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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد...

ففي هذه اجلولة سنكون يف صحبة الرجل الثاين يف اإلسالم، بعد 
، وبعد أيب بكر الصديق، هذا الرجل الذي قرن امسه رسول هللا 

العدل واحلق، والقوة والشجاعة، والزهد والورع، والتقوى واملراقبة، ب
واخلوف من هللا والبكاء من خشيته، والفراسة والذكاء، ودقة النظر 

 والبصرية، ويقظة الضمري، وقهر هوى النفس... 
 إنه الفاروق عمر بن اخلطاب 

 بأيب حفص.  *القرشي العدوي، كناه النيب 
ممن سبقت له احلسىن،  اعلم أن عمر و »*قال ابن اجلوزي: 

 . (1)«وكان مقدًما يف اجلاهلية واإلسالم
وكان متواضًعا يف هللا، خشن العيش، خشن »*وقال ابن كثري: 

املطعم، شديًدا يف ذات هللا، يرفع الثوب باألدمي، وحيمل الِقْربَة على 
الليف، كتفيه، مع عظم هيبته، ويركب احلمار ُعْريًا، والبعري خمطوًما ب

وكان قليل الضحك ال ميازح أحًدا، وكان نقش خامته: كفى باملوت 
 «. واعظًا يا عمر..

                              
 (. 1/515( التبصرة )1)
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 إسالمه 

يف السنة السادسة من البعثة النبوية، وكان عمره  *أسلم عمر 
، سبًعا وعشرين سنة، وشهد بدرًا وأحًدا واملشاهد كلها مع النيب 

وكان ممن ثبت يوم أحد وخرج يف عدة سرايا، وكان أمريًا على بعضها، 
، وهو أحد السابقني األولني، وأحد العشرة املشهود مع رسول هللا 

، وأحد  هلم باجلنة، وأحد اخللفاء الراشدين، وأحد أصهار النيب 
 كبار علماء الصحابة وزهادهم. 

مبثابة بداية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة،  *اعترب إسالمه 
 زلنا أعزة منذ أسلم عمر. : ما ولذلك قال ابن مسعود 

فعن ابن عمر أن  بسبب دعوة النيب   ه*وجاء إسالم
اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني »قال:  رسول هللا 

وكان أحبهما إليه عمر  «بعمر بن اخلطاب أوإليك: بأيب جهل، 
 ]رواه أمحد والرتمذي وقال حسن صحيح[. 

 هجرته 

: ما قال علي بن أيب طالب  قويًا يوم هجرته، فقد *وكان 
علمت أحًدا من املهاجرين إال هاجر خمتفًيا، إال عمر بن اخلطاب، 
فإنه ملا َهمَّ باهلجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضى يف يده 
أسهما، ومضى قبل الكعبة، واملأل من قريش بفنائها، فطاف بالبيت 

ف على احلَِلِق سبًعا متمكًنا، مث أتى املقام، فصلى ركعتني، مث وق
واحدة واحدة، وقال هلم: شاهت الوجوه، ال يرغم هللا إال هذه 
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املعاطس، من أراد أن تثكله أمه، ويُ َيتَّم ولده، وترمل زوجه، فليلقين 
وراء هذا الوادي، قال عليٌّ: فما تبعه أحد إال قوم من املستضعفني 

 علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. 
عمر يف الدين، فصلبت عزائمه، قويت شدة »*قال ابن اجلوزي: 

فلما حانت اهلجرة، تسللوا تسلل القطا، واختال عمر يف مشية 
اهلجرة، فمن أراد لقائي،  إىلاألسد، فقال عند خروجه: ها أنا أخرج 

 . (1)«فليلقين يف بطن هذا الوادي
  يف فضائله ومناقبه 

 رجل من أهل اجلنة

ين يف أنا نائم رأيت بينا»: قال: قال النيب  *عن أيب هريرة 
جانب قصر. قلت: ملن هذا القصر؟  اجلنة، فإذا امرأة تتوضأ إىل

