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اإلهـداء
إىل ك ِّل مسل ٍم حر ٍ
يص على
إِّعزاز دين هللا ،ونصرته.
أهدي هذا الكتاب ،سائلا
وجل أبمسائه
امل ـ ـ ـ ـ ـوىل َّ
عز َّ
احلسىن ،وصفاته العُلى أن

يكون خالص ا لوجهه الكرمي.

قال تعاىل:
ل أَََّّنَا إِّ ََل ُكم إِّلَه و ِّ
ِّ
ِّ
احد فَ َمن َكا َن يَـر ُجو لَِّقاءَ َربِِّّه
وحى إِّ ََّ
ُ
﴿قُل إََّّنَا أ ََن بَ َشر مثـلُ ُكم يُ َ
َ
فَـليـعمل عم ال ِّ
ِّ ِّ
اد ِّة ربِّ ِّه أَح ادا﴾ [الكهف]110 :
َ َ ََ َ
صاحلاا َوَل يُش ِّرك بعبَ َ َ َ
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مقدمة
َّ
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،وسيِّئات
مضل له ،ومن يضلل فل هادي له ،وأشهد أن ل إله إل هللا وحده
أعمالناَ ،من يهده هللا فل َّ

ل شريك له ،وأشهد َّ
حممدا عبده ورسوله.
أن َّ

﴿َيأَيـُّها الَّ ِّ
اَّللَ َح َّق تُـ َقاتِِّّه َولَ ََتُوتُ َّن إِّلَّ َوأَنـتُم ُمسلِّ ُمو َن﴾ [آل عمران.]102 :
ذ
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
َ َ
َ
َّ ِّ
س و ِّ
ِّ
ث ِّمنـ ُه َما
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِّمنـ َها َزو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم من نَـف ٍ َ
﴿ ََيأَيـُّ َها الن ُ
اَّللَ َكا َن َعلَي ُكم َرقِّيباا﴾[النساء.]1 :
اَّللَ الَّ ِّذي تَ َساءَلُو َن بِِّّه َواألَر َح َام إِّ َّن َّ
ِّر َجالا َكثِّ اريا َونِّ َساءا َواتَّـ ُقوا َّ
َّ ِّ
يدا  يُصلِّح لَ ُكم أَع َمالَ ُكم َويَـغ ِّفر لَ ُكم
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ َوقُولُوا قَـولا َس ِّد ا
﴿ ََيأَيـُّ َها الذ َ
ِّ
يما﴾ [األحزاب.]71 ،70 :
ذُنُوبَ ُكم َوَمن يُ ِّطع َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َقد فَ َاز فَـوازا َعظ ا
أما بعد:
فهذا الكتاب (أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب شخصيته ،وعصره) يرجع الفضل يف كتابته
ٍ
جمموعة ِّ
خريةٍ من العلماء ،والشُّيوخ ،والدُّعاة ،الَّذين شجعوين
عز وجل  -مثَّ إِّىل
إِّىل املوىل َّ -
حَّت إِّ َّن أحدهم قال ل :لقد أصبحت هناك
الراشدينَّ ،
على املضي يف دراسة عصر اخللفاء َّ
األوليات ،حيث صار الكثري
فجوة بني أبناء املسلمني وذلك العصر ،وحدث خلط يف ترتيب َّ

يلمون بسرية الدُّعاة ،والعلماء ،واملصلحني ،أكثر من إِّملامهم بسرية اخللفاء
من أبناء املسلمني ُّ
أن ذلك العصر غين ابجلوانب ِّ
السياسيَّة ،والرتبويَّة ،و ِّ
الراشدين ،و َّ
اإلعلميَّة ،واألخلقيَّة،
َّ
ٌّ
والقتصاديَّة ،والفكريَّة ،واجلهاديَّة ،والفقهيَّة؛ اليت حنن يف ِّ
أشد احلاجة إِّليها ،وحنتاج أن نتتبَّع

الدولة ِّ
مؤسسات َّ
الزمن ،كاملؤسسة القضائيَّة ،واملاليَّة،
تطورت مع مسرية َّ
اإلسلميَّة ،وكيف َّ
4

ونظام اخللفة ،واملؤسسة العسكريَّة ،وتعيني الولة ،وما حدث من اجتهادات يف ذلك العصر

عندما َّ
األمة ِّ
اإلسلميَّة ابحلضارة الفارسيَّة ،والرومانيَّة ،وطبيعة حركة الفتوحات
احتكت َّ
ِّ
اإلسلميَّة.
وسهل ل
كانت بداية هذا الكتاب فكراة أراد هللا َلا أن تصبح حقيقةا ،فأخذ هللا بيديَّ ،
األمور ،وذلَّل ِّ
الصعاب ،وأعانين على الوصول للمراجع واملصادر ،والفضل هلل تعاىل ،الذي
أعانين على ذلك.

إن اتريخ عصر اخللفاء الراشدين مليء ابلدروس ،والعرب ،وهي متناثرة يف بطون الكتب،
واملصادر واملراجع ،سواء كانت اترخييَّةا ،أو حديثيَّةا ،أو فقهيَّةا ،أو أدبيَّةا ،أو تفسرييَّةا ،أو كتب
َّ
الرتاجم واجلرح والتَّعديل ،فقمت بدراستها حسب وسعي ،وطاقيت ،فوجدت فيها َّ
ماد اة اترخييَّةا
غزيراة ،يصعب الوقوف على حقيقتها يف الكتب التَّارخييَّة املعروفة واملتداولة ،فقمت جبمعها،
األول عن ِّ
الصديق  -رضي هللا عنه  -وقد
وترتيبها ،وتوثيقها ،وحتليلها ،وقد طبع الكتاب َّ
مسَّيته (أبو بكر الصديق :شخصيته وعصره).
وبفضل هللا انتشر هذا الكتاب يف املكتبات العربيَّة ،واملعارض َّ
الدوليَّة ،ووصل إِّىل كث ٍري
القراء ،والدُّعاة ،والعلماء ،وطلب العلم ،وعو ِّام املسلمني ،فشجعوين على الستمرار يف
من َّ
ٍ
أسلوب يلئم العصر.
لألمة يف
الراشدين ،وحماولة تبسيطه ،وتقدميه َّ
دراسة عصر اخللفاء َّ
الراشدين مليء ابلدُّروس ،والعربِّ ،فإذا أحسنَّا عرضه ،وابتعدن عن
إِّ َّن اتريخ عصر اخللفاء َّ
ِّ
السنَّة
الرواَيت الضَّعيفة ،واملوضوعة ،وعن كتب املستشرقني ،وأذنهبم .واعتمدن منهج أهل ُّ
يف ِّ
وتعرفنا على حياة ،وعصر َمن
السنَّةَّ ،
الدراسة؛ نكون قد أسهمنا يف صياغته مبنظور أهل ُّ
ِّ
السابُِّقو َن األ ََّولُو َن َحتتـها األَْنَار خالِّ ِّد ِّ
ك ال َفوُز ال َع ِّظ ُيم﴾
قال هللا فيهمَ ﴿ :و َّ
ين ف َيها أَبَ ادا ذَل َ
ََ
ُ َ َ
[التوبة.]100 :
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ول َِّّ َّ ِّ
ين َم َعهُ أ َِّشدَّاءُ َعلَى ال ُك َّف ِّار ُر ََحَاءُ بَـيـنَـ ُهم تَـَر ُاهم ُرَّك اعا
وقال تعاىلُ ﴿ :حمَ َّمد َر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
ج ادا﴾ [الفتح.]29 :
ُس َّ
بعثت فيهم.)1(» ...
وقال فيهم رسول هللا(ﷺ) « :خري َّأميت القرن الذي ُ
فليسنت ِّمبَن قد
وقال فيهم عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-من كان مستنَّا؛
َّ
أفضل هذه
حممد(ﷺ) كانوا وهللا
احلي ل تؤمن عليه الفتنة ،أولئك أصحاب َّ
ماتِّ ،فإ َّن َّ
َ
األمة ،وأبرها قلوابا ،وأعمقها علم ا ،وأقلَّها تكلُّف ا ،قوم اختارهم هللا لصحبة نبيِّه ،وإِّقامة دينه؛
َّ
َتسكوا مبا استطعتم من أخلقهم ،ودينهمِّ ،فإ َّْنم
فاعرفوا َلم فضلهم ،واتَّبعوهم يف ااثرهم ،و َّ
كانوا على اَلدى املستقيم(.)2
فالصحابة قاموا بتطبيق أحكام ِّ
اإلسلم ،ونشروه يف مشارق األرض ومغارهبا ،فعصرهم
َّ
السنن والاثر عن رسول هللا(ﷺ)،
خري العصور ،فهم الذين علموا َّ
األمة القران الكرمي ،ورووا ُّ
األمة يف الفكر ،والثَّقافة ،والعلم ،واجلهاد ،وحركة
فتارخيهم هو الكنز الذي حفظ مدَّخرات َّ
األجيال يف هذا التَّاريخ اجمليد ما يُعينها على
الفتوحات والتَّعامل مع الشُّعوب واألمم ،فتجد
ُ
صحيح ،وهدى ٍ
رشيد ،وتعرف من خلله حقيقة
منهج
ٍ
مواصلة رحلتها يف احلياة على ٍ
ا
يغذي األرواحِّ ،
وتستمد من ذلك العصر ما ِّ
ُّ
ويهذب
رسالتها ،ودورها يف دنيا النَّاس،
وينور العقول ،ويشحذ اَلممِّ ،
ويقدم الدُّروسِّ ،
النُّفوسِّ ،
ويسهل العرب ،وينضج األفكار ،وجيد
األمة ما يعينهم على إِّعداد اجليل املسلم ،وتربيته على
الدُّعاة ،والعلماء والشُّيوخ ،وأبناء َّ
الراشدة ،وصفات قادهتا ،وجيلها ،وخصائصها،
منهاج الن َّ
ويتعرفوا على معامل اخللفة َّ
ُّبوةَّ ،
()1
()2

مسلم (.)1964 ،1963/4
ٌ
السنة للبغوي (.)315 ،214/1
شرح ُّ
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وأسباب زواَلا.
الراشدين ،يتحدَّث عن الفاروق عمر بن اخلطَّاب،
فهذا الكتاب الثَّاين عن عصر اخللفاء َّ
ويتناول شخصيته ،وعصره ،فهو اخلليفة الثَّاين ،وأفضل الصحابة الكرام بعد أيب بك ٍر ِّ
الص ِّديق

 رضي هللا عنهم  -مجيعا ،وقد حثَّنا رسول هللا(ﷺ) ،وأمرن ابتِّباع سنَّتهم ،والهتداءالراشدين املهديِّني من
هبديهم ،قال رسول هللا(ﷺ) « :عليكم بسنَّيت وسنَّة اخللفاء َّ
()1

الصاحلني بعد األنبياء ،واملرسلني ،وأيب بك ٍر
فعمر  -رضي هللا عنه  -خري َّ

بعدي»
ِّ
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -وقد قال فيهما رسول هللا(ﷺ) « :اقتدوا ابللَّ َذين من بعدي؛ أيب
بكر وعمر »(.)2

وقد وردت األحاديث الكثرية واألخبار الشَّهرية يف فضائل الفاروق  -رضي هللا عنه -
فقد قال رسول هللا(ﷺ) « :لقد كان فيمن قبلكم من األمم حمدَّثون؛ فإِّن يك يف َّأميت أحد؛

()3
يت كأين أنزع بدل ٍو بكراة على قليب( ،)4فجاء أبو
ِّفإنَّه عمر »  ،وقال رسول هللا(ﷺ) « :أُر ُ

بكر ،فنزع ذنوابا ،أو ذنوبني ،فنزع نزعا ضعيفا ،وهللا تبارك وتعاىل يغفر له( ،)5مثَّ جاء عمر
َّاس وضربوا
بن اخلطاب فاستقى ،فاستحالت غرابا؛ فلم أر عبقرَيا يفري فريه َّ
حَّت َرِّوي الن ُ
بعط ٍن »(.)6

أحب
أي النَّاس ُّ
وقد قال عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  :-قلتَ :ي رسول هللا ! ُّ
()1

سنن أبي داود (ِّ ،)201/4
حسن صحيح.
الترمذي ()44/5
ٌ
صحيح سنن ِّ
الترمذي لأللباني ()200/3

()3

مسلم (.)2398
البخاري ،رقم (،)3689
ٌ
القليب :البئر غير المطوية.

()5

وهللا يغفر له :هذه عبارة ليس فيها تنقيص ألبي بكر ،وإِّنها كلمة كان المسلمون يدعمون بها كالمهم

()6

مسلم ،رقم (.)2393
ٌ

()2
()4
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إليك؟ قال« :عائشة» قلتَ :ي رسول هللا ! من ِّ
الرجال ؟ قال « :أبوها » قلت :مثَّ َمن ؟

قال « :عمر بن اخلطَّاب » مثَّ َّ
عد رجالا(.)1

َّ
إن حياة الفاروق عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -صفحة مشرقة من التَّاريخ
ِّ
يخ وفاقه ،والَّذي مل ِّ
حتو تواريخ األمم جمتمعةا بعض ما حوى من
كل اتر ٍ
اإل ِّ
سلمي الَّذي هبر َّ

الشَّرف ،واجملد ،و ِّ
اإلخلص ،واجلهاد ،والدَّعوة يف سبيل هللا .ولذلك قمت بتتبُّع أخباره،
وحياته ،وعصره يف املصادر ،واملراجع ،واستخرجتُها من بطون الكتب ،وقمت برتتيبها،
الساسة،
وتنسيقها ،وتوثيقها ،وحتليلها؛ لكي تصبح يف متناول الدُّعاة ،واخلطباء ،والعلماء ،و َّ
ورجال الفكر ،وقادة اجليوشَّ ،
وعامة النَّاس ،لعلَّهم يستفيدون
األمة ،وطلَّب العلمَّ ،
وحكام َّ

منها يف حياهتم ،ويقتدون هبا يف أعماَلم ،فيكرمهم هللا ابلفوز يف الدَّارين.
حَّت استشهاده ،فتحدَّثت عن نسبه ،وأسرته،
عت حياة الفاروق منذ ولدته َّ
لقد تتبَّ ُ
َّب(ﷺ) يف
وحياته يف اجلاهليَّة ،وعن إِّسلمه ،وهجرته ،وعن أثر القران الكرمي ،وملزمته للن ِّ

تربيته ،وصياغة شخصيته ِّ
اإلسلميَّة العظيمة ،وتكلَّمت عن مواقفه يف الغزوات ،ويف اجملتمع
الرسول(ﷺ) ،و ِّ
ِّ
قصة استخلفه،
الصديق  -رضي هللا عنه  -وبيَّنت َّ
املدين يف حياة َّ
ووضحت قواعد نظام حكمه ،كالشُّورى ،وإقامة العدل ،واملساواة بني النَّاس ،واحرتامه
َّ
للحرََّيت ،وأشرت إِّىل ِّ
ِّ
أهم صفات الفاروق ،وحياته مع أسرته ،واحرتامه ألهل البيت ،وإِّىل
حياته يف اجملتمع بعدما أصبح خليفة املسلمني ،كاهتمامه ورعايته لنساء اجملتمع ،وحفظه

لسوابق اخلري لرعيَّته ،وحرصه على قضاء حوائج النَّاس ،وتربيته لبعض زعماء اجملتمع ،وإِّنكاره
الرعيَّة ونظام احلِّسبَة ،وابألسواق ،والتِّجارة،
َّصرفات املنحرفة ،واهتمامه َّ
بصحة َّ
لبعض الت ُّ
()1

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان (.)309/15
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الزيغ،
وحرصه على حتقيق مقاصد َّ
الشريعة يف اجملتمع ،كحماية جانب التَّوحيد وحماربة َّ
والبدع ،واهتمامه أبمر العبادات ،وَحاية أعراض اجملاهدين.
للرعية ابلتَّوجيه ،والتَّعليم يف املدينة،
َّثت عن اهتمام الفاروق ابلعلم ،وعن تتبُّعه َّ
وحتد ُ
خترج فيها العلماء ،والدُّعاة ،والولة ،والقضاة،
وجعله املدينةَ دارا للفتوى ،والفقه ،ومدرسةا َّ
العمري يف مدارس األمصار ،كاملدرسة املكيَّة ،واملدنيَّة ،والبصريَّة ،والكوفيَّة،
وبيَّنت األثر
َّ
ِّ
املتخصصة ،وبعثها إِّىل األمصار،
اهتم الفاروق ابلكوادر العلميَّة
والشَّاميَّة ،واملصريَّة ،فقد َّ

توسع حركة الفتوحات إِّىل إِّقامة املساجد يف األقاليم املفتوحة،
وأرشد القادة واألمراء مع ُّ
الرتبية ،ونشر احلضارة ِّ
اإلسلميَّة ،فقد كانت املساجد هي
لتكون مراكز للدَّعوة ،والتَّعليم ،و َّ

املؤسسات العلميَّة األوىل يف ِّ
الصحابة لتعليم الشُّعوب
حترك علماء َّ
َّ
اإلسلم ،ومن خلَلا َّ
اإلسلم طواعيةا بدون ٍ
اجلديدة الَّيت دخلت يف ِّ
ضغط ،أو إِّكراه.

وقد وصلت املساجد الَّيت تقام فيها اجلمعة يف دولة عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل اثين
ٍ
مؤسسة اجليش؛ الَّيت قامت بفتح
عشر ألف
املؤسسات العلميَّة خلف َّ
مسجد ،وقد كانت َّ

املؤسسات كوادر علميَّة،
العراق ،وإِّيران ،والشَّام ،ومصر ،وبلد املغرب ،وقد قاد هذه َّ

وفقهيَّة ،ودعويَّة متميِّزة ،تربَّت على يدي رسول هللا(ﷺ) يف املدينة.

أسست
وقد استفاد الفاروق من هذه الطَّاقات فأحسن توجيهها ،ووضعها يف حملِّها ،ف َّ

تلك الطَّاقات الكوادر للحركة العلميَّة ،والفقهيَّة الَّيت كانت مواكبةا حلركة الفتح .وتكلَّمت
عن اهتمام الفاروق ِّ
ابلشعر ،والشُّعراء ،فقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -أكثر اخللفاء
الراشدين ميلا لسماع ِّ
حَّت قيل :كان عمر بن
الشعر ،وتقوميه ،كما كان أكثرهم َتثُّلا به َّ
َّ
اخلطاب ل يكاد يعرض له أمر إِّل أنشد فيه بيتا من ِّ
الشعر ،وقد برع الفاروق يف النَّقد
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األديب ،وكانت له مقاييس حيتكم إِّليها يف تفضيله ،أو إِّيثاره نصا على ٍ
ِّ
نص ،أو تقدميه شاعرا
على غريه ،ومن هذه املقاييس سلمة العربيَّة ،وأنس األلفاظ ،والبُعد عن املعاظلة ،والتَّعقيد،
والوضوح ،و ِّ
اإلابنة ،وأن تكون األلفاظ بقدر املعاين ،ومجال اللَّفظة يف موقعها ،وحسن
التقسيم.
الشريعة
وكان رضي هللا عنه مينع الشعراء من قول اَلجاء ،أو ما يتعارض مع مقاصد َّ
اإلسلميَّة ،واستخدم أساليب ِّ
ِّ
متعدد اة يف أتديبهم ،منها :أنَّه اشرتى أعراض املسلمني من
حَّت قال ذلك الشاعر:
احلطيئة بثلثة الف درهم َّ
اف ال َك ـ ـ ِّ
ـلم فَـلَـ ـ ــم تَـ ـ ـ َـدع
ت أَطـ ـ ـ َـر َ
َخ ـ ــذ َ
َوأ َ

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر َول َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدحي ا يَـنـ َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع
َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ا يَ ُ

ِّ
ض البَ ِّخيـ ـ ـ ِّـل فَـلَـ ـ ــم َخيَـ ـ ــف
َوَمنَـعتَـ ـ ـ ِّـين عـ ـ ــر َ

ِّ
ِّ
َش ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي فَأَص ـ ـ ـ ـ ـ ــبَح امن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ل يَـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزعُ

َّ
التطور العمراين وإِّدارة األزمات يف عهد عمر ،فبيَّنت اهتمام الفاروق
وحتدثت عن ُّ
ابلطُّرق ،ووسائل النَّقل ِّ
الربي ،و ِّ
البحري ،وإِّنشاء الثُّغور ،واألمصار كقواعد عسكريَّة ،ومراكز
إشعاع حضاري ،وتكلَّمت عن نشأة املدن الكربى يف عهد عمر ،كالبصرة ،والكوفة،
والفسطاط ،وسرت ،وعن العتبارات العسكريَّة والقتصاديَّة الَّيت وضعها الفاروق عند إِّنشاء

الرمادة ،وكيف جعل من نفسه قدوةا؟
املدن ،وعن األساليب الَّيت َّاختذها عمر يف مواجهة عام َّ

السنة ،وعن الستعانة أبهل األمصار ،والستعانة ابهلل،
وعن معسكرات اللجئني يف تلك َّ
الرمادة ،كوقف إِّقامة ِّ
حد
وصلة الستسقاء ،وعن بعض الجتهادات الفقهيَّة يف عام َّ

السرقة ،وأتخري دفع َّ
الزكاة يف ذلك العام.
َّ

وأشرت إِّىل عام الطَّاعون ،وموقف الفاروق من هذا الوابء الَّذي كان سببا يف وفاة كبار
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قادة اجليش ِّ
اإلسلمي ابلشَّام ،وقد مات أكثر من عشرين ألفا من املسلمني بسبب
الطَّاعون ،واختلَّت املوازين ،وضاعت املواريث ،فذهب الفاروق إِّىل الشَّام ،وقسم األرزاق،
وسد ثغور الشَّام ،ومساحلها(َّ ،)1
الصوائفَّ ،
ووىل الولة ،ورتَّب أمور اجلند،
ومسَّى َّ
الشوايت ،و َّ
وورث األحياء من األموات.
والقادة ،والنَّاسَّ ،
املؤسسة
َّ
املؤسسة املاليَّة ،والقضائيَّة؛ فتحدَّثت عن َّ
ووضحت دور الفاروق يف تطوير َّ
الدولة يف عهد عمر  -رضي هللا عنه َّ -
املاليَّة ،وعن مصادر دخل َّ
كالزكاة ،واجلزية ،واخلراج،
الدواوين ،وعن مصارف َّ
والعشور ،والفيء ،والغنائم ،وعن بيت مال املسلمني ،وتدوين َّ
الدولة
يف عهد عمر ،وعن اجتهاد الفاروق يف مسألة أرض اخلراج ،وعن إِّصدار النقود ِّ
اإلسلميَّة.
املؤسسة القضائيَّة ،وتكلَّمت عن أهم رسائل عمر إِّىل
وبيَّنت دور الفاروق يف تطوير َّ
القضاة ،وعن تعيني القضاة ،ومرتباهتم ،وصفاهتم ،وما جيب عليهم ،وعن مصادر األحكام
القضائيَّة ،واألدلَّة الَّيت يعتمد عليها القاضي ،وعن اجتهادات الفاروق القضائيَّة ،كحكم تزوير
ورجل سرق من بيت املال ابلكوفةَ ،وَمن جهل حترمي ِّ
للدولةٍ ،
الرمسي َّ
الزىن ،وغريها من
اخلامت َّ

نت أقاليم َّ
الدولة يف عهد
األحكام القضائيَّة والفقهيَّة .وعن فقه عمر يف التعامل مع الولة ،فبيَّ ُ

عمر ،وأمساء َمن َّ
توىل إِّمارة األقاليم يف عصره ،وعن أهم قواعد عمر يف تعيني الولة ،وشروطه

عليهم ،وعن صفات ولة عمر ،وعن حقوق الولة ،وواجباهتم ،وعن متابعة الفاروق للولة،

الرعيَّة يف الولة ،وعن أنواع العقوابت الَّيت أنزَلا
وحماسبتهم ،وعن تعامل الفاروق مع شكاوى َّ
املرتني
الفاروق ابلولة ،وعن َّ
قصة عزل خالد بن الوليد  -رضي هللا عنه  -وعن عزله يف َّ
األوىل ،والثَّانية ،وجممل أسباب عزله ،وعن موقف اجملتمع ِّ
اإلسلمي من قرار العزل ،وعن
()1

ٍ
مخافة ،يقف فيه الجند ِّ
بالسالح للمراقبة والحفظ.
المسالح( :ج) المسلحة ،وهو موضع
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موقف خالد بن الوليد من ذلك القرار ،وماذا قال عن الفاروق؛ وهو على فراش املوت.
ووصفت فتوح العراق ،وإيران ،والشَّام ،ومصر ،وليبيا يف عهد الفاروق ،ووقفت عند
الرسائل الَّيت كانت
السنن يف تلك الفتوح .وسلَّطت األضواء على َّ
الدُّروس ،والعرب ،والفوائد ،و ُّ
ماد اة علميَّةا تربويَّةا يف توجيه الشُّعوب ،وبناء
بني الفاروق ،وقادة جيوشه ،واستخرجت منها َّ
الدُّول ،وتربية اجملتمعات ،وترشيد القادة ،وفنون القتال ،واستنبطت من رسائل عمر إىل القادة
حقوق هللا ،كمصابرة العدو ،وأن يقصدوا بقتاَلم نصرة دين هللا ،وأداء األمانة ،وعدم احملاابة
يف نصر دين هللا ،وحقوق القادة ،كالتزام طاعتهم ،وامتثال أوامرهم ،وحقوق اجلند،
وتفقد أحواَلم ،و ِّ
كاستعراضهمُّ ،
السري ،وحتريضهم على القتال ...إِّخل.
الرفق هبم يف َّ
وتكلَّمت عن علقة عمر مع امللوك ،وعن نتائج الفتوحات العمريَّة ،وعن األَيم األخرية
يف حياة الفاروق ،وعن فهمه لفقه القدوم على هللا؛ الذي كان مهيمنا على نفسه ،ومتغلغلا
حَّت استشهاده .لقد حاولت يف هذا الكتاب أن أُبني كيف فهم الفاروق
يف قلبه منذ إِّسلمه َّ

ِّ
اإلسلم ،وعاش به يف دنيا الناس ،وكيف أثَّر يف جمرَيت األمور يف عصره .وحتدَّثت عن
جوانب شخصيته ِّ
املتعددة ِّ
السياسيَّة ،والعسكريَّة ،و ِّ
اإلداريَّة ،والقضائيَّة ،وعن حياته يف اجملتمع

توىل اخللفة بعد ِّ
ملا كان أحد رعاَيه ،وبعد أن َّ
الص ِّديق ،ورَّكزت على دوره يف تطوير
َّ
املؤسسات املاليَّة ،والقضائيَّة ،و ِّ
اإلداريَّة ،والعسكريَّة.
إِّ َّن هذا الكتاب يربهن على عظمة الفاروق ،ويثبت للقارئ أبنَّه كان عظيما إبِّميانه،
عظيما بعلمه ،عظيما بفكره ،عظيما ببيانه ،عظيما خبُلُِّقه ،عظيما اباثره .فقد مجع الفاروق
العظمة من أطرافها ،وكانت عظمته مستمدةا من فهمه ،وتطبيقه ِّ
لإلسلم ،وصلته العظيمة
الرسول الكرمي(ﷺ).
ابهلل ،واتِّباعه َلدي َّ
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األئمة الَّذين يرمسون للناس َّ
ويتأسى هبم النَّاس أبقواَلم،
خط سريهمَّ ،
إِّ َّن الفاروق من َّ
اإلميان ،والعاطفة ِّ
وأفعاَلم يف هذه احلياة ،فسريته من أقوى مصادر ِّ
الصحيحة،
اإلسلميَّة َّ

ِّ
والفهم السليم َلذا ِّ
الدين ،فما أحوج األمة ِّ
اإلسلمية إِّىل ِّ
األكفاء الَّذين يقتدون
الرجال
ٍ
ابلصحابة الكرامِّ ،
وحيسون هبا،
السامية ،فيحيوْنا
َّ
بتضحيات يراها النَّاسُّ ،
وجيسدون املعاين َّ
لألمة عرب األجيال ،ويكون
الراشدين و َّ
يظل مذكرا َّ
ِّفإ َّن اتريخ اخللفاء َّ
الصحابة الكرام ُّ
الحتفاء به ِّ
ابلتأسي أبولئك العظماء ،وتطبيق تلك املواقف الكرمية من عظماء ِّ
الرجال؛

ظانَّ :
يظن ٌّ
أن هذه املواقف،
األمة يف ظروف احلياة املعاصرةَّ ،
الَّذين يشاركون أفراد َّ
حَّت ل َّ
ٍ
ملئمة لوجودها ،و َّ
والدُّروس ،والعرب إََِّّّنا كانت يف عصوٍر
أن تكرارها يتطلَّب ظروف ا حياتيَّةا

ِّ
احملرك ِّ
قوي ِّ
اإلمياين ،واتَّضح فقه القدوم على هللا ،وحرص
مشاهبةا .واحلقيقة تقول :إنَّه كلَّما َ
املسلمون على العمل به؛ ِّفإ َّن هللا َّ
يتكفل بنصر أوليائه ،وتسخري ظروف احلياة لصاحلهم.
اجتهدت يف دراسة شخصيَّة الفاروق ،وعصره حسب وسعي ،وطاقيت ،غري
هذا وقد
ُ
أردت ،وهو
َّع عصمةا ،ول متربئ ِّمن زلٍَّة .ووجهَ هللا العظيم ل غريه
مد ٍ
قصدت ،وثوابَه ُ
ُ
املسؤول يف املعونة عليه ،والنتفاع به؛ إِّنَّه طيِّب األمساء ،مسيع الدُّعاء.

السابعة ومخس دقائق صباحا
الساعة َّ
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم األربعاء َّ
قبل،
بتاريخ  13من رمضان  1422هـ املوافق  28من نوفمرب  2001م والفضل هلل من ُ

بعد ،وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبَّل هذا العمل ،ويشرح صدور العباد للنتفاع به
ومن ُ
اَّللُ لِّلن ِّ
ك ََلَا َوَما
ويبارك فيه مبنِّه ،وكرمه ،وجوده ،قال تعاىلَ ﴿ :ما يَـفتَ ِّح َّ
َّاس ِّمن َرَحٍَة فَلَ ُُم ِّس َ
ُمي ِّسك فَلَ مرِّسل لَه ِّمن بـع ِّدهِّ وهو الع ِّزيز احل ِّ
كيم﴾[فاطر.]2 :
ُ َ ُ َ ََُ َ ُ َ ُ
ول يسعين يف ْناية هذه ِّ
بقلب خاش ٍع ٍ
املقدمة إل أن أقف ٍ
عز وجل،
منيب بني يدي هللا َّ
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معرتفا بفضله ،وكرمه ،وجوده ،فهو ِّ
املتفضل ،وهو املك ِّرُم ،وهو املعني ،وهو املوفِّق ،فله احلمد
ُ
علي َّأولا واخرا ،وأسأله سبحانه أبمسائه احلسىن ،وصفاته العُلى أن جيعل
على ما َّ
من به َّ
كل ٍ
عملي لوجهه خالص ا ،ولعباده نفع ا ،وأن يثيبين على ِّ
حرف كتبتهُ ،وجيعله يف ميزان
حسنايت ،وأن يثيب إخواين الَّذين أعانوين ِّ
بكل ما ميلكون من أجل إَِّتام هذا اجلهد املتواضع.
ونرجو من ِّ
كل مسل ٍم يطَّلع على هذا الكتاب أن ل ينسى العبد الفقري إِّىل عفو ربِّه ،ومغفرته،
ورضوانه من دعائه .قال تعاىل﴿ :ر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَى
ب أَوِّزع ِّين أَن أَش ُكَر نِّع َمتَ َ
ك الَِّّيت أَنـ َعم َ
َ
ي وأَن أَعمل ِّ
ِّ
ك ِّيف ِّعب ِّاد َك َّ ِِّّ
ني﴾ [النمل.]19 :
ضاهُ َوأَد ِّخل ِّين بَِّرَحَتِّ َ
صاحلاا تَـر َ
الصاحل َ
َوال َد َّ َ َ َ َ
َ
سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن ل إِّله إِّل أنت ،أستغفرك وأتوب إِّليك ،واخر دعوان
أن احلمد هلل ِّ
رب العاملني.
الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه
الصالَّيب
حممد َّ
حممد َّ
علي َّ
 13من رمضان  1422هـ
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األول  :عمر رضي هللا عنه َّ
مبكة
الفصل َّ
املبحث األول  :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،وصفته ،وأسرته ،وحياته يف اجلاهلية
أولا :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،وألقابه:
هو عمر بن اخلطَّاب بن نُفيل بن عبد العَُّزى بن رَيح بن عبد هللا بن قُرط بن َرزاح ابن

()1
العدوي( ،)2جيتمع نسبه مع رسول هللا(ﷺ) يف
القرشي
غالب
بن
عدي بن كعب بن لؤي
ُّ
ُّ
حفص( ،)4و ِّلقب ابلفاروق( ،)5ألنَّه أظهر ِّ
ٍ
اإلسلم
كعب بن لؤي بن غالب( ،)3ويكىن أاب

َّ
ففرق هللا به بني الكفر و ِّ
اإلميان(.)6
مبكة َّ
اثني ا :مول ُده ،وصفته اخلَلْقية:
ولد عمر  -رضي هللا عنه  -بعد عام الفيل بثلث عشرة سنة( .)7و َّأما صفته اخلَلقية،

فكان رضي هللا عنه أبيض ،أمهق ،تعلوه َحرة ،حسن اخلدَّين ،واألنف ،والعينني ،غليظ

القدمني ،و َّ
الكفني ،جمدول اللَّحم ،وكان طويلا ،جسيما ،أصلع ،قد فرع النَّاس ،كأنَّه راكب
على دابٍَّة ،ان قوَيا ،شديدا ،ل واهن ا ،ول ضعيف ا( ،)8وكان خيضب ابحلنَّاء ،وكان طويل
السبلة( ،)9وكان إِّذا مشى أسرع ،وإِّذا تكلَّم أمسع ،وإِّذا ضرب أوجع(.)1
َّ

()1

َّ
الصواب البن عبد الهادي (.)131/1
الطبقات الكبرى البن سعد ( ،)265/3محض َّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ
َّ
الخطاب ص (.)15
صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن

()2
()4
()5
()6
()7
()8
()9

الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (.)131/1
محض َّ

السابق نفسه.
المصدر َّ
السابق نفسه.
المصدر َّ

للسيوطي ص (.)133
تاريخ الخلفاء ُّ
َّ
الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني ص (.)15

السبلة :طرف َّ
الشارب .وكان ِّإذا غضب ،أو حزبه أمر؛ يمسك بها ،ويفتلها.
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اثلث ا :أسرته:
َّأما والده ،فهو اخلطَّاب بن نفيل ،فقد كان ُّ
العزى ُمَّن تتحاكم
جد عمر نفيل بن عبد َّ

إِّليه قريش( ،)2و َّأما والدته؛ فهي حنتمة بنت هاشم بن املغرية ،وقيل :بنت هاشم أخت أيب
جهل( ،)3والذي عليه أكثر ِّ
املؤرخني هو َّأْنا بنت هاشم ابنة ِّ
عم أيب جهل بن هشام(.)4

تزوج يف اجلاهلية زينب بنت مظعون أخت عثمان بن
و َّأما زوجاته ،وأبناؤه ،وبناته؛ فقد َّ
وتزوج مليكة بنت جرول،
مظعون ،فولدت له عبد هللا ،وعبد الرَحن األكرب ،وحفصةَّ ،
وتزوج قُـَريبة بنت
فولدت له عبيد هللا ،فطلَّقها يف اَلدنة ،فخلف عليها أبو اجلهم بن حذيفةَّ ،
وتزوج أم
فتزوجها بعده عبد الرَحن بن أيب بكرَّ ،
أيب أميَّة املخزومي ،ففارقها يف اَلدنةَّ ،
حكيم بنت احلارث بن هشام بعد زوجها عكرمة بن أيب جهل حني قتل يف الشام(،)5
()6
وتزوج مجيلة بنت( )7عاصم بن اثبت بن
فولدت له فاطمة ،مثَّ طلقها ،وقيل :مل يطلقها َّ ،

وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل ،وكانت قبله عند عبد هللا
أيب األقلح من األوسَّ ،
()8
العوام  -رضي هللا عنه  -ويقال :هي ُّأم
تزوجها بعده ُّ
بن أيب بكر  ،وملَّا قتل عمر َّ
الزبري بن َّ

ابنه عياض ،فاهلل أعلم.

وكان قد خطب َّأم كلثوم ابنة أيب بكر ِّ
الص ِّديق ،وهي صغرية ،وراسل فيها عائشة فقالت
()1
()2
()3

تهذيب األسماء (َّ )14/2
للنووي ،أوليات الفاروق للقرشي ص (.)24
نسب قريش للزبيري ص (.)347
أوليات الفاروق ِّ
السياسية ص (.)22

()4

المصدر السابق نفسه.

()5

البداية و ِّ
النهاية (.)144/7

()6

المصدر السابق نفسه.

()7
()8

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
للسلمي ص (.)7
النهاية ،خالفة عمر ُّ
المصدر السابق نفسه.
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ُّأم كلثوم :ل حاجة ل فيه ،فقالت عائشة :أترغبني عن أمري املؤمنني ؟ قالت :نعم ،إِّنَّه خشن
علي بن
العيش ،فأرسلت عائشة إِّىل عمرو بن العاص ،فصدَّه عنها ،ودلَّه على أم كلثوم بنت ِّ
أيب طالب ،من فاطمة بنت رسول هللا(ﷺ) ،وقال :تعلق منها بسبب من رسول هللا(ﷺ)،
فزوجه إِّ ََّيها ،فأصدقها عمر  -رضي هللا عنه  -أربعني ألفا ،فولدت له
فخطبها من ٍ
علي َّ
()1
وتزوج َُليَة امرأة من اليمن ،فولدت له عبد الرَحن األصغر ،وقيل :األوسط.
زيدا ،ورقيَّة َّ ،
اقدي :هي ُّأم ولد ،وليست ٍ
بزوجة(.)2
وقال الو ُّ

اقدي :وهي أصغر ولده(.)3
قالوا :وكانت عنده فكيهة ُّأم ولد ،فولدت له زينب؛ قال الو ُّ
فجملة أولده  -رضي هللا عنه  -ثلثة عشر ولدا ،وهم :زيد األكرب ،وزيد األصغر،
الرَحن األصغر ،وعبيد
الرَحن األوسط ،وعبد َّ
الرَحن األكرب ،وعبد َّ
وعاصم ،وعبد هللا ،وعبد َّ
تزوجهن
هللا ،وعياض ،وحفصة ،ورقيَّة ،وزينب ،وفاطمة رضي هللا عنهم .وجمموع نسائه الليت
َّ
يف اجلاهليَّة و ِّ
اإلسلم ُمَّن طلَّ َق ُه َّن ،أو مات عنهن سبع(.)4
اإلجناب ،و ِّ
يتزوج من أجل ِّ
اإلكثار من ِّ
الذريَّة ،فقد قال رضي هللا
وكان رضي هللا عنه َّ
عنه :ما ايت النِّساء للشَّهوة ،ولول الولد؛ ما ابليت أل أرى امرأةا بعيين(.)5
وقال رضي هللا عنه :إِِّّين ألُكره نفسي على اجلماع رجاء أن خيرج هللا ِّ
مين نسمةا تسبِّحه،

()1

الكامل في التَّاريخ (.)212/2

()2

تاريخ األمم والملوك َّ
للطبري (.)191/5

()3

المصدر السابق نفسه (.)192 /5

()4
()5

البداية و ِّ
النهاية (.)144/7

َّ
بكر ،وعمر برواية البالذري تحقيق َّ
الشيخان أبو ٍ
الدكتور ِّإحسان صدقي ص (.)227
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وتذكره(.)1
رابعا :حياته يف اجلاهليَّة:
أمضى عمر يف اجلاهلية شطرا من حياته ،ونشأ كأمثاله من أبناء قريش ،وامتاز عليهم
أبنَّه كان ُمَّن تعلَّموا القراءة ،وهؤلء كانوا قليل ينجدا( ،)2وقد َحل املسؤوليَّة صغريا ،ونشأ

الرتف ،ول مظاهر الثَّروة ،ودفعه أبوه اخلطَّاب يف
نشأ اة غليظةا شديد اة ،مل يعرف فيها ألوان َّ
ٍ
غلظة وقسوةٍ إِّىل املراعي يرعى إِّبله ،وتركت هذه املعاملة القاسية من أبيه أثرا سيئا يف نفس

الرَحن بن حاطب ِّ
حيدثنا عن
فظل يذكرها طيلة حياته ،فهذا عبد َّ
عمر  -رضي هللا عنه َّ -

ذلك ،فيقول :كنت مع عمر بن اخلطاب بضجنان( ،)3فقال :كنت أرعى للخطَّاب هبذا
()4

َّ
وألن هذه الفرتة

املكان ،فكان فظا غليظا ،فكنت أرعى أحيانا ،وأحتطب أحيانا...
كانت قاسيةا يف حياة عمرِّ ،فإنَّه كان يكثر من ذكرهاِّ ،
فيحدثنا سعيد بن املسيِّب رَحه هللا

حج عمر ،فلما كان بضجنان قال :ل إِّله إِّل هللا العلي العظيم ،املعطي ما شاء ،ملن
قائلاَّ :
شاء ،كنت أرعى إِّبل اخلطاب هبذا الوادي ،يف ِّمد َرعة صوف ،وكان فظا ،يتعبين إِّذا عملت،
ويضربين إِّذا قصرت ،وقد أمسيت ليس بيين وبني هللا أحد ،مثَّ َتثَّل:
ل َش ـ ـ ــيءَ ُمَّـ ـ ــا تَـ ـ ـ ـ َـرى تَـبـ َق ـ ـ ــى بَ َش َ
اش ـ ـ ــتُهُ
َمل تُـغ ـ ـ ـ ـ ِّـن َع ـ ـ ـ ــن ُهرُم ـ ـ ـ ـ ـ ٍز يوم ـ ـ ـ ـ ـا َخزائِّنُ ـ ـ ـ ــه

يَـبـ َقـ ـ ـ ــى ِّ
الولَـ ـ ـ ـ ُـد
اإللـ ـ ـ ــهُ ويُـ ـ ـ ــرَدى املـ ـ ـ ـ ُ
ـال و َ
َ
واخلُل ـ َـد قَ ــد َح َاولَ ــت ع ــاد فَ َم ــا َخلَ ـ ُـدوا

()1

فرائد الكالم للخلفاء الكرام ،قاسم عاشور ص (.)112

()2

اإلدارة ِّ
ِّ
اإلسالميَّة في عهد عمر بن الخطاب ،فاروق مجدالوي ص (.)90

()3

ضجنان :جبل على مسيرة بريد من َّ
مكة ،وقيل :على مسافة  25كم.

()4

الدكتور عاطف لماضة :صحيح ِّ
أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( ،)268/52طبقات ابن سعد ( ،)266/3وقال ُّ
اإلسناد.
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ِّ
َيح لَـ ـ ـ ـ ــهُ
َول ُس ـ ـ ـ ـ ـلَي َما َن إذ َِّـ ـ ـ ـ ـ ِّـري الـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُ
ـوك الَّـ ـ ـ ـ ِّـيت َكانَـ ـ ـ ــت نَو ِّاهلُ َه ـ ـ ـ ــا
أَي ـ ـ ـ ـ َـن املل ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
ِّ
ـك م ـ ـ ــورود بِّـ ـ ـ ـلَ َك ـ ـ ـ ِّـذ ٍ
ب
َحو َ
ضـ ـ ـ ـا ُهنَال ـ ـ ـ َ َ ُ

ِّ ِّ
ِّ
يم ـ ـ ـ ــا بَـيـنَـ َه ـ ـ ـ ــا بـُ ـ ـ ـ ـ ُـرُد
ـس َواجل ـ ـ ـ ـ ُّـن ف َ
َواإلن ـ ـ ـ ـ ُ
ِّمـ ـ ـ ــن ُكـ ـ ـ ـ ِّـل أ ٍ
َوب إِّلَيـ َهـ ـ ـ ــا َراكِّـ ـ ـ ــب يَِّفـ ـ ـ ـ ُـد
لبـ ـ ـ ـ َّـد ِّمـ ـ ـ ــن ِّورِّدهِّ يوم ـ ـ ـ ـا َك َمـ ـ ـ ــا َوَرُدوا

()1

ٍ
خلالت له
وحده ،بل كان يرعى
ومل يكن ابن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يرعى ألبيه َ
ٍ
نفسه يوما وهو
من بين خمزوم ،وذكر لنا ذلك عمر  -رضي هللا عنه  -نفسه حني حدَّثته ُ
أمري املؤمنني :أنَّه أصبح أمريا للمؤمنني فمن ذا أفضل منه ...ولكي يُ ِّ
عرف نفسه قدرها  -كما
ٍ
خلالت له من بين
ظن  -وقف يوم ا بني املسلمني يعلن :أنَّه مل يكن إِّل راعي غنم ،يرعى
َّ

ٍ
فلما
حممد بن عمر املخزومي عن أبيه :ندى عمر بن اخلطاب َّ
ابلصلة جامعةاَّ ،
خمزوم .يقول َّ
كربوا ،صعد املنرب ،فحمد هللا ،وأثىن عليه مبا هو أهله ،وصلَّى على نبيِّه
اجتمع النَّاس ،و َّ
خالت من بين ٍ
ٍ
خمزوم،
السلم  -مثَّ قال :أيُّها الناس ! لقد رأيتين أرعى على
 عليه َّالصلة و َّ

أي يوم !! مثَّ نزل ،فقال له عبد
فيقبضن ل قبضةا من التَّمر ،أو َّ
فأظل يومي ،و َّ
الزبيبُّ ،
ت  -فقال :وحيك
الرَحن بن عوفَ :ي أمري املؤمنني ! ما زدت على أن َّ
َّ
قمأت نفسك  -عب َ

َي بن عوف !! إِِّّين خلوت ،فحدَّثتين نفسي ،قالت :أنت أمري املؤمنني ،فَ َمن ذا أفضل
أعرفها نفسها .ويف رو ٍ
منك؟! فأردت أن ِّ
اية :إِِّّين وجدت يف نفسي شيئا ،فأردت أن أطأطئ
منها(.)2
الرعي  -الَّيت لزمت عمر بن اخلطَّاب يف َّ
شكَّ :
مكة قبل أن
ول َّ
أن هذه احلرفة َّ -
ٍ
يدخل ِّ
َّحمل ،واجللد ،وشدَّة البأس ،ومل يكن رعي
اإلسلم قد أكسبته
كقوة الت ُّ
صفات مجيلةاَّ ،
()1

الفاروق مع َّ
النبي ،د .عاطف لماضة ص ( ،)5نقله عن ابن عساكر (.)269/52

()2

َّ
الطبقات الكبرى البن سعد ( )293/3وله شواهد ِّ
تقويه.
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الغنم هو شغل ابن اخلطاب يف جاهليته( ،)1بل حذق من أول شبابه ألوانا من رَيضة البدن،
()2
وتذوق ِّ
يهتم بتاريخ قومه
فحذق املصارعة ،وركوب اخليل ،والفروسيَّةَّ ،
الشعر ،ورواه  ،وكان ُّ
وشؤوْنم ،وحرص على احلضور يف أسواق العرب الكربى ،مثل (عكاظ) و(جمنَّة) و(ذي
اجملاز) واستفاد منها يف التِّجارة ،ومعرفة اتريخ العرب ،وما حدث بني القبائل من وقائع،
ومفاخرات ،ومنافرات ،حيث تُعرض تلك األحداث يف إِّطار ااث ٍر أدبيَّة ،يتناوَلا كبار األدابء
العريب عرضا دائم احلركة،
ابلنَّقد على مرأى ،ومسمع من مأل القبائل وأعياْنا ُمَّا جعل التَّاريخ َّ
ل ينسدل عليه ستار النِّسيان ،ورَّمبا تطاير شرر احلوادث ،فكانت احلرب ،وكانت عكاظ
ٍ
 َّحروب أربعِّ ،مسيت حروب الفجار(.)3
ابلذات  -سببا مباشرا يف

واشتغل عمر  -رضي هللا عنه  -ابلتِّجارة وربح منها ما جعله من أغنياء َّ
مكة ،وكسب
معارف ِّ
متعددةا من البلد اليت زارها للتِّجارة ،فرحل إىل الشَّام صيف ا ،وإِّىل اليمن شتاءا(،)4
احتل مكانةا ابرزاة يف اجملتمع ِّ
ٍ
فع ٍال يف أحداثه ،وساعده اتريخ
املك ِّي اجلاهلي ،وأسهم
بشكل َّ
و َّ
()5
أجداده اجمليد ،فقد كان جدُّه نُفيل بن عبد َّ
العزى حتتكم إِّليه قريش يف خصوماهتا  ،فضلا
عن َّ
أن جدَّه األعلى كعب بن لؤي كان عظيم القدر والشَّأن عند العرب ،فقد َّأرخوا بسنة

()6
املهمة الَّيت أكسبته خرباة،
وفاته إِّىل عام الفيل  ،وتوارث عمر عن أجداده هذه املكانة َّ
ودرايةا ،ومعرفةا أبحوال العرب وحياهتم ،فضلا عن فطنته ،وذكائه ،فلجؤوا إِّليه يف ِّ
فض

()1

الفاروق مع َّ
النبي ص (.)6

()2

اإلدارة ِّ
اإلسالمي العام ،علي حسن ِّإبراهيم ص (ِّ ،)226
التَّاريخ ِّ
اإلسالميَّة في عهد عمر بن الخطاب ص (.)90

()3

عمر بن الخطاب ،حياته ،علمه ،أدبه ،د .علي أحمد الخطيب ص (.)153

()4

عمر بن الخطاب ،د .محمد أحمد أبو َّ
النصر ص (.)17

()5

الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ،د .العاني ص (.)16

()6

تاريخ خليفة بن خياط ( )7/1نقالً عن د .العاني ص (.)16
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خصوماهتم ،يقول ابن سعد « :إِّ َّن عمر كان يقضي بني العرب يف خصوماهتم قبل
ِّ
اإلسلم»(.)1
قوي
وكان  -رضي هللا عنه  ،-رجلا حكيما ،بليغا ،حصيفا ،قوَيا ،حليما ،شريفاَّ ،
احلجة ،واضح البيانُ ،مَّا َّأهله ألن يكون سفريا لقريش ،ومفاخرا ،ومنافرا َلا مع القبائل(،)2
َّ
قال ابن اجلوزي :كانت ِّ
السفارة إِّىل عمر بن اخلطَّاب؛ إِّن وقعت حرب بني قريش وغريهم
بعثوه سفريا ،أو نفرهم منافر ،أو فاخرهم مفاخر ،بعثوه منافرا ،ومفاخرا ،ورضوا به ،رضي هللا
عنه(.)3
ٍ
وكان يدافع عن ِّ
عادات ،وعبادات ،ونظم ،وكانت له طبيعة
كل ما ألفته قريش من
يشتد يف ِّ
خملصةِّ ،عله يتفاىن يف ِّ
عما يؤمن به ،وهبذه الطَّبيعة الَّيت جعلته ُّ
عما
الدفاع َّ
الدفاع َّ
يهز هذا ِّ
يؤمن به قاوم عمر ِّ
الدين اجلديد النِّظام
اإلسلم يف َّأول الدَّعوة ،وخشي عمر أن َّ
استقر ،والَّذي جيعل َّ
ملكة بني العرب مكانا خاصا ،ففيها البيت الَّذي ُحيَ ُّج إِّليه،
املكي الَّذي َّ

ٍ
خاص ٍة عند العرب ،والَّذي صار َّ
الروحيَّة ،وثروهتا
والَّذي جعل قريش ا ذات
مكانة َّ
ملكة ثروهتا ُّ
مكة هذا ِّ
ِّ
املاديَّة ،فهو سبب ازدهارها ،وغىن سراهتا ،وَلذا قاوم سراةُ َّ
الدين ،وبطشوا

ابملستضعفني من معتنقيه ،وكان عمر من ِّ
أشد أهل َّ
مكة بطشا هبؤلء املستضعفني(.)4

السوط من يده ،فتوقَّف إِّعياءا،
ظل يضرب جاريةا أسلمتَّ ،
حَّت أعيت يداه ،ووقع َّ
ولقد َّ

()1

الخليفة الفاروق ،د .العاني ص (..)16

()2

المصدر السابق نفسه.

()3

مناقب عمر ص (.)11

()4

الفاروق عمر ،عبد الرَّحمن َّ
الشرقاوي ص (.)8
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ومر أبو بكر ،فراه ِّ
يعذب اجلارية ،فاشرتاها منه ،وأعتقها(.)1
َّ
لقد عاش عمر يف اجلاهلية وسرب أغوارها ،وعرف حقيقتها ،وتقاليدها ،وأعرافها ،ودافع
بكل ما ميلك من َّقوةٍ ،ولذلك ملا دخل يف ِّ
عنها ِّ
اإلسلم؛ عرف مجاله ،وحقيقتهَّ ،
وتيقن
َّ
الفرق اَلائل بني اَلدى والضَّلل ،والكفر و ِّ
اإلميان ،و ِّ
احلق والباطل ،ولذلك قال قولته
اإلسلم عروة عروة؛ إِّذا نشأ يف ِّ
ض عُرا ِّ
اإلسلم َمن ل يعرف اجلاهليَّة(.)2
املشهورة :إََِّّّنا تُـنـ َق ُ

***

()1

المصدر السابق نفسه.

()2

الفتاوى ( ،)36/15فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص (.)144
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املبحث الثَّاين  :إسالمه وهجرته
أولا :إِسالمه:
كان َّأول شعاعة من نور ِّ
بلدهن،
اإلميان لمست قلبه ،يوم رأى نساء قريش يرتك َن
َّ
بلد ٍ
ويرحلن إِّىل ٍ
بلدهن ،بسبب ما لقني منه ومن أمثالهَّ ،
فرق قلبُه ،وعاتبه ضمريه،
بعيد عن
َّ
َ

يكن يطمع َن أن يسمع َن منه مثلها(.)1
أمسعهن الكلمة الطَّيبة الَّيت مل َّ
َلن ،و َّ
فرثى َّ

حَّت وقف
قالت ُّأم عبد هللا بنت حنتمة :ملَّا كنَّا نرحتل مهاجرين إِّىل احلبشة؛ أقبل عمر َّ
علي ،وكنا نلقى منه البلء ،واألذى ،والغلظة علينا ،فقال ل :إِّنَّه النطلق َي َّأم عبد هللا ؟
َّ
حَّت جيعل هللا لنا فرجا .فقال
قلت :نعم ،وهللا لنخرجن يف أرض هللا ! اذيتمون ،وقهرَتونَّ ،
عمر :صحبكم هللا ! ورأيت منه رقَّةا مل أرها ُّ
فلما جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب يف
قطَّ .
بعض حاجته ،وذكرت له ذلك ،فقال :كأنَّك قد طمعت يف إِّسلم عمر ؟ قلت له :نعم،

َحار اخلطَّاب(.)2
فقال :إِّنَّه ل يسلم َّ
حَّت يسلم ُ
فأي ٍ
لقد أتثَّر عمر من هذا املوقف ،وشعرَّ :
بلء يعانيه
أن صدره قد أصبح ضيق ا حرج ا؛ ُّ
أتباع هذا ِّ
القوة اخلارقة ؟
سر تلك َّ
الرغم من ذلك صامدون ! ما ُّ
الدين اجلديد ،وهم على َّ
وشعر ابحلزن ،وعصر قلبَه األمل ( ،)3وبعد هذه احلادثة بقل ٍيل أسلم عمر -رضي هللا عنه -
السبب األساسي يف إِّسلمه ،فقد دعا له بقوله:
وبسبب دعوة رسول هللا(ﷺ) ،فقد كانت َّ

اإلسلم ِّ
أعز ِّ
الرجلني إِّليك :أبيب ِّ
بعمر بن اخلطَّاب ».
« اللهم َّ
أبحب َّ
جهل بن هشام ،أو َ
()1

أخبار عمرَّ ،
الطنطاويَّان ص (.)12

()2

الصحابة لإلمام أحمد (ِّ )341/1إسناد حسن.
سيرة ابن هشام ( ،)216/1فضائل َّ

()3

الفاروق عمر ص (.)9
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قال :وكان أحبَّهما إِّليه عمر(.)1
وقد ساق هللا األسباب ِّإلسلم عمر  -رضي هللا عنه  -فعن عبد هللا بن عمر  -رضي
ٍ
لشيء ُّ
يظن ،بينما
هللا عنهما  -قال :ما مسعت عمر
قط يقول :إِِّّين ألظنُّه كذا إِّل كان كما ُّ

مر به رجل مجيل ،فقال عمر :لقد أخطأ ِّ
ظين ،أو إِّ َّن هذا على دينه يف
عمر جالس إِّذ َّ

فدعي له ،فقال له ذلك .فقال :ما رأيت
علي َّ
ابلرجل ! ُ
اجلاهليَّة ،أو لقد كان كاهنهمَّ ،
كاليوم استُقبل به رجل مسلم .قالِّ :
فإين أعزم عليك إِّل ما أخربتين.
قال :كنت كاهنهم يف اجلاهليَّة.
السوق جاءتين أعرف
قال :فما أعجب ما جاءتك به ِّجنِّيَّـتُك ؟ قال :بينما أن يوما يف ُّ

اجلن ،وإِّبلسها( ،)2وأيسها من بعد إِّنكاسها( ،)3وحلوقها
فيها الفزع ،فقالت :أمل تر َّ
ابلقلص ،وأحلسها(.)4
قال عمر :صدق ،بينما أن نئم عند اَلتهم؛ إِّذ جاء رجل ٍ
بعجل ،فذحبه ،فصرخ به

صارخ  -مل أمسع صارخا ُّ
قط َّ
أشد صواتا منه  -يقولَ :ي جليح( !)5أمر جنيح ،رجل فصيح،

حَّت أعلم ما وراء هذا ،مثَّ ندىَ :ي جليح!
يقول :ل إِّله إِّل هللا .فوثب القوم ،قلت :ل أبرح َّ

()6
نب(.)7
هذا
:
قيل
أن
أمر جنيح ،رجل فصيح ،يقول :ل إِّله إِّل هللا .فقمت ،فما نشبنا
ٌّ
()1

وصححه األلباني ،صحيح ِّ
ِّ
الترمذي (.)2907
رمذي ( )3682المناقب،
َّ
الت ُّ

()2

ِّإبالسها :المراد به اليأس َّ
ضد الرَّجاء.

()3

ِّ
اإلنكاس :االنقالب.

()4

القالص :جمع ُقُلص ،وهي الفتيَّة من ِّ
النياق ،واألحالس :ما يوضع على ظهور ِّ
اإلبل.

()5

يا جليح :معناه الوقح المكافح بالعداوة.

()6

ٍ
فما نشبنا :أي :لم َّ
أن َّ
بشيء من األشياء حتَّى سمعناَّ :
بي قد خرج.
نتعلق
الن َّ

()7

البخاري رقم (.)3866
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وقد ورد يف سبب إِّسلم الفاروق  -رضي هللا عنه  -الكثري من ِّ
الرواَيت ،ولكن ابلنَّظر
يصح( ،)1ومن خلل ِّ
الرواَيت الَّيت ذكرت يف
إِّىل أسانيدها من النَّاحية احلديثيَّة؛ فأكثرها ل ُّ
الصدع به إِّىل عناوين ،منها:
كتب السرية ،والتَّاريخ ميكن تقسيم إِّسلمه ،و َّ
 -1عزمه على قتل رسول هللا:
أي ٍ
حممدا ؟
كانت قريش قد اجتمعت فتشاورت يف أمر الن ِّ
رجل يقتل َّ
َّب(ﷺ) ،فقالواُّ :

فقال عمر بن اخلطَّاب :أن َلا ،فقالوا :أنت َلا َي عمر ! فخرج يف اَلاجرة ،يف يوم شديد
ِّ
ِّ
وعلي ،وَحزة
احلر ،متوشحا سيفه ،يريد رسول هللا ورهطا من أصحابه ،فيهم :أبو بكرٌّ ،
 رضي هللا عنهم  -يف ٍرجال من املسلمني ُمَّن كان أقام مع رسول هللا(ﷺ) َّ
مبكة ،ومل خيرج
الصفا.
فيمن خرج إِّىل أرض احلبشة ،وقد ذكروا لهَّ :أْنم اجتمعوا يف دار األرقم يف أسفل َّ
الصاىبء؛ الَّذي َّفرق
َّحام .فقال :أين تريد َي عمر ؟! قال :أريد هذا َّ
فلقيه نـُ َعيم بن عبد هللا الن َّ
أمر قريشَّ ،
وسفه أحلمها ،وعاب دينها ،وسب اَلتها ،فأقتله .قال له نـُ َعيم :لبئس املمشى

ففرطت ،وأردت هلكة بين ٍ
عدي،
غرتك نفسك من نفسكَّ ،
مشيت َي عمر ! ولقد وهللا َّ
حَّت علت
حممدا ؟ فتحاوراَّ ،
أترى بين عبد مناف اتركيك َتشي على األرض ،وقد قتلت َّ
فلما رأى
أصوا ُهتما ،فقال عمر :إِِّّين ألظنُّك قد صبوت ،ولو أعلم ذلك؛ لبدأت بكَّ ،

َّحام :أنَّه غري ُمنـتَ ٍه؛ قالِّ :فإِّين أخربكَّ :
أن أهليك ،وأهل ختَنك قد أسلموا ،وتركوك ،وما
الن َّ
فلما مسع مقالته؛ قال :وأيُّهم؟ قال :ختَـنُك ،وابن ِّ
عمك،
أنت عليه من ضللتكَّ .
َ
ُ

()1

ص حيح التَّوثي ق ف ي س يرة وحي اة الف اروق ص ( ،)23وق د ذك ر ِّ
الرواي ات َّالت ي ذك ر منه ا ِّإس الم عم ر ،وخرَّجه ا ،وحك م عل ى
أسانيدها.

26

وأختُك(.)1
 -2مدامهة عمر بيت أخته ،وثبات فاطمة بنت اخلطَّاب أمام أخيها:
ملا مسع عمرَّ :
فلما قرع
أن أخته ،وزوجها قد أسلما؛ احتمله الغضب ،وذهب إِّليهماَّ ،
َّ
حس
الباب؛ قال :من هذا ؟ قال :ابن اخلطَّاب .وكان يقرأان كتاابا يف أيديهماَّ ،
فلما مسعا َّ

فلما دخل ،ورأته أخته؛ عرفت الشََّّر
عمر؛ قاما مبادرين فاختبأ ،ونسيا َّ
الصحيفة على حاَلاَّ ،
الصوت اخلفي ،الَّذي
الصحيفة حتت فخذها .قال :ما هذا اَلَيـنَ َمة ،و َّ
يف وجهه ،فخبَّأت َّ
مسعته عندكم ؟ « وكان يقرأان طه » فقال :ما عدا حديثا حتدَّثناه بيننا .قال :فلعلَّكما قد
احلق يف غري دينك ؟ فوثب عمر على ختنه
صبوَتا ؟ فقال له ختنه :أرأيت َي عمر ! إِّن كان ُّ

ٍ
ٍ
سعيد ،وبطش بلحيته ،فتواثبا ،وكان قوَيا شديدا ،فضرب
بسعيد األرض ،ووطئه وطئ ا ،مثَّ

فدمى وجهها،
جلس على صدره ،فجاءت أخته ،فدفعته عن زوجها ،فنفحها نفحةا بيدهَّ ،
فقالت ،وهي َغضبَ :ي عدو هللا ! أتضربين على أن ِّ
أوحد هللا ؟ قال :نعم ! قالت :ما كنت
َ
فاعلا فافعل ،أشهد أن ل إِّله إِّل هللا و َّ
حممدا رسول هللا ،لقد أسلمنا على رغم أنفك !
أن َّ
الصحيفة؛ الَّيت
فلما مسعها عمر ندم ،وقام عن صدر زوجها ،فقعد ،مثَّ قال :أعطوين هذه َّ
َّ
عندكما فأقرأها ،فقالت أخته :ل أفعل ! قال :وحيك قد وقع يف قلب ما قلت ،فأعطنيها
حَّت حترزيها حيث شئت .قالت :إِّنَّك رجس
أنظر إِّليها ،وأعطيك من املواثيق أل أخونك َّ
توضأ فخرج عمر؛ ليغتسل،
فـ ـ ـ ـ ﴿لَ َميَ ُّسهُ إِّلَّ ال ُمطَ َّهُرو َن﴾ [الواقعة ]79 :فقم ،فاغتسل ،أو َّ
الصحيفة ،وكان فيها طه ،وسور أخرى ،فرأى فيها:
ورجع إِّىل أخته ،فدفعت إِّليه َّ
()1

سيرة ابن هشام ( )343/1فيه انقطاع َّ
الطبقات البن سعد ( )267/3عن القاسم ب ن عمم ان البص ري ع ن أن ٍ
عيف،
س ،والقاس م ض ٌ

وقد َّ
الصحابة ِّ
حقق ِّ
لإلمام أحمد بن حنبل (.)342/1
الروايات الدكتور
محمد عباس في تحقيقه لكتاب فضائل َّ
وصي هللا َّ
ُّ
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الرحيم
الرَحن َّ
بسم هللا َّ
الرحيم؛ ذُ ِّعَر ،فألقى الصحيفة من يده ،مثَّ رجع إِّىل نفسه فأخذها ِّفإذا
َّ
ابلرَحن َّ
مر َّ
فلما َّ
ك ال ُقرآ َن لِّتَش َقى  إَِّّل تَذكَِّرةا لِّ َمن َخي َشى  تَ ِّنز ايل ُِّمَّن
َنزلنَا َعلَي َ
فيها﴿ :طه  َما أ َ
السماو ِّ
السماو ِّ
ات
ات العُلَى  َّ
َخلَ َق األَر َ
الرَحَا ُن َعلَى ال َعر ِّش استَـ َوى  لَهُ َما ِّيف َّ َ َ
ض َو َّ َ َ
ض وما بـيـنَـهما وما َحتت الثـَّرى  وإِّن َِّهر ِّابل َقوِّل فَِّإنَّه يـعلَم ِّ
ِّ
السَّر َوأَخ َفى
َ
َ
َُ ُ
َوَما يف األَر ِّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
اَّلل لَ إِّلَهَ إِّلَّ ُهو لَهُ األَمسَاء احلُس َىن﴾ [طه.]8 - 1 :
 َُّ
ُ
َ
فلما بلغ إِّىل قوله تعاىل﴿ :إِّنَِّّين
فعظمت يف صدره .فقالِّ :من هذا َّفرت قريش ؟ مثَّ قرأَّ .
الصلَةَ لِّ ِّذك ِّري  إِّ َّن ال َّس ِّ
اد أُخ ِّف َيها لِّتُجَزى
أ ََن َّ
اَّللُ لَ إِّلَهَ إِّلَّ أ ََن فَاعبُدِّين َوأَقِِّّم َّ
اعةَ آتيَة أَ َك ُ
َ
ُك ُّل نَـف ٍ ِّ
ك َعنـ َها َمن لَ يـُؤِّم ُن ِّهبَا َواتـَّبَ َع َه َواهُ فََرتَدى﴾
ص َّدنَّ َ
س مبَا تَس َعى  فَلَ يَ ُ
حممد(.)1
[طه .]16- 14 :قال :ينبغي ملن يقول هذا أل يـُعبَ َد معه َغريُه ،دلُّوين على َّ
 -3ذهابه لرسول هللا وإِعالن إِسالمه:
فلما مسع خبَّاب  -رضي هللا عنه  -ذلك؛ خرج من البيت ،وكان خمتفيا ،وقال :أبشر َي
َّ

عمر ! ِّفإِّين أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول هللا(ﷺ) يوم ِّ
اللهم أعز
اإلثننيَّ « :

اإلسلم ِّ
ِّ
الرجلني إِّليك :أبيب جهل بن هشام ،أو بعمر بن اخلطَّاب »(.)2
أبحب هذين َّ

فلما عرفوا منه ِّ
الصفا.
الصدق؛ فقالوا :هو يف أسفل َّ
قال :دلُّوين على مكان رسول هللاَّ ،

فلما
فأخذ عمر سيفه ،فتوشَّحه ،مثَّ عمد إِّىل رسول هللا وأصحابه ،فضرب عليهم البابَّ ،
()1
()2

الصحابة ِّ
لإلمام أحمد (.)344/1
فضائل َّ

سبق تخريجه ،عمر بن الخطابَّ ،
الطنطاويان ص (.)117
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مسعوا صوته؛ َوجلوا ،ومل جيرتىء أحد منهم أن يفتح له ،ملا قد علموا من شدَّته على رسول

وج َل القوم قال :ما لكم ؟ قالوا :عمر بن
هللا(ﷺ)َّ ،
فلما رأى َحزة  -رضي هللا عنه َ -
اخلطَّاب! قال :عمر بن اخلطَّاب ؟ افتحوا لهِّ ،فإن يرد هللا به خريا ،يُسلم ،وإِّن يرد غري ذلك

حَّت أدخله على رسول
يكن قتله علينا هينا ،ففتحوا ،وأخذ َحزة ،ورجل اخر بعضديه َّ
هللا(ﷺ) ،فقال :أرسلوه( ،)1وْنض إِّليه رسول هللا(ﷺ) ،وأخذ حبجزته( ،)2وجبمع ردائه مثَّ

حَّت يُنزل
جبذه َجب َذة شديدةا ،وقال « :ما جاء بك َي بن اخلطاب ؟ وهللا ما أرى أن تنتهي َّ
هللا بك قارعة » ،فقال له عمرَ :ي رسول هللا ! جئتك اُؤمن ابهلل ،ورسوله ،ومبا جئت به من
فكرب رسول هللا(ﷺ) ،فعرف أهل البيت من أصحاب رسول هللا َّ
أن عمر قد
عند هللا ! قالَّ :
عزوا يف أنفسهم حني أسلم عمر مع
فتفرق أصحاب رسول هللا من مكاْنم ،وقد ُّ
أسلمَّ ،
إِّسلم َحزة بن عبد املطلب ،وعرفواَّ :أْنما سيمنعان رسول هللا ،وينتصفون هبما من
ع ِّ
دوهم(.)3
وحتمله ِ
الصدع َّ
الصعاب يف سبيلها:
 -4حرص عمر على َّ
ابلدعوةُّ ،
خلص متناهٍِّ ،
وعمل على أتكيد ِّ
دخل عمر يف اإلسلم إبِّ ٍ
اإلسلم ِّ
بكل ما أويت من َّقوةٍ،
َ

وقال لرسول هللا(ﷺ)َ :ي رسول هللا ! ألسنا على ِّ
احلق إِّن متنا ،وإِّن حيينا ؟ قال(ﷺ):
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ففيم الختفاء ؟
«بلى ،والذي نفسي بيده إنَّكم على احلق ،إن متم ،وإن حييتم » .قالَ :
والذي بعثك ِّ
خرجن ! وكان الرسول(ﷺ) (على ما يبدو) قد رأى أنَّه قد ان األوان
ابحلق لَتَ َّ
أن الدَّعوة قد غدت قويَّةا تستطيع أن تدفع عن نفسها ،فأذن ِّ
ِّ
لإلعلن ،و َّ
ابإلعلن،

()1

أخبار عمرَّ ،
الطنطاويان ص (.)18

()2

السراويل و ِّ
حجز ِّ
اإلزار ،لسان العرب (.)332/5
اإلنسان :معقد َّ

()3

الصحابة ِّ
لإلمام أحمد (.)344/1
فضائل َّ
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وخرج(ﷺ) يف َّ
صفني ،عمر يف أحدمها ،وَحزة يف الخر ،وَلم كديد ككديد الطَّحني(،)1
حَّت دخل املسجد ،فنظرت قريش إِّىل عمر ،وَحزة ،فأصابتهم كابة مل تصبهم ُّ
قط ،ومسَّاه
َّ
رسول هللا(ﷺ) ٍ
يومئذ :الفاروق(.)2
أعز هللا ِّ
اإلسلم واملسلمني إبِّسلم عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فقد كان
لقد َّ
رجلا ذا شكيمة ،ل يرام ما وراء ظهره ،وامتنع به أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،وحبمزة(.)3
حَّت صلَّى عند
وحتدَّى عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -مشركي قريش ،فقاتلهم َّ
الكعبة( ،)4وصلَّى معه املسلمون ،وحرص عمر  -رضي هللا عنه  -على أذيَّة أعداء الدَّعوة
كل ما ميلك .ونرتكه ِّ
ب ِّ
حيدثنا عن ذلك بنفسه .قال رضي هللا عنه :كنت ل أشاء أن أرى
رجلا من املسلمني ،فذهبت إِّىل خال أيب جهل  -وكان شريفا فيهم  -فقرعت عليه الباب،

ل ،فقلت :أعلمت ِّأين قد صبوت ؟ قال:
فقالَ :من هذا ؟ قلت :ابن اخلطَّاب .فخرج إِّ َّ
فعلت ؟ قلت :نعم ! قال :ل تفعل ! قلت :بلى ! قال :ل تفعل ! مثَّ دخل ،وأجاف الباب
رده) دوين ،وتركين .قلت :ما هذا ٍ
بشيء .فذهبت إِّىل ٍ
رجل من أشراف قريش ،فقرعت
(أيَّ :
ل ،فقلت :أشعرت ِّأين صبوت ؟
عليه اببه ،فقيل :من هذا ؟ قلت :ابن اخلطَّاب ،فخرج إِّ َّ
قال :أفعلت ؟ قلت :نعم ! قال :ل تفعل ! ودخل ،فأجاف الباب دوين ،فقلت :ما هذا
ٍ
ِّ
سلمك ؟ قلت :نعم .قال :إذا جلس النَّاس يف
بشيء ،فقال ل رجلُّ :
أحتب أن يُعلَم إ ُ
الرجل (مجيل بن معمر اجلمحي) فجلست إِّىل جانبه ،وقلت:
احلِّج ِّر؛ جئت إِّىل ذلك َّ
()1
()2
()3
()4

الكديد :التُّراب َّ
غباره.
الناعمِّ ،فإذا ُوطىء؛ ثار ُ
الصفوة (.)104 ،103/1
حلية األولياء ( ،)40/1صفة َّ
َّ
الخطاب ص (.)27 ،26
الخليفة الفاروق عمر بن

للمحب َّ
ِّ
الرياض َّ
ِّ
الطبري.
النضرة ()257/1
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فلما جلس النَّاس يف احلجر؛ فعلت ذلك ،فقام فنادى أبعلى صوته:
أعلمت ِّأين صبوت ؟ َّ

ل النَّاس يضربونين ،وأضرهبم(.)1
إِّ َّن ابن اخلطَّاب قد صبأ .واثر إِّ َّ

ويف رواية عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :ملا أسلم عمر؛ مل تعلم قريش
َّ
َّ
أنقل للحديث ؟ قيل له :مجيل بن معمر اجلمحي .فخرج
إبِّسلمه ،فقالُّ :
أي أهل مكة ُ

كل ما رأيت ،ومسعت .فأاته،
إِّليه ،وأن معه ،أتبع أثره ،وأنظر ما يفعل ،وأن غلم أعقل َّ
جير رداءه ،وتبعه عمر،
فقالَ :ي مجيل ! إِِّّين قد أسلمت ،فوهللا ! ما َّ
رد عليه كلمةا؛ حَّت قام ُّ
حَّت إِّذا قام على ابب املسجد؛ صرخ أبعلى صوتهَ :ي معشر قريش !  -وهم
واتَّبعت أيبَّ ،
يف أنديتهم حول الكعبة  -أل إِّ َّن عمر بن اخلطاب قد صبأ .وعمر يقول ِّمن خلفه :كذب،
ولكنَّين أسلمت ،وشهدت أن ل إِّله إِّل هللا ،و َّ
حممدا عبده ورسوله .فثاروا إِّليه ،فوثب عمر
أن َّ

على عتبة بن ربيعة ،فربك عليه ،وجعل يضربه ،وأدخل إِّصبعيه يف عينيه ،فجعل عُتبة يصيح،

حَّت
يف َمن دن منهَّ ،
َّ
فتنحى النَّاس عنه ،فقام عمر جيعل ل يدنو منه أحد إِّل أخذ شر َ
أحجم النَّاس عنه ،واتبع اجملالس الَّيت كان جيلسها ابلكفر ،فأظهر فيها ِّ
اإلميان( ،)2وما زال
ُ
حَّت ركدت الشَّمس على رؤوسهم وفرت عمر ،وجلس ،فقاموا على رأسه ،فقال:
يقاتلهم َّ
افعلوا ما بدا لكم ،فوهللا لو كنَّا ثلمثئة ٍ
رجل؛ لرتكتموها لنا ،أو تركناها لكم .فبينما هم
كذلك؛ إِّذ جاء رجل عليه حلَّة حري ٍر ،وقميص ُم َوشَّى ،قال :ما ابلكم ؟ قالوا :ابن اخلطاب

أن بين ٍ
قد صبأ .قال :فَ َمه ؟ امرؤ اختار دينا لنفسه ،أتظنُّونَّ :
عدي يُسلمون إِّليكم
صاحبهم؟! َّ
رد عنك
الرجل َّ
فكأَّنا كانوا ثوابا انكشف عنه ،فقلت له ابملدينةَ :ي أبت ! َم ِّن َّ

()1
()2

شرح المواهب ( ،)320/1أخبار عمرَّ ،
الطنطاويَّان ص (.)19
الرياض َّ
ِّ
النضرة ص (.)319

31

القوم ٍ
السهمي(.)1
يومئذ ؟ قالَ :ي بين ! ذاك العاص بن وائل َّ
 -5أثر إِسالمه على َّ
الدعوة:
ٍ
أعزاة منذ أسلم عمر ،ولقد رأيتُنا،
قال عبد هللا بن
مسعود  -رضي هللا عنه  :-ما زلنا َّ
حَّت تركون،
فلما أسلم؛ قاتلهم َّ
وما نستطيع أن نطوف ابلبيت ،ونصلِّي؛ َّ
حَّت أسلم عمرَّ ،

فصلَّينا ،وطفنا( .)2وقال أيضا :كان إِّسلم عمر فتحا ،وكانت هجرته نصرا ،وكانت إِّمارته
فلما أسلم قاتلهم
رَحةا ،لقد رأيتُنا وما نستطيع أن نصلِّي ،ونطوف ابلبيت؛ َّ
حَّت أسلم عمرَّ ،
حَّت تركون نصلِّي( ،)3وقال صهيب بن سنان :ملا أسلم عمر بن اخلطَّاب ،ظهر ِّ
اإلسلم،
َّ
َّ
ودعي إِّليه علنيةا ،وجلسنا حول البيت حلقا ،وطُفنا ابلبيت ،وانتصفنا ُمَّن غلظ علينا،
ورددن عليه بعض ما أييت به(.)4
ولقد صدق يف عمر  -رضي هللا عنه  -قول القائل:
وق فَـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرق َعن ـ ـ ـ ـ ــواة
ـار َ
أَع ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين ب ـ ـ ـ ـ ــه ال َف ـ ـ ـ ـ ـ ُ

اإلميَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ابلس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِّ
ف بَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـني ال ُكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر و ِّ
ـان
َّ

ـلم بَـعـ ـ ـ ـ َـد َخ َفائِّـ ـ ـ ـ ِّـه
ُهـ ـ ـ ـ َـو أَظ َهـ ـ ـ ـ َـر اإلس ـ ـ ـ ـ َ

وَحم ـ ـ ـ ـ ـ ــا الظَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَم وابح ِّ
ابلكت َم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ََ
َ ََ َ

ِّ ()5

 -6اتريخ إِسالمه ،وعدد املسلمني يوم أسلم:
ُّبوة ،وهو ابن
السادسة من الن َّ
السنة َّ
أسلم عمر  -رضي هللا عنه  -يف ذي احلِّ َّجة من َّ
()1

الصحابة ِّ
لإلمام أحمد (ِّ )346/1إسناده حسن.
فضائل َّ

()2

حسن.
فضائل َّ
الصحابة (ِّ )344/1إسناده ٌ

()4

َّ
الصفوة (.)274/1
الطبقات الكبرى ( ،)269/3صفة َّ

()3
()5

َّ
الشيخان أبو ٍ
بكر ،وعمر برواية البالذري ص (.)141

نونية القحطاني ص (.)22
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سب ٍع وعشرين سنة( ،)1وكان إِّسلمه بعد إِّسلم َحزة  -رضي هللا عنه  -بثلثة َّأَيم( ،)2وكان
املسلمون ٍ
يومئذ تسعةا وثلثني ،قال عمر  -رضي هللا عنه  :-لقد رأيتين وما أسلم مع رسول

أعز ِّ
اإلسلم( .وروي):
فكملتهم أربعني ،فأظهر هللا دينه ،و َّ
هللا(ﷺ) إِّل تسعة وثلثون رجلاَّ ،

لكن عمر مل يكن يعرفهم
َّأْنم كانوا أربعني ،أو بضعة وأربعني رجلا ،وإِّحدى عشرة امرأ اة ،و َّ
كلَّهم؛ َّ
ألن غالب من أسلم كان خيفي إِّسلمه خوفا من املشركني ،ول سيَّما عمر ،فقد كان
لضعفهن(.)3
هبن
َّ
عليهم شديدا ،فذكر :أنَّه أكملهم أربعني ،ومل يذكر النِّساء؛ ألنَّه ل إِّعزاز َّ
اثني ا :هجرته:

ملا أراد عمر اَلجرة إِّىل املدينة؛ أىب إِّل أن تكون علنيةا ،يقول ابن عباس  -رضي هللا
َّ
علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-ما علمت َّ
أن أحدا من املهاجرين
عنهما  :-قال ل ُّ
هاجر إِّل ِّ
هم ابَلجرة؛ تقلَّد سيفهَّ ،
وتنكب قوسه،
متخفيا ،إِّل عمر بن اخلطابِّ ،فإنَّه ملَّا َّ
وانتضى يف يده أسهما ،واختصر عنزته( ،)4ومضى قبل الكعبة ،واملأل من قر ٍ
يش بفنائها،
متمكنا ،مثَّ أتى املقام ،فصلَّى ِّ
فطاف ابلبيت سبعا ِّ
متمكنا ،مثَّ وقف على احللق واحدةٍ،
واحدةٍ ،فقال َلم :شاهت الوجوه ،ل يُرغم هللا إِّل هذه املعاطس( ،)5من أراد أن تثكله ُّأمه،

علي  -رضي هللا عنه  :-فما تبعه
ويومت ولده ،أو ترمل زوجه؛ فليلقين وراء هذا الوادي ! قال ٌّ

أحد إِّل قوم من املستضعفني علَّمهم ،وأرشدهم ،ومضى لوجهه(.)6
()1
()2

تاريخ الخلفاء ص (.)137
أخبار عمرَّ ،
الطنطاويَّان ص (.)22

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

عنزته :العنزة عصا في قدر نصف الرُّمح ،وهي أطول من العصا ،وأقصر من الرُّمح.

()5
()6

المعاطس :األنوف.
خبر ال بأس به .انظر صحيح التَّوثيق في سيرة الفاروق ص (.)30
ٌ
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َّب(ﷺ) إِّليها،
وكان قدوم عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -إِّىل املدينة قبل مقدم الن ِّ
وكان معه َمن حلق به أهله وقومه ،وأخوه زيد بن اخلطَّاب ،وعمرو وعبد هللا ابنا سراقة بن
السهمي زوج ابنته حفصة ،وابن ِّ
عمه سعيد بن زيد ،وهو أحد
املعتمر ،وخنيس بن حذافة َّ
املبشرين ابجلنَّة ،وواقد بن عبد هللا التَّميمي ،حليف َلم ،وخول بن أيب خول ،ومالك
العشرة َّ
بن أيب خول ،حليفان َلم من بين عجل ،وبنو البكري ،وإَِّيس ،وخالد ،وعاقل ،وعامر،
وحلفاؤهم من بين سعد ابن ليث ،فنزلوا على رفاعة بن عبد املنذر يف بين عمرو بن عوف
ب ُقباء(.)1
يقول الرباء بن ٍ
عازب  -رضي هللا عنه َّ :-أول َمن قدم علينا مصعب بن عمري ،وابن أيب

وعمار بن َيسر ،مث قدم عمر بن اخلطَّاب
مكتوم ،وكان يُقرائن النَّاس ،فقدم بلل ،وسعدَّ ،
َّب(ﷺ) ،فما رأيت أهل املدينة فرحوا
يف عشرين نفرا من أصحاب الن ِّ
َّب(ﷺ) ،مثَّ قدم الن ُّ
ٍ
بشيء فرحهم برسول هللا(ﷺ) (.)2

ظل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يف خدمة دينه ،وعقيدته ابألقوال،
وهكذا َّ
واألفعال ،ل خيشى يف هللا لومة لئم ،وكان رضي هللا عنه سندا ،ومعينا ملن أراد اَلجرة من
مسلمي َّ
حَّت خرج ،ومعه هذا الوفد الكبري من أقاربه وحلفائه ،وساعد عمر  -رضي هللا
مكة َّ

عنه  -غريه من أصحابه الَّذين يريدون اَلجرة ،وخشي عليهم من الفتنة والبتلء يف
أنفسهم( ،)3ونرتكه ِّ
حيدثنا بنفسه عن ذلك ،حيث قال :اتَّعدت ملا أردن اَلجرة إِّىل املدينة أن،
َّ

()1

فتح الباري ( )261/7نقالً عن صحيح التَّوثيق ص (.)31

()2

البخارُّي رقم (.)3925

()3

َّ
الخطاب ص (.)31
صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن
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وعيَّاش بن أيب ربيعة ،وهشام بن العاص بن و ٍ
همي ،التَّناضب( ،)1من أضاءة( )2بين
ائل َّ
الس ُّ
غفار فوق َس ِّرف( ،)3وقلنا :أيُّنا مل يصبح عندها؛ فقد ُحبس ،فليمض صاحباه .قال:

()4
فلما
وحبس عنَّا هشام ،وفُنت ،فافتنت َّ ،
فأصبحت أن ،وعيَّاش بن أيب ربيعة عند التَّناضبُ ،

قدمنا املدينة؛ نزلنا يف بين عمرو بن عوف ب ُقباء ،وخرج أبو جهل ابن هشام ،واحلارث بن
عمهما ،وأخومها ِّ
هشام إِّىل عيَّاش بن أيب ربيعة ،وكان ابن ِّ
حَّت قدما علينا املدينة،
ألمهماَّ ،
ورسول هللا(ﷺ) َّ
حَّت تراك،
ميس رأسها ُمشط َّ
مبكة ،فكلَّماه ،وقال :إِّ َّن َّأمك نذرت أن ل َّ

تستظل من ٍ
حَّت تراكَّ ،
فرق َلا ،فقلت له :عيَّاش ! إِّنَّه وهللا إِّن يريدك القوم إِّل
ول
مشس َّ
ُّ
ليفتنوك عن دينك ،فاحذرهم ! فوهللا لو قد اذى َّأمك القمل؛ لمتشطت ،ولو قد َّ
اشتد

حر َّ
مكة لستظلَّت.
عليها ُّ

أبر قسم أمي ،ول هناك مال فاخذه .قال :فقلت :وهللا إِّنَّك لتعلم ِّأين ملن أكثر
قالُّ :

قر ٍ
فلما
علي إِّل أن خيرج معهماَّ ،
يش مالا ،فلك نصف مال ،ول تذهب معهما .قال :فأىب َّ

أىب إِّل ذلك ،قال :قلت له :أما إِّذا قد فعلت ما فعلت ،فخذ نقيت هذهِّ ،فإ َّْنا نقة جنيبة

حَّت إِّذا
ذلول( ،)5فالزم ظهرهاِّ ،فإن رابك من القوم ريب فان ُج عليها .فخرج عليها معهماَّ ،
كانوا ببعض الطَّريق قال له أبو جهلَ :ي أخي ! وهللا لقد استغلظت بعريي هذا ،أفل
()6

تُعقبين

ليتحول عليها ،فلما استووا
على نقتك هذه ؟ قال :بلى ! قال :فأنخ ،وأنخَّ ،

()1

التناضب :جمع تنضيب ،وهو شجر.

()2

األضاءة :على عشرة أميال من َّ
مكة.

()3
()4
()5
()6

سرف :و ٍاد متوسط ُّ
الطول من أودية َّ
مكة.
الهجرة َّ
النبويَّة المباركة ،عبد الرحمن عبد البر ص (.)129
الذلولَّ :
َّ
أذلها العمل ،فصارت سهلة الرُّكوب ،واالنقياد.
تُعقبني :تجعلني أعقبك عليها لركوبها.
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ابألرض عدوا عليه ،فأوثقاه ،مثَّ دخل به َّ
مكة ،وفتناه ،فافتنت(.)1
قال :فكنَّا نقول :ما هللا ٍ
بقابل ُمَّن افتنت صرفا ،ول عدلا ،ول توبةا ،قوم عرفوا هللا ،مثَّ
رجعوا إِّىل الكفر ٍ
فلما قدم رسول هللا(ﷺ)
لبلء أصاهبم .قال :وكانوا يقولون ذلك ألنفسهمَّ ،
املدينة؛ أنزل هللا تعاىل فيهم ،ويف قولنا ،وقوَلم ألنفسهم﴿ :قُل َي ِّعب ِّاد َّ ِّ
ين أَسَرفُوا َعلَى
ي ال ذ َ
َ َ َ
أَنـ ُف ِّس ِّهم لَ تَـقنَطُوا ِّمن رَحَِّة َِّّ ِّ
اَّللَ يَـغ ِّفر ُّ
وب بَـغتَةا َوأَنـتُم لَ تَشعُُرو َن﴾ [الزمر.]55-53 :
الذنُ َ
َ
اَّلل إ َّن َّ ُ
قال عمر بن اخلطاب :فكتبتها بيدي يف صحيفة ،وبعثت هبا إِّىل هشام بن العاص.
()2
ب ،ول
قال :فقال هشامَّ :
أص َّو ُ
أص َّعد هبا فيه ،و َ
فلما أتتين جعلت أقرؤها بذي طوى َ ،
اللهم ِّ
فهمنيها ،قال :فألقى هللا يف قلبَّ :أْنا إََِّّّنا أنزلت فينا ،وفيما كنا
أفهمها َّ
حَّت قلتَّ :

نقول يف أنفسنا ،ويقال فينا .قال :فرجعت إِّىل بعريي فجلست عليه ،فلحقت برسول هللا،
وهو ابملدينة(.)3
هذه احلادثة تظهر لنا كيف َّ
أعد عمر  -رضي هللا عنه  -خطَّة اَلجرة له ،ولصاحبه
كل و ٍ
احد من قبيلة،
عياش بن أيب ربيعة ،وهشام بن العاص بن وائل َّ
السهمي ،وكان ثلثتهم ُّ

وكان مكان اللِّقاء الَّذي اتَّعدوا فيه بعيدا عن َّ
مكة ،وخارج احلرم على طريق املدينة ،ولقد
الزمان ،واملكان ابلضَّبط حبيث إِّنَّه إِّذا ختلَّف أحدهم؛ فليمض صاحباه ،ول ينتظرانه؛
حتدَّد َّ
ألنَّه قد حبس ،وكما توقعوا ،فقد حبس هشام بن العاص  -رضي هللا عنه  -بينما مضى
عمر ،وعيَّاش هبجرهتما ،وجنحت اخلطَّة كاملةا ،ووصل املدينة ساملني()4إِّل َّ
صممت
أن قريشا َّ
()1
()2

ِّ
السيرة َّ
الصحيحة (.)205/1
النبويَّة َّ
ذو طوى :و ٍاد من أودية َّ
مكة.

()3

الهجرة َّ
النبويَّة المباركة ص (.)131

()4

التَّربية القياديَّة (.)159/2
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على متابعة املهاجرين ،ولذلك أعدَّت خطَّةا حمكمةا قام بتنفيذها أبو جهل ،واحلارث ،ومها
أخوا ٍ
وخباص ٍة إِّذا كان األمر يتعلَّق
يطمئن إِّليهما،
عياش من ِّأمه ،األمر الذي جعل عياشا
َّ
ُّ
أبمه ،فاختلق أبو جهل هذه احليلة؛ لعلمه مبدى شفقة ،ورَحة عيَّاش ِّ
ِّ
أبمه.
احلس
والَّذي ظهر جليا عندما أظهر موافقته على العودة معهما ،كما تظهر احلادثة َّ
الرفيع الَّذي كان يتمتَّع به عمر  -رضي هللا عنه  -حيث صدقت فراسته يف أمر
األمين َّ
اإلسلم ،فعمر ِّ
األخوة الَّيت بناها ِّ
يضحي
الختطاف( ،)1كما يظهر املستوى العظيم من
َّ
بنصف ماله حرصا على سلمة أخيه ،وخوفا عليه من أن يفتنه املشركون بعد عودته ،ولكن
وبره هبا ،ولذلك َّقرر أن ميضي َّ
ملكة ،فيربَّ قسم ِّأمه وأييت مباله
غلبت عيَّاشا عاطفتُه حنو ِّأمهُّ ،

الَّذي هناك ،وأتىب عليه َّ
عفته أن أيخذ نصف مال أخيه عمر  -رضي هللا عنه  -وماله قائم
يف َّ
ميس ،غري َّ
أن أفق عمر  -رضي هللا عنه  -كان أبعد ،فكأنَّه يرى رأي العني املصري
مكة مل َّ
املشؤوم الَّذي سينزل بعيَّاش لو عاد إِّىل َّ
مكة ،وحني عجز عن إِّقناعه أعطاه نقته َّ
الذلول

النَّجيبة ،وحدث ٍ
لعياش ما توقعه عمر من غدر املشركني(.)2
الص ِّ
ف املسلمَّ :
أن هللا تعاىل ل يقبل صرفا ،ول عدلا من هؤلء الَّذين فُتنوا،
وساد يف َّ
اجلاهلي ،فنزل قول هللا تعاىل﴿ :قُل َيعِّب ِّاد َّ ِّ
ين أَسَرفُوا َعلَى
فافتتنوا ،وتعايشوا مع اجملتمع
ِّ
ي ال ذ َ
َ َ َ
حَّت سارع الفاروق
اَّللِّ﴾ [الزمر ]53 :وما أن نزلت هذه اآلَيت؛ َّ
أَنـ ُف ِّس ِّهم لَ تَـقنَطُوا ِّمن َرَحَِّة َّ
عياش ،وهشامِّ ،
 رضي هللا عنه  -هبا إِّىل أخويه احلميمني ٍليجددا حماولهتما يف مغادرة
أي ٍ
مسو عظي ٍم عند ابن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  !-لقد حاول مع أخيه
معسكر الكفرُّ .
ليفر عليها ،ومع هذا
عياش ،عرض عليه نصف ماله على أل يغادر املدينة ،وأعطاه نقته َّ
()1

ٍ
ِّ
السيرة َّ
للصالبي ص (.)512
النبويَّة عرض وقائع ،وتحليل
أحداث َّ

()2

التربية القياديَّة (.)160/2
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يتشف منه؛ ألنه خالفه ،ورفض نصيحته ،وألقى برأيه خلف
كلِّه ،فلم يشمت أبخيه ،ومل
َّ
ظهره ،إََِّّّنا كان شعور ِّ
حَّت
احلب والوفاء ألخيه هو الَّذي يسيطر عليه ،فما أن نزلت اآلية َّ

مبحاولت جديدةٍ
ٍ
سارع ببعثها إِّىل أخويه يف َّ
مكة ،وإِّىل ِّ
كل املستضعفني هناك؛ ليقوموا
للنضمام إِّىل املعسكر ِّ
سلمي(.)1
اإل ِّ
ٍ
َّب(ﷺ) بينه
هذا وقد نزل عمر ابملدينة ،وأصبح وزير صدق لرسول هللا(ﷺ) ،واخى الن ُّ

وبني عومي بن ساعدة( ،)2وقيل :بينه وبني عتبان بن ٍ
مالك( ،)3وقيل :بينه وبني معاذ بن
عفراء( .)4وقد علَّق ابن عبد اَلادي على ذلك ،وقال :ل تناقض بني األحاديث ،ويكون
كل أولئك يف أوقات ِّ
رسول هللا(ﷺ) قد اخى بينه وبني ِّ
متعددةِّ ،فإنَّه ليس مبمتن ٍع أن يؤاخى
كل أولئك يف أوقات ِّ
بينه وبني ِّ
متعددة(.)5

***

()1

المصدر السابق نفسه.

()2

َّ
الخطاب البن الجوزي (.)31
مناقب أمير المؤمنين عمر بن

()3

َّ
الطبقات البن سعد (.)272/3

()4

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب البن الجوزي (.)31

()5

َّ
الخطاب (.)184/1
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ
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الفصل الثَّاين َّ :
الَّتبية القرانيَّة والنَّبويَّة لعمر بن اخلطَّاب رضي هللا
عنه
األول  :حياة الفاروق مع القران الكرمي
املبحث َّ
تصوره عن هللا ،والكون ،واحلياة ،واجلنَّة ،والنَّار ،والقضاء ،والقدر:
َّأولاُّ :
الصحابة الكرام هو القران
بوي الَّذي َّ
كل َّ
كان املنهج الرت ُّ
ترىب عليه عمر بن اخلطاب و ُّ
رب العاملني ،فهو املصدر الوحيد ِّ
املنزل من عند ِّ
للتلقي ،فقد حرص احلبيب املصطفى
الكرميَّ ،

على توحيد مصدر ِّ
وتفرده ،وأن يكون القران الكرمي وحده هو املنهج ،والفكرة املركزيَّة
التلقيُّ ،
يرتىب عليها الفرد املسلم ،واألسرة املسلمة ،واجلماعة املسلمة ،فكانت لآلَيت الكرمية
الَّيت َّ

الَّيت مسعها عمر من رسول هللا(ﷺ) مباشراة أثرها يف صياغة شخصية الفاروق ِّ
اإلسلميَّة ،فقد
نسان ٍ
فتحول إِّىل إِّ ٍ
جديد بقيمه ،ومشاعره،
َّ
طهرت قلبه ،وزَّكت نفسه ،وتفاعلت معها روحهَّ ،
وأهدافه ،وسلوكه ،وتطلُّعاته(.)1

فقد عرف الفاروق من خلل القران الكرمي َمن هو ا ِّإلله الَّذي جيب أن يعبده ،وكان
َّب(ﷺ) يغرس يف نفسه معاين تلك اآلَيت العظيمة ،فقد حرص(ﷺ) أن ِّ
يريب أصحابه
الن ُّ
الصحيح عن رِّهبم وعن ِّ
حقه عليهم ،مدركاَّ :
التصور سيورث التَّصديق،
التصور َّ
أن هذا ُّ
على ُّ
واليقني عندما تصفو النُّفوس ،وتستقيم الفطرة ،فأصبحت نظرة الفاروق إِّىل هللا ،والكون،

واحلياة ،واجلنَّة ،والنَّار ،والقضاء والقدر ،وحقيقة ِّ
اإلنسان ،وصراعه مع الشَّيطان مستمدةا من
()1

ِّ
السيرة َّ
للصالبي (.)145/1
النبويَّة َّ
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َّب(ﷺ).
القران الكرمي ،وهدي الن ِّ
منزه عن النقائص ،موصوف ابلكمالت الَّيت ل تتناهى ،فهو
فاهلل سبحانه وتعاىل َّ
سبحانه « واحد ل شريك له ،ومل يتَّخذ صاحبةا ،ول ولدا ».
كل ٍ
شيء ،ومالكه ،ومدبِّره﴿ :إِّ َّن ربَّ ُكم َّ َّ ِّ
السماو ِّ
وأنَّه سبحانه خالق ِّ
ات
اَّللُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
َ ُ
ِّ
ِّ
واألَر َ ِّ ِّ ٍ
س َوال َق َمَر
ض ِّيف ستَّة أ َََّيم ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِّش يـُغشي اللَّي َل النـ َ
َ
َّه َار يَطلُبُهُ َحثيثاا َوالشَّم َ
اَّلل ر ُّ ِّ
ٍ ِّ
ني﴾ [األعراف.]54 :
ب ال َعالَم َ
ُّج َ
َوالن ُ
وم ُم َس َّخَرات َأبَم ِّره أَلَ لَهُ اخلَل ُق َواألَمُر تَـبَ َارَك َُّ َ
كل ٍ
وأنَّه تعاىل مصدر ِّ
نعمة يف هذا الوجود ،دقَّت ،أو عظمت ،ظهرت ،أو خفيت
ن﴾ [النحل.]53 :
﴿ َوَما بِّ ُكم ِّمن نِّع َم ٍة فَ ِّم َن ا ََّّللِّ ُمثَّ إِّذَا َم َّس ُك ُم الضُُّّر فَِّإلَي ِّه َِّأ َُرو َ
بكل ٍ
أن علمه حميط ِّ
و َّ
السماء ول ما خيفي
شيء فل ختفى عليه خافية يف األرض ،ول يف َّ

ِّ
اإلنسان ،وما يعلن.

وأنَّه سبحانه يقيِّد على اإلنسان أعماله بواسطة ملئكته ،يف كتاب ل يرتك صغرياة ول
ظ ِّمن قَـوٍل
كبرياة إل أحصاها ،وسينشر ذلك يف اللحظة املناسبة ،والوقت املناسب ﴿ َما يَـل ِّف ُ
ِّ ِّ
عتِّيد﴾ [ق.]18 :
إِّلَّ لَ َديه َرقيب َ
وأنَّه سبحانه يبتلي عباده أبمور ختالف ما حيبُّون ،وما يهوون؛ ِّ
ليعرف الناس معادْنم،
ومن منهم يرضى بقضاء هللا وقدره ،ويسلِّم له ظاهرا وابطنا ،فيكون جديرا ابخللفة،

اإلمامة ،و ِّ
و ِّ
السيادة ،ومن منهم يغضب ،ويسخط ،فل يساوي شيئا ،ول يسند إِّليه شيء
ِّ
ِّ
يز الغَ ُفور﴾ [امللك.]2 :
﴿الَّذي َخلَ َق ال َمو َ
ت َواحلَيَا َة ليَـبـلَُوُكم أَيُّ ُكم أَح َس ُن َع َملا َوُه َو ال َع ِّز ُ
ُ
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وأنَّه سبحانه يوفِّق ،ويؤيِّد ،وينصر من جلأ إِّليه ،ولذ حبماه ،ونزل على حكمه يف ِّ
كل ما
اَّلل الَّ ِّذي نَـَّزَل ال ِّكتَاب وهو يـتَـوَّىل َّ ِِّّ
ِّ ِِّّ
ني﴾ [األعراف.]196 :
الصاحل َ
أييت ،وما يذر﴿ :إ َّن َولي َي َُّ
َ ََُ َ َ
حقه على العباد أن يعبدوهِّ ،
وأنَّه سبحانه وتعاىل ُّ
ويوحدوه ،فل يشركوا به شيئ ا ﴿بَ ِّل َّ
اَّللَ
كن ِّمن الشَّاكِّ ِّرين﴾ [الزمر.]66 :
َ
فَاعبُد َوُ َ
وأنَّه سبحانه حدَّد مضمون هذه العبودية ،وهذا التَّوحيد يف القران الكرمي(.)1
و َّأما نظرته للكون؛ فقد استمدَّها من قول هللا تعاىل﴿ :قُل أَإِّنَّ ُكم لَتَك ُفُرو َن ِّابلَّ ِّذي َخلَ َق
ِّ
ِّ
ض ِّيف يَـوَم ِّ
ني  َو َج َع َل فِّ َيها َرَو ِّاس َي ِّمن فَـوقِّ َها
ك َر ُّ
ني َوَِّ َعلُو َن لَهُ أَن َد اادا َذل َ
ب ال َعالَم َ
األَر َ
وابرَك فِّيها وقَدَّر فِّيها أَقـو َاهتَا ِّيف أَربـع ِّة أ َََّيٍم سواء لِّ َّ ِِّّ
ني  ُمثَّ استَـ َوى إِّ َىل ال َّس َم ِّاء َوِّه َي
لسائل َ
ََ
ََ ا
ََ َ َ َ َ َ َ
ِّ
ض ائتِّيا طَوعا أَو َكرها قَالَتَا أَتَـيـنَا طَائِّعِّني  فَـ َقضاه َّن سبع َمساو ٍ
ات
ُد َخان فَـ َق َ
ال ََلَا َولألَر ِّ َ ا
َ
ا
َ ُ َ َ ََ
ِّ
الدنـيا ِّمبَ َ ِّ
ِّيف يَـوَم ِّ
ك تَـق ِّد ُير ال َع ِّز ِّيز
ني َوأَو َحى ِّيف ُك ِّل َمسَ ٍاء أَمَرَها َوَزيـَّنَّا َّ
يح َو ِّحفظاا َذل َ
الس َماءَ ُّ َ
صاب َ
ال َعلِّ ِّ
يم﴾ [فصلت.]12 - 9 :

و َّأما هذه احلياة مهما طالت؛ فهي إِّىل زو ٍال ،و َّ
أن متاعها مهما عظمِّ ،فإنَّه قليل حقري؛
قال تعاىل﴿ :إََِّّّنَا مثل احلياةِّ
السم ِّاء فَاختَـلَ َ ِّ
الدنـيا َكم ٍاء أَنـزلنَاه ِّ
ات األَر ِّ
ُّ
ض ُِّمَّا
ن
م
َّ
ط بِّه نَـبَ ُ
ُ
َ
َ
َ َ ُ ََ
َ َ
َ
أي ُكل النَّاس واألَنـعام ح ََّّت إِّ َذا أ ِّ
ض ُزخُرفَـ َها َو َّازيـَّنَت َوظَ َّن أَهلُ َها أ ََّْنُم قَ ِّاد ُرو َن َعلَيـ َها
َ
َخ َذت األَر ُ
َ ُ ُ َ َُ َ
يدا َكأَن َمل تَـغن ِّابألَم ِّ ِّ
ك نـُ َف ِّ
أ ََاتها أَمرَن لَيلا أَو َْنَارا فَجعلنَاها ح ِّ
ص ُل اآلَيت لَِّقوٍم
صا
س َك َذل َ
ا ََ َ َ
َ
َ ُ
ن﴾ [يونس.]24 :
يَـتَـ َف َّكُرو َ
و َّأما نظرته إِّىل اجلنَّة؛ فقد استمدَّها من خلل اآلَيت الكرمية الَّيت وصفتها ،فأصبح حاله
()1
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اَف جنوهبم ع ِّن المض ِّ
اج ِّع يَدعُو َن َرَّهبُم َخوفاا َوطَ َم اعا َوُِّمَّا
ُمَّن قال هللا تعاىل فيهم﴿ :تَـتَ َج َ ُ ُ ُُ َ َ َ
اهم يـُن ِّف ُقو َن  فَلَ تَـعلَم نَـفس َما أُخ ِّفي ََلُم ِّمن قُـَّرةِّ أَع ُ ٍ
ني َجَزاءا ِّمبَا َكانُوا يَـع َملُو َن﴾
َرَزقـنَ ُ
ُ
َ
[السجدة.]17 ،16 :

التصور رادعا يف حياته عن
تصوره للنَّار فقد استمدَّه من القران الكرمي ،فأصبح هذا ُّ
و َّأما ُّ
أي احنر ٍ
ِّ
عز
اف عن شريعة هللا ،فريى املتتبِّع لسرية الفاروق عمق استيعابه لفقه القدوم على هللا َّ

وجل ،وشدَّة خوفه من عذاب هللا ،وعقابه ،فقد خرج  -رضي هللا عنه  -ذات ٍ
ليلة يف
َّ
فمر بدار ٍ
رجل من املسلمني ،فوافقه قائم ا يصلِّي ،فوقف يسمع
يعس ابملدينةَّ ،
خلفته ُّ
ِّ
ٍ
ِّ ٍ
ت المعم ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ور 
قراءته ،فقرأَ ﴿ :والطُّور  َوكتَاب َمسطُور  ِّيف َرق َمن ُشور  َوالبَـي َ ُ
السق ِّ
وع  والبَح ِّر المس ُج ِّ
ور﴾
ف ال َمرفُ ِّ
َو َّ
َ
َ
لَواقِّع﴾ [الطور.]7 :
َ

[الطور]6 - 1 :

ك
اب َربِّ َ
إِّىل أن بلغ ﴿إِّ َّن َع َذ َ

قال :قسم ِّ
حق ! فنزل عن َحاره فاستند إِّىل حائط فمكث مليا ،مثَّ رجع
ورب الكعبة ٌّ

إِّىل منزله ،فمرض شهرا يعوده النَّاس ل يدرون ما مرضه(.)1

و َّأما مفهوم القضاء والقدر؛ فقد استمدَّه من كتاب هللا وتعليم رسول هللا(ﷺ) له ،فقد
رسخ مفهوم القضاء والقدر يف قلبه ،واستوعب مراتبه من كتاب هللا تعاىل ،فكان على يق ٍ
ني

بكل ٍ
شيء ﴿وما تَ ُكو ُن ِّيف َشأ ٍن وما تَـتـلُو ِّمنه ِّمن قُـر ٍ
أبن علم هللا حميط ِّ
َّ
آن َولَ تَـع َملُو َن ِّمن
ُ
ََ
ََ
ِّ
ِّ ِّ
ك ِّمن ِّمثـ َق ِّال َذ َّرةٍ ِّيف األَر ِّ
ض َولَ
ب َعن َربِّ َ
ودا إِّذ تُف ُ
َع َم ٍل إِّلَّ ُكنَّا َعلَي ُكم ُش ُه ا
يضو َن فيه َوَما يَـعُز ُ
السم ِّاء ولَ أَصغَر ِّمن ذَلِّ
ك ولَ أَك َرب إِّلَّ ِّيف كِّتَ ٍ
اب ُمبِّ ٍ
ني﴾ [يونس ]61 :و َّ
كل
أن هللا قد كتب َّ
َ
َ
ِّيف َّ َ َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
صيـنَاهُ ِّيف إِّ َم ٍام
َّموا َوآ َاث َرُهم َوُك َّل َشيء أَح َ
ب َما قَد ُ
شيء كائ ٍن ﴿إ َّن َحن ُن ُحنيي ال َموتَى َونَكتُ ُ
()1

َّ
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ُمبِّ ٍ
ني﴾ [يس .]12 :و َّ
اَّللُ لِّيُـع ِّجَزهُ ِّمن َشي ٍء ِّيف
اتمة ﴿ َوَما َكا َن َّ
أن مشيئة هللا نفذة ،وقدرته َّ
لكل ٍ
ِّ
َّ ِّ
ات ولَ ِّيف األَر ِّ ِّ
أن هللا خالق ِّ
يما قَ ِّد ايرا﴾ [فاطر ]44 :و َّ
شيء ﴿ َذلِّ ُك ُم
ض إنَّهُ َكا َن َعل ا
الس َم َاو َ
اَّلل ربُّ ُكم لَ إِّلَه إِّلَّ هو خالِّق ُك ِّل شي ٍ
ِّ
شي ٍء وكِّيل﴾ [األنعام.]102 :
ل
ك
ى
ل
ع
و
ه
و
وه
د
ب
اع
ف
ء
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ َُ َ ُ
ُ
ُ
َ
َُّ َ
َ
َ
الراسخ يف قلبه حلقيقة القضاء والقدر مثار
وقد ترتَّب على الفهم َّ
الصحيح ،والعتقاد َّ
نفعة ،ومفيدة ،ظهرت يف حياته ،وسنراها إبِّذن هللا تعاىل يف هذا الكتاب ،وعرف من خلل
أن حقيقة ِّ
القران الكرمي حقيقة نفسه ،وبين ِّ
اإلنسان ،و َّ
اإلنسان ترجع إِّىل أصلني :األصل
الروح ،واألصل القريب ،وهو خلقه
البعيد ،وهو اخللقة األوىل من طني ،حني َّ
سواه ،ونفخ فيه ُّ
من ٍ
اإلنس ِّ
ان ِّمن ِّط ٍ
نطفة( ،)1فقال تعاىل﴿ :الَّ ِّذي أَحسن ُك َّل َشي ٍء َخلَ َقهُ وبَ َدأَ َخل َق ِّ
ني 
َ
ََ
َ
ني  ُمثَّ س َّواه ونَـ َفخ فِّ ِّيه ِّمن ر ِّ
ُمثَّ َج َعل نَسلَهُ ِّمن ُسلَلٍَة ِّمن َم ٍاء َم ِّه ٍ
السم َع
وح ِّه َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
َ َُ َ
ُ
َ
ن﴾ [السجدة.]9 - 7 :
ص َار َواألَفئِّ َد َة قَلِّيلا َما تَش ُكُرو َ
َواألَب َ
أن هذا ِّ
وعرفَّ :
ابلصورة احلسنة ،والقامة املعتدلة ،ومنحه
اإلنسان خلقه بيده ،وأكرمه ُّ

السماء ،واألرض ،وفضَّله هللا على كث ٍري من
العقل ،والنُّطق ،والتَّمييز ،وسخر هللا له ما يف َّ
وجل سبحانه ِّ
الرسل له ،و َّ
لإلنسان
أن من أروع مظاهر تكرمي املوىل َّ
كرمه إبِّرساله ُّ
خلقه ،و َّ
عز َّ
َّب(ﷺ) الَّذي دعا النَّاس إِّىل ِّ
اإلسلم؛
أن جعله أهلا حلبِّه ،ورضاه ،ويكون ذلك ابتِّباع الن ِّ
لكي حييوا حيا اة طيِّبةا يف الدُّنيا ،ويظفروا ابلنَّعيم املقيم يف الخرة ،قال تعاىلَ ﴿ :من َع ِّم َل
ِّ
ِّ ِّ
َّهم أَجَرُهم ِّأبَح َس ِّن َما َكانُوا
صاحلاا من ذَ َك ٍر أَو أُنـثَى َوُه َو ُمؤمن فَـلَنُحيِّيَـنَّهُ َحيَاةا طَيِّبَةا َولَنَج ِّزيَـنـ ُ
َ

يَـع َملُو َن﴾

[النحل.]97 :

وعرف عمر  -رضي هللا عنه  -حقيقة ِّ
الصراع بني ِّ
اإلنسان والشَّيطان ،و َّ
أن هذا العدو
()1
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أييت ِّ
لإلنسان من بني يديه ،ومن خلفه ،وعن ميينه ،وعن مشاله ،يوسوس له ابملعصية،
ويستثري فيه كوامن الشَّهوات ،فكان مستعينا ابهلل على ِّ
عدوه إِّبليس ،وانتصر عليه يف حياته،
قصة ادم مع الشيطان يف القران الكرميَّ :
أن ادم هو أصل
كما سرتى يف سريته ،وتعلم من َّ

أن ِّ
البشر ،وجوهر ِّ
اإلسلم الطَّاعة املطلقة هلل ،و َّ
اإلنسان له قابليَّة للوقوع يف اخلطيئة .وتعلم
من خطيئة ادم ضرورة توُّكل املسلم على ربِّه ،و ِّ
أمهيَّة التَّوبة ،والستغفار يف حياة املؤمن،
وضرورة الحرتاز من احلسد ،والكرب ،و ِّ
أمهيَّة التَّخاطب أبحسن الكلم مع الصحابة لقول هللا
تعاىلَ ﴿ :وقُل لِّعِّبَ ِّادي يـَ ُقولُوا الَِّّيت ِّه َي أَح َس ُن إِّ َّن الشَّيطَا َن يَـنـَزغُ بَـيـنَـ ُهم إِّ َّن الشَّيطَا َن َكا َن
لِّ ِّإلنس ِّ
ان َع ُد ًّوا ُمبِّين ا﴾ [ا ِإلسراء .]53 :وسار على منهج رسول هللا يف تزكية أصحابه ألرواحهم،
َ
وتطهري قلوهبم أبنواع العبادات ،وتربيتهم على التخلُّق أبخلق القران الكرمي.

وجل  -عمر بن اخلطَّاب ِّ
لقد أكرم املوىل َّ -
ابإلسلم؛ الَّذي قدَّم له عقيدةا
عز َّ
صحيحةا ،صافيةا ،خلفت عقيدته األوىل ،وقضت يف نفسه عليها ،فاْنارت أركان الوثنيَّة ،فل
اجلن وهللاِّ ،ول كهانة ِّ
بنات هلل ،ول صهر بني ِّ
حتدد للمجتمع مساره ،وتقذف
زلفى لوث ٍن ،ول َ
به يف تيه التَّشاؤم و ِّ
الطرية ،ول عدم بعد املوت( .)1انتهى ذلك كلُّه ،وخلفته عقيدة ِّ
اإلميان
مصفا اة من ِّ
اإلميان ابخرةٍ
ليحل ِّ
ابهلل وحده َّ
الشرك ،والولد ،والكهانة ،والعدم بعد احلياة الدُّنيا َّ
جمزي عليه .انتهى عبث اجلاهليَّة يف حياةٍ بل ٍ
ينتهي إِّليها عمل ِّ
اإلنسان يف تقومي ٍ
بعث ،ول
مسؤوليَّ ٍة أمام الدََّين ،وخلفتها عقيدة ِّ
اإلميان ابليوم الخر ومسؤوليَّة اجلزاء ،وانصهر عمر
بكلِّيته يف هذا ِّ
أحب إِّليه ُمَّا سوامها ،وعبد هللا وحده يف إِّ ٍ
حسان
الدين ،وأصبح هللا ورسوله َّ

وترىب عمر على القران الكرمي مع ٍ
َّ
توفيق من هللا تعاىل له يف العيش مع القران
كأَّنا يراه(َّ ،)2
()1

َّ
الخطاب :علي الخطيب ص .51
عمر بن

()2

المصدر السابق نفسه.
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الكرمي؛ الَّذي أثَّر يف عقله ،وقلبه ،ونفسه ،وروحه ،وانعكست مثار تلك املعايشة على
جوارحه ،وكان سبب ذلك  -بعد توفيق هللا له  -تتلمذه على يدي رسول هللا(ﷺ) (.)1
اثنيا :موافقات عمر للقران الكرمي ،وإِملامه أبسباب النُّزول ،وتفسريه لبعض اآلايت:
 -1موافقات عمر للقران الكرمي:
الصحابة شجاعةا ،وجرأةا ،فكثريا ما كان يسأل الرسول(ﷺ) عن
كان عمر من أكثر َّ
بكل ٍ
َّصرفات الَّيت مل يدرك حكمها ،كما كان رضي هللا عنه يبدي رأيه ،واجتهاده ِّ
صدق،
الت ُّ
ووضوح ،ومن شدَّة فهمه ،واستيعابه ملقاصد القران الكرمي نزل القران الكرمي موافق ا لرأيه -
ٍ
رضي هللا عنه  -يف بعض املواقف ،قال عمر رضي هللا عنه :وافقت هللا تعاىل يف ٍ
ثلث ،أو
ٍ
َّ
مقام إِّبراهيم ُمصلَّى ،وقلتَ :ي رسول
وافقين ريب يف ثلث؛ قلتَ :ي رسول هللا ! لو اختذت َ

الرب ،والفاجر ،فلو أمرت َّأمهات املؤمنني ابحلجاب ،فأنزل هللا تعاىل اية
هللا يدخل عليك ُّ
انتهينت،
عليهن ،قلت :إِّن
َّب(ﷺ) بعض نسائه ،فدخلت
احلجاب ،قال :وبلغين معاتبة الن ِّ
َّ
َّ

أو ِّ
أتيت إِّحدى نسائه قالتَ :ي عمر! أما يف
منكنَّ ،
لن هللا رسوله(ﷺ) خريا َّ
ليبد َّ
حَّت ُ
تعظهن أنت؟! فأنزل هللا:
حَّت
رسول هللا(ﷺ) ما يعظ نساءهَّ ،
َّ
الصالة على املنافقني:
 -2موافقته يف ترك َّ
قال عمر :ملا تويف عبد هللا بن أ ٍ
فلما
ُيب؛ ُدعي رسول هللا(ﷺ) َّ
للصلة عليه ،فقام إِّليهَّ ،
َّ
حَّت قمت يف صدرهِّ ،فقلتَ :ي رسول هللا ! أعلى ِّ
عدو هللا
لت َّ
وقف عليه يريد َّ
الصلة؛ َّ
حتو ُ
عبد هللا بن أ ٍ
ُيب القائل يوم كذا وكذا :كذا وكذا ُّ -
يتبسم،
يعد َّأَيمه  -قال :ورسول هللا(ﷺ) َّ
()1

المصدر السابق نفسه ص (.)52
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حَّت إِّذا أكثرت عليه ،قالِّ « :
أخر عين َي عمر ! إِّين ِّ
خريت ،فاخرتت ،قد قيل ل:
َّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ ََلُم﴾ [التوبة ]80 :لو
ني َمَّراة فَـلَن يَـغ ِّفَر َّ
﴿استَـغفر ََلُم أَو لَ تَستَـغفر ََلُم إِّن تَستَـغفر ََلُم َسبع َ
لزدت » .قال :مثَّ صلَّى عليه ،ومشى معه ،فقام
أعلم ِّأين إِّن زدت على َّ
السبعني؛ غفر له؛ ُ
حَّت فُرغ منه .قال :فعجب ل ،وجرأيت على رسول هللا(ﷺ) ،وهللا ورسوله أعلم،
على قربه َّ
حَّت نزلت هااتن اآليتان﴿ :استَـغ ِّفر ََلُم أَو لَ تَستَـغ ِّفر ََلُم إِّن تَستَـغ ِّفر
فوهللا ما كان إِّل يسريا َّ
ِّ
السبعني؛ غفر له؛
ني َمَّراة فَـلَن يَـغ ِّفَر َّ
اَّللُ ََلُم﴾ [التوبة ]80 :لو أعلم ِّأين إِّن زدت على َّ
ََلُم َسبع َ

حَّت فُرغ منه .قال :فعجب ل،
لزدت » .قال :مثَّ صلَّى عليه ،ومشى معه ،فقام على قربه َّ
ُ

حَّت نزلت هااتن
وجرأيت على رسول هللا(ﷺ) ،وهللا ورسوله أعلم ،فوهللا ما كان إِّل يسريا َّ
اآليتان﴿ :ولَ تُص ِّل علَى أ ٍ ِّ
ات أَبَ ادا َولَ تَـ ُقم َعلَى قَ ِّربهِّ﴾ [التوبة ]84 :إِّىل اخر اآلية،
َحد منـ ُهم َم َ
َ َ َ َ
صلى رسول هللا(ﷺ) بعده على ٍ
عز وجل(.)1
منافق ،ول قام على قربه َّ
حَّت قبضه هللا َّ
فما َّ
 - 3موافقته يف أسرى بدر:
فلما كان ٍ
يومئذ فهزم هللا املشركني ،ف ُقتل منهم سبعون رجلا،
قال عمر رضي هللا عنهَّ ...:
نب
وأسر منهم سبعون رجلا ،فاستشار رسول هللا أاب بك ٍر ،وعليا ،وعمر ،فقال أبو بكرَ :ي َّ
العم ،والعشرية ،و ِّ
هللا ! هؤلء بنو ِّ
اإلخوان ،فإِِّّين أرى أن أتخذ منهم الفداء ،فيكون ما أخذن

منهم َّقواة لنا على َّ
الكفار ،وعسى هللا أن يهديهم ،فيكونوا لنا عضدا ! فقال رسول هللا(ﷺ):
لكين أرى أن ِّ
ما ترى َي بن اخلطاب ؟! فقال :قلت :وهللا ما أرى رأي أيب بكر ! و ِّ
َتكنين
عقيل( ،)2فيضرب عنقه ،و ِّ
يب لعمر  -فأضرب عنقه ،و ِّ
من ٍ
فلن  -قر ٍ
َتكن علي ا من ٍ
َتكن
َحزة من ٍ
حَّت يعلم هللا :أنَّه ليس يف قلوبنا هوادة للمشركني ،هؤلء
فلن أخيه فيضرب عنقهَّ ،

()1
()2

البخارُّي :كتاب التَّفسير رقم (.)4483

رمذي رقم ( )3096أخبار عمرَّ ،
ِّ
الطنطاويان ص (.)381 ،380
الت ُّ
46

يهو ما قلت،
صناديدهم ،وأئمتهم ،وقادهتم .فهوي رسول هللا(ﷺ) ما قال أبو بكر ،ومل َ
فأخذ منهم الفداء.
َّب(ﷺ) ِّفإذا هو قاعد ،وأبو بك ٍر ،وإِّذا مها
فلما كان من الغد؛ قال عمر :غدوت إِّىل الن ِّ
َّ

يبكيان ،فقلتَ :ي رسول هللا ! أخربين ماذا يبكيك أنت وصاحبُك ؟ ِّفإن وجدت بكاءا؛
علي
ض َّ
بكيت ،وإِّن مل أجد بكاءا؛ تباكيت لبكائكما! قال :قال الن ُّ
َّب(ﷺ)« :الذي َعَر َ
عذاهبم أدىن من هذه الشَّجرة»  -لشجرةٍ قريبة -
علي ُ
أصحابك من الفداء ،ولقد عُرض َّ
وأنزل هللا تعاىلَ ﴿ :ما َكا َن لِّنَِّ ٍب أَن يَ ُكو َن لَهُ أَسَرى َح ََّّت يـُث ِّخ َن ِّيف األَر ِّ
ض﴾ [األنفال ]67 :إِّىل
ِّ
َخذ ُمت﴾ [األنفال ]68 :من الفداء.
يما أ َ
قوله﴿ :لَ َم َّس ُكم ف َ

فلما كان يوم أحد من العام املقبل؛ عوقبوا مبا صنعوا يوم بد ٍر من
أحل َلم الغنائم َّ
مث َّ
َّب(ﷺ) ،وُك ِّسَرت
َّب(ﷺ) عن الن ِّ
وفر أصحاب الن ِّ
أخذهم الفداء ،ف ُقتل منهم سبعونَّ ،
رابعيَته )1(،وهشمت البيضة()2على رأسه ،وسال الدم على وجهه ،فأنزل هللا تعاىل :إِّىل
﴿أَولَ َّما أَصابـت ُكم م ِّ
اَّللَ َعلَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِّدير ﴾ [آل عمران ]165 :أبخذكم
صيبَة قَد﴾َّ ﴿ :
ََ ُ
َ
الفداء(.)3
 -4موافقته يف الستئذان:
َّب(ﷺ) غلما من األنصار إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،وقت الظَّهرية؛ ليدعوه،
أرسل الن ُّ
هم ِّ
حرم الدُّخول علينا يف
فدخل عليه ،وكان نئما ،وقد انكشف بعض جسده ،فقال :اللَّ َّ
()1

الهاشمي :أسلم يوم الفتحِّ ،
ٍ
وتوفي في َّأول خالفة يزيد.
طالب
عقيل بن أبي
ُّ
الرَّباعيةِّ :
الس ُّن َّالتي بين المَّنية ،والناب.

()3

البيضة :الخوذة ِّ
ألنها على شكل بيضة َّ
سميت بذلك؛ َّ
النعام.
ُ

()2
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وقت نومنا ! ويف (رو ٍ
اية) قالَ :ي رسول هللا ! وددت لو َّ
أن هللا أمرن ،وْنان يف حال
الستئذان( ...)1فنزلت (َ﴿ )2يأَيـُّها الَّ ِّذين آمنوا لِّيستأ ِّذن ُكم الَّ ِّذين ملَ َكت أَميانُ ُكم والَّ ِّ
ين َمل
ذ
َ َ
َ َُ َ َ ُ َ َ
َ َ َ
ات ِّمن قَـب ِّل ِّ
ث مَّر ٍ
ِّ
ِّ
ضعُو َن ثِّيَابَ ُكم ِّم َن الظَّ ِّه َريةِّ َوِّمن
ني تَ َ
صلَة ال َفج ِّر َوح َ
َ
يَـبـلُغُوا احلُلُ َم من ُكم ثَلَ َ َ
ِّ
صلَةِّ العِّ َش ِّاء﴾ [النور.]58 :
بَـعد َ
 -5عمر ودعاؤه يف حترمي اخلمر:
قال عمر :ملا نزل حترمي اخلمر؛ قال :اللَّ ُه َّم ِّبني لنا يف اخلمر بيانا شفاءا ! فنزلت هذه
َّ
ك َع ِّن اخلَم ِّر َوال َمي ِّس ِّر قُل فِّ ِّيه َما إِّمث َكبِّري﴾ [البقرة ]219 :قال:
اآلية الَّيت يف البقرة﴿ :يَسأَلُونَ َ

ِّبني لنا يف اخلمر بيانا شفاءا ! فنزلت اآلية الَّيت يف
الصلَةَ َوأَنـتُم ُس َك َارى﴾ [النساء ]43 :فكان منادي
َّ

هم
فدعي عمر ،فقرئت عليه فقال :اللَّ َّ
النِّساءَ﴿ :يأَيـُّها الَّ ِّ
ين َآمنُوا لَ تَـقَربُوا
ذ
َ َ
َ
فدعي عمر ،فقرئت
الصلة ندى أن ل يقربن َّ
رسول هللا(ﷺ) إِّذا أقام َّ
الصلة سكرانُ ،
فدعي عمر،
عليه ،فقال :اللَّ َّ
هم ِّبني لنا يف اخلمر بيانا شفاءا ! فنزلت اآلية الَّيت يف املائدةُ ،
فلما بلغ ﴿فَـ َهل أَنـتُم ُمنـتَـ ُهو َن﴾ [املائدة ]91 :قال عمر :انتهينا ،انتهينا(!)3
فقرئت عليهَّ ،

لسن َِّّة التدريج ،ويف قوله :فهم عمر من الستفهام الستنكاري
وهكذا خضع حترمي اخلمر ُ

أبن املراد به ﴿فَـ َهل أَنـتُم ُمنـتَـ ُهو َن﴾ ،ألن هذا الستفهام أقوى وأقطع يف التحرمي من النهي
العادي ،فقط ألفاظ اآلية وتركيبها وصياغتها هتديد رهيب واضح كالشمس يف التحرمي(.)4
 -6إِملامه أبسباب النُّزول:
()1
()2

وصححه أحمد شاكر ،مسلم بنحوه رقم (.)1763
مسند أحمد ( )250/1رقم ()221
َّ

اقدي بدون ِّإ ٍ
الرياض َّ
ِّ
سناد.
النضرة ص ( )332سنده
ضعيف ذكره الو ُّ
ٌ

()3

الفتاوى (.)10/28

()4

صححه أحمد شاكر في تخريجه ألحاديث المسند رقم (.)378
َّ
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()1
الرسول(ﷺ) وقد
حفظ عمر القران كلَّه يف الفرتة الَّيت بدأت إبِّسلمه ،وانتهت بوفاة َّ

حفظه مع أسباب التَّنزيل إِّل ما سبق نزوله قبل إِّسلمه ،فذلك ُمَّا مجعه مجلةا ،ول مبالغة إِّذا
قلنا :إِّ َّن عمر كان على عل ٍم بكثري من أسباب التَّنزيل ،لشدَّة اتِّصاله ابلت ِّ
َّلقي عن رسول
يلم أبسباب النُّزول والقران بِّكُر التنزيل،
هللا(ﷺ) ،مثَّ هو قد حفظ منه ما فاتهِّ ،فإن َّ
واحلوادث ل تزال ترتى؛ فذلك أمر يسري(.)2
اية ،بعضها متَّفق على ِّ
وقد كان عمر سببا يف التنزيل ألكثر من ٍ
مكيته ،وبعضها مدينٌّ،
بل كان بعض اآلَيت حيظى من عمر مبعرفة زمانه ،ومكانه على ٍ
وجه دقيق ،قال عن اآلية

ِّ
ِّ
ِّ
يت لَ ُكم ِّ
اإلسلَ َم ِّدينا﴾
ت لَ ُكم دينَ ُكم َوأََتَم ُ
الكرمية ﴿اليَـوَم أَك َمل ُ
ت َعلَي ُكم نع َم ِّيت َوَرض ُ ُ
الساعة الَّيت نزلت فيها على
[املائدة :]3 :وهللا إِِّّين ألعلم اليوم الَّذي نزلت على رسول هللا ،و َّ
رسول هللا عشيَّة عرفة يف يوم اجلمعة(.)3
وقد كان عمر  -وحده ،أو مع غريه  -سببا مباشرا يف تنزيل بعض اآلَيت ،منها قول هللا
نده أَجر ع ِّ
تعاىل﴿ :أَجعلتُم ِّس َقايةَ احل ِّ ِّ
ظيم﴾ [التوبة.]22 - 19 :
َ
اج ...ع َ ُ
ََ
َ َ
أن رجلا قال :ل أابل أل أعمل عملا بعد ِّ
الصحيحَّ :
اإلسلم إِّل أن أعمر املسجد
ويف َّ
علي بن أيب ٍ
طالب :اجلهاد يف سبيل هللا أفضل من هذا كلِّه .فقال عمر بن
احلرام ،فقال ُّ
اخلطاب :ل ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول هللا .ولكن إِّذا قُ ِّ
الصلة؛ سألته عن ذلك،
ضيَت َّ

أن ِّ
فبني َلمَّ :
اإلميان ،واجلهاد أفضل من عمارة املسجد احلرام،
فسأله ،فأنزل هللا هذه اآليةَّ ،
احلجاجِّ ،
احلج ،والعمرة ،والطَّواف ،ومن ِّ
ابلسقاية .وَلذا قال أبو هريرة رضي
و ِّ
اإلحسان إِّىل َّ
()1

شهيد المحراب َّ
للتلمساني ص (.)101

()2

ِّ
للسيوطي (.)72/1
اإلتقان في علوم القران ُّ

()3

َّ
الخطاب ،د .علي الخطيب ص (.)92 - 90
عمر بن
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ل من أن أقوم ليلة القدر عند احلجر األسود(.)1
هللا عنه :ألن أرابط ليلةا يف سبيل هللا ُّ
أحب إِّ َّ
 -7سؤاله لرسول هللا(ﷺ) عن بعض اآلايت:
كان عمر  -رضي هللا عنه  -يسأل رسول هللا(ﷺ) عن بعض اآلَيت ،وأحيانا أخرى
يسمع صحابي ا يستفسر من رسول هللا(ﷺ) عن بعض اآلَيت ،فيحفظها ،ويعلِّمها ملن أراد
س َعلَي ُكم
من طلب العلم ،فعن يـَعلى بن أميَّة ،قال :سألت عمر بن اخلطاب ،قلت﴿ :فَـلَي َ
الصلَةِّ إِّن ِّخفتم أَن يـفتِّن ُكم الَّ ِّ
ين َك َفُروا﴾ [النساء ،]101 :وقد امن هللا
ذ
صُروا ِّم َن َّ
ُجنَاح أَن تَـق ُ
ُ َ َ ُ َ
عجبت منه ،فسألت رسول هللا(ﷺ) عن ذلك ،فقال:
عجبت ُمَّا
النَّاس؟( )2فقال ل عمر:
َ
ُ

« صدقة تصدَّق هللا هبا عليكم ،فاقبلوا صدقته»(.)3

وقد ُسئِّل عمر بن اخلطاب عن هذه اآليةَ ﴿ :وإِّذ
ذُ ِّريـَّتَـ ُهم﴾ [األعراف ،]172 :فقال عمر :مسعت رسول

أَخ َذ ربُّ َ ِّ
آد َم ِّمن ظُ ُه ِّ
ورِّهم
ك من بَِّين َ
َ َ
هللا(ﷺ) ُسئل عنها ،فقال رسول

هللا(ﷺ) « :إِّ َّن هللا خلق ادم ،مثَّ مسح ظهره بيمينه ،واستخرج منه ِّ
ذريَّةا ،فقال :خلقت
هؤلء للجنَّة ،وبعمل أهل اجلنَّة يعملون ،مثَّ مسح ظهره فاستخرج منه ذ ِّريَّةا ،فقال :خلقت
هؤلء للنَّار ،وبعمل أهل النَّار يعملون » .فقال رجلَ :ي رسول هللا ! ففيم العمل ؟ فقال

وجل  -إِّذا خلق العبد للجنَّة؛ استعمله بعمل أهل اجلنَّة
رسول هللا(ﷺ) « :إِّ َّن هللا َّ -
عز َّ
حَّت ميوت على ٍ
العبد للنَّار؛ استعمله
َّ
عمل من أعمال أهل اجلنَّة ،فيدخله به اجلنَّة ،وإِّذا خلق َ
حَّت ميوت على ٍ
عمل من أعمال أهل النَّار ،فيدخله به النَّار »(.)4
بعمل أهل النَّار؛ َّ

()1
()2

صحيح على شرط َّ
الشيخين ،الموسوعة الحديميَّة مسند أحمد رقم (.)188
ِّإسناده
ٌ
الفتاوى (.)10/28

()3

وفي رواية :أمن الَّناس.

()4

صحيح على شرط مسلم ،مسند أحمد رقم ( )174الموسوعة الحديميَّة.
ِّإسناده
ٌ
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وملا نزل قول هللا تعاىلَ ﴿ :سيُـهَزُم اجلَم ُع َويـُ َولُّو َن ُّ
الدبـَُر﴾ [القمر ]45 :قال عمر :أي مج ٍع
َّ
فلما كان يوم بدر رأيت رسول هللا(ﷺ) يثبت يف ِّ
الدرع،
أي مج ٍع يغلب ؟ قال عمرَّ :
يهزم ؟ ُّ
وهو يقول :فعرفت أتويلها ٍ
يومئذ

 - 8تفسري عمر لبعض اآلايت ،وبعض تعليقاته:
الذ ِّارَي ِّ
ت
كان عمر َّ
يتحرج يف تفسري القران برأيه ولذلك ملَّا سئل عن قوله تعاىلَ ﴿ :و َّ َ
ذَراوا﴾ [الذارايت ]1 :قال :هي الرَيح ،ولول ِّأين مسعت رسول هللا(ﷺ) يقوله؛ ما قلته ،قيل:
﴿فَاحل ِّاملَ ِّ
السحاب ،ولول ِّأين مسعت رسول هللا(ﷺ)
ت ِّوقـارا ﴾ [الذارايت .]2 :قالَّ :
َ
يقوله؛ ما قلته ،قيل﴿ :فَاجل ِّارَي ِّ
السفن ،ولول ِّأين مسعت رسول
ت يُسارا﴾ [الذارايت ]3 :؟ قالُّ :
َ َ
هللا(ﷺ) يقوله؛ ما قلته ،قيل﴿ :فَالم َق ِّسم ِّ
ات أَمارا﴾ [الذارايت ]4 :؟ قال :هي امللئكة ،ولول
ُ َ
ِّأين مسعت رسول هللا(ﷺ) يقوله ،ما قلته(.)1
وكان رضي هللا عنه له منهج يف تفسريه لآلَيتِّ ،فإنَّه رضي هللا عنه إِّذا وجد لرسول
مر معنا من تفسريه ،وإِّذا مل جيد طلبه يف
هللا(ﷺ) تفسريا؛ أخذ به ،وكان هو األفضل مثل ما َّ
الصحابة مثل :ابن ٍ
عباس ،و ِّ
أيب بن كعب ،وعبد هللا بن مسعود ،ومعاذ،
مظانِّه عند بعض َّ
وغريهم  -رضي هللا عنهم  -وهذا مثال على ذلك؛ فقد قال عمر  -رضي هللا عنه  -يوم ا
َح ُد ُكم أَن تَ ُكو َن لَهُ َجنَّة ِّمن ََِّن ٍيل
ألصحاب الن ِّ
َّب(ﷺ) :فيم ترون هذه اآلية نزلت﴿ :أَيَـ َوُّد أ َ
اب َِّ ِّري ِّمن َحتتِّها األَْنَار لَه فِّيها ِّمن ُك ِّل الثَّمر ِّ
وأَعنَ ٍ
َصابَهُ ال ِّك َرب ولَهُ ذُ ِّ
اء
ف
ع
ض
ة
ي
ر
أ
و
ات
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ ُ َ
َ
ُ َ
ََ َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
اَّللُ لَ ُك ُم اآلَيت لَ َعلَّ ُكم تَـتَـ َف َّكُرو َن﴾
ني َّ
صار ف ِّيه َنر فَاح ََرتقَت َك َذل َ
ك يـُبَِّ ُ
َص َاهبَا إِّع َ
فَأ َ
[البقرة .]266 :قالوا :هللا أعلم ! فغضب عمر ،فقال :قولوا :نعلم ،أول نعلم .فقال ابن عبَّ ٍ
اس:
()1

صحيح لغيره ،مسند أحمد رقم ( )311الموسوعة الحديميَّة.
ٌ
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يف نفسي منها شيء َي أمري املؤمنني ! قال عمرَ :ي بن أخي ! قل ،ول حتقر نفسك .قال
عمل ؟ قال ابن عباسٍ :
أي ٍ
ابن عباس :ضربت مثلا ٍ
لعمل .قال عمر:
لعمل .قال عمرُّ :
ٍ
حَّت أغرق
لرجل ٍ
عز وجل ،مثَّ بعث هللا له الشَّيطان ،فعمل ابملعاصي َّ
غين يعمل بطاعة هللا َّ
أعماله( .)1ويف رو ٍ
اية :قال ابن عبَّاس :عىن هبا العمل ،إِّ َّن ابن ادم أفقر ما يكون إِّىل جنَّته؛

إِّذا كرب سنُّه ،وكثر عياله ،وابن ادم أفقر ما يكون إِّىل عمله يوم يبعث ،فقال عمر :صدقت َي
بن أخي(!)2
َّ ِّ
َصابَـتـ ُهم
ين إِّ َذا أ َ
وكانت له بعض التَّعليقات على بعض اآلَيت مثل قوله تعاىل﴿ :الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
م ِّ
ك ُه ُم
صلَ َوات ِّمن َرِّهبِّم َوَرَحَة َوأُولَئِّ َ
صيبَة قَالُوا إِّ َّن ََّّلل َوإِّ َّن إِّلَي ِّه َراجعُو َن  أُولَئِّ َ
ك َعلَي ِّهم َ
ُ
ال ُمهتَ ُدو َن﴾ [البقرة ]157 - 156 :فقال :نِّع َم العدلن ،ونعم العلوة( !)3ويقصد ابلعدلني:
الرَحة ،والعلوة :الهتداء(.)4
َّ
الصلة و َّ

ومسع القارئ يتلو قول هللا تعاىلََ ﴿ :يأَيـُّ َها ِّ
ك ال َك ِّرِّمي﴾
اإلن َسا ُن َما َغَّرَك بَِّربِّ َ
()5
وفسر قول هللا تعاىل﴿ :وإِّ
وس ُزِّو َجت﴾ [التكوير ]7 :بقوله:
ف
ـ
ُّ
ن
ال
ا
ذ
.
فقال عمر :اجلهل
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َّ ()6
اَّللِّ
وفسر قول هللا تعاىل﴿ :إِّ
وحا﴾
ص
ن
ة
ب
و
ـ
ت
ىل
،
الفاجر مع الفاجر ،والطَّاحل مع الطاحل
َّ
َ
َ
َّ
ا
َ
ُ
ا
َ
َّامة(.)7
[التحرمي ،]8 :بقوله :أن يتوب ،مثَّ ل يعود ،فهذه التَّوبة الواجبة الت َّ

[النفطار]6 :

()1
()2

تفسير ابن كمير (.)266/4

َّ
الرياض َّ
الخطاب ،الطنطاويان ص ( )308نقالً عن ِّ
النضرة.
أخبار عمر بن

()3

فتح الباري (.)49/8

()4

الخالفة الرَّاشدة ،و َّ
الدولة األمويَّة :د .يحيى اليحيى ص (.)305

()5

المستدرك (.)270/2

( . )6الخالفة الرَّاشدة و َّ
الدولة األمويَّة ص ()305
()7

تفسير ابن كمير (.)513/4
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مر بدير ر ٍ
الراهب .فجعل عمر ينظر إِّليه،
اهب ،فناداهَ :ي راهب ! فأشرف َّ
وذات يوم َّ
ويبكي .فقيل لهَ :ي أمري املؤمنني ! ما يبكيك من هذا ؟ قال :ذكرت قول هللا عز وجل يف
كتابهَ ﴿ :ع ِّاملَة َن ِّصبَة  تَصلَى َن ارا َح ِّاميَةا﴾ [الغاشية ]4 ،3 :فذاك الَّذي أبكاين( .)1وفسر
ت والطَّاغُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
وت﴾
اجلبت ابلسحر ،والطاغوت ابلشَّيطان يف قوله تعاىل﴿ :يـُؤمنُو َن ابجلب َ
[النساء.)2( ]51 :

***

()1

الفتاوى (.)44/7

()2

المصدر السابق نفسه (.)382/11
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املبحث الثَّاين  :مالزمته لرسول هللا(ﷺ)
كان عمر  -رضي هللا عنه  -واحدا من ِّ
األمي،
املكيِّني الَّذين قرأوا وكتبوا يف جمتمعهم ِّ
وهذا دليل على شغفه ابلعلم منذ صغره ،وسعيه ليكون واحدا من القلَّة القليلة ،الَّذين حموا

ٍ
ِّأميتهمَّ ،
وتبوؤوا مكانةا مرموقةا يف عصر ِّ
لعل منها
الرسالة ،جملموعة
وهذبوا أنفسهمَّ ،
مقوماتَّ ،

إِّملامه ابلقراءة والكتابة وهو حدث له قيمته آنذاك ،وقد َّ
تلقى عمر دروسه األوىل ،وتعلَّم
القراءة والكتابة على يدي حرب بن أميَّة والد أيب سفيان( ،)1وقد َّأهلته هذه امليِّزة ألن ِّ
يثقف

نفسه بثقافة القوم آنذاك ،وإن كنا جنزم َّ
القوي الَّذي أثَّر يف شخصية عمر ،وصقل
الرافد َّ
أن َّ

وفجر طاقاتهَّ ،
وهذب نفسه هو مصاحبته لرسول هللا(ﷺ) وتتلمذه على يديه يف
مواهبهَّ ،
الرسول(ﷺ) يف َّ
ُّبوة ،ذلكَّ :
مكة بعد إِّسلمه كما لزمه كذلك يف
مدرسة الن َّ
أن عمر لزم َّ
املنورة  -حيث سكن العوال  -وهي ضاحية يف ضواحي املدينة ،وإِّن كانت قد
املدينة َّ

وتوسعت
الرسول(ﷺ) ،حيث امتد العمرانَّ ،
اتَّصلت هبا الن وأصبحت ملصقةا ملسجد َّ
الضواحي ،يف هذه الضَّاحية نظَّم عمر نفسه ،وحرص على التَّلمذة يف
املدينة ،وزحفت على َّ

شَّت من املعارف ،والعلوم على يدي معلِّم البشريَّة ،وهاديها،
ُّبوة يف ٍ
فروع َّ
حلقات مدرسة الن َّ
ٍ
حديث ،أو أم ٍر ،أو
والَّذي َّأدبه ربُّه ،فأحسن أتديبه ،وقد كان ل يفوته علم من قران ،أو

حدث ،أو ٍ
توجيه ،قال عمر :كنت أن ،وجار ل من األنصار من بين أميَّة بن يزيد  -وهي

من عوال املدينة  -وكنا نتناوب النُّزول على رسول هللا(ﷺ) ،ينزل يوم ا ،وأنزل يوم اِّ ،فإذا
لت؛ جئت خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه ،وإِّذا نزل؛ فعل مثل ذلك(.)2
نز ُ

()1

تفسير ابن كمير (.)537/4

()2

المصدر السابق نفسه (.)524/1
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َّ
استمد منه عمر علمه ،وتربيته ،وثقافته،
وهذا اخلرب يوقفنا على الينبوع املتدفِّق؛ الذي
منجما على حسب الوقائع،
وهو كتاب هللا احلكيم؛ الَّذي كان ينزل على رسول هللا(ﷺ) َّ
وتعمقوا يف فهمه،
واألحداث ،وكان الرسول يقرؤه على أصحابه ،الَّذين وقفوا على معانيهَّ ،

وأتثَّروا مببادئه ،وكان له عميق األثر يف نفوسهم ،وعقوَلم ،وقلوهبم ،وأرواحهم ،وكان عمر

الرتبية ،والتَّعليم ،وعلى ِّ
كل دارس لتاريخ
واحدا من هؤلء الَّذين أتثَّروا ابملنهج القرآين يف َّ
عمر ،وحياته أن يقف وقفةا ِّ
الصايف ،الَّذي َّ
غذى املواهب،
الرابين َّ
متأملةا أمام هذا الفيض َّ
وفجر العبقرَيت ،وَّنَّى ثقافة القوم ،ونعين به :القران الكرمي ،وقد حرص عمر منذ أسلم على
َّ

للرسول(ﷺ) َّ
حَّت متَّ له
يتلقى عنه ما أُنزل عليه؛ َّ
حفظ القران ،وفهمهُّ ،
وظل ملزم ا َّ
وأتملهَّ ،

الرسول(ﷺ) بعضه ،وحرص على ِّ
الرواية الَّيت أقرأه هبا
حفظ مجيع آَيته ،وسوره؛ وقد أقرأه َّ
الرسول(.)1
َّ
وكان لعمر أحيانا شرف َّ ِّ
ِّ
ين مبراجعة حمفوظه
السبق إىل مساع بعض آَيته فور نزوله ،كما عُ َ

ترىب عمر  -رضي هللا عنه  -على املنهج القرآين ،وكان املرِّيب له(ﷺ) .وكانت
منه( ،)2فقد َّ

حتول غريب واهتداء مفاجئ
نقطة البدء يف تربية عمر هي لقاءه برسول هللا(ﷺ) ،فحدث له ُّ
َّب(ﷺ) ،فخرج من دائرة الظَّلم إِّىل دائرة النُّور ،واكتسب ِّ
اإلميان ،وطرح
مبجرد اتِّصاله ابلن ِّ
َّ
السمحة ،كانت
الكفر ،وقوي على ُّ
حتمل الشَّدائد واملصائب يف سبيل دينه اجلديد ،وعقيدته َّ

األول ِّ
شخصية رسول هللا(ﷺ) ِّ
لإلسلم ،وشخصيته(ﷺ) َتلك قوى اجلذب والتَّأثري
احملرك َّ
على الخرين ،فقد صنعه هللا على عينه ،وجعله ،أكمل صورٍة لبش ٍر يف اتريخ األرض،

حتب ،وحتاط من النَّاس ِّ
ويلتف حوَلا املعجبون ،يلتصقون هبا
ابإلعجاب،
ُّ
والعظمةُ دائما ُّ
()1

َّ
الخطاب ،د .محمد أحمد أبو َّ
النصر ص (.)87
عمر بن

()2

المصدر السابق نفسه.
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اإلعجاب و ِّ
التصاقا بدافع ِّ
لكن رسول هللا(ﷺ) يضيف إِّىل عظمته تلك :أنَّه رسول
احلب ،و َّ
هللاِّ ،
متلقي الوحي من هللا ،ومبلِّغه إِّىل النَّاس ،وذلك بُعد اخر ،له أثره يف تكييف مشاعر
ب العظماء من النَّاس ،ولكن أيض ا لتلك
ذلك املؤمن ِّاهه ،فهو ل حيبُّه لذاته فقط ،كما ُحي ُّ

النفحة الرَّابنية؛ الَّيت تشمله من عند هللا ،فهو معه يف حضرة الوحي ِّ
اإل ِّ
َلي املكرم ،ومن مثَّ

الرسول العظيم ،مثَّ يصبحان شيئا واحدا يف
الرسول(ﷺ) البشر العظيم ،و َّ
يلتقي يف شخص َّ
الرسول،
النِّهاية ،غري متميِّز البداية ،ول النِّهايةٌّ .
للرسول البشر ،أو للبشر َّ
حب عميق شامل َّ

حب هللا ِّ
حبب رسوله ،وميتزجان يف نفسه ،فيصبحان يف مشاعره مها نقطة ارتكاز
ويرتبط ُّ
السلوكيَّة كلِّها كذلك.
املشاعر كلِّها ،وحمور احلركة الشُّعوريَّة و ُّ
الرتبية ِّ
اإلسلميَّة
الصحابة هو مفتاح َّ
األول من َّ
الرعيل َّ
كان هذا ُّ
حرك َّ
احلب ،الذي َّ
ونقطة ارتكازها ،ومنطلقها الَّذي تنطلق منه( ،)1لقد حصل للصحابة بربكة صحبتهم لرسول

هللا(ﷺ) وتربيتهم على يديه أحوال إِّميانيَّة عالية ،يقول سيِّد قطب  -رَحه هللا  -عن تلك
الرسول(ﷺ) ،تطهري للضَّمري،
التَّزكية :إِّ َّْنا لتزكية ،وإِّنَّه لتطهري ذلك الَّذي كان أيخذهم به َّ
الزوجيَّة ،وتطهري للحياة الجتماعيَّة،
السلوك ،وتطهري للحياة َّ
والشُّعور ،وتطهري للعمل ،و ُّ
وتطهري ترتفع به النُّفوس من عقائد ِّ
التصورات الباطلة إِّىل
الشرك إِّىل عقيدة التَّوحيد ،ومن ُّ
الصحيح ،ومن األساطري الغامضة إِّىل اليقني الواضح ،وترتفع به من رجس الفوضى
العتقاد َّ

األخلقيَّة إِّىل نظافة اخللق اإلمياين ،ومن دنس ِّ
السحت إِّىل طهارة الكسب احللل،
الراب ،و ُّ
السريرة ،وحلياة الواقع ،تزكية ترتفع ِّ
ابإلنسان،
إِّ َّْنا تزكية شاملة للفرد ،واجلماعة ،وحلياة َّ
وتصوراته عن احلياة كلِّها ،وعن نفسه ،ونشأته إِّىل افاق النُّور الَّيت يتَّصل فيها بربِّه ،ويتعامل
ُّ
()1

َّ
الخطاب د .محمد أحمد أبو َّ
النصر ص (.)88
عمر بن
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مع املأل األعلى(.)1
السنَّة
لقد تتلمذ عمر  -رضي هللا عنه  -على يدي رسول هللا ،فتعلَّم منه القران الكرمي ،و ُّ
ِّ ِّ
ث فِّ ِّيهم َر ُسولا ِّمن
ني إِّذ بَـ َع َ
النَّبويَّة ،وتزكية النُّفوس ،قال تعاىل﴿ :لََقد َم َّن ا ََّّللُ َعلَى ال ُمؤمن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أَنـ ُف ِّس ِّهم يـتـلُو علَي ِّهم ِِّّ ِّ
ضلٍَل
اب َواحلك َمةَ َوإِّن َكانُوا من قَـب ُل لَفي َ
َ َ
آَيته َويـَُزك ِّيهم َويـُ َعل ُم ُه ُم الكتَ َ
َ
ُمبِّ ٍ
ني﴾ [آل عمران.]164 :
َّبحر يف اَلدي النَّبوي الكرمي يف غزواته ،وسلمه ،وأصبح لعمر  -رضي
وحرص على الت ُّ

املطهرة ،الَّيت أثَّرت يف شخصية عمر،
ابلسنَّة النَّبويَّة َّ
هللا عنه  -علم واسع ،ومعرفة غزيرة ُّ
وفقهه ،ولزم رسول هللا(ﷺ) ،واستمع من رسول هللاَّ ،
وتلقى عنه ،وكان إِّذا جلس يف جملس
ينفض ،كما كان حريصا على أن يسأل الرسول(ﷺ) على كل ما
حَّت َّ
ُّبوة مل يرتك اجمللس َّ
الن َّ
َّ
استمد من رسول هللا علما وتربيةا ،ومعرفةا مبقاصد
ِّيش به نفسه ،أو يشغل خاطره( ،)2لقد
هذا ِّ
وخصه رسول هللا(ﷺ) برعايته ،ومشله بتسديده ،ولقد شهد له رسول
الدين العظيمَّ ،

هللا(ﷺ) ابلعلم ،فقد قال(ﷺ) « :بينا أن نئم أتيت بقدح ل ٍ
الري
ب ،فشربت َّ
حَّت إِِّّين ألرى َّ
خيرج يف أظفاريُ ،مثَّ أعطيت فضلي عمر بن اخلطَّاب ».
قالوا :فما َّأولته َي رسول هللا ؟ قال « :العلم »(.)3
قال ابن حجر :واملراد ابلعلم هنا العلم بسياسة النَّاس بكتاب هللا ،وسنَّة رسول
هللا(ﷺ)(.)4
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

منهج التربيَّة ِّ
اإلسالميَّة ،محمد قطب ص (.)35 ،34

()3
()4

ِّ
الظالل (.)3565/6

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ص (.)91
عمر بن
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التزود مبا يعينه على فهم كتاب
وهذه املعرفة ل ميكن َأتتِّيها إِّل ملن كان راسخ القدم يف ُّ

التمرس يف معرفة أساليبها،
هللا ،وسنَّة نبيه ،وسبيله يف ذلكُّ :
التعمق يف فهم اللُّغة ،وآداهبا ،و ُّ
َّزود يف ِّ
كل ما يساعد على فهمها من معارف ،وخربات ،وكذلك كان عمر  -رضي هللا
والت ُّ

()1
احلب عامل هامٌّ يف هتيئة
حب شديد ،و ُّ
عنه  -ولقد مجع بني رسول هللا(ﷺ) وبني عمر ٌّ
علمي ُمتا ٍز بني املعلم وبني تلميذه ،أييت خبري النتائج العلميَّة ،والثَّقافيَّة ،ملا له من ٍ
عطاء
ٍ
مناخ ٍ

ِّ
أحب رسول هللا(ﷺ) حب ا مج ا ،وتعلَّق فؤاده به ،وقدَّم نفسه فداءا له،
متجدد ،وعمر قد َّ
وتضحيةا يف سبيل نشر دعوته ،فقد جاء يف احلديثَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) قال « :ل يؤمن

أحب إِّليه من والده ،وولده ،والناس أمجعني »( .)2فقال له عمرَ :ي
أحدكم َّ
حَّت أكو َن َّ
كل ٍ
ل من ِّ
شيء إِّل من نفسي ! فقال(ﷺ) « :ل والَّذي نفسي
رسول هللا ! ألنت ُّ
أحب إِّ َّ
بيدهَّ ،
حَّت أكون َّ
أحب إِّليك من نفسك » فقال له عمرِّ :فإنَّه الن ،وهللا ألنت أحب إِّلَّ

َّب(ﷺ) « :الن َي عمر ! »(.)3
من نفسي ! فقال الن ُّ

واستأذن عمر يوما إِّىل عمرةٍ ،فقال له(ﷺ)« :ل تنسنا َي أخي يف دعائك( .»! )4فقال
أحب َّ
أن ل هبا ما طلعت عليه الشَّمس لقولهَ :ي أخي(!)5
عمر :ما ُّ
الرسول(ﷺ) يف مجيع غزواته،
امي َّ
وهذا ُّ
الشريف هو الَّذي جعل عمر يلزم َّ
احلب َّ
الس ُّ
ٍ
وقد أمدَّه ذلك خبربةٍ ،ودر ٍبة ،ودر ٍ
ومعرفة بطبائع النُّفوس وغرائزها ،كما َّ
أن
اية بشؤون احلرب،
للرسول(ﷺ) وكثرة حتدُّثه معه قد طبعه على البلغة ،والبيان ،والفصاحة ،وطلقة
ملزمته َّ
()1

البخارُّي ،رقم (.)82

()2

فتح الباري (.)36/7

()3

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ص (.)93
عمر بن

()4

البخارُّي رقم (.)15

()5

البخارُّي رقم (.)6632
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اللِّسان ،والتَّفنُّن يف أوجه القول( .)1ويف النُّقاط القادمة سنبني إبِّذن هللا تعاىل مواقفه يف
الصور من حياته الجتماعيَّة ابملدينة يف حياة
امليادين اجلهاديَّة مع رسول هللا ،وبعض ُّ
النَّب(ﷺ).
َّأولا :عمر  -رضي هللا عنه  -يف ميادين اجلهاد مع رسول هللا(ﷺ):
اتَّفق العلماء على َّ
أن عمر  -رضي هللا عنه  -شهد بدرا ،وأحدا ،واملشاهد كلَّها مع
رسول هللا(ﷺ) ،ومل يغب عن غزوةٍ غزاها رسول هللا(.)2
 - 1غزوة بدر:
شارك عمر رضي هللا عنه يف غزوة بدر ،وعندما استشار رسول هللا(ﷺ) أصحابه قبل
املعركة؛ تكلَّم أبو بكر  -رضي هللا عنه َّ -أول َمن تكلَّم ،فأحسن الكلم ،ودعا إِّىل قتال
الكافرين ،مثَّ الفاروق عمر  -رضي هللا عنه  -فأحسن الكلم ،ودعا إِّىل قتال الكافرين(،)3
وكان أول من استشهد من املسلمني يوم بدر مهجع( )4موىل عمر  -رضي هللا عنه( -)5وقتَل
عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -خاله العاص بن هشام( )6ضارابا ابلقرابة عرض احلائط
أمام رابطة العقيدة ،بل كان يفخر بذلك أتكيدا َلذه الفكرة ،وبعد انتهاء املعركة أشار بقتل

()1

أب و داود ف ي الص الة ( ،)1498و ِّ
ديث حس ٌن ص حيح) واب ن ماج ه ف ي المناس ك
الترم ُّ
ذي ف ي ال َّدعوات ( .)3562وق ال( :ه ذا ح ٌ
(ُّ )2894
كلهم عن عمر ،وهناك من ضعَّفه.

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ص (.)94
عمر بن

()4

َّ
الخطاب البن الجوزي ص (.)89
مناقب أمير المؤمنين عمر بن

()5

الفاروق مع َّ
النبي ،د .عاطف لماضة ص (.)32

()6

َّ
ضعيف النقطاعه.
الطبقات البن سعد ()392 ،391/3
ٌ
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()1
عم
أسارى املشركني ،ويف تلك احلادثة دروس ،وعرب عظيمة  ،وعندما وقع العبَّاس ُّ

َّب(ﷺ) يف األسر حرص عمر على هدايته ،وقال لهَ :ي عباس أسلم ! فوهللا لئن تسلم
الن ِّ
أيت رسول هللا يعجبه إِّسلمك( ،)2وكان
ُّ
أحب إِّ َّ
ل من أن يسلم اخلطَّاب ،وما ذاك إِّل ملا ر ُ
من بني األسرى خطيب قريش سهيل بن عمرو ،فقال لرسول هللا(ﷺ)َ :ي رسول هللا ! دعين

أنتزع ثنييت سهيل بن عمرو ،فيدلع لسانه ،فل يقوم عليك خطيبا يف موط ٍن أبدا ! فقال
رسول هللا(ﷺ) « :ل أمثِّل به ،فيمثل هللا يب ،وإِّن كنت نبيا ،وإِّن عسى أن يقوم مقاما ل
تذمه »(.)3
ُّ
هم عدد من أهل َّ
ابلرجوع عن
مكة ُّ
وهذا ما حدث فعلا بعد وفاة رسول هللا(ﷺ)؛ إِّذ َّ

حَّت خافهم وال َّ
ِّ
مكة عتاب بن أسيد ،فتوارى ،فقام سهيل بن عمرو ،فحمد هللا،
اإلسلم؛ َّ

َّب ،وقال :إِّ َّن ذلك مل يزد ِّ
اإلسلم إِّل َّقوة ،فَ َمن رابنا؛ ضربنا عنقه!
وأثىن عليه ،مثَّ ذكر وفاة الن ِّ
ٍ
حديث مسعه من رسول هللا(ﷺ) عندما
فرتاجع النَّاس عن رأيهم( .)4وحدَّثنا عمر عن
أنس قال :كنَّا مع عمر بني َّ
خاطب مشركي َّ
مكة الذين قتلوا ببد ٍر ،فعن ٍ
مكة واملدينة ،فرتاءينا
ٍ
مستلق
اَللل ،وكنت حديد البصر ،فرأيته ،فجعلت أقول لعمر :أما تراه ؟ قال :سأراه وأن
على فراشي ،مثَّ أخذ ُحي ِّدثنا عن أهل بد ٍر ،قال :إِّن كان رسول هللا(ﷺ) لريينا مصارعهم

فلن غدا  -إِّن شاء هللا  -وهذا مصرع ٍ
ابألمس ،يقول « :هذا مصرع ٍ
فلن غدا إِّن شاء
هللا» .قال :فجعلوا يصرعون عليها .قال :قلت :والذي بعثك ابحلق ما أخطؤوا تيك ! كانوا
يصرعون عليها ،مثَّ أمر هبم ،فطُرحوا يف بئ ٍر ،فانطلق إِّليهم ،فقالَ « :ي فلن ! َي فلن ! هل
()1

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة ( )388/2البن هشام ،صحيح التَّوثيق ص (.)187

()2

الخالفة والخلفاء الرَّاشدون ،للبهنساوي ص (.)154

()3
()4

ٍ
ذكرتها في كتابيِّ :
السيرة َّ
أحداث) ج ،2 -ص ( )57 - 47ط .1
النبويَّة (عرض وقائع وتحليل

البداية و ِّ
النهاية (.)298/3
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وجدمت ما وعدكم هللا حقا ،فِّإِّين وجدت ما وعدين هللا حقا» قال عمرَ :ي رسول هللا !
أتُكلِّم قوما قد َجيَّفوا ؟ قال « :ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم ! ولكن ل يستطيعون أن
جييبوا »(.)1
وعندما جاء عمري بن وهب إِّىل املدينة قبل إِّسلمه يف أعقاب بد ٍر يريد قتل رسول
هللا(ﷺ)؛ كان عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يف نف ٍر من املسلمني يتحدَّثون عن يوم
بد ٍر ،ويذكرون ما أكرمهم هللا به ،وما أراهم يف ِّ
عدوهم؛ إِّذ نظر عمر إِّىل عمري بن وهب؛
وقد أنخ راحلته على ابب املسجد ِّ
عدو هللا عمري بن
متوشحا سيفه ،فقال :هذا الكلب ُّ

ٍ
وهب ما جاء إِّل ٍ
حرش بيننا ،وحزرن للقوم يوم بدر .مثَّ دخل على رسول
لشر ،وهو الَّذي َّ
عدو هللا عمري بن وهب قد جاء ِّ
متوشحا سيفه .قال« :
هللا(ﷺ) فقالَ :ي نب هللا ! هذا ُّ

حَّت أخذ حبمالة( )2سيفه يف عنقه ،فلبَّبه( )3هبا ،وقال ملن
علي » .قال :فأقبل عمر َّ
فأدخله َّ
كان معه من األنصار :ادخلوا على رسول هللا(ﷺ) فاجلسوا عنده ،واحذروا عليه من هذا
ٍ
فلما راه رسول هللا(ﷺ) وعمر
اخلبيثِّ ،فإنَّه غري
مأمون .مثَّ دخل به على رسول هللا(ﷺ)َّ ،

اخذ حبمالة سيفه يف عنقه قال « :أرسله َي عمر ! ادن َي عمري ! » فدن ،مث قال :انعموا
صباح ا ! وكانت حتية أهل اجلاهليَّة بينهم ،فقال رسول هللا(ﷺ) « :أكرمنا هللا بتحيَّ ٍة خ ٍري
()4
كنت هبا
إن
حممد
َي
وهللا
أما
:
فقال
.
»
ابلسلم حتية أهل اجلنة
من حتيَّتك َي عمري ! َّ
ُ
حلديث عهد .فقال « :فما جاء بك َي عمري ؟! » قال :جئت َلذا األسري الَّذي يف
ُ

()1

المصدر السابق نفسه (.)311/3

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي للحميدي (.)181/4

()3

صحيح على شرط َّ
ِّ
الشيخين.
ٌ
مسند أحمد رقم ( )182الموسوعة الحديميَّة إسنادهُ
السيف على الجسم.
حمالة السيف :ما يربط َّ
َّ

()4
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ٍ
سيوف !
السيف يف عنقك ؟ » قال :قبَّحها هللا من
أيديكم ،فأحسنوا فيه .قال « :فما ابل َّ
وهل أغنت عنَّا شيئا ؟! قال « :اصدقين ،ما الَّذي جئت له » .قال :ما جئت إِّل لذلك.

قال « :بل قعدت أنت وصفوان بن أميَّة يف احلجر ،فذكرَتا أصحاب القليب من قر ٍ
يش ،مثَّ
فتحمل لك صفوان بن أميَّة
علي ،وعيال عندي ،خلرجت َّ
حَّت أقتل حممداَّ ،
قلت :لول دين َّ

بدينك ،وعيالك ،على أن تقتلين له ،وهللا حائل بينك وبني ذلك » قال عمري :أشهد أنَّك
لرسول هللا! قد كنَّا َي رسول هللا ! ِّ
السماء ،وما ينزل
ُ
نكذبك مبا كنت أتتينا به من خرب َّ
عليك من الوحي ،وهذا أمر مل حيضره إِّل أن ،وصفوان ،فوهللا إِِّّين ألعلم ما أاتك به إِّل هللا،

فاحلمد هلل الَّذي هداين ِّ
لإلسلم ،وساقين هذا املساق .مثَّ شهد شهادة ِّ
احلق ،فقال رسول
هللاِّ « :فقهوا أخاكم يف دينه ،وعلِّموه القران ،وأطلقوا أسريه » .ففعلوا(.)1
الرفيع الَّذي َتيَّز به عمر بن اخلطَّاب  -رضي
ومن خلل هذه َّ
األمين َّ
القصة يظهر ُّ
احلس ُّ

هللا عنه  -فقد انتبه جمليء عمري بن وهب ،وحذر منه ،وأعلن :أنَّه شيطان ما جاء إِّل ٍ
لشر،
فقد كان اترخيه معروفا لدى عمر ،فقد كان يؤذي املسلمني يف َّ
حرض على
مكة ،وهو الَّذي َّ

قتال املسلمني يف بد ٍر ،وعمل على مجع املعلومات عن عددهم ،ولذلك شرع عمر يف أخذ

حبمالة سيف عمري الذي يف عنقه
الرسول(ﷺ) ،فمن جهته فقد أمسك َّ
األسباب حلماية َّ
الرسول(ﷺ) ،وأمر نفرا من
بشدَّة ،فعطله عن إِّمكانية استخدام سيفه للعتداء على َّ
َّب(ﷺ) (.)2
الصحابة حبراسة الن ِّ
َّ

()1

لبَّبه :قيَّده.

()2

انظر صحيح ِّ
السيرة َّ
النبويَّة للعلي ص (.)259
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 - 2غزوة أحد ،وبين املصطلق ،واخلندق:
حَّت ولو بدت
الصغار ،و َّ
الرتفُّع عن الذلَّة َّ
اَلمة ،وعدم َّ
علو َّ
من صفات الفاروق اجلهادية ُّ
اَلزمية تلوح أمامه ،كما حدث يف غزوة ٍ
أحد ،اثنية املعارك الكربى الَّيت خاضها رسول
حممد ؟ فقال رسول
هللا(ﷺ) ،فعندما وقف أبو سفيان يف ْناية املعركة ،وقال :أيف القوم َّ
هللا(ﷺ) « :ل ِّيبوه » فقال :أيف القوم ابن أيب قحافة ؟ فقال(ﷺ) « :ل ِّيبوه » فقال:
أيف القوم ابن اخلطَّاب ؟ فقال :إِّ َّن هؤلء قتلوا ،فلو كانوا أحياء ألجابوا .فلم ميلك عمر -
رضي هللا عنه  -نفسه فقال :كذبت َي عدو هللا ! أبقى هللا عليك ما خيزيك ! قال أبو
سفيان :اعل هبل( ،)1فقال النَّب(ﷺ) « :أجيبوه » .قالوا :ما نقول ؟ قال « :قولوا :هللا
أجل » .قال أبو سفيان :لنا العَُّزى ،ول عَُّزى لكم .فقال النَّب(ﷺ) « :أجيبوه ».
أعلى و ُّ
قالوا :ما نقول ؟ قال « :قولوا :هللا مولن ،ول موىل لكم » ،قال أبو سفيان :يوم بيوم بد ٍر،
واحلرب سجال ،وِّدون مثلةا مل امر هبا ،ومل تسؤين(.)2
ويف رو ٍ
اية قال عمر :ل سواء قتلن يف اجلنة وقتلكم يف النار( .)3فجاءه فقال له أبو
سفيان :أنشدك هللا َي عمر ،أقتلنا حممدا ؟ قال عمر :اللهم ل ،وإِّنه ليسمع كلمك الن ،قال :أنت
أصدق عندي من ابن قمئة وأبر ،لقول ابن قمئة َلم :إِّين قد قتلت حممدا(.)4

كان يف سؤال أيب سفيان عن رسول هللا(ﷺ) ،وأيب بكر ،وعمر دللة واضحة على
اهتمام املشركني هبؤلء دون غريهم؛ ألنَّه يف علمهمَّ :أْنم أهل ِّ
اإلسلم ،وهبم قام صرحه،
()1

صحيح ِّ
السيرة َّ
النبويَّة ص (.)260

()2

ِّ
النشر ِّ
للصالبي ج ،2 -ص  64ط ( )1دار التوزيع و َّ
السيرة َّ
اإلسالميَّة.
النبوية ،عرض وقائع وتحليل أحداث َّ

()3

اعل هبل :ظهر دينك.

()4

البخاري ،املغازي ،رقم (ِّ ،)404
الصحيحة (.)392/2
السرية َّ
ُّ
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وأركان دولته ،وأعمدة نظامه ،ففي موهتم يعتقد املشركون :أنَّه ل يقوم ِّ
اإلسلم بعدهم ،وكان
حَّت إِّذا انتشى ،ومأله الكرب أخربوه حبقيقة
السكوت عن إجابة أيب سفيان أولا تصغريا له؛ َّ
ُّ
وردوا عليه بشجاعة(.)1
األمرُّ ،
ويف غزوة بين املصطلق كان للفاروق موقف متميِّز ،ونرتك شاهد عيان حيكي لنا ما
()2
شاهده .قال جابر بن عبد هللا
ُّ
األنصاري :كنَّا يف غزاة ،فكسع رجل من املهاجرين رجلا

املهاجريَ :ي للمهاجرين ! فسمع ذلك
األنصاريَ :ي لألنصار ! وقال
من األنصار ،فقال
ُّ
ُّ
رسول هللا ،فقال « :ما ابل دعوى اجلاهليَّة » ،قالواَ :ي رسول هللا ! كسع رجل من
َّب(ﷺ) « :دعوها ِّفإْنا منتنة » .فسمع بذلك عبد هللا
املهاجرين رجلا من األنصار ،فقال الن ُّ

األعز منها َّ
األذل ،فبلغ
بن أُيب ،فقال :فعلوها ؟ أما وهللا لئن رجعنا إِّىل املدينة
ليخرجن ُّ
َّ
َّب(ﷺ)« :
َّب(ﷺ) ،فقال عمرَ :ي رسول هللا ! دعين أضرب عنق هذا املنافق ! فقال الن ُّ
الن َّ

دعه ل يتحدَّث النَّاسَّ :
حممدا يقتل أصحابه»(.)3
أن َّ

ويف رو ٍ
اية :قال عمر بن اخلطَّابُ :مر به عبَّاد بن بشر ،فليقتله ،فقال له رسول هللا(ﷺ):
« فكيف َي عمر ! إِّذا حتدَّث النَّاسَّ :
ابلرحيل »
أن حممدا يقتل أصحابه ؟ ل .ولكن ِّأذن َّ
وذلك يف ٍ
ساعة مل يكن رسول هللا(ﷺ) يرحتل فيها ،فارحتل النَّاس(.)4

ومن مثل هذه املواقف والتَّوجيهات النَّبويَّة استوعب عمر  -رضي هللا عنه  -فقه املصاحل

واملفاسد ،فهذا الفقه يظهر يف قوله(ﷺ) « :فكيف َي عمر ! إِّذا حتدث الناس أن حممدا
()1

ِّ
السيرة َّ
الصحيحة (.)392/2
النبويَّة َّ

()2

صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (.)189

()3

ِّ
السيرة َّ
الصحيحة (.)392/2
النبويَّة َّ

()4

كسع :ضربه برجله.
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السمعة ِّ
الص ِّ
ف الدَّاخليَّة،
السياسيَّة ،ووحدة َّ
يقتل أصحابه »( .)1إِّ َّْنا احملافظة الت َّ
َّامة على ُّ
والفرق كبري جدا بني أن يتحدَّث النَّاس عن ِّ
حممدا ،ويؤكِّدون على ذلك
حممد َّ
حب أصحاب َّ
ِّ
كحب أصحاب حممد
حيب أحدا
بلسان قائدهم األكرب أيب سفيان :ما رأيت أحدا ُّ

شكَّ :
حممدا( ،)2وبني أن يتحدَّث النَّاسَّ :
أن وراء ذلك
حممدا يقتل أصحابه ،ول َّ
أن َّ
َّ
ٍ
الص ِّ
ف الدَّاخلي يف املدينة من ِّ
العدو ،بينما
ستتم يف حماولة الدُّخول إِّىل َّ
حماولت ضخمةاُّ ،
هم َيئسون الن من قدرهتم على ش ٍ
يء أمام ذلك ِّ
احلب ،وتلك التَّضحيات(.)3

ويف غزوة اخلندق يروي جابر ،فيقول :إِّ َّن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعدما
حَّت
يسب كفار قريش ،وقالَ :ي رسول هللا ! ما كدت أصلِّي العصر َّ
غربت الشَّمس ،فجعل ُّ

فتوضأ
َّب(ﷺ) « :وهللا ما صليتها ! » فقمنا إِّىل بطحان(َّ ،)4
كادت الشمس تغرب .قال الن ُّ
وتوضأن َلا ،فصلَّى العصر بعد ما غربت الشَّمس ،مثَّ صلى بعدها املغرب(.)5
للصلةَّ ،
َّ
 - 3صلح احلديبية ،وسريةٌ إِىل هوازن ،وغزوة خيرب:
ويف احلديبية دعا رسول هللا(ﷺ) عمر ليبعثه إِّىل َّ
مكة ،فيبلِّغ عنه أشراف قريش ما جاء
به ،فقالَ :ي رسول هللا ! إِِّّين أخاف قريشا على نفسي ،وليس َّ
عدي بن ٍ
مبكة من بين ِّ
كعب

أحد مينعين ،وقد عرفت قريش عداويت َلا ،وغلظيت عليها ،و ِّ
لكين أدلُّك على ٍ
أعز هبا
رجل َّ
ِّ
عفان .فدعا رسول هللا(ﷺ) عثمان ابن َّ
مين ،عثمان بن َّ
عفان ،فبعثه إِّىل أيب سفيان،
()1

ِّ
السيرة َّ
الصحيحة (.)409/2
النبويَّة َّ

()2

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة البن هشام (.)319/3

()3

ِّ
السيرة َّ
الصحيحة (.)409/2
النبويَّة َّ

()4

التَّربية القياديَّة (.)462/3

()5

المصدر السابق نفسه (.)463/3
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حلرب ،وأنَّه إََِّّّنا جاء زائرا َلذا البيتِّ ،
وأشراف قريش خيربهم :أنَّه مل أيت ٍ
ومعظم ا حلرمته(،)1
الصلح ،وقبل تسجيل واثئقها ظهرت بني املسلمني معارضة
وبعد التِّفاق على معاهدة ُّ

وخاصةا يف البندين اللَّذين يلتزم النَّب(ﷺ) مبوجبهما ِّ
برد َمن
شديدة ،وقويَّة َلذه التِّفاقية،
َّ
ُّ
جاء من املسلمني لجئا ،ول تلتزم قريش ِّ
برد َمن جاءها من املسلمني مرتدا ،والبند الَّذي
يقضي أبن يعود املسلمون من احلديبية إِّىل املدينة دون أن يدخلوا َّ
مكة ذلك العام ،وقد كان

َّ
عمر بن اخلطَّاب ،وأسيد بن حضري سيِّ ُد
أشد النَّاس معارضةا َلذه التفاقية وانتقادا َلا ُ
وسعد بن عبادة سيِّد اخلزرج ،وقد ذكر املؤرخونَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب أتى رسول
األوس،
ُ
هللا(ﷺ) معلنا معارضته َلذه التفاقيَّة ،وقال لرسول هللا(ﷺ) :ألست برسول هللا ؟ قال« :
بلى ! » قال :أو لسنا ابملسلمني ؟ قال « :بلى ! » قال :أو ليسوا ابملشركني ؟ قال« :
بلى! » قال :فعلم نعطي الدَّنية يف ديننا ؟ قال « :إِِّّين رسول هللا ،ولست أعصيه ،وهو
نصري »(.)2
ويف رو ٍ
اية « :أن عبد هللا ورسوله ،لن أخالف أمره ،ولن يضيعين »( .)3قلت :أو ليس
كنت ِّ
حتدثنا أن سنأيت البيت ،فنطوف به ؟ قال « :بلى ! فأخربتك َّأن تأتيه العام ؟ »
قلت :ل ! قالِّ « :فإنَّك اتيه ِّ
ومطوف به » .قال عمر :فأتيت أاب بكر فقلت لهَ :ي أاب
بكر! أليس برسول هللا ؟ قال :بلى ! قال :أو لسنا ابملسلمني ؟ قال :بلى ! قال :أو ليسوا
ابملشركني ؟ قال :بلى ! قال :فعلم نعطي الدَّنيَّة يف ديننا ؟ فقال أبو بكر نصحا الفاروق
احلق ما أُمر به،
أبن يرتك الحتجاج ،واملعارضة :الزم غرزهِّ ،فإِّين أشهد :أنَّه رسول هللا ،وأن َّ

()1

بطحان :أحد أودية المدينة.

()2

البخارُّي رقم (.)596

()3

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة البن هشام ( ،)228/2وأخبار عمر ص(.)34
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ولن َنالف أمر هللا ،ولن يضيعه هللا(.)1
للصلح ،وذهبت
الصحابة إِّىل ِّديد املعارضة ُّ
وبعد حادثة أيب جندل املؤملة املؤثِّرة عاد َّ
جمموعة منهم إِّىل رسول هللا(ﷺ) بينهم عمر بن اخلطاب ملراجعته ،وإعلن معارضتهم جمدَّدا
وقوة ٍ
ٍ
للصلح؛ إل َّ
حجة استطاع أن
َّب(ﷺ) مبا أعطاه هللا من ص ٍرب،
ُّ
وحكمة ،وحل ٍمَّ ،
أن الن َّ
الصلح ،وأنَّه يف صاحل املسلمني ،وأنَّه نصر َلم( ،)2و َّ
أن هللا سيجعل
يقنع املعارضني بوجاهة ُّ
للمستضعفني من أمثال أيب ٍ
جندل فرجا وخمرجا.

وقد َّ
حتقق ما أخرب به(ﷺ) ،وقد تعلَّم عمر  -رضي هللا عنه  -من رسول هللا احرتام
املعارضة النَّزيهة ،ولذلك نراه يف خلفته ِّ
السليمة الَّيت ختدم
يشجع َّ
الصحابة على إِّبداء اآلراء َّ

الرأي مكفولة يف اجملتمع ِّ
العامة(ِّ ،)3
سلمي ،و َّ
أن للفرد يف اجملتمع املسلم
اإل ِّ
املصلحة َّ
فحريَّة َّ
ٍ
الرأي نقدا ملوقف حاك ٍم من َّ
ِّ
خليفة من
احلكام ،أو
احلريَّة يف التَّعبري عن رأيه ،ولو كان هذا َّ
حق الفرد املسلم أن ِّ
اخللفاء ،فمن ِّ
يبني وجهة نظره يف ٍ
جو من األمن ،واألمان دون إِّرهاب،

أو تسلُّط خينق ِّ
حريَّة الكلمة ،والفكر ،ونفهم من معارضة عمر لرسول هللا(ﷺ)َّ :
أن املعارضة
ٍ
لرئيس َّ
وموقف من املواقف ليست جرميةا تستوجب العقاب ،ويغيَّب
الدولة يف رأ ٍي من اآلراء،

السجون(.)4
صاحبها يف غياهب ُّ
مل يكن ذلك املوقف من الفاروق شك ا ،أو ريبة فيما الت إِّليه األمور ،بل طلب لكشف

()1

البخارُّي ،رقم (.)2732

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)634/2

()3

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة البن هشام (.)346/3

()4

صلح الحديبية ،باشميل ص (.)270
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وحث على إِّذلل الكفار؛ ملا عرف من َّقوته يف نصرة ِّ
اإلسلم( ،)1وبعد ما
ما خفي عليهٌّ ،
تبيَّنت له احلكمة؛ قال عن موقفه ابحلديبية :ما زلت أتصدَّق ،وأصوم ،وأصلِّي ،وأعتق من
الَّذي صنعت ٍ
حَّت رجوت أن يكون خريا(.)2
يومئذ ،خمافة كلمي الَّذي تكلَّمت بهَّ ،

ويف شعبان سنة  7من اَلجرة بعث رسول هللا عمر بن اخلطَّاب إِّىل تُـَربَة يف ثلثني رجلا
()3
ِّ
برتبَة ،وهي بناحية القبلء( ،)4على أربع مراحل من َّ
مكة( ،)5فخرج ،وخرج
إىل َع ُجز هوازن َُ
معه دليل من بين هلل( ،)6فكان يسري اللَّيل ،ويكمن النَّهار ،فأتى اخلرب هوازن ،فهربوا،
وجاء عمر َّ
حماَلم فلم يلق منهم أحدا ،فانصرف راجعا إِّىل املدينة رضي هللا عنه(.)7
ويف رو ٍ
اَللل :هل لك يف مجع اخر ،تركته من خثعم سائرين قد
اية :قال له الدَّليل
ُّ
أجدبت بلدهم ؟ فقال عمر :مل أيمرين رسول هللا هبم ،إََِّّّنا أمرين أن أعمد لقتال هوازن
()8
السرية تدلُّنا على ثلث نتائج عسكريَّة:
برتبة  ،وهذه َّ

األوىلَّ :
َّب الكرمي(ﷺ) قيادة سرية
أن عمر أصبح َّ
مؤهلا للقيادة؛ إِّذ لول ذلك ملا وله الن ُّ
قبيلة من أقوى القبائل العربيَّة و ِّ
منطقة ابلغة اخلطورة ،وإِّىل ٍ
ٍ
أشدها
من سراَي املسلمني تتَّجه إِّىل
شكيمةا.
()1

القيادة العسكرية في عهد رسول هللا ص (.)495

()2

غزوة الحديبية ألبي فارس ص (.)135 ،134

()3

صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (.)191

()4

مختصر منهاج القاصدين ص ( ،)293فرائد الكالم للخلفاء ص (.)139

()5

العجز :مؤخر َّ
الشيء.

()6

يف.
في األصل « الفال » وهو تحر ٌ

()8

هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن.

()7

يصب صوب عالية نجد.
تربة :و ٍاد يقع شرق الحجاز
ُّ
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والثَّانيةَّ :
أن عمر الَّذي كان يكمن ْنارا ،ويسري ليلا مشبع مببدأ املباغتة ،أهم مبادئ
احلرب على ِّ
بقواته القليلة
اإلطلقُ ،مَّا جعله يباغت َّ
عدوه ،وجيربه على الفرار ،وبذلك انتصر َّ
على قوات املشركني الكثرية.
والثَّالثةَّ :
أن عمر ينفذ أوامر قائده األعلى نصا ،وروحا ،ول حييد عنها ،وهذا هو روح
كل ٍ
الضَّبط العسكري ،وروح اجلنديَّة يف ِّ
زمان ،ومكان(.)1
ويف غزوة خيرب عندما نزل رسول هللا حبضرة أهل خيرب؛ أعطى رسول هللا اللِّواء( )2عمر بن
اخلطَّاب ،فنهض معه َمن ْنض من النَّاس ،فلقوا أهل خيرب ،فانكشف عمر وأصحابه،
حيب هللا ورسوله،
فرجعوا إِّىل رسول هللا(ﷺ) ،فقال رسول هللا« :
َّ
ألعطني اللِّواء غدا رجلا ُّ
فلما كان غد تصدَّر(َ )3لا أبو بكر ،وعمر ،فدعا عليا ،وهو أرمد(،)4
وحيبُّه هللا ورسوله » َّ
فتفل يف عينيه ،وأعطاه اللِّواء ،وْنض معه من النَّاس من ْنض َّ
فتلقى أهل خيربِّ ،فإذا مرحب
يرجز ،ويقول:
قَـ ـ ـ ـ ـ ــد َعلِّ َم ـ ـ ـ ـ ـ ــت َخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرب ِّ
ـب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ح
مر
أين
َ
ُ
ُ

َش ـ ـ ـ ـ ـ ــاكِّي ِّ
ب
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـلح بَطَ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُجمَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُ

ِّ
ب
أَط َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن أحيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانا وحين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أَضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُ

ـب
إِّ َذا اللُّيُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوث أَقـبَـلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تَـلَ َّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

السيف منه
حَّت َّ
علي على هامته َّ
عض َّ
وعلي  -رضي هللا عنه  -فضربه ٌّ
فاختلف هو ٌّ
حَّت فتح هللا
تتام اخر النَّاس مع ٍ
علي َّ
بيضيت( )5رأسه ،ومسع أهل املعسكر صوت ضربته ،فما َّ
()1

َّ
الطبقات البن سعد (.)272/3

()2

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة البن هشام ( )228/2أخبار عمر ص (.)34

()3

الفاروق القائد ص ( )118 ،117شيت َّ
خطاب.

()4

اللِّواء :العلم ،والرَّاية ،وال يمسكها ِّإال صاحب الجيش.

()5

َّ
تصدر :نصب صدره في الجلوس ،وجلس في صدر المجلس.
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َلم ،وله.
َّب(ﷺ) ،فقالوا :فلن شهيد ،فقال رسول
وعندما أقبل يف خيرب نفر من أصحاب الن ِّ
هللا(ﷺ) « :كل ،إِّين رأيته يف النَّار يف بردةٍ غلَّها ،أو عباءةٍ » مثَّ قال رسول هللا(ﷺ)َ « :ي
بن اخلطَّاب اذهب ِّ
فناد يف النَّاس :أنَّه ل يدخل اجلنَّة إِّل املؤمنون » .قال :فخرجت،

فناديت :أل إِّنَّه ل يدخل اجلنَّة إِّل املؤمنون(.)1
 - 4فتح َّ
مكة ،وغزوة حنني ،وتبوك:
ملا نقضت قريش صلح احلديبية بغدرها؛ خشيت من اخلطر القادم من املدينة ،فأرسلت
َّ
أاب سفيان َّ
ليشد العقد ،ويزيد يف املدَّة ،فقدم على رسول هللا ،فدخل على ابنته ِّأم حبيبة بنت
حَّت أتى رسول هللا ،فكلَّمه ،فلم َّ
يرد عليه شيئ ا ،مثَّ
أيب سفيان ،ولكن بدون جدوى ،وخرج َّ
ذهب إِّىل أيب بكر ،فكلَّمه أن يكلِّم له رسول هللا ،فقال :ما أن ٍ
بفاعل ،مثَّ أتى عمر بن
اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فكلَّمه ،فقال :أن أشفع لكم إِّىل رسول هللا ؟! وهللا لو مل أجد

إِّل َّ
الذ َّر جلاهدتكم به(!)2
للسري إِّىل فتح َّ
مكة ،كتب حاطب بن أيب بلتعة كتاابا
َّب(ﷺ) استعداده َّ
وعندما أكمل الن ُّ
إِّىل أهل َّ
َّب(ﷺ) إِّليهم ،ولكن هللا سبحانه وتعاىل أطلع نبيَّه(ﷺ)
حترك الن ِّ
مكة خيربهم فيه بنبأ ُّ
عن طريق الوحي على هذه ِّ
الرسالة ،فقضى(ﷺ) على هذه احملاولة يف مهدها ،فأرسل

َّب(ﷺ) عليا ،واملقداد ،فأمسكوا ابملرأة يف روضة خاخ على بعد اثين عشر ميلا من
الن ُّ
املدينة ،وهدَّدوها أن يفتِّشوها إِّ
َّ
حاطب  -رضي
دعي
است
مث
،
َلم
مته
ل
فس
،
الكتاب
ج
ر
خت
مل
ن
ُ
َّ
ُ
ُ
()1

الرَّمد :وجع العين وانتفاخها.

()2

الخوذة.
البيضةُ :
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علي ،إِِّّين كنت امرأا ملصقا يف قريش -
هللا عنه  -للتَّحقيق ،فقالَ :ي رسول هللا ! ل تعجل َّ

يقول :كنت حليفا ،ومل أكن من أنفسها  -وكان َمن معك من املهاجرين من َلم قراابت
حيمون هبا أهليهم ،وأمواَلم ،فأحببت إِّذا فاتين ذلك من النَّسب فيهم أن َّأختذ عندهم يدا
حيمون قرابيت ،ومل أفعله ارتدادا عن ديين ،ول رضا ابلكفر بعد ِّ
اإلسلم .فقال رسول
هللا(ﷺ) « :إِّما إِّنَّه قد صدقكم » ،فقال عمرَ :ي رسول هللا ! دعين أضرب عنق هذا

لعل هللا اطَّلع على َمن شهد بدرا،
املنافق ،فقال(ﷺ) « :إِّنَّه قد شهد بدرا ،وما يدريك َّ
()1
الرسول(ﷺ) ،وعمر
فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم »  .ومن احلوار الَّذي متَّ بني َّ
بن اخلطَّاب يف شأن حاطب ميكن أن نستخرج بعض الدُّروس ،والعرب ،منها:

الرسول(ﷺ) ،ولكن منع
 -حكم اجلاسوس القتل ،فقد أخرب عمر بذلك ،ومل ينكر عليه َّ

من إِّيقاع العقوبة بسبب كونه بدرَيا.

الشدَّة يف ِّ
 شدَّة عمر يف ِّالدين :لقد ظهرت هذه ِّ
الدين حينما طالب بضرب عنق
حاطب.
 الكبرية ل تسلب ِّظل
اإلميان :إِّ َّن ما ارتكبه حاطب كبرية ،وهي
ُّ
التجسس ،ومع هذا َّ
مؤمنا.
 لقد أطلق عمر على حاطب صفة النِّفاق ابملعىن اللُّغوي ،ل ابملعىن الصطلحي يفعهده(ﷺ)؛ إِّذ النفاق إِّبطان الكفر ،والتَّظاهر ِّ
ابإلسلم ،وإََِّّّنا الَّذي أراده عمر ،أَنَّه أبطن
خلف ما أظهر ،إِّذ أرسل كتابه الَّذي يتناَف مع ِّ
اإلميان الَّذي خرج جياهد من أجله ،ويبذل
()1

ِّإسناده حسن ،رجاله رجال َّ
الشيخين ،الموسوعة الحديميَّة ،مسند أحمد رقم (.)203
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دمه يف سبيله(.)1
ٍ
ٍ
حلظات من ٍ
غاضب ينادي إبِّجراء
رجل
فتحول يف
الرسول(ﷺ)َّ ،
 أتثَّر عمر من ِّرد َّالعقوبة الكبرية على حاطب إِّىل ٍ
رجل يبكي من اخلشية ،والتأثُّر ،ويقول :هللا ورسوله أعلم !
تبني له َّ َّ
ذلك َّ
فلما َّ
ألن غضبه كان هلل ،ورسولهَّ ،
أن الذي يرضي هللا تعاىل ،ورسوله(ﷺ) غريُ
غض النَّظر عن ذلك اخلطأ ،ومعاملة صاحبه ابحلسىن تقديرا لرصيده يف اجلهاد،
ما كان يراه؛ َّ
واستجاب(.)2
وعندما نزل رسول هللا(ﷺ) ِّ
مبر الظهران ،وخشي أبو سفيان على نفسه ،وعرض عليه
عم رسول هللا طلب األمان من رسول هللا(ﷺ) ،فوافق على ذلك ،يقول العبَّاس بن
العبَّاس ُّ
عبد املطلب :قلت :وحيك َي أاب سفيان! هذا رسول هللا(ﷺ) يف النَّاس ،واصباح قريش وهللا!
بن عنقك ،فاركب
قال :فما احليلة ؟ فداك أيب ،وأمي ! قال :قلت :وهللا لئن ظفر بك ليضر َّ
حَّت ايت بك رسول هللا(ﷺ) فأستأمنه لك ،قال :فركب خلفي ،ورجع
يف عجز هذه البغلة َّ

صاحباه ،فجئت به ،كلَّما مررت بنا ٍر من نريان املسلمني قالوا :من هذا ؟ ِّفإذا رأوا بغلة
حَّت مررت بنار عمر بن
عم رسول هللا على بغلتهَّ ،
رسول هللا(ﷺ) وأن عليها؛ قالواُّ :
فلما رأى أاب سفيان على عجز الدَّابة؛ قال :أبو سفيان
لَّ ،
اخلطَّاب ،فقال :من هذا ؟ وقام إِّ َّ
عقد ،ول ٍ
عدو هللا ،احلمد هلل الَّذي أمكن منك بغري ٍ
عهد ! مثَّ خرج ُّ
يشتد حنو رسول
ُّ

هللا(ﷺ) ودخل عليه عمر ،فقالَ :ي رسول هللا ! هذا أبو سفيان قد أمكن هللا منه بغري
عقد ،ول ٍ
ٍ
فلما أكثر
عهد؛ فدعين فألضرب عنقه ،قال :قلتَ :ي رسول هللا إِّين قد أجرته ! َّ
عمر من شأنه؛ قلت :مهلا َي عمر ،فوهللا أن لو كان من بين ٍ
عدي ما قلت هذا ! ولكنَّك

()1

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة البن هشام ( ،)265/2أخبار عمر ص (.)37

()2

البخارُّي في المغازي ،رقم (.)4274
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قد عرفت أنَّه من رجال بين عبد مناف .فقال عمر :مهلا َي عباس ! فوهللا ِّإلسلمك يوم
ل من إِّسلم اخلطَّاب لو أسلم ،وما يب إِّل ِّأين قد عرفت َّ
أن إِّسلمك
أسلمت كان َّ
أحب إِّ َّ
أحب إِّىل رسول هللا من إِّسلم اخلطَّاب لو أسلم ،فقال(ﷺ) « :اذهب به َي عباس !
كان َّ

إِّىل رحلك فإذا أصبحت؛ فائتين به »(.)1

بقوات املسلمني ،حمتميا
فهذا
موقف عمر  -رضي هللا عنه  -وهو يرى َّ
مير َّ
عدو هللا ُّ
ُ
فيود عمر  -رضي هللا عنه  -أن يضرب
بظهر العبَّاس ع ِّم الن ِّ
َّب(ﷺ) وقد بدا ذليلا خائف اُّ ،

عنق ِّ
لكن هللا تعاىل قد أراد اخلري أبيب
عدو هللا قرىب إِّىل هللا تعاىل ،وجهادا يف سبيله ،و َّ
سفيان ،فشرح صدره ِّ
لإلسلم ،فحفظ دمه ،ونفسه(.)2
ويف غزوة حنني ابغت املشركون جيش املسلمني ،وانشمر النَّاس راجعني ،ل يلوي أحد
على ٍ
ل ،أن
أحد ،واحناز رسول هللا(ﷺ) ذات اليمني ،مثَّ قال :أين أيُّها الناس ؟! ُّ
هلموا إِّ َّ

رسول هللا ! أن حممد بن عبد هللا ! فلم يسمع أحد ،وَحلت ِّ
اإلبل بعضها على بعض،
فانطلق النَّاس إِّل أنه بقي مع رسول هللا نفر من املهاجرين ،واألنصار ،وأهل بيته ،وكان فيمن
علي بن أيب ٍ
طالب ،والعبَّاس بن عبد
ثبت معه من املهاجرين أبو بكر ،وعمر ،ومن أهل بيته ُّ

املطلب ،وابنه الفضل ،وأبو سفيان بن احلارث ،وابنه ،وربيعة بن احلارث وغريهم(.)3

َّب(ﷺ) عام
وحيكي أبو قتادة عن موقف عمر يف هذه الغزوة ،فيقول :خرجنا مع الن ِّ
فلما التقينا كانت للمسلمني جولة ،فرأيت رجلا من املشركني قد عل رجلا من
حننيَّ ،

()1

ِّ
السيرة َّ
النبويَّة ألبي فارس ص (.)404

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)177 ،176/7
اإل
ُّ

()3

ِّ
السيرة النَّبويَّة ص (.)520 - 518
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()1
ِّ
فضمين
املسلمني ،فضربته من ورائه على حبل عاتقه
علي َّ
َّ
ابلسيف ،فقطعت الدرع ،وأقبل َّ

ضمةا وجدت منها ريح املوت ،مثَّ أدركه املوت ،فأرسلين ،فلحقت عمر بن اخلطاب ،فقلت:
َّ
ما ابل الناس ؟ فقال :أمر هللا ! مثَّ رجعوا(.)2
اَّلل ِّيف مو ِّ
اطن َكثِّريةٍ ويَـوَم ُحنَ ٍ
ني إِّذ أَع َجبَـت ُكم
قال تعاىل عن هذه الغزوة﴿ :لََقد نَ َ
صَرُك ُم َُّ َ َ َ َ َ
ضاقَت علَي ُكم األَر ِّ
حبَت ُمثَّ ولَّيـتُم ُمدبِّ ِّرين﴾ [التوبة]25 :
َكثـَرتُ ُكم فَـلَم تُـغ ِّن َعن ُكم َشيـئاا َو َ
ُ
ض مبَا َر ُ
َ
َ
َ ُ

فلما اتب هللا تعاىل على املؤمنني بعد أن كادت اَلزمية تلحق هبم ،نصر هللا أولياءه ،بعد أن
َّ

يقص
فاؤوا إِّىل نبيِّهم ،واجتمعوا حوله ،فأنزل هللا سكينته ،ونَصره على جنده ،وقال تعاىل ُّ
ِّ ِّ
ِِّّ
علينا ذلكُ ﴿ :مثَّ أَنـزَل َّ ِّ
ب
ني َوأَنـَزَل ُجنُ ا
اَّللُ َسكينَـتَهُ َعلَى َر ُسوله َو َعلَى ال ُمؤمن َ
َ
ودا َمل تَـَروَها َو َع َّذ َ
الَّ ِّذين َك َفروا وذَلِّ
كافِّ ِّرين﴾ [التوبة.]26 :
ال
اء
ز
ج
ك
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َ
ُ
ميرون ابجلعرانة( ،)3كان رسول هللا
وبعد معركة حنني عاد املسلمون إِّىل املدينة وبينما هم ُّ

يقبض الفضَّة من ثوب ٍ
بلل  -رضي هللا عنه  -ويعطي الناس ،فأتى رجل ،وقال لرسول هللا:
حممد ،اعدل ! قال رسول هللا(ﷺ) « :ويلك ! ومن يعدل إِّذا مل أكن أعدل ؟! لقد
َي َّ
وخسرت إن مل أكن أعدل » .فقال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-دعين َي
خبت،
ُ
ُ

رسول هللا ! فأقتل هذا املنافق ،فقال « :معاذ هللا ! أن يتحدَّث الناس ِّأين أقتل
()4
السهم
أصحايب،إِّْنذا وأصحابه يقرؤون القران ل جياوز حناجرهم  ،ميرقون منه كما ميرق َّ

()5

()1
()2
()3
()4
()5

َّبي ،د .عاطف لماضة ص (.)42
الفاروق مع الن ِّ
ِّ
السيرة النَّبويَّة البن هشام ( ،)289/2أخبار عمر ص (.)41
العاتق :ما بين المنكب ،والعنق.

البخار ُّي رقم (.)4322( ،)4321
ٍ
الجعرانة :تقع شمال َّ
مكة مع مْي ٍل ِّإلى َّ
الشرق بتسعة وتسعين ميالً.
َ
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من الرميَّة »(.)1
ففي هذا املوقف منقبة عظيمة لعمر  -رضي هللا عنه  -فهو ل يصرب إِّذا انتهكت أمامه
ُّبوة و ِّ
الرسالة ،فما كان من الفاروق إِّل أن أسرع قائلا:
احلُرمات ،فقد اعتدى على مقام الن َّ
ُّبوة،
دعين َي رسول هللا! أقتل هذا املنافق ،هذا هو ُّ
رد الفاروق أمام من ينتهكون قدسيَّة الن َّ
و ِّ
الرسالة(.)2

الصحايب املشهور
ويف اجلعرانة َّلب عمر  -رضي هللا عنه  -رغبة يعلى بن أميَّة
ِّ
التميمي َّ

يف رؤية رسول هللا حني ينزل عليه الوحي ،فعن صفوان بن يعلىَّ :
أن يعلى كان يقول لعمر
()3
َّب(ﷺ) ابجلعرانة،
ن
ال
فبينما
:
قال
،
عليه
ينزل
نب هللا(ﷺ) حني ُ
ُّ
بن اخلطاب :ليتين أرى َّ
ِّ ()4
وعليه ثوب قد أ ِّ
ايب عليه جبَّة متضمخ
ُظ َّل به ،معه فيه نس من أصحابه؛ إِّذ جاءه أعر ٌّ
ٍ
بطيب ،فقالَ :ي رسول هللا ! كيف ترى يف ٍ
تضمخ
رجل أحرم بعمرةٍ يف جبَّ ٍة بعد ما َّ

ِّ
حممُّر الوجه،
ابلطيب؟ فأشار عمر على يعلى بيده :أن تعال ،فجاء يعلى ِّفإذا الن ُّ
َّب(ﷺ) َ
يغط( )5كذلك ساعةا ،مثَّ ِّ
ُّ
سري عنه ،قال « :أين الَّذي سألين عن العمرة انفا ؟ » فالتمس
مرات ،و َّأما اجلبَّة
َّب(ﷺ) « :أما الطيب الذي بك فاغسله ثلث َّ
َّ
الرجل ،فجيء به ،فقال الن ُّ
فانزعها ،مثَّ اصنع يف عمرتك كما تصنع يف ِّ
حجك »(.)6
()1

فيه ت أويالن :أح دهما :معن اه :ال تفقه ه قل وبهم ،وال ينتفع ون بم ا تل وا من ه ،وال له م ح ى
ظ س وى ت الوة الف م ،والحنج رة ،والمَّ اني :ال يص عد له م عم ٌل،

()2

يخرجون من ِّ
الصيد.
السهم ِّإذا نفذ َّ
الدين خروج َّ

()3

مسلم رقم (.)1063
ٌ
صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (.)200

()4
()5
()6

وال تالوةٌ.

َّ
الخطاب (.)408/2
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ
الضمخ :لطخ الجسد ِّ
بالطيب؛ حتَّى َّ
َّ
كأنما يقطر.
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و َّأما يف غزوة تبوك؛ فقد تصدَّق بنصف ماله ،وأشار على رسول هللا ابلدُّعاء للنَّاس
ابلربكة عندما أصاب الناس جماعة ،فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :ملا كان غزوة
تبوك()1؛ أصاب الناس جماعة ،قالواَ :ي رسول هللا ! لو أذنت لنا ،فنحرن نواضحنا(،)2
فأكلنا ،و َّادهنَّا ،فقال رسول هللا(ﷺ) « :افعلوا » فجاء عمر ،فقالَ :ي رسول هللا ! إِّن
لعل هللا أن
قل الظَّهر ،ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ،مثَّ ادع هللا َلم عليها ابلربكةَّ ،
فعلت َّ
جيعل يف ذلك ،فقال رسول هللا(ﷺ) « :نعم » قال :فدعا بِّنِّط ٍع ،فبسطه ،مثَّ دعا بفضل

الرجل جييء ِّ
بكف ُّ
الذرة ،وجييء الخر بكف َت ٍر ،وجييء الخر
أزوادهم ،قال :فجعل َّ
حَّت اجتمع على النِّطع من ذلك شيء يسري ،مثَّ دعا(ﷺ) عليه ابلربكة ،مثَّ قال« :
بكسرةٍَّ ،
حَّت
حَّت ما تركوا يف العسكر وعاءا إِّل ملؤوه وأكلوا َّ
خذوا يف أوعيتكم » فأخذوا يف أوعيتهم َّ
شبعوا ،وفضلت منه فضلة ،فقال رسول هللا « :أشهد أن ل إِّله إِّل هللا و ِّأين رسول هللا ،ل
يلقى هللا هبما عبد غري ٍ
شاك ،فيحجب عن اجلنَّة »(.)3

شكَّ :
أن الفاروق قد
هذه بعض املواقف العمريَّة الَّيت شاهدها مع رسول هللا(ﷺ) ،ول َّ

استوعب الدُّروس ،والعرب الَّيت حدثت يف غزوات رسول هللا(ﷺ) ،وأصبحت له زادا انطلق به
لرتشيد وقيادة النَّاس بشرع هللا تعاىل.
اثنيا :من مواقفه يف اجملتمع املدين:
كان عمر شديد احلرص على ملزمة رسول هللا(ﷺ) ،وكان رضي هللا عنه إِّذا جلس إِّىل
ينفض ،فهو واحد من اجملتمع القليل؛ الذي مل يرتك رسول
حَّت
َّ
رسول هللا مل يرتك اجمللس َّ
()1

الصوت َّالذي يخرج من نفس َّ
النائم.
الغط :هو َّ

()2

مسلم ،رقم (.)1180
ٌ
تبوك :موضع بين وادي القرى ،والشام.

()3
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هللا(ﷺ) وهو خيطب حني قدمت عري إِّىل املدينة( ،)1وكان جيلس يف حلقات ،ودروس،
ومواعظ رسول هللا نشطا ،يستوضح ،ويستفهم ،ويلقي األسئلة بني يدي رسول هللا يف
َّب(ﷺ) مخسمئة حديث ،وتسعةا وثلثني
العامة( ،)2ولذلك فقد روى عن الن ِّ
الشؤون َّ
اخلاصة و َّ
حديثا(.)3
اية :مخسمئة وسبعةا وثلثني حديث ا( ،)4اتَّفق الشيخان يف صحيحيهما على ٍ
ويف رو ٍ
ستة
بعة وثلثني ،ومسلم بو ٍ
البخاري أبر ٍ
احد وعشرين( ،)5والبقيَّة يف كتب
وعشرين منها ،وانفرد
ُّ

األحاديث األخرى( ،)6وقد وفَّقه هللا إِّىل رواية أحاديث َلا قيمتها األولويَّة يف حقيقة ِّ
اإلميان،
اإلحسان ،والقضاء ،والقدر ،ويف العلم ،و ِّ
اإلسلم ،و ِّ
و ِّ
الصلة،
الذكر ،والدُّعاء ،ويف الطَّهارة ،و َّ

الصدقات ،و ِّ
واجلنائز ،و َّ
احلج ،ويف النِّكاح والطَّلق ،والنسب ،والفرائض،
الصيام ،و ِّ
الزكاة ،و َّ
والوصاَي ،والجتماع ،ويف املعاملت ،واحلدود ،ويف اللِّباس ،واألطعمة ،واألشربة ،و َّ
الذابئح،
الرقاق ،واملناقب ،والفنت ،والقيامة ،ويف اخللفة ،و ِّ
الزهد ،و ِّ
اإلمارة ،والقضاء،
ويف األخلق ،و ُّ

وقد أخذت هذه األحاديث مكاْنا يف خمتلف العلوم ِّ
اإلسلميَّة ،ول تزال رافدا ُّ
ميد هذه
الرتبويَّة ،والجتماعيَّة من حياة الفاروق مع رسول
العلوم( ،)7وإِّليك بعض املواقف التَّعليميَّة ،و َّ
هللا(ﷺ) يف املدينة.

()1

النواضح من ِّ
َّ
اإلبلَّ :التي يسقى عليها الماء.

()2

مسلم ،كتاب ِّ
اإليمان رقم (.)27
ٌ
ِّ
مسلم رقم (.)863
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان (،)300/15
ٌ
َّ
الخطاب ،د .علي الخطيب ص (.)108
انظر :عمر بن

()5

للسيوطي ص (.)133
تاريخ الخلفاء ُّ

()6

انظر :عمر بن الخطاب ،د .علي الخطيب ص (.)109

()7

الصالحين (.)40/1
دليل الفالحين لطرق رياض َّ

()3
()4
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السائل:
 - 1رسول هللا(ﷺ) يسأل عمر عن َّ
عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-أنَّه قال :أخربين عمر بن اخلطابَّ :أْنم
َّب(ﷺ) جاءه رجل ميشي ،حسن الوجه ،حسن
بينما هم جلوس  -أو قعود  -عند الن ِّ
الشَّعر ،عليه ثياب بياض ،فنظر القوم بعضهم إِّىل بعض :ما نعرف هذا ،وما هذا بصاحب
سفر ! مثَّ قالَ :ي رسول هللا ! اتيك ؟ قال « :نعم » فجاء ،فوضع ركبتيه عند ركبتيه ،ويديه

على فخذيه ،فقال :ما ِّ
اإلسلم ؟ قال « :شهادة أن ل إِّله إِّل هللا ،و َّ
حممدا رسول هللا،
أن َّ

وحتج البيت » قال :فما ِّ
الصلة ،وتؤيت َّ
اإلميان ؟ قال « :أن
وتقيم َّ
الزكاة ،وتصوم رمضانُّ ،
تؤمن ابهلل ،وملئكته ،واجلنَّة ،والنار ،والبعث بعد املوت ،والقدر كلِّه » .قال :فما

ِّ
اإلحسان؟ قال « :أن تعمل هلل كأنَّك تراهِّ ،فإن مل تكن تراه ِّفإنَّه يراك » قال :فمَّت الساعة ؟
قال « :ما املسؤول عنها أبعلم من السائل » .قال :فما أشراطها ؟ قال « :إِّذا العراة،
احلفاة ،العالة ،رعاء الشَّاء تطاولوا يف البنيان ،وولدت ِّ
ابهبن »( .)1قال :مثَّ قال« :
اإلماء أر َّ
ُ
علي الرجل » فطلبوه ،فلم يروا شيئا ،فمكث يومني أو ثلثة ،مثَّ قالَ « :ي بن اخلطاب
َّ

السائل عن كذا وكذا ؟ » .قال :هللا ورسوله أعلم ،قال « :ذاك جربيل ،جاءكم
أتدري من َّ
يعلِّمكم دينكم »(.)2

وهذا احلديث ِّ
اإلسلم ،و ِّ
أن الفاروق تعلَّم معاين ِّ
يبنيَّ :
السؤال
اإلميان ،واإلحسان بطريقة ُّ
الرسل.
واجلواب من أفضل امللئكة ،وأفضل ُّ

()1

عمر بن الخطاب ،د .علي الخطيب ص (.)109

()2

المصدر السابق نفسه ص (.)112
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 -2إِصابة رأيه رأي رسول هللا(ﷺ):
عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :كنَّا قعودا حول رسول هللا(ﷺ) معنا أبو بكر،
وعمر يف نف ٍر .فقام رسول هللا(ﷺ) من بني أظهرن ،فأبطأ علينا ،وخشينا أن يقتطع دوننا،
()1

وفزعنا ،فقمنا ،فكنت َّأول َمن فزع ،فخرجت أبتغي رسول هللا(ﷺ) َّ
حَّت أتيت حائط ا
لألنصار لبين النَّجار ،فدرت به هل أجد له ابابا ،فلم أجدِّ ،فإذا ربيع( )2يدخل يف جوف

ٍ
ٍ
خارجة ،فاحتفزت( )3كما حيتفز الثَّعلب ،فدخلت على رسول هللا(ﷺ)،
حائط من بئر
كنت بني
فقال « :أبو هريرة ؟ » فقلت :نعم َي رسول هللا ! قال « :ما شأنك ؟ » قلتَ :
فأبطأت علينا ،فخشينا أن تقتطع دوننا ،ففزعنا ،فكنت َّأول من فزع،
فقمت،
أظهرن،
َ
َ
فأتيت هذا احلائط ،فاحتفزت كما حيتفز الثَّعلب ،وهؤلء النَّاس ورائي .فقالَ « :ي أاب هريرة
بنعلي هاتني فمن لقيته من وراء هذا احلائط يشهد أن ل إِّله إِّل
 -وأعطاين نعليه  -اذهب َّ

هللا مستيقناا هبا قلبُه فبشره ابجلنَّة » وكان َّأول من لقيت عمر ،فقال :ما هااتن النَّعلن َي أاب

هريرة ؟! فقلت :هااتن نعل رسول هللا(ﷺ) بعثين هبما إىل من لقيت يشهد أن ل إِّله إِّل هللا
ثديي ،فخررت لسيت ،فقال :ارجع َي
مستيقنا هبا قلبه َّ
بشرته ابجلنَّة .فضرب عمر بيده بني َّ

أاب هريرة ! فرجعت إِّىل رسول هللا(ﷺ) فأجهشت بكاءا ،وركبين( )4عمرِّ .فإذا هو على إِّثري،
فقال ل رسول هللا(ﷺ) « :مالك َي أاب هريرة ؟! » قلت :لقيت عمر ،فأخربته ابلَّذي

بعثتين( )5به ،فضرب بني ثديي ضربةا ،فخررت لسيت ! قال « :ارجع » .فقال رسول
()1

في طبعة َّ
الشيخ أحمد شاكر :ر َّ
باتهن.

()2
()3

صحيح على شرط َّ
الشيخين ،مسند أحمد رقم (.)184
ِّإسناده
ٌ
الحائط :البستان.

()4

الساقية ،أو الجدول.
الرَّبيعَّ :

()5

فاحتفزت :تضاممت؛ ليسعني المدخل.
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هللا(ﷺ)َ « :ي عمر ! ما َحلك على ما فعلت ؟ » فقالَ :ي رسول هللا ! أبعثت أاب هريرة
بنعليك إىل من لقي يشهد أن ل إِّله إِّل هللا مستيقنا به قلبه بشَّره ابجلنَّة ؟ قال « :نعم »
قال :فل تفعل؛ ِّفإِّين أخاف أن يتَّكل النَّاس عليها ،فخلِّهم يعملون .فقال رسول هللا(ﷺ):
« فخلِّهم »(.)1

 - 3حرص رسول هللا(ﷺ) على توحيد مصدر ِ
الصحابة:
تلقي َّ
عن جابر بن عبد هللاَّ :
َّب(ﷺ) رأى بيد عمر بن اخلطاب ورقةا من التَّوراة ،فقال:
أن الن َّ

« ِّ
أمتهوكون فيها(َ)2ي بن اخلطَّاب ؟ والَّذي نفسي بيده ! لقد جئتكم هبا بيضاء نقيَّةا ،ل
تسألوهم عن ٍ
شيء فيخربوكم ٍ
حبق فتكذبوا به ،أو ٍ
بباطل فتصدقوا به ،والذي نفسي بيده ! لو

أن موسى كان حيا ما وسعه إِّل أن يتَّبعين » .ويف رو ٍ
َّ
اية « :أن لو كان موسى حيا مثَّ
ضلَلتُم »(.)3
اتبعتموه وتركتموين لَ َ
 -4رسول هللا(ﷺ) َّ
يتحدث عن بدء اخللق:
ٍ
َّب(ﷺ)
عن طارق بن
شهاب ،قال :مسعت عمر  -رضي هللا عنه  -يقول :قام فينا الن ُّ

أهل اجلنَّة منازَلم ،وأهل النَّار منازَلم ،حفظ ذلك
مقام ا ،فأخربن عن بدء اخللق؛ َّ
حَّت دخل ُ

من حفظه ،ونسيه َمن نسيه( .)4وهذا احلديث يدخل ضمن فقه القدوم على هللا الَّذي فهمه
عمر من رسول هللا.

()1

ركبني عمر :تبعني وجاء على أثري.

()2

الصواب في فضائل أمير المؤمنين (.)258/1
محض َّ

()3

مسلم ،كتاب ِّ
اإليمان رقم (.)31

()4

ِّ
التهوك كالتَّهور ،وهو الوقوعُ في األمر بغير روية  -رواه أحمد (.)14736
أمتهوكونُّ :
80

 -5هني رسول هللا(ﷺ) عن احللف ابآلابء ،وحثُّه على التَّوكل على هللا:
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهماَّ :
أن عمر بن اخلطاب ،قال :مسعت رسول هللا
وجل  -ينهاكم أن حتلفوا ابابئكم » .قال عمر :فوهللا ما حلفت هبا
يقول « :إِّ َّن هللا َّ -
عز َّ

منذ مسعت رسول هللا(ﷺ) ْنى عنها ! ول تكلَّمت هبا ذاكرا ،ول اثرا( .)1ومسع عمر  -رضي

حق توُّكله؛ لرزقكم كما يرزق الطَّري،
نب هللا يقول « :لو أنَّكم توَّكلون على هللا َّ
هللا عنه َّ -
تغدو مخاصا ،وتروح بطانا »(.)2
ومبحم ٍد نبيا ورسولا:
 -6رضيت ابهلل رابا ،واب ِإلسالم دينا،
َّ
فلما أُكثر عليه؛ غضب ،مثَّ قال
َّب(ﷺ) عن أشياء كرههاَّ ،
عن أيب موسى قال :سئل الن ُّ

عما شئتم » .قال رجل :من أيب ؟ قال « :أبوك حذافة » فقام اخر،
للنَّاس « :سلوين َّ
()3

فقال :من أيب ؟ قال « :أبوك سامل موىل شيبة »

فلما رأى عمر ما يف وجهه ،قالَ :ي
َّ

وجل( .)4ويف رو ٍ
اية :فربك عمر على ركبتيه ،فقال :رضينا
رسول هللا ! إِّ َّن نتوب إِّىل هللا عَّز َّ
ابهلل راباِّ ،
مبحم ٍد(ﷺ) نبيا ،فسكت(.)5
وابإلسلم دينا ،و َّ
 -7ل ونعمة ع ٍ
ني ،بل للنَّاس عامة !
عن ابن ٍ
عباس  -رضي هللا عنهما َّ :-
أن رجلا أتى عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه -
()1

الفتاوى ( ،)232/11مسند أحمد ( )387/3عن جابر

()2

البخارُّي ،كتاب بدء الخلق ،رقم (.)3192

()3

صحيح على شرط البخارِّي ،مسند أحمد رقم ( )112الموسوعة الحديميَّة.
ِّإسناده
ٌ
قوي ،مسند أحمد رقم ( )205الموسوعة الحديميَّة.
ِّإسناده ى

()5

الصواب (.)700/2
سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة صحابي ،محض َّ

()4
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فقال :امرأة جاءت تبايعه فأدخلتُها الدَّوجل( ،)1فأصبت منها ما دون اجلماع ؟ فقال :وحيك
َّه ِّار َوُزلَافا ِّم َن اللَّي ِّل إِّ َّن
لعلَّها مغيبة( )2يف سبيل هللا ؟ ونزل القرانَ ﴿ :وأَقِِّّم َّ
الصلَةَ طََر َِّيف النـ َ
ات يذ ِّهب َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ك ِّذكرى لِّ َّ ِّ
ين﴾ [هود .]114 :إِّىل اخر اآلية ،فقالَ :ي
احلَ َسنَ ُ َ
لذاك ِّر َ
السيئَات َذل َ َ
عامةا ،فضرب عمر صدره بيده ،فقال :ل ،ول نعمة ع ٍ
ني ،بل
رسول هللا أَل َّ
خاصةا أم للنَّاس َّ

عامة ،فقال رسول هللا(ﷺ)« :صدق عمر»(.)3
للنَّاس َّ
 - 8حكم العائد يف صدقته:
عن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -قالَ :حلت على ٍ
فرس يف سبيل هللا ،فأضاعه
ٍ
حَّت أسأل رسول هللا(ﷺ)
صاحبه ،فأردت أن أبتاعه وظننت :أنَّه ابئعه
برخص ،فقلتَّ :
فقال « :ل تبتعه ،وإِّن أعطاكه بدره ٍمِّ ،فإ َّن الَّذي يعود يف صدقته كالكلب يعود يف
قيئه»(.)4
 - 9من صدقاته ،ووقفه:
تصدق ٍ
عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما َّ :-
أن عمر َّ
مبال له على عهد رسول هللا(ﷺ)،
وكان يقال له :مثغ ،وكان به َنل ،فقال عمرَ :ي رسول هللا ! إِِّّين استفدت مالا ،وهو عندي
َّب(ﷺ) « :تصدَّق أبصله ،ل يباع ،ول يوهب ،ول
نفيس ،فأردت أن أتصدَّق به ،فقال الن ُّ

يورث ،ولكن ينفق مثره » .فتصدَّق به عمر ،فصدقته تلك يف سبيل هللا ،ويف ِّ
الرقاب،
السبيل ،ولذوي القرىب ،ول جناح على من وليه أن أيكل
واملساكني ،والضَّيف ،وابن َّ
()1

البخارُّي ،رقم ( ،)92مسلم ،رقم ()2360

()2

البخارُّي ،رقم ( ،)92مسلم ،رقم (.)2360

()3

َّ
الصغير داخل البيت الكبير.
الدولج :المخدع ،وهو البيت َّ

()4

المغيبة :التي غاب عنها زوجها.

82

ابملعروف ،أويؤكل صديقه غري ِّ
متمول به(.)1
ٍ
َّب(ﷺ) ،فقال :أصبت أرضا مل أصب مالا
ويف رواية :أصاب عمر خبيرب أرضا ،فأتى الن َّ
قط أنفس منه ،كيف أتمرين به ؟ قال « :إِّن شئت حبست أصلها ،وتصدَّقت هبا ».
فتصدَّق عمر :أنَّه ل يباع أصلها ،ول يوهب ،ول يورث ،يف الفقراء ،وذي القرىب ،و ِّ
الرقاب،
السبيل ،ل جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف ،أو
ويف سبيل هللا ،والضَّيف ،وابن َّ

يطعم صديقا غري ِّ
العمري فيه فضيلة ظاهرة للفاروق  -رضي هللا
متموٍل فيه( .)2فهذا املوقف
ُّ

عنه  -ورغبته يف املسارعة للخريات ،وإِّيثاره احلياة الخرة على احلياة الفانية.
 - 10هديَّةٌ نبويَّةٌ لعمر بن اخلطَّاب ،وأخرى لبنه:

ٍ
عن ابن عمر قال :رأى عمر على ٍ
َّب(ﷺ) ،فقال:
رجل حلَّةا من
إستربق ،فأتى هبا إِّىل الن ِّ

َي رسول هللا ! اشرت هذه ،فالبسها لوفد النَّاس إِّذا قدموا عليك .قال « :إََِّّّنا يلبس احلرير يف

َّب(ﷺ) بعث إِّليه
الدنيا َمن ل خلق له يف الخرة » .فمضى من ذلك ما مضى ،مثَّ إِّ َّن الن َّ
ٍ
ل هبذه ،وقد قلت يف مثلها  -أو قال :يف حلَّة
َّب(ﷺ) ،فقال :بعثت إِّ َّ
حبلَّة ،فأتى الن َّ
ٍ
عطارد( - )3ما قلت ؟ قال « :إََِّّّنا بعثت هبا إِّليك لتصيب هبا مالا »( .)4ويف رو ٍ
اية...:
فكساها عمر أخا له َّ
مبكة قبل أن يسلم(.)5

َّب(ﷺ) يف
َّب(ﷺ) لبن عمر؛ فعن عبد هللا بن عمر ،قال :كنَّا مع الن ِّ
و َّأما هدية الن ِّ
()1

صحيح.
مسند أحمد ( )41/4رقم ( )2206قال أحمد شاكرِّ :إسناده
ٌ

()2
()3

صحيح على شرط َّ
الشيخين ،مسند أحمد رقم (.)281
ِّإسناده
ٌ
البخاري ،كتاب الوصايا رقم ( )2773رواية أخرى.

()4

المصدر السابق نفسه.

()5

التَّميمي َّ
الدارمي.
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سف ٍر ،فكنت على بك ٍر ٍ
صعب( )1لعمر ،فكان يغلبين فيتقدَّم أمام القوم ،فيزجره عمر ،ويرده،
َّب(ﷺ) لعمر « :بعنيه » قال :هو لك َي رسول هللا ! قال « :بعنيه » .فباعه من
فقال الن ُّ

َّب(ﷺ) « :هو لك َي عبد هللا بن عمر ! تصنع به ما شئت »(.)2
رسول هللا فقال الن ُّ
 - 11تشجيعه لبنه وبشرى لبن مسعود:

عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ :-
أن رسول هللا(ﷺ) قال « :إِّ َّن من الشَّجر
شجراة ل يسقط ورقها ،وهي مثل املسلمِّ ،
حدثوين ما هي ؟ » فوقع الناس يف شجر البادية،
ووقع يف نفسي :أْنا النَّخلة ،قال عبد هللا :فاستحييت ،فقالواَ :ي رسول هللا ! أخربن هبا.
فقال رسول هللا(ﷺ) « :أهي النَّخلة » .قال عبد هللا :فحدَّثت أيب مبا وقع يف نفسي ،فقال:
ل من أن يكون ل كذا ،وكذا(.)3
ألن تكون قلتها ُّ
أحب إِّ َّ
ٍ
مسعود؛ فقد روى عمر  -رضي هللا عنه  -أنَّه مسر يف بيت أيب
و َّأما بشرى عمر لبن
بك ٍر مع رسول هللا يف أمور املسلمني ،فخرج رسول هللا ،وخرجنا معهِّ ،فإذا رجل قائم يصلِّي
فلما كدن أن نعرفه ،قال رسول هللا(ﷺ)« :
يف املسجد ،فقام رسول هللا(ﷺ) يستمع قراءتهَّ ،

الرجل
سره أن يقرأ القران رطبا كما أنزل ،فليقرأه على قراءة ابن ِّأم عبد » قال :مثَّ جلس َّ
َمن َّ
َّ
ألغدون
يدعو ،فجعل رسول هللا يقول له « :سل تعطه ،سل تعطه » قال عمر :قلت :وهللا
إِّليه ،فألبشرنَّه ،قال :فغدوت إِّليه ِّ
ألبشره ،فوجدت أاب بكر قد سبقين إِّليه ،فبشره ،ول وهللا
ما سابقته إِّىل خ ٍري قط إِّل سبقين إِّليه(!)4
()1

مسلم ،رقم (.)2068

()2

البخارُّي ،رقم (.)886

()3
()4

صعب :غير ٍ
منقاد وال ٍ
ذلول.

البخارُّي ،كتاب البيوع ،رقم (.)2115
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َ - 12ح َذ ُره من البتداع:
عن املسور بن خمرمة( ،)1وعبد الرَحن بن عبد القاريَّ :أْنما مسعا عمر بن اخلطَّاب
يقول :مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا(ﷺ) فاستمعت
ٍ
حروف كثريةٍ ،مل يقرئنيها رسول هللا(ﷺ) ،فكدت أُساوره( )2يف
لقراءته ،فِّإذا هو يقرؤها على
()3
السورة اليت مسعتك تقرأ ؟ قال:
الصلة ،فانتظرته َّ
َّ
حَّت سلَّم ،فلبَّبته  ،فقلت :من أقرأك هذه ُّ

السورة؛
أقرأنيها رسول هللا(ﷺ) ،فقلت له :كذبت ! فوهللا إِّ َّن رسول هللا(ﷺ) َلو أقرأين هذه ُّ

الَّيت مسعتك ،فانطلقت به إِّىل رسول هللا(ﷺ) أقوده ،فقلتَ :ي رسول هللا ! إِِّّين مسعت هذا
ٍ
حروف مل تقرئنيها ،وأَنَّك أقرأتين سورة الفرقان ،فقالَ « :ي هشام
يقرأ سورة الفرقان على
اقرأها ! » فقرأها القراءة الَّيت مسعته ،فقال رسول هللا(ﷺ) « :هكذا أنزلت » .مثَّ قال « :اقرأ
َي عمر » فقرأهتا اليت أقرأنيها ،فقال رسول هللا(ﷺ) « :هكذا أنزلت » مث قال رسول
هللا(ﷺ) « :إِّ َّن القران أنزل على سبعة ٍ
أحرف ،فاقرؤوا ما تيسر منه »(.)4
 -13خذ ما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف ول سائل:
عن عبد هللا بن عمر قال :مسعت عمر بن اخلطاب يقول :قد كان رسول هللا يعطيين
أفقر إِّليه مين حَّت أعطاين مرة مالا ،فقلت :أعطه أفقر إِّليه مين .فقال
العطاء فأقول :أعطه َ

رسول هللا(ﷺ) « :خذه ،وما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف ول سائل ،فخذه ،وما

()1

البخارُّي ،كتاب العلم ،رقم (.)131

()2

صحيح ،مسند أحمد ،رقم ( )175الموسوعة الحديميَّة.
ِّإسناده
ٌ
ُّ
الزهري له وألبيه صحب ٌة ،توفي سنة  64ه.-

()4

ساوره ،مساورة ،وسوا اًر :واثبه.

