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  مقدمة
إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا وسـيئات 
ًأعاملنا، من هيده اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشـدا، وأشـهد أن ال إلـه  ً

آلـه اهللا ورسوله صىل اهللا عليـه وعـىل ًإال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبد 
ًوأصحابه وسلم تسليام كثريا ً. 

 :أما بعد
شهيد املحراب الفـاروق «فهذا الكتاب الذي بني يديك أخي القارئ الكريم وهو 

دراسة نقدية يف املرويـات «م ِّعبارة عن اختصار من الكتاب القي #سعمر بن اخلطاب 
        مـن تـأليف الـدكتور» سـته اإلداريـة وسياسالواردة يف شخصية عمـر بـن اخلطـاب 

 .عبد السالم بن حمسن آل عيسى
الواردة يف شخـصية عمـر بـن العلمي للروايات وقد امتاز هذا الكتاب بالتحقيق 

ودراسة أسانيدها واحلكـم عليهـا، إال أنـه اتـسم بـالطول لطبيعـة املـادة  س اخلطاب
د ارتأينـا يف مركـز البحـوث  وقـ،سعمـر ة وكثرة اآلثـار املرويـة يف شخـصية العلمي

ًوالدراسات يف مربة اآلل واألصحاب اختصار الكتاب اختصارا يتناسب مع طبقـات 
 وصـفاته سًالقراء مجيعا، وقد اقترصنا يف هذا االختصار عىل سرية عمر بـن اخلطـاب 

 ليتسنى لكـل قـارئ التعـرف عـىل هـذه الشخـصية الفـذة ؛وفضائله واستشهاده فقط
 . اإلسالم واملسلمنيوالعظيمة يف تاريخ

 
 
 



 
 ١٤ 

 

 


  عبد السالم آل حمسن خري اجلزاء عـىل الدكتور واهللا نسأل أن جيزي املؤلف الشيخ 
م، وأن يشملنا يف مركز البحوث والدراسات باملربة بعفوه وفضله ورمحتـه، َّما بذل وقد

ويذب عنهم ويظهر حماسـنهم، وصحبه وحيبهم  صيوايل النبي ًوأن جيعلنا مجيعا ممن 
 .أله تعاىل أن جيمعنا هبم يف مستقر رمحته، إنه ويل ذلك والقادر عليهكام نس
 

  مركز البحوث والدراسات                    
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  سنشأة عمر بن الخطاب 
  وصفاته الَخلقية والُخلقية
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  :تمهيد* 
 به عن غريها يكون من إن التعرف عىل شخصية ما واكتشافها، ومعرفة ما امتازت

 من  سخالل النظر يف نشأهتا وصفاهتا وأخالقها وفضائلها، وشخصية الفاروق عمر 
 أخي القارئ احلبيـب –أعظم الشخصيات يف تاريخ اإلسالم واملسلمني، وحتى تعلم 

تعـرف ن معي يف سياحة مباركة حول هذا الرجل العظيم ل مدى صدق ما أقول، تعال–
ز عـن غـريه مـن أبنـاء َّانت حياته، وما هي صـفاته، وملـاذا متيـعليه عن قرب، كيف ك

 .عرصه؟ كل ذلك وغريه سيكون مدار حديثنا يف الورقات القادمة
  :س اسمه ونسبه* 

هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح 
 .)١ (سبن عدي بن كعب بن لؤي القريش العدوي ا

 .)٢( ة بنت هاشم بن املغرية املخزوميةحنتم: ّوأمه
 .والصواب األول. )٣( أهنا حنتمة بنت هشامروايةوجاء يف 

 
 

                                                                                                                         

بـسند حـسن إىل الزهـري، ) ١/٦٣(اآلحاد واملثاين)  ٣٤٧، ٣٤٦(الزبريي يف نسب قريش ص) ١(
، والطبقـات )٢/٥٦١(تاريخ الطربي : بسند حسن إىل ابن إسحاق، وانظر) ١/٦٤(والطرباين 

 ).٣/٢٦٥(الكربى 
بإسناد رجاله ثقات إىل الـزبريي، ورواه الطـربي يف تارخيـه  ) ٣/٨٦(رواه احلاكم يف املستدرك ) ٢(

)٢/٥٦١.( 
 ورواه الطـرباين وفيه حممد بن محيد الرازي شيخ الطربي وهو ضعيف،) ٢/٥٦١(رواه الطربي ) ٣(

 .بسند حسن إىل ابن إسحاق) ١/٦٤(يف الكبري 



 
 ١٨ 

 

 


    :س كنيته* 
  بمجموعهـا تفيـدأخبار، وقد وردت عدة »أيب حفص«  فقد اشتهر بـسّأما كنيته 

 .صأن الذي كناه هبذا النبي 
ًاال مـن بنـي إين قد عرفت أن رجـ«: قال يوم بدر ص ما روي من أنه :فمن ذلك

ً،ال حاجة هلم بقتالنا، فمن لقي منكم أحـدا مـن بنـي ًهاشم وغريهم قد أخرجوا كرها
 فال يقتله، فإنـه صهاشم فال يقتله، ومن لقي العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا 

، وعـشريتنا، وإخواننـا، وأبناءنـاُأنقتـل آباءنـا، : فقال أبو حذيفة» ً أخرج مستكرهاإنام
 فقال لعمر بـن صفبلغت رسول اهللا . واهللا لئن لقيته ألحلمنه السيف! ونرتك العباس
 بـأيب صإنـه ألول يـوم كنـاين فيـه رسـول اهللا : قـال عمـر - حفصأبايا « :اخلطاب
 .)١(» بالسيفص أيرضب وجه عم رسول اهللا -حفص

         عمر سـمع صـوت امـرأة تبكـي عـىل ميـت هلـا، فنهاهـا عمـر، فقـال أن :ومنها
 .)٢(» حفص فإن العهد قريب، والعني باكيةأبادعها يا « :صالنبي 
 
 
 

                                                                                                                         

، الطـربي )٤/١١(طبقـات ، وابن سعد يف ال)١/٢٢٤(يف سرية ابن هشام كام رواه ابن إسحاق ) ١(
واحلــــاكم يف    ).٣/١٤١،١٤٠( ، البيهقي يف دالئل النبوة )٢/٣٤(يف تاريخ الرسل وامللوك 

 .، وإسناده ضعيف)٣/٢٤٧(املستدرك 
 : قـال لعمـرصوعنـد ابـن ماجـه أنـه . ويف سنده ضعف) ٢/٤٤٥(رواه احلميدي يف املسند ) ٢(

           ولـيس فيـه تكنيـة. )١٢٠( ماجـه صضـعيف ابـن. ضـعفه الـشيخ األلبـاين» دعها يـا عمـر«
 . له بأيب حفصصالنبي 



 
 

 س 
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 :س لقبه* 
 جدير هبذا اللقب فإنه ممن فـرق اهللا بـه بـني س، وهو »الفاروق« فهوسّوأما لقبه 
 وخفقـت راياتـه يف اإلسالم وظهر به ، وبعد توليه اخلالفةإسالمه والكفر بعد اإلسالم

 .أرجاء املعمورة
.  الكتـابأهـلّ الذي لقبه بذلك هم نإ : فقيل،ا اللقبّوقد اختلف فيمن لقبه هبذ

ــا : قــال الزهــري رمحــه اهللا ــؤثرون ذلــك مــن قــوهلم ومل يبلغن           أنوكــان املــسلمون ي
 .)١(ً ذكر من ذلك شيئاصرسول اهللا 
 اهللا جعـل احلـق عـىل لـسان إن« :نه قالإ و،صّ الذي لقبه بذلك النبي إن: وقيل

 .)٢(»ق اهللا به بني احلق والباطلعمر وقلبه وهو الفاروق فر
 ألن ؛ّ الذي لقبـه بـذلك هـم املـسلمونأنوكلتا الروايتني مل تثبتا، ولعل الصواب 

 أهـل يكـون أن وال مـانع )٣( عز وظهر بإسـالمه كـام ثبـت ذلـك يف الـصحيحاإلسالم
 .الكتاب لقبوه بذلك ملا رأوا من عدالته وظهور احلق عىل يديه

 وسبب ،وهو أول من لقب هبذا اللقب» أمري املؤمنني« فة بعد اخلالس ألقابهومن 
  ّ ابعـث إيل بـرجلني جلـدين نبيلـني،أن:  عاملـه بـالعراقإىل كتـب س عمـر أن :ذلك

 صـاحب العـراق بلبيـد بـن ربيعـة، وعـدي بـن إليهأسأهلام عن العراق وأهله، فبعث 
                                                                                                                         

، )٢/٢٢٧( ، ومـن طريقـه ابـن شـبه يف تـاريخ املدينـة)٣/٢٧٠( رواه ابن سعد يف الطبقـات) ١(
 ).٢/٥٦٢(، والطربي يف التاريخ )٣/٣٨٨( والبالذري يف أنساب األرشاف

 . والبالغات منقطعةوسند األثر رجاله ثقات صحيح إىل الزهري، ولكنه بالغ   
، والطـربي يف )٢/٢٢٧( ، وابـن شـبه يف تـاريخ املدينـة)٣/٢٧٠( رواه ابن سعد يف الطبقـات) ٢(

 .وسنده ضعيف) ١٩٤(، ورواه أبو نعيم يف دالئل النبوة ص)٢/٥٦٢( تاريخ الرسل وامللوك
ة منـذ مازلنـا أعـز:  قـالسباب إسالم عمر، عن ابن مسعود ) ٣٨٦٣(رواه البخاري، حديث ) ٣(

 .أسلم عمر



 
 ٢٠ 

 

 


  جد فوجدا عمـرو بـن حاتم، فقدما املدينة فأناخا راحلتيهام بفناء املسجد ثم دخال املس
 فوثـب عمـرو فـدخل عـىل ،منني عمـر املـؤأمري استأذن لنا عىل : فقاال له،سالعاص 

 ما بدا لك يف هـذا االسـم يـا : فقال له عمر، السالم عليك يا أمري املؤمنني:فقالعمر، 
 :نعم قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقـاال يل : قال. لتخرجن مما قلت،ابن العاص
.  ونحن املؤمنـوناألمرينه إ اسمه أصبتام واهللا أنتام: فقلت.  املؤمننيأمري عىل استأذن لنا

 .)١(فجرى الكتاب من ذلك اليوم
نه لقب بذلك بعد اجتامع املسلمني وتشاورهم ثم اتفاقهم بعد ذلـك عـىل إ: وقيل

 ص كان يقال أليب بكر خليفـة رسـول اهللا أن يدعوا عمر بأمري املؤمنني وذلك بعد أن
 .)٢( ص يقولوا لعمر خليفة خليفة رسول اهللا أنثقلوا فاست

 وأنانتم املؤمنون أ:  وقال هلمأصحابه بذلك عىل أشار هو الذي س عمر نإ: وقيل
 .)٣(أمريكم

 .)٤(هو املغرية بن شعبة» بأمري املؤمنني« ا عمر بن اخلطابَّ أول من حيأنوذكر 
 هبذا اللقب، س تلقيب عمر  يكون املسلمون قد اجتمعوا واتفقوا عىلأنوال مانع 

ًهل العراق ولقبا عمـر أيـضا أ، ثم قدم الرجالن من س لقبه به املغرية بن شعبة أنبعد 
 . أمريكموأناأنتم املؤمنون : ّهبذا اللقب فأقر عمر هذا، وقال

                                                                                                                         

 .، بإسناد صحيح، وصححه الشيخ األلباين)٣٥٣(رواه البخاري يف األدب املفرد، ص) ١(
 .ويف سنده هشام الكلبي مرتوك فاألثر ضعيف) ٣٩٧ /٣(رواه البالذري يف أنساب األرشاف ) ٢(
 ويف )٢/٥٦٩(، والطـربي يف تـاريخ األمـم وامللـوك )٢/٢٤٣( يف تاريخ املدينـة هرواه ابن شب) ٣(

 .سنده ضعف
 .وسنده ضعيف) ٢/٢٤٣،٢٤٢(رواه ابن شبه يف تاريخ املدينة ) ٤(



 
 

 س 
 

٢١ 

 أهـل، فقد جـاء رجـل مـن  الكتابأهل املؤمنني مذكور يف كتب أمريولقب عمر 
 أكـذاك ،وعليك: سم عليك يا ملك العرب، فقال عمر السال:  عمر فقالإىلالكتاب 

 .)١(قال بىل. ًأليس جتد نبيا، ثم خليفة ثم أمري املؤمنني، ثم امللوك، جتده يف كتابكم؟
 

 :س مولده* 
نه ولـد إ :، فقيلس يف حتديد العام الذي ولد فيه عمر بن اخلطاب األخبارتعددت 

 .)٢( ًبعد عام الفيل بثالثة عرش عاما
 أسـن ص، فعىل هذا يكـون النبـي صالفيل هو العام الذي ولد فيه النبي وعام 

 وأبـا ص وهذا يشهد له ما ثبت يف الصحيح مـن أن النبـي ،ًعامامن عمر بثالثة عرش 
 ص مكـث بعـد النبـي س عمر نإحيث . )٣( ثالث وستنيأبناءبكر وعمر ماتوا وهم 

ًثالثة عرش عاما فيكون عمره يوم وفاته مساويا لعمر   .صالنبي ً
 .وقيل غري ذلك من األقوال ولكنها ال تصح

 

 :صفاته الَخلقية* 
ٍ اخللقيـة صـفات دالـة عـىل قوتـه وشـدته سلقد كانت صفات عمر بن اخلطاب  َ

 .)٤( أنه كان آدم اللونسفمن صفاته  .س ورصامته وهيبته ووقاره وحزمه

                                                                                                                         

 .متكلم فيهبإسناد متصل رجاله ثقات غري حيان بن برش ) ٢/٢٤٥(رواه ابن شبه ) ١(
 .بإسناد ضعيف) ٣٢(رواه خليفة بن خياط يف تارخيه ص) ٢(
 ).٦٢٣٧(رواه مسلم حديث رقم ) ٣(
ُاألدمة) ٤( َ واألثـر رواه الـبالذري يف ). ١٢/٨(لسان العـرب.  واآلدم من الناس األسمرُالسمرة،: ُ

، )٣/٨٧(  ، واحلاكم يف مـستدركه)٢/٥٦٢(، والطربي يف تارخيه)٣/٤٢٧( أنساب األرشاف
 .وإسناد البالذري حسن



 
 ٢٢ 

 

 


  تـي يف  الاألخبـار ولكـن ، اللـون كان أبـيضس عمر أن: األخباروذكرت بعض 
 . والسمرة وردت من طرق ثابتةصفة األدمة
ق البعض بني ما ورد من صفة بياض لون عمر بن اخلطاب وبني مـا ورد مـن َّووف

 َّسمرة لونه بام ذكرته بعض الروايات من أن عمر كان أبيض اللـون ولكـن لونـه تغـري
 .)١(عام الرمادة فصار أسمر بسبب اجلهد وقلة الطعام

مـا لـو ثبـت  يف شبابه أبيض اللـون سيمنع أن يكون عمر  ليس هناك ما :وأقول
 وما كان يقوم به من ، اخلالفةأعباء ثم تغري لونه ملا كرب بسبب ، البياض لهيف صفة ورد 

 ومـا كـان ينالـه مـن التعـب واجلهـد ، ومشيه يف شـدة الرمـضاء،تفقد ألحوال رعيته
 .ب وغريمها من متع احلياة إضافة إىل ما عرف عنه من زهد يف الطعام والرشا،واملشقة

، بعيد ما بـني )٤(  ضخم اجلسمس، وكان )٣( ، طويل القامة)٢( أصلع الرأسسوكان 
 .)٥(املنكبني
 انـ، وك)٧(خـفـه ونـاربـضب فتل شــ غإذاان ـــ، وك)٦(وتـوري الصـان جهـوك

                                                                                                                         

كالمها عن حممد بـن ) ٣/٤٢٣(، البالذري يف أنساب األرشاف)٣/٣٢٤(ابن سعد يف الطبقات) ١(
 .ديعمر الواق

، )١/٦٥( يف املعجـم الكبـري اين، والطـرب)٣٢٦، ٣/٣٢٤(رواه ابن سعد يف الطبقات الكـربى ) ٢(
 .واألثر صحيح بمجموع طرقه

 .بإسناد حسن) ٣٢٥(رواه البالذري يف أنساب األرشاف ص) ٣(
من طريقني يعضد بعضهام اآلخر فريتقيان لدرجة احلسن ) ٣/٣٢٥(رواه ابن سعد يف الطبقات ) ٤(

 .هلغري
 .عن األسود بن رسيع بسند حسن) ١/٦٥(املعجم الكبري يف رواه الطرباين) ٥(
 .بسند صحيح) ٦/٦٩( يف السرية النبوية البن هشام كامرواه ابن إسحاق) ٦(
عن عبـد اهللا بـن الـزبري عـن أبيـه بـسند صـحيح، ورواه ) ٣/٣٢٦( رواه ابن سعد يف الطبقات) ٧(

 .له ثقات إال أنه منقطعبسند رجا) ١/٦٦(الطرباين يف الكبري



 
 

 س 
 

٢٣ 

 .)٣(  ذا حلية عظيمةس، وكان )٢(  قوي اجلسم والبنيةس وكان )١(ًأعرس يرسا   
يـرسع يف مـشيته، وكـان يف رجليـه : نـه كـانأَمما روي يف صفات عمـر اخللقيـة و
 .)٦( أخوايلّ إيل الشيب من قبل أرسع: ، وقال)٥( نه كان كثري الشيبأ، و)٤(روح
 .)٩(نه كان بفخذه شامة سوداءأ، و)٨( ، فكان حيلق عنه الشعر)٧(ًنه كان رجال أهلبأو

                                                                                                                         

ًأعـرس يــرسا) ١( َ النهايـة يف غريــب احلــديث  .ًهـو الــذي يعمـل بيديــه مجيعــا، ويـسمى األضــبط: ََ
بـسند ) ١/٦٥(، والطرباين يف الكبـري)٢/٥٦٢(واألثر رواه الطربي يف تارخيه). ٥/٩٦(واألثر

 .حسن عن زر بن حبيش
 -وكـان: ران بن حـصني ولفظـهعن عم) ٦٨٢(، ومسلم حديث)٣٤٤(رواه البخاري حديث) ٢(

ً رجال جليدا-أي عمر  .واجلليد ظاهر اجلالدة وهي القوة والصالبة. ً
عن زيد بن أسلم عن أبيه، والقصة رواها اإلمام أمحد ) ٢/٥٦٨،٥٦٧(رواه الطربي يف التاريخ ) ٣(

بنفس سند الطربي ولكن بدون ذكـر اللحيـة وحـسن ويص اهللا عبـاس ) ١/٣٥٦(يف الفضائل 
 .هاإسناد

َالروح) ٤( اتساع ما بني الفخدين، أو سعة يف الرجلني، وهو دون الفحـج واألروح الـذي تتـدانى : َّ
ِعقباه، وتتباعد صدور قدميه، لـسان العـرب  واألثـر رواه الـبالذري يف األنـساب ). ٢/٤٥٥(َ

 .بن عبد اهللا، وهو حمتمل للتحسني عن هالل)٣/٤٢٧(
 .من رواية الواقدي) ٢/٥٦٢(، الطربي يف التاريخ )٣/٣٢٤(رواه ابن سعد يف الطبقات ) ٥(
عن ابن عمر، ورجالـه ) ١/٤٢(ومن طريقه أبو نعيم يف املعرفة) ١/٦٩(رواه الطرباين يف الكبري) ٦(

 .ثقات
 ).١/٧٨٦(لسان العرب . أي غليظ الشعر، وكثري شعر الرأس واجلسد: أهلب) ٧(
       ، وفيـه عـيل بـن)٣/٢٩١(عد يف الطبقـات، وابـن سـ)١/١٣٥(رواه ابن أيب شيبة يف املـصنف) ٨(

 .أيب عائشة أو العالء بن أيب عائشة مل أجد له ترمجة
الطـرباين يف ، )٣/٤٢٧( األرشاف يف أنـساب، الـبالذري)٣/٣٢٦(رواه ابن سعد يف الطبقات ) ٩(

 ).١/٦٦(ملعجم الكبريا



 
 ٢٤ 

 

 


   : في الجاهليةس حياته* 
ة وتربى يف ربوع بطاحها بني أهله وأبناء عشريته بنـي عـدي بـن  بمكسنشأ عمر 

نـه ممـن قـاوم إ بـل ، كغريه من فتيان قريش وساداهتا يدين بدين الوثنيـةَّ وشب،كعب
 من بني عدي بن كعـب، ن آمن هباَ واضطهد م،صدعوة التوحيد التي جاء هبا حممد 

 أخته فاطمة وزوجهـا سـعيد إليه أقرب الناس اإلسالمفكان ممن ناهلم إيذاء عمر عىل 
 .)١( ً ريض اهللا عنهم مجيعان عمرو بن نفيل، وأم سعيد فاطمة بنت بعجةاب دـزيبن 

 من التعذيب جيد اإلسالم إىلوما تعرض له السابقون  صوالناظر يف سرية النبي 
 . قريش وساداهتا عىل من آمن من قومهمأرشاف كان يقع من إنامأن هذا التعذيب 

 وقوة جسمه وبأسه وشدته مع متسكه بالوثنية كان هلا سامة عمر وكذلك فإن رص
 مـن أويت يـدرك بفـضل اهللا ثـم بـام أن وذلك قبل ،دور يف تعذيبه للمسلمني السابقني

 وبطالن ما هو عليـه مـن الـرشك، فأسـلم ص صدق دعوة النبي ٍ وعقلٍرجاحة رأي
 سكانة عمر بن اخلطـاب وحتولت رصامته وقوته عىل أعداء اهللا، ويف هذا داللة عىل م

 .يف قريش ويف بني عدي بن كعب باألخص
 اتصف هبا يف جاهليته، تعاطي اخلمور س ومن مساوئ اجلاهلية التي ذكر أن عمر

 .)٢(وإين كنت ألرشب الناس هلا يف اجلاهلية: ورشهبا، فقد روي عنه قوله
                                                                                                                         

 وزوجته أخت عمر بإسناد وفيه أن التعذيب وقع عىل سعيد) ٣/٧٩(رواه ابن سعد يف الطبقات) ١(
) ٣٨٦٢(، ورواه البخـاري )٧/٤٤٢(متصل ورجاله ثقات، ورواه ابـن أيب شـيبة يف املـصنف 

 .وفيه اقتصار التعذيب عىل سعيد بن زيد
وفيه أن التعذيب كان عىل سعيد وأمـه، وإسـناد احلـاكم ) ٤٩٧ /٣(ورواه احلاكم يف املستدرك   

 .صحيح
، وفيه محاد بن سلمة يرويه عن سامك بن حرب وقد )١٠/٢١٤(ربىرواه البيهقي يف السنن الك) ٢(

 .اختلط ومل تتميز رواية محاد عنه قبل االختالط أو بعده



 
 

 س 
 

٢٥ 

ّوال شك أن العرب يف اجلاهلية عرف عنهم حب اخلمر والتلـذذ بـرشهبا ، وعـدم ّ
مفارقتها هلم يف حرضهم أو سفرهم ويف نوادهيم وحفالهتم، وال تكاد ختلو أشـعارهم 

            نفـوس، ومما يدل عـىل تأصـل حـب اخلمـر ورشهبـا يف أوصافهامن التغني هبا وذكر 
تعتـاد  عة واحدة وإنام كان حتريمها بالتدرج حتىــ اهللا عز وجل مل حيرمها دفأنالعرب 

 وأكثـرهم من أبعد الناس عن رشب اخلمـر إسالمه بعد سكان عمر و. النفوس ذلك
ًانا شافياـــيف اخلمر بي ّم بني لناـالله«:ولـو اهللا ويقـدعـــي. راهية هلاــــك  حتى نزل »ً

    ,  +    *   (   )   !  "  #  $  %  &  'M : قولـــه تعـــاىل

- .     0  /   1   3    2   5  4   6      7     8  9        :   
   ;   <      =   >     ?      @     A   B    C     E   D L)انتهينـــا « :سفقـــال عمـــر  )١
 .)٢(»انتهينا

 اإلنـاثُ وأد البنات، وهي عادة عرف هبا العرب، لتفضيلهم الـذكور عـىل :ومنها
أمـا البنـات . فهم يعتمدون عىل الذكور يف الصيد والغزو واحلرب والتجـارة وغريهـا

 .يكونوا يعتمدون عليهن يف ذلكفلم 
M  D  C   B  A:  يف قوله تعـاىللإلناثوقد ذكر اهللا عز وجل كراهيتهم 
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 .»٩١-٩٠«سورة املائدة اآلية ) ١(
، والنـسائي )٣٠٤٩(، الرتمذي حـديث)٣٦٧٠(، أبو داود حديث)١/٥٣(رواه أمحد يف املسند) ٢(

 ).٢/٦٩٩(ين يف صحيح سنن أيب داود ، وقد صححه الشيخ األلبا)٥٥٤٠(حديث 
 .»٥٩-٥٨«سورة النحل اآلية ) ٣(



 
 ٢٦ 

 

 


 يـل وكان الرجل منهم يئد ابنته فيحفر هلا احلفرة ثم يضعها فيها وهـي حيـة ثـم هي
، وكنـدة، وبكـر وقـريش، ل الرتاب، وشاعت هذه العادة يف متيم وقـيس وهـذياعليه

ن للسبي، وكذلك خـشية ات ثم تعرض كربت البنإذاوكانوا يئدون البنات خشية العار 
 .الفقر

 من روى ذلك عن عمـر أجدد ابنة له يف اجلاهلية، ومل أنه وأ فقد ذكر سوأما عمر 
 إليهـا أشـار عباس حممود العقاد األستاذلكني وجدت فيام اطلعت عليه من املصادر و
 إذ أصـحابه مـع بعـض ًجالـسا كـان سنـه أ: وخالصتها: يف كتابه عبقرية عمر، فقال

ًاجلاهليـة نـصنع صـنام مـن  كنـا يف: ًضحك قليال، ثم بكى، فسأله مـن حـرض؟ فقـال
ة، فأردت  بكائي فألنه كانت يل ابنأما، وهذا سبب ضحكي، نأكلهالعجوة، فنعبده، ثم 

 الرتاب عن حليتـي، فـدفنتها وأدها، فأخذهتا معي، وحفرت هلا حفرة، فصارت تنفض
 ...حية

 يف بنـي عـدي ً مـشتهرا ألن الوأد مل يكـن؛ك العقاد يف صحة هذه القصةوقد شكَّ
 وهـي التـي ،كرب بناتهأ عمر وحفصة أخت اخلطاب التي عاشت منها فاطمة أرسةوال 

بخمـس سـنوات فلـم يئـدها،  لدت حفصة قبل البعثةُ، وقد وباسمها حفص وأبكني 
 فلم يـذكرها أحـد مـن إخواهنـا خبارهاأملاذا انقطعت ..! فلامذا وأد الصغرى املزعومة

 .)١(حد من عمومتها وخاالهتاأ، وال وأخواهتا
 ومـا ،اعهـابتأبالوثنية ومقاومة دعـوة التوحيـد و سوعىل الرغم من متسك عمر 
م شعائر َّنه كان ممن يعظأ إالا من عادات اجلاهلية السيئة روي من تعاطيه اخلمر وغريه

 عليه الـسالم عـىل الـرغم إبراهيم وهذا مما بقي من ملة اخلليل ،اهللا ويعرف هلا فضلها
                                                                                                                         

 ).٢٢٢،٢٢١(عبقرية عمر ص )١(



 
 

 س 
 

٢٧ 

ظمـون البيـت احلـرام، من تفاوتـه يف النفـوس، فقـد كـان القرشـيون يف اجلاهليـة يع
 .)١(دي وهيدون اهلةواملزدلفجون ويقفون بعرفة ويطوفون به وحي

 عن نذر كان نذره يف اجلاهليـة وهـو أنـه ص النبي إسالمه بعد سفقد سأل عمر 
 .)٢( يويف بنذرهأن ص يعتكف ليلة يف املسجد احلرام يف اجلاهلية، فأمره النبي أننذر 

 

 : بالرعي والتجارةس عمله* 
            بـالرعي والتجـارة مـن املهـن الفاضـلة التـي عرفـت عنـد العـرب إن االشتغال

     . ممـن عمـل برعـي الغـنمصيف اجلاهلية واإلسالم، وكان أفضل اخللق نبينـا حممـد 
 .)٤(»ألهل مكة )٣(كنت أرعاها عىل قراريط«:صقال 

 وأصبحت من قبائل العـرب التـي امتـازت ،وأما التجارة فقد اشتهرت هبا قريش
لـذهب والفـضة  الثـروة املاليـة مـن امن مظـاهرهعىل غريها بالغني والثراء الذي كان 

 .وغريها من األقمشة والعطور إضافة إىل اإلبل والغنم واخليل
 يف قريش من يمتلك ثروات هائلة كالوليد بن املغـرية، وعبـد اهللا ظهرولذلك فقد 

 . سفيان بن حرب، وهاشم بن عبد منافبن أيب ربيعة، وعبد اهللا بن جدعان، وأيبا
 وهـي ،وز وشدة العيش وقـسوته فقد عاش يف صغره حياة الفقر والعس عمر أما

بعـد عـن حـب ألية، ووؤًشد حتمـال للمـسأ مقاومة للصعاب، وأكثرحياة جتعل الفرد 
الدعة والراحة والرتف، وها هـو يـصف حيـاة الفقـر والـشدة التـي كـان يعيـشها يف 

                                                                                                                         

 ).٢/١٧٨،١٧٥،١٧٤(البداية والنهاية : انظر) ١(
 ).٢٠٣٢( رواه البخاري حديث) ٢(
 ).٤/٤٤١(تح الباريف. جزء من الدينار أو الدرهم: قراريط) ٣(
 ).٢٠٥٠(م حديث ، ومسل)٢٢٦٢(رواه البخاري، حديث ) ٤(



 
 ٢٨ 

 

 


  : فقال. ، ووقف ووقف الناس)١( بشعب ضجنانس َّ حيث مر،اجلاهلية وعمله بالرعي
خـبط عليهـا مـرة أ، ًغليظـا ًفظـا يف إبل اخلطاب، وكان وأنا املكان، لقد رأيتني يف هذا

 اليوم يرضب الناس بجنبايت ليس فوقي منهم أحـد، ثـم أصبحت، ثم أخرىحطب أو
 :ل هذا البيتَّثَمت

 
 

 )٢(دـال والولــى املــفنـه ويـى اإللــقـيب هــتـاشــشــى بــقـرى تبـيء مما تــال ش

 

عنـد هجرتـه يمتلـك ثـروة  س فقـد كـان ،هلية بالتجارة يف اجلاسواشتغل عمر 
واهللا :  مكـة بعـد هجرتـهإىل الرجوع أراد ام ربيعة حينأيب لعياش بن سكبرية، فقد قال 

         ً قـريش مـاال، فلـك نـصف مـايل، وال تـذهب معهـام، أي مـعأكثر ملن ينأنك لتعلم إ
 .)٣( جهل واحلارث بن هشامأيب

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

كم عىل طريق املدينة، تعـرف اليـوم ٥٤حرة شامل مكة، يمر الطريق غرهبا عىل مسافة : ضجنان) ١(
 ).١٨٣(معجم املعامل اجلغرافية يف السرية ص/البالدي. بحرة املحسنية

وهـو حـسن لغـريه ، )٢/٢٢١(ابن شبه يف تاريخ املدينـة ) ٣/٢٦٦(رواه ابن سعد يف الطبقات) ٢(
 .بطريقيه

 .وسنده صحيح)  ٢/١٢٩( يف السرية النبوية البن هشام كامرواه ابن إسحاق) ٣(



 
 

 س 
 

٢٩ 

 : بالسفارةس قيامه
 ت وقعإذاً قريشا كانوا أناجلاهلية، وذلك   السفارة يفإليه كانت س عمر أنروي 

 فـاخرهم أو )١(ن نـافرهم منـافرإً بينهم وبني غـريهم بعثـوه سـفريا، وأوبينهم حرب، 
ًمفاخر رضوا به، وبعثوه منافرا ومفاخرا ًً )٢(. 

ذه  احـتامل تكليـف قـريش عمـر هبـأن إالن ورد من طرق ضـعيفة إوهذا اخلرب و
 وذلك ملا له مـن مكانـة عاليـة ومنزلـة رفيعـة يف ،ً جدا واردأمراملهمة العظيمة واهلامة 

ُ من صفات خلقية قوية وخلقيـة سز به َّ وملا متي،قريش، وما كان ألبيه وجده من مكانة َ
 . وما اتصف به من رجاحة العقل وصواب الرأي،محيدة
 
 

                                                                                                                         

ُنافره فنفره، ينفر بالضم، إذا غلبه: املفاخرة واملحاكمة، يقال: ُاملنَافرة) ١( النهاية يف غريب احلـديث . َ
 ).٥/٩٣(واألثر

 . وسنده ال يصح، )٢٤/١١٧(رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق) ٢(



 
 ٣٠ 

 

 


   : سإسالمه* 
 احلبشة والتي إىل األوىل بعد اهلجرة س عمر سالمإ رمحه اهللا تعاىل إسحاقذكر ابن 

 .)١(كانت يف شهر رجب من السنة اخلامسة للبعثة
 .)٢( كان يف السنة السادسة من البعثةس إسالمه أنوروي 

 شهد ما تعرض له عمر من رضب قـريش ب ابن عمر أن )٣(وثبت يف الصحيح
ثة بسنتني ألن عمره كـان ولد بعد البعبسلم وعقل بذلك، وعبد اهللا بن عمرأله ملا 

ًيوم غزوة أحد أربعة عرش عاما، وكانت أحد بعد البعثة بـستة عـرش عامـا، ًُ  فـإذا كـان ُ
 ابن عمر ثالث سـنوات، وهـو  عمر يف السنة اخلامسة من البعثة يكونسإسالم عمر 

ًسن ال يعقل فيه الطفل غالبا، والذي أرى أنه أقرب للصواب أن يكون إسالم عمـر يف 
 .لسادسة أو السابعةالسنة ا

 

 فقد وردت نصوص عديدة خمتلفة مـن طـرق ضـعيفة وهـي سأما كيفية إسالمه 
 القرآن وتأثره به، وأما الروايـات  كان بسبب سامعهسبمجموعها تفيد أن إسالم عمر 
 :افأذكر منها اثنتني، أبدأ بأشهرمه

 
 
 

                                                                                                                         

جعل ابن إسحاق إسالم عمر : ، وقال ابن حجر رمحه اهللا)١/٤٢٢(م يف السرية النبوية ابن هشا) ١(
بعد هجرة احلبشة، وقد ذكر من وجه آخر أن إسـالمه كـان عقـب هجـرة احلبـشة األوىل، فـتح 

 ).٧/١(الباري
 .، من طريق الواقدي)٣/٢٧٠،٢٦٩(ابن سعد يف الطبقات) ٢(
 ).٣٨٦٥(صحيح البخاري حديث: انظر) ٣(



 
 

 س 
 

٣١ 

  :الرواية األولى
 فلقيه رجل من بني زهـرة، ًمتقلدا السيف، خرج عمر:  قالسعن أنس بن مالك 

من يف بنـي هاشـم وكيـف تـأ: ًقتل حممدا، قالأن أأريد : ل تعمد يا عمر؟ فقاأين: قال
 قد صبوت وتركت دينك الـذي إالما أراك : ًوبني زهرة، وقد قتلك حممدا؟ فقال عمر

وأختـك قـد صـبوا وتركـا  ختنك إنأفال أدلك عىل العجب يا عمر؟ : أنت عليه، قال
 وعنـدمها رجـل مـن املهـاجرين أتامهـاً عليه، فمشى عمر ذامرا حتى نتدينك الذي أ

مـا :  عمر توارى يف البيت، فدخل عليهام، فقـالَّيقال له خباب، فلام سمع خباب حس
ًمـا عـدا حـديثا :  فقـاال،»طـه«يقرؤون كانوا : قالالتي سمعتهاعندكم؟ )١(هذه اهلينمة
 كـان احلـق يف إنأرأيت يـا عمـر :  له ختنهفلعلكام قد صبومتا، فقال:  قال.حتدثناه بيننا
 غري دينك؟
ًفوثب عمر عىل ختنه، فوطئه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجهـا : قال ً

 كان احلـق يف غـري إنيا عمر : ، فدمي وجهها، فقالت وهي غضبى)٢(فنفحها بيده نفحة
:  قـال، يـئس عمـرً حممـدا رسـول اهللا؟ فلـامأنشهد  اهللا وأإالله إ ال أن شهدأ! دينك؟
:  فقالـت أختـه،وكان عمر يقرأ الكتب:  قال، هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأهأعطوين

ثم فتوضأ فقام عمر : قال،  توضأأوقم فاغتسل ف املطهرون، إالإنك رجس، وال يمسه 
'  )  (  *  +   ,      -   .  /  M : قولـهإىلحتى انتهى » طه« خذ الكتاب، فقرأأ

1  0L)دلوين عىل حممد، فلام سمع خباب قول عمر خـرج :عمر  فقال،)٣        

                                                                                                                         

 ).٢/٢٩٠(النهاية يف غريب احلديث. الكالم اخلفي الذي ال يفهم: َاهلينمة) ١(
 ).٥/٨٩(النهاية يف غريب احلديث . الرضب والرمي: ْالنَفح) ٢(
 .»١٤«سورة طه اآلية ) ٣(



 
 ٣٢ 

 

 


                  لـك ص تكـون دعـوة رسـول اهللا أنأبـرش يـا عمـر، فـإين أرجـو :  فقال،من البيت
: ، قـال» بعمـرو بـن هـشامأو بعمـر بـن اخلطـاب اإلسـالماللهم أعز «:ليلة اخلميس
 :قـال. ر حتـى أتـى الـدارفانطلق عمـ.  يف الدار التي يف أصل الصفاصورسول اهللا 

 فلـام رأى محـزة ،ص مـن أصـحاب رسـول اهللا وأناسوعىل باب الدار محزة وطلحة 
ًنعم فهذا عمر، فإن يرد اهللا بعمر خـريا يـسلم، ويتبـع :  محزة من عمر، قالالقومَوجل 
، إليـه يـوحى داخـل صًغري ذلك يكون قتله علينا هينا، والنبي يرد ن إ و،صالنبي 

أما «: فقال، عمر، فأخذ بمجامع ثوبه، ومحائل السيفأتى حتى ص فخرج رسول اهللا
ً منتهيا يا عمر حتى ينزل اهللا بك من اخلزي والنكال ما أنزل بالوليـد بـن املغـرية، أنت

أشـهد : ، فقـال عمـر»أعز الدين بعمر بـن اخلطـاباللهم اللهم هذا عمر بن اخلطاب 
 .)١(اخرج يا رسول اهللا:  وقال، فأسلم،نك رسول اهللاأ

  :الثانيةالرواية 
 ، هباُّ وأرسأحبهاً مباعدا، وكنت صاحب مخر يف اجلاهلية لإلسالمكنت : قال عمر

عند دور آل عمـر بـن عبـد بـن  )٢(وكان لنا جملس جيتمع فيه رجال من قريش باحلزورة
: قـال يف جملـسهم ذلـك، فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئـك: عمران املخزومي، قال

                                                                                                                         

ســعد يف بـن  ا، ورواه)٤٢٦-١/٤٢٣(يف الـسرية النبويــة البـن هــشامكــام رواه ابـن إسـحاق ) ١(
، وأبـو يعـىل كـام يف )٢٢٤-٢/٢٢٢(ن شـبه يف تـاريخ املدينـة، واب)٢٦٩-٣/٢٦٧(الطبقات

كلهم من طريق إسحاق بن يوسف ) ١/١٢٣(، والدارقطني يف السنن)٤٢٣٠(املطالب العالية 
لـه أحاديـث ال : األزرق عن القاسم بن عثامن البرصي، والقاسم بن عثامن قـال عنـه البخـاري

ق بمتن حمفوظ، وبقصة إسالم عمـر وهـي حدث عنه إسحاق األزر: وقال الذهبي. يتابع عليها
 . فاألثر ضعيف من هذه الطريق). ٣/٣٧٥( ميزان االعتدال. ًمنكرة جدا

َاحلزورة) ٢( هي ما يعرف اليوم باسم القشاشية، مرتفع يقابل املسعى من مطلع الـشمس كـان وال : َ
 ).٩٨(عاتق البالدي يف معجم املعامل اجلغرافية ص. ًيزال سوقا من أسواق مكة



 
 

 س 
 

٣٣ 

َّين جئت فالنـا اخلـاملو أ: ًيه منهم أحدا، فقلتفجئتهم فلم أجد ف ر وكـان بمكـة يبيـع ً
لـو :  فقلـت،فخرجت فجئته فلم أجده: قالً عنده مخرا فأرشب منها، أجد لعيل ،اخلمر

 أطـوففجئـت املـسجد أريـد أن : قـالً جئت الكعبة فطفت هبا سـبعا أو سـبعني، أين
 استقبل الشام وجعـل الكعبـة  قائم يصيل، وكان إذا صىلصبالكعبة، فإذا رسول اهللا 

، والركن اليامين، فقلت حني األسودالركن : الركننيبينه وبني الشام، وكان مصاله بني 
 لـئن دنـوت منـه: سمع ما يقول، فقلتأ استمعت ملحمد الليلة حتى أينواهللا لو : أتيته
 ًستمع منه ألروعنه، فجئت من قبل احلجر، فدخلت حتت ثياهبا فجعلت أميش رويـداأ

 إال حتى قمت يف قبلته مستقبله ما بيني وبينه ، قائم يصيل يقرأ القرآنصورسول اهللا 
 فلـم ،اإلسـالم له قلبي، فبكيـت ودخلنـي َّفلام سمعت القرآن رق: قالثياب الكعبة، 

 انـرصف إذا صالته، ثم انرصف، وكـان صًأزل قائام يف مكاين حتى قىض رسول اهللا 
 ثـم يـسلك بـني دار )١(نت طريقه حتى جيزع املـسعى حسني، وكا أيبخرج عىل دار ابن

عبد املطلب، وبني دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهري، ثم عىل دار األخنس  عباس بن
                نـبن رشيق حتى يدخل بيته، وكان مسكنه يف الدار الرقطاء التي كانت بيدي معاوية ب

أزهـر أدركتـه، ابن دار عباس ودار  دخل بني إذافتبعته حتى : س أيب سفيان، قال عمر
 أين إنـام تبعتـه ألوذيـه، ص حيس عرفني، فظن رسـول اهللا صفلام سمع رسول اهللا 

جئت ألومن بـاهللا : قلت» بن اخلطاب هذه الساعة؟اما جاء بك يا «:، ثم قال)٢(فنهمني
    هـداك اهللا قـد «: ثـم قـالصمن عند اهللا، فحمد اهللا رسول اهللا به ورسوله، وبام جاء 

                                                                                                                         

َجزع املسعى) ١(  ).١/٢٦٩(النهاية يف غريب احلديث. ًقطعه، وال يكون إال عرضا: َ
 ).٤/١٨٦(القاموس املحيط : انظر. صوت وتوعد وزجر: النهم والنهيم: هنمني) ٢(



 
 ٣٤ 

 

 


    ودخـلص، ثم مسح صدري، ودعا يل بالثبات، ثم انرصفت عن رسول اهللا »يا عمر
 .)١( بيتهص رسول اهللا

 :بعد إسالمه س إيذاء قريش لعمر* 
 :ب قال ابن عمـر ، جهر بدينه عىل مأل قريشاإلسالم يف سوبعد دخول عمر 

 ، اجلمحـيمجيل بن معمـر: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له:  قال، عمرملا أسلم أيب
مـا   غـالم أعقـل كـلوأنا ما يفعل نظرأو فغدوت أتبع أثره، :قال ابن عمر. فغدا عليه

 ؟ صأعلمت يا مجيل أين قد أسلمت، ودخلت دين حممد: رأيت حتى جاءه، فقال له
 حتـى إذا قـام ، رداءه، واتبعه عمر، واتبعت أيبُّجعه حتى قام جيرافواهللا ما ر: قال

 - وهم يف أنديتهم حول الكعبـة-يا معرش قريش:  صوتهعىل باب املسجد رصخ بأعىل
 أسـلمت  قـدكـذب، ولكنـي: خلفهمن عمر يقول  وأ،قد صببن اخلطاب  عمر إنأال 

 يقـاتلهموثـاروا إليـه فـام بـرح . ًوشهدت أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا عبـده ورسـوله
 ،عـىل رأسـه فقعد وقـاموا ،ِحلَ وط: قال،ويقاتلونه حتى قامت الشمس عىل رؤوسهم

لو قد كنا ثالثامئـة رجـل لقـد تركناهـا أن  فأحلف باهللا ، افعلوا ما بدا لكم:وهو يقول
أقبل شيخ من قريش عليه حلة حـربة إذ  عىل ذلك م هفبينام : قال،ان تركتموها لأولكم 

 ،فمـه:  عمر، فقـالصبأ: ما شأنكم؟ قالوا:  فقال، حتى وقف عليهم،وقميص موشى
 أتـرون بنـي عـدي بـن كعـب يـسلمون لكـم ؟ فامذا تريدون،ًارجل اختار لنفسه أمر

:  قـال.ًثوبـا كـشط عنـهكـانوا فو اهللا لكـأنام :  قال، خلوا عن الرجل؟م هكذاهصاحب

                                                                                                                         

 .)١/٤٢٨،٤٢٧(  يف السرية النبويةإسحق كامرواه ابن ) ١(



 
 

 س 
 

٣٥ 

 يا أبت من الرجل الذي زجـر القـوم عنـك بمكـة : املدينةإىل هاجر أنفقلت أليب بعد 
 .)١(سهميذاك أي بني العاص بن وائل ال:  فقال؟يقاتلونكيوم أسلمت وهم 

ً وحثه قريـشا عـىل تـرك عمـر ، بمنزلة عمر وقبيلتهالعاص بن وائل تذكري أنغري 
 عىل نفسه مـنهم، س فيام بعد، وخوف عمر سً مل يمنع قريشا من مالحقة عمر ،وشأنه
         جاءه العـاص بـن وائـل الـسهمي إذً يف الدار خائفا، سبينام عمر : ببن عمر  قال

 وهم حلفاؤنـا ، وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهمأبو عمرو عليه حلة حربة
ال : ، قـالأسـلمت نإم قومك أهنم سيقتلوين عز: ما بالك؟ قال:  لهيف اجلاهلية، فقال

 فخرج العاص فلقـي النـاس قـد سـال هبـم الـوادي، ، قاهلا أمنتأن، بعد إليكسبيل 
َّ سـبيل إليـه، فكـر ال: الذي صبأ، قالنريد هذا ابن اخلطاب : أين تريدون؟قالوا: فقال

 .)٢(الناس
 وذلـك ملنزلتـه ؛ عز ورفعـة ومنعـة لإلسـالم واملـسلمنيسوكان يف إسالم عمر 

مـا : سالعالية وشخصيته املهيبة يف أوساط املجتمع اجلاهيل، قال عبد اهللا بـن مـسعود 
 .)٣(زلنا أعزة منذ أسلم عمر

 يعـز أن صة نبيه  لدعو تعاىل استجابة من اهللاس وكانت تلك العزة بإسالم عمر
وكـان : ، قـالس بأيب جهل أو عمر بـن اخلطـاب إليهاهللا دينه وينرصه بأحب الرجلني 

 .)٤(أحبهام إليه عمر
 

                                                                                                                         

 .، وغريه وسنده صحيح)٢/١٩٣(يف السرية النبوية البن هشام كام رواه ابن إسحاق ) ١(
 ).٣٨٦٤ ( ديثرواه البخاري ح) ٢(
 ).٣٦٨٤ (ديثرواه البخاري ح) ٣(
 .وصححه الشيخ األلباين) ٣٦٨١(رواه الرتمذي حديث ) ٤(



 
 ٣٦ 

 

 


   :س هجرته* 
 وذلـك بعـد ،ِ من قبل مرشكي قريشلإليذاء إسالمهض بعد َّ تعرس عمر أنتقدم 

مي، فلـام  العاص بن وائل الـسهأجاره ومل يكف عنه املرشكون حتى ،إسالمه أعلن أن
        عـىلاألولـني من املهاجرين س املدينة كان إىل باهلجرة ص عز وجل لرسوله أذن اهللا

بـن  الرغم من منزلتـه ومكانتـه بمكـة التـي تنكـر هلـا القرشـيون بعـد إسـالمه، قـال
 فـأمهم سـامل مـوىل أيب موضع بقبـاء، )١(العصبة األولونملا قدم املهاجرون : بعمر

 .)٢(ًآناكان أكثرهم قروحذيفة 
 .)٣(س أن فيهم عمر بن اخلطاب: ويف رواية عند البخاري

 صً مستخفيا كاملهاجرين قبله واملهـاجرين بعـده ومـنهم رسـول اهللا س وهاجر
 .سوأبو بكر 
 املدينة أنا وعياش بـن إىلاتعدت ملا أردنا اهلجرة :  وهو حيكي قصة هجرتهسقال 

، فـوق )٤(تناضب من أضاة بني غفـارأيب ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل السهمي ال
                                                                                                                         

ًكانت العـصبة أرضـا زراعيـة : مكان كان من منازل بني جحجبا باملدينة، قال البالدي: ُالعصبة) ١(
معجم املعامل اجلغرافية .  قباء مما ييل قربان أو كذا قيل يلمعروفة إىل عهد قريب، وهي من جهات

معجـم . ، وبنو جحجبا بطن من األوس من بني عـوف بـن عمـرو)٢١٠(يف السرية النبوية ص
 ).١/١٦٨(قبائل العرب

 ).٦٩٢(رواه البخاري حديث ) ٢(
 ).٧١٧٥(رواه البخاري حديث ) ٣(
ة أرض متـسك املـاء، فيتكـون فيهـا الطـني، ُالتناضب وأضاة بني غفار موضـع واحـد، األضـا) ٤(

شجرات يف هذا األضاة، وهي ال زالت مشاهدة عىل جانب وادي رسف الشاميل إىل : والتناضب
... ًجوار قرب أم املؤمنني ميمونة، وقد صارت التناضب واألضاة أرضا زراعية لناس مـن حليـان

معجـم املعـامل اجلغرافيـة . كـةًكـيال مـن م) ١٣( وقد قام بجانبها الغريب اليـوم حـي عـىل بعـد
 ).٦٥،٦٤(ص



 
 

 س 
 

٣٧ 

 افأصـبحت أنـ: أينا مل يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه، قـال: رسف، وقلنا
 .)١(فتن فافتتنووعياش بن أيب ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام، 

 . عدد من قرابته وحلفائهم وعددهم عرشونسوحلق بعمر 
 مصعب بن عمري وابن - املدينةيعني- من قدم عليناأول: سقال الرباء بن عازب 

 ثـم قـدم عمـر بـن ، يقرئان الناس، فقدم بالل وسعد وعامر بن يارسا مكتوم، وكانأم
 .)٢( صاخلطاب يف عرشين من أصحاب النبي 

 هاجر عالنية وهي رواية مشهورة ولكنهـا مل تـأت مـن س عمر أنوجاء يف رواية 
ـَّ باهلجرة، تقلَّ ملا همس عمر أنطرق ثابتة، وفيها   وانتـىض يف ب قوسـه،د سيفه، وتنكَّ

، ومىض قبل الكعبـة، واملـأل مـن قـريش بفنائهـا، فطـاف )٣(تهًيده أسهام، واخترص عنز
ًبالبيت سبعا متمكنا  ،ً املقام فصىل متمكنا، ثم وقف عىل احللق واحدة واحـدةأتى ثم ،ً

 وأ أمـهلـه  تثكأن أراد هـذه املعـاطس، مـن إالشاهت الوجوه، ال يرغم اهللا : قال هلمف
 قـوم إالفام تبعه أحـد : رمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي، قال عيلي أويؤتم ولده 

 .)٤(من املستضعفني علمهم وأرشدهم ومىض لوجهه
                                                                                                                         

ــحاق) ١( ــن إس ــام يف رواه اب ــشام  ك ــن ه ــة الب ــسرية النبوي ــعد)٢/١٢٩(ال ــن س ــات يف ، اب  الطبق
، )٣/٢٧٢( املعرفة والتاريخ يف ، والفسوي)٢/٢٢٨(تاريخ املدينة يف ، وابن شبه)٣/٢٧٢،٢٧١(

 .ق ابن إسحاق، وغريهم، وسنده صحيح من طري)١/٢٥٩،٢٥٨(والبزار يف املسند 
 ).٣٩٢٥(ديثرواه البخاري ح) ٢(
 ).٢/٣٦( النهاية يف غريب احلديث.أمسك عنزته بيده، وهي تشبه العكازة: أي: اخترص عنزته) ٣(
 ثالثـة سناداإل، ويف )١/٨١٩(أسد الغابة يف ، ابن األثري)٤٤/٥١(رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق) ٤(

وأشـار الـدكتور أكـرم ). ٤٣،٤٢(صلأللبـاين  والـسرية دفاع عن احلديث النبوي:  انظر.جمهولني
وهذه القصة مل يذكرها ). ١/٢٠٦(العمري يف كتابه السرية النبوية الصحيحة إىل ضعف هذه القصة