فبكى عمر وقال:  «قالوا: لعمر، فذكرت غريتك، فوليت مدبًرا
 ]متفق عليه[.  ؟أعليك أغار يا رسول هللا

 علم عمر بن اخلطاب 

بينا أنا نائم »قال:  *عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
حىت أنظر الر ِّيَّ جيري يف أظافري، مث ناولته  –يعين اللنب  –بت شر 

 ]متفق عليه[. « العلم». قالوا: فما أولته يا رسول هللا؟ قال: «عمر
                              

 (. 514( التبصرة )1)



 
 عمر بن اخلطاب(  2اخللفاء الراشدون ) 

 
8 
 

 واستقامته دين عمر بن اخلطاب 

يا »: *عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال: قال النيب 
الًكا َفجًّا ابن اخلطاب! والذي نفسي بيده! ما لقيك الشطان س

ك  ]متفق عليه[.  «قط، إال سلك َفجًّا غري َفج ِّ
بينا »يقول::  قال: مسعت النيب  *وعن أيب سعيد اخلدري 

الناس عرضوا عليَّ وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ  رأيتأنا نائم، 
الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض عليَّ عمر وعليه قميص 

 .«الدين»هللا؟ قال:  قالوا: فما أولته يا رسول«جيره
 فراسة عمر 

لقد كان فيمن كان »: قال: قال النيب  *عن أيب هريرة 
قبلكم من األمم ناس حمدثون، من غري أن يكونوا أنبياء، فإن يكن 

 ]متفق عليه[.  «يف أميت أحد، فإنه عمر
 علو منزلته 

لو »يقول:  قال: مسعت رسول هللا  *وعن عقبة بن عامر 
]رواه امحد والرتمذي  «دي نيب لكان عمر بن اخلطابكان من بع

 وصححه األلباين[. 
 صدقه 

إن هللا تعاىل »قال:  *ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النيب 
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]رواه أمحد والرتمذي وصححه  «جعل احلق على لسان عمر وقلبه
 األلباين[. 

 شدة اتباعه

أف أر »قال:  *عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
]رواه أبو يعلى  «أميت بأميت أيب بكر، وأشدهم يف دين هللا عمر

 وصححه األلباين[. 
اقتدوا باللذين من بعدي أيب »قال:  *وعن حذيفة عن النيب 

 ]رواه الرتمذي وصححه األلباين[.  «بكر وعمر
 شهيًدا موته 

أحًدا ومعه أبو  قال: صعد النيب  *عن أنس بن مالك 
اثبت أحد، »، فرجف هبم، فضربه برجله وقال: بكر وعمر وعثمان

]رواه البخاري[ والشهيدان مها  «فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان
 عمر وعثمان رضي هللا عنهما. 

 موافقاته للقرآن 

 *قال السيوطي: قد أوصلها بعضهم إىل أكثر من عشرين. 
 *وقال جماهد: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. 

خان عن عمر قال: وافقت ريب يف ثالث؛ قلت: *وأخرج الشي
َواَّتَُِّّذوا مِّْن يا رسول هللا لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: 
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يَم ُمَصلًّى [ وقلت: يا رسول هللا يدخل 125 ]البقرة: َمَقامِّ إِّبْ َراهِّ

على نسائك الرب والفاجر، فلو أمرهتن أن حيتجنب، فنزلت آية 
يف الغرية، فقلت: عسى ربه إن  النيب احلجاب. واجتمع نساء 

 طلقكن أن يبدله أزواًجا خريًا منكن، فنزلت كذلك. 
*وأخرج مسلم عن عمر قال: وافقت ريب يف ثالث: يف 
احلجاب، ويف أسارى بدر، ويف مقام إبراهيم، ففي هذا احلديث 

 خصلة رابعة. 
 ثناء الصحابة وأهل البيت 

 والسلف عليه 

: ما على ظهر األرض رجل أحب ق *قال أبو بكر الصدي
 إيلَّ من عمر. 