()3
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ل ،فل تتبعه نفسك »(.)1
 -14دعاء رسول هللا(ﷺ) لعمر رضي هللا عنه:
َّب(ﷺ) على عمر ثوابا ،ويف رواية :قميصا أبيض ،فقال « :أجديد ثوبك ،أم
رأى الن ُّ
ومت شهيدا »(.)2
غسيل ؟ » فقال :بل غسيل ،فقال « :البس جديدا ،وعش َحيداُ ،
كن فيها:
 -15لقد علمت حني مشى فيها رسول هللا(ﷺ) ليبار َّ
أن أابه تُـ ُوِّيف ،وترك عليه ثلثني وسقا ٍ
عن جابر بن عبد هللاَّ :
لرجل من اليهود ،فاستنظره

جابر ،فأىب أن ينظره ،فكلَّم جابر رسول هللا(ﷺ) ليشفع له إِّليه ،فجاء رسول هللا(ﷺ)،
وكلَّم
اليهودي ليأخذ مثر َنله ابلَّذي له فأىب ،فدخل رسول هللا(ﷺ) النَّخل فمشى فيها مثَّ
َّ
قال جلابرُ « :ج َّد له ،فأوف له الَّذي له » فجدَّه بعدما رجع رسول هللا(ﷺ) ،فأوفاه ثلثني
وسقا( ،)3وفضلت له سبعة عشر وسقا ،فجاء جابر رسول هللا(ﷺ) ليخربه ابلَّذي كان،
فلما انصرف أخربه ابلفضل ،فقال :أخرب بذلك ابن اخلطَّاب ،فذهب
فوجده يصلِّي العصرَّ ،

كن
جابر إِّىل عمر ،فأخربه ،فقال له عمر :لقد علمت حني مشى فيها رسول هللا ،ليبار َّ
فيها(.)4
 -16زواج حفصة بنت عمر  -رضي هللا عنهما  -من رسول هللا(ﷺ):

()1

لببه تلبيباً :جمع ثيابه عند نحره في الخصومة.

()2

مسلم ،رقم (.)818
البخارُّي ،كتاب فضائل القران ،رقم (ٌ ،)5041
مسلم ،كتاب َّ
الزكاة ،رقم (.)1045

()4

حسنه األلباني في ِّ
الصحيح الجامع (.)1234
الصحيحة ( ،)352وهو في َّ
السلسلة َّ
َّ

()3
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قال عمر  -رضي هللا عنه  :-حني َّ
أتميت( )1حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة
همي ،وكان من أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،فتويف ابملدينة ،فقال عمر بن اخلطَّاب :أتيت
الس ِّ
َّ
عثمان بن َّ
ليال ،مثَّ لقيين،
عفان ،فعرضت عليه حفصة ،فقال :سأنظر يف أمري ،فلبث َ
أتزوج يومي هذا .قال عمر :فلقيت أاب بكر ِّ
الص ِّديق ،فقلت :إِّن شئت
فقال :قد بدا ل أل َّ

ل شيئا ،وكنت
َّزوجتك حفصة بنت عمر ،فصمت أبو بكر  -رضي هللا عنه  -فلم يرجع إِّ َّ
عليه أوجد ِّ
مين على عثمان ،فلبثت ليال مثَّ خطبها رسول هللا ،فأنكحتها إِّ ََّيه ،فلقيين أبو

علي حفصة ،فلم أرجع إِّليك شيئا ؟ قال
علي حني عرضت َّ
بك ٍر ،فقال :لعلَّك وجدت َّ
علي إِّل ِّأين كنت
عمر :قلت :نعم ! قال أبو بكرِّ :فإنَّه مل مينعين أن أرجع إِّليك فيما عرضت َّ
علمتَّ :
سر رسول هللا(ﷺ) ،ولو تركها
أن رسول هللا(ﷺ) قد ذكرها ،فلم أكن ألُفشي َّ

رسول هللا(ﷺ)؛ قبلتها(.)2

اثلث ا :موقف عمر  -رضي هللا عنه  -من خالف رسول هللا(ﷺ) مع أزواجه:
عن ابن عباس  -رضي هللا عنه  -قال :مل أزل حريص ا على أن أسأل عمر بن اخلطاب
اَّللِّ
ِّ
 رضي هللا عنه  -عن املرأتني من أزواج الن ِّواب إِّ َىل َّ
َّب(ﷺ) ،اللَّتني قال هللا تعاىل﴿ :إن تَـتُ َ
فلما كنَّا ببعض الطَّريق؛
صغَت قُـلُوبُ ُك َما﴾ [التحرميَّ ]4 :
حج عمر ،وحججت معهَّ ،
حَّت َّ
فَـ َقد َ

عدل عمر ،وعدلت معه ِّ
فتوضأ ،فقلتَ :ي
فتربز ،مثَّ أاتين ،فسكبت على يديهَّ ،
ابإلداوةَّ ،
ِّ
اَّللِّ فَـ َقد
أمري املؤمنني! َمن املرأاتن من أزواج الن ِّ
واب إِّ َىل َّ
َّب(ﷺ) اللَّتان قال هللا تعاىل﴿ :إن تَـتُ َ
الزهري :كره ،وهللا ما
صغَت قُـلُوبُ ُك َما﴾ ؟ فقال عمر :واعجب ا لك َي بن عباس !  -قال ُّ
َ
سأله عنه ومل يكتمه عنه  -قال :هي حفصة ،وعائشة .قال :مثَّ أخذ يسوق احلديث ،قال:

()1

الوسق :ستون صاعاً.

()2

البخارُّي ،كتاب االستقراض ،رقم (.)2396
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كنَّا معشر قر ٍ
فلما قدمنا املدينة وجدن قوما تغلبهم نساؤهم ،فطفق
يش قوما نغلب النِّساءَّ ،
()1
نساؤن يتعلَّمن من نسائهم ،قال :وكان منزل يف بين أميَّة بن زيد ابلعوال ،قال :فتغضَّبت

فأنكرت أن تراجعين ،فقالت :ما تنكر أن أراجعك،
يوما على امرأيتِّ ،فإذا هي تراجعين،
ُ
َّب(ﷺ) لرياجعنه ! وهتجره إِّ
حداهن اليوم إِّىل اللَّيل .قال :فانطلقت،
فوهللا إِّ َّن أزواج الن ِّ
َّ
فدخلت على حفصة ،فقلت :أتراجعني رسول هللا(ﷺ) ؟ قالت :نعم ! قلت :وهتجره
إِّ
منكن ،وخسر ،أفتأمن
حداكن اليوم إِّىل اللَّيل؟ قالت :نعم .قلت :قد خاب من فعل ذلك َّ
َّ
إِّ
حداكن أن يغضب هللا عليها لغضب رسوله ،فِّإذا هي قد هلكت ؟ ل تراجعي رسول هللا،
َّ
أحب إِّىل
أوسم ،و َّ
ول تسأليه شيئا ،وسليين ما بدا لك ،ول يغرنَّك أن كانت جارتك هي َ
رسول هللا(ﷺ) منك  -يريد عائشة .-
قال :وكان ل جار من األنصار ،وكنا نتناوب النُّزول إِّىل رسول هللا(ﷺ) ،فينزل يوما،
وأنزل يوم ا ،فيأتيين خبرب الوحي ،وغريه ،واتيه مبثل ذلك ،قال :وكنَّا نتحدَّثَّ :
غسان تنعل
أن َّ

اخليل لتغزون ،فنزل صاحب يوما ،مثَّ أاتين عشاءا ،فضرب ابيب ،مثَّ نداين ،فخرجت إِّليه،
فقال :حدث أمر عظيم ،فقلت :وماذا ،أجاءت غسان ؟ قال :ل ،بل أعظم من ذلك،
أظن هذا
الرسول نساءه .فقلت :قد خابت حفصة ،وخسرت ،قد كنت ُّ
وأطول ! طلَّق َّ
علي ثيايب ،مثَّ نزلت ،فدخلت على حفصة ،وهي
يت ُّ
الصبح شددت َّ
كائنا .حَّت إِّذا صلَّ ُ

أطلقكن رسول هللا(ﷺ) ؟ فقالت :ل أدري هو هذا معتزل يف هذه املشربة،
تبكي ،فقلت:
َّ
ل ،فقال :قد ذكرتك
فأتيت غلما له أسود ،فقلت :استأذن لعمر .فدخل الغلم ،مثَّ خرج إِّ َّ

حَّت أتيت املنربِّ ،فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم ،فجلست
له فصمت ،فانطبقت َّ
ل ،فقال:
قليلا ،مثَّ غلبين ما أجد ،فأتيت الغلم ،فقلت :استأذن لعمر .فدخل ،مثَّ خرج إِّ َّ
()1

تأيمت :مات عنها زوجها.
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قد ذكرتك له ،فصمت ،فخرجت ،فجلست إِّىل املنرب ،مثَّ غلبين ما أجد ،فأتيت الغلم،
ل ،فقال :قد ذكرتك له ،فصمت ،فوليت مدبرا ،فِّإذا
فقلت :أستأذن لعمر .فدخل مثَّ خرج إِّ َّ
الغلم يدعوين ،فقال :ادخل ،فقد أذن لك .فدخلت ،فسلَّمت على رسول هللا(ﷺ)ِّ ،فإذا

هو متكأى على رمل حص ٍري ،قد أثَّر يف جنبه ،فقلت :أطلقت َي رسول هللا نساءك ؟! فرفع
ل ،وقال « :ل » فقلت :هللا أكرب ! لو رأيتنا َي رسول هللا ! وكنا معشر قريش قوما
رأسه إِّ َّ
فلما قدمنا املدينة ،وجدن قوما تغلبهم نساؤهم ،فطفق نساؤن يتعلَّمن من
نغلب النِّساءَّ ،
نسائهم ،فتغضَّبت على امرأيت يوما ِّفإذا هي تراجعين ،فأنكرت أن تراجعين ،فقالت :ما تنكر

أن أراجعك ؟ فوهللا إِّ َّن أزواج رسول هللا(ﷺ) لرياجعنه ،وهتجره إِّ
حداهن اليوم إِّىل اللَّيل.
َّ
منهن ،وخسر ،أفتأمن إِّ
حداهن أن يغضب هللا عليها لغضب
َّ
فقلت :قد خاب َمن فعل ذلك َّ
فتبسم رسول هللا(ﷺ) ،فقلتَ :ي رسول هللا ! فدخلت على
رسولهِّ ،فإذا هي قد هلكت ؟ َّ

فتبسم
يغرك أن كانت جارتك هي أوسم ،و َّ
حفصة ،فقلت :ل َّ
أحب إِّىل رسول هللا منكَّ ،
أستأنس َي رسول هللا ؟! قال « :نعم » فجلست ،فرفعت رأسي يف البيت،
أخرى ،فقلت:
ُ
يرد البصر إِّل أُهب ا( )1ثلثة ،فقلت :ادع َي رسول هللا أن ِّ
يوسع على
فوهللا ما رأيت فيه شيئ ا ُّ
ُ
الروم ،وهم ل يعبدون هللا .فاستوى جالسا ،مثَّ قال « :أيف
َّأمتك ،فقد َّ
وسع على فارس ،و ُّ
شك أنت َيبن اخلطاب ؟! أولئك قوم ِّ
عجلت َلم طيبا ُهتم يف احلياة الدُّنيا » .فقلت:
عليهن،
استغفر ل َي رسول هللا ! وكان أقسم أن ل يدخل عليهن شهرا من شدَّة موجدته
َّ
وجل(.)2
َّ
حَّت عاتبه هللا َّ
عز َّ
تيسر مجعه ،وترتيبه من حياة الفاروق يف اجملتمع ِّ
املدين ،ولقد نل عمر  -رضي
هذا ما َّ
()1

محمد رشيد ص (.)23
البخارُّي ،كتاب النكاح ،رقم ( ،)5122عمر بن الخطابَّ ،

()2

أي :فغضبت.
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هللا عنه  -أومسةا رفيعةا من رسول هللا(ﷺ) ،بيَّنت فضله ،ودينه ،وعلمه  -رضي هللا عنه -

وسنتحدَّث عنها إبِّذن هللا.

رابعا :شيءٌ من فضائله ،ومناقبه:
إِّ َّن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يلي أاب بك ٍر ِّ
أفضل النَّاس
الص ِّديق يف الفضل ،فهو
ُ
على ِّ
اإلطلق بعد األنبياء ،واملرسلني ،وأيب بك ٍر ،وهذا ما يلزم املسلم اعتقاده يف أفضليته -
السنَّة ،واجلماعة( ،)1وقد وردت األحاديث
رضي هللا عنه  -وهو معتقد الفرقة النَّاجية أهل ُّ
الكثرية واألخبار الشَّهرية بفضائل الفاروق  -رضي هللا عنه  -ومنها:
 -1إِميانه وعلمه ودينه:
فقد جاء يف منزلة إِّميانه  -رضي هللا عنه  -ما رواه عبد هللا بن هشام :أنَّه قال :كنَّا مع
ل
الن ِّ
َّب(ﷺ) وهو اخذ بيد عمر بن اخلطاب ،فقال له عمرَ :ي رسول هللا ! ألنت ُّ
أحب إِّ َّ
ٍ
أحب
َّب(ﷺ) « :ل والذي نفسي بيده ! َّ
حَّت أكون َّ
من كل شيء إِّل من نفسي ،فقال الن ُّ

إِّليك من نفسك » فقال له عمرِّ :فإنَّه الن وهللا ألنت أحب إِّل من نفسي ! فقال
َّب(ﷺ) « :الن َي عمر(.»)2
الن ُّ
حَّت أنظر
و َّأما علمه ،فقد قال رسول هللا(ﷺ) « :بينما أن نئم شربت  -يعين :اللَّب َّ -

إِّىل ِّ
الر ِّي جيري يف ظفري ،أو يف أظفاري ،مثَّ نولت عمر» فقالوا :فما َّأولته ؟ قال:
«العلم»(.)3
()1

أهب :جمع إهاب ،وهو الجلد قبل الدبغ.

()2

صحيح على شرط َّ
الشيخين ،مسند أحمد رقم ( )222الموسوعة الحديميَّة.
ِّإسناده
ٌ

()3

الصحابة الكرام ،د .ناصر بن علي عائض حسن َّ
الشيخ (.)243/1
السنة والجماعة في َّ
قيدة أهل ُّ
90

للصلح،
وجه التَّعبري بذلك من جهة اشرتاك اللَّب ،والعلم يف كثرة النَّفع ،وكوْنما سببا َّ

فاللَّب للغذاء ِّ
البدين ،والعلم للغذاء املعنوي .ويف احلديث فضيلة ،ومنقبة لعمر  -رضي هللا
الرؤَي من شأْنا أل حتمل على ظاهرها ،وإِّن كانت رؤَي األنبياء من الوحي ،لكن
عنه  -وإِّ َّن ُّ

منها ما حيتاج إِّىل تعبري ،ومنها ما حيمل على ظاهره.

واملراد ابلعلم  -يف احلديث  :-سياسة النَّاس بكتاب هللا ،وسنَّة رسول هللا(ﷺ).
اختص عمر بذلك لطول مدَّته ابلنِّسبة إِّىل أيب بك ٍر ،وابتِّفاق النَّاس على طاعته ابلنِّسبة إِّىل
و َّ

عثمانِّ ،فإ َّن مدَّة أيب بك ٍر كانت قصرياة ،فلم تكثر فيها الفتوح؛ الَّيت هي أعظم األسباب يف
الختلف ،ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدَّته النَّاس حبيث مل خيالفه أحد ،مثَّ
ازدادت اتِّساعا يف خلفة عثمان ،فانتشرت األقوال ،واختلفت اآلراء ،ومل يتَّفق له ما اتَّفق

ِّ
علي
لعمر يف طواعية اخللق له ،فنشأت من مثَّ الفنت إِّىل أن أفضى األمر إِّىل قتله ،واستخلف ٌّ
فما ازداد األمر إِّل اختلفاا ،والفنت إِّل انتشارا .و َّأما دينه ،فقد قال رسول هللا « :بينما أن
نئم ،رأيت النَّاس يعرضون ،وعليهم قُمص منها ما يبلغ الث ِّ
ي ،ومنها ما يبلغ دون ذلك،
ُّد َّ
ُ
جيره » قالوا :ماذا َّأولت ذلك َي رسول هللا ؟! قال« :
ومر عمر بن اخلطَّاب ،وعليه قميص ُّ
َّ
ِّ
الدين »(.)1
 -2هيبة عمر ،وخوف َّ
الشيطان منه:
عن سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  -قال :استأذن عمر بن اخلطَّاب على رسول
هللا(ﷺ) وعنده نسوة من قر ٍ
فلما
اهتن على صوتهَّ ،
يش يُ َكلِّمنه ،ويستكثرنه ،عالية أصو َّ
استأذن عمر بن اخلطاب؛ قمن ،فبادرن احلجاب ،فأذن له رسول هللا(ﷺ) ،فدخل عمر
()1

الصحابة (.)66
الصحيح المسند في فضائل َّ
َّ
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ِّ
َّب(ﷺ)« :
ورسول هللا(ﷺ) يضحك ،فقال عمر :أضحك هللا سنَّك َي رسول هللا ! فقال الن ُّ
فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب » قال عمر :فأنت
كن عنديَّ ،
عجبت من هؤلء اللَّيت َّ

أنفسهن ! أهتبنين ،ول هتب رسول
عدوات
ُّ
أحق أن يهب َي رسول هللا ! مثَّ قال عمرَ :ي َّ
َّ
هللا(ﷺ) ؟! فقلن :نعم أنت ُّ
أفظ ،وأغلظ من رسول هللا(ﷺ) .فقال رسول هللا(ﷺ) « :إِّيها

َيبن اخلطَّاب ! والَّذي نفسي بيده ! ما لقيك الشَّيطان سالكا فجا(ُّ )1
قط إِّل سلك فجا غري
ِّ
الصواب مل
فجك »( .)2هذا احلديث فيه فضل عمر  -رضي هللا عنه  -وأنَّه من كثرة التزامه َّ
جيد الشيطان عليه مدخلا ينفذ إِّليه(.)3

َن الشَّيطان ل سبيل له عليه ،ل َّ
قال ابن حجر :فيه فضيلة لعمر ،تقتضي :أ َّ
أن ذلك
يقتضي وجود العصمة؛ إِّذ ليس فيه إِّل فرار الشَّيطان منه أن يشاركه يف طريق يسلكها ،ول
مينع ذلك من وسوسته له ،حبسب ما تصل إِّليه قدرتهِّ .فإن قيل :عدم تسليطه عليه
السلوك يف طريق؛ فأوىل أل يلبسه
ابلوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم املوافقة؛ ألنَّه إِّذا منع من ُّ

حبيث َّ
يتمكن من وسوسته له ،فيمكن أن يكون ُحفظ من الشَّيطان ،ول يلتزم من ذلك
حق النب واجبة ،ويف ِّ
ألْنا يف ِّ
ثبوت العصمة له؛ َّ
حق غريه ُمكنة .ووقع حديث حفصة عند
الطَّرباين يف األوسط بلفظ « :إِّ َّن الشيطان ل يلقى عمر منذ أسلم إِّل َّفر لوجهه ».
الدين ،واستمرار حاله على ِّ
دال على صلبته يف ِّ
هذا ٌّ
اجلد الصرف ،و ِّ
احلق احملض ،وقال
َّووي :هذا احلديث حممول على ظاهره ،وأ َّن الشيطان يهرب إِّذا راه؛ وقال عياض :حيتمل
الن ُّ
أن يكون ذلك على سبيل ضرب املثل ،و َّ
أن عمر فارق سبيل الشيطان ،وسلك طريق
()1

البخاري ،كتاب المناقب ،رقم ( ،)3681مسلم ،رقم (.)2391
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()3

الفجَُّّ :
الطريق الواسع ،ويطلق على المكان المنخرق بين الجبلين.
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األول أوىل(.)1
كل ما حيبُّه الشَّيطان .قال ابن حجر :و َّ
َّ
السداد ،فخالف َّ
األمة:
 -3ملهم هذه َّ
قال رسول هللا(ﷺ) « :لقد كان فيما قبلكم من األمم ُحم َّدثُونِّ ،فإن يك يف َّأميت أحد؛

()2
تضمن منقبةا عظيمةا للفاروق  -رضي هللا عنه  -وقد اختلف
ِّفإنَّه عمر »  .هذا احلديث َّ

الصواب على لسانه
العلماء يف املراد ابحملدث ،فقيل :املراد ابحملدث :امللهم .وقيلَ :من جيري َّ
ُ
من غري ٍ
نبوةٍ ،مبعىن َّأْنا تكلِّمه يف نفسه ،وإِّن
قصد ،وقيلُ :مكلَّم؛ أي :تكلِّمه امللئكة بغري َّ
مل ير ُمكلَّما يف احلقيقة ،فريجع إِّىل ِّ
َّفرس(.)3
وفسره بعضهم ابلت ُّ
اإلَلامَّ .
السبب يف ختصيص عمر ِّ
َّب(ﷺ)
ابلذكر ،لكثرة ما وقع له يف زمن الن ِّ
قال ابن حجر :و َّ
َّب(ﷺ) عدَّة إِّصاابت( .)4وكون
من املوافقات الَّيت نزل القران مطابقا َلا ،ووقع له بعد الن ِّ
الصحابة
عمر  -رضي هللا عنه  -اختص هبذه املكرمة العظيمة ،وانفرد هبا دون َمن سواه من َّ
()5
تدل على أنَّه أفضل من ِّ
ل ُّ
تظن َّ
أن
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -قال ابن القيِّم :ول َّ

ختصيص عمر  -رضي هللا عنه  -هبذا تفضيل له على أيب بك ٍر ِّ
الص ِّديق ،بل هذا من أقوى
مناقب ِّ
ُّبوة ،وَتام رضاعه من ثدي ِّ
الرسالة ،استغىن
الص ِّديقِّ ،فإنَّه لكمال مشربه من حوض الن َّ
ٍ
ُّبوة أمتُّ من الَّذي َّ
حتديث ،أو غريه ،فالَّذي َّ
عما َّ
يتلقاه
تلقاه من
بذلك َّ
يتلقاه من مشكاة الن َّ

فتأمل هذا املوضع وأعطه َّ
وأتمل ما فيه من احلكمة
حقه من املعرفةَّ ،
عمر من التَّحديثَّ ،
()1

البخارُّي ،رقم ( ،)3683مسلم (.)2396

()2

السَّنة والجماعة (.)348/1
عقيدة أهل ُّ

()3

فتح الباري ( ،)48 ،47/7شرح النَّووي (.)167 - 165/15

()4

البخارُّي ،رقم ( ،)3689مسلم ،رقم (.)2398

()5

فتح الباري ( ،)50/7شرح النَّووي (.)166/15
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البالغة الشَّاهدة هلل أبنَّه احلكيم اخلبري(.)1
 -4مل أر عبقرايا يفري فريه:
قال رسول هللا(ﷺ) « :رأيت يف املنام ِّأين أنزع بِّ َدل ِّو بَكرة على قَ ٍ
ليب( ،)2فجاء أبو بكر
َ

يغفر له( ،)3مثَّ جاء عمر بن اخلطَّاب ،فاستحالت
فنزع ذنوابا ،أو ذنوبني نزعا ضعيفا ،وهللا ُ
حَّت روي النَّاس ،وضربوا بِّ َعطَ ٍن »()4وهذا احلديث فيه فضيلة
َغرابا ،فلم أر عبقرَيا يَـفري فَـريَهَُّ ،

تضمنها قوله(ﷺ) « :فجاء عمر بن اخلطاب ،فاستحالت
ظاهرة لعمر  -رضي هللا عنه َّ -
وحتولت من ِّ
الصغر إِّىل الكرب .و َّأما «
غرابا ...احلديث » ومعىن « استحالت » :صارتَّ ،

العبقري » فهو َّ ِّ
َّ
َّاس بِّ َعطَ ٍن » أي:
ُّ
السيد ،وقيل :الذي ليس فوقه شيء ،ومعىن « ضرب الن ُ
لسقي؛ لتسرتيح .وهذا
أرووا إِّبلهم ،مثَّ اووها إِّىل عطنها ،وهو املوضع الَّذي تُساق إِّليه بعد ا َّ
املنام الذي راه النَّب(ﷺ) مثال واضح ملا جرى ِّ
للص ِّديق ،وعمر  -رضي هللا عنهما  -يف
ُّ
خلفتهما ،وحسن سريهتما ،وتطور ااثرمها ،وانتفاع النَّاس هبما ،فقد حصل يف خلفة
ِّ
الردة ،وقطع دابرهم ،واتِّساع ِّ
اإلسلم رغم قصر مدَّة خلفته ،فقد كانت
قتال أهل َّ
الص ِّديق ُ
تويف ِّ
سنتني ،وأشهرا ،فوضع هللا فيها الربكة ،وحصل فيها من النَّفع الكثري ،وملا ِّ
الص ِّديق خلفه
َّ
الفاروق ،فاتَّسعت رقعة ِّ
وتقرر للنَّاس من أحكامه ما مل يقع مثله ،فكثر
اإلسلم يف زمنه َّ
ودون َّ
الدواوين ،وكثرت الفتوحات،
انتفاع النَّاس يف خلفة عمر لطوَلا ،فقد َّ
مصر األمصارَّ ،
والغنائم.
()1

فتح الباري (.)51/7

()2

السَّنة والجماعة (.)251/1
عقيدة أهل ُّ

()3

السعادة (.)255/1
مفتاح دار َّ

()4

القليب :البئر غير المطويَّة.
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ومعىن قوله(ﷺ) « :فلم أر عبقرَيا من الناس يفري فريه » :أي مل أر سيِّدا يعمل عمله،
ويقطع قطعه .ومعىن قوله(ﷺ) « :حَّت ضرب الناس بعطن » ،قال القاضي عياض :ظاهره
خاصةا ،وقيل :يعود إِّىل خلفة أيب بكر ،وعمر مجيع ا؛ َّ
ألن بنظرمها،
أنَّه عائد إِّىل خلفة عمر َّ

وتدبريمها ،وقيامهما مبصاحل املسلمني متَّ هذا األمر « ،وضرب النَّاس بعط ٍن »َّ ،
ألن أاب بك ٍر
ومهد األمور ،وَتَّت مثرات
قمع أهل َّ
الردة ،ومجع مشل املسلمني ،وألَّفهم ،وابتدأ الفتوحَّ ،
ذلك ،وتكاملت يف زمن عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنهما(.)1
 -5غَرية عمر رضي هللا عنه ،وبشرى رسول هللا(ﷺ) له بقص ٍر يف اجلنَّة:
ابلرميصاء امرأة أيب طلحة ،ومسعت
قال رسول هللا(ﷺ) « :رأيتين دخلت اجلنَّةِّ ،فإذا أن ُّ
َخ َشفةا ،فقلتَ :من هذا ؟ فقال :هذا بلل ،ورأيت قصرا بفنائه جارية ،فقلت :ملن هذا ؟
لعمر ،فأردت أن أدخله ،فأنظر إِّليه ،فذكرت غريتك » .فقال عمر :أبيب ،و ِّأمي َي
فقالَ :
رسول هللا ! أعليك أغار ؟( .)2ويف رواية قال رسول هللا(ﷺ) « :بينا أن نئم رأيتين يف اجلنة،
ِّفإذا امرأة تتوضأ إِّىل جانب قصر فقلت :ملن هذا القصر ؟ قالوا :لعمر ،فذكرت غريته فولَّيت
مدبرا » فبكى عمر ،وقال :أعليك أغار َي رسول هللا( )3؟!
ٍ
فضيلة ظاهرةٍ ألمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا
هذان احلديثان اشتمل على
َّب(ﷺ) برؤيته قصرا يف اجلنَّة للفاروق ،وهذا ُّ
يدل على منزلته عند هللا
عنه  -حيث أخرب الن ُّ

تعاىل(.)4
()1

وهللا يغفر له :هذه عبارة ليس فيها تنقيص ألبي ٍ
بكر ،وإَِّّنما كلم ٌة كان المسلمون يدعمون بها كالمهم.

()2

مسلم ،رقم (.)2393
البخارُّي ،رقم (،)3682
ٌ
شرح الن ِّ
َّووي (.)162 ،161/15

()4

مسلم ،رقم (.)2394
البخارُّي برقم (،)7024( ،)5226( ،)3679( ،)6620
ٌ

()3
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ب أصحاب رسول هللا(ﷺ) إِليه بعد أيب بك ٍر:
 -6أح ُّ
أحب إِّليك ؟
أي النَّاس ُّ
قال عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  :-قلتَ :ي رسول هللا ! ُّ

قال « :عائشة » قلتَ :ي رسول هللا ! من ِّ
الرجال ؟ قال « :أبوها » قلت :مثَّ من ؟ قال« :
عمر بن اخلطاب » مثَّ َّ
عد رجالا(.)1
 -7بشرى لعمر ابجلنَّة:
َّب(ﷺ) يف ٍ
ِّ
حائط من حيطان املدينة ،فجاء
عن أيب موسى
األشعري قال :كنت مع الن ِّ
َّب(ﷺ) « :افتح له ،وبشره ابجلنة » ففتحت له ،فإذا أبو بكر
رجل فاستفتح ،فقال الن ُّ
َّب(ﷺ) « :افتح له
النب(ﷺ) ،فحمد هللا ،مثَّ جاء رجل فاستفتح ،فقال الن ُّ
فبشرته مبا قال ُّ

َّب(ﷺ) ،فحمد هللا ،مثَّ استفتح
وبشره ابجلنة » ففتحت له ،فإذا هو عمر ،فأخربته مبا قال الن ُّ
رجل ،فقال ل « :افتح لهِّ ،
وبشره ابجلنَّة على بلوى تصيبه » فإذا عثمان ،فأخربته مبا قال
رسول هللا(ﷺ) فحمد هللا ،مثَّ قال :هللا املستعان(.)2
خامسا :موقف عمر يف مرض رسول هللا(ﷺ) ووفاته:
 -1يف مرض رسول هللا(ﷺ):
استعز برسول هللا(ﷺ) وأن عنده يف نف ٍر من املسلمني؛ دعاه
قال عبد هللا بن زمعة :ملَّا َّ
الصلة ،فقال(ﷺ) « :مروا َمن يصلِّي للنَّاس » ،قال :فخرجت ِّفإذا عمر يف
بلل إِّىل َّ
النَّاس ،وكان أبو بكر غائب ا ،فقلتَ :ي عمر ! قم ِّ
فلما مسع
فصل ابلنَّاس ،فتقدَّمَّ ،
فكربَّ ،
()1

البخارُّي رقم ،)3680( :مسلم ،رقم (.)2395

()2

السَّنة والجماعة (.)245/1
عقيدة أهل ُّ
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رسول هللا(ﷺ) صوته ،وكان عمر رجلا جمهرا ،قال « :فأين أبو بكر ؟ أيىب هللا ذلك
واملسلمون ! أيىب هللا ذلك واملسلمون ! » قال :فبعث إِّىل أيب بك ٍر ،فجاء بعد أن صلى عمر
الصلة ،فصلَّى ابلناس ،قال :قال عبد هللا بن زمعة :قال ل عمر :وحيك !! ماذا
تلك َّ

صنعت يب َي بن زمعة ؟ وهللا ما ظننت حني أمرتين إِّل َّ
أن رسول هللا أمر بذلك ،ولول ذلك
ما صليت ابلنَّاس ! قال :قلت :وهللا ما أمرين رسول هللا(ﷺ) بذلك ،و ِّ
لكين حني مل أر أاب
ٍ
عباس أبنَّه :ملا َّ
اشتد
ابلصلة ابلنَّاس( .)1وقد روى ابن
بكر رأيتك َّ
أحق َمن حضر َّ
َّب(ﷺ) وجعه قال « :ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاابا ل تضلُّوا بعده » قال عمر -
ابلن ِّ
َّب(ﷺ) غلبه الوجع ،وعندن كتاب هللا حسبنا ! فاختلفوا ،وكثر
رضي هللا عنه  :-إِّن الن َّ
اللَّغط قال « :قوموا ِّ
كل
عين ،ول ينبغي عندي التَّنازع » فخرج ابن عبَّاس يقول :إِّ َّن الرزيَّة َّ
الرزيَّة ما حال بني رسول هللا(ﷺ) وبني كتابه(.)2
وقد تكلَّم العلماء على هذا احلديث مبا يشفي العليل ،ويروي الغليل ،وقد أطال النَّفس
َّووي يف شرح مسلم ،فقال :اعلمَّ :
َّب(ﷺ) معصوم من الكذب ،ومن
يف الكلم عليه الن ُّ
أن الن َّ
تغيري ٍ
صحته ،وحال مرضه ،ومعصوم من ترك بيان ما
شيء من األحكام الشَّرعيَّة يف حال َّ
أمر ببيانه ،وتبليغ ما أوجب هللا عليه تبليغه ،وليس معصوم ا من األمراض ،واألسقام العارضة
حَّت
َتهد من شريعته ،وقد ُس ِّحر(ﷺ) َّ
لألجسام ،وحنوها ُمَّا ل نقص فيه ملنزلته ،ول فساد ملا َّ
صار خييَّل إِّليه أنَّه فعل الشيء ومل يكن فعله ،ومل يصدر منه(ﷺ) ويف هذا احلال كلم يف
األحكام خمالف ملا سبق من األحكام الَّيت َّقررهاِّ ،فإذا علمت ما ذكرنه فقد اختلف العلماء

()1

ِّ
السالس ل ب رقم
اإلحسان في تقريب صحيح ابن َّ
حب ان ( ،)209/15الح ديث ف ي مس ل ٍم ب رقم ( ،)2384والبخ اري ،ب اب غ زوة ذات َّ
(.)4358

()2

الصحابة ،رقم (.)3693
البخارُّي ،كتاب َّ
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نص على اخللفة يف إِّ ٍ
نسان َّ ٍ
معني لئل
َّب(ﷺ) به ،فقيل :أراد أن ي َّ
يف الكتاب الَّذي َّ
هم الن ُّ
يقع نزاع ،وفنت .وقيل أراد كتاابا ِّ
يبني فيه مهمات األحكام ملخصةا ،لريتفع النِّزاع فيها،
هم ابلكتاب حني ظهر له أَنَّه
َّب(ﷺ) َّ
وحيصل التفاق على املنصوص عليه ،وكان الن ُّ
مصلحة ،أو أوحي إِّليه بذلك ،مثَّ ظهرَّ :
أن املصلحة تركه ،أو أوحي إِّليه بذلك ،ونسخ ذلك
األول.
األمر َّ
و َّأما كلم عمر  -رضي هللا عنه  -فقد اتَّفق العلماء املتكلِّمون يف شرح احلديث على أنَّه
من دلئل فقه عمر ،وفضائله ،ودقيق نظره؛ ألنَّه خشي أن يكتب(ﷺ) أمورا رمبا عجزوا
عنها ،و ُّ
استحقوا العقوبة عليها أل َّْنا منصوصة ل جمال للجتهاد فيها ،فقال عمر :حسبنا
كتاب هللا ،لقوله تعاىل﴿ :ما فَـَّرطنَا ِّيف ال ِّكتَ ِّ
اب ِّمن َشي ٍء﴾ [األنعام ،]38 :وقوله﴿ :اليَـوَم
َ
ت لَ ُكم ِّدينَ ُكم﴾ [املائدة ]3 :فعلمَّ :
األمة،
أن هللا تعاىل أكمل دينه ،فأمن الضَّلل على َّ
أَك َمل ُ
الرتفيه على رسول هللا(ﷺ) ،فكان عمر أفقه من ابن عباس ،وموافقيه.
وأراد َّ

توهم الغلط على رسول هللا(ﷺ) ،أو
قال
البيهقي :ول جيوز أن حيمل قول عمر على أنَّه َّ
ُّ

ظن به غري ذلك ُمَّا ل يليق به ٍ
حبال ،لكنَّه ملا رأى ما غلب على رسول هللا(ﷺ) من الوجع،
َّ
وقرب الوفاة ،مع ما اعرتاه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول ُمَّا يقوله املريض ُمَّا ل
عزمية له فيه ،فيجد املنافقون بذلك سبيلا إِّىل الكلم يف ِّ
الدين ،وقد كان أصحابه(ﷺ)

يراجعونه يف بعض األمور قبل أن جيزم فيها بتحتي ٍم ،كما راجعوه يوم احلديبية يف اخللف،
فأما إِّذا أمر النَّب(ﷺ) ابلشَّيء أمر عز ٍ
مية؛ فل يراجعه فيه
ويف كتاب ُّ
الصلح بينه وبني قريشَّ ،
ُّ
أحد منهم( .)1وقول عمر رضي هللا عنه :حسبنا كتاب هللا ،ردٌّ على من نزعه ،ل على أمر
()1

صحيح ،أخرجه أبو داود رقم (.)4660
حديث ِّإسناده
ٌ
ٌ
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َّب(ﷺ)
الن ِّ

()1

تعود خلل
وعلَّق الشَّيخ علي الطَّ ُّ
نطاوي على ذلك ،فقال :والَّذي أراه أن عمر قد َّ
مر من
للرسول أن يبدي له رأيه ملا يعلم من إِّذنه له بذلك ،ولرضاه عنه ،وقد َّ
صحبته الطَّويلة َّ
أخبار صحبته مواقف كثرية ،كان يقرتح فيها على رسول هللا(ﷺ) أمورا ،ويطلب منه أمورا،
فلما قال
يقره على ما فيه الصوابُّ ،
ويرده عن اخلطأَّ ،
ويسأله عن أموٍر ،فكان الرسول(ﷺ) ُّ

عوده
الرسول(ﷺ) « :ائتوين أكتب لكم كتاابا » اقرتح عليه عمر على عادته الَّيت َّ
فأقره الرسول(ﷺ) ،ولو كان يريد الكتابة؛ ألسكت
الرسول(ﷺ) ،أن يكتفي بكتاب هللاَّ ،
عمر ،وألمضى ما يريد(.)2
الرسول(ﷺ):
 -2موقفه يوم قُبض َّ
ضجة كبرية ،فقد كان موت
َّاس خرب وفاة َرسول هللا(ﷺ)؛ حدثت َّ
ملَّا بلغ الن َ
حايب
خاصة ابن اخلطَّاب ،حدَّثنا عن ذلك َّ
الرسول(ﷺ) صدمةا لكث ٍري من املسلمني َّ
َّ
الص ُّ
اجلليل أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -حيث قال :ملا تويف رسول هللا(ﷺ)؛ قام عمر بن
َّ
أن رسول هللا(ﷺ) قد تويفَّ ،
اخلطَّاب فقال :إِّ َّن رجالا من املنافقني يزعمونَّ :
وإن رسول هللا

ما مات ،ولكنَّه ذهب إِّىل ربِّه ،كما ذهب موسى بن عمران ،فقد غاب عن قومه أربعني

لريجعن رسول هللا(ﷺ) كما رجع موسى،
ليلةا ،مثَّ رجع إِّليهم بعد أن قيل :قد مات ،وهللا
َّ
فليقطعن أيدي ٍ
رجال ،وأرجلهم زعمواَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) قد مات(.)3
َّ
()1

البخارُّي ،كتاب العلم ،رقم ( .)114مسلم ،كتاب الوصية ،رقم (.)1637

()2

صحيح ِّ
السيرة َّ
النبويَّة ص ( )750نقالً عن شرح مسلم (.)90/11

()3

شرح النَّووي ( .)90/11فصل الخطاب في مواقف األصحاب للغرسي ص (.)41
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حَّت نزل على ابب املسجد  -حني بلغه اخلرب  -وعمر يكلِّم الناس ،فلم
وأقبل أبو بكر َّ
يلتفت إِّىل ٍ
حَّت دخل على رسول هللا(ﷺ) يف بيت عائشة  -رضي هللا عنها  -ورسول
شيء َّ
حَّت كشف عن وجه رسول
مسجى يف نحية البيت ،عليه بردة حربة ،فأقبل َّ
هللا(ﷺ) َّ
أكب عليه ،فقبَّله ،مثَّ بكى ،فقال :أبيب أنت ،وأمي ! ل جيمع هللا عليك
هللا(ﷺ) مثَّ َّ
موتتنيَّ ،أما املوتة اليت كتب هللا عليك؛ فقد ذقتها ،مثَّ لن تصيبك بعدها موتة أبدا .قال :مثَّ
رد الربدة على وجه رسول هللا(ﷺ) ،مثَّ خرج ،وعمر يكلِّم النَّاس ،فقال :على رسلك َي عمر

فلما مسع الناس
! أنصت ،فأىب إِّل أن يتكلَّم ،فلما راه أبو بكر ل ينصت؛ أقبل على النَّاسَّ ،

كلمه؛ أقبلوا عليه ،وتركوا عمر ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،مثَّ قال :أيُّها الناس ! إِّنَّه من كان
حي ل ميوت ،مثَّ تل قول هللا
يعبد َّ
حممدا؛ ِّفإ َّن حممدا قد مات ،ومن كان يعبد هللا؛ ِّفإ َّن هللا ٌّ

تعاىلَ ﴿ :وَما ُحمَ َّمد إِّلَّ َر ُسول قَد َخلَت ِّمن قَـبلِّ ِّه
ِّ
ِّ ِّ
ضَّر
أَع َقابِّ ُكم َوَمن يَـنـ َقلب َعلَى َعقبَـيه فَـلَن يَ ُ
[آل عمران.]144 :

ات أَو قُتِّ َل انـ َقلَبـتُم َعلَى
ُّ
الر ُس ُل أَفَِّإن َم َ
ِّ
ين﴾
اَّللَ َشيـئاا َو َسيَج ِّزي َّ
َّ
اَّللُ الشَّاك ِّر َ

لكأن النَّاس مل يعلمواَّ :
قال أبو هريرة :فوهللا َّ
حَّت تلها أبو بكر
أن هذه اآلية نزلت َّ
ٍ
يومئذ ،قال :وأخذها النَّاس عن أيب بك ٍرِّ ،فإََّّنا هي يف أفواههم .قال :فقال أبو هريرة :قال
وقعت إِّىل األرض ما حتملين
عمر :فوهللا ! ما هو إِّل أن مسعت أاب بكر تلها ،فعقرت؛ َّ
حَّت ُ

رجلي ،وعرفتَّ :
أن رسول هللا قد مات(.)1

***
()1

أخبار عمر ص (.)46
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املبحث الثَّالث  :عمر رضي هللا عنه يف خالفة ِ
الص ِديق
أولا :مقامه يف سقيفة بين ساعدة ،ومبايعته ِ
الص ِديق:
عقب وفاة النَّب(ﷺ) اجتمعت األنصار إِّىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة،
فقالوا :منَّا أمري ،ومنكم أمري ،فذهب إِّليهم أبو بكر ،وعمر بن اخلطَّاب ،وأبو عبيدة بن
اجلراح ،فذهب عمر يتكلَّم ،فأسكته أبو بكر ،وكان عمر يقول :وهللا ما أردت بذلك إِّل ِّأين
قد هيَّأت كلما قد أعجبين خشيت أل يبلغه أبو بكر ،مثَّ تكلَّم أبو بكر ،فتكلَّم أبلغ النَّاس،
فقال يف كلمه :حنن األمراء ،وأنتم الوزراء .فقال حباب بن املنذر :ل وهللا ل نفعل ! منَّا
أمري ،ومنكم أمري ،فقال أبو بكر :ل ،ولكنَّا األمراء ،وأنتم الوزراء ،هم أوسط العرب دارا،
وأعرهبم أحساابا ،فبايِّعوا عمر ،أو أاب عبيدة .فقال عمر :بل نبايعك أنت ،وأنت سيِّدن،
وخرين ،وأحبُّنا إِّىل رسول هللا ،فأخذ عمر بيده فبايعه ،وابيعه النَّاس( ،)1فرضي هللا عن عمر،

السقيفة ،وكثر اللَّغط ،وخشي عمر الختلف،
وأرضاهِّ ،فإنَّه عندما ارتفعت األصوات يف َّ
ومن أخطر األمور الَّيت خشيها عمر أن يبدأ ابلبيعة ألحد األنصار ،فتحدث الفتنة العظيمة؛

ألنَّه ليس من اليسري أن يبايع أحد بعد البدء ابلبيعة ألحد األنصار ،فأسرع عمر  -رضي هللا
عنه  -إِّمخادا للفتنة( ،)2وقال لألنصارَ :ي معشر األنصار ! ألستم تعلمونَّ :
أن رسول
يؤم النَّاس ،فأيُّكم تطيب نفسه أن يتقدَّم أاب بكر ؟ فقالت
هللا(ﷺ) أمر أاب بكر أن َّ
األنصار :نعوذ ابهلل أن نتقدَّم أاب بكر( !)3مثَّ ابدر رضي هللا عنه وقال أليب بكر :ابسط يدك،
()1

ِّ
السيرة َّ
النبوية ألبي شهبة (.)594/2

()2

البخارُّي ،كتاب الجنائز ،رقم (.)1242

()3

الصحابة ،رقم (.)3668
البخارُّي ،كتاب فضائل َّ
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فبسط يده ،فبايعه ،وابيعه املهاجرون ،مثَّ األنصار(.)1
وعندما كان يوم الثلاثء جلس أبو بكر على املنرب ،فقام عمر فتكلَّم قبل أيب بكر،
فحمد هللا ،وأثىن عليه مبا هو أهله ،مثَّ قال :أيُّها الناس! إِِّّين كنت قلت لكم ابألمس مقالةا ما

ل رسول هللا(ﷺ) ،و ِّ
لكين قد
كانت ،وما وجدهتا يف كتاب هللا ،ول كانت عهدا عهده إِّ َّ
كنت أرىَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) سيدبر أمرن  -يقول :يكون اخرن  -وإِّ َّن هللا قد أبقى فيكم
كتابه الَّذي به هدى هللا رسوله(ﷺ)ِّ ،فإن اعتصمتم به هداكم هللا ملا كان هداه له ،وإِّ َّن هللا
ِّ
صاحب رسول هللا(ﷺ) ،اثين اثنني إِّذ مها يف الغار ،فقوموا،
قد مجع أمركم على خريكم
السقيفة( ،)2فكان عمر  -رضي هللا عنه
فبايعوا ،فبايع النَّاس أاب بكر ببيعته َّ
العامة بعد بيعة َّ
ويقويِّ ،
 يذودِّ ،حَّت مجعهم هللا عليه ،وأنقذهم هللا من
ويشجع النَّاس على بيعة أيب بكر َّ
الختلف والفرقة ،والفتنة ،فهذا املوقف الذي وقفه عمر مع النَّاس من أجل مجعهم على
تسجل مباء َّ
الذهب(.)3
إِّمامة أيب بكر موقف عظيم من أعظم مواقف احلكمة؛ الَّيت ينبغي أن َّ
وتشب نر الفنت ،فأمخدها ابملبادرة إِّىل مبايعة أيب
يتفرق أمر املسلمني،
َّ
لقد خشي أن َّ

العامة فكان عمله هذا سببا لنجاة املسلمني من أكرب
بك ٍر ،وتشجيع النَّاس على املبايعة َّ
وصحة نظره بعد معونة هللا تعاىل(.)4
حتل هبم ،لول مين نقيبتهَّ ،
كار ٍثة كانت ُّ
اثنيا :مراجعته أليب بكر يف حماربة مانعي َّ
الزكاة ،وإِرسال جيش أسامة:
قال أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-ملا تويف رسول هللا(ﷺ) وكان أبو بكر بعده ،وكفر َمن
َّ
()1

الحكمة في َّ
الدعوة ِّإلى هللا ،سعيد القحطاني ص (.)226

()2

َّ
الخطاب (.)280/1
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ

()3
()4

الصحابة ،رقم (.)3668
البخاري ،كتاب فضائل َّ

البداية و ِّ
النهاية (ِّ )306 ،305/6إسناده صحيح.
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كفر ِّم َن العرب ،قال عمرَ :ي أاب بكر ! كيف تقاتل النَّاس ،وقد قال رسول هللا(ﷺ)« :
أمرت أن أقاتل النَّاس حَّت يقولوا :ل إِّله إِّل هللا .فمن قال :ل إِّله إِّل هللا؛ عصم ِّ
مين ماله،
ونفسه إِّل ِّ
الصلة،
حبقه ،وحسابه على هللا » ؟! قال أبو بكر :وهللا
ألقاتلن َمن َّفرق بني َّ
َّ
الزكاةِّ ،فإن َّ
و َّ
يؤدوْنا إِّىل رسول هللا(ﷺ)؛
حق املال ،وهللا لو منعوين َعناقاا( ،)1كانوا ُّ
الزكاة ُّ
لقاتلتهم على منعها .قال عمر :فوهللا ! ما هو إِّل أن رأيت َّ
وجل  -قد شرح
أن هللا َّ -
عز َّ

احلق(.)2
صدر أيب بك ٍر للقتال ،فعرفت :أنَّه ُّ

حَّت هتدأ األمور؛
الصحابة على أيب بك ٍر أبن يبقى جيش أسامة َّ
وعندما اقرتح بعض َّ
أرسل أسامةُ من معسكره من اجلرف عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما إِّىل أيب بكر يستأذنه
أن يرجع ابلنَّاس ،وقال :إِّ َّن معي وجوه املسلمني وجلَّتهم ،ول امن على خليفة رسول هللا،
()3
أصر
وحرم رسول هللا ،واملسلمني أن يتخطَّفهم املشركون  .و َّ
لكن أاب بك ٍر خالف ذلك ،و َّ
حتركها إِّىل الشَّام مهما كانت الظُّروف ،واألحوال،
على أن تستمَّر احلملة العسكريَّة يف ُّ

والنَّتائج ،وطلبت األنصار رجلا أقدم سن ا من أسامة َّ
يتوىل أمر اجليش ،وأرسلوا عمر بن
اخلطَّاب ِّ
ليحدث ِّ
الص ِّديق يف ذلك ،فقال عمر  -رضي هللا عنه ِّ :-فإ َّن األنصار تطلب
رجلا أقدم سنا من أسامة  -رضي هللا عنه  -فوثب أبو بك ٍر  -رضي هللا عنه  -وكان
جالسا ،وأخذ بلحية عمر  -رضي هللا عنه  -وقال :ثكلتك أمك َي بن اخلطاب ! استعمله

رسول هللا ،وأتمرين أن أعزله( ،)4فخرج عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل النَّاس ،فقالوا :ما

()1

الحكمة في َّ
الدعوة ِّإلى هللا ص (.)227

()2

الخلفاء الرَّاشدون ،عبد الوهاب َّ
النجار ص (.)123

()3

يتم له سنة.
العناق :هي األنمى من أوالد المعز ما لم َّ

()4

البخاري ،كتاب استتابة المر ِّتدين والمعاندين ،رقم (.)6925
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صنعت؟ فقال :امضوا ثكلتكم َّأمهاتكم ! ما لقيت يف سببكم من خليفة رسول هللا(.)1
اثلثا :عمر ،ورجوع معاذ من اليمن ،وفراسةٌ صادقةٌ يف أيب ٍ
مسلم اخلولين ،ورأيه يف
تعيني أَابن بن سعيد على البحرين:
 -1عمر ورجوع معاذ من اليمن:
مكث معاذ بن جبل ابليمن يف حياة رسول هللا(ﷺ) ،وكان له جهاده َّ
عوي ،وكذلك
الد ُّ
ضد املر ِّ
َّ
تدين ،وبعد وفاة رسول هللا(ﷺ) قدم إِّىل املدينة ،فقال عمر  -رضي هللا عنه  -أليب
الرجل ،فدع له ما يـُ َعيِّ ُشه ،وخذ سائره منه .فقال أبو
بك ٍر  -رضي هللا عنه  :-أرسل إِّىل هذا َّ
بكر :إََِّّّنا بعثه النَّب(ﷺ) ليجربه ،ولست ٍ
ابخذ منه شيئا إِّل أن يعطيين ،ورأى عمرَّ :
أن أاب
ُّ
لكن عمر مقتنع بصواب رأيه ،فذهب إِّىل معاذ
بك ٍر  -رضي هللا عنهما  -مل أيخذ برأيه ،و َّ

لعلَّه يرضى ،فقال معاذ :إََِّّّنا بعثين رسول هللا(ﷺ) ليجربين ولست ٍ
بفاعل .إِّ َّن عمر مل يذهب
إِّىل أيب بكر مستعدَيا ،ولكنَّه كان يريد اخلري مل ٍ
عاذ ،وللمسلمني ،وها هو معاذ يرفض نصيحة
سلطان على ٍ
ٍ
معاذ ،فينصرف راضيا ،ألنَّه قام بواجبه
عمر ،ويعلم عمر :أنَّه ليس بصاحب
من النَّصيحة ،ولكن معا اذا رأى رفضه نصيحة عمر ما جعله يذهب إِّليه قائلا :قد أطعتك،
وإين فاعل ما أمرتين به ،فإين رأيت يف املنام أين يف خوضة ماء قد خشيت الغرق ،فخلصتين
منه َي عمر ! مثَّ ذهب معاذ إِّىل أيب بكر  -رضي هللا عنهما  -فذكر ذلك كلَّه له ،وحلَّفه:

أنَّه ل يكتمه شيئا .فقال أبو بك ٍر  -رضي هللا عنه  :-أن ل اخذ شيئا ،وقد وهبته لك.
حل ،وطاب( .)2وقد جاء يف رو ٍ
ايةَّ :
أن أاب بك ٍر
فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-هذا حني َّ
()1

الكامل البن األثير (.)226/2

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)46/4
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قال ملعاذ :ارفع حسابك .فقال معاذ :أحساابن :حساب هللا ،وحساب منكم ؟ وهللا ل أل
لكم عملا أبدا(!)1
 -2فراسة صادقة يف أيب مسلم اخلولين:
كان عمر  -رضي هللا عنه  -يتمتَّع بفر ٍ
اسة يندر وجودها يف هذه احلياة ،فقد روى
َّ
هبَّ :
ُّبوة  -فبعث إِّىل أيب مسلم اخلولين ،فأاته
أن األسود العنسي تنبَّأ ابليمن َّ -ادعى الن َّ
الذ ُّ
ٍ
تضره ..فقيل لألسود :إِّن مل تنف هذا عنك
بنا ٍر
عظيمةُ ،مثَّ إِّنَّه ألقى أاب مسل ٍم فيها ،فلم َّ

ابلرحيل ،فقدم املدينة ،فأنخ راحلته ،ودخل املسجد يصلِّي،
أفسد عليك من اتَّبعك ،فأمره َّ
فبصر به عمر  -رضي هللا عنه  -فقام إِّليه ،فقالُ :مَّن الرجل ؟ قال :من اليمن .قال :وما

فعل الَّذي حرقه َّ
الكذاب ابلنار ؟ قال :ذاك عبد هللا بن ثـُ َوب .قال :نشدتك ابهلل ! أنت
هو؟ قال :اللَّ ُه َّم نعم ! فاعتنقه عمر ،وبكى ،مثَّ ذهب به حَّت أجلسه فيما بينه وبني
حَّت أراين يف َّأمة َّ ٍ
ِّ
صنع
الص ِّديق ،فقال :احلمد هلل الذي مل ميتين َّ
صنع به كما ُ
حممد(ﷺ) َمن ُ
إبِّبراهيم اخلليل(.)2
 -3رأيه يف تعيني أَابن بن سعيد على البحرين:
انتهج أبو بكر  -رضي هللا عنه  -خط الشُّورى يف تعيني األمراء ،فقد ورد :أنَّه شاور
أصحابه فيمن يبعث إِّىل البحرين ،فقال له عثمان :ابعث رجلا قد بعثه رسول هللا ،فقدم
عليه( )3إبِّسلمهم ،وطاعتهم ،وقد عرفوه ،وعرفهم ،وعرف بلدهم  -يعين :العلء بن
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

شهيد المحراب ص ( )69نقالً عن االستيعاب (.)338/3

()3

عيون األخبار (.)125/1
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احلضرمي  -فأىب ذلك عمر عليه ،وقال :أكره أَابن بن سعيد بن العاص ،فإنَّه رجل قد
حالفهم .فأىب أبو بك ٍر أن يكرهه ،وقال :ل أكره رجلا يقول :ل أعمل ٍ
ألحد بعد رسول هللا.
احلضرمي إِّىل البحرين(.)1
وأمجع أبو بك ٍر بعثة العلء بن
ِّ

رابع ا :رأي عمر يف عدم قبول دية قتلى املسلمني ،واعَّتاضه على إِقطاع ِ
الصديق
لألقرع بن حابس ،وعيينة بن حصن:
 -1رأي عمر يف عدم قبول دية قتلى املسلمني يف حروب الردة:
جاء وفد بزاخة من ٍ
فخريهم بني احلرب
الصلحَّ ،
أسد ،وغطفان إِّىل أيب بكر يسألونه ُّ
اجمللية ،و ِّ
السلم املخزية ،فقالوا :هذه اجمللية قد عرفناها؛ فما املخزية ؟ قال :تنزع منكم احللقة،
والكراع ،ونغنم ما أصبنا منكم ،وتردون علينا ما أصبتم منَّاَ ،وتَ ُدون قتلن ،وتكون قتلكم يف

النَّار ،وتُرتكون أقوام ا يتَّبعون أذنب ِّ
اإلبل َّ
حَّت يري هللا خليفة رسوله(ﷺ) واملهاجرين أمرا
يعذرونكم به .فعرض أبو بكر ما قال على القوم ،فقام عمر بن اخلطَّاب ،فقال :قد رأيت

رأَيا سنشري عليكَّ ،أما ما ذكرت من احلرب اجمللية ،و ِّ
السلم املخزية؛ فنعم ما ذكرت ،و َّأما ما
وتردون ما أصبتم منَّا؛ فنعم ما ذكرت ،و َّأما ما ذكرت تدون
ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكمُّ ،

قتلن ،وتكون قتلكم يف النَّارِّ ،فإ َّن قتلن قاتلت ،فقتلت على أمر هللا ،أُجورها على هللا،
ليس َلا دَيت .فتبايع القوم على ما قال عمر(.)2

()1

سير أعالم ُّ
النبالء ( ،)9 ،8/4أصحاب الرَّسول (.)137/1

()2

كنز العمال ( )620/5رقم (.)14093
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 -2اعَّتاضه على إِقطاع ِ
الص ِديق لألقرع بن حابس ،وعيينة بن حصن:
جاء عيينة بن حصن ،واألقرع بن حابس إِّىل أيب بك ٍر  -رضي هللا عنه  -فقالَ :ي
خليفة رسول هللا ! إِّ َّن عندن أرضا سبخةا ،ليس فيها كأل ،ول منفعةِّ ،فإن رأيت أن تقطعنا

لعل هللا أن ينفع هبا بعد اليوم .فقال أبو بكر ملن حوله :ما تقولون
لعلَّنا حنرثها ،أو نزرعهاَّ ،

لعل هللا ينفع
فيما قال ،إِّن كانت أرضا سبخة ل يُنتفع هبا ؟ قالوا :نرى أن تقطعهما إِّ ََّيهاَّ ،
هبا بعد اليوم .فأقطعهما إِّ ََّيها ،وكتب َلما بذلك كتاابا ،وأشهد عمر ،وليس يف القوم،
ِّ
قائما يهنأ( )1بعريا له ،فقال :إِّ َّن أاب بك ٍر أشهدك على ما
فانطلقا إىل عمر يشهدانه ،فوجداه ا
يف الكتاب ،فنقرأ عليك ،أو تقرأ ؟ فقال :أن على احلال الَّذي ترَينِّ ،فإن شئتما فاقرأا وإِّن
فلما مسع ما يف الكتاب تناوله من
شئتما فانظرا َّ
حَّت أفرغ ،فأقرأ عليكما ،قال :بل نقرأ ،فقرأا َّ
فتذمرا ،وقال مقالةا سيئةا .فقال :إِّ َّن رسول هللا كان يتألَّفكما،
أيديهما ،مثَّ تفل عليه ،فمحاهَّ ،
اإلسلم ٍ
أعز ِّ
و ِّ
اإلسلم ،فاذهبا ،فاجهدا جهدكما ،ل رعى هللا
يومئذ ذليل ،وإِّ َّن هللا قد َّ
يتذمران ،فقال :وهللا ما ندري أنت اخلليفة أم
عليكما إِّن رعيتما .فأقبل إِّىل أيب بك ٍر ،ومها َّ

عمر ؟! فقال :ل بل هو لو كان شاء .فجاء عمر  -وهو مغضب  -فوقف على أيب بكر،
خاصة أم للمسلمني
فقال :أخربين عن هذه األرض الَّيت أقطعتها هذين؛ أرض هي لك َّ
ختص هبا هذين دون مجاعة املسلمني ؟
عامة؟ قال :بل للمسلمني َّ
َّ
عامة .قال :فما َحلك أن َّ

علي بذلك .قالِّ :فإذا استشرت هؤلء الَّذين
قال :استشرت هؤلء الَّذين حول فأشاروا َّ
فكل املسلمني أوسعتهم مشوراة ،ورضا؟ فقال أبو بك ٍر  -رضي هللا عنه  :-قد كنت
حولكُّ ،
قلت لك :إِّنَّك على هذا أقوى ِّ
مين ،ولكن غلبتين(.)2

()1

القيود الواردة على سلطة َّ
الدولة ،عبد هللا الكيالني ص (.)169

()2

الرياض َّ
أخبار عمر ص ( )362نقالً عن ِّ
النضرة ،نيل األوطار (.)22/8
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أن حكم الدولة ِّ
َّكَّ :
الراشدين
هذه الواقعة دليل ل يقبل الش َّ
اإلسلميَّة يف عهد اخللفاء َّ
كان يقوم على الشُّورى ،فهي تظهر لنا خليفة رسول هللا(ﷺ) ،حريصا على استشارة
الصغرية والكبرية ،وما كان ليربم أمرا دون مشورة إِّخوانه(.)1
املسلمني يف َّ
السالف ِّ
الذكر يؤكِّد لناَّ :
أن خليفة رسول هللا  -رضي هللا عنه  -كان ميضي
إِّ َّن اخلرب َّ
كل ٍ
الشُّورى يف ِّ
شأن من شؤون املسلمني ،بل وكان ينزل عن رأيه ،وهو َمن هو  -رضي هللا
عنه  -إِّ َّْنا صورة للشُّورى احلقيقيَّة املنضبطة مع أوامر هللا ،مع احللل واحلرام ،ل الشُّورى
املزيَّفة الَّيت ِّري حتت قباب جمالس دستورية ،مل ِّن من ورائها الشُّعوب إِّل املرارة،
والستبداد ،والظُّلم ،والضَّياع(.)2
خامسا :مجع القران الكرمي:
كان من ضمن شهداء املسلمني يف حرب اليمامة كثري من حفظة القران ،وقد نتج عن
ذلك أن قام أبو بكر  -رضي هللا عنه  -مبشورة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -جبمع
الرجال( ،)3وأسند ِّ
السعف ،ومن صدور ِّ
القران حيث ُمجع من ِّ
الص ِّديق هذا
الرقاع ،والعظام ،و َّ
األنصاري ،قال زيد بن ٍ
حايب زيد بن ٍ
ِّ
الص ِّ
اثبت  -رضي هللا عنه :-
اثبت
العمل العظيم إِّىل َّ

ل أبو بك ٍر  -رضي هللا عنه  -مقتل أهل اليمامة(ِّ ،)4فإذا عمر بن اخلطَّاب عنده،
أرسل إِّ َّ
استحر( )5يوم اليمامة
قال أبو بكر  -رضي هللا عنه  :-إِّ َّن عمر أاتين ،فقال :إِّ َّن القتل قد
َّ
()1

هنأ ِّ
اإلبل يهنؤها :طالها بالهناء ،أي :القطران.

()2

َّ
الخطاب (.)262/1
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ

()3

استخالف « أبو بكر الصديق » ،جمال عبد الهادي ص (.)167 ،166

()4

المصدر السابق نفسه ص (.)167

()5

الدولة ِّ
الردة وبناء َّ
حروب َّ
اإلسالميَّة ،أحمد سعيد ص (.)145
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ابلقراء ابملواطن( )1فيذهب كثري من القران ،وإِِّّين
بقراء القران ،وإِِّّين أخشى أن
يستحر القتل َّ
َّ
َّ
قلت لعمر :كيف تفعل شيئا مل يفعله رسول هللا(ﷺ) ؟! قال
أرى أن أتمر جبمع القرانُ .
حَّت شرح هللا صدري لذلك ،ورأيت يف ذلك
عمر :هذا وهللا خري ،فلم يزل عمر يراجعين َّ
شاب عاقل ،ل نتَّهمك ،وقد كنت
الَّذي رأى عمر .قال زيد :قال أبو بكر :إِّنَّك رجل ٌّ

تكتب الوحي لرسول هللا(ﷺ) ،فتتبَّع القران ،فامجعه( .)2قال زيد :فوهللا لو كلَّفوين نقل ٍ
جبل
علي ُمَّا أمرين به من مجع القران(.)3
من اجلبال ما كان أثقل َّ
ونستخلص من واقعة مجع القران الكرمي بعض النَّتائج ،منها:
القراء
 -1إِّ َّن مجع القران الكرمي جاء نتيجة اخلوف على ضياعه؛ نظرا ملوت العديد من َّ
القراء ،والعلماء كانوا ٍ
الردة ،وهذا ُّ
يدل على َّ
وقتئذ أسرع النَّاس إِّىل العمل،
يف حروب َّ
أن َّ
واجلهاد لرفع شأن اإلسلم واملسلمني أبفكارهم وسلوكهم وسيوفهم ،فكانوا خري ٍ
أمة أخرجت
للنَّاس ينبغي القتداء هبم ِّ
لكل َمن جاء بعدهم.
 -2إِّ َّن مجع القران متَّ بناء على املصلحة املرسلة ،ول ُّ
أدل على ذلك من قول عمر أليب
ا

بك ٍر حني سأله :كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول هللا(ﷺ) :إِّنَّه وهللا خري .ويف بعض
ِّ
الرواَيت:
أنَّه قال له :إِّنَّه وهللا خري ،ومصلحة للمسلمني ،وهو نفس ما أجاب به أبو بكر زيد بن
ٍ
صحت الرواية اليت جاء فيها لفظ املصلحة ،أو مل
اثبت حني سأل نفس السؤال .وسواء َّ
()1
()2
()3

يعني واقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة َّ
الكذاب وِّإخوانه.
استحر :كمر ،و َّ
اشتد.
َّ

أي في األماكن َّالتي يقع فيها القتال مع َّ
الكفار.
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تصحِّ ،فإ َّن التَّعبري بكلمة :خري ،يفيد نفس املعىن ،وهو مصلحة املسلمني يف مجع القران،
َّ
فقد مجع القران مبنيا على املصلحة املرسلة َّأول األمر ،مث انعقد ِّ
اإلمجاع على ذلك بعد أن
الصريح ،أو ِّ
الضمين ،وهذا ُّ
وافق اجلميع ِّ
يدل على َّ
يصح أن
ابإلقرار َّ
أن املصلحة املرسلة ُّ
لإلمجاع ابلنِّسبة ملن يقول ِّ
تكون سندا ِّ
مقرر يف كتب أصول الفقه.
حبجيتها ،كما هو َّ

الصحابة جيتهدون يف ٍ
جو من
 -3وقد اتَّضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان َّ
ود ،والحرتام ،هدفهم الوصول إِّىل ما ِّ
الصاحل العام جلماعة املسلمني،
اَلدوء ،يسوده ال ُّ
حيقق َّ
الصحيح ،وتنشرح قلوهبم له بعد ِّ
اإلقناع ،والقتناع ،فِّإذا اقتنعوا
و َّأْنم كانوا ينقادون إِّىل الرأي َّ

الروح أمكن انعقاد إِّمجاعهم حول
ابلرأي؛ دافعوا عنه ،كما لو كان رأيهم منذ البداية ،وهبذه ُّ
العديد من األحكام الجتهاديَّة(.)1

***

()1

أي :من األشياء َّالتي عندي وعند غيرك.
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الفصل الثَّالث
استخالف ِ
الص ِديق للفاروق  -رضي هللا عنهما ،-وقواعد نظام حكمه ،وحياته يف اجملتمع

األول
املبحث َّ

استخالف ِ
الص ِديق للفاروق وقواعد نظام حكمه
أولا :استخالف ِ
الص ِديق للفاروق:
ملا َّ
اشتد املرض أبيب بك ٍر مجع النَّاس إِّليه ،فقال :إِّنَّه قد نزل يب ما قد ترون ،ول أظنُّين إِّل
َّ
ورد عليكم أمركمِّ ،
فأمروا
وح َّل عنكم عقديتَّ ،
ميِّت؛ ملا يب ،وقد أطلق هللا أميانكم من بيعيتَ ،
عليكم َمن أحببتمِّ ،فإنَّكم إِّن َّأمرمت يف حيايت كان أجدر أل ختتلفوا بعدي( .)1وتشاور
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وكلٌّ حياول أن يدفع األمر عن نفسه ويطلبه ألخيه؛ إِّذ يرى
َّ

الصلح ،واألهليَّة ،لذا رجعوا إِّليه ،فقالوا :رأينا َي خليفة رسول هللا رأيك ! قال:
فيه َّ
حَّت أنظر هلل ،ولدينه ،ولعباده.
فأمهلوين َّ
الرَحن بن عوف ،فقال له :أخربين عن عمر بن اخلطَّاب ،فقال له:
فدعا أبو بك ٍر عبد َّ

ما تسألين عن أم ٍر إِّل وأنت أعلم به ِّ
الرَحن :هو وهللا
مين .فقال أبو بكر :وإِّن ! فقال عبد َّ
أفضل من رأيك فيه !

مثَّ دعا عثمان بن َّ
عفان ،فقال :أخربين عن عمر بن اخلطَّاب .فقال :أنت أخرب به،
فقال :على ذلك َي أاب عبد هللا ! فقال عثمان :اللَّ ُه َّم علمي بهَّ :
أن سريرته خري من علنيته،
وأنَّه ليس فينا مثله .فقال أبو بكر :يرَحك هللا ! وهللا لو تركتهُ ما َع َدتك !

()1

البخارُّي ،كتاب فضائل القران ،رقم (.)4986
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مثَّ دعا أسيد بن حضري ،فقال له مثل ذلك ،فقال أسيد :اللَّ ُه َّم أعلمه اخلرية بعدك،
يرضى ِّ
يسر خري من الَّذي يعلن ،ولن يلي هذا األمر أحد
للسخط ،والَّذي ُّ
للرضا ،ويسخط ُّ
أقوى عليه منه.
وكذلك استشار سعيد بن ز ٍ
يد ،وعددا من األنصار ،واملهاجرين ،وكلُّهم تقريبا كانوا برأ ٍي
و ٍ
احد يف عمر إِّل طلحة بن عبيد هللا خاف من شدَّته ،فقال أليب بكر :ما أنت قائل لربِّك
إِّذا سألك عن استخلف عمر علينا ،وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو بكر :أجلسوين ،أابهلل
تزود من أمركم بظل ٍم ،أقول :اللَّ ُه َّم استخلفت عليهم خري أهلك(!)1
ختوفونين ؟ خاب من َّ
وبني َلم سبب غلظة عمر ،وشدَّته ،فقال :ذلك ألنَّه يراين رقيقا ،ولو أفضى األمر إِّليه؛ لرتك
َّ
كثريا ُمَّا عليه(.)2
مثَّ كتب عهدا مكتوابا يُقرأ على النَّاس يف املدينة ،ويف األمصار عن طريق أمراء األجناد،

الرحيم ،هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة يف اخر
فكان ُّ
الرَحن َّ
نص العهد( :بسم هللا َّ
عهده ابلدُّنيا خارجا منها ،وعند َّأول عهده ابألخرة داخلا فيها ،حيث يؤمن الكافر ،ويوقن

الفاجر ،ويصدق الكاذب ،إِِّّين استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطَّاب ،فامسعوا له،

وأطيعوا ،وإِِّّين مل ال هللا ،ورسوله ،ودينه ،ونفسي ،وإِّ ََّيكم خرياِّ ،فإن عدل؛ فذلك ِّ
ظين به،
ِّ
وعلمي فيه ،وإِّن بدَّل ِّ
أردت ،ول أعلم الغيب
اخلري ُ
فلكل أمرئ ما اكتسب من اإلمث ،و َ
﴿وسيـعلَم الَّ ِّ
َي ُمنـ َقلَ ٍ
ن﴾ [الشعراء.]227 :
ذ
ين ظَلَ ُموا أ َّ
ب يَـنـ َقلِّبُو َ
َ ََ ُ َ
لألمة ،فقد أبصر الدُّنيا مقبلةا تتهادى ،ويف قومه فاقة
إِّ َّن عمر هو نصح أيب بكر األخري َّ
()1
()2

السليماني ص (.)127
االجتهاد في الفقه اإل
ِّ
سالمي ،عبد السالم ُّ

النهاية ( ،)18/7تاريخ َّ
البداية و ِّ
الطبري (.)238/4
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قدمية ،يعرفهاِّ ،فإذا ما أطلُّوا َلا استشرفوا شهواهتا ،فنكلت هبم ،واستبدَّت ،وذاك َّ
حذرهم
رسول هللا(ﷺ) إِّ ََّيه( ،)1قال رسول هللا(ﷺ) « :فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ،ولكن أخشى
عليكم أن تبسط عليكم الدُّنيا ،كما بسطت على َمن كان قبلكم ،فتنافسوها كما تنافسوها،

وهتلككم ،كما أهلكتهم »(.)2

جبل ٍ
لقد أبصر أبو بك ٍر الدَّاء فأتى َلم رضي هللا عنه بدو ٍاء نج ٍعٍ ..
شاهق ،إِّذا ما رأته
الرجل الذي قال فيه النب(ﷺ) « :إِّيها َي بن
الدُّنيا أيست ،وولَّت عنهم مدبراة ،إِّنَّه َّ
اخلطاب! والَّذي نفسي بيده ما لقيك الشَّيطان سالك ا فج ا إِّل سلك فج ا غري ِّ
فجك»(.)3
ٍ
شاهد على
ابألمة قد بدأت بقتل عمر ،هذه القواصم خري
إِّ َّن األحداث اجلسام الَّيت َّ
ٍ
مسعود  -رضي هللا عنه -
فراسة أيب بك ٍر وصدق رؤيته يف العهد لعمر ،فعن عبد هللا بن

ِّ
ِّ
ت
قال :أفرس النَّاس ثلثة :صاحبة موسى؛ الَّيت قالتََ ﴿ :يأَبَت استَأجرهُ إِّ َّن َخ َري َم ِّن استَأ َجر َ
ال َق ِّو ُّ ِّ
ني﴾ [القصص ،]26 :وصاحب يوسف حيث قال﴿ :أَك ِّرِّمي َمثـ َواهُ َع َسى أَن يـَنـ َف َعنَا
ي األَم ُ
أَو نَـت ِّ
َّخ َذهُ َولَ ادا﴾ [يوسف ،]21 :وأبو بك ٍر حني استخلف عمر( ،)4فقد كان عمر هو َّ
سد
األمة املنيع؛ الَّذي حال بينها ،وبني أمواج الفنت(.)5
َّ
فعرفه أبو بكر مبا
هذا وقد أخرب عمر بن اخلطَّاب خبطواته القادمة ،فقد دخل عليه عمرَّ ،

ابلسيف ،فما كان أمام عمر إِّل أن يقبل( ،)6وأراد
عزم ،فأىب أن يقبل ،فتهدَّده أبو بكر َّ
()1
()2

الكامل البن األثير ( ،)79/2التَّاريخ ِّ
اإلسالمي ،محمود شاكر ص (.)101
الكامل البن األثير (.)79/2

()3

اإلسالم َّ
تاريخ ِّ
للذهبي ،عهد الخلفاء ص ( ،)117 - 66أبو بكر رجل دولة ص (.)99

()4

البخارُّي ،كتاب الجزية والموادعة ،رقم (.)3158

()5

البخارُّي ،كتاب فضائل أصحاب َّ
بي ،رقم (.)3683
الن ِّ

()6

الزوائد ( )268/10صحيح ِّ
مجمع َّ
اإلسناد.
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ِّ
أي لَب ٍ
س ،فأشرف أبو بكر على
الص ِّديق أن يبلِّغ النَّاس بلسانه واعيا مدركا َّ
حَّت ل حيصل ُّ
النَّاس ،وقال َلم :أترضون مبن أستخلف عليكمِّ ،فإِّين وهللا ما ألوت من جهد الرأي ،ول

وليت ذا قر ٍ
ابةِّ ،
وإين قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطَّاب ،فامسعوا له ،وأطيعوا .فقالوا:
وتوجه ِّ
الص ِّديق ابلدُّعاء إِّىل هللا يناجيه ،ويبثه كوامن نفسه ،وهو يقول:
مسعنا ،وأطعنا(َّ .)1
اللَّ ُه َّم ولَّيتُه بغري أمر نبيِّك ،ومل أرد بذلك إِّل صلحهم ،وخفت عليهم الفتنة ،واجتهدت َلم

رأيي ،فولَّيت عليهم خريهم ،وأقواهم عليهم ،وأحرصهم على ما أرشدهم ،وقد حضرين من
أمرك ما حضر ،فأخلفين فيهم ،فهم عبادك(!)2
وكلَّف أبو بك ٍر عثمان  -رضي هللا عنه  -أبن يتوىل قراءة العهد على النَّاس ،وأخذ البيعة
لعمر قبل موت أيب بك ٍر بعد أن ختمه ملز ٍ
يد من التَّوثيق ،واحلرص على إِّمضاء األمر ،دون ِّ
أي
ااث ٍر ٍ
فأقروا بذلك
سلبية ،وقال عثمان للنَّاس :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب ؟ فقالوا :نعمُّ .

مجيعا ،ورضوا به( ،)3فبعد أن قرأ العهد على النَّاس ،ورضوا به؛ أقبلوا عليه ،وابيعوه(،)4
ذمته من أي ٍ
ٍ
واختلى ِّ
حَّت
الص ِّديق ابلفاروق ،وأوصاه
شيءَّ ،
مبجموعة من التَّوصيات ِّإلخلء َّ
أي ٍ
ميضي إِّىل ربِّه خاليا من ِّ
تبعة بعد أن بذل قصارى جهده ،واجتهاده( ،)5وقد جاء يف
الوصيَّة:
اتَّق هللا َي عمر ! واعلم أ َّن
حَّت
ابلنَّهار ،وأنَّه ل يقبل نفلة َّ
()1

هلل عملا ابلنَّهار ل يقبله ابللَّيل ،وعملا ابللَّيل ل يقبله
ؤدى فريضته ،وإََِّّّنا ثقلت موازين َمن ثقلت موازينه يوم
تُ َّ

أبو بكر رجل الدولة ص (.)100

()2

ماثر اإلنافة (.)49/1

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)248/4

()4

طبقات ابن سعد ( ،)199/3تاريخ المدينة البن شبة (.)669 - 665/2

()5

طبقات ابن سعد (.)200/3
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احلق غدا أن يكون
وحق مليز ٍان يوضع فيه ُّ
احلق يف دار الدُّنيا ،وثقله عليهمَّ ،
القيامة ابتِّباعهم َّ
ثقيلا .وإََِّّّنا خفت موازين َمن َّ
خفت موازينه يوم القيامة ابتِّباعهم الباطل يف الدُّنيا ،وخفته
وحق مليز ٍان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيف ا .وإِّ َّن هللا تعاىل ذكر أهل اجلنَّة،
عليهمَّ ،
فذكرهم أبحسن أعماَلم ،وِّاوز عن سيِّئهِّ ،فإذا ذكرهتم؛ قلت :إِِّّين ألخاف أل أحلق هبم،

ورد عليهم أحسنهِّ ،فإذا ذكرهتم؛ قلت:
وإِّن هللا تعاىل ذكر أهل النَّار ،فذكرهم أبسوأ أعماَلمَّ ،
يتمىن على هللا ،ول يقنط من
إِِّّين ألرجو أل أكون مع هؤلء؛ ليكون العبد راغبا راهبا ،ل َّ
أحب إِّليك من املوت ،وهو اتيك ،وإِّن
رَحة هللاِّ ،فإن أنت حفظت وصيَّيت فل يك غائب َّ
أنت ضيَّعت وصيَّيت فل يك غائب أبغض إِّليك من املوت ،ولست تُعجزه(.)1

وابشر عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -أعماله بصفته خليفة للمسلمني فور وفاة أيب
بك ٍر رضي هللا عنه(.)2
أن ترشيح أيب بك ٍر ِّ
ويلحظ الباحثَّ :
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -لعمر بن اخلطَّاب ،مل
أيخذ َّقوته الشَّرعية ،ما مل يستند لرضا الغالبيَّة بعمر ،وهذا ما َّ
حتقق حني طلب أبو بكر من
النَّاس أن يبحثوا ألنفسهم عن خليفة من بعده ،فوضعوا األمر بني يديه ،وقالوا له :رأينا إََِّّّنا

هو رأيك(.)3
كل و ٍ
ومل ِّ
احد على
يقرر أبو بك ٍر َّ
الرتشيح إِّل بعد أن استشار أعيان َّ
الصحابة ،فسأل َّ
ترجح لديه اتفاقهم؛ أعلن ترشيحه لعمر ،فكان ترشيح أيب بك ٍر صادرا عن
انفر ٍاد ،وملا َّ
األمة من خلل أعياْنا ،على َّ
الرتشيح ل أيخذ قوته الشَّرعية إِّل بقبول
أن هذا َّ
استقر ٍاء لراء َّ

()1

دراسات في عهد النبوة والخالفة الرَّاشدة ُّ
للشجاع ص (.)272

()2

المصدر السابق نفسه.

()3

الصفوة (.)265 ،264/1
صفة َّ
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األمة به ،ذلكَّ :
األمة .ولبد من
أن اختيار احلاكم ٌّ
يتصرف ابلوكالة عن َّ
حق َّ
َّ
لألمة ،واخلليفة َّ

األمة :أترضون مبن أستخلف عليكم ؟ ِّفإِّين وهللا ما
توجه أبو بكر إِّىل َّ
رضا األصيل ،وَلذا َّ
الرأي ،ول ولَّيت ذا قرابة ،و ِّأين قد استخلفت عمر بن اخلطَّاب ،فامسعوا
ألوت من جهدي َّ
له ،وأطيعوا ،فقالوا :مسعنا ،وأطعنا( .)1ويف قول أيب بك ٍر :أترضون مبن أستخلف عليكم ؟

إِّشعار َّ
لألمة ،و َّأْنا هي صاحبة العلقة والختصاص(.)2
أبن األمر َّ
إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -ول اخللفة ابتِّفاق أهل ِّ
احلل والعقد ،وإِّرادهتم ،فهم الَّذين
عني اخلليفة ،مثَّ
َّفوضوا أليب بك ٍر انتخاب اخلليفة ،وجعلوه نئبا عنهم يف ذلك ،فشاور ،مثَّ َّ
فأقروه ،وأمضوه ،ووافقوا عليه ،وأصحاب ِّ
احلل والعقد يف
عرض هذا التَّعيني على النَّاسُّ ،
األمة ،وإِّذا فلم يكن استخلف عمر رضي هللا عنه
األمة هم النُّواب (الطَّبيعيون) عن هذه َّ
َّ

أصح األساليب الشُّورية وأعدَلا(.)3
إِّل على ِّ

إِّ َّن اخلطوات الَّيت سار عليها أبو بكر ِّ
الص ِّديق يف اختيار خليفته من بعده ل تتجاوز
أبي ٍ
اإلجراءات املتَّبعة فيها غري ِّ
حال من األحوال ،وإِّن كانت ِّ
الشُّورى ِّ
اإلجراءات املتَّبعة يف

تولية أيب بك ٍر نفسه( ،)4وهكذا متَّ عقد اخللفة لعمر  -رضي هللا عنه  -ابلشُّورى والتِّفاق،
أي ِّخ ٍ
لف وقع حول خلفته بعد ذلك ،ول َّ
أن أحدا ْنض طول عهده
ومل يورد التَّاريخ َّ
اجلميع
لينازعه األمر ،بل كان هناك إِّمجاع على خلفته ،وعلى طاعته يف أثناء حكمه ،فكان
ُ
وحدةا واحد اة(.)5

()1

دراسات في عهد ُّ
الن َّبوة والخالفة الرَّاشدة ص (.)272

()2

الدولة في ِّ
القيود الواردة على سلطة َّ
اإلسالم ص (.)172

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)248/4

()4

الدولة في ِّ
القيود الواردة على سلطة َّ
اإلسالم ص (.)172

()5

أبو بكر ِّ
الص ِّديق ،علي الطنطاوي ص (.)237
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اثني ا :انعقاد ا ِإلمجاع على خالفته رضي هللا عنه:
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -ومن بعدهم على خلفة عمر طائفة من
وقد نقل إِّمجاع َّ

أهل العلم؛ الَّذين يعتمد عليهم يف النَّقل منهم:

البيهقي إبِّسناده إِّىل عبد هللا بن عبَّ ٍ
اس  -رضي هللا
 -1روى أبو بك ٍر أَحد بن احلسني
ُّ

عنهما  -قال :دخلت على عمر حني طعن .فقلت :أبشر ابجلنَّة َي أمري املؤمنني ! أسلمت
حني كفر النَّاس ،وجاهدت مع رسول هللا(ﷺ) حني خذله النَّاس ،وقُبض رسول هللا(ﷺ)
وهو عنك ر ٍ
علي .فأعدت
اض ،ومل خيتلف يف خلفتك اثنان ،وقتلت شهيدا .فقال :أعد َّ

عليه ،فقال :وهللا الَّذي ل إِّله غريه ! لو َّ
أن ل ما على األرض من صفراء وبيضاء؛ لفتديت
به ِّمن هول املطلع(.)1

 -2وقال أبو نعيم األصبهاينُّ مبينا ِّ
اإلمجاع على خلفة الفاروق  -رضي هللا عنه  :-ملا
علم ِّ
وقوته على ما
الصديق  -رضي هللا عنه  -من فضل عمر  -رضي هللا عنه  -ونصيحتهَّ ،

يقلِّده ،وما كان يعينه عليه من َّأَيمه من املعونة التَّامة مل يكن يسعه يف ذات هللا ،ونصيحته

الصحابة -
لعباد هللا تعاىل أن يعدل هذا األمر عنه إِّىل غريه ،وملا كان يعلم من أمر شأن َّ
رضي هللا عنهم َّ :-أْنم يعرفون منه ما عرفه ،ول يشكل عليهم شيء من أمره؛ فوض إِّليهم

ذلك ،فرضي املسلمون ذلك ،وسلَّموه ،ولو خالطهم يف أمره ارتياب ،أو شبهة؛ ألنكروه ،ومل
يتَّبِّعوه كاتِّباعهم أاب بك ٍر  -رضي هللا عنهم  -فيما فرض هللا عليه الجتماع و َّ
أن إِّمامته
وخلفته ثبتت على الوجه الَّذي ثبت ِّ
للص ِّديق ،وإََِّّّنا كان الدَّليل َلم على األفضل ،واألكمل،

()1

دراسات في عهد ُّ
الن َّبوة والخالفة الراشدة ص (.)272
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فتبعوه على ذلك مستسلمني له ،راضني به(.)1
الصابوين بعد ذكره خلفة ِّ
الصحابة ،وإِّمجاعهم
الص ِّديق ابختيار َّ
 -3وقال أبو عثمان َّ
عليه ،فقال :مثَّ خلفة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -ابستخلف أيب بك ٍر  -رضي هللا
الصحابة عليه بعده ،وإِّجناز هللا سبحانه مبكانه يف إِّعلء ِّ
اإلسلم،
عنه  -إِّ ََّيه ،واتِّفاق َّ
وإِّعظام شأنه َوع َدهُ(.)2
الصحابة على تنفيذ عهد ِّ
الص ِّديق ابخللفة
 -4وقال النَّووي يف معرض ذكره ِّإلمجاع َّ

لعمر ،حيث قال :أمجعوا على اختيار أيب بك ٍر على تنفيذ عهده إِّىل عمر(.)3

 -5وقال ابن تيميَّة :و َّأما عمر؛ ِّفإ َّن أاب بك ٍر عهد إِّليه ،وابيعه املسلمون بعد موت أيب

السلطان مببايعتهم(.)4
بك ٍر ،فصار إِّماما ملا حصلت له القدرة و ُّ

 -6وقال شارح الطَّحاوية :وتثبَّتت اخللفة بعد أيب بك ٍر  -رضي هللا عنه  -لعمر -
األمة بعده عليه(.)5
رضي هللا عنه  -وذلك بتفويض أيب بكر اخللفة إِّليه ،واتِّفاق َّ
تبنيَّ :
أن خلفة عمر  -رضي هللا عنه َ -تَّت إبِّمجاع
ومن هذه النُّقول الَّيت تقدَّم ذكرها َّ
أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،حيث َّ
تلقوا عهد أيب بك ٍر  -رضي هللا عنه  -ابخللفة لعمر
السنَّة واجلماعة
أهل ُّ
ابلقبول ،والتَّسليم ،ومل يعارض يف ذلك أحد ،وكذا أمجعت الفرقة النَّاجية ُ
على ما أمجع عليه أصحاب رسول هللا ،ومل خيالفهم إِّل من ل ُّ
يعتد خبلفه ُمَّن ابتُلي ببغض

()1

المصدر السابق نفسه.

()2

للبيهقي ص (.)188
االعتقاد
ِّ

()3

كتاب ِّ
اإلمامة والرد على الرَّافضة ص (.)274

()4

السلف ،وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرَّسائل المنبريَّة (.)129/1
عقيدة َّ

()5

شرح النَّووي على صحيح مسل ٍم (.)206/12
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أصحاب رسول هللا(ﷺ)َ ،وَمن جرى يف ركاهبم ُمَّن فُِّنت هبمِّ ،فإن اعرتض معرتض على إِّمجاع
املتقدم ذكره مبا رواه ابن ٍ
الصحابة ِّ
سعد ،وغريه من َّ
الصحابة مسعوا بدخول عبد
أن بعض َّ
َّ
الرَحن ابن عوف ،وعثمان على أيب بك ٍر ،فقال له قائل منهم :ما أنت قائل لربِّك إِّذا سألك
َّ
عن استخلف عمر علينا وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو بكر :أجلسوين ،أابهلل ختوفونين ؟
هم استخلفت عليهم خري أهلك ! أبلغ ِّ
عين ما
خاب من َّ
تزود من أمركم بظلم ،أقول :اللَّ َّ
صح من هذا القائل ليس عن
قلت لك َمن وراءك( ،)1واجلواب عن هذا اإلنكار َّ
الصادر إِّن َّ
ٍ
جهالة لتفضيل عمر بعد أيب بكر واستحقاقه للخلفة ،وإََِّّّنا كان خوفا من خشونته وغلظته،
ل ِّاهتاما له يف َّقوته ،وأمانته(.)2
اثلثا :خطبة الفاروق ملَّا َّ
توىل اخلالفة:
الرواة يف َّأول ٍ
خطبة خطبها الفاروق عمر ،فقال بعضهم :إِّنَّه صعد املنرب ،فقال:
اختلف ُّ
َن َّأول ٍ
فقوين ،وإِِّّين خبيل ِّ
هم إِِّّين شديد فليِِّّين ،وإِِّّين ضعيف ِّ
فسخين( .)3وروي أ َّ
خطبة كانت
اللَّ َّ

قوله :إِّ َّن هللا ابتلكم يب ،وابتلين بكم بعد صاحب ،فوهللا ل حيضرين شيء من أمركم ،فيليه

أحد دوين ،ول يتغيَّب ِّ
عين فالو فيه عن أهل اجلزء  -يعين :الكفاية  -واألمانة ،وهللا لئن
ألنكلن هبم ! فقال من شهد خطبته ،ورواها عنه:
ألحسنن إِّليهم ! ولئن أساؤوا؛
أحسنوا،
َّ
َّ
()4
وهم أن
فوهللا ! ما زاد على ذلك َّ
حَّت فارق الدُّنيا  ،وروي :أنَّه ملا ول اخللفة صعد املنربَّ ،

جيلس مكان أيب بك ٍر ،فقال :ما كان هللا لرياين أرى نفسي أهلا جمللس أيب بك ٍر .فنزل مرقا اة،

()1
()2
()3
()4

السَّنة (.)142/1
منهاج ُّ

شرح َّ
الطحاوية ص (.)539

َّ
الطبقات البن سعد (.)199/3
كتاب ِّ
اإلمامة والرد على الرَّافضة ص (.)276
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فحمد هللا ،وأثىن عليه ،مثَّ قال :اقرؤوا القران؛ تعرفوا به ،واعملوا به؛ تكونوا من أهله ،وزنوا

أنفسكم قبل أن توزنوا ،وتزيَّنوا للعرض األكرب يوم تعرضون على هللا ل ختفى منكم خافية ،إِّنَّه

حق ذي ٍ
حق أن يطاع يف معصية هللا أل وإِِّّين أنزلت نفسي من مال هللا مبنزلة ول
مل يبلغ ُّ
اليتيم؛ إِّن استغنيت؛ عففت ،وإِّن افتقرت؛ أكلت ابملعروف(.)1
وميكن اجلمع بني هذه ِّ
الرواَيت إِّذا افرتضناَّ :
أن عمر ألقى خطبته أمام مج ٍع من
احلاضرين ،فحفظ بعضهم منها جزءا ،فرواه ،وحفظ اخر جزءا غريه ،فذكره ،وليس من
اإلداري ،والعظة ِّ
خطبة له بني البيان ِّ
ٍ
السياسي ،و ِّ
الدينيَّة،
الغريب أن ميزج الفاروق يف َّأول
األولني؛ الذين مل يروا فارقا بني تقوى هللا ،واألمر هبا ،وسياسة البشر
األئمة َّ
فذلك ْنج هؤلء َّ

حق سلفه العظيم أيب بك ٍر،
تبعا ملنهجه ،وشريعته ،كما أنَّه ليس غريبا على عمر أن يراعي َّ

فل جيلس يف موضع كان جيلس فيه ،فيساويه بذلك يف أعني النَّاس ،فراجع عمر نفسه -
رضي هللا عنه  -ونزل درجةا عن مكان ِّ
الص ِّديق رضي هللا عنه( .)2ويف رواية أخرى :أنَّه بعد
يومني من استخلفه حتدَّث النَّاس فيما كانوا خيافون من شدَّته ،وبطشه ،وأدرك عمر :أنَّه
َّ
َّب(ﷺ)
لبد من ِّلية األمر بنفسه ،فصعد املنرب ،وخطبهم ،فذكر بعض شأنه مع الن ِّ
وخليفته ،وكيف َّأْنما توفيا ومها عنه راضيان.
أن تلك ِّ
مثَّ قال ..:مثَّ إِِّّين قد ولِّيت أموركم أيُّها النَّاس ! فاعلموا َّ
الشدَّة قد أضعفت،
ولكنَّها إََِّّّنا تكون على أهل الظُّلم ،والتَّعدي ،ولست أدع أحدا يظلم أحدا ،أو يتعدَّى عليه

حَّت يذعن ِّ
للحق .وإِِّّين بعد
حَّت أضع خدَّه على األرض ،وأضع قدمي على اخلد الخر َّ
َّ
ِّ
علي أيُّها النَّاس خصال أذكرها
شدَّيت تلك أضع خدي ألهل العفاف ،وأهل الكفاف .ولكم َّ
()1

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص (.)171 ،170

()2

َّ
الطبقات (.)275/3
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علي أل أجتب شيئا من خراجكم ،ول ُمَّا أفاء هللا عليكم إِّل يف
لكم ،فخذوين هبا؛ لكم َّ
ِّ
علي أن أزيد عطاَيكم،
علي إِّذا وقع بني يدي أل خيرج مين إِّل يف حقه ،ولكم َّ
وجهه ،ولكم َّ
وأرزاقكم  -إِّن شاء هللا تعاىل  -و َّ
علي أل ألقيكم يف املهالك ،ول
أسد ثغوركم ،ولكم َّ

حَّت ترجعوا إِّليهم ،فاتَّقوا هللا
أمجركم( )1يف ثغوركم ،وإِّذا غبتم يف البعوث؛ فأن أبو العيالَّ ،
عباد هللا ! وأعينوين على أنفسكم ِّ
بكفها ِّ
عين ،وأعينوين على نفسي ابألمر ابملعروف ،والنَّهي
عن املنكر ،وإِّحضار النَّصيحة فيما ولين هللا من أمركم ،أقول قول هذا ،وأستغفر هللا ل،
ولكم( .)2وجاء يف رو ٍ
مجل ٍ
اية :إََِّّّنا مثل العرب مثل ٍ
انف اتَّبع قائده ،فلينظر قائده حيث
يقودهَّ ،أما أن ِّ
فورب الكعبة ألَحلنَّكم على الطريق( !)3ويف هذه الرواَيت خلطبة عمر  -رضي
هللا عنه  -ملا ِّول اخللفة يتَّضح منهجه يف احلكم الَّذي مل حيد عنه ،وأبرز ملحمه:
َّ

 -1أنَّه ينظر إِّىل اخللفة على َّأْنا ابتلء ابتلي به ،سيحاسب على أداء ِّ
حقه؛ فاحلكم

الراشدين تكليف ،وواجب ،وابتلء ،وليس جاها ،وشرفا ،واستعلءا.
عند َّ
 -2وهذا الستخلف يتطلَّب منه أن يباشر َحل أعباء َّ
الدولة فيما حضره من أمرها،
وأن ِّ
الرعية اليت غابت عنه أفضل األمراء ،وأكفأهم ،غري َّ
أن ذلك  -فيما يرى
يول على َّ
ذمته أمام هللا تعاىل؛ بل يرىَّ :
العمال ،والولة فرض
عمر -ليس كافيا ِّإلبراء َّ
أن مراقبة هؤلء َّ
ل فكاك منه ،فمن أحسن منهم؛ زاده إِّحسانا ،ومن أساء؛ عاقبهَّ ،
ونكل به( .)4وسيأيت بيان

ذلك إبِّذن هللا عند حديثنا عن مؤسسة الولة ،وفقه الفاروق يف تطويرها.
()1

الدولة ِّ
كنز العمال رقم ( )44214نقالً عن َّ
اإلسالميَّة ،د .حمدي شاهين ص (.)120

()2

َّ
الدولة اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،د .حمدي شاهين ص (.)120

()3

أجمركم :أي :ال أبقيكم على جبهات القتال بعيداً عن أهليكم َّ
مد ًة طويل ًة.
ِّ
اإلدارة العسكريَّة في عهد الفاروق ص (.)106

()4
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 -3إِّ َّن شدَّة عمر الَّيت هاهبا النَّاس سيخلصها َلم لينا ،ورَحةا ،وسينصب َلم ميزان
العدل ،فمن ظلم وتعدَّى؛ فلن جيد إِّل التَّنكيل ،واَلوان (ولست أدع أحدا يظلم أحدا،
حَّت أضع خدَّه على األرضَّ )..أما من اثر القصد ،و ِّ
الدين ،والعفاف ،فسيجد
ويتعدَّى عليه َّ
الرَحة ما ل مزيد عليه؛ أضع خدي ألهل العفاف( ،)1وسيتَّضح عدل عمر  -رضي هللا
من َّ
مبؤسسة القضاء ،وتطويرها حبيث سيطر العدل
عنه  -يف رعيته من خلل املواقف واهتمامه َّ
على ِّ
كل ولَيت َّ
الدولة.
وتكفل اخلليفة ِّ
َّ -4
األمة ودينها ،وأن َّ
يسد الثُّغور ،ويدفع اخلطر ،غري أن
ابلدفاع عن َّ
يتم بظلم املقاتلني ،فلن حيبسهم يف الثغور إِّىل ٍ
حد ل يطيقونه ،وإِّن غابوا يف اجليوش
ذلك لن َّ
()2
فسريعى اخلليفة ،وجهازه ِّ
املؤسسة
داري أبناءهم ،وأسرهم  .ولقد قام الفاروق بتطوير َّ
اإل ُّ

العسكريَّة ،وأصبحت َّقواة ضاربةا ل مثيل َلا على مستوى العامل يف عصره.
للرعيَّة كاملةا ..من خر ٍاج ٍ
ويفء ،ل حيتجن( )3منه
َّ -5
وتعهد اخلليفة أبداء احلقوق املاليَّة َّ
شيئ ا ،ول يضعه يف غري حملِّه ،بل سيزيد عطاَيهم ،وأرزاقهم ابستمرار اجلهاد ،والغزو و ِّ
احلض
()4
على العمل ،وضبط األداء ِّ
املال َّ
املؤسسة املاليَّة ،وضبط مصادر
للدولة  ،وقد قام بتطوير َّ
بيت املال ،وأوجه ِّ
اإلنفاق يف َّ
الدولة.

السمع ،والطَّاعة
 -6ويف مقابل ذلك يطالب َّ
الرعية أبداء واجبها من النُّصح خلليفتها ،و َّ

الرقابة ِّ
اإلسلميَّة يف اجملتمع.
له ،واألمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر ُمَّا يشيع َّ
()1

الشرعيَّة ،دِّ .إسماعيل بدوي ص ( )160نقالً عن َّ
ِّ
السياسة َّ
الطبري.

()2

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ص (.)121

()3
()4

الدولة ِّ
َّ
الصواب (.)385/1
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ( ،)121محض َّ
المصدر السابق نفسه (.)121
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 -7ونبَّه إِّىل أنَّه ل يُعان على ذلك إِّل بتقوى هللا ،وحماسبة النَّفس ،واستشعار املسؤوليَّة

يف الخرة(.)1

 - 8علَّق الشيخ عبد الوهاب النَّجار على قول عمر  -رضي هللا عنه  :-إََِّّّنا مثل
مجل انف؛ بقوله :اجلمل النف :هو اجلمل َّ
العرب كمثل ٍ
الزجر
الذلول املوايت الَّذي أينف من َّ
ُ
لألمة ِّ
اإلسلميَّة
السري عفوا سهلا .وهذا تشخيص حسن َّ
والضَّرب ،ويعطي ما عنده من َّ

لعهدهِّ ،فإ َّْنا كانت سامعةا مطاوعةا ،إِّذا أُمرت؛ ائتمرت ،وإِّذا ْنيت؛ انتهت .ويتبع ذلك
املسؤوليَّة الكربى على قائدها ِّفإنَّه جيب عليه أن يراتد َلا ،ويصدر يف شأنه ٍ
بعقل ،ويورد
ٍ
حَّت ل ِّ
مهلكة ،ول يهمل شأْنا إِّمهالا يكون من
يورطها يف خط ٍر ،ول يقحمها يف
بتمييز َّ
ورائه البطر .وقد أراد ابلطَّريق :الطَّريق األقوم الَّذي ل عوج فيه .وقد َّبر مبا أقسم به(.)2

 -9سنَّة هللا يف الفظاعة ،والغلظة ،و ِّ
الرفق :مضت سنَّة هللا يف أحوال الناس،
واجتماعهم ،ويف إِّقباَلم على الشَّخص ،واجتماعهم عليه ،وقبوَلم منه ،ومساعهم قوله،
ينفضوا عن ِّ
حَّت ولو كان نصحا ،مريدا للخري َلم،
وأنسهم به أن ُّ
الفظ الغليظ القلب؛ َّ

()3
اَّللِّ لِّ
دل على هذا قول هللا تعاىل﴿ :فَبِّما رَح ٍة ِّ
َّ
ت ََلُم
ن
ن
م
وقد
،
حريصا على ما ينفعهم
َّ
َ
َ ََ َ
ِّ
ظ ال َقل ِّ
ف َعنـ ُهم َواستَـغ ِّفر ََلُم َو َش ِّ
اورُهم ِّيف األَم ِّر
ب لَنـ َف ُّ
ت فَظًّا َغلِّي َ
ضوا ِّمن َحول َ
ك فَاع ُ
َولَو ُكن َ
ِِّّ
ني﴾ [آل عمران .]159 :ولذلك كان دعاء
اَّللِّ إِّ َّن َّ
ت فَـتَـ َوَّكل َعلَى َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب ال ُمتَـ َوكل َ
فَِّإ َذا َعَزم َ
هم إِِّّين شديد فليِِّّين !
الفاروق ملَّا توىل اخللفة :اللَّ َّ
الرَحة ،واللِّني ،وأصبحت
وقد استجاب هللا هذا الدُّعاء ،وامتألت نفس عمر ابلعطف ،و َّ
()1

نفسه به.
احتجن المال :جمعه ،واختص َ
الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ص (.)122

()3

المصدر السابق نفسه.

()2
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الرسول ،وأيب بك ٍر شديدا،
عهدي َّ
من صفاته بعد توليته اخللفة ،فقد عرف النَّاس عمر يف َ
وصوره لنا التاريخ على أنَّه الشَّخص الوحيد الَّذي مثَّل منذ دخل ِّ
حَّت َّ
توىل
اإلسلم َّ
حازماَّ ،
اخللفة دور ِّ
حَّت ال إِّليه األمر؛ انقلب
الرسول(ﷺ) ،وجبانب أيب بك ٍرَّ ،
الشدَّة ،و َّ
القوة جبانب َّ

رخاءا ،ويسرا ،ورَحةا(.)1
الراشدين مقيَّد اة أبهل املدينة دون غريهم .ورَّمبا
 -10كانت البيعة َّ
العامة يف سرية اخللفاء َّ

حضرها ،وعقدها األعراب ،والقبائل الَّيت كانت حميطةا ابملدينة ،أو نزلةا فيهاَّ ،أما بقيَّة
الرسول(ﷺ) ،وهذا ل يطعن ابلبيعة ،ول يقلِّل من
يتقرر يف مدينة َّ
األمصار ،فكانت تبعا ملا َّ
ولبد َّ
شرعيَّتها؛ ألن مجع املسلمني من كل األقطار واألمصار كان أمرا مستحيلاَّ ،
للدولة من
قائم هبا ،ول ميكن أن تعطَّل مصاحل اخللق ،أضف إِّىل ذلكَّ :
أن األمصار األخرى قد أيَّدت
شك َّ
أن
يف بيعة أيب بك ٍر ،وعمر ،وعثمان ما جرى يف املدينة ،أتييدا صرحيا ،أو ضمنيا ،ول َّ
األساليب الَّيت جلأ إِّليها النَّاس يف صدر ِّ
تصب يف حقل تطوير َّ
الدولة،
اإلسلم كانت ِّارب ُّ

ومؤسساهتا(.)2
َّ
 -11املرأة والبيعة :مل أجد أثناء البحث إِّشاراة إِّىل َّ
أن املرأة قد ابيعت يف زمن أيب بك ٍر،
الراشدين ،ومل تشر كتب ِّ
السياسة الشَّرعيَّة القدمية إِّىل ِّ
حق املرأة ،أو
وعمر ،ويف عصر اخللفاء َّ
واجبها يف البيعة  -على ِّ
حد علمي القاصر  -والظَّاهرَّ :
أن البيعة قد اقتصرت يف معظم
عصور التَّاريخ ِّ
الرجال دون النِّساء ،فل ِّ
اإلسلمي على ِّ
الرجال دعوها إِّليها ،ول هي طالبت

هبا ،واعترب تغيُّب املرأة عن البيعة أمرا طبيعيا ،إِّىل درجة َّ
أن علماء احلقوق الدُّستوريَّة
الفقهي ل ِّ
ِّ
اإلسلميَّة مل يشريوا إِّليها يف قليل ،ول كثري ،غري َّ
يغري من
َّارخيي ،و َّ
أن هذا الواقع الت َّ
()1

الراشدون ص (.)123
الخلفاء َّ

()2

السنن ِّ
اإللهيَّة في األمم والجماعات واألفراد ،زيدان ص (.)282
ُّ
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السنَّة النَّبويَّة  -ومها املصدران
حقيقة احلكم الش ِّ
َّرعي شيئاا ،فليس يف القران الكرمي ،ول يف ُّ
الرجل يف البيعة(.)1
الرئيسان َّ
للشريعة  -ما مينع املرأة من أن تشارك َّ
َّ

الردة إِّىل
رد سباَي أهل َّ
 -12رد سباَي العرب :كان َّأول قرار َّاختذه عمر يف دولته َّ
السب سنةا يف العرب( ،)2وهذه اخلطوة اجلريئة
عشائرهم ،حيث قال :كرهت أن يكون َّ
لقبيلة على ٍ
سامهت يف شعور العرب مجيعاَّ :أْنم أمام شريعة هللا سواء ،وأنَّه ل فضل ٍ
قبيلة إِّل
حبسن بلئها ،وما ِّ
تقدمه من خدمات ِّ
لإلسلم ،واملسلمني ،وتلت تلك اخلطوة خطوة أخرى

ضد أعداء ِّ
الردة ابلشرتاك يف احلروب َّ
اإلسلم ،وقد
السماح ملن ظهرت توبتُهم من أهل َّ
هي َّ
أثبتوا شجاعةا يف احلروب ،وصربا عند اللِّقاء ،ووفاءا َّ
للدولة ل يعدله وفاء(.)3
َّ -13
لقوة املسلمني ،ويرى
ِّذر منصب اخللفة يف قلب َّ
األمة ،وأصبح رمزا للوحدة ،و َّ

الصحابة الكرام ،ومدى األصالة يف أعماَلم حبيث
الباحث القدرة الفائقة الَّيت كان يتمتَّع هبا َّ
إن ما أقاموه يف سويعات ٍ
َّ
الرسول(ﷺ) احتاج هدمه إِّىل ربع قرن يف
قليلة من نفس يوم وفاة َّ
املخطَّط الربيطاين ،رغم َّ
أن الربيطانيني أنفسهم كانوا يطلقون على اخللفة يف تلك الفرتة

رسوخ َلا حيث حتتاج َلدمها  -وبعد أن
أي ٍ
الرجل العجوز ،فأي مشوخ هذا لتلك اخللفة ،و ُّ
َّ
أصبحت شكلا ل موضوعا  -ربع ٍ
قرن ٍ
الزمن(.)4
كامل ،وبعد حياةٍ استمرت قرونا من َّ
 -14الفرق بني امللك ،واخلليفة :قال عمر  -رضي هللا عنه  :-وهللا ما أدري أخليفة أم
ملك ؟ ِّفإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم ،فقال له قائل :إِّ َّن بينهما فرقا ،إِّ َّن اخلليفة ل أيخذ
()1

َّ
اإلدارة ِّ
ِّ
الخطاب ص (.)107
اإلسالميَّة في عهد عمر بن

()2

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي ص (.)260

()3

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)277/1

()4

الراشدون ص (.)160
الخالفة والخلفاء َّ
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إِّل حقا ،ول يضعه إِّل يف ٍ
حق ،وأنت حبمد هللا كذلك ،وامللك يعسف النَّاس ،فيأخذ من
هذا ،أو يعطي هذا .فسكت عمر( .)1ويف رو ٍ
ايةَّ :
أن عمر سأل سلمان الفارسي :أملك أن
أقل ،أو أكثر ،مثَّ وضعته يف
أم خليفة ؟ فقال سلمان :إِّن أنت جبيت من األرض درمها ،أو َّ
غري موضعه؛ فأنت ملك غري ٍ
خليفة .فاستعرب عمر(.)2
رابعا :الشورى:
الدولةَّ ،
الدولة ِّ
اإلسلميَّة حتمية تشاور قادة َّ
إِّ َّن من قواعد َّ
وحكامها مع املسلمني،
اَّللِّ
والنُّزول على رضاهم ،ورأيهم ،وإِّمضاء نظام احلكم ابلشُّورى ،قال تعاىل﴿ :فَبِّ َما َرَحٍَة ِّم َن َّ
ِّ
ِّ
ظ ال َقل ِّ
ف َعنـ ُهم َواستَـغ ِّفر ََلُم َو َش ِّ
اورُهم
ب لَنـ َف ُّ
ت فَظًّا َغلِّي َ
ضوا ِّمن َحول َ
ك فَاع ُ
ت ََلُم َولَو ُكن َ
لن َ
ِِّّ
ني﴾ [آل عمران.]159 :
اَّللِّ إِّ َّن َّ
ت فَـتَـ َوَّكل َعلَى َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب ال ُمتَـ َوكل َ
ِّيف األَم ِّر فَِّإ َذا َعَزم َ
ِّ
َّ ِّ
اهم
ين استَ َجابُوا لَِّرِّهبِّم َوأَقَا ُموا َّ
ورى بَـيـنَـ ُهم َوُمَّا َرَزقـنَ ُ
الصلَةَ َوأَمُرُهم ُش َ
وقال تعاىلَ ﴿ :والذ َ
الصلةَّ ،
فدل
يـُن ِّف ُقو َن﴾ [الشورى .]38:لقد قرنت اآلية الكرمية الشُّورى بني املسلمني إبِّقامة َّ

ذلك على َّ
الصلة واجبة شرع ا ،فكذلك الشُّورى
الصلة ،وحكم َّ
أن حكم الشُّورى كحكم َّ
واجبة شرعا( ،)3وقد اعتمد عمر  -رضي هللا عنه  -مبدأ الشُّورى يف دولته ،فكان رضي هللا
يستبد عليهم يف ٍ
عنه ل يستأثر ابألمر دون املسلمني ،ول ُّ
شأن من الشؤون العامةِّ ،فإذا نزل
حَّت جيمع املسلمني ،ويناقش الرأي معهم فيه ،ويستشريهم.
به أمر؛ ل يربمه َّ
ومن مأثور قوله( :ل خري يف أمر أبرم من غري شورى) ( ،)4وقوله( :الرأي الفرد كاخليط
()1

السِّيد الوكيل ص (.)89
جولة تاريخيَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،د .محمد َّ

()2

الحضارة ِّ
محمد عادل ص (.)30
اإلسالميَّة ،دَّ .

()3
()4

َّ
بكر ِّ
َّ
الشيخان أبو ٍ
الخطاب من رواية البالذري ص (.)257
الصديق ،وعمر بن

السابق نفسه ص (.)256
المصدر َّ
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السحيل ،والرأَين كاخليطني املربمني ،والثَّلثة مرار ل يكاد ينتقض) ( .)1وقوله( :شاور يف
َّ
(الرجال ثلثة :رجل ترد عليه األمورِّ ،
أمرك َمن خياف هللا عز وجل) ( .)2وقولهِّ :
فيسددها

برأيه ،ورجل يشاور فيما أشكل عليه ،وينزل حيث أيمره أهل الرأي ،ورجل حائر ابئر ،ل
(حيق على املسلمني أن يكون أمرهم شورى بينهم،
أيَتر رشدا ،ول يقطع مرشدا) ( .)3وقولهُّ :
وبني ذوي الرأي منهم ،فالنَّاس تبع ملن قام هبذا األمر ما اجتمعوا عليه ،ورضوا به لزم الناس
وكانوا فيه تبعا َلم ومن أقام هبذا األمر تبع ألول رأيهم ما رأوا َلم ،ورضوا به َلم من مكيدةٍ
يف حرب كانوا فيه تبعا َلم) (.)4
حيث قادة حربه على الشُّورى ،فعندما بعث أاب عبيد الثَّقفي حملاربة الفرس ابلعراق؛
وكان ُّ
خاصةا من كان منهم من أهل
قال له( :امسع ،وأطع أصحاب الن ِّ
َّب(ﷺ) ،وأشركهم يف األمر َّ
بد ٍر) (.)5

وكان يكتب إِّىل قادته ابلعراق أيمرهم أن يشاوروا يف أمورهم العسكريَّة عمرو ابن معد
ِّ
األسدي ،وعمرو بن
يكرب ،وطلحة األسدي قائلا( :استشريوا ،واستعينوا يف حربكم بطلحة

كل صان ٍع أعلم بصناعته) (.)6
معد يكرب ،ول تولومها من األمر شيئا ِّفإ َّن َّ

وكتب إِّىل سعد بن أيب وقَّ ٍ
اص( :وليكن عندك من العرب َّأول من أهل األرض َمن

اش
تطمئن إِّىل نصحه وصدقهِّ ،فإن الكذوب ل ينفعك خربه؛ وإِّن صدقك يف بعضه ،والغ ُّ
ُّ
()1
()2

ِّ
النظام ِّ
السياسي في ِّ
اإلسالم ألبي فارس ص (.)9
الراشدون َّ
للنجار ص (.)246
الخلفاء َّ

()3

سراج الملوك َّ
للطرطوشي ص ( « .)132المرار »ِّ :
المرَّةِّ :إحكام الفتل.

()4

الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة في َّ
اإلسالميَّة ،سليمان ال كمال (.)273/1

()5

المصدر السابق نفسه.

()6

َّ
الطبري ( ،)481/3نقالً عن ِّ
اإلدارة العسكرية.
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عني عليك ،وليس عين ا لك) ( .)1وُمَّا قاله عمر  -رضي هللا عنه  -لعتبة بن غزوان حني

احلضرمي( ،)2أن ميدَّك بعرفجة بن هرمشة( ،)3وهو ذو
كتبت إِّىل العلء
ِّ
َّ
وجهه إِّىل البصرة( :قد ُ
للعدو ،ومكايدتهِّ ،فإذا قدم عليك فاستشرهِّ ،
جماهدةٍ ِّ
وقربه) (.)4
العامة َّأول أمره فيسمع منهم،
وكان مسلك الفاروق يف الشُّورى مجيلاِّ :فإنَّه كان يستشري َّ

مثَّ جيمع مشايخ أصحاب رسول هللا ،وأصحاب الرأي منهم ،مث يفضي إِّليهم ابألمر ،ويسأَلم
أن خيلصوا فيه إِّىل رأ ٍي ٍ
استقر عليه رأيهم؛ أمضاه.
حممود ،فما َّ
وعمله هذا يشبه األنظمة الدُّستورية يف كث ٍري من املمالك النِّظامية ،إِّذ يعرض األمر على
يسمى يف بعضها جملس
يقرر ابألغلبية يعرض على جملس اخر َّ
جملس النُّواب مثلا ،مث بعد أن َّ
الشيوخ ،ويف بعضها جملس اللُّورداتِّ ،فإذا انتهى اجمللس من تقريره أمضاه امللك .والفرق بني

أن هنا األمر كان اجتهادا منه ،وبغري ٍ
عمل عمر وعمل هذه املمالكَّ :
نظام متَّب ٍع ،أو قوانني
ٍ
مسنونة( ،)5وكثريا ما كان عمر جيتهد يف الشَّيء ،ويبدي رأيه فيه ،مث أييت أضعف النَّاس ِّ
فيبني
وقوة الدَّليل ،فيقبله ،ويرجع عن خطأ ما رأى إِّىل صواب ما استبان له(.)6
له وجه َّ
الصوابَّ ،

توسع نطاق الشُّورى يف خلفة عمر  -رضي هللا عنه  -لكثرة املستجدَّات،
وقد َّ
اإلسلم إِّىل ٍ
بلد ذات حضار ٍ
واألحداث ،وامتداد رقعة ِّ
ات ،وتقاليد ،ونظ ٍم متباينة ،فولدت
مشكلت جديدة احتاجت إِّىل الجتهاد الواسع ،مثل معاملة األرض املفتوحة ،وتنظيم
()1

مروج َّ
الذهب (.)315/2

()2

سير أعالم النبالء (.)317/1

()3

نهاية األرب (.)169/6

()4

الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة في َّ
اإلسالميَّة (.)274/1

()5
()6

ِّ
اإلصابة (.)491/2
الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة في َّ
اإلسالميَّة (.)275/1
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العطاء وفق قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح إِّىل َّ
الدولة ،فكان عمر جيمع للشُّورى أكرب
ٍ
اخلاصة يف الشُّورى لفضلهم،
الصحابة الكبار( ،)1وكان ألشياخ بدر مكانتهم
عدد من َّ
َّ

ٍ
وعلمهم ،وسابقتهم ،إِّل َّ
بشبابِّ ،فإ َّْنم على درهبم
أن عمر  -رضي هللا عنه  -أخذ يشوهبم
ماضون ألجلهمِّ ،
الدولة َّ
ورَحة رِّهبم ،ومغفرته ،و َّ
لبد َلا من ِّديد رجالهتا ،وكان عمر
َ
العبقري ُّ
األمة َمن علم منهم علما،
الفذ قد فطن إِّىل هذه احلقيقة ،فأخذ خيتار من شباب َّ
ُّ
وورع ا وتقى ،فكان عبد هللا بن عبَّاس من َّأوَلم ،وما زال عمر جيتهد ِّ
األمة
متخريا من شباب َّ
ا
القراء
مستشارين له ،متَّخذا القران فيصلا يف ُّ
التخري َّ
حَّت قال عبد هللا بن عبَّاس :وكان َّ
شبان(.)2
أصحاب جملس عمر ومشاورته كهولا كانوا ،أو ا
هري لغلمان أحداث :ل حتتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكمِّ ،فإ َّن عمر بن
وقد قال ُّ
الز ُّ
اخلطاب  -رضي هللا عنه  -كان إِّذا نزل به األمر املعضل دعا الفتيان ،فاستشارهم يبتغي
()3
حَّت
حممد بن سريين :إِّن كان عمر رضي هللا عنه ليستشري يف األمر َّ
حدَّة عقوَلم  .وقال َّ
إِّن كان ليستشري املرأة ،فرمبا أبصر يف قوَلا الشَّيء يستحسنه ،فيأخذه .وقد ثبت :أنَّه

استشار مرة َّأم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها(.)4
الصحابة ،وذوي الرأي ،منهم:
خاصة ِّمن ِّعليَة َّ
وقد كان لعمر  -رضي هللا عنه َّ -
العبَّاس بن عبد املطلب ،وابنه عبد هللا ،وكان ل يكاد يفارقه يف سف ٍر ،ول حض ٍر ،وعثمان بن
()5
َّ
ُيب بن كعب،
وعلي بن أيب طالب  ،ومعاذ بن جبل ،وأ ُّ
عفان ،وعبد الرَحن بن عوفُّ ،
()1

الراشدون َّ
للنجار ص (.)246
الخلفاء َّ

()2

المصدر السابق نفسه ص (.)247

()3

عصر الخالفة الرَّاشدة ص (.)90

()4

المصدر السابق نفسه ص (.)147

()5

المصدر السابق نفسه ص (.)90
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ويزيد بن ٍ
اثبت( ،)1ونظراؤهم ،فكان يستشريهم ،ويرجع إِّىل رأيهم( ،)2وكان املستشارون
احة ٍ
اتمة ،وصر ٍ
كاملة ،ومل يتَّهم عمر  -رضي هللا عنه  -أحدا منهم يف
يبدون اراءهم حبريٍَّة َّ
عدالته ،وأمانته.
نص فيها من ٍ
كتاب ،أو سن ٍَّة،
وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يستشري يف األمور الَّيت ل َّ

السنَّة ،فقد كان بعض
وهو يهدف إِّىل معرفة إِّن كان بعض َّ
الصحابة حيفظ فيها نصا من ُّ
الصحابة حيفظ منها ما ل حيفظه الخرون ،وكذلك كان يستشري يف فهم النُّصوص احملتملة
َّ

ألكثر من معىن ملعرفة املعاين ،واألوجه املختلفة ،ويف هذين األمرين قد يكتفي ابستشارة
الصحابةِّ ،
ويوسع النِّطاق ما استطاع،
العامة؛ فيجمع َّ
الواحد أو العدد القليل ،و َّأما يف النَّوازل َّ
كما فعل عند وقوع الطَّاعون أبرض الشَّام ِّ
متوجه ا إِّليها( ،)3وبلغ عمر خربه ،فوافاه األمراء
بسرغ  -موضع قرب الشَّام  -وكان معه املهاجرون ،واألنصار ،فجمعهم مستشريا :أميضي
لوجهه ،أم يرجع ؟ فاختلفوا عليه :فمن قائل :خرجت لوجه هللا فل يصدنَّك عنه هذا .ومن
قائل :إِّنَّه بلء ،وفناء ،فل نرى أن تقدم عليه.
مثَّ أحضر مهاجرة الفتح من قر ٍ
يش ،فلم خيتلفوا عليه ،بل أشاروا ابلعودة ،فنادى عمر يف
()4
نفر من
النَّاس :إِِّّين مصبِّح على ظه ٍر  .فقال أبو عبيدة :أفرارا من قدر هللا ؟ .فقال :نعمُّ ،

قدر هللا إِّىل قدر هللا ،أرأيت لو كان لك إِّبل ،فهبطت وادَيا له عدواتن :إِّحدامها خمصبة،
واألخرى جدبة ،أليس إِّن رعيت اخلصبة؛ رعيتها بقدر هللا ،وإِّن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

السنن الكبرى
للبيهقي ( )29/9نقالً عن عصر الخالفة الرَّاشدة ص (.)90
ِّ

()3

الراشدون َّ
للنجار ص (.)247
الخلفاء َّ

()4

عصر الخالفة الرَّاشدة ص (.)90
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َّب(ﷺ) قال « :إِّذا مسعتم به
هللا ؟ فسمع هبم عبد َّ
الرَحن بن عوف ،فجاءهم ،وقال :إِّ َّن الن َّ

رض؛ فل تقدموا عليه ،وإِّذا وقع ٍ
أب ٍ
أبرض وأنتم هبا ،فل خترجوا فرارا منه »(.)1

داري ،و ِّ
وكانت جمالت الشُّورى يف عهد عمر متعددةا ،منها يف اجملال ِّ
اإل ِّ
السياسي،
العمال ،واألمراء ،واألمور العسكريَّة ،ومنها يف املسائل الشَّرعيَّة احملضة ،كالكشف
كاختيار َّ
احلل ،واحلرمة ،واملسائل القضائيَّة( ،)2وستتَّضح جمالت
يف احلكم الش ِّ
َّرعي من حيث ُّ
الشُّورى ،وتطبيقاهتا وحبث عمر  -رضي هللا عنه  -عن الدَّليل األقوى من خلل هذا
البحث كلٌّ يف موضعه إبِّذن هللا تعاىل.
حنب أن نؤكد عليهَّ :
الراشدة كانت قائمةا على مبدأ الشُّورى املستمدَّة
والَّذي ُّ
أن اخللفة َّ
من كتاب هللا وسنَّة رسوله(ﷺ) ومل تكن يف عهد عمر فلتةا استنبطها ،ول بدعةا أتى هبا،
ولكنَّها قاعدة من قواعد املنهج الرَّاب ِّين.
خامسا :العدل واملساواة:
سلمي احلرص على إِّقامة قواعد النِّظام ِّ
إِّ َّن من أهداف احلكم ِّ
اإلسلم ِّي الَّيت تساهم
اإل ِّ
يف إِّقامة اجملتمع املسلم ،ومن ِّ
لألمة
أهم هذه القواعد ُ
العدل ،واملساواة ،ففي خطاب الفاروق َّ
أقر هذه املبادئ ،فعدالته ،ومساواته تظهر يف ِّ
األمة يوم تولِّيه
نص خطابه الَّذي ألقاه على َّ
َّ
اإلسلم؛ الذي هو ِّ
أن العدل يف فكر الفاروق هو عدل ِّ
شكَّ :
الدعامة
منصب اخللفة؛ ول َّ
سلمي ،فل وجود ِّ
سلمي ،واحلكم ِّ
الرئيسية يف إِّقامة اجملتمع ِّ
لإلسلم يف جمتم ٍع يسوده
اإل ِّ
اإل ِّ
َّ

الظُّلم ،ول يعرف العدل.
()1

المصدر السابق نفسه ص (.)91

()2

َّ
الظهرَّ :
الدابة َّالتي تحمل األثقال ،ويركب عليها.
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ٍ
َّطوعيَّة الَّيت
إِّ َّن إِّقامة العدل بني النَّاس  -أفرادا،
ومجاعات ،ودولا  -ليست من األمور الت ُّ
ترتك ملزاج احلاكم ،أو األمري ،وهواه ،بل إِّ َّن إِّقامة العدل بني النَّاس يف ِّ
الدين ِّ
سلمي ُّ
تعد
اإل ِّ

()1
من أقدس الواجبات ،و ِّ
الرازي:
أمهها ،وقد اجتمعت َّ
األمة على وجوب العدل  ،قال الفخر َّ

أمجعوا على َّ
أن من كان حاكم ا وجب عليه أن حيكم ابلعدل(.)2
السنَّة النَّبويَّةِّ ،فإ َّن من أهداف دولة ِّ
اإلسلم إِّقامة
وهذا احلكم تؤيِّده النُّصوص القرانيَّة ،و ُّ

اجملتمع ِّ
اإلسلمي الَّذي تسود فيه قيم العدل ،واملساواة ،ورفع الظُّلم ،وحماربته جبميع أشكاله،
وأنواعه ،وعليها أن تفسح اجملالِّ ،
كل إِّ ٍ
السبل أمام ِّ
نسان يطلب َّ
حقه أن يصل إِّليه
وتيسر ُّ

أي ٍ
وسيلة من
السبل ،وأسرعها دون أن يكلِّفه ذلك جهدا ،أو مالا ،وعليها أن َتنع َّ
أبيسر ُّ
الوسائل الَّيت من شأْنا أن تعيق صاحب ِّ
احلق من الوصول إِّليه ،وهذا ما فعله الفاروق يف

الرعية إِّىل حقوقها ،وتفقد بنفسه أحواَلا،
دولته ،فقد فتح األبواب على مصاريعها لوصول َّ
الرعية ،يف أهبى صورةٍ عرفها التَّاريخ؛
فمنعها من الظُّلم املتوقَّع عليها ،وأقام العدل بني الولة ،و َّ

فقد كان يعدل بني املتخاصمني وحيكم ِّ
يهمه أن يكون احملكوم عليه من األقرابء،
ابحلق ،ول ُّ
أو األعداء ،أو األغنياء ،أو الفقراء ،قال تعاىلَ﴿ :يأَيـُّها الَّ ِّذين آمنوا ُكونُوا قَـ َّو ِّام ِّ ِّ
َ َُ
َ
َ َ
ني ََّّلل ُش َه َداءَ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اَّللَ إِّ َّن َّ
ب لِّلتـَّق َوى َواتَّـ ُقوا َّ
ِّابلقسط َولَ َجي ِّرَمنَّ ُكم َشنَآ ُن قَـوم َعلَى أَلَّ تَـعدلُوا اعدلُوا ُه َو أَقـَر ُ
اَّللَ
ن﴾ [املائدة.]8 :
َخبِّري ِّمبَا تَـع َملُو َ
لقد كان الفاروق قدوةا يف عدله ،أسر القلوب ،وهبر العقول ،فالعدل يف نظره دعوة
لإلسلم ،به تفتح قلوب النَّاس ِّ
عمليَّة ِّ
الرسول(ﷺ)،
لإلميان ،وقد سار على ذات ْنج َّ
فكانت سياسته تقوم على العدل الشَّامل بني النَّاس ،وقد جنح يف ذلك على صعيد الواقع

()1

السالم ( )1740/4رقم (.)2219
مسلم ،كتاب َّ

()2

الدولة في ِّ
القيود الواردة على سلطة َّ
اإلسالم ص (.)168 ،167
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والتَّطبيق جناحا منقطع النَّظري ،ل تكاد ِّ
حَّت اقرتن امسه ابلعدل ،وابت من
تصدقه العقولَّ ،
الصعب جدا على ِّ
كل َمن عرف شيئا يسريا من سريته أن يفصل ما بني الثنني ،وقد ساعده
َّ

ٍ
على حتقيق ذلك النَّجاح الكبري َّ
أسباب وجمموعةٌ من العوامل ،منها:
عدةُ

 -1إِّ َّن مدَّة خلفته كانت أطول من مدَّة خلفة أيب بك ٍر ،حبيث ِّاوزت عشر سنوات
يف حني اقتصرت خلفة أيب بك ٍر على سنتني ،وعدَّة شهوٍر فقط.
التمسك ِّ
حَّت إِّنَّه كان على نفسه وأهله َّ
أشد منه على النَّاس،
ابحلق َّ
 -2إِّنَّه كان شديد ُّ
كما سنرى.
كل ٍ
 -3إِّن فقه القدوم على هللا كان قوَيا عنده لدرجة أنَّه كان يف ِّ
يتوخى
عمل يقوم به َّ
مرضاة هللا قبل مرضاة النَّاس ،وخيشى هللا ،ول خيشى أحدا من النَّاس.
الصحابة ،والتَّابعني حبيث كانت أعمال عمر
 -4إِّ َّن سلطان الشَّرع كان قوَيا يف نفوس َّ
تلقى أتييدا ،وِّاوابا ،وتعاونا من اجلميع(.)1
 -5وهذه بعض مواقفه يف إِّقامته للعدل ،والقسط بني النَّاس ،فقد حكم ِّ
ابحلق ٍ
لرجل
اليهودي على ظلمه ،واحليف عليه .أخرج ِّ
ِّ
ٍ
اإلمام مالك
يهودي على مسلم ،ومل حيمله كفر

()2

من طريق سعيد بن املسيِّبَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -اختصم إِّليه مسلم،
ِّ
ويهودي ،فرأى عمرَّ :
اليهودي :وهللا لقد قضيت
لليهودي ،فقضى له ،فقال له
احلق
أن َّ
ُّ
ٌّ
ِّ ()3
عماله أن يوافوه ابملواسمِّ ،فإذا اجتمعوا؛ قال :أيُّها النَّاس!
ابحلق ! وكان رضي هللا عنه أيمر َّ
()1

للصالَّبي ص (.)455
فقه التَّمكين في القران الكريم َّ

()2

تفسير الرَّازي (.)141/10

()3

الصمد ص (.)145
محمد َّ
نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين .حمد َّ
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عمال عليكم؛ ليصيبوا من أبشاركم ،ول من أموالكم ،إََِّّّنا بعثتهم؛ ليحجزوا
إِِّّين مل أبعث َّ
بينكم ،وليقسموا فيئكم بينكم ،فمن فُعِّل به غري ذلك فلي ُقم ،فما قام أحد إِّل رجل واحد
قام ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن عاملك ضربين مئة ٍ
فاقتص منه،
سوط .قال :فيم ضربته ؟ قم
َّ

فقام عمرو بن العاص ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّنَّك إِّن فعلت هذا يكثر عليك ،ويكون سنَّةا

أيخذ هبا من بعدك ،فقال :أن ل أقيد؛ وقد رأيت رسول هللا يقيد من نفسه! قال :فدعنا،
كل ٍ
سوط بدينارين( )1ولو مل يرضوه؛
فلنرضه ،قال :دونكم ،فأرضوه ،فافتدى منه مبئيت دينا ٍرُّ ،
ألقاده( )2رضي هللا عنه.
وجاء رجل من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص واليه على مصر قائلاَ :ي أمري
املؤمنني ! عائذ بك من الظُّلم .قال :عذت معاذاا .قال :سابقت ابن عمرو بن العاص،

ابلسوط ،ويقول :أن ابن األكرمني .فكتب عمر إِّىل عم ٍرو  -رضي
فسبقته ،فجعل يضربين َّ
ي ؟ خذ
هللا عنهما  -أيمره ابلقدوم ،ويقدم اببنه معه .فقدم عمرو ،فقال عمر :أين املصر ُّ
ابلسوط ،ويقول عمر :اضرب ابن األكرمني ؟ قال أنس:
السوط ،فاضرب .فجعل يضربه َّ
َّ
حَّت َتنَّينا أن يرفع عنه ،مثَّ قال
حنب ضربه ،فما رفع عنه َّ
فضرب ،فوهللا ! لقد ضربه ،وحنن ُّ
ِّ
للمصري :اصنع على صلعة عمرو .فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إََِّّّنا ابنه الَّذي ضربين ،وقد
عمر

اشتفيت منه .فقال عمر لعم ٍرو :مذ كم تعبَّدمت النَّاس وقد ولدهتم َّأمهاهتم أحرارا ؟ قالَ :ي
أمري املؤمنني ! مل أعلم ،ومل أيتين(!)3
الراشدين على مبدأ العدل ،وما أمجل ما قاله ابن تيميَّة :إِّ َّن هللا
لقد قامت دولة اخللفاء َّ
()1
()2
()3

للصالَّبي ص (.)96
الوسطيَّة في القران الكريم َّ

َّ
ِّ
بالحق ،رقم (.)2
الموطأ ،كتاب األقضية ،باب التَّرغيب في القضاء

َّ
الطبقات الكبرى البن سعد (.)294 ،293/3
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الدولة العادلة؛ وإِّن كانت كافراة ،ول ينصر َّ
ينصر َّ
الدولة الظَّاملة ،ولو كانت مسلمةا ..،ابلعدل
تستصلح ِّ
الرجال وتستغزر األموال(.)1

و َّأما مبدأ املساواة الَّذي اعتمده الفاروق يف دولته؛ ُّ
أقرها
فيعد أحد املبادىء َّ
العامة الَّيت َّ
ِّ
اإلسلم .قال تعاىلَ﴿ :يأَيـُّ َها الن ِّ
ِّ
واب َوقَـبَائِّ َل
َّاس إ َّن َخلَقنَا ُكم من ذَ َك ٍر َوأُنـثَى َو َج َعلنَا ُكم ُشعُ ا
َ
ُ
اَّللِّ أَتـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
خبِّري﴾ [احلجرات.]13 :
لِّتَـ َع َارفُوا إِّ َّن أَكَرَم ُكم ِّعن َد َّ
اَّللَ َعليم َ
إِّ َّن النَّاس مجيع ا يف نظر ِّ
اإلسلم سواسية ،احلاكم واحملكومِّ ،
الرجال والنساء ،العرب
والعجم ،األبيض واألسود ،لقد ألغى ِّ
اإلسلم الفوارق بني النَّاس بسبب اجلنس ،واللَّون ،أو
النَّسب ،أو الطَّبقة ،واحلكام واحملكومون كلُّهم يف نظر الشَّرع سواء( ،)2وجاءت ُمارسة
الفاروق َلذا املبدأ خري ٍ
جسدت مبدأ املساواة يف دولته:
شاهد ،وهذه بعض املواقف الَّيت َّ
 أصابت النَّاس يف إِّمارة عمر  -رضي هللا عنه َ -سنَة (جدب) ابملدينة وما حوَلا،()3
كالرمادِّ ،
ف) عمر
فاىل
،
مادة
الر
عام
العام
ذلك
ي
فسم
اب
ا
ر
ت
فكانت تسفي إِّذا رحيت
ا
َّ
َّ
(حلَ َ
َ
حَّت أحيا
حَّت حييا النَّاس من أول احليا ،فكان بذلك َّ
أل يذوق مسن ا ،ول لبن ا ،ول حلم ا َّ
السوق َّ
عكة من مسن ،ووطب من ل ٍ
ب ،فاشرتاها غلم لعمر
الناس من َّأول احليا ،فقدمت ُّ

أبربعني ،مثَّ أتى عمر ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! قد أبر هللا ميينك ،وعظم أجرك ،قدم السوق
بَّ ،
وطب من ل ٍ
وعكة من مسن ،فابتعتهما أبربعني ،فقال عمر :أغليت هبما ،فتصدَّق هبما،
مسهم(.)4
ِّفإِّين أكره أن اكل إِّسرافا .وقال عمر :كيف يعنيين شأن َّ
ميسين ما َّ
الرعية إِّذا مل َّ
()1
()2
()3
()4

اقتص منه.
أقادهَّ :

السَّنة بين ِّ
محمد باكريم ص (.)170
الف َرقَّ ،
وسطيَّة أهل ُّ
ِّ
السياسة َّ
الشرعية ص (.)10
فقه التَّمكين في القران الكريم ص .501
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الرمادة ،ومل خيتلف موقفه عام
هذا موقف أمري املؤمنني عام القحط الَّذي ِّمسي عام َّ
الغلء ،فقد :أصاب النَّاس سنة ٍ
الزيت ،فتقرقر بطنه،
السمن ،فكان عمر أيكل َّ
غلء ،فغل َّ
حَّت أيكله النَّاس(.)1
السمن َّ
فيقول :قرقر ما شئت ،فوهللا ل أتكل َّ
الصدر األول على املعاملة الواحدة للنَّاس
ومل يقتصر مبدأ املساواة يف التطبيق عند خلفاء َّ

اخلاصة ،ومنها ما يتعلَّق ابخلادم ،واملخدوم ،فعن ابن
كافَّةا ،وإََِّّّنا تعدَّاه إِّىل شؤون اجملتمع
َّ
عباس :أنَّه قال :قدم عمر بن اخلطَّاب حاج ا ،فصنع له صفوان بن أميَّة طعام ا ،فجاؤوا ٍ
ٍ
جبفنة
حيملها أربعة ،فوضعت بني يدي القوم أيكلون ،وقام اخلدَّام ،فقال عمر :أترغبونه عنهم ؟
فقال سفيان بن عبد هللا :ل وهللا َي أمري املؤمنني ! ولكنَّا نستأثر عليهم ،فغضب عمر غضبا
شديدا ،مثَّ قال :ما لقوم يستأثرون على خدَّامهم ،فعل هللا هبم وفعل ! مثَّ قال للخدَّام:
اجلسوا ،فكلوا ،فقعد اخلدَّام أيكلون ،ومل أيكل أمري املؤمنني(.)2
يتيسر جلميع املسلمني،
وكذلك ِّفإ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -مل أيكل من الطَّعام ما ل َّ

ابلزيت ،إِّىل أن حنروا
الرمادة إِّذا أمسى أيت خببز قد ثرد َّ
فقد كان يصوم الدَّهر ،فكان زمن َّ
يوما من األَيم جزورا( ،)3فأطعمها الناس ،وغرفوا له طيِّبها ،فأيت به ِّفإذا قديد من ٍ
سنام ،ومن

ٍ
بخ،
بخ ٍ
أىن هذا ؟ فقالواَ :ي أمري املؤمنني ! من اجلزور اليت حنرنها اليوم .فقالٍ :
كبد ،فقالَّ :
بئس الوال أن إِّن أكلت طيِّبها ،وأطعمت الناس كرادسها ،ارفع هذه اجلفنة ،هات غري هذا
الطَّعام ،فأيت خبب ٍز وز ٍ
يت ،فجعل يكسر بيده ،ويثرد ذلك اخلبز(.)4

()1

المصدر السابق نفسه.

()2

تاريخ َّ
الطبري ( )98/4نقالً عن نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)87/1

()3

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص (.)101

()4

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص (.)101

136

لعماله يف
ومل يكن عمر ليطبِّق مبدأ املساواة يف املدينة وحدها ،من غري أن يعلِّمه َّ
الشراب( .)1فعندما قدم عتبة بن فرقد أذربيجان؛ أيت
حَّت يف مسائل الطَّعام ،و َّ
األقاليمَّ ،

فلما أكله وجد شيئا حلوا طيِّبا ،فقال :وهللا لو صنعت ألمري املؤمنني من هذا،
ابخلبيصَّ ،
فلما قدما
فجعل له سفطني عظيمني ،مثَّ َحلهما على بع ٍري مع رجلني ،فسرح هبما إِّىل عمرَّ .
أي ٍ
شيء هذا ؟ قالوا :خبيص .فذاقهِّ ،فإذا هو شيء حلو .فقال:
عليه؛ فتحهما ،فقالُّ :
أكل املسلمني يشبع من هذا يف رحله ؟ قال :ل .قالَّ :أما ل؛ فارددمها .مثَّ كتب إِّليهَّ :أما
ُّ

كد أبيك ،ول من ِّ
بعدِّ :فإنَّه ليس من ِّ
كد ِّأمك .أَشبِّ ِّع املسلمني ُمَّا تشبع منه يف رحلك(.)2

ومن صور تطبيق املساواة بني النَّاس ما قام به عمر عندما جاءه مال ،فجعل يقسمه بني
حَّت خلص إِّليه ،فعله
النَّاس ،فازدَحوا عليه ،فأقبل سعد بن أيب وقاص يزاحم النَّاسَّ ،
ِّ
فأحببت أن أعلمك َّ
أن سلطان
ابلد َّرة ،وقال :إِّنَّك أقبلت ل هتاب سلطان هللا يف األرض،
ُ
هللا لن يهابك(.)3

أن سعدا كان أحد العشرة ِّ
ِّفإذا عرفناَّ :
املبشرين ابجلنَّة ،وأنَّه فاتح العراق ،ومدائن كسرى،
وأحد ِّ
ألن رسول هللا(ﷺ) مات ،وهو ر ٍ
الستَّة ،الَّذين عيَّنهم للشُّورى؛ َّ
اض عنهم ،وأنَّه كان

يقال له :فارس ِّ
اإلسلم ...عرفنا مبلغ التزام عمر بتطبيق املساواة(.)4

ابن اجلوزيَّ :
أن عمرو بن العاص ،أقام َّ
حد اخلمر على عبد الرَحن بن عمر بن
ويروي ُ

العامة للمدينة،
الساحة َّ
اخلطَّاب ،يوم كان عامله على مصر .ومن املألوف أن يقام احلد يف َّ
()1

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)87/1

()2

المصدر السابق نفسه (.)188/1

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص (.)147
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لتتحقق من ذلك العربة للجمهور ،غري َّ
َّ
أن عمرو بن العاص أقام َّ
احلد على ابن اخلليفة يف
فلما بلغ اخلرب عمر ،كتب إِّىل عمرو بن العاص :من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إِّىل
البيتَّ ،
علي ،وخلف عهدي .أما إِِّّين
العاص بن أيب العاص :عجبت لك َي بن العاص ،وجلرأتك َّ

قد خالفت فيك أصحاب بد ٍر ُمَّن هو خري منك ،واخرتتك جلدالك ِّ
عين ،وإِّنفاذ عهدي،
الرَحن يف
فأراك تلوثت مبا قد تلوثت ،فما أراين إِّل عازلك فمسيء عزلك ،تضرب عبد َّ
بيتك ،وقد عرفت َّ
أن هذا خيالفين ؟ إََِّّّنا عبد الرَحن رجل من رعيَّتك ،تصنع به ما تصنع
بغريه من املسلمني ،ولكن قلت :هو ولد أمري املؤمنني ،وقد عرفت أن ل هوادة ٍ
ألحد من
حق جيب هلل عليهِّ ،فإذا جاءك كتايب هذا فابعث به يف عباءةٍ على ٍ
النَّاس عندي يف ٍ
قتب

حَّت يعرف سوء ما صنع( .)1وقد متَّ إِّحضاره إِّىل املدينة ،وضربه َّ
احلد جهرا .وروى ذلك ابن
َّ
الزبري ،وأخرجه عبد الرزاق ٍ
ٍ
مطولا(.)2
بسند صح ٍ
سعد ،وأشار إليه ابن ُّ
يح عن ابن عمر َّ
الشريعة يف أمسى درجاهتا ،فاملتهم هو ابن أمري املؤمنني ،ومل يعفه
وهكذا نرى املساواة أمام َّ
الوال من العقاب ،ولكن الفاروق وجد أن ابنه َتتَّع ببعض ِّ
الرعاية ،فامله ذلك َّ
أشد األمل،
وعاقب واليه  -وهو فاتح مصر َّ -
يستحق من
أشد العقاب،وأقساه .وأنزل ابلبن ما
ُّ
العقاب ،حرص ا على حدود هللا ،ورغبةا يف أتديب ابنه ،وتقوميه ،وإِّذا كان هذا منهجه مع
أقرب النَّاس عنده ،فما ابلك ابلخرين()3؟!
اَلامة اليت يَ ُّ
ستدل هبا املؤلفون على عدم اَلوادة يف تطبيق املساواة،
ومن األمثلة التَّارخيية َّ

القصة :كان جبلة اخر أمراء بين غسان من
ما صنعه عمر مع جبلة بن األيهم ،وهذه هي َّ
()1

الراشدون ص (.)243
الخلفاء َّ

()2

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
سالمي (.)88/1
اإل
ِّ

()3

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص (.)235
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الروم ِّ
قبل هرقل ،و َّ
حيرضوْنم دائما
الروم ،وكان ُّ
أن الغساسنة يعيشون يف الشَّام حتت إِّمرة دولة ُّ
اإلسلم .وملا انتشرت الفتوحات ِّ
وخاصةا بعد نزول ِّ
اإلسلميَّة،
على غزو اجلزيرة العربيَّة،
َّ
الروم؛ أخذت القبائل العربيَّة يف الشَّام تعلن إِّسلمها ،فبدا
وتوالت انتصارات املسلمني على ُّ

اين أن يدخل ِّ
الغس ِّ
اإلسلم هو أيضا ،فأسلم ،وأسلم ذووه معه ،وكتب إِّىل الفاروق
لألمري َّ
يستأذنه يف القدوم إِّىل املدينة ،ففرح عمر إبِّسلمه ،وقدومه ،فجاء إِّىل املدينة ،وأقام هبا زمنا،

والفاروق يرعاهِّ ،
احلج ،ويف أثناء طوافه ابلبيت احلرام وطأى
ويرحب به ،مثَّ بدا له أن خيرج إِّىل ِّ
الغساين لذلك  -وهو حديث ٍ
عهد
إِّز َاره رجل من بين فزازة ،فحلَّه ،وغضب األمري َّ
ِّ
ابإلسلم -فلطمه لطمةا قاسيةا هشمت أنفه ،وأسرع الفزاري إِّىل أمري املؤمنني يشكو إِّليه ما

فأقر مبا حدث ،فقال له عمر :ماذا
حل به ،وأرسل الفاروق إِّىل جبلة يدعوه إِّليه ،مثَّ سألهَّ ،
َّ
دعاك َي جبلة ألن ِّ
تلطم أخاك هذا فتهشم أنفه ؟
ِّ
ألخذت الذي فيه
البدوي (وأنَّه لول حرمة البيت احلرام؛
فأجاب أبنَّه قد ترفَّق كثريا هبذا
ُ

عيناه).

الرجل ،وإِّ َّما أن أقتص له منك.
فقال له عمر :لقد أقررتِّ ،فإ َّما أن ترضي َّ
وزادت دهشة جبلة بن األيهم ِّ
لكل هذا الذي جيري ،وقال :وكيف ذلك ،وهو ُسوقَة وأن

َملِّك ؟

فقال عمر :إِّ َّن ِّ
سوى بينكما.
اإلسلم قد َّ
الغساينُّ :لقد ظننت َي أمري املؤمنني ! أن أكون يف ِّ
أعز ِّ
مين يف
اإلسلم َّ
فقال األمري َّ
اجلاهلية.
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الرجل؛ اقتصصت له منك.
فقال الفاروق :دع منك هذا ِّفإنَّك إِّن مل ترض َّ
أتنصر.
فقال جبلة :إِّذا َّ
فقال عمر :إِّذا تنصرت ضربت عنقك ،ألنَّك أسلمتِّ ،فإن ارتددت قتلتُك(.)1
أن اجلدال ل فائدة منه ،و َّ
وهنا أدرك جبلةَّ :
أن املراوغة مع الفاروق لن ِّدي ،فطلب من
الفاروق أن ميهله ِّ
ليفكر يف األمر ،فأذن له عمر ابلنصرافَّ ،
وفكر جبلة بن األيهم ووصل
إِّىل قرار ،وكان غري موفَّ ٍق يف قراره ،فقد اثر أن يغادر َّ
وفر إِّىل
مكة هو وقومه يف جنح الظَّلمَّ ،
القسطنطينية ،فوصل إِّليها مت ِّ
نصرا ،وندم بعد ذلك على هذا القرار َّ
أشد النَّدم ،وصاغ ذلك
يف شع ٍر مجيل مازال التَّاريخ ِّ
يردده ،ويرويه.

القصة نرى حرص الفاروق على مبدأ املساواة أمام الشَّرعِّ ،
فاإلسلم قد سوى
ويف هذه َّ
ٍ
السوقة ،ول َّ
كلمات توضع على
جمرد
بد َلذه املساواة أن تكون واقعا حيا وليس َّ
بني امللك و ُّ
الورق ،أو شعا ٍر ِّ
تردده األلسنة(.)2

لقد طبَّق عمر  -رضي هللا عنه  -مبدأ املساواة الَّذي جاءت به شريعة ِّ
رب العاملني،
األبوة ،ومل ينثن أمام
وجعله واقعا حيا يعيش،
ويتحرك بني النَّاس ،فلم يرتاجع أمام عاطفة َّ
َّ
ألقاب النَّبالة ،ول تضيَّع أمام اختلف ِّ
الدين ،أو جماملة ِّ
الرجال الفاحتني ،لقد كان ذلك
املبدأ العظيم واقعا حيا ،شعر به كل حاك ٍم ،وحمكوم ،ووجده كل مقهوٍر ،وكل ٍ
مظلوم(.)3
ُّ
ُّ
ُّ
الراشدي ،فقد أثَّر الشُّعور هبا على نفوس
لقد كان لتطبيق مبدأ املساواة أثره يف اجملتمع َّ
()1

الخالفة الرَّاشدة و َّ
الدولة األمويَّة ،يحيى اليحيى ،ص (.)345

()2

فن الحكم في ِّ
ُّ
اإلسالم ،د .مصطفى أبو زيد ص (.)476 ،475

()3

ابن خلدون ( )281/2نقالً عن نظام الحكم للقاسمي (.)90/1
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ذلك اجليل ،فنبذوا العصبية التقليديَّة ،من ِّ
الدعاء ابألوليَّة ،والزعامة ،واألحقيَّة ابلكرامة،
وأزالت الفوارق احلسبية اجلاهليَّة ،ومل يطمع شريف يف وضي ٍع ،ومل ييأس ضعيف من أخذ
ِّ
حقه،
الراشدي نورا
فالكل سواء يف احلقوق ،والواجبات ،لقد كان مبدأ املساواة يف اجملتمع َّ
ُّ

اإلسلم جنبات اجملتمع ِّ
جديدا أضاء به ِّ
القوي يف
اإلسلمي ،وكان َلذا املبدأ األثر
ُّ
إِّنشائه(.)1
سادسا :احلرايت:
الراشدين،
مبدأ احلرية من املبادئ األساسيَّة؛ الَّيت قام عليها احلكم يف عهد اخللفاء َّ
الشريعة ِّ
ويقضي هذا املبدأ بتأمني وكفالة ِّ
اإلسلميَّة،
العامة للنَّاس كافَّة ضمن حدود َّ
احلرََّيت َّ

ومبا ل يتناقض معها ،فقد كانت دعوة ِّ
اإلسلم ِّ
حلريَّة النَّاس  -مجيع النَّاس  -دعوةا واسعةا
وعريضةا ،قلَّما تشتمل على مثلها دعوة يف التَّاريخ ،وكانت َّأول دعوةٍ أطلقها يف هذا اجملال
َّوجه له ابلعبادة وحده دون
هي دعوته النَّاس يف العديد من اآلَيت القرآنية لتوحيد هللا ،والت ُّ

كل معاين ِّ
احلريَّة ،والستقلل لبين
سائر الكائنات ،واملخلوقات ،ويف دعوة التوحيد هذه ُّ
أن ِّ
ِّ
اإلسلم عرف ِّ
احلريَّة ِّ
اإلنسان ،أضف إِّىل ذلكَّ :
بكل معانيها ومدلولهتا ومفاهيمها ،فتاراة

تكون فعلا إِّجيابي ا ،كاألمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر ،واترةا فعلا سلبي ا كالمتناع عن إِّكراه
أحد يف الدُّخول يف ِّ
الدين ،ويف ٍ
الرَحة ،والعدل ،والشُّورى،
أحيان كثريةٍ ،خيتلط معناها مبعىن َّ

كل مبدأ من هذه املبادئ الَّيت ندى هبا ِّ
واملساواة؛ َّ
اإلسلم ل يستقيم أمره ،ول ميكن
ألن َّ
حتقيقه إِّل بوجود ِّ
احلريَّة.
خاصةا ابنتشار ِّ
وقد أسهم مبدأ ِّ
الدين
احلريَّة مسامهةا َّ
الراشدين َّ
فعالةا إِّ َّابن حكم اخللفاء َّ
()1

فن الحكم في ِّ
اإلسالم ،ص (.)478 ،477
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كرم ِّ
ألن ِّ
ِّ
سلمي ،وبتسهيل فتوحات املسلمني ،واتِّساع رقعة دولتهم؛ َّ
اإلنسان،
اإل ِّ
اإلسلم َّ
وألن النُّظم ِّ
وكفل ِّ
حرَيته على أوسع نطاقَّ ،
الروم
السائدة آنذاك يف دولة ُّ
السياسيَّة األخرى َّ

خاص ٍة
الرعاَي وبصورةٍ َّ
والفرس كانت أنظمةا استبداديَّةا ،وتسلُّطيَّةا ،وفئويَّةا ،قاسى بسببها َّ
السياسيُّون ،واألقلِّيات ِّ
املناوئون ِّ
الدينيَّة أشد درجات الكبت ،والضطهاد ،والظُّلم.
الروم تفرض على الخذين ابملذهب اليعقويب ،ول سيَّما يف
فعلى سبيل املثال كانت دولة ُّ

الرمسي) وكم أخذ املخالفون ابملشاعل توقد
مصر والشَّام ،أن يدينوا ابملذهب امللكاين (دينها َّ
حَّت حيرتقوا ،ويسيل الدُّهن من جوانبهم على األرض،
نريا ُْنا ،مثَّ تسلط على أجسامهم َّ
كيس ٍ
واجلبابرة القساة حيملوْنم َحلا على ِّ
أقره جممع مقدونية ،أو يضعوْنم يف ٍ
ُملوء
اإلميان مبا َّ
ِّ
ابلرمال مثَّ يلقون هبم يف أعماق البحار.

ماوي-ة ،ول
الس َّ
وكذلك كانت دولة فارس يف خمت-لف العصور تضطهـد معتنقي امللل َّ

الروم .و َّأما يف ِّ
اإلسلم يف زمن رسول
سيما املسيحيِّني بعد ازدَيد القتال عنفا بينها وبني دولة ُّ

الراشدين ،فقد كانت ِّ
العامة املعروفة يف َّأَيمنا معلومةا،
احلرَيت َّ
هللا(ﷺ) ،وعصر اخللفاء َّ
ومصونة َتام ا( ،)1وإِّليك بعض التَّفصيل عن ِّ
احلرَيت يف زمن الفاروق رضي هللا عنه:
 -1حرية العقيدة ا ِّ
لدينيَّة:

التأمل يف
إِّ َّن دين اإلسلم مل يُكره أحدا من النَّاس على اعتناقه ،بل دعا إِّىل التَّفكري ،و ُّ
كون هللا ،وخملوقاته ،ويف هذا ِّ
الدين ،وأمر أتباعه أن جيادلوا النَّاس ابلَّيت هي أحسن ،قال

تعاىل﴿ :لَ إِّكراه ِّيف ِّ
الد ِّ
اك َعلَي ِّهم
ضوا فَ َما أَر َسلنَ َ
ين﴾ [البقرة .]256 :وقال تعاىل﴿ :فَِّإن أَعَر ُ
ََ
ِّ
ك ِّابحلِّك َم ِّة
ك إِّلَّ البَلَغُ﴾ [الشورى .]48 :وقال تعاىل﴿ :ادعُ إِّ َىل َسبِّ ِّيل َربِّ َ
َحفيظاا إِّن َعلَي َ
()1
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ِّ
ِّ
ض َّل َعن َسبِّيلِّ ِّه َوُه َو أَعلَ ُم
َوال َمو ِّعظَِّة احلَ َسنَ ِّة َو َجادَلُم ِّابلَِّّيت ه َي أَح َس ُن إِّ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم ِّمبَن َ
ِّ ِّ
دين﴾ [النحل.]125 :
ابل ُمهتَ َ
اب إِّلَّ ِّابلَِّّيت ِّهي أَحسن إِّلَّ الَّ ِّ
وقال تعاىل﴿ :ولَ َُِّ ِّادلُوا أَهل ال ِّكتَ ِّ
ين ظَلَ ُموا ِّمنـ ُهم َوقُولُوا
ذ
َ
َ
َ َُ
َ
آمنَّا ِّابلَّ ِّذي أُن ِّزَل إِّلَيـنَا وأُن ِّزَل إِّلَي ُكم وإِّ ََلنَا وإِّ ََل ُكم و ِّ
ن﴾ [العنكبوت]46 :
احد َوَحن ُن لَهُ ُمسلِّ ُمو َ
َ
َ ُ َ ُ َ
َ
احلريَّة ِّ
واآلَيت يف ذلك كثرية ،ولذلك جند الفاروق يف دولته حرص على َحاية ِّ
الدينيَّة،
ونلحظ َّ
الراشد أيب بك ٍر يف هذا الباب ،فقد
أبن عمر سار على هدي الن ِّ
َّب(ﷺ) ،واخلليفة َّ

أقر أهل الكتاب على دينهم؛ وأخذ منهم اجلزية ،وعقد معهم املعاهدات ،كما سيأيت
َّ
وخ ِّططت معابدهم ،ومل هتدم ،وتركت على حاَلا ،وذلك لقول هللا تعاىلَ ﴿ :ولَولَ
تفصيلهُ ،
اَّللِّ
ض ََل ِّدمت صو ِّامع وبِّيع وصلَوات ومس ِّ
اَّللِّ النَّاس بـع َ ِّ
اج ُد يُذ َكُر فِّ َيها اس ُم َّ
َدف ُع َّ
َ َ
ض ُهم ببَـع ٍ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
كثِّريا﴾ [احلج.]40 :
َ ا
الصحابة تشهد على احرتام ِّ
اإلسلم
فحركة الفتوحات يف عهد الفاروق الَّيت قام هبا َّ
لألدَين األخرى ،وحرص القيادة العليا على عدم إِّكراه ٍ
أحد يف الدُّخول يف ِّ
حَّت
اإلسلمَّ ،

إِّ َّن الفاروق نفسه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت َلا حاجة عنده ،فقال َلا:
حممدا ِّ
ل أقرب،
أسلمي؛ تسلمي ،إِّ َّن هللا بعث َّ
ابحلق ،فقالت :أن عجوز كبرية ،واملوت إِّ َّ
فقضى حاجتها ،ولكنَّه خشي أن يكون يف مسلكه هذا ما ينطوي على استغلل حاجتها
حملاولة إِّكراهها على ِّ
هم إِِّّين أرشدت ،ومل أكره(!)1
اإلسلم ،فاستغفر هللا ُمَّا فعل ،وقال :اللَّ َّ
وكان لعمر  -رضي هللا عنه  -عبد نصراينٌّ امسه( :أشق) حدَّث فقال :كنت عبدا
حَّت نستعني بك على بعض أمور املسلمني؛ ألنَّه ل ينبغي لنا أن
نصرانيا لعمر ،فقال :أسلم َّ
()1

المجتمع ِّ
سالمي دعائمه وادابه ،د .محمد أبو عجوة ص (.)165
اإل
ُّ
143

نستعني على أمورهم مبن ليس منهم ،فأبيت ،فقال﴿ :لَ إِّكراه ِّيف ِّ
الد ِّ
فلما
ين﴾ [البقرةَّ .]256 :
ََ

حضرته الوفاة أعتقين ،وقال :اذهب حيث شئت(.)1

وقد كان أهل الكتاب ميارسون شعائر دينهم ،وطقوس عبادهتم يف معابدهم ،وبيوهتم ،ومل
الشريعة ِّ
حَّت ِّ
مينعهم أحد من ذلك؛ َّ
احلريَّة يف العتقاد.
ألن َّ
اإلسلميَّة حفظت َلم َّ
ربي يف العهد الَّذي كتبه عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -ألهل إِّيلياء
وقد أورد الطَّ ُّ

ونص فيه على إِّعطاء األمان ألهل إِّيلياء على أنفسهم ،وأمواَلم ،وصلباْنم،
(القدس) َّ
وكنائسهم( ،)2وكتب وال عمر مبصر عمرو بن العاص ألهل مصر عهدا جاء فيه :بسم هللا
الرَحن الرحيم ،هذا ما أعطى عمرو بن العاص ألهل مصر من األمان على أنفسهم ،وملَّتهم،
َّ
وأمواَلم ،وكنائسهم ،وصلبهمِّ ،
وبرهم ،وحبرهم ،و َّ
أكد ذلك العهد بقوله :على ماضي هذا
وذمم املؤمنني(.)3
وذمة رسولهَّ ،
عهد هللا َّ
الكتاب ُ
وذمة اخلليفة أمري املؤمننيُ ،
الذ َّمة ُمارسة شعائرهم ِّ
أن ألهل ِّ
وقد اتَّفق الفقهاء()4على َّ
الدينية ،و َّأْنم ل مينعون من
ذلك ما مل يظهروا ،فإِّن أرادوا ُمارسة شعائرهم إِّعلنا ،وجهراِّ ،
الصلبان يرون
كإخراجهم ُّ
منعهم من ذلك يف أمصار املسلمني ،وعدم منعهم يف بلداْنم ،وقراهم(.)5
احلريَّة ِّ
الدينيَّة الَّيت كفلها ِّ
ال عن كفالة ِّ
اإلسلم حلريَّة املعتقد :إِّ َّن ِّ
اإلسلم
يقول الشَّيخ الغز ُّ
ابلسلطة ،ومنح
ألهل األرض مل يُعرف َلا نظري يف َّ
القارات اخلمس ،ومل حيدث أن انفرد دين ُّ
()1

الصمد ص (.)158 ،157
نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين ،حمد َّ

()2

معاملة غير المسلمين في المجتمع ِّ
اإلسالميِّ ،إدوار غالي ص (.)41

()3

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)58/1

()4
()5

تاريخ َّ
الطبري (.)158/4
البداية و ِّ
النهاية (.)98/7
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كل أسباب البقاء والزدهار مثل ما صنع ِّ
اإلسلم(.)1
خمالفيه يف العتقاد َّ
لقد حرص الفاروق على تنفيذ قاعدة ِّ
حريَّة العتقاد يف اجملتمع ،وخلَّص سياسته حيال
النَّصارى ،واليهود بقوله :وإِّ َّن أعطيناهم العهد على أن َنلي بينهم وبني كنائسهم ،يقولون

عدوهم ٍ
فيها ما بدا َلم ،وأل ِّ
بسوء قاتلنا دوْنم ،وعلى أن
حنملهم ما ل يطيقون ،وإِّن أرادهم ُّ
َنلِّي بينهم وبني أحكامهم ،إِّل أن أيتوا راضني أبحكامنا ،فنحكم بينهم ،وإِّن غيَّبوا عنَّا؛ مل
نتعرض َلم(.)2
َّ
وقد ثبت عن عمر :أنه كان شديد التَّسامح مع أهل ِّ
الذ َّمة ،حيث كان يعفيهم من
اجلزية عندما يعجزون عن تسديدها ،فقد ذكر أبو عبيد يف كتاب األموال :إِّ َّن عمر  -رضي

مر بباب ٍ
قوم وعليه سائل يسأل  -شيخ كبري ضر ُير البصر  -فضرب عضده من
هللا عنه َّ -

خلفه وقال :من ِّ
يهودي ،قال :فما أجلأك إِّىل ما أرى ؟ قال:
أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال:
ٌّ
ٍ
أسأل اجلزية ،واحلاجة ،و ِّ
بشيء
الس َّن ،قال :فأخذ عمر بيده ،وذهب به إِّىل منزله ،فرضخ له

من املنزل( ،)3مثَّ أرسل إِّىل خازن بيت املال ،فقال :انظر هذا ،وضرابءه؛ فوهللا ما أنصفناه أن

()4
عماله
أكلنا شبيبته مثَّ َنذله عند اَلرم ! ووضع عنه اجلزية ،وعن ضرابئه  ،وقد كتب إِّىل َّ
ِّ
تدل على عدالة ِّ
معمما عليهم هذا األمر( .)5وهذه األفعال ُّ
اإلسلم ،وحرص الفاروق أن

احلريَّة ِّ
الرفق برعاَيه ولو كانوا من غري املسلمني ،وقد بقيت ِّ
تقوم دولته على العدالة و ِّ
الدينيَّة

الراشدة ،مكفولةا من قبل َّ
الدولة ،ومصونةا أبحكام التَّشريع
معلما ابرزا يف عصر اخللفة َّ
()1

محمد الدَّهلوي (.)725/2
السلطة التنفيذيَّة ،دَّ .
ُّ

()2

فصل المسألة.
المصدر السابق نفسه .وقد َّ

()3

اإلنسان بين تعاليم ِّ
حقوق ِّ
اإلسالم وِّإعالن األمم المتَّحدة ص (.)111

()4

نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين ص (.)117

()5

شيئا ليس بالكمير.
رضخ له :أعطاه ً
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الرَّاب ِّين.
َّ
َّنقل ،أو ِّ
ِّ -2
حريَّة الت ُّ
الرواح:
حريَّة الغدو و َّ
حرص الفاروق على هذه ِّ
احلريَّة حرص ا شديدا ،ولكنَّه قيَّدها يف بعض احلالت
الستثنائية الَّيت استدعت ضروراة ُُ لذلكَّ ،أما احلالت الستثنائيَّة الَّيت جرى فيها تقييد حريَّة

حريَّة املأوى؛ فهي قليلة جدا ،ويكفينا أن نشري إِّىل حالتني نظرا ِّ
َّنقل ،أو ِّ
الت ُّ
ألمهيتهما:

الصحابة يف املدينة ،ومنعهم من َّ
الذهاب إِّىل األقطار املفتوحة إِّل
أ -أمسك عمر كبار َّ
إبِّ ٍ
حَّت َّ
يتمكن من
ملهمة رمسيَّ ٍة ،كتعيني بعضهم ول اة ،أو قاد اة للجيوش ،وذلك َّ
ذن منه ،أو َّ

الرجوع إِّليهم فيما يصادفه من مشاكل يف احلكم ،وحيول يف الوقت نفسه
أخذ مشورهتم ،و ُّ
دون وقوع أيَّة ٍ
ٍ
انقسام يف صفوف املسلمني يف حال خروجهم لألمصار ،واستقرارهم
فتنة ،أو

فيها( ،)1فقد كان من حكمته ِّ
السياسيَّة ،ومعرفته الدَّقيقة لطبائع النَّاس ،ونفسيتهم :أنَّه حصر
األمة انتشاركم يف البلد(.)2
كبار َّ
الصحابة يف املدينة ،وقال :أخوف ما أخاف على هذه َّ
التف
وكان يعتقد :أنَّه إِّذا كان التَّساهل يف هذا الشَّأن؛ جنمت الفتنة يف البلد املفتوحة ،و َّ
الراَيت ،وكان
النَّاس حول الشَّخصيَّات املرموقة ،واثرت حوَلا الشُّبهات ،وكثرت القيادات ،و َّ
من أسباب الفوضى(.)3
السياسيَّة ،و ِّ
لقد خشي عمر  -رضي هللا عنه  -من تعدُّد مراكز القوى ِّ
الدينيَّة داخل
حايب اجلليل ،أو ذاك هالة من ِّ
الدولة ِّ
الص ِّ
َّ
اإلجلل،
اإلسلميَّة ،حيث يصبح لشخص هذا َّ

()1

الذمة البن ِّ
القيم (.)38/1
األموال ألبي عبيد ص ( ،)57أحكام أهل َّ

()2

نصب الرَّاية َّ
للزيلعي (.)453/7

()3

نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين ص (.)160
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العامة ،وِّنُّبا لتعدُّد مراكز
والحرتام على رأيه ،ترقى به إِّىل مستوى القرار َّ
السلطة َّ
الصادر من ُّ

الصحابة داخل املدينة ،يشاركونه يف
السلطة؛ فقد رأى عمر إِّبقاء كبار َّ
القوى ،وتشتُّت ُّ
ِّ
َّرعي؛ لكان القرار
صناعة القرار ،ويتجنَّبون فوضى الجتهاد
الفردي ،ولول هذا َّ
السند الش ُّ
الصادر عن عمر  -رضي هللا عنه  -غري ٍ
َّرعي؛ الذي
جمد ،ول ملزم لفتقاده لسببه الش ِّ
َّ
ِّ
الرعيَّة منوط ابملصلحة(.)1
التصرف على َّ
يسوغه؛ إِّذ ُّ

عمر إبِّجلء نصارى جنران ،ويهود
ب  -و َّأما احلالة الثَّانية؛ فقد حصلت عندما أمر ُ
خيرب من قلب البلد العربيَّة إِّىل العراق ،والشام .وسبب ذلكَّ :
أن يهود خيرب ،ونصارى جنران
مل يلتزموا ابلعهود ،والشُّروط؛ الَّيت أبرموها مع رسول هللا(ﷺ) ،وجدَّدوها مع ِّ
الص ِّديق ،فقد
مقرات يهود خيرب ،ونصارى جنران أوكارا للدَّسائس واملكر ،فكان َّ
لبد من إِّزالة تلك
كانت َّ
القلع الشَّيطانيَّة ،وإِّضعاف َّقواهتمَّ ،أما بقية النَّصارى ،واليهود ،كأفر ٍاد ،فقد عاشوا يف
اجملتمع املدين يتمتَّعون ِّ
بكل حقوقهم.

الصنعاينُّ يف مصنفه عن ابن املسيِّب ،وابن
روى
الرزاق بن مهَّام َّ
البيهقي يف سننه ،وعبد َّ
ُّ

ٍ
شهابَّ :
أن رسول هللا (-ﷺ)  -قال « :ل جيتمع دينان يف جزيرة العرب » .قال مالك:
حَّت أاته الثَّلج
قال ابن شهاب :ففحص عن ذلك عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه َّ -
واليقني عن رسول هللا(ﷺ) أنه قال « :ل جيتمع دينان يف جزيرة العرب » ،فأجلى يهود
خيرب .قال مالك :قد أجلى عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يهود جنران ،وفدك(.)2
للصحابة يقينا ،ولذلك مل يستطع اليهود ،ول نصارى
نبوة الن ِّ
َّب(ﷺ) ابلنِّسبة َّ
لقد كانت َّ
()1
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جنران أن يلتزموا بعهودهم مع املسلمني لشدَّة عداوهتم ،وبغضهم ،وحسدهم ِّ
لإلسلم
واملسلمني ،فاليهود يف خيرب كان من أسباب إِّجلئهم ما رواه ابن عمر  -رضي هللا عنهما -
ع( )1أهل خيرب عبد هللا بن عمر؛ قام عمر خطيبا ،فقال :إِّ َّن رسول هللا (-ﷺ)-
قال :ملَّا فَ َد َ
أقركم هللا ،وإِّن عبد هللا بن عمر خرج إِّىل ماله
نقركم ما َّ
عامل يهود خيرب على أمواَلم ،وقالُّ :
عدون،
عدو غريهم هم ُّ
دي عليه من اللَّيل ،ف ُف ِّد َعت يداه ورجله ،وليس لنا هناك ٌّ
هناك ،فَـعُ َ
فلما أمجع عمر على ذلك أاته أحد بين احلقيق ،فقالَ :ي أمري
وُهت َمتُـنَا ،وقد رأيت إِّجلءهمَّ ،
حممد (-ﷺ)  -وعاملنا على األموال ،وشرط ذلك لنا ؟ فقال
أقرن َّ
املؤمنني ! أخترجنا ،وقد َّ

عمر :أظننت ِّأين نسيت قول رسول هللا (-ﷺ)  « :-كيف بك إِّذا أخرجت من خيرب
تعدو بك قلوصك( )2ليلةا بعد ليلة ؟ » فقال :كان ذلك هزيلةا من أيب القاسم .فقال :كذبت

عدو هللا ! فأجلهم عمر ،وأعطيناهم قيمة ما كان َلم من الثَّمر مالا ،وإِّبلا ،وعروضا من
َي َّ

أقتابٍ ،
ٍ
وحبال وغري ذلك(.)3

لقد غدر اليهود ،ونقضوا عهودهم ،فكان طبيعي ا أن ُخيرجوا من جزيرة العرب تنفيذا
لوصية رسول هللا ،فأجلهم عمر إِّىل تيماء ،وأرحيا ،و َّأما نصارى جنران فلم يلتزموا ابلشُّروط

والعهود الَّيت أبرموها مع رسول هللا(ﷺ) ،وجدَّدوها مع ِّ
الص ِّديق ،فأخلُّوا ببعضها ،وأكلوا ِّ
الراب
وتعاملوا به ،فأجلهم الفاروق من جنران إِّىل العراق ،وكتب َلمَّ :أما بعد ..فمن وقع به من
أمراء الشَّام ،أو العراق فليوسعهم خريب األرض( ،)4وما اعتملوا من ٍ
شيء؛ فهو َلم لوجه

()1

القيود الواردة على سلطة َّ
الدولة ص (.)151

()2

َّ
السنن الكبرى
مصنف عبد الرزاق (.)53/6
للبيهقي (،)208/9
ِّ
ُّ

()3

الف َدعُ :عو ٌج في المفاصلَّ ،
كأنها قد فارقت مواضعها.
َ
قلوصكَّ :
السير.
الصابرة على َّ
الناقة َّ

()4
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هللا ،وعقب من أرضهم .فأتوا العراق َّ
فاختذوا النَّجرانيَّة  -وهي قرية ابلكوفة  ،)1(-وذكر أبو
يوسفَّ :
أن الفاروق خاف من النَّصارى على املسلمني(.)2
وبذلك تتجلَّى سياسة الفاروق فيما فعل من إِّخراجهم بعد توفُّر أسباب أخرى إِّضافةا إِّىل

مقرات اليهود يف
وصيَّة رسول هللا(ﷺ) ،ويتجلَّى فقه الفاروق يف توجيه َّ
الضرابت املرَّكزة إِّىل َّ

خيرب ،والنَّصارى يف جنران بعد أن وجدت ِّ
املربرات اللزمة ِّإلخراجهم من جزيرة العرب بدون
ٍ
ظل ٍم ،أو
عسف ،أو جوٍر ،وهكذا منع أوكار الدَّسائس ،واملكر من أن أتخذ نفسا طويلا
للتَّخطيط من أجل القضاء على دولة ِّ
اإلسلم الفتيَّة.
حق األمن ،وحرمة املسكنِّ ،
وحريَّة امللكيَّة:
ُّ -3
إِّ َّن ِّ
حق األمن يف العديد من اآلَيت القرآنية ،واألحاديث النَّبويَّة ،قال تعاىل:
أقر َّ
اإلسلم َّ
ِّ ِّ
ني﴾ [البقرة .]193 :وقال أيضا﴿ :فَ َم ِّن اعتَ َدى َعلَي ُكم فَاعتَ ُدوا
﴿فَلَ عُد َوا َن إِّلَّ َعلَى الظَّالم َ
َعلَي ِّه ِّمبِّث ِّل َما اعتَ َدى َعلَي ُكم﴾ [البقرة.]194 :
وقد عرف ِّ
حق احلياة؛ الذي هو أوسع من ِّ
حق األمن؛ َّ
ألن هذا األخري
اإلسلم أيضا َّ
الدولة يعرب عنه ابلمتناع عن العتداء أو التَّهديد ،يف حني َّ
يتضمن فعلا سلبيا من جانب َّ
أن
َّ
ٍ
يتضمن علوةا على ذلك فعلا إِّجيابي ا ،وهو َحاية ِّ
اإلنسان ،ودمه من ِّ
اعتداء،
أي
َّ
حق احلياة َّ

أو ٍ
عامةا ملقا اة على عاتق النَّاس كافةا؛ َّ
ألن العتداء
هتديد ،وجيعل هذه احلماية مسؤوليَّةا َّ
بدون ٍ
حق على أحدهم هو مبثابة العتداء عليهم مجيعا( ،)3قال تعاىلَ ﴿ :من قَـتَ َل نَـف اسا بِّغَ ِّري
()1

البخاري ،كتاب ُّ
الشروط ،رقم (.)2730

()2

أي :يقطعهم من األرض َّالتي ال زرع فيها ،وال شجر.
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ض فَ َكأَََّّنَا قَـتَل النَّاس َِّ
س أَو فَ َس ٍاد ِّيف األَر ِّ
نَـف ٍ
مج ايعا﴾
َ َ

[املائدة.]32 :

حبق األمنِّ ،
تكفل الفاروق يف عهده لألفراد ِّ
ومن املنطلق القرآين ،واملمارسة النَّبويَّة َّ
وحق
أي ٍ
احلياة ،وسهر على أتمينهما ،وصيانتهما من ِّ
عبث ،أو تطاول .وكان الفاروق  -رضي هللا
عمال ليضربوا أبشاركم ،ويشتموا أعراضكم ،وأيخذوا
عنه  -يقول( :إِّين مل أستعمل عليكم َّ
أموالكم ،ولكن استعملتهم ليعلِّموكم كتاب ربِّكم ،وسنَّة نبيِّكم ،فمن ظلمه عامله مبظلمة
()1
ٍ
مبأمون على نفسه
الرجل
ل َّ
حَّت َّ
أقصه منه)  ،وجاء عن عمر أيض ا قوله :ليس َّ
فلريفعها إِّ َّ

يقر على نفسه(.)2
إِّن أجعتُه ،أو أخفتُه ،أو حبستُه أن َّ

اإلقرار ،والعرتاف من مشتبه به يف جر ٍ
يدل على عدم جواز احلصول على ِّ
وقوله هذا ُّ
مية
حتت الضَّغط ،أو التَّهديد سواء أكانت الوسيلة املستعملة بذلك ِّ
ماديَّة (كحرمانه من عطائه،
أو مصادرة أمواله) أو معنويَّة (كاللجوء إِّىل هتديده ،أم ختويفه ِّ
أبي نوع من العقاب) وجاء يف

ِّ
األشعري بصفته قاضيا( :واجعل للمدَّعي حقا غائبا ،أو بيِّنة أمدا ينتهي
كتابه أليب موسى
إِّليهِّ ،فإن أحضر بيِّنته؛ أخذت له ِّ
حبقه ،وإِّل وجهت عليه القضاء ،فإِّ َّن ذلك أنفى للش ِّ
َّك)
حق ِّ
( )3وهذا القول ُّ
يدل على َّ
الدفاع كان حمرتما ،ومصونا(.)4
أن َّ

حرم دخول البيوت واملساكن بغري موافقة
وفيما يتعلَّق حبرمة املسكنِّ ،فإ َّن هللا سبحانه َّ
َّ ِّ
ين َآمنُوا لَ
أهلها ،أو بغري الطَّريقة املألوفة لدخوَلا ،فقال سبحانه هبذا الشأنََ ﴿ :يأَيـُّ َها الذ َ
وات َغ َري بـُيُوتِّ ُكم َح ََّّت تَستَأنِّ ُسوا َوتُ َسلِّ ُموا َعلَى أَهلِّ َها َذلِّ ُكم َخري لَ ُكم لَ َعلَّ ُكم تَ َذ َّكُرو َن
تَد ُخلُوا بـُيُ ا
()1
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 فَِّإن َمل َِِّّ ُدوا فِّيها أَح ادا فَلَ تَدخلُوها ح ََّّت يـؤ َذ َن لَ ُكم وإِّن قِّ
يل لَ ُك ُم ارِّجعُوا فَارِّجعُوا ُه َو
ُ َ َ ُ
َ َ
َ
َ
أَزَكى لَ ُكم و َّ ِّ
علِّيم﴾ [النور.]28 - 27 :
اَّللُ مبَا تَـع َملُو َن َ
َ
وت ِّمن أَبـ َو ِّاهبَا﴾ [البقرة ،]189 :كما قالَ ﴿ :ولَ ََِّ َّس ُسوا﴾
وقال أيض اَ ﴿ :وأتُوا البُـيُ َ
[احلجرات ]12 :وقد كانت حرمة املسكن مكفولةا ،ومصونةا يف عهد الفاروق ،وعصر اخللفاء
الراشدين( ،)1و َّأما ِّ
الراشدين ضمن
حريَّة امللكيَّة؛ فقد كانت مكفولةا ،ومصونةا أيضا يف عصر َّ
َّ

الشريعة ِّ
اإلسلميَّة يف هذا اجملال ،فحني اضطر عمر  -رضي هللا
تقرها َّ
أبعد احلدود الَّيت ُّ
ٍ
ألسباب سياسيَّة ،وحربيَّة ِّإلجلء نصارى جنران ،ويهود خيرب من قلب شبه اجلزيرة
عنه-

العربيَّة ،إِّىل العراق والشام أمر إبِّعطائهم أرضا كأرضهم يف األماكن الَّيت انتقلوا إِّليها احرتاما
منه ،وإِّقرارا حل ِّق امللكيَّة الفردية؛ الذي يكفله ِّ
الذمة مثلما يكفله للمسلمني(،)2
اإلسلم ألهل َّ
وعندما اضطر عمر إِّىل نزع ملكيَّة بعض الدُّور من أجل العمل على توسيع املسجد احلرام يف

َّ
مكة ،ومل يكن دفعه للتَّعويض العادل إل اعرتافا منه ،وإِّقرارا ِّ
حبق امللكيَّة الفرديَّة؛ الَّيت ل جيوز
حَّت يف حالة الضَّرورة إِّل بعد إِّنصاف أصحاهبا(.)3
مصادرهتا َّ

ِّ
وحريَّة امللكيَّة مل تكن يف عهد الراشدين مطلقةا ،وإَِّّنَّا هي مقيَّدة ابحلدود الشَّرعية،
العامة ،فقد رويَّ :
أن بللا بن احلارث املزين جاء إِّىل رسول هللا(ﷺ)
ومبراعاة املصلحة َّ

فلما الت اخللفة إِّىل عمر رضي
يطلب منه أن يستقطعه أرضا ،فأقطعه أرضا طويلةا عريضةَّ ،

هللا عنه؛ قال لهَ :ي بلل ! إِّنَّك استقطعت رسول هللا(ﷺ) أرضا طويلةا عريضةا ،فقطعها
لك ،وإِّ َّن رسول هللا(ﷺ) مل يكن مينع شيئ ا يسأله ،وأنت ل تطيق ما يف يدك .فقال :أجل.
()1

السَّنة د .عبد الرحمن الحميض ص (.)48
القضاء ونظامه في الكتاب و ُّ

()2
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()3
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فقال عمر :فانظر ما قويت عليه منها ،فأمسكه ،وما مل تطق ،وما مل تقو عليه ،فادفعه إِّلينا،
نقسمه بني املسلمني ،فقال :ل أفعل وهللا شيئا أقطعنيه رسول هللا(ﷺ) ! فقال عمر :وهللا
لتفعلن ! فأخذ عمر ما عجز عن عمارته ،فقسمه بني املسلمني(.)1
َّ
وهذا ُّ
يدل على َّ
أن امللكيَّة الفرديَّة مرتبطة ارتباطا وثيقا مبصلحة اجلماعةِّ ،فإن أحسن
الرعاية ،والستثمار؛ فليس ٍ
املالك القيام مبا يتطلَّبه معىن الستخلف يف ِّ
ألحد أن ينازعه
ملكه ،وإِّل َّ
يتصرف مبا حيول دون إِّمهاله(.)2
فإن لول األمر أن َّ
 -4حرية الرأي:
كفل ِّ
اتمةا ،وقد كانت هذه ِّ
اإلسلم للفرد ِّ
احلريَّة مؤمنةا ،ومصونةا يف
حريَّة الرأي كفالةا َّ
السديدة،
عهد اخللفاء َّ
الراشدين ،فكان عمر  -رضي هللا عنه  -يرتك الناس يبدون اراءهم َّ

ول يقيِّدهم ،ول مينعهم من ِّ
عما تكنُّه صدورهم( ،)3ويرتك َلم فرصة الجتهاد يف
اإلفصاح َّ
علي،
املسائل الَّيت ل َّ
نص فيها ،فعن عمر :أنَّه لقي رجلا ،فقال :ما صنعت ؟ قال :قضى ٌّ

وزيد بكذا .قال :لو كنت أن لقضيت بكذا ،قال :فما منعك ،واألمر إِّليك ؟ قال :لو كنت

أردك إِّىل كتاب هللا ،وإِّىل سنَّة نبيِّه(ﷺ)؛ لفعلت ،و ِّ
الرأي مشرتك ما
لكين ُّ
ُّ
أردك إِّىل رأ ٍي ،و َّ
علي ،وزيد(.)4
قال ٌّ
وهكذا ترك الفاروق ِّ
للصحابة يبدون اراءهم يف املسائل الجتهاديَّة ،ومل مينعهم من
احلريَّة َّ
()1

السابق نفسه ،ص (.)189
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ،ص (.)190
المصدر َّ

()3
()4

المغني ( ،)579/5نظام األرض ،محمد أبو يحيى ص (.)207
الصمد ص (.)192
نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين ،حمد َّ
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الجتهاد ،ومل حيملهم على رأ ٍي َّ ٍ
معني(.)1
الراشدين مفتوحا على
وكان النَّقد ،أو النُّصح للحاكم يف عهد الفاروق ،واخللفاء َّ
يف
مصراعيه ،فقد قام الفاروق  -رضي هللا عنه  -خيطب ،قال :أيُّها الناس ! من رأى منكم َّ
اعوجاجاِّ ،
لقومناه بسيوفنا ! فقال
فليقومه .فقام له رجل ،وقال :وهللا لو رأينا فيك اعوجاجا َّ
عمر :احلمد هلل الَّذي جعل يف هذه األمة َمن ِّ
عمر بسيفه(.)2
يقوم
َ
اعوجاج َ

وقد جاء يف خطبة عمر ملا َّ
توىل اخللفة :أعينوين على نفسي ابألمر ابملعروف ،والنَّهي
عن املنكر ،وإِّحضاري النَّصيحة(.)3
احلريَّة ِّ
واعترب الفاروق ُمارسة ِّ
الرعيَّة ،ومن
السياسيَّة البنَّاءة (النَّصيحة) تعد واجبا على َّ
ِّ
الرعية إِّ َّن لنا عليكم حقا :النَّصيحة ابلغيب ،واملعونة على
حق احلاكم أن يطلب هبا :أيُّها َّ
اخلري(.)4
ويقوم اعوجاجه؛ ولو ِّ
أي ٍ
أن من ِّ
األمة أن يراقبهِّ ،
حق ِّ
وكان يرى َّ
السيف؛ إِّن
فرد يف َّ
حبد َّ

يف اعوجاجا؛ ِّ
فليقومه(.)5
هو حاد عن الطَّريق ،فقال :أيها النَّاس من رأى منكم َّ

ل عيويب( ،)6وقال أيضا :إِِّّين أخاف أن أخطىء
وكان يقولُّ :
ل َمن رفع إِّ َّ
أحب النَّاس إِّ َّ

()1

السلطة التَّنفيذيَّة للدَّهلوي (.)735/2
ُّ

()2

ِّ
الموقعين (.)65/1
ِّإعالم

()3

السلطة التَّنفيذيَّة للدَّهلوي (.)738/2
ُّ

()4

الرياض َّ
أخبار عمر ص ( ،)332 ،331نقالً عن ِّ
النضرة.

()5

نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين ص (.)197

()6

السابق نفسه.
المصدر َّ
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يردين أحد منكم هتيُّب ا ِّ
مين(.)1
فل َّ
وجاءه يوما رجل ،فقال له على رؤوس األشهاد :اتَّق هللا َي عمر ! فغضب بعض
احلاضرين من قوله ،وأرادوا أن يُسكتوه عن الكلم ،فقال َلم عمر :ل خري فيكم إِّذا مل
تقولوها ،ول خري فينا إِّذا مل نسمعها( ،)2ووقف ذات يوم خيطب يف النَّاس ،فما كاد يقول:
حَّت قاطعه أحدهم قائلا :ل مسع ول طاعة َي عمر !
(أيُّها النَّاس ! امسعوا ،وأطيعوا) َّ
فقال عمر ٍ
هبدوءِّ :ملَ َي عبد هللا ؟! قالَّ :
ألن كلًّ منَّا أصابه قميص واحد من القماش لسرت
عورته وعليك ُحلَّة ! فقال له عمر :مكانك ،مثَّ ندى ولده عبد هللا بن عمر ،فشرح عبد
الرجل يف
هللا :أنَّه قد أعطى أابه نصيبه من القماش؛ ليكمل به ثوبه ،فاقتنع َّ
الصحابة ،وقال َّ
السمع والطَّاعة َي أمري املؤمنني( !)3وخطب ذات ٍ
يوم ،فقال :ل تزيدوا
احرتام وخشوع :الن َّ

صة  -يعين :يزيد بن احلصني -
يف مهور النِّساء على أربعني أوقيَّةا ،وإِّن كانت بنت ذي ال َق َّ

فمن زاد ألقيت ِّ
الزَيدة يف بيت املال .فقالت امرأة معرتضةا على ذلك :ما ذاك لك ! قال:
ومل؟ قالتَّ :
ألن هللا تعاىل قالَ ﴿ :وآتَـيـتُم إِّح َد ُاه َّن قِّنطَ اارا فَلَ َأت ُخ ُذوا ِّمنهُ َشيـئاا أ ََأت ُخ ُذونَهُ ُهبتَانا
َوإِّمثاا ُمبِّينا﴾ [النساء .]20 :فقال عمر :امرأة أصابت ،ورجل أخطأ(.)4
كل إِّ ٍ
نسان أفقه من عمر ،مثَّ رجع ،فركب املنرب،
وجاء يف رواية :أنَّه قال :اللَّ َّ
هم غفرا ! ُّ
فقال :أيها الناس ! إِِّّين كنت ْنيتكم أن تزيدوا النِّساء يف صدقاهتن على أربعمئة دره ٍم ،فمن

()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ص ( ،)198و َّ
الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البالذري ص (.)231
المصدر َّ

()3

السابق نفسه ص (.)198
المصدر َّ

()4

السابق نفسه ص (.)200
المصدر َّ
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أحب ،وطابت به نفسه ،فليفعل(.)1
شاء أن يعطي من ماله ما َّ
الشريعة؛ فليس ِّ
وليست ِّ
لإلنسان أن يقطع يف ِّ
كل ما يشاء،
حريَّة الرأي مطلقةا يف نظر َّ
مضرة الخرين إبِّبداء الرأي ،سواء كان الضَّرر عاما ،أو خاصا .وُمَّا منعه
بل مقيَّدة بعدم َّ
عمر  -رضي هللا عنه  -وحظره ،وقيَّده:
أ -اآلراء الضَّالَّة املضلَّة يف ِّ
قصة النَّبطي الَّذي أنكر
الدين ،واتِّباع املتشاهبات :ومن ذلك َّ
القدر ابلشَّام( ،)2فقد اعرتض على عمر  -رضي هللا عنه  -وهو خيطب ابلشَّام حينما قال
يضل
عمر :ومن يضلل هللا فل هادي له ،فاعرتض النَّبطي منكرا للقدر ،قائلا :إِّ َّن هللا ل ُّ
مرة أخرى(.)3
أحدا ! فهدَّده عمر ابلقتل إِّن أظهر مقولته القدريَّة َّ
السائب بن يزيد :أنَّه قال :أتى رجل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فقالَ :ي
وعن َّ
ت َذروا  فَاحل ِّاملَ ِّ
الذ ِّارَي ِّ
ت ِّوقـارا﴾ [الذارايت ]2 - 1 :فقال عمر  -رضي
َ
أمري املؤمنني ! ﴿ َو َّ َ
ا
حَّت سقطت عمامته،
هللا عنه  :-أنت هو ؟ فقام إِّليه ،وحسر( )4عن ذراعيه ،فلم يزل جيلده َّ
فقال :والَّذي نفس عمر بيده ! لو وجدتك حملوقا؛ لضربت رأسك ،ألبسوه ثيابه ،واَحلوه
على قَـتَ ٍ
حَّت تقدموا به بلده ،مثَّ ليقم خطيب ا ،مثَّ ليقل :إِّ َّن صبيغ ا( )6ابتغى
ب( ،)5مثَّ اخرجوا َّ

()1

الصواب (.)579/2
عيون األخبار ( )55/1نقالً عن محض َّ

()2

للزبي ر ب ن َّ
تفس ير اب ن كمي ر ( )213/2ع زاه ُّ
الس نن ،وق ال :مرس ٌل
بك ار ،وفي ه انقط اعٌ ،أخرج ه أب و ح اتم ف ي مس نده والبيهق ُّي ف ي ُّ

()3
()4

قال أبو يعلىِّ :إسناده ِّ
جيٌد ،مجمع َّ
الزوائد (.)283/4

هو قسطنطين الجاثليق بطريق َّ
الشام.

()5

السلف منها ،د .ناصر العقل ص (.)223
األهواء والفرق والبدع وموقف َّ

()6

كميه.
حسر عن ذراعيه :أي أخرجهما من َّ

جيد.
ٌ
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حَّت هلك(.)1
العلم ،فأخطأه ،فلم يزل وضيع ا يف قومه َّ
ب  -والوقوع يف أعراض النَّاس بدعوى ِّ
احلريَّة:
وقد حبس عمر  -رضي هللا عنه  -احلطيئة( )2من أجل هجائه ِّ
الزبرقان بن بدر( )3بقوله:
َد ِّع املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـارَم لَ تَـر َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لِّبُـغيَتِّ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـاعم ال َك ِّ
َّ ِّ
اســي
َواقـعُــد فَِّإنـَّ َ
ـك أَنـ َ
ـت الطـ ُ

()4

ألنَّه شبهه ابلنِّساء يف َّأْن َّن يطعمن ،ويسقني ،ويكسني( ،)5وقد توعَّد عمر احلطيئة بقطع

لسانه إِّذا َتادى يف هجو املسلمني ،وْنش أعراضهم ،وقد استعطفه احلطيئة وهو يف سجنه
بشعر منه قوله:
ـول ألفـ ـ ـ ـ ـ ـر ٍاخ بِّـ ـ ـ ـ ـ ِّـذي َم ـ ـ ـ ـ ـ َـرٍخ
م ـ ـ ـ ـ ــاذا أق ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أَل َقيـ ـ ـ ـ ــت ِّ
كاس ـ ـ ـ ـ ـبَـ ُهم ِّيف قَـعـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُمظلِّ َمـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
َ
أَن ــت األ َِّمـ ــري الَّـ ـ ِّـذي ِّم ــن بـعـ ـ ِّـد صـ ـ ِّ
ـاحبِّ ِّه
َ
َ َ
ُ

ِّ
ُزغـ ـ ـ ـ ِّ
ـجُر
ـب احلََواصـ ـ ـ ـ ِّـل لَ َمـ ـ ـ ــاء َولَ َشـ ـ ـ ـ َ
ِّ
ـك َس ـ ـ ـ ـ ـلَ ُم هللاِّ ََي عُ َمـ ـ ـ ـ ـ ُـر
فَ ـ ـ ـ ــاغفر َعلَي ـ ـ ـ ـ َ
ـك َم َقالِّي ـ ـ ـ َـد النُّه ـ ـ ــى البَ َش ـ ـ ـ ُـر
أَل َق ـ ـ ــى إِّلَي ـ ـ ـ َ

َّ
فرق له قلب عمر ،وخلَّى سبيله ،وأخذ عليه أل يهجو أحدا من املسلمني( ،)6وقد ورد:

َّ
حَّت قال ذلك
أن الفاروق اشرتى أعراض املسلمني من احلُطيئة مببلغ ثلثة الف دره ٍمَّ ،
الشَّاعر:
()1

القتبِّ :إكاف البعير.

()2

هو صبيغ بن عسيل الحنظلي ،سأل عمر عن متشابه القران ،واتَّهمه عمر برأي الخوارج.

()3

السنة ،الاللكائي (.)635 ،634/3
شرح أصول اعتقاد أهل ُّ

()4

الحطيئة :هو جرول بن مالك بن جرولِّ ،لقب بالحطيئة لقصره.
ُ
َّ
َّ
ِّ
صحابي واله رسول هللا صدقات قومه.
الزبرقان بن بدر التميمي:
ى

()6

السلطة التنفيذيَّة (.)745/2
ُّ

()5
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اف ال َك ـ ـ ـلَِّم فَـلَـ ـ ـم تَـ ـ ـ َـدع
ت أَطـ ـ ـ َـر َ
َخ ـ ــذ َ
وأ َ

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر َولَ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدحيا يَـنـ َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع
َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت َما يَ ُ

ِّ
ض البَ ِّخيـ ـ ـ ِّـل فَـلَـ ـ ــم َخيَـ ـ ــف
َوَمنَـعتَـ ـ ـ ِّـين عـ ـ ــر َ

ِّ
ِّ
َشـ ـ ـ ـ ــتمي َوأَص ـ ـ ـ ـ ــبَ َح امن ـ ـ ـ ـ ـا لَ يَـف ـ ـ ـ ـ ـ َـزعُ

()1

الزواج ابلكتابيَّات:
 -5رأي عمر يف َّ
تزوج يهوديَّةا كتب إِّليهِّ :
ملا علم عمر  -رضي هللا عنه َّ :-
خل
أن حذيفة بن اليمان َّ
َّ
سبيلها ،فكتب إِّليه حذيفة :أتزعم َّأْنا حرام فأخلِّي سبيلها ؟ فقال :ل أزعم َّأْنا حرام،
منهن .ويف رو ٍ
و ِّ
اية :إِِّّين أخشى أن تدعوا املسلمات،
لكين أخاف أن تعاطوا املومسات َّ
وتنكحوا املومسات(.)2
قال أبو زهرة( :جيب أن ِّ
نقرر أن األوىل للمسلم أل يتزوج إِّل مسلمة لتمام األلفة من ِّ
كل

ٍ
الزواج ابلكتابيَّات إِّل لغرض ٍ
سام،
وجه ،ولقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -ينهى عن َّ
سياسي يقصد به مجع القلوب ،وأتليفها ،أو حنو ذلك.)3( )..
كارتباط
ٍ

عز وجل يف كتابه َّ
الزواج
الزواج ابملؤمنة ،ولو كانت أمةا أوىل من َّ
أبن َّ
لقد َّبني املوىل َّ
حراة ،قال تعاىل﴿ :ولَ تَـن ِّكحوا المش ِّرَك ِّ
ات َح ََّّت يـُؤِّم َّن َوأل ََمة ُمؤِّمنَة َخري
ابملشركة ،ولو كانت َّ
ُ ُ
َ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ني َح ََّّت يـُؤِّمنُوا َولَ َعبد ُمؤِّمن َخري ِّمن ُمش ِّرٍك َولَو
من ُمش ِّرَكة َولَو أَع َجبَـت ُكم َولَ تُـنك ُحوا ال ُمش ِّرك َ
ِّ ِِّّ
ِّ
ك يَدعُو َن إِّ َىل الن ِّ
آَيتِِّّه لِّلن ِّ
َّاس لَ َعلَّ ُهم
َّار َو َّ
أَع َجبَ ُكم أُولَئِّ َ
اَّللُ يَدعُو إِّ َىل اجلَنَّة َوال َمغفَرةِّ ِّإبِّذنه َويـُبَِّ ُ
ني َ
يَـتَ َذ َّكُرو َن﴾

[البقرة.]221 :

()1

تفسير القرطبي (.)174 ،173/12

()2

ِّ
الشعر و ُّ
الشعراء البن قتيبة ( ،)327/1عمر بن الخطاب ،د .أحمد أبو النصر ص (.)223

()3

الصواب (.)376/1
أصحاب الرسول ( )110/1محمود المصري ،محض َّ
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حَّت
الزواج ابملشركات َّ
ففي هذه اآلَيت الكرمية ينهى ُّ
احلق  -سبحانه وتعاىل  -عن َّ
ِّ
األمة املؤمنة ابهلل ورسوله  -وإِّن كانت سوداء
َّ
قن نبيه ،وحكم أبفضلية َ
يؤمن ابهلل ،ويصد َ
وحسبٍ ،
احلرة وإِّن كانت ذات ٍ
ٍ
ومال ،ومينع يف املقابل
مجال،
رقيقة احلال  -على املشركة َّ
الزواج ابملشركني ولو كان املشرك أحسن من املؤمن يف مجاله ،وماله ،وحسبه(،)1
املؤمنات من َّ

الزواج ابلكتابية جائز ٍ
الزواج ابملشركة حراما ِّ
بنص اخر ،وهو
بنص هذه اآلية ِّفإن َّ
وإِّذا كان َّ
ات والمحصنات ِّمن الَّ ِّ
قوله تعاىل﴿ :والمحصنَات ِّمن المؤِّمنَ ِّ
ِّ
اب ِّمن قَـبلِّ ُكم﴾
ذ
َ
ُ
َ
ين أُوتُوا الكتَ َ
ُ
َ
َ ُ َ ُ َ ُ
َ َ
نص ِّ
األول ،هذا هو رأي اجلمهور( ،)2إِّل َّأْنم قالوا:
[املائدة ]5 :وهو ٌّ
خمصص للعموم يف النَّص َّ
الزوج ،أو األبناء ،أو
إِّ َّن الزواج ابملسلمة أفضل ،هذا فيما إِّذا مل تكن هنالك
مفاسد تلحق َّ
ُ
اجملتمع املسلمَّ ،أما إِّن وجدت مفاسد ِّفإ َّن احلكم هو املنع ،وهذا ما ذهب إِّليه بعض العلماء

الزواج ابلكتابيَّات
املعاصرين( ،)3وهو رأي سبق إِّليه عمر بن اخلطاب :إِذ هو َّأول من منع َّ

حجتني:
مستندا يف ذلك إِىل َّ

وتعنيسهن.
أ -ألنَّه يؤدي إِّىل كساد الفتيات املسلمات،
َّ

ب َّ -
ألن الكتابيَّة تفسد أخلق األولد املسلمني ودينهم.
حجتان كافيتان يف هذا املنع ،إِّل أنَّه إِّذا نظرن إِّىل عصرن ِّفإنَّنا سنجد مفاسد أخرى
ومها َّ
كثرياة استجدَّتِّ ،عل هذا املنع َّ
حممد مبارك جمموعةا من
أشد( ،)4وقد أورد األستاذ مجيل َّ
هذه املفاسد منها:
َّجسس على املسلمني.
أ -قد تكون َّ
للزوجة من أهل الكتاب َّ
مهمة الت ُّ
()1

صحيح ،تفسير ابن كمير (.)265/1
ِّإسناده
ٌ
األحوال َّ
الشخصيَّة ألبي زهرة ص (.)104

()3

محمد الوكيلي ص (.)77
فقه األولويَّات دراسة في الضوابطَّ ،

()4

الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرحمن الجزيري ص (.)77 ،76/5

()2
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ب  -دخول عادات َّ
الكفار إِّىل بلد املسلمني.
تعرض املسلم للتَّجنُّس جبنسيَّة َّ
الكفار.
جُّ -

د  -جهل املسلمني ِّ
املتزوجني ابلكتابيَّاتُ ،مَّا جيعلهم عجينةا سهلة التَّشكيل يف يد

الكتابيَّات.

هـ شعور ِّ
املتزوجني ابلكتابيَّات ابلنَّقص ،وهو أمر َّأدى إِّليه اجلهل بدين هللا(.)1
الزواج ابلكتابية يف عصرن.
وهي مفاسد كافية للستدلل على حرمة َّ

الزواج ابلكتابيَّات تنسجم مع املصاحل الكربى َّ
للدولة،
إِّ َّن القيود الَّيت وضعها عمر على َّ
واألهداف العظمى للمجتمعات ِّ
اإلسلميَّة ،فقد عرفت األمم الواعية ما يف زواج أبنائها

ِّ
الزواج من أخطا ٍر تصيب الوطن عفوا ،أو قصدا،
ابألجنبيَّات من
املضار ،وما جيلبه هذا َّ
العامة ،وهو احتياط له ِّ
فوضعت لذلك قيوداَّ ،
مربراته
وابلذات للَّذين ميثِّلوْنا يف اجملالت َّ

فالزوجة تعرف الكثري من أسرار زوجها إِّن مل تكن تعرفها كلَّها ،على قدر ما بينهما
الوجيهةَّ ،
مودةٍ ،و ٍ
انسجام ،ولقد كان َلذه النَّاحية من اهتمام عمر  -رضي هللا عنه  -مقام
من َّ
لكل من جاء بعده كحاك ٍم على ِّ
األستاذيَّة احلازمة احلاسبة ِّ
الزواج من
الزمان .إِّ َّن َّ
مر َّ
ْنن دخيلت علينا ،وخيالفنـنا يف ك ِّل ٍ
أكثرهن يبقني
شيء ،و َّ
الكتابيَّات فيه مفاسد عظيمةِّ ،فإ َّ
ََ
اإلسلم ،وما فيه من ٍ
يتذوقن حلوة ِّ
للزوج.
وفاء ،وتقدي ٍر َّ
دينهن ،فل َّ
على َّ
كل ذلك بفهمه لدينه ،وبصائر تقديره لطبائع البشر ،وحبسن معرفته ملا ينفع
قدَّر عمر َّ
يضرهم ،فأصدر فيه أوامره وعلى الفور ،ويف حس ٍم(.)2
املسلمني وما ُّ
()1

محمد الوكيلي ص (.)77
فقه األولويَّاتَّ ،

()2

حممد الوكيلي ص (.)78
فقه األولوَيتَّ ،
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لقد كانت ِّ
الراشدي مصونةا ،ومكفولةا ،وَلا حدودها ،وقيودها ،ولذلك
احلريَّة يف العهد َّ

الرقيِّ ،
أساسي للفرد ،واجملتمع ،يتمتَّع هبا يف حتقيق
حق
فاحلريَّة ٌّ
ازدهر اجملتمع ،وتقدَّم يف مدار ُّ
ٌّ

ذاته ،وإِّبراز قدراته ،وسلب ِّ
احلريَّة من اجملتمع سلب ألهم ِّ
مقوماته ،فهو أشبه ابألموات.

داخلي مأل جنبات النَّفس ِّ
احلريَّة يف ِّ
إِّ َّن ِّ
اإلنسانيَّة ابرتباطها ابهلل ،فارتفع
اإلسلم إِّشعاع
ٌّ

ِّ
مو و ِّ
الس ِّ
الصاحلات،
الرفعة ،فأصبحت النَّفس َّتواقةا لفعل َّ
اإلنسان هبذا الرتباط إِّىل درجة ُّ
واملسارعة يف اخلريات ابتغاء ِّ
فاحلريَّة يف اجملتمع ِّ
السمواتِّ ،
اإلسلمي دعامة من
رب األرض و َّ

دعائمهَّ ،
الراشدي يف أهبى صوٍر انعكست أنوارها على صفحات
حتققت يف اجملتمع َّ
الزمان(.)1
َّ
سابع ا :نفقات اخلليفة ،والبدء ابلتَّاريخ اهلجري ،ولقب أمري املؤمنني:
 -1نفقات اخلليفة:
ملا كانت اخللفة دينا ،وقربةا يـُتَـ َقَّرب هبا إِّىل هللا تعاىل؛ ِّفإ َّن من يتولها ،وحيسن فيها ِّفإنَّه
َّ
يرجى له مثوبته ،وجزاؤه عند هللا سبحانه وتعاىلِّ ،فإنَّه جيازي احملسن إبِّحسانه ،واملسيء
الص ِّ
احل ِّ
إبِّساءته( ،)2وقال تعاىل﴿ :فَمن يـعمل ِّ
ات َوُه َو ُمؤِّمن فَلَ ُكفَرا َن لِّ َسعيِّ ِّه َوإِّ َّن لَ ُه
ن
م
َّ
َ
َ َ َ َ
األخروي ،و َّأما ابلنسبة للجزاء الد ِّ
ِّ
ُّنيوي ِّفإ َّن
َكاتِّبُو َن﴾ [األنبياء ]94 :ذلك ابلنسبة للجزاء

يستحق عوضا
لألمة ،ويعمل على أداء الواجب حنوها
ُّ
اخلليفة الَّذي حيجز منافعه َّ
الصاحلة َّ
أن املنافع إِّذا حجزت؛ قوبلت بعوضني( ،)3فالقاعدة الفقهيةَّ :
على ذلك؛ إِّذ َّ
كل حمبوس
أن َّ

()1

شهيد احملراب ،عمر التَّلمساين ص (.)214

()2

شهيد احملراب ،عمر التَّلمساين ص (.)214

()3

اجملتمع ِّ
اإلسلمي د .حممد أبو عجوة ص (.)245
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ملنفعة غريه يلزمه نفقته ،كمف ٍ
تٍ ،
وقاض ،وو ٍال( ،)1وأخذ العوض على تول األعمال مشروع
ُ
َّب(ﷺ) العُمالة( )2ملن وله عملا(.)3
إبعطاء الن ِّ

زمان ،ل أيكل من بيت
وملا ِّول عمر بن اخلطاب أمر املسلمني بعد أيب بكر مكث ا
حَّت دخلت عليه يف ذلك خصاصة ،مل يعد يكفيه ما يرحبه من ِّارته ،ألنَّه اشتغل
املال شيئ ا َّ

الرعية ،فأرسل إِّىل أصحاب رسول هللا(ﷺ) فاستشارهم يف ذلك ،فقال :قد
عنها أبمور َّ
شغلت نفسي يف هذا األمر فما يصلح ل فيه ؟ فقال عثمان بن عفان :كل ،وأطعم.
لعلي :ما تقول أنت يف
وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل( .)4وقال عمر ٍ

ذلك؟
قال :غداء ،وعشاء ،فأخذ عمر بذلك ،وقد َّبني عمر حظَّه من بيت املال ،فقال :إين

أنزلت نفسي من مال هللا مبنزلة قيِّم اليتيم ،إِّن استغنيت عنه؛ تركت ،وإِّن افتقرت إِّليه؛ أكلت
ابملعروف(.)5
ٍ
وجاء يف رو ٍ
ايةَّ :
حيل ل من
أن عمر خرج على
مجاعة من َّ
الصحابة ،فسأَلم :ما ترونه ُّ
مال هللا ؟ أو قال :من هذا املال ؟ فقالوا :أمري املؤمنني أعلم بذلك منَّا ،قال :إِّن شئتم
أحج ،وأعتمر عليه من الظَّهر ،وحلَّيت يف ِّ
الشتاء ،وحلَّيت يف
أخربتُكم ما
أستحل منه :ما ُّ
ُّ
الصيف ،وقوت عيال شبعهم ،وسهمي يف املسلمنيِّ ،فإََّّنا أن رجل من املسلمني .قال معمر:
َّ

()1

السلطة التنفيذيَّة (.)215/1
ُّ

()2

املبسوط ( ،)166 - 147/15املغين (.)445/5

()3

السلطة التَّنفيذيَّة (.)215/1
ُّ

()4

العُمالة ِّ -
ابلضم  :-رزق العامل.

()5

السلطة التنفيذيَّة (.)216/1
ُّ
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حيج عليه ،ويعتمر بعريا واحدا(.)1
وإََِّّّنا كان الَّذي ُّ
الراشد الفاروق للحكام أروع األمثلة يف أداء األمانة فيما حتت
وقد ضرب اخلليفة َّ
أيديهم ،فقد روى أبو داود عن مالك بن أوس بن احلداثن ،قال :ذكر عمر ابن اخلطاب يوما
أبحق به من ٍ
أحد ،إِّل َّأن على
أبحق هبذا الفيء منكم ،وما أحد منَّا َّ
الفيء ،فقال :ما أن َّ

وجل ،وقَس ِّم ِّ
الرجل وبلؤه،
منازلنا من كتاب هللا َّ
فالرجل وقِّ َد ُمه ،و َّ
رسول هللا(ﷺ)؛ َّ
عز َّ
الرجل وحاجته(.)2
الرجل وعياله ،و َّ
و َّ
الربيع بن زَيد احلارثي :أنَّه وفد إِّىل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فأعجبته
وعن َّ

أحق النَّاس ٍ
لني ،وملبس ِّ ٍ
كب ِّ ٍ
بطعام ل ٍ
ني ،ومر ٍ
لني
هيئته ،وحنوه ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن َّ
ألنت  -وكان أكل طعام ا غليظ ا  -فرفع عمر جريدةا كانت معه ،فضرب هبا رأسه ،مثَّ قال:
أما وهللا ما أراك أردت هبا هللا ! ما أردت هبا إِّل مقاربيت ،وإِّن كنت لعلَّها ألحسبَّ :
أن فيك

خريا ،وحيك ! هل تدري مثلي ،ومثل هؤلء ؟ قال :وما مثلُك ،ومثلُهم ؟ قال :مثل قوم
سافروا ،فدفعوا نفقاهتم إِّىل ٍ
حيل له أن يستأثر منها
رجل منهم ،فقالوا :أنفق علينا ،فهل ُّ
ٍ
بشيء ؟ قال :ل َي أمري املؤمنني ! قال :فذلك مثلي ،ومثلُهم(.)3

الر ِ
وقد استنبط الفقهاء من خالل اهلدي الن ِ
اشدي جمموعةا من األحكام
َّبوي والعهد َّ

تتعلَّق بنفقات اخلليفة ،منها:

()1

املبشرين ابجلنَّة.
سعيد بن زيد العدوي :أحد العشرة َّ

()2

الراشدة ،د .حيىي اليحىي ص (.)270
سنده صحيح ،اخللفة َّ

()3

السلطة التنفيذيَّة.
مصنَّف عبد الرزاق رقم ( )20046نقلا عن ُّ
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َّووي( ،)1وابن ِّ
العريب(،)2
أ -أنَّه جيوز للخليفة أن أيخذ عوض ا عن عمله ،وقد َّ
نص الن ُّ
والبهويت( ،)3وابن مفلح( )4على جواز ذلك.
ب  -و َّ
أن اخلليفتني أاب بك ٍر ،وعمر  -رضي هللا عنهما  -قد أخذا رزقا على ذلك.
أن أخذ ِّ
ج -و َّ
الرزق هو مقابل انشغاَلما يف أمور املسلمني ،كما قاله أبو بك ٍر ،وعمر
رضي هللا عنهما.
أن اخلليفة له أن أيخذ ذلك سواء كان ٍ
حباجة إِّليه ،أو ل ،ويرى ابن ِّ
املنري(َّ :)5
د  -و َّ
أن
األفضل له أن أيخذ؛ ألنَّه لو أخذ كان أعون يف عمله ُمَّا لو ترك؛ ألنَّه بذلك يكون
مستشعرا َّ
أبن العمل واجب عليه(.)6
 -2بدء التاريخ:
ُّ
تطورا له خطره يف النَّواحي احلضارية ،وكان َّأول من وضع التَّاريخ
يعد التَّاريخ ابَلجرة ُّ
وحيكى يف سبب ذلك عدَّة رو ٍ
اَيت ،فقد جاء عن ميمون بن مهران :أنَّه قال:
ابَلجرة عمرُ ،

صك حملُّه يف شعبان ،فقال عمر :شعبان هذا الَّذي مضى،
ُدفِّ َع إِّىل عمر  -رضي هللا عنه ٌّ -
أو الَّذي هو ات ،أو الذي حنن فيه ،مثَّ مجع أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،فقال َلم :ضعوا
الروم .فقيل :إِّنَّه يطول وإِّ َّْنم يكتبون من
للنَّاس شيئا يعرفونه ،فقال قائل :اكتبوا على اتريخ ُّ

()1

سنن أيب داود رقم (.)2950

()2

الصواب ( ،)383/1الطَّبقات الكربى (.)281 ،280/3
حمض َّ

()3

روضة الطَّالبني (.)137/11

()4

البداية والنِّهاية (.)229 ،228/12

()5

األَعلم للزركلي (.)249/8

()6

السلطة التنفيذيَّة (.)218/1
ُّ
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عند ذي القرنني .فقال قائل :اكتبوا اتريخ الفرس ،قالوا :كلَّما قام ملك طرح ما كان قبله.
فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول هللا ابملدينة فوجدوه أقام عشر سنني ،فكتب ،أو
كتب التَّاريخ على هجرة رسول هللا(ﷺ) (.)1
وعن عثمان بن عبيد هللا( ،)2قال :مسعت سعيد بن املسيِّب يقول :مجع عمر ابن
علي
اخلطَّاب املهاجرين ،واألنصار  -رضي هللا عنهم  -فقال :مَّت نكتب التَّاريخ ؟ فقال له ُّ
طالب  -رضي هللا عنه  :-منذ خرج النَّب(ﷺ) من أرض ِّ
بن أيب ٍ
الشرك  -يعين :من يوم
ُّ
هاجر  -قال:

فكتب ذلك عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه( .-)3وعن ابن املسيِّب قالَّ :أول َمن

لست
كتب التَّاريخ عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -لسنتني ونصف من خلفته ،فكتب َّ
عشرةَ من احملَّرم مبشورة علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه( - )4وقال أبو ِّ
الزند( :)5استشار
عمر يف التَّاريخ ،فأمجعوا على اَلجرة(.)6
األول
وروى ابن حجر يف سبب جعلهم بداية التَّاريخ يف شهر حمرم ،وليس يف ربيع َّ

الصحابة الذين أشاروا على عمر وجدواَّ :
َّب(ﷺ)َّ :
أن
الشَّهر الَّذي َتَّت فيه هجرة الن ِّ
أن َّ

األمور الَّيت ميكن أن ِّ
يؤرخ هبا أربعة ،هي :مولده ،ومبعثه ،وهجرته ،ووفاته ،ووجدواَّ :
أن
املولد ،واملبعث ل خيلوا من النِّزاع يف تعيني سنة حدوثه ،وأعرضوا عن التأريخ بوفاته ملا يثريه
()1

السابق نفسه (.)219/1
املصدر َّ

()2

شرح مسلم للن ِّ
َّووي (.)137/7

()3

الصواب ( ،)316/1ابن اجلوزي ص (.)69
حمض َّ

()4

َّب (ص) يروي عن أبيه.
ابن أيب راف ٍع :موىل الن ِّ

()5

وصححه ،ووافقه َّ
الذهب.
املستدرك (َّ )14/3

()6

اتريخ اإلسلم َّ
للذهب ص (.)163
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من احلزن ،واألسى عند املسلمني ،فلم يبق إِّل اَلجرة ،وإََِّّّنا أخروه من ربيع األول إِّىل احملرم؛
َّ
احملرم؛ إِّذ وقعت بيعة العقبة الثَّانية يف ذي احلِّ َّجة ،وهي
ألن ابتداء العزم على اَلجرة كان من َّ

مقدمة اَلجرة ،فكان َّأول ٍ
حمرم ،فناسب
هلل
استهل بعد البيعة والعزم على اَلجرة هو هلل َّ
َّ

وقعت عليه من مناسبة البتداء
أن جيعل مبتدأا ..مثَّ قال ابن حجر :وهذا أنسب ما
ُ
ابحملرم(.)1
َّ
وهبذا احلدث املتميِّز أسهم الفاروق يف إِّحداث وحدةٍ
ٍ
شاملة ِّ
بكل ما حتمله الكلمة من
معىن يف شبه اجلزيرة ،حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دي ٍن و ٍ
األمة إبِّزالة
احد ،ووحدة َّ

الِّاه ِّ
يخ و ٍ
الفوارق ،ووحدة ِّ
عدوه وهو واثق من النَّصر(.)2
ابختاذ اتر ٍ
احد ،فاستطاع أن يواجه َّ
 -3لقب أمري املؤمنني:

ملا مات أبو بك ٍر  -رضي هللا عنه  -وكان يدعى خليفة رسول هللا(ﷺ) ،فقال
َّ
املسلمون :من جاء بعد عمر قيل له :خليفة خليفة رسول هللا(ﷺ) ،فيطول هذا ،ولكن
أمجعوا على اسم تدعون به اخلليفة ،يُدعى به َمن بعده من اخللفاء ،فقال بعض أصحاب
فدعي عمر أمري املؤمنني ،فهو َّأول من ُِّمسي
رسول هللا(ﷺ) :حنن املؤمنون ،وعمر أمرينُ ،
بذلك(.)3
وعن ابن شهابَّ :
أن عمر بن عبد العزيز  -رضي هللا عنه  -سأل أاب بكر بن سليمان
بن أيب خيثمة( :)4ملا كان أبو بكر  -رضي هللا عنه  -يكتب :من أيب بك ٍر خليفة رسول
َّ
()1
()2

القرشي ،ثقة فقيه ،التقريب ص (.)302
عبد هللا بن ذكوان
ُّ

الصواب (.)317/1
حمض َّ

()3

الراشدة ،حيىي اليحىي ص (.)286
فتح الباري ( ،)268/7اخللفة َّ

()4

حممد الوكيل ص (.)90
الراشدينَّ ،
جولة اترخييَّة يف عصر اخللفاء َّ
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هللا(ﷺ) ،مثَّ كان عمر  -رضي هللا عنه  -يكتب بعده :من عمر بن اخلطاب خليفة أيب
بك ٍر ،من َّأول من كتب :أمري املؤمنني ؟ فقال :حدَّثتين جدَّيت ِّ
الشفاء( - )1وكانت من
َ
املهاجرات األول ،وكان عمر إِّذا دخل السوق؛ دخل عليها  -قالت :كتب عمر بن اخلطاب
()2
إِّىل ٍ
ل برجلني جلدين نبيلني أسأَلما عن العراق ،وأهله ،فبعث
عامل ابلعراق  :أن ابعث إِّ َّ

إِّليه صاحب العراقني بلبيد بن ربيعة ،وعدي بن حامت ،فقدما املدينة ،فأنخا راحلتيهما بفناء
املسجد ،مثَّ دخل املسجد ،فوجدا عمرو بن العاص ،فقال لهَ( :ي عمرو ! استأذن لنا على
السلم عليك َي أمري املؤمنني ! فقال له عمر :ما بدا لك
أمري املؤمنني) فدخل عمرو ،فقالَّ :
لتخرجن ُمَّا قلت ،قال :نعم ،قدم لبيد بن ربيعة ،وعدي بن
يف هذا السم َي بن العاص ؟!
َّ

حامت ،فقال :استأذن لنا أمري املؤمنني ،فقلت :أنتما وهللا أصبتما امسه ،إِّنَّه أمري ،وحنن
املؤمنون ،فجرى الكتاب من ذلك اليوم(.)3
ويف رو ٍ
ايةَّ :
أن عمر  -رضي هللا عنه  -قال :أنتم املؤمنون ،وأن أمريكم ،فهو مسَّى
نفسه( ،)4وبذاك يكون عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-أنَّه َّأول من ِّمسي أبمري املؤمنني.
َّب(ﷺ)؛ رأى َّ
أن مجيعهم قد
وأنَّه مل يسبق إِّليه .وإِّذا نظر الباحث يف كلم أصحاب الن ِّ
اتَّفقوا على تسميته هبذا السم ،وسار له يف مجيع األقطار يف حال وليته(.)5
***
()1

الصواب (.)311/1
الطَّبقات الكربى لبن سعد ( ،)281/3حمض َّ

()2

العدوي
عارف بالنسب ،من المالمة ،التَّقريب ص (.)607
المدني ،ثق ٌة،
ُّ
ٌ
ِّ
الشفاء بنت عبد هللا العدويَّة ،أسلمت قبل الهجرة.

