد)3(

43



فأجازني)1(.عشرةخمسابنوأناالخندقيومعليهوعرضت

ولكنها؟الغزوةهذهفيشديدكربالمسلمينأصابوقد

نأدونالمدينةعنورحيلهمالأحزاببإخفاقأخيراانتهت

ودعوتهم،المسلمينعلىالقضاءمنأرادوامايحققوا

للمسلمينالدهتأييدبسبباليهودوتفرقالقبائلوتفرقت

نعيممسعىوبسبب،يكتم!اللهرسوللقائدهموطاعتهموثباتهم

الآخر.الفريقبنئاتفريقكلتشكيكفيمسعودابن

ريظبنىغزوبن

لمجحالدهرسولأمر،الأحزابلرحيلالتالياليوموفي

يصلينفلامطيعا،سامعاكانمن:الناسفيفأذنمؤذنا،

هذهمعالحسابلتصفيةوذلك)3(،قريظةببنيإلاالعصر

وعرضتهم،بالمسلمينوغدرتخانتالتياليهوديةالقبيلة

الجسيم.للخطر

كيفلناوروىالغزوةهذهفيعمربناللهعبدواشترك

قريظة؟بنيإلىالخروجفييك!ي!رالنبيأمرالصحابةامتثل

قالقال:عنهمااللهرضيعمرابنعنالبخاريأخرج

الحديثهذاالعزيزعبدبنعمرنافعبلغلماولهذا،عليه)1(متفق

.الآفاقإلىبهكتبثموالكبير،الصغيربينالفرقهذاإن:قال

234(.:)2هشامابنسيرة)2(
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فيإلاالعصرأحديصلين"لا:الأحزابيوميك!مالدهرسول

بعضهم:فقال،الطريقفيالعصربعضهمفأدرك"قريظةبني

لم،نصليبل:بعضهموقالنأتيها.حتىالعصرلانصلي

منهم.واحدايعنففلمىحللنبيذلكفذكر.ذلكمنايرد

وعشرينخمسةقريظةبنيليهودالمسلمينحصارداموقد

بعدها.اليهوداستسلميوما

الحديبمةغزوة

رسولوبايع)1(،الحديبيةغزوةعمربناللهعبدوشهد

أبؤيبايعأنقبلحتىاللهسبيلفيالموتعلى!ب!الله

معكانواالناسأنعمر:ابنعنالبخاريففيعمر،

الناسفإذاالشجر،ظلالفيتفرقواالحديييةيومكل!مالنبي

قدالناسشأنماانظراعبداللهيا:فقاليك!مبالنبيمحدقون

إلىرجعثم،فبايعيبايعونفوجدهم،ىسحاللهبرسولأحدقوا

فبايع.فخرجعمر

يذفيغزوتهاوكانت،المكرمةمكةمنمرحلةعلىبئر:الحديبية)1(

فمنعهم،العمرةيريدونوكانوا،النبويةالهجرةمنستسنةالقعدة

القابلالعامفيعادواثم،شروطعلىواصطلحواالمشركون

فاعتمروا.
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بعثهأنهوذلك،عنهادلهرضيعثمانبسببالبيعةوكانت

قريشفاحتبستهلحربيأتلمأنهقريشاليخبرمكةإلى

البيعةإلىالناسفدعاقتل،أنه!كنبهالرسولوبلغعندها،

باطل.عثمانأمرمنذكرالذيأنبلغهثمالقوممناجزةعلى

،عثمانعنيك!ادلهرسولبايعكيفادلهعبدلناروىوقد

علىيديهبإحدىفضربلعثمانيك!ماللهرسولبايع:فقال

.)1(الأخرى

بايعمنأولأن:المعارفكتابهفيقتيبةابنوذكر

عنهما.ادلهرضيعمربنادلهعبدعفذ!النبي

خيبرفتح

يوماعشرينمكثالحديبيةمنيكفهادلهرسولرجعولما

اللهوعدهالتيوهيخيبر)3(،إلىخرجثمذلكمنقريباأو

فعجلتأخذونهاكثيرةمغانمادله>وعدكم:تعالىقالإياها)3(

للمؤمنينآينةولتكونعنكمالناسأيديوكفهذهلكم

معيتآمرونفيهااليهودوكانمستقيما<)4(صراطاويهديكم

168(.:)4والنهايةالبداية)1(

واحةوكانت،الشمالإلىميلمائةنحوعلىالمدينةمنخيبرتقع)2(

كثير.ونخلومزارعحصونذاتخصبةكبيرة

181(.:)4والنهايةالبداية)3(

خيبر.فتحيعني:هذهلكمفعجل02،:الفتح)4(
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بالغزويك!م!الرسولفبادرهم،المدينةلغزوالقرىوأدييهود

غنيمةوجعلها،قلوبهمفيالرعباللاوأوقع،دارهمعقرفي

للمسلمين.

يغبلمإذ؟الغزوةهذهحضرممنعمربناللاعبدوكان

وأصبح"1(،اللهعبدبنجابرإلاالحديبيةشهدممنخيبرعن

الذينصيبهوهي،عامكليتفقدهاخيبرفيأموالعمرلابن

شبعناما:قولهداالله"عبدعنونقل.لهيك!اللارسولقسمه

خيبر)3(.فتحناالتمر-حتىمن-يعني

موتةإلى

إلىالملوكدعوةآثارمنأثرا+(مؤتةسريةكانت

بنالحارثيك!هالنبيرسلضمنمنكانفقد،الإسلام

بنشرحبيلفلقيه،بصرىأميرإلىرسولأوكانالأزديعمير

علمولما-الشامعلىالرومعمال-أحدالغسانيعمرو

الشاذالعملهذاوكان.عنقهفضربقدمهثمأوثقهبمهمته

،الإسلامعلىمباشراأعتداءواعتبره،اللهرسولعلىشديدا

.والانتقامالقتالإلىالمسلمينفندب

202(.:)4والنهايةالبداية)1(

178(.:)5البخإريرواه)2(

جيشلكثرة!،مؤتة"غزوةاسحاقوابنالبخارىسماها)3(وقد

قرىمنقريةو"مؤتة"!.النبيفيهايخرجلموإنفيهاالمسلمين

الميت.البحرقربالحجازناحيةمنالثامحدودفيالبلقاء

47



خبرلناوروىالسريةهذهفيعمربناللهعبدواشترك

ابنعنالبخاريصحيحففي؟مؤتةلأمراءع!د،الرسولتعيين

حارثة،بنزيدمؤتةغزوةفيع!قهاللهرسولأمر:قالعمر

جعفرقتلوإنفجعفر،زيدقتل"إن:يك!ذ!اللهرسولفقال

".رواحةبناللهفعبد

الروموعدد،الافثلاثةمؤتةفيالمسلمينعددوكان

المسلمونفتردد،العربمنألفمائةإليهموانضمألفمائة

أمرهم،فيينظرونليلتينمعانعلىوأقاموا،الحربفي

التيإنقوميا:فقالالناسشجعرواحةبناللهعبدولكن

الناسنقاتلوما،الشهادة،تطلبونخرجتمللتيتكرهون

أكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتهلموما،كثرةولاقوةولابعدد

وإماظهورإما:الحسنيينإحدىهيفإنمافانطلقوا،بهالله

فمضى،رواحةابنصدقواللهقد:الناسفقال،شهادة

وكانت،والعربالروممنهرقلبجموعوالتقوا)1(،الناس

بنجعفرأخذهاثم،قتلحتىفقاتلحارثةبنزيدمعالراية

رواحةبناللهعبدأخذهاثمقتل،حتىفقاتلطالبأبي

فلماالوليد؟بنخالدعلىالناسواصطلح،قتلحتىفقاتل

)2(.انصرفحتىبالناسوانحازالقومدافعالرايةأخذ

243(.:)4والنهايةالبداية)1(

245(.:)4والنهايةالبداية)2(
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وشجاعةببسالةالمعركةهذهفيالمسلمونقاتلولقد

بينهمالكبيرالفارقبسببومريراقاسياالقتالوكان،فائقة

أمراءهمالمسلمونفقدولذلكالعدد،فيعدوهموبين

أرضمنمؤثرةمشاهدعمرابنونقل،الأولاليومفيالثلاثة

الغزوةتلكفيفيهمكنت:قال؟العينرأيراهاالمعركة

فيووجدنا،القتلىفيفوجدناهطالبأنيبنجعفرفالتمسنا

فيالبخاريوزاد)1(،ورميةضربةمنوتسعينبضعاجسده

وقد"-دبرهفيشيءمنهاعمر:"ليسابنعنأخرىرواية

فقطعت،بشمالهفأخذه،فقطعتبيمينهاللواءجعفرأخذ

فيمطبوعاالمشهدهذاوبقيقتل)2(.حتىبعضديهفاحتضنه

السلام:قالجعفرابنحيإذافكان،وقلبهعمرابنفكر

)3(.الجناحينذيابنياعليك

موتةيومالفرارعلىوأصحابهعمرابنندامة

بناللهعبدفر،بالجيشالوليدبنخالدانصرافوقبل

رسولفتلقاهم؟المدينةإلىوعادوا)4(الناسبعضمععمر

.البخاري)1(رواه

244(.:)4والنهايةالبداية)2(

.!(46:)4السابقالمصدر)3(

منانهزمواالجيشمنطائفةمنوقعالفراريكونأنكثيرابنرجح)4(

تقرر،تدماعلىالفراريسوغهذاومثل:فقالالعدوجموعكثرة

-أيديمنوتخلصوا،عليهماللهوفتعباقيهمثبتهؤلاءفرفلما
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فجعلوايشتدونالصبيانولقيهممعه،والمسلمونيف!وواله

اله،سبيلفيفررتمفراريا:ويقولونبالترابعليهميحثون

اللهشاءإنالكرارولكنهمبالفرار"ليسوا:يث!ممأدهرسولفقال

")1(.وجلعز

:فيقولوندمهفرارهعنيحدثناعمرابنولنسمع

الناسفحاص)2(يك!م!الدهرسولسرايامنسريةفيكنت

فررناوقد؟نصنعكيففقلنا:حاص،فيمنوكنت،حيصة

فبتنا،المدينةدخلنالوقلنا:ثم،بالغضبوبؤناالزحفمن

لناكانتفإنيثيهيمالهرسولعلىأنفسناعرضنالوقلنا:ثم

"من:فقالفخرج،الغداةصلاةقبلفأتيناهذهبنا،وإلاتوبة

أنتمبل"لا،:فقال.الفراروننحنقلنا:قال؟"القوم

".المسلمينفئةوأنافئتكمأنا،الكرارون

يده)3(.قبلناحتىفأتيناه:قال

فلماسريةفييك!ممالدهرسولبعئنا:قالثانيةروايةوفي

ليلانفرفيالمدينةفقدمنا،غاديةأولفيانهزمناالعدولقينا

عقبة.بنوموسىالواقديذكرهكماعظيمةمقتلةمنهموقتلواأولئك-

924(.:)4والنهايةالبداية

248(.:)4والنهايةالبداية)1(

الفرار.يطلبونجولةجالوا:الناسىحاص)2(

أحمد.الإمامأخرجه:وقال56(:)2الصحانجةحياة)3(
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إلمه،واعتذرناعيهيماللهرسولإلىخرجنالوقلنا:ثمفاختفينا

ألهأرسولياالفراروننحنقلنا،لقيناهفلما،إليهفخرجنا

أحد-:الأسودقال،فئتكم"وأناالعكارون)1(أنتم"بل:فقال

")3(.مسلمكلفئة"وأنا-الحديثرواة

مكةفتح

دولةفدالت-مكة-فتحالعطيمالفتحعمرابنوشهد

كلمةيعلنالكعبةسطحعلىبلالوصعد،والأصنامالشرك

.الصلاةإلىالمسلمينويدعووالإيمانالحق

يخبيواللهرسولدخولخبرلنايرويعمربناللهعبدوهذا

:فيقول،منهدخلالذيالمكانويحدد،الفتحعاممكةإلى

وجوهيلطمنالنساءرأىالفتحعاميكلنميراللهرسولدخللما

قالكيفبكر،أبا"يا:وقالبكرأبيإلىفتبسم،الخيل

عنه:اللهرضيبكرأبوفأنشده؟"حسان

كداءموعدهاالنقعتثيرتروهالمإنخيلناعدمنا

النساءبالخمريلطمهنمتمطراتجيادناتطل

نحوها.والعطافونالحربإلىالكراروناي:العكارون)1(

أحمد.الإماماخرجه:وقال56(:)2الصحابةحياة)2(
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")1(.حسانقالحيثمنادخلوها":يك!يرالدهرسولفقال

رسولدخللما:فيقولالأصنامتحطيملناويصف

كلإلىفأشارصنما،وستينثلاثمائةبهاوجديكنمكةالده

كانالباطلإنالباطلوزهقالحق>جاء:وقالبعصاصنه!

يمسهأنغيرمنوشمقطإلاصنمإلىيشيرلافكانزهوقا<،

)2(.بعصاه

الكريمالرسولخطواتيلاحقعمرابنبصرويبقى

يفعلهبماللتأسيولكن؟الوصفأوالاستطلاعلالمجرد

علىحريصاعمربناللهعبدنرىوسوف-لمجمرو،اللهرسول

ففي،حياتهمنلحظةاخرحتىوأفعالهالنبياثارتتبع

يومأقبلكفم!دالدهرسولأنعمر،ابنعننافععنالبخاري

ومعهؤيد،بنأسامةمردفاراحلتهعلىمكةأعلىمنالفتح

فأمرالمسجد،فيأناخحتىالحجبة)3(منطلحةبنعثمان

،وبلالزيد،بنأسامةومعهفدخل،الكعبةبمفتاحيؤتىأن

فاستبقخرجثمطويلانهارافيهفمكث،طلحةبنوعثمان

وراءبلالافوجد،دخلمنأولعمربنالدهعبدفكانالناس

إلىلهفأشاريكتبرو؟اللهرسولصفىأينفسألهقائما،الباب

492(.:)4والنهايةالبداية)1(

الإسراء.سورةمن81والاية203(.:)4السابقالمصدر)2(

حفظهايتولىالذيالكعبةسادنوهو،حاجبجمع:)3(الحجبة

مفتاحها.وبيده
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كمأسألهأنونسيت:الدهعبدقال.فيهصلىالذيالمكان

)1(.سجدةمنصلى

ويثنيبهإعجابهفيعلق؟الفتحيوم!يرالقائدالنبيويراه

وهومكةفتحعمرابنشهد:قالمجاهدفعنخيرا؟عليه

ثقيل،رمحومعهجرور)2(،فرسعلىوهو،سنةعشرينابن

يختليوهو!رالنبيفأبصرهقال:)3(،فلوتبردةوعليه

عليهأثنىيعني"اللهعبدإن،اللهعبد"إن:فقال)4(لفرسه

خيرا)5(.

جذيمةبنيإلى

-رضيالوليدبنخالد!ي!اللهرسولبعثمكةفتحوبعد

عمربنالدهعبدوكإن،كنانةمنجذيمةبنيإلى-عنهالاله

الإسلامإلىالدعوةمهمتهاكإنتالتيالسريةهذهفيجنديا

:فيقولذلكخبرالدهعبدويروي،الفتحخبروتبليغ

جذيمةبنيإلىالوليدبنخالد!راللهرسولبعث

فجعلواأسلمنا،يقولواأنيحسنوافلم،الإسلامإلىفدعاهم

303(.:)4والنهايةالبداية)1(

صاحبها.تتبعتكادولاتنقادولا،عشرشهراأحدعلىتزيدلفرسا:جرور(2)

.صغرهمنطرفاهينضملا:فلوت)3(كساء

الرطب.النباتوهوالخلاءلهيقطع:لفرسهيختلي)4(

172(.:)4سعدابنطبقات)5(
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:قالوقتلا،أسرابهميأخذوخالدصبانا،صبانا:يقولون

خالدأمريوما،أصبحإذاحتىأسيرا،منارجلكلإلىودفع

والله:فقلتعمر:ابنقال،أسيرهمنارجلكليقتلأن

:قال،أسيرهأصحابيمنأحدولايقتلأسيريلاأقتل

ع!،النبيفقالخالد،صنيعفذكرواييهزالنبيعلىفقدموا

)1(.مرتينخالد"صنعمماإليكأبرأإني"اللهم:يديهورفع

عمر؟ابنشخصيةمنمهماجانبالناتبرزالحادثةوهذه

يتباطأ؟أوولايتخلفالجهاد،فييرغبمطيعجنديفهو

ويحجبيكنم!،النبيعلمهكما،معصيةفيلايطيعولكنه

مبدئيموقفوهذا،شبهةهناككانتإذاالقتلعنسيفه

الأوامرحولهمنكثرتمهمابه،ملتزماعمرابنيبقىسوف

.المغرياتوتعددت

حنبنزي

فيالمعركةبدأتوقد)2(،حنينغزوةعمرابنوشهد

فيالفضلويعودبالنصر،وانتهت،3أبالهزيمةالغزوةهذه

.والبخاري314(:)4كثيرلابنالبداية)1(

تهامة-أوديةمنواد)2(

اغترواحيثللمسلميندرساالأمرأولفيالهزيمةهذه)3(وكانت

بماالأرضعليهموضاتتشيئاكثرتهمعنهمتغنفلم،بكثرتهم

-العونمنهواستمدواربهمإلىرجعواثم،مدبرينوولوارحبت
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جم!مالنبيثباتوإلى،للمسلميناللهتأييدإلىالنصركسب

لناينقلولم،بعدوهمفوجئواأنبعديثبتواأنللناسوندائه

ولايضيرهجم!م،اللهرسولمعثبتممنكانعمرابنأن

عشر،ثلاثةأسماوهمتتجاوزلاالأمرأولثبتوافالذين،ذلك

إلىويعودونلنبيهميثوبونالناسأخذثمعمر.أبوهمنهم

الله.نصرهمحتىالمعركةأرض

سبيمنجاريةالخطاببنعمرءلمجماللهرسولوأعطى

ابنه.اللهلعبدفوهبها،هوازن

عمر،بناللهعبدمولىنافعفحدثني:إسحاقابنقال

بنيمنأخواليإلىبهابعثت:قالعمربناللهعبدعن

ثم،بالبيتأطوفحتىيهيئوها،منهاليليصلحواجمح،

فخرجت:قالإليها.رجعتإذاأصيبهاأنأريدوأنا،اتيهم

ما:فقلتيشتدونالناسفإذا،فرغتحينالمسجدمن

فقلت:وأبناءنا،نساءنايك!ماللهرسولعلينارد:قالوا؟شأنكم

إليهافذهبوافخذوها،فاذهبوا،جمحبنيفيصاحبتكمتلكم

.فأخذوها)1(

وليتوالفوز،النصروكانالقويوالمددالتاييدفجاءهموالتاييد،=

بالكثرةيغترونفلاالبليغالدرسبهذايتعظوناليومالمسلمين

فيهلاخيرغثاءاليوموالكثرةخاصة،اللهعلىالاعتمادويتركون

.ولاقوة

094(.:)2هشامابن)1(
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السرايافياشتراكه

إليهذهبمايؤكد،البارزةالمشاهدهذهعمرابنوحضور

ءلجماللهرسولمعالخندقشهدأنهوالسير؟التراجمكتاب

السرايافييتوجهكانذلكجانبإلىوهوبعدها.والمشاهذ

هذهإحدىعنيحدثناولنسمعهيكنرو،اللهرسولعهدعلى

:فيقولالسرايا

عمر،ابنفيهمنجدقبلسريةبعثءلجحاللهرسولإن

ذلكسوىنفلواثمبعيرا،عشراثنيبلغتسهامهموإن

ءلمجم)1(.اللهرسوليغيرهفلمبعيرا،بعيرا

عهدفيعمرابنمشاهدذكرعلىحرصتولقد

ماأهممنأصبحتوالغزواتالمشاهدهذهلأنعمرر؟النبي

نالولقد-!سمالنبيوفاةبعدالأبرارالصحابةحياةفييذكر

نراهوسوفالأوفر،القسطالعظيمالشرفهذامنعمرابن

وينضم،السلاحيرميلامثابرامجاهدأالقادمةالفصولفي

منادينادىكلماالفتحألويةوتحتالجندصفوفإلى

دثه.كلهالدينيصبححتىالجهاد،

.(4:641)لطبقاتا(1)
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شدينلواانحلفاءءا

بكروأبواللهعبد*

عمروأبوهاللهعبد*

وعثماناللهعبد*

وعلياللهعبد*



ع

-



شدينلواانحلفاءامع

بكرنراللهنر

بئ،انبيتوفيانهجرةمنعنبرةالحاديةالسنةفي

فيوقعوقد،بالخلافةعنهاللهرضيالصديقبكرأبووبويع

،الردةأهلوقتال،أسامةبعثتنفيذ:الكبارالأمورمنأيامه

.القرانوجمع،الكذابمسيلمةوقتل،الزكاةومانعي

عنهاللهرضيالصديقبكرأنيخلافةفترةازدحمت

الجزيرةانقلبتفقد،الجسيمةوالأحداثالجليلةبالأعمال

وفاةبعدومواثيقهاعهودهاالعربيةالقبائلونقضتعقبيها،على

عنارتدواواخرونالزكاةمنعواجماعةوظهر،يكل!ب!الرسول

بكرأبوواستشارأنبياء.أنهمأعلنواثالثوفريق،الإسلام

أجمعين،العرببحربلهمطاقةألاأكثرهمفرأى،الصحابة

إلىيثوبواحتىالجميعليحاربنمقسماصاحبكرأباولكن

كلمةإعلاءسبيلفيمجاهدأبكرأبويموتحتىأوالحق

بكر.أبيرأيإلىالصحابةفاستجاب،الله

تنفيذفيعنهاللهرضيالأولالخليفةلحرصكانوقد

قبولوعدم-عنبرواللهرسولبهأمرمااخر-وكانأسامةبعث



الأثرأكبر؟وعباداتهالإسلاممبادىءفيتفريطأومساومةأي

معالجزيرةوتوحيد،شأنهوإعلاءالإسلاممجدإعادةفي

الحنيف.بالدينفيهاالجميعتمسك

فيجنديافكان؟حدثفيماعمربناللهعبدشاركوقد

ومراقبا،الردةحروبفيببسالةيقاتلومحاربا،أسامةبعث

.ومشاهدةقربعنيرويهاللأحداث

الزكاةمانعيمنبكرأبيموقف

المهاجرينبكرأبيمشاورةيشهدعمربناللهعبدفهذا

لأبيرائعاموقفالناوينقل،الزكاةمانعيقتالفيوالأنصار

الله.دينفيوقوتهعزيمتهصدقعلىتدلعظيمةوخطبةبكر

:فيقولحدثمالنايرويولنسمعه

وارتد،بالمدينةالنفاقاشرأبع!ب!والنبيقبض"لما

والأنصارالمهاجرينعنهاللهرضيبكرأبوفجمع،العرب

عنورجعواوبعيرهمشاتهممنعواقدالعربهذهإن:وقال

ألقلكموإنيمنكمرجلإلاأتافماعليفأشيروا،دينهم

الخطاببنعمرتكلمثمطويلا،فأطرقوا،البليةلهذهحملا

نأ!اللهرسولخليفةيا-والده-أرى:فقال-عنهالدهرضي-

عهدحديثوفإنهم،الزكاةلهموتدعالصلاةالعربمنتقبل

خيرإلىعنهاللهيردهمأنفإما،الإسلاميعدهملمبجاهلية

لبقيةفما،قتالهمعلىفنقوىالإسلاماللهيعزأنوإما

عثمانإلىفالتفت.قاطبةللعربيدانوالأنصارالمهاجرين
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مثلعنهاللهرضيعليوقال؟ذلكمثلفقالعنهاللهرضي

فتابعوهم.الأنصارإلىالتفتثم؟المهاجرونوتابعهم؟ذلك

:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدالمنبر،صعدذلكرأىفلما

شمريد،قلوالحقمحمدا!مبعثاللهفإنبعد؟أما

فجمعهم،أهلهوقل،حبلهرثقدطريد،غريبوالإسلام

أبرحلاوالله،الوسطىالباقيةالأمةوجعلهمبمحمد-لمجبديهالده

وعدهلنااللهينجؤحتىاللهسبيلفيوأجاهداللهبأمرأقوم

ويبقىالجنةفيشهيدامناقتلمنفيقتل،بعهدهلناويفي

اللهقضى،عبادهووارثأرضهفياللهخليفةمنابقيمن

اللهوعد>-:خلفلقوله-وليسقالتعالىاللهفإن،الحق

الأرضفيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمامنواالذين

مماعقالامنعونيلو؟والله!و)1(قبلهممنالذيناستخلفكما

والمدرالشجرمعهمأقبلثميكل!اللهرسوليعطونكانوا

لماللهإن،بالثهروحيقلحقحتىلجاهدتهموالإنسوالجن

والله،:وقالعمرفكبرجمعهما،ثموالزكاةالصلاةبينيفرق

أنه-قتالهمعلىبكرلأبياللهعزمحين،-واللهعلمتقد

)2(.الحق

اليمامةمعركةمنصور

أعظممنوهي)3(اليمامةمعركةعمربناللهعبدويشهد

.55:النور()1

642(.641-:)1الصحابةحياة)2(

عنه.اللهرضيالوليدبنخالدالمسلمينجيشقائدوكان)3(
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جمعفقد؟المتنبئينضدالمسلمونخاضهاالتيالمعارك

حوله،وأتباعهمحنيفةبنيمنألفاأربعينالكذابمسيلمة

نأأشهد:يقولكانبعضهمإنحتىعصبيةاتبعهوأكثرهم

أحبربيعةكذابولكن؟صادقمحمداوأنكذابمسيلمة

فيهميبثأنمسيلمةواستطاعمفر!صادقمنإلينا

يومافكان،وأحسابهمأنفسهمعندفاعاوالشجاعةالاستبسال

تتمالهزيمةوكادتالأمرأولالمسلمونفيهانكشفهاثلا

نأالناسفيصرخواوالغيرةالحميةذويمنرجاللولا

بجمعهمكرواثم،فثةفتبعتهميثبتوا،وأنالقتالإلىيعودوا

مسيلمة.وقتلاللهنصرهمحتىثانية

،الحربفيبطولةالمعركةهذهفيعمرابنأبدىولقد

منرائعةصوراإليناونقلله،تكتبفلمالشهادةوطلب

تمتحنحيثالعدو،منقربهعلىتدلوالشهادةالبطولة

.امتحانأعظمالنفوس

عنهادلهرضيالهمدانيأسلمبنادلهعبدبنجعفرعن

أولكان؟للقتالالناسواصطفاليمامةيومكانلما:قال

بسهمرميعنه،ادلهرضيالأنيفيعقيلأبوجرحالناس

فأخرج،مقتلغيرفيفشطب،وفؤادهمنكبيهبينفوقع

النهارأولوهذا؟فيهكانلماالأيسر-شقهله-ووهنالسهم

المسلمونوانهزم-القتالحميفلما.الرحلإلىوجر

بنمعنسمع-جرحهمنواهنعقيلوأبورحالهموجازوا
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علىوالكرة!الله!اللهبالأنصار:يصيحعنهاللهرضيعدي

صاحتحينوذلك،القوميقدممعنوأعنق،عدوكم

.يميزونرجلارجلافأخلصواأخلصونا!أخلصونا!الأنصار:

يريدعقيلأبوعنهما:فنهضاللهرضيعمربناللهعبدقال

نؤهقد:قال!قتالفيكما!عقيلأباياتريدما:فقلتقومه

يا:يقولإنما:فقلتعمر:ابنقال،باسميالمنادي

الجرحى.يعنيلاللأنصارا

.حبواولوأجيبهوأناالأنصارمنرجلأنا:عقيلأبوقال

اليمنىبيدهالسيفوأخذعقيلأبوفتحزمعمر:ابنقال

حنينكيومكرةللأنصار؟يا:يناديجعلثممجردا،

)1(دربةالمسلمينيقدمونجميعا-الله-رحمهمفاجتمعوا

فاختلطوا،الحديقةعدوهمأقحمواحتىعدوهمدون

إلىفنظرتعمر:ابنقال.وبينهمبينناالسيوفواختلفت

فوقعت،المنكبمنالمجروحةيدهقطعتوقدعقيلأبي

خلصتقدكلهاجرحاعشرأربعةالجراحمنوبهالأرض

فوقعتعمر:ابنقال.مسيلمةاللهعدووقتل،مقتلإلى

عقيلاأبا:فقلت،رمقباخرصريعوهوعقيلأبيعلى

أبشر،:قلت:قالالدبرة؟لمن-ملتاثبلسان-لبيك:قال

السماءإلىأصبعهفرفع،اللهعدوقتلقد:صوتيورفعت

عمرفأخبرتعمر:ابنقال-الله-يرحمهوماتاللهيحمد

ووقفة.وشجاعةجراءة:دربة)1(
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ماااللهرحمه:فقال-كلهخبرهقدمتأنبعدعنهاللهرضي

خيارمنعلمتماكانوإنويطلبها.الشهادةيسألزال

)1(-إسلاموقديمجم!دءنبيناأصحاب

ياسربنعماررأيت:قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

يا:يصيحأشرفوقد،صخرةعلىاليمامةيومعنهاللهرضي

ياسر؟بنعمارأنا؟تفرونالجنةأمن!المسلمينمعشر

وهو)2(تذبذبفهيقطعتقدأذنهإلىأنظروأنااإليهلموا

)3(.القتالأشديقاتل

وعتابلوم

عبدورجع،اليمامةمعركةفيالخطاببنزيدواستشهد

يستشهدلملماذاابنهيؤنبعمرفجعلسالما،عمربنالله

والابنالمربيالأببينالحوارهذاولنسمعزيد،كعمه

.الصادق

ألا:رجعحينعمربنالدهلعبدعمرقال:قالسالمعن

حرصتقد:فقالحي؟!وأنتزيدهلكزيد؟!قبلهلكت

اللهفأكرمه،تأخرتنفسيولكن؟يكونأنذلكعلى

.(474:)3لطبقاتا(1)

.وتضطربتتحرك:تذبذب)2(

254(.)3:الطبقات)3(
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هلكوقدبكجاءما:قالسهلعنروايةوفي)1(.بالشهادة

الشهادةادلهسأل:فقال،عنيوجهكواريتألازيد؟

أعطها)2(.فلمإليئتساقأنوجهدتفأعطيها،

التيقكهالرسولوتربية،الإسلامعظمةأنهاشكولا

أمةوالمتناحرةالمتفرقةالعربيةالجزيرةقبائلمنجعلت

،للناسأخرجتأمةخيربحقفأصبحت؟والتضحيةالجهاد

المطيع.الابنوهذاالعظيمالأبهذامثلمنهاوكان

انقكبهاللهرسولقائدهومنالإسلاممنالأبتعلملقد

فلا،والكرامةالعزةسبيلهيوالولدوالمالبالنفسالتضحية

الغالبالجيشمعورجوعهالمعركةحضورهابنهمنيكتفي

بنزيدكعمهاددهسبيلفيشهيدايريدهبلالمنتصر--.