*وقيل له يف مرضه: ماذا تقول لربك وقد وليت عمر؟ قال: أقول 
 له: وليت عليهم خريهم. 

بعمر، ما كنا نُبعد أن  الً إذا ذكر الصاحلون فحيه *وقال علي 
 السكينة تنطق على لسان عمر. 

وأفهمنا يف قال: عمر أعلمنا بكتاب هللا  *وعن ابن مسعود 
 دين هللا. 

: أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إال *وقال جعفر الصادق 
 خبري. 
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*وقال سفيان الثوري: من زعم أن علًيا كان أحق بالوالية من 
أيب بكر وعمر فقد أخطأ، وخطََّأ أبا بكر وعمر، واملهاجرين 

 واألنصار. 
يه *وقال شريك: ليس يقدم علًيا على أيب بكر وعمر أحد ف

 خري. 
*وقال أبو أسامة: أتدرون من أبو بكر وعمر؟ مها أبو اإلسالم 

 وأمه. 
 أولياته 

 *هو أول من دعي أمري املؤمنني. 
 *وأول من كتب التاريخ اهلجري. 

 بالليل يف املدينة.  (1)*وأول من عس
*وأول من فتح الفتوح ومصر األمصار، وجند األجناد، ووضع 

 ، وفرض األعطية، واستقضى القضاة. اخلراج، وَدوَّن الدواوين
 *وأول من ضرب يف اخلمر مثانني. 

*وأول من اختذ الدرة وأدب هبا، حىت قيل بعده: لدرة عمر 
 أهيب من سيوفكم. 

*وهو الذي وضع القناديل يف املساجد يف رمضان، حىت قال فيه 

                              
 ( عس:طاف بالليل ، أي ليحرس الناس ويكشف أهل الريبة. 1)
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نور هللا على عمر يف قربه كما نور علينا يف  علي بن أيب طالب 

 مساجدنا. 
*قال ابن سعد: اختذ عمر دارًا للدقيق، فجعل فيها الدقيق 
والسويق والتمر والزبيب وما حيتاج إليه: يعني به املنقطع، ووضع يف ما 

 بني مكة واملدينة بالطريق ما يصلح من ينقطع به. 
 باحلصباء. *وزاد يف املسجد النبوي ووسعه وفرشه 

*وهو الذي أخرج اليهود من احلجاز إىل الشام، وأخرج أهل 
 . (1)جنران إىل الكوفة

 الفتوحات يف عهده 

*فتح من الشام: دمشق، واألردن، وبيسان، وطربية، واجلابية، 
والرملة، وعسقالن، وغزة، والسواحل، والقدس، وبعلبك، ومحص، 

 وقنسرين، وحلب، وأنطاكية. 
 إلسكندرية، وطرابلس الغرب، وبرقة. *وفتح مصر، وا

*وفتح من اجلزيرة الفراتية: حران، والرها، والرقة، ونصيبني، ورأس 
عني، ومششاط، وعني وردة، وديار بكر، وديار ربيعة، وبالد املوصل 

 وما جاورها. 
*وفتح من العراق واملشرق: القادسية، وهنر سري، وساباط، 

، والبصرة، واألهواز، وفارس، ومدائن كسرى، وكورة الفرات، ودجلة
                              

 (. 128( تاريخ اخللفاء ص )1)
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وهناوند، ومهذان، والري، وقومس، وخراسان، وإصطخر، وأصبهان، 
والسوس، ومرو، ونيسابور، وجرجان، وأذربيجان وغري ذلك. وقطعت 

 . (1)جيوشه هنر جيحون مرارًا
 ثناء علي بن أيب طالب 

 –بعد طعنه  –قال: وضع عمر على سريره  *عن ابن عباس 
س يدعون ويصلون قبل أن يرفع، فلم يرعين إال رجل آخذ فتكنفه النا