ابن إسحاق وابن هـشام وابـن كثـري والـذهبي يف الـسرية وابـن حجـر يف : أحد من أهل السري مثل
 .ساإلصابة يف ذكرهم هلجرة عمر 



 
 ٣٨ 

 

 


   العطــاء فــرض سفلــام فــرض عمــر   ابنــه عبــد اهللا،سوممــن هــاجر مــع عمــر 
 ئة،  ومخـسامآالف ثالثـة ب ، وفـرض البـن عمـرآالف أربعـة األولنيللمهاجرين 
 هـاجر بـه أبـواه، إنـام: ؟ فقـالآالفهو من املهاجرين، فلم نقصته من أربعة : فقيل له

 .)١(يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه
 كـام يف حـديث الـرباء بـن ص  املدينة قبل وصـول النبـيسوكان وصول عمر 

نـه أ س وروي عن عمر ، بعد قدوم عمرصعازب املتقدم الذكر، حيث ذكر وصوله 
     ااسـتبطأنكنـا قـد : إلـيهم صحال املسلمني باملدينة قبل مقدم النبي قال وهو يصف 

 ظهـر احلـرة، فيجلـسون إىل يغدون األنصار يف القدوم علينا، وكانت ص رسول اهللا
:  منازهلـا، قـال عمـرإىلحتى يرتفع النهار، فإذا ارتفع النهار ومحيت الشمس رجعـت 

طم من آطـامهم، فـصاح أ عىل أومأ  رجل من اليهود قدإذا صوكنا ننتظر رسول اهللا 
وسـمعت : يا معرش العرب، هذا صاحبكم الـذي تنتظـرون، قـال عمـر: بأعىل صوته

الوجبة يف بني عمرو بن عوف فأخرج من الباب، وإذا املسلمون قـد لبـسوا الـسالح، 
 ذات اليمني، حتـى نـزل يف بنـي صفانطلقت مع القوم عند الظهر، فأخذ رسول اهللا 

 .)٢(عمرو بن عوف
 
 

                                                                                                                         

 ).٣٩١٢(ديثبخاري حرواه ال) ١(
 .ضعفويف سنده ) ١/٤٠٦(املسندز يف رواه الربا) ٢(

             البخــاري يف صــحيحه مــن طريــق عــروة بــن الــزبري عــن سوقــد روى نحــو حــديث عمــر   
 . وأصحابه إىل املدينةص، باب هجرة النبي )٣٩٠٦(حديث. لعائشة 



 
 

 س 
 

٣٩ 

 يف واألنـصار املدينة رشع اهللا له املؤاخاة بـني املهـاجرين صوبعد وصول النبي 
 وهجـرهم أمـواهلم من اهلجرة، وذلك بسبب ما لقيه املهاجرون من فقـد األوىلالسنة 

. األنـصارً فأصـبح لكـل مهـاجري أخـا مـن ، وإصابتهم بـاحلمىوأهليهم ألوطاهنم
 احليـاة بـني االثنـني أعبـاءة والتعاون عىل وترتب عىل املؤاخاة حقوق خاصة كاملواسا

 .وكذلك توارثهام دون ذوي الرحم
 أمـواهلمفلام ألف املهاجرون احلياة يف املدينة، وعوضهم عن بعض ما فقـدوه مـن 

M   ´  ³  ² :بدر ألغى اهللا تعـاىل التـوارث بنـزول قولـه تعـاىل بعد موقعة

  º  ¹  ¸   ¶  µ....L)٢() ١(. 
 بينـه وبـني عمـر بـن ص النبـي آخـىتعددة يف ذكـر مـن وقد جاءت روايات م

 .ساخلطاب 
 وروي أنه آخى .)٣(ب آخى بني عمر وبني أيب بكر الصديق صفروي أن النبي 

 .)٥(، وقيل بينه وبني عويم بن ساعدة)٤(بينه وبني عتبان بن مالك
 

                                                                                                                         

 .»٦«سورة األحزاب اآلية ) ١(
 ).٢٤٧-١/٢٤١(الصحيحةالسرية النبوية : انظر) ٢(
 بـدون )١/١١٧(نـساب األرشاف يف أالبالذريو، )٤/٢٧٤(السرية النبوية يف  ابن هشامذكره) ٣(

 وسـنده )٣/١٦(املـستدرك يف احلاكم و،)٢/٩١(اآلحاد واملثاين يف  ابن أيب عاصم ورواه ،سند
 وبني خارجة بن  آخى بني أيب بكرصذكر ابن إسحاق يف السرية النبوية أن النبي  ، وقدال يصح

 ).٢/١٧١(، السرية النبوية البن هشامبزيد اخلرزجي 
، )٣/٢٧٢(الطبقـات يف ، ابن سعد)٢/١٧٣(السرية النبوية البن هشام كام يف رواه ابن إسحاق) ٤(

 .فاألثر ضعيف. وهو عند ابن إسحاق من غري سند، ورواه ابن سعد من طريق الواقدي
تـاريخ  يف ، ابن شبه)١/٦٩(التاريخ الصغري يف ، البخاري)٣/٢٧٢(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٥(

 .وسنده ضعيف). ٤/٢١١٦( معرفة الصحابة يف ،  أبو نعيم)٢/٢٢٩(املدينة



 
 ٤٠ 

 

 


   .فاهللا اعلم )١( س آخى بينه وبني معاذ بن عفراء:وقيل
 بـني املهـاجرين بعـضهم أوىلنه كانت هناك مؤاخاة أاهللا وقد ذكر ابن حجر رمحه 

حيمـل مـا ورد مـن مؤاخـاة   باملال والعشرية، فعىل هـذاأقوى ألن بعضهم كان ؛ًبعضا
 .)٢(أوىل، وهي مؤاخاة س مع أيب بكرسعمر  صالنبي 

       أنوال شـك .  فلـم يـرد يف حتديـده نـص ثابـتاألنـصار مـن سوأما أخو عمر 
نـه عتبـان بـن أ -علمواهللا أ -، والذي أرجحهاألنصارحد أه وبني  آخى بينصالنبي 
    إىل يتنـاوب معـه النـزول األنـصارنه كان له جـار مـن أ س، ألنه ثبت عن عمر مالك
نـه أ هذا اجلار هو عتبان بن مالك، وذكـر ابـن حجـر أن، ووضح العلامء )٣( صالنبي 

، )٤(كان يل أخ من األنـصار:  قالس  عمرأنورد يف كتاب الصالة من صحيح البخاري 
ِّوفرس بعتبان  .)٥(حه ابن كثري وتابع فيه ابن إسحقَّ وهذا الذي رجُ

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .من رواية الواقدي) ٣/٢٧٢(الطبقات يف رواه ابن سعد) ١(
 ).٧/٢٧١(فتح الباري )٢(
 ).٨٩(رواه البخاري يف الصحيح حديث ) ٣(
: مل أقف عليه يف كتاب الصالة ولكن ورد يف كتاب العلم وغريه بلفـظ، و)٧/٢٧١(فتح الباري) ٤(

 ).٨٩(انظر حديث رقم. كنت أنا وجار يل من األنصار
 ).٢/٣٢٥(السرية النبوية: انظر) ٥(



 
 

 س 
 

٤١ 

 :الماإلسبعد  س عمر* 
 ص وممن شهد هلـم النبـي ، املقربنيص من صحابة رسول اهللا سلقد كان عمر 

 الـصحيحة التـي سـوف يـأيت باألحاديـث وذلك ثابـت ، وصدق اليقنياإليامنبكامل 
 . بمشيئة اهللا تعاىلسم عليها يف ذكر فضائل عمر الكال

 : وحتقيقه التوحيدتباعهاو إيامنه الدالة عىل صدق سومن أقواله وأفعاله 
نك حجر ال تـرض أ ألعلمأما واهللا إين « ويقبله األسودلم احلجرتس وهو يسقوله 

 .)١(»لك ما قبلتكِّ يقبص رأيت النبي أينوال تنفع، ولوال 
 واألوثـان األحجـار بـاهللا وعبـادة اإلرشاك يعلـن براءتـه مـن  بقوله هذاسوهو 

 . اهللا ورسوله والتسليم هلاألوامروالتربك هبا، ويظهر طاعته وانقياده 
        ً لـيس مقيـدا بمعرفـة احلكمـة والـسؤال عنهـا ص للنبـي تباعها أن َّنيَ بسوهو 

طلـق بكـل مـا جـاء عـن  اإليامن امل وطاعة مطلقة مصدرهاتباعا املتبع، ولكنه األمريف 
، فقـد روى اإلمـام أمحـد ، وهذا هو الواجب عىل كل مـؤمن ومؤمنـةصرسول اهللا 

           والكـشف عـن املناكـب وقـد أطـأ اآلنفـيام الـرمالن «: نـه قـالأ سبسنده عن عمر 
             ً ومــع ذلــك ال نــدع شــيئا كنــا نفعلــه عــىل عهــد ،وأهلــه ونفــى الكفــر اإلســالماهللا 

 .)٢(»ص رسول اهللا
        ، ه وجليلـهُ التوحيـد وبعـده عـن الـرشك دقيقـس الدالة عىل حتقيقه األخبارومن 

ــا ثبــت مــن  ــي أنم ــال س عمــر أدرك ص النب ــه، فق ــب وعمــر حيلــف بأبي              يف رك
                                                                                                                         

 ).١٢٧٠( حديثومسلم) ١٥٩٧(ديثرواه البخاري ح) ١(
حه الـشيخ ، وصـح)١٨٨٧(، ومن طريقه أبـو داود)٣١٧(ديث، ح)١/٤٥(مسند اإلمام أمحد) ٢(

 صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجالـه ثقـات رجـال الـشيخني : األلباين، وقال الشيخ شعيب
 .غري هشام بن سعد فمن رجال مسلم



 
 ٤٢ 

 

 


   فواهللا ما حلفت هبـا: س، قال عمر » حتلفوا بآبائكمأن اهللا ينهاكم نإ«:صرسول اهللا 
ً ذاكرا وال آثراص منذ سمعت رسول اهللا ً)١(. 

 

 : في الطاعاتس اجتهاده* 
 كثـري ، كثري فعل الطاعات والقربات من الصالة والصيام والـصدقةسكان عمر 

 اهللا أثنـى وهـي خـصلة ، يداوم عىل قيام الليلس والدعاء هللا عز وجل، فكان الترضع
املقـربني، ه اد ووصف اهللا عز وجل هبـا عبـ،عز وجل عىل من اتصف هبا وداوم عليها

 صسـأل النبـي  )M e  d  c  b  a  `    _  ^  ]  \L٢  :قال تعاىل
 آخـر: متى توتر؟ قال:  الليل، وقال لعمرأول من أوتر: متى توتر؟ فقال: أبا بكر فقال

 .)٣(أخذ هذا بالقوة: خذ هذا باحلزم، وقال لعمرأ: الليل، فقال أليب بكر
 أهلـهأيقـظ كـان مـن آخـر الليـل  اإذ يصيل من الليل ما شـاء اهللا حتـى سفكان 

¡  ¢     £     ¤   M : ثم يتلو هذه اآليـة. الصالة الصالة: للصالة، يقول هلم
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ًذاكرا وال آثرا) ١( النهايـة يف . ًأي ما حلفت هبا مبتدئا من نفيس، وال رويت عن أحد أنه حلف هبـا: ً
ــب احلــديث ــسلم حــديث )٦٦٤٧(ثواحلــديث رواه البخــاري حــدي). ٢/٤١٠(غري ، وم

)١٦٤٦.( 
 .»١٨-١٧«سورة الذاريات اآلية ) ٢(
، وغـريهم وصـححه الـشيخ )١٨٧١(وأبـو يعـىل) ١٢٠٢(، ابن ماجـه)١٤٣٤(رواه أبو داود) ٣(

 ).١/٢٦٩(األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
 .#١٣٢$سورة طه اآلية ) ٤(
 .، وسنده صحيح)١/١١٩(رواه مالك يف املوطأ رواية الليثي) ٥(



 
 

 س 
 

٤٣ 

 البـيض مـن كـل األيام فكان يصوم ، يصوم من التطوع ما شاء اهللاسوكان عمر 
 .)١(شهر

 .)٢( موته بسنتني رسد الصوم قبلس عمر أنوجاء يف رواية صحيحة 
ً أكثر الناس صياما وأكثـر النـاس سرأيت عمر بن اخلطاب : ديرحوقال زياد بن 

 .)٣(ًسواكا
 نتـصدق، أنً يومـا صأمرنـا رسـول اهللا : س فقد قال ،دقاتص كثري السوكان 

ً بكـر إن سـبقته يومـا، فجئـت بنـصف أباسبق اليوم أ: ًفق ذلك ماال عندي، فقلتفوا
 س بكر أبوتى أو: قال.  مثله:قلت» ما أبقيت ألهلك؟«:صاهللا  رسول  يلمايل، فقال

أبقيـت هلـم اهللا : قـال» مـا أبقيـت ألهلـك؟«:صبكل ما عنده، فقال له رسـول اهللا 
 .)٤(ً أبداءيش إىل أسابقكال :  قلت.ورسوله
ً أرضا بخيـرب مل أصـب مـاال أصبت إينيا رسول اهللا، :  فقالصتى عمر النبي أو ً

: قـال، » هبـاتإن شئت حبست أصلها وتصدق:  به؟ قالتأمر فام ،منه عنديقط أنفس 
نـه ال يبـاع وال يوهـب، وال يـورث، وتـصدق هبـا يف الفقـراء، ويف أفتصدق هبا عمر 

                                                                                                                         

 يف ، الطـربي)١/٢١٩(بغيـة الباحـث عـن زوائـد مـسند احلـارث/رواه احلارث بن أيب أسامة) ١(
 .، وهو صحيح)٢/٨٥٨،٨٥٦(مسند عمر بن اخلطاب/هتذيب اآلثار

مــسند /هتـذيب اآلثـار يف ، الطـربي)٩٥٦٤(و) ٨٩٠٧( بــرقماملـصنف يف رواه ابـن أيب شـيبة) ٢(
 .يبة، وسنده صحيح من طريق ابن أيب ش)١/٣١٥(عمر

باالقتـصار عـىل ) ٢/٢٩٥(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٣/٢٩٠(الطبقـات يف رواه ابن سـعد) ٣(
وإسناده متصل ورجاله ثقات سوى أيب هنيك القاسـم بـن حممـد األسـدي، السواك يف الصيام، 

 .مقبول: ، وقال ابن حجر)٥/٣٠٦(ذكره ابن حبان يف الثقات
ــو) ٤( ــذي)١٦٧٨( داودرواه أب ــاين يف ســنن أيب داود َّسحــ، و)٣٦٧٥( ، والرتم ــشيخ األلب نه ال

)١/٣١٥.( 



 
 ٤٤ 

 

 


  القربى، ويف الرقاب، ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف، ال جناح عىل من وليهـا أن
 .)١(يأكل منها باملعروف ويطعم غري متمول

 اهللا عز وجـل، فكـان يـدعو اهللا بجوامـع إىلثري الدعاء والترضع  كسوكان عمر 
بـن سـمع عمـر أ مـا كنـت أكثر«:  ومن دعائه ما رواه أبو العالية رمحه اهللا قال،الدعاء

 .)٢(»اللهم عافنا واعف عنا: يقولاخلطاب 
 .ن يبدل اهللا سيئاته حسناتأوكان يسأل اهللا عز وجل املغفرة و

اللهـم : سمعت عمر بن اخلطاب يقول: و عثامن النهديقال عبد الرمحن بن مل أب
ً كنت كتبت عيل ذنبا أو إثام أو ضغنا فاغفره يل، فإنك متحو ما تشاء وتثبـت وعنـدك إن ًً
 .)٣( الكتابأم

 

 :س علمه وفقهه* 
ًأويت علام كبريا وفقها عظيام، ممن سكان عمر  ًً  س ما اتصف بـه عمـر أن وال شك ً

 وخلـوص العقيـدة مـن الـرشك بأنواعـه والبـدع ،ليقني التام باهللا وااإليامنمن صدق 
         إىل والتقـرب ،مـن حـسن االلتـزام بـشعائر الـدين وما اتصف به كـذلك ،والشبهات

     فقـد شـهد لـه بـذلك . س سـعة علمـه وفقهـه أسـباباهللا تعاىل بأنواع القربـات مـن 
ين ألرى الري خيرج إتى بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فرشبت ح«: فقالص رسول اهللا

                                                                                                                         

 ).١٦٣٢(، ومسلم)٢٧٣٧(رواه البخاري) ١(
 .، وهو صحيح)١١٨-١١٤(رواه اإلمام أمحد يف الزهد ص) ٢(
، وسـنده )١/٢٣٠،٢٢٩(أخبـار مكـة يف ، والفـاكهي)٧/٦٣(التاريخ الكبري يف رواه البخاري) ٣(

 .حسن



 
 

 س 
 

٤٥ 

: فام أولته يا رسـول اهللا؟ قـال: ، قالوا»يف أظفاري، ثم أعطيت فضيل عمر بن اخلطاب
 .)١(»العلم«

       : سومن شهادة الصحابة رضوان اهللا عليهم له بالعلم قول عبـد اهللا بـن مـسعود 
 .)٢( علم عمر هبمعلم عمر يف كفة لرجحوضع  يف كفة ، وأحياء العربلو وضع علم 
 .)٣( عمر كان أعلمنا باهللا، وأقرأنا لكتاب اهللا، وأفقهنا يف دين اهللانإ: وقال

 .)٤( العلمأعشار عمر قد انفرد بتسعة أن كنا نحسب إن: نه قالأ سوروي عنه 
 شـاممت:  رمحه اهللاألجدعن بعدهم، قال مرسوق بن َوشهد له بذلك التابعون وم

 ، وعبـد اهللا، وعـيل، عمرإىل:  إىل ستةفوجدت علمهم انتهى ص رسول اهللاأصحاب 
 .)٥(ومعاذ، وأيب الدرداء، وزيد بن ثابت

ًما رأيت رجال أعلم باهللا، وال أقرأ لكتاب اهللا وأفقه يف دين : وقال قبيصة بن جابر
 .)٦(اهللا من عمر

                                                                                                                         

 ).٢٣٩١(، ومسلم)٨٢(رواه البخاري) ١(
ـــم)٣٢٠٠٣(رواه ابـــن أيب شـــيبة يف مـــصنفه) ٢( ، والطـــرباين يف )٦٠(، وأبـــو خيثمـــة يف العل

): ٨/٣٧٢(، وقال اهليثمـي يف املجمـع )٤٤٩٧(، وعلقه احلاكم عن األعمش)٩/١٦٢(الكبري
 .رواه الطرباين بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غري أسد بن موسى وهو ثقة

، والطــرباين يف )٣١٩٨٨( ابــن أيب شـيبة يف مـصنفه، و)٢/٣٣٦ ( ابـن سـعد يف الطبقـاترواه) ٣(
 .جاله ثقاتروسنده متصل و). ٨٨٠٣(و) ٨٨٠٢(ديث، ح)٩/١٦٠(الكبري

، والـبالذري يف )١٦٣-٩/١٦٢( ، والطـرباين يف الكبـري)٢/٣٣٦(رواه ابن سعد يف الطبقـات) ٤(
 وروايته عنه منقطعة، ، واحلديث من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود)٣/٣٨٨(األنساب

جـامع : انظـر. إن مراسيل النخعي عن ابن مسعود ال بأس هبـا: ونقل العالئي عن البيهقي قوله
 ).١/٨٩(التحصيل

 . صحيحوسند ابن سعد،)٥٩٦٠(، واحلاكم يف املستدرك )٢/٣٥١(رواه ابن سعد يف الطبقات) ٥(
 .ده صحيحوإسنا، )٣١٩٨٧(، )٦/٣٥٥( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ٦(



 
 ٤٦ 

 

 


   ص النبـي أصحاب بلغك اختالف عن إذا: نه قالأوروي عن أيوب السختياين 
 .)١( بكر وعمر فشد يدك به فهو احلق وهو السنةأبافوجدت يف ذلك االختالف 

             علميــة العاليــة فقــد كــان مــن أهــل الفتــوى مــن أصــحابل اسوملكانــة عمــر 
ن ـ مـوىـكـان أصـحاب الفتـ: ه اهللاـدع رمحــــن األجـروق بـال مسـ، قصالنبي 

 بـن كعـب، وأبـو موسـى وأيب وعيل، وابن مسعود، وزيد، ، عمرصأصحاب النبي 
 .)٢(ششعري األ

 رجل علم ناسـخ :تي الناس أحد ثالثة إنام يف: قولهساليامن وجاء عن حذيفة بن 
   ال خيـاف، وأمـري: عمر بن اخلطاب، قـال: ومن ذاك؟ قال: ، قالواالقرآن من منسوخه

 .)٣( متكلفأمحقأو 
مل يكن أحد بعـد :  شديد احلذر يف الفتوى، قال ابن سريين رمحه اهللا تعاىلسوكان 

 أهيـب ملـا ال يعلـم  بعد أيب بكر أهيب ملا ال يعلم من أيب بكر، ومل يكن أحدصبي الن
 .)٤(من عمر

 ومهـا فنـان مل يكـن ، جييدها علم القـراءة والكتابـةسومن العلوم التي كان عمر 
 سرة عمـر جففي قصة ه. اإلسالم وأوائل القالئل من العرب يف اجلاهلية إالجييدمها 

M  u  t  :نـه كتـب بيـده قولـه تعـاىلأهشام بن العاص مع عياش بن أيب ربيعة و
                                                                                                                         

 .، وفيه إهبام شيخ ابن املنذر، وبقية رجاله ثقات)١/٣٥١(رواه ابن املنذر يف األوسط) ١(
 .، وإسناده صحيح)٢/٣٥١(رواه ابن سعد يف الطبقات) ٢(
 عند عبد الـرزاق ، وسنده)١/٧٣(السنن يف ، الدارمي)١١/٢٣١(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٣(

ًبن سريين عن حذيفة، وسنده عند الدارمي رجاله ثقات أيـضا نه من مراسيل اأرجاله ثقات إال 
من رواية ابن سريين إال أنه يرويه عن أيب عبيدة بن حذيفة بن اليامن عـن أبيـه فالـسند متـصل، 

 .فاألثر حسن إن شاء اهللا. مقبول: وأبو عبيدة وثقه العجيل وابن حبان، وقال ابن حجر
 .بسند صحيح )٣/١٧٨،١٧٧(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٤(



 
 

 س 
 

٤٧ 
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  ªL)٢( هشام بن العاص بمكةإىل وبعثها ،)١(. 

 وأحكـام باإلسـالمق ُّ مـا لـه تعلـٍخاصةب بأخبار اجلاهلية و اهتاممسوكان لعمر 
 فجـاء الـشيخ  اجلاهليةأدرك شيخ من بني زهرة كان قد إىل س  عمرأرسلالدين، فقد 

: ال الشيخ، ق اجلاهليةوالد من والد عن س عمر وهو يف حجر الكعبة، فسأله عمر إىل
   صـدقت، ولكـن :  الولـد فعـىل فـراش فـالن، فقـال عمـروأما النطفة فمن فالن، أما

خـربين عـن بنـاء أ: لفلام وىل الشيخ دعـاه عمـر، فقـا قىض بالفراش، صرسول اهللا 
ًإن قريشا تقربت لبناء الكعبـة، فعجـزوا واستقـرصوا فرتكـوا بعـضا يف : الكعبة، فقال ً

 .)٣(صدقت: احلجر، فقال عمر
ِّالعلم صدق احلدس، وهـو علـم جـبيل من سومما اختص به عمر   خلقـي، وقـد ِ

 األمـمنه قد كـان فـيام مـىض قـبلكم مـن إ:  بذلك عن عمر حيث قالص  النبيخربأ
 .)٥( هذه منهم فإنه عمر بن اخلطابأمتي كان يف إننه إ، و)٤(ثونَّدحم

                                                                                                                         

 .»٥٣«سورة الزمر اآلية ) ١(
ــام يف رواه ابــن إســحاق) ٢( ــن هــشام ك ــة الب ــسرية النبوي ــن ســعد)٢/١٢٩(ال ــات يف ، اب  الطبق

ــبه)٣/٢٧٢،٢٧١( ــن ش ــة يف ، اب ــاريخ املدين ــسوي)٢/٢٢٨(ت ــاريخ يف ، الف ــة والت  املعرف
 . ابن إسحاقوغريهم، وسنده صحيح من طريق  )١/٢٥٩،٢٥٨(املسند  يف البزار، )٣/٢٧٢(

الـسنن  يف ، البيهقـي)١/١٥(املـسند يف احلميدي) ٥/١٢٩،١٢٨(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٣(
 .فاألثر صحيح ، وسنده عند عبد الرزاق متصل ورجاله ثقات)٧/٤٠٢( الكربى

ًهم امللهمون، وامللهم هو الذي يلقى يف نفسه اليشء فيخرب به حدسا وفراسة، وهو نوع : ثونَّحمد) ٤(
النهايـة يف غريـب . تص به اهللا عـز وجـل مـن يـشاء مـن عبـاده الـذين اصـطفى مثـل عمـرخي

 ).١/٣٥٠(احلديث
 .ل عن عائشة) ٢٣٩٨(ديث، ومسلم حس عن أيب هريرة) ٣٤٦٩(ديثرواه البخاري ح) ٥(



 
 ٤٨ 

 

 


  :  قـالبعمـر ابن  بذلك، ما رواه س الدالة عىل اختصاص عمر األخبارومن 
 .)١( كان كام يظنإالإين ألظنه كذا : يقول  ليشء قطسما سمعت عمر 

 .)٢( السكينة تنطق عىل لسان عمرأنما كنا نبعد : سوقال عيل 
 .)٣(ً وكأن بني عينيه ملكا يسددهإالما رأيت عمر : س مسعود وقال ابن

: ب ، ما رواه عبد اهللا بن عمرسّولعل مما يلتحق بذلك وهو من كرامات عمر 
َّ بعث جيشا وأمس  عمر بن اخلطابأن  فبينـا عمـر : قـال،ًر عليهم رجال يدعى ساريةً

 ، اجلبل يا ساري اجلبـل فجعل يصيح وهو عىل املنرب يا ساري: قال،ًخيطب الناس يوما
 فـإذا )٤( يا أمري املؤمنني لقينـا عـدونا فهزمنـاهم: فقال،فقدم رسول اجليش فسأله :قال

 ، فأسندنا ظهورنـا باجلبـل فهـزمهم اهللا،بصايح يصيح يا ساري اجلبل يا ساري اجلبل
 .)٥(نك كنت تصيح بذلكإ :بن اخلطابافقيل لعمر يعني 

 .)٦(كان رأي عمر كيقني رجل: اىلوقال طارق بن شهاب رمحه اهللا تع

                                                                                                                         

 ).٣٨٦٦(ديثرواه البخاري ح) ١(
املـصنف يف شـيبة  أيب، ابن)١١/٢٢٢(املصنف يف ، عبد الرزاق)٢/٨٨٥(املسند يف رواه اجلعد) ٢(

 .إسناده قوي: ، قال الشيخ شعيب)١/١٠٦(املسند يف ، أمحد)٣١٩٧٤(
  يف ، الفـسوي)١/٢٤٧(فـضائل الـصحابة يف ، أمحـد)٦/٣٥٤(املـصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٣(

   ، وإسـناد ابـن )٩/١٨٦،١٨٣،١٨١(املعجـم الكبـري  يف ، الطرباين)١/٤٦٢(املعرفة والتاريخ
 .أيب شيبة صحيح

 .فهزمونا: هكذا يف األصل والصواب) ٤(
ــا) ٥( ــصة رواه ــةالق ــة الرابع ــعد الطبق ــن س ــصحابة يف ، أمحــد)٤٩٦-٢/٤٩٥(  اب ــضائل ال                 ف

الـشيخ األلبـاين يف السلـسلة و). ٣/٦( ابن حجـر يف اإلصـابةا وقد حسنه.)٢٧٠-١/٢٦٩(
 ).٥٧(لفرقان صا: انظر. ً وذكرها شيخ اإلسالم مستدال هبا).٣/١٠١(الصحيحة

 .، وإسناده صحيح)٣/٣٦٩(رواه ابن سعد يف الطبقات) ٦(



 
 

 س 
 

٤٩ 

    نـه كـذب فهـو أث بـه ِّدُإن كان أحد يعـرف الكـذب إذا حـ: نه قالأوعن احلسن 
 .)١( بن اخلطابعمر

      ، قـال احلكـم بـن)٢(ف هبا علم القيافةِرُ التي وهبها اهللا تعاىل لعمر وعمالعلوومن 
: فقـال لـه عمـر م عليه،ًكنت قاعدا مع عمر بن اخلطاب، فأتاه رجل فسل:  العاصأيب

 قـال ،ال: بـىل، قـال الرجـل: ال، قال عمـر:  نجران قرابة؟ قال الرجلأهلبينك وبني 
 نجـران أهـلبىل واهللا، أنشد اهللا كل رجل من املسلمني يعلم أن بـني هـذا وبـني : عمر

  نجران قرابة منأهل املؤمنني بىل بينه وبني أمرييا : فقال رجل من القوم. قرابة ملا تكلم
 .)٣(اآلثارمه فإنا نقفو : قبل كذا وكذا، فقال له عمر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، وسنده صحيح إىل احلسن البرصي، ورواه ابـن عـساكر )١٥/٧٥٤(املطالب العالية / رواه مسدد) ١(
 .عن احلسن البرصيمن طريق أشعث ) ٤٤/٢٨١(يف تارخيه 

 ).٩/٢٩٣( لسان العرب .هي تتبع اآلثار ومعرفة شبه الرجل بأخيه وأبيه: القيافة) ٢(
، وسنده عند ابـن )٣/٤٠٤(، والبالذري يف أنساب األرشاف)٣/٢٨٩(رواه ابن سعد يف الطبقات) ٣(

 .فاألثر صحيح. سعد متصل ورجاله ثقات



 
 ٥٠ 

 

 


    :مري المباركالبيت الُع* 
 - مواليـه – بناتـه – أبنـاؤه –زوجاتـه $: سهذه إطاللة رسيعـة عـىل أرسة عمـر 

 .#إماؤه
 

 :س زوجاته* 
 : أربع عرشة امرأة وهنسكان عدد من تزوج هبن عمر بن اخلطاب 

 

 . يف اجلاهليةس كانت زوجته خلزاعية،أم كلثوم بنت جرول ا -١
 

، وهاتـان اإلسـالمً وكانت أيضا زوجة لـه قبـل قريبة بنت أيب أمية املخزومية -٢
، وذلـك )١(MÈ  Ç  Æ    ÅL  : ملا نزل قولـه تعـاىلس عمر امالزوجتان طلقه

 .)٢(بعد صلح احلديبية من السنة السادسة للهجرة
 

 يف هجرتـه س عمر ترافقوهي التي  زينب بنت مظعون بن حبيب اجلمحية، -٣
 .)٣( املدينةإىل

                                                                                                                         

 .»١٠«سورة املمتحنة اآلية ) ١(
M    z  y  x  w :فـأنزل اهللا تعـاىل... ، بلفـظ)٢٧٣٣(ديثرواه البخاري يف الصحيح حـ) ٢(

 |  { ~  }      L  حتى بلغ M È  ÇL  فطلق عمر يومئذ امـرأتني
وأما حتديـد . بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن أمية  له يف الرشك، فتزوج إحدامها معاويةاكانت

وروى البخـاري يف ). ٢٧٣٣( ديثاسم املرأتني فقد أورده البخاري من كالم الزهري، انظر ح
كانـت قريبـة :  قالسًقط موصوال عن ابن عباس حتديد اسم قريبة ف) ٥٢٨٧(ديثالصحيح ح

 .بنت أيب أمية عند عمر فطلقها فتزوجها معاوية بن أيب سفيان
، من غري )٤٤٣-٣/٣٨٧(، والبالذري يف أنساب األرشاف)٨/٨١(رواه ابن سعد يف الطبقات) ٣(

لديـه قال أبو عمر هي زوجة عمر بـن اخلطـاب ووالـدة و: سند، وقال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل
 ).٧/٦٨٠(إلصابة، اعبد اهللا وحفصة



 
 

 س 
 

٥١ 

 سـنة سـبع مـن ستزوجهـا عمـر  األنـصاريةمجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح  -٤
 .)١(اهلجرة ثم طلقها

     طلقهـا زوجهـا عبـد اهللا بـنأن بعـد ستزوجها عمر  )٢(ابنة حفص بن املغرية -٥
 .)٣( عاقر ال تلد طلقهاأهنا ربيعة، فلام عرف عمر أيب

 ويل أن بعـد ستزوجهـا عمـر عاتكة بنت زيد بن عمـرو بـن نفيـل العدويـة  -٦
 بكـر أيب زوجها عبد اهللا بن وفاة بعد األزواج وكانت قد تبتلت وامتنعت من )٤(اخلالفة

، ص تـصيل العـشاء والفجـر يف مـسجد النبـي ل، وكانت عاتكة بالصديق 
     عمـرأنعلـــــمني ختــــرجني وقـد ت:  يكـره خروجهـا، فقـــيل هلـاسوكان عمر 

  :صيمنعـه قـول رسـول اهللا :  ينهاين، قـالأنوما يمنعه : يــكره ذلك ويغار، قالت
 وزوجته عاتكة تصيل معه يف مسجد سن عمر ِعُط وقد » اهللامساجد اهللا إماءال متنعوا «

 .)٥( صرسول اهللا 

                                                                                                                         

، وابـن أيب )٢/١٠٩(وسعيد بن منصور يف سـننه ،  رواية الليثي)٢/٧٦٧(رواه مالك يف املوطأ) ١(
 .، وسنده ضعيف)٤/١٨٠(شيبة يف مصنفه 

 .مل أقف عىل اسمها فيام بحثت) ٢(
 والبيهقـي يف الـسنن ،)٤/١٩٥(، وابن أيب شيبة يف املصنف)٣٧٧(رواه الشافعي يف املسند ص) ٣(

 .، ويف سنده ضعيف، وهو مما يتساهل فيه)٦/٢٧٦(الكربى
 ).٤/٤٣٣(هـ، االستيعاب١٢حدد ابن عبد الرب زواجه منها بسنة ) ٤(
، وليس فيه ترصيح باسم عاتكة بل فيه أن امرأة لعمر )٩٠٠(ديثرواه البخاري يف الصحيح ح) ٥(

سناد متصل رجاله ثقات، وفيـه زيـادة أن عمـر بإ) ٢/٧(ورواه أمحد يف املسند. سبن اخلطاب 
 رواية )١/١٩٨(طعن وهي يف املسجد، وأما حتديد اسمها بأهنا عاتكة، فقد رواه مالك يف املوطأ

 ورواه ابـن سـعد يف منقطـع،، وسنده )١/٤٠(، ورواه أمحد يف املسند ضعف، ويف سنده الليثي
 .، من رواية الواقدي)٨/٢١٧(الطبقات



 
 ٥٢ 

 

 


  د  بعـس تزوجها عمر بن اخلطـاب أم حكيم بنت احلارث بن هشام املخزومية -٧
 .)١( بموقعة مرج الصفر ببالد الشامساستشهاد زوجها خالد بن سعيد بن العاص 

 سنة سبع عـرشة مـن س تزوجها عمر ،لأم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب -٨
 .)٢(اهلجرة

     ،ص القرب من نسب النبـي ب أم كلثوم  من يبتغي من نكاحهس وكان عمر
كـل سـبب ونـسب «: يقـولصهللا سمعت رسول ا! أال هتنئوين؟: ملا تزوجها س قال

 .)٣(» سبب ونسبص سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبني نبي اهللا إالمنقطع 
 

                                                                                                                         

حيث ذكر أن أم حكيم هـي والـدة فاطمـة ابنـة عمـر بـن ) ٥/٥٠(عد يف الطبقاتابن س: انظر) ١(
، وابـن األثـري )١٢٧-٢/١٢٦(، وقد ترجم ألم حكيم ابن عبد الرب يف االسـتيعابساخلطاب 

. ، ومل يـذكروا زواج عمـر منهـا)٨/١٩٣(، وابـن حجـر يف اإلصـابة)٥/٥٧٧(يف أسد الغابـة
 .سعمر وسيأيت ذكر ابنتها فاطمة يف ذكر بنات 

َّمرج الصفر   ُّ . كم بني قريتي الكـوة وغباغـب) ٣٨( سهل واسع جنويب دمشق يبعد عنها حوايل: َ
 ).٢٩٣(الطريق إىل دمشق ص

 شاور العباس بـن عبـد املطلـب سًمن غري سند، وروي أن عليا ) ٢/٤٩٢(التاريخ  يف الطربي) ٢(
رواه . مـر مـن أم كلثـوم يف زواج عشواحلسني بن عيل بـن أيب طالـب وعقيـل بـن أيب طالـب 

وإسـناده رجالـه )٢/٣٤(، ومن طريقه أبـو نعـيم يف احلليـة )٣/٤٤(املعجم الكبري يف الطرباين
  .ثقات، سوى شيخ الطرباين جعفر بن حممد بن سليامن النوفيل مل أجد له ترمجة

ــرزاق) ٣( ــصنف يف رواه عبــد ال ــصور، )٦/١٦٣(امل ــسنن يف وســعيد بــن من        ، )١/١٤٧،١٤٦(ال
املطالـب العاليـة البـن  كام يف املسنده يف ، وإسحاق بن راهوي)٨/٤٦٣(الطبقات يف وابن سعد
حه َّوقـد صـح، )٣/١٤٢(املستدرك، احلاكم يف )٣/٤٥(، والطرباين يف الكبري)٤/١٣٧(حجر

 .بمجموع طرقه) ٥/٥٨(الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة 



 
 

 س 
 

٥٣ 

 اـهـاة زوجـد وفـ بعسا عمر ـ تزوجهفاطمة بنت الوليد بن املغرية املخزومية -٩
، وتربـى ابنهـا عبـد الـرمحن يف حجـر )١(احلارث بن هشام املخزومي بطاعون عمواس

 .)٢ (سعمر بن اخلطاب 
 .)٣(أم هنيدة اخلزاعي -١٠
 .)٤(سبيعة األسلمية -١١

 
 
 

                                                                                                                         

َعمــواس) ١( ــق بيــت املقــدسضــيعة جليلــة عــىل ســتة أميــال مــن ا: ِ معجــم . لرملــة عــىل طري
َّعمواس أو عاموس قرية يف فلسطني قرب القدس: ، ويف املنجد)٤/١٧(البلدان  .)٣٨٠(ص. َ

، مـن غـري )٢/٥١٦(التـاريخ يف من دون إسـناد، الطـربي) ٥/٥(الطبقات يف أورده ابن سعد) ٢(
 ).٨/٧١(اإلصابة: وانظر: من طريق الواقدي) ٣/٢٧٨(املستدرك يف إسناد، احلاكم

قال أبو إسحاق كانت أمه حتت عمـر بـن : قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف ترمجة هنيدة اخلزاعي) ٣(
 حبـان يف ، ابـن )٦/٥٥٩(اإلصـابة. ًونقـل ذلـك أيـضا عـن ابـن حبـان يف الثقـات. اخلطاب
 ).٥/٥١٥(الثقات

 احلديبيـة، وتزوجهـا ذكر الفاكهي أن سبيعة بنت احلارث أول امرأة أسلمت بعد: قال ابن حجر) ٤(
              ).٧/٦٩٢(اإلصابة. عمر بن اخلطاب

M  {   z  y  x  w  أن قولـه تعـاىل): ٥/٧٤( والذي وجدته يف أخبار مكة للفاكهي  
 ~  }       |L  ،نزلت يف سبيعة بنـت احلـارث يـوم احلديبيـة، حلـت مهـاجرة

 .وزوجها اسمه مسافر بن أسلم
عل ذلك واهللا أعلم من كالم ابن حجر، وقـد تـرجم هلـا ابـن وليس فيه ذكر لزواج عمر منها ول  

، ومل يـذكرا زواج عمـر )٥/٤٧٣(، وابن األثري يف أسد الغابة)٤/٤١٤(عبد الرب يف االستيعاب
 .منها

 .مرتوك. والكلبي هو هشام بن حممد. ويف إسناد الفاكهي مبهامن يرويان عن الكلبي عن أبيه  



 
 ٥٤ 

 

 


   .)١( ولدوأم كانت جارية لعمر هناإ :وهي من أهل اليمن، وقيلهلية أو هنية  -١٢
 .)٢( بن عمرو بن عبيد األنصارية اهللاسعيدة بنت رافع بن عبيد -١٣
 .)٣( ولد لعمرأمفكيهة  -١٤

 

  : س هأبناؤ* 
 :فهم سأما أبناؤه 

 زينب وأمه ،س وأرضاه، وهو أكرب ولد عمر س اجلليل اهللا بن عمر الصحايبعبد  -١
 د ـُسوى بدر وأح صع النبي ـن حبيب اجلمحية، شهد املشاهد مـبنت مظعون ب

 .)٤( ص وشهد غزوة اخلندق وما بعدها مع النبي ،ُنه استصغر يوم أحدإحيث 
 .)٥(هـ٧٣ حتى مات سنة املدينة وهو ابن عرش سنني، وبقيإىل وأمهوهاجر مع أبيه 
 مـا مـن :نـه قـالأ ي، فروإليه كان أحب ولد عمر س عبد اهللا أن :وجاء يف رواية

  عبد اهللا إال راجعون إليه وإنا هللا إنا:  عليهأقول أن أحب وأنا إال وال مال وال ولد أهل
 

                                                                                                                         

ولدت له عبد الرمحن األصغر، ويقال كانت : قال املدائني: وقال، )٢/٥٦٤( التاريخ يف الطربي) ١(
ولدت له عبد الرمحن األصغر، وعبد الرمحن األوسـط، وهـي أم : وقال الواقدي: أم ولد، وقال

 .ولد
وقـال ابـن . وأم ولـده، وكانـت ختـدم ابنتـه حفـصة. جارية عمر بن اخلطاب: وقال ابن حجر  

 ).٨/١٠١( اإلصابة. الذي يكنى أبا شحمة، وقيل إهنا هنيةهي أم  عبد الرمحن بن عمر : ماكوال
 ي يف نـسب قـريش، وذكـر أن ولـدها مـن عمـر بـن اخلطـاب عبـد اهللا األصـغرذكرها الـزبري) ٢(

 .)٣٥٠(ص
 .ولدت له زينب: من غري سند، وقال) ٢/٥٦٤(الطربي يف التاريخ ) ٣(
 ).٧/٣٩٢( فتح الباري : وانظر). ١٨٦٨(  مسلم حديثو، )٢٦٦٤( ديث حرواه البخاري) ٤(
مـن كـالم ) ٢/٥٦٤،٥٦٢(التـاريخ يف ، الطـربي)٣٥٠،٣٤٨(نـسب قـريش ص  يف الزبريي) ٥(

 .بن السائب الكلبي الواقدي، وهشام بن حممد



 
 

 س 
 

٥٥ 

 .)١( يبقى يف الناس بعديأن أحببن عمر فإين ا
 .)٢(د اهللا زينب بنت مظعون وأمه هي أم عبعبد الرمحن األكرب -٢
 كلثوم بنـت جـرول اخلزاعيـة، ولـد يف عهـد عمـر، أمأمه و عبيد اهللا بن عمر -٣
     ، ومجاعـة مـن الفـرس ملـا قتـل )٣(نه غزا يف خالفة أبيه، وهو الذي قتل اهلرمزانأوثبت 

 .)٤(تل مع معاوية بصفنيُأبو لؤلؤة والده، وق
قلح، وهـي التـي يلة بنت ثابت بن األوأمه مج، سعاصم بن عمر بن اخلطاب  -٤

، وختاصمت هي وعمر يف عاصم، فقىض أبو بكـر بالنفقـة عـىل عمـر، سطلقها عمر 
 .)٥(وباحلضانة عىل مجيلة

 
 
 
 

                                                                                                                         

 .، وإسناده رجاله ثقات لكنه منقطع)١/٣٠٢(العيال يف رواه ابن أيب الدنيا) ١(
، من كـالم الواقـدي، )٢/٥٦٤،٥٦٣(اريخالت يف ، الطربي)٣٤٨(نسب قريش ص يف الزبريي) ٢(

 .وهشام الكلبي
ًرس يف فتح العراق وأسلم عىل يد عمر ثم كـان مقـيام ُكان من ملوك فارس وأ: اهلرمزان الفاريس) ٣(

 ).٥/٥٤(اإلصابة .ُعنده باملدينة وقتله عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب يوم قتل عمر
ّصفني) ٤( ت من اجلانب الغريب بني الرقة وبالس، وكانت فيـه موضع بقرب الرقة عىل شاطئ الفرا: ِ

: انظـر). ٢/٤١٤(عجـم البلـدانم. هـ يف غرة صفر٣٧ يف سنةشوقعة صفني بني عيل ومعاوية 
 ).٣٥٦،٣٥٥،٣٤٩(نسب قريش ص

 يف ، الـزبريي)٢/٥٦٤(التـاريخ يف الطـربي: ، وانظـر)٥٢(تقدم الكالم عىل هذا األثـر يف ص) ٥(
 ).٣٥٣(نسب قريش ص



 
 ٥٦ 

 

 


   تـويف هـو ،شأمه أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالـب  ،زيد بن عمر بن اخلطاب -٥
 وكـان وايل املدينـة س عبد اهللا بن عمر بـن اخلطـاب ام عليهَّوأمه يف يوم واحد، وصىل
 .)١(يومئذ سعيد بن العاص

 .)٢( ولد لعمرأم هلية وأمه أبو شحمة، األوسطعبد الرمحن  -٦
 .)٣(، ولقبه أبو املجرب ولدأم وأمه األصغرعبد الرمحن  -٧
 .)٤( كلثوم بنت جرولأم أمه ،األصغرزيد  -٨
 .)٥(ُ سعيدة بنت رافع بن عبيد األنصارية،أمه ،األصغرعبد اهللا  -٩

 .)٦(أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ،عياض بن عمر -١٠
 
 

                                                                                                                         

، وعبــد الــرزاق يف )٨/٤٦٤(الطبقــات يف ، ابــن ســعد)٣/٨(املــصنف يف اه ابــن أيب شــيبةرو  )١(
املنتقــي  يف ، ابــن اجلــارود)٤/٧٢،٧١(الــسنن يف ومــن طريقــه النــسائي )٣/٤٦٥( مــصنفه
 ، البيهقي)٤/٣٤٦،٣٤٥(املستدرك يف ، احلاكم)٢/٨٠،٧٩(السنن يف ، الدارقطني)١٤٢(ص
 .ر صححه الشيخ األلباين يف تعليقه عـىل سـنن النـسائي، واألث)٧١-٧/٧٠(السنن الكربى يف 

بنـي  وماتت أم كلثوم وولدها يف يوم واحد، أصيب زيـد يف حـرب كانـت بـني : قال ابن حجر
ً فعـاش أيامـا، وكانـت أمـه  يف الظلمـةعدي، فخرج ليصلح بينهم، فشجه رجل وهو ال يعرفه

 ).٨/٢٩٤(اإلصابة. مريضة، فامتا يف يوم واحد
مـن غـري ) ٣/٣٨٧(أنـساب األرشاف  يف ، البالذري)٣٥٦،٣٤٩(نسب قريش ص يف يالزبري) ٢(

 .سند
 ، الطـربي)٣/٤١٨(أنساب األرشاف  يف ، البالذري)٣٥٦،٣٤٩(نسب قريش ص يف الزبريي) ٣(

 .من غري إسناد ) ٢/٥٦٤(التاريخ يف 
 ).٣٤٩(نسب قريش ص يف الزبريي) ٤(
 ).٣٥٠(نسب قريش ص  يف الزبريي) ٥(
 ).٣٤٩(نسب قريش ص يف زبرييال )٦(



 
 

 س 
 

٥٧ 

 :س بناته* 
 : فهنسأما بناته 

 زينـب بنـت مظعـون وأمهـا ،بحفصة بنت عمر بن اخلطاب أم املؤمنني  -١
، فلـام سً وكانت زوجة خلنيس بن حذافـة الـسهمي ،شوهي شقيقة عبد اهللا بن عمر 

 أنكحتـك شـئت إن: ، فقـالسن عفـان  عـىل عـثامن بـسزوجها عرضها عمر تويف 
 ال أنقـد بـدا يل : سأنظر يف أمري، فلبـث ليـايل، فقـال: حفصة بنت عمر، فقال عثامن

: ً شـيئا، قـال عمـرإليه بكر، فلم يرجع أيب يومي هذا، فعرض عمر حفصة عىل أتزوج
 فأنكحتهـا صفكنت عليه أوجد مني عىل عثامن، فلبث ليايل، ثم خطبهـا رسـول اهللا 

لعلك وجدت عيل حني عرضت عيل حفـصة فلـم أرجـع : أبو بكر، فقال ينفلقيإياه، 
رجع إليك فيام عرضـت إال أين قـد علمـت أفإنه مل يمنعني أن : نعم، قال: إليك؟ قلت

، ولـو تركهــا ص قـد ذكرهــا، فلـم أكــن ألفـيش رس رســول اهللا صأن رسـول اهللا 
 .)١(لقبلتها

                                                                                                                         

 هـو الـذي س، ويف روايـة أن عـثامن  وغـريه)٤٠٠٥(الصحيح حـديث رقـم يف رواه البخاري) ١(
يا عمـر «:  ، فلام أن راح إليه عمر، قالص فبلغ ذلك النبي ،فردهبخطب حفصة من عمر 

سـول اهللا، نعم يا ر: قال» أال أدلك عىل ختن خري لك من عثامن، وأدل عثامن عىل خري له منك؟
 حديث: ، وقال)٣/١١٥(املستدرك يف رواه احلاكم. »زوجني ابنتك، وأزوج عثامن ابنتي«: قال

وإسـناده عنـد املقـديس متـصل ). ١/٤٦٢(املختـارة يف صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه، املقـديس
 .ورجاله ما بني ثقة وصدوق

حيحني بخـالف هـذا مـن أن ما يف الـص: قلت: وقال الذهبي رمحه اهللا يف استدراكه عىل احلاكم  
 . يف الزواج منهاصألنه علم برغبة النبي . عمر هو الذي عرضها عىل عثامن فامتنع



 
 ٥٨ 

 

 


   إحـدى سـنة األوىل ادى يف مجـب ملا بايع احلسن معاويـة لوماتت حفصة 
 .)١( وأربعني سنة مخسإىل بل بقيت :، وقيلوأربعني
وزوجهـا  ، حكيم بنت احلارث بن هشام بـن املغـريةأم أمها ،فاطمة بنت عمر -٢

 .)٢(ابن عمها عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب
 .)٣( ولد لعمر، مل تتزوجأم هلية أمها لعائشة بنت عمر بن اخلطاب  -٣
 كانـت مـع أهنـاًومل أجد ذكرا السم أمها، روي مر بن اخلطاب، صفية بنت ع -٤
 .)٤( يوم خيربصالنبي 
كان اسمها عاصـية، فـسامها ،أمهاً، ومل أجد ذكرا السم بمجيلة بنت عمر  -٥

 .)٥( مجيلةصرسول اهللا 
، األكـرب شـقيقة زيـد ش طالب أيب كلثوم بنت عيل بن أم أمها ،رقية بنت عمر -٦

، وماتـت وهـي عنـده، ودفنـت )٦(نعـيم بـن عبـد اهللا بـن النحـام بن إبراهيمتزوجها 
 .)٧(بالبقيع

                                                                                                                         

 ).٧/٥٨٢(اإلصابة )١(
مجهرة النـسب  يف ، ابن حزم)٣٥٦(نسب قريش ص يف ، الزبريي)٥/٥٠(الطبقات يف ابن سعد) ٢(

 ).١٥١،١٥٠(ص
 ).٣٥٦،٣٤٩(نسب قريش ص يف الزبريي) ٣(
ذكرهـا الطـرباين : وقال ابن حجر. وسنده ضعيف، )٢٤/٣٢٤(املعجم الكبري يف لطرباينرواه ا) ٤(

 ).٥/٤٩٣( أسد الغابة: ، وانظر)٧/٧٤٦( اإلصابة. وتبعه أبو نعيم ثم أبو موسى
، ومل أجد ذكـر اسـم )٧/٥٦٧(  اإلصابة: ، وانظر)٢١٣٩(الصحيح حديث رقم يف رواه مسلم) ٥(

 .ًأمها  أو شيئا عن حياهتا
ــي ) ٦( ــد النب ــد يف عه ــدوي، ول ــام الع ــن النح ــيم ب ــن نع ــراهيم ب َإب ــرةصُ ــوم احل ــل ي    .                             قت

 ).١/١٧٨(اإلصابة
 ).٣٦١،٣٤٩(نسب قريش ص يف ، الزبريي)٥/١٧١(الطبقات يف ابن سعد) ٧(



 
 

 س 
 

٥٩ 

 عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، شـقيقة عيـاض بـن أمها ،زينب بنت عمر -٧
، ثـم )١( سـلول بـنأيبعمر، وزوجها عبد الرمحن بن معمر بن عبد اهللا بن عبـد اهللا بـن 