.الخطاب

؟!الكبيرةالنفوستلكمناليومنحنفأين

نتنافسوأصبحنا..وأعمالنا.قلوبنافيالإسلامرقلقد

ونزجهم،والحروبالمعاركخوضعنأبنائناإبعادفي

فيمعهمونجنيالأمور،وصغائرالحياةشهواتفيليحترقوا

والصغار.الذلةالنهاية

.(393:)3الطبري(و13)
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عمرنراللهبد

فيبكرأبيمنبعهدالخلافةعنهاللهرضيعمرولي

،القيامأتمبالأمرفقام،عشرةثلاثسنةالاخرهجمادى

ففتحت؟أيامةفيالفتوحوكثرت،الإسلامبركةوظهرت

وغيرها.ومصر،والمدائنوالأهواز،والأردندمشق

-رضيالخطاببنعمرفيهاحكمالتيالفترةهذهوتعتبر

رسولعهدبعد"الله"عبدحياةفتراتأخصبمن-عنهالله

الشاموقدم؟الإسلاميةالفتوحاتفيشاركففدغ!ر،الله

وشهداللهسبيلفيمجاهداجنديأوفارس!والبصرةوالعراق

مصر)1(.وفتحاليرموك

به،يشيرمالكلمطيعامحبأ،بعمر،معجبااللهعبدوكان

الابنبينالوثيقالارتباطوهذا،لذكراهوفيا،بأفعالهمتشبهأ

الواردةالأحاديثلنايرويعمرابنجعلالعظيموالأبالبار

.استشهادهحتىإسلامهمنذخطواتهويرصد،أبيهفضائلفي

العهدهذافياللهعبدنشاطاتنرقبونحنويهمنا

241(.)3:الغابة)1(أسد
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الناجح،المربي،العادلالخليفةعمرنرىان؟الميمون

الأكبرابنهيكرموهو،المسؤولوالوالد،العطوفوالأب

والشجاعة،الجرأةنفسهفيويغرس،وإرشادهبنصحهويهتم

عنويبعده،الشهادةنيلعلىوالحرصالجهاد،إلىوالشوق

.الحرامفيويزهده،الورعويعلمه،الشبهمواطن

!روالنبي!حبةفيوعمراللهعبد

علىالإجابةفيلهأبيهتشجيععنيحدثنااللهعبدفهذا

لمج!اللهرسولإن:فيقول،يعلمكانإنيكنم!رالرسولسؤال

مثلوهيورقها،لايسقطشجرةالشجرمن)إنقال:

شجرفيالناسفوقع:اللهعبدقالهي؟"ماحدثونيالمؤمن

"هي:جمزالنبيفقال،النخلةأنهانفسيفيووقع،البوادي

عمرفحدثت:اللهعبدقال)1(،أقولأنفاستحييت"النخلة

منإليئأحبقلتهاتكونلأن:فقال؟نفسيفيوقعبالذي

وكذا)7(.كذالييكونأن

عن؟الصحبةأدبأبوهفيعلمهيكنم!ر،النبيعمرابنويتقدم

صعببكرعلىسفرفييكلنروالنبيمعكانأنهعمرابن

..الفومأصغرأنافإذا"فنظرتعمر:ابنعنمجاهدرواية)1(وفي

".الحديثالخ

الترمذيسننفيوشرحهالحديثوانظر575()6:الأصولجإمع)3(

حمص.طبعة08()8:
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اللهاعبديا:أبوهلهفيقوليك!،النبييتقدموكانلعمر،

أحد)1(.النبييتقدملا

عبدفيتردديحبها؟التيزوجتهيطلقعمرانمنهويطلب

فيأمرهجمزللنبيذلكويذكر،الطلبلهذاالاستجابةفيالله

أحبها،امرأةتحتيكانت:فيقوليحدثناولنسمعه،بالطلاق

يك!روالنبيفأتيتأطلقها،أنفأمرنييكرهها،أبيوكان

")2(.امرأتكطلقاللهعبد"يا:فقال،لهفذكرت

الجهادفيعمراستئذان

بني،أي:فقالالجهادفيعمراستأذنتعمر:ابنقال

ذلك؟تتخوفمثليعلىأو:فقلت؟الزنىعليكأخافإني

المقاتلة،فتقتلون،أكتافهماللهفيمنحكمالعدوتلقون:قال

المغنمفيجاريةفتقام،المتاعوتجمعون،الذريةوتسبون

عنك،الناس)4(فينكلبها،فتسوم)3(عليها،فينادى

القربىولذيوللرسولودثه،المؤمنينأميرابن:ويقولون

الإبل.منالفتيوالبكر:.البخاريأخرجه)1(

لوالدكمرضاةطلقهاأى:الحديثومعنى.والترمذيداودأبورواه)2(

وإلاعنه،اللهرضيبعمرخاصوهذاكراهيتها،فيمحقفإنه

الوالدين،طلبمجردمنهوليسشرعيلسببإلايجوزلافالطلاق

342(.:)1التا!هامقعن

ثمنها.فيتغالي:فتسوم)3(

ينكص.:فينكل)4(
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فإذاعليهافتقع،حقفيهاالسبيلوابنوالمساكينواليتامى

)1(-اجلسازانأنت

عنه،اللهرضيعمرحكمأولفيوقعربماالمنعوهذا

أبيهدرسوعىأنوبعديجاهد،أنعمرلابنوسمحرفعثم

منطائفةفينهاوندفتحفشهد؟الورعفيالعظيم

الجيمش)2(.أميرمقرنبنالنعمانمعوالأنصارالمهاجرين

منأكثرعنهوروىبها)3(،واختطمصرفتحفيواشترك

أهلها)4(.مننفساأربعين

عمرابنعلىاليهودعدوان

مباشراسببافيكونعمر،ابنعلىخيبريهودويعتدي

أناخرجت:اللهعبدقال؟العرنيةالجزيرةمنلإخراجهم

فلمانتعاهدها،بخيبرأموالناإلىالأسودبنوالمقدادوالزبير

علىنائموأناالليلتحتعليفعديأموالنا،فيتفرقناقدمنا

أصبحتفلما،مرفقيمنيدايففدعت)*(،فراشي

بك؟هذاصنعمنفسألانيفاتياني،صاحبايعليئأستصرخ

عمرعلىنيقدماثميديمنفأصلحاقال،أدريلا:فقلت

111(.)صالجوزيلابنعمرسيرة)1(

.(511:)4الطبري)2(

دارا-بنىأيبها:اختط)3(

138(-)3:النبلاءأعلامسير)4(

أماكنها-عنالمفاصلزالت:مرفقيمنيدايفدعت)5(
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الناسفيقامثميهود.عملهذا:فقالعنه،اللهرضي

يهود)1(عاملكانيك!مراللهرسولإنالناسأيها:فقالخطيبا

بناللهعبدعلىعدواوقدشئنا،إذانخرجهمأناعلىخيبر

الأنصاريعلىعدوهممع؟بلغكمقدكمايديهففدعواعمر

فمن،غيرهمعدوهناكلناليس،أصحابهأنهمنشكلا،قبله

)3(.فأخرجهميهود،مخرجفانيبهفليلحقبخيبرماللهكان

المطيعالباروالابنالناصحالمربيالأب

لابنهعمرلقنهاوالورعالزهدفيدروساالتاريخلناويروي

بالحبالممزوجةبالطاعةالبارالابنفتلقاها،اللهعبد

علىويحرصبهايعتزالتيمروياتهمنوأصبحتوالتقدير،

أمانةالزمنسمعفييضعهاوهوإليهولنصغلها،الوفاء

إبلااشتريتعمر:ابنقال؟بعدهمنالمسلمةللأجيال

فدخل:قالبها،قدمتسمنتفلما،الحمىإلىوارتجعتها

لعبد:فقيلهذه؟لمن:فقالسماناإبلأفرأىالسوقعمر

أميرابن)،"بخبخ!اللهعبديا:يقولفجعلعمر،بنالله

المؤمنين؟أميريامالك:فقلتأسعىفجئته:قالاالمؤمنين

بهاوبعئتاشتريتهاأنضاء)4(إبل:فقلت؟الإبلهذهما:قال

عمارةمنإليهتحتاجبمايقومونالأرضإليهمدفع:عامل)1(

وزراعة.

357(.:)2هشامابنسيرة)2(

وتفخيمه.الأمرلتعظيمتقالكلمة:بخ)3(

مهزول.اينضوجمعأنضاء:)4(
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ارعوا:فقال:قال،المسلمونيبتغيماأبتغيالحمىإلى

عبديا!المؤمنينأميرابنإبلاسقوا!المؤمنينأميرابنإبل

مالبيتفيباقيهواجعلمالكرأسعلىاغدعمرابنالله

)1(.المسلمين

بأربعينالغناثممنفابتعتجلولاء)2(،شهدت:وقال

انطلقلوعمربناللهعبديا:فقالعمر،علىوقدمتألفا،

أملك.شيءبكل،نعم:قلتمفتدى؟ليكنتالنارإلىبي

هذا:يقولونبجلولاء،تبايعبكوكأني،مخاصمفإني:قال

وأكرمالمؤمنينأميروابناللهرسولصاحبعمربناللهعبد

إلي!مأحبدرهمأوكذاكذاعليكيرخصواوأن،عليهأهله

ماأفضلالربحمنوسأعطيك،بدرهمعليكيغلواأنمن

عبيدأبيبنتصفيةبابأتىثم،قريشمنرجلربح

بيتكمنتخرجيأنعليكأقسمت:فقالعمحابن)زوجة

أميريا:قالت،طيبةعنقكانوإنمنهتخرجينأوشيئا

ذلك.لك،المؤمنين

عبديا:قالثمالتجار،استدعىثم،أيامسبعةتركنيثم

متاعاالتجارمنفباعقال:.مسؤولإنيعمربنالله

وعشرينثلاثمائةوأرسلألفأثمانينفأعطانيألفبأربعمائة

الوقعة،شهدفيمنالمالهذااقسم:فقالسعد)3،إلىألفا

47(.:)2النضرةالرياض)1(

بمرحلة.خانقينقربببغدادقريةجلولاء:)2(

المعركة.قائدوكانعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدهو)3(
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)1(.ورثتهإلىبنصيبهفابعثماتمنهمأحدكانفإن

ابناالدهوعبيداللهعبدخرجأنهالموطأفيمالكوروى

موسىأبيعلىمر!قفلافلما،العراقإلىجيشفيعمر

أقدرلو:وقالوسهلبهما،فرحبالبصرةأمبروهوالأشعري

مالمنمالهناها،بلى:قالثم،بهأنفعكماأمرعلىلكما

فتبتاعان،فأسلفكماهالمؤمنينأميرإلىبهأبعثأنأريدالله

رأسفتؤديانبالمدينةتبيعانهثمالعراقمتاعمنمتاعابه

وددنافقالا:،الربحلكماويكونالمؤمنينأميرإلىالمال

قدمافلما.المالمنهمايأخذأنعمرإلىوكتب،ففعلذلك

الجيشأكل:قالعمرإلىذلكدفعافلمافأربحا،باعا

أسلفكماه،المؤمنينأميرابناعمر:فقاللا.قالا:أسلفه؟

:فقالاللهعبيدوأمافسكتالدهعبدفأما.وربحهالمالأديا

هلكأوالمالهذانقصلو،المؤمنينأميريالكينبغيما

عبيدوراجعهاللهعبدفسكت،أدياهعمر:فقال.لضمناه

جعلتهلوالمؤمنينأميرياعمرجلساءمنرجلفقال.الله

الدهعبدوأخذربحهونصفالمالرأسعمرفأخذقراضا)3(،

فيقراضأولوهوقالوا:.المالربحنصفاللهوعبيد

)3(.الإسلام

ونحنعمرالمؤمنينأميردخلعمر:بناللهعبدوقال

111(.-011)صالجوزيلابنعمرسيرة)1(

الحجاز.أهللغةفيالمضاربةوهو،الثركة:القراض)2(

16(.:)2للخضريالاسلاميةالأممتاريخ)3(
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ادثهبسم:فقإل،المجلسصدرعنلهفأوسعت،مائدةعلى

إني:قالثم،بأخرىثمفلقمها،لقمةفيبيدهضربثم

أميريا:ادثهعبدفقإل،اللحمدسمغيردسمطعملأجد

لأشتريهالسمنأطلبالسوقإلىخرجتإني،المؤمنين

عليهوجعلتالمهزولمنبدرهمفاشتريتغاليا،فوجدته

إلايك!الثهرسولعنداجتمعاماعمر:فقإلسمنا،بدرهم

أميريا:الثهعبدفقالبالأخر،وتصدقأحدهماأكل

ذلك)1(.فعلتإلاأبداعندييجتمعاولن،المؤمنين

بسمعهيتيهوأنالدروسهذهيحفظأنعمرلابنوحق

فهو؟شخصيتهفيالعظمةجوانبتكاملتوقدلأبيهوطاعته

وعظيم،وورعهزهدهفيوعظيم،وحكمهعدلهفيعظيم

لهم.وتربيتهبنيهعنمسؤوليتهفي

اللهلعبدعمروصايا

؟لولدهوالديتركهاوصيةأجملادثهعبدابنهعمروأوصى

ومن،وقاهالثهاتقىمنفإنالثهاتقبعد،أما:إليهكتبفقد

،جزأهأقرضهومن،زادهلهشكرومن،كفاهالثهعلىتوكل

لمنعمللافإنه،بصركوجلاء،قلبكعمادالتقوىفاجعل

لاخلقلمنولاجديدله،لاخشيةلمنأجرولاله،لانية

له)2(.

41(-:)2النضرةالرياض)1(

البالي-:والخلق346(:)4الصحابةحياة)2(
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:فقالالموتعندوأوصاه

أبت؟ياهنوما:قال.الإيمانبخصالعليكبنييا

الأعداءوقتل،الصيفأيامشدةفيالصوم:قال

اليومفيالوضوءوإسباغ،المصيبةعلىوالصبر،بالسيف

الخبال،ردغةوترك،الغيميومفيالصلاةوتعجيل،الشاتي

الخمر)1(.شرب:قالالخبال؟ردغةوما:فقال:قال

الأخيرالوداع

والخيانة،الغدربخنجرعنهاللهرضيعمرطعنوعندما

ابنهإلىموجهاحديثهكان،عدتهاللهإلىللرحيليعدوبدأ

وترتيب،دينهووفاء،وصيتهبتنفيذالجدير،اللهعبدالأكبر

ودفنه:تجهيزه

دخلتبعمر،عهدااخركمأنا:عنهاللهرضيعثمانقال

ضع:لهفقالعمر،بناللهعبدابنهحجرفيورأسهعليه

سواء؟إلاوالأرضخديفهل:قال.بالأرضخدي

الثالثة-أوالثانية-فيلكأملابالأرضخديضع:قال

لمإنأميوويلويلي:يقولفسمعته،رجليهبينشبكثم

)2(.نفسهفاضتحتى،لياللهيغفر

903()3:سعدلابنالكبرىالطبقات)1(

036(.)3:الكبرىالطبقات)2(
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الدين؟منعليماانظرعمر،بناللهعبديا:لابنهوقال

نإ:قال،نحوهأودرهمألفوثمانينستةفوجدوهفحسبوه

بنيفيفسلوإلا،أموالهممنفأدهعمرالمالبهوفى

قريشفيفسلأموالهمتفلمفإنكعب،بنعدى

)1(.غيرهمإلىتعدهمولا

فلم:قالفضمنها،اضمنها.عمر:بناللهلعبدقالثم2

الشورىأهلنفسهعلىعمرابنبهاأشهدحتىعمريدفن

حتىعمردفنأنبعدجمعةمضتوماالأنصار،منوعدة

البراءةعلىالشهودوأحضر،عفانبنعثمانإلىالمالحمل

مأإلىيذهبأناللهعبدمنعمروطلب)2(-المالبدفع

معيدفنأنويستئذنهاعنها،الدهرضيعائشةالمؤمنين

حضرتهإذابهيفعلماكلماتهاخرفيلهوبين.صاحبيه

.الوفاة

وأنفاسهعمر،لسانعلىيتردد"الده"عبداسمكانوهكذا

فييسرعاللهوعبدالشديد،بالخطرتنذروالمتلاحقةالحارة

المتتابعة؟أبيهلطلباتالفوريةباستجابتهيريدكأنهحتىالاجابة

شبحنفسهعنيبعدوأن،الجائفةالطعنةالامعنهيخففأن

عليها.المترتبةالنتائج

خرجه:الوصولتيسيرفيوقال96(،)2::النضرة)1(الرياض

.البخاري

158(-:)3الكبرىالطبقات)2(
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ابنهإلحاحرغم؟يستخلفانعنهالدهرضيعمرويأبى

ستة:فيشورىويتركها،الصحابةمنوغيرهالدهعبد

عوف،بنوعبدالرحمنوالزبير،،وطلحة،وعلي،عثمان

البارابنهعمرويذكر؟عنهماللهرضيوقاصأبيبنوسعد

الستةمعاسمهفيجعل؟الإسلامنصرةفيبذلهوما(الله"عبد

وإكرامواحترام،عظيمتقديروهذا،منهموليسمشيرا

أبيه.نفسفيالدهعبدمكانةعلىيدلكبير،معنوي

بهولشبههبابيهاللهعبدبر

وقاصدا،لودهوحافظا،بهبارابأبيهمعجباعمرابنوكان

بعدقطأحدارأيتما:يقولهوفهذابه،متشبهالعمله

عمر)1(.منأجودولاأجدالدهرسول

ملإذاعليهيتروححمارلهكانمكةإلىخرجإذاوكان

علىيوماهوفبينما،رأسهبهايشدوعمامة،الراحلةركوب

؟فلانبنفلانألست:فقالأعرابيبهمرإذالحمارذلك

:وقالوالعمامةهذا،اركب:فقالالحمارفأعطاه،بلى:قال

لك!الدهغفر:أصحابهبعضلهفقال،رأسكبهااشدد

كنتوعمامةعليهتروحكنتحماراالأعرابيهذاأعطيت

من"إن:يقول!د،النبيسمعتإني:فقال.رأسكبهاتشد

9(.:)2واللغاتالأسماءتهذيب)1(
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كانأباهوإن"تولىانبعدأبيهؤدأهلالرجلصلةالبرأبر

عنه)1(.اللهرضيلعمرودأ

وفيمختصرا،بنحوهالبخاريالحديثهذاوأخرج

قال:فقال؟درهمانيكفيهأما:معهمنبعضفقال:حديثه

"-نوركاللهفيطفىء؟تقطعهلاأبيكؤد"احفظ!:النبي

يؤكدونقربعنعرفوهالذيناللهعبدأصحابوكان

كيف:لهقيلأنهأبيهعنأسلمبنزيدفعن؟بابيهتشبهه

فقالشيئأ؟الناسأمرمنوليلوعمربناللهعبدترى

بأقصدخارجأوداخلالمسجدلبابقاصدرجلما:أسلم

)2(.أبيهلعملاللهعبدمن

الأرضمنفلاةفيفصيلهاأضلتناقةما:أسلموقال

تعالىاللهرضيالخطاببنلعمرعمرابنمنلأثرهبأطلب

عنهما)3(.

المسيب:بنسعيدوقال

)4(.اللهعبدبعمرعمرولدأشبهكان

عمر.بأبيهالتشبههذالهوهنيئاالبر،هذااللهلعبدفهنيئا

ومسلم.والترمذيداودأبوأخرجهوقال78(،)3:الصحابةحياة)1(

.(051:)4الطبقات)2(

031(-:)1الأولياءحلية)3(

567(.)1:الصفوة)4(صفة
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وعثماناللهعبد

بالجنة؟المبشرينالستةعينوقدعنهاللهرضيعمرنوفي

فاجتمع،المسلميناستشارةبعدخليفةبينهممنليختاروا

يخرجأنعوفبنالرحمنعبدواقترح،للمشاورةهولا.

واختيارالناسمثاورةيخرجالذيويتولى،نفسهأحدهم

وعرض،بذلكفقبلواالاخرينالخمسةبينمنالخليفة

ذلك،علىوعاهدوهفقبلواالشخصذلكيكونأنعليهم

.والعدلالحقعلىوعاهدهم

ووجد،المرشحينواستشارالناسالرحمنعبدواستشار

رضيعثمانفقدم،عليأوعثمانعلىينعقديكادالإجماع

عقدانكثولاعهدألهخالفمابهالظنعندفكان؟عنهالله

سنة)1(.خالفولامكروهااقتحمولا

وقدسنة،عشرةاثنتيالخلافةعنهاللهرضيعثمانولي

ينقمونلاوالناسخلافتهمنالأولىالستالسنواتمضت

-52)صىالقواصممنوالعواصم391(،:)4الطبريتاريخانظر)1(

ضلبي.أحمدللدكتور028(:)1الإسلاميوالتاريخ53(،
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أصحاببدأ؟خلافتهمنالأواخرالستوفيشيئا)1(،عليه

وأعطاهمأقاربهاستعملبأنهيتهمونهالسوءوأغراضالأهواء

الرحمنلعبدنفسهعلىقطعهالذيالعهدخالفوأنه،المال

علىيسيربأن؟بالخلافةمبايعتهعندوالمسلمينعوفابن

.بعدهمنخليفتيهوسيرةيكبم!النبيسنة

استشهادإلىأدتأحداثمنحدثفيماهنايهمناوالذى

منها.عمربناللهعبديخصماهوالمظلومالخليفة

الحصارأثناء

دارهفيعثمانالبغاةحاصرهجريةوثلاثينخمسسنةفي

عثمانفاستشار،بالقتلوهددوه،نفسهيخلعأنمنهوطلبوا

منهوطلبمحاصر،وهوعثمانعلىيدخلوكان،عمرابن

الموقفهذافيعمرإبنولنرقب،فأبىبالقتاللهيسمعأن

حاكتهوالذي،الإسلامتاريخومنعثمانحياةمنالعصيبا

.الظلامفياليهوديةالسبئية

لهفمال،عثمانعلىدخلعمرابنأن؟نافعفعن

وأنفسكاخلع:يقولونهؤلاء،يقولماانظر:عثمان

لا.:قالالدنيا؟فيأنتأمخلدعمر:ابنلهقال.نقتلك

هل:قاللا.قال:؟يقتلوكأنعلىيزيدونهلقال:

قميصاتخلعفلا:قاللا.:قالنارا؟أوجنةلكيملكون

157(.-156)صللسيوطيالخلفاءتاريخ)1(
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أوخلعوهخليفتهمقومكرهكلماسنة،فتكونعنكالله

)1(.قتلوه

علىيدلعمرابنيشير-بهالذيالمبدئيالموقفوهذا

علىيعرضعندمايتكاملنراه؟ثاقبوفكرسديدرأي

المتامرين.ودفعللقتالطاعتهالمحصورالخليفة

عثمانعلىعمرابندخل:الرحمنعبدبنسلمةأبوقال

يم!اللهرسولصحبت،المؤمنينأميريا:قالثمفسلم

ثم،وأطعتفسمعتبكرأباصحبتثم،وأطعتفسمعت

وحقالوالدحقلهورأيت،وأطعتفسمعتعمرصحبت

بمافمرنيالمؤمنينأميريايديكطوعأناوها،الخلافة

مرتين:خيراعمراليااللهجزاكم:عثمانفقالشئت،

)3(.الدمإراقةفيليحاجةلا،الدمإراقةفيليحاجةلا

ابنأن؟عقبةبنموسىمغازيعنكثيرلابنالبدايةوفي

في-الداريومجمنإلااللهرسولبعد)3(سلاحهيلبسلمعمر

013(.)صالقواصممنالعواصم)1(

رضيعثمانمنالمنعهذاوسبب916(.)3:النضرةالرياض)3(

توسيععلىبنفسهالتضحيةفآثر،الشرينأهوناختار"أنه؟عنهالله

فمامختارابدمهأمتهدماءافتدىوعثمان.الدماءوسفكالفتنةدائرة

ولمالفداءبزعمبشراتعبدأورباوإن،جزاءهمناالعثيرونأحسن

137(.)صالعواصمهامشعنمختارا"فيهيكن

الفتن.فيسلاحهيلبسلم)3(يعني
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بناللهعبد-أيام)1(الحرورينجدةويوم-عثمانخلافة

الزبير-)3(.

يومالدرعلبسعمرابنأنسعد:ابنطبقاتوفي

)3(.مرتينالدار

بل.فحسبسلاحهاستعمالمنيمنعلمعمرابنولكن

،للناسالدمإراقةعدمفيإرادتهبتبليغكلفهالخليفةإن

فيعثمانمعكنت:يقولربيعةبنعامربناللهعبدفهذا

إلاوطاعةسمعأعليهأنرأىمنكلعلىاعزم:فقإلالدار،

عمرابنوعلىعمر-ابنياقم:قالثم،وسلاحهيدهكف

بنوالحسنعمرابنفخرج،الناسبهفأخبرمتقلدا-سيفه

)4(.فقتلوه-للدارالمحاصرون-أيودخلوا،علي

مناستشعرأنهيؤكدللقتالواستعدادهعمرابنوتأهب

ذلك:فيقولهولنسمعالخليفةقتلالثوار

أعتبأنيأمرنيهوفإذاعثمانخلافةفيرجلجاءني

ورسولنقولكناإنا:لهقلتكلامهقضىفلما،عثمانعلى

معقدمالخوارحزعماءأحد،الحروريالحنفينافعبننجدةهو)1(

ابنخلافةفيالبيتيمنعونوستيناربعسنةالخوارحمنأنإس

عمر.ابنمنهموكانلحربهمالناسفاستعدالزبير،

.(183:)7:البداية)3(

.(561:)4الطبقات)3(

133(.)صالقواصممنالعواصم)4(
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ثموعمربكرأبو:بعدهمحمدامةافضل:حي!اللا

جاءولا،حقبغيرنفسأقتلعثماننعلمماواللادإنا،عثمان

رضيتم،اعطاكموهإن،المالهذاولكنهشيئأ،الكبائرمن

كفارستكونواانتريدونإنما.سخطتمقرابتهاعطاهوإن

بأربعةعيناهففاضت،قتلوهإلااميرانهميتركونلا،والروم

ذلك)1(.تردلااللهم:قالثمالدمعمن

عثمانعندفاعه

رضياستشهادهبعدلعثمانولائهعلىثابتاعمرابنوبقي

بسيفه،عنهيدافعانمنعهانبعدبلسانهعنهيدافع؟عنهالله

الخصومتفحم،ثابتةوشواهددامغةحقائقدفاعهكانولقد

بنالهعبدحديثمنالبخاريأخرجفقدوتخرسهم؟

فراىالبيتحجيريدمصراهلمنرجلجاء:قالموهب

قريش.هؤلاءقالوا:؟القومهؤلاءمن:فقالجلوسا،قوما

ابنيا:قالعمر.بناللهعبدقالوا:؟فيهمالشيخفمن:قال

ناتعلمهلعنه،فحدثنيشيءعنسائلكإنيعمر،

عنتغيبانهتعلم:فقال.نعم:قالأحد؟يومفرعثمان

بيعةعنتغيبانهتعلمهل:قال.نعم:قاليشهد؟ولمبدر

ابنقالاكبر!ادله:قال.نعم:قاليشهدها؟فلمالرضوان

عفااللهانفأشهدأحديومفرارهأما:لكابينتعالعمر:

رسولبنتتحتهكانفإنهبدرعنتغيبهواما.لهوغفرعنه

158(.:)2النضرةالرياض)1(
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أجرلك"إن:ظاللهرسوللهفقال،مريضةوكانتظالله

بيعةعنتغيبهوأما".وسهمهبدراشهدممنرجل

لبعثهعثمانمنمكةببطنأعزأحدكانفلو؟الرضوان

الرضوانبيعةوكانت،عثمانيك!اللهرسولفبعث،مكانه

بيدهيكظاللهرسولفقالمكة،إلىعثمانذهببعدما

"هذه:فقاليدهعلىبهافضرب"عثمانيد"هذه:اليمنى

معك)1(.الآنبهااذهبعمر:ابنلهقالثم".لعثمان

عتبوالقد:قالأباهأنعمربناللهعبدبنسالموروى

)2(.عليهعتبواماعمرفعلهالوأشياءعثمانعلى

إلىأولهامنعثمانلخلافةعيانشاهدكانعمروابن

.وصدقحقيقولهوماآخرها)3(،

قبحك:للسائلفقالوعثمانعليعنعمرابنوسئل

أغضأنتريد-منيخير-كلاهمارجلينعنتسألنيالله

الآخر)4(.منوأرفعأحدهمامن

رسولأصحابعنالمنصفدفاعهفيعمرابندرفلله

.الإنصافهذاعلىوثباتهالتزأمهفيدرهودثهيك!مر،أدثه

501(.-401)صالقواصممنالعواصم)1(

54(.)صالسابقالمصدرو3()2

55(.)صنفسهالمصدر)4(
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وعلياللهعبد

أيامخمسةالمدينةبقيتعنهاللهرضيعثمانمقتلبعد

الثوارزعيمحرببنالغافقيفيهاوالأمير،خليفةبغير

بالأمرالقيامإلىيجيبهممنيلتمسونوالناس،المصريين

الزبير،والكوفيونعليا،المصريونيأتي،فلايجدونه

فخشي)1(.مقالتهممنالثلاثةفيتبرأ،طلحةوالبصريون

لورةالثواروخاف،الخرقاتساعوالأنصارالمهاجرون

اللهرضيلعليالبيعةعقدعلىالجميعفعزم،عليهمالناس

رضيطلحةوعقد،فقبلهعليهفرضذلكأنرأىوقد،عنه

)2(.الناسعامةوبايعه،البيعةلهعنهالله

لهمراحةعثمانقتلفيأنبهمالمغررالثوارظنوقد

بدأتالتيوالفتنة،وقعتالتيالأحداثولكن،وللمسلمين

يجدولم،بقتلهالراحةيجدوالمأنهمأكدت؟واتسعت

عبدأرادهماوهذا،والاختلافالانقسامإلابعدهالمسلمون

وأصحاب،والموتورونالإسلاموأعداءاليهوديسبأبنالله

.بتصرف(155:)5الطبريتاريخ()1

153(.:)5والطبري143(،)صالقواصممنالعواصمانظر)2(
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لدعوتهاستجابواالذين،والمخدوعون،الخاصةالمصالح

.الماكرة

الأحداثهذهخضمفيعمربناللهعبدموقفوسنرقب

-حدثماضوءفيتصرفاتهونرى،المؤلمة

الخلافةعليهيعرضونالثوار

والزبيروطلحةعليعندللخلافةقبولاالثواريجدلملما

إنكوقالوا:وقاصأبيبنسعدإلىبعثوا،عنهماللهرضي

فبعث،نبايعكفاقدم،مجتمعفيكفرأيناالشورىأهلمن

علىفيهاليفلاحاجةمنهاخرجناعمروابنإني:إليهم

حال.