()4

الصواب (.)312/1
محض َّ

()3
()5

المستدرك ( )82 ،81/3قال َّ
صحيح.
الذهبي:
ٌ
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املبحث الثَّاين
صفات الفاروق ،وحياته مع أسرته ،واحَّتامه ألهل البيت
أهم صفات الفاروق:
أولاُّ :
إِّ َّن مفتاح شخصية الفاروق إِّميانه ابهلل تعاىل ،والستعداد لليوم الخر ،وكان هذا ِّ
اإلميان
سببا يف التوازن املدهش ،واخللب يف شخصية عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -ولذلك
مل تطغ َّقوته على عدالته ،وسلطانه على رَحته ،ول غناه على تواضعه ،وأصبح مستحقا لتأييد
هللا ،وعونه ،فقد َّ
حقق شروط كلمة التَّوحيد ،من العلم ،واليقني ،والقبول ،والنقياد،
صحيح حلقيقة ِّ
و ِّ
اإلميان ،وكلمة التَّوحيد ،فظهرت ااثر
اإلخلص ،واحملبَّة ،وكان على فه ٍم
ٍ
إِّميانه العميق يف حياته ،والَّيت من أمهها:
 -1شدَّة خوفه من هللا تعاىل مبحاسبته لنفسه:
حرها شديد ،وقعرها بعيد،
كان رضي هللا عنه يقول :أكثروا من ذكر النَّارِّ ،فإن َّ
()1
ايب ،فوقف عنده ،وقال:
ومقامعها حديد  ،وجاء ذات يوم أعر ٌّ

ـت اجلَنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َي عُ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر اخلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـري ُج ِّزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َج ِّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز بـُنَـيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـايت َوأ َُّم ُهنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

أُق ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم ابهللِّ لَتَـف َعلَنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ايب ؟! قال:
قال :إِّن مل أفعل ماذا يكون َي أعر ُّ
ف أَم ِّ
ضيَـنَّه
أُق ِّس ُم ِّأين َسو َ
()1

الصواب (.)312/1
محض َّ
167

ايب ؟! قال:
قالِّ :فإن مضيت؛ ماذا يكون َي أعر ُّ
َوهللا َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لَتُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَلَنَّه
ِّ
ول بَـيـنَـ ُهنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ـف ال َمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـؤ ُ
وال َواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ت َمثَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُمثَّ تَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن املَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألَ ُ
إِّ َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إِّىل َن ٍر َوإِّ َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َجنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فبكى عمر حَّت اخضلت حليته بدموعه ،مثَّ قالَ :ي غلم أعطه قميصي هذا لذلك
اليوم ،ل لِّ ِّشعره ،وهللا ما أملك قميصا غريه( ،)1وهكذا بكى أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا

عنه  -بكاءا شديدا أتثُّرا بِّ ِّشع ِّر ذلك األعرا ِّيب؛ الذي َّ
ذكره مبوقف احلساب يوم القيامة ،مع

أنَّه ل يذكر أنَّه ظلم أحدا من النَّاس ،ولكنَّه لعظيم خشيته ،وشدَّة خوفه من هللا تعاىل تنهمر
دموعه أمام ِّ
كل من يُ َذكِّره بيوم القيامة(.)2
وكان رضي هللا عنه من شدَّة خوفه من هللا تعاىل حياسب نفسه حساابا عسرياِّ ،فإذا ُخيِّل
حق ٍ
إِّليه أنَّه أخطأ يف ِّ
يقتص منه ،فكان يقبل على النَّاس يسأَلم عن
أحد؛ طلبه ،وأمره أبن َّ

اخلاصة :إِّذا
حاجتهم ،فِّإذا أفضوا إِّليه هبا؛ قضاها ،ولكنَّه ينهاهم عن أن يشغلوه ابلشَّكاوى َّ
تفرغ ألم ٍر ٍ
العامة( ،)3فجاءه رجل ،فقالَ :ي أمري
عام ،فذات يوم كان مشغولا ببعض األمور َّ
فلنِّ ،فإنَّه ظلمين ،فرفع عمر ِّ
فأعين على ٍ
املؤمنني ! انطلق معي ِّ
الد َّرة ،فخفق هبا رأس

حَّت إِّذا اشتغل أبمور املسلمني؛ أتيتموه !
الرجل ،وقال :ترتكون عمر وهو مقبل عليكمَّ ،
َّ
فلما أعادوه؛ ألقى عمر ِّ
ِّ
ابلد َّرة إِّليه ،وقال:
ابلرجلَّ .
علي َّ
فانصرف َّ
الرجل متذمرا ،فقال عمرَّ :
أمسك ِّ
الرجل :ل َي أمري املؤمنني ! أدعها هلل ولك ،قال
الد َّرة ،واخفقين ،كما خفقتك ،قال َّ
()1

السابق نفسه (.)313/1
المصدر َّ

()2

فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص (.)155

()3

تاريخ بغداد (.)312/4
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علي ،فأعلم ذلك.
عمر :ليس كذلك؛ إِّما أن تدعها هلل وإِّرادة ما عنده من الثَّواب ،أو َّ
تردها َّ
حَّت دخل
الرجلَّ ،أما عمر فقد مشى َّ
الرجل :أدعها هلل َي أمري املؤمنني ! وانصرف َّ
فقال َّ

بيته( ،)1ومعه بعض النَّاس منهم األحنف بن قيس؛ الذي حدَّثنا عما رأى ...:فافتتح
الصلة ،فصلَّى ركعتني مثَّ جلس ،فقالَ :يبن اخلطاب ! كنت وضيعا ،فرفعك هللا ،وكنت
َّ
أعزك هللا ،مثَّ َحلك على رقاب املسلمني ،فجاء رجل
ضالًّ فهداك هللا ،وكنت ذليلا ف َّ
يستعديك ،فضربته ،ما تقول لربك غدا إِّذا أتيته ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبةا ظننت :أنَّه
خري أهل األرض(.)2
السوق ،وهو
وعن إَِّيس بن سلمة ،عن أبيه ،قالَّ :
مر عمر  -رضي هللا عنه  -وأن يف ُّ
حاجة ،ومعه ا ِّ
ٍ
لد َّرة ،فقال :هكذا أمط( )3عن الطريق َي سلمة ! قال :مثَّ خفقين هبا
مار يف
ٌّ
خفقةا فما أصاب إِّل طرف ثويب ،فأمطت عن الطَّريق ،فسكت ِّ
حَّت كان يف العام
عين َّ

احلج العام ؟ قلت :نعم َي أمري املؤمنني !
أردت َّ
املقبل ،فلقيين يف السوق ،فقالَ :ي سلمة ! َ

حَّت دخل بيته ،فأخرج كيس ا فيه ستمئة درهم ،فقالَ :ي
فأخذ بيدي ،فما فارقت يدي يده َّ

سلمة ! استعن هبذه ،واعلم َّأْنا من اخلفقة الَّيت خفقتك عام َّأول .قلت :وهللا َي أمري
حَّت َّ
ذكرتنيها .قال :وهللاِّ ما نسيتها بعد(! )4
املؤمنني! ما ذكرُهتا َّ

وكان رضي هللا عنه يقول يف جمالسة النَّفس ،ومراقبتها :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا،
(ٍ ِّ )5
ضو َن لَ َخت َفى ِّمن ُكم َخافِّيَة﴾
وزنوها قبل أن توزنوا ،وهتيؤوا للعرض األكرب ﴿يَـوَمئذ تُـعَر ُ
()1

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)46/19
اإل
ُّ

()2

الفاروق للشرقاوي ص (.)222

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ

()4

الصواب (.)503/2
محض َّ

()5

ماطه ،وأماطه :نحَّاه ،ودفعه.
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[احلاقة ]18 :وكان من شدَّة خشيته هلل وحماسبته لنفسه يقول :لو مات َجدي بطف( )1الفرات

خلشيت أن حياسب هللا به عمر(.)2

علي  -رضي هللا عنه  -قال :رأيت عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -على
وعن ٍ
قَـتَ ٍ
ب يعدو ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! أين تذهب ؟ قال :بعري َّ
الصدقة أطلبه،
ند( )3من إِّبل َّ
ُّبوة لو
ت اخللفاء بعدك ! فقالَ :ي أاب احلسن ! ل تلمين ،فوالذي بعث َّ
حممدا ابلن َّ
فقلت :أَذلَل َ
َّ
أن عناقا( )4أُخذت بشاطىء الفرات؛ ألُخذ هبا عمر يوم القيامة(.)5

وعن أيب سلمة قال :انتهيت إِّىل عمر وهو يضرب رجالا ،ونساءا يف احلرم على حوض

حَّت َّفرق بينهم ،مثَّ قالَ :ي فلن ! قلت :لبَّيك ! قال :ل لبيك ،ول
َّ
يتوضؤون منهَّ ،
سعديك ،أمل امرك أن تتَّخذ حياضا ِّ
علي -
للرجال ،وحياضا للنساء ؟! قال :مثَّ اندفع فلقيه ٌّ

رضي هللا عنه  -فقال :أخاف أن أكو َن
هلكت ،قال :وما أهلكك ؟ قال :ضربت رجالا
ُ
الرعاةِّ ،فإن كنت على
ونساءا يف حرم هللا َّ -
وجل  -قالَ :ي أمري املؤمنني ! أنت ر ٍاع من ُّ
عز َّ
نصح وإِّصل ٍح؛ فلن يعاقبك هللا ،وإِّن كنت ضربتهم على ٍ
غش؛ فأنت الظَّامل(.)6
ٍ

ِّ
البصري :أنَّه قال :بينما عمر  -رضي هللا عنه  -جيول يف سكك املدينة؛ إِّذ
وعن احلسن
عرضت هذه اآلية ﴿والَّ ِّذين يـؤذُو َن المؤِّمنِّني والمؤِّمنَ ِّ
ات﴾ [األحزاب ]58 :فانطلق إِّىل أ ِّ
ُيب بن
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
ٍ
ُيب من حتته ،وقال :دونكها َي
كعب ،فدخل عليه بيته؛ وهو جالس على وسادةٍ ،فانتزعها أ ٌّ
()1
()2

تاريخ َّ
ضعيف.
الطبرِّي ( )244/4وإِّسناده
ٌ

مختصر منهاج القاصدين ص  ،372فرائد الكالم ص (.)143

()3

طفَّ :
الشاطأى.

()4

مناقب عمر ص (.)161 ،160

()5
()6

َّند :شرد ،وهرب.
يتم له سنة.
العناق :األنمى من المعز ما لم َّ
َ
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أمري املؤمنني ! قال :فنبذها برجله ،وجلس ،فقرأ عليه هذه اآلية ،وقال :أخشى أن أكون أن
صاحب اآلية ،وأوذي املؤمنني ،قال :ل تستطيع إِّل أن تعاهد رعيتك ،فتأمر ،وتنهى .فقال
عمر :قد قلت وهللا أعلم(.)1
وكان عمر  -رضي هللا عنه  -رمبا توقد النَّار مثَّ يدل يده فيها ،مثَّ يقول :ابن اخلطاب ! هل
صرب( )2؟!
لك على هذا َ
سعد بن أيب وقَّ ٍ
اص َّأَيم القادسيَّة إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -بقباء
وعندما بعث ُ
كسرى ،وسيفه ،ومنطقته ،وسراويله ،وقميصه ،واتجهَّ ،
وخفيه؛ نظر عمر يف وجوه القوم،
أجسمهم ،وأمدَّهم قامةا سراقة بن جعشم املدجلي ،فقالَ :ي سراقة ! قم فالبس ،فقام
فكان
َ
ايب
بخ ٍ
فأقبل ،مثَّ قالٍ :
بخ ،أعر ٌّ
فلبس ،وطمع فيه .فقال له عمر :أدبرَ ،
فأدبر .مثَّ قال :أقبلَ ،
من بين مدجل عليه قباء كسرى ،وسراويله ،وسيفه ،ومنطقته ،واتجهَّ ،
رب يوم َي
وخفاهَّ ،
سراقة بن مالك ! لو كان عليك فيه من متاع كسرى كان شرفا لك ،ولقومك ،انـَزع .فنزع

أحب إِّليك ِّ
مين ،وأكرم
سراقة ،فقال عمر :اللَّهم إِّنَّك منعت هذا رسولك ،ونبيَّك ،وكان َّ
مين ،وأكرم عليك ِّ
أحب إليك ِّ
عليك ِّ
مين ،مثَّ أعطيتنيه ،فأعوذ
مين ،ومنعته أاب بك ٍر ،وكان َّ
حَّت رَحه َمن عنده ،مثَّ قال لعبد الرَحن :أقسمت
بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر يب ،مثَّ بكى َّ

عليك ملا بعته مثَّ قسمته قبل أن َتسي( .)3ومواقفه يف هذا الباب كثرية جدا.
َّ

()1

مناقب عمر ص (.)161

()2

َّ
مصنف عبد الرزاق ( )76 ،75/1وإِّسناده حسن ،محض الصواب (.)622/2

()3

مناقب عمر ص ( ،)162محض الصواب (.)623/2
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 - 2زهده:
َّب
فهم عمر  -رضي هللا عنه  -من خلل معايشته للقران الكرمي ،ومصاحبته للن ِّ
أبن الدُّنيا دار اختبا ٍر ،و ٍ
األمني(ﷺ) ،وِّمن ُّ
تفكره يف هذه احلياة َّ
ابتلء ،وعليه ِّفإ َّْنا مزرعة
َ
حترَر من سيطرة الدُّنيا بزخارفها ،وزينتها ،وبريقها ،وخضع ،وانقاد ،وأسلم
لألخرة ،ولذلك َّ
الزهد يف
ساع َدتهُ على ُّ
نفسه لربِّه ظاهرا ،وابطنا ،وكان وصل إِّىل حقائق َّ
استقرت يف قلبه َ
هذه الدُّنيا ،ومن هذه احلقائق:

َّام أبنَّنا يف هذه الدُّنيا أشبه ابلغرابء ،أو عابري ٍ
سبيل ،كما قال النَّب(ﷺ):
أ  -اليقني الت ُّ
« كن يف الدُّنيا كأنَّك غريب ،أو عابر سبيل »(.)1
ب  -وأ َّن هذه الدُّنيا ل وزن َلا ،ول قيمة عند ِّ
العزة إِّل ما كان منها طاعةا هلل -
رب َّ

َّب(ﷺ) « :لو كانت الدُّنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما
تبارك وتعاىل  -إِّذ يق-ول الن ُّ

سقى كافرا منها شربة ماء »( « ،)2أل إِّ َّن الدُّنيا ملعونة ،ملعون ما فيها إِّل ذكر هللا ،وما
واله ،أو عاملا ،أو متعلِّما »(.)3
ج  -و َّ
الساعة كهاتني »
أن عمرها قد قارب على النتهاء؛ إِّذ يقول(ﷺ) « :بعثت أن و َّ

السبابة ،والوسطى(.)4
ويقرن بني إِّصبعيه َّ

د  -و َّ
أن الخرة هي الباقية ،وهي دار القرار ،كما قال مؤمن ال فرعون:
()1
()2
()3
()4

السابق نفسه ص (.)62
المصدر َّ

َّ
الخطاب (.)625/2
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ
ِّ
الترمذي ،كتاب ُّ
صحيح.
حديث
الزهد رقم ( )2333وهو
ٌ
ٌ

السابق نفسه (.)2320
المصدر َّ
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﴿َي قَـوِّم إََِّّّنَا ه ِّذهِّ احلياةُ الدُّنيا متَاع وإِّ َّن ِّ
اآلخَرةِّ ِّه َي َد ُار ال َقَر ِّار  َمن َع ِّم َل َسيِّئَةا فَلَ
َ ََ
َ
َ َ َ
ُجيزى إِّلَّ ِّمثـلَها ومن ع ِّمل ِّ
ك يَد ُخلُو َن اجلَنَّةَ يـُرَزقُو َن
صاحلاا ِّمن ذَ َك ٍر أَو أُنـثَى َوُه َو ُمؤِّمن فَأُولَئِّ َ
َ
َ ََ َ َ َ

فِّيها بِّغَ ِّري ِّحس ٍ
اب﴾ [غافر.)1( ]40 - 39 :
َ
َ

استقرت يف قلب عمر فرتفَّع رضي هللا عنه عن الدُّنيا وحطامها،
كانت هذه احلقائق قد َّ

وزهد فيها ،وإِّليك شيئا من مواقفه الَّيت ُّ
تدل على زهده يف هذه الفانية :فعن أيب األشهب
مر عمر  -رضي هللا عنه  -على مز ٍ
بلة ،فاحتبس عندهاَّ ،
فكأن أصحابه أتذَّوا هبا،
قالَّ :
()2

فقال :هذه دنياكم الَّيت حترصون عليها ،وتبكون عليها(.)3

أن عمر بن اخلطَّاب كان يقول :وهللا ! ما نعبأ َّ
وعن سامل بن عبد هللاَّ :
بلذات العيش أن
ابلزبيب ،فينبذ
سمط( )4لنا ،وتأمر بلُباب( )5اخلبز ،فيخبز لنا ،وتأمر َّ
تأمر بصغار املعزى أن تُ َ

حَّت إِّذا صار مثل عني اليعقوب( ،)7أكلنا هذا ،وشربنا هذا ،ولكنَّا نريد أن
لنا يف األسعان(َّ )6
نستبقي طيباتنا؛ َّ
ألن مسعنا هللا يقول﴿ :أَذ َهبـتُم طَيِّبَاتِّ ُكم ِّيف َحيَاتِّ ُك ُم ُّ
الدنـيَا﴾ [األحقاف.]20 :
وعن أيب عمران اجلوين ،قال :قال عمر بن اخلطاب :لنحن أعلم ِّ
بلني الطعام من كثري
من اكليه ،ولكنَّا ندعه ليوم ﴿يـوم تَـروَْنَا تَذهل ُك ُّل مر ِّضع ٍة ع َّما أَرضعت وتَضع ُك ُّل ذَ ِّ
ات
َُ ُ َ َ
ََ َ َ ُ
ََ َ
()1

السابق نفسه( )2322حسن غريب قاله ِّ
رمذي.
الت ُّ
المصدر َّ
ٌ
ٌ

()2

الصالة والخطبة  -الحديث رقم (.)867
مسلم ،كتاب الجمعة ،باب تخفيف َّ
ٌ
ِّ
من أخالق َّ
محمد نوح ص(.)49 ،48
السيد َّ
الصحابة ،دَّ .
النصر في جيل َّ

()4

السعدي.
جعفر بن حيان َّ

()3
()5

ُّ
الزهد لإلمام أحمد ص(.)118

()6

سمط َّ
عر ،أو ري ٍ
الذبيحة :غمسها في الماء الحار؛ إلزالة ما على ِّجل دها م ن ش ٍ
ش قب ل طبخه ا ،أو ش ِّيها ،أو دب غ جل دها ،فالج دي
ط.
ط ومسمو ٌ
سمي ٌ

()7

ٍ
ُّ
اللباب :الخالص من ِّ
شيء.
كل
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ََح ٍل ََحلَ َها﴾

[احلج.]2 :

أضر
وقد قال عمر  -رضي هللا عنه  :-نظرت يف هذا األمر ،فجعلت إِّن أردت الدُّنيا ُّ
فأضر ابلفانية(.)1
أضر ابلدُّنياِّ ،فإذا كان األمر هكذاُّ ،
ابآلخرة ،وإِّن أردت اآلخرة ُّ
وقد خطب رضي هللا عنه النَّاس؛ وهو خليفة ،وعليه إِّزار فيه اثنتا عشرة رقعةا(.)2
وطاف ببيت هللا احلرام وعليه إِّزار فيه اثنتا عشرة رقعةا ،إِّ
حداهن أبدم أَحر(.)3
َّ
وأبطأ على النَّاس يوم اجلمعة ،مثَّ خرج فاعتذر إِّليهم يف احتباسه ،وقال :إََِّّّنا حبسين
غسل ثويب هذا ،كان يُغسل ،ومل يكن ل ثوب غريه(.)4
وعن عبد هللا بن عامر بن ربيعة ،قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -
حاجا من املدينة إِّىل َّ
مكة إِّىل أن رجعنا ،فما ضرب له فسطاطا( ،)5ول خباءا ،كان يلقي
فيستظل حتته(.)8
الكساء( )6والنِّطع( ،)7على الشَّجرة،
ُّ
الرتاب ،وحتته
هذا هو أمري املؤمنني الذي يسوس رعيَّةا من املشرق واملغرب جيلس على ُّ
مراة حفصة ُّأم املؤمنني  -رضي هللا
الرعيَّة ،أو من َّ
عامة الناس ،ودخلت عليه َّ
رداء كأنَّه أدىن َّ
()1
()2
()3
()4
()5

السعن :قربة تقطع من نصفها ،وينتبذ فيها.
األسعان :جمع ُسعن ،و ُّ
اليعقوب :الحجل.
الحلية ( )50/1وهو ضعيف النقطاعه ،مناقب عمر البن الجوزي ص(.)137
الزهد ِّ
ُّ
لإلمام أحمد ص( )124له طر ٌق تقويه.
َّ
صحيح.
الطبقات الكبرى (ِّ )328/3إسناده
ٌ

()6

َّ
الخطاب (.)566/2
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ

()7

الفسطاط :بيت من ٍ
شعر.

()8

في الطبقات والمناقب :أو النطع.
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الزهد الظَّاهر عليه ،فقالت :إِّ َّن هللا أكثر من
عنها  -وقد رأت ما هو فيه من شدَّة العيش و ُّ
اخلري ،وأوسع عليك من ِّ
الرزق ،فلو أكلت طعاما أطيب من ذلك ،ولبست ثياابا ألني من
ثوبك ؟ قال :سأخصمك إِّىل نفسك( ،)1فذكر أمر رسول هللا(ﷺ) وما كان يلقى من َّ
شدة

حَّت أبكاها ،مثَّ قال :إِّنَّه
العيش ،فلم يزل يذكِّرها ما كان فيه رسول هللا(ﷺ) ،وكانت معه َّ
كان ل صاحبان سلكا طريقاِّ ،فإن سلكت الشَّديد؛ لعلِّي أن أدرك معهما عيشهما
الرِّخ َّي(.)2
َّ

لقد بُ ِّسطت الدُّنيا بني يدي عمر  -رضي هللا عنه  -وحتت قدميه ،وفُتحت بلد الدُّنيا

يف عهده ،وأقبلت إِّليه الدُّنيا راغمةا ،فما طرف َلا بع ٍ
كل
ني ،ول َّ
اهتز َلا قلبُه ،بل كان ُّ
الزهد صفةا ابرزةا يف شخصية
وخض ِّد شوكة املشركني ،فكان ُّ
سعادته يف إِّعزاز دين هللاَ ،
الفاروق(.)3

يقول سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه  :-وهللا ما كان عمر بن اخلطاب أبقدمنا
هجراة ،وقد عرفت ِّ ٍ
أزهدن يف الدُّنيا(.)4
أبي شيء فضلنا ،كان َ
 - 3ورعه:
وُمَّا ُّ
يدل على ورعه  -رضي هللا عنه  -ما أخرجه أبو زيد عمر بن شبَّة من خرب معدان

بن أيب طلحة اليعمري :أنَّه قدم على عمر  -رضي هللا عنه  -بقطائفٍ ،
وطعام ،فأمر به،
هم إِّنَّك تعلم ِّأين مل أرزقهم ،ولن أستأثر عليهم إِّل أن أضع يدي يف
فقسم ،مثَّ قال :اللَّ َّ
()1
()2
()3
()4

ِّ
ط من األديم.
النطع :بسا ٌ

َّ
صحيح.
الطبقات البن سعد ( )279/3وِّإسناده
ٌ

سأجعلك حكماً على ِّ
ِّ
نفسك.
سأخصمك ِّإلى نفسك :أي
لإلمام أحمد ص(َّ ،)125
الزهد ِّ
ُّ
الطبقات (.)277/3
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حَّت رأيتُه َّاختذ
طعامهم ،وقد خفت أن ِّعله نرا يف بطن عمر .قال معدان :مثَّ مل أبرح َّ
العامة ،فأمري املؤمنني عمر  -رضي هللا
صفحةا من خالص ماله فجعلها بينه وبني جفان َّ
عنه -يرغب يف أن أيكل مع َّ
عامة املسلمني؛ ملا يف ذلك من املصاحل الجتماعية ،ولكنهُ
يتحرج من أن أيكل من طعام صنع من مال املسلمني العام ،فيأمر إبِّحضار ٍ
طعام ٍ
خاص له
َّ

أن األكل من مال املسلمني ِّ
العفة ،والورع؛ إِّذ َّ
من خالص ماله ،وهذا مثال رفيع يف َّ
العام
أعف نفسه من ذلك ابتغاءا ُمَّا عند هللا
معهم ليس فيه شبهة حترمي ،ألنَّه منهم ،ولكنَّه قد َّ
تعاىل ،ولشدَّة خوفه من هللا تعاىل خشي أن يكون ذلك من الشُّبهات ،فحمى نفسه منه(.)1
وعن عبد الرَحن بن جنيح قال :نزلت على عمر  -رضي هللا عنه  -فكانت له نقة
حيلبها ،فانطلق غلمه ذات يوم ،فسقاه لبنا أنكره ،فقال :وحيك من أين هذا اللَّب لك ؟

قالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن النَّاقة انفلت عليها ولدها ،فشرهبا ،فحلبت لك نقةا من مال هللا.
استحل ذلك اللَّب من بعض النَّاس ،فقيل :هو لك حلل َي
فقال :وحيك ،تسقيين نرا ؟! و َّ

أمري املؤمنني ! وحلمها(.)2

فهذا مثل من ورع أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -حيث خشي من عذاب هللا -
استحل
تطمئن نفسه إِّل بعد أن
جل وعل  -ملا شرب ذلك اللب مع أنَّه مل يتعمد ذلك ،ومل
َّ
َّ
َّ
َّ
الصحابة رضي هللا عنهم الَّذين ميثلون املسلمني يف ذلك األمر.
ذلك من بعض كبار َّ
حساب ،ونعي ٍم أو ٍ
ٍ
وهذا اخلرب وأمثاله ُّ
يدل على َّ
شقاء ،أخذ
أن ذكر الخرة مبا فيها من
حَّت أصبح ذلك ِّ
موجه ا لسلوكه يف هذه احلياة( .)3لقد كان
مبجامع عمر ،ومأل عليه تفكريهَّ ،
()1

الفاروق أمير المؤمنين ،د .لماظة ص(.)11

()2

ِّإسناده جيد :أخرجه ابن أبي شيبة ( )149/8في مصنفه ،وابن عساكر (.)244/52

()3

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)37/19
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حيق :أنَّه مرض
حيق له ،ول ُّ
عمر  -رضي هللا عنه  -شديد الورع ،وقد بلغ به الورع فيما ُّ
يوما ،فوصفوا له العسل دواءا ،وكان يف بيت املال عسل جاء من بعض البلد املفتوحة ،فلم

حَّت مجع الناس ،وصعد املنرب ،واستأذن الناس :إِّن
عمر ابلعسل ،كما نصحه األطبَّاءَّ ،
َ
يتداو ُ

علي حرام ،فبكى النَّاس إِّشفاقا عليه ،وأذنوا له مجيعا ،ومضى بعضهم
أذنتم ل ،وإِّل فهو َّ
درك َي عمر ! لقد أتعبت اخللفاء بعدك(.)1
يقول لبعض :هلل ُّ
 - 4تواضعه:
عن عبد هللا بن عبَّاس ،قال :كان للعبَّاس ميزاب على طريق عمر ،فلبس عمر ثيابه يوم

صب ماءا بدم الفرخني ،فأصاب
اجلمعة ،وقد كان ذُبح للعبَّاس فرخانَّ ،
فلما واَف امليزاب َّ
عمر ،فأمر عمر بقلعه ،مثَّ رجع عمر ،فطرح ثيابه ،ولبس ثياابا غري ثيابه ،مثَّ جاء ،فصلَّى
ابلنَّاس فأاته العباس ،فقال :وهللاِّ إِّنَّه للموضع الَّذي وضعه رسول هللا(ﷺ) .فقال عمر
حَّت تضعه يف املوضع الَّذي وضعه رسول
للعبَّاس :وأن أعزم عليك ملا صعدت على ظهري َّ
هللا(ﷺ) .ففعل ذلك العبَّاس(.)2
البصري قال :خرج عمر  -رضي هللا عنه  -يف ٍ
يوم ٍ
ِّ
حار واضعا رداءه على
وعن احلسن

فمر به غلم على َحا ٍر ،فقالَ :ي غلم ! اَحلين معك ،فوثب الغلم عن احلمار،
رأسهَّ ،
يد حتملين على املكان
كب أن خلفك ،تر ُ
وقال :اركب َي أمري املؤمنني ! قال :ل ! ارَكب وأر ُ
الوطيء ،وتركب أنت على املوضع اخلشن ! فركب خلف الغلم ،فدخل املدينة ،وهو خلفه

والنَّاس ينظرون إِّليه(.)3
()1

المنورة ص(.)702
تاريخ المدينة َّ

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)28/19

()3

فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص( ،)113الفاروق َّ
للشرقاوي ص(.)275
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وعن سنان بن سلمة اَلذل ،قال :خرجت مع الغلمان وحنن نلتقط البلحِّ ،فإذا عمر بن
اخلطاب  -رضي هللا عنه  -ومعه ِّ
تفرقوا يف النَّخل ،قال :وقمت يف
الد َّرةَّ ،
فلما راه الغلمان َّ

إِّزاري شيء قد لقطته ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! هذا ما تلقي ِّ
الريح .قال :فنظر إِّليه يف إِّزاري
يدي ،وسيأخذون ما معي ،قال:
فلم يضربين ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! الغلمان الن بني َّ
كلِّ ،
امش ،قال :فجاء معي إِّىل أهلي(.)1
وقدم على عمر بن اخلطَّاب وفد من العراق فيهم األحنف بن قيس يف ٍ
ٍ
صائف شديد
يوم
ِّ
الصدقة (أي يطليه ابلقطران) فقالَ :ي
معمم) بعباءة يهنأ بعريا من إِّبل َّ
احلر ،وعمر معتجر ( َّ

الصدقة؛ فيه
وهلم ،فأعن أمري املؤمنني على هذا البعريِّ ،فإنَّه من إِّبل َّ
أحنف ! ضع ثيابكَّ ،
حق اليتيم ،واألرملة ،واملسكني .فقال رجل من القوم :يغفر هللا لك َي أمري املؤمنني ! فهل
ُّ
أي ٍ
أعبد ِّ
مين ،ومن األحنف ؟
أتمر عبدا من عبيد َّ
الصدقة ،فيكفيك ؟ فقال عمر :و ُّ
عبد هو ُ

إِّنَّه َمن ول أمر املسلمني جيب عليه َلم ما جيب على العبد لسيِّده يف النَّصيحة ،وأداء
األمانة(.)2
الزبري  -رضي هللا عنه  -قال :رأيت عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه -
وعن عروة بن ُّ
على عاتقه قربة ماء ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! ل ينبغي لك هذا ! فقال :ملا أاتين الوفود
َّ
سامعني مطيعني ،دخلت نفسي َنوة ،فأردت أن أكسرها(.)3
وعن أنس بن ٍ
مالك  -رضي هللا عنه  -قال :مسعت عمر بن اخلطاب يوما ،وخرجت
حَّت دخل حائط ا ،فسمعته يقول  -وبيين وبينه جدار ،وهو يف جوف احلائط  :-عمر
معه َّ
()1

الصفوة (.)285/1
صفة َّ

()2

أصحاب الرَّسول ،محمود المصري (.)157/1

()3

األمة في علو الهمة ،سيد العفاني (.)425/5
صالح َّ
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لتتقني هللا ،أو ليعذبنَّك(!)1
بن اخلطاب أمري املؤمنني ٍ
بخ ،وهللا َي بن اخلطابَّ ،
وعن جبري بن نفريَّ :
أن نفرا قالوا لعمر بن اخلطاب :ما رأينا رجلا أقضى ابلقسط ،ول

أقول ِّ
للحق ،ول َّ
أشد على املنافقني منك َي أمري املؤمنني ! فأنت خري النَّاس بعد رسول هللا.
فقال عوف بن مالك( :)2كذبتم  -وهللا  -لقد رأينا بعد رسول هللا(ﷺ) ! فقالَ :من هو ؟

فقال :أبو بكر ،فقال عمر :صدق عوف ،وكذبتم ،وهللا لقد كان أبو بكر أطيب من ريح
ألن أاب بكر أسلم قبله ِّ
ِّ
أضل من بعري أهلي  -يعين :قبل أن يسلم َّ -
بست
املسك ،وأن ُّ
سنني(.)3

وهذا ُّ
يدل على تواضع عمر ،وتقديره للفضلء ،ول يقتصر على األحياء منهم ،ولكنَّه
ويظل يذكرهم ابخلري
ُّ
يعم منهم املوتى كذلك ،فل يرضى أن ينكر فضلهم ،أو يغفل ذكرهمُّ ،

يف كل ٍ
موقف ،وحيمل النَّاس على احرتام هذا املعىن النَّبيل ،وعدم نسيان ما قدَّموه من جلئل
رجال إِّىل ٍ
األعمال ،فيبقى العمل النَّافع متواصل احللقات ،حيمله رجال من ٍ
رجال ،فل ينسى
َ
العمل الطَّيب بغياب صاحبه ،أو وفاته ،ويف هذا وفاء ،وفيه إِّميان(.)4

يقر إِّغفال فضل َمن سبقه يف هذا املقام ،ول يرضى أن
إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -ل ُّ
األمة الَّيت تنسى ،أو تُغفل ذكر من خدموها َّأمة
السابقني أدراج النِّسيان .إِّ َّن َّ
تذهب أفضال َّ
ترىب
السامية ؟ لقد َّ
َّاس على هذه اخللل َّ
ٌّ
مقضي عليها ابلتَّبار ،أليس من اخلري أن يُ َّرىب الن ُ
السلم ،فعلَّماه ما ِّ
الرتبية،
تعجز عنه كتب َّ
عمر على كتاب هللا ،وسنة رسوله عليه َّ
الصلة و َّ
()1

أخبار عمر ص( ،)343أصحاب الرَّسول ،محمود المصري (.)156/1

()2

السالكين (.)330/2
مدارج َّ

()3
()4

َّ
صحيح.
الموطأ (ِّ )992/2إسناده
مالك في
ٌ
ٌ

صحابي مشهور ،من مسلمة الفتح.
األشجعي:
ى
ُّ
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واألخلق ،قدميها ،وحديثها ،وما يزال كتاب هللا بني أيدينا ،وما تزال سنة رسول هللا(ﷺ)
حمفوظةا لدينا ،وفيها علم وتربية ،وأخلق مبا ل يقاس عليه(.)1
 - 5حلمه:
عن ابن ٍ
عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قدم عيينة بن حصني بن حذيفة ،فنزل على
ٍ ()2
ابن أخيه ِّ
القراء أصحاب جمالس
احلر بن
قيس  ،وكان من النَّفر الَّذين يُدنيهم عمر ،وكان َّ

عمر ومشاورته ،كهولا كانوا ،أو شبَّانا ،فقال عيينة لبن أخيهَ :ي بن أخي ! هل لك وجه
عند هذا األمري ؟ فاستأذن ل عليه .قال :سأستأذن لك عليه ،قال ابن ٍ
احلر
عباس :فاستأذن ُّ

لعيينة ،فأذن له عمر ،فلما فدخل عليه؛ قال :هي َي بن اخلطَّاب ،فوهللا ما تعطينا اجلزل(!)3
احلرَ :ي أمري املؤمنني !
ول حتكم فينا ابلعدل ! فغضب عمر َّ
هم أن يوقع به ،فقال له ُّ
حَّت َّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني﴾
إِّ َّن هللا تعاىل قال لنبيِّه(ﷺ)ُ ﴿ :خذ ال َعف َو َوأ ُمر ِّابلعُرف َوأَع ِّرض َع ِّن اجلَاهل َ
[األعراف .]199 :وإِّ َّن هذا من اجلاهلني ،وهللا ما جاوزوها عمر حني تلها عليه ،وكان وقافا
()4
الرجل
عند كتاب هللا  ،فعندما مسع رضي هللا عنه اآلية الكرمية هدأت اثئرته ،وأعرض عن َّ
الَّذي أساء إِّليه يف خلقه عندما َّاهتمه ابلبُخل ،ويف دينه عندما اهتمه ابجلور يف ال َقس ِّم ،وتلك

وخاصةا إِّذا كان للغضب
وينصبَ ،وَمن منَّا ميلك نفسه عند الغضب ؟
َّ
الَّيت ُّ
يهتم َلا عمرَ ،

أظن ،ول قليلون.
ما حيمل عليه ،كثريون ل ُّ

نتحرك وفق ما نقرأ يف كتاب هللا الكرمي ؟ مَّت
مَّت َّ
نتجمل هبذه التَّعاليم لنكون مثلا قرانيا َّ
()1

الصواب (.)586/2
مناقب عمر البن الجوزي ص( ،)14محض َّ

()2

شهيد المحراب ص(.)144

()3

السابق نفسه ص(.)145 ،144
المصدر َّ

()4

صحابي أسلم مع وفد بني ف ازرة.
الحر بن قيس الفزاري:
ُّ
ى
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يكون خلقنا القران()1؟ وعندما خطب عمر ابجلابية يف الشَّام حتدَّث عن األموال ،وكيفية
القسمة ،وعن أموٍر ذكر منها :...وإِّين أعتذر إليكم عن خالد بن الوليد ِّفإِّين أمرته أن حيبس
هذا املال على ضعفة املهاجرين ،فأعطى ذا البأس ،وذا الشَّرف ،وذا اللِّسان ،فنزعته ،وأمرت
اجلراح ،فقام أبو عم ٍرو بن حفص بن املغرية( ،)2فقال :وهللا ما اعتذرت َي عمر!
أاب عبيدة بن َّ

ولقد نزعت عاملا استعمله رسول هللا(ﷺ) ،وأغمدت سيفا سلَّه رسول هللا(ﷺ) ،ووضعت

أمرا نصبه رسول هللا(ﷺ) ،وقطعت رَحا ،وحسدت ابن ِّ
العم .فقال عمر  -رضي هللا عنه :
إِّنَّك قريب القرابة ،حديث ِّ
الس ِّن ،تغضب يف ابن عمك(.)3
هذه بعض صفاته الَّيت كانت مثارا لتوحيده ،وإِّميانه ابهلل ،واستعداده للقدوم على هللا
تعاىل ،وقد حتدَّث العلماء ،والباحثون عن صفاته الشَّخصيَّة ،والَّيت من أمهها :القوة ِّ
الدينيَّة،

القوي ،والعدل ،والعلم ،واخلربة ،وسعة ِّ
والشَّجاعة ،و ِّ
الطلع ،واَليبة وقوة الشَّخصية،
اإلميان ُّ
الرَحة ،و ِّ
الشدَّة ،واحلَزم ،والغلظة،
والفراسة ،والفطنة ،وبعد النَّظر ،والكرم ،والقدوة احلسنة ،و َّ
السلوك القيادي عند اخلليفة عمر بن اخلطاب ،واليت
والتَّقوى ،والورع ،وتكلَّموا عن مسات ُّ
من ِ
أمهها :مساع النَّقد ،والقدرة على تفعيل النَّاس ،وإِّجياد العمل ،واملشاركة يف اختاذ القرارات
ابلشُّورى ،والقدرة على إِّحداث التَّغيري والتقلُّب يف املواقف الطارئة ،وشدَّة مراقبته للولة،
واألمراء .ويف ثناَي البحث سوف يلحظ القارئ الكرمي هذه ِّ
الصفات ،وأكثر ،ول أريد
حصرها يف هذا املبحث خوفا من التَّكرار.

()1

الجزل :الجزيل العظيم .وأجزلت له العطاء أي :أكمرت.

()2

البخاري ،كتاب تفسير القران رقم (.)4642

()3

شهيد المحراب ص(.)181
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اثني ا :حياته مع أسرته:
اإلمام ما َّأدى ِّ
ليؤدون إِّىل ِّ
اإلمام إِّىل هللا ،وإِّ َّن
قال عمر  -رضي هللا عنه  :-إِّ َّن النَّاس ُّ
ِّ
الرعية( ،)1ولذلك كان  -رضي هللا عنه  -شديدا يف حماسبة نفسه،
اإلمام إِّذا رتع رتعت َّ
وأهله ،فقد كان يعلمَّ :
أن األبصار مشرئبة حنوه ،وطاحمة إِّليه ،وأنَّه ل جدوى إِّن قسا على
نفسه ،ورتع أهله ،فحوسب عنهم يف الخرة ،ومل ترَحه ألسنة اخللئق يف الدُّنيا ،فكان عمر
إِّذا ْنى الناس عن ٍ
شيء تقدَّم إِّىل أهله ،فقال :إِِّّين ْنيت النَّاس عن كذا ،وكذا ،وإِّ َّن النَّاس
ينظرون إِّليكم ،كما ينظر الطَّري إِّىل اللَّحم؛ فإن وقعتم؛ وقعوا ،وإِّن هبتم؛ هابوا ،وإِِّّين وهللا ل
برجل وقع فيما ْنيت النَّاس عنه إِّل أضعفت له العذاب ،ملكانه ِّ
أوتى ٍ
مين ،فمن شاء منكم
يتأخر(.)2
أن يتقدَّم ،ومن شاء منك أن َّ
وكان شديد املراقبة واملتابعة لتصرفات أولده ،وأزواجه ،وأقاربه .وهذه بعض املواقف:

 - 1املرافق العامة:
العامة الَّيت رصدهتا َّ
الدولة
منع عمر  -رضي هللا عنه  -أهله من الستفادة من املرافق َّ

ٍ
لفئة من النَّاس ،خوفا من أن حيايب أهله به ،قال عبد هللا بن عمر :اشرتيت إِّبلا أجنعتها
السوق فرأى إِّبلا مسانا ،فقال :ملن هذه
احلِّ َمى َّ
فلما مسنت؛ قدمت هبا ،قال :فدخل عمر ُّ
ِّ
اإلبل ؟
بخ ! ابن أمري
بخٍ ،
قيل :لعبد هللا بن عمر ،قال :فجعل يقولَ :ي عبد هللا بن عمر ٍ
()1
()2

لمخزومي.
الصواب (.)602/2
محض َّ
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املؤمنني ،قال :ما هذه ِّ
اإلبل ؟ قال :قلت :إِّبل اشرتيتها ،وبعثت هبا إِّىل احلِّمى أبتغي ما
يبتغي املسلمون .قال :فيقولون :ارعوا إِّبل ابن أمري املؤمنني ،اسقوا إِّبل ابن أمري املؤمننيَ ،ي
عبد هللا ابن عمر ! اغد إِّىل رأس مالك ،واجعل ابقيه يف بيت مال املسلمني(.)1
 - 2حماسبته لبنه عبد هللا ملا اشرتى يفء جلولء:
قال عبد هللا بن عمر :شهدت جلولء  -إِّحدى املعارك ببلد فارس  -فابتعت من
ت على النَّار ،فقيل لك:
فلما
املغنم أبربعني ألف اَّ ،
قدمت على عمر؛ قال :أرأيت لو عُ ِّرض ُ
ُ
افتده ،أكنت مفتدَيا به ؟ قلت :وهللا ما من ٍ
شيء يؤذي بك إِّل كنت مفتدَيا بك منه ،قال:

ِّ
كأين شاهد النَّاس حني تبايعوا ،فقالوا :عبد هللا بن عمر صاحب رسول هللا(ﷺ) ،وابن أمري

أحب إِّليهم من أن يغلوا
أحب النَّاس إِّليه ،وأنت كذلك ،فكان أن يرخصوا عليك َّ
املؤمنني ،و ُّ
عليك ،وإِِّّين قاسم مسؤول ،وأن معطيك أكثر ما ربح اتجر من قريش ،لك ربح ِّ
الدرهم
ل مثانني ألف ا وبعث
درهم ،قال :مثَّ دعا التُّجار ،فابتاعوه منه أبربعمئة ألف درهم ،فدفع إِّ َّ
ابلباقي إِّىل سعد بن أيب وقَّاص ليقسمه(.)2
 - 3منع ِّ
جر املنافع بسبب صلة القرىب به:
عن أسلم قال :خرج عبد هللا ،وعبيد هللا ابنا عمر يف ٍ
مرا
جيش إِّىل العراقَّ ،
فلما قفل؛ َّ
وسهل ،وقال :لو أقدر لكما على
فرحب هبماَّ ،
على أيب موسى األشعري ،وهو أمري البصرة َّ

أم ٍر أنفعكما به؛ لفعلت ،مثَّ قال :بلى ! ها هنا مال من مال هللا أريد أن أبعث به إِّىل أمري
املؤمنني ،وأسلفكماه ،فتبيعان به متاع العراق ،مثَّ تبيعانه ابملدينةِّ ،
فتؤدَين رأس املال إِّىل أمري
()1

َّ
الخطاب ،د .محمد قلعجي ص(.)146
موسوعة فقه عمر بن

()2

الصواب (.)893/3
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املؤمنني ،ويكون لكما ِّ
فلما قدما على
الربح ،ففعل ،وكتب إِّىل عمر أن أيخذ منهما املالَّ .
فأما
عمر قال :أكل اجليش أسلف كما أسلفكما ؟ فقال :ل ! فقال عمرِّ :أدَي املال ورحبهَّ ،
عبد هللا؛ فسكت ،وأما عبيد هللا فقال :ما ينبغي لك َي أمري املؤمنني ! لو هلك املال ،أو
نقص؛ لضمنَّاه .فقالِّ :أدَي املال .فسكت عبد هللا ،وراجعه عبيد هللا .فقال رجل من جلساء
عمرَ :ي أمري املؤمنني ! لو جعلته قراضا (شركةا) ( .)1فأخذ عمر رأس املال ،ونصف رحبه،
اض يف ِّ
وأخذ عب-د هللا وعبيد هللا نصف ربح املال .قالوا :هو َّأول قر ٍ
اإلسلم.

 - 4تفضيل أسامة بن ز ٍ
يد على عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهم  -يف العطاء:
كان عمر رضي هللا عنه يقسم املالِّ ،
السابقة والنَّسب ،ففرض
ويفضل بني النَّاس على َّ
ألسامة بن زيد  -رضي هللا عنه  -أربعة الف ،وفرض لعبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنه -
ثلثة الف ،فقالَ :ي أبت ! فرضت ألسامة بن زيد أربعة الف ،وفرضت ل ثلثة الف ؟
فما كان ألبيه من الفضل ما مل يكن لك ! وما كان له من الفضل ما مل يكن ل ! فقال
أحب إِّىل رسول هللا(ﷺ)
أحب إِّىل رسول هللا(ﷺ) من أبيك ،وهو كان َّ
عمر :إِّ َّن أابه كان َّ
منك(!! )2
 - 5أنفقت عليك شهرا:
ل عمر يرفأ (موله) فأتيتُه  -وهو جالس يف املسجد -
قال عاصم بن عمر :أرسل إِّ َّ
وجل  -وأثىن عليه ،مثَّ قالَّ :أما بعدِّ :فإِّين مل أكن أرى شيئا من هذا املال
فحمد هللا َّ -
عز َّ

حيل ل قبل أن أليه إِّل حبقه ،مثَّ ما كان أحرم علي منه حني وليته ،فعاد أمانيت ،وإِِّّين كنت
ُّ
()1

مناقب عمر البن الجوزي ص(.)158 ،157

()2

اإلسالم َّ
تاريخ ِّ
للذهبي ،عهد الخلفاء الرَّاشدين ص(.)271 ،270
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أنفقت عليك من مال هللا شهرا ،فلست بزائدك عليه ،وإِِّّين أعطيت مثرك ابلعالية منحةا ،فخذ

مثنه ،مثَّ ائت رجلا من َِّّار قومك ،فكن إِّىل جانبهِّ ،فإذا ابتاع شيئا فاستشركه ،وأنفق عليك،
فذهبت ،ففعلت(.)1
وعلى أهلك .قال:
ُ
 - 6خذه َي معيقيب ! فاجعله يف بيت املال:
ل عمر  -رضي هللا عنه  -مع الظَّهريةِّ ،فإذا هو يف ٍ
بيت يطالب
قال معيقيب :أرسل إِّ َّ

ابنه عاصم ا ...فقال ل :أتدري ما صنع هذا ؟ إِّنَّه انطلق إِّىل العراق ،فأخربهم :أنَّه ابن أمري

وفضةا ،ومتاعا ،وسيفا حملَّى .فقال
املؤمنني ،فانتفقهم « سأَلم النَّفقة » ،فأعطوه انيةاَّ ،
عاصم :ما فعلت ! إََِّّّنا قدمت على ٍ
أنس من قومي ،فأعطوين هذا .فقال عمر :خذه َي
معيقيب ،فاجعله يف بيت املال(.)2
َّحري يف املال يكتسبه ِّ
فهذا مثل من الت ِّ
اإلنسان عن طريق جاهه ،ومنصبه ،فحيث شعر

أمري املؤمنني عمر َّ
حترج يف
أبن ابنه عاصما قد اكتسب هذا املال؛ لكونه ابن أمري املؤمنني َّ
إبقاء ذلك املال عنده؛ لكونه اكتسبه بغري جهدهِّ
ِّ
اخلاص ،فدخل ذلك يف جمال الشُّبهات(.)3
 - 7عاتكة زوجة عمر ،واملسك:
قدم على عمر  -رضي هللا عنه  -مسك ،وعنرب من البحرين ،فقال عمر :وهللا لوددت
حَّت أقسمه بني املسلمني ،فقالت له امرأته
ِّأين وجدت امرأ اة حسنة الوزن تَ ِّز ُن ل هذا الطيب َّ
فهلم أزن لك ،قال :ل ! قالت :مل ؟
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل :أن جيدة الوزنَّ ،
()1

الراشدون َّ
للنجار ص(.)244
الخلفاء َّ

()2

فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص(.)113

()3

الصواب (.)491/2
الطبقات ( )277/3إسناده
صحيح ،محض َّ
ٌ
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قال :إِِّّين أخشى أن أتخذيه ،فتجعليه هكذا  -وأدخل أصابعه يف صدغيه  -وَتسحي به
عنقك ،فأصيب فضلا على املسلمني(.)1
فهذا مثل من ورع أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -واحتياطه البالغ ألمر دينه ،فقد
تتوىل قسمة ذلك ِّ
أىب على امرأته أن َّ
حَّت ل َتسح عنقها منه فيكون قد أصاب شيئا
الطيب َّ

من مال املسلمني ،وهذه ِّ
السابقني إِّىل
الدقَّة املتناهية يف ملحظة الحتمالت ألوليائه َّ
اخلريات ،وفرقان يفرقون به بني احللل واحلرام ،و ِّ
احلق والباطل ،بينما تفوت هذه امللحظات
على الَّذين مل يشغلوا تفكريهم حبماية أنفسهم من املخالفات(.)2
 - 8رفضه هديَّةا لزوجته:
قال ابن عمر :أهدى أبو موسى األشعري لمرأة عمر عاتكة بنت زيد طنفسة ،أراها
أىن لك هذه ؟ فقالت :أهداها ل أبو موسى
تكون ذراعا وشربا ،فراها عمر عندها ،فقالَّ :
حَّت نفض رأسها( ،)3مثَّ قال:
األشعري ،فأخذها عمر  -رضي هللا عنه  -فضرب هبا رأسهاَّ ،
ِّ
علي َي أمري املؤمنني !
علي أبيب موسى ،وأتعبُوه فأيت به ،وقد أُتعب ،وهو يقول :ل تعجل َّ
َّ
فقال عمر :ما حيملك على أن هتدي لنسائي ؟ مثَّ أخذها عمر ،فضرب هبا فوق رأسه،
وقال :خذها ،فل حاجة لنا فيها(.)4

َّدخل يف شؤون َّ
الدولة ،فعندما كتب عمر  -رضي
وكان رضي هللا عنه مينع أزواجه من الت ُّ
هللا عنه  -على بعض عماله ،فكلَّمته امرأته فيه ،فقالتَ :ي أمري املؤمنني ! فيم وجدت عليه؟
()1
()2

حسن.
عصر الخالفة الرَّاشدة للعمري ص( ،)236واألثر ٌ
التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)40/19

()3

لإلمام أحمد ص( ،)11نقالً عن التَّاريخ ِّ
الزهد ِّ
ُّ
اإلسالمي (.)30/19

()4

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)30/19
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قالَ :ي عدوة هللا ! وفيم أنت وهذا ؟ إَِّّنا أنت لعبة يلعب بك ،مثَّ ترتكني .ويف رو ٍ
اية :فأقبلي
على مغزلك ،ول تعرضي فيما ليس من شأنك(.)1
الروم لزوجته ِّأم كلثوم:
 - 9هدية ملكة ُّ
الروم الغزو ،وكاتب عمر ،وقاربه،
ذكر األستاذ اخلضري يف حماضراته :أنَّه ملَّا ترك ملك ُّ
الروم
الرسل مع الربيد؛ بعثت ُّأم كلثوم بنت ِّ
َّ
علي بن أيب طالب إِّىل ملكة ُّ
وسري إِّليه عمر ُّ

ٍ
ودسته إِّىل الربيد ،فأبلغه َلا ،فأخذ منه
بطيب ،ومشارب ،وأحناش من أحناش النِّساءَّ ،
وجاءت امرأة قيصر ،ومجعت نساءها ،وقالت :هذه هدية امرأة ملك العرب ،وبنت نبيِّهم،

فلما انتهى به الربيد إِّليه أمر إبِّمساكه
وكاتبَـتها ،وأهدت َلا ،وفيما أهدت َلا عقد فاخرَّ ،
الصلة جامعة ،فاجتمعوا فصلَّى هبم ركعتني ،وقال :إِّنَّه ل خري يف أم ٍر أُبرم عن غري
ودعا َّ

شورى من أموري .قالوا يف ٍ
الروم ،فقال قائلون :هو َلا
أهدهتا ُّأم كلثوم لمرأة ملك ُّ
هدية َ
فتصانع به ،ول حتت يديك فتبقيَك .وقال اخرون :قد
بذم ٍة
ابلَّذي َلا ،وليست امرأة امللك َّ
َ
الرسول رسول
كنَّا ْندي الثياب لنستثيب ،ونبعث هبا لتباع ،ولنصيب شيئا ،فقال :ولكن َّ
يدهم ،واملسلمون عظَّموها يف صدرها .فأمر ِّ
ورد
بردها إِّىل بيت املالَّ ،
املسلمني والربيد بر ُ
عليها بقدر نفقتها(.)2

أحق به:
 - 10أم سليط ُّ
عن ثعلبة بن أيب ٍ
مالك :أنَّه قال :إِّ َّن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قسم مروطا
بني نساء أهل املدينة ،فبقي منها مرط جيِّد ،فقال له بعض َمن عندهَ :ي أمري املؤمنني ! أعط
()1

نفض الرأس :حركه في ارتجاف.

()2

َّ
الشيخان أبو بكر ،وعمر من رواية البالذري ص(.)260
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علي  -فقال عمرُّ :أم ٍ
سليط
هذا بنت رسول هللا(ﷺ) الَّيت عندك  -يريدون َّأم كلثوم بنت ٍ

أحق به  -و ُّأم سليط من نساء األنصار ُمَّن ابيع رسول هللا(ﷺ)  -قال عمرِّ :فإ َّْنا كانت
ُّ
تزفر لنا القرب يوم ٍ
أحد(.)1
ت أابك ،ونَصح ِّ
َ - 11غ َشش ِّ
ت أقرابءَ ِّك:
َ َ

جيء إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -مبال ،فبلغ ذلك حفصة َّأم املؤمنني ،فقالتَ :ي أمري
حق أقرابئك من هذا املال ،قد أوصى هللا عز وجل ابألقربني من هذا املال .فقال:
املؤمنني ! ُّ
غششت ِّ
ِّ
ِّ
ونصحت
أابك،
حق أقرابئي يف مال ،و َّأما هذا ففي سداد املسلمني،
َي بنية ! ُّ

أقر ِّ
ابءك .قومي(.)2

أردت أن ألقى هللا ملك ا خائن ا ؟
َ - 12
أردت
قدم صهر لعمر عليه ،فطلب أن يعطيه عمر من بيت املال ،فانتهره عمر ،وقالَ :
فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة الف درهم(.)3
أن ألقى هللا ملكا خائنا ؟ َّ
هذه بعض املواقف الَّيت ُّ
العامة ،ومنع أقرابئه ،وأهله من
تدل على ترفُّع عمر عن األموال َّ
الستفادة من سلطانه ،ومكانته ،ولو َّ
أن عمر أرخى العنان لنفسه ،أو ألهل بيته؛ لرتعوا،
ولرتع من بعدهم ،وكان مال هللا  -تعاىل  -حبسا على أولياء األمور .ومن القواعد الطَّبيعية

املؤيَّدة ابملشاهدَّ :
أن احلاكم إِّذا امتدَّت يده إِّىل مال َّ
اختل
الدولة اتَّسع الفتق على َّ
الراتق ،و َّ
بيت املال ،أو ماليَّة احلكومة ،وسرى اخللل إِّىل مجيع فروع املصاحل ،وجهر املستَ ِّسُّر ابخليانة،
ُ
()1

أخبار عمر ص( ،)293الشيخان رواية البالذري ص(.)188

()2

الخلفاء الرَّاشدون ،د .عبد الوهاب َّ
النجار ص(.)245

()3
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اإلنسان إِّذا كان ذا ٍ
أن ِّ
احنل النِّظام ،ومن املعلومَّ :
قناعةَّ ،
وعف ٍة عن مال النَّاس ،زاهدا يف
و َّ
الرغبة فيه ،وإِّذا كان حاكما؛ حدبوا عليه ،وأخلصوا يف
حقوقهم؛ دعاهم ذلك إِّىل حمبته ،و َّ
طاعته ،وكان أكرم عليهم من أنفسهم(.)1
ومن خلل حياته مع أسرته ،وأقرابئه يظهر لنا َمعلَم من معامل الفاروق يف ُمارسة منصب
ِّ
علي بن أيب
اخللفة ،وهي القدوة احلسنة يف حياته
العامةَّ ،
َّ
اخلاصة ،و َّ
حَّت قال يف حقه ُّ
ت ،فَـ َع َّفت رعيَّـتُك ،ولو رتعت؛ لرتعوا .وكان للتزامه مبا يدعو إِّليه ،وحماسبته
طالبَ :ع َفف َ
األثر الكبري يف زَيدة هيبته يف النُّفوس،
نفسه ،وأهل بيته أكثر ُمَّا حياسب به ولتهَّ ،
وعماله ُ
العامة له(.)2
وتصديق َّ
اخلاصة و َّ

الراشد؛ الَّذي بلغ ِّ
اإلسلم فمأل ِّ
الذروة يف القدوة ،رَّابه ِّ
اإلميان ابهلل
هذا هو عمر اخلليفة َّ

شغاف قلبه ،إِّنَّه ِّ
الرتبية
اإلميان العميق ،الَّذي صنع منه قدواة لألجيال ،ويبقى اإلميان ابهلل ،و َّ
على تعاليم هذا ِّ
الدين سببا عظيما يف جعل احلاكم قدواة يف أروع ما تكون القدوة من هنا

إِّىل يوم القيامة(.)3

اثلثا :احَّتامه وحمبَّته ألهل البيت:
شكَّ :
َّب(ﷺ) منزلةا رفيعةا ،ودرجةا عاليةا من الحرتام ،والتَّقدير عند
ل َّ
أن ألهل بيت الن ِّ

السنَّة واجلماعة ،حيث يرعون حقوق ال البيت الَّيت شرعها هللا َلم ،فيحبُّوْنم ،ويتولَّوْنم،
أهل ُّ
وحيفظون فيهم وصيَّة رسول هللا(ﷺ) الَّيت قاَلا يوم غدير خم « :أذكِّركم هللا يف أهل
()1

الزهد ِّ
ُّ
لإلمام أحمد ص( ،)17فرائد الكالم ص(.)139

()2

اإلسالم َّ
تاريخ ِّ
للذهبي ص(.)271

()3

الراشدون َّ
للذهبي ص(.)271
الخلفاء َّ
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بييت»( ،)1فهم أس-عد الناس ابألخذ هبـذه الوصيَّة ،وتطبيقها ،فيتربؤون من طريق-ة الَّذين

غلوا يف بعض أهل البيت ،غلوا مفرطا ،وطريقة النَّواصب الَّذين يؤذوْنم ،ويبغضوْنم ،فأهل
اإلساءة إِّليهم ٍ
السنَّة متَّفقون على وجوب حمبَّة أهل البيت ،وحترمي إِّيذائهم ،أو ِّ
بقول ،أو
ُّ
فعل( ،)2وهذا الفاروق  -رضي هللا عنه ِّ -
ٍ
السنَّة يف أهل البيت من
يوضح لنا معتقد أهل ُّ
تصرفاته ،ومواقفه معهم.
خلل ُّ
َّب(ﷺ):
 - 1معاملته ألزواج الن ِّ
كان رضي هللا عنه َّ
َلن العطاء ،وكان ل أيكل طريفةا ،ول
يتفقد أزواج الن ِّ
َّب(ﷺ) ،وجيزل َّ

َّب(ﷺ) ،واخر من يبعث إِّليه حفصةِّ ،فإن كان نقصان؛ كان
فاكهةا إِّل جعل منها ألزواج الن ِّ
ِّ ()3
القصة وقعت مع ِّأم املؤمنني زينب بنت جحش
يف
َلن ،فهذه َّ
حقها  .وكان يرسل العطاء َّ

 رضي هللا عنها  :-ملا خرج العطاء أرسل عمر إِّىل ِّأم املؤمنني زينب بنت جحش  -رضيَّ
فلما دخل عليها؛ قالت :غفر هللا لعمر ،غريي من أخوايت كان أقوى
هللا عنها  -ابلَّذي َلاَّ ،
مين .فقالوا :هذا كلُّه لك .قالت :سبحان هللا ! واسترتت منه ٍ
على قسم هذا ِّ
بثوب قالت:

صبُّوه ،واطرحوا عليه ثوابا ،مثَّ قالت لربزة بنت رافع :أدخلي يدك فاقبضي منه قبضةا فاذهب
هبا إِّىل بين ٍ
حَّت بقيت بقيَّة حتت
فلن ،وبين فلن( :من أهل رَحها ،وأيتامها) فقسمته َّ
حق .قالت :فلكم
الثَّوب .فقالت برزة :غفر هللا لك َي أم املؤمنني ! وهللا لقد كان لنا يف هذا ٌّ

ما حتت هذا الثَّوب .قالت :فكشفنا الثَّوب ،فوجدن مخسةا ومثانني درمها .مثَّ رفعت يديها إِّىل

السماء فقالت :اللَّ ُه َّم ل يدركين عطاء لعمر بعد عامي هذا ! فماتت  -رضي هللا عنها -
َّ

()1

القيادة والتَّغيير ص (.)182

()2

ُّ
فن الحكم ص(.)74

()3

الصحابة ،رقم (.)2408
مسلم ،كتاب فضائل َّ
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َّب(ﷺ) حلوق ا به(.)1
فكانت َّأول أزواج الن ِّ
َّب(ﷺ) ما روته ُّأم املؤمنني عائشة  -رضي هللا عنها -
ومن صور إِّكرامه ألزواج الن ِّ
حَّت من الرؤوس ،واألكارع(.)2
تقول :كان عمر بن اخلطَّاب يرسل إِّلينا أبحظائنا َّ
حَّت أكثرن عليه،
عمر يف ِّ
وعندما استأذن أزواج الن ِّ
َلنَّ ،
احلج ،فأىب أن أيذن َّ
َّب(ﷺ) َ
معهن عثمان بن َّ
عفان ،وعبد
لكن بعد العام ،وليس هذا من رأيي ،فأرسل َّ
فقال :سأدن َّ
ايرهن أحد،
أيديهن والخر
الرَحن بن عوف ،وأمرمها أن يسري أحدمها بني
خلفهن ول يس َّ
َّ
َّ
لوهن شعبا ،مثَّ كون على ابب ِّ
عليهن أحد ،مثَّ أمرمها إِّذا
الشعب ل يَد ُخلَ َّن
َّ
ِّفإذا نزلن ،فأنز َّ
معهن أحد إِّل النِّساء(.)3
طفن ابلبيت ل يطوف َّ
علي بن أيب ٍ
طالب  -رضي هللا عنه  -وأولده:
ُّ - 2
كان عمر رضي هللا عنه شديد ِّ
اإلكرام لل رسول هللا(ﷺ) وإِّيثارهم على أبنائه ،وأسرته،
نذكر من ذلك بعض املواقف.
أن عمر قال ل ذات ٍ
علي  -رضي هللا عنه َّ :-
يوم :أي
 -جاء فيما رواه احلسني بن ٍ

ين ! لو جعلت أتتينا ،وتغشان ؟ فجئت يوما وهو ٍ
خال مبعاوية ،وابن عمر ابلباب مل يؤذن
بََُّ
بين مل أرك أتيتنا ؟ قلت :جئت ،وأنت ٍ
خال مبعاوية،
له ،فرجعت ،فلقيين ُ
بعد ،فقالَ :ي َّ
أحق ِّ
ابإلذن من عبد هللا بن عمر ،إََِّّّنا أنت من
فرأيت ابن عمر رجع،
فرجعت .فقال :أنت ُّ
ُ

()1

العقيدة في أهل البيت بين ِّ
اإلفراط والتَّفريط ص(.)59

()2

الزهد ،ص( )166من طريق ٍ
ُّ
مالك ،وإسناده صحي ٌح.

()3

خبر حسن أخرجه ابن ٍ
سعد ( ،)109/8أخبار عمر ص(.)100
ٌ
ٌ
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رؤوسنا ما ترى ! هللاُ ،مثَّ أنتم ،ووضع يده على رأسه(.)1
حممد الباقر عن أبيه علي بن احلسني ،قال :قدم على عمر
وروى ابن سعد عن جعفر بن َّ
ُحلل من اليمن ،فكسا النَّاس ،فراحوا يف احللل ،وهو بني القرب واملنرب جالس ،والنَّاس أيتونه،
فيسلمون عليه ويدعون له ،فخرج احلسن ،واحلسني من بيت ِّأمهما فاطمة  -رضي هللا

عنهما  -يتخطَّيان الناس ،ليس عليهما من تلك احللل شيء ،وعمر ُم َق ِّطب بني عينيه ،مثَّ
قال :وهللا ما هنأ ل ما كسوتكم ! قالواَ :ي أمري املؤمنني ! كسوت رعيتك ،فأحسنت ،قال:
من أجل الغلمني يتخطيَّان النَّاس ،وليس عليهما من ٍ
شيء ،كربت عنهما ،وصغرا عنها ،مثَّ
كتب إِّىل واليه يف اليمن أن ابعث حبلَّتني حلسن ،وحسنيِّ ،
وعجل .فبعث إِّليه حبلَّتني،

فكسامها(.)2
وعن أيب جعف ٍر :أنَّه ملا أراد أن يفرض للنَّاس بعدما فتح هللا عليه ،مجع نسا من
َّب(ﷺ) ،فقال عبد الرَحن بن عوف  -رضي هللا عنه  :-ابدأ بنفسك ،فقال:
أصحاب الن ِّ
ل وهللا ! ابألقرب من رسول هللا(ﷺ) ،ومن بين هاشم رهط رسول هللا(ﷺ) ،وفرض
حَّت انتهى إِّىل بين ِّ
عدي بن كعب ،فكتب َمن
للعبَّاس ،مثَّ ٍ
حَّت واىل بني مخس قبائلَّ ،
لعليَّ ،
شهد بدرا من بين هاشم ،مثَّ من شهد بدرا من بين أميَّة بن عبد مشس ،مثَّ األقرب ،فاألقرب،
ففرض األعطيات َلم ،وفرض للحسن واحلسني ملكاْنما من رسول هللا(ﷺ) (.)3
يقول العلمة شبلي النُّعماين يف كتاب « الفاروق » حول عنوان (رعاية احلقوق واآلداب
مهمات األمور
بني الل واألصحاب) :إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -مل يكن ُّ
يبت برأ ٍي يف َّ
()1

صحيح ،أخرجه ابن سعد (.)303/3
خبر
ٌ
ٌ
َّ
ِّ
الخطاب ص( ،)126الفتح (.)87/4
اإلدارة في عهد عمر بن

()3

المرتضى للنَّدوي ص( )118نقالً عن ِّ
اإلصابة (.)133/1

()2

192

قبل أن يستشري عليا  -رضي هللا عنه  -الَّذي كان يشري عليه ٍ
بغاية من النُّصح ،وداف ٍع من

اإلخلص ،وملا سافر إِّىل بيت املقدس؛ استخلفه يف مجيع شؤون اخللفة على املدينة ،وقد
َّ
علي  -رضي هللا عنهما  -من السيدة
َتثَّل مدى النسجام ،والتَّضامن بينهما حينما َّزوجه ٌّ
ِّأم كلثوم؛ الَّيت كانت بنت فاطمة  -رضي هللا عنها( -)1ومسَّى أحد أولده عمر ،كما مسَّى
أحدهم أاب بك ٍر ،ومسَّى الثَّالث عثمان( ،)2ول ِّ
اإلنسان أبناءه إِّل ِّ
يسمي ِّ
أبحب األمساء ،ومبن
يرى فيهم القدوة املثاليَّة(.)3
األول لعمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -
علي  -رضي هللا عنه  -املستشار َّ
كان ٌّ
الصغرية ،وقد استشاره حني فتح املسلمون بيت
وكان عمر يستشريه يف األمور الكبرية منها ،و َّ

التوجه إِّىل ْناوند ،وقتال الفرس ،وحني أراد
املقدس ،وحني فتحت املدائن ،وعندما أراد عمر ُّ

()4
ِّ
علي -
الروم ،ويف موضوع التَّقومي
أن خيرج لقتال ُّ
اَلجري وغري ذلك من األمور  ،وكان ٌّ
حيب عليا،
رضي هللا عنه  -طيلة حياة عمر مستشارا نصحا لعمر خائفا عليه ،وكان عمر ُّ

مودة ،وحمبَّة ،وثقة متبادلة ،ومع ذلك أيىب أنس إِّل أن ِّ
ويقصوا
وكانت بينهما َّ
يزوروا التَّاريخُّ ،

بعض ِّ
الرواَيت؛ الَّيت تناسب أمزجتهم ،ومشارهبمِّ ،
الراشدين عبارة
ليصوروا لنا فرتة اخللفاء َّ
كل و ٍ
عنَّ :
احد منهم كان يرتبَّص ابلخر َّ
كل أمورهم كانت ِّري
الدوائر،
َّ
لينقض عليه ،و ُّ
أن َّ
وراء الكواليس(.)5
الدكتور البوطي :إِّ َّن من أبرز ما يلحظه ِّ
يقول ُّ
املتأمل يف خلفة عمر ذلك التَّعاون
()1

السابق نفسه ص( )118نقالً عن ِّ
اإلصابة (.)106/1
المصدر َّ

()2

المرتضى للنَّدوي ص(.)119

()3

المرتضى للنَّدوي ص(.)119

()4
()5

البداية و ِّ
النهاية (.)332 ،331/7
المرتضى للنَّدوي ص(.)119
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األول لعمر
الصايف بني عمرٍ ،
املتميِّز َّ
علي هو املستشار َّ
وعلي  -رضي هللا عنهما  -فقد كان ٌّ
علي على عمر رأَيا إِّل و َّاِّه عمر إِّىل تنفيذه عن
يف سائر القضاَي ،واملشكلت ،وما اقرتح ٌّ

علي؛ فقد كان ميحضه النُّصح يف
علي؛ َللك عمرَّ ،أما ٌّ
قناعة ،وحسبُك يف ذلك قوله :لول ٌّ

أن عمر (استشاره يف أن يذهب بنفسه على رأس ٍ
ِّ
كل شؤونه وأحواله ،وقد رأيتَّ :
جيش
لقتال الفرس ،فنصحه نصيحة ِّ
احملب له ،الغيور عليه ،والضَّنني به أل يذهب ،وأن يدير رحى
احلرب مبن دونه من العرب ،وهو يف مكانهَّ ،
وحذره من أنَّه إِّذا ذهب ،فلسوف ينشأ وراءه

من الثَّغرات ما هو أخطر من ِّ
أن رسول هللا(ﷺ) أعلنَّ :
العدو الَّذي سيواجهه .أرأيت لو َّ
أن
لعلي أن يعرض عن أمر رسول هللا(ﷺ) هذا ،وأن يؤيد
اخللفة من بعده لعلي ،أفكان ٍ
املستلبني ِّ
للصحابة -
حلقه بل لواجبه يف اخللفة مبثل هذا التعاون املخلص البنَّاء ؟ بل أفكان َّ

املتصور أن ُجي ِّمعوا
رضوان هللا عليهم  -كلِّهم أن يضيِّعوا أمر رسول هللا(ﷺ) ؟ بل أفكان من َّ
علي  -رضوان هللا عليه  -على ذلك ؟ مث يقول بعد ذلك بقليل :بوسعنا أن
ويف مقدمتهم ٌّ
بكل ٍ
نعلم إذاِّ ،
بداهةَّ :
أن املسلمني إِّىل هذا العهد ْ -ناية عهد عمر  -بل إِّىل ْناية عهد
ٍ
علي كانوا مجاعةا واحدةا ،ومل يكن يف ذهن ٍ
إشكال بشأن اخللفة ،أو
أي
ٍ
أي من املسلمني ُّ

أحق هبا) (.)1
بشأن من هو ُّ
 - 3اخللف بني العبَّاس ،وعلي  -رضي هللا عنهما  -يف يفء رسول هللا(ﷺ) من بين
النَّضري:
قال مالك بن أوس :بينما أن جالس يف أهلي حني متع( )2النَّهار؛ إِّذا رسول عمر بن
حَّت أدخل على عمرِّ ،فإذا هو
اخلطاب أيتيين ،فقال :أجب أمري املؤمنني ،فانطلقت معه َّ
()1
()2

ٍ
أمين للخلفاء الرَّاشدين؛ محمد الحاجي ص(.)99
طالب
علي بن أبي
ُّ
مستشار ٌ
ٌ

السابق نفسه ص(.)138
المصدر َّ
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جالس على رمال( )1سري ٍر ليس بينه وبينه فراش ،متكأى على وسادة من أدم ،فسلمت عليه،
مث جلست ،فقال :إِّنَّه قدم علينا من قومك أهل ٍ
برضخ ،فاقبضه،
أبيات ،وقد أمرت فيهم ٍ
فاقسمه بينهم ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! لو أمرت به غريي ،قال :اقبضه أيُّها املرء ! فبينا أن
جالس عنده أاته ِّ
الزبري،
الرَحن بن عوف ،و ُّ
حاجبه يرفأ ،فقال :هل لك يف عثمان ،وعبد َّ
وسعد بن أيب وقَّاص ،يستأذنون ؟ قال :نعم ،فأذن َلم ،فدخلوا ،فسلَّموا ،وجلسوا ،مثَّ جلس

ٍ
وعباس ؟ قال :نعم .فأذن َلما ،فدخل فسلَّما ،فجلسا،
علي،
يرفأ يسريا ،مثَّ قال :لك يف ٍ
فقال عباسَ( :ي أمري املؤمنني ! اقض بيين وبني هذا) .ومها خيتصمان فيما أفاء هللا على
الرهط  -عثمان وأصحابه َ :-ي أمري املؤمنني ! اقض
رسوله(ﷺ) من مال بين النَّضري ،فقال َّ

()2
السماء،
بينهما ،وأرح أحدمها من الخر .قال عمر :تيدكم  ،أنشدكم ابهلل الذي إبِّذنه تقوم َّ

واألرض :هل تعلمونَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) قال « :ل نورث ،ما تركنا صدقة » يريد رسول
ط :قد قال ذلك.
الره ُ
هللا(ﷺ) نفسه ؟ قال َّ
علي ،وعبَّ ٍ
اس ،فقال :أنشدكما ابهلل أتعلمان َّ
أن رسول هللا(ﷺ) قد قال
فأقبل عمر على ٍ
ذلك ؟ قال :قد قال ذلك ،قال عمرِّ :فإِّين ِّ
خص
أحدثكم عن هذا األمر :إِّ َّن هللا قد َّ

ٍ
اَّللُ َعلَى َر ُسولِِّّه ِّمنـ ُهم
رسوله(ﷺ) يف هذا الفيء
بشيء مل يعطه أحدا غريه ،مثَّ قرأَ ﴿ :وَما أَفَاءَ َّ
فَما أَوجفتُم َعلَي ِّه ِّمن َخي ٍل ولَ ِّرَك ٍ
اَّللُ َعلَى ُك ِّل
ط ُر ُسلَهُ َعلَى َمن يَ َشاءُ َو َّ
اب َولَ ِّك َّن َّ
اَّللَ يُ َسلِّ ُ
َ َ
َ
َشي ٍء قَ ِّدير﴾ [احلشر .]6 :فكانت هذه خالصةا لرسول هللا(ﷺ) ،ووهللا ما احتازها دونكم !
حَّت بقي منها هذا املال ،فكان رسول
ول استأثر هبا عليكم ،قد أعطاكموها ،وبثها فيكمَّ ،
هللا(ﷺ) ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا املال ،مثَّ أيخذ ما بقي ،فيجعله جمعل مال هللا،
()1

فقه ِّ
السيرة َّ
النبويَّة ص(.)529

()2

متع النهار :ارتفع قبل الزوال.
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فعمل رسول هللا(ﷺ) بذلك حياته ،أنشدكم ابهلل هل تعلمون ذلك ؟ قالوا :نعم ! مثَّ قال
ٍ
وعباس :أنشدكما ابهلل ،هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر :مثَّ توَف هللا نبيَّه(ﷺ) ،فقال أبو
لعلي،
ٍ
ول رسول هللا(ﷺ) ،فقبضها أبو بكر ،فعمل فيها مبا عمل رسول هللا(ﷺ) ،وهللا
بكر :أن ُّ

ابر راشد اتبع ِّ
للحق ،مثَّ َّ
ول أيب بك ٍر،
يعلم إِّنَّه فيها لصادق ٌّ
توَف هللا أاب بك ٍر ،فكنت أن َّ
فقبضتها سنتني من إِّماريت أعمل فيها مبا عمل رسول هللا(ﷺ) ،وما عمل فيها أبو بكر ،وهللا

ابر راشد اتبع ِّ
للحق ،مثَّ جئتماين تكلِّماين ،وَكلِّ َمتُ ُكما واحدة ،وأمركما
يعلم ِّأين فيها لصادق ٌّ
واحد ،جئتين َي عبَّاس ! تسألين نصيبك من ابن أخيك ،وجاءين هذا « يريد عليَّا » يريد
نصيب امرأته من أبيها ،فقلت لكما :إِّ َّن رسول هللا(ﷺ) قال « :ل نورث ما تركناه صدقة

» .فل َّما بدا ل أن أدفعه إِّليكما قلت :إن شئتما دفعتها إليكما على َّ
أن عليكما عهد هللا،
وميثاقه لتعملن فيها مبا عمل فيها رسول هللا(ﷺ) ،وما عمل أبو بكر ،ومبا عملت فيها منذ
وليتها ،فقلتما :ادفعها إِّلينا ،فبذلك دفعتها إِّليكما ،فأنشدكم ابهلل هل دفعتها إِّليهما بذلك ؟
علي وعبَّ ٍ
اس ،فقال :أنشدكما ابهلل هل دفعتها إليكما بذلك؟
الرهط :نعم ! مثَّ أَقبل على ٍ
قال َّ

قال :نعم ! قال :فتلتمسان ِّ
السماء ،واألرض !
مين قضاءا غري ذلك ،فوهللا الذي إبِّذنه تقوم َّ
لِّ ،فإِّين أكفيكماها(.)1
ل أقضي فيها قضاءا غري ذلكِّ ،فإن عجزَتا عنها ،فادفعاها إِّ َّ
 - 4احرتام عمر للعبَّاس وابنه عبد هللا رضي هللا عنهم:
عامةا فضل العباس بن عبد املطلب ِّ
عم رسول
لألمة َّ
َّبني الفاروق  -رضي هللا عنه َّ -
هللا(ﷺ) ،ومدى احرتامه ،وتواضعه ،ومعرفته ِّ
الرمادة،
حلقه ،وذلك عندما استسقى به يف عام َّ

كما سيأيت إبِّذن هللا تعاىل ،بل قد أقسم عمر  -رضي هللا عنه  -للعباس كما تقدَّمَّ :
أن
()1

بالسعف ،ولم يكن.
السرير قد نسج وجهه َّ
المرادَّ :أنه كان َّ
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أحب إليه من إِّسلم أبيه لو أسلم؛ َّ
أحب إىل رسول هللا(ﷺ) (.)1
ألن إسلم العبَّاس ُّ
إِّسلمه ُّ
ومن احملبَّة الَّيت كان يكنُّها عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -لبن ِّ
عم رسول هللا(ﷺ) عبد

الصحابة من مشيخة بدر
هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أنَّه كان يدخله يف جملس كبار َّ
 رضي هللا عنهم  -وقد كان َلم أبناء يف سنِّه ،ومل حيظ هبذا التَّكرمي سواه ،ويف هذا بيانالبخاري إبِّسناده
لفضيلته ،ومكانته العلميَّة لدى الفاروق رضي هللا عنهم أمجعني .فقد روى
ُّ

إِّىل ابن ٍ
عباس ،قال :كان عمر يدخلين مع أشياخ بد ٍر ،فقال بعضهم :مل تدخل هذا الفَّت
معنا ،ولنا أبناء مثله ؟ فقال :إنَّه ُمَّن قد علمته ،فدعاهم ذات ٍ
يوم ،ودعاين معهم ،قال :وما
ُ
رأيته دعاين ٍ
يومئذ إِّل لرييهم ِّ
اَّللِّ َوال َفت ُح 
مين ،فقال :ما تقولون يف﴿ :إِّذَا َجاءَ نَصُر َّ
ين َِّّ
َّاس يَد ُخلُو َن ِّيف ِّد ِّ
السورة ،فقال بعضهم:
اجا﴾ [النصر ]2 - 1 :حَّت ختم ُّ
َوَرأَي َ
اَّلل أَفـ َو ا
ت الن َ
ل ندري ،أو مل يقل بعضهم شيئا ،فقال لَ :ي بن العباس ! أكذلك تقول ؟ قلت :ل !
قال :فما تقول ؟ قلت :هو أجل رسول هللا(ﷺ) أعلمه هللا له م َّكة فذلك علمة أجلك قال
ِّ
﴿إِّ َذا جاء نَصر َِّّ
ك َواستَـغ ِّفرهُ إِّنَّهُ َكا َن تَـ َّو اااب﴾ :ما أعلم منها إِّل
اَّلل َوال َفت ُح  فَ َسبِّح ِّحبَمد َربِّ َ
ََ ُ

ما تعلم(.)2

الصحابة من طريق زيد بن أسلم،
قال احلافظ ابن حجر :وأخرج
البغوي( ،)3يف معجم َّ
ُّ
عباس ِّ
عن ابن عمر قال :كان عمر يدعو ابن ٍ
ويقربه ،ويقول :إِِّّين رأيت رسول هللا(ﷺ)
هم ِّفقهه يف ِّ
الدين وعلِّمه التأويل »( .)4ففعل عمر -
دعاك يوما ،فمسح رأسك وقال « :اللَّ َّ

رضي هللا عنه  -هذا تقريرا جلللة قدر ابن ٍ
عباس ،وبيانا لكبري منزلته يف العلم ،والفهم.
()1

التيدِّ :
الرفق ،يقال :تيدك هذا ،أي اتَِّّئ ْد.

()2

رواه البخارُّي كتاب فرض الخمس رقم ( ،)3094ومسلم ،رقم ( )1757و َّ
اللفظ للبخاري.
ٌ
العقيدة في أهل البيت بين ِّ
اإلفراط ،والتَّفريط ص(.)210

()4

البخارُّي ،رقم (.)4294

()3
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وقد ذكر احلافظ ابن كثريَّ :
أن عمر  -رضي هللا عنه  -كان يقول :نعم ترمجان القران
السؤول ،والقلب
عبد هللا بن عباس ! وكان يقول إِّذا أقبل :جاء فَّت الكهول ،وذو اللسان َّ
العقول(.)1
الود متبادلا بني عمر وبني أهل بيت رسول هللا(ﷺ).
احلب ،و ُّ
لقد كان ُّ

***

()1

العقيدة في أهل البيت بين ِّ
اإلفراط ،والتَّفريط ص(.)210
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املبحث الثَّالث

حياة عمر يف اجملتمع واهتمامه بنظام احلِ ْسبَة
أولا :حياة عمر يف اجملتمع:
كانت حياة عمر  -رضي هللا عنه  -يف اجملتمع تطبيقا حيا لكتاب هللا ،وسنَّة رسوله(ﷺ) ومن
اإلسلم ِّ
خلل مواقفه املتنوعة نرى ِّ
متجسدا يف سريته ،وإِّليك بعض هذه املواقف:

 - 1عمر  -رضي هللا عنه  -ورعايته لنساء اجملتمع:
َلن
يهتم بنساء املسلمني ،وبناهتم ،وعجائزهم ،ويعطي َّ
كان عمر  -رضي هللا عنه ُّ -
عليهن ،ويرعى شؤون األسر الَّيت غاب عنها رجاَلا
عنهن ما يقع من الظُّلم
َّ
حقوقهن ،ويرفع َّ
َّ
حَّت قال قولته املشهورة :وهللا لئن
ليهن َّ
يف اجلهاد ،وحيرص على إِّيصال حقوق األرامل إِّ َّ
ألدعن أرامل أهل العراق ل حيتجن إِّىل ٍ
أحد بعدي أبدا( ،)1وهذه بعض املشاهد
سلَّمين هللا
َّ
َ
ٍ
أبحرف من نوٍر:
الزمن
الَّيت كتبت على صفحات َّ
 ثكلتك ُّأمك ..عثر ِّات عمر تُـتـَّبَع ؟
خرج عمر  -رضي هللا عنه  -يف سواد الليل فراه طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنهما
فلما أصبح طلحة ذهب إِّىل ذلك البيتِّ ،فإذا
 -فذهب عمر فدخل بيتا ،مثَّ دخل بيتا اخرَّ ،

الرجل أيتيك ؟ قالت :إِّنَّه يتعهدين منذ كذا
بعجوٍز عمياء مقعدة ،فقال َلا :ما ابل هذا َّ
ِّ
وكذا ،أيتيين مبا يصلحين وخيرج ِّ
ت-
عين األذى ! فقال طلحة :ثكلتك ُّأمك ! عثرات عمر تَ َ
()1

فتح الباري (.)170/1
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بَّع( )1؟
إِّ َّن الهتمام بضعفاء اجملتمع من عوامل النَّصر ،ومن القرابت العظيمة؛ الَّيت يـُتَـ َقَّرب هبا
اإلسلميَّةَّ ،
وحكام الشعوب ِّ
إِّىل املوىل  -عز وجل  -فينبغي لقادة احلركات ِّ
أئمة
اإلسلميَّة ،و َّ
املساجد ،وأبناء املسلمني أن يعتنوا هبذا اجلانب ِّ
اإلنساين يف جمتمعاهتم ،ويعطوه َّ
حقه.
 هذه امرأة مسع هللا شكواها من فوق سبع مسوات:خرج عمر رضي هللا عنه من املسجد ومعه اجلارود العبدي؛ ِّفإذا امرأة برزت على ظهر
فردت عليه السلم ،وقالتَ :ي عمر ! عهدتك وأنت
الطَّريق ،فسلَّم عليها عمر بن اخلطَّابَّ ،
األَيم َّ ِّ
تسمى عمريا يف سوق عكاظ تذعر ِّ
مر ،ومل
الصبيان بعصاك ،فلم تذهب َّ
َّ ُ َ
حَّت ُمسيت عُ َ
الرعية ،واعلم :أنَّه من خاف الوعيد؛
تذهب األَيم َّ
حَّت ُِّمسيت أمري املؤمنني ،فاتَّق هللا يف َّ

ِّ
أكثرت أيَّتها املرأة على أمري
قرب عليه البعيد ،ومن خاف املوت؛ خشي الفوت .فقال اجلارود:
املؤمنني ! فقال عمر :دعها ،أما تعرف هذه ؟ هذه هي خولة بنت ثعلبة الَّيت مسع هللا قوَلا من فوق
سبع مسو ٍ
أحق أن يسمع َلا(.)2
ات ،فعمر ُّ
وجاء يف رو ٍ
الصلة ،مثَّ أرجع إِّليها(.)3
اية :فوهللا ! لو َّأْنا وقفت إِّىل اللَّيل ما فارقتها إِّل إِّىل َّ

ِّ
وجاء يف رو ٍ
ك ِّيف
اية :هذه خولة الَّيت أنزل هللا فيها﴿ :قَد َِّمس َع َّ
اَّللُ قَـوَل الَِّّيت َُِّادلُ َ
َزوِّج َها﴾ [اجملادلة.)4( ]1 :
()1

البداية و ِّ
النهاية (.)303/8

()2

َّ
الخطاب ص(.)373
صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن

()3

الصواب ( )356/1فيه ضعف ِّإلعضاله.
أخبار عمر ص( ،)344محض َّ

()4

َّ
الخطاب.
الصواب ( ،)777/3ضعيف النقطاعه بين قتادة ،وعمر بن
محض َّ
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 مرحبا ٍبنسب قريب:
عن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،قال :خرجت مع عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -إِّىل
ُّ
مر امرأة شابة ،فقالتَ :ي أمري املؤمنني ! هلك زوجي ،وترك صبيةا
السوق ،فلحقت ع َ
صغارا؛ وهللا ما يُنضجون ُكراعا ! ول َلم زرع ،ول ضرع ،وخشيت أن أتكلهم الضَّبُع ،وأن
َّب(ﷺ) .فوقف معها عمر،
بنت ُخفاف بن إِّمياء الغفاري( ،)1وقد شهد أيب احلديبية مع الن ِّ
ٍ
بنسب قريب ،مثَّ انصرف إِّىل بع ٍري ظه ٍري( ،)2كان مربوطا يف الدَّار،
ومل ميض ،وقال :مرحبا
فحمل عليه غرارتني( )3مألمها طعام ا ،وجعل بينهما نفقةا ،وثياابا ،مثَّ نوَلا خبطامه ،مثَّ قال:
حَّت أيتيكم هللا خبري .فقال رجلَ :ي أمري املؤمنني ! أكثرت َلا .فقال عمر:
اقتاديه فلن يفىن َّ

ثكلتك أمك ! وهللا إِِّّين ألرى أاب هذه ،وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه( ،)4مثَّ
أصبحنا نستفيء ُسهماننا فيه(.)5
لكل َمن قدَّم ِّ
وهذا دليل على وفاء الفاروق ِّ
لإلسلم شيئا ،ولو كان صغريا ..وَي له من
ٍ
وفاء حنن يف ِّ
الزمان الَّذي يكاد ينعدم فيه الوفاء عند كث ٍري من
أشد احلاجة إِّليه يف هذا َّ
النَّاس(.)6

()1

َّ
الدارمي ،الرُّد على الجهمية ص(.)45

()2

للعلي الغفار َّ
للذهبي ص(.)63
العلو
ِّ
ُّ

()3

ِّإمام بني غفار ،وخطيبهم ،شهد الحديبية ،توفي في خالفة عمر.

()4
()5

قوي َّ
الظهر معىد للحاجة.
بعير ظهير :أي ُّ
ٌ
الغ اررة :الجوالق واحدة الغرائر.

()6

لفظ البخاري :ففتحناه.
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ألم كلثوم بنت ِّ
 ِّخطبته ِّالص ِّديق:
تقدَّم عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -إىل عائشة ِّأم املؤمنني  -رضي هللا عنها -
فردت عليها :ل حاجة ل يف
الصغرى َّأم كلثوم ،وحدَّثت عائشة أختهاَّ ،
خيطب منها أختها ُّ

ذلك ،فقالت َلا :أترغبني عن أمري املؤمنني ؟ قالت :نعم ! إِّنَّه خشن العيش ،شديد على
النِّساء .فأرسلت عائشة إِّىل عمرو بن العاص ،فأخربته ،فقالَ :ي َّأم املؤمنني ! ل تراعي ،أن
أكفيك هذا األمر.
مثَّ مضى إِّىل عمر ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! بلغين خرب أعيذك ابهلل منه ! قال :ما هو ؟
قال :خطبت َّأم كثلوم بنت أيب بك ٍر ؟ قال :نعم ،أفرغبت يب عنها ،أم رغبت هبا عين ؟ قال:
ل هذا ،ول ذاك ،لكنَّها َح َدثَة نشأت يف كنف ِّأم املؤمنني عائشة يف ل ٍ
نيٍ ،
ورفق ،وفيك
نردك عن ٍ
خلق من أخلقك ،فكيف هبا إِّن خالفتك يف
غلظة ،وحنن ْنابُك ،وما نقدر أن َّ
ٍ
حيق لك .قال عمر :فكيف
شيء ،فسطوت هبا ؟ كنت قد خلفت أاب بك ٍر يف ولده بغري ما ُّ
بعائشة ،وقد كلَّمتها ؟ قال :أن أكفيك عائشة َي أمري املؤمنني ! (.)1
ويف رو ٍ
ايةَّ :
أن عمرو بن العاص قالَ :ي أمري املؤمنني ! لو ضممت إِّليك امرأ اة ؟ قال
عمر :عسى أن يكون ذلك يف َّأَيمك هذه.
قال عمرو :ومن ذكر أمري املؤمنني ؟ قال عمرَّ :أم كلثوم بنت أيب بك ٍر .قال عمرو:
مالك وللجارية تنعي إليك أابها بكرةا وعشي ا ،قال عمر :أعائشة أمرتك هبذا ؟ قال عمرو:
نعم ،فرتكها ،وتزوجها طلحة بن عبيد هللا(.)2
()1

البخارُّي :كتاب المغازي رقم (.)4161

()2

أصحاب الرَّسول محمود المصري (.)177/1
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الزواج من عظيم قومها ،وهنا يتقدَّم أمري
من األماين احللوة الَّيت تداعب خيال الفتيات َّ
املؤمنني خاطبا غري امر ،ول مكرهٍ ،ويف َتام ِّ
احلريَّة والتَّصميم ترفض الفتاة أمري املؤمنني رفضا

ضائق ،ول ِّ
حانق ،ول ٍ
ابلرفض ،فيعدل ،ويقلع غري ٍ
مهد ٍد ،ول
مسبَّب ا ،ويبلَّغ أمري املؤمنني َّ
ِّ
متوع ٍد؛ ألنَّه يعلمَّ :
الزواج مبن ل تريد ،ولقد كان عمرو ابرعا
أن اإلسلم ل يرغم الفتاة على َّ
الرفض ،كما كان عمر ملاحا يف معرفة مصدره رغم دقَّة عمرو يف
يف لباقة مدخله بتبليغ َّ
َّ
التَّعبري( ،)1بل إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -يقف جبانب الفتيات يف ِّ
هن يف املوافقة على
حق َّ

ْنن حيبب ما
الرجل القبيحِّ ،فإ َّ
من يتقدَّم إِّ َّ
ليهن ،حيث يقول :ل تكرهوا فتياتكم على َّ
حتبُّون(.)2
 رجل يكلِّم امرأةا يف الطريق:بينما عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -مير يف الطَّريقِّ ،فإذا هو ٍ
برجل يكلِّم امرأ اة،
فعله ِّ
ابلد َّرة ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إََِّّّنا هي امرأيت ! فقال له :فلم تقف مع زوجتك يف
الطَّريق ِّ
تعرضان املسلمني غيبتكما ؟ فقالَ :ي أمري املؤمنني ! الن قد دخلنا املدينة ،وحنن
نتشاور أين ننزل ،فدفع إِّليه ِّ
اقتص ِّ
مين َي عبد هللا ! فقال :هي لك َي أمري
الد َّرة وقالَّ :
اقتص ! فقال بعد ثلث :هي هلل ،قال :هلل لك فيها(.)3
املؤمنني ،فقال :خذ و َّ
 امرأة تشتكي إىل عمر من زوجها:جاءت امرأة إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -فقالتَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن زوجي قد كثر
()1

الفاروق عمر َّ
للشرقاوي ص(.)211 ،210

()2

شهيد المحراب ص(.)204

()3

السابق نفسه ص(.)205
المصدر َّ
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وقل خريه ! قال َلا عمر :ومن زوجك ؟ قالت :أبو سلمة .قال :فعرفه عمر  -رضي
ُّ
شرهَّ ،
هللا عنه ِّ -فإذا رجل له صحبة ،فقال َلا عمر :ما نعلم من زوجك إِّل خريا ،مثَّ قال ٍ
لرجل

عنده :ما تقول أنت ؟ فقالَ :ي أمري املؤمنني ل نعلم إِّل ذلك ،فأرسل إِّىل زوجها ،وأمرها

الرجل مع زوجها ،فقال له عمر :أتعرف هذه ؟
فقعدت خلف ظهره ،فلم يلبث أن جاء َّ
قال :ومن هذه َي أمري املؤمنني ؟! قال :هذه امرأتُك ،قال :وتقول ماذا ؟ قال :تزعم أنَّه كثر
شرك ،وقل خريك .قال :بئسما قالت َي أمري املؤمنني ! وهللا إِّ َّْنا ألكثر نسائها كسواة،
ُّ
وأكثرها رفاهية بيت ،ولكن بعلها بَكيء( ،)1فقال :ما تقولني ؟ قالت :صدق.
فأخذ ِّ
الد َّرة فقام إِّليها ،فتناوَلا ،وهو يقولَ :ي عدوة نفسها ! أفنيت شبابه ،وأكلت
املرة ،وهللا
ماله ،مثَّ أنشأت تشنِّني عليه ما ليس فيه .فقالتَ :ي أمري املؤمنني ! أقلين يف هذه َّ

ل تراين يف هذا املقعد أبدا ! فدعا أبثواب ٍ
ثلثة ،فقال َلا :اتقي هللا ،وأحسين صحبة هذا
الشَّيخ ! مثَّ أقبل عليه ،فقال :ل مينعك ما رأيتين صنعت هبا أن حتسن صحبتها .قال :أفعل

الراوي :كأين أنظر إِّليها أخذت األثواب منطلقةا.
َي أمري املؤمنني ! قال َّ

مثَّ إِِّّين مسعت عمر  -رضي هللا عنه  -يقول :مسعت رسول هللا(ﷺ) يقول « :خري َّأميت

القرن الَّذي أن فيه ،مثَّ الذين يلونه ،مثَّ الذين يلونه ،مثَّ جييء قوم تسبق شهادهتم أمياْنم،
يشهدون قبل أن يستشهدواَ ،لم يف أسواقهم لغط »(.)2
 ِّملَ تطلِّقها ؟ قال :ل أحبُّها:قال عمر  -رضي هللا عنه ٍ -
هم بطلق امرأته :مل تطلقها ؟ قال :ل أحبُّها ،فقال
لرجل َّ
()1

عيون األخبار ( ،)11/4فرائد الكالم ص(.)141

()2

الرياض َّ
أخبار عمر ص( )190نقالً عن ِّ
النضرة.
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كل البيوت بُنيت على ِّ
احلب؟ فأين ِّ
التذمم()1؟
الرعاية ،و ُّ
عمر :أو ُّ
 رزق أولد اخلنساء:عندما استشهد أبناء اخلنساء األربعة يف القادسيَّة ،وبلغ عمر رضي هللا عنه اخلرب؛ قال:
حَّت تقبض .فلم تزل أتخذ عن ِّ
كل
أعطوا اخلنساء أرزاق أولدها األربعة ،وأجروا عليها ذلك َّ
و ٍ
حَّت قبضت(.)2
احد منهم مئيت دره ٍم َّ
 هند بنت عتبة تقرتض من بيت املال ،وتتاجر:عم خالد بن الوليد ،وكان من اجلاهليَّة،
كان زوجها قبل أيب سفيان حفص بن املغرية ُّ
وكانت هند من أحسن نساء قر ٍ
أعقلهن ،مثَّ إِّن أاب سفيان طلَّقها يف اخر األمر،
يش ،و َّ

فاستقرضت من عمر من بيت املال أربعة الف درهم ،فخرجت إِّىل بلد كلب ،فاشرتت،
وابعت ،وأتت ابنها معاوية وهو أمري على الشَّام لعمر ،فقالت :أي بين ! إِّنَّه عمر ،وإََِّّّنا
يعمل هلل(.)3
الراشدي كانت َلا مكانتها ،فقد رفع ِّ
اإلسلم مكانتها ،فنراها
إِّ َّن املرأة يف العصر َّ
فالسيِّدة
شاركت يف العصر َّ
الراشدي خبوض العديد من اجملالت الفكريَّة ،واألدبيَّة ،والتِّجاريةَّ ،

عائشة ،و ُّأم سلمة ،وحبيبة بنت ِّأم حبيبة ،وأروى بنت كريز بن عبد مشس ،وأمساء بنت سلمة
وغريهن أجدن قول ِّ
الشعر ،كاخلنساء،
التَّميميَّة برعن يف احلديث ،والفقه ،واألدب ،والفتيا،
َّ

()1

الناقة و َّ
الشاة ِّإذا قل لبنهاَّ ،
بكيء ،وبكيئةَّ :
وكأنه يعني :أن زوجها ال يستطيع الجماع.

()2

َّ
الصوت والجلبة ،مجمع َّ
ثقات.
اللغطَّ :
الزوائد ( )91/10رجاله ٌ

()3

البيان والتَّبيين ( ،)101/2فرائد الكالم ص(.)113
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()1
حيس،
وهند بنت عتبة  ،وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يعرف للمرأة فضلها ،و َّأْنا خملوق ُّ
ويشعر ،وينظرِّ ،
ويفكر ،وأنَّه كما كان يستشري ِّ
الرجال؛ فقد كان يستشري النِّساء ،فقد كان

ِّ
يقدم ِّ
حَّت تبحث عنه يف
الرأي ،فماذا بقي بعد ذلك للمرأة َّ
الشفاء بنت عبد هللا العدويَّة يف َّ
غري ِّ
اإلسلم إِّذا كان أمري املؤمنني يستشريها يف أعمال َّ
الدولة ،ويرضى رأيها(.)2

وكان  -رضي هللا عنه  -يعترب نفسه أاب العيال ،فيمشي إىل املغيبات اللَّوايت غاب
أيتكن تريد أن تشرتي شيئا ؟ فِّإِّين
ألكن حاجة ؟ و َّ
اهبن ،ويقولَّ :
اجهن ،فيقف على أبو َّ
أزو َّ
أكره أن ختدعن يف البيع و ِّ
السوق ووراءه من جواري
الشراء ،فريسلن معه جبواريهن فيدخل ُّ
ائجهن ،ومن ليس عندها شيء اشرتى َلا من
النِّساء
َلن حو َّ
وغلماْنن ما ل حيصى ،فيشرتي َّ
َّ
اجهن ،ويقول:
الرسول من بعض الثُّغور
َلن بكتب أزو َّ
يتبعهن بنفسه يف مناز َّ
َّ
عنده ،وإِّذا قدم َّ

عندكن من يقرأ ،وإِّل فاقربن
أننت يف بلد رسول هللا(ﷺ) ،إِّن كان
اجكن يف سبيل هللا ،و َّ
َّ
أزو َّ
الرسول خيرج يوم كذا ،وكذا فاكتب حَّت نبعث
من األبواب َّ
حَّت أقرأ َّ
لكن ،مثَّ يقولَّ :
بكتبكن ،مثَّ يدور عليهن ابلقراطيس و َّ
حَّت
الدواة :هذه دواة ،وقرطاس فادنني من األبواب َّ
َّ
اجهن(.)3
كتبهن ،فيبعث هبا إِّىل أزو َّ
مير إِّىل املغيبات فيأخذ َّ
أكتب َّ
لكن ،و ُّ
للرعية:
 - 2حفظ سوابق اخلري َّ
كان  -رضي هللا عنه  -حيفظ سوابق اخلري للمسلمني ،وكان لديه ميزان دقيق يف تقييم
ِّ
الرجل ،ولكن من َّأدى األمانة ،وكف
الرجال ،فقد قال رضي هللا عنه :ل يعجبنَّكم طنطنة َّ
()1

الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة في َّ
اإلسالميَّة ،د .سليمان ال كمال (.)764/2

()2

تاريخ اإلسالم :عهد الخلفاء الرَّاشدين ص(.)299 ،298

()3

تطور تاريخ العرب ِّ
السياسي والحضاري ،د .فاطمة َّ
الشامي ص(.)175
ُّ
206

الرجل( ،)1وكان رضي هللا عنه يقول :ل تنظروا إِّىل صلة امرأ ٍى ،ول
عن أعراض النَّاس ،فهو َّ

صيامه ،ولكن انظروا إِّىل عقله ،وصدقه .ويقول :إِِّّين ل أخاف عليكم أحد رجلني :مؤمنا قد

يتعوذ ِّ
تبني إميانه ،وكافرا قد تبني كفره ،ول ِّ
ابإلميان ،ويعمل لغريه.
كين أخاف عليكم منافقا َّ
وسأل عمر عن ٍ
رجل شهد عنده بشهادةٍ ،وأراد أن يعرف هل له َمن يزكِّيه ،فقال له رجل:
إِِّّين أشهد له ،وأزكيه َي أمري املؤمنني ! فقال عمر :أأنت جاره يف مسكنه ؟ قال :ل ! قال:
أعاشرته يوم ا ،فعرفت حقيقة أمره ؟ قال :ل ! قال :أسافرت يوم ا معهِّ ،فإ َّن السفر والغرتاب
حمك للرجال ؟ قال :ل ! قال عمر :لعلَّك رأيته يف املسجد قائما قاعدا يصلِّي ؟ قال :نعم !
ٌّ
قال :اذهب ،فأنت ل تعرفه(.)2
وقد حظي جمموعة من املسلمني ابلثَّناء ،والتَّقدير من عمر  -رضي هللا عنه  -بفضل
توفيق هللا َلم لألعمال اجمليدة خلدمة ِّ
اإلسلم ،وهذه بعض املواقف الدَّالَّة على ذلك:
 امنت إِّذ كفروا ،وأقبلت إِّذ أدبروا ،ووفَّيت إِّذ غدروا:عدي بن ٍ
حامت ،قال :أتيت عمر بن اخلطاب يف ٍ
عن ِّ
أنس من قومي ،فجعل يفرض
عين ،قال :فاستقبلتُه ،فأعرض ِّ
للرجل من طيِّأ ٍى يف ألفني ،ويعرض ِّ
عين ،مثَّ أتيته يف حيال
َّ
وجهه ،فأعرض ِّ
حَّت استلقى على قفاه ،مثَّ
عين ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! أتعرفين ؟ فضحك َّ

أقبلت إذ أدبروا ،ووفَّيت إِّذ غدروا ،وإِّ َّن أول
امنت إِّذ كفروا ،و َ
قال :نعم ،وهللا إِِّّين ألعرفك ! َ
ٍ
صدقة بيَّضت وجه رسول هللا(ﷺ) ووجوه أصحابه صدقة طيِّأ ٍى ،جئت هبا إِّىل رسول
هللا(ﷺ) ( .)3مثَّ أخذ يعتذر ،مثَّ قال :إََِّّّنا فرضت ٍ
لقوم أجحفت هبم الفاقة ،وهم سادة

()1

شهيد المحراب ص(.)205

()2

أخبار عمر ص( ،)339سراج الملوك ص(.)109

()3

محمد الخزندار ص(.)164
فقه االئتالف :محمود َّ
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عشائرهم ملا ينوهبم من احلقوق(.)1
وجاء يف رو ٍ
عدي :فل أابل إِّذا(! )2
اية :فقال ٌّ
حق على ِّ
كل مسل ٍم أن يـُ َقبِّل رأس عبد هللا بن حذافة ،وأن أبدأ:
 ٌِّّ
همي فجاؤوا به إِّىل ملكهم ،فقال
الروم
أسرت ُّ
الصحايب اجلليل عبد هللا بن حذافة َّ
َّ
الس َّ
تنصر وأن أشركك يف ملكي ،و ِّ
أزوجك ابنيت .فقال له :لو أعطيتين مجيع ما َتلك ،ومجيع
لهَّ :

حممد(ﷺ) طرفة عني ما فعلت ! فقال :إِّذا أقتلك،
ما َتلكه العرب على أن أرجع عن دين َّ
الرماة ،فرموه قريبا من يديه ،ورجليه وهو يعرض عليه
لب وأمر ُّ
فقال :أنت وذاك ،فأمر به ُ
فص َ
دين النَّصرانية ،فيأىب ،مثَّ أمر به ،فأنزل ،مث أمر بقد ٍر ،ويف رو ٍ
اية ببقرة من ٍ
حناس ،فأَحيت،

وجاء أبس ٍري من املسلمني ،فألقاه؛ وهو ينظرِّ ،فإذا عظام تلوح ،وعرض عليه فأىب ،فأمر به أن

يلقى فيه فرفع يف البكرة ليُلقى فيها ،فبكى ،فطمع فيه ،ودعاه ،فقال :إِِّّين إَِّّنا بكيت؛ َّ
ألن
الساعة يف هللا ،فأحببت أن يكون ل بعدد
نفسي إََِّّّنا هي نفس واحدة تلقى يف هذا القدر َّ

كل شعرةٍ يف جسدي نفس َّ
ِّ
تعذب هذا العذاب يف هللا.

ويف بعض ِّ
الشراب َّأَيما ،مثَّ أرسل إِّليه خبم ٍر،
الرواَيت :أنَّه سجنه ،ومنع عنه الطَّعام ،و َّ
وحلم خنزي ٍر ،فلم يقربه ،مث استدعاه ،فقال :ما منعك أن أتكل ؟ فقال :أما إِّنَّه قد حل ل،
ومل أكن ِّ
ألمشتك يب ،فقال له امللك :فقبِّل رأسي وأن أطلقك ،فقال :وتطلق معي مجيع

أسارى املسلمني ؟ قال :نعم ،فقبَّل رأسه ،فأطلقه ،وأطلق معه مجيع أسارى املسلمني عنده،

حق على ِّ
كل مسل ٍم أن يقبِّل رأس عبد
فلما رجع؛ قال عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه ٌّ :-
َّ
()1
()2

َّ
الخطاب :صالح بن عبد الرحمن عبد هللا ص(.)66
عمر بن
مسلم رقم (.)2523
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هللا بن حذافة ،وأن أبدأ ،فقام ،فقبَّل رأسه رضي هللا عنه(.)1
 أفيكم أويس بن عامر ؟كان عمر بن اخلطاب إِّذا أتى عليه أمداد أهل اليمن؛ سأَلم :أفيكم أويس بن عام ٍر ؟
حَّت أتى على أويس ،فقال :أنت أويس بن عام ٍر ؟ قال :نعم .قالِّ :من مراد ،مث ِّمن قرن ؟
َّ

قال :نعم .قال :فكان بك برص ،فربئت منه إِّل موضع دره ٍم ؟ قال :نعم .قال :لك والدة ؟
قال :نعم .قال :مسعت رسول هللا(ﷺ) يقول « :أييت عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن
من مراد ،مثَّ من قرن ،كان به برص ،فربأ منه إِّل موضع دره ٍم ،له والدة ،هو هبا ٌّبر ،لو أقسم

ألبرهِّ ،فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » ،فاستغفر ل ،فاستغفر له ،فقال له
على هللا َّ
عمر :أين تريد ؟ قال :ايت الكوفة ،قال :أل أكتب لك إِّىل عاملها ؟ قال :أكون يف
()2
فلما كان من العام املقبل ،رجع رجل من أشرافهم ،فوافق
ل .قالَّ :
غربات النَّاس أحب إِّ َّ

عمر ،فسأله عن أويس ،فقال :تركته َّ
رث البيت ،قليل املتاع .قال :مسعت رسول هللا(ﷺ)
يقول « :أييت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن ،من مراد ،مثَّ من قرن ،كان به
ألبرهِّ ،فإن استطعت
برص ،فربأ منه إِّل موضع درهم ،له والدة ،هو هبا ٌّبر ،لو أقسم على هللا َّ
أن يستغفر لك فافعل » .فأتى أويس ا ،فقال :استغفر ل ،قال :أنت أحدث عهدا بسف ٍر

صاحل ،فاستغفر ل ،قال :استغفر ل ،قال :لقيت عمر ؟ قال :نعم ،قال :فاستغفر له ،قال:
ففطن له النَّاس ،فانطلق على وجهه(.)3

()1

مسند أحمد رقم (.)316

()2

الخالفة الراشدة ،د .يحيى اليحيى ص( ،)297فتح الباري (.)706/7

()3

تفسير ابن كمير (.)610/2
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ابر ِّ
أبمه:
 عمر  -رضي هللا عنه  -وجماهد ٌّأقبل قوم غزاة من الشَّام يريدون اليمن ،وكان لعمر جفنات يضعها إِّذا صلى الغداة،
يتعهد النَّاس
فجاء رجل منهم ،فجلس أيكل ،فجعل يتناول بشماله ،فقال له عمر ،وكان َّ
فلما
عند طعامهم :كل بيمينك ،فلم جيبه ،فأعاد عليه ،فقال :هي َي أمري املؤمنني مشغولةَّ ،
فرغ من طعامه؛ دعا به ،فقال :ما شغل يدك اليمىن ؟ فأخرجها ،فإذا هي مقطوعة فقال :ما
هذا ؟ فقال :أصيبت يدي يوم الريموك ،قال :فمن ِّ
يوضئك ؟ قال :أتوضأ بشمال ،ويعني
هللا ،قال :فأين تريد ؟ قال :اليمن ،إِّىل ٍأم ل مل أرها منذ كذا وكذا سنةا ،قالَ :أو ٌّبر أيضا ؟

فأمر له ٍ
الصدقة ،وأوقرها له(.)1
خبادم ،ومخسة أابعر من إِّبل َّ
ض ِّرب ضربةا يف سبيل هللا حفرت يف وجهه:
 -رجل ُ

بينما النَّاس أيخذون أعطياهتم بني يدي عمر؛ إِّذ رفع رأسه ،فنظر إِّىل ٍ
رجل يف وجهه
ضربة ،فسأله ،فأخربه :أنَّه أصابته يف غزاةٍ كان فيها ،فقالُّ :
عدوا له ألف ا ،فأعطي ألف درهم،
مر ٍ
مثَّ قالُّ :
كل ذلك يعطيه
الرجل ألفا أخرى ،قال له ذلك أربع َّ
عدوا له ألفا ،فأعطى َّ
ات ُّ
الرجل من كثرة ما يعطيه ،فخرج ،فسأل عنه ،فقيل له :رأينا أنه استحيا
ألف درهم ،فاستحيا َّ
من كثرة ما أعطي ،فخرج ،فقال :أما وهللا لو أنَّه مكث ما زلت أعطيه ما بقي منها درهم !
رجل يُضرب ضربةا يف سبيل هللا حفرت يف وجهه(.)2
 أمنية عمريَّة:عن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -قال ألصحابهَ :تنَّوا .فقال بعضهم :أَتىن لو أن
()1

أراد أن يبقى مع البقية المتأخرين ال المتقدمين المشهورين.

()2

مسلم :كتاب فضائل الصحابة رقم (.)2542
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أَتىن لو َّأْنا ُملوءة زبر
هذه الدار ُملوءة ذهبا أنفقه يف سبيل هللا ،وأتصدق به .وقال رجلَّ :
جدا ،وجواهر ،فأنفقه يف سبيل هللا ،وأتصدَّق .مثَّ قال عمرَ :تنَّوا ،فقالوا :ما ندري َي أمري
اجلراح ،ومعاذ بن جبل ،وسامل
املؤمنني ! فقالَّ :
أَتىن لو َّأْنا ُملوءة رجالا مثل أيب عبيدة بن َّ
موىل أيب حذيفة ،وحذيفة بن اليمان( ،)1فأستعملهم يف طاعة هللا( .)2وهؤلء من إِّخوانه يف
الصدق بقوله :عليك إبِّخوان ِّ
هللا ،وقد وصف عمر  -رضي هللا عنه  -إِّخوان ِّ
الصدق؛ تعش

حَّت
الرخاء ،وعدَّة يف البلء ،وضع أمر أخيك على أحسنه؛ َّ
يف أكنافهمِّ ،فإ َّْنم زينة يف َّ
عدوك ،واحذر صديقك إِّل األمني ،ول أمني إِّل من خيشى هللا ،ول
جييئك ما يقليك منه ،واعتزل َّ

تصحب الفاجر ،فتتعلَّم من فجوره ،ول تطلعه على ِّ
سرك ،واستشر يف أمرك من خيشى هللا تعاىل(.)3
َ

وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يذكر األخ من إِّخوانه يف الليل ،فيقولَ :ي طوَلا من ليلة!
ِّفإذا صلَّى الغداة غدا إِّليهِّ ،فإذا لقيه؛ التزمه ،أو اعتنقه( .)4وكان يقول :لول أن أسري يف سبيل
هللا ،أو أضع جنب يف الرتاب هلل ،أو أجالس قوما يلتقطون طيِّب القول كما تلتقط الثَّمرة؛
ألحببت أن أكون قد حلقت ابهلل(.)5
 العمل عنده هو معيار التَّفاضل بني النَّاس:كان العمل عند الفاروق  -رضي هللا عنه  -معيار التَّفاضل بني البشر ،فعندما حضر
إِّليه مجع من سادات قر ٍ
يش على رأسهم سهيل بن عمرو بن احلارث ،وأبو سفيان بن حرب،
()1

َّ
الشيخان أبو ٍ
بكر ،وعمر  -رضي هللا عنهما  -من رواية البالذري ص(.)175 ،174

()2

الصواب (.)368/1
مناقب عمر البن الجوزي ص( ،)74وإِّسناده
ضعيف النقطاعه ،محض َّ
ٌ
وصححه َّ
هبي ،أصحاب الرَّسول (.)174/1
الحاكم في المستدرك (،)266/3
َّ
الذ ُّ

()3
()4

تهذيب الكمال للمزِّي ( ،)505/5حذيفة بن اليمان ،إبراهيم محمد العلي ص(.)62

()5

مختصر منهاج القاصدين ص( ،)100فرائد الكالم ص(.)139
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السابقني :صهيب ،وبلل؛ أذن يف لقائه للموال الفقراء قبل أن أيذن
وبعض عبيد قريش َّ
السادة لذلك ،فقال أبو سفيان لبعض أصحابه :مل أر
للسادة من قريش وأشرافها ،فغضب َّ
َّ
كاليوم ُّ
قط ،أيذن َلؤلء العبيد ويرتكنا على اببه ؟ فقال سهيل :أيُّها القوم ! إِِّّين وهللا أرى

الذي يف وجوهكم ! إِّن كنتم غضاابا ،فاغضبوا على أنفسكم ،دعي القوم  -إِّىل ِّ
اإلسلم -

ودعيتم ،فأسرعوا ،وأبطأمت ،فكيف بكم إِّذا ُدعوا يوم القيامة ،وتركتم(.)1
 -عمر  -رضي هللا عنه  -يشهد للجنازة:

عن أيب األسود :أنَّه قال :أتيت املدينة ،فوافيتها( ،)2وقد وقع فيها مرض ،فهم ميوتون
فمرت به جنازة ،فأُثين على
مواتا ذريعا ،فجلست إِّىل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه َّ -
مر أبخرى ،فأُثين على صاحبها خري ،فقال عمر:
صاحبها خري ،فقال عمر :وجبت .مثَّ َّ
شر ،فقال عمر :وجبت .فقال أبو األسود :ما وجبت َي
وجبت .مث مر ابلثَّالثة ،فأُثين عليها ٌّ
أمري املؤمنني ؟! قال :قلت كما قال رسول هللا(ﷺ)ُّ « :أميا مسلم شهد له أربعة خبري؛ أدخله
هللا اجلنة » قال :فقلنا :وثلثة ؟ قال :فقال « :وثلثة » .قال :قلنا :واثنان ؟ قال« :
واثنان» .قال :مثَّ مل نسأله عن الواحد(.)3
 عمر  -رضي هللا عنه  -وعطاء ِّحكيم بن حزام رضي هللا عنه:
ُ
الزبري :أن حكيم بن حزام قال :سألت رسول هللا(ﷺ) فأعطاين ،مثَّ سألته
عن عروة بن ُّ
فأعطاين ،مثَّ قال لَ « :ي حكيم ! إِّ َّن هذا املال خضر حلو ،فمن أخذه بسخاوةِّ ٍ
نفس؛
()1

أخبار عمر ص(.)321

()2

َّ
الشيخان من رواية البالذري ص(.)225

()3

مناقب عمر ص(ُّ ،)129
فن الحكم ص(.)367
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بورك له فيه ،ومن أخذه إبِّشراف ٍ
نفس؛ مل يبارك له فيه ،وكان كالَّذي أيكل ،ول يشبع ،واليد
السفلى » .قال حكيم :فقلتَ :ي رسول هللا ! والذي بعثك ابحلق ل
العليا خري من اليد ُّ
حَّت أفارق الدُّنيا ! فكان أبو بك ٍر  -رضي هللا عنه  -يدعو حكيما
أرزأ( )1أحدا بعدك شيئا َّ
ليعطيه فيأىب أن يقبل منه شيئا ،مث إِّ َّن عمر دعاه ليعطيه ،فيأىب أن يقبله ،فقالَ :ي معشر
املسلمني ! إِِّّين أعرض عليه َّ
حقه الَّذي قسم هللا له من هذا الفيء ،فيأىب أن أيخذه ،فلم يرزأ

حَّت تُ ِّويف رَحه هللا(.)2
حكيم أحدا من النَّاس بعد الن ِّ
َّب(ﷺ) َّ
علي رضي هللا عنهما:
 عمر يـُ َقبِّل رأس ٍفلما جلس عمر لينظر يف الدَّعوى؛ قال
شكا رجل عليا إِّىل عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
علي ،وقضى عمر يف الدَّعوى ،مثَّ قال
فتغري وجه ٍ
عمر ٍ
لعلي :ساو خصمك َي أاب احلسن ! َّ
لعلي :أغضبت َي أاب احلسن ! ِّ
سويت بينك وبني خصمك ؟ فقال علي :بل ألنك مل
ألين َّ
ِّ
تسو بيين وبني خصمي َي أمري املؤمنني ! إِّذ كرمتين ،فناديتين َي أاب احلسن ! بكنييت ،ومل تناد

علي ،وقال :ل أبقاين هللا ٍ
أبرض ليس فيها أبو احلسن(.)3
خصمي بكنيته ،فقبَّل عمر رأس ٍ
البجلي ينصح عمر:
 جريرُّ
عن عاصم بن هبدلة عن ٍ
رجل من أصحاب عمر ،قال :كنَّا عند عمر بن اخلطَّاب،
الصلة ،فقال عمر :عزمت على من كانت هذه ِّ
فخرجت من ٍ
الريح منه
رجل ريح ،وحضرت َّ

فتوضأ ،فقال جرير بن عبد هللاَ :ي أمري املؤمنني ! اعزم علينا مجيعا أن نقوم فنتوضأ،
إِّل قامَّ ،
()1
()2
()3

في رواية :فوافقتها.
البخارُّي رقم ( ،)2643مسند أحمد رقم ( )139الموسوعة الحديميَّة.
ما ر أز فالناً شيئاً :أي ما أصاب من ماله شيئاً ،وال نقص منه.
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فهو أسرت .ففعل(.)1
 رجل من املوال خيطب من قريش:ٍ
شجع عمر  -رضي هللا عنه  -التَّزاوج بني القبائل
كوسيلة للتأليف بينهاَّ ،
َّ
حَّت إِّ َّن رجلا
من املوال خطب إِّىل ٍ
فتدخل عمر لديه قائلا :ما
رجل من قريش أخته ،فرفض
القرشيَّ ،
ُّ

مينعك أن ِّ
تزوجه ؟ ِّفإن له صلحا ،وقد جاءك خبري الدُّنيا (املال) وخري الخرة (التَّقوى)،
ِّ
فزوجه إِّ ََّيها(.)2
الرجل ،إِّن رضيت أختُك؛ َّ
زوج َّ
 - 3مهابته يف وسط اجملتمع وحرصه على قضاء حوائج النَّاس:
 مهابته يف وسط اجملتمع:كان لعمر  -رضي هللا عنه  -هيمنة على النُّفوس والقلوب ،ومهابة تكبح من مجاح

أصح ٍ
دليل على ذلك عزله خلالد بن الوليد  -رضي هللا عنه -
النُّفوس ،وتضبط من نزواهتا ،و ُّ
وهو يف أوج شهرته ،وقد اقرتنت به ِّارب النتصار يف ِّ
كل حرب ،وأحاطت به هالت
اإلعجاب ،وقد أنفذ أمر عزله يوم كان النَّاس يف ِّ
ٍ
اإلكبار ،و ِّ
ِّ
حاجة إِّليه ،ووصل أمر العزل
أشد
والنَّاس مصافُّون جيوش الروم يوم الريموك ،و َّأمر على اجليوش أاب عبيدة ،فقال خالد :مسعا،
وطاعةا ألمري املؤمنني .وملا نبَّه أحد اجلنود على وقوع الفتنة هبذا التَّغيري؛ قال خالد :ل جمال
َّ
ٍ
لفتنة ما دام عمر(.)3
دل على خضوع ٍ
وهذا إِّن َّ
خالد ألمر اخلليفة  -وهو القائد املنصور احملبَّب  -وتنازله عن
()1
()2
()3

مسلم رقم (.)1035
البخارُّي رقم (،)6441 ،3143 ،2750 ،1472
ٌ
َّ
الخطاب :صالح عبد الرحمن ص(.)79
عمر بن
ال َّشيخان من رواية البالذري ص(.)219
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القيادة يف تواض ٍع ،وإيثا ٍر قلَّما يوجد له نظري يف اتريخ القيادات العسكريَّة ،و ِّ
اإلمارات احلربيَّة،

فهو ُّ
يدل كذلك على سطوة سيدن عمر ،وامتلكه لزمام األمور( ،)1فقد كانت له مهابة
ِّ
البصري  -رَحه هللا  -قال :بلغ عمر بن اخلطَّاب -
عظيمة يف قلوب النَّاس ،فعن احلسن
رضي هللا عنه  :-أن امرأ اة يتحدَّث عنها ِّ
الرجال ،فأرسل إِّليها  -قال :وكان عمر رجلا
فمرت
مهيباَّ -
الرسول؛ قالتَ :ي ويلها ما َلا ولعمر ! فخرجت فضرهبا املخاض َّ
فلما جاءها َّ
بنسوةٍ فعرفن الَّذي هبا ،فقدمت ٍ
بغلم ،فصاح صيحةا ،مثَّ طفا( ،)2فبلغ ذلك عمر  -رضي
هللا عنه  -فجمع املهاجرين ،واألنصار ،واستشارهم ،ويف اخر القوم رجل ،فقالواَ :ي أمري
املؤمنني ! إََِّّّنا كنت ِّ
مؤدابا وإََِّّّنا أنت ر ٍاع ،قال :ما تقول َي فلن ؟ قال :أقول :إِّن كان القوم

اتبعوك على هواك؛ فوهللا ما نصحوا لك ! وإِّن يك اجتهادهم أراهم ،فوهللا فقد أخطأ رأيهم

َي أمري املؤمنني ! قال :فعزمت عليك ملا قمت ،فقسمتها على قومك( ،)3فقيل للحسن :من
َّ
ٍ ()4
الزبري ،وعبد الرَحن،
اجتمع
و
،
علي بن أيب طالب
علي ،وعثمان ،وطلحة ،و ُّ
َّ
ٌّ
الرجل ؟ قالُّ :
وسعد رضي هللا عنهم.
وكان أجرأهم على عمر عبد الرَحن بن عوف ،فقالواَ :ي عبد الرَحن ! لو كلَّمت أمري
حَّت يرجع ،ومل يقض
املؤمنني للنَّاسِّ ،فإنَّه أييت طالب احلاجة ،فتمنعه هيبته أن يكلِّمه َّ
أعلي ،وعثمان،
حاجته .فدخل عليه فكلَّمه يف ذلك ،فقالَ :ي عبد الرَحن ! أنشدك هللا ! ٌّ
هم نعم ! فقالَ :ي عبد الرَحن !
وطلحة ،و ُّ
الزبري ،وسعد ،أو بعضهم أمرك هبذا ؟ قال :اللَّ َّ
حَّت خفت هللا يف
حَّت خشيت هللا يف اللِّني ،مث اشتددت عليهم َّ
وهللا ! لقد لنت للنَّاس َّ

()1

المرتضى للنَّدوي ص(.)106

()2

السابق نفسه ص(.)107
المصدر َّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

فالن :مات.
طفا ٌ
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أف َلم بعدك ! ٍ
وجير إِّزاره ،ويقول بيدهٍ :
أف
الشدَّة ،فأين املخرج؟ فقام عبد الرَحن يبكيُّ ،
()1
مرة( ،)2قال :لقي رجل من قريش عمر ،فقال :لِّن لنا ،فقد
َلم بعدك ! وعن عمر بن َّ
مألت قلوبنا مهابةا ! فقال :أيف ذلك ظلم ؟ قال :ل .قال :فزادين هللا يف صدوركم مهابةا(.)3
وحدَّث عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنه  -فقال :مكثت سنةا وأن أريد أن أسأل عمر
 رضي هللا عنه  -عن ٍاية ،فل أستطيع أن أسأله هيبةا( .)4وعن عكرمة موىل ابن عبَّ ٍ
اس :أن
يقص عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -وكان رجلا مهيبا ،فتنحنح عمر،
َّ
حجاما كان ُّ
احلجام ،فأمر له عمر أبربعني درمها( ،)5وكان عندما يرى شدَّة هيبته يف نفوس النَّاس
فأحدث َّ
أشد فرق ا منهم ِّ
يقول :اللهم تعلم ِّأين منك ُّ
مين(!)6
 حرصه على قضاء حوائج النَّاس:قال ابن عباس :كان عمر  -رضي هللا عنه  -كلَّما صلَّى صل اة؛ جلس للنَّاس ،فمن
كانت له حاجة نظر فيها ،فصلَّى صلو ٍ
ات مل جيلس بعدها ،فأتيت الباب ،فقلتَ :ي يرفأ !
أأبمري املؤمنني علَّة من شك ٍو ؟( )7قال :ل ،فبينما أن كذلك؛ إِّذ جاء عثمان ،فدخل يرفأ مثَّ
()8

ص َرب
خرج علينا ،فقال :قم َي بن عفان ! قم َي بن عباس ! فدخلنا على عمر وبني يديه ُ
()1

يقصد ِّ
الدية ،وهللا أعلم.

()2

الصواب (.)273/1
مناقب عمر ص( ،)135مراسيل الحسن ،محض َّ

()3

َّ
الشيخان من رواية البالذري ص(.)220

()4
()5

َّ
مقبول :من الرَّابعة ،التَّقريب ص(.)417
الشِّني :بصرىي،
ٌ

الصواب (.)273/1
مناقب عمر البن الجوزي ص( ،)135محض َّ

()6

مسلم :كتاب الطالق ،رقم (.)1479

()7
()8

الطبقات البن ٍ
َّ
سعد ( )287/3منقطع ،مناقب عمر ص(.)134

منقطع.
مناقب عمر ،ابن الجوزي ص(،)134
ٌ
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من ٍ
مال ،فقال :إِِّّين نظرت ،فلم أجد ابملدينة أكثر عشريةا منكما ،فخذا هذا املال ،فاقسماه
رددت
بني النَّاس ،وإِّن فضل فضل؛ َّ
فرداه .قال :فجثوت لركبيت ،فقلت :وإِّن كان نقصان؛ َ
()1
وحممد(ﷺ) وأصحابه أيكلون َّ
القد؟
علينا ؟ فقال :شنشنة أعرفها من أخزم  ،أين كان هذا َّ

قلت :لو فتح هللا لصنع غري الذي تصنع ،قال :وما كان يصنع ؟ قلت :إِّذا ألكل ،وأطعمنا.

حَّت اختلفت أضلعه ،وقال :لوددت ِّأين خرجت من األمر كفافا ل عل َّي ،ول
قال :فنشج َّ
ل(.)2

وعن سعيد بن املسيِّب قال :أصيب بعري من الفيء ،فنحره عمر  -رضي هللا عنه -
َّب(ﷺ) ،وصنع ما بقي ،فدعا عليه مجاعةا من املسلمني ،وفيهم
وأرسل منه إِّىل أزواج الن ِّ
العباس بن عبد املطلب ،فقال العبَّاسَ :ي أمري املؤمنني ! لو صنعت لنا كل ٍ
يوم مثل هذا،
َّ
فأكلنا عندك ،وحتدَّثنا ! فقال عمر :ل أعود ملثلها ،إِّنَّه مضى صاحباي وقد عمل عملا،
ِّ
ك يب غري طريقهما(.)3
وسلكا طريقا ،وإِِّّين إِّن عملت بغري عملهما؛ ُسل َ
ِّ
هين اضمم جناحك
موىل له على احل َمى ،فقالَ :ي ُّ
وعن أسلم موىل عمر :استعمل عمر ا

عن املسلمني ،واتَّق دعوة املظلومَّ ،
َيي ونَعم
رب ُّ
فإْنا مستجابة ،وأدخل َّ
الصرمية ،والغُنيمة ،وإِّ َّ
ابن عوف ،ونعم ابن عفانِّ ،فإ َّْنما إِّن هتلك ماشيتهما؛ يرجعان إىل زرٍعٍ ،
رب
وَنل ،وإِّن َّ
الصرمية والغُنيمة إِّن هتلك ماشيتهما؛ أيتيين ببنيه ،فيقولَ :ي أمري املؤمنني ! أفتاركهم أن ؟ ل
ُّ

علي من َّ
الذهب ،والفضَّة ،وامي هللا ! إِّ َّْنم لريون أين ظلمتهم،
أاب لك ! فاملاء ،والكأل أيسر َّ

إِّ َّْنا لبلدهم ،قاتلوا عليها يف اجلاهلية ،وأسلموا عليها يف ِّ
اإلسلم ،والذي نفسي بيده ! لول
()1
()2
()3

وشكوة ،وشكاي ًة.
شكا ،شكواً،
ً

صَب ُر المال :أكوام المال.
ُ
َّ
الشيخان في رواية البالذري ص(.)221
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املال الذي أَحل عليه يف سبيل هللا؛ ما َحيت عليهم بلدهم شربا(.)1
أنس بن ٍ
وعن موسى بن ِّ
مالكَّ :
حممد بن سريين  -سأل أنسا
أن سريين  -والد َّ
املكاتبة ،وكان كثري املال ،فأىب ،فانطلق إِّىل عمر ،فقال :كاتبه ،فأىب ،فضربه ِّ
ابلد َّرة ،ويتلو

ِّ
وهم إِّن َعلِّمتُم فِّ ِّيهم َخ اريا﴾ [النور ]33 :فكاتبه(.)2
عمر ﴿فَ َكاتبُ ُ

قصة األخرية نرى عبدا يطلب ِّ
حريته ،وسيدا أيىب ،وحاكما ينصف ،وينفذ رأي
ويف ال َّ
السيِّد ،أين ِّد هذا يف التاريخ على طوله ،وعرضه()3؟!.
العبد ،ويرتك رأي َّ
 - 4تربيته لبعض زعماء اجملتمع:
مل يسمح عمر  -رضي هللا عنه  -يف خلفته لألعيان أن يتسلَّطوا على أبناء اجملتمع ،أو
بنوع من ِّ
الرفعة على النَّاس ،وإِّليك بعض هذه املواقف:
يتطاولوا عليهم ،أو يشعروا ٍ
 أبو سفيان رضي هللا عنه وداره َّمبكة:
مكة ،فأقبل أهل َّ
قدم عمر َّ
مكة يسعون ،فقالواَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن أاب سفيان ابتىن
دارا ،فحبس عنا مسيل املاء؛ ليهدم منازلنا ،فأقبل عمر ومعه ِّ
الد َّرةِّ ،فإذا أبو سفيان قد
نصب أحجارا ،فقال :ارفع هذا ! فرفعه ،مث قال :وهذا ..وهذا حَّت رفع أحجارا كثريةا
مخسةا ،أو ستَّةا ،مثَّ استقبل عمر الكعبة ،فقال :احلمد هلل الذي جعل عمر أيمر أاب سفيان
ببطن َّ
مكة ،فيطيعه(.)4
()1

السابق نفسه ص(.)222
المصدر َّ

()2

َّ
الطبقات الكبرى (َّ ،)288/3
الشيخان من البالذري ص(.)222

()3

تاريخ َّ
الذهبي :عهد الخلفاء الرَّاشدين ،ص(.)272

()4

الصواب (.)975/3
محض َّ
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 عيينة بن حصن ومالك بن أيب زفر:زار عيينة بن حصن عمر  -رضي هللا عنه  -وعنده مالك بن أيب زفر من فقراء
املسلمني ،فتطاول عليه قائلا :أصبح الضَّعيف قوَيا ،والدَّينُّ مرتفع ا ! فقال مالك :أيفخر
حائلة ،وأرو ٍاح يف النَّار؟ فغضب عمر ملا اعرتض عيينة على هذا ِّ
علينا هذا أبعظم ٍ
القصاص،
َّ
وقال له :كن ذليلا يف ِّ
اإلسلم ،فوهللا ل أرضى عنك حَّت يشفع لك مالك ،ومل جيد عيينة
بدا من أن يستشفع ٍ
مبالك لدى عمر(.)1
 اجلارود ،وأيب بن كعب رضي هللا عنهما:أقبل اجلارود على عمر رضي هللا عنهما ،فقال رجل :هذا سيِّد ربيعة ،فاعتله عمر

ِّ
الصنيع مع ِّ
أيب بن
ابلد َّرة ،وقال :خشيت أن خيالط قلبك منها شيء .وفعل عمر ذات َّ
كعب ،ملا رأى النَّاس قد اجتمعت عليه تسأله بعد خروجه من املسجد ،وقالَّ :
إن هذا الذي
َّ
تصنع فتنة للمتبوع ،ومذلة للتَّابع(.)2
 - 5إِّنكاره لبعض التصرفات يف اجملتمع:
كانت حياة الفاروق  -رضي هللا عنه  -على وفق شرع هللا تعاىل احلكيم ،ولذلك كان
تصر ٍ
ٍ
أي ٍ
ف يتولَّد عنه مفاسد للمجتمع ِّ
ل يرضى عن ِّ
اإلسلمي ،وهذه
سلوك
منحرف ،أو ُّ
الصواب:
وجه فيها الفاروق بعض املخطئني إِىل َّ
بعض املواقف الَّيت َّ

()1

شهيد المحراب ص(.)222

()2

أخبار عمر ص( ،)321مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص(.)128
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العوام رضي هللا عنه:
 جمزرة ُّالزبري بن َّ
الزبري بن العوام ،وكانت الوحيدة ابملدينة
كان عمر  -رضي هللا عنه  -أييت إِّىل جمزرة ُّ
الد َّرةِّ ،فإذا رأى رجلا اشرتى حلم ا يومني متتابعني ضربه ِّ
ومعه ِّ
ابلد َّرة ،وقال له :أل طويت
بطنك جلارك ،وابن ِّ
عمك(.)1
 الن سل ما بدا لك !رأى عمر  -رضي هللا عنه  -سائلا يسأل ،وعلى ظهره جراب ُملوء طعام ا ،فأخذ
الطَّعام ونثره ِّإلبل الصدقة ،مثَّ قال له :الن سل ما بدا لك(.!)2
 دع هذه املشية:أقبل رجل مرخي ا يديه طارح ا رجليه ،يتبخرت ،فقال له عمر  -رضي هللا عنه  :-دع هذه

املشية .فقال :ما أطيق ،فجلده ،مثَّ تبخرت ،فجلده ،فرتك التَّبخرت .فقال عمر :إِّذا مل أجلد يف

الرجل بعد ذلك ،فقال :جزاك هللا خريا ،إِّن كان إِّل شيطانا
مثل هذا ،ففيم أجلد ؟ فجاءه َّ
أذهبه هللا بك(.)3
 ل َُتِّت علينا ديننا:متماوت ،فخفقه ِّ
ٍ
نظر عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل ٍ
ابلد َّرة ،وقال:
رجل مظه ٍر للنُّسك،
ل َتت علينا ديننا ،أماتك هللا( .)4وعن ِّ
الشفاء بنت عبد هللا وقد رأت فتيانا يقصدون يف
()1

الدور ِّ
تاريخ المدينة المنورة البن شبَّة (َّ ،)690/2
للصفوة ص(.)191
السياسي َّ

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

الدور ِّ
َّ
السياسي للصفوة ص( )231نقالً عن مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي.

()4

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص(.)101
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نساك ،فقالت :كان وهللا عمر بن
املشي ،ويتكلَّمون رويدا ،فقالت :ما هؤلء؟ قالواَّ :
اخلطاب إِّذا تكلَّم؛ أمسع ،وإِّذا مشى؛ أسرع ،وإِّذا ضرب؛ أوجع ،وهو وهللا النَّاسك حقا(.!)1
الرعية:
 اهتمامه َّبصحة َّ
الرعية ،فكان ِّ
حيذرهم من مغبة ِّ
السمنة
اهتم اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه َّ -
بصحة َّ
القوة على العمل والقدرة على أداء
وخماطرها ،ويدعوهم إِّىل ختفيف أوزاْنم ملا فيه من َّ

الصلة،
الواجبات ،فكان يقول :أيُّها النَّاس ! إِّ ََّيكم والبطنة عن الطَّعامِّ ،فإ َّْنا مكسلة عن َّ
السمني ،ولكن عليكم ابلقصد
للسقم ،وإِّ َّن هللا عز وجل يبغض احلرب َّ
مفسدة للجسم ،مورثة ُّ
عز وجل ،ولن
السرف ،وأقوى على عبادة هللا َّ
يف قُـوتِّكمِّ ،فإنَّه أدىن من َّ
الصلح ،وأبعد من َّ
يهلك عبد حَّت يؤثر شهوته على دينه(.)2
ويذكر ابن اجلوزيَّ :
أن عمر رضي هللا عنه ،رأى رجلا عظيم البطن ،فقال :ما هذه ؟
قال :بركة من هللا ،فقال :بل عذاب من هللا(.)3
و َّأما اهتمامه ِّ
العامة للمواطنني؛ ِّفإنَّه كان ينهى من به مرض ُمعد منهم أن خيتلط
ابلص َّحة َّ
هبم ملنع انتشار املرض ،وكان ينصح املريض ابلبقاء يف بيته حَّت يتماثل إِّىل ِّ
الشفاء ،فريوى:

ٍ
جمذومة وهي تطوف ابلبيت ،فقال َلاَ :ي أمة هللا ! لو
مر ابمرأة
أنَّه  -رضي هللا عنه َّ -
فمر هبا رجل بعد ذلك ،فقال :إِّ َّن الذي ْناك
قعدت يف بيتك ل َّ
تؤذين الناس ! فقعدتَّ ،
قد مات ،فاخرجي .فقالت :وهللا ما كنت ألطيعه حيا وأعصيه ميتا( ! )4كما كان يؤكد على

()1

أخبار عمر ص(.)175

()2

السابق نفسه ص(.)190
المصدر َّ

()3

َّ
الشيخان من رواية البالذري ص(.)226

()4

الخليفة الفاروق د .عبد الرحمن العاني ص(.)124
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الرَيضة ،والفروسيَّة ،وركوب اخليل ،وكان يقول :علِّموا أولدكم العوم ،و ِّ
ِّ
الرماية ،ومروهم،
ورووهم ما َمجل من ِّ
الشعر(.)1
فليثبوا على اخليل وثباُّ ،
ُ
 نصيحة عمريَّة ملن وقع يف شرب اخلمر:أبس ٍ
تفقد عمر  -رضي هللا عنه  -رجلا ذا ٍ
َّ
شديد من أهل الشَّام ،فقيل له :إِّنَّه تتابع يف
الشُّرب .فقال لكاتبه اكتب :من عمر بن اخلطاب إِّىل ٍ
فلن ،سلم عليك ،وأن أَحد هللا

الرحيم﴿ :حم  تَـن ِّزيل ال ِّكتَ ِّ
اَّللِّ ال َع ِّز ِّيز
اب ِّم َن َّ
الرَحن َّ
إِّليك؛ الذي ل إِّله إِّل هو ،بسم هللا َّ
ُ
ب ش ِّد ِّ
اب ِّذي الطَّوِّل لَ إِّلَه إِّلَّ هو إِّلَي ِّه الم ِّ
يد العِّ َق ِّ
الذن ِّ
ال َعلِّ ِّيم  َغافِّ ِّر َّ
صريُ﴾
ب َوقَابِّ ِّل التـَّو ِّ َ
َ
َ َُ
[غافر ]3 - 1 :مثَّ ختم الكتاب ،وقال لرسوله :ل تدفعه إِّليه حَّت ِّده صاحيا ،مثَّ أمر من معه
الصحيفة؛ جعل يقرؤها ،ويقول :قد وعدين ِّريب أن يغفر ل،
فلما أتته َّ
ابلدُّعاء له ابلتَّوبةَّ ،
ِّ
َّ
فلما بلغ
ع ،وحسنت توبتُهَّ ،
وحذرين عقابه ،فلم يزل يرددها حَّت بكى ،مثَّ نزع ،فأحسن النـَّز َ
زل؛ ِّ
عمر أمره قال :هكذا فاصنعوا ،إِّذا رأيتم أح َدكم َّ
فسددوه ،وادعوا له ،ول تكونوا أعوانا
للشَّيطان عليه(.)2
ويف هذا املوقف تظهر عبقرية عمر يف تربية النُّفوس ،ومعرفته بطبائع البشر ،ووسائل
الرتبية النَّاجحة ،وأسلوب
التقومي ،فما ينفع شخص ا قد يضر غريه ،فهذا درس من دروس َّ
رقيق يف التَّوجيه .أمري املؤمنني على ضخامة مسؤوليَّاته ،ومشاغله يغيب عن جملسه واحد من
َّرواده ،فل يفوته هذا الغياب ،ولكن يسأل ليعاجل ،فيصلح ،واليوم يغيب األخ عن أخيه ،فل

السؤال فل
يشعر أحدمها بغياب الخر ،وإِّن شعر؛ فل يسأل عن سبب الغياب ،وإِّذا حترى ُّ

()1

مناقب عمر أمير المؤمنين ص(.)200

()2

الرياض َّ
الخليفة الفاروق ص( )124نقالً عن ِّ
النضرة.
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علج إِّن كان يف األمر ما يستدعي العلج ،إِّ َّن هذا التفلُّت معول من معاول
يسعى وراء ٍ
ٍ
هدم األخ َّوة ِّ
لعل،
اإلسلميَّة ،وما هذا حبال مسلمني يعرفون َّأْنم إِّخوة ،فهل من
التفاتةَّ ،
وعسى()1؟.
اخلاصة:
 رأي عمر يف اجملالس َّعامةا يهوي إِّليها مجيع
كان عمر  -رضي هللا عنه  -مييل إِّىل أن تكون جمتمعات الناس َّ

النَّاس على اختلف طبقاهتم ،وكان يكره اختصاص النَّاس مبجالس؛ ألن ذلك يدعوهم إِّىل
ٍ
متفرقة متباينة تنتهي أبحز ٍ
أن تكون َلم اراء ِّ
متعادية(.)2
اب
عباس أن عمر قال ٍ
روى ابن ٍ
لناس من قريش :بلغين أنَّكم تتَّخذون جمالس ،ل جيلس
فلن ؟ من جلساء فلن ؟ حَّت ُحت ِّ
اثنان مع ا حَّت يقال :من صحابة ٍ
وميت اجملالس ،وامي هللا!
ُ
َ
إِّ َّن هذا لسريع يف دينكم ،سريع يف شرفكم ،سريع يف ذات بينكم ،و ِّ
لكأين مبن أييت بعدكم
يقول :هذا رأي ٍ
فلن ،قد قسموا ِّ
اإلسلم أقساما ،أفيضوا جمالسكم بينكم ،وِّالسوا معا،
ِّفإنَّه أدوم أللفتكم ،وأهيب لكم يف النَّاس(.)3

ويف ِّ
عامة النَّاس ،واختصاصهم أبفر ٍاد جيلسون إِّليهم مضيِّع
احلق :إِّن ابتعاد َّ
اخلاصة عن َّ
للعامة ،واجتماعهم مفيد فائدةا كربى ،وهي نقل أقواَلم غري
كثريا ملا ينتظر من تربية َّ
اخلاصة َّ
ٍ
مشوبة مبا يطمس حقيقتها ،مثَّ إِّن كثرة اجملالس تدعو بدون ر ٍ
يب إىل كثرة
حمر ٍفة ،ول
َّ
الختلف يف املسائل الَّيت تعرض َلم ،فتكثر األقوال املتباينة يف ِّ
الدين ،وهو الذي خافه عمر

()1

السابق نفسه (.)125
المصدر َّ

()2

تفسير القرطبي (.)256/15

()3

شهيد المحراب ص(.)208
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 رضي هللا عنه  -على النَّاس وعلى َمن أييت(.)1اثنيا :اهتمامه ابحلِ ْسبَ ِة (األمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر):
وجل  -عن أصحاب نبيِّه الكرمي(ﷺ) الَّذين أُخرجوا من دَيرهمَّ :أْنم
أخرب املوىل َّ -
عز َّ

عند َتكني هللا َلم يف األرض سيقومون أبربعة أمور :إِّقامة الصلة ،وإِّيتاء َّ
الزكاة ،واألمر
َّ ِّ
ين أُخ ِّر ُجوا ِّمن ِّد ََي ِّرِّهم بِّغَ ِّري َح ٍق إِّلَّ
ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :الذ َ
اَّللِّ
ض ََل ِّدمت ِّ
ض ُهم بِّ
ٍ
صلَ َوات
ع
ـ
ب
ع
ـ
ب
َّاس
ن
ال
اَّللُ َولَولَ َدف ُع َّ
أَن يَـ ُقولُوا َربـُّنَا َّ
َ
ُ
ص َوام ُع َوبِّيَع َو َ
َ
َ
َ
َ َ
َّ ِّ
ِّ
اج ُد يذ َكر فِّيها اسم َِّّ ِّ
ين إِّن
صُرهُ إِّ َّن َّ
صَر َّن َّ
اَّللَ لََق ِّو ٌّ
اَّللُ َمن يَـن ُ
اَّلل َكث اريا َولَيَـن ُ
ي َع ِّزيز  الذ َ
َوَم َس ُ ُ َ ُ
الزَكا َة وأَمروا ِّابلمعر ِّ
َّاهم ِّيف األَر ِّ
ض أَقَ ُاموا َّ
وف َوَْنَوا َع ِّن ال ُمن َك ِّر َوََِّّّللِّ َعاقِّبَةُ
َم َّكن ُ
الصلََة َوآتَـ ُوا َّ َ َ ُ َ ُ
األ ُُم ِّ
ور﴾ [احلج.]41 - 40 :
يقول ِّ
اجلصاص يف تفسريه :وهذه صفة املهاجرين؛ َّ
ألْنم هم الَّذين
اإلمام أبو بكر َّ
حق ،فأخرب تعاىل :أنَّه إِّن َّ
أُخرجوا من دَيرهم بغري ٍ
الصلة ،واتوا
مكنهم يف األرض؛ أقاموا َّ
الزكاة ،وأمروا ابملعروف ،وْنوا عن املنكر ،وهو صفة اخللفاء الراشدين؛ الَّذين َّ
َّ
مكنهم هللا يف

وعلي رضي هللا عنهم(.)2
األرض ،وهم أبو بك ٍر ،وعمر ،وعثمانٌّ ،
وقد شهد التاريخ ،وثبت ابلتَّواتر :أ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -قام بتلك األمور خري
()3
مؤسسات َّ
الدولة ،كاملاليَّة ،والقضائيَّة،
اهتم رضي هللا عنه حبماية ،وتطوير َّ
قيام  ،و َّ
والعسكريَّة ،واملتعلِّقة ابلولة ،واجتهد رضي هللا عنه يف َحل النَّاس على امتثال أوامر هللا

()1
()2
()3

الخلفاء الرَّاشدون ،حسن أيُّوب ص(.)115

فرائد الكالم ص( ،)116تاريخ َّ
الطبري (.)281/3

الخلفاء الرَّاشدون ،حسن أيُّوب ص(.)115
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حمم ٍد(ﷺ) ،وعمل على َحل النَّاس على اجتناب ما ْنى هللا عنه ،وْنى
تعاىل ،وأوامر نبيِّه َّ
ٍ
كخليفة للمسلمني ،ومن خلل الولَيت ِّ
اإلسلميَّة املنتشرة
عنه نبيُّه(ﷺ) من خلل منصبه

اإلسلميَّة ،قال ابن تيميَّة  -رَحه هللا  :-ومجيع الولَيت ِّ
الدولة ِّ
يف َّ
اإلسلمية إََِّّّنا مقصودها

األمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر( ،)1وقد قام الفاروق  -رضي هللا عنه  -حبماية جانب
الزيغ ،وإِّقامة العبادات يف اجملتمع ِّ
وشجع على
التَّوحيد ،وحماربة َّ
اإلسلمي ،وحارب املنكرَّ ،
املعروف:
الزيغ ،والبدع:
َ - 1حاية جانب التَّوحيد ،وحماربة َّ
اإلسلميَّة حراسة ِّ
الدولة ِّ
الدينِّ ،فإ َّن من ِّ
ملا كان من مقاصد قيام َّ
أهم ما قام به الفاروق
القيام هبذا املقصد ،وهو حفظ أصل ِّ
الصافية؛ الَّيت
الدين حبمل النَّاس على العقيدة الصحيحة َّ

ورد كيد أعداء ِّ
الدين؛ الَّذين ِّ
يروجون
الزائغنيَّ ،
تركهم عليها رسول هللا(ﷺ) ،وحارب شبهات َّ
للعقائد املنحرفة ،واخلرافات املنكرة؛ الَّيت زيَّنها َلم الشَّيطان ،فظنُّواَّ :أْنم حيسنون صنع ا،
للزيغ:
وإِّليك بعض املواقف الَّيت تشهد للفاروق يف َحايته جلانب التَّوحيد ،وحماربته َّ
 عروس النِّيل:أرسل عمرو بن العاص إِّىل الفاروق  -رضي هللا عنهما  -خيربه عن عادة أهل مصر يف
كل ٍ
عام ،وقالوا له :أيُّها األمري لنيلنا هذا سنَّة ل جيري إِّل هبا .قال :وما
رمي فتاةٍ يف النِّيل َّ
ذاك؟ قالوا :إِّذا كانت اثنتا عشرة ليلةا خلت من هذا الشَّهر عمدن إِّىل جار ٍية بك ٍر من أبويها،
فأرضينا أبويها ،وجعلنا عليها من احلُلِّ ِّي ،والثِّياب أفضل ما يكونُ ،مثَّ ألقيناها يف هذا النِّيل،
اإلسلم ،إِّ َّن ِّ
فقال َلم عمرو :إِّ َّن هذا ُمَّا ل يكون يف ِّ
اإلسلم يهدم ما قبله ،فأقاموا فرتاة،

()1

أحكام القران (.)246/3
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والنِّيل ل جيري قليلا ،ول كثريا ،حَّت مهوا ابجللء ،فكتب عمرو إىل عمر بن اخلطَّاب بذلك،

فكتب إِّليه :إِّنَّك قد أصبت ابلَّذي فعلت ،وإِِّّين قد بعثت إِّليك بطاقةا داخل كتايب ،فألقها
يف النِّيل ،فلما قدم كتابه؛ أخذ عمرو البطاقة ِّفإذا فيها :من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إِّىل

ِّ ِّ
ك ،ومن أمرك؛ فل ِّ
ِّر فل حاجة لنا
نيل أهل مصرَّ ،أما بعدِّ :فإن كنت إََِّّّنا ِّري من قبَل َ

القهار ،وهو الَّذي ُجيريك ،فنسأل هللا تعاىل أن
فيك ،وإِّن كنت إََِّّّنا ِّري أبمر هللا الواحد َّ
جيريك ،قال :فألقى البطاقة يف النِّيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى هللا النِّيل ستة عشر
ذراعا يف ٍ
السيِّئة عن أهل مصر إِّىل اليوم(.)1
السنَّة َّ
ليلة واحدةٍ ،وقطع هللا هذه ُّ
فقد َّبني الفاروق معاين التَّوحيد يف البطاقة ،و َّ
أن النِّيل إََِّّّنا جيري مبشيئة هللا ،وقدرته
سبحانه وتعاىل ،وكشف للنَّاس زيف معتقدهم الفاسد الَّذي تغلغل يف النُّفوس ،وكان بتصرفه
احلكيم قد نسف هذا املعتقد من نفوس املصريِّني(.)2
تضر:
تنفع ،ول ُّ
 إنَّك حجر ل ُعن عابس بن ربيعة ،عن عمر  -رضي هللا عنه  :-أنَّه جاء إِّىل احلجر األسود ،فقبَّله،

َّب(ﷺ) يقبِّلك ما
فقال :إِِّّين أعلم أنَّك حجر ل ُّ
تضر ،ول تنفع ،ولول ِّأين رأيت الن َّ
()4
()3
ربي :إََِّّّنا
قبَّلتُك  .إِّنَّه التِّباع يف أحسن صوره ،وأمجل معانيه  ،قال ابن حجر :قال الطَّ ُّ
ألن النَّاس كانوا حديثي ٍ
يظن اجلهال َّ
قال ذلك عمر؛ َّ
أن
عهد بعبادة األصنام ،فخشي أن َّ
استلم احلجر من ابب تعظيم بعض األحجار ،كما كانت العرب تفعل يف اجلاهليَّة ،فأراد
()1

ِّ
الحسبة في العصر الرَّاشدي ،د .فضل ِّإلهي ص(.)15

()2

ِّ
الحسبة في ِّ
السلطة التَّنفيذيَّة (.)309/1
اإلسالم ص(ُّ ،)6

()3
()4

البداية و ِّ
النهاية ( )103 ،102/7قال علي الطنطاوي :نشرناها لشهرتها ،ال لصحَّتها.
ُّ
فن الحكم ،ص(.)347
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َّب(ﷺ).
عمر أن يعلِّم النَّاس :أن استلمه اتِّباع لفعل الن ِّ
مثَّ قال ابن حجر  -رَحه هللا  :-ويف قول عمر هذا التَّسليم للشَّارع يف أمور ِّ
الدين،
ُ
َّب(ﷺ) فيما
وحسن التِّباع فيما مل يكشف عن معانيها ،وهو قاعدة عظيمة يف اتِّباع الن ِّ
ُ
()1
السنَّة ،واحلرص عليها  -من
يفعله ،ولو مل يعلم احلكمة فيه  ،وهذا اخلُلُق  -وهو اتِّباع ُّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فقد علموا أبنَّه ل َّ
السنَّة
أخلق النَّصر يف جيل َّ
بد من اتِّباع ُّ
كي َحيبُوهم هللا ابلنَّصر والتأييد(.)2
 قطع شجرة ِّالرضوان:
ٍ
أن عمر بلغه َّ
صحيح عن نفعَّ :
أن قوما أيتون الشَّجرة  -شجرة
إبسناد
أخرج ابن سعد
ٍ
ِّ
الرضوان  -فيصلُّون عندها ،فتوعَّدهم ،مثَّ أمر بقطعها ،فَـ ُق ِّط َعت(.)3
فهذا موقف ألمري املؤمنني  -رضي هللا عنه  -يف َحاية التَّوحيد ،والقضاء على موارد
الفنت ،حيث قام أولئك التَّابعون ٍ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فهو أمر
بعمل مل يعمله َّ
مبتدع ،وقد ِّ
يؤدي بعد ذلك إِّىل عبادةٍ ،وأمر هبا فَـ ُق ِّط َعت(.)4
 قرب دانيال:ملا ظهر قرب دانيال بتسرت؛ كتب فيه أبو موسى إِّىل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه -
َّ
فكتب إِّليه عمر :إِّذا كان ابلنَّهار؛ فاحفر ثلثة عشر قربا ،مثَّ ادفنه ابللَّيل يف و ٍ
احد منها،
()1

البخارُّي ،رقم (.)1597

()2

أصحاب الرَّسول (.)161/1

()3

فتح الباري (.)591 ،590/3

()4

من أخالق َّ
الصحابة ص(.)23
النصر في جيل َّ
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ِّ
وعفر قربه لئل يفتنت به النَّاس(.)1
 أتريدون أن تتَّخذوا ااثر أنبيائكم مساجد ؟ثبت ِّ
السفر،
ابإلسناد َّ
الصحيح عن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  :-أنَّه كان يف َّ

فرأى قوما ينتابون مكانا يصلُّون فيه ،فقال :ما هذا؟ قالوا :مكان صلَّى فيه رسول هللا(ﷺ).

فقال :إََِّّّنا هلك من كان قبلكم هبذا ،إِّ َّْنم اختذوا ااثر أنبيائهم مساجد .من أدركته الصلة
فليصل ،وإل فليمض(.)2
 فأحببت أن يعلمواَّ :أن هللا هو الصانع:

أي ٍ
سبب غري املصلحة
إِّ َّن عزل خالد بن الوليد من قيادة اجليش يف الشَّام مل يكن له ُّ
لألمة ،فقد خشي الفاروق من تعلُّق النَّاس خبالد ،فيعتقدونَّ :
أن النصر معلَّق بربكة
العامة َّ
َّ

ٍ
خالد ،وحنكته احلربيَّة ،فيتَّكلون على ذلك ،فأراد أن يعلمهم :أ َّ
الفعال
َن هللا هو النَّاصر ،وأنَّه َّ
أكد ذلك يف كتابه ِّ
ملا يريد ،فأصدر قراره بعزله ،و َّ
عممه على الولَيت
املفسر للقرار؛ الذي َّ
سخطة ،ول ٍ
ٍ
خيانة،
حرصا منه على جانب التَّوحيد ،حيث جاء فيه :إِِّّين مل أعزل خالدا عن
لكن النَّاس فتنوا به ،فأحببت أن يعلمواَّ :
الصانع(.)3
أن هللا هو َّ
و َّ
 َّإَّنا املتوكل من يُلقي حبَّه يف األرض:عن معاوية بن َّقرة :أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -لقي نسا من أهل اليمن،
فقال :من أنتم؟ قالوا :حنن املتوكِّلون .قال :بل أنتم املتَّكلون ،إََِّّّنا املتوكلون من يلقي حبه يف
()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي ( ،)260/20 ،19طبقات ابن سعد (.)100/2

()2

السابق نفسه (.)260/20 ،19
المصدر َّ

()3

الفتاوى (.)90/15
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وجل(.)1
األرض ،ويتوَّكل على هللا َّ
عز َّ
 أل وإِّ َّن نقتدي ،ول نبتدي ،ونتَّبع ،ول نبتدع:قال عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -على املنرب :أل إِّ َّن أصحاب َّ
الرأي أعداءُ
السنن ،أعيتهم األحاديث أن حيفظوها ،فأفتوا برأيهم ،فضلُّوا ،وأضلُّوا ،أل وإِّ َّن نقتدي ،ول
ُّ
نضل ما َتسكنا ابألثر .وعن عمرو بن ميمون عن أبيه ،قال:
نبتدي ،ونتَّبع ،ول نبتدع ،ما ُّ

أتى عمر بن اخلطَّاب رجل ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن فتحنا املدائن ،وأصبنا كتاابا فيه كلم
معجب ،قال :أمن كتاب هللا ؟ قال :ل .فدعا ِّ
ابلد َّرة ،فجعل يضربه هبا ،وجعل يقرأ﴿ :الر
ت ال ِّكتَ ِّ
اب المبِّ ِّ
ك
ني  إِّ َّن أَنـَزلنَاهُ قُـرآنا َعَربِّيًّا لَ َعلَّ ُكم تَـع ِّقلُو َن  َحن ُن نَـ ُق ُّ
ص َعلَي َ
تِّل َ
آَي ُ
ك َ
ُ
ِِّّ
ك ه َذا ال ُقرآ َن وإِّن ُكن ِّ ِّ ِّ ِّ
أَحسن ال َقص ِّ ِّ
ني﴾ [يوسف.]3- 1:
ت من قَـبله لَم َن الغَافل َ
َ
ص مبَا أَو َحيـنَا إِّلَي َ َ
ََ َ
َ

مثَّ قال :إََِّّّنا هلك َمن كان قبلكمَّ :أْنم أقبلوا على كتب علمائهم ،وأساقفتهم ،وتركوا التَّوراة
واإلجنيل ،حَّت درسا( ،)2وذهب ما فيهما من العلم(.)3

الرملن( )4الن؟
وعن أسلم قال :مسعت عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -يقول :فيم َّ
ِّ
البصريَّ :
أن
ومع ذلك ل ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول هللا(ﷺ) ( ،)5وعن احلسن
عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  -أحرم من البصرة ،فقدم على عمر ،فأغلظ له ،وْناه
عن ذلك ،وقال :يتحدَّث النَّاسَّ :
حمم ٍد(ﷺ) أحرم من مصر من
أن رجلا من أصحاب َّ
()1

السابق نفسه (.)235/10
المصدر َّ

()2

البداية و ِّ
النهاية (.)82/7

()3

صحيح (.)164/1
أصحاب الرَّسولِّ ،إسناده
ٌ
درس َّ
الشيء :عفا.

()4
()5

ضعف النقطاعه ،مناقب عمر البن الجوزي ص( )23وله طر ٌق ِّ
تقويه.
فيه
ٌ
229

األمصار( .)1وعن أيب و ٍ
كرسي شيبة بن عثمان( )3يف الكعبة،
ائل( )2قال :كنت جالس ا على ِّ

فقال :لقد جلس هذا اجمللس عمر ،فقال :لقد مهمت أل أدع فيه صفراء ،ول بيضاء إِّل
قسمتها ،فقلت :ما كنت لتفعل ! قال :ومل؟ قلت :إِّ َّن صاحبيك مل يفعل ،قال :مها املران
أقتدي هبما(.)4
هذه بعض مواقف الفاروق الَّيت ترشدن إِّىل َحايته جلانب التَّوحيد ،وحماربته للبدع ،فقد
فهم التَّوحيد؛ الَّذي أرشد إِّليه ِّ
اإلسلم وعرفه ،وعمل به ،وحرص على حمو ِّ
كل أث ٍر من ااثر
الوثنيَّة يف النُّفوس ،والقلوب ،وأقام صرح التَّوحيد يف أعماق الكينونة البشريَّة( ،)5لقد عمل
اإلميان يف اجملتمع ِّ
الفاروق على تعميق حقيقة ِّ
بكل معانيهِّ ،
سلمي ِّ
وبكل أركانه ،وحماربة
اإل ِّ
ِّ
الشرك ِّ
بكل أشكاله ،وأنواعه ،وخفاَيه ،وحماربة البدع ،والقتداء برسول هللا يف أقواله،
وأفعاله(ﷺ) ،فهذه األصول تدخل ضمن فقه التَّمكني؛ الذي فهمه الفاروق ،وعاش به يف
دنيا النَّاس.
 - 2اهتمامه أبمر العبادات:
أن ِّ
فهم الفاروق  -رضي هللا عنه  -من كتاب هللا ،وسنَّة رسوله(ﷺ)َّ :
الدين كلَّه داخل
يف العبادة ،و ِّ
الدين منهاج هللا ،جاء؛ ليسع احلياة كلَّهاِّ ،
وينظم مجيع أمورها من أدب األكل،
والشُّرب ،وقضاء احلاجة إِّىل بناء َّ
الدولة ،وسياسة احلكم ،وسياسة املال وشؤون املعاملت،
()1

الرَّمل :أن َّ
يهز منكبيه ،ويسرع في المشي.

()2

الصواب (.)532/2
محض َّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

هو شقيق بن سلمة.

()5

شيبة بن عممان بن أبي طلحة القرشي العبدري حاجب الكعبة.
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الدوليَّة يف ِّ
السلم ،واحلرب ،و َّ
والعقوابت ،وأصول العلقات َّ
أن الشَّعائر التعبديَّة من صلةٍ،
ٍ
وحجَ ،لا ِّ
أمهيَّتها ،ومكانتها ،ولكنَّها ليست العبادة كلَّها ،بل هي جزء من
وصوم ،وزكاةٍٍ ،
العبادة الَّيت يريدها هللا تعاىل( ،)1وتطبيق هذا الفهم للعبادة يف دنيا النَّاس من شروط التَّمكني
أن العبادة َلا ِّ
أمهيَّة يف حياة ِّ
يف األرض ،كما َّ
اإلنسان يف تثبيت العتقاد ،وتثبيت القيم

الصلة،
األخلقيَّة ،وإِّصلح اجلانب
ِّ
الجتماعي .وإِّليك بعض اهتمامات الفاروق بشعائر َّ
الصوم ،و ِّ
و َّ
الذكر ،وحرصه على حتقيق معاين العبادة يف نفسه ،ويف اجملتمع
الزكاة ،و ِّ
احلج ،و َّ
ِّ
سلمي.
اإل ِّ

الصلة:
 َّابلصلة ،ويبالغ يف ِّ
اإلنكار على من يتخلَّف عن
َّب(ﷺ) أيمر املسلمني َّ
كان الن ُّ
ويشتد نكريه على اتركها ،وسار ِّ
الص ِّديق على هديه ،وملا َّ
ُّ
توىل الفاروق اخللفة؛
اجلماعة،
الصلة ،وَحل النَّاس عليهاَّ ،
أهم أمركم عندي
اهتم أبمر َّ
وتعقب اتركها ،وكتب إِّىل عماله :إِّ َّن َّ
َّ
الصلة ،فمن حفظها ،وحافظ عليها؛ حفظ دينه ،ومن ضيَّعها؛ فهو ملا سواها أضيع(.)2
َّ
الصلة ،فعن عبد هللا بن عمر  -رضي
وكان رضي هللا عنه شديد احلرص على اخلشوع يف َّ
ٍ
صفوف(.)3
هللا عنهما  -قال :صلَّيت خلف عمر ،فسمعت حنينه من وراء ثلثة
وجاء يف رو ٍ
اَّللِّ﴾
اية :أنَّه قرأ يف صلة الفجر﴿ :إََِّّّنَا أَش ُكو بَـثِّي َو ُحزِّين إِّ َىل َّ
ِّ
الصفوف(.)4
نشيجه من اخر ُّ
وبكى حَّت ُمسع ُ
()1

صحيح.
الصواب (ِّ )537/2إسناده
محض َّ
ٌ

()3

للصالَّبي ص(.)181
فقه التَّمكين في القران الكريم َّ

()2
()4

[يوسف]86 :

أشهر مشاهير ِّ
اإلسالم ،رفيق العظم (.)257 ،256/2

َّ
الموطأ مع شرحه أوجز المسالك (.)154/1
الفتاوى (،)249/10
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وقد قال رضي هللا عنه ملن يعبث يف صلته :لو خشع قلب هذا؛ خلشعت جوارحه(.)1

وكان رضي هللا عنه إذا أبطأ عليه خرب اجليوش قنت(.)2
وكان يدعو للمجاهدين يف صلته ،ويقنت لذلك ،فعندما قاتل أهل الكتاب؛ قنت
الصلة املكتوبة( ،)3وكان رضي هللا عنه يريب النَّاس ،ونفسه على الهتمام أبمر
عليهم يف َّ

أتخر رضي
السنَّة ،وينهاهم عن البدع ،فعندما َّ
َّ
الصلة :فرائضها ،وسننها ،ويرشد الناس إِّىل ُّ
هللا عنه يف صلة املغرب حَّت طلع جنمان بسبب شغله ببعض األمور؛ أعتق رقبتني بعد
الصلة( ،)4وكان يرى اجلمع بني صلتني من غري عذ ٍر من الكبائر ،وكان ينهى من يصلِّي
َّ

أتخر عن التقدُّم لصلة اجلمعة ،فعن سامل بن عبد هللا ،وعن
بعد العصر( ،)5وكان يؤنِّب من َّ

عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهم َّ :-
أن عمر بن اخلطاب بينما هو قائم يف اخلطبة يوم
َّب(ﷺ) ،فناداه عمر :أيَّة ٍ
ساعة
األولني من أصحاب الن ِّ
اجلمعة؛ إِّذ دخل رجل من املهاجرين َّ
توضأت،
هذه ؟ قال :إِِّّين شغلت ،فلم أنقلب إِّىل أهلي حَّت مسعت التَّأذين ،فلم أزد أن َّ

علمتَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) كان أيمر ابلغُسل(.)6
فقال :والوضوء أيضا ؟! وقد
َ
السائب بن يزيد ،قال :كنت
وكان رضي هللا عنه مينع رفع األصوات يف املسجد ،فعن َّ
قائم ا يف املسجد ،فحصبين رجل ،فنظرت ِّفإذا عمر بن اخلطاب ،فقال :اذهب فائتين هبذين،
فجئته هبما ،قال :من أنتما ؟ أو :من أين أنتما ؟ قال :من أهل الطَّائف ،قال :لو كنتما من

()1

حلية األولياء (.)52/1

()2

الفتاوى (.)374/10

()3

السابق نفسه (.)154/18
المصدر َّ

()4

السابق نفسه (.)62/23
المصدر َّ

()5

السابق نفسه (.)91/21
المصدر َّ

()6

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي ،الحميدي ( )42/20 ،19نقالً عن تاريخ دمشق.
232

أهل البلد؛ ألوجعتكما ،ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول هللا(ﷺ) (.)1
وكان رضي هللا عنه ِّ
يعظم توجيهات رسول هللا(ﷺ)؛ فعن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا
عنهما  -قال :قال رسول هللا(ﷺ) « :إذا استأذنت أحدكم امرأتُه أن أتيت املسجد فل
مينعها » قال :وكانت امرأة عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -تصلِّي يف املسجد ،فقال
أحب .فقالت :وهللا ل أنتهي حَّت تنهاين! قال :فطُعِّ َن عمر ،وإِّ َّْنا لفي
َلا :إِّنَّك لتعلمني ما ُّ
املسجد(.)2
فهذا اخلرب ُّ
الشريعة ووقوفه
يدل على تعظيم أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -ألمور َّ
عند كتاب هللا ،وسنَّة رسوله(ﷺ) حيث قدَّم تنفيذ ذلك على ما حتبُّه نفسه(.)3
الصلة يف كبد الليل  -يعين :وسط اللَّيل  -وكان يصلِّي ما
حيب َّ
وكان رضي هللا عنه ُّ
الصلة ! ويتلو هذه اآلية
الصلة ! َّ
شاء هللا حَّت إِّذا كان من اخر اللَّيل؛ أيقظ أهله ،ويقولَّ :
لِّلتـَّق َوى﴾

﴿وأمر أَهلَك ِّاب َّ ِّ
ك َوال َعاقِّبَةُ
ك ِّرزقاا َحن ُن نَـرُزقُ َ
لصلَة َواصطَِّرب َعلَيـ َها لَ نَسأَلُ َ
َ
َُ
[طه ،)4( ]132 :وقد قام ذات ٍ
هم عظيم من تفكريه يف أمور النَّاس ،فما استطاع
ليلة ،فغشيه ٌّ
أن يصلِّي ،وما استطاع أن يرقد ،فقد قال :فوهللاِّ ما أستطيع أن أصلِّي ،ول أستطيع أن أرقد!
فلما سئل :ومل َي أمري املؤمنني ؟
السورة فما أدري أيف َّأوَلا أن ،أم يف اخرهاَّ ،
وإِِّّين ألفتتح ُّ
قال :من ِّمهي ابلنَّاس(.)5
()1

الفتاوى (.)23/22( ،)98/21

()2

الفتح ( ،)430 - 415/2الخالفة الرَّاشدة ص( )294د .يحيى اليحيى.

()3

الفتح (.)668/1

()4

الحديمية و َّ
اللفظ ِّ
لإلمام أحمد.
البخارُّي ،رقم ( ،)865وأحمد رقم ( )4522الموسوعة
َّ

()5

اإلسالمي (.)40/20 ،19
التَّاريخ
ُّ
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وكان ِّ
َّب(ﷺ) قال:
يعوض ما فاته من قيام ابللَّيل ابلنَّهار ،فقد روى رضي هللا عنه عن الن ِّ
« من نم عن حزبه ،أو عن ٍ
شيء منه ،فقرأه فيما بني صلة الفجر وصلة الظُّهر؛ كتب له
َ
كأَّنا قرأه من اللَّيل »( .)1وكان رضي هللا عنه يتمىن أن يكون ِّ
َّ
مؤذنا ،فقد قال :لو كنت
()2
وجل  -ومن
َّضرع هلل َّ -
أطيق األذان مع اخللفة؛ ألذَّنت  .وكان كثري الدُّعاء ،والت ُّ
عز َّ
أدعيته ،وأقواله يف شأن ُّ
الدعاء :اللَّ ُه َّم اجعل عملي كلَّه صاحلا ،واجعله لوجهك خالصا ،ول

ٍ
ألحد فيه شيئا( !)3ومن دعائه أيضا :اللَّ ُه َّم إِّن كنت كتبتين شقيا فاحمين ،واكتبين
ِّعل
سعيدا! ِّفإنَّك َتحو ما تشاء ،وتثبت(.)4

هم ِّ
هم الدُّعاءِّ ،فإذا أَُلِّمت الدُّعاء؛ ِّفإ َّن
اإلجابة ،وإَِّّنا أَحل َّ
وكان يقول :إِِّّين ل أَحل َّ

ِّ
حيث النَّاس على القرتاب من املطيعني ،ويقول :اقرتبوا من أفواه
اإلجابة معه( ،)5وكان ُّ
املطيعني ،وامسعوا منهم ما يقولونِّ ،فإ َّْنم تتجلى َلم أمور صادقة(.)6

حيب التذكري ابهلل ،فقد كان يقول أليب موسى األشعري
وكان عمر  -رضي هللا عنه ُّ -
 رضي هللا عنه َ :-ي أاب موسى ! ذكِّرن ربَّنا .فيقرأ ،ويستمع عمر ،ومن معه ،فيبكون(.)7ٍ
ِّ
يعس
وكان ُّ
حيب اجللوس مع أهل الذكر ،فعن أيب سعيد موىل أيب أسيد قال :كان عمر ُّ
فمر بنف ٍر من
يف املسجد بعد العشاء ،فل يرى فيه أحدا إِّل أخرجه ،إِّل رجلا قائم ا يصلِّيَّ ،
()1
()2

ضعيف.
الصواب (ِّ )635/2إسناده
محض َّ
ٌ
الفاروق عمر َّ
للش ِّ
رقاوي ص(.)214

()3

مسلم ،رقم (.)747
ٌ
َّ
الشيخان من رواية البالذري ص(.)225

()5

الفتاوى (.)232/1

()6

السابق نفسه (.)275/14
المصدر َّ

()7

السابق نفسه (.)118/8
المصدر َّ

()4
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أصحاب رسول هللا(ﷺ) فيهم أيب بن كعب ،فقالَ :من هؤلء ؟ قال :نفر من أهلك َي أمري

الصلة ؟ قالوا :جلسنا نذكر هللا .فجلس معهم ،مثَّ قال
املؤمنني ! قال :ما خلَّفكم بعد َّ
ل ،وأن جبانبه ،فقال:
ألدنهم :خذ يف الدُّعاء ،فدعا ،فاستقر أهم رجلا رجلا َّ
حَّت انتهى إِّ َّ

()1
ِّ
هم اغفر لنا ! اللَّ ُه َّم ارَحنا!
ت ،وأخذين أَف َك ُل  ،فقال :قل ،ولو أن تقول :اللَّ َّ
هات ! فَ ُحصر ُ

قال :مثَّ أخذ عمر يف الدعاء ،فما كان أحد أكثر دمعةا ،ول َّ
تفرقوا
أشد بكاءا منه ،مثَّ قالَّ :
الن(.)2

الرتاويح:
 َّالرتاويح هو عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -وكتب
َّأول من مجع النَّاس على صلة َّ
أن الفاروق خرج يف ٍ
بذلك إِّىل البلدان ،وسبب ذلكَّ :
ليلة من ليال رمضان إِّىل املسجد ِّفإذا

النَّاس أوزاع(ِّ )3
الرهط .فقال
الرجل ،فيصلِّي بصلته َّ
الرجل لنفسه ،ويصلِّي َّ
متفرقون ،يصلِّي َّ
عمر :إِِّّين أرى لو مجعت هؤلء على قارأ ٍى و ٍ
احد؛ لكان أمثل .مثَّ عزم ،فجمعهم على أيب بن

ٍ
الراوي عبد الرَحن بن عبد القاري :مث خرجت معه ليلةا أخرى ،والنَّاس يصلُّون
كعب ،قال َّ
بصلة قارئهم ،قال عمر :نعم البدعة هذه ،والَّيت ينامون عنها أفضل من الَّيت يقومون  -يريد
يتوهم ِّ
متوهمَّ :
الرتاويح من وضع عمر ،ول
أن َّ
اخر اللَّيل  -وكان النَّاس يقومون َّأوله( ،)4ول َّ

َّب(ﷺ) ،ولكن عمر  -رضي هللا عنه -
أنَّه َّأول من وضعها ،بل كانت موضوعةا من زمن الن ِّ
َّأول من مجع النَّاس على قارأ ٍى و ٍ
احد فيهاِّ ،فإ َّْنم كانوا يصلُّون ألنفسهم ،فجمعهم على
()1

السابق نفسه (.)60/15
المصدر َّ

()2

السابق نفسه (.)51/10
المصدر َّ

()3

األَْف َك ُلِّ :
كل تعني :رعدة.
الرعدة ،وأَ ْف ُ
َّ
الشيخان من رواية البالذري ص(.)236

()4
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قارأ ٍى و ٍ
حيث النَّاس على قيام
َّب(ﷺ) ،فقد كان(ﷺ) ُّ
احد( ،)1و َّأما دليل أصلها من هدي الن ِّ
شهر رمضان ،فقد قالَ « :من قام رمضان إِّميانا ،واحتساابا؛ غُفر له ما تقدَّم من ذنبه »(.)2

أن عائشة  -رضي هللا عنها  -أخربتهَّ :
الزبريَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) خرج
وعن عروة بن ُّ
ليلة من جوف اللَّيل ،فصلَّى يف املسجد ،وصلَّى رجال بصلته ،فأصبح النَّاس فتحدَّثوا،
فاجتمع أكثر منهم ،فصلَّى فصلُّوا معه ،فأصبح النَّاس فتحدَّثوا فكثر أهل املسجد من اللَّيلة
املسجد
الرابعة َع َجَز
الثَّالثة ،فخرج رسول هللا(ﷺ) فصلَّى فصلُّوا بصلتهَّ ،
فلما كانت اللَّيلة َّ
ُ
ضى ال َفجَر أقبل على الن ِّ
فتشهد ،مثَّ قال« :
عن أهله؛ َّ
حَّت خرج لصلة ُّ
َّاس َّ
الصبحَّ ،
فلما قَ َ

علي مكانُكم ،و ِّ
لكين خشيت أن تفرض عليكم ،فتعجزوا عنها ».
ف َّ
َّأما بعد ِّفإنَّه مل َخي َ
فتويف رسول هللا(ﷺ) واألمر على ذلك( ،)3و َّأما قول عمر بن اخلطَّاب :نعم البدعة هذه ،إََِّّّنا
مثال ِّ
كل أم ٍر فُعِّل على غري ٍ
يسمى يف
متقدٍم َّ
مسَّاها بدعةاِّ ،فإََّّنا ذلك ألنَّه بدعة يف اللغة؛ إِّذ ُّ
َ

اللغة بدعةا( ،)4وما فعله الفاروق من مجع النَّاس على إِّ ٍ
الرتاويح ،وتعميم ذلك يف
مام يف صلة َّ
الولَيت ُّ
يدل على حبِّه ،وولعه ابلنِّظام.
 َّاحلج ،ورمضان:
الزكاة ،و ُّ

اهتم الفاروق َّ
ابلزكاة ،ونظم هذه الفريضة ،وأصبحت من ضمن مصادر دخل َّ
الدولة،
َّ
املؤسسة املاليَّة إبِّذن هللا تعاىل .و َّأما احلج؛ فقد
وسنتحدث عن هذه الفريضة عند حديثنا عن َّ

حج عشر سنني؛ أي فرتة خلفته كلِّها .وقيل:
حيج ابلنَّاس خلل فرتة خلفته .وقيلَّ :
كان ُّ
()1
()2

جماعات ،ال واحد له من لفظه.
أوزاع:
ٌ

البخارُّي ،رقم (.)2010

()3

الصواب (.)349/1
محض َّ

()4

البخارُّي ،رقم (.)2009
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تسع سنني منها(.)1
أمور ،منها:
ومن واجبات اخلليفة أو الولة الَّذين ينوبون عنه يف الولايت ٌ
احلج ،واخلروج إِّىل املشاعر.
 إِّشعار النَّاس أبوقات ِّ ترتيبهم للمناسك وفق الشَّرع. تقديره للمواقف مبقامه فيها. اتِّباعه يف األركان املشروعة.الصلوات ،وإِّلقاؤه اخلطب املشروعة(.)2
 إِّمامتهم يف َّحَّت قال :لقد مهمت أن
وكان رضي هللا عنه ُّ
حيث النَّاس على ِّ
احلج وأيمرهم بذلك َّ
أبعث رجالا إِّىل هذه األمصار ،فينظروا إِّىل ِّ
حيج،
كل من كان عنده ِّج َدة  -أيَ :س َعة  -فلم َّ
فيضربوا عليهم اجلزية( ،)3وكان  -رضي هللا عنه  -قد اجتهد حبيث يكون البيت معمورا يف
احلج ،فقد كان النَّاس يف عهد أيب بك ٍر ،وعمر يقتصرون على العمرة يف أشهر
غري أشهر ِّ

العمار
ِّ
احلج ،ويرتكون سائر األشهر ،ل يعتمرون فيها من أمصارهم ،فصار البيت يعرى عن َّ
من أهل األمصار سائر احلول ،فأمرهم عمر بن اخلطَّاب مبا هو أكمل َلم أبن يعتمروا يف غري

احلج ،وهذا الذي
احلج ،وغري أشهر ِّ
احلج ،فيصري البيت مقصودا معمورا يف أشهر ِّ
أشهر ِّ
اإلفراد والقران ِّ
حَّت عند القائلني أبن التمتُّع أفضل من ِّ
كاإلمام
اختاره َلم عمر هو األفضلَّ ،

()4
كل ٍ
عام بكسوة الكعبة ،ويقسمها بني
أَحد ،وغريه  ،وقد ثبت عنه أبنَّه :كان يتصدَّق َّ

()1

السابق نفسه ،رقم (.)2012
المصدر َّ

()2

الفتاوى (.)23/31

()3

السلطة التنفيذيَّة (.)382/1
ُّ

()4

السابق نفسه (.)383/1
المصدر َّ
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احلجاج(.)1
َّ
و َّأما ِّ
الصيام؛ فقد سار فيه على ْنج رسول هللا(ﷺ) ،وقد ثبت عنه :أنَّه أفطر يف يوم
غي ٍم مثَّ طلعت الشَّمس فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-اخلطب يسري ،وقد اجتهدن(،)2
أن رجلا يصوم الدَّهر؛ أاته ،فعله ِّ
وعندما بلغ عمرَّ :
دهري(!)3
ابلد َّرة ،وجعل يقول :كل َي ُّ

الصلة إِّىل الغاية
فقد كان رضي هللا عنه كثري التعبُّد والجتهاد يف الطَّاعاتِّ ،فإنَّه كان من َّ
احلج كان
الصوم أخذ منه غايته ،وخصوصا يف اخر عمره ،و َّ
القصوى ،و َّ
الصدقة أكثر منها ،و ُّ

كل عام ،واجلهاد غزا مع النَّب(ﷺ) مجيع املشاهد ،وغزا بعده ،ومجيع ما
ملا ِّول اخللفة ُّ
حيج َّ
وقع يف خلفته من الغزوات ،والفتوحات ،فله أجره؛ ألنَّه سببه( ،)4وكان من أهل ِّ
الذكر ،فقد
قال رضي هللا عنه :عليكم بذكر هللاِّ ،فإنَّه شفاء ،وإِّ ََّيكم وذكر النَّاسِّ ،فإنَّه داء( .)5وكان
يقول :خذوا ِّ
حبظكم من العُزلة(.)6
 - 3اهتمامه ابألسواق والتِّجارة:

حرص الفاروق على ُّ
السوق ،وَحلهم على التَّعامل ابلشَّرع
تفقد أحوال املتعاملني يف ُّ
يول غريه على أمر السوق ،فقد َّ
احلنيف ،وكان ِّ
وىل عمر السائب بن يزيد  -رضي هللا عنه -
سوق املدينة ،وعبد هللا بن عتبة بن مسعود ،وغريهم( ،)7ويلحظ الباحثَّ :
أن نظام احلِّسبَة

()1

فرائد الكالم ص(.)173

()2

الفتاوى (.)147 ،146/26

()3

السابق نفسه (.)14/31
المصدر َّ

()4

َّ
الموطأ ( )303/1نقالً عن الخالفة الرَّاشدة ص(.)330

()5

الفتح (.)261/4

()6

الصواب (.)637/2
محض َّ

()7

لصواب (.)677/2
تفسير القرطبي ( ،)336/16محض ا َّ
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تطور اجملتمع ِّ
الشريعة ِّ
الدولة ِّ
يف َّ
سلمي،
اإلسلميَّة نشأ طبقا لقواعد َّ
اإل ِّ
وتطور مع ُّ
اإلسلميَّةَّ ،
حَّت أصبح وليةا من ولَيت ِّ
يتعني توافرها يف متولِّيها ،وشروط فيمن
اإلسلمَ ،لا شروط َّ
َّ

حيتسب عليه ،وشروط يف األعمال الَّيت حيتسب فيها(.)1

وقد ثبتَّ :
أن الفاروق  -رضي هللا عنه  -كان شديد العناية ابلحتساب يف جمال
السوق ،فقد كان يطوف يف األسواق حاملا ِّد َّرته معهِّ ،
يؤدب هبا من راه مستحقا لذلك،
ُّ

فعن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :رأيت على عمر  -رضي هللا عنه  -إِّزارا فيه
معتم ،معه ِّ
الد َّرة ،يطوف يف
أربع عشرة رقعةا؛ إِّ َّن بعضها ألدم ،وما عليه قميص ،ول رداءٌّ ،

سوق املدينة( .)2ونقل احلافظ َّ
هب عن قتادة قوله :كان عمر  -رضي هللا عنه  -يلبس -
الذ ُّ
وهو خليفة  -جبَّةا من صوف مرقوع ا بعضها ٍ
أبدم ،ويطوف يف األسواق ،على عاتقه ِّد َّرة

ِّ
يؤدب النَّاس هبا(.)3

السوق ما رواه ِّ
اإلمام مسلم عن مالك بن أوس بن احلداثن :أنَّه
ومن احتسابه يف جمال ُّ
قال :أقبلت أقولَ :من يصطرف َّ
الدراهم( )4؟ فقال طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه :-
وهو عند عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -أرن ذهبك ،مثَّ ائتنا إِّذا جاء خدمنا ،نعطك

وِّرقك( ،)5فقال عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  :-كل ،وهللا لتعطينه ِّ
ورقه ،أو َّ
لرتدن إِّليه
َ

الورق ِّ
ذهبه ! ِّفإ َّن رسول هللا(ﷺ) قالِّ « :
الذهب َّ
ابلورق رابا إِّل هاء ،وهاء( ،)6و َّ
ابلذهب رابا
()1
()2

ُّ
صحيح.
الزهد ،لوكيع ( )517/2إسناده
ٌ
السلطة التنفيذيَّة (.)408/1
ُّ

()3

الرَّقابة الماليَّة في ِّ
اإلسالم د .عوف الكفراوي ص(.)66

()4

َّ
الطبقات الكبرى (.)330/3

()5

تاريخ ِّ
اإلسالم ،عهد الرَّاشدين ص(.)268

()6

الدراهم :أي من يبيعها بمقابلة َّ
من يصطرف َّ
الذهب.
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الرب ِّ
ابلرب رابا إِّل هاء ،وهاء ،والشَّعري ابلشَّعري رابا إِّل هاء وهاء ،والتَّمر ابلتَّمر
إِّل هاء ،وهاء ،و ُّ
رابا إِّل هاء ،وهاء »(.)1

السوق أيضا :أنَّه رأى رجلا قد شاب اللَّب ابملاء للبيع ،فأراقه(.)2
ومن احتسابه يف جمال ُّ
وكان رضي هللا عنه مينع الحتكار يف أسواق املسلمني ،فقد سأل عمر حاطب بن أيب بلتعة:
كيف تبيع َي حاطب ؟! فقال :مدَّين بدره ٍم .فقال :تبتاعون أببوابنا ،وأفنيتنا ،وأسواقنا،
الصاع أربعة أمداد  -وإِّل فل تبع يف
تقطعون يف رقابنا ،مثَّ تبيعون كيف شئتم ،بع صاعا  -و َّ
سوقنا ،وإِّل فسريوا يف األرض ،واجلبوا ،مثَّ بيعوا كيف شئتم(.)3

السوق ،فرأى نسا حيتكرون بفضل أذهاهبم( .)4فقال عمر :ل ونعمة
وخرج َّ
مراة إِّىل ُّ
عٍ
ني! أيتينا هللا ِّ
حَّت إِّذا نزل يف سوقنا؛ قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهاهبم عن
ابلرزق؛ َّ

ُّ
التحكم ؟ ولكن
حَّت إِّذا خرج اجللب ،ابعوا على حنو ما يريدون من
األرملة ،واملسكنيَّ ،
جبمل على عموده كتده يف ِّ
ُّأميا جالب جلب ٍ
حَّت ينزل سوقنا؛ فذلك
الصيف َّ
الشتاء ،و َّ

ضيف عمر ،فليبعه كيف شاء ،وليمسك كيف شاء .وعن مسلم بن جندب قال :قدم
السوق إِّليه ،فابتاعوه ،فقال َلم عمر :أيف أسواقنا تتَّجرون ؟ أشركوا
املدينة طعام ،فخرج أهل ُّ
الناس ،أو اخرجوا ،فاشرتوا ،مثَّ ائتوا فبيعوا(.)5
وعمر  -رضي هللا عنه  -ل ِّ
يقصر الحتكار على أقوات النَّاس ،والبهائم ،ولكنَّه جيعله
()1
()2

الورِّق :المقصود به َّ
الفضة.
َ

هاء ،وهاء :خذ هذا ،ويقول صاحبه ممله.

()3

مسلم ،رقم (.)1586

()4

الحسبة في ِّ
اإلسالم البن تيميَّة ص( ،)60الحسبة ،د .فضل ِّإلهي ص(.)24

()5

موسوعة فقه عمر بن ا َّ
لخطاب ،قلعجي ص(.)28
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فقده ،فقد روى مالك يف املوطَّأَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب قال :ل
عاما يف كل ما ُّ
يضر ابلنَّاس ُ
حكرة يف سوقنا ،ول يعمد رجال أبيديهم فضول أذهاب إىل رزق هللا نزل بساحتنا،
فيحتكرون علينا ،ولكن ُّأميا جالب جلب على عمود كتده يف ِّ
الصيف ،فذلك ضيف
الشتاء و َّ
عمر ،فليبع كيف شاء ،وليمسك كيف شاء(.)1
ُّ
وتفيد النُّصوص الَّيت ذكرتَّ :
التحكم يف األسعارُ ،مَّا يؤثِّر
أن الغاية من الحتكار هي
على الفقري ،واألرملة ،واليتيم ،وهذا واضح من قول عمر حلاطب بن أيب بلتعة  -وكان يبيع
مدَّين بدره ٍم  :-تبتاعون أببوابنا ،وأفنيتنا ،وأسواقنا تقطعون يف رقابنا ،مثَّ تبيعون كيف شئتم!!
السوق الَّذين حيتكرون :أيتينا هللا ِّ
ابلرزق،
بع صاعا  -و َّ
الصاع أربعة أمداد  -وقوله ألهل ُّ
حَّت إذا
حَّت إِّذا نزل بسوقنا؛ قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهاهبم على األرملة ،واملسكنيَّ ،
َّ
خرج اجللب ابعوا على حنو ما يريدون من ُّ
التحكم .فأنكر ذلك عليهم َّ
أشد إنكا ٍر(.)2
السعر املناسب ِّ
يتدخل لفرض ِّ
للسلع الضَّرورية عندما تدعو احلاجة
وكان رضي هللا عنه َّ
التدخل َحايةا للمستهلكني ،وللتُّجار ،فقد جاء رجل بز ٍ
السوق،
إِّىل هذا ُّ
يت فوضعه يف ُّ
السوق ،وإِّ َّما أن ترحل عن
وجعل يبيع بغري سعر النَّاس ،فقال له عمر :إِّ َّما أن تبيع بسعر ُّ
فنحاه عنهم(.)3
سوقناِّ ،فإ َّن ل جنربك على سع ٍرَّ .
 إِّلزام التُّجار مبعرفة احللل واحلرام يف البيوع:كان الفاروق  -رضي هللا عنه  -يضرب ِّ
السوق ،وهو ل يعرف
ابلد َّرة َمن يقعد يف ُّ
()1

مفردها :ذهب ،أي :أموالهم.

()2

موسوعة فقه عمر ص(.)28

()3

المصدر السابق نفسه ص(.)29
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األحكام ،ويقول :ل يقعد يف سوقنا َمن ل يعرف ِّ
الراب( ،)1وكان يطوف ابألسواق ،ويضرب
بعض التُّجار ِّ
تفقه ،وإِّل أكل ِّ
ابلد َّرة ،ويقول :ل يبع يف سوقنا إِّل من َّ
الراب شاء ،أو أىب(.)2
ٍ
خيتل احلال
حمل اهتمام عمر ،ل يطغى جانب على
جانب ،فل ُّ
فكل شؤون احلكم كانت َّ
ُّ
بني يدي احلاكم ،إِّنَّه يقعِّد للتِّجارة القواعد الَّيت تصلح لألسواقِّ ،
وتنظم التَّداول ،وتضمن

غش ،ول احتكار ،ول أسواق سوداء ،أو زرقاء ،ول جهل
الثَّبات ،والستقرار ،فل غب ،ول َّ
مبا جيوز ،وما ل جيوز يف عامل التِّجارة ،يُصدر قرارا موجزا شاملا يقضي على ِّ
كل املفاسد،
كل شيء :من مل يتفقه فل يتَّجر يف سوقنا(.)3
ويضبط َّ
وهذا يشبه صدور قانون من قوانني اليوم ،يقول مثلا :ل يزاول العمل الفلين من مل يكن

حاصلا على إِّجازة كذا ،وكذا يف عل ٍم من العلوم( ،)4وتُعىن دول اليوم بتنظيم األسواق،
و ِّ
اإلشراف عليها ،وتقوم الغرف التِّجاريَّة ،أو ما يقوم مقامها على ترشيد ،وإصلح ،وضبط
ِّ
كل ما من شأنه ضبط األسواق ،وراحة اجلمهور.
السبق يف ذلك ،فلم يرتك األمر فوضى يف األسواق،
وكان لعمر  -رضي هللا عنه  -فضل َّ
ولكن أقام عليها مشرفني يراقبونِّ ،
وينظمون ،وحيافظون ،فقد استعمل سليمان بن حثمة على
السائب بن يزيد عاملا له على سوق املدينة مع عبد هللا بن عتبة بن
األسواق ،كما كان َّ
كل ٍ
مسعود ،فهناك مشرف عامٌّ على األسواق ،ومشرفون على ِّ
سوق على حدة يعملون حتت

أن العناية ابألسواق تنظيما ،وتيسريا َلا دخل كبري يف إِّراحة الن ِّ
إِّمرته ،ومن املقطوع بنفعهَّ :
َّاس
()1

المصدر السابق نفسه ص(.)29

()2

المنورة ( )749/2موسوعة فقه عمر ص(.)177
تاريخ المدينة َّ

()3

نظام الحكومة ِّ
اإلسالميَّة للكتَّاني (.)17/2

()4

السابق نفسه.
المصدر َّ
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اهتم احلاكم هبذه الناحية الهتمام الَّذي
من كث ٍري من العناء يف احلصول على حاجاهتمِّ ،فإذا َّ
ُّ
يستحقه كان له من هللا األجر.
الصحيحة ،العمليَّة ،الدَّقيقةَّ :
أن
تصرفات عمر  -رضي هللا عنه  -السليمةَّ ،
وأثبتت ُّ
مكان يف مجيع أحناء العامل ،يدفع األمم ِّ
كل ٍ
ِّ
لكل عص ٍر ،ويف ِّ
اإلسلم صاحل ِّ
املتأخرة إِّىل
التقدُّم ،وحيفظ األمم ِّ
املتقدمة من التدهور والْنيار ،ل ُّ
يسد الطريق على من يريد التقدُّم أن
يتقدم ،ول يرتك الغافل يف سباته العميق(.)1
التكسب:
ابلسعي وحثُّهم على ُّ
 أمره النَّاس َّحممد
كان عمر  -رضي هللا عنه ُّ -
السعي ،وكسب لقمة العيش ،فعن َّ
حيث النَّاس على َّ

علي ،ومعي ُرزمية
بن سريين ،عن أبيه ،قال :شهدت مع عمر بن اخلطَّاب املغرب فأتى َّ
فقال :ما هذا معك ؟ فقلت :رزمية أقوم يف هذا السوق ،فأشرتي ،وأبيع ،فقالَ :ي معشر
قريش ! ل يغلبنَّكم هذا وأشباهه على التِّجارةِّ ،فإ َّْنا ثلث ِّ
اإلمارة .وروي أيضا عن احلسن،
()2

فليتحول إِّىل غريه(.)3
مرات ،فلم يصب منه شيئ ا،
َّ
قال :قال عمرَ :م ِّن َّاِّر يف شيء ثلث َّ
وقال عمر :تعلَّموا املهنةِّ ،فإنَّه يوشك أن حيتاج أحدكم إىل ٍ
مهنة(.)4
وقال :لول هذه البيوع؛ صرمت عالةا على النَّاس(.)5
وقال :مكسبة فيها بعض دنءةٍ خري من مسألة النَّاس( .)1وقال :إِّذا اشرتى أحدكم
()1

شهيد المحراب ص(.)209

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

السابق نفسه ص(.)210
المصدر َّ

()4
()5

رزيمة :تصغير رزمة ،وهي الكارة من ِّ
المياب.

نظام الحكومة َّ
النبويَّة (.)20/2
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مجلا؛ فليشرته عظيما مسيناِّ ،فإن أخطأه خريه؛ مل خيطئه سوقه .وقالَ :ي معشر الفقراء !
ارفعوا رؤوسكم ،و َّاِّروا ،فقد وضح الطَّريق ،ول تكونوا عيالا على النَّاس(.)2
وقال :ل يقعد أحدكم عن طلب ِّ
اللهم ارزقين ! وقد علم َّ
السماء ل
الرزق ،ويقولَّ :
أن َّ

َتطر ذهبا ،ول فضةا .وإِّن هللا تعاىل إََِّّّنا يرزق النَّاس بعضهم من ٍ
بعض ،وتل قول هللا تعاىل:
ضي ِّ
ِّ ِّ
الصلَةُ فَانـتَ ِّشُروا ِّيف األَر ِّ
اَّللَ َكثِّ اريا لَ َعلَّ ُكم
اَّللِّ َواذ ُكُروا َّ
ض َوابـتَـغُوا ِّمن فَض ِّل َّ
ت َّ
﴿فَإ َذا قُ َ
تُـفلِّ ُحو َن﴾ [اجلمعة.)3( ]10 :
وكان رضي هللا عنه إِّذا رأى غلما ،فأعجبه سأل :هل له حرفة ؟ ِّفإن قيل :ل؛ قال:
سقط من عيين(.)4
وقال :ما جاءين أجلي يف ٍ
ل من أن أيتيين وأن
مكان ما عدا اجلهاد يف سبيل هللا ُّ
أحب إِّ َّ
آخُرو َن يَض ِّربُو َن ِّيف األَر ِّ
ض يَـبـتَـغُو َن ِّمن
بني شعبيت رحلي ،أطلب من فضل هللا ،وتلَ ﴿ :و َ
فَض ِّل﴾ [املزمل.)5( ]20 :
 خشية عمر ِّمن ترك أعيان املسلمني للتِّجارة:السوق يف خلفته فلم ير فيه يف الغالب إِّل
دخل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه ُّ -
()6
السوق فقالوا:
النَّبطَّ ،
فاغتم لذلك ،فلما أن اجتمع النَّاس؛ أخربهم بذلك ،وعذَلم يف ترك ُّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

للسمرقندي.
فرائد الكالم ص ،129تنبيه الغافلين ص(َّ )211

()5

نظام الحكومة ِّ
اإلسالميَّة (.)20/2

()6

السابق نفسه.
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السوق مبا فتح به علينا ،فقال  -رضي هللا عنه  :-وهللا لئن فعلتم ليحتاج
إِّ َّن هللا أغنان عن ُّ
ٍ
بتوج ٍ
وخشية
س،
رجالكم إِّىل رجاَلم ،ونساؤكم إِّىل نسائهم( ،)1فقد كان رضي هللا عنه ينظر ُّ
السعي يف طلب الرزق(.)2
إىل تقاعس أعيان املسلمني  -من غري اجملاهدين  -عن التِّجارة ،و َّ
س):
 - 4الدَّورَيت العمريَّة الليليَّة ( َ
الع َس ُ
العسس) كان نواةَ الشُّرطة ،فقد ذكر بعض ِّ
املؤرخنيَّ :
شك فيهَّ :
أن عبد هللا
وُمَّا ل َّ
أن ( َ َ َ

بن مسعود  -رضي هللا عنه  -كان أمريا على العسس يف عهد أيب بك ٍر ،و َّ
أن عمر بن
اخلطاب َّ
س ،وكان يستصحب معه أسلم موله ،ورمبا استصحب عبد
توىل هو نفسه َ
الع َس َ
الرَحن بن عوف .والعسس :هو الطَّواف ابلليل لتتبع اللُّصوص ،وطلب أهل الفساد ،ومن
شرهم .ومن احلق أن نعدَّه اخلطوة األوىل يف تنظيم مؤسسة الشُّرطة؛ َّ
ألن املؤمنني كانوا
ُخيشى ُّ

حَّت إِّذا نموا؛ َّ
السهر عنهم
يتولَّون حراسة أنفسهم ،ومنع املنكر من بينهم يف النَّهارَّ ،
توىل َّ
رجال العسس ،مثَّ ملا تكاثر املفسدون ،وتظاهروا ابملنكر يف وضح النَّهار؛ أحوج األمر إِّىل من
َّ
يرتصدهم ْنارا أيض ا ،فأنشئت الشُّرطة ..فالشرطة إِّذا ( َع َسس دائم) إِّذا صح هذا التَّعبري(.)3
َّ
كان الفاروق  -رضي هللا عنه  -يقوم بنفسه على حراسة املسلمني ،وقد ساعده ذلك
سلمي ،ففي مدينة رسول هللا(ﷺ)  -وهي ٍ
اإلملام بواقع اجملتمع ِّ
على ِّ
يومئذ عاصمة َّ
الدولة
اإل ِّ
ِّ
ومقر احلكم  -كان يسعى يف دروهبا ليلا؛ لريى بنفسه،
اإلسلميَّة الكربى ،وملتقى البشرُّ ،
يرتدد عماله يف أن حيملوه إِّليه ،أو يفوت عليهم ما حيملوه إِّليه ،وكم وضع من
ويسمع ما قد َّ
القواعد ،وكم عدَّل من القواعد ،الَّيت وجدَّ :
أن الواقع يفرض عليه وضعها ،أو يفرض عليه
()1

السابق نفسه.
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()2

أي :المهم.

()3

نظام الحكومة ِّ
اإلسالميَّة (.)18/2
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ذهبت إِّليه(:)1
تعديلها ،وإِّلغاءها ،وإِّليك بعض األمثلة الدَّالة على ما ُ
 النَّهي عن تعجيل فطام ِّالصبيان:
عن أسلم موىل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -قال :قدم املدينة رفقة من َِّّا ٍر،
فنزلوا املصلَّى ،فقال عمر لعبد الرَحن بن عوف :هل لك أن حنرسهم اللَّيلة ؟ قال :نعم .فباات
فتوجه حنوه ،فقال ِّ
ألمه :اتقي هللا ،وأحسين إىل
حيرساْنم ،ويصلِّيان ،فسمع عمر بكاء ٍ
صب َّ
الص ِّب ،فأتى َّأمه فقال َلا:
صبيِّك ،مث عاد إىل مكانه ،فلما كان اخر الليل ،مسع بكاء َّ
وحيك! إِّنَّك ُّأم ٍ
يقر منذ الليلة من البكاء ؟ فقالتَ :ي عبد هللا ! إِِّّين
سوء ،مال أرى ابنك ل ُّ
أشغله عن الطَّعام فيأىب ذلك .قال :ومل ؟ قالتَّ :
ألن عمر ل يفرض إِّل للمفطوم  -وكان
ٍ
عمر قد فرض ِّ
مفطوم رزقا ،أو عطاء  -قال :وكم عمر ابنك هذا ؟ قالت :كذا ،وكذا
لكل

الصبح ،وهو ل يستبني للنَّاس قراءته
فلما صلَّى ُّ
شهرا ،فقال :وحيك ل تعجليه عن الفطامَّ ،
من البكاء ،قال :بؤس ا لعمر ،كم قتل من أولد املسلمني ! مثَّ أمر مناديه فنادى :ل تعجلوا
لكل مو ٍ
لود يف ِّ
صبيانكم عن الفطامِّ ،فإ َّن نفرض ِّ
اإلسلم ،وكتب بذلك إِّىل الفاق(.)2
كل مو ٍ
ٍ
مسجلا يف
ما أمجلها من
لود َّ
حادثة ! وما أعظمها من عدالة ! وبذلك أصبح ُّ
حق ِّ
لكل مسل ٍمَّ ،
ديوان العطاء ويُفرض له من بيت مال املسلمنيَّ ،
وألن
ألن بيت املال ٌّ
املسؤول عنه إََِّّّنا هو أمني ،وقائم عليه ،ل جيوز له أن يصرف منه شيئا يف غري حملِّه ،ول أن
مينع منه حقا وجب فيه.

()1

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ص(.)161

()2

عبقريَّة ِّ
اإلسالم في أصول الحكم ص(.)322
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 حتديد مدَّة غياب اجلنود عن زوجاهتم:ومن مثار عسس عمر  -رضي هللا عنه  :-أنَّه خرج ذات ٍ
ليلة يطوف يف املدينة ،فسمع
ضيق ٍ
امرأةا تقول يف ٍ
شديد:
ـاوَل َهـ ـ ـ ـ َذا اللَّي ـ ـ ـ ُـل تَس ـ ـ ـ ِّـري َك َواكِّبُ ـ ـ ــه
تَطَـ ـ ـ َ
أُلَعبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَرا َوطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورا َك َّأَّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يُ َس ـ ـ ـ ـ ُّـر بِّـ ـ ـ ـ ِّـه َم ـ ـ ـ ــن َك ـ ـ ـ ــا َن يَـل ُه ـ ـ ـ ــو بُِّقربِّـ ـ ـ ـ ِّـه

فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوهللاِّ لَـ ـ ـ ـ ـ ــولَ هللاُ لَ َش ـ ـ ـ ـ ـ ــيءَ َغ ـ ـ ـ ـ ـ ــريُه
و ِّ
لكنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أَخ َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َرقِّيـبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوَّكلا
َ

و َّأرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين( )1أل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
يع أُلَ ِّعبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ـج
َ
َ
ب ـ ـ ــدا قَم ـ ـ ـ ـرا يف ظُلم ـ ـ ـ ِّـة اللَّي ـ ـ ـ ِّـل ح ِّ
اجبُ ـ ـ ــه
َ
َ
َ َ
ِّ
ـف احلَ َش ـ ـ ـ ــا لَ َِّتَ ِّوي ـ ـ ـ ـ ِّـه( )2أَقَ ِّاربُـ ـ ـ ــه
لَطي ـ ـ ـ ـ ُ
ِّ
الس ـ ـ ـ ـ ِّـر ُير َج َوانِّبُـ ـ ـ ــه
ض ِّم ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا َّ
لَ ـ ـ ـ ـنُـق َ
أبنـ ُف ِّس ـ ـ ـ ــنَا لَ يَـف ـ ـ ـ ـ ُـرتُ ال ـ ـ ـ ــدَّهَر كاتِّبُ ـ ـ ـ ــه

()3

ٍ
ونفقة ،وكتب يف أن يقدم عليها
فقال عمر :يرَحك هللا ! مثَّ أرسل إِّليها بكسوةٍ،
زوجها( ،)4وجاء يف رو ٍ
اية :مثَّ خرج ،فضرب الباب على حفصة ابنته  -رضي هللا عنها -
ُ
الساعة ؟ فقال :أي بنية ! كم صرب املرأة عن
فقالتَ :ي أمري املؤمنني ! ما جاء بك يف هذه َّ
زوجها ؟ قالت :تصرب الشَّهر ،والشَّهرين ،والثَّلثة ،ويف أر ٍ
الصربُ .فكتب عمر أل
بعة ينفد َّ
حتبس اجليوش فوق أربعة أشهر( .)5فهذه سياسة عمر يف حتديد مدَّة غياب اجلندي عن
زوجته ،ومل خيالف عمر  -رضي هللا عنه  -يف ذلك خمالف(.)6
()1
()2

ُّ
فن الحكم ص(.)264
البداية و ِّ
النهاية (.)140/7

()3

السهر.
األرقَّ :

()4

اجتواه :كرهه.

()5
()6

الصواب ( )388/1سنده فيه انقطاعٌ.
محض َّ
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و َّأما اجلنود الَّذين مل يلتزموا ابملدَّة؛ فقد وضع َلم الفاروق نظاما قبل حتديد مدَّة الغياب،

فبعد أن عرف عدد الغائبني غيبةا طويلةا ،والَّذين مل ينفقوا على زوجاهتم يف غياهبم ،ملا عرف
َّ
أبمسائهم كتب إِّىل أمراء اجليوش أن يطلبوا هؤلء ،ويعرضوا عليهم اليت :إِّ َّما أن يرجعوا إِّىل
بنفقة ٍ
ليهن ٍ
كافية ،وإِّما أن يطلِّقوا ،وإِّذا طلقوا؛ ألزموا ببعث نفقة ما
نسائهم ،وإِّما أن يبعثوا إِّ َّ
مضى(.)1
 َحاية أعراض اجملاهدين:الرعية َحايةُ أعراض اجملاهدين ،فقد خرج ذات ٍ
ومن مثار ُّ
ليلة يطوف يف
تفقده ألحوال َّ
تتمىن الوصول إِّىل شربة مخ ٍر ،والقرب من
املدينة ،فسمع شعرا فيه ريبة ،امرأة يف جوف اللَّيل َّ

تغزلا فقط دون قصد ٍ
ٍ
شاب طاملا َتنَّته ،سواء أكان ِّ
شيء ،فظاهر ما
التمين حقا ،أم كان ُّ
قالت ِّ
الريبة ،فقد تغنت ابلبيت التَّال:
َهـ ـ ـ ــل ِّمـ ـ ـ ــن َس ـ ـ ـ ـبِّي ٍل إِّىل َمخ ـ ـ ـ ـ ٍر فَأشـ ـ ـ ـ َـرَهبا

ـاج
َه ــل ِّم ــن َسـ ـبِّي ٍل إِّىل نَص ـ ِّـر ب ـ ِّـن َح َّج ـ ِّ

حجاج ،وإِّذا هو أصبح النَّاس وجها ،وأحسنهم
مسع هذا عمر ،فأصبح ،وطلب نصر بن َّ

شعرا ،فأمره حبلق شعره ،فازداد مجالا ،فأمره ابلعمامة فازداد مجالا ،فنفاه إِّىل البصرة(،)2
خشية افتتان النِّساء به ،وسدا َّ
للذريعة وحمافظةا على أعراض اجلنود املرابطني يف سبيل هللا.
العامة،
العامة ،وحكمته يف تقدمي املصلحة َّ
وهذا الفعل من عمر يعطي لنا بعدا يف سياسته َّ
الراحة ،واألمن يف املدينة
ففي مجال نص ٍر ،وولوعه بنفسه ،وغياب اجلنود عن نسائهم ،وتوفُّر َّ
ذريعة إِّىل الوقوع يف الفتنة ،فأوىل هبذا الشَّاب املتدلِّل أن ينتقل إِّىل ٍ
مدينة عسكريٍَّة علَّه
()1
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يكتسب خرباة يف القتال ،أو يستفيد ُمَّا يراه من بطولت ،ومهم ِّ
الرجال ،والبصرة  -املدينة
أضمن لعلج مثل هذا الشَّاب(.)1
العسكريَّة آنذاك -
ُ
وخشيت املرأة الَّيت مسع منهـا عمر أن يبدر إِّليها ٍ
تقول فيها:
فدست إِّليه أبيااتا ُ
بشيءَّ ،
ِّ ِّ ِّ
ِّ
قُـ ـ ـ ــل ل ِّإل َمـ ـ ـ ــام الَّـ ـ ـ ــذي ُخت َشـ ـ ـ ــى بَـ ـ ـ ـ َـواد ُرهُ
ـت أاب َحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـص بِّغَ ِّريِّمهَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إِِّّين َعنَـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
إِّ َّن اَلَـ ـ ـ ـ ـ ــوى َزَّم ـ ـ ـ ـ ـ ــه التَّق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى فَـ َقيَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدهُ
لَ َِّ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل الظَّـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن حقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لَ تُـبَـيِّنُ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

ـاج
َم ـ ـ ِّـال َولِّل َخم ـ ـ ِّـر أَو نَص ـ ـ ِّـر ب ـ ـ ِّـن َح َّج ـ ـ ِّ
ـب وطَـ ــر ٍ
ِّ ِّ ِّ
ف فَـ ــات ٍر َس ـ ــاجي
ُش ـ ــرب احلَلي ـ ـ َ
َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـَّت أَقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر إبِّجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـام وإِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِّاج
الس ـ ـ ـ ـبِّيل س ـ ـ ـ ـبِّيل اخلَـ ـ ــائِّ ِّ
ِّ
الر ِّاج ـ ـ ــي
ف َّ
إ َّن َّ َ َ ُ

فبعث إِّليها عمر  -رضي هللا عنه  :-قد بلغين عنك خري ،إِِّّين مل أخرجه من أجلك،
و ِّ
امنهن ،وبكى عمر ،وقال :احلمد هلل الذي قيَّد
لكين بلغين :أنَّه يدخل على النِّساء ،فلست َّ

()2
أقر إبِّ ٍ
الرسول
جلام ،وإِّسراج  .مثَّ إِّن عمر كتب إِّىل عامله ابلبصرة كتاابا ،فمكث َّ
اَلوى ،وقد َّ
عنده َّأَيم اُ ،مثَّ ندى مناديه ،أل إِّ َّن بريد املسلمني يريد أن خيرج ،فَ َمن كانت له حاجة
الرَحن الرحيم ،لعبد هللا
نصر بن َّ
حجاج كتااباَّ ،
ودسه يف الكتب :بسم هللا َّ
فليكتب ،فكتب ُ

سلم هللا عليكَّ ،أما بعد:
عمر أمري املؤمنني ُ

ِّ
ض ـ ـ ـ ــحتَِّين
لَ َعم ـ ـ ـ ـ ِّـري لَ ـ ـ ـ ــئن َس ـ ـ ـ ـ َّـريتَِّين أَو فَ َ
ت َمن ِّفيَّ ـ ـ ـ ـا َعلَـ ـ ـ ــى َغـ ـ ـ ـ ِّـري ِّريـبَـ ـ ـ ـ ٍـة
فَأصـ ـ ـ ــبَح ُ
أإِّن َغنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
الزل َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ يَـوَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ِّمبُنـيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
ـت َّ
()1

السابق نفسه ص(.)170
المصدر َّ

()2
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ـك َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ُام
َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ــا نِّلتَ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين َعلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وقَ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َك ـ ـ ـ ـ ـ ــا َن ل ِّابلم َّكتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـام
ـني ُم َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ
َ
ـاين النِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـض أ ََمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِِّّ
ـاء َغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ُام
َوبَـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
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بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فَ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـال يف النَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ُم

ظَنـن ـ ــت ِّيب الظَّ ـ ـ َّـن الَّ ـ ـ ِّ
ـي
ـ
ـ
ل
ي
ـذ
َ
س بَـع ـ ـ َـدهُ
َ َ َ
َ
َومينَـعُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين ُِّمـَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تَظُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـن تَ َكُّرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ومينـعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّ
َّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ُهتَا
ـن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ظ
ت
ـا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ُم
ُ
ُّ
َ
َ
ََ َ ُ َ

َو َاابءُ ِّص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ٍق َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالُِّفو َن كِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ُام
َو َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ََل ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّيف قَـوِّم َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َو ِّص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَ ُام

ِّ
ـت َر ِّاجعـ ـ ــي
فَهـ ـ ـ ـذان َحـ ـ ــالَ َن فَـ َهـ ـ ــل أَنـ ـ ـ َ

ـب ِّمـ ـ ـ ـ ـ ِّـين ِّ
كاهـ ـ ـ ـ ــل َو َسـ ـ ـ ـ ــنَ ُام
فَـ َقـ ـ ـ ـ ــد َجـ ـ ـ ـ ـ َّ

ـام اَل ـُـ َـدى لَ تَـبـتَل ـ ــي الطَّـ ــرَد ُمس ـ ــلِّ َم ا
إِّمـ ـ َ

ـام
لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ُحرَمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة َمعُروفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة َوِّزَمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

فقال عمر :أ ََّما ول سلطان؛ فل ،فَ َما رجع إِّىل املدينة إِّل بعد وفاة عمر ،رضوان هللا
عليه(.)1
قصة أخرى شبيهة هبذه ،واجهها الفاروق يف طوافه ابللَّيل أيضا ،فبينما هو ذات
ووقعت َّ

ٍ
أصبح وجها ؟
أي فتيان املدينة
ليلة يطوف يف املدينة؛ إِّذ مسع نساءا يتحدَّثن ،ويتساءلنُّ :
ُ
فقالت إِّ
حداهن :أبو ذؤيب .فطلبه عمر ،وإِّذا هو من أمجل النَّاس ،فقال له :أما إِّنَّك
َّ
لذئبهن ،اذهب فلن تساكنين أبدا ! فقال ال َفَّتَّ :أما إِّن كنت فاعلا؛ فأحلقين اببن ِّ
عمي نصر
َّ
َ
احلجاج ،وكان الثنان من بين سليم ،فأحلقه اببن ِّ
عمه(.)2
بن َّ
األمة ،وينسجم مع شخصية الفاروق القويَّة الَّيت
وهذا الفعل
العمري يفرضه واقع َّ
ُّ
ٍ
املتنوعة ،وعهد الفاروق عهد ٍ
تستوعب طاقات األفراد ِّ
وحتشيد للجيوش ،وإِّرساَلا
تعبئة،
للقتال يف سبيل هللا ِّ
لكل القادرين عليه ،فكيف يسمع عمر هبذين الشَّابني يف املدينة وليس
هناك ما مينعهما من القتالِّ ،فإخراجهما من املدينة أوىل من تصفيف الشَّعر ،وجمالسة
()1
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النِّساء(.)1
 أأنت حتمل ِّعين وزري يوم القيامة:
حَّت
عن أسلم موىل عمر  -رضي هللا عنه  -قال :خرج عمر إِّىل َحَّرة واق ٍم( )2وأن معه َّ

قصر
إِّذا كنا بصرار( ،)3إِّذا نر تؤرت  -أي :تشعل  -قالَ :ي أسلم ! إِِّّين أرى ها هنا ركبانا َّ
حَّت دنون منهمِّ ،فإذا ابمرأةٍ معها صبيان ،وقد ٍر
هبم اللَّيل ،والربد ،انطلق بنا ،فخرجنا ْنرول َّ
ٍ
السلم عليكم َي أهل
منصوبة على ن ٍر ،وصبياْنا يتضاغون (أي :يتصاحيون) فقال عمرَّ :
السلم .فقال :أأدنو ؟ فقالت:
الضوء ! وكره أن يقولَ :ي أصحاب النَّار ! فقالت :وعليكم َّ

قصر بنا اللَّيل ،والربد .قال :وما ابل
ادن خب ٍري ،أو دع ،فدن منها ،فقال :ما ابلكم ؟ قالتَّ :
هؤلء ِّ
الصبية يتضاغون ؟ قالت :اجلوع ،قال :وأي شيء يف هذا القدر ؟ قالت :ماء
حَّت يناموا ،وهللاُ بيننا وبني عمر ،فقال :أي رَحك هللا ! وما يدري عمر بكم،
أسكتهم به َّ

قالتَّ :
علي ،فقال :انطلق بنا ،فخرجنا ْنرول حَّت أتينا
يتوىل أمرن ،مثَّ يغفل عنَّا ؟! فأقبل َّ
دار الدَّقيق ،فأخرج عدلا من ٍ
علي ،قلت :أن أَحله عنك،
دقيق ،وكبَّة شح ٍم ،وقال :اَحله َّ
قال :أأنت حتمل وزري يوم القيامة ؟ ل َّأم لك ! فحملته عليه ،فانطلق وانطلقت معه إِّليها

ْنرول ،فألقى ذلك عندها وأخرج من الدَّقيق شيئا ،فجعل يقول َلاِّ :
أحر
علي أن ُّ
ذري َّ
حَّت طبخ َلم ،مثَّ
لك( ،)4وجعل ينفخ حتت القدر ،فرأيت الدُّخان خيرج من خلل حليته َّ
ٍ
بصحفة فأفرغها فيها ،فجعل يقول َلا :أطعميهم وأن أسطح
أنزَلا ،وقال :ابغيين شيئا ،فأتته
()1

السابق نفسه ص(.)93 ،92
المصدر َّ

()2

َّ
الشيخان من رواية البالذري ص(.)212 ،211

()3

َّأوليات الفاروق ص(.)83

()4

أرض حجارتها سود بركانيَّة ،والمدينة بين حرَّتين.
الحرَّةٌ :
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حَّت يربد  -فلم يزل حَّت شبعوا ،وترك عندها فضل ذلك ،وقام ،وقمت
َلم  -أي :أبسطه َّ
معه ،فجعلت تقول :جزاك هللا خريا ،كنت هبذا األمر أوىل من أمري املؤمنني ،فيقول :قول
تنحى نحيةا عنها ،مثَّ استقبلها
خريا ،إِّذا جئت أمري املؤمنني ،وجدتين هناك إِّن شاء هللا ! مثَّ َّ
حَّت رأيت الصبية يصطرعون ،مثَّ
فربض مربضا ،فقلت له :لك شأن غري هذا ؟ فل يكلمينَّ ،
علي فقالَ :ي أسلم ! إِّن اجلوع أسهرهم ،وأبكاهم،
نموا ،وهدؤوا ،فقام حيمد هللا ،مثَّ أقبل َّ
حَّت أرى ما رأيت(.)1
فأحببت أل أنصرف َّ

وهذا حافظ إِّبراهيم ِّ
يصور لنا هذا املشهد العظيم:
وم ـ ـ ـ ــن راه أَم ـ ـ ـ ــام ِّ
الق ـ ـ ـ ــد ِّر ُمنـبَ ِّط َح ـ ـ ـ ـ ـا
ََ َ ُ َ َ
وقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َختلَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف أَثـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاء ِّحليَتِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه
َ َ َ
َ
ـري املـ ـ ـ ـ ـ ــؤمنني َعلَـ ـ ـ ـ ـ ــى
ـاك أ َِّمـ ـ ـ ـ ـ ـ
َرأَى ُهنَـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ُ
ـار ِّيف َغ ـ ـ ِّـدهِّ
ف النَّـ ـ ِّ
يَسـ ـ ـتَـقبِّ ُل النَّـ ـ َـار َخ ـ ــو َ
()2

ـار َأت ُخـ ـ ـ ـ ُذ ِّمن ـ ـ ــهُ َوُه ـ ـ ـ َـو يُـ ـ ــذكِّيـ َها
والنَّ ـ ـ ـ ُ

()3

()4
ِّ
ـاب يف فِّيـ َهـ ــا
منـ َهـ ــا الـ ــد َ
ُّخا ُن َوفُـ ــوهُ َغـ ـ َ

حـ ـ ـ ـ ٍ
ـال تَـ ـ ـ ـ ُـروعُ  -لعم ـ ـ ــر هللا – َرائِّيـ َهـ ـ ـ ــا
ـني ِّمـ ــن َخشـ ــيَ ٍة َسـ ــالَت ماقِّيـ َهـ ــا
َوال َعـ ـ ُ

()5

 َي أمري املؤمنني ! ِّبشر صاحبك ٍ
بغلم:

مر ٍ
يعس ذات ٍ
برحبة من رحاب املدينة ِّفإذا هو بيت شع ٍر مل يكن
ليلة؛ إِّذ َّ
بينما عمر ُّ
ابألمس ،فدن منه ،فسمع أنني امرأةٍ ،ورأى رجلا قاعدا ،فدن منه ،فسلَّم عليه ،مثَّ قال :من
()1

ٍ
أميال من المدينة.
على ثالثة

()2

حساء من ٍ
دقيق ودسم.
أتَّخذ لك حريرًة ،وهي
ٌ
الكامل في التاريخ ( ،)214/2الطبري (.)200/5

()4

انبطح :نام على وجهه ممتداً على األرض.

()5

أذكى َّ
النار :أي :أوقدها.

()3
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أنت ؟ قال :رجل من أهل البادية جئت إِّىل أمري املؤمنني أصيب من فضله ،قال :ما هذا
الصوت؛ الذي أمسعه يف البيت ؟ قال :رَحك هللاِّ ،
علي ذاك؛ ما هو ؟
َّ
امض حلاجتك ،قالَّ :

حَّت أتى منزله ،فقال لمرأته
قال :امرأة َتخض ،قال :هل عندها أحد ؟ قال :ل ! فانطلق َّ
علي :هل لك يف أج ٍر ساقه هللا إِّليك ؟ قالت :وما هو ؟ قال :امرأة غريبة
ِّأم كلثوم بنت ٍ

َتخض ،ليس عندها أحد .قالت :نعم ،إِّن شئت ؟ قال :فخذي معك ما يصلح املرأة
لولدهتا من اخلرق ،والدُّهن ،وجيئي برب ٍ
ٍ
وحبوب .فجاءت به ،فقال:
مة (أي :قدر) وشح ٍم،
ُ
حَّت انتهى إِّىل البيت ،فقال َلا :ادخلي إِّىل املرأة ،وجاء
الربمة ،ومشت خلفه َّ
انطلقي ،وَحل ُ
حَّت أنضجها ،وولدت
الربمة َّ
َّ
حَّت قعد إِّىل َّ
الرجل فقال له :أوقد ل نرا ،ففعل ،فأوقد حتت ُ
املرأة ،فقالت امرأتهَ :ي أمري املؤمنني ! بشر صاحبك ٍ
بغلم.

يتنحى عنه ،فقال له :مكانك كما
ايب أبمري املؤمنني ،كأنَّه هابه ،فجعل َّ
َّ
فلما مسع األعر ُّ
الربمة
أنت ،فحمل الربمة ،فوضعها على الباب ،مثَّ قال :أشبعيها ،ففعلت مثَّ أخرجت ُ
الرجل ،وقال :كل ،وحيك !
فوضعتها على الباب ،فقام عمر ،فأخذها ،فوضعها بني يدي َّ
للرجل :إِّذا كان غدا فائتنا تأمر لك
ِّفإنَّك قد سهرت من الليل .وقال لمرأته :اخرجي ،وقال َّ
فلما أصبح؛ أاته ،ففرض لبنه يف ُّ
الذ ِّريَّة ،وأعطاه(.)1
مبا يصلحكَّ .
 وهللا ما كنت ألطيعه يف املأل ،وأعصيه يف اخلل:عن أسلم موىل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -قال :بينما أن مع عمر بن
يعس ابملدينة؛ إِّذ عيي ،فاتكأ على جانب جدا ٍر يف جوف اللَّيل ،وإِّذا امرأة
اخلطَّاب ،وهو ُّ

()1

في َّ
النار ،وهو ينفخها.
فوه غاب في فيها :أي فمه غاب في ِّ
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تقول لبنتهاَ :ي بنتاه ! قومي إِّىل ذلك اللَّب ،فامذقيه( )1ابملاء ،قالتَ :ي َّأماه ! أو ما
علمت مبا كان من عزمة أمري املؤمنني ؟ قالت :وما كان عزمته ؟ قالت :إِّنَّه أمر مناديه،

فنادى :ل يشاب اللَّب ابملاء ،فقالت َلاَ :ي بنيَّة ! قومي إِّىل اللَّب فامذقيه ابملاءِّ ،فإنَّك
الصبيَّة :وهللا ما كنت ألطيعه يف املأل ،وأعصيه
مبوض ٍع ل يراك عُ َمُر ،ول منادي عمر ،فقالت َّ
كل ذلك ،فقالَ :ي أسلم ! علِّم الباب ،واعرف املوضع ،مثَّ مضى يف
يف اخلل ! وعمر يسمع َّ

فلما أصبح قالَ :ي أسلم ! امض إِّىل املوضع فانظر من القائلة ،ومن املقول َلا،
عسسهَّ ،
وهل َلم من ٍ
فأتيت املوضع ،فنظرت ،فإذا اجلارية ِّأمي ل بعل َلا ،وإِّذا تيك ُّأمها ،وإِّذا
بعل ؟ ُ
ليس َلا رجل ،فأتيت عمر ،فأخربته ،فدعا ولده ،فجمعهم ،فقال :هل فيكم من حيتاج إِّىل
امرأةٍ ،فأزوجه ؟ ولو كان أببيكم حركة إِّىل النِّساء ما سبقه منكم أحد إِّىل هذه اجلارية ،فقال
عبد هللا :ل زوجة ،وقال عبد الرَحن :ل زوجة ،وقال عاصمَ :ي أبتاه ل زوجة ل ،فزوجين،

فزوجها من عاصم ،فولدت له بنت ا ،وولدت البنت بنت ا ،وولدت البنت
فبعث إِّىل اجلاريةَّ ،
عمر بن العزيز رَحه هللا تعاىل(.)2
قال ابن عبد اَلادي :قال بعضهم :هكذا وقع يف رو ٍ
الصواب:
اية ،وهو غلط ،وإََِّّّنا َّ
فولدت لعاصم بنتا ،وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رَحه هللا(.)3
وهكذا كان عمر  -رضي هللا عنه َّ -
ويعس يف الليال ،ويقوم
الرعيَّة بنفسه،
يتفقد َّ
ُّ
بواجبه حنو رعيته حمتسبا عند هللا تعاىل أجره ،ومل يكن رضي هللا عنه يف حرصه على اإلملام

الدولة ِّ
ميتد إِّىل مجيع أرجاء َّ
بواقع دولته يقتصر على العاصمة وحدها ،بل كان ُّ
اإلسلميَّة،
()1
()2
()3

َّ
مما يلي األنف ،وهو مجرى َّ
الدمع .العشرة المبشرون
بالجنة ،العفيفي ص(.)173
الماقي :جمع ماق ،وموق ،وهو طرف العين َّ

البداية و ِّ
النهاية (.)140/7

المذيق :كأميرَّ :
اللبن الممزوج بالماء.
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الصفحات القادمة إبِّذن هللا تعاىل.
كما سنرى يف َّ
 - 5رأفته ورَحته ابلبهائم:
الرَحة ،و ِّ
كانت رأفة الفاروق ابلبهائم صادرةا عن إِّميان ملؤه ِّ
اإلحسان إِّىل ِّ
كل
الرفق ،و َّ
ٍ
شيء ،فقد لن قلبه بذكر هللا ،فأصبح يشفق على خلق هللا ،وقد فهم من ِّ
اإلسلم أبنه يف
كل ذات ٍ
كبد ٍ
ِّ
رطب أجر ،وأنَّه ل جيوز شرعا إِّساءة استعمال احليوان ،ول إِّزهاقه ،ول
تسخريه يف غري ما ُخلِّق له ،ول حتميله فوق طاقته( ،)1وقد أعلن رضي هللا عنه أبنَّه مسؤول
الصفح-ات العمريَّة الَّيت ِّ
عن ٍ
بغلة تعثر يف العراق مل ِّ
سجلت مباء
يسو َلا الطَّريق ،وهـذا بعض َّ
الذهب يف ذاكرة التَّاريخ ِّ
َّ
اإل ِّ
نساين:

 أحتمل على بعريك ما ل يطيق:عن املسيِّب بن دارم ،قال :رأيت عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يضرب مجَّالا،
ويقولَ :حَّلت مجلك ما ل يطيق(.)2
 أما علمتم َّأن َلا عليكم حقا:
قال األحنف بن قيس :وفدن إِّىل عمر بفتح عظي ٍم ،فقال :أين نزلتم ؟ فقلت :يف مكان
حَّت انتهينا إِّىل مناخ ركائبنا ،فجعل يتخلَّلها ببصره ويقول :أل اتقيتم
كذا ،وكذا ،فقام معي َّ
هللا يف ركائبكم هذه ؟ أما علمتمَّ :
أن َلا عليك حقا؟ أل خلَّيتم عنها ،فأكلت من نبت

()1

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص(.)90 ،89

()2

الصواب (.)391/1
محض َّ
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األرض()1؟
الصدقة:
 يداوي إِّبل َّقدم على عمر وفد من العراق ،فيهم األحنف بن قيس يف ٍ
ٍ
صائف شديد ِّ
احلر ،وعمر
يوم
معتجر ( ِّ
الصدقة  -يطليه ابلقطران  -فقالَ :ي أحنف !
متعمم) بعباءةٍ يهنأ بعريا من إِّبل َّ
حق اليتيم،
الصدقة ،فيه ُّ
هلم فأعن أمري املؤمنني على هذا البعريِّ ،فإنَّه من إِّبل َّ
ضع ثيابك ،و َّ
واألرملة ،واملسكني ،فقال رجل من القوم :يغفر هللا لك َي أمري املؤمنني ! فهل أتمر عبدا من
الصدقة ،فيكفيك ؟ قال عمر :وأي ٍ
أعبد ِّ
مين ومن األحنف ؟ إِّنَّه من ول أمر
عبيد َّ
عبد هو ُ
املسلمني جيب عليه َلم ما جيب على العبد لسيِّده يف النَّصيحة ،وأداء األمانة(.)2
بت هبيمةا من البهائم يف شهوة عمر:
 َع َّذ َاشتهى الفاروق مسكا طرََّيا ،فأخذ يرفأ  -موله  -راحلةا فسار ليلتني مقبلا ،وليلتني
الراحلة يغسلها من العرق ،فنظرها عمر فقال:
مدبرا ،واشرتى مكتلا ،فجاء به ،وقام يرفأ إِّىل َّ
َّ
عذبت هبيمةا من البهائم يف شهوة عمر ،وهللا ل يذوق عمر ذلك(!)3
 إِِّّين خلائف أن أسأل عنك:رأى عمر مجلا تبدو عليه مظاهر ِّ
اإلعياء ،واملرض ،فتقدَّم من اجلمل ،ووضع يده يف دبر

اجلمل يفحصه ،وهو يقول :إِِّّين خلائف أن أسأل عنك(.)4
()1

شهيد المحراب ص(.)226

()2

الصواب (.)469/2
محض َّ

()3

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتاريخ (.)605/2

()4

أخبار عمر ص( )343نقالً عن ابن الجوزي.
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هذه بعض املواقف العمرية الَّيت ُّ
تدل على رأفة ،ورَحة الفاروق ابلبهائم ،أل ليت الشَّباب
البشري إِّل
ويلم إبِّسلمه ،ليعرف :أنَّه ما من قاعدةٍ إِّنسانيَّة تنفع اجملتمع
َّ
احلائر يطالع اترخيهُّ ،

وَلا يف ِّ
حَّت ل ينبهروا ابلغرب الَّذي يباهي إبِّنشاء مجعيات ِّ
الرفق
اإلسلم تقعيد ،وتنظيم َّ
وحَّت ل يقلِّده شبابنا ظنا منهم َّأْنم
ابحليوان ،على َّأْنا مظهر من مظاهر إنسانيَّته الفاضلةَّ ،

أصحاهبا ،وليدركوا أنَّنا أساتذهتم يف ِّ
الرفق ابحليوان( ،)1ويف ِّ
كل شيء نف ٍع.