 .)٢(خلفه عليها عبد اهللا بن عبد اهللا بن رساقة العدوي
  :  بأسرتهس عناية عمر* 

 الـدين أحكـام، يقيم فـيهم أهله شديد العناية والرعاية والرقابة عىل سكان عمر 
 . يلزم بقية رعيتهأنويلزمهم هبا قبل 

 أو -أهلـه إىل هنى الناس عن يشء دخـل إذاكان عمر : بقال عبد اهللا بن عمر 
 نظـر إلـيكم ينظـرون إناملناس  هنيت الناس عن كذا وكذا،واإين:  فقال-أهلهقال مجع 

 برجـل مـنكم أوتـىين واهللا ال إن هبتم هابوا، وإ اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإىلالطري 
 له العقوبة ملكانه مني، فمن شاء فليتقدم، أضعفت إالوقع يف يشء مما هنيت عنه الناس 

 .)٣(ومن شاء فليتأخر
ال ختربه مل : ده قال يل بعض ولإىل بعثني إذاكان عمر : بسلم موىل عمر وقال أ

: ت عمر، فقالـإىل ولد لعبد الرمحن أم، فلعل الشيطان يعلمه كذبه، فجاءت إليهبعثتك 
     ابنـك :  عيـسى؟ قالـتأبـون َوحيـك مـ:  عيسى ال ينفق عيل وال يكسوين، قـالأبا نإ

قل له أجب، وال ختـربه :  فقالإليه؟ فأرسلني أب وهل لعيسى من :عبد الرمحن، فقال
                                                                                                                         

 .مل أجد له ترمجة) ١(
 ، وروى الطـربي يف تارخيـه)٥/١٨(اإلصـابة يف ، ابـن حجـر)٥/٢٤٣(الطبقـات يف ابن سعد) ٢(

، من غري إسناد أن فكيهة موالة عمر ولدت له ابنة اسمها زينب، ونقل عن الواقـدي )٢/٥٦٤(
 .، فتكون هذه أخرى غري ابنة عاتكة بنت زيد، واهللا أعلمسإهنا أصغر ولد عمر : قوله

  أيب شـيبة يف          ، ابـن)٣/٢٨٩( الطبقـات يف ، ابن سعد)١١/٣٤٣( املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٣(
ــصنف ــن شــبه)٦/١٩٩( امل ــة يف ، اب ــاريخ املدين ــبالذري)٢/٣٢٠،٣١٩( ت ــساب، ال   يف األن

 . وسند عبد الرزاق صحيح،)٣/٤٠٤(



 
 ٦٠ 

 

 


   أبـاكجـب أ: فأتيته، وعنده ديك ودجاجة هنديان، فقلـت لـه:  دعوته، قالءيشألي 
 هـذا الـديك إين أعطيـك: دري، قـالأال : وما يريد منـي؟ فقلـت:  املؤمنني، قالأمري

 وأعطـاين، فأخربتـه ال خيرب عمر، أن ختربين ما يريد مني، فاشرتطت أنوالدجاجة عىل 
 ال، أقول أن، فو اهللا ما استطعت أخربته : قال يلس، فلام جئت عمر والدجاجةالديك 
ًديكـا ودجاجـة، : ما رشـاك؟ قلـت: نعم، قال:  قلت؟ًأرشاك شيئا:  نعم، قال:فقلت

و، وجعـل دفقبض بيده اليـرسى عـىل يـدي، فجعـل يـرضبني بالـدرة، وجعلـت أنـ
 هل لعيسى مـن أب :نك جلدير، ثم جاء عبد الرمحن، فقالإ :و، فقالديرضبني، وأنا أن

 .)١(! أبا عيسى؟ هل لعيسى من أبُيكتنى
 

 مل س وتطبيق تعاليم الدين عليهم فإنه أهله يف مراقبة سوبالرغم من رصامة عمر 
ًيوما يقبـل أحـد أبنائـه وقـد   بيته، رآه عيينة بن حصنألهـــــلُخيل من شفقة ورمحة 
و كنـت ؟ ل املؤمننيأمري وأنت أتـــــقبل:  حينو عليه، فقال عيينةوضعه يف حجره وهو

:  عمـرًتى استحلفه ثالثا، فقـالـ ح،اهللا، اهللا: فقال عمر. ً املؤمنني ما قبلت يل ولداأمري
 .)٢(م من عباده الرمحاءــ يرحإنام اهللا إن كان اهللا نزع الرمحة من قلبك؟ نإصنع أفام 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .وسنده صحيح) ٢/٣٢١(تاريخ املدينة يف رواه ابن شبه) ١(
 .، وسنده صحيح)١١/٢٩٩(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٢(



 
 

 س 
 

٦١ 

 : س مواليه* 
 : عدد من املوايل، نذكرهم كالتايلسلقد كان لعمر 

أنـاس مـن  عـرشة مـن إحـدىاشرتاه عمر سنة ن اخلطاب، أسلم موىل عمر ب -١
 .)١( للحج يف تلك السنةس بكر أبوشعريني حني بعثه األ

ًنـه كـان حبـشيا بجاويـاأ، و)٢( اشرتاه من سـوق ذي املجـازسوروي أن عمر  ً)٣( ،
 .)٤(ن بن احلكما عليه مروَّومات وهو ابن مائة وأربع عرشة سنة، وصىل

 .)٥(اجبهموىل عمر، وكان حيرفأ  -٢
 
 
 

                                                                                                                         

، ابـن أيب )٢/١٢٤(التـاريخ الكبـري يف ، البخـاري)١١٧(التاريخ ص  يفرواه خليفة بن خياط) ١(
معرفـة  يف ، أبـو نعـيم)٤/٢٤١(األسـامي والكنـى يف ، احلـاكم)١٢٠(التـاريخ ص يف خيثمـة
، وسنده عند أيب نعيم متصل ورجاله ثقات سوى حممـد بـن إسـحاق فهـو )٢/٢٤٩(الصحابة

 .صدوق فاألثر حسن
 .يق ابن إسحاق، وهو عند احلاكم من غري إسنادوهو عند خليفة والبخاري من طر  

 .من غري سند) ٢/٢٩( رواية الدوري/التاريخ يف ابن معني) ٢(
من أشهر أسواق العرب يف اجلاهلية وال زال موضعه بسفح جبل كبكب من الغرب، : ذو املجاز  

 ).٢٧٩،٢٧٨(ص. معجم املعامل اجلغرافية  .يراه من خيرج من مكة عىل طريق نخلة اليامنية
َبجاوة) ٣( َ َأرض بالنوبة هبا إبل فرهة، وإليها تنسب اإلبل البجاوية، منسوبة إىل البجـاء وهـم أمـم : َ َ َ ُ

ــة ــرب واحلــبش والنوب ــني الع ــة ب ــدان. عظيم ــم البل ــن ورواه).١/٣٣٩(معج ــعد يف اب   س
 .، بإسناد فيه الواقدي)٥/١١(الطبقات

 .من غري سند) ٢/٢٤٩(معرفة الصحابة يف أبو نعيم) ٤(
ــواب: احلاجــب) ٥( ــاموس املحــيط. الب ــم يف واه البخــاري ر).١/٥٤(الق ــصحيح حــديث رق  ال

 ).١٧٥٧(، ومسلم حديث رقم)٣٠٩٤(



 
 ٦٢ 

 

 


  َّ رق فمـن عليـه عمـر فأعتقـهأصـابه )١( من عكأصله ،س موىل عمرمهجع  -٣ ِ، 
 .)٢( شهيد هباأولً، وشهد بدرا وكان اإلسالم إىلوكان من السابقني 

ّهني  -٤ َ اضمم :  وقال له، عىل احلمىس، وهو الذي استعمله عمر سموىل عمر ُ
 .)٣ (الخ... ة املظلوم مستجابة واتق دعوة املظلوم فإن دعو،جناحك عن املسلمني

ًوكـان خازنـا  من جـبالن مـن محري،أصله وهو مالك الدار، مالك بن عياض -٥
 .)٤(لعمر
 .)٥(س  موىل عمر بن اخلطابرافع -٦
 .)٦(س  موىل عمر بن اخلطابذكوان -٧
 .)٧(س موىل عمر بن اخلطابفرقد  -٨
 .)٨(س موىل عمر بن اخلطابفروخ  -٩

ًكنت مملوكا لعمر بن : نه قالأ روي ق الرومي،ب أسأو ،وسق الرومي -١٠
 وليتك أسلمتيا وسق أسلم، فإنك لو : ًاخلطاب، وكنت نرصانيا، فكان يقول يل

                                                                                                                         

ّعك) ١( بطن اختلف يف نسبه فقيل من األزد من القحطانية، وقيل من العدنانيـة، كانـت مـواطنهم : َ
 ).٢/٨٠٢(معجم قبائل العرب. بنواحي زبيد وغريها من مدن اليمن التهامية

ــن ) ٢( ــام يف رواه اب ــحاق ك ــةإس ــسرية النبوي ــعد)٢/٤٢٥(ال ــن س ــات يف ،  اب ، )٢/١٦(الطبق
، )٩/١٩٥(املعجم الكبـري يف ، الطرباين)٧/٣٦٠(املصنف يف ، ابن أيب شيبة)٣/٣٩٢،٣٩١( و

 .فيه ضعفوسنده 
 .وغريمها )٣٨١(املسند ص يف ، الشافعي)٣٠٥٩(الصحيح حديث رقم يف البخاري) ٣(
 . من غري إسناد،)٦/٢٧٤( اإلصابة،)٥/١٢(الطبقات يف عدابن س) ٤(
 .من غري سند) ٥/٢٩٩(الطبقات يف ابن سعد) ٥(
 ).٢/٤٢٦(اإلصابة، )١/٧١(الطبقات يف ابن سعد) ٦(
 ).٥/٢٨٦(اإلصابة، )٧/١٣٠(التاريخ الكبري يف البخاري) ٧(
 ).٥/٣٨٦(اإلصابة يف ابن حجر) ٨(



 
 

 س 
 

٦٣ 

ن ليس عىل دينهم فأبيت عليه، َبعض أعامل املسلمني، فإنه ال يصلح أن ييل أمرهم م
 .)١(عتقنيأ يف الدين، فلام حرض إكراهال : فقال يل

 

 .)٢( س  عمر بن اخلطابسارية موىل -١١
ً حسن العرشة لني اجلانب مع مواليه، معينـا هلـم عـىل فـك رقـاهبم سوكان عمر 

 يدفعها عىل فرتات متفاوتة، أقساط موىل له يكنى بأيب أمية عىل سباملكاتبة، فقد كاتب 
، إليـه، فأخذ عمـر املـال ودفعـه س عمر إىل وقته َّفجاء العبد بجزء من املال حني حل

 .)٣(MQ  P  O  N  M  LL  استعن به يف مكاتبتك وهو يقرأ: وقال له
 هذه الفئة إىل س إحسانهعتق مجيع مملوكيه، وهذا من كامل  الوفاة أسوملا حرضته 

 .ًوعمال بام حض عليه الدين من فك الرقاباملستضعفة، 
            :ال يلـقــن فـ مـن دخـل عـىل عمـر حـني طعـأول أنـا: بن عبـاسـال ابـق
قـض يف أ ومل ،سـتخلف عـىل النـاس خليفـةأ مل ينإً عنـي ثالثـا، حفـظان عباس، ا ابي

 .)٤(الكاللة قضاء، وكل مملوك يل عتيق

                                                                                                                         

 يف ، أبـو نعـيم)٣/١٠٨(املـصنف يف ، ابن أيب شـيبة)٣/٩٦٢(السنن  يف رواه سعيد بن منصور) ١(
 ووسق ذكـره ابـن حجـر يف .أي وهو حيترض: وحرض. وسنده ضعيف، )٩/٣٤(حلية  األولياء
 .باسم أسبق، وذكره يف الطبقة الثالثة الذين ثبتت عدم صحبتهم) ١/١٩٥(اإلصابة

وية بـن أيب سـفيان أقطـع سـارية إن معا: ، وقال)١٣٣( فتوح مرص ص يف ذكره ابن عبد احلكم) ٢(
 .ومل أجد له ذكر فيام سوى ذلك. موىل عمر بن اخلطاب يف الزقاق الذي يعرف بحيز الوز

 .»٣٣«سورة النور اآلية ) ٣(
 البيهقـي ،)١/٣٥٦(األسامي والكنـى يف ، احلاكم)١١٩ ،٧/١١٨(الطبقات يف رواه ابن سعد  

 .بمجموع طرقه، وهو حسن لغريه )١٠/٣٣٠،٣٢٩(السنن الكربىيف 
 يف ، وابـن شـبه)٣/٣٥٣(الطبقـات يف ومن طريقه ابـن سـعد) ٦(املسند ص يف لطياليسرواه ا) ٤(

 .، وسنده صحيح)٣/١٤٠(تاريخ املدينة



 
 

 :س إماؤه* 
 :أما إماؤه فهن

 .)١(يةهل -١
 .)٢(فكيهة -٢
 إىل فخاصـمته ، مجيلةس العجم، فسامها عمر أسامء كان هلا اسم من أمة لعمر -٣
 .)٣( فأقر تسمية عمر هلاصالنبي 

 .سهؤالء الاليت وقفت عليهن ممن ذكرن يف إماء عمر 
 

 :  المعيشية س حياة عمر* 
 بالبساطة وقلة التكلف والبعد عن فتن الـدنيا سلقد اتسمت احلياة املعيشية لعمر 

 : ولذاهتا، ولعلنا نلقي الضوء عىل طبيعة هذه احلياة من خالل ما ييل
 : س منزله* 

: س يف منطقة العوايل، قـال عمـر األوس منازل  باملدينة بجوارسكان منزل عمر 
، وكنـا )٤( يف بني أميـة بـن زيـد وهـي مـن عـوايل املدينـةاألنصاركنت أنا وجار يل من 

                                                                                                                         

 ).٥٠(، ص ستقدم الكالم عليها عند ذكر زوجات عمر ) ١(
 ).٥٠(، صستقدم الكالم عليها عند ذكر زوجات عمر ) ٢(
      ، ومـن طريقـه)٦/٤٣(ي يف إحتـاف اخلـرية املهمـرةريصوذكره البو سندامل يف رواه ابن أيب عمر) ٣(

، وإسـناده صـحيح مـن طريـق ابـن أيب عمـر وصـححه )٨/٣٠١(حلية  األوليـاء يف أبو نعيم
 .البوصريي

. وساألبنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بـن عمـرو بـن عـوف مـن : قال ابن حجر رمحه اهللا) ٤(
  قرى بقرب املدينة مما ييل املرشق، وكانت منازل األوس واسـم اجلـارمجع عالية وهي: والعوايل
=  والعوايل اليـوم حـي ). ٩/٢٨١(ريفتح البا» أوس بن خويل بن عبد اهللا بن احلارث«املذكور

 

٦٤ 
 

 


 



 
 

 س 
 

٦٥ 

ً ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخرب ذلك صنتناوب النزول عىل رسول اهللا  ً
 .)١( نزل فعل مثل ذلكوإذااليوم من الوحي وغريه، 

 ، وروي أن)٢( صول اهللا ـن رسـً كان خطة وإقطاعا مسزل عمر ـ مننإ :لـيـوق
 .)٣( سنة من سني خالفته سكن يف مكة بدار الندوة يفسعمر 
 

 : بالتجارة س عمله* 
 يـشتغل هبـا بعـد ساجلاهليـة كـام تقـدم، وكـان   بالتجـارة يفس  عمـرلقد عمل

ً ثالثـا، س شـعرياأل موسى أبو فقد استأذن عليه ، بنفسهسخرب عن ذلك ، وأإسالمه
 الباب، فلم جيـد س، ثم فتح عمر س  موسىأبو النشغاله، فرجع سفلم يأذن له عمر 

 رجوعه، وعدم انتظاره حتى يفتح لـه، ، فانطلق، فدعاه وسأله عن سببس أبا موسى
 أبـوتأتيني عىل ذلك بالبينة، فـانطلق : كنا نؤمر بذلك، فقال عمر: سفقال أبو موسى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

آثـار . أحياء املدينة، تقع يف اجلهة اجلنوبية الرشقية كـام حـدده عبـد القـدوس األنـصاري من= 
 ).٢٦٧(املدينة ص

 ).٨٩(الصحيح حديث رقم يف البخاريرواه ) ١(
 .، ويف إسناده الواقدي وهو مرتوك)٣/٢٧٢(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(

 سًوذكر السمهودي أن رحبة القضاء التي كانت يف غرب املسجد النـــبوي كانـت دارا لعمـر   
يـسألوا وإال فليه، فإن بلغ ثمنها دينـه وأمر حفصة وعبد اهللا أن يبيعاها عند وفاته يف دين كان عل

فكانـت تـسمى دار . سبني عدي بن كعب حتى يقضوه، فباعوها مـن معاويـة بـن أيب سـفيان 
بيـوت الـصحابة حـول املـسجد : وانظـر). ٢/٦٩٨(وفاء الوفاء. ّالقضاء، أي دار قضاء الدين

 ).١٣٧-١٣٥(النبوي ص
، )٢/١٩٥(األم يف  الــشافعيىمــن غــري ســند، ورو) ٣/٣١٠(خبــار مكــةأ يف رواه الفــاكهي) ٣(

  قـدمس، أن عمـر )٥/٢٠٥(الـسنن الكـربى يف ، والبيهقي)٣/٣١١(أخبار مكة يف والفاكهي
مكة، فدخل دار الندوة يف يوم اجلمعة، وأراد أن يستقرب منها الرواح إىل املسجد، ويف أسنادهيم 

 ذكره: قلت: نه جمهول ثم قال أ)١/٦٩٠(طلحة بن أيب حفصة، نقل ابن حجر يف تعجيل املنفعة 
 .، وبقية رجاله ثقات)٤/٣٩٤(الثقات وانظره يف. ابن حبان يف الثقات



 
 ٦٦ 

 

 


   أصـغرنا أبـو سـعيد إالال يشهد عـىل هـذا : ، وسأهلم فقالوااراألنص جملس إىلموسى 
أهلـاين الـصفق .!؟صعـيل مـن أمـر رسـول اهللا هذا أخفي : س اخلدري، فقال عمر

 .)١(جتارة إىل،يعني اخلروج باألسواق
ملا استخلف عمر أكـل : ل قالت عائشة ، بالتجارة بعد توليه اخلالفةسوعمل 

 .)٣( مال نفسه يف)٢( من املال، واحرتفوأهلههو 
ًنـه جهـز عـريا يف أ كان يبعث بتجارته إىل الشام وهو خليفـة، وسوروي أن عمر 

 . )٤(جتارة له، وبعثها إىل الشام
 : س طعامه وشرابه* 

ً زاهدا يف طعامه مكتفيا بالقليل والغليظ من الطعـام الـذي ال يـصرب سكان عمر  ً
 .عليه الكثري من الناس

 بـسالل سقـدمت عـىل عمـر : ي غلظ طعام عمر وهو حيكسقال عتبة بن فرقد 
طعام أتيتك بـه، ألنـك : ما هذه؟ قلت:  عظام،ما ألوان أحسن وأجيد، فقال)٥(خبيص

رجل تقيض من حاجات الناس أول النهار، فأحببت إذا رجعت أن ترجـع إىل طعـام، 
                                                                                                                         

 ).٢١٥٣(الصحيح حديث يف ، مسلم)٢٠٦٢(الصحيح حديث يف رواه البخاري) ١(
روج للـسوق مـن أجـل الكـسب لعيالـه،  إىل اخلسمر وكان احتياج ع: قال ابن حجر رمحه اهللا  

 ).٤/٢٩٩(والتعفف عن الناس، فتح الباري
َحرف الرجل ألهله واحَرتف كسب وطلب واحتال، وقيل االحـرتاف: افاالحرت) ٢( َ االكتـساب : َ

 ).٣/١٣٠(لسان العرب. ًأيا كان
تـاريخ  يف ، ابـن شـبه)٢/٥٩٧(األمـواله يف ، ابن زنجوي)٣/٣٠٨(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(

 .وإسناده حسن.)٢/٢٦٠(املدينة
وهذا ممـا يتـساهل . منقطع رجاله ثقات، ولكنه ، وإسناده)٣/٢٧٨(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٤(

 .بالتجارة يف اجلاهلية سفيه، وقد جاء ما يؤيده من عمل عمر 
ِخبيص) ٥(  ).٢/٣١١(القاموس املحيط. نوع من احللوى يعمل من التمر والسمن: َ



 
 

 س 
 

٦٧ 

عزمت عليك يـا عتبـة إذا رجعـت : فتصيب منه، فقواك، فكشف عن سلة منها، فقال
 يصلحك يا أمري املـؤمنني والذي: ت كل رجل من املسلمني مثل السلة، فقلتإال رزق

 ثريـد )١(فال حاجة يل فيه، ثم دعا بقـصعة: قال.  مال قيس كلها ما وسع ذلكأنفقتلو 
ًخبزا خشنا وحلام غليظا، وهـو يأكـل معـي أكـال شـهيا، فجعلـت  ً ً ًً  البـضعة إىل أهـويً

البضعة من اللحم أمضغها فال أسـيغها، فـإذا ًالبيضاء أحسبها سناما فإذا هي عصبة، و
مـن نبيـذ قـد كـاد يكـون  )٣( والقصعة، ثم دعا بعس)٢(هو غفل عني جعلتها بني اخلوان

 يا عتبة، أتسمع:  فرشب، ثم قالأخذهسيغه، ثم أكاد أارشب، فأخذته وما : ًخال، فقال
 وأمـا املـسلمني، ا، فلمن حرضنا من آفاقياهبً ننحر كل يوم جزورا، فأما ودكها وأطإنا

عنقها فآلل عمر يأكل هذا اللحم الغليظ، ويـرشب هـذا النبيـذ يقطعـه يف بطوننـا أن 
 .)٤(يؤذينا
 قدم رسول سلمة بن قيس األشجعي الذي بعثه سلمة بالبـشارة بفـتح بعـض وملا

 مواله يرفأ، ويعاونه يطعم الناس باملدينة س وجد عمر ، عمرإىلمدن فارس وبالغنائم 
ً حجرة من الدار، فدخلها، فقمت مليا حتى ظننـت إىلًعمر دارا ثم انتهى فدخل : قال
 ،فادخـلوعليـك، : السالم عليـك، فقـال:  املؤمنني قد متكن يف جملسه، فقلتأمريأن 

ّ إيل الـذي كـان )٦( فلـام رآين نبـذ، أخـرى)٥(ًفدخلت، فإذا هو جالس عىل وسادة مرتفقا
                                                                                                                         

َالقصعة) ١(  ).١١/١٩٣( لسان العرب.اإلناء الضخمة التي تشبع العرشة: َ
َاخلوان) ٢(  ).٢/٨٩( النهاية يف غريب احلديث. ع عليه الطعام عند األكلما يوض: ِ
 ).٣/٢٣٦(املصدر السابق. القدح الكبري: ُالعس) ٣(
 .وإسناده صحيح)٤٤/٢٩٦(تاريخ دمشق يف ، ابن عساكر)٢/٣٦٥،٣٦٤(الزهد يف رواه هناد) ٤(
النهايـة يف غريـب . ليه واتكأ عهصله من املرفق، كأنه استعمل مرفقمتكأ عىل املرفقة، وأ: ًمرتفقا) ٥(

 ).٢/٢٤٦(احلديث
 ).٥/٦(املصدر السابق. رمى: َنبذ) ٦(



 
 ٦٨ 

 

 


  يـا جاريـة : ، فـإذا حـشوها ليـف، فقـال)١(ًمرتفقا، فجلست عليها، فـإذا هـي تغـرزين
 وال ً من خبز يابس، فصب عليها زيتا ما فيـه ملـح)٢(أطعمينا، فجاءت بقصعة فيها فدر

، إذنُن، ْاد: طعمتنـا أطيـب مـن هـذا، فقـال يلأما أهنا لو كانـت راضـية أ: خل، فقال
كهـا ، فجعلـت ألوأجيزهاأن  استطعت إنفدنوت، فذهبت أتناول منها فدرة فال واهللا 

 أن أسيغها، وأكل أحـسن النـاس مرة من ذا اجلانب ومرة من ذا اجلانب، فلم أقدر عىل
 قـسقينا، فجاءت بسويا جارية يا: جوانب القصعة، ثم قال )٣(ى رأيته يلطعـ حت.. أكلة
، وإن تركته تنـد، )٥(نيه فجعلت إذا أنا حركته ثارت له قشارت فناولأعطه: ، فقال)٤(سلت

 فناولتـه، فـرشب حتـى ،مالك؟ أرنيـه إن شـئت:  ضحك، فقال)٦(تفلام رآين قد بشع
 وسـقانا فأروانـا، ،احلمد هللا الـذي أطعمنـا فأشـبعنا: وضع عىل جبهته هكذا، ثم قال

  .)٧( صمة حممد من أوجعلنا 
 كان عمر يغدينا باخلبز والزيـت واخلـل، واخلبـز :سوقال حفص بن أيب العاص

 ما لكم ال تأكلون؟: قولي، وكان )٨(واللبن، واخلبز والقديد

                                                                                                                         

ُتغرزين) ١(  ).٢/١٩١( القاموس املحيط.غرزه باإلبرة نخسه هبا: َ
 ).١٠/٢٠٢( لسان العرب.القطعة من كل يشء: الفدرة: َفدر) ٢(
ُاللطع: َيلطع) ٣( لـسان  .ًعا، إذا لعقتهلطعك اليشء بلسانك وهو اللحس، لطعت اليشء ألطعه لط: َّ

 ).١٢/٢٨٢(العرب
ــلت) ٤( ــل: ُس ــشعري، وقي ــل:رضب مــن ال ــشعري، وقي ــشعري احلــامض: هــو ال ــصدر .  هــو ال امل

 ).٦/٣٢٠(السابق
 ).١١/١٧١(املصدر السابق. أي قرش: قشار) ٥(
ُالبشع: بشعت) ٦(  ).١/٤١٦(املصدر السابق. تضايق احللق بطعام خشن: ََ
 .وسنده صحيح) ١٨٥-٢/١٧٩(السنن يف رواه سعيد بن منصور) ٧(
 ).٤/٢٢(النهاية يف غريب احلديث. اللحم اململوح املجفف يف الشمس: َالقديد) ٨(



 
 

 س 
 

٦٩ 

          بـن ايـا :  طعـام ألـني مـن طعامـك، فقـالإىليا أمري املؤمنني، إنـا نرجـع : فقلت
 كـذا وكـذا؟  دقيق ينخل يف خرقة، فيخرج كأنهإىلً تراين عاملا أن أرجع أماأيب العاص، 

 كـذا كأهنـا سـمينة، فيلقـى عنهـا شـعرها، فتخـرج )١( عناقإىلعمد ًأما تراين عاملا أن أ
 صاعني من زبيب، فأجعله يف سقاء وأصـب أو صاع إىلعمد أًوكذا؟ أما تراين عاملا أن 

 يـنقص مـن حـسنايت يـوم أنواهللا لوال خمافـة ...  دم الغزالكأنهعليه من املاء فيصبح 
M   Ì   Ë  :ًالقيامة لشاركتكم يف لني عيشكم ولكني سمعت اهللا يذكر قوما فقال

 Ï  Î  ÍL )٢(. 
ًمـررت والنـاس يـأكلون ثريـدا وحلـام، : نه قـالأ سذيفة بن اليامن وروي عن ح ً

ً طعامه، فإذا هو يأكل خبزا غليظا وزيتا، فقلـتإىلفدعاين عمر  ً  منعتنـي أن آكـل مـع :ً
 .)٣(إنام دعوتك لطعامي وذاك للمسلمني: قال!  هذا؟إىلالناس الثريد، ودعوتني 

، قـال سك مل يكن من عادته ، ولكن ذل)٤( ربام أكل اللحم الغريضسوكان عمر 
ًكنا نشهد طعام عمر فيوما حلـام غ: ساألحنف بن قيس ًا، ويومـا قديـدا، ويومـا ضيـرً ً ً ً

 .)٥(ًزيتا

                                                                                                                         

 ).٣/٣١١(املصدر السابق. األنثى من ولد املعز ما مل يتم له سنة: َالعناق) ١(
 .»٢٠«سورة األحقاف اآلية ) ٢(

 .، وسنده صحيح)٢/٢٦٢،٢٦١(خ املدينةتاري يف ، ابن شبه)٣/٢٨٠(الطبقات يف رواه ابن سعد    
ولكـن وسـنده ضـعيف، ، )١٥٠(الزهـد ص يف ، أمحد)٦/٤٦١(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٣(

 .يشهد له ويقويه األثر الذي قبله
 ).٣/٣٦٠(النهاية يف غريب احلديث. الطري: الغريض) ٤(
، وسنده صحيح عنـد )٢/٢٦١،٢٦٠(تاريخ املدينة يف ، ابن شبه)١١٤( الزهد ص يفرواه أمحد) ٥(

 .ابن شبه



 
 ٧٠ 

 

 


   سواء كان من القمح أو الـشعري، قـال )١( يأكل الدقيق الذي مل ينخلسوكان عمر 
 .)٢(ٍ عاصهًما نخلت لعمر طعاما قط إال وأنا ل: أسلم موىل عمر رمحه اهللا

 يزال عنه قرشه، قال أسـلم رمحـه اهللا أن يكثر أكل التمر وكان يأكله بعد سن وكا
 .)٤(حت عني قرشه:  من التمر، فيقول)٣(كنت آيت عمر بالصاع: تعاىل

 .)٥(ًأكل عمر صاعا من متر بحشفه: سوربام أكله بحشفه، قال أنس بن مالك 
رأيـت : بمـر  اجلراد، قال عبـد اهللا بـن ع: الذي كان حيبهسومن طعام عمر 
ًيا أمري املؤمنني، ما شأنك؟ قال أشتهي جرادا مقليا: ، فقلت)٦(عمر يتحلب فوه ً)٧(.      

 .)٩(  نأكل منه)٨( عندنا منه قفعةأندت دو:  فقال،وسئل عن أكل اجلراد

                                                                                                                         

 .يزال عنه قرشه: فمعنى ينخل أي). ٢٢٨(املصباح املنري ص. قرش احلب: النخالة) ١(
 شيبة يف   أيب  ، ابن)٣/٣١٩(الطبقات يف ، ابن سعد)٢٠٦(الزهد ص يف رواه عبد اهللا بن املبارك) ٢(

 .ن أيب شيبة، وسنده صحيح من طريق اب)٢/٣٦٢(الزهد يف ، هناد)٧/٩٥(املصنف
 ).٢٧٠(معجم لغة الفقهاء ص.  كغم٢.١٧٢: الصاع) ٣(
واألثـر رواه ابـن أيب  شـيبة يف ). ١/٣٣٧(النهايـة يف غريـب احلـديث. أي أقرشه: حت عني قرشه) ٤(

 .، وسنده صحيح)٧/٩٩(مصنفه 
َاحلــشُف) ٥( ــل: َ ــب .  الــضعيف الــذي ال نــوى لــه:اليــابس الفاســد مــن التمــر، وقي النهايــة يف غري

 ).١/٣٩١(حلديثا
، وسنده صحيح من )٥/٣٦،٣٥( شعب اإليامن يف ، البيهقي)٧/٩٩(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة  

 .طريق ابن أيب شيبة
 ).١/٤٢٣(النهاية يف غريب احلديث. يتهيأ رضابه للسيالن: يتحلب فوه) ٦(
، )١/٤٨١(غية الباحثب/املسند يف ، احلارث بن أيب أسامة)٥/١٤٤( املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٧(

 .وسنده صحيح من طريق ابن أيب شيبة
 هو يشء كالقفة تتخذ :يشء شبيه بالزنبيل من اخلوص ليس فيه عرى، وليس بالكبري، وقيل: القفعة) ٨(

 ).٤/٩١(لنهاية يف غريب احلديثا. واسعة من األسفل ضيقة من األعىل
ــصنف  يف ، ابــن أيب شــيبة)٣/٣١٨(الطبقــات يف ، ابــن ســعد)٢/٩٣٣(املوطــأ يف رواه مالــك) ٩( امل

 .، وسنده صحيح من طريق مالك)٩/٢٥٨(السنن الكربى يف ،  البيهقي)٥/١٤٤(



 
 

 س 
 

٧١ 

 .)١(لو كان عندي لطعمته:  يف الضبسوقال 
 .)٢( عمر الثفلإىلوكان أحب الطعام 

 

  : س من آداب طعامه* 
نه كان ال جيمع بني لونني مـن الطعـام، روي ذلـك عنـه يف أ س طعامه آدابومن 

 .عدة نصوص تدل بمجموعها عىل ذلك
ً طعاما وألصـحابه، ثـم جـاء )٣(ِ ملا قدم الشام، صنع له دهقانسفقد جاء أن عمر 

 برغيفني ولـون ّإيلابعث : من شاء منكم فليجبه، وقال له: يدعوهم، فقال عمر للناس
ً، بعريا له ببعر وقطران، فدلك يده )٤(تاه الطعام وهو يمرنأ طعامك، ففعل، فواحد من

 .)٥(كلأ وبالرتاب ثم نفضها
 هـذه : ويقـول، إذا أكل لعق أصابعه ومسح يديـه مـع بعـضهام الـبعضسوكان 

 .مناديل آل عمر

                                                                                                                         

 ).١٩٥١(الصحيح حديث يف رواه مسلم) ١(
 واألثـر ).١/٢١٥(النهاية يف غريـب احلـديث.  هو الثريد:الدقيق والسويق ونحومها، وقيل: ُالثفل) ٢(

ابن سـعد    ، وسنده عند )٥/٦٩(شعب اإليامن  يف  البيهقي،)٣/٣١٨(الطبقات يف رواه ابن سعد
 .فاألثر صحيح. متصل ورجاله ثقات

 ).٢/١٤٥(النهاية يف غريب احلديث. رئيس القرية: ِّالدهقان) ٣(
َمرن البعري والناقة: يمرن) ٤( َ  ).١٣/٨٧(لسان العرب. دهن أسفل خفها بدهن: َ
، وهو حـسن إن شـاء اهللا بمجمـوع )٢/٣٦٠(لزهد ، وهناد يف ا)١٥٥(الزهد ص يف رواه أمحد) ٥(

 .طريقيه عندمها



 
 ٧٢ 

 

 


   يـؤتى بخبـزه وحلمـه ولبنـه، وزيتـه: سكان عمر بن اخلطاب : سقال ابن عمر 
هـذه :  ويقـول،يأكل ثم يمص أصابعه، ويقول هكذا فيمسح يديه بيديهوبقله وخله، ف
 .)١(مناديل آل عمر

ربـام تعـشيت : سديه بقدميه بعد أكله، قال السائب بن يزيدي سوربام مسح عمر 
هـذا : عند عمر بن اخلطاب فيأكل اخلبز واللحم ثم يمسح يده عـىل قدمـه، ثـم يقـول

 .)٢(منديل عمر وآل عمر
 املناديـل، وربـام كـان الطعـام الـذي أو عند فقد املاء سن عمر ولعل ذلك كان م

 .)٣( أهل العلمزفر أو غمر كام نص عىل ذلكله يأكله ليس 
 

 : سأما شرابه * 
 .)٥( بل كان من أحب الرشاب إليه،)٤( النبيذ: حيبهاسفمن األرشبة التي كان عمر 

 فرأى ،مي بطريق مكة ومعه مواله أسلم عىل عبد اهللا بن عياش املخزوس عمر َّمر
، فحمـل عبـد اهللا بـن سإن هذا الرشاب حيبه عمـر :  فقال له،ًأسلم عند عبد اهللا نبيذا

ًعياش قدحا عظيام، فجاء به   ، فيه، ثم رفع رأسهإىل عمر فوضعه يف يده، فقربه عمر إىلً

                                                                                                                         

 .، وإسناده متصل رجاله ثقات فاألثر صحيح)٧/٩٧(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ١(
 .، وإسناده حسن)٣/٣١٨(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(
 ).٥٨٠-٩/٥٧٧(فتح الباري: انظر) ٣(
مر والزبيب، والعسل، واحلنطـة والـشعري، وغـري ذلـك، هو ما يعمل من األرشبة من الت: ِالنَبيذ) ٤(

ًنبذت التمر والعنب إذا تركت عليه املاء ليصري نبيذا، وسواء كان مـسكرا أو غـري مـسكر : يقال ً
 ).٥/٧٠٦(لنهاية يف غريب احلديثا. فإنه يقال له نبيذ

ر الثفل وأحب كان أحب الطعام إىل عم: تقدم الكالم عىل هذا األثر أنه صحيح، ونص األثر) ٥(
 ).٧١(الرشاب إليه النبيذ، ص



 
 

 س 
 

٧٣ 

فـرشب  هـذا لطيب،إن: نحن صنعناه، فقال عمر: من صنع هذا؟ فقال عبد اهللا: فقال
 .)١(ً ناوله رجال عن يمينهمنه ثم

 .)٢(وكان عمر يرشب النبيذ بعدما يتخلل
 ،بقـىَقـى مـا أْبَ أ،قَرْحـَق مـا أَرْحَ أ)٣(ألن أرشب من قمقم: نه قالأ س وجاء عنه

 .)٤(أحب إيل من أن أرشب نبيذ اجلر
ً رشب من إداوة نرصاين بالـشام نبيـذا بعـد أن شـمه فوجـده س عمر أنومل يثبت 

 .)٥(ً عليه املاء ثالثامنكر الريح وصب
 وكان النبيذ يصنع لـه ، وكان حيبه، كان يرشب النبيذستبني مما تقدم أن عمر قد و

 كـام دلـت ،النبيذ الذي ختمـر سًويرتك حتى يتخلل ويصري حامضا، ومل يرشب عمر 
 . من ذلكس وحاشاه ،عىل ذلك النصوص املتقدمة

                                                                                                                         

، وسنده صحيح مـن طريـق )٢/٢٦٢(أخبار مكة يف ، الفاكهي)٢/٨٩٤(املوطأ  يف رواه مالك) ١(
 .مالك

 ).٤/١٩٨(لسان العرب. ًأي صار حامضا: ختلل) ٢(
، وصـحح إسـناده الـشيخ األلبـاين يف صـحيح سـنن )٨/٣٢٦(السنن يف رواه النسائيواألثر   

 ).٣/١١٥٢(النسائي 
ُالقمقم) ٣( النهايـة يف غريـب . هو ما يسخن فيه املاء، من نحـاس وغـريه، ويكـون ضـيق الـرأس: ُ

 ).٤/١١٠(احلديث
، وإسـناده عنـد أمحـد )٦٤(ذم املسكر ص يف ابن أيب الدنيا ) ٨٩،٨٨(األرشبة ص يف رواه أمحد) ٤(

 . مل أجد له ترمجةرجاله ثقات سوى عبد اهللا بن أيب متيم الراوي عن عمر بن اخلطاب 
ويف حديث األرشبة أنـه هنـى عـن نبيـذ اجلـر مجـع جـرة، وهـو اإلنـاء : قال ابن األثري رمحه اهللا  

النهايـة . املعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن اجلرار املدهونة ألهنا أرسع يف الـشدة والتخمـري
 ملا ينبذ فيهـا، فقـد وذلك أن اجلرار ترسع التغيري: ، وقال ابن حجر)١/٢٦٠(يف غريب احلديث

 ).١٠/٦١(فتح الباري. يتغري من قبل أن يشعر به
 .ًسنده ضعيف جدا، و)٣/٨٣،٨٢(املستدرك يف رواه احلاكم) ٥(



 
 ٧٤ 

 

 


  ً زاهدا يف رشابه، فقد استسقى يوما،سوكان عمر   فأتى بإناء مـن عـسل فوضـعه ً
ًأرشهبا، فتذهب حالوهتا، وتبقى نقمتها، قاهلا ثالثا، ثم رفعـه : عىل كفه، وجعل يقول

 .)١( فرشبه رجل من القومإىل
 يشفقون عليه من شدته عىل نفسه  كانوا وأصحابهسّجاء يف رواية أن قرابة عمر و

 ويأكل من الطعـام ،بنفسهيف مطعمه ومرشبه، فربام كلموه يف ذلك ونصحوه بأن يرفق 
 .ى بهَّويرشب من الرشاب ما يتقو

ً طعامـا أكلـتلـو :  شًقال له يوما ابنه عبد اهللا وابنته حفصة وعبد اهللا بـن مطيـع
: نعـم، قـال: أكلكـم عـىل هـذا الـرأي؟ قـالوا: أطيب كان أقوى لك عىل احلق، فقال

 فإن تركت جادهتام َّ ناصح، ولكني تركت صاحبي عىل جادة،إالليس منكم  أنه علمت
 .)٢(مل أدركهام يف املنزل

 : س لباسه* 
 مع حرصـه ، واملفاخرةاإلرسافً يف لباسه عاليا يف الزهد والبعد عن سكان عمر 

 فرقعه، قال نخرقا يلبس القميص وربام سعىل التنظف والتطيب يف ملبسه، فقد كان 
ه عمـر قميـصه  بالـشام جـاءه صـاحب األرض، فأعطـاسملا نزل عمر : أسلم مواله

                                                                                                                         

تـاريخ  يف  ابـن شـبه،)١٤٩(الزهـد ص يف ، أمحـد)٢١٩(الزهد ص يف رواه عبد اهللا بن املبارك) ١(
 . ، وهو حسن بمجموع طرقه)٣/٢٠،١٩(املدينة

، ورواه ابـن سـعد يف )٥/١٥٩،٣٥( ، شـعب اإليـامن)٩/٤٢(السنن الكـربى يف يهقيرواه الب) ٢(
                      ابـن شـبه يف، )٢/٣٦١،٣٦٠(الزهد يف ، هناد)١٥٤(الزهد ص يف ،  أمحد)٣/٢٧٧(الطبقات 
 ،)١/٤٨(احللية يف ، أبو نعيم)١/١٢٤،١٢٣(املستدرك  يف ، احلاكم)٣/١٨،١٧( تاريخ املدينة

 أن سًهذه الطرق فيها انقطاع ولكنها بمجموعها تثبت أصال خلرب تكلـيم حفـصة لعمـر ومجيع 
 .ص رفض ذلك والمها عىل قوهلا وذكرها بحال النبي سيلني من عيشه وأن عمر 



 
 

 س 
 

٧٥ 

ً قميصا جديدا،  به فغسله، ثم رقعه، وقطعفانطلق، ويف عاتقه خرق، )١(ليغسله، ويرفوه ً
 .)٢( بقمييصايتني: فأتاه به، وأعطاه اجلديد، فرآه عمر ثم رده، قال

رأيت عمر بن اخلطاب وهو يومئـذ أمـري املـؤمنني وقـد : سوقال أنس بن مالك 
 .)٤(عضها فوق بعض ب)٣(ثالث لبدبرقاع رقع بني كتفيه 

 .)٥(لقد رأيت بني كتفي عمر أربع رقاع يف قميص له: سوقال 
وروي أنه أبطأ يوم اجلمعة، فخرج وعليه قميص ثمنه أربعة دراهم ال جياوز كمـه 

 .)٦(رسغه
 . فرقعهنخرقاوربام  )٧( اإلزارسولبس 

                                                                                                                         

 ).١٠٤(خمتار الصحاح ص. أصلحه: رفأ الثوب: يرفوه) ١(
             ، ابـن)٣/٣٣٠،٣٢٩(اتالطبقـ يف ، ابـن سـعد)٢٠٨(الزهـد ص يف رواه عبد اهللا بن املبـارك) ٢(

، )٣/٤٨(تـاريخ املدينـة يف ، ابن شـبه)١٤٧(الزهد ص يف ، أمحد)٧/١١(املصنف يف أيب شيبة
بن سعد املـدين فهـو صـدوق لـه أوهـام  وسنده عند ابن شبه متصل ورجاله ثقات سوى هشام

 .يروي عن زيد بن أسلم، وهو من أثبت الناس فيه، فاألثر حسن
َّلبدت القميص ألبده ولبدته، ويقال للخرقة التـي يرقـع هبـا صـدر القمـيص : ة، يقاللبد الرقع) ٣( َ ُ ََ َُ ُ

 ).٤/٢٢٤(النهاية يف غريب احلديث. اللبدة
 يف ، والـبالذري)٣/٣٢٧(الطبقـات يف ، ومن طريقه ابن سـعد)٢/٩١٨(املوطأ يف رواه مالك) ٤(

شـعب  يف ، والبيهقـي)١/٢٢٣(معرفـة الـصحابة يف ، وأبـو نعـيم)٣/٤٢٧(أنساب األرشاف
 .، وسنده صحيح)٥/١٥٨(اإليامن

ــات يف رواه ابــن ســعد) ٥( ــبالذري)٣/٣٢٧(الطبق ــساب األرشاف يف ، ال ، وســنده )٣/٤٢٨(أن
 .صحيح

 ).٨٦(املصباح املنري ص. مفصل ما بني الكف والساعد: ُّالرسغ) ٦(
      ، ومـداره عـىل )٣/٢١(تاريخ املدينـة يف ، ابن شبه)٣/٣٢٩(الطبقات يف رواه ابن سعدواألثر   

ًعبد العزيز بن أيب مجيلة األنصاري، ذكره ابن أيب حاتم ومل يذكر فيه جرحـا وال تعـديال اجلـرح . ً
 .، وبقية رجاله عند ابن سعد ثقات)٥/١٢٤(، وذكره ابن حبان يف الثقات)٥/٣٧٩(والتعديل

 ).١/١٦(املعجم الوسيط. ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار) ٧(



 
 

 ىلعـ رأيت عمر بن اخلطاب يرمي اجلامر عليـه إزار مرقـع :سقال عبيد بن عمري 
 .)١(مقعدته

ً يلبس الثوب، ولعل ذلك كان يف اجلمع واألعياد غالبا، قال زر بن س وكان عمر
خرج عمر بـن اخلطـاب يف يـوم فطـر أو يف أضـحى يف ثـوب قطـن : حبيش رمحه اهللا

 .)٣(به يميش)٢(ًمتلببا
 أبطأ عىل الناس يوم اجلمعة، ثـم خـرج فاعتـذر إلـيهم يف س أن عمر : ويف رواية
 .)٤(غسل ومل يكن يل ثوب غريهُإنام حبسني غسل ثويب هذا، كان ي: قالاحتباسه، و

 )٥( ثيـاب اخلـزس ومل يلبس ، السابقاألثر ثوب القطن كام تقدم يف سولبس عمر 
ًتورعا منه وزهدا، قال عامر بن عبيدة الباهيل  أنوددت : عن اخلـز، فقـال ًاسألت أنس: ً

 .)٦( وقد لبسه ما خال عمر وابن عمرالإ ص النبي أصحاب وما أحد من ،اهللا مل خيلقه
                                                                                                                         

         ، )٢/٣٦٧(الزهـد يف ، هنـاد)١٥١(الزهـد ص يف ، أمحد)٣/٣٢٨(الطبقات يف رواه ابن سعد) ١(
، وسـنده صـحيح )٣/٤٢٨(أنـساب األرشاف يف ، البالذري)٣/٢١(تاريخ املدينة يف ابن شبه

 .من طريق ابن سعد
ًمتلببا يقـال) ٢(                 .ه ونحـره ثـم جررتـهخـذ بتلبيبـه وتالبيبـه، إذا مجعـت ثيابـه عنـد صـدرألببـه و: ُ

 ).١/١٩٣(النهاية يف غريب احلديث واألثر
، ورجاله )٤/٢٦٣(األوسط يف ، ومن طريقه ابن املنذر)١/٤٨٦(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٣(

 .فاألثر حسن. عند ابن أيب شيبة ثقات سوى عاصم بن هبدلة، فهو صدوق له أوهام
الزهـد  يف ، أمحـد)٧/٢٩٧(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٣/٣٢٩(الطبقـات يف رواه ابن سـعد) ٤(

ً وهذه الطرق تدل عىل أن للخـرب أصـال .)٣/٤٢٨( أنساب األرشاف يف ، البالذري)١٥٤(ص
 . يرتقي لدرجة احلسن لغريهوربام

ّاخلز) ٥( ، واإلبريـسم هـو )٢/٢٨(النهايـة يف غريـب احلـديث. ثياب تنسج من صوف وإبريـسم: َ
 .احلرير

ــات يف واه ابــن ســعدر) ٦( ــبالذري)٣/٣٣٠(الطبق ــساب األرشاف يف ، ال ، وســنده )٣/٤٢٨(أن
            .صحيح من طريق ابن سعد

قول بعـض الـصحابة » أي حتريم لبس الثوب الذي خالطه احلرير«وهو: قال ابن حجر رمحه اهللا  
=     يـر إذا كـان لبس ما خالطـه احلركابن عمر والتابعني كابن سريين، وذهب اجلمهور إىل جواز 

 

٧٦ 
 

 


 



 
 

 س 
 

٧٧ 

ً أن يلبس ثيابا لينـة ًإن عمر كان زاهدا يف ملبسه لدرجة أن بعض أصحابه كلمه يف
 املـؤمنني، ولكنـه أبـى ذلـك، وأكربرقيقة تتناسب مع منزلته وكونه خليفة للمسلمني 

 .والمهم عىل كالمهم ذلك
ت عمر هيئـة الربيـع وشـكا ، فأعجبسعىل عمر  فقد قدم الربيع بن زياد احلارثي

ً طعاما غليظا أكله، فقال الربيعسعمر  حق النـاس بطعـام لـني، أن إيا أمري املؤمنني، : ً
أمـا : ومركب لني، وملبس لني ألنت، فرفع عمر جريدة معه، فرضب هبا رأسـه وقـال

 .)١(ً خريا كنت ألحسب أن فيكنإ مقاربتي إالواهللا ما أراك أردت هبا اهللا، وما أردت 
 : س فهله وتنظُّتجمُّ *

 كان يتنظف ويتطهـر س ولكنه ،ً زاهدا يف طعامه ورشابه ولباسهسلقد كان عمر 
 يغتـسل ويـستحم ويـسخن لـه املـاء س فكـان ،ويتجمل بالذي أبـاح اهللا عـز وجـل

 .)٢(لالستحامم يف قمقم له
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

: وقد ثبت لبس اخلز عن مجاعة من الصحابة وغريهم، قال أبو داود: احلرير األغلب، قال غري= 
ًلبسه عرشون نفسا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أيب شيبة عن مجـع مـنهم وعـن طائفـة مـن 

هـا مـن غـريه، واألصح يف تفسري اخلز أنه ثياب سداها حرير وحلمت: قال. بأسانيد جياد التابعني
أصله اسم دابـة يقـال هلـا اخلـز سـمي : تنسج خملوطة من حرير وصوف أو نحوه، وقيل: وقيل
ًاملتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق عىل ما خيلط باحلرير لنعومة احلرير، وعىل هذا فـال  الثوب

لبسه السلف يصح االستدالل بلبسه عىل جواز لبس ما خيالطه احلرير ما مل يتحقق أن اخلز الذي 
 ).١٠/٢٩٥،٢٩٤(فتح الباري. كان من املخلوط باحلرير، واهللا أعلم

أنساب  يف ، البالذري)٢/٢٦٢(تاريخ املدينة يف ، ابن شبه)٣/٢٨٠(الطبقات يف رواه ابن سعد) ١(
 .، وسنده عند ابن سعد والبالذري صحيح)٣/٣٩٦(األرشاف

 . تاريخ املدينة من الطبقات، واستدركتها من#ًخريا$وقد سقطت كلمة   
              ،)١٩٣،١٩٢(الطهــور ص يف و عبيــد، أبــ)١/١٧٥،١٧٤(املــصنف يف د الــرزاقرواه عــ) ٢(

 الـسنن يف ، الـدارقطني)١/٢٥١(األوسـط يف ، ابـن املنـذر)١/٣١(املـصنف  يف يب شيبة أابن
 .وسنده صحيح من طريق عبد الرزاق ) ١/٦(السنن الكربى يف ، البيهقي)١/٣٧(



 
 ٧٨ 

 

 


  ، وربـام خـضب باحلنـاء )١(كـان خيـضب رأسـه وحليتـه باحلنـاء أنه سومن جتمله 
 .)٢(والكتم

 .سً ذلك كان أوال ثم خضب ، ولعل)٣( كان ال يغري شيبهسنه أوجاء يف رواية 
 وكـان مـن فـضة نقـشه حممـد ،ص ختتمه، فقد لبس خاتم النبـي س ومن جتمله

 .)٤( صرسول اهللا 
 .)٥( مل يتختم حتى لقي اهللا عز وجلس عمر أن :وجاء يف رواية

 

 :س نومه* 
اء أمر أهله، فوضـعوا إنـاء فيـه مـاء، ثـم  أنه كان إذا صىل العشس عن عمر روي

 .)٦( وجهها، ومسح هباإلناءينام، فإذا استيقظ من الليل وضع يده يف 
 

                                                                                                                         

 ).٢٣٤١(الصحيح حديث يف ه مسلمروا) ١(
ُالَكتم) ٢(  ).١٢/٣١(لسان العرب. نبات خيلط مع الوسمة للخضاب األسود: َ

 .إسناده صحيح عىل رشط مسلم: ، وقال الشيخ شعيب)٣/١٦٠(املسند يف رواه أمحدواألثر   
م ورواه غـريه ويف أسـانيده. وسـنده حـسن) ٢٣٥-١/٢٣٤(رواه الضياء املقديس يف املختارة) ٣(