فقمعمرابنأنت:فقالوا؟اللهعبدعمرابنأتواإنهمثم

لهأتعرضلاواللهانتقامأالأمرلهذاإن:فقالالأمر،بهذا

)1(.غيريفالتمسوا

نقلكما،بالقتلهددوهإنهمحتىجدياكانالعرضوهذا

:قالعنهاللهرضيالبصريالحسنإلينا

اللهعبدأتوا،الفتنةأمرمنكانماالناسأمرمنكانلما

بكوالناس،سيدهموابنالناسسيدأنت:فقالواعمرابن

432(.:)4الطبريتاريخ)1(
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فيئلايهراقوادلهلا،:فقال.نبايعكاخرج،راضون

اتيثم:قال.الروحفيكانماسببيفيولادممنمحجمة

فقال.فراشكعلىلتقتلنأولتخرجن:لهفقيل-فخؤف

.الأولقولهمثل

بادتهلحقحتىشيئامنه)1(استقلوامافوادله:الحسنقال

)3(.تعالى

الفتنعمرابناعتزال

آثرعنهما،ادلهرضيومعاويةعليبينالخلافوقعوعندما

يرفعفلاالناسعنيبتعدمعتزلا،يبقىأنعمربناللهعبد

القتالذلكفيالسلاحبيعبعدمويفتي،مسلموجهفيسيفه

وصفين.الجملمعركتيفيالمسلمينبينجرىالذي

عمرابنإلىعليجاءعئمانقتللما:مولاهنافعقال

:فقال.الشامإلىفسرالناسإلىمحبوبإنك:فقال

)4(.يعاودهفلم:قالبيننا)3(-التيوالرحموصحبتيبقرابتي

عبدأبايا:فقالعليإليئبعثعمر:ابنويقول

أمرتك،فقدفسر،الشامأهلفيمطاعرجلإنك،الرحمن

شيئا.منهبلغواماأيشيئا:منهاستقلوا)1(ما

392(.:)1الأولياءحلية)2(

السيرمنليعفيهالأموربهذهعنهمااللهرضيعلياعمرابن)3(يناشد

ثانية.إليهيطلبلم:يعاودهلمومعنى.الشامإلى

914(.)3:النبلاءأعلامسير)4(
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وصحبتييك!اللهرسولمنوقرابتياللهأذكر:فقلت.عليهم

بحفصةعليهفاستعنت.عليفأبىأعفيتني،ماإلا،إياه

إلىخرجقدإنه:لهفقيلمكة،إلىليلافخرجت.فابى

فيخطم)1(المربديأتيالرجلفجعل،أثريفيفبعث.الشام

يخرجلمأنهحفصةفارسلت:قال.ليدركنيبعمامتهبعيره

)2()3(.فسكنمكةإلىخرحإنه،الشامإلى

عمر،لابنعنهاللهرضيعليتقديرلنايظهروهذا

الذيالسببعنونتساءل،الناسعندمحبوبأنهومعرفته

فلانجد،الإمارةويرفضالموقفهذايتخذعمرابنجعل

عبدبنالقاسمفعن؟نفسهعمرابنعندإلاالشافيالجواب

تخرجألاالأولىالفتنةفيعمرلابنقالواأنهم:الرحمن

حتىوالبابالركنبينوالأنصابقاتلتقد:فقال؟فتقاتل

منأقاتلأنأكرهفأنا،العربأرضمنوجلعزاللهتفاها

أردتولكنك؟ذلكرأيكماواللهقالوا.اللهإلاإتهلا:يقول

لمإذاحتىبعضا،بعضهمع!م!اللهرسولأصحابيفنيأن

المؤمنين-بإمارةعمربناللهلعبدبايعوا:قيلغمركيبق

الفلاحعلىحيئقلتمإذاولكن،فيئذلكماواللهقال:

البعير.بهيقادالذيالحبلهو:الخطام)1(

طلبه.عنهدااي:)2(سكن

015(--914)3:النبلاءأعلامسير)3(

87



لماجتمعتموهاذاأجامعكم،لمافترقتموهاذاأجبتكم،

أفارقكم)1(.

علينصرةتركعلىعمرابنأسف

عليخلافةفيموقفهفيعمرابنويفكر،سنواتوتمر

الفئةمعهيقاتللملأنه؟ويأسففيحزنعنهاللهرضي

تأييدهقيمةعمرابنعرفأنبعدهذاحصلوربما،الباغية

منعليبيعةلابسوماعثمانمقتلولكنله،ونصرتهلعلي

ليلاالمدينةويتركالعزلةيقررجعلهذلككل؟الاضطراب

الأثير:ابنقال؟مكةإلىقاصدا

أشكلتحين،حروبهمنشيئاعليمععمرابنيشهدلم

معه)2(.القتالتركعلىيندمذلكبعدكانثم،عليه

بنفسهوالندمالأسفهذاعنيحدثناعمرابنولنسمع

أقاتللمأنيإلاشيئانفسيفيأجدمايحتضر:وهوفيقول

)3(.طالبأنيبنعليمعالباغيةالفئة

عمرابننرقبعندماالتصرفلهذاالمبررنجدوقد

بايعأولافهو:أمرينبينوالترددالحيرةأخذتهوقدالانسان

492(-:)1الأولياءحلية)1(

342(-)3:الغابةأسد)2(

.(155:)3النبلاءأعلامصير)3(
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حملئريدلاثانياوهو.والطاعةبالسمعتلزمهوالبيعةعليا؟

لقتاليحملهأناعتادالذيوهو؟المسلمينلقتالالسلاح

هوعنهاللهرضيعليأأنوهوالأمرلهاتضحفلما؟الكافرين

علىخارجونبغاةخصومهوأن،والحكمالأمرصاحب

معه.القتالتركهعلىوندمأسف،وطاعتهحكمه

!!!
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هيةأحنسسوبنيفي

*تمهيد

والصلحالتحكيممجلسيعمرابنحضور*

جديدمنالجهادإلى*

معاويةبنليزيدالبيعةعقد*

يزيد.لبيعةعمرابنوفاء*

الزبيربناللهعبدخلافة*

الملكلعبدعمرابن*بيعة

والحجاجعمرابن*

وسلاماتفاقمنارة*





ميةأحستونسبت

بد

الحكمينتفرقبعدومعاويةعليبينقائمةالحرببقيت

إلىالتوصل-دونالعاصبنوعمروالأشعريموسى-أبي

أنيبنعلياستشهدوفيهاأربعينسنةكانتحتى؟اتفاق

الخارجي،ملجمبنالرحمنعبدبيدعنهاللهرضيطالب

جبهته،فأصابالصبحصلاةإلىخارجوهوبالسيفضربه

الحسنالكوفةأهلوبايع،يستخلفولميومينبعدوتوفي

يحقنأنرأىأشهرستةوبعدعنهما،اللهرضيعليابن

الخلافةعنلهوتنازل،معاويةمعفاصطلحالمسلميندماء

إحدىسنةالناسفسفى،بعدهمنلهتكونأنبشرط

علىفيهاالمسلمينكلمةلاجتماع؟الجماعةعام:وأربعين

الله"لعل:الحسنفيلمج!مالنبيكلمةوتحققتواحد،خليفة

")1(.المسلمينمنعظيمتينفثتينبينبهيصيحأن

فضائلفيالبخاريرواهودهامثه33(،)9:الأصول)1(جامع

عنهما.اللهرضيوالحسينالحسنمناقبباب،!النبيأصحاب

39



بنالحسنتوفيوخمسينإحدىأوخمسينسنةوفي

معاويةشجعمما،معاويةخلافةفيعنهماالدهرضيعلي

البيعةهذهتمتوقدالعهد،بولايةيزيدلابنهالبيعةأخذعلى

وخمسين.ستسنة

ملكأنبعدعنهاللهرضيمعاويةتوفيستينسنةوفي

خلافتهدامتوقديزيد،ابنهالخلافةوتولىعاما،عشرتسعة

هجرية.وستينأربعسنةوتوفي،سنواتأربع

ابنهالشامفيالناسبايعمعاويةبنيزيدوفاةوبعد

وتوفيالزبير،بنالدهعبدالحجازفيالناسوبايع،معاوية

الخلافة.توليهمنيوماأربعينبعديزيدبنمعاوية

الشامفياجتماعهملولاأميةبنيمنيخرجأنالامروكاد

أشهر؟عشرةولايتهوكانت،الحكمبنمروانبيعةعلى

منه،بعهدالملكعبدلابنهوبويعوستينخمسسنةوتوفي

انإلىالعراقعلىغلبثم،والشاممصرعلىمتغلباوبقي

الامر.لهفاستوثق؟وسبعينثلاثسنةالزبيرابنقتل

،مروانبنالملكعبدزمنعمربناللهعبدأدركوقد

حيث؟الذهبيأميةبنيعصرأكثرعاشأنهعلىيدلوهذا

لحكمهم،الخاضعةالبلادرقعةواتسعتالفتوحاتكثرت

علىيقضواأناستطاعواأقوياءخلفاءالحكمتقلدوحيث

،بإخلاصخدموهمأشداءولاةبواسطةالداخلفيخصومهم

.والحجا!كزياد

49



الصاخبةالأحداثهذهخضمفيعمرابنمواقفوسنتابع

بهتميلفلا،الأولالطريقالتزموقدلنراه؟والمتلاحقة

عنفيعرضونعيمهاالجنةويتذكربها،ولايميلالدنيا،

الزائلة.ومتعهاالدنيامناصب

والصلحالتحكيممجلسيعمرابنحضور

الأمةتوحيدإلىانهادفةالاجتماعاتيحضرعمرابنكان

ذلكأجلمنويتحمل،الفتنةعلىوالقضاءالقتالوإيقاف

بالسلبيةلايتسمموقفهأنعلىدليلوهذا،الشاقالسفر

دعيإذاأما.السلاحوشهرالقتالإلىدعيإذاإلاوالعزلة

فيويسعىفيجيبوالصلحالاتفاقمجالسحضورإلى

الموقفهذاعمرابنأوضحوقد،لأمتهوالفلاحالخيرتحقيق

"حي:قالومن،أجبته"الصلاةعلى"حيئ.قالمن:بقوله

المسلمأخيكقتلعلى"حي:قالومن،أجبته"الفلاحعلى

فلا)1(."مالهوأخذ

جماعتهموشهدالحكميناجتماعهـكان37سنةففي

الرحمنوعبدالزبير،بناللهوعبدعمر،بناللهعبد:تلك

عبدبنالرحمنوعبدالمخزوميئ،هشامبنإالحارثابن

بنوالمغيرة،العدويحذيفةبنجهموأبو،الزهرفييغوث

)2(.الثقفيشعبة

935(.:)1الأوليإءحلية)1(

67(.)5:الطبري)2(
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عمرابنعلىالخلافةعرضتالاجتماعهذاوفي

لهذاأرىلا:التحكيميومموسىأبوقال:نافعقالفرفضها؟

لابنالعاصبنعمروفقالعمر.بناللهعبدغيرالأمر

عظيمامالاتعطىأنلكفهل،نبايعكأننريدإناعمر:

فغضبمنك؟عليهأحرصهولمنالأمرهذاتدعأنعلى

عبدأبايا:فقالثوبهبطرفالزبيرابنفأخذ.فقامعمرابن

ابنفقال،أبايعكأنعلىمالاتعطي:قالإنما،الرحمن

:قال.أجربكقلتإنماعمرو:قالعمرو،ياويحكعمر:

ولاأعطى،شيئاعليهالاأعطيواللهلاعمر:ابنفقال

)1(.المسلمينمنرضىعنإلاأقبلهاولا

تنعقدأنكادت:الروايةهذهعلىمعلقاالذهبيوقال

أبيبنوسعدعليالإماممثلوجودمعيومئذ،لهالبيعة

)3(-اثنانعليهاختلفلمابويعولو،وقاص

في)3(عشيةمعاويةوقام،اتفاقدونالحكمانوتفرق

أما:قالثم،أهلههوبماثناوهجلاللهعلىفأثنى،الناس

ابنقال،قرنهلنافليطلعالأمرهذافيمتكلماكانفمنبعد،

فيهيتكلمقولا:أقولأنفأردت،خبوتيفأطلقتعمر:

152(.)3:النبلاءأعلاموصير392(،:)1الأولياءحلية)1(

155(.)3:النبلاءأءلإمصير)2(

الحكمين.تفرقبعدالجندلدومةإلىمعاويةوصولبعدهذاكان)3(
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كلمةأقولأنخشيتثم،الإسلامعلىأباكقإتلوارجال

غيرعلىفيهاأحملأو،دمفيهايسفكأو،الجماعةتفرق

منإليأحبالجنانفيوجلعزاللهوعدمافكان،رأي

مسلمةبنحبيبجاءنيالمنزلإلىانصرفتفلماذلك-

قلت:؟يتكلمالرجلسمعتحينتتكلمأنمنعكما:فقال

وأ،جميعبينتفرقكلمةأقولأنخشيتثمذلكأردت

وعدمافكان،رأيغيرعلىفيهاأحملأو،دمفيهايسفك

قالقإل:ذلك،منإليئأحبالجنانمنوجلعزالله

غصمت)1(.فقد:حبيب

بينتمالذيالصلحعمرابنهـحضر4اسنةوفي

فقد-عنهمالدهرضي-ومعاويةطالبأنيبنعليبنالحسن

اليومكانلما:قالعمرابنعنالكبيرفيالطبرانيأخرج

عنهمااللهرضيومعاويةعليبنالحسنفيهاجتمعالذي

اللهرضيحفصةالمؤمنينأمليقالت)2(الجندلبدومة

بهاللهيصلحصلحعنتتخلفأنبكلايجفلإنهعنها:

بنعمروابنيك!ماللهرسولصهرأنت،-لخم!ممحمدأمةبين

)3(.الخطاب

95(.-58)5:الطبريتاريخ)1(

.عاديحصنلهتبوكبقرب)2(موضع

182(-:)4الطبقات)3(
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جديدمنالجهادإلى

إلىمعاويةدعوةعمرابنهـلبى94سنةكانتولما

ابنقالتقريبا؟سنةستونوعمرهاللهسبيلفيوالجهادالغزو

التاريخ:فيكثير

بلغحتىالرومبلادمعاويةبنيزيدغزافيها94:سنة

ابن:منهمالصحابةساداتمنجماعاتومعهقسطنطينية

وقد.الأنصاريأيوبوأبوالزبير،وابن،عباسوابنعمر،

جيش"أول:قاليك!اللهرسولأنالبخاريصحيحفيثبت

منأولالجيشهذافكانلهم".مغفورقيصرمذينةيغزون

الجهد)1(.بلغواحتىإليهاوصلواوماغزاها،

طاعتهتظهرحيث؟المشرفالموقفهذاعمرلابنفهنيئا

الجسموضعفالسنتقدمرغمواندفاعهالأمر،لأولي

المغفرةهذهلهوهنيئأ،والفتحالجهادلواءتحتللانضواء

!ك!م.اللهرسولمنصادقاوعدااستحقهاوقد

ليزيدالبيعةعقد

؟ولدهليزيدالبيعةإلىالناسمعاويةهـدعا56سنةوفي

لهفبايع،بذلكالآفاقإلىوكتب،بعدهمنالخليفةليكون

وعبدبكر،أبيبنالرحمنعبدإلا،الأقاليمسائرفيالناس

وعبدالزبير،بناللهوعبد،عليبنوالحسينعمر،بنادثه

232(-:)5والطبري32(،)8:كثيرلابنالبداية)1(
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اجتازفلمامعتمرا،مكةإلىمعاويةفركب،عباسبنالله

هؤلاءمنواحدكلاستدعى-مكةمن-مرجعهبالمدينة

رداعليهأشدهممنفكان،بانفرادهوتهددهفأوعدهالخمسة

وكان،الصديقبكرأبيبنالرحمنعبدالكلامفيوأجلدهم

معاويةخطبثم،الخطاببنعمربناللهعبدكلاماألينهم

قعود،وهمليزيدالناسوبايع،منبرهتحتحضوروهؤلاء

وتوعدهم،تهددهملماخلافايظهرواولميوافقواولم

اللهلعبدمعاويةوقالالبلاد)1(.سائرفيليزيدالبيعةفاكتملت

المطيرةكالغنمبعديمنالرعيةأذرأنخفتإنيعمر:ابن

بايعتهكلهمالناسبايعهإذاعمر:ابنلهفقالراع،نهاليس

)3(.الأطرافمجدععبداكانولو

ويصفهويخبرهعمرابنيعرفعنهاللهرضيمعاويةوكان

عنحاتمأبيعندريدابنروىفقد؟والفضلبالصلاح

وإنبخيركمأناماالناسأيهايا:معاويةقال:قالالعتبي

بنادثهوعبدعمر،بناللهعبدمني،خيرهولمنمنكم

أنفعكمأكونأنعسىولكن،الأفاضلمنوغيرهماعمرو،

حلبا)3(.وأدركم،عدوكمفيوأنكاكم،ولاية

مريضوهولهوصيتهفييزيدلابنهمعاويةقالهمماوكان

97(.)8:كثيرلابنالبداية2()او

إعطاءأكثركمأيحلبا:وأدركم134(،)8:كثيرلابنالبداية)3(

.للمال
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هذافيينازعكأنأخافلستوإني:فيهماتالذيمرضه

بنالدهوعبد،عليبنالحسين:قريشمننفرغيرالأمر

وقذتهرجلفإنهعمرابنفأماالزبير؟بنالدهوعبدعمر،

بايعك.غيرهأحديبقلموإذا)1(،العبادة

يزيدلبيعةعمرابنوفا.

ولميغدرفلميزيدلبيعةوفيابقيعمرابنأنثبتوقد

الوفاءهذاعلىثابتاوبقي؟أهلهذلكفيومعهالعهد،ينقض

معاوية؟موتبلغهمأنبعدليزيدالمدينةأهلخلعرغم

خلعلما:قالنافععنالبخاريصحيحمنالفتنكتابففي

وولده)2(حشمهعمرابنجمع،معاويةبنيزيدالمدينةأهل

لواءغادرلكل"ينصب:يقولع!ب!النبيسمعتإني:فقال

ورسوله،اللهبيععلىالرجلهذابايعناقدوإنا"،القيامةيوم

ورسولهالدهبيععلىرجلئبايعأنمنأعظمأعلملاوإني

بايعولاخلعهمنكمأحداأعلملاوإني،القتاللهينصبثم

)*(.وبينهبيني)4(الفيصلكانتإلا،الأمرك!هذافي

يجمل.ولايحللاماانتهاكمنومنعته،العبادةسكنتهأي)1(

له-يغضبومنخدمه)3(

أهلمعالدخولوالمراد:؟ولاتابع:البخاريمننسخةوفي)3(

يزيد.خلعفيالمدينة

الثيئين.بينالقاطعالأمر:الفيصل)4(

148(.)8:كثيرلابنالبداية)5(
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جوازوعدميزيد،بيعةصحةعلىيشهدبئيئكلاموهذا

سلامةعلىذلكبعدوقعتالتيالحوادثدلتوقد.خلعه

والفتنةالغدرمنالتحذيرفيرأيهوسديدعمرابنموقف

الدماء.!ارأقة

بلغدروا؟إنوأولادهأهلهبتهديدعمرأبنيكتفولم

منيحذره-عليهمالمدينةأهلولاه-وقدمطيعابنإلىسار

نافععنمسلمروىلمج!ر؟الدهرسولحديثويسمعهالفتنة

ابنأتاه،مطيعأبنعلىواجتمعوايزيد،خلعوالما:قال

الرحنعبدلأنياطرحوا:مطيعبناللهعبدفقالعمر،

أتيتك،لأجلساتكلمإنيعمر:بناللهعبدفقال،وسادة

يداخلع"من:يقوليك!ذحاللهرسولسمعتخديثا،لأ-دثك

وليسماتومن،لهحخةولاالقيامةبومالدهلقي،طاعةمن

")1(.جاهليةميتةتمالمبيعةعنقهفي

فيمايزيدلبيعةالوفاءفيموقفهيعللوهو-لمرابنولنسمع

منرجل)3(علىدخلنا:الرحمنعبدبنحميديقوله

معاوية،بنيزيداستخلفحينعنيحأدثهرسولأصحاب

محمد،أمةبخيرليسمعاويةبنيزيدإنتقولون:فقال

ولكن.ذلكأقولوأناشرفا،فيهاأعظمهاولافقها،أفقههالا

أرأيتم.تفترقأنمنإليئأحمثمحمدأمةتجتمعلأنوالله

ومسلم.البخاريرواه)1(

عمر.ابنهو)2(
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واحدرجلعنيعجزأكان،ووسعهممحمدأمةفيهدخلبابأ

قالمحمدأمةأندوأرأيتم:قاللا.قلنا:فيه؟دخلكانلر

هذاأكان،مالهولاآخذأخيدمأريقلامنهمرجلكل

لكم)1(.أقولمافذلك:قال.نعمقلنا:؟يسعهم

معاويةبنيزيدبويعلماقال:المنكدربنمحمدوعن

بلاءكانوإنرضيناخيراكانإن:فقالعمرابنذلكفبلغ

صبرنا)2(.

وأصرواال!داد،الكلامهذايسمعوالمالمدينةأهلولكن

عقبة،بنمسلمبقيادهجيشألهمفأرسليزيد،خلععلى

عندفهزمهمالحربعلىأيضافأصروا،أيامثلاثةوأمهلهم

)3(.الحرة

للحسيننصيحته

العراقإلىعليبنالحسينبمسيرعمرابنعلموعندما

الحوار:هذابينهماوكان،ليالثلاثمسيرةعلىلحقه

تريد؟أينعمر:ابنقال

226(.)صالقواصممنالعواصم)1(

.(182:)4الطبقات)2(

المدينة.شرقيقع)3(مكإن

201



:فقال-وكتبطوامير)1(معه-وإذاالعرأق:الحسينقال

وبيعتهم.كتبهمهذه

فابى.؟تأتهملاعمر:أبنفقال

فخئرهيك!حالنبيأتىجبريلإن:حديثامحدثكإني:فقال

وإنكالدنيا،يردولمالآخرةفاختار،والآخرةالدنيابين

وماأبدأ؟منكمأحديليهاماوالله؟اللهرسولمنبضعة

لكم.خيرهوللذيإلاعنكماللهصرفها

يرجع.أنالحسينفابى

مناللهعكأستي:وقالوبكىعمرابنفاعتنقه:قال

)2(.قتيل

بالخروجحسينغلبنا:قالالحسينذكرإذاعمرأبنوكان

)3،.عبرةوأخيهأبيهفيرأىلقدولعمري

الزبيرابنخلافة

قريبأ؟بعدهمنمعاويةوابنهمعاويةبنيزيدموتبعد

فيبالخلافةلهوبويعالزبير،بناللهعبدأمراستفحل

)1(طوامير:صحف.

256(.)صالخلفاءوتاريخ165()8:البداية)2(

602(.)صالخلفاءتاريخ)3(
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ولكن؟الشامأهلوأكثروخراسانومصروالعراقالحجاز

ولاةمنومصرالشاموأخذذلكفيعارضهالحكمبنمروان

بعدهفتولىومات،العراقإلىالجيشجهزثمالزبير،ابن

ثموأخذها،بالعراقالزبيربنمصعبفقتل،ابنهالملكعبد

أشهرسبعةمنقريبابمكةالزبيرابنفحاصرالحجاجبعث

به)1(.ظفرحتى

والحيادالعزلةعلىالاصرار

الفترةهذه-خلالعنهماالدهرضيعمربناللهعبدبقي

يعتزلمحايدا-أميةبنيمعوحروبهالزبيرابنخلافةمن

بالتزاموينصح،المسلميندماءصيانةإلىويدعو،الفتن

والملك.المناصبأجلمنالاحترابوعدمالطاعة

لابنقال)2(مروانأنالنجود،أبيبنعاصمفعن

فانك،نبايعكيدكهلئميزيد-:بنمعاويةموتعمر-بعد

؟المشرقبأهلأصنعكيف:قالسيدها-وابنالعربسيد

ليدانتأنهاأحمثماوالده:قال.يبايعواحتىتضربهم:قال

واحد)3(.رجلسبييفيقتلوأنهسنة،سبعين

عمر،بنعبدالدهعليناخرجقال:جبيربنسعيدوعن

933(.-238)8:كثيرلابنالبدايةمنباختصار)1(

الحكم.بنمروانهو)2(

.(916:)4الطبقات)3(
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:فقالرجلإليهفبادرنا:قالحسنا،حديثايحدثناأنفرجونا

:يقولوالله،الفتنةفيالقتالعنحدثنا،عبدالرحمنأبايا

الفتنةماتدريهل:فقال<فتنةلاتكونحتى>وقاتلوهم

وكانالمشركينيقاتلمحمديكنحكانإنماأمك؟!ثكلتك

)5".الملكعلىكقتالكموليس،فتنةدينهمعلىالدخول

الاعتزالعلىإصرارهسببعنوتتنوعالأسئلةوتتعدد

الأولنهجهعلىالمثابرةيؤكدبمايجيبفكانوالحياد،

عنالبخاريأخرج؟المثلىدينهلمبادىءوالطاعةوالالتزام

نإفقالا:الزبيرابنفتنةفيرجلانأتاهعمر:ابنعننافع

فمايك!النبيوصاحبعمرابنوأنت،ترىماصنعواالناس

قالا:.أخيدمحزمألثهأنيمنعني:فقال؟تخرجأنيمنعك

قاتلنا:فقال<؟فتنةلاتكونحتى>وقاتلوهم:اللهيقلألم

تقاتلواأنتريدونوأنتم،دثهالدينوكان)2،فتنةتكنلمحتى

الله.لغيرالدينويكونفتنةتكونحتى

نافع؟عنعبداللهبنبكيرطريقمنصالجبنعثمانوزاد

عبدأبايا:فقالعنهما،الثهرضيعمرابنأتىرجلاان

وتتركعاما،وتعتمرعامأتحجأنعلىحملكماالرحمن

فيه؟اللهرغبماعلمتوقد،وجلعزالدهسبيلفيالجهاد

بالدهإيمان:خمسعلىالإسلامبني،أخيابنيا:قال

-البخاريرواه)1(

.شركأي)2(
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،الزكاةوأداء،رمضانوصيام،الخمسوالصلوات،ورسوله

الدهذكرماتسمعألاالرحمنعبدأبايا:فقال.البيتوحج

فأصلحوااقتتلواالمؤمنينمنطائفتان>وإن:كتابهفي

تكونلاحتى>وقاتلوهم:وقال<الدهأمرإلى..بينهما)1(.