حَّت اجلمل املريض خيشى فيه عمر
لب العبادة َّ
سر اَلدى ،ومنار اخلري ،و ُّ
إِّ َّن مراقبة هللا ُّ
ربِّه أن يسأله عنه ،هذا هو كنه ِّ
اإلسلم ،رقابة ،وخشية تسكن القلب ،وهل ينجح حاكم
بغري هذا؛ كي ينجو من حساب هللا ،وقد وله أمر عباده( )2؟
 - 6زلزلة األرض يف عهد الفاروق:
تزلزلت األرض ابلنَّاس على عهد عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فقال :أيها الناس!
الزلزلة إِّل على ٍ
شيء أحدثتموه ،والذي نفسي بيده لئن عادت؛ ل أساكنكم
ما كانت هذه َّ
فيه أبدا(.!)3
***

()1
()2
()3

الرياض َّ
ِّ
النضرة ص(.)408

َّ
الطبقات (.)215/3

شهيد المحراب ص(.)228
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الرابع
املبحث َّ
اهتمام الفاروق ابلعلم ُّ
والدعاة والعلماء
أولا :اهتمام الفاروق ابلعلم:
اإلسلميَّة؛ ألنَّه من املستحيل أن ِّ
لألمة ِّ
العلم من أهم ِّ
ميكن هللا تعاىل
مقومات التَّمكني َّ
جاهلة ،متخلِّ ٍ
ٍ
وضوح :أنه
فة عن ركاب العلم ،وإِّ َّن النَّاظر إِّىل القران الكرمي ليرتاءى له يف
ألم ٍة
ٍ
َّ

وحتث على طلبه ،وحتصيله ،وإِّ َّن أ َّول ٍ
اية من كتاب
زاخر ابآلَيت؛ اليت ترفع من شأن العلمُّ ،
ك الَّ ِّذي َخلَ َق﴾ [العلق ،]1 :وكذلك جيعل
هللا تعاىل أتمر ابلعلم ،والقراءة﴿ :اقـَرأ ِّابس ِّم َربِّ َ
َّ ِّ
َّ
ين
القران الكرمي العلم مقابلا للكفر الذي هو جهل ،وضلل ،وقال تعاىلَ ﴿ :هل يَستَ ِّوي الذ َ
يـعلَمو َن والَّ ِّذين لَ يـعلَمو َن إََِّّّنَا يـتَ َذ َّكر أُولُو األَلب ِّ
اب﴾ [الزمر.]9 :
َ
َ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
وإِّ َّن الشيء الوحيد الَّذي أمر هللا تعاىل رسوله(ﷺ) أن يطلب منه ِّ
الزَيدة هو العلم(،)1
قال تعاىل﴿ :وقُل ر ِّ
الصحابة الكرامَّ :
أن العلم ،والفقه يف
ب ِّزدِّين ِّعل اما﴾ [طه ]114 :وقد فهم َّ
َ َ
التفقه يف ِّ
ِّ
الدين من أسباب جلب النَّصر ،والعون ،والتأييد ِّ
اإلَلي ،لذلك حرصوا على ُّ
الدين،
وتعلُّم كتاب هللا ،وسنَّة رسوله ،وكان طلبهم للعلم هلل سبحانه وتعاىل ،وحرصوا على معرفة
الدَّليل يف األحكام ،وأيقنوا أبنَّه ل َّ
بد يف العلم من العمل ،وإِّل نزع هللا منه الربكة ،فقد تعلَّم
الصحابة من رسول هللا(ﷺ) دعاءه « :اللَّ ُه َّم إِِّّين أعوذ بك من عل ٍم ل ينفع ،ومن ٍ
قلب ل
َّ
خيشع ،ومن ٍ
نفس ل تشبع ،ومن دعوةٍ ل يستجاب َلا »(.)2
األمة يف
األمة للفاروق  -رضي هللا عنه  -بغزارة العلم وأبنَّه فقيه من فقهاء َّ
وقد شهدت َّ
()1
()2

السابق نفسه ص(.)229
المصدر َّ
الدواء البن ِّ
الداء و َّ
فرائد الكالم ص( )140نقالً عن َّ
القيم ص(.)53
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األول بل منازٍع ،فقد عرف بعمق الفهم ،والقدرة على التَّحليل ،والرباعة يف الستنباط
َّ
الصدر َّ
والستنتاج ،وهذا ما َّأهله  -بعد توفيق هللا تعاىل  -لتلك املكانة املرموقة ،ولقد أصبح عمر

فقيه املسلمني بعد أن الت إِّليه اخللفة ،فأرسى ابجتهاداته قواعد العدالة كما فهمها من
جوهر ِّ
اإلسلم ،وحقيقته.

وقد كان رضي هللا عنه يف ِّ
الصاحل
السلف َّ
مقدمة الفقهاء من َّ
الصحابة ،وقد أشاد َّ
بعلمه ،ودرايته ،ومعرفته الدَّقيقة ابألحكام الشَّرعية ،وكان رضي هللا عنه حيتاط يف أخذ
الصحابة عن املسائل الَّيت مل يتعلَّمها من
الصحابة يف العلم ،ويسأل َّ
ويهتم مبذاكرة َّ
احلديث ُّ
رسول هللا ،وله أقوال يف ِّ
احلث على طلب العلم ،وتتبُّع رعيته ابلتَّوجيه والتَّعلُّم ،وجعل من
يتخرج فيها الولة ،والقضاة ،و َّ
املدينة دارا للفقه ،والفتوى ،وأصبحت مدرسةا َّ
أعد جمموعةا
ِّ
املؤسسات العلميَّة (املساجد) يف حركة الفتوح ،فقاموا برتبية
خرياة من َّ
الصحابة الكرام قادوا َّ
وتعليم الشُّعوب املفتوحة على كتاب هللا ،وسنَّة رسوله(ﷺ) ،ووضع النَّواة األوىل يف أتسيس
املدارس العلميَّة الَّيت أثَّرت يف الشُّعوب ِّ
وطور
اإلسلميَّة كمدرسة البصرة ،والكوفة ،والشَّامَّ ،
املدرسة املدنيَّة واملكيَّة.
عما جيهل:
 - 1احتياطه يف أخذ احلديث ،ومذاكرته للعلم ،وسؤاله َّ
 احتياطه يف أخذ احلديث ،وطلبه للتثبُّت:استأذن أبو موسى األشعري يف الدُّخول على عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فلم
يؤذن له  -وكأنَّه كان مشغولا  -فرجع أبو موسى ،ففرغ عمر ،فقال :أمل أمسع صوت عبد هللا
بن قيس ؟ ائذنوا له ،قيل :قد رجع ،فدعاه فقال :كنا نؤمر بذلك ،فقال :أتتيين على ذلك
ابلبيِّنة ،فانطلق إِّىل جمالس األنصار ،فسأَلم ،فقالوا :ل يشهد لك على هذا إِّل أصغرن .فقام
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ٍ
علي هذا من أمر رسول هللا(ﷺ) ؟ أَلاين
أبو سعيد ،فقال :كنَّا نؤمر هبذا .فقال عمر :خفي َّ
الصفق ابألسواق ،يعين :اخلروج إِّىل التِّجارة(.)1
عنه َّ
وجاء يف رواية أيب ٍ
اخلدري ،قال :كنت يف ٍ
ِّ
جملس من جمالس األنصار؛ إِّذ جاء أبو
سعيد
موسى كأنَّه مذعور ،فقال :استأذنت على عمر ثلاثا ،فلم يؤذن ل ،فرجعت ،فقال :ما
منعك ؟ قلت :استأذنت ثلاثا ،فلم يؤذن ل ،فرجعت ،وقال رسول هللا(ﷺ) « :إِّذا استأذن
لتقيمن عليه بينة ! أمنكم أحد مسعه من
أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له ،فلريجع » .فقال :وهللا
َّ

أيب بن كعب :وهللا ل يقوم معك إِّل أصغر القوم ،فكنت أصغر القوم،
الن ِّ
َّب(ﷺ) ؟ فقال ُّ
فقمت معه ،فأخربت عمرَّ :
َّب(ﷺ) قال ذلك(.)2
أن الن َّ
عما جيهل:
 -مذاكرة عمر للعلم وسؤاله َّ

عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :أتى عمر ابمرأةٍ تَ ِّش ُم ،فقام ،فقال :أنشدكم ابهلل!

من مسع من النب(ﷺ) يف الوشم ؟ فقال أبو هريرة :فقمت ،فقلتَ :ي أمري املؤمنني ! أن
َّب(ﷺ) يقول « :ل تَ ِّشم َن ،ول تَستَـوِّمش َن »(.)3
مسعت ،قال :ما مسعت؟ قال :مسعت الن َّ

وعن املغرية بن شعبة عن عمر  -رضي هللا عنه  -أنَّه قال :استشارهم يف إِّملص املرأة،
ابلغرة ٍ
عبد ،أو ٍ
حممد
أمة .قال :ائت من يشهد معك ،فشهد َّ
َّب(ﷺ) َّ
فقال املغرية :قضى الن ُّ
َّب(ﷺ) قضى به( .)4وعن عمر  -رضي هللا عنه  :-أنَّه ُسئِّل عن
بن مسلمة :أنَّه شهد الن َّ
ِّ
عمارَ :ي
السفر ،فل جيد املاء ؟ فقال :ل يصلِّي َّ
حَّت جيد املاء ،فقال له َّ
َّ
ب ِّيف َّ
الرجل ُجين ُ
()1

لألمة ِّ
اإلسالميَّة ص(.)62
التمكين َّ

()2

مسلم ،رقم (.)2722
ٌ
السابق نفسه ،رقم (.)2153
المصدر َّ

()4

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

260

كنت أن ،وأنت يف ِّ
فتمرغت ،كما َترغ
اإلبل ،فأجنبناَّ ،
فأما أن َّ
أمري املؤمنني ! أما تذكر إِّذ ُ
الدَّابة ،وأ َّما أنت؛ فلم ِّ
َّب(ﷺ) ،فقال :إََِّّّنا يكفيك هذا( ،)1وضرب
تصل،
فذكرت ذلك للن ِّ
َ
بيديه األرض ،فمسح هبما وجهه ،و َّ
كفيه ؟ فقال له عمر :اتَّق هللا َي عمار ! فقال :إِّن شئت
مل ِّ
حَّت
أحدث به ،فقال :بل نولِّيك من ذلك ما تولَّيت ،فهذه سنَّة شهدها عمر ،مثَّ نسيها َّ
أفَّت خبلفهاَّ ،
عمارا بل أمره أن ُحي ِّدث به(.)2
عمار ،فلم يذكر ،وهو مل يكذب َّ
وذكره َّ
 - 2من أقواله يف ِّ
احلث على العلم:
قال رضي هللا عنه :إِّ َّن الرجل ليخرج من منزله وعليه من ُّ
الذنوب مثل جبال هتامةِّ ،فإذا
مسع العلم؛ خاف ،ورجع ،واتب ،فانصرف إِّىل منزله؛ وليس عليه ذنب ،فل تُفارقوا جمالس
العلماء(.)3
حَّت ل حيسد من فوقه ،ول حيقر من دونه ول
الرجل عاملا َّ
وقال رضي هللا عنه :ل يكون َّ
أيخذ على علمه أجرا.
وقال رضي هللا عنهَّ :
تفقهوا قبل أن تُ َس َّودوا  -أي :تصريوا سادة قومكم  -فتمنعكم
األنفة من التَّعلم ،فتعيشوا ُج َّهالا(.)4
يضرك(.)5
وقال رضي هللا عنه :العلم إِّن مل ينفعك؛ مل َّ
()1

البخارُّي ،رقم (.)5946

()2

البخارُّي رقم (.)6906

()3

النسائي في َّ
َّ
الطهارة (.)317

()4

الفتاوى (.)135/20

()5

السعادة ( ،)122/1فرائد الكالم ص(.)135
مفتاح دار َّ
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وقال رضي هللا عنه :موت ألف ٍ
عابد أهون من موت عاٍمل بص ٍري حبلل هللا ،وحرامه(.)1

يوم ٍ
وقال رضي هللا عنه :كونوا أوعية الكتاب ،وينابيع العلم ،وسلوا هللا رزق ٍ
بيوم ،ول
يضركم أَل يُكثَر لكم(.)2
ُّ
السكينة ،وتواضعوا
وقال رضي هللا عنه :تعلَّموا العلم ،وعلِّموه النَّاس ،وتعلَّموا الوقار ،و َّ

ملن تعلمتم منه العلم ،وتواضعوا ملن علَّمتموه العلم ،ول تكونوا من جبابرة العلماء ،فل يقوم
علمكم جبهلكم(.)3
وحذر رضي هللا عنه من زلَّة العامل ،فقال :يهدم ِّ
وجدال ٍ
َّ
منافق ابلقران،
سلم زلَّةُ عامل،
ُ
اإل َ

أئمة مضلُّون(.)4
و َّ

للرعية ابلتَّوجيه ،والتَّعليم يف املدينة:
 - 3تتبعه َّ
الرتبية من خلل الحتكاك اليومي
الرعية ابلتَّوجيه ،والتَّعليم ،و َّ
كان الفاروق َّ
يتعهد َّ
األمة وترشيدها،
املهمة يف توجيه َّ
وخصوصا يوم اجلمعة حيث كانت خطبة اجلمعة من املنابر َّ

ات عابرةٌ لبعض خطبه:
وقد حفظ التَّاريخ للفاروق كثريا من خطبه ،وهذه إِشار ٌ

خطب عمر على منرب رسول هللا(ﷺ) ،فقال :إِّنَّه قد نزل حترمي اخلمر ،وهي مخسة
أشياء :العنب ،والتَّمر ،واحلنطة ،والشعري ،والعسل .واخلمر ما خامر العقل ،وثلث وددت
َّ
حَّت يعهد إِّلينا عهدا :اجلَ ُّد ،والكللة ،وأبواب من أبواب
أن رسول هللا(ﷺ) مل يفارقنا َّ
()1

التبيان في ادأب حملة القران للنَّووي ص( ،)60فرائد الكالم (.)163

()2

الزهد ِّ
ُّ
لإلمام أحمد ص( ،)174فرائد الكالم ص(.)168

()3

السعادة (.)121/1
فرائد الكالم ص( ،)157مفتاح دار َّ

()4

فرائد الكالم ص( ،)159البيان والتَّبيين للجاحظ (.)303/2
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ِّ
الراب(.)1
الرعية ،وبيان ِّ
أيها الناس ! إِّ َّن بعض
حقها عليه ،فقالَّ :
وخطب يوم اجلمعة يف نصح َّ
َّ
ِّ َّ
غىن ،وإِّنَّكم ِّمعون ما ل أتكلون ،وأتملون ما ل تدركون،
الطمع فقر ،وإن بعض اليأس ا
أسر
وأنتم َّ
مؤجلون يف دار غروٍر ،كنتم على عهد رسول هللا(ﷺ) تؤخذون ابلوحي ،فمن َّ
شيئا؛ أخذ بسريرته ،ومن أعلن شيئا؛ أخذ بعلنيته ،فأظهروا لنا أحسن أخلقكم ،وهللا أعلم

ابلسرائرِّ ،فإنَّه من أظهر لنا شيئ ا ،وزعمَّ :
َّ
أن سريرته حسنة؛ مل نصدقه ،ومن أظهر لنا علنيةا
حسنةا ظننَّا به حسنا ،واعلموا َّ
ُّح شعبة من النِّفاق ،فأنفقوا خريا ألنفسكم
أن بعض الش ِّ
ك ُه ُم ال ُمفلِّ ُحو َن﴾ [احلشر ،]9 :أيُّها الناس ! أطيبوا مثواكم،
﴿ َوَمن يُ َ
وق ُش َّح نَـف ِّس ِّه فَأُولَئِّ َ
يشفِّ ،فإنَّه
وأصلحوا أموركم ،واتَّقوا هللا ربَّكم ،ول تُلبسوا نساءكم القباطي؛ ِّفإنَّه إِّن مل َّ
علي ،وإِِّّين ألرجو إِّن عُ ِّمرت فيكم
يصف .أيها الناس ! إِِّّين لوددت أن أجنو كفافا ل ل ،ول َّ
يسريا ،أو كثريا أن أعمل ِّ
ابحلق فيكم إِّن شاء هللا .وأل يبقى أحد من املسلمني  -وإِّن كان
يف بيته  -إِّل أاته ُّ
حقه ،ونصيبه من مال هللا ،ول يعمل إِّليه نفسه ومل ينصب إِّليه يوما،
فق خري من كث ٍري يف ٍ
وأصلحوا أموالكم الَّيت رزقكم هللا ،ولقليل يف ر ٍ
عنف ،والقتل حتف من

َّهيد من احتسب نفسه ،وإِّذا أراد أحدكم بعريا فليعمد إِّىل
احلتوف يصيب َّ
الرب ،والفاجر ،والش ُ
الطَّويل العظيم ،فليضربه بعصاهِّ ،فإن وجده حديد الفؤاد؛ فليشرته(.)2
 حكم عظيمة من اخلطبة:ٍ
احلقيقي يكون
عظيمة َّبني فيها :أن الغىن
لقد استفتح عمر رضي هللا عنه خطبته حبك ٍم
َّ
()1

الصواب (.)686/2
أخبار عمر ص( ،)263محض َّ

()2

الصواب (.)717/2
محض َّ
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احلقيقي يكون ابلطَّمع ،فأصل القناعة ِّ
ابلقناعة ،و َّ
اإلَيس ُمَّا يف أيدي الناس ،فمن
أن الفقر
َّ
أيس ُمَّا عند غريه؛ قنع مبا عنده ،ومن قنع مبا عنده؛ استغىن؛ وإِّن كان فقريا ،ومن أخذ به

الطَّمع ،واستشرف ملا يف أيدي النَّاس؛ افتقر يف نفسه وإِّن كان غنيَّ ا يف مالهِّ ،فإ َّن ماله ل

يغنيه؛ َّ
السليم يقتضي أل جيمع اإلنسان من الدُّنيا أكثر ُمَّا
ألن الغىن غىن النفس ،وأن العقل َّ

حيتاج إِّليه ،وأل تكون اماله الدُّنيويَّة معلقةا مبا ل ميلك ،وأن ينظر إِّىل الدُّنيا على َّأْنا دار
زوال ،وأن ل يغرتَّ مبا فيها من جواذب ،ومغرَيت(.)1
 أخذ الناس بظاهرهم وترك سرائرهم:ستقر عليه األمر بعد انقطاع الوحي من أخذ النَّاس بظاهرهم،
ويف هذه اخلطبة تقرير ملا ا َّ

وترك سرائرهم إِّىل هللا تعاىل ،وفيه إِّشارة إِّىل َّ
أن الوال ليس مسؤولا عن احلكم على سرائر
القلوب ،ولن يستطيع ذلك ،ولكنَّه مسؤول عن صلح ظواهر النَّاس ،ومن صلح الظَّاهر
الصاحل ،فإنَّه حيكم للمجتمع بذلك إذا صلح ظاهره ،ومل تعلن فيه الفواحش،
يتكون اجملتمع َّ
َّ
ومل يربز فيه َمن جياهر ابلفسوق ،أو يدافع عنه ،وإِّن كان فيه أفراد قد ساءت بواطنهم؛ َّ
ألن

الصلح ،ومكارم
العرف
الجتماعي  -واحلال هذه  -يكون سائرا مع ما أعلن من َّ
َّ
األخلقَّ ،أما ما خفي من الحنراف؛ ِّفإ َّن العرف ِّ
اإلسلمي يرفضه ،فيضطر أصحابه إِّىل
التسرت ،والنزواء.
ُّ
ُّح شعبة من النِّفاق:
 بعض الش ِّوقوله  -رضي هللا عنه  :-واعلمواَّ :
ُّح من النِّفاق واضح يف الَّذين
أن بعض الش ِّ
يتقاعسون عن ِّ
اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل ،وهم يرون دولا ،وطوائف من َّأمتهم يعتدي عليهم
()1
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اضهم ،وتُنتهب بلدهم ،فينهض هؤلء املعتدى عليهم للجهاد ،ولكن ل
الكفار ،وتنتهك أعر ُ

ُّح من
جيدون إِّل القليل من املسلمني الَّذين يساعدوْنم أبمواَلم ،فالَّذين أصيبوا مبرض الش ِّ
املؤمنني قد اتَّصفوا ابلنِّفاق العملي ،وهو علمة على ضعف ِّ
اإلميان(.)1
علي !
 ولوددت أجنو كفافا ل ل ،ول َّوتصور ابلغ ِّ
حتمل الولية إِّقدام على
الدقَّة يف إِّدراك املسؤوليَّةِّ ،فإ َّن ُّ
إحساس مرهفُّ ،
الصاحلة ،ولكن فيه مزالق خطرية ،قد حتيله إِّىل ٍ
ٍ
عمل من أسوأ
عمل من أعلى األعمال َّ
ٍ
الصاحلني من النَّاس؛ ملا
األعمال ،وكم من
مسؤول كان عمله رافعا ذكره عند هللا تعاىل ،وعند َّ
كل صغريةٍ ،وكبريةٍ ،وكم من مسؤول كان عمله ِّ
يقوم به من حماسبة نفسه على ِّ
بضد ذلك؛

لكونه أتبع نفسه هواها ،وقدَّم رضا النَّاس على رضا هللا تعاىل.
ولقد كان عمر رضي هللا عنه من أبرز عظماء التَّاريخ الَّذين مثَّلوا العدالة يف أبلغ صورها،
ومع ذلك يقول هذه املقالة ،وحيمله خوفه العظيم من هللا تعاىل على تناسي ما لعمله يف
الولية من أج ٍر مقابل أن خيرج طاهر األردان ُمَّا فيها من وزٍر(.)2
 - 4من حكمه الَّيت سارت بني النَّاس:
عرض نفسه للتُّهمة؛ فل
سره؛ كانت اخلرية يف يديهَ .وَمن َّ
قال رضي هللا عنهَ :من كتم َّ
ٍ
بكلمة خرجت من أخيك سوءا؛ وأنت ِّد َلا يف اخلري
َّن
يلومن َمن أساء به الظَّ َّن .ول تظن َّ
َّ

حَّت أيتيك منه ما يغلبك .ول تكثر احللف ،فيهينك
وضع أمر أخيك على أحسنه؛ َّ
مدخلاَ .
هللا .وما كافأت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه .وعليك إبِّخوان ِّ
الصدق !
َ
()1
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الرخاء ،وعدَّة عند البلء(.)1
اكتسبهمِّ ،فإ َّْنم زين يف َّ
ٍ
الرتبية .وهذا تعليق مفيد على هذه احلكم:
كل
حكمة تفتح افاق ا يف عامل َّ
فهذه حكم ابلغة ،و ُّ

سره؛ كانت اخلرية يف يديه:
 َمن كتم َّالسَّر لو ٍ
سره بني جنبيهِّ ،فإذا أفشى ِّ
ِّ
احد من النَّاس ،أو
فاإلنسان
حاكم نفسه ما دام ُّ
ُ
رد أمره إِّىل ِّ
أن املصلحة يف عدم ِّ
أكثر ِّفإنَّه لو رأىَّ :
الس ِّريَّة.
اإلفشاء؛ مل يستطع َّ
يلومن من أساء به الظَّ َّن:
عرض نفسه للتُّهمة؛ فل َّ
 ومن َِّّ
فاإلنسان هو املسؤول عن نفسه قبل النَّاس ،فعليه أن حياول إِّبراء ساحته ِّ
بكل ما
ظنَّ :
أن بعض النَّاس قد يفهمون من سلوكه خلف مراده؛ فليسارع إِّىل
يستطيع ،وإِّذا َّ
ِّ
للرجلني
َّب(ﷺ) قال َّ
كشف أمره ،وإِّن كان موضع الثقة ،ومسعته عالية يف اجملتمعِّ ،فإ َّن الن َّ
اللَّذين رأَيه ومعه امرأة تسري يف اللَّيل « :على رسلكما إِّ َّْنا صفيَّة بنت حيي»(.)2
ٍ
بكلمة خرجت من أخيك سوءا؛ وأنت ِّد َلا يف اخلري مدخلا:
َّن
 ول تظن ََّّحرز من سوء الظَّ ِّنِّ ،فإحسان الظَّ ِّن ابملسلمني مطلوب
فهذا توجيه
ٌّ
عمري جليل يف الت ُّ
حَّت جيد َّ
أن
من املسلم ،وأن حياول أتويل الكلمات الَّيت ظاهرها الشَُّّر مبا حتتمله من خ ٍري َّ
تلك الكلمات متمحضة للش ِّ
َّر ،فذلك مطلوب من املسلم مع أخذ احلذر لنفسه ،وملن هم

غرةٍ(.)3
حتت وليته؛ َّ
حَّت ل يؤخذ على َّ
()1
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 ول تكثر احللف ،فيهينك هللا:فاحللف ابهلل تعاىل تعظيم لهِّ ،فإذا كان احللف بقدر احلاجة ،ويف حال التَّعظيم هلل تعاىل،
جل وعلَّ ،أما إِّذا أكثر املسلم من احللف ابهلل تعاىل
وخشيته كان ذلك من توحيده ،وإجلله َّ

حَّت يف األمور احلقرية؛ ِّفإنَّه لن يصاحب ذلك تعظيم له سبحانه ،بل يدخل يف ابب
َّ
تعرض املكثر من احللف ِّإلهانة هللا تعاىل إِّ ََّيه،
الستهانة ،وعدم املبالة ،فتكون عاقبة ذلك ُّ
تعرض لذلك؛ فقد خسر خسرانا مبينا.
ومن َّ
 وما كافأت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه:ِّفإذا كان بينك وبني ٍ
أحد خلف ،فعصى هللا  -تعاىل  -بسببك ،إِّ َّما ابلعتداء عليك،
أو انتهاك عرضك ،أو أخذ مالكِّ ،فإ َّن أفضل جز ٍاء ِّازيه به أن تطيع هللا  -جل وعل -
فيه ،وذلك ابلتزام األدب ِّ
سلمي يف اخللف ،وحفظ ِّ
ترد عليه
حق أخيك املسلم ،أبن ل َّ
اإل ِّ
ابملستوى اَلابط؛ الَّذي خاطبك به ،مثَّ إِّن عفوت عنه ،وتنازلت عن ِّ
حقك ،فذلك من
كمال طاعة هللا سبحانه.
 وعليك إبِّخوان ِّالصدق:
أخ لك مل تلده ُّأمك ،بل إِّ َّن إِّخوان ِّ
قلوهبم على التَّقوى
فرب ٍ
نعمَّ ،
الصدق الَّذين ائتلفت ُ
أعظم تضحيةا ،وإِّحسانا من إِّخوان النَّسب؛ إِّذا مل يكونوا كذلكِّ .فإخوان ِّ
الصدق سعادة
ُ
الرب ،و ِّ
ِّ
يسر بلقائهم ،ويشرتك معهم يف أعمال ِّ
اإلحسان،
الرخاءُّ ،
لإلنسان يف وقت َّ
و ِّ
اإلصلح ،إِّذا نزل البلءَّ ،وجد ُّ
اجلد ،فهم عدَّة ِّإلخواْنم ،يتسابقون إِّىل البذل،
والتَّضحية،ويتنافسون يف أداء األعمال الشَّاقَّة ،ويؤثرون على أنفسهم ،وإِّن كانت هبم
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خصاصة(.)1
فهذه بعض احلكم العمريَّة الَّيت سارت بني النَّاسِّ ،فإذا كان َّنقاد األدب ل يزالون
املتنب ،ويرون فيها خلصةا لتجارب النَّاس يف عصرهِّ ،فإ َّن حكم ِّ
يُعجبون حبكم ِّ
املتنب ل
ميكن أن تذكر مع كلمات عمر ،ول ِّري معها يف ٍ
ميدان .إِّ َّن ِّ
املتنب خلَّص يف حكمه ِّارب
النَّاس ،وعمر وضع يف كلماته (احلكم) للنَّاس .إِّ َّن من كلماته ما كان دستورا للحكم ،أو
للقضاء ،أو لألخلق ،دستورا كاملا ،ولكنَّه مل جيأى يف مو َّاد مطو ٍلة ،ومل يكتب بلغة
القوانني ،بل جاء حكمةا سائراة ،ومثلا مأثورا يف ٍ
لغة هي يف البيان غايةُ الغاَيت ِّمن مثل
قوله :مَّت استعبدمت النَّاس وقد ولدهتم َّأمهاهتم أحرارا؟
القوي يف غري ٍ
وقوله :إِّ َّن هذا األمر ل يصلح له إِّل اللَِّّني يف غري ٍ
عنف.
ضعف و ُّ
وقوله :أريد ِّ
لإلمارة رجلا إِّن كان يف القوم ،وهو أمريهم؛ ظُ َّن واحدا منهم ،وإِّن كان
فيهم ،وهو واحد منهم؛ ظُ َّن :أنه أمريهم.

وقوله يف الولة :أشكو إِّىل هللا ظلم ِّ
القوي ،وعجز التَّقي.

وقوله :من ل يعرف الشََّّر؛ كان أجدر أن يقع فيه .وقوله :لست ٍ
ب
خبب ،ول اخلِّ ُّ
خيدعين(.)2

بشيء إِّل وأعان عليه ،ول ْنى عن ٍ
وقوله :ما أمر هللا تعاىل ٍ
شيء إِّل وأغىن عنه(.)3

اثنيا :جعله املدينة دارا للفتوى ،والفقه:
الدولة ِّ
الرفيق األعلى؛ كانت املدينة عاصمة َّ
اإلسلميَّة ،وموطن
مل ـَّ ـا انتقل النَّب(ﷺ) إِّىل َّ
()1
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جد من ٍ
ٍ
أحكام إِّسلميَّ ٍة ،تصلح ملا َّ
شؤون يف
الصحابة يف استخراج
اخللفة ،وفيها تفتَّق عقل َّ
اإلسلميَّة ،بعد الفتوح الَّيت كثرت ،واتَّسعت هبا رقعة ِّ
اجملتمعات ِّ
اإلسلم ،فقد كانت املدينة

وترىب فيه
حتتل املكانة املرموقة بني سائر األمصار ،فاجملتمع املدينُّ عاش فيه رسول هللا(ﷺ)َّ ،
ُّ
أي جمتم ٍع اخر..
على يديه النَّواةُ األوىل خلري َّأم ٍة أخرجت للنَّاس ،وبذلك أصبح ل يدانيه ُّ
وكان لوجود عمر على رأس اخللفة يف املدينة  -مدَّة عشر سنوات  -خلصائصه َّ
الذاتية،

وسياسته يف احلكم أثر كبري يف جعل املدينة املدرسة األوىل للحديث ،والفقه ،والتَّشريع يف
األول ،والثَّاين ،وذلك ملا أييت:
القرنني َّ
السبق منهم يف
 إِّ َّن املدينة كانت يف عهد عمر جممع َّالصحابة ،وخصوصا ذوي َّ

ِّ
األمة،
اإلسلم ،استبقاهم عمر حوله ،حرصا عليهم ،ورغبةا يف أن يكونوا عونا له يف سياسة َّ

ِّ
علم
واستعانةا بعلمهم ،واعتمادا على إخلصهم ،واسرتشادا ابرائهم ،ومشورهتم ،وقد بقي ُ
الصحابة املفتون ( )130مئةا وثلثني صحابي ا ،وكان
الصحابة ابملدينة ،فبلغ فقهاء َّ
هؤلء َّ
ُ
ٍ
مسعود ،وعائشة ،وزيد بن ٍ
اثبت ،وعبد هللا
وعلي ،وعبد هللا بن
املكثرون منهم سبعة :عمرٌّ ،
عباس ،وعبد هللا بن عمر .قال أبو حممد بن ٍ
بن ٍ
حزم :وميكن أن ُجيمع من فتوى ِّ
كل واحد
َّ
منهم سفر ضخم(.)1
الصحابة فيما روي عنهم من الفتيا :أبو بكر ،لقصر املدَّة الَّيت عاشها
واملتوسطون من َّ
مالك ،وأبو ٍ
بعد رسول هللا(ﷺ) ،و ُّأم سلمة ،وأنس بن ٍ
اخلدري ،وأبو هريرة ،وعثمان
سعيد
ُّ
بن َّ
األشعري ،وسعد بن أيب وقَّاص ،وجابر بن عبد
الزبري ،وأبو موسى
عفان ،وعبد هللا بن ُّ
ُّ
الرَحن بن عوف ،وعمران بن حصني ،وعبادة
هللا ،ومعاذ بن جبل ،وطلحة ،و ُّ
الزبري ،وعبد َّ
()1
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كل و ٍ
الصامت .قالوا :وميكن أن جيمع من فتيا ِّ
احد منهم جزء صغري( ،)1وجل من ذكرهتم
بن َّ
ٍ
جهادية كلَّفه
مهمة تعليميَّة ،أو
بقي يف املدينة يف عهد عمر بن اخلطاب ،إِّل من كانت له َّ

لتوسع َّ
السنَّة
هبا الفاروق نتيجةا ُّ
الدولة ،واحتياج البلد املفتوحة ملن يعلِّم أهلها القران الكرمي ،و ُّ
املطهرة ،وقد أمثرت سياسة عمر  -رضي هللا عنه  -يف جعل املدينة دار الفقه ،والعلم،
النَّبويَّة َّ
ومنزل أهل الرأي ،واملشورة.
يدل على جناح تلك ِّ
وُمَّا ُّ
السياسة ما رواه ابن ٍ
عباس؛ حيث قال :كنت أقرأى رجالا من
الرَحن بن عوف ،فبينما أن يف منزله مبىن ،وهو عند عمر يف اخر
املهاجرين ،منهم :عبد َّ
الرَحن ،فقال :لو رأيت رجلا أتى أمري املؤمنني اليوم ،فقال:
َح َّج ٍة َّ
ل عبد َّ
حجها؛ إِّذ رجع إِّ َّ
َي أمري املؤمنني ! هل لك يف ٍ
فلن يقول :لو قد مات عمر؛ لقد ابيعت فلنا ،فوهللا ما

فتمت ! فغضب عمر ،مثَّ قال :إِِّّين إِّن شاء هللا لقائم العشيَّة
كانت بيعة أيب بك ٍر إِّل فلتةاَّ ،
ِّ
فمحذرهم هؤلء الَّذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم .قال عبد الرَحن :فقلت :ل
يف النَّاس،
َي أمري املؤمنني ! ل تفعل ِّفإ َّن املوسم جيمع رعاع النَّاس ،وغوغاءهمَّ ،
فإْنم هم الذين يغلبون
يطريها عنك كل ِّ
على قربك حني تقوم يف الناس ،وأن أخشى أن تقوم ،فتقول مقالةا ِّ
مطري،

السنَّة،
وأل يعوها ،وأل يضعوها على مواضعها ،فأمهل؛ َّ
حَّت تقدم املدينة؛ ِّفإ َّْنا دار اَلجرة ،و ُّ
ِّ
متمكنا ،فيعي أهل العلم مقالتك،
فتخلص أبهل الفقه وأشراف النَّاس ،فتقول ما قلت

ألقومن بذلك َّأول ٍ
مقام أقومه
ويضعوها على مواضعها .قال عمر :أما وهللا  -إن شاء هللا -
َّ

ابملدينة(!)2
قال ابن حجر :واستُ َّ
دل هبذا احلديث على َّ
أن أهل املدينة خمصوصون ابلعلم ،والفهم،
()1

الدنيا و ِّ
أدب ُّ
الدين ص( )311للماوردي ،فرائد الكالم ص(.)111

()2

النبويَّة فجر ِّ
المدينة َّ
محمد شراب (.)45/2
اإلسالمَّ ،
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لتِّفاق عبد الرَحن بن عوف ،وعمر على ذلك ،قال :وهو صحيح يف ِّ
حق أهل ذلك العصر
يستمر ذلك يف ِّ
كل
 عصر عمر  -ويلتحق هبم من ضاهاهم يف ذلك ،ول يلزم من ذلك أنَّ
ٍ ()1
عص ٍر ،ول يف ِّ
تطور
كل
فرد  ،وقد أثَّر ذلك العصر يف املدارس العلميَّة الَّيت نشأت مع ُّ
وتوسع الفتوحات ،فقد كان تلميذ مدرسة عمر يف املدينة ،ونشروا علمهم ابملدينة،
اجملتمعُّ ،
فنشأ تلميذ صاروا أعلما؛ لقرهبم من املنهل ،ولبقائهم يف البيئة املدنيَّة ،وبعض تلميذ عمر

متَّ إِّرساَلم إِّىل البلدان املفتوحة؛ لتعليم ،وتفقيه ،وتربية الشُّعوب الَّيت دخلت يف ِّ
اإلسلم.

ولقد تصدَّرت املدينة مكانا عاليا يف العلم ،والفقه ،وأثَّرت مدرسة املدينة يف األقطار
املفتوحة ،واملدارس الَّيت َّ
تشكلت ،كالبصرة ،والكوفة ،وغريمها ،وأييت تعاقب مركزيَّة الفقه يف
املدينة كالتَّايل:
الر ِّ
اشدي.
 املدينة مهبط الوحي ،والتَّشريع ،ول ينازعها بلد يف العصر َّالصحابة ،وعلى رأسهم عمر.
الراشدين كانت املدينة مركز فقهاء َّ
 -يف عهد اخللفاء َّ

علي إِّىل الكوفة ،ومع ذلك بقيت املدينة مركز أهل
 قتل عثمان سنة 35هـ ،وانتقل ٌّعمروا أكثر النِّصف
الصحابة الفقهاء يف املدينةَّ ،
العلم ،والفتوى بسبب امتداد عُ ُم ِّر َّ
حَّت َّ
الثَّاين من القرن األول ،وهم :عائشة ،وأبو هريرة ،وجابر بن عبد هللا ،وابن عمر ،وسعد بن
أيب وقَّاص ،وغريهم.
السبعة ،الَّذين مل يوجد َلم
 -نشأت مدرسة كبار التَّابعني يف املدينة ،وكان منهم الفقهاء َّ

نظري يف األمصار ِّ
اإلسلميَّة ،وهم املذكورون يف قول الشاعر:
أل ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل َم ـ ـ ـ ـ ـ ــن لَ يَـقتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي ِّأبَئِّ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
()1

فَِّقسـ ـ ـ َـمتُهُ ِّض ـ ـ ـيـَزى َعـ ـ ـ ِّـن احلـ ـ ـ ِّـق َخ ِّار َجـ ـ ــه

السابق نفسه.
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فَ ُخ ـ ـ ـ ـ ــذ ُهم عُبَـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد هللاِّ عُـ ـ ـ ـ ـ ــرَوةُ قاسـ ـ ـ ـ ـ ــم

َسـ ـ ــعِّيد ،أبـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ٍر ُس ـ ـ ـلَي َما ُن َخ ِّار َجـ ـ ــه

األول
 وجاءت الطَّبقة الثَّانية من التَّابعني (صغار التَّابعني) وعاشوا َّحَّت أواخر النِّصف َّ
الزهري ،ونفع بن أسلم ،وحيىي بن سعيد
من القرن الثَّاين ،أذكر منهم :ابن شهاب ُّ
األنصاري.
اإلمام ٍ
 مثَّ جاء عصر ِّمالك ،وهو من اتبعي التَّابعني ،فكان من أعلم النَّاس بعلم من
سبقه من التَّابعني كبارهم ،وصغارهم.
ويشهد لعلم أهل املدينة احتياج أهل األمصار إىل علم احلجاز ،ورحلتهم إِّليه يف طلبه مبا
مل يعرف لألمصار األخرى ،فقد رحل علماء األمصار ِّ
اإلسلميَّة إِّىل املدينة يف طلب العلم،

وعرض ما لديهم على علمائهم ،فكانوا املرجع يف هذا الشأن ،وقد ذهب علماء املدينة إِّىل
األمصار قضا اة ،ومعلِّمني( )1ابتداءا من الَّذين أرسلهم عمر  -رضي هللا عنه  -ملا فتحت
َّ
الشَّام ،والعراق لتعليم النَّاس كتاب هللا ،وسنَّة رسوله ،فقد ذهب إِّىل العراق عبد هللا بن
ٍ
وعمار بن َيسر ،وعمران بن حصني ،وسلمان الفارسي،
مسعود ،وحذيفة بن اليمانَّ ،
الصامت ،وأبو الدَّرداء ،وبلل بن
وغريهم ،وذهب إِّىل الشَّام معاذ بن جبل ،وعبادة بن َّ
وعلي ،وعبد الرَحن بن ٍ
عوف ،ومثلِّ :
أيب بن
رابح ،وأمثاَلم ،وبقي عنده مثل :عثمانٍ ،
ٍ
ٍ
مسعود  -وهو أعلم من كان
وحممد بن مسلمة ،وزيد بن اثبت ،وغريهم ،وكان ابن
كعبَّ ،

فريدونه
الصحابة إِّذ ذاك  -يفيت ابلفتيا ،مثَّ أييت املدينة فيسأل علماء أهل املدينةُّ ،
ابلعراق من َّ
عن قوله ،فريجع إِّليهم(.)2

()1

البخارُّي ،كتاب الحدود ،رقم (.)6830

()2

الفتح ( ،)155/12المدينة فجر ِّ
اإلسالم (.)46/2
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لقد أثَّرت املدرسة املدنيَّة يف بقيَّة املدارس ،وكان سائر أمصار املسلمني غري الكوفة
منقادين لعلم أهل املدينة ،ل يعدُّون أنفسهم أكفاءهم يف العلم ،كأهل الشَّام ،ومصر ،مثل
اعي ،ومن قبله ،وبعده من الشَّاميِّني ،ومثل اللَّيث بن ٍ
سعد ،ومن قبله ،ومن بعده من
األوز ِّ
ُ
املصريِّني ،و َّ
أن تعظيمهم لعلم أهل املدينة ،واتِّباعهم ملذاهبهم القدمية ظاهر ِّبني ،وكذلك
علماء أهل البصرة ،كأيُّوب ،وَحَّاد بن زيد ،وعبد الرَحن بن مهدي ،وأمثاَلم ،وَلذا ظهر
مذهب أهل املدينة يف هذه األمصار(.)1
لقد كانت ثقة أهل األمصار يف علم أهل املدينةِّ ،علهم ِّ
يقدمونه على ِّ
كل عل ٍم؛ ملا روى
حممد بن احلسن الشَّيباين كان إِّذا حدَّثهم عن ٍ
البغداديَّ :
مالك؛ امتأل عليه
اخلطيب
أن َّ
ُّ

ِّ
ِّ
منزلُه ،وإذا حدَّثهم عن غري مالك مل جيبه إل القليل من النَّاس ،فقال :ما أعلم أحدا أسوأ ثناءا
على أصحابه منكم ! إِّذا حدَّثتكم عن ٍ
علي املوضع ،وإِّذا حدَّثتكم عن
مالك؛ مألمت َّ
أصحابكم؛ إََِّّّنا أتتون متكارهني(.)2

ويتفاضل غري أهل املدينة بقدر ما أيخذونه من علم أهل املدينة ،ويرون يف علم أهل
َّفوق ،فيقول جماهد ،وعمرو بن دينار ،وغريمها من أهل َّ
مكة :مل يزل شأننا
املدينة معيارا للت ُّ
فلما رجع؛ استبان فضله علينا(.)3
متشاهبا متناظرا حَّت خرج عطاء بن أيب رابح إِّىل املدينةَّ ،
إِّ َّن من أسباب الثَّروة الفقهيَّة؛ الَّيت حظيت هبا املدينة َّأَيم عمر بن اخلطاب شخصيَّةُ
عمر بن اخلطَّاب املل َه َمةُ ،وقد شهد رسول هللا(ﷺ) لعمر بذلك ،ملا راه موفَّقا يف آرائه .وقد
َّ
ُ
جعل من عاصمة َّ
خترج فيها العلماء ،والدُّعاة ،والولة ،والقضاة ،وإِّذا نظرن يف
الدولة مدرسةا َّ
()1

النبويَّة فجر ِّ
المدينة َّ
اإلسالم ،والعصر الرَّاشدي (.)47/2

()2

الفتاوى (.)172/20

()3

السابق نفسه (.)174/20
المصدر َّ
273

كل ِّ
املدارس العلميَّة األوىل يف العامل ِّ
العمري عليها؛ َّ
املؤسسني تقريبا
اإلسلمي؛ رأينا األثر
َّ
ألن َّ
أتثَّروا بفقه الفاروق  -رضي هللا عنه  -وإِّليك نبذ اة خمتصراة عن هذه املدارس:
 - 1املدرسة املكِّيَّة:
الساكنني ،والثَّائبني إِّىل بلد هللا احلرام،
احتلَّت هذه املدرسة املكانة يف قلوب املؤمننيَّ ،

الزَّوار ،بل أخذت َّ
مكة أبلباب ِّ
َتىن أن يراها ،ولقد
العمار ،و ُّ
كل مؤم ٍن راها ،أو َّ
احلجاج ،و َّ
كان العلم َّ
الصحابة ،مثَّ كثر يف أواخر عصرهم ،وكذلك يف َّأَيم التَّابعني،
مبكة يسريا زمن َّ

أن َّ
يج( ،)1إِّل َّ
مكة اختصت زمن التَّابعني حبرب
جنيح ،وابن جر ٍ
وزمن أصحاهبم ،كابن أيب ٍ
األمة ،وترمجان القران ابن ٍ
جل ِّمهه ،وغاية وسعه
َّ
عباس  -رضي هللا عنهما  -الَّذي صرف َّ
السبق بني تلميذ
إِّىل علم التَّفسريَّ ،
ورىب أصحابه على ذلك ،فنبغ منهم َّ
أئمة كان َلم قصب َّ
تفوق هذه املدرسة،
املدارس يف التفسري ،وقد ذكر العلماء جمموعةا من األسباب َّأدت إىل ُّ
أهم هذه األسباب ،واألساس فيها إِّمامةُ ابن عبَّ ٍ
اس  -رضي هللا عنهما  -وأستاذيَّته َلا(.)2
ٍ
جمموعة من األسباب َّأهلَت ابن ٍ
عباس  -رضي هللا عنهما -
وقد حتدَّث العلماء عن
الصحابة يف فهم كتاب هللا ،والقدرة على تفسريه ،وهي على اإلمجال:
وقدَّمته على غريه من َّ
َّب(ﷺ) له ابلفقه يف ِّ
دعاء الن ِّ
الدين ،والعلم ابلتَّأويل ،األخ ُذ عن كبار َّ
الصحابةَّ ،قوةُ
حرصه
اجتهاده ،وقدرتُه على الستنباط،
منهجه املَُميَّز يف تعليم أصحابهُ ،
اهتمامه ابلتَّفسريُ ،
ُ
قرب منزلته من عمر  -رضي هللا عنه(-)3
على نشر العلم ،رحلتُه ،وأسفارهُّ ،
أتخُر وفاتهُ ،
فقد حظي ٍ
خاص ٍة من الفاروق عندما ملس فيه خمايل النَّجابة ،و َّ
الذكاء ،والفطنة ،فكان
بعناية َّ
()1

النبويَّة فجر ِّ
المدينة َّ
اإلسالم ،والعصر الرَّاشدي (.)48/2

()2

السابق نفسه.
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()3

ِّ
ذم التاريخ ص(.)292
اإلعالن والتَّوبيخ لمن َّ
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يدنيه من جملسهِّ ِّ ،
ابن ٍ
عباس ما
ويقربه إليه ،ويشاوره ،وأيخذ برأيه فيما أشكل من اآلَيت ،و ُ
األثر البالغ يف دفعه ،وحثِّه على التَّحصيل ،والتقدُّم بل
زال شاابا غلما ،فكان لذلك ُ
و ِّ
َّعب ،عن ابن ٍ
عباس ،قال:
اإلكثار يف ابب التَّفسري ،وغريه من أبواب العلم ،فعن عام ٍر الش ِّ
بين ! أرى أمري املؤمنني ِّ
يقربك ،وخيلو بك ،ويستشريك مع ٍ
أنس من أصحاب
قال ل أيبَ :ي َّ

تفشني له سرا ،ول ِّ
رسول هللا(ﷺ) ،فاحفظ ِّ
بن عليك كذبةا ،ول
عين ثلاثا :اتَّق هللا ل
َّ
جير َّ
تغتابن عنده أحدا(.)1
َّ

الصحابة ،وما ذلك إِّل ألنَّه وجد فيه
وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يداخله مع أكابر َّ
َّقوة الفهم ،وجودة الفكر ،ودقَّة الستنباط ،وقد قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -كان
حممد(ﷺ) ،فكان يقول ل :ل تتكلَّم حَّت يتكلَّمواِّ ،فإذا
عمر يسألين مع أصحاب َّ
مت ،قال :غلبتموين أن أتتوا مبا جاء به هذا الغلم الَّذي مل ِّتمع شؤون رأسه(.)2
تكلَّ ُ

عباس لشدة أدبه إِّذا جلس يف ٍ
وكان ابن ٍ
جملس فيه من هو أسن منه ل يتحدَّث إِّل إِّذا
أُذن له ،فكان عمر يلمس ذلك منه ،فيحثُّهِّ ،
وحيرضه على احلديث تنشيطا لنفسه ،وتشجيعا
()3
َ
َح ُد ُكم أَن تَ ُكو َن لَهُ َجنَّة﴾
أ
د
و
ـ
ي
أ
﴿
:
تعاىل
له
و
ق
تفسري
يف
معنا
مر
كما
،
له يف العلم
ُّ
َّ
ََ َ
ِّ
اَّللِّ وال َفتح﴾ [النصر.]1 :
[البقرة ،]266 :وقوله تعاىل﴿ :إ َذا َجاءَ نَصُر َّ َ ُ

وكان لعمر  -رضي هللا عنه  -جملس يسمع فيه من الشَّباب ،ويعلِّمهم ،وكان ابن ٍ
عباس
الرَحن بن ز ٍ
يد ،قال :كان عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا
من املقدَّمني عند عمر ،فعن عبد َّ
()1

تفسير التَّابعين ( ،)371/1د .محمد الخضري.

()2

السابق نفسه (.)395 - 374/1
المصدر َّ

()3

الحلية ( ،)318/1تفسير التَّابعين (.)376/1
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السبحةَ ،وفرغ ،دخل ِّمربدا له( ،)1فأرسل إىل ٍ
فتيان قد قرؤوا القران ،منهم
عنه  -إذا صلَّى ُّ َ
ابن ٍ
فمروا
عباس ،قال :فيأتون ،فيقرؤون القران ويتدارسونِّ ،فإذا كانت القائلة؛ انصرف ،قالُّ :
هبذه اآلية و ﴿وإِّ َذا قِّيل لَه ات َِّّق اَّلل أَخ َذته العَِّّزةُ ِّاب ِّإل ِّمث فَحسبه جهنَّم ولَبِّئ ِّ
اد  َوِّم َن
س الم َه ُ
َ َ ُ
َ ُ
َ
َ ُُ َ َ ُ َ َ
َّاس من يش ِّري نَـفسه ابتِّغَاء مرض ِّ
ات اَّللِّ َواَّللُ َرُؤوف ِّابلعِّبَ ِّاد﴾ [البقرة ،]207 - 206 :فقال
َ َ
َُ
الن ِّ َ َ
أي ٍ
ابن ٍ
شيء
الرجلن .فسمع عمر ما قال ،فقال :و ُّ
عباس لبعض من كان إِّىل جانبه :اقتتل َّ
فلما رأى
الرجلن ؟ قالَّ :
قلت ؟ قال :ل شيء َي أمري املؤمنني ! قال :ماذا قلت ؟ اقتتل َّ

العزة ِّ
ذلك ابن ٍ
ابإلمث ،وأرى من يشري
عباس؛ قال :أرى ها هنا َمن إِّذا أُمر بتقوى هللا أخذته َّ
العزة ِّ
ابإلمث،
نفسه ابتغاء مرضاة هللا ،يقوم هذا ،فيأمر هذا بتقوى هللاِّ ،فإذا مل يقبل ،وأخذته َّ

تلدك َي بن
قال هذا :وأن أشرتي نفسي ! فقاتله ،فاقتتل َّ
الرجلن ،فقال عمر :هلل ُ
ٍ
عباس(.)2
وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يسأل ابن ٍ
عباس عن الشَّيء من القران ،مثَّ يقول :غص
غواص( ،)3بل كان عمر إِّذا جاءته األقضية املعضلة؛ يقول لبن عباسَ :ي أاب عبَّ ٍ
اس ! قد
َّ
طرأت علينا أقضية عضل ،وأنت َلا ،وألمثاَلا ! مثَّ أيخذ برأيه ،وما كان يدعو لذلك أحدا
سواه إذا كانت العضل( ،)4وعن سعد بن أيب وقَّاص ،قال :ما رأيت أحدا أحضر فهما ،ول
ألب لب ا ،ول أكثر علم ا ،ول أوسع حلم ا من ابن عباس !
َّ
ولقد رأيت عمر بن اخلطاب يدعوه للمعضلت ،مثَّ يقول :عندك قد جاءتك معضلة ،مثَّ
()1

المستدرك ( )539/3وصحَّح ِّإسناده الحاكم ،ووافقه َّ
هبي.
الذ ُّ

()2

تفسير التابعين (.)377/1

()3

طوعِّ ،
السبحةُّ :
الم ْربد :المكان الذي يجعل فيه التَّمر.
الدعاء وصالة التَّ ُّ
ُّ
تفسير الطبري (ُّ ،)245/4
الدُّر المنمور (.)578/1

()4
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ِّ
ألهل بد ٍر من املهاجرين ،واألنصار( ،)1وكان عمر يصفه بقوله:
ل جياوز قوله ،وإ َّن حوله ُ
ذاكم فَّت الكهول ،إِّ َّن له لسانا سؤولا ،وقلبا عقولا(.)2
يقول طلحة بن عبيد هللا :ما كنت أرى عمر بن اخلطَّاب ِّ
يقدم على ابن ٍ
عباس أحدا(،)3

وكان ابن ٍ
عباس  -رضي هللا عنهما  -كثري امللزمة لعمر ،حريصا على سؤاله ،واألخذ عنه،

الصحابة نقلا ،وروايةا لتفسري عمر ،وعلمه  -رضي هللا
ولذا كان رضي هللا عنه من أكثر َّ
عامة علم ابن ٍ
عنهم  -وقد أشار بعض أهل العلم إِّىل َّ
عباس أخذه عن عمر رضي هللا عن
أن َّ
اجلميع(.)4
هذا بعض ما لقيه ابن ٍ
عباس إِّمام املدرسة املكِّيَّة من عناية الفاروق ،وتقريبه له  -رضي
أظن هذا ُمَّا أعان ابن ٍ
عامةا،
للم ِّ
ضي قُ ُدما يف طريق العلم َّ
عباسَّ ،
هللا عنهم  -و ُّ
وشجعه ُ
خاصةا(.)5
والتَّفسري َّ
 - 2املدرسة املدنيَّة:
تفرغ
قد حتدَّثنا عن اهتمام عمر ابملدينة ،وجعلها دارا للفتوى ،والفقه ،والعلم ،وأشهر من َّ
يف املدينة للحياة العلميَّة زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه  ،-فقد استبقاه عمر بن اخلطَّاب -
رضي هللا عنه  -يف املدينة ،فكثر أصحابه ،يقول ابن عمر  -رضي هللا عنهما َّ :-فرق عمر
الصحابة يف البلدان ،وحبس زيد بن ٍ
اثبت ابملدينة ،يفيت أهلها .ويقول َحيد بن األسود :ما
()1

الصحابة ألحمد رقم (.)1940
فضائل َّ

()2

تفسير التَّابعين (.)379/1

()3

طبقات ابن سعد (.)369/2

()4

تفسير التابعين ( ،)379/1فضائل الصحابة ألحمد رقم (.)1555

()5

طبقات ابن سعد (.)370/2
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تقلَّد أهل املدينة قولا بعد زيد بن اثبت كما تقلَّدوا قول ٍ
الصحابة الَّذين
مالك( ،)1وكان أحد َّ
()2
َّعب  -رَحه
قيَّض َلم أصحاابا حفظوا أقواَلم ،ونشروا علمهم ،وااثرهم  .وقال عامر الش ُّ
هللا :-غلب زيد النَّاس على اثنني ،على الفرائض ،والقران(.)3

وقد شهد رسول هللا(ﷺ) لز ٍ
يد يف علم الفرائض ،فقال « :وأفرضهم زيد »( .)4وقد
صحب زيدا عدد من فقهاء املدينة ،وقد اشتهر من أصحابه والخذين عنه ستَّة من التَّابعني،
يقول ابن املديين :فأما من لقي زيدا ،وتثبَّت عندن أنَّه لقيه؛ فهم :سعيد بن املسيِّب ،وعروة
ذؤيب ،وخارجة بن ز ٍ
الزبري ،وقبيصة بن ٍ
يد ،وأابن بن عثمان ،وسليمان بن يسا ٍر( ،)5وقد
بن ُّ

كما بيَّنا يف املدارس العلميَّة األخرى.
كان ملدرسة املدينة األثر الكبريَّ ،
 - 3املدرسة البصريَّة:
صر البصرة عتبة بن غزوان  -رضي هللا عنه  -اختطَّها سنة أربع عشرة  -وقيل
َّأول من َم َّ

غري ذلك  -أبمر عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -وسيأيت احلديث عنها إبِّذن هللا تعاىل
عند حديثنا عن التَّطوير العمراين يف ِّ
السياسة العمريَّة ،وهي أقدم من الكوفة بثلث سنني(،)6
وهي منافسة ملدرسة الكوفة يف ِّ
الصحابة مجع كثري( ،)7منهم :أبو
كل الفنون ،وقد نزَلا من َّ
الصحابة كان خاَتهم
موسى
األشعري ،وعمران بن حصني  -رضي هللا عنهما  ،-وعدَّة من َّ
ُّ
()1
()2

تفسير التابعين (.)381/1
السابق نفسه (.)506/1
المصدر َّ

()3

العلل ألحمد ( ،)5145( )259/3تفسير التابعين (.)506/1

()4

تفسير التابعين (.)506/1

()5

تهذيب تاريخ دمشق ( ،)449/5تفسير التابعين (.)508/1

()6

سنن الترمذي ،قال الترمذي :حديث حسن صحيح رقم (.)3791

()7

تفسير التَّابعين (.)510/1
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أنس بن ٍ
مالك رضي هللا عنه(.)1
ُ
األشعري ،وأنس بن ٍ
مالك  -رضي هللا عنهما -
ومن أشهر َمن نزل البصرة أبو موسى
ُّ

فأما أبو موسى  -رضي هللا عنه  -فكان فيمن قدم َّ
مكة ،وأسلم ،وهاجر إِّىل احلبشة مع من
َّ
هاجر ،وكان ُّ
الصحابة ،وقد قدم البصرة ،وعلَّم هبا( ،)2وقد أتثر أبو موسى
يعد من أعلم َّ

بعمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنهما  -وكانت بينهما مراسلت ،سنأيت عليها  -إبِّذن هللا-
مؤسسة الولة ،والقضاة ،وكان أبو موسى  -رضي هللا عنه  -قد اشتهر
عند حديثنا عن َّ

الزهد يف ُّ
الدنيا ،والثَّبات على
وعزة النفس ،وعفتها ،و ُّ
ابلعلم ،والعبادة ،والورع ،واحلياءَّ ،
ِّ
الصحابة ،وفقهائهم ،ومفتيهم،
اإلسلم .ويعد أبو موسى  -رضي هللا عنه  -من كبار علماء َّ
فقد ذكره َّ
هب يف « تذكرة َّ
الصحابة رضي هللا عنهم ،قال
احلفاظ » يف الطَّبقة األوىل من َّ
الذ ُّ

الصوت ابلقران ،روى
عنه :كان عاملا عاملا ،صاحلا ،اتليا لكتاب هللا ،إِّليه املنتهى يف حسن َّ
علما طيِّبا مباركا ،أقرأ أهل البصرة ،وأفقههم(.)3

َّب(ﷺ) ،كما أنَّه َّ
الصحابة كعمر،
وقد كان رضي هللا عنه كثري امللزمة للن ِّ
تلقى من كبار َّ
ٍ
أيب بن ٍ
وعلي ،و ِّ
مسعود ،وأتثَّر أبو موسى على وجه اخلصوص بعمر بن
كعب ،وعبد هللا بن
ٍ
يتعهده ابلوصاَي ،والكتب يف أثناء وليته الطَّويلة على البصرة ،كما
اخلطَّاب كثريا ،وكان عمر َّ

أن أاب موسى كان يرجع إِّىل عمر يف ِّ
َّ
حَّت عدَّه الشَّعب واحدا
كل ما يعرض له من القضاَيَّ ،
األمة ،فقال :قضاة األمة :عمر ،وعلي ،وزيد بن ٍ
اثبت،
من أربعة قضاة ،هم أشهر قضاة َّ
ٌّ

()1
()2
()3

السابق نفسه (.)422/1
المصدر َّ

السابق نفسه.
عد ابن حبَّان أكمر من خمسين صحابياً من المشاهير َّالذين دخلوا البصرة ،المصدر َّ
طبقات ابن ٍ
مسلم (.)65/1
سعد (،)26/7
ٌ
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وأبو موسى(.)1
املنورة حيرص على جمالس عمر  -رضي هللا عنهما -
وكان أبو موسى عندما أييت املدينة َّ

ورمبا أمضى جزءا كبريا معه ،فعن أيب بكر بن أيب موسىَّ :
أن أاب موسى  -رضي هللا عنه -

أتى عمر بن اخلطَّاب بعد العشاء ،فقال له عمر :ما جاء بك؟ قال :جئت أحتدَّث إِّليك،
قال :هذه الساعة ! قال :إِّنَّه فقه .فجلس عمر ،فتحدَّاث طويلا ،مثَّ إِّن أاب موسى قال:
الصلة َي أمري املؤمنني ! قال :إِّ َّن يف صلةٍ(.)2
َّ
وكما كان أبو موسى حريصا على طلب العلم والتَّعلُّم ،كان أيضا حريصا على نشر
حيض النَّاس على التعلُّم ،والتعليم يف خطبه ،فعن أيب
العلم ،وتعليم الناس ،وتفقيههم ،وكان ُّ

لن
املهلب قال :مسعت أاب موسى على منربه وهو يقول :من علَّمه هللا علم ا؛ فليعلِّمه ،ول يقو َّ
ما ليس له به علم ،فيكون من املتكلِّفني ،وميرق من ِّ
الدين(.)3
وخصص جزءا كبريا من وقته
وقد جعل أبو موسى مسجد البصرة مركز نشاطه
ِّ
العلميَّ ،
َتر دون أن يستفيد منها يف تعليم
جملالسه العلميَّة ،ومل يكتف بذلك ،بل كان ل يدع فرصةا ُّ
الصلة استقبل  -رضي هللا عنه  -الناس ،وأخذ يعلِّمهم،
النَّاس ،وتفقيههمِّ ،فإذا ما سلم من َّ
الصبح؛ استقبل
ويضبط َلم قراءهتم للقران الكرمي ،قال ابن شوذب :كان أبو موسى إِّذا صلَّى ُّ

الصفوف رجلا رجلا يقرئهم(.)4
ُّ
الصحابة جبمال صوته ،وحسن قراءته ،فكان النَّاس جيتمعون عليه
واشتهر أبو موسى بني َّ
()1

تفسير التَّابعين (.)423/1

()2

تذكرة َّ
الحفاظ (.)23/1

()3

سير أعالم ُّ
النبالء (.)389/2

()4

محمد طهماز ص(.)121
الصحابي العالم المجاهدَّ .
أبو موسى األشعري َّ
280

حني يسمعونه يقرأ ،وكان عمر  -رضي هللا عنه  -إِّذا جلس عنده أبو موسى ،طلب منه أن
()1
كل ما
يقرأ له ما َّ
يتيسر له من القران  ،وقد وفَّقه هللا لتعليم املسلمني ،وبذل رضي هللا عنه َّ
يستطيع من ٍ
جهد يف تعليم القران ،ونشره بني النَّاس يف كل البلد الَّيت نزل فيها ،واستعان

بصوته اجلميل ،وقراءته النَّديَّة ،فاجتمع النَّاس عليه ،وازدحم حوله طلب العلم يف مسجد
ٍ
جمموعات ِّ
وحلَ ٍق ،فكان يطوف عليهم يسمعهم ،ويستمع منهم،
البصرة ،فقسمهم إِّىل
ويضبط َلم قراءهتم( ،)2فالقران الكرمي شغله الشَّاغل  -رضي هللا عنه  -صرف له معظم
األشعري إِّىل عمر  -رضي هللا
أوقاته يف حلِّه ،ويف سفره ،فعن أنس بن مالك قال :بعثين
ُّ

األشعري ؟ فقلت له :تركته يعلِّم النَّاس القران ،فقال :أما إِّنَّه
عنه -فقال عمر :كيف تركت
َّ
حَّت عندما كان خيرج إِّىل اجلهاد كان يعلِّمِّ ،
ويفقه ،فعن
كيس( ،)3ول تسمعها إِّ ََّيه(َّ .)4
حطَّان بن عبد هللا الرقاشي قال :كنَّا مع أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه  -يف ٍ
جيش

ٍ
فتوضأ،
على
الصلة ،فنادى مناديه للظُّهر ،فقام النَّاس للوضوءَّ ،
ساحل دجلة ،إِّذ حضرت َّ
فهب الناس
مث صلَّى هبم ،مث جلسوا ِّحلَق اَّ ،
فلما حضرت العصر ندى منادي العصرَّ ،

للوضوء أيضا ،فأمر مناديه :ل وضوء إِّل على من أحدث .وأمثرت جهوده العلميَّة  -رضي
وقرت عينه برؤية ٍ
عدد كبري حوله من َّ
حفاظ القران الكرمي ،وعلمائه ،زاد عددهم
هللا عنه َّ -
ٍ
عماله أن يرفعوا إِّليه أمساء
يف البصرة وحدها على
ثلمثئة ،وملَّا طلب عمر بن اخلطَّاب من َّ
حفاظ القران لكي يكرمهم ،ويزيد عطاءهم ،كتب إِّليه أبو موسى :أنَّه بلغ من قبلي ُمَّن َحل

()1

َّ
الطبقات (.)107/4

()2

سير أعالم ُّ
النبالء (.)289/2

()3

الصحابي العالم ص(.)126 ،125
أبو موسى األشعري َّ

()4

السابق نفسه ص(.)127
المصدر َّ
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ٍ
ثلمثئة وبضعة ٍ
رجال(.)1
القران
السنَّة ،وروايتها ،فروى عن رسول هللا(ﷺ)
و َّ
اهتم أبو موسى  -رضي هللا عنه  -بتعليم ُّ
الصحابة ،وكبار
السنَّة وروايتها ،وروى عنه عدد من َّ
الكثري ،كما روى عن كبار َّ
الصحابة ُّ
التَّابعني .قال َّ
الباهلي ،وأبو
الذهب  -رَحه هللا  :-حدَّث عنه بريدة بن احلصيب ،وأبو أمامة
ُّ

ٍ
اخلدري ،وأنس بن مالك ،وطارق بن شهاب ،وسعيد بن املسيب ،واألسود بن يزيد،
سعيد
ُّ
َّهدي ،وخلق سواهم(.)2
وأبو وائل شقيق بن سلمة ،وأبو عثمان الن ُّ
التمسك بسنَّة النَّب(ﷺ)َّ ،
دل ذلك على ما أوصى به أولده
وكان رضي هللا عنه شديد ُّ
السنة مل يكثر  -رضي هللا عنه  -من رواية األحاديث
عند موته .ومع حرصه الشَّديد على ُّ

الشريفة كما هو حال كبار الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فقد كانوا يتهيبون من ِّ
الرواية عن

يهتموا ابلقران ،وأل يكثروا
النَّب(ﷺ) خمافة َّ
عماله أن ُّ
الزلل ،واخلطأ ،وقد كان عمر يوصي َّ
السنَّة ،وكان أبو موسى شديد الطَّاعة لعمر(.)3
من رواية ُّ
و َّأما أنس بن ٍ
يتسمى بذلك ،ويفتخر به،
َّجاري
اخلزرجي خادم رسول هللا(ﷺ)؛ كان َّ
مالك الن ُّ
ُّ
()4
َّب(ﷺ) عشر سنني وأن غلم(.)5
َّ
وحق له ذلك  ،فيقول رضي هللا عنه :خدمت الن َّ

ويقول أيضا :قدم رسول هللا(ﷺ) وأن ابن عشر سنني ،ومات وأن ابن عشرين سنة(،)6
السلم « :اللهم
َّب(ﷺ) بكثرة املال ،واملباركة يف العمر ،فقال عليه الصلة و َّ
وقد دعا له الن ُّ
()1

أي :عاقل فطن.

()2

أبو موسى األشعري الصحابي العالم ص(.)128

()3

السابق نفسه ص(.)129
المصدر َّ

()4

سير أعالم ُّ
النبالء (.)381/2

()5

الصحابي العالم المجاهد ص(.)132
أبو موسى األشعري َّ

()6

تهذيب األسماء و ُّ
اللغات (.)127/1
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أكثر ماله ،وولده ،وابرك له فيه »( .)1قال َّ
هب :وقد سرد صاحب التَّهذيب حنو مئيت
الذ ُّ
الرواة عن أ ٍ
ٍ
نس( ،)2وروى ألفي حديث ،ومئتني وستةا ومثانني حديثا ،اتَّفق
نفس من ُّ
البخاري ،ومسلم على ٍ
البخاري بثمانني حديثا ،ومسلم بتسعني(،)3
مئة ومثانني حديثا ،وانفرد
ُّ
ُّ
السادة من علماء التَّابعني أمثال :احلسن البصري،
ويعترب أنس بن مالك رضي هللا عنه شيخ َّ
الزهري ،وربيعة بن أيب عبد الرَحن ،وإبراهيم بن ميسرة،
وسليمان التَّيمي ،واثبت البناين ،و ُّ
وحممد بن سريين ،وسعيد بن جبري ،وقتادة ،وغريهم(.)4
وحيىي ابن سعيد األنصاريَّ ،
السنَّة روايةا ،وتعليما ،وغلبت عليه ِّ
الصفة العلميَّة ،فقد قام ببعض
وقد َّ
اهتم أنس خبدمة ُّ

الراشدون  -رضي هللا عنهم -
األعمال َّ
اَلامة يف خدمة اخللفة الراشدة ،وأسند إِّليه اخللفاء َّ

الرفيعة يف َّ
وخاصة يف عهد أيب بك ٍر ،وعمر رضي هللا عنهما.
الدولة املسلمة،
َّ
بعض املناصب َّ

وملا َّ
األشعري  -رضي هللا عنه  -ولية البصرة يف عهد عمر؛ َّقرب أنس ا،
توىل أبو موسى
ُّ
خاصته ،فعن اثبت عن أنس قال :كنا مع أيب موسى يف مس ٍري ،والنَّاس يتكلَّمون،
واعتربه من َّ

ويذكرون الدُّنيا ،قال أبو موسىَ :ي أنس ! إِّ َّن هؤلء يكاد أحدهم يفري األدمي بلسانه فرَيا،
فتعال فلنذكر ربَّنا ساعةا ،مثَّ قال :ما ثرب النَّاس  -ما بطَّأ هبم  -؟ قلت :الدُّنيا ،والشَّيطان،

والشَّهوات .قال :ل ،لكن ع ِّج ِّ
لت الدُّنياَ ،وغُيِّبت الخرة ،أما وهللا لو عاينوها ما عدلوا ،ول
ُ
ميَّلوا( !)5ولثقة أيب موسى ٍ
أبنس فقد كان يكلِّفه أن يكون رسوله إِّىل أمري املؤمنني عمر ،قال

()1

تفسير التَّابعين (.)423/1

()2

مسلم ،رقم (.)2029
ٌ
السابق نفسه ،رقم (.)2481
المصدر َّ

()3
()4
()5

سير أعالم ُّ
النبالء (.)397/3
السابق نفسه ( ،)406/3تفسير التَّابعين (.)423/1
المصدر َّ
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األشعري من البصرة إِّىل عمر ،فسألين عن أحوال النَّاس( .)1وبعد فتح
أنس :بعثين أبو موسى
ُّ
تسرت أرسله أبو موسى إِّىل عمر ابألسرى ،والغنائم ،فقدم على عمر بصاحبها اَلرمزان(.)2

وقد روى عن ٍ
الصحابة ،والتَّابعني ،ل سيما يف البصرة ،وقد ترك
أنس خلق عظيم من َّ
الزهد ،والعبادة فيمن حوله من النَّاس.
أثره يف ُّ
وكان أنس حريصا على تعليم أصحابه ،شديد احملبَّة لتلميذه ،يدنيهم ،ويكرمهم قائلا:
ما أشبهكم أبصحاب ٍ
ل من عدَّة ولدي إِّل أن يكونوا يف
حممد(ﷺ) ! وهللا ألنتم ُّ
أحب إِّ َّ
الفضل مثلكم ! وإِِّّين ألدعو لكم ابألسحار(ُ ،)3مَّا َّ
مكنه من إِّنشاء ٍ
جيل من العلماء الَّذين

أخذوا عنه علم احلديث ،وبلَّغوه لآلخرين ،وَحلوا لألجيال من بعدهم ،وبقي أصحاب ٍ
أنس
الثِّقات إِّىل ما بعد اخلمسني ومئة(.)4
 - 4املدرسة الكوفيَّة:
ٍ
ثلمثئة من أصحاب الشَّجرة ،وسبعون من أهل بد ٍر ،رضي هللا عنهم أمجعني،
نزل الكوفة
وكتب عمر بن اخلطَّاب إِّىل أهل الكوفة قائلاَ :ي أهل الكوفة ! أنتم رأس العرب ،ومججمتها،
ِّ
ت
وسهمي الَّذي أرمي به إِّن أاتين شيء من ها هنا ،وها هنا ،قد بعثت إِّليكم بعبد هللا ،وخر ُ
لكم ،واثرتكم به على نفسي(.)5
ويف رو ٍ
عمارا أمريا ،وعبد هللا معلِّما ،ووزيرا ،ومها
اية عنه :قالَّ :أما بعد ِّفإِّين بعثت إِّليكم َّ
()1

أنس بن ٍ
مالك الخادم األمين ،عبد الحميد طهماز ص(.)135

()2

السابق نفسه ص(.)149
المصدر َّ

()3

أنس بن مالك ،اخلادم األمني ص.149

()4

السابق نفسه.
املصدر َّ

()5

سري أعلم النبلء (.)395/3
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من النُّجباء من أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،فامسعوا َلما ،واقتدوا هبما ،وإِِّّين قد اثرتكم بعبد
()1
ووجه ابن مسعود ،فكتب إِّليهَّ :
إن القران
اهتم عمر ابلكوفةَّ ،
هللا على نفسي إِّثراة  .وقد َّ

نزل بلسان قريش فأقرأى النَّاس بلغة قريش ،ل بلغة هذيل(.)2
الصحابة قاصدين الكوفة؛ قال َلم :إِّنَّكم أتتون أهل قرية -
وعندما شيَّع مجاعةا من َّ
دوي ابلقران كدوي النَّحل ،فل تصدُّوهم ابألحاديث ،فتشغلوهمِّ ،
جردوا
يعين :الكوفة َ -لم ٌّ
الرواية عن رسول هللا(ﷺ) ،وأمضوا ،وأن شريككم( ،)3لقد كان عمر ِّ
القران ،وأقلُّوا ِّ
يفضل

السنَّة؛
ابلسنة ،ويظهر لنا ذلك يف أنَّه ملَّا أراد أن يكتب ُّ
الشتغال ابلقران عن الشتغال ُّ
استشار أصحاب رسول هللا يف ذلك ،فأشاروا عليه :أن يكتبها ،فطفق يستخري هللا فيها
السنن ،وإِِّّين ذكرت
شهرا ،مثَّ أصبح يوما وقد عزم هللا له ،فقالِّ :إين كنت أريد أن أكتب ُّ
قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا ،فأكبُّوا عليها ،وتركوا كتاب هللا ،وإِِّّين وهللا ل أُلَبِّس كتاب هللا
ٍ
بشيء أبدا(.)4

لقد كانت منهجيَّة الفاروق تعتمد على ترسيخ القران الكرمي يف نفوس النَّاس وعدم
وتستقر علومه ،ومييِّز الناس بينه وبني سواه
تتأصل معانيه يف حياة اجملتمع،
صرفهم عنهَّ ،
حَّت َّ
َّ
من العلوم ِّ
اإلسلميَّة األخرى مبا فيها احلديث النَّبوي( ،)5فالتَّأكيد على القران الكرمي كان
منذ عهد رسول هللا(ﷺ) ،والتحذير من النصراف إىل غريه كان منذ ذلك العصر أيضا ،وما
()1

األنصار يف العصر الراشدي ص(.)271

()2

جممع الزوائد ( )291/9رجاله رجال الصحيح غري حارثة وهو ثقة.

()3

السلطة التنفيذية (.)252/1

()4

الفتح ( ،)625/8اخللفة الراشدة ،د .حيىي ص(.)309

()5

طبقات ابن سعد ( ،)7/6فقه عمر ،قلعجي ص(.)659
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كان عمر  -رضي هللا عنه  -إِّل متَّبع ا لتعاليم النَّب(ﷺ)(.)1
ٍ
مسعود يف إِّجياد ٍ
جيل حيمل دعوة هللا فهما ،وعلما ،وكان له األثر
اجتهد عبد هللا بن
البالغ يف نفوس أصحابه امللزمني له ،أو من جاء بعدهم ،وقد شهد له الفاروق ابلعلم ،فعن
زيد بن ٍ
وهب ،قال :كنت جالسا يف القوم عند عمر؛ إِّذ جاء رجل حنيف ،قليل ،فجعل عمر

ينظر إِّليه ،ويتهلَّل وجهه ،مثَّ قال :كنيف مألى علما ،كنيف مألى علماِّ ،فإذا هو ابن
ٍ
مسعود(.)2
ٍ
وقد أتثرت مدرسة الكوفة اببن
مسعود ،فقد كانت من أكثر املدارس اقتداءا ،ومتابعةا
حَّت بعد موتهِّ ،فإ َّن أتثريه قد بقي يف الكوفة بعده َّ
مد اة طويلةا( ،)3وقد أتثَّر رضي
ألستاذها َّ
هللا عنه بفقه عمر غاية التأثُّر ،وكان يدع قوله لقوله ،وكان يقول :لو َّ
أن علم عمر بن
كفة امليزان ،ووضع علم أهل األرض يف ٍ
اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -وضع يف َّ
كفة؛ لرجح علم
عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه(.)4
الصحابة ،وسبق يف علم القراءة ،وقد َّ
تلقى
وقد برز ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -بني َّ
من يف رسول هللا(ﷺ) بضعا وسبعني سوراة من القران ،فعن شقيق بن سلمة ،قال :خطبنا
عبد هللا بن مسعود ،فقال :وهللا لقد أخذت من يف رسول هللا(ﷺ) بضعا وسبعني سورة،
َّب(ﷺ) ِّأين من أعلمهم بكتاب هللا ،وما أن خبريهم(.)5
وهللا لقد علم أصحاب الن ِّ
()1

اتريخ املدينة ( ،)770/2موسوعة فقه عمر ص(.)659

()2

الراشدي ص(.)268
األنصار يف العصر َّ

()3

السابق نفسه ص(.)260
املصدر َّ

()4

طبقات ابن ٍ
سعد ( ،)156/3احللية (.)129/1

()5

تفسري التَّابعني (.)462/1
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ٍ
مسروق :ذُكر عبد هللا عند عبد هللا بن عمرٍو ،فقال :ذاك رجل ل أزال أحبُّه بعدما
وعن
مسعت رسول هللا(ﷺ) يقول « :استقرئوا القران من أر ٍ
بعة :من عبد هللا بن مسعود  -فبدأ
أيب بن ٍ
به -وسامل موىل أيب حذيفة ،و ِّ
كعب ،ومعاذ بن جبل»(.)1
ٍ
مسعود قدره يف علم القراءة ،و ِّ
اإلقراء،
وقد عرف عمر الفاروق  -رضي هللا عنه  -لبن
فعن علقمة قال :جاء رجل إىل عمر ،وهو يعرفه ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! جئت من الكوفة،
حَّت كاد ميأل ما بني
وتركت هبا من ميأل املصاحف عن ظهر قلبه قال :فغضب عمر ،وانتفخَّ ،
ٍ
مسعود ،فما زال يطفأىِّ ،
ويسري
الرجل ،مثَّ قال :وحيك ! من هو ؟ قال :عبد هللا بن
شعبيت َّ
حَّت عاد إِّىل حاله الَّيت كان عليها ،مثَّ قال :وحيك ! وهللا ما أعلمه بقي أحد من
الغضبَّ ،
ٍ
مسعود جمموعةا من التَّلميذ اشتهروا ابلفقه،
أحق بذلك منه( ! )2وقد ترك ابن
املسلمني هو ُّ

السلماينُّ ،أبو
والعمل ،و ُّ
الزهد ،والتَّقوى ،منهم :علقمة بن قيس ،مسروق بن األجدع ،عبيدة َّ

مرة اَلمداينُّ(.)3
ميسرة بن شرحبيل ،واألسود بن يزيد ،احلارث
اجلعفيَّ ،
ُّ
 - 5املدرسة الشَّاميَّة:

بعد فتح الشام كتب يزيد بن أيب سفيان إِّىل عمر بن اخلطَّاب كتاابا جاء فيه :إِّ َّن أهل
الشَّام كثروا ،وملؤوا املدائن ،واحتاجوا إِّىل من يعلِّمهم القران ِّ
ويفقههمِّ ،
فأعين َي أمري املؤمنني!
َ
ٍ
الصامت ،وأاب الدَّرداء  -رضي هللا
برجال يعلِّموْنم .فدعا عمر معاذ بن جبل ،وعبادة بن َّ

املهمة ،وقال َلم :ابدؤوا حبمص ِّفإنَّكم ستجدون النَّاس على وجوهٍ
عنهم  -فأرسلهم َلذه َّ
ٍ
بسرعةِّ ،فإذا رأيتم ذلك ،فعلِّموا طائفةا من النَّاسِّ ،فإذا رضيتم منهم،
خمتلفة ،منهم من يتعلَّم
()1

العلم أليب حنيفة ص( ،)123تفسري التَّابعني (.)463/1

()2

البخاري ،رقم (.)5000
ُّ

()3

السابق نفسه ،رقم (.)3758
املصدر َّ
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حَّت
فليقم هبا واحد ،وخيرج واحد إِّىل دمشق ،والخر إِّىل فلسطني ،وقدموا َحص ،فكانوا هبا َّ
ِّ
إِّذا رضوا من ٍ
علمي أقام هبا عبادة ،وخرج أبو الدَّرداء إِّىل
ى ٍ
أنس ما وصلوا إليه من مستو ا
دمشق ،ومعاذ إِّىل فلسطني(.)1
كانت املدارس العلميَّة الَّيت أنشأ نواهتا الفاروق يف البلدان املفتوحة تقوم بدوٍر يف تعليم
النَّاس ،وتربيتهم .فاملدرسة الشَّاميَّة قامت على أكتاف ٍ
معاذ ،وأيب الدَّرداء ،وعبادة بن
الصحابة ،فأبو الدَّرداء  -رضي هللا عنه  -كانت
الصامت  -رضي هللا عنهم  -وغريهم من َّ
َّ
له حلقة عظيمة يف مسجد دمشق حيضرها ما يزيد على ألف وستمئة شخص ،يقرؤون
عشراة ،عشراة ،ويتسابقون عليه ،وأبو الدَّرداء واقف يفيت النَّاس يف حروف القران(ُّ ،)2
ويعد أبو
الصحابة أثرا يف الشَّام ،ودمشق .يقول َّ
الذهب :وكان أبو الدَّرداء عامل أهل
الدَّرداء أكثر َّ
الشَّام ،ومقرأى أهل دمشق ،وفقيههم ،وقاضيهم(.)3
حيث أهل الشَّام
الصحابة املعدودين( ،)4وكان رضي هللا عنه ُّ
وكان رضي هللا عنه من َّقراء َّ

جهالكم ل يتعلَّمون ؟! اعلموا قبل
على طلب العلم قائلا :مال أرى علماءكم يذهبون وأرى َّ
ذهاب العلماء(َ ،)5وِّمن حثِّه على طلب العلم قوله :كن عامل ا،
أن يرفع العلمِّ ،فإ َّن رفع العلم
ُ
البصري :اخلامسة:
أو متعلِّما ،أو حمبَّا ،أو متَّبعا ،ول تكن اخلامسة فتهلك ! قال احلسن
ُّ
املبتدع( .)6وقوله :اطلبوا العلم ِّفإن عجزمت؛ فأحبُّوا أهلهِّ ،فإن مل حتبُّوهم؛ فل تبغضوهم( ،)1أل

()1

صححه احلاكم ،ووافقه َّ
هب.
املستدرك (َّ )227/2
الذ ُّ

()2

تفسري التَّابعني (.)484 - 472/1

()3

األنصار يف العصر الراشدي ص(.)259

()4

القراء لبن اجلزري (.)607/1
غاية النِّهاية يف طبقات َّ

()5

التَّذكرة (.)24/1

()6

تفسري التَّابعني (.)526/1
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فتعلَّموا ،وعلِّمواِّ ،فإ َّن العامل واملتعلِّم يف األجر سواء ،ول خري يف النَّاس بعدها( ،)2ولن تكون
حَّت تكون مبا علمت عاملا( ،)3وكان يقول :ل
حَّت تكون متعلما ،ول تكون متعلما َّ
عاملا َّ
حَّت ترى للقران وجوها( .)4وقيل أليب الدَّرداء :ما لك ل تقول الشعر ؟ ِّفإنَّه
كل الفقه َّ
تفقه َّ
ليس رجل له بيت من األنصار إِّل وقد قال ِّ
الشعر ؟ قال :وأن قد قلت ،فامسعوا:

يُِّري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد املَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرءُ أن يـُعطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ُمنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهُ

َو َأي َىب هللا إِّل َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ََر َادا

ـول امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرءُ فَائِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدِّيت َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـال
يَـ ُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ
وقد جاء يف رو ٍ
ايةَّ :
فأصر عليه،
أن أاب الدَّرداء عندما أراد عمر أن يولِّيه يف الشام ،فأىبَّ ،
فقال أبو الدَّرداء :إِّذا رضيت ِّ
مين أن أذهب إِّليهم ألعلِّمهم كتاب رِّهبم ،وسنَّة نبيِّهم ،وأصلِّي
ِّ
ض ـ ـ ـ ـ ُـل َم ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـتَـ َف َادا
َوتَـق ـ ـ ـ ـ َـوى هللا أَف َ

()5

ذهبت .فرضي عمر منه بذلك(.)6
هبم؛ ُ
ومن إِّملام أيب الدَّرداء بكث ٍري من العلم ازدادت مكانته يف نفوس املسلمني ،فاجتمع حوله
ٍ
ٍ
سائل عن فريضة ،ومن ٍ
كثري من طلب العلم ،فمن ٍ
حديث،
حساب ،وسائل عن
سائل عن

ٍ
ٍ
العلمي واسعا يف الشَّام ،ول سيَّما
وسائل عن شع ٍر( ،)7وَلذا كان أثره
معضلة،
وسائل عن
ُّ
يف تعليم القران( ،)8وكذلك أثره الوعظي ،فقد قام يف أهل الشام ذات ٍ
يوم ،فقال َلمَ :ي أهل
ُّ

()1
()2

الر ِّ
اشدي ص(.)256
األنصار يف العصر َّ
السابق نفسه.
املصدر َّ

()3

الطَّبقات (.)430/1

()4

الصفوة (.)628/1
صفة َّ

()5

سري أعلم النُّبلء (.)347/2

()6

الطَّبقات (.)430/1

()7

األنصار يف العصر الراشدي ص(.)256

()8

الرسول (.)209/2
أصحاب َّ
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الشام ! ما لكم ِّمعون ما ل أتكلون ،وتبنون ما ل تسكنون ،وأتملون ما ل تدركون ،أل
وإِّ َّن عادا ومثود ،كانوا قد ملؤوا ما بني بصرى ،وعدن أموالا وأولدا ،ونعما ،فمن يشرتي ِّ
مين
ما تركوه بدرمهني( )1؟! وقد كانت مثل هذه التَّعاليم تنسجم مع ِّ
الرامية إِّىل
السياسة العمريَّة َّ

األمة ،وإِّدامة جاهزيَّتها اجلهاديَّة(.)2
هتيئة َّ

و َّأما معاذ بن جبل اخلزرجي  -رضي هللا عنه  -فقد استفاد منه أهل اليمن ،مثَّ أهل
مسعود يثين على معاذ بن جبلِّ ،
ٍ
فيحدث أصحابه قائلا :إِّ َّن معاذا
الشَّام وكان عبد هللا بن

ِّ
﴿ َكا َن أ َُّمةا قَانِّتاا ََِّّّللِّ حنِّي افا وَمل ي ُ ِّ
األمة ؟ قال :الَّذي يعلِّم النَّاس اخلري،
ني﴾ :وما َّ
ك م َن ال ُمش ِّرك َ
َ َ َ

مثَّ قال :هل تدرون ما القانت ؟ قالوا :ل ! قال :القانت :املطيع هلل( ،)3وإِّ َّن معاذا كان
كذلك .فقد كان ابن مسعود يشبِّه معاذا ابلنَّب إِّبراهيم اخلليل  -عليه السلم  -ملا هو عليه

العلمي ،واملكانة الفقهيَّة ،واخللقيَّة ،وذلك ملا امتاز به معاذ من فه ٍم ٍ
الس ِّ
عميق للفقه
مو
ِّ
من ُّ

اإلجابة عن املعضلت ُما أوجد له القبول و ِّ
سلمي ،أعطاه قدرة على ِّ
ِّ
اإلعجاب بني
اإل ِّ
املسلمني( ،)4قال عنه عمر :عجزت النِّساء أن يلد َن مثل ٍ
معاذ(.)5
وكان عمر إِّذا حزبه أمر؛ يستشري أهل الشُّورى ،ومعهم من األنصار :معاذ بن جبل،
كعب ،وزيد بن ٍ
وأيب بن ٍ
العلمي
اقعي ،و ِّ
اثبت()6؛ ملا يتمتَّعون به من الفقه ،والتَّفسري الو ِّ

لألحداث ،وملا كان لديهم من خربةٍ يف ذلك؛ إِّذ كانوا يفتون على عهد رسول هللا(ﷺ) ،وقد
()1

الراشدي ص(.)256
األنصار يف العصر َّ

()2

السابق نفسه.
املصدر َّ

()3
()4

الكتفاء للكلعي (.)311/3
الراشدي ص(.)120
األنصار يف العصر َّ

()5

سري أعلم النُّبلء (.)450/1

()6

الراشدي ص(.)285
األنصار يف العصر َّ
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حيب مساع حديث ٍ
معاذ ،وأيب الدرداء ،فيقول:
كان عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما ُّ -
ِّ
حدثون عن العاقِّلَني ،فيقال :من العاقلن ؟ فيقول :معاذ ،وأبو الدَّرداء األنصارََّين(.)1
وملا خطب اخلليفة عمر بن اخلطاب ابجلابية؛ قال :من كان يريد أن يسأل عن الفقه؛
َّ
فليأت معاذ بن ٍ
جبل(.)2
وكان رأي عمر يف بداية عهد ِّ
الص ِّديقَّ :
أن اخللفة ل تستغين عن وجود معاذ ابن جبل
يف عاصمتها ،وكان معارضا خلروجه من املدينة ،فكان يقول بعد خروج معاذ إِّىل الشَّام :لقد

أخل خروجه ابملدينة ،وأهلها يف الفقه ،وما كان يفتيهم به ،ولقد كنت كلَّمت أاب بكر أن
َّ
علي ،وقال :رجل أراد الشَّهادة ،فل أحبسه .فقلت :وهللا إِّ َّن
حيبسه حلاجة النَّاس إِّليه ،فأىب َّ
الرجل لريزق الشَّهادة وهو على فراشه ،ويف بيته ،عظيم الغىن عن مصره( .)3ويبدو َّ
أن الفاروق
َّ

أقره على البقاء فيها.
َّ
غري رأيه فيما بعد ،فقد أرسله لتعليم أهل الشَّام ،و َّ
وقد كان خلروج معاذ بن ٍ
جبل إِّىل الشَّام أثر كبري ملا ترك من العلم ،والفقه ،وملا أثبت من
جدارةٍ يف ذلك ،قال أبو مسلم اخلولين :دخلت مسجد َحصِّ ،فإذا فيه حنو من ثلثني
شاب أكحل العينني ،براق الثَّناَي ،ساكت ل
كهلا من أصحاب الن ِّ
َّب(ﷺ) ،وإِّذا فيهم ٌّ
يتكلَّمِّ ،فإذا امرتى القوم يف ٍ
ٍ
جلليس ل :من هذا ؟ قال:
شيء؛ أقبلوا عليه ،فسألوا ،فقلت
حيث على طلب العلم ،فيقول :تعلَّموا
معاذ بن جبل( .)4وكان معاذ  -رضي هللا عنه ُّ -
العلمِّ ،فإ َّن تعلُّمه هلل خشية ،وطلبه عبادة ،ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ،وتعليمه ملن
()1

هتذيب الكمال (ِّ )113/28
الراشدي.
للمزي نقلا عن األنصار يف العصر َّ

()2

الطَّبقات (.)426/1

()3

الراشدي ص(.)285
األنصار يف العصر َّ

()4

سري أعلم النُّبلء (.)452/1
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ل يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة؛ ألنه معامل احللل ،واحلرام ،ومنار أهل اجلنَّة ،واألنس يف
الصاحب يف الغربة ،و ِّ
الضراء ،و ِّ
السلح
السراء و َّ
الوحشة ،و َّ
احملدث يف اخللوة ،والدَّليل على َّ
على األعداء ،و ِّ
الدين عند األجلء ،يرفع هللا تعاىل به أقوام ا ،وجيعلهم يف اخلرية ق-ادةا،
ااثرهـم ،ويُقتدى بفعاَلـم ،ويُنت-هى إِّىل رأيهم(.)1
وأئم -اة تُقتبس ُ
وقد بقي يف الشَّام يعلِّم النَّاس دينهم إِّىل أن أصيب يف طاعون عمواس ،فبكاه أصحابه،
فقال :ما يبكيكم ،قالوا :نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك .قال :إِّ َّن العلم
و ِّ
السنَّة ،فاعرضوا على
اإلميان مكاْنما إِّىل يوم القيامة ،ومن ابتغامها؛ وجدمها يف الكتاب ،و ُّ
الكتاب كل الكلم ،ول تعرضوه على ٍ
شيء من الكلم(.)2
َّ
فالقران عن-د مع-اذ هو املي-زان الَّذي يق-اس علي-ه كل ٍ
شيء ،ول يقاس هو
ُّ
على غريه.
هذه هي منهجيَّة ٍ
متمسكا بذلك إِّىل اخر ٍ
معاذ يف تعليمه للقران ،بقي ِّ
حلظة يف حياته،

فوعزتك
فكان وهو يف غمرات املوت كلَّ َما أفاق فتح عينيه ،مثَّ قال :ريب اخنقين خنقك ! َّ
إِّنَّك لتعلم َّ
أن قلب حيبُّك(!)3
وجهه عمر الفاروق إِّىل الشَّام قاضيا
و َّأما عبادة بن َّ
الصامت  -رضي هللا عنه  -فقد َّ
استقر به املقام فيها ،فكان
ومعلِّما ،فأقام حبمص ،مثَّ انتقل إِّىل فلسطني ،فول قضاءها ،و َّ
َّأول من َّ
وظل على هذا النَّحو إِّىل أن
توىل قضاء فلسطني ،وكان أيضا يعلِّم أهلها القرانَّ ،
()1

الراشدي ص( ،)285سري أعلم النُّبلء (.)285/1
األنصار يف العصر َّ

()2

الراشدي ص(.)285
األنصار يف العصر َّ

()3

السابق نفسه ص( ،)285حلية األولياء (.)239/1
املصدر َّ
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ٍ
بنصيب كب ٍري يف تنفيذ سياسة الفاروق العلميَّة ،والرتبويَّة،
مات هبا( ،)1وقد أسهم عبادة
الزهد ،واخلشونة ،فعندما وصل إىل َحص؛ قال
واجلهاديَّة ،وكان رضي هللا عنه من أهل ُّ
ألهلها :أل إِّ َّن الدُّنيا عرض حاضرَّ ،
وإن اآلخرة وعد صادق ..أل وإِّ َّن للدُّنيا بنني ،وإِّن
كل ٍأم يتبعها بنوها(.)2
للخرة بنني ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،ول تكونوا من أبناء الدُّنياِّ ،فإ َّن َّ
الصحابة
فهذه املعاين كان عمر حيرص على ترسيخها يف نفوس املسلمني ،وخيتار من َّ
وتتجسد هذه املعاين يف سريته ،وكان رضي هللا عنه
الكرام من يستطيع أن يذكِّر النَّاس هبا،
َّ
أيمر ابملعروف ،وينهى عن املنكر ،ول أتخذه يف هللا لومة لئم ،فعندما كان قاضيا يف
فلسطني أنكر على وال الشَّام شيئا ،وقال :ل أساكنُك ٍ
أبرض ،فرحل إِّىل املدينة ،فقال له

عمر :ما أقدمك ؟ فأخربه ،فقال :ارحل إِّىل مكانك ،فقبح هللا أرض ا لست فيها وأمثالك،
فل إِّمرة له عليك( !)3فعاد إِّىل الشَّام داعيةا ،ومعلِّما ،وقدوةا يف جمتمعه.

الشام ِّ
يفقه
وبعث عمر  -رضي هللا عنه  -أيضا  -عبد الرَحن بن غنم
األشعري إِّىل َّ
َّ
الرئيسية الَّيت اعتمد
الناس ،فمعاذ ،وأبو الدرداء ،وعبادة  -رضي هللا عنهم  -هم األعمدة َّ
الرتبية يف تلك الدَير،
عليها عمر يف أتسيس املدرسة الشَّاميَّة؛ الَّيت قامت ابلدَّعوة ،والتَّعليم؛ و َّ
وكان معهم جمموعة ِّ
الصحب الكرام تعلَّم التَّابعون
الصحابة الكرام ،وعلى يد هؤلء َّ
خرية من َّ

ابلشَّام ،وكانوا كثريين إِّل َّ
أن أشهرهم عائد هللا بن عبد هللا أبو إِّدريس اخلولينُّ ،ومكحول أبو
ِّ
مشقي ،وغريهم كثري(.)4
عبد هللا الد ُّ
()1

الراشدي ،ص(.)84
صفة َّ
الصفوة ( ،)501/1األنصار يف العصر َّ

()2

الصفوة (.)501/1
صفة َّ

()3

الزحيلي ،ص(.)84
الصامت
صحايب كبري ،وفاتح جماهد ،د .وهبة ُّ
عبادة بن َّ
ٌّ

()4

الكتفاء للكلعي (.)310/3
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 - 6املدرسة املصرية:
كان يف جيش عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  -الذي فتح مصر الكثري من
الصحابة ،إِّل أننا ميكن أن َّ
الصحابة أتثريا يف
نعد عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه  -أكثر َّ
َّ
حَّت قال سعد بن
أحب أهل مصر عقبة ،ورووا عنه ،ولزموه َّ
مصر يف النَّواحي العلميَّة ،وقد َّ
حيدثون عن عقبة بن عامر ،كما ِّ
إِّبراهيم :كان أهل مصر ِّ
حيدث أهل الكوفة عن عبد هللا(،)1
َّ
الصحابة ،وكان من أشهرهم أبو اخلري مرشد بن عبد هللا اليزينُّ،
وتلقى املصريُّون العلم عن َّ
فقد أخذ العلم وتتلمذ على يد عقبة ،وعمرو بن العاص( ،)2وعبد هللا بن عمرو رضي هللا

عنهم.
أهم املدارس الَّيت كان حلركة الفتوحات أثر يف نشأهتا ،والَّيت أشرف على نواهتا األوىل
هذه ُّ

الفاروق  -رضي هللا عنه  -وقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -إِّذا اجتمع إِّليه جيش ،بعث
عليهم رجلا من أهل العلم ،والفقه؛ ليعلِّم اجلند أمور دينهم ،وما قد يعرض َلم من األمور،
واألحكام ،والقواعد الفقهيَّة ،والقران(.)3
وعندما اتَّسعت الفتوحات ِّ
الرتبويَّة ،فقد بنيت
اإلسلميَّة؛ احتاجت
للمؤسسات العلميَّة َّ
َّ

األمصار ِّ
اإلسلميَّة ،مثل الكوفة ،والبصرة ،والفسطاط ،فباإلضافة إىل كوْنا قواعد عسكريَّة،
لتجمع العلماء ،والفقهاء ،والوعَّاظ(،)4
لتجمع اجلند ،وأسرهم؛ أصبحت أيض ا مقرا ُّ
ومراكز ُّ
فقد كان الفاروق ِّ
صرح الفاروق
يعني الدُّعاة ،واملعلِّمني ،ويرسلهم إِّىل البلدان املفتوحة ،وقد َّ
()1

الراشدي ،ص(.)124
سري أعلم النُّبلء ( ،)122/2األنصار يف العصر َّ

()2

تفسري التَّابعني (.)528 - 526/1

()3

السابق نفسه (.)541 ،540
املصدر َّ

()4

حسن احملاضرة (.)296/1
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أبن من ِّ
َّ
أهم مقاصد بعث الولة ،واألمراء إِّىل األمصار أن يقوموا بتعليم النَّاس ،فقد خطب
الفاروق  -رضي هللا عنه  -وقال :اللَّ ُه َّم إِِّّين أشهدك على أمراء األمصارِّ ،
وإين إََِّّّنا بعثتهم
عليهم؛ ليعدلوا بينهم ،وليعلِّموا النَّاس دينهم ،وسنَّة نبيِّهم(ﷺ) ،ويقسموا فيهم فيئهم(.)1
يتفرغوا ألداء
وقد فرض الفاروق األرزاق من بيت مال املسلمني للمعلِّمني ،واملفتني َّ
حَّت َّ
مهمتهم يف التَّعليم ،و ِّ
وحَّت الَّذين يعلِّمون األطفال َّ
تكفل الفاروق أبرزاقهم ،فقد كان
اإلفتاءَّ ،
َّ
ابملدينة ثلثةُ معلمني يعلِّمون ِّ
الصبيان ،فكان عمر يرزق كلًّ منهم مخسة عشر (درمه ا) يف
كل شهر( ،)2فقد كان نشر التَّعليم من ِّ
ِّ
أهم أهداف اخلليفة عمر بن اخلطاب ،فقد أرسل يف

البوادي ،واألمصار َمن يعلِّمهم دينهم ،ومل يكتف عمر  -رضي هللا عنه  -جبهود ولة
حمملني بوصاَيه،
األمصار يف نشر التَّعليم ،بل دعمها ابلعلماء الَّذين كان يرسلهم من املدينةَّ ،

الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وكان فيهم عبد هللا بن مغفل املزينُّ؛
فقد بعث عشراة من َّ
()3
ِّ
اعي  -رضي هللا عنه  -إِّىل
ليفقهوا النَّاس ابلبصرة  ،وكذلك بعث عمران بن حصني اخلز َّ
البصرة؛ ِّ
الصحابة(.)4
ليفقه أهلها ،وكان من فقهاء َّ
أن التَّعليم يف الشَّام كان أكثر مركزيَّةا من بقيَّة األمصار؛ َّ
ويبدوَّ :
ألن عمر  -رضي هللا
ِّ
األشعري ،وهو على البصرة ،أيمره أن يتَّخذ
عنه  -ملا افتتح البلدان؛ كتب إِّىل أيب موسى
َّ
انضموا إِّىل مسجد
للجماعة مسجدا ،ويتَّخذ للقبائل مساجدِّ ،فإذا كان يوم اجلمعة؛ ُّ
اجلماعة ،وشهدوا اجلمعة ،وكتب إِّىل سعد بن أيب وقاص؛ وهو على الكوفة مبثل ذلك،

()1

الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة يف َّ
اإلسلميَّة (.)712/2

()2

السابق نفسه.
املصدر َّ

()3

مسلم ،رقم (.)567

()4

السلطة التنفيذيَّة (.)766/2
رواه
البيهقي (ُّ ،)124/6
ُّ
295

وكتب إِّىل عمرو بن العاص؛ وهو على مصر مبثل ذلك ،وكتب إِّىل أمراء أجناد الشَّام :ل
كل ٍ
يتبدوا إِّىل القرى ،ويرتكوا املدائن ،وأن يتَّخذوا يف ِّ
مدينة مسجدا واحدا ،ول يتَّخذوا
()1
اهتم الفاروق ابلكوادر
للقبائل مساجد كما َّاختذ أهل الكوفة ،والبصرة ،ومصر  ،فقد َّ
ِّ
توسع حركة الفتوحات
العلميَّة
املتخصصة ،وبعثها إِّىل األمصار ،وأرشد القادة ،واألمراء مع ُّ

إبِّقامة املساجد يف األقاليم املفتوحة؛ لتكون مراكز ِّ
للدين اجلديد ،ومراكز للعلم ،واملعرفة،
املؤسسات العلميَّة األوىل يف ِّ
ونشر احلضارة ِّ
اإلسلم،
اإلسلميَّة ،فقد كانت املساجد هي َّ
األمة وفق اخلطَّة السرتاتيجيَّة؛ الَّيت سار عليها
حترك علماء َّ
الصحابة لتعليم َّ
ومن خلَلا َّ
الفاروق والَّيت وضعت منذ عصر النَّب(ﷺ) .وقد وصلت املساجد اليت يصلى فيها اجلمعة يف

دولة عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل اثين عشر ألف من ٍرب( ،)2وكانت تقوم بدورها يف تعليم
النَّاس ،وتربيتهم ،وهتذيب نفوسهم ،وعندما احتاج املسلمون إِّىل فصل مكان تعليم ِّ
الصبيان
عن املساجد؛ أمر عمر  -رضي هللا عنه  -ببناء بيوت املكاتب ،ونصب ِّ
الرجال لتعليم
ِّ
ويسر سبلها َلم،
الصبيان ،وأتديبهم(،)3
َّ
وشجع الفاروق الطُّلب على تلقي العلومَّ ،

عماله مبنح اجلوائز تشجيعا
وأعطاهم املكافات املاليَّة تشجيعا َلم ،فقد كتب إِّىل بعض َّ
ِّ
للمتفوقني ،وقد ِّلَّى ذلك يف أمره لسعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه  -أبن يعطي من
األمة الَّذين إِّن تفرغوا
يتعلَّم القران ُمَّا بقي من املال( ،)4وهذا التَّشجيع من الفاروق ألبناء َّ

لتعلُّم كتاب هللا ،وحفظه؛ فلن جيدوا إِّل العون ،والتَّشجيع ،وخصوصا يف األقاليم الَّيت أهلُها
حديثو ٍ
عهد ِّ
ابإلسلم ،يفجر الطَّاقات الكامنة فيها من مقدرة أبنائها على حفظ ،وفهم
()1

الراشدة ،ص(.)273
عصر اخللفة َّ

()2

السابق نفسه.
املصدر َّ

()3

السابق نفسه ،ص(.)275
املصدر َّ

()4

نظام احلكومة ِّ
اإلسلميَّة (.)262/2
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يهتم جبميع العلوم الَّيت َلا علقة
كتاب هللا ،وسنة رسوله(ﷺ) ،وقد كان رضي هللا عنه ُّ
السنة وخصوصا اللغة العربيَّة ،ومن أقواله يف ذلك :تعلَّموا العربيَّةِّ ،فإ َّْنا تثبِّت
ابلقران ،و ُّ
العقل ،وتزيد يف املروءة(.)1
السنن ،والفرائض( .)2وقوله :تعلموا إِّعراب القران كما
وقوله :تعلَّموا النَّحو كما تتعلَّمون ُّ

تتعلَّمون حفظه(.)3

()4
وشر القراءة اَلذرمة ،وأجود ِّ
اخلط أبينه(.)5
شر الكتابة املشق ُّ ،
وقولهُّ :

أن الفاروق يعاقب من خيطأى يف العربية ،وهو يف ٍ
مكان ٍ
بل جندَّ :
هام ينبغي أن يكون
وحتمله ،فقد ورد َّ
األشعري كتب إِّىل عمر بن اخلطاب -
أن أاب موسى
فيه جميدا ملا ُكلِّف بهَّ ،
َّ

رضي هللا عنه  -كتاابا ،فكتب إِّليه عمر :إِّ َّن كاتبك؛ الَّذي كتب إِّل حلن ،فاضربه سوطا(.)6

وقد روى ابن اجلوزي أيضاَّ :
أن كاتب عمرو بن العاص كتب إِّىل عمر ،فكتب :ابسم
هللا ،ومل يكتب ِّ
السني ،فكتب عمر إِّىل عم ٍرو :أن اضربه سوطا ،فضربه عمرو ،فقيل له :يف

أي ٍ
ِّ
شيء ضربك ؟ قال :يف سني(.)7

كل ٍ
إِّ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -كان حريصا على إِّتقان ِّ
شيء ،ولذا مل يرتك أمرا من
()1
()2
()3

السلطة التنفيذيَّة (.)768/2
ُّ
أشهر مشاهري اإلسلم (.)541 ،540/2
معجم األدابء (.)19/1

()4

البيان والتَّبيني للجاحظ (.)219/2

()5

ألف ابء للبلوي ( ،)42/1أولوَيت الفاروق ،ص(.)458

()6

المشق :تطويل ِّ
الخط بغير ِّإجادة.

()7

للسيوطي ص(.)152
الراوي ُّ
تدريب َّ
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األمور الَّيت تتَّصل ِّ
ابلسياسة ،أو القتصاد ،أو اجليوش ،أو التَّعليم ،أو األدب ،أو غري ذلك
وقوهتا ،وحضارهتا إِّل أبدع فيه ،وأعطاه اهتمامه،
األمة ،وجمدهاَّ ،
ُما يتَّصل حبياة َّ
وعزهتاَّ ،
لألمة ابستعمال ِّ
الشدَّة يف موضعها ،واللِّني يف
ويدلُّنا على مشولية سياسته ،وحسن رعايته َّ

موضعه ،واحلفاظ على أن يكون مستوى الكتابة بني الولة على مستوى الفصحى يف َّأم ٍة
دستورها القران الكرمي؛ الذي نزل ٍ
بلسان ٍ
عريب مبني(.)1

املؤسسة العسكرية الَّيت قامت بفتح العراق ،وإيران ،والشَّام ،ومصر ،وبلد
كانت خلف َّ

املغرب كوادر علميَّة ،وفقهيَّة ،ودعويَّة متميِّزة تربَّت على يدي رسول هللا(ﷺ) يف املدينة ،وقد
فأسست تلك
استفاد الفاروق من هذه الطَّاقات ،فأحسن توجيهها ،ووضعها يف حملِّهاَّ ،
الصحابة؛
الكوادر احلركة العلميَّة ،والفقهيَّة؛ الَّيت كانت مواكبةا حلركة الفتح ،واستطاع علماء َّ
الَّذين تفرغوا لدعوة النَّاس ،وتربيتهم أن ينشئوا جيلا من العارفني ِّ
ابلدين ِّ
سلمي من أبناء
اإل ِّ

املناطق املفتوحة ،وقد استطاعوا أن يتغلَّبوا على مشكلة إِّعاقة احلاجز اللُّغوي ،بل تعلَّم الكثري
من األعاجم لغة ِّ
الصحابة من العجم.
اإلسلم ،وأصبح كثري من َّرواد حركة العلم بعد عصر َّ
لقد أثَّرت املدارس العلميَّة ،والفقهيَّة يف املناطق املفتوحةَّ ،
وشكلت جيلا من العلماء نقلوا إِّىل
لألمة كتاب هللا ،وسنَّة
األمة علم َّ
السند؛ الَّيت نقلت َّ
َّ
الصحابة ،وأصبحوا من ضمن سلسلة َّ

رسوله(ﷺ).
ويرجع الفضل  -بعد هللا  -يف نقل ما َّ
الرسول ابلدَّرجة
تلقاه َّ
الصحابة من عل ٍم من َّ
األوىل إِّىل ِّ
مؤسسي املدارس العلميَّة َّ
مبكة ،واملدينة ،والبصرة ،والكوفة ،ومصر ،وغريها من
()2
حَّت ابرك
اهتم الفاروق أبولئك العلماء ،والفقهاء واتبع أحواَلم ،وسعيهم؛ َّ
األقطار  ،وقد َّ
()1
()2

مناقب أمري املؤمنني لبن اجلوزي ص(.)151
السابق نفسه.
املصدر َّ
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هللا يف جهودهم ،وأمثرت تلك الثِّمار ،فأصبحت َينعةا.
اثلثا :الفاروقِ ،
والشعر ،والشعراء:
أن احلركة ِّ
يظهر من األخبار؛ الَّيت وصلتناَّ :
الشعرية ،كانت نشطةا يف املدينة َّأَيم عمر بن
اخلطَّاب ،حيث ل خيلو كتاب يف اتريخ ِّ
الشعر ِّ
وخباص ٍة يف
العريب من ذكر عمر بن اخلطَّاب،
َّ

السماع ،أو ِّ
موضوع النَّقد ِّ
الرواية،
األديب ،وانتشار اآلراء النَّقدية يف زمنه دليل على وجود َّ
الرواة ،ولكنَّها تكون
ومعروف :أن كتب األدب مل تعتمد على األسانيد إِّىل املوثوقني من ُّ
بعام ٍة،
الراشدين ،و َّ
الصحابة َّ
املصدر الوحيد لألخبار األدبيَّة ،والنقديَّة الَّيت تتَّصل ابخللفاء َّ
والتَّابعني ،ومن تبعهم إبِّ ٍ
تردد يف العهد الن ِّ
َّبوي،
حسان ما عدا بعض األراجيز؛ الَّيت كانت َّ
الشريف( ،)1وحنو ٍ
ِّ
الصلت،
أبيات للنَّابغة
وروهتا كتب احلديث َّ
اجلعدي()2وأميَّة بن أيب َّ
وحسان بن اثبت( ،)3فاملراجع فيما يتعلَّق ابل ِّشعر ،والشُّعراء يف عهد عمر هي كتب األدب،
َّ

واألدابء ،فهي غنيَّة يف هذا الباب.
 - 1عمر و ِّ
الشعر:
الراشدين ميلا لسماع ِّ
الشعر ،وتقوميه ،كما
كان عمر  -رضي هللا عنه  -أكثر اخللفاء َّ

حَّت قيل :كان عمر بن اخلطاب ل يكاد يعرض له أمر إِّل أنشد فيه
كان أكثرهم َتثُّلا بهَّ ،
بيت شع ٍر( .)4روي :أنَّه خرج يوم ا  -وقد لبس بـُردا جديدا ،فنظر إِّليه النَّاس نظرا شديدا،

فتمثَّل قائلا:
()1

َّأوليات الفاروق ص(.)458

()2

الدَّور ِّ
للصفوة ،ص(.)463 ،462
السياسي َّ

()3

الزوائد (.)126/8
جممع َّ

()4

املدينة النَّبويَّة يف فجر ِّ
اإلسلم (.)98/2
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ِّ
َمل تُـغ ـ ـ ـ ـ ِّـن َع ـ ـ ـ ــن ُهرُمـ ـ ـ ـ ـ ٍز يَـومـ ـ ـ ـ ـا َخزائنُ ـ ـ ـ ــهُ

واخلُل ـ َـد قَ ــد َح َاولَ ــت ع ــاد فَ َم ــا َخلَ ـ ُـدوا
ِّمـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ِّـل أَو ٍ
ب إِّلَيـ َهـ ـ ـ ــا راكـ ـ ـ ــب يَِّفـ ـ ـ ـ ُـد

ـوك الَّـ ـ ـ ــيت َكانَـ ـ ـ ــت نَـ َوافِّلُ َهـ ـ ـ ـ ـا
أَي ـ ـ ـ ـ َـن املل ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
()1
ِّ
ـك م ـ ـ ــورود بِّـ ـ ـ ـلَ َك ـ ـ ـ ِّـذ ٍ
ب
ل ب ـ ـ ـ َّـد ِّم ـ ـ ــن ِّورِّدهِّ يَـومـ ـ ـ ـا َك َم ـ ـ ــا َوَرُدوا
َح ـ ـ ــوض ُهنَال ـ ـ ـ َ َ ُ
ويروي ِّ
أن عمر كان ِّ
َّافعي  -رَحه هللا َّ :-
حيرك يف ُحمَ ِّس ٍر ،ويقول:
اإلمام الش ُّ
()2
ِّ ِّ
ـك تَـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدو قَلِّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َو ِّض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـنُـ َها
َّص ـ ـ ـ ـ ــارى ِّديـنُـ َه ـ ـ ـ ـ ــا
إِّلَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ُخمَالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دي ـ ـ ـ ـ ـ َـن الن َ
والبيت لو ٍ
حيج.
احد من نصارى جنران أسلم ،وذهب ُّ
ٍ
حكيمة من العرب حبضرة عمر :أي منظ ٍر أحسن ؟
وقيل لمرأةٍ أوسيَّ ٍة
لعدي بن ز ٍ
فقالت :قصور بيض يف حدائق خض ٍر ،فأنشد عمر ِّ
يد:
ض يف الـ ـ َّـرو ِّ
َكـ ــالبَـي ِّ
ض َزهـ ـ ُـرهُ(ُ )3مسـ ــتَنِّ ُري

ـاج ِّيف امل َح ِّاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـب أَو
َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد َمى ال َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
َ
وعن ابن ٍ
عباس ،قال :خرجت مع عمر يف بعض أسفارهِّ ،فإ َّن لنسري ليلةا ،وقد دنوت
منه ،إِّذ ضرب مقدَّم َرحلِّ ِّه بسوطه .وقال:
َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذبـتُم وبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـت هللاِّ يـُقتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل أََحَـ ـ ـ ـ ـ ــد

ِّ
َونُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُمهُ َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـَّت نُص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر َ
ع َحولَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

()1

البيان للجاحظ ( ،)241/1األدب يف ِّ
اإلسلم ،د .نيف معروف ،ص(.)169

()2

السابق نفسه.
املصدر َّ

()3

األدب يف ِّ
اإلسلم ،د .نيف معروف ،ص(.)170

ِّ
ـاعن دونَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ونـُنَ ِّ
اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
َوملـَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نُطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ُ َ
َونَـ ـ ـ ـ ـ ــذ َه َل َع ـ ـ ـ ـ ـ ــن أَبـنَائِّنَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َواحلَلَئِّ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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وقال أيضا:
َوَمـ ـ ــا ََحَلَـ ـ ــت ِّمـ ـ ــن َنقَـ ـ ـ ٍـة فَـ ـ ــو َق َرحلِّ َهـ ـ ــا

أَبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر َوأَو ََف ِّذ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ُحمَ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد

وأَكسـ ـ ـ ــى لِّـ ـ ـ ــربِّد اخلـَ ـ ـ ـ ِّ
ـال قَـبـ ـ ـ ـ َـل ابتِّ َذالِّـ ـ ـ ـ ِّـه
الس ـ ـ ـ ــابِّ ِّق املتَ َج ـ ـ ـ ــرد
َوأَعطَـ ـ ـ ــى لِّـ ـ ـ ـ َـرأ ِّس َّ
ُ
َ َ
ُ
أن حمفوظ عمر من ِّ
ويلحظ الباحثَّ :
الشعر قدميه ،ومعاصره كان طيِّع ا لهُ ،مَّا ينبأى
ٍ
ٍ
ٍ
مصنفة له؛ إِّذ كان على طرف لسانه منه ما يناسب وقائع
مستوعبة ملخزوْنا،
حافظة
عن
ِِّّ ()1

ٍ
وحافظة سريعة ،بل إِّنَّه حفظ من ا ِّ
ٍ
ٍ
ضغينة
لشعر ما صدر عن
بديهة حاضرةٍ،
يومه يف
ِّ
حسان بن اثبت ما قالته هند بنت عتبة َّ
ضد َحزة ،واملسلمني(ُ ،)2مَّا هيَّج
لإلسلم ،فأمسع َّ
حسان ِّ
للرد عليها.
َّ
يتذوق ِّ
وهبذا ميكننا أن نقول :إِّ َّن عمر كان مرهف ِّ
الشعر ،ويرويه،
احلس ،رقيق الشُّعورَّ ،
ويبدي فيه رأَيا صائبا ،بيد أنَّه مل يكن شاعرا ،كما يرى بعض الباحثني ،وما قيل من أنَّه
شاعر ل يسلِّم به النـ َُّّقاد ،واألدابء املنصفون؛ ألنَّه عاش يف قومه كتاابا مفتوحا ،ل يسترت منهم
يف ٍ
شيء ،وكانت له جمالسه الَّيت ِّمعه وغريه من النَّاس ،ولو كان لعمر شعر؛ لرواه عنه

الرواة ،كما وصلت إِّلينا سريته،
هؤلءَّ ،
ورددوه ،وأذاعوه فيما بينهم ،ووصل إِّلينا عن طريق ُّ

أن النقاد األوائل مل يذكرواَّ :
وحياته ،كما َّ
أن عمر كان شاعرا  -فلم يذكره ابن سلم يف
طبقاته ،ول ابن قتيبة يف كتابه (الشعر والشُّعراء) ،كما مل يذكره اجلاحظ يف كتبه الَّيت عُين فيها
بكث ٍري من بلغة عمر ،وأدبه(.)3

()1
()2
()3

مسند الشَّافعي ،ص( )122نقلا عن عمر بن اخلطَّاب ،د .أبو النَّصر ،ص(.)209
السابق نفسه ص( ،)209أدب ِّ
للسمعاين ،ص(.)71
اإلملء َّ
املصدر َّ
اتريخ الطَّربي (.)218/5
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املربد يف خرب عمرِّ ،
وقد ذكر ِّ
عمر
ومتمم بن نويرة يف راثئه األخري مالك بن نويرة َ
قول َ
ملتمم :لو ُكنت أقول ِّ
ِّ
الشعر  -كما تقول  -لرثيت أخي كما رثيت أخاك(.)1
حيب من ِّ
الشعر ما ِّ
يعرب عن جوهر احلياة ِّ
اإلسلميَّةِّ ،
ويصور مبادئها،
وكان رضي هللا عنه ُّ
ول تتعارض معانيه مع معاين ِّ
حيث املسلمني على تعلُّم
الدين اجلديد ،أو تغاير قيمه .وكان ُّ
الشعر اجلميل ،فيقول :تعلَّموا ِّ
ِّ
الشعر؛ ِّفإ َّن فيه
حماسن تُبتغى ،ومساوأى تُـتَّقى ،وحكمةا
َ
للحكماءُّ ،
ويدل على مكارم األخلق(.)2
ِّ
ك بتعلُّم ِّ
الشعرِّ ،فإنَّه ُّ
يدل على
وكتب أليب موسى األشعري واليه على العراق :مر َمن قبَـلَ َ

معال األخلق ،وصواب الرأي ،ومعرفة األنساب(.)3

ول يقف عند هذا ِّ
احلد فحسب ،بل يراه مفتاحا للقلوبِّ ،
وحمركا ملشاعر اخلري يف
الشعر ِّ
الرجل األبيات من ِّ
يقدمها يف
اإلنسان ،فهو يقول يف فضله ،ونفعه :أفضل صناعات َّ

حاجاته ،يستعطف هبا قلب الكرمي ،ويستميل هبا قلب اللَّئيم(.)4

ولكي تكتمل تربية األبناء ِّ
يوجه الابء لريووا أولدهم حماسن ِّ
الشعر ،فيقول :علِّموا
ورووهم ما جيمل من ِّ
أولدكم العوم ،و ِّ
الشعر(.)5
الرماية ،ومروهم فليثبوا على اخليل وثب اُّ ،
الشعر اجلاهلي شديدا ،ملا لذلك من ٍ
ويظهر حرص عمر على ِّ
صلة بكتاب هللا حني
يقول :عليكم بديوانكم ل تضلُّوا .فقال له سامعوه :وما ديواننا ؟ قال :شعر اجلاهليَّةِّ ،فإ َّن
()1

َّ
محمد أبو النصر.
عمر بن
الخطاب ص(َّ )209

()2

السابق نفسه ،ص(.)210
المصدر َّ

()3
()4
()5

الكامل في األدب (.)300/2
أدب ِّ
للسمعاني ،ص(.)71
اإلمالء َّ
العمدة ألبن رشيق (.)15/1
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فيه تفسري كتابكم ،ومعاين كلمكم(.)1
وهذا يتَّفق مع موقف تلميذه ترمجان القران عبد هللا بن ٍ
عباس؛ الَّذي يقول :إِّذا قرأمت
شيئا من كتاب هللا ،فلم تعرفوه؛ فاطلبوه يف أشعار العربِّ ،فإ َّن ِّ
الشعر ديوان العرب(.)2
أن ِّ
وكان عمر رضي هللا عنه يرىَّ :
أصح العلوم عند اجلاهليِّني ،فقد ورد :أنَّه
الشعر كان َّ

أصح منه ،فجاء ِّ
اإلسلم ،فتشاغلت عنه
قال :كان الشعر علم القوم ،ومل يكن َلم علم َّ
الروم ،وَليت عن ِّ
فلما كثر ِّ
اإلسلم ،وجاءت الفتوح،
الشعر ،وروايتهَّ ،
العرب ابجلهاد ،وغزو ُّ

واطمأنت العرب يف األمصار ،راجعوا رواية ِّ
مدو ٍن ،ول ٍ
كتاب
الشعر ،فلم يؤولوا إِّىل ديو ٍان َّ
ٍ
أقل ذلك،
مكتوب ،وألفوا ذلك؛ وقد هلك من العرب من هلك ابملوت ،والقتل ،فحفظوا َّ
وذهب عنهم أكثره(.)3

حيب من الشعراء َمن مأل ِّ
اإلميا ُن قلبه ،وعمر وجدانه ِّمبُثُل
وقد كان رضي هللا عنه ُّ
ِّ
ينم عن التَّديُّن ِّ
احلقِّ ،
ويصور األخلق الفاضلة
السامية ،وترمجها شعرا ُّ
اإلسلم َّ
الرفيعة ،وقيمه َّ

حث ِّ
اإلسلم عليها ،وطالب أتباعه ابعتناقهاَّ ،أما ما عدا ذلك ُمَّا يتعارض مع هذه
الَّيت َّ
املبادأى ،وتلك القيم؛ فإِّ َّن عمر كان يلفظه ،وأيابه ،ويقف من أصحابه موقفا ِّ
متشددا يؤازره

الرفيع؛ الذي ينفذ إِّىل أعماق الن ِّ
َّص ِّ
عما فيه
األديب يكشف َّ
الرهيف ،وذوقه َّ
حسه َّ
يف ذلك ُّ
من قي ٍم شعوريٍَّة تتمشَّى مع ِّ
اإلسلم ،ول ترفضها تعاليمه(.)4

()1

األدب في ِّ
اإلسالم ،د .نايف معروف ،ص (.)171

()2

الكامل في األدب (.)227/1

()3
()4

المعجم الكبير َّ
للطبراني ( ،)129/7األدب اإلسالمي ،ص(.)171
األدب ِّ
اإلسالمي ( ،)171العمدة البن رشيق (.)17/1
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 - 2الفاروق واحلُطيئة و ِّ
الزبرقان بن بد ٍر:
أن الشَّاعر احلطيئة  -أاب مليكة  -جرول بن أوس من بين قطيعة بن ٍ
رويَّ :
عبس ،كان
يف طريقه إِّىل العراق فرارا أبهله من اجلدب ،وطلب ا للعيش ،فلقي ِّ
الزبرقان بن بدر بن امرأى
()1

السعدي
القيس بن خلف التَّميمي َّ

وكان يف طريقه إِّىل عمر بصدقات قومه ،وعرفه

ِّ
الزبرقان ،فحادثه ،وعلم حباله ،فطلب إِّليه أن ينزل بقومه ،وينتظر أوبته ،فنزل احلطيئة هبم،
لكن بغيض بن عامر بن مشَّاس بن لؤي بن جعفر أنف النَّاقة ،وكان خصم ا ِّ
للزبرقان ،استطاع

يضمه إِّليه ،وأن يغريه ِّ
ابلزبرقان ،فاندفع يهجوه ،وميدح بين أنف النَّاقة،
أن يفسده عليه ،وأن َّ
وبلغ هجاؤه قصائد عدَّة دفع ِّ
الزبرقان بن بدر بواحدةٍ منها إِّىل عمر يقول فيها احلطيئة:
ـب بَغِّ ـ ـ ــي ٍ
ض لَ أ ََاب لَ ُك ـ ـ ـ ُـم
َم ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـاَ َن َذن ـ ـ ـ ُ
لََق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـريـتُ ُك ُم لَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أ َّ
َن ِّد َّرتَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ـس ج ـ ـ ــاء َحي ـ ـ ـ ُـدو ِّ
اخ ـ ـ ـ َـر النَّ ـ ـ ـ ِّ
ـاس
يف ابئ ـ ـ ـ ٍ َ َ
يـومـ ـا َِّجي ــيء ِّهب ــا مس ـ ِّـحي وإِّبس ِّ
اس ــي
َ َ
َ

()2

إِّىل أن قال:
َد ِّع امل َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـارَم لَ تَـر َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لِّبُـغيَتِّ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
ـري لَ يَـع ـ ـ ـ َـدم َج َو ِّازيَـ ـ ــهُ
َم ـ ـ ــن يَـف َع ـ ـ ـ ِّـل اخلَـ ـ ـ َ

ـك أَن ـ ــت الطَّـ ـ ِّ
ـاع ُم ال َكاس ـ ــي
َواقـعُـ ــد فَِّإنَّـ ـ َ َ

ـني هللاِّ َوالنَّ ـ ـ ـ ِّ
ـاس
ب العُ ـ ـ ــر ُ
ف بَ ـ ـ ـ َ
لَ يَ ـ ـ ــذ َه ُ

َم ـ ـ ــا َك ـ ـ ــا َن َذن ـ ـ ـ ِّـب أَن فَـلَّ ـ ـ ــت َم َع ـ ـ ـ ِّ
ـاولَ ُكم

ِّ ٍ
ص ـ ـ ـ ـ َفاة أص ـ ـ ـ ـلُ َها راسـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ــن ال أل ٍي َ

وك فَ َس ـ ـ ـ ـلُّوا ِّمـ ـ ـ ــن كِّنَـ ـ ـ ــانَتِّ ِّهم
ض ـ ـ ـ ـلُ َ
قَـ ـ ـ ــد َن َ

ِّ
ـري أَن َك ـ ـ ــاس
َجم ـ ـ ــدا تَلي ـ ـ ــدا َونـُ ـ ـ ــبلا َغ ـ ـ ـ َ

()1
()2
()3

ِّ ()3

طبقات ُّ
الشعراء ،ابن سالم ( ،)25/1أدب صدر ِّ
اإلسالم ،ص(.)87
َّ
محمد أبو النصر ،ص(.)218
عمر بن
الخطابَّ ،
السابق نفسه ص(.)219
المصدر َّ
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مثَّ رفع أمره إِّىل عمر ،وأاته به ،وقال له :هجاين ! قال :وما قال لك ؟ قال :قال ل :دع

املكارم ل ترحل لبغيتها ...إِّخل األبيات .فقال عمر :ما أمسع هجاءا ،ولكنَّها معاتبة ،فقال
ِّ
حبسان ،فجيء به،
علي َّ
الزبرقان :أو ما تبلغ مروءيت إِّل أن اكل ،وألبس ؟ فقال عمرَّ :

فسأله ،فقال :مل يهجه ،بل سلح عليه ،فسجنه عمر(.)1

وكان عمر  -رضي هللا عنه  -أعلم النَّاس ِّ
ابلشعر ،ولكنَّه هنا يف مقام القضاء،
َّخصص؛ ليحكموا ،مثَّ أصدر بعد ذلك حكمه .يقول َّ
العقاد عن عمر يف
فاستدعى أهل الت ُّ

الراوية ،ومل يذكر إِّل أنَّه القاضي ،الَّذي يدرأ احلدود
هذه القضية ..:فنسي أنَّه األديب َّ
ابلشُّبهات ،ول حيكم مبا يعلم دون ما يعلمه أهل ِّ
الصناعة(.)2
ٍ
وحينما شعر احلطيئة مبرارة ِّ
أببيات ينفي ما نُسب إليه،
السجن أخذ يستعطف عمر
ُ
وذلك على طريقة النَّابغة يف اعتذار ََّيته للنُّعمان بن املنذر حني يقول:
أَعُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذُ ِِّّجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد َك إِِّّين ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤ

سـ ـ ـ ـ ـ َقت ِّين األَع ـ ـ ـ ـ ِّ
ـك ِّ
ـادي إِّ
ـجال
ـ
ـ
ـ
ـ
الس
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ل
َ
َ
َ
َ

ـذين بَِّقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّل الو َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةِّ
َولَ َأت ُخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ُ
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإن َك ـ ـ ـ ـ ـ ــا َن م ـ ـ ـ ـ ـ ــا زعم ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـادقا
َ
َ ََُ

فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإ َّن لِّ ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل َزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـان ِّر َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
َ
()3
ـك نِّ َسـ ــائِّي ِّر َج ـ ــال
فَ ِّس ـ ـيـ َقت إِّليـ ـ َ

ِّ
ِّ
ني ا َلو َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َح َواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر لَ يَش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَك َ

()1

ُخيَ ِّ
ضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن الا ويَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفَـع َن ال

()4

اإلبساس :دعاء َّ
الناقة بقولهم :بس ،بس طلباً ِّإلدرارها.

()2

َّ
محمد أبو النصر ،ص(.)220
عمر بن
الخطابَّ ،

()3

تغوط ،األدب في ِّ
اإلسالم ،ص (.)172
سلحَّ :

()4

عبقرية عمر ،ص (.)246
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الرائعة؛ الَّيت يقول فيها:
فلم يستجب عمر لعتذاره َّ
حَّت قال أبياته العاطفيَّة املؤثِّرة َّ
َمـ ـ ـ ـ ــا َذا تَـ ُقـ ـ ـ ـ ــو ُل ألَف ـ ـ ـ ـ ـ َـر ٍاخ بِّـ ـ ـ ـ ـ ِّـذي َمـ ـ ـ ـ ـ َـرٍخ
أَل َقيـ ـ ـ ـ ــت َك ِّ
اس ـ ـ ـ ـ ـبَـ ُهم ِّيف قَـعـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُمظلِّ َمـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
َ

ِّ
ُزغـ ـ ـ ـ ِّ
ـجُر
ـب احلََواصـ ـ ـ ـ ِّـل لَ َمـ ـ ـ ــاء َولَ َشـ ـ ـ ـ َ
ِّ
ـك َس ـ ـ ـ ـ ـلَ ُم هللاِّ ََي عُ َمـ ـ ـ ـ ـ ُـر
فَ ـ ـ ـ ــاغفر َعلَي ـ ـ ـ ـ َ

َمل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثِّر َ ِّ
وك ََلـَـ ـ ـ ـ ـ ــا
َّم َ
وك إ َذا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُ
ُ ُ

ِّ
ُّهـ ــى البَ َشـ ـ ُـر
أَل َقـ ــت إِّلَيـ ـ َ
ـك َم َقاليـ ـ َـد النـ َ
ـك اس ـ ــتَأثَـروا إِّذ َكانَـ ـ ِّ
ـت األُثَـ ـ ـ ُـر
لَ ِّك ـ ــن بِّـ ـ َ
ُ
بـ ـ ـ ــني األَاب ِّطـ ـ ـ ـ ِّـح تَـغشـ ـ ـ ــاهم ِّهبـ ـ ـ ــا ِّ
القـ ـ ـ ـ َـرُر
َ ُ َ
َ َ َ

اإلم ــام ال ــذي ِّم ــن بـع ـ ِّـد ص ـ ِّ
ـاحبِّ ِّه
أَن ـ َ
َ َ
ـت ِّ َ ُ
ابلرمـ ـ ِّـل َمس ـ ـ َكنُـ ُهم
فـ ــامنُن َعلَـ ــى ِّص ـ ـبـيَ ٍة َّ
أَهلِّـ ـ ـ ـ ــي فِّـ ـ ـ ـ ـ َـد ُاؤ َك َمـ ـ ـ ـ ــا بَـيـ ـ ـ ـ ـ ِّـين َوبَـيـ ـ ـ ـ ـ ـنَـ ُه ُم

()1

ِّ
ٍ
ِّم ــن َع ــر ِّ
ض َد ِّاويَ ــة تَـع َم ــى هبَــا اخلُـ َـربُ

()2

فبكى عمر اتثُّرا مبا مسعه ،وأمر إبِّطلق سراحه ،وعمل على جلم لسانه ،فقد اشرتى منه
أعراض املسلمني بثلثة الف درهم .فقال احلطيئة متشاكيا يف ذلك:
اف ال َك ـ ـ ـلَِّم فَـلَـ ـ ــم تَـ ـ ـ َـدع
ت أَطـ ـ ـ َـر َ
َخ ـ ــذ َ
َوأ َ

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر َولَ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدحيا يَـنـ َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع
َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت َما يَ ُ

ِّ
ض اللَّئِّـ ـ ـ ـ ِّـيم فَـلَـ ـ ـ ــم َخيَـ ـ ـ ــف
َو ََحَيـتَـ ـ ـ ــين عـ ـ ـ ــر َ

ِّ
ِّ
ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َوأَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَ َح امن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لَ يَـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزعُ

ويبدو َّ
أن احلطيئة مل يقتنع يف قرارة نفسه بوجوب هجر اَلجاء ْنائي ا ،فاستدعاه عمر،
وأجلسه بني يديه ،وهدَّده بقطع لسانه ،فقال احلطيئةَ :ي أمري املؤمنني ! إِِّّين وهللا قد هجوت

فتبسم عمر  -رضي هللا عنه  -وعفا عنه(،)3
أيب ،و ِّأمي ،وهجوت امرأيت ،وهجوت نفسيَّ ،
وانتهى احلطيئة عن اَلجاء يف زمن عمر.
()1

رجاالً :أي راجل ًة.

()2

الوجا :الحفا.

()3

الكامل في األدب (.)725/2
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وهناك حادثة أخرى ُمائلة ذكرها صاحب (زهر اآلداب) حيث قال :كان بنو العجلن
ويتشرفون هبذا الوسم؛ إِّذ كان عبد هللا بن كعب جدُّهم إََِّّّنا ُِّمسي
يفخرون هبذا السم،
َّ
العجلن لتعجيله ِّ
القرى ِّ
َّجاشي ،وامسه :قيس بن عمرو
للضيفان ،فكان شرف ا َلم َّ
حَّت قال الن ُّ

بن كعب يهجوهم بقصيدة منها:

ـك أَخ ـ ـ ـ ــو ُال اللَّعِّ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـني وأُس ـ ـ ـ ـ َـرةُ ال ـ ـ ـ ـ ـ
أُولئِّ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ِّ
العجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ُن إِّل لَِّقولِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه
َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُمس ـ ـ ـ ـ ـ ــي َ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َه ِّج ِّ
ط ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِّاه ِّن املتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذلِّ ِّل
ني َوَره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
خ ِّ
ب َواحلِّب أيـُّ َها ال َعب ُـد واع َج ِّـل
ع
ق
ال
ذ
َ
ُ
َ

الرواة :أن بين العجلن استَـع َدوا على النَّجاشي ملا قال هذا ِّ
الشعر عمر بن
وزعمت ُّ
َ
َّ
اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فحبسه ،وقيل :جلده(.)1
فاخلليفة عمر بن اخلطَّاب يعاقب على شعر اَلجاء ،وليس األمر كذلك فحسب ،وإََِّّّنا
كان يعاقب على أنو ٍاع أخرى من ِّ
تعرض ألعراض املسلمني ،وإِّاثرة الشَّحناء،
الشعر منها :ال ُّ
فصل ذلك ُّ
الدكتور واضح
التعرض لنساء املسلمني ،وقد َّ
والبغضاء بني املسلمني ،و ُّ

الصمد(.)2
َّ
ِّ -3
حيول حزم عمر إِّىل ل ٍ
الشعر ِّ
ني ،وشفقة:
كان أميَّة بن األسكر الكناين ،وكان سيِّدا من سادات قومه ،وله ابن امسه :كلب،
هاجر إِّىل املدينة يف خلفة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فأقام هبا َّ
مدةا ،مثَّ لقي ذات

ٍ
أي األعمال أفضل يف ِّ
اإلسلم ؟ فقال
يوم طلحة بن عبيد هللا ،و ُّ
العوام ،فسأَلماُّ :
الزبري بن َّ
()1

َّ
الداوية :الفالة الواسعة.

()2

الكامل في األدب (.)725/2
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له :اجلهاد ،فسأل عمر ،فأغزاه يف اجلند قال :الغازي إِّىل الفرس .فقام أميَّة ،وقال لعمرَ :ي

أمري املؤمنني ! هذا اليوم من َّأَيمي ،ولول كرب ِّ
سين .فقام إِّليه ابنه كلب ،وكان عابدا زاهدا
فقالِّ :
لكين َي أمري املؤمنني ! أبيع نفسي ،وأبيع دنياي ابخريت .فتعلَّق به أبوه ،وكان يف ِّ
ظل
ٍ
حَّت إِّذا احتاجا إِّليك؛
َنل له ،وقال :ل تدع أابك ،و َّأمك شيخني ضعيفني ربَّياك صغرياَّ ،
تركتهما .فقال :نعم أتركهما ملا هو خري ل ،فخرج غازَيا بعد أن أرضى أابه ،فأبطأ ،وكان أبوه
ظل ٍ
يف ِّ
َنل له ،وإِّذا َحامة تدعو فرخها ،فراها الشَّيخ فبكى ،فرأته العجوز ،فبكت ،وأنشأ

يقول:
لِّمـ ـ ـ ـ ــن َشـ ـ ـ ـ ــيخ ِّ
ان قَـ ـ ـ ـ ــد نَ َشـ ـ ـ ـ ـ َـدا كِّ ـ ـ ـ ـ ـلَ َاب
َ
َ

ِّ
ِّ
ض ِّيف إِّ َاب ٍء
أ َُندي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فَـيُـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُ

ِّ
ِّ
ِّ
ـااب
كتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاب هللا لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو قَبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل الكتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِّ
ٍ
ـااب
فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ َوأَيب ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَب َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ َ
َصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

لِّـ ـ ـ ـ ـ ـ َذا َهتَـ َف ـ ـ ـ ـ ــت ََحَ َامـ ـ ـ ـ ـ ـةُ بَط ـ ـ ـ ـ ــن َو ٍج
ِّ
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإ َّن ُم َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجَري ِّن تَ َكنَّـ َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهُ

علَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاهتَا ِّذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا كِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ َاب
َ َ
َ

()1

ـااب
فَـ َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـار َق َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َخهُ َخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأا َو َخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

تَـَرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـت أ ََاب َك ُمر َع َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـداهُ

ـك َم ـ ـ ـ ـ ـ ــا تُ ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُغ ََلَـ ـ ـ ـ ـ ــا َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرااب
َوأ َُّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وُِّنِّبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِّ
أابعرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّ
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع َااب
َ ُ ُ َ

أابك َش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخا
ـت َ
فَِّإنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك قَـ ـ ـ ـ ـ ــد تَـَرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

يُطَـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـار ُق( )2أَيـنَق ـ ـ ـ ـ ـ ا(ِّ )3شـ ـ ـ ـ ــرابا(ِّ )4ط ـ ـ ـ ـ ـرااب

ِّ
ض َمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدهُ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َف َق ا َعلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه
تُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَـق ُ

إِّذا ارتَـعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ِّإلرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـال(ِّ )1س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـراعا
َ
()1

زهر االداب للقيرواني ( ،)54/1األدب في ِّ
اإلسالم ،ص (.)92

()2

أدب صدر ِّ
اإلسالم ،د .واضح الصمد ،ص (.)93 ،92

()3
()4

أَثَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر َن بِّ ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل َرابِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة تُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرااب

اسم و ٍاد َّ
بالطائف.
يطارق :يضرب.
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ـك فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردا
طَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـويلا َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقُهُ يَـب ِّكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َعلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزٍن ولَ يَـر ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِّ
اإل ََي َاب
َ

ِّ
ِّ
ـاس األَجـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر بَـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي
فإنَّـ ـ ـ ـ ـ ــك والت َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـاغي املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
َكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َااب
ـاء يَـتَّبِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع َّ
َ
َ

()2

أضر (أي :عمي) فأخذه قائده بيده ،ودخل به على عمر؛ وهو يف
وكان أمية قد َّ
املسجد ،فأنشده:
أَع ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاذ ُل قَـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ َذل ِّ
ت بِّغَ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـري ِّعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍم
َ
َ

ومـ ـ ـ ـ ـ ــا تَـ ـ ـ ـ ـ ــد ِّرين عـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاذ ُل َمـ ـ ـ ـ ـ ــا أُلَقِّـ ـ ـ ـ ـ ــي
َ َ
ََ

ـت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ِّ
ـاذلَِّيت فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرِّدي
فَِّإ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

كِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلابا إِّذ تَـ َو َّجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهَ لِّلعِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِّاق
َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا َة َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد َوا َذ َن ِّابل ِّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِّاق
َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي َد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرك ِّن ِّيف يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّم التَّلق ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـت َوجـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي
فَـ ـ ـ ـ ــل وأَبِّيـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك َمـ ـ ـ ـ ــا َابلَيـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
ـك ،ول اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتِّيَاقِّي
ول َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َفقي َعلَيـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
ـك إِّ َذا َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـو َن
َوإِّيـ َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي َعلَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـت َحن ـ ـ ـ ـ ـ ِّـري واعتِّنَ ـ ـ ـ ـ ــاقي
ض ـ ـ ـ ـ ـ ُّـم َ
َو َ
ك َحت ـ ـ ـ ـ ـ َ

فَـلَـ ـ ـ ـ ــو فَـلَـ ـ ـ ـ ـ َـق ال ُف ـ ـ ـ ـ ـ َـؤ َاد َش ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي ُد َوج ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد

ََل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد قَـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـب ِّابن ِّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـلق
َ َُ
َ

ـض اللُّبانَـ ـ ـ ـ ـ ـةَ ِّم ـ ـ ـ ـ ــن كِّ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـلب
لَـ ـ ـ ـ ــوم أَقَـ ـ ـ ـ ـ َّ َ
ِّ
الفتـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـان يف عُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر َويُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـَّت َ

سأَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـع ِّ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
ال
ـى
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ع
ي
د
َ
ـاروق َرابا
َ
َ
َ
َ
ُ
َوأَدعُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هللا ُجمتَ ِّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا َعلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه
()1

أينقاً :جمع ناقة.

()2

شرباً :ضامرة.

()3
()4
()5

لَ ـ ـ ـ ـ ــه دفـ ـ ـ ـ ـ ــع احل ِّج ـ ـ ـ ـ ــي ِّج إِّ َىل بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاق
َُ ُ َ
َُ

()3

ني()4إِّىل ِّدقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
بِّـ ـ ـ ـ ـ ــبَط ِّن األخ َش ـ ـ ـ ـ ـ ــبَ ِّ
ـاق

()5

ِّ
السريع.
السير َّ
اإلرقالَّ :

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)226
عمر بن

جبل عرفات.
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ِّ ِّ
َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َخ ِّ
ني َه َام ُه َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َزَو ِّاق
وق َمل يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرُدد كِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلابا
ـار ُ
إن ال َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
فبكى عمر بكاء شديدا ،وكتب إِّىل أيب موسى أيمره إبِّشخاص ٍ
فرحله على
كلبَّ ،
ا
الفور ،فقدم على عمر ،فأمر به فأُدخل ،مثَّ أرسل إِّىل أميَّة ،فتحدَّث معه ساعةا ،مثَّ سأله :ما
()1

أحب أنَّه عندي فأمشُّه ،فأمر بكلب ،فأخرج إِّليه،
أحب األشياء إِّليه يف يومه ،فقال :كلب ُّ
ُّ
يشم ابنه ،ويبكي ،وجعل عمر  -رضي هللا عنه  -يبكي( ،)2واحلاضرون
فوثب الشَّيخ فجعل ُّ

كذلك ،وقالوا لكلب :الزم أبويك ،فجاهد فيهما ما بقيا ،مثَّ شأنك بنفسك بعدمها ،وأمر
الركبان بشعر أبيه ،فبلغه ،فأنشأ يقول:
له بعطائه ،وصرفه مع أبيه ،وتغنَّت ُّ
ِّ
َكبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـت أَاب كِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ٍ
ـااب
ب
ـري السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـن ُمكتَئب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ُم َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
لَ َعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرَك َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تَـَركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ َ
َ
َوأُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لَ يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـز ُال ََلـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َحنِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

تُـنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـادي بَـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد َرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِّهتَا كِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ َاب

ـب املـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّال أَو طَلَ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
لِّ َكس ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـب امل َع ـ ـ ـ ـ ــال
َ
َ

ت بِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه الثَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو َااب
ولكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين َر َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُ

حَّت ماات(.)3
وكان كلب من خيار املسلمني ،فلم يزل مقيم ا عندمها َّ
السعدي (الشَّاعر املعروف) وخرج
وهناك حادثة مشاهبة حيث هاجر شيبان بن املخبَّل َّ

مع سعد بن أيب وقَّاص حلرب الفرس ،فجزع عليه والده « املخبَّل » جزعا شديدا ،وكان قد
الصرب عنه ،فأنشد قصيدةا يقول فيها:
أسن ،وضعف ،فلم ميلك َّ
َّ
أَيـُهلِّ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـبَا ُن يف ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل لَيـلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
()1

جبالن َّ
بمكة.

()2

موضع.

()3

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ـب
ل َقل ـ ـ ـ ِّـب م ـ ـ ــن َخ ـ ـ ــوف الف ـ ـ ـ َـراق َوجي ـ ـ ـ ُ

زواق :أشرف على الموت.
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فَ ـ ِّـإِّين َحنَ ــت ظَه ـ ِّـري ُخطُــوب ألَ تَـ ـ َـرى

ص كالشَّخ َ ِّ
ـب
أ ََرى الشَّـخ َ
صـني َوُه َـو قَ ِّريـ ُ

َوُخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـربُين َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـبَا ُن أن لَ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َّ
يعق ـ ـ ـ ـ ـ ــين

ِّ
ـوب
تَعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـق إِّ َذا فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـارقـتَِّين َوَحتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـرب َك َحوب ـ ـ ـ ــة
فَـ ـ ـ ـ ـلَ تَـ ـ ـ ــد ُخلَ َّن ال ـ ـ ـ ــدَّهَر قَـ ـ ـ ـ َ

يـ َق ـ ـ ــوم ِّهب ـ ـ ــا يـوم ـ ـ ـا علَي ـ ـ ـ َ ِّ
ب
َ
َ ُ َ َ
ـك َحس ـ ـ ــي ُ

()1
()2

رق له ،وبكى ،وكتب إِّىل ٍ
فلما مسعها عمر؛ َّ
فرده إِّىل أبيه(.)3
سعد أبن يرجع شيبانَّ ،
َّ

ومل تكن هذه احلادثة هي األخرية من نوعها حيث يتأثَّر عمر ِّ
ابلشعر ،بل يذكر له
ذل يف َّأَيم عمر بن اخلطاب ،وغزا مع
حوادث ُماثلة ،منها :هاجر خراش بن أيب خراش اَلُ ُّ

املسلمني ،فأوغل يف أرض ِّ
العدو ،فقدم أبو خراش املدينة ،فجلس بني يدي عمر ،وشكا إِّليه
شوقه إِّىل ابنه ،وأنَّه رجل قد انقرض أهلُه ،وقتل إِّخوته ،ومل يبق له نصر ،ول معني غري ابنه
خراش ،وقد غزا ،وتركه ،وأنشأ يقول:
ألَ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ُمبلِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين ِّخَراشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا

ـك ابلنـَّبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ البَعِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد
َوقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َأيتِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـك ِّابألَخبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـار َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن لَ
َوقَ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َأتتِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َُِّ ِّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـز ابحلِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذاء َول تَزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد

تُـنَ ِّادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه لِّيَـع ُقبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ُكلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ِّ
ِّ
الولِّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد
َولَ َأييت لََق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهَ َ

ـرد إِّنءهُ لَ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء فِّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ

َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ع َعيـنَـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه ال َف ِّري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد
ـأن ُد ُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َ

َوأَص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَ َح ُدو َن َغابِِّّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه َوأَم َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّام ُس ـ ـ ـ ـ ــوُد
ِّجبَـ ـ ـ ـ ــال ِّم ـ ـ ـ ـ ــن ِّج ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِّار َّ

أل فَـ ـ ـ ـ ـ ــاعلَم ِّ
اش ِّ
َّ
ـري ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
خ
ن
أب
ـر
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
خ
َ
ُ
َ
َ
()1
()2
()3

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمه ِّ
اج ِّر بَـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِّهجَرتِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه َزِّهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد
َُ

األدب ِّ
اإلسالمي ،د .نايف معروف ،ص (.)180

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)228
عمر بن
تحوب :تأثم.
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ـك َوابتِّغَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ ِّـرب ُد ِّوين
َرأَيـتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـان ول ي ِّ
َكمخ ُ ِّ ِّ ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ــي ُد
ض ـ ـ ـ ـ ــوب اللبَ ـ ـ ـ ـ ـ َ َ
َ

()1

فتأثَّر عمر ،وكتب بعودة خراش إِّىل أبيه ،وأمر أبن ل يغزو من كان له أب شيخ إِّل بعد
أن أيذن له(.)2
ابلشعر ،ولشدَّة أتثُّره يبكي ،وهو الذي اشتُهر ِّ
وهكذا نلحظ أتثُّر أمري املؤمنني ِّ
ابلشدَّة،

يدل على إِّحساسه املرهف ،وشعوره ِّ
واحلزم ،وهذا ُّ
اإل ِّ
نساين ،حيث يشارك الابء العاجزين
ٍ
كل إِّ ٍ
ٍ
مغلوب على أمره ما
مظلوم ،أو
نسان
توقهم ،وحاجتهم إِّىل أبنائهم ،وكذلك يشارك َّ
مر معنا موقفه من شعر اَلجاء(.)3
ينتابه من أحاسيس ،ومشاعر ،وقد َّ
 -4نزعة النَّقد ِّ
األديب عند عمر:
كان عمر بن اخلطَّاب من ِّ
حَّت يف نظرته إِّىل األدب،
أشد النَّاس أتثُّرا برسول هللا(ﷺ) َّ
ويف حكمه على ِّ
الشعر ،والشُّعراء ،وقد أُثرت عنه اراء ،وأحكام نقديَّة لنصوص أدبيَّ ٍة كثريةٍ،
ومعظم هذا ِّ
السنوات العشر األخرية من حياته ،وهي
املروي نقل عنه وهو خليفة؛ أي :يف َّ
ااثر تُ ِّ
صور يف مجلتها مدى تقديره لألثر ِّ
األديب عندما تكتمل له (نظرية الكمال) الَّيت يراها

ابلروافد
عمر ،والَّيت هي لديه نتاج ثقافة العمر يف تلك املرحلة النَّاضجة ،لذا ينبغي أن حنيط َّ

حسه النَّقدي ،وَّنَّت ملكة النَّقد عنده واضعني يف العتبار حياته بشطريها
الَّيت أصقلت َّ
اجلاهلي ،و ِّ
سلمي على هذا النَّحو:
اإل ِّ
 -كان عمر يف جاهليته واحدا من املسؤولني عن صيانة القيم اجلاهليَّة ،وكانت له مكانته

()1

الحوبةَّ :
الذنب.

()2

أدب صدر ِّ
اإلسالم ،ص (.)90

()3

َّ
محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)230
عمر بن
الخطاب ،دَّ .
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حمط أنظار العرب ،وملتقى أفئدهتم ،وكان كذلك يف ِّ
يش ،وقريش آنذاك ُّ
يف قر ٍ
اإلسلم يف
عصر اخللفة.
 كان عمر خبريا ِِّّ
العريب جاهليِّه ،وإِّسلميِّه ،مستوعب ا ملا قاله املشركون،
ابلشعر
ضد هذا ِّ
واملرتدُّون ،وأعداء ِّ
اإلسلم من شع ٍر َّ
الدين احلنيف.
 كان عمر عليما أبحوال العرب يف اجلاهليَّة ،و ِّاإلسلم  -عقيد اة ،واترخيا ،وأنساابا،
الرأي فيه.
وسلوكا ،وعلما ،وقد أنر له علمه هبذه األشياء طريق نقد الكلم وإِّبداء َّ
 -حرص عمر منذ نشأته على غشيان اجملالس األدبيَّة الَّيت مل ختل من املسامرة ،وإِّنشاد

ِّ
حَّت إِّذا أسلم عمر؛ أصبح يعترب جمالسة
الرأي فيهَّ ،
الشعر ومطارحة األدبُّ ،
وتذوقه وإِّبداء َّ
الرجال الَّذين ينتقون أطايب احلديث ،كما ينتقي أطايب الثَّمر إِّحدى ٍ
ثلث ِّ
ِّ
ترغبه يف الدُّنيا
َّب(ﷺ) ،وقد أقام وهو
الصلة ،واجلهاد يف سبيل هللا ،كما كان عمر واحدا من مسَّار الن ِّ
بعد َّ
خليفة رحبةا يف نحية املسجد ِّمسيت البطحاء ،كان يراتدها حمبُّو ِّ
الشعر ،وطلبه(.)1
 كان لعمر صاحب رسول هللا(ﷺ) ِّالقدح املعلَّى ،والنَّظر الثَّاقب ،واألملعيَّة اَلادفة،
و َّ
الذكاء اخلارق املصحوب ِّ
ابإلَلام ،والشَّفافية املبصرةُ ،مَّا جيعله يصيب املعىن فل يكاد
خيطئه ،وهو جبانب ذلك موفور ِّ
التذوق ِّ
للنص ِّ
األديب،
اإلحساس مبا يقرأ ،أو يسمع ،شديد ُّ
وما احتوى عليه من قي ٍم مجاليَّ ٍة ،أو شعوريَّة ،وذلك لفرط إِّحساسه به ،وإِّدراك كنهه،
وغاَيته( ،)2فقد كان رضي هللا عنه أتخذ املعاين اَلادفة مبجامع قلبه ،فرتضى هبا نفسه،
أن ِّ
ويفصح عن إِّعجابه هبا ،وتقديره ،فقد رويَّ :
متمما بن نويرة رثى أخاه مالكا ،الَّذي لقي
()1

األغاني لألصفهاني (.)189/13

()2

أدب صدر ِّ
اإلسالم ،ص .90
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الردة ،فلما انتهى ِّ
متمم إِّىل قوله:
حتفه على يدي جنود خالد بن الوليد يف حروب َّ
ـت ثِّيَابِّـ ـ ـ ـ ـ ِّـه
لَ ُمي ِّسـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـك ال َفح َشـ ـ ـ ـ ــاءَ َحتـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
ِّ
ـف املِّئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزِّر
ُحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َمشَائلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ َعفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

قام إِّليه عمر ،فقال :لوددت ِّأين رثيت أخي زيد بن اخلطَّاب مبثل ما رثيت به مالكا
أخاك ! فقال لهَ :ي أاب حفص ! وهللا لو علمتَّ :
أن أخي صار حبيث صار أخوك ما رثيتُه.
عزاين أحد مبثل تعزيتك(!)1
فقال عمر :ما َّ
َّص وتقدير حيويَّته ،كان عمر يرتفع بقيمة الن ِّ
ومن هذا املنطق يف فهم الن ِّ
َّص ِّ
األديب
البليغ ،ويسمو به إِّىل منز ٍلة ل تدانيها قيمة كنوز الدُّنيا الفانية .روي عنه  -رضي هللا عنه :-
أنَّه قال لبعض ولد هرم بن سنان :أنشدين بعض ما قال فيكم زهري ،فأنشده ،فقال :لقد
كان يقول فيكم فيُحسن ! فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن كنَّا نعطيه فنُ ِّ
جزل ،فقال عمر :ذهب

ما أعطيتموه ،وبقي ما أعطاكم(.)2

هذه هي الروافد الَّيت َّ
يتبوأ
غذت ذوق عمر النَّقدي ،وصقلت ملكتَه النَّاقدة ،وجعلته َّ
هذه املكانة األدبيَّة يف عصر ِّ
اإلسلم(.)3
و َّأما املقاييس الَّيت أخذها عمر يف إِّيثاره نصا على ٍ
نص ،أو تقدميه شاعرا على غريه ِّفإ َّْنا
مقاييس الشَّكل ،وهي:

()1
()2
()3

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)244
عمر بن
السابق نفسه ،ص (.)246
المصدر َّ
السابق نفسه ،ص ( ،)247الكامل للمبرد (.)300/2
المصدر َّ
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 سلمة العربية:وصحتها ،يتأفَّف من اللَّحن ،وينفر منه ،وكان
فقد كان ذوقه مطبوع ا على سلمة الفصحىَّ ،
َّص ،ويرفضه ،بل ويعاقب من يقع منه اللَّحن(.)1
اللَّحن يف العبارة كافيا ألن يسقط الن َّ

 أُنس األلفاظ ،والبُعد عن املعاظلة ،والتَّعقيد:أن عمر  -رضي هللا عنه  -كان ِّ
رويَّ :
يقدم زهريا ،ويستحسن شعره ،ويعلِّل َلذا
الرجل إِّل مبا فيه(،)2
الستحسان أبنَّه كان ل
يعاظل بني الكلم ،ول يَـتـبَ ُع وحشيَّه ،ول ميدح َّ
ُ
واملعاظلة :أن ِّ
يعقد الكلم ،ويوال بعضه فوق ٍ
وحوشي
حَّت يتداخل ،ويغمض.
بعض؛ َّ
ُّ
الكلم :وحشيُّه ،وغريبه(.)3

اإلسلم ،وهو ِّ
يوضح أصول ِّ
وهذا األثر ِّ
الشعر الَّذي يرضى عنه ِّ
الشعر الواضح املعىن،
ألن ِّ
الصادق ،البعيد عن املبالغة؛ َّ
الشعر يدعو إِّىل قضيَّة ،وخياطب مجهور
القريب املفرداتَّ ،

بد أن يكون مفهوما( ،)4واجلدير ِّ
ابلذكر َّ
النَّاس ،ول َّ
دونوا أصول هذا
أن علماء البلغة الَّذين َّ
عما
العلم فيما بعد مل خيرجوا يف مباحثهم عن فصاحة املفرد ،وبلغته ،والكلم ،وفصاحته َّ

ٍ
وتبويب عند
منهج ،وتنظي ٍم،
هم إِّل ما اقتضاه التَّصنيف من ٍ
قال عمر يف هذا َّ
الصدد ،اللَّ َّ
بعضهم(.)5

()1

النبويَّة فجر ِّ
المدينة َّ
اإلسالم ،والعصر الرَّاشدي (.)106/2

()2

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)248
عمر بن

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

النبويَّة فجر ِّ
المدينة َّ
اإلسالم والعصر الرَّاشدي (.)102/2

()5

السابق نفسه.
المصدر َّ
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 الوضوح و ِّاإلابنة:
فقد كتب إِّىل سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنهما  :-أنَّه قد منعين من بعض ما
استقر عليه أمر ِّ
عدوكم ،فصف لنا منازل
أردت الكتاب به قلَّة علمي مبا هجتم عليه ،والَّذي َّ
املسلمني ،والبلد الَّذي بينكم وبني املدائن صفةا كأين أنظر إِّليه ،واجعلين من أمركم على

اجلليَّة(.)1
تبني ٍ
وهذه الكلمة األخرية( :واجعلين من أمركم على اجلليَّة) ِّ
جبلء إِّيثار عمر الوضوح،
تصور إِّيثاره ِّ
و ِّ
اإلابنة يف الكلم ،كما ِّ
نقدي دقيق .كما كتب إِّىل
الصدق فيه ،وهذا مقياس ٌّ

قضاته يناشدهم ِّ
اإليضاح يف التَّعبري عن فهم مسائل القضاء ..الفهم الفهم فيما تلجلج يف

صدرك .وقال عن أم ٍر أراد أن خيطب فيه :وكنت َّزورت مقالةا أعجبتين .وهكذا يرى عمر:
فهام ،وأداة هدىٍ ،
أن الكلمة وسيلةُ إِّ ٍ
وبيان ،وليست سبيلا إِّىل ِّ
َّ
اإلغراب والتَّعمية ،ومن مثَّ
ا
أنكر التَّشادق ،والتَّقعُّر(.)2
 أن تكون األلفاظ بقدر املعاين:ومن مأثور كلمه من ذلك قوله :إِّ ََّيك واملكابلة( .)3قال ِّ
َّارمي :يعين يف الكلم؛
اإلمام الد ُّ

أي :املزايدة فيه ،فعمر إِّذا يريد البعد عن فضول القول؛ ألنَّه ضياع ملضمون الفكرة ،وتبديد
َلا ،ول خيلو من تكرا ٍر ُُمِّ ٍلٍ ،
وترداد مكروهٍ ،فوق كونه يفقد روعة الن ِّ
َّص ،ويذهب جبماله(،)4
()1
()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

َّ
الخطاب ،د .محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)250
عمر بن

()3

مجموعة الوثائق ِّ
السياسيَّة ،ص (.)414

()4

محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)251
عمر بن الخطاب ،دَّ .
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قال عمر  -رضي هللا عنه  :-إِّ َّن شقائق الكلم من شقائق اللِّسان ،فأقلُّوا ما استطعتم(.)1
 مجال اللفظة يف موقعها:كان ينفر من اللَّفظة الَّيت أقحمت يف غري مكاْنا املناسب؛ َّ
ألْنا تشني املعىن ،وتذهب
برونق الكلم ،وهبائه ،ومن ذلك قوله لسحيم عبد بين احلسحاس بصدد تعقيبه على ٍ
بيت له،
يقول فيه:
ِّ
ت َغ ِّاد ََي
عُ َم َريةُ َودع إِّن ََِّ َّهز َ

َك َفى الشَّيب و ِّ
اإلسلَ ُم لِّل َمرِّء َن ِّهيَا
ُ َ

فقال عمر :لو قدَّمت ِّ
اإلسلم على الشَّيب ألجزتُك ،وذلك َّ
ألن عمر أدرك بذوقه،
أن ِّ
الَّذي صقله ِّ
اإلسلم ،وَّنَّاهَّ :
اإلسلم يف نفس املؤمن أقوى زجرا ِّمن قَـب ِّل الشَّيب ،ومن

بعده ..وجدير به أن يقدَّم يف النَّص ِّ
َتشيا مع أمهيَّته ،وأتثريه يف النُّفوس ،وهذا ما تأى عنه
ُ
البيت(.)2

 حسن التَّقسيم:كما كان عمر يعلن عن إِّعجابه الشَّديد مبا يف البيت من ٍ
فين يرضي األذواق،
مجال ٍِّ
السواء ،ويرتجم هذا ِّ
تذو ٍق،
ينم عن حسن ُّ
اإلعجاب يف ترديده البيت ترديدا ُّ
والعقول على َّ
َّص من ٍ
مجال .وُمَّا ُّ
وعمق إِّحساس مبا يف الن ِّ
يدل على ذلك ما روي من َّ
أن عمر أنشد

قصيدة عبدة بن الطَّيِّب الَّيت َّأوَلا:
ص ــو ُل
َه ــل َحب ـ ُـل َخولَـ ـةَ بَـع ـ َـد اَلَج ـ ِّـر َمو ُ

ـت َعنـ َهـ ـ ــا بَعِّيـ ـ ـ َـد الـ ـ ــد ِّ
ول
َّار َمشـ ـ ــغُ ُ
أَم أَنـ ـ ـ َ

()1

الدارمي ( )9/1نقالً عن عمر بن الخطاب ،أبو َّ
سنن َّ
النصر ،ص (.)252

()2

عمر بن الخطاب ،أبو َّ
النصر ،ص (.)252
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فلما بلغ املنشد قوله:
َّ
ٍ
َوال َم ـ ـ ـ ــرءُ س ـ ـ ـ ـ ٍ
س يُد ِّرُك ـ ـ ـ ــهُ
ـاع ألَم ـ ـ ـ ـ ـر لَ ـ ـ ـ ــي َ

ـح َوإِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ َفاق َو َأت ِّمي ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
ش ُش ـ ـ ـ ـ ـ ٌّ
َوال َع ـ ـ ـ ـ ــي ُ

ِّ
فصل(.)1
ش ُش ٌّح ،وإِّشفاق،
قسم ،وما َّ
وأتميل ،يـُع ِّجبُه ِّمن حسن ما َّ
قال عمر متعجب اَ :وال َعي ُ
ُ

وملا أنشد عمر قول زهري بن أيب سلمى:
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإ َّن احلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـق َمقطَعُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ثَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَث
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلِّ ُكم م َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاط ُع كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـي
َُ

ِّ
ِّ
َميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني أَو ن َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أَو َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَءُ
ِّ
ثَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَث كلُّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن لَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َفاءُ

()2

فهو يريدَّ :
تصح بواحدةٍ من هذه الثَّلث :ميني ،أو حماكمة ،أو ُح َّجة بيِّنة
أن احلقوق إََِّّّنا ُّ

يتعجب
واضحة ،ومسي زهري( :قاضي الشُّعراء) هبذا البيت ،فكان عمر  -رضوان هللا عليه َّ -

جاهلي ،وقد جاء ِّ
من معرفة زهري ملقاطع ِّ
اإلسلم ،و َّ
أكد تلك املقاطع(.)3
احلق مع أنَّه
ٌّ

وهناك مقاييس أخرى كان عمر يؤثرها يف مضمون األدبِّ ،
ويوجه هبا األدابء وجهةا
جديدةا ،تنبع من ِّ
حَّت ميكن أن
السابقة َّ
الدين ،واخلُلق ،وميكن أن تضاف إِّىل املقاييس الفنِّيَّة َّ
تصورا ملقاييس نقد األدب يف عصر عمر ُمثَّلةا يف تعبرياته ومأثوراته ،منها:
تعطي القارأى ُّ
ِّ
الرتمجة عن اخلواطر ،وتصوير العواطف النَّبيلة .كان ُمَّا يستحسنه عمر ،وينال
الصدق يف َّ

إِّعجابه ،وعنصر ِّ
الصدق هذا هو الَّذي جعله يعجب إِّعجاابا شديدا بقصيدة املخبَّل

السعدي ،وأميَّة بن األسكر الكناين ،كما كان عمر يؤثر يف املعىن أن يكون جديدا مبتكرا
َّ
يناسب ِّ
الدين ويتمشَّى مع أخلقه ،وادابه ،وأن يصاغ هذا املعىن صياغةا حمكمةا وأن ِّ
يعرب عنه
ُ
()1
()2
()3

شرح نهج البالغة البن أبي الحديد (.)112/3

َّ
المدينة َّ
الخطاب .أبو النصر ،ص (.)253
النبويَّة ،شراب ( ،)102/2عمر بن
البيان والتَّبيين ( ،)240/1المدينة َّ
النبويَّة ،شراب (.)105/2
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مجيلٍ ،
يف تصوي ٍر ٍ
وبيان حسن ،وكان عمر يؤثر يف املعىن فوق صدقه ،وابتكاره أن يكون
يتورط الشَّاعر يف ٍ
موائما ملقاييس ِّ
هجاء ذميم ،أو ٍ
فاضح ،أو
سباب ٍ
الدين اخلُلقية ،حبيث ل َّ
ٍ
الشراب ،وتصوير َسوَرة اخلمور ،أو غري ذلك ُمَّا
ْنش لألعراض ،أو النكباب على وصف َّ
ذكرت موقفه من احلُطيئة ،وسحيم،
ينبأى عن ضعف العقيدة ،وفساد اخلُلق ،وقد سبق أن
ُ

ومن كان على شاكلتهما من الشُّعراء(.)1

أن النُّعمان بن ٍ
وُمَّا يتَّصل بنقده هذا ما روي من َّ
عدي قد عيَّنه عمر على ميسان(،)2
الرغبة يف صحبته مبا
فذهب إِّليها ،وامتنعت زوجته عن أن ترافقه ،فأراد أن يبعث يف نفسها َّ

ٍ
أببيات من فضل القول ،ل َتثِّل حقيقةا يف ٍ
قليل ،أو
يعرف عن غرية النساء ،فكتب إِّليها
كث ٍري ،هي:
فَ َم ـ ـ ـ ـ ــن ُمبلِّـ ـ ـ ـ ـ ُـغ احلَس ـ ـ ـ ـ ــنَ ِّاء َّ
أن َحلِّيـلَ َه ـ ـ ـ ـ ــا
ِّ
ِّ
ني قَـريَـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
ت َغنَّتـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين َد َهـ ـ ـ ـ ـ ــاق ُ
إِّ َذا شـ ـ ـ ـ ـ ــئ ُ

ـاج َو َحن ـ ـ ـ ـ ــتَم
ِّمبَي َس ـ ـ ـ ــا َن يُس ـ ـ ـ ـ ـ َقى ِّيف ُز َج ـ ـ ـ ـ ٍ
َّاجة َحتـ ـ ـ ـ ُـدو َعلَـ ـ ـ ــى ُكـ ـ ـ ـ ِّـل َمي َسـ ـ ـ ـ ِّـم
َو َ
ص ـ ـ ـ ـن َ

ول تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقين ابألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر املتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثَـلِِّّم
ـت نَ ـ ـ ــد َم ِّاين فَبِّ ـ ـ ــاألَك َِّرب اسـ ـ ـ ـ ِّـق ِّين
إِّ َذا ُكن ـ ـ ـ
َ
ُ
لَع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل أ َِّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤِّمنِّ
اد ُمنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّيف اجلَو َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـق املتَـ َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدِّم
ني يَ ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءُه
تَـنَ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ ُ
فلما مسعها عمر؛ قال :وامي هللا لقد ساءين ! مثَّ عزله .ول غرابة فيما فعل عمر من عزله
َّ
ألن النُّعمان كان أمري ٍ
الصلة ،وقدوهتم يف احلياة ،وهذا ِّ
النُّعمان؛ َّ
الشعر وإِّن
قوم ،وإِّمامهم يف َّ
رجل كان من أهل اَلجرة األوىل ،لكنَّه يتعارض مع قيم هذا ِّ
مل ميثِّل حياة ٍ
الدين ،وأتابه

()1

َّ
الخطاب ،أبو َّ
النصر ،ص (.)254
عمر بن

()2

أدب صدر ِّ
اإلسالم ،ص (.)96
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تعاليمه ،ومن مثَّ رفضه عمر ،وعاقب قائله(.)1
هذه هي أبرز امللمح والنَّزعات النَّقدية الَّيت َتيَّز هبا نقد عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا
األديب يف أطوار نشأته األوىل ،كما ِّ
عنه  -والَّيت ُّ
تدل على أصالة النَّقد ِّ
تبني منزعه ،واِّاهه

وحده يف تقومي األدب ،واحلكم عليه ،وإََِّّّنا جنح إِّىل ٍ
حيث مل يعتمد على َّ
لون من
الذوق َ
ُ
املوضوعيَّة الدَّقيقة يف شرح النَّص ،وتبيان مجاله ،أو قبحه ،والتَّعليل ملا يُستجاد ،أو يُستهجن

يتوخى يف النَّص سلمة العربيَّة ،وبلغة
من َّناذجه،
العريب مدين ا لعمر ما عاش َّ
وسيظل النَّقد ُّ
ُّ
عبارهتا ،واستقلل املعىن ِّ
حبظه التَّام من التَّعبري ،وصدق التَّكوين ،وحسن التَّصوير ،ووضوحه.

وهذه مقاييس نقديَّة دقيقة ل خيتلف مع عمر فيها نقد أصيل( ،)2ويطول بنا القول لو
تذوق ِّ
الشعر ،ونقده واحلكم عليه،
اسرتسلنا يف بيان ثقافة هذا اخلليفة العظيم ،ومقدرته على ُّ

فصول ٍ
ِّفإ َّن ذلك حيتاج إِّىل ٍ
طويلة ،ومن خري الكتب الَّيت تُرضي حاجة النَّفس يف هذا الباب

حممد أبو النَّصر ،واألدب ِّ
كتاب :عمر بن اخلطَّاب ُّ
ُّبوة،
للدكتور َّ
اإلسلمي يف عهد الن َّ
للدكتور نيف معروف ،وأدب صدر ِّ
اإلسلم ُّ
الراشدين ُّ
الصمد،
للدكتور واضح َّ
وخلفة َّ
واملدينة النَّبويَّة فجر ِّ
حممد حسن شراب.
حممد َّ
الراشدي لألستاذ َّ
اإلسلم ،والعصر َّ
***

()1

َّ
الخطاب ،أبو َّ
النصر ،ص (.)262 - 255
عمر بن

()2

ميسان :بلدة في العراق كميرة القرى و َّ
النخل ،تقع بين البصرة وواسط.

320

املبحث اخلامس
التَّطوير العمراين ،وإِدارة األزمات يف عهد عمر
أولا :التَّطوير العمراين:
الرسول(ﷺ) ،وأدخل فيه دار العبَّاس ابن
قام عمر  -رضي هللا عنه  -بتوسعة مسجد َّ
عبد املطلب ،وامتدت التَّوسعة عشرة أذرع من جهة القبلة وعشرين ذراعا من النَّاحية الغربية،
وسبعني ذراعا من الناحية الشَّمالية ،وأعاد بناءه ابللِِّّب واجلريد ،وجعل عُ ُمده من اخلشب،
وسقفه من اجلريد ،وكساه ليحمي النَّاس من املطر ،وْنى عن زخرفته حبمرةٍ ،أو صفرةٍ؛ لئل
يفتنت النَّاس يف صلهتم( ،)1وكان املسجد تراابا ففرشه ابحلصى ليكون أنظف للمصلِّي ،وألني
على املاشي(.)2
ٍ
تعديلت يسريةا يف املسجد احلرام َّ
مبكة ،فنقل مقام
وأجرى عمر  -رضي هللا عنه -
إِّبراهيم ،وكان ملصقا ابلكعبة إِّىل مكانه اليوم بعيدا عنها للتَّيسري على الطَّائفني واملصلِّني،
وعمل عليه املقصورة( )3واشرتى دورا حول احلرم ،وهدمها ،وزادها فيه ،وأىب قوم من جريان
حَّت أخذوها بعد ،و َّاختذ له جدارا قصريا دون
املسجد أن يبيعوا ،فهدم بيوهتم ،ووضع األمثان َّ
القامة ،فكانت املصابيح توضع عليه( ،)4وكانت كسوة الكعبة يف اجلاهلية اجللود،
فكساها(ﷺ) ابلثِّياب اليمانيَّة ،مثَّ كساها عمر القباطي( ،)5وهي ثياب مصريَّة رقيقة
()1

َّ
محمد أبو َّ
النصر ،ص (.)263
عمر بن
الخطاب دَّ .

()2

السابق نفسه ،ص (.)265
المصدر َّ

()3

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص ( ،)227فتح الباري (.)98/4

()4

أخبار عمر ،ص (.)126

()5

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص ( ،)227فتح الباري (.)169/8
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بيضاء( ،)1كما عُ ِّمرت املساجد يف األمصار اجلديدة يف خلفة عمر  -رضي هللا عنه -
فاختط سعد بن أيب وقاص املسجد اجلامع ابلكوفة.و َّ
َّ
اختط عتبة بن غزوان املسجد اجلامع
ابلبصرة.
حمل صلة
واختط عمرو بن العاص املسجد اجلامع يف الفسطاط ،فكانت هذه املساجد الكبرية َّ
املسلمني ،وتعارفهم ،وتدارسهم العلم ،وقضائهم ِّ
وتلقيهم أوامر اخلليفة ،والولة(.)2

 -1الهتمام ابلطُّرق ،ووسائل النَّقل ِّ
الربي ،والبحري:
حصةا من بيت مال املسلمني لدعم التَّواصل بني أجزاء َّ
الدولة
رصد اخلليفة الفاروق َّ

ِّ
وخصص عمر عددا ضخما من اجلمال ،بوصفها وسيلة املواصلت املتاحة
اإلسلميَّة،
َّ
يسمى (دار
آنذاك؛ لتيسري انتقال َمن ل ظهر له بني اجلزيرة ،والشَّام ،والعراق ،كما َّاختذ ما َّ
الزبيب ،ومتطلَّبات املعيشة األخرى ،يعني به
السويق ،والتَّمر ،و َّ
الدَّقيق) وهي مكان جيعل فيه َّ

السبيل ،والضيف الغريب ،ووضع يف الطريق بني َّ
مكة واملدينة ،ما يصلح به
املنقطع من أبناء َّ
ماء إىل ٍ
حاجة املسافر ،وما حيمل عليه من ٍ
يرتسم اَلدي
ماء ،فالفاروق  -رضي هللا عنه َّ -

ٍ
القرآين املرشد إِّىل َّ
حباجة إِّىل
أن العمران يستلزم التَّواصلُ ،مَّا يوفِّر األمن ،ول جيعل املسافر
َحل ٍ
ماء ،ول زاد(.)3
تصب يف هذا الِّاه ،فعن كثري بن
وكانت توجيهات عمر إِّىل القبائل ،واألمراء ،والولة ُّ
عبد هللا عن أبيه عن ِّ
جده قال :قدمنا مع عمر بن اخلطاب يف عمرته سنة سبع عشرة،
()1
()2
()3

أخبار عمر ،ص ( ،)126عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص (.)227
أخبار َّ
مكة لألزرقي ( ،)253/1أخبار عمر ،ص (.)126
عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص (.)228

322

فكلَّمه أهل املياه يف الطريق أن يبنوا منازل َلم فيما بني َّ
مكة واملدينة مل تكن قبل ذلك ،فأذن
أحق ِّ
ابملاء ،و ِّ
َلم ،واشرتط َّ
الظ ِّل( ،)1ونلحظ اهتمام عمر إبِّصلح الطُّرق يف
أن ابن السبيل ُّ
فلما مت فتح ْناوند جاء أهل املاهني ماه
معاهدات بعض ولته مع البلدان الَّيت متَّ فتحهاَّ ،
يؤدوا اجلزية ،فكتب ألهل
هبرذان ،وماه دينار ،وطلبوا من حذيفة بن اليمان األمان على أن ُّ
ِّ
الرحيم :هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل
الرَحن َّ
كل ماهٍ عهدا هذه صورته( :بسم هللا َّ
غريون عن ملَّ ٍة ،ول حيال
ماه دينار ،أعطاهم األمان على أنفسهم ،وأمواَلم ،وأرضيهم ،ل يُ َّ
كل ٍ
بينهم وبني شرائعهم ،وَلم املنعة( )2ما َّأدوا اجلزية يف ِّ
سنة إِّىل واليهم من املسلمني ،على
ِّ
السبيل ،وأصلحوا الطُّرق وقروا
كل حاٍمل يف ماله ،ونفسه على قدر طاقته ،وما أرشدوا ابن َّ
غشوا ،وبدَّلوا،
مر هبم ،فأوى إِّليهم يوم ا وليلةا ،ونصحواِّ ،فإن ُّ
(أضافوا) جنود املسلمني من َّ
فذمتنا منهم بريئة .شهد القعقاع بن عمرو ،ونعيم بن ِّ
مقرن ،وكتب يف احملرم سنة  19هـ(.)3
َّ

وُما يستنبط من هذا الكتاب استيعاب ولة عمر ألصول احلضارة ،وسياسة امللك ،فقد
عرفوا لوازم العمران ،فجعلوا إِّصلح الطُّرق الَّيت هي عون األمم التِّجارية ،واحلَربيَّة إِّجبارَيا على
السادسة عشرة للهجرة إِّىل َتصري
السنة َّ
أهل البلد املفتوحة ،وقد انصرفت مهَّة الفاروق منذ َّ
األمصار يف العراقِّ ،
وشق األْنار ،وإِّصلح اجلسور( ،)4وقد جاء يف عهد عياض بن غنم

الرها :إِّنَّكم قد فتحتم
الرها ما أييت :ابسم هللا ،هذا كتاب من عياض بن غنم ألسقف َّ
ألهل َّ
ل
ل ابب املدينة على أن ُّ
تؤدوا إِّ َّ

أنفسكم ،وأموالكم ،ومن يتَّبعكم،
()1
()2
()3
()4

كل ٍ
عن ِّ
رجل دينارا ومدي قمح ،فأنتم امنون على
وعليكم إِّرشاد الض ِّ
َّال ،وإِّصلح اجلسور ،والطُّرق،

السابق نفسه.
المصدر َّ

الدور ِّ
َّ
للصفوة ص (.)190 ،189
السياسي َّ
السلطانية للماوردي ص (.)188 ،187
األحكام ُّ
أشهر مشاهير ِّ
اإلسالم (.)342/2
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شهيدا( .)1وعندما علم عمر بن اخلطَّاب  -رضي
ونصيحة املسلمني .شهد هللا ،وكفى ابهلل ا
هللا عنهَّ :
أن خليجا كان جيري بني النِّيل من قرب حصن اببليون إِّىل البحر األَحر ،فكان

الروم أمهلوهُ ،فردم ،فأمر الفاروق عامله على
يربط احلجاز مبصر ،وييسر تبادل التِّجارة ،ولكن ُّ

مصر عمرو بن العاص ِّ
مرة أخرىَّ ،
فيسر الطريق بني بلد احلجاز
بشق هذا اخلليج َّ
فشقهَّ ،
مراة
الرخاء ما بني البحرين َّ
وبني الفسطاط عاصمة مصر ،وأصبح شرَين ِّارةٍ يتدفَّق منه َّ
أخرى وقامت على هذا اخلليج داخل الفسطاط منتزهات ،ومخائل ،ومساكن ،ومسَّاه عمرو:
خليج أمري املؤمنني(.)2
وقد َحل وال مصر ما أراد من الطعام إِّىل املدينة ،ومكة ،فنفع هللا بذلك أهل احلرمني،
حَّت َحل فيه بعهد عمر بن عبد العزيز ،مثَّ ضيَّعه الولة بعد ذلك،
مثَّ مل يزل حيمل فيه الطَّعام َّ
الرمل ،فانقطع فصار منتهاه إِّىل ذنب التِّمساح من نحية بطحاء
فرتك ،وغلب عليه َّ
ال ُقلزم(.)3
وحفر ابلعراق قناةا مائية مسافة ثلثة فراسخ من اخلور إِّىل البصرة ِّإليصال مياه دجلة إِّىل

البصرة( .)4وهذه املشاريع يف حفر األْنار ،واخللجان ،وإِّصلح الطُّرق ،وبناء اجلسور،
السدود ،أخذت أموالا ضخمةا من ميزانية َّ
الدولة يف عهد عمر(.)5
و ُّ

()1
()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

السابق نفسه (.)346/2
المصدر َّ

()4

الفاروق عمر َّ
للشرقاوي ،ص (.)255 ،254

()5

أخبار عمر ،ص (.)127
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ٍ
حضاري:
شعاع
 - 2إِّنشاء الثُّغور ،واألمصار كقواعد عسكرية ،ومراكز إِّ ٍ
الدولة ِّ
اهتمت َّ
اإلسلميَّة يف عهد الفاروق ببناء املدن على
مع توسع حركات الفتوحات َّ

الثُّغور ،وتسهيل سبل املواصلت ،وإِّصلح األراضي ،وكذلك تشجيع اَلجرة إِّىل مراكز
َّحول إِّىل البلدان املفتوحة لنشر ِّ
اإلسلم ،وإِّمداد اجملاهدين ِّ
ابلرجال،
الت ُّ
َّجمع اجلهاديَّة ،والت ُّ
والعتاد .وأهم األمصار الَّيت أنشئت()1هي :البصرة ،والكوفة ،واملوصل ،والفسطاط ،واجليزة،
وسرت( ،)2وقد ِّ
خططتِّ ،
ووزعت بني اجليوش حبسب قبائلهم وألويتهم ،وأنشئت فيها املرافق
لكل ٍ
العامة ،كاملساجد ،واألسواق ،وأنشأى ِّ
وشجع
مدينة َحى لرعي خيل ،وإِّبل اجملاهدينَّ ،
َّ
النَّاس على استقدام أهليهم ،وذراريهم من مدن احلجاز وأطراف اجلزيرة العربيَّة ِّ
لإلقامة يف هذه

املدن؛ لتكون قواعد عسكرية تنطلق منها تعبئة اجليوش ،وإِّمدادها للتوغُّل يف أرض العدو،
ونشر دعوة ِّ
اإلسلم فيها ،وقد أمر عمر  -رضي هللا عنه  -قادة اجليوش عند ختطيط هذه
املدن أن يكون الطَّريق بينها وبني عاصمة اخللفة سهلا ،وأن ل حيول دوْنا حبار ،أو أْنار؛
ألن عمر  -رضي هللا عنه  -كان خيشى من جهل العرب ٍ
َّ
حينئذ بركوب البحر ،ولكن عندما
أدرك قدرة اجليش ِّ
اإلسلمي يف مصر على استغلل الطُّرق املائيَّة النَّهرية ،مسح لعمرو ابن
حَّت تنقل ِّ
العاص ِّ
اإلمدادات من الطَّعام
بشق قناة ْنريَّة تصل بني ْنر النِّيل ،والبحر األَحر؛ َّ

إِّىل احلجاز()3كما مر معنا.

توسع رقعة
لقد قام عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه بتمصري األمصار ،وِّنيد األجناد مع ُّ

َّ
الدولة ،وكثرة الفتوحات ،وبعد الشُّقة بني املسلمني ،فقد احتاج اجلند إِّىل أماكن يسرتحيون
()1

عصر الخالفة الراشدة ،ص (.)230

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

اقتصاديات الحرب في ِّ
اإلسالم ،د .غازي بن سالم ،ص (.)245
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السفر ،فل َّ
بد َلم من منازل أيوون إِّليها شتاءا ،وإِّذا رجعوا من غزوهم،
فيها من عناء َّ
الدواعي لبناء املدن ،وما دام هدف الفتوحات هو نشر الدَّعوة ِّ
ُفوجدت َّ
اإلسلمية ،وتبليغها
لألمم ،والشعوب ،واألفراد؛ فكان ل َّ
بد من إِّقامة حياةٍ إِّسلميَّة تلمسها هذه األمم،
وحيس هبا األفراد ،فبنيت األمصار اإلسلميَّة على ٍ
سلمي تُطبَّق فيها احلياة
َّنط إِّ ٍ
والشُّعوبُّ ،
ِّ
اإلسلميَّة كاملةا كنماذج للمجتمع اإلسلمي ،فالكوفة ،والبصرة ،والفسطاط ،واملوصل مدن

املسجد ،وانتشرت من حوله البيوت للجنود.
توسط كلًّ منها
إِّسلميَّةَّ ،
ُ

ويف هذه اجملتمعات النَّموذجية َتركزت الفكرة ِّ
القوة ُمثَّلة يف
بقوهتا ،ومبادئهاَّ ،
اإلسلميَّة َّ
اجليش كلِّه ،والفكرةُ ُمثَّلة يف كتاب هللا ،جمتمعات كاملة تطبِّق أحكام هللا على نفسها يف ِّ
كل
استعداد دائما لبذل ِّ
ٍ
الدماء يف سبيل هللا ،ومن هذه اجملتمعات انبثق ِّ
اإلسلم نورا
أمر ،وعلى
فوجهت أبناءها ،وطبقت العدل يف حكمها ،وقبلت من أسلم
على البلد؛ الَّيت افتتحهاَّ ،

فيها ،وهذه أبرع األساليب يف تبليغ الدَّعوة ،وعرض الفكرة على األجانب عنها .ويف الشَّام مل
تنشأ فيه أمصار إِّسلميَّةَّ ،
الروم ،وجلوا عنها ،فاستوىل
ألْنا زخرت ابلدُّور الَّيت هجرها أهلها ُّ

عليها املسلمون ،وصارت َلم أخائذ تغنيهم عن بناء دوٍر جديدة ،ولكثرة العرب يف الشام،
كل ٍ
قبيلة ِّد َلا أقارب هناك ،ولذلك ظهرت األجناد يف الشام(.)1
حيث كانت ُّ
ومن أهم األمصار اليت م ِ
صرت يف عهد عمر رضي هللا عنه:
ُ
 مدينة البصرة:الصلبة .وقيل :األرض ذات احلصى.
معىن البصرة يف اللغة :األرض الغليظة ذات احلجارة ُّ
()1

الدعوة ِّ
انظر تاريخ َّ
اإلسالميَّة ،د .جميل المصري ،ص (.)340 - 33
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وقيل :احلجارة ِّ
الرخوة البيضاء .والبصرة مدينة عند ملتقى دجلة ،والفرات ،ويعرف ملتقامها
ِّ
بشط العرب( ،)1وقد روعي يف َتصريها فكرة عمر بن اخلطَّاب يف إِّنشاء املدن يف مراعاة
الطَّبيعة العربيَّة ،فموقعها قريب من املاء ،واملرعى يف طرق ِّ
الرب إِّىل ِّ
الريف ،وكان سبب نزول
املسلمني هبا يف عهد أيب بك ٍر :أن قطبة بن قتادة ُّ
الذهلي ،أو سويد بن قطبة على اختلف
يف ِّ
الرواية كان يصاول الفرس يف مجاعة من قومه يف نحية البصرة ،فأبقاه خالد بن الوليد واليا
وقائدا يف ٍ
عني عتبة بن غزوان من أصحاب رسول
فلما صارت اخللفة إِّىل عمر َّ
نحيةَّ .
األولني واليا ،وقائدا َلذه النَّاحية ،وقال له :أشغل من هناك من أهل
السابقني َّ
هللا(ﷺ) َّ
األهواز ،وفارس ،وميسان عن إِّمداد إِّخواْنم .وأمر قطبة ،أو سويدا ابلنضمام إِّليه ،فسار

إِّليه عتبة يف أكثر من ثلمثئة ٍ
انضم إِّليه قطبة فيمن معه من بكر بن وائل ،وَتيم ،فنزَلا
رجل ،و َّ
األول ،أو الخر عام  14هـ(.)2
يف شهر ربيع َّ
واستشار عتبة عمر بن اخلطَّاب يف َتصري البصرة ،فأمره أن ينزل موقعا قريبا من املاء،
واملرعى ،فوقع اختياره على مكان البصرة ،وكتب إِّليه :إِِّّين وجدت أرضا يف طرف ِّ
الرب إِّىل
الريف ،ومن دوْنا مناقع ماء ،فيها قصباء ،فكتب له :أن انزل فيها .فنزَلا ،وبىن مسجدها

قصب ،وبىن دار إِّمارهتا دون املسجد ،وبىن النَّاس سبع دساكر من ٍ
من ٍ
قصب أيض ا؛ لكثرته
حَّت يعودوا من الغزو،
هناك ،فكانوا إِّذا غزوا؛ نزعوا ذلك القصب ،مثَّ حزموه ،ووضعوه َّ
فيعيدوا بناءها كما كان ،وأصاب القصب حريق ،فاستأذنوا عمر بن اخلطَّاب أن يبنوا ابللَِّّ ِّ
ب،
فأذن َلم يف إِّمارة أيب موسى األشعري بعد وفاة عتبة عام  17هـ .فبىن أبو موسى املسجد،
اإلمارة ابللَِّّ ِّ
ودار ِّ
ب ،والطني ،وسقفها ابلعشب ،مثَّ بنوها ابحلجارة ،والجر ،وقد جعلوها
()1
()2

اقتصاديات الحرب في اإلسالم ،ص (.)245
الدعوة ِّ
تاريخ َّ
اإلسالميَّة ،د .جميل المصري ،ص (.)333
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خططا لقبائل أهلها ،وجعلوا عرض شارعها األعظم  -وهو مربدها  -ستني ذراعا ،وعرض
كل ٍ
زقاق سبعة أذرع ،وجعلوا وسط ِّ
الشوارع عشرين ذراعا ،وعرض ِّ
كل خطٍَّة
ما سواه من َّ
رحبةا فسيحة ملرابط خيوَلم ،وقبور مواتهم ،وتلصقوا يف املنازل(.)1
وأمر عمر أاب موسى األشعري أن حيتفر ألهل البصرة ْنرا ،فحفر ْنر األبلَّة ،وقاده إِّىل
البصرة مبسافة ثلثة فراسخ( ،)2وبذلك يكون املسلمون يف طليعة من عرف ختطيط املدن،
وقد كثر غناء من سكن البصرة من املسلمني بفتح األبلَّة ،ودست ،وميسان( ،)3فرغبها
غىن ،كما كان األوائل طلب جهاد ،فوفدت أخلط من
النَّاس ،واتوها ،وكانوا طلب ا

القبائل ،وأخلط من الطَّامعني ،والتُّجار فازداد عدد َّ
سكاْنا زَيد اة كبرية(.)4

ومن خلل ِّ
الرواَيت التَّارخيية استنتج الباحثون العتبارات العسكريَّة ،والقتصاديَّة الَّيت
وضعها الفاروق عند إِّنشاء املدن:


أتسيس هذه املدن على مشارف أرض العرب ُمَّا يلي أرض العجم ،لتبقى
العدو يف ِّاوزها.
حصونا منيعةا ل يطمع ُّ



ٍ
صلحية مواقع هذه املدن لسكن العرب؛ َّ
مادة اجلهاد يف
ألْنم كانوا
حينئذ َّ
سبيل هللا ،وهم ل يصلحون إِّل حيث توجد مراعي ِّ
اإلبل ،كما َّبني الفاروق رضي
هللا عنه.

()1

َّ
محمد رشيد رضا ،ص (.)177
الفاروق عمر بن
الخطابَّ ،

()2

الدعوة ِّ
تاريخ َّ
اإلسالميَّة ،ص (.)333

()3

الدعوة ِّ
تاريخ َّ
اإلسالميَّة ،ص (.)334

()4

السابق نفسه.
المصدر َّ
328



روعي يف اختيار مواقع املدن أن تكون على ِّ
حَّت جيد
حد الرب من أرض العربَّ ،
جهة ٍ
العرب املراعي اللزمة ملواشيهم ،كما روعي من ٍ
اثنية أن تكون على أدىن
ُ
ألبان ،وأصو ٍ
الريفيَّة من ٍ
الريف من أرض العجم لرتد إِّىل هذه املدن املنتجات ِّ
ِّ
اف،

ٍ
وحبوب ،ومثا ٍر ،فقد قال عمر رضي هللا عنه عندما قرأ كتاب عتبة بن غزوان عن
أرض البصرة :هذه أرض نضرة قريبة من املشارب ،واملراعي ،واحملتطب(.)1


يدل على سلمة ِّ
وهذا ُّ
السياسة احلربيَّة ،ودقَّة التَّخطيط العمراين؛ ليلئم ظروف
ِّ
السلم ،واحلرب معا ،فقد ضمنت هذه اخلطَّة أتمني مصادر املياه ،وقرب خطوط
ِّ
اإلمداد ابملواد الغذائيَّة ،ومصادر الطَّاقة اللزمة حلاجة أهل املصر ،كاحلطب

وغريه.


ٍ
طبيعية ،كالبحار مثلاَ ،تنع وصول ِّ
ُّ
اإلمدادات من
التأكد من عدم وجود عوائق



فكل ٍ
قبيلة تكون يف منازل
كان تنظيم األمصار ُّ
يتم طبقا للتنظيم القبلي للجيشُّ ،

قاعدة اخللفة إِّىل جبهات القتال(.)2

متجاورة(.)3
 -مدينة الكوفة:

ُِّمع اراء ِّ
املؤرخني على َّ
أن سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه ُّ -
يعد هو املؤسس
األول للمدينة ،وأنَّه قد اختار موضعها ،وأمر بتخطيطها بعد فرتةٍ من النتصارات الَّيت َّ
حققها
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

فتوح البلدان للبالذري ،ص (.)341
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املسلمون يف حرهبم َّ
ضد الفرس يف جبهة املدائن ،وكما هي احلال َتاما يف مسألة اختيار
وَتصري مدينة البصرةِّ ،فإ َّن العوامل العسكريَّة لعبت دورا أساسيا ،ومركزَيا يف دفع سعد إِّىل
التَّفكري يف ِّاختاذ موضع ،أو خميٍَّم للمجاهدين( ،)1وقام بتنفيذ ذلك بعد توجيه الفاروق له -

رضي هللا عنهم  -وقد خضع اختيار سعد للكوفة وفق املعايري الَّيت وضعها الفاروق.

تغريا يف وجوههم ،فعلمَّ :
أن ذلك من
وقد لحظ الفاروق يف وفود القادسيَّة ،واملدائن ُّ
وخومة البلد ،فكتب إِّىل سعد بن أيب وقَّاص أيمره أن يتَّخذ َلم مكانا يوافقهم كما يوافق

حَّت أتيا موضع الكوفة،
إِّبلهم ،وأرسل سلمان الفارسي ،وحذيفة بن اليمان رائدين ،فاراتدا َّ
وموقعهما بني احلرية ،والفرات ،وقد مسيت بذلك َّ
كل ٍ
ألْنا من ٍ
رمل ،وحصباء
رمل ،وحصباءُّ ،

()2
فتحول سعد من املدائن إِّليها يف حمرم عام  17هـ ،وكان عمر يريد أن يقيم
فهو كوفة َّ ،

أجد يف حرهبم ،وأذكى َلم ،وأهيب يف عني ِّ
املسلمون يف خيامهم؛ ألن ذلك ُّ
عدوهم ،وأدعى

حيب أن
يهم به ،وملَّا استأذنه أهل الكوفة ،والبصرة يف بنيان القصب مل َّ
إِّىل إِّحجامه عن أمر ُّ
خيالفهم ،فأذن َلم ،فابتىن أهلها ابلقصب ،مثَّ إِّ َّن احلريق الَّذي وقع ابلكوفة ،والبصرة أتى
يدن أحدكم على ثلث ٍ
عليها ،فاستأذنوا عمر يف البناء ابللَّب ،فقال :افعلوا ،ول يز َّ
أبيات
(حجرات) ول تطاولوا يف البنيان .وكتب إِّىل عتبة ،وأهل البصرة مبثل ذلك ،وجعل على تنزيل
أهل البصرة ،واإلشراف على بنائها عاصم بن الدُّلف أاب اجلرداء ،وعلى تنزيل أهل الكوفة
اإلشراف على بنائها أاب اَليَّاج بن ٍ
و ِّ
األسدي ،فقام أبو اَليَّاج بتخطيط الكوفة أبمر
مالك
َّ
َ
عمر الَّذي أمر ابملناهج أربعني ذراعا ،وما يليها ثلثني ذراعا وما بني ذلك عشرين ،وابألزقَّة
سبعة أذرع ،ليس دون ذلك شيء ،ويف القطائع ستِّني ذراعا ،وكان َّأول ٍ
شيء ُخ َّ
ط فيها
()1

فتوح البلدان ،ص (.)275

()2

اقتصاديات الحرب في ِّ
اإلسالم ،ص (.)247
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مسجدها ،مثَّ قام يف وسطه رٍام شديد النَّزع ،فرمى عن ميينه ،ومشاله ،ومن بني يديه ،ومن
خلفه ،مثَّ أمر ابلبناء وراء مواقع ِّ
السهام ،وبىن يف مقدمة املسجد ظلَّةا ذرعها مئتان على
أساطني من رخ ٍام كانت لألكاسرة مساؤها كأمسية املساجد

الرومية ،وبنوا لسعد دارا حبياله بينهما طريق منقب مئتا ذر ٍاع ،وجعل فيها بيوت األموال،
ُّ

وقام ابلبناء روزبة الفارسي( ،)1وسكنها بعد إِّنشائها اجملاهدون واملسلمون ،مث فرقة فارسية من
فرق القائد رستم عدَّهتا أربعة الف ،كانت تعرف ابسم جند شاهنشاه ،فاستأمنوا على أن
ينزلوا حيث أحبُّوا ،وحيالفوا من أحبُّوا ،ويفرض َلم العطاء ،فأعطاهم سعد ما سألوه ،وكان
َلم نقيب يقال له :ديلم ،فقيل عنهمَ :حراء ديلم( ،)2كما نزَلا مجاعة من يهود جنران،
ونصاراها عندما أجلهم عمر عن شبه اجلزيرة ،فأقاموا مبحلَّ ٍة عُ ِّرفَت ابلنَّجرانيَّة يف الكوفة(،)3
وارتفع شأن البصرة ،والكوفة بعد َتصريمها ،وعظم أمرمها ،وأصبح َلما شهرة عظيمة يف قيادة
وَحل لواء العلم ،واألدب يف العامل ِّ
القوة من
اإلسلمي كلِّه ،بل وانتقلت إِّليهما َّ
اجليوشَ ،

احلجازَّ ،
علي بن أيب ٍ
طالب  -رضي هللا عنه  -الكوفة مقرا خللفته بعد أن انتقل مركز
فاختذ ُّ
الثِّقل اإلسلمي إِّىل األمصار على وجه ِّ
اإلمجال(.)4
إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -وضع ختطيط البصرة ،والكوفة على قاعدةٍ
صحيحة ُحم ٍ
ٍ
كمة،

مجيل ،وهي يف شكلها ال ِّ
وسع طرقها ،وجعلها على ٍ
عام ُّ
نظام ٍ
تدل على عبقرية الفاروق
فقد َّ
يف اجملال العمراين ،فقد كانت الكوفة ِّمع بني سكن املدن ،وهواء البادية ،وتربتها ،وذلك
()1

دراسة في تاريخ المدن العربيَّة اإلسالميَّة ،د .عبد الجبار ناجي ،ص (.)183

()2

تاريخ َّ
الدعوة اإلسالميَّة ،ص (.)335

()3
()4

تاريخ َّ
الطبري (.)17/5

تاريخ َّ
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ألن سعة الطُّرق للبلد ِّ
مبثابة ِّ
لصحة األجسام ،وجودة اَلواء؛ َّ
الرئة للجسم ،وكان عمر
أدعى َّ
مست احلاجة ،وأهيب يف
يريد ُمَّن نزلوا الكوفة أن يكونوا يف خيامهم؛ ألن ذلك أسرع إِّذا َّ
عني ِّ
حَّت بنيت املدن ابلطُّوب(.)1
تطور بعد ذلك؛ َّ
عدوهم ،إِّل أن األمر َّ
الرتف ،والنَّعيم:
 خشية عمر على املسلمني من الدُّخول يف حياة َّالرتف ،والنَّعيم،
كان عمر  -رضي هللا عنه  -خيشى على املسلمني الدُّخول يف حياة َّ
وما يرتتَّب على ذلك من نتائج ٍ
استقرت
سيئة يف الدُّنيا ،والخرة ،فعندما نزل أهل الكوفة ،و َّ
أبهل البصرة الدَّار عرف القوم أنفسهم واثب إِّليهم ما كانوا فقدوا ،مثَّ إِّ َّن أهل الكوفة

أح ُّد حلربكم،
استأذنوا يف بنيان القصب ،واستأذنه فيه أهل البصرة ،فقال عمر :العسكر َ
قصب فصار
أحب أن أخالفكم ،وما القصب ؟ قالوا :العِّكرش( )2إِّذا َرِّوي َّ
وأذكى لكم ،وما ُّ
ِّ
صب(.)3
قصبا .قال :فشأنكم .فابتىن أهل املصَري ِّن ابل َق َ
مثَّ َّ
إن احلريق وقع ابلكوفة ,والبصرة ,وكان أشدَّمها حريقا الكوفة ,فاحرتق مثانون عريشا,
ومل يبق فيها قصبة شوال ,فما زال النَّاس يذكرون ذلك ,فبعث سعد منهم نفرا إىل عمر

يستأذنونه يف البناء ابللَِّّب ,فقدموا عليه ابخلرب عن احلريقة ما بلغ منهم ,وكانوا ل يدعون شيئا
يدن أحدكم على ثلثة ٍ
ول أيتونه إل وآمروه فيه (يعين شاوروه) فقال :افعلوا ,ول يز َّ
أبيات
السنَّة تلزمكم َّ
الدولة ,فرجع القوم إىل الكوفة
(يعين :غرف) ول تطاولوا يف البنيان ,والزموا ُّ
بذلك ,وكتب عمر إىل عتبة ,وأهل البصرة مبثل ذلك .قال :وعهد عمر إىل الوفد ,وتقدَّم إىل
السرف ,ول
النَّاس أل يرفعوا بنيانا فوق القدر ,قالوا :وما القدر؟ قال :ما ل يقربكم يف َّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ،ص (.)338
المصدر َّ

()3

الخلفاء الرَّاشدون ،ص (.)182
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خيرجكم من القصد(.)1
يتبني لناَّ :
أن أولئك القوم كانوا زاهدين يف مظاهر الدُّنيا,
هذا ومن استعراض هذا اخلرب َّ
فهم يريدون من املساكن ما يكنُّهم من الشَّمس ,واملطر ,والربد ,و ِّ
يهمهم التمتُّع
احلر ,ول ُّ
ابلقصور ,والبيوت العالية ,ولذلك اختاروا التَّعريش ابلقصب الَّذي كان أيسر األشياء لديهم؛

اضطروا إىل البناء ِّ
ابلطني ,ومع ذلك جند عمر  -رضي هللا عنه  -يضع َلم الحتياطات
َّ
حَّت ُّ
اللزمة ملنع التنافس ,والتَّطاول يف البنيان.
وهذا إدراك يعيد املدى ملا يتوقع أن تكون عليه األمة من الغىن بعد الفتوح ,فهو حياول

يف هذا التَّوجيه وأمثاله أن َّ
الرتف ,وأن حيملها على حياة
األمة حنو اإلسراف و َّ
حيد من اندفاع َّ
يتبني لناَّ :
أن املقصود ابلبناء
السابق َّ
القصد ,والعتدال ,ومن كلم عمر  -رضي هللا عنه َّ -

الَّذي ل خري فيه ما قرب من اإلسراف ,وأخرج عن القصد ,والعتدالَّ ,
وإن من أعظم
مظاهر اإلسراف التَّطاول يف البنيان ,وذلك َّ
ألن البنيان يستهلك من اإلنسان مالا كثريا,
اَلم
ووقتا طويلا ,فإذا انصرف له اإلنسان ابلهتمام؛ استحوذ على تفكريه َّ
حَّت يبقى هو ُّ
األكربُ عند بعض النَّاس( ,)2ولئن كان ما خيشاه عمر  -رضي هللا عنه  -من النفتاح
األمة عن التوغُّل فيه من نحية البناية ل يعدو أن يكون
الدُّنيوي يف عهده ,وحياول أن حيجز َّ
أمد قصريِّ ,فإ َّن إعداد ِّ
بناء حمدودا ينتهي إعداده يف ٍ
البناء يف عصرن هذا يستغرق سنو ٍ
ات من
ا
يظل صاحبها جيمع فضول أمواله لسدادها.
العمر ,مث قد يعقبه يف أحو ٍال كثرية ديون مرتاكمة ُّ
مير عليه سنون من عمره وهو ل يعرف عن َّ
الزكاة شيئا ,مع أنَّه يعترب من املتوسطني
وقد ُّ
()1

العكرش :نبات شوكي ينبت من نزوز األرض.

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)15/5

333

يف الغىن الَّذين هم غالبية النَّاسَّ ,
ألن القصور الَّيت تعارف أكثر الناس عليها تتطلَّب أنواعا
يظل يلحق أنفاسه سنو ٍ
ات علَّه
عاليةا من األاثث ,والكماليات؛ الَّيت ترهق طالبها ,وِّعله ُّ

يصل إىل ما تصبو إليه نفسه من ُمشاكلة النَّاس يف مظاهر احلياة الدُّنيا ,ويف ِّ
خضم هذا
التَّنافس تضيع أحيانا بعض مطالب اإلسلم احليوبَّة من العبادات املاليَّة الَّيت على رأسها
َّ
الزكاة ,واإلنفاق على اجملاهدين يف سبيل هللا تعاىل ,كما أنَّه قد ينشغل فكر اإلنسان أحيانا
كالصلة وطلب العلم(.)1
املهمة َّ
عن األمور َّ
 قول عمر :ما ل ِّالسرف ,ول خيرجكم من ال َقصد:
يقربكم من َّ
يقرب صاحبه من اإلسراف ,وهو جماوزة ِّ
أن حدود البناء املشروع ما ل ِّ
يعينَّ :
احلد
املشروع ,ول خيرجه عن ِّ
حد العتدال ,وقد ترك عمر  -رضي هللا عنه  -حتديد ذلك َلم؛

بلد عرفا خاصا يتحدَّد به اإلسراف والعتدال ,والتقتري ،فالقصد إذا ِّ
لكل ٍ
ألن ِّ
ف
حيدده العُر ُ
السائد يف البلد لدى أوساط النَّاس من أهل الستقامة ابلعتدال يف األمور الدنيويَّة(.)2
َّ
السنَّة تلزمكم َّ
الدولة:
 قوله :الزموا ُّيعين َّ
أن اللتزام ابلطَّريق املستقيم الذي سار عليه رسول هللا(ﷺ) سبب يف اإلدالة على
النَّاس ,والتمكني يف األرض ،كما جاء يف قوله تعاىل﴿ :وع َد َّ َّ ِّ
ين َآمنُوا ِّمن ُكم َو َع ِّملُوا
ََ
اَّللُ الذ َ
ض َكما استخلَ َّ ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ين ِّمن قَـبلِّ ِّهم َولَيُ َم ِّكنَ َّن ََلُم ِّدينَـ ُه ُم الَّ ِّذي
َّهم ِّيف األَر ِّ َ َ َ
الصاحلَات لَيَستَخل َفنـ ُ
ف ال ذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ك
َّهم ِّمن بَـعد َخوف ِّهم أَمناا يَـعبُ ُدونَِّين َل يُش ِّرُكو َن ِّيب َشيـئاا َوَمن َك َفَر بَـع َد َذل َ
ارتَ َ
ضى ََلُم َولَيُـبَدلَنـ ُ
ك هم ال َف ِّ
ِّ
ن﴾ [النور.]55 :
اس ُقو َ
فَأُولَئ َ ُ ُ
()1
()2

استصفى الشيء :أخذ صفوه.
رفاغة العيش :سعة العيش ،وبحبوحته.
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لقد كان هذا التَّزهيد من عمر  -رضي هللا عنه  -يف مظاهر الدُّنيا مع َّ
أن املسلمني
الزهد ,فكيف مبن جاؤوا بعدهم على ِّ
مر العصور ُمَّن يتنافسون
آنذاك كانوا يتنافسون يف هذا ُّ
ِّ
مظاهر الدُّنيا؟ هذا ولقد كان أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -حريص ا على علج
على
أمر النفتاح ِّ
الروم,
املادي الَّذي كان يف عصره حيث فُتحت بلد الفرس وأجزاء من بلد ُّ
فأفاء هللا تعاىل على املسلمني من غنائم الفتوح ,ويفء البلد ,وخراجها أموالا عظيمةا ,ولقد
السلوك
خطب أمري املؤمنني خطبةا بليغةا َّ
شخص فيها ذلك املوقع ,وأرشد املسلمني إىل ُّ
األمثل.
لقد قال رضي هللا عنه :إنض هللا سبحانه وحبمده قد استوجب عليكم الشُّكر ,و َّاختذ
مسألة منكم له ,ول ٍ
ٍ
رغبة منكم
احلجة فيما آاتكم من كرامة اآلخرة ,والدُّنيا ,عن غري
عليكم َّ
فيه إليه ,فخلقكم تبارك وتعاىل ومل تكونوا شيئا لنفسه ,وعبادته ,وكان قادرا أن جيعلكم
عامة خلقه ,ومل جيعلكم ٍ
وسخر لكم ما يف ِّ
الرب,
لشيء غريهَّ ,
ألهون خلقه عليه ,فجعل لكم َّ
و ِّ
البحر ,ورزقكم من الطَّيبات لعلَّكم تشكرون .مثَّ جعل لكم مسعا ,وبصرا.

اختص هبا أهل دينكم ,مثَّ صارت
عم هبا بين آدم ,ومنها نعم
َّ
ومن نعم هللا عليكم نعم َّ
اصها وعو ُّامها يف دولتكم ،وزمانكم ،وطبقتكم ،وليس من تلك النِّعم نعمة
تلك النِّعم خو ُّ
ٍ
خاصة إِّل لو قسم ما وصل إِّليه منها بني النَّاس كلِّ
شكرها،
أتعبهم
؛
هم
امرىء
وصلت إِّىل
َّ
ُ
حقها إِّل بعون هللا مع ِّ
وفدحهم ُّ
اإلميان ابهلل ورسوله ،فأنتم مستخلفون يف األرض ،قاهرون
ألهلها ،قد نصر هللا دينكم ،فلم تصبح َّأمة خمالفةا لدينكم إِّل َّأمتانَّ ،أمة ُمستَـعبَ َدة ِّ
لإلسلم
وأهله ،جيزون لكم ،يُستص َفون( )1معايشهم ،وكدائحهم ورشح جباههم ،عليهم املؤونة ولكم

()1

استشالكم :دعاكم؛ لينقذكم.
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كل ٍ
يوم و ٍ
املنفعة ،و َّأمة تنتظر وقائع هللا ،وسطواته يف ِّ
ليلة ،قد مأل هللا قلوهبم رعبا ،فليس َلم

عز وجل  -ونزلت
معقل يلجؤون إِّليه ،ول مهرب يتَّقون به ،قد دمهتهم جنود هللا َّ -
بساحتهم مع رفاغة()1العيش ،واستفاضة املال ،وتتابع البعوثِّ ،
وسد الثُّغور إبِّذن هللا ،مع
األمة على أحسن منها مذ كان ِّ
اإلسلم ،وهللا احملمود
العامة الَّيت مل تكن هذه َّ
العافية اجلليلة َّ

مع الفتوح العظام يف كل بلد .فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشَّاكرين ،وذكر َّ
الذاكرين،
واجتهاد اجملتهدين ،مع هذه النِّعم الَّيت ل حيصى عددها ،ل يقدر قدرها ،ول يستطاع أداء

ِّ
حقها إِّل بعون هللا ورَحته ولطفه ،فنسأل هللا الَّذي ل إِّله إِّل هو الَّذي أبلن هذا أن يرزقنا
استتموا نعمة هللا
العمل بطاعته ،واملسارعة إِّىل مرضاته ،واذكروا عباد هللا بلء هللا عندكم ،و ُّ
ك ِّم َن
عليكم ويف جمالسكم مثىن ،وفرادىِّ ،فإ َّن هللا عز وجل قال ملوسى﴿ :أَخرِّج قَـوَم َ
الظُّلُم ِّ
ات إِّ َىل الن ِّ
حملم ٍد(ﷺ)َ ﴿ :واذ ُكُروا إِّذ أَنـتُم قَلِّيل
ُّور َوذَكِّرُهم ِّأب َََّيِّم َّ
اَّللِّ﴾ [إبراهيم .]5 :وقال َّ
َ

ُمستَض َع ُفو َن ِّيف

األَر ِّ
ض﴾ [األنفال.]26 :

فلو كنتم مستضعفني حمرومني خري الدُّنيا على شعبة من ِّ
احلق ،تؤمنون هبا ،وتسرتحيون
إِّليها ،مع املعرفة ابهلل ودينه ،وترجون هبا اخلري فيما بعد املوت؛ لكان ذلك ،ولكنَّكم كنتم
()2

َّ
أشد الناس معيشةا ،وأثبتهم ابهلل جهالةا ،فلو كان هذا الذي استشلكم
ٌّ
حظ يف دنياكم ،غري أنَّه ثقة لكم يف اخرتكم؛ الَّيت إِّليها املعاد ،واملنقلب ،وأنتم من جهد

به مل يكن معه

تشحوا على نصيبكم منه ،وأن تظهروا على غريه قَـبـلَه؛ ما إِّنَّه
املعيشة ما كنتم عليه أحرَيء أن ُّ
قد مجع لكم فضيلة الدُّنيا ،والخرة ،ومن شاء أن جيمع له ذلك منكم ،فأذكركم هللا احلائل
حق هللا ،فعملتم له ،وقسرمت أنفسكم على طاعته ،ومجعتم مع
بني قلوبكم إِّل ما عرفتم َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)213 - 211/5

()2

فتوح مصر البن عبد الحكم ،ص (ِّ )91
سميت فسطاط َّ
ألنه أقام فسطاطه فيها.
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ِّ
ِّ
أسلب للنِّعمة من
ُّ
السرور ابلنعم خوفا َلا ،ولنتقاَلا ،ووجلا منها ،ومن حتويلها ،فإنَّه ل شيء ُ

كفراْنا ،وإن الشكر أمن للغري ،وَّناء للنعمة ،واستيجاب ِّ
علي من أمركم،
للزَيدة ،هذا هلل َّ
وْنيكم واجب(.)1
 مدينة الفسطاط:يعد ِّ
إِّذا كان سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه ُّ -
املؤسس األول ملدينة الكوفةِّ ،فإ َّن
يعد ِّ
املؤسس ملدينة الفسطاط ،فبعد انتهائه من عملية فتح ِّ
عمرو بن العاص ُّ
اإلسكندرية أراد
الستقرار فيها ،فكتب إِّليه عمر بن اخلطاب :أل ِّعلوا بيين وبينكم ماءا حَّت أقدم إِّليكم..

فتحول من ِّ
اإلسكندرية إِّىل الفسطاط( ،)2و َّأول ٍ
عمل عمله فيها هو بناء مسجده الَّذي عرف
َّ

ابمسه فضلا عن مسجده يف ِّ
اإلسكندرية ،مث بىن دارا لعمر بن اخلطَّاب ،ورمبا قصد هبا دارا
للخلفة ،فكتب إِّليه عمر بن اخلطَّاب ،وأمره أن جيعلها سوقا للمسلمني( ،)3وبىن عمرو بن
َّ
فاختط عمرو بن
العاص لنفسه دارين قريبتني من املسجد كما خيربن عنهما ابن عبد احلكم:

العاص داره الَّيت هي اليوم عند ابب املسجد بينهما الطَّريق ،وداره األخرى اللصقة إِّىل
جنبها( .)4ورمبا بناها واحد اة له ،واألخرى دارا ِّ
لإلمارة بعد أن أمر عمر بن اخلطاب هبدم داره
السالفة ِّ
الصحابة من مرافقيه ليفصلوا بني
الذكر ،وكلَّف عمرو بن العاص مجاعةا من كبار َّ
َّ

لكل ٍ
القبائل ،فجعلوا ِّ
قبيلة جهةا ملنازَلم ،عرفت ابخلطط ،وهي أشبه ما تُعرف ابألحياء يف
وقتنا احلاضر ،ولكنَّها مل تكن هبذا التِّساع حيث جعل بني القبيلة واألخرى شوارع ،ورمبا مل
()1

عمرو بن العاص القائد و ِّ
السياسي ،ص (.)135

()2

فتوح مصر ،ص (.)97 ،96

()3

عمرو بن العاص القائد و ِّ
السياسي ،ص (.)136

()4

فتوح مصر ص (.)129 - 115
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ُمرات بني ِّ
كل حارةٍ ،وأخرى .وكانت اجلماعة مكونةا من:
تكن مبفهوم َّ
الشوارع اليوم وإََِّّّنا َّ
معاوية بن خديج التَّجيب ،وشريك بن ُمسي الغطيفي ،وعمرو بن حمرم اخلولين ،وحويل بن
نشرة املعافري ،وكانوا هم الَّذين أنزلوا الناس ،وفصلوا بني القبائل ،وذلك يف سنة إِّحدى
وعشرين( ،)1وعلى الرغم من َّ
أن اجملال ل يتسع لذكر مجيع اخلطط يف هذا اجملال إِّل أنَّه ل
أبس من ذكر ٍ
بعض منها ،مثل :خطَّة أسلم ،والليتون ،وبين معاذ ،وبلي ،وبين حبر ،ومهرة،
الصدف ،وحضرموت ،وِّيب ،وخولن ،ومذحج ،ومراد ،وَيفع ،ومعافر،
وخلم ،وغافق ،و َّ
ومعهم األشعريُّون(.)2
ُّ
ويستدل الباحث من هذه األمساء على كثرة القبائل العربيَّة وغريها ُمَّن شارك يف عملية
كل ٍ
وحب ِّ
قبيلة يف أن يكون َلا
املكونة من هذه القبائلُّ ،
الفتح ،وابلتَّال كثرة األحياء َّ
ُّ
ونستدل أيضا على دقَّة التَّنظيم الَّذي وافق
يهم أفرادها،
استقلَلا اخلاص ،لتداول شؤوْنا وما ُّ

القبلي( ،)3وقد كانت هذه القبائل تبين يف وسطها
عليه عمرو بن العاص يف هذا التَّقسيم
ِّ
مساجدها ،فقد ذكر ابن ظهرية يف كتابه :الفضائل الباهرة يف حماسن مصر والقاهرة نقلا عن
ابن زولق ما ذكره عن املساجد األوىل يف الفسطاط ،ذكر يف َّأوَلا مسجد عمرو بن العاص
الصحابة سوى ما
مثَّ عددا من املساجد املنسوبة ألفراد( ،)4وقال بعدها :ومبصر من مساجد َّ
ٍ
ٍ
وثلثة وثلثني مسجدا ،وقد َّ
أعد
مسجد،
ذكرن مساجد بنوها حني الفتح عدَّهتا حنو مئيت
ترتيبها تبعا لعشائرها(.)5
()1

عمرو بن العاص القائد و ِّ
السياسي ،ص (.)137

()2

أهل الفسطاط ،د .صاحل أَحد العلي ص (.)38

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

اتريخ الدَّعوة ِّ
اإلسلميَّة ،د .مجيل املصري ص (.)339

()5

اتريخ الدَّعوة ِّ
اإلسلميَّة ،ص (.)340
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هذا وقد وفق عمرو بن العاص ابختياره املكان؛ إِّذ يسهل منه التصال حباضرة اخللفة،
فضلا عن كونه وسطا بني مشال البلد وجنوهبا ،وقريبا من النِّيل(.)1
 مدينة سرت بليبيا:بعد أن أصبحت برقة قاعد اة ِّ
لإلسلم غريب مصر ،انطلق منها عمرو بن العاص ،وجنده

إِّىل طرابلس ،فبدأ مبدينة سرت بني برقة ،وطرابلس ،فاستوىل عليها ،و َّاختذها املسلمون قاعدةا
لقوات املسلمني ،ومركزا لِّعُقبة بن نفع؛
للنطلق إِّىل الغرب منذ عام  22هـ ،وبقيت قاعدةا َّ
السودان(.)2
ف مهَّه لنشر اإلسلم يف الواحات القريبة من َّفزانَّ ،
وودان ،وزويلة ،و ُّ
صَر َ
الذي َ
 احلاميات املقامة يف املدن املفتوحة:أطلق عمر  -رضي هللا عنه  -اسم األجناد على احلاميات املقامة يف املدن املفتوحة يف
وخاصةا بلد الشام ،فكان فيها ثكنات ِّإلقامة اجلند ،ويف
مجيع اجلهات من البلد املفتوحة،
َّ

ِّ
يقل عن أربعة الف حصان بكامل معدَّاهتا ،وِّهيزاهتا
كل معسك ٍر حظرية للخيل فيها ما ل ُّ

كلُّها على أهبة الستعداد( ،)3حَّت إِّذا دعت احلاجة أمكن القيادة أن تدفع إِّىل ميادين
القتال يف ٍ
وقت قص ٍري أكثر من  36ألفا من الفرسان دفعةا واحد اة يف بلد الشَّام وحدها.