 .مقال
 ).٢٠٩١(٥٤، مسلم)٥٨٦٦(رواه البخاري) ٤(
مـن روايـة  ) ٥/٢٠٦(املـصنف يف ابـن أيب شـيبة) ،١/٤٧٨،٤٧٧(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٥(

 .سعيد بن املسيب عن عمر وقد اختلف يف سامعه منه
 ولعل املراد بذلك هو ص بخاتم النبي سوهذا األثر خيالف ما ثبت يف الصحيح من ختتم عمر   
 .  به، واهللا أعلمًاً مل يتختم بخاتم مستقل به، ومل يتخذ خامتا خاصسن عمر أ

، وعبـد الـرزاق يف مـصنفه )١٤٨(، وأمحـد يف الزهـد ص )٦٥(رواه أبو عبيـد يف الطهـور ص) ٦(
      ، كلهـم مـن روايـة احلـسن البـرصي عـن)٤/١٧٥(، والبيهقي يف شـعب اإليـامن )١١/٣٨(

 . وروايته عنه منقطعةسعمر 



 
 

 س 
 

٧٩ 

 .)١( يقيل قائلة الظهر، فكان يصيل الظهر ثم ينام حتى العرصسوكان 
 : س مراكبه* 

     يركب البعري وهي الدابة التـي كانـت تركـب يف ذلـك العهـد، فقـد سكان عمر 
 ، )٣(هـيـوقـزع مـره، ونـن بعيـزل عـ، فن)٢(ه خماضةـر، فعرضت لـشام عىل بعي السقدم 

 .)٤( بعريههفأمسكها بيده، فخاض يف املاء ومع
وكان قدومه الشام يف سنة ست عرشة من اهلجرة عنـدما قـدم لعقـد صـلح بيـت 

 ب ـتـا، وك يوافوه هبأن األجناد ، وكتب إىل أمراء)٥( اجلابيةإىلاملقدس، فقدم من املدينة 
 .)٦( بيت املقدسإىلصلح بيت املقدس وهو باجلابية ثم سار 

                                                                                                                         

 .)١/٩( املوطأ يف رواه مالك) ١(
        .#هـي بـساط لـه مخـل رقيـق«ةكنـت أرى طنفـس: أن مالك بن أيب عـامر األصـبحي قـال: ولفظه  

تطرح إىل جدار املسجد الغريب، فإذا غيش الطنفسة كلها ظل اجلدار  لعقيل بن أيب طالب يوم اجلمعة
 . قائلة الـضحىفنقيلصالة اجلمعة رجع بعد نثم : قال مالك،  وصل اجلمعةخرج عمر بن اخلطاب

   .وسنده صحيح
 كان يقيل أي ينام نوم القيلولة بعد الظهر، وليس يف األثر دليل عىل سفهذا األثر دليل عىل أن عمر   

 .ختصيص ذلك بيوم اجلمعة، واهللا أعلم
املـستقر يف فاملخاضـة هـي املـاء  ) ٢/٨٨(النهاية يف غريب احلديث. امليش يف املاء: َخماضة، اخلوض) ٢(

 .األرض
َموقيه) ٣(  ).٤/٣٧٢(املصدر السابق. خفيه: ُ
ــارك) ٤( ــن املب ــد اهللا ب ــد ص يف رواه عب ــاد)٢٠٧(الزه ــد يف ، هن ــن أيب )٢/٤١٧(الزه ــيبة يف  ، اب ش

، )١/٤٧( حلية األوليـاء يف ، أبو نعيم)١/٣،٦٢،٦١/٨٢(املستدرك يف ، احلاكم)٧/١٠(املصنف
 .، وسنده صحيح)٦/٢٩١( شعب اإليامن يف البيهقي

هي قرية من أعامل دمشق، ثم من عمل اجلريو من ناحية اجلوالن قرب مرج الصفر يف شامل : َاجلابية) ٥(
ًإذا وقف اإلنسان يف الضمنني واستقبل الشامل ظهرت له، وتظهر من نوى أيضا، وبالقرب . حوران

عجـم م. خطبته املشهورة سويف هذا املوضع خطب عمر بن اخلطاب ... تل اجلابية: منها تل يسمى
 ).٢/٩١(البلدان

 ).٥٢٨-٥٢٥(، الطريق إىل دمشق ص)٦١-٧/٥٦(البداية والنهاية: انظر) ٦(



 
 ٨٠ 

 

 


  رأيـت عمـر بـن :  يعتني بدابته وينظفها، قال ربيعة بن عبد اهللا بن اهلديرسوكان 
 .)٣( وهو حمرم)٢(ً بعريا له يف طني بالسقيا)١(اخلطاب يقرد
 سايـل بـه، فنـزل  فهـزه ومتس لريكبه، فركبه )٤(ً برذوناإليه الشام قدم سوملا قدم 

 .)٥(هذاقبح اهللا من علمك : وقالعنه 
 : س سالحه* 

 .)٦( حيمله بعد مقتل أبيهس سيف حمىل، وكان ابنه عبد اهللا سكان لعمر 
   

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ِقرد بعريه، نزع عنه القردان وهي دويبة تعض اإلبل: يقرد) ١(  ).١١/٩٤(لسان العرب. َ
َالسقيا) ٢( رة، وقد ظهـرت كانت تعرف بسقيا مزينة، وهي املرحلة الثامنة من مكة عن طريق مستو: ُ

 ).٨٢،٨١(عىل طريق اهلجرة ص. اليوم شبه ميتة، وهبا مركز حكومي يتبع إمارة الفرع
 .، وسنده صحيح)٣٦٥(املسند ص يف ، الشافعي)١/٣٥٧(املوطأ يف رواه مالك) ٣(
 ).١/٣٧٠(لسان العرب. الرباذين من اخليل ما كان من غري نتاج العرب: الربذون) ٤(
الزهـد  يف ، أمحد)٧/١٠(املصنف يف ، ابن أيب شيبة)٢٠٦(الزهد ص يف املباركرواه عبد اهللا بن ) ٥(

فـاألثر . ، وسـنده عنـد أمحـد متـصل ورجالـه ثقـات)٣١٨(الـسنة ص يف ، اخلالل)١٥٠(ص
 .صحيح

 يف ، الطحـاوي)٥/١٩٧(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٥/٢٩٦(املـصنف يف رواه عبد الـرزاق) ٦(
، وسـنده صـحيح مـن )٤/١٤٤،١٤٣(الـسنن الكـربى  يف، البيهقـي)٢/١٦٧(مشكل اآلثار

 .طريق ابن أيب شيبة



 
 

 س 
 

٨١ 

  :  الُخلقيةهصفات* 
ُ اخللقيـة امتـاز هبـا عـن  بجملة كبرية مـن الـصفاتسلقد اتصف الفاروق عمر 

، وإليـك أهيـا سلثـاين بعـد الـصديق أيب بكـر ًغريه، جعلته مؤهال ألن يكون الرجل ا
 .سة من هذه الصفات التي متيز هبا عمر القارئ نبذة خمترص

 : في الدين وغيرته على محارم اهللاشدته -١
         التــي اشــتهر هبــا الــشدة يف الــدين، والــرصامة يف احلــق، سمــن صــفات عمــر 

 ص ذلـك يف عهـد النبـي وشدة الغرية عىل حمارم اهللا عز وجل، ومواقفه الدالـة عـىل
 إىل وأشـري هنـا ، ويف خالفته كثرية، وسيأيت إن شاء اهللا ذكـر الكثـري منهـاسوأيب بكر 

 .بعض تلك املواقف
، )١( واحلبـشة يلعبـون فيـه بحـراهبمصد النبي ج مسأتى س عمر أن :فمن ذلك

، وكانـت )٢(»دعهم يا عمر«: لعمرص إىل احلىص، فحصبهم به،فقال النبي سفأهوى 
 .)٣(يسرتها ص والنبي إليهم تنظر لئشة عا

، فرأى عمر امرأة فـصاح هبـا، فقـال لـه س يف جنازة ومعه عمر ص  النبيوكان
 .)٤(»دعها يا عمر، فإن العني دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب« :صرسول اهللا 

                                                                                                                         

املعجـم . وهي آلة قصرية مـن احلديـد حمـددة الـرأس تـستعمل يف احلـرب. مجع حربة: احلراب) ١(
  ).١/١٦٤(الوسيط 

 ).٨٩٣(، ومسلم حديث)٢٩٠١(حديث رواه البخاري )٢(
 ).٨٩٢(، ومسلم حديث)٤٥٤(حديث رواه البخاري )٣(
 شـيبة يف  أيب  ، ابن)٣/٥٥٣(املصنف يف ، عبد الرزاق)٣٥١،٣٣٩(املسند ص يف اه الطياليسرو) ٤(

 يف ، النـسائي)١/١٠٣(تاريخ املدينة يف ، ابن شبه)١/٣٣٥(املسند يف ، أمحد)٢/٤٨٢(املصنف
 ، البيهقـي)٧/٤٢٨(الـصحيح يف ، ابن حبان)٥/٣٨٨(وسطاأل يف ،  ابن املنذر)٤/١٩(السنن

 .، وسنده صحيح من طريق ابن أيب شيبة)٤/٧١،٧٠(السنن الكربىيف 



 
 ٨٢ 

 

 


  وال أعـرف أصـحابه،  صنشده يعنـي النبـي كنت أ: س وقال األسود بن رسيع
واثكاله من هذا : سكت، فقلتأ: ما بني املناكب، أصلع، فقيل يليد حتى جاء رجل بع

عمر بن اخلطاب، فعرفت واهللا بعد أنه كان نه  إ:فقيل .صسكت له عند النبي أالذي 
 .)١(البقيع إىل ال يكلمني حتى يأخذ برجيل، فيسحبني أنهيون عليه لو سمعني 

 .)٢( أشد يف اهللا من احلجرنه كانأشبه عمر بنوح عليه السالم، و أنه صوجاء عنه 
 :إليه للحق وسرعة رجوعه سقبول عمر  -٢

 رجوعه للحـق إذا تبـني لـه، وإيامنهُ اخللقية والدالة عىل كامل دينه سومن صفاته 
 تلـك الـشدة مل نإ حيـث ، وصـالبتهس عىل الرغم من شدته ،ر باهللا عز وجلِّكُ ذوإذا

ًتكن إرصارا عىل اخلطأ وتعصبا للرأي،  كانت شدة وصـالبة يف التمـسك بـاحلق  وإنامً
 .والدفاع عنه

 من عيينة بن حصن الفزاري حينام قدم عليه ونزل عـىل سومن أمثلة ذلك موقفه 
 وكان القراء أصـحاب ، الذين يدنيهم عمر احلر بن قيس، وكان احلر من النفرأخيهابن 

بـن ايـا :  احلـرهأخيـً شبانا، فقال عيينة البن أوً ومشاورته كهوال كانوا سعمر جمالس 
سأستأذن لـك عليـه، فـأذن لـه : قال. ، فاستأذن يل عليهاألمري لك وجه عند هذا أخي

بن اخلطاب، فو اهللا ما تعطينا اجلـزل، وال ا يا ْيِه:  قال،عمر، فلام دخل عيينة عىل عمر
 اهللا إنيـا أمـري املـؤمنني، :  به، فقال له احلـرَّحتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم

 وإن هـذا مـن )٣( MK  J  I  H   G    F  EL  :صىل قال لنبيه تعا
                                                                                                                         

، وقال اهليثمي )٣/٤٣٥(بسند حسن، وأمحد بنحوه يف املسند) ١/٢٨٢(رواه الطرباين يف الكبري) ١(
 .رجاهلام ثقات ويف بعضهم خالف): ٨/٣٦٨(يف املجمع

 .، ورجاله ثقات لكنه مرسل)٧/٤١٠(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٢(
 .»١٩٩«اف اآلية سورة األعر) ٣(



 
 

 س 
 

٨٣ 

ًافا عند َّفواهللا ما جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان وق: ساجلاهلني، قال ابن عباس 
 .)١(كتاب اهللا
 . بصفة احللمسً السابق داللة أيضا عىل حتيل عمر األثرويف 

، موقفـه مـع جريـر بـن يهإل احلق ورجوعه سومن املواقف الدالة عىل قبول عمر 
 ش فيهم جرير بن عبـد اهللا أصحابه ومعه نفر من س، فقد كان عمر سعبد اهللا البجيل 

 الـريح ملـا قـام فتوضـأ، عزمت عىل صاحب هـذه: ً رحيا، فقالس فوجد عمر ٍيف بيت
عـم الـسيد نرمحك اهللا، : ً يتوضأ القوم مجيعا، فقال عمرأو املؤمنني أمرييا : فقال جرير
 .)٢(اإلسالم اجلاهلية، ونعم السيد يف كنت يف

يا أمري املؤمنني إئـذن يل :  عمر ذكر بني متيم فذمهم، فقام األحنف فقالأنوروي 
 هم مـن النـاس، وإنام فعممتهم بالذم، نك ذكرت بني متيمإ: تكلم، قال: فأتكلم، قال

 .)٣(صدقت، فعفا بقول حسن: فمنهم الصالح والطالح، فقال عمر
  :كر وسماع الموعظة للذس حبه -٣

 الدالة عىل كامل دينه، حبه لـذكر اهللا عـز وجـل وسـامعه ملوعظـة سومن صفاته 
           جيمـع أصـحابه ويقـول سالواعظني، فإن ذلك يرقق القلـب، ويزيـد اليقـني، فكـان 

 .)٤(ما شاء اهللا  من القرآنس ربنا، فيقرأ أبو موسى إىلشوقنا : سأليب موسى األشعري 
                                                                                                                         

 ).٤٦٤٢( حديث رواه البخاري) ١(
، ومـن طريقـه الطـرباين يف )١/٥١(املطالـب العاليـة البـن حجـر كـام يف املسند يف رواه مسدد) ٢(

ــن ســعد)٢/٢٩٢(الكبــري ــات يف ، اب ــة/الطبق ــدنيا)٢/٧٣٨(الرابع ــن أيب ال األرشاف  يف ، اب
 .واألثر يرتقي بمجموع طرقه لدرجة احلسن لغريه). ٨٩(ص

 .سنده ضعيف، و)٧/٩٤(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(
 يف ، البيهقـي)٢/٤٦٥(الـسنن: بطرق متعددة، الـدارمي) ٤/١٠٩(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٤(

 .، واألثر يرتقي لدرجة احلسن لغريه بمجموع طرقه)١٠/٢٣١(السنن الكربى



 
 ٨٤ 

 

 


  يـا أمـري املـؤمنني، : فنا يا كعب، فيقول كعبِّخو: ل لكعب األحبار يقوسوكان 
بـىل، ولكـن : فيقـول عمـر .! واحلكمة؟صُ فيكم كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا أليس
، س لـه عمـر هوال القيامة، وعذاب النار، ويـصغيفنا، فيجعل كعب يذكر عمر أِّخو

 .)١(زدنا: ٌوهو مطرق رأسه متأمل ما يقوله كعب، ثم يقول
  : خشيته هللا عز وجل-٤

 شديد اخلشية هللا دائم اخلـوف والوجـل مـن لقائـه شـديد املحاسـبة سكان عمر 
، )٢( ًخرجت مع عمر بـن اخلطـاب حتـى دخـل حائطـا: سنس بن مالك ألنفسه، قال 

ٍعمر أمري املؤمنني بـخ بـخ: بينه اجلدار وهو يف جوف احلائطفسمعته يقول وبيني و ٍ)٣( ،
َّواهللا يا بني اخل َ  .)٤(طاب لتتقني اهللا أو ليعذبنكُ

هـل تـدري مـا قـال : ش وقال عبد اهللا بن عمر أليب بردة بن أيب موسى األشعري
        يـا أبـا موسـى، هـل يـرسك إسـالمنا : فإن أيب قـال ألبيـك: ال، قال: أيب ألبيك؟ قال

َ وهجرتنا معه وجهادنا معه، وعملنا كله معـه بـردصمع رسول اهللا    ن كـلأ لنـا، و)٥(َ

                                                                                                                         

 شـيبة ، ابن أيب )٢/٣٦٣(التفسري/، عبد الرزاق)٧٦،٧٥(الزهد ص يف رواه عبد اهللا بن املبارك) ١(
   ،)١/٣٠٢(تعظـيم قـدر الـصالة يف ، املروزي)١٥١(الزهد ص يف ، أمحد)٧/٥٤(املصنفيف  

 احلـسن ة، واألثر يرتقي بمجموع طرقه لدرج)٥/٣٧١،٣٦٩،٣٦٨(حلية األولياء يف أبو نعيم
 .لغريه

لـسان .  إذا كـان عليـه حـائطاجلدار ألنه حيوط ما فيه، واحلـائط البـستان مـن النخيـل: احلائط) ٢(
 ).٣/٣٩٥(العرب

ٍبخ بخ) ٣(  ).١/٣٢٩(املصدر السابق. معناها تعظيم األمر وتفخيمه: ٍ
الزهـد  يف ، وأمحد)٣/٢٩٢(الطبقات يف ، ومن طريقه ابن سعد)٢/١٧٠(املوطأ  يف رواه مالك) ٤(

 .وسنده عند مالك صحيح).١٤٤(ص
َبرد لنا) ٥(  ).١/١١٥(يب احلديثالنهاية يف غر. أي ثبت لنا: ََ



 
 

 س 
 

٨٥ 

    ال واهللا قـد جاهـدنا بعـد : ً رأسـا بـرأس؟ قـال)١(ًعمل عملناه بعده نجونـا منـه كفافـا
ً، وصلينا وصمنا، وعملنا خريا كثريا، وأسلم عىل أيدينا برش كثري، وإنا صرسول اهللا  ً

لكني أنا والذي نفيس بيده، لوددت أن ذلـك بـرد : فقال أيب: لنرجو ذلك، قال عبد اهللا
ًعملناه بعد نجونا منع كفافا رأسا برأسلنا، وأن كل يشء   واهللا أبـاك إن: قال أبو بردة.ً

 .)٢(خري من أيب
 وخالفتـه، إمارتـه أثنـى عليـه النـاس يف سوملا حرضت الوفاة عمر بن اخلطاب 

 .)٣(ً كفافا ال عيل وال يلأنجو ينأباإلمارة تغبطوين؟ فواهللا لوددت : فقال
بـرش باجلنـة، أ املـؤمنني، أمـري يـا : ملـا طعـن، فقـالب ودخل عليه ابن عباس

 حني خذلـه النـاس، وقـبض ص حني كفر الناس، وجاهدت مع رسول اهللا أسلمت
ًنان، وقتلت شـهيدا، فقـال تلف يف خالفتك اث ومل خي،ٍ وهو عنك راضصرسول اهللا 

 يل مـا عـىل أنلـه غـريه، لـو والـذي ال إ: فأعاد عليه، فقـال عمـرأعد عيل، : سعمر 
 .)٤(َّوبيضاء الفتديت به من هول املطلع من صفراء األرض

                                                                                                                         

ــا) ١( ــد: ًكفاف ــون بق ــيشء ويك ــن ال ــضل ع ــذي ال يف ــو ال ــاف ه ــهرالكف ــصدر .  احلاجــة إلي امل
 ).٤/١٩١(السابق

 ).٣٩٠١(رواه البخاري حديث) ٢(
  يف عمــر، ابــن أيب )١٩-١/١٧(املــسند يف ، احلميــدي)٣/٣٥١(الطبقــات يف رواه ابــن ســعد) ٣(

 .وإسناد ابن سعد صحيح، )٤/٨٦(املطالب العالية البن حجر/املسند
َّاملطلع) ٤( َّاملوقف يوم القيامة أو ما يرشف عليه من أمر اآلخرة عقيب املوت، فشبهه باملطلع الـذي : ُ

ٍيرشف عليه من موضع عال  ).٣/١٣٣،١٣٢(النهاية يف غريب احلديث. ُ
 ، ابـن أيب)٣/٣٥٢،٣٥١(الطبقـات يف ، ابـن سـعد)٧،٦(املـسند ص يف رواه الطياليسواألثر   

 ، أبو نعيم)٣/٩٢(املستدرك يف ، احلاكم)١٥٤(الزهد ص يف ، أمحد)٧/١٠٠(املصنف شيبة يف 
، وسـنده عنـد )٤/٢٧٧( شعب اإليامن يف ، البيهقي)١/٣،٥٢/٣٥٥،٣٥٤(األولياء حلية يف 
 . صحيحةأيب شيب ابن



 
 ٨٦ 

 

 


  ، فقال باألرضضع خدي :  البنه عبد اهللا، وكان رأسه يف حجره ملا طعنسوقال 
 يف )١( ال أم لـكاألرضبـضـع خـدي : سواء، فقالإال  واألرضفخذي فهل : عبد اهللا
 حتـى يل مل يغفر اهللا إنوييل وويل أمي : الثالثة، ثم شبك بني رجليه، وقال يف وأالثانية 

 .)٢(فاضت نفسه
 والوقوف ، فرائض اهللا عز وجلأداءحرصه الشديد عىل لربه  س ن خشية عمرمو

 .عند حدوده
أغمي  وابن عباس عىل عمر بعدما طعن، وقد أنادخلت : سقال املسور بن خمرمة

 املـؤمنني، فانتبـه، أمـري الصالة يا :زع له من الصالة، فقلنا ال يتنبه ليشء أف:عليه، فقلنا
 .)٣(ً المرئ ترك الصالة فصىل وجرحه يثعب دمااإلسالم يف حظال : قالو

ً تأخر يوما عن صالة املغرب حتى طلع نجـامن، فلـام فـرغ مـن س عمر أنوروي 
 .)٤(عتق رقبتنيأصالته تلك 

كر اهللا عنـده هـدأ عنـه الغـضب ُ غضب ثم ذإذاكان أنه لربه  س ومن خشية عمر
 .عيينة بن حصن عليه ذلك يف قصة دخول َّ كام مر،وذهب

                                                                                                                         

وفيـه  قد يقـع بمعنـى التعجـب منـه :ذم وسب أي أنت لقيط ال تعرف لك أم، وقيل: ال أم لك) ١(
: وهذا من السب والدعاء الذي ال يراد معنـاه كقـوهلم). ١/٦٨(النهاية يف غريب احلديث. بعد

 .تربت يداك
ــات يف رواه ابــن ســعد) ٢( ــبالذري)٣/٣٦٠(الطبق ــساب األرشاف يف ، ال ، وســنده )٣/٤٤٠(أن

 .صحيح
 ).٢/٧٩(لسان العرب. ًجيري دما: يثعب) ٣(

الطبقـات  يف ، ابن سعد)١/١٥٠(املصنف يف بد الرزاق، ع)١/٤٤(املوطأ يف رواه مالكواألثر   
ــن)٣/٣٥١،٣٥٠( ــصنف يف أيب شــيبة ، اب ــامن ص)٧/٤٣٨(امل ــد  يف ، أمحــد)٣٤(، اإلي الزه
 .، وسنده عند مالك صحيح)١٥٤(ص

 . كالم، ويف إسناده)١٨٧(الزهد ص يف رواه عبد اهللا بن املبارك) ٤(



 
 

 س 
 

٨٧ 

 :س رقة قلبه وخشوعه -٥
  اهللا  كاء من خشيةـــع البـدمع، رسيـاشع القلب رقيقه، كثري الـ خس ان عمرـك

 .عز وجل
 الصفوف، آخر يف وأنا عمر )١(سمعت نشيج: س داـــقال عبد اهللا بن شداد بن اهل

M  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê  Ò  :وهو يقرأ سورة يوسف حني بلـغ

Ö  Õ  Ô  ÓL)٣()٢(. 
 :س ورعه -٦

 وتركـه ، الدالة عىل كامل دينـه ورعـه وشـدة حتـرزه يف دينـهسومن صفات عمر 
 : الدالة عىل ذلكأخبارهًالشبهات استرباءا لدينه وعرضه، ومن 

    أنكـره، فقـالً يومـا بلـبن كان له ناقة حيلبها ويرشب لبنها، فأتى له غالمـهسنه أ
 الناقـة انفلـت عليهـا إن املؤمنني أمرييا : ا اللبن لك؟ فقال من أين هذوحيك: سعمر 

 .)٤(ًوحيك، تسقني نارا: س، فحلبت لك ناقة من مال اهللا، فقال عمر ولدها فرشهبا
          هبـذه الـصفة اجلليلـة، وممـا ال مـراء فيـهسق عمـر ُّففي هذا األثر داللة عىل ختل

ْتقـوى هللا، وبـاألخص صـاحبيً هم أكثـر هـذه األمـة ورعـا وصأن صحابة النبي  َ ِ         
 .ب أيب بكر وعمر صالنبي 

                                                                                                                         

 ).١٤/١٣٧(لسان العرب. أشد البكاء: النشيج) ١(
 . »٨٦«سورة يوسف اآلية ) ٢(
 الطبقــات يف عــن علقمــة بــن وقــاص، ابــن ســعد) ٢/١١١(املــصنف يف رواه عبــد الــرزاق) ٣(

 .، وسنده عند عبد الرزاق صحيح)١/٣١٢(املصنف يف ، ابن أيب شيبة)٦/١٢٦(
وسـنده حـسن ). ٢/٢٦٨(تـاريخ املدينـة يف ، ابن شـبه)٢/٦٠٢(األموال يف رواه ابن زنجويه) ٤(

  . طرقهبمجموع



 
 ٨٨ 

 

 


   :س زهده -٧
 وإيامنـه قـوة دينـه إىل إضـافة إرادتـه الدالة عىل عزمه وقـوة سومن صفات عمر 

الزهد يف الدنيا وزينتها، والرغبة فيام عند اهللا، وقد تقدم ذكر يشء من ذلك عند الكالم 
 . ورشابه ولباسهسعىل طعام عمر 

    كـان:  قـال، عـن نفـسه هـورهـيا مـا ذكــده يف الدنـة عىل زهـ الدالارـاآلثن ـوم
ً أفقر إليه مني، حتـى أعطـاين مـرة مـاال، أعطه:  يعطيني العطاء فأقولصرسول اهللا 
ق بـه، فـام َّ، وتصد)١(خذه فتموله«:ص مني، فقال النبي إليهأعطه من هو أفقر : فقلت

 .)٢(» وال سائل فخذه، وماال فال تتبعه نفسك غري مرشفوأنتجاءك من هذا املال، 
    مـا روي عـن سـعد بـن سومن أقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم يف زهد عمر 

ًواهللا ما كان بأقدمنا إسالما، ولكن قـد عرفـت بـأي يشء فـضلنا، :  فيهس وقاص أيب
 .)٣(كان أزهدنا يف الدنيا

 :س صبره -٨
 اهللا تبـارك َّات احلميدة التي حض الصرب، والصرب من الصفسومن صفات عمر 

 والثـواب العظـيم، األجـر ورتـب عليهـا ،وتعاىل عليها يف مواضع كثـرية مـن كتابـه
 اتـصاف نإ حيث ، وله شواهد أكثر من أن حترص، ثابتأمر بالصرب سواتصاف عمر 

                                                                                                                         

 ).١٣/٢٢٤(لسان العرب. ًاجعله لك ماال: متوله) ١(
 ).١٣/١٥٢(فتح الباري. ء إليك فال تطلبه بل اتركهىأي إن مل جي: ال تتبعه نفسك) ٢(

 ).١٠٤٥(حديث ، مسلم)٧١٦٣(حديث رواه البخاريواحلديث   
د بـن عمـرو ، وإسناده متصل ورجاله ثقات سوى حممـ)٦/٣٥٨(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٣(

  . بن علقمة الليثي، صدوق له أوهاما



 
 

 س 
 

٨٩ 

 دليـل ، واملراقبة له والورع والزهـد، بالصفات السابقة الذكر كشدة اخلشية هللاسعمر 
 . ألن تلك الصفات تستلزم الصرب؛دة صربه وعزمهعىل ش

 .)١(وجدنا خري عيشنا بالصرب:  قالس عمر أنوقد روي 
 :س هيبته -٩

 ذا هيبة عظيمة، س الدالة عىل قوة شخصيته اهليبة، فقد كان سومن صفات عمر 
 .ً فضال عن بقية رعيتهصن حوله من صحابة النبي َهيابه م

 عن آيـة س ا أريد أن أسأل عمر بن اخلطابمكثت سنة وأن: بقال ابن عباس 
 .)٢(فام أستطيع أن أسأله هيبة له

يوم طعـن، مـا منعنـي أن  سشهدت عمر : وقال عمرو بن ميمون رمحه اهللا تعاىل
ً وكان رجال مهيبا، فكنت يف الصف الذي يليه، هيبتهإال يف الصف املتقدم أكون ً)٣(. 

 : المدح والثناءس كراهيته -١٠
 . الدالة عىل قوة شخصيته وكامهلا كراهيته املدح والثناءسر ومن صفات عم

يـا صـاحب :  ملا طعن، فجعلت تثني عليه وتقـوللدخلت عليه ابنته حفصة 
       املـؤمنني وجعلـت تثنـي عليـه، فقـالأمـري ويـا صرسول اهللا، ويا صهر رسول اهللا 

                                                                                                                         

الزهد  يف ، أمحد)٦٢( صئهجز يف ، أبو مسهر)٣٥٤،٢٢٢(الزهد ص يف رواه عبد اهللا بن املبارك) ١(
الزهـد  يف ، وكيـع)ًتعليقـا(بـاب الـصرب عـن حمـارم اهللا -كتاب الرقاق/، البخاري)١٤٦(ص

 .ه فيه انقطاعوسند، )١/٥٠(حلية األولياء يف ، أبو نعيم)٢/٤٤٩(
 ).١٤٧٩(، ومسلم حديث)٤٩١٣(رواه البخاري حديث) ٢(
 يف ، ابـن أيب خيثمـة)٣/٣٤٠(الطبقـات يف ، ابـن سـعد)٢/١٢٠(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٣(

بغيـة الباحـث عـن زوائـد احلـارث /املـسند يف ، احلارث بن أيب أسـامة)٥/١٥٩(التاريخ ص
 .بطريقيهوسنده حسن لغريه ، )٢/٦٢٣،٦٢٢(للهيثمي 



 
 ٩٠ 

 

 


   صـدره، فقـال إىل ، فال صرب يل عىل ما أسمع، فأسـندهأجلسني:  البنه عبد اهللاسعمر 
 تنـدبيني بعـد جملـسك أن عليك بام يل عليك مـن احلـق أحرج إين: بعمر حلفصة 

 .)١( أملكهانهذا، فأما عينيك فل
 :س رمهك -١١

 . الدالة عىل كامل شخصيته سامحته وكرمهسومن صفات عمر 
 رعيتـه وإكـرام ، يف سـبيل اهللا، ويف وجـوه اخلـرياإلنفـاقً سخيا كثري سفقد كان 

 .اهتمومواس
     يف سـبيل اهللا، حيـث كـان يتـسابق مـع لإلنفـاقوقد تقـدم ذكـر يشء مـن حبـه 

 .)٢( يف الصدقة، وتصدق بأغىل وأحب مال عنده، وهو أرضه بخيربسالصديق 
ومن كرمه ألضيافه ومواساته لرعيته ما تقدم ذكره يف خرب قـدوم عتبـة بـن فرقـد 

ًورا، فأما ودكها وأطايبها، فلمن إنا ننحر كل يوم جز: س وفيه قال عمر ،سعىل عمر 
 .)٣(حرضنا من آفاق املسلمني

 ويف قصة قدوم رسول سلمة بن قيس األشجعي بغنائم بعض فتـوح فـارس ذكـر
 وهو يطعم الناس، وهو متكئ عـىل عـصا ويعاونـه مـواله يرفـأ، سقدم عىل عمر أنه 

 .)٤(ضع هنا يا يرفأ، ضعها هنا: وعمر يقول
 

                                                                                                                         

 .، وسنده صحيح)٣/٣٦١(الطبقات يف رواه ابن سعد) ١(
 ).٤٣(تقدم يف ص ) ٢(
 ).٦٧(تقدم يف ص ) ٣(
 ).٦٨(تقدم يف ص ) ٤(



 
 

 س 
 

٩١ 

 مـن حـني ص قـط بعـد رسـول اهللا ًاما رأيت أحد: بوقال عبد اهللا بن عمر 
 .)١( س  بن اخلطاب من عمر حتى انتهىقبض كان أجد وأجود

 :س شجاعته -١٢
 س فقـد اتـصف عمـر ، الدالة عىل قوة شخـصيته شـجاعتهسومن صفات عمر 

 وحياتــه يف اجلاهليــة س والقــارئ لــسريته ،بــصفات خلقيــة فيهــا كــل معــاين القــوة
 وجرأتـه عـىل ، وعدم ختلفه عنه يف سلم أو حـرب،صع النبي واإلسالم، ومواقفه م

أعداء اهللا وانتقامه منهم، وما فتح اهللا عىل يديه من فتوحات يف خالفته ما كانـت حتقـق 
 وما منحه اهللا عز وجل هلذا اخلليفة الراشد من صـفات القـوة ،لوال عون اهللا عز وجل

 .واحلزم واجلالدة والصرب والشجاعة واإلقدام
 :س تواضعه -١٣

 تواضـعه معنى السهولة واللطف ولـني اجلانـب والتي فيها سومن صفات عمر 
 بـالرغم ممـا كـان يمتلكـه مـن صـفات القـوة ، وعدم تكربه عىل رعيته،لربه عز وجل

واهليبة، وما كان حتت ملكه وترصفه من البالد التي شـملت اجلزيـرة العربيـة، وبـالد 
ًفلـم يـزده امللـك إال تواضـعا لربـه لشام ومرص،  إىل أدناها، وبالد اأقصاهافارس من 
 .ً وخوفا وخشية منه،تبارك وتعاىل

ً مضطجعا عىل األرض سقدم اهلرمزان املدينة وكان من ملوك فارس، فرأى عمر 
، قد  وهو أمري املؤمنني، وليس حوله خدم وال حرس وال حاجبصيف مسجد النبي 

ًرا عجيبا مأل قمن رعيته وأمنته، فرأى منظأ هـذا واهللا امللـك «: ، فقالًلبه هيبة وإجالالً

                                                                                                                         

 ).٣٦٨٧(حديث رواه البخاري) ١(



 
 ٩٢ 

 

 


   ، ملوك فارس الذين امتألت قصورهم باحلرس واخلدمإن اهلرمزان قارن بني .)١(»اهلني
ًوامتألت قلوهبم خوفا وقلقا  س وبني عمر بـن اخلطـاب ، ختافهم رعيتهم وخيافوهنم،ً

 أعلـن  وأمن هو مـن بطـشهم، وعنـدها، فأمن الناس من جوره،الذي عدل يف حكمه
حكمت فعدلت فأمنـت : ، وكام قيلس عدى ما عليه عمرتاهلرمزان أن امللك اهلني ال ي

 .فنمت يا عمر
 بالد الشام عرضت له يف طريقه وهو راكـب عـىل بعـريه خماضـة سوملا قدم عمر 

    ، فقـال لـه بيده، فخاض املاء، ومعـه بعـريهام عن بعريه، ونزع موقيه فأمسكهسفنزل 
ًصنعت اليوم صنعا عظيام عنـد قد : سأبو عبيدة  عت كـذا وكـذا، ، صـناألرض أهـلً

صغر أ كنتم أذل الناس، وإنكم عبيدة، أباوه لو غريك يقوهلا يا أ: فصك يف صدره وقال
 .)٢( فمهام تطلبوا العز بغريه يذلكم اهللاباإلسالمقل الناس، فأعزكم اهللا أالناس، و

 املؤمنني، لـو ركبـت أمرييا :  له الناس بالشام، وهو عىل بعريه فقالواسواستقبله 
 من األمر إنام ها هنا أراكمال : فقال عمر،مووجوهه حتى يلقاك عظامء الناس )٣(ًبرذونا

 .)٤(خلوا سبيل مجيل:  السامء، ثم قالإىل بيده وأشارها هنا، 
 
 

                                                                                                                         

  يف الطـربي، )٣/٤٠٦(أنـساب األرشاف  يف الـبالذري) ٣/٢٩٣(الطبقـات يف رواه ابن سعد) ١(
 .حوسنده صحي، )٥٠٢-٢/٥٠٠(التاريخ

 ).٨٠(صحيح تقدم خترجيه يف ص ) ٢(
َالربذون) ٣(  ).١/٣٧٠(لسان العرب. من اخليل ما كان من غري نتاج العرب: ِ
ــن أيب شــيبة) ٤( ــصنف يف رواه اب ــالل)٧/٩(امل ــسنة ص يف ، اخل ــيم)٣١٧(ال ــو نع ــة   يف ، أب حلي

 .، وسنده عند اخلالل صحيح)١/٤٧(األولياء



 
 

 س 
 

٩٣ 

ً يقرد بعريا له وينظفـه سرأى عمر  أنه ومن صور تواضعه ما رواه ربيعة بن اهلدير
 .)١(و حمرمبالطني وه

 قـدما إذا ب رأيت عمـر وعـثامن: وقال مالك بن أيب عامر األصبحي رمحه اهللا
ٌ املدينة، مل يبـق مـنهم أحـد إال أردف ، فإذا ركبوا ليدخلوا)٢(مكة ينزالن باملعرص نــم

 إرادةهـل كانـا يفعـالن ذلـك : ًوراءه غالما فـدخال عـىل ذلـك، فقـال لـه ابنـه نـافع
ذكر ما أحدث الناس من أن يمـشوا غلامهنـم خلفهـم وهـم نعم، ثم : فقال التواضع؟

 .)٣(ركبان، ويعيب ذلك عليهم
 ليستـشريه يف مـرياث ب زيد بن ثابت إىل عمر ء يف قصة جميءومن ذلك ما جا

  زيـد استأذن عىل زيد ورأسه يف يد جارية له ترجلـه، فلـام رأىس عمر أناجلد، وفيها 
ّ إيل أرسـلت املـؤمنني لـو أمـرييـا : ، فقالدعها ترجلك: عمر نزع رأسه، فقال له عمر

 .)٤(إنام احلاجة يل: جئتك، فقال عمر
 
 

                                                                                                                         

 ).٨١(صحيح تقدم خترجيه ص) ١(
َالعرصة كل جوب: ملعرصا) ٢( َ  متسعة ليس فيها بناء فهي عرصة، والعرصتان بالعقيق مـن نـواحي ةَ

ًاملدينة من أفضل بقاعها، وكان سعيد بن العاص قد ابتنى فيها قصارا واحتفر فيها بئـرا معجـم  .ً
 ).٤/١٠٢،١٠١(البلدان

بن حييـى التجيبـي، وسنده رجاله ثقات سوى حرملة ) ٦/٢٩١(نشعب اإليام يف رواه البيهقي) ٣(
 .فهو صدوق فاألثر حسن

، وقـد حـسن )٦/٢٤٧(السنن الكـربى يف ، البيهقي)٤٤٢(األدب املفرد ص يف رواه البخاري) ٤(
 ).٤٩٥(األثر الشيخ األلباين يف صحيح األدب املفرد ص



 
 ٩٤ 

 

 


  طر عليه ميزاب العباس، وكان عىل طريق ق خرج يوم اجلمعة، فس عمر أنوروي 
قلعت ميـزايب، واهللا مـا وضـعه : س، فقال له العباس س املسجد، فقلعه عمر إىلعمر 

ُيكون لك سلم غريي، ال  أن )١(ال جرم:  بيده، فقال عمرص رسول اهللا إالحيث كان 
وال يضعه إال أنت بيدك، فحمل عمر العباس عىل عنقه، فوضـع رجليـه عـىل منكبـي 

 .)٢( امليزاب حيث كان فوضعه موضعهأعادعمر، ثم 
ً مل يكــن تواضــعا فيــه الــضعف واخلــور س تواضــع عمــر أنوممــا ال شــك فيــه 

ً مع تواضعه قويا شديدا س بل كان ،والتاموت  دالـة عـىل سذا وقار وهيبـة، وسـريته ً
ً الشفاء بنت عبـد اهللا رأت فتيانـا يقـصدون يف املـيش، ويتكلمـون أنروي فقد ذلك، 

 تكلـم إذاكـان واهللا عمـر بـن اخلطـاب : اك، فقالتَّسُن: ؟ قالواذاما ه: ًرويدا، فقالت
 .)٣(ً رضب أوجع، وهو الناسك حقاوإذا مشى أرسع، وإذاأسمع، 

 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٣٨(املصباح املنري ص. ًال بد وال حمالة، ثم حولت وصارت بمعنى حقا: ال جرم) ١(
ــن ســعدرواه ا) ٢( ــات يف ب ــسند يف ، أمحــد)٤/٢١،٢٠(الطبق ــة يف ، الفــسوي)١/٢١٠(امل  املعرف

 املختــــارة يف ، املقــــديس)٦/٦٦(الــــسنن الكـــربى يف ، البيهقــــي)١/٥١١(والتـــاريخ 
ن إسناده بمجموع طرقه الشيخ شـعيب َّ وحس،، وأسانيدهم ال ختلو من مقال)٨/٣٩١،٣٩٠(

 .األرنؤوط يف تعليقه عىل مسند أمحد
، )٣/٤٠٥(أنـساب األرشاف يف ،ومن طريقـه الـبالذري)٣/٢٩٠(الطبقات يف ه ابن سعدروا) ٣(

ً، ومدار األثر عىل الواقدي فيكون ضـعيفا، غـري أن معنـاه )٢/٥٧٢،٥٧١(التاريخ يف والطربي
 .صحيح



 
 

 س 
 

٩٥ 

 :س مرحه -١٤
 .ته ألصحابه الدالة عىل سامحته ولني جانبه، مرحه ومداعبسومن صفات عمر 

تعال أباقيـك يف املـاء أينـا : سربام قال يل عمر بن اخلطاب : بقال ابن عباس 
 .)١(ًأطول نفسا ونحن حمرمون

ًاملـاء أهيـام أطـول نفـسا   بإدخال رأسيهام يفب يتنافس مع ابن عباس سفكان 
 .اءيستطيع البقاء يف امل

 يقـول ،كـذب النـاس الـصائغأ: كان عمر يامزحني يقول: وقال أبو رافع الصائغ
 .)٢(ًاليوم غدا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

الـسنن  يف ، البيهقـي)٣/١٤١(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)١١٧(املسند ص يف رواه الشافعي) ١(
 .، وإسناد الشافعي صحيح)٥/٦٣(الكربى 

وذكـر األثـر، . أخرج إبراهيم احلريب يف غريب احلديث بسند جيد عـن أيب رافـع: قال ابن حجر) ٢(
 بـذلك أنـه يامطـل يف سولعل مراد عمـر . ومل أقف عليه يف القسم املطبوع). ٧/١٤٨(اإلصابة
 .وعده



 
 ٩٦ 

 

 


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 س 
 

٩٧ 

 
 

 

  
  

  
  فضائل 

 س عمر الفاروق  
 
 
 
 
 
 



 
 ٩٨ 

 

 


 
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 س 
 

٩٩ 

 :س فضائل عمر الفاروق* 
ا  كانت نتيجـة طبيعيـة ملـ، بفضائل مجة، ومناقب كثريةسلقد حظي الفاروق عمر 

 اآلخرين، وفاق فيها األقران، وتقدم ىل برز فيها عأكرمه اهللا تعاىل به من صفات ومزايا
 .فيها عمن سبقه، وأدرك فيها من كان أمامه

 فلنقرأ الصفحات ،، واملكانة التي تبوأهاسوحتى نعلم املنزلة التي رشف هبا عمر 
بـرش فقـط، بـل وعنـد رب ً مل يكن مكرما عنـد السالتالية لنصل إىل درجة اليقني بأنه 
 .البرش جل جالله وتقدست أسامؤه

 : مكانته عند اهللا عز وجل* 
 ويـدل ،منزلة عاليـة ورفيعـة مكانة و ومنزلته عند ربه عز وجلس مكانة عمر إن

 : هيأمورلك ذعىل 
 : س ة رأيهبموافقالكريم نزول القرآن  -١

، إليـه ومـا يميـل سفقد نزلت آيات عديدة من القرآن الكريم موافقة لرأي عمر 
 نـزل فيـه إالما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقـال فيـه عمـر : بقال ابن عمر 

 .)١(القرآن عىل نحو ما قال عمر
       خـرب بـه هـو عـن نفـسه، قـالأ مـا س التي نزلت موافقة لرأي عمر اآلياتومن 

بـراهيم مـصىل،  من مقام إنا يا رسول اهللا لو اختذ:وافقت ريب يف ثالث، قلت: سعمر 

                                                                                                                         

 يف ، الفـسوي)١/٢٥١(ةفـضائل الـصحاب يف ، أمحـد)٦/٣٥٤(املـصنف يف رواه ابن أيب شـيبة) ١(
ـــاريخ ـــة والت ـــذي)١/٤٦٧(املعرف ـــسنن يف ، الرتم ـــىل)٥/٢٨٠(ال ـــو يع ـــم  يف ، أب املعج

 .وصححه الشيخ األلباين يف سنن الرتمذي). ٢٩٧(اإلمامة ص يف  أبو نعيم ،)٢٧٧،٢٧٦(ص



 
 ١٠٠ 

 

 


  يـا رسـول اهللا لـو : ية احلجاب، قلـتآ، و)١(M¹   ¸  ¶  µ  ´  L :فنزلت
يـة احلجـاب، واجتمـع آ حيتجبن فإنه يكلمهن الرب والفاجر، فنزلـت أنك ءأمرت نسا

M  �   ~   }  |  {     z  y  x  : يف الغرية عليه، فقلـت هلـنصنساء النبي 
 ¡L)٣(، فنزلت هذه اآلية)٢(. 