الإسلاموكانعرواللهرسولعهدعلىفعلنا:قإل<؟فتنة

،عذبوهوإما،قتلوهإما،دينهفييفتنالرجلفكانقليلا،

عليفيقولثفما:قال.فتنةتكنفلمالإسلامكثرحتى

عفااللهفكانعثمانأما:قإلعنهما؟اللهرضيوعثمان

عمفابن:عليوأما،عنهتعفواأنفكرهتم:أنتموأماعنه)3(

حيث)4(بيتههذا:فقالبيدهوأشار+(،وختنهيك!الدهرسول

)*أ.ترون

ابنأماميقفأنمنيمنعهلمهذاعمرابنحيإدولكن

عليهيسلم؟بمكةالحجونثنيةعندمصلوبوهوالزبير

فيمسلمروىفقد،والتقوىالعبادةمنعنهيعلمبماويصفه

علىالزبيربناللهعبدرأيت:قإلنوفلأنيعنصحيحه

اله<.أمرإلى-.:تعالىقولهإلىالآيةاتماي)1(

عفا>ولقد:شأنهمفياللهوأنزلأحيديومفرمنمعفرحينماوذلك)2(

<.عنكم

.صهره:ختنه)3(

.!النبيبيتجوارإلىبيتهاي)4(

.البخاريرواه)5(
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،والناسعليهتمرقريشفجعلتمصلوبا،الحجونثنية

:فقالعليهفوقفعمر،بناللهعبدعليهمرحتى

السلام،خبيبأباعليكالسلام،خبيبأباعليكالسلام

واللهأماهذا،عنأنهاككنتلقدواللهأما،خبيبأباعليك

لأمةواللهأما،للرحموصولاقواماصواماعلمتماكنتإن

خير.لأمةشرهاأنت

عمرابنوقوفالحجاجفبلغعمر،بناللهعبدبعدثم

)1(.جذعهعنفأنزلهإليهفأرسل،قالماوقولهعليه

الملكلعبدعمرابنبيعة

كتبمروانبنالملكلعبدالبيعةعلىالناسأجمعلما

أميرلعبدالملكبايعتقدفانيبعد:أماعمر:ابنإليه

فيمارسولهوسنةاللهسنةعلىوالطاعةبالسمعالمؤمنين

)3(.بذلكأقرواقدبنيئوإناستطعت،

عمرابنكتب:قالمهرانبنميمونعنالطبقاتوفي

بعد:أما:إليهفكتب؟باسمهفبدأمروانبنالملكعبدإلى

لاريبالقيامةيومإلىليجمعنكمالأهوإتهلا)فالله

علىاجتمعواالمسلمينأنبلغنيوقد(.الآيةإلخ...فيه

)3(-والسلامالمسلمونفيهدخلفيمادخلتوقد،لكالبيعة

مسلم.بهتفرد:وقال346()8:كثيرلابنالبداية)1(

.(251:)4الطبقاتو3()2
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ابنعلىصدرهيوغرواأنالخليفةبطانةبعضوحاول

أنيبنحبيبفعن؟الخليفةاسمقبلباسمهبدألأنهعمر

الملكعبدإلىكتبعمربناللهعبدأنبلغني:قالمرزوق

عبدإلىعمربناللهعبدمن:خليفةيومئذوهومروانابن

قبلباب!مهبدأ:الملكعبدحوليمنفقال،مروانبنالملك

الرحمنعبدأنيمنهذاإن:الملكعبدفقال،اسمك

كثير؟!)1(.

يوسفبنالحخاجإلىالملكعبدبهكتبمماوكإن

منيعرفلما)2(؟الحجفيعمربناللهعبدألايخالف

وفقهه.فضله

والحجاجعمرابن

مقتلبعدمكةعلىواليأالثقفييوسفبنالحجاجبقي

مكةويأتيالمدينةيتركعمربناللهعبدوكانالزبير،ابن

وأقوالهالحجاجأفعالمنيسمعأوويرىمعتمرأ،أوحاجا

ويردالمنكر،عنوينهاهبالمعروففيأمره،للشرعالمخالفة

وشجاعة.جرأةبكلعليه

-وهوالحجاجبطشمنعمرابنعصمالذيأنشكولا

.(521:)4الطبقات(1)

351(.)صقريث!نسب)2(
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دثهوغضبه،تعالىدثهإخلاصههو-الحقكلمةيعلن

خاصةعنودفاعهالحجاحعلىردهأنهذاويؤكد،لنفسهلا

مدعما،والعنفالقسوةعنبعيداهادئا،رداكاننفسه

الصنعانيمقدامبنالمطعمفعنالسديد؟والمنطقبالحجة

طلبتأنكبلغنيعمر:بنالثهعبدإلىالحخاجكتب:قال

غيور.ولابخيلولا)1(لععيتصلحلاالخلافةوإن،الخلافة

أنيالخلافةأمرمنذكرتماأماعمر:ابنإليهفكتب

العيئمنذكرتماوأما،باليمنهيوماطلبتهافماطلبتها

فليسوجلعزالثهكتابجمعمنفإن،والغيرةوالبخل

منذكرتماوأما،ببخيلفليسمالهزكاةأدىومن،بعيي

)2(.غيريفيهيشركنيأنولديفيهغرتماأحقفإنالغيرة

نفسه؟لايذلحتىويسكتينكرهمامنهيسمعوأحيانا

الحجاجسمعت:قالعمرابنفعن.يك!م!مالنبيبأقوالمهتديا

رسولقولفذكرتاغئر،أنفأردتأنكرتهكلامافذكريخطب

يا:قلت:قال"نفسهيذلأنللمؤمن"لاينبغي:يك!ب!مالثه

البلاءمن"يتعرضقال:؟نفسهيذلكيفالثهرسول

مالائطيق")3(.

جرأتهمنويفاجأ،موتهمرضفيعمرابنالحجاجويعود

النطق.إحكامعنيعجزالذي(العين)بفتح:العصي)1(

392(-:)1الأولياءوحلية567(:)1الصفوةصفة)2(

992(.-892)3:الصحابةحياة)3(
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وتسببهالحرمفيالسلاحبحملهأمرهعليهينكروهووصراحته

اللهلعبدمولىسألت:قال،العوفيعطيةفعن؟إصابتهفي

منرجلأصابه:فقالعمر،بناللهعبدموتعنعمرابن

،يعودهالحجاجفأناهقال:،رجلهفيبزخهالشامأهل

الله:عبدفقال.عنقهلضربتأصابكالذيأعلملو:فقال

اللهحرمأدخلتيوم:قالكيف؟:قال،أصبتنيالذيأنت

)1(.السلاح

:الحجاجخروجبعدقالعمرابنأنروايةوفي

ومكابدةالهواجر،ظمء:ثلاثعلىإلاالدنيامنآسىما

بنا)2(-حلتالتيالباغيةالفئةهذهقاتلتأكونوألاالليل

حياته،آخصفيعمرابنبمضايقةالحجاجيكتفولم

وصيته.علىوغلبهموتهبعدضايقهبل،وفاتهفيوالتسبب

نأأوصىالوفاةعمرابنحضرتلماقال:نافععن

فدفنفغلب،الحرممنخارجأيدفنوأن،الحرمفييدفنلا

)3(.الحجاجعليهوصلىالحرمفي

.(4:851)لطبقاتا(و13)

برسولتاسياهذهعمرابنوصيةوكانت187(.)4:الطبقات)3(

ص)الهجرةذكرياتعنالكلامعندذلك)يضاحمروقد،يالله

.)38
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وسلاماتفاقمنارة

فيعمرهنصفمنأكثريعيشأنعمرلابنقدروهكذا

المظلمةوالسحب،الجسامالأحداثوسطأميةبنيحكم

ألهوجاء.والعواصف

لايتغير،ثابتاالثامخكالطودعنهاللهرضيبقيولقد

)1(.وزهدهورعهعنيتخلىولانهجهيبرحولا

،الكثيرةالفتنهذهمنعراههل؟تحفحصهقلبهإلىوينظر

:ويقولشيء؟!المغريةوالمناصبالوافرةوالأموال

لمقلبيأنمنفرحاأشدالإسلاممنبشيءكنتما

)3(.المختلفةالأهواءهذهمنشيءيشربه

الالتزامهذاعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأموتؤكد

اللهعبدمنالأولللأمرألزمأحدارأيتما:فتقولوالثبات

عمر)3(.ابن

بناللهعبدأبقاللهم:فيقولالناسعامةمنرجلويدعو

الأمرعلىأحدالاأعلمفإنيبهأقتدي،أبقيتنيماعمر

)4(.كيرهالأول

912(.:)1يسيربتصرفالرسولحولرجالكتابعن)1(

-(951:)4الطبقات)2(

567(.)1:الصفوة)3(صفة

144(.)4:)4(الطبقات
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فيهلقلتشئتلوإلاالفتنةأدركتهمناأحدمااخر:ويقول

عمر)1(.ابنغير

مخالفةمنوالخوف،يعصمهالثهمنالخوفوكان

عمرابندخل:قالنافعفعن؟يحفظهسبقوهالذينأصحابه

منيمنعنيماتعلمقد:يقولساجدوهوفسمعتهالكعبة

)2(.خوفكإلاالدنياهذهعلىقريشمزاحمة

بل،الثمانينعلىعمرهنافوقدالأيامتغلبهلمدرهؤدثه

عاليةومنارة،الحقعلىصامذاالجريءالقويوهوبقي

.والسلامالاجتماعإلىالناسوتهديتضيء،

الأمصارواتساع،النفوستغيرعمرابنأدركولقد

،والاتجاهاتالاختلافاتوكثرةالآراءوتشعبوتنائيها،

والقضاء،والإمارةالخلافةورفضوالحياد،العزلةفأعلن

الناسيطالبوكانفضائلها.وينمييزكيها،لنفسهوتفرغ

وجدتولوالدنيا،أجلمنالاقتتالوعدموالطاعةبالسمع

وأموالهم،دماءهملعصموا؟صاغيةأذناالمسلمينعندأقواله

داخلإلىتتوجهأنبدلأعدائهمإلىتتوجهسيوفهمولبقيت

التيالمغلوبةوالأمموالأهواء،المطامعولكنها-صفوفهم

ميدانتغيرأنفرأت،وقوتهمالمسلمينجيوشأماماندحرت

منهـاكانوقد،الداخلإلىالقاتلةسمومهاوتوجهالمعركة

الفارسية.والشعوبيةاليهوديةالسبيئة

.(441:)4الطبقات)1(

566(.)1:الصفوةصفة)2(
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وفاتجه

مقامهاينتهيأنالزكيةالنفسلهذهتعالىاللهأرادوأخيرأ

بمحمديكل!ب!اللقاءحيثاللهإلىتهاجروأر،الدنيا،هذهفي

مذيدأ،عمراالدنياالحياةهذهفيأمضتأنبعد،وصحبه

ومكارمالخصالوفضائلالأعمالبجلائلأيامهمملوءة

.الأخلاق

ابنمقتلبعدوسبعينثلاثسنةبمكةوفاتهكانتوقد

وثمانينأربعابنوهوأشهر،بستةوقيلأشهربثلاثةالزبير

)1(.الحجةذيشهرفيكانتوفاتهأنوذكر،سنة

الوفاةسبب

بنالحجاجمعالزبير-ابنقتل-عامعمرابنحج

ألأيوسفبنالحجاجإلىكتبالملكعبدوكان؟يوسف

الشمسزالتحينعمرابنفأناه؟الحجفياللهعبديخالف

"الرواح":سرادقهعندبهوصاح،سالمابنهومعه،عرفةيوم

"؟الساعة"هذه:فقالمعصفرة؟فيالحجاجعليهفخرج

ثمفدخلقالماء.عليئأصبفأمهلني:قال"نعم"،:قال

034(.)3:والإصابة028(:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(
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كنتإن:لهفقلت،أبيوبينبينيفسار:سالمقال-خرج

فنظر،الخطبةوأوجز،الصلاةفعجل،السنةتصيبأنتحب

ثم"صدق":ادلهعبدفقالمنه،ذلكليسمعادلهعبدإلى

ذلكفكان،فيهيقفكانالذيموقفهفيوقفحتىانطلق

حتىبهنخسمنالحجاجفأمر،الحجاجيديبينالموضع

الذيالموضعإلىردهاثمعمر،ابنفسكنها)1(،ناقتهنفرت

فنفرتفنخست،بناقتهأيضاالحجاجفأمرفيه،يقفكان

الموقف،ذلكإلىردهاثم؟سكنتحتىفسكنهاعمر،بابن

إنها-يقالحربةمعهرجلافأمر؟أمرهالحجاجعلىفثقل

ذلكبهلصق،عرفةمنالناسدفعفلما-مسمومةكانت

رحله،غرزفيوهي،رجلهعلىالحربةفأمز،الرجل

عليهوصلىبها،ودفنبمكةفماتأياما،منهافمرض

)2(.يوسفبنالحجاج

ابنمنالتخلصقصدالحجاجأنتصرحالروايةوهذه

كانالحجاجأنتؤكدالروأياتأكثرولكن،قتلهوتعمدعمر

بحملأمرلأنهوذلكمباشر،غيرطريقمنالوفاةفيسببا

بهمصرحاهذاجاءوقد،الحرمفيالحجموسمفيالسلاح

يوسفبنالحجاججاءعندمامرضهأثناءعمرابنلسانعلى

عمر،ابنيعودالحجاجدخل:العاصبنسعيدقال؟يعوده

منه.ويتضايقعليهيعزكانالحجاجيديبينموقفهلان)1(

351(.)صقريقنسب)2(
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أما؟الرحمنعبدأباياتجدككيف:قال،رجلهأصابوقد

:قال؟أصابكمنتدريفهل،عاقبناهأصابكمننعلملوإنا

فيهولايحلالحرمفيالسلاحبحملأمرمنأصابني

)1(.حمله

متأناإنبنييا:سالملابنهالموتعندعمرابنوقال

نأبعدفيهأدفنأنأكرهفإني،الحرممنخارجافادفني

:قالذلك؟علىقدرناإنأبتيا:فقالمهاجرأ،منهخرجت

:أقول:قالذلك؟علىقدرناإنوتقوللكأقولتسمعني

عمر)2(.ابنفسكت:قال.عليكفيصلييغلبناالحجاج

فلم،الحرممنخارجاأدفنهأنأبيأوصاني:سالموقال

)3(.المهاجرينمقبرةفيبفخالحرمفيفدفناهنقدر

.(4:861)الطبقات(1)

.(881-4:871)لطبقاتا(و33)
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ولاسه!يته

منربعة)1(عنهما-الله-رضيعمربناللهعبدكان

جسيما،منكبيهإلىتضربخمة)3(لهآدم)3(،،الرجال

)4(.شاربهويحفيبالصفرةيخضب

الصفابينالسعيفيعمرابنرأيتقال:البراءوعن

.(ادم)ضخمرجلفإذا؟والمروة

لحيتهيعفيوكان،لحيتهيصفرعمرابنكان:نافعوقال

مايأخذثملحيتهعلىيقبضوكان)6(.عمرةأوحجفيإلا

قصير.ولاطويللاالخلقمربوع:)1(ربعة

أسمر.:آدم)2(

.الرأسشعرمجتمع:جمة)3(

4(-)9:البداية)4(

338(.لا)2:الإصابة)5(

137(.)3:النبلاءأعلامسير)6(
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عمرابنرأيت:قالديناربناللهعبدوعن)1(.القبضةجاوز

)3(.شاربيهيحفي

تصفررأيتكعمر.لابنقلت،جريجبنعبيدوعن

قلت:.لحيتهيصفريك!بد2اللهرسولرأيتإني:قال،لحيتك

رسولرأيتإني:قال)3(،السبتيةالنعالهذهتلبسورأيتك

فيها)4(.ويتوضأويستحبهايلبسها-لمجمممالله

لباسه

بهأمرهبماويلتزم،لباسهفييك!ب!مادلهبرسوليأتسيوكان

حتىوالخيلاء،للكبرتجنبا؟قميصهأوإزارهتقصيرمن

حدثعنه؟معروفةلباسهفيظاهرةصفةالتقصيرأصبح

أنيعلىوقفاللهعبدبنسالمرأيت:قالعميربنيحي

إلىونظرقميصهبطرفأنيفأمسكمشمر،قميصوعليه

موسىوعنعمر)*(.بناللهعبدقميصلكأنه:قالثموجهه

)6(.ساقيهأنصافإلىيتزرعمرابنرأيت:قالدهقانابن

)7(.كتفيهبينوأرخاهااعتمأنهعمر؟ابنعننافعوعن

.(4:871)لطبقاتا(1)

.(4:771)لطبقاتا()2

ولاشعرالمدبوغةالجلودمنالمصنوعةالأحذية:السبتيةالنمال)3(

عليها.

917(-)4:الطبقات)4(

-(751-4:471)لطبقاتا7(و6و)5
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جانبإلىعمربناللهعبدلباسفيالانتباهيلفتوالذي

اللهيبرسولتأسيههوالزهو؟وعدمالتقصيرعلىحرصه

يغتسلعمرابنكان:نافعقالالمظهر؟وحسنالنظافةفي

)1(.بعرفةولوقوفه،مكةولدخوله،لإحرامه

)2(.مرتيناليومفييدهنعمرابنكان:وقال

ادهنإلاالجمعةإلىلايروحكانعمرابنأن؟وعنه

حراما)3()4(.يكونأنإلا،وتظئب

للعيد)5(.يتطيبكانعمرابنأن؟شهابابنوعن

.(4:161)الطبقات(1)

.(571:)4الطبقات()2

الحج-فيمحرمايكونأنإلاأي)3(

.(521:)4الطبقات(ل!ه()4
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إ!رته

يصرفماوالعبادةوالعلمالجهادفيعمرابنوجدلقد

اللهرضيالمؤمنينأمحفصةأختهولكن؟الزواجعنهمته

الأجريكسبهذلكأنلهوأوضحت،بالزواجنصحتهعنها

فقالتيتزؤجألاعمرابنأراددينار:بنعمروقالوالدعاء؟

اللهدعوابقواوإن،فيهمأجرتماتوافإنتزؤج:حفصةله

لك)1(-

:بناتوأربععشراثناالولدمنورزقفتزوج

وحفصة،وعمر،،وعبداللهوواقد،،عبيدةوأبوبكر،أبو

)3(.الثقفيمسعودبنعبيدأبيبنت)2(صفيةوأمهم؟وسودة

-(4:071)لطبقاتا(1)

ومكرما،محبالهااللهعبدوكان،الثقفيالمختارأخت)2(وهي

592(.)8:البدايةعن،حياتهفيوتوفيت

يره،ولم-!النبيحياةفياسلم،الثقفيمسعودبنعبيد)3(ابو

اسدفيالأثيرابنوذكره،الصحابةفيالناسأكثريذكرهلمفلهذا

سنة-الفرسقتالفيكثيفجيشفيعمربعثهكانوقد،الغابة
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المحاربية-علقمةأموأمه؟يكنىكانوبهالرحمنوعبد

)سرية(.ولدأموأمهم؟وحمزة،الدهوعبيد،وسالم

ولد.أموأمهما؟وعائشةوزيد،

ولد.أموأمه؟وبلال

ولد.أموأمهما؟وقلابة،سلمةوأبو

)1(.مالكبنتسهلةاللهعبدبنزيدأمإن:ويقال

كتبذكرتممنأبنائهمنالشأنلذويأترجمأنذاوها

أسماءهم.والسيرالتراجم

اللهعبدبراللهبد

أبيوعن،أبيهعنروى،المدنيالرحمنعبدأبو

ومحمد،مولاهمونافعالعزيز،عبدابنهعنهوروى،هريرة

سلمة.أبيبناللهوعبدمحمد،بنوالقاسمعباد،ابن

زرعةأبووقالثقة.كان:وكيعقال.أبيهوصيوكان

بنيزيدوقال.الثقاتفيحبانابنوذكره.ثقة:والنسائي

منآلافأربعةمعهوقتلشهيدا،يومئذفقتل،عثرةثلاث-

928(-)8:البدايةعن-المسلمين

جمعتوقد016(.)3:النبلاءوسير142(:)4سعدابنطبقات)1(

خبريهما.بين
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بكار:بنالزبيروقالعمر.بناللهعبدولدأكبركان:هارون

ووجوهها.قريشأشرافمنكان

النبي!عهدفيكانت--أمهوصفيةحجر:ابنوقال

يك!)1(.النبيوفاةبعدمولدهفيكون،صغيرة

سالم

الفقيه.المدنيادلهعبدأبو:ويقالعمرو،أبو

.أيوبوأنيرافعوأنيهريرةوأبيأبيهعنروى

ادله،عبدبعمرعمرولدأشبهكان:المسيببنسعيدقال

)2(.سالمادلهبعبدادلهعبدولدوأشبه

منأشبهادلهعبدبنسالمزمانفييكنلم:مالكوقال

منه)3(.والعيشوالفضلالزهدفيالصالحينمنمضى

2(

3(

286(.:)5التهذيبتهذيب

145(-:)4الطبقات

الهعبدبنسالمامرالحجاجان":والترهيب"الترغيبكتابفي

نعم.:الرجلفقال؟الصبحأصليت:سالمالهفقالرجل،بقتل

سالم:فقال؟قتلهمنمنعكما:الحجاجلهفقال،انطلقلهفقال

كانالصبحصلىمن:"يقول!الهرسولسمعانهأبيحدثني

الحجاجفقال.الهأجارهرجلاأقتلأنفكرهت"يومهاللهجوارفي

عمر:ابنفقال!؟اللهرسولمنهذاسمعتأنتعمر:لابن

نعم.
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المدينةأهلكانالزناد:أبيابنعن:الأصمعيوقال

:السادةالقراءفيهمنشأحتىالأولادأمهاتاتخاذيكرهون

محمدبنوالقاسم،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي

ففاقوا-سراري-وأمهاتهمالدهعبدبنوسالمبكر،أنيابن

حينئذالناسفرغبوورعأ،وعبادةوتقىعلماالمدينةأهل

سبعةالمدينةفقهاءكان:المباركابنوعن.السراريفي

أصح:راهويهبنوإسحاقحنبلبنأحمدوقال.فيهمفذكره

مذني:العجليوقال.أبيهعنسالمعنالزهريالأسانيد

ثقة.تابعي

منعالياالحديثكثيرثقةكانسعد:ابنوقال

)1(.الرجال

:فيقولحبهفييلامأبوهوكان

2(والأنفسالمالعينبينوجلدةوألومهمسالمفييلومونني

اللهبد

،هريرةوأبيأبيهعنروى.سالمشقيقكانبكر،أبو

منأسنكان:الواقديقال.والزهريالقاسمابنهعنهوروى

أبووقالا،الحديثقليلثقةوكان،يذكرونفيماالدهعبد

438(.)3:التهذيبتهذيبا(

08(.)صقتيبةلابنالمعارفلم3
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مات:وقالالثقاتفيحبانابنوذكره.ثقة:والنسائيزرعة

)1(.ثقةنابعي:العجليوقال.سالمقبل

الأولىالطبقةفيمسلموذكره،الثقاتفيحبانابنذكره

أنهعلىيدلماشيبةأبيابنوروى،المدينةأهلتابعيمن

بنمحمدبنعمرطريقمنأخرجفإنهعمر؟عهدفيولد

منمائةفيعمرألحقهولدلماأنه؟جدهعنأبيهعنزيد

العطاء)2(.

حمزة

وقال.الحديثقليلثقةكانسعد:ابنقال،عمارةأبو

.الثقاتفيحبانابنوذكره-ثقةتابعيمذني:العجلي

أهلفقهاءفيسعيدبنيحيىعنالمدينيابنوذكره

)3(.سالمشقيقوهو،المدينة

بلال

أترجوبلاليا:لهيقولعمربناللهعبدوكان،أشجكان

35(-)7:التهذيبتهذيب)1(

417(.-416)3:التهذيبتهذيب)2(

31(.)3:التهذيبتهذيب)3(
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)3(.لهعقبلاصغير)1(وهوفهلكعمر.بنيأشجتكونأن

الثه"-مساجداللهإماءتمنعوا"لا:حديثأبيهعنروى

لهأعلملا:الكنانيحمزةوقال.ثقةمذني:زرعةأبوقال

منالأولىالطبقةفيمسلموذكره.الحديثهذاغير

وذكره،المدينةأهلفقهاءفيالقطانيحيىوعده،المدنيين

)3(.الثقاتفيحئإنابن

واقد

محرموهوبعيرمنفوقععمربناللهعبدبنواقدوأما

)4(.قريشرجالمنوكانواقدبناللهعبدواقدفولد،فهلك

بن

خطبهاعروةأنثبتوقدالزبير،بنعروةعندوكانت

منهازواجهتمثم،يجبهولمفسكتالطواففيعمروابن

عبادةعنالحديثعندذلكتفصيلسيأتيكماالمدينةفي

عمر.ابن

شابا-يريدلعله)1(

08(.)صالمعارف)2(

405(.:)1التهذيبتهذيب)3(

08(.)صالمعارف)4(
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كانتأولادهعمربناللهعبدبهاسفىالتيالأسماءوهذه

بأسماءيسميهمعنهاللهرضيفكان،ومنتقاةمقصودة

رسوللأصحاباللهعبدمحبةدليلوهذا،الكرامالصحابة

لذكرإهم.وإحيائهلبطولاتهموتقديرهبهموإعجابهوس!الله

هلعمر:بناللهعبدليقال:المسيببنسعيدقال

باسم:قاللا،:قلت:قالسالمأ؟ابنيسميتلمتدري

أبنيسميتلمتدريفهل:قال،حذيفةأنيمولىسالم

اللهعبدبنواقدباسمقال:لا،قلت:قال:واقدا؟

:قال؟اللهعبدابنيسميتلمتدرىهل:قال)1(،اليربوعي

)2(.رواحةبناللهعبدباسم:قاللا،:قلت

بناللهعبدبه-سمىالصحابةكبارمناليربوعياللهعبدبنواقد)1(

بناللهعبدمعياللهرسولبعثهالذى-وهوواقداابنهعمر

434(.)5:الغابةأصدعنقريثى،عيرطلبفيجحش

.(4:951)الطبقات()2
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بصماوشخصيقه

ث!اللهبرصول*أسونه

علمه*

جهاده*

عبادته*

اللهمنخوفه*

وورعهزهده*

وكرمهجو"*

خلقهوحسنتواضعه*





!ماولفتخصيته

كثيرةعنهمااللهرضيعمربناللهعبدشخصيةمعالمإن

رباهالذيالفريدالجيللذلكصادقانموذجاتجعله،وعظيمة

عينه.علىع!اللهرسول

فيالجليلالصحانيهذاحياةإنقلنا:إذاولانبالغ

وأخلاقه.الإسلاملمبادىءعمليتطبيقوتفصيلاتهادقائقها

حيث!كحاللهعبدبنمحمدانتصارفيالسريكمن"وهنا

تأكل،إيمانهمنحيةصوراعليهماللهرضوانأصحابهصنع

حياقرانامنهمكلمنوصاغ،الأسواقفيوتمشيالطعام

مجسما")1(.نموذجأفردكلوجعل،الأرضعلىيدب

منطاقةالطويلالمباركعمرهخلالعمرابنرأيناولقد

يكنولمالخير،وإلىالحقإلىالناسفتهدي؟تشعالنور

وأبلسانهع!حاللهبرسولالتأسيوإلىالإسلامإلىيدعو

الدعوةيترجمكانوإنما-اليومأكثرنايفعلكما-بقلمه

وسلوكا-عملأوالقدوة

25(.)صقطبلسيدإسلاميةدراسات)1(
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غيرفيالواضحةالمعالمهذهجذورعننبحثوعندما

المبكرةالصحبةفينجدهافإنناالمحتد،ونبلالأصلكرامة

عبدبينربطالذيوالإعجابالحبوفي،يي!اللهلرسول

ويتشبهأفعالهيحاكيحياتهطيلةفبقيعمر؟وأبيهالله

رسولأصحابمنلكثيرالطويلةالرفقةوفي،بفضائله

وتجاربالحياةخبرةمنعمرابناستفادهوفيمايك!م،الله

-الأيام

ميمونةمباركةشجرةعمر،ابنحياةمنجعلهذاكل

بإذنحينكلأكلهاتؤتيالسماء،فيوفرعهاثابتأصلها

وعابدامجاهدا،وعالما،يئئاللهبرسولمتأسيافكانربها؟

حسنومتواضعأكريما،وجواداورعا،وزاهداتقيا،

والتابعونالصحابةعرفوقد،ويخشاهاللهيخاف،الأخلاق

.والتلسللتاريخبهاوشهدوافضائله
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عكلع!للهبرسول!اسوتهأ

أسوةأدثهرسولفيلكمكان>لقد:تعالىأدثهقولكان

الحجةلإقامةلهقاطعاودليلاعمر،لابنحياةمنهج<،حسنة

بمدلولواقتناعه،الدينهذافيوالمتفقهينالمتعلمينعلى

آثاراتباععلىوحمله،وروحهوفكرهقلبهخالطالآيةهذه

الأعمالفيحتىذلك؟فيوالتشددوأحوالهيك!بروالنبي

فعنباتباعها؟نؤمرولمالتشريعفيلهادخللاالتيالحياتية

كلفيفيصلي،لمجحالنبياثاريتبعكانعمرابنأننافع

فكانشجرةتحتنزللمجحالنبيإنحتىفيه،صلىمكان

لكيلاالماءأصلهافيفيصبالشجرةتلكيتعاهدعمرأبن

)1(.تيبس

سفر،فيعنهماالثهرضيعمرابنمعكنامجاهد:وقال

رأيتقال:ذلك؟فعلتلمفسئلعنه،فحادبمكانفمر

)2(.ففعلتهذافعليك!م!ماللهرسول

655(.:)2الصحابةحياة)1(

04(.:)2أحمدمسند)2(
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برأسيقولمكةطريقفيكانعمرابنأن،نافعوعن