وقد ِّ
ٍ
خصصت مر ٍاع واسعة لتلك اخليول يف ِّ
حصان يوسم على فخذه
كل األجناد ،وكان كل
ميسم :جيش يف سبيل هللا ،تنفيذا لقوله تعاىل﴿ :وأ ِّ
َع ُّدوا ََلُم َّما استَطَعتُم ِّمن قُـ َّوةٍ َوِّمن ِّرَاب ِّط
َ
اخلي ِّل تُـرِّهبو َن بِِّّه عد َّو اَّللِّ وع ُد َّوُكم وآخ ِّر ِّ ِِّّ
وْنُم اَّلل يَـعلَم ُهم ﴾ [األنفال.]60 :
َ
ََ
َ
ُ
ين من ُدوْنم لَ تَـعلَ ُم َ ُ ُ ُ
َ َ َ
()1

البداية والنِّهاية ( ،)138/7اتريخ الدَّعوة ،ص (.)341

()2

تاريخ َّ
الدعوة ،ص (.)341

()3

اقتصادَيت احلرب يف ِّ
اإلسلم ،ص (.)250

339

ومن هذه احلاميات يف بلد الشَّام:
الرتتيب ،هم :يزيد بن أيب
 جند دمشق :وتولها يف عهد عمر بن اخلطَّاب ثلثة على َّسفيان ،فسويد بن كلثوم ،فمعاوية بن أيب سفيان.
الصامت ،فعياض بن
 جند َحص :وقد تولها أبو عبيدة عامر بن اجلراح ،فعبادة بن َّغنم ،فسعيد بن عامر بن حذمي ،مث عمري بن سعد ،فعبد هللا بن قرط.
 جند قنَّسرين :وتولها خالد بن الوليد ،فعمري بن سعد. جند فلسطني :وتولها يزيد بن أيب سفيان فعلقمة بن جمزز. جند األردن :مركزها طربية وتولها شرحبيل بن حسنة ،فيزيد بن أيب سفيان ،فمعاوية،وقد َّ
توىل معاوية جند دمشق ،واألردن بعدوفاة يزيد يف طاعون عمواس( .)1هذا وقد دفعت
الصحابة ،وعلماء التَّابعني إِّىل الرحتال إِّىل هذه
الرغبة يف اجلهاد ابتغاء مرضاة هللا كثريا من َّ
َّ

سمى الثُّغور ،واألمصار ،لنشر الدَّعوة ،واجلهاد يف سبيل هللا ،وتعليمهم القران،
املدن الَّيت تُ َّ
املنورة ،والبصرة ،والكوفة ،ودمشق ،والفسطاط ،مناطق جذب
وقد أصبحت كلٌّ من املدينة َّ

حتول النَّاس إِّليها طلبا للعلم ،واجلهاد ،أو برغبة التَّسجيل يف ديوان اجليش ،واحلصول
سكانيَّة َّ
على األعطيات ،أو برغبة التجارة ،واحرتاف املهن األخرىُ ،مَّا جعل هذه األمصار منار ٍ
ات

شَّت العلوم ،واملعارف ،وَّنت فيها خمتلف احلرف ،و ِّ
الصناعات(.)2
حضاريةا ،ازدهرت فيها َّ
()1

فن احلكم ( ،)68البداية والنِّهاية ( ،)98/7اتريخ الطَّربي (.)75/5
ُّ

()2

الودك :الدَّسم ،والدُّهن .وصفحة الشَّيء :وجهه ،وجانبه.
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الرمادة):
اثنياا :األزمة القتصاديَّة (عام َّ
الدولة ِّ
تعرضت َّ
السنَّة جارية
َّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -للبتلء ،وهذه ُّ

األمة ِّ
اإلسلميَّة أمة من األمم ،فسنَّة هللا فيها
يف األمم ،والدُّول ،والشُّعوب ،واجملتمعات ،و َّ
الرمادة ،وطاعون
جارية ل تتبدَّل ،ول َّ
تتغري ،ومن أعظم البتلءات يف عهد عمر عام َّ
الصفحات ِّ
لتحدثنا عن تعامل عمر مع هذه األزمات ،وكيف دفعها بسنَّة
عمواس ،ونرتك َّ

َّضرع ،والدُّعاء إِّىل ِّ
رب العباد ،ففي سنة  18هـ أصاب النَّاس يف
األخذ ابألسباب ،والت ُّ
حَّت جعلت الوحوش أتوي إِّىل ِّ
اجلزيرة جماعة شديدة ،وجدب ،وقحط ،و َّ
اإلنس،
اشتد اجلوع َّ

وحَّت جعل الرجل يذبح الشَّاة فيعافها من قبحها ،وماتت املواشي جوعاِّ ،
ومسي هذا العام
َّ
ألن ِّ
الرمادة؛ َّ
وعزت اللُّقمة .وهرع الناس
كالرماد ،واشتد القحطَّ ،
الريح كانت تسفي تراابا َّ
عام َّ

من أعماق البادية إِّىل املدينة ،يقيمون فيها ،أو قريب ا منها ،ويلتمسون لدى أمري املؤمنني حلًّ،
وحتملا لتبعاته( ،)1وميكن للباحث أن
فكان الفاروق أكثر النَّاس إِّحساسا هبذا البلءُّ ،
يلحظ اخلطوات الَّيت سار عليها عمر يف التَّعامل مع هذه األزمة كاليت:
 -1ضرب من نفسه للنَّاس قدواة:
الرمادة خبب ٍز مفتوت بسمن ،فدعا رجلا بدوَيا ليأكل
جيء لعمر بن اخلطاب يف عام َّ

معه ،فجعل البدوي يتبع ابللقمة الودك يف جانب الصفحة( ،)2فقال له عمر :كأنَّك مقفر
من الودك ،فقال البدوي :أجل ،ما أكلت مسنا ،ول زيتا ،ول رأيت اكلا له منذ كذا ،وكذا
()1

أغليت هبما :اشرتيتهما بسع ٍر ٍ
غال.

()2

اتريخ الطَّربي (.)78/5
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الرواة مجيعاَّ :
أن
إِّىل اليوم ،فحلف عمر ل يذوق حلما ،ول مسنا َّ
حَّت حييا النَّاس ! ولقد أمجع ُّ
السوق عكةُ مس ٍن،
عمر كان صارما يف الوفاء هبذا القسم ،ومن ذلك ،أنَّه ملَّا قدمت إِّىل ُّ
ووطب من لب ،فاشرتاها غلم لعمر أبربعني درمه ا ،مثَّ أتى عمر فقالَ :ي أمري املؤمنني ! قد

بَّ ،
السوق وطب من ل ٍ
وعكة من مس ٍن ابتعتهما أبربعني
َّ
أبر هللا ميينك ،وعظَّم أجرك ،وقدم ُّ
درمها ،فقال عمر :أغليت( )1فتصدَّق هبماِّ ،فإِّين أكره أن اكل إِّسرافاا ! مثَّ أردف قائلا :كيف
ٍ
كلمات مضيئة ،يوضح
مسهم()2؟! فهذه مجلة واحدة يف
يعنيين شأن َّ
الرعية إِّذا مل ميسين ما َّ

فيها الفاروق مبدأا من أروع املبادئ الكربى الَّيت ميكن أن تعرفها ِّ
اإلنسانيَّة يف ِّ
فن احلكم
مسهم»(.)3
«كيف يعنيين شأن َّ
ميسين ما َّ
الرعيَّة إِّذا مل َّ
تغري لونه  -رضي هللا عنه  -فعن عياض بن خليفة،
حَّت َّ
الرمادة َّ
وقد أتثَّر عمر يف عام َّ

السمن ،واللَّب،
قال :رأيت عمر عام َّ
الرمادة ،وهو أسود اللون ،ولقد كان رجلا عربيا أيكل َّ
غري لونه ،وجاع ،فأكثر(.)4
حَّت َّ
الزيت َّ
حرمهما ،فأكل َّ
َّ
فلما أحمل النَّاس َّ
الرمادة لظننَّاَّ :
أن عمر ميوت
وعن أسلم قال :كنَّا نقول :لو مل يرفع هللا تعاىل احملل عام َّ
()6
()5
الرمادة ،إِّذا
مه ا أبمر املسلمني  ،وكان  -رضي هللا عنه  -يصوم الدَّهر  ،فكان عام َّ
األَيم جزورا ،فأطعمها النَّاس ،وغرفوا له
أمسى ،أيت خببز قد ثرد َّ
ابلزيت ،إِّىل أن حنر يوما من َّ

سنام ،ومن ٍ
طيِّبها ،فأيت بهِّ ،فإذا قدر من ٍ
أىن هذا ؟ قالواَ :ي أمري املؤمنني ! من
كبد ،فقالَّ :
()1

فن احلكم ص (.)71
ُّ

()2

الطَّبقات (.)314/3

()3

الصواب (.)363/1
الطَّبقات ( ،)315/3حمض َّ

()4

الصواب (.)362/1
حمض َّ

()5

الكراديس :مجع الكردوس؛ وهو :كل عظ ٍم ٍ
اتم ضخم ،وكل عظمني التقيا يف مفصل (ج) كراديس.

()6

وحج مع عمر يف خلفة أيب بكر.
حاجب عمر ،أدرك اجلاهليةَّ ،
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اجلزور الَّيت حنرن اليوم .قال :بخ ،بخ بئس الوال أن إِّن أكلت طيِّبها ،وأطعمت النَّاس
الصحفة ،هات لنا غري هذا الطَّعام ،فأيت خبب ٍز ،وز ٍ
يت ،فجعل يكسر
كراديسها( ،)1ارفع هذه َّ
حَّت أتيت هبا أهل بيت
ابلزيت ،مثَّ قال :وحيك َي يرفأ( !)2اَحل هذه اجلفنة َّ
بيده ،ويثرد ذلك َّ
يثمغ(ِّ ،)3فإِّين مل اهتم منذ ثلثة أَيم ،وأحسبهم مقفرين ،فضعها بني أيديهم(.)4
فن احلكم يف ِّ
الرعية على نفسه ،فيأكلون خريا
هذا هو الفاروق وهذا هو ُّ
اإلسلم يؤثر َّ
ُمَّا أيكل ،وهو الَّذي حيمل من أعباء احلكم واحلياة أضعاف ما حيملون ،ويعاين من ذلك
أضعاف ما يعانون ،وهو يف ذلك ل يضع القيود على نفسه وحدها ،بل يسري هبا ليقيِّد أفراد
أسرته ،فهم أيضا جيب أن يعانوا أكثر ُمَّا يعاين النَّاس ،وقد نظر ذات ٍ
الرمادة،
يوم يف عام َّ
فرأى بطيخة يف يد و ٍ
بخ َي بن أمري املؤمنني ! أتكل
بخٍ ،
لد من أولده ،فقال له على الفورٍ :

ب هارابا يبكي ،ومل يسكت عمر إِّل بعد أن سأل عن
الفاكهة ،و َّأمة حممد هزىل ؟ فخرج َّ
الص ُّ

أن ابنه اشرتاها ٍ
ذلك ،وعلمَّ :
بكف من نوى(.)5

وجل ميلك عليه شعاب نفسه ،فلم يرتك
لقد كان إِّحساسه مبسؤوليَّة احلكم أمام هللا َّ
عز َّ
وسيلةا يف ِّ
الصلة،
الدين ،والدُّنيا يواجه هبا اجلدب ،وانقطاع املطر إِّل جلأ إِّليها ،فكان دائم َّ

دائم الستغفار ،دائم احلرص على توفري األقوات للمسلمنيِّ ،
يفكر يف رعيَّتهَ ،من زحف منهم
إِّىل املدينةَ ،وَمن بقي منهم يف البادية ،ويواجه العبء كلَّه يف كفاءةٍ ،واقتدا ٍر ..مثَّ بعد ذلك
حَّت قال َمن أحاط به يف تلك األزمة :لو مل يرفع
قسوة على النَّفس ما أروعها من قسوة ! َّ
()1

موضع ٍ
مال لعمر وقفه بالمدينة.

()2

َّ
الطبقات (َّ ،)312/3
الشيخان من رواية البالذري ص (.)294

()3

َّ
الصواب (.)363/1
الطبقات ( ،)315/3محض َّ

()4

المحل :انقطاع المطر ،ويبس األرض.

()5

فن الحكم ص (َّ ،)71
ُّ
الطبقات (.)315/3
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( )1
الرمادة لظننَّاَّ :
أن عمر ميوت مه ا أبمر املسلمني(.)2
هللا احملل عام َّ

الرمادة:
 -2معسكرات اللجئني عام َّ
كل ٍ
الرمادة جاءت العرب من ِّ
نحية ،فقدموا املدينة ،فكان
عن أسلم ،قال :ملَّا كان عام َّ
عمر قد أمر رجالا يقومون مبصاحلهم ،فسمعته يقول ليلةا :أحصوا َمن يتعشَّى عندن.
رجل ،وأحصوا ِّ
فأحصوهم من القابلة ،فوجدوهم سبعة الف ٍ
الرجال املرضى ،والعيالت
فكانوا أربعني ألف ا.
مثَّ بعد ٍ
أَيم بلغ ِّ
فلما
الرجال ،والعيال ستِّني ألفا ،فما برحوا َّ
السماءَّ ،
حَّت أرسل هللا َّ
مطرت؛ رأيت عمر قد وَّكل هبم من خيرجوْنم إِّىل البادية ،ويعطوْنم قواتا وَحلنا إِّىل ابديتهم،

السحر
وكان قد وقع فيهم املوت فأراه مات ثلثاهم ،وكانت قدور عمر تقوم إِّليها َّ
العمال من َّ
يعملون الكركور ،ويعملون العصائد( ،)3وهنا نرى الفاروق رضي هللا عنه ِّ
يقسم وظائف العمل

ٍ
موظف عاملا ابلعمل الَّذي كلَّفه
كل
على العاملني ،وينشأى َّ
مؤسسة اللجئني حبيث يكون ُّ
عمل اخر ٍ
به دون تقص ٍري فيه ،ول يتجاوز إِّىل ٍ
عني أمراء على نواحي
مسند إِّىل غريه( ،)4فقد َّ
لتفقد أحوال النَّاس الَّذين اجتمعوا حوَلا طلبا ِّ
املدينة ُّ
للرزق لشدَّة ما أصاهبم من القحط،
واجلوع ،فكانوا يشرفون على تقسيم الطَّعام ،و ِّ
اإلدام على النَّاس ،وإِّذا أمسوا؛ اجتمعوا عنده،

بكل ما كانوا فيه ،وهو ِّ
فيخربونه ِّ
يوجههم(.)5
()1

تاريخ َّ
الذهبي ص (.)274

()2

الكفاءة ِّ
اإلداريَّة ،د .عبد هللا القادري ص (.)107

()3

السابق نفسه ،ص (.)115
المصدر َّ

()4

المدينة َّ
النبويَّة فجر اإلسالم (.)38 ،37/2

()5

َّ
السمن أصغر من القربة.
العكة :انية َّ
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املؤسسات القتصاديَّة الَّيت كانت
وكان عمر يطعم األعراب من دار الدَّقيق ،وهي من َّ
أَيم عمر ِّ
الزبيب من خمزون الدَّار
السويق ،والتَّمر و َّ
توزع على الوافدين على املدينة ،الدَّقيق و َّ
توسعت دار الدَّقيق لتصبح قادرةا على
قبل أن أييت املدد من مصر ،والشَّام ،والعراق ،وقد َّ
إِّطعام عشرات األلوف الَّذين وفدوا على املدينة مدَّة تسعة أشهر قبل أن حييا النَّاس
ابملطر(.)1
وهذا ُّ
مؤسسات َّ
الدولة سواء كانت ماليَّةا ،أو غريها،
يدل على عقليَّة عمر يف تطوير َّ
وكان رضي هللا عنه يعمل بنفسه يف تلك املعسكرات .قال أبو هريرة :يرحم هللا ابن حنتمة !
وعكة ز ٍ
الرمادة وإِّنَّه ليحمل على ظهره جرابنيَّ ،
يت()2يف يده ،وإِّنه ليعتقب
لقد رأيته عام َّ
فلما راين قال :من أين َي أاب هريرة ؟! قلت :قريب ا .قال :فأخذت
(أي يتناوب) هو وأسلمَّ ،
حَّت انتهينا إِّىل ضرار ِّفإذا ِّصرم (مجاعة) حنو من عشرين بيتاا من
أعقبه (أعاونه) فحملناه؛ َّ

حمارب ،فقال عمر :ما أقدمكم ؟ قالوا :اجلهد .قال :وأخرجوا لنا جلد ٍ
ميتة مشويٍَّة كانوا
ورمة العظام مسحوقةا كانوا ُّ
يسفوْنا .قال :فرأيت عمر طرح رداءه ،مث نزل يطبخ
أيكلوْناَّ ،
حَّت
حَّت شبعوا ،مثَّ أرسل أسلم إِّىل املدينة ،فجاء أببعرة ،فحملهم عليهاَّ ،
َلم ،ويطعمهم َّ

حَّت رفع هللا ذلك(.)3
أنزَلم اجلبانة ،مثَّ كساهم ،مثَّ مل يزل خيتلف إِّليهم ،وإِّىل غريهم؛ َّ

حَّت يكون
وكان رضي هللا عنه يصلِّي ابلنَّاس العشاء مثَّ خيرج إِّىل بيته ،فل يزال يصلِّي َّ
اخر الليل مثَّ خيرج فيأيت األنقاب ،فيطوف عليها ،وقد ذكر عبد هللا بن عمر أبنَّه قال :وإِِّّين

حممد على يدي ! ويقول :اللَ ُه َّم
السحر ،وهو يقول :اللَ ُه َّم ل ِّعل هلك َّأم ِّة َّ
ألمسعه ليلةا يف َّ
()1

الرياض َّ
أخبار عمر ص ( ،)111نقالً عن ِّ
النضرة.

()2

السابق نفسه ص (.)111
المصدر َّ

()3

أخبار عمر ص ( ،)112ابن الجوزي ص (.)61
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ابلسنني ،وارفع عنا البلء ! ِّ
ل هتلكنا ِّ
يردد هذه الكلمات(.)1
وقال مالك بن ٍ
الرمادة قدم على عمر قومي وهم مئة
أوس (من بين نصر) :ملا كان عام َّ

بيت فنزلوا اجلبَّانة ،فكان يطعم النَّاس من جاءه ،ومن مل أيت؛ أرسل إِّليه الدَّقيق ،والتَّمر،
يتعهد مرضاهم،
واألدم إِّىل منزله ،فكان يرسل إِّىل قومي مبا يصلحهم شهرا بشهر؛ وكان َّ
حَّت أكلوا الثَّفل ،وكان عمر  -رضي
وأكفان من مات منهم .ولقد رأيت املوت وقع فيهم َّ
فلما أحيوا؛ قال:
هللا عنه  -أييت بنفسه ،فيصلِّي عليهم ،لقد رأيته صلَّى على عشرةٍ مجيع اَّ ،
اخرجوا من القرية إِّىل ما كنتم اعتدمت من ِّ
حَّت حلقوا
الربيَّة ،فجعل حيمل الضَّعيف منهم َّ

ببلدهم(.)2
وعن حزم بن ٍ
مر على امرأةٍ،
الرمادة َّ
هشام عن أبيه ،قال :رأيت عمر بن اخلطَّاب عام َّ
وهي تعصد عصيد اة َلا ،فقال :ليس هكذا تعصدين .مثَّ أخذ املسوط (ما خيلط به كامللعقة)

تذرن إِّ
فقال :هكذا فأراها ،وكان يقول :ل َّ
حداكن الدَّقيق َّ
حَّت يسخن املاء بل ُّ
َّ
تذره قليلا
يتفرد (أي :جيتمع ،ويركب بعضه بعضا).
قليلا ،وتسوطه مبسوطهاِّ ،فإنَّه أربع له ،وأحرى أل َّ
حَّت
الرمادة َّ
وحدَّثت بعض نساء عمر  -رضي هللا عنه  -فقالت :ما قرب عمر امرأ اة زمن َّ
أحيا النَّاس(.)3
وعن ٍ
الزيت ،وكان قد
الرمادة ،وكان أيكل َّ
أنس قال :تقرقر بطن عمر بن اخلطَّاب عام َّ

حَّت حييا
السمن ،فنقر بطنه أبصبعيه ،وقال :تقرقر إِّنَّه ليس لك عندن غريه َّ
َّ
حرم على نفسه َّ
()1

السابق نفسه ص (.)116
المصدر َّ

()2

الحلية (.)48/1

()3

أخبار عمر ،ص (.)115
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النَّاس(.)1
 -3الستعانة أبهل األمصار:
عماله على البلد الغنيَّة يستغيثهم ،فأرسل إِّىل
وأسرع عمر  -رضي هللا عنه  -فكتب إِّىل َّ

عمرو بن العاص عامله على مصر :من عبد هللا عمر بن اخلطَّاب أمري املؤمنني إِّىل العاصي
بن العاص ،سلم عليكَّ ،أما بعد :أفرتاين هالكا َوَمن قِّبَلي ،وتعيش أنت منعما َوَمن قِّبَـلَك ؟
فواغواثه ! واغواثه ! فكتب إِّليه عمرو بن العاص :لعبد هللا أمري املؤمنني من عمرو بن العاص
الريث
فالريث َّ
سلم عليكِّ ،فإِّين أَحد هللا إِّليك الَّذي ل إِّله إِّل هوَّ ،أما بعد :أاتك الغوثَّ ،
ألبعثن بِّعِّ ٍري (عري :بكسر العني :قافلة) َّأوَلا عندك ،واخرها عندي ،مع ِّأين أرجو أن أجد
!
َّ
سبيلا أن أَحل يف البحر( ،)2فبعث يف الرب أبلف بع ٍري حتمل الدَّقيق ،وبعث يف البحر بعشرين
سفينة حتمل الدَّقيق ،والدُّهن ،وبعث إِّليه خبمسة الف ٍ
كساء(.)3

كل ٍ
وكتب عمر إِّىل ِّ
عماله على الشَّام :ابعث إِّلينا من الطَّعام مبا يصلح َمن
عامل من َّ
()4
عماله على العراق ،وفارس مبثل
قِّبَلناِّ ،فإ َّْنم قد هلكوا ،إِّل أن يرَحهم هللا  .وكتب إِّىل َّ

ذلك .فكلُّهم أرسلوا إِّليه(.)5

اجلراح يف أربعة الف ر ٍ
ربيَّ :
احلة من
وذكر الطَّ ُّ
أن َّأول َمن قدم عليه أبو عبيدة بن َّ
ٍ
فلما رجع إِّليه؛ أمر له أبربعة الف درهم ،فقال :ل
طعام ،فوله قسمتها فيمن حول املدينةَّ ،
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

الفاروق عمر ،ص (.)262

()3

السابق نفسه ،ص (.)263
المصدر َّ

()4
()5

تاريخ َّ
الطبري (.)80/5

الفاروق عمر ،ص (.)262
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ِّ
علي الدُّنيا ،فقال:
حاجة ل فيها َي أمري املؤمنني ! إََِّّّنا أردت هللا ،وما قبَـلَهُ ،فل تدخل َّ
خذها ،فل أبس بذلك إِّذا مل تطلبه ،فأىب ،فقال :خذها فإِِّّين قد وليت لرسول هللا(ﷺ) مثل
قلت ل ،فأعطاين .فقبل أبو عبيدة ،وانصرف
فقلت له كما َ
قلت لكُ ،
هذا ،فقال ل مثل ما ُ

عماله ،وتتابع النَّاس( )1وبعث معاوية بن أيب سفيان ثلثة الف بع ٍري حتمل طعاما،
مع َّ
الزاد على أهل
ووصلت من العراق ألف بعري حتمل دقيقا( ،)2وشرع عمر يف توزيع هذا َّ
املدينة ،ومن لذوا هبا من األعراب ،وسري منه إِّىل البادية ،وأمر بتوزيعه على أحياء العرب
الرمادة  -وقد َحَّل قافلةا من ِّ
اإلبل ابلدَّقيق
مجيعا ،قال ُّ
الزبري بن َّ
العوام :قال ل عمر يف عام َّ
الزيت لنجدة أهل البادية  :-اخرج يف َّأول هذه العري ،فاستقبل هبا جندا ،فاَحل
والشَّحم و َّ
لكل أهل ٍ
كل ٍ
لَ ،وَمن مل تستطع َحله ،فمر ِّ
ل أهل ِّ
بيت ببع ٍري
بيت ما قدرت أن حتملهم إِّ َّ
إِّ َّ
مبا عليه من املتاع ،ومرهم فليلبسوا كساءين ،واحدا ِّ
للصيف ،ولينحروا البعري،
للشتاء ،والخر َّ
ُ
فليحفظوا شحمه ،و ِّ
حَّت
ليقددوا حلمه ..مثَّ ليأخذوا شحما ،ودقيقا ،فيطبخوه ،وأيكلوا َّ
أيتيهم هللا برزقه( ،)3وجعل عمر يرسل إِّىل النَّاس مؤونة شه ٍر بشه ٍرُ ،مَّا يصله من األمصار

من الطَّعام ،والكساء.
استمرت القدور العمريَّة الضَّخمة ،يقوم عليها عمال مهرة ،يطبخون من بعد الفجر ،مثَّ
و َّ
ِّ
يوزعون الطَّعام على النَّاس ،وأعلن عمر :إِّن يرفع هللا اجلدب؛ فسأجعل مع أهل ِّ
كل بيت

كل ٍ
مثلهم ،وسنطعم ما وجدن أن نطعمهمِّ ،فإن أعوزن؛ جعلنا مع أهل ِّ
بيت ُمَّن جيد عدَّهتم
ُمَّن ل جيد ،إِّىل أن أييت هللا ابحليا (املطر) (.)4
()1
()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
السابق نفسه ،ص (.)263
المصدر َّ

()3

ِّ
السياسة َّ
الصواب (.)364/1
الشرعية ،دِّ .إسماعيل بدوي ص ( ،)403محض َّ

()4

أخبار عمر ،ص(.)110
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وقد جاء يف رو ٍ
كل جائ ٍع على بيت من بيوت
اية قوله :لو امتدَّت اجملاعة؛ لوزعت َّ
املسلمنيِّ ،فإ َّن الناس ل يهلكون على أنصاف بطوْنم(.)1
وكان الفاروق يقوم بتوزيع الطَّعام ،والزاد على كث ٍري من القبائل يف أماكنهم من خلل

ٍ
جلان َّ
شكلها ،فعندما وصلت إِّبل عمرو بن العاص إِّىل أَفواه الشَّام؛ أرسل عمر َمن يشرف

على توزيعها مع دخوَلا جزيرة العرب ،فعدلوا هبا ميينا ،ومشالا ينحرون اجلزر ،ويطعمون
الدَّقيق ،ويكسون العباء ،وبعث الفاروق رجلا ابلطَّعام الَّذي أرسله عمرو من مصر يف
البحر ،فحمله إِّىل أهل هتامة يُطعمونه(.)2

 - 4الستغاثة ابهلل ،وصلة الستسقاء:
الرمادة ،فقال :أيُّها الناس !
عن سليمان بن يسا ٍر ،قال :خطب عمر النَّاس يف زمان َّ
اتَّقوا هللا يف أنفسكم ،وفيما غاب عن النَّاس من أمركم ،فقد ابتليت بكم ،وابتليتم يب ،فما
فهلموا؛ فلندعُ هللا
وعمتكمُّ ،
علي دونكم ،أو عليكم دوين ،أو قد عمتينَّ ،
أدري َّ
السخطة َّ
يصلح قلوبنا ،وأن يرَحنا ،وأن يرفع عنا املحل ،فرئي عمر ٍ
يومئذ رافعا يديه ،يدعو هللا ،ودعا
َ َ
للنَّاس ،وبكى ،وبكى النَّاس مليا ،مث نزل( .)3وعن أسلم قال :مسعت عمر يقول :أيُّها النَّاس!
عمتنا مجيعا ،فأعتبوا ربكم ،وانزعوا ،وتوبوا إِّىل ربِّكم وأحدثوا
إِِّّين أخشى أن تكون سخطة َّ
خريا(.)4
وعن عبد هللا بن ساعدة ،قال :رأيت عمر إِّذا صلى املغرب؛ ندى أيُّها النَّاس! استغفروا
()1

َّ
الطبقات (َّ ،)322/3
الشيخان من رواية البالذري ،ص(.)323

()2

َّ
الطبقات ( ،)322/3أخبار عمر ،ص(.)116

()3

َّ
الشيخان من رواية البالذري ،ص(.)319

()4

السماء لمجاديحها.
السماء :أنواؤها ،ويقال :أرسلت َّ
مجاديح َّ
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ربكم ،مثَّ توبوا إليه ،وسلوه من فضله ،واستسقوا سقيا ٍ
رَحة ،ل سقيا عذاب .فلم يزل
َّعب :أ َّ
َن عمر  -رضي هللا تعاىل عنه  -خرج
كذلك؛ حَّت َّفرج هللا( )1ذلك .وعن الش ِّ
ت استَـغ ِّفُروا َربَّ ُكم إِّنَّهُ َكا َن َغ َّف اارا 
يستسقي فقام على املنرب ،فقرأ هذه اآلَيت ﴿فَـ ُقل ُ
الس َماءَ َعلَي ُكم ِّمد َر اارا﴾ [نوح ،]11 - 10 :ويقول :استغفروا ربكم ،مثَّ توبوا إِّليه .مثَّ نزل.
يـُرِّس ِّل َّ

()2
السماء الَّيت ينزل هبا
فقيل له :ما مينعك من أن تستسقي؟ فقال :طلبت املطر مبجاديح
َّ
()3
يستسقي ،وخير َج ابلنَّاس ،كتب إِّىل عماله أن خيرجوا يوم
أن
على
عمر
أمجع
ا
مل
و
،
املطر
َ
كذا ،وأن يتضرعوا إىل رِّهبم ،ويطلبوا أن يرفع هذا املحل()4عنهم ،وخرج عمر لذلك اليوم،
َ
ِّ
صلى ،فخطب الناس فتضرع ،وجعل النساء
وعليه ُ
برد رسول هللا(ﷺ) ،حَّت انتهى إىل املُ َ
وحول
ُّ
يلحون ،فما كان أكثر دعائه إِّل استغفار؛ حَّت إذا قرب أن ينصرف؛ رفع يديه مداَّ ،

رداءه ،فجعل اليمني على اليسار ،مثَّ اليسار على اليمني ،مثَّ َّ
يلح يف الدُّعاء،
مد يديه ،وجعل ُّ
ويبكي بكاءا طويلا حَّت اخضلت حليته(.)5
البخاري عن ٍ
ِّ
أنسَّ :
أن عمر بن اخلطاب كان إِّذا قحطوا؛ استسقى
وقد جاء يف صحيح
ابلعبَّاس بن عبد املطلب فقال :اللَّ ُه َّم إِّ َّن كنا نتوسل إِّليك بنبينا(ﷺ) ،فتسقينا( ،)6وإِّ َّن نتوسل

إِّليك ِّ
بعم نبيِّنا فاسقنا ! قال :فيُسقون( ،)7ورويَّ :
الرمادة قال يف
أن عمر ملَّا استسقى عام َّ
نتقرب
اخر كلمه :اللَّ ُه َّم إِِّّين قد عجزت ،وما عندك أوسع َلم ! مثَّ أخذ بيد العبَّاس ،فقالَّ :
()1

َّ
الشيخان من رواية البالذري ،ص(.)320

()2

الم ْحل :انقطاع المطر ،ويبس األرض.
َ
َّ
الطبقات ( ،)321 ،320/3تاريخ المدينة المنورة ،ابن شبَّة (.)742/2

()4
()5

لتوسل به عمر ،ولما احتاج ِّ
لعمه العباس ليدعو له.
توسل به ميتاً؛ َّ
فتسقينا :أي بدعائه حياً ،ولو كان ُي َّ

البخارُّي رقم (.)1010

()6

الفاروق عمر بن الخطاب ،محمد رضا ،ص(.)217

()7

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

350

إِّليك ِّ
احلقَ ﴿ :وأ ََّما اجلِّ َد ُار فَ َكا َن
بعم نبيِّك ،وبقيَّة اابئه ،وكبار رجالهِّ ،فإنَّك تقول ،وقولك ُّ
ومها ص ِّ
ِّ ِّ
ني يَتِّيم ِّ
لِّغُلََم ِّ
احلاا﴾ [الكهف ]82 :فحفظتهما
ني ِّيف ال َمدينَة َوَكا َن َحتتَهُ َكنـز ََلَُما َوَكا َن أَبُ َُ َ
َ
لصلح أبيهما؛ فاحفظ اللَّه َّم نبيَّك يف ِّ
عمه ! فقال العبَّاس؛ وعيناه تنضحان :اللَّ ُه َّم إِّنَّه ل
ُ
ينزل بلء إِّل ٍ
توجه يب القوم إِّليك ملكاين من نبيِّك(ﷺ)
بذنب ،ول يكشف إِّل بتوبة ،وقد َّ
وهذه أيدينا مبسوطة إِّليك ُّ
ابلذنوب ،ونواصينا ابلتَّوبة ،فاسقنا الغيث ،ول ِّعلنا من القانطني
ٍ
مضيعة ،فقد
الراعي ل هتمل الضَّالة ،ول تدع الكسري بدار
َي أرحم الراَحني ! اللَّ ُه َّم أنت َّ
الصغري ،وفرق الكبري ،وارتفعت الشَّكوى ،وأنت تعلم ِّ
السَّر ،وأخفى ! اللَّ ُه َّم أغثهم
ضرع َّ
بغياثك قبل أن يقنطوا ،فيهلكواِّ ،فإنَّه ل ييأس من َرو ِّحك إِّل القوم الكافرون( !)1فنشأت
ٍ
ودرت
طريرة من
سحاب ،فقال الناس :ترون ،مثَّ التأمت ،ومشت فيها ريح ،مثَّ هدأتَّ ،
فوهللا ما نزحوا حَّت اعتنقوا اجلدار ،وقلصوا املآزر ،فطفق النَّاس ابلعبَّاس يقولون :هنيئا لك َي
سقي احلرمني! فقال الفضل بن العبَّاس بن عتبة بن أيب َلب:
ِّ
ِّ
بِّ َعم ـ ـ ـ ـ ــي َسـ ـ ـ ـ ـ ـ َقى هللاُ احلج ـ ـ ـ ـ ـ َـاز َوأَهلَ ـ ـ ـ ـ ــهُ
ب ر ِّ
ـاس يف اجل ـ ـ ـ ــد ِّ
تَـ َو َّج ـ ـ ـ ــهَ ِّابل َعب ـ ـ ـ ـ ِّ
اغب ـ ـ ـ ـ ـا
َ
وِّمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِّ
ـول هللا فين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تُراثُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
َُ
َ

َع ِّش ـ ـ ـ ـ ـ ـيَّةَ يَستَسـ ـ ـ ـ ـ ــقي بِّ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـيـبَتِّ ِّه عُ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
إِّلَيـ ـ ـ ـ ـ ِّـه فَمـ ـ ـ ـ ــا ر َام َحـ ـ ـ ـ ــَّت أَتـ ـ ـ ـ ــى ال َمطَـ ـ ـ ـ ـ ُـر
فَـه ـ ـ ــل فَـ ـ ـ ــو َق ه ـ ـ ــذا لِّلمف ـ ـ ـ ِّ
ـاخ ِّر ُمفتَ َخ ـ ـ ـ ُـر
َ
َ
ُ

وقال حسان بن ٍ
اثبت رضي هللا عنه:
َسـ ـ ـ ـ ـأ ََل ِّ
ـام َوقَ ـ ـ ـ ــد تَت ـ ـ ـ ــابَ َع َج ـ ـ ـ ــدبُنا
اإلم ـ ـ ـ ـ ُ
ـب َو ِّص ـ ـ ـ ـ ــن ِّو َوالِّـ ـ ـ ـ ـ ِّـدهِّ الَّـ ـ ـ ـ ــذي
َع ـ ـ ـ ـ ـ ِّـم النَّـ ـ ـ ـ ـ ِّ ِّ
()1

العبَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاس
ـام بِّغُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرةِّ َ
فَ ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقي الغَ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـذاك ُدو َن الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاس
ـب بِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َوِّر َ
ث النَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ َّ

الخالفة الرَّاشدة ،و َّ
الدولة األمويَّة ،د .يحيى اليحيى ،ص(.)302

351

ِّ
أَحيـ ـ ـ ــا ِّ
لد فَأَصـ ـ ـ ــبَ َحت
اإللـ ـ ـ ــهُ بِّـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـبِّ َ

ضـ ـ ـ ـ ـ َّـرةَ األَجنـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاب بَـعـ ـ ـ ـ ـ َـد اليَـ ـ ـ ـ ــاس
ُخم َ

ِّ ()1

وقد جاء يف رو ٍ
اية صفة ما دعا به العباس يف هذه الواقعة :اللَّ ُه َّم إِّنَّه مل ينزل بلء إِّل
بذنب ،ومل يكشف إِّل ٍ
ٍ
توجه القوم يب إِّليك ملكاين من نبيك ،وهذه أيدينا
بتوبة ،وقد َّ
ُ

ُّ
السماء مثل اجلبال حَّت أخصبت
ابلذنوب ،ونواصينا إِّليك ابلتَّوبة فاسقنا الغيث ! فأرخت َّ
األرض ،وعاش النَّاس(.)2
 - 5وقف إِّقامة ِّ
احلد عام اجملاعة:
َ ُ
وقد قام عمر  -رضي هللا عنه  -بوقف ِّ
الرمادة ،وهذا ليس تعطيلا
السرقة يف عام َّ
حد َّ
احلد مل تكن متوافرةا ،فأوقف تنفيذ ِّ
ألن شروط تنفيذ ِّ
َلذا ِّ
احلد ،كما يكتب البعض ،بل َّ
حد
السبب ،فالذي أيكل ما يكون ملك ا لغريه بسبب شدَّة اجلوع ،وعجزه عن
السرقة َلذا َّ
َّ
الرقيق الَّذين
السرقة ،وَلذا مل يقطع عمر يد َّ
احلصول على الطَّعام يكون غري خمتا ٍر ،فل يقصد َّ

أخذوا نقةا ،وذحبوها ،وأمر سيِّدهم حاطب بدفع مثن النَّاقة( ،)3وقد قال عمر رضي هللا عنه:

()4
السنة(.)6( )5
(ل يُقطع يف َعذ ٍق  ،ول عام َّ

وقد أتثَّرت املذاهب الفقهيَّة بفقه عمر  -رضي هللا عنه  -فقد جاء يف املغين :قال أَحد:

ل قطع يف اجملاعة ،يعينَّ :
أن احملتاج إِّذا سرق ما أيكله؛ فل قطع عليه؛ ألنه كاملضطر.
()1

الخالفة ،والخلفاء الرَّاشدون ،سالم البهنساوي ،ص(.)165

()2
()3

ألنه ما دام معلقاً في َّ
النخلة ،وال قطع فيه؛ َّ
الع ْذ ُقَّ :
الشجرة؛ فليس في حرز.
َ

السنة :الجدب ،المصباح المنير ،ص(.)292
َّ

()4

مصنف عبد الرزاق (.)242/10

()5

المغني البن قدامة (.)278/8

()6

أعالم الموقعين ( ،)11/3االجتهاد في الفقه ِّ
اإلسالمي ،ص(.)136
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السنة ،وقال :سألت أَحد عنه ،فقلت :تقول
وروى اجلوزجاينُّ عن عمر :أنَّه قال :ل قطع يف عام َّ
ٍ
وجماعة(.)1
به ؟ قال :إي لعمري ! ل أقطعه إِّذا َحلته احلاجة والنَّاس يف شدَّةٍ،

الشريعة ،فقد نظر عمر إِّىل جوهر املوضوع ،ومل يكتب
وهذا فهم
عمري عميق ملقاصد َّ
ٌّ
السرقة ،فوجد :أنَّه يف احلالتني اجلوع الَّذي يعترب من
السبب الدَّافع إِّىل َّ
ابلظَّواهر ،نظر إِّىل َّ
الضَّرورات الَّيت تبيح احملظورات ،كما ُّ
قصة غلمان حاطب :إِّنَّكم
يدل على ذلك قول عمر يف َّ

حل له(.)2
تستعملوْنم ،وِّيعوْنم ،حَّت إِّ َّن أحدهم لو أكل ما حرم عليه؛ َّ
 - 6أتخري دفع َّ
الزكاة يف عام الرمادة:

أوقف عمر  -رضي هللا عنه  -إِّلزام النَّاس َّ
الرمادة ،وملا انتهت اجملاعة ،وخصبت
ابلزكاة يف عام َّ
الرمادة ،أي اعتربها دين ا على القادرين حَّت َّ
يسد العجز لدى األفراد
األرض مجع الزكاة عن عام َّ
احملتاجني ،وليبقي يف بيت املال رصيدا بعد أن أنفقه كلَّه(.)3

ٍ
حاطب :أ َّ
أخر
الرَحن بن
َن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه َّ -
فعن حيىي بن عبد َّ
فلما كان قابل ،ورفع هللا ذلك اجلدب؛ أمرهم أن
َّ
السعاةَّ ،
الصدقة عام َّ
الرمادة ،فلم يبعث ُّ
ُخيرجوا؛ فأخذوا ِّعقالني( ،)4فأمرهم أن يقسموا عقالا ويقدموا عليه ٍ
بعقال ،أي :صدقة
ٍ
سنة(.)5

()1

الخالفة والخلفاء الرَّاشدون ،ص(.)166

()2

العقال :صدقة عام.

()3

َّ
الشيخان من رواية البالذري ،ص(.)324

()4

تاريخ القضاعي ص(.)294

()5

حمد كنعان ،ص(.)236
خالصة تاريخ ابن كمير ،م َّ
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اثلث ا :الطَّاعون:
يف العام الثامن عشر من اَلجرة( )1وقع شيء فظيع ِّ
مروع ،هو ما تذكره املصادر ابسم
(طاعون ِّع َمواس) وقد ِّمسي بطاعون ِّع َمواس نسبة إِّىل بلدةٍ صغرية ،يقال َلاِّ :ع َمواس ،وهي:
الرملة؛ َّ
ألْنا كان أول ما جنم الدَّاء هبا ،مثَّ انتشر يف الشَّام منها ،فنسب
بني القدس ،و َّ

إِّليها( ،)2وأفضل من ذكر صفة هذا الدَّاء على حسب علمي القاصر ابن حجر حيث قال
بعد أن ذكر األقوال يف الطاعون :فهذا ما بلغنا من كلم أهل اللُّغة ،وأهل الفقه ،واألطباء يف
تعريفه ،واحلاصلَّ :
أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدَّم ،أو انصباب الدَّم إِّىل عض ٍو
فيفسده ،و َّ
العامة الناشئة عن فساد اَلواء يسمى طاعونا بطريق
أن غري ذلك من األمراض َّ
اجملاز ،لشرتاكهما يف عموم املرض به ،أو كثرة املوت(.)3
صحة احلديث الن ِّ
َّبوي الَّذي
والغرض من هذا التَّفريق بني الوابء والطَّاعون التَّدليل على َّ
خيربَّ :
أن الطاعون ل يدخل املدينة النَّبويَّةَّ ،أما الوابء؛ فقد يدخلها ،وقد دخلها يف القرون
الَّيت خلت(.)4
وكان حصول الطَّاعون يف ذلك الوقت بعد املعارك الطَّاحنة بني املسلمني ،والروم ،وكثرة
ٍ
القتلىُّ ،
حلكمة أرادها(.)5
وتعفن اجلو ،وفساده بتلك اجلثث أمرا طبيعيا ،قدَّره هللا

()1

الفتح (.)180/10

()2

محمد شراب ،ص(.)220
أبو عبيدة عامر بن الجرَّاحَّ ،

()3

الراشدون َّ
للنجار ،ص(.)224
الخلفاء َّ

()4

السابق نفسه ،ص(.)223 ،222
المصدر َّ

()5

للنجار ،ص( ،)225تاريخ َّ
الراشدون َّ
الطبري (.)36/5
الخلفاء َّ
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 - 1رجوع عمر من َسرغ على حدود احلجاز والشَّام:
للمرة الثَّانية ،فخرج إِّليها،
ففي سنة 17هـ أراد عمر  -رضي هللا عنه  -أن يزور الشَّام َّ

ومعه املهاجرون ،واألنصار حَّت نزل بِّ َسرٍغ على حدود احلجاز والشَّام ،فلقيه أمراء األجناد،

فأخربوهَّ :
استقر
أن األرض سقيمة ،وكان الطَّاعون ابلشَّام ،فشاور عمر  -رضي هللا عنه  -و َّ
الرجوع(.)1
رأيه على ُّ
وبعد انصراف عمر  -رضي هللا عنه  -حصل الطَّاعون اجلارف املعروف بطاعون

ِّع َمواس وكانت شدَّته ابلشَّام ،فهلك به خلق كثري ،منهم :أبو عبيدة بن اجلراح ،وهو أمري
النَّاس ،ومعاذ بن جبل ،ويزيد بن أيب سفيان ،واحلارث بن هشام ،وقيل :استشهد ابلريموك،
وسهيل بن عمرو ،وعتبة بن سهيل ،وأشراف النَّاس ،ومل يرتفع عنهم الوابء إِّل بعد أن وليهم
عمرو بن العاص ،فخطب النَّاس ،وقال َلم :أيُّها الناس ! إِّ َّن هذا الوجع إِّذا وقع إَِّّنا يشتعل
اشتعال النَّار ،فتجنَّبوا منه يف اجلبال ،فخرج ،وخرج الناس ،فتفرقوا حَّت رفعه هللا عنهم ،فبلغ
عمر ما فعله عمرو ،فما كرهه(.)2
 - 2وفاة أيب عبيدة رضي هللا عنه:
ملا فشا الطَّاعون ،وبلغ ذلك عمر كتب إِّىل أيب عبيدة ليستخرجه منه :سلم عليكَّ ،أما

ل حاجة أشافهك فيها ،فعزمت عليك إِّذا نظرت يف كتايب هذا أل
بعدِّ :فإنَّه قد عرضت إِّ َّ

إل .فعرف أبو عبيدة :أنَّه إََِّّّنا أراد أن يستخرجه من الوابء إشفاقا
تضعه من يدك حَّت تقبل َّ

عليه ،وضنا به ،فقال :يغفر هللا ألمري املؤمنني ! مث كتب إليهَ :ي أمري املؤمنني ! إين قد عرفت
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)35/5

()2

تاريخ َّ
الذهبي ص(.)174
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ل ،وإين يف ٍ
جند من املسلمني ل أجد بنفسي رغبةا عنهم ،فلست أريد فراقهم حَّت
حاجتك إِّ َّ
يف ،وفيهم أمره ،وقضاه ،فحلِّلين من عزمتك َي أمري املؤمنني ! ودعين يف جندي.
يقضي هللا َّ
فلما قرأ عمر الكتاب؛ بكى ،فقال النَّاسَ :ي أمري املؤمنني ! أمات أبو عبيدة؟ قال :وكأن قد
َّ

قال ،مثَّ كتب إِّليه :سلم عليكَّ ،أما بعدِّ :فإنَّك أنزلت النَّاس أرضا عميقةا فارفعهم إِّىل ٍ
أرض
تفعة ٍ
مر ٍ
فلما أتى كتابه دعا أاب موسى ،فقالَ :ي أاب موسى ! إِّ َّن كتاب أمري املؤمنني قد
نزهةَّ .

جاءين مبا ترى فاخرج ،فارتَد للنَّاس منزلا حَّت أتَّبعك هبم .فرجع أبو موسى إِّىل منزله ،فوجد
زوجته قد أصيبت ،فرجع إِّليه فأخربه اخلرب ،فأمر ببعريهِّ ،
فلما وضع رجله يف غرزه؛
فرحل لهَّ ،
طُعِّن ،فقال :وهللا لقد أُصبت(.)1

لهم نصيبك
وعن عروة قال :إِّن وجع ِّع َمواس كان معاَف منه أبو عبيدة ،وأهله ،فقال :ال َّ
يف ال أيب عبيدة ! فخرجت منه بثرة ،فجعل ينظر إِّليها ،فقيل :إِّ َّْنا ليست ٍ
بشيء ،فقال :إِِّّين
ألرجو أن يبارك هللا فيها( .)2وقد قام قبل أن يصاب يف النَّاس خطيب ا ،فقال :أيها الناس ! إِّ َّن

الصاحلني قبلكم ،وإِّ َّن أاب عبيدة
حممد(ﷺ) ،وموت َّ
هذا الوجع رَحةُ ربِّكم ،ودعوة نبيِّكم َّ
يسأل هللا أن يقسم له منه حظَّه(.)3

ٍ
بوصية،
وملا طُعِّ َن  -رَحه هللا  -دعا املسلمني ،فدخلوا عليه ،فقال َلم :إِّين موصيكم
َّ
الصلة ،واتوا َّ
الزكاة ،وصوموا،
ِّفإن قبلتموها؛ مل تزالوا خب ٍري ما بقيتم ،وبعدمها هتلكون :أقيموا َّ
وحجوا واعتمروا ،وتواصلوا وحتابُّوا ،واصدقوا أمراءكم ،ول تغشُّوهم ،ول تلهكم
وتصدَّقواُّ ،
الدُّنياِّ ،فإ َّن أمرأا لو عُ ِّمر ألف حول ما كان له ٌّ
بد من أن يصري إِّىل مثل مصرعي هذا الَّذي
()1
()2
()3

تاريخ َّ
الطبري (.)36/5
االكتفاء (.)306/3
السابق نفسه (.)307/3
المصدر َّ
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ترون .إِّ َّن هللا قد كتب املوت على بين ادم ،فهم ميِّتون ،فأكيسهم أطوعهم لربِّه ،وأعملهم
ملعاده ،مثَّ قال ملعاذ بن جبلَ :ي معاذ ! ِّ
صل ابلنَّاس .فصلَّى معاذ هبم ،ومات أبو عبيدة -
()1
رَحة هللا عليه ،ومغفرته ،ورضوانه  -فقام معاذ يف الناسَ :ي أيُّها الناس ! توبوا إِّىل هللا توبةا
نصوحاِّ ،فإ َّن عبدا إِّن يلق هللا اتئبا من ذنبه؛ كان حقا على هللا أن يغفر له ذنوبه ،ومن كان

عليه دين فليقضه ،فإِّ َّن العبد مرهتن بدينه ،ومن أصبح منكم مصارما مسلما؛ فليلقه،
فيصاحله إِّذا لقيه ،وليصافحهِّ ،فإنَّه ل ينبغي ملسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثلثة أَيم،
و َّ
الذنب يف ذلك عظيم عند هللا ،وإِّنَّكم أيُّها املسلمون ! قد فجعتم ٍ
برجل ،وهللا ما أزعم ِّأين

رأيت منكم عبدا من عباد هللا ُّ -
أقل غمرا ،ول أبرأ صدرا ،ول أبعد من الغائلة ،ول
قط َّ -

للعامة ،ول أشد عليهم حتنُّنا ،وشفقةا منه ! َّ
الصلة عليه،
فرتَحوا عليه ،مث احضروا َّ
أنصح َّ
غفر هللا له ما تقدَّم من ذنبه ،وما أتخر ،وهللا ل يلي عليكم مثله أبدا !
حَّت إِّذا أُيت به إِّىل قربه؛
فاجتمع النَّاس ،وأُخرج أبو عبيدة ،فتقدَّم معاذ فصلَّى عليهَّ ،

الرتاب؛ قال معاذ:
فلما َس َفوا عليه ُّ
دخل قربه معاذ ،وعمرو بن العاص ،والضَّحاك بن قيسَّ ،
ني عليك مبا علمت ! وهللا ل أقوَلا ابطلا ،وأخاف أن
رَحك هللا أاب عبيدة ! فوهللا ألُثنِّ َ َّ
يلحقين من هللا مقت ! كنت وهللا ما علمت من َّ
الذاكرين هللا كثريا ،ومن الذين ميشون على
األرض هونا ،وإِّذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سلما ،ومن الذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما،
ومن الذين إِّذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قوام ا ! وكنت وهللا ما علمت من
املخبتني املتواضعني ،ومن الذين يرَحون اليتيم ،واملسكني ،ويبغضون اجلفاة املتكربين( ! )2ومل

()1

السابق نفسه
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ()309/3
المصدر َّ
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أشد جزع ا على فقد أيب عبيدة من ٍ
يكن أحد من النَّاس َّ
معاذ ،ول أطول حزنا عليه منه(.)1
وكتب معاذ إِّىل عمر  -رضي هللا عنهما  -بوفاة أيب عبيدة ،فجاء يف الرسالةَّ :أما بعد،
فاحتسب امرأا كان هلل أمينا ،وكان هللا يف نفسه عظيما ،وكان علينا ،وعليك َي أمري املؤمنني

اجلراح ،غفر هللا له ما تقدَّم من ذنبه ،وما أت َّخرِّ ،فإن هلل وإِّن إِّليه راجعون،
عزيزا أاب عبيدة بن َّ
وعند هللا حنتسبه ،وابهلل نثق له .كتبت إِّليك وقد فشا املوت ،وهذا الوابء يف الناس ،ولن

خيطأى أحدا أجلُه ،ومن مل ميت ،فسيموت ،جعل هللا ما عنده خريا له من الدُّنيا ،وإِّن
وعامتنا رَحته ،ومغفرته،
أبقان ،أو أهلكنا؛ فجزاك هللا عن مجاعة املسلمني ،وعن َّ
خاصتناَّ ،
السلم عليك ،ورَحة هللا ،وبركاته(.)2
ورضوانه ،وجنَّته ،و َّ
فلما وصل الكتاب إِّىل عمر ،فقرأه ،بكى بكاءا شديدا ،ونعى أاب عبيدة إِّىل جلسائه(،)3

فبكى القوم ،وحزنوا حزنا شديدا مع التَّسليم ابلقضاء ،والقدر.
 - 3وفاة معاذ بن جبل رضي هللا عنه:

بعد وفاة أيب عبيدة  -رضي هللا عنه  -صلَّى معاذ ابلنَّاس أَيم ا ،و َّ
اشتد الطَّاعون ،وكثر

املوت يف النَّاس ،فقام خطيبا ،فقال :أيُّها النَّاس ! إِّن هذا الوجع رَحة ربِّكم ،ودعوة نبيِّكم،
الصاحلني من قبلكم ،وإِّ َّن معاذا يسأل هللا أن يقسم لل ٍ
معاذ منه حظَّهم .فطعن ابنه
وموت َّ

()4
ِّ
ِّ
ين﴾
الرَحن بن معاذ َّ ،
عبد َّ
فلما راه؛ قال ابنه﴿ :احلَ ُّق ِّمن َربِّ َ
ك فَلَ تَ ُكونَ َّن م َن ال ُمم َرت َ
اَّلل ِّمن َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين﴾ [الصافات ]102 :فلم يلبث
[البقرة ]147 :قالَ :ي َّ
الصاب ِّر َ
بين ! ﴿ َستَج ُدين إن َشاءَ َُّ َ
()1

السابق نفسه ()310/3
المصدر َّ

()2

تاريخ َّ
الطبري ()36/5

()3

االكتفاء ( ،)308/3المقصود :أمتني.

()4

السابق نفسه (.)308/3
المصدر َّ
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فلما رجع معاذ إِّىل بيته؛ طعن،
إِّل قليلا َّ
حَّت مات  -يرَحه هللا  -وصلَّى عليه معاذ ،ودفنه َّ
َّ
فاشتد به وجعه ،وجعل أصحابه خيتلفون إِّليه ِّفإذا أتوه؛ أقبل عليهم ،فقال َلم :اعملوا وأنتم
يف ٍ
مهلة ،وحياةٍ ،ويف بقيَّ ٍة من اجالكم ،من قبل أن َتنوا العمل فل ِّدوا إِّليه سبيلا ،وأنفقوا

ُمَّا عندكم من قبل أن هتلكوا ،وتدعوا ذلك مريااثا ملن بعدكم ،واعلموا أنَّه ليس لكم من
أموالكم إِّل ما أكلتم ،وشربتم ،ولبستم ،وأنفقتم ،فأعطيتم ،فأمضيتم ،وما سوى ذلك
فلما اشتد به وجعه؛ جعل يقول :رب اخنقين خنقك( ،)1فأشهد أنَّك تعلم ِّأين
فللوارثنيَّ ،
أحبُّك(!)2
وملا حضرته الوفاة؛ قال :مرحبا ابملوت ،مرحبا بزائ ٍر جاء على ٍ
فاقة ،ل أفلح َمن ندم،
أحب البقاء يف الدُّنيا جلري األْنار ،ول لغرس األشجار ،ولكنَّين
اللَّ ُه َّم إِّنَّك تعلم ِّأين مل أكن ُّ

الساعات يف النَّهار ،ولظمأ اَلواجر يف ِّ
احلر
كنت ُّ
أحب البقاء ملكابدة اللَّيل الطَّويل ،وطول َّ
الشَّديد ،وملزاَحة العلماء ابلركب يف ِّحلَ ِّق ِّ
الذكر(!)3
ُّ
وكان عمره عند وفاته  38عاما( ،)4واستخلف بعده عمرو بن العاص ،فصلَّى عليه
فلما خرج عمرو من
عمرو ،ودخل قربه ،فوضعه يف حلده ،ودخل معه رجال من املسلمنيَّ ،
قربه ،قال :رَحك هللا َي معاذ ! فقد كنت ما علمناك من نصحاء املسلمني ،ومن خيارهم،
وكنت ِّ
مؤدابا للجاهل ،شديدا على الفاجر ،رحيما ابملؤمنني(.)5

()1

حلية األولياء (.)244 - 228/1

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

االكتفاء (.)309/3

()4
()5

البداية و ِّ
النهاية (.)95/7

مجموعة الوثائق ِّ
السياسية ،ص(.)490
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َّ
عمرو بن
وتوىل قيادة اجليوش بعد موت أيب عبيدة ومعاذ بن جبل  -رضي هللا عنهما ُ -

العاص ،فقام يف النَّاس خطيبا :أيُّها الناس ! إِّ َّن هذا الوجع إِّذا وقع ِّفإََّّنا يشتعل اشتعال النَّار
فتفرقوا ،ورفعه هللا عنهم( ،)1وكتب عمرو بن
فتجبَّلوا منه يف اجلبل ،مثَّ خرج ،وخرج النَّاسَّ ،
العاص إِّىل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنهما  -فقال له :سلم عليكِّ ،فإِّين أَحد هللا
إِّليك الَّذي ل إِّله إِّل هوَّ ،أما بعدِّ :فإ َّن معاذ بن جبل  -رَحه هللا  -مات ،وقد فشا املوت
يف املسلمني ،وقد استأذنوين يف الت ِّ
َّنحي إِّىل ِّ
أن إِّقامة املقيم ل ِّ
الرب ،وقد علمت َّ
تقربه من
السلم عليك ،ورَحة
أجله ،وإِّ َّن هروب اَلارب منه ل يباعده من أجله ،ول يدفع به قدره ،و َّ
هللا ،وبركاته(.)2
وملا وصل كتاب عمرو بن العاص إِّىل أمري املؤمنني يَـنـ َعى فيه معاذا ،وكانت وفاة معاذ
على أثر أيب عبيدة  -رضي هللا عنهم  -فجزع عليه جزعا شديدا ،وبكى عمر ،واملسلمون،
وحزنوا عليه حزنا عظيما ،وقال عمر  -رضي هللا عنه  :-رحم هللا معاذا ! وهللا لقد رفع هللا

لرب مشورةٍ له صاحلة قد قبلناها منه ،ورأيناها َّأدت إِّىل
األمة علما مجا ،و َّ
َللكه من هذه َّ
خ ٍري وبر ٍ
الصاحلني(! )3
ورب عل ٍم أفادنه ،وخ ٍري دلَّنا عليه ،جزاه هللا جزاء َّ
كةَّ ،
و َّأما اثلث القادة املشهورين الَّذين أصيبوا ابلطَّاعون ،وكان أفضل بين سفيان ،ويقال له:

يزيد اخلري ،فهو يزيد بن أيب سفيان .ومن القادة العظام الَّذين استشهدوا بطاعون عمواس
شرحبيل بن حسنة(.)4
()1
()2
()3
()4

االكتفاء (.)310/3
الكامل في التاريخ ( ،)172 ،171/2تاريخ َّ
الذهبي ،ص(.)181
الفاروق عمر بن الخطاب ،محمد رضا ،ص(.)230
السريَّة َّالتي تغزو في ِّ
َّ
الشتاء.
الشواتي :جمع شاتية ،وهي َّ
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 - 4خروج الفاروق إِّىل الشَّام ،وترتيبه لألمور:
أتثَّر الفاروق وحزن حزنا عظيما ملوت قادته العظام ،وجنوده البواسل بسبب الطَّاعون يف

الشَّام ،وجاءته رسائل األمراء من الشَّام تتساءل عن املرياث الَّذي تركه األموات خلفهم،
وعن أموٍر عديدةٍ ،فجمع النَّاس ،واستشارهم فيما َّ
جد من أموٍر ،وعزم على أن يطوف على
املسلمني يف بلداْنمِّ ،
استقر رأي عمر بعد تبادل وجهات النَّظر مع جملس
لينظم َلم أمورهم ،و َّ

الشُّورى أن يبدأ ابلشَّام ،فقد قال :إِّ َّن مواريث أهل الشَّام قد ضاعت ،فأبدأ ابلشام فأقسم
املواريث ،وأقيم َلم ما يف نفسي ،مثَّ أرجع فأتقلَّب يف البلد ،وأبدي َلم أمري ،فسار عن
()1
علي بن أيب ٍ
فلما قدم الشَّام ،قسم األرزاق،
طالب  -رضي هللا عنه َّ -
املدينة واستخلف َّ
وسد فروج الشَّام ،ومساحلها(َّ ،)4
الصوائف(َّ ،)3
ووىل الولة ،فعني عبد هللا
ومسَّى َّ
الشوايت( ،)2و َّ

السواحل من ِّ
كل كورة ،واستعمل معاوية على دمشق ،ورتَّب أمور اجلند،
بن قيس على َّ
الصلة قال له الناس :لو أمرت
وورث األحياء من األموات( ،)5وملَّا حضرت َّ
والقادة والنَّاسَّ ،
بللا فأذَّن ! فأمره ،فأذَّن فما بقي أحد أدرك النَّب(ﷺ) وبلل ِّ
بل
يؤذن إِّل وبكىَّ ،
حَّت َّ
َّ
حليته ،وعمر أشدُّهم بكاءا ،وبكى من مل يدركه ببكائهم ،ولذكرهم رسول هللا(ﷺ) ( ،)6وقبل
علي يف
ت عليكم ،وقضيت الَّذي َّ
أن يرجع إِّىل املدينة خطب يف النَّاس :أل وإِِّّين قد َولَّي ُ
الَّذي ولين هللا من أمركم إِّن شاء هللا ،فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ،ومغازيكم ،وأبلغناكم

()1

الصوائف :جمع صائفة ،وهي التي تغزو في الصيف.
َّ

()2

المسالح :المُّغور.

()3

الراشدون َّ
محمد رشيد ،ص(.)230
الخلفاء َّ
للنجار ص( ،)325الفاروقَّ ،

()4

خالصة تاريخ ابن كمير ،الخالفة الرَّاشدة ص(.)236

()5
()6

البداية و ِّ
النهاية (.)79/7

أشهر المشاهير (.)361/2
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ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم ،وما
وبوأن لكمَّ ،
ما لدينا ،فجنَّدن لكم اجلنود ،وهيَّأن لكم الفروجَّ ،
قلتم عليه من شامكم ،ومسَّينا لكم أطعماتكم ،وأمرن لكم أبعطياتكم وأرزاقكم ،ومغاَّنكم ،فمن علم
شيئا ينبغي العمل به ،فليعلمنا؛ نعمل به إِّن شاء هللا ،ول قوة إِّل ابهلل( .)1وكانت هذه اخلطبة قبل
الصلة املذكورة.
َّ

لقد كان طاعون عمواس عظيم اخلطر على املسلمني وأفىن منهم أكثر من عشرين ألفا،
ختوف من ذلك املسلمون ٍ
يومئذ ،واستشعروا اخلطر من
وهو عدد يوازي نصفهم ابلشَّام ورمبا َّ

الروم َلذا النَّقص الَّذي أصاب جيش املسلمني ابلشَّام ٍ
يومئذ،
الروم ،ويف احلقيقة لو تنبَّه ُّ
قبل ُّ
وهامجوا البلد؛ لصعب على اجليوش املرابطة دفعهم ،ولكن رمبا كان اليأس َّ
َتكن من نفوس

الروم ،فأقعدهم عن مهامجة املسلمني خصوصا إِّذا كان أهل البلد راضني بسلطة املسلمني
ُّ
يتيسر
مراتحي القلوب إِّىل سلطاْنم العادل ،وسريهتم الطَّيبة احلسنة ،وبدون الستعانة هبم ل َّ
الراحة
للروم مهامجة الشَّام ل سيَّما إِّذا أضفنا إِّىل هذا َملَ َل القوم من احلرب ،وإِّخلدهم إِّىل َّ
ُّ
كل ٍ
من عناء املقاومة لقوم أصبح النَّصر حليفهم يف ِّ
الرعب من سطوهتم يف
مكانَّ ،
ودب ُّ

قلب ِّ
كل إِّنسان(.)2

 - 5حكم الدُّخول ،واخلروج يف األرض الَّيت نزل هبا الطَّاعون:
أبرض؛ فل تقدموا عليه ،وإِّذا وقع ٍ
قال رسول هللا(ﷺ)« :إِّذا مسعتم به ٍ
أبرض ،وأنتم هبا؛
الصحابة يف مفهوم النَّهي عن اخلروج ،والدُّخول،
فل خترجوا فرارا منه »( ،)3وقد اختلف َّ
أتولوا النَّهي أابحوا خروج من وقع
أتوله ،والَّذين َّ
فمنهم من عمل به على ظاهره ،ومنهم من َّ
()1

السالم ،رقم (.)2219
مسلم ،كتاب َّ

()2

أبو عبيدة عامر بن الجراح ،شرَّاب ص(.)237 - 232

()3

اإلسالميَّة ،أحمد ِّإبراهيم َّ
دراسات في الحضارة ِّ
الشريف ،ص(.)253
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مر علينا حرص الفاروق على إِّخراج أيب عبيدة من األرض الَّيت وقع
يف أرضه الطَّاعون ،وقد َّ

أن أاب عبيدة اعتذر  -رضي هللا عنه  -كما َّ
فيها الطَّاعون إِّل َّ
أن الفاروق طلب من أيب
عبيدة أن يرحتل ابملسلمني من األرض الغمقة الَّيت تكثر فيها املياه ،واملستنقعات إِّىل ٍ
أرض
ٍ
نزهة عالية ،ففعل أبو عبيدة ،وكانت كتابة عمر إِّىل أيب عبيدة بعد أن التقيا يف َسرٍغ ،ومسعا
الرَحن بن عوف ابلنَّهي عن اخلروج ،والقدوم إِّىل أرض الوابء ،ورجع عمر إِّىل
حديث عبد َّ
املدينة ،ويظهرَّ :
فلما رجع
أن الوابء كان يف بدايته ،ومل يكن قد استشرى ،واشتعل َليبهَّ ،
عمر إِّىل املدينة؛ وصلته أخبار بكثرة املوت يف هذا الطَّاعون.
ومفهوم عمر  -رضي هللا عنه  -جبواز اخلروج من أرض الطَّاعون نُقل أيض ا عن بعض

الصحابة؛ الَّذين عاصروا أاب عبيدة يف الشَّام ،وعاشوا حمنة املرض ،كعمرو بن العاص ،وأيب
َّ

ِّ
األشعري  -رضي هللا عنهم  -واخللف جا ٍر يف مسألة اخلروج من أرض الطَّاعون ،ل
موسى
يف الدُّخول إِّىل أرض الطَّاعون .فبعضهم أابح اخلروج على أل يكون اخلروج فرارا من قدر
ٍ ِّ
هللا ،والعتقاد َّ
ض ٍة ،فهو
أبن فراره هو الَّذي سلَّمه من املوتَّ ،أما َمن خرج حلاجة متمح َ
الرحيل إِّىل األرض النَّزهة
جائز ،ومن خرج للتَّداوي فهو جائزِّ ،فإ َّن تَـرَك األرض الوبئة ،و َّ

مندوب إِّليه ،ومطلوب.

و َّأما تعليل أيب عبيدة  -رضي هللا عنه  -بقاءه واعتذاره للفاروق عن اخلروج ،فراجع إِّىل
صحيَّ ٍة ،واجتماعيَّ ٍة ،وسياسيَّ ٍة ،وقياديٍَّة ينظمها ِّ
أسباب ِّ
ٍ
الدين يف نظامهُّ ،
وتعد مثلا أعلى
األمة ،حيث قال معلِّلا سبب ثباته :إِِّّين يف جند
للقيادة األمينة ،وأبو عبيدة أمني هذه َّ
املسلمني ،ول أجد بنفسي رغبة عنهم .وقد أصاب بعض العلماء املفصل عندما ذكر يف
حكمة النَّهي عن اخلروج فرارا من الطاعونَّ :
أن النَّاس لو تواردوا على اخلروج ،لصار َمن
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يتعهده حيا وميتا ،ولو أنَّه
عجز عنه  -ابملرض املذكور أو غريه  -ضائع املصلحة ،لفقد من َّ

ُشرع اخلروج ،فخرج األقوَيء؛ لكان يف ذلك كسر قلوب الضُّعفاء .وقد قالوا :إِّ َّن حكمة
الرعب فيه خبذلنه.
الوعيد من الفرار من َّ
يفر ،وإدخال ُّ
الزحف؛ ملا فيه من كسر قلب َمن مل َّ
واخللصة :أ َّن البقاء رخصة ،واخلروج رخصة ،فمن كان يف الوابء ،وأصيب ،فل فائدة
يرخص له يف
من خروجه ،وهو خبروجه ينقل املرض إِّىل النَّاس
صب ِّفإنَّه َّ
َّ
األصحاء ،ومن مل يُ َ
اخلروج من ابب التَّداوي على أل خيرج النَّاس مجيع ا ،فل َّ
بد أن يبقى من يعتين ابملرضى(.)1

***

()1

اإلسالميَّةَّ ،
اسات في الحضارة ِّ
الشريف ،ص(.،)254
در ٌ
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الرابع
الفصل َّ
املؤسسة املاليَّة والقضائيَّة وتطويرها يف عهد عمر رضي هللا عنه
َّ

املؤسسة املاليَّة
األول َّ
املبحث َّ
أولا :مصادر دخل َّ
الدولة يف عهد عمر رضي هللا عنه:
الراشدي إِّىل املال ِّ
بكل أشكاله ،وأنواعه أبنَّه مال هللاَّ ،
وأبن
نظر املسلمون يف العصر َّ
ِّ
وجل ،والقران الكرمي
يتصرف فيه ابلشُّروط الَّيت وضعها املوىل َّ
اإلنسان مستخلف فيهَّ ،
عز َّ

يؤكِّد هذه احلقيقة يف ِّ
كل أم ٍر يتعلَّق ابملال ،وإِّنفاقه ،فيقولِّ ﴿ :آمنُوا ِّاب ََّّللِّ َوَر ُسولِِّّه َوأَن ِّف ُقوا ُِّمَّا
َّ ِّ
جعلَ ُكم مستَخلَ ِّف ِّ ِّ
ين َآمنُوا أَن ِّف ُقوا ُِّمَّا َرَزقـنَا ُكم﴾ ،وقوله تعاىل يتحدَّث عن
َ
ََ ُ
ني فيه﴾ََ ﴿ ،يأَيـُّ َها الذ َ
ِّ
ال َعلَى ُحبِّ ِّه َذ ِّوي ال ُقرَىب
الرب ،وهو مجاع اخلري :وإِّيتاء املال اعرتاف من املسلم ﴿ َوآتَى ال َم َ
السبِّ ِّيل و َّ ِِّّ
ِّ
الرقَ ِّ
ني َوِّيف ِّ
اب﴾ ابتداءا َّ -
أبن املال الَّذي يف يده هو
السائل َ
َواليَـتَ َامى َوال َم َساك َ
ني َواب َن َّ َ

رزق هللا له :ألنَّه خلقه هو ،ومن هذا العرتاف بنعمة ِّ
الرزق انبثق الربُّ بعباد هللا وعلى هذا
األساس ِّ
اإل ِّ
مياين نظر الفاروق إِّىل مال َّ
توسعت مواردها يف عصره ،حيث فتحت
الدولة الَّيت َّ

الدولة بلدانا واسعةا ،وخضعت حلكمها شعوب كثرية ،فنظَّم علقة َّ
َّ
الدولة مع هذه الشُّعوب،
فمنهم من دخل يف حكم َّ
الدولة صلحا ،ومنهم من دخل يف حكمها كرها ،وتبعا للفتح الت

اض صاحل أصحاهبا ،وأر ٍ
بقوة السلح) ،وأر ٍ
إِّليها أر ٍ
اض جل عنها
اض غلبت عليها عنوةا ( َّ
مالكوها ،أو كانت ملكا َّ
السابقني ،ورجاَلم ،ومن شعوب هذه البلد كتابيُّون
حلكام البلد َّ
(أهل كتاب ،كاليهود ،والنَّصارى) نظَّم الفاروق طريق التعامل معهم وفق شرع هللا احملكم.

وقد قام  -رضي هللا عنه  -بتطوير النِّظام املال يف دولته سواء يف املوارد ،أو ِّ
اإلنفاقات،
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الدواوين ،وقد أخذت موارد َّ
أو ترتيب حقوق النَّاس من خلل نظام َّ
الدولة تزداد يف عصر
عمالا ِّ
أهم
عمر  -رضي هللا عنه  -وشرع يف تطويرها ،ورتَّب َلا َّ
لإلشراف عليها ،فكانت َّ
مصادر الثَّروة يف عهدهَّ :
الزكاة ،والغنائم ،والفيء ،واجلزية ،واخلراج ،وعشور التُّجار .فعمل
الشريعة الَّيت ُوضعت
الفاروق على تطوير هذه املصادر ،واجتهد يف القضاَي وفق مقاصد َّ
ُّ
ملصاحل العباد ،فقد أخذت َّ
تستجد فيها ظروف مل تكن موجود اة يف عهد رسول
الدولة
هللا(ﷺ) ( ،)1وكان عمر  -رضي هللا عنه ِّ -
السنَّة تنفيذا عبقرَيا ،ل يستأثر
منفذا للكتاب و ُّ

ابلرأي يف ٍ
ابألمر دون املسلمني ،ول ُّ
شأن من الشؤونِّ ،فإذا نزل به أمر؛ مجع املسلمني
يستبد َّ
يستشريهم ،ويعمل آبرائهم (.)2
وأما أهم مصادر الثروة يف عهد الفاروق فهو اليت:
َّ
 - 1الزكاة:

الجتماعي البارز يف أركان ِّ
سلمي فُرض يف
الركن
اإلسلم ،و َّأول تشري ٍع مساوي إِّ ٍ
هي ُّ
ُّ
الزروع،
أموال أغنياء املسلمني ،لتؤخذ منهم ،وتُ َّرد إىل الفقراء ،حبسب أنصبتها املعروفة يفُّ :
والثِّمار ،و َّ
الذهب ،والفضَّة ،وعروض التِّجارة ،واملاشية ،ليكون هناك نوع من التَّضامن،
الجتماعي ،واحملبَّة ،واأللفة بني األغنياء ،والفقراء ،ف َّ
الزكاة تكليف يتَّصل ابملال،
والتَّكافل
ِّ
شقي به ،وهذه سنَّة
واملال  -كما يقولون  -عصب احلياة ،فمن النَّاس سعيد ابملال ،ومنهم ٌّ
اَّللِّ تَـب ِّ
ديلا﴾ [األحزاب.]62 :
هللا يف خلقه ﴿ َولَن َِِّّ َد لِّ ُسن َِّّة َّ
ونظرا ملا للمال من أث ٍر يف حياة النَّاس؛ فقد عُ ِّين ِّ
اهتم َّ
اإلسلم أبمره َّ
ابلزكاة
أشد العناية ،و َّ
()1
()2

مبادأى ِّ
النظام االقتصادي ِّ
اإلسالمي ،د .سعاد ِّإبراهيم صالح ،ص(.)213
َّ
سياسة المال في ِّ
السعدي ،ص (..)8
اإلسالم في عهد عمر بن
الخطاب ،عبد هللا جمعان َّ
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غاية الهتمام ،ووضع َلا نظام ا دقيق ا ،حكيم ا ،رحيم ا ،يؤلِّف بني القلوب( .)1ولذلك سار

مؤسسة َّ
الزكاة ،وتطويرها ،فأرسل
الفاروق على ْنج رسول هللا(ﷺ) ،وأيب بك ٍر ،فقام بتنظيم َّ
ِّ
اإلسلميَّة بعد أن أسلم الكثري من َّ
الدولة ِّ
املصدقني جلمع َّ
الزكاة يف أرجاء َّ
سكان البلد
الراشدة دون ِّ
اإلخلل حبقوق بيت
املفتوحة ،وكان العدل يف جباية األموال صفة اخللفة َّ

املال.
عمال َّ
وقد أنكر الفاروق على ٍ
الزكاة أخذه لشاةٍ كثرية اللَّب ذات ضرٍع عظي ٍم
عامل من َّ
قائلا :ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون ،ل تفتنوا النَّاس( !)2وقد جاء نس من أهل الشَّام

حنب أن يكون لنا فيها زكاة ،وطهور.
إِّىل عمر ،فقالوا :إِّ َّن قد أصبنا أموالا ،وخيلا ،ورقيقا ُّ
علي،
قال عمر :ما فعله صاحباي قبلي ،فأفعله ،واستشار أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،وفيهم ٌّ
علي :هو حسن ،إِّن مل يكن جزيةا راتبةا يؤخذون هبا من بعدك(.)3
فقال ٌّ

وقد ذكر ُّ
الصحابة اقرتحوا على عمر فرض َّ
الدكتور أكرم ضياء العمريَّ :
الزكاة على
أن َّ
الرقيق ،واخليل يف أيدي املسلمنيَّ ،
الرقيق،
فعد عمر َّ
الرقيق ،واخليل بعد ما توسعت ملكية َّ
َّ
الرقيق ِّ
الصبيان والكبار دينارا (عشرة دراهم) وعلى
واخليل من أموال التُّجار ،وفرض على َّ
اخليل العربيَّة عشرة دراهم ،وعلى الرباذين (اخليل غري العربيَّة) مخسة دراهم ،ويفهم :أنَّه مل
الزكاة يف رقيق اخلدمة ،واخليل املعدَّة للجهاد؛ َّ
يفرض َّ
ألْنا ليست من عروض التِّجارة ،بل إِّنَّه
كل شهرين جربني (حوال  209كيلوجرامات من القمح) وهو
َّ
عوض من يدفع زكاهتما َّ
أكثر قيمةا من َّ
الزكاة ،وذلك حلديث رسول هللا(ﷺ) « :ليس على املسلم يف فرسه ،ول يف
()1

َّ
الموطأ ( ،)256/1عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)194

()2

صحيح.
الموسوعة الحديميَّة مسند أحمد رقم (ِّ ،)82إسناده
ٌ

()3

رمذي ،رقم ( )628وقال ِّ
البخارُّي ،رقم ( ،)1463وأحمد ( ،)7253و ِّ
رمذي :والعمل عليه عند أهل العلم.
الت ُّ
الت ُّ
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عبده صدقة »(.)1
الركاز (املال املدفون)  -إِّ
وقد أخذ من ِّ
اخلمس ،وحرص على تداول
عليه
عثر
ذا
ُ
األموال ،وتشغيلها لئل تذهب هبا َّ
الزكاة مع تعاقب األعوام( ،)2فكان عنده مال ليتي ٍم،
َّقفي ليتَّجر به()3؛ إِّذ مل جيد عمر وقتا للتِّجارة؛ لنشغاله أبمور
فأعطاه للحكم بن العاص الث ِّ

اخللفة ،وعندما صار ِّ
شك عمر يف طريقة
الربح وفريا من عشرة الف درهم إِّىل مئة ألف َّ
استغل صلة اليتيم بعمر؛ رفض مجيع ِّ
الكسب ،وملا علمَّ :
اسرتد رأس املال
أن التَّاجر
الربح ،و َّ
َّ
َّ
حيث اعترب ِّ
الربح خبيثا( ،)4فهو يعمل مببدأ فرضه على ولته ،وهو رفض استغلل مواقع
املسؤوليَّة يف َّ
الدولة ،ومن هنا قاسم الولة ثروهتم؛ إِّذا َّنت ابلتَّجارة( .)5وسيأيت بيان ذلك عند
احلديث عن الولة إبِّذن هللا تعاىل.

الزروع العشر فيما سقته األمطار ،واألْنار ،ونصف العشر فيما
وقد أخذ عمر يف زكاة ُّ
()6
للسنَّة ،وكان يوصي ِّ
ابلرفق أبصحاب البساتني عند تقدير
سقي ابللة  ،وهو املوافق ُّ

احلاصل من الثَّمر(.)7
وأخذ زكا اة عشريَّةا من العسل؛ إِّذا َحت َّ
الدولة وادي النَّحل ملستثمره(.)8
()1

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)195 ،194

()2

صحيح.
السابق نفسه ص( ،)195األموال البن زنجويه ( )990/3األثر
المصدر َّ
ٌ

()4

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)195

()3

صحيح نقالً عن عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)195
األموال ،أبو عبيد ،ص( ،)445واألثر
ٌ

()5

صحيح نقالً عن عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(..)195
المصنف ( )135 ،134/4واألثر
ٌ

()7

السابق نفسه.
المصدر َّ

()8

صحيح.
السابق نفسه ،ص( )196واألثر
المصدر َّ
ٌ

()6

صحيح.
عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص( )195واألثر
ٌ
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وقد كثرت احلنطة يف خلفته ،فسمح إبِّخراج زكاة الفطر من احلنطة بنصف وزن ما كانوا
الزبيب(.)1
ُّ
يؤدونه قبل خلفته من الشَّعري ،أو التَّمر ،أو َّ
وهذا فيه تيسري على النَّاس ،وقبول للمال األنفس يف َّ
الزكاة؛ وإِّن تفاوت اجلنس( ،)2و َّأما

كل عام فأمر غري معروف ،و ِّ
خبصوص مقادير أموال َّ
اإلشارات الَّيت
الزكاة الَّيت كانت ُِّب َّ
تذكر بعض األرقام إِّشارات جزئيَّة ،وغري ٍ
دقيقة ،ول تنفع يف إِّعطاء تقدي ٍر كلِّ ٍي .وقد قيل :إِّ َّن

الص َد ِّقة ،وكان حيمل عليها يف سبيل هللا ،وكان
الربَ َذة لِّنَـ َع ِّم َّ
عمر بن اخلطَّاب َحى أرض َّ
كل ٍ
عام يف سبيل هللا أربعني ألف ا من الظَّهر( ،)3و َّأما املوظَّفون الَّذين
مقدار ما حيمل عليه َّ

املؤسسة ،فقد ذكرت املصادر أمساء ٍ
عدد منهم يف خلفة عمر  -رضي هللا
أشرفوا على هذه َّ
عنه  -وهم :أنس بن ٍ
السراة ،وحارث بن مضرب
مالك ،وسعيد بن أيب ا ُّلذابب على َّ

الس ِّ
األنصاري ،ومعاذ
اعدي ،وسهل بن أيب حثمة ،ومسلمة بن خملد
ُّ
ُّ
العبدي ،وعبد هللا بن َّ

بن ٍ
َّقفي كان واليا
جبل على بين كلب ،وسعد األعرج على اليمن ،وسفيان بن عبد هللا الث ُّ
على الطَّائف ،فكان جيب زكاهتا(.)4
 - 2اجلزية:
ذمة املسلمني من أهل الكتاب( .)5وقيل:
هي َّ
الضريبة الَّيت تفرض على رؤوس من دخل َّ
الكفار إِّذللا َلم (وصغارا) ( )6لقوله تعاىل﴿ :قَاتِّلُوا الَّ ِّ
هي اخلراج احملمول على رؤوس َّ
ذ
ين لَ
َ
()1

فتح الباري ( )313/3نقالً عن عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)196

()2

الحياة االقتصادية في العصور ِّ
اإلسالميَّة األولى ،د .محمد بطاينة ،ص(.)104

()3

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)197 ،196

()4
()5
()6

الشريعة ،دِّ .
ِّ
الشرعيَّة البن تيميَّة ،ص( ،)114 ،113المعاهدات في َّ
السياسة َّ
الديك ،ص(.)313
اإلسالميَّة ،حسين ِّ
الذمة في الحضارة ِّ
الممي ،ص(.)39
أهل َّ

َّ
الخطاب (.)235
موسوعة فقه عمر بن
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ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
يـؤِّمنُو َن ِّاب ََّّللِّ ولَ ِّابليـوِّم ِّ
ين
اآلخ ِّر َولَ ُحيَ ِّرُمو َن َما َحَّرَم َّ
َ َ
ُ
ين احلَق م َن الذ َ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َولَ يَدينُو َن د َ
ٍ
ِّ
ِّ
ن﴾ [التوبة.]29 :
صاغُِّرو َ
اب َح ََّّت يـُعطُوا اجلزيَةَ َعن يَد َوُهم َ
أُوتُوا الكتَ َ
وتؤخذ اجلزية من أهل الكتاب :وهم اليهود ،والنَّصارى؛ وهو إِّمجاع ل خلف فيه ،ومن
َلم شبهة كتاب :وهم اجملوس ،وقد حار عمر  -رضي هللا عنه  -يف أمرهم يف َّأول األمر،
حَّت قطع عبد الرَحن بن ٍ
عوف حريته حني حدَّثه :أن
أأيخذ منهم اجلزية ؟ أو ل أيخذها ؟ َّ
رسول هللا(ﷺ) أخذها من جموس هجر( ،)1فقد روى ابن أيب شيبة ،وغريهَّ :
أن عمر كان بني
الرَحن بن
القرب ،واملنرب ،فقال :ما أدري ما أصنع ابجملوس ،وليسوا أبهل كتاب ! فقال عبد َّ
ٍ
حديث اخر:
عوف :مسعت رسول هللا(ﷺ) يقول « :سنُّوا هبم سنَّة أهل الكتاب »( .)2ويف

الرَحن بن ٍ
عوفَّ :
َّ
أن رسول
أن عمر مل يرد أن أيخذ اجلزية من اجملوس؛ َّ
حَّت شهد عبد َّ
هللا(ﷺ) أخذها من جموس هجر(.)3
وقد علل العلماء أخذها من اجملوس َّ
أبْنم كانوا يف األصل أهل كتاب ،وإََِّّّنا طرأت عليهم
ٍ
السواد( )4وأخذها من جموس فارس ،وكتب
عبادة النَّار بعد ذلك،
وعندئذ أخذها من أهل َّ

ِّ
ك ،فخذ منهم اجلزيةِّ ،فإ َّن عبد الرَحن بن عوف أخربين:
جلزء بن معاوية :انظر جموس َمن قبَـلَ َ

َّ
أن رسول هللا(ﷺ) أخذها من جموس هجر(.)5

صب ،ول ٍ
وهي ِّب على ِّ
جمنون ،ول
الرجال األحرار العقلء ،ول ِّب على امرأةٍ ،ول ٍ
()1

السابق نفسه ،ص( )235نقالً عن مصنف ابن أبي شيبة (.)141/1
المصدر َّ

()2

البخاري ،كتاب الجزية ،والموادعة ،رقم (.)3157

()3

سواد العراق.

()4

البخاري ،رقم (.)3157

()5

الذمة في الحضارة ِّ
اإلسالميَّة ،ص(.)42
أهل َّ
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ٍ
عبد؛ َّ
ألْنم أتباع ،وذراري ،كما َّ
صدَّق عليه ،ول من
أن اجلزية ل تؤخذ من املسكني الَّذي يـُتَ َ
الزِّمن إِّذا كان َلما يسار؛ أخذت منهما ،وكذلك األعمى وكذلك ِّ
ٍ
املرتهبون
مقعد ،واملقعد ،و َّ
الَّذين يف ِّ
الدَيرات إِّذا كان َلم يسار؛ أخذ منهم ،وإِّن كانوا مساكني يتصدَّق عليهم أهل

اليسار؛ مل يؤخذ منهم( ،)1وتسقط اجلزية ابملوتِّ ،فإذا مات َمن ِّب عليه اجلزية؛ سقطت
الرؤوس ابملوت سقطتِّ ،
وابإلسلمِّ ،فإذا
الرؤوسِّ ،فإذا فاتت ُّ
اجلزية؛ ألن اجلزية واجبة على ُّ

أسلم من فُرضت عليه اجلزية؛ سقطت عنه إبِّسلمه ،فقد أسلم رجلن من أهل أُلَّيس ،فرفع
()2
الرقيل ِّده َقان النَّهرين ،ففرض له عمر يف ألفني ،ووضع عن رأسه
عنهما جزيتهما  ،وأسلم َّ
اجلزية(.)3
ومن اجلدير ِّ
أن اجلزية تسقط عن العام الَّذي أسلم فيه ِّ
ابلذكرَّ :
الذم ُّي ،سواء كان إِّسلمه
يف َّأوله ،أو يف وسطه ،أو يف اخره .قال عمر :إِّن أخذ اجلزية اجلايب ِّ
بكفهُ ،مثَّ أسلم صاحبها؛
ردها عليه(.)4
َّ
وتسقط ابلفتقارِّ ،فإذا افتقر ِّ
غىن ،وأصبح غري قاد ٍر على دفع اجلزية سقطت
بعد
مي
الذ
ُّ
ا

الضرير البصر عندما راه يسأل النَّاس(،)5
عنه اجلزية ،وقد أسقطها عمر عن الشَّيخ الكبري َّ
وفرض له ما يعوله من بيت املال.
الدولة عن َحاية ِّ
الذ ِّميني؛ َّ
وتسقط عند عجز َّ
ألن اجلزية ما هي إِّل ضريبة على
()1
()2
()3
()4
()5

َّ
الخطاب ،ص(.)238
موسوعة فقه عمر بن
َّ
َّ
المحلى (.)345/7
الخطاب ،ص( )238نقالً عن
موسوعة فقه عمر بن
َّ
الخطاب ص( )239نقالً عن المغني (.)511/8
موسوعة فقه عمر بن

َّ
الخطاب ،ص(.)239
موسوعة فقه عمر بن

اإلسالمية ،دِّ .
المعاهدات في الشريعة ِّ
الديك ،ص(.)314
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الدولة ِّ
األشخاص القاطنني يف أقاليم َّ
الضريبة يف مقابل انتفاعهم
اإلسلميَّة ،وتدفع هذه َّ
العامة َّ
وبدل عدم قيامهم
للدولة ،علواة على َّأْنا نظري َحايتهم ،واحملافظة عليهمُ ،
ابخلدمات َّ
بواجب ِّ
الدفاع عن َّ
الدولة ،ومواطنيها(.)1

ومن األدلَّة على َّ
أن اجلزية يف مقابل احلماية ما قام به أبو عبيدة بن اجلَّراح ،حينما حشد
الروم مجوعهم على حدود البلد ِّ
اإلسلميَّة الشَّمالية ،فكتب أبو عبيدة إِّىل ِّ
كل و ٍال ُمَّن خلفه
ُّ

يردوا عليهم ما جب منهم من اجلزية ،واخلراج ،وكتب
يف املدن الَّيت صاحل أهلها أيمرهم أن ُّ
إِّليهم أن يقولوا َلم :إََِّّّنا رددن عليكم أموالكم ألنَّه قد بلغنا ما ُِّ
مجع لنا من اجلموع وأنَّكم
اشرتطتم علينا أن َّننعكم ،وإِّ َّن ل نقدر على ذلك ،وقد رددن عليكم ما أخذن منكم ،وحنن

وردوا عليهم
فلما قالوا ذلك َلم ُّ
على الشَّرط ،وما كتبنا بيننا وبينكم؛ إِّن نصرن هللا عليهمَّ .
أمواَلم الَّيت جبيت منهم ،قالواَّ :
الروم) ،فلو كانوا هم؛
ردكم هللا علينا ،ونصركم عليهم (أيُّ :

ردوا علينا شيئ ا ،وأخذوا كل ٍ
حَّت ل يدعوا لنا شيئ ا(.)2
ما ُّ
شيء بقي لنا َّ
َّ

كما تسقط إِّذا قاموا هم بعبء ِّ
الدفاع بتكليف من َّ
الدولة ،كما حدث يف العهد الَّذي
وقَّعه سراقة بن عمرو مع أهل طربستان بعد أن وافقه عمر على ذلك(.)3
و َّأما قيمتها فقد كانت غري حمدَّدة واختلفت من إِّقلي ٍم ألخر حبسب قدرة النَّاس ،وظروف

ِّ
السواد مثانني ،وأربعني درمها ،وأربعة وعشرين درمها ،حبسب
اإلقليم ،فقد وضع على أهل َّ
كل و ٍ
كل ٍ
سنة ،وإِّن جاؤوا بِّ َعَر ٍ
حال ِّ
ض قبل منهم مثل
احد من اليسار ،يؤخذ ذلك منهم َّ
()1

فتوح البلدان ص( ،)143الموارد الماليَّة ،د .يوسف عبد المقصود ،ص(.)228

()2

الدعوة ِّ
تاريخ َّ
اإلسالميَّة ،د .جميل المصري ،ص(.)327

()3

دور الحجاز في الحياة ِّ
السياسيَّة ،ص(.)230
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َّ
الدواب ،واملتاع ،وغري ذلك ،ويؤخذ منهم ابلقيمة( ،)1وجعل على أهل الشام أربعة دننري،
لكل ٍ
وأرزاق املسلمني من احلنطة ُمدَّين ،وثلثة أقساط من زيت ِّ
فرد ،وعلى أهل الفضَّة

لكل إِّنسان ،وعلى أهل مصر دينارين ِّ
أربعني درمها ومخسةَ عشر صاعا ِّ
لكل حاٍمل إِّل أن
يكون فقريا( ،)2و َّأما أهل اليمن فقد خضعت ِّ
لإلسلم يف عهد النُّبوة ،وفرضت اجلزية على

ِّ
كل رجل دينار ،أو عدله معافر ،وتشري رواَيت ضعيفة إِّىل بقاء هذه اجلزية على أهل اليمن
الرعيَّة،
دون ُّ
تغري يف خلفة عمر ،ورغم ضعفها ِّفإ َّْنا تتَّفق مع سياسة عمر يف مراعاة أحوال َّ
وعدم تغيري ِّ
اإلجراءات النَّبويَّة(.)3

فاجلزية كانت ختتلف حبسب يسار النَّاس ،وحبسب غىن ِّ
اإلقليم كذلك ،وكانت ختضع
للجتهاد مبا يكون من طاقة أهل ِّ
الذ َّمة بل ٍ
َحل عليهم ،ول إضرار(.)4
وكان عمر أيمر جباه اجلزية أبن يرفقوا ابلنَّاس يف جبايتها ،وعندما أُيت عمر ٍ
مبال كثري،
َ
فقال :إِِّّين ألظنُّكم قد أهلكتم النَّاس ،قالوا :ل وهللا ! ما أخذن إِّل عفوا صفوا .قال :بل
ٍ
سوط ،ول نوط ؟ قالوا :نعم .قال :احلمد هلل الَّذي مل جيعل ذلك على يدي ،ول يف
سلطاين(.)5
املؤسسة :عثمان بن حنيف ،وسعيد بن حذمي ،وولة
ومن أشهر املوظفني يف هذه َّ
األمصار كعمرو بن العاص ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وغريهم.
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)173

()3

السابق نفسه ،ص(.)167
المصدر َّ

()4
()5

َّ
الخطاب ،ص(.)243
موسوعة فقه عمر بن
الذمة في الحضارة ِّ
اإلسالميَّة ص()43
أهل َّ
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ٍ
مبجموعة من األحكام والقوانني استمدَّها الفقهاء ،و ِّ
املشرعون من
وقد نُ ِّظمت اجلزية
الراشدين ،ودلَّت تلك األحكام على َّ
أن مؤسسة
السنَّة ،وعمل اخللفاء َّ
نصوص القران ،و ُّ
أن َلا صفةا سياسيَّةا ،فَ َدفع أهل ِّ
الدولة ِّ
اإلسلميَّة ،كما َّ
اجلزية من مصادر َّ
الذ َّمة للدولة دليل
ُ
على إِّخلصهم َلا ،وخضوعهم ألحكامها ،وقوانينها ،والوفاء مبا عاهدوا عليه( ،)1ويذهب
األستاذ حسن ِّ
املمي َّ
مؤسسة اجلزية َلا صبغة سياسيَّة أكثر منها صبغةا ماليَّةا(.)2
أبن َّ
املؤسسة مجعت بني ِّ
واحلقيقةَّ :
الصبغتني ،وهي من مصادر الثَّروة يف َّ
الدولة
أن هذه َّ
ِّ
اإلسلميَّة.

الصدقة مضاعفةا من نصارى تغلب:
 أَخ ُذ عمر َّصةا،
كان بعض عرب اجلزيرة من النَّصارى قد رفضوا دفع اجلزية؛ لكوْنم يروْنا َمنـ َق َ
ومذمةا ،فبعث الوليد برؤساء النَّصارى ،وعلمائهم إِّىل أمري املؤمنني ،فقال َلمُّ :أدوا اجلزية !
َّ
فقالوا لعمر :أبلغنا مأمننا ،وهللا لئن وضعت علينا اجلزاء لندخل أرضا ،وهللا لتفضحنا من بني
خالف ،وافتض َح من عرب
العرب ! فقال َلم :أنتم فضحتم أنفسكم ،وخالفتم َّأمتكم فيمن
َ

ألكتب فيكم،
الروم
َّ
الضَّاحية ،وهللا لتؤدنَّه وأنتم صغرة قمأة (يعين :حقريين) ولئن هربتم إِّىل ُّ
تسمه جزاء ،فقال :أما حنن ِّ
مثَّ ألسبينَّكم ! قالوا :فخذ منا شيئ ا ،ول ِّ
فنسميه جزاءا ،ومسُّوه
علي بن أيب ٍ
طالبَ :ي أمري املؤمنني ! أمل يضعف عليهم سعد بن
أنتم ما شئتم .فقال له ُّ

ٍ
الصدقة ؟ قال :بلى ! وأصغى إِّليه ،فرضي به منهم جزاءا ،فرجعوا على ذلك(.)3
مالك َّ

ومن هذا اخلرب تأخذ درس ا يف معاملة ِّ
املتكربين من األعداء ،الَّذين خياطبون املسلمني
()1
()2
()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

تاريخ َّ
الطبري ( )30/5وقد ضعَّف الدكتور العمري هذه ِّ
الرواية ،انظر عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)167
التاريخ ِّ
اإلسالمي ()142 ،141/11
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أنفةِّ ،
بعزةٍ ،و ٍ
ويهددون ابللجوء إِّىل دول الكفر ،فنجد أمري املؤمنني خاطبهم ٍ
بعنفَّ ،
وحقرهم،
َّ
ابلسعي يف إِّحضارهم ،ومعاملتهم كمعاملة احلربيِّني من سب
َّ
وهددهم إِّذا جلؤوا إِّىل الكفار َّ

ذراريهم ،ونسائهم ،وهذا ُّ
القوي أزال ما يف
أشد عليهم كثريا من دفع اجلزية .فهذا اجلواب
ُّ
رؤوسهم من الكربَيء ،والتَّعاظم ،فرجعوا متواضعني يطلبون من أمري املؤمنني أن يوافق على
أخذ ما يريد من غري أن ِّ
علي رضي هللا عنه ،وكان لرأيه
يسمي ذلك جزيةا ،وهنا َّ
تدخل ٌّ
مكانة عند عمر لفقهه يف ِّ
الصدقة كما فعل سعد بن أيب
الدين ،فأشار عليه أبن يضعِّف َّ
وقَّاص أبمثاَلم ،فقبل ذلك أمري املؤمنني أتلفا َلم ،ومنعا من حماولة اللُّ ِّ
جوء إِّىل دول الكفر.
الرأي مقبولا حينما وقع موقعه ،وذلك بعد ما أزال أمري املؤمنني ما يف
وقد أصبح هذا َّ
فأما لو قَبِّل ذلك منهم يف بداية العرضِّ ،فإ َّْنم سيعودون
نفوسهم من َّ
العزة ،والكربَيءَّ ،

يؤم ُن منهم بعد ذلك أن ين ُقضوا العهد ،ويسيئوا إِّىل املسلمني(.)1
بكربَيئهم ،ول َ

أبْنم دعوا إِّىل ِّ
قصة بين تغلبَّ ،
اإلسلم فأبوا ،مثَّ إِّىل اجلزية فلم
وقد جاء يف رواية عن َّ
الروم ،فقال النُّعمان ابن زرعة لعمرَ :ي
يطمئنُّوا إِّليها ،وولَّوا هاربني يريدون اللَّحاق أبرض ُّ

أمري املؤمنني ! إِّ َّن بين تغلب قوم عرب ،أينفون من اجلزية ،وليست َلم أموال ،إََِّّّنا هم
ٍ
حروث ،ومواشي ،وَلم نكاية يف ِّ
عدوك هبم ! قال :فصاحلهم عمر
أصحاب
العدو ،فل تُعِّن َّ
الصدقة( ..)2وقال :هي جزية،
بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -على أن ضاعف عليهم َّ

ومسُّوها ما شئتم( ،)3فقال بنو تغلبَّ :أما إِّذا مل تكن جزيةا كجزية األعلج؛ ِّفإن نرضى ،وحنفظ

()1

األموال ( )37/1نقالً عن سياسة المال في ِّ
اإلسالم ،عبد هللا جمعان ،ص()72

()2

فتح القدير ( ،)514/1سياسة المال في ِّ
اإلسالم ص()72

()3

َّ
فتوح البلدان ص( ،)186سياسة المال في ِّ
الخطاب لألس تاذ عب د
اإلسالم ،ص( ،)72يعتبر كتاب سياسة المال في عهد عمر بن

المؤسسة المالية؛ فقد قمت بتلخيصه وإضافة بعض األشياء
السعدي هو العمدة في مبحث
َّ
هللا جمعان َّ
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ديننا(.)1
و ِّ
الصدقة من بين تغلب ،وهل ُّ
تعد صدقةا،
السُّر يف قبول اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه َّ -
أم جزيةا ؟ يرجع إِّىل َّ
أن الختلف يف التَّسمية أمر قد تسوهل فيه ،ورضي اخلليفة به ما دام
لعامة ،والَّذي دفعه إِّىل ذلك خشية انضمام بين ٍ
الروم ،وما كان
يف ذلك املصلحة ا َّ
تغلب إِّىل ُّ

يرجوه من إِّسلمهم ليكونوا عونا للمسلمني على أعدائهمَّ ،
وألن هؤلء قوم من العرب َلم من

العزة ،واألنفة ما ِّ
يربر حفظ كرامتهم ،و َّ
أن ما يرد إِّىل بيت املال من أمواَلم خري للمسلمني،
َّ
وأجدى على خزانة َّ
الروم(َّ ،)2أما من نحية :هل
الدولة من هرهبم ،وانضمامهم إِّىل صفوف ُّ

هي صدقة ،أم جزية ؟ فهي جزية؛ َّ
الصدقة ل ِّب
ألْنا تصرف يف مصارف اخلراج ،وألن َّ
على غري املسلمنيَّ ،
وألن اجلزية يف نظري احلماية وكان بنو تغلب يف َحاية املسلمني ،ويف
الوقت نفسه ميكننا أن نقول :إِّ َّْنا ليست جبزية عمليَّا؛ ألن ما فرض على نصارى بين تغلب

كان على األموال الَّيت تفرض عليها َّ
كالزروع،
فكل شيء على املسلمني فيه زكاةُّ ،
الزكاةُّ ،
والثِّمار ،واملاشية ،والنَّقدين ..فهو عليهم مضاعف يؤخذ من النِّساء كما يؤخذ من ِّ
الرجال،
()3
املهم يف كلتا احلالتني ابعتبارها
ومل يكن على األشخاص ،وهذا ينايف معىن اجلزية عرفا  ،و ُّ
صدقةا ،أو جزيةا ،فهي ضريبة بيَّنت مدى خضوعهم لسلطة ِّ
اإلسلم(.)4

هذا وقد كانت هنالك حقوق ،والتزامات كثرية للعرب على البلد املفتوحة عدا اجلزية،
وتطورت َّأَيم اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -فمن ذلك ضيافة
تنوعت هذه احلقوقَّ ،
وقد َّ
()1

سياسة المال في ِّ
اإلسالم ،ص(.)72

()2

السابق نفسه ص(ِّ ،)73
النظام ِّ
اإلسالمي المقارن ص()39
المصدر َّ

()3

سياسة المال في ِّ
اإلسالم ،ص()73

()4

السلطانيَّة ،والواليات ِّ
الدينيَّة ،ص()164
األحكام ُّ
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السفراء ،ومن نزل من املسلمني أبهل البلد ،وقد ُح ِّددت مدَّة
احلاكم إِّذا وفد ،و ُّ
الرسل ،و ُّ
ِّ
الضيافة يف خلفة عمر  -رضي هللا عنه  -بثلثة أَيمُ ،مَّا أيكلون ،ول يكلَّفون بذبح شاةٍ،

()1
ول د ٍ
مر معنا عند حديثنا عن التَّطوير العمر ِّ
اين يف عهد
جاجة ،ول ُمَّا ل طاقة َلم به  ،وقد َّ

عمرَّ :
أن بعض التفاقيَّات يف عهد اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -اشتملت على إِّصلح
تطور نظام اجلزية يف عهد عمر  -رضي هللا
الطُّرق ،وإِّنشاء اجلسور ،وبناء القناطر ،وقد َّ

السكان ،وميَّز بني الغين ،والفقري ،ومتوسط احلال ،واستحدث كثريا من
عنه -فأحصى ُّ
الشُّروط ،واللتزامات يف نصوص املعاهدات ُمَّا مل يعرف من قبل ،وذلك لتِّساع العمران،
السلطان على مصر ،والشَّام ،والعراق ،وخمالطة املسلمني ألهل البلد ،واتِّصاَلم َّ
الدائم
وبسط ُّ

حبضارهتاُ ،مَّا َّ
َّدرج والن ِّ
مكنهم من سياسة َّ
ُّمو،
الدولة وشؤون العمران ،وما تتطلَّبه طبيعة الت ُّ
فأوجدوا ما مل يكن موجودا من إِّصلح الطُّرق ،والعمران ،وبناء القناطر ،واجلسور الَّيت هي
ِّ
املتحضرة ،ومن هنا انتظمت األمور ،واتَّسعت البلد ،ورسخت قواعد النُّظم
عون األمم

املاليَّة ،وغريها(.)2
 شروط عقد اجلزية ،ووقت أدائها:الراشدين جمموعةا من الشروط:
وقد استنبط الفقهاء من خلل عصر اخللفاء َّ

 أل يذكروا كتاب هللا تعاىل بطع ٍن فيه ،ول حتريف له.ٍ
بتكذيب ،ول ازدراء.
 أل يذكروا رسول هللا(ﷺ)اإلسلم ٍ
 أل يذكروا دين ِّقدح فيه.
بذم له ،ول ٍ
نكاح.
 أل يصيبوا مسلمة بزىن ول ابسم ٍ()1

َّ
سياسة المال في ِّ
الخطاب ،ص(..)174
اإلسالم في عهد عمر بن

()2

َّ
سياسة المال في ِّ
الخطاب ،ص(.)175
اإلسالم في عهد عمر بن
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يتعرضوا ملاله ،ول دينه.
 أل يفتنوا مسلما عن دينه ،ول َّ أل يعينوا أهل احلرب ،ول يودوا أغنياءهم(.)1و َّأما وقت أدائها فقد حدَّد اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -وقت أداء اجلزية يف اخر

احلول ومرادن به اخر العام ِّ
الزراعي ،ويرجع هذا التَّغيري يف وقت أداء اجلزية يف عهد اخلليفة
عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل حالة الستقرار ،والستقرار يدعو إِّىل التَّنظيم ،وتعيني األوقات
للدولة ،واملكلفني بدفع اجلزية ،كما َّ
املناسبة َّ
أن حتصيلها وقت إِّتيان الغلت  -وهو ما يعرب
َّ
للمشقة ،وتسهيل على املكلَّفني ،وراحة للدافعني(.)2
عنه املؤرخون ابخر العام  -فيه دفع
 - 3اخلراج:
الصدقات،
كل إِّير ٍاد وصل إِّىل بيت مال املسلمني من غري َّ
اخلراج له معنيان :عامٌّ ،وهو ُّ

فهو يدخل يف املعىن ِّ
العام للفيء ،ويدخل فيه إِّيراد اجلزية ،وإِّيراد العشور ،وغري ذلك ،وله

خاص :وهو إِّيراد األراضي الَّيت افتتحها املسلمون عنواة ،وأوقفها ِّ
اإلمام ملصاحل املسلمني
معىن ٌّ
ا

على َّ
السواد من العراق ،والشَّام( .)3واخلراج  -كما قال ابن
الدوام ،كما فعل عمر أبرض َّ
رجب احلنبلي  -ل يُقاس إبِّجارٍة ،ول مث ٍن ،بل هو أصل اثبت بنفسه ل يُقاس بغريه(.)4

عندما قويت شوكة ِّ
اإلسلم ابلفتوحات العظيمة َّ
القوتني
وابلذات بعد القضاء على َّ

الدولة ِّ
العظيمتني الفرس ،والروم؛ تعدَّدت موارد املال يف َّ
اإلسلميَّة ،وكثرت مصارفه،

الدولة املرتامية األطراف وصون ِّ
وللمحافظة على كيان هذه َّ
عزها وسلطاْنا ،وضمان مصاحل
()1
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المصدر َّ
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ٍ
ٍ
حكيمة ،ورشيدةٍَّ ،
اخلاصة كان ل َّ
فكر َلا عمر  -رضي هللا
سياسة ماليَّ ٍة
بد من
العامة ،و َّ
َّ
عنه -أل وهي إِّجياد ٍ
مال ٍ
اثبت ،ودائ ٍم للقيام هبذه ِّ
مورد ٍ
املهام ،وهذا املورد هو :اخلراج ،فقد
أراد الفاحتون أن تقسم عليهم الغنائم من أمو ٍال وأر ٍ
اض وفق ا ملا جاء يف القران الكرمي َّ
خاص ا
َن ََِّّّللِّ ُمخُسه ولِّ َّلرس ِّ
ابلغنائم ﴿ َواعلَ ُموا أَََّّنَا َغنِّمتُم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ
ول َولِّ ِّذي ال ُقرَىب َواليَـتَ َامى
َُ َ ُ
السبِّ ِّيل إِّن ُكنـتُم آمنـتُم ِّاب ََّّللِّ وما أَنـزلنَا علَى عب ِّد َن يـوم ال ُفرقَ ِّ
والمساكِّ ِّ
ان يَـوَم التَـ َقى
ني َواب ِّن َّ
ََ َ َ َ َ َ
َ
َ ََ
اَّلل علَى ُك ِّل شي ٍء قَ ِّ
ِّ
دير﴾ [األنفال.]41 :
َ
اجلَم َعان َو َُّ َ
علي
وقد أراد عمر  -رضي هللا عنه  -يف بداية األمر تقسيم األرض بعدد الفاحتني ،لكن َّ
بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -رأى عدم التَّقسيم ،وشاركه الرأي معاذ بن جبلَّ ،
وحذر
عمر من ذلك( ،)1وقد روى أبو عبيد قائلا :قدم عمر اجلابية ،فأراد قسم األراضي بني
الريع العظيم يف أيدي
املسلمني ،فقال معاذ :وهللا إِّذا ليكونن ما تكره ،إِّنَّك إِّن قسمتها صار َّ
الرجل الواحد ،أو املرأة ،مثَّ أييت من بعدهم قوم يسدُّون من
القوم ،مث يبيدون فيصري ذلك إِّىل َّ
ِّ
اإلسلم َّ
مسدا ،وهم ل جيدون شيئا فانظر أمرا يسع َّأوَلم ،واخرهم(.)2

لقد نبَّه معاذ بن ٍ
جبل  -رضي هللا عنه  -أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل أم ٍر
ويتأملها مفكرا يف معىن ِّ
حَّت
كل كلمة يقرؤها َّ
عظيم ،جعل عمر يتتبَّع اَيت القران الكرميَّ ،
فتبني له :أْنا تشري إِّىل الفيء للمسلمني يف
توقف عند اَيت تقسيم الفيء يف سورة احلشرَّ ،

الوقت احلاضر ،وملن أييت بعدهم ،فعزم على تنفيذ رأي ٍ
معاذ  -رضي هللا عنه  -فانتشر خرب

الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -فكان عمر،
ذلك بني النَّاس ووقع خلف بينه وبني بعض َّ
الصحابة ،ومنهم بلل بن رابح،
ومؤيدوه ل يرون تقسيم األراضي الَّيت فتحت ،وكان بعض َّ

()1
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العوام يرون تقسيمها ،وكما تقسم غنيمة العسكر ،كما قسم النب(ﷺ) خيرب ،فأىب
و ُّ
الزبري بن َّ
عمر  -رضي هللا عنه  -التقسيم وتل عليهم اآلَيت اخلمس من سورة احلشر من قوله تعاىل:
اَّلل َعلَى رسولِِّّه ِّمنـهم فَما أَوجفتُم َعلَي ِّه ِّمن َخي ٍل ولَ ِّرَك ٍ
اب َولَ ِّك َّن َّ
اَّللَ يُ َسلِّ ُ
ط ُر ُسلَهُ
ُ َ َ
َُ
﴿ َوَما أَفَاءَ َُّ
َ
اَّللُ َعلَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِّدير﴾ [احلشر ]6 :حَّت فرغ من شأن بين النَّضري.
َعلَى َمن يَ َشاءُ َو َّ
اَّلل َعلَى رسولِِّّه ِّمن أَه ِّل ال ُقرى فَلِّلَّ ِّه ولِّ َّلرس ِّ
ول َولِّ ِّذي ال ُقرَىب َواليَـتَ َامى
َ ُ
َُ
مثَّ قالَّ ﴿ :ما أَفَاء َُّ
َ
والمساكِّ ِّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
ني َواب ِّن َّ
ني األَغنِّيَاء ِّمن ُكم َوَما َ
السبِّ ِّيل َكي َل يَ ُكو َن ُدولَةا بَ َ
َ ََ
يد العِّ َق ِّ
عامة يف القرى كلِّها.
اَّللَ إِّ َّن َّ
َْنَا ُكم َعنهُ فَانتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا َّ
اب﴾ [احلشر ]7 :فهذه َّ
اَّللَ َش ِّد ُ
ِّ ِّ
اَّللِّ
اج ِّر َّ ِّ
ِّ
ين أُخ ِّر ُجوا ِّمن ِّد ََي ِّرِّهم َوأَم َو ِّاَلِّم يَـبـتَـغُو َن فَضلا ِّم َن َّ
ين الذ َ
مث قال﴿ :لل ُف َقَراء ال ُم َه َ
ن﴾ [احلشر.]8 :
صُرو َن َّ
ك ُه ُم َّ
الص ِّادقُو َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِّ َ
َوِّرض َوانا َويـَن ُ
حَّت خلط هبم غريهم ،قال﴿ :والَّ ِّذين تَـبَـ َّوءوا الدَّار و ِّ
اإلميَا َن ِّمن قَـبلِّ ِّهم ُِّحيبُّو َن
مثَّ مل يرض َّ
َ َ
َ َ ُ
من هاجر إِّلَي ِّهم ولَ َِّجي ُدو َن ِّيف ص ُد ِِّّ
اجةا ُِّمَّا أُوتُوا َويـُؤثُِّرو َن َعلَى أَنـ ُف ِّس ِّهم َولَو َكا َن ِّهبِّم
ُ
ورهم َح َ
َ
َ َ ََ
خاصة،
ك ُه ُم ال ُمفلِّ ُحو َن﴾ [احلشر ]9 :فهذا يف األنصار َّ
اصة َوَمن يُ َ
وق ُش َّح نَـف ِّس ِّه فَأُولَئِّ َ
َخ َ
ص َ
َّ ِّ
ين َجاءُوا ِّمن بَـع ِّد ِّهم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا اغ ِّفر لَنَا
مث مل يرض َّ
حَّت خلط هبم غريهم ،فقالَ ﴿ :والذ َ
ِّ ِّ ِّ
و ِّإلخوانِّنَا الَّ ِّذين سبـ ُق َ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ك َرُؤوف َرِّحيم﴾
ين َآمنُوا َربـَّنَا إِّنَّ َ
َ ََ
ون ابإلميَان َولَ َِّ َعل يف قُـلُوبِّنَا غلًّ للَّذ َ
َ َ
عامةا ملن جاء بعدهم ،فما من ٍ
أحد من املسلمني إِّل له يف هذا
[احلشر ،]10 :فكانت هذه َّ
حق.
الفيء ٌّ
الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء؛ ودمه يف وجهه(،)1
قال عمر :فلئن بقيت
َّ
ليبلغن َّ
ويف رو ٍ
اية أخرى جاء فيها :قال عمر :فكيف مبن أييت من املسلمني فيجدون األرض بعلوجها
()1
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قد اقتسمت ،وورثت عن الابء وحيزت ،ما هذا برأ ٍي ،فقال له عبد الرَحن بن عوف :فما
الرأي ؟ ما األرض والعلوج إِّل ُما أفاء هللا عليهم ،فقال عمر :ما هو إِّل كما تقول ،ولست
أرى ذلك ،وهللا ل يُفتح بعدي بلد فيكون فيه كبري ٍ
نيل بل عسى أن يكون كلًّ على
قسمت أرض العراق بعلوجها ،وأرض الشام بعلوجها ،فما ُّ
يسد به الثُّغور ؟
املسلمنيِّ ،فإذا
ُ
وما يكون ِّ
للذريَّة ،واألرامل َلذا البلد ،وبغريه من أراضي الشَّام ،والعراق ؟ فأكثروا على عمر،
وقالوا :تقف ما أفاء هللا علينا أبسيافنا على ٍ
قوم مل حيضروا ،ومل يشهدوا ،وألبناء القوم ،وأبناء

أبنائهم ،ومل حيضروا ! فكان عمر  -رضي هللا عنه  -ل يزيد على أن يقول :هذا رأي .قالوا:
فاستشر ،فأرسل إِّىل عشرة من األنصار من كرباء األوس ،واخلزرج ،وأشرافهم ،فخطبهم ،وكان
تقرون ابحلق ،خالفين من خالفين ،ووافقين من
ُمَّا قال َلم :إِِّّين واحد كأحدكم ،وأنتم اليوم ُّ
وافقين ،ولست أريد أن تتَّبعوا هذا الذي هواي .مثَّ قال :قد مسعتم كلم هؤلء القوم الَّذين
زعمواِّ :أين أظلمهم حقوقهم ،ولكن رأيت أنَّه مل يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ،وقد
غنَّمنا هللا أمواَلم ،وأرضهم ،وعلوجهم ،فقسمت ما غنموا من أمو ٍال بني أهله ،وأخرجت
فوجهته على وجهه ،وقد رأيت أن أحبس األرضني بعلوجها واضع ا عليهم فيها
اخلمس َّ
يؤدوْنا فتكون فيئا للمسلمني ،املقاتلة و ُّ
الذ ِّريَّة ،وملن أييت من
اخلراج ،ويف رقاهبم اجلزيةُّ ،
بد َلا من رجال يلزموْنا ،أرأيتم هذه املدن العظام ل َّ
بعدهم ،أرأيتم هذه الثُّغور ل َّ
بد َلا من
أن تشحن ابجليوش ،وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلء إِّذا قُسمت األرض،
والعلوج؟ فقالوا مجيعا :الرأي رأيك فنعم ما قلت ،ورأيت ،إِّن مل تشحن هذه الثُّغور وهذه
املدن ِّ
يتقوون به؛ رجع أهل الكفر إِّىل مدْنم(.)1
ابلرجال ،وِّري عليهم ما َّ

وقد قال عمر فيما قاله :لو قسمتها بينهم لصارت ُدولةا بني األغنياء منكم ،ومل يكن ملن
()1
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َّ ِّ
ين َجاءُوا ِّمن
جاء بعدهم من املسلمني شيء ،وقد جعل هللا َلم فيها َّ
احلق بقوله تعاىلَ ﴿ :والذ َ
استقر رأي
بَـع ِّد ِّهم﴾ [احلشر ]10 :مثَّ قال :فاستوعبت اآلية النَّاس إِّىل يوم القيامة .وبعد ذلك َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -على عدم قسمة األرض(.)1
عمر ،وكبار َّ
الصحابة يظهر أسلوب الفاروق يف اجلدل ،وكيف مجع فيه َّقوة الدليل،
ويف حواره مع َّ
الصورة ،واستمالة اخلصم ،يف مقالته الَّيت قال لألنصار عند املناقشة يف أمر أرض
وروعة ُّ

أن رئيس ا نشئ ا يف ِّ
السياسيةِّ ،
السواد ،ولو َّ
متمرس ا أبساليب اخلطب الربملانيَّة أراد أن خيطب
َّ
مشروع من املشروعات مل جيأى َّ
أبرق من هذا املدخل ،أو
النُّواب (لينال موافقتهم) على
ٍ

أعجب من هذا األسلوب .وامتاز عمر فوق ذلك أبنَّه كان صادقا فيما يقول ،ومل يكن فيه
سياسي ا خمادع ا ،وأنَّه جاء به يف ٍ
َّنط من البيان يسمو على األشباه واألمثال(.)2
َّب(ﷺ) يف حكم أرض اخلراج ؟
 هل كان الفاروق خمالفا للن ِّالرسول(ﷺ) بفعله يف عدم تقسيم أرض اخلراج؛ ألن
َمن قال :إِّ َّن الفاروق خالف َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
حكمه ألجل
الن َّ
َّب(ﷺ) قسم خيرب ،وقال :إ َّن اإلمام إذا حبس األرض املفتوحة عنواة؛ نُقض ُ
الراشدين  -إِّذا فعلوا هذا الفعل ِّ -فإ َّن
السنة ،فهذا القول خطأ ،وجرأة على اخللفاء َّ
خمالفة ُّ

يدل على جواز ما فعله ،ول ُّ
فعل النَّب(ﷺ) يف خيرب إَِّّنا ُّ
يدل على وجوبه ،فلو مل يكن معنا
وعلي  -رضي
الراشدين :عمر ،وعثمانٍ ،
دليل على عدم وجوب ذلك؛ لكان فعل اخللفاء َّ

هللا عنهم  -دليلا على عدم الوجوب ،فكيف وقد ثبت :أنَّه فتح َّ
مكة عنواة ،كما استفاضت

الصحيحة ،بل تواتر ذلك عند أهل املغازي ،والسري ؟! ِّفإنَّه قدم حني نقضوا
به األحاديث َّ
()1
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()2
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العهد ،ونزل ِّ
مبر الظهران ،ومل أيت أحد منهم يصاحله ،ول أرسل إِّليهم أحدا يصاحلهم ،بل
يتجسس األخبار ،فأخذه العبَّاس ،وقدم به كاألسري ،وغايته أن يكون
خرج أبو سفيان
َّ
يتصور أن يعقد صلح
العبَّاس َّأمنه ،فصار مستأمن ا ،مثَّ أسلم ،فصار من املسلمني ،فكيف َّ
الكفار  -بعد إِّسلمه  -بغري ٍ
إذن منهم ؟ ُما ِّ
يبني ذلكَّ :
َّب(ﷺ) علَّق األمان
أن الن َّ

ٍ
أبسباب ،كقوله « :من دخل دار أيب سفيان فهو امن ،ومن دخل املسجد فهو امن ،ومن

فأمن من مل يقاتله ،فلو كانوا معاهدين؛ مل حيتاجوا إىل ذلك.
أغلق اببه فهو امن »(َّ ،)1

َّب(ﷺ) طلقاء؛ ألنَّه أطلقهم من األسر كثمامة بن أاثل وغريه .وأيضاِّ :فإنَّه
وأيضا :مسَّاهم الن ُّ
أذن يف قتل ٍ
مجاعة منهم من ِّ
الرجال والنِّساء ،وأيضا :فقد ثبت عنه يف الصحاح :أنَّه قال يف

حتل ٍ
مكة مل حتل ٍ
خطبته « :إِّن َّ
ألحد بعدي ،وإََِّّّنا أُحلَّت ل ساعةا»(.)2
ألحد قبلي ول ُّ

أحل
ودخل مكة وعلى رأسه املغفر ،ومل يدخلها إبِّحرٍام ،فلو كانوا صاحلوه؛ مل يكن قد َّ
له شيء ،كما لو صاحل مدينةا من مدائن ِّ
حيل له البلد
احلل؛ مل تكن قد أحلَّت ،فكيف ُّ
احلرام ،وأهله مساملون له ،صلح معه ؟! وأيضا فقد قاتلوا خالدا ،وقَـتَل طائفة من املسلمني

طائفةا من الكفار.

أن َّ
ويف اجلملة فَِّإ َّن من تدبَّر الاثر املنقولة ،علم ابلضطرارَّ :
مكة فتحت عنوةا ،ومع هذا

َّب(ﷺ) مل يقسم أرضها ،كما مل يسرتق رجاَلا ،ففتح خيرب عنواة وقسمها ،وفتح َّ
مكة عنوة
فالن ُّ
ومل يقسمها ،فعُلم جواز األمرين( ،)3وبذلك مل يكن الفاروق خمالفا للهدي الن ِّ
َّبوي يف عدم
تقسيمه لألراضي املفتوحة ،وقد كان سنده فيما فعل أمورا منها:

()1

َّ
الحج ( )38/2الفتاوى (.)313/20
النسائي في الكبرى في ِّ

()2

الفتاوى (.)313 ،312/10

()3

االجتهاد في الفقه ِّ
اإلسالمي ،ص(.)131
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 - 1اية الفيء يف سورة احلشر.
َّب(ﷺ) حينما فتح مكة عنواة ،فرتكها ألهلها ،ومل يضع عليها خراجا.
 - 2عمل الن ِّ
 - 3قرار جملس الشُّورى الَّذي عقده عمر َلذه املسألة بعد احلوار ،واجملادلة ،وقد أصبح
سنَّةا متَّبعةا يف ٍ
ويقرون أهلها عليها ،وهبذا يظهرَّ :
أن عمر حينما
أرض يظهر عليها املسلمونُّ ،
ميَّز بني الغنائم املنقولة وبني األراضي كان ِّ
متمسكا بدلئل النُّصوص ،ومجع بينها ،وأنزل كلًّ

السديد ،يضاف إِّىل ذلكَّ :
أن عمر كان يقصد أن
منها منزلته الَّيت يرشد إِّليها النَّظر اجلامع َّ
تبقى ألهل البلد ثرواهتم ،وأن يعصم اجلند ِّ
اإلسلمي من فنت النِّزاع على األرض ،والعقار،
ومن فنت الدَّعة ،والنشغال ابلثَّراء ،واحلطام(.)1

إِّ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -كان يلجأ إِّىل القران الكرمي يلتمس منه احللول ،ويطوف
ويتعمق يف فهم منطوقها ،ومفهومها ،وجيمع بينهاِّ ،
وخيصص بعضها ٍ
ببعض
بني خمتلف اَيتهَّ ،

حَّت يصل إِّىل نتائج ِّ
الشريعة ،غري و ٍ
اقف مع ظواهر
املرجوة منها ،مستلهم ا روح َّ
َّ
حتقق املصاحل َّ
الشريعة بتلكم النُّصوص،
النُّصوص ،وقد أسعفه يف قطع هذه املراحل إِّدرا ُكه الدَّقيق ملقاصد َّ

وهي عمليَّة مرَّكبة َّ
ُعطي فهما
ومعقدة ل حيسن اخلوض فيها إِّل من َّ
َترس على الجتهاد ،وأ َ
اإلقدام حيث حيسن ِّ
سديدا ،وجرأ اة على ِّ
حَّت ُخيِّ َل للبعضَّ :
أن عمر كان يضرب
اإلقدامَّ ،
ابلنُّصوص عرض احلائط يف بعض األحيان ،وحاشا أن يفعل عمر ذلك ،لكنَّه كان جمتهدا
الرأي فينزل القران على وفقه.
ُمتازا ،اكتسب َّ
حاسةا تشريعيَّةا ل تُضاهى ،حَّت كان يرى َّ
أن القران ِّ
والنَّتيجة الَّيت َنرج هبا من هذه القضيَّة هيَّ :
يفسر بعضه بعضا ،ومثله يف
السنَّة ،فعلى اجملتهد وهو يبحث عن احلكم الشَّرعي أن يستعرض مجيع النُّصوص الَّيت تساعد
()1

السابق نفسه ،ص(.)132 ،131
المصدر َّ
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على ِّ
احلل دون القتصار على بعضها ،وإِّل َّ
توصل إِّليه
عد مقصرا يف اجتهاده ،ويكون ما َّ
لغيا(.)1
 كيف متَّ تنفيذ مشروع اخلراج يف عهد الفاروق ؟الصحابة ،ورجال ِّ
احلل ،والعقد إِّىل إِّقرار رأي اخلليفة عمر  -رضي هللا
ملَّا انتهى كبار َّ
عنه -يتحبيس األرض على أهلها ،وتقسيم األموال املنقولة على الفاحتني؛ انتدب شخصيَّتني
كبريتني مها :عثمان بن حنيف ،وحذيفة بن اليمان ،وذلك ملسح أرض سواد العراق ،وحني
املهمة َّزودمها اخلليفة بنصائحه ،وتوجيهاته الثَّاقبة ،وأمرمها أبن يلحظا ثروة
بعثهما َلذه َّ
األفراد ،وخصوبة األرض ،وجدهبا ،ونوع النَّبااتت والشَّجر ،و ِّ
ابلرعيَّة ،فل حتمل األرض
الرفق َّ

يتحمله املكلَّفون ،بل يرتكا َلم ما جيربون به النَّوائب ،واحلوائج ،ولكي ينطلق قرار عمر -
ما َّ
أساس ٍ
رضي هللا عنه  -على ٍ
عادل ،رغب أن يعرف احلالة الَّيت كان عليها أهل العراق قبل

الصحابيَّني :عثمان بن حنيف ،وحذيفة بن اليمان أن يرسل إِّليه وفدا من
الفتح ،وطلب من َّ

السواد ،فسأَلم عمر  -رضي هللا عنه  :-كم
السواد ،فبعثا إِّليه وفدا من دهاقنة َّ
كبار رجال َّ

تؤدون إِّىل األعاجم يف أرضهم ؟ قالوا :سبعة وعشرين درمها ،فقال عمر  -رضي هللا
كنتم ُّ

عنه  :-ل أرضى هبذا منكم(.)2
أن الفتح ِّ
وهذا ُّ
يدل على َّ
سلمي كان عدلا على النَّاس الَّذين فتحت بلدهم ،وكان
اإل َّ

عمر يرىَّ :
ردا ،وزَيدة يف
أن فرض خراج على مساحة األرض أصلح ألهل اخلراج ،وأحسن َّ
الفيء من غري أن ِّ
حيملهم ما ل يطيقون ،فقام عثمان بن حنيف ،وحذيفة بن اليمان مبا وكل
()1

الخراج ألبي يوسف ،ص(.)41 ،40

()2

السابق نفسه؛ ص(.)38
المصدر َّ
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إِّليهما خري قيام ،فبلغت مساحة ال َّسواد ( )36000 , 000ستة وثلثني ألف ألف(،)1
ووضعا على جريب العنب عشرة دراهم ،وعلى جريب النَّخل مثانية دراهم ،وعلى جريب
القصب ستَّة دراهم ،وعلى جريب احلنطة أربع دراهم ،وعلى جريب الشَّعري درمهني( ،)2وكتبا
إِّىل عمر بن اخلطَّاب بذلك ،فأمضاه ،وقد حرص عمر  -رضي هللا عنه  -على العناية أبهل
تلك األرض والبلد ،وما يوفِّر العدلِّ ،
وحيققه خوفا أن يكون عثمان ،وحذيفة  -رضي هللا
عنهما َ -حَّل النَّاس واألرض ما ل يطيقون أداءه من خر ٍاج ،فسأَلما :كيف وضعتما على
األرض ،لعلَّكما كلَّفتما أهل عملكما ما ل يطيقون ؟ فقال حذيفة :لقد تركت فضلا ،وقال
عثمان :لقد تركت الضعف ،ولو شئت؛ ألخذته .فقال عمر  -رضي هللا عنه  -عند ذلك:
أما وهللا لئن بقيت ألرامل أهل العراق ،ألدعنَّهم ل يفتقرون إِّىل أم ٍري بعدي(!)3
وهذه الطَّريقة الَّيت نـُ ِّفذت يف سواد العراق هي ذاهتا الَّيت نـُ ِّفذت يف األراضي املصريَّة ،لكن

الذي تولها هو عمرو بن العاص ،وكانت وحدة املساحة الَّيت ربط على أساسها اخلراج
()4
السواد ،ومل
الفدَّان  .وكذلك فعل عمر  -رضي هللا عنه  -أبرض الشَّام ،كما فعل أبرض َّ
ٍ
الزروع ،والثِّمار الَّيت فرض عليها
يذكر املؤرخون
معلومات صرحيةا واضحةا عن املساحة ،ونوع ُّ

اخلراج ،ول َمن قام بعملية مسح أراضي الشَّام( ،)5وكان اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -هبذا

الصدد عمل إِّحصاءا دقيقا لثروة الولية قبل الولية عليها ،مثَّ إِّلزام الولة عند اعتزاَلم أعماَلم
َّ

مبصادرة بعض األموال الَّيت مجعوها ألنفسم يف أثناء وليتهم؛ إِّذ تبني لهَّ :
أن أعطياهتم ل
()1

السابق نفسه ( ،)39سياسة المال في ِّ
اإلسالم ،ص(.)108
المصدر َّ

()2

الخراج ألبي يوسف ،ص( ،)40سياسة المال في ِّ
اإلسالم ،ص(.)108

()3

َّ
الدولة العباسيَّة للخضري ،ص( ،)144سياسة المال ،ص(.)109

()4

سياسة المال في ِّ
اإلسالم ،ص(.)111

()5

السابق نفسه ،ص(.)114
المصدر َّ
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تسمح َلم ِّ
ابدخار هذه األموال كلِّها( ،)1وسيأيت تفصيل ذلك إبِّذن هللا عند حديثنا عن
الولة.
اخلاصة َّ
للدولة اليت اصطفاها عمر  -رضي هللا عنه  -لبيت املال
وقد كثرت املمتلكات َّ
تدر دخلا عظيما ،ووفريا على خزانة
يف العراق ،والشَّام ،ومصر ،فكانت هذه األملك ُّ
خاصةا يف مصر لتساع األراضي ِّ
َّ
الزراعيَّة الَّيت ميلكها التَّاج يف العصور القدمية(.)2
الدولةَّ ،
 ما القيم واملصاحل األمنيَّة يف عدم تقسيم أراضي اخلراج ؟هناك مجلة من املصاحل األمنيَّة الَّيت استند إِّليها اخلليفة ،والذين وافقوه على رأيه يف اختاذ

هذا القرار ميكنين تصنيفها إِّىل صنفني:

َّأوَلما :املصاحل الدَّاخلية ،وأمهُّها ُّ
سد الطَّريق على اخللف والقتال بني املسلمني ،وضما ُن
اثبتة ملعايش البلد ،والعباد ،وتوفري احلاجات ِّ
توافر مصادر ٍ
املاديَّة اللزمة لألجيال اللحقة
من املسلمني.
يسد ثغور املسلمنيُّ ،
واثنيهما :املصاحل اخلارجيَّة ،والَّيت يتمثَّل أمهُّها يف توفري ما ُّ
ويسد
حاجتها من ِّ
الرواتب،
الرجال واملؤن ،والقدرة على ِّهيز اجليوش ،مبا يستلزمه ذلك من كفالة َّ
اإلنفاق على العتاد و ِّ
وإدرار العطاء ،وَتويل ِّ
السلح ،وترك بعض األطراف َّ
مهام الدفاع
لتتوىل َّ

عن حدود َّ
الدولة ،وأراضيها اعتمادا على ما لديها من خراج.
والَّذي جيب ملحظته يف هذه املصاحلَّ :
أن اخلليفة أراد أن يضع بقراره دعائم اثبتةا ألمن
()1
()2

السابق نفسه ،ص(.)118
المصدر َّ

األبعاد ِّ
السياسيَّة لمفهوم األمن في ِّ
اإلسالم ،مصطفى منجود ،ص(.)318 ،317
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اجملتمع ِّ
السياسي ،ليس يف عصره فقط ،بل وفيما يليه من عصوٍر بعده ،وعباراتُه ِّمن مثل:
(فكيف مبن أييت من املسلمني) ،و(كرهت أن يُرتك املسلمون) الَّيت توحي بنظرته املستقبليَّة
َلذا األمن الشَّامل تشهد على ذلك ،وقد أثبت تطور األحداث ِّ
السياسيَّة يف عصر اخلليفة

وصدق ما َّقرره.
اب،
َ
الثَّاين صو َ
 إِّ َّن تعدُّد أطوار ِّاختاذ القرار بعدم تقسيم األراضي قد َّأكد أمرين:
َّأوَلماَّ :
َتس املصاحل اجلوهريَّة للمسلمني قد أتخذ من
أن بعض القرارات َّ
املهمة الَّيت ُّ
اجلهد والوقت الكثري ،كما َّأْنا قد تتطلَّب قدرا من األنة يف تبادل احلجج والرباهني ،دون أن

هوة النقسام أحيانا ،أو ِّ
يفوت ابابا من أبواب حتقيق
يتيح ذلك جمالا للخلف ،وتعميق َّ
األمة يف حاضرها ،ومستقبلها.
بعض املصاحل َّ
اخلاصة أبمن َّ
واألمر الثَّاينَّ :
املهمة الَّيت قد خترج بعد عسر النِّقاش ،واحلوار ،والبداية
أن بعض القرارات َّ
السعي إِّىل
املتعثِّرة َلا ،يفرض على احلاكم الش ِّ
َّرعي أن يكون َّأول املسلمني واخرهم جهدا يف َّ

هوة اخللف ،والتَّقريب بني وجهات النَّظر املتعارضة لكي يصل ابملسلمني إِّىل احلكم
تضييق َّ
َّرعي فيما هو متنازع بشأنه(.)1
الش ِّ
الصحابة؛ الَّذين مل يوافقوه على رأيه ،واستناد
الرأي والجتهاد بني اخلليفة ،و َّ
 -إِّ َّن تبادل َّ

املنزلة يف الجتهاد يثبتَّ :
أن الفيصل يف إِّبداء اآلراء يف القرارات
ال ُك ِّل يف ذلك إِّىل النُّصوص َّ
َتس مصاحل املسلمني ٍ
ِّ
خاصةا ،وهو أن ِّيء هذه اآلراء
بصفة مباشرةٍ َّ
السياسيَّة َّ
عامةا ،والَّيت ُّ

يتفرع عنها من مصادر أخرى ،ل خترج عن
مستند اة إِّىل النُّصوص َّ
املنزلة ،أو ما ينبغي أن َّ
أحكامها يف حمتواهاِّ ،
ومربراهتا.
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ
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الصحابة العلماء يف فقه األحكام،
السابقة من كبار َّ
 إِّ َّن جلوء اخلليفة إِّىل استشارة أهل َّومصادر الشَّرع ،واستجابتهم إبِّ ِّ
خلص النُّصح له ،يؤكِّدَّ :
أن أهل الشُّورى َلم مواصفات

خاصة َتيِّزهم ،فالَّذين يستشارون هم أهل الفقه ،والفهم ،والورع ،و ِّ
الدراية ،الواعون لدورهم،
َّ
ُ

أدق  -الَّذين ل إِّ َّمعيَّة يف آرائهم ،ومن دأهبم توطني أنفسهم على قول ِّ
إِّ َّْنم  -بعبارةٍ َّ
احلق،
وفعله ،غري خائفني يف ذلك لومة لئم من حاك ٍم ،أو غريه.

يظل َّنوذجا عاليا
 مثَّ يبقى القول :إِّ َّن ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم األراضي ُّالصحابة يف كيفية التَّعامل وفق اداب احلوار ،وأخلقيَّات مناقشة القضاَي ،وتقليب
سار عليه َّ
أوجهها املختلفة ابتداء مبرحلة التَّفكري يف اختاذ القرار بعدم تقسيم األراضي ٍ -
بصفة مباشرةٍ،
ا
أو غري مباشرةٍ  -وعلى رأسهم اخلليفة؛ الَّذي مل خيرج عن هذه الداب رغم اختلف
اجتهاداهتم بشأنه(.)1
جمرد ٍ
بل إِّ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه َّ -بني َّ
فرد يف هيئة الشُّورى ،وأعلن الثِّقة
أبن احلاكم َّ

الرد إِّىل كتاب هللا ،فقد قال رضي هللا عنه :إِِّّين
األمة ،خالفته ،أو وافقته ،و َّ
يف جملس شورى َّ
تقرون ابحلق ،خالفين َمن خالفين ،ووافقين َمن وافقين،
واحد منكم ،كأحدكم ،وأنتم اليوم ُّ
ومعكم من هللا كتاب ينطق ِّ
ابحلق(.)2
أهم الاثر الدَّعويَّة يف هذا القرار:
ُّ -

أهم هذه الاثر :القضاء ْنائيا على نظام ِّ
من ِّ
اإلقطاع ،فقد ألغى عمر  -رضي هللا عنه-

كل األوضاع ِّ
كل األرض لصاحلها ،واستعبدت الفلحني
اإلقطاعيَّة الظَّاملة؛ الَّيت احتكرت َّ
َّ
()1

الدور ِّ
َّ
للصفوة ،ص(.)185
السياسي َّ

()2

الدَّعوة ِّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،حسين غيطاس ،ص(.)130
389

السواد يف أيدي فلحيها ،يزرعوْنا
لزراعتها جمانا ،فقد ترك عمر  -رضي هللا عنه  -أرض َّ
مقابل خراج ٍ
كل ٍ
عام ،وقد اغتبط الفلحون بقرار عمر بن اخلطَّاب
عادل يطيقونه ،يدفعونه َّ
 رضي هللا عنه  -بتمليكهم األرض ِّالزراعيَّة ،يزرعوْنا مقابل دفع اخلراج؛ الَّذي يستطيعونه

الزراعية ل ملك ِّ
مرة يف حياهتمَّ :أْنم أصحاب األرض ِّ
لإلقطاعيِّني
ُمَّا جيعلهم يشعرون َّ
ألول َّ
من الطبقة احلاكمة ،وكان الفلحون جمرد أجراء يزرعوْنا بدون مقابل ،وكان تعبهم ،وكدُّهم
يذهب إِّىل جيوب الطَّبقة ِّ
اإلقطاعيَّة ،طبقة ملك األرض ،ول يرتكون َلم إِّل الفتات(.)1
الروم ،والفرس بعد طردهم:
 قطع الطريق على عودة جيوش ُّلقد َّأدت سياسة عمر  -رضي هللا عنه  -يف َتليك األرض لفلحي األمصار املفتوحة

ابلرضا الت ِّ
َّام ،كما تقدَّم ،وهذا ُمَّا جعلهم يبغضون َّ
عنواة إِّىل شعورهم ِّ
حكامهم من الفرس،
مساعدات ،بل كانوا على العكس من ذلك ِّ
الروم ،ول ِّ
ٍ
يقدمون املساعدات
يقدمون َلم أيَّة
و ُّ

حَّت إِّ َّن رستم القائد الفارسي دعا أهل احلرية ،فقالَ :ي أعداء هللا فرحتم
للمسلمني ضدَّهمَّ ،
وقويتموهم ابألموال(.)2
بدخول العرب علينا بلدن ،وكنتم عيونا َلم عليناَّ ،
 مسارعة أهل األمصار املفتوحة إِّىل الدُّخول يف ِّاإلسلم:

فقد ترتَّب على ما تقدَّم من َتليك األرض للفلحني أن سارعوا إِّىل الدُّخول يف ِّ
اإلسلم؛
ٍ
ٍ
احلق،
بسرعة
الَّذي انتشر بينهم
مدهشة ،مل يسبق َلا مثيل ،فقد ملسوا العدلَّ ،
وتبني َلم ُّ
أحسوا بكرامتهم ِّ
اإلنسانيَّة من معاملة املسلمني َلم(.)3
و ُّ
()1

السابق نفسه ،ص(.)131
املصدر َّ

()2

الدَّعوة ِّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)132

()3

السابق نفسه ،ص(.)135
املصدر َّ
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 تدبري األمور حلماية الثُّغور:الدولة ِّ
فقد امتدَّت َّ
اإلسلميَّة صوب جهاهتا األربع ،وانتقلت أمساء الثُّغور إِّىل ما وراء
حدود َّ
الدولة يف عصورها األوىل ،من أهم هذه الثُّغور ،ما كان يعرف ابلثُّغور الفراتيَّة ،والَّيت
كانت َتتد على طول ٍ
الدولة ِّ
اتيجي يفصل ما بني َّ
اإلسلميَّة ،والمرباطورية
خط اسرت ٍ

البيزنطيَّة ،وغريها من الثُّغور.
وقد َّاختذ عمر يف كل مص ٍر على قدره خيولا ،وقد وصلت َّقوات الفرسان املرابطني يف
أي قو ٍ
األمصار إِّىل أكثر من ثلثني ألف ٍ
فارس ،وهذا خبلف َّقوات املشاة ،و ِّ
ات أخرى

ٍ
كجيش منظٍَّم حلماية ثغور املسلمني ،وكفل أرزاقهم،
خصصها عمر
كاجلَ َّمالة ،وخلفه ،وهذه َّ
أبي ٍ
شيء إِّل ابجلهاد يف سبيل نشر الدَّعوة ِّ
وصرفهم عن الشتغال ِّ
اإلسلميَّة ،فكان اخلراج
القوات ،وكفالة أرزاق أجنادها(.)1
من األسباب الَّيت ساقها املوىل َّ
وجل لتجهيز هذه َّ
عز َّ

إِّ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -وضع قواعد نظام اخلراج ،ابعتباره موردا من املوارد املاليَّة
اَلامة خلزينة َّ
الدولة ،وكان يهدف من ورائه إِّىل أن يكون بيت املال قائما مبا جيب عليه من
َّ

لألمة ،وحفظ ثغورها ،وأتمني طرقها ،ول يتأتَّى ذلك إِّل إبِّبقاء
العامة َّ
حتقيق املصاحل َّ
أصحاب األرض الَّيت َتلَّكها املسلمون عنوةا لقاء ٍ
نسبة معيَّ ٍنة ُمَّا تنتجه األرض ،وهذا أمر
شأنه أن يزيدهم َحاسا يف العمل ،ورغبةا يف الستغلل ،والستثمار ،ومقارنة ذلك مبا كانوا
الضرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول املسلمني(.)2
يرهقون به من َّ

()1
()2

الذمة يف احلضارة ِّ
اإلسلميَّة ،ص(.)63
أهل َّ
اخلراج أليب يوسف ،ص( ،)271اقتصادَيت احلرب ،ص(.)223
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 - 4العشور:
الدولة ِّ
َتر عرب حدود َّ
اإلسلميَّة سواء
يتم حتصيلها على التِّجارة الَّيت ُّ
هي األموال اليت ُّ
داخلة أو خارجة من أراضي َّ
ابلرسوم اجلمركيَّة يف العصر احلاضر،
الدولة ،وهي أشبه ما تكون ُّ
ويقوم بتحصيلها موظف يقال له( :العاشر) أي :الَّذي أيخذ العشور( ،)1ومل يكن َلذه
األول أيب بك ٍر ِّ
الص ِّديق  -رضي هللا عنه َّ -
ألن
َّ
الضريبة وجود يف عهد الن ِّ
َّب(ﷺ) ،وخليفته َّ
الدولة ِّ
تلك الفرتة كانت فرتة دعوةٍ إِّىل ِّ
اإلسلم ،واجلهاد يف سبيل نشره ،وبناء َّ
اإلسلميَّة،

فلما اتَّسعت َّ
الدولة يف عهد اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -وامتدَّت حدودها شرقا ،وغرابا،
َّ
العامة؛ رأى اخلليفة عمر -
وصار التَّبادل التِّجاري مع الدُّول اجملاورة ضرورةا َتليها املصلحة َّ

الضريبة على الواردين إِّىل دار ِّ
اإلسلم ،كما كان أهل احلرب
رضي هللا عنه  -أن يفرض تلك َّ
أيخذوْنا من َِّّار املسلمني القادمني إِّىل بلدهم ،معاملةا ابملثل.

أن َّأول من وضع العشر يف ِّ
وقد أمجع ِّ
املؤرخون(َّ :)2
اإلسلم عمر بن اخلطَّاب  -رضي
هللا عنه  -وذلك عندما كتب إِّليه أهل منبج َوَمن وراء حبر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا
َّب(ﷺ) ،فأمجعوا
بتجارهتم أرض العرب ،وله منها العشر ،فشاور عمر يف ذلك أصحاب الن ِّ
على ذلك ،فهو َّأول من أخذ منهم العشور ،ولكن عمر أراد أن َّ
يتأكد من مقدار ما أتخذه
الدُّول األخرى من َِّّار املسلمني إِّذا اجتازوا حدودهم ،فسأل املسلمني كيف يصنع بكم
احلبشة إِّذا دخلتم أرضهم ؟ قالوا :أيخذون عشر ما معنا ،قال :فخذوا منهم مثل ما أيخذون
منكم( ،)3وسأل أيض ا عثمان بن حنيف :كم أيخذ منكم أهل احلرب إِّذا أتيتم دارهم ؟ قال:
()1

سياسة املال يف اإلسلم ،ص(.)128

()2

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)651

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ
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العشر ،قال عمر :فكذلك فخذوا منهم(.)1
ورويَّ :
أن أاب موسى األشعري كتب إِّىل اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  :-إِّ َّن ِّارا من
ُ

قبلنا من املسلمني أيتون أرض احلرب ،فيأخذون منهم العشر .فكتب إِّليه اخلليفة عمر -
الذمة
رضي هللا عنه  :-خذ أنت منهم كما أيخذون من َِّّار املسلمني ،وخذ من أهل َّ
نصف العشر ،ومن املسلمني من ِّ
كل أربعني درمها درمها ،وليس فيما دون املئتني شيءِّ ،فإذا

كانت مئتني ففيها مخسة دراهم ،وما زاد فبحسابه( ،)2وقد ساهم هذا التَّشريع اجلديد يف
تنظيم العلقات التِّجارية بني الدُّول.
حققت التِّجارة ِّ
وقد َّ
اإلسلميَّة مكاسب كبريةا يف عامل التِّجارة ،حيث فتحت أبواب
اإلسلميَّة للتِّجارة ،وجلبت البضائع ،و ِّ
الدولة ِّ
ال َّدولة ِّ
اإلسلميَّة من ِّ
السلع إِّىل َّ
كل أحناء العامل.
ُ
ُ
شجع التَّاجر املسلم ،واألجنب على زَيدة نشاطهم يف التَّصدير ،والسترياد
وهذا بطبيعة احلال َّ
الدولة ِّ
من مجيع أحناء العامل ،وبذلك نشطت املراكز التِّجارية داخل بلد َّ
اإلسلميَّة ،مبا فيها
اجلزيرة ،وزادت حركة القوافل التِّجاريَّة القادمة ،و َّ
الذاهبة من أقاليم اجلزيرة إِّىل األقاليم
اإلسلميَّة األخرى ،كما استقبلت مواتأى بلد ِّ
ِّ
السفن الكبرية الَّيت تصل إِّليها من
اإلسلم ُّ
اَلند ،و ِّ
الصني ،وشرقي إفريقية حمملة أبغلى ،وأنفس البضائع ،وظهر ذلك جلي ا يف العصر

الراشدي ،و َّ
الدولة األمويَّة(.)3
َّ
مير هبم من أموال التُّجار ،ويعتربون
وقد كان يف عهد عمر عشَّارون أيخذون زكاة ما ُّ
النِّصاب ،واحلول .قال أنس بن ٍ
مالك :بعثين عمر بن اخلطَّاب على جباية العراق ،وقال :إِّذا
()1

اخلراج أليب يوسف ،ص( ،)146 ،145سياسة املال ،ص(.)128

()2

حممد العمادي ،ص(.)332
التِّجارة ،وطرقها يف اجلزيرة العربية ،دَّ .

()3

احلياة القتصادية يف العصور ِّ
اإلسلميَّة األوىل ،ص(.)101
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بلغ مال املسلم مئيت درهم؛ فخذ منها مخسة دراهم ،وما زاد على املئتني؛ ففي ِّ
كل أربعني
درمها درهم(.)1
أن عمر بن اخلطَّاب بعث زَيد بن جرير ،وقيل :زَيد بن حدير ِّ
وذكر الشَّيباينَّ :
مصدقا
إِّىل عني التَّمر ،وأمره أبن أيخذ من أمواَلم ربع العشر ،ومن أهل ِّ
الذ َّمة إِّذا اختلفوا هبا للتِّجارة
نصف العشر ،ومن أموال أهل احلرب العشر ،وجعل عمر بن اخلطَّاب نفقة العاشر  -أي:
ِّ
املصدق  -من املال الَّذي أيخذه(.)2
إِّ َّن من ِّ
يفكر يف ذلك التَّحديد الَّذي رمسه اخلليفة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه -
َ

قد يصل إِّىل أنَّه فرض العشر على احلربيِّني ملعاملتهم املسلمني كذلك ،فهذا مبدأ املعاملة
ابملثل ،وأنَّه فرض نصف العشر على أهل ِّ
الذ َّمة َتييزا َلم عن املسلمني ،وتطبيق ا ملا سبقَّ :
إن

ضعف ما يؤخذ من املسلمني
فرضه على نصارى بين تغلب الَّذين قبلوا أن تُؤخذ منهم اجلزية
َ
وإن ما قرره على املسلمني هو مبثابة زكاةٍ ،ومعروف نصاب َّ
الصدقةَّ ،
الزكاة لعروض
من َّ
التِّجارة ،وهو الَّذي جعله َّ
حدا أدىن ألخذها ،ومنع من تكرار أخذها من املسلمني ،وأهل
ِّ
تكرر مر ٍ
ات دخوَلا إِّل
الذ َّمة ،ما دام رأس املال اثبتا ،والبضاعة الواردة مل تزد قيمتها عنه ،ولو َّ

بعد احلول ،و ِّ
َتشي ا ملبدأ املعاملة ابملثلِّ ،فإنَّه حينما يرفع أهل احلرب ما أيخذونه من املسلمني
من ضر ٍ
الضريبة على ما يرد منهم إِّىل دار ِّ
اإلسلم بنفس النِّسبة،
فيحق للمسلمني رفع َّ
يبةُّ ،
وكذلك احلال عند إِّسقاطهم َلا ،فعلى املسلمني إِّسقاطها عنهم ،وهذا ما تسري عليه الدُّول

ويسمى برفع احلواجز اجلمركيَّة( ،)3وعندما يكون املسلمون يف حاجة إِّىل بعض
حديث ا،
َّ
()1
()2
()3

شرح ِّ
الس َري الكبري ( ،)2134 ،2133/5احلياة القتصاديَّة ،ص(.)101
سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)132

السابق نفسه ،ص(.)133
املصدر َّ
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البضائع ،واملنتجات الواردة إِّليهمِّ ،فإ َّْنم ِّ
خيفضون ،أو يعفون التُّجار من ضريبتها تشجيعا
لتوريدها ،و ِّ
عماله أن
اإلكثار منها ،وقد فعل اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -ذلك حني أمر َّ

ابلزيت ،واحلبوب ،كما أمر إبِّعفائهم
أيخذوا نصف العشر من احلربيِّني حني دخوَلم احلجاز َّ

الز ِّ
هري عن سامل ،عن أبيه ،عن عمر  -رضي هللا عنه  :-أنَّه كان أيخذ
أحيانا أخرى ،فعن ُّ

الزبيب نصف العشر؛ ليكثر احلمل إِّىل املدينة(.)1
من النـَّبَط من القطنيَّة العشر ،ومن احلنطة و َّ

وقد كان َلذه التَّنظيمات املاليَّة اليت وجدت َّأَيم اخلليفة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا
ٍ
عنه  -النَّفع الكبري يف سهوله التَّبادل التِّ ِّ
أصناف
جاري بني املسلمني ،وجرياْنم ،وورود
ِّ
متعددةٍ من متطلَّبات النَّاس واحتياجاهتم ،فهو مل يقتصر على تنظيم املو ِّاد التية إِّىل بيت
ابلرخاء،
املال ،بل نظَّم الطرق الَّيت بواسطتها ،وبسببها يزداد دخل بيت املال ،وتنعم البلد َّ
ورغد العيش ،ومن ذلك اهتمامه ابلتِّجارة اخلارجيَّة ،وحسن معاملته ألهلها ،وتتبُّعه العمال،
تعس ٍ
واألمراء ،والكتابة إِّليهم بذلك ،وحرصه على استيفاء حقوق َّ
ف يف
الدولة من غري ُّ

جبايتها(.)2
 - 5الفيء ،والغنائم:
مال وصل املسلمني من املشركني من غري ٍ
كل ٍ
قتال ،ول إبِّجياف َخي ٍل ول
َّأما الفيء فهو ُّ

ر ٍ
ويوزع مخس الفيء على أهل اخلمس()3الَّذين بيَّنهم هللا سبحانه يف كتابه الكرميَ ﴿ :ما
كابَّ ،
ِِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ول ولِّ ِّذي ال ُقرَىب واليَـتَ َامى والمساكِّ ِّ
ني َواب ِّن
أَفَاءَ َّ
َ
اَّللُ َعلَى َر ُسوله من أَه ِّل ال ُقَرى فَللَّه َول َّلر ُس َ
َ ََ
السبِّ ِّ
يل﴾ [احلشر.]7 :
َّ
()1

السابق نفسه.
املصدر َّ

()2

اتريخ الدَّعوة ِّ
اإلسلمية ،د .مجيل عبد هللا املصري ،ص(.)322

()3

الراشدة ،ص(.)183
اخلراج أليب يوسف ،ص( )19نقلا عن عصر اخللفة َّ
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حَّت أيخذوه عنوةا(،)1
و َّأما الغنائم :فهي ما غلب عليه املسلمون من مال أهل احلرب َّ
َن ََِّّّللِّ ُمخُسه ولِّ َّلرس ِّ
قال تعاىلَ ﴿ :واعلَ ُموا أَََّّنَا َغنِّمتُم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ
ول َولِّ ِّذي ال ُقرَىب َواليَـتَ َامى
َُ َ ُ
السبِّ ِّيل إِّن ُكنـتُم آمنـتُم ِّاب ََّّللِّ وما أَنـزلنَا علَى عب ِّد َن يـوم ال ُفرقَ ِّ
والمساكِّ ِّ
ان يَـوَم التَـ َقى
ني َواب ِّن َّ
ََ َ َ َ َ َ
َ
َ ََ
اَّلل علَى ُك ِّل شي ٍء قَ ِّ
ِّ
دير﴾ [األنفال.]41 :
َ
اجلَم َعان َو َُّ َ
ففي خلفة عمر  -رضي هللا عنه  -زادت الغنائم زَيد اة كبرياة لتساع املناطق املفتوحة،

ٍ
الروم خيرجون إِّىل امليدان
وملا كانت تتمتَّع به من ازدها ٍر
اقتصادي كب ٍري ،وكان القادة الفرس ،و ُّ
بكامل َّأهبتهم ،فيقع سلبهم للمسلم ،وأحيانا يبلغ  15 , 000درهم ،و30 , 000
درهم(.)2
الر ِّي وأصطخر ،وغريها ،فحاز
وقد فتحت املدن العظيمة كاملدائن ،وجلولء ،ومهذان ،و َّ
املسلمون أموالا عظيمةا مثل بساط كسرى ،وهو  3600ذر ٍاع مر ٍ
بعة ،أرضه مفروشة

َّ
ابلذهب ،وموشَّى ابلفصوص ،وفيه رسوم مثا ٍر ابجلواهر ،وورقها ابحلرير ،وفيه رسوم للماء
اجلاري َّ
ابلذهب ،وقد بيعت بعشرين ألف درهم ( 20 , 000درهم) وحاز املسلمون
َّ
الذهب ،والفضَّة واجملوهرات العظيمة من غنائم جلولء وْناوند حيث بلغ مخس جلولء ستة

()3
السواد؛ الَّيت وقفها عمر  -رضي هللا عنه -
مليني درهم  ،وأعظم الغنائم هي أرض َّ

َّ
الصوايف؛ اليت قتل أصحاهبا ،أو ُّفروا عنها ،وأملك كسرى ،وأهله ،حيث
للدولة ،وأراضي َّ
ُجعلت غلَّتها َّ
للدولة ،فكانت إبِّدارهتا لصاحل بيت املال ،ويقال :إِّن غلَّتها  -فيما بعد -
بلغت سبعة مليني درهم ،فقد كانت الغنائم عظيمة القدر ،و َّأْنا أغنت املسلمني أفرادا،
()1

الراشدة ،ص(.)188
عصر اخللفة َّ

()2

السابق نفسه ،ص.189
املصدر َّ

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ
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أكثر جلءا يف خلفة عثمان رضي هللا
ودولةا ،وارتفعت مبستوى املعيشة ،وظهرت ااثرها َ
عنه(.)1
هذه هي أهم مصادر َّ
الدولة يف عهد الفاروق رضي هللا عنه.
اثني ا :بيت مال املسلمني ،وتدوين َّ
الدواوين:
بيت املال :هو املكان الَّذي ترد إِّليه مجيع موارد َّ
الدولة ،وهو كذلك :املكان الذي
العمال ،واملرافق
تصرف منه مجيع مصروفاهتا من أعطيات اخللفاء ،واجليش ،والقضاة ،و َّ
الدواوين؛ فهيِّ :
للدولة ،وهكذا( ،)2و َّأما َّ
اخلاصة َّ
سجل
العامة ،و َّ
السجلت ،والدَّفاتر الَّيت تُ َّ
َّ

فيها أمور َّ
الدولة .وقد أطلقت كلمة ديوان على املكان الَّذي جيتمع فيه ال ُكتَّاب ،واملوظَّفون
العاملون بتلك ِّ
السجلت عند الفرس(.)3
اإلسلميَّة مل يكن هناك بيت ٍ
الدولة ِّ
ويف بداية َّ
مال ابملعىن الَّذي عرف به فيما بعد ،فقد
الرسول(ﷺ) تقوم على أن ل ِّ
يؤخر تقسيم األموال ،أو إِّنفاقها ،وقد سار أبو
كانت سياسة َّ
حَّت اتَّسع سلطان
بكر على ْنج الن ِّ
َّب(ﷺ) ،وْنج الفاروق طريق صاحبيه يف َّأول خلفته َّ
الدولة شرقا ،وغرابا ،فبدأ ابلتَّفكري يف طر ٍ
َّ
ِّمع لدى اخلليفة من أموال
يقة يدبِّر فيها ما َّ

الصدقات ،فكثرت اجليوش ،واحتاجت إِّىل
الفتوحات ،وغنائمها ،وإِّيرادات اجلزية ،واخلراج ،و َّ
ضبط احتياجاهتا ،وأمساء رجاَلا خوف ا من ترك أحدهم دون ٍ
عطاء ،أو تكرار العطاء للخرين،
ٍ
بشكل مل يكن معروفا لدى املسلمني من
وتوالت َحلت الفتح ،وانتصاراهتا ،فكثرت األموال
()1

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)155

()2

ِّ
مقدمة ابن خلدون ( ،)243سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)155

()3

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)157
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قبل ،فرأى أمري املؤمنني عمر أل طاقة للخليفة ،وأمرائه بضبطها ،وأنَّه ليس من احلكمة
القتصاديَّة أن يرتك زمام األمور املاليَّة بيد العمال والولة دون أن يضبطها َّ
عدا ،أو حيصيها
حساابا ،فكان نتيجة ذلك التَّفكري ملي ا يف وضع قواعد ٍ
اثبتة َلذه األموال ،ومن هنا نشأ
الديوان ،وكان عمر  -رضي هللا عنه  -هو َّأول من وضع ِّ
ِّ
الدولة ِّ
الديوان يف َّ
اإلسلميَّة(.)1

وقصة ذلك كما تناقلها ِّ
املؤرخونَّ :
أن أاب هريرة ،قال :قدمت من البحرين خبمسمئة ألف
َّ
درهم ،فأتيت عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فسألين عن النَّاس ،فأخربته ،مثَّ قال ل:

ماذا جئت به ؟ قال :قلت :جئت خبمسمئة ٍ
ألف ،قال :وحيك ! هل تدري ما تقول ؟

قلت :نعم مئة ألف ،ومئة ألف ،ومئة ألف ،ومئة ألف ،ومئة ألف .قال :إِّنَّك نعس ،ارجع
أصبحت أتيته ،فقال :ماذا جئت به ؟ قلت:
فلما
إِّىل أهلك ،فنمِّ ،فإذا أصبحت فائتين ! َّ
ُ
حَّت
جئت خبمسمئة ألف ،قال :وحيك ! هل تدري ما تقول ؟! قلت :نعم ،مئة ألفَّ ،
عدَّها مخس مرات ،يعدُّها أبصابعه اخلمس ،قال :أطيب ؟ قلت :ل أعلم إِّل ذلك .قال:
فصعد املنرب ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،مثَّ قال :أيُّها الناس ! إِّنَّه قد جاءن مال كثريِّ ،فإن شئتم

أن نكيلكم كيلا ،وإِّن شئتم أن َّ
نعدكم َّ
عدا ،فقام إِّليه رجل ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِِّّين قد

رأيت هؤلء األعاجم ِّ
يدونون ديوانا َلم( ،)2فاشتهى عمر ذلك(.)3

وقد استشار عمر املسلمني يف تدوين َّ
الدواوين ،فأشار بعضهم مبا يراه إِّل أن الوليد بن
فدون
دونوا ديوانا ،وجنَّدوا جنداَّ .
هشام بن املغرية قال :جئت الشَّام ،فرأيت ملوكها قد َّ
ديوانا ،وجنَّد جندا.
()1

الطَّبقات لبن سعد ( )301 ،300/3خرب صحيح.

()2

ِّ
مقدمة ابن خلدون ص( ،)244اخلراج أليب يوسف ،ص(.)49 ،48

()3

السلطانيَّة ص( ،)227 ،226فتوح البلدان ،ص(.)436
األحكام ُّ
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أن الذي قال ذلك هو خالد بن الوليد( ،)1وذكر بعض ِّ
ويف بعض ِّ
الرواَيت َّ
املؤرخني :أنَّه
فلما رأى حرية عمر؛ قال لهَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن
كان ابملدينة بعض مرازبة الفرسَّ ،
يسمونه ديوانا ،مجيع دخلهم ،وخرجهم مضبوطة فيه ،ل ُّ
يشذ منه شيء،
لألكاسرة شيئا ُّ
يتطرق عليها خلل ،فتنبَّه عمر ،وقال :صفه ل .فوصفه
وأهل العطاء مرتَّبون فيه مراتب ل َّ
()2
فدون َّ
الدواوين ،وفرض العطاء  ،وقد حبَّذ عثمان التَّدوين ،فأشار برأيه :أرى مالا
املرزابنَّ ،
حَّت يُعرف من أخذ ُمَّن مل أيخذ ،خشية أن ينتشر األمر(.)3
كثريا يسع النَّاس ،وإِّن مل حيصوا َّ

مر ٍ
هذه بعض ِّ
ات
الرواَيت الَّيت حدثت بناء على استشارة عمر  -رضي هللا عنه  -يف َّ
ِّ
متعددةٍ ملن حيضرون عنده ،وهناك اختلف بني ِّ
السنة الَّيت مت فيها التَّدوين ،فمن
املؤرخني يف َّ
قائل :إِّ َّن ذلك يف السنة اخلامسة عشرة للهجرة كالطَّربي ،وعنه أخذ ابن األثري ،وغريهم.
حمرم من سنة عشرين هجريَّة كالبلذري ،والواقدي،
وقال اخرون :إِّ َّن ذلك كان يف شهر َّ
واملاوردي ،وابن خلدون( )4وغريهم .واألرجح أن يكون متَّ يف سنة عشرين هجريَّة؛ ألنَّه يف
سنة مخس عشرة كانت القادسيَّة ،ومل يستكمل فتح العراق ،والشَّام ،ومصر إِّل بعدها(.)5
وقد سار عمر يف تقسيم األموال على خلف ما سار عليه أبو بكر حيث كان ِّ
الص ِّديق
السابقة يف
ابلسويَّة ،يف حني قسم عمر أعطياهتم على حسب َّ
يقسم األموال بني النَّاس َّ
ِّ
اإلسلم ،والفضل يف اجلهاد ،ونصرة رسول هللا(ﷺ) ( ،)6وقد كان رأي الفاروق هذا من زمن
()1

اإلسلم ِّ
السلطانيَّة ص( ،)226اتريخ ِّ
السياسي (.)456/1
األحكام ُّ

()2

السلطانية ص( ،)226سياسة املال ،ص(.)158
األحكام ُّ

()3

ِّ
مقدمة ابن خلدون ص( ،)244سياسة املال ص(.)159

()4

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)159

()5

السابق نفسه.
املصدر َّ

()6

السلطانية للماوردي ،ص(.)201
األحكام ُّ
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ِّ
سوى بني النَّاس ،قال لهِّ :
أتسوي بني َمن هاجر اَلجرتني،
الص ِّديق ،وقال أليب بك ٍر ملا راه َّ
السيف ؟ فقال له أبو بكر :إََِّّّنا عملوا
وصلَّى إِّىل القبلتني ،وبني َمن أسلم عام الفتح خوف َّ

للراكب .فقال له عمر :ل أجعل َمن قاتل
هلل ،وإََِّّّنا أجورهم على هللا ،وإََِّّّنا الدُّنيا دار ٍ
بلغ َّ

أنواع ،هي:
رسول هللا كمن قاتل معه( ،)1ولذلك قسم الفاروق النَّاس يف العطاء إىل ٍ
السوابق الَّذين بسابقتهم حصل املال.
 -ذوو َّ

َ -من يغين املسلمني يف جلب املنافع َلم ،كولة األمور ،والعلماء الَّذين جيلبون َلم منافع

ِّ
الدين ،والدُّنيا.

 -من يُبلي بلء حسنا يف دفع الضَّرر عنهم كاجملاهدين يف سبيل هللا من اجلنود ،والعيون،

والنَّاصحني حنوهم.

 ذوو احلاجات(.)2أحق هبذا املال من ٍ
الرجل
تضمنها قوله :ليس أحد َّ
هذه سياسته يف التَّقسيم َّ
أحد إََِّّّنا هو َّ
الرجل وحاجته(.)3
الرجل وغناؤه ،و َّ
وسابقته ،و َّ
وقد دعا الفاروق عقيل بن أيب ٍ
طالب ،وخمرمة بن نوفل ،وجبري بن مطعم ،وكانوا من
شبَّان قريش ،وقال :اكتبوا للنَّاس على منازَلم ،فبدؤوا ببين هاش ٍم ،فكتبوهم ،مثَّ أتبعوهم أاب
فلما
بك ٍر ،وقومه ،مثَّ عمر وقومه ،وكتبوا القبائل ،ووضعوها على اخللفة ،مثَّ رفعه إِّىل عمرَّ ،
َّب(ﷺ) األقرب ،فاألقرب
نظر فيه؛ قال :ل ،ما وددت أنَّه كان هكذا ،ولكن ابدؤوا بقرابة الن ِّ
حَّت تضعوا عمر حيث وضعه هللا ،فجاءت بنو ٍ
عدي إِّىل اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه -
َّ
()1
()2
()3

ِّ
الشرعية لبن تيميَّة ص( ،)48أوليَّات الفاروق ،ص(.)358
السياسة َّ
جامع األصول ( ،)71/2أخبار عمر ،ص(.)94
السلطانية ،ص(.)227
فتوح البلدان ،ص( ،)436األحكام ُّ
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وقالوا :إِّنَّك خليفة رسول هللا(ﷺ) ،وخليفة أيب بك ٍر  -رضي هللا عنه  -وأبو بكر خليفة
بخ َي
بخ ٍ
رسول هللا(ﷺ) فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلء القوم الَّذين كتبوا ! فقالٍ :
بين ٍ
حَّت أتتيكم
عدي ! أردمت األكل على ظهري ،وأن أهب حسنايت لكم ،ل ،ولكنَّكم َّ
الدَّعوة ،وأن ينطبق عليكم الدفرت  -يعين :ولو تكتبون اخر النَّاس  -إِّ َّن ل صاحبني سلكا
طريقاِّ ،فإن خالفتهما؛ خولف يب ،ولكنَّه وهللا ما أدركنا الفضل يف الدُّنيا ،ول نرجو الثَّواب
مبحم ٍد(ﷺ) ،فهو شرفنا ،وقومه أشراف العرب ،مثَّ األقرب،
عند هللا تعاىل على عملنا إِّل َّ
بعمل ،وجئنا بغري ٍ
فاألقرب .ووهللا لئن جاءت األعاجم ٍ
مبحمد(ﷺ) منَّا يوم
عمل؛ َلم أوىل َّ
قصر به عمله مل يسرع به نسبه(.)1
القيامة ! ِّفإ َّن َمن َّ

وبدأ عمر  -رضي هللا عنه  -تسجيله بديوان سجل فيه أصحاب األعطيات ،ومقدار
أعطياهتمِّ ،
ومسي ديوان اجلند على أساس َّ
أن مجيع العرب املسلمني جنود للجهاد يف سبيل
هللا ،فبدأ سجلَّه للجيش ببين هاشم األقرب ،فاألقرب من رسول هللا ،مثَّ مبن بعدهم طبقةا بعد
لكل و ٍ
ٍ
طبقة ،وجعل ِّ
احد من املسلمني مبلغا حمدَّدا وفرض لزوجات النَّب(ﷺ) ،وسراريه،

وسائر املسلمني من ِّ
الرجال ،والنِّساء ،واألطفال منذ الولدة ،والعبيد مبقادير خمتلفة(،)2
وإبخراج هذا ِّ
الديوان أظهر عمر اهتمامه أبمر اجلهاد يف سبيل هللا ،واعتىن أبمر اجملاهدين

املنورة على يد نف ٍر من نوابغ قريش،
حفظا حلقوقهم ،وعمل سجل اجلند ابللُّغة العربية ابملدينة َّ
الدولة ِّ
اإلسلميَّةِّ ،
الدواوين يف أقاليم َّ
وعلماء األنساب منهم ،مثَّ أمر بعمل َّ
فدونت بلغة البلد

يتم تعريبها إِّل يف خلفة عبد امللك بن مروان ،وابنه الوليد ،وبعد تدوين
املفتوحة ،ومل َّ
الدواوين صار عمر جيمع املال مدَّة سنة ،مثَّ يقسمه بني النَّاس؛ ألنه يرى َّ
َّ
أن مجعه أعظم
()1

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)160

()2

صبح األعشى يف قوانني ِّ
اإلنشا للقلقشندي (.)89/1
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للربكة ،فكان مجع املال يستلزم أن يكون له أمناء ،فكان زيد بن أرقم على بيت املال يف عهد
عمر(.)1
وروى أبو عبيد بسنده عن عبد القاري من قبيلة القارة ،قال :كنت على بيت املال زمن
عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه(.)2
اثلثا :مصارف َّ
الدولة يف عهد عمر:
تنقسم مصارف بيت املال إِّىل ثلثة أقسام ،هي :مصارف َّ
الزكاة وما يتَّصل هبا،
ومصارف اجلزية ،واخلراج ،والعشور وما يتَّصل هبا ،ومصارف الغنائم وما يتَّصل هبا ،وقد َّبني
الصحابة رضوان هللا عليهم مصارف هذه األبواب(.)3
السنَّة النَّبويَّة ،وعمل َّ
القران الكرمي ،و ُّ
 - 1مصارف َّ
الزكاة:
عز وجل مثانية أصناف ُمَّن ِّب َلم َّ
ات
ذكر املوىل َّ
الزكاة ،قال تعاىل﴿ :إََِّّّنَا َّ
الص َدقَ ُ
لِّل ُف َقر ِّاء والمساكِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الرقَ ِّ
وهبُم َوِّيف ِّ
اَّللِّ َواب ِّن
ني َوِّيف َسبِّ ِّيل َّ
ني َعلَيـ َها َوال ُم َؤلََّف ِّة قُـلُ ُ
اب َوالغَ ِّارم َ
ني َوال َعامل َ
َ َ ََ
اَّللِّ
اَّلل علِّيم ح ِّ
السبِّ ِّيل فَ ِّر ِّ
كيم﴾ [التوبة.]60 :
و
َّ
َّ
َ
َ
َ
يضةا م َن َّ َ ُ
وقد كان الفقراء ،واملساكني يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -يُعطَون من هذه األموال ما

يبعدهم عن املسكنة ،والفقر ،وخيرجهم من الفاقة ،والعوزِّ ،
ويقرهبم إِّىل أدىن مراتب الغىن،
واليسار( ،)4وقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -يقول :إِّذا أعطيتم؛ فأغنوا(.)1
()1

فقه َّ
الزكاة ( )318/1هذا املصدر والذي فوقه من سياسة املال ،ص(.)160

()2

سياسة املال يف اإلسلم ،ص(.)169

()3

النِّظام ِّ
اإلسلمي املقارن ص( ،)112سياسة املال ،ص(.)171

()4

األموال أليب عبيد ( ،)676/4سياسة املال ،ص(.)171
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وهذه هي ِّ
الراشدة ،وهي إِّعطاء ما يكفي ،وزَيدة النِّسبة للعجز املؤقَّت،
السياسة العمريَّة َّ
الزكاة ابلنسبة َلذا ِّ
مرض ،وحنوهِّ ،فإ َّن َّ
َّأما العجز املزمن من ٍ
الصنف من النَّاس معونة دائمة
حَّت يزول الفقر ابلغىن ،ويزول العجز ابل ُقدرة ،والبطالة ابلكسب ،وتتعدَّى هذه
منتظمة َّ
ِّ
السياسة العمريَّة املسلمني ،فتشمل مساكني أهل الكتاب بعد إِّسقاط اجلزية عنهم( ،)2كما
أن من نفقات َّ
َّ
شَّت ،وأعمال متشعِّبة ،كلُّها تتَّصل
الزكاة العاملني عليها ،فهم َلم وظائف َّ

بتنظيم َّ
الزكاة ،وإبِّحصاء َمن ِّب عليه ،وفيما ِّب ،ومقدار ما جيب ،ومعرفة من ِّب له،
وكم عددهم ،ومبلغ حاجتهم ،وقدر كفايتهم إِّىل غري ذلك من الشؤون الَّيت حتتاج إِّىل جها ٍز

ٍ
كامل من اخلرباء ،وأهل الختصاص ،ومن يعاوْنم( ،)3و َّأما املؤلَّفة قلوهبم فقد أسقط عمر
اإلسلم كان قوي اجلانب يف خلفته فل حاجة ِّ
ألن ِّ
سهمهم ،وذلك َّ
لإلنفاق من أموال
الزكاة على هذا ِّ
َّ
نصت عليها اآلية(.)4
الصنف من األصناف الثَّمانية ،الَّيت َّ
و َّأما يف عصرن احلاضر؛ فل يزال التَّأليف موجودا بصورةٍ ،أو أخرى ،ويوجد من تنطبق
عليه شروط املؤلَّفة قلوهبم(.)5
استغل بعض خصوم ِّ
اإلسلم ،ودعاة اجلمود من املسلمني إِّسقاط نصيب املؤلَّفة
وقد
َّ
قلوهبم من َّ
القصة ،و َّادعواَّ :
أن عمر  -رضي هللا عنه -
الزكاة يف عهد عمر ،فكتبوا عن هذه َّ
نص ا من نصوص القران الكرمي ،وهذا ِّ
الدعاء ليس بصحيح ،كما أنَّه ل يتَّفق مع
هبذا أوقف َّ
ٍ
احلقيقة ،فالواقعَّ :
لسبب،
أن اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -أوقف نصيب املؤلَّفة قلوهبم

()1

سياسة املال يف اإلسلم ،ص(.)172

()2

السابق نفسه ص(.)173
املصدر َّ

()3

الراشدة ص(.)202
عصر اخللفة َّ

()4

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ص(.)175

()5

السابق نفسه ص(.)178 ،177
املصدر َّ
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ٍ
أن ِّ
وحكمة ،وهيَّ :
األول ،ورأى رضي
اإلسلم أصبح عزيزا قوَيا بعد أن كان ضعيفا يف عهده َّ
القوة(.)1
هللا عنه :أنَّه ل داعي لتأليف هؤلء ،وهؤلء بعد َّ
العزة والنُّصرة ،و َّ
الصحابة على قرار الفاروق ،ومل أتت هذه املوافقة اعتباطا وإََِّّّنا نتيجة القتناع ِّ
ابملربرات
وقد وافق َّ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
َّ
َّ
غىن
اليت دفع هبا إليقاف إعطاء املؤلفة قلوهبم ،من حيث إن اإلسلم قد غدا يف َّقوة ،ومكنة ِّعلنه يف ا
عن ٍ
قليل ل وزن له بعد دخول أم ٍم كثريةٍ يف ِّ
عدد ٍ
اإلسلم ،كما أنَّه ليس مثَّة خوف من هؤلء الَّذين
يطلبون التَّأليف ،بل كان اخلوف عليهم أن يظلُّوا على نزعتهم التَّواكليَّة ،مثَّ إِّ َّن َّ
حق هؤلء ليس حق ا
مورواثا يتوارثونه جيلا بعد ٍ
جيل(.)2

إِّ َّن عمر مل يقف جامدا أمام هذا النَّص فيما يتَّصل بسهم املؤلَّفة قلوهبم ،فهو قد فهم:
أن املقصود من النَّص هو إِّعزاز ِّ
َّ
اإلسلم بدخول أشراف العرب فيه ،وتثبيت َمن أسلم منهم
أعز هللا ِّ
على ِّ
اإلسلم ،وكثر أهله،
اإلسلم ،فقد نظر إِّىل علَّة النَّص ل إِّىل ظاهره ،وحيث َّ
اإلعطاء ٍ
فقد أصبح ِّ
حينئذ  -يف نظر عمر  -ذلَّةا ،وخنوع ا ،وزالت العلَّة الَّيت من أجلها جعل
هللا للمؤلفة قلوهبم نصيبا من َّ
السهم ،ومل يعطه َلم،
الزكاة ،وبناء على ذلك أوقف عمر هذا َّ
الصحيح ل جيوز أن نقول :إِّ َّن عمر ألغى العمل ابلن ِّ
َّص القراين املتعلِّق
وبناءا على هذا الفهم َّ
إبِّعطاء املؤلَّفة قلوهبم نصيبا من َّ
الزكاة؛ َّ
ألن ذلك من قبيل النَّسخ ،ول نسخ إِّل من طرف

الرسول(ﷺ) (.)3
صاحب الشَّرع نفسه ،وعليه فل نسخ بعد وفاة َّ
تغري الظُّروف ،والعِّلل الَّيت بنيت عليها نصوص
لقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -يراعي ُّ

()1

األبعاد ِّ
السياسية ملفهوم األمن يف ِّ
اإلسلم ص(.)306

()2

الجتهاد يف الفقه ِّ
اإلسلمي ،ص(.)133 ،132

()3

السابق نفسه ،ص(.)134
املصدر َّ
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األحكام ،ومل يكن يقف مع ظواهرها ،كما سبق القول( ،)1كما كان ِّ
اإلنفاق يف ِّ
الرقاب،
والغارمني ،ويف سبيل هللا وابن السبيل ،وقد اعتىن القران الكرمي اببن السبيل َّأميا اعتناء ،فقد
الزكاة ،ونصيبا من الفيء ومن مخس الغنائم ،وعناية ِّ
جعل له سهما من َّ
اإلسلم ابملسافرين
فذ اة ،مل يعرف َلا نظري يف ٍ
الغرابء ،واملنقطعني عنايةا َّ
الشرائع،
نظام من األنظمة ،أو شريع ٍة من َّ
َّب(ﷺ) و ِّ
الص ِّديق.
ويؤكِّد هذه العناية هدي الن ِّ

كما َّ
خاصةا أطلق عليها (دار
أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه َّ -اختذ يف عهده دارا َّ

الزبيب ،وما حيتاج إِّليه ،يعني به
السويق ،والتَّمر ،و َّ
الدَّقيق) ،وذلك :أنَّه جعل فيها الدَّقيق ،و َّ

السبل ما بني َّ
مكة واملدينة ما
املنقطع به ،والضَّيف ،ومن ينزل بعمر ،ووضع عمر يف طريق ُّ
ماء إِّىل ٍ
يصلح من ينقطع به ،وحيمل من ٍ
ماء(.)2
َ
إِّ َّن هذا التَّحديد لألصناف الثَّمانية يوجب على َّ
الدولة حصرهم ،وتتبُّع حالتهم ،وأن
كل ٍ
بلد ،مثَّ يف امل ِّ
يكون هناك سجلت يف ِّ
الرئيسي َّ
خاص
للدولة ،وقد كان َّ
للصدقة ديوان ٌّ
قر َّ
هبا يف دار اخللفة ،له فروع يف سائر الولَيت ،وقد كان ذلك يف عهد اخلليفة عمر  -رضي
هللا عنه  -بعد تدوين َّ
الدواوين(.)3
إِّ َّن نظراة إِّىل تلك األصناف الثَّمانية الَّذين ذكرهتم اآلية نلحظَّ :أْنا قد مشلت املصاحل
ِّ
الدينية ،و ِّ
السياسية ،والجتماعيَّة من دعوةٍ للجهاد يف سبيل هللا ،وتكوين اجليوش ،والعمل

كل
على القضاء على الفقر ،وسداد الدَّين ،ودفع احلاجة عن ذوي احلاجة ،أيَّ :أْنا تشمل َّ

()1

الطَّبقات (.)283/3

()2

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)184

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ
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متطلبات اجملتمع ،وإجياد األمن ،واحملبة ،والتالف بني أفراده(.)1
 - 2مصارف اجلزية ،واخلراج ،والعشور:
العمال ،واجلند ،وال البيت ،وزوجات اجملاهدين ،وغريها
تُصرف يف أعطيات اخللفاء ،و َّ
من أوجه اخلري.
 أعطيات اخلليفة:وقد فُرض للخليفة عمر  -رضي هللا عنه  -من األعطيات مخسة الف ،أو ستة الف
دره ٍم على رو ٍ
اية أخرى.
 أعطيات العمال:كل ٍ
عني الفاروق يف ِّ
ولية،
أي :ولة األقاليم ،ففي عهد اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه َّ -
وزوده ٍ
بعدد من األعوان ،واملساعدين ،واجلباة ،والقضاة،
واليا حازما عادلا حلكمها وإِّدارهتاَّ ،
للصلة ،واحلرب عامل  -وهو األمري
الصدقات ،وغريهم ،فكان َّ
والكتَّاب ،وعمال اخلراج ،و َّ

عمال
 ولتحصيل األموال عامل اخر ،وملساحة األراضي ،وتقدير َّالضرائب ،وإِّحصاء النَّاس َّ

َلم خربة ودراية ،وقد أجرى َلم األعطيات مبا يتناسب مع منصب ٍ
كل منهم ،وما تتطلَّبه
ٍ
قربٍ ،
وبعد ،وتوفُّر خري ٍ
اإلقليم من ٍ
أعماله ،مراعيا يف ذلك حالة ِّ
ٍ
وغلء ،ومل
ورخص،
ات،

جيعل لصرفها موعدا اثبتا ل يتخلَّف( ،)2وسيأيت احلديث عن العمال ابلتَّفصيل  -إبِّذن هللا -
العمال.
عند حديثنا عن َّ
مؤسسة َّ
()1

السابق نفسه ،ص(.)198
املصدر َّ

()2

السلطانية ،ص( ،)227سياسة املال ،ص(.)119
األحكام ُّ
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 أعطيات اجلند:اهتم عمر  -رضي هللا عنه  -أبمر اجلند ،فنظَّم ديوان اجليش ،وسار يف تقسيم األرزاق
َّ

السابقة ِّ
فيه على أساس القرىب من النَّسب الن ِّ
لإلسلم( ،)1وبذلك أصبح يف
َّبوي َّ
الشريف ،و َّ
ِّ
مقدمة أصحاب املعاشات ال بيت رسول هللا(ﷺ) ،وهم بنو هاشم ،وكان العبَّاس يتسلمها،

ِّ
كل واحدةٍ ٍ
ٍ
مستقل عن ال البيتَّ ،أما
مبعاش
َّب(ﷺ)،
ويوزعها عليهم ،مثَّ زوجات الن ِّ
ُّ
وختتص ُّ
ٍ
طبقات حسب ترتيب اشرتاكهم يف اجلهاد يف سبيل هللا ،فبدأ
بقيَّة املسلمني؛ فقد قُ ِّسموا إِّىل

أبهل بدر ،مثَّ من حاربوا بعد بد ٍر إِّىل احلديبية ،مثَّ َمن حاربوا من احلديبية إِّىل اخر حروب
خمص ٍ
صات لزوجات
َّ
الردة ،مثَّ َمن تلهم ُمَّن شهد القادسية ،والريموك ،وهكذا ،كما أنَّه جعل َّ
ٍ
أعطيات
خصص َلم
احملاربني ،وأطفاَلم منذ الولدة ،ومل يغفل أمر الغلمان ،واللُّقطاء ،بل َّ
سنويَّةا ،أدنها مئة درهم تتزايد عند بلوغهم( ،)2كما فرض للموال من ألفني إِّىل ألف(.)3

وقد وردت رواَيت كثرية تتَّفق فيما بينها يف كث ٍري من أرقام املقررات الَّيت َّقررها اخلليفة
ٍ
أعطيات للجند ،وختتلف بعض الختلفات يف تلك املقادير(،)4
عمر  -رضي هللا عنه -
َّب(ﷺ) كان عشرة الف درهم
صح من مقادير العطاءِّ ،فإ َّن عطاء زوجات الن ِّ
و َّأما ما َّ
كل ٍ
َلن أقل من ذلك ،مثَّ زاد
سنة إِّل جويرية ،وصفية ،وميمونة فقد فرض َّ
( 10000درهم) َّ
عطاؤهن ستة
عطاءهن إِّىل اثين عشر ألف درهم ( 12000درهم) إِّل صفية ،وجويرية كان
َّ
َّ

الف درهم ( 6000درهم) ،وقد طالبت عائشة ابملساواة بني َّأمهات املؤمنني ،فوافق عمر
()1

الطَّبقات (.)301/3

()2

اتريخ اليعقويب (.)154 ،153/2

()3

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)200

()4

الراشدة ،ص(.)214
عصر اخللفة َّ
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اهتن.
على مساو َّ
لكل و ٍ
وكان عطاء املهاجرين ،واألنصار أربعة الف درهم ( 4000درهم) ِّ
احد سنوَيا
سوى عبد هللا بن عمر بن اخلطاب ِّفإنه فرض له ثلثة الف ومخسمئة دره ٍم (3500

درهم) معلِّلا ذلك أبنَّه هاجر به أبوه؛ أي :ليس كمن هاجر بنفسه( ،)1وكان عبد هللا صبيَّا
كل
حني اَلجرة ،مثَّ زاد املهاجرين ألفا ،فصار عطاؤهم مخسة الف درهم ( 5000درهم) َّ
سنة( ،)2ويبدوَّ :
أن هذا العطاء للبدريني فقط من املهاجرين ،واألنصار( ،)3و َّأما من شهد
كل سنة( ،)4وفرض لكل
صلح احلديبية؛ فكان عطاؤه ثلثة الف درهم ( 3000درهم) َّ
مو ٍ
لود مئة دره ٍم ( 100درهم) وكان يفرض للفطيم ،مثَّ فرض للمولود حني ولدته خوفا من
تعجيل فطامه .و َّأما املوال؛ فقد فرض ألشرافهم كاَلرمزان حينما أسلم ألفي درهم (2000
درهم) وغري ذلك من األعطيات.
السنوي ِّفإ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -كان ِّ
يوزع عطاَي متفرقةا( ،)5وإِّىل
وإضافة إِّىل العطاء َّ
لكل ٍ
خصص ِّ
كل
جانب ما َّ
فرد ُمَّن سبق ذكرهم وزَيد اة على عطائه َّ
السابق طعام من احلنطة َّ

ألفرضن
شه ٍر( ،)6وقد قال اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -يف اخر عهده :لئن كثر املال
َّ
لكل ٍ
ِّ
رجل أربعة الف دره ٍم ،ألف لسفره ،وألف لسلحه ،وألف خيلِّفها ألهله ،وألف

()1
()2
()3
()4

السابق نفسه.
املصدر َّ
السابق نفسه.
املصدر َّ
السابق نفسه ،ص(.)215
املصدر َّ
السابق نفسه.
املصدر َّ

()5

سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)202

()6

سياسة املال يف اإلسلم ،ص( ،)203الطَّبقات الكربى (.)298/3
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لفرسه ،وبغله(.)1
أن ِّ
وقد روى اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه َّ :-
لكل مسل ٍم َّ
حقا يف بيت املال ،منذ أن
حَّت ميوت ،ولقد أعلن هذا املبدأ بقوله :وهللا الذي ل إِّله إِّل هو !  -ثلاثا  -ما من
يولد َّ

أبحق به من ٍ
ٍ
أحد إِّل عبد ُملوك،
حق أُعطيَه ،أو ُمنِّ َعه ،وما أحد َّ
أحد إِّل له يف هذا املال ٌّ
فالرجل
وما أن فيه إِّل كأحدكم ،ولكنَّا على منازلنا من كتاب هللا ،وقس ِّمنا من رسول هللاَّ ،
الرجل وغناؤه يف ِّ
الرجل وقدمه يف ِّ
وبلؤه يف ِّ
الرجل وحاجته،
اإلسلم ،و َّ
اإلسلم ،و َّ
اإلسلم ،و َّ

الراعي جببل صنعاء َحظُّه من هذا املال وهو مكانه قبل أن َحي َمَّر
وهللا لئن بقيت َّ
ليأتني َّ
وجهه(!)2
ُ
ومن ِّ
نتبني وجهة نظر عمر  -رضي هللا عنه  -يف عدم املساواة بني املسلمني يف
املهم أن َّ
الصحابة من املهاجرين واألنصار،
الرسول(ﷺ) ،ولكبار َّ
العطاء ،ودعمه الواضح لقرابة َّ
للسابقة يف ِّ
شكَّ :
أن الفئة الَّيت حازت األموال الوفرية
اإلسلم والبلء يف اجلهاد ،فل َّ
واعتباره َّ

الدولة ِّ
يف خلفته هي الَّيت أقامت على أكتافها صرح َّ
اإلسلميَّة؛ كما َّأْنا أكثر فقها ،والتزاما

ابلشَّرع ،ومقاصده ،وأكثر ورعا وصلحا يف التَّعامل مع املال ،وتذليله لتحقيق املقاصد
الجتماعيَّة عن طريق ِّ
اإلنفاق ،ودعم هذه الفئة اقتصادَيا ِّ
يقوي نفوذها يف اجملتمع ،وجيعلها
أقدر على القيام ابألمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر.
ويلحظَّ :
أن عمر  -رضي هللا عنه  -عزم على تبديل سياسة التَّفضيل يف العطاء إِّىل
املساواة ،وقد صرح بذلك يف اخر خلفته قائلا :لئن بقيت إِّىل ٍ
ألحلقن اخر الناس
قابل
َّ
()1

الطَّبقات الكربى ( )299/3كتاب اخلراج أليب يوسف ،ص(.)50

()2

ين بيـنهم يف العطـاء حـَّت يكونـوا شـيئ ا واحـدا ،ل فضـل ألحـد
الراشـدة ،ص( ،)216األمـوال ،ابـن زجنويـه ( .)576/2و(بيَّـانا واحـدا) أي :ألس ِّـو َّ
عصر اخللفة َّ
السابق (النهاية بتصرف).
على غريه .قال األزهري :اللفظة هي :ببَّانا ،وهي لغة ميانية ومل تفش ،وَلا نفس املعىن َّ
409

العامة فقد
أبوَلم ،وألجعلنَّهم بيَّانا واحدا( - )1أي :سواء  -و َّأما عن نظرة عمر إِّىل األموال َّ
َّ
عرب عنها بقولهَّ :
إن هللا جعلين خازنا َلذا املال ،وقامسا له ،مثَّ قال :بل هللا

يقسمه[(.])1365

فلما َّ
ذكره
وقد بكى عندما رأى عظمة األموال الَّيت جلبت إىل بيت املال يف فتوح فارسَّ ،

عبد الرَحن بن عوف أبنَّه يوم شك ٍر ،وسروٍر ،وفرٍح؛ قال عمر :كل إِّ َّن هذا مل يـُعطَهُ قوم إِّل
ألقي بينهم العداوة ،والبغضاء( ،)2ونظر إِّىل أموال فتح جلولء ،فقرأ اآليةُ ﴿ :زيِّ َن لِّلن ِّ
ب
َّاس ُح ُّ
الشَّهو ِّ
ات ِّمن النِّس ِّاء والبنِّني وال َقنَ ِّ
الذ َه ِّ
اط ِّري ال ُم َقنطَرةِّ ِّم َن َّ
ب َوال ِّفض َِّّة﴾ [آل عمران ]14 :وقال:
َ َ ََ َ َ
ََ
َ
الَّله َّم ل نستطيع إِّل أن نفرح مبا زيَّنت لنا ! اللَّه َّم فاجعلين أنفقه يف ِّ
حقه ،وأعوذ بك من
ُ
ُ
شره(! )3
 - 3مصارف الغنائم:

َّأما توزيع الغنائم ،فقد قسمها هللا تعاىل ورسوله(ﷺ) كما جاء يف اآلية الكرمية ،قال
َن ََِّّّللِّ ُمخُسه ولِّ َّلرس ِّ
تعاىلَ ﴿ :واعلَ ُموا أَََّّنَا َغنِّمتُم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ
ول َولِّ ِّذي ال ُقرَىب َواليَـتَ َامى
َُ َ ُ
والمساكِّ ِّ
السبِّ ِّيل﴾ [األنفال .]41 :وأما أربعة أمخاس الغنيمة الباقية؛ فكانت توزع بني
ني َواب ِّن َّ
َ ََ

للراجل سهم( ،)4وقد كان
الغاَّنني ،للفارس ثلثة أسهم :سهمان لفرسه ،وسهم له .و َّ

للرسول(ﷺ) سهم يف حياته ينفقه على نفسه ،وأزواجه ،وما بقي من هذه األسهم كان جيعله
َّ
الرسول(ﷺ)
يف املصاحل العامة ،أو ينفقه على أهل الفاقة ،والحتياج ،وكان لذوي قرىب َّ

السهم الثاين ،وهم بنو هاشم ،وبنو عبد املطلب ،الذين خضعوا ِّ
لإلسلم ،ومشلتهم دعوته
َّ
()1

الراشدة ،ص(.)216
األثر صحيح ،عصر اخللفة َّ

()2

لسابق نفسه ،ص( ،)217األثر صحيح.
املصدر ا َّ

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ

()4

اخلراج؛ أليب يوسف ،ص(.)22
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السهمني ،سهم
عليه َّ
السلم ،وقد اختلف النَّاس بعد وفاة الرسول(ﷺ) يف هذين َّ
الصلة ،و َّ
الرسول(ﷺ) ،وسهم ذوي القرىب ،فقال قوم :سهم الرسول للخليفة من بعده.
وقال اخرون :سهم ذوي القرىب لقرابة الرسول عليه الصلة والسلم .وقالت طائفة :سهم
السهمني يف ال ُكراع،
ذوي القرىب لقرابة اخلليفة من بعده ،فأمجعوا على أن جعلوا هذين َّ
و ِّ
العامة،
السلح( ،)1وبذلك أصبحت َّ
السهمني تصرف يف مصاحل املسلمني َّ
خمصصات َّ
كتجهيز اجليوش ،وسد الثُّغور ،والعمل على تقوية َّ
الدولة ،وَتكينها يف عهد اخلليفة الثاين
خمصصات الفقراء واملساكني ،وأبناء
أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -و َّأما َّ
أي تغيري ،أو ٍ
تعديل يف
الرسول(ﷺ) ومل يطرأ عليها ُّ
السبيل؛ فقد بقيت كما كانت على َّأَيم َّ
َّ
أَيم اخلليفة الثَّاين رضي هللا عنه(.)2
املؤسسة املاليَّة يف زمن الفاروق ،وكيف عمل على
هذه بعض املعامل الواضحة على َّ
تطويرها ،وقد كان رضي هللا عنه شديد الورع يف املال ِّ
العام ،ويظهر ذلك يف قوله :أن أخربكم

أستحل من مال هللا ،حلَّة ِّ
الشتاء ،والقيظ ،وما أحج عليه ،وأعتمر من الظَّهر ،وقوت
مبا
ُّ
أهلي ٍ
كرجل من قريش ،ليس أبغناهم ،ول أبفقرهم ،أن رجل من املسلمني ،يصيبين ما
يصيبهم( .)3وكان يقول :اللَّ ُه َّم إِّنَّك تعلم ِّأين ل اكل إِّل وجبيت ،ول ألبس إِّل حلَّيت ،ول اخذ
إِّل ِّ
حقي( !)4وكان يقول :إِِّّين أنزلت مال هللا ِّ
مين مبنزلة مال اليتيم ﴿ َوَمن َكا َن َغنِّيًّا
فَـليستـع ِّفف ومن َكا َن فَِّقريا فَـليأ ُكل ِّابلمعر ِّ
وف﴾ [النساء.]6 :
َ َ
ا َ
ََ
َُ
()1
()2
()3
()4

املصدر السابق نفسه « .ال ُكراع » :اسم جلميع اخليل.
سياسة املال يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)206 ،205
الراشدة ،ص(.)218
اتريخ املدينة ،لبن شبَّة ( ،)698/2عصر اخللفة َّ
الراشدة ،ص(.)318
الطَّبقات ( ،)313/3عصر اخللفة َّ
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ابلتطور القتصادي يف َّ
الدولة:
 - 4أمور متعلِّقة ُّ
 إصدار النُّقود اإلسلميَّة:تعترب النُّقود من املعادن الثَّمينةَّ ،
كالذهب ،والفضَّة ،وهي وسيلة ضرورية للحياة
العامة ،ل سيَّما يف التَّعامل بني األمم والدُّول ،وما يعنينا من هذا
الجتماعيَّة
َّ
اخلاصة ،و َّ
املوضوع  -وقد أصبح ِّ
لإلسلم دولة فيها مسلمون ،وغريهم من النَّاس ،وجياورها أمم ودول

ذات نظ ٍم ،وحضار ٍ
الدولة ِّ
ات ،ظلَّت تتعامل مع َّ
اإلسلمية يف عهد عمر ،وغريه من خلفاء

وأمراء املسلمني  -هو النَّاحية التَّنظيمية ،و ِّ
اإلداريَّة الَّيت سلكها عمر بشأن النُّقود ،سواء أكان
الدولة ِّ
يف داخل َّ
اإلسلميَّة أم يف دور احلرب األخرى(.)1

فاملعلومات التَّارخييَّة تشري إِّىل َّ
أن عمر بن اخلطَّاب قد أبقى على تداول النُّقود ،والعملة

الَّيت كانت متداولة قبل ِّ
الرسول(ﷺ) ،وأيب بكر مبا كان عليها من ٍ
نقوش
اإلسلم ،ويف عهد َّ
أقرها على معيارها
هرقليَّة عليها نقوش مسيحيَّة ،أو كسرويَّة ُرسم فيها بيت النَّار ،بيد :أنَّه َّ
َّب(ﷺ) ،وأيب بك ٍر ،مضيفا إِّليها كلمة جائز ،لتمييزها من
الرمسي املعروف على عهد الن ِّ
َّ
()2
أقر التعامل هبا ،وقرر ِّ
الدرهم
البهارج َّ
الزائفات  ،فالذي ضرب النُّقود املسكوكة يف اخلارج ،و َّ
املاوردي :إِّ َّن عمر بن اخلطَّاب هو
الشَّرعي يف اإلسلم هو الفاروق  -رضي هللا عنه  -يقول
ُّ
الَّذي حدَّد مقدار ِّ
الدرهم الشَّرعي(.)3

ويقول املقريزي :و َّأول من ضرب النُّقود يف ِّ
اإلسلم عمر بن اخلطاب سنة مثاين عشرة من
()1

اإلدارة ِّ
ِّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)364

()2

السابق نفسه ،ص(.)366
املصدر َّ

()3

السلطانيَّة ،ص(.)147
األحكام ُّ
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اَلجرة على نقش الكسروية ،وزاد فيها :احلمد هلل .ويف بعضها :ل إِّله إِّل هللا ،وعلى ٍ
جزء
خاصا
منها اسم اخلليفة عمر( ،)1وعليهِّ :فإ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -قد وضع تنظيما َّ
ٍ
لوسيلة من وسائل احلياة الضَّرورية للمسلمني ،وغريهم أثناء حكمه ،وقد تبعه اخللفاء
تطور وتقدُّم املدنيَّة ،واحلضارة(.)2
طوروا هذا األمر مع ُّ
الراشدون ،وغريهم ُمَّن َّ
َّ
 ِّاإلقطاع:
مضى أبو بكر  -رضي هللا عنه  -يف تطبيق ِّ
السياسة النَّبويَّة يف إِّقطاع األراضي للنَّاس
العوام أرض ا موااتا ما بني اجلرف ،وقناة( ،)3وأقطع
طلب ا لستصلحها ،فقد أقطع ُّ
الزبري بن َّ
ُجمَّاعة بن مرارة احلنفي اخلضرمة (قرية كانت ابليمامة) وأراد إِّقطاع عيينة بن حصن الفزاري،
واألقرع بن حابس التَّميمي أرضا سبخةا  -ليس فيها كأل ،ول منفعة  -أرادا استصلحها ،مثَّ

عدل عن ذلك أخذا برأي عمر  -رضي هللا عنه  -يف عدم احلاجة لتأليفهما على ِّ
اإلسلم،
اإلسلم ٍ
فقد قال َلما عمر  -رضي هللا عنه  :-إِّ َّن رسول هللا(ﷺ) كان يتألَّفكما ،و ِّ
يومئذ
أعز ِّ
اإلسلم ،فاذهبا ،فأجهدا جهدكما(.)4
وجل  -قد َّ
ذليل ،وإِّ َّن هللا َّ -
عزَّ ،
أن اعرتاض عمر ليس على مبدأ ِّ
ومن الواضحَّ :
اإلقطاع لستصلح األراضي بل على
أشخاص بعينهم ل يرى أتليفهم على ِّ
توسع عمر  -رضي هللا عنه  -يف إِّقطاع
اإلسلم ،وقد َّ
األراضي لغرض استصلحها جرَيا على ِّ
السياسة النَّبويَّة ،فقد أعلنَ :ي أيُّها النَّاس من أحيا

()1

شذور العقود يف ذكر النُّقود ،ص(.)33 - 31

()2

ِّ
اإلدارة العسكرية يف عهد عمر ،ص(.)367

()3

الراشدة ،ص(.)220
الطَّبقات الكربى ( ،)104/3األثر صحيح ،عصر اخللفة َّ

()4

الراشدة ،ص(.)221
البخاري :التَّاريخ َّ
ُّ
الصغري ( ،)81/1عصر اخللفة َّ
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أرض ا ميتةا؛ فهي له( ،)1وتعتضد ااثر ضعيفة لتؤكِّد انتزاع عمر  -رضي هللا عنه  -ملكية
يتم استصلحهاِّ ،
وحتدد رواية ضعيفة لذلك ثلث سنوات من اتريخ
األرض املقتطعة إِّذا مل َّ
ِّ
للزبري بن
خلوات بن جبري أرضا موااتا( ،)2و ُّ
اإلقطاع ،وقد ثبت إِّقطاع عمر  -رضي هللا عنه َّ -
لعلي بن أيب ٍ
طالب أرض ينبع ،فتدفَّق فيها املاء الغزير ،فأوقفها
العوام أرض العقيق مجيعها ،و ِّ
َّ

الصحابة
علي  -رضي هللا عنه  -صدقةا على الفقراء ،وتوجد ااثر ضعيفة ِّإلقطاعه عددا من َّ
ٌّ

الخرين(.)3

***

()1

الراشدة ،ص( )221األثر صحيح.
عصر اخللفة َّ

()2

السابق نفسه ،ص(.)221
املصدر َّ

()3

السابق نفسه ،ص(.)222
املصدر َّ
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املؤسسة القضائيَّة
املبحث الثَّاين َّ
عندما انتشر ِّ
اإلسلم ،واتَّسعت رقعة َّ
الدولة يف عهد عمر ،وارتبط املسلمون بغريهم من
مؤسسة القضاء ،فقد كثرت مشاغل اخلليفة،
األمم؛ دعت حالة املدنيَّة اجلديدة إِّىل تطوير َّ
وتشعبت أعمال الولة يف األمصار ،وزاد النِّزاع والتَّشاجر ،فرأى عمر  -رضي هللا عنه  -أن
َّ
يفصل الولَيت بعضها عن ٍ
يتفرغ الوال ِّإلدارة
بعض ،وأن جيعل سلطة القضاء مستقلةاَّ ،
حَّت َّ

شؤون وليته ،فأصبح للمؤسسة القضائيَّة قضاة مستقلُّون عن الولَيت األخرى ،كولية
احلكم ،و ِّ
فعني القضاة يف
خاصةاَّ ،
اإلدارة ،فكان عمر هبذا َّأول من جعل للقضاء وليةا َّ

األمصار ِّ
اإلسلميَّة :يف الكوفة ،والبصرة ،والشَّام ،ومصر ،وجعل القضاء سلطةا اتبعةا له
مباشراة ،سواء كان التَّعيني من اخلليفة ،أو كان بتفويض أحد ولته بذلك نيابةا عنه ،وهذا
أن القيادة ِّ
ُّ
يدل على َّ
اإلسلميَّة متمثلةا يف شخصية الفاروق ،مل تكن عاجزاة عن وضع قواعد
أصليَّةا ،يف تنظيم َّ
الدولة ،وترتيب شؤوْنا ،وحتديد سلطاهتا.
وإِّذا كانت أوراب قد اكتشفت هذه القاعدة بصورة نظريٍَّة يف القرن الثَّامن عشر ،واعتربهتا
فتح ا جديدا يف تنظيم َّ
الدولة ،ويف رعاية حقوق املواطنني ،يوم حتدث عنها (مونتسكيو) يف

الشرائع ،ولكن مل يكتب َلذه القاعدة التَّطبيق العملي إِّل يف أوائل القرن التَّاسع
كتابه روح َّ
عشر؛ أي :بعد الثَّورة الفرنسيَّةِّ ،فإ َّن ِّ
أقرها قبل أربعة عشر قرنا ،واعتربها أصلا
اإلسلم قد َّ
الرسول(ﷺ) حني أرسل معاذا إِّىل اليمن،
من أصول نظامه ،وقد كان هذا األصل من زمن َّ
فبني معاذ :أنَّه يقضي بكتاب هللاِّ ،فإن مل جيد؛
وسأله رسول هللا(ﷺ) بَ تقضي َي معاذ ؟ َّ
الرسول(ﷺ) على ذلك(.)1
فأقره َّ
فبسنَّة رسول هللاِّ ،فإن مل جيد؛ جيتهد رأيه ،ول أيلوَّ .

()1

نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ ِّ
اإلسلمي (.)53/2
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املؤسسة القضائيَّة وما يتعلَّق هبا من أموٍر ،وأصبح يف
و َّأما الفاروق؛ فقد قام بتطوير َّ
السلطات واضحا يف حياة النَّاس ،ومل يكن استقلل
عهده مبدأ فصل القضاء عن غريه من ُّ
ولية القضاء مانع ا لعمر  -رضي هللا عنه  -من أن يفصل يف بعض القضاَي ،ورمبا ترك بعض
السلطة التَّنفيذيَّة ،ويراسلهم يف الشؤون القضائيَّة ،فقد راسل املغرية
ولته ميارسون القضاء مع ُّ
بن شعبة يف أمر القضاء ،وكان واليه على البصرة ،مثَّ الكوفة ،وراسل معاوية واليه على الشَّام
يعني
يف النِّزاع القضائي ،وراسل أاب موسى األشعري يف شأن بعض القضاَي ،وكان القاضي َّ

للولية كلِّها ،سواء أكان تعيينه من قبل اخلليفة ،أم كان من قبل الوال أبمر اخلليفة ،وكان
السلطة القضائيَّة يف وليته(.)1
ُّ
مقر القاضي حاضرة الولية ،وإليه ترجع ُّ

السلطة القضائيَّة يف الولَيت الكبرية على الغالب ،مثل :الكوفة ،ومصر،
وقد متَّ فصل ُّ
وقد مجع لبعض ولته بني الولية ،والقضاء؛ إِّذا كان القضاء ل يشغلهم عن شؤون الولية،
وراسلهم هبذا الوصف يف شؤون القضاء ،وأنَّه كان يقوم ابلقضاء يف بعض األحيان مع وجود
قضاةٍ له ابملدينة( ،)2ومن القضاة الَّذين قصرهم الفاروق يف خلفته على القضاء وحده:
ٍ
مسعود :وله عمر قضاء الكوفة ،فقد روى قتادة عن جملزَّ :
أن عمر بن
 عبد هللا بنعمار بن َيسر على صلة أهل الكوفة ،وبعث عبد هللا بن مسعود على بيت
اخلطَّاب بعث َّ
املال ،والقضاء(.)3
 سلمان بن ربيعة :وله عمر القضاء على البصرة ،مثَّ القادسيَّة.()1

القضاء يف ِّ
اإلسلم ،عطية مصطفى ،ص(.)77

()2

الراشدة ،القطَّان ،ص(.)47
النِّظام القضائي يف العهد النَّبوي واخللفة َّ

()3

أخبار القضاة لوكيع (.)188/2
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 قيس بن أيب العاص القرشي توىل قضاء مصر.و َّأما الذين مجعوا بني الولية ،والقضاء ،فمنهم:
أن عمر بن اخلطَّاب استعمله على َّ
 نفع اخلزاعي وال َّمكة ،ذكر ابن عبد الربَّ :
مكة
وفيهم سادة قريش ،مثَّ عزلهَّ ،
ووىل خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي(.)1
 يعلى بن أميَّة وال صنعاء. سفيان بن عبد هللا الثَّقفي وال الطائف. املغرية بن شعبة وال الكوفة. معاوية بن أيب سفيان وال الشام. عثمان بن أيب العاص الثَّقفي وال البحرين ،وعمان. أبو موسى األشعري وال البصرة. عمري بن سعد وال َحص.ومن هؤلء من أبقاه الفاروق على القضاء مع الولية ،كما فعل مع معاوية ،ومنهم من
فصل القضاء عن سلطته ،وقصره على الولية ،كما فعل مع املغرية ،وأيب موسى األشعري،
ومن قضاة الفاروق ابملدينة:
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
 ُّ زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه  -فقد روي عن نف ٍعَّ :أن عمر استعمل زيد بن اثبت

()1

النِّظام القضائي يف العهد النَّبوي ،ص(.)49
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على القضاء ،وفرض له رزق ا(.)1
السائب بن أيب يزيد( )2رضي هللا عنه.
 َّأولا :من ِ
أهم رسائل عمر إِىل القضاة:
اهتم
إِّ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -وضع دستورا قوميا يف نظام القضاء ،والتَّقاضي ،وقد َّ
كثري من أعلم الفقه ِّ
العمري يف
اإلسلمي بشرح هذا الدُّستور ،والتعليق عليه ،وجند الدُّستور
َّ
نص ِّ
ِّ
الرسالة:
القضاء يف رسالته أليب موسى
األشعري ،وهذا ُّ

الرحيم ،من عبد هللا عمر بن اخلطَّاب أمري املؤمنني إِّىل عبد هللا بن
الرَحن َّ
بسم هللا َّ
قيس( ،)3سلم عليكَّ ،أما بعدِّ :فإ َّن القضاء فريضة حمكمة ،وسنَّة متَّبعة ،فافهم إِّذا أُدل

إِّليكِّ ،فإنَّه ل ينفع تكلُّم ٍ
حبق ل نفاذ لهِّ ،
اس( )4بني النَّاس يف وجهك ،وعدلك ،وجملسك

حَّت ل يطمع شريف يف حيفك( ،)5ول ييأس ضعيف يف عدلك .البيِّنة على من َّادعى،
حرم حللا،
واليمني على من أنكر ،و ُّ
أحل حرام ا ،أو َّ
الصلح جائز بني املسلمني إِّل صلح ا َّ
وهديت فيه لرشدك أن ترجع إِّىل احل ِّق،
ل مينعك قضاء قضيته ابألمس ،فراجعت فيه عقلكُ ،

ِّ
ِّ
الفهم فيما تلجلج يف
الفهمَ ،
فإ َّن احلق قدمي ،ومراجعة احلق خري من التَّمادي يف الباطلَ .
صدرك ُمَّا ليس يف ٍ
كتاب ،ول سن ٍَّة ،مثَّ اعرف األشباه ،واألمثال ،فقس األمور عند ذلك،
واعمد إِّىل أقرهبا إِّىل هللا ،وأشبهها ِّ
ابحلق ،واجعل ملن َّادعى حقا غائبا ،أو بيِّنةا أمدا ينتهي

()1

أخبار القضاة لوكيع (.)108/1

()2

وقائع ندوة النُّظم ِّ
اإلسلميَّة يف أيب ظب (.)375/1

()3

عبد هللا بن قيس هو أبو موسى األشعري.

()4

اس بينهمَ :س ِّو.

()5

حيفك :ظلمك.
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إِّليهِّ ،فإن أحضر بيِّنته؛ أخذت له ِّ
حبقه ،وإِّل استحللت( ،)1عليه القضيَّةِّ ،فإنَّه أنفى للش ِّ
َّك،
بعض إِّل جملودا يف ٍ
وأجلى للعمى .املسلمون عدول( ،)2بعضهم على ٍ
جمرابا عليه
حد ،أو َّ
شهادة زور ،أو ظنِّينا يف ولء ،أو ٍ
نسب ،فإِّ َّن هللا َّ
السرائر ،ودرأ
توىل منكم َّ

()3

ابلبيِّنات،

واألميان.
وإِّ ََّي َك والغَلَق( ،)4والضَّجر ،و ِّ
التأذي للخصوم ،والت ُّ
َّنكر عند اخلصوماتِّ ،فإ َّن القضاء يف
َ

مواطن ِّ
احلق يعظم هللا به األجر ،وحيسن به ُّ
صحت نيَّته ،وأقبل على نفسه؛
الذخر ،فمن َّ
كفاه هللا ما بينه وبني النَّاس ،ومن ختلَّق للنَّاس مبا يعلم هللا :أنَّه ليس من نفسه؛ شانه هللا،
السلم(.)5
فما ظنُّك بثواب هللا َّ -
وجل  -يف عاجل رزقه ،وخزائن رَحته ،و َّ
عزَّ ،
وقد مجعت هذه ِّ
الرسالة العجيبة اداب القاضي ،وأصول احملاكمة ،وقد شغلت العلماء
ٍ
دهشة ،وإِّكبا ٍر ِّ
لكل من يطَّلع
بشرحها ،والتَّعليق عليها هذه القرون الطَّويلة ،ول تزال موضع
عليها ،ولو مل يكن لعمر من الاثر غريها؛ لَعُ َّد هبا من كبار املفكرين ،و ِّ
املشرعني ،ولو كتبها

األَيم؛ اليت انتشرت فيها قوانني أصول احملاكمات ،وصار البحث فيها ُمَّا
رئيس دولة يف هذه َّ
يقرؤه األولد يف املدارس؛ لكانت كبريةا منه ،فكيف وقد كتبها عمر منذ حنو أربعة عشر قرنا،
كتاب ،ول استمدَّها من ٍ
ومل ينقلها من ٍ
أحد ،بل جاء هبا يف ذهنه مثراة واحد اة من الف
حممد(ﷺ) ،حني دخل عليه يف دار األرقم،
الثَّمرات للغرسة املباركة الَّيت غرسها يف قلبه َّ

()1

استحللت :سأله أن حيلَّه له.

()2

عدول :ج (عدل) وهو املستقيم يف أمره.

()3

درأ الشَّيء :دفعه.

()4

الصرب.
الصدر ،وقلَّة َّ
الغلق :ضيق َّ

()5

إعلم املوقعني لبن القيِّم (.)85/1
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فقال :أشهد أن ل إِّله إِّل هللا ،و َّ
أن حممدا رسول هللا(.)1
املهمة يف هذا الباب رسالة الفاروق إِّىل أيب عبيدة  -رضي هللا عنه َّ :-أما
الرسائل َّ
ومن َّ
ٍ
ٍ
خصال يسلم لك دينُك،
بكتاب مل الك ونفسي خريا ،الزم مخس
بعد ِّفإِّين كتبت إِّليك

وأتخذ أبفضل حظَّيك :إِّذا حضر اخلصمان؛ فعليك ابلبيِّنات العدول ،واألميان القاطعة ،مثَّ
وتعهد الغريبِّ ،فإنَّه إِّذا طال حبسه؛ ترك
أدن الضَّعيف َّ
حَّت تبسط لسانه ،وجيرتأى قلبُهَّ ،
حاجته ،وانصرف إِّىل أهله ،وإِّ َّن الَّذي أبطل َّ
الصلح
حقه َمن مل يرفع به رأس ا .واحرص على ُّ
السلم(.)2
ما مل يستب لك القضاء ،و َّ

وكتب رضي هللا عنه إِّىل معاوية بن أيب سفيان  -رضي هللا عنهما  -يف القضاءَّ :أما
ٍ
ٍ
خصال يسلم
بكتاب يف القضاء مل الك ونفسي فيه خريا :الزم مخس
بعدِّ :فإِّين كتبت إِّليك

لك دينُك ،وأتخذ فيه أبفضل ِّ
حظك :إِّذا تقدم إِّليك خصمان؛ فعليك ابلبيِّنة العادلة ،أو
حَّت َّ
وتعهد الغريبِّ ،فإنَّك إِّن مل
اليمني القاطعة ،وأدن الضَّعيف َّ
يشتد قلبه ،وينبسط لسانهَّ ،

تتعهده؛ ترك حقَّه ،ورجع إِّىل أهله ،وإََِّّّنا ضيَّع حقَّه َمن مل يرفق به ،واس بينهم يف حلظك ،وطرفك،
ابلصلح بني النَّاس ما مل يستب لك فصل القضاء(.)3
وعليك ُّ

يح عن الجتهاد :إِّذا أاتك أمر؛ فاقض فيه مبا يف كتاب هللاِّ ،فإن
وكتب إِّىل القاضي شر ٍ
سن فيه رسول هللاِّ ،فإن أاتك ما ليس يف كتاب هللا ،ومل
أاتك ما ليس يف كتاب هللا ،فاقض مبا َّ
فأي األمرين شئت؛ فخذ به .ويف رو ٍ
اية أخرىِّ :فإن
يسنُّه رسول هللا ،ومل يتكلَّم فيه أحد َّ

()1

أخبار عمر ،ص(.)174

()2

جمموعة الواثئق ِّ
السياسيَّة ،ص(.)438

()3

البيان والتَّبيني (.)150/2
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َّأخر إِّل خريا لك(.)1
فتأخر ،وما أرى الت ُّ
شئت أن ِّتهد رأيك فتقدَّم ،وإِّن شئت أن تتأخر َّ
وميكن للباحث من خلل رسائل الفاروق وحياته يف زمن خلفته أن يستخرج ما يتعلَّق
ابملؤسسة القضائية يف األرزاق ،والعزل ،وأنواع القضاة ،وصفاهتم ،وما جيب عليهم ،ومصادر
َّ
املؤسسة.
أحكامهم ،وخضوع اخلليفة نفسه للقضاء ،وغري ذلك من املسائل املتعلِّقة هبذه َّ
اثنيا :تعيني القضاة ،ورزقهم ،واختصاصهم القضائي:
 - 1تعيني القضاة:
عني عمر بن اخلطَّاب ُشرحيا ابلكوفة .أو
يصدر تعيني القضاة من اخلليفة رأسا ،فقد َّ
يكون التَّعيني من الوال بتفويض من اخلليفة ،كما عني عمرو بن العاص وال مصر عثمان بن
فحق تعيني القاضي إِّىل اخلليفة ،إِّن شاء عيَّنه بنفسه ،وإِّن
قيس بن أيب العاص قاضي ا هباُّ ،
شاء َّفوضه إِّىل واليه ،ومل يكن تعيني القضاء مانعا من أن َّ
يتوىل اخلليفة القضاء بنفسه؛ َّ
ألن
فاحلق األول يف القضاء إِّليه ،ول
القضاء من سلطاته ،وهو الذي يعهد ابلقضاء إِّىل غريهُّ ،
يكتسب القاضي ِّ
الصفة القضائيَّة إِّل إِّذا عيَّنه اخلليفة بنفسه ،أو بواسطة واليه( .)2وجيوز
ٍ
لسبب من األسباب الدَّاعية إِّىل ذلك ،كما إِّذا زالت أهلية
للخليفة أن يعزل القاضي

خيل بواجب القضاء ،وإن مل جيد سببا للعزل،
القاضي ،وصلحيته للحكم ،أو ثبت عليه ما ُّ

فاألوىل أل يعزله؛ َّ
معني ملصلحة املسلمني فيبقى ما دامت املصلحة َّ
حمققة(.)3
ألن القاضي َّ

()1

جامع بيان العلم ،وفضله (.)70/2

()2

النِّظام القضائي ،منَّاع القطَّان ص(.)73 ،72

()3

مغين احملتاج ( ،)382/4النِّظام القضائي ،ص(.)77
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وقد عزل عمر  -رضي هللا عنه  -بعض القضاةَّ ،
ووىل غريهم( ،)1مثلما عزل أاب مرمي
احلنفي ،فقد وجد فيه ضعفا ،فعزله.
 - 2رزق القضاة:
الصاحلني للقضاء ،وإبِّعطائهم
كان عمر  -رضي هللا عنه  -يوصي الولة ابختيار َّ
املرتَّبات الَّيت تكفيهم( ،)2فقد كتب إِّىل أيب عبيدة ،ومعاذ :انظروا رجالا صاحلني،
فاستعملوهم على القضاء ،وارزقوهم(.)3
وقد ذكر ُّ
الدكتور العمري مرتَّبات بعض القضاة يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -وهي
كل شه ٍر ،شريح القاضي (الكوفة)
كاليت :سلمان بن ربيعة الباهلي (الكوفة)  500درهم َّ
كل شه ٍر وربع شاة
كل شه ٍر ،عبد هللا بن مسعود اَلذل (الكوفة)  100درهم َّ
 100درهم َّ

كل يوم ،وعثمان بن قيس بن أيب العاص (مصر)  200دينار ،وقيس بن أيب العاص
َّ
السهمي (مصر)  200دينار لضيافته(.)4
َّ
 - 3الختصاص القضائي:
الراشدة يقضي يف اخلصومات كلِّها ،أَيا كان نوعها ،يف
كان القاضي يف عصر اخللفة َّ
املعاوضات املاليَّة ،ويف شؤون األسرة ،ويف احلدود ،والقصاص ،وسائر ما يكون فيه ا ِّ
لشجار،
وليس هناك ما يشري إِّىل ما يعرف اليوم ابلختصاص القضائي سوى ما جاء يف تولية

()1

النِّظام القضائي ،ص(.)77

()2

الراشدة ،ص(.)143
عصر اخللفة َّ

()3

النِّظام القضائي ،ص(.)76

()4

الراشدة ،ص(.)159
عصر اخللفة َّ
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عين النَّاس يف ِّ
رد ِّ
الدرهم،
السائب بن يزيد بن أخت النَّمر من قول عمر بن اخلطَّاب لهَّ :
َّ
و ِّ
الدرمهني(.)1
وجيوز أن يعهد اخلليفة إِّىل القاضي أن يقضي يف ٍ
قضية بعينها ،وينتهي اختصاصه ابلنَّظر
َ

فيها ،وكان القضاة يقضون يف احلقوق املدنيَّة ،واألحوال الشَّخصيةَّ ،أما القصاص ،واحلدود
فكان احلكم فيها للخلفاء ،وأمراء األمصار ،فل َّ
بد من موافقتهم على احلكم ،مثَّ احنصرت
املوافقة على تنفيذ ِّ
حق املصادقة على أحكام
حد القتل ابخلليفة وحده ،وبقي للولة ُّ
خمصص ،بل يقضي القاضي يف البيت،
القصاص دون القتل ،ومل يكن للقضاء مكان َّ
واملسجد .والشَّائع جلوسهم يف املسجد(.)2
ومل تكن األقضية تسجل لقلَّتها ،وسهولة حفظها ،وكان إبِّمكان القاضي حبس املتَّهم
وعلي ،فكانت َّ
الدولة هتيِّأى
للتَّأنيب ،واستيفاء احلقوق ،وقد فعل ذلك عمر ،وعثمانٌّ ،
السجون يف مراكز املدن ،وكان القصاص َّ
ينفذ خارج املساجد(.)3
ُّ
اثلثا :صفات القاضي ،وما جيب عليه:
 صفات القاضي:أهم صفات القاضي املراد تعيينه:
من خلل سرية عمر  -رضي هللا عنه  -استنبط العلماء َّ
 - 1العلم ابألحكام الشَّرعية؛ ألنَّه سيطبِّقها على احلوادث ،ويستحيل عليه تطبيقها مع اجلهل
هبا.
()1
()2
()3

الراشدة ،ص(.)144
النِّظام القضائي ص( ،)74عصر اخللفة َّ
الراشدة ،ص(.)145
عصر اخللفة َّ
السابق نفسه.
املصدر َّ
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اجلراح ِّ
أن انظرا رجالا
 - 2التَّقوى :فقد كتب عمر إِّىل معاذ بن جبل ،وأيب عبيدة بن َّ
من صاحلي َمن قِّبَـلَ ُكم فاستعملهم على القضاء(.)1
عما يف أيدي النَّاس :فقد قال عمر  -رضي هللا عنه  :-ل يقيم أمر هللا إِّل
 - 3الرتفُّع َّ
من ل يصانع ،ول يضارع( ،)2ول يتَّبع املطامع(.)3
 - 4الفطنة و َّ
الذكاء :ويشرتط يف القاضي أن يكون فطنا ذكيا ،ينتبه إِّىل دقائق األمور.
فعن الشَّعبَّ :
أن كعب بن ُسور كان جالسا عند عمر ،فجاءته امرأة ،فقالتَ :ي أمري املؤمنني

ما رأيت رجلا ُّ
ويظل ْناره صائما يف اليوم
قط أفضل من زوجي ،وهللا إِّنَّه ليبيت ليله قائماُّ ،
ِّ
احلر ما يفطر ! فاستغفر َلا ،وأثىن عليها ،وقال :مثلك أثىن ابخلري .قال :فاستحيت املرأة،

فقامت راجعةا ،فقال كعبَ :ي أمري املؤمنني ! هل أعديت املرأة على زوجها ؟ قال :وما
أشد ِّ
شكت ؟ قال :شكت زوجها َّ
ردوا
الشكاية ،قال :أو ذاك أرادت ؟ قال :نعم ،قالُّ :
علي املرأة ،فقال :ل أبس ِّ
ابحلق أن تقوليه ،إِّ َّن هذا زعم أنَّك تشكني زوجك ،إِّنَّه جينب
َّ
فراشك .قالت :أجل ! إِِّّين امرأة شابَّة ،وإِِّّين ألبتغي ما تبغي النِّساء ! فأرسل إِّىل زوجها،
أحق أن يقضي بينهما ،قال :عزمت
فجاء ،فقال لكعب :اقض بينهما ،قال :أمري املؤمنني ُّ
لتقضني بينهما ! ِّفإنَّك فهمت من أمرمها ما مل أفهمه ،قال :إِِّّين أرى َّ
كأْنا عليها ثلثة
عليك
َّ

بلياليهن يتعبَّد فيهن ،وَلا يوم وليلة .فقال عمر:
نسوة هي رابعتُهم ،فأقضي له بثلثة َّأَيٍم
َّ
ل من الخر ! اذهب ،فأنت ٍ
قاض على البصرة(.)4
وهللاِّ ما رأيك َّ
األول أعجب إِّ َّ
()1

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص( ،)723املغين (.)37/9

()2

يضارع :يرائي.