 كـن خيـرجن ص النبـي أزواج نإ: ل احلجـاب قالـت عائـشة آيةويف نزول 
: ص يقـول للنبـي س ، فكـان عمـر)٥( وهو صعيد أفيح)٤( املناصعإىل تربزن إذابالليل 

 يفعـل، فخرجـت سـودة بنـت زمعـة زوج صاحجب نساءك، فلم يكن رسول اهللا 
 عرفنـاك يـا  قدأال:  ليلة من الليايل عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمرصالنبي 

 .)٦( ينزل احلجاب، فأنزل اهللا آية احلجابأنًسودة، حرصا عىل 

                                                                                                                         

 .»١٢٥«سورة البقرة اآلية ) ١(
 .»٥«سورة التحريم اآلية ) ٢(
 ).٤٠٢(رواه البخاري حديث) ٣(
َمجع منصع وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع، سـميت بـذلك ألن اإلنـسان ينـصع : املناصع) ٤( َ

 ).١/٢٤٩(فتح الباري .فيها أي خيلص
 وكان النساء يتربزن إليه بالليل عىل مذاهب ،هي موضع بعينه خارج املدينة: وقال الفريوزآبادي  

ساء باملدينة قبل أن تتخـذ الكنـف يف وكان متربز الن: ويف حديث اإلفك قال. العرب يف اجلاهلية
 ).٣٩٣،٣٩٢(املغانم املطابق ص. البيوت املناصع

، فــتح َّاملتــسع، واألفــيح لوالظــاهر أن التفــسري مقــول عائــشة : قــال ابــن حجــر) ٥(
 ).١/٢٤٩(الباري

 ).١٤٦(رواه البخاري حديث ) ٦(



 
 

 س 
 

١٠١ 

فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت ،)١(ًكل مع النبي حيساآكنت : لوقالت عائشة 
 .)٣( فيكن ما رأتكن عني، فنزل احلجابأطاع، لو )٢(حس: يده إصبعي، فقال

سـباب نـزول احلجـاب وطريـق اجلمـع بيـنهام أن أ: قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(تعددت

 . )٥( قضية أسارى بدرسًومن القضايا التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر 
     أليب بكــر صســارى، قــال رســول اهللا فلــام أرسوا األ: بس قــال ابــن عبــا

يا نبـي اهللا هـم بنـو العـم : فقال أبو بكر ؟»سارىما ترون يف هؤالء األ«:بوعمر 
 هيـدهيم أنأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة عىل الكفار، فعـسى اهللا والعشرية، أرى أن ت

ال واهللا : قلـت: فقال عمر .؟»بن اخلطاباى يا رما ت«:ص، فقال رسول اهللا لإلسالم
، أعنـاقهم متكنـا فنـرضب أن بكـر، ولكنـي أرى أبـو الـذي رأى أرىيا رسول اهللا ما 

فـأرضب عنقـه، » ًنسيبا لعمر«ًفتمكن عليا من عقيل، فيرضب عنقه، ومتكني من فالن
 ما قال أبو بكـر ومل هيـو مـا ص وصناديدها، فهوى رسول اهللا فإن هؤالء أئمة الكفر

 يا : بكر قاعدين يبكيان، قلتوأبو صفإذا رسول اهللا  فلام كان من الغد جئت، ،قلت
                                                                                                                         

ــل عــوض اإل: َاحلــيس) ١( ــد جيع ــط والــسمن، وق ــام يتخــذ مــن التمــر واإلق ــدقيقطع ــط ال                      . ق
 ).١/٤٦٧(النهاية يف غريب احلديث

ِّحس) ٢( كلمة يقوهلا اإلنسان إذا أصابه ما أحرقه غفلة كاجلمرة والـرضبة : بكرس السني والتشديد: ِ
 ).٣/١٧١(لسان العرب. ونحوها

  يف خـاريالب، )٦/٣٥٩،٣٥٨(املـصنف يف ، ابن أيب شيبة)٨/١٧٥(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(
 .، وصحح سنده الشيخ األلباين يف صحيح األدب املفرد)٣٦٣،٣٦٢(األدب املفرد ص

 ).١/٢٤٩(فتح الباري) ٤(
أكيـال، وتبعـد  ) ٣١٠(ًكيال وعن مكة) ١٥٥( بلدة بأسفل وادي الصفراء تبعد عن املدينة: َبدر) ٥(

قامـت بـالقرب منهـا بلـدة ًكيال، وكان ميناؤها اجلار، فلام اندثرت ) ٤٥( عن سيف البحر قرابة
 ).٤١(معجم املعامل اجلغرافية يف السرية ص. الرايس



 
 ١٠٢ 

 

 


   وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أنتخربين من أي يشء تبكي أرسول اهللا 
بكي للذي عرض عـىل أصـحابك أ«:صقال رسول اهللا ف .تباكيت لبكائكامأجد بكاء 

    شـجرة قريبـة مـن ، من هـذه الـشجرةأدنىمن أخذهم الفداء لقد عرض عيل عذاهبم 
»  ¬  ®   ¯  °   ±  M  µ  ´  ³  ²  :نزل اهللا عـز وجـلأو» صنبي اهللا 

  ¶L قولهإىل :    M  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  ÏL)١(. 
 : مرومنها حتريم اخل
       ، يرغـب يف حتـريم اخلمـر ويأمـل أن ينـزل الـوحي بتحريمهـاسفقد كان عمـر 

ًاللهم بني لنا يف اخلمر بيانـا شـافيا، فنزلـت : سل فقا ´  M   ¶  µ  :اآليـةً

 ½         ¼  »  º  ¹¸L)اللهـم بـني لنـا :  عمر، فقرئت عليـه، فقـالفدعي )٢    
ــت  ــافيا، فنزل ــا ش ــر بيان ًيف اخلم ــةً M  y    x  w  v  u  t  s اآلي

  zL)أال ال يقـربن :  الـصالة ينـاديأقيمـت إذا ص، فكان منادي رسـول اهللا )٣
ً لنا يف اخلمـر بيانـا شـافيا، َّاللهم بني:  عمر، فقرئت عليه، فقالفدعيالصالة سكران،  ً

 .)٥(يناهانت: ، فقال عمر)٤(ME   D  CL  :اآليةفنزلت 

                                                                                                                         

 ).١٧٦٣( واحلديث رواه مسلم حديث.»٦٩-٦٧«سورة األنفال اآلية ) ١(
 .»٢١٩«سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .»٤٣«سورة النساء اآلية ) ٣(
 .»٩١«سورة املائدة اآلية ) ٤(
 ، النـسـائي)٤/٣٢٠،٣١٩(، التـرمــذي )٣/٣٢٥(داود، أبــو )١/٥٣( املسند يف رواه أمحـد) ٥(

            وصــححه الــشيخ األلبــاين يف صــحيح ســنن  ،)٥/٣٥،٣٤(التفــسري يف ، الطــربي)٨/٢٨٦(
 ).٢/٦٩٩(أيب داود



 
 

 س 
 

١٠٣ 

   ته له يف عـدم الـصالة عـىل زعـيم املنـافقني  موافقسومن موافقات القرآن لعمر 
 .عبد اهللا بن أيب بن سلول

يـا رسـول اهللا، :  فقـالصسلول جاء ابنـه إىل النبـي بن فلام تويف عبد اهللا بن أيب 
 قميـصه، صأعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليـه، واسـتغفر لـه، فأعطـاه النبـي 

ألـيس اهللا : ، فقـالسيل عليه جذبه عمر  أصيل عليه، فآذنه، فلام أراد أن يصِّينِآذ: فقال
 اسـتغفر هلـم أو ال : قـال،أنـا بـني خريتـني«:صهناك أن تصيل عىل املنافقني، فقـال 

 .)٢()١(M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L :فصىل عليه، فنزلت» تستغفر هلم
 : بالجنة س تبشير اهللا عز وجل لعمر -٢

تبـشريه باجلنـة التـي  عند ربه عز وجـل وعظـم منزلتـه سومن كريم مكانة عمر 
 . جعلنا اهللا منهمألوليائهأعدها اهللا عز وجل 

:  جانب قـرص، فقلـتإىل تتوضأ امرأة نائم رأيتني يف اجلنة، فإذا أنابينا : صقال 
 عمـر، ً فذكرت غريته، فوليت مدبرا، فبكىلعمر بن اخلطاب،: فقالواملن هذا القرص؟ 

 .)٣(  أعليك أغار يا رسول اهللا؟:وقال
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٨٤«سورة التوبة اآلية ) ١(
 ).٢٧٧٤(، ومسلم حديث)١٢٦٩(رواه البخاري حديث) ٢(
 ).٢٣٩٥(ديث ، ومسلم ح)٣٢٤٢(رواه البخاري حديث ) ٣(



 
 ١٠٤ 

 

 


   حتى دخـل معـه ص من بيته وتوضأ وتبع النبي س األشعري موسى أبوج وخر
 عند بـاب البئـر، وكـان س  وجلس أبو موسى ، حاجتهص النبي وقىض  )١(بئر أريس

مهـا َّ، وكشف عن سـاقيه، ودال)٢( عىل البئر وتوسط قفهاصمن اجلريد، فجلس النبي 
 : بكر، فقـالأبو: ن هذا؟ فقالم:  موسىأبويف البئر، فجاء أبو بكر، فدفع الباب، فقال 

ائذن له وبرشه «:هذا أبو بكر يستأذن، فقال:  فقالصعىل رسلك، ثم ذهب إىل النبي 
 يبـرشك صادخل ورسـول اهللا : س حتى قال أليب بكر س، فأقبل أبو موسى »باجلنة

 رجليه يف َّ معه يف القف، ودىلصباجلنة، فدخل أبو بكر، فجلس عن يمني رسول اهللا 
عمـر بـن اخلطـاب، : القمن هذا؟ :  موسىأبوالباب، فقال ، فإذا إنسان حيرك ...البئر
هـذا عمـر بـن اخلطـاب :  فسلم عليه، فقالص النبي إىلعىل رسلك، ثم جاء : فقال

ادخـل : س، فجـاء فقـال لعمـر بـن اخلطـاب »ئذن له وبرشه باجلنـةا«:يستأذن، فقال
 .)٣(احلديث... باجلنة صويبرشك رسول اهللا 

 
 

                                                                                                                         

هذه البئر تنسب إىل رجل من اليهود اسمه أريس، وهـو الفـالح بلغـة أهـل الـشام، : بئر أريس) ١(
إن بئر أريس هي املقابلـة ملـسجد قبـاء يف غربيـه، : وقال ابن النجار والغزايل وتبعهام من بعدمها

 هي حتـت أطـمأن طول قفها الذي جلس عليه النبي وصاحباه ثالثة أذرع، و: وذكر ابن النجار
عال خراب مـن جهـة القبلـة يف أعـاله سـكن، وهلـذه البئـر درج إىل أسـفل املـاء، جـددت يف 

تاريخ معـامل املدينـة . ، وجدد طيها يف عهد الدولة العثامنية، فطمث الدرج لتقادمه)هـ٧١٤(عام
ًاملنورة قديام وحديثا ص ً)١٨١،١٧٩.( 

 ).١١/٢٦٠(العربلسان . هي الدكة التي جتعل حوهلا: ُقف البئر) ٢(
 ).٢٤٠٣(، ومسلم حديث)٣٦٧٤( رواه البخاري حديث) ٣(



 
 

 س 
 

١٠٥ 

 األولـني أهـل اجلنـة مـن )١( بكر وعمـر سـيدا كهـولأبو«: صرسول اهللا وقال 
 .)٢(» النبيني واملرسلنيإال واآلخرين
 .)٣( أحد العرشة املبرشين باجلنةسوهو 

، األنـصار امرأة رجل من إىل صمشيت مع النبي : بوقال جابر بن عبد اهللا 
       خلن رجـل ليـد«:ص نخل، وذبحـت لنـا شـاة، فقـال رسـول اهللا أصولفرشت لنا 
     ليـدخلن رجـل مـن أهـل اجلنـة فـدخل«:، ثم قالس، فدخل أبو بكر »من أهل اجلنة

 .)٤(احلديث» .......س عمر
 اجلنـة، فتـيضء اجلنـة أهـل الرجل من أهل عليـني ليـرشف عـىل إن«:صوقال 

 .)٥( بكر وعمر ملنهام وأنعامأبان  كوكب دري، وإكأهنالوجهه 

                                                                                                                         

 ).١٢/١٧٧( لسان العرب. ه الشيبَّالكهل من الرجال الذي جاوز الثالثني وخط) ١(
ابــن  ،)١/٨٠(  من زيادات ابنه عبـد اهللا املسند يف ، أمحد)٣/١٧٥( الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(

  يف  البـزار ،)٦٠٣(الـسنة ص يف ، ابن أيب عاصـم)٥/٢٧٣،٢٧٢( مذي، الرت)١/٣٨( مـاجـه
 .)١/٤٠٦،٤٠٥( املسـنــد يف ، أبو يعىل)٦٧-٣/٦٩( ،)٢/١٣٢،٣( املسند

 ).٨٢٤(حديث) ٢/٤٨٧(السلسلة الصحيحة: انظر. واحلديث صححه الشيخ األلباين  
شـيبة يف   أيبــن، ابـ)٣/٣٨٣( اتالطـبقـ يف د، ابـن سعـ)١/٤٥(املسـنـد يف رواه احلمـيـدي) ٣(

، )٣٧٤٧( ، والرتمـذي )١/٤٨( ابـن ماجـه، )١/١٨٨( املسند يف ، أمحد)٦/٣٥٠( املصنـف
 ).٣/٢١٨(وصححه الشيخ األلباين يف صحيح الرتمذي 

، )٦/٣٥١(املـصنف  يف ، ابن أيب شـيبة)٧/٦٠( إحتاف اخلرية املهرة كام يف املسند يف رواه مسدد) ٤(
ــسند يف أمحــد ــن)٣/٣٣١( امل ــم، اب ــسنة ص يف  أيب عاص ــاكم يف  ، )٦١٠( ال ــستدركاحل  امل

 .حسن، وسنده )٣/١٣٦(
          املــسند  يف ، أمحــد)٢/٧٩٠( املــسند يف ، اجلعــد)١٥٤( صةاملــشيخ يف رواه ابــن طهــامن) ٥(

   الـسنة  يف ، ابـن أيب عاصـم)٥/٢٦٨(  يف الـسننالرتمـذي، )٤/٣٤( ، أبو داود)٢٧ ،٣/٢٦(
واحلديث صححه الشيخ األلباين يف صـحيح سـنن . )٢/٣٦٩( املسند  أبو يعىل يف،)٦٠٢( ص

 ).٣/١٩٩(الرتمذي 



 
 ١٠٦ 

 

 


   :ص  من النبيسمنزلة عمر * 
 معـروف عنـد أمـر ص وعلو منزلته وقـدره عنـد النبـي س رفعة مكانة عمر إن
 ص ضـال مكـابر، فقـد جـاءت عـن النبـي إال ال ينـازع فيـه ، وخلفهـااألمةسلف 

 -:ومن ذلك الثابتة الدالة عىل ذلك، األحاديث
  هئه علي وثناس لعمر صمحبة النبي   أحاديث تدل على    : أوًال

  :وتوقيره إياه
  عىل جيش ذات السالسل،صبعثني النبي :  قالسو بن العاص  عمرفقد روى
أبوهـا، : مـن الرجـال؟ قـال: عائشة، قلت: ؟ قالإليك أحبأي الناس : فأتيته فقلت

 .)١(احلديث... قال عمر: ثم من: قلت
 صالنبي أي أصحاب: لقلت لعائشة: رمحه اهللا تعاىل وقال عبد اهللا بن شقيق

 .)٢(...عمر: ثم من؟ قالت: أبو بكر، قلت:  قالت؟صكان أحب إىل رسول اهللا 
 .)٣(»هذان السمع والبرص«:ب عن أيب بكر وعمر صوقال 

ّما خلفـت أحـدا أحـب إيل أن : بعد أن كفن س وقد دخل عىل عمر سوقال عيل  ً
 كنـت ألظـن أن جيعلـك اهللا مـع صـاحبيك، نإألقى اهللا بمثل عمله منـك، وأيـم اهللا 

                                                                                                                         

 ).٢٣٨٤(، مسلم حديث)٣٦٦٢(حديث رواه البخاري) ١(
ــسند يف واه أمحــدر) ٢( ــذي)٦/٢١٨(امل ــسائي)٣٦٥٧(، الرتم ــربى يف ، الن ــسنن الك ،                                  )٥/٥٧(ال

، واحلـديث صـححه الـشيخ )٣/٧٣(املـستدرك يف ، احلاكم)٨/٢٢٩،١٧٨(املسند يف أبو يعىل
 ).٣/٢٠١(األلباين يف صحيح سنن الرتمذي 

ــصحابة يف درواه أمحــ) ٣( ــضائل ال ــن أيب عاصــم)٥/٢٧٥(، الرتمــذي)١/٣٨٢(ف ــسنة  يف ، اب ال
نه َّوقد صحح احلاكم هذا احلديث وحـس ،)٣/٧٤،٦٩(املستدرك يف ، احلاكم)٥٦٢،٥٦١(ص

الـصحيحة ، وصـححه الـشيخ األلبـاين يف السلـسلة )٣/٦٩ (املستدركه عىل الذهبي يف تعليق
)٢/٤٧٢ .( 



 
 

 س 
 

١٠٧ 

 بكر وعمر، ودخلـت وأبو ذهبت أنا : يقولصنبي  الًوحسبت أين كنت كثريا أسمع
 .)١(أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

 .)٢(»نعم الرجل عمر«: صوقال 
 )٣( بخزيـرةص النبـي أتيـت: له، قالت عائشة ُّ وجيلس يوقر عمر صوكان 

       لتـأكلن: كـيل، فأبـت، فقلـت:  بينـي وبينهـاصقد طبختها له، فقلت لسودة والنبي 
    فوضـعت يـدي يف اخلزيـرة، فطليـت وجههـا، فـضحكأو أللطخن وجهك، فأبت،

 هلـا، فمـر ص، فضحك النبـي وجههاخي الط:  هلا، وقال هلا فوضع بيده،صالنبي 
، »قوما، فاغسال وجـوهكام«: فقال، سيدخلأنيا عبد اهللا، فظن يا عبد اهللا،: عمر فقال

 .)٤( صاهللا فام زلت أهاب عمر هليبة رسول : لفقالت عائشة 
 

                                                                                                                         

 ).٢٣٨٩(، مسلم حديث)٣٦٨٥(رواه البخاري) ١(
 يف ، الفـسوي)١٢٣(األدب املفـرد ص يف ، البخـاري)١/١٦٨(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٢(

، ابـن )٥/٦٧،٦٤(ى الكرب يف، النسائي)٥/٣٣١،٣١٧(، الرتمذي)٣/٢٢٨(ملعرفة والتاريخا
حه الـشيخ َّ، وصـح)٣/٢٦٨(املـستدرك يف ، احلـاكم)٩/١٣١،١٣٠،٦٩(الـصحيح يف حبان

 ).٣/٢٢٢(األلباين يف صحيح سنن الرتمذي
ِخزيرة) ٣( ُحلم يقطع صغارا، ويصب عليه ماء كثري، فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن مل يكن فيها حلم : َ ً

إذا كان من دقيق فهو حريـرة، وإذا كـان : ، وقيلًحسا من دقيق ودسم: فهي عصيدة، وقيل هي
 ).٢/٢٨(لنهاية يف غريب احلديثا. من نخالة فهو خزيرة

 يف أبـو يعـىل  ،)٥/٢٩١(الـسنن الكـربى يف ، النسائي)١/٣٤٩(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٤(
 .، واحلديث حسن)٧/٤٤٩( املسند



 
 ١٠٨ 

 

 


 
 : وقولهس لرأي عمر صموافقة النبي أحاديث تدل على  :ثانيًا

 :منهاوذلك يف مواقف 
  :ذانمشروعية األ -١

كـان املـسلمون حـني قـدموا املدينـة جيتمعـون، فيتحينـون : بقال ابن عمـر 
ً ناقوسـا مثـل ااختـذو: ًالصالة، ليس ينادى هلا، فتكلموا يوما يف ذلك، فقـال بعـضهم

أوال تبعثـون : ًبل بوقا مثل قرن اليهـود، فقـال عمـر: ، وقال بعضهمنصارىالناقوس 
 .)١(يا بالل قم، فناد بالصالة: صًرجال ينادي بالصالة، فقال رسول اهللا 

  : لئال يتكلوا اهللاإالله إعدم تبشير الناس بفضل ال  -٢
  معنا أبـو بكـر وعمـر يف نفـر،صًكنا قعودا حول رسول اهللا : سهريرة أبو قال 

 من بني أظهرنا، فأبطأ علينا وخـشينا أن يقتطـع دوننـا، ففزعنـا، صفقام رسول اهللا 
 لبني لألنصار )٢(ً حتى أتيت حائطاصبتغي رسول اهللا أ من فزع، فخرجت أولفكنت 
        يـدخل يف جـوف احلـائط )٣(ًبه هل أجد له بابا فلم أجد لـه، فـإذا ربيـع فدرت ،النجار

      : فقـالص حيتفـز الثعلـب، فـدخلت عـىل رسـول اهللا من بئر خارجه، فاحتفزت كام
، فقمـت،  أظهرناكنت بني: ما شأنك؟ قلت: نعم يا رسول اهللا، قال: أبو هريرة؟ قلت

فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنـا، فكنـت أول مـن فـزع، فأتيـت هـذا 
 وأعطاين هريرة، أبا يا: احلائط فاحتفزت كام حيتفز الثعلب وهؤالء الناس ورائي، فقال

 اهللا إاللـه إ ال أن يشهد اذهب بنعيل هاتني فمن لقيت من وراء هذا احلائط: نعليه، فقال
                                                                                                                         

 ).٣٧٧(، مسلم حديث)٦٠٤(رواه البخاري حديث) ١(
 النهايـة يف غريـب احلـديث. البستان مـن النخيـل إذا كـان عليـه حـائط وهـو اجلـدار: حلائطا) ٢(

)١/٤٦٢،٤٦١.( 
 ).٥/١١٦(لسان العرب. اجلدول: الربيع) ٣(



 
 

 س 
 

١٠٩ 

     مـا هاتـان الـنعالن يـا: ًمستيقنا هبا قلبه فبرشه باجلنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال
 اهللا الإلـه إ بعثني هبام، مـن لقيـت يـشهد أن ال صنعال رسول اهللا : أبا هريرة؟ فقلت
: سـتي، فقـالي، فخـررت إل فبرشه باجلنة، فرضب عمر بيده بني ثـديًمستيقنا هبا قلبه

 فأجهشت بكاء، وركبنـي عمـر، فـإذا ص رسول اهللا إىل هريرة، فرجعت أباارجع يا 
لقيت عمر فأخربتـه : مالك يا أبا هريرة؟ قلت: صهو عىل إثري، فقال يل رسول اهللا 

     ارجـع، فقـال لـه: سـتي، قـالدي رضبـة خـررت إلني به، فرضب بـني ثـتبالذي بعث
يا رسول اهللا بأيب أنت وأمـي، : يا عمر، ما محلك عىل ما فعلت؟ فقال: صرسول اهللا 

ِّ اهللا مستيقنا هبا قلبه، برشإالأبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن ال إله  َ ه باجلنـة؟ ً
 عليها، فخلهـم يعملـون، قـال فال تفعل، فإين أخشى أن يتكل الناس: نعم، قال: قال

 .)١(فخلهم: صرسول اهللا 
  : يوم تبوكبالبركة جمع أزواد الجيش والدعاء عليها  -٣

      يـا:  فقـالوا،أصـاب النـاس جماعـة )٢( ملـا كانـت غـزوة تبـوك: س هريرة أبوقال 
: ص فأكلنـا وادهنـا، فقـال رسـول اهللا ،)٣( لنا فنحرنـا نواضـحناأذنترسول اهللا، لو 

       الظهـر، ولكـن ادعهـم َّ فعلـت قـلإنيـا رسـول اهللا :  فقـال،س، فجاء عمـر افعلوا
      جيعـل يف ذلـك، فقـال أنبفـضل أزوادهـم ثـم ادع اهللا هلـم عليهـا بالربكـة، لعـل اهللا 

                                                                                                                         

 ).٣١(حديث رواه مسلم) ١(
أصبحت اليوم مدينة من مدن شامل احلجاز الرئيسية هلا إمارة تعرف بإمـارة تبـوك، تبعـد : َتبوك) ٢(

 ).٥٩(معجم املعامل اجلغرافية ص. عىل طريق معبدة)  كم٧٧٨(ًامال عن املدينة ش
،  األصــليةالـسرية يف ضــوء املـصادر. وكانـت غـزوة تبــوك يف رجـب ســنة تـسع مـن اهلجــرة  

 ).٦١٤( ص
واملـراد بـه ). ١٤/١٧٤(لسان العرب. البعري أو الثور أو احلامر الذي يستقى عليه املاء: الناضح) ٣(

 .يف احلديث البعري



 
 ١١٠ 

 

 


  فجعل الرجل : زوادهم، قالأنعم، فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل : صرسول اهللا 
كرسة حتى اجتمع عىل النطع ِ باآلخروجييء  بكف متر، اآلخرجييء بكف ذرة، وجييء 

، فأخـذوا أوعيـتكمخذوا :  بالربكة، ثم قالصمن ذلك يشء يسري، فدعا رسول اهللا 
، فـأكلوا حتـى شـبعوا، وفـضلت وهملـؤ إال حتى ما تركوا يف العسكر وعاء أوعيتهم
ى اهللا ، ال يلقـأشهد أن ال إلـه إال اهللا، وأين رسـول اهللا: صرسول اهللا    ، فقال ةفضل

 .)١( فيحجب عن اجلنةّ غري شاكهبام عبد
 : )٢( سلب قتيله يوم حنينس إعطاء أبي قتادة -٤

  فقتـل أبـو طلحـة»ًمن قتل كافرا فلـه سـلبه«:  يوم حننيصفقد قال رسول اهللا 
ً رضبـت رجـال إين: يا رسول اهللا:  قتادةأبوًيومئذ عرشين رجال فأخذ أسالهبم، وقال 

 ناأ: ، فقام رجل، فقالأخذهان َعنه، فانظر م )٣(درع، فأجهضتعىل حبل العاتق وعليه 
ً ال يــسأل شــيئا ص، وكــان رســول اهللا وأعطنيهــا، فارضــه منهــا أخــذهتا                 أعطــاه إالُ
ال واهللا ال يفيئها اهللا عىل أسد من أسده :  فقال عمر،ص سكت، فسكت رسول اهللا أو

 .)٤(»عمرصدق «: وقالصويعطيكها، فضحك رسول اهللا 
                                                                                                                         

 ).٢٧(رواه مسلم حديث) ١(
مـن ) كـم٢٨( يسمى وادي الـرشائع عـىل) كم٣٠(واد من أودية مكة يقع رشقها بقرابة : ُحنني) ٢(

 ).١٠٧(معجم املعامل اجلغرافية ص: انظر. املسجد احلرام عىل طريق الطائف
، ية األصـلالسرية يف ضوء املصادر. وكانت غزوة حنني يف العارش من شوال سنة ثامن من اهلجرة  

 ).٥٨٣(ص
 ).١/٣٢٢(النهاية يف غريب احلديث. أي أزاله: َفأجهضه عن مكانه) ٣(
اآلحـاد  يف ، ابـن أيب عاصـم)٣/٢٧٩(املسند يف ، أمحد)٧/٤١٩(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٤(

، )٢/١٣٠(املـستدرك يف ، احلـاكم)١٦٣-٧/١٦١(الصحيح يف ، ابن حبان)٤/٢٤٢( واملثاين
حه الشيخ شعيب األرنـؤوط يف تعليقـه عـىل مـسند َّ أيب شيبة، وصحصحيح من طريق ابنوهو
 .أمحد



 
 

 س 
 

١١١ 

 : وقوة إيمانه وفرار الشيطان منه دينه كمال تدل علىأحاديث :ثالثًا
 وفـرار ، وكـامل الـدين،اإليامن له بصدق ص شهادة النبي سفضائل عمر ومن 
 .الشيطان منه

قبـل عـىل النـاس أ صالة الصبح ثم صصىل رسول اهللا :  قالسفعن أيب هريرة 
 خلقنـا إنـام مل نخلـق هلـذا، إنـا: ا، فقالـت فرضهب ركبهاإذبينا رجل يسوق بقرة «:فقال

 بكر وعمر وأبو أنامن هبذا ؤفإين أ: فقال .سبحان اهللا بقرة تكلم:  فقال الناس.للحرث
 الذئب، فذهب منها بـشاة، فطلـب حتـى ا عدإذ، وبينام رجل يف غنمه - َّمَوما مها ث -

         ا يـوم الـسبع، يـومهذا اسـتنقذهتا منـي، فمـن هلـ: كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب
    أنـامـن هبـذا فـإين أؤ: فقـال .سبحان اهللا ذئب يتكلم:  فقال الناس.ال راعي هلا غريي

 .)١( َّمَ بكر وعمر وما مها ثوأبو
 نائم رأيت الناس عرضوا عيل وعليهم قمص فمنهـا مـا يبلـغ أنابينا «:صوقال 

فـام : يص اجـرته، قـالواالثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض عيل عمر وعليه قمـ
 .)٢(»الدين: أولته يا رسول اهللا؟ قال

 .)٣(»أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا عمر«:صوقال  
 س عمـر بـن اخلطـاب ص النبـي ِّ وهو صـاحب رسسخرب حذيفة بن اليامن أو

 .برباءته من النفاق

                                                                                                                         

 ).٢٣٨٨(، ومسلم حديث)٣٤٧١( رواه البخاري حديث) ١(
 ).٢٣٩٠(وغريه، ومسلم حديث) ٣٦٩١( رواه البخاري حديث) ٢(
املـسند  يف ، أمحـد)٣/٢٩١( الطبقـات يف ، ابن سـعد)١١/٢٢٥( املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٣(

ــذي ، )٣/١٨٤( ــذي، )٣٧٩٠(والرتم ــنن الرتم ــحيح س ــاين يف ص ــشيخ األلب ــححه ال  وص
)٣/٢٢٧.( 



 
 ١١٢ 

 

 


  يـا :  فقـال يل جـالس يف املـسجد،وأنـا يب عمر بـن اخلطـاب َّمر: سفقال حذيفة 
  كاد خيرج مـن املـسجد التفـت إيلإذاًحذيفة، إن فالنا قد مات، فاشهد، ثم مىض حتى 

 بـاهللا، أمـن القـوم أنـا؟ أنشدك ،يا حذيفة:  جالس، فعرف، فرجع إيل، فقالوأنافرآين 
 .)١(فرأيت عيني عمر جادتا: ًاللهم ال، ولن أبرئ أحدا بعدك، قال حذيفة: قلت

 بعـد أن  من ال يراينأصحايبمن إن «: صال رسول اهللا ق: لوقالت أم سلمة 
 يلال، ولـن أبـ:  ؟ فقالـتأنـا مـنهم باهللا:  هلا فقال، فدخل عليهاس عمر فجاء، أفارقه

 .)٢(»ًأحدا بعدك
 س فرار الشيطان منه، فقد اسـتأذن صخرب هبا النبي  أ التيسومن فضائل عمر 

يـة أصـواهتن، فلـام اسـتأذن عمـر ، عال ويستكثرنهوعنده نسوه يكلمنه صعىل النبي 
أضحك : س وهو يضحك، فقال عمر صقمن يبتدرن احلجاب، فأذن له رسول اهللا 

عجبت من هـؤالء الـاليت كـن عنـدي، فلـام سـمعن :  يا رسول اهللا، فقال     سنكاهللا
:  هيـبن، ثـم قـالأنفأنت يا رسول اهللا كنت أحق : بتدرن احلجاب، قال عمراصوتك 

 وأغلـظ أفـظ نتأنعم، : قلن! ؟ص وال هتبن رسول اهللا هتبننيأأي عدوات أنفسهن 
والذي نفيس بيده ما لقيـك الـشيطان «:ص فقال رسول اهللا ،صرسول اهللا         من 

ًقط سالكا فجا  ً وسلك فجا غري فجكإالًّ ّ«)٣(. 

                                                                                                                         

  يف وكيـع، )٢/٧٦٩(املعرفـة والتـاريخ يف ، الفـسوي)٧/٤٨١(املـصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ١(
 .، وسنده صحيح من طريق وكيع)٣/٧٩١(الزهد 

املعجــم  يف طــرباين، ال)١٢/٤٣٥( املــسند يف ، أبــو يعــىل)٦/٢٩٠(املــسند يف رواه أمحــد) ٢(
، وسنده عند أمحد صحيح، وصححه الشيخ شعيب األرنـؤوط )٢٣/٣٩٤،٣١٨،٣١٧(الكبري

 .يف حتقيقه ملسند أمحد
 ).٢٣٩٦( وغريه، ومسلم حديث ) ٣٢٩٤( رواه البخاري حديث) ٣(



 
 

 س 
 

١١٣ 

، فلام جـاء إليهم ينظران لوعائشة  صوكان احلبشة يلعبون باحلراب والنبي 
 .)١(»ملا جاء عمر تفرقت الشياطني«:ص النبي عمر تفرقوا، فقال

 كنـت إين: حني رجع من بعض مغازيه، فقالت صوجاءت أمة سوداء إىل النبي 
 كنـت فـافعيل، نإ: صقال ـــــ فً ردك اهللا صاحلا أن أرضب عندك بالـدفنإنذرت 
 بكر وهـي تـرضب ودخـل غـريه أبول ـــن كنت مل تفعيل فال تفعيل فرضبت، فدخإو

 إن«:صي مقنعـة، فقـال ـــ ثم دخل عمر، فجعلـت دفهـا خلفهـا وهوهي ترضب،
َفعلـت مـا أن دخلت ا هنا ودخل هؤالء، فلام ـ جالس هأناالشيطان ليفر منك يا عمر،  َ

َفعلت َ«)٢(. 
  :ن الحق يؤيدهأ وس سعة علمهأحاديث تدل على : رابعًا

 ن قولـهأ بسعة علمه وصحته وصوابه، وص شهادة النبي ،سومن فضائل عمر 
بينا أنا نائم، أتيت بقدح لبن، فرشبت حتـى « صوعلمه يوافق احلق، ومن ذلك قوله 

فـام أولتـه :  قالوا. فضيل عمر بن اخلطابأعطيت ثم ، أظفارييف الري خيرج ألرىإين 
 .)٣(»العلم«:يا رسول اهللا؟ قال

 .)٤(» اهللا وضع احلق عىل لسان عمر وقلبهإن«:صوقال 
                                                                                                                         

ــدي) ١( ــسند يف رواه احلمي ــسنن يف ، الرتمــذي)١/١٢٤،١٢٣(امل ، وصــححه )٥/٢٨٥،٢٨٤(ال
 ).٣/٢٠٧،٢٠٦( صحيح سنن الرتمذيالشيخ األلباين يف

، )٥/٣٨٤،٣٨٣(الرتمذي ،)٥/٣٥٣(املسند يف ، أمحد)٦/٣٥٦(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٢(
، والـشيخ شـعيب األرنـؤوط يف )٣/٢٠٦(وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن الرتمـذي

 .حتقيقه ملسند أمحد
 ).٢٣٩١(، ومسلم حديث )٨٢(رواه البخاري حديث ) ٣(
، )٣٦٨٢(الرتمـذي، )٢/٢٢٧( تاريخ املدينـة يف ، ابن شبه)٢/٥٣،٩٥،٤٠١(املسند يف  رواه أمحد)٤(

، واحلـديث صـححه )٥٦٧(الـسنة ص يف ، ابن أيب عاصـم)١/٤٦٧(املعرفة والتاريخ يف الفسوي
 ).١/٢٤(الشيخ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه 



 
 ١١٤ 

 

 


   .)١(، قال ذلك ثالث مرات»كر وعمر يرشدوا يطع الناس أبا بإن«:صوقال 
 أمتـي كـان يف إن حمدثون، وإنه األممقد كان فيام مىض قبلكم من  إنه«:صوقال 

 .)٢(»هذه منهم، فإنه عمر بن اخلطاب
 .)٣(»لو كان بعدي نبي لكان عمر«:صوقال 
ني بعدي، عـضوا عليهـا نتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديعليكم بس«:صوقال 
 .)٤(»جذبالنوا

 .)٥(»ذين من بعدي أيب بكر وعمرلاقتدوا بال«:صوقال 
 
 

 

                                                                                                                         

سـعد يف ، ابـن )٢/١٠٩٩،١٠٩٦(املـسند  يف، اجلعد)١/٢٧٩،٢٧٨(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ١(
املـــسند  يف  أمحـــد ،)٧/٤١٣،٤١٢(املـــصنف يف  ابـــن أيب شـــيبة ،)١٨٢-١/١٨٠(الطبقـــات  

، وسنده عند أمحد صحيح وصـححه )٧/٢٣٦،٢٣٥،٢٣٤(املسند  يف ،  أبو يعىل)٥/٣٠٢،٢٩٨(
 .الشيخ شعيب األرنؤوط يف حتقيقه ملسند أمحد

 ).٢٣٩٨(مسلم حديث ، و)٣٤٦٩(رواه البخاري حديث ) ٢(
 املعجــم الكبــري يف ، الطــرباين)٣٦٨٦(ي، الرتمــذ)١/٣٤٦(فــضائل الــصحابة يف رواه أمحــد) ٣(

، وإسناده عند الرتمذي حسن، وحسنه الـشيخ األلبـاين )٣/٨٥(املستدرك يف ، احلاكم)١٧/١٨٠(
 ).١/٥٨٢(يف السلسلة الصحيحة 

 ، ابـن ماجـه)٤٦٠٧(أبـو داود ، )١/٤٥،٤٤(، الـدارمـــي)٤/١٢٧،١٢٦(املــسند يف رواه أمحد) ٤(
، وصـححه الـشيخ األلبـاين يف إرواء )١/٩٧،٩٦(املستدرك  يف ، احلاكم)٢٦٧٦(، الرتمذي)٤٢(

 ).٨/١٠٧(الغليل
املـصنف  يف ، ابـن أيب شـيبة)٢/٣٣٤(الطبقـات يف ، ابـن سـعد)١/٢١٤(املسند يف رواه احلميدي) ٥(

ــــن)٣٦٦٢(الرتمــــذي ،)٥/٣٩٩،٣٨٥،٣٨٢(املــــسند يف ، أمحــــد)٧/٤٣٣( ــــان يف ، اب   حب
وصححه الشيخ األلباين . ، وغريهم)٩/٦٨،٦٧(املعجم الكبري يف ، الطرباين)٩/٢٥،٢٤(الصحيح

 ).٣/٢٣٣(يف صحيح سنن الرتمذي ويف السلسلة الصحيحة 



 
 

 س 
 

١١٥ 

 : بالفضلسلعمر  ششهادة الصحابة * 
 ويعرفـون ،ص منزلته ومكانته من النبـي س يعرفون لعمر شلقد كان الصحابة 

 وهـو ص رسـول اهللا أتيـت :  س ، قال عبد اهللا بن حوالـةاإلسالمله فضله وبالءه يف 
أكتبك؟ يا عبد اهللا بن حوالـة،: الناس، فرفع رأسه إيل، فقال وهو يكتب ،)١(بجب رومة
مـا : أكتبـك؟ فقلـت: ّما خار اهللا يل ورسوله، فجعل عيل يرفع رأسه إيل فقـال: فقلت

 إال ال يكتبـان إهنام :فرأيت يف الكتاب أبا بكر وعمر، فقلت: فقالخار اهللا يل ورسوله، 
 .)٢(نعم، فكتبني: فقلت يف خري،

 يف قتـال بنـي بكـريوم الفتح  ص أذن لنا رسول اهللا :س   الكعبي رشيحأبووقال 

 برفع الـسيف، فلقـي رهـط صحتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول اهللا 
 يف ) ٤( ليسلم، وكان قد وتـرهمص رسول اهللا )٣(ًمنا الغد رجال من هذيل يف احلرم، يؤم

 فيـأمن، فلـام ص رسـول اهللا إىلص  خيلـأناجلاهلية، وكانوا يطلبونه فقتلوه، وبادروا 

                                                                                                                         

ُّاجلب) ١( ممـا وجـد : وقيل. هي اجليدة املوضع من الكأل: وقيل. هي البئر التي مل تطو: البئر، وقيل: ُ
 ).٢/١٦٢(لسان العرب.  مما حفاه الناسال

 من أحد املـزنيني وتـصدق هبـا يف عهـد سالبئر التي اشرتاها عثامن بن عفان : أما بئر رومة فهي  
 .وفاء الوفاء: انظر.  وهي بئر جاهلية قديمةصالنبي 

 ، الفـسوي)٣/٣٢٥(تاريخ املدينـة يف ، ابن شبه)١/٤٤٩،٣٣٨(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٢(
 ، اآلحاد واملثاين)٥٧٧،٥٧٦(السنة ص يف ، ابن أيب عاصم)٣/٥٢٦،٥٢٥(املعرفة والتاريخيف 

 .، وسنده عند ابن أيب عاصم صحيح)٤/٢٧٥(
ًأمه يؤمه أما إذا قصده: يؤم) ٣( َ َُ َ ُ  ).١/٢١٢(سان العربل. َّ
ُالوتر والوتر والوترية) ٤( ِ ُالظلم يف الذحل، واملوتور: َ املـصدر . م يـدرك بدمـهالذي قتل له قتيل فل: َ

 ).١٥/٢٠٥،٢٠٤(السابق



 
 ١١٦ 

 

 


  ً غضب غضبا شديدا، واهللا ما رأيته غضب غضبا أشـد منـه، صبلغ ذلك رسول اهللا  ً ً
 .)١(احلديث... نستشفعهم وخشينا أن نكون قد هلكنا ب بكر وعمر أيب إىلفسعينا 

 بيـنهم سوقد شهد كبار الصحابة رضوان اهللا عليهم وخيارهم بعظم منزلة عمر 
 .س بكر بن أيب قحافة الصديق وأيب ص النبي :احبيهوبفضله بعد ص

 فنخـري أبـا بكـر ثـم ،صزمن النبي يف كنا نخري بني الناس : بقال ابن عمر 
 .)٢( ش بن اخلطاب، ثم عثامن بن عفاناعمر 

ــن احلنف ــد ب ــال حمم ــوق ــاىل ةي ــت أليب: رمحــه اهللا تع ــد: قل ــاس خــري بع              أي الن
 يقول عـثامن، أنوخشيت . ثم عمر: ثم من؟ قال:  قلت. بكرأبو:  قالصرسول اهللا 
 .)٣( رجل من املسلمنيإال أناما : ثم أنت؟ قال: قلت

 أبو بكر، وخري الناس بعد أيب بكـر صخري الناس بعد رسول اهللا : سوقال عيل 
 .)٤(عمر

 بكر، وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة مـا شـاء أبو )٥(سبق رسول اهللا،وصىل: سوقال 
 .)٦(اهللا

                                                                                                                         

املعرفــة  يف ، الفــسوي)٢/٢٥٣(أخبــار مكــة يف ، الفــاكهي)٤/٣٢،٣١(املــسند يف رواه أمحــد) ١(
 .، وصححه الشيخ شعيب)٨/٧١(السنن الكربى يف ، البيهقي)١/٣٩٨(والتاريخ

 ).٣٦٥٥( رواه البخاري حديث) ٢(
 ).٣٦٧١(رواه البخاري حديث) ٣(
، )١/٣٩( ابــن ماجــه،)١/١٠٦(املــسند يف ، أمحــد)٦/٣٥١(املــصنف يف بــن أيب شــيبةرواه ا) ٤(

 .نه الشيخ شعيبَّ، وحس)١/٢٤(وصححه الشيخ األلباين يف صحيح ابن ماجه
َاملصىل يف خيل احللبة هو الثاين، سمي بـه ألن رأسـه يكـون عنـد صـال : قال ابن األثري رمحه اهللا) ٥( ََ ِّ ُ

 ).٣/٥٠(النهاية يف غريب احلديث. نب وشاملهاألول، وهو ما عن يمني الذ
نه الشيخ َّ وحس وغريمها،)١/١٣٢،١٢٤(املسند يف ، أمحد)٦/١٣٠(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٦(

 .شعيب



 
 

 س 
 

١١٧ 

يا أمري املـؤمنني، :  وقد دخل عليه يف خالفتهسال سويد بن غفلة اجلعفي لعيل وق
، ألهنم يـرون اإلسالم مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بغري الذي مها له أهل من إين
نـك موافـق  وهم يـرون أإال عىل ذلك جيرتؤوا مل وأهنمنك تضمر هلام عىل مثل ذلك، أ

أال ولن :  بكر وعمر، وقوله يف آخرهأيبمه يف  وكالسذلك، ثم ذكر حديث خطبة عيل 
 .)١(ي جلدته حد املفرتإاليبلغني عن أحد يفضلني عليها 

 : فكثريةس الدالة عىل ثناء الصحابة رضوان اهللا عليهم وحمبتهم لعمر اآلثاروأما 
ًمـا خلفـت أحـدا :  وقـد كفـنس حينام دخل عىل عمر س طالب أيبقال عيل بن 

 كنـت ألظـن أن جيعلـك اهللا مـع إنيـم اهللا،  بمثل عمله منك، وأ أن ألقى اهللاأحب إيل
 بكـر وأبـو أنـاذهبـت :  يقـولصالنبـي سـمع ً كنت كثريا أأينصاحبيك، وحسبت 

 .)٢( بكر وعمروأبو أنا بكر وعمر، وخرجت وأبو أناوعمر، ودخلت 
 من حني قبض، كان صًما رأيت أحدا قط بعد رسول اهللا : بوقال ابن عمر 

 .)٣( سبن اخلطاب  حتى انتهى من عمر أجد وأجود
 مـنهم صسمعت غري واحد مـن أصـحاب رسـول اهللا : ب سوقال ابن عبا

 .)٤(عمر بن اخلطاب وكان أحبهم إيل
 
 

                                                                                                                         

ــزاري) ١( ــسري ص يف رواه الف ــصحابة يف ، أمحــد)٣٢٧(ال ــضائل ال ــن)١/٣٣٦،٢٩٤،٨٣(ف             ، اب
، وهــو )٢٢٩(الــسنة ص يف اهللا بــن أمحــد، عبــد )٥٦١،٤٦٦،٤٦٥(الــسنة ص يف أيب عاصــم

 .صحيح من طريق الفزاري
 ).٢٣٨٩(، ومسلم حديث )٣٦٨٥(رواه البخاري حديث ) ٢(
 ).٣٦٨٧(رواه البخاري حديث ) ٣(
 ).٨٢٦(رواه مسلم حديث) ٤(



 
 ١١٨ 

 

 


  ً سلك بنا طريقا وجدناه سهال إذاكان عمر : سوقال ابن مسعود  ً)١(. 
 .)٢( ذكر الصاحلون فحيهال بعمرإذا: س لوقا
ًا حصينا يدخل فيه حصنلإلسالمكان عمر : وقال ، وال خيرج منه، فلام قتـل انـثلم ً
 .)٣(احلصن

 اليـوم وهـى: ملا مات عمر صحاضنة النبي  ل وقالت أم أيمن بركة احلبشية
 .)٤(اإلسالم

 حـارض وال بـاد إال وقـد دخـل  بيـتما أهـل: يوم مات عمر سوقال أبو طلحة 
 .)٥(عليهم نقص

                                                                                                                         

 يف ، الـدارمي)٦/٢٤١(املصنف يف ، ابن أيب شيبة)١/٣٨،٣٧ (السنن يف رواه سعيد بن منصور) ١(
، وهو صـحيح مـن طريـق )٦/٢٢٨،٢٢٧(السنن الكربى يف ، البيهقي)٢/٣٤٥،٣٤٤(السنن

 .ابن أيب شيبة
) ٣/٤٦،٤٥(التاريخ رواية الدوري يف ، حييى بن معني)١١/٢٣١(املصنف يف رواه عبد الرزاق )٢(

، )١/٢٣١،٢٦٨،٢٣٦(فـضائل الـصحابة يف ، أمحـد)٦/٣٥٥،٣٥٤(املصنف يف ابن أيب شيبة
 يف ، أبـو العـرب)٨٦٣(مكـارم األخـالق ص يف ، اخلرائطي)٢٩٣،٣١٤(السنة ص يف اخلالل

، وهـو صـحيح مـن )٩/١٨٢،١٨١،١٨٠(املعجـم الكبـري يف ، الطـرباين)٧٦،٧٥(املحن ص
 .طريق أمحد

  شـيبة، ابـن أيب)٣/٣٧١(الطبقـات يف ، ابن سعد)٧/٢٩٠،٢٨٩(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ٣(
 يف ، احلـاكم)٩/١٨٨،١٧٧،١٧٦(الكبـرياملعجـم  يف ، الطـرباين)٣٥٧-٦/٣٥٤( املصنفيف 

 .، وهو صحيح من طريق ابن أيب شيبة)٣/٩٣(املستدرك 
فـضائل  يف ، أمحـد)٦/٣٥٤(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٣/٣٦٩(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٤(

 .، وسنده عند ابن أيب شيبة صحيح)٢٥/٨٦(املعجم الكبري يف ، الطرباين)١/٢٤٥(الصحابة
، وسـنده عنـد )٦/٣٥٥(املـصنف يف ، ابن أيب شيبة)٣/٣٧٤،٣٧٣(الطبقات يف درواه ابن سع) ٥(

 .ابن أيب شيبة صحيح



 
 

 س 
 

١١٩ 

أيـم اهللا ً كانت فتحا، وإمارتهن إ، وً عمر كان نرصاإسالم إن: سوقال ابن مسعود 
، وأيـم اهللا إين )١( حتـى العـضاة، وقـد وجـد فقـد عمـرإالً شـيئا األرضعلم عىل ما أ

 .)٢(ًعلم كلبا حيب عمر ألحببتهيم اهللا لو أوأًألحسب بني عينيه ملكا يسدده ويرشده، 
 .)٣(ل كالرجل املقبإال يف زمان عمر اإلسالمما كان : سوقال حذيفة بن اليامن 

 .)٤(ما أبايل عىل كف من رضبت بعد عمر: سوقال 
 فنزل بـأيب بكـر مـا لـو نـزل باجلبـال ،صتويف رسول اهللا : لوقالت عائشة 

ارشأب النفاق باملدينة، وارتدت العرب، فواهللا ما اختلفوا يف نقطـة إال طـار  ،)٥(هلاضها
ر بـن اخلطـاب مـن رأى عمـو: ، وكانت تقول مع هـذااإلسالم يف وفنائهاأيب بحظها 
 .)٦( أقراهنالألمورعد أ قد ،ً كان واهللا أحوذيا نسيج وحده،لإلسالم غناء قخل أنه عرف

  
 

                                                                                                                         

َالعضاة) ١(  ).٩/٢٥٨(لسان العرب. اسم يقع عىل شجر من شجر الشوك له أسامء خمتلفة: ِ
الـسنن  يف  النـسائي)٦/٣٥٥(املـصنف يف ، ابن أيب شـيبة)٣/٣٧٢(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(

، وسـنده عنـد ابـن أيب شـيبة )٩/١٧٩،١٧٨(املعجـم الكبـري يف ، الطـرباين)٦/٤٣٥(الكربى
 .حسن

فـضائل  يف ، أمحـد)٦/٣٥٩(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٣/٢٧٣(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(
، )٣/٨٤(املـستدرك يف ، احلاكم)٣/١٦٠،١٥٩(تاريخ املدينة يف ، ابن شبه)١/٣٣١(الصحابة

 .يب شيبةوسنده صحيح من طريق ابن أ
 .، وسنده صحيح)٧/٤٧٤(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٤(
 ).١٥/٩٨(لسان العرب .كرس دون اهلد وفوق الرض:  واهلضضَيضاهل) ٥(
وإسـناده ). ١/٩٨(فضائل الـصحابة يف ، واإلمام أمحد)٧/٤٣٤(رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ٦(

 .عند أمحد صحيح



 
 ١٢٠ 

 

 


    بـه يفنأخـذً عهـدا إلينـا مل يعهـد ص رسـول اهللا إن:  يـوم اجلمـلسوقال عيل 
ر،  بكـأيب بكر رمحة اهللا عىل أبو ثم استخلف ، ولكنه يشء رأيناه من قبل أنفسنا،اإلمارة

 عمـر، فأقـام واسـتقام حتـى رضب ىل ريض اهللا عـقام، ثم استخلف عمـرفأقام واست
 .)١(الدين بجرانه

 .)٢( ذكر الصاحلون فحيهال بعمرإذا: لوقالت عائشة 
 أخي :أتبكي؟ فقال:  ملا مات، فقيل له عتبةأخيه عىل سوبكى عبد اهللا بن مسعود 

 .)٣(س اخلطاب ما كان من عمر بن إال وأحب الناس إيل صوصاحبي مع رسول اهللا 
رأيت يف املنام كأن الناس مجعوا فكأين برجل : سوقال عوف بن مالك األشجعي 
مل؟ : بـن اخلطـاب، قلـت عمـر: من هذا؟ قالوا: قد فرعهم، فوقهم بثالثة أذرع، قلت

: نه خليفة مـستخلف، وشـهيد مستـشهد، قـالإنه ال تلومه يف اهللا لومة الئم، وإ: قالوا
قصص رؤيـاك، فلـام ا:  عمر يبرشه، فقال يلإىلليه، فأرسل صصتها عقفأتيت أبا بكر ف

 : قـال بكـر حـي،وأبـوتقـول هـذا :  زبرين عمر وانتهرين، قال:، قال خليفةإىلبلغت 
: فسكت، فلام ويل عمر كان بعد بالشام مررت بـه وهـو عـىل املنـرب، فـدعاين فقـال يل

 جيعلنـي أن ألرجو إين:  قال،فلام بلغت ال خياف يف اهللا لومة الئم: قالقصص رؤياك، ا
ين، َّ يعينني عىل مـا والأن فأسأله ، خليفة مستخلف فقد واهللا استخلفنيوأمااهللا منهم، 

                                                                                                                         

 واسـتقام، كـام أن البعـري إذا بـرك واسـرتاح مـد عنقـه عـىل أي قر قـراره: رضب الدين بجرانه) ١(
 ).١/٢٦٣(النهاية يف غريب احلديث. األرض

 يف ، احلـــاكم)٥٦١(الــسنة ص يف ، ابـــن أيب عاصــم)١/١٢٨،١١٤(املــسند يف رواه أمحــد  
  .حسنوإسناده عند أمحد  ،)٣/١٠٤(املستدرك

 .، وإسناده صحيح)٦/١٤٨(املسند يف رواه أمحد) ٢(
 .وسنده صحيح، )٣/٢٥٧(املستدرك يف ، احلاكم)١٧/١٣٧( الكبري املعجم يف ه الطرباينروا) ٣(



 
 

 س 
 

١٢١ 

 يف جزيـرة العـرب، وحـويل وأنا الشهادة َّوأنى: لام بلغت وشهيد مستشهد، قالف: قال
 .)١(مرتني شاء إنيأيت اهللا هبا : يغزون، ثم قال

                َّمـا تقـول يف رجـل سـب: قلـت أليب: يوقال سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن أبـز
 .)٢(يقتل: ؟ قال س عمر َّسب: يقتل، قلت: ؟ قال سأبا بكر 
  :بالفضل س شهادة التابعين ومن بعدهم لعمر* 

    كام شهد له بذلك صـحابة، بالفضلس ن جاء بعدهم لعمرَلقد شهد التابعون وم
 .ماإلسال وعرفوا له قدره ومنزلته يف ،صالنبي 

ــا جعفــر: رمحــه اهللا  حفــصةأيبقــال ســامل بــن              عــن أيب بكــر  وجعفــر ســألت أب
: قـال. يا سامل توهلام، وابرأ من عدومها، فإهنام كانا إمامي هدى: ، فقاال يلب وعمر
ال نـالتني : وقـال يل: قـال! سب الرجل جده؟يا سامل أبو بكر جدي أي:  يل جعفروقال

 .)٣(مها وأبرأ من عدومهاة إن مل أكن أتوال القياميوم صشفاعة حممد 
حـب أيب بكـر وعمـر ومعرفـة فـضلهام مـن : وقال مرسوق بن األجدع رمحه اهللا

 .)٤(السنة
 

                                                                                                                         

    ، مـن زوائـد ابنـه )١/٢٦٧(فـضائل الـصحابة يف ، أمحـد)٣/٣٣١(الطبقات يف رواه ابن سعد) ١(
 .، وسنده عند أمحد صحيح)٨٩-٣/٨٧(تاريخ املدينة يف عبد اهللا، ابن شبه

فـاألثر . وسـنده متـصل ورجالـه ثقـات) ١٠٣( صئـهجز يف ينرواه حممد بن عاصم األصـبها) ٢(
 .صحيح

 .وسنده حسن). ٢٢٧(السنة ص يف ، عبد اهللا بن أمحد)١/١٧٥(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٣(
 احلجـة يف بيــان املحجــة يف ، أبــو القاسـم التيمــي)٢٣٨(الــسنة ص يف رواه عبـد اهللا بــن أمحـد) ٤(

بن أمحد متصل ورجاله ثقـات سـوى خالـد بـن سـلمة ، وسنده عند عبد اهللا )٢/٣٣٧،٣٣٦(
 .املخزومي فهو صدوق، فاألثر حسن



 
 ١٢٢ 

 

 


   .)١(بغض أيب بكر وعمر نفاق: رمحه اهللا وقال حمارب بن دثار
 الشياطني كانت أنحدث تنكنا  أوحدث كنا ن: رمحه اهللا وقال جماهد بن جرب املكي

 .)٢(فلام أصيب بثت سزمن عمر مصفدة يف 
فقـد جهـل بمن جهل فضل أيب بكـر وعمـر :  جعفر الباقر رمحه اهللاأبووقال 
 .)٣(السنة

 .)٤(برئ اهللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر: رمحه اهللا وقال جعفر الصادق
 .)٥( إال بخريب  بريء ممن ذكر أبا بكر وعمرأنا :وقال

ــ ــال عم ــد اهللا وق ــن عب ــورو ب ــسبإســحاق أب ــر : رمحــه اهللا يعي ال ــض أيب بك              بغ
 .)٦(من الكبائربوعمر 

 والـصحابة والتـابعني صًفقد ظهر لنا بام ال يدع جماال للشك مدى حـب النبـي 
 ومدى بغضهم ملن يسبه أو حيـاول النيـل منـه، كـام ظهـر ومـن ،سعمر بن اخلطاب ل

لصحابة والتابعني، حيث يف ذلك شأن اخالل األمثلة السابقة أن أئمة آل البيت شأهنم 
 . ويعرفون له قدره ومنزلته،س كانوا حيبون عمر

                                                                                                                         

، وسنده عند اخلـالل متـصل )٢٩٠(السنة ص يف ، اخلالل)٣/٢٨(أخبار القضاة يف رواه وكيع) ١(
 .ورجاله ثقات سوى عيل بن حرب فهو صدوق، ومدار األثر عليه فاألثر حسن

 .فاألثر صحيح. وسنده متصل ورجاله ثقات). ٦/٣٥٤(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٢(
 .، وهو من زيادات عبد اهللا بن أمحد وسنده حسن)١/١٣٥(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٣(
 يف ، املحـاميل)٢٢٧(الـسنة ص يف ، عبد اهللا بـن أمحـد)١/١٦٠(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٤(

 .وإسناده صحيح). ٢٤١،٢٤٠(األمايل ص
، وسنده رجاله ثقات سوى الرسي بن حييـى فهـو )٤٤/٣٨٧(تاريخ دمشق يف عساكررواه ابن ) ٥(

 .فاألثر حسن .صدوق
 .، وإسناده حسن)١/٢٩٣(فضائل الصحابة يف رواه أمحد) ٦(
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١٢٣ 

 
 
 

  
  

   
  

  

 ص مع النبي س الفاروق   
  والخلفاء الراشدين

 
 
 
 
 



 
 ١٢٤ 

 

 


   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 س 
 

١٢٥ 

 :ص مع النبي س حياة عمر* 
املرء عىل دين خليله، فلينظر أحدكم «: صقال رسول اهللا :  قالسعن أيب هريرة 

 .)١(»من خيالل
ً خليال له ورفيقا وصديقا وصـاحبا، صكرم وأنعم بمن كان احلبيب املصطفى فأ ً ً ً

 . ونال منه القدح املعىل، واملقام األسمى،سوهذا ما ترشف به الفاروق 
، ً أوالص مع النبـي الكـريم س ويف هذه الصفحات سنتعرف عىل حياة الفاروق

، عـثامن بـن أبو بكر الـصديق مل بعد األنبياء أال وهارجالثم نعرج عىل حياته مع خري 
  . ش عفان، عيل بن أيب طالب

  
 :ص ر للنبي والموقِّعمر المحبُّ* 

الية ال تدانيها منزلة أحد من اخللـق، ع منزلة س يف نفس عمر صلقد كان للنبي 
يـا رسـول اهللا ألنـت :  وهو آخذ بيدهص للنبي س قال ،إليه أحب اخللق صفكان 
ال والـذي نفـيس بيـده حتـى «:ص، فقـال النبـي  من نفيسإال من كل يشء إيلأحب 

واهللا ألنت أحـب إيل مـن نفـيس،  فإنه اآلن: ، فقال عمر» من نفسكإليكأكون أحب 
 .)٢(»اآلن يا عمر«:صفقال النبي 
واهللا ما من أحد أحب إلينا من أبيك، ومـا مـن : ص لفاطمة بنت النبي سوقال 

 .)٣( بعد أبيك منكإليناأحد أحب 
                                                                                                                         

نه الشيخ َّوحس). ٢٣٧٨(، والرتمذي )٤٨٣٣(، وأبو داود )٨٠١٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
 .األلباين

 ).٦٦٣٢(رواه البخاري حديث) ٢(
 .، وسنده صحيح)٧/٤٣٢(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٣(



 
 ١٢٦ 

 

 


   مـن نـسائه، ص موقفـه مـن إيالئـه ،صلدالة عىل حمبته للنبي  اسومن مواقفه 
:  فقـال هلـا،ل عـىل حفـصة س يف ذلك، فقـد دخـل ل ومعاتبته البنته حفصة

خابـت : فقلـت. نعـم:  اليوم حتى الليـل؟ فقالـتصأتغاضب إحداكن رسول اهللا 
، ال تـستكثري عـىل فتهلكـني صوخرست، أفتأمن أن يغضب اهللا لغـضب رسـوله 

 وال تراجعيه يف يشء وال هتجريه، واسأليني ما بدا لك، وال يغرنك أن صرسول اهللا 
 .)١( - يريد عائشة– صكانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إىل رسول اهللا 

 فقـد ،ص حيـنام خطبهـا النبـي ل سـلمة أم من س ومن تلك املواقف موقفه
ً إن فـي خالال ثالثا، ،صًمرحبا برسول اهللا : صقالت للنبي  ً ِرأة مصبية،  امأناَّ  وأنـاُ

 أحد شاهد فيزوجني، فغـضب أوليائي امرأة ليس ها هنا من وأناامرأة شديدة الغرية، 
أنـت التـي :  أشد مما غضب لنفسه حني ردته، فأتاهـا، فقـالص لرسول اهللا س عمر

 .)٢( بام تردينهصتردين رسول اهللا 
 وهو صفاته  خرب وذيعُأ حينام س فقد قام ،ص  من وفاة النبيس  موقفه:ومنها
، وأرجلهـم وليبعثنه اهللا فلـيقطعن أيـدي رجـال ،صواهللا ما مات رسول اهللا : يقول

ى بثوب، فكشف عـن وجهـه، ثـم َّغشُ وهو مص ودخل عىل النبي س بكر أبوفجاء 
 جيلس، فأقبـل النـاس أناجلس يا عمر، فأبى : له، وخرج وعمر يكلم الناس، فقالَّقب
ً فإن حممـدا صً بعد، فمن كان يعبد حممدا أما:  بكربوأ بكر وتركوا عمر، فقال أيب إىل

ــإن اهللا حــي ال يمــوت ــد اهللا ف ــنكم يعب ــان م ــن ك ــات، وم ــد م ــاىل،ق ــال اهللا تع                                     : ق

                                                                                                                         

  .واللفظ للبخاري) ١٤٧٩(، ومسلم حديث )٢٤٦٨(احلديث رواه البخاري) ١(
املـسند  يف ، أبـو يعـىل)٤/٢٠٥(املطالب العاليـة البـن حجـر ص/املسند يف رواه أمحد بن منيع) ٢(

 .، وسنده عند أيب يعىل صحيح)١٢/٣٣٨،٣٣٧(



 
 

 س 
 

١٢٧ 

 M  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C
 `  _  ^  ]\  [       Z  Y  X  W  V  UL)١(. 