خفيعني-خفعلىيقعخفالعل:ويقوليثنيها،راحلته

كط)1(.النبيراحلة

بذلكوانفرادهالنبيلآثارعمرابنتتبععائشةوأكدت

كانكمامنازلهفيفيالنبياثاريتبعأحدكان"ما:فقالت

عمر")2(.ابنيتبعه

يك!،النبياثاريتبعوهولحالهوصفأوغيرهنافعوينقل

أثراتبعإذاعنهماالدهرضيعمرابنإلىنظرت"لو:فيقول

")3(.مجنونهذا:لقلتيك!النبي

رضيعمرابن"كان:قالحدثهعمنالأحولعاصموعن

اثارتتبعهمنشيئابهأنظنأحدراهإذاعنهماالله

لمج")4(.النبي

ابنأسوةتظهركثيرةحوادثوالتراجمالحديثكتبوفي

عمرابنمحبةعلىتدلولاشكوهيرز،اللهبرسولعمر

هذابمبادىءوانفعاله،وتقواهإيمانهعلىوتدل،وقالدهلرسوله

هذهبعضالكريمالقارىءوإلىفيه،أمروكلالدين

اللهعبدقالالحصر؟لاالتمثيلسبيلعلىنذكرهاالحوادث

031(.:)1الاولياءحلية)1(

145(.0:)4الطبقات)3(

031(.:)1الاولياءحلية4(و)3
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عوفبنعمروبنيمسجدمنأقبلت:مخرمةبنقيسابن

عمربناللهعبدفلقيت-فيهصليت-قدليبغلةعلىبقباء

عم،أياركب:قلتثمبغلقيعننزلترأيتهفلماماشيا،

لوجدتها،الدوابأركبأنأردتلو،أخيابنأي:قال

حتىالمسجدهذأإلىيمشيع!ب!الاةرسولرأيتولكني

يمشي،رأيتهكماإليهأمشيأنأحبفأنا،فيهفيصلييأتي

)1(.وجههعلىومضىيركبأنفأبى:قال

بينالواديفييمشيعمرابنجمهانبنكثيرورأى

رأيتفقدأسعإن:فقال؟لهفقاليسعىولاوالمروةالصفا

يكنماللهرسولرأيتفقدأمشوإن،يكنيسعىاللهرسول

3(-كبيزشيخوأنا،يمشي

الحجر؟استلامعنعمرابنرجلسأل:البخاريوفي

نإأرأيت:قال،ويقئله!كطيستلمهاللهرسولرأيت:فقال

باليمن،"أرأيت"اجعل:قال؟غلبتإنأرأيت؟زحمت

الأسوةهذهوكانتويقئله)3(.يستلمهيك!ماللهرسولرأيت

علىمبنيةوكانت،والأفعالالأقواليكطتشملاللهلرسول

عنمدط؟بالرسولالاقتداءفيالكريمالقراارلتعاليموعلمفهم

اللهرضيعمرلابناللهعبدبنأميةبنالرحمنعبدقال

911(.:)2احمدمسند)1(

61(-:)2احمدمسند)2(

177(.)3:الأصولجامع)3(
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نجدولاالقرا!فيالحضروصلاةالخوفصلاةنجدعنهما:

أجفىونحننبيهاللهبعثعمر:ابنفقالالسفر؟صلاة

لمجه)1(.اللهرسولصنعكمافنصنع،الناس

سبيلفيضربتم>وإذا:تعالىاللهقولعمر:لابنوقيل

لانخافامنونفنحنألاية<،...جناحعليكمفليسالله

أسوةالدهرسولفيلكمكان>لقد:فقالالصة؟فنقصر

<)2(.حسنة

قلت:قالأسيدبنخالدالمنرجلعنالزهريوروى

،القرانفيالحضروصلاةالخوفصلاةنجدإناعمر:لابن

لمج!مهمحمدابعثتعالىاللهإن:فقالالسفر؟صلاةنجدولا

)3(-يفعللمج!ممحمدارأيناكمانفعلفإنماشيئانعلمولا

سنةولطعيلتزملمإذا-ولدهمن-حتىيغضبوكان

عنعمرالنعن،ثابتأبيبنحبيبفعنيك!ح؟النبي

لهن".خيروبيوتهنالمساجد،نساءكمتمنعوا"لا:يك!مالنبي

فقاللنمنعهن)4(.واللهبلىعمر:بناللهلعبدابنفقال:قال

657(.656-:)2الصحابةحياة2()او

66(.:)2المسند)3(

بتغيرلعلمهالمخالفةعلى-الله-عبيداستجراوإنما:الغزاليقال)4(

غيرمنظاهرابالمخالفةلإطلاقه--أبوهعليهغضبوإنما،الزمان

94(.-48:)2الإحياءعنالعذر.إظهار
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ماوتقوليك!ميماللهرسولعنأحدثتسمعنيعمر:ابن

حتىاللهعبدكلمهفماالمسند:فيروايةوفي)1(.تقول

مات)3(.

76(.)2:أحمدمسند)1(

36(.)2:أحمدمسند)2(
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نرمه

يط،النبيملازمةوطول،والفقهبالعلمعمرابنعرف

طويلاوعاش،وأحكامهاياتهوفهمالكريمالقرانوحفظ

وفقهه.علمهإلىالناسفاحتاج

والورعبالتواضعالغزيرالنافععلمهجانبإلىويتحلى

فييزيدولا،برأيهيقولولا،يعلمبماإلايفتيفلا،والدقة

يقع.لمعماولايجيب،ولاينقصع!ماللهرسولحديث

العالمبمكانةهوفازفقد،والملكبالرياسةغيرهفازولئن

أعماله،إلىويتطلعون،سؤالهإلىالناسيتبادر،الثقةالتقي

دله،خالصةمحبةوإنماولاطمعا،لاخوفاكلماتهويحفظون

،والناساللهوعندوالآخرةالدنيافيوأسلمأرفعمنزلةوهي

قالعنها؟ويتحدثلهالناسمحبةيعرفعمرابنوكان

انتهىحتىعليهيسلمونالناسفجعلعمرابنمعكنت:مجاهد

يحبوننيالناسإنمجاهد؟ياعمر:ابنليفقال،دابتهإلى

مازدت)2()3(.)1(والورقالذهبأعطيهمكنتلوحبا

الفضة.:الورق)1(

عندهم.محبةزدتمااي)2(

168(-:)4الطبقات)3(
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الكريم،للقرآنحفظهخلالمنعمرابنعلمويظهر

عنه.اثرتالتيوأقواله،وفتاواهوفقهه،للأحاديثوروايته

الكريمالقرانحفظ

القراقلتحفيظمذرسةالمدينةفيع!ب!رالنبيمسجدكان

الرسولأمرحتىالقرااربتلاوةضجةلهيسمعوكان،الكريم

بناللهوعبديتغالطوا.لئلاأصواتهميخفضوأأنأصحابهع!م!ر

ليلالهاالملازمينالخالدةالمدرسةهذهطلابمنعمر

وأعبائها،الحياةمشاغلمنمتفرغاعزباشاباكانإذونهارا؟

تشجيعكلعمرأبيهومن!سي!اللهرسولأستاذهمنويجد

ذكرع!؟النبيعلىوعرضهالقرانفحفظ،ومساعدة

"القراءات"كتابعننقلا"الإتقان"كتابهفيالسيوطي

الذينأسماء-سلامبن-القاسمعبيدأنيإلىالمنسوب

ءلمج!،النبيعلىوعرضوهصدورهمفياللهكتابجمعوا

العبادلةمنهموعد،لهمشيخاوكان،لهتلامذةبذلكفكانوا

وعبدعمرو،بناللهوعبدعمر،بناللهعبد:وهم،الأربعة

)1(.عنهماللهرضيالزبير،بناللهوعبد،عباسبنالله

علىردهفينفسهفيقالعمرابنأنمعنامروقد

الحجا!:

ص)الصالحصبحيللدكتورالقرآنعلومفيمباحثكتابأنظر)1(

.)017
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.-011(بعصيليسوجلعزاللهكتابجمعمن"فإن

الخ".

فيماعلىويخشى،اللهلكتابالحفظهذايتعهدوكان

الراويوهوخاصة،والنسيانالتفلتالقراناياتمنصدره

صاحبكمثلالقرآنصاحبمثل"إنما!:النبيلحديث

أطلقهاوإنأمسكها،عليهاعاهدإنالمعقلةأ2(الإبل

ذ!"31(.

والثقافةالدراسةبقصدالكريمللقرآنحفظهيكنولم

القصدكانوإنما،والمتاعالتذوقولابقصد،والاطلاع

وشأنشأنهخاصةفيبهاوالعملالقرانأوامرتلقيوانهدف

يحفظهاالتيالآياتتعلمفيبطيئاكانولذلكأ4(؟الجماعة

سورةتعلمفيسنواتأربعبقيأنهرويفقدبها،ويعمل

اللهرضيعمرابنأن،ميمونعنسعدابنأخرج؟البقرة

أه(.سنينأربعفيالبقرةسورةتعلمعنهما

.الكتابهذامن)901(صحيفةفيالردتتمةانظر)1(

نإالمعقلةالإبلفصاحب،بالعقالالممسوكة:المعقلة)2(الإبل

تعاهدهإنالقرآنصاحبكذلك،ذهبتتركهاوإنبقيتلازمها

ونسيه-عنهذهبوإلالهبقيبالتلاوة

ومسلم.البخاريرواه)3(

الصحابةشانكانهذاانلترى"الطريقفي"معالمكتابانظر)4(

كلهم-

741(.)3:الصحابةوحياة164(:)4الطبقات)5(
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الحديثرواية

فأضاف،وقلبهوفكرهعمرابنعلمفيالوحينوراكتمل

ع!رو،أدلارسوللحديثروأيتهتعالىاللهلكتابتعلمهإلى

وعمر،بكر،أنيعنوروىفأكثر،جم!مالنبيعنفروى

وأبي،خديجبنورافع،جبلبنومعاذذر،وأبي،وعثمان

وعائشة.،هريرة

،عباسابن:عنهوروى

اصحابة.ا

من(1)المزنيوالأغر،وجابر

،وحمزة،اللهوعبد،سالم:بنوهالتابعينمنعنهوروى

بنومصعب،الرحمنعبدابناوحميد)3()3(سلمةوأبو

)1(

)2(

)3(

بنومعاويةعمر،بناللهعبدعنهروىصحابي":المزني"الأغر

حديث!ك!يروالنبيعنروى124(.:)1الغابةأسد.المزنيقرة

الغين:مره"مائةالدهلأستغفروإةيقلبيعلىليغان"إنهالاستغفار:

البشر.منهيخلولاالذيالسهومنيغشاهماأراد؟الغيمهو

إسماعيل،:وقيل،عبداللهاسمه"قيلالرحمنعبدبنسلمة"أبو

المدنيينمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره،كنيتهاسمه:وقيل

:الثقاتفيحبانابنوقال.الحديثكثيرفقيهالقةكان:وقال

قريش.ساداثمنكان

ثقة-تابعيالمدنيالزهريعوفبن"الرحمنعبدبن"حميد
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31(وأسلمإ3(المسيببنوسعيد11(،سعد

كثير.وخلق،مولاه41(ونافع

عمر،مولى

اكثرهمالذينالستةاحدعمرابنانواعلم:النوويقال

عمر،ابنثم،هريرةأبو:وهم-لمجم!النبيعنروايةالصحابة

ابنذكرهالمدنيزرارةأبوالزهريوقاصأبيبنسعد"بن"مصعب)1(

كثيرثقةكان:وقالالمدينةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعد

.الثقاتفيحبانابنوذكره،الحديث

عمر:ابنعننافعقال،المخزوميالقرشي"المسيببن)2("سعيد

:يقولشيءعنسئلإذاكانأنهوروى؟المتقينأحدواللههو

قدمتقال:مهرانبنميمونوعن"المسيببنسعيد"سلوا

بنسعيدإلىفدفعت،المدينةأهلأعلمعنفسألتالمدينة

وقال.منهوالحلالبالحرامأعلمرأيتما:تتادةوقالالمسيب

رجلاكان:العجليوقال.التابعينأفقهكان:موسىبنسليمان

فيبهايتجربضاعةلهوكانتالعطاءيأخذلاوكانفقيها،صالحأ

الزيت.

بكرأبوبعث:إسحاقابنقال،اليمنسبيمنعمرأمولى"أسلم)3(

وابتاع،الحجللناسفأقام،عشرةإحدىسنةالخطاببنعمر

.يرهولمجمروالنبيأدرك.الحبشةمنوهوأسلمفيها

الدينفقهفيعلامةكان،بالمدينةالتابعينأئمةمن"المديني"نافع)4(

فيخطالهيعرفلاثقة،للحديثالروايةكثير،رياستهعلىمتفقأ

اللهعبدأصابه،النسبمجهولالأصلديلميوهو،رواهماجميع

المدينة.فيونثامغازيهبعضفيصغيراعمرابن
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)1(.وعائشةوجابر،،عباسوابن،أنسثم

إسلامه،تقدمالروايةمنالإكثارعلىعمرابنساعدوقد

حفصةأختهكانتفقديك!برو؟للرسولومخالطته،عمرهوطول

علىوخروجهدخولهعليماذللشفسفلكب،النبيزوج

)2(.الكريمالرسول

البخاري-الشيخانلهأخرجحديثا،)0263(عنهفروى

منها،حديثا)168(علىاتفقاحديثأ،)028(-ومسلم

حديثا،)31(بومسلمحديثا،)81(بالبخاريوانفرد

)3(.السننوسائروالمسانيدالستةالكتبفيوأحاديثه

لسماعومجالستهعمرابنلقياعلىيحرصونالناسوكان

ولعنايته،يحدثمالقلة؟يك!ع!ماللهرسولحديثمنعندهما

جالست:قالالشعبيفعن؟ينقصولافيهيزيدفلابالحديث

شيئا)4(.يفصرراللهرسولعنيحدثسمعتهفماسنةعمرابن

أصحابمنيكنلم:قالعليبنمحمدجعفرأبيوعن

شميئا!ك!يراللهرسولمنسمعإذاأحذرأحدكباللهرسول

وقالعمر)5(.بنعبداللهمنمنهينقصولافيهيزيدألا

028(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

471(.)صالخطيبعجاجمحمدللدكتورالتدوينقبلالسنة)2(

702(.)صالكمالتذهيبخلاصة)3(

.(451:)4الطبقات)4(

.(441:)4الطبقات)5(
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عنللحديثاتقاءأشدأحدأرأيتماسعيد:بنإسحاق

عمر)1(.ابنمنييراللهرسول

منسمعما)2(يتحفظكانعمرابنأنحجر،ابنونقل

يث!رر)3(.اللهرصل

للتأكيدع!يروالنبيلفعلمراقبتهإلىحديثهفييشيروكان

:فيقول؟الفعللذلك-لمج!مذاومتهعلى

قبلالركعتينفييقرأوكان-لمجشهرا،اللهرسولرمقت

أخرجهأحد<اللههوو>قل<الكافرونأيهايا>قلالفجر:

.الترمذي

الأسانيدأصح

نافع،عن،مالكمطلقا:الأسانيدأصح:البخاريقال

)4(.الذهبمسبكالإسنادهذاويسمىعمر.ابنعن

الشافعي،أصحها:هذافعلى:التميميمنصورأبوقال

الأحاديثأهللإجماععمر؟ابلأعن،نافععن،مالكعن

()مالكعنالرواةأجلالشافعيأنعلىوغيرهم

.32(0:)3الإصابة(2و1)

ينقص.ولايزيدفلاللحديثحفظهفييحترزكانأي:يتحفظ)3(

الذهب.بسلسلةويعرف)4(

028(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)5(
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مروياتهمننماذج

رسولعنعمرابنرواهاالتيالأحاديثبعضوهذه

أمور:ثلاثةإظهاراختيارهامنتوخيت،لمجب!الله

الحديث.روايةفيودقتهعمرابن-عناية!

والتطبيق.بالعملعندهالروايةاقتران-ب

واشتهارهابالقبولالأحاديثلهذهالمسلمين-تلقيج

بينهم.

"بنيىلمج:اللهرسولقالقال:عمربناللهعبدا-عن

وإن،ادلهإلالاإتهأنشهادة:خمسعلىالإسلام

وحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقامة،ورسولهعبدهمحمدا

")1(.رمضانوصوم،البيت

الله،ئوخدأن:خمسةعلىالإسلامبني:روايةوفي

فقالوالحح"،رمضانوصيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام

رمضان"صياملا:قال"؟رمضانوصيام"الحجرجل:

ىلمجط)2(.اللهرسولمنسمعتههكذا"والحج

السمعيكطعلىاللهرسولبايعناإذاكناقال:2-وعنه

-قال-إواستطعت"فيمالنا:يقولوالطاعة

")3(.استطعتم

ومسلم.البخاريرواه)او2(

ومسلم.البخاريرواه)3(
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2(

3(

4(

السمعالمسلمالمرء"على:قاليك!م!ماللهرسولأن-وعنه

أمرفإن،بمعصيةيؤمرأنإلا،كرهأوأحمثفيماوالطاعة

")1(.طاعةولاسمعفلابمعصية

رسولكانكماأودعكهلمسفرا:أرادلرجلقال-وعنه

وخواتيموأمانتكدينكالله"أستودعيودعنا:يكن!الله

مامثلليقلقال:ثم،ورضيتقبلتقل"،عملك

)3(.ففعللك،قلت

رجلاأحدكميقيمن"لا:ع!م!راللهرسولقال:قال-وعنه

وتفسحوا".توسعواولدمنفيه،يجلمسثممجلسهمن

يجلسلممجلسهمنرجللهقامإذاعمرابنوكادط

نأعنهما،اللهرضيعمربنألثهعبد-وعن(نافع،عن

فليسالسلاحعليناحمل"منقال:!راللهرسول

منا")4(.

قال:عني!النبيعنعنهما،اللهرضيعمرابن-وعن

اناءبهيقومفهوالقرآنالدهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد"لا

والنساثي.داودوأبووالترمذيومسلمالبخاريرواه(

داود.وأبوالترمذيرواه(

ومسلم.البخاريوواه(

54(.)9:البخاريرواه(
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الليلآناءينفقهفهومالااللهاتاهورجلالنهار،وآناءالليل

.النهار")1(واناء

الثهعنعقلعاقلمن"كم:قالعف!رالنبيأن،وعنه

ينجوالمنظرذميمالناسعندحقيروهو،أمرهتعالى

الناسعندالمنظرجميلاللسانظريفمنوكمغدا،

")3(.القيامةيومغدايهللب

بدينارهأحقأحدوليسزمانعليناأتى:قالوعنه

ولقدحديثا.كانحتى،المسلمأخيهمنولابدرهمه

بالدينارالناسضن)3("إذا:يقوليك!مالنبيسمعت

،(البقرأذنابواتبعوا)4(،بالعينةوتبايعوا،والدرهم

عليهماللهأدخل،وجلعزاللهسبيلفيالجهادوتركوا

")6(.دينهميراجعواحتىعنهمينزعهلاثمذلا

.الساعاتالأناء:،ومسلمالبخاريرواه)1(

313(.:)1نعيملأبيالأولياء)2(حلية

بخل-:ضن)3(

مسمى،أجلإلىمعلومبثمنسلعةرجلمنيبيعهوان:العينة)4(

احتياللأنهاحراموهي،بهباعهاالذيالسعرمنباقليثتريهاثم

الربا.لأكلظاهر

الجهاد.وتركواالزراعةفيعملواأي)5(

314(.:)1الأولياءحلية)6(
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وفتاواهفقهه

الصحابةفقهإلىيك!بديهالرسولوفاةبعدالمسلموناحتاج

،القرانوحفظك!م،النبيوملازمة،بالعلمعرفواالذين

؟المستجدةحياتهموقائعفيليفتوهم؟الحديثورواية

سنةلهمولينقلوا،وعباداتهالإسلاممبادىءلهموليبينوا

-سم!ر.النبي

اللهسبيلفيللجهادمتفرغاشاباكانعمربناللهوعبد

فيخطتههذهوبقيت-شم!ر،النبيصحبةفيالعلموتحصيل

الفتنةوبعد،عنهماللهرضيوعثمانوعمربكرأنيحياة

،والعبادةللعلمتقريباتفرغ-عثمانفيهااستشهدالتي-الأولى

فعن؟الدينفيوفقههعلمهإلىالناساحتاجحتىوبقي

سعيدوأبوعمر،وابن،عباسابنكان:قالميناءبنزياد

وجابر،العاصبنعمروبنالدهوعبد،هريرةوأبو،الخدري

واقدوأبو،الأكوعبنوسلمة،خديجبنورافع،اللهعبدابن

أصحابمنلهمأشباهمعئحينة،بناللهوعبد،الليثي

-شي!راللهرسولعنويحدثون،بالمدينةيفتون-سم!راللهرسول

إليهمصارتوالذينتوفوا،أنإلىعثمانتوفيلدنمن

،الخدريسعيدوأبوعمر،وابن،عباسابن:منهمالفتوى

)1(-اللهعبدبنوجابر،هريرةوأبو

787(.)3:الصحابةحياة)1(
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الصحابة،منلغيرهبالنسبةالفتياقليلكانعمرابنولكن

الذينأصحابهيخالفأنويخشى،برأيهيقوللاأنهوالسبب

الحديثجيدعمربنالله"عبد:القولإلىأدىمما؟سبقوه

")1(.الفقهجيدغير

عباسابنتصديبينالفرقعمرابنمولىنافعويوضح

وابنعمرابنكان:فيقولعنهاعمرابنوإحجامللفتيا

،الحاجقدومعندللناسيجلسانعنهما-الله-رضيعباس

عباسابنفكانيوما،هذاوإلىيوماهذاإلىأجلسفكنت

أكثريردعمرابنوكانعنه،سئلماكلفيولفتييجيب

)3(.يفتيمما

فيخطىء.فتياهفييجتهدأنيخافعمرابنوكان

يجعل؟عظيمدينتعاليموفقيحياأنهمنالرغموعلى

كانورعهفإن،أجرينوللمصيبأجراالمخطىءللمجتهد

-ابنسألرجلاأننافعفعنالفتيا)3(؟علىالجسارةيسلبه

ظنحتىيجبهولمرأسهعمرابنفطأطأمسألةعنعمر

الله--يرحمك:لهفقال:قال،مسألتهيسمعلمأنهالناس

اللهأنترونكأنكمولكنكم،بلى:قال؟مسألتيسمعتأما

حتى-الله-يرحمكاتركناعنه،تسألونناعمابسائلناليس

.34(2:)3الغابةاسد(1)

147(-)3:النبلاءاعلامسير)2(

012(.:)1الرسولحولرجال)3(
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أعلمناكوإلاعندناجوابلهاكانفإن؟مسألتكفينتفهم

به)1(.لنالاعلمبأنه

أربعةعمرابنصحبتقال:،مسلمبنعقبةوعن

ثم،أدريلا:فيقوليسألماكثيرافكانشهرا،وثلاثين

يجعلواأنيريدونهؤلاء؟يريدماأتدري:فيقولإليئيلتفت

)2(-جهنمإلىجسراظهورنا

علئم"؟أعلم"لاأو""لاأدريللسائلعمرابنوقول

مجاهدفعنوالتقدير؟الإعجابإلىتدعووشجاعة؟شكولا

الصلبمنفريضةعنعنهمااللهرضيعمرابنسئل:قال

سثل:فقال؟تجيبهأنيمنعكما:لهفقيل،أدريلا:فقال

)3(.أدريلا:فقاليدريلاعماعمرابن

ليعلملا:فقالشيءعنعمرابنسئل:قالعروةوعن

لهعلملاعماعمرابنسئل:لنفسهقالالرجلأدبرفلما،به

به)4(.ليلاعلم:فقالبه

هوأعلممنمعكنتفإنيعنيإليكم:قالعمرابنوعن

لتعلمتإليئتفتقرواحتىأبقىأننيعلمتولومني،

لكم)(.

722(.)3:الصحابةحياة)او2(

721(.)3:الصحابةحياة4(و)3

145(.:)4تقتضواحتىالطبقاتوفي.16(.)3:النبلاءسير)5(
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هووفتاواهعمرابنفقهفيالإنسانيستوقفماوأهم

حياةمنووقائعبأخبارإليهتوجهالتيالأسئلةعلىإجابته

عنالدليلبذلكمكتفيا،أصحابهوحياةيكظمالنبي

الناسمنللكثيريروقأسلوبوهو،الفقهيةالمصطلحات

بنجبلةعنالترمذيأخرجفقدالحاضر؟عصرنافي

هي؟أواجبةالأضحيةعنعمرابنسألرجلاأن،سحيم

أتعقل؟ا:فقالفأعادها،.والمسلمون!النبيضحى:قال

.والمسلمونيك!النبيضحى

فسألهعمرابنجاءرجلارأيت:قالجبيربنزيادوعن

يومعلىذلكفأتىأربعاء،يومكليصومأننذرإنها:فقال

اللهأمرعنهما:اللهرضيعمرابنفقالفطر،أوأضحى

1(.النحريومصومعنجمي!اللهرسولونهاتاالنذر،بوفاء

عنحديثاتذكرثموفهمهاجتهادهمنوأجابسئلوإذا

يصحجأنتمنى؟نفسهالسائلموضوعفي!كتحاللهرسول

لابنقلت:قالعبيدبنإسماعيلفعن؟بهأجابهماللسائل

السجود؟طولأمالصلاةفيأفضلالركوعأطولعمر:

يحطالسجودوإنرأسهفيالإنسانخطايا!أخيابنيا:قال

لوإنيأماعمر:ابنحديثمننصرابنوأخرجالخطايا)3(.

فإنيوالسجود؟الركوعيكثرأنلأمرته(السائل)أيعرفته

3(.)3:أحمد)1(مسند

457(.)صالمباركلابنوالرقائقالزهد)3(
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الصلاةإلىقامإذاالعبد"ان:يقول!ماللهرسولسمعت

سجدأوركعفكلما،عاتقهعلىفوضعتكلهابذنوبهاتي

عنه")1(.تساقطت

عماالإجابةعدمالفقيهالصحانيعمرابنمنهجمنوكان

وأبي،ثابتبنوزيد،الخطاببنعمرمنهجوهو،يقعلا

منهجوهو)2(،عنهماللهرضيياسربنوعفاركعب،ابن

علىمبنيأ)3(أوراقفقهيصبحأنمنبالفقهيبتعدواقعي

فيماالإسلاميالفقهعرفهامتاهةوهذه،الفرضياتمنالإكثار

الحواشيوملأوا،والوقتالجهدالمقهاءفيهاوأضاعبعد،

.الوقوعمستحيلبعضهاخياليةفرضياتفيوالهوامش

لهقواأ

مواقفهعنصريحوإعلان،نفسهمراةالإنسانوأقوال

ولقد،وثقافتهوتجاربهلإيمانةوحصيلة،وأخلاقهومبادئه

وتربى،لسانهوعلىعمرابنقلبفيالإيمانينابيعتفجرت

الحق،إلايقولولابالحكمهإلاينطقفلاالقرانمذرسةفي

الأحاديثجانبإلىوروىع!ه،الرسولبفصاحةوتأثر

457(.)صالمباركلابنوالرقائقالزهد)1(

)3/737(.الصحابةحياة)2(

الدعوةفقهكتابفي"الأوراقو"فقه"الحركة"فقهبينالفرقانظر)3(

83(.)ص
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وموأعظهم،وخطبهمالصحابةكلماتمنالعديدالنبوية

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرأبيهعننقلهماوخاصة

فيوتؤثرالقلوبإلىوتدخلعمرابنأقوالقيمةوتعظم

،وسلوكوواقععملإلىفعلاترجمتقدلأنها،النفوس

سيرتهمنوعرفناهسبقماكلماتهمنكلمةكلفيوسنجد

وأعماله.