()3

الشريعة ،والتَّاريخ ِّ
اإلسلمي (.)102/2
نظام احلكم يف َّ

()4

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)723
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ِّ - 5
عنف ،واللِّني من غري ٍ
الشدَّة يف غري ٍ
ضعف .قال عمر :ل ينبغي أن يلي هذا األمر
ضعف ،و ِّ
ٍ
الشدَّة يف غري ٍ
ٍ
عنف ،و ِّ
اإلمساك يف غري
خصال :اللِّني يف غري
إِّل رجل فيه أربع
السماحة يف غري ٍ
ٍ
سرف( ،)1وقال :ل يقيم أمر هللا إِّل رجل يتكلَّم بلسانه كلمةا ل
خبل ،و َّ
ين ُقص َغربُه ،ول يطمع يف ِّ
احلق على حدَّته(.)2

ني رجلا إِّذا راه الفاجر؛ فرقه.
لن أاب مرمي ،وأولِّ َّ
َّ - 6قوة الشَّخصيَّة :قال عمر :ألعز َّ
فعزله عن قضاء البصرةَّ ،
ووىل كعب بن سور مكانه(.)3
 - 7أن يكون ذا ٍ
تستقضني إِّل ذا
مال وحسب :فقد كتب عمر إِّىل بعض عماله :ل
َّ

ٍ
ٍ
حسب؛ ِّفإ َّن ذا املال ل يرغب يف أموال النَّاس ،وإِّن ذا احلسب ل خيشى العواقب
مال ،وذا
بني النَّاس(.)4
ما جيب على القاضي:
هناك أمور بيَّنها الفاروق ل َّ
بد للقاضي من مراعاهتا ِّإلقامة صرح العدالة ،منها:
ِّ - 1
ِّ
األشعري :إِّ َّن القضاء يف
اإلخلص هلل يف العمل ،فقد كتب عمر إِّىل أيب موسى
الذخر ،فمن خلُصت نيَّته يف ِّ
مواطن ِّ
احلق يوجب هللا له األجر ،وحيسن به ُّ
احلق ،ولو كان
على نفسه؛ كفاه هللا ما بينه وبني النَّاس ،ومن تزيَّن مبا ليس يف قلبه؛ شانهُ هللاِّ ،فإ َّن هللا تبارك
وتعاىل ل يقبل من العباد إِّل ما كان له خالصا ،وما ظنُّك بثواب غري هللا يف عاجل رزقه،

()1

السابق نفسه ،ص(.)724
املصدر َّ

()2

السابق نفسه.
املصدر َّ

()3
()4

السابق نفسه.
املصدر َّ
السابق نفسه.
املصدر َّ
425

وخزائن رَحته(.)1
 - 2فهم القضية فهما دقيقا :ودراستها دراسةا واعيةا قبل النُّطق ابحلكم ،ول جيوز له
احلق ،فكتب عمر إِّىل أيب موسى األشعري :افهم إِّذا أدل
النُّطق ابحلكم قبل أن َّ
يتبني له ُّ

مراة :ل ينبغي ٍ
يتبني له
احلق كما َّ
حَّت يتبني له ُّ
لقاض أن يقضي َّ
إِّليك .وقال أبو موسى َّ
اللَّيل ،والنَّهار ،فبلغ ذلك عمر بن اخلطَّاب فقال :صدق أبو موسى(.)2
ابلشريعة ِّ
اإلسلميَّة :سواء كان اخلصوم من املسلمني أم من غري املسلمني.
 - 3احلكم َّ

فعن زيد بن أسلم َّ
أن يهوديَّةا جاءت إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،فقالت :إِّ َّن ابين هلك ،فزعمت
حق ل يف مرياثه ،فدعاهم عمر ،فقال :أل تعطون هذه َّ
حقها ؟ فقالوا :ل جند
اليهود :أنَّه ل َّ

َلا َّ
حق ا يف كتابنا ! فقال :أيف التوراة ؟ قالوا :بل يف املشناة ،قال :وما املشناة ؟ قالوا :كتاب
كتبه أقوام علماء ،وحكماء .فسبَّهم عمر ،وقال :اذهبوا ،فأعطوها َّ
حقها(.)3
 - 4الستشارة فيما أشكل عليه من األمور؛ فقد كتب عمر إِّىل أحد القضاة :واستشر
وجل( .)4وكتب إِّىل شريح :وإِّن شئت أن تؤامرين ،ول أرى
يف دينك الَّذين خيشون هللا َّ
عزَّ ،

سره أن
مؤامرتك إِّ ََّيي إِّل أسلم لك( .)5وكان عمر كثري الستشارةَّ ،
َّعبَ :من َّ
حَّت قال الش ُّ
أيخذ ابلوثيقة من القضاء؛ فليأخذ بقضاء عمرِّ ،فإنَّه كان يستشري(.)6

()1

إعلم املوقِّعني لبن القيِّم (.)85/1

()2

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)725

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ

()4

السابق نفسه ،ص( ،)725سنن البيهقي (.)112/10
املصدر َّ

()5
()6

السابق نفسه ،ص( ،)725سنن البيهقي (.)110/10
املصدر َّ
السابق نفسه ،ص ( ،)725سنن البيهقي (.)109/10
املصدر َّ
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 - 5املساواة بني املتخاصمني ،وقد كتب عمر إِّىل أيب موسى األشعريِّ :
سو بني النَّاس
حَّت ل يطمع شريف يف حيفك ،ول ييأس ضعيف من
يف وجهك ،وجملسك ،وعدلكَّ ،
عدلك .وكتب أيض ا :اجعلوا النَّاس عندكم يف ِّ
احلق سواءا ،قريبهم كبعيدهم ،وبعيدهم
كعب على عمر دعوى  -يف ٍ
أيب بن ٍ
حائط  -فلم يعرفها عمر،
كقريبهم .وعندما َّادعى ُّ
فلما دخل عليه؛ قال له عمر :جئناكم لتقضي
فجعل بينهما زيد بن اثبت ،فأتياه يف منزلهَّ ،
فتنحى له عن صدر فراشه  -ويف رو ٍ
اية :فأخرج له زيد
بيننا  -ويف بيته يؤتى احلكم  -قالَّ :

يد يف َّأول
ت َي ز ُ
وساد اة ،فألقاها إِّليه  -وقال :ها هنا َي أمري املؤمنني ! فقال عمرُ :جر َ
قضائك ،ولكن أجلسين مع خصمي ! فجلسا بني يديه(.)1
حَّت يذهب عنه اخلوف ،وجيرتأى على الكلم ،فقد كتب عمر
 - 6تشجيع الضَّعيفَّ :

إِّىل معاويةِّ :
حَّت جيرتأى قلبُه ،وينبسط لسانُه(.)2
أدن الضَّعيف َّ

 - 7سرعة ِّ
تعهده ِّ
ابلرعاية ،والنَّفقة :وقد كتب عمر إِّىل أيب
البت يف دعوى الغريب ،أو ُّ

عبيدة :تعاهد الغريب ِّفإنَّه إِّن طال حبسه  -أي :طالت إِّقامتُه ،وبعده عن أهله من أجل
حقه وانطلق إِّىل أهله ،وإََِّّّنا أبطل َّ
هذه الدَّعوى  -ترك َّ
حقه من مل يرفع به رأسا(.)3

الصدر :فقد كتب عمر إِّىل أيب موسى :إِّ ََّيكم والضَّجر ،والغضب ،والقلق،
 - 8سعة َّ

والتَّأذي ابلنَّاس عند اخلصومةِّ ،فإذا رأى القاضي من نفسه شيئا من هذا ،فل جيوز له النُّطق

حَّت يذهب عنه ذلك ،لئل يكون الدَّافع إِّىل احلكم حالةا نفسيَّةا معيَّنةا ،فقد كتب
ابحلكم َّ
()1

صحيح التَّوثيق يف سرية وحياة الفاروق ،ص(.)259

()2

جمموعة الواثئق ِّ
السياسيَّة ،ص(.)438

()3

السابق نفسه.
املصدر َّ
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علي عمر
عمر إِّىل أيب موسى األشعري :ول حتكم وأنت غضبان( .)1وعن شر ٍ
يح ،قال :شرط َّ
حني ولين القضاء أل أقضي وأن غضبان( ،)2وُمَّا ِّ
الصدر ويدفع أحيانا إِّىل
يؤدي إِّىل ضيق َّ

الستعجال امل ِّخ ِّل يف ِّ
البت يف بعض القضاَي اجلوع ،والعطش ،وحنو ذلك ،ولذلك قال عمر:
ُ
()3
ل يقضي القاضي إِّل وهو شبعان ،رََّين .
كل ما من شأنه التَّأثري على القاضيِّ :
ِّ - 9نُّب ِّ
كالرشوة ،وتساهل التُّجار معه يف
البيع ،و ِّ
الصفق
الشراء ،واَلداَي ،وحنو ذلك ،ولذلك منع عمر القضاة من العمل ابلتِّجارة ،و َّ

تبتاعن،
تبيعن ،ول
َّ
الرشاوى ،فكتب إِّىل أيب موسى األشعري :ل َّ
ابألسواق ،وقبول اَلداَي ،و َّ
بن ،ول تر ِّ
علي عمر حني ولين القضاء أل أبيع،
ول تُضار َّ
تش يف احلكم .وقال شريح :شرط َّ

الرشا ،واحلكم ابَلوى(.)4
ول أبتاع ،ول أرشى .وقال عمر :إِّ ََّيكم و ُّ

 - 10األخذ ابألدلَّة الظَّاهرة دون البحث عن النَّواَي :فقد خطب عمر ابلنَّاس فكان ُمَّا
قال :إِّ َّن كنَّا نعرفكم ورسول هللا فينا ،والوحي ينزل ،وينبِّئنا أبخباركم ،و َّأما اليوم ِّفإنَّنا نعرفكم
شرا،
شرا؛ ظننَّا به َّ
أبقوالكم ،فمن أعلن لنا خريا؛ ظننَّا به خريا ،وأحببناه عليه ،ومن أعلن لنا َّ
وأبغضناه عليه ،وسرائركم فيما بينكم وبني هللا(.)5
حَّت يصطلحوا،
الصلح بني املتخاصمني :قال عمرُّ :
ردوا اخلصوم َّ
 - 11احلرص على ُّ
بصلح يتَّفق مع شرع هللا أمضاه
ِّفإ َّن فصل القضاء يورث الضَّغائن بني النَّاسِّ ،فإن عادوا ٍ
()1

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)726

()2

السابق نفسه ،املغين (.)79/9
املصدر َّ

()3

موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ،ص( ،)726سنن البيهقي (.)106/10

()4

موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ،ص( ،)726سنن البيهقي (.)106/10

()5

البخاري ،رقم ( ،)2641سنن البيهقي (.)150 - 125/10
ُّ
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الصلح
القاضي ،وإِّن كان صلحهم ل يتَّفق مع أحكام َّ
الشريعة نقضه القاضي .قال عمرُّ :

حرم حللا( ،)1وعلى القاضي أن حيرص على
أحل حراما ،أو َّ
جائز بني املسلمني إِّل صلحا َّ

احلق ،فقد كتب عمر إِّىل معاوية :احرص
خاصةا بني املتخاصمني؛ إِّذا مل َّ
يتبني له ُّ
ُّ
الصلح َّ
الصلح بني النَّاس ما مل يستب لك القضاء ،أو كانت بينهم قرابةِّ ،فإ َّن فصل القضاء
على ُّ

يورث الشَّنان(.)2
 - 12العودة إِّىل ِّ
تغري اجتهاده
احلق :إِّذا أصدر القاضي حكما يف قضيَّ ٍة من القضاَي مثَّ َّ

يف احلكم فيها؛ فل جيوز له أن جيعل للجتهاد اجلديد أثرا رجعيا ،فينقض به احلكم الَّذي
تغري اجتهاده ،كما ل جيوز لقا ٍ
الصادر .فعن سامل بن
أصدره قبل ُّ
ض بعده أن ينقض احلكم َّ
علي طاعن ا على عمر يوم ا من الدَّهر؛ لطعن عليه يوم أاته أهل
أيب اجلعد ،قال :لو كان ٌّ
حَّت
علي كتب الكتاب بني أهل جنران وبني الن ِّ
َّب(ﷺ) ،فكثروا على عهد عمر َّ
جنران ،وكان ٌّ
خافهم على النَّاس ،فوقع بينهم الختلف ،فأتوا عمر ،فسألوه البدل ،فأبدَلم ،مثَّ ندموا،

علي؛ أتوه ،فقالواَ :ي أمري
ووقع بينهم شيء ،فأتوه ،فاستقالوه ،فأىب أن يقيلهمَّ ،
فلما ُوِّل ٌّ
علي :وحيكم ! إِّ َّن عمر كان رشيد
املؤمنني ! شفاعتك بلسانك ،وخطُّك بيمينك .فقال ٌّ

()3
علي
األمر  .فعمر  -رضي هللا عنه  -رفض نقض القضاء َّ
األول الَّذي قضاه فيهم ،ورفض ٌّ
 -من بعد عمر  -نقض القضاء الَّذي قضاه عمر فيهم(.)4

التغري يف اجتهاد عمر يف قضاَي كثريةٍ ،منها احلكم يف اجلَ ِّد مع
وقد حدث كثري من ُّ
()1

اتريخ املدينة ( ،)769/2موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ،ص(.)727

()2

إعلم املوقِّعني (.)108/1

()3

سنن البيهقي ( ،)120/10موسوعة فقه عمر ،ص(.)828

()4

موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ،ص(.)828
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اإلخوة ٍ
لإلخوة ٍ
اإلخوة ٍ
ألم يف الثُّلث عندما مل يبق ِّ
ألب و ٍأم مع ِّ
اإلخوة ،واشرتاك ِّ
ِّ
ألب و ٍأم من
األول ،فنقضه ،ولكنَّه يعمل ابجتهاده اجلديد يف
املرياث شيء ،ومل ينقل :أنَّه عاد إِّىل قضائه َّ
القضاَي املستقبلة ،ول مينعه حكمه القدمي من اتِّباع ِّ
احلق إِّذا لح له ،فقد كتب عمر إِّىل أيب
ِّ
األشعري :ول مينعك قضاء قضيت به اليوم ،فراجعت فيه رأيك ،وهديت فيه لرشدك
موسى
احلق قدمي ،ول يبطله شيء ،ومراجعة ِّ
احلق خري من التَّمادي يف
احلق ،فإِّ َّن َّ
أن تراجع فيه َّ
الباطل( ،)1وبناءا على ذلك فقد قضى عمر بن اخلطَّاب يف اجلَ ِّد بقضاَي خمتلفة ،وقضى يف
امرأةٍ توفيت ،وتركت زوجها ،و َّأمها ،وأخويها ألبيها و ِّأمها ،وأخويها ِّ
ألمها ،فأشرك عمر بني
اإلخوة لألم واألب واألخوة ألم يف الثلث ،فقال له رجل :إِّنك مل تشرك بينهم عام كذا،
وكذا .قال عمر :تلك على ما قضينا ٍ
يومئذ ،وهذه على ما قضينا اليوم(.)2
انطلقت يف
حَّت تثبت إِّدانته :فعن عبد هللا بن عامر ،قال:
للمتَّهم َّ
ُ
 - 13تقرير الرباءة ُ

ر ٍ
حَّت إِّذا جئنا ذا املروة؛ ُس ِّرقت عيبة ل ،ومعنا رجل منهم ،فقال له أصحايبَ :ي فلن
كب؛ َّ

! اردد عليه عيبته ،فقال :ما أخذ ُهتا ! فرجعت إِّىل عمر بن اخلطاب ،فأخربته .فقال :من
أنتم ؟ فعدد ُهتم ،فقال :أظنُّه صاحبها  -لِّلَّذي ُّاهتم  -فقلت :لقد أردت َي أمري املؤمنني ايت
به مصفودا ! قال عمر :أأتيت به مصفودا بغري بيِّنة(.)3
 - 14ل اجتهاد يف مورد الن ِّ
الفهم فيما أُدل إِّليك ُمَّا ورد
الفهم َ
َّص :قال عمر :مثَّ َ
عليك ُمَّا ليس يف قر ٍان ،ول سنَّة ،مثَّ ِّ
قايس األمور( .)4هذا أهم ما جيب على القاضي أن

()1
()2

إعلم املوقِّعني (.)85/1
إعلم املوقِّعني ( ،)111/1موسوعة فقه عمر ،ص(.)729

()3

موسوعة فقه عمر ،ص( ،)729احمللَّى (.)132/11

()4

إعلم املوقِّعني ( ،)85/1جملة البحوث العلميَّة (.)287/7
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يلتزم به.
 - 15إِّخضاع القضاة أنفسهم ألحكام القضاء :كان عمر  -رضي هللا عنه َّ -أوَل من

ويتوجه ِّ
خيضع للقضاة ،وهو يف ذُروة اخللفة خضوع ا يزيِّنه ِّ
ابإلعجاب
الرضا القلب ابحلكمَّ ،

حَّت ولو صدر احلكم ضدَّه( ،)1وهذا
الصادق على القاضي َّ
الواضح إِّذا ما أصاب ،والثَّناء َّ
ليجربهِّ ،
مثال على ذلك ،فقد ساوم عمر أعرابيا على ٍ
الفرس ،فقال عمر:
فرس ،فركبه ِّ َ
فعط َ
ب ُ
الرجل :شريح.
الرجل :ل .قال عمر :فاجعل بيين وبينك حكم ا ،قال َّ
خذ فرسك .قال َّ
رد كما أخذت .فقال
فلما مسع ،قالَ :ي أمري املؤمنني ! خذ ما اشرتيت ،أو َّ
فتحاكما إِّليهَّ ،

عمر :وهل القضاء إِّل هكذا ؟ فبعثه إِّىل الكوفة قاضيا(.)2
رابعا :مصادر األحكام القضائيَّة:

الراشدي على املصادر نفسها الَّيت اعتمدها رسول هللا(ﷺ)،
اعتمد القضاة يف العهد َّ
الراشدي أمران:
السنَّة ،والجتهاد ،ولكن ظهر يف العهد َّ
وقضاته ،وهي :الكتاب ،و ُّ
تطور معىن الجتهاد ،والعمل به ،وما نتج عنه من ِّ
ٍ
مقد ٍ
وغاَيت،
مات ،ووسائل،
 ُّفظهرت املشاورة ،والشُّورى ،و ِّ
اإلمجاع ،والرأي ،والقياس.
 ظهور مصادر جديدةٍ مل تكن يف العهد الن ِّالسوابق القضائيَّة الَّيت صدرت
َّبوي ،وهي َّ
ٍ
ٍ
الراشدي
خليفة إِّىل
الصحابة من عهد
عن َّ
خليفة اخر ،فصارت مصادر القضاء يف العهد َّ

السنَّة ،والجتهاد ،و ِّ
السوابق القضائيَّة ،ويظلِّل ذلك كلَّه
اإلمجاع ،والقياس ،و َّ
هي :الكتاب ،و ُّ
()1
()2

شهيد احملراب ،ص(.)211
الراشدة ،ص( ،)147شهيد احملراب ،ص(.)211
عصر اخللفة َّ
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الشُّورى ،واملشاورة يف املسائل ،والقضاَي ،واألحكام ،وقد وردت نصوص كثرية ،ورواَيت
السابقة ،ونقتطف جانبا منها(:)1
عديدة تؤكِّد هذه املصادر َّ
يح :قال ل عمر :اقض مبا استبان لك من كتاب هللاِّ ،فإن مل
َّعب عن ُشر ٍ
 - 1قال الش ُّ

كل أقضية
كل كتاب هللا؛ فاقض مبا استبان لك من قضاء رسول هللا(ﷺ)ِّ ،فإن مل تعلم َّ
تعلم َّ

أئمة
كل ما قضى به َّ
رسول هللا؛ فاقض مبا استبان لك من َّ
أئمة املهتدينِّ ،فإن مل تعلم َّ
الصلح(.)2
املهتدين؛ فاجتهد رأيك ،واستشر أهل العلم ،و َّ
ٍ
الز ِّ
هريَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -قال؛ وهو على
 - 2وعن ابن
شهاب ُّ

املنربَ :ي أيها النَّاس ! إِّ َّن الرأي إََِّّّنا كان من رسول هللا(ﷺ) مصيبا َّ
أن هللا كان يُريه ،وإََِّّّنا هو

الظن ،والتكلُّف( .)3وروي عنه :أنَّه قال :هذا رأي عمرِّ ،فإن يكن صواابا؛ فمن هللا ،وإن
منَّا ُّ
يكن خطأا؛ فمن عمر(.)4

أرد شيئا قاله
فلما استخلف عمر؛ قال :إِِّّين ألستحيي من هللا أن َّ
 - 3قال ابن القيِّمَّ :
يح ،قال فيهِّ :
أكد ذلك عمر أيضا يف ٍ
أن ِّ
أبو بكر( .)5و َّ
اقض مبا يف كتاب
كتاب اخر إِّىل ُشر ٍ

هللا ،فإن مل يكن يف كتاب هللا؛ فبسنَّة رسول هللاِّ ،فإن مل يكن يف سنة رسول هللا؛ فاقض مبا
الصاحلون(.)6
قضى به َّ

()1

اتريخ القضاء يف ِّ
الزحيلي ،ص(.)118
اإلسلم ،د .حممد ُّ

()2

إعلم املوقعني ( ،)224/1اتريخ القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)119

()3

اتريخ القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص( ،)120إعلم املوقِّعني (.)57/1

()4
()5
()6

إعلم املوقِّعني ( ،)58/1اتريخ القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)120
إعلم املوقِّعني (.)224/1
اتريخ القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)120

432

 - 4و َّأما ِّ
السنَّة؛ رجع إِّىل العلماء،
اإلمجاع؛ فإِّن مل جيد القاضي َّ
نصا يف القران ،و ُّ
الصحابة ،والفقهاء ،وعرض عليهم املسألة ،وحبثوا فيها ،واجتهدواِّ ،فإن وصل
واستشار َّ
اجتهادهم إِّىل رأ ٍي و ٍ
احد؛ فهو ِّ
حممد(ﷺ) على
اإلمجاع ،وهو اتِّفاق جمتهدي عص ٍر من َّأمة َّ

شرعي ،وهو املصدر الثَّالث من مصادر التَّشريع ِّ
اإلسلمي ابتِّفاق العلماء ،وظهر أل َّول
أم ٍر
ٍ

الراشدي ،ووردت فيه نصوص كثرية ،وحبوث طويلة يف كتاب الفقه ،وأصول
مرةٍ يف العهد َّ
َّ
الفقه ،واتريخ التَّشريع ،ولكن القضاَي واملسائل الَّيت حصل فيه ِّ
اإلمجاع قليلة ،وإِّ َّن إِّمكانيته
الصحابة ،والعلماء ،والفقهاء ،وهذا يندر يف
حمصورة يف املدينة املنورة عاصمة اخللفة ،وجممع َّ
أن ابن ٍ
األمصار األخرى( ،)1فمن ذلك ما رويَّ :
عباس قال لعثمان  -رضي هللا عنهم :-
السدس يف قوله
األخوان يف لسان قومك ليسا إِّخوة ،فلم حتجب هبما َّ
األم من الثُّلث إِّىل ُّ
س﴾ [النساء]11 :؛ فقال :ل أستطيع أن أنقض ما كان
تعاىل﴿ :فَِّإن َكا َن لَهُ إِّخ َوة فَأل ُِّم ِّه ُّ
الس ُد ُ
قبلي ،ومضى يف البلدان ،وتوارث به النَّاس .وهذا معناه :أنَّه إِّمجاع متَّ قبل خمالفة ابن ٍ
عباس،
يعتد مبخالفته .و ِّ
ول ُّ
يتضمن ثلثة عناصر رئيسية :املشاورة ،والجتهاد ،والتِّفاق،
اإلمجاع َّ
ِّفإن فُِّقد عنصر منها؛ جلأ القاضي إِّىل املصدر التَّال.

الصاحلني ،وكبار
السابقون من اخللفاء ،و َّ
السوابق القضائيَّة :الَّيت قضى هبا َّ
َّ - 5
عرب عنه صراحةا عمر  -رضي هللا عنه  -يف سوابق
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وهذا ما َّ
َّ

أيب بك ٍر ،وما أمر به قضاته ،وولته ،كما سبق( ،)2وهذا ما بيَّنه صراحةا ابن القيِّم حتت عنوان
الصحابة خري من رأينا ألنفسنا) وقال :وحقيق مبن كانت آراؤهم هبذه املنزلة أن يكون
(رأي َّ
قلوب ٍ
الصادر من ٍ
ُمتلئة نورا،
رأيهم لنا خريا من رأينا ألنفسنا ،وكيف ل ؟! وهو الرأي َّ
()1
()2

السابق نفسه ،ص(.)112
املصدر َّ
السابق نفسه ،ص(.)123 ،112
املصدر َّ
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لألمة ،وقلوهبم على قلب نبيِّهم ،ول
وإِّميانا ،وعلما ،ومعرفةا ،وفهما عن هللا ورسوله ،ونصيحةا َّ

واسطة بينهم وبينه ،وهم ينقلون العلم و ِّ
ُّبوة غضا طرَيا ،مل يَ ُشبهُ إِّشكال،
اإلميان من مشكاة الن َّ
ومل يشبه خلف ،ومل تدنِّسه معارضة ،فقياس رأي غريهم آبرائهم ِّمن ِّ
أفسد القياس(.)1
َُ ُ
السوابق القضائية قليلة أيضاِّ ،فإن مل جيد القاضي نصا ،ول إِّمجاعا،
 - 6القياسَّ :
لكن َّ
ول سابقةا قضائيَّة اعتمد على الجتهاد ،كما جاء يف حديث معاذ ،وأييت يف َّأوليات
ٍ
الرابع للتَّشريع،
نص
مبسألة ورد فيها ٌّ
الجتهاد قياس مسألة مل يرد فيها ٌّ
نص ،وهو املصدر َّ

والفقه ،واألحكام ،وهذا ما جاء يف رسالة عمر  -رضي هللا عنه  -أليب موسى األشعري،
قال :مثَّ قايس األمور عند ذلك ،واعرف األمثال ،مثَّ اعمد فيما ترى إِّىل أحبِّها إِّىل هللا،
وأشبهها ِّ
ابحلق(.)2
الرأيِّ :فإن مل يكن للمسألة ،والقضيَّة أصل من النُّصوص لتقاس عليها؛ اعتمد
َّ - 7
ابلرأي فيما هو أقرب إِّىل ِّ
الصواب وقواعد الشَّرع،
احلق ،والعدل ،و َّ
القاضي على الجتهاد َّ
يح ،وغريه( )3وكانت
ومقاصد َّ
السابقة ،يف رسائل عمر لشر ٍ
الشريعة ،وهو ما َّ
تكرر يف النُّقول َّ

املشاورة ،والشُّورى من ِّ
أهم الوسائل الَّيت يستعني هبا القضاة ،كما ورد يف ِّ
الرواَيت ،والكتب،
السابقة ،هو ما َّ
أكده عمر  -رضي هللا عنه  -قولا ،وفعلا ،لكثرة حمبَّته للشُّورى مع
و َّ
الرسائل َّ
فقهه ،وقلَّما ي ِّ
الصحابة ،وفقهائهم( .)4وعن الشَّعب،
قدم على أم ٍر إِّل بعد استشارة كبار َّ
ُ
يتأمل يف ذلك شهرا ،ويستشري
قال :كانت القضية ترفع إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -فرَّمبا َّ
()1

إعلم املوقِّعني ( ،)87/1اتريخ القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)123

()2

اتريخ القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص(.)124

()3

إعلم املوقِّعني ( )70/1فما بعدها.

()4

اتريخ القضاء ،ص(.)125
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أصحابه(.)1
خامسا :األدلَّة الَّيت يعتمد عليها القاضي:
إِّ َّن األدلَّة الَّيت يعتمد عليها القاضي يف إِّصدار احلكم هي:
اإلقرار ،وتعترب الكتابة نوع ا من ِّ
ِّ - 1
اإلقرار.
 - 2الشَّهادة :وعلى القاضي أن َّ
الشهادةِّ ،فإن مل
يتحقق من صلحية الشُّهود ألداء َّ
يعرفهم هو؛ طلب منهم أن أيتوا مبن يعرفهم ،فقد شهد رجل عند عمر بشهادةٍ ،فقال له:
يضرك أن ل أعرفك ،ائت مبن يعرفك ،فقال رجل من القوم :أن أعرفه.
لست أعرفك ،ول ُّ
فقالٍ ِّ :
جارك األدىن الذي تعرف ليله
أبي شيء تعرفه ؟ قال :ابلعدالة ،والفضل ،قال :فهو ُ
ابلدينار و ِّ
وْناره ،ومدخله وخمرجه ؟ قال :ل .قال :فهل عاملك ِّ
ستد ُّل
الدرهم اللَّذين هبما يُ َ
السفر الَّذي يُ ُّ
ستدل به على مكارم األخلق ؟ قال:
على الورع ؟ قال :ل .قال :فرفيقك يف َّ

ل .قال :لست تعرفه(.)2

والشَّهادة مقدَّمة على اليمني سواء أقامها صاحبها قبل أن حيلف خصمه اليمني ،أو بعد
أن حيلف اليمنيِّ ،فإذا استُحلف املدَّعى عليه على دعواه ،فحلفه القاضي على ذلك ،مثَّ أتى
وردت اليمني ،قال عمر :اليمني
املدَّعي ابلبينة بعد ذلك على تلك الدَّعوى ،قبلت بيِّنتهَّ ،

ترد من البيِّنة العادلة( ،)3واملطالَب ابلشَّهادة هو املدَّعي ،فقد كتب عمر إِّىل
أحق أن َّ
الفاجرة ُّ
ُ
()1

السابق نفسه.
املصدر َّ

()2

سنن البيهقي ( ،)125/10موسوعة فقه عمر ،ص(.)731

()3

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص(.)731
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أيب موسى فيما كتب :البيَّنة على املدَّعي ،واليمني على من أنكر(ِّ ،)1فإن مل يتوفر عند املدَّعي

إِّل شاهد واحد اعترب بشهادته ،وحلف معها املدَّعي اليمني ،فقد كان عمر يقضي يف املال
ابليمني مع الشَّاهد الواحد(.)2

 - 3اليمني :ول يلجأ القاضي إِّىل حتليف اليمني إِّل عند عجز املدَّعي عن إِّقامة البيِّنة
ومطالبة املدَّعي ابليمنيِّ ،فإن حلف قضى بيمينه ،وقد قضى عمر على وادعة ابلقسامة
فحلفوا ،فأبرأهم من الدَّم ،وقد حتاكم عمر ،وأيب بن كعب إِّىل زيد بن اثبت يف ٍ
َنل َّادعاه
فتوجهت اليمني على عمر ،فقال زيد :اعف أمري املؤمنني .قال عمر :ومل يعف أمري
أيبَّ ،
ٌّ
املؤمنني ؟ إِّن عرفت شيئا استحققته بيميين ،وإِّل تركته ،والذي ل إِّله إِّل هو إِّن النَّخل
فلما خرجا؛ وهب النَّخل ٍ
لَنخلي ،وما ٍ
أليب .فقيل لهَ :ي أمري املؤمنني ! هل
أليب فيه ٌّ
حق ! َّ
كان هذا قبل اليمني ؟ فقال :خفت أل أحلف فل حيلف النَّاس على حقوقهم بعدي،
فتكون سنَّةا(.)3
استحقت عليه اليمني أن ميتنع عنها ورع ا ،وقد رأينا فيما تقدَّم كيف َّ
َّ
أن
ول جيوز ملن
احلق؛ تنازل عنه.
فلما
استحق َّ
َّ
عمر حلفَّ ،
وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يغلِّظ األميان على بعض املتخاصمني بتحليفهم إِّ ََّيها يف

مراة يف
الرهبة يف نفوسهم ،فل جيرؤون على الكذب فيها ،فقد حلَّف مجاعةا َّ
مكان يوقع َّ
الركن ،واملقام(.)4
احلِّجر ،واستحلف اخر بني ُّ
()1

سنن البيهقي (.)155 ،153/10

()2

املغين ( ،)151/9موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ،ص(.)732

()3

املنورة ( ،)755/2موسوعة فقه عمر ،ص(.)732
اتريخ املدينة َّ

()4

موسوعة عمر بن اخلطَّاب ،ص (.)733
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 -4القيافة يف قضاَي إِّثبات النَّسب :وهي من القرائن القويَّة الَّيت ُحيكم مبقتضاهاَّ ،
دل
الصحابة ،وقد أثبت احلكم
الراشدين ،و َّ
على ذلك سنَّة رسول هللا(ﷺ) ،وعمل اخللفاء َّ

ابلقيافة عمر بن اخلطَّاب ،وابن ٍ
عباس ،وغريهم(.)1

 -5والقرائن ابب واسع يتفنَّن القضاة يف استنباطها ،ويعترب من القرائن القويَّة قرينة احلبل

للمرأة الَّيت مل يسبق َلا زواج ،فهو يعترب دليلا على ِّ
الزىن ،ومثله الولدة ملدَّة أقل من مدَّة
احلمل ،ومنها وجود ميِّتني أحدمها فوق الخرِّ ،فإ َّن هذا الوضع قرينة قويَّة على َّ
أن الذي
مات َّأولا هو األسفل ،و َّ
أن الذي مات اخرا هو األعلى ،ولذلك فقد كان عمر يف طاعون

ورث األعلى من األسفل ومل يورث
عمواس إِّن كانت يد أحد امليتني ،أو رجله على الخر؛ َّ
األسفل من األعلى ،ومن القرائن القويَّة على شرب اخلمر وجودها يف القيء ،وقد أقام عمر

َّ
حد الشُّرب على َمن وجدها يف قيئه(.)2
 -6علم القاضي :ل يعترب علم القاضي يف احلدود دليلا خي ِّول له إِّصدار احلكم على
املتَّهم ،فقد كتب عمر إِّىل أيب موسى األشعري أل أيخذ ِّ
اإلمام بعلمه ،ول ظنِّه ،ول
()3
أيت رجلا قتل ،أو سرق ،أو زىن ،قال:
ر
لو
أيت
ر
أ
:
عوف
بن
الرَحن
لعبد
وقال
،
بشبهته
ُ

أرى شهادتك شهادة ٍ
رجل من املسلمني ،قال عمر :أصبت( ،)4وأما يف غري احلدود؛ فقد

اختلفت ِّ
حجةا ِّ
ختول القاضي العتماد يف احلكم إِّن مل
الرواية عن عمر يف اعتبار علم القاضي َّ

يتوفَّر من األدلَّة غريها(.)5
()1

النِّظام القضائي ،منَّاع القطان ،ص (.)82 ،81

()2

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص (.)735

()3

السابق نفسه ص ( ،)735مصنف عبد الرزَّاق (.)432/8
املصدر َّ

()4
()5

سنن البيهقي ( ،)144/10موسوعة فقه عمر ،ص (.)735
موسوعة فقه عمر ،ص (.)735
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هذا وقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -حريصا على عدم تشجيع النَّاس على العرتاف
خبطاَيهم ،بل يريد َلم ِّ
فلما خطب شرحبيل بن
السرت والتَّوبة فيما بينهم وبني هللا تعاىلَّ ،
السمط الكندي ،وكان َّ
يتوىل مسلحةا( )1دون املدائن ،فقال :أيها الناس ! إِّنَّكم يف ٍ
أرض
َّ
الشراب فيها ٍ
فاش ،والنِّساء فيها كثري ،فمن أصاب منكم حدا ،فليأتنا فلنقم عليه َّ
احلدِّ ،فإنَّه
َّ

أحل لك أن أتمر النَّاس أن يهتكوا سرت هللا؛
طهوره ،فبلغ ذلك عمر ،فكتب إِّليه « :ل ُّ
الَّذي سرتهم »( .)2ولكن إِّذا رفع النَّاس األمر إِّىل القضاءِّ ،فإ َّن َّ
الدولة كانت تقيم احلدود
دون هوادة(.)3
وكان رضي هللا عنه عندما يريد أن حيكم بني خصمني يدعو هبذا الدُّعاء :اللَّهم إِّن كنت
يب ،أو ٍ
احلق من قر ٍ
بعيد فل َتهلين طرفة
تعلم ِّأين أابل إِّذا قعد اخلصمان على من كان ُّ
عني(!)4
سادسا :من أحكام الفاروق ،وعقوابته يف بعض اجلرائم ،واجلناايت:
الرمسي َّ
للدولة:
 -1تزوير اخلامت َّ
حدث يف عهد الفاروق  -رضي هللا عنه  -أمر خطري مل حيدث من قبل ،ذلك أن معن
بن زائدة استطاع أن ِّ
يزور خامت َّ
الدولة بنقشه مثله ،وأخذ به مالا من بيت مال املسلمني،
ورفع أمره إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -فضربه عمر مئةا وحبسه ،ف ُكلِّم فيه فضربه مئةا أخرى،
ُ
()1

العدو يف الثَّغر الذي يسكنونه لئلَّ يباغتهم.
مقاتلون يراقبون َّ

()2

القضاء يف خلفة عمر ،نصر الطريفي (.)862/2

()3

الراشدة ،ص (.)146
عصر اخللفة َّ

()4

احللية ( ،)140/6الطَّبقات ( )290/3إِّسناده صحيح.
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فكلَّم فيه من بعد فضربه مئةا ،ونفاه(.)1
 -2رجل سرق من بيت املال ابلكوفة:
عمن سرق من بيت
مل يقطع عمر َمن سرق من بيت املال ،فقد سأل ابن مسعود عمر َّ
املال ،فقال :أرسله فما من ٍ
حق( ،)2وجلده تعزيرا(.)3
أحد إِّل وله يف هذا املال ٌّ
السرقة يف عام الرمادة:
َّ -3
الرمادة نقةا ٍ
لرجل ٍ
مزين ،فنحروها ،وأكلوها
سرق غلمان حاطب بن أيب بلتعة يف عام َّ
ورفع األمر إِّىل الفاروق ،فطلب الغلمان ،فاعرتفواَّ :أْنم سرقوها من حرٍز ،والذين سرقوا عقلء
الصلت أن يقطع أيديهم ،ولكنَّه -
للسرقة ،فأمر كثري ابن َّ
مكلَّفون ،ومل يدَّعوا ضروراة ملجئةا َّ
الرمادة ،ويرى حال الناس  -التمس َلم عذرا ،فقال ملولهم :إِِّّين أراك
وهو يعيش عام َّ

ِّيعهم؟ واكتفى بذلك ،وأوقف القطع ،وأمر ِّ
للمزين بثمن نقته مضاعفةا( 800( )4درهم)،
فقد َد َرأَ َّ
احلد عنهم للضَّرورة(.)5
 -4جمنونة زنت:
ٍ
علي بن أيب
أُيت عمر
مبجنونة قد زنت ،فاستشار النَّاس ،فأمر هبا عمر أن ترجمَّ ،
فمر هبا ُّ

ٍ
طالب ،فقال :ارجعوا هبا ،مثَّ أاته ،فقال :أما علمت َّ
أن القلم قد رفع ،فذكر احلديث ،ويف
()1
()2

أولوَيت الفاروق ،ص (.)435
املغين ( )386/12يف ِّ
اإلرواء ( )2422إِّسناده ضعيف.

()3

الراشدة ،ص (.)148
عصر اخللفة َّ

()4

املنتقى شرح املوطَّأ للباجي (.)63/6

()5

الراشدة ،ص (.)148
عصر اخللفة َّ
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اخره قال :بلى ! قال :فما ابل هذه ترجم ؟ فأرسلها( ،)1وجعل عمر ِّ
يكرب(.)2
ذمي استكره مسلمة على ِّ
الزىن:
ٌّ -5
حدث ذلك يف خلفة عمر  -رضي هللا عنه  -فصلبه؛ ألنَّه خالف شروط العهد(.)3
 -6إِّكراه نسا ٍء على ِّ
الزىن:
أُيت عمر إبِّ ٍ
استكرههن غلمان من غلمان ِّ
ماء من إِّماء ِّ
اإلمارة ،فضرب الغلمان،
اإلمارة،
َّ
ومل يضرب ِّ
اإلماء( ،)4وأُيت عمر ابمرأةٍ زنت ،فقالت :إِِّّين كنت نئمةا فلم أستيقظ إِّل ٍ
برجل

علي .فخلَّى سبيلها ،ومل يضرهبا( ،)5فهذه شبهة ،واحلدود تدرأ ابلشُّبهات ،ول فرق
قد جثم َّ

اإلكراه ِّ
بني ِّ
ابإلجلاء ،وهو أن يغلبها على نفسها ،وبني اإلكراه ابلتَّهديد ابلقتل ،فقد حدث
أن امرأة استسقت راعيا فأىب أن يسقيها إِّل أن ِّ
يف عهد عمرَّ :
َتكنه من نفسها ،ففعلت،

لعلي :ما ترى فيها ؟ قال :إِّ َّْنا مضطرة ،فأعطاها عمر شيئ ا،
فرفع ذلك إِّىل عمر ،فقال ٍ
وتركها.
 -7حكم من جهل حترمي ِّ
الزىن:
أن عاملا لعمر بن اخلطَّاب كتب إِّىل عمر خيربهَّ :
عن سعيد بن املسيِّبَّ :
أن رجلا اعرتف

عنده ِّ
ابلزىن؛ فكتب إِّليه عمر ،أن سله :هل كان يعلم :أنَّه حرام ؟ ِّفإن قال :نعم؛ فأقم عليه
()1

الراشدة ص (.)148
الراشدة ،د .حيىي اليحىي ص ( ،)351عصر اخللفة َّ
اخللفة َّ

()2

عصر اخللفة ،ص (.)148

()3

البخاري ،رقم (.)2548
املوطَّأ ( ،)827/2املغين (،)217/12
ُّ

()4

للبيهقي ( ،)35/8املغين (.)217/12
السنن الكربى
ِّ
ُّ

()5

السنن الكربى ( ،)236/8املغين (.)218/12
ُّ
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َّ
احلد ،وإِّن قال :ل ،فأعلمه :أنَّه حرامِّ ،فإن عاد؛ فاحدده(.)1
تزوجت يف عدَّهتا ،وهي وزوجها ل يعلمان التَّحرمي:
َّ -8
تزوجت امرأة يف عدَّهتا ،فرفع ذلك إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،فضرهبا دون ِّ
احلد ،وفرق
َّ
الزوج تعزيرا(.)3
بينهما( ،)2وجلد َّ
تزوجت ،وَلا زوج كتمته:
 -9امرأة َّ
الزوج مئة سوط ،ومل يُرجم للجهالة(.)4
رمجها عمر ،وجلد َّ
ِّ -10اهتام املغرية بن شعبة ِّ
ابلزىن:
الرابع ،فقال عمر :احلمد هلل الذي مل ِّ
يشمت الشَّيطان
فشهد عليه ثلثة ،وتراجع َّ
حد القذف على الشُّهود الثلثة؛ َّ
حمم ٍد(ﷺ) ( ،)5وأقام َّ
ألن الشَّهادة مل تكتمل
أبصحاب َّ
ابلثَّلثة(.)6
تسرت بغلمها:
 -11حكم َمن َّ
تزوجت امرأة عبدها ،فقيل َلا ،فقالت :أليس هللا يقولَ ﴿ :وَما َملَ َكت أَميَانُ ُكم﴾ ؟
َّ
[النساء ]36 :فهذا ملك مي ٍ
حيل لك
ني ،ورفع األمر إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -فقال َلا :ل ُّ
()1

احمللَّى ( )107/12رقم (.)2198

()2

السابق نفسه ( )192/12رقم (.)2215
املصدر َّ

()3

الراشدة ،ص (.)149
عصر اخللفة َّ

()4

املصدر السابق نفسه.

()5

املغين (.)245/12

()6

الراشدة ،ص (.)149
عصر اخللفة َّ
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ملك ميينك( .)1ويف رو ٍ
اية :وفَّرق بينهما ،وجلدها مئةا تعزيرا ل حدا ،وقد أسقط عمر عنها
ُ
َّ
احلد جلهلها ابلتَّحرمي(.)2

 -12امرأة َّاهتمت زوجها جباريتها:
َّاهتمت امرأة زوجها جباريتها ،مث اعرتفت َّ
أبْنا وهبتها له ،فحكم عمر  -رضي هللا عنه -
إبِّقامة ِّ
حد القذف على املرأة مثانني جلد اة(.)3
 -13إِّقامة ِّ
حد القذف ابلتَّعريض:
عرض أحد األشخاص ابخر ،فقال له :ما أيب بز ٍان ،ول ِّأمي
حدث يف عهد الفاروق أن َّ
بز ٍ
انية ،فاستشار عمر يف ذلك ،فقال قائل :مدح أابه ،و َّأمه ،وقال اخرون :كان ألبيه ،و ِّأمه
احلد .فجلده عمر َّ
مكان غري هذا ،نرى أن ِّلده َّ
احلد مثانني جلد اة( .)4فعمر  -رضي هللا
احلد ابلتعريض؛ َّ
عنه  -قد جلد َّ
الرجل يعرض بصاحبه،
ألن القرينة كانت واضحةا ،فقد كان َّ
ٍ
ألن احلال ِّ
تبني ذلك ،فهو ما قال إِّل بعد ٍ
َّ
وخماصمة .وفعل عمر  -رضي هللا عنه -
سب،
السفهاء وحفظ أعراض األبرَيء ،وهي سياسة حكيمة ل ختالف
يعترب سياسةا أراد هبا أتديب ُّ
كتاب ،ول ٍ
نص ا من ٍ
الغراء(.)5
سنة بل إِّ َّْنا عمل بروح َّ
الشريعة َّ

()1

احمللَّى ( )194/12رقم (.)2216

()2

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ص (.)203

()3

الراشدة ص (.)150
عصر اخللفة َّ

()4

السنن الكربى للبيهقي (.)252/8

()5

َّأوليات الفاروق ،ص (.)440 ،439
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 -14إِّهداره دم اليهودي املعتدي على العرض:
أحدمها ،فأوصى
كان َّ
ي ُ
شاابن صاحلان متاخيني يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -فأُغ ِّز َ
أخاه أبهله ،فانطلق ذات ٍ
يتعهدهم ،فِّإذا سراج يف البيت يزهر ،وإِّذا
ليلة إِّىل أهل أخيه َّ
يهودي يف البيت مع أهل أخيه ،وهو يقول:
ٌّ
ث َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرهُ ِّ
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ ُم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع َ
ـت َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تَـَرائِّبِّ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وُمي ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِّ ()3

َكـ ـ ـ ـأَ َّن َجمَ ـ ـ ـ ِّـام َع ال ـ ـ ـ َّـربَلَت

ِّمنـ َه ـ ـ ــا

ت بِّعِّرِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه لَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل الت ََّم ـ ـ ـ ـ ـ ــام
َخلَ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُ

ِّ ()1

علَ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـ ــرداء ِّ
لح َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـة اخلِّـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزام
َ
َ ََ

()2

ِّ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َن إِّىل فِّئَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
فئَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يَـنـ َه ُ

ِّ ()4

السيف حَّت دخل على أهل أخيه ،فقتل
فرجع الشَّاب إِّىل أهله ،فاشتمل على َّ
جرده ،فألقاه يف الطريق ،فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل ل يدرون َمن قتله ،فأتوا
َّ
اليهودي ،مثَّ َّ

عمر بن اخلطَّاب ،فدخلوا عليه ،وذكروا ذلك له ،فنادى عمر يف النَّاس الصلة جامعة،

فاجتمع النَّاس ،فصعد املنرب ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،مثَّ قال :أنشد هللا رجلا علم من هذا
َّاب ،فأنشد عمر ِّ
الشعر ،وأخربه ،فقال عمر :ل يقطع
القتيل علم ا إِّل أخربين به ،فقام الش ُّ
دمه(.)5
هللا يديك ! وأهدر َ

()1

ليل التَّمام :اللَّيل الطويل.

()2

اخلزام :حلقة من شعر ُِّعل يف َوتَرة أنف البعري بعد ثـَقبها ،يُ َش ُّد هبا ِّ
الزمام.

()3
()4

الربَلت :مجع ربلة ،وهي ابطن الفخذ ،وما حول الضَّرع.
َّ
الفئام :هي اجلماعات من الناس.

()5

أوليات الفاروق ،ص (.)414
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 -15قتيل هللا ل يودى أبدا:
البيهقي يف سننهَّ :
أن رجلا استضاف نسا من هذيل،
روى عبد الرزاق يف مصنفه ،و ُّ
فأرسلوا جاريةا حتتطب َلم ،فأعجبت املضيف فتبعها ،فأرادها على نفسها ،فامتنعت،

فعاركها ساعةا ،فانفلتت منه انفلتةا فرمته حبج ٍر ،ففضَّت كبده ،فمات ،مثَّ جاءت إِّىل أهلها،

فأخربهتم ،فذهب أهلها إِّىل عمر ،فأخربوه ،فأرسل عمر ،فوجد ااثرمها ،فقال :قتيل هللا ل
يودى أبدا .فهو رضي هللا عنه قد أهدر دم ذلك املعتدي ،فل قصاص ،ول دية ،ول َّ
كفارة.
 -16لو اشرتك فيه أهل صنعاء لقتلتهم:

عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما َّ :-
أن غلم ا قُتل غيلةا ،فقال عمر :لو اشرتك فيه أهل
صنعاء؛ لقتلتهم .ويف رو ٍ
اية :إِّ َّن أربعة قتلوا صبيا ،فقال عمر :لو اشرتك فيه أهل صنعاء؛
لقتلتهم(.)1
كتاب ،ول سن ٍَّة ،ومل يوجد أثر عن ِّ
نص من ٍ
الص ِّديق :أنه قضى
وهذا احلكم مل يوجد فيه ٌّ

الشريعة والَّيت جاءت حلفظ أمن اجملتمع ،واستقراره؛
مبثله ،وإََِّّّنا بىن حكمه على فهمه ملقاصد َّ
إن ِّ
إِّذ َّ
الشريعة
األمة ،ومقاصد َّ
الدماء ليست أمرا هينا ،ولذلك يقتضي العدل ،ومصلحة َّ
ِّ
القصاص إِّذا ثبتَّ :
أن اجلميع تواطؤوا على قتله ،وهذا ما ذهب إِّليه مجهور العلماء من

األئمة األربعة ،وسعيد ابن املسيِّب ،واحلسن ،وأيب سلمة ،وعطاء ،وقتادة ،والثَّوري،
َّ
()2
لقوة الدَّليل يف فعل
اعي ،وغريهم  ،وهذا الرأي هو األرجح ،واألوىل ابلتِّباع ،وذلك َّ
واألوز ُّ
ٍ
حكمة يف ردع ،وزجر النَّاس ،وحفظ النُّفوس يف
الصحابة ،وملا فيه من
عمر ،وإِّمجاع َّ
()1
()2

البخاري ،كتاب ِّ
الدَيت ،رقم (.)6896
ُّ
املغين لبن قدامة (.)387/11
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اجملتمع(.)1
الساحر القتل:
 -17عقوبة َّ
كل ساح ٍر ،وساحرةٍ( .)2ونـُ ِّفذ ذلك،
كتب عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل َّ
عماله أن اقتلوا َّ

الصحابة(.)3
وكان إِّمجاعا من َّ

 -18ما حكم َمن قتل ولده متعمدا ؟ وما حكم املسلم الَّذي يقتل ذميا ؟
حكم عمر  -رضي هللا عنه  -فيمن قتل ولده بدفع ِّ
الدية( .)4و َّأما املسلم الَّذي يقتل ذميَّ ا فحكمه
القتل قصاص ا ،وهذا حدث يف عهد عمر حيث قتل مسلم ذمي ا ابلشَّام ،فقتل قصاص ا(.)5

 -19اجلمع بني ِّ
الدية ،والقسامة:
املكررة يف دعوى القتل من أولياء القتيل ،أو َّ
املدعي عليهم( ،)6وقد
القسامة :هي األَميان َّ
البيهقي عن الشَّعبَّ :
أن قتيلا وجد بني وادعة،
أخرج عبد الرزاق ،وابن أيب شيبة ،و ُّ
وشاكر( ،)7فأمرهم عمر بن اخلطَّاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إِّىل وادعة أقرب فأحلفهم

كل رجل :ما قتلته ،ول علمت قاتله ،مثَّ أغرمهم ِّ
الدية ،فقالواَ :ي أمري املؤمنني!
مخسني مييناُّ ،

()1

أوليات الفاروق ِّ
السياسيَّة ،ص (.)409

()2

املصدر السابق نفسه ،ص (.)447

()3

املصدر السابق نفسه.

()4

الراشدة ،ص ( ،)153املغين (.)405/11
عصر اخللفة َّ

()5

الراشدة ،ص (.)153
عصر اخللفة َّ

()6

أوليات الفاروق ص (.)264

()7

املصدر السابق نفسه ،ص ( ،)266وادعة ،وشاكر :قبيلتان ابليمن.
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احلق(.)1
ل أمياننا دفعت عن أموالنا ،ول أموالنا دفعت عن أمياننا .فقال عمر :كذلك ُّ
ُسر إذ بلغين:
لهم مل أشهد ،ومل امر ،ومل أرض ،ومل أ َّ
 -20ال َّ
تد عن ِّ
ملا أُيت عمر بفتح (تسرت) قال :هل كان شيء ؟ قالوا :نعم رجل ار َّ
اإلسلم .قال:
َّ
فما صنعتم به ،قالوا :قتلناه .قال :فهل أدخلتموه بيتا ،وأغلقتم عليه ،وأطعمتموه كل ٍ
يوم
َّ
ا
أرض ،ومل
له َّم مل أشهد ،ومل امر ،ومل َ
رغيفا ،فاستتبتموهِّ ،فإن اتب؛ وإِّل قتلتموه .مثَّ قال :ال ُ
ُسر إِّذ بلغين(.)2
أ َّ

 -21جعل حد اخلمر مثانني جلد اة:
توىل الفاروق اخللفة ،وكثرت الفتوحات ِّ
ملا َّ
وحتسنت أحوال النَّاس ،وتباعدت
اإلسلميَّةَّ ،
َّفقه يف ِّ
ِّ
الرتبية ِّ
الدَير ،ودخل كثري من النَّاس ِّ
اإلسلميَّة الكافية والت ُّ
الدين
اإلسلم ،ومل أيخذوا َّ
كمن سبقهم من املسلمني ،فكثر يف النَّاس شرب اخلمر ،وكانت مشكلة أمام عمر ،فجمع
الصحابة ،وشاورهم يف األمر ،فاتَّفقوا على أن يبلغ هذا َّ
احلد مثانني ،وهو أدىن احلدود،
كبار َّ

الصحابة يف عهده( ،)3فقد ذكر ابن القيِّمَّ :
أن خالد بن الوليد
فعمل به ،ومل خيالفه أحد من َّ
العوام ،وعبد
الصلييت من الشَّام إِّىل عمر ،قال :فأتيته ،وعنده طلحة ،و ُّ
بعث وبرة َّ
الزبري بن َّ

الرَحن بن عوف متَّكئون يف املسجد ،فقلت له :إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلم،
ويقول لك :إن الناس قد انبسطوا يف اخلمر ،وحتاقروا العقوبة ،فما ترى ؟ فقال عمر :هم
علي :أراه إِّذا سكر هذى ،وإِّذا هذى افرتى ،وعلى املفرتي مثانون.
هؤلء عندك .قال :فقال ٌّ
()1

السنن الكربى للبيهقي (َّ ،)124 ،123/8أوليات الفاروق ،ص (.)466
ُّ

()2

الصواب (.)372/1
حمض َّ

()3

إعلم املوقِّعني (.)211
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فأمجعوا على ذلك ،فقال عمر :بلِّغ صاحبك ما قالوا ،فضرب خالد مثانني ،وضرب عمر
مثانني(.)1
 -22إِّحراق حانوت اخلمر:
عن حيىي بن سعيد بن عبيد هللا عن نف ٍع ،عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :وجد
عمر يف بيت ٍ
رجل من ثقيف شراابا ،فأمر به فأُحرق ،وكان يقال له رويشد ،فقال :أنت
فويسق( .)2وقال ابن اجلوزي :وأحرق  -يعين :عمر  -بيت رويشد الثَّقفي ،وكان حانواتا -
يعين :نبَّاذا( ،- )3وقال ابن القيم :وحرق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حانوت اخلمر مبا
فيه ،وحرق قرية تباع فيها اخلمر(.)4
 -23أنكحها نكاح العفيفة املسلمة:
أتى عمر  -رضي هللا عنه  -رجل ،فقال :إِّ َّن ابنةا ل كنت وأدهتا يف اجلاهلية
فاستخرجناها قبل أن َتوت ،فأدركت معىن ِّ
اإلسلم ،فأسلمت ،مثَّ أصاهبا ٌّ
حد من حدود
حَّت
هللا ،فأخذت الشَّفرة؛ لتذبح نفسها ،وأدركناها ،وقد قطعت بعض أوداجها( ،)5فداويتها َّ
حسنة ،وهي ختطب إِّىل ٍ
ٍ
برأت ،مثَّ أقبلت بعد ٍ
قوم ،فأخربهم ابلذي كان ؟ فقال عمر -
توبة
رضي هللا عنه  :-أتعمد إىل ما سرته هللا فتبديه ،وهللا لئن أخربت بشأْنا أحدا ألجعلنَّك

()1

املصدر السابق نفسه.

()2

األموال أليب عبيد ص ( ،)125رقم (َّ ،)267أوليات الفاروق ،ص (.)435

()3

نبا اذا :صانع النَّبيذ.

()4

الطرق احلكيمة :ص (.)16 ،15

()5

الودج :عرق يف العنق.
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نكالا ألهل األمصار ،أنكحها نكاح العفيفة املسلمة(.)1
 -24من طلَّق زوجته ليمنعها من املرياث:
ٍ
عن سامل عن أبيهَّ :
َّب(ﷺ) :اخرت
أن غيلن الثَّقفي أسلم ،وحتته عشر نسوة ،فقال الن ُّ

فلما كان يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -طلَّق نساءه ،وقسم ماله بني بنيه،
منهن أربعاَّ :
َّ
فبلغ ذلك عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فأرسل إِّليه عمر ،فقدم عليه ،فقال له :إِِّّين
أظهر َّ
السمع مسع مبوتك ،فقذف يف قلبك أنَّك َتوت ،فحملك
أن الشَّيطان فيما يسرتق َّ
مبادرة ذلك على ما صنعت ،وإِِّّين وهللا ألظنُّك ل تلبث بعد أن تقوم عن حضري هذا حَّت
ثن نساءك من مالك ! مثَّ
َتوت ،وامي هللا لئن َّ
مت قبل أن تراجع نساءك ،وتُرجع مالك؛ ألور َّ
بت
حَّت أجعل عليه مثل ما على قرب أيب رغال ،فراجع نساءه  -ومل يكن َّ
ألرمجن قربك؛ َّ
َّ
طلقهن  -وارِّع ماله؛ الذي قسم بني بنيه ،مثَّ ما لبث أن مات(.)2
َّ
 -25أقل مدة احلمل وأكثره:
علي،
ُرفعت إِّىل عمر امرأة ولدت لستَّة أشهر ،فأراد عمر أن يرمجها ،فجاءت أختُها إِّىل ٍ

هم برجم أخيت ،فأنشدك هللا إِّن كنت تعلم َلا عذرا ملا أخربتين به ،فقال
فقالت :إِّ َّن عمر َّ
ومن عنده ،فانطلقت إِّىل عمر ،فقالت :إِّن
علي :إِّ َّن َلا عذراَّ ،
ٌّ
فكربت تكبريةا ،مسعها عمرَ ،
عليا زعم َّ
علي :ما عذرها ؟ فقال :إِّ َّن هللا يقول:
أن ألخيت عذرا ،فأرسل عمر إِّىل ٍ
ِّ
﴿والوالِّ
ني َك ِّاملَ ِّ
ات يـُر ِّضعن أَولَ َد ُه َّن َحولَ ِّ
صالُهُ ثَلَثُو َن
د
َ
ُ
ني﴾ [البقرة ]233 :وقالَ ﴿ :و ََحلُهُ َوف َ
َ
ََ
َشهارا﴾ [األحقاف ]15 :فاحلمل ستة أشهر ،والفصال أربعة وعشرون شهرا .فخلَّى عمر سبيلها.
()1
()2

الصواب ( )709/2إِّسناده صحيح إِّىل الشَّعب ولكنَّه منقطع بني الشَّعب ،وعمر.
حمض َّ
الصواب ( )709/2إِّسناده صحيح إِّىل الشَّعب ولكنَّه منقطع بني الشَّعب ،وعمر.
حمض َّ
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وقد يبقى احلمل يف بطن ِّأمه أكثر من تسعة أشهر ،فقد ُرفعت لعمر امرأة غاب عنها
زوجها سنتني ،فجاء وهي حبلى ،فهم عمر برمجها ،فقال له معاذ بن جبلَ :ي أمري املؤمنني !
حَّت ولدت
السبيل على ما يف بطنها ،فرتكها عمر َّ
السبيل عليها ،فليس لك َّ
إِّن يك لك َّ
غلما قد نبتت ثناَيه ،فعرف زوجها شبهه به ،قال عمر :عجز النِّساء أن يلدن مثل معاذ،
لول معاذ؛ هلك عمر(.)1
أن عمر كان يرى َّ
ويظهرَّ :
أن أكثر مدة احلمل أربع سنوات ،ألنَّه قضى يف امرأة املفقود
َّأْنا ترتبص أربع سنني ،مثَّ تعتد عدَّة الوفاة ،قال ابن قدامة حاكيا مذهب عمر يف ذلك:
وحتل
املفقود ترتبَّص زوجته أربع سنني أكثر مدَّة احلمل ،مثَّ تعتد للوفاة أربعة أشهر ،وعشرا َّ

لألزواج(.)2

سابعا :فرض القيود على املُل ِ
ف يف استعماهلا:
ْكيَّة َّ
تعس ٌ
حَّت ل يقع ُّ
ومن اجتهادات عمر الَّيت سبق هبا زمانه ،والَّيت ُّ
تدل على تغليب املصلحة العامة على
تعسف يف استعماَلا ما رواه مالك
املصلحة اخلاصة ،وتفرض قيودا على امللكيَّة َّ
حَّت ل يقع ُّ

يف املوطأ :عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيهَّ :
أن الضَّحاك بن خليفة ساق خليجا له من
َّحاك :مل َتنعين،
حممد ،فقال له الض َّ
حممد بن مسلمة ،فأىب َّ
مير به يف أرض َّ
العريض ،فأراد أن َّ

َّحاك عمر بن
حممد ،فكلَّم فيه الض َّ
يضرك ؟! فأىب َّ
وهو لك منفعة تشرب به ،أولا ،واخرا ،ول ُّ
حممد :ل !
حممد بن مسلمة ،فأمره أن خيلِّي سبيله ،فقال َّ
اخلطاب ،فدعا عمر بن اخلطَّاب َّ
يضرك ؟!
فقال عمر :مل َتنع أخاك ما ينفعه ،وهو لك نفع تسقي به َّأولا واخرا ،وهو ل ُّ
()1

موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،ص (.)371

()2

املصدر السابق نفسه.
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فقال حم َّمد :ل وهللا ! فقال عمر :وهللا َّ
مير به،
ليمرن به ،ولو على بطنك .فأمره عمر أن َّ
ففعل الضَّحاك(.)1
وكان هذا قياسا من عمر على حديث أيب هريرة الَّذي قال فيه :إِّ َّن النب(ﷺ) قال « :ل
مينع أحدكم جاره خشبة يغرزها يف جداره » مثَّ قال أبو هريرة :مال أراكم عنها معرضني وهللا
ألرمني هبا بني أكتافكم(!)2
َ َّ
أن ما فعله عمر هو قياس أوىلَّ ،
ويظهر لناَّ :
ألن ْني النَّب(ﷺ) اجلار أن مينع جاره غرز
ٍ
تضر اجلار ِّفإ َّْنا يف ذات الوقت ل تنفع هذا
خشبة يف جداره ،هذه العملية وإِّن كانت ل ُّ
اجلار ،يف حني َّ
أن مرور املاء اجتمع فيه األمران معا ،نفع اجلار ،وعدم إِّحلاق الضَّرر به ،فهو

قياس أوىلِّ ،وإذا كان أَحد إِّبراهيم يرى َّ
أن عمر قضى يف هذه النَّازلة مبا يعرف اليوم بقواعد
()3
السليماين يرىَّ :أْنا تدخل فيما يعرف اليوم يف الفقه الغريب
العدالة ِّ ،فإ َّن عبد السلم ُّ
َّعسف يف استعمال ِّ
الغريب بعدَّة
بنظرية الت ُّ
احلق ،هذه النَّظرية الَّيت سبق إِّليها املسلمون الفقه َّ
قرون ،وقد است ِّمدَّت من حديث أيب هريرة سالف ِّ
عممه عمر يف ِّ
كل ما حيتاج
الذكر ،الَّذي َّ
ُ
اجلار إِّىل النتفاع به من دار جاره ،وأرضه ،وذهب اخرون إِّىل أنَّه ل جيوز ذلك إِّل إبِّذن

جاره(.)4
ويلحظ على هذه النَّازلة عدَّة أموٍر ،وهي:
َّ -1
أن هذه النَّازلة تدخل يف الجتهاد القضائي لعمر؛ ألنَّه قضى فيها بناءا على شكوى
()1

راجع املوطَّأ ،وكتاب إِّسعاف املبطَّأ برجال املوطَّأ ،ص ( ،)639 ،638املوطَّأ (.)746/2

()2

السلم شرح بلوغ املرام (.)60/3
سبل َّ

()3

علم أصول الفقه ،واتريخ التَّشريع ،ص (.)39

()4

الجتهاد يف الفقه اإلسلمي ،ص (.)141 ،140
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حممد بن مسلمة من الستجابة ملا طلب منه ٍ
بصفة
تقدَّم هبا الضَّحاك إِّىل عمر بعد أن امتنع َّ
ِّ
وديٍَّة ،وبعد أن ُدعي هذا األخري للحضور يف جملس عمر رضي هللا عنه.
َّ -2
أن عمر مل حيكم يف هذه النَّازلة جزاف ا ،بل إِّنَّه تثبَّت يف األمر ،واطَّلع على ملبسات

الرافض ملرور املاء يف أرضه ،وهو موقف ل ِّ
القضيَّةَّ ،
مربر
وأتكد من إِّضرار اخلصم على موقفه َّ
ألن مرور املاء مل يكن ِّ
له؛ َّ
أي ضرٍر على املدَّعى عليه ،بل على العكس من ذلك كان
يشكل َّ
سيعود عليه ابلنَّفع احملضِّ ،
وحيقق املصلحة املشرتكة للطَّرفني معا ،وما دام األمر كذلك ِّفإ َّن
ٍ
المتناع عنه ِّ
َّعسف يف استعمال
يشكل حائلا أمام حتقيق
مصلحة َّ
عام ٍة ،ويدخل يف نطاق الت ُّ

الصاحل ِّ
ِّ
العام ِّ
األمة.
احلق ،ومل يكن عمر ليتهاون يف حتقيق َّ
لكل أفراد َّ

أبخوة ِّ
اإلسلم حماولا
 -3ليَ َن سيِّدن عمر َّ
حممد بن مسلمة ،وهو خياطبه مذكرا إِّ ََّيه َّ
ابلرفض ِّ
البات املشفوع ابلقسم ،وهو
ابلرجوع إِّىل َّ
جادة َّ
الصواب ،ملَّا قوبل هذا اللِّني َّ
إِّقناعه ُّ
موقف أابن عن ٍ
رد فعل عمر عنيفا
امتناع عن النصياع حلكمه ،فجاء ُّ
حتد ألمر اخلليفة ،و ٍ
الصاحل ِّ
العام
ويف مستوى مسؤوليَّته صونا َليبة اخللفة ،الَّيت مل يكن يستعملها إِّل لتحقيق َّ
جلماعة املسلمني ،وصيانة احلقوق(.)1
اثمناا :إِمضاؤه الطَّالق الثَّالث ٍ
بلفظ ٍ
واحد:
عن ابن عبَّ ٍ
اس ،قال :كان الطَّلق على عهد رسول هللا(ﷺ) ،وأيب بك ٍر ،وسنتني من
خلفة عمر طلق الثَّلث واحد اة ،فقال عمر بن اخلطَّاب :إِّ َّن الناس قد استعجلوا يف أمر قد
الصهباء قال لبن
كانت َلم فيه أنة ،فلو أمضيناه عليهم ،فأمضا هعليهم( .)2وعن أيب َّ
()1

املصدر السابق نفسه ،ص (.)142 ،141

()2

مسلم ،كتاب الطلق ،رقم (.)1472
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عبَّ ٍ
اس :أتعلم َّأَّنا كانت الثلثة ُِّعل واحدةا على عهد النَّب(ﷺ) ،وأيب بك ٍر ،وثل ااث من إِّمارة
عمر ؟ فقال ابن عباس :نعم(.)1
يف هذين األثرين قضى عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -إبِّيقاع الطَّلق الثَّلث
ثل ااث ،على خلف ما كان عليه يف عهد رسول هللا(ﷺ) ،وعهد أيب بك ٍر ِّ
الص ِّديق ،حيث
جملس و ٍ
بلفظ و ٍ
كان الطَّلق ثل ااث ٍ
احد ،أو ٍ
احد يوقع طلقةا واحد اة .ووجهة نظر عمر يف

إِّيقاع هذه العقوبة ،والتَّعزيرَّ :
يردهم إِّىل
أن الناس أكثروا من إحداث طلق الثَّلثة ،فأراد أن َّ
الس ِّين الَّذي شرعه هللا ،وهو إِّيقاع ٍ
حَّت تنتهي عدَّهتاِّ ،فإن
طلقة واحدةٍ ،مث يرتكها َّ
الطَّلق ُّ
حَّت ينتهي عدد
الزوجيَّة؛ راجعها قبل انتهاء العدَّة ،وهكذا َّ
كان له رغبة يف عودة وشائج َّ
الطَّلق الثلث(.)2
وهذا التَّصرف من عمر بن اخلطاب اعتربه بعض النَّاس خمالفةا للنُّصوص ،ومنهم ُّ
الدكتور
ابلرأي ،ولو خالف ذلك
عطيَّة مصطفى مشرفة ،حيث قال :وكان عمر جريئا يف العمل َّ
بعض النُّصوص ،والقواعد الَّيت كانت معروفةا ،ومعمولا هبا من قبل ،ليكون احلكم ملئما

()3
ألحوال اجملتمع ِّ
يقاع الطَّلق بلفظ
اإلسلمي اجلديد  ،وذكر من األمثال الَّيت ضرهبا إِّ َ
الثلث ثل ااث(.)4

احلقَّ :
َّصرف مل خيالف النُّصوص القطعيَّة ،وإَِّّنا اجتهد يف فهم
و ُّ
أن عمر هبذا الت ُّ
النُّصوص؛ إِّذ له سند منها:
()1

املصدر السابق نفسه.

()2

القضاء يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،د .نصر الطَّريفي (.)733/2

()3

القضاء يف ِّ
اإلسلم ،ص (.)98

( )4المصدر السابق نفسه ،ص (.)99
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أن حيىي بن سعيد حدَّثهَّ :
 -1روى مالك عن أشهب ،عن القاسم بن عبد هللاَّ :
أن ابن
ٍ
أن ابن املسيب حدثهَّ :
شهاب حدَّثهَّ :
أن رجلا من أسلم طلَّق امرأته على عهد رسول
ٍ
الصحابة :إِّ َّن لك عليها رجعةا ،فانطلقت امرأته
هللا(ﷺ) ثلث
تطليقات ،فقال له بعض َّ
حَّت وقفت على رسول هللا(ﷺ) ،فقالت :إن زوجي طلقين ثلث تطليقات يف ٍ
كلمة واحدةٍ،
َّ

فقال َلا رسول هللا(ﷺ) :قد بِّن ِّ
ت منه :ول مرياث بينكما( .)1ففي هذا احلديث أمضى
ٍ
بكلمة واحدةٍ ثل ااث.
رسول هللا(ﷺ) الطَّلق

ٍ
َّسائي بسندهَّ :
تطليقات
أن رسول هللا(ﷺ) أُخرب عن رجل طلَّق امرأته ثلث
 -2روى الن ُّ

حَّت قام رجل ،وقال:
مجيعا ،فقام غضبان ،مثَّ قال :أيلعب بكتاب هللا ،وأن بني أظهركم ؟ ! َّ
ا

َي رسول هللا ! أل أقتله( .)2ففي هذا احلديث غضب رسول هللا(ﷺ) على من طلَّق امرأته
بلفظ و ٍ
بلفظ و ٍ
يدل على وقوعها؛ إِّذ لو مل تقع الثَّلث ٍ
ثل ااث ٍ
احد ،وأنكر عليهُ ،مَّا ُّ
احد ثل ااث؛
لبني ذلك رسول هللا(ﷺ)؛ َّ
ألن أتخري البيان عن وقت احلاجة مع إِّمكانه غري جائ ٍز(.)3
َّ

 -3وعن نفع بن عمري بن عبد يزيد بن ركانةَّ :
أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سهيمة
ألبتَّة ،فأخرب النب(ﷺ) بذلك ،وقال :وهللا ما أردت إِّل واحدة ! فقال رسول هللا(ﷺ) :وهللاِّ
فردها إِّليه رسول هللا(ﷺ)
أردت إِّل واحد اة ! َّ
أردت إِّل واحدةا ؟! فقال ركانة :وهللا ما ُ
ما َ

المدونة الكبرى ،كتاب َّ
المسيب ُّ
ِّ
صحاح.
كلها
مرسل ،ولكن مراسيل سعيد ين
السنة ( )62/2وهو
()1
َّ
الطالق ،باب طالق ُّ
ٌ
ٌ
النسائي ،كتاب َّ
الطالق المالث المجموعة ( )3401قال ابن حجر عن هذا الحديث :أخرجه َّ
( )2سنن َّ
ثقات ،ف تح الب اري
الن ُّ
سائي ورجاله ٌ
( )362/9وقال ابن ِّ
القيم :وإِّسناده على شرط مسلمٍ ،زاد المعاد (.)241/5

َّ
الخطاب (.)736/2
( )3القضاء في عهد عمر بن
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طلَّقها الثَّانية يف زمان عمر ،والثَّالثة يف زمان عثمان(.)1
ففي هذا احلديث ملا طلَّق ركانة زوجته ألبتَّة ،و َّادعى :أنَّه مل يرد إِّل طلقةا واحد اة،
َّ
فردها إِّليهُ ،مَّا ُّ
يدل على
الرسول(ﷺ) على أنَّه ما يريد إِّل طلقةا واحد اة ،فحلفَّ ،
استحلفه َّ

ِّ
َّ
َّ
معىن .وبعد سياق
أنه لو قصد بطلقه البتَّة الطلق الثَّلث؛ لوقعن ،وإل فلم يكن لتحليفه ا

أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -استند إِّىل ٍ
ما تقدَّم جندَّ :
دليل من سنَّة
بلفظ و ٍ
رسول هللا(ﷺ) ،وأنَّه إبِّمضائه الثَّلث ٍ
احد ثلاثا مل يكن بدع ا من عند نفسه ،كما َّ
أن
كثريا من الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -وافقه فيما ذهب إِّليه ،كعثمان بن َّ
وعلي
عفانِّ ،
طالب ،وعبد هللا ابن عباس ،وعبد هللا بن مسعود ،وَلم أكثر من رو ٍ
بن أيب ٍ
اية ،وعمران بن

ٍ
ٍ
كلمات مثل أن يقول :أنت
بكلمة واحدةٍ ،أو
حصني ،وعلى هذا فقضيَّة إِّيقاع الطَّلق ثل ااث

طالق ثل ااث .أو أنت طالق ،وطالق ،وطالق .أو أنت طالق ،مثَّ طالق ،مثَّ طالق .أو يقول:
ٍ
طلقة ،أو ألف ٍ
طلقات ،أو مئة ٍ
طلقة ،أو حنو ذلك من
أنت طالق مثَّ ثل ااث ،أو عشر
الزمان ،واملكان أن يوقعها
العبارات مسألة اجتهاديَّة للحاكم حبسب ما يرى من املصلحة يف َّ
ثل ااث ،أو طلقةا واحدةا رجعيَّةا(.)2
وقال ابن القيِّم  -رَحه هللا  :-مل خيالف عمر إِّمجاع َمن تقدَّمه ،بل رأى إِّلزامهم ابلثَّلث

عقوبةا َلم؛ ملا علموا :أنَّه حرام وتتابعوا فيه ،ول ريبَّ :
لألئمة أن يلزموا النَّاس
أن هذا سائغ َّ
عز وجل ،وتسهيله(.)3
مبا ضيقوا به على أنفسهم ،ومل يقبلوا فيه رخصةَ هللا َّ
( )1س نن أب ي داود ،كت اب َّ
الط الق ،ب اب ف ي البتَّ ة ( )2206ق ال أب و داود :وه ذا أص ُّح م ن ح ديث ج ري ٍجِّ :إ َّن ركان ة َّ
طل ق امرأت ه ثالثً ا؛
َّ
أما ِّ
الرواية َّالتي رواها المخالفونَّ :
دة؛ فرواي ٌة ض عيف ٌة
ألنهم أهل بيته ،وهم أعلم به ،وقال الن ُّ
َّووي :و َّ
أن ركانة طلق ثالثاً فجعله ا واح ً
قدمناهَّ :أنه َّ
الصحيح منها ما َّ
محتمل للواحدة ،والمالثة .شرح النَّووي (.)71/10
طلقها ألبتَّة ،ولفظ ألبتَّة
عن قو ٍم مجهولين ،وِّإَّنما َّ
ٌ

َّ
الخطاب (.)739 - 736/2
( )2الفقهاء في عهد عمر بن
( )3زاد المعاد (.)270/5
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اتسع ا :حترمي نكاح املتعة:
ُرِّويَت عن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -ااثر يف حترمي نكاح املتعة ،والتَّشديد يف

ظن بعض النَّاس :أن ِّ
احملرم
ابلرجم ابحلجارة ملن أحصن ،وقد َّ
ذلك ،واعتباره زىن يعاقب عليه َّ
لنكاح املتعة هو عمر بن اخلطَّاب دون رسول هللا(ﷺ) ،فعن أيب نضرة ،قال :كان ابن عباس

الزبري ينهى عنها ،قال :فذكرت ذلك جلابر بن عبد هللا فقال :على
أيمر ابملتعة ،وكان ابن ُّ
فلما قام عمر ،قال :إِّ َّن هللا كان ُحي ُّل لرسوله ما
يدي دار احلديثَ ،تتَّعنا مع رسول هللا(ﷺ)َّ ،
احلج والعمرة هلل كما أمركم هللا ،وأبِّتُّوا نكاح
شاء مبا شاء ،وإِّ َّن القران قد نزل منازله ،فأَتُّوا َّ
هذه النِّساء ،فلن أوتَى ٍ
برجل نكح امرأة إِّىل أجل إِّل رمجته ابحلجارة(.)1
أن املتعة كانت على عهد رسول هللا(ﷺ) ،و َّ
فهذا األثر يفيدَّ :
حرمها عمر بن
أن الَّذي َّ

أن املتعة كانت حللا يف عهد رسول هللا(ﷺ) ومل ِّ
اخلطاب .والاثر الَّيت تفيدَّ :
حيرمها،
حرم املتعة بعد أن كانت حللا هو أمري املؤمنني
وكذلك يف عهد أيب بك ٍر ،وإََِّّّنا الَّذي َّ
الرزاق.
الفاروق عمر بن اخلطَّاب ذكرت عند مسلم ،ومصنَّف عبد َّ

حرم املتعة هو رسول هللا(ﷺ) ،و َّ
ويف احلقيقةَّ :
الصحابة
أن الَّذين نُقل عنهم من َّ
أن الَّذي َّ

الَّذين كانوا يرون جواز نكاح املتعة مل يبلغهم النَّهي القاطع عن رسول هللا(ﷺ) ،وكذلك من

نسب حترمي املتعة إىل عمر بن اخلطَّاب دون أن يكون له سند من النُّصوص الشَّرعيَّة من
املتأخرين ،أمثال أيب ٍ
هلل العس ِّ
كري( ،)2ورفيق العظم()3؛ فقد جهل أدلَّة ذلك من سنَّة
رسول هللا(ﷺ) ،والَّيت كانت سندا للفاروق يف حترميه للمتعة ،وإِّليك بعض األحاديث الَّيت
الحج ،رقم (.)1217
( )1مسلم ،كتاب ِّ
( )2األوائل (.)239 ،238/1
َّ
( )3أشهر مشاهير ِّ
الخطاب (.)756/2
اإلسالم ( ،)432/2القضاء في عهد عمر بن
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وردت عن رسول هللا ،والَّيت تفيد :أنَّه حرم نكاح املتعة ،والَّيت منها:
رخص رسول هللا(ﷺ) عام أوطاس( )1يف املتعة
 -1روى مسلم بسنده عن سلمة ،قالَّ :
ثلاثا ،مثَّ ْنى عنها(.)2
 -2وروى مسلم بسنده عن سربة :أنَّه قال :أذن لنا رسول هللا(ﷺ) ابملتعة ،فانطلقت أن
ورجل إِّىل امرأة من بين عامرَّ ،
كأْنا بكرة عيطاء( ،)3فعرضنا عليها أنفسنا ،فقالت :ما
تعطي؟ فقلت :ردائي ،وقال صاحب :ردائي ،وكان رداء صاحب أجود من ردائي ،وكنت
ل أعجبتها ،مثَّ
َّ
أشب منه[( ،])1540فِّإذا نظرت إِّىل رداء صاحب أعجبها ،وإِّذا نظرت إِّ َّ

قالت :أنت ورداؤك يكفيين ،فمكثت معها ثلاثا ،مثَّ إِّن رسول هللا(ﷺ) قال :من كان عنده
شيء من هذه النِّساء الَّيت يَـتَ َمتَّعِّ ،
فليخل سبيلها(.)4

اجلهين :أنَّه كان مع رسول هللا(ﷺ) ،فقالَ :ي أيها
 -3وروى مسلم بسنده عن سربة
ِّ
حرم ذلك إِّىل يوم
النَّاس ! إِِّّين قد كنت أذنت لكم يف الستمتاع من النِّساء ،وإِّ َّن هللا قد َّ
القيامة ،فمن كان عنده شيء ِّ
فليخل سبيله ،ول أتخذوا ُما اتيتموهن شيئا(.)5
علي بن أيب ٍ
طالب :أنَّه مسع ابن عبَّاس يُ ِّلني يف متعة النِّساء
 -4وروى مسلم بسنده عن ِّ
( )1أوط اس :و ٍاد ف ي الط ائف ،وي وم أوط اس ،وي وم ف تح َّ
ان م ن الهج رة ،ش رح َّ
مك ة ف ي ع ا ٍم واح د ،وه و س نة ثم ٍ
الن ووي لص حيح مس ل ٍم
(.)184/9

( )2مسلم ،كتاب ِّ
استقر تحريمه ِّإلى يوم القيامة (.)1403
ثم أبيح ،ثم نسخ ،و َّ
ثم نسخَّ ،
النكاح ،باب نكاح المتعة ،وبيان َّأنه أبيحَّ ،
()3

أم ا العيط اء؛ فه ي الطويل ة العن ق ف ي اعت ٍ
اإلبل ،أيَّ :
البكرة :هي الفتية من ِّ
دال ،وحس ن ق وامٍ ،ش رح َّ
الن ووي لمس لم
الش ابة َّ
القوي ة ،و َّ
ْ

(.)185 ،184/9

()4

اية ٍ
وفي رو ٍ
ثانية لمسلم :وهو قريب من َّ
الدمامة.

()5

أي :يتمتَّع بها ،فحذف بها لداللة الكالم عليه ،أو أوقع يتمتَّع موقع يباشر؛ أي :يباشرها وحذف المفع ول .والح ديث رواه مس ٌلم ب رقم
(.)1406
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فقال :مهلا َيبن عباس ! ِّفإ َّن رسول هللا(ﷺ) ْنى عنها يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر
ِّ
اإلنسيَّة(.)1
إِّ َّن الفاروق  -رضي هللا عنه  -مل يبتدع حترمي نكاح املتعة من عند نفسه ،بل كان متَّبعا
السنة الثَّامنة من اَلجرة حترميا مؤبَّدا ،بعد
لرسول هللا(ﷺ) ،حيث َّ
حرمها(ﷺ) عام الفتح يف َّ
حرمها يف خيرب سنة ٍ
ست من اَلجرة ،مثَّ أحلها عام الفتح ،فمكث النَّاس مخسة عشرة
أن َّ
يوما ،وهم يستمتعون ،مثَّ حرمها(ﷺ) إِّىل يوم القيامة(.)2

عاشرا :من اختيارات عمر  -رضي هللا عنه  -الفقهيَّة:
املؤسسة القضائية ابجتهاده يف جمال القصاص ،واحلدود،
أثَّر عمر  -رضي هللا عنه  -يف َّ

واجلناَيت ،والتَّعزير ،كما أنَّه  -رضي هللا عنه  -ساهم يف تطوير املدارس الفقهيَّة ِّ
اإلسلميَّة
ابجتهاداته الدَّالة على سعة اطلعه ،وغزارة علمه ،وعمق فقهه ،وفهمه ،واستيعابه ملقاصد
اإلسلمي اختارها ،ومال إِّليها ،وإِّليك بعضها:
الشريعة الغراء ،وله مسائل كثرية يف الفقه
َّ
ِّ

أن ِّجل َد امليتة يطهر ِّ
 -1اختيار عمر  -رضي هللا عنه َّ :-
ابلدابغ إِّذا كانت طاهراة يف حال

احلياة.

الصلة يف جلود الثَّعالب.
 -2اختيار عمر  -رضي هللا عنه  -كراهة َّ
 -3اختيار عمر  -رضي هللا عنه  -ل يكره ِّ
يستحب.
الزوال بل
للصائم بعد َّ
السواك َّ
ُّ

اخلفني ،وما أشبههما مؤقت ٍ
 -4اختيار عمر  -رضي هللا عنه َّ :-
أن املسح على َّ
بيوم
و ٍ
ليلة للمقيم ،وثلثة ٍ
لياليهن للمسافر.
أَيم و َّ
()1
()2

مسلم ،كتاب ِّ
النكاح ،رقم (.)1406
ٌ
المصدر السابق نفسه ،رقم (.)1407

457

 -5اختيار عمر  -رضي هللا عنه  -ابتداء مدَّة املسح على اخلفني بعد احلدث.
 -6اختيارهَّ :
أن وقت اجلمعة إِّذا زالت الشَّمس.
أن مس َّ
 -7اختيار عمرَّ :
الذكر ينقض الوضوء.
 - 8اختيار عمرَّ :
أن التَّكبري يف العيد من الفجر يوم عرفة إِّىل العصر من اخر َّأَيم
التَّشريق.
 -9اختيار أيب بك ٍر ،وعمر املشي أمام اجلنازة أفضل.
 -10اختيارهِّ :ب َّ
الص ِّب ،واجملنون.
الزكاة على َّ

لكل و ٍ
 -11اختيار عمر :القول إبِّثبات خيار الفسخ ،وإِّ َّن ِّ
احد اخليار ما دام يف
اجمللس.
السلم يف احليوان.
 -12اختياره :ل ُّ
يصح َّ
احلق ،ومل َّ
فالرهن ابلدَّين ،فهو مبيع
حل ُّ
يوفَّ ،
 -13اختياره :أنَّه إذا شرط :أنَّه مَّت َّ
ابلدَّين الَّذي عليك ،فهو شرط فاسد.
أحق هبا.
 -14اختيار عمر :إِّذا وجد الغرمي عني ماله عند املفلس؛ فهو ُّ

 -15اختيار عمرَّ :
تتزوج ،وتلد ،أو
أن اجلارية ل تدفع إِّليها ماَلا بعد بلوغها َّ
حَّت َّ
الزوج.
َتضي عليها سنة يف بيت َّ
 -16اختيار عمرَّ :
أن عني الدَّابة تضمن بربع قيمتها.
 -17اختيار عمرَّ :
فأما اجلار ،فل
أن الشُّفعة ل تكون إِّل يف املشاع غري املقسومَّ ،
شفعة له.
 -18اختيارهِّ :وز املساقاة يف مجيع الشَّجر.
 -19اختيار أيب بكر ،وعمر :جواز استئجار األجري بكسوته.
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 -20اختياره :ل تلزم اَلبة إِّل ابلقبض.
الرجوع ما مل يـُثَب عليها ،ومن وهب لذي
 -21اختياره :من وهب لغري ذي رح ٍم؛ فله ُّ

الرجوع.
رح ٍم؛ فليس له ُّ

 -22اختيارهَّ :
أن مدَّة تعريف اللُّقطة سنة.
 -23اختياره :جيوز أخذ اليسري من اللُّقطة ،والنتفاع به من غري تعر ٍ
يف.
 -24اختيار عمرَّ :
عرفها املدَّة املعتربة ،فلم يعرف مالكها؛ صارت كسائر
أن اللقطة إِّذا َّ

أمواله غنيَّا كان ،أو فقريا.

أن لقطة ِّ
 -25اختيار عمرَّ :
احلل واحلرم سواء.
 -26اختياره :اللَّقيط يـُ َقُّر بيد َمن وجده؛ إِّن كان أمينا.
الرجوع يف الوصيَّة ،وقالِّ :
الرجل ما شاء من وصيَّته.
يغري َّ
 -27اختياره :جواز ُّ
 -28اختيار عمرَّ :
أن الكللة اسم للميِّت؛ الَّذي ل ولد له ،ول والد.
َلن ما فضل.
 -29اختياره :أن األخوات مع البنات عصبةَّ ،

 -30اختياره :إِّذا كان زوج ،وأمٌّ ،وإخوة من ٍأم وإخوة من ٍ
أب و ٍأم فهذه املسألة يف علم
املواريث اختلف العلماء فيها قدميا وحديثا ،فريوى عن عمر ،وعثمان ،وزيد بن اثبت -
ابلسوية
شركوا بني ولد األبوين وولد األم يف الثلث ،فقسموه بينهم َّ
رضي هللا عنهم  -أْنم َّ
َّ
للذكر مثل حظ األنثيني ،ويروىَّ :
أن عمر كان أسقط ولد األبوين ،فقال بعضهمَ :ي أمري
املؤمنني ! هب َّ
تسمى:
فشرك بينهم ،وهذه املسألة َّ
أن أابن كان َحارا أليست ُّأمنا واحدة ! َّ
وتسمى :احلمارية؛ ملا تقدَّم.
املشركةَّ ،

 -31اختيارهَّ :
السدس ،وهو قول أيب بك ٍر.
أن للجدَّات وإن كثرت ُّ
تٍ ،
 -32اختيار عمر :يف ٍأم ،وأخ ٍ
وجد؛ لألخت النصف ،ولألم ثلث ما بقي ،وما
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بقي ِّ
للجد.
األم ثلث ما بقي ،وما
 -33اختيار عمر :إِّذا كان زوج ،وأبوان؛ أعطي َّ
الزوج النصف ،و ُّ

الربع ،واألم ثلث ما بقي ،وما بقي
بقي فلألب ،وإِّذا كانت زوجة ،وأبوان؛ أعطيت َّ
الزوجة ُّ

تسميان ابلعمريَّتني؛ َّ
ألن عمر  -رضي هللا عنه  -قضى فيهما
فلألب ،وهااتن املسألتان َّ
هبذا.
 -34اختيار توريث ذوي األرحام إِّذا مل يكن ذوي ٍ
فرض ،ول عصبة(.)1

تستحق البحث ،والتأصيل ،وإََِّّّنا
هذه بعض الختيارات العمريَّة يف جمال الفقه ،وهي
ُّ
ذكرهتا من ابب ِّ
اإلشارة.

***

()1

َّ
الخطاب (.)756/2
القضاء في عهد عمر بن
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الفصل اخلامس
فقه عمر  -رضي هللا عنه  -يف التَّعامل مع الولة
الدولة ِّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر؛ قسم َّ
ملا اتَّسعت رقعة َّ
الدولة أقساما إِّداريَّةا كبرياة؛ ليسهل
َّ
حكمها و ِّ
اإلشراف على مواردها ،وقد كانت الفتوحات سبب ا رئيسي ا يف تطوير عُ َمَر ملؤسسات
َّ
الدولة ،ومن بينها مؤ َّسسة الولة.

املبحث األول أقاليم َّ
الدولة
يعترب تقسيم الولَيت يف عهد عمر امتدادا يف بعض نواحيه ملا كانت عليه يف عهد أيب
تغري ٍ
ات يف املناصب القياديَّة َلذه الولَيت يف كث ٍري من األحيان.
بك ٍر إِّقليميا ،مع وجود ُّ
وإِّليك نبذةا خمتصرةا عن هذه الولَيت.
أولاَّ :
املكرمة:
مكة َّ
توىل ولية َّ
َّ
مكة يف عهد عمر  -رضي هللا عنه ُ -حم ِّرُز بن حارثة بن ربيعة بن عبد مشس،

مثَّ وِّل َّ
مكةَ لعمر :قُنفذ بن عمري بن ُجدعان التميمي ،وشأنه شأن من سبقه؛ فلم تذكر
ََ
توىل َّ
أخبار عن مدَّة وليته َّ
ملكة ،أو أحداثها ،وبعده َّ
مكة لعمر( :نفع بن احلارث اخلزاعي)
وقد تويف عمر  -رضي هللا عنه  -وهو على َّ
مكة ،وذكرت املصادر بعض األحداث عن
وليته َّ
مكة ،منها :شراؤه دارا من صفوان بن أميَّة بغرض جعلها سجن ا ،وذلك فيما رواه
البخاري(.)1
ُّ
وقد ورد أيضاَّ :
للحج ،فقال له عمر :من
أن نفعا لقي عمر ب( -عسفان) أثناء قدومه ِّ
()1

الصواب (.)774 - 754/3
انظر محض َّ
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استعملت على الوادي؛ يعين :مكة ؟ قال نفع :ابن (أبزى) قال :ومن ابن أبزى ؟ قال :موىل
من موالينا ،فقال استعملت عليهم موىل ؟ فقال :إِّنَّه قارأى لكتاب هللا ،عامل ابلفرائض .قال
عمر :أما إِّ َّن نبيَّكم قال « :إِّ َّن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ،ويضع به اخرين( .»)1ويف عهد
مكة هي توسعة احلرم ِّ
عمر كانت أبرز األعمال لولية َّ
املك ِّي ،حيث قام عمر بشراء بعض
الدُّور اجملاورة للحرم ،وأمر هبدمها ،وإِّدخاَلا ضمن حرم املسجد ،وبىن حوله جدرانا قصرياة.
وكانت َّ
مكة ملتقى األمراء ،والولة يف خمتلف األصقاع ابخلليفة عمر بن اخلطَّاب -
أساسي كبري ِّ
احلج ،وابلتَّال كان َّ
كإحدى الولَيت
ملكة دور
رضي هللا عنه  -يف موسم ِّ
ٌّ
للدولة ِّ
الرئيسية َّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر رضي هللا عنه.
َّ
اثنياا :املدينة النَّبويَّة:
يعترب اخلليفة هو الوال املباشر للمدينة ،نظرا ألنَّه كان يقيم فيها ،وابلتَّال كان َّ
يتوىل

شؤوْنا ويسوس أمورها ،وخلل غياب اخلليفة عمر عن املدينة كان ِّ
يول عليها من يقوم
أحيان ِّ
يول على املدينة خلل بعض
مقامه يف إِّدارة شؤون املدينة املختلفة ،فكان عمر
ا
أسفاره ،أو ِّ
علي بن أيب ٍ
حجه (زيدبن اثبت رضي هللا عنه( )2كما َّ
طالب على
وىل عمر َّ
مرات أثناء غيابه(.)3
املدينة عدَّة َّ

الرسول(ﷺ) ،وأيب بك ٍر يف
وهكذا ِّفإ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -سار على سياسة َّ
الستخلف على املدينة يف حال غيابه ،وتكتسب ولية املدينة املنورة ِّ
أمهيَّةا سياسيَّةا متميِّزةا
()1

صحيح.
البخارُّي ،كتاب الخصومات ،باب الربط والحبس ،مسند أحمد رقم ( )232الموسوعة الحديميَّة ِّإسناده
ٌ

()2

الوالية على البلدان ،عبد العزيز العمري ( )67/1وهذا أهم مرجع في الفصل ،وقد قمت بتلخيص هذا الكتاب.

()3

الوالية على البلدان (.)68/1
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ٍ
مقر اخلليفة عمر،
األَيم لعدَّة
بني الولَيت املختلفة يف تلك َّ
أسباب ،على رأسهاَّ :أْنا ُّ
ومصدر األوامر إِّىل خمتلف األقاليم ِّ
اإلسلميَّة ،ومنها تنطلق اجليوش اجملاهدة ،يضاف لذلك:

الصحابة رضوان هللا عليهم ،والَّذين كان عمر مينعهم من النتشار
مقر إِّقامة الكثري من َّ
َّأْنا ُّ
يف األمصار( ،)1ولذلك كان يفد إِّليها الكثري من طلب العلم؛ الَّذين يريدون أن أيخذوا
الصحابة رضوان هللا عليهم(.)2
الرسول(ﷺ) ،وفقههما من أفواه َّ
القران ،وسنَّة َّ
اثلثاا :الطائف:
تعترب الطَّائف إِّحدى أهم املدن ِّ
اإلسلميَّة يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -وكانت ُّ
َتد
حركة اجلهاد ابملقاتلني األشدَّاء ،وكان واليها منذ عهد الرسول(ﷺ) عثمان بن أيب العاص،
استمرت وليته على الطَّائف ملدَّة سنتني من خلفة عمر،
أقره أبو بكر على ما كان عليه ،و َّ
و َّ
وقد اتقت نفس عثمان بن أيب العاص إِّىل اجلهاد ،فكتب إِّىل عمر يستأذنه يف الغزو ،فقال
له عمرَّ :أما أن
وعني
فل أعزلك ،ولكن استخلف من شئت ،فاستخلف رجلا من أهل الطَّائف مكانهَّ ،
عمر عثمان على عُمان ،والبحرين(.)3
وقد وردَّ :
أن وال عمر على الطَّائف حني وفاته هو (سفيان بن عبد هللا الثَّقفي) (،)4
وقد كان بينه وبني عمر بن اخلطاب مكاتبات تتعلَّق أبخذ َّ
الزكاة من اخلضار ،والفواكه ،أو

()1

تاريخ اليعقوبي (.)147/2

()2

المصدر السابق نفسه (.)157/2

()3

الوالية على البلدان (.)68/1

()4

تاريخ خليفة بن خيَّاط ص (.)134

463

تدل على كثرة املزارع ،ووفرة ِّ
من العسل( ،)1وكلها ُّ
اإلنتاج ِّ
الزراعي يف الطَّائف َّأَيم عمر بن
اخلطَّاب رضي هللا عنه .وقد ظلَّت مدينة الطَّائف وما جاورها تنعم ابلستقرار يف عهد عمر

رضي هللا عنه .وقد كانت ألهل َّ
الصيف( ،)2واعتُربت الطَّائف
مكة متنفسا يقدمون إِّليه يف َّ
الرئيسيَّة التَّابعة َّ
للدولة اإلسلميَّة يف عهد عمر(.)3
أحد األمصار َّ
ابعا :اليمن:
را
عندما َّ
ضبطت
توىل عمر  -رضي هللا عنه  -اخللفة كانت اليمن تنعم ابلستقرار ،وقد ُ
عمال أيب بك ٍر على اليمن(،)4
أمورها عن طريق ولةٍ َّ
أقر عمر َّ
موزعني يف أحناء اليمن ،وقد َّ
وكان يعلى بن أميَّة أحد ولة أيب بكر على اليمن ،وقد ملع امسه يف خلفة عمر بن اخلطَّاب،

ِّ
حَّت وفاة
ول بعد ذلك على أنَّه وال عمر على اليمن ،واشتهر بذلك َّ
وذكر املؤرخون :أنَّه َ
عمر رضي هللا عنه(.)5
وقد أوردت املصادر العديد من احلوادث الَّيت وقعت لوال اليمن (يعلى بن أميَّة) مع
بعض األهال من اليمن ،إِّضافة إِّىل حديثها عن بعض القضاَي الَّيت قدَّم أصحاهبا شكاوى
مرات َّ
َّ
حقق
ضد يعلى أمام عمر بن اخلطَّابُ ،مَّا استلزم استدعاء يعلى إِّىل املدينة َّ
املنورة عدَّة َّ
خلَلا عمر معه يف هذه القضاَي( ،)6ويف أثناء غياب يعلى كان عمر أحيانا ِّ
يعني مكانه من

()1

تاريخ َّ
الطبري (.)239/5

()2

َّ
الطائف في العصر الجاهلي وصدر ِّ
اإلسالم ،نادية حسين صقر ص (.)19

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

الوالية على البلدان (.)69/1

()5

غاية األماني في أخبار القطر اليماني ،يحيى بن الحسين (.)83/1

()6

تاريخ َّ
الطبري (.)157/2
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يقوم بعمله ،وقد كانت بني يعلى وعمر عدَّة مكاتبات تتعلَّق بقضاَي َّ
الزكاة( ،)1كما ذكر
يعلى نفسه ضمن الولة الذين قامسهم عمر أمواَلم يف أواخر خلفته( ،)2وقد ذُكِّر من ولة
ٍ
منطقة حمدَّدةٍ من اليمن ،وهي
عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومي ،ولعلَّه كان على
اليمن لعمر ُ

(اجلند) كما صرح بذلك الطَّربي ،حيث ذكره ضمن ولته حني وفاته؛ إِّذ كان والي ا لعمر
على اجلند جبانب ذكره ليعلى كو ٍال لليمن(.)3

أهل اليمن دورا رئيسيَّا يف حركة الفتوح َّأَيم عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه.
وقد لعب ُ

فاشرتكوا يف فتوح الشَّام ،ويف فتوح العراق ،ومصر( ،)4وعندما اختطَّت األمصار ِّ
اإلسلميَّة
اجلديدة يف العراق كالبصرة ،والكوفة نزلتها الكثري من القبائل اليمنيَّة ،وعلى رأسها كندة الَّيت
()5
استقرت أعداد أخرى من القبائل اليمنيَّة ابلشَّام ،وكان َلم دور كبري يف
نزلت الكوفة  ،كما َّ

فتوحاهتا ،كما سكنت جمموعة منهم يف مصر بعد إِّنشاء الفسطاط(.)6

شك َّ
أن هذه اَلجرات املنظَّمة من القبائل اليمنيَّة يف عهد عمر قد ُخ ِّطط َلا ،وقد
ول َّ

يكون ألمراء البلدان على اليمن دور كبري يف هذا التَّخطيط ،ويف عمليَّة توزيع القبائل على
األمصار ،ومن هنا كانت اليمن من أهم الولَيت ِّ
اإلسلميَّة على عهد عمر ،وكان دورها
وأتثريها واضح ا ابلنسبة ملختلف الولَيت(.)7
()1

غاية األماني (.)83/1

()2

األموال للقاسم بن سالم ص (.)436

()3

تاريخ اليعقوبي (.)157/2

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)239/5

()5

الوالية على البلدان (.)71/1

()6
()7

اإلسالم ،د .عصام ِّ
اليمن في ظل ِّ
الدين ،ص (.)49
فتوح مصر وأخبارها البن عبد الحكم ،ص (.)123 - 119
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خامس ا :البحرين:
عندما َّ
فأقره عمر يف
توىل عمر أمر املسلمني كان العلء بن احلضرمي واليا على البحرينَّ ،
حَّت سنة أربع عشرة على أرجح األقوال( ،)1وقد
استمر عليها َّ
بداية خلفته واليا عليها ،و َّ
اشرتك العلء  -رضي هللا عنه  -يف اجلهاد ِّ
املبكر يف نواحي بلد الفرس ،وكان له دور
ئيسي فيه ،ويف أواخر فرتة ولية العلء على البحرين أصدر عمر  -رضي هللا عنه  -قرارا
ر ٌّ
بعزل العلء عن الولية ،ونقله إِّىل ولية البصرة ،وقد كره العلء ذلك ،فتويف قبل أن يصل
البصرة ،ودفن يف البحرين ،وقد قيل يف سبب عزله :إِّنَّه غزا فارس عن طريق البحرين دون إِّ ٍ
ذن
من عمر ،وكان عمر يكره أن حيمل املسلمني يف البحر ،وبعد وفاة العلء َّ
توىل على البحرين
حَّت وصل يف بعض
عثمان بن أيب العاص ،فأخذ جياهد ما يليه من نواحي بلد فارسَّ ،
فتوحه إِّىل نواحي ِّ
السند ،وقد صدرت أوامر عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل عثمان ابن أيب
العاص أتمره ابلتَّعاون يف فتوحه مع وال البصرة أيب موسى األشعري ،فأصبحت جيوشهما
تتعاون يف غزو فارس عن طريق البصرة(.)2
وقد اشتهر عن عثمان بن أيب العاص ورعُه ،وبـُع ُده عن الوقوع يف احلرام( ،)3وقد َّ
توىل
مرتني على ِّ
السنة اخلامسة عشرة
األقل؛ إِّذ إنَّه وله َّ
عثمان ولية البحرين لعمر َّ
للمرة األوىل يف َّ

مثَّ احتاج إِّليه لقيادة بعض اجليوش يف نواحي البصرة ،ليشرتك يف فتوحاهتا ،وقد َّ
توىل (عياش
أن فرتته مل تطل ،مثَّ َّ
بن أيب ثور) ( )4البحرين بعد عثمان بن أيب العاص ،ويبدوَّ :
وىل عمر
()1

الوالية على البلدان (.)71/1

()2

المصدر السابق نفسه (.)75/1

()3

الوالية على البلدان (.)73/1

()4

سير أعالم ُّ
النبالء (.)374/2
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على البحرين (قُدامة بن مظعون) رضي هللا عنه؛ الَّذي صحبه أبو هريرةَّ ،
ووىل له أمر القضاء

ابإلضافة إِّىل بعض ِّ
يف البحرين ِّ
املهام األخرى ،وخلل فرتة ولية قُدامة للبحرين امتدحه
النَّاس ،إِّل أنَّه حدث يف اخر وليته أن ُّاهتم  -رضي هللا عنه  -بشرب اخلمر ،وبعد التَّحقيق
ِّ
ثبتت التُّهمة ،فأقام الفاروق عليه احلدَّ ،وقدامة بن مظعون خال أولد عمر بن اخلطاب ،عبد
هللا ،وأم املؤمنني حفصة( ،)1وقد غضب قدامة على عمر إِّل َّ
أصر على إِّرضائه،
أن عمر َّ
وكان يقول :إِِّّين رأيت رؤَي :أنَّه قد أاتين ٍ
ات يف منامي ،فقال ل :صاحل قدامةِّ ،فإنَّه
أخوك( ،)2وقيل :إِّ َّن عزل قدامة عن ولية البحرين كان يف سنة عشرين( )3للهجرة ،وقد َّ
توىل
حايب املعروف (أبو هريرة) رضي هللا عنه ،وقد كان أبو هريرة
على البحرين بعد قدامة َّ
الص ُّ
َّ
السابقة ،وكان ضمن الشُّهود؛
يتوىل املسؤوليَّات يف البحرين أثناء ولية قدامة بن مظعون َّ
الَّذين شهدوا على قدامة يف اخلمر.

وقد أصدر عمر  -رضي هللا عنه  -أمرا بتولية أيب هريرة على البحرين بعد عزله
()4
استمر
مرةا أخرى ،و َّ
لقدامة  ،وقد ول البحرين لعمر فيما بعد عثمان بن أيب العاص الثَّقفي َّ
حَّت تويف عمر( ،)5وقد وردت يف كث ٍري من النُّصوص ولية البحرين مضافةا إِّليها
واليا عليها َّ

عُمان ،ووردت رواَيت عن تولية عثمان بن أيب العاص :أنَّه ُوِّل البحرين ،واليمامة(.)6

وهذه ِّ
الرواَيت تعطينا دللةا قويَّةا على مدى ارتباط البحرين ٍ
بكل من عمان ،واليمامة،
()1

الوالية على البلدان (.)73/1

()2

َّ
الطبقات ( ،)560/5تاريخ المدينة ( ،)843/3الوالية على البلدان (.)74/1

()3

الوالية على البلدان (.)74/1

()4

البداية و ِّ
النهاية (.)101/7

()5

الوالية على البلدان (.)75/1

()6

المصدر السابق نفسه.
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وأن هذين القسمني رمبا اعتربا جزءا من ولية البحرين خلل عصر عمر ابن اخلطَّاب رضي
هللا عنه.
ول خيفى مدى الرتباط اجلغرايف ،والبشري بني هذين ا ِّإلقليمني وبني البحرين ،وقد يفيد
تعبري البحرين وما والها الَّذي ِّ
يردده ِّ
املؤرخون ،ووجود توابع للبحرين رَّمبا كان املقصود هبا
عُمان ،واليمامة ،وقد كانت البحرين مصدرا رئيسيا للخراج واجلزية ،وهذا ُّ
يدل على ثراء هذه
األَيم ،وقد شاركت قبائل البحرين املسلمة ،وأمراؤها يف فتح بلد فارس،
الولية يف تلك َّ

مهم يف تلك الفتوح(.)1
واملشرق ،وكان َلم دور ٌّ
سادسا :مصر:
ا
كان عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  -هو الَّذي َّ
توىل فتح مصر ،وسيأيت تفصيل
حَّت تويف
استمر يف وليته َّ
أقره عمر واليا عليها ،و َّ
ذلك إبِّذن هللا عند حديثنا عن الفتوحات ،و َّ

عمر بن اخلطَّاب رغم اختلفه مع عمر يف بعض األحيان ُ -مَّا كان يدفع عمر إِّىل التَّهديد
الرئيسي ُ -مَّا كان يرد من وجود بعض الولة ِّ
الصغار
بتأديبه ،وكان عمرو هو وال مصر َّ
ُ
لصعيد إِّابن وفاة اخلليفة
السرح على ا َّ
الخرين يف مصر مثل ما ورد عن ولية عبد هللا بن أيب َّ

تدخل اخلليفة
عمر( ،)2ومن امللحظ يف فرتة ولية عمرو ابن العاص ملصر يف عصر عمر كثرة ُّ
عمر يف شؤون الولية املختلفة( ،)3وقد استفاد عمرو بن العاص من خربة األقباط يف قضاَي
اخلراج ،واجلزية ،فاستخدمهم يف هذا العمل(.)4
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)239/5

()2

الوالية على البلدان (.)76/1

()3

فتوح مصر ،ص (.)173

()4

الوالية على البلدان (.)79/1
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وقد اشتهر عن عمرو منعه جلنوده من ِّ
الزراعة ،والشتغال هبا ،ومعاقبة من خيالف ذلك
بناءا على أوامر عمر بن اخلطَّاب( ،)1وكان هذا ابلطَّبع لتفريغ اجلنود ألمور اجلهاد ،وعدم
الركون إِّىل الدَّعة ،أو الرتباط ابألرض ،وقد كان للجند من األرزاق الَّيت تصرف من بيت
ُّ
املال ما يغنيهم عن ذلك ،وقد استطاع عمرو بن العاص ٍ
مبتابعة من اخلليفة عمر تنظيم أمورها
يف سنو ٍ
ات ٍ
حَّت أخذت مكانتها كولية كربى من ولَيت َّ
الدولة ،وجرى فيها من
قليلة؛ َّ
األحداث ُمَّا ُّ
ابلرغم من املخاطر الَّيت كانت حتدق هبا من
يدل على استقرار أوضاع الوليةَّ ،

املستمرة استعادهتا عن طريق غزو ِّ
اإلسكندرية من نحية البحر ،وقد كانت
جراء حماولة الُّروم
َّ
َّ

هذه الولية أرضا خصبةا لنتشار ِّ
اإلسلم فيها يف عهد اخلليفة عمر نظرا ملا ظهر فيها من
عدل بني النَّاسٍ ،
ٍ
ورَحة مل يعهدمها أهلُها من قبل ابإلضافة إِّىل اقتناعهم حبقائق ِّ
اإلسلم،
ُ
السمحة ،فأصبحوا جندا من جنوده.
وتعاليمه َّ
ٍ
اإلداريَّة يف مصر َتضي بطر ٍ
وكانت األمور ِّ
بسيطة؛ إِّذ كان عمرو هو الوال ،وهو
يقة
املسؤول عن اخلراج ،ول مينع هذا من استعانة عم ٍرو ببعض الولة على مناطق أخرى ٍ
اتبعة له،

الرئيسي واملسؤول أمام اخلليفة هو عمرو بن العاص طوال فرتة حكم
مر ،و َّ
لكن الوال َّ
كما َّ
عمر بن اخلطَّاب ،وقد استفاد عمرو من بعض أهل البلد يف ترتيب أمور اخلراج ،وتنظيم
شؤوْنا املاليَّة(.)2
سابعا :ولايت الشام:
ا
تويف أبو بكر ِّ
حينما ِّ
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -كان املسؤول عن جيوش الشَّام،
()1

فتوح مصر ،وأخبارهم ،ص (.)52

()2

الوالية على البلدان (.)82/1
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وبلدها هو خالد بن الوليد  -رضي هللا عنه  -وملا َّ
توىل عمر  -رضي هللا عنه  -اخللفة
َّ
اجلراح مكانه أمريا
أصدر أمرا بعزل خالد بن الوليد عن ولية الشَّام وتعيني أيب عبيدة بن َّ
ألمراء الشَّام ،ومسؤولا مباشرا عنهم ،وواليا على اجلماعة فيها(.)1
توىل أبو عبيدة على الشَّام أخذ ينظم أمورهاِّ ،
وحينما َّ
ويعني األمراء من قبله على املناطق
أقره أبو
املختلفة فيها ،وأخذ يعيد تنظيمها حيث كان على بعضها أمراء سابقون فمنهم من َّ
عبيدة ،ومنهم من عزله ،يقول خليفة بن خيَّاطَّ :
فوىل أبو عبيدة حني فتح الشَّامات يزيد بن
أيب سفيان على فلسطني ونحيتها ،وشرحبيل ابن حسنة على األردن ،وخالد بن الوليد على
دمشق ،وحبيب بن مسلمة على َحص ،مثَّ عزلهَّ ،
ووىل عبد هللا بن قُرط الثُّمال( ،)2مثَّ عزله،

َّ
ورد عبد هللا بن قُرط( ،)3وكان يبعث أحيانا بعض
الصامت ،مثَّ عزلهَّ ،
ووىل عبادة بن َّ
أصحابه ِّ
لتول مناطق من الشَّام لفرتةٍ معيَّ ٍنة ،ذلكَّ :
أن أاب عبيدة بعث معاذ بن جبل على
األردن( ،)4ومن ذلك إِّنبته لبعض النَّاس مكانه حني كان يسافر للجهاد ،فقد أنب سعيد

بن زيد بن عمرو بن نفيل( )5على دمشق حني خروجه إِّىل بيت املقدس ،وكان أبو عبيدة -
الصاحل ،الورع؛ الذي يقتدي به بقيَّة
للرجل َّ
رَحه هللا  -طوال فرتة وليته على الشَّام مثالا َّ
مر معنا يف طاعون عمواس ،مث َّ
توىل بعده معاذ،
أمرائه ،ويقتدي به َّ
العامة ،وقد استشهد كما َّ
أبَيم ،وحينما علم عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -بوفاة أيب عبيدة،
فاستشهد بعده َّ
وفرق
ووفاة معاذ من بعده َّ
عني على أجناد الشام يزيد بن أيب سفيان  -رضي هللا عنه َّ -
()1

الوالية على البلدان (.)83/1

()2

تهذيب تاريخ دمشق (.)152/1

()3

األزدي له صحب ٌة ،ورواي ٌة ،اشترك في فتوح َّ
الشام.

()4

تاريخ خليفة ،ص (.)155

()5

فتوح َّ
الشام ،ص (.)248
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أمراء اخرين على الشَّام ،وقد كان يزيد صاحب خربة يف إِّمارة األجناد؛ إِّذ كان على رأس
مر ٍ
أحد اجليوش الَّيت بعثها أبو بكر إِّىل الشَّام للفتح ،كما َّ
ات
أن أاب عبيدة قد استخلفه عدَّة َّ
على دمشق أثناء غزواته(.)1
وقد ذكر ِّ
أن عمر حينما َّ
املؤرخونَّ :
وزعهم
وىل يزيد على أجناد الشَّام حدَّد أمراء اخرينَّ ،
اختص يزيد بفلسطني ،واألردن( ،)2وتعترب فرتة يزيد على الشَّام قصرياة ،لذلك
على املناطق ،و َّ

يقل احلديث عنها يف املصادر التَّارخيية ،وقد ِّ
السنة الثَّامنة عشرة ،وقبيل وفاته
تويف يزيد يف َّ
ُّ
استخلف أخاه معاوية بن أيب سفيان على ما كان يتوله ،وكتب إِّىل عمر كتاابا يف ذلك،
()3
أقر عمر  -رضي هللا عنه  -ولية معاوية ،وأجرى
السنة  ،و َّ
وكانت مدَّة ولية يزيد قريبا من َّ
ٍ
تعديلت يف إِّدارة الشَّام بعد وفاة يزيد ،وقد حدَّد ملعاوية جند دمشق ،وخراجهاَّ ،
وحد من

الصلة حيث بعث إِّليه برجلني من أصحاب رسول هللا(ﷺ)،
سلطات معاوية يف القضاء ،و َّ
الصلة
الصلة( ،)4وهذا فيه حتديد لسلطات معاوية خصوصا :أن َّ
وجعلهما على القضاء ،و َّ
الصلة.
وكِّلت إِّىل غريه ،وكان األمري يف العادة هو أمري َّ
لعل هناك أسباابا دفعت عمر إِّىل هذه ِّ
السياسة اجلديدة؛ الَّيت بدأت تظهر يف األقاليم
و َّ
األخرى ،وابألسلوب نفسه الَّذي ْنجه مع معاوية تقريبا ،وقد اشتهر معاوية ابحللم ،والبذل
ٍ
جمموعات من النَّاس تلحق بوليته من العراق ،وغريها( ،)5وقد قام عمر بتعيني بعض
ُمَّا جعل

األمراء يف الشَّام ،وجعل وليتهم من قبل معاوية ،وخلل ولية معاوية على بلد الشَّام كان
()1

الفتوح ،ابن أعمم الكوفي ،ص ( )289الوالية على البلدان (.)90/1

()2

فتوح البلدان ،ص (.)137

()3

المصدر السابق نفسه ص (.)146 ،145

()4

الوثائق السياسية للعصر َّ
النبوي ،والخالفة الر اشدة ،ص (.)493

()5

الوالية على البلدان (.)92/1
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يف بعض األحيان يقوم ببعض الغزوات َّ
الروم يف مشال الشَّام ،وهي ما عرفت
ضد ُّ
ابلصوائف(.)1
َّ
حَّت وفاته  -رضي هللا عنه  -مع
وقد
استمر معاوية واليا على الشَّام بقيَّة عصر عمر َّ
َّ
املنورة ،إِّل
وجود أمراء اخرين يف مناطق معيَّنة من الشَّام َلم اتِّصاَلم املباشر ابخلليفة يف املدينة َّ

َّ
أن معاوية يُعترب أشهرهم ،حيث كان واليا على البلقاء ،واألردن ،وفلسطني ،وأنطاكية،
ومعرة مصرين ،وغريها من مدن الشَّام( ،)2وقد مسَّاه بعض ِّ
املؤرخني :وال الشام
وقلقيليةَّ ،

بينما َّ
حتفظ بعضهم ،فقالوا حني ذكروا ولة عمر :ومعاوية بن أيب سفيان( )3على بعض
الشام ،ولكن بعضهم ذكر :أنه قبل موت عمر مجع الشام كلَّها ملعاوية بن أيب سفيان.
ولبد من التنبيه على َّ
َّ
أن الولَيت كانت ِّري فيها تغيريات مستمرة تبعا للظروف
العسكرية والظروف العامة للدولة يف تلك األَيم ،فكانت األردن أحيانا تستقل وأحيانا تضم

َلا أقاليم وأحيانا تنزع منها أقاليم وتضم إِّىل الشام أو إِّىل فلسطني إِّىل غري ذلك ُمَّا ل يتسع
املقام لذكره(.)4
اثمناا :ولايت العراق وفارس:
كانت الفتوحات قد بدأت يف العراق أَيم أيب بكر رضي هللا عنه ،وكانت يف البداية
املثىن بن حارثة الشَّيباين إِّىل أن قدم خالد بن الوليد إِّىل العراق ،فجعل الولية له،
حتت إِّمارة َّ
املثىن بن حارثة ،وحينما ت َّ
وىل
فلما أمره ابملسري إِّىل الشام أعاد أبو بكر الولية مراة أخرى إِّىل َّ
َّ

()1

تاريخ َّ
الطبري (.)239/5

()2

الوالية على البلدان (.)92/2

()3

المصدر السابق نفسه (.)93/2

()4

تاريخ خليفة بن خيَّاط ( ،)155سير أعالم ُّ
النبالء (.)88/3
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املثىن يف
املثىن َّ
وعني أاب عبيد بن مسعود الثَّقفي ،وكان عزل َّ
اخللفة عمر بن اخلطاب عزل َّ
خالداُ ،ما أاثر استغراب الناس فقال عمر :إِّين مل أعزَلما يف ريبة
الوقت نفسه الذي عزل فيه ا

املثىن فقد كان جندَيا خملصا
ولكن الناس عظمومها فخشيت أن يوكلوا إِّليهما( ،)1ومع عزل َّ
اشرتك مع أيب عبيدة يف معظم معاركه ،وأبلى بلءا حسن ا(.)2
املثىن إِّىل القيادة ،مثَّ َّ
توىل قيادة جيوش العراق سعد بن أيب
وبعد استشهاد أيب عبيد عاد َّ

املثىن جراحه؛ الَّيت أصابته يوم اجلسر ،فمرض منها ،ومات قبل
وقَّاص ،وقد انتقضت على َّ
أن يصل سعد بن أيب وقَّاص إِّىل العراق( ،)3فقد كانت البصرة قد بدأت ابلظُّهور على مسرح
األحداث كولية قبيل معركة القادسيَّة ،إِّل َّ
أن انتصار القادسيَّة ،وسقوط املدائن يف يد
ٍ
مرحلة جديدةٍ ،وقويٍَّة يف بلد العراق ،بدأ فيها تنظيم الولَيت أيخذ
املسلمني يعترب بداية
العامة سواء يف ولية البصرة ،أو ولية الكوفة ،وما
شكلا معيَّنا ،وابرزا تتَّضح فيه امللمح َّ
أُحلق ٍ
بكل منهما من املدن والقرى؛ الَّيت كانت تتبع كلًّ منهما من أقاليم فارس ،والعراق ،أو
استقل عنهما من الولَيت يف بلد فارس(.)4
ما
َّ
ولية البصرة:
وجه عمر بن اخلطَّاب إِّىل نواحي البصرة قبل إِّنشائها شريح بن عام ٍر ،أحد بين سعد بن
َّ

بكر مددا لقطبة بن قتادة ،مثَّ وله عمر يف نواحي البصرة ،وقُتل يف إِّحدى املعارك( ،)5مثَّ قام
()1

الوالية على البلدان (.)102/1

()2

المصدر السابق نفسه (.)108/1

()3

البداية و ِّ
النهاية (.)28/7

()4

الوالية على البلدان (.)111/1

()5

الوالية على البلدان (.)113/1
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ٍ
جمموعة من اجلند ،ووله
عمر بن اخلطاب إبِّرسال عتبة بن غزوان إِّىل نواحي البصرة مع
السادسة عشرة كما ِّ
يرجح ذلك صاحل أَحد
السنة َّ
الرابعة عشرة ،وليس يف َّ
عليها ،وذلك يف َّ

العلي؛ إِّذ يقول :ويزعم بعض ِّ
املؤرخنيَّ :
أن عتبة أرسل سنة  16هـ بعد معركة القادسيَّة أو
لكن األغلبية املطلقة من ِّ
املؤرخني يؤكِّدون :أنَّه أرسل سنة  14هـ ُمَّا جيعلنا نرجح
جلولء ،و َّ
روايتهم(.)1
وهامةا يف حياة هذه الولية،
وقد كانت مرحلة ولية عتبة على البصرة مرحلةا أتسيسيَّةا َّ
فقد كانت حافلةا ابلعديد من األعمال اجلليلة ،ومنها جمموعة من الفتوح قام هبا يف بلد
الفرس القريبة منه على َّ
ضفيت دجلة والفرات( ،)2وقد استعفى عتبة من عمر ،فأىب عمر أن
لريجعن إِّىل عمله ،مثَّ انصرف ،فمات يف
احلج ،وعزم عليه عمر
يعفيه وكان ذلك يف موسم ِّ
َّ

فلما بلغ عمر موته؛ قال :أن قتلتُه؛ لول أنَّه أجل معلوم ،وأثىن عليه خريا،
الطريق إِّىل البصرةَّ ،
السابعة عشرة(.)3
السنة َّ
وكانت وفاته يف َّ

مثَّ َّ
استمر والياا على
توىل من بعده املغرية بن شعبة ،وهو َّأول َمن وضع ديوان البصرة ،و َّ
السابعة عشرة من اَلجرة بعد التُّهمة
السنة َّ
البصرة إِّىل أن عزله عمر  -رضي هللا عنه  -يف َّ
املوجهة إِّىل املغرية ِّ
ابلزىن ،وقد قام عمر ابلتَّحقيق ،وثبتت براءة املغرية ،وجلد الشُّهود الثَّلثة
َّ
وقام عمر بعزل املغرية ،من ابب الحتياط ،واملصلحة ،ووله عمر فيما بعد على أماكن
أخرى( ،)4وبعد عزل املغرية بن شعبة َّ
وىل عمر على البصرة أاب موسى األشعري رضي هللا عنه.
()1

تاريخ خليفة بن خيَّاط ،ص (.)155

()2

التَّنظيمات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة في البصرة ،ص (.)36

()3
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()4
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ويعترب أبو موسى ٍ -
حبق  -أشهر ولة َّأَيم عمر بن اخلطَّاب ،فقد فُتِّحت يف َّأَيمه املواقع
القواد للجهات املختلفة من البصرة ،ففي
العديدة يف فارس ،فكان جياهد بنفسه ،ويرسل َّ
َّأَيمه َّ
املهمة ،وكانت
َتكن البصريُّون من فتح األهواز وما حوَلا وفتحوا العديد من املواضع َّ
فرتة وليته حافلةا ابجلهاد.
وقد تعاون أبو موسى مع الولة اجملاورين له يف كث ٍري من احلروب ،والفتوحات ،وقد قام
ٍ
العمال عليها ،وأتمينها ،وترتيب خمتلف شؤوْنا،
جبهود كبريةٍ لتنظيم املناطق املفتوحة ،وتعيني َّ
وقد جرت العديد من املراسلت بني أيب موسى ،وعمر بن اخلطَّاب يف خمتلف القضاَي،

منها :توجيهه أليب موسى يف كيفية استقباله للنَّاس يف جملس اإلمارة ،ومنها :نصيحته أليب
الرعيَّة ،وهي قيِّمة ،قال فيها عمرَّ :أما بعدِّ :فإ َّن أسعد النَّاس
موسى ابلورع ،وحماولة إِّسعاد َّ
عمالك،
من سعدت به رعيَّـتُه ،وإِّ َّن أشقى النَّاس من شقيت به رعيَّته ،إِّ ََّيك أن ترتع ،فريتع َّ

فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إِّىل خضرة من األرض ،فرتعت فيها ،تبغي
ِّ
السمن ،وإََِّّّنا حتفها يف مسنها(.)1

تدل على نو ٍاح إدار ٍية ،وتنفيذيٍَّة ٍ
الرسائل بني عمر ،وأيب موسى ُّ
خمتلفة
وهناك العديد من َّ
ٍ
حممد َحيد هللا يف
كان يقوم هبا أبو موسى
بتوجيه من عمر ،وقد مجع معظم هذه املراسلت َّ

كتابه القيِّم عن الواثئق ِّ
السياسيَّة(.)2

عرب عنها أحد
حَّت لقد َّ
وتعترب فرتة ولية أيب موسى على البصرة من أفضل الفرتات؛ َّ
البصري  -رَحه هللا  -فقال :ما قدمها راكب خري
أحفاد البصريني فيما بعد ،وهو احلسن
ُّ
()1

المصدر السابق نفسه (.)117/1

()2
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أن أاب موسى  -رَحه هللا  -كان ِّ
ألهلها من أيب موسى()1؛ إِّذ َّ
ابإلضافة إِّىل إِّمارته خري معل ٍم
ألهلها ،حيث علَّمهم القران ،وأمور ِّ
الدين املختلفة(.)2
ويف عهد عمر بن اخلطَّاب كان العديد من املدن يف فارس ،والَّيت فتحت يف زمنه ختضع
للبصرة ،وتدار من قبل وال البصرة الَّذي ِّ
العمال من قبله ،ويرتبطون به ارتباط ا
يعني عليها َّ
مباشرا ،وهكذا ،واعتُربت مراسلت عمر مع أيب موسى من أعظم املصادر الَّيت كشفت سرية
عمر مع ولته ،وبيَّنت ملمح أسلوبه يف التعامل معهم(.)3
ولية الكوفة:
ُّ
يعد سعد بن أيب وقَّاص َّأول ولة الكوفة بعد إنشائها ،بل إِّنَّه هو الَّذي أنشأها أبمر
استمر سعد واليا
عمر ،وكان له الولية عليها ،وعلى املناطق اجملاورة َلا قبل بناء الكوفة ،وقد َّ
على الكوفة ،وقام بدوره على أكمل ٍ
وجه ،وكانت لسعد فتوحات عظيمة بعد استقراره
ابلكوفة يف نواحي بلد فارس( ،)4كما كان ٍ
لسعد جمموعة من ِّ
اإلصلحات ِّ
الزراعيَّة يف وليته،

منهاَّ :
أن جمموعةا من الدَّهاقني سألوا سعدا أن حيفر َلم ْنرا لصاحل املزارعني يف مناطقهم،
فكتب سعد إِّىل عامله يف املنطقة أيمره حبفر النَّهر َلم ،فجمع العمال ،وحفر النَّهر.
وقد كان سعد ِّ
ينظم أمور املناطق التَّابعة للكوفةِّ ،
ويعني عليها الولة من قبله بعد التَّشاور
مع عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنهما .وقد أعجب عقلء أهل الكوفة بسعد بن أيب وقَّاص،
وامتدحوه ،فحني سأل عمر بن اخلطاب أحد مشاهري الكوفة عن ٍ
سعد أجاب :إِّنَّه متواضع
()1

الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة.

()2

سير أعالم النبالء (.)389/2

()3
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()4

السابق نفسه.
المصدر َّ
476

ابلسريَّة،
عريب يف َّنرته ،أسد يف ُّ
ابلسويَّة ،ويبعد َّ
أتمره ،يعدل يف القضيَّة ،ويقسم َّ
يف جبايتهٌّ ،

الربة ،وينقل علينا خفيا نقل َّ
الذ َّرة(.)1
ويعطف عليها عطف َّ
ُ

كما سأل عمر جرير بن عبد هللا عن سعد بن أيب وقاص ،ووليته ،فقال جرير :تركته يف
وليته أكرم النَّاس مقدراة ،وأقلَّهم قسواة ،هو َلم ِّ
الربة ،جيمع َلم كما ِّمع َّ
الذ َّرةُّ ،
أشد
كاألم َّ
أحب قر ٍ
يش إِّىل النَّاس(.)2
النَّاس عند البأس ،و ُّ

ٍ
بسعد ،وامتداحهم له؛ فقد وقعت بعض
ومع اقتناع خيار أهل الكوفة ،وعقلئها
فتم عزله ،وسيتم إبِّذن هللا بيان ذلك عند حديثنا
الشَّكاوى ضدَّه من قبل بعض عو ِّام النَّاس َّ
عن الشَّكاوى َّ
ضد الولة.
عمار بن َيسر على
وبعد عزل سعد بن أيب وقَّاص عن الكوفة أصدر عمر قرارا بتعيني َّ

صلة الكوفة ،ويلحظَّ :
عمارا  -رضي هللا عنه  -كان ضمن القادة الَّذين كانوا يف
أن َّ
الكوفة ،وكان سعد بن أيب وقَّاص يستعني هبم أثناء وليته على الكوفة ،ولذلك كانت لدى

عمار خربة سابقة وشبه ٍ
كاملة عن الولية قبل أن َّ
يتوىل عليها ،وختتلف ولية عمار هذه عن
َّ

ولية سعد؛ إِّذ َّ
عمار أنسا اخرين يشرتكون معه يف املسؤوليَّة ويتقامسون
إن عمر جعل مع َّ

الصلة ،وابن مسعود على بيت املال ،وعثمان بن حنيف على
عمار على َّ
َّ
املهام ،فكان َّ
مساحة األرض ،لذلك اختلف الوضع إِّىل ٍ
عما كانت عليه
حد ما يف الولية يف هذه املرحلة َّ
أَيم ٍ
َّوزع اجلديد للمسؤوليَّة يف الولية ،وقد قام كلٌّ منهم مبا
سعد ،ول ميكننا ِّاهل هذا الت ُّ
ابلصلةِّ ،
وينظم أمور الولية ،وشؤوْنا ويقود اجليوش،
عمار يقوم َّ
نيط به من أموٍر ،فكان َّ

()1
()2

فتوح البلدان ،ص ( ،)139تاريخ اليعقوبي (.)151/2
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فقام ببعض الفتوح ،واشرتك أهل الكوفة يف َّأَيمه يف ٍ
عدد من املعارك َّ
ضد الفرس؛ الَّذين
مجعوا اجلموع َّ
عمار يدبر وليته مبقتضى تلك الظُّروف احلربيَّة حسب
ضد املسلمني ،فكان َّ

ٍ
عمار ِّ
مسعود
مهمته يف ولية الكوفة مع ابن
يؤدي َّ
استمر َّ
توجيهات عمر بن اخلطَّاب ،وقد َّ
إِّضافةا إِّىل قيامه ابلشؤون املاليَّة للولية ،يقوم بتعليم النَّاس القران ،وأمور ِّ
الدين( ،)1وكانت
عمار ألهل الكوفة قرابة ٍ
سنة وتسعة أشه ٍر ،وعزله عمر بناءا على عدَّة شكاوى من أهل
ولية َّ

سرين حني استُعملت،
الكوفة ضدَّه ،وقد قال عمر لعمار :أساءك العزل ؟ فقال َّ
عمار :ما َّ

ت .وقيل :إِّنَّه قال :ما فرحت حني ولَّيتين ،ول حزنت حني عزلتين(.)2
ولقد ساءين حني عُ ِّزل ُ
كما ذُكر :أنَّه استعفى عمر حني أحس بكراهية أهل الكوفة له ،فأعفاه عمر ،ومل يعزله(.)3

عني عمر جبري بن مطعم على الكوفة ،مثَّ عزله قبل أن يتَّجه إِّىل الكوفة ،نظرا َّ
ألن
مثَّ َّ

عمر أمره بكتمان خرب التَّعيني ،ولكن اخلرب انتشر بني النَّاس ،فغضب عمر ،وعزله ،مثَّ َّ
توىل
استمر ِّ
يؤدي واجبه واليا للكوفة إِّىل أن تويف عمر بن
ولية الكوفة املغرية بن شعبة ،و َّ

اخلطَّاب(.)4
املدائن:

استقر هبا
كانت املدائن عاصمة كسرى ،قد متَّ فتحها من قبل سعد بن أيب وقَّاص ،و َّ
سعد فرتةا من الوقت ،مثَّ انتقل منها إِّىل الكوفة بعد َتصريها ،وقد كان ضمن جيش ٍ
سعد

الفارسي رضي هللا عنه .وهو الَّذي اشرتك يف العديد من املعارك َّ
ضد الفرس ،وكان له
سلمان
ُّ
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

َّ
الطبقات (.)157/3

()3

الفتوح ،ابن أعمم (.)82/2

()4
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دور كبري يف دعوهتم إِّىل ِّ
اإلسلم قبل القتال ،وقد وله عمر بن اخلطَّاب على املدائن ،فسار
يف أهلها سريةا حسنةا ،فقد كان مثالا حيا لتطبيق تعاليم اإلسلم ،وقد ذكر أنَّه كان يرفض
أن عمر أجربه على قبوَلا ،فكان يكتب إِّىل عمر يطلب ِّ
الولية؛ لول َّ
اإلعفاء ،فريفض عمر
الصوف ،ويركب
ذلك ،وقد اشتهر عن سلمان  -رضي هللا عنه  -زهده ،فكان يلبس ُّ
احلمار بربذعته بغري إِّ ٍ
كاف ،وأيكل خبز الشَّعري .وكان نسكا زاهدا(.)1
استمر سلمان يعيش يف املدائن إِّىل أن تويف على أرجح األقوال سنة  32هـ يف
وقد
َّ
عفان ،ويبدوَّ :
خلفة عثمان بن َّ
أن سلمان مل يكن وال املدائن يف أواخر أَيم عمر رضي هللا
إن عمر قد عني حذيفة بن اليمان على املدائن ،ومل يذكر ِّ
عنه؛ إذ َّ
املؤرخون عزل عمر
لسلمان ،فلعلَّه استعفى عمر ،فوافقه بعد أن كان ميانع يف إِّعفائهَّ ،
ووىل بعده حذيفة بن
اليمان.
وقد ورد العديد من األخبار عن ولية حذيفة على املدائن ،منها :كتاب عمر إِّىل أهل
ابلسمع ،والطَّاعة حلذيفة .وقد
املدائن بتعيني حذيفة واليا عليهم ،وأمر عمر أهل املدائن َّ
استمر حذيفة واليا على املدائن بقيَّة أَيم عمر ،وكذلك طيلة خلفة عثمان(.)2
َّ
أذربيجان:
كان حذيفة بن اليمان َّأول الولة على أذربيجان ،مثَّ َّ
توىل بعدما نقل إِّىل املدائن عتبة بن
السلمي ،ويف أثناء وليته حدثت بينه وبني عمر العديد من املراسلت ،من ذلكَّ :
أن
فرقد َّ
عتبة بن فرقد حني جاء إِّىل أذربيجان وجد عندهم نوعا من احللوى الطَّيبة تسمى (اخلبيص)

()1
()2

تاريخ خليفة ،ص ( ،)155تاريخ َّ
الطبري (.)239/5
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َّ
ففكر أن يصنع منها لعمر بن اخلطَّاب ،وابلفعل وضع منها ،وغلَّفها مبا حيفظها من اجللود،
فلما تسلَّمها؛ ذاق اخلبيص فأعجبه،
وغريها ،وبعث هبا إِّىل عمر بن اخلطَّاب يف املدينةَّ ،
خصك به ،فأمر
أكل املهاجرين أكل منه شبعه ؟ قال الرسول :ل إََِّّّنا هو شيء َّ
فقال عمرُّ :
بردها على عتبة يف أذربيجان ،وكتب إِّليهَ :ي عتبة ! إِّنَّه ليس من ك ِّدك ،ول ِّ
عمر ِّ
كد أبيك،
وزي أهل ِّ
الشرك ،ولبوس
فأشبع املسلمني يف رحاَلم ُمَّا تشبع يف رحلك ،وإِّ ََّيك والتَّنعُّم َّ
احلريرِّ ،فإ َّن رسول هللا(ﷺ) ْنى عن لبوس احلرير(.)1

وقد رويت احلادثة برو ٍ
ٍ
استمر عتبة واليا على
خمتلفة يؤكِّد بعضها بعضا ،وقد
اَيت
َّ
أذربيجان بقيَّة خلفة عمر  -رضي هللا عنه  -وجزءا من خلفة عثمان.
ٍ
خمتلفة يف العراق ،وفارس .منهم من كان
وقد وجد العديد من ولة عمر يف مناطق
مستقلًّ بوليته ،ومنهم من كانت وليته مرتبطةا إبِّحدى الوليتني الكبريتني يف العراق اللَّتني
مها حمورا اإلدارة ،والقيادة لبلد العراق ،وفارس :الكوفة ،أو البصرة ،ومن هذه البلدان الَّيت
صت بولةٍ :املوصل ،حلوان ،كسكر(.)2
اختُ َّ

***

()1
()2

سير أعالم ُّ
النبالء (.)364/2
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املبحث الثَّاين تعيني الولة يف عهد عمر
الشريف يف اختيار الولة ،فكان ل
سار الفاروق  -رضي هللا عنه  -على املنهج النَّبوي َّ
ِّ
ويتحرى يف الختيار،
يول إِّل األكفاء ،واألمناء ،واألصلح من غريهم على القيام ابألعمالَّ ،
واملفاضلة غاية جهده ،ول يستعمل َمن يطلب الولية ،وكان يرىَّ :
أن اختيار الولة من ابب

أداء األمانت ،حبيث جيب عليه أن ِّ
كل ٍ
يعني على ِّ
عمل أصلح َمن جيدهِّ ،فإن عدل عن
األصلح إِّىل غريه مع عدم وجود ما ِّ
يربر ذلك؛ يكون قد خان هللا ،ورسوله ،واملؤمنني(.)1
ومن أقواله يف هذا الشَّأن :وأن مسؤول عن أمانيت ،وما أن فيه ،ومطلع على ما حيضرين
بنفسي إِّن شاء هللا ،ل أكله إِّىل ٍ
أحد ،ول أستطيع ما بعد منه إِّل ابألمناء وأهل النُّصح

للعامة ،ولست أجعل أمانيت إِّىل ٍ
أحد سواهم(.)2
منكم َّ

ٍ
عصابة وهو جيد يف تلك العصابة من هو أرضى
وقال رضي هللا عنه :من قلَّد رجلا على
هلل منه ،فقد خان هللا ،وخان رسوله ،وخان املؤمنني(.)3
ملودةٍ ،أو قر ٍ
وقال أيض ا :من ول من أمر املسلمني شيئ ا َّ
ابة بينهما؛ فقد خان
فوىل رجلا َّ
هللا ،ورسوله ،واملسلمني(.)4
أهم قواعد عمر يف تعيني الولة ،وشروطه عليهم:
أولاُّ :
القوة واألمانة:
َّ - 1
()1

المصدر السابق نفسه (.)135 ،134 ،133/1

()2

النظم ِّ
وقائع ندوة ُّ
اإلسالميَّة (.)296 ،295/1

()3

دور الحجاز في الحياة ِّ
السياسيَّة ص(.)255

()4

الفتاوى (.)42/28
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ورجح األقوى من ِّ
الرجال على
وقد طبَّق الفاروق  -رضي هللا عنه  -هذه القاعدةَّ ،
ِّ
وعني بدله معاوية .فقال له شرحبيل :أعن سخط ٍة
القوي ،قد عزل عمر شرحبيل بن حسنة َّ
أحب ،و ِّ
لكين أريد رجلا أقوى من ٍ
رجل(.)1
عزلتين َي أمري املؤمنني ؟! قال :ل ! إِّنَّك لكما ُّ

له َّم إِِّّين أشكو إِّليك َجلَ َد الفاجر ،وعجز
ومن أمجل ما أُثر عن عمر يف هذا املعىن قوله :ال ُ
الثِّقة(! )2
 - 2مقام العلم يف التَّولية:

خاصةا .قال
وقد جرى عمر الفاروق على سنَّة رسول هللا(ﷺ) يف تولية أمراء اجليوش َّ
الطَّربي :إِّ َّن أمري املؤمنني كان إِّذا اجتمع إِّليه جيش من أهل ِّ
اإلميان؛ َّأمر عليهم رجلا من
أهل الفقه ،والعلم(.)3
 - 3البصر ابلعمل:
كان عمر بن اخلطَّاب يستعمل قوما ،ويدع أفضل منهم لبصرهم ابلعمل( ،)4والتَّفضيل
هنا إََِّّّنا يعين :أن أولئك الَّذين تركهم عمر ،كانوا أفضل دينا ،وأكثر ورعا ،وأكثر أخلقا،
أقل من غريهم ،فليس من الضَّروري أن جيتمع األمران كلمها
و َّ
لكن خربهتم يف تصريف األمور ُّ

حَّت اليوم يف أرقى الدُّول ،ذلك َّ
أبن
معا ،وهذه القاعدة الَّيت وضعها عمر ما زالت متَّبعةا َّ
املتديِّن ،الورع ،اخللوق إِّذا مل تكن له بصرية يف شؤون احلكم قد يكون عرضةا خلديعة

أصحاب األهواء ،واملضلِّلنيَّ ،أما احملنَّك ِّ
السريعة معاين
اجملرب؛ ِّفإنَّه يعرف من النَّظرة َّ

()1

المصدر السابق نفسه (.)138/28

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)39/5

()3

الفتاوى (.)42/28

()4

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)479/1

482

السبب نفسه هو الذي دعا عمر بن اخلطاب أيضا
األلفاظ ،وما وراء معاين األلفاظ ،وهذا َّ
رجل ل يعرف الشََّّر ،فلقد سأل عن ٍ
لستبعاد ٍ
رجل أراد أن يولِّيه عملا ،فقيل لهَ :ي أمري
املؤمنني ! إِّنَّه ل يعرف الشََّّر .قال عمر ملخاطبه :وحيك ! ذلك أدىن أن يقع فيه(.)1

وهذا ل يعين أن يكون العامل غري مت ٍ
ابلقوة ،واألمانة ،والعلم ،والكفاية ،وغريها من
َّصف َّ
اإلدارة ،واحلكم ،وإََِّّّنا يقع التَّفاضل بني هذه ِّ
ِّ
الصفات الَّيت يستلزمها منطق ِّ
الصفات ،ويكون
الرجحان ملا مسَّاه عمر بن اخلطَّاب :البصر ابلعمل(.)2
ُّ
 - 4أهل الوبر ،وأهل املدر:
عماله إِّىل بعض اخلصائص ،و ِّ
الطباع ،والعادات،
وكان عمر ينظر حني تعيينه أحد َّ
واألعراف ،فلقد عرف :أنَّه كان ينهى عن استعمال ٍ
رجل من أهل الوبر على أهل املدر(.)3
وأهل الوبر :هم ساكنو اخليام ،وأهل املدر :هم ساكنو املدن ،وهذه نظرة اجتماعيَّة سلوكيَّة
يف ٍان معا يف اختيار املوظَّفنيٍ ،
طبائع ،وخصائص ،وأخلق،
فلكل من أهل الوبر ،واملدر ُ

الرعيَّة ،وليس من
وعادات ،وأعراف خمتلفة ،ومن الطَّبيعي أن يكون الوال عارف ا بنفسيَّة َّ
يتوىل أمرها رجل جاهل هبا ،فقد يرى العرف نكرا ،وقد يرى الطَّبيعي غريباِّ ،
العدل أن َّ
فيؤدي

ٍ
أهداف يسعى إِّىل حتقيقها(.)4
يتوخاه اجملتمع من
ذلك إِّىل غري ما َّ
الرعية:
الرَحة ،والشَّفقة على َّ
َّ - 5
()1

النبويَّة فجر ِّ
المدينة َّ
اإلسالم (.)56/2

()2

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)482/1

()3

نظام الحكم في َّ
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)482/1

()4

المصدر السابق نفسه.
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مرةٍ
كان عمر  -رضي هللا عنه َّ -
الرعيَّة ،وكم من َّ
الرَحة ،والشَّفقة على َّ
يتوخى يف ولته َّ
يغرروا ابملسلمني ،ول ينزلوهم منزل ٍ
أمر قادته يف اجلهاد أل ِّ
هلكة .وكتب عمر ٍ
لرجل من بين
الرجل على عمر ،وبعض أولد عمر يف حجر أبيهم يقبِّلهم،
أسلم كتاابا يستعمله به ،فدخل َّ

الرجل :تفعل هذا َي أمري املؤمنني ؟! فوهللا ما قبَّلت ولدا ل ُّ
قط ! فقال عمر :فأنت
فقال َّ
ورده عمر ! فلم يستعمله(.)1
أقل رَحةا ! ل تعمل ل عملاَّ ،
وهللا ابلنَّاس ُّ

حَّت انتهت إِّىل ْن ٍر ليس عليه جسر ،فأمر أمري اجليش
وغزت بعض جيوشه بلد فارس َّ
أحد جنوده أن ينزل يف ٍ
الرجل :إِِّّين
يوم شديد الربد لينظر للجيش خماضةا يعرب منها ،فقال َّ
الرجل املاء وهو يصرخ:
أخاف إِّن دخلت املاء أن أموت ،فأكرهه القائد على ذلك ،فدخل َّ
َي عمراه ! َي عمراه ! ومل يلبث أن هلك ،فبلغ ذلك عمر ،وهو يف سوق املدينة .فقالَ :ي
لبيكاه ! َي لبيكاه ! وبعث إِّىل أمري ذلك اجليش ،فنزعه ،وقال :لول أن تكون سنَّةا؛ ألقدت

منك ،ل تعمل ل على ٍ
عمل أبدا(.)2

أعم من حلم
وخطب عمر ولته ،فقال :اعلموا :أنَّه ل حلم ُّ
أحب إِّىل هللا تعاىل ،ول ُّ
أعم من جهل إِّ ٍ
وخَرقِّه ،واعلموا :أنَّه من أيخذ
إِّمام ،ورفقه .وأنَّه ليس أبغض إِّىل هللا ،ول َّ
مامَ ،
ابلعافية فيمن بني ظهرانيه؛ يرزق العافية ُمَّن هو دونه(.)3
 - 6ل ِّ
يول أحدا من أقاربه:
يول أحدا من أقاربه رغم كفاية بعضهم ،و َسب ِّق ِّه إِّىل ِّ
كان عمر حريصا على أل ِّ
اإلسلم،
َ
()1

المصدر السابق نفسه (.)283/1

()2

الصواب (.)519/2
محض َّ

()3

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ،ص(.)150
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مثل سعيد بن زيد ابن ِّ
عمه ،وعبد هللا بن عمر ابنه ،وقد مسعه رجل من أصحابه يشكو
قوَيا ،أمينا،
إِّعضال أهل الكوفة به يف أمر ولهتم .وقول عمر :لوددت ِّأين وجدت رجلا َّ
الرجل :أن وهللا أدلُّك عليه ! عبد هللا بن عمر .فقال عمر:
مسلم ا أستعمله عليهم .فقال َّ
قاتلك هللا ! وهللا ما أردت هللاَ هبذا(!)1
ملودةٍ ،أو لقر ٍ
ابة ل يشغله إِّل لذلك؛ فقد خان هللا ،ورسوله(.)2
وكان يقول :من استعمل رجلا َّ

 - 7ل يعطي الولية َمن يطلبها:
كان ل ِّ
يول عملا ٍ
لرجل يطلبه ،وكان يقول يف ذلك :من طلب هذا األمر؛ مل يـُ َعن عليه،

الرسول(ﷺ).
وقد سار على هذا النهج اقتداءا بسنَّة َّ
 - 8منع العمال من مزاولة التِّجارة:

العامة سواء أكانوا ابئعني ،أو
عماله ،وولته من الدُّخول يف الصفقات َّ
كان عمر مينع َّ
مشرتين( ،)3رويَّ :
أن عاملا لعمر بن اخلطَّاب امسه احلارث بن كعب بن وهب ،ظهر عليه

الثَّراء ،فسأله عمر عن مصدر ثرائه ،فأجاب :خرجت ٍ
بنفقة معيَّ ،
فاِّرت هبا .فقال عمر:

بح(.)4
أما وهللا ما بعثناكم لتتَّجروا ،وأخذ منه ما حصل عليه من ر ٍ
العمال عند تعيينهم:
 - 9إِّحصاء ثروة َّ
العمال ،والولة قبل الولية ،ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولية
كان عمر حيصي أموال َّ
()1

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص(.)334

()2

َّ
الخطاب البن الجوزي ،ص( ،)108الوالية على البلدان (.)128/1
مناقب عمر بن

()3

الفتاوى (.)138/28

()4

َّ
اإلدارة ِّ
ِّ
الخطاب ،ص(.)213
اإلسالميَّة في عصر عمر بن
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ُمَّا ل يدخل يف عداد ِّ
الزَيدة املعقولةَ ،وَمن تعلَّل منهم ابلتِّجارة مل يقبل منه دعواه ،وكان يقول

َلم :إََِّّّنا بعثناكم ولة ،ومل نبعثكم َِّّارا(.)1
 - 10شروط عمر على عماله:

كان عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -إِّذا استعمل عاملا؛ كتب عليه كتاابا ،وأشهد
عليه رهطا من األنصار :أل يركب برذونا( ،)2ول أيكل نقيَّا ،ول يلبس رقيقا ،ول يغلق اببه

دون حاجات املسلمني ،مث يقول :اللَّ ُه َّم فاشهد(.)3

الزهد ،والتَّواضع للناس ،وهي خطوة أوىل يف إِّصلح
وهذه الشُّروط تعين :اللتزام حبياة ُّ
التوسط يف املعيشة ،واللِّباس ،واملراكب ،وهبذه احلياة اليت تقوم يف العتدال
َّ
األمة حبملها على ُّ

األمة أبم ٍر ل
تستقيم أمورها ،وهي خطَّة حكيمةِّ ،فإ َّن عمر ل يستطيع أن يلزم مجيع أفراد َّ

يعترب واجبا يف ِّ
اإلسلم ،ولكنَّه يستطيع أن يلزم بذلك الولة والقادة ،وإِّذا التزموا ِّفإ َّْنم القدوة
األوىل يف اجملتمع ،وهي خطَّة نجحة يف إِّصلح اجملتمع ،وَحايته من أسباب الْنيار(.)4
 - 11املشورة يف اختيار الولة:
الصحابة( ،)5فقد قال رضي هللا عنه
يتم بعد مشاورة اخلليفة لكبار َّ
كان اختيار الولة ُّ
ألصحابه يوما :دلُّوين على ٍ
رجل إِّذا كان يف القوم أمريا؛ فكأنه ليس أبم ٍري ،وإِّذا مل يكن أبم ٍري
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

المصدر السابق نفسه ،ص(.)215

()3

البرذونَّ :
الدابة ،البراذين من الخيل :ما كان من غير نتاج العرب.

()4

الصواب (.)510/1
محض َّ

()5

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)268/20 ،19
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()1
الربيع بن زَيد(.)2
فكأنَّه أمري  .فأشاروا إِّىل َّ

الصحابة فيمن ِّ
يول على أهل الكوفة ،فقال َلم:
وقد استشار عمر  -رضي هللا عنه َّ -
من يعذرين من أهل الكوفة ،ومن ِّنِّيهم على أمرائهم ،إِّن استعملت عليهم عفيفا؛
فجروه .مثَّ قال :أيها النَّاس ! ما تقولون يف ٍ
رجل
قوَيا َّ
استضعفوه ،وإِّ ِّن استعلمت عليهم َّ

قوي ِّ
ٍ
مشدد أيُّهما األصلح ِّ
لإلمارة ؟ فتكلَّم املغرية بن
تقي ،واخر ٌّ
ضعيف غري أنَّه مسلم ٌّ
شعبة ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّن الضَّعيف املسلم إِّسلمه لنفسه ،وضعفه عليك ،وعلى
القوي ِّ
وقوته لك ،وللمسلمني ،فأعمل يف ذلك
املسلمني ،و ُّ
املشدد فشداده على نفسهَّ ،
رأيك .فقال عمر :صدقت َي مغرية ! مث وله الكوفة ،وقال له :انظر أن تكون ُمن أيمنه
الفجار ،فقال املغرية :أفعل ذلك َي أمري املؤمنني(!)3
األبرار ،وخيافه َّ
 - 12اختبار العمال قبل التَّولية:
عماله قبل أن يولِّيهم ،وقد يطول هذا الختبار كما
كان عمر  -رضي هللا عنه  -خيترب َّ

يوضحه األحنف بن قيس حني قال :قدمت على عمر بن اخلطَّاب  -رضوان هللا عليه -
فاحتبسين عنده حولا ،فقالَ :ي أحنف ! قد بلوتُك ،وخربتك ،فرأيت َّ
أن علنيتك حسنة،

كل
وأن أرجو أن تكون سريرتك مثل علنيتك ،وإِّ َّن كنَّا نتحدَّث :إََِّّّنا يهلك هذه َّ
األمة ُّ
ٍ
وبني له :أنَّه أراد اختباره ،مث وله(.)4
منافق عليهم .مثَّ قال له عمر :أتدري مل احتبستك ؟ َّ
ومن نصائح عمر لألحنفَ :ي أحنف! من كثر ضحكه؛ قلَّت هيبته ،ومن مزح؛
()1

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص(.)114

()2

فرائد الكالم ،ص(.)165

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

الوالية على البلدان (.)128/1
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ف به ،ومن أكثر من شيء؛ عُرف به ،ومن كثر كلمه؛ كثر سقطه ،ومن كثر سقطه،
استُ ِّخ َّ

قل ورعه؛ مات قلبه(.)1
قل حياؤه ،قل ورعه ،ومن َّ
قل حياؤه؛ ومن َّ
 - 13جعل الوال من القوم:

أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -كان يف كث ٍري من األحيان ِّ
من امللحظَّ :
يول
الرجل جديرا ابلولية ،ومن ذلك
بعض النَّاس على قومهم إِّذا رأى يف ذلك مصلحةا ،ورأى َّ
وجههم إىل العراق ،وكذلك
توليته « جرير بن عبد هللا البجلي » على قومه جبيلة( ،)2حينما َّ

تولية سلمان الفارسي على املدائن ،وتولية نفع بن احلارث على َّ
مكة ،وعثمان بن أيب العاص
ٍ
أهداف معيَّ ٍنة يستطيع حتقيقها ذلك
على الطَّائف ،ولعلَّه كان يرمي من وراء ذلك إِّىل
الشَّخص أكثر من غريه(.)3
 - 14املرسوم اخلليف:
وقد اشتهر عن عمر  -رضي هللا عنه  :-أنَّه حينما كان ينتهي من اختيار الوال،
يسمى عهد التَّعيني ،أو الستعمال عند كث ٍري من
واستشارة املستشارين؛ يكتب للوال كتاابا َّ
املؤرخني ،وميكننا أن ِّ
نسميه جمازا (املرسوم اخلليف يف تعيني العامل ،أو األمري) وقد وردت
لعمال عمر(.)4
العديد من نصوص التَّعيني َّ
لكن ِّ
املؤرخني يكادون يتَّفقون على َّ
أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -كان إِّذا
و َّ
()1

الوالية على البلدان ( ،)142/1مناقب أمير المؤمنين ،ص(.)117

()2

الصفوة (.)287/1
صفة َّ

()3

الوالية على البلدان (.)142/1

()4

المصدر السابق نفسه.
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استعمل عاملا؛ كتب له كتاابا ،وأشهد عليه رهطا من املهاجرين ،واألنصار ،واشرتط عليه
شروطا يف الكتاب( ،)1كما قد يكون الشَّخص املرشَّح للولية غائبا ،فيكتب له عمر عهدا
ابلتوجه إِّىل وليته ،ومثال ذلك كتابه إِّىل العلء احلضرمي عامله على البحرين ،أمره
أيمره فيه ُّ
ابلتوجه إِّىل البصرة لوليتها بعد عتبة بن غزوان ،كما أنَّه يف حال عزل أم ٍري وتعيني اخر مكانه
ُّ

يتضمن عزل األول ،وتعيينه مكانه ،وذلك مثل كتاب
ِّفإ َّن الوال اجلديد كان حيمل خطاابا َّ

وعني أاب موسى
عمر مع أيب موسى األشعري حني عزل املغرية بن شعبة عن ولية البصرةَّ ،
مكانه(.)2
 - 15ل يستعني بنصر ٍ
اين على أمور املسلمني:
قدم على عمر فتح من الشَّام ،فقال أليب موسى :ادع كاتبك يقرأه على النَّاس يف
املسجد .قال أبو موسى :إِّنَّه ل يدخل املسجد .قال عمر :مل ؟ أجنب هو ؟ قال :ل ،ولكنه
نصراينٌّ ،فانتهره عمر ،وقال :ل تدنوهم؛ وقد أقصاهم هللا ،ول تكرموهم؛ وقد أهاْنم هللا ،ول

الرشوة(.)3
أتمنوهم ،وقد َّ
خوْنم هللا ،وقد ْنيتكم عن استعمال أهل الكتابِّ ،فإ َّْنم يستحلون َّ
حَّت نستعني بك على بعض أمور
وعن أسق( )4قال :كنت عبدا نصرانيا لعمر ،فقال :أسلم َّ
املسلمني؛ ألنَّه ل ينبغي لنا أن نستعني على أمورهم مبن ليس منهم ،فأعتقين ملا حضرته
الوفاة ،وقال :اذهب حيث شئت(.)5

()1
()2

الوثائق السياسية للعهد النَّبوي والخالفة الرَّاشدة ،ص(.)407
الوالية على البلدان (.)144/1

()3

السابق نفسه (.)49/2
المصدر َّ

()4

السالك (.)27/2
بدائع َّ

()5

ذكره ابن حجر في ِّ
اإلصابة.
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أهم صفات ولة عمر:
اثني اُّ :
من ِّ
َّرعي ،والثِّقة ابهلل ،والقدوة،
أهم صفات ولة عمر :سلمة املعتقد ،والعلم الش ُّ
و ِّ
الزهد ،وحب التَّضحية ،والتَّواضع ،وقبول
الصدق ،والكفاءة ،والشَّجاعة ،واملروءة ،و ُّ
اَلمة ،واحلزم ،و ِّ
اإلرادة القويَّة ،والعدل ،والقدرة على ِّ
حل
النَّصيحة ،واحللم ،و َّ
الصرب ،وعلو َّ
املشكلت ،وغري ذلك من ِّ
الصفات ،وأما أمهها؛ فهي:
الزهد:
ُّ - 1
فممن وله عمر والَّذين اشتهروا بزهدهم :سعيد بن عامر بن حذمي ،وعمري بن سعد،
َّ
اجلراح ،وأبو موسى األشعري  -رضي هللا عنهم  -وكان
وسلمان الفارسي ،وأبو عبيدة بن َّ
نساء بعض الولة ِّ
اجهن ،فقد اشتكت امرأة معاذ
يقدمن الشَّكاوى إِّىل عمر نتيجة زهد أزو َّ
بن جبل  -رضي هللا عنه  -وذلكَّ :
أن عمر بعث معاذا ساعيا على بعض القبائل ،فقسم
حَّت جاء جملسه الذي خرج به على رقبته .فقالت امرأته :أين ما
حَّت مل يدع شيئ اَّ ،
فيهم َّ
العمال من عراضة أهليهم ؟ فقال :كان معي ضاغط( ،)1فقالت :قد
جئت به ُمَّا أييت به َّ
كنت أمينا عند رسول هللا(ﷺ) ،وعند أيب بكر ،أفبعث عمر معك ضاغطا ؟ فقامت بذلك
يف نسائها ،واشتكت عمر ،فبلغ ذلك عمر ،فدعا معاذا ،فقال :أن بعثت معك ضاغط ا ؟ !

فقال :مل أجد شيئا أعتذر به إِّليها إِّل ذلك .قال :فضحك عمر ،وأعطاه شيئا ،وقال :أرضها
به(.)2

()1

الصواب (َّ ،)514/2
الطبقات (.)158/6
محض َّ

()2

ضاغط :مراقب.
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 - 2التَّواضع:
حَّت إِّ َّن القادمني إِّىل بلدهم ل مييِّزون
اشتهر الولة يف عهد عمر بتواضعهم الشَّديد َّ
كعامة الناس ،ل مييزون أنفسهم
عامة الناس ،فهم يف لباسهم ،وبيوهتم ،ومراكبهم َّ
بينهم وبني َّ
ٍ
بشيء.
الروم
ومن أمثلة ذلكَّ :
اجلراح  -رضي هللا عنه  -فقد بعث إِّليه ُّ
قصة أيب عبيدة بن َّ
فلما دن من املسلمني؛ مل يعرف أاب عبيدة من
رجلا؛ ليفاوضه :فأقبل َّ
حَّت أتى أاب عبيدةَّ ،
أصحابه ،ومل يدر :أفيهم هو أم ل ؟ ومل يرهبه مكا ُن أمري ،فقال َلمَ :ي معشر العرب ! أين
أمريكم ؟ فقالوا :ها هو ذا .فنظر ِّفإذا هو أبيب عبيدة جالس على األرض ،وهو م ِّ
تنكب
ُ
الرسول :أنت أمري هؤلء ؟ قال :نعم .قال:
القوس ،ويف يده أسهم ،وهو يقلِّبها .فقال له َّ
فما جيلسك على األرض ؟ أرأيت لو كنت جالسا على وسادةٍ ،أو كان ذلك وضعك عند
هللا ،أو مانعك من ِّ
اإلحسان ؟ قال أبو عبيدة :إِّ َّن هللا ل يستحي من ِّ
عما
احلق ،وألصدقنَّك َّ

قلت ،ما أصبحت أملك دينارا ،ول درمها ،وما أملك إِّل فرسي ،وسلحي ،وسيفي ،لقد
احتجت أمس إِّىل ٍ
حَّت استقرضت من أخي هذا نفقةا كانت عنده -
نفقة فلم يكن عندي َّ
يعين :معاذ  -فأقرضنيها ،ولو كان عندي أيضا بساط ،أو وسادة ما كنت ألجلس عليه دون

إِّخواين ،وأصحايب ،وأجلس أخي املسلم الذي ل أدري لعلَّه عند هللا خري ِّ
مين على األرض،
وحنن عباد هللا َّنشي على األرض ،وجنلس على األرض ،وتأكل على األرض ،ونضطَّجع
على األرض ،وليس ذلك ينقصنا عند هللا شيئا ،بل يعظم هللا به أجورن ،ويرفع درجاتنا،
ونتواضع بذلك لربِّنا(.)1
()1

الوالية على البلدان (.)53/2
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 - 3الورع:
حرص العديد من الولة أن يعفوا من األعمال املوكلة إِّليهم ،فقد استعفى عتبة بن غزوان
أن (النُّعمان بن ُم ِّ
عمر من ولية البصرة فلم يعفه( ،)1كما َّ
قرن) كان واليا على كسكر ،فطلب

من عمر أن يعفيه من الولية ،ويسمح له ابجلهاد رغبةا يف الشَّهادة( ،)2كما رفض بعض

العوام
الصحابة الولية حينما طلب منهم عمر أن يعملوا يف الولَيت ،فقد رفض ُّ
َّ
الزبري بن َّ
ولية مصر حينما عرض عليه ذلك قائلاَ :ي أاب عبد هللا ! هل لك يف ولية مصر ؟ فقال :ل
حاجة ل فيها ،ولكن أخرج جماهدا ،وللمسلمني معاونا( ،)3كما رفض ابن عبَّاس ولية َحص
حينما عرض عليه عمر أن يولِّيه إِّ ََّيها بعد وفاة أمريها(.)4
 - 4احرتام الولة ملن سبقهم من الولة:
امتاز الولة على البلدان ابحرتام َمن سبقهم من الولة ،وتقديرهم ،وهذا يلحظ يف معظم

الراشدي ،حيث جند مثلاَّ :
أن خالد بن الوليد حينما قدم إِّىل الشَّام أمريا
الولة يف العصر َّ
اجلراح ،وغريه رفض أن َّ
الصلة ،وحينما قام عمر
يتقدم على أيب عبيدة يف َّ
على أيب عبيدة بن َّ
بعزل خالد بن الوليد عن ولية أجناد الشَّام وتعيني أيب عبيدة مكانه أخفى أبو عبيدة اخلرب
عن ٍ
حَّت ورد كتاب اخر من عمر ،فعلم خالد ابخلرب ،فعاتب أاب عبيدة
خالد ،ومل خيربه به َّ
على عدم تبليغه(.)5
()1

فتوح الشام لألزدي ،ص(.)123 ،122

()2

الوالية على البلدان (.)54/2

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

فتوح البلدان للبالذري ،ص(.)214

()5

الخراج ألبي يوسف ،ص(.)23 ،22
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يقول ُّ
الدكتور عبد العزيز العمري :ومل أجد من خلل البحث :أن أحدا من الولة عمل
على إِّذلل من سبقه ،أو النَّيل منه ،بل إِّ َّْنم يف الغالب يعملون على مدحهم يف َّأول ٍ
خطبة
َ
يلقوْنا ويُثنون عليهم(.)1
اثلث ا :حقوق الولة:
ُمَّا ل ريب فيهَّ :
أن للولة على البلدان حقوقا خمتلفةا ،يتَّصل بعضها ابلرعيَّة ،وبعضها
ٍ
ابخلليفةِّ ،
كل هذه احلقوق األدبيَّة ،أو
وابإلضافة إِّىل حقوق أخرى
متعلقة ببيت املال ،و ُّ
ِّ
املاديَّة هتدف ابلدَّرجة األوىل إِّىل إِّعانة الولة على القيام بواجباهتم وخدمة دين ِّ
اإلسلم،
أهم حقوقهم:
وهذه ُّ
ٍ
معصية:
 - 1الطَّاعة يف غري
َّ ِّ
ين َآمنُوا
الرعية لألمراء ،والولة َّقررته َّ
وواجب الطَّاعة من َّ
الشريعة ،قال تعاىلََ ﴿ :يأَيـُّ َها الذ َ
ُول األَم ِّر ِّمن ُكم فَِّإن تَـنازعتم ِّيف شي ٍء فَـرُّدوه إِّ َىل َِّّ
اَّلل وأ ِّ
ِّ
الرس ِّ
ول َوأ ِّ
ول إِّن
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ََ ُ
َ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
أَطيعُوا ََّ َ
اآلخ ِّر ذَلِّ
ُكنـتُم تُـؤِّمنُو َن ِّاب ََّّللِّ والي ِّوم ِّ
خري وأَحسن َأت ِّويلا﴾ [النساء.]59 :
ك
َ
َ
ََ
َ
َُ
تنص على وجوب طاعة أول األمر ،ومنهم األمراء ِّ
املنفذون ألوامر هللا
وهذه اآلية ُّ
شكَّ :
أن طاعة األمراء ،واخللفاء مقيَّدة بطاعة هللا ،و َّأْنم مَّت عصوا
سبحانه وتعاىل( ،)2ول َّ
هللا ،فل طاعة َلم(.)3

()1

تاريخ اليعقوبي (.)140 ،139/2

()2

الوالية على البلدان (.)55/2

()3

المصدر السابق نفسه (.)56/2
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 - 2بذل النَّصيحة للولة:
جاء رجل إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،فقال لهَ :ي أمري املؤمنني ! ل أابل يف هللا لومة لئ ٍم
خري ل ،أم أقبل على نفسي ؟ فقالَّ :أما من ول من أمر املؤمنني شيئ ا فل خيف يف هللا لومة
لئم ،ومن كان خلوا من ذلك فليقبل على نفسه ،ولينصح ِّ
لول أمره(.)1
 - 3إِّيصال األخبار للولة:
الصحيحة إِّليه ،و ِّ
خيص
الرعية للوال إِّيصال األخبار َّ
الصدق يف ذلك ،سواء ما ُّ
جيب على َّ
بعمال الوال ،وموظَّفيه ،والعجلة
أحوال َّ
العامة ،أو ما ُّ
خيص أخبار األعداء ،أو ما كان متعلِّقا َّ
يف ذلك قدر املستطاع خصوصا ما كان متعلِّقا ابألمور احلربيَّة ،وأخبار األعداء ،وما يتعلَّق

العمال ،وغري ذلك من منطلق الشرتاك يف املسؤوليَّة مع الوال يف مراعاة املصلحة
خبيانت َّ
لألمة(.)2
العامة َّ
َّ
 - 4مؤازرة الوال يف موقفه:
العامة ،وتلزم املعاونة ابلدَّرجة األوىل من قبل اخلليفة ،فقد كان
إِّذا كان موقفه للمصلحة َّ
كل احلرص ،حيث كان يول عنايةا َّ
خاصةا
عمر  -رضي هللا عنه  -حريصا على هذا املعىن َّ
لحرتام النَّاس لولهتم ،وتقديرهم َلم ،ويبذل يف ذلك خمتلف األسباب (فكان عمر على
ٍ
ٍ
اعتداء وقع على أحدهم؛ ُّ
يشتد على
ابعتداء ،أو شبه
أحس
شدَّة ما فيه مع عماله إِّذا َّ
العامة
املعتدين يف تلك النَّاحية ،ليبقى للعامل هيبة توقِّره يف ُّ
الصدور ومهابة يُلجم هبا َّ
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

الخراج ألبي يوسف ص( ،)15الوالية على البلدان (.)57/2
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اخلاصة) (.)1
و َّ
حق األمري يف الجتهاد:
ُّ -5
من ِّ
حق األمري الجتهاد برأيه يف األمور الَّيت يكون جمال الجتهاد فيها مفتوحا،
خصوصا يف األمور الَّيت مل ِّ
حيددها الشَّرع بدقٍَّة ،ويف األمور األخرى؛ اليت مل أيت فيها تفويض

ٍ
الراجلة
للتصرف يف
حدود معيَّ ٍنة ،فقد اجتهد أحد ولة عمر يف الشَّام يف قسمة األسهم بني َّ
من اخلليفة ُّ
والفرسان ,فأجاز عمر اجتهاده ,وقد اشتهر عن ابن مسعود  -وكان احد ولة عمر رضي هللا عنه :-
أنَّه خالف عمر يف أكثر من مئة مسألة اجتهادية(.)2

 - 6احرتامهم بعد عزَلم:
من حقوق الولة احرتامهم بعد عزَلم ,فعندما عزل عمر  -رضي هللا عنه  -شرحبيل بن
ٍ
سخطة
حسنة عن ولية األردن؛ َّبني للنَّاس سبب عزله ,وقال لشرحبيل عندما سأله :أعن
أحب ,و ِّ
لكين أريد رجلا أقوى من ٍ
رجل(.)3
عزلتين َي أمري املؤمنني؟! قال :ل ,إنَّك لكما ُّ
أن احرتامه يقضي إببعاده عن ٍ
وعزل سعد بن أيب وقَّاص عن ولية الكوفة ,ولعلَّه رأىَّ :
أنس
أن سعدا كان أشبه النَّاس صلةا برسول هللا(ﷺ) لعلمه الت ِّ
كانوا يعيبونه يف صلته ,مع َّ
َّام
اجلهال(.)4
بصفة صلة الن ِّ
َّب(ﷺ) ,فعزله عمر احرتاما له أن يقع يف مثل هؤلء َّ
 - 7حقوقهم ِّ
املاديَّة:
()1

الوالية على البلدان (.)57/2

()2

المصدر السابق نفسه (.)152/1

()3

تاريخ المدينة ( ،)694/2الوالية على البلدان (.)149/1

()4

الوالية على البلدان (.)150/1
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َّأما من النَّاحية املاديَّة فقد كان للولد حقوق ,وعلى رأسها مرتَّباهتم الَّيت يعيشون عليها,
أحسوا ِّ
شكَّ :
أبمهيَّة
ول َّ
أن َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وعلى رأسهم اخللفاء َّ
الراشدون قد ُّ
حق من حقوقهم إضافةا إىل استغنائهم هبا عن النَّاس ,وابلتَّال
للعمال ,و َّأْنا ٌّ
األرزاق ابلنِّسبة َّ

عدم التَّأثري عليهم ,أو حماولة رشوهتم( ,)1وقد كان عمر بن اخلطَّاب حريصا على نزاهة ع َّمله

َّ
لعل عمر بن اخلطَّاب -
وعفتهم عن أموال َّ
الرعية ,واستغنائهم أبمواَلم عن أموال الغري ,و َّ
عماله ,فل
أحس :أنَّه لكي يضمن نزاهة َّ
أحس هبذه القضيَّة اخلطرية ,و َّ
رضي هللا عنه  -قد َّ
بد أن يغنيهم عن احلاجة إىل أموال النَّاس ,وقد دار حوار بينه وبني أيب عبيدة؛ مفهومهَّ :
َّ
أن

أاب عبيدة قال لعمر بن اخلطَّاب :دنست أصحاب رسول هللا(ﷺ)  -يعين :ابستعماَلم -
فقال له عمرَ :ي أاب عبيدة! إذا مل أستعن أبهل ِّ
الدين على سلمة ديين؛ فبمن أستعني؟ قال
أبو عبيدة :أما إن فعلت فأغنهم ابلعمالة عن اخليانة( ,)2يعين :إذا استعملتهم يف ٍ
شيء
ِّ
العطاء و ِّ
الرزق ,حَّت ل حيتاجوا إىل اخليانة ,أو إىل النَّاس.
فأجزل َلم يف

العمال من العطاء ما يكفيهم
وقد كان عمر يصرف ألمراء اجليش ,والقرى ,ومجيع َّ
ابملعروف نظري عملهم (على قدر ما يصلحهم من الطَّعام وما يقومون به من األمور) (,)3
لعماله :قد
عما أبيديهم من األموال َّ
العامة ،فيقول َّ
العمال َّ
وكان عمر حيرص على نزاهة َّ
وصي اليتيمَ ﴿)4( ،وَمن َكا َن َغنِّيًّا فَـليَستَـع ِّفف َوَمن َكا َن
أنزلتكم من هذا املال ،ونفسي منزلة ِّ
فَِّقريا فَـليأ ُكل ِّابلمعر ِّ
وف﴾ [النساء.]6 :
ا َ
َُ
()1

َّ
الطبقات الكبرى (.)261/4

()2

سير أعالم ُّ
النبالء (.)547/1

()3

الوالية على البلدان (.)63/2

()4

الخراج ألبي يوسف ،ص( ،)50الوالية على البلدان (.)63/2
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وقد فرض عمر جلميع عماله تقريبا مرت ٍ
َّبات حمدَّد اة ،واثبتةا سواء يوميَّةا ،أو شهريَّةا ،أو
سنويَّةا ،وقد ورد ذكر بعضها يف املصادر التَّارخيية ،منها ما كان طعاما ،ومنها ما كان نقودا
حمدَّد اة(.)1
وقد وردَّ :
أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -استعمل عبد هللا بن مسعود على
وعمار بن َيسر على
القضاء ،وبيت املال ،وعثمان بن حنيف على ما سقى الفراتَّ ،
الصلة ،واجلند ،ورزقهم كل ٍ
لعمار بن َيسر؛
َّ
يوم شاةا ،فجعل نصفها ،وسقطها ،وأكارعها َّ
َّ
الربع الخر لعثمان بن
ألنَّه كان يف َّ
الصلة ،واجلند ،وجعل ربعها لعبد هللا بن مسعود ،و ُّ

حنيف .كما وردَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب فرض لعمرو بن العاص أثناء وليته على مصر مئيت
دينار( ،)2وكان عطاء سلمان الفارسي  -رضي هللا عنه  -وهو على ثلثني ألف ا من النَّاس يف
املدائن مخسة الف دره ٍم ،ولزهده كان أيكل من عمل يده من اخلوص ،ويتصدَّق بعطائه(.)3

شكَّ :
أن هذا الختلف يف
وقد وردت رواَيت أخرى متفاوتة يف أرزاق عمر لولته ،ول َّ
ِّ
وتغريها خلل عهد عمر ،فل يعقل أن تبقى األرزاق
الرواَيت ُّ
تطور األحوالُّ ،
مرده إِّىل ُّ
لتغري الظُّروف ،واألحوال،
واملرتَّبات على ما هي عليه من َّأول عهده إِّىل ْنايته ،نظرا ُّ
واختلف األسعار ،وتطور احلاجات نتيجة اتِّساع الفتوح ،وزَيدة الدَّخل يف بيت املال(.)4
وقد وردَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -رزق معاوية على عمله ابلشَّام عشرة
الف دينار يف ِّ
كل سنة ،كما ذكرَّ :
أن عمر كان يفرض ألمراء اجليوش والقرى يف العطاء ما
()1

اإلدارة ِّ
الوالية على البلدان (ِّ ،)64/2
سالمية ،محمد كرد ،ص(.)48
اإل
َّ

()2

الوالية على البلدان (.)64/2

()3
()4

أخبار عمر ،الطنطاويان ،ص(.)341
إعالم الموقعين (.)247/2
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بني تسعة الف ،ومثانية الف ،وسبعة الف على قدر ما يصلهم من الطَّعام ،وما يقومون به
من األمور(.)1
وقد كره بعض العمال أخذ األرزاق نتيجة قيامه أبعمال ِّ
اإلمارة ،والولية للمسلمني إِّل
أن الفاروق كان ِّ
َّ
يوجههم إِّىل أخذها ،فقد قال عمر  -رضي هللا عنه  -ألحد ولته :أمل
ِّ
أحدثك:
أنَّك تلي من أعمال املسلمني أعمالاِّ ،فإذا أعطيت العمالة؛ كرهتها ؟ فقال :بلى ! فقال

عمر :ما تريد إِّىل ذلك ؟ قالَّ :
إن ل أفراسا ،وأعبدا ،وأن خبري ،وأريد أن تكون عماليت
أردت ،وكان رسول
أردت الذي َ
صدقةا على املسلمني ،فقال :عمر :ل تفعلِّ ،فإِّين كنت ُ

هللا(ﷺ) يعطيين العطاء ،فأقول :أعطه أفقر إِّليه ِّ
فتموله،
مين ،فقال النَّب(ﷺ)« :خذهَّ ،
مسألة ،ول إِّشر ٍ
ٍ
اف؛ فخذه ،وما ل؛ فل تتبعه
وتصدَّق به ،فما جاءك من هذا املال من غري

نفسك »(.)2
كل ٍ
وعلى ِّ
للعمال وإِّغنائهم عن النَّاس كان مبدأا إِّسلميَّا
حال ِّفإ َّن مبدأ إِّعطاء األرزاق َّ
العمال عن أموال
الراشدون من بعدهَّ ،
حَّت أغنوا َّ
الرسول(ﷺ) ،وسار عليه اخللفاء َّ
فرضه َّ
الدولة ِّ
وفرغوهم للعمل ،وملصلحة َّ
اإلسلميَّة(.)3
النَّاسَّ ،
 - 8معاجلة العمال إِّذا مرضوا:
مرض معيقيب ،وكان خازن عمر على بيت املال ،فكان يطلب له ِّ
ب من ِّ
كل َمن
الط َّ
()1

سير أعالم ُّ
النبالء (.)247/2

()2

ِّ
السياسة َّ
الشرعيَّة ص(.)150

()3

نصيحة الملوك للماوردي ،ص( ،)72الوالية على البلدان (.)65/2
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حَّت قدم عليه رجلن من أهل اليمن ،فقال :هل عندكم من ٍ
يسمع عنده ٍ
طب َلذا
بطبَّ ،
الصاحلِّ ،فإن هذا الوجع قد أسرع فيه .قالَّ :أما شيء يذهبه؛ ِّفإ َّن ل نقدر عليه،
الرجل َّ
ولكنَّا نداويه بدو ٍاء يقفه ،فل يزيد .قال عمر :عافية عظيمة أن يقف ،فل يزيد ! قال :هل

ينبت يف أرضك هذا احلنظل .قال :نعم .قال :فامجع لنا فيه ،فأمر عمر ،فجمع له منه
مكتلن عظيمان ،فعمدا إِّىل ِّ
كل
كل حنظلة ،قطعاها ابثنني ،مثَّ أضج-عا معيقيبا ،فأخذ ُّ
حَّت إِّذا َّاحمقت؛ أخذ
واحد منهما إبِّحدى قدميه ،مثَّ جعل يدلكان بطون قدميه ابحلنظلَّ ،
الراوي :فوهللا ما زال معيقيب
أخرى .مث أرسله ،فقال عمر :ل يزد وجعه هذا أبدا .قال َّ
بعدها ِّ
متمسك ا ما يزيد وجعه حَّت مات(.)1
رابع ا :واجبات الولة:
مكانة قد ألقى على كاهلهم أعباء ثقالا ،وو ٍ
ٍ
اجبات جساما،
إِّ َّن الولة مبا َّبوأهم هللا من
ا
أُثر منها عن عمر بن اخلطَّاب ما يلي:
 - 1إِّقامة أمور ِّ
الدين:
الصلة ،وحفظ ِّ
كنشر ِّ
الدين ِّ
الدين وأصوله ،وبناء
اإلسلمي بني النَّاس ،وإِّقامة َّ
احلج ،وإِّقامة احلدود الشَّرعيَّة:
املساجد ،وتيسري أمور ِّ
 نشر الدين ِّاإلسلمي:
عظيمة اقتضت من الولة العمل على نشر ِّ
ٍ
ٍ
الدين
بفتوحات
حيث اختص ذلك العصر

()1

َّ
الطريقة الحكميَّة ،ص( ،)240الوالية على البلدان (.)67/2
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الصحابة( ،)1ويف زمن عمر كتب إِّليه يزيد بن أيب
يف البلد املفتوحة مستعينني مبن معهم من َّ

سفيان  -وكان واليا على الشام  :-إِّ َّن أهل الشام قد كثروا ،وملؤوا املدائن ،واحتاجوا إىل َمن
يعلِّمهم القرانِّ ،
ٍ
ويفقههمِّ ،
برجال يعلِّموْنم ،فأرسل إِّليه عمر مخسةا من فقهاء
فأعين
ُ
الصحابة(.)2
َّ
وقد اشتهر عن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -أنَّه كان ِّ
يردد :أل إِّ َّنين وهللا ما
ُ
أرسل عمال إِّليكم ليضربوا أبشاركم ،ول ليأخذوا أموالكم ! ولكن أرسلهم إِّليكم؛ ليعلِّموكم
أمر دينكم ،وسنَّة نبيِّكم( .)3وكان عمر يقول لولته :إِّ َّن ل نوليكم على أشعار املسلمني ،ول
الصلة ،وتعلِّموهم القران(.)4
على أبشارهم ،وإََِّّّنا نولِّيكم؛ لتقيموا َّ
وقد أرسل عمر  -رضي هللا عنه  -جمموعةا من املعلمني إِّىل األمصار ِّ
اإلسلميَّة ،حيث
مر معنا.
َّ
أسسوا املدارس العلميَّة املشهورة ،كما َّ
الصلة:
 إقامة َّالصلة،
أهم أمركم عندي َّ
كان عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -يكتب لولته :إِّ َّن َّ

فمن حفظها ،وحافظ عليها؛ حفظ دينه ،ومن ضيَّعها؛ فهو ملا سواها ُّ
أشد إِّضاعةا( .)5كما
كان عمر يؤكِّد لولته ِّ
الصلة،
الصلة يف النَّاس بقوله :وإََِّّّنا نولِّيكم؛ لتقيموا َّ
أمهية إِّقامة َّ

()1

نصيحة الملوك ،ص(.)72

()2

السلطانيَّة ،ص(.)33
األحكام ُّ

()3

الوالية على البلدان (.)67/2

()4

المصدر السابق نفسه (.)68/2

()5

المصدر السابق نفسه.
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وتعلِّموهم العلم ،والقران(.)1
ينص يف قرار التَّعينيَّ :
الصلة ،واحلرب،
أن فلنا أمري َّ
وكان عمر  -رضي هللا عنه ُّ -
ٍ
مسعود على
الصلة ،واحلرب ،وعبد هللا بن
كالقرار الَّذي َّ
عمار بن َيسر على َّ
عني فيه َّ
القضاء ،وبيت املال( ،)2وقد حتدَّث الفقهاء الَّذين كتبوا يف السياسة الشَّرعيَّة عن ِّ
أمهيَّة
ٍ
يتضمنه ذلك األمر من ٍ
عظيمة دنيويٍَّة ،وأخرويَّة(.)3
معان
َّ
الصلة ابلنسبة لألمري ،وما َّ
 حفظ ِّالدين وأصوله:
حرص الفاروق على حفظ ِّ
الصحيحة الَّيت نزلت على رسول هللا(ﷺ)،
الدين على أصوله َّ

الرسول(ﷺ) ،والقضاء على البدع ،والعمل على احرتام
وكان يعمل جاهدا على إِّحياء سنَّة َّ

دين هللا ،وإحياء سنَّة رسول هللا(ﷺ) ،فقد أمر بطرد ٍ
رجل ،وتغريبه نتيجة كثرة إِّاثرته ملواضيع
()4
مر معنا ،وأمر رضي هللا عنه ابلقيام يف رمضان ،وتعميم ذلك
من املتشابه يف القران  ،كما َّ

على األمصار(.)5
وقد كتب إِّىل أيب موسى األشعري :إِّنَّه بلغينَّ :
أن نسا من قبلك قد دعوا بدعوى
حَّت يفرقوا
اجلاهلية َي ال ضبَّة ! ِّفإذا أاتك كتايب هذا فاْنكهم عقوبة يف أمواَلم ،وأجسامهم َّ

إِّذا مل يفقهوا(.)6
()1

موسوعة فقه عمر بن الخطاب ،ص(.)133

()2

فتوح البلدان للبالذري ص( ،)182الوالية على البلدان (.)69/2

()3

السلطانية ص(.)33
األحكام ُّ

()4

َّ
الخطاب البن الجوزي ،ص(.)242 - 240
مناقب عمر بن

()5

الوثائق ِّ
السياسية للعهد الن ِّ
َّبوي ،والخالفة الرَّاشدة ،ص(.)521

()6

الوالية على البلدان (.)70/2
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 ختطيط وبناء املساجد:ٍ
وتذكر بعض ِّ
مسجد يف بلد العرب
اإلحصائيات :أنَّه أنشأى يف عهد عمر 4000
وحدها ،وقد اشتهر الولة بنشر املساجد ،وأتسيسها يف خمتلف مناطق حكمهم ،مثل عياض
بن َغن ٍم الَّذي أنشأ جمموعةا من املساجد يف النَّواحي املختلفة من اجلزيرة(.)1
 تيسري أمور احلج:احلج يف ولَيهتم ،وأتمني
الراشدة مسؤولني عن تيسري أمور ِّ
كان الولة يف عهد اخللفة َّ
احلجِّ ،
وحيددون َلم أوقات
احلجاج منها ،فقد كان الولة يعيِّنون األمراء على قوافل ِّ
سلمة َّ
احلجاج بلداْنم إِّل إبِّذن الوال ،وقد َّ
أكد الفقهاء بعد ذلك على أن
السفر حيث ل يغادر َّ
َّ

احلجاج عمل من ِّ
املاورديَّ :أما تسيري احلجيج من عمله
مهام الوال على بلده .يقول
تسيري َّ
ُّ

فداخلة يف أحكام إِّمارته؛ ألنه من مجلة املعونت الَّيت تنسب َلا(.)2
 -إِّقامة احلدود الشَّرعيَّة:

أقام عمرو بن العاص َّ
احلد على أحد أبناء عمر بن اخلطَّاب يف مصر ،مثَّ عاقبه عمر
نفسه ابجللد ،وقيل :إِّنَّه تويف بعد ذلك يف أثر هذا اجللد( ،)3وقد كان الولة يقومون
ابلقصاص يف القتل دون إِّذن اخلليفة إِّىل أن كتب إِّليهم عمر :أل تقتلوا أحدا إِّل إبِّذين(،)4
فأصبحوا يستأذنون عمر يف القتل قبل تنفيذه ،فإِّقامة احلدود من األمور ِّ
الدينيَّة ،والدُّنيويَّة الَّيت
()1

المصدر السابق نفسه (.)71/2

()2

عيون األخبار (.)11/1

()3

الوالية على البلدان (.)71/2

()4

المصدر السابق نفسه (.)72/2
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يهتمون بشعائر ِّ
الدين
جاد اة،
كان ينظر إِّليها اخللفاء وولهتم نظراة َّ
ويهتمون هبا كما ُّ
ُّ
املختلفة(.)1
 - 2أتمني النَّاس يف بلدهم:
إِّ َّن احملافظة على األمن يف الولية من أعظم األمور املوكلة إِّىل الوال ،ويف سبيل حتقيق
الفساقُ ،مَّا ُّ
جيد من
ذلك ِّفإنَّه يقوم ابلعديد من األمور ،أمهُّها إِّقامة احلدود على العصاة ،و َّ
اجلرائم الَّيت ِّ
هتدد حياة النَّاس ،وُمتلكاهتم(.)2
الفساق ،واجعلوهم
وقد كتب عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل أيب موسى األشعري :أخيفوا َّ
يدا يدا ،ورجلا رجلا(.)3
ضد األعداء كان َلا دور كبري يف أتمني البلد ِّ
كما َّ
أن إِّقامة فريضة اجلهاد َّ
اإلسلميَّة،
وأمصارها(.)4
 - 3اجلهاد يف سبيل هللا:
إِّذا استعرضنا أمساء األمراء منذ بداية خلفة أيب بكر إِّىل خلفة عمر؛ لوجدن َلم ابعا
طويلا يف الفتوحات ،بل إِّ َّْنم كانوا ِّ
يوجهون أمراء إِّىل ٍ
بلدان مل تفتح بعد ،فيعملون على
فتحها ،ومن مث تنظيمها ،كأمراء الشَّام :أيب عبيدة ،وعمرو بن العاص ،ويزيد بن أيب سفيان،
كاملثىن بن حارثة ،وخالد بن الوليد ،وعياض بن َغن ٍم،
وشرحبيل بن حسنة .وأمراء العراقَّ :
()1

المصدر السابق نفسه (.)77/1

()2

الفتوح البن أعمم ،ص(.)215

()3

الوالية على البلدان (.)74/2

()4

المصدر السابق نفسه.
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وغريهم(.)1
الراشدين مع إِّدارهتم لبلدهم جماهدين لنواحي ِّ
العدو ،ومل
وقد كان الولة يف عهد اخللفاء َّ

مينعهم ذلك من القيام أبعماَلم املوكلة إِّليهم ،وقد حتدَّثت املصادر التَّارخيية عن ِّ
أهم أعمال
الولة يف دعم حركة اجلهاد ،والَّيت من ِّ
أمهها:
 إِّرسال ِّاملتطوعني إِّىل اجلهاد.
 ِّعلي أن َّ
الدفاع عن الولية َّ
أسد ثغوركم.
ضد األعداء :فقد قال عمر :ولكم َّ
ٍ
حصون ملن نزل اجليزة يف مصر من قبائل الفتح،
 حتصني البلد :فقد أمر الفاروق ببناءخوفا عليهم من ِّ
اإلغارات املفاجئة(.)2
 تتبُّع أخبار األعداء :فقد اشتُهر عن أيب عبيدة  -رضي هللا عنه  -متابعته الدَّقيقةالروم يف بلد الشام ،فكان يقوم ببعض العمليات النسحابيَّة التمويهيَّة بناء على
لتجمعات ُّ
هذه األخبار(.)3
عامةا يف الدولة لتوفري
 -إِّمداد األمصار ابخليل :وضع عمر  -رضي هللا عنه  -سياسةا َّ

اخليل اللزمة للجهاد يف األمصار ِّ
اإلسلميَّة حسب حاجتها ،فأقطع أنسا من البصرة أراضي

كي يعملوا فيها على إِّنتاج اخليل ،وتربيتها( ،)4كما أعطى عمر أنسا من املسلمني يف دمشق

أرض ا للعناية ابخليل ،فزرعوها ،فانتزعها منهم ،وأغرمهم ملخالفتهم اَلدف من إِّعطائهم
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

الوثائق ِّ
السياسيَّة للعهد َّ
النبوي ،والخالفة الرَّاشدة ،ص(.)486

()3

النظم ِّ
ُّ
الصالح ،ص(.)491 ،488
اإلسالميَّة ،صبحي َّ

()4

الوالية على البلدان (.)77/2
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األراضي ،وهو املساعدة يف إِّنتاج اخليل ،وقد كان لعمر أربعة الف ٍ
فرس يف الكوفة ،وكان
قيِّمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي يف نف ٍر من أهل الكوفة يصنع سوابقها ،وجيريها يف ِّ
كل
ٍ
يوم ،وابلبصرة حنو منها ،وأيض ا يف ِّ
كل مصر من األمصار الثَّمانية عدد قريب من العدد
جمهزاة ِّ
الدولة ِّ
للدفاع الفوري عن َّ
اإلسلميَّة(.)2
السابق( )1وكانت هذه اخليول َّ
َّ
 تعليم الغلمان وإِّعدادهم للجهاد:فقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -يكتب إِّىل أهل األمصار أيمرهم بتعليم أولدهم
الفروسيَّة ،و ِّ
الرمي ،وقد أصيب أحد الغلمان أثناء التَّعليم يف الشام ،ومات ،فكتبوا
السباحة ،و َّ

الرمي(.)3
إِّىل عمر يف ذلك فلم يثنه عن أمره بتعليم األولد َّ
 -متابعة دواوين اجلند:

خاصا بدواوين األمصار نظرا لعتقادهَّ :
أن
اهتم الفاروق  -رضي هللا عنه  -اهتماما َّ
َّ
أحوج النَّاس للضَّبط خصوصا القريبة من األعداء ،وهي األمصار الَّيت حتتاج إِّىل
أهل األمصار ُ
اجلنود ابستمرا ٍر( ،)4وقد كان الولة على البلدان مسؤولني مباشرةا عن دواوين اجلند رغم وجود

مهمتها ،ولكن ابعتبار َّ
أن هؤلء الولة هم أمراء
بعض املوظفني الخرين الَّذين يتولَّون َّ
احلرب ،فقد كانت مسؤوليَّتهم عن َّ
الدواوين يف بلداْنم كمسؤوليَّة اخلليفة ابعتبارهم نواابا(.)5
 تنفيذ املعاهدات:()1

المصدر السابق نفسه.

()2

موسوعة فقه عمر بن الخطاب ،ص(.)133

()3

سنن البيهقي ( ،)357/6موسوعة فقه عمر ،ص(.)135

()4

موسوعة فقه عمر ،ص(.)137

()5

الوالية على البلدان (.)77/2
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اجلراح وبعض مدن الشَّام ،وكذلك احلال
وقد جرت بعض املعاهدات بني أيب عبيدة بن َّ

ابلنسبة ألمراء العراق ،كسعد بن أيب وقَّاص ،وأيب موسى األشعري ،وغريهم من الولة ،وقد
كان الولة إِّضافةا إِّىل ذلك حيرصون على َحاية حقوق ِّ
الذميِّني واملعاهدات الشَّخصية،

العامةِّ ،
وينفذون املعاهدات انطلقا من األوامر الشَّرعيَّة برعاية العهد(.)1
و َّ

وذمة رسوله خريا أن يُقاتل
بذمة هللاَّ ،
الذمة ،فقال :أوصيكم َّ
وقد أوصى الفاروق أبهل َّ
َمن وراءهم ،وأل يُكلَّفوا فوق طاقتهم(.)2
 - 4بذل اجلهد يف أتمني األرزاق للنَّاس:
وهن ل حيتجن إِّىل ٍ
أحد بعدي !
فقد قال عمر :إِّن سلَّمين هللا؛
ألدعن أرامل العراق َّ
َّ
حل اجلوع ابلنَّاسِّ ،فإنَّه وضع مجيع إِّمكانيات
وحنن ل ننسى موقف عمر عام َّ
الرمادة ،حني َّ

الدولة ِّ
البيهقي يف سننهَّ :
َّ
أن عمر أنفق على
حلل األزمة ،وإِّشباع البطون اجلائعة ،فقد روى
ُّ
يرتحلون
الرمادة َّ
فرتحلوا ،فخرج إِّليهم عمر راكبا فرسا ،فنظر إِّليهم وهم َّ
حَّت وقع املطرَّ ،
أهل َّ
بظعائنهم ،فدمعت عيناه ،فقال رجل من بين حمارب بن خصفة :أشهد َّأْنا احنسرت عنك،
ولست اببن ٍ
أمة  -ميتدح عمر  -فقال له عمر :ويلك ! ذلك لو أنفقت من مال ،أو من

مال اخلطَّاب ،إََِّّّنا أنفقت من مال هللا(.)3
علي أل أجتب شيئا من خراجكم ،ول ُمَّا أفاء هللا عليكم
وقد قال رضي هللا عنه :ولكم َّ
ِّ
علي إِّذا وقع يف يدي أل خيرج ِّ
علي أن أزيد
مين إِّل يف حقه ،ولكم َّ
إِّل من وجهه ،ولكم َّ
()1

فتوح َّ
الشام لألزدي ص( ،)257الوالية على البلدان (.)78/2

()2

تاريخ المدينة (.)749/2

()3

الوالية على البلدان (.)79/2
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أعطياتكم ،وأرزاقكم إِّن شاء هللا(.)1
خاصا
وقد أخذ توزيع األعطيات يف عهد عمر شكلا دورَيا منتظما ،ومل يكن ذلك َّ
َّ
بسكان البلدان ،بل إِّ َّن القبائل يف البادية مشلتها األعطيات ،فقد كان عمر ابن اخلطَّاب
يدور يف القبائل القريبة من املدينةِّ ،
ويوزع عليهم أعطياهتم بنفسه ،وكان يكتب إِّىل بعض
ولته :أن أعط النَّاس أعطياهتم ،وأرزاقهم .وكان يقول :إنَّه فيئهم الذي أفاء هللا عليهم ،ليس
هو لعمر ،ول ال عمر ،اقسمه بينهم(.)2
ومل يكتف عمر بتأمني األموال للنَّاس ،بل إِّنَّه عمل على أتمني الطَّعام ،ففي إِّحدى
زَيراته للشَّام قام إِّليه بلل بن رابح ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ! َّ
إن أمراء أجنادك ابلشَّام وهللا
عامة املسلمني ،فقال َلم عمر -
ما أيكلون إِّل حلوم الطَّري ،واخلبز النَّقي ! وما جيد ذلك َّ
رضي هللا عنه  :-ما يقول بلل ؟ فقال له يزيد بن أيب سفيانَ :ي أمري املؤمنني ! إِّن سعر

بلدن رخيص ،وإِّن نصيب هذا الذي ذكر بلل هنا مبثل ما كنا نقوت عيالتنا ابحلجاز.
حَّت تضمنوا ل أرزاق املسلمني يف ِّ
كل شهر!
فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-ل وهللا ل أبرح َّ
الزيت ،و ِّ
اخلل
الرجل ما يشتهيه ؟ قالوا :جريبان مع ما يصلحه من َّ
مث قال :انظروا كم يكفي َّ

كل ٍ
عند رأس ِّ
هلل .فضمنوا له ذلك ،مثَّ قالَ :ي معشر املسلمني ! هذا لكم سوى
أعطياتكمِّ ،فإن َّ
وَف لكم أمراؤكم هبذا الذي فرضت لكم عليهم ،وأعطوكموه يف كل شه ٍر؛

حَّت أعزَلم ،و ِّ
أول غريهم(.)3
أحب ،وإِّن هم مل يفعلوا؛ فأعلموين َّ
فذلك ُّ
وقد كان عمر حيرص على توفري الطَّعام يف البلدان ،ويتابع األسواق ،ومينع الحتكار،
()1

فتوح البلدان للبالذري ،ص(.)224 - 143

()2

الوالية على البلدان (.)79/2

()3

المصدر السابق نفسه (.)80/2
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مبهمتهم يف مراقبة األسواق ،كما كان أيمر التجار ابملسري يف
وكذلك كان ولته يقومون َّ
الفاق واجللب على املسلمني وإِّغناء أسواقهم( ،)1ومل يكتف الفاروق وولته بتأمني الطَّعام،
السكن ،وتوزيعه كان من ِّ
املهام املوكلة ألمراء البلدان ،فعند
ومراقبة األسواق فقط ،بل إِّ َّن َّ
()2
إِّنشاء األمصار ،وختطيطها؛ وزعت األراضي على الناس لسكناها يف الكوفة ،والبصرة
والفسطاط ،كما كان األمراء يشرفون على تقسيم البيوت يف املدن املفتوحة ،كحمص،
ودمشق ،و ِّ
اإلسكندرية ،وغريها(.)3
 - 5تعيني العمال واملوظفني:
العمال ،واملوظَّفني يف الوظائف التَّابعة للولية يف كث ٍري من األحايني من ِّ
مهام
كان تعيني َّ
تتكون من ٍ
ئيسي إِّضافةا إِّىل ٍ
بلدان ،وأقاليم أخرى
بلد ر ٍ
الوال ،حيث إِّ َّن الولَيت يف الغالب َّ

ٍ
ٍ
عمالا وموظَّفني
اتبعة للولية ،وهي
حباجة إِّىل تنظيم أمورها ،فكان الولة يعيِّنون من قبلهم َّ
عمال خراج ،ويف الغالب ِّفإ َّن هذا التَّعيني
يف تلك املناطق ،سواء كانوا يف مستوى أمراء ،أو َّ
يتم ابلتِّفاق بني اخلليفة ،والوال(.)4
ُّ
 - 6رعاية أهل الذمة:

الذمة ،واحرتام عهودهم ،والقيام حبقوقهم الشَّرعية ،ومطالبتهم مبا
كانت رعاية أهل َّ
عليهم للمسلمني من و ٍ
اجبات ،وتتبُّع أحواَلم ،وأخذ حقوقهم ُمَّن يظلمهم انطلق ا من
األوامر الشَّرعية يف هذا اجلانب من واجبات الوال ،وقد كان اخللفاء يشرتطون على ِّ
الذميِّني
()1

الوالية على البلدان (.)80/2

()2

نصيحة الملوك للماوردي ،ص( ،)207موسوعة فقه عمر ،ص(.)134

()3

فتوح البلدان للبالذري ،ص( ،)273الوالية على البلدان (.)87/2

()4

فتوح البلدان للبالذري ،ص(.)352 ،351
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يف كث ٍري من األحيان شروطا معيَّنةا قبل مصاحلتهم ،وابلتَّال يوفون َلم حبقوقهم ويطالَبون مبا
عليهم من شروط(.)1
الرأي يف وليته ،وإِّكرام وجوه النَّاس:
 - 7مشاورة أهل َّ
شدَّد عمر على الولة يف استشارة أهل الرأي يف بلدهم ،وكان الولة يطبِّقون ذلك،
الرأي(،)2
ويعقدون جمالس للنَّاس ألخذ آرائهم ،وكان أيمر ولته ابستمرار مبشاورة أهل َّ

وطلب من ولته إِّنزال النَّاس منازَلم ،فقد كتب عمر إِّىل أيب موسى األشعري :بلغين :أنَّك
أتذن للنَّاس مجَّا غفرياِّ ،فإذا جاءك كتايب هذا فَائ َذن ألهل الشَّرف ،وأهل القران ،والتَّقوى،
و ِّ
للعامة .وكتب إِّليه أيضا :مل يزل للنَّاس وجوه يرفعون
الدين ،فإذا أخذوا جمالسهم فَائ َذن َّ
حوائج النَّاس ،فأكرموا وجوه النَّاسِّ ،فإنَّه حبسب املسلم الضَّعيف أن ينتصف يف احلكم،
و ِّ
القس َمة(.)3
 - 8النَّظر إِّىل حاجة الولية العمرانيَّة:
فقد قام سعد بن أيب وقَّاص حبفر ْن ٍر يف وليته بناءا على طلب بعض كبار الفرس لصاحل

املزارعني يف املنطقة( ،)4كما كتب عمر بن اخلطَّاب إِّىل أيب موسى األشعري ،أيمره حبفر ْن ٍر
حَّت َّ
َتكن من جلب املياه
ألهل البصرة ،وقام أبو موسى حبفر ْنر طوله أربعة فراسخَّ ،
َّ
لسكان البصرة(.)5
()1

الوالية على البلدان (.)82/2

()2

المصدر السابق نفسه.

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

الوثائق ِّ
السياسيَّة للعهد النبوي والخالفة الرَّاشدة ،ص(.)523

()5

النظريات ِّ
السياسيَّة ِّ
َّ
محمد ضياء الرَّيس ،ص(.)308 ،307
اإلسالميَّةَّ ،
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كما اعتىن ولة عمر  -رضي هللا عنه  -عند أتسيسهم لألمصار املشهورة :الكوفة،
الشوارع ،وتوزيع األراضي ،وبناء املساجد ،وأتمني املياه ،وغري
والبصرة ،والفسطاط بتخطيط َّ
اهتم الولة بتوطني َّ
السكان يف املناطق غري املرغوب
ذلك من املصاحل َّ
العامة َلذه املدن ،كما َّ
العدو ،أو غري ذلك من األسباب ،فقد قدَّموا َلم ِّ
فيها؛ لقرهبا من ِّ
اإلغراءات ،وأقطعوهم
األراضي تشجيعا َلم على البقاء فيها ،وقد فعل ذلك عمر ،وعثمان يف إِّنطاكية ،ويف بعض
بلد اجلزيرة.
 - 9مراعاة األحوال الجتماعيَّة َّ
لسكان الولية:
كان الوفد إِّذا قدموا على عمر  -رضي هللا عنه  -سأَلم عن أمريهم ،فيقولون خريا،
فيقول :هل يعود مرضاكم ؟ فيقولون :نعم .فيقول :هل يعود العبد ؟ فيقولون :نعم .فيقول:
ٍ
خلصلة منها :ل؛ عزله( .)1وكان
كيف صنيعه ابلضَّعيف؛ هل جيلس على اببه ؟ ِّفإن قالوا
عمر يقوم بعزل العامل إِّذا بلغه أنَّه ل يعود املريض ،ول يُدخل عليه الضَّعيف(.)2
حَّت
عماله ابملظهر املتواضع أمام النَّاس؛ َّ
كما حرص عمر بن اخلطَّاب على أن يظهر َّ
يشعر الناس َّ
عماله مركبا،
أبن ولهتم منهم ،ول يتميَّزون عنهم ،فكان عمر يشرتط على َّ
احلجاب(.)3
وملبسا ُماثلا للناس ،وينهاهم عن ِّاختاذ األبواب ،و َّ
 - 10عدم التَّفريق بني ِّ
العريب ،وغريه:
جيب على الولة أن يقوموا ابملساواة بني النَّاس وأن ل ِّ
يفرقوا بني ِّ
العريب وغريه من
()1

الوالية على البلدان (.)85/2

()2

الخراج ألبي يوسف ،ص( ،)41 ،40الوالية على البلدان (.)105/2

()3

الوالية على البلدان (.)105/2
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املسلمني ،فقد قدم قوم على ٍ
عامل لعمر بن اخلطاب ،فأعطى العرب ،وترك املوال ،فكتب
الشر أن حيقر أخاه املسلم .ويف رو ٍ
إِّليه عمرَّ :أما بعد :فبحسب املرء من ِّ
اية :كتب إِّليه :أل
سويت بينهم(.)1
َّ
أن هناك العديد من الواجبات األخلقيَّة األخرى الَّيت أمر ِّ
كما َّ
اإلسلم ابلتزامها مثل:
الوفاء ابلعهد ،وإِّخلص املرء يف عمله ،ومراقبة هللا سبحانه وتعاىل يف كل ما يعمل،
كل أعمال ِّ
واستعداده للتَّعاون مع سائر اجلماعة يف ِّ
الرب ،والتقوى ،ووجوب النُّصح هلل،
شك ِّ
يؤدي إِّىل إِّصلح حال اجلماعة(،)2
وعامتهمِّ .فإ َّن هذا ول َّ
وألئمة املسلمني َّ
ورسولهَّ ،
وكان على الوال  -فضلا عن اللتزام هبذه املعاين  -نشرها بني النَّاس يف وليته ،وذلك من
ٍ
بصفة
الراشدين -
وتصرفاته ،وقد كان الولة يف عصر َّ
خلل خطبه ،وكتبه ،ومواعظهُّ ،

إِّمجاليَّةَّ -نوذجا صاحلا َلذه األخلقيَّات ،والواجبات ،سواء يف أشخاصهم ،وخصوصيَّاهتم،
الرعية(.)3
أم يف سلوكهم العام مع َّ
خامساَّ :
الَّتمجة يف الولايت وأوقات العمل عند الولة:
 - 1الرتمجة يف الولَيت:
الراشدين،
إِّ َّن عملية َّ
الرتمجة تعترب من الوظائف املساعدة لولة البلدان يف عصر اخللفاء َّ

واحلاجة ماسة إِّليها يف كث ٍري من األحيان ،وقد طلب عمر من ولته يف العراق أن يبعثوا إِّليه
يف املدينة بدهاقني من فارس؛ ليتفاهم معهم حول قضاَي اخلراج ،فبعثوا إِّليه ابلدَّهاقني،
()1
()2
()3

المصدر السابق نفسه (.)104/2
مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ،ص(.)129
اإلدارة ِّ
اإلسالمية :صبحي الصالح ص(ِّ ،)89
النظم ِّ
اإلسالمية (.)215
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وبرتمجان معهم( .)1وقد ذكر عن املغرية بن شعبة :أنَّه كان جييد شيئ ا من اللُّغة الفارسيَّة وقام
ابلرتمجة بني عمر ،واَلرمزان يف املدينة(.)2
َّ
الدولة ِّ
الرتمجة أمر معروف يف َّ
الراشدين،
إِّ َّن معرفة َّ
اإلسلميَّة عموما يف عصر اخللفاء َّ
وقبل ذلك ،وإِّذا علمنا َّ
أن دواوين اخلراج كانت بغري اللُّغة العربيَّةِّ ،فإنَّنا ندرك مدى احلاجة

إِّىل وجود مرتمجني يف الولَيت يتولَّون ا َّلرتمجة يف قضاَي اخلراج ،وغريها ،خصوصاَّ :
أن العمال
الرئيسيِّني على اخلراج كانوا ابلدَّرجة األوىل من العجم ،كما َّ
أن انتشار املوال والدَّاخلني اجلدد
َّ

اإلسلم يف البلدان ِّ
يف ِّ
مهمةا َّ
جدا يف كث ٍري من
اإلسلميَّة املختلفة جعل احلاجة إِّىل َّ
الرتمجة َّ
األمور املتَّصلة ابلقضاء وغريه ،كما َّ
القواد الفاحتني  -وهم يف الغالب من
أن املفاوضات بني َّ
الولة  -وبني أهل البلد املفتوحة حيتاج إىل وجود املرتمجني(.)3
 - 2أوقات عمل الولة:
مل يكن هناك تنظيم دقيق لوقت العمل يف عهد الفاروق ،فقد كان اخلليفة ،والولة
ابلتجول ليلا،
حَّت إِّ َّن بعضهم يقوم
يعملون يف مجيع األوقات ،وليس عليهم حجابَّ ،
ُّ
وقدوُهتم يف ذلك عمر بن اخلطَّاب؛ الذي اشتُهر ابملشي ليلاُّ ،
وتفقد املدينة ،وقد كان الناس
يدخلون على الولة يف خمتلف األوقات ،ويقضون حاجاهتم دون أن جيد النَّاس من مينعهم من

حبجةَّ :
أن ذلك الوقت ليس وقت عمل ،وقد اشتُهر الولة حبرصهم على
الدُّخول على الولة َّ

أبول ،وعدم أتخريها ،وقد كتب عمر بن اخلطَّاب يف هذا اجملال إِّىل أيب
إِّجناز األعمال َّأولا َّ
موسى األشعري  -رضي هللا عنه  -قائلا :ل ِّ
فتدال عليك
تؤخر عمل اليوم إِّىل الغد َ
()1

اإلدارة ِّ
مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص(ِّ ،)56
اإلسالمية (.)215

()2

اإلدارة ِّ
ِّ
اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب ص(.)215

()3

التاج في أخالق الملوك ص(.)168
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فتضيع ،و َّ
أن للنَّاس لَنَـفَراة عن سلطاْنم أعوذ ابهلل أن تدركين ! وإِّ ََّيكم وضغائن
األعمال،
َ
حممولةا ،ودنيا مؤثراة ،وأهواء متَّبعة(.)1

***

()1

فن الحكم ص(.)174
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املبحث الثالث متابعة الولة وحماسبة عمر هلم
أولا :متابعة الولة:
عماله ،بل كان يبذل أقصى اجلهد ملتابعتهم
يهتم حبسن اختيار َّ
مل يكن عمر يرضى أبنَّه ُّ

ليطمئن على حسن سريهتم ،وخمافة أن تنحرف هبم نفوسهم ،وكان
بعد أن يتولَّوا أعماَلم؛
َّ
شعاره َلم :خري ل أن أعزل كل ٍ
يوم واليا من أن أبقي ظاملا ساعةا من ْنار( ،)1وقالُّ :أميا
َّ
عامل ل ظلم أحدا ،فبلغين مظلمتُه ،فلم ِّ
ٍ
أغريها؛ فأن ظلمتُه( ،)2وقال يوما ملن حوله :أرأيتم

علي ؟ فقالوا :نعم.
إِّذا استعملت عليكم خري َمن أعلم ،مثَّ أمرته ابلعدل ،أكنت قضيت ما َّ
أع ِّمل مبا أمرته ،أم ل( )3؟
قال :لَّ ،
حَّت أنظر يف عملهَ ،
وقد سار رضي هللا عنه ٍ
حبزم يف رقابته ِّ
لعماله ،واتبعهم بدقٍَّة ،وكانت طريقة عمر
اإلدارية َّ
يف ِّ
اإلدارة إِّطلق ِّ
العامة ،ومراقبته يف
احلريَّة للعامل يف الشُّؤون احمللِّيَّة ،وتقييده يف املسائل َّ

وتصرفاته ،وكان له جهاز ِّ
الرعية ،وقد بينت لنا
سري مربوط به ملراقبة أحوال الولة و َّ
سلوكهُّ ،

املصادر التَّارخيية َّ
أن ما يشبه اليوم (املخابرات) كان موجودا عند عمر فقد كان علمه مبن
وساد و ٍ
مهاد و ٍ
احد ،وعلى ٍ
عماله مبن ابت معه يف ٍ
احد ،فلم يكن يف قط ٍر من
تأى عنه من َّ

األقطار ،ول ٍ
نحية من النَّواحي عامل ،أو أمريُ ٍ
جيش إِّل وعليه عني ل يفارقه ،فكانت
كل ٍ
ألفاظ َمن ابملشرق ،واملغرب عنده يف ِّ
عماله
ُمس
ٍ
ومصبح ،وأنت ترى ذلك يف كتبه إِّىل َّ

أخصهم( ،)4وكانت وسائل عمر يف متابعته
َّ
حَّت كان العامل منهم ليتَّهم أقرب النَّاس إِّليه ،و َّ

()1
()2
()3
()4

الخراج ألبي يوسف ص( ،)124الوالية على البلدان (.)157/1
الوالية على البلدان (.)157/1
تاريخ المدينة (.)761/2
األنصار في العصر الرَّاشدي ص(.)126 - 123
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لعماله متعددةا ،منها:
َّ
 - 1طلب من الولة دخول املدينة ْنارا:
كان رضي هللا عنه يطلب من ولته  -القادمني إِّىل املدينة  -أن يدخلوها ْنارا ،ول
السؤال،
يدخلوها ليلا َّ
حَّت يظهر ما يكون قد جاؤوا به من أموال ،ومغامن ،فيسهل ُّ
واحلساب(.)1
 - 2طلب الوفود من الولة:
كان عمر  -رضي هللا عنه  -يطلب من الولة أن يرسلوا وفدا من أهل البلد ليسأَلم

عن بلدهم ،وعن اخلراج املفروض عليهم؛ َّ
ليتأكد بذلك من عدم ظلمهم ،ويطلب شهادهتم،
فكان خيرج إِّليه مع خراج الكوفة عشرة من أهلها ،ومع خراج البصرة مثلُهمِّ ،فإذا حضروا
ٍ
ِّ
معاهد(.)2
ظلم مسل ٍم ،ول
أمامه شهدوا ابهلل :أنَّه مال طيب ،ما فيه ُ
وكان هذا ِّ
اإلجراء كفيلا مبنع الولة من ظلم النَّاس؛ إِّذ لو حدث هذا؛ لرفعه هؤلء
املوفدون إِّىل أمري املؤمنني ،وأخربوه به ،كما َّ
أن عمر يف الغالب كان يقوم مبناقشة هؤلء
املوفدين ،وسؤاَلم عن بلدهم ،وعن ولهتم ،وسلوكهم معهم(.)3
 - 3رسائل الربيد:
كان عمر  -رضي هللا عنه  -يرسل الربيد إِّىل الولة يف األمصار ،فقد كان أيمر عامل
()1
()2
()3

عبقرية عمر َّ
الدولة ِّ
للعقاد ،ص(َّ ،)82
اإلسالمية ،د .حمدي شاهين ،ص(.)138
َّ
الطبقات البن سعد (.)222/3

تاريخ َّ
الطبري ( ،)18/5الوالية على البلدان (.)161/1
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الربيد عندما يريد العودة إِّىل املدينة أن ينادي يف النَّاس م ِّن الذي يريد إِّرسال ٍ
رسالة إِّىل أمري
َ

تدخ ٍل من وال البلد ،وكان صاحب الربيد نفسه ل يعلم
حَّت حيملها إِّليه دون ُّ
املؤمنني ؟ َّ
ٍ
الرسائل ،وابلتَّال يكون اجملال مفتوح ا أمام النَّاس لرفع ِّ
مظلمة
أي شكوى ،أو
شيئ ا من هذه َّ

الرسائل إِّىل عمر
إِّىل عمر نفسه دون أن يعلم الوال أو رجاله بذلك ،وحينما يصل حامل َّ
ٍ
صحف ويقرؤها عمر ،ويرى ما فيها(.)1
ينثر ما معه من
العام (حممد بن مسلمة):
 - 4املفتِّش ُّ
األنصاري يستعني به الفاروق يف متابعة الولة ،وحماسبتهم،
حممد بن مسلمة
كان َّ
ُّ
و ُّ
حممد بن مسلمة كاملفتِّش العام يف دولة
التأكد من الشَّكاوى الَّيت أتيت ضدَّهم ،فكان موقع َّ

يتحرى على حقائق أداء الولة ألعماَلم ،وحماسبة ِّ
املقصرين منهم ،فقد أرسله
اخللفة ،فكان َّ

()2
السماع منهم،
عمر ملراقبة ،وحماسبة كبار الولة  ،والتَّحقيق يف الشكاَيت ،ومقابلة النَّاس ،و َّ

حممد بن مسلمة أعوان.
ونقل آرائهم عن ولهتم إِّىل عمر مباشراة ،وكان مع َّ
 - 5موسم احلج:

احلج فرصةا لعمر ليستقي أخبار رعيته ،وولته ،فجعله مومسا للمراجعة،
كان موسم ِّ
شَّت األحناء؛ فيجتمع فيه أصحاب ِّ
الشكاَيت ،واملظامل ،ويفد
واحملاسبة ،واستطلع اآلراء يف َّ

العمال أنفسهم
الرقباء الَّذين كان عمر يبثُّهم يف أرجاء دولته ملراقبة العمال ،والولة ،وأييت َّ
فيه ُّ
احلج « مجعيةا عموميَّةا » كأرقى ما تكون
لتقدمي كشف احلساب عن أعماَلم ،فكان موسم ِّ

()1
()2

الوالية على البلدان (.)161/1
تاريخ المدينة (.)837/3
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اجلمعيات العموميَّة يف عص ٍر من العصور(.)1
وكان عمر ِّ
الرعية ،مثَّ يقول :فمن فُعِّل به غري
يلخص يف موسم ِّ
احلج واجبات َّ
عماله أمام َّ

ذلك فليقم .فما قام من أهل املوسم  -آنذاك  -أحد إِّل رجل واحد ُ -مَّا ُّ
يدل على عدالة
الرجل :إِّ َّن عاملك فلنا ضربين مئة ٍ
سوط،
الرعية عنهم  -فقال ذلك َّ
هؤلء الولة ،ورضا َّ
فاقتص منه .فقام عمرو بن العاص،
للرجل :قم
َّ
فسأل عمر العامل فلم جيد عنده جواابا ،فقال َّ

فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِّنَّك إِّن فعلت هذا يكثر ،ويكون سنَّةا يؤخذ هبا بعدك ،فقال عمر:
أن ل أقيد  -أي :اقتص  -وقد رأيت رسول هللا(ﷺ) يقيد من نفسه ؟ فقال عمرو :فدعنا
كل سوط
فلنرضه ،فقال :دونكم ،فارضوه ،فافتدى العامل من َّ
الرجل مبئيت دينارُّ ،
بدينارين(.)2

 - 6جولة تفتيشية على األقاليم:
العمالُّ ،
وتفقد أحوال
كان تفكري عمر قبل مقتله أن جيول على الولَيت شخصيا ملراقبة َّ

الرعية ،والطمئنان على أمور َّ
الدولة املرتامية ،وقال عمر :لئن عشت  -إِّن شاء هللا -
َّ
الرعية حولاِّ ،فإِّين أعلم َّ
َّ
أن للنَّاس حوائج تُقطع دوينَّ ،أما عماَلم؛ فل يدفعوْنا
ألسرين يف َّ

ل ،فأسري إِّىل الشَّام ،فأقيم هبا شهرين ،مثَّ أسري إِّىل اجلزيرة ،فأقيم
ل ،و َّأما هم؛ فل يصلون إِّ َّ
إِّ َّ

هبا شهرين ،مثَّ أسري إِّىل الكوفة ،فأقيم هبا شهرين ،مثَّ أسري إِّىل البصرة فأقيم هبا شهرين ،مثَّ
وهللا لنعم احلول هذا(!)3

()1

الوالية على البلدان (.)162/1

()2

تاريخ المدينة (.)837/3

()3

الوالية على البلدان (.)162/1
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مر ٍ
ات،
وقد طبَّق عمر شيئا من هذا خصوصا يف ولية الشَّام حيث سار إِّليها عدَّة َّ
وتفقد أحواَلا ،ودخل بيوت ولهتا ،وأمرائها( ،)1ليعرف أحواَلم عن ٍ
َّ
كثب ،فقد دخل دار
أيب عبيدة ،وشاهد حالته ،وتقشُّفه ،ودار بينه وبني امرأة أيب عبيدة حوار شديد ألقت فيه
اللَّوم على عمر نتيجة ما يعيشون فيه من تقش ٍ
ُّف .كما زار دار خالد بن الوليد ،ومل جيد عنده
شيئا يلفت النَّظر سوى أسلحته الَّيت كان منشغلا إبِّصلحها ،وقد كان عمر أثناء دخوله
الرجل ،ويطلب
على هؤلء يدخل فجأةا؛ إِّذ يصحبه رجل فيطرق الباب على الوال ،فيتكلَّم َّ

اإلذن ابلدُّخول له ،وملن معه دون أن يعلموا :أنَّه عمر ،وحينما يدخل عمر إِّىل الدَّار يقوم
الطلع على ما فيها من ٍ
ابلتَّمحيص فيها ،و ِّ
أاثث(.)2
أن يزيد بن أيب سفيان ِّ
وقد مسع عمر  -رضي هللا عنه َّ -
ينوع يف طعامه ،فانتظر حَّت إِّذا
فلما رأى طعامه؛ ْناه عن ِّ
اإلسراف يف
حان وقت عشاء يزيد؛ استأذن عليه عمرَّ ،
الزَيرات بل عمد إِّىل طر ٍ
الطَّعام( .)3ومل يكتف عمر ابملراقبة عن طريق هذه ِّ
يقة أخرى ،وهي
تصرفوا فيها،
إِّرسال كميات من األموال إِّىل الولة ،وإِّرسال من يراقبهم حَّت يعرف كيف َّ
فأرسل إِّىل أيب عبيدة خبمسمئة دينا ٍر ،فعمد إِّليها أبو عبيدة ،فقسمها كلَّها ،فكانت امرأته
تقول :وهللا لقد كان ضرر دخول الدَّننري علينا أكثر من نفعها ! مثَّ إِّ َّن أاب عبيدة عمد إِّىل
ثوب كنَّا نصلي فيهِّ ،
َخلَ ِّق ٍ
فيشققه ،مثَّ جعل يصرب فيه من تلك الدَّننري َّ
الذهب ويبعث هبا
حَّت فنيت( .)4وعمل عمر الشَّيء نفسه مع ولة اخرين يف
إِّىل مساكني ،فقسمها عليهم َّ
سفرته تلك إِّىل الشَّام.