فرتحم على عمر وقال: ما  مبنكيب، فإذا علي بن أيب طالب 
خلفت أحًدا أحب إيلَّ أن ألقى هللا مبثل عمله منك. وأمي هللا إن  
كنت ألظن أن جيعلك هللا مع صاحبيك، وحسبت أين كثريا أمسع 

مر، ودخلت أنا وأبو بكر ذهبت أنا وأبو بكر وع»يقول:  النيب 
 ]متفق عليه[. « وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

له وتعظيمه  ومما يدل كذلك على حمبة علي بن أيب طالب 
، إياه أنه زوجه ابنته أم كلثوم، وهي ابنة فاطمة بنت رسول هللا 

، فزوجه إياها فأصدقها عمر أربعني ألفا، فخطبها من علي 
 أمجعني.   فولدت له زيًدا ورقية

 زهده وعدله 

ملا ويل اخلالفة مشر عن ساق جده، فكظم »قال ابن اجلوزي: 
 «على هوى نفسه، ومحل يف هللا فوق طوقه

                              
 (. 4، 8( ترتيب وهتذيب البداية والنهاية ص )1)
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 مت            يق  العزم            ات م            ذ هنض            ت ب            ه 

 
 

 عزمات                    ه                      و العل                    ى   يقع                    د  
 ويك            اد م            ن ن            ور البص            رية أن ي            رى  

 
 

 يف يوم                 ه فع                 ل العواق                 ب يف غ                 د 
 ره، فتخفف من األثقال ألجل السباق. نبذ الدنيا من وراء ظه 

كان خيطب ويف إزاره ثنتا عشرة رقعة، كف كفه عن املال زاهًدا 
 فيه، حىت أملق أهله. 

رأى يوًما صبية متشي يف السوق، والريح يلقيها لضعفها، فقال: 
فقال ابنه عبد هللا: هذه إحدى بناتك! قال: أي  ؟من يعرف هذه

قال:  ؟عمر قال: فما بلغ هبا ما أرىقال بنت عبد هللا بن  ؟بنايت
إمساكك ما عندك. قال: إمساكي ما عندي مينعك أن تطلب 
لبناتك ما يطلب الناس؟ أما وهللا ما لك عندي إال سهمك مع 

 . (1)املسلمني، وسعك أو عجز عنك، بيين وبينكم كتاب هللا
ويف عام الرمادة أكل الزيت حىت قرقر بطنه، فقال: قرقر أو ال 

 ، فو هللا ال تذوق السمن حىت يشبع أطفال املسلمني. تقرقر
 ي            ا م            ن رأى عم            را تكس            وه بردت            ه 

 
 

 والزي                 ت أدم ل                  ه والك                 و  م                  أواه  
 يهت             ز كس             رى عل              ى كرس             يه فرق              ا  

 
 

 م             ن بأس             ه ومل             وك ال             روم ختش             اه  
                               

 (. 1/521( التبصرة )1)
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 خوفه من هللا 

 خطان أسودان من البكاء.  *كان يف وجهه 
فيبكي حىت يسقط، ويبقى يف  *وكان مير باآلية من ورده بالليل

 البيت حىت يعاد للمرض. 
 *وكان يقول عند موته: الويل لعمر إن   يُ ْغَفْر له. 

عن أنس بن مالك قال: مسعت عمر بن اخلطاب يوًما وقد 
خرجت معه حىت دخل حائطًا، فسمعته يقول وبيين وبينه جدار: 

تتقني هللا أو بخ وهللا بين اخلطاب، ل !عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني
 ليعذبنك! 