بقصدانتقيتها؟مختلفةمجالاتفيأقوالهمننماذجوهذه

لديه.القولمعالعملتوافقعلىوالتأكيد،والعظةالعبرة

الصحابةصفةفيقوله

أصحابأولئكمات،قدبمنفليستنمستناكانمن

وأعمقهاقلوبا،أبرهاالأمةهذهخيركانوامحمدعشح،

ونقل!شي!رنبيهلصحبةاللهاختارهمقومتكلفا،وأقلهاعلما،

ءلمجي!رمحمدأصحابفهم،وطرأئقهمبأخلاقهمفتشبهوا،دينه

ابنوسئل)1(.الكعبةربواللهالمستقيمالهديعلىكانوا

نعم!:قال؟يضحكون!شم!رالنبيأصحابكلهلعمر:

)3(-الجبالمنأعظمقلوبهمفيوالإيمان

6(.-5:)1الاولياءحلية)1(

311(-:)1الاولياءحلبة)2(
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الفتنةفيقوله

علىيسيرونكانواقومكمثلالفتنةهذهفيمثلناإنما

وظلمة،سحابةغشيتهمإذ؟كذلكهمفبينمايعرفونها،جاده

أدركناحيثوأقمنا،الطريقفأخطأوشمالايمينابعضهمفأخذ

فعرفنا،الأولطريقنافأبصرناعناذلكاللهجفىحتى،ذلك

هذاعلىيقتتلونقريشفتيانهؤلاءإنمافيه،وأخذنا

يقتلمالييكونلاأنأباليماالدنيا،هذهوعلىالسلطان

الجرداوين)1()2(-هاتينبنعليئعليهبعضابعضهم

قاتلتهما)3(.مارجلينإلاالأمةعلياجتمعتلو

غلب)4(.منوراءوأصليالفتنةفيأقاتللا

ذفسهعنخربب

تخبعني)5(.أنأحببتماخمرفيأصبعيوضعتلو

حاجتك،إليارفعأن:مروانبنالعزيزعبدإليهوكتب

رسولسمعتإنيعمر:بناللهعبدإليهفكتبقال:

لباليين.ا:ويناالجرد(1)

031(.:)1الأولياءحلية)2(

161(.)3:النبلاءأعلاممير)3(

.1(94:)4الطبقات()4

703(.:)1الأولياءحلية)5(

154



اليدمنخيرالعلياواليد،تعولبمن"ابدأ:يقوليك!د!أده

السائلة،والسفلىالمعطيةالعلياأليدلأحسبوإني"السفلى

منك)1(-إليئادلهساقهرزقارادولاشيئا،سائلكغيروإني

الحقعلىوالمقاتلأندمفلميديكففت:وقال

)3(.أفضل

والورعالزهدفيأقواله

وهمك،بقلبكوفارقهاببدنكالدنياصاحب،ادمأبنيا

بينلمايديكفيممافخذ،عملكعلىموقوففإنك

3(.الخبزيأتيكالموتوعند،يديك

:فقالخربةعلىعمرابنمعأمشيكنتمجاهد:وقال

فعلما،خربةيا:فقلت؟أهلكفعلماخربةياقل:

أعمانهم)4(.وبقيتذهبواعمر:ابنفقال؟أهلك

تكونواحتىصليتملوعنهما:أدهرضيعمرابنوقال

إلامنكمذلكيقبللمكالأونارتكونواحتىوصمتمكالحنايا،

.(حاجز)بورع

152(.:)2احمدالإماممسند)1(

141(.)3:النبلاءأعلامسير)2(

312(.:)1الحلية4(و)3

29(.:)2الدينعلومإحياء)5(
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والعملوالعبادةالعلمفيأقواله

العلم،عنيسألهعنهمااللهرضيعمرابنإلىرجلكتب

عمر:ابنإليهفكتب

أكتبأنمنأكبرفالعلم؟العلمعنتسألنيكتب!إنك

عناللسانكاثاللهتلقىأناستطعتإنولكن،بهإليك

البطنخميص،دمائهممنالظهرخفيف،المسلمينأعراض

)1(.فافعل،لجماعتهملازما،أموالهممن

ماضية،وسنة،ناطقكتابأشياء:ثلاثةالعلم:وفال

)2(.أدرىولا

لايحسدحتىبمكانالعلممنالرجليكونلا:وفال

ثمنا)3(.بالعلميبتغيولا،دونهمنولايحقر،فوقهمن

يؤتىأحدناوإن،دهرىمنبرهةعشتلقد:وقال

فيتعلممحمدع!وعلىالسورةوتنزل،القرانقبلالإيمان

تعفمونكمامنهاعندهيقفأنينبغيوماوحرامهاحلالها

فبلالقرآنأحدهميؤتىرجالارأيتلقدثم،القرانأنتم

مايدريما،خاتمتهإلىالكتابفاتحةبينمافيقرأ،الإيمان

148(.)3:لنبلاءسير)1(

964(.)3:الصحابةحياة)2(

603(.:)1الأولياءحلية)3(
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نثروينثرهمنه،عندهيقفانينبغيوماولازاجره،امره

الدقل)1()2(.

يوميدعونأناساإن:قالعمرابنعنعليبنادموعن

-أوينقصقالالمنقوصون؟ومافقال.المنقوصينالقيامة

ووضوئه)3(.،بالتفاتهصلاتهأحدهم-ينتقص

ينفعلاكماعملمعهايضرهل(اللهإلاإتهالاعنوسئل

تغتر)4(.ولاعشقعمر:ابنفقالعمل،تركهامع

خرجنافإذا،القولفنقولأمرائناعلىندخلإنا:لهوقيل

)5(.ياللهرسولعهدعلىتفاقاهذانعدكنا:فقال،غيرهقلنا

كلامهجميلون

عنددرجاتهمننقصإلاالدنيامنشيئاعبديصيبلا

كريما)6(.عليهكانوإنوجلعزالده

)7(.العزلةمنبحظكمخذوا

التمر.رديء:الدقل()1

663(.)3:الصحابةحياة)2(

يريدالعربأمثالمنتغتر"ولاو"عش3(ا:ا)1الأولياءحلية4(و)3

الإيمانفان؟الإيمانعلىوتتكلولاتهملهاالصالحاتاعمل

583(.)صللطنطاويعمرأخباركتابهامشعن.وعملعقيدة

.(155:)3الدينعلومإحياء)5(

603(.:)1الأولياءحلية)6(

166(.:)4الطبقات)7(

157



في)1(حمقىالناسيعدحتىالإيمانحقيقةعبديبلغلا

)2(.دينه

)3(.لسانهالعبدطهرماأحق

)4(.لأصحابهوبذلهسفرهفيزادهطيبالمرءكرممن

.(لين)وكلام،طلقوجه:هينشيءالبر

)6(.قلوبكمتبغضهمنأتقوا

يطمعأنالشحوإنما،مالهالرجليمنعأنالشحليس

له)7(.ليسفيما

)8(.الأيديعليهكثرتمااللهإلىالطعامأحب

.)9(لعانطعانكلاللهإلىاللهعبادأبغض

***

الدنيالإيثارهمعقلقليليالناسيعتبرحتىأي:دينهفيحمقى)1(

الباقية.الآخرةعلىالفانية

603(.:)1الأولياءحلية)2(

703(.:)1الأولياءحلية)3(

59(.:)2الدينعلومإحياء)4(

343(.)3:الغابةأسد)5(

577(.)صللطنطاويعمرأخيار)6(

577(.)صللطنطاويعمراخبار8(و)7.

237(.)صالمباركلابنوالرقائقالزهد)9(
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بهاده

اللهأمروعبادة،إسلاميةفريضةاللهسبيلفيالجهاد

قال؟العباداتوسائربالصلاةأمرهمكمابها؟المسلمين

ربكموأعبدواواسجدواأركعواامنواالذينأيها>يا:تعالى

جهادهحقاللهفيوجاهدوا.تفلحونلعلكمالخيروأفعلوا

<)1(....اجتباكمهو

أجرعظيموعرف،اللهلأمرعمرابناستجابولقد

الجهاد.فيالقوةفأوتي؟المجاهدين

قائدوأستاذه،الإسلامأبطالمنبطلاأبوهكانلمنوحق

الشبابغضيزاللاوهوالجهادفيراغبايتقدمأن،الأبظال

ردهكيفتقدموقد،عمرهمنعشرةالخامسةيبلغلم

وكان،عليهوإشفاقابهرحمةوأحدبدرفيمرتينع!مالرسول

رغبتهمبعضالصغارمنوأقرانهعمرلابنيحققيك!النبي

كتدريبالمدينةفيالذريةبحراسةفيكلفهمالجهاد؟في

:قالعروةفعن؟السلاحوحملالمسؤوليةتحملعلىأولي

77-78.:الحج)1(سورة

915



منهم:،استصغرهمأحديومنفراع!زاللهرسول.ورد..

بنوزيد،أرقمبنوزيدوالبراء،عمر،وابنزيد،بنأسامة

)1(.الذريةعلىحرساوجعلهم،ثابت

قبلمنهلابدتدريبعليهاوالسباقالخيلركوبوتعلم

يسابقممنعمرابنفكانالجهاد،راياتتحتالانضواء

فيالبخاريأخرجفقدط؟اللهرسولأمامالخيلعلى

:قالعمربناللهعبدعنالجهاد

فأرسلهاضمرتقدالتيالخيلبينجمفي!اللهرسولسابق

التيالخيلبينوسابق،الوداعثنيةأمذهاوكانالحفياء،من

بنيمسجدأمذهاوكان،الوداعثنيةمنفأرسلهاتضمر،لم

مسلم:روايةوفيفيها،سابقممنعمرابنوكان.زريق

الفرسبيفطفف)2(،أجرىفيمنفكنتعمر:ابنقال

المسجد)3(-

منبعدهاوماالخندقشهدعشرةالخامسةأتمأنوبعد

الراشدةالخلافةعهدفيوشهدع!رر.اللهرسولمعالمشاهد

)4(.أفريقيةوفتحمصر،وفتح،اليرموك

111(.)3:النبلاءأعلامسير)1(

المسجد.يساويكادحتىنيوثب)2(أي

38(.)5:الأصولجامع)3(

927(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(

016



قدمعمرابنانالسيروأصحابالمؤرخونلناوسجل

مولاهنافعوروىغازيا)1(،وفارسوالبصرةوالعراقالشا!ي

تلكفيغزوهفيلهوقعتالتيوالمشاقالبطولةمنصورا

:فقالالبلاد

وأخذفقتلهالعراقأهلقتالفيرجلابارزعمرابنإن

)3(.سلبه

ينظمفجعلربوأخذهنهاوندعمرابنغزالما:وقال

طعمأخذفإذا،فيطبخهحسوهفييجعلهثمالخيطفيالثوم

)3(.حساهثمطرحهالثوم

وأربعينتسععاممعاويةبنيزيدمعغزاأنهمروقد

بنصيبفيهأسهمأنبعدشيخاالغزوفيليسهم؟هجرية

وكهلا.شاباواف

هديومناللهكتابمنتعلمقدجهادهفيعمرابنوكاد

مشروطالأعداءجهادفيالنصرتحقيقأن؟!حاللهرسول

وليتنا،الشهواتوقهرالطاعاتوالتزام،الأنفسجهادبتحقيق

؟للقتالمتحمسلرجلعمرابنمنالدرسهذانعياليوم

مننفسيأبيعأنأريد:رجللهقالعمر؟بناللهعبدفعن

أين؟الشروطوأين،ويحك:فقال،أقتلحتىفأجاهد،الله

)1(.7)3:النبلاءأعلامسير)او2(

.(4:561)الطبقات)3(
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،السائحون،الحامذون،العابدون،>التائبون:تعالىقوله

عنوالناهونبالمعروفالآمرونالساجدون،الراكعون

<)1(.المؤمنينوبشر،ادلهلحدودوالحافظونالمنكر،

ابناعتزلالمسلمينبينوالحروبالفتنحدثتوعندما

فيالمنازعةوترك،والعبادةللعلموتفرغ،القتالعمر

وهذاله)3(.ومحبتهمإليهالشامأهلميلكثرةمع؟الخلافة

العلماءفوصفه،نفسهعلىفيهانتصرالذيالأكبرالجهادمن

والبطولة.بالشجاعة

***

التوبةمنذكرهمابإلشروطعمرابنويريد112:التوبة)1(سورة

الأصولجامع.الآيةفيعدهاالتيالأشياءويإقيوالحمد،والعبادة

2(:058-.)581

342(.)3:الغابةاسد)2(
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دفنا

عبادةهيالحياةهذهفيالأولىالإنسانمهمةكانتوإذا

حتىالمهمةبهذهيقومكانعمربناللهعبدفإن؟تعالىأدثه

الليلقيامعلىيحرصوجه،أكملعلىحياتهأيامآخر

السفر،فيإلاولايفطر)1(الصومويسرد،الجماعةوصلاة

المنكر،عنوينهىبالمعروفويأمرعام،كلفيويحج

والمثابرالتقيالعابدالناسعرفهحتىالدعاء؟منويكثر

كل!،أدثهرسولمعالمشاهدمنحضرهبمايغترولم.الأؤاب

بل؟الثهسبيلفيمجاهداخاضهاالتيوالفتوحبالمعاركولا

متابعةالناسيعلموكان،الكللتعرفلاالتيبالمثابرةعرف

الجهنيمعبدفعنوالغرور؟الاتكالوعدمالصالحالعمل

إلاشيئاالخيرمنيدعلمرجلعمر:بنالثهقلنا-لعبد:قال

هلكقال:؟وجلعزالثهفيشاكاكانأنهإلابه،عمل

أنهإلأبهعملإلاشيئاالشرمنيدعلمفرجل:قلت.البتة

ويتابعه-يواليهأي:الصوميسرد)1(
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:قال؟اللهرسولمحمداوأناللهإلاإتهلاأنيشهدكان

تغتر)1(.ولاعش

نرقبهوقلوبنا،بأرواحناعمرابنمعنعينرأنلناويطيب

ونرافقه،ودعائهصومهعنونقر!،وحجهصلاتهفيقربعن

المنكر،عنوينهاهمبالمعروفويأمرهمالناسيخالطوهو

ع!ي!.النبيسنةوالعملبالقولويعلمهم

ربه

بينالمسلمفيهايقف،وخالقهالإنسانبينصلةالصلاة

عظمةيستشعرعمرابنكانولذلك،ويدعوهيناجيهربهيدي

ووقار،سكينةبكلالصلاةإلىفيسير،اللهمعاللقاءهذا

وقدميه.وكفيهبوجههالقبلةويتحرى

رضيعمرابنرأيت:قالالشيبانياللهعبدبنزيدفعن

مشتنملةأنلودبيبا؟دثالصلاةإلىمشىإذاعنهماالده

لايسبقها)2(.قلت:معه

إشدعمرابنمثلمصليارأيتماقال:طاووسوعن

)3(.وقدميهوكفيهبوجههللقبلةاستقبالا

عبارةتفسير157الصحيفةفيومر103(.)1:الأولياءحلية)1(

ولاتغتر(.)عش

.(451:)4الطبقات)2(

03(.4:)1والحلية158(:)3النبلاءأعلامسير)3(
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يستقبلأنيحبعمرابنكان:قالحبانبنواسعوعن

بإبهامهيستقبلكانحتىصلى،إذاالقبلةمنهشيءكل

+(.القبلة

لتحميلصلاتهفيفكرهويستجمعقلبهئحضروكان

إلاسيفاولامصحفأالصلاةموضعفييدعفلا،الخشوع

العبديكونحيثالسجودوفي)2(.محاهإلاكتاباولانزعه

العبددعاءيدعوعمربناللهعبدئسمع،ربهمنقرباأكثر

ابنجنبإلىصليت:قالئردةأنيعن؟المنيبالشاكر

أحمثأجعلكاللهم:يقولوهوسجدحينفسمعتهعمر،

:سجودهفييقولوسمعته.عنديشيءوأخشى،إليشىء

)3(.للمجرمينظهيراأكونفلنعليأنعمتبمارب

كلبعدمنهرجائهوعناللهمنخوفهعنعمرابنويحدثنا

أنأرجووأناإلاأسلمتءنذصلاةصليتما:فيقولصلاة

)4(.كفارةتكون

فلا،اليوميعمرابنلعملدقيقاوصفأنافعلناوينقل

والولاء،حوائجهوقضاء،الصلاةإلايشغلهم!نجد

فلاالأمر؟هذافيظاهرعمرابنوتئدد157(.:)4الطبقات)1(

القبلة.عنوقدميهبكفيهولايميلبوجههيلتفت

164(.:)1الإحياء)2(

403(.:)2الأولياء4(حليةو)3
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يجلسكانعمرابنأننافعفعن،القرانوقراءةللمسجد،

ولايصلي،الضحىيرتفعحتىع!رو،اللهرسولمسجدفي

أهله،إلىيجيءثم،حوائجهفيقضيالسوقإلىينطلقثم

)1(.بيتهيدخلثم،ركعتينفيصليبالمسجدفيبدأ

قال:؟منزلهفيعمرابنيصنعكانما:لنافعوقيل

بينهما)2(.والمصحف،صلاةلكلالوضوءلاتطيقونه،

العصر)3(-إلىالظهربينمايحييعمرابنكان:وقال

،الحرصكلعليهايحرصكانفإنهالجماعةصلاةوأما

علىتزيدالجماعةصلاة"إنيكنمرو:النبيعنالراويوهو

العشاءصلاةفاتتهوإذا".وعشرينسبعاوحدهالرجلصلاة

بهأساءوالعشاءالفجرشخصتركوإذا،الليلأحيابجماعة

ليلة،وأحيايوما،صام،الجماعةصلاةفاتتهوإذا؟الظن

صلاةفاتتهإذاكانعمرابنأننافعفعن)4(،رقبةوأعتق

كنا:قالعمرابنوعن)*(.ليلتهبقيةأحياجماعةفيالعشاء

)6(.الظنبهأسأناوالعشاءالفجرفيالرجلفقدناإذا

.(4:741)الطبقات(1)

.(431:)3النبلاءسير()2

.3(1:40)الحلية)3(

114(.:)1المجال!نزهةإلىوعزاه562()صعمرأخبار)4(

.(158:)1النبلاءسير)5(

303(.:)1الحلية)6(
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عمرابنفإن؟والنوافلبالطاعاتيتفاوتونالناسكانوإذا

أخرجفقد؟وبعدهالفرضقبلالسننصلاةعلىيحافظكان

أربعا)1(.الظهرقبليصليكانأنهعمرابنعنجريرأبن

المسجديأتيالشمسزالتإذاكانأنهأيضأ؟عنهوأخرج

نأ؟نافعوعنيقعد.ثمالظهرقبلركعةعشرةثنتيفيصلي

بعدهاويصلي،ركعاتثمانيالظهرقبليصليكانعمرابن

:ركعاتعشريك!النبيمنحفظت:القائلوهوأربعا)3(

المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبلركعتين

صلاةقبلوركعتينالعشاء،بعدوركعتين،بيتهفي

)3(.الصبح

فيوالإكبارالإعجابويستدعيالنظريستوقفوالذي

الليلأخاكانفقد،وتهجدهالليلقيامههوعمر؟ابننوافل

مروقدومستغفرأ،داعيايقطعهالسحروصديقمصليا،يقومه

جعلتفسير!يك!مم!النبيفسرهارويا،شبابهفيرأىأنهمعنا

.وجوده)4(غبطتهومناطادلهعبدامالمنتهىالليلقيام

:يقولثمصلاةالليليحميكانعمرابنأن؟نافعفعن

يا:يقولثم،الصلاةفيعاودلا،:فيقولأسحرنا؟،نافعيا

611(.)3:الصحابةحياة)او2(

.البخاريرواه)3(

.بتصرف122(:)1الرسولحولرجإل)!ا(
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حتىويدعوويستغفرفيقعدنعم،:فيقولأسحرنا؟نافع

)1(.يصبح

استيقظكلماعمرابنكان:قالمحمدعنعونابنوعن

عبدبنخالد-مولىغالبأبيوعنصلى)2(.الليلمق

مقيتهجدفكان،بمكةعليناينزلعمرابنكان:قال-الله

تقومألا،غالبأباياالصبحقبيلليلةذاتليفقال،الليل

فكيفالصبحدناقد:فقلت،القرانبثلثتقرأولو؟فتصلي

اللههو>قلالإخلاصسورةإن:فقالالقران؟بثلثأقرأ

)3(.القرانثلثتعدلأحد<

:قالزيدبنمحمدبنعمرعنالمباركبناللهعبدوعن

فيهفيصليماء،فيهمهراس)4(لهكانعمرابنأن،أبيأنبأنا

ثمالطائر،إغفاءفيغفيالفراشإلىيصيرثمله،قدرما

وأمراتأربعالليلفيذلكويفعل،ويصليفيتوضأيقوم

خمسا).(.

،الصوميسرعنهما-الده-رضيعمربنالدهعبدوكان

934(.:)1والإصابة3.3(:)1الأولياءحلية)1(

403(.:)1الأولياءحليةو3()2

الماء.فيهايوضعمنقورهصخرة:المهراس)4(

34(.0:)1والإصابة1(43:)3النبلاءسير)5(
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منهم:،للصومالساردينالصحابةمعالعلماءذكرهفقد

)1(.وعائشةعمرو،بنوطلحة،طلحةوأبو،وابنهعمر،

سردحتىعمرمات"ما:أبيهعنعمرابنوقال

بأبيه.اللهعبديتشبهانفطبيعي")2(.الصوم

فعنالحضر؟فييفطريكادولاالسفرفيلايصوموكان

فييفطريكادولاالسفرفييصوملاعمرابنكان:قالنافع

كريمارجلاكانفإنه،يقدمأيامأويمرضانإلاالحضر؟

السفرفيأفطرولأن:يقولوكان:قال.عندهيؤكلانيح!ث

)3(.أصومأنمنإليئأحباللهبرخصةفاخذ

فعنفيه؟صحبهمنعلىالسفرفيالفطريشترطوكان

يشترطعمرابنكان:قالالحذاءخالدعنزيد،بنحماد

ولاتنازعناجلأل)4(،ببعيرلاتصحبناان:صحبهمنعلى

.(بإذننا)إلاتصومولا،الأذان

عمرابنكان:قالريحانةأبيعنسلمةبنحمادوعن

،والأذانالفطر،السفر:فيصحبهمنعلىيشترط

.(1:155)الجنانمرآة)1(

05(.:)2النضرةالرياض)2(

.(481:)4الطبقات)3(

والبعر.العذرةياكلالذيوهو:جلالبعير)4(

.(481:)4الطبقات)5(
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)"(.للقوميشتريها)1(الجزرةيعني،والذبيحة

حجه

معهفوقف،الوداعحجةيك!ب!اللهرسولمععمرابنشهد

حج،كلماالموقفذلكفييقففكان،بعرفةموقفهفي

كثيروكانعام)3(،كلفيالحجيفوتهلا،الحجكثيروكان

رجب)4(.عمرةيدعلاعمرابنكان:نافعفعن؟العمرة

مولعأعنهمااللهرضيعمرابنكانالبر:عبدابنقال

إنه:ويقولونمات،أنإلى،الفتنةوفي،الفتنةقبلبالحج

الناسوكان)*(.الحجبمناسكالصحابةأعلممنكان

علموالما؟كلماتهويتلقفون،الحجفيأفعالهإلىيتطلعون

فعن،لآثارهوالتتبعع!هاللهبرسولالأسوةعلىحرصهمن

المروةعلىرأسهحلقعمرابنرأيت:قالماهكبنيوسف

أطلي،ولستاذانيقدوإنهكثيرشعريإن:للحلاققالثم

،صدرهيحلقفجعلفقام:قالنعم،:قالأفتحلقه؟

هذاإنالناسأيهايا:فقال،إليهينظرونالناسواشرأب

للأكل.تذبحالتيالثاة:الجزرة)1(

-(481:)4الطبقات)2(

351(.)صقريث!نسب)3(

162(.:)4الطبقات)4(

519(.)3:الاستيعاب)5(
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)1(-يؤذينيكانشعريولنكنبسنةليس

ألامروانبنالملكعبدقبلمنأمرالحجاجوقدمران

الحديثكتبيتتبعومن،الحجفيعمربناللهعبديخالف

رسولحجةعنعمرابنرواهاالميالأحاديثكثرةيجد

والتيالحجفيعمرأبنأفعالوصففيوالأخبار،يك!م!الله

قالذلك".يفعلكانيكشذطاللهرسول"إن:بقولهيقرنه!كان

الحرمأدنىدخلإذا-عنهمااللهرضي-عمرأبنكان:نافع

الصبحبه!يصليثمطوى،بذييبيتثمالتلبيةعنأمسك

وقالذلك)3(.يفعلكانلمجروادلهنبيأن:ويحدث،ويغتسل

براحلتهأمر،الحليفةبذيالغداةصلىإذاكان:روايةفي

قائما،القبلةأستقبل،بهاستوتإذاحتىركب،ثمفرحفت

طوىذاأتىإذاحتى،أمسكالحرمبلغإذأحتى،يلبيثم

3!حالنبيأنوزعم،يغتسلثم،الغداةبهفيصليبه،بات

ذلك)3،.فعل

فيها؟هوزادهوماكلبطالنبيمنحفظهماتلبيتهوكانت

لبيك،اللهم"لبيك!ك!ز:اللهرسولمن)4(تلقفت:فيقول

والملك،لكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكلاشريكلبيك

-(4:551)الطبقات(1)

87(.86-)3:الأصولجامعو3()3

وتلقيت.تلقنتوروي،بسرعةأخذتهاأي:تلقفت)4(
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فيوالخيروسعديكلبيكأنا:وزدتلك".شريكلا

)1(.والعملإليكوالرغباءلبيك،يديك

باثارتمسكهمععامكلفيالحجعلىحرصهونتبيق

نافع:قال؟ولديهوبينبينهالحوارهذاخلالمنعروالنبي

اللهعبدكلفما،اللهعبدبنوسالم،اللهعبدبناللهعبدإن

ابنلقتالالحجاجنزلحينعنهما،اللهرضيعمرابن

نأنخشىفإنا،العاملاتحجأنلايضركقالا:الزبير،

حيلإن:قال،البيتوبينبينكيحال،قتالالناسبينيكون

حالتحينمعهوأناث!اللهرسولفعلكمافعلتوبينهبيني

،عمرةأوجبت!قدأنيأشهدكم:البيتوبينبينهقريش

خليإن:قالثم،فلبى،الحليفةذاأتىإذاحتىفانطلق

فعلكمافعلت،وبينهبينيحيلوإن،عمرتيقضيتسبيلي

أسوةاللهرسولفيلكمكان>لقدتلا:ثم!رو،اللهرسول

أمرهماما:قالالبيداءبظهركانإذاحتىسار،ثمحس!ة<

الحج،وبينبينيحيلالعمرةوبينبينيحيلإنواحد،إلا

حتى،فانطلق،عمرتيمعحجةأوجبتقدأنيأشهدكم

ابنوقالواحدا.طوافالهماطافثمهديأ،بقديدابتاع

)2(مج!حاللهرسولفعلكذلكعمر:

كانبل،الشكلعلىمقتصراالحرصهذايكنولم

09(.)3:الأصولجامع)1(

801(-)3:الأصولجامع)2(
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فيذلكتأكيدونجد،العبادةلهذهوالجوهرالمضمونيشمل

طوافهفيالأرضعلائقمنوتجردهلثهعمرابناستسلام

ويدعوه،طوافهفيوجلعزاللهيتخايلكانإنهحتى؟وسعيه

الزبير:بنعروةقال؟سعيهفيبخالقهالمتصلالمؤمندعوة

فسكت،الطواففيونحنابنتهعمربنالثهعبدإلىخطبت

أراجعهلاوالده،لأجابنيرضيلو:فقلت،بكلمةيجبنيولم

ثم،قبليالمدينةإلىصدرأنلهفقدرأبدا،بكلمةفيها

إليهوأديتعليهفسلمت!ك!مالرسولمسجدفدخلتقدمت

قدمت؟متى:وقالبيورحبفأتيته،أهلههوماحقهمن

بنتسودةليذكرتأكنت:فقال،قدوميحينهذا:فقلت

أعيننا،بينوجلعزالثهنتخايلالطواففيونحنالدهعبد

أمراكان:فقلت؟الموطنذلكغيرفيتلقانيأنقادراوكنت

قط،عليهكنتماأحرص:قلت؟اليومرأيكفما:قالقدر،

فزوجني)1(.الثهوعبدسالماابنيهفدعا

:فيقولالصفاعلىيدعوعمرابنسمعت:نافعوقال

تخلفلاوإنكلكم<أستجب>ادعوني:قلتإنكاللهم

منيتنزعهلاأنللإسلامهديتنيكماأسألكوإنيالميعاد،

)3(.مسلموأناتتوفانيحتى

935(.:)1الأولياءحلية)1(

الموطا-فيمالكأخرجه:وفال218()3:الأصولجامع)2(
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المنكرعنونهيهبالمعروفأمره

اللهفرضهاعبادةالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

خير>كنتم:تعالىقال،الإسلاميةالأمةبهاوتميزت،تعالى

المنكرعنوتنهونبالمعرونتأمرونللناسأخرجتأمة

بالثه<)1(.وتؤمنون

خيرالكفائيةالفريضةبهذهيقومكانعمربناللهوعبد

يستحقبماويزيله،والعملبالقولالمنكرعنفينهى،قيام

يكسرعمرابنكانقال:نافعفعن؟والعنفالقوةمن

معوجدعمرابنأننافعوعن)3()4(.عشرةوالأربعالنرد)2(

ابنأن:وعنه)5(.رأسهبهافضربعشرةالأربعأهلهبعض

ابنأنوعنه)6(.فيضربهيلحنولدهبعضيسمعكانعمر

نأفحصبهما)7(:يخطبوالإماميتحدثانرجلينرأىعمر

يأمرهللحجاجيتصدىكانعمرابنأنمروقداصمتا)8(.