()1
()2
()3
()4

المصدر السابق نفسه (.)163/1
َّ
اإلدارة ِّ
ِّ
الخطاب (.)223
اإلسالميَّة في عهد عمر بن

تاريخ َّ
الطبري (.)103/5
المصدر السابق نفسه.
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للعمال أثناء سفره ،بل كان يستقدمهم إِّىل املدينة ،مث يوكِّل من
ومل يكتف عمر مبراقبته َّ
يراقبهم يف أكلهم ،وشرهبم ،ولباسهم ،ويفعل ذلك بنفسه أيضا(.)1
 - 7األرشيف أو َّ
اخلاصة أبعمال اخللفة:
امللفات َّ
اخلاصة ابلولَيت،
كل احلرص على حفظ األوراق َّ
كان عمر  -رضي هللا عنه  -حريصا َّ

وابخللفة عموما ،وكان أكثر حرصه على حفظ املعاهدات؛ الَّيت جيريها الولة مع أهل البلد
كل ٍ
املفتوحة منع ا لظلم ٍ
عهد كان
أحد ،فقد ورد :أنَّه كان هناك اتبوت لعمر بن اخلطاب فيه ُّ

بينه وبني ٍ
أحد ُمن عاهده ،وميكننا أن نطلق على هذا التابوت (األرشيف) أو َّ
امللفات
اخلاصة أبعمال اخللفة ،ولع َّل الولة أيضا كانوا حيتفظون أبوراقهم ،ومكاتباهتم للعودة إِّليها
َّ
وحَّت ل تلتبس عليهم األمور(.)2
عند احلاجةَّ ،
الرعيَّة يف الولة:
اثنيا :شكاوى من َّ
كان عمر  -رضي هللا عنه ِّ -
الرعية َّ
ضد ولهتم وكان حيرص
حيقق بنفسه يف شكاوى َّ
على استيضاح األمر ،والتَّحقيق الدَّقيق ،واستشارة أصحاب الرأي والشُّورى الذين كانوا من
يستحق سواء أكان عاملا ،أم
حوله ،مثَّ كانت أتيت أوامره يف تنفيذ اجلزاء والعقوبة على من
ُّ
الرعية( ،)3وهذه بعض الشَّكاوى َّ
ضد الولة ،وكيف تعامل عمر معها رضي هللا عنه:
من َّ
 - 1شكاوى أهل الكوفة يف سعد بن أيب وقَّاص رضي هللا عنه:
ِّ
األسدي ،فشكوا أمريهم سعد بن أيب
اجلراح بن سنان
اجتمع نفر من أهل الكوفة بزعامة َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)104/5

()2

التاريخ ِّ
اإلسالمي للحميدي (.)222/11

()3

دور الحجاز في الحياة ِّ
السياسيَّة ص(.)257
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وقَّاص  -رضي هللا عنه  -إِّىل أمري املؤمنني عمر ،وذلك يف حال اجتماع اجملوس يف ْناوند
لغزو املسلمني ،فلم يشغلهم ما داهم املسلمني يف ذلك ،ولقد كان سعد عادلا ،رحيما
ابلرعية ،قوَيا ،حازم ا على أهل الباطل ،و ِّ
الشقاق ،عطوف ا على أهل ِّ
احلق ،والطَّاعة ،ومع ذلك
َّ
احلق ،ويريدون أن ِّ
شغب عليه هؤلء القوم ُمَّن ل يطيقون حكم ِّ
حيققوا شيئا من أهوائهم،

وقد وقَّتوا لشكواهم وقتا رأوا :أنَّه أدعى لسماع أمري املؤمنني منهم ،حيث كان املسلمون
مقبلني على معركة مصرييَّة تستدعي اتِّفاق كلمة املسلمني ،وتضافر جهودهم يف مواجهتها،
وخاصةا يف مثل
وحيث كانوا يعلمون اهتمام عمر الشَّديد ابجتماع كلمة املسلمني دائما،
َّ
تلك الظُّروف ،فرجوا أن يفوزوا ببغيتهم ،وقد استجاب أمري املؤمنني لطلبهم يف التَّحقيق يف
َّ
هوى ٍ
صرح َلم
وشر ،ومل يكتمهم اعتقاده فيهم ،بل َّ
أمر شكواهم ،مع علمه أبْنم أهل ا
وبني َلمَّ :
أن اعتقاده بظلمهم لواليهم ،وتزويرهم احلقائق ل مينعه من التَّحقيق يف
بذلكَّ ،

أمرهم ،و َّ
السيِّأى ،حيث قال َلم :إِّ َّن الدَّليل على ما
استدل على سوء مقصدهم بتوقيتهم َّ
عندكم من الش ِّ
ُّ
َّ
استعدوا ..وامي هللا ! ل مينعين
استعد لكم من
َّر ْنوضكم يف هذا األمر وقد

()1
حممد بن مسلمة والنَّاس يف
ذلك من النظر فيما لديكم وإِّن نزلوا بكم  ،فبعث عمر َّ

العمال
حممد بن مسلمة هو صاحب َّ
الستعداد لألعاجم ،واألعاجم يف الجتماع ،وكان َّ
حممد على ٍ
سعد ليطوف به يف أهل الكوفة،
الَّذي ُّ
يقتص ااثر َمن شكى زمان عمر ،فقدم َّ

فطوف به على مساجد أهل الكوفة ،ل
والبعوث تضرب على أهل األمصار إِّىل ْناوندَّ ،
الس ِّر ،وليست املسألة يف ِّ
يتعرض للمسألة عنه يف ِّ
الس ِّر من شأْنم إِّذ ذاك(.)2
َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -يف التَّحقيق يف قضاَي اخللف الَّيت
ويف هذا بيان ملنهج َّ
()1
()2

تاريخ الطبري (.)225/5
فتوح مصر وأخبارها ،ص(.)92
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يتم يف العلن ،وذلك حبضور املسؤول
ومن حتت وليتهم ،فالتَّحقيق ُّ
ِّري بني املسؤولني َ
مسجد فيسأَلم عن ٍ
ٍ
سعد إِّل قالوا :ل نعلم إِّل
والَّذين هو مسؤول عنهم ،وكان ل يقف على
اجلراح بن سنان،
خريا ،ول نشتهي به بدلا ،ول نقول فيه ،ول نعني عليه ،إِّل َمن ماأل َّ
حَّت
ويتعمدون ترك الثناء َّ
وأصحابَهِّ ،فإ َّْنم كانوا يسكتون ل يقولون سوءا ،ول يسوغ َلمَّ ،
انتهوا إِّىل بين ِّ
حممد :أنشد ابهلل رجلا يعلم حقا إِّل قال ،قال أسامة بن قتادة:
عبس .فقال َّ

السريَّة .فقال
ابلس ِّويَّة ،ول يعدل يف َّ
اللَّ َّ
الرعية ،ول يغزو يف َّ
هم إِّن نشدتنا ! ِّفإنَّه ل يقسم َّ
سعد :اللَّ ُه َّم إِّن كان قاَلا كذابا ،ورائءا ،ومسعةا فأعم بصره ،وأكثر عيالهِّ ،
وعرضه ملضلت
الفنت ،فعمي ،واجتمع عنده عشر ٍ
حَّت حيبسهاِّ ،فإذا
بنات ،وكان يسمع خبرب املرأة ،فيأتيها َّ
عثر عليه؛ قال :دعوة ٍ
الرجل املبارك .قال :مثَّ أقبل  -يعين :سعد  -على الدُّعاء على
سعد َّ
النَّفر ،قال :اللَّه َّم إِّن كانوا خرجوا أشرا ،وبطرا ،وكذابا فاجهد بلءهم ! فجهد بلؤهمِّ ،
فقطع
ُ
وشدخ قُبيصة ابحلجارة ،وقتل
ابلسيوف يوم اثور احلسن بن ٍ
اجلراح ُّ
علي ليغتاله بساابطُ ،

السيوف  -يعين :أبعقاهبا.
أربد ابلوجء  -يعين :الضرب  -وبنعال ُّ
هذا وإِّ َّن يف هذا اخلرب َّنوذج ا من معيَّة هللا تعاىل ألوليائه املتَّقني ،حيث استجاب هللا
تعاىل دعوة ٍ
سعد على َمن ظلموه ،فأصيبوا مجيعا مبا دعا عليهم ،وإِّ َّن يف استجابة هللا تعاىل
دعاء سعد ،وأمثاله لونا من العناية ِّ
اإلَليَّة أبولياء هللا املتَّقني ،فكم خاف املبطلون من هذا
بكل وسائلهم ِّ
ِّ
السلح اخلفي؛ الَّذي ل ميلكون ِّ
املاديَّة مقاومته ،ول َّ
احلد منه ،وكون هؤلء
السيِّئة دليل على ُّ
َتكن اَلوى ،والش ِّ
َّر من نفوسهم،
الَّذين دعا عليهم سعد ختم َلم ابخلاَتة َّ

السيِّأى ،وقد دافع سعد عن نفسه ،فقال :إِِّّين ألول رجل
َّ
حَّت َّأدى هبم ذلك إِّىل املصري َّ
أهرق دما من املشركني ،ولقد مجع ل رسول هللا أبويه ،وما مجعهما ٍ
ألحد قبلي  -يعين:
اإلسلم ،وبنو ٍ
حينما قال له يوم أحد« :ارم فداك أيب ،وأمي !»  -ولقد رأيتين مخس ِّ
أسد
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حممد بن مسلمة به وهبم إِّىل عمر
تزعم ِّأين ل أحسن أن أصلي ،وأن َّ
الصيد يلهيين .وخرج َّ
حَّت قدموا عليه ،فأخربه اخلرب ،فقالَ :ي سعد ! وحيك كيف تصلي ؟ قال :أطيل األوليني،
َّ
الظن بك.
وأحذف األخريني ،فقال :هكذا ُّ
مثَّ قال عمر  -رضي هللا عنه  :-لول الحتياط؛ لكان سبيلهم بيِّنا .مثَّ قالَ :من خليفتك

فأقره ،واستعمله( ،)1وقول عمر
َي سعد على الكوفة ؟! فقال :عبد هللا بن عبد هللا بن عتبانَّ ،

 رضي هللا عنه  :-لول الحتياط؛ لكان سبيلهم بيِّن ا يعين :قد اتَّضح أمرهم ،و َّأْنم ظاملونجاهلون ،وظهرت براءة ٍ
األمة يقتضي درء الفنت،
لكن الحتياط ألمر َّ
سعد ُمَّا نسبوه إِّليه ،و َّ
وإِّماتتها وهي يف مهدها قبل أن تستفحل ،فتسبِّب ِّ
الشقاق ،والفرقة ،ورمبا القتال ،وإِّذا كان
ٍ
بشيء ،وقد برئت ساحته ُمَّا
يضره
املسؤول املدَّعى عليه بريئا ُمَّا نسب إِّليه؛ ِّفإ َّن ذلك ل ُّ

نسب إِّليه من التُّهمة.

وقد كانوا يفهمون الولية مغرم ا ،ل مغنم ا ،وتكليف ا يرجون به ثواب هللا تعاىل ،فالولية

الصاحلة ملن اتَّقى هللا تعاىل ،وأراد رضوانه،
على أم ٍر من أمور املسلمني نوع من األعمال َّ
حتول هذا العمل إِّىل مصد ٍر للفتنة ِّفإ َّن احلكمة تقتضي عدم الستمرار
والدَّار الخرةِّ ،فإذا َّ

فيه ،كما هو احلال يف هذه الواقعة ،و ِّ
لكل حادث حديث ،وهذا هو ما أقدم عليه عمر
موضع ثقة سعد(.)2
حينما أعفى سعدا من العمل ،وكلَّف نئبه؛ الذي هو
ُ

أقر من استخلفه سعد
هذا وقد استبقى عمر سعدا  -رضي هللا عنهما يف املدينة  -و َّ
على الكوفة بعده ،وصار سعد من مستشاري عمر يف املدينة( ،)3مثَّ جعله من ِّ
الستَّة
()1

تاريخ المدينة (.)841/3

()2

الولية على البلدان (.)81/1

()3

اتريخ املدينة ( )808 ،807/3يف إِّسناده انقطاع.
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املرشَّحني للخلفة حني طُعن ،مث أوصى اخلليفة من بعده أبن يستعمل سعدا « :فإِِّّين مل أعزله
عن سوء ،وقد خشيت أن يلحقه من ذلك »(.)1
 - 2شكاوى َّ
ضد عمرو بن العاص وال مصر:
كانت مراقبة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -لعمرو بن العاص صارمةا ،وحازمةا،
وحَّت عندما َّاختذ عمرو بن العاص
وكان اخلليفة الفاروق َّ
يتدخل يف شؤون الولية املختلفة َّ

منربا؛ كتب إِّليهَّ :أما بعد :فقد بلغين أنَّك َّاختذت منربا تَـرقَى به على رقاب املسلمني ،أو ما

يكفيك أن تكون قائما واملسلمون حتت عقبك ؟ فعزمت عليك إِّل ما كسرته( ،)2وكان
عمرو بن العاص خيشى مراقبة عمر بن اخلطَّاب ،ويعلم مدى حرصه على إِّقامة العدل بني

حَّت ل يصل إِّىل عمر من األخبار
الناس ،وعلى إِّقامة احلدود الشَّرعية ،فكان يبذل جهده َّ

يسره ،ومن ذلكَّ :
أن عبد الرَحن بن عمر بن اخلطَّاب ،ورجلا اخر شراب شراابا دون أن
إِّل ما ُّ
يعلما :أنَّه مسكر ،فسكرا ،مثَّ إِّ َّْنما جاءا إِّىل عمرو بن العاص يطلبان منه أن يقيم عليهما
َّ
احلد فزجرمها عمرو ،وطردمها ،فقال له عبد الرَحن :إِّن مل تفعل أخربت أيب .قال عمرو:

فعلمتِّ :أين إِّن مل أقم عليهما َّ
احلد غضب عمر ،وعزلين ،مثَّ إِّ َّن عمرا جلدمها أمام الناس،
وقت و ٍ
وحلق رأسيهما داخل بيته ،وكان األصل العقاب ابحللق مع اجللد يف ٍ
احد أمام النَّاس،
فجاءه كتاب من عمر يعنِّفه على عدم حلقه أمام الناس ،وكان فيه :تضرب عبد الرَحن يف

بيتك وحتلق رأسه يف بيتك ،وقد عرفتَّ :
أن هذا خيالفين ،إََِّّّنا عبد الرَحن رجل من رعيَّتك
عرفت أن ل
قلت هو ولد أمري املؤمنني ،وقد َ
تصنع به ما تصنع بغريه من املسلمني ،ولكن َ
()1

الصواب ( )467/2إِّسناده حسن.
حمض َّ

()2

املصدر السابق نفسه ( )552/2إِّسناده حسن.
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هوادة ٍ
ألحد من النَّاس عندي يف ٍ
حق جيب هلل عليه(.)1
وقد َوِّجهت َّ
ضد عمرو بن العاص بعض الشَّكاوى أثناء وليته ،بعضها من جنوده
وبعضها من أهل البلد من األقباطُ ،مَّا دعا عمر رضي هللا عنه إِّىل استدعاء
املسلمنيُ ،
مر ٍ
ات؛ ملعاتبته ،بل وأحيانا ملعاقبته على ما بدر منه ،ومن ذلك ما
عمرو بن العاص عدَّة َّ
تقدَّم به أحد املصريني َّ
ابلسوطُ ،مَّا جعل عمر بن اخلطَّاب
ضد اب ٍن لعمرو بن العاص ضربه َّ

املصري ابلقصاص من ابن عمرو بن العاص ،ويقول له :لو
يستدعي عمرا ،وابنه مثَّ أيمر
َّ
ضربت أابه عمرا ملا حلنا بينك وبني ذلك ،والتفت عمر إِّىل عمرو بن العاص ،وقال قولته
املشهورة :مَّت استعبدمت النَّاس وقد ولدهتم َّأمهاهتم أحرارا(.)2
كذلك يدخل يف هذا الباب ما تقدَّم به أحد اجلنود من َّ
أن عمرو بن العاص َّاهتمه

ابلنِّفاق ،وكتب معه عمر إِّىل عمرو بن العاص أمرا أبن جيلس عمرو أمام النَّاس فيجلده إِّذا
ثبت صدق ما َّادعاه بشهادة شهود ،وقد ثبت ابلشَّهادة أن عمرا رماه ابلنِّفاق ،فحاول
الرجل من ضرب عمرو ،وأن يدفع له األرض مقابل الضَّرب ،ولكنَّه
بعض الناس أن مينع َّ
رفض ذلك ،وعندما قام على رأس عمرو ليضربه سأله :هل مينعين أحد من ضربك ؟ فقال
عمرو :ل ..فامض ملا أُمرت به .قالِّ :فإِّين قد عفوت عنك(.)3
 -3شكاوى َّ
ضد أيب موسى األشعري وال البصرة:
أن رجلا كان مع أيب موسى األشعري ،وكان ذا ٍ
عن جرير بن عبد هللا البجليَّ :
صوت،
()1

صحيح التَّوثيق يف سرية وحياة الفاروق ،ص ( )134إِّسناده حسن.

()2

املصدر السابق نفسه ص (.)133

()3

حلية األولياء ( ،)245/1أخبار عمر ،ص (.)152
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ٍ
ونكاية يف ِّ
العدو ،فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى بعض سهمه ،فأىب أن يقبله إِّل مجيعا،
ترحل إِّىل عمر بن اخلطَّاب
الرجل شعره ،مثَّ َّ
فجلده أبو موسى عشرين سوطا ،وحلقه ،فجمع َّ

حَّت قدم عليه ،فدخل على عمر بن اخلطَّاب ،قال جرير :وأن أقرب النَّاس من عمر ،فأدخل
َّ

يده فاستخرج شعره ،مثَّ ضرب به صدر عمر ،مثَّ قال :أما وهللا لول النَّار ! فقال :عمر:
صدق وهللا لول النار ! فقالَ :ي أمري املؤمنني إِِّّين كنت ذا ٍ
ٍ
ونكاية ،فأخربه أبمره،
صوت،
قتص منه.
وقال :ضربين أبو موسى عشرين سوطا ،وحلق رأسي ،وهو يرى أنَّه ل يُ ُّ
ل من
فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-ألن يكون النَّاس كلُّهم على صرامة هذا؛
ُّ
فأحب إِّ َّ

فلن
مجيع ما أفاء هللا علينا .فكتب عمر إِّىل أيب موسىَّ :
السلم عليكَّ ،أما بعدِّ :فإن ا
أخربين بكذا ،وكذاِّ ،فإن كنت فعلت ذلك يف مأل من النَّاس ،فعزمت عليك ملا قعدت له يف

يقتص منك ،وإِّن كنت فعلت ذلك يف ٍ
خلء من النَّاس ،فاقعد له يف
مأل من النَّاسَّ ،
حَّت َّ
ٍ
الرجل ،فقال له النَّاس :اعف عنه ! فقال :ل وهللا
خلء من النَّاسَّ ،
حَّت َّ
يقتص منك .فقدم َّ
ل أدعه ٍ
السماء،
ألحد من الناس ! فلما قعد له أبو موسى
َّ
ليقتص منه ،رفع َّ
الرجل رأسه إِّىل َّ

مثَّ قال :اللَّ ُه َّم إِِّّين قد عفوت عنه(!)1

وعن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :كنَّا مع عمر يف مس ٍري ،فأبصر رجلا
الرجل ،فبكى،
الرجل يريدن ،فأنخ مثَّ ذهب حلاجته ،فجاء َّ
يسرع يف سريه .فقال :إِّ َّن هذا َّ

وبكى عمر  -رضي هللا عنه  -وقال :ما شأنك ؟ فقالَ :ي أمري املؤمنني ! إِِّّين شربت اخلمر،
وسود وجهي ،وطاف يب ،وْنى النَّاس أن جيالسوين ،فهممت أن اخذ
فضربين أبو موسىَّ ،
فتحولين إِّىل ٍ
سيفي ،فأضرب به أاب موسى ،أو اتيك ِّ
أعرف فيه ،أو أحلق أبرض
بلد ل
ُ
()1

أي :أكثر من اَلزل.
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يسرين أنَّك حلقت أبرض ِّ
ِّ
الشرك ،و َّ
أن ل
الشرك ،فبكى عمر  -رضي هللا عنه  -وقال :ما ُّ

كذا وكذا ،وقال :إِّن كنت ُمَّن شرب اخلمر ،فلقد شرب النَّاس اخلمر يف اجلاهلية ،مث كتب

فلن أاتين ،فذكر كذا ،وكذاِّ ،فإذا أاتك كتايب هذا فَاؤُم ِّر النَّاس أن
إِّىل أيب موسى :إِّ َّن ا
جيالسوه ،وأن خيالطوه ،وإِّن اتب؛ فاقبل شهادته .وكساه ،وأمر له مبئيت درهم(.)1
وجاء يف رو ٍ
اية :إِّ َّن فلنا بن فلن التَّميمي أخربين بكذا ،وكذا ،وامي هللا ! لئن عدت
َّ
أحق ما أقول؛ فعد ،واؤمر
ألسودن وجهك ،وليطاف بك يف النَّاسِّ ،فإن أردت أن تعلم ٌّ

النَّاس فليؤاكلوه ،وليجالسوه ،وإِّن اتب؛ فاقبلوا شهادته ،وكساه عمر  -رضي هللا عنه -

القصة فيها حرص الفاروق على أل يتعدَّى أحد
حلَّةا ،وَحله ،وأعطاه مئيت درهم( ،)2وهذه َّ
عماله العقوابت الشَّرعية عند معاقبة العاصني(.)3
من َّ
 -4شكاوى أهل َحص َّ
ضد سعيد بن عامر:
قال خالد بن معدان :استعمل علينا عمر بن اخلطَّاب حبمص سعيد بن عامر اجلمحي،
فلما قدم َحص؛ قالَ :ي أهل َحص ! كيف وجدمت عاملكم ؟ فشكوه إِّليه ،وكان يقال ألهل
َّ

العمال ،قالوا :نشكوه أربعا ،ل خيرج إِّلينا حَّت يتعاىل
َحص :الكوفة ُّ
الصغرى لشكايتهم َّ
النَّهار ،قال :أعظم هبا ! وماذا ؟ قالوا :ل جييب أحدا ٍ
بليل ،قال :وعظيمة ! وماذا ؟ قالوا:

وله يوم يف الشَّهر ل خيرج فيه إِّلينا ! قال :عظيمة ! وماذا ؟ قالواُّ :
ألَيم
يغط الغطَّة بني ا َّ
(أي :يغمى عليه ،ويغيب عن ِّ
هم ل تفيِّل رأيي فيه
حسه) فجمع عمر بينهم وبينه وقال :اللَّ َّ
حَّت يتعاىل
اليوم ،وافتتح احملاكمة ،فقال َلم أَمامه :ما تشكون منه ؟ قالوا :ل خيرج إِّلينا َّ

()1

اتريخ املدينة ( )813/3خرب صحيح ،الفاروق احلاكم العادل ،ص (.)11

()2

الولية على البلدان ( ،)127/2األموال لبن سلم ،ص (.)64 ،63

()3

الولية على البلدان (.)127 ،126/2
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النَّهار .قال :ما تقول ؟ قال :وهللا إِّن كنت ألكره ذكره :ليس ألهلي خادم ،فأعجن عجيين،
مث أجلس حَّت خيتمر مثَّ أخبز خبزي ،مثَّ أتوضأ ،مث أخرج إِّليهم .فقال :ما تشكون منه ؟

قالوا :ل جييب أحدا ٍ
بليل .قال :ما تقول ؟ قال :إِّن كنت ألكره ذكره ،إِِّّين جعلت النَّهار
وجل .قال :وما تشكون منه ؟ قالوا :إِّ َّن له يوما يف الشَّهر ل خيرج
َلم ،وجعلت اللَّيل هلل َّ
عز َّ

إِّلينا فيه .قال :ما تقول ؟ قال :ليس ل خادم يغسل ثيايب ،ول ل ثياب ِّ
حَّت
أبدَلا ،فأجلس َّ
ِّف ،مثَّ أدلكها ،مثَّ أخرج إِّليهم اخر النَّهار ،قال :ما تشكون منه ؟ قالواُّ :
يغط الغطَّة بني
َّ
األنصاري َّ
األَيم .قال :ما تقول ؟ قال :شهدت مصرع خب ٍ
ِّ
مبكة ،وقد بضَّعت قريش
يب
ٍ
أحتب َّ
أحب ِّأين يف
حلمه ،مثَّ َحلوه على
أن َّ
حممدا مكانك ؟ فقال :وهللا ما ُّ
جذعة ،فقالواُّ :
أهلي ،وولدي ،و َّ
حممدا(ﷺ) يشاك شوكةا ،مثَّ ندى َي حممد ! فما ذكرت ذلك اليوم
أن َّ
وتركي نصرته يف تلك احلال وأن مشرك ل أؤمن ابهلل العظيم إِّل ظننتَّ :
وجل ل
أن هللا َّ
عز َّ
يغفر ل بذلك َّ
الذنب أبدا فتصيبين تلك الغطَّة .فقال عمر :احلمد هلل الذي مل يفيِّل فراسيت،

ففرقها(.)1
فبعث إِّليه أبلف دينا ٍر ،وقال :استعن هبا على أمركَّ .
الرعية:
 -5عزل من استهزأ أبحد أفراد َّ

قال قيس بن أيب ٍ
حازم  -رَحه هللا  :-استعمل عمر  -رضي هللا عنه  -رجلا من
الشراب ما
األنصار ،فنزل بعظيم أهل احلرية عمرو بن حيَّان بن بقيلة ،فأمال عليه ابلطَّعام ،و َّ

()2
الرجل ،فمسح بلحيته ،فركب إِّىل عمر  -رضي هللا عنه -
دعا به ،فاحتبس اَلزل  ،فدعا َّ

ل ما أتى يف ملكك ! قال:
فقالَ :ي أمري املؤمنني ! قد خدمت كسرى ،وقيصر ،فما أتى إِّ َّ
وما ذاك ؟ قال :نزل يب عاملك فلن ،فأملنا عليه ابلطَّعام ،والشراب ما دعا به ،فاحتبس

()1

اتريخ املدينة (.)818/3

()2

ِّ
السياسة الشَّرعية لبن تيمية ،ص (.)105
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اَلزل ،فدعاين فمسح بلحييت .فأرسل إِّليه عمر  -رضي هللا عنه  -فقال :هيه ؟! أمال
الشراب ما دعوت به ،مثَّ مسحت بلحيته ؟ وهللا لول أن تكون سنَّةا ما
عليك ابلطَّعام و َّ
تركت يف حليتك طاقةا إِّل نتفتها ! ولكن اذهب فوهللا ل تلي ل عملا أبدا(.! )1
اثلثاا :العقوابت الَّيت نزلت ابلولة يف عهد عمر رضي هللا عنه:
نتيجة ملراقبة الفاروق لولته لحظ وجود بعض األخطاء الَّيت وقع فيها الولة ،فقام
بتأديبهم ،ومعاقبتهم على هذه األخطاء الَّيت وقعوا فيها ،وقد اختلفت طرق أتديب الولة
حسب اختلف األحداث ،وحسب ما يراه اخلليفة .ومن أهم أساليب عقوابت الولة:
 -1القود من األمراء ،والقتصاص منهم لو أخطؤوا:
وقد كان عمر يقول :أل وإِِّّين مل أرسل عمال ليضربوا أبشاركم ،ول ليأخذوا أموالكم،
ل،
ولكن أرسلهم إِّليكم ليعلِّموكم دينكم وسنَّة نبيِّكم ،فمن فُعل به سوى ذلك؛ فلريفعه إِّ َّ

()2
الرمسية اليت ِّ
هتدد الولة،
فوالذي نفسي بيده ! إِّذن ألقصنَّه  .ومل يكتف عمر ابلبيانت َّ
مر معنا فيمن اشتكى من أيب
وَتنعهم من العتداء على النَّاس بل إِّنَّه طبَّق ذلك عملي ا ،كما َّ

موسى األشعري ،واشتكى من عمرو ابن العاص رضي هللا عنهم(.)3
 -2عزل الوال نتيجة وقوعه يف اخلطأ:
وقد قام الفاروق  -رضي هللا عنه  -بعزل الولة نتيجة وقوعهم يف أخطاء ل يرتضيها،
()1
()2
()3

فتوح البلدان ،ص (ْ ،)77ناية األرب (.)8/19
اإلدارة ِّ
ِّ
اإلسلميَّة ،جمدلوي ،ص (.)216
أرمقتين :أوجعتين ،وأغضبتين ،لسان العرب (.)161/7
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تدخله فيما ل يعنيه يف شؤون أجناده؛ حيث بعثه
فقد عزل رضي هللا عنه أحد األمراء نتيجة ُّ

بكل ٍ
على ٍ
فلما نزل هبم؛ قال :عزمت عليكم ملا أخربَتوين ِّ
ذنب أذنبتموه ،فجعلوا
جيشَّ ،
يعرتفون بذنوهبم ،فبلغ ذلك عمر ،فقال :ما له ل َّأم له ! يعمد إِّىل س ٍرت سرته هللا ،فيهتكه ؟

وهللا ل يعمل ليأبدا( !)1كما غضب عمر من أحد الولة حينما بلغه بعض شعره ،وهو يتمثَّل
فيها ابخلمر ،فعزله(.)2
 -3إِّتلف ٍ
شيء من مساكن الولة:
وهو ما يقع فيه املخالفة ،فقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -حيرص على أن تكون بيوت
فلما بلغه عن سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه :-
الولة بدون أبواب ،وبدون َّ
حجابَّ ،

حممد بن مسلمة ،وأمره إبِّحراق ذلك الباب( ،)3وكان
أنَّه قد وضع ابابا لداره؛ بعث إِّليه َّ

ابلسوق تؤذي سعدا ،فوضع
سبب ذلك قرب األسواق من داره ،وكانت األصوات مرتفعةا ُّ
ابلسوق ،وبلغ ذلك أمساع عمر عن دار س ٍ
عد ،واببه ،و َّ
أن
ابابا حيجز عنه أصوات النَّاس ُّ
حممد بن مسلمة ،وأرسله إِّىل الكوفة ،وقال :اعمد إِّىل
يسمونه قصر سعد ،فدعا َّ
الناس ُّ

حَّت قدم الكوفة ،فاشرتى حطبا
حَّت حترق اببه ،مثَّ ارجع عودك على بدئك .فخرج َّ
القصر َّ
مثَّ أتى به القصر ،فأحرق الباب(.)4
أن عمر استعمل جماشع بن مسعود على ٍ
عمل ،فبلغهَّ :
وروى ابن شبَّةَّ :
أن امرأته ِّدد

بيوهتا ،فكتب إِّليه عمر :من عبد هللا أمري املؤمنني إِّىل جماشع بن مسعود ،سلم عليك ،أما
()1

اتريخ املدينة ( ،)832/3الولية على البلدان (.)128/2

()2

اتريخ املدينة(.)834/3

()3
()4

الولية على البلدان (.)129/2
خيتصون ِّ
ابلزَيرة ،واملسامرة دون غريهم.
نواابا :أي مجاعةا من النَّاس ُّ
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أن اخلضرياء ِّ
بعد :فقد بلغينَّ :
حتدث بيوهتاِّ ،فإذا أاتك كتايب هذا فعزمت عليك أل تضعه من
يدك حَّت هتتك ستورها .قال :فأاته الكتاب والقوم عنده جلوس ،فنظر يف الكتاب ،فعرف
ٍ
بشيء يكرهه ،فأمسك الكتاب بيده مثَّ قال للقوم :اْنضوا ،فنهضوا ،وهللا
القوم :أنَّه قد أاته

حَّت أتى ابب داره ،فدخل فلقيته امرأته ،فعرفت الشََّّر
ما يدرون إِّىل ما ينهضهم ،فانطلق هبم َّ
يف وجهه ،فقالت له :مالك؟ فقال :إِّليك ِّ
عين قد أرمقتين( ،)1فذهبت املرأة ،وقال للقوم:
ادخلوا ،فدخل القوم ،فقال :فليأخذ كل رجل منكم ما يليه من هذا النَّحو ،واهتكوا ،قال:
حَّت ألقوها إِّىل األرض والكتاب يف يده ،مل يضعه بعد .ويف أثناء زَيرة عمر إِّىل
مجيعا َّ
فهتكوا ا

الستائر،
الشَّام دعاه يزيد بن أيب سفيان إِّىل الطَّعام ،فلما دخل عمر البيت وجد فيه بعض َّ
فأخذ عمر ِّ
يقطعها ،ويقول :وحيك! أتلبس احليطان ما لو ألبسته قوما من النَّاس؛ لسرتهم من
ِّ
احلر ،والربد(.)2

 -4التأديب ابلضرب:
فقد استعمله عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -حيث اشتهر عنه َحل ِّ
الد َّرة ،وضربه

هبا ،وقد ضرب بعض الولة ،بسبب حوادث اقرتفوها ،ففي أثناء زَيرة عمر إِّىل الشَّام دخل
الزائد ،فغضب عمر ،وأخذ يضرهبم ِّ
ابلد َّرة(.)3
على بعض ولته ،فوجد عندهم بعض املتاع َّ
ويف أثناء زَيرة عمر إِّىل الشَّام لقيه األمراء ،فكان أول من لقيه يزيد بن أيب سفيان ،وأاب
عبيدة ،مثَّ خالد على اخليول ،عليهم ثياب فاخرة ،ل تليق ابجملاهدين ،فنزل ،وأخذ احلجارة،

ورماهم هبا ،قال :ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم ،إِّ ََّيي تستقبلون يف هذا ِّ
الز ِّي ،وإََِّّّنا شبعتم
()1

اتريخ املدينة ( ،)818 ،817/3الولية على البلدان (.)130/2

()2
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()3
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منذ سنتني ،وابهلل ولو فعلتم هذا على رأس املئتني لستبدلت بكم غريكم ! فقالواَ :ي أمري
املؤمنني ! إِّ َّْنا لياقة وإِّن علينا ِّ
السلح ،قال :فنعم إِّذا(.)1
الرتبة من و ٍال إىل راعي غنم:
 -5خفض ُّ
وقد استعملها عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -مع أحد ولته ،وروى ابن شبَّةَّ :
أن
عمر  -رضي هللا عنه  -استعمل عياض بن غنم على الشَّام ،فبلغه أنَّه اختذ َحَّاما ،واختذ
ٍ
صوف ،فقال:
نـُ َّواابا( ،)2فكتب إِّليه يقدم عليه ،فقدم ،فحجبه ثل ااث ،مثَّ أذن له ،ودعا جببَّة
فلما جازه هنيهةا،
الراعي وثلمثئة شاة ،وقال :انعق هبا ،فنعق هبا َّ
البس هذه ،وأعطاه كنف َّ
حَّت إِّذا
حَّت أاته ،فقال :اصنع بكذا ،وكذا ،اذهب .فذهبَّ ،
قال :أقبل ،فأقبل يسعى َّ
تباعد نداهَ :ي عياض ! أقبل ،فلم يزل ِّ
علي يوم كذا،
يردده َّ
حَّت َّ
عرقه يف جبينه ،قال :أوردها َّ
حَّت مأل
وكذا ،فأوردها لذلك اليوم ،فخرج عمر رضي هللا عنه ،فقال :انزع عليها .فاستقى َّ
حَّت مضى
احلوض ،فسقاها ،مثَّ قال :انعق هباِّ ،فإذا كان يوم كذا ،فأوردها فلم يزل يعمل به َّ

شهران ،أو ثلثة ،مثَّ دعاه فقال :هيه ! اختذت نُواابا ،و َّاختذت َحَّاما أتعود ؟ قال :ل ،قال:
ارجع إِّىل عملك(.)3

وقد كانت نتيجة هذه العقوبة التأديبية أن أصبح عياض بعد ذلك من أفضل عمال عمر
رضي هللا عنه(.)4
 -6مقامسة الولة أمواَلم:
()1
()2

الفتاوى (.)157/28
فتوح البلدان ،ص ( ،)221 ،220الولية على البلدان (.)131/2

()3

شهيد احملراب ،ص (.)250

()4

الولية على البلدان (.)131/2
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وكان تطبيق هذا النِّظام أمرا احتياطيا يف زمن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -حيث

شعر عمر ِّ
بنمو األموال لدى بعض الولة ،فخشي أن يكون الولة قد اكتسبوا شيئاا من هذه
األموال بسبب وليتهم( ،)1وقد علَّق ابن تيمية على فعل عمر هذا ،فقال :وكذلك حماابة
الولة يف املعاملة من املبايعة ،واملؤاجرة ،واملضاربة ،واملساقاة ،واملزارعة ،وحنو ذلك هو من نوع
اَلدية ،وَلذا شاطر عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -من عماله من كان له فضل ،ودين،
ل يـتَّهم ٍ
صوا به ألجل الولية من حماابةٍ ،وغريها ،وكان األمر
خبيانة ،وإَِّّنا شاطرهم ملا كانوا ُخ ُّ
ُ
يقتضي ذلك ،ألنَّه كان إِّمام ٍ
ابلسويَّة( .)2وقد قام عمر  -رضي هللا عنه -
عدل ،يقسم َّ

عماله ،منهم :سعد بن أيب وقَّاص ،وأبو هريرة ،وعمرو بن العاص رضي هللا
مبشاطرة أموال َّ
عنهم.

وكان رضي هللا عنه يكتب أموال عماله؛ إِّذا ولهم ،مثَّ يقامسهم ما زاد على ذلك ،ورمبا أخذه
()3
أيضا مبشاطرة بعض أقارب الولة ألمواَلم ،إِّذا ما رأى مربرا لذلك ،فقد أخذ من أيب
منهم  ،وقد قام ا

لكن أخاك على بيت
بكرة نصف ماله ،فاعرتض أبو بكرة قائلا :إِِّّين مل ال لك عملا ! فقال عمر :و َّ

املال ،وعشور األبلة ،فهو يقرضك املال تتَّجر به(.)4

 -7التَّوبيخ الشَّفوي والكتايب:
تصرفاهتم أثناء
وقد قام عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -على معاتبة األمراء على ُّ
مر ٍ
ات ،كما عاتب عياض بن غنم ،وخالد
اجتماعهم به ،حيث إِّنَّه عاتب عمرو بن العاص َّ
()1

فتوح البلدان ،ص (.)443

()2

الولية على البلدان (.)133/2

()3

َّ
الخطاب َّ
للشرقاوي ،ص (.)287
الفاروق عمر بن

()4

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)151
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بن الوليد ،وأاب موسى األشعري ،وغريهم من األمراء( .)1و َّأما املعاتبة الكتابيَّة يف خلفة عمر؛

فهي كثرية ،منها :أنَّه كتب إِّىل أحد الولة ،وكان قدم عليه قوم فأعطى العرب ،وترك املوال:
َّأما بعد :فبحسب املرء من الش ِّ
السلم(.)2
َّر أن حيقر أخاه املسلم ،و َّ
ٍ
خمتلفة ،ومل
ومن هذا كلِّه جند :أن الولة مل يكونوا مبنأى عن احملاسبة والتَّأديب بصوٍر
الراشدي ٍ
حبق َّنوذجا رفيعا
تشهد البشريَّة مثيلا َلا يف عدَلا ،وجرأهتاُ ،مَّا جعل هذا العصر َّ
للحضارة ِّ
اإلسلميَّة بعد عصر ِّ
السلم( .)3هذا وقد
الرسالة ،على صاحبها أفضل َّ
الصلة و َّ

تصوره
كانت حريَّة النِّقاش وحبث املشاكل بني اخلليفة ،وولته مكفولةا إِّىل أقصى ما ميكن ُّ
من حريَّة النِّقاش ،ل يرهب الوال سلطان اخلليفة ،وهذا مثال على ذلك :عندما قدم عمر
تلقاه معاوية يف مو ٍ
على الشَّام َّ
فلما رأى معاوية عمر؛ نزل من على صهوة جواده،
كب عظي ٍمَّ ،

يرد عليه سلمه ،ومعاوية
السلم على أمري املؤمنني ،فمضى عمر ،ومل َّ
ومشى إِّليه؛ وقالَّ :

الرَحن بن عوفَ :ي أمري
يسرع خلف مجل عمر ،وكان معاوية مسيناا ،فلهث .فقال عبد َّ
الرجل ،فلو كلَّمته ،فالتفت إِّليه عمر ،وقالَ :ي معاوية ! أأنت صاحب
املؤمنني ! أتعبت َّ

املوكب الَّذي أرى .فقال :نعم َي أمري املؤمنني ! قال عمر :مع شدَّة احتجابك ،ووقوف ذوي
احلاجات ببابك ؟ قال معاوية :نعم َي أمري املؤمنني ! قالِّ :ملَ وحيك ؟! قال معاوية :ألنَّنا
ٍ
ببلد كثر هبا جواسيس ِّ
استخف بنا ،وهجم علينا ! و َّأما
العدوِّ ،فإن مل نتخذ العدَّة ،والعدد؛
َّ
بعد عاملك ،إِّن استوقفتين؛ وقفت،
َّ
احلجاب؛ ِّفإنَّنا َناف من البتذال ،وجرأة َّ
الرعية ،وأن ُ
وإِّن ْنيتين؛ انتهيت َي أمري املؤمنني ! قال عمر :ما سألتك عن ٍ
شيء إِّل خرجت منه ،إن

()1

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخِّ ،إبراهيم شعوط ،ص (.)123

()2
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كنت صادقا؛ ِّفإنه رأي لبيب ،وإِّن كنت كاذابا ِّفإ َّْنا خدعة أريب ،ل امرك ،ول أْناك.
وانصرف عنه(.)1
ورغم شدَّة عمر على ولته ،ودقَّته يف حماسبتهم ،وإِّقدامه على عزل َمن حتوم حوله شبهة،
أو تثور يف ِّ
حقه شكاية ذات أث ٍرِّ ،فإن رابطةا قويَّةا من ِّ
احلب ،والولء كانت تربطه بولته الَّذين

وِّرده ،وعدله،
كانوا يثقون ثقةا مطلقةا يف إِّخلص خليفتهم ،وسلمة مقاصده ،وسياستهُّ ،
ُّ
ويستبد
لقد كان عمر إِّذا غابت عنه أخبار بعض قادته يف ساحات اجلهاد يكاد يقتله القلق،
به اخلوف ،والشَّفقة عليهم ،وكان يف بعض احلروب الكربى خيرج بنفسه يتنطَّس األخبار،
ويتحسس األنباء ،علَّه يطمئن عليهم .ويف حالت أخرى كان يلتقي هبم ،فنجد أمارات
َّ
ِّ
فلما سار عمر لفتح بيت املقدس ،وانتهى إِّىل اجلابية؛ لقيه قائداه عمرو
احلب العميق بينهمَّ ،

كل و ٍ
احد منهما
بن العاص ،وشرحبيل بن حسنة ،فوافقا عمر راكبا ،فقبَّل ركبتهَّ ،
وضم عمر َّ

حمتضنهما(.)2

قصة عزل خالد بن الوليد رضي هللا عنه:
رابع اَّ :
وجد أعداء ا ِّإلسلم يف سعة خياَلم ،وشدَّة حقدهم جمالا واسعا لتصيُّد ِّ
الرواَيت الَّيت
تظهر صحابة رسول هللا يف مظه ٍر مشنيِّ ،فإذا مل جيدوا شفاء نفوسهم؛ اختلقوا ما ظنُّوه جيوز
ِّ
وتسطره كتب املؤلفني .قد
الرواة،
على عقول القارئني ،لكي يصبح أساسا اثبتا ملا يتناقله ُّ

تعرض كلٌّ من عمر بن اخلطاب ،وخالد بن الوليد  -رضي هللا عنهما  -ملفرتَيت أعداء
َّ
ِّ
اإلسلم؛ الَّذين حاولوا تشويه صفحات اترخيهما اجمليد ،ووقفوا كثريا عند أسباب عزل عمر
()1

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)146/11
اإل
ُّ

()2

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص (.)331

534

ابلرجلني العظيمني ،وأتوا برو ٍ
اَيت
خلالد بن الوليد  -رضي هللا عنهما  -وألصقوا التُّهم الباطلة َّ

ٍ
العلمي النَّزيه(.)1
أساس عند املناقشة ،ول تقوم على الربهان أمام التَّحقيق
ل تقوم على
ِّ
قصة عزل خالد بن الوليد على حقيقتها بدون ٍ
مر عزل
ِّوإليك َّ
لف ،أو تزوي ٍر للحقائق ،فقد َّ
خالد بن الوليد مبرحلتني ،وكان َلذا العزل أسباب موضوعيَّة.
األول:
 -1العزل َّ
املرة األوىل عن القيادة
عزل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -خالد بن الوليد يف َّ
املرة يف السنة الثالثة عشرة من اَلجرة غداة ِّ
تول
َّ
العامة ،وإِّمارة األمراء ابلشَّام ،وكانت هذه َّ
الص ِّديق ،وسبب هذا العزل اختلف منهج ِّ
عمر اخللفة بعد وفاة أيب بك ٍر ِّ
الص ِّديق عن
الفاروق يف التَّعامل مع األمراء ،والولةِّ ،
عماله ،وأمراء عمله أن
فالص ِّديق كان من سنَّته مع َّ

َّصرف كاملةا يف حدود النِّظام ِّ
يرتك َلم ِّ
العام َّ
للدولة ،مشروطا ذلك بتحقيق العدل
حريَّة الت ُّ

عماله،
كاملا بني اإلفراد واجلماعات ،مثَّ ل يبال أن يكون لواء العدل منشورا بيده ،أو بيد َّ
رجوع يف اجلزئيَّات
حق يستمدُّه من سلطان اخللفة يف تدبري أمر وليته دون ٍ
وولته ،فللوال ٌّ
إِّىل أمر اخلليفة .وكان أبو بكر ل يرى أن يكسر على الولة سلطاْنم يف ٍ
مال ،أو غريه ما دام
قائم ا يف رعيتهم(.)2
الص ِّديق أبن يكتب ٍ
وكان الفاروق قد أشار على ِّ
خلالد  -رضي هللا عنهم مجيعا  :-أل
يعطي شا اة ،ول بعريا إِّل أبمره ،فكتب أبو بكر إِّىل ٍ
خالد بذلك ،فكتب إِّليه خالد :إِّما أن
()3
لكن ِّ
أقر خالدا على
تدعين وعملي ،وإِّل فشأنُك ،وعملُك ،فأشار عليه بعزله  ،و َّ
الص ِّديق َّ

()1

المصدر السابق نفسه ،ص (.)332

()2

المصدر السابق نفسه.
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عمله(.)1
وملا توَّىل الفاروق اخللفة؛ كان يرى أنَّه جيب على اخلليفة أن ِّ
حيدد ألمرائه ،وولته طريقة
حَّت يكون هو الَّذي ينظر فيه،
سريهم يف حكم ولَيهتم ،وحيتِّم عليهم أن ُّ
يردوا إِّليه ما حيدث َّ
مثَّ أيمرهم أبمره ،وعليهم التَّنفيذ؛ ألنَّه يرىَّ :
أن اخلليفة مسؤول عن عمله ،وعن عمل ولته يف
فلما َّ
توىل اخللفة؛ خطب النَّاس،
الرعية مسؤوليَّةا ل يرفعها عنه أنَّه اجتهد يف اختيار الوالَّ .
َّ

فقال :إِّن هللا ابتلكم يب ،وابتلين بكم ،وأبقاين بعد صاحب ،فوهللا ل حيضرين شيء من
أمركم فيليه أحد دوين ،ول يتغيَّب ِّ
عين ،فالوا فيه عن اجلزاء ،واألمانة ،ولئن أحسن الولة؛
ألنكلن هبم( ،)2وكان يقول :أرأيتم إِّذا استعملت عليكم خري َمن
ألحسنَ َّن إِّليهم ،ولئن أساؤوا
َّ
حَّت أنظر يف عمله،
علي ؟ قالوا :نعم .قال :ل ! َّ
أعلم ،مثَّ أمرته ابلعدل ،أكنت قضيت ما َّ
أ ِّ
َعمل مبا أمرته ،أم ل ؟( ،)3فعندما توَّىل الفاروق اخللفة أراد أن يعدل بولة أيب بك ٍر  -رضي
هللا عنه  -إِّىل منهجه ،وسريته ،فرضي بعضهم ،وأىب اخرون ،وكان ُمَّن أىب عليه ذلك خالد
بن الوليد( .)4فعن مالك بن ٍ
أنسَّ :
أن عمر ملا ِّول اخللفة كتب إِّىل خالد :أل تعطي شا اة،
َّ
ول بعريا إِّل أبمري .فكتب إِّليه خالد :إِّ َّما أن تدعين وعملي ،وإِّل فشأنك بعملك .فقال

عمر :ما صدقت هللا إِّن كنت أشرت على أيب بك ٍر أبم ٍر ،فلم ِّ
أنفذه .فعزله( .)5مثَّ كان يدعوه
ُ
إِّىل العمل ،فيأىب إِّل أن خيلِّيه يفعل ما يشاء ،فيأىب عليه(.)6
()1

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص (.)332

()2

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص (.)333 ،332

()3

المصدر السابق نفسه ،ص (.)321

()4

المصدر السابق نفسه.

()5

المصدر السابق نفسه ،ص (.)346

()6

المصدر السابق نفسه ،ص (.)323
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ٍ
وحق احلاكم يف تصريف شؤون َّ
الدولة
فعزل عمر خالدا من
وجهة سياسة احلكمُّ ،
ومسؤوليَّته عنها ،وطبيعي أن يقع كل ٍ
يوم مثله يف احلياة ،ول يبدو فيه شيء غريب حيتاج إِّىل
َّ
ٌّ

بيان أسباب تتجاذهبا رواَيت ،واراء ،وميول ،وأهواء ،ونزعات ،فعمر بن اخلطَّاب خليفة
األوليَّة
ُّبوة ،له من احلقوق َّ
املسلمني يف عص ٍر كان الناس فيه نسا ل يزالون يسرتوحون روح الن َّ
أن خيتار من الولة والقادة من ينسجم معه يف سياسته ،ومذهبه يف احلكم ،ليعمل يف سلطانه
لعامل ،ول ٍ
الراجحة ،فليس ٍ
قائد أن يتأبَّد يف منصبه ،ول
ما دامت َّ
األمة غنيةا ابلكفاَيت َّ

سيَّما إِّذا اختلفت مناهج ِّ
السياسة بني احلاكم والولة ما كان هناك َمن يغين غناءه ،وجيزي
عنه ،وقد أثبت الواقع التَّارخييَّ :
أن عمر  -رضي هللا عنه  -كان موفق ا أمتَّ التَّوفيق وقد جنح
يف سياسته هذه جناحا منقطع النَّظري ،فعزلَّ ،
أقل كفايةا ُمَّن عزله،
ووىل ،فلم يكن من وله َّ
الرتبية ِّ
لألمة رصيدا مذخورا من
ومرد ذلك لروح َّ
ُّ
اإلسلميَّة الَّيت قامت على أن تضمن دائما َّ
البطولة ،والكفاية ِّ
السياسيَّة الفاضلة( .)1وقد استقبل خالد هذا العزل بدون اعرت ٍ
وظل
اضَّ ،

حَّت فتح هللا عليه قنَّسرين ،فوله أبو عبيدة
رضي هللا عنه حتت قيادة أيب عبيدة رضي هللا عنه َّ

عليها ،وكتب إِّىل أمري املؤمنني يصف له الفتح ،وبلء خالد فيه ،فقال عمر قولته املشهورة:

َّأمر خالد نفسه ،رحم هللا أاب بكر ! هو كان أعلم ِّ
ابلرجال ِّ
مين(.)2
ويعين عمر مبقولته هذهَّ :
أن خالدا فيما أتى به من أفانني الشَّجاعة ،وضروب البطولة قد

وضع نفسه يف موضعها الَّذي ألفته يف املواقع اخلطرية من ِّ
اإلقدام واملخاطرة ،و َّ
كأَّنا يعين عمر
أن استمساك أيب بكر ٍ
خبالد ،وعدم موافقته على عزله برغم ِّ
بذلكَّ :
اإلحلاح عليه إََِّّّنا كان عن

يقني يف مقدرة ٍ
خالد ،وعبقريَّته العسكريَّة ،الَّيت ل يغين غناءه فيها إِّل احاد األفذاذ من أبطال
()1

نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)84

()2

المصدر السابق نفسه.
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األمم(.)1
هذا وقد عمل خالد حتت إِّمرة أيب عبيدة حنوا من أربع سنوات ،فلم يعرف عنه :أنَّه
مراة واحد اة ،ول ينكر فضل أيب عبيدة ،ومسو أخلقه يف حتقيق وقع احلادث على
اختلف عليه َّ
ٍ
خالد ،فقد كان حلفاوته به ،وعرفانه لقدره ،وملزمته صحبته ،واألخذ مبشورته ،وإِّعظامه
ِّ
َّ
آلرائه ،وتقدميه يف الوقائع اليت حدثت بعد إمارته اجلديدة أحسن األثر يف صفاء قلبه ،صفاءا
شاهد
جعله يصنع البطولت العسكريَّة النَّادرة ،وعمله يف فتح دمشق ،وقنَّسرين ،وفحل
ُ
ٍ
السامية الَّيت قابل هبا حادث العزل ،وكان يف حاليه سيف هللا خالد بن
صدق على روحه َّ
الوليد( ،)2وحيفظ لنا التَّاريخ ما قاله أبو عبيدة يف مواساة خالد عند عزله ..:وما سلطان
انقطاع ،وإََِّّّنا حنن أخوان ،وقُـ َّوام
الدُّنيا أريد ،وما للدُّنيا أعمل ،وإِّ َّن ما ترى سيصري إِّىل زو ٍال و ٍ
الرجل أن يلي عليه أخوه يف دينه ،ودنياه ،بل يعلم الوال :أنَّه
أبمر هللا َّ
عز وجل ،وما يضري َّ
عز
يكاد يكون أدنمها إِّىل الفتنة ،وأوقعهما يف اخلطيئة ملا تعرض من اَللكة إِّل من عصم هللا َّ
وجل ،وقليل ما هم(.)3
خالد أن ِّ
وعندما طلب أبو عبيدة من ٍ
مهمة قتاليَّةا حتت إِّمرته؛ أجابه خالد قائلا:
ينفذ َّ
أن َلا  -إِّن شاء هللا تعاىل  -وما كنت أنتظر إِّل أن أتمرين ! فقال أبو عبيدة :استحييت
ِّ
ألطيعن له ،فكيف أخالفك
علي طفل صغري
َّ
منك َي أاب سليمان ! فقال خالد :وهللا لو أُمر َّ
وأنت أقدم ِّ
السابقني ،وأسرعت إبِّميانك مع
ميان ،وأسبق إِّسلما ،سبقت إبِّسلمك مع َّ
مين إِّ ا
املسارعني ،ومسَّاك رسول هللا(ﷺ) ابألمني ،فكيف أحلقك ،وأنل درجتك ،والن أُشهدك ِّأين

()1

أباطيل يجب أن تمحى من التَّاريخ ،ص (.)132

()2

عبقرية خالد للعقاد ،ص (.)156 ،155 ،154

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)41/5
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ليت إِّماراة بعدها أبدا.
قد جعلت نفسي حبسا يف سبيل هللا تعاىل ،ول أخالفك أبدا ،ول و ُ
املهمة املطلوبة
ومل يكتف خالد بذلك فحسب بل أتبع قوله ابلفعل ،وقام على الفور بتنفيذ َّ

منه(.)1
أن الوازع ِّ
وتصرفه هذاَّ :
الديين واألخلقي كان مهيمنا
ويظهر
ٍ
بوضوح من قول خالدُّ ،
تصرفات ٍ
خالد ،وأيب عبيدة رضي هللا عنهما .وقد بقي خالد حمافظا على مبدأ طاعة
على ُّ
ابلرغم من َّ
تغريت من حاك ٍم إِّىل حمكوم بسبب عزله
أن حالته الشَّخصيَّة قد َّ
اخلليفة ،والوال ُّ
عن قيادة اجليوش(.)2
املرة (األوىل) ،مل يكن عن ٍ
شك من اخلليفة ،ول عن ضغائن جاهليَّة،
إِّ َّن عزل خالد هذه َّ
الشريعة ،ول عن طع ٍن يف تقوى ،وعدل ٍ
خالد ،ولكن كان
ول عن ِّاهتامه ابنتهاك حرمات َّ
هناك منهجان لرجلني عظيمني ،وشخصيَّتني قويَّتني ،كان يرى كلٌّ منهما ضرورة تطبيق
يتنحى؛ َّ
منهجهِّ ،فإذا كان َّ
يتنحى أمري اجليوش ألمري املؤمنني من
فلبد أن َّ
لبد ألحدمها أن َّ
عناد ،ول ٍ
غري ٍ
ٍ
ضغينة(.)3
حقد ،ول
إِّ َّن من توفيق هللا للفاروق تولية أيب عبيدة  -رضي هللا عنه  -جليوش الشام ،فذلك
امليدان بعد معركة الريموك كان حيتاج إِّىل املساملة ،واستلل األحقاد ،وتضميد اجلراح،
وتقريب القلوب ،فأبو عبيدة  -رضي هللا عنه  -يسرع إِّىل املساملة إِّذا فتحت أبواهبا ،ول
يبطأى عن احلرب إِّذا وجبت عليه أسباهباِّ ،فإن كانت ابملساملة جدوى؛ فذاك وإِّل
فالستعداد للقتال على أهبته ،وقد كان أبناء األمصار الشَّاميَّة يتسامعون حبلم أيب عبيدة،
()1

المصدر السابق نفسه (.)42/5

()2

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص (.)324

()3

البمينة :قيل المراد :حنطة منسوبة ِّإلى بلد بالشام ،وقيلَّ :
الناعمة من الرملة اللينة.
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فيقبلون على التَّسليم إِّليه ،ويؤثرون خطاهبم له على غريه ،فولية أيب عبيدة سنَّة عمريَّة،
وكانت وليته للشَّام يف تلك املرحلة أصلح الولَيت َلا(.)1
 -2العزل الثاين:
ويف (قنِّسرين) جاء العزل الثاين خل ٍ
السابعة عشرة( ،)2فقد بلغ أمري
السنة َّ
الد ،وذلك يف َّ
املؤمننيَّ :
أن خالدا وعياض بن غنم أدراب يف بلد الروم ،وتوغَّل يف دروهبما ،ورجعا بغنائم
ٍ
األشعث بن ٍ
عظيمة ،و َّ
قيس الكندي،
أن رجالا من أهل الفاق قصدوا خالدا ملعروفه ،منهم
ُ

فأجازه خالد بعشرة الف ،وكان عمر ل خيفى عليه شيء يف عمله( ،)3فكتب عمر إِّىل
قائده ِّ
العام أيب عبيدة أيمره ابلتَّحقيق مع خالد يف مصدر املال الَّذي أجاز منه األشعث تلك
ِّ
اإلجازة العامرة ،وعزله عن العمل يف اجليش إِّطلقاا ،واستقدمه املدينة ،ومت استجواب خالد،

وقد متَّ استجواب خالد حبضور أيب عبيدة ،وترك بريد اخللفة َّ
يتوىل التحقيق ،وترك إِّىل موىل
أيب بكر يقوم ابلتَّنفيذ ،وانتهى األمر برباءة ٍ
خالد أن يكون َّ
مد يده إِّىل غنائم املسلمني،
ودع أهل الشَّام ،فكان أقصى ما مسحت به
فأجاز منها بعشرة الف( )4وملا علم خالد بعزلهَّ ،
نفسه من إِّظهار أسفه على هذا العزل الَّذي َّفرق بني القائد وجنوده أن قال للنَّاس :إِّن أمري
حَّت إِّذا كانت بثينةا( ،)5وعسلا؛ عزلين .فقام إِّليه رجل فقام:
املؤمنني استعملين على الشَّام َّ
حي ،فل(.)6
اصرب أيها األمري ! ِّفإ َّْنا الفتنة .فقال خالد :أما وابن اخلطَّاب ٌّ

()1
()2

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص ( ،)347الكامل في التاريخ (.)156/2
خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص (.)347

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)43/5

()5

المصدر السابق نفسه.

()6

المصدر السابق نفسه.
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وهذا لون من ِّ
أخصاء أصحاب
اإلميان القاهر الغلب ،مل يرزقه إِّل املصطفون من َّ
أي إِّ ٍ
َلام ألقى
َّ
حمم ٍد(ﷺ) ،فأيَّة َّقوةٍ روحيَّة سيطرت على أعصاب خالد يف املوقف اخلطري ؟ و ُّ
على لسان ٍ
خالد ذلك الرد اَلادأى احلكيم(.)1

سكن الناس ،وهدأت نفوسهم بعد أن مسعوا كلمة خالد يف توطيد قواعد اخللفة العمريَّة،
أن قائدهم املعزول ليس من طراز ِّ
وعرفواَّ :
الرجال الَّذين يبنون عروش عظمتهم على أشلء الفنت،
والثَّورات اَلدَّامة ،وإََِّّّنا هو من أولئك ِّ
الرجال الذين خلقوا للبناء ،والتشييدِّ ،فإن أرادهتم احلياة على هدم
ما بنوا؛ تساموا أبنفسهم أن َّ
يذَلا الغرور املفتون(.)2

ورحل خالد إِّىل املدينة ،فقدمها حَّت لقي أمري املؤمنني ،فقال عمر متمثلا:
صـ ــانِّع
صـ ــنعِّ َ
ص ـ ـنَـع َ
ت فَـلَـ ــم يَصـ ــنَ َع ُك ُ
ك َ
َ

()3

َوَم ـ ـ ــا يَص ـ ـ ــنَ ُع األقـ ـ ـ ـو ُام فَـ ـ ــاهلل يَص ـ ـ ــنَ ُع

وقال خالد لعمر :لقد شكوتُك إِّىل املسلمني ،وابهلل إِّنَّك يف أمري غري ُجم ٍ
مل َي عمر !
السهمان ،ما زاد على ِّ
الستني أل افا فلك،
فقال عمر :من أين هذا الثَّراء ؟ قال :من األنفال ،و ُّ

فقوم عمر عروضه فخرجت إِّليه عشرون أل افا ،فأدخلها بني املال .مثَّ قالَ :ي خالد ! وهللا
َّ
إِّنَّك علي لكرمي ،وإِّنَّك إِّل حلبيب ،ولن تعاتبين بعد اليوم على ٍ
شيء( .)4وكتب عمر إِّىل
َّ
َّ
سخطة ،ول ٍ
ٍ
لكن النَّاس فُتنوا به ،فخفت أن يوكلوا
األمصار :إِِّّين مل أعزل خالدا عن
خيانة ،و َّ
الصانع ،وأل يكونوا بعرض ٍ
إِّليه ،ويبتلوا به ،فأحببت أن يعلمواَّ :
فتنة(.)5
أن هللا هو َّ
()1

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،حمدي شاهين ،ص (.)149

()2

عبقرية عمر ،ص (.)158

()3

حروب ِّ
اإلسالم في الشام ،باشميل ،ص (.)566

()4

أباطيل يجب أن تمحى من التَّاريخ ،ص (.)134

()5

البداية و ِّ
النهاية (.)115/7
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 -3جممل أسباب العزل ،وبعض الفوائد:
ومن خالل سرية الفاروق ميكننا أن مجمل أسباب عزل ٍ
خالد  -رضي هللا عنه  -يف
األمور التَّالية:
لكن النَّاس فتنوا به ،فخفت أن
 َحاية التَّوحيد :ففي قول عمر  -رضي هللا عنه  :-و َّيوَكلوا إِّليه ،ويبتلَوا به ،يظهر خشية عمر من فتنة النَّاس ٍ
خبالد ،وظنِّهم َّ
أن النَّصر يسري يف
ُ
ُ
ركاب ٍ
خالد ،فيضعف اليقني َّ
أبن النَّصر من عند هللا ،سواء كان خالد على رأس اجليوش ،أم
ل ،وهذا الوازع يتَّفق مع حرص عمر على صبغ إِّدارته َّ
خباص ٍة وهي
للدولة العقائديَّة اخلالصةَّ ،
وقوهتا ،وقد يقود الفتتان ٍ
بقائد كب ٍري
حتارب أعداءها حرابا ضروسا متطاولةا ابسم العقيدةَّ ،
ابلرعية ،وأن يرى نفسه يوم ا يف مركز َّقوة ل يرتقي إِّليها
مثل خالد خالدا نفسه إِّىل الفتتان َّ

خباص ٍة :أنَّه عبقرية ٍ
فيجر ذلك عليه وعلى َّ
الدولة أمر خس ٍر ،وهو
أحدَّ ،
حرب ،ومنفق أمو ٍالُّ ،

ظل ارتباط النَّاس خبليفتهم عمر ،وإعجاهبم به ،ويف ِّ
إِّن كان احتمالا بعيدا يف ِّ
ظل انضباط
العسكري وتقواه ،فقد حيدث يوما بعد عمر ،ومع ٍ
ٍ
ِّ
قائد كخالدُ ،مَّا يستدعي التَّأصيل
خالد
َلا يف ذلك العصر ،ومع أمثال هؤلء ِّ
الرجال( ،)1واخلوف يف هذا األمر من القائد الكفء
أعظم من اخلوف من ٍ
قائد صغ ٍري مل يبل أحسن البلء ،ومل تتساير بذكره األنباء(.)2

ختوف عمر ،فقال يف عمريَّته يف
وقد أشار شاعر النِّيل حافظ إِّبراهيم  -رَحه هللا  -إِّىل ُّ

ِّ
الديوان:

وقِّ
وق صـ ـ ـ ـ ِّ
ـاحبَـنَا
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
َي
ـت
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
ل
ا
خ
ـل
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
َ
َ
ـار ُ
َ
َ
َ ُ
َ َ
()1

التاريخ ِّ
اإلسالمي (.)147/11

()2

الخالفة والخلفاء الرَّاشدون ،سالم البهنساوي ،ص (.)196
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ـال ِّخف ـ ـ ـ ِّ
ِّ ِّ
ني بِّ ـ ـ ـ ِّـه
ف َق ـ ـ ـ َ
ـت افتتَ ـ ـ ــا َن املُس ـ ـ ــلم َ
ُ
 اختلف النَّظر يف صرف املال:كان عمر يرى َّأن فرتة أتليف القلوب ،وإِّغراء ضعفاء
ٍ
العقيدة ابملال ،والعطاء قد انتهت ،وصار ِّ
حاجة إِّىل هؤلء ،وأنَّه جيب أن
اإلسلم يف غري
حَّت ِّ
الرتبية ِّ
اإلسلميَّة رسالتها يف ختريج َّناذج
تؤدي َّ
يوكل النَّاس إِّىل إِّمياْنم ،وضمائرهمَّ ،
َوفِّتـنَ ـ ـةُ ال ـ ـنـَّف ِّ
س أَعيَـ ــت َمـ ــن يُـ ـ َـد ِّاويـ َها

()1

ٍ
كاملة ملدى تغلغل ِّ
اإلميان يف القلوب ،بينما يرى خالدَّ :
أن ُمَّن معه من ذوي البأس،
ٍ
واجملاهدين يف ميدانه من مل ختلص نيَّتهم حملض ثواب هللا ،و َّ
حاجة إِّىل من
أن أمثال هؤلء يف

ِّ
أن عمر يرىَّ :
يقوي عزميتهم ،ويثري َحاستهم من هذا املال( ،)2كما َّ
أحق
أن ضعفة املهاجرين ُّ
ابملال من غريهم ،فعندما اعتذر إِّىل النَّاس ابجلابية من عزل ٍ
خالد ،قال :أمرته أن حيبس هذا
شك :أن عمر ،وخالدا جمتهدان فيما
املال على ضعفة املهاجرين ،فأعطاه ذا البأس( ،)3ول َّ

ذهبا إِّليه ،ولكن عمر أدرك أمورا مل يدركها خالد رضي هللا عنهما(.)4
 اختلف منهج عمر عن منهج ٍالعامة:
خالد يف السياسة َّ

يصر على أن يستأذن الولة منه يف ِّ
كل صغريةٍ ،وكبريةٍ ،بينما يرى خالد:
فقد كان عمر ُّ
الرجوع ٍ
أن من حقه أن يُعطى ِّ
َّ
ألحد يف امليدان اجلهادي ،وتطلق يده يف
احلريَّة كاملةا من غري ُّ
ِّ
َّصرفات إِّميانا منه َّ
أبن الشَّاهد يرى ما ل يراه الغائب(.)5
كل الت ُّ
حَّت تتوافر يف
ولعل من األسباب أيضا :إِّفساح اجملال لطلئع جديدة من القيادات َّ
َّ
()1

أباطيل يجب أن تمحى من التَّاريخ ،ص (.)134

()2

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)151

()3
()4

َّ
صحيح.
الصواب (ِّ )496/2إسناده
النسائي ( )8283خبر صحيح في سننه الكبرى ،محض َّ
ٌ
صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ،ص (.)219

()5

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ( ،)349الخالفة والخلفاء ،ص (.)198
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املثىن ،وعمرو بن العاص ،مثَّ ليدرك النَّاسَّ :
أن النَّصر
املسلمني َّناذج كثرية من أمثال خالد ،و َّ
ٍ()1
ليس رهناا ٍ
الرجل.
برجل و
احد  ،مهما كان هذا َّ
 موقف اجملتمع ِّسلمي من قرار العزل:
اإل ِّ
اإلسلمي قرار العزل ابلتَّسليم ِّ
َّ
حلق اخلليفة يف التَّولية ،والعزل ،فلم خيرج أحد
تلقى اجملتمع
ُّ
اإلقرار للخلفة ِّ
عن مقتضى النِّظام ،والطَّاعة ،و ِّ
حبقها يف التَّولية ،والعزل ،وقد رويَّ :
أن عمر

خرج يف جوف اللَّيل ،فلقي علقمة بن علثة الكليب ،وكان عمر يشبه خالدا إِّىل ٍ
حد
حَّت
شحا َّ
الرجل ،لقد أىب إِّل َّ
عجيب ،فحسبه علقمة خالدا ،فقالَ :ي خالد ! عزلك هذا َّ

لقد جئت إِّليه وابن ٍ
فأما إِّذ فعل؛ فلن نسأله شيئاا .فقال له عمر
عم ل نسأله شيئاَّ ،
حق ِّ
فنؤدي َلم َّ
حقهم،
يستدرجه ليعلم ما خيفيه :هيه! فما عندك؟ قال :هم قوم َلم علينا ٌّ
فلما أصبحوا؛ قال عمر ٍ
خلالد ،وعلقمة مشاهد َلما :ماذا قال لك علقمة
وأجرن على هللاَّ ،

منذ اللَّيلة ؟ قال خالد :وهللا ما قال شيئ ا ،قال عمر :وحتلف أيض ا ؟ فاستثار ذلك علقمة
فظل يقول :مه َي خالد ! فأجاز عمر علقمة،
وهو ُّ
يظن أنَّه ما كلم البارحة إِّل خالداَّ ،
وقضى حاجته ،وقال :ألن يكون من ورائي على مثل رأيك  -يعين :حرصه على الطَّاعة لول
ل من كذا ،وكذا(.)2
األمر وإِّن خالفه ُّ -
أحب إِّ َّ
وهذا وقد جاء اعرتاض من أيب عمرو بن حفص بن املغرية ابن ِّ
عم خالد بن الوليد
ابجلابية ،فعندما قال عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -للناس :وإِِّّين أعتذر إِّليكم من
خالد بن الوليد ،إِِّّين أمرته أن حيبس هذا املال على ضعفة املهاجرين ،فأعطاه ذا البأس ،وذا
()1

سير أعالم النبالء ( ،)382/1الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)367

()2

الفاروق عمر ،ص (.)287
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الشرف ،وذا اللسان ،فنزعته ،و َّأمرت أاب عبيدة بن اجلراح .فقال أبو عمرو بن حفص بن
املغرية :وهللا ما أعذرت َي عمر بن اخلطاب ! لقد نزعت عاملا استعمله رسول هللا(ﷺ)،
وغمدت سي افا سلَّه رسول هللا(ﷺ) ،ووضعت لواءا نصبه رسول هللا(ﷺ) ،ولقد قطعت
الرحم ،وحسدت ابن ِّ
العم ! فقال عمر بن اخلطاب :إِّنَّك قريب القرابة ،حديث ِّ
السن،
َّ

مغضب يف ابن ِّ
عمك( .)1وهكذا اتسع صدر الفاروق لبن ِّ
يذب
عم خالد بن الوليد ،وهو ُّ
عن ٍ
ظل الفاروق
خالد َّ
حَّت وصل دفاعه إِّىل دعوى اهتامه للفاروق ابحلسد ،ومع ذلك َّ
حليما(.)2

 -4وفاة خالد بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش املوت:
دخل أبو الدَّرداء على خالد يف مرض موته ،فقال له خالدَ :ي أاب الدرداء ! لئن مات
تنكرها .فقال أبو الدرداء :وأن وهللا أرى ذلك ! فقال خالد :قد وجدت
عمر؛ لرت َّ
ين أمورا ُ
عليه يف نفسي يف أموٍر ،ملا تدبَّرهتا يف مرضي هذا ،وحضرين من هللا حاضر؛ عرفتَّ :
أن عمر
َّ
كان يريد هللا ِّ
حَّت
بكل ما فعل ،كنت وجدت عليه يف نفسي حني بعث من يقامسين مالَّ ،
نعل وأخذت فرد ٍ
أخذ فرد ٍ
السابقة ،وُمَّن شهد بدرا،
نعل ،ولكنَّه فعل ذلك بغريي من أهل َّ
علي ،وكنت ُّ
أدل عليه بقرابته،
علي ،وكانت غلظته على غريي حنوا من غلظته َّ
وكان يغلظ َّ

فرأيته ل يبال قريبا ،ول لوم لئم يف غري هللا ،فذلك الَّذي ذهب ِّ
عين ما كنت أجد عليه،
علي عنده ،وما كان ذلك إِّل على النَّظر :فقد كنت يف ٍ
حرب ،ومكابدةٍ ،وكنت
وكان يكثر َّ
شاهدا ،وكان غائب ا ،فكنت أعطي على ذلك ،فخالفه ذلك يف أمري(.)3
()1

الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)366

()2

خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،ص (.)348

()3

تهذيب تاريخ دمشق (.)116/5
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وملا حضرته الوفاة ،وأدرك ذلك؛ بكى ،وقال :ما من ٍ
عمل أرجى عندي بعد ل إِّله إِّل
هللا من ٍ
ليلة شديدة اجلليد يف ِّ
علي ،وأن
سريٍَّة من املهاجرين ،بتُّها وأن مترتس و َّ
السماء ُّ
تنهل َّ
حَّت أغري على َّ
الكفار .فعليكم ابجلهاد ،لقد شهدت كذا ،وكذا زحف ا ،وما يف
الصبح َّ
أنتظر ُّ

ٍ
برمح ،وها أنذا أموت
جسدي موضع ش ٍرب إِّل وفيه ضربة
بسيف ،أو رمية بسه ٍم ،أو طعنة ٍ
على فراشي حتف أنفي كما ميوت البعري ،فل نمت أعني اجلبناء ! لقد طلبت القتل يف
مظانِّه ،فلم يـُ َقدَّر ل إِّل أن أموت على فراشي(.)1

جعلت وصيَّيت ،وتركيت،
وأوصى خالد أن يقوم عمر على وصيَّته ،وقد جاء فيها :وقد
ُ
وإِّنفاذ عهدي إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،فبكى عمر  -رضي هللا عنه  -فقال له طلحة بن عبيد
هللا :إِّنَّك وإِّ ََّيه كما قال الشاعر:
لَ أَل َفيـنَّـ ـ ـ ـ ــك بـعـ ـ ـ ـ ـ َـد المـ ـ ـ ـ ــو ِّ
ت تَـنـ ـ ـ ـ ـ ُـدبُِّين
َ
َ
َ

َوِّيف َحيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـايت َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َزَّودتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين َز ِّادي

()2

فقد حزن عليه الفاروق حزنا شديدا ،وبكته بنات ِّ
ينهاهن ،فقال:
عمه ،فقيل لعمر أن
َّ
دعهن يبكني على أيب سليمان ما مل يكن نقع ،أو لقلقة ،على مثل أيب سليمان تبكي
َّ
البواكي(.)3
وقال عنه :قد ثـَلَم يف ِّ
اإلسلم ثلمةا ل ترتق ،وليته بقي ما بقي يف احلمى حجر ،كان
َ
وهللا سدادا لنحور ِّ
العدو ،ميمون النَّقيبة( .)4وعندما دخل على الفاروق هشام بن البخرتي

يف ٍ
فلما
نس من بين خمزوم ،وكان هشام شاعرا ،فقال له عمر :أنشدين ما قلت يف خالدَّ ،

()1

ٍ
ليس ٍ
الدنيا ،فهو من ِّ
بتارك أحداً يخلد في هذه ُّ
اإلقالة في المعنى .صادق عرجون ص (.)348
بقائل :أي :ليس

()2

تاريخ َّ
الطبري ( ،)130/5القيادة العسكريَّة ص (.)589

()3

تهذيب تاريخ دمشق (.)116/5

()4

الفتوح ،ابن أعمم ( )164/1األنصار في العصر الرَّاشدي ،ص (.)216
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حب أن َّ
يذل
أنشده؛ قال لهَّ :
قصرت يف الثَّناء على أيب سليمان  -رَحه هللا  -إِّن كان ليُ ُّ
ِّ
الشرك وأهلُه ،وإِّن كان الشَّامت به ملعرتضا ملقت هللا ،مثَّ َتثَّل بقول الشَّاعر:
َهتَيَّ ـ ـ ــأ ألُخ ـ ـ ـ َـرى ِّمثـلَ َه ـ ـ ــا فَ َك ـ ـ ــأن قَ ـ ـ ـ ِّـدفَ َما

فَـ ُقــل لِّلَّـ ِّـذي يـبغِّــي ِّخـ َ ِّ
ضــى
ـلف الَّــذي َم َ
َ

ات بَـع ِّـدي ِّمبُخلِّ ِّـدي
ت َمن قَد َم َ
َول َمو ُ

ـاش بَـعـ ـ ِّـدي بِّنَـ ــافِّعِّي
ش َمـ ــن قَـ ــد َعـ ـ َ
َعـ ــي ُ

مثَّ قال :رحم هللا أاب سليمان ! ما عند هللا خري له ُمَّا كان فيه ،ولقد مات فقيدا ،وعاش
َحيدا( ،)1ولقد رأيت الدَّهر ليس ٍ
بقائل( .)2هذا وقد تويف ،ودفن حبمص ببلد الشَّام عام
 21هـ( ،)3رَحه هللا رَحةا واسعةا ،وأعلى ذكره يف املصلحني.

***

()1
()2
()3

األنصار في العصر الرَّاشدي ،ص (.)216
البداية و ِّ
النهاية (.)26/7
ِّ
المتأني.
المكيث :الرزين
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السادس فتوحات العراق واملشرق يف عهد عمر رضي هللا عنه
الفصل َّ

األول املرحلة الثَّانية من فتوحات العراق ،واملشرق
املبحث َّ
َتثِّل الفتوحات يف عهد ِّ
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -يف العراق بقيادة خالد بن الوليد
املرحلة األوىل من الفتوحات ِّ
اإلسلميَّة الَّيت انطلقت حنو املشرق ،وقد متَّ تفصيلها يف كتايب:
أبو بكر ِّ
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -شخصيَّته ،وعصره .ويف عهد عمر بن اخلطَّاب  -رضي
هللا عنه  -استكملت اخلطَّة على مراحل ،هذه إِحداها:
َّأولا :أتمري أيب عُبيد الثَّقفي على حرب العراق:
ملا مات ِّ
الص ِّديق ودفن ليلة الثلاثء الثَّاين والعشرين من شهر مجادى الخرة سنة ثلث
َّ
وحرضهم ،ورغَّبَهم يف
عشرة؛ أصبح عمر ،فندب النَّاس ،وحثَّهم على قتال أهل العراقَّ ،
الثَّواب على ذلك ،فلم يقم أحد َّ
لقوة سطوهتم ،وشدَّة
ألن النَّاس كانوا يكرهون قتال الفرس َّ

املثىن بن حارثة ،فأحسن،
قتاَلم ،مثَّ ندهبم يف اليوم الثَّاين ،والثَّالث ،فلم يقم أحد ،وتكلَّم َّ
وأخربهم مبا فتح هللا تعاىل على يدي ٍ
خالد من معظم أرض العراق ،وما َلم هناك من
الرابع؛ كان
األموال ،واألملك ،واألمتعة و َّ
الزاد ،فلم يقم أحد يف اليوم الثالثَّ ،
فلما كان اليوم َّ
ٍ
مسعود الثَّقفي ،مثَّ تتابع النَّاس يف ِّ
اإلجابة(.)1
َّأول من انتدب من املسلمني أبو عبيد بن
وكان سليط بن قيس األنصاري قد استجاب لنداء عمر بعد أيب عبيد الثقفي وقالَ :ي
أمري املؤمنني ! إََِّّّنا كان عن هؤلء الفرس إِّىل وقتنا هذا شقشقة من شقاشق الشَّيطان ،أل
()1

التكبر.
ِّإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ،ص ( ،)65الجبريَّة:
ُّ
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وإِِّّين قد وهبت نفسي هلل أن ،ومن أجابين من بين ِّ
عمي ،ومن اتَّبعين( ،)1فكان لكلم سليط
قوي يف تشجيع النَّاس ،ورفع معنوَيهتم ،وزَيدة رغبتهم يف جهاد الفرس ،وطالبوا
هذا أثر ٌّ
اخلليفة أن ِّ
أحق
يول عليهم رجلا من املهاجرين ،أو األنصار ،فقال عمر :وهللا ما أجد َلا َّ

من الَّذين ندب النَّاس بدءا ،ولول َّ
ألمرته عليكم ،ولكن أبو
أن سليطا عجول يف احلرب؛ َّ
عبيد هو األمري ،وسليط هو الوزير ،فقال النَّاس :مسعا ،وطاعةا(.)2

وجاء يف رواية :و َّأمر على اجلميع أاب عبيد ،ومل يكن صحابيا ،فقيل لعمر :هل أمرت
الصحابة ؟ فقال :إََِّّّنا أ َُؤِّمر َّأول من استجاب ،إِّنَّكم إََِّّّنا سبقتم النَّاس بنصرة
عليهم رجلا من َّ

هذا ِّ
خاصة نفسه بتقوى هللا،
فوصاه يف َّ
الدين ،وإِّ َّن هذا هو الَّذي استجاب قبلكم .مثَّ دعاهَّ ،
ومبن معه من املسلمني خريا ،وأمره أن يستشري أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،وأن يستشري ُسليط

بن قيس ِّفإنَّه رجل ابشر احلروب(.)3

وقد جاء يف وصاَي عمر  -رضي هللا عنه  -أليب عبيد الثَّقفي ما أييت :امسع من
أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،وأشركهم يف األمر ،ول ِّتهد مسرع ا ،بل اتَّئدِّ ،فإ َّْنا احلرب ل
الرجل املكيث()4؛ الَّذي يعرف الفرصة ،ول مينعين أن ِّ
أؤمر سليطا إِّل سرعته إِّىل
يصلحها إِّل َّ
السرعة إِّىل احلرب إِّل عن ٍ
ألمرته( !)5مثَّ قال :إِّنَّك
بيان ضياع ،وهللا لول سرعته َّ
احلرب ،و ُّ
ِّرؤوا على الش ِّ
َّر،
تقدم على أرض املكر ،واخلديعة ،واخليانة ،واجلربيَّة ،تقدم على قوم َّ

تفشني سرك ،فإِّ َّن
فعملوه ،وتناسوا اخلري ،فجهلوه ،فانظر كيف تكون ؟ واحرز لسانك ،ول
َّ
()1

السابق نفسه ،ص (.)65
المصدر َّ

()2

أن يستنفر :أن يطلب ِّ
اإلسراع في الخروج لقتال العدو.

()3

البداية و ِّ
النهاية (.)27/7

()4

حركة الفتح ِّ
اإلسالمي ،شكري فيصل ،ص (.)72

()5

الكامل في التَّاريخ (.)87/2
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ٍ
متحصن ل يؤتى من ٍ
صاحب ِّ
ِّ
وجه يكره ،وإِّذا مل يضبطه؛ كان
الس ِّر ما يضبطه
مبضيعة( .)1مثَّ
املثىن بن حارثة أن يتقدَّم إِّىل أن يلحقه اجليش ،وأمره أن يستنفر(َ )2من حسنت توبته من
أمر َّ
ِّ
حَّت وصل احلرية.
مسرعا َّ
املرتدين ،فسار ا
وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يتابع جبهات العراق ،والفرس ،والشَّام ،و ُّ
ميد اجليوش
ِّ
ابإلمدادات ،ويرسل َلم التَّعليمات ،واألوامر ،ويضع اخلطط للمعارك ،ويشرف بنفسه على
تنفيذها.
سار املسلمون إِّىل أرض العراق ،وهم سبعة الف ٍ
رجل ،وكتب عمر إِّىل أيب عبيدة أن
فجهز عشرة الف عليهم هاشم بن
يرسل من كان ابلعراق ُمَّن قدم مع خالد إِّىل العراقَّ ،
فلما
عتبة ،وأرسل عمر ،جرير بن عبد هللا البجلي يف أربعة الف إِّىل العراق ،فقدم الكوفةَّ ،
استقر عليه أمرهم أن
وصل النَّاس إِّىل العراق؛ وجدوا الفرس مضطربني يف ملكهم ،واخر ما َّ

ملَّكوا عليهم بوران بنت كسرى ،بعدما قتلوا الَّيت كانت قبلها أزرميدخت ،وفوضت بوران أمر

امللك عشر سنني إِّىل ٍ
رجل منهم يقال له :رستم بن فرخزاد على أن يقوم أبمر احلرب ،مثَّ
يصري امللك إِّىل ال كسرى ،فقبل ذلك ،وكان رستم هذا ِّ
منجما يعرف النُّجومِّ ،
وعلمها

يتم لك ،فقال:
جيِّ ادا ،فقيل له :ما َحلك على هذا ؟ يعنون :وأنت تعلم أن هذا األمر ل ُّ
وحب الشَّرف(.)3
الطَّمعُّ ،

()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)334/10

()2

السكون ،وكاف أخرى :كورةٌ بين الكوفة ،والبصرة.
ثم ُّ
َك ْس َكر :بالفتحَّ ،
السَّقاطية :ناحية كسكر من أرض واسط.
َّ

()3
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السقاطية بكسكر ،ومعركة ابرومسا:
اثني ا :وقعة النَّمارق ،ومعركة َّ
 -1وقعة النَّمارق 13هـ:
وقد كانت هذه املعركة عقب وصول أيب عبيد ،وتولِّيه قيادة اجليوش من العراق ،و َّ
كأَّنا
حَّت يقهروا يف نفسه إِّرادة الظَّفر ،ورغبة
أراد منها الفرس أن يُرهبوا أاب عبيد َّأول من انتدبَّ ،
النَّصرُّ ،
فأعدوا َلا القوى الدَّاخلية ،وعبَّؤوا اجلند ،ولقوا فيها املسلمني من خلفهم ،ومن بني

ودسوا يف كل رستاق
السودان أن يثوروا ابملسلمنيُّ ،
أيديهم ،ومن أمامهم ،وكتبوا إِّىل دهاقني ُّ
رجلا ليثور أبهله ،فبعثوا جاابن إِّىل الببهقباذ األسفل ،ونَـرِّسي إِّىل كسكر ،وجندا ليواقعوا
املثىن ذلكِّ َّ ،
وح ِّذر ،وخرج الدَّهاقني ،وتوالوا على اخلروج،
املثىن ..وبلغ َّ
َّ
فضم إليه مساحلهَ ،
املثىن َّ
وتعب مثَّ كان اللِّقاء يف
الرساتيق وتتابعوا على الثَّورة ،ونزل أبو عبيد ،و َّ
خبفانَّ ،
واثر أهل َّ
شديدا هزم هللا فيه أهل فارس ،وأُسر جاابن القائد ومردانشاه ،وكان
النَّمارق ..وكان قتالا ا
معا مها اللَّذين تولَّيا أمر الثَّورة(.)1
على املُ َجنَّبة ،وكان ا
حَّت تفلَّت
وكان الذي أسر جاابن مطر بن فضَّة التَّميمي ،وهو ل يعرفه ،فخدعه جاابن َّ

منه ٍ
بشيء فخلَّى عنه ،فأخذه املسلمون ،فأتوا به أاب عبيد ،وأخربوه :أنَّه قائد الفرس ،وأشاروا
عليه بقتله ،فقال :إِِّّين أخاف هللا أن أقتله ،وقد َّأمنه رجل مسلم ،واملسلمون يف التو ِّاد
والتَّناصر كاجلسد ما لزم بعضهم ،فقد لزمهم كلَّهم ،فقالوا :إِّنَّه امللك  -يعين :القائد .قال:

وإِّن كان ،ل أغدر ،فرتكه(.)2
 وهذا املوقف من أيب عبيد الثَّقفي يعترب مثالا على مساحة املسلمني ،ووفائهم ،ابلعهود()1

تاريخ َّ
الطبري (.)272/4

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
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شك :أن هذه األخلق العالية كان َلا أثر كبري يف اجتذاب
وإِّن أبرمها بعض أفرادها ،ول َّ
النَّاس إِّىل الدُّخول يف ِّ
اإلسلم ،فحينما يتسامع النَّاسَّ :
أن املسلمني أطلقوا أحد قادة الفرس؛
جملرد :أنَّه اتفق مع أحد املسلمني على الفداءِّ ،فإ َّْنم
الذين كانوا أسرع النَّاس يف عدائهم َّ
ينجذبون إِّىل أهل هذا ِّ
الدين؛ الذي أخرج هؤلء ِّ
الرجال.
الرائع حيث سلَّم ِّ
اإلمارة أليب عبيد مع أنَّه يقدم
 ول ننسى موقف املثىن بن حارثة َّمرة؛ ألن أمري املؤمنني َّأمره عليه ،فكان نعم القائد ،ونعم اجلندي ،وهذه من
العراق َّ
ألول َّ
سجاَي املث َّىن ،فقد فعل ذلك مع خالد بن الوليد من قبل ،ومل خيتلف عطاؤه ِّ
لإلسلم يف
حال القيادة واجلنديَّة ،وهكذا يكون عظماء ِّ
الرجال(.)1
الس َّقاطيَّة ب َكس َكر:
 -2معركة َّ
مثَّ ركب أبو عبيد يف ااثر َم ِّن اْنزم وقد جلؤوا إِّىل مدينة َكس َكر( ،)2وهي لبن خالة
الس َّقاطيَّة(،)3
كسرى ،وامسه نَـرسي ،فوازرهم نرسي على قتال أيب عبيد ،فلقيهم أبو عبيد يف َّ
ٍ
أطعمات كثريةا جدا( ،)4وهرب نرسي وغلب املسلمون على
فقهرهم ،وغنم منهم شيئا كثريا ،و
ٍ
بشيء أفرح منهم بشجر
عسكره ،وأرضه ،ووجدوا يف خزائنه شيئا عظيما ،ومل يكونوا
النَّرسيان ،أل َّن (نَـرسي) كان حيميه ،وميالئه عليهم ملوكهم ،فاقتسموه ،فجعلوا يطعمونه

الفلحني ،وبعثوا خبمسه إِّىل عمر ،وكتبوا إِّليه :إِّن هللا أطعمنا مطاعم كانت األكاسرة

()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)335/10

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)273 ،272/4

()3

التَّاريخ اإلسالمي (.)336/10

()4

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
السلمي ،ص (.)89
النهاية ،د .محمد صامل َّ
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حيموْنا ،وأحببنا أن تروها ،ولتذكروا إِّنعام هللا ،وإِّفضاله(.)1
الرفيعة لدى املسلمني ،حيث رفعوا من شأن
ويف هذا اخلرب إِّشارة إِّىل ٍ
نوع من األخلق َّ

حمرما عليهمَّ ،
فكأْنم هبذا
الفلحني احملرومني ،فأطعموهم من طعام ملوكهم ،الَّذي كان َّ
يقولون َلم :تعالوا إِّىل هذا ِّ
ويرد عليكم كرامتكم
الدين العظيم؛ الذي يرفع شأنكمُّ ،
ِّ
اإلنسانيَّة(.)2
وأقام أبو عبيد بكسكر ،وبعث َّقو ٍ
ات ملطاردة الفرس ،وأتديب أهل القرى اجملاورة الذين
نقضوا العهد ،ومالؤوا الفرس ،ورجحت كِّ َّفة املسلمني يف املنطقة .بعد هذا النتصار جاء
الصلح ،وقدَّم واليان منهم طعاما خاصا أليب عبيد من فاخر أطعمتهم،
بعض الولة يطلبون ُّ
فقالوا :هذه كرامة أكرمناك هبا ،وقِّ
رى لك ،قال :أأكرمتم اجلند ،وقريتموهم مثله ؟ قالوا :مل
ا
يتيسر ،وحنن فاعلون ،فقال أبو عبيد :فل حاجة لنا فيما ل يسع اجلند ،وهابوا ،وخافوا على
َّ
أنفسهم ،فقال أبو عبيد :أمل أعلمكم ِّأين لست اكلا إِّل ما يسع َمن معي ُِّمَّن أُصبتم هبم،
قالوا :مل يبق أحد إِّل وقد أُِّيتَ بشبعه من هذا يف رحاَلم وأفضل ،فلما علم؛ قبل منهم ،وأكل،
وأرسل إِّىل ٍ
قوم كانوا أيكلون معه أضيافا عليه يدعوهم إِّىل الطَّعام ،وقد أصابوا من نـُُزل
ٍ
بشيء ،فظنُّوا َّأْنم يُدعون إِّىل مثل ما كانوا يُدعون إِّليه من
فارس ،ومل يرواَّ :أْنم أتوا أاب عبيد
غليظ عيش أيب عبيد ،وكرهوا ترك ما أتوا به من ذلك ،فقالوا له :قل لألمري :إِّ َّن ل نشتهي

شيئا مع شيء أتتنا به الدَّهاقني ،فأرسل إِّليهم :إِّنَّه طعام كثري من أطعمة األعاجم ،لتنظروا
أين هو ُمَّا أتيتم به(.)3
()1

التَّاريخ اإلسالمي (.)337/10

()2

حض بعضهم بعضاً على القتال.
« تذامرت » :تذامرواَّ :

()3

« الجالجل » :جمع الجلجل ،وهو الجرس الصغير.
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مرتني ملا علم يف الثَّالثة:
رد طعام األعاجم
وهكذا أكل هذا األمري الكرمي املتواضع بعد ما َّ
َّ َّ
أْنم أطعموا مجيع اجلند مثلما أطعموه ،وأفضل ،ومع هذا مل يرض أن أيكل وحده حَّت دعا
حَّت بعد أن علمَّ :أْنم أصابوا من طعام الفرس ،وعدَّد َلم أصناف هذا
أضيافه ،وأحلَّ عليهمَّ ،
الزعامة ،وإِّ َّن
الرفيع ،والكرم من أهم عناصر َّ
الطَّعام؛ لريغبهم يف مشاركته ،وهذا لون من الكرم َّ

الصحابة  -رضي هللا عنهم  -والتَّابعون َلم
هذه املواقف ترشدن إِّىل مقدار ما بلغ إِّليه َّ
إبِّ ٍ
ِّ
احلضاري(.)1
قي األخلقي ،والتَّقدُّم
الر ِّ
حسان من ُّ
 -3معركة ابرومسا سنة  13هـ:
مثَّ التقوا ٍ
الس َّقاطية ،يقال له :ابرومسا ،وعلى ميمنة نـَرسي وميسرته ابنا
مبكان بني َكس َكر و َّ
فلما بلغ أاب عبيد ذلك؛
خاله ،بندويه ،وبريويه ،وكان رستم قد جهز اجليوش مع اجلالينوسَّ ،
أعجل نرسي ابلقتال قبل وصوَلم ،فاقتتلوا قتالا شديدا فاْنزمت الفرس ،وهرب نَـرسي ،فبعث

املثىن بن حارثة ،وسراَي أخر إِّىل متاخم تلك النَّاحية ،كنهر جور ،وحنوها ،ففتحها
أبو عبيد َّ
صلحا ،وقهرا ،وضربوا اجلزية ،واخلراج ،وغنموا األموال اجلزيلة ،وهلل احلمد ،وكسروا اجلالينوس
وفر هارابا إِّىل قومه حقريا ذليلا(.)2
الَّذي جاء لنصرة جاابن ،وغنموا جيشه ،وأموالهَّ ،

ٍ
جيوش للفرس يف مدَّةٍ وجيزةٍ ،وكان إبِّمكان الفرس أن
وهكذا متَّ القضاء على ثلثة

ِّ
يوحدوا هذه اجليوش ،وأن أيتوا املسلمني من أمامهم ،وخلفهم ،وعن ميينهم ،ومشاَلم؛ لكثرة
كل ٍ
قائد أن
لكن هللا أعمى بصائرهم ،وكانوا لشدَّة خوفهم من املسلمني َّ
عددهم ،و َّ
يتمىن ُّ

مهمة املواجهة ،وإِّضعاف املسلمني؛ ليظفر ابلنَّصر عليهم بعد ذلك ،وقد أفاد
يكفيه الخر َّ
()1

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)90

()2

تاريخ َّ
الطبري ( ،)279/4التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)241/10
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حتركهم ،وبطءُ حركة جيوش األعداء(.)1
املسلمني سرعةُ ُّ
اثلثا :وقعة جسر أيب عبيد  13هـ:
ملا رجع اجلالينوس هارابا ُمَّا لقي من املسلمني؛ تذامرت( )2الفرس بينهم ،واجتمعوا على
سمى
رستم ،فأرسل جيشا كثيفا ،عليهم ذا احلاجب هبمن جاذويه ،وأعطاه راية كسرى ،وتُ َّ
تتيمن هبا ،وكانت من جلود النُّمور ،وعرضها
(الراية العظمى) وكانت الفرس َّ
ِّد َرفش كابيان َّ
مثاين أذرع يف طول اثين عشر ذراعا ،فوصلوا إِّىل املسلمني ،وبينهم النَّهر ،وعليه جسر،
فأرسلوا :إِّ َّما أن تعربوا إِّلينا ،وإِّما أن نعرب إِّليكم ،فقال املسلمون ألمريهم أيب عبيد :مرهم
فليعربوا هم إِّلينا ،فقال :ما هم أبجرأ على املوت منَّا ،مثَّ اقتحم إِّليهم ،فاجتمعوا يف ٍ
مكان

ضيق هنالك ،فاقتتلوا قتالا شديدا مل يُعهد مثله ،واملسلمون يف حنو عشرة الف.
وقد جاءت الفرس معهم أبفيلَ ٍة كثريةٍ عليها اجللجل( )3لتذعر خيول املسلمني ،فجعلوا
كلَّما َحلوا على املسلمني َّفرت خيوَلم من الفيلة وُمَّا تسمع من اجللجل الَّيت عليها ،ول
يثبت منها إِّل القليل على قَس ٍرِّ ،وإذا َحل املسلمون عليهم ل تقدم خيوَلم على ِّ
الفيلة،
رشقتهم الفرس ابلنَّبل ،فنالوا منهم خلق ا كثريا ،وقتل املسلمون منهم مع ذلك ستَّة الف(،)4
وقد جفلت خيول املسلمني من أصوات األجراس املعلَّقة ابلفيلة ،وصار املسلمون ل

فرتجل أبو عبيد ،وترجل النَّاس معه،
يستطيعون الوصول إِّليهم ،والفيلة ِّوس خلَلمَّ ،
رجالة يقاومون سلح الفيلة،
ابلسيوف ،وفقد املسلمون خيلهم ،فأصبحوا َّ
وتصافحوا معهم ُّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)277/4

()2

عوامل َّ
النصر والهزيمة ،ص (.)55

()3
()4

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)414

عوامل َّ
النصر ،والهزيمة ،ص (.)55
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أضروا ابملسلمني وهم يدفعون خبيوَلم
الرماة الذين ُّ
والفرسان ،واملشاة من الفرس ،إِّىل جانب ُّ
حنوهم ،فل تندفع ،فكان موقفا صعبا ،أظهر املسلمون فيه من البسالة والتَّضحية ما يندر أن
تفوقهم عليهم يف ِّ
كل وسائل القتال ،وكانت
يوجد له مثيل يف التَّاريخ ،وصمدوا للفرس رغم ُّ
سلح واجهه املسلمون ،فقد كانت ُّ
الفيلة َّ
هتد صفوفهم ،فناداهم أبو عبيد أبن جيتمعوا
أشد ٍ
على الفيلة ،ويقطعوا أحزمتها ،ويقلبوا عنها أهلها ،وبدأ هو ابلفيل األبيض ،فتعلَّق حبزامه،
وقطعه ،ووقع الَّذين عليه ،وفعل املسلمون مثل ذلك ،فما تركوا فيلا إِّل حطُّوا رحله ،وقتلوا

استمرت يف اَلجوم َّ
ألْنا كانت مدربةا ،فرأى أبو عبيد أن يتخلَّص
أصحابه ،ولكن الفيلة
َّ
منها ،فسأل عن مقاتلها ،فقيل له :إِّْنا إِّذا قطعت مشافرها؛ َتوت ،فهجم على الفيل
الراية
ابلسيف ،فاتَّقاه الفيل بيده وأطاح به ،مثَّ داسه أبقدامه ،وأخذ َّ
األبيض ،ونفح خرطومه َّ
أخوه احلكم بن مسعود ،فقاتل الفيل حَّت أزاحه عن أيب عبيد ،ولكن وقع له ما وقع أليب
عبيد ،فقد أراد الفيل قتله ،فألقاه بيده ،مثَّ داسه أبقدامه ،وانتقلت راية املسلمني إِّىل الَّذين
مساهم أبو عبيد ،ومنهم أبناؤه الثَّلثة :وهب ،ومالك ،وجرب ،إِّىل أن قتلوا مجيعا فانتقلت
للمثىن بن حارثة مع اخر النَّهار ،وكان بعض املسلمني قد عربوا اجلسر منسحبني،
القيادة َّ
فلما رأى ذلك عبد هللا بن مرثد الثَّقفي؛ ابدر ،وقطع
استمر النسحاب من امليدانَّ ،
و َّ
اجلسر ،وقال :موتوا على ما مات عليه أمراؤكم ،أو تظفروا ،وحاول منع النَّاس من العبور،
املثىن ،فضربه من شدَّة غضبه من صنيعه ،وقال :ما َحلك على الذي صنعت ؟
فأتوا به إِّىل َّ

قال :ليقاتلوا ،وقد كان اجتهاده يف غري موضعه؛ َّ
ألن قطع اجلسر َّأدى إِّىل وقوع بعض
املسلمني يف النَّهر ،وغرقوا بسبب شدَّة الضَّغط من الفرس ،فكانت الفكرة املناسبة أن حيافظ
املثىن حيث أمر
املسلمون على بقيَّتهم ابلنسحاب إِّن استطاعوا ذلك ،وهذا هو ما قام به َّ
حَّت عربوا،
بعقد اجلسر ،ووقف هو ومن معه من أبطال املسلمني ،فحموا ظهور املسلمني َّ
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املثىن :أيها النَّاس ! إِّن دونكم فاعربوا على هينتكم  -يعين :على مهلكم  -ول تدهشوا
وقال َّ

املثىن ومن معه من
ِّفإ َّن لن نزايل َّ
حَّت نراكم من ذلك اجلانب ،ول تغرقوا أنفسكم ،وكان َّ
َّب هم اخر َمن عرب.
األبطال من أمثال عاصم بن عمرو ،والكلج الضِّ ِّ
وفوت عليه
وقد كان هبمن جاذويه حاول أن جيهز على بقيَّة املسلمني ولكنَّه مل يستطعَّ ،

املثىن حينما َّ
شك َّ
أن هؤلء األبطال
توىل قيادة هذا النسحاب املنظَّم ،ول َّ
هذه الفرصة َّ
الصمود أمام األعداء،
الَّذين َحوا ظهور املسلمني َّ
حَّت انسحبوا قد بذلوا جهودا جبَّاراة يف ُّ
لقد انسحب مخسة الف من املسلمني ،وخلَّفوا وراءهم أربعة الف من الشُّهداء منهم عدد

خاصة الذين رافقوا أاب عبيد من املدينة ،وقد عاد
كبري من َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم َّ -

املثىن غري ثلثة الفَّ ،أما الفرس فقد قتل
ألفان ُمَّن انسحبوا إِّىل املدينة وغريها ،ومل يبق مع َّ
السيِّأى؛ الذي كان فيه املسلمونُ ،مَّا ُّ
يدل على بسالتهم،
منهم ستة الف َّ
ابلرغم من الوضع َّ
وقوة احتماَلم(.)1
أهم ُّ
الدروس ،والعرب ،والفوائد من معركة جسر أيب عبيد:
ُّ
أ -رؤية صادقة:

السماء إبِّ ٍ
كانت دومة امرأة أيب عبيد قد رأت رؤَيَّ :
نء فيه شراب،
أن رجلا نزل من َّ
فشرب أبو عبيد وابنه جرب يف ٍ
نس من أهله ،فأخربت هبا أاب عبيد ،فقال :هذه الشَّهادة،
حَّت َّ
عد سبعةا من ثقيف من
وعهد أبو عبيد إِّىل النَّاس ،فقال :إِّن قتلت؛ فعلى النَّاس فلنَّ ،

للمثىن به حارثة(.)2
الرؤَيِّ ،فإن قتل اخرهم؛ فالقيادة َّ
أقاربه؛ الذين ذكرهتم امرأته يف ُّ
()1

الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)414

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)343/10
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ب  -غلطتان سبَّبتا اَلزمية:
 خمالفة أيب عبيد ملن معه من أركان اجليش ،ووجوهه ،لقد ْنوه عن العبور ،فلم ينته،ٍ
بشجاعة ،وإِّ ٍ
قدام ٍ
وحب للشَّهادة ،لكنَّه مل حيسب
استقل برأيه ،لقد عرب أبو عبيد اجلسر
و َّ
بشكل ٍ
ٍ
كاف(.)1
للمعركة حساهبا الكامل ،ومل يدرس أرض املعركة،
ولقد أفلت من يد أيب عبيد عنصر األمن ابحنصاره يف ٍ
مكان ضيِّ ِّق املخرج ،وكأنَّه وضع
جيشه يف مصيدةٍ دون عذ ٍر مقبول ،وأفلت من يده عنصر التَّعاون بني األسلحة املختلفة
خبروج سلح الفرسان من املعركة ،فصارت َّقواته مشا اة دون فرسان ،وكان عليهم أن يواجهوا
املثىن أخريا بعد
مشاة الفرس ،وفرساْنم ،وأفياَلم ،وفقدت املعركة كفاءة القيادةَّ ،
حَّت تولها َّ
ٍ
سبعة سبقوه ،وكما فُقد ذلك؛ فُقد أيضا عنصر احلشد بسبب ضيق املكان؛ إِّذ ل فائدة من
يتفرع
أعداد اجلند؛ إِّذا مل تسعفها طوبوغرافيَّة األرض ،كما أنَّه فقد حسن اختيار اَلدف وما َّ
عنه من اختيار األرض ،واختيار طريق الوصول إِّليه ،وطريق ضربه ،وما إِّىل ذلكَّ ،فوته على

نفسه ،بل أاتح ِّ
لعدوه أن يفرضه عليه(.)2

 والَّذي زاد غلطة أيب عبيد فداحةا غلطة زادت الغلطة األوىل أثرا ،وخسارةا ،وفاجعة ،إِّ َّْنا غلطةعبد هللا بن مرثد الثَّقفي عندما قطع اجلسر ،كي ل ير َّ
املثىن
تد أحد من املسلمني ،ولول هللا ،مث ثبات َّ
بن حارثة ،ومن معه؛ َللك املسلمون عن اخرهم(.)3

()1

الحرب َّ
النفسيَّة ،د .أحمد نوفل (.)167/2

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)346 ،345/10

()3

األنصار في العصر الرَّاشدي ،ص (.)217
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ج -قيمة القيادة امليدانيَّة:
املثىن ،وأركان قيادته الَّذين معه،
إِّ َّن معركة اجلسر أثبتت أمهيَّة القيادة امليدانيَّة املتمثِّلة يف َّ
فعندما تنزل احملن ابجليوش خيرج القادة الذين يستطيعون أن خيرجوا جبيوشهم من تلك
املثىن مع مساعديه من األبطال َحاية اجليش ِّ
احملن( ،)1فقد َّ
اخر َمن
فكان
،
سلمي
اإل
توىل
َّ
َ
عرب اجلسر ،وهذا لون رفيع من ألوان التَّضحية ،والفداء(.)2
الروح املعنويَّة جليشه:
د  -ا َّ
ملثىن يقوم برفع ُّ
ٍ
جندي من أصل عشرة الف ،وقام مبطاردته قائدان
املثىن أبربعة الف
انسحب َّ
فارسيان ،مها( :جاابن) و(مردنشاه) ِّ
حَّت
وجرمها املثىن وراءه مسافةا َّ
(السماوة)َّ ،
ابِّاه أُلَّيس َّ
السماوة؛
توغَّل ،ومل يشأ أن يبدأ َحلةا مضادة إِّل بعد مرحلة من النسحاب ،وعند بلوغه َّ
شن هجوما صاعقا ابخليالة الَّيت قادها ،بنفسه ،فأنزل هبما هزميةا عجيبةا ،ويبدوَّ :
أن هول
َّ

تصورمهاَّ :
نسان قد أبيد معظم جيشه ،ميكن أن يكون له مثل هذا العزم
املفاجأة ،وعدم ُّ
أن إِّ ا
يفل احلديد ،ومن شدَّة ذهول القطعات الفارسيَّة؛ أنزلت هبا خسائر كبرية ،حبيث َّ
َتكن
الَّذي ُّ

املثىن ،فكان َلذا النَّصر أثر كبري يف
املثىن من أسر القائدين :جاابن ،ومردنشاه ،وأعدمهما َّ
َّ
تقوية معنوَيت البقيَّة الباقية من اجليش ،ورفعت املوقعة معنوَيت َّ
سكان املنطقة ،ورفعت قيمة
املثىن يف نظر جنوده ،والقبائل اجملاورة(.)3
َّ
الصادقون يف ٍ
مأزق حرٍج؛ قيَّض هللا َلم األسباب؛ الَّيت خترجهم
هـ  -كلَّما وقع املسلمون َّ
()1
()2
()3

السابق نفسه ،ص (.)218
المصدر َّ
تاريخ َّ
الطبري (.)279/4

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)347/10
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من ذلك احلرج:
املثىن يف العراق يف ٍ
حَّت للحتفاظ ابملمالك الَّيت استوىل عليها
عدد قليل ل يكفي َّ
بقي َّ

املسلمون ،ولقد كان إبِّمكان الفرس أن يلحقوا بقيَّة اجليش ِّ
حَّت خيرجوهم من
اإلسلمي َّ
العراق ،وسيجدون ُمَّن بقي على الولء َلم من العرب من َّ
الصحراء،
يتوىل مطاردهتم يف َّ
ولكن هللا تعاىل مع هذه الفئة املؤمنة ،ومع املؤمنني يف ِّ
كل مكان ،فكلَّما وقع املسلمون
وجل
الصادقون يف مأزق حرج؛ قيَّض هللا َلم األسباب للخروج منه ،فقد قيَّض املوىل َّ -
َّ
عز َّ
 أمرا صدَّهم عن املسلمني ،حيث انقسموا إِّىل قسمني ،قسم مع رستم ،وقسم مع فريزان،وأتى اخلرب إِّىل قائد الفرس هبمن جاذويه ،فأسرع ابلعودة إِّىل املدائن ،وكان ُمَّن ينظر إِّليه يف

أمور سياستهم ،وهكذا كفى هللا املؤمنني القتال ،وأنقذهم من هذا املأزق احلرج ،وأخذوا
فرصةا كافية ِّ
وتكون لديهم جيش كبري(.)1
لتلقي اجليوش القادمة من دار اخللفةَّ ،
تقوواَّ ،
حَّت َّ
و -موقف عمر  -رضي هللا عنه  -عندما َّ
تلقى خرب اَلزمية:
املثىن بن حارثة أبخبار املعركة إِّىل اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -مع عبد هللا بن
بعث َّ
زيد األنصاري ،فقدم على عمر ،وهو على املنرب ،فقال :ما عندك َي عبد هللا بن زيد ؟! قال:
فلما انتهى إِّليه أخربه خرب النَّاس سرا( ،)2فما مسع ٍ
لرجل حضر
أاتك اخلرب َي أمري املؤمنني ! َّ
أمرا حتدَّث عنه أثبت خربا منه(.)3
الصحابة ملصاب اجليش ِّ
اإلسلمي يف هذه املعركة ،وقال:
وقد أتثَّر عمر ومن حوله من َّ
()1
()2
()3

العمليَّات التَّعرضية ِّ
الدفاعية ،نهاد عباس ،ص (.)115

تاريخ َّ
الطبري (.)287/4

السابق نفسه (.)288/4
المصدر َّ
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ٍ
حل ِّ
مين ! أن فئة ِّ
كل مسل ٍم يف ٍ
بشيء من أمره ،فأن
العدو ففظَّع
كل مسل ٍم .من لقي َّ
له َّم ُّ
ال ُ

ل؛ لكنت له فئة(.)1
له فئة ،يرحم هللا أاب عبيد ! لو كان احناز إِّ َّ

وهذا املوقف ُّ
يدل على َّ
الرَحة،
الرجل ُّ
القوي احلازم يلني ،ويواسي يف مقام َّ
أن عمر وهو َّ
والعطف(.)2
رابعا :وقعة البويب 13هـ:
اإلمدادات إِّىل جيش ِّ
قام الفاروق حبشد النَّاس ،واستنفارهم ،وبذلك أرسل ِّ
اإلسلم يف
الربيع ،وأرسل هلل بن
العراق ،فكان منهم جرير بن عبد هللا البجلي يف قومه ،وحنظلة بن َّ
السهمني،
علقمة مع طائفة َّ
الرابب ،وجمموعة من قبائل خثعم بقيادة عبد هللا بن ذي َّ
فأرسلهما أيضا إِّىل العراق ِّ
ملد جند ِّ
اإلسلم ،وجاء كلٌّ من عمر بن ربعي بن حنظلة يف

قومه ،وربعي بن عامر بن خالد إِّىل اخلليفة َّ
فأمد هبم كذلك جند العراق ،وهكذا أخذت

أراتل الدَّعم و ِّ
املثىن بن حارثة
اإلمداد تسري حنو العراق بدون
ٍ
انقطاع ،ويف الوقت ذاته أرسل َّ
الشَّيباين إِّىل من يف العراق من أمراء املسلمني يستحثُّهم ،فبعثوا إِّليه ِّ
حَّت كثر
ابإلمداد َّ

جيشه(.)3
املثىن ،بعثوا مهران اَلمذاين ٍ
وملا علم قادة الفرس ابجتماع ٍ
جبيش من
جيش كب ٍري عند َّ
َّ
املثىن بذلك؛ كتب إِّىل من يصل إِّليه من ِّ
اإلمداد أن
املثىن ،وملا علم َّ
الفرسان ملواجهة جيش َّ

املثىن يقول :إِّ َّن جاءن
يوافوه ابلبُويب ،وعلى رأس هؤلء جرير بن عبد هللا حيث كتب إِّليه َّ
()1
()2
()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

الطريق ِّإلى المدائن ،ص (َّ ،)434 ،433
َّ
الطبري (.)289/4
اإلسالمي ( ،)349/10تاريخ َّ
التَّاريخ ِّ
الطبري (.)289/4
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حَّت تقدموا عليناِّ ،
فعجلوا اللَّحاق بنا ،وموعدكم البويب ،فاجتمعوا
أمر مل نستطع معه املقام َّ

حَّت كتب له مهران :إِّ َّما أن
املثىن َّ
ابلبُويب ،وليس بينهم وبني جيش الفرس إِّل النَّهر ،فأقام َّ
املثىن :اعربوا ،فعرب مهران جبيشه ،وكان ذلك يف شهر
تعربوا إِّلينا أو أن نعرب إِّليكم ،فقال َّ

صوام،
رمضان من العام الثَّالث عشر للهجرة ،فقام َّ
املثىن خطيبا ،وقال للمسلمني :إِّنَّكم َّ
الرأي أن تُفطروا ُمثَّ تقووا ابلطَّعام على قتال ِّ
عدوكم.
و َّ
الصوم َمَرقَّة ،ومضعفة ،وإِِّّين أرى من َّ
قالوا :نعم ! فأفطروا.
كل ر ٍ
املثىن قد عبَّأ جيشه ،وسار فيهم حيثهم على القتال ،ويقول ألهل ِّ
اية :إِِّّين
وكان َّ
يسرين
يسرين اليوم لنفسي شيء إِّل وهو ُّ
ألرجو أن ل تؤتى العرب ِّمن قبلكم ،وهللا ما ُّ
املثىن يف القول ،والفعل ،وخلط النَّاس يف املكروه ،واحملبوب،
الرواة :وأنصفهم َّ
َّ
لعامتكم .قال ُّ
فلم يستطع أحد منهم أن يعيب له قولا ،ول عملا(.)1
حَّت أصبح أفراد اجليش مطيعني له عن
وهذا دليل على حسن قيادته وسعة حكمتهَّ ،
ٍ
املثىن عن استعداد جيشه؛ قال :إِِّّين ِّ
ٍ
مكرب ثلاثا فتهيؤوا ،مثَّ اَحلوا
حب،
وقناعة ،وملَّا رضي َّ
كرب َّأول تكبرية أعجلهم أهل فارس ،وعاجلوهم ،فخالطوهم مع َّأول تكبريةٍ،
فلما َّ
الرابعةَّ .
مع َّ
لعل ما حصلوا عليه يف معركة اجلسر من إِّصابة
وليس من عادة الفرس هذا الندفاع ،ولكن َّ
املسلمني َّ
الرعب منهم ،وهكذا بدأ الفرس
خفف ُمَّا وقر يف نفوسهم من هيبة املسلمني ،و ُّ
ٍ
املثىن إِّىل جانب اشرتاكه
استمروا معهم يف صر ٍاع
شديد ،و َّ
ابَلجوم وقد صمد َلم املسلمون و ُّ

حَّت إِّنَّه رأى خللا يف بعض صفوفه ،فأرسل إِّليهم رجلا ،وقال:
يف القتال يراقب جيشه بدقٍَّة َّ

السلم ويقول :ل تفضحوا املسلمني اليوم ،فقالوا :نعم ،واعتدلوا(،)2
إِّ َّن األمري يقرأ عليكم َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)290/4

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)352/10
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فلما طال القتال ،و َّ
املثىن ألنس بن هللَ :ي أنس ! إِّذا رأيتين قد َحلت على
اشتد؛ قال َّ
َّ
املثىن على مهران،
مهران؛ فاَحل معي ،وقال لبن مردي الفهر مثل ذلك ،فأجابه ،مثَّ َحل َّ
املثىن يضغط على ِّ
عدوه ،فخالطوهم ،واجتمع القلبان،
فأزاله َّ
استمر َّ
حَّت أدخله يف ميمنته ،و َّ
وارتفع الغبار ،واجملنَّبات تقتتل ل يستطيعون أن يفرغوا لنصر أمريهم ل املشركون ،ول
املسلمون ،وقال مسعود بن حارثة قائد مشاة املسلمني جلندهِّ :إِّن رأيتمون أصبنا؛ فل تدعوا
ما أنتم فيهِّ ،فإ َّن اجليش ينكشف ،مثَّ ينصرف ،الزموا مصافَّكم ،وأغنوا غناء َمن يليكم(،)1
وقواد من املسلمني ،ورأى مسعود تضعضع من معه ِّإلصابته ،وهو ضعيف
وأصيب مسعودَّ ،
قد ثقل من اجلراح ،فقالَ :ي معسكر بكر بن وائل ! ارفعوا راَيتكم؛ رفعكم هللا ! ل يهولنَّكم
املثىن مصرع أخيه ،فيخاطب النَّاس بقولهَ :ي معشر املسلمني ! ل يرعكم
مصرعي .ويدرك َّ
حَّت أصيب ،فحمله
مصرع أخيِّ ،فإ َّن مصارع خياركم هكذا ،وقاتل أنس بن هلل النَّمريي َّ
املثىن ،وَحل أخاه مسعودا ،وضمهما إِّليه ،والقتال حمتدم على طول اجلبهة ،ولكن القلب بدأ
َّ
ينبعج يف غري صاحل الفرس ،وأوجع قلب املسلمني يف قلب اجملوس ،وقد َّ
دق فيه املثىن
إِّسفينه.
حسان
وكان فيمن تقدَّم يف القلب جرير بن عبد هللا ،ومعه جبري ،وابن اَلوبر ،واملنذر بن َّ
وتكسرت
تكسرت يف يده رماح،
فيمن معهما من ضبَّة ،وقاتل قرط بن مجاح العبدي َّ
َّ
حَّت َّ
حَّت
استمر القتال َّ
أسياف ،وقُتل شهر براز من دهاقني الفرس ،وقائد فرساْنم يف املعركة ،و َّ
حَّت أسفر
املثىن عند ارتفاع الغبار َّ
أفىن املسلمون قلب املشركني ،وأوغلوا فيه( ،)2ووقف َّ
فلما راه
الغبار ،وقد فين قلب املشركني ،وقتل قائدهم مهران ،واجملنَّبات قد هز بعضها بعضاَّ ،
()1

تاريخ ال َّ
طبري (.)291/4

()2

التاريخ ِّ
اإلسالمي (.)350/10
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يردون األعاجم
املسلمون ،وقد أزال القلب ،وأفىن أهله؛ قويت جمنَّباهتم على املشركني ،وجعلوا ُّ
املثىن ،واملسلمون يف القلب يدعون َلم ابلنَّصر ،وأرسل إِّليهم من يقول
على أدابرهم ،وجعل َّ

املثىن إِّىل اجلسر،
َلم :عاداتكم يف أمثالكم ،انصروا هللا؛ ينصركمَّ ،
حَّت هزموا القوم ،فسابقهم َّ
حَّت
فسبقهم ،وقطعه ،وأخذ األعاجم ،فافرتقوا بشاطىء الفرات ،واعتورهتم خيول املسلمني َّ
الرواةَّ :
أن قتلهم بلغوا مئة
قتلوهم ،مثَّ جعلوا جثثهم أكو ااما من كثرهتاَّ ،
حَّت ذكر بعض ُّ
ألف(.)1
 -1مؤَتر حريب بعد املعركة:
املثىن واملسلمون إِّىل عشرات األلوف من اجلثث ،وقد غطَّت األرض
سكن القتال ،ونظر َّ
حيدثهمِّ ،
دماؤها ،وأشلؤها ،مثَّ جلس مع اجليش ِّ
عما فعلوا ،وكلَّما جاء
وحيدثونه ،ويسأَلم َّ
ٍ
املثىن :أخربين عنك ،فريوون له أحاديث ِّ
لقطات من املعركة ،وقد قال
تصور
رجل؛ قال له َّ
املثىن :قد قاتلت العرب ،والعجم يف اجلاهلية ،و ِّ
اإلسلم ،وهللا ملئة من العجم يف اجلاهليَّة كانوا
أشد عل َّي من ٍ
علي من ٍ
ألف من العرب ! وملئة اليوم من العرب ُّ
َّ
ألف من العجم .إِّ َّن هللا
أشد َّ

أذهب مصدوقتهم ،ووهن كيدهم ،فل يروعنَّكم زهاء ترونه  -يعين :هيئتكم  -ول سواد -
يعين :كثرهتم  -ول قسي فُ ٍج  -يعين :قد ابتت أواترها  -ول نبال طوال فإْنم إِّذا أعجلوا
عنها ،أو فقدوها كالبهائم ،أينما وجهتموها؛ َّاِّهت(.)2

املثىن خربته اجليِّدة يف حربه
وإِّ َّن هذا القول يف ذلك الوقت مناسب َتاما ،حيث عرض َّ

مع الفرس يف الوقت الَّذي دخل يف حروب العراق أعداد كبرية من املسلمني ،يشاركون يف
()1
()2

السابق نفسه (.)355/10
المصدر َّ

الطبري (َّ ،)278/4
تاريخ َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)446
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املثىن َلم بذلك بني املشاهدة يف معر ٍ
كة من املعارك ،وبني
مرة ،فجمع َّ
حرب الفرس َّ
ألول َّ
وصف ِّاربه يف ِّ
كل املعارك الَّيت خاضها معهم قبل ذلك(.)1
املثىن يف قطعه َّ
الرجعة على الفرس:
 -2ندم َّ
خط َّ
املثىن على قطعه َّ
الرجعة على الفرس ،وأخذه ابجلسر من خلفهم ،فقال:
وقد ندم َّ
خط َّ
حَّت أحرجهمِّ ،فإِّين عائد،
شرها ملسابقيت إِّ ََّيها إِّىل اجلسر ،وقطعه َّ
لقد عجزت عجزاة وقى هللا َّ

مين زلَّةا ل ينبغي إِّحراج ٍ
فل تعودوا ،ول تقتدوا يب أيُّها النَّاسِّ ،فإ َّْنا كانت ِّ
أحد إِّل من ل
املثىن يف اخر هذا الكلم وجه اخلطأ يف هذه اخلطَّة حيث قد
يقوى على امتناع( .)2فقد أابن َّ

لحظ ببصريته احلربيَّة النَّافذة َّ
أن يف منع األعداء من الفرار إِّجلاء َلم إِّىل الستماتة يف القتال
كل طاقته يف ِّ
دفاع ا عن أنفسهمِّ ،فإنَّه حينما يشعر ِّ
الدفاع عن
اإلنسان أبنَّه مقتول يبذل َّ
لكن هللا تعاىل
نفسه ،وهذا يكلِّف اجليش املقابل جهودا ضخمةا يف حماولة القضاء عليه ،و َّ
املثىن ،حيث ثبَّت املسلمني ،فكانت َّقوهتم أعلى
شر هذه اخلطَّة كما ذكر َّ
وقى املسلمني َّ
حَّت فقدوا
الرعب يف قلوب األعداءَّ ،
بكث ٍري من احتمال األعداء ،وطاقتهم ،وألقى هللا تعاىل ُّ
الطَّاقة ،واملقدرة على ِّ
الرجل
الدفاع عن النَّفس( ،)3وإِّن يف اعرتاف َّ
املثىن هبذا اخلطأ ،وهو َّ
وِّرده من ِّ
حظ النَّفس،
الَّذي بلغ يف هذه املعركة أوج النَّصر ،والشُّهرة لدليلا على َّقوة إِّميانهُّ ،
وإِّيثاره مصلحة اجلماعة ،وهكذا يكون العظماء(.)4

()1

تاريخ َّ
الطبري (.)287/4

()2

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)446

()3
()4

السابق نفسه.
المصدر َّ

تاريخ َّ
الطبري (.)291/4
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املثىن:
 -3علم النَّفس العسكري عند َّ
املثىن فقد مشلت عبقريته عمقا اخر يتَّصل ابحلرب،
إِّىل جانب ما ظهر لنا من عبقرَيت َّ
وهو علم النَّفس العسكري ،والتَّعامل مع إِّخوان اجلهاد ،وزملء ِّ
السلح ،إِّ َّن لنجد روح ا من

املثىن مبن معه ،تشري إِّىل ٍ
عاطفي حنوهم ،ويربز هذا يف أحاديثه َلم،
جانب
ٍ
احملبَّة فياضةا تربط َّ
ويف كلمهم عنه ،نرى هذا يف طوافه بفرسه الشَّموس على راَيهتم رايةا رايةاِّ ،
حيمسهم،
ويعطيهم توجيهاتهِّ ،
وحيرك مشاعرهم أبحسن ما فيهم ،ويقول َلم :وهللا ما يسرين اليوم

()1
الرواة :فلم يستطع أحد
يسرين َّ
لعامتكم ! فيجيبونه مبثل ذلك ،يقول ُّ
لنفسي شيء إِّل وهو ُّ

أن يعيب له قولا ،ول عملا(.)2
وعندما رأى صفوف العجم هتجم ،وقد علت صيحاهتم ،يدرك ما َلذا من أث ٍر يف قتال
اللتحام ،ل سيَّما وذكرى معركة جسر أيب عبيد ماثلة يف األذهان ،فقال كلمةا هادئةا تساعد
على الثَّبات ،وتدخل على النُّفوس؛ لتبطل أثر تلك اَليعات ،فقال يف ٍ
هدوء يدعو إِّىل
ُ
ِّ
اإلعجاب:
صمت وائتمروا مهسا(.)3
إِّ َّن الذي تسمعون فشل ،فالزموا ال َّ
وعندما أصيب أخوه مسعود إِّصابة قاتلةا؛ قال مقالةا تستحق أن تكتب مباء َّ
الذهب،
ٍ
وحبروف من نوٍرَ :ي معشر املسلمني ! ل يرعكم مصرع أخيِّ ،فإ َّن مصارع خياركم هكذا(،)4
يقل عن هذا قول أخيه نفسه وهو جيود ابلنَّفس مستبشرا ابلشَّهادة :ارفعوا راَيتكم رفعكم
ول ُّ
()1

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص (.)447

()2

استوفز :تهيَّأ.

()3

يستنتلَّ :
يتقدم.

()4

تاريخ الطبري (.ًً )ِّ283/5
566

ابلصلة على أخيه ،وبعض الشُّهداء؛ قال:
املثىن َّ
هللا ! ل يهولنَّكم مصرعي ! وعندما قام َّ
وهللا إِّنَّه ِّ
علي َوجدي أن شهدوا البويب ،أقدموا ،وصربوا ،ومل جيزعوا ،ومل ينكلوا ،وإِّن
ليهون َّ
كان يف الشَّهادة كفارة لتجوز ُّ
الذنوب(.)1
وكما كان املثىن حمبا جلنده ،عطوفا عليهمِّ ،
متفقدا جلميع أحواَلم ،فقد كان يف نفس
الربط) ( ،)2فعندما
الوقت حازما ،حامسا ،اخذا مبا يُطلق عليه العسكريُّون احملدثون (الضَّبط و َّ

الص ِّ
ف ،فقال املثىن :ما ابل هذا ؟ قالوا:
الصف يستوفز( ،)3ويستنتل( )4من َّ
أبصر رجلا يف َّ
ابلرمح ،وقال :ل أاب لك !
هو ُمَّن َّفر من َّ
الزحف يوم اجلسر ،وهو يريد أن يستقتل ،فقرعه ُّ

الزم موقفكِّ ،فإذا أاتك قرنك فأغنه عن صاحبك ،ول تستقتل ! قال :إِِّّين بذلك جلدير،
املثىن متعاطفا مع جيشه؛ فلقد كان الشُّعور متبادلا َتاما،
الص َّ
فاستقر ،ولزم َّ
ف( ،)5وكما كان َّ
َّ
ونرى ذلك جلي ا يف شعر املعركة الَّذي جرى على ألسنة جنودها ،فهذا األعور الش َِّّين يقول:
اج ـ ـ ـ ــت ألَع ـ ـ ـ ـ َـوَر َد ُار احل ـ ـ ـ ـ ِّـي أَح ـ ـ ـ ـ َـز َان
َه َ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــم ُل ُجمتَ ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ــع
َوقَـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ََران هب ـ ـ ـ ـ ـ ــا َو َّ

َواس ـ ـتَـب َدلَت بَـع ـ ـ َـد َعبـ ـ ِّـد ال َق ـ ــي ِّ
ـان
س َخ َّف ـ ـ َ
إذ ابلنُّخيلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـة قَـتلـ ـ ـ ـ ـ ــى ُجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد َمه ـ ـ ـ ـ ـ ـران

أزمـ ـ ـ ـ ــا َن سـ ـ ـ ـ ــار املثـ ـ ـ ـ ــىن ابخليـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـول ََلـُـ ـ ـ ــم
َ

()6

ِّ
ـف م ـ ــن ف ـ ـ ٍ
ـرس َو َج ـ ــيلن
فَـ ُقت ـ ـ َـل الزح ـ ـ ُ

َمس ـ ـ ـ ــا ملهـ ـ ـ ـ ـرا َن واجل ـ ـ ـ ـ ِّ
ـيش ال ـ ـ ـ ــذي مع ـ ـ ـ ــه

أابده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـىن َوُوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَّت َ

()1

جيالن :اسم لبالد كميرة وراء طبرستان.

()2

الطريق إلى المدائن ،ص ( ،)440وبعضها من تاريخ الطبري (.)293/4

()3

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص(.)447

()4

السابق نفسه ،ص(.)448
المصدر َّ

()5
()6

اإلسالمي ( ،)352/10تاريخ َّ
التَّاريخ ِّ
الطبري (.)292/4
التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)352/10
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مـ ـ ـ ــا أن رأينـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـريا ابلع ـ ـ ـ ـر ِّاق َمضـ ـ ـ ــى
إن املث ـ ـ ـ ـ ــىن األم ـ ـ ـ ـ ــري ِّ
َّ
الق ـ ـ ـ ـ ــرَم ل َك ـ ـ ـ ـ ـ ِّـذب
َ

مثـ ـ ـ ـ َـل املثـ ـ ـ ــىن الـ ـ ـ ــذي ِّمـ ـ ـ ــن ِّال َشـ ـ ـ ــيبان
ـرب أش ــجع م ــن لي ـ ٍ
يف احل ـ ِّ
ـث خبَُّف ــان
َُ

()1

فصاحب هذه األبيات ِّ
يفضل املثىن صراحةا على خالد بن الوليد ،وعلى أيب عبيد
الثَّقفي ،ولقد كان األعور من عبد ٍ
قيس ،فهو مل يكن من بين شيبان ،ول من بكر بن وائل
حَّت يقال :إِّنَّه متعصب لقومه(.)2
أي ٍ
إِّ َّن املثىن بن حارثة كان قائدا عميقا يف علم النَّفس العسكري ،قبل أن َّ
أستاذ
خيط ُّ
ِّ
متخص ٍ
ص حرفا يف هذا العلم بقرون(.)3
 - 4موقف لنساء اجملاهدين:
إِّ َّن من املواقف الَّيت ينبغي ِّ
اإلشارة إِّليها ما كان من نساء املسلمني ملا أرسل إِّليهم قادة
املسلمني بعض ما أصابوا من الطَّعام ،وقد أرسلوه مع أحد زعماء النَّصارى من العرب ،وهو
عمرو بن عبد املسيح بن بقيلة يف ٍ
رجال معه ،فلما رأهتم النِّساء تصاحين ،وحسبنها غاراة،

فقمن دون ِّ
الصبيان ابحلجارة ،والعمد ،فقال عمرو بن عبد املسيح :هكذا ينبغي لنساء هذا
َّروهن ابلفتح(.)4
اجليش ،وبش َّ

الرتبية ِّ
وإِّ َّن هذا املوقف ُّ
حَّت لدى
ليدل على حسن َّ
اإلسلميَّة ،وإِّبراز شخصيَّة املسلم َّ
تدربن على َحاية املوقف فيما إِّذا خل من ِّ
الرجال.
النِّساءِّ ،فإ َّْن َّن قد َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)293/4

()2

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،خالفة عمر ،ص(.)93

()3
()4

تاريخ َّ
الطبري (.)296/4

شنوا الغارة على ٍ
المراد من البيتَّ :أنهم ُّ
مهل.
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هذا وقد أطلق هذا النَّصر احلاسم يد املسلمني يف العراق فيما بني النَّهرين ،وأرسل املثىن
ويتقوون مبا يفيء هللا عليهم من الغنائم على جهاد
قواده خيضعون البلد لسلطان املسلمنيَّ ،
ِّ
عدوهم(.)1

 - 5مطاردة فلول املنهزمني:
مل يقعد إِّغراء النَّصر ابملثىن عن غايته ،فقد ندب النَّاس إِّثر املعركة وراء اجليش املنهزم،
وسأَلم أن يتَّبعوهم إِّىل ِّ
السيب ،فخرج املسلمون خلف فلول املنهزمني ،وكان من ضمنهم من
حضر معركة جسر أيب عبيد ،فأصابوا غنما كثريا ،وأغاروا حَّت بلغوا ساابط ،مث انكفؤوا
َّفسي الَّذي كان بعد
راجعني إِّىل املثىن ،وتبدو قيمة معركة البويب ل يف استصلح األثر الن ِّ

السواد كلِّ
قبل ل
من
بون
ر
حيا
ا
و
كان
فقد
،
ه
هزمية اجلسر ،بل إِّ َّن املسلمني أضحوا قادرين على َّ
ُ
جيتازون الفرات ،مثَّ حاربوا فيما بني الفرات ودجلةَّ ،أما بعد البويب؛ فقد استمكنوا من ِّ
كل

هذه املنطقة؛ الَّيت ُّ
َتتد بني الفرات ودجلة ،فمخروها ل خيافون كيدا ،ول يلقون فيها مانع ا(،)2
وكانت غزوة البويب نظري الريموك ابلشام(.)3
خامسا :عمليات األسواق:
السواد ،وأخذ املثىن جيول هنا،
استقام األمر للمسلمني بعد معركة البويب ،وانقاد َلم َّ
ِّمعات الفرس ،والعرب ،وكان من هذه
وهناك؛ َّ
وزع القواد ،وأذكى املساحل ،وأغار على ُّ

الغارات غارته على اخلنافس ،وهي سوق يتواَف إِّليها النَّاس ،وجيتمع هبا ربيعة ،ومضر

()1
()2
()3

تاريخ َّ
الطبري (.)296/4

قال أحمد كمال :أعتقد أنه نهر صرصرَّ ،
الطريق ِّإلى المدائن ،ص(.)255

القبيضِّ :
اإلسراع.
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السوق وما فيها ،وسلب اخلضراء( ،)1مثَّ سار مسرع ا حَّت
خيفروْنم ،فأغار عليها ،وانتسف ُّ
طرق دهاقني األنبار يف َّأول النَّهار من نفس اليوم ،وهو يقول:
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــبَحنا ابخلَن ـ ـ ـ ـ ـ ــافِّ ِّ
س َمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع بَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر
َ

ِّ
ـري ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل
َو َحي ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـ ـ ــن قُضـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاعةَ َغـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
دارُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واخلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل تُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردي
أ َحبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َ

بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل َمسَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ٍع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي التَّلِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل

بِِّّفتي ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـان ال ـ ـ ـ ـ ـ َـوغى ِّم ـ ـ ـ ـ ــن ُك ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـي
نَ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفنا ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقَـ ُهم َواخلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل ُرود

تُب ـ ـ ـ ـ ـ ــاري يف احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادث ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ِّجي ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ِّمـ ـ ـ ـ ــن التَّط ـ ـ ـ ـ ـو ِّ
الشـ ـ ـ ـ ـ ِّـر البَ ِّخيـ ـ ـ ـ ــل
اف َو َّ
َ

ِّ ()2

واستعان بدهاقني األنبار ،وأخذ منهم أدلء ،ورتَّب خطَّةا لكسح سوق بغداد ،وعرب
السيف ،وقتل منهم
دجلة ،وطلع على بغداد ،وسوقها مع َّأول ضوء النَّهار ،فوضع فيهم َّ
وأخذ أصحابه ما شاؤوا ،وكان أمر املثنىلهم :ل أتخذوا إِّل َّ
الذهب ،والفضَّة ،ول أتخذوا من
الرجل منكم على َحله على دابَّته( ،)3وهرب أهل األسواق ،ومأل املسلمون
املتاع إِّل ما يقدر َّ
كل ٍ
أيديهم من َّ
الذهب ،والفضَّة ،واحلُِّر من ِّ
كروا راجعني حَّت إِّذا كانوا بنهر
شيء ،مثَّ ُّ
السبلحني( ،)4وعلى حوال ٍ
مخسة وثلثني كيلو مرتا من بغداد نزل ،وقال :أيُّها الناس ! انزلوا،
َّ
للسري ،واَحَدوا هللا ،وسلوه العافية ،مث انكشفوا قبيضا( .)5ففعلوا،
وقَ ُّ
ضوا أوطاركمَّ ،
وأتهبوا َّ
مرحلة واحدةٍ
كل ذلك يف ٍ
لقد قطعوا حنوا من ستني كيلو مرتا على ظهور اخليل ختلَّلها غارةُّ ،

منذ قاموا يف اخر الليل إِّىل بغداد حَّت عادوا ،ورأى املثىنَّ :أْنم يف حاجة إِّىل اسرت ٍ
احة،
()1
()2
()3
()4
()5

المقرف :الذي دخل في الفساد ،والعيث.
االنكماشُّ :
السرعة في طلبه.
الجد في األمر ،و ُّ

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص(.)457

اإلسالمي ،شكري فيصل ،ص( ،)78تاريخ َّ
حركة الفتح ِّ
الطبري (.)299/4

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص(.)457
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مير بينهم؛ إِّذ مسع
وكذلك خيلهم ،وكان املسلمون يدركون عمق ما أوغلوا ،وبينما املثىن ُّ
مهسا ،قال قائل منهم :ما أسرع القوم يف طلبنا ،فقال املثىن :تناجوا ِّ
ابلرب والتَّقوى ،ول تتناجوا
ابإلمث والعدوان ..انظروا يف األمور ِّ
ِّ
وقدروها (احسبوها) مثَّ تكلَّموا ..إِّنَّه مل يبلغ النذير مدينتهم
الرعب بينهم وبني طلبكم ،إِّ َّن للغارات روعات تنتشر عليها يوما إِّىل
بعد ،ولو بلغهم حلال ُّ
اللَّيل ،ولو طلبكم احملامون من رأي العني ،ما أدركوكم؛ وأنتم على اجلياد الغراب (اخليل
()1

األصيلة) وهم على املقاريف

البطاء حَّت تنتهوا إِّىل عسكركم ،ومجاعتكم ،ولو أدركوكم؛

لقاتلتهم لثنتني ،التماس األجر ،ورجاء النَّصر ،فثقوا ابهلل ،وأحسنوا به الظَّ َّن ،فقد نصركم هللا
أعد منكم (أكثر عددا) وسأخربكم ِّ
يف مواطن كثرية ،وهم ُّ
عين ،وعن انكماشي( ،)2والذي
أريد بذلك :إِّ َّن خليفة رسول هللا(ﷺ) أاب بكر أوصان أن نقلل العُرجة ( ِّ
الكرة
اإلقامة) ونسرع َّ
يف الغارات ،ونسرع يف غري ذلك األوبة ( ِّ
اإلَيب) (.)3

ٍ
ٍ
حمسوب ،وختطيط
حساب
يتحرك على
هذا فهم املثىن للحروب والقتال ،فقد كان َّ
ٍ
فكل معر ٍ
مرسوم ،وإِّ ٍ
كة تضيف إِّليه درايةا ،وِّربةا ،وعلم ا ،ومعرفةا ،وهي تكشف
ميان عميقُّ ،

لنا عن عبقرية ِّ
الص ِّديق احلربيَّة النادرة الَّيت تتلمذ املثىن عليها ،وأفاد منها ،رغم أنَّه مل يلقه إِّل

أقل من القليل(.)4
َّ
الصحارى،
ابلركوب ،وأقبل هبم ،ومعهم أدلؤهم يقطعون هبم َّ
ْنض املثىن ،وأمرهم ُّ

واألْنار حَّت انتهى هبم إِّىل األنبار ،فاستقبلهم الدهاقني ِّ
ابإلكرام ،واستبشروا بسلمته ،وكان
()1

اإلسالمي ،شكري فيصل ،ص( ،)78تاريخ َّ
حركة الفتح ِّ
الطبري (.)299/4

()2

الطريق ِّإلى المدائن ،ص( ،)458تاريخ َّ
َّ
الطبري (.)300/4

()3
()4

الراشدون َّ
للنجار ،ص(.)132
الخلفاء َّ
َّ
الطريق ِّإلى المدائن ص (.)461
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وعدهم ِّ
اإلحسان إِّليهم؛ إِّذا استقام َلم من أمرهم ما حيبُّون ،وقال أحدهم:
ولِّلمثَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن ِّابلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـال َمعَرَكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َ ُ

َكتِّيـبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أَفـَز َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بَِّوقـ َعتِّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـج َع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِّ ُمو َن إِّذ َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـذروا
ُ
ُ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِّل فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـتَـ َفروا
َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـهل َْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـج َّ

ـاه َدها ِّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قبيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بَ َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِّ
ـاد ِّ
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ُن يَـنـ َف ِّط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
كس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ويف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِّ
ـار ِّ ِّ
وف التَّج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـرب
ب الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َُ
َ ُ ُ
()1

ـور تُـقتَـ َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
ااثره و ُ
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ

ووسع املثىن غارته على مشال العراق ،حَّت مشل من أقصى مشاله إِّىل أقصى جنوبه،
َّ
ارفضوا عنه ،وتبعهم
فأرسل غارته على الكباث ،وكان أهله كلُّهم من بين تغلب ،فأخلوه ،و ُّ
املسلمون يركبون ااثرهم ،وأدركوا أخرَيهتم ،وقتلوا ،وأكثروا ،وأرسل غاراة على أحياء من
تغلب ،والنَّمر ِّ
بصفني(.)2
وكان املثىن بن حارثة سيِّد هذه الغارات كلِّها بعد البُويب ،وكان على مقدَّمته حذيفة بن

حمصن الغلفاين ،وعلى جمنبَّته النُّعمان بن عوف بن النُّعمان ،ومطر الشيبانيَّان ،وقد حدث يف

إِّحدى غارات املثىن أن أدركت َّقواته جمموعةا من األعداء بتكريت خيوضون املاء ،فأصابوا ما
السب ،ومخس املال ،وجاد
شاؤوا من النَّعم ،حَّت أصاب َّ
الرجل مخس ا من النَّعم ،ومخس ا من َّ

به حَّت ينزل على النَّاس ابألنبار ،وعاد املثىن إِّىل األنبار ،فبعث فرات بن حيان ،وعتيبة بن
النَّهاس إِّىل ِّص ِّفني وأمرهم ابلغارة على أحياء العرب من تغلب ،والنَّمر ،مثَّ استخلف على

األنبار  -والَّيت َّاختذها قاعدةا ِّ
فلما اقرتبوا
متقدمةا  -عمرو بن أيب ُسلمى اَلُجيمي ،واتبعهماَّ ،
وفر أهل ِّ
من ِّ
صفني ،فعربوا الفرات إِّىل اجلزيرة،
صفني؛ افرتق املثىن عن فرات ،وعتيبةَّ ،
()1

المصدر السابق نفسه ،ص (.)467

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)300/4

572

وحتصنوا هبا ،وكانوا من قبائل النَّمر ،وتغلب متساندين ،فاتبعهم فرات ،وعتيبة حَّت رموا
َّ
ٍ
بطائفة منهم يف املاء ،فكانوا ينادوْنم (الغرق ،الغرق) وكان عتيبة ،وفرات حيضَّان الناس،

ِّ
وحيرضاْنم ،ويقولن( :تغريق بتحر ٍيق) يذكِّراْنم يوم ا من أَيم اجلاهليَّة أحرقوا فيه قوم ا من بكر
بن وائل يف ٍ
غيضة من الغياض ،مثَّ رجعوا إِّىل املثىن ،وقد أغرقوهم يف الفرات ،وبلغ خرب ذلك

كل ٍ
إِّىل عمر ابملدينة ،فقد كانت له عيون يف ِّ
جيش تكتب له ،فطلب فرات بن حيان،
وعتيبة إِّىل املدينة ،وأجرى معهما حتقيقا يف هذا ،فأخرباه َّأْنما قال ذلك على وجه :أنَّه مثل،
ومل يفعله على وجه طلب أثر اجلاهليَّة ،فاستحلفهما ،فحلفاَّ :أْنما ما أرادا بذلك إِّل املثل،

وإِّعزاز ِّ
وردمها إِّىل العراق ،فرجعا إِّليه مع َحلة سعد بن أيب
اإلسلم ،فصدَّقهما عمرَّ ،
()1
تسرب الفساد
الرعيَّة ،وحياطتها من ُّ
وقاص  ،فقد كان الفاروق حريصا على صيانة أخلق َّ

إِّليها(.)2

وشن غار ٍ
لقد
استغل املثىن النَّصر الرائع الَّذي أحرزه املسلمون يوم البويبَّ ،
ات منظمةا
َّ
على أسواق مشال العراق ،فطبَّق مبدأ مطاردة األعداء ،وقد استطاع بعد توفيق هللا ،مثَّ مبا
أعطاه هللا من صفات القائد العسكري أن ِّ
ينفذه يف َّقوةٍٍ ،
وعمق بلغ حوال أربعمئة كيلو مرتا،

أو يزيد مشالا ،خلف ما تبحبحوا به شرقا ،وجنوابا ،وغرابا على امتداد ذلك ِّ
اخلط( ،)3وقد

شكَّ :
أن هذه
طبَّق املثىن اسرتاتيجية ،وتكتيكات احلرب اخلاطفة يف عملياته تلك ،ول َّ
السلطة الفارسيَّة احلاكمة يف املدائن أكرب إِّ ٍ
هانة أمام شعبها،
العمليات قد وجهت إِّىل ُّ
ضد هجمات ٍ
وأضعفت الثِّقة يف قدرهتا على القيام ِّ
ابلدفاع َّ
قوم كان الفرس حَّت وقتها
()1
()2
()3
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ينظرون إِّليهم نظرةا ملؤها ِّ
اإلهانة ،والزدراء(.)1
سادساُّ :
رد فعل الفرس:
رد ٍ
فعل يف الدوائر احلاكمة يف
لتمر دون أن يكون َلا ُّ
مل تكن أحداث كالَّيت وقعت َّ
وهنتما
فارس ،واجتمع ساداهتم ،وقالوا لرستم ،ولفريزان :أين يذهب بكما الختلف حَّت َّ
جر هذا الوهن علينا غريكم َي معشر القواد !
أهل فارس ،وأطمعتما فيهم َّ
عدوهم ،وهللا ما َّ
لقد َّفرقتم بني أهل فارس ،وثبَّطتموهم عن ِّ
تقركما فارس
عدوهم ،إِّنَّه مل يبلغ من خطركما أن َّ

الرأي ،وأن ِّ
تعرضاها للهلكة ،ما تنظرون وهللا إِّل أن ينزل بنا وْنلك ! ما بعد
على هذا َّ
ِّ
َّ
لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا
لتجتمعان ،أو
بغداد ،وساابط ،وتكريت إِّل املدائن .وهللا
شامت ! وهللا لول َّ
لعجلنا لكم القتل الساعة ! ولئن مل تنتهوا لنهلكنَّكم،
أن يف قتلكم هلكنا َّ
مثَّ ْنلك وقد اشتفينا منكم(.)2
وبعد ذلك ذهب رستم ،وفريزان إِّىل بوران ،فقال َلا :اكتب إِّىل نساء كسرى ،وسراريه،
ونساء ال كسرى ،وسراريهم ،ففعلت ،وأخرجت َلم ذلك يف ٍ
طلبهن ،فأتوا
كتاب ،فأرسلوا يف
َّ

فسلموهن إِّىل ٍ
وْنن على ذَ َك ٍر من أبناء كسرى ،فلم يوجد
رجال
هبن مجيعا،
يعذبوْنن ،ويستدلُّ َّ
َّ
َّ
َّ
لكن إِّ
حداهن ذكرت :أنَّه مل يبق إِّل غلم يدعى :يزدجرد من ولد
َّ
عندهن منهم أحد ،و َّ
َّ
شهرَير بن كسرى ،و ُّأمه من أهل ابدورَي ،فأرسلوا إِّليها ،وأخذوها به يطلبونه منها ،وكانت

السبعة عشر
حني
مجعهن ُّ
َّ
عمه شريويه يف القصر األبيض ،وقتل ذكور ال كسرى هم وإخوته َّ

هربته ،وأخفته عند أخواله يف إِّصطخر ،وكان
حَّت ل ينافسه أحد على عرش فارس قد َّ
()1
()2

جبال تجاه البصرة.
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شريويه قد قتل فيمن قتل أخاه شهرَير بن كسرى برويز من زوجته املفضَّلة شريين ،وهو والد
يزدجرد هذا ،فضغطوا على ِّأم يزدجرد ،فدلَّتهم عليه ،فأرسلوا إِّليه ،فجاؤوا به ابعتباره َّ
الذكر
الوحيد الباقي من بين ساسان ،فملَّكوه ،وهو ابن إِّحدى وعشرين سنة ،واجتمعوا عليه،
و َّ
اطمأن مجيع الفرس لذلك ،فتباروا يف طاعته ،ومعونته ،ورأوا يف ذلك خمرجا ُما كانوا فيه(،)1
وبدأ يزدجرد الثالث يزاول سلطانه مبعونة رستم ،وفريزان ،فجدَّد املساحل ،والثُّغور الَّيت كانت

وخصص جندا ِّ
لكل مسلحة فسمى جند احلرية ،واألنبار ،وجند األبلة(.)2
لكسرىَّ ،
سابع ا :توجيهات الفاروق للمثن:
حتركات يزدجرد الثالث ،وكانت عيونه أتتيه بتفاصيلها ،فكتب هبا،
بلغت املثىن أخبار ُّ
ومبا يتوقَّع من ٍ
هجوم ٍ
مضاد ٍ
قوي إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -وصدق تقدير املثىن ،فلم يصل
السواد ،وانتقضواَّ ،
وتنكروا للمسلمني ،من كان له منهم عهد،
كتابه إِّىل عمر حَّت كفر أهل َّ
ومن مل يكن له ،وعاجلهم الفرس ،فزاحفوهم مع ثورة أهل ِّ
الذ َّمة ،فلما رأى املثىن ذلك كان
يدرك :أنَّه أحرز من التقدُّم ،والكتساح أكثر ُما تسمح َّقوته ابلحتفاظ به ،ومن شأن هذا
ف يف عسك ٍر و ٍ
أل يدوم ،فخرج يف حاميته حَّت نزل بذي قا ٍر ،وتنزل الناس ابلطَّ ِّ
احد ،وكان
عمر  -رضي هللا عنه  -أكثر حذرا ،فجاءهم كتابه :أما بعد :فاخرجوا من بني ظهراين
وتنحوا إِّىل ِّ
وتفرقوا يف املياه الَّيت تلي األعاجم على حدود أرضكم ،وأرضهم،
األعاجمَّ ،
الربَّ ،

ول تدعوا يف ربيعة أحدا ،ول مضر ،ول حلفائهم أحدا من أهل النَّجدات ،ول فارسا إِّل
اجتلبتموهِّ ،فإن جاء طائع ا ،وإِّل حشرَتوه ،اَحلوا العرب على ِّ
اجلد؛ إِّذا َّ
جد العجم ،فلتلقوا

()1
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جدَّهم ِّ
جبدكم ،وأقم منهم قريب ا على حدود أرضك ،وأرضهم حَّت أيتيك أمري(.)1
()2
ووزع املسلمني ِّ
القوات يف املياه
ونزل املثىن بذي قارَّ ،
وفرق َّ
ابجلل ،وشراف إِّىل غُضي َّ ،

من َّأول صحراء العراق إِّىل اخرها ،من غُضي إِّىل القطقطانة مساحل ينظر بعضهم إىل ٍ
بعض،
ب ،وانتظا ٍر ٍ
ويغيث بعضهم بعض ا؛ إِّن حدث شيء ،يف حا ِّلة ترقُّ ٍ
حلشد جديد ،بينما عادت

استقر أمر فارس ،وهم متهيِّبون ،مشفقون ،واملسلمون متدفِّقون يف
مساحل كسرى ،وثغوره ،و َّ
الكر ،وأمراؤه يكفكفوْنم عملا بكتاب عمر ،وانتظارا
ضراوةٍ كاألسد ينازع فريسته ،مث يعاود َّ
للمدد ،كان ذلك يف أواخر ذي القعدة 13هـ يناير 635م(.)3
بن ملوك العجم مبلوك العرب ،مثَّ كان َّأول ما عمل أن كتب إِّىل
وقال عمر :وهللا ألضر َّ
احلج ،فجاءته أوائل
احلجة مع خمرج احلجاج إِّىل ِّ
عماله على الكور ،والقبائل ،وذلك يف ذي َّ
القبائل الَّيت طرقها على َّ
مكة ،واملدينة ومن كان على طريق العراق ،وهو إِّىل املدينة أقرب،

عمن وراءهم َّأْنم جيدُّون أثرهمَّ ،أما من كان إِّىل
توافوا إِّليه ابملدينة مع رجوع ِّ
احلج ،وأخربوه َّ
العراب أقرب؛ فقد حلقوا ابملثىن ،فلم يدع عمر رئيس ا ،ول ذا رأي ،ول ذا ٍ
شرف ،ول ذا

سطوةٍ ول خطيبا ،ول شاعرا إِّل رماهم به ،فرماهم بوجوه الناس ،وغررهم(.)4

***

()1
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()3

ٍ
أميال عن المدينة ،معجم البلدان (.)398/3
صرار :موضع على ثالثة
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املبحث الثَّاين معركة القادسيَّة
ملا علم الفاروقَّ :
القوة القليلة من
أن الفرس يعدُّون العدَّة،
َّ
ويتجمعون لستئصال َّ
َّ
املسلمني ِّ
املتبقية يف العراق؛ أمر ابلتَّجنيد ِّ
اإلجباري؛ ذلكَّ :
أن احلالة تقتضي ذلك ،ولذلك
املثىن أن ينظر فيما حوله من القبائل ُمَّن يصلح للقتال ،ويقدر عليه ،فيأيت به طائعا ،أو
أمر َّ

اإلجباري؛ الذي راه عمر ،وكان َّأول من عمل به يف ِّ
غري طائ ٍع ،وهذا هو التَّجنيد ِّ
اإلسلم،
حممد فرج :صاحب كتاب (العسكرية ِّ
اإلسلميَّة) من َّ
أن التَّجنيد
وهبذا يسقط ما قاله َّ
ِّ
اإلجباري ظهر يف َّ
الدولة األمويَّة ،فها هو عمر الفاروق قد أمر به ،ونـُ ِّفذ األمر ،فما وصل

للمثىن إِّل وبدأ بتنفيذ ما فيه على الفور ،وطبق اخلطَّة الَّيت رمسها له يف
كتاب أمري املؤمنني َّ
عماله أل يدعوا أحدا له سلح ،أو فرس ،أو جندة ،أو رأي إِّل
حتركاته ،وأرسل الفاروق إِّىل َّ
ُّ

أرسلوه إِّليه ،أيمرهم ابلتَّجنيد ِّ
اإلجباري ،ويطلب منهم أن يرسلوا اجملنَّدين اجلدد إِّليه؛ لريسلهم

تغري موقف
تغري املوقف يف بالد فارس مع جميء يزدجرد للحكم فقد َّ
إِّىل العراق( ،)1لقد َّ
الفرس كالتَّايل:
داخلي َتثَّل يف تنصيب يزدجرد ،واجتماعهم عليه ،واطمأنَّت فارس،
 استقرارٌّ
الرؤساء يف طاعته ،ومعونته.
واستوثقوا ،وتبارى ُّ
كل ما استطاع الفرس أن جينِّدوه ،وتوزيع الفرق يف ِّ
كل أحناء األراضي
ِّ -نيد عامٌّ مشل َّ

الَّيت فتحها املسلمون.

بذمتهم،
السكان ،وأتليبهم على املسلمنيَّ ،
حَّت نقضوا عهدهم ،وكفروا َّ
 وأخريا إِّاثرة ُّ()1
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واثورا هبم(.)1
وتغري موقف املسلمني ،وأصبح كالتَّال:
َّ
القواد الخرين على حاميتهم من األرض الَّيت فتحوها من
 النسحاب :خروج َّاملثىن ،و َّ
بني ظهراين العجم.
َّفرق يف املياه الَّيت تلي األعاجم على حدود األرض العربيَّة ،واألرض
 َّالرتاجع :والت ُّ
فَّ ،
فشكلوا يف العراق مساحل ينظر
املثىن يف ذي قار ،ونزل النَّاس الطَّ َّ
الفارسيَّة ،وقد نزل َّ

بعضهم إِّىل ٍ
بعض ،ويغيث بعضهم بعضا عند احلاجة.

اإلجباري عند الفرس ابلتَّجنيد ِّ
 مقابلة التَّجنيد ِّاإلجباري لدى املسلمني(.)2
أولا :أتمري سعد بن أيب وقاص على العراق:
وهذه املرحلة الثَّالثة يف فتوحات العراق تبدأ بتأمري سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه
الرابعة عشرة وعمر  -رضي
السنة َّ
 على اجلهاد يف العراق سنة 14هـ ،فقد استهلَّت هذه َّوحيرضهم على جهاد الفرس ،وركب  -رضي هللا عنه َّ -أول ٍ
حيث النَّاسِّ ،
يوم من
هللا عنه ُّ -
السنة يف اجليوش من املدينة ،فنزل على ٍ
ماء يقال لهِّ :صَرار( ،)3فعسكر به
َّ
احملرم يف هذه َّ

علي بن أيب طالب ،واستصحب معه
عازما على غزو العراق بنفسه ،واستخلف على املدينة َّ
عثمان بن َّ
الصحابة فيما عزم عليه،
الصحابة ،مثَّ عقد جملس ا لستشارة َّ
عفان ،وسادات َّ
()1
()2
()3

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)362/10

تاريخ َّ
الطبري (.)307 ،306/4
التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)364/10
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علي ،فقدم من املدينة ،مثَّ استشارهم ،فكلُّهم وافقوه
الصلة جامعة ،وقد أرسل إِّىل ٍ
ونوديَّ :
على َّ
سرت أن
الذهاب إِّىل العراق إِّل عبد الرَحن بن عوفِّ ،فإنَّه قال له :إِّين أخشى إِّن ُك َ

يضعف املسلمون يف سائر أقطار األرض ،وإِِّّين أرى أن تبعث رجلا ،وترجع أنت إِّىل املدينة،

َّاس عند ذلك رأي ابن عوف .فقال عمر :فمن ترى أن نبعث إِّىل
عمر والن ُ
فاستصوب ُ
الزهري،
العراق؟ فقال :قد وجدته .قال :ومن هو ؟ قال :األسد يف براثنه ،سعد بن مالك ُّ
فاستجاد قوله ،وأرسل إِّىل ٍ
فأمره على العراق(.)1
سعدَّ ،
 - 1وصيَّة من عمر ٍ
لسعد رضي هللا عنهما:
ملا قدم سعد إِّىل املدينة َّأمره عمر  -رضي هللا عنهما  -على حرب العراق ،وقال لهَ :ي
َّ
سعد بين ُوَهيب ! ل يغرنَّك من هللا أن قيل :خال رسول هللا(ﷺ) ،وصاحب رسول
ِّ
السيِّأى ابحلسن،
وج َّل  -ل ميحو َّ
ابلسيِّأى ،ولكنَّه ميحو َّ
السيِّأى َّ
هللا(ﷺ) ،فإ َّن هللا َ -عَّزَ ،
ِّفإ َّن هللا تعاىل ليس بينه وبني ٍ
أحد نسب إِّل طاعته ،فالنَّاس شريفهم ،ووضيعهم يف ذات هللا
سواء ،هللا رُّهبم ،وهم عباده يتفاضلون ابلعافية ،ويدركون ما عنده ابلطَّاعة ،فانظر األمر الَّذي
َّب(ﷺ) عليه منذ بُعث إِّىل أن فارقنا؛ فالزمه؛ ِّفإنَّه األمر .هذه عظيت إِّ ََّيك إِّن تركتها،
رأيت الن َّ
ورغبت عنها؛ حبط عملك ،وكنت من اخلاسرين(.)2

خليفة ر ٍ
ٍ
اشد عظي ٍم ،فقد أدرك عمر  -رضي هللا عنه  -جانب
وإِّ َّْنا ملوعظة بليغة من
الضَّعف؛ الذي ميكن أن يؤتى سعد من قبله ،وهو أن يُدل بقرابته من النَّب(ﷺ) ،فيحمله
ذلك على ٍ
اإلسلمي ِّ
شيء من الرتفُّع على املسلمني ،ابملبدأ ِّ
العام؛ الذي يعترب مقياسا لكرامة
()1
()2

المصدر السابق نفسه (.)365/10

يصب في صدر قناة من َّ
الشمال ،وفيه مطار المدينة اليوم.
األعوص :على طريق العراق ،وهو و ٍاد
ُّ
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املسلم يف هذه احلياة ،حيث قال :هللا رُّهبم ،وهم عباده ،يتفاضلون ابلعافية؛ ويدركون ما عنده
ابلطَّاعة .فقوله :يتفاضلون ابلعافية :يعينِّ :
ابلشفاء من أمراض النُّفوس ،فكأنَّه يقول:
يتفاضلون ابلبعد عن املعاصي ،و ِّ
اإلقبال على طاعة هللا تعاىل .وهذه هي التَّقوى الَّيت جعلها
اَّللِّ أَتـ َقا ُكم﴾ ،وهو ميزان عادل رحيم
هللا سبحانه ميزانا للكرامة بقوله﴿ :إِّ َّن أَكَرَم ُكم ِّعن َد َّ
السعادة األخروية ،مثَّ َّ
إبِّمكان ِّ
ذكره
كل مسل ٍم بلوغه إِّذا َج َّد يف طلب رضوان هللا تعاىل ،و َّ
عمر يف اخر املوعظة بلزوم األمر الَّذي كان عليه رسول هللا(ﷺ) ،وهذا يشمل اللتزام ِّ
ابلدين

كلِّه ،وتطبيقه على النَّاس(.)1
 - 2وصية أخرى:

مرةا
مثَّ إِّ َّن أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -أوصى سعد بن أيب وقَّاص َّ
أخرى ملا أراد أن يبعثه بقوله :إِِّّين قد َولَّيتك حرب العراق ،فاحفظ وصيَّيتِّ ،فإنَّك تقدم على
َّ
أم ٍر ٍ
احلقِّ ،
فعود نفسك ،ومن معك اخلري ،واستفتح به ،واعلم:
شديد كر ٍيه ل خيلص منه إِّل ُّ
أن ِّ
َّ
الصربَّ ،
لكل عادةٍ عتادا ،فعتاد اخلري َّ
فالصرب على ما أصابك ،أو نبكِّ ،تمع لك خشيةُ
هللا ،واعلمَّ :
أن خشية هللا ِّتمع يف أمرين :يف طاعته ،واجتناب معصيته ،وإََِّّّنا أطاعه من

وحب الخرة ،وعصاه من عصاه ِّ
أطاعه ببغض الدُّنياِّ ،
حبب الدُّنيا ،وبغض الخرة ،وللقلوب
حقائق ينشئها هللا إِّنشاء ،منها ا ِّ
وذامه
فأما العلنية؛ فأن يكون حامدهُّ ،
لسُّر ،ومنها العلنيةَّ ،
ا
احلق سواء ،و َّأما ِّ
يف ِّ
السُّر فيعرف بظهور احلكمة من قلبه على لسانه ،ومبحبَّة النَّاس ،فل
ا
أحب عبدا حبَّبه ،وإِّذا أبغض
تزهد يف التحبُّبِّ ،فإ َّن النَّبيِّني قد سألوا حمبَّتهم ،وإِّ َّن هللا إِّذا َّ
عبدا بغَّضه ،فاعترب منزلتك عند هللا تعاىل مبنزلتك عند النَّاسُ ،مَّن يشرع معك يف أمرك(.)2
()1

تاريخ الطبري (.)308/4

()2

زرود :رمال بين المعلبية والخزيمية بطريق الحاج من العراق.
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ويف هذا الن ِ
َّص عربٌ انفعةٌ ،منها:
 إِّ َّن لزوم ِّاحلق خيلِّص املسلم من الشَّدائد ،وذلك َّ
احلق كان مع هللا تعاىل،
أن من لزم َّ

جل ،وعل  -بنصره ،وأتييده ،وإِّ َّن هذا الشُّعور
ومن كان مع هللا تعاىل؛ كان هللا معه َّ -
ٍ
دفعات قويَّةا حنو مضاعفة العمل ،ومواجهة ِّ
الصعاب ،واملازق ،إِّضافةا إِّىل
ليعطي املسلم

احلق قولا وعملا ،خبلف من حاد عن طريق ِّ
الطُّمأنينة النَّفسيَّة الَّيت يتمتَّع هبا من لزوم ِّ
احلق،
ِّفإنَّه يشعر ابلقلق ،واللم ِّ
املتعددة؛ الَّيت منها أتنيب الضَّمري ،واخلوف من حماسبة النَّاس،
والدُّخول يف جماهيل املستقبل؛ الَّيت ترتتَّب على الحنراف.
الصرب ،وذلك َّ
 وذكر عمر  -رضي هللا عنه َّ -أن طريق اخلري ليس
أن عدَّة اخلري َّ

مفروشا ابخلمائل ،بل هو طريق ٌّ
شاق شائك ،يتطلَّب عبوره جهادا طويلا ،فل َّ
بد لسالكه
ابلصرب ،وإِّل انقطع يف أثناء الطَّريق.
من العتداد َّ
 وذكرَّ :أن خشية هللا تعاىل تكون يف طاعته ،واجتناب معصيته ،مثَّ َّبني الدَّافع األكرب

وحب الخرة ،و َّ
الدافع األكرب الَّذي يدفع إِّىل
الذي يدفع إىل طاعته ،أل وهو :بغض الدُّنياُّ ،
حب الدُّنيا ،وبغض الخرة.
معصيته هو ُّ
أن للقلوب حقائق ،منها :العلنية ،ومثَّل َلا ابملعاملة مع النَّاس ِّ
 مثَّ ذكرَّ :ابحلق يف
الرضا ،وأل حيمل ِّ
حال الغضب ،و ِّ
اإلنسان ثناء النَّاس عليه على مداراهتم يف النُّكول عن
ذمهم إِّ ََّيه على ظلمهم ،وجمانبة ِّ
تطبيق ِّ
احلق معهم.
احلق ،ول حيمله ُّ
 وذكر من حقائق القلوب ِّالسَّر ،وجعل علمته ظهور احلكمة من قلب املسلم على
لسانه ،وأن يكون حمبوابا بني إِّخوانه املسلمنيِّ ،فإ َّن حمبة هللا تعاىل لعبده مرتتبة على حمبَّة
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أحب عبدا حبَّبه لعباده(ِّ .)1فإذا كان سعد بن أيب وقَّ ٍ
املسلمني له؛ َّ
اص
ألن هللا تعاىل إِّذا َّ
ٍ
حباجة إِّىل هذه الوصيَّة؛ فكيف بنا ،وأمثالنا ،وحنن ينقصنا الكثري من فهم
املشهود له ابجلنَّة

ِّ
اإلسلم ،وتطبيقه(.)2

 - 3خطبة لعمر رضي هللا عنه:
وسار سعد إِّىل العراق ومعه أربعة الف ٍ
جماهد ،وقيل :يف ستة ٍ
الف ،وشيَّعهم عمر من

صرار إِّىل األعوص( ،)3مثَّ قام يف النَّاس خطيبا ،فقال :إِّ َّن هللا تعاىل إََِّّّنا ضرب لكم األمثال،

حَّت حيييها هللاَ ،من
وصرف لكم القول؛ ليحيي به القلوبِّ ،فإ َّن القلوب ميِّتة يف صدورها َّ
َّ
علم شيئا؛ فلينتفع به ،وإِّ َّن للعدل أمار ٍ
السخاء ،واَلني،
ات وتباشريَّ ،
فأما األمارات؛ فاحلياء ،و َّ

لكل ٍ
ويسر ِّ
فالرَحة ،وقد جعل هللا ِّ
ابب مفتاحا ،فباب
واللِّني ،و َّأما التَّباشري؛ َّ
لكل أم ٍر اباباَّ ،
الزهد ،والعتبار ذكر املوت ُّ
بتذكر األموات ،والستعداد له بتقدمي
العدل العتبار ،ومفتاحه ُّ
كل ٍ
كل ٍ
حق ،وأتدية ِّ
الزهد أخذ ِّ
احلق إِّىل ِّ
احلق من ِّ
حق ،ول
أحد له ٌّ
أحد قبله ٌّ
األعمال ،و ُّ

تصانع يف ذلك أحدا ،واكتف مبا يكفيك من الكفافِّ ،فإ َّن من مل يكفه الكفاف مل يغنه
شيء ،إِِّّين بينكم وبني هللا ،وليس بيين وبينه أحد ،وإِّ َّن هللا قد ألزمين دفع الدُّعاء عنه ،فأْنوا
احلق غري متعت ٍع(.)4
شكاتكم إِّلينا ،فمن مل يستطع؛ ِّفإىل َمن يبلغناها؛ تأخذ له َّ

()1
()2
()3
()4

تاريخ الطبري (.)310/4
القادسية ،أحمد عادل كمال ص (.)29

تاريخ َّ
الطبري (.)313/4

القادسية أحمد عادل كمال ،ص(.)30
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املثىن:
 - 4وصول سعد إِّىل العراق ،ووفاة َّ
حَّت نزل ٍ
مبكان ،يقال له « :زرود »( ،)1من بلد جند ،وأمدَّه أمري
سار سعد جبيشه َّ
املثىن
املؤمنني أبربعة الف ،واستطاع سعد أن حيشد سبعة الف اخرين من بلد جند ،وكان َّ
بن حارثة الشَّيباين ينتظره يف العراق ومعه اثنا عشر ألفا.
وأقام سعد بزرود استعدادا للمعركة الفاصلة مع الفرس ،وانتظارا ألمر أمري املؤمنني عمر -
رضي هللا عنهم أمجعني  -وقد كان عمر عظيم الهتمام هبذه املعركة ،مل يدع رئيس ا ،ول ذا
رأ ٍي ،ول ذا ٍ
شرف ،ول ذا ٍ
سلطة ،ول خطيبا ،ول شاعرا إِّل رماهم به ،فرماهم بوجوه النَّاس

الرواة :إِّ َّن
وغررهم( ،)2وبينما كان سعد مقيما جبيشه يف زرود مرض َّ
املثىن مرضا خطريا ،يقول ُّ
اجلراحة الَّيت جرحها يوم اجلسر انتقضت عليه ،واستشعر دنو أجله ،و َّ
اشتد وجعه ،واستخلف

املعىن ،وأفضى إِّليه بوصيته ،وأمره أن
املثىن أخاه َّ
على َمن معه بشري بن اخلصاصيَّة ،وطلب َّ
الروح إِّىل ابرئها ،فانطفأ ِّ
السراج املضيء ،وأفلت هذه
يعجل به إِّىل سعد ،مثَّ أسلم َّ
املثىن ُّ
الشَّمس املشرقة الَّيت مألت فتوح العراق نورا ،ودفئ ا(.)3

وقد جاء يف وصيته ٍ
وعدوهم  -يعين :املسلمني  -إِّذا استجمع
عدوهَّ ،
لسعد :أل يقاتل َّ

أمرهم ،وملؤهم يف عقر دارهم ،وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدىن حج ٍر من أرض
العرب ،وأدىن مردةٍ من أرض العجمِّ ،فإن يظهر هللا املسلمني عليهم؛ فلهم ما وراءهم ،وإِّن
تكن األخرى؛ فاؤوا إِّىل ٍ
يرد هللا
فئة ،مثَّ يكونون أعلم بسبيلهم ،وأجرأ على أرضهم ،إِّىل أن َّ

()1

تاريخ َّ
الطبري (.)313/4

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)371 ،370/10

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)313/4
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الكرة عليهم(.)1
َّ
املثىن األخرية ابللَّحظات األخرية للخليفة أيب بك ٍر  -رضي هللا عنهما
فما أشبه حلظات َّ
 كلمها ترك الدُّنيا وهو ِّيفكر للمسلمني يف هذه الفتوح ،ويوصي َلاِّ .
تويف أبو بكر وهو
املثىن وهو ِّ
يوصي خليفته عمر بندب النَّاس ،وبعثهم لفتح العراقِّ ،
يورث القائد اجلديد
وتويف َّ
ضد الفرس ،فهو جيود بنفسه ،وهو ِّ
حلرب العراق سعد بن أيب وقَّاص ِّاربه احلربيَّة َّ
يفكر،

ويدبِّر ،ويوصي سعدا( ،)2وملا انتهى إِّىل ٍ
املعىن بن
ترحم عليه ،و َّأمر َّ
سعد رأي َّ
املثىن ،ووصيته؛ َّ
َّ
حارثة على عمله ،وأوصى أبهل بيته خريا(.)3
وُمَّا يلفت النَّظر يف هذا اخلربَّ :
املثىن قد أوصى بزوجته سلمى بنت خصفة التيميَّة إِّىل
أن َّ
وتزوجها ،فهل
سعد بن أيب وقاص ،وَحلها معه َّ
املعىن ،مثَّ خطبها سعد بعد انتهاء عدَّهتاَّ ،
يرب زوجته بعد رحيله ِّ
بطل عظي ٍم من أبطال ِّ
بضمها إِّىل ٍ
اإلسلم ،شهد له رسول
أراد َّ
املثىن أن َّ
هللا ابجلنة ؟ إِّنَّه نوع من الوفاء ندر املثال ،أم َّأْنا كانت ذكيَّةا ،وعاقلةا ،وقد تكون لديها

كل ذلك حمتمل ،وهو غيض من
خربة من حروب زوجها ،فأراد أن ينتفع املسلمون هبا ؟ ُّ
الراشد من الفضائل ،وعظائم األمور(.)4
فيض ُما حتلَّى به ذلك اجليل َّ
اإلشادة به ،و ِّ
وُمَّا ينبغي ِّ
املعىن قبل إِّبلغ هذه الوصيَّة ،وذلك
اإلشارة إِّليه ،موقف قام به َّ

أنَّه علم َّ
أبن أحد أمراء الفرس وهو الزاذمرد بعث قابوس بن املنذر إِّىل القادسيَّة ،وقال له:
ادع العرب ،فأنت على من أجابك ،وكن كما كان اابؤك  -يعين :املناذرة الَّذين كانوا ولة

()1

يعني :الخيول.

()2

َّ
الخطاب ،لمحمد رشيد رضا ،ص(.)120 ،119
الفاروق عمر بن

()3

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)374/10

()4

الدور ِّ
للصفوة في صدر ِّ
َّ
اإلسالم ،ص(.)429
السياسي َّ
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الفرس  -فنزل القادسيَّة ،وكاتب بكر بن وائل مبثل ما كان النُّعمان يكاتبهم به مقاربةا،
حَّت بيَّته ،فأنمه ،ومن معه،
املعىن من «ذي قار» َّ
املعىن خربه ،أسَرى َّ
فلما انتهى إِّىل َّ
ووعيداَّ ،
مثَّ رجع إِّىل ذي قار(.)1
 - 5مسرية سعد إِّىل العراق ،ووصيَّة عمر رضي هللا عنهما:
ابلرحيل
جاء األمر من عمر أمري املؤمنني إِّىل سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنهما َّ -
من « زرود » إِّىل العراق استعدادا خلوض املعركة الفاصلة مع الفرس ،وأوصاه ابلوصيَّة التالية:

كل ٍ
َّأما بعد ِّفإِّين امرك ومن معك من األجناد بتقوى هللا على ِّ
عز
حالِّ ،فإ َّن تقوى هللا َّ -

وجل  -أفضل العدَّة على العدو ،وأقوى العدَّة يف احلرب ،وامرك ومن معك أن تكونوا َّ
أشد
َّ
عدوكمِّ ،فإ َّن ذنوب اجليش أخوف عليهم من ِّ
احرتاسا من املعاصي منكم من ِّ
عدوهم ،وإََِّّّنا
ينصر املسلمون مبعصية ِّ
عدوهم هلل ،ولول ذلك مل تكن لنا هبم َّقوة؛ َّ
ألن عددن ليس كعددهم،
ول عدَّتنا كعدَّهتمِّ ،فإذا استوينا يف املعصية كان َلم الفضل علينا يف القوة ،وإِّ َّن ل نُنصر

بقوتنا.
عليهم بفضلنا ،ومل نغلبهم َّ
واعلمواَّ :
أن عليكم يف سريكم حفظةا من هللا يعلمون ما تفعلون ،فاستحيوا منهم ،ول
شر منَّا ،ولن يسلَّط علينا وإِّن
تعملوا مبعاصي هللا ،وأنتم يف سبيل هللا ،ول تقولوا :إِّ َّن َّ
عدون ٌّ

فرب ٍ
شر منهم ،كما ُسلِّط على بين إِّسرائيل  -ملا عملوا مبساخط هللا
قوم ُسلِّط عليهم
أسأنَّ ،
ٌّ
َّ
 كفرة اجملوس ،فجاسوا خلل ِّالدَير ،وكان وعدا مفعولا.
واسألوا هللا العون على أنفسكم كما تسألونه النَّصر على ِّ
عدوكم ،أسأل هللا ذلك لنا،
ولكم ،وترفق ابملسلمني يف مسريهتم ،ول ِّ
ِّشمهم مسريا يتعبهم ،ول ِّ
تقصر هبم عن ٍ
منزل يرفق
()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)375/10
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عدو مقي ٍمِّ ،
السفر مل ينقص َّقوهتمِّ ،فإ َّْنم سائرون إِّىل ٍ
جام األنفس،
هبم َّ
حَّت يبلغوا َّ
عدوهم و َّ
()1
حَّت تكون َلم راحة ،جيمعون فيها أنفسهم،
كل مجعة يوما وليلةا َّ
والكراع  ،وأقم مبن معك َّ
الصلح ،و ِّ
الذ َّمة ،فل يدخلها من
ويَـُرُّمون أسلحتهم ،وأمتعتهمِّ ،
ونح منازَلم عن قرى أهل ُّ
وذمةا ،ابتليتم
أصحابك إِّل من تثق بدينه ،ول ترزأ أحدا من أهلها شيئاِّ ،فإ َّن َلم حرمةاَّ ،

ابلصرب عليها ،فما صربوا لكم؛ فوفُّوا َلم ،ول تنتصروا على أهل احلرب
ابلوفاء هبا ،كما ابتلوا َّ
الصلح ،وإِّذا وطئت أدىن أرض ِّ
العدو؛ فَأَذ ِّك العيون بينك وبينهم ،ول خيف عليك
بظلم أهل ُّ

تطمئن إِّىل نصحه ،وصدقهِّ ،فإ َّن
أمرهم ،وليكن عندك من العرب أو من أهل األرض من
ُّ
الكذوب ل ينفعك خربه ،وإن صدق يف ٍ
الغاش عني عليك ،وليس عينا لك ،وليكن
بعض ،و َّ

منك عند دنوك من أرض ِّ
السراَي
العدو أن تكثر الطَّلئعَّ ،
السراَي بينك وبينهم ،فتقطع َّ
وتبث َّ

أمدادهم ومرافقهم ،وتتبع الطَّلئع عوراهتم ،وانتق الطَّلئع من أهل الرأي ،والبأس من

القوة من رأيك،
أصحابكَّ ،
وختري َلم سوابق اخليلِّ ،فإن لقوا عدوا؛ كان َّأول َمن تلقاهم َّ
ختص أحدا هبوى ،فيضيع من
السراَي إِّىل أهل اجلهاد ،و َّ
الصرب على اجللد ،ول َّ
واجعل أمر َّ
خاصتك ،ول تبعث طليعةا ،ول سريَّةا يف ٍ
تتخوف
رأيك وأمرك أكثر ُمَّا حابيت به أهل َّ
وجه َّ

العدو فاضمم إِّليك أقاصيك ،وطلئعك ،وسراَيك ،وامجع
فيه صنيعةا ونكايةاِّ ،فإذا عاينت َّ
حَّت تبصر عورة
وقوتك ،مثَّ ل تعاجلهم املناجزة ما مل يستكرهك قتالَّ ،
إِّليك مكيدتكَّ ،
وتعرف األرض كلَّها كمعرفة أهلها ،فتصنع ِّ
ِّ
بعدوك كصنيعته بك ،مثَّ أذك
عدوك ،ومقاتلهَّ ،
حراسك على عساكركَّ ،
وحتفظ من البيات جهدك ،ول تؤتى أبس ٍري ليس له عهد إِّل ضربت
وعدو هللا ،وهللا ول أمرك ومن معك ،وول النَّصر لكم على
عدوكَّ ،
عنقه لرتهب بذلك َّ

()1

المصدر السابق نفسه.
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ِّ
عدوكم ،وهللا املستعان(.)1
فهذا خطاب عظيم يشتمل على وصاَي ٍ
نفعةِّ ،
يوضح لنا جانبا مهما من عظمة عمر -

احلريب ،وقد كان التَّوفيق ِّ
رضي هللا عنه  -وهو خربته العالية يف التَّخطيط ِّ
اإلَلي واضحا يف

ِّ
اهلامة الَّيت اشتملت
كل توجيهاته ،ووصاَيه( ،)2وميكننا أن نستخلص بعض املبادأى َّ
عليها تلك الوصيَّة ،منها:
أن هذا هو ِّ
 أمر اجليش بطاعة هللا ،وتقواه يف ِّكل األحوال ،ابعتبارَّ :
األول،
السلح َّ

األول هو ُّ
الكفار ،ولفت النَّظر إِّىل َّ
والتَّنبيه َّ
الذنوب ،مثَّ احملاربون َّ
أن مثَّة رقابةا دقيقةا،
العدو َّ
أن َّ
سلمي ،و ِّ
ودائمةا من امللئكة على أفراد اجليش ِّ
اإلشارة إِّىل ضرورة الستحياء من
اإل ِّ

املعاصي؛ إِّذ ل يعقل أن يعصي املرء وهو يف ساحة اجلهاد يف سبيل هللا ،والتَّأكيد على أنَّه
العدو معيارا لتربير سلوكيَّات اجليش ِّ
ِّ
سلمي،
للصواب ِّاختاذ سلوكيَّات
اإل ِّ
من اجملايف َّ
واستحضار احلاجة الدَّائمة إِّىل معونة هللا.

 َّأما املبدأ الثَّاين؛ الَّذي أكدت عليه رسالة عمر إِّىل ٍسعد؛ فهو :رعاية الطَّرف األول

ضد ِّ
حمل البحث َّ
وتلمس أسباب
أي خط ٍر ،وأتكيد حرمة قرى أهل ُّ
الصلحُّ ،
يف العلقة َّ
الصورة ِّ
اإلسلميَّة من أيَّة ااث ٍر عكسيَّ ٍة تؤثِّر على جناح عملية التِّصال بني
أتمينها ،وأتمني ُّ

جراء سلوكيَّ ٍ
ٍ
مستقيمة من جانب بعض العناصر
ات غري
املسلمني وغري املسلمني من َّ
ِّ
اإلسلميَّة ،وسعيا لتحقيق متطلبات هذا املبدأ أمر عمر أمريه مبراعاة أسباب احلفاظ على

معنوَيت اجليش ،وإِّيصاله إِّىل أرض ِّ
العدو وهو قادر على املواجهة ،فقال :ترفَّق ابملسلمني يف
َّ
()1

سنن ِّ
الترمذي المناقب باب ( )52حديث رقم (.)3742

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)376/10
اإل
ُّ
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سريهم ..إِّىل أن قال :يكون ذلك َلم راحةا جيمعون هبا أنفسهم ،ويصلحون أسلحتهم،
احلريب ِّ
وأمتعتهم .وبعد التَّأكيد على أسباب صيانة ،وسلمة األنفس والعتاد ِّ
سلمي نبَّه
اإل ِّ
أهم أسلحة اجليش الظُّهور بسلوكيَّ ٍ
أن من ِّ
أن الوقاية خري من العلج ،و َّ
عمر إِّىل َّ
ات إِّسلميَّ ٍة،

يوافق فيها القول العمل ،فأمر عمر ِّ -
احتياطي  -إبِّبعاد منازل اجليش عن قرى
كإجراء
ٍ

ابلسلب على العلقة املراد إِّقامتها ،وعدم
ُّ
الصلح درءا ِّإلمكانية وقوع أيَّة ِّاوزات ،تعود َّ
الصلح ،ولزوم الوفاء
الصلح ،والتَّأكيد على حرمة أهل ُّ
السماح إِّل ألهل الثِّقة بدخول قرى ُّ
َّ
َلم.
ونصت رسالة عمر على مبدأٍ ٍ
التنوع يف أسلوب املعاملة حسب نوعيَّة
 َّاثلث ،وهوُّ :
شريك الدَّور ،و ِّ
الصلح ،وعدم حتميلهم فوق طاقتهم ،فلقد طلب عمر من أمريه،
الرفق أبهل ُّ
الصلح بغية النَّصر على أهل احلرب ،وأن يستعني مبن يثق به من أهل املناطق
أل يظلم أهل ُّ
التحرز فيها؛ كيل يؤتى من قبيل
اجلارية فتحها ،على أن تكون دواعي الثِّقة املطلقة مبعىنُّ :
ِّ
اإلفراط يف حسن الظَّ ِّن.

ٍ
معلومات ٍ
كافية عن ِّ
العدو ،فلقد نبَّه عمر إِّىل ضرورة
الرابع؛ فهو ضرورة مجع
َّ -أما املبدأ َّ

استطلع من أفضل عناصر اجليش مع تسليحها أبفضل
إِّسناد أمر مجع املعلومات إِّىل طلئع
ٍ
ما حبوزة اجليش من أسلحة ،ذلك َّ
أن العدو قد يكشف بعضها ،فيكرهها على الدخول يف
ٍ
القوة حبيث حتدث األثر النَّفسي املطلوب يف ِّ
العدو إبِّشعاره
قتال ،وجيب ابلتَّال أن تكون من َّ
وبتلمس أسباب ِّ
القوة.
بقوة اجليشُّ ،
الكف عن استخدام َّ
َّ

الرجل املناسب يف املكان
 أما املبدأ اخلامس واألخري يف رسالة عمر؛ فهو :وضعه َّالعدو ليس ُّ
أن الغرض من مجع املعلومات عن ِّ
املناسب ،واعتبارَّ :
التمكن من حماربته ،بقدر
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َّحرز من استكراه الطَّرف الثَّاين للمسلمني على القتال ،ولذا جيب على املسلمني
ما هو الت ُّ
التأهب ما وجدوا إِّىل ذلك سبيلا مع أخذ احليطة ،واحلذر
ُّ
الكف بعد األخذ ابألسباب ،و ُّ
البالغني(.)1
 - 6الستعانة مبن اتب من املر ِّ
تدين:
إِّ َّن أاب بكر ِّ
الردة ،ول يف حركة
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -مل يستعن يف حروب َّ
الفتوحات مبر ٍ
تد ،و َّأما عمر  -رضي هللا عنه  -فقد استنفرهم بعد أن اتبوا ،وصلح حاَلم،
يول منهم أحدا( ،)2وقد جاء يف رو ٍ
اإلسلميَّة ،إِّل أنَّه مل ِّ
الرتبية ِّ
اية :أنه قال
وأخذوا قسطا من َّ

لسعد بن أيب وقَّ ٍ
الزبيدي:
اص يف شأن طليحة بن خويلد األسدي ،وعمرو بن معدي كرب ُّ
ٍ()3
الراشدين :أيب بك ٍر ،وعمر
استعن هبما ،ول تولينَّهما على
مئة  ،فنستفيد من سنة اخلليفتني َّ
اللَّذين قال عنهما رسول هللا(ﷺ) « :اقتدوا ابللَّذين من بعدي أيب بك ٍر ،وعمر »( )4نستفيد

تد عن ِّ
من سنَّتهما هذهَّ :
أن من ار َّ
اإلسلم ،مثَّ اتب ،ورجع إِّليهِّ ،فإ َّن توبته مقبولة ،ويكون
معصوم الدَّم ،واملال ،وله ما للمسلمني ،وعليه ما عليهم ،غري أنَّه ل يُ َّ
وىل شيئا من أمور
وخاصةا األعمال القياديَّة ،وذلك لحتمال أن تكون توبته نفاقا ،وإِّذا كانت
املهمة،
َّ
املسلمني َّ
وتوىل قيادة املسلمنيِّ ،فإنَّه يفسد يف األرض ،ويقلب موازين احلياةِّ ،
كذلكَّ ،
فيقرب أمثاله

وحيول اجملتمع ِّ
الصادقنيِّ ،
اإلسلمي إِّىل جمتم ٍع تسوده مظاهر
من املنافقني ويبعد املؤمنني َّ
الراشدين حلماية اجملتمع ِّ
سلمي من
اإل ِّ
الراشدة من اخلليفتني َّ
السنَّة َّ
اجلاهليَّة ،فكانت هذه ُّ

()1

الدأداء :الفضاء وما اتَّسع من األودية.

()2

القادسيَّة :باب فارس في الجاهليَّة.

()3

الصحراء ،والقرى العامرة.
الحجر أو المدر :يعني َّ

()4

الجراع بينهما :يعني :األرض السهلة.
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السنَّة أيضا ملحظة عقوبة
لعل من حكم هذه ُّ
تسلُّل املفسدين إِّىل قيادته ،وتوجيهه ،و َّ
املر ِّ
الزعامات ،والقيادات إِّذا
تدين بنقيض قصدهم ،فالَّذين يرتدُّون من أجل احلصول على َّ

أظهروا التَّوبة ،وعادوا إِّىل ِّ
اإلسلم ،حيرمون من هذه القيادات عقوبةا َلم ،وردع ا ِّ
لكل من
تسول له نفسه أن خيرج عن ِّ
الزعامة يف معاداة ِّ
اخلط ِّ
ِّ
اإلسلم،
اإلسلمي ،ويبحث عن َّ
وموالة أعدائه(.)1
 - 7كتاب من أمري املؤمنني إِّىل سعد بن أيب وقاص:
وصل إِّىل سعد بن أيب وقَّاص كتاب من أمري املؤمنني وهو نزل يف شر ٍ
اف على حدود
العراق أيمره فيه ابملسري حنو فارس ،وقد جاء يف هذا الكتابَّ :أما بعد :فسر من شراف حنو
فارس مبن معك من املسلمني ،وتوَّكل على هللا ،واستعن به على أمرك كلِّه ،واعلم فيما لديك:

أنَّك تقدم على َّأم ٍة عددهم كثري ،وعدَّهتم فاضلة ،وأبسهم شديد ،وعلى ٍ
بلد مني ٍع  -وإِّن
كان سهلا ٍ -
كؤود لبحوره ،وفيوضه ،ودادئه( ،)2إِّل أن توافقوا غيض ا من ٍ
فيض ،وإِّذا لقيتم
القوم ،أو أحدا منهم؛ فابدؤوهم الش َّ
َّد ،والضَّرب ،وإِّ ََّيكم واملناظرة  -جلموعهم  -يعين
ِّادوهم
النتظار بعد املواجهة  -ول َخيدعُنَّكمِّ ،فإ َّْنم َخ َد َعة َم َكَرة ،أمرهم غري أمركم ،إِّل أن ُّ
 يعين :أتخذوهم ِّابجلد  -وإِّذا انتهيت إِّىل القادسية( ،)3فتكون مساحلك على أنقاهبا،
ويكون النَّاس بني احلجر ،واملدر( ،)4على حافَّات احلجر ،وحافات املدر ،واجلراع بينها( ،)5مثَّ
أحسوك أنغضتهم؛ رموك جبمعهم ،الَّذي أييت على خيلهم،
الزم مكانك ،فل تربحهِّ ،فإ َّْنم إِّن ُّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)314/4

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)377/10

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)315/4

()4

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)379 ،378/10
اإل
ُّ
البداية و ِّ
النهاية (.)38/7

()5
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وحدهمِّ ،
ورجلهمِّ ،
وجدهمِّ ،فإن أنتم صربمت ِّ
لعدوكم ،واحتسبتم لقتاله ،ونويتم األمانة؛ رجوت
أن تنصروا عليهم ،مثَّ ل جيتمع لكم مثلهم أبدا ،إِّل أن جيتمعوا ،وليست معهم قلوهبم ،وإِّن
تك األخرى كان احلجر يف أدابركم ،فانصرفتم من أدىن مدرة من أرضهم إِّىل أدىن حج ٍر من

حَّت أييت هللا ابلفتح
أرضكم ،مثَّ كنتم عليها أجرأ ،وهبا أعلم ،وكانوا عنها أجب ،وهبا أجهلَّ ،
الكرة(.)1
عليهمَّ ،
ويرد لكم َّ
املثىن ٍ
لسعد حيث
وهذه الوصيَّة يف اختيار املكان الَّذي
يستقر فيه اجليش تشبه وصية َّ
ُّ
املثىن نتيجة خربة أكثر من
املثىن يف اختيار املكان ،وكانت تلك الوصيَّة من َّ
اتَّفق رأي عمر ،و َّ
ثلث سنوات يف حرب الفرس ،وهذا دليل على براعة عمر  -رضي هللا عنه  -يف التَّخطيط
ِّ
وتتضمن هذه الوصيَّة
احلريب ،مع أنَّه مل تطأ قدماه أرض العراق  -رضي هللا عنهم أمجعني -
َّ
ابلسراَي الَّيت تنغِّص عليهم حياهتم ،وتثري
إِّبقاء اجليش بعيدا عن متناول األعداء ،مثَّ رميهم َّ
حَّت يضطر املسلمون إِّىل منازلتهم يف املكان الَّذي متَّ اختياره(.)2
عليهم أتباعهمَّ ،
 - 8من أسباب النَّصر املعنوية يف رأي عمر رضي هللا عنه:
كتب عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل سعد يذكِّره أبسباب النَّصر املعنويَّة ،وهي الَّيت أتيت
األول ،وقد جاء يف كتابهَّ :أما بعد :فتعاهد قلبك ،وحادث جندك ابملوعظة ،والنِّيَّة،
يف املقام َّ

الصرب ،الصرب ،فِّإ َّن املعونة أتيت من هللا على قدر النِّيَّة،
واحلِّسبَةَ ،وَمن غفل فليحدثهما ،و َّ
واألجر على قدر احلِّسبَة ،واحلذر ،احلذر على ما أنت عليه ،وما أنت بسبيله ،واسألوا هللا

ل أين بلغ مجعكم ،ومن
العافية ،وأكثروا من قول « :ل حول ،ول قوة إِّل ابهلل » واكتب إِّ َّ
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

الفن العسكري ِّ
ُّ
سالمي ص(.)253
اإل
ُّ
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رأسهم الَّذي يلي مصادمتكم ؟ ِّفإنَّه قد منعين من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي مبا
هجمتم عليه ،والَّذي استقر عليه أمر ِّ
عدوكم ،فصف لنا منازل املسلمني ،والبلد الَّذي بينكم
وبني املدائن صفة ِّ
كأين أنظر إِّليها ،واجعلين من أمركم على اجلليَّة ،وخف هللا ،وارجه ،ول
ٍ
تُ َّ
بشيء ،واعلمَّ :
أن هللا قد وعدكم ،وتوَّكل َلذا األمر مبا ل ُخلف له ،فاحذر أن تصرفه
دل
عنك ،ويستبدل بكم غريكم(.)1
ففي هذا الكتاب يوصي عمر  -رضي هللا عنه  -بتعاهد القلوبِّ ،فإ َّن القلب هو ِّ
احملرك
جلميع أعضاء اجلسم ،واحلاكم عليهاِّ ،فإذا صلح؛ صلح اجلسم كلُّه ،مثَّ يوصيه مبوعظة جنده،
ابإلخلص هلل تعاىل ،واحتساب األجر عندهِّ ،
وتذكريهم ِّ
ويبنيَّ :
أن نصر هللا مرتتب على
ذلكِّ ،
حتملها ،وما يستقبله من الفتوح ،ويذكِّرهم
وحيذره من التَّفريط يف املسؤولية الَّيت َّ
بوجوب ارتباطهم ابهلل تعاىل ،و َّ
أن َّقوهتم من َّقوته ،ويوصي قائد املسلمني أبن يكون بني مقام
الرجاء ملا عنده ،وهو مقام عظيم من مقامات التَّوحيد ،وينهاه عن
اخلوف من هللا تعاىل ،و َّ
ٍ
ِّ
بشيء من العمل ،أو ثناء النَّاس ،ويذكِّره مبا سبق من وعد هللا تعاىل
اإلدلل على هللا

وحيذره من التَّهاون يف حتقيق ٍ
اإلسلم ،وزوال ُمالك الكفرِّ ،
ابنتصار ِّ
شيء من أسباب النَّصر،
ليتم على يد غريهم ُمَّن خيتارهم هللا تعاىل(.)2
فيتخلَّف النَّصر عنهم َّ
ورد عمر
 - 9سعد  -رضي هللا عنه  -يصف موقع القادسيَّة لعمر  -رضي هللا عنه ُّ -
عليه:
كتب سعد إِّىل عمر  -رضي هللا عنهما  -يصف له البلدان الَّيت يتوقَّع أن تكون ميدانا
()1

ِّإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ،ص(.)73

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)381/10
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للمعركة الفاصلة ،إِّىل أن قال :و َّ
السواد قبلي إِّلب ألهل
أن مجيع َمن صاحل املسلمني من أهل َّ
أعدوا ملصادمتنا رستم يف ٍ
فارس ،قد ُّ
استعدوا لنا ،وإِّ َّن الَّذي ُّ
خفوا َلم ،و ُّ
أمثال له منهم ،فهم
بعد ٍ
ماض ،وقضاؤه
حياولون إِّنغاضنا ،وإِّقحامنا ،وحنن حناول إِّنغاضهم ،وإِّبرازهم ،وأمر هللا ُ
مسلم إِّىل ما ِّ
قدر لنا ،وعلينا ،فنسأل هللا خري القضاء ،وخري القدر يف عافية[(! ])1963
عدوك،
فكتب إِّليه عمر :قد جاءين كتابك ،وفهمته ،فأقم مبكانك َّ
حَّت ينغض هللا لك َّ
واعلمَّ :
حَّت تقتحم عليهم املدائن
أن َلا ما بعدهاِّ ،فإن منحك هللا أدابرهم؛ فل تنزع عنهم َّ
يتبني :أنَّه َّاَّتذ القرار املناسب ،وهو:
ِّفإنَّه خراهبا إِّن شاء هللا( .)1ومن خالل رسالة عمر َّ
 أن يثبت سعد يف مواقعه ،فل يبارحها.العدو ابلقتال ،بل يرتك له أمر هذه املبادرة.
 أل يبادر َّحَّت املدائن ،فيفتحها عليه( ،)2ومع
العدو َّ
 أن يعمد إِّىل استثمار النَّصر ،ويطارد َّاألخذ ابألسباب ِّ
املاديَّة الَّيت ل َّ
بد منها يف إِّحراز النَّصر مل يرتك الفاروق اجلوانب املعنويَّة،

وشن ٍ
حرب نفسيَّ ٍة على اخلصوم يف عقر دارهمِّ ،
وقوة سطوهتم ،فأرسل إِّىل
َّ
وعز ملكهمَّ ،
سعد :إِِّّين ألقي يف ُروعي :أنَّكم إِّذا لقيتم العدو؛ غلبتموهم ،فمَّت لعب أحد منكم أحدا
أبمان ،وإِّشارةٍ ،أو ٍ
من العجم ٍ
لسان كان عندهم أمانا ،فأجروا له ذلك جمرى األمان ،وإِّ ََّيكم
والضَّحك ! والوفاء ،الوفاء ! ِّفإ َّن اخلطأ ابلوفاء بقيَّة ،وإِّ َّن اخلطأ ابلغدر هلكة ،وفيها وهنكم،
وقوة ِّ
عدوكم(.)3
َّ
()1
()2
()3

فلجاً :فو اًز ،ونص اًر.
انظر :البداية و ِّ
النهاية (.)38/7
َّ
الدعوة ِّ
انظرَّ :
محمد ِّإبراهيم.
اإلسالميَّة في عهد عمر بن
الخطاب لحسني َّ
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لقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -يعيش مع اجليش ِّ
اإلسلمي ِّ
بكل مشاعره،
حَّت أصبح ل يهنأ ٍ
حَّت يسمع
يقر له قرار َّ
وأحاسيسه ،ولقد تكاثفت عليه اَلموم َّ
بعيش ،ول َّ

أخبارهم ،وإِّ َّن يف مثل هذا ِّ
حتمله عمر،
اإلَلام من هللا تعاىل ختفيف ا من العبء الكبري؛ الَّذي َّ
أن الفاروق  -رضي هللا عنه َّ -
وتثبيتا للمسلمني وتقويةا لقلوهبم ،ونلحظَّ :
ذكر املسلمني
ٍ
بشيء من عوامل النَّصر املعنوية ،حيث حثَّهم على اللتزام بشرف الكلمة ،و ِّ
الصدق يف
القول ،والوفاء ابلعهود ،ولو كان من التزم بذلك أحد أفراد املسلمني ،أو كان هناك خطأ يف
العدو أمانا(.)1
الفهم ،فلم يقصد املسلم األمان ،وفهمه ُّ
اثنيا :الفاروق يطلب من ٍ
سعد أن يرسل وفدا ملناظرة ملك الفرس:
وقال عمر لسعد يف رسائله :ل يكربنَّك ما أيتيك عنهم ،ول ما أيتونك به ،واستعن

الرأي ،واجللد يدعونه ِّفإن هللا جاعل
ابهلل ،وتوَّكل عليه ،وابعث إِّليه رجالا من أهل النَّظر ،و َّ
سعد أن يكتب له كل ٍ
دعاءهم توهينا َلم ،وفلجا( )2عليهم .وطلب الفاروق من ٍ
يوم(،)3
َّ
وشرع يف مجع ٍ
رجال من أهل النَّظر ،والرأي ،واجللد ،فكان الَّذين وقع عليهم الختيار من
أهل الجتهاد ،واآلراء ،واألحساب:
 - 1النُّعمان بن ُم ِّ
قرن املزين.

 - 2بُسر بن أيب ُرهم اجلهين.
َ - 3حلة بن ُجوية الكناين.

الربيع التَّميمي.
 - 4حنظلة بن َّ
()1

انظر :الكامل في التاريخ (.)101/2

()2

انظر :القادسية ألحمد عادل كمال بتصرُّف ،ص(.)70

()3

َّ
الدعوة ِّ
انظرَّ :
الخطاب ،ص(.)241
اإلسالميَّة في عهد عمر بن
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 - 5فرات بن حيَّان العجلي.
 - 6عدي بن سهيل.
 - 7املغرية بن زرارة بن النبَّاش بن حبيب(.)1
واختار سعد نفرا عليهم مهابة ،وَلم منظر ألجسامهم ،وَلم اراء نفذة.
 - 1عطارد بن حاجب التَّميمي.
 - 2األشعث بن قيس الكندي.
حسان الذهلي.
 - 3احلارث بن َّ
 - 4عاصم بن عمرو التَّميمي.
الزبيدي.
 - 5عمرو بن معدي كرب َّ
 - 6املغرية بن شعبة الثَّقفي.
املعىن بن حارثة الشَّيباين(.)2
َّ - 7
فهم أربعة عشر داعيةا ،بعثهم سعد دعاةا إىل ملك الفرس أبمر عمر  -رضي هللا عنه -
وهم من سادات القوم ،كما أرادهم عمر  -رضي هللا عنه  -كي يستطيعوا دعوة يزدجرد
لعل هللا يهديه هو وجنده ِّ
لإلميان،
ابحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،واجملادلة ابلَّيت هي أحسن ،و َّ
درجة ٍ
وحتقن دماء الطرفني .لقد كان هذا الوفد املنتقى على ٍ
عالية من الكفاية ،والقدرة ملا

ٍ
ٍ
أوفد لهِّ ،
ومهابة ،وحسن رأ ٍي ،فلهم أيضا
وقوةٍ،
فباإلضافة إِّىل ما يتمتَّعون به من
جسامةَّ ،
ٍ
َحلت
سبق معرفة ابلفرس ،فقد كان منهم من عاركهم ،وعركهم ،ومارس معهم احلروب يف

ٍ
سابقة ،ومنهم من وفد يف اجلاهلية على ملوك الفرس ،ومنهم من يعرف اللُّغة الفارسيَّةَّ ،
فكأن
()1

اغتبط :فرح ِّ
بالنعمة.

()2

الجهد :ال ِّ
ضيق ،و َّ
الشدة.
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سعد اختارهم َلذه الوفادة بعد أن اجتاز كلٌّ منهم كشفا فنِّيَّا من حيث كفاءته ،وحسن رأيه،

وكشفا طبيا من حيث َّقوته ،وضعفه ،وكشف هيئة من حيث لياقته وجسامته( .)1لقد كان
الرهبة الَّيت تتوفَّر يف جسامتهم ،ومهابتهم ،وجلدهم ،وشدَّة
الرغبة ،و َّ
الوفد يتمتَّع مبيزيت َّ
ذكائهم(.)2
وحترك هذا الوفد امليمون بقيادة النُّعمان بن مقرن ،فوصلوا املدائن ،وأدخلوا على ملك
َّ
الفرس يزدجرد ،فسأَلم بواسطة ترمجانه :ما جاء بكم ،ودعاكم إِّىل غزون والولوغ ببلدن ؟
أمن أجل َّأن تشاغلنا عنكم اجرتأمت علينا ؟
فقال النُّعمان بن مقرن ألصحابه ،إن شئتم تكلَّمت عنكم ،ومن شاء اثرته ،فقالوا :بل
تكلَّم ،فقال( :إِّ َّن هللا رَحنا ،فأرسل إِّلينا رسولا أيمرن ابخلري ،وينهان عن ِّ
الشر ،ووعدن على

إِّجابته خريي الدُّنيا والخرة ،فلم يدع قبيلة إِّل وقاربه منها فرقة ،وتباعد منه منها فرقة ،مثَّ أمر
أن نبتدأى مبن خالفه من العرب ،فبدأن هبم ،فدخلوا معه على وجهني مكره عليه،
()3
فتعرفنا مجيع ا فضل ما جاء به على الَّذي كنَّا عليه من العداوة،
فاغتبط  ،وطائع فازدادَّ ،
و ِّ
الضيق ،مثَّ أمرن أن نبتدأى مبن جاورن من األمم ،فندعوهم إِّىل ِّ
اإلنصاف .فنحن ندعوكم

حسن احلسن ،وقَـبَّح القبيح كلَّهِّ ،فإن أبيتم؛ فأمر من ِّ
الشر هو أهون من
إِّىل ديننا ،وهو دين َّ
اخر ٍ
شر منه :اجلزيةِّ ،فإن أبيتم؛ فاملناجزةِّ ،فإن أجبتم إِّىل ديننا خلَّفنا فيكم كتاب هللا،
وأقمناكم عليه على أن حتكموا أبحكامه ،ونرجع عنكم ،وشأنكم وبلدكم ،وإِّن بذلتم اجلزاء؛
قَبِّلنا ،ومنعناكم ،وإِّل قاتلناكم).
()1

الوقر :الحمل المقيل.

()2

أقاليد :جمع ِّإقليد :المفتاح.

()3

البداية و ِّ
النهاية (.)43/7
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أقل عددا ،ول
فقال ملك الفرس يزدجرد :إِِّّين ل أعلم يف األرض َّأمةا كانت أشقى ،ول َّ
الضواحي ،فيكفوننا أمركم ،ول تطمعون أن
أسوأ ذات بني منكم ،فقد كنا نوكل بكم قرى َّ
تقوموا لفارسِّ ،فإن كان غرر حلقكم؛ فل يغرنَّكم منا ،وإِّن كان اجلهد( ،)1فرضنا لكم قواتا إِّىل
خصبكم ،وأكرمنا وجوهكم ،وكسونكم وملَّكنا عليكم ملكا يرفُق بكم.

فقام املغرية بن زرارة ،فقالَّ :أما ما ذكرت من سوء احلال؛ فكما وصفت ،و َّ
أشد .وذَ َكر

من سوء عيش العرب ورَحة هللا هبم إبِّرسال النَّب(ﷺ) ..مثل مقالة النُّعمان ..مثَّ قال« :
اخرت إِّ َّما اجلزية عن ٍ
فنج نفسك ِّ
ابإلسلم».
السيف ،وإِّل ِّ
يد وأنت صاغر ،أو َّ
ٍ ()2

فقال يزدجرد :لول َّ
أن الرسل ل تقتل لقتلتكم ،ل شيء لكم عندي ،مث استدعى بوقر

من تر ٍ
حَّت خيرج من ابب املدائن ،فقام
اب ،وقال لقومه :اَحلوه على أشرف هؤلء ،مثَّ سوقوه َّ
عاصم بن عمرو ،وقال :أن أشرفهم ،وأخذ الرتاب فحمله ،وخرج إِّىل راحلته ،فركبها ،وملا
وصل إِّىل ٍ
سعد قال له( :أبشر ،فوهللا لقد أعطان هللا أقاليد( )3ملكهم !) (.)4

مر على كوثى -
مثَّ إِّ َّن رستم خرج جبيشه اَلائل ،مئة ألف ،أو يزيدون من ساابطَّ ،
فلما َّ
قرية بني املدائن واببل  -لقيه رجل من العرب ،فقال له رستم :ما جاء بكم ،وماذا تطلبون
منَّا ؟ قال :جئنا نطلب موعود هللا مبلك أرضكم ،وأبنائكم؛ إِّن أبيتم أن تسلموا ،قال رستم:
ِّفإن قتلتم قبل ذلك ؟ قال :من قتل منا دخل اجلنة ،ومن بقي أجنزه هللا وعده ،فنحن على
يق ٍ
العريب :أعمالكم وضعتكم ،فأسلمكم هللا
ني ،قال رستم :قد ُوضعنا إِّذا يف أيديكم ؟ قال ُّ
()1
()2
()3
()4

تجادل :تخاصم.
ِّإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص(.)57

طف .و َّ
ُّ
الطفوف :جمع ٍ
الطف :الجانب ،أو ما أشرف من أرض العرب على َّ
الشاطأى.

الخرقة :القطعة من المَّوب الممزَّق.
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هبا ،فل يغرنَّك ما ترى حولكِّ ،فإنَّك لست ِّادل(ِّ )1
اإلنس ،وإَِّّنا ِّادل القدر !
مر جبيشه على الربس  -قرية يب الكوفة واحللَّة  -غصبوا
فغضب منه رستم ،وقتلهَّ ،
فلما َّ
أبناء أهله ،وأمواَلم ،وشربوا اخلمور ،ووقعوا على النِّساء ! فشكا أهل الربس إىل رستم ،فقال
العريب ! وهللا ما أسلَ َمنا إِّل أعمالنا ! وهللا إِّ َّن العرب مع هؤلء
لقومه « :وهللا لقد صدق ُّ
وهم َلم حرب أحسن سرياة منكم »(!)2
الزبيدي،
وملا علم سعد أمري جيش املسلمني خرب رستم ،أرسل عمرو بن معد يكرب َّ
وطليحة بن خويلد األسدي يستكشفان خرب اجليش مع عشرة ٍ
رجال ،فلم يسريوا إِّل قليلا

حَّت دخل
حَّت رأوا سرح العدو منتشرا على الطُّفوف( ،)3فرجعوا إِّل طليحةِّ ،فإنه ظل سائرا َّ
سعد ،وأخربه خربه ،وكان طليحة هذا من ِّ
جيش العدو ،وعلم ما فيه ،فرجع إِّىل ٍ
الردة.
زعماء َّ

تد ،واتب من العرب ابلشرتاك يف اجلهاد ،وكان ِّ
وقد مسح الفاروق ملن ار َّ
الص ِّديق -
الردة بعد توبته إِّىل
رضي هللا عنه  -مينع ذلك ،وكان الفاروق مينع َمن خرج من زعماء أهل َّ
يتوىل إِّمارةا ،ومل ِّ
يول منهم أحدا ،وحرص على أن يرتبَّوا على معاين ِّ
اجلهاد أن َّ
اإلميان،

والتَّقوى ،وأاتح َلم فرصةا مثينةا ِّ
ليعربوا فيها عن صدق إِّمياْنم ،وتقواهم ،وكان لطليحة
الزبيدي مواقف مشهودة يف حروب العراق ،والفرس.
األسدي ،وعمرو َّ
اثلث ا :سعد بن أيب وقَّاص يرسل وفودا لدعوة رستم:

حَّت نزل القادسية على العتيق  -جسر القادسيَّة  -أمام
وسار رستم جبيشه من احلرية َّ
()1

ٍ
منديل.
العصاب :ما يشد به من خرقة ،أو

()2

الكامل في التاريخ (.)106/2

()3

المنابذة :نابذ الحرب :جاهر بها.
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عسكر املسلمني ،حيول بينهم النَّهر ،ومع الفرس ثلثة وثلثون فيلا ،وملا نزل أرسل إِّىل سعد
أن ابعث إِّلينا رجلا نكلِّمه.
بعي بن عام ٍر ،فجاءه وقد جلس على سرير من ٍ
ذهب ،وبُ ُسط النَّمارق
فأرسل إِّليه ر َّ
والوسائد منسوجة َّ
بعي على فرسه ،وسيفه يف ِّخر ٍقة( ،)1ورحمه مشدود
ابلذهب ! فأقبل ر ٌّ

بعصب( ،)2فلما انتهى إِّىل البساط وطأه بفرسه ،مثَّ نزل ،وربطها بوسادتني َّ
شقهما ،وجعل

احلبل فيهما ،مثَّ أخذ عباءة بعريه فاشتملها ،فأشاروا عليه بوضع سلحه؛ فقال :لو أتيتُكم
مر
فعلت ذلك أبمركم ،وإََِّّّنا دعوَتوين ،مثَّ أقبل يتوَّكأ على رحمه ،ويُقارب خطوه َّ
حَّت أفسد ما َّ

عليه من البُسط ،مثَّ دن من رستم ،وجلس على األرض ،ورَّكز رحمه على البساط ،وقال :إِّ َّن

ل نقعد على زينتكم .فقال له رستم :ما جاء بكم ؟ قال :هللا جاء بنا ،وهو بعثنا لنخرج من

شاء من عبادة العباد إِّىل عبادة هللا ،ومن ضيق الدُّنيا إِّىل سعتها ،ومن جور األدَين إِّىل عدل
ِّ
اإلسلم ،فأرسل لنا رسوله بدينه إِّىل خلقه ،فمن قبله؛ قبلنا منه ،ورجعنا عنه ،وتركناه وأرضه،
حَّت نفضي إِّىل اجلنَّة ،أو الظَّفر(.)3
ومن أىب؛ قاتلناه َّ
فقال رستم :قد مسعنا قولكم ،فهل لكم أن ِّ
تؤخروا هذا األمر حَّت ننظر فيه ؟ فقال:
ثلث ،فنحن ِّ
نعم ،وإِّ َّن ُمَّا س َّن لنا رسول هللا(ﷺ) أل َّنكن األعداء أكثر من ٍ
مرتددون
َ
عنكم ثلاثا ،فانظر يف أمرك ،واخرت واحد اة من ٍ
ثلث بعد األجلِّ :
اإلسلم ،وندعُك
ونكف عنك ،وإِّن احتجت إِّلينا نصرنك ،أو املنابذة( )4يف اليوم
وأرضك ،أو اجلزاء فنقبل،
ُّ
()1

انظر الكامل في التاريخ (.)108/2

()2

المصدر السابق نفسه.

()3

جسر :مضى ونفذ.

()4

استخرجاكم :استنبط.
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الرابع إِّل أن تبدأ بنا ،وأن كفيل عن أصحايب.
فقال رستم :أسيِّدهم أنت ؟ قال :ل ،ولكن املسلمني كاجلسد الواحد بعضهم من
ٍ
بعض ،جييز أدنهم على أعلهم .مثَّ انصرف.
فخل رستم أبصحابه ،وقال :رأيتم كلما ُّ
الرجل ؟ فأروه الستخفاف
قط مثل كلم هذا َّ
بشأنه.
فقال رستم :ويلكم وإَِّّنا أنظر إِّىل الرأي ،والكلم ،و ِّ
تستخف اللِّباس،
السرية ،والعرب
ُّ
وتصون األحساب.
فلما كان اليوم الثَّاين من نزوله؛ أرسل إِّىل ٍ
الرجل .فأرسل إِّليه
َّ
سعد أن ابعث إِّلينا هذا َّ
حذيفة بن حمصن الغلفاين ،فلم خيتلف عن ربعي يف العمل ،و ِّ
اإلجابة ،ول غرابة ،فهما

مستقيان من إِّ ٍ
نء و ٍ
احد ،وهو دين ِّ
اإلسلم.

الرخاء ،وهذه
فقال له رستم :ما قعد َّ
ابألول عنا ؟ قال( :أمرين يعدل بيننا يف الشدَّة و َّ
نوبيت) .فقال رستم :واملواعدة إِّىل مَّت ؟ قال :إِّىل ٍ
ثلث ،من أمس.
ويف اليوم الثَّالث أرسل إِّىل ٍ
فتوجه
سعد أن ابعث إِّلينا رجلا .فأرسل إِّليه املغرية بن شعبة َّ

إِّليه ،وملا كان حبضرته جلس معه على سريره ،فأقبلت إِّليه األعوان جيذبونه ! فقال َلم :قد
كانت تبلغنا عنكم األحلم ،ول أرى قوما أسفه منكم ،إِّ َّن معشر العرب ل يستعبد بعضنا

بعضا ،إِّل أن يكون حمارابا لصاحبه .فظننت أنَّكم تواسون قومكم كما نتواسى ،وكان أحسن

أن بعضكم أرابب ٍ
من الذي صنعتم أن ختربوين َّ
بعض ،وأن هذا األمر ل يستقيم فيكم ،وإِِّّين
أن ملك ا ل يقوم على هذه ِّ
مل اتكم ولكنَّكم دعوَتوين ،اليوم علمت أنَّكم مغلوبون ،و َّ
السرية،
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ول على هذه العقول.
السوقة :صدق وهللا العريب ! وقالت الدَّهاقني  -زعماء الفلحني  :-لقد رمى
فقالت ُّ
بكلم ل تزال عبيدن تنزع إِّليه ،قاتل هللا سابقينا حيث كانوا يصغرون أمر هذه األمة .مثَّ
وضخم أمر الفرس ،وذكر ما كانوا عليه من سوء
تكلم رستم بكلم صغَّر فيه شأن العربَّ ،
احلال ،وضيق العيش(.)1
فقال املغريةَّ :أما الذي وصفتنا به من سوء احلال ،و ِّ
الضيق ،والختلف ،فنعرفه ول
الرخاء ،ولو شكرمت ما ااتكم هللا؛ لكان شكركم قليلا
ننكره ،والدُّنيا ُد َول ،والشدَّة بعدها َّ
ضعف الشُّكر إِّىل ِّ
تغري احلال ،وإِّ َّن هللا بعث فينا رسولا ،مثَّ ذكر
على ما أوتيتم ،وقد أسلمكم
ُ

مثل ما تقدَّم ،وختم كلمه ابلتَّخيري بني ِّ
اإلسلم ،أو اجلزية ،أو املنابذة( ،)2مثَّ رجع.

()3

األولن فجسراكم
فخل رستم أبهل فارس ،وقال :أين هؤلء منكم ؟ أمل أيتكم َّ

واستخرجاكم( ،)4مثَّ جاءكم هذا فلم خيتلفوا ،وسلكوا طريقا واحدا ،ولزموا أمرا واحدا ،هؤلء

الرجال ! صادقني كانوا أم كاذبني ،وهللا لئن بلغ من أدهبم ،وصوْنم ِّ
وهللا ِّ
لسرهم أل خيتلفوا؛

فلجوا(.)5
فما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم ،لئن كانوا صادقني؛ فما يقوم َلؤلء شيءُّ .
رابعا :الستعداد للمعركة:
مل ينتفع الفرس بدعوة الوفود ،وَتادوا يف غيِّهم؛ ليقضي هللا أمرا كان مفعولا ،فأمجع الفرس
()1

لجوا :اختلطت أصواتهم.
ُّ

()2

الفن العسكري ِّ
اإلسالمي ،ص(.)255

()3

الفن العسكري ِّ
ُّ
اإلسالمي ،ص(.)255

()4

هشت :انشرحت صدورهم.

()5

تاريخ َّ
الطبري (.)356/4
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على القتال ،و َّ
وعني رستم جيشه العرمرم
استعد املسلمون لذلك وعرب الفرس ْنر العتيقَّ ،
على َّ
الشكل التايل:
الصناديق و ِّ
الرجال.
 يف القلب :ذو احلاجب (ومعه  18فيلا) عليها َّ يف امليمنة ُمَّا يلي القلب :اجلالينوس.الصناديق و ِّ
الرجال.
 يف امليمنة :اَلرمزان (ومعه  ،7أو  8أفيال) عليها َّ يف امليسرة ُما يلي القلب :البريزان.الصناديق و ِّ
 يف امليسرة :مهران (ومعه  7أو  8أفيال) عليها َّالرجال ،وأرسل رستم فرقةا
من خيالته إِّىل القنطرة لتمنع املسلمني من عبورها حنو جيشه ،فأصبحت القنطرة بني خيلني
الصفوف على الشَّكل التال:
من خيول املسلمني وخيول املشركني ،وكان ترتيب ُّ
استظل
 اخليَّالة يف الصفوف األوىل ،يليها الفيلة ،مثَّ املشاة ،ونُصب لرستم مظلَّة كبريةَّ

هبا على سريره ،وجلس يراقب سري املعركة( ،)1وكان املسلمون على أهبة الستعداد ،وعلى
أحسن تعبئة للقتال ،فقد عبَّأ سعد بن أيب وقاص جيشه ِّ
وعرف على
مبكرا ،وأمر األمراءَّ ،
الساقة،
كل عشرٍة عريفا ،وجعل على َّ
السابقة أيضا ،ورتَّب املقدمة ،و َّ
الراَيت رجالا من أهل َّ
واجملنَّبات ،والطلئع ،وقد وصل القادسية على ٍ
تعبئة ،وقد عبَّأ جيشه على َّ
الشكل التَّايل:
 - 1على املقدمة :زهرة بن احلويَّة.
 - 2وعلى امليمنة :عبد هللا بن املعتم.
السمط الكندي ،وخليفته خالد بن عرفطة.
 - 3وعلى امليسرة :شرحبيل بن َّ
الساقة :عاصم بن عمرو.
 - 4وعلى َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)356/4
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 - 5وعلى الطلئع :سواد بن مالك.
 - 6وعلى اجملردة :سلمان بن ربيعة الباهلي.
الرجالةَ :حَّال بن مالك األسدي.
 - 7وعلى َّ
السهمني احلنفي.
الركبان :عبد هللا بن ذي َّ
 - 8وعلى ُّ

 - 9وعلى القضاء بينهم :عبد الرَحن بن ربيعة الباهلي.
 - 10وكاتب اجليش :زَيد بن أيب سفيان.
كل ذلك أبم ٍر من عمر(.)1
 - 11ورائده ،وداعيه :سلمان الفارسي .و ُّ
هذا وقد خطب سعد بن أيب وقاص يف النَّاس ،وتل قول هللا تعاىلَ ﴿ :ولََقد َكتَـبـنَا ِّيف
الص ِّ
ور ِّمن بـع ِّد ِّ
ِّ ِّ
الزبُ ِّ
الذك ِّر أ َّ
القراء أن
َّ
ي َّ
احلُو َن﴾ [األنبياء .]105 :وأمر َّ
َن األَر َ
َ
ض يَِّرثـُ َها عبَاد َ

يشرعوا يف سورة األنفال ،فقرئت ،وملا أََتُّوا قراءهتا هشَّت( )2قلوب النَّاس ،وعيوْنم ،ونزلت
َّ
َّ
الرابعة وأن يقولوا :ل
َّاس الظُّهر ،وأمر سعد جيشه أن يزحفوا بعد التكبرية َّ
َّ
السكينة ،وصلى الن ُ
استمرت املعركة أربعة أَيم.
حول ،ول قوة إِّل ابهلل ،و َّ
الركوب،
وقد كان سعد  -رضي هللا عنه مريضا  -بعرق النِّسا ،وبه دمامل ل يستطيع ُّ

ٍ
قديس
ول اجللوس ،فكان مكب ا على صدره ،وحتته وسادة ويشرف على امليدان من قصر

الَّذي كان يف القادسية ،وقد أنب عنه يف تبليغ أوامره خالد بن عرفطة ،وقد أمر أبن ينادى
حيل إِّل على اجلهاد يف أمر هللا ،أيُّها النَّاس فتحاسدوا ،وتغايروا
يف اجليش :أل إِّن احلسد ل ُّ
على اجلهاد(.)3

()1
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وقبل بدء القتال حصل اختلف على خالد بن عرفطة نئب سعد ،فقال سعد:
ف يف أصل حائط
اَحلوين ،وأشرفوا يب على النَّاس .فارتقوا به،
الص ُّ
فأكب ُمطَّلعا عليهم ،و َّ
َّ
قصر ٍ
فهم
قديس أيمر خالدا ،فيأمر خالد النَّاس ،وكان ُمَّن شغب عليه بعض وجوه النَّاس َّ

هبم سعد ،وشتمهم ،وقال :أما وهللا لول َّ
عدوكم حبضرتكم؛ جلعلتكم نكالا لغريكم،
أن َّ
فحبسهم ،ومنهم أبو حمجن الثَّقفي ،وقيَّدهم يف القصر ،وقال جرير بن عبد هللا مؤيِّدا طاعة

األمري :أما إِِّّين ابيعت رسول هللا(ﷺ) على أن أمسع ،وأطيع ملن وله هللا األمر وإِّن كان عبدا
حبشيا .وقال سعد :وهللا ل يعود أحد بعدها حيبس املسلمني عن ِّ
عدوهم ويشاغلهم وهم
إبِّزائهم إِّل ُسنَّت به سنة يؤخذ هبا من بعدي( .)1وقد قام فيهم سعد بن أيب وقاص بعد هذه

احلق ل شريك له يف امللك،
احلادثة خطيبا ،فقال بعد أن َحد هللا ،وأثىن عليه :إِّ َّن هللا هو ُّ
ور ِّمن بـع ِّد ِّ
الذك ِّر أ َّ
ض
وليس لقوله خلف ،قال هللا جل ثناؤهَ ﴿ :ولََقد َكتَـبـنَا ِّيف َّ
َن األَر َ
الزبُ ِّ َ
الص ِّ
ي ِّرثـُها ِّعب ِّ
ن﴾ [األنبياء.]105 :
اد
ي َّ
احلُو َ
َ َ َ َ
حجج ،فأنتم تطعمون
إِّ َّن هذا مرياثكم ،وموعود ربكم ،وقد أابحها لكم منذ ثلث
ٍ

منها ،وأتكلون منها ،وتقتلون أهلها ،وِّبوْنم ،وتسبوْنم إِّىل هذا اليوم مبا نل منهم أصحاب
األَيم منكم ،وقد جاءكم منهم هذا اجلمع ،وأنتم وجوه العرب ،وأعياْنم ،وخيار ِّ
كل قبيلة،
َّ
وعز من وراءكمِّ ،فإن تزهدوا يف الدُّنيا ،وترغبوا يف الخرة؛ مجع هللا لكم الدُّنيا ،والخرة ،ول
ُّ

ِّ
يقرب ذلك أحدا إِّىل أجله ،وإِّن تفشلوا ،وهتنوا ،وتضعفوا؛ تذهب رحيكم ،وتوبقوا
اخرتكم(.)2
الراَيت :إِِّّين قد استخلفت فيكم خالد بن عرفطة ،وليس مينعين أن
وكتب سعد إِّىل َّ
()1

العدو مقدار حلب ناقة؛ ألخذه األعداء.
يعني :لو انحسر عنه ُّ
صف المسلمين ،وانكشف ُّ

()2
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مكب على وجهي
أكون مكانه إِّل وجعي الذي يعودين وما يب من احلبوب(ِّ ،)1فإِّين
ٌّ
وشخصي لكم اب ٍد ،فامسعوا له ،وأطيعواِّ ،فإنَّه إََِّّّنا أيمركم أبمري ،ويعمل برأيي ،فقرأى على
السمع ،والطَّاعة ،وأمجعوا على
النَّاس فزادهم خريا ،وانتهوا إِّىل رأيه ،وقبلوا منه ،وحتاثُّوا على َّ

()2
عذر سعد ،و ِّ
الرضا مبا صنع  ،وقد بقي سعد بن أيب وقاص فوق القصر ،وأصبح مشرف ا
يدل على شجاعة ٍ
حمصنا ،وهذا ُّ
سعد رضي هللا عنه ،فعن
على ساحة املعركة ،ومل يكن القصر َّ

السعدي ،قال :كان سعد بن مالك أجرأ النَّاس ،وأشجعهم ،إِّنَّه نزل قصرا
عثمان بن رجاء َّ
ف فواق ٍ
برمته(،)3
الص ُّ
الص َّفني ،فأشرف منه على النَّاس ولو أعراه َّ
غري حصني بني َّ
نقة أخذ َّ
فوهللا ما أكرثه هول تلك األَيم ،ول أقلقه(.)4
 فزع رستم من األذان:ملا نزل رستم النَّجف بعث منها عين ا إِّىل عسكر املسلمني ،فانغمس فيهم ابلقادسيَّة
َّ
ند منهم ،فراهم يستاكون عند ِّ
كبعض من َّ
كل صلةٍ ،مثَّ يصلُّون ،فيفرتقون إِّىل موقفهم،

حَّت سأله :ما طعامهم ؟ فقال :مكثت فيهم ليلة ،ل
فرجع إِّليه فأخربه خبربهم ،وسريهتمَّ ،
وهللا ما رأيت أحدا منهم أيكل شيئا إِّل أن ميصوا عيدانا َلم حني ميسون ،وحني ينامون،
وقبيل أن يصبحوا ،فلما سار فنزل بني احلصن ،والعتيق( )5وافقهم وقد أذَّن مؤذن ٍ
سعد
الغداة ،فراهم يتحشحشون (يتهيَّؤون للنهوض) ،فنادى يف أهل فارس أن يركبوا ،فقيل له:

()1
()2
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ومل؟ قال :أما ترون إِّىل ِّ
عدوكم قد نودي فيهم ،فتحشحشوا( )1لكم ،قال عينه ذلك :إََِّّّنا
للصلة ،فقال ابلفارسيَّة ،وهذا تفسريه ابلعربيَّة :أاتين صوت عند الغداة،
حتشحشهم هذا َّ
()2
فلما عربوا ،تواقفوا ،وأذَّن ِّ
مؤذن سعد
وإََِّّّنا هو عمر الَّذي يكلِّم الكلب ،فيعلمهم العقل َّ .
للصلة يعين :صلة الظهر ،فصلَّى سعد ،وقال رستم :أكل عمر كبدي(.)3
َّ
الروح املعنويَّة بني أفراد اجليش ِّ
سلمي:
اإل ِّ
 رفع ُّمجع سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  -وجهاء املسلمني ،وقادته يف بداية اليوم
وحيق َلم عند مواطن
حيق عليكمُّ ،
األول من املعركة ،وقال َلم :انطلقوا ،فقوموا يف النَّاس مبا ُّ
َّ

البأسِّ ،فإنَّكم من العرب ابملكان الذي أنتم به ،وأنتم شعراء العرب ،وخطباؤهم ،وذوو رأيهم،
وجندهتم ،وسادهتم ،فسريوا يف النَّاس ،فذكِّروهمِّ ،
وحرضوهم على القتال .فساروا فيهم(.)4
 فقال قيس بن هبرية األسدي :أيُّها النَّاس اَحدوا هللا على ما هداكم له ،وأبلكم؛يزدكم ،واذكروا الء هللا ،وارغبوا إِّليه يف عاداتهِّ ،فإ َّن اجلنَّة ،أو الغنيمة أمامكم ،وإِّنَّه ليس وراء
هذا القصر إِّل العراء ،واألرض القفر ،و ِّ
الظراب اخلُشن ،والفلوات الَّيت ل تقطعها األدلَّة.