 حتـى مـا تقلنـي )٢(ِقـرتَ بكر تالها فعأن سمعت أبا إالواهللا ما هو : سال عمر ق
 قـد ص حـني سـمعته تالهـا علمـت أن النبـي األرض إىلأهويت حتى  و)٣(رجالي
  .)٤(مات

 األرض إىل أصابه مـا أصـابه مـن الـسقوط سعند عمر  صفلعظم مكانة النبي 
جلـالدة وشـدة البـأس ريض اهللا  مع ما عرف عنه من القـوة وا،صعندما علم بوفاته 
 .)٥(عنه وأرضاه

 للعبـاس بـن س قال عمـر ،صملا حيبه النبي   حمبتهص للنبي سومن حمبة عمر 
 اخلطـاب أيب إسـالم من ّإيل أحب كان أسلمت حني إلسالمك فواهللا: سعبد املطلب 

 إســالم مــن ص رســول اهللا إىل أحــب إســالمك وذلــك أين عرفــت أن ،لــو أســلم
 .)٦(اخلطاب

                                                                                                                         

 .»١٤٤«ورة آل عمران اآلية س) ١(
ــرتَع) ٢( ــال: ِق ــشت، وحتــريت، ويق ــني، أي ده ــتح الع ــة بف ــت ويف رواي ــقطت: أي هلك                   . س

 ).٨/١٤٦(فتح الباري
 .املصدر السابق. أي ما حتملني: ما تقلني رجالي) ٣(
 .)٤٤٥٤( و)٣٦٦٧(الصحيح حديث يف رواه البخاري) ٤(
 ).٣/٧،١١٣/٨،١٩/١٤٥(فتح الباري: انظر) ٥(
          /املـسند يف ، إسـحاق بـن راهويـة)٤/٦٤(السرية النبوية البـن هـشام كام يف رواه ابن إسحاق) ٦(

النبـوة دالئـل  يف ، البيهقي)٢/١٥٧(التاريخ يف ، الطربي)٤/٣٤٧(املطالب العالية البن حجر
إسـحاق فهـو  متصل ورجاله ثقات سـوى حممـد بـن ابن راهويه، وإسناده عند  )٥/٣٢،٣٤(

 .صدوق



 
 

 واملشقة والعنت األذىً حريصا عىل دفع ،صً رحيام بالنبي ًرؤوفا سان عمر وك
 .صعنه 

 سئل عن أشياء كرهها، فلام أكثـر عليـه ص النبي أن:  الدالة عىل ذلكاآلثارومن 
، » حذافـةأبوك«:من أيب؟ قال: ، فقال رجل»سلوين عام شئتم«:غضب، ثم قال للناس

، فلام رأى عمـر مـا » سامل موىل شيبةأبوك«: فقالمن أيب يا رسول اهللا؟:  فقالآخرفقام 
 .)١( اهللا عز وجلإىليا رسول اهللا إنا نتوب : قالمن الغضب،  صيف وجه رسول اهللا 

 فلـام رأى ،صكيف تـصوم؟ فغـضب رسـول اهللا :  فقالص رجل النبي وأتى
ًرضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد:  غضبه، قالسعمر   مـن نعوذ باهللاً نبيا، ص ً

     يـردد هـذا الكـالم حتـى سـكن غـضبسرسوله، فجعل عمر  وغضبغضب اهللا 
 .)٢( صالنبي 

ويف  بعـده، ًلم أكتب لكم كتابا ال تـضلونه:  ودنا أجله قالصُوملا حرض النبي 
 قد غلـب عليـه ص النبي نإ: س، فقال عمر س  رجال فيهم عمر بن اخلطابالبيت

 .)٣(االوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب ربن
                                                                                                                         

ويف روايـة عنـد البخـاري يف الـصحيح ). ٢٣٦٠(، مـسلم حـديث)٩٢(رواه البخاري حديث) ١(
: ، فـربك عمـر عـىل ركبتيـه وجعـل يقـولسلوين:  جعل يقولصأن رسول اهللا ) ٩٣(حديث

ًرضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا، وبمحمد   .ً نبيا، فسكتصً
 ).١١٦٢(رواه مسلم حديث) ٢(
 ).١٦٣٧( وغريه، مسلم حديث) ١١٤(لبخاري حديثرواه ا) ٣(

حسبنا كتـاب اهللا مـن : اتفق قول العلامء عىل أن قول عمر: قال النووي: قال ابن حجر رمحه اهللا  
ً ألنه خيش أن يكتب أمورا ربام عجزوا عنهـا فاسـتحقوا العقوبـة لكوهنـا ؛قوة فقهه ودقيق نظره

 اإلنكـار صويف تركـه أي النبـي :  العلامء، قالمنصوصة، وأراد أن ال ينسد باب االجتهاد عىل
 رأى  ملـاصعىل عمر إشارة إىل تصويب رأيه، وحيتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول اهللا 

  =ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما ال يـستغنون عنـه
 

١٢٨ 
 

 


 



 
 

 س 
 

١٢٩ 

      وهــو عــىل حــصري، وحتــت رأســه وســادة مــن أدم ص عــىل النبــي سودخــل 
      فبكيـت، فقـالصفرأيـت أثـر احلـصري يف جنـب رسـول اهللا : حشوها ليـف، قـال

 كرسى وقيـرص فـيام مهـا فيـه، إنيا رسول اهللا، : ؟ فقلت»يبكيك ما«:صرسول اهللا 
 .)١(»اآلخرة نيا ولنا تكون هلام الدأن ترىض أما«:ص رسول اهللا، فقال وأنت

يف جنازة  صخرج رسول اهللا .. .:قال أنه س  زيد بن سعنةإسالموجاء يف قصة 
 عىل َّفلام صىل  يف نفر من أصحابه،ش ومعه أبو بكر وعمر وعثامنٍرجل من األنصار 

 إليهاجلنازة، ودنا من جدار ليجلس أتيته، فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت 
 تقضيني يا حممد حقي، فواهللا ما علمتكم بني عبد املطلب أال: بوجه غليظ، فقلت له

 عيناه تدوران يف وجهه وإذا عمر إىلملطل، ولقد كان يل بمخالطتكم علم، ونظرت 
سمع، أ لرسول اهللا ما أتقوليا عدو اهللا، : كالفلك املستدير، ثم رماين ببرصه، فقال

ذر فوته لرضبت بسيفي رأسك، فوالذي بعثه باحلق لوال ما أحا! وتصنع به ما أرى؟
 وهو كنا أنايا عمر : م، ثم قالَّ عمر يف سكون وتؤدة، وتبسإىل ينظر صورسول اهللا 

 .)٢(احلديث... ، وتأمره بحسن التباعةاألداء تأمرين بحسن أن غري هذا، إىلأحوج 
 وهـو يريـد صقدم عىل النبي أنه   عمري بن وهب اجلمحيإسالموروي يف قصة 

ز عمـري  سـيفه َّل له صفوان بن أمية بقضاء دينـه، ونفقـة عيالـه، فجهـَّتكف أنقتله بعد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

إن : هم، وال يعـارض ذلـك قـول ابـن عبـاسإذ لو كان من هذا القبيل مل يرتكه ألجل اختالف =
 ).٨/١٣٤،١٣٣(فتح الباري. ًإلخ، ألن عمر كان أفقه منه قطعا....الرزية

 ).١٤٧٩(، رواه مسلم حديث)٤٩١٣( رواه البخاري حديث) ١(
، )١/٥٢١( الـصحيح يف  ابـن حبـان.)٤/١١١،١١٠(اآلحـاد واملثـاين يف رواه ابن أيب عاصم) ٢(

الـسنن  يف البيهقي ،)٣/٦٠٥،٦٠٤( املستدرك يف ، احلاكم)٥/٢٢٢(برياملعجم الك يف الطرباين
 ).٧/٣٤٧،٣٤٦(هذا حديث حسن مشهور:  يف هتذيب الكاملقال املزي، )٦/٥٢(الكربى

 ).٢/١٥(لسان العرب. املطالبة باحلق والظالمة ونحوها: واملراد بالتباعة يف احلديث  



 
 ١٣٠ 

 

 


   يف نفر من املسلمني سينا عمر بن اخلطاب بًوشحذ له سام، فانطلق حتى قدم املدينة، ف
 نظـر إذيتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم اهللا به، وما أراهـم مـن عـدوهم، 

هـذا : ، فقـال)١(ً املـسجد متوشـخا الـسيف عىل بابأناخ عمري بن وهب حني إىلعمر 
 لـرش، وهـو الـذي حـرش بيننـا، إالالكلب عدو اهللا عمري بـن وهـب، واهللا مـا جـاء 

يـا نبـي اهللا هـذا :  فقـال،صرسول اهللا  للقوم يوم بدر، ثم دخل عمر عىل )٢(وحزرنا
فأدخلـه عـيل، : صًعدو اهللا عمري بن وهب قد جاء متوشحا سيفه، فقال رسـول اهللا 

خذ بحاملة سيفه يف عنقه فلببه هبا، وقال لرجال ممـن كـانوا معـه مـن أبل عمر حتى فأق
 فاجلـسوا عنـده، واحـذروا عليـه مـن هــذا صادخلـوا عـىل رسـول اهللا : األنـصار

 .)٣(احلديث... صاخلبيث،فإنه غري مأمون، ثم دخل به عىل رسول اهللا 
 . وجيله ويوقرهص هياب النبي سوكان عمر 

   م،َّ إحدى صاليت العيش ركعتـني ثـم سـلَّ صىلص النبي أنيث يف احلدفقد ورد 
         خـشبة يف مقـدم املـسجد، فوضـع يـده عليهـا، وكـان يف النـاس أبـو بكـر إىلثم قام 
 .)٤(احلديث...  أن يكلامهفهابا، ب وعمر

 أبـو، فقـال ب بكر وعمر أبو اختلف صوحينام قدم وفد بني متيم عىل النبي 
 أصـواهتام عنـد ت خالفك، فارتفعـأردتما :  خاليف، فقال عمردتأر إنام: بكر لعمر

 .)٥(M »Lإىل قوله    Mu  t  s  r  q  pL  : فنزلتصالنبي 
                                                                                                                         

لـسان . عاتقـه اليـرسى وكـشف األيمـنإذا وضـع محائـل سـيفه عـىل : توشح الرجـل سـيفه) ١(
 ).١٥/٣٠٦(العرب

ُحزر اليشء حيز) ٢( ًره وحيزره حزرا، قدره باحلدسَ ُ ُِ  ).٣/١٥٠(لسان العرب .َ
، هتذيب )٢/٤٥(التاريخ يف ، الطربي)٣٧٢(/٢السرية النبوية البن هشام كامل يف رواه ابن إسحاق) ٣(

 . وسنده فيه كالم، )١٧/٥٦،٦٢( الكبرياملعجم يف ، الطرباين)٧٢،٧٤(مسند عيل ص يف اآلثار
 ).٥٧٣(، ومسلم حديث )٤٨٢(رواه البخاري حديث ) ٤(
 .»٣-٢«سورة احلجرات اآلية ) ٥(



 
 

 س 
 

١٣١ 

ثــه كــأخي الــرسار مل يــسمعه حتــى َّ حدصث النبــي َّ حــدإذافكــان عمــر بعــد 
 .)١(يستفهمه

ــشة  ــن عائ ــتأهنــا لوروي ع ــول اهللا :  قال ــات رس ــا م ــوا يفصمل             اختلف
ال تصخبوا عنـد : ، فقال عمرأصواهتملحد والشق، حتى تكلموا يف ذلك وارتفعت ال

ً حيا وال ميتاصرسول اهللا   .)٢( كلمة نحوهاأو ،ً
 :ص للنبي مستشارًا س الفاروق* 

 وأنـا املسلمني أمر من األمر يف س  يسمر مع أيب بكرصكان رسول اهللا : سقال 
 .)٣(معهام

 : أموال المسلمين علىوأمينًا ص عامًال للنبي س عمر* 
عىل الـصدقة، فلـام فـرغ مـن عملـه أعطـاه   عبد اهللا بن السعديساستعمل فقد 

        خـذ مـا أعطيـت، :  وأجري عىل اهللا، فقـال عمـر هللا عملتإنام: عطاءه وعاملته، فقال
ــإين عملــت عــىل عهــد رســول اهللا  َّ فعملنــيصف َ ــك، فقــال يل ،)٤(َ           فقلــت مثــل قول

 .)٥( تسأل فكل وتصدقأنً شيئا من غري أعطيت إذا :ص رسول اهللا

                                                                                                                         

 ).٧٣٠٢(رواه البخاري حديث) ١(
                                                    .)١/٤٩٧(السنن يف رواه ابن ماجه) ٢(

لوروده من طريق عند أمحـد يف ) ١/٢٦٠(  صحيح سنن ابن ماجهنه الشيخ األلباين يفَّوقد حس  
، يرتقي هبا لدرجة احلسن لغريه، ولكـن )٥/٣٨٨( ، والبغوي يف رشح السنة)٣/١٣٩( املسند

 .د بهَ املستشهسٌلفظه عند أمحد والبغوي ليس فيه ذكر لكالم عمر 
 ).١/٥٥(نن الرتمذيحه الشيخ األلباين يف صحيح سَّ، وصح)١٦٩(رواه الرتمذي حديث) ٣(
َّعملني) ٤(  ).٧/١٣٧(رشح مسلم. أي أعطاين أجرة عميل: َ
 ).١٠٤٥(، مسلم حديث)٧١٦٣(رواه البخاري حديث) ٥(



 
 ١٣٢ 

 

 


   بعثه ص النبي أن وثبت ،ص العمل الذي استعمله عليه النبي سيبني عمر  ومل
 .)١(جلباية الصدقات

 : للوحيكاتبًا س عمر * 
 .)٢( صُكان من كتاب الوحي للنبي  سنهفقد ذكر أهل السري أ

 
 : قاضيًا ومفتيًا س عمر* 

 كـان مـن نـهأ و،)٣(صالفتوى يف حياة النبـي  كان من أهل س  عمرأنفقد روي 
 . )٤( صقضاة النبي 

                                                                                                                         

 عمـر عـىل صبعـث رسـول اهللا :  قـالس ثبت ذلك عند مسلم يف الصحيح، فعن أيب هريـرة) ١(
 ).٩٨٣(احلديث... الصدقة

، واخلزاعي يف ختريج الدالالت السميعة )٤/٦٩٢( النبويةذكر ذلك ابن كثري رمحه اهللا يف السرية) ٢(
  .، ومل أقف عىل نص مسند يف ذلك، واهللا أعلم)٤٥٧(ص

   ، من طريق الواقدي، فاألثر ضـعيف، ولكـن قيـام)٢/٣٣٥،٣٣٤(الطبقات يف رواه ابن سعد )٣(
موافقـة  لـه بـالعلم وص أمر ممكن لشهادة النبـي ص بالفتيا والقضاء عىل عهد النبي سعمر 

قال أبو بكر بن  .ص ووافقه عليه القرآن والنبي ساحلق، وكم من القضايا التي أفتى فيها عمر 
: اقض بني النـاس، قـال: أن عثامن قال البن عمر: وقع يف بعض نسخ الرتمذي: العريب رمحه اهللا

 ء سأل كان يقيض فإن أشكل عليه يشإن أيب: إن أباك كان يقيض، قال: ال أقيض بني رجلني، قال
 سـأل جربيـل، وإين ال أجـد مـن أسـأل، وقـد ص فإن أشكل عىل رسول اهللا صرسول اهللا 

ًمن عاذ باهللا فقد عاذ، وإين أعوذ بـاهللا منـك أن جتعلنـي قاضـيا «: يقولصسمعت رسول اهللا 
ـــاه ـــال .»فأعف ـــدا: وق ـــشكاة )٦/٦٤( عارضـــة احلـــوذي. ًال ختـــربن أح ، وانظـــره يف م
 .لم عليه الشيخ األلباين، ومل يتك)٢/١١٠٥( املصابيح

 ).١٣٢٢(، والرتمذي )٤/١٤٦( رواه ابن سعد يف الطبقات )٤(



 
 

 س 
 

١٣٣ 

 :ص مجاهدًا مع النبي سعمر * 
 وكان له يف تلك الغـزوات ، والزمه يف مجيع غزواتهص النبي سلقد شارك عمر 

 .دها القرآن الكريم والسنة املطهرةَّمواقف خل
ق اهللا هبـا َّهي الغزوة التـي فـر و )١( يف غزوة بدر الكربىص النبي سفقد شارك 

بني احلق والباطل، ومن مواقفه املشهورة فيها موقفه من أسـارى بـدر مـن املـرشكني، 
ما ترون يف هؤالء األسارى؟ : ، فقالب فيهم أبا بكر وعمر صفقد استشار النبي 
نـا يا نبي اهللا، هم بنو العم والعشرية، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكـون ل: فقال أبو بكر

     مـا تـرى يـا «:ص، فقـال رسـول اهللا لإلسـالم هيدهيم أنقوة عىل الكفار، فعسى اهللا 
ال واهللا يا رسول اهللا ما أرى الـذي رأى أبـو بكـر، ولكنـي : ؟ فقال عمر»بن اخلطابا

                   ً، فـتمكن عليـا مـن عقيـل فيـرضب عنقـه، ومتكنـي مأعنـاقه متكننا فنرضب أنأرى 
ــسيب«مــن فــالن ــإن هــؤالء أئمــة الكفــر وصــناديدها، » ًا لعمــرن ــأرضب عنقــه، ف              ف

 فلـام كـان مـن الغـد ،س ومل هيو ما قال عمر س  ما قال أبو بكرصرسول اهللا  فهوى
يـا رسـول اهللا :  يبكيـان، فقـالن وأبو بكـر قاعـديص  فإذا رسول اهللا،سجاء عمر 

 وإن مل أجـد ،ء بكيـت وصـاحبك، فـإن وجـدت بكـاأنـتخربين من أي يشء تبكي أ
 مـن أخـذ أصـحابك أبكي للذي عرض عيل: صتباكيت لبكائكام، فقال رسول اهللا 

 »صشـجرة قريبـة مـن النبـي «الفداء، لقد عرض عيل عذاهبم أدنى من هذه الشجرة
   M¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®    ¬  «L  :وأنـــزل اهللا عـــز وجـــل

MÛ  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  ÏL)٣()٢(. 
                                                                                                                         

. كانت غزوة بدر الكربى يف يوم اجلمعة صبيحة سبع عرشة من رمضان من السنة الثانية للهجرة) ١(
 ).٢/٣٢٠(السرية النبوية

 .»٦٩-٦٧«سورة األنفال اآلية ) ٢(
 . )١٧٦٣(احلديث رواه مسلم يف صحيحه) ٣(



 
 ١٣٤ 

 

 


   أصاب أن ومن مواقفه الفاضلة فيها بعد ،) ١( يف غزوة أحدص مع النبي سوكان 
 ، وهدأ القتال، وكثر شهداؤهم، واثخنت فيهم اجلراح، من القرحأصاهبماملسلمني ما 

 أن جييبـوه، ثـم ص القوم حممد؟ ثالث مرات، فنهاهم النبي أيف: أبو سفيان فقال قام
 القـوم ابـن اخلطـاب؟ ثـالث أيف: ة؟ ثالث مرات، ثم قال قحافأيبأيف القوم ابن : قال

:  نفسه، فقالس هؤالء فقد قتلوا، فام ملك عمر أما: ، فقالأصحابه إىلمرات ثم رجع 
 .)٢(كؤ كلهم، وقد بقي لك ما يسوألحياء الذين عددت نإ يا عدو اهللا  واهللاكذبت

 صـالة  حتـى شـغل عـنصمـع رسـول اهللا  )٣( املرشكني يوم اخلنـدقسوقاتل 
 أصـيل  أنيـا رسـول اهللا، واهللا مـا كـدت:  يسب كفار قريش، وقالسالعرص، فجعل 

، » صـليتهانإفـواهللا «:ص تغرب الـشمس، فقـال رسـول اهللا أنالعرص حتى كادت 
العـرص  ص وتوضـأنا، فـصىل رسـول اهللا ،ص رسول اهللا  فتوضأ، بطحان إىلفنزلنا

 .)٤(بعدما غربت الشمس، ثم صىل بعدها املغرب
 موقف حازم من زعيم املنـافقني عبـد اهللا س كان لعمر  )٥( غزوة بني املصطلقويف

ً رجال مـن  )٦(ً رجال من املهاجرين كسعأنسلول، فقد حدث يف هذه الغزوة بن بن أيب ا
يا للمهاجرين، فسمع بـذلك : ، وقال املهاجريلألنصاريا : األنصاري، فقال األنصار

                                                                                                                         

 ).٣/٨٦(السرية النبوية. كانت غزوة أحد يف شوال سنة ثالث من اهلجرة) ١(
 ).٣٠٣٩( رواه البخاري حديث) ٢(
 ).٣/٢٩٨( النبويةالسرية. كانت غزوة اخلندق يف شوال سنة مخس من اهلجرة) ٣(
 . واللفظ ملسلم)٦٣١(، مسلم حديثهوغري) ٥٩٦( رواه البخاري حديث) ٤(
 ).٣/٤٠١( السرية. صطلق يف شعبان سنة ست من اهلجرةكانت غزوة بني امل) ٥(

بنو جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعـة بطـن مـن خزاعـة مـن القحطانيـة، : وبنو املصطلق هم  
 ).٣/١١٠٥،١١٠٤(معجم قبائل العرب. واسم املصطلق جذيمة

 لـسان العـرب. أن ترضب بيدك أو برجلـك بـصدر قـدمك عـىل دبـر إنـسان أو يشء: ُالَكسع) ٦(
)١٢/٩٣،٩٢.( 



 
 

 س 
 

١٣٥ 

يا رسول اهللا كسع رجـل مـن : ؟ قالوا»جلاهلية اما بال دعوى«: فقال،صرسول اهللا 
 عبد اهللا بن أيب، ، فسمع بذلك»دعوها فإهنا منتنة«:، فقالاألنصارًاملهاجرين رجال من 

        ، فبلــغ األذل منهــا األعــز املدينــة ليخــرجن إىل واهللا لــئن رجعنــا أمــالوها،عف: فقــال
نـق هـذا املنـافق، فقـال رضب عأيا رسول اهللا، دعني :  فقالس فقام عمر ،صالنبي 
 .)١(»ًدعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه«:صالنبي 

 ص يوم احلديبية وهو اليوم الـذي عقـد فيـه النبـي ص مع النبي س  عمروكان
 .الصلح بني املسلمني وبني كفار قريش

      أي «كنـا يـوم احلديبيـة أربـع عـرشة مائـة، فبايعنـاه: بقال جابر بن عبـد اهللا 
 وعمر آخذ بيده حتت الشجرة وهي سـمرة، فبايعنـاه غـري جـد بـن قـيس »صي النب

 .)٢(اختبأ حتت بطن بعريه األنصاري
ً بنود هذا الصلح قريشا حقوقا أعطت من صلح احلديبية مشهور، فقد سوموقفه  ً

ً مـسلام ص النبـي أتى من أن: وصالحيات حرم منها املسلمون، فكان من تلك البنود
 املـرشكني وقـد جـاء إىلسبحان اهللا، كيف يـرد : ، فقال املسلمونإليهممن قريش رده 

 يف قيـوده ) ٣( جندل بن سـهيل بـن عمـرو يرسـفأبو هم كذلك إذ دخل فبينام! ًمسلام؟
      هـذا : )٤(ظهر املـسلمني، فقـال سـهيلأ حتى رمى بنفسه بني ، مكةأسفلوقد خرج من 

 #ُإنا مل نقض الكتـاب بعـد«:صالنبي ، فقال ّإيل ترده أن عليه أقاضيك ما أوليا حممد 

                                                                                                                         

 ).٢٥٨٤(وغريه، مسلم حديث ) ٤٩٠٥(رواه البخاري حديث) ١(
 ).١٨٥٦(رواه مسلم حديث) ٢(
 ).٢/٢٢٢(النهاية يف غريب احلديث. ميش املقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد: َيرسف) ٣(
سهيل بن عمرو بن عبد شمس القريش العامري، كان أحد أرشاف قـريش، وكـان مـن مـسلمة ) ٤(

 ).٣/٢١٢(إلصابةا. فتحال



 
 ١٣٦ 

 

 


  ًفواهللا إذا ال أصاحلك عىل يشء أبدا: قال  أنـا مـا: ، قـال»فـأجزه يل$: صقال النبـي . ً
،  لـكبـل قـد أجزنـاه: )١( بفاعل، قال مكرزأناما : ، قال»بىل فافعل«:بمجيزه لك، قال

           تـرون أال ،ً املـرشكني وقـد جئـت مـسلامإىل أردأي معـرش املـسلمني :  جنـدلأبوقال 
ًما لقيت؟ وكان قد عـذب عـذابا شـديدا يف اهللا       فأتيـت :  فقـال عمـر بـن اخلطـاب،)٢(ً

لسنا عىل احلق، وعدونا عىل أ: ، قلت»بىل«:ًألست نبي اهللا حقا؟ قال:  فقلتصالنبي 
 !؟ًفلم نعط الدنية يف ديننا إذا:  قلت»بىل«:الباطل؟ قال
أو ليس كنـت حتـدثنا : ، قلت»ه، وهو نارصيسول اهللا، ولست أعصي رإين«: قال

: ال، قـال: ؟ قلـت» أنـا نأتيـه العـامفأخربتـكبىل، «: أنا سنأيت البيت فنطوف به؟ قال
يا أبكـر ألـيس هـذا نبـي اهللا : فأتيت أبا بكر فقلت: ، قال عمر»فإنك آتيه ومطوف به«

فلم نعط : ت، قلبىل: ألسنا عىل احلق، وعدونا عىل الباطل؟ قال: بىل، قلت: ًحقا؟ قال
 ربـه، وهـو  ولـيس يعـيصصنـه لرسـول اهللا إأهيا الرجل، : قال ًالدنية يف ديننا إذا ؟

 أنا سنأيت البيت أليس كان حيدثنا: فواهللا إنه عىل احلق، قلت )٣(نارصه، فاستمسك بغرزه
ه ومطـوف يـتفإنـك آ: ال، قال: تيه العام؟ قلتفأخربك أنك تأأبىل، : ونطوف به؟ قال

 .)٤(به
                                                                                                                         

ِّمَكرز هو ابن حفص ذكر يف أول احلديث، أتى النبي ) ١(  من قبل قريش، ليتفاوض معه وقـال صُ
 .»هذا مكرز وهو رجل فاجر«:صالنبي 

ُّ قام يميش إىل جنب أيب جندل، وأبوه يتله وعمر يقولسأن عمر : ويف رواية) ٢( ُ أبا جنـدل، اصـرب : َ
:  منـه قـائم الـسيف، قـال عمـر وجعل عمر يـدين،م أحدهم دم كلبفإنام هم املرشكون، إنام د

الـسرية النبويـة البـن  كـام يف رواه ابـن إسـحاق.  فضن بأبيه،رجوت أن يأخذه، فيرضب به أباه
 .حسن، وإسنادها )٩/٢٢٧(السنن الكربى يف ، البيهقي)٣/٤٤٢،٤٤١(هشام

وال ختالفه، فاستعار له الغرز كالـذي أي اعتلق به وأمسكه، واتبع قوله وفعله : استمسك بغرزه) ٣(
 ).٣/٣٥٩(النهاية يف غريب احلديث. يمسك بركاب الراكب ويسري بسريه

 ).١٧٨٥( مسلم حديثووغريه، ) ٢٧٣٢-٢٧٣١(رواه البخاري حديث) ٤(



 

ألعطـني «: يوم خيربصقال  وفيها ،)١( يف غزوة خيربص النبي سشارك عمر و
ما أحببـت اإلمـارة : ، فقال عمر»ًهذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عىل يديه

       عـيل بـن أيب ص فـدعا رسـول اهللا ) ٢(دعـى هلـاأ يومئذ، فتـساورت هلـا رجـاء أن إال
 .)٣(احلديث... ، فأعطاه إياهاس طالب

 ذات إىل س عمـرو بـن العـاص صويف السنة الثامنة مـن اهلجـرة بعـث النبـي 
 مـة الصحابة رضوان اهللا علـيهم فيهــن أجلـًه عددا مـت إمرتـ وبعث حت،)٤(السالسل

 .)٥(بأبو بكر وعمر 
 شارك يف رسية اخلبط، والتي كانت بإمرة أيب عبيدة بن اجلـراح سوروي أن عمر 

 .)٦(جرةيف السنة الثامنة من اهل

                                                                                                                         

ــحاق) ١( ــن إس ــسابعة، اب ــسنة ال ــن ال ــرب يف حمــرم م ــت غــزوة خي ــن  يف كان ــة الب ــسرية النبوي ال
 ).٣/٤٥٥(هشام

 وحمبتهام صَِإنام كانت حمبته هلا ملا دلت عليه اإلمارة من حمبته هللا ورسوله : لنووي رمحه اهللاقال ا) ٢(
 ).١٥/١٧٧،١٧٦( رشح صحيح مسلم.له، والفتح عىل يديه

وغريه ) ٢٩٤٢(، واحلديث رواه البخاريس من حديث أيب هريرة )٢٤٠٥(رواه مسلم حديث) ٣(
 . وليس فيه قول عمرس من حديث سهل بن سعد

كانت غزوة ذات السالسل يف مجادي اآلخرة سنة ثامن، ونقل ابن عساكر االتفاق عىل أهنا كانت ) ٤(
 ).٨/٧٥،٧٤(فتح الباري .قبلها: بعد غزوة مؤتة إال ابن إسحاق، فقال

 الطبقـات يف ، ابـن سـعد)٤/٣٦٠،٣٥٩(الـسرية النبويـة البـن هـشام كام يف رواه ابن إسحاق) ٥(
، واألثـر )٣/٤٣،٤٢(املـستدرك يف ، احلاكم)٣/١٧١(شكل اآلثارم يف ، الطحاوي)٢/١٣١(

 .حسن لغريه بمجموع طرقه
كانت رسية اخلبط يف رجب سنة ثامن من اهلجرة، وسميت هبذا االسم ألهنم أكلـوا فيهـا اخلـبط ) ٦(

وهو ورق الشجر الذي خيبط ليسقط، فكانوا يبلونه باملاء فيأكلونه، وأصـل قـصة رسيـة اخلـبط 
         ، وأوردهــا)١٩٣٥(، وصـحيح مــسلم حـديث)٤٣٦١(حيح البخـاري حــديثثابـت يف صــ

=  س، وليس فيها إشارة ملـشاركة عمـر )٤/٣٧١(ابن إسحاق كام يف السرية النبوية البن هشام 
 

 
 س 
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  ً قبل غزوة الفتح، موقفه من حاطب بن أيب بلتعة ملـا أعلـم قريـشا سومن مواقفه 
 األخبـارَّ مكة عمـى إىل التجهز للمسري ص، فحني أراد النبي إليهم صبمسري النبي 

 مبـاغتتهم ص أراد بـل ،، فيتجهـزون لقتالـهإلـيهمعن قريش حتى ال تعلم بمـسريه 
 صًقريـشا بمـسري النبـي  بـن أيب بلتعـة طبخرب حاأ أن عىل غرة، وحدث وأخذهم

   ً حاطبـا فـسأله صًخمربا له بفعل حاطـب، فـدعا النبـي  صونزل الوحي عىل النبي 
         دعنـي أرضب عنـق هـذا املنـافق،: سل عـذره، فقـال عمـر ِبـَعن ذلك، فاعتـذر وق

ملـوا اع:  بدر، فقـالأهلًقد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهللا اطلع عىل نه إ«:صفقال 
 .)١(»ما شئتم فقد غفرت لكم

 ومن مواقفه يف هـذه الغـزوة ،)٢( يف مسريه لفتح مكةص النبي س عمر شارككام 
        فقـد خـرج،س الـدين موقفـه مـن أيب سـفيان وأعـداءالدالة عىل شدته عىل الكفـار 

 اجليش النـريان، وأوقد ،)٣( من املسلمني حتى نزل بمر الظهرانآالفبعرشة  صالنبي 
 سفيان بـن حـرب، أبو عىل قريش وال يدرون ما هو فاعله، فخرج األخبار عمت وقد

، فـرأى العبـاس بـن األخبـار يتحسسون ،وبديل بن ورقاء اخلزاعي وحكيم بن حزام
 البيـضاء، فقـدم ص سفيان، فأركبه عىل دابته، وكان يركب بغلة النبي أباعبد املطلب 

          النـريان، أوقـدواسلمني وهـم قـد  وكـان يف طريقـه يمـر بجـيش املـص النبي إىلبه 
 العباس فلام إىلمن هذا؟ وقام :  قال عمر،س بنار عمر َّ، فلام مر إليهم سفيان ينظروأبو

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، من غري )٢/١٣٢( ابن سعد يف طبقاته هو فيهاسهذه الرسية، والذي أورد مشاركة عمر  يف= 
 .إسناد

 .)٢٤٩٤( مسلم حديثو وغريه، ) ٣٠٠٧( رواه البخاري حديث) ١(
 ).٤/٤٥(السرية النبوية .كانت غزوة الفتح يف رمضان من السنة الثامنة للهجرة) ٢(
ّمر الظهران) ٣( ّ  ).٢٨٨(ٍواد فحل من أودية احلجاز، معجم املعامل اجلغرافية ص: َ



 
 

 س 
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واهللا عـدو اهللا، احلمـد هللا الـذي أمكـن : رأى أبا سفيان عىل عجز البغلة عرفـه، فقـال
نـزل فيـه،  حتى دخـل عليـه يف مكانـه الـذي صمنك، فخرج يشتد نحو رسول اهللا 

هـذا : س فقال عمـر ،ص سفيان حتى دخل عىل رسول اهللا أبوواشتد العباس ومعه 
 اهللا منه يف غري عهد وال عقد، فدعني أرضب عنقه، فقـال أمكن سفيان قد أبو عدو اهللا
ًمهال يا عمـر، فـو اهللا : فلام أكثر عمر، قال العباس...   يا رسول اهللاأجرتهقد : العباس

     ًمهـال : ني عدي ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف، فقال عمـرًلو كان رجال من ب
يا عباس، ال تقل هذا، فـو اهللا إلسـالمك حـني أسـلمت كـان أحـب إيل مـن إسـالم 

 إسـالم رسـول اهللا مـن إىل إسالمك أحب أن عرفت أيناخلطاب أيب لو أسلم، وذلك 
 .)١(اخلطاب

     وبعـد فـتح مكـة أمـر . )٢(  يـوم الفـتحصً أمريا عىل حرس النبـي سوكان عمر 
 أن يأيت الكعبة فيمحو كل صورة فيهـا، ومل يـدخلها س وهو بالبطحاء عمر صالنبي 
 .)٣(  حتى حميت كل صورة فيهاصالنبي 

              وكــان لــه موقــف كــريم ،)٤( واملــسلمني يف غــزوة حنــنيص النبــي سوشــارك 
 حتل هبـم اهلزيمـة، لـوال أنفكادت  املسلمني فيها كثرهتم أعجبتهذه الغزوة التي  يف

M n   r  q  p  o : كـام قـال سـبحانه،لطف اهللا عـز وجـل هبـم ورمحتـه

                                                                                                                         

 ).١٢٧(حسن، تقدم الكالم عليه يف ص ) ١(
 .، وهو حسن بمجموع طرقه)٧/٣٩٨(املصنف يف رواه ابن أيب شيبة) ٢(
            ،)٤١٥٦(الـسنن يف ، أبـو داود)٣/٣٣٦(املسند يف ، أمحد)٢/١٤٢(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(

، وصـححه الـشيخ )٥/١٥٨(الـسنن الكـربى يف ، البيهقـي)٤/٧٩(حلية األولياء يف أبو نعيم
 ).٢/٧٨٣(األلباين يف صحيح سنن أيب داود

   ).٤/١١٤(  النبويةالسرية. ني سنة ثامن من اهلجرة بعد فتح مكةكانت غزوة حن) ٤(
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 وذلـك ،)٢( ونافح عنه يف هـذا املوقـف العـصيبص ممن ثبت مع النبي سفكان 
 .  وصدق يقينه وشجاعتهإيامنهدليل عىل قوة 

 رغ ــ فأن التميمي فبعد ) ٣( يف هذه الغزوة موقفه من ذي اخلويرصةسومن مواقفه 
 وفيهـا قـسم غنـائم حنـني، ،)٤( من القتال يف حنني والطائف نزل باجلعرانةصالنبي 

ويلك ومن يعـدل إذا مل أعـدل، «:يا رسول اهللا اعدل، فقال:  فقال،فأتاه ذو اخلويرصة
ائذن يل فيه فأرضب يا رسول اهللا : س فقال عمر ،»قد خبت وخرست إن مل أكن أعدل

ًدعه فإن له أصـحابا حيقـر أحـدكم صـالته مـع صـالهتم، وصـيامه مـع «:عنقه، فقال
 . احلديث )٥(»...صيامهم

 

حـدثنا مـن شـأن :  فقيل لـهس سئل ،)٦( مع املسلمني يف غزوة تبوكسوكان عمر
ًال أصابنا فيه عطش حتى ظننا  تبوك يف قيظ شديد، فنزلنا منزإىلخرجنا : العرسة، فقال

 أن حتـى نظـن ، كان الرجل ليذهب يلتمس املاء فال يرجعإنأن رقابنا ستنقطع، حتى 
 الرجل لينحر بعريه، فيعرص فرثه فيرشبه، وجيعل ما بقـي عـىل إن حتى ،رقبته ستنقطع

                                                                                                                         

 .»٢٥«سورة التوبة اآلية ) ١(
ــحاق) ٢( ــن إس ــام يف رواه اب ــشام ك ــن ه ــة الب ــسرية النبوي ــسند يف ، أمحــد)٤/١٢٢،١٢١(ال  امل

 .، واألثر حسن من طريق ابن اسحاق)٥/٩٤،٩٣(أخبار مكة يف ، الفاكهي)٣/٣٧٧،٣٧٦(
 .)٢/٤١١(اإلصابة:  يفانظر ترمجته) ٣(
َاجلعرانة) ٤( ِال زالت تعرف يف رأس وادي رسف، يف الشامل الرشقي من مكة يعتمر منهـا املكيـون : ِ َ

 ).٨٣(معجم املعامل اجلغرافية ص. وهبا مسجد
 ).١٠٦٤( ، مسلم حديث)٣٦١٠(رواه البخاري حديث) ٥(
 ).٤/٢١٥(السرية النبوية. كانت غزوة تبوك يف السنة التاسعة من اهلجرة يف شهر رجب) ٦(



 
 

 س 
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نـا، ًيا رسول اهللا قد عودك اهللا يف الدعاء خريا، فادع ل: س كبده، فقال أبو بكر الصديق
 ة، ـلت سحابعهام حتى أظ فلم يرجصنعم، فرفع يديه : الــ؟ ق» ذلكأحتب«:فقال

 .)١( ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر،ا ما معهموفسكبت، فملؤ
  س للخروج يف جيش أسامة بـن زيـدص النبي  كان ممن انتدبهس عمر أنوروي 

 .)٢( صوفاته لقتال الروم يف أطراف الشام حينام جهز ذلك اجليش قبل 
ممـا تقـدم مـا وقد ظهر  ص مع النبي س من حياة عمر إليه اإلشارةهذا ما أردت 

 ، ومن تفانيه يف خدمته والـدفاع عنـه،ص للنبي وإجالل من توقري سكان عليه عمر 
 من منزلة ومكانة عاليـة ورفيعـة عنـد سومالزمته له يف حربه وسلمه، وما كان لعمر 

 .صالنبي 
 

  

                                                                                                                         

جممـع البحـرين  يف ، الطـرباين)٤/٢٢٣(الصحيح يف ، ابن حبان)١/٣٣١(املسند يف رواه البزار) ١(
  يف املقديس، )٥/٢٣١(، دالئل النبوة)٩/٣٥٧(السنن الكربى يف ، البيهقي)٥/١٣٢(للهيثمي
يقـه عـىل ، وصـحح إسـناده الـشيخ شـعيب األرنـؤوط يف تعل)١/٢٧٨،٢٨٠،٣٢٥( املختارة

 .صحيح ابن حبان
ســنده ، و)٧/٤١٥(املــصنف يف ، ابــن أيب شــيبة)٢/١٩٠،١٨٩(الطبقــات يف رواه ابــن ســعد) ٢(

 ).١٥٦(شهد له بسند حسن وسيأيت يف ص وله ما يضعيف،
 أراد إخراج أيب بكـر وعمـر مـن املدينـة قبـل صوقال ابن تيمية رمحه اهللا يف رده عىل أن النبي   

 مل يكن يف جيش أسامة باتفاق أهل العلم، سوأبو بكر : ًنازعا عليا اخلالفةوفاته مع أسامة لئال ي
ًلكن روي أن عمر كان فيهم، وكان خارجا مع أسامة لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له يف املقام 

 ص، وأصل قصة بعـث النبـي )٢/٥٤٢،٥٤١(خمترص منهاج السنة. عنده حلاجته إليه فأذن له
.  معـهبصحيح البخاري ولـيس فيـه ذكـر لبعـث أيب بكـر وعمـر ألسامة بن زيد ثابت يف 

 ).٤٤٦٩-٤٤٦٨(حديث



 
 ١٤٢ 

 

 


   ب ي بكر الصديقحياة عمر مع أب
 :ب موقرًا للصديق س عمر* 
 نصوص الكتـاب والـسنة، وعـرف ا وعظم منزلته جاءت هبس بكر أيب فضل إن

 أفـضل، ومـن وأهله اإلسالم بكر منزلته الرفيعة من أليب عليهم الصحابة رضوان اهللا
 : يف ذلكأقواله ومن ،س هذه املنزلة عمر بن اخلطاب س بكرأليبن عرف َم

 .)١(ً» يعني بالال-عتق سيدناأ بكر سيدنا ووأب« :سقوله 
ِّيقربني ال  فترضب عنقيأقدم  واهللا أن:سوقال   أن مـن إيل أحـب ، ذلك من إثـمُ

 .)٢( فيهم أبو بكرأتأمر عىل قوم
 فأذن هلم، فدخلوا عليه، فقىض بينهم، وقىض من ) ٣( وفد عبد القيسسوقدم عليه 

ً قط خـريا مـن ًاءمراما رأيت : ل رجل منهمفقا حوائجهم، فبينا هم كذلك غلبته عينه،
ال، : ؟ قـالسأكنـت رأيـت أبـا بكـر الـصديق : فقالمه كلف ،سهذا، فاستيقظ عمر 

 .)٤( واهللا لو كنت رأيته لنكلت بكأما: فقال
من فضلني عىل أيب بكر فارضبوه حـد املفـرتي أو قـال :  يكتب إىل عاملهس وكان

 .)٥(ًأربعني سوطا
                                                                                                                         

 ).٣٧٥٤( رواه البخاري حديث) ١(
 ).٦٨٣٠( رواه البخاري حديث) ٢(
هم بنو عبد القيس بن أفىص بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، كانـت : عبد القيس) ٣(

 ).٢/٧٢٦(م قبائل العربمعج. مواطنهم بتهامة، ثم خرجوا إىل البحرين
، وسنده متصل ورجاله ثقات سوى أمحد بن عيـسى )٣/٥٦،٥٥(تاريخ املدينة يف رواه ابن شبه) ٤(

 .بن حسان املرصي، فهو صدوق، فاألثر حسنا
، وإسـناده )٢٣٤(الـسنة ص يف ، عبد اهللا بن أمحد)٣/٣١٧(أنساب األرشاف يف رواه البالذري) ٥(

 .حسن لغريه بطريقيه



 
 

 س 
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 .)١(بكر خري من آل عمريوم من أيب : سوقال 
ً بكر كان سابقا مربزاأبا إن:  وهو خيطب عىل املنرب، فقالًيوما أبا بكر سوذكر  ً)٢(. 