.011:عمرانآلسوره)1(

الطاولة-بلعبةالعامةوتعرفهاالفرسملوكاحدوضعهالعبةالنرد:)2(

عشراربعةفيهانقرمستطيلةخشبةمنتتخذلعبة"المنقلة")3(وهي

وتدارحصياتسبعنقرةكلفيفيجعلمتوازيينصفينفينقرة

معلومة-بطرقالحصى

164(.:)4الطبقات)4(

.(1)4:55الطبقات6(و)5

الحصى.صغاروهيبالحصباء،الرجم:الحصب)7(فحصبهما:

686(.:)5الأصولجامع)8(
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العلماءبهوصفهمافاستحقالمنكر؟عنوينهاهبالمعروف

.والجرأةالشجاعةمن

الهادىءالتعليمطابعيتخذفكانبالمعروفأمرهأما

عمر:بنالثهعبدبنالثهعبدقال؟والدليلبالحجةالمقترن

جلسإذاالصلاةفييتربععمربنأدثهعبديرىكانإنه

عمر،بنالثهعبدفنهاني،السنحديثيومئذوأناففعلته

وتثني،أليمنىرجلكتنصبأن:الصلاةسنةإنما:وقال

رجليئإن:قالذلك؟تفعلإنك:فقلت،اليسرىرجلك

)1(.تحملانيلا

أهلمنساقطبرجلعمرابنمر:قالحازمأنيوعن

القرآنعليهقرىءإذاإنهقالوأ:؟شأنهما:فقالالعرأق،

)2(.نسقطومااللهلنخشىإنا:قالهذا.يصيبه

جابر،يا:فقالعمرابنلقيني:قالزيدبنجابروعن

وأناطقبكتابإلاتفتينفلاوتستفتىالبصرةفقهاءمنإنك

)3(.ماضيةسنة

والمحاملالزيمنالحجاجأحدثماإلىنظرإذاوكان

:يقول

الموطا-والبخاريأخرجه:وتال704(:)5الأصولجامع)1(

312(.:)1الحلية)2(

95(.:)1الموقعيناعلام)3(
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رثمسكينرجلإلىنظردمكثير،والركبقليلالحاج

)2(.الحجاجمننعموهذا:فقالجوالق)1(تحتالهيئة

هاود

دثهوالخضوعالتذللدليلوهو،العبادةمخوالدعاء

لقولهوالامتثال،الرحيمالقادردلهالإخلاصودليل،وحده

لكم<)3(.أستجبادعونيربكم>وقال:تعالى

فيوأقوالهجم!م!النبيأدعيةمنكثيراعمرابنوروى

لهفتح"منعتيم!:النبيعنعمو،ابنفعنبالدعاء؟الترغيب

شيئااددهسئلوما،الرحمةأبوابلهفتحتالدعاءيابمنكم

يم!رالنبيعنوعنه")4(.العافيةيسألأنمنإليهأحبيعطى

عبادفعليكم،ينزللموممانزلمماينفعالدعاء"إن:قال

بالدعاء")5(.الله

أمرعنهماالثهرضيعمربنادلهعبدأنمسلموروى

خلقتأنتاللهم:قل،مضجعكأخذت"إذا:قالرجلأ

أحييتهاإنومحياها،مماتهالكتتوفاها،وأنت،نفسي

العفوأسألكإنياللهملها،فاغفرأمتهاوإنفاحفظها،

)العدل(.معربمعروفالأوعيةمنوعاءالجوالق)1(

265(.:)1الدينعلوم)حياء)2(

06.)3(غافر:

.الترمذيرواهما:وقال11(.:)5للأصولالجامعالتاجوه()4
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منسمعته:قالعمر؟منهذاسمعت:لهفقيل"والعافية

ينرو.ادثهرسولمنعمر؟منخير

فيءلمجووأدثهلرسوليعذكانقال:أنهعمرابنوعن

لياغفر"رث:مرةمائة-يقومأن-قبلالواحدالمجلس

")1(.الرحيمالتوابأنتإنكعليوتب

،المغفرةيتمنىحياتهأخرحتىعمرابنبقيولذلك

الزناد:أبوقال؟الزائلةوأعراضهاالدنيامتاععنبهامكتفيا

وعبدالزبير،بنوادثهوعبدوعروةمصعبالحجرفياجتمع

أناأماالزبير:بناللهعبدفقالتمنوأ.فقالوا:عمر.بنالله

عنييؤخذأنفأتمنىأناأما:عروةوقال.الخلافةفأتمنى

بينوالجمعالعراقإمرةفأتمنىأناأما:مصعبوقال.العلم

بنادثهعبدوقال.الحسينبنتوسكينةطلحةبنتعائشة

تمنوا،ماكلهمفنالوأ:قال،المغفرةفأتمنىأناأماعمر:

له)2(.غفرقدعمرابنولعل

جلسإذاعنهماادثهرضيعمرابنكان:نافعوقال

رسولأنوزعم،لجلسائهبهنيدعوحتىيقملممجلسأ

خشيتكمنلنااقسم"اللهم:لجلسائهبهنيدعوكانيك!ررأدثه

بهتبلغناماطاعتكومن،معاصيكوبينبيننايحولما

.الترمذيأخرجه:وقال927(:)4الأصولجامع)1(

903(.:)1الأولياءحلية)2(
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اللهمالدنيا،مصائبعلينابهتهؤنمااليقينومن،جنتك

الوارثواجعلهأحييتنا،ماوقوتناوأبصارنابأسماعناأمتعنا

عادانا،منعلىوانصرناظلمنا،منعلىثأرناوأجعلمنا،

همنا،أكبرالدنياولاتجعلديننا،فيمصيبتناولاتجعل

لايرحمنا")1(.منعليناولاتسلطعلمنا،ولامبلغ

:فقالسبرةبنالثهعبدرواهماالصباحيدعائهمنوكان

اللهم:قالأصبحإذا-عنهماتعالىاللهرضي-عمرابنكان

تقسمهخيركلفينصيباعندكعبادكأعظممناجعلني

تبسطه،ورزقاتنشرها،ورحمة،بهتهديونورا،الغداة

تصرفها)2(.وفتنة،ترفعهوبلاء،تكشفهوضرا

فيورغبالإسهابكرهالدعاءمنهطلبإذاوكان

لنا،الثهدعوتلوعمر:بنالثهلعبدقيلفقدالاختصار؟

أبايازدتنالو:رجلفقالوارزقنا،وعافناارحمنااللهم:فقال

)3(.الإسهابمنبالثهنعوذ:فقال،الرحمنعبد

-الترمذيأخرجه:وقال927(:)4الأصولجامع)1(

934(.:)2والإصابة.3(-5:)1الأولياءحلية)2(

.564()صللطنطاويعمرأخبار)3(
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مرسأللهخو!ف

سريعالقلبرقيقعمركأبيهعمربناللهعبدكان

وأالكريمالقراناياتيقرأوهودموعهتهطل،الدمعة

والمعرفة،الدهمنوالخشيةالخوفدليلوبكاؤهيسمعها،

قرأ:إذاعمرابنكان:نافعقال؟وعظمتهلجلالهالحقة

حتىبكى<اللهلذكرقلوبهمتخشعأنامنواللذينيأن>ألم

البكاء)1(.يغلبه

رضيعمرابنسمعمنحدثني:بزةأبيبنالقاسموقال

يقوم>يوم:بلغحتي..<للمطففين>ويلقرأ:عنهماالله

قراءةمنوامتنعخر،حتىفبكى:قال<العالمينلرثالناس

)3(.بعدهما

عمرابنقرأما)3(:نافعخبرفيوتأثرهبكائهسرونعرف

ماتبدوا>إن:بكىإلاالبقرةسورةاخرمنقطالآيتينهاتين

ثم،الآية...<اللهبهيحاسبكمتخفوهأوأنفسكمفي

142(-)3:النبلاء)1(سير

503(.:)1الأولياءحليةو3()2
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شديد.لإحصاءهذاإن:يقول

جئناإذا>فكيفتلا:أنه؟أبيهعنعميربقالدهعبدوعبن

لثقت)1(حتىيبكيعمرابقفجعلبشهيد<أمةكلمن

فقدأقصر،لأنييقولأنرجلفأراد؟دمومحهمنوجيبهلحيته

)3(.الشيخاذيت

عمربقاللهعبدشرب:قالأبيهعنالرياحيسميروعن

:فقال؟يبكيكما:لهفقيلبكاوه،فاشتدفبكىمبرداماة

ماوبينبينفم>وحيل:وجلعزاللهكتابفيايةذكرت

الماءشهوتهمشيئايشتهونلاالنارأهلانفعرفت<يشتهون

مماأوالماءمنعلينا>أفيضوا:وجلعزاللهقالوقدالبارد،

<)3(.اللهرزقكم

بكتعينالنار:تمسهمالا"عينان::اللهرسولقالولئن

ابقفإن")4(.اللهسبيلفيتحرصباتتوعين،الدهخشيةمن

الله؟سبيلفييحرصأشهراباتفقدمعا،الاثنتيننالعمر

تهراقانوعيناه،وغزوهجهادهعننقرأونحنرأيناكما

الله،كتاباياتفييتفكرأويقرأوهواللهخشيةمنبالدموع

ابتلت.أي:)1(لثقت

162(.:)4والطبقات142()3:النبلاءسير)2(

578(.)1:الصفوة)3(صفة

248(.:)2والترهيبالترغيب)4(
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بنيوسفقال،قاصحديثإلىيستمعوهوحتىأو

يقصوهوعمبربنعبيدإلىعمرابنمعانطلقت:ماهك

تهراقان)1(.عيناهقإذاعمرابنإلىفنظر!،أصحابهعلى

.(4:261)الطبقات(1)

***
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طو!ر!لفصده

الدنيافيالزاهدونأين:يقولرجلاعمرابنسمع

وعمر.بكروأبيعنحالنبيقبرفأراه؟الآخرةفيالراغبون

أساتذته؟كانواالزاهدونوهؤلاء)1(.تسألهؤلاءعن:فقال

فأبغض،تأسىوبهموعملا،قولأالزهدمعنىفهممنهم

ويقيمالجسميستربمامنهاواكتفىعنها،وأعرضالدنيا

وطلب،الاخرةفيورغبمليئا.ثرياكانأنهمعالأود؟

وإعمارالأعداء،وجهادالنفسجهادلهاوأعلنفيها،الراحة

الصالحة.والأعمالبالعبادةوتزيينهاالأرض

فكان؟الصافيالعذبنبعهمنالماءعمرابنوردلقد

المفاهيمتشوبهأنقبلخالصا؟إسلامئاحياتهفيالزهد

وقبل،المريضةالمهزومةالنفوسوتدعيه،السقيمةالسلبية

الشرهمنألواناويخفي،والسؤالللتكسبمظهرايصبعأن

الخفاء.فيالملذاتفيوالتفننالترفعلىوالحرص

،واللباسالطعامفيعمرابنزهدفيالقولوسنفصل

والمناصب.،والمالوالأثاث

703(.:)1الحلية)1(
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واللباسالطعامفيزهده

وأصحابه،اللهرسولسيرةومنالإسلاممنعمرابنفهم

ازدراءهوإنمافقطوالمطعمالملبسفيالنعمأستهلاكأن

وانتشروجدإذاوترفومرسلها،لواهبهاوجحودلها،وتضييع

ماالطعامفيزهدهفمن؟والهلاكالدمارإلىبهاأدىأمةفي

فمزأنيمعجالساكنت:أدثهعبدبنحمزةبنعمرقاله

رأيتكيومعمربناللهلعبدقلتماأخبرني:فقالرجل

رقت،الرحمنعبدأباياقلتقال:.بالجرفتكلمه

حقكلايعرفونوجلساؤكسنك،وكبرمضغتك،

إذايلطفونكشيئالكيجعلواأنأهلكأمرتفلو،شرفكولا

عشرةإحدىمنذشبعتماوالله!ويحكقال.إليهمرجعت

سنة،عشرةثلاثولاسنة،عشرةولاثنتيسنة،

بقيوإنمابيفكيفوأحدةاولامرةسنة،عشرةولاأربع

الحمار)1()2(.كظمىءمني

يسلمفجاءهالعراقمنقدمعمربناللهلعبدمولىوكان

:قالهي؟وما:قال،هديةإليكأهديت:فقالعليه

فما:فقال.الطعامتهضم:قالجوارش؟وما:قال.جوارش

الدوابأقلالحمارلأناليسير؟الوقتعنكنايةالحمار:)1(ظمؤ

الماء.عنصبرا

993(-:)1الحلية)3(
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به)1(؟!أصنعفماسنةأوبعينمنذطعامابطنيملأت

جفنتهعلىبيتهأهليجمعكانعمرابنأننافعوعن

بنصيبهإليهفيقوم،مسكينبنداءسمعفربما:قال،ليلةكل

ممافرغواقدويرجعإليهيدفعهأنفإلىوالخبز،اللحممن

ثمفيها،أدركفقدشيئافيهاأدركتكنتفإن،الجفنةفي

صائما)3(-يصبح

مماأكثروالتنعمالترفدليلمنهوالإكثاراللحمأكلوكان

ابنبيتفيالمادةهذهاستهلاكعننافعويحدثنا؟اليومهو

الواحدالمجلسفيليقسمعمرابنكانإن:فيقولعمر

لحم)3(.مزعةفيهيأكلماشهرعليهيأتنثمألفا،ثلاثين

وأمسافراإلاشهرااللحميدمنلاعمرابنكان:ويقول

مزعةفيهلايذوقالشهريمكثوكان:قالرمضانفي

لحم)4(.

التقشفهذامناستغرابناويتلاشىدهشتناوتزول

عننفسهعمرابنيخبرناعندما؟المالوفرةمعالاختياري

التربيةهذهفيهاوتربىالمنهجهذامنهااستقىالتيالمدرسة

-()أسلمتمنذشبعتما:فيقول

)1:003(.)1(الحلية

.(4:561)لطبقاتا(2)

-(692-1:592)لحليةا(4و)3

.(1:992)لحليةا(5)
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عنخباببنهلالعنرويمااللباسفيزهدهومن

:قالقزعة

عبدأباياله:فقلتخشنةثياباعمراينعلىرأيت

وتقر،بخراسانيصنعممالينبثوبأتيتكإنيالرحمن

أرنيه:فقال،خشنةثياباعليكفإن،عليكأواهأنعيناي

قلت:هذا؟أحرير:وقالبيدهفلمسه:قال،إليهأنظرحتى

أكونأنأخاف،ألبسهانأخافإني:قال.قطنمنإنه،لا

فخور)1(.مختالكليحبلاواللهفخورأ،مختالا

الذيالدرسهذافيوالثياباللباسفيزهدهويتصح

عبدبنيمنرجلأأنمهرانبنميمونفعن؟ابنهعلىيمليه

تخرقوقد:وقالإزارااستكساهعنهمااللهرضيعمربنالله

ذلك،الفتىفكره،اكتسهثمإزاركاقطع:لهفقال.إزاري

منلاتكونناللهاتقولحك،عمر:بناللهعبدلهفقال

وعلىبطونهمفيتعالىاللهرزقهممايجعلونالذيالقوم

)2(.ظهورهم

ماالبس:لهفقال؟الثيابمنيلبسعمارجلوسأله

هو؟ما:قالالحلماء.بهيعيبكولاالسفهاءفيهيزدريكلا

درهما)3(.العشرينإلىالخمسةبينما:قال

203(.)1:الحلية)1(

103(.)1:الحلية)2(

203(.)1:الحلية)3(
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والمالالأثاثفيزهده

هذازهدهيكنولم،والمالالأثاثفىعمرابنوزهد

حقفيهافيجد،الكثيرةالأموالتأتيهثريا،كانفقدفقر،عن

والمسكين.الفقير

تمركريما،سخياكانفقدبخل،عنزهدهيكنولم

ميمونقالسريعا؟عبورادارهوتعبرمرورا،بهالوافرةالأموال

فيشيءكلفقؤمتعمرابنعلىدخلتلقد:مهرانابن

:قالأنهروايةوفي)1(.درهممائةيساويماأثاثمنبيته

هذا)3(.طيلسانييسوىمافيهكانفماعمرابنمنزلدخلت

ميراثهفيماتحينميمونطيلسانفبيع:المليحأبوقال

)3(.درهمبمائة

بنعمرومعاويةدسققال:مهرانبنميمونوعن

القتاليريدعمر،ابننفسفيمايعلمأنيريدوهو،العاص

فنبايعكتخرجأنيمنعكماالرحمنعبدأبايا:فقاللا،أم

أحقوأنتالمؤمنينأميروابنع!رو،اللهرسولصاحبوأنت

ماعلىكلهمالناساجتمعوقد:قالالأمر؟بهذاالناس

ثلاثةإلايبقلملو:قاليسير،نفيرإلانعم:قال؟تقول

141(.)3:النبلاء)1(سير

103(.)1:الحلية)2(

165(.)4:الطبقات)3(
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يريدلاأنهفعلم:قال.حاجةفيهالييكنلمبهجرأعلاج

يجتمعوأأنالناسكادقدلمنتبايعأنلكهل:قال،القتال

أنتتحتاجلاماالأموالومنالأرضينمنلكويكتبعليه

ثم،عنديمناخرجاللكأففقال؟بعدهماإلىولدكولا

درهمكمولابديناركمليسدينيإنويحكا!عليئتدخللا

)1(.نقيةبيضاءويديالدنيامنأخرجأنأرجووإني

نأليسرني،بالشاممعاويةأنلولا:قالعمرابنوعن

الشاماتيأنأكرهولكن،بعمرةمنهفأهلالمقدسبيتاتي

)3(.يديهفيلماتعرضتفيرانياتيهأو،عليفيجدآتيهفلا

المناصبفيزهده

عليهعرضتفقدعجز،عنيكنلمالمناصبفيوزهده

وهوالمستحيللقبونهااشترطإذفرفضها؟مراتالخلافة

القضاءعثمانعليهوعرض،القتالوعدمالكلمةاجتماع

فخرجأميراالشامإلىيذهبأنعليمنهوطلبفاعتذر،

ليلا.مكةإلىهاربا

لابنقيل:قالسميربنخالدحديثمنالطبقاتففي

كلهم.بكرضواقدالناسفإنأمرهمللناسأقمتلوعمر:

خالفإن:قالوا؟بالمشرقرجلخالفإنأرأيتم:لهمفقال

-(4:461)الطبقات(1)

158(.)3:النبلاءأعلامسير)3(
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ماوالله:فقال؟الأمةصلاخفيرجلقتلوماقتل،رجل

بزجهوأخذترمحبقائمةأخذت-شممحمدأمةأنلوأحب

فيها)1(.وماالدنياوليالمسلمينمنرجلفقتل

لأمةشرأحدما:فقالعمرابنرجلأتى:قطنوقال

فرقتولا،دماءهمسفكتمافواللهلم؟:فقال،منكمحمد

ماشئتلوإنكقال:،عصاهمولاشققت،جماعتهم

:يقولورجلأتتنيأنهاأحبما:قال،اثنانفيكاختلف

بلى)2(.يقولوآخرلا،

نأموهببنيزيدفيحدثناالقضاءفيزهدهعنوأما

:فقال،الناسافضبينعمر:بناللهلعبدقالعثمان

:عثمانفقالقال:.اثنينأومولا،اثنينبينلاأقضي

قضىرجل:ثلاثةالقضاةأنبلغنيولكنهلا،:قال؟أتعصيمي

فيفهوالهوىبهومالحافورجلالتار،فيفهوبجهل

ولاوزرلهلاأجركفاففهوفأصا!اجتهدورجلالنار،

يقضيكانأبيإن:فقال،يقضيكانأباكفإن:فقال-عليه

النبيعلىأسكلوإذايك!م!ر،النبيسألشيءعليهأشكلفإذا

ع!هالنبيسمعتأما،أسألهمنأجدلاوإني،جبرائيلسأل

بلى.:عثمانفقالبمعاذ؟"عاذفقدبالثهعاذ"من:يقول

-(151:)4الطبقاتو2(ا)
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تخبرلا:وقالفأعفاه-تستعملنيأنبالثهأعوذفإني:فقال

أحدا)1(.بهذا

سماتمنسمةعمربنالثهلعبدالموقفهذايبدووقد

يمتنعلمعمربنالثهفعبد،كذلكليسذلكأنبيد.السلبية

هناككانبل؟سواهلهيصلحمنهناكوليسالقضاءعن

وكانالصالحيق،الورعينالرسولأصحابمنكثيرون

ابنتخليفييكنولم،بالفعلوالفتياالقضاءيشغلبعضهم

الذينأيديبينبهاإلقاءولاالقضاءلوظيفةتعطيلعنهعمر

يزكيهانفسهمعالبقاءاثرفقدثئمومنلهإ.لايصلحون

)3(.العبادةمنوالمزيدالطاعةمنبالمزيد

ره

فيالوقوعمنخوفاالشبهاتاجتنابهوالورعكانوإذا

بورعهشهدوقد،ذلكعلىمطبوععمرابنفإن؟المحرمات

ابنمنأورعرأيتما:طاووسقال؟والتابعونالصحابة

ورعهعنوالقصصالحوادثمنإلينانقلوما)3(.عمر

الشبه؟عنوالبعدالبينالحلالملازمتهعلىشاهدأكبريعتبر

عمرابنأن،نافعفعن،اللهبرسولوتأسيا،لثهومحبةطاعة

.(4:641)الطبقات(1)

121(.:)1يسيربتصرفالرسولحولرجال)2(

014(.)3:النبلاءسير)3(
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براحلتهوعدلأذنيهفيإصبعيهفوضعراعزمارةصوتسمع

نعم،:وأقول؟أتسمعنافعيا:يقولوهوالطريقعن

وعدلأذنيهعنيديهفوضع:قاللا،:قلتحتىفيمضي

زمارةصوتوسمعع!ب!ر،اللهرسولرأيت:وقالالطريقإلى

هذا)1(.مثلفصنعراع

عنهمااللهرضيعمرابنعنومسلمالبخاريوروى

مجلس!منرجلاأحدكميقيمن"لا:ث!د!اللهرسولقال:قال

قامإذاعمرابنوكانوتفسحوا"توسعواولكن،فيهيجلسثم

فيه.يجلسلممجلسهمنرجلله

فيدخولهوخشيةورعهمزيدمنوذلك:النوويقال

محبةعرفإذاسيمابالإشارةللجالسإقامةذلكبأنالنهي

ممافعلإليهينسبأنعنوتنزهأورعافتركه،لذلكالقادم

.الشارععنهنهى

عنهماالدهرضيعمرابنأن؟مهرانبنميمونوعن

أتاهنجمأولحلفلمانجوما،عليهونخمهالهغلامأكاتب

أعملكنت:قالهذا؟أصبتأينمنفسأله،بهالمكاتب

نأتريدالناسبأوساخأفجئتنيعمر:ابنقال.وأسأل

عمرابنيمنعلمالرسولانالحديثوفي163(.:)4الطبقات)1(

عدمعلىدليلوهذانافعا؟عمرابنيمنعلموكذلك،السماعمن

أولى.التركأنعلىدليلبلالتحريم
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به)1(.جئتماولكاللهلوجهحزأنتتطعمنيها؟

بغلامأمهعلىتصدقعمرابنأنجبير،بنسعيدوعن

هذهأبتاع:للغلامفقالتباعحلوبشاةعلىالسوقفيفمر

اللبنعلىيفطرأنيعجبهوكانفابتاعها،ضريبتكمنالشاة

اللبن:فقال،يديهبينفوضع،الشاةمنفطرهعندبلبنفأتي

علىصدقةوالغلام،الغلامضريبةمنوالشاة،الشاةمن

فيه)3(.ليحاجةلاأرفعوه،أمي

ابنزمنكانلما:قالشيخعنأنسبنمالكوحدث

إلىأميفأرسلتخلا،فجعلناهمنهفاشتريناتمرانتهبالزبير

:فقالذلكعنعمرابنفسأل،الرسولمعوذهبتعمرابن

.أهريقوه)3(

مذالطعاممنشبعتما:الحجاجأيامفيقالأنهوعنه

هذا)4(.يوميإلىالدارانتهبت

زهدبل؟فحسبالشبهاتأكلعنعمرابنيتورعولم

التنعممنشبهةفيهكانإذاالحياةمنالضروريعنوتورع

351(.:)1الحلية)1(

-16(.:)4الطبقات)2(

163(.:)4الطبقات)3(

عنهاللهرضيعثماندارهيوالدار137(.:)2الدينعلومإحياء)4(

قتله.بعدالثوارانتهبها
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النعيممنهو:الحفامعنيقولفكان؟الحراممنشبهةأو

)1(.أحدثوهالذي

قدبمنىعمرابنرأيت:قالالأسديشعيبأبووحدث

ينظرونالناسرأىفلماذراعيهيحلقوالحلاقرأسهحلق

)2(.الحمامأدخللارجلولكنيبسنةليسإنهأما:قالإليه

:قال؟الرحمنعبدأباياالحمامعنيمنعكما:رجلفقال

إزار،ذلكمنيكفيكفإنما:قال.عورتيترىأنأكرهإني

)3(.غيريعورةأرىأنأكرهفإني:قال

913(.:)1الدينعلومإحياء)1(

كشفمن-هذهأيامنايخلو-حتىولا،العامالحمامهوالمقصود)2(

.العورات

.(451:)4الطبقات)3(
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و!رمهجوده

عنهفحدثومبراته؟وصدقاتهعمرأبنجودعنواما

وصادقاثلإ،ألثهبرسولتدوتهفيصادقاكانفقدحر!،ولا

وجوهفيينفقعنه؟اللهرضيالخطاببنبعمرتشبههفي

حسابا،لهولايحسبالفقرلايخشىمنإنفاقالخير

تصلانومحال،يديهتتجاوزفلا)1(تأتيهالكثيرةوالأموأل

وماالجيدللإتفاقيختاروكانعبدا.نهافيصبحقلبهإلى

وكان؟الثقغيالمختارهديةإلاأحدهديةيردلمعمرابنانروي)1(

مسلمروىفقدعمر،لأبيه!اللهرسولبتعليممهتدياالمطاءيقبل

عمر:لهفيقولالعطاءعمريعطيكانظالنصيأنعمر،ابنعن

:ظاللهرسولفقال،منيإليهأفقرهومناللهرسولياأعطه

غيروأنتالمالهذامنجاءكومابه،تصدقأوفتموله"خذه

اجلفمن:سالمقال.!نفسكتتبعهفلالاوما،فخذهساثلولامشرف

أعطيه-شيئايردولاشيئأ،أحدايساللاعمرابنكانذلك

-يعنياليومالجوائزيأخذونالذين"إن:المباركبناللهعبدوقال

لأنبهما؟يقتدونماوعإئشة،عمربابنويحتجون-الحكاممن

ستينتفرقتهبعدمجلسهفياستقرضحتىأخذمافرقعمرابن

137(-:)2الدينعلومإحياءعنذلك!مثلفعلتوعإئشةألفا،

391



تنالوا>لن:تعالىاللهلقولاستجابة؟الأموالمننفسهتحبه

<.تحبونمماتنفقواحتىالبر

لملأنه؟والمحتاجينالفقراءوإطعامهبعطائهيخصوكان

عمرابنوسنرقب.اللهوجهإلاوجودهبكرمهيريديكن

تحبهماللإتفاقويختار،الكثيرةالأموالينفقوهوالكريم

المستحقين.بإتفاقهويخص،نفسه

الكثيرةالأموالإنفاقه

ألفوعشروناثنانعمرابنأتت:مهرانبنميمونقال

فرقها)1(.حتىيقمفلم،مجلسفيدينار

وأإنسانألفأعتقحتىعمرابنماتما:نافعوقال

زاد)2(.