 شفقته على الرعية 

يف سواد الليل، فرآه طلحة  عن األوزاعي قال: خرج عمر 
 فذهب عمر، فدخل بيًتا، مث دخل بيًتا آخر، فلما أصبح طلحة ،

ذهب إىل هذا البيت، وإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال هلا: ما بال 
وكذا، يأتيين مبا قالت: إنه يتعاهدين منذ كذا  ؟هذا الرجل يأتيك

يصلحين، وخيرج عين األذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، 
 ؟! (1)أعثرات عمر تتبع

                              
 (. 68بن اجلوزي ص )( مناقب عمر بن اخلطاب ال1)
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 عبادته واجتهاده 

*عن سعيد بن املسيب قال: كان عمر حيب الصالة يف كبد 
 -يعين وسطه –الليل 

*وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: ما مات عمر رضوان هللا عليه 
 م. حىت اسود من الصو 

*وكان يقرأ يف صالة الصبح سورة يوسف، فسمع بكاؤه من آخر 
َا َأْشُكو بَ ث ِّي َوُحْزِنِّ إِّىَل الصفوف وهو يقرأ:  إِّمنَّ

اّللَِّّ 
 [. 86]يوسف:(1)

 ومات شهيًدا 

ملا فرغ من احلج سنة ثالث وعشرين  *قال ابن كثري: إن عمر 
عز وجل وشكا  وكان معه أمهات املؤمنني، ونزل باألبطح، دعا هللا

إليه أنه قد كربت سنه، وضعفت قوته، وانتشرت رعيته، وخاف من 
التقصري، وسأل هللا أن يقبضه إليه، وأن مين عليه بالشهادة يف بلد 

اللهم إِن أسألك شهادة »كما ثبت يف الصحيح أنه يقول:   النيب 
فاستجاب هللا له هذا الدعاء،  «يف سبيلك، وموتًا يف بلد رسولك

عزيز  له بني هذين األمرين؛ الشهادة يف املدينة النبوية، وهذاومجع 
 جًدا، ولكن هللا لطيف مبا يشاء تبارك وتعاىل: 

                              
 (. 164،  168( مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ص )1)



 

 17 ( عمر بن اخلطاب 2اخللفاء الراشدون ) 
 

*ويف صبيحة األربعاء من ذي احلجة، طُِعَن وهو قائم يصلي يف 
احملراب، طعنه أبو لؤلؤة فريوز اجملوسي األصل، خبنجر ذات طرفني، 

إحداهن حتت سرته فخر  فضربه ثالث ضربات، وقيل: ست ضربات،
من قامته، ورجع العلج خبنجره ال مير بأحد إال ضربه، حىت ضرب 

، مات منهم ستة، فألقى عليه عبد هللا بن عوف الً ثالثة عشر رج
 برنًسا، فانتحر لعنه هللا. 

َل عمر إىل منزله والدم يسيل من جرحه، وذلك قبل طلوع  *ومحُِ
ذكرونه الصالة فيفيق، الشمس، فجعل يفيق مث يغمى عليه، مث ي
 . (1)ويقول: نعم، ال ح  يف اإلسالم ملن تركها

*وملا حضر غشي عليه ورأسه باألرض، فوضع ابنه عبد هللا رأسه 
يف حجره، فلما أفاق قال له: ضع رأسي على األرض، ففعل، فمسح 

. ويل ألم عمر إن   .. ويل لعمر.خديه بالرتاب مث قال: ويل لعمر
 يغفر هللا لعمر! 

فقال:  ؟*فلما مات بكى سعيد بن زيد. فقيل له: ما يبكيك
علي اإلسالم أبكي، إنه مبوت عمر ثلم اإلسالم ثلمة ال ترتق إىل يوم 

 . (2)القيامة
رضي هللا عن عمر بن اخلطاب وأرضاه، اللهم إنا نشهدك على 
حبه وحب مجيع اخللفاء الراشدين، وسائر صحابة نبيك أمجعني، 

 لى نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. وصلى هللا وسلم ع
                              

 (. 118،  7/117( البداية والنهاية )1)
 (. 1/285( طبقات ابن سعد )2)