 : س من خالفة الصديق س موقفه* 
 فقـد كـان لـه ،س بكـر أيب موقف جليل ومقام حممود من بيعـة سلقد كان لعمر 

 الـشقاق أسباب وإزالة ،تنة نار الفإمخاد سبحانه وتعاىل يف  بعد فضل اهللاألكربالفضل 
 بعـد وفاتـه، فقـد اختلفـوا ص تعصف بـصحابة رسـول اهللا أن التي كادت ،والفرقة

 يف سـقيفة بنـي ش األنـصار فـاجتمع ،صفيمن له احلق يف تويل إمرة املسلمني بعـده 
 طالب والزبري أيب، وختلف عنهم عيل بن س  بكرأيب إىل، واجتمع املهاجرون )٣( ساعدة
 هــؤالء مــن إخواننــا إىلانطلــق بنــا :  بكــرأليب، فقــال املهــاجرون ب بــن العــواما

فلام دنونـا مـنهم : س،فانطلقوا يريدوهنم، وكان معهم عمر بن اخلطاب، قال األنصار
 تريدون يا معـرش أين: ، فقاالعليه القوم )٥(متاأل، فذكرا ما )٤( لقينا منهم رجالن صاحلان

 ال تقربـوهم، أنال علـيكم : ، فقاالاألنصارمن  هؤالء إخواننانريد : املهاجرين؟ فقلنا
 يف سقيفة بني سـاعدة، فـإذا أتيناهمواهللا لنأتيهم، فانطلقنا حتى : ، فقلتأمركماقضوا 

                                                                                                                         

، وهــو حــسن لغــريه )٣/٦(املــستدرك يف ، احلــاكم)٦/٣٥٢(املــصنف يف ه ابــن أيب شــيبةروا) ١(
 .بمجموع طرقه

 .، من زيادات ابنه عبد اهللا، وإسناده حسن)١٣٨(الزهد ص يف رواه أمحد) ٢(
ًسقيفة بني ساعدة قرب بئر بضاعة، واملبنى الذي كان قائام هناك يعرف باسم سقيفة بني ساعدة ) ٣(

 وهـو بنـاء ذو ،قة أنه كان بخارج بـاب الـشامي يف الطريـق املعـروف بالـسحيميوحتديده بالد
 ).١٥٣-١٥١(آثار املدينة ص. رشفات مكشوف وبابه مسدود

 .وقد دخلت اليوم يف توسعة احلرم النبوي الرشيف من اجلهة الشاملية: أقول  
 ).١٢/١٥(فتح الباري. مها عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي) ٤(
                           . س الـــذي صـــنع القـــوم مـــن اتفـــاقهم عـــىل أن يبـــايعوا ســـعد بـــن عبـــادة أي: متـــاأل) ٥(

 ).١٢/١٥١( املصدر السابق



 
 ١٤٤ 

 

 


  مـا :  فقلـت.هذا سعد بن عبادة: من هذا؟ فقالوا:  بني ظهرانيهم، فقلت) ١(رجل مزمل
َّفلام جلسنا قليال تشه.)٢(يوعك: له؟ قالوا : ، ثم قالأهلهعىل اهللا بام هو د خطيبهم فأثنى ً
 وقد دفت ،)٤(نتم معرش املهاجرين رهطأ، واإلسالم )٣(فنحن أنصار اهللا، وكتيبة:  بعدأما
 .األمر من )٧(ن حيضنوناأمن أصلنا، و )٦( خيتزلوناأنمن قومكم فإذا هم يريدون  )٥(دافة

 أقـدمها نأ أريـد أعجبتنـيمقالـة  )٨(رتَّ زو قد، وكنتأتكلم أن أردتفلام سكت 
:  بكـرأبـو قـال أتكلم أنفلام أردت  ،)٩(بني يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض احلد

، واهللا مـا وأوقرحلم مني أ بكر، فكان هو أبو، فتكلم أغضبه أنعىل رسلك، فكرهت 
 منهـا حتـى أفـضل أو قـال يف بدهيتـه مثلهـا، إال يف تزويـري أعجبتنـيترك من كلمة 
 هلذا احلي مـن إال األمرري فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا ما ذكرتم من خ: سكت، فقال

ً العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أوسط هم ،قريش حد هذين الـرجلني، فبـايعوا أً
 جالس بيننا، فلم أكـره ممـا قـال أهيام شئتم، فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو

مر أن أتأ من ّإيل أحب ثمإ من غريها، كان واهللا أن أقدم فترضب عنقي، ال يقربني ذلك
، اآلن أجـدهً نفيس عنـد املـوت شـيئا ال إيل تسول أن إال بكر، اللهم أبوعىل قوم فيهم 

                                                                                                                         

َّمزمل) ١(  ).١٢/١٥١(فتح الباري. أي ملفف: ُ
 .املصدر السابق. أي حيصل له الوعك، وهو احلمى بتنافض: ُيوعك) ٢(
لذي ال ينترش وأطلق عليهم ذلك مبالغـة كأنـه قـال مجع كتائب، وهي اجليش املجتمع ا: الكتيبة) ٣(

 .املصدر السابق. أنتم جمتمع اإلسالم: هلم
 .املصدر السابق. أي قليل، وهو يقال للعرشة فام دوهنا: رهط) ٤(
 .املصدر السابق. أي عدد قليل وأصله من الدف، وهو السري البطيء يف مجاعة: دافة) ٥(
 .املصدر السابق. مر وينفردوا به دونناأي يقتطعونا من األ: خيتزلونا) ٦(
 .املصدر السابق. أي خيرجونا: حيضنونا) ٧(
 ).١٢/١٥٢(املصدر السابق. نتَّهيأت وحس: رتَّزو) ٨(
 .احلدة ورسعة الغضب: أي) ٩(



 

منا أمـري ومـنكم ،)٣(، وعذيقها املرجب)٢(ذيلها املحككُ جأنا: )١(األنصارفقال قائل من 
، ، حتى فرقـت مـن االخـتالفاألصواتأمري يا معرش قريش، فكثر اللغط وارتفعت 

، األنـصاربسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه املهاجرون ثم بايعته ا :فقلت
قتـل اهللا :  فقلت،)٥(قتلتم سعد بن عبادة:  منهم عىل سعد بن عبادة، فقال قائل )٤(ونزونا

 أيب بكـر،  مبايعـةنا مـن أمـر أقـوى مـنرضسعد بن عبادة، وإنا واهللا ما وجدنا فيام ح
ًا القوم ومل تكن بيعة أن يبايعوا رجال منهم بعدنا، فإما بايعناهم عىل مـا خشينا إن فارقن

ً، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجال عىل غري مـشورة مـن املـسلمني ال نرىض
 .)٦(فال يتابع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال

                                                                                                                         

 ).١٢/١٥٣،١٥٢(فتح الباري. هو احلباب بن املنذر) ١(
َجذيلها املحّكك) ٢( ُُ لإلبل اجلربى لتحتـك بـه، أي أنـا ممـن تصغري جذل وهو العود الذي ينصب : َ

ــود ــاك هبــذا الع ــى باالحتك ــل اجلرب ــشفى اإلب ــام تست ــه ك ــشفى برأي ــب . يست ــة يف غري النهاي
 ).١/٢٥١(احلديث

َ الرجبة: املرجب)٣( ُهو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيش عليها لطوهلا : ُّ
.  أراد بالرتجيـب التعظـيم:، وهـي النخلـة، وقيـلتصغري عذق: ُوكثرة محلها أن تقع، والعذيق

 ).٢/١٩٧(املصدر السابق
 ).١٢/١٥٣(فتح الباري. أي وثبنا: نزونا) ٤(
 هو كناية عن اإلعراض واخلذالن، وقول :أي كدتم أن تقتلوه، وقيل: قوله قتلتم سعد بن عبادة) ٥(

 ).١٢/١٥٣(املصدر السابق. اقتلوه، قتله اهللا مل يرد حقيقته: عمر
ِتغرة) ٦( ًأي حذرا من القتل واملعنى أن من فعل ذلك أي مبايعة من يريد مبايعته مـن غـري مـشورة : َ

 : يف هذا اخلـرب قولـهساملسلمني فقد غرر بنفسه وصاحبه، وعرضهام للقتل، وقد جاء عن عمر 
وقـى إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت أال وإهنا كانت كذلك، ولكـن : فال يغرتن امرؤ أن يقول

 .اهللا رشها، وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر
 كانت رسيعة، وغاب عنها من كـان ينبغـي أن يـشاور، س بذلك أن بيعة أيب بكر سومراد عمر   

ويؤخذ رأيه، ووقى اهللا رش تلك الرسعة التي مل تكن فيها مـشورة مجيـع مـن ينبغـي أن يـشاور، 
  =ممـنلبيعة ومن غاب عنها، ومل يقع اخـتالف ومعارضـة فأطاع الناس أبا بكر كلهم من حرض ا

 

 
 س 

 
١٤٥ 



 
 ١٤٦ 

 

 


  تحيل  ويـس، يكون للمسلمني خليفتـانأننه ال يمكن  ألألنصار سّوقد بني عمر 
سـيفان يف غمـد : س الفرقة واخلـالف، فقـال إىل سبيل ألنه يفعل املسلمون ذلك، أن

 .)١(ً إذا ال يصلحانواحد
     ، ومــن املهــاجرين أمــري، أمــري يكــون مــنهم أن األنــصاروذلــك عنــدما طلــب 

صـاحب إن أبا بكـر و: س وبأحقيته يف اخلالفة، فقال ،س بكر أيب بفضل سوذكرهم 
 بأموركم، فقوموا فبايعوه، قال أنس بن املسلمنينه أوىل إف اثنني، ثاين ،صرسول اهللا 

 طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك يف سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعـة وكانت :س مالك
 .)٢(العامة عىل املنرب

          ،س وهـي مـن فـضائل أيب بكـر األنـصار س التـي ذكـر هبـا عمـر األمـورومن 
 .بـىل: ؟ قـالوا أمر أبا بكر أن يصيل بالناسصسول اهللا  رأن تعلمون ألستم: سقوله 

 .)٣( بكرأن نتقدم أبانعوذ باهللا : فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  أن ذلك كان من خصوصيات أيب بكـرسّغاب عن املشورة، فيحدث الرش بذلك، وبني عمر  =
ً ألنه ليس يف الناس مثله، وأفضل منه، فال يغرت أحد بذلك، ويبايع أحـدا باإلمـارة واخلالفـة س

 ّبـني  بذلك يعرض نفسه ومن بايعه للقتل، وقدمن غري أن يشاور أهل الرأي واحلل والعقد ألنه
وع الفتنـة، ووقـوع ـة وقــو خـشيـر، وهـة أيب بكـراع الناس يف مبايعـ السبب يف إسسر ـمـع

فـتح  :رـظــان. ادةـبــن عـد بــة سعــعـيـابـدون مـريــوا يـانــار كـصـالف ألن األنـتـاالخ
 ).٦٨٣٠(احلديث رواه البخاري حديثو). ١٥٦-١٢/١٤٤(الباري

 الــــسنن الكــــربى يف ، البيهقــــي)٤/٢٦٣، ٥/٣٧(الــــسنن الكــــربى يف رواه النــــسائي) ١(
 .، وسنده عند النسائي صحيح)٨/١٤٥،١٤٤(

 ).٧٢١٩(رواه البخاري حديث) ٢(
املـسند  يف ، أمحـد)٧/٤٣٢(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٢/٢٢٤(الطبقـات يف رواه ابن سـعد) ٣(

، وقـد حـسنه ابـن حجـر )٢/٧٥(السنن يف سائي، الن)١/١٨٢(، فضائل الصحابة)١/٣٩٦(
النـسائي ، والشيخ نارص الـدين األلبـاين يف صـحيح سـنن )١٢/١٥٣(رمحه اهللا يف فتح الباري

)١/١٦٨.( 



 
 

 س 
 

١٤٧ 

ّ الـذي بـني فيـه أحقيـة قـريش ص بقول النبـي األنصار ذكر سعمر  أنوروي 
 مـن أو ،ص  تسمعوا أن رسول اهللا أملاألنصارنشدتكم باهللا يا معرش : باخلالفة، فقال

 .)١(»أمرهالوالة من قريش ما أطاعوا اهللا، واستقاموا عىل «:سمعه منكم وهو يقول
 : قتال المرتدينو س عمر* 

 ملـانعي الزكـاة مـن املرتـدين س موقف معارض من قتـال أيب بكـر سكان لعمر 
كيـف تقاتـل :  بكـرأليب س فقد قـال ،ص بعد وفاة النبي اإلسالمالذين ارتدوا عن 

 اهللا، إال النـاس حتـى يقولـوا ال الـه أقاتـل أنأمرت «:ص اهللا قد قال رسولالناس و
، حيـث كـان » بحقه وحسابه عـىل اهللاإال اهللا عصم مني ماله ونفسه إالله فمن قال ال إ

قتال  يعارض يف  ومل، بالشهادتني ومنع الزكاة عدم قتال من نطقاألمر يف بداية سرأيه 
 قتـال هـؤالء إباحةن  ألاألوثان عبادة إىلوة والرجوع  بادعاء النباإلسالممن ارتد عن 
 .)٢(ال مرية فيه

 

ً عىل قتال من منع الزكـاة سـواء كـان جاحـدا لوجوهبـا أو َّرصأ سولكن أبا بكر  ً
َّمقرا، وبني ً من حق املال الزكاة، فمن مل يؤد حقه مل يكـن معـصوما مـن القتـل، أن س ً

، فإن الزكـاة حـق املـال، واهللا لـو والزكاةة واهللا ألقاتلن من فرق بني الصال: سوقال 
 .)٤( لقاتلتهم عىل منعهاص رسول اهللا إىلكانوا يؤدوهنا  )٣(ًمنعوين عناقا

                                                                                                                         

، وسـنده ضـعيف، ولكـن معنـاه صـحيح، وقـد روى )٨/١٤٣(الـسنن الكـربى يف رواه البيهقي) ١(
ر يف قريش ال يعادهيم أحد إال كبـه اهللا إن هذا األم«:  قالصأن رسول اهللا : البخاري يف الصحيح

 .كتاب األحكام باب األمراء من قريش) ٣٥٠٠(حديث » عىل وجهه ما أقاموا الدين
 ).٣٥٠١(حديث . »ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان«: ويف رواية أخرى عنده  

 ).١٢/٢٧٨،٢٧٧،٢٧٦(فتح الباري: انظر) ٢(
 ).٩/٤٣٣(لسان العرب. ولد املعز ما مل يتم له سنةهي األنثى من : َالعناق) ٣(
 ).٢٠(، مسلم حديث)١٤٠٠(رواه البخاري حديث) ٤(



 
 ١٤٨ 

 

 


   بكر، وعـزم عليـه مـن قتـال أبو إليه الصواب واحلق فيام ذهب أن سوتبني لعمر 
 .مانعي الزكاة، فكان خري معني له يف القضاء عىل فتنة الردة

 حلرمـات اهللا، وحفاظـه عـىل س دليل عىل شدة تعظيمه  ذلكسويف موقف عمر 
يـه يف َّ وشـدة حتر، بحـقإال وأمواهلم، وعدم التعـرض هلـا حرمات املسلمني ودمائهم

 . ظهر لهإذاذلك، وفيه دليل عىل رسعة رجوعه للحق والصواب 
 : وجمع القرآن س عمر* 

 بقيـادة خالـد بـن  إحدى املواقع التي قاتـل فيهـا املـسلمون)١(كانت موقعة الياممة
 وأول وكانت يف أواخر السنة احلادية عـرشة ،سخالفة أيب بكر الصديق   يفسالوليد 

 : وقيـل،ةالثانية عرشة، وقتل فيها مسيلمة الكذاب، وقتـل فيهـا مـن املـسلمني سـتامئ
 .)٢(سبعامئة، وكان فيهم عدد كبري من قراء القرآن رضوان اهللا عليهم

لقراء واستشهادهم يف حروب الردة، كام حدث يف فخيش عمر من استمرار مقتل ا
 وتلقـوه مـن ،يوم الياممة فيفيض ذلك لضياع القرآن الذي حفظه القـراء يف صـدورهم

ً مبارشة غضا كام نزل، وحيث أن القرآن الذي كتب مل يكن جمموعا يف مكان صالنبي  ً
         اهللا صـدر بجمـع القـرآن، ثـم رشح  س بكر أيب عىل سًواحد، بل كان متفرقا، فأشار 

 .أيب بكر لذلك، فأمر زيد بن ثابت بجمع القرآن

                                                                                                                         

َمعدودة من نجد وقاعدهتا حجر، وتسمى جوا والعروض، وبينها وبني البحرين عـرشة : الياممة) ١(
 ).٥/٤٤٢(معجم البلدان. أيام

، وقد ذكر الـذهبي رمحـه اهللا أسـامء مـن )٩/١٢(فتح الباري). ٦/٣٣٠(البداية والنهاية : انظر) ٢(
عهـد اخللفـاء /تـاريخ اإلسـالم. استشهد يف موقعة الياممـة مـن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم

 ).٧٣-٥٤(الراشدين ص



 
 

 س 
 

١٤٩ 

ّسل إيل أبو بكر الصديق مقتل أهل الياممة، فإذا عمر بـن اخلطـاب رأ: سقال زيد 
يوم الياممة بقراء القـرآن،  )١(َّ القتل قد استحرإن: إن عمر أتاين فقال:  بكرأبوعنده، قال 

 أنأرى ين إ، فيذهب كثري مـن القـرآن، و باملواطنبالقراء القتل َّ يستحرأنين أخشى إو
 !؟صًكيف تفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا :  بجمع القرآن، قلت لعمرتأمر

هذا واهللا خري، فلم يزل عمر يراجعني حتى رشح اهللا صـدري لـذلك، : قال عمر
نك رجل شاب عاقـل ال نتهمـك، إ:  بكرأبوقال :  قال زيد،ورأيت يف ذلك رأي عمر

 فتتبع القرآن فامجعه، فواهللا لو كلفـوين نقـل ،صت تكتب الوحي لرسول اهللا وقد كن
ًكيف تفعلون شـيئا : جبل من اجلبال ما كان أثقل عيل مما أمرين به من مجع القرآن، قلت

هو واهللا خري، فلم يزل أبو بكر يراجعنـي حتـى رشح : قال! ؟صمل يفعله رسول اهللا 
، فتتبعـت القـرآن أمجعـه مـن ب وعمـر اهللا صدري للذي رشح له صـدر أيب بكـر

 سورة التوبة مع أيب خزيمة آخر، حتى وجدت لوصدور الرجا ،)٣(واللخاف )٢(العسب
|  {  ~  �  ¡  ¢   M  :مل أجدها مع أحـد غـريه األنصاري

¥  ¤  £L)حتى خامتة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكـر حتـى توفـاه اهللا، )٤
 .)٥( لنت عمر ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة ب

                                                                                                                         

 ).٣/١١٦( لسان العرب. اشتد وكثر: ّاستحر القتل) ١(
 العـسيب :جريد النخل كانوا يكتشطون اخلوص ويكتبون يف الطرف العريض، وقيـل: ُالعسب) ٢(

   .طرف اجلريدة العريض الذي مل ينبت عليه اخلوص، والذي ينبت عليـه اخلـوص هـو الـسعف
 ).٩/١٤(فتح الباري

 ).٩/١٤(املصدر السابق.  صفائح احلجارة الرقاق:احلجارة الرقاق، وقيل: ِاللخاف) ٣(
 .»١٢٨«سورة التوبة اآلية ) ٤(
 .وغريه) ٤٩٨٦(رواه البخاري حديث) ٥(



 
 ١٥٠ 

 

 


   من حفظ اهللا عز وجل لكتابه العزيز ومحايتـه سوكان مجع القرآن يف عهد أيب بكر 
 أيب الذي أشار عىل س ولعمر س  يف ذلك أليب بكر تعاىلمن الضياع، والفضل بعد اهللا

 بذلك، وكان ذلك منه الرأي الصائب الذي وافقه عليه بقية الصحابة رضـوان سبكر 
 .هم بصواب ذلك الرأي وأمهيته البالغةاهللا عليهم بعد جزم

 : ومعاونًا لهس مستشارًا للصديق س عمر* 
 وكان ممن يعاونـه ويعـضده ،س بكر أيب مشورة أهل كان من س عمر أنال ريب 

 بكـر أبـا أن ما جاء : الدالة عىل ذلكاألخبار ومن ،ون الرعية بقوله وفعله شؤإدارةيف 
 جيلـس يف أن سيأذن لعمـر بـن اخلطـاب  أن س بن زيد أسامة طلب من سالصديق 

 األعـراب ومواجهة ما قـد حيـدث مـن ردة ،ون املسلمنيؤ شإدارةاملدينة ليعاونه عىل 
 .)١(حول املدينة

 :س لعمر أسندها س بكر أبا أنومن املهام التي روي * 
 القضاء -

:  القضاء، وأبا عبيـدة بيـت املـال، وقـالس  ملا ويل اخلالفة وىل عمرسنه أفروي 
 .)٢( ال يقيض بني اثننيأو، فمكث عمر سنة ال يأتيه اثنان، أعينوين

 

                                                                                                                         

، ومن طريقه إسحق بن راهويه كـام يف املطالـب العاليـة )٥/٤٨٢(املصنف يف بد الرزاقرواه ع) ١(
، خليفة بن )٤/٦٧(الطبقات يف سعد نـ اب،)٢/٣١٨( السنن يف ، سعيد بن منصور)٢/٣٠٨(

 .حسن لغريه بمجموع طرقه، وإسناده )١٠٠(التاريخ ص يف خياط
 يف ، ابـن شـبه)١٢٣(التـاريخ ص يف ط، خليفـة بـن خيـا)٣/١٨٤(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(

ــة ــاريخ املدين ــع)٢/٢٣٠(ت ــضاة يف ، وكي ــار الق ــربي)١/١٠٤،١٠٣(أخب ــاريخ يف ، الط  الت
 .، وسنده ضعيف)١٠/٨٧(السنن الكربى يف ، البيهقي)٢/٣٥١(



 
 

 س 
 

١٥١ 

 عند خروجه من املدينة بخالفه لعمر است -
ً خرج معتمرا يف العام الثاين عرش من اهلجرة، واسـتخلف س بكر أبا أنفقد روي 

 .)١( سعىل املدينة عمر بن اخلطاب 
 ساس عند غياب الصديق صالته بالن -

 .)٢( سن يصيل بالناس عند غياب أيب بكر ومرضه  كاس عمر أنروي 
 بيف خالفة أيب بكره بالناس ُّحج -

 عىل احلج ثم حج هو مـن عـام س ملا استخلف استعمل عمر س بكر أبا أنروي 
 .)٣(قابل

 وال  غـري مـستبعدأمـر وقوعهـا أن إالن مل ترد بسند ثابت إ، واألربعةوهذه املهام 
ن يرون فيـه الكفـاءة يف مثـل َدون ومن بعدهم ينيبون موكان اخللفاء الراش. غرابة فيه
 .ص ومن قبلهم كذلك النبي ،هذه األمور

 وهي دالـة عـىل س ومشاركاته يف حياته مع أيب بكر س مواقف عمر أهمهذه هي 
 يف تثبيـت قواعـد الدولـة اإلسـالمية الناشـئة سالدور العظيم واهلـام الـذي قـام بـه 
 .دهتا وصيانة دينها وعقيدهتاواملحافظة عىل سالمة األمة ووح

 
 

                                                                                                                         

 .من غري إسناد) ١١٩(التاريخ ص يف رواه خليفة بن خياط) ١(
 .، وسنده ضعيف)٢/٣٥٤(التاريخ يف ربي، الط)٣/٢٠٢،١٨٦(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(
ُ، وإسناده رجاله ثقات سوى عبـد اهللا بـن عمـر العمـري )٣/١٧٧(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(

 .ضعيف



 
 ١٥٢ 

 

 


   )١(ش  مع عثمان وعليسالفاروق 
ًنجوم يف سامء اإلسالم، كانوا مثاال للحب واإلخاء والبـذل ش عمر وعثامن وعيل 

 .ًوالعطاء، ومل تر أمة من األمم جيال اجتمع فيه العظامء كجيل اإلسالم األول
ًجيل محل اإلسالم غضا طريا وأوصله إىل الـدنيا بأرسهـا ، عنـوان عالقـتهم كـان ً

 ً، ومن أصدق من اهللا قيال؟)٢(M+  *       Lقول اهللا تعاىل 
ومل يكتفوا بأخوة الدين ، بل جنحوا إىل تأكيد التآخي يف كل ميـدان، فكـانوا أرسة 

 فارتبطوا بأوارص املصاهرة واحلب، ويف ميدان احلرب كـانوا محـاة لبعـضهم ، ،واحدة
خلالفـة كـانوا حيملـون هـم األمـة ال فـرق بـني احلـاكم ًأسدا عىل العدا، ويف ميـدان ا

 .ص دستورهم هو كتاب رهبم عز وجل وسنة نبيهم ،واملحكوم
والشواهد التارخيية عىل قوة هذه العالقـة أكثـر مـن أن نحـرصها ولكنـا سـنذكر 

 :بعضها
  :ببعض شواهد العالقة بين عمر وعثمان  -١
ا أن يـسألوا عمـر عـن يشء رمـوه كان عثامن ذا مكانة عند عمر، فكانوا إذا أرادو$

: قـالوا، ً رديفـا-يف إمـارة عمـر–دعى وكان عثامن ي. بعبد الرمحن بن عوف وأبعثامن، 
 الذي بعد الرجل، والعرب تقول ذلـك للرجـل الـذي الرجلوالرديف بلسان العرب 

                                                                                                                         

تيـسري الكـريم املنـان يف سـرية ( ،) الكوكب الدري يف سرية أمري املـؤمنني عـيل (ً راجع مشكورا١)(
ــثامن  ــني آل البيــت و) (ع ــصاهرات ب ــامء وامل ــصحابةاألس ــني اآلل (، )ال ــادل ب ــاء املتب الثن

، وغريهـا مـن الكتـب وهـي )رمحاء بيـنهم(، )ما قاله الثقالن يف أولياء الرمحن(، )واألصحاب
 .مجيعها من إصدارات مربة اآلل واألصحاب يف دولة الكويت

 .#٢٩$سورة الفتح اآلية  ٢)(



 
 

 س 
 

١٥٣ 

ثلثـوا ممـا يريـدون ، وكـانوا إذا مل يقـدر هـذان عـىل عمـل يشء هميرجونه بعـد رئيـس
 .)١(#بالعباس

وملا ويل عمر اخلالفة استشار وجوه الصحابة يف عطائه من بيـت مـال املـسلمني، $
 .)٢(#طعمأكل و: فقال له عثامن

 فاستشار عمـر ، وعندما أرسل أبو عبيدة إىل عمر أن يقدم إىل بيت املقدس ليفتحه
الناس، فأشار عثامن بأن ال يركب إليهم ليكـون أحقـر هلـم، وأرغـم ألنـوفهم، وقـال 

 فأنت إن أقمت ومل ترس إليهم رأوا أنك بأمرهم مستخف ولقتاهلم مستعد، فلـم :لعمر
ٌّوأشار عيل باملسري، فهوى عمر ، يلبثوا إىل السري حتى ينزلوا عىل الصغار ويعطوا اجلزية

 .)٣(ما قال عيل ليكون أخف وطأة عىل املسلمني يف حصارهم
مـن  كانـة الـوزير كم-بلقد كانت مكانة عثامن يف خالفة عمر بـن اخلطـاب 

 وقد صنع اهللا أليب بكر ،هي مكانة عمر من أيب بكر يف خالفته: اخلليفة، وإن شئت فقل
بوزارة عمر خلالفته ما يصنعه خلري أهله، وصنع لعمر بوزارة عثامن خلالفته مـا يـصنعه 
خلري أهله، فقد كان أبو بكر أرحم الناس بالناس، وكان عمر أشدهم يف احلـق، فمـزج 

. ة الصديق بشدة عمر، فكانت منها خالفة الصدق وسياسة العدل، وقوم احلزماهللا رمح
أشبه بالصديق يف رمحته، وكان عمر عىل سننه يف شدته، فلـام تـوىل بعـد  سوكان عثامن 

 مـن رمحـة الـصديق ورفقـه، فكـان ًأيب بكر جعل اهللا له يف وزارة عثامن خلالفته عوضا
وقد .  احلكم وسياسة األمة أحكم سياسة وأعدهلامنهام تلك األمثال املرضوبة يف أنظمة

                                                                                                                         

 ).٢/٣٨١( تاريخ الطربي )١(
 ).٣/٣٠٧(رواه ابن سعد يف الطبقات  )٢(
 ).١/٢٣٦(فتوح الشام )  ٣(



 
 ١٥٤ 

 

 


  ن األمور التي أشار هبا عـثامن ، ومب عرف الناس هذه املكانة لعثامن يف خالفة عمر
 -:ب عمر عىل

 : الديوان-
 - مـن أصـحاب رسـول اهللا ًملا اتسعت الفتوحات وكثرت األموال مجع عمر ناسا

 يـسع ً كثـرياًأرى مـاال: ، فقـال عـثامن ليستشريهم يف هذا املـال-صىل اهللا عليه وسلم 
الناس، وإن مل حيصوا حتى يعرف من أخذ منهم ممن مل يأخذ خـشيت أن ينتـرش األمـر، 

 .)١(فأقر عمر رأي عثامن، وانتهى هبم ذلك إىل تدوين الدواوين
  :  التاريخ-ب

جاء يف بعض الروايات أن الذي أشار عىل عمر بجعل السنة اهلجرية تبدأ بـاملحرم 
، وذلك أهنم ملا اتفقوا بعد مشاورات عىل جعل مبـدأ التـاريخ اإلسـالمي س عثامنهو 

 ألهنـا فرقـت بـني احلـق والباطـل، تعـددت - صىل اهللا عليه وسلم -من هجرة النبي 
أرخوا من املحرم أول السنة، وهو : اآلراء يف أي األشهر جيعل بداية للسنة، فقال عثامن

، فـريض عمـر )٢(  وهو منرصف النـاس مـن احلـجشهر حرام، وأول الشهور يف العدة،
 .ومن شهده من أصحابه رأي عثامن واستقر عليه األمر، وأصبح مبدأ تاريخ اإلسالم

  :  حجه مع أمهات المؤمنين-ج 
 بعث تلـك الـسنة عـىل احلـج ، سنة ثالث عرشةس ملا استخلف عمر بن اخلطاب

 آخر حجة حجهـا عمـر ً، فحج بالناس، وحج مع عمر أيضا س عبد الرمحن بن عوف
 يف - صىل اهللا عليه وسـلم -سنة ثالث وعرشين، وأذن عمر تلك السنة ألزواج النبي 

، ب ُاحلج، فحملن يف اهلوادج، وبعث معهن عثامن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف
                                                                                                                         

 ).٣/٢٩٥(رواه ابن سعد يف الطبقات ) ١(
 ).٧/٢٦٩(فتح الباري  )٢(



 
 

 س 
 

١٥٥ 

 يدنو منهن، وينزلن مـع عمـر كـل ًفكان عثامن يسري عىل راحلته أمامهن فال يدع أحدا
 وعبد الرمحن ينزالن هبن يف الشعاب فيقبالهنن الـشعاب، وينـزالن منزل، فكان عثامن

 .)٢)(١(# يمر عليهنًل الشعب، فال يرتكان أحداومها يف أ
 :ببعض شواهد العالقة بين عمر وعلي  -٢

 يف جملس شورى الدولة العمرية، بل كان هو املستشار ًا بارزًا عضوكان عيل 
   ًوفقهه وحكمته، وكان رأيه فيه حسنا،  فضله س  يعرف لعيلاألول، فقد كان عمر 
 صرسول اهللاشاممت أصحاب :  وقال مرسوق،)٣(أقضانا عيل: فقد ثبت قوله فيه

عمر وعيل وعبد اهللا وأيب الدرداء وأيب بن كعب إىل : فوجدت علمهم انتهى إىل ستة
، )٤(عيل، وعبد اهللا شاممت هؤالء الستة فوجدت علمهم انتهى إىلفوزيد بن ثابت، 
انتهى العلم إىل ثالثة، عامل باملدينة، وعامل بالشام، وعامل بالعراق، فعامل : ًوقال أيضا

املدينة عيل بن أيب طالب، وعامل الكوفة عبد اهللا بن مسعود، وعامل الشام أبو الدرداء، 
من  سفكان عيل ، )٥(فإذا التقوا سأل عامل الشام وعامل العراق، عامل املدينة ومل يسأهلام

 املقربني، يشد من أزر أخيه، وال يبخل عليه برأيه، وجيتهد معه يف إجياد حلول هؤالء
ولكن نشري باختصار إىل للقضايا التي مل يرد فيها نص، ويف تنظيم أمور الدولة الفتية، 

                                                                                                                         

 ).٣/١٣٤(رواه ابن سعد يف الطبقات ) ١(
 .تيسري الكريم املنان يف سرية عثامن بن عفان ريض اهللا عنه وأرضاه: للمزيد راجع كتاب )٢(
 مـن سـورة البقـرة، #......ما ننسخ من آية$فسري كتاب التفسري، باب ت) ٤٤٨١(رواه البخاري ٣) (

 .بعن  ابن عباس 
، وأبـو زرعـة يف تارخيـه )٩/٩٤(، والطـرباين يف الكبـري)٢/٣٥١(رواه ابن سعد يف الطبقـات ٤) (

رواه الطـرباين ) ٩/٨٣(، وقال اهليثمـي يف املجمـع )٤/٣٩٦(، وابن أيب خثيمة يف تارخيه )٩٦(
   .م بن معني وهو ثقةورجاله رجال الصحيح غري القاس

).١/٤٤٤(املعرفة والتاريخ للفسوي ٥) ( 



 
 ١٥٦ 

 

 


  من ثقة متبادلة وتقدير مشرتك، وتعاون عىل الرب   س ما كان بينه وبني سيدنا عيل
فة، والتناصح وتبادل الرأي، ونذكر من ذلك القليل والتقوى، وتسهيل مهمة اخلال

مع عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب ) ١(دخلت حري الصدقة: قال أبو بكر العبيس: اليسري
فجلس عثامن يف الظل يكتب، وقام عيل عىل رأسه يميل عليه ما يقول : طالب، قال

تزر بأحدمها،  عليه بردان أسودان ا،عمر، وعمر قائم يف الشمس يف يوم شديد احلر
يف :  يعد إبل الصدقة، ويكتب ألواهنا وأسناهنا، فقال عيل لعثامنولف اآلخر عىل رأسه،

}  | M :كتاب اهللا     z  y} ¤  £   ¢   ¡   �    ~  L)ثم )٢ 
 .)٣(هذا القوي األمني: أشار عيل بيده إىل عمر وقال

ً ناصحا أمينا ألمري املؤمنني عمرس وكان عيل ًحكيام ، عضالتً، وقاضيا يف املسً
 .يفض املشكالت، ويزيح الشبهات

 : والشواهد عىل ذلك كثرية، نذكر منها
  : في األمور القضائية- أ

 يف األمور القضائية وله عىل ذلك األمثلة ً ضليعاكان عيل بن أيب طالب 
 ليعرف القارىء ً ولكن نأخذ منها مثال، فليس السبيل هنا حرص تلك األمثلة،الكثرية
 بامرأة قد  أيتس أن عمر بن اخلطاب:  فعن أيب ظبيان اجلنبي، يف القضاءهمدى فطنت

زنت : ما هذه؟ قالوا: ، فقالزنت، فأمر برمجها، فذهبوا هبا لريمجوها، فلقيهم عيل 
ما ردكم؟ : فأمر عمر برمجها، فانتزعها عيل من أيدهيم وردهم، فرجعوا إىل عمر، فقال

 عيل إال ليشء قد علمه، فأرسل إىل عيل، فجاء وهو ما فعل هذا: ردنا عيل، قال: قالوا
                                                                                                                         

 .احلظرية: احلرية١) (
 .»٢٦«سورة القصص اآلية ٢) (
).٢/٥٦٥(تاريخ الطربي ٣) ( 



 
 

 س 
 

١٥٧ 

َمالك رددت هؤالء؟ قال: شبه املغضب، فقال ْ َ رفع : يقول «صأما سمعت النبي : َ
 حتى عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغري حتى يكرب، وعن املبتىل:القلم عن ثالثة

:  وهو هبا، فقال عمرفإن هذه مبتالة بني فالن، فلعله أتاها: بىل، قال عيل: قال» يعقل؟
 . فقد كان عمر ال يعلم أهنا جمنونة.)١(فلم يرمجهاوأنا ال أدري : قال، يال أدر
  :في األمور المالية -ب

 فاعتمد عليه أمري ، األمور املاليةيف س جتلت رجاحة عقل عيل بن أيب طالب
 :  ويتضح ذلك من خالل النقاط التالية،س املؤمنني عمر بن اخلطاب

 :خذ برأي علي في نفقات الخليفةعمر يأ -١
ً مكث زمانا ال يأكل من س  أمر املسلمني بعد أيب بكرس ملا ويل عمر بن اخلطاب

ًبيت املال شيئا حتى دخلت عليه يف ذلك خصاصة، ومل يعد يكفيه ما يربحه من 
، صجتارته، ألنه اشتغل عنها بأمور الرعية، فأرسل إىل أصحاب رسول اهللا

؟ فقال عثامن منهقد شغلت نفيس يف هذا األمر فام يصلح يل :  فقالفاستشارهم يف ذلك
، وقال عمر س كل وأطعم، وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: س بن عفان

، وقد بني )٢(غداء وعشاء، فأخذ عمر بذلك: ما تقول أنت يف ذلك؟ قال: ب لعيل
 اليتيم، إن مالمنزلة إين أنزلت نفيس من مال اهللا : عمر حظه من بيت املال فقال

 .)٣(، وإن افتقرت أكلت باملعروفاستعففتاستغنيت 
 

                                                                                                                         

 .صحيح لغريه: ، وقال الشيخ شعيب)١٣٢٧(مسند أمحد رقم١) (
.)٣/٤١١(، والبالذري يف أنساب األرشاف )٣/٣٠٧(رواه ابن سعد يف الطبقات ٢) ( 
، ومـن طريقـه )٦/٤٦٠(، وابـن أيب شـيبة يف املـصنف )٣/٢٧٦(رواه ابن سعد يف الطبقـات ٣) (

.سنده صحيح): ١٣/١٥١(، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح )١١/١١٥(البيهقي يف املعرفة  



 
 ١٥٨ 

 

 


    : في أرض السواد بالعراق س رأي علي -٢
رضوان اهللا  - ملا فتحت أرض السواد بالعراق عنوة، أشار عدد من الصحابة

بني الفاحتني، ولكن لسعة األرض وجودهتا ونظرة ا بتقسيمه س عىل عمر - عليهم
 يف ذلك ًار علي سيأيت بعد ذلك، مل يطمئن عمر لتقسيمها، فاستشاعمر البعيدة ملن
لوال آخر املسلمني :  وقال، فأخذ برأيه، لرأي اخلليفة عمر أال تقسمًافكان رأيه موافق

.)١( خيربصما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها، كام قسم النبي  
  

  : بإتخاذ الهجرة بداية للتاريخ اإلسالمي   ى عمرعلته راشا
ًع تارخيا رسميا ثابتا لتنظيم أمور الدولة  أن يضعندما احتاج عمر  -١ ً ً

           من : من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال عيل: ع الناس وسأهلمـمـوضبطها، ج
يرى  وقد كان عمر  ، )٢(وترك أرض الرشك، ففعله عمرصيوم هاجر رسول اهللا

 األنصار، ً فقد ورد عنه أنه كان يناجي رجال من، من أفضل من يقود الناسسًعليا 
       من حتدثون أنه يستخلف من بعدي؟ فعد األنصاري املهاجرين ومل يذكر : فقال
فأين أنتم من عيل؟ فواهللا لو استخلفتموه، ألقامكم عىل احلق :  س ، فقال عمر سًاعلي

     إن ولوها األجلح: بعد أن طعنب وقال البنه عبد اهللا بن عمر. )٣(وإن كرهتموه
 .)٤(هبم الطريقسلك  -  سً يعني عليا  –

                                                                                                                         

 .صكتاب الزراعة باب أوقاف النبي) ٢٣٣٤(هذا األثر عن عمر رواه البخاري ١) (
، واحلـاكم يف املـستدرك )٢/٢ (شـبه، وتـاريخ املدينـة البـن )١/٩(خـاري التاريخ الكبري للب٢) (

 .صحح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي: وقال) ٤٢٨٧(برقم ) ٣/١٥(
حتـاف اخلـرية إ، وقـال البوصـريي يف )٢/٢٧١(رواه اسحق بن راهويه كام يف املطالب العاليـة ٣) (

 .بو جملز مل يدرك عمر بن اخلطابهذا إسناد رواته ثقات إال أنه منقطع، أ): ٥/٤(
).٥٩٤(رقم ) ٢/٦٢٢(، واحلارث كام يف بغية الباحث )٣/٣٤٢(رواه ابن سعد يف الطبقات ٤) ( 



 
 

 س 
 

١٥٩ 

  : على المدينة مرارًاب  استخالف عمر لعلي-٢
 : فعسكر فيهراء صراـ إلى مس رـرج عمـه حين خـ استخالف-أ

 الناس س فجمع عمر  قد حشدوا للمسلمني، الروم وكان،وذلك قبيل القادسية
 .)١(املسريب فكلهم أشار عليه ،فاستشارهم
  : بالجابيةس  استخالفه عند نزول عمر-ب

 واهللا ال :وذلك حني نزل عمرو بن العاص أجنادين، فكتب إليه أرطبون الروم
ًتفتح من فلسطني شيئا بعد أجنادين، فارجع ال تغر، وإنام صاحب الفتح رجل اسمه 

، فكتب يعلمه أن الفتح مدخر له، س  أنه عمرس  ثالثة أحرف، فعلم عمروعىل
 .)٢(س فنادى له الناس، واستخلف عيل بن أيب طالب

 :ص بأزواج النبيس  حين حج عمرس  استخالف علي-جـ
 كانت سنة ثالث وعرشين من اهلجرة، وكان مع ،هي آخر حجة حجها بالناسو

 بن أيب ، وخلف عىل املدينة عيلمأمهات املؤمنني أولياؤهن ممن ال حيتجبن منه
 .)٤( عند ذهابه إىل القدسسوقد استخلفه عمر .)٣(طالب

                                                                                                                         

 ).٤/١٩٢(املنتظم ١) (
 ).٤/١٩٢(املنتظم ٢) (
 ).٤/٨٧(، الفتح )٤/٣٢٧(املنتظم٣) (
 ).٧/٥٥(البداية والنهاية ٤) (



 
 ١٦٠ 

 

 


    عمر الفاروق شهيدًا
 كـل مـؤمن إليهـا يتطلـع ، االستشهاد يف سبيل اهللا مطلب نبيل، وغايـة سـاميةإن
، موقن بام أعده اهللا عز وجل للشهداء يف سبيله مـن عظـيم الكرامـات، اإليامنصادق 
                   MM  L  K  J  I  :ع الـدرجات يف دار رضـوانه، كـام قـال تعــاىليـورف

N O   P     Q      R XW  V  U  T  SY     Z   

[L)١(. 
ن جيعـل موتـه يف بلـد أ يسأل اهللا عز وجل الشهادة يف سبيله، وسولقد كان عمر 

 .صرسوله 
 .)٢(ص  واجعل مويت يف بلد رسولك،اللهم ارزقني شهادة يف سبيلك: سقال 

، فقالـت ص ًاللهم ارزقني قتال يف سبيلك، ووفاة يف بلد نبيك: نه قالأويف رواية 
 .)٣(إن اهللا يأيت بأمره أنى شاء: س فقال !وأنى ذلك؟: لحفصة 

 له بحيازة هذه املرتبة العظيمة، واملنزلة ص يدعو بذلك مع بشارة النبي سوكان 
 .سالرفيعة، وذلك حلرصه الشديد عىل الشهادة 

 ،ش بكر وعمر وعثامن أبو أحد ومعه إىل صصعد النبي : سنس بن مالك أقال 
 أو صــديق أو نبــي إال أحــد،فام عليــك اثبــت: فرجــف هبــم، فــرضبه برجلــه، وقــال

 .)٤(شهيدان

                                                                                                                         

 .»٦٩«سورة النساء اآلية ) ١(
 ).١٨٩٠(البخاري حديثرواه ) ٢(
 .فاألثر حسن. ، ورجاله ما بني ثقة وصدوق)٣/٣٣١(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٣(
 ).٣٦٨٦( رواه البخاري حديث) ٤(



 
 

 س 
 

١٦١ 

، وفتح عـىل يديـه الفتوحـات العظيمـة، األرض يف سن اهللا عز وجل لعمر ومكَّ
 ملـا قفـل س، قـال أيامهجله وانقضاء  بدنو أَّ فأحس،سوانترشت رعيته، وكربت سنه 

  كومة من البطحاء ثـم طـرح عليهـا باألبطح، وكومأناخ أن حجة حجها بعد آخرمن 
 اللهم كربت سني، وضعفت قـويت،: ً قائال السامءإىل يديه َّرداءه، واستلقى عليها، ومد

 .)١( مفرط والمضيع  غري إليك فاقبضني وانترشت رعيتي،
وقنـي ، األرشار، وال ختلفنـي يف األبـراراللهم توفني مـع : يدعو فيقول سوكان 

 .)٢(باألخيار وأحلقنيعذاب النار، 
 .جلهأرؤيا زادت من يقينه بدنو  رأى سوملا دنا أجله 

         ،صخطـب يـوم اجلمعـة، فـذكر النبـي  سد روى مـسلم بـسنده أن عمـرـقـف
 حـضور إال أراهين ال إً رأيت كأن ديكا نقرين ثالث نقرات، وإين:  ثم قال،س  بكروأبا
 .)٣(جيلأ

 .س بوفاة عمر هلاَّوأو، أحزنته أخرى رؤيا س موسى األشعري أبو ورأى
 كثرية، فاضمحلت حتى بقيـت جـادة واحـدة، ٍرأيت كأين أخذت جواد: سقال 

 هو وإذا بكر، أبوىل جبنه إ فوقه، وص جبل، فإذا رسول اهللا إىلفسلكتها حتى انتهيت 
قـال . املـؤمننيأمري  واهللا راجعون، ماتإليه وإنا هللا إنا:  تعال، فقلتأن عمر إىليومئ 

                                                                                                                         

 واحلـديث حـسن لغـريه .)٣/٣٠٥( الطبقـات يف ابن سـعد، و)٢/٨٢٤( مالك يف املوطأ رواه) ١(
 .بمجموع طرقه

حه الـشيخ َّ، وصـح)٢٢٠(األدب املفرد ص يف اري، البخ)٣/٣٣١(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٢(
 ).٢٤٣(األلباين يف صحيح األدب املفرد ص

 ).٥٦٧(رواه مسلم حديث) ٣(



 
 ١٦٢ 

 

 


   لـه نعـىمـا كنـت أل:  عمـر؟ قـالإىل تكتـب هبـذا أال:  موسىأليب سنس بن مالك أ
 .)١(نفسه

 فيها الصحايب اجلليل، واخلليفـة العظـيم، أصيبودنت ساعة القدر املحتوم التي 
 ليـؤم النـاس، س حيـث تقـدم ،صوهو يصيل صالة الفجـر يف مـسجد رسـول اهللا 

 عدم وجـود اخللـل، إىل اطمأن إذااستووا، حتى :  يسوي الصفوف، ويقولسفجعل 
 ودخل يف الصالة، فباغته أبو لؤلؤة املجـويس لعنـه اهللا بيـده الغـادرة، ،س َّتقدم، فكرب

ًوقد امتأل صدره حقدا وغيظا عليه   فطعنه بسكني ذي طرفني، فسمعه مـن خلفـه ،سً
 لؤلؤة لعنه اهللا وهو حياول اهلرب ثالثة عـرش أبو الكلب، وطعن أكلني أوقتلني : يقول

 عليه أحـد املـسلمني ألقىم نحر نفسه بعد أن ًرجال من املسلمني، فامت منهم سبعة، ث
   ، مـهَّ فقد،س بيـد عبـد الـرمحن بـن عـوف سخذ، فأخذ عمـر ُ وظن أنه قد أ،)٢(ًبرنسا
 لعبـد اهللا بـن س هبم صالة خفيفة، فلام انرصف الناس من الـصالة، قـال عمـر َّفصىل

 .)٣(غريةغالم امل: انظر من قتلني، فجال يف الناس ساعة، ثم جاء، فقال: سعباس 
ُالصنع؟ قال: قال : سثـم قـال عمـر ،ًقاتله اهللا، لقد أمرت به معروفا: نعم، قال: ََّ

 ، بيتـهإىل  س، ثـم احتمـل اإلسـالماحلمد هللا الذي مل جيعل ميتتـي بيـد رجـل يـدعي 
ال : فقائل يقـول،  مل تصبهم مصيبة قبل يومئذوكأهنم الناس من احلزن والغم وأصاب

                                                                                                                         

ــات يف رواه ابــن ســعد) ١( ــبالذري)٣/٣٣٢(الطبق ــساب األرشاف يف أ، ال ، وســنده )٣/٤٢٩(ن
 .صحيح

ُالربنس) ٢(  ).١/٣٩٣(لسان العرب. كل ثوب رأسه منه، ملتزق به: ُ
 .سن شعبة هو اب) ٣(



 
 

 س 
 

١٦٣ 

 بلـبن أيت بنبيذ فرشبه، فخرج من جوفـه، ثـم س عليه، فأيت أخاف: بأس، وقائل يقول
 .)١(نه ميتأفرشبه، فخرج من جرحه، فعلموا 

أحـد  بقول احلمد هللا الذي مل يبتلني:  علم بقاتلهأن قال بعد س عمر أنويف رواية 
ً مـن العلـوج أحـدا لينـاإ جتلبـوا أنهنيتكم إين كنت قد  أما اهللا، إالله إحياجني بقول ال 

 .)٢(موينفعصيت
 وغلبـة ، املطلق بقـضائه وقـدرهوإيامنه توكله عىل ربه عز وجل، سومل يمنع عمر 

 يكـون أن لعـل األطبـاء يعـرض نفـسه عـىل أنظنه بحضور أجله، مل يمنعه ذلك مـن 
ٍعندهم دواء شاف ٌ. 

 طبيـب إىل جرحي هذا، فأرسـلوا إىلً طبيبا ينظر إيل أرسلوا:  قالس طعن أنفبعد 
ً نبيذا فشبه النبيذ بالدم حني خرج مـن الطعنـة التـي حتـت س عمرمن العرب، فسقى 

ً من بني معاوية، فـسقاه لبنـا، فخـرج اللـبن مـن األنصار من آخرًالرسة، فدعوا طبيبا 
خـو أصدقني :  املؤمنني اعهد، فقال عمرأمرييا  :ًالطعنة صلدا أبيض، فقال له الطبيب

ُبني معاوية، ولو قلت غري ذلك كذبتك َّ َ)٣(. 
، وهم ينظرون عظـم مـصابه، وعظـم أنفسهم وأصحابه س عمر أهلمل يتاملك و

        فنهـاهم ، بالبكـاء عليـهأصـواهتم بالـدمع، وارتفعـت أعيـنهماملصاب به، فجاشـت 

                                                                                                                         

 ).٣٧٠٠(رواه البخاري حديث) ١(
 ه وسـند،، ورجاله ثقات سوى مبارك بـن فـضالة صـدوق)١/١٨١( يف األوسطرواه الطرباين) ٢(

 .فالسند حسن. متصل
، وسـنده )٣/٤٣٦(األنـساب يف ، والـبالذري)٣/٣٤٩(الطبقات يف ً قريبا منه ابن سعدىورو  

 .صحيح
 .حه الشيخ شعيبَّ، وصح)١/٤٢(املسند يف رواه أمحد) ٣(



 
 ١٦٤ 

 

 


   إرشادهم عن ذلك، ومل يمنعه ما هو فيه من البالء واملحنة، ومعاينة املوت من س عمر
 .صللصواب وبيان احلق الثابت عن النبي 

يـا : ، فقـالل  عليـه حفـصة) ١( عولتسملا طعن عمر : سنس بن مالك أل قا
  عليـهوعـول، »املعـول عليـه يعـذب«: يقـولص سـمعت رسـول اهللا أمـاحفـصة، 

 .)٢( املعول عليه يعذبأن علمت أمايا صهيب، : صهيب،فقال عمر
:  عليهم خليفـة، فقـالوايستخلف منه أن ص طلب صحابة النبي سوقبل وفاته 

ن إستخلف فقد استخلف من هو خري منـي أبـو بكـر، و أنإ: سف؟ فقال  تستخلأال
 .)٣( صترك فقد ترك من هو خري مني رسول اهللا أ

      مـن هـؤالء النفـر أو الـرهط الـذين تـويف األمـرما أجـد أحـق هبـذا : سثم قال 
ً وعـثامن، والـزبري، وطلحـة، وسـعدا، ،ً وهو عنهم راض، فسمى علياصرسول اهللا 
ٌ يشء كهيئة التعزيـة األمريشهدكم عبد اهللا بن عمر، وليس له من : ، وقالوعبد الرمحن

 فليستعن به أيكم ما أمر، فإين مل أعزله عـن وإال ذاك، فهوً سعدا اإلمرة أصابتله، فإن 
 .)٤(عجز وال خيانة

 ينزل به عبد الرمحن بـن أن قبيل س دخل الرهط عىل عمر«:بل ابن عمر اوق
 أمـر قـد نظـرت لكـم يف إين:  فقالإليهم، فنظر ش ري وسعدّعوف وعثامن وعيل والزب

 وإنـام يكون فيكم، فإن كان شقاق فهو فـيكم، أن إالًالناس فلم أجد عند الناس شقاقا 

                                                                                                                         

 ).٩/٤٧٩(لسان العرب . الصياح والبكاء: رفع الصوت بالبكاء، وقال شمر: َالعويل) ١(
 ).٩٢٧( مسلم حديث رواه) ٢(
 ).١٨٢٣(، ومسلم حديث)٧٢١٨(رواه البخاري حديث) ٣(
 ).٣٧٠٠(رواه البخاري حديث) ٤(



 
 

 س 
 

١٦٥ 

وكـان  ّ وعيل والزبري وطلحـة وسـعد، عبد الرمحن بن عوف وعثامنإىل:  ستةإىل األمر
 . بالرساةأموالهًطلحة غائبا يف 

ّ الثالثة لعبد الرمحن وعثامن وعيل، فإن كنت أهيا أحدكمون  يؤمرإنام قومكم نإثم 
 فال حتمل ذوي قرابتك عىل رقاب الناس، وإن ،عىل يشء من أمر الناس يا عبد الرمحن
 فال حتملن بني أيب معـيط عـىل رقـاب النـاس، ،كنت يا عثامن عىل يشء من أمر الناس

ثـم .ي هاشم عىل رقاب النـاس فال حتملن بن،ّ يا عيلسأمر الناوإن كنت عىل يشء من 
 .روا أحدكمِّقوموا فتشاوروا فأم: قال

  مـرتني ليـدخلني يفأوفقاموا يتشاورون فدعاين عثامن مـرة : قال عبد اهللا بن عمر
ّ كنت فيه، علام أنه سيكون يف أمرهم ما قال أيب، واهللا لقـلأين، وال واهللا ما أحب األمر ً 

 .ًحقا كان إالما رأيته حيرك شفتيه بيشء قط 
اهللا فـو! ؤمرون وأمـري املـؤمنني حـي؟لون؟ أتقع تأال: ّفلام أكثر عثامن عيل قلت له
 حـدث فليـصل لكـم  فـإن حـدث يبأمهلوا:  فقال عمر،لكأنام أيقظت عمر من مرقد

ر منكم عىل غري مـشورة مـن املـسلمني َّمجعوا أمركم، فمن تأم ليال، ثم أصهيب ثالث
 .)١(فارضبوا عنقه

ّعـثامن وعـيل وعبـد الـرمحن بـن عـوف : ح الـستةَّ رشأنبعد  س عمر أنوروي 
ً، أوصاهم واحدا واحدا بتقوى اهللا إن هم ولوا اخلالفة، ثـم شًا وطلحة والزبري وسعد ً
 :ًدعا صهيبا فقال

                                                                                                                         

 .فاألثر صحيح. وسنده متصل ورجاله ثقات). ٣/٣٤٤(الطبقات يف رواه ابن سعد) ١(



 
 ١٦٦ 

 

 


   فإذا اجتمعـوا عـىل رجـل فمـن ،بيت ليخل هؤالء القوم يفوً بالناس ثالثا، ّصل«
 .)١(»خالفهم فارضبوا رأسه

 وهـي روايـة ،مـن الروايـات يف خـرب أصـحاب الـشورى الـستةوالذي يستنتج 
 .ح للمسلمني بعده ستة نفر خيتارون أحدهم خليفةَّ رشسالصحيح األوىل أن عمر 

 أوىص الـستة الـذين س عمـر أنويف الرواية الثانية الصحيحة زيادة تفصيل وهو 
 وال ،ة هلـم اختـاره املـسلمون خليفـنإحهم للخالفة بعده أن يتقي اهللا كـل مـنهم َّرش

 برضب عنق من يريد وأمرهمّحيمل قرابته عىل رقاب الناس، وحذرهم من االنشقاق، 
 مـن غـري مـشورة مرأيتـ من أو ويبايع باخلالفة من مل يبايعوه، ، يشق عصا املسلمنيأن

 .ّوهذا هو الذي تدل عليه الرواية الثالثة. واملنشقً كائنا من كان هذا اخلارج ،منهم
يا عبد اهللا بن عمر، انظر ما عـيل : بنه عبد اهللا بسداد دينه، فقالا سثم أوىص عمر 
مـال له  َّإن وىف: س نحوه، فقال عمر أوًوه، فوجدوه ستة وثامنني ألفا بمن الدين، فحس

 بني عدي بن كعب، فإن مل تف أمـواهلم، فـسل  يف فسلوإالآل عمر فأده من أمواهلم، 
 .)٢(ي هذا املال عنِّ غريهم، فأدإىليف قريش، وال تعدهم 

دفن يف بيتها بجوار صـاحبيه، ُ يف أن يل يستأذن عائشة أن ابنه عبد اهللا سوأمر 
 .س وأيب بكر صالنبي 

يقرأ عليك عمر السالم، وال تقل أمري :  املؤمنني، فقلأم عائشة إىلانطلق : سقال 
يـدفن مـع  أنًاملؤمنني، فإين لست اليوم للمؤمنني أمريا، وقل يستأذن عمر بن اخلطاب 