منقامفماألفاوعشرينببضعةعمرابنأتي:وقال

حتىيعطييزلولم:قالعليها.وزادأعطاهاحتىمجلسه

منفاستقرضيعطيهكانمنبعضفجاء،عندهكانماأنفد

)3(.إياهفأعطاهأعطاهكانمنبعض

692(-:)1والحلية057(:)1الصفوةصفة)1(

692(-:)1الأولياءحلية)2(

148(.:)4والطبقات571(.:)1الصفوةصفة)3(

491



عمرابنإلىبعثعنهاللهرضيمعاويةأن؟نافعوعن

شيء)1(.منهاوعندهالحولحالفماألفبمائة

الدهشةيستدعيالكثيرالإنفاقهذاأنشكولا

ولنسمععمر،ابنمعاصريبعضمنوالمراقبةوالاستغراب

منفيهاتاكدالتيالقصةهذهيحدثناالراسبيوائلبنأيوب

رجلفاخبرنيالمدينةقدمت:يقول؟بنفسهعمرابنكرم

معاوية،قبلمنآلافأربعةعمرابنأتىأنهعمر:لابنجاز

اخر،قبلمنوألفاناخر،إنسانقبلمنآلافوأربعة

بدرهملراحلتهعلفايريدالسوقإلىفجاءوقطيفة)3(،

إني:فقلتسزيتهفأتيت،جاءهالذيعرفتفقد+(،نسيئة

أليس:قلت.تصدقينيأنوأحمبشيءعنأسألكأنأريد

وأربعة،معاويةقبلمنالافأربعةالرحمنعبدأباأتتقد

وقطيفة؟اخر،قبلمنوألفاناخر،إنسانقبلمنآلاف

نسيئة.بدرهمعلفايطلبرأيتهفإني:قلت.بلى:قالت

ظهرهعلىفألقاهاالقطيفةفأخذفزقها،حتىباتما:قالت

جاء.ثمفوجه!ا)4(ذهبثم

أتتهعمروابنبالدنيا؟!تصنعونماالتجارمعشريا:فقلت

572(.)1:الصفوةصفة)1(

خمل.لهاكساء:قطيفة)2(

أجل.إلىالدفعتاخيرأي:نسيئة)3(

وهبها.أيفوجهها:)4(
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يطلباليومفأصبحوضح)1،،درهمالافعشرةالبارحة

)2،.نسيئةبدرهمعلفالراحلته

نفسهتحبهماإنفاق

قربهمالهمنبشيءعجبهاشتدإذاعمرابنكان:نافعقال

منه،ذلكعرفواقدرقيقهوكان:نافعقال.وجلعزلربه

رضيعمرابنرآهفإذاالمسجد،فيلزمأحدهمشفرفربما

أصحابه:لهفيقول.أعتقهالحسنةالحالةتلكعلىعنهالثه

ابنفيقول،يخدعوكأنإلابهمماوالثه،الرحمنعبدأبايا

فلقد:فقال-لهانخدعناوجلعزبالثهخدعنافمنعمر:

أخذهقدله)3"نجيبعلىعمرابنوراحعشيةذاترأيتنا

عنه،نزلثممكانهأناخهسيرهأعجبهفلما،عظيمبمال

وأشعروه)5(وجفلوه)4(ورحلهزمامهانزعوا،نافعيا:فقال

)6(.البدنفيوأدخلوه

صحيحة.أيوضح:)1(

692-792(.)1:الحلية)2(

الإبلمنالعتاق:الازهريقال.ونجائبنجبجمعه:نجيب)3(

عليها.يسابقالتي

.ليعرف،الجرسوهوالجلرقبتهفيضعوا:جللوه)4(

.هديأنهليعرفعلموه:أشعروه)5(

592(.:)1الحلية)6(
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أعتقعمربناللهعبدكان:عثمانأبيبناللهعبدوقال

وجلعزاللهسمعتإني:وقال،رميثةنهايقالالتيجاريته

<تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوا>لن:كتابهفييقول

لوجهحرةفانتاذهبيالدنيا،فيلأحبككنتإنواللهوإني

)1(.وجلعزألثه

بنافععمرابنأعطي:قالأبيهعنمحمدبنعاصموعن

الرحمنعبدأبايا:فقلتدينار.ألفأو،درهمالافعشرة

حرفهوذلك،منخيرهومافهلا:قال؟تبيعأنتنتظرفما

)3(.وجلعزاللهلوجه

الحرورينجدةأصحابمز:قال؟مهرانبنميمونوعن

يا:فقالراعيها.فجاءفاستاقوها،عمربناللهلعبدإبلعلى

بهامز:قالنها؟وما:قال.الإبلاحتسبالرحمنعبدأبا

بالإبلذهبواكيف:قالفذهبوا،الحرورينجدةأصحاب

منهم؟انفلتولكنيمعهابيذهبواكانواقد:قال؟وتركوك

إليئأحبأنتقالوجئتني؟تركتهمأنعلىحملكما:قال

منهم؟إليكأحبلأناهوإلاإتهلاالذيالله:قال.منهم

فمكث،فأعتقهمعها،احتسبكفإني:قال.لهفحلف:قال

الفلانية؟ناقتكفيلكهل:فقالاتأتاهثممكثما

.592(:)1الحلية)1(

أحمد.رواه:وقال571(:)1الصفوةصفة)2(
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ردائي،ارني:قال.بالسوقتباعذاهيهاباسمها.سماها

قال:ثمرداءهفوضعجلس،وقاممنكبيهعلىوضعهفلما

أطلبها)1(.فلماحتسبتهاكنتلقد

والعتقالإنفاقتتعدىيحببماعمرابنصدقاتوكانت

ابنأننافعفعن؟الطعاممنويشتهييحببماالتصدقإلى

بدرهم،عنقودالهفاشتريت،مريضوهوعنبااشتهىعمر

البابعلىفقامسائلفجاءهيده،فيفوضعتهبهفجئت

كل:قلت:قال.يدهفيإليهادفعهعمر:ابنفقال،فسأل

فاشتريته:قال.إليهفدفعته،إليهادفعهلا،:قال.ذقه،منه

فقالالسائلفعاديدهفيفوضعتهإليهبهفجئتبدرهممنه

إليهادفعهلا،:قال-منهكلذقه:قلت.إليهادفعهعمر:ابن

قلتحتىإليهبدفعهويأمرالسائليعودزالفما،فدفعته

منهفاشتريته؟تستحيماويحك:الرابعةأوالثالثةفيللسائل

)3(.فأكلهإليهبهفجئتبدرهم

اللهرضيعمربناللهعبدأن،هلالبنسعيدوعن

حيتانا،لأشتهيإني:فقال-شاك-وهوالجحفةنزلعنهما

امرأتهفأخذتهواحدا،حوناإلالهيجدوافلملهفالتمسوا

مسكينفأتى،إليهقربتهثمفصنعتهعبيد-أنيبنت-صفية

سبحان:أهلهفقال.خذهعمر:ابنلهفقالعليهوقفحتى

)1:003-103(-)1(الحلية

.792(:)1الحلية)2(
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1(.ةيحبهاللاعبدإن:فقال،نعطيهزادومعناعنيتناقد،اللا

>لن:يقولاللهسمعت:ويقولبال!كريتصدقوكان

أحبأنييعلموأدثه<تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوأ

السكر)3(.

مكةإلىعمرابنمعخرجت:قالديناربناللاعبدوعن

عمر:أبنلهفقالجبل،منراععلينافانحدرفعرسنا)3(،

إني:قالالغنممنشاةبعنيقال:-نعم:فقال؟أراع

عزاللهفأين:قال.الذئبأكلهالسيدكقل:قال-مملوك

بعداشتراهثم،بكىثماااللهفأينعمر:ابنقالوجل؟

فاعتقه)4(.

المستحقينعلىإنفاقه

لهرجلبهفمرطعاماصنعإذاعمرابنكان:معنقال

مسكينإنسانمروإذا،أخيهبنوأوبنوهودعاهيدعهلمهيئة

منويدعونيشتهيهلامنيدعون:وقال،يدعوهولمدعاه

.()يشتهيه

792(.:)1الحلية)1(

227(.:)1الدينعلومإحياء)2(

الليل.اخرمننزلناعرسنا:)3(

144(.:)1النبلاءأعلامسير)4(

1(.94:)4الطبقات)5(
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ابنمعاخرج:مولايقال:قال؟القاريجعفرأنيوعن

الماءذلكأهليدعوينزلهماء.كلفكان:قال،اخدمهعمر

فكان،فيأكلونيدخلونولدهأكابرفكان:قال.معهيأكلون

وجاءفجاوواالخحفةفنزل.والثلاثاللقمتينيأكلالرجل

أجدلاإني:الغلامفقالعمر-ابنفدعاهعريانأسودغلام

إلىألصقهحتىتنحىعمرابنفرأيتتراصوا،قدموضعا

)1(.صدره

معإلايأكللاعمرابنكان.قالقيسبنمحمدوعن

منشيئاامرأتهلهفصنعت،بجسمهذلكأضرحتىالمساكين

)2(.سقتهأكلإذافكانالتمر،

يأكللاكانعمربناللهعبدأن؟حفصبنبكرأنيوعن

)3(.يتيمخوانهعلىإلاطعاما

مندعاتعشىأوتغدىإذاكانعمرابنأن؟الحسنوعن

فلميتيمإلىفأرسليومذاتفتغدى،اليتامىمنحوله

فجاء،غدائهبعديشربهامحلاةسويقةلهوكانت،يجده

فناولهاليشربها،السويقةوبيدهالغداءمنفرغواوتجداليتيم

غبنت)4(.أراكفماخذها:وقالإياه

)1:203(.)1(الحلية

892(.:)1الحلية)2(

.992(:)1الحلية4(و)3
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فيهفعاتبوها،لهزوجتهإهمالهزالهسببانالناسوظن

ابنامرأةأن؟مهرانبنميمونفعن؟بهتلطفأنمنهاوطلبوا

فقالت:؟الشيخبهذاتلطفينأمالها:فقيل،فيهعوتبتعمر

يأكله-منإليهدعاإلاطعامالهلانصنعبه؟أصنعفما

إذابطريقهيجلسونكانواالمساكينمنقومإلىفأرسلت

بطريقه.تجلسوالا:لهموقالتفأطعمتهمالمسجدمنخرج

وكانت.فلانوإلىفلانإلىأرسلوأ:فقالبيتهإلىجاءثم

تأتوه.فلادعاكمإن:وقالتبطعامإليهمأرسلتامرأته

تلكيتعشفلم.الليلةأتعشىلاأنأردتمعمر:ابنفقال

)1(.الليلة

باللومفيتوجهونلها؟ذنبلاأنهلامرأتهاللائمونويعرف

أنلوقال:عمربناللهعبدبنحمزةفعنله؟والعتاب

أنبعدمنهشبعماعمربناللهعبدعندكانكثيراطعاما

نحلقدفراهيعوده)2(مطيعابنعليهفدخلاكلا.لهيجد

إليهيرتدأنلعلهتلطفيه؟ألا--زوجتهلصفيةفقال،جسمه

ولكنهذلكلنفعلإنا:قالتطعامأ-لهفتصنعي،جسمه

166(.:)4والطبقات892(:)1الأولياءحلية)1(

منالعدويالقرشيالأسودبنمطيعبناللهعبدهو:مطيعابن)2(

وحضريزيد،بيعةنقضتعندماالمدينةأميركإن،الصحابةأولاد

ابنمعقتلشجاعأجلدأكإنالزبير:قالفيها.وفرالحرةمعركة

الزبير.
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فكفمه،إليهدعاهإلايحضرهولامنأهلهمنأحدايدعلا

لو،الرحمنعبدأبايا:مطيعابنفقالذلك،فيأنت

عليئليأتإنه:فقال.جسمكإليكفرجعطعامااتخذت

فيهاأسغلا:قالأو-واحدةشبعةفيهاأسغماسنينثماني

عمريمنيبقلمحينأشبعأنتريد-فالآنواحدةشبعةإلا

حمار)1(.ظمةإلا

وبقييتكبر؟ولميغترلموالإيثارالسخاءهذاورغم

هشامفعن؟القبولفيالطامع،الموتمنالخائفالإنسان

عمر،ابنإلىسائلجاء:قالأبيهعن،الغسانييحىابن

ادلهتقبل:ابنهلهقالانصرففلمادينارا.أعطه:لابنهفقال

واحدةسجدةمنييقبلاللهأنعلمتلو:فقال.أبتاهيا

أتدري،الموتمنإليئأحبغائبيكنلمدرهموصدقة

)2(.المتقينمنادلهيتقبلإنما؟يتقبلممن

547(.:)1الصفوةوصفة992(.:)1الحلية)1(

576(.)1:الصفوة)3(صفة

252



ظقهوحسنضححبماتوا

المعالممنعمرابنشخصيةفياجتمعماجانبوإلى

الخيلاءنفسهعلىويخافمتواضعا،كانفإنه؟والفضائل

وهورأيناهولقدفيه،المبالغةويذمالمديحويكرهوالفخر،

...بهليعلملا:يستفتيهجاءلرجليقولالمحدثالعالم

ابنسئل:لنفسهيقولوهووجههتهللالرجلذهبأنوبعد

حرصوهذابه)1(.ليلاعلم:فقالبهلهلاعلمعماعمر

ويتفقدالمساكينمعيأكلورأيناه،التواضععلىواضح

يسرعوكان،نفسهعلىبهويؤثرهمطعامهليشاركوهالأيتام

)2(.الحاجةفيوأسرعالزهومنأبعدهذاويقولالمشيفي

بسنةمهتدياالمديحفيالمبالغةينكروهوإليهالآنولنصغ

لابنفالرجلاان،وغيرهنافعفعنذللش؟فييك!رالنبي

،الناسبخيرأناماعمر:ابنفقال،الناسخيرابنياعمر:

تعالىاللهأرجواللهعبادمنعبدولكني،الناسخيرابنولا

.(4:441)لطبقاتا(1)

.(288)صوالرقائقالزهد(2)

302



تهلكوه)1(.حتىبالرجلتزالوالنوالله،وأخافه

علا!مالنبيعنسمعهبحديثتأثرهمنيبكيوهوولنرقبه

بنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنالكبر؟منالترهيبفي

بنعمروبناللهوعبدعمربنالدهعبدالتقى:قالعوف

مضىثمفتحدثا،المروةعلى-عنهمالده-رضيالعاص

لهفقال،يبكيعمربناللهعبدوبقيعمرو،بناللهعبد

اللهعبد-يعنيهذا:قال؟الرحمنعبدأبايايبكيكمارجل

فيكان"من:يقوليلا!ماللهرسولسمعأنهزعمعمرو-ابن

النار")2(.فيلوجههالدهكبهكبرمنخردلمنحبةمثقالقلبه

وإعلان،والمحبةالودمفتاحالإسلامفيوالسلاموالتحية

الخروجعمرابنعادةوكانت،الجناحوخفضالتواضععن

لأخرجإنيعمر:ابنقال؟الناسعلىليسلمالسوقإلى

ولكنعليئ)3(ويسلمواالناسعلىأسلمأنإلاحاجةليوما

:قاليساربنبشيرفعن؟بالسلاميسبقهأنيستطيعلاأحدا

)4(.بالسلامعمرابنيبدرأويبدأأحدكانما

حاجة،لغيرالسوقإلىغدؤهاستغربواقدالبعضوكان

034(.:)2والإصابة703(:)1الاولياءحلية)1(

رواةورواتهأحمد،أخرجه:وقال658()3:الصحابة)2(حياة

الصحيح.

147(.)3:النبلاء)3(سير

.(521:)4الطبقات()4
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حدثماوهذا،السلامهوالوحيدغرضهأنلهمفأوضح

عمربنالدهعبديأتيكانالذيكعببنأبيئبنللطفيل

بنالدهعبديمررلمغدونافإذا:قال،السوقإلىمعهفيغدو

إلاولاأحدولامسكينبيعةصاحبولاسفاط)1(علىعمر

علىلاتقفوأنتبالسوقتصنعما:فقلت4،علإوسلم

فيولاتجلسبها،ولاتسوم،السلععنولاتسأل،البيع

ليفقال.نتحدثههنابنااجلس:وأقول:قال؟مجالس

مننغدوإنما-بطنذاالطفيل-وكانبطنأبايا:ادلهعبد

)2(.لقيتمنعلىفسلم،السلامأجل

أحدعلىيمرلاكانعمرابنأنعطاء؟بناللهعبدوعن

فقالوا:،عليهيردفلمعليهفسلمبزنجيفمر،عليهسلمإلا

طمطانيئ؟وما:قال،طمطانيئزنجيإنه،الرحمنعبدأبايا

مابيتيمنأخرجإني:قال،الآنالسفنمنأخرجقالوا:

عليئ)3(.ليسفمأولأسلمإلاأخرج

منأحبائهعلىبالسلامعمرابنيلتزمأنالوفاءومن

صاحبيهوعلىع!ن!اللهرسولعلىيسلمفكانأيضا،الأموات

نافع:قال،قبورهمفيعنهما-الله-رضيوعمربكرأبي

وأبيع!ب!النبيبقبربدأسفرمنقدمإذاعمربناللهعبدكان

.المتاعمنالسقطيبيعالذي:السقاط)1(

311(.:)1الحلية)3(

.(561:)4الطبقات)3(
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عليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلام:فيقولوعمربكر

)1(.أبتاهياعليكالسلامبكر،أبايا

بدأسفرمنقدمإذاعمربناللهعبدكان:قالنافعوعن

)2(.عليهفسلمالقبرأتىثمبالمسجد،

وهكذاأحدا،يلعنولايسمثلاأنهأخلاقهحسنمنوكان

أخبركمابذيء،ولافاحشولالغانولابطغانليسالمؤمن

قطعنهمااللهرضيعمرابنلعنما:سالمقاليك!رو؟النبي

)3(.فأعتقهواحداإلاخادما،

اللهم:فقالخادمهيلعنانعمرابنأراد:الزهريوقال

أقونها)4(.أنأحبماكلمةهذه:وقإليتمها،فلم،الع

عمروابنعمرابنيسمبرجلجعل:أسلمبنزيدوقإل

وأخيإنيفقال،إليهالتفتدارهباببلغفلما،ساكت

)5(.الناسنسمبلاعاصما

حقيقتها،علىوتظهرالسفرفيتمتحنالانسانوأخلاق

معاملتهحسنلنايصفونأسفارهفيعمرابنرفإقولنسمع

عمرابنصحبتمجاهد:قإل؟لأصحابهوخدمته،وضيافته

.(561:)4الطبقات2(و1)

703(.:)1الأولياءحلية4(و)3

034(.:)2الاصابة)5(
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1(.أكثريخدمنيفكان،أخدمهأنأويدوأنا

شيئايطيقيكنفلمعمربناللهعبدمعأسافركنت:وقال

ذرأععلىيطأرأيتهولقدإلينا،يكلهلاعملهإلاالعملمن

أوكبها)2(.حتىناقتي

أسيدبنخالدبناللهعبدالعلىنزلمكةقدمإذاوكان

لهفيشتريالسوقإلىيرسلثم،قراهمفيثلاثا

)3(.حوائجه

يفتولم،نفسهالدينهوبل،الدينمنبالوعدوالوفاء

شبهعلىوحتىبالوعدالوفاءعلىيحرصأنعمرابن

:فيقوليحتضروهوذلكيؤكدولنسمعهالوعد،

منيكانوقد،قريشمنوجلابنتيإليئخطبكانإنه

أشهدكم)4(،النفاقبثلثاللهألقىلافواللهالوعد،شبهإليه

.()ابنتيزوجتهقدأني

576(.)1:الصفوة)1(صفة

164(.)4:)2(الطبقات

.(581:)4الطبقات)3(

ومسلم:البخاريفي!اللهرسولحديثإلىعمرابن)4(يشير

مسلم:انهوزعموصلىصاموان،منافقفهوفيهكنمن"ثلاث

خان"-تمنأوواذا،اخلفوعدواذا،كذبحدثإذا

912(.)3:الدينعلومإحياء)5(
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وعنالإنسانجوهرعنيكشفالناسمعالماديوالتعامل

المضمار،هذافيعمرابنفلنر؟أخلاقهوأصالةنفسهخبيئة

درهمألفيعمرابنأقرضت:سباعابنمولىعطاءقال

مائتيتزيدهيفإذافوزنتهاواف،درهمبألفيإليفبعث

عبدأبايا:فقلتيجربنيإلاعمرابنأرىما:فقلت،درهم

لك)1(.هي:قال،درهممائتيتزيدإنها،الرحمن

أجودفقضىدراهمعليهكانتعمرابنأنمجاهد،وعن

قد:فقال،دراهميمنخيرهذه:قضاهالذيفقالمنها،

)2(.طيبةبذلكنفسيولكنعرفت

قميصااشترىعمرابنرأيت:قالسحيمبنجبلةوعن

لحيته،منصفرةالقميصفأصاب،يردهأنفأرادفلبسه،

)3(.يردهولم،الصفرةتلكأجلمنفأمسكه

-(4:661)الطبقات(1)

.(4:961)الطبقات()2

.(4:731)الطبقات)3(
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يسمائ!

وثباتهعمر،بنالدهعبدبفضائلالكرامالصحابةشهد

الفتنوقوعبعديتغيرولميتبدللم،الأولالأمرعلى

ونورالوحيبنوريهتديوبقي،المفجعةوالحوادثالمظلمة

.سبقوهالذينأصحابه

شابفيناومامتوافرونونحنرأيتنا"لقدمسعود:ابنقال

عمر")1(.ابنمنلنفسهأملكهو

وأجائفة)3(عنيفتشإلايفتشأحدمنا"ما:حذيفةوقال

")4(.وابنهعمرإلا)3(منقلة

رأيت"ماعنها-:الده-رضيعائشةالمؤمنينأموقالت

عمر")5(.ابنمنالأولللأمرألزمأحدا

913(.)3:النبلاءسير)1(

منو"المنقلة!.الجوفإلىتصلالتيالطعنةو3("الجائفة!:)2

عنه،اللهرضيحذيفةوأراد.موضعهعنالعظمينقلما:الجراح

لذلك،والمنقلةالجائفةفاستعارعظيمعيبوفيهإلاأحدمناليس

الحديث-غريبفيالنهايةعن

014(.)3:النبلاءسيروه()4
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والمدينةمكةفيالتابعينعلماءمنالعلياالطبقةوسجلت

بطونفيالزاهدالعالمومحدثهابشيخهاالكبيرإعجابها

العلمحلقاتوتناقلت،القلوبصفحاتوعلىالكتب

بنسعيدالتابعينسيدفهذا،العظيمةوماثرةعمرابنفضائل

لشهدتالجنةأهلمنأنهلأحدشهدت"لو:يقولالمسيب

منخيرماتيومعمرابن"كان:وقالعمر")1(،لابن

بنسعيدسألت:قالإسحاقأبيبنيحيىوعنبقي")2(،

يصمه.لاعمرابنكان:فقال،عرفةيومصومعنالمسيب

شيخا)3(.بهحسبك:قال؟غيرههل:قلت:قال

عمرابنبفضائلإعجابهعنيعلنمالكالإماموهذا

يقتيسنةستين!النبيبعدعمرابنأقام"قد:فيقول

ذلك".وغيرالموسمفيالناس

إ)4(.المسلمينأئمةمنعمرابن"وكان:وقال

أخذتمكيف-:المؤمنين-أميرجعفرأبولي"قال:وقال

أميريابقيله:فقلت؟الأقاويلبينمنعمرابنقول

أخذتقدمنامنووجدنا،الناسعندفضللهوكان،المؤمنين

913(.)3:النبلاءسير2(و)1

.(4:581)الطبقات)3(

.34(2:)3الغابةأسد(4)
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وابنعلياخالفوإنبقولهفخذقال:به،فأخذنابه

")1(.عباس

ابنبقولأخذمن:يقولونالمشايخسمعت:مالكوقال

شيثا)2(.الاستقصاءمنيدعلمعمر

اللهعبدثابتبنزيدبعدعندناالناسإمام"كان:وقال

")3(.الناسيفتيسنةستينمكثعمر،ابن

مجلسفيونحنعمرابننعي"أتانا:حيوةبنرجاءوقال

ابنبقاءأعدكنتإنواللهمحيريز:ابنفقالمحيريز،ابن

")4(.الأرضلأهلأماناعمر

،شابوهوعمربابنيقتدواانالناس"ترك:مجاهدوقال

به()5(.اقتدواكبرفلما

-إماعمربناللهعبدالله"يرحم:طلحةبنموسىوقال

ع!راللهرسولعهدعلىلأحسبهإني-واللهكناهواماسماه

استغرتهماواللهيتغير،ولمبعدهيفتنلمإليهعهدهالذي

.(4:741)لطبقاتا(1)

-3(2:04)لإصابةا(2)

-(841:)3النبلاءسير)3(

033(.:)5التهذيبتهذيب)4(

137(.)3:الطبقات)5(
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عبداللهأنالتإريخوقائعوشهدت!)1(.الاولىفتنتهافيقريش

فما،الجماعةوالتزاموالطاعةللسلامداعيةكانعمر،أبن

وبقي،مسلموجهفيالسلاححملوما،فتنةفياشترك

نأ:أسلمبنزيدفعن؟الزكاةلهويدفعأميركلوراءيصلي

وأدىخلفهصلىإلاأميريأتيلاالفتنةزمانفيكانعمرابن

بعمر"يقتدى:الثوريسفيانقالولذلك)2(،مالهزكاةإليه

".الفرقةفيوبابنه،الجماعةفي

إليبعثتمروانبنالملكلعبدولدأمأنالطريفومن

قارئا،بالسنةعالمايكون:وقالتغلاما،تستهديهوكيلها

فكتبالمراء،قليلالحياء،كثيرعفيفأ،فصيحا،الدهلكتاب

إلاالصفةبهذهغلاماأجدفلمالغلامهذاطلبتقدإليها:

)3(.يبيعوهأنفأبواأهلهبهساومتوقدعمر،بناللهعبد

اللهعبدمناقبفيلينظروالرجالالتراجمكتبيتتبعومن

بعبارإتترجمتهبدأواقدالعلماءالكتابيجدفإنهعمر؟ابن

حياتهخلالالحميدةوأعمالهالجمةفضائلهتلخصبليغة

البداءات:هذهمنبعضاأسوقأنذاوها،المباركة

الاوليإء،:"حليةكتابهفينعيمأبوقال

-(361:)3الطبقات(1)

.(4:941)الطبقات(2)

148(.)3:النبلاءاعلامسير)3(
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القربةفيالراغب،والمراتبالإمرةفيالزاهد"ومنهم

نزيلالمتشدد.للأثرالمتتبعالمتهجد،المتعبد،والمناقب

نفسهيعدالمشاهد،فيالرغباءطويلوالمساجد،الحصباء

المستغفرقريبا،اتهوماكلويرىغريبا،الدنيافي

")1(.الخطاببنعمربناللهعبد،التواب

":الأعيان"وفياتكتابهفيخلكانأبنوقال

كثيروكان،والعلمالورعأهلمنعمربناللهعبد"كان

والتوقيوالاحتياطالتحريشديد،يرراللهرسوللآثارالاتباع

السرأياعنيتخلفلاوكان.نفسهبهيأخذماوكلفتوأهفي

قبلبالحجمولعاموتهبعدكانثميكح،أدثهرسولعهدعلى

أعلمكانإنه:ويقولونمات،أنإلىالفتنةوفيالفتنة

")2(.الحجبمناسكالصحابة

":واللغاتالأسماء"تهذيبكتابهفيالنوويوقال

القرشيعنهمااللهرضيالخطاببنعمربنالله"عبد

لآثارألاتباعشديدكانالزاهد.الصحابيالمدنيالعدوي

فينظيرهقلبل،مشهورةكثيرةومناقبهيك!ح،اللهرسول

،والأفعالالأقوالمنشيءكلفييكنهاللهلرسولالمتابعة

الرياسةإلىوالتطلعومقاصدهاالدنيافيالزهادةوفي

292(.:)1الأولياءحلية)1(

234(.:)2:الأعيانوفيات)2(
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الحروبفييقاتلولم.الصدقةكثيرعمرابنوكانوغيرها.

")1(.المسلمينبينجرتالتي

فيالخزرجياللهعبدبنأحمدالدينصفيالحافظوقال

الذهبي:الدينشمسقال":الكمالتذهيب"خلاصةكتابه

كبيرالنسكوافر،الاتباعكثيرالعلمواسعمتينا،إماما"كان

التحكيميومللخلافةذكر،الحرمةعظيمالديانةمتينالقدر،

دم")2(.فيهايجريلاأنعلى:فقالذلكفيوخوطب

927(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

702(.)صالكمالتذهيبخلاصة)2(
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خمابدة

إلىولادتهمنعمرابنحياةجليتقدالآنوأحسبني

معالمإظهارمنبهالتزمتبماإمكانيقدرووفيت،وفاته

الصالحة-ورجولته،المبكرةوصحبته،الفذةشخصيته

لمغليموهوبدأت-والتيبالإسلامعلاقتهانرأيناوقد

بعدالظاهرةالزكيةنفسهيجدجعلتهالتيهي-الحلميبلغ

فكانخبثها؟ولفظفضائلها،ونمىجوانبهاالإسلامأنارأن

منعلماعمربناللهعبدفأصبحوأثر،ذكرالتاريخفيلها

.والعبادةوالعلمالجهادفيالكبارالإسلاميةالأمةأعلام

،الصلاحمعالرجولةالعادلالعاقلالإنسانتعشقولئن

معوالعلمالزهد،معالمالووفرةالجهاد،فيوالقوة

هذهفإن؟والمثابرةالثباتمعبالحقوالتمسك،الورع

عمر.ابنحياةفيثابتةحقائقكانتالصفات

هذامنسطركلكتابةمعتزيدكانتلهمحبتيوإن

لإتماموالاستمرارالمتابعةإلىتدفعنيوأضحت،الكتاب

الوقت،منوالاستفادةوالجلدالصبروعلمتني،العملهذا
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ابنادلهفرحم؟الكتبفيوالتنقيب،المطالعةعلىوالدأب

سيدنالواءتحتوإياهوجمعناالجزاء،خيرعناوجزاهعمر،

ث!.محمد

الجليلالصحابيهذانوفيأننستطيعلاأثناالمؤكدومن

بفضائله؟وتشبهنا،أثرهواقتفيناطريقهسلكناإذاإلاعليناحقه

بنمحمدوقائدنابرسولناالقدوةصدقحققناقدبذلكفنكون

خير،لكلووفقناذلك،علىأعنااللهم:يكل!ب!ادلهعبد

العالمين.ربدثهوالحمد

*!!

.
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ابن(،الإصابةهامش)علىالأصحابمعرفةفيالاستيعاب-

البر-عبد

.الترمذيم(،6591)حمصالترمذيسنن-

داود.أبوداود،أبيسنن-

عجاجمحمدد.بمصح،وهبة)مكتبةالتدوينقبلالسنة-

الخطيب.

الذهبي.،بمصحالمعارف)دارالنبلاءأعلامسير-

.هشامابنم(،5591الثانية)الطبعةهشامابنسيرة-
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33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

43

44

46

47

48

94

52

.الجوزيابنم(،9291)القاهرةالخطاببنعمرسيرة-

.النووي(،الشعبدار)طبعةمسلمصحيحشرح-

.عياضالقاضيهـ(،2913)دمشقالشفاء-

.البخاري،البخاريصحيح-

مسلم.،مسلمصحيح-

.الجوزيابنم(،9691)حلبالصفوةصفة-

أمينم(،6891بمصرالمعارف)دارالرسولحياةمنصور-

دولدار.

سعد.ابن0691(،)بيروتالكبرىالطبقات-

العربي.بنبكرأبوهـ(،ا37ا)مصرالقواصممنالعواصم-

حجر.ابن،بمصعالحلبي)البابالبخاريبشرحالباريفتح-

قطب.سيد(،الرابعةالطبعة)بيروتالقرآنظلالفي-

صبحيد.(،م6591الرابعة)الطبعةالقرانعلومفي-مبإحث

الصالح.

اليافعي.،الجنانمراة-

حنبل.بنأحمد(،بيروتالإسلامي)المكتبالمسند-

قتيبة.ابنم(،.791-)بيروتالمعارف-

قطب.سيدم(،6891)مصرالطريقفيمعالم-

قطب.محمد(،الثانية)الطبعةالإسلاميةالتربيةمنهج-

.المودودي(،بدمشقالفكر)دارالغربيةوالحضارةنحن-

.الزبيريمصعب،بمصعالمعارف)دارقريشنسب-

الاثيرابن(،م6891الاولى)الطبعةالحديثغريبفيالنهاية-

.(الدين)مجد
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مالك.الامام(،الشعبدار)طبعةالموطأ-53

الحميد-عبدالدينمحميمحمد)تحقيقالأعيانوفيات-54

.خلكانابنمصرا،

***
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