يقـرأ عليـك : م واستأذن، ثم دخل عليها، فوجدها قاعدة تبكـي، فقـالَّصاحبيه، فسل
                                                                                                                         

، )٣/١٤١،١٤٠(تـاريخ املدينـة يف ، وابـن شـبه)٣٤٢-٣/٣٤١(الطبقـات يف رواه ابن سـعد) ١(
 .وسنده ضعيف، )٢٧٨(السنة،ص يف ، اخلالل)٢/٥٨٠(التاريخ  يف والطربي

 ).٣٧٠٠(رواه البخاري حديث) ٢(



 
 

 س 
 

١٦٧ 

كنت أريده لنفـيس، :  يدفن مع صاحبيه، فقالتأنعمر بن اخلطاب السالم، ويستأذن 
: هـذا عبـد اهللا بـن عمـر قـد جـاء، فقـال: قيل ّوألوثرن به اليوم عىل نفيس، فلام أقبل

َ الذي حتب يا أمري املؤمنني، أذنـت، :ما لديك؟ قال:  فقال،إليهارفعوين، فأسنده رجل  ِ َ
م، ِّفإذا أنا قضيت، فامحلوين ثـم سـل ّاحلمد هللا، ما كان من يشء أهم إيل من ذلك،: قال

 مقـابر إىل وإن ردتنـي ردوين ،فقل يستأذن عمر بن اخلطاب، فإن أذنـت يل فـأدخلوين
 .)١(املسلمني

 والـصديقنيوار ربـه عـز وجـل مـع النبيـني  جـإىل وانتقل سووافت املنية عمر 
 .والشهداء والصاحلني
 ألربـع األربعـاء يـوم أصيبنه أروي ف ،ستاريخ وفاته   يفأقوالوقد رويت عدة 
 .)٢(ليال بقني من ذي احلجة

 .)٣( سبعة:نه طعن لثالث بقني من ذي احلجة، فعاش ثالثة أيام،وقيلوروي أ
 من ذي احلجة سنة ثالث وعـرشين مـن  بقنيألربع األربعاءوروي أنه طعن يوم 

، صبيحة هالل املحرم، فكانت خالفته عرش سنوات، ومخسة األحداهلجرة، ودفن يوم 
 .)٤( أشهر، وإحدى وعرشين ليلة

 
 

                                                                                                                         

 ).٣٧٠٠(رواه البخاري حديث) ١(
ــاط) ٢( ــن خي ــة ب ــاريخ ص يف رواه خليف ــاريخ يف لطــربي، ا)١٥٢(الت  يف احلــاكم ،)٢/٥٦١(الت

 .وسنده ال يصح، )٣/٩٧(املستدرك 
 .من غري إسناد) ١٥٢(التاريخ ص يف رواه خليفة بن خياط) ٣(
معرفـة  يف ، أبـو نعـيم)٢/٥٦١(التـاريخ يف ، الطـربي)٣/١٦٠(تاريخ املدينة يف رواه ابن شبه) ٤(

 .ً، كلهم نقال عن الواقدي)١/١٩٣،١٩٢(الصحابة



 
 ١٦٨ 

 

 


   .)١( إنه دفن يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة:وقيل
 .)٢( إنه تويف ليلة األربعاء لثالث ليال بقني من ذي احلجة:وقيل

نه طعن وتويف يف األيام األخرية مـن شـهر ذي احلجـة، أوهذه األقوال متفقة عىل 
 .من السنة الثالثة والعرشين

 .)٣( وكفنسُثم غسل 
 .)٤( ص يف مسجد النبي سوصىل عليه صهيب الرومي 

 .)٥( عليه وهو عىل رسيرهُوروي أنه صيل
      ص، ودفـن إىل جنـب صـاحبيه رسـول اهللا ل حجـرة عائـشة سثم أدخـل 

 صكنت أدخـل بيتـي الـذي دفـن فيـه رسـول اهللا : لقالت عائشة: سوأيب بكر 
وأيب، فأضع ثويب، فأقول إنام هو زوجي وأيب، فلام دفن عمر معهم، فـواهللا مـا دخلـت 

 .)٦( ثيايب حياء من عمرإال وأنا مشدودة عيل

                                                                                                                         

ه ، ويف إسـناد)١/٢٠١(معرفـة الـصحابة يف ، أبو نعـيم)١/٦٩(املعجم الكبري يف اه الطرباينرو) ١(
 .ضعف

بـن أيب ثابـت  ، ومداره عىل عبد العزيـز بـن عمـران)١/٢٠٢(معرفة الصحابة يف رواه أبو نعيم) ٢(
 .مرتوك. األعرج

ــك) ٣( ــشافعي)١/٣٦٧(املوطــأ يف رواه مال ــرزاق)٣٥٦(املــسند ص يف ، ال ــد ال ــصنفيف  ، عب  امل
 .وسنده عند مالك صحيح). ٣/٣٦٦(الطبقات يف ، ابن سعد)٥/٢٧٥(

         ، وسـنده عنـد)٣/٤٤(املـصنف يف ، ابـن أيب شـيبة)٣/٣٦٨،٣٦٧(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٤(
 .ابن سعد صحيح

، وسنده متصل، ورجاله ثقات سـوى شـيخ ابـن شـبه )٣/١٥٧(تاريخ املدينة يف رواه ابن شبه) ٥(
 . بن عثامن مل أعرفهاحلسن

تـاريخ  يف ، ابـن شـبه)٦/٢٠٢(املسند يف ، أمحد)٢/٣،٢٩٤/٣٦٤(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٦(
 .وسنده عند أمحد صحيح). ٢٩٧(السنة ص يف ، اخلالل)٣/١٦٢(املدينة



 
 

 س 
 

١٦٩ 

 يا أمه، اكشفي يل عـن قـرب: لرمحه اهللا قال لعائشة   القاسم بن حممدأنوروي 
 مبطوحـة  )١( وصاحبيه، فكـشفت عـن ثالثـة قبـور ال مـرشفة، وال الطئـةصالنبي 

ً مقدما، وأبـا بكـر رأسـه بـني كتفـي صببطحاء العرصة احلمراء، فرأيت رسول اهللا 
 .)٢( صالنبي صىل اله عليه وآله وسلم وعمر رأسه عند رجيل النبي 

 .)٣(ً حني تويف ثالثة وستني عاماس  الفاروق عمررْمُوكان ع
 . وما تقدم هو الثابتسورويت أقوال أخرى يف مقدار عمره 

ة ـ راجع لالخـتالف يف سنـ،سر ـمـ عِّنـدار سـالف يف مقـب االختـل سبـولع
 . الذي تقدم ذكرهسوالدته 

 سحابة من احلزن والغم والكرب الشديد صولقد خيمت عىل مدينة رسول اهللا 
 .وأرضاهريض اهللا عنه راشد لفقد هذا اخلليفة والقائد املظفر البار ال

أما بعد، فإن أمـري املـؤمنني عمـر :  وهو خيطب يف أهل الكوفةسقال ابن مسعود 
ًبن اخلطاب مات، فلم نر يوما أكثر نشيجا من ا  .)٤(يومئذً

                                                                                                                         

 ).٤/٢٤٩(النهاية يف غريب احلديث. رض، ولطأ هبا إذا لزقلطئ باأل: الطئة) ١(
ــو داودأرواه ) ٢( ــن شــبه)٣٢٢٠(ب ــة يف ، اب ــاريخ املدين ــىل ، )٣/١٦٢،١٦١(ت ــو يع ــسند يف أب                               امل

ــربي)٨/٥٣( ــاريخ يف ، الط ــستدرك يف ، احلــاكم)٢/٣٤٩(الت ه ف، وضــع)١/٣٧٠،٣٦٩(امل
 ).٣٢٦(األلباين يف ضعيف سنن أيب داود ص

وكان قرب أيب بكر وسط «: قولهوقال ابن حجر عند ذكره ملا رواه اآلجري عن رجاء بن حيوة من  
 وعمر خلف أيب بكر رأسه عند وسطه وهذا ظاهره خالف حديث القاسم فإن أمكن صالنبي 

 ).٣/٢٥٧(فتح الباري» ّاجلمع، وإال فحديث القاسم أصح
 ).٢٣٤٨(رواه مسلم حديث) ٣(
. دوق، ورجاله ثقات سوى عاصم بن أيب النجود، فهـو صـ)٣/٦٣(الطبقات يف رواه ابن سعد) ٤(

 .فاألثر حسن



 
 ١٧٠ 

 

 


   للثأر من قاتل أبيه، فقام بقتل اهلرمزان، وجفينة سد اهللا بن عمريوسعى عب
   سمع عبد الرمحن بن يس صغرية، وذلك بعد أن، وابنة أليب لؤلؤة املجو)١(النرصاين

 )٢( اهلرمزان وجفينة وأيب لؤلؤة، وهم نجيإىلانتهيت : يقولبأيب بكر الصديق
               ه يف وسطه، فقالـه رأسان، نصابـ، وسقط من بينهم خنجر لفثاروا ُّفبغتهم

 الذي نعت عتً فوجدوه خنجرا عىل الن بام قتل عمر، فنظروافانظروا: عبد الرمحن
: أتى اهلرمزان، فقالً مشتمال عىل السيف حتى  بن عمرعبد الرمحن، فخرج عبيد اهللا

ً فرس يل، وكان اهلرمزان بصريا باخليل، فخرج يميش بني يديه، إىلنظر اصحبني حتى ن
ال إله إال اهللا، فقتله، ثم أتى : قال فعاله عبيد اهللا بالسيف، فلام وجد حر السيف

، ثم )٣(ًرصانيا، فدعاه، فلام أرشف له عاله بالسيف، فصلب بني عينيهجفينة، وكان ن
 يومئذ عىل ، فقتلها، فأظلمت املدينةاإلسالمأتى ابنة أيب لؤلؤة جارية صغرية، تدعي 

 إال قتلته، ًترك يف املدينة سبياأواهللا ال : ًقبل بالسيف صلتا يف يده، وهو يقول، ثم أأهلها
ويأبى، وهيابونه أن يقربوا منه، حتى أتاه عمرو بن  يفلق السأ: فجعلوا يقولون له
 عثامن، فأخذ برأسه إليهفأعطاه إياه، ثم ثار  ،أخي السيف يا ابن أعطني: العاص، فقال
 عيل يف هذا الرجل الذي أشريوا: حتى حجز الناس بينهام، فلام ويل عثامن قال )٤(فتناصيا
ر، فأشار عليه املهاجرون أن يقتله، وقال ، يعني عبيد اهللا بن عمما فتق اإلسالمفتق يف 

                                                                                                                         

ًجفينة النرصاين كان نرصانيا من أهل احلرية ظئرا لسعد بن مالك أقدمه املدينة للصلح الذي كان ) ١( ً
 ).٢/٥٨٧(تاريخ الطربي. بينه وبينهم، وليعلم باملدينة الكتابة

ــر   ــني: والظئ ــه حــديث ســيف الق ــي : ٍهــو زوج املرضــعة، ومن ــن النب ــراهيم ب ــر إب                      .صظئ
 ).٨/٤٤٥(سان العربل

 ).١٤/٦٤(لسان العرب. تشاوروا: انتجى القوم وتناجوا) ٢(
 ).٧/٣٨٢(لسان العرب. ُ عىل عرضة حتى صارت الرضبة كالصليبهأي رضب) ٣(
 ).١٤/١٧٠(لسان العرب. أي أخذ كل واحد منهام بناصية صاحبه) ٤(



 
 

 س 
 

١٧١ 

ِأقتل: مجاعة من الناس َ اليوم؟ أبعد اهللا اهلرمزان بنها تتبعوه أن عمر أمس، وتريدون ُ َ َ
 يكون هذا أنأعفاك إن اهللا قد  يا أمري املؤمنني، :فقال بن العاص وفقام عمروجفينة، 
، فاصفح عنه يا سلطان لك  وال األمر ولك عىل الناس من سلطان، إنام كان هذا األمر

 :قال. أمري املؤمنني
 .)١( الرجلني واجلاريةسفتفرق الناس عىل خطبة عمرو، وودى عثامن 

 السابق استدل به عىل مشاركة اهلرمزان وجفينة النرصاين يف التآمر عىل قتل واألثر
 . بيوم وفاتهسإلخباره عمر   كعب األحبار)٢( البعضإليهم أضاف وقد ،سعمر 

 وكانـت حتتـه ،ب  دعا أم كلثوم بنت عـيل بـن أيب طالـبسرد أن عمر فقد و
تعني كعـب  – )٣(يا أمري املؤمنني هذا اليهودي: ما يبكيك؟ قالت:  فقال،فوجدها تبكي

مـا شـاء اهللا، واهللا إين : فقـال عمـر. نك عىل باب من أبـواب جهـنمإ: يقول-األحبار
: عب فدعاه، فلام جاءه كعب، قـال كإىل ثم أرسل ،ًألرجو أن يكون ريب خلقني سعيدا

ّ املؤمنني ال تعجل عيل، والذي نفـيس بيـده ال ينـسلخ ذو احلجـة حتـى تـدخل يا أمري
يـا أمـري املـؤمنني، : ّأي يشء هذا، مرة يف اجلنة ومرة يف النار؟ فقـال: اجلنة، فقال عمر

س أن  يف كتاب اهللا عىل باب من أبـواب جهـنم متنـع النـاكإنا لنجدوالذي نفيس بيده 
 .)٤( فإذا مت مل يزالوا يقتحمون فيها إىل يوم القيامة،يقعوا فيها

                                                                                                                         

 ابن أيب عاصـم ،)٣/٣٥٥،٣٥٧(اتالطبق يف ، ابن سعد)٥/٤٧٤(املصنف يف رواه عبد الرزاق) ١(
 وسـنده صـحيح مـن طريـق )٨/٦١(الكربى السنن  يف ، البيهقي)١/١١٠(اآلحاد واملثاينيف 

 .عبد الرزاق
 ).٣٩٦(أخبار عمر، ص/عيل الطنطاوي: انظر) ٢(
 . قالت ذلك باعتبار ما كان عليه كعب من اليهودية أو لعلها مل تعلم بإسالمهل لعل أم كلثوم) ٣(
 يف ، أبـو نعـيم)٣/٤٢٩(أنساب األرشاف يف ، والبالذري)٣/٣٣٢(الطبقات يف ه ابن سعدروا) ٤(

 .وإسناده عند ابن سعد متصل ورجاله ثقات).٦/٢٣(حلية  األولياء



 
 ١٧٢ 

 

 


  التـآمر   بقرب وفاتـه ال يـدل عـىل مـشاركته يفسعمر  -رمحه اهللا - كعبخبارإو
 أهـل سـمعه مـن أو فهمه من نصوصها، أو، فلعله وجد ذلك يف التوراة سلقتل عمر 
نه أخذ ذلك مـن علـم أل عىل  بذلك كام يف الرواية يدس  وإقسام كعب لعمر،الكتاب

صحيح، ولو كان إخباره له بذلك الشرتاكه يف مؤامرة لقتله ملا جزم بذلك، فقد تفـشل 
 كـذلك األمـرً، وأيـضا لـو كـان س املؤامرة، وحتل الدائرة عىل املتآمرين، وينجو عمر

ّأية حال فإن عمر  حتى ال يثري الشبهات حوله، وعىل س لكتم كعب ذلك عن عمر  سٍ
ًاحب احلدس الصادق واملعرفة التامة بالرجال مل يفهم من كالم كعـب هتديـدا ص ووه
 . وأصحابهس بل لقد كان كعب من جلساء عمر ،له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 س 
 

١٧٣ 

في قبـره وعـدم أكـل     س حفظ اهللا تعالى لعمر بن الخطاب   -
 :األرض لجسده

ل كـأ، عـدم س  وفضائله التي أظهرها اهللا تعاىل خللقـه بعـد موتـهسومن مناقبه 
ً وبقائه غضا طريا كيوم موته،األرض جلسده ًّ ّ. 

 يف زمان الوليـد بـن عبـد امللـك .)١( احلائطملا سقط عليهم: سقال عروة بن الزبري
، فـام وجـدوا )٣( ص، وظنوا أهنـا قـدم النبـي )٢(أخذوا يف بنائه، فبدت هلم قدم ففزعوا
 قـدم إال مـا هـي ،صال واهللا ما هي قدم النبـي : ًأحدا يعلم ذلك حتى قال هلم عروة

 .)٤( سعمر 
ّهذا آخر ما تيـرست كتابتـه يف هـذا البحـث، وأسـأل اهللا العـيل القـدير أن جيعلـه 

 .ًخالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به آمني
 .نيعأمجّوصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 
 

  
                                                                                                                         

 ).٣/٢٥٧(فتح الباري. صحائط حجرة النبي : أي) ١(
ين أخـرب: روى اآلجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بـن عـروة قـال: قال ابن حجر) ٢(

 بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبـد العزيـز، فأتـاه عـروة - القرب – فلام هدم: وفيه... أيب
 ).٣/٢٥٧(فتح الباري.  عمر بن عبد العزيزهذا ساق عمر وركبته فرسي عن: فقال

وهذا دليل عىل أن القدم التي خرجت كانت غضة طريـة مل تأكلهـا األرض، ألن النـاس فزعـوا ) ٣(
، ألنه أخرب أن اهللا حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء كـام روى صدم النبي وظنوا أهنا ق

        حتـى أخـربهم عـروة أهنـا قـدم ). ١/٢٧٣(صـحيح سـنن ابـن ماجـه. ذلك ابن ماجه وغريه
 .سولو مل تكن معامل القدم من عظم وحلم وجلد ظاهرة ملا عرفها عروة . سعمر 

 ).١٣٩٠(رواه البخاري حديث) ٤(



 
 ١٧٤ 

 

 


    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 س 
 

١٧٥ 

  ةــمـاتـالخ
ُوبعد  أخي القارئ الكريم... .َ
آن للقلم أن يتوقف عن الكتابة، بعد هذه الرحلـة املاتعـة، والفـسحة الرائعـة فقد 

ًا، يف سـرية ًالتي تشنفت فيها األسامع، ورقت فيها الطباع، وتضوعنا فيها مسكا وعنـرب
 .س الشامخ الفاروق عمر بن اخلطاب دوهذا اجلبل األشم والط

مـن منزلـة  يف بحر وما ذكر يف الصفحات املاضية إنام هو غيض من فيض، ونقطة
 .الفاروق ومكانته، وفضائله ومناقبه

 
 ًفاهللا نسأل أن يتقبل منا هذا العمل، وجيعله لوجهه خالصا

 إنه ويل ذلك والقادر عليه
 واحلمد هللا رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ١٧٦ 

 

 


    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 س 
 

١٧٧ 

  المراجع
باسم : حتقيق. اآلحاد واملثاين أليب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الشيباين -١

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١األوىل /اجلوابرة، دار الراية، الرياض، ط
إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ألمحد بـن أيب بكـر بـن إسـامعيل  -٢

 .١٩٩٠ -هـ ١٤٢٠دار الوطني . الكناين البوصريي، ط
ف العرشة لإلمام احلافظ أمحد بن عيل اإحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطر -٣
الطبعـة األوىل . حتقيق الدكتور ويص اهللا حممد عبـاس. بن حممد بن حجر العسقالينا

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
األحاديث املختارة لضياء الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد الواحـد بـن أمحـد  -٤

املقديس احلنبيل، دراسة وحتقيق عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن دهـيش، الطبعـة األوىل 
 .هـ مكتبة النهضة احلديثة، مكة١٤١٠
 حبـان البـستي، اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبـان أليب حـاتم حممـد بـن -٥

كـامل يوسـف : م له وضبط نصهَّقد. برتتيب األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس
 .هـ١٤٠٧األوىل /دار الكتب العلمية ط/ احلوت
حتقيـق الـشيخ . أخبار املدينة النبوية أليب زيد عمر بن شبة النمريي البرصي -٦

 .دار العليان. هـ١٤١١األوىل /ط. عبد اهللا بن أمحد الدويش
أخبار مكـة يف قـديم الـدهر وحديثـه أليب عبـد اهللا بـن حممـد بـن إسـحاق  -٧
. مكـة املكرمـة. دراسة وحتقيق الدكتور عبد امللك بن عبـد اهللا بـن دهـيش. الفاكهي
 . مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة.هـ١٤٠٧األوىل /ط



 
 ١٧٨ 

 

 


  . األدب املفـرد ملحمـد بـن إسـامعيل البخـاري، دار البـشائر اإلسـالمية  -٨
 .هـ١٤٠٩الثالثة /ط

 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص الدين األلباين،  -٩
 .هـ١٤٠٥الثانية /ط. املكتب اإلسالمي، بريوت

االستيعاب يف أسامء األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن  - ١٠
األوىل، /ط. عبد الرب النمـري القرطبـي، حتقيـق عـيل معـوض وعـادل عبـد اجلـواد

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١٥
أسد الغابة لعز الدين أيب احلسن عيل بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن  - ١١

 .حياء الرتاث العريب، لبناناألثري الشيباين، دار إ
         : حتقيـق.األرشاف أليب بكر عبد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد بـن أيب الـدنيا  - ١٢

 .مكتبة الرشد، الرياض. األوىل/ ط. نجم عبد الرمحن خلف. د
محــد بــن عــيل بــن حجــر أ متييــز الــصحابة لــشهاب الــدين اإلصــابة يف  - ١٣

 .األوىل/ط. مطبعة السعادة. دار صادر. العسقالين
د احللـيم بـن تيميـة اقتضاء الرصاط املستقيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبـ  - ١٤
 .مطبعة املجد. احلراين
أرشف عىل تصحيحه حممـد . بن إدريس الشافعي حممد األم أليب عبد اهللا  - ١٥

 .دار املعرفة لبنان. زهري النجار
. شــاكر ذيــب فيــاض:  الــدكتورحتقيــق.  األمــوال حلميــد بــن زنجويــة - ١٦
 .  رياضال. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.  هـ١٤٠٦األوىل /ط



 
 

 س 
 

١٧٩ 

. حممد خليل هراس: حتقيق. َّاألموال أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي  - ١٧
 .هـ١٤٠١األوىل /ط. دار الكتب العلمية

إحـسان . حتقيـق د. أنساب األرشاف ألمحد بن حييى بن جابر الـبالذري  - ١٨
 .هـ١٤٠٩األوىل /مؤسسة الرشاع العريب ط. صدقي العمد
دار الكتـب .  األوائل أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سـهل العـسكري - ١٩
 .هـ١٤٠٧األوىل /العلمية ط
 األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف أليب بكر حممد بـن إبـراهيم بـن  - ٢٠
الثانيـة /ط. دار طيبـة. حنيـفأمحـد بـن حممـد حتقيق الدكتور أيب محاد صغري . املنذر
 .هـ١٤١٤
: حتقيـق.  البداية والنهاية أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمـشقي - ٢١

 .هـ١٤٠٥األوىل /ط. بريوت.  دار الكتب العلمية.جمموعة من الباحثني
حتقيـق . البحر الزخار أليب بكر أمحد بن عمرو عبد اخلالق العتكي البزار  - ٢٢

 .مكتبة العلوم واحلكم. مؤسسة علوم القرآن. حمفوظ الرمحن زين اهللا
بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث لنور الدين عيل بن سليامن بـن أيب   - ٢٣

نرش مركـز خدمـة الـسنة النبويـة . حسني أمحد الباكري: قيق الدكتورحت. بكر اهليثمي
 .هـ١٤١٣األوىل عام / والسرية باملدينة املنورة ط

ملحمـد بـن إليـاس عبـد   الـرشيف بيوت الصحابة حول املسجد النبوي - ٢٤
 .هـ مركز طيبة للطباعة١٤٠٧األوىل /ط. الغني
 .دار الفاروق. ط.  التاريخ أليب بكر أمحد بن زهري بن أيب خيثمة - ٢٥



 
 ١٨٠ 

 

 


   تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم لشمس الدين حممد بن أمحـد  - ٢٦
األوىل /ط. دار الكتــاب العــريب. حتقيــق عبــد الــسالم تــدمري. بــن عــثامن الــذهبي

 .هـ١٤٠٧
دار الكتـب .  وامللوك أليب جعفر حممـد بـن جريـر الطـربي تاريخ األمم - ٢٧
 .هـ١٤٠٧األوىل /العلمية ط
دار .  تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بـن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي - ٢٨

 . لبنان–الكتب العلمية 
أكرم ضـياء . حتقيق د. العصفري تاريخ خليفة بن خياط خلليفة بن خياط  - ٢٩
 .هـ١٤٠٥انية الث/ ط. دار طيبة الرياض. العمري
دراسـة .  تاريخ دمشق أليب القاسم عيل بن احلسن بـن هبـة اهللا الـشافعي - ٣٠

ًهــ، وأيـضا ١٤١٥دار الفكـر . وحتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمـرو
. مؤسـسة الرسـالة. اجلزء اخلاص برتمجة عمر بـن اخلطـاب حتقيـق سـكينة الـشهايب

ملكتبة الظاهرية، فهرسة حممد بـن رزق ًوأيضا املخطوط نسخة ا. هـ١٤١٤األوىل /ط
 .بن طرهوين
حممـود : حتقيق.  التاريخ الصغري أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري - ٣١

 .لبنان. دار املعرفة.إبراهيم زايد
قـدم لـه وعلـق .  تاريخ عمر بن اخلطاب أليب الفرج بن عيل بن اجلوزي - ٣٢

 .دمشق. م الديندار إحياء علو. عليه أسامة بن عبد الكريم الرفاعي
حتقيق عبد املـنعم عبـد اهللا .  تاريخ فتوح الشام ملحمد بن عبد اهللا األزدي - ٣٣
 .مؤسسة سجل العرب. عامر



 
 

 س 
 

١٨١ 

الـدار الـسعودية . هــ١٤٠٨األوىل / ط. تاريخ قـريش حلـسني مـؤنس  - ٣٤
 .للنرش والتوزيع

تــصحيح .  التـاريخ الكبــري أليب عبـد اهللا حممــد بــن إسـامعيل البخــاري - ٣٥
 .بريوت. دار الكتب العلمية. رمحن بن حييى املعلمي اليامينعبد ال: وتعليق
ً تاريخ معامل املدينة قديام وحديثا ألمحد بن ياسـني اخليـاري - ٣٦ الرابعـة /ط. ً
 .دار العلم بجدة. مطابع مؤسسة املدينة للصحافة. هـ١٤١٤
 .دار صادر. تاريخ اليعقويب أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن واضح  - ٣٧
محـد بـن أ التبيني يف أنساب القرشيني ملوفق الدين أيب حممد عبـد اهللا بـن  - ٣٨

الثانيـة /مكتبة النهضة العربية ط. ق حممد نايف الديلميحتقيق وتعلي. بن قدامةاحممد 
 .هـ١٤٠٨
يب الفضل أمحد بن عيل بـن تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة أل  - ٣٩

 .دار الكتاب العريب. حجر العسقالين
عبـد الـرمحن بـن          : حتقيـق. تعظيم قدر الصالة ملحمد بن نـرص املـروزي  - ٤٠

 .هـ١٤٠٦األوىل /ط. املدينة املنورة. تبة الدارمك. عبد اجلبار الفريوائي
مـصطفى مـسلم . ق دحتقي. تفسري القرآن لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  - ٤١
 .الرياض. مكتبة الرشد. هـ١٤١٠األوىل /حممد ط
 تفسري القرآن العظيم لعامد الدين أيب الفداء إسامعيل بـن عمـر بـن كثـري  - ٤٢

 .مكتبة الدعوة اإلسالمية. القاهرة. دار الرتاث. القريش الدمشقي
محـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين أ تقريب التهذيب لـشهاب الـدين  - ٤٣
 .دار الرشد ودار القلم. هـ١٤١٢الرابعة /ط. له وقابله حممد عوامةقدم . الشافعي



 
 ١٨٢ 

 

 


   من اآلثار أليب جعفـر ص هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا  - ٤٤
 .خترج حممود حممد شاكر. حممد بن جرير الطربي

.  هتذيب التهذيب لشهاب الـدين أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين - ٤٥
 . آباد الدكنرحيد. عارف النظاميةمطبعة جملس دائرة امل. هـ١٣٢٥األوىل /ط

         يوسـف بـن احلجـاج هتذيب الكامل يف أسامء الرجـال جلـامل الـدين أيب  - ٤٦
الثانيـة /ط. بـريوت. مؤسسة الرسالة. برش عواد معروف: حتقيق. عبد الرمحن املزي

 .هـ١٤٠٣
. طبع دائرة املعـارف العثامنيـة. الثقات أليب حاتم حممد بن حبان البستي  - ٤٧
 .هـ١٤٠٢األوىل /ط.  آباد باهلندبحيدر
. جامع البيـان يف تأويـل القـرآن أليب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي  - ٤٨
 .دار الكتب العلمية. هـ١٤١٢األوىل /ط

اجلرح والتعديل أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حـاتم حممـد بـن إدريـس   - ٤٩
ار إحياء الرتاث د: اهلند، تصوير. دائرة املعارف العثامنية. األوىل/ط. التميمي الرازي

 .بريوت. العريب
روايـة . مجهرة النسب أليب املنذر هشام بـن حممـد بـن الـسائب الكلبـي  - ٥٠

 .عامل الكتب.هـ١٤٠٧األوىل /ناجي حسن ط.حتقيق د. السكري عن ابن حبيب
.  مجهرة النسب أليب حممد عيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـيس - ٥١

 .الرابعة/ط. دار املعارف. عبد السالم هارون: حتقيق
حتقيـق صـالح الـدين . حذف من نسب قريش ملؤرج بن عمر السدويس  - ٥٢
 .الثانية/بريوت ط. دار الكتاب العريب اجلديد. داملنج



 
 

 س 
 

١٨٣ 

. حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصـبهاين  - ٥٣
 .دار الكتب العلمية

مطبعـة املجمـع . خطط البرصة ومنطقتها للـدكتور صـالح أمحـد العـيل  - ٥٤
 .هـ١٤٠٦العلمي العراقي 

. بن إسحاق أيب نعـيم األصـبهاينمحد أدالئل النبوة ألمحد بن عبد اهللا بن   - ٥٥
 .هـ١٤٠٦الثانية /ط. دار النفائس. حممد رواس قلعجي وعبد الرب عباس. حتقيق د
 دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة أليب بكر أمحد بـن احلـسني  - ٥٦
دار الكتـب . ار الريـان للـرتاثد. وثيـق وختـريج عبـد املعطـي قلعجكـيت. البيهقي
 .هـ١٤٠٨األوىل /ط. العلمية
               بــن هــشام أليب القاســم الــروض األنــف يف تفــسري الــسرية النبويــة ال  - ٥٧

عبد الـرؤوف      طه : قدم له. عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد بن أيب احلسني السهييل
 .دار املعرفة. سعد

            عبـد العـيل . حتقيـق د. الزهد أليب بكر أمحـد بـن عمـرو بـن أيب عاصـم  - ٥٨
 .ـه١٤٠٣األوىل /ط. بومباي. الدار السلفية. عبد احلميد
 .هـ١٤٠٨األوىل /ط. دار الريان. الزهد ألمحد بن حنبل الشيباين - ٥٩
دار . حققه حبيب الـرمحن األعظمـي. الزهد لعبد اهللا بن املبارك املروزي - ٦٠

 .الكتب العلمية
حتقيـق وختـريج عـامر أمحـد . الزهد الكبري ألمحـد بـن احلـسني البيهقـي - ٦١
 .ية دار اجلنان ومؤسسة الكتب الثقاف.هـ١٤٠٨األوىل /ط.حيدر



 
 ١٨٤ 

 

 


  حتقيــق وختــريج عبــد الــرمحن عبــد اجلبــار . الزهــد لوكيــع بــن اجلــراح - ٦٢
 .مكتبة الدار باملدينة املنورة. األوىل/ط. الفريوائي
. حتقيق وختريج عبد الرمحن عبد اجلبار الفريـوائي. الزهد هلناد بن الرسي - ٦٣

 .هـ١٤٠٦األوىل /دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ط
املكتـب . نـارص الـدين األلبـاينحاديـث الـصحيحة ملحمـد سلسلة األ  - ٦٤
 .هـ١٤٠٥الرابعة /ط. اإلسالمي
. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضـوعة ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين - ٦٥

 .هـ١٤٠٨األوىل /ط. مكتبة املعارف
خليل إبـراهيم مـال .حتقيق وختريج د. السنن ملحمد بن إدريس الشافعي  - ٦٦
 .هـ١٤٠٩طاألوىل . مؤسسة علوم القرآن. خاطر
حققه حممد . بن ماجه القزوينياجه أليب عبد اهللا حممد بن يزيد ابن مسنن  - ٦٧

 .دار الفكر. فؤاد عبد الباقي
راجعـه حممـد . سنن أيب داود أليب داود سليامن بن األشعث السجـستاين - ٦٨

 .دار إحياء الرتاث العريب. حميي الدين عبد احلميد
ن سنن الرتمذي وهو اجلامع الـصحيح أليب عيـسى حممـد بـن عيـسى بـ - ٦٩

الثانيـة /ط. دار الفكـر. حققه وصححه عبد الوهاب عبـد اللطيـف. سورة الرتمذي
 .هـ١٣٩٨
وبذيلـه التعليـق . سنن الدارقطني أليب احلسن عيل بـن عمـر الـدارقطني - ٧٠

. دار املحاسـن للطباعـة. املغني عىل الداقطني أليب الطيب شمس احلق العظيم آبادي
 .عني بتصحيحه عبد اهللا هاشم يامين



 
 

 س 
 

١٨٥ 

دار . ارمي أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل الـدارميسنن الد - ٧١
 .نرش دار إحياء السنة النبوية. طبع بعناية حممد أمحد دمهان. الكتب العلمية

. سنن سعيد بن منصور لسعيد بـن منـصور بـن شـعبة اخلراسـاين املكـي - ٧٢
 .هـ١٤١٤األوىل /ط. دار الكتب العلمية. حتقيق حبيب الرمحن األعظمي

ختريج وتعليق . نن الصغرى أليب بكر أمحد بن احلسن بن عيل البيهقيالس - ٧٣
منـشورات جامعـة الداسـات . هــ١٤١٠األوىل/ط. عبد املعطـي أمـني قلعجـي. د

 . باكستان–كراتيش . اإلسالمية
. يف ذيله اجلوهر النقـي. السنن الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي - ٧٤
 .الرياض. مكتبة املعارف. لبنان. دار املعرفة
عبد الغفـار .حتقيق د. السنن الكربى أليب عبد الرمحن بن شعيب النسائي - ٧٥

االوىل /بـريوت ط. دار الكتـب العلميـة. سليامن البنـداري وسـيد كـرسوي حـسن
 .هـ١٤١١
دراسـة وحتقيـق . السنة أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن زيد اخلالل  - ٧٦

 .هـ١٤١٠وىل اال/ط. الرياض. دار الراية. عطية الزهراين.د
حتقيق أبو هاجر حممـد الـسعيد بـسيوين . السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل - ٧٧
 .هـ١٤٠٥األوىل /ط.  دار الكتب العلمية–زغلول 
السنة أليب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الـشيباين  - ٧٨

ب حتقيــق حممــد نــارص الــدين األلبــاين املكتــ. ومعــه ظــالل اجلنــة يف ختــريج الــسنة
 .هـ١٤٠٥الثانية /بريوت ط. اإلسالمي



 
 ١٨٦ 

 

 


  فـاروق .دراسة وحتقيق د. السري أليب إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري - ٧٩
 .هـ١٤٠٨األوىل /ط. مؤسسة الرسالة. محاده
 أرشف عـىل. أعالم النبالء لشمس الدين حممـد بـن أمحـد الـذهبيسري  - ٨٠

ــق الكتــاب وخــرج أحاديثــه شــعي ــؤوطحتقي وت بــري. مؤســسة الرســالة. ب األرن
 .م١٩٨٦. هـ١٤٠٦الرابعة /ط

مـع . السرية النبوية أليب حممد عبد امللك بن هـشام احلمـريي النحـوي - ٨١
ك يمهام عبد الرحيم سعيد وحممد عبد اهللا أبـو صـعيل. حتقيق د. رشح أيب ذر اخلشني

 .مكتبة املنار. هـ١٤٠٩األوىل /ط
.  شـلبيدار إبـراهيم األبيـاري، وعبـد احلفـيظ. ًوأيضا بتحقيق مصطفى الـسقا

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي. هـ١٣٧٥الثالثة /ط
هـ مكتبـة ١٤١٢السرية النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري  - ٨٢

 .العلوم واحلكم
الــسرية النبويــة يف ضــوء املــصادر األصــلية للــدكتور مهــدي رزق اهللا  - ٨٣
 .مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. هـ١٤١٢األوىل /ط

. رشح معاين األثار أليب جعفر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة الطحـاوي - ٨٤
 .هـ١٤٠٧الثانية /ط. بريوت. دار الكتب العلمية. حممد زهري النجار: حتقيق
أيب هاجر : حتقيق. شعب اإليامن لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي - ٨٥

 .هـ١٤٠١ لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية. حممد السعيد بن بسيوين زغلول
هــ ١٤١٤األوىل /صحيح األدب املفرد ملحمد نارص الدين األلبـاين ط - ٨٦

 .دار الصديق اجلبيل



 
 

 س 
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طبع بمطبعة . صحيح البخاري أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري - ٨٧
 .دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايب احللبي وأوالده

 إرشاف زهـري. صحيح سنن ابـن ماجـه ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين - ٨٨
هــ ١٤٠٨الثالثـة عـام /ط. بـريوت. مكتب الرتبية العريب لدول اخللـيج. الشاويش

 .املكتب
ــارص الــدين األلبــاين - ٨٩ إرشاف زهــري . صــحيح ســنن أيب داود ملحمــد ن
 .هـ١٤٠٩االوىل /ط. مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. الشاويش
إرشاف زهـري . صـحيح سـنن الرتمـذي ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين - ٩٠
 .هـ١٤٠٨االوىل /مكتبة الرتبية لدول اخلليج العريب ط. شالشاوي
إرشاف زهــري . صــحيح ســنن النــسائي ملحمــد نــارص الــدين األلبــاين - ٩١
ــشاويش ــريب ط. ال ــيج الع ــدول اخلل ــة ل ــة الرتبي ـــ١٧٠٩األوىل /مكتب ــب . ه املكت
 .اإلسالمي
. صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجـاج القـشريي النيـسابوري - ٩٢

 .املطبعة املرصية ومكتباهتا.  الدين النوويبحاشيته رشح حمي
. املكتـب اإلسـالمي. ملحمد نارص الدين األلباينضعيف سنن أيب داود  - ٩٣

 .هـ١٤١٢األوىل /ط. ريوتب. إرشاف زهري الشاويش
إرشاف زهـري .  ملحمـد نـارص الـدين األلبـاينهضعيف سنن ابـن ماجـ - ٩٤
 .هـ١٤٠٨األوىل /ط. بريوت. املكتب اإلسالمي. الشاويش
إرشاف زهـري . ضعيف سـنن الرتمـذي ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين - ٩٥
 .هـ١٤١١األوىل /ط. بريوت. املكتب اإلسالمي. الشاويش



 
 ١٨٨ 

 

 


  بـريوت . دار صادر. ن سعد بن منيع البرصيالطبقات الكربى ملحمد ب - ٩٦
 .هـ١٤٠٥
حممد بـن صـامل .  الطبقة اخلامسة دراسة وحتقيق د–الطبقات الكربى  - ٩٧
 .هـ١٤١٤األوىل /ط.الطائف. نرش مكتبة الصديق. السلمي
عبد العزيز عبد اهللا .  الطبقة الرابعة حتقيق ودراسة د–الطبقات الكربى  - ٩٨
 .هـ١٤١٦األوىل /الطائف ط. مكتبة الصديق. السلومي
ــامل - ٩٩ ــادل ك ــشق ألمحــد ع ــق إىل دم ــائس. الطري ــة / ط. دار النف الرابع
 .هـ١٤١١
 .بريوت.املكتبة العرصية. عبقرية عمر لعباس حممود العقاد - ١٠٠
حتقيـق حممـد نـارص الـدين . ثمة زهري بن حرب النـسائيالعلم أليب خي - ١٠١

 .ضمن جمموعة رسائل من كنوز السنة. األلباين نرش دار األرقم
 صالعواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفـاة النبـي  - ١٠٢

 .هـ املكتبة العلمية١٤٠٥للقايض أيب بكر بن العريب 
ضـبط . عون املعبود أليب الطيـب حممـد شـمس الـدين العظـيم أبـادي - ١٠٣

 .هـ١٣٨٩الثانية /ط. املكتبة السلفية باملدينة. وحتقيق عبد الرمحن حممد عثامن
غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام لعز الدين عبد العزيز بن عمر بـن  - ١٠٤

ز مركـ. هـ١٤٠٦األوىل /حتقيق فهيم حممد شلوت ط. حممد بن فهد اهلاشمي القريش
 .بحث الرتاث جامعة أم القرى



 
 

 س 
 

١٨٩ 

. الـسبتيغريب احلديث أليب سليامن محـد بـن حممـد إبـراهيم اخلطـايب  - ١٠٥
مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء . حتقيق عبد الكريم إبراهيم بـن إبـراهيم العزبـاوي

 .هـ١٤٠٣جامعة أم القرى 
ــد  - ١٠٦ ــب احلــديث أليب عبي ــن ســالم اهلــرويالقاســمغري األوىل /ط.  ب
 .لعلميةدار الكتب ا. هـ١٤٠٦
. فتح الباري برشح صحيح البخاري ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين - ١٠٧

دار .  قابله سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ابن بـاز–ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي 
 .الفكر

راجعـه . فتوح البلدان أليب احلسن أمحد بـن حييـى بـن جـابر الـبالذري - ١٠٨
 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية . رضوان حممد رضوان

ــد اهللا بــن               - ١٠٩ ــرمحن بــن عب فتــوح مــرص وأخبارهــا أليب القاســم عبــد ال
 .مكتبة املثنى بغداد. م١٩٢٠طبعة ليدن . عبد احلكم
. فضائل بيت املقدس لـضياء الـدين حممـد بـن عبـد الواحـد املقـديس - ١١٠

 .هـ١٤٠٥األوىل /ط. دار الفكر. حممد مطيع احلافظ: حتقيق
حققـه وخـرج .  اهللا أمحد بن حممد بـن حنبـلفضائل الصحابة أليب عبد - ١١١

مركز البحث . جامعة أم القرى. هـ١٤٠٣األوىل /ط. أحاديثه ويص اهللا حممد عباس
 .العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي

يف جمموعة من . فضائل الصحابة خليثمة بن سليامن القريش األطرابليس - ١١٢
دار الكتـاب . م تـدمريدراسة وحتقيق عمر بن عبد السال. حديث خيثمة ابن سليامن

 .العريب



 
 ١٩٠ 

 

 


  . فضائل الصديق أليب طالب حممد بن عيل بن الفـتح احلـريب العـشاري - ١١٣
 –دار الـصحابة للـرتاث . هــ١٤١٣األوىل /ط. حتقيق وختريج عمر بن عبـد املـنعم

 .طنطا
. القاموس املحيط ملجد الـدين بـن حممـد بـن يعقـوب الفـريوز آبـادي - ١١٤

 . اجليلاملؤسسة العربية للطباعة والنرش دار
الكامل يف التاريخ أليب احلسن عيل بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن  - ١١٥
 .هـ١٤٠٣الرابعة /دار الكتاب العريب ط. راجعه جمموعة من العلامء. األثري

دار . الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد عبـد اهللا بـن عـدي اجلرجـاين - ١١٦
 .هـ١٤٠٥الثانية /ط. الفكر

     األحاديث واآلثار أليب بكر عبـد اهللا بـن حممـد بـن  املصنف يفالكتاب - ١١٧
. مكتبـة العلـوم واحلكـم. تقـديم وضـبط كـامل يوسـف احلـوت. أيب شيبة الكـويف

 .هـ١٤٠٩األوىل /ط
كشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتب الستة للحـافظ نـور الـدين  - ١١٨

. رســالةمؤسـسة ال. حبيـب الـرمحن األعظمـي: حتقيـق. بـن أيب بكـر اهليثمـياعـيل 
 .هـ١٤٠٤الثانية /ط

لسان العرب أليب الفـضل مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور  - ١١٩
. مؤسسة التاريخ العـريب.  دار إحياء الرتاث العريب–مكتبة حتقيق الرتاث . األنصاري

 .هـ١٤١٣الثالثة /ط



 
 

 س 
 

١٩١ 

املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ملحمد بن حبان بن أمحد  - ١٢٠
ــق. أيب حــاتم التيمــي البــستي األوىل /ط. دار الــوعي. حممــود إبــراهيم زايــد: حتقي

 .هـ١٣٩٦
. جممع البحرين يف زوائد املعجمني لنور الدين عيل بن أيب بكـر اهليثمـي - ١٢١

األوىل /ط. الريـاض. تبـة الرشـدمك. حتقيق ودراسة عبد القـدوس بـن حممـد نـذير
 .هـ١٤١٣
مكتبـة . ع الفوائد لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثميبجممع الزوائد ومن - ١٢٢

 .هـ١٤٠٦املعارف 
. حتقيق حييـى وهيـب اجلبـوري. املحن ملحمد بن أمحد بن متيم التميمي - ١٢٣

 .هـ دار الغرب اإلسالمي١٤٠٨الثانية /ط
. دار األرقـم. مكتبـة الكـوثر. خمترص منهـاج الـسنة لعبـد اهللا الغنـيامن - ١٢٤

 .هـ١٤١٢الثانية /ط
رسالة ماجستري بقـسم الـسنة . مرويات العهد املكي لعادل عبد الغفور - ١٢٥

 .ورةاجلامعة اإلسالمية باملدينة املن. بكلية احلديث
أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلــاكم املــستدرك عــىل الــصحيحني  - ١٢٦
. ويف ذيله تلخيص املستدرك لإلمام أيب عبد اهللا حممد بـن أمحـد الـذهبي. النيسابوري

 .هـ١٣٩٨دار الفكر 
حتقيـق . ة بـن أدهـمداملسند ملحمد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن منـ - ١٢٧

 .لقاهرةا. مكتبة القرآن. جمدي السيد إبراهيم
 .دار الكتبي. يناملسند أليب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائي - ١٢٨



 
 ١٩٢ 

 

 


  حققـه وعلـق عليـه . املسند لعبد اهللا بـن املبـارك بـن واضـح املـروزي - ١٢٩
 .هـ١٤٠٧االوىل /ط. مكتبة املعارف. صبحي البدري السامرائي

ــسند أل - ١٣٠ ــشيباينامل ــل ال ــن حنب ــالمي. محــد ب ــب اإلس ــريوت. املكت . ب
 .هـ١٤٠٥اخلامسة /ط

. سند إلسحاق بن إبـراهيم بـن خملـد بـن راهويـه احلـنظيل املـروزيامل - ١٣١
األوىل /ط. املدينـة املنـورة. مكتبـة اإليـامن. الـدكتور عبـد الغفـور البلـويش: حتقيق
 .هـ١٤١٢
ــق. مــسند ابــن اجلعــد أليب احلــسني عــيل بــن اجلعــد اجلــوهري - ١٣٢              : حتقي

 .هـ١٤٠٥األوىل /ط. تالكوي. مكتبة الفالح. عبد املهدي بن عبد القادر
 هحققه وخـرج أحاديثـ. مسند أيب يعىل ألمحد بن عيل بن املثنى التميمي - ١٣٣

 .هـ١٤٠٤االوىل /ط. املأموندار . حسني سليم أسد
حبيـب : حتقيـق. مسند احلميدي أليب بكر عبد اهللا بن الـزبري احلميـدي - ١٣٤

 .بريوت. عامل الكتب. الرمحن األعظمي
دار الكتـب . مسند الشافعي أليب عبد اهللا حممـد بـن إدريـس الـشافعي - ١٣٥
 .هـ١٤٠٠األوىل /العلمية ط
حققـه وخـرج . مسند الشهاب أليب عبد اهللا حممد بن سالمة القـضاعي - ١٣٦
 .هـ مؤسسة الرسالة١٤٠٥األوىل /ط. دي بن عبد املجيد السلفيأحاديثه مح
ــليامن  - ١٣٧ ــيس أليب داود س ــسند الطيال ــن م ــاريس ب ــن اجلــارود الف داود ب
 .دار املعرفة. مكتبة املعارف. البرصي



 
 

 س 
 

١٩٣ 

حتقيق . مسند عمر بن اخلطاب أليب يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت - ١٣٨
 .لثقافيةمؤسسة الكتب ا. هـ١٤٠٥األوىل /ط. كامل يوسف احلوت

مسند الفـاروق لعـامد الـدين أيب الفـداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري  - ١٣٩
 .هـ١٤١١األوىل /عبد املعطي قلعجي ط. ج أحاديثه دَّق أصوله وخرَّوث. الشافعي
حممـد : حتقيـق. مشكاة املصابيح ملحمد بن عبـد اهللا اخلطيـب التربيـزي - ١٤٠

 .هـ١٤٠٥ة الثالث/ط. بريوت. املكتب اإلسالمي. نارص الدين األلباين
. مشكل اآلثار أليب جعفر أمحد بن حممد بـن سـالمة األزدي الطحـاوي - ١٤١

 .هـ١٣٣٣مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية بحيدر أباد الدكن . األوىل/ط
ــ - ١٤٢ ــن األش ــليامن ب ــن أيب داود س ــد اهللا ب ــر عب ــصاحف أليب بك عث امل

 .هـ١٤٠٥األوىل /ط. دار الكتب العلمية. السجستاين
حبيب الـرمحن : حتقيق. ف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاينَّاملصن - ١٤٣
 .هـ١٤٠٣الثانية / ط. بريوت. توزيع املكتب اإلسالمي. األعظمي
الـدكتور : حتقيـق.  أمحد بن حممد بن زياد بن األعرايباملعجم أليب سعيد - ١٤٤

 .هـ١٤١٢األوىل /ط. الرياض. مكتبة الكوثر. أمحد بن مريين البلويش
معجم البلدان لشهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بـن عبـد اهللا احلمـوي  - ١٤٥

 .هـ١٤٠٤بريوت . دار صادر. الرومي البغدادي
مؤسـسة . معجم قبائل العـرب القديمـة واحلديثـة لعمـر رضـا كحالـة - ١٤٦
 .هـ١٤١٢السادسة /ط. الرسالة
    محـدي : حتقيـق. املعجم الكبري أليب القاسم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين - ١٤٧

 .القاهرة. مكتبة ابن تيمية. الثانية/ط. عبد املجيد السلفي



 
 ١٩٤ 

 

 


  دار . معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية لعاتق بـن غيـث الـبالدي - ١٤٨
 .هـ١٤٠٢األوىل /ط. مكة للنرش والتوزيع

مطـابع دار املعـارف . الثانيـة/جموعة مـن العلـامء طاملعجم الوسيط مل - ١٤٩
 .بمرص

حممـد رايض : حتقيق. معرفة الصحابة أليب نعيم أمحد عبد اهللا األصبهاين - ١٥٠
األوىل عـام /ط. بـة احلـرمني بالريـاضوكت. مكتبـة الـدار باملدينـة. بن حاج عـثامنا

 . هـ١٤٠٨
: حتقيـق. أليب يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوياملعرفة والتـاريخ  - ١٥١

 .هـ١٤١٠االوىل عام /ط. املدينة املنورة. مكتبة الدار. الدكتور أكرم ضياء العمري
مـصور . معرفة السنن واآلثار أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي - ١٥٢

 .فية، حيدر أباد الدكنعن املكتبة اآلص
حتقيـق . مكارم األخالق أليب بكر حممد بن جعفر الـسامري اخلرائطـي - ١٥٣

 .مطبعة املدين. هـ١٤١١األوىل /سعاد سليامن إدريس ط
م يف تاريخ امللوك واألمم أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل املعروف املنتظ - ١٥٤
. دراسة وحتقيق حممد عبـد القـادر عطـا ومـصطفى عبـد القـادر عطـا. بابن اجلوزي

 .هـ١٤١٢األوىل دار الكتب العلمية /ط
بـشار عـواد وحممـود .حتقيق وتعليـق د.املوطأ ملالك بن أنس األصبحي - ١٥٥

 . مؤسسة الرسالة.هـ١٤١٣الثانية /ط. حممد خليل
: عنـي بنـرشه. نسب قريش أليب عبد اهللا مصعب بن عبيـد اهللا الـزبريي - ١٥٦

 .دار املعارف. الثالثة/ط. توزيع مكتبة ابن تيمية. ليفي بروفنسال



 
 

 س 
 

١٩٥ 

النهاية يف غريـب احلـديث ملجـد الـدين املبـارك بـن حممـد بـن األثـري  - ١٥٧
الثانيــة /ط. دار الفكــر. زاوي وحممــود الطنــاحيطــاهر أمحــد الــ: حتقيــق. اجلــزري
 .هـ١٣٩٩
. وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى لنور الدين عيل بن أمحـد الـسمهودي - ١٥٨

الرابعـة /ط. بـريوت. رتاث العـريبدار إحياء ال. حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق
 .هـ١٤٠٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ١٩٦ 

 

 


   
 
 
 
 