 وقال غالب بن عبد هللا الليثي :أيُّها الناس ! اَحدوا هللا على ما أبلكم ،وسلوه؛يزدكم ،وادعوه؛ جيبكمَ ،ي معشر ٍ
معد ! ما علَّتكم اليوم وأنتم يف حصونكم  -يعين :اخليل -

السيوف  -؟ اذكروا حديث النَّاس يف ٍ
غدِّ ،فإنَّه بكم غدا
ومعكم من ل يعصيكم  -يعينُّ :

يُبدأ عنده ،ومبن بعدكم يُ َّثىن.
()1
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األسديَ :ي معشر ٍ
السيوف ،وكونوا عليهم
 وقال ابن اَلُذيلُّ
معد ! اجعلوا حصونكم ُّ

ضوا األبصارِّ ،فإذا
األجم ،وتربَّدوا َلم تربُّد النُّمور ،و َّادرعوا العجاج ،وثقوا ابهلل ،وغُ ُّ
كاألسود َ
السيوف؛ ِّفإ َّْنا مأمورة ،فأرسلوا عليهم اجلنادلَّ ،
فإْنا يؤذن َلا فيما ل يؤذن للحديد
كلَّت ُّ
فيه.
 وقال بسر أيب رهم اجلهين :اَحدوا هللاِّ ،وصدقوا قولكم ٍ
بفعل ،فقد َحدمت هللا على ما
ُ

َتوتن إِّل وأنتم
ووحدَتوه ،ول إِّله غريه ،و َّ
هداكم لهَّ ،
كربَتوه ،وامنتم بنبيِّه ،ورسله ،فل َّ
مسلمون ،ول يكونَ َّن شيء أبهون عليكم من الدُّنياِّ ،فإ َّْنا أتيت َمن هتاون هبا ،ول َتيلوا إِّليها
فتهرب منكم لتميل بكم ،انصروا هللا ينصركم.
 وقال عاصم بن عمروَ :ي معاشر العرب ! إِّنَّكم أعيان العرب ،وقد صمدمت ألعيانيكونن على دنياهم أحوط منكم
من العجم ،وإََِّّّنا ختاطرون ابجلنَّة ،وخياطرون ابلدُّنيا ،فل
َّ
على اخرتكم ،ل حتدثوا اليوم أمرا تكونون هبا شيئا على العرب غدا.
السعديَ :ي معاشر العرب ! قاتلوا ِّ
للدين ،والدُّنيا ﴿ َو َس ِّارعُوا إِّ َىل
 وقال ربيع بن البلد َّالسماوات واألَر ِّ ِّ ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ني﴾ [آل عمران .]133 :وإِّن
َمغفَرةٍ من َربِّ ُكم َو َجنَّة َعر ُ
ض أُعدَّت لل ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ُ
عظَّم الشَّيطان عليكم األمر؛ فاذكروا األخبار عنكم ابملواسم ما دام لألخبار أهل(.)1
 وقال ربعي بن عامر :إِّ َّن هللا قد هداكم ِّلإلسلم ،ومجعكم به ،وأراكم ِّ
الزَيدة ،ويف
الصرب؛ تعتادوه ،ول ِّ
الراحةِّ ،
تعودوها اجلزع؛ فتعتادوه .وقد قام كلُّهم
فعودوا أنفسكم َّ
َّ
الصرب َّ

بنح ٍو من هذا الكلم ،وتواثق النَّاس ،وتعاهدوا ،واهتاجوا ِّ
لكل ما كان ينبغي َلم(.)2
()1
()2
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 - 1يوم أرماث:
وجه سعد  -رضي هللا عنه -
األول من َّأَيم القادسيَّة ،وقد َّ
يطلق يوم أرماث على اليوم َّ

بيانه إِّىل اجليش قائلا :الزموا مواقفكم ،ل ِّ
حَّت تصلُّوا الظُّهرِّ ،فإذا صليتم الظُّهر؛
حتركوا شيئ ا َّ

ِّفإِّين م َكِّرب تكبرياةِّ ،
استعدوا ،واعلمواَّ :
فكربوا ،و ُّ
أن التَّكبري مل يعطه أحد قبلكم ،واعلمواَّ :أَّنا

أعطيتموه أتييدا لكم ،مثَّ إِّذا مسعتم الثانية؛ ِّ
فكربوا ،ولتستتم عدَّتكم ،مث إِّذا كربت؛ الثَّالثة
فكربوا ،و ِّ
ِّ
الرابعة؛ فازحفوا مجيعا حَّت
لينشط فرسانكم النَّاس؛ ليربزوا ،وليطاردواِّ ،فإذا كربت َّ
عدوكم ،وقولوا :ل حول ،ول قوة إِّل ابهلل(!)1
ختالطوا َّ

القراء أن يقرأ
وملَّا صلَّى سعد الظُّهر ،أمر الغلم الَّذي كان ألزمه عمر إِّ ََّيه ،وكان من َّ
سورة اجلهاد (يعين :األنفال) فقرأ على الكتيبة الَّيت تليه سورة اجلهاد ،فقرئت يف ِّ
كل كتيبة،
()2
فكرب
القراء؛ كرب سعدَّ ،
السكينة مع قراءهتا  ،وملَّا فرغ َّ
فهشَّت قلوب النَّاس ،وعيوْنم ،وعرفوا َّ
الذين يلونه بتكبريةٍ ،وكرب بعض النَّاس بتكبري بعض ،فتحشحش النَّاس (يعين :حتركوا) مثَّ َّثىن،

َّ
أهل النَّجدات ،فأنشبوا القتال ،وخرج من أهل فارس أمثاَلم،
َّ
فاستتم النَّاس ،مثَّ ثلث فربز ُ
فاعتوروا الطَّعن ،والضَّرب(.)3
وكان ألبطال املسلمني من أمثال غالب بن عبد هللا األسدي ،وعاصم بن عمرو
الزبيدي ،وطليحة بن خويلد األسدي أثر ظاهر يف النِّكاية
التَّميمي ،وعمرو بن معدي كرب َّ
ِّ
ابلعدو حيث قتلوا ،وأسروا عددا من أبطاَلم ،ومل يقتل من املسلمني أحد فيما ذكر أثناء
فن عسري من فنون احلرب ،ل يتقنه إِّل األبطال من ِّ
الرجال ،وهي ترفع من
املبارزة ،واملبارزة ٌّ
()1
()2
()3
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شأن املنتصرين ،وتزيد من َحاستهم ،وختفض من شأن املنهزمنيُّ ،
وحتط من معنوَيهتم،
واملسلمون األوائل ِّ
متفوقون يف هذا ِّ
الفن على غريهم دائما ،ولذلك هم املستفيدون من
()1
الرابعة؛ إِّذ قام صاحب رجالة بين ْند قيس بن
املبارزة  ،وبينما الناس ينتظرون التَّكبرية َّ
حذمي بن جرثومة ،فقالَ :ي بين ْند ! اْندوا إََِّّّنا ِّمسيتم ْندا؛ لتفعلوا :فبعث إِّليه خالد بن

فكف(.)2
عرفطة :وهللا
ك غريك ! َّ
ألولِّ َّ
َّ
ني عملَ َ
لتكفن ،أو َ
 -رستم أيمر جانبا من َّقواته ابَلجوم:

حَّت يكملوا خطَّة
تفوق املسلمني يف جمال املبارزة ،واملطاردة؛ مل ميهلهم َّ
وملَّا رأى رستم ُّ
قائدهم يف املزيد من حرب املطاردة ،واملبارزة ،بل أمر جانبا من َّقواته أبن هتجم هجوما عاما
لف معهم ،وكان اَلجوم لفت ا للنَّظر؛
على جانب جيش املسلمني الَّذي فيه قبيلة جبيلة ،ومن َّ

َّ
وجهوا ما يقرب من نصف اجليش إِّىل قطاع ل ميثِّل إِّل نسبةا قليلة من اجليش
ألن الفرس َّ
سلمي ،وهذا ُّ
ِّ
يدل على حماولتهم املستميتة لقطع حرب املبارزة ،واملطاردة الَّيت فشلوا فيها،
اإل ِّ
كل فيل يصحبه
وهكذا هجم الفرس على أحد جناحي جيش املسلمني بثلثة عشر فيلا ،و ُّ
حسب تنظيم جيشهم أربعة الف مقاتل من املشاة ،والفرسان ،ففرقت الفيلة بني كتائب
املسلمني ،وكان اَلجوم مركزا على ُجبيلة َوَمن حوَلم ،وثبت املشاة من أهل املواقف َلجوم
الفرس.
ابلذ ِّ
أ  -سعد أيمر بين أسد َّ
ب عن جبيلة:
أبصر سعد  -رضي هللا عنه  -املوقف الَّذي وقعت فيه ُجبيلة ،فأرسل إِّىل بين أسد
()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)449/10

()2

القادسية ،أحمد عادل كمال ،ص( )139تاريخ َّ
الطبري (.)364/4
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يقول :ذببوا عن ُجبيلة ومن لفها من النَّاس ،فخرج طليحة بن خويلد ،وَحَّال بن مالك،
وغالب بن عبد هللا ،و ِّ
الربِّيل بن عمرو يف كتائبهم ،يقول املعرور بن سويد ،وشقيق :فشدوا
فأخرت ،وخرج إِّىل
حَّت حبسنا الفيلة عنهمَّ ،
وهللا عليهم فما زالوا يطعنوْنم ،ويضربوْنم َّ
طليحة عظيم منهم ،فبارزه ،فما لبث طليحة أن قتله ،وملا رأت فارس ما تلقى الفيلة من كتيبة
أسد؛ رموهم ِّ
ٍ
حبدهم ،وبدر املسلمني الشَّدة عليهم ذو احلاجب ،واجلالينوس ،ومها قائدان من

الرابعة من سعد ،فاجتمعت حلبة فارس على ٍ
أسد،
قادة الفرس ،واملسلمون ينتظرون التكبرية َّ
كرب سعد الرابعة ،فزحف إِّليهم املسلمون ورحى احلرب
ومعهم تلك الفيلة ،وقد ثبتوا َلم ،وقد َّ

تدور على أسد ،وَحلت الفيلة من امليمنة وامليسرة على خيول املسلمني ،فكانت اخليول
وتلح فرساْنم على املشاة؛ ليدفعوا ابخليل؛ لتقدم على الفيلة.
حتجم عنها وحتيدُّ ،
ب  -سعد يطلب من بين َتيم حيلة للفيلة:
أرسل سعد إِّىل عاصم بن عمرو التَّميمي ،فقالَ :ي معشر َتيم ! ألستم أصحاب ِّ
اإلبل
واخليل ؟ أما عندكم َلذه الفيلة من حيلة ؟ قالوا :بلى وهللا ،مثَّ ندى يف ٍ
رجال من قومه رماةٍ،
واخرين َلم ثقافة  -يعين :حذق ،وحركة  -فقال َلمَ :ي معشر الرماة ! ذبوا ركبان الفيلة
عنهم ابلنَّبل ،وقالَ :ي معشر أهل الثقافة ! استدبروا الفيلة فاقطعوا وضنها  -يعين :أحزمتها-
الرحى تدور على أسد ،وقد جالت
لتسقط توابيتها الَّيت حتمل املقاتلني ،وخرج حيميهم ،و َّ
امليمنة ،وامليسرة غري بعيد ،وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة ،فأخذوا أبذنهبا وذابذب
توابيتها  -يعين ما يعلق هبا  -فقطعوا وضنها ،وارتفع عواء الفيلة ،فما بقي َلم ٍ
يومئذ فيل إِّل

ونفس عن ٍ
أعري ،وقتل أصحاهبا ،وتقابل النَّاسِّ ،
وردوا فارس عنهم إِّىل مواقفهم،
أسدُّ ،
فاقتتلوا حَّت غربت الشَّمس ،مثَّ حَّت ذهبت هدأة من الليل ،مثَّ رجع هؤلء وهؤلء ،وأصيب
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ٍ
مخسمئة ،وكانوا ردءا للنَّاس ،وكان عاصم يُعىن ،وبنو َتيم عادية الناس،
من أسد تلك العشية
األول وهو يوم أرماث(.)1
وحاميتهم ،وهذا يومها َّ
ج -موقف بطول لطليحة بن خويلد:
كان ألمر سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  -أتثري على بين أسد ،فقد قال طليحة
بن خويلد ٍ
املنوه ابمسه ،املوثوق به ،وإِّ َّن هذا لو علم َّ
أحق
أن أحدا ُّ
يومئذَ :ي عشرياته ! إِّ َّن َّ

إبِّغاثة هؤلء منكم؛ استغاثهم ،ابتدئوهم الشدَّة ،وأقدموا عليهم إِّقدام اللُّيوث احلربةِّ ،فإََّّنا
شدوا ،ول ُّ
مسيتم أسدا؛ لتفعلوا فعلهُّ ،
أي فر ٍي يفرون،
تفروا ،هلل ُّ
در ربيعة َّ
كروا ،ول ُّ
تصدوا ،و ُّ
وأي ٍ
قرن يغنون ! هل يوصل إِّىل مواقفهم ،فأغنوا عن مواقفكم أغناكم هللاُّ ،
شدوا عليهم ابسم

()2
ٍ
طاقات فعَّالة،
حتولوا إِّىل
هللا  .وقد كان َلذا الكلم مفعول عجيب يف نفوس قومه ،حيث َّ

وحتملوا وحدهم رحى املعركة إِّىل أن ساندهم بنو َتيم ،وقدَّموا يف هذا اليوم مخسمئة شهيد(،)3
َّ

وقد أتثَّرت القبائل من بطولة بين أسد ،فقال األشعث بن قيس الكنديَ :ي معشر كندة ! هلل
فتحول موقف كنده من ِّ
أي ٍ
هذ ُّ
الدفاع
ُّ
أي فر ٍي يفرون ،و َّ
در بين أسد َّ
يهذون عن موقفهم ؟! َّ

وردوهم إِّىل الوراء(.)4
إِّىل اَلجوم ،فأزالوا َمن أمامهم من اجملوسُّ ،
د  -ما قيل من شعر يف ذلك اليوم:
قال عمرو بن شأس األسدي:

()1

الحلوم :العقول.

()2

نلفه :نجده ،أو نتركه ،فهي من األشداد.

()3

مجلجات :هاجمات.

()4

سلم مكفهر :سلم ساخن ،كناية عن االستعداد للمعركة ،القرومَّ :
اللحم المكوم.
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ِّ
َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد َّ
أبن
لََقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َعل َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بَـنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أ َ

()1

وإِّ َّن النَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـازلُو َن بِّ ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل ثَـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر
َ

َولَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َمل نـُل ِّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـه( )2إِّل َه ِّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َما

تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فِّيـنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اجلِّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوم ٍ
ات
َ َََ َ
َ

ِّ ِّ
لوم ـ ـ ــا
أُولُـ ـ ـ ـوا األح ـ ـ ــلم إذ ذَ َك ـ ـ ـ ُـروا احلُ َ

الش ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
م ـ ـ ـ ـ ــع األَبطَ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـكي َما
ـال يَـعلُك ـ ـ ـ ـ ـ َـن َّ
َ َ

تَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فِّيـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اجلِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ُجملِّجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـات
َ َ َ َ
َ

ِّ
ِّ
صـ ـ ـ ـ ــوَما
تُـنَـهنـ ـ ـ ـ ــهُ َعـ ـ ـ ـ ــن فَو ِّارسـ ـ ـ ـ ـ َـها اخلُ ُ

ِّجبَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍع ِّمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ٍم ُمك َف ِّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـر

()4

ِّمبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثلِّ ِّه ُم تُلقِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَم َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٍج

تُ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبِّ ُه ُهم إِّ َذا اجتَ َمعُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا قُـُروَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـوما
إِّ َذا لَقَـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـت َأب َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أَو ُخ ُ
ص ــــــــ َ

نَـ َفيـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فَ ِّار َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َع َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ََر َادت

وَكانَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لَ ُحتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاو ُل أَن تَ ِّرميـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ

()3

هـ مستشفى احلرب:
الصابراتَّ ،
فيتلقني
كان موقع مستشفى احلرب يف العذيب حيث تقيم نساء اجملاهدين َّ

يتم قضاء هللا فيهم ،ومع ذلك ِّفإ َّن َّ
اجلرحى ،ويتولَّني علجهم وَتريضهم إِّىل أن َّ
َلن مهمةا
معهن فيها ِّ
الصبيان ،أل وهي حفر قبور الشُّهداء ،ولئن كان تطبيب
أعجب من ذلك يشرتك َّ
املهمات اخلشنة،
املهمات القريبة املنال للنِّساءِّ ،فإن حفر األرض من َّ
اجلرحى ،وَتريضهم من َّ
ولكن ِّ
وهن أهل لذلك
الرجال كانوا مشغولني ابجلهاد ،فلتقم النِّساء مبهمتهم عند الضَّرورةَّ ،

ملا يتَّصفن به من ِّ
الصرب( ،)5وقد متَّ نقل الشهداء إِّىل وادي َم َش ِّرف بني العذيب
اإلميان ،و َّ
()1
()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)451/10
السابق نفسه (.)452/10
المصدر َّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

االستيعاب ،رقم ( )287نساء القادسيَّة ،ص(.)147 ،146

()5

يعني لم تكن هجرتكم ِّإلى يمرب.
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()1
وعني الشَّمس يف جانبيه مجيع ا  ،وكان التَّحاجز بني املسلمني وأعدائهم تلك الليلة فرصةا

لزَيرة بعض اجملاهدين ألهلهم يف العذيب(.)2
و  -اخلنساء بنت عمرو حترض بنيها على القتال ليلة اَلدأة:
يف مضارب نساء املسلمني ابلعذيب جلست اخلنساء بنت عمرو شاعرة بين سليم
املخضرمة ،ومعها بنوها ،أربعة ٍ
رجال تعظهمِّ ،
وحترضهم على القتال ،فقالت :إِّنَّكم أسلمتم
طائعني ،وهاجرمت خمتارين ،وقد تعلمون ما َّ
أعد هللا للمسلمني من الثَّواب اجلزيل يف حرب
َّ ِّ
الكافرين ،واعلمواَّ :
ين
أن الدَّار الباقية خري من الدَّار الفانية ،يقول هللا تعاىلََ ﴿ :يأَيـُّ َها الذ َ
ِّ
اَّللَ لَ َعلَّ ُكم تـُفلِّ ُحو َن﴾ [آل عمرانِّ .]200 :فإن أصبحتم غدا
صابُِّروا َوَرابِّطُوا َواتَّـ ُقوا َّ
َآمنُوا اصربُوا َو َ

إِّن شاء هللا ساملني ،فاغدوا إِّىل قتال ِّ
عدوكم مستبصرين ،وابهلل على أعدائه مستنصرينِّ ،فإذا

رأيتم احلرب قد مشَّرت عن ساقها ،واضطرمت لظى على ساقيها ،وحللت  -تفجرت  -نر
فتيمموا وطيسها  -وسطها  -وجالدوا رئيسها عند احتدام
على أرواقها  -جوانبها َّ -
مخيسها  -جيشها  -تظفروا ابلغنم ،والكرامة يف دار اخللد واملقامة .فخرج بنوها قابلني
الصبح؛ ابكروا مراكزهم(.)3
فلما أضاء ُّ
لنُصحها ،عازمني على قوَلاَّ ،
ز  -امرأة من النَّخع تشجع بنيها على القتال:
فلما بدأ الصباح ينبلج؛
كانت امرأة من النَّخع َلا بنون أربعة شهدوا القتال ذلك اليومَّ ،
ِّ ()4
قالت َلم :إِّنَّكم أسلمتم فلم ِّ
ب( )1بكم البلد تقحمكم
ن
ـ
ت
مل
و
،
تبدلوا ،وهاجرمت فلم تثربوا
َ
ُ
()1

لم تنب بكم البالد :لم تلفظكم.

()2

السنة :القحط ،والجوع.
َّ

()3
()4

تاريخ َّ
الطبري (.)366/4
السابق نفسه ( ،)367/4التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)367/10
المصدر َّ
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السنة( ،)2مثَّ جئتم ِّ
أبمكم عجوز كبرية ،فوضعتموها بني يدي أهل فارس ،وهللا إِّنَّكم لبنو
َّ
رجل و ٍ
ٍ
احد! كما أنكم بنو امرأةٍ واحدة ،ما خنت أابكم ،ول فضحت خالكم ،انطلقوا،
فلما غابوا عنها رفعت يديها
فاشهدوا َّأول القتال ،واخره .فانصرفوا عنها مسرعني يشتدُّونَّ ،

بين ! فرجعوا إِّليها بعد ذلك ،وقد أحسنوا القتال ما
إِّىل َّ
السماء وهي تقول :اللَّ ُه َّم ادفع عن َّ
جرح منهم رجل جرحا(.)3

فهذا حال بعض النِّساء العجائز يف اليوم األول من القادسيَّة.
 - 2يوم أغواث:
كان يوم أغواث هو اليوم الثَّاين من أَيم القادسيَّة ،ويف ليلة هذا اليوم قدمت طليعة
جيش الشَّام يقودهم القعقاع بن عمرو التَّميمي ،وقد كان أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه
 -قد أمر أمري الشام أاب عبيدة إبِّعادة جيش خالد بن الوليد إِّىل العراق مددا للمسلمني يف

القادسية ،فأعادهم ،وأبقى خالدا عنده حلاجته إِّليهَّ ،
ووىل على هذا اجليش هاشم بن عتبة بن
أيب وقَّاص ابن أخي ٍ
سعد ،وكان هذا اجليش تسعة الف حني قدم من العراق إِّىل الشَّام
بقيادة خالد بن الوليد ،وعاد منهم إِّىل العراق ستة الف ،وقد َّ
وىل هاشم بن عتبة القعقاع بن
عمرو على ِّ
املقدمة ،وعددهم ألف جماهد(.)4
أ  -مواقف بطوليَّة للقعقاع بن عمرو :أسرع القعقاع ِّ
حَّت قدم هبم على جيش
مبقدمته َّ
القادسيَّة صبيحة يوم أغواث ،وكان أثناء قدومه قد َّ
فكر ٍ
بعمل يرفع به من معنويَّة املسلمني،
()1
()2

قائد كبير من قادة الفرس ،وأبطالهم وهو الذي أصاب المسلمين يوم الجسر.
سأل القعقاع جاذويهَّ :
ألنه كان ال يعرفهَّ ،
ألن القعقاع يوم الجسر كان في الشام.

()3
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كل قس ٍم مكون من عشرة ،وأمرهم أبن يقدموا تباعا كلَّما غاب
فقسم جيشه إِّىل مئة قس ٍمُّ ،

منهم عشرة عن مدى إِّدراك البصر؛ سرحوا خلفهم عشرة ،قدم هو يف العشرة األوائل،
فكرب
كربَّ ،
سرح القعقاع بصره يف األفق ،فأبصر طائفةا منهم َّ
وصاروا يقدمون تباع ا ،كلَّما َّ
املسلمون ،ونشطوا يف قتال أعدائهم ،وهذه خطَّة حربيَّة نجحة لرفع معنوية املقاتلني ،فإِّ َّن
وصول ٍ
ألف ل يعين مددا كبريا جليش يبلغ ثلثني ألفا ،ولكن هذا البتكار الَّذي هدى هللا

عوض نقص هذا املدد مبا َّقوى به عزمية املسلمني ،وقد بشَّرهم بقدوم اجلنود
القعقاع إِّليه قد َّ
بقولهَ :ي أيَّها النَّاس إِِّّين قد جئتكم يف ٍ
أحسوكم؛ حسدوكم
قوم ،وهللا إن لو كانوا مبكانكم مثَّ ُّ
ُحظوهتا ،وحاولوا أن يطريوا هبا دونكم ،فاصنعوا كما أصنع ،فتقدَّم ،مثَّ ندى :من يبارز ؟
فقالوا فيه بقول أيب بك ٍر :ل يهزم جيش فيهم مثل هذا ،وسكنوا إِّليه ،فخرج إِّليه ذو
()2

احلاجب( ،)1فقال له القعقاع :من أنت

؟ فقال :أن هبمن جاذويه .وهنا َّ
تذكر القعقاع

مصيبة املسلمني الكربى يوم اجلسر على يد هذا القائد ،فأخذته َحيَّته ِّ
اإلسلميَّة ،فنادى،
بدَّ :
وقالَ :ي لثارات أيب عبيد ،وسليط ،وأصحاب اجلسر ! ول َّ
أن هذا القائد الفارسي
ابلرغم ُمَّا اشتهر به من الشَّجاعة قد اَنلع قلبه من هذا النِّداء ،فلقد قال أبو بك ٍر  -رضي
َّ
هللا عنه  -عن القعقاع :لصوت القعقاع يف اجليش خري من ألف ٍ
رجل( ،)3فكيف سيثبت له
رجل مهما كان يف الشَّجاعة ،وثبات القلب ؟ ولذلك مل ميهله القعقاع أن أوقعه أمام جنده
الصورة أثر كبري يف زعزعة الفرس ،ورفع معنوية املسلمني؛ ألنَّه كان
قتيلا ،فكان لقتله هبذه ُّ
مرة أخرى من يبارز ؟ فخرج إِّليه
قائدا لعشرين ألف مقاتل من الفرس .مثَّ ندى القعقاع َّ
رجلن أحدهم البريزان ،والخر البندوان ،فانضم إِّىل القعقاع احلارث بن ظبيان بن احلارث

()1
()2
()3

َّ
النفحَّ :
الضرب ِّإلى خارج اليمين.
تاريخ َّ
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أخو بين تيم الَّلت ،فبارز القعقاع بريزان( ،)1فقتله القعقاع ،وابرز ابن ظبيان بندوان وهو من
أبطال الفرس فقلته ابن ظبيان.
شكَّ :
أن
وهكذا قضى القعقاع ،يف أول النَّهار على قائدين من قادة الفرس اخلمسة ،ول َّ
ذلك أوقع الفرس يف احلرية ،والضطراب ،وساهم ذلك يف تدمري معنوَيت أفراد اجليش
الفارسي ،والتحم ال ُفرسان من الفريقني ،وجعل القعقاع يقولَ :ي معشر املسلمني ! ابشروهم

ابلسيوف ِّفإنَّه حيصد هبا ،فتواصى النَّاس هبا ،وأسرعوا إِّليهم بذلك ،فاجتلدوا هبا حَّت املساء،
ُّ
أن القعقاع َحل ٍ
الرواةَّ :
يومئذ ثلثني َحلة ،كلَّما طلعت قطعة؛ َحل َحلةا ،وأصاب
وذكر ُّ
فيها ،وجعل يقول:
ِّ
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أَط َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن طَعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائبا ثَ َّج َ

ِّ
ِّ
اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أُزع ُج ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا هب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إز َع َ
ِِّّ ِّ ٍ
اجا وكان اخر من قتل بزرمجهر اَلمذاين وقال يف ذلك القعقاع:
أَر ُجو به من َجنَّة أَفـ َو َ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ِّ
َحبَـوتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ َجيَّاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا ابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـَّف ِّ
س
س
َّاراة ِّمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل ُش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ِّاع َّ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َ

ِّيف ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّم أَغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٍ
اث فَلِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل ال ُفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِّس
َ
َ

ِّ
َشـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنَّخ ِّ
س
ـس يف ال َقـ ـ ـ ـ ـ ــوم أ َ
أَنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

َّ ِّ
العجلي ..انتثرت أمعاؤه يف املعركة:
ض َمع َش ِّري َونَـفسي ب ـ ـ ـ ـعلباء بن جحش
ُّ
حَّت تَفي َ

وبرز رجل من اجملوس أمام صفوف بكر بن وائل فنادىَ :من يبارز ؟ فخرج له علباء بن

جحش العجلي ،فنفحه( )2علباء يف صدره وشق رئته ،ونفحه الخر فأصابه يف بطنه وانتثرت

اجملوسي؛ فمات من ساعته ،و َّأما علباء فلم يستطع
أمعاؤه ،وسقطا معا إِّىل األرضَّ ،أما
ُّ
ومر به رجل من املسلمني ،فقال له
القيام ،وحاول أن يعيد أمعاءه إِّىل مكاْنا ،فلم َّ
يتأت لهَّ ،
()1

الخنساء ُّأم الشهداء ،عبد المنعم الهاشمي ،ص(.)98

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)46/10

616

علباءَ :ي هذا ! أعين على بطين ،فأدخل له أمعاءه فأخذ بصفاقيه ،مثَّ زحف حنو ِّ
صف
العجم دون أن َّ
يتلفت إِّىل املسلمني وراءه ،فأدركه املوت على ثلثني ذراعا من مصرعه ،وهو
يقول:
أَر ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِّهبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َربِّنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ثَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوااب

قَـ ـ ـ ـ ــد ُكنـ ـ ـ ـ ــت ُِّمـَّ ـ ـ ـ ــن أَحسـ ـ ـ ـ ــن ِّ
الضـ ـ ـ ـ ـ َـر َااب
ُ
َ َ

ج -األعرف بن األعلم العقيلي:
خرج رجل من أهل فارس ينادي :من يبارز ؟ فربز له األعرف بن األعلم العقيلي ،فقتله،
فغرب
مثَّ برز له اخر ،فقتله ،وأحاطت به فوارس منهم ،فصرعوه ،وندر سلحه عنه ،فأخذوهَّ ،
حَّت رجع إِّىل أصحابه(.)1
يف وجوههم ُّ
ابلرتاب َّ
د  -مواقف فدائيَّة ألبناء اخلنساء األربعة:
ٍ
حبماس،
كان ألبناء اخلنساء األربعة مواقف فدائيَّة يف ذلك اليوم ،قد اندفعوا إِّىل القتال
كل و ٍ
احد منهم شعرا َحاسيا ِّ
يقوي به نفسه ،وإِّخوانه ،فقال َّأوَلم:
وقال ُّ
ِّ
ـحه
ََي إِّخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوِّيت إِّ َّن َ
الع ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَز النَّاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ٍ ِّ
ـحه
َم َقالَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا َذ َ
ات بَـيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان َواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـحتـنَا إِّذ َد َعتـنَـ ـ ـ ـ ـ ــا البَ ِّار َحـ ـ ـ ـ ـ ــه
قَـ ـ ـ ـ ـ ــد نَ َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
الضـ ـ ـ ــروس ال َك ِّ
ِّ
احلَـ ـ ـ ــه
فَـبَـ ـ ـ ــاكُروا احلَـ ـ ـ ــر َ
ب َّ ُ َ

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائِّ َحه
َوإََِّّّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تَـل َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َن ِّعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد َّ

ِّ
ِّ ِّ
ب النَّ ِّاحبَ ـ ـ ـ ــه
اس ـ ـ ـ ــان الكـ ـ ـ ـ ـلَ َ
م ـ ـ ـ ــن ال َس َ

قَـ ـ ـ ــد أَيـ َقنُـ ـ ـ ـ ـوا ِّم ـ ـ ـ ــن ُكم بَِّوقَـ ـ ـ ـ ِّـع اجلَائِّ َح ـ ـ ـ ــه

وأَنـ ـ ـ ـ ــتم ب ـ ـ ـ ــني حي ـ ـ ـ ــاةٍ وحي ـ ـ ـ ــاةٍ ص ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاحلَه
َ
َ ُُ َ َ ََ َ ََ

()1
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حَّت قُتل .فحمل الثَّاين وهو يقول:
وتقدَّم ،فقاتل َّ
ات َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزٍم َو َجلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الع ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَز َذ َ
إِّ َّن َ

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدد
َوالنَّظَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر األوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـق وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرأي َّ

الر َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِّاد و َّ
قَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ََمَرتـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ِّاب َّ

نَ ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َحةا ِّمنـ َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ابل َولَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ِّ
الع ـ ـ ـ ـ ـ َـدد
ب َُحَ ـ ـ ـ ـ ــاةا يف َ
فَـبَ ـ ـ ـ ـ ــاكُروا احلَـ ـ ـ ـ ــر َ
أَو ِّميـتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة تُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّرثُ ُكم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـز األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

إِّ َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لَِّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوٍز َاب ِّرٍد َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال َكبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ِّيف جنَّ ـ ـ ـ ـ ِّـة ِّ
الف ـ ـ ـ ــرَدو ِّس َوال َع ـ ـ ـ ــي ِّ
الر َغ ـ ـ ـ ــد
ش َّ
َ

حَّت استشهد .وَحل الثَّالث وهو يقول:
وقاتل َّ
ِّ
ِّ
الع ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَز َحرفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوهللا لَ نَـعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َ

قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ََمَرتـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدابا َو َعط َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـَّت تَـلُُّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا َال كِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرى لََّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أَو يَك ِّشـ ـ ـ ـ ـ ُفوُكم َع ـ ـ ـ ــن َِّحَ ـ ـ ـ ــا ُكم َكش ـ ـ ـ ـ ـ َفا

نُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا وبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـادق ا َولُطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
َ َ
ِّ
ِّ
ض ـ ـ ـ ـ ــع َفا
ـري َع ـ ـ ـ ـ ــن ُكم َ
إ َّن نَـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرى التـَّقص ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
الض ـ ـ ـ ـ ـ ُـروس َزح َف ـ ـ ـ ـ ــا
ب َّ
فَـبَ ـ ـ ـ ـ ــاد ُروا احلَـ ـ ـ ـ ــر َ
َوال َقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل فِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُكم َجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد اة َوُزلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

الرابع وهو يقول:
وقاتل َّ
حَّت استشهد .وَحل َّ
ـت ِّخلنَ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَ َولَ لِّألَخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرِّم
لَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ش َج ـ ـ ــي ِّ
إِّن َمل ِّأرد ِّيف اجلـَ ـ ـ ـي ِّ
ش األَع َج ـ ـ ـ ِّـم
إِّ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لَِّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوٍز ع ِّ
اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل َوَمغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَِّم
َ

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَاء األَقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدِّم
َولَ لِّ َعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍرو ِّذي َّ

ِّ
َم ـ ـ ـ ٍ
ض ـ ـ ـ ٍـم َخض ـ ـ ـ ِّـرم
ـاض َعلَ ـ ـ ــى اَلَـ ـ ــوِّل خ َ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِّي ِّل األَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرِّم
أَو لَِّوفَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةٍ يف َّ

()1
شرفين
فقاتل َّ
حَّت استشهد  ،وبلغ اخلنساء خرب بنيها األربعة ،فقالت :احلمد هلل الَّذي َّ
()1

القنا :الرُّمح.
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ِّ
مستقر رَحته(!)1
بقتلهم ،وأرجو من ريب أن جيمعين هبم يف
هـ مكيدة قعقاعيَّة ابلغةُ التَّأثري على الفرس:
يف هذا اليوم يوم أغواث قام القعقاع بن عمرو وبنو ِّ
عمه من َتيم مبكيدةٍ قعقاعيَّة ابلغة
التَّأثري على الفرس ،وذلك :أنَّه ملا علم مبا فعلته الفيلة خبيول املسلمني قام هو وقومه بتوفيق
اإلبل لتظهر يف مظهر ٍ
من هللا تعاىل بتهيئة ِّ
خميف يـُنَـ ِّفر اخليول ،فألبسوها ،وجلَّلوها ،ووضعوا
َلا الرباقع يف وجوهها ،وَحلوا عليها املشاة ،وأحاطوها ابخليول حلمايتها ،وهجموا هبا على
خيول الفرس ،ففعلوا هبم يوم أغواث كما فعلوا ابملسلمني يوم أرماث ،فجعلت تلك ِّ
اإلبل ل
تصمد ٍ
فلما رأى ذلك
كبتهم ُ
خيول املسلمنيَّ ،
لقليل ،ول لكث ٍري إِّل َّنفرت هبم خيلهم ،ور ُ
النَّاس استنُّوا هبم ،فلقي الفرس من ِّ
اإلبل يوم أغواث أعظم ُمَّا لقي املسلمون من الفيلة يوم
أرماث(.)2
وهكذا جند َّ
يتفوقون على أعدائهم يف البتكار ِّ
احلريب ،فالفرس
أن املسلمني األوائل َّ
أْنكوا املسلمني يف اليوم األول بسبب استخدام الفيلة ،وما دام املسلمون ل ميلكون الفيلة؛
فليخرتعوا ُمَّا ميلكون من ِّ
اإلبل ما يكيدون به األعداء ،فكانت هذه احليلة احلربيَّة املمتازة
الَّيت أخافت خيول األعداء ،فنفرت مبن عليها من الفرسان ،وهكذا جيب أن يكون املسلمون

اإلعداد ِّ
تفوقهم يف ِّ
متفوقني يف جمال ِّ
ِّ
وحي.
الر ِّ
املادي بعد ُّ
اإلعداد ُّ
و  -أبو حمجن الثَّقفي يف قلب املعركة:

استمر القتال يوم أغواث إِّىل منتصف اللَّيلِّ ،
السواد ،مث وقف
َّ
ومسيت تلك اللَّيلة ليلة َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)374/4

()2

السابق نفسه (.)375/4
المصدر َّ
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القتال بعد أن حتاجز الفريقان ،وكان لوقف القتال منفعة كبرية للمسلمني ،حيث كانوا ينقلون
مقر دفنهم يف وادي ُم ِّ
شهداءهم إِّىل ِّ
شرق ،وينقلون اجلرحى إِّىل العُ َذيب حيث تقوم النِّساء
مرة أبو حمجن الثَّقفي( ،)1وكان أبو
بتمريضهم ،ولقد شارك يف القتال يف هذه اللَّيلة َّ
ألول َّ
حمجن قد حبس وقُـيِّد ،فهو يف القصر ،فصعد حني أمسى إِّىل ٍ
سعد يستعفيه ،ويستقيله،
ُ
ص َفة ! هل لك
فزبرهَّ ،
ص َفة ،فقالَ :ي سلمى ! َي بنت ال َخ َ
ورده ،فنزل ،فأتى سلمى بنت َخ َ
إِّىل خري ؟ قالت :وما ذاك ؟ قال :ختلِّني ِّ
علي إِّن سلَّمين هللا؛ أن
عين ،وتُعريينين البلقاء ،فلله َّ
حَّت أضع رجلي يف قَـيدي .فقالت :وما أن وذاك ! فرجع يرسف يف قيوده،
أرجع إِّليك َّ
ويقول:
()2

َوأُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرَك َمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدودا َعلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـي ِّو َاثقِّيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـال َكثِّـ ـ ـ ـ ٍـري وإِّخ ـ ـ ـ ــوةٍ
ـت َذا م ـ ـ ـ ـ ٍ
َوقَـ ـ ـ ــد ُكن ـ ـ ـ ـ ُ َ
َ َ

َخ ـ ـ ـ ــا لِّيَ ـ ـ ـ ــا
فَـ َق ـ ـ ـ ــد تَـَرُك ـ ـ ـ ــوِّين واح ـ ـ ـ ــدا لَ أ َ

ِّ
ي اخلي ـ ُـل ابل َقنَ ــا
َك َف ــى َح ـ َـزنا أن تَـ ــرد َ

ـت عنَّـ ـ ـ ِّـاين احلدي ـ ـ ـ ُـد ،وأُغلِّ َق ـ ـ ــت
إِّ َذا قُم ـ ـ ـ ُ

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـم املنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـارع دوِّين قـ ـ ـ ـ ـ ــد تُ ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاد ََي
َم
ُ
ُ
َ
ُ

َخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس بِّعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدهِّ
وهللاِّ عهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لَ أ ِّ
َ َ
ُ َ

لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئِّن فُِّر َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أل أَزوَر احلََوانِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فقالت َسلمى :إِِّّين استخرت هللا ،ورضيت بعهدك ،فأطلقته ،وقالتَّ :أما ال َفَرس؛ فل
أعريهاَ ،وَرجعت إِّىل بيتها ،فاقتادها ،فأخرجها من ابب القصر الَّذي يلي اخلندق فركبها ،مثَّ
كرب ،مثَّ َحل على ميسرة القوم يلعب برحمه ،وسلحه
حَّت إِّذا كان حبيال امليمنة َّ
دب عليهاَّ ،
َّ
الص َّفني ،فقالوا :بسرجها ،وقال سعيد ،والقاسم :عُرَيا ،مثَّ رجع من خلف املسلمني إِّىل
بني َّ

الص َّفني برحمه وسلحه ،مثَّ رجع من خلف
امليسرة َّ
فكرب ،وَحل على ميمنة القوم يلعب بني َ

()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)466/10

()2

السابق نفسه (.)468/10
المصدر َّ
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الصفني برحمه ،وسلحه،
املسلمني إِّىل القلب ،فنذر أمام النَّاس ،فحمل على القوم يلعب بني َّ
وكان يقصف النَّاس ٍ
وتعجب النَّاس منه ،وهم ل يعرفونه ومل يروه من
ليلتئذ قصفا منكراَّ ،
النَّهار ،فقال بعضهم :أوائل أصحاب هاشم أو هاشم نفسه ،وجعل سعد يقول وهو مشرف
ب من فوق القصر :وهللا لول حمبس أيب ِّحم َجن؛ لقلت :هذا أبو حمجن ،وهذه
على النَّاس ُم ِّك ٌّ
فلما انتصف اللَّيل حاجز أهل فارس ،وتراجع املسلمون ،وأقبل أبو
البلقاء ،وتعدَّدت األقوالَّ ،
حَّت دخل من حيث خرج ،وأعاد رجليه يف قيديه ،وقال:
حمجن َّ
ِّ
ِّ
ـري فخـ ـ ـ ـ ــر
لََقـ ـ ـ ـ ــد َعل َمـ ـ ـ ـ ــت ثَقيـ ـ ـ ـ ــف َغـ ـ ـ ـ ـ َ
وأكثَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم دروع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابِّغَ ٍ
ات
َ
ُُ ُُ

و َّأن وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم ِّيف ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوم
ُُ
َ َ
ولَيـلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاد ٍس َمل يَشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعُُروا يب
َ

فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإن أُحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَس فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذلِّ ُك ُم بَلئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

َّ
أبن َحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرُم ُهم ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيُوفَا
ِّ ِّ
الوقُوفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوأَص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـربُُهم إ َذا َكره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ُ
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإن َع ِّميُـ ـ ـ ـ ـ ـوا فَ َسـ ـ ـ ـ ـ ــل ِّهبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم َع ِّري َفـ ـ ـ ـ ـ ــا
الز ُحوفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوَمل أُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعِّر ِّمبَخَرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُّ

وإِّن أُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك أ ُِّذي ُق ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احلُتُوفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أي ٍ
فقالت له سلمىَ :ي أاب حم َجن ! يف ِّ
الرجل ؟ قال :أما وهللا ما
شيء حبسك هذا َّ
لكين كنت صاحب شر ٍ
حبسين حبرٍام أكلته ،ول شربته ! و ِّ
اب يف اجلاهلية ،وأن امرؤ شاعر
يدب ِّ
الشعر على لساين ،يبعثه على شفيت أحيانا ،فيساء لذلك ثنائي ،ولذلك حبسين،
ُّ

قلت:
ـت فـ ـ ـ ـ ــاد ِّفين إِّىل أصـ ـ ـ ـ ــل َكرَمـ ـ ـ ـ ـ ٍـة
إِّذا ِّمـ ـ ـ ـ ـ ُّ

تُـ ـ ـ َـرِّوي عظ ـ ـ ــامي بَـع ـ ـ ـ َـد َم ـ ـ ــوِّيت عُُروقُـ َه ـ ـ ــا
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َولَ تَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفِّنَِّين ِّابل َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَةِّ فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـإنَِّّين

ـت أل أَذُوقَـ َه ـ ـ ـ ـ ــا
ـاف إِّ َذا َم ـ ـ ـ ـ ــا ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
َخ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أَ

َوتُـ ـ ــروى ِّخبَم ـ ـ ـ ِّـر احلُـ ـ ـ ِّ
ـص َحل ـ ـ ـ ِّـدي فَـ ـ ـ ِّـإنَِّّين

أ َِّس ـ ــريُ ََلَـ ــا ِّم ـ ــن بَـع ـ ـ ِّـد َم ـ ــا قَـ ــد أَس ـ ــوقُـ َها

فلما أصبحت سلمى أخربت سعد بن أيب وقاص عن خربها ،وخرب أيب حمجن ،فدعا به،
َّ
ٍ
حَّت تفعله ،قال :ل جرم ل أجيب
فأطلقه ،وقال :اذهب فما أن مؤاخذك
بشيء تقوله َّ
قبيح أبدا(.)1
لساين إِّىل صفة ٍ

السواد:
ز  -خطة قعقاعيَّة يف النِّصف األخري من ليلة َّ
السواد األخريَّ :
أن القعقاع بن عمرو اغتنم الفرصة يف
من أبرز ما جرى من نصف ليلة َّ
التَّخطيط ٍ
خلطة يرفع هبا من معنوَيت املسلمني يف يومهم القادم ،فلقد أمر أتباعه أبن يتسلَّلوا

كل ٍ
سرا مثَّ يقدمون يف النَّهار تباعا على ٍ
فرقة مئة مقاتل ،وقال َلم :إِّذا طلعت لكم
فرقُّ ،
الشَّمس؛ فأقبلوا مئةا مئةا ،كلَّما توارى عنكم مئة؛ فليتبعها مئةِّ ،فإن جاء هاشم فذاك ،وإِّل
جدَّدمت للناس رجاء ِّ
ذر قرن الشَّمس والقعقاع يلحظ اخليل ،وطلعت نواصيها
فلما َّ
وجداَّ ،
ا
أتسى به أخوه عاصم بن عمرو ،فأمر قومه أن
كرب ،و َّ
َّ
كرب الناس ،وقالوا :جاء املدد ،وقد َّ
يصنعوا مثل ذلك ،فأقبلوا من جهة ( َّ
حَّت انتهى
خفان) ،فما جاء اخر أصحاب القعقاع َّ
ٍ
سبعمئة من جيش الشَّام ،فأخربوه برأي القعقاع ،وما صنع يف يوميه،
إِّليهم هاشم بن عتبة يف
فلما جاء اخر أصحاب القعقاع خرج هاشم يف سبعني معه(.)2
فعبَّأ أصحابه سبعني سبعنيَّ ،
وهنا يلحظ الباحث تواضع هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ،فلقد قبل األخذ ابلرأي
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)376/4

()2

السابق نفسه (.)378/4
المصدر َّ
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األمثل يف التَّخطيط احلريب ،فصنع بتفريق جيشه كما صنع القعقاع بن عمرو ،ومل مينعه اعتبار
النَّفس ،واملنصب من أن أيخذ برأي ٍ
قائد من َّقواده ،بل كان رجلا من ِّ
خترجوا
الرجال الَّذين َّ
اخلاصة يف سبيل مصلحة
الرتبية النبويَّة ،فأصبحوا يُلغون ذواهتم ومصاحلهم
يف مدرسة َّ
َّ
الدولة ِّ
ِّ
العامة ،وهذا من أهم أسباب جناحهم يف إِّقامة َّ
اإلسلميَّة
اإلسلم ،ومصلحة املسلمني َّ
الكربى ،والقضاء على قوى العامل آنذاك(.)1
 - 3يوم ِّع َماس:
ٍ
هذا اليوم الثَّالث ،يوم ِّعماس ،فقد قدَّم الفرس فيه فيلتَهم بتخ ٍ
جديد تلفوا به ما
طيط
َ
األول من قطع حباَلم ،فجعلوا مع كل فيل رجالا حيمونه ،ومع ِّ
الرجال فرسان
كان يف اليوم َّ
وظل املسلمون يقاتلون الفيلة ومن فوقها وحوَلا ،ولقوا منها عنتا شديدا ،وملا رأى
حيموْنمَّ ،
َّ
سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه  -ما يلقي املسلمون منها أرسل إِّىل مسلمي الفرس
الَّذين كانوا مع جيش املسلمني سأَلم عن الفيلة :هل َلا مقاتل ؟ فقالوا :نعم املشافر،
والعيون ،ل ينتفع هبا بعدها ،فأرسل إِّىل القعقاع وعاصم بين عمرو ،وقال َلما :اكفياين الفيل
األبيض ،وكانت كلُّها الفةا له ،وكان إبِّزائهما ،وأرسل إِّىل َحَّال بن مالك ،و ِّ
الربِّيل بن عمرو
األسديني ،فقال :اكفياين الفيل األجرب ،وكانت الفةا له كلُّها ،وكان إبِّزائهما ،فأخذ
وداب إِّليه يف كتيبة من الفرسان و ِّ
الرجال ،فقال ملن معهما :اكتنفوه
القعقاع ،وعاصم رحميهما َّ

لتحريوه ،فأصبح الفيل ينظر مينة ويسرة ِّ
ِّ
متحريا ُمَّن حوله ،ودن منه القعقاع ،وعاصم فحمل
عليه وهو متشاغل مبن حوله فوضعا رحميهما معا يف عيين الفيل األبيض ،ونفض رأسه فطرح

سائسهَّ ،
ودىل مشفره ،فنفحه القعقاع بسيفه فرمى به ،ووقع جلنبه ،فقتلوا من كان عليه.
()1

السابق نفسه (.)382/4
المصدر َّ
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وَحل َحَّال بن مالك وقال ِّ
للربِّيل بن عمرو :اخرت إِّ َّما أن تضرب املشفر ،وأطعن يف عينه ،أو
تطعن يف عينه وأضرب مشفره ،فاختار الضَّرب ،فحمل عليه َحَّال ،وهو متشاغل مبلحظة
من اكتنفه ل خياف سائسه إِّل على بطانه ،وذلك َّ
ألن املسلمني قطعوا ذلك منها يف اليوم
األول ،فانفرد به أولئك ،فطعنه َحَّال يف عينه ،فأقعى على خلفه ،مثَّ استوى ،ونفحه ِّ
الربِّيل
َّ
وبصر به سائسه ،فضرب جبينه ،وأنفه حبديدة كانت معه ،وأفلت
بن عمرو ،فأابن مشفرهُ ،

منها ِّ
الربِّيل وَحَّال وصاح الفيلن صياح اخلنزير ،وكانت الفيلة اتبعةا َلما ،فرجعت على
حَّت قطعت ْنر العتيق ،وولَّت حنو املدائن،
الفرس ،ورجعت معها الفيلة تطأ جيش الفرس َّ
وهلك من كان عليها(.)1
وملا خل امليدان من الفيلة؛ زحف النَّاس بعضهم على ٍ
بعض ،و َّ
اشتد القتال بينهم ،وكان
احتياطي من أهل النَّجدات ،والبأس ،فكلَّما وقع خلل يف جيشهم؛ أبلغوا
لدى الفرس جيش
ٌّ

السواء(.)2
(يزدجرد) فأرسل َلم من هؤلء .وقد انتهى ذلك اليوم واملسلمون وأعداؤهم على َّ
أ  -بطولة عمرو بن معدي كرب:

قال عمرو بن معدي كرب :إِِّّين حامل على الفيل َوَمن حوله  -لفيل إبِّزائهم  -فل
أتخرمت ِّ
فأىن لكم
عين؛ فقدمت أاب ثورَّ ،
تدعوين أكثر من جزر جزوٍر (يعين :حنر النَّاقة) ِّفإن َّ
حَّت ضرب
السيف .فحمل ،فما انثىن َّ
مثل أيب ثورِّ ،فإن أدركتموين؛ وجدَتوين ويف يدي َّ
فيهم ،وسرته الغبار ،فقال أصحابه :ما تنظرون ؟ ما أنتم خبلقاء أن تدركوه ،وإن فقدَتوه؛ فقد
املسلمون فارسهم ،فحملوا َحلةا فأفرج املشركون عنه بعدما صرعوه ،وطعنوه ،وإِّ َّن سيفه لفي
()1

انتشال :استخراج ،انتزاع.

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)378/4
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فلما رأى أصحابه ،وانفرج عنه أهل فارس أخذ بِّ ِّرجل ٍ
فرس
يده يضارهبم ،وقد طُعِّ َن فرسهَّ ،
فهم به،
فحركه الفارسي ،فاضطرب الفرس ،فالتفت الفارسي إِّىل عمروَّ ،
من أهل فارسَّ ،

وأبصره املسلمون ،فغشوه ،فنزل عنه الفارسي ،وحاضر  -يعين أسرع إِّىل أصحابه  -فقال

عمرو :أمكنوين من جلامه ،فأمكنوه منه ،فركبه(.)1
ب  -طليحة بن خويلد األسدي:
استمر القتال يف اليوم الثالث إِّىل اللَّيل ،مثَّ حجز بينهم صوت طليحة بن خويلد
َّ
وتعجب املسلمون ،فكف
األسدي ،وكان قد َّ
التف وراء جيش الفرس ،ففزع لذلك الفرسَّ ،
بعضهم عن بعض للنَّظر يف ذلك ،وكان سعد  -رضي هللا عنه  -قد بعثه مع ٍ
أنس حلراسة
ٍ
كرب ثلث
مهمته ،ودار من خلف الفرس ،و َّ
مكان حيتمل منه اخلطر على املسلمني ،فتجاوز َّ
تكبري ٍ
ات( ،)2ولقد أفادت حركته هذه ،حيث توقَّفت احلرب ،وكان هناك فرصة ِّإلعادة
الصفوف ،والستعداد لقتال اللَّيل.
ُّ
ج -قيس بن املكشوح:
ملا قدم من الشَّام مع هاشم بن عتبة؛ قام فيمن يليه ،فقال َلمَ :ي معاشر العرب ! إِّ َّن هللا
َّ
من عليكم ِّ
مبحمد(ﷺ) ،فأصبحتم بنعمة هللا إِّخوانا ،دعوتُكم
ابإلسلم ،وأكرمكم َّ
قد َّ
يعدو بعضكم على ٍ
بعض َعدو األسد ،وخيتطف بعضكم
واحدة ،وأمركم واحد ،بعد إِّذ أنتم ُ
بعضا اختطاف ِّ
وتنجزوا من هللا فتح فارسِّ ،فإ َّن إِّخوانكم من
الذائب ،فانصروا هللا ينصركمَّ ،

()1

السابق نفسه (.)381/4
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التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)472/10
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أهل الشام قد أجنز هللا َلم فتح الشام ،وانتشال()1القصور احلمر ،واحلصون احلمر(.)2
د  -ما قيل من شعر يف ذلك اليوم:
قال القعقاع بن عمرو:
حي ب ـ ـ ُـن يَـع ُمـ ـ ـ ٍر
َح َّ
ـض قَـ ـ ــومي َمض ـ ـ َـر ُّ
ض ــ َ
ـام َعنـ َهـ ــا يَـ ــوَم َسـ ـ َـارت ُمجُوعُنـ ــا
َوَمـ ــا َخـ ـ َ
ـت قَاتَـل ـ ـ ـ ـ ُ
ف ـ ـ ـ ـ ِّـإن ُكن ـ ـ ـ ـ ُ
الع ـ ـ ـ ـ ُـد َّو فَـلَلتُ ـ ـ ـ ــهُ
ـت َ
ِّ ِّ
ـرياة
فُـيُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولا أ ََراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبُيوت ُمغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ ِّ ِّ ِّ
الع َوالِّيَـ ـ ـ ـ ــا
فَللَّـ ـ ـ ـ ــه قَـ ـ ـ ـ ــومي حـ ـ ـ ـ ـ َ
ـني هـ ـ ـ ـ ـ ُّـزوا َ

ِّألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل قُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدي ٍ
س َمينَـعُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َن امل َوالِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
ِّ
ِّ
َّو ِّاهيَا
ف ـ ـ ـ ــإِّين ألَل َق ـ ـ ـ ــى ِّيف احلُـ ـ ـ ـ ُـروب ال ـ ـ ـ ــد َ
أ َِّ
ُمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل أَعيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانا ََلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َوَماقِّيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

()3

وقال اخر:
أ ََن ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٍ
ب َوَمعِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِّخمَراقِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ُ َ
ِّ
ـحاق
إِّذ َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرَه املَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َ
ت أَبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
هـ ليلة اَلرير:

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـارٍم َرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِّاق
أَضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرُهبُم بِّ َ
وج َ ِّ
الرتاقِّـ ـ ـ ـ ـ ــي
س َعلَ ـ ـ ـ ـ ــى ََّ
ََ
اش ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـَّف ُ

غري الفرس هذه الليلة طريقتهم يف القتال ،فقد
الرابع ،وقد َّ
بدأ القتال ليلة اَلرير يف اليوم َّ

أدرك رستمَّ :
أن جيشه ل يصل إِّىل مستوى فرسان املسلمني يف املطاردة ،ول يقارهبم ،فعزم
السابقة الَّيت تسبَّبت يف
على أن يكون القتال زحف ا جبميع اجليش َّ
حَّت يتفادى النتكاسات َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)384/4

()2

السابق نفسه (.)386/4
المصدر َّ

()3

َّ
اللبد :سرج الفرس ،واألساود :الحيَّات.
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حتطيم معنوَيت جيشه ،فلم خيرج أحد من الفرس للمبارزة ،واملطاردة بعدما انبعث لذلك
أبطال املسلمني ،وجعل رستم جيشه ثلثة عشر صفا يف القلب ،واجملنَّبتني ،وبدأ القعقاع بن

عمرو القتال ،وتبعه أهل النَّجدة ،والشَّجاعة قبل أن ِّ
يكرب سعد ،فسمح َلم بذلك ،واستغفر

الرماة ،وصفا
َلمَّ ،
فلما كرب ثلاثا؛ زحف القادة ،وسائر اجليش ،وكانوا ثلثة صفوف صفا فيه ُّ
فيه الفرسان ،وصفا فيه املشاة ،وكان القتال يف تلك اللَّيلة عنيفا ،وقد اجتلدوا من َّأول الليل

حَّت الصباح ل ينطقون ،كلمهم اَلريرِّ ،
فسميت ليلة اَلرير ،وقد أوصى املسلمون بعضهم بعضا
َّ
()1
على بذل اجلهد يف القتال؛ ملا يتوقَّعونه من عنف ِّ
الصراع ،وُمَّا روي من األقوال يف ذلك ما قاله كلٌّ
من:

دريد بن كعب النَّخعي ،قال لقومه :إِّ َّن املسلمني هتيؤوا للمزاحفة ،فاسبقوا املسلمني الليلة
إِّىل هللا ،واجلهادِّ ،فإنَّه ل يسبق اللَّيلة أحد إِّل كان ثوابه على قدر سبقه ،نفسوهم يف
الشَّهادة ،وطيبوا ابملوت نفساِّ ،فإنه أجنى من املوت إِّن كنتم تريدون احلياة ،وإِّل فالخرة ما
أردمت.
وقال األشعث بن قيسَ :ي معشر العرب ! إِّنَّه ل ينبغي أن يكون هؤلء القوم أجرأ على
املوت ،ول أسخى أنفس ا عن الدُّنيا ،تنافسوا األزواج ،واألولد ،ول ِّزعوا من القتلِّ ،فإنَّه
أماين الكرام ،ومناَي الشُّهداء(.)2
وكان إبِّزاء قبيلة (جعفى) ليلة اَلرير كتيبة من كتائب العجم عليهم ِّ
َّام ،فازدلفوا
السلح الت ُّ
ُ

ابلسيوف ،فرأواَّ :
السيوف ل تعمل مع احلديد ،فارتدعوا ،فقال َلم
أن ُّ
َلم ،فجالدوهم ُّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)386/4
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َحيضة بن النُّعمان البارقي :ما لكم ؟ قالوا :ل جيوز فيهم ِّ
حَّت
السلح ،قال :كما أنتم َّ
أريكم ،انظروا ،فحمل على ٍ
رجل منهم ،فاستدار خلفهَّ ،
ابلرمح ،مثَّ التفت إِّىل
فدق ظهره ُّ
أصحابه ،فقال :ما أراهم إِّل ميوتون دونكم ! فحملوا عليهم ،وأزالوهم إِّىل ِّ
صفهم(.)1
وكان إبِّزاء قبيلة كندة ،تُرك الطَّربي (أحد قادة الفرس) فقال األشعث بن قيس الكندي:
ٍ
سبعمئة فأزاَلم ،وقتل قائدهم تُرك ،وكان القتال يف تلك
َي قوم ! ازحفوا َلم ،فزحف َلم يف

الصرب ،وُمَّا ِّ
يبني عنف
الليلة شديدا متواصلا ،وقام زعماء القبائل حيثُّون قبائلهم على الثَّبات و َّ

القتال يف تلك الليلة ،ما أخرجه الطَّربي عن أنس بن احلليس قال :شهدت ليلة اَلرير ،فكان

الصرب إِّفراغا ،وابت سعد
صليل احلديد فيها كصوت القيون ليلتهم َّ
الصباح ،أُفرغَ عليهم َّ
حَّت َّ
ٍ
بليلة مل يبت مبثلها ،ورأى العرب والعجم أمرا مل يروا مثله ُّ
قط ،وانقطعت األصوات ،واألخبار
عن رستمٍ ،
حَّت إِّذا كان نصف الليل الباقي؛ مسع القعقاع بن
وسعد ،وأقبل سعد على الدُّعاء َّ

عمرو وهو يقول:
َحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن قَـتَـلنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َمع َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا َوَزائِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا
ِّ ِّ
َسـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاوَدا
ـب فَ ـ ـ ـ ـ ــو َق اللبَـ ـ ـ ـ ــد األ َ
ُحن َسـ ـ ـ ـ ـ ُ

()2

أَربـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا و َمخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا وو ِّ
احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا
ََ
ََ
َ َ

حـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـَّت إِّ َذا مـ ـ ـ ـ ـ ــاتُوا دعـ ـ ـ ـ ـ ــوت ج ِّ
اهـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا
ََ ُ َ
َ
َ

ِّ ()3
َّ
فاستدل سعد بذلك على الفتح ،وهكذا ابت سعد بن أيب
ت َعام َدا
هللاُ ِّريب َواح ََرتز ُ
وقَّاص  -رضي هللا عنه  -يدعو هللا تعاىل تلك اللَّيلة ويستنزل نصره ،وُمَّا ينبغي ِّ
اإلشارة إِّليه:

َّ
أن سعدا كان مستجاب الدَّعوة(.)4
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)387/4

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)476 ،475/10

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)388/4
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 - 4يوم القادسيَّة:
الرابع وهم يقاتلون ،فسار القعقاع بن عمرو يف النَّاس ،فقال:
أصبح املسلمون يف اليوم َّ
إِّ َّن الدَّبرة بعد ٍ
الصرب ،فاثروا
ساعة ملن بدأ القوم ،فاصربوا ساعةا ،واَحلواِّ ،فإ َّن النَّصر مع َّ
حَّت خالطوا الَّذين دونه
الرؤساء ،وصمدوا لرستم َّ
َّ
الصرب على اجلََزع ،فاجتمع إِّليه مجاعة من ُّ

الصبح ،ملا رأت ذلك القبائل قام فيهم رجال ،فقام قيس بن عبد يغوث ،واألشعث بن
مع ُّ

السهمني اخلثعمي ،وابن ذي الربدين اَللل،
قيس ،وعمرو بن معدي كرب ،وابن ذي َّ
يكونن هؤلء (يعين :أهل فارس) أجرأ على املوت منكم ،ول أسخى أنفسا عن
فقالوا :ل
َّ
الدُّنيا ،وقام يف ربيعة رجال ،فقالوا :أنتم أعلم الناس بفارس ،وأجرؤهم عليهم فيما مضى ،فما
مينعكم اليوم أن تكونوا أجرأ ُمَّا كنتم ؟!(.)1
وهكذا يضيف القعقاع بن عمرو مأثراة جديد اة يف ماثره الكثرية؛ فقد مجع هللا له بني
فسخر ذلك كلَّه لنصرة ِّ
وقوة ِّ
اإلسلم واملسلمني،
اإلميانَّ ،
السديدَّ ،
الشَّجاعة النَّادرة ،و َّ
الرأي َّ

وكان قدومه يف هذه املعركة فتحا للمسلمني ،لقد أدرك القعقاعَّ :
أن األعداء قد نفد صربهم
انقطاع ،وقبل ذلك ملدَّة يومني مع ر ٍ
احة قليلة ،وعرف بثاقب
بعد قتال استمر يوما وليلةا دون
ٍ

أن عاقبة املعركة مع من صرب بعد هذا ِّ
فكره ،وطول ِّربته  -بعد توفيق هللا له َّ :-
اإلجهاد
الطَّويل( ،)2واستطاع القعقاع َوَمن معه من األبطال أن يفتحوا ثغراة عميقةا يف قلب اجليش
أمد أولياءه ٍ
تنزل نصر هللا تعاىل ،و َّ
جبنود
الفارسي َّ
حَّت وصلوا قريبا من رستم مع الظَّهرية ،وهنا َّ
من عنده ،فهبَّت ريح عاصف ،وهي الدَّبور ،فاقتلعت طيارة رستم عن سريره ،وألقتها يف ْنر
()1
()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
السابق نفسه.
المصدر َّ
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العتيق ،ومال الغبار على الفرس ،فعاقهم عن ِّ
الدفاع(.)1
أ  -مقتل رستم قائد الفرس:
وتقدَّم القعقاع ومن معه حَّت عثروا على سرير رستم ،وهم ل يرونه من الغبار ،وكان رستم
احململة ،وضرب هلل بن عُلَّفة أحد عدل البغل فوقع على
استظل ببغل من البغال َّ
قد تركه ،و َّ

رستم ،وهو ل يشعر به ،فأزال من ظهره فقارا ،وهرب رستم حنو ْنر العتيق لينجو بنفسه،
السرير ،مثَّ ندى:
و َّ
لكن هللا أدركه ،فأمسك برجله ،وسحبه مثَّ قتله ،وصعد َّ
قتلت رستم ِّ
كربوا ،وتنادوا ،واْنزم
السرير ،و َّ
ل ! فأطافوا به ،وما يرون َّ
ورب الكعبة ! إِّ َّ
قلب الفرس.
َّأما بقية قادة املسلمني؛ ِّفإ َّْنم تقدَّموا أيضا فيمن يقابلهم ،وتقهقر الفرس أمامهم ،وملا
َّ
الردم املقام على النَّهر ،وندى أهل فارس إِّىل العبور فرارا
علم اجلالينوس مبقتل رستم؛ قام على َّ
ابلسلسل ،وعددهم ثلثون ألف ا؛ ِّفإ َّْنم هتافتوا يف ْنر العتيق،
من القتل ،فعربواَّ ،أما املقرتنون َّ
فوخزهم املسلمون برماحهم ،فما أُفلت منهم أحد(.)2
ب ْ -ناية املعركة:
انتهت املعركة بتوفيق هللا تعاىل ،مثَّ جبهود أبطال املسلمني ،وحكمة قائدهم سعد بن أيب
حَّت هزمهم هللا
وقَّاص ،وكانت معركةا عنيفةا قاسيةا ثبت فيها األعداء للمسلمني ثلثة َّأَيم َّ
الرابع ،بينما كان املسلمون يهزمون أعداءهم غالبا يف ٍ
يوم و ٍ
احد ،وكان من أسباب
يف اليوم َّ
()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)479 ،478/10

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)389/4
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هذا الثَّباتَّ :
أن الفرس كانوا يعتربون هذه املعركة معركة مصريِّ ،فإ َّما أن تبقى دولتهم مع
النتصار ،وإِّ َّما أن تزول دولتهم مع اَلزمية ،والندحار ،ول تقوم َلم قائمة ،كما َّ
أن من
أسباب ثباهتم وجود أكرب قادهتم رستم على رأس القيادة ،وهو قائد له اتريخ حافل
العدد ،حيث كان عدد الفرس
ابلنتصارات على أعدائه ،إِّضافةا إِّىل ُّ
تفوق الفرس يف العُدد ،و َ
عشرين ومئة ألف من املقاتلني من غري األتباع ،مع من كان يبعثهم يزدجرد مددا كل ٍ
يوم،
َّ

بينما كان عدد املسلمني بضعةا وثلثني ألف ا( ،)1ومع هذا كله انتصر املسلمون عليهم بعد أن
ٍ
ومخسمئة من الشُّهداء( ،)2وهذا العدد من الشُّهداء هو أكرب عدد قدَّمه
قدَّموا مثانية الف
املسلمون يف معاركهم يف الفتوح ِّ
اإلسلميَّة األوىل ،وكوْنم قدَّموا هذا العدد من الشُّهداء دليل
وتعرضهم للشَّهادة رضي هللا عنهم أمجعني(.)3
على عنف املعركة ،وعلى استبسال املسلمنيُّ ،
ج -مطاردة فلول املنهزمني:
أمر سعد  -رضي هللا عنه  -مبطاردة فلول املنهزمني ،فوَّكل القعقاع بن عمرو ،وشرحبيل
السمط الكندي مبطاردة املنهزمني ميين ا ،ومشالا دون ْنر العتيق ،وأمر زهرة بن احلويَّة
بن َّ
حَّت ل يستطيع
الردم َّ
مبطاردة الَّذين عربوا النَّهر مع قادهتم ،وكان الفرس قد بثقوا النَّهر يف َّ
املسلمون متابعتهم ،فاستطاع زهرة وثلمثئة فارس أن يتجاوزوا خبيوَلم ،وأمر من مل يستطع
مبوافاهتم من طريق القنطرة ،وكان أبعد قليلا ،مثَّ أدركوا القوم ،وكان اجلالينوس وهو أحد قادهتم
الكبار يسري يف ساقة القوم حيميهم ،فأدركه زهرة ،فنازله ،فاختلفا ضربتني ،فقتله زهرة ،وأخذ

()1

السابق نفسه (.)408/4
المصدر َّ

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)481/10
اإل
ُّ
تاريخ َّ
الطبري (.)408/4

()3
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سلبه ،وطاردوا الفرس ،وقتلوا منهم ،مثَّ أمسوا يف القادسيَّة مع املسلمني(.)1
د  -بشائر النَّصر تصل إِّىل عمر رضي هللا عنه:
وكتب سعد إِّىل أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -خيربه ابلفتح مع سعد بن عُ َميلة

الفزاري ،وجاء يف كتابهَّ :أما بعدِّ :فإ َّن هللا نصرن على أهل فارس ،ومنحهم سنن َمن كانوا
ٍ
قبلهم من أهل دينهم بعد ٍ
قتال ٍ
الراؤون
طويل ،وزلز ٍال
شديد ،وقد لقوا املسلمني بعُدَّة مل ير َّ
مثل زهائها (يعين :مقدارها) فلم ينفعهم هللا بذلك ،بل َسلَبَهموه ،ونقله عنهم إِّىل املسلمني،
واتَّبعهم املسلمون على األْنار ،وعلى طفوف الجام ،ويف الفجاج ،وأصيب من املسلمني
سعد بن عبيد القارأى ،وفلن ،وفلن ،ورجال من املسلمني ل نعلمهم ،هللا هبم عامل ،كانوا
دوي النَّحل ،وهم اساد النَّاس ل يشبههم األسود ،ومل
يُ ُّ
دوون ابلقران إِّذا َّ
جن عليهم اللَّيل َّ
يفضل من مضى منهم من بقي إِّل بفضل الشَّهادة؛ إِّذ مل تكتب َلم(.)2
ُ
ويف هذه الرسالة دروس ،وعرب ،منها:
 ما حتلَّى به سعد  -رضي هللا عنه  -من توحيد هللا تعاىل ،وتعظيمه ،والرباءة منبقوة املسلمني،
وقوهتا ،فالنَّصر على األعداء إََِّّّنا هو من هللا تعاىل وحده ،وليس َّ
حول النُّفوس َّ
ابلرغم ُمَّا بذلوه من اجلهاد املضين ،والتَّضحية العالية.
َّ
 وقوة األعداء الضَّخمة ،ليس بقاؤها ،أو سلبها للبشر ،بل ذلك كلُّه هلل تعاىل ،فهوبقوهتم ،وهو الذي منحها للمسلمني ،وإََِّّّنا البشر جمَّرد
الذي حرم األعداء من النتفاع َّ
وسائطُ ،جيري هللا النَّفع ،والضَّرر على أيديهم ،وهو وحده الَّذي يستطيع دفع الضَّرر ،وجلب
()1
()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)483/10
اإل
ُّ

القادسيَّة ( )266التَّاريخ ِّ
سالمي (.)488/10
اإل
ُّ
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املنفعة سبحانه وتعاىل ،وهكذا فهم سعد  -رضي هللا عنه  -معىن التَّوحيدَّ ،
وحققه مع
جنوده يف حياته.
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -ومن معهم من
 ونلحظ سعدا يف رسالته يصف َّابلتفوق يف العبادة ،والشَّجاعة ،فهم عبَّاد يف اللَّيلَ ،لم أصوات ِّ
مدوية ابلقران
التَّابعني
ُّ
َتل ،وفرسان يف النَّهار ،ل تصل األسود الضَّارية إِّىل مستواهم
تكل ،ول ُّ
كأصوات النَّحل ،ل ُّ
()1
يف ِّ
الركبان عن أهل القادسيَّة من
اإلقدام ،والثَّبات  ،وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يستخرب ُّ

فلما لقي البشري؛ سأله :من
حيث يصبح إِّىل انتصاف النَّهار ،مثَّ يرجع إِّىل أهله ،ومنزلهَّ ،
أين؟

فأخربه ،قالَ :ي عبد هللا ! ِّ
خيب معه  -يعين :يسرع
حدثين .قال :هزم هللا َّ
العدو ،وعمر ُّ
حَّت دخل املدينة ِّفإذا الناس يسلِّمون عليه إبِّمرة
 ويستخربه ،والخر على نقته ،ول يعرفهَّ ،املؤمنني ،فقال :فهل أخربتين  -رَحك هللا !  :-أنَّك أمري املؤمنني ،وجعل عمر يقول :ل
عليك َي أخي(!)2
ويف هذا اخلرب دروس ،وعرب منها:
 الهتمام الكبري من عمر  -رضي هللا عنه  -الَّذي دفعه إِّىل أن خيرج إِّىل ال ِّربيَّة كل ٍيوم
َّ

الركبان القادمني من العراق ،فيسأَلم عن خرب املسلمني مع أعدائهم ،وقد كان
لعلَّه جيد ُّ
اَلم الكبري الَّذي كان حيمله
إبِّمكانه أن يوكِّل هبذه َّ
املهمة غريه ُمَّن أيتيه ابخلرب ،و َّ
لكن َّ
الرَحة والشُّعور ابملسؤوليَّة.
للمسلمني ل يتيح له أن يفعل ذلك ،وهنا منتهى َّ
()1

َّ
الطريق ِّإلى المدائن ،ص(.)474 ،473

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)409/4
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الراكب ،ويطلب
ظل يسري ماشيا مع َّ
 التَّواضع ُّاجلم من عمر  -رضي هللا عنه  -فقد َّ

حَّت يصل إِّىل أمري املؤمنني ،ول
الرسول ل يريد أن خيربه ابلتفاصيل َّ
منه خرب املعركة ،وذلك َّ

حَّت عرف ذلك من النَّاس يف املدينة ،وهذه أخلق
يدري :أنَّه الَّذي خياطبه ،ويعدو معهَّ ،
حيق للمسلمني أن يفاخروا هبا العامل يف اترخيهم الطَّويل ،وأن يستدلُّوا هبا على عظمة
رفيعة ُّ
هذا ِّ
الدين؛ الذي أجنب رجالا مثل عمر يف عدله ،ورَحته ،وحزمه ،وتواضعه(.)1
دروس ،وعربٌ ،وفوائد:
خامسا:
ٌ
 - 1اتريخ املعركة ،وأثرها يف حركة الفتوحات:
اختلف ِّ
توصل
املؤرخون يف حتديد اتريخ املعركة ،ولألستاذ أَحد عادل كمال حتقيق جيِّد َّ

فيه إِّىل َّأْنا يف شهر شعبان من العام اخلامس عشر( ،)2وهذا القول أميل إِّليه ،ول شكَّ :
أن
قمة املعارك احلامسة يف اتريخ العامل ،فهي ِّ
تبني أنواعا من التَّمكني الرَّابين
القادسية تقع على َّ
ألهل ِّ
الصحيح ،فقد انفتحت على ااثرها أبواب العراق ،ومن وراء العراق فارس كلُّها،
اإلميان َّ
الساساين من الناحيتني
السقوط َّ
وهي الَّيت من عندها استطرد نصر املسلمني ،فاستطرد معه ُّ
السقوط اجملوسي من النَّاحية ِّ
احلربيَّة و ِّ
الدينيَّة العقائديَّة ،ومن هنا انساح دين
السياسيَّة ،و ُّ
ِّ
اإلسلم يف بلد فارس ،وما وراءها ،ففي القادسية كسر املسلمون شوكة اجملوس كسراة مل

َّ
قمة املعارك احلامسة يف اتريخ
ينجرب شأْنم بعدها أبدا ،وهبذا
استحقت القادسيَّة مكاْنا على َّ
البشر(.)3

()1

السابق نفسه (.)410/4
المصدر َّ

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)485/10
اإل
ُّ
تاريخ َّ
الطبري (.)410/4

()3
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 - 2خطبة عمريَّة بعد فتح القادسية:
ملا أتى عمر  -رضي هللا عنه  -خربُ الفتح؛ قام يف النَّاس ،فقرأ عليهم الفتح ،وقال :إِِّّين
َّ
حريص على أل أدع حاجة إِّل سدَّدهتا ما اتسع بعضنا ٍ
لبعضِّ ،فإذا عجز ذلك منَّا؛ اتسينا
حَّت نستوي يف الكفاف ،ولوددت أنَّكم علمتم من نفسي مثل الَّذي وقع فيها
يف عيشنا َّ
لكم ،ولست معلِّمكم إِّل ابلعمل ،إِِّّين وهللا ما أن ٍ
مبلك ،فأستعبدكم ،وإََِّّّنا أن عبد هللا ،عُرض

الرعية) ورددهتا عليكم ،واتبعتكم
علي األمانةِّ ،فإن أبيتها (يعين :أعففت نفسي من أموال َّ
َّ
حَّت تشبعوا يف بيوتكم ،وترووا؛ سعدت ،وإِّن أن َحلتها ،واستتبعتها إِّىل بييت؛ شقيت،
َّ
أرد ،فأَستعتب(.)1
ففرحت قليلا ،وحزنت طويلا ،وبقيت ل أُقال ،ول ُّ
 - 3الوفاء عند املسلمني ،والعدل ل رخصة فيه:
كتب سعد  -رضي هللا عنه  -إِّىل أمري املؤمنني  -رضي هللا عنهما  -كتاابا اخر ،يطلب

الذمة من عرب العراق الَّذين نقضوا عهدهم يف حال ضعف املسلمني ،فقام
فيه أمره يف أهل َّ

عمر  -رضي هللا عنه  -يف الناس ،فقال :إِّنَّه من يعمل ابَلوى ،واملعصية؛ يسقط حظُّه ،ول
َّهج ابتغاء ما عند هللا
السنَّة ،وينته إِّىل َّ
ُّ
الشرائع ،ويلزم َّ
يضر إِّل نفسه ،ومن يتَّبع ُّ
السبيل الن َ
ألهل الطَّاعة؛ أصاب أمره ،وظفر ِّ
حبظه ،وذلك َّ
عز وجل  -يقولَ ﴿ :وَو َج ُدوا َما
أبن هللا َّ -
ِّ
ع ِّملُوا ح ِّ
َح ادا﴾ [الكهف ،]49 :وقد ظفر أهل األَيم والقوادس مبا يليهم،
اضارا َولَ يَظل ُم َربُّ َ
َ
كأَ
َ
وحشر ،وفيمن
وجل أهله ،وأاتهم من أقام على عهدهم ،فما رأيكم فيمن زعم :أنه استُكرهُ ،
جيل ،وفيمن استسلم ؟ فاجتمعوا
مل يدَّع ذلك ،ومل يُقم ،وجل ،وفيمن أقام ،ومل يدع شيئا ،ومل ُ
كف مل يزده غلبه إِّل خريا ،و َّ
على َّ
فص ِّدق ،أو َوَف؛
أن الوفاء ملن أقام ،و َّ
أن من َّادعى ُ

()1

سالمي (.)487/10
التَّاريخ ا ِّإل
ُّ
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فبمنزلتهم ،وإِّن ُك ِّذب نبذ إِّليهم ،وأعادوا صلحهم ،وأن ُجيعل أمر من جل إِّليهم ِّفإن شاؤوا،
َو َادعوهم ،وكانوا َلم ذمةا ،وإِّن شاؤوا َتُّوا على منعهم من أرضهم ،ومل يعطوهم إِّل القتال ،وأن

ِّ
خيريوا من أقام ،واستسلم اجلزاء ،أو اجللء ،وكذلك الفلحني(.)1
دروس ،وعربٌ منها:
ويف هذه اخلطبة
ٌ

الرأي يف ِّ
كل
 -تطبيق عمر  -رضي هللا عنه  -مبدأ الشُّورى حيث كان يستشري أهل َّ

الرفيع كان
أموره َّ
السلوك َّ
ابلرغم ُمَّا عرف عنه من غزارة العلم ،وسداد َّ
املهمةَّ ،
الرأي ،وإِّ َّن هذا ُّ
األمة.
من أسباب جناحه الكبري يف سياسة َّ
 الستفادة من هذه ِّاملقدمة الَّيت قدَّمها عمر  -رضي هللا عنه  -بني يدي استشارته
حيث َّ
عز
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -بلزوم التَّجرد من اَلوى ،وإِّخلص النِّيَّة هلل َّ
ذكر َّ
وجل ،والستقامة
َّ
الزلل يف
على املنهج القومي؛ الَّذي سنَّه رسول هللا(ﷺ) ،فمن فعل ذلك عصم من َّ
احلق ،وظفر بثواب هللا تعاىل(.)2
احلكم ،وأصاب َّ
وجهه إِّىل سعد بن أيب وقَّاص
وقد خلَّص عمر  -رضي هللا عنه  -هذه املشورة خبطاب َّ
كل ٍ
جل ،وعل  -أنزل يف ِّ
شيء رخصةا يف
 رضي هللا عنه  -جاء فيهَّ :أما بعدِّ :فإ َّن هللا َّ -فأما ِّ
السرية ،و ِّ
بعض احلالت إِّل يف أمرين :العدل يف ِّ
الذكر؛ فل رخصة فيه يف حالة،
الذكرَّ ،
يب ،ول ٍ
ومل يرض منه إِّل ابلكثري ،و َّأما العدل؛ فل رخصة فيه يف قر ٍ
بعيد ،ول يف شدَّةٍ ،ول

()1
()2

َّ
الخطاب الخليفة المجتهد للعمراني ،ص(.)163
أمير المؤمنين عمر بن
خالفة ِّ
الص ِّديق والفاروق للمَّعالبي ،ص(.)253
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ٍ
رخاء ،والعدل وإِّن رئي ليِّنا؛ فهو أقوى ،وأطفأ للجور ،وأقمع للباطل من اجلور ،وإِّن ُرئي
السواد  -يعين :عرب العراق  -ومل
شديدا؛ فهو أنكس للفكر ،فمن متَّ على عهده من أهل َّ
ٍ
بشيء؛ فلهم ِّ
الذ َّمة ،وعليهم اجلزية ،و َّأما من َّادعى :أنَّه استكره ُمَّن مل خيالفهم
يعن عليكم

إِّليكم ،أو يذهب يف األرض؛ فل ِّ
تصدقوهم بذلك إِّل أن تشاؤوا ،وإِّن مل تشاؤوا؛ فانبذوا
إِّليهم ،وأبلغوهم مأمنهم(.)1
ويف هذا ِ
دروس وعرب ،منها:
الرد
ٌ
أن العدل يف احلكم هو الدَّعامة الكربى لبقاء حكم ِّ
َّ
اإلسلم ،وسيادته ،وانتشار األمن

مفر من العقاب للظَّاملني؛ َّ
ألن
الرخاء يف بلد املسلمني ،هذا يف الدُّنيا ،و َّأما يف الخرة؛ فل َّ
و َّ
حقوق هللا تعاىل قد يغفرها لعبده ،ويتجاوز عنهَّ ،أما حقوق النَّاس ِّفإ َّن هللا تعاىل يوقف

فيقتص بعضهم من ٍ
بعض.
الظاملني ،واملظلومني يوم القيامة،
ُّ
و َّأما ذكر هللا تعاىل فل بد أن يسود حياة املسلم يف قلبه ،ولسانه ،وجوارحه ،فيكون

تفكريه خالصا هلل تعاىل ،ومنطقه فيما يرضيه ،وعمله من أجله ،ويكون مهُّه األكرب إِّقامة ذكر
جل ،وعل  -يف األرض قولا ،وعملا ،واعتقاداِّ ،فإذا كان كذلك؛ عصمه هللا سبحانه
هللا َّ -

من فتنة الشُّبهات ،والشَّهوات.
وقد أخذ سعد ،ومن معه من املسلمني بتوجيهات أمري املؤمنني ،فعرضوا على من حوَلم
ُمَّن جل عن بلده أن يرجعوا ،وَلم ِّ
الذ َّمة ،وعليهم اجلزية ،وهكذا جند أمامنا َّنوذجا من

َّناذج الَّرَحة ،وأتليف القلوب ،وقد أثَّرت هذه املعاملة الكرمية ،وحبَّبت املسلمني و ِّ
اإلسلم
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)391/4
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َلؤلء النَّاكثني ،فدخلوا بعد ذلك على مراحل يف ِّ
اإلسلم ،وصاروا من أتباعه املخلصني(.)1
 - 4عمر يرد اخلمس يف القادسيَّة على املقاتلني ،وحسن مكافأته للبارزين:
أمر عمر  -رضي هللا عنه  -يف القادسيَّة ِّ
برد اخلمس على املقاتلنيَّ ،
ونفذ سعد أمر
السواد بيد أصحاهبا،
اخلليفة ،وكان اجتهاد عمر هنا ابرعا كرباعة اجتهاده يف ترك أراضي َّ
فقد رأى ِّ
للدولة أن ِّ
َتشيا مع املصلحة العليا َّ
يوزع اخلمس على اجملاهدين تشجيعا َلم،
وتوسعةا عليهم ،واعرتافا جبهودهم(.)2
وقد أرسل عمر إِّىل ٍ
سعد أربعة أسياف ،وأربعة أفراس يعطيها مكافأةا ملن انتهى إِّليه البلء

يف حرب العراق ،فقلَّد األسياف األربعة؛ ثلثة من بين أسد ،وهمَ :حَّال بن مالك ،و ِّ
الربِّيل
الرابع لعاصم بن عمرو التَّميمي ،وأعطى
بن عمرو بن ربيعة الواليني ،وطُليحة بن خويلد ،و َّ
األفراس :واحدا للقعقاع بن عمرو التَّميمي ،والثلثة للريبوعيني مكافأ اة َلم على واقعة عشية
أغواث( ،)3وهذه من الوسائل العمريَّة يف تفجري طاقات اجملاهدين ،وحتفيز مهم املسلمني حنو
السامية ،واملقاصد النَّبيلة.
املعال واألهداف َّ
يرد اعتبار زهرة بن احلويَّة:
 - 5عمر ُّ
عاد زهرة من مطاردته لفلول الفرس ،وبعد أن قتل جالينوس أحد قادة الفرس ،فأخذ
وتد َّرع مبا كان على جالينوس ،فعرفه األسرى الَّذين كانوا عند سعد ،وقالوا :هذا
زهرة سلبهَ ،
سلب جالينوس .فقال له سعد :هل أعانك عليه أحد ؟ قال :نعم .قال :من ؟ قال :هللا.
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)391/4

()2

القادسية ،ص(.)204

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)390/4
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وكان زهرة ٍ
يومئذ شاابا له ذؤابة ،وقد ُس ِّود يف اجلاهليَّة ،وحسن بلؤه يف ِّ
اإلسلم ،وغضب
سرع زهرة ،فلبس ما كان على جالينوس ،واستكثره عليه ،فنزعه عنه ،وقال :أل
سعد أن تَ َّ
()1
صلِّ َي
انتظرت إِّذين ؟  .ووصل اخلرب إِّىل عمر ،فأرسل إِّىل سعد :تعمد إِّىل مثل زهرة ،وقد َ
صلِّي به ،وقد بقي عليك من حربك ما بقي تكسر قرنه ،وتفسد قلبه؛ ِّ
أمض له
مبثل ما َ َ
سلَبهِّ ،
كل من قتل رجلا سلبه.
وفضله على أصحابه عند العطاء خبمسمئة ،وإِّين قد َّنفلت َّ
َ َُ
فدفعه إِّليه ،فباعه بسبعني ألفا(.)2
رد عمر إِّىل زهرة اعتباره(.)3
وهبذا َّ
 - 6استشهاد ِّ
املؤذن ،وتنافس املسلمني على األذان:
يف ْناية معركة القادسيِّة حدث أمر عجيبُّ ،
يدل على مقدار اهتمام املسلمني األوائل
يقرهبم إِّىل هللا تعاىل ،فقد قتل ِّ
أبمور دينهم ،وما ِّ
مؤذن املسلمني يف ذلك اليوم ،وحضر وقت
ابلسيوف ،فأقرع بينهم سعد،
َّ
الصلة ،فتنافس املسلمون على األذان ،حَّت كادوا أن يقتتلوا ُّ

فخرج سهم ٍ
رجل فأذَّن(.)4

ليدل على َّقوة ِّ
الصاحل ُّ
اإلميانِّ ،فإ َّن األذان ليس من ورائه
وإِّ َّن التَّنافس على هذا العمل َّ
مكاسب دنيويَّة ،ول جاه ،ول شهرة ،وإََِّّّنا دفعهم إِّىل التنافس عليه ُّ
تذكر ما أعدَّه هللا تعاىل
ُ
ِّ
للمؤذنني يوم القيامة من أج ٍر عظيم .وإِّ َّن قوم ا تنافسوا على األذان سيتنافسون بطريق األوىل
على ما هو أعظم من ذلك ،وهذا من أسرار جناحهم يف اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل ،والدَّعوة
()1

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)480/10
اإل
ُّ

()2

الفن العسكري ِّ
اإلسالمي ص(.)472 ،471

()3

ُّ
الفن العسكرُّي ،ص(.)273

()4

الفن العسكري ِّ
ُّ
اإلسالمي ،ص(.)275 ،274
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إِّىل ِّ
اإلسلم(.)1
العسكري ِّ
سلمي يف املعركة:
 - 7التكتيك
ُّ
اإل ُّ
العسكري ِّ
ِّ
سلمي ،حيث برع
كانت القادسية َّنوذجا ُميَّزا من َّناذج التَّكتيك
اإل ِّ
كل ٍ
املسلمون فيها إبِّتقان املناورة التَّكتيكيَّة الَّيت تتلءم مع ِّ
حالة قتاليَّ ٍة من حالت املعركة،

العامة ،أو التَّجنيد ِّ
اإللزامي.
فقد ظهر على مسرح األحداث قدرة الفاروق على التَّعبئة َّ
واحلشد األقصى للوسائل؛ إِّذ حشد اخلليفة َلذه املعركة أقصى ما ميكن حشده من ِّ
الرجال،
كما حشد َلا الفئة املختارة من رجال املسلمني ،فقد كتب إِّىل ٍ
سعد أن ينتخب أهل اخليل،
السلح ُمَّن له رأي ،وجندة ،فاجتمع ٍ
و ِّ
لسعد يف هذه املعركة بضعة وسبعون ُمَّن حضروا بدرا،

ٍ
ٍ
َّب(ﷺ) بعد بيعة ِّ
وثلمثئة ُمَّن شهدوا فتح
الرضوان،
وثلمثئة وبضعة عشر ُمَّن صحبوا الن َّ
الصحابة ،مثَّ إِّنَّه مل يدع رئيسا ،ول ذا رأي ،ول ذا ٍ
ٍ
َّ
شرف ،ول
مكة،
وسبعمئة من أبناء َّ
خطيب ا ،ول شاعرا إِّل رماهم به ،فرماهم بوجوه النَّاس ،وغُررهم ،وهذا هو احلشد األقصى
للوسائل ِّ
املاديَّة ،واملعنويَّة للمعركة ،وجندَّ :
أن يف التَّعبئة َلذه املعركة ِّديدا مل نعهده عند
حَّت يكتمل جيشه ،مث ينطلق به إِّىل العراق،
املسلمني من قبل؛ إِّذ مل ينتظر سعد يف (صرار) َّ
بل انطلق يف أربعة الف ،ووصل إِّىل مكان املعركة ابلقادسيَّة يف سبعة عشر ألفا.

وهذه طريقة مبتكرة يف تعبئة اجليوش مل يعتمدها املسلمون قبل عمر ،وحدَّد اخلليفة يف
رسائله إِّىل ٍ
املثىن ،وسعد مكان املعركة احلامسة ،وهو القادسيَّة.
كل من َّ
وكان الفاروق َّأول ٍ
قائد مسل ٍم يعتمد ( ِّ
الرسالة اخلارطة) يف دراسته ألرض املعركة ،وبيئتها؛
إِّذ طلب من ٍ
سعد أن يصف له يف ٍ
مفص ٍلة ،منازل املسلمني  -أي :مواقعهم  -كأنَّه
رسالة َّ
()1

تردي الخيل :تُ ْهلِّك.
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ينظر إِّليها ،وأن جيعله من أمرهم  -أي :املسلمني  -على جليَّ ٍة ،فكتب إِّليه سعد رسالةا
يشرح له فيها ابلتَّفصيل جغرافية القادسيَّة (بني اخلندق ،والعتيق) وما يقع على ميينها،
ويسارها ،مثَّ يشرح له أوضاع البيئة الَّيت حتيط أبرض املعركة ،فينبِّئهَّ :
أن أهلها معادون
َّكتيكي ،والسرتاتيجي(.)1
للمسلمني ،ويتَّخذ اخلليفة بناءا على ذلك ،قراره الت
َّ
واستخدم املسلمون أسلوب الغارات التَّموينية ،واستنزاف ِّ
العدو منذ وصوَلم إِّىل أرض
العدو ،وَتركزهم فيها ،وقد أفادت تلك الغارات التَّموينية يف ِّ
سد احتياجات اجليش من املؤن،
األَيم ،والغارات ،وقد َّاختذت هذه الغارات
فكان يوم األابقر ،ويوم احليتان ،وغريها من َّ
ِّ
مهما ،هو استنزاف طاقات العدو ،وقدرة األهال
ابإلضافة إِّىل وجهها الت ِّ
َّمويين وجها اخر َّ
على َحل ااثر احلرب ،ومعانهتا ،واستعمل املسلمون أسلوب الكمائن يف مناوشتهم مع
الفرس قبل القادسيَّة ،ويف استنزافهم لطاقات ِّ
ومعنوَيهتم ،فقد كمن بكري بن عبد هللا
العدو،
َّ
الصنِّني) ٍ
بفرقة من خيالة املسلمني يف ٍ
اللَّيثي ٍ
أمجة من النَّخيل ،وعلى الطريق إِّىل ( ِّ
تضم
لقافلة ُّ
تزف إِّىل صاحب ( ِّ
أخت أزاد مرد بن أزاذبه مرزابن احلرية ،وهي ُّ
الصنِّني) من أشراف العجم،

ب
وما أن وصلت القافلة إِّىل مكان الكمني حَّت َّ
انقض املسلمون عليها ،فقصم بكري ُ
صل َ
(شريزاد بن أزاذبه) أخي العروس ،وكان على رأس اخليل الَّيت تتقدَّم القافلة ،ونفرت اخليل
تعدو مبن على ظهورها من رجال ،وأخذ املسلمون األثقال ،وابنة أزاذبه يف ثلثني امرأة من
الدَّهاقنيٍ ،
ومئة من التَّوابع ،وما معهما ل يدرى قيمته(.)2
لكل ٍ
واستعمل املسلمون يف هذه املعركة أسلوب التَّكتيك ِّ
املتغري وفقا ِّ
حالة من حالت
القتالٍ ،
وظرف من ظروفه ،فبينما نراهم يف اليوم األول من املعركة حيتالون على الفيلة املهامجة،
()1

الم ارزبة :رؤساء الفرس.

()2

كليل ال يقطع.
َّ
أفل :مملم ،كهامٌ :
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فتفر من ميدان القتال ريثما يصل إِّليهم املدد القادم
فيقطعون وضنها بعد أن يرموها بنباَلمُّ ،

من الشَّام ،كما يعمدون إِّىل إِّيصال هذا املدد إِّىل ساحة القتال تباعا ،وزمرة زمرة بغية إِّيهام
العدو بكثرته ،مثَّ يعمدون إِّىل حيلة تكتيكيَّ ٍة ٍ
ِّ
ابرعة ،وذلك أبن جيلِّلوا إِّبلهم ،ويربقعوها تشبُّه ا
وتول هاربةا ل تلوي على ٍ
ابلفيلة ،مثَّ يطلقوها يف صفوف ِّ
العدو فتجفل خيلهمِّ ،
شيء،
ويعمد املسلمون يف اليوم الثَّالث إِّىل مواجهة فيلة الفرس احملميَّة خبيالتهم ،ومشاهتم ،أبن
فتفر الفيلة هاربةا ،ويتساوى
يهامجوا أكربها وأضخمها فيفقؤوا عيوْنا ،ويقطعوا مشافرهاُّ ،
مدرعاهتم ،وملا رأى
الفرس واملسلمون يف ساحة القتال ،بعد أن خيسر الفرس فيلتهم ،أيَّ :
َّ
املسلمون َّ
أن أمد القتال ميكن أن يطول؛ َّقرروا اَلجوم العام ،فعبَّؤوا صفوفهم ،وزحفوا زحفةا
حَّت كان رستم قائد جيش ِّ
واحد اة ،وما أن ختلخلت صفوف ِّ
العدو
العدو ،وانكشف قلبهَّ ،
حَّت اْنزم جيش الفرس هزميةا ساحقةا.
هدفهم ،وما أن قضي على رستم َّ
وهكذا نرىَّ :
أن األسلوب الَّذي اتَّبعه املسلمون يف هذه املعركة ،مل يتقيَّد ابألساليب
لكل ٍ
التَّقليديَّة الَّيت كانت متَّبعةا يف القتال ،بل إِّنَّه لبس ِّ
حالة لبوسها ،فانتقل من األساليب

البدائيَّة (املبارزة) إِّىل احليل التكتيكيَّة ( ِّ
اإلبل املربقعة ،وقطع وضن الفيلة ،وفقء عيوْنا ،وقطع

سيكي الت ِّ
العام ،واستهداف القائد) وَتيَّزت هذه
مشافرها) إِّىل القتال الكل ِّ
َّقليدي (اَلجوم ُّ
املعركة ابلتَّعبئة ذات الطَّابع القبلي ،وميِّزة هذا األسلوب :أنَّه ي ِّ
وجد بني القبائل تنافسا فريدا
ُ
يف احلماسة ،والندفاع يف القتال( .)1هذه بعض األساليب العسكريَّة يف النظام ِّ
اإلسلمي
الَّيت مارسها اجملاهدون يف القادسية.

()1

األدب ِّ
اإلسالمي ،د .نايف معروف ص(.)223 ،222
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 - 8ما قيل من ِّ
الشعر يف القادسيَّة:
وُمَّا قاله قيس بن املكشوح املرادي يتحدَّث عن فروسيَّته ،مفتخرا ملا كان منه ،ومن
اجملاهدين الخرين يف مناهضة قادة الفرس ،فيقول:
ِّ
ص ـ ـ ـ ـنـ َعاءَ تُـ ـ ـ ــرِّدي
َجلَب ـ ـ ـ ُ
ـت اخلَي ـ ـ ـ َـل م ـ ـ ــن َ

إِّ َىل وادي ال ُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد ََي ِّر َكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـب
َ
َ

بِّ ُكـ ـ ـ ـ ـ ِّـل مـ ـ ـ ـ ـ َـد َّج ٍج َكاللَّيـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـث َسـ ـ ـ ـ ـ ِّـامي
ُ

()1

الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي
إِّ َىل ال َريُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِّك فَالبَـلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد َّ

َوِّجئـنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال َق ِّاد ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيَّةَ بَـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ٍر

ُم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوَمة َد َوابُِّرَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـت اخلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل َجالَـ ـ ـ ـ ـ ــت
فَـلَ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أَن َرأَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـريعا
ب َرأ َس ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ فَـ َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوى َ
فَأَض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ُ

َوأَبـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَ املَر ِّازبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـة ال ِّكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرام
َ
ـف امللِّ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ت لِّموقِّ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـك اَلَُم ـ ـ ـ ـ ـ ِّـام
ص ـ ـ ـ ـ ــد
قَ
ُ
َ
َ
َ
ِّ ()3
بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـيف ل أَفَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ول َك َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

وقَـ ـ ـ ـ ـ ــد أَبـلَـ ـ ـ ـ ـ ــى ِّ
ـريا
اإللـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ُهنَـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ـاك َخـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َوفِّع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل اخلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـري ِّعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد هللاِّ َنم ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ِّ
ـك َمجـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع كِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرى
اهضـ ـ ـ ـ ـ ــنَا ُهنَالـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
فَـنَ َ

ِّ ()2

()4

وقال بشر بن ربيع اخلثعمي يف القادسيَّة:
تَ ـ ـ ـ َذ َّكر َ -ه ـ ـ ـ َـد َاك هللاُ َ -وقـ ـ ـ َـع ُس ـ ـ ـيُـوفِّنَا

ِّ
ب قُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدي ٍ
َاب َ
س واملَ َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر َعس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريُ

إِّ َذا َم ـ ـ ـ ـ ــا فَـَرغنَ ـ ـ ـ ـ ــا ِّم ـ ـ ـ ـ ــن قِّ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِّاع َكتِّيـبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة

ِّ ِّ ِّ
ِّ
َدلَفنَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرى َكاجلبَ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تَس ـ ـ ـ ـ ـ ــريُ

َع ِّش ـ ـ ـ ـ ـيَّةَ َوَّد ال َقـ ـ ـ ـ ــوُم لَـ ـ ـ ـ ــو أ َّ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ُـهم
َن بَـع َ

()1

السكوت مع كظم الغيظ ،األدب ِّ
اإلسالمي ص(.)215
واجم :من الوجوم ،وهو ُّ

()2

الغيطلُّ :
النسور.

()3

أرعن مكفهر :ظلمة َّ
الليل َّ
الشديدة.

()4

ِّ ِّ
ـار َجنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
يـُ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاحي طَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ٍر فَـيَطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريُ

رعاالً :النعامة.
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ِّ
ِِّّ
ـني َكـ ـ ـ ـ ـأ ََّْنُُم
تَـ ـ ـ ـ ـ َـرى ال َق ـ ـ ـ ــوَم فيـ َه ـ ـ ـ ــا َوامج ـ ـ ـ ـ َ
وقال بعض الشُّعراء:
ـك َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين عُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَة ََنَعِّيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َو َحيَّـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
مجَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أبََحَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال َل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن َزف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريُ

()1

ِّ
الو ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهِّ َامنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ِّمبُ َح َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد
ح َس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن ُ

أَقَـ ـ ـ ـ ـ ِّ ِّ
ـاموا لكسـ ـ ـ ـ ــرى يَضـ ـ ـ ـ ـ ِّـربُو َن ُجنُـ ـ ـ ـ ـ َ
ـودهُ
ُ

الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرتَ ِّ
بِّ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل رقِّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ني ُم َهنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد
ـق
َّ
َ
َ

إِّذا ثـ ـ ـ ـ َّـوب الـ ـ ـ ــد ِّ
َّاعي َأن ُخ ـ ـ ـ ـوا بِّ َكل َكـ ـ ـ ـ ٍـل

ِّ
ت مس ـ ـ ـ ـ ــوِّد الغَي ِّ
ِّ
اطي ـ ـ ـ ـ ــل
م ـ ـ ـ ـ ـ َـن ال َم ـ ـ ـ ـ ــو ُ َ َ

أَجَرِّد وقال بعض الشُّعراء:
ِّ
ني بَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين ََتِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٍم
َو َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َن األَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرم َ
ـاروا ِّأبَر َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن ُمك َف ِّه ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ُمهُـ ـ ـ ـ ـ ــو َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ِّ ()2

َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا َة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـروِّع أَكثَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرُهم ِّر َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
إِّ َىل َجلِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـب يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـروَْنُُم ِّر َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ٍ ()3

()4

ُحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور لِّألَ َك ِّ
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ِّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ِّرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـال
ُ
َ

َكأُس ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد الغَ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاب َحت َس ـ ـ ـ ـ ـ ـبُـ ُهم ِّجبَـ ـ ـ ـ ـ ــال

ُم َقطَّ َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أَ ُك ُّف ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َو ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق

ِّ ٍ
ـث قَابـلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـت ِّ
الر َج ـ ـ ـ ـ ـ ــال
مب ـُ ـ ـ ـ ـ ــرد َحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ َ

تَ ـ ـ ـ ـ ـ ــركن ََلـ ـ ـ ـ ـ ــم بَِّقـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـادس عـ ـ ـ ـ ـ ــز فَخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر
َ َ ُ

وِّابخلَيـ َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـني أ َََّيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ِّط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوال
َ
()5

اجلعدي ،وهو ِّ
يصور بشعره ما دار بينه وبني امرأته ،وقد جزعت بسبب
وُمَّا قاله النَّابغة
ُّ
ذهابه يف فتوح فارس ،فقال:

()1

البداية و ِّ
النهاية (.)48/7

()2

النحيل الهزيل ،األدب ِّ
الضارعَّ :
َّ
اإلسالمي ،ص(.)214

()3

ِّإتمام الوفاء ،ص(.)82

()4

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)155/11
اإل
ُّ
تاريخ َّ
الطبري (.)454/4

()5
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ابتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذكِّرِّين ِّابهللِّ قَ ِّ
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد اة
َ
ُ

َوالـ ـ ــدَّم ُع يَـنـ َهـ ـ ـ ُّـل ِّمـ ـ ــن َشـ ـ ــأنَـي ِّهما ُسـ ـ ــبُل

َي بِّنـ ـ ـ ـ ِّ
ـاب هللا أَخـ ـ ـ ـ َـر َجين
َ
ـت َعمـ ـ ـ ــي كتـ ـ ـ ـ ُ
َ

ُكرَه ـ ـ ـ ـاَ ،وَهـ ـ ـ ــل أَم ـ ـ ـ ـنَـ َع َّن هللاَ َمـ ـ ـ ــا بَـ ـ ـ ـ َذل

ب النَّـ ـ ــاس أَر َجع ـ ـ ــين
ـت فَـ ـ ـ ـ َـر ُّ
فَـ ـ ـ ِّـإن َر َجع ـ ـ ـ ُ

ِّ
ـت بِّـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرِّيب فَـ ـ ـ ـ ـ ــابـتَغِّي بَـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدل
َوإِّن َحلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـت أَعـ ـ ـ َـر َج أَو أَع َمـ ـ ــى فَـيَـع ـ ـ ـ ُذ َرِّين
َمـ ـ ــا ُكنـ ـ ـ ُ

ِّ
ض اـىن َمل يَسـتَ ِّطع ِّح َـول
ض ِّارعا مـن َ
أَو َ

()1

سادسا :فتح املدائن:
َّوجه لفتح املدائن ،وختليف
أقام سعد ابلقادسيَّة شهرين ينتظر أمر عمرَّ ،
حَّت جاءه ابلت ُّ
النِّساء ،والعيال ابلعتيق مع ٍ
جند ٍ
كثيف حيوطهم ،وعهد إِّليه أن يشركهم يف كل مغنم ما داموا
شوال ،وكان فَ ُّل املنهزمني
خيلفون املسلمني يف عيالهتم ،ففعل ،وسار ابجليش َّ
ألَيٍم بقني من َّ
حلق ببابل ،وفيهم بقاَي الرؤساء ِّ
مصممني على املدافعة ،وبدأت مدن ،وقرى الفرس تسقط

واحد اة بعد واحدةٍ ،ففتح املسلمون الربس ،مثَّ اببل ،بعد أن عربوا ْنر الفرات مثَّ ُكوثَى ،مثَّ
ساابط بعضها عنوةا ،والبعض الخر صلح ا(.)2
حَّت وصلوا إِّىل املدائن ،وأمر عمر سعدا أبن حيسن
استمرت َحلت املسلمني املنظَّمة َّ
و َّ

ذمة املسلمني،
إِّىل الفلحني ،وأن يويف َلم عهودهم ،ودخلت مجوع هائلة من الفلحني يف َّ
وأتثَّر الفلحون أبخلق جيش املسلمني ،وبعدَلم ،ومساواهتم املنبثقة من دينهم العظيم،

الرعية أمام ِّ
احلق األكرب ،ول ظلم ،ول فساد يف األرضَّ ،
خفت عنهم وطأة
فأمريهم كأصغر َّ

الكربَيء ،والعبودية الَّيت كانوا يساموْنا ،فصاروا عبادا هلل وحده.
()1

السابق نفسه (.)453/4
المصدر َّ

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)163/11
اإل
ُّ
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توجه سعد حنو املدائن بعد أمر أمري املؤمنني ،فبعث مقدمة اجليش بقيادة زهرة بن
وقد َّ
ٍ
طائفة
السمط يف
احلويَّة ،وأتبعه بعبد هللا بن املعتِّم يف طائفة من اجليش ،مثَّ بشرحبيل بن َّ

أخرى ،مثَّ هباشم بن عتبة بن أيب وقَّاص ،وقد جعله على خلفته بدلا من خالد بن عرفطة،
مثَّ حلق سعد هبم ببقيَّة اجليش وقد جعل على ِّ
توجه زهرة قائد
املؤخرة خالد بن عرفطة( ،)1وقد َّ
ِّ
املقدمات إِّىل املدائن ،واملدائن هي عاصمة دولة الفرس ،وتقع شرق ْنر دجلة ،وغربه ،فاجلزء

يسمى « أسبانري » و« طيسفون » وقد
يسمى « هبرسري » والَّذي يقع شرقه َّ
الَّذي يقع غربه َّ

وصل زهرة إِّىل هبرسري ،وبدأ حصار املدينة ،مثَّ سار سعد بن أيب وقَّاص ابجليش ِّ
اإلسلمي
ومعه قائد َّقواته ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أيب وقَّاص إِّىل املدائن الغربيَّة « هبرسري » وفيها
ملك الفرس (يزدجرد) ،فحاصرها املسلمون شهرين ،وكان الفرس خيرجون أحيانا لقتال
املسلمني ،ولكنَّهم ل يثبتون َلم.
وقد أصيب زهرة بن احلويَّة بسهم ،وذلك :أنَّه كان عليه درع مفصومة ،فقيل له :لو
حَّت ل تبقى فيها فتحة تصل منها ِّ
السهام) فقال :ومل ؟ قالوا:
أمرت هبذا الفصم فسرد ( َّ

َناف عليك منه ،قال :إِِّّين لكرمي على هللا إِّن ترك سهم ٍ
فارس اجلند كلَّه مثَّ أاتين من هذا
يف ،وكان كرميا على هللا كما َّأمل ،فكان َّأول ٍ
رجل من املسلمني أصيب
الفصم حَّت يثبت َّ
ٍ
يومئذ بسهم ،فثبت فيه من ذلك الفصم ،فقال :بعضهم :انزعوها منه ،فقال :دعوين ِّفإن
يف ،لعلي أن أصيب منهم ٍ
بطعنة ،أو ضر ٍبة ،أو خطوةٍ ،فمضى حنو
نفسي معي ما دامت َّ
العدو فضرب بسيفه شهرَير من أهل اصطخر ،فقتله(.)2
وقد بقي املسلمون يف حصار هبرسري شهرين ،استعملوا خلَلا اجملانيق ،وقد صنع َلم
()1
()2

« ائرزوا » :الجؤوا.
تاريخ َّ
الطبري (.)455/4
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الفرس املوالون َلم عشرين منجنيق ا شغلوا هبا الفرس ،وأخافوهم( )1ويف هذا دللة على َّ
أن
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -كانوا ل يهملون حتصيل أسباب النَّصر ِّ
املاديَّة إِّذا قدروا عليها،
َّ

و َّأْنم كانوا على ذك ٍر ٍ
اتم لقول هللا تعاىلَ ﴿ :وأَعِّ ُّدوا ََلُم َما استَطَعتُم ِّمن قُـ َّوةٍ﴾ [األنفال،]60 :إِّىل
تفوقهم يف أسباب النصر املعنويَّة؛ الَّيت انفردوا ِّ
أبمهها وأبرزها ،وهو العتماد على هللا،
جانب ُّ
وذكره ،ودعاؤه(.)2
 - 1معيَّة هللا تعاىل ألوليائه املؤمنني ابلنَّصر ،والتَّأييد:
عن أنس بن احلُلَّيس قال :بينما حنن حماصرون « هبرسري » بعد زحفهم ،وهزميتهم أشرف

علينا رسول ،فقال :إِّ َّن امللك يقول لكم :هل لكم إِّىل املصاحلة على أن لنا ما يلينا من دجلة
وجبَـلُنا ،ولكم ما يليكم من دجلة إِّىل جبلكم ؟ أما شبعتم ؟ ل أشبع هللا بطونكم ! فبدر
َ
الرجل،
الناس أبو ُم َف ِّزر األسود بن قطبة ،وقد أنطقه هللا مبا ل يدري ما هو ،ول حنن ،فرجع َّ
ورأيناهم يقطعون إِّىل املدائن  -يعين يعربون النَّهر إِّىل شرق املدائن  -فقلناَ :ي أاب ُم َف ِّزر ! ما

قلت له ؟ قال :ل والذي بعث حممدا ِّ
ابحلق ما أدري ما هو إِّل َّ
علي سكينة ،وأن أرجو
أن َّ

حَّت مسع بذلك سعد ،فجاءن،
ُنطقت ابلَّذي هو خري ،وانتاب الناس يسألونه َّ
أن أكون أ ُ
فقالَ :ي أاب ُم َف ِّزر ! ما قلت ؟ فوهللا إِّ َّْنم َُلَّراب ! فحدَّثه مبثل حديثه إِّ ََّين ،فنادى النَّاس ،مثَّ
ْند هبم ،وإِّن جمانيقنا لتخطر عليهم ،فما ظهر على املدينة أحد ،ول خرج إِّلينا إِّل رجل
فأمناه ،فقال :إِّن بقي فيها أحد ،فما مينعكم ؟! (يعين :مل يبق فيها أحد)
ندى ابألمانَّ ،

فتسورها ِّ
الرجال ،وافتتحناها ،فما وجدن فيها شيئا ،ول أحدا ،إِّل أسارى أسرنهم خارجا
َّ
ألي ٍ
الرجلِّ :
شيء هربوا ؟ فقالوا :بعث امللك إِّليكم يعرض عليكم
منها ،فسألناهم ،وذلك َّ

()1
()2

تاريخ َّ
الطبري ( .)451/4والتَّاريخ ِّ
سالمي (.)160/11
اإل
ُّ
التَّاريخ ِّ
سالمي (.)160/11
اإل
ُّ
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حَّت تأكل عسل أفريذين أبُترِّج
الصلح ،فأجبتموه أبنَّه ل يكون بيننا وبينكم صلح أبدا َّ
ُّ
كوثَى ،فقال امللك :واويله ! أل إِّ َّن امللئكة تكلَّم على ألسنتهم ،ترُّد علينا ،وِّيب عن
الرجل لننتهي ،فائ ِّرزوا
العرب ،وهللا لئن مل يكن كذلك ما هذا إِّل شيء ألقي على يف هذا َّ

()1

إِّىل املدينة القصوى(.)2

 - 2اآلَيت الَّيت قرأها سعد ملا نزل مظلم ساابط:
َّ
نزل سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  -يف (مظلم ساابط) ،بعد أن قدَّم هامشا ،ومن
معه حنو هبرسري وهي اجلزء الغريب من املدائن ،وملا نزل سعد ذلك املكان؛ قرأ قول هللا تعاىل:
َّ
﴿وأَن ِّذ ِّر النَّاس يـوم أيتِّ ِّيهم الع َذاب فَـيـ ُق ُ َّ ِّ
ِّ ِّ
َج ٍل قَ ِّر ٍ
يب ُِّجنب
ين ظَلَ ُموا َربـَّنَا أَخرَن إ َىل أ َ
َ ََ َ ُ َ ُ َ
َ
ول الذ َ
الر ُس َل أ ََوَمل تَ ُكونُوا أَق َسمتُم ِّمن قَـب ُل َما لَ ُكم ِّمن َزَو ٍال﴾ [إبراهيم .]44 :وإََِّّّنا تل
ك َونَـتَّبِّ ِّع ُّ
َدع َوتَ َ
ألن يف ذلك املكان كتائب لكسرى تدعى :بوران ،وكانوا حيلفون ابهلل كل ٍ
هذه اآلية؛ َّ
يوم ،ل
ُ
َّ
()3
وفرقهم زهرة بن احلويَّة قبل استشهاده(.)4
يزول ملك فارس ما عشنا  ،وقد هزمهمَّ ،

وملا دخل املسلمون « هبرسري » وذلك يف جوف اللَّيل؛ لح َلم األبيض؛ وهو قصر
َّ
األكاسرة ،فقال ضرار بن اخلطَّاب :هللا أكرب أبيض كسرى ! هذا ما وعد هللا ورسوله ،واتبعوا
حَّت أصبحوا(.)5
التَّكبري َّ

()1

تاريخ َّ
الطبرِّي (.)451/4

()2

السابقين.
يعني :المجاهدين َّ

()3

يعني :مادتهم َّالتي يدافعون عنها.

()4

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)165/11
اإل
ُّ

()5

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)167 ،166/11
اإل
ُّ
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 - 3مشورة بني سعد وجنوده يف عبور النَّهر:
وملا علم سعد َّ
السفن كلَّها إِّليه؛ وقع
ابلسفن إِّىل املدائن الشَّرقية َّ
وضم ُّ
أن كسرى قد عرب ُّ

فالعدو أمامهم ،وليس بينهم إِّل النَّهر ول سبيل إِّىل عبوره لعدم توافر
يف حرية من أمره،
ُّ
عدوه فيصعب القضاء عليه ،وقد أتى سعدا بعض أهل فارس
السفن ،وهو خيشى أن يرحتل ُّ
ُّ

وتردد عن ذلك ،مثَّ فاجأهم النهر
فدلُّوه على خماضة ميكن اجتيازها مع املخاطرة ،فأىب سعدَّ ،
ٍ
ابلزبد من سرعة جرَينه ،ويف أثناء ذلك رأى سعد
حَّت َّ
مبد عظيم َّ
اسود ماء النَّهر ،وقذف َّ
رؤَي صاحلةا ،مفادهاَّ :
أن خيول املسلمني قد عربت النَّهر ،فعزم لتأويل رؤَيه على العبور،
عدوكم قد اعتصم منكم هبذا البحر فل
ومجع النَّاس فحمد هللا تعاىل ،وأثىن عليه ،وقال :إِّ َّن َّ

ختلصون إِّليهم معه ،وهم خيلصون إِّليكم إِّذا شاؤوا فيُـنَاوشونكم يف سفنهم ،وليس وراءكم
األَيم( ،)1وعطَّلوا ثغورهم ،وأفنوا ذادهتم(،)2
شيء ختافون أن تؤتوا منه ،قد كفاكموهم أهل َّ
الرأي أن تبادروا جهاد ِّ
عدوكم بنيَّاتكم قبل أن حتصركم الدُّنيا ،أل إِّين قد
وقد رأيت من َّ
الرشد فافعل(.)3
عزمت على قطع هذا البحر إِّليهم ،فقالوا مجيعا :عزم هللا لنا ولك على ُّ
دروس وعربٌ ،وفوائد ،منها:
ويف هذا اخلرب
ٌ
 ُّالصادقة
الرؤَي َّ
جل ،وعل  -ألوليائه املؤمنني ابلنَّصر ،والتَّأييد ،فهذه ُّ
تذكر معيَّة هللا َّ -
اليت راها سعد  -رضي هللا عنه  -من هللا جل وعل لتثبيت قلبه ليقدم على هذا األمر
اجملهول العاقبة.

()1

يعني :ساحل البحر َّ
الشرقي.

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)168 ،167/11
اإل
ُّ
تاريخ َّ
الطبري (.)457 ،456/4
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ٍ
ٍ
 َّمفاجئة على غري
بكثافة
أن هللا تعاىل ُجيري األمور لصاحل املؤمنني ،فالنَّهر جرى
أي حماو ٍلة لعبور املسلمني ،ولكن
املعتاد ،وظاهر هذا :أنَّه لصاحل الفرس ،حيث إِّنَّه سيمنع َّ
حقيقته :أنَّه لصاحل املسلمني ،حيث أعطى ذلك َّ
ُّ
يستعدوا لقدوم
الكفار طمأنينةا ،فلم
كل ما يريدون َحله يف حال الفرار.
املسلمني املفاجأى َلم ،ومل يستطيعوا أن حيملوا معهم َّ
 َّالصاحل،
الرجل َّ
أن َّ
ابلرؤَي من َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -كانوا يتفاءلون خريا ُّ
ويعتربوْنا ُم ِّرجحا ِّ
لإلقدام على العمل ،وكانوا  -رضي هللا عنهم  -حيسنون الظَّ َّن ابهلل تعاىل،

ويعتربونَّ :
أن رؤى اخلري تثبيت ،وأتييد منه تعاىل.

 َّالراشدي كانوا يتَّصفون غالب ا ابحلزم ،واغتنام الفرص
أن قادة املسلمني يف ذلك العهد َّ

وقوة إِّمياْنم ،فهذا سعد  -رضي هللا عنه  -أيمر
لستنفاذ طاقة اجلنود ،وهم يف َحاسهمَّ ،
جيشه أبن يعربوا إِّىل األعداء بسلح ِّ
اإلخلص والتَّقوى ،وقد كان مطمئنا إِّىل مستوى

جيشه ِّ
الرفيع.
اإلمياين ،فأقدم على ما أقدم عليه مستعينا بعد هللا تعاىل بذلك املستوى َّ

التامة لقادهتم،
 اتِّصاف َّالصحابة  -رضي هللا عنهم  -ومن معهم من التَّابعني ابلطَّاعة َّ

يتقربون به إِّىل هللا تعاىل(.)1
وكانوا يعتربون هذه الطَّاعة واجب ا شرعيَّ ا ،وعملا صاحل ا َّ
 - 4عبور النَّهر ،وفتح املدائن:

ندب سعد النَّاس إِّىل العبور ،وقال :من يبدأ ،وحيمي لنا ِّ
حَّت تتلحق به
الفراض(َّ )2
النَّاس لكيل مينعوهم من اخلروج ؟ فانتدب له عاصم بن عمرو التَّميمي ،وكان من أصحاب
القوة ،وانتدب بعده ست ٍ
فأمر عليهم سعد عاصما ،فسار
ُّمئة من أهل النَّجداتَّ ،
البأس ،و َّ
()1
()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)169/11
اإل
ُّ
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فيهم حَّت وقف على شاطىء دجلة ،وقال :من ينتدب معي لنحمي الفراض من ِّ
عدوكم،
حَّت تعربوا ؟ فانتدب له ستُّون من أصحاب البأس والنَّجدة ،مثَّ اقتحموا دجلة،
ولنحميكم َّ
واقتحم بقيَّة ِّ
تكونت من جيش املسلمني فرقة من الفدائيِّني
الستِّمئة على إِّثرهم ،وهكذا َّ

عددهم ست ٍ
ُّمئة وقد مسيت كتيبة األهوال ،واستخلص عاصم منهم ستِّني حتت قيادته؛ ليكونوا
مقدمةا َلذه الفرقة ،وهذا ختطيط حمكم من ٍ
ِّ
سعد َّأولا ،مثَّ من عاص ٍم ،وذلكَّ :
أن مواجهة
األهوال ،واملغامرات ل تكون ابلعدد الكبري ،وإََِّّّنا تكون أبصحاب البأس الشَّديد ،والقدرة

أقل كفاء اة وشجاعةا،
القتالية العالية ،وإِّن كانوا قلئل ،وذلك أنَّه إِّذا انضم َلذه الفرقة من هم ُّ
مثَّ ار ُّ
تدوا عند هجوم األعداء يسبِّبون اْنزام الفرقة كلِّها(.)1
وقد اقتحم عاصم النَّهر ِّ
ابلستِّني على اخليول ،وقد ذُكر من طليعتهم الَّذين سبقوا إِّىل
أصم بين ولد التَّيمي ،وال َكلَج الضبَّين ،وأبو ِّ
مفزر األسود بن قطبة،
الشَّاطىء الخر ُّ
العجلي ،ومالك بن كعب اَلمداينُّ ،وغلم من بين
الكندي ،وحجل
السمط
ُّ
وشرحبيل بن َّ
ُّ
فلما راهم األعاجم؛ ُّ
أعدوا َلم فرسانا فالتقوا هبم يف النَّهر قرب الشاطىء
احلارث بن كعبَّ ،

الرماحِّ ،
الشَّرقي ،فقال عاصمِّ :
وتوخى
وتوخوا العيون ،فالتقوا ،فاطَّعنوا َّ
الرماح ،أشرعوهاَّ ،
املسلمون عيوْنم ،فولَّوا حنو الشَّاطأى واملسلمون ينخسون خيوَلم ِّ
ابلرماح لتسرع يف اَلروب،
عامتهم ،وجنا من جنا
فصارت تسرع وأصحاهبا ل ميلكون منعها ،وحلق هبم املسلمون ،فقتلوا َّ
الستِّ ٍ
منهم عورانا ،وحلق بقيَّة ِّ
مئة إبِّخواْنم فاستولوا على الشَّاطأى الشَّرقي(.)2

()1
()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
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 - 5املسلمون يقتحمون النَّهر:
ملا رأى سعد عاصما على الفراض قد منعها؛ أذن للنَّاس يف القتحام ،وقال :قولوا:
َّ
نستعني ابهلل ،ونتوكل عليه ،حسبنا هللا ،ونعم الوكيل ،ل حول ول َّقوة إِّل ابهلل العلي العظيم.
ابلزبد ،وإِّ َّْنا ملس َودة ،وإِّ َّن النَّاس
وتلحق معظم اجلند ،فركبوا اللُّ َّجة ،وإِّ َّن دجلة لرتمي َّ
ُ
()1
ليتحدَّثون يف عومهم ،وقد اقرتبوا ما يكرتثون كما يتحدَّثون يف مسريهم على األرض  ،وكان
الفارسي ،فعامت هبم اخليل ،وسعد يقول :حسبنا هللا ونعم
الَّذي يساير سعدا يف املاء سلمان
ُّ

لينصرن هللا وليَّه ،و َّ
َّ
عدوه إن مل يكن يف اجليش
الوكيل ،وهللا
ليهزمن هللا َّ
ليظهرن هللا دينه ،و َّ
بَـغي ،أو ذنوب تغلب احلسنات( ،)2فقال له سلمان :اإلسلم جديد ،ذلِّلت َلم وهللا البحور
كما ذُلِّ
الرب( !)3أما والَّ
ليخر ُج َّن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا(!)4
بيده
سلمان
نفس
ذي
َلم
ل
ُّ
ُ
وقول سلمان  -رضي هللا عنه ِّ :-
اإلسلم جديد ،يعين :ل يزال حيَّا ،وأتباعه أقوَيء اإلميان

معتزون به ،وقد جعلوه قضيَّتهم الَّيت من أجلها حييون ،ومن أجلها ميوتون ،وإليها يدعون،
ُّ
وعنها يدافعونَّ ،أما حينما ،يتقادم العهد؛ فإنَّه أتيت أجيال ترث هذا ِّ
الدين وراثةا ل اختيارا،

ول ِّعله القضيَّة الَّيت أتخذ على أفرادها مشاعرهم ،واهتماماهتم ،بل جيعلون مهَّهم األكرب هو
العلو يف الدُّنيا والتَّمتُّع مبتاعها ،ويصبح ِّ
اثنوَيا يف قاموس حياهتم ،فعند ذلك
الدين أمرا َّ
ُّ

خيرجون منه أفواج ا كما دخلوه أفواج ا(.)5
هذا وقد متَّ عبور املسلمني مجيعا ساملني مل يصب أحد منهم أبذى ،ومل يقع منهم يف
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)459/4

()2

البداية و ِّ
النهاية (.)67/7

()3

ِّإتمام الوفاء ،ص(.)85

()4
()5

تاريخ َّ
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النَّهر إل رجل من ٍ
ابرق يُد َعى « غرقدة » زال عن ظهر ٍ
فرس شقراء ،فثىن القعقاع بن عمرو
حَّت عرب ،فقال البارقي  -وكان من ِّ
أشد النَّاس :-
فجره َّ
عنان فرسه إليه ،فأخذ بيده َّ
ُّ
أعجزت األخوات أن يلدن مثلك َي قعقاع ! وكان للقعقاع فيهم خؤولة(.)1
لقد ُدهش ال ُفرس من عبور املسلمني ،وهرب يزدجرد قاصدا حلوان ،ودخل املسلمون من
غري معارض ،ونزل سعد القصر األبيض ،و َّاختذه مصلَّى ،وقرأ قوله تعاىلَ ﴿ :كم تَـَرُكوا ِّمن
ِّ
ٍ
ِّ
ٍ
َّات وعي ٍ
ني﴾ [سورة الدُّخان- 25 :
ون  َوُزُر ٍ
وع َوَم َق ٍام َك ِّرٍمي  َونَـع َمة َكانُوا ف َيها فَاك ِّه َ
َجن َ ُُ
 ،]27وصلَّى مثاين ر ٍ
كعات ،صلة الفتح ،وكان َّأول من دخل املدائن كتيبة األهوال مثَّ كتيبة
اخلرساء( ،)2وكان الَّذي يقود كتيبة األهوال :عاصم ابن عمرو التَّميمي ،و َّأما الكتيبة اخلرساء

فكان يقودها القعقاع بن عمرو(.)3
 - 6مواقف من أمانة املسلمني:
أ  -أَحد هللا وأرضى بثوابه :ملا هبط املسلمون املدائن ،ومجعوا األقباض؛ أقبل رجل ِّحبُ ٍق
َّ
معه ،فدفعه إىل صاحب األقباض ،فقال والَّذي معه :ما رأينا مثل هذا ُّ
قط ،ما يعدله ما
عندن ،ول يقاربه ،فقالوا :هل أخذت منه شيئا؟ فقال :أما وهللا لول هللا ما أتيتكم به! فعرفوا:

للرجل شأنا ،فقالوا :من أنت؟ فقال :ل وهللا ل أخربكم لتحمدوين؛ ول غريكم ِّ
َّ
ليقرظوين،
أن َّ
و ِّ
حَّت انتهى إىل أصحابه ،فسأل عنهِّ ،فإذا هو
لكين أَحد هللا ،وأرضى بثوابه ،فأتبعوه رجلا َّ
عامر بن عبد قيس(.)4
()1
()2

السرج.
السير َّالذي في مؤخرة َّ
هو َّ
هو ما يوضع على عجز البعير.

()3

السابق نفسه (.)467/4
المصدر َّ

()4
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ب  -قال عصمة بن احلارث الضَِّّب:
فلما راين حثَّه،
خرجت فيمن خرج يطلب ،فأخذت طريقا مسلوكا ،وإذا عليه َحَّارَّ ،
حَّت
فلحق ابخر قدَّامه ،فمال ،وحثَّا َحاريهما ،فانتهيا إىل جدول قد ُكسر جسره فثبتا َّ
تفرقا ،ورماين أحدمها فألظظت به (يعين :تبعته) فقتلته ،وأفلت الخر ،ورجعت
أتيتهما ،مثَّ َّ
إىل احلمارين ،فأتيت هبما صاحب األقباض ،فنظر فيما على أحدمها ،فإذا َس َفطان يف
مرد ،منظوم
أحدمها فرس من ذهب مسرج بسرٍج من فضَّة على ثفره( ،)1ولبَـبَه الياقوت و ُّ
الز ُّ
على الفضَّة ،وجلام كذلك ،وفارس من فضَّة مكلَّل ابجلواهر ،وإذا يف الخر نقة من فض ٍَّة
()2
كل ذلك منظوم
عليها شليل من ذهب ،وبطان من ذهب ،وَلا زمام من ذهب ،و ُّ
ابلياقوت ،وإذا عليها رجل من ذهب مكلَّل ابجلواهر ،كان كسرى يضعها إِّىل إِّسطوانيت

التَّاج(.)3
ج -خرب القعقاع بن عمرو:
بفارسي حيمي النَّاس فاقتتل ،وإِّذا معه غلفان ،وإِّذا يف أحد الغلفني مخسة
حلق القعقاع
ٍ
ٍ
أسياف ،ويف الخر ستَّة ،وهي من أسياف امللوك من الفرس ومن امللوك الَّذين جرت بينهم
وبني الفرس حروب ،وفيها سيف كسرى ،وسيف هرقل ،وإِّذا يف العيبتني أدراع من أدراع
امللوك ،وفيها درع كسرى ،ودرع هرقل ،فجاء هبا إِّىل سعد ،فقال اخرت أحد هذه األسياف،
فاختار سيف هرقل ،وأعطاه درع هبرام ،و َّأما سائرها فنفلها كتيبة اخلرساء الَّيت هي بقيادة
القعقاع ،إِّل سيف كسرى ،والنُّعمان ،فقد رأى أن يبعثهما إِّىل أمري املؤمنني؛ لتسمع بذلك
()1
()2
()3

التَّاريخ اإلسالمي ( ،)181/11تاريخ َّ
الطبري (.)468/4
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العرب ،ملعرفتهم هبما(.)1
الصحابة على أفراد اجليش:
د  -ثناء َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -على ذلك اجليش ،ومن ذلك قول سعد ابن
أثىن أكابر َّ

أيب وقَّاص :وهللا َّ
إن اجليش لذو أمانة ! ولول ما سبق ألهل بد ٍر؛ لقلت على فضل أهل
بد ٍر( ،)2وقال جابر بن عبد هللا :وهللا الذي ل إله إل هو ما اطَّلعنا على ٍ
أحد من أهل
القادسيَّة :أنَّه يريد الدُّنيا مع الخرة ،ولقد َّاهتمنا ثلثة نف ٍر ،فما رأينا كالَّذي هجمنا عليه من
أمانتهم ،وزهدهم :طليحة بن خويلد ،وعمرو بن معد يكرب ،وقيس بن املكشوح ،وأكرب من
ذلك ثناء أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -ملا رأى مخس تلك الغنائم ،وكان معها سيف
كسرى ،ومنطقته ،وزبرجده فقالَّ :
علي  -رضي هللا
إن قوم ا َّأدوا هذه لذوو أمانة ،فقال ٌّ
عنه :-إنك عففتَّ ،
الرعيَّة ،ولو رتعت؛ لرتعت(.)3
فعفت َّ
هـ موقف عمر  -رضي هللا عنه  -من نوادر الغنائم:
بعث سعد بن أيب وقَّاص َّأَيم القادسيَّة إىل عمر بقباء كسرى ،وسيفه ،ومنطقته،
وخفيه ،وقد كانت غالية الثَّمن كاحلرير ،و َّ
وسواريه ،وسراويله ،وقميصه ،واتجهَّ ،
الذهب،
واجلواهر ،فنظر عمر يف وجوه القوم ،وكان أجسمهم وأبدْنم قامةا سراقة بن مالك بن خثعم،
فقالَ :ي سراقة ! قم فالبس ،قال سراقة :فطمعت فيه ،فقمت ،فلبست ،فقال :أدبر،
ايب من مدجل عليه قباء كسرى،
بخ ٍ
فأدبرت ،مثَّ قال :أقبل ،فأقبلت ،مثَّ قالٍ :
بخ أعر ٌّ
()1
()2
()3

تاريخ َّ
الطبري (.)475/4
تاريخ َّ
الطبري (.)475/4
السابق نفسه (.)479/4
المصدر َّ
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رب ٍ
يوم َي سراقة بن ٍ
وسراويله ،وسيفه ،ومنطقته ،واتجهَّ ،
مالك لو كان عليك فيه
وخفاهَّ ،
هم إِّنَّك
هذا من متاع كسرى ،وال كسرى كان شرفا لك ،ولقومك ،انزع ،فنزعت ،فقال :اللَّ َّ

مين ،وأكرم عليك ِّ
أحب إِّليك ِّ
مين ،ومنعته أاب بك ٍر ،وكان
منعت هذا رسولك ،ونبيَّك ،وكان َّ

مين ،وأكرم عليك ِّ
أحب إليك ِّ
مين ،وأعطيتنيه ،فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر يب ،مثَّ
َّ
حَّت رَحه من كان عنده ،مثَّ قال لعبد الرَحن بن عوف :أقسمت عليك ملا بعته ،مثَّ
بكى َّ
قسمته قبل أن َتسي(.)1
سابعا :موقعة جلولء:
اجتمع الفرس على مفرتق الطُّرق إىل مدائنهم يف جلولء ،فتذامروا ،وقالوا :إِّن افرتقتم؛ مل
ِّتمعوا أبدا ،وهذا مكان ِّ
يفرق بيننا ،فلنجتمع للعرب به ،ولنقاتلهمِّ ،فإذا كانت لنا؛ فهو
الَّذي نريد ،وإِّن كانت األخرى؛ كنا قد قضينا الَّذي علينا ،وأبلينا عذرا .واجتمعوا على قيادة

مهران الرازي ،وحفروا خندقا حول مدينتهم ،وأحاطوا به احلسك من اخلشب إل الطُّرق الَّيت
يعربون منها .وقد كتب سعد بن أيب وقَّاص إِّىل أمري املؤمنني عمر خيربه بذلك ،فكتب إىل

سعد أيمره ببعث هاشم بن عتبة بن أيب وقَّاص إىل جلولء يف اثين عشر ألفا وأن جيعل على
ِّ
مقدمته القعقاع بن عمرو التَّميمي ،وعلى ميمنته مسعر بن مالك ،وعلى ميسرته عمرو بن
مرة اجلهين .وسار إليهم هاشم جبيشه ،فحاصرهم،
مالك بن عتبة ،وعلى ساقته عمرو بن َّ
وطاوَلم أهل فارس فكانوا ل خيرجون َلم إِّل إِّذا أرادوا ،وزاحفهم املسلمون مثانني زحفا ،كل
ذلك يعطي هللا املسلمني عليهم الظَّفر ،وغلبوا املشركني على حسك اخلشب الَّيت َّاختذوها
ِّإلعاقة املسلمنيَّ ،
فاختذ األعداء حسك احلديد ،وجعل هاشم يقوم يف النَّاس ،ويقولَّ :
إن هذا
()1

المصدر نفسه (.)480/4
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حَّت إِّذا طال األمر ،وضاق األعداء من
املنزل منزل له ما بعده ،وجعل سعد ميدُّه ابلفرسانَّ ،
يتم لكم عليه األجر،
صرب املسلمني؛ ُّ
اهتموا هبم ،فخرجوا لقتاَلم ،فقال :ابلوا هللا بلءا حسنا َّ
واملغنم ،واعملوا هلل .فالتقوا ،فاقتتلوا ،وبعث هللا عليهم رحي ا أظلمت عليهم البلد فلم
يستطيعوا إل احملاجزة ،فتهافت فرساْنم يف اخلندق ،فلم جيدوا بُ َّدا من أن يردموا اخلندق ُمَّا
يليهم؛ لتصعد منه خيلهم ،فأفسدوا حصنهم(.)1
فلما بلغ املسلمني ما قام به األعداء من ردم اخلندق؛ قالوا :أننهض إليهم اثنيةا ،فندخله
َّ
عليهم ،أو َّنوت دونه ؟ فلما ْنض املسلمون لقتاَلم؛ خرجوا ،فرموا حول اخلندق ُمَّا يلي
املسلمني حبسك احلديد لكيل تقدم عليهم اخليل ،وتركوا مكانا خيرجون منه على املسلمني،

فاقتتلوا قتالا شديدا مل يقتتلوا مثله إِّل ليلة اَلرير ،وهي من ليال القادسيَّة؛ إِّل أنَّه كان أقصر،
وأعجل.
وانتهى القعقاع بن عمرو يف الوجه الَّذي زاحف فيه إِّىل ابب خندقهم ،فأخذ به ،وأمر
منادَيا ،فنادىَ :ي معشر املسلمني ! هذا أمريكم قد دخل خندق القوم ،وأخذ به ،فأقبِّلوا
إِّليه ،ول مينعنَّكم َمن بينكم وبينه من دخوله  -وإََِّّّنا أمر بذلك ِّ
ليقوي املسلمني به  -فحمل
املسلمون؛ وهم ل ُّ
يشكون يف َّ
حَّت انتهوا إِّىل ابب
أن هامشا فيه ،فلم يقم حلملتهم شيء َّ
اخلندق ِّفإذا هم ابلقعقاع بن عمرو وقد أخذ به ،وأخذ املشركون يف هزمي ٍة مينةا ويسراة عن
اجملال الَّذي حبيال خنادقهم ،فهلكوا فيما ُّ
أعدوا للمسلمني ،فعقرت دو ُّاهبم  -يعين :بسبب

حسك احلديد الَّيت أعدُّوها للمسلمني  -وعادوا َر َّجالةا ،وأتبعهم املسلمون ،فلم يفلت منهم
يعد ،وقتل هللا منهم ٍ
إِّل من ل ُّ
يومئذ مئة ألف ،فجلَّلت القتلى اجملال ،وما بني يديه وما
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)62 ،61/5
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خلفهِّ ،
فسميت جلولء مبا جلَّلها من قتلهم ،فهو جلولء الوقيعة(.)1
أ َّ -
إن جندن أطلقوا ابلفعال لساننا:
وبعث سعد بن أَيب وقَّاص زَيد بن أبيه ابحلساابت املاليَّة إِّىل أمري املؤمنني ،وكان زَيد هو

الَّذي يكتب للنَّاسِّ ،
لما قدم على عمر كلَّمه فيما جاء له ،ووصف له ،فقال
ويدوْنم ،ف َّ
عمر :هل تستطيع أن تقوم يف النَّاس مبثل الَّذي كلَّمتين به ؟ فقال :وهللا ما على األرض
شخص أهيب يف صدري منك ! كيف ل أقوى على هذا من غريك ؟ ! فقام يف النَّاس مبا
أصابوا ،ومبا صنعوا ،ورمبا يستأذنون فيه من النسياح يف البلد ،فقال عمر :هذا اخلطيب
املِّص َقع ،فقال زَيد :إِّ َّن جندن أطلقوا ابلفعال لساننا(.)2
ب  -موقف عمر من غنائم جلولء:
انتهت معركة جلولء ابنتصار املسلمني ،وقد غنموا فيها مغامن عظيمةا ،أرسلوا أبمخاسها

حَّت
إِّىل أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -فقال حني راه :وهللا ل ُجينُّه سقف بيت َّ
فلما
أَقسمه ،فبات عبد الرَحن بن عوف ،وعبد هللا بن أرقم حيرسانه يف صحن املسجدَّ ،
فلما نظر إِّىل َيقوته ،وزبرجده،
أصبح جاء يف النَّاس فكشف عن جلبيبه  -وهي األنطاع َّ -

الرَحن :ما يبكيك َي أمري املؤمنني ! فوهللا إِّ َّن هذا ملوطن شكر
وجوهره؛ بكى ،فقال له عبد َّ

! فقال عمر :وهللا ما ذاك يبكيين ،وهللا ما أعطى هللا هذا قوما إِّل حتاسدوا ،وتباغضوا ! ول

حتاسدوا إِّل أُلقي أبسهم بينهم(.)3
()1
()2
()3

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)202/11
اإل
ُّ
التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)204/11
تاريخ َّ
الطبري (.)64 ،63/5
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وهذا لون من حساسيَّة ِّ
الراسخ من نتائج األمور
اإلميان املرهفة ،حيث يدرك املؤمن َّ
اإلشفاق على املؤمنني من أن ِّ
املستقبليَّة ما ل خيطر على ابل غريه ،فيحمله ِّ
يكدر صفو
علقاهتم ِّ
اإلميانيَّة شائبة من شوائب الدُّنيا؛ الَّيت تباعد بني القلوب ،حيمله ذلك على التَّأثُّر

العميق؛ الَّذي يصل إىل حتدُّر دموعه أمام النَّاس ،وإنَّه لعجيب أن هتطل الدُّموع من عيين
ٍ
القوة َّ
حدا خيشاه أهل األرض قاطبةا ،مسلمهم ،وكافرهم ،ومنافقهم ،ولكنَّها
رجل بلغ من َّ
جل ،وعل  -قلوب املؤمنني ،فأصبحوا كما وصفهم هللا سبحانه
َّ
الرَحة الَّيت حلَّى هبا هللا َّ -

ول َِّّ َّ ِّ
ين َم َعهُ أ َِّشدَّاءُ َعلَى ال ُك َّف ِّار ُر ََحَاءُ بَـيـنَـ ُهم تَـَر ُاهم ُرَّك اعا
وتعاىل بقولهُ ﴿ :حمَ َّمد َر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
وه ِّهم ِّمن أَثَِّر ُّ ِّ ِّ
اَّللِّ وِّرضوانا ِّسيماهم ِّيف وج ِّ
س َّج ادا يـبـتَـغُو َن فَضلا ِّ
ك َمثَـلُ ُهم ِّيف
ن
م
َّ
الس ُجود ذَل َ
َُ
ُُ
ُ َ
َ
َ
َ
ِّ ِّ ِّ
التـَّوراةِّ ومثَـلُهم ِّيف ِّ ِّ
ب
آزَرهُ فَاستَـغلَ َ
اإلجن ِّيل َكَزرٍع أَخَر َج َشطأَهُ فَ َ
َ ََ ُ
ظ فَاستَـ َوى َعلَى ُسوقه يـُعج ُ
الص ِّ
احل ِّ
ظ ِّهبِّ
الزَّراع لِّيغِّ
ات ِّمنـهم مغ ِّفراة وأَجرا ع ِّ
اَّلل الَّ ِّذين آمنُوا وع ِّ
َّ
يما﴾
ظ
ا
و
ل
م
د
ع
و
ار
ف
ك
ال
م
ي
ُ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُّ َ َ
َ
َ
ا
َ
َ َ
ُ َ
َ َ ا
ُ

[سورة الفتح.]29 :

اثمن ا :فتح رامهرمز:
مراة أخرى بتحريض من ملكهم يزدجرد ،فاجتمعوا يف
كان الفرس قد بدؤوا ابلتَّ ُّ
جمع َّ

رامهرمز بقيادة اَلرمزان ،وقد كان سعد بن أيب وقَّاص أخرب أمري املؤمنني خبرب اجتماعهم،
فأمره أن ِّ
جيهز إِّليهم جيش ا من أهل الكوفة بقيادة النُّعمان بن مقرن ،وأمر أاب موسى األشعري

أبن ِّ
جيهز جيشا من البصرة بقيادة سهل بن ٍ
عدي ،وإِّذا اجتمع اجليشان؛ فعليهم مجيعا أبو
كل من أاته فهو مدد له ،وخرج النُّعمان بن ِّ
مقرن يف أهل الكوفة ،مثَّ سار
سربة بن أيب رهم ،و ُّ

حنو « اَلرمزان » واَلرمزان ٍ
يومئذ برامهرمز  -وملا مسع اَلرمزان مبسري النُّعمان إِّليه؛ ابدره
َّ
الش َّ
َّدة ،ورجا أن يقتطعه ،وقد طمع اَلرمزان يف نصر أهل فارس ،وقد أقبلوا حنوه ،ونزلت
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عز
أوائل أمدادهم بتسرت ،فالتقى النُّعمان ،واَلرمزان أبربك ،فاقتتلوا قتالا شديدا ،مثَّ إِّ َّن هللا َّ -
وجل  -هزم اَلرمزان للنُّعمان ،وأخلى رامهرمز ،وحلق بتسرت ،و َّأما سهل ابن ع ٍ
دي ِّفإنَّه سار
َّ
أبهل البصرة يريد رامهرمز ،فأتتهم املعركة وهو بسوق األهواز ،وأاتهم اخلرب َّ
أبن اَلرمزان قد

حلق بتسرت ،فمالوا إِّىل تسرت ،ومال إِّليها النُّعمان أبهل الكوفة(.)1
اتسعا :فتح تسَّت:
وصل جيش النُّعمان بن ِّ
مقرن ،وجيش سهل بن ٍ
عدي إِّىل تسرت ،واجتمعا حتت قيادة
َّ
استمد أبو سربة أمري املؤمنني فأمدَّهم أبيب موسى األشعري فأصبح
أيب سربة بن أيب رهم ،وقد
وظل أبو سربة قائد اجليش كلِّه ،وقد بقي املسلمون يف حصار تسرت عدَّة
قائد جيش البصرةَّ ،
شهور ،قابلوا فيها جيش األعداء يف مثانني معركة ،وظهرت بطولة األبطال ابملبارزة ،فاشتهر
منهم عدد بقتل مئة مبارز سوى من قتلوا يف أثناء املعارك ،وقد ذكر منهم :الرباء بن مالك،
وجمزأة بن ثور ،وكعب بن سور ،وأبو َتيمة ،وهم من أهل البصرة ،ويف الكوفيِّني مثل ذلك
ذكر منهم :حبيب بن َّقرة ،وربعي بن عامر ،وعامر بن عبد هللا األسود(.)2
وملا كان اخر لقاء بني املسلمني وأعدائهم ،و َّ
اشتد القتال ندى املسلمون الرباء بن مالك،
َّ
هم اهزمهم لنا ،واستشهدين ! وقد
وقالواَ :ي براء ! أقسم على ربِّك ليهزمنَّهم لنا ،فقال :اللَّ َّ
حَّت أدخلوهم خنادقهم ،مثَّ اقتحموها عليهم ،وأنَّه ملا
ابشر املسلمون القتال ،وهزموا أعداءهم َّ
َّ
ضاق األمر على الفرس ،و َّ
اشتد عليهم احلصار اتَّصل اثنان منهم يف جهتني خمتلفتني
ابملسلمني ،وأخرباهم َّ
أبن فتح املدينة يكون من خمرج املاء ،وقد وصل اخلرب إِّىل النُّعمان بن
()1

األنصار في العصر الراشدي؛ ص (.)223

()2

سنن ِّ
الترمذي ،كتاب المناقب ( )650/5رقم (.)3854
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ِّ
مقرن ،فندب أصحابه إِّىل ذلك املكان ،ووصل اخلرب إِّىل أيب موسى األشعري فندب أصحابه
ٍ
بساحة
كذلك ،فالتقى األبطال من أهل الكوفة والبصرة يف ذلك املكان ليلا ،ودخلوا منه

كرب من وقفوا يف اخلارج ،وفتحوا األبواب ،فأابدوا من حوَلا بعد ٍ
شيء
إِّىل املدينةَّ ،
فكربوا ،و َّ َ
من املقاومة(.)1

وقد استشهد يف هذه املعركة الرباء بن مالك ،وجمزأة بن ثور ،حيث رمامها اَلرمزان ،وكان
استشهادمها بعد انتصار املسلمني يف املعركة ،وجلأ اَلرمزان قائد الفرس إِّىل القلعة ،وأطاف به
فلما عاينوه وأقبلوا قِّبلَه؛ قال َلم :ما شئتم ،قد ترون
املسلمون الَّذين دخلوا من خمرج املاءَّ ،

ل ما دام معي نشَّابة !
ضيق ما أن فيه وأنتم ،ومعي يف جعبيت مئة َّ
نشابة ،ووهللا ما تصلون إِّ َّ

وما يقع ل سهم ،وما خري إِّساري إِّذا أصبت منكم مئة بني قتيل وجريح ،قالوا :فرتيد ماذا ؟

قال :أن أضع يدي يف أيديكم على حكم عمر يصنع يب ما شاء .قالوا :فلك ذلك ،فرمى
بقوسه ،وأمكنهم من نفسهُّ ،
فشدوا واثقه ،وأرصدوه  -أي :راقبوه  -ليبعثوا إِّىل أمري املؤمنني
عمر  -رضي هللا عنه  -مثَّ تسلَّموا ما يف البلد من األموال واحلواصل ،فاقتسموا أربعة
()2
كل ٍ
كل ر ٍ
دروس،
تسَّت
غزوة
ويف
اجل ألف درهم
فارس ثلثة الف ،و ُّ
أمخاسه ،فنال ُّ
ٌ

وعربٌ ،منها:

الصلة ُّ
الدنيا وما عليها:
يسرين بتلك َّ
 - 1ما ُّ
قال أنس بن مالك أخو الرباء :شهدت مناهضة حصن تسرت عند إِّضاءة الفجر ،و َّ
اشتد
الصلة ،فلم نصل إِّل بعد ارتفاع النَّهار ،فصليناها وحنن مع
اشتعال القتال ،فلم يقدروا على َّ
()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)204/11

()2

يعني :لماذا تلتفتون يميناً وشماالً.
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الصلة الدُّنيا ،وما
يسرين بتلك َّ
أيب موسى ،ففتح هللا لنا ،قال أنس بن مالك األنصاري :ما ُّ
عليها(.)1
 - 2وسام من أومسة الشَّرف نله الرباء بن مالك:
َّب(ﷺ) على صدر الرباء بن مالك وساما عظيما من أومسة الشَّرف ،وذلك
علَّق الن ُّ
ألبره ،منهم الرباء بن
بقوله « :كم من أشعث أغرب ذي طمرين ل يؤبه له ،لو أقسم على هللا؛ َّ
مالك »( ،)2فقد كان الرباء مستجاب الدَّعوة ،وعرف النَّاس عنه ذلك مبوجب هذا احلديث،
عدوهم ،ومع هذا الثَّناء العظيم من
ولذلك طلبوا منه يف هذه املعركة أن يدعو هللا؛ ليهزم َّ
الرجل املتواضع؛ الَّذي يقتحم
رسول هللا(ﷺ) على الرباء؛ فإنَّه مل يبطر ،ومل َّ
ظل َّ
يتكرب ،بل َّ
األهوال ،وأييت أبعظم النَّتائج ،من غري أن تكون له إِّمرة ،أو قيادة ،وإِّذا كان قد سأل هللا
عز َلم ،و ِّ
لإلسلم ِّفإنَّه مل يُغفل نفسه أن يسأل هللا تعاىل أغلى
تعاىل النَّصر للمسلمني ،وهو ٌّ

القوي ِّ
اإلميان ،حيث سأل هللا تعاىل الشَّهادة ،وقد استجاب هللا تعاىل
ما يتمنَّاه املؤمن
ُّ
دعاءه ،فهزم األعداء ،ورزقه الشَّهادة يف ذلك اليوم(.)3
 - 3خرب أمري املؤمنني عمر مع اَلرمزان:

وأوفد أبو سربة بن أيب ُرهم قائد املسلمني يف تلك املعارك وفدا إِّىل أمري املؤمنني عمر -

حَّت إِّذا دخلوا املدينة هيَّؤوا اَلرمزان يف هيئته ،فألبسوه
رضي هللا عنه  -وأرسل معهم اَلرمزانَّ ،
كسوته من ِّ
الديباج الَّذي فيه َّ
الذهب ،ووضعوا على رأسه اتجا يُدعى :الذين مكلَّلا
()1
()2
()3

تاريخ َّ
الطبري (.)66/5

تاريخ َّ
الطبري (.)72/5

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)217/11
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ابلياقوت ،وعليه حليته ،كيما يراه عمر ،واملسلمون يف هيئته ،مثَّ خرجوا به على النَّاس يريدون
عمر يف منزله ،فلم جيدوه ،فسألوا عنه فقيل َلم :جلس يف املسجد ٍ
لوفد قدموا عليه من
مروا بغلمان من أهل املدينة
الكوفة ،فانطلقوا يطلبونه يف املسجد ،فلم َيروهَّ ،
فلما انصرفوا ُّ
يلعبون ،فقالوا َلم :ما تلدُّدكم[( ])2140؟ أتريدون أمري املؤمنني ؟ فإنه نئم يف ميمنة املسجد،
ِّ
فلما فرغ من كلمهم،
متوسدا برنسه  -وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة يف برنس َّ -
حَّت إِّذا رأوه،
توسده ،فنام ،فانطلقوا ومعهم النَّظارة َّ
وارتفعوا عنه ،وأخلوه؛ نزع برنسه ،مثَّ َّ
جلسوا دونه ،وليس يف املسجد نئم ،ول يقظان غريه ،و ِّ
الد َّرة يف يده معلقة ،فقال اَلرمزان:
أين عمر ؟ فقالوا :هو ذا ،وجعل الوفد يشريون إِّىل النَّاس أن اسكتوا عنه ،وأصغى اَلرمزان

ِّ
وح َّجابه عنه؟ قالوا :ليس له حارس ،ول حاجب ،ول كاتب،
إىل الوفد ،فقال :أين حرسهُ ،
ول ديوان ! قال :فينبغي له أن يكون نبيَّا .فقالوا :بل يعمل عمل األنبياء ،وكثر النَّاس
فاستيقظ عمر ابجللبة ،فاستوى جالسا ،مثَّ نظر إِّىل اَلرمزان ،فقال :اَلرمزان ؟ قالوا :نعم،

وأتمل ما عليه ،وقال :أعوذ ابهلل من النَّار ؟ وأستعني هللا ،وقال :احلمد هلل الَّذي َّ
أذل
فتأملهَّ ،
َّ
َتسكوا هبذا ِّ
ِّ
الدين ،واهتدوا هبدي نبيِّكم(ﷺ)،
ابإلسلم هذا وأشياعهَ ،ي معشر املسلمني ! َّ
حَّت ل
غرارة .فقال الوفد :هذا ملك األهواز فكلِّمه ،فقال :لَّ ،
ول تبطرنَّكم الدُّنياِّ ،فإ َّْنا َّ
بكل ٍ
يبقى عليه من حليته شيء ! ُفرمي عنه ِّ
شيء عليه إِّل شيئا يسرته ،وألبسوه ثوابا صفيقا،
فقال عمر :هيه َي هرمزان ! كيف رأيت وابل الغدر ،وعاقبة أمر هللا ؟ فقالَ :ي عمر ! إِّ َّن
فلما
وإِّ ََّيكم يف اجلاهليَّة كان هللا قد خلَّى بيننا وبينكم ،فغلبناكم إِّذ مل يكن معنا ول معكمَّ ،

وتفرقنا ،مثَّ قال عمر:
كان معكم غلبتمون .فقال عمر :إََِّّّنا غلبتمون يف اجلاهليَّة ابجتماعكم ُّ

مرةٍ ؟ فقال :أخاف أن تقتلين قبل أن أخربك،
ما عذرك ،وما َّ
مراة بعد َّ
حجتك يف انتقاضك َّ
قدح ٍ
مت عطش ا مل أستطع
قال :ل ختف ذلك ،واستسقى ماءا ،فأُيت به يف ٍ
غليظ ،فقال :لو ُّ
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أن أشرب يف مثل هذا ،فأيت به يف إِّ ٍ
نء يرضاه ،فجعلت يده ترِّف ،وقال :إِِّّين أَخاف أن
َ
حَّت تشربه ،فأكفأه ،فقال عمر :أعيدوا
أقتل وأن أشرب املاء ،فقال عمر :ل أبس عليك َّ
عليه ،ول ِّمعوا عليه القتل والعطش ،فقال :ل حاجة ل يف املاءَّ ،إَّنا أردت أن أستأمن به،
فقال له عمرِّ :إين قاتلك ،قال :قد َّأمنتين ،فقال :كذبت ! فقال أنس :صدق َي أمري
لتأتني مبخرج،
املؤمنني ! قد َّأمنته ،قال :وحيك َي أنس ! أن َأؤِّمن قاتل جمزأة ،والرباء ! وهللا َّ
حَّت تشربه،
حَّت ختربين ،وقلت :ل أبس عليك َّ
أو ألعاقبنَّك ! قال :قلت له :ل أبس عليك َّ
وقال له من حوله مثل ذلك ،فأقبل على اَلرمزان ،وقال :خدعتين ،وهللا ل أَندع إِّل ملسلم !

فأسلم ،ففرض له على ألفني ،وأنزله املدينة(.)1
عاشرا :فتح مدينة ُج ْن َدي سابور:
حَّت نزل على «
السوس؛ خرج يف جنده َّ
ملَّا فرغ أبو سربة بن أيب رهم من فتح بلد ُّ
ُجن َدي سابور» وكان ُّزر بن عبد هللا بن كليب حماصرهم ،وأقاموا عليها يغادوْنم ،ويراوحوْنم
حَّت ُرمي إِّليهم ابألمان من املسلمني ،وكان فتحها ،وفتح
القتال ،فما زالوا مقيمني عليها َّ
السرح ،وخرجت
ْناوند يف مقدار شهرين ،فلم يفاجأ املسلمون إِّل وأبواهبا تفتح ،مثَّ خرج َّ
انبث أهلها ،فأرسل املسلمون أن مالكم ؟ قالوا :رميتم لنا ابألمان ،فقبلناه ،وأقررن
األسواق ،و َّ
لكم ابجلزاء على أن َتنعون ،فقالوا :ما فعلنا ! فقالوا :ما كذبنا ! فتساءل املسلمون فيما
بينهمِّ ،فإذا عبد يدعى مكنفا كان أصله منها ،هو الَّذي كتب َلم .فقالوا :إََِّّّنا هو عبد،
فقالوا :ل نعرف حركم من عبدكم ،قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه ،ومل ِّ
نبدلِّ ،فإن شئتم
َّ
فاغدروا ! فأمسكوا عنهم ،وكتبوا بذلك إِّىل عمر ،فكتب إِّليهم :إِّ َّن هللا تعاىل عظَّم الوفاء،
()1
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حَّت تفوا ،ما دمتم يف ٍ
شك؛ أجيزوهم ،ووفوا َلم .فوفوا َلم ،وانصرفوا(.)1
فل تكونون أوفياء َّ
وهذا مثال ُّ
تفوق املسلمني الشَّاسع يف جمال مكارم األخلق على مجيع
يدل على ُّ
شك َّ
أعدائهم من َّ
َّفوق األخلقي كان من َّ
الدوافع األساسيَّة لدخول
الكفار ،ول َّ
أن هذا الت ُّ
الكفار يف ِّ
َّ
السرعة املذهلة(.)2
اإلسلم بتلك الكثافة و ُّ
 النُّعمان بن ِّمقرن ومدينة كسكر:
كان النُّعمان بن ِّ
مقرن واليا على كسكر ،فكتب إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  :-مثلي،

ومثل كسكر كمثل ٍ
تلون له ،وتعطَّر ،فأنشدك هللا ملا عزلتين
رجل شاب وإِّىل جانبه مومسة َّ
عن كسكر ،وبعثتين إِّىل جيش من جيوش املسلمني ! فكتب إِّليه عمر :أن ِّ
ائت النَّاس
بنهاوند ،فأنت عليهم(.)3

***
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الرابعة  21هـ
املبحث الثَّالث معركة هناوند (فتح الفتوح) املرحلة َّ
كان املسلمون قد انتصروا على جيوش الفرس يف معارك عديدةٍ
ٍ
متتالية ،وأضحوا
يطاردون فلول تلك اجليوش دون أن يرتكوا َلا فرصةا للتقاط أنفاسها ،فمنذ انتصارهم
مرت أربع سنوات كان
الساحق يف معركة القادسيَّة ابلعراق َّ
حَّت املعركة احلامسة يف ْناوندَّ ،
َّ
املسلمون ينتقلون خلَلا من نص ٍر إىل نص ٍر ،وكانت تلك اجليوش تتابع تقدُّمها؛ لكي تقضي
تبقى من فلول جيوش ِّ
اإلمرباطوريَّة اَلرمة ،لول َّ
على ما َّ
أن أوامر اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه

 كانت تقضي ابلتَّوقُّف أمام جبال زغروس ،وعدم ِّاوزها ،وذلك بغية إِّعادة تنظيم اجليوشاملنهكة من القتال امل ِّ
ستمر ،وتنظيم إِّدارة األقاليم املفتوحة(.)1
خاصةا حفيظتهم،
ولقد أاثرت اَلزائم املتتالية الَّيت أحلقها املسلمون ابلفرس بعد القادسيَّة َّ

وحنقهم ،ومل تكن كافيةا على ما يبدو للقضاء ْنائيَّا على مقاومتهم ،فكتب أمراؤهم ،وقادهتم

إِّىل مليكهم (يزدجرد) ،يستنهضونه للقتال من جديد ،فعزم عليه ،وأخذ ُّ
يعد العدَّة للعودة إِّىل
قتال املسلمني فيما َّ
تبقى له يف بلده من معاقل ،ومعتصمات ،فكتب إِّىل أهل اجلبال من
يتحركوا للقاء املسلمني ،وواعدهم مجيعا ْناوند ،وكان قد
الباب إِّىل سجستان ،فخراسان أن َّ
وقع عليها الختيار كمرك ٍز أخ ٍري للمقاومة ،و ٍ
كميدان للمعركة احلامسة ،فهي مدينة منيعة حتيط

كل جانب ،ول ميكن الوصول إِّليها إِّل عرب مسالك وعرةٍ ٍ
هبا اجلبال من ِّ
صعبة ،وقد حتشَّد
الفرس يف هذه املدينة ،واجتمع ليزدجرد فيها مئة ومخسون ألف مقاتل :ثلثون ألف ا من الباب

إِّىل حلوان ،وستُّون ألفا من خراسان إِّىل حلوان ،ومثلها من سجستان إِّىل حلوان ،فجعل

()1
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يزدجرد عليهم الفريزان قائدا(.)1
كان سعد بن أيب وقَّاص يف الكوفة حني علم خبرب احلشود الفارسيَّة ،فكتب إِّىل اخلليفة
عمر ينبئه بذلك ،ويستأمره ،شارحا له الوضع من خمتلف جوانبه ،فجمع عمر يف املدينة أهل

الرأي واملشورة من املسلمني ،واستشارهم يف األمر ،مثَّ َّقرر بعدها إِّرسال جيش لقتال الفرس
َّ
مقرن املزين ٍ
يف معقلهم األخري « ْناوند » وكان النُّعمان ابن ِّ
يومئذ عاملا على كسكر ،وكان

رجل ٍ
قد كتب إِّىل اخلليفة كتاابا يقول له فيه( :مثلي ومثل كسكر كمثل ٍ
شاب إِّىل جنبه

تلون له ،وتعطَّر ،فأنشدك هللا ملا عزلتين عن كسكر ،وبعثتين إِّىل ٍ
جيش من جيوش
مومسة َّ
املسلمني !) (.)2
وتقرر أن َّ
يتوىل قيادة جيوش املسلمني يف ْناوند النُّعمان بن
واستشار عمر جملس شوراهَّ ،

ِّ
مقرن ،ووضع اخلليفة خطَّةا لتعبئة جيش املسلمني على َّ
الشكل التَّايل:
 النُّعمان بن ِّعاما للجيش.
مقرن املزين (وال كسكر) قائدا َّ
 -حذيفة بن اليمان قائدا لفرقة تعبَّأ من أهل الكوفة.

 أبو موسى األشعري (وال البصرة) قائدا لفرقة تعبَّأ من أهل البصرة. عبد هللا بن عمر (بن اخلطاب) :قائدا لفرقة تعبَّأ من املهاجرين ،واألنصار. سلمى بن القني ،وحرملة بن مريطة ،وزر بن كليب ،واألسود بن ربيعة ،وسواهم منقادة املسلمني يف األهواز وابقي بلد فارس :احتياط ،ومشاغلة لألعداء.
()1
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وكتب عمر إىل الولة والقادة بتعليماته ،واستطاع الفاروق أن حيشد جيشا مقداره ثلثني

ألف مقاتل( .)1وحتَّرك جيش ِّ
اإلسلم بقيادة النُّعمان بن ِّ
مقرن إِّىل ْناوند.

قوَيا ،وحوَلا خندق عميق ،وأمام اخلندق حسك شائك مربَّع
ووجدها َّ
حمصنةا حتصينا َّ
وتظل األضلع الثَّلثة الباقية ،أو اثنان منها على
األضلع ،يثبت منه ضلع يف األرضُّ ،
األقل فوق سطحها؛ لتعيق تقدُّم املهامجني ،أو تؤذي خيالتهم إبِّحداث ثقوب يف حوافر

جيادهم ُمَّا مينعها من متابعة اجلريَّ ،أما جيش الفرس داخل سور املدينة فكان على ٍ
تعبئة،
كل من غاب عن القادسيَّة » ،وقد ركز الفريزان رماته ِّ
ابِّاه حماور
وقد َّ
انضم إِّليه بنهاوند « ُّ
التَّقدُّم احملتملة للمسلمني كي يطالوا جندهم بنباَلم إِّذا ما حاولوا التَّقدُّم(.)2

لقد اصطدمت خيول املسلمني ابحلسك الشَّائك مثَّ ابخلندق فلم يستطيعوا اجتيازها،
توىل رماة الفرس رمي جند املسلمني الَّذين َّ
بينما َّ
استمر األمر
السور ،و َّ
َتكنوا من القرتاب من ُّ

كذلك ملدَّة يومني ،ورأى النُّعمان أن جيمع أركان اجليش ِّ
اإلسلمي لتدارس الوضع معه،
وخرجوا بنتيجة الجتماع ابخلطَّة التَّالية ،وكان صاحبها طليحة بن خويلد األسدي:
حَّت خترجهم من أسوارهم.
 - 1خترج خيول املسلمني ،فتنشب القتال مع الفرس،
وتستفزهم َّ
ُّ
 - 2إِّذا خرجوا تقهقرت خيول املسلمني أمامهم يعتقدون تراجعها ضعفا ،ويطمعون ابلنَّصر،
فيلحقوا هبا وهي ِّري أمامهم.
 - 3تستدرج خيول املسلمني املتظاهرة ابَلزمية ،الفرس إِّىل خارج أسوارهم ومواقعهم.
وُموهة الفرس املتدفقني خلف
 - 4يفاجىء املسلمون الَّذين يكونون قد كمنوا يف أماكن حمدَّدةَّ ،
()1
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خيول املسلمني ،ويطبقون عليهم ،وهم بعيدون عن مراكزهم ،وخنادقهم ،وأسوارهم( .)1وشرع النُّعمان
لتنفيذ هذه اخلطَّة ،ووزع قواته فرقا على َّ
الشكل التَّايل:

ومهمتها تنفيذ عملية التَّضليل وفقا
 الفرقة األوىل :خيالة بقيادة القعقاع بن عمروَّ ،للخطَّة املرسومة انفا ،واقتحام أسوار العدو ،والشتباك معه.
وُمو ٍ
ومهمتها :التَّمركز يف مواقع ٍ
هة ابنتظار
 الفرقة الثَّانية :مشاة بقيادته هوَّ ،اثبتةَّ ،
وصول الفرس إِّليها حيث تنشب القتال معها يف معركة جبهية.
ومهمتها :التَّمركز يف مواقع ٍ
اثبتة،
 الفرقة الثَّالثة :خيالة ،وهي القوة الضَّاربة يف اجليشَّ ،ُمو ٍ
هة ،مثَّ اَلجوم على َّقوات ِّ
العدو من اجلانبني.
و َّ
حَّت أيذن َلم)(،)2
 -وأمر النُّعمان املسلمني يف كمائنهم (أن يلزموا األرض ،ول يقاتلوهم َّ

والتزم املسلمون ابألمر ينتظرون إِّشارة النُّعمان ابَلجوم.

وشرع القعقاع يف تنفيذ اخلطَّة ،وجنح جناحا رائعا ،وكانت مفاجأة الفرس مذهلةا عندما
وجدوا أنفسهم ،يف اخر املطاف حماصرين بني قوات املسلمني الَّيت شرعت سيوفهم يف حصد
ليتحصنوا خبندقهم ،وحصوْنم إِّل َّأْنم وقعوا يف
رقاب املشركني ،ولذ املشركون ابلفرار
َّ
استمر املسلمون يطاردوْنم ،ويعملون سيوفهم يف ظهورهم،
خنادقهم ،ويف احلسك الشَّائك ،و َّ
حَّت سقط من الفرس ألوف يف اخلندق ،واستطاع القعقاع أن يطارد الفريزان
وأقفيتهمَّ ،
فلحقه ،وقضى عليه ،ودخل املسلمون بعد هذه املعركة « ْناوند » مثَّ مهذان ،مثَّ انطلقوا بعد
ذلك يستكملون فتح ما َّ
تبقى من بلد فارس دون مقاومة تذكر ،ومل يكن للفرس بعد ْناوند
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

الفن العسكرُّي ِّ
انظرُّ :
سالمي ،ص(.)296 ،295
اإل
ُّ
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اجتماع ،وملك املسلمون بلدهم ،لذلك ِّمسيت معركة ْناوند بفتح الفتوح(.)1
لقد ظهر فقه الفاروق يف معركة هناوند يف َّ
عدة أموٍر منها:
 - 1التَّحشُّد ومنع العدو من التَّحشُّد:
ِّ
عماله يف الكوفة ،والبصرة،
حيث مل
يكتف اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -أبن أمر َّ
واملسلمني يف اجلزيرة ابلتَّحشُّد لقتال الفرس ،بل أمر قادته يف األهواز ،وابقي بلد فارس أن
مينعوا العدو من التَّحشُّد ،فكلَّف سلمى بن القني ،وحرملة بن مريطة ،وزر بن كليب،
واألسود بن ربيعة ،وسواهم أن يقيموا على حدود ما بني فارس ،واألهواز ،وأن مينعوا الفرس
ِّ
املتحشد يف ْناوند ،وهكذا فقد أقام هؤلء القادة يف ختوم أصبهان،
من النضمام إِّىل اجليش
وفارس ،وقطعوا ِّ
اإلمداد عن ْناوند(.)2
 - 2تعيني القادة إِّن مات قائد اجليوش:
َّب(ﷺ) يوم مؤتة  8( -هـ 629/م) عندما َّأمر على املسلمني زيد بن
كما فعل الن ُّ
حارثةِّ ،فإن أصيب ،فجعفر بن أيب طالب على النَّاسِّ ،فإن أصيب جعفر؛ فعبد هللا بن
رواحة على النَّاس ،كذلك فعل عمر الفاروق يوم ْناوند عندما َّأمر النُّعمان على املسلمني،
ِّفإن حدث ابلنُّعمان حدث ،فعلى النَّاس حذيفة بن اليمانِّ ،فإن حدث حبذيفة حدث فعلى
الرفيعة ،والَّيت ظهرت يف َّ
عدة أموٍر:
النَّاس نعيم بن مقرن .وَتيَّز النُّعمان بقيادته َّ

()1

انظر :البداية و ِّ
النهاية (.)113/7

()2

السفط :وعاء من قضبان َّ
الشجر.
َّ
ٌ
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السري للقتال:
أ  -الستطلع قبل َّ
السري جبيشه حنو ْناوند  -وكان على بُعد « بضعة وعشرين فرسخا
كلَّف النُّعمان قبل َّ

» منها  -كلًّ من طُليحة بن خويلد األسدي ،وعمرو بن أيب سلمى العنزي ،وعمرو بن معد

الزبيدي ابلتَّقدُّم حنوها ،واستطلع الطَّريق املوصلة إِّليها ،ومعرفة ما إِّذا كان من ٍ
عدو
يكرب َّ
بينه وبينها ،فسار الثَّلثة مقدار ٍ
يوم و ٍ
العامَّ :
أن ليس بينه وبني
ليلة ،مثَّ عادوا ليبلِّغوا القائد َّ

ْناوند شيء يكرهه ،ول أحد ،فكانت هذه البعثة أشبه مبا يعرف يف عصرن ابلطَّليعة « أو
املفرزة ِّ
أي ٍ
جيش لستطلع الطَّريق له قبل تقدُّمه ،ومع ذلك أخذ
املتقدمة » الَّيت تسبق َّ

حتركه جبيشه ،فسار « على ٍ
تعبئة » كما يفرتض أن
النُّعمان َّ
كل الحتياطات الَّلزمة عند ُّ
يسري.
ب  -عمليَّة التَّضليل:
وكانت « عمليَّة التَّضليل » الَّيت َّنفذها املسلمون يف ْناوند من أروع املناورات العسكريَّة

الَّيت ميكن أن ينفذها جيش يف التَّاريخ القدمي ،واحلديث ،فعندما عجز املسلمون عن اقتحام

وابلرماة املهرة ،وقدَّروا:
أسوار املدينة َّ
احملصنة ،واحملميَّة ابخلندق احمليط هبا ،وابحلسك الشَّائكُّ ،
يستمر طويلا دون جدوى ،طاملاَّ :
َّ
أن لدى الفرس احملاصرين داخل أسوار
أن احلصار سوف
ُّ
املدينة من َّ
الذخائر ،واملؤن ما يكفيهم للمقاومة َّ
مد اة طويلةا؛ رأوا أن يعمدوا إىل احليلة يف
استدراج ِّ
العدو ،وإِّخراجه من « جحوره » ومواقعه ،لكي يقاتلوه خارج تلك األسوار،

فيكونون قد فرضوا عليه ميدان القتال الَّذي اختاروه أبنفسهم ،وقد متَّ ما قدَّره املسلمون
العدو إىل مواقع حدَّدها املسلمون للقتال حيث كمنوا له ،مثَّ نزلوه يف تلك
َتام ا ،فاستدرج ُّ
املواقع جبهيَّا ،ومن ِّ
كل جانب ،ففوجىء ،مثَّ ذعر ،فأسقط يف يده ،واْنزم ،وليس هناك من
671

ٍ
حيلة أخرى ميكن أن يلجأ إِّليها خصم ِّإلحراج خصمه ،وإِّخراجه ،والتَّغلُّب عليه أفضل من
هذه احليلة(.)1
ج  -اختيار ساعة اَلجوم:
وقد تكلَّمت كتب التَّاريخ عن صرب النُّعمان بن ِّ
مقرن ،وحنكته املتميِّزة املتناهية يف اختيار
ساعة اَلجوم ،الَّيت كان رسول هللا(ﷺ) حيبُّها عند الزوال ،وتفيؤ األفياء ،وهبوب ِّ
الرَيح.
لقد نل النُّعمان بن مقرن الشَّهادة يف تلك املعركة احلامسة ،ووصل خرب النُّعمان إِّىل أمري
املؤمنني ،فقال « :إِّ َّن هلل وإِّ َّن إِّليه راجعون » وبكى ،ونشج ،و َّ
اشتد حزنه ،وسأل عن
الشهداءِّ ،
لكن الَّذي
ُّ
فسمي له أمساء ل يعرفها ،فقال :أولئك املستضعفون من املسلمني ،و َّ
أكرمهم ابلشَّهادة يعرف وجوههم ،وأنساهبم ،وما يصنع أولئك مبعرفة عمر()2؟ !
يستحق ِ
الذكرَّ :
ُّ
أن املسلمني عثروا يف غنائم ْناوند على سفطني(ُ )3ملوءين جوهرا
وممَّا
فلما
السائب بن األقرعَّ ،
نفيسا من ذخائر كسرى فأرسلهما حذيفة أمري اجليش إِّىل عمر مع َّ
أوصلهما له؛ قال « :ضعها يف بيت املال ،واحلق جبندك ».
حَّت حلقه ابلكوفة
السري يف أثره َّ
فركب راحلته ،ورجع ،فأرسل عمر وراءه رسولا ُّ
خيب َّ
فأرجعه(.)4
للسائب ،ما هو إِّل أن َّنت اللَّيلة الَّيت خرجت فيها ،فباتت
َّ
فلما راه عمر قال :ما ل و َّ
()1

انظر :البداية و ِّ
النهاية (.)114/7

()2

انظرِّ :إتمام الوفاء ص (.)98

()3

المصدر نفسه (.)101 ،100 ،99

()4

مدينة عظيمة من أعالم المدن في بالد فارس.
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ابلكي إِّن مل أقسمها ،فخذمها ِّ
عين،
السفطني يشتعلن نرا ؟ يتوعَّدوين
ِّ
امللئكة تسحبين إِّىل َّ
وبعهما يف أرزاق املسلمني .فبيعا بسوق الكوفة.
فعززت ،وأعززت ِّ
اإلسلم ،واملسلمني،
فرضي هللا عنك َي عمر ! لقد سرت بسرية نبيِّكَّ ،
شر البتداع(!)1
هم أَلمنا التِّباع ،واكفنا َّ
اللَّ َّ
الصلح،
وبعد معركة ْناوند تسارع زعماء الفرس من مهدان ،وطربستان ،وأصبهان ،وطلبوا ُّ
ومتَّ َلم ذلك على التَّوال(.)2

***

()1

قم ،وقاشان :مدن فارسيَّة يذكران جميعاً.

()2

الرواذ :موضع بين همذان ،وقزوين.
واج َّ
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املبحث الرابع النسياح يف بالد العجم « املرحلة اخلامسة »
بعد انتصار املسلمني يف وقعة ْناوند مل يقم للفرس أمر ،وانساح املسلمون يف بلد
العجم ،وأذن َلم عمر يف ذلك ،فافتتح املسلمون بعد ْناوند مدينة جي  -وهي مدينة
قتال كث ٍري ،وأموٍر ٍ
أصبهان( -)1بعد ٍ
طويلة ،فصاحلوا املسلمني ،وكتب َلم عبد هللا بن عبد هللا

كتاب ٍ
وفر منهم ثلثون نفرا إِّىل كرمان ،مل يصاحلوا املسلمني ،ويف سنة إِّحدى
أمانٍ ،
وصلحَّ ،
وعشرين افتتح أبو موسى قم ،وقاشان( ،)2وافتتح سهيل بن ٍ
عدي مدينة كرمان.
َّأولا :فتح مهذان اثنية  22هـ:
تقدَّمَّ :
أن املسلمني ملا فرغوا من ْناوند فتحوا حلوان ،ومهذان ،مثَّ إِّ َّن أهل مهذان نقضوا
َّ
عهدهم؛ الَّذي صاحلهم عليه القعقاع بن عمرو ،فكتب عمر إىل نعيم بن ِّ
مقرن أن يسري إِّىل
حَّت نزل على ثنيَّة العسل ،مثَّ حتدَّر على مهذان ،واستوىل على بلدها،
مهذان ،فسار َّ
الصلح ،فصاحلهم ،ودخلها ،فبينما هو فيها ومعه اثنا عشر ألفا من
وحاصرها ،فسألوه ُّ
الري ،وأهل أذربيجان ،واجتمعوا على حرب نعيم بن
املسلمني ،إِّذ تكاتب الدَّيلم ،وأهل َّ

ٍ
مبكان يقال له :واج
حَّت التقوا
مقرن يف مج ٍع كث ٍري ،فخرج إِّليهم مبن معه من املسلمني َّ
الرواذ( ،)3فاقتتلوا قتالا شديدا ،وكانت وقعةا عظيمةا تعدل ْناوند ،ومل تك دوْنا ،فقتلوا من
َتزق مشلهم ،واْنزموا أبمجعهم بعد من
املشركني مجَّا غفريا ل حيصون كثرةا ،وقُتل ملك الدَّيلم ،و َّ

قتل ابملعركة منهم ،فكان نعيم بن ِّ
مقرن َّأول من قاتل الدَّيلم( )4من املسلمني.
()1

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)160ح.

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)134/5

()3

الرُّي :مدين ٌة مشهورةٌ تبعد عن قزوين سبعة وعشرين فرسخاً.
َّ

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)137 ،136/5
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اغتم له ،فلم يفاجئه إِّل
وقد كان نعيم كتب إِّىل عمر يعلمه ابجتماعهمَّ ،
فهمه ذلك ،و َّ
فلما َّثىن عليه :أبشري ؟ فَ ِّطن ،فقال :بشري،
الربيد ابلبشارة ،فقال :أبشري ؟ فقال :بل عروةَّ ،
فقال عمر :رسول نعيم ،ومساك بن عبيد ؟ قال :رسول نعيم ،قال :اخلرب ؟ قال:
البشرى ابلفتح ،والنَّصر ،وأخربه اخلرب ،فحمد هللا ،وأمر ابلكتاب ،فقرىء على النَّاس،
فحمدوا هللا ،مثَّ قدم مساك بن خمرمة ،ومساك بن عبيد ،ومساك بن خرشة يف وفود الكوفة
ابألمخاس على عمر ،فنسبهم ،فانتسب له مساك ،ومساك ،ومساك ،فقال :ابرك هللا فيكم،
اإلسلم ،وأيِّدهم ِّ
هم أمسك هبم ِّ
ابإلسلم(!)1
اللَّ َّ
الر ِي سنة  22هـ:
اثنيا :فتح َّ
استخلَف نعيم بن ِّ
حَّت حلق
مقرن على مهذان يزيد بن قيس اَلمذاينَّ ،وسار هو ابجليوش َّ

()2
الر ِّي ،فصربوا صربا
ابلر ِّي  ،فلقي هناك مجعا كثريا من املشركني ،فاقتتلوا عند سفح جبل َّ
َّ
عظيما ،مثَّ اْنزموا ،وقتَل منهم نعيم بن ِّ
مقرن مقتلةا عظيمةا حبيث ُّ
عدوا ابلقصب ،وغنموا

منهم غنيمةا عظيمةا ،قريب ا ُمَّا غنم املسلمون من املدائن ،وصاحل أبو الفرخان َّ
ابلزينب
امللقب َّ
الر ِّي ،وكتب له أمانا بذلك ،مثَّ كتب نعيم إِّىل عمر ابلفتح ،مثَّ ابألمخاس ،وهلل احلمد
على َّ
واملنَّة(.)3
اثلثا :فتح قوميس وجرجان سنة  22هـ:
الر ِّي وأمخاسها؛ كتب عمر إِّىل نعيم بن ِّ
مقرن أن يبعث أخاه سويد
وملَّا ورد البشري بفتح َّ
()1

الرِّي ،ونيسابور.
قوميس :تقع في نهاية جبال طبرستان ،وهي بين َّ

()2

جرجان :مدين ٌة عظيم ٌة بين طبرستان ،وخراسان.

()3

اسع والغالب عليها الجبال ،اشتهرت بالعلماء ،واألدباء.
طبرستانٌ :
بلد و ٌ
675

بن ِّ
حَّت أخذها سلم ا ،وعسكر
مقرن إِّىل قوميس( ،)1فسار إِّليها سويد ،فلم يقم له شيء َّ
هبا ،وكتب ألهلها كتاب ٍ
وصلح ،وملا عسكر سويد بقوميس؛ بعث إِّليه أهل بلدان
أمان،
ٍ
َّ
الصلح على اجلزية ،فصاحل اجلميع،
َّ
شَّت منها :جرجان( )2وطربستان( ،)3وغريها يسألونه ُّ
كل بلدةٍ كتاب ٍ
وكتب ألهل ِّ
وصلح(.)4
أمانٍ ،
رابع ا :فتح أذربيجان سنة  22هـ:
ملا افتتح نعيم بن ِّ
ي ،بعث بني يديه بكري بن عبد هللا من مهذان
الر َّ
مقرن مهذان اثنيةا ،مثَّ َّ
َّ
إِّىل أذربيجان( )5وأردفه بسماك بن خرشة ،وذلك عن أمر عمر بن اخلطاب ،وليس أبيب
دجانة( )6فلقي أسفندَيذ بن الفرخزاذ بكري وأصحابه ،قبل أن يقدم عليهم مساك ،فاقتتلوا،
أحب إِّليك أم احلرب ؟ فقال :بل
فهزم هللا املشركني ،وأسر بكري اسفندَيذ ،فقال لهُّ :
الصلح ُّ
الصلح .فقال :فأمسكين عندك ،فأمسكه مثَّ جعل يفتح أذربيجان بلدا بلدا ،وعتبة بن فرقد
ُّ
يف مقابله يف اجلانب الخر من أذربيجان يفتحها بلدا بلدا ،مثَّ جاء كتاب عمر أبن يتقدَّم
بكري إِّىل الباب ،وجعل مساكا موضعه  -نئبا لعتبة بن فرقد  -ومجع عمر أذربيجان كلَّها
لعتبة بن فرقد ،وسلَّم إِّليه بكري اسفندَيذ.

فلما بلغ ذلك
وقد كان اعرتض هبرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد ،فهزمه عتبة ،وهرب هبرامَّ ،
الصلح ،وطفئت احلرب ،فصاحله ،وعادت أذربيجان سلما ،وكتب
اسفندَيذ؛ قال :الن متَّ ُّ
()1
()2
()3

تهذيب البداية و ِّ
النهاية ص (.)161
ِّ
وتحدها بالد َّ
غالب عليه الجبالُّ ،
الديلم.
اسع
ٌ
قليم و ٌ
أذربيجان :إ ٌ
حابي المشهور.
َّ
الص ُّ

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)142 ،141/5

()5

الباب :مدين ٌة عظيم ٌة على بحر طبرستان وهو بحر الخزر.

()6

صغوه :أي ميله.
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بذلك عتبة ،وبكري إِّىل عمر ،وبعثوا ابألمخاس إِّليه ،وكتب عتبة حني انتهت إِّليه إِّمرة
أذربيجان كتاب أ ٍ
وصلح ألهلها(.)1
َمانٍ ،
خامسا :فتح الباب سنة  22هـ:
كتب عمر بن اخلطَّاب كتاابا ِّ
ابإلمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو َّ -
امللقب بذي
فلما انتهى مقدم العساكر  -وهو عبد الرَحن
النُّور  -فسار كما أمر عمر ،وهو على تعبئتهَّ ،

بن ربيعة  -إِّىل امللك الَّذي هناك عند الباب( )2وهو شهربراز ،ملك أرمينية وهو من بيت
الزمان ،فكتب شهربراز لعبد الرَحن،
امللك الَّذي قتل بين إِّسرائيل ،وغزا الشَّام يف قدمي َّ

فأمنه عبد الرَحن بن ربيعة ،فقدم عليه امللك ،فأْنى إِّليه َّ
واستأمنهَّ ،
صغ َوهُ
أن َ
املسلمني ،وأنَّه مناصح للمسلمني ،فقال له :إِّن فوقي رجلا فاذهب إِّليه ،فبعثه إِّىل سراقة بن
()3

إِّىل

عمرو أمري اجليش ،فسأل من سراقة األمان ،فكتب كتاابا بذلك مثَّ بعث سراقة بكري بن عبد

هللا اللَّيثي ،وحبيبابن مسلمة ،وحذيفة بن أسيد ،وسلمان بن ربيعة إِّىل أهل تلك اجلبال:
احمليطة أبرمينية جبال :اللن ،تفليس ،وموقان ،فافتتح بكري موقان ،وكتب َلم كتاب ٍ
أمان،
ومات يف غضون ذلك أمري املسلمني هناك سراقة بن عمرو ،واستخلف بعده عبد الرَحن بن
الرتك(.)4
أقره ،وأمره بغزو ُّ
ربيعةَّ ،
فلما بلغ عمر ذلك؛ َّ
سادساَّ :أول غزو ُّ
الَّتك:
حَّت قطع الباب
ملا جاء كتاب عمر إِّىل عبد الرَحن بن ربيعة أيمره أبن يغزو ُّ
الرتك ،سار َّ
َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)145/5

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)147 - 142/5

()3

مرو َّ
الشاهجان :هي مدينة مرو العظمى ،وهي قصبة خراسان.

()4

نيسابور :مدين ٌة مشهورةٌ في هذا ِّ
اإلقليم.
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الرتك بلنجر ،فقال له
قاصدا ملا أمره عمر ،فقال له شهربراز :أين تريد ؟ قال :أريد ملك ُّ
شهربراز :إِّ َّن لنرضى منهم ابملوادعة ،حنن من وراء الباب ،فقال عبد الرَحن :إِّ َّن هللا بعث إِّلينا
الرتك ،وسار يف
رسولا ،ووعدن على لسانه ابلنَّصر ،والظَّفر وحنن ل نزال منصورين ،فقاتل ُّ
ات ِّ
مر ٍ
متعددة ،مثَّ كانت له وقائع هائلة يف زمن عثمان  -رضي
بلد بلنجر مئيت فرسخ وغزا َّ
هللا عنه(.-)1
سابعا :غزو خراسان سنة  22هـ:
يتوسع املسلمون ابلفتوحات يف بلد
كان األحنف بن قيس قد أشار على عمر أبن َّ
حيث الفرس ،واجلنود على قتال
العجم ،ويضيِّقوا على كسرى يزدجردِّ ،فإنَّه هو الَّذي ُّ
املسلمني ،فأذن عمر بن اخلطاب يف ذلك عن رأيه ،ورأي األحنف ،وأمره بغزو بلد
جيش ٍ
ٍ
كثيف إِّىل خراسان قاصدا حرب يزدجرد ،فدخل
خراسان ،فركب األحنف يف
خراسان ،فافتتح هراة عنواة ،واستخلف عليه صحار بن فلن العبدي ،مثَّ سار إِّىل مرو
مطرف بن عبد هللا بن ِّ
الشَّاهجان( )2وفيها يزدجرد وبعث األحنف بني يديه ِّ
الشخري إِّىل
حسان إِّىل سرخس( )4وملا اقرتب األحنف من مرو الشَّاهجان؛
نيسابور( ،)3واحلارث بن
َّ
َّ
الروذ( ،)5فافتتح األحنف مرو الشَّاهجان ،فنزَلا ،وكتب يزدجرد
َّ
ترحل منها يزدجرد إِّىل مرو ُّ

الصغد يستمدُّه ،وكتب
الروذ إِّىل خاقان ملك ُّ
الرتك يستمدُّه ،وكتب إِّىل ملك َّ
حني نزل مرو ُّ
إِّىل ملك ِّ
الروذ وقد استخلف على مرو
الصني يستعينه ،وقصده األحنف بن قيس إِّىل مرو ُّ
()1

سرخس :مدينة بين نيسابور ومرو في وسط َّ
الطريق.

()2

الروذ :تقع على نهر عظيم َّ
ولكنها أصغر من مرو األخرى.
مرو ُّ

()3

بلخ :مدينة من أجمل مدن خراسان ،تقع بالقرب من نهر جيحون.

()4
()5

تاريخ َّ
الطبري (.)195/5

َّ
الطبراني الكبير ،قال األلباني :موضوع .سلسلة األحاديث َّ
الضعيفة (.)1747
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الشَّاهجان حارثة بن النُّعمان.
فلما بلغ ذلك
وقد وفدت إِّىل األحنف إِّمدادات من أهل الكوفة مع أربعة أمراءَّ ،
وجل  -وهرب هو،
ترحل إِّىل بلخ [( ،])2182فالتقى معه ببلخ ،فهزمه هللا َّ -
يزدجردَّ ،
عزَّ ،
ومن بقي معه من جيشه ،فعرب النَّهر ،واستوثق ملك خراسان على يدي األحنف بن قيس،
واستخلف يف ِّ
الروذ ،وكتب إِّىل عمر مبا فتح هللا عليه
كل بلدةٍ أمريا ،ورجع األحنف فنزل مرو ُّ

من بلد خراسان بكاملها ،وكتب عمر إِّىل األحنف ينهاه عن العبور إِّىل ما وراء النَّهر.
وقال :احفظ ما بيدك من بلد خراسان ،وملا وصل رسول يزدجرد إِّىل اللَّذين استنجد هبما؛
َّ
تعني عليهما إِّجنازه يف شرع
فلما عرب يزدجرد النَّهر ،ودخل يف بلدمها؛ َّ
مل حيتفل أبمرهَّ ،
فتربز األحنف
امللوك ،فسار معه خاقان ،فوصل إِّىل بلخ َّ
الروذَّ ،
حَّت نزلوا على األحنف مبرو ُّ

مبن معه من أهل البصرة ،وأهل الكوفة ،واجلميع عشرون ألفا ،فسمع رجلا يقول لخر :إِّن

كان األمري ذا رأ ٍي ِّفإنَّه يقف دون هذا اجلبل جيعله وراء ظهره ،ويبقى هذا النَّهر خندقا
العدو إِّل من ٍ
فلما أصبح األحنف ،أمر املسلمني فوقفوا يف
جهة واحدةٍَّ ،
حوله ،فل أيتيه ُّ
الرشد ،وجاءت األتراك ،والفرس يف مج ٍع عظي ٍم ٍ
هائل
ذلك املوقف بعينه ،وكان أمارة النَّصر ،و ُّ

وعدوكم كثري ،فل يهولنَّكم ﴿ َكم
ٍ
مزعج ،فقام األحنف يف النَّاس خطيبا ،فقال :إِّنَّكم قليلُّ ،
اَّللِّ
ِّمن فِّئَ ٍة قَلِّيلَ ٍة َغلَبت فِّئَةا َكثِّرياة ِّإبِّذ ِّ
الصابِّ ِّرين﴾ [سورة البقرة.]249 :
ع
م
اَّلل
و
ن
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
الرتك يقاتلون ابلنَّهار ،ول يدري أين يذهبون يف اللَّيل ،فسار ليلةا مع ٍ
طليعة من
فكان ُّ
الرتك طليعةا ،وعليه طوق،
الصبح خرج فارس من ُّ
فلما كان قريب ُّ
أصحابه حنو خاقانَّ ،
وضرب بطبله ،فتقدَّم إِّليه األحنف ،فاختلفا طعنتني ،فطعنه األحنف ،فقتله ،وهو يرِّز:
إِّ َّن َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل َرئـِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـيس َح َّقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ِّ
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع َد َة أَو تَـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدقَّا
ـب َّ
أَن َخيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
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إِّ َّن ََلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخا ِّهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُملَ َّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ف أيب َحف ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـص الَّـ ـ ـ ـ ــذي تَـبَـ َّق ـ ـ ـ ـ ــى
َس ـ ـ ـ ـ ــي ُ

كي طوقه ،ووقف موضعه ،فخرج اخر عليه طوق ،ومعه طبل ،فجعل
مثَّ استلب ُّ
الرت َّ
يضرب بطبله ،فتقدَّم إِّليه األحنف ،فقتله أيضا ،واستلبه طوقه ،ووقف موضعه ،فخرج اثلث

الرتك
الرجوع إِّىل جيشه ،ول يعلم بذلك أحد من ُّ
فقتله ،وأخذ طوقه ،مثَّ أسرع األحنف ُّ
حَّت خترج ثلثة من كهوَلم بني أيديهم يضرب
ابلكلِّيَّة ،وكان من عادة ُّ
الرتكَّ :أْنم ل خيرجون َّ
األول بطبله ،مثَّ الثَّاين ،مثَّ الثَّالث.

وتطري،
فلما خرجت ُّ
الرتك ،فأتوا على فرساْنم مقتولني ،تشاءم بذلك امللك خاقانَّ ،
َّ
وقال لعسكره :قد طال مقامنا ،وقد أصيب هؤلء القوم ٍ
مبكان مل نصب مبثله ،ما لنا يف قتال
هؤلء القوم من خ ٍري ،فانصرفوا بنا ،فرجعوا إِّىل بلدهم( ،)1وقد قال املسلمون لألحنف :ما
ترى يف اتِّباعهم ؟ فقال :أقيموا مبكانكم ،ودعوهم .وقد أصاب األحنف يف ذلك ،فقد جاء

()2
اَّلل الَّ ِّ
ين َك َفُروا بِّغَي ِّظ ِّهم َمل يَـنَالُوا َخ اريا َوَك َفى
ذ
د
ر
و
﴿
.
»
الرتك ما تركوكم
يف احلديث « :اتركوا ُّ
َّ
َّ
ََ ُ َ
َّ ِّ ِّ
ن﴾ [سورة األحزاب.]25 :
ني ال ِّقتَ َ
ال َوَكا َ
اَّللُ ال ُمؤمن َ

الصفقة ،مل يشف له غليل ،ول حصل على خ ٍري ،ول انتصر كما
ورجع كسرى خاسر َّ
وتربأ منه أحوج ما كان
كان يف زعمه ،بل ختلَّى عنه من كان يرجو النَّصر منهَّ ،
وتنحى عنهَّ ،

اَّللُ فَـلَن َِِّّ َد لَهُ َسبِّيلا﴾
إِّليه ،وبقي مذبذابا ل إِّىل هؤلء ،ول إِّىل هؤلءَ ﴿ ،وَمن يُضلِّ ِّل َّ
[سورة النساء.]88 :

وحتري يف أمره ماذا يصنع ؟ وإِّىل أين يذهب ؟ مثَّ بعث إِّىل ملك ِّ
الصني يستغيث به،
َّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)160/5

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)163 ،162/5
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ويستنجده ،فجعل ملك ِّ
الرسول عن صفة هؤلء القوم الَّذين قد فتحوا البلد،
الصني يسأل َّ
وقهروا رقاب العباد ،فجعل خيربه عن صفتهم ،وكيف يركبون اخليل ،واإلبل ،وماذا يصنعون،
وكيف يصلُّون .فكتب معه إِّىل يزدجرد :إِّنَّه مل مينعين أن أبعث إِّليك جبيش َّأوله مبرٍو ،واخره
ِّ
لكن هؤلء القوم الَّذين وصف ل رسولك صفتهم لو حياولون
ابلصني اجلهالة مبا ُّ
علي ،و َّ
حيق َّ
اجلبال َلدُّوها ،ولو جئت لنصرك أزالوين ما داموا على ما وصف ل رسولك ،فساملهم،
وارض منهم ابملساملة .فأقام كسرى ،وال كسرى يف بعض البلد مقهورين ،ومل يزل ذلك دأبه
حَّت قتل يف إِّمارة عثمان(.)1
َّ
الرتك ،ومن كان معهم،
وملا بعث األحنف بكتاب الفتح ،وما أفاء هللا عليهم من أموال ُّ
َّ
ردهم هللا بغيظهم مل ينالوا خريا ،فقام عمر على
و َّأْنم قتلوا منهم مع ذلك مقتلةا عظيمةا ،مثَّ َّ
حممدا ابَلدى ،ووعد أتباعه من
املنرب ،وقُِّرىء الكتاب بني يديه ،مثَّ قال عمر :إِّ َّن هللا بعث َّ
عاجل الثَّواب واجله خري الدُّنيا ،والخرة ،فقالُ ﴿ :ه َو الَّ ِّذي أَر َس َل َر ُسولَهُ ِّابَلَُدى َوِّد ِّ
ين احلَِّق
لِّيظ ِّهره علَى ِّ
الد ِّ
ن﴾ [سورة التوبة.]33 :
ين ُكلِّ ِّه َولَو َك ِّرَه ال ُمش ِّرُكو َ
ُ َُ َ
وفرق
فاحلمد هلل الَّذي أجنز وعده ،ونصر جنده ،أل وإِّ َّن هللا قد أهلك ُملك اجملوسيَّةَّ ،
مشلهم ،فليس ميلكون من بلدهم شربا يضري مبسل ٍم ،أل وإِّ َّن هللا قد أورثكم أرضهم ودَيرهم
وأمواَلم وأبناءهم لينظر كيف تعملون ،فقوموا يف أمره على ٍ
وجل؛ يوف لكم بعهده ،ويؤتكم
وعده ،ول ِّ
األمة أن تؤتى إِّل من
تغريوا؛ فيستبدل قوم ا غريكمِّ ،فإين ل أخاف على هذه َّ
قبلكم(.)2
()1

المصدر السابق نفسه (.)166/5

()2

وحس ن َّ
الش يخ األلب اني
الس نة ،رق م (َّ )2537
المص در الس ابق نفس ه ( )169 ،168/5وأخرجه ا الاللك ائي ف ي ش رح اعتق اد أه ل ُّ
ِّإسنادها في حاشيته على مشكاة المصابيح ( )1678/3رقم ( ،)5954انظر تهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)170
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اثمن ا :فتح اصطخر سنة  23هـ:
للمرة الثَّانية  -يف سنة ثلث وعشرين ،وكان أهلها قد
افتتح املسلمون اصطخر َّ -
نقضوا العهد بعدما كان جند العلء بن احلضرمي افتتحوها حني جاز يف البحر  -يف أرض
البحرين  -والتقوا هم ،والفرس يف ٍ
مكان يقال له :طاووس ،مثَّ صاحله اَلربذة على اجلزية ،وأن

الذ َّمة ،مثَّ إِّ َّن شهرك خلع العهد ،ونقض ِّ
يضرب َلم ِّ
الذ َّمة ونشط الفرس ،فنقضوا العهد،
فبعث إِّليهم عثمان بن أيب العاص ابنه ،وأخاه احلكم ،فاقتتلوا مع الفرس فهزم هللا جيوش
املشركني ،وقتل احلكم ابن أيب العاص شهرك(.)1
اتسعا :فتح فساودارا جبرد سنة  23هـ:
قصد سارية بن ُزنيم فساودارا جبرد ،فاجتمع له مجوع من الفرس ،واألكراد عظيمة ،ودهم

املسلمني منهم أمر عظيم ،رأى عمر يف تلك اللَّيلة فيما يرى النَّائم معركتهم ،وعددهم يف
وجه و ٍ
وقت من النَّهار ،و َّأْنم يف صحراء ،وهناك جبل إِّن أسندوا إِّليه؛ مل يؤتوا إِّل من ٍ
ٍ
احد،
الساعة الَّيت رأىَّ :أْنم اجتمعوا فيها  -خرج
الصلة جامعة َّ
فنادى يف الغدَّ :
حَّت إِّذا كانت َّ

إِّىل النَّاس ،وصعد املنرب  -فخطب النَّاس ،وأخربهم بصفة ما رأى ،مثَّ قالَ :ي سارية اجلبل !

لعل بعضها أن يبلغهم .قال :ففعلوا ما قال عمر،
مثَّ أقبل عليهم ،وقال :إِّ َّن هلل جنودا ،و َّ
فنصرهم هللا على ِّ
عدوهم ،وفتحوا البلد(.)2

()1

تهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)171

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
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عاشرا :فتح كرمان ،وسجستان سنة  23هـ:
قام سهيل بن ٍ
عدي يف سنة  23هـ بفتح كرمان( ،)1وقيل :فتحت على يدي عبد هللا بن
بديل بن ورقاء اخلزاعي( ،)2وذكر بعض املؤرخني فتح سجستان على يدي عاصم بن عمرو
ٍ
بعد ٍ
الس ِّد إِّىل ْنر بلخ ،وكانوا
قتال
شديد ،وكانت ثغورها متَّسعةا ،وبلدها متنائيةا ما بني َّ
الرتك من ثغورها وفروجها(.)3
يقاتلون القندهار و ُّ
احلادي عشر :فتح ُمكران سنة  23هـ:
يف السنة  23هـ فتحت ُمكران على يدي احلكم بن عمرو ،وأمدَّه شهاب بن املخارق،
عدي ،وعبد هللا بن عبد هللا بن عتبان ،واقتتلوا مع ملك ِّ
وحلق به سهيل بن ٍ
السند ،فهزم هللا

مجوع ِّ
السند ،وغنم املسلمون منهم غنيمةا كثرياة ،وكتب احلكم بن عمرو ابلفتح ،وبعث
ِّ
فلما قدم على عمر سأله عن أرض ُمكران فقالَ :ي أمري
ابألمخاس مع صحار
العبديَّ ،
()5
()4
وعدوها بطل ،وخريها قليل،
املؤمنني ! أرض سهلها جبل ،وماؤها وشل  ،وَترها دقل ُّ ،

أسجاع
شر منها .فقال عمرَّ :
وشرها طويل ،والكثري هبا قليل ،والقليل هبا ضائع ،وما وراءها ٌّ
ُّ

أنت أم خمرب ؟ فقال :ل ،بل خمرب ،فكتب عمر إِّىل احلكم بن عمرو ،أل جيوزوا ُمكران،
وليقصروا على ما دون النَّهر(.)6

()1

تهذيب البداية والنهاية ص (.)171

()2

الوشل :القليل.

()3

َّ
الدقل :رديء التَّمر.

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)174 ،173 ،172/5

()5

بيروذ ،ونهر تيري بلدان من نواحي األهواز.

()6

تهذيب وترتيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)172
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الثَّاين عشر :غزو األكراد:
ذكر ابن جرير بسنده عن ٍ
سيف ،عن شيوخهَّ :
ف إِّليهم طائفة
أن مجاعةا من األكراد ،والتَ َّ

من الفرس ،اجتمعوا ،فلقيهم أبو موسى مبكان من أرض بريوذ قريب من ْنر تريي( ،)1مثَّ سار
الربيع بن زَيد بعد مقتل أخيه
عنهم أبو موسى إِّىل أصبهان ،وقد استخلف على حرهبم َّ
العدو ،وله احلمد واملنَّة ،كما هي
املهاجر بن زَيد ،فتسلَّم احلرب ،وخنق عليهم ،فهزم هللا َّ

املستقرة ،يف عباده املؤمنني ،وحزبه املفلحني من أتباع سيِّد املرسلني،
املستمرة ،وسنَّته
عادته
َّ
َّ
مث ِّ
مخست الغنيمة ،وبعث ابلفتح ،واخلمس إِّىل عمر  -رضي هللا عنه(.- )2
وهكذا متَّ فتح العراق ،وبلد إِّيران يف عهد عمر  -رضي هللا عنه  -وأقام املسلمون
شَّت أرجائها متوقِّعني انتقاض الفرس يف هذه ِّ
الدَير .لقد كانت فتوح املشرق
املساحل يف َّ

ٍ
تضحيات جسيمةا بسبب اختلف الدَّم ،فسكان إِّيران فرس ل
عنيفةا اقتضت من املسلمني
تربطهم ابلعرب لغة ،ول جنس ،ول ثقافة ،وكان الشُّعور القومي عند اإليرانيني يذكِّيه التَّاريخ

الطَّويل ،والثَّقافة ِّ
أن القتال كان يدور يف صميم الوطن ِّ
املتأصلة ،كما َّ
اإليراين ،ويشرتك رجال
ِّ
الس َّكان على املقاومة ،يضاف إِّىل ذلك بـُع َد هذه املناطق عن مراكز
الدين اجملوس يف أتليب ُّ
اجليش يف البصرة ،والكوفة ،وطبيعة األرض اجلبليَّة الَّيت ِّ
الس َّكان من املقاومة ،ولذلك
َتكن ُّ
فقد انتقضت معظم هذه املراكز ،وأعيد فتحها يف عهد الفاروق ،أو يف خلفة عثمان رضي
هللا عنهما(.)3
***
()1

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص (.)340 ،339

()2

البخارُّي ،رقم (.)2786

()3

السابق نفسه ،رقم (.)2790
المصدر َّ
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أهم ا ُّ
لدروس ،والعرب ،والفوائد من فتوحات العراق واملشرق
املبحث اخلامس ُّ
َّأولا :أثر اآلايت واألحاديث يف نفوس اجملاهدين:
كان لآلَيت واألحاديث الَّيت تتحدَّث عن فضل اجلهاد أثرها يف نفوس اجملاهدين ،فقد
وجل َّ -
أن حركات اجملاهدين كلَّها يثاب عليها ،قال تعاىلَ ﴿ :ما َكا َن
َّبني املوىل َّ -
عزَّ ،
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اب أَن يـتَخلَّ ُفوا َعن رس ِّ
اَّللِّ َولَ يَـر َغبُوا ِّأبَنـ ُف ِّس ِّهم َعن
ول َّ
أل َُه ِّل ال َمدينَة َوَمن َحوََلُم م َن األَعَر ِّ َ َ
َُ
ِّ
ِّ
ظ
صة ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
اَّللِّ َولَ يَطَُؤو َن َمو ِّطئاا يَغِّي ُ
نَـف ِّس ِّه ذَل َ
صب َولَ َخم َم َ
ك ِّأب ََّْنُم لَ يُصيبُـ ُهم ظَ َمأ َولَ نَ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني
صالِّح إِّ َّن َّ
يع أَجَر ال ُمحسن َ
ب ََلُم بِّه َع َمل َ
اَّللَ لَ يُض ُ
ال ُك َّف َار َولَ يَـنَالُو َن من َع ُد ٍو نَـيلا إلَّ ُكت َ
 ولَ يـن ِّف ُقو َن نَـ َف َقةا صغِّرياة ولَ َكبِّرياة ولَ يـقطَعو َن و ِّادَي إِّلَّ ُكتِّ
اَّللُ أَح َس َن َما
ب ََلُم لِّيَج ِّزيَـ ُه ُم َّ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ا
َ ُ
َ

َكانُوا يَـع َملُو َن﴾

[سورة التوبة.]121 ،120 :

َّ ِّ
وقد أيقن املسلمون األوائلَّ :
ين َآمنُوا َهل
أن اجلهاد ِّارة راحبة ،قال تعاىلََ ﴿ :يأَيـُّ َها الذ َ
اَّللِّ
اب أَلِّي ٍم  تُـؤِّمنو َن ِّاب ََّّللِّ ورسولِِّّه وُِّ ِّ
أ َُدلُّ ُكم َعلَى َِِّّارةٍ تُـنَ ِّجي ُكم ِّمن َع َذ ٍ
اه ُدو َن ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
ُ
ََ ُ َ َ
َ
ِّأبَم َوالِّ ُكم َوأَنـ ُف ِّس ُكم َذلِّ ُكم َخري لَ ُكم إِّن ُكنـتُم تَـعلَ ُمو َن  يَـغ ِّفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َويُد ِّخل ُكم
ِّ
َّات َِّ ِّري ِّمن َحتتِّها األَْنَار ومساكِّن طَيِّبةا ِّيف جن ِّ
جن ٍ
ك ال َفوُز ال َع ِّظ ُيم  َوأُخَرى
َّات َعد ٍن َذل َ
َ
َ
ُ ََ َ َ َ
َ
وْنَا نَصر ِّمن َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
الصف]13 -10:
ني﴾ [سورة َّ
ُِّحتبُّ َ
اَّلل َوفَـتح قَ ِّريب َوبَش ِّر ال ُمؤمن َ
َ
وقد تعلَّمواَّ :
احلجاج فيه ،قال تعاىل:
أن اجلهاد أفضل من عمارة املسجد احلرام ،وسقاية َّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
﴿أَجعلتُم ِّس َقايةَ احل ِّ ِّ
اه َد ِّيف َسبِّ ِّيل
آج َوع َم َارةَ ال َمسجد احلََرِّام َك َمن َآم َن ِّاب ََّّلل َواليَـوم اآلخ ِّر َو َج َ
ََ
َ َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه ُدوا ِّيف
اَّللِّ َو َّ
اَّللِّ لَ يَستَـ ُوو َن عِّن َد َّ
َّ
اَّللُ لَ يـَهدي ال َقوَم الظَّالم َ
اجُروا َو َج َ
ين َآمنُوا َوَه َ
ني  الذ َ
اَّللِّ ِّأبَمو ِّاَلِّم وأَنـ ُف ِّس ِّهم أَعظَم درجةا ِّعن َد َِّّ
ِّ
ك ُه ُم ال َفائُِّزو َن  يـُبَ ِّشُرُهم َرُّهبُم بَِّرَحٍَة
اَّلل َوأُولَئِّ َ
ُ ََ َ
َسب ِّيل َّ َ َ
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ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٍ
ِّ ِّ ٍ
اَّللَ ِّعن َدهُ أَجر َع ِّظيم﴾
ين فِّ َيها أَبَ ادا إِّ َّن َّ
منهُ َورض َوان َو َجنَّات ََلُم ف َيها نَعيم ُمقيم  َخالد َ
[التَّوبة.]22 - 19 :

أن اجلهاد فوز على ِّ ٍ
اعتقدواَّ :
صو َن بِّنَا إِّلَّ إِّح َدى
كل حال ،قال تعاىل﴿ :قُل َهل تَـَربَّ ُ
ِّ
ٍ ِّ ِّ ِّ ِّ
ني وَحنن نَرتبَّص بِّ ُكم أَن ي ِّ
صوا إِّ َّن َم َع ُكم
صيبَ ُك ُم َّ
اَّللُ بِّ َع َذاب من عنده أَو ِّأبَيدينَا فَََرتبَّ ُ
ُ
احلُسنَـيَ ِّ َ ُ ََ ُ
ن﴾ [التوبة.]52 :
صو َ
ُم ََرتبِّ ُ
أن الشَّهيد ل تنقطع حياته بل هو حي؛ قال تعاىل﴿ :ولَ َحتس َّ َّ ِّ
و َّ
ين قُتِّلُوا ِّيف َسبِّ ِّيل
ٌّ
َ ََ
ب الذ َ
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
آاتهم َّ ِّ
اَّللِّ أَمو ااات بل أَحياء عِّن َد رِّهبِّم يـرَزقُو َن  فَ ِّرِّحني ِّ
ين
ا
مب
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
َّ َ َ َ
اَّللُ من فَضله َويَستَـبشُرو َن ابلذ َ
ُ
اَّللِّ
َمل يـَل َح ُقوا ِّهبِّم ِّمن َخل ِّف ِّهم أَلَّ َخوف َعلَي ِّهم َولَ ُهم َحيَزنُو َن  يَستَـب ِّشُرو َن بِّنِّع َم ٍة ِّم َن َّ
ِّ ِّ
ِّ
َوفَض ٍل َوأ َّ
ني﴾ [آل عمران.]171 - 169 :
َن َّ
يع أَجَر ال ُمؤمن َ
اَّللَ لَ يُض ُ
ِّ
بسمو هدفهم الَّذي يقاتلون من أجله ،قال تعاىل﴿ :فَـليُـ َقاتِّل ِّيف َسبِّ ِّيل
وكانوا يشعرون
َِّّ َّ ِّ
الدنـيا ِّاب ِّ
ف نـُؤتِّ ِّيه
آلخَرةِّ َوَمن يـُ َقاتِّل ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
اَّللِّ فَـيُـقتَل أَو يَـغلِّب فَ َسو َ
ين يَشُرو َن احلَيَا َة ُّ َ
اَّلل الذ َ
ِّ
أَجرا ع ِّظيما  وما لَ ُكم لَ تُـ َقاتِّلُو َن ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ني ِّم َن ِّ
الر َج ِّال َوالنِّ َس ِّاء
اَّلل َوال ُمستَض َعف َ
ََ
َ
ا َ ا
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ك َولِّيًّا
ين يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا أَخ ِّرجنَا ِّمن َهذه ال َقريَِّة الظَّ ِّامل أَهلُ َها َواج َعل لَنَا ِّمن لَ ُدن َ
َوال ِّول َدان الذ َ
اَّللِّ والَّ ِّ
واجعل لَنَا ِّ
ك نَ ِّ
صريا  الَّ ِّذين َآمنُوا يـُ َقاتِّلُو َن ِّيف َسبِّ
ِّ
ين َك َفُروا يـُ َقاتِّلُو َن ِّيف
ذ
يل
ن
د
ل
ن
م
َ
َّ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ
ا
سبِّ ِّيل الطَّاغُ ِّ
ان إِّ َّن َكي َد الشَّيطَ ِّ
وت فَـ َقاتِّلُوا أَولِّياء الشَّيطَ ِّ
ضعِّي افا﴾ [النِساء.]76 - 74 :
ان َكا َن َ
َ
ََ
الرسول(ﷺ) للمسلمني فضل اجلهاد ،فأَلبت تلك األحاديث مشاعرهم،
وقد َّبني َّ
وفجرت طاقاهتم ،ومن هذه األحاديث ما ورد عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -
َّ
أي النَّاس أفضل؟ فقال رسول هللا(ﷺ) « :مؤمن جياهد بنفسه
قال :قيلَ :ي رسول هللاُّ ،
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ماله»( ،)1وقد َّبني رسول هللا(ﷺ) درجات اجملاهدين ،قال(ﷺ) « :إِّ َّن يف اجلنَّة مئة ٍ
درجة،
السماء واألرضِّ ،فإذا سألتم
أعدَّها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا ،ما بني الدَّرجتني كما بني َّ
هللا؛ فاسألوه الفردوسِّ ،فإنَّه أوسط اجلنَّة ،وأعلى اجلنة »(.)2

وضح(ﷺ) فضل الشُّهداء وكرامتهم ،فقال « :انتدب هللا ملن خرج يف سبيله ل
وقد َّ
خيرجه إِّل إِّميان يب ،وتصديق برسلي أن أرجعه مبا نل من أج ٍر أو ٍ
غنيمة ،أو أدخله اجلنَّة،
ٍ
لوددت ِّأين أقتل يف سبيل هللا ،مثَّ أحيا ،مث
ولول أن َّ
أشق على َّأميت ما قعدت خلف سرية ،و ُ
()3
حيب أن يرجع إِّىل الدُّنيا
أقتل ،مثَّ أحيا ،مثَّ أقتل »  ،وقال(ﷺ) « :ما أحد يدخل اجلنَّة ُّ
وله ما على األرض من ٍ
مر ٍ
ات؛ ملا
شيء إِّل الشَّهيدَّ ،
يتمىن أن يرجع إِّىل الدُّنيا ،فيقتل عشر َّ
يرى من الكرامة »( .)4وغري ذلك من األحاديث.
وقد أتثَّر املسلمون األوائل ،ومن سار على ْنجهم هبذه اآلَيت ،واألحاديث ،فكان كبار
صحابة  -رضي هللا عنهم  -يغزون ،وقد شاخوا ،فيشفق عليهم النَّاس ،وينصحوْنم ابلقعود
ال َّ

عن الغزو؛ َّ
ألْنم معذورون ،فيجيبوْنمَّ :
أن سورة التَّوبة أتىب عليهم القعود ،وخيافون على
أنفسهم من النِّفاق؛ إِّذا ما ختلَّفوا عن الغزو(.)5
اثنيا :من مثرات اجلهاد يف سبيل هللا:
الصحابة ،والتَّابعون إبِّ ٍ
الر ِّ
اشدي يرونَّ :
أن اجلهاد يف سبيل هللا
كان َّ
حسان يف العهد َّ
()1
()2

مسلم (.)1497/3
ٌ
البخارُّي ،رقم (.)2817

()3

الجهاد في سبيل هللا للقادري (.)145/1

()4

السابق نفسه (.)482 - 411/2
المصدر َّ

()5

لقاء المؤمنين :عدنان النَّحوي (.)117/2
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األمة ِّ
اإلسلميَّة ،فقاموا هبذه الفريضة يف فتوحات العراق ،وبلد
ضرورة من ضرورات بقاء َّ
املشرق ،والشَّام ،ومصر ،والشَّمال األفريقي ،وترتَّب على قيامهم َلذه الفريضة مثرات كثرية
األمة ِّ
اإلسلميَّة لقيادة البشريَّة ،القضاء على شوكة َّ
الكفار ،وإِّذلَلم ،وإِّنزال
منها :أتهيل َّ
الرعب يف قلوهبم ،ظهور صدق الدَّعوة للنَّاس ،األمر الَّذي جعلهم يدخلون يف دين هللا
ُّ
وتوحدت صفوف املسلمني َّ
ضد أعدائهم،
أفواجا ،فيزداد املسلمون بذلك َّ
عزا ،والكفار ذلًَّّ ،
وأسعدوا النَّاس بنور ِّ
اإلسلم ،وعدله ،ورَحته(.)1

اثلثا :من سنن هللا يف فتوحات العراق ،وبالد املشرق:
يلحظ الباحث يف دراسته لفتوحات العراق ،وبلد املشرق بعض سنن هللا يف اجملتمعات،
السنن:
والشُّعوب ،والدُّول ،ومن هذه ُّ
 - 1سنَّة األخذ ابألسباب:
اَّللِّ
قال تعاىل﴿ :وأ ِّ
َع ُّدوا ََلُم َما استَطَعتُم ِّمن قُـ َّوةٍ َوِّمن ِّرَاب ِّط اخلَي ِّل تُـرِّهبُو َن بِِّّه َع ُد َّو َّ
َ
وع ُد َّوُكم وآخ ِّرين ِّمن د ِّ
اَّللِّ يـُ َو َّ
ف
وْنِّم لَ تَـعلَ ُم َ
اَّللُ يَـعلَ ُم ُهم َوَما تُـن ِّف ُقوا ِّمن َشي ٍء ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
وْنُُم َّ
َ َ َ ُ
ََ

إِّلَي ُكم َوأَنـتُم لَ تُظلَ ُمو َن﴾

[األنفال.]60 :

وقد طبَّق الفاروق  -رضي هللا عنه  -يف عهده هذه اآلية ،وأخذ ابألسباب ِّ
املاديَّة،
مر معنا.
واملعنويَّة ،كما َّ
 - 2سنَّة التَّدافع:

()1

لألمة ِّ
اإلسالميَّة في ضوء القران الكريم ،ص (.)237
التَّمكين َّ
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قال تعاىل﴿ :ولَولَ دفع َِّّ
ِّ
ض ُهم بِّبَـع ٍ
اَّللَ ذُو فَض ٍل
ض َولَ ِّك َّن َّ
َّاس بَـع َ
ض لََف َس َدت األَر ُ
َ َ ُ
اَّلل الن َ
ِّ
ني﴾ [البقرة.]251 :
َعلَى ال َعالَم َ
وقد َّ
السنَّة يف حركة الفتوحات عموم ا ،وسنَّة التَّدافع من أهم سنن هللا تعاىل
حتققت هذه ُّ
لألمة ِّ
يف كونه ،وخلقه ،وهي من ِّ
اإلسلميَّة ،وقد استوعب
السنن املتعلِّقة ابلتَّمكني َّ
أهم ُّ

السنَّة ،وعملوا هبا ،وعلمواَّ :
احلق حيتاج إِّىل عزائم تنهض به،
أن َّ
املسلمون األوائل هذه ُّ
أعصاب ترتبط به ،إِّنَّه حيتاج إِّىل ٍ
ٍ
ٍ
جهد ٍ
بشري؛ َّ
ألن
وقلوب حتنو عليه ،و
وسواعد َتضي به،
هذه سنَّة هللا يف احلياة الدُّنيا ،وهي ماضية(.)1
 - 3سنَّة البتلء:
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َخلَوا ِّمن قَـبلِّ ُكم َم َّستـ ُه ُم
قال تعاىل﴿ :أَم َحسبـتُم أَن تَد ُخلُوا اجلَنَّةَ َولَ َّما َأيت ُكم َمثَ ُل الذ َ
اَّللِّ
الرس ُ َّ ِّ
البَأ َساءُ َوالضََّّراءُ َوُزل ِّزلُوا َح ََّّت يَـ ُق َ
اَّللِّ أَلَ إِّ َّن نَصَر َّ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم ََّت نَصُر َّ
ول َّ ُ
ول َوالذ َ
قَ ِّريب﴾ [البقرة.]214 :
وقد وقع البلء يف فتوحات العراق يف معركة جسر أيب ٍ
عبيد على اخلصوص حيث قتل
وحققوا انتصار ٍ
اللف من املسلمني ،وهزم جيشهم ،مثَّ أعادوا صفوفهمَّ ،
ات عظيمةا على

الفرس ،وقد قال تعاىل﴿ :لَتُـبـلَ ُو َّن ِّيف أَم َوالِّ ُكم َوأَنـ ُف ِّس ُكم﴾

[آل عمران.]186 :

األمة ِّ
ومن امللحظ من خلل اآلَيت الكرميةَّ :
اإلسلميَّة
أن تقرير سنَّة البتلء على َّ
جاء يف أقوى صورةٍ من اجلزم ،والتَّأكيد( ،)2وهذه سنَّة هللا تعاىل يف العقائد ،والدَّعوات ل َّ
بد
()1

تبصير المؤمنين بفقه َّ
للصالبي ،ص (.)456
النصر ،والتَّمكين َّ

()2

السنن ِّ
اإللهيَّة في األمم ،والجماعات ،واألفراد ،ص (.)121 - 119
ُّ
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من ٍ
ٍ
أذى يف األموال ،واألنفس ،ول َّ
بلء ،ول َّ
ومقاومة ،واعتزٍام(.)1
بد من ص ٍرب،
بد من ا
 - 4سنَّة هللا يف الظُّلم ،والظَّاملني:
ِّ
ِّ
صه علَي َ ِّ
قال تعاىلَ ﴿ :ذلِّ َ ِّ
ِّ
اهم
ك من أَنـبَاء ال ُقَرى نَـ ُق ُّ ُ َ
ك منـ َها قَائم َو َحصيد  َوَما ظَلَمنَ ُ
ولَ ِّكن ظَلَموا أَنـ ُفسهم فَما أَغنَت عنـهم ِّآَلتُـهم الَِّّيت يدعو َن ِّمن د ِّ
اَّللِّ ِّمن َشي ٍء لَ َّما َجاءَ أَمُر
ون َّ
ُ
َ ُ َ ُُ َ ُ
َُ َ
ُ
َ
ِّ
وهم َغري تَـتبِّ ٍ
َخ َذ ال ُقَرى َوِّه َي ظَالِّ َمة إِّ َّن أَخ َذهُ أَلِّيم
ك أَخ ُذ َربِّ َ
يب  َوَك َذل َ
َربِّ َ
ك إِّ َذا أ َ
ك َوَما َز ُاد ُ َ
َش ِّديد﴾ [هود ،]102 -100 :وسنَّة هللا مطَّردة يف هلك األمم الظَّاملة ،وقد مارست َّ
الدولة
َتردت على منهج هللا ،فمضت فيها سنَّة هللا ،وسلَّط هللا عليها
الفارسيَّة الظُّلم على رعاَيهاَّ ،

املسلمني ،فأزالوها من الوجود(.)2
 - 5سنَّة هللا يف املرتفني:
ِّ
ك قَـريَةا أ ََمرَن ُم َرتفِّ َيها فَـ َف َس ُقوا فِّ َيها فَ َح َّق َعلَيـ َها ال َقو ُل
قال تعاىلَ ﴿ :وإِّ َذا أ ََرد َن أَن ُْنل َ
فَ َد َّمرَن َها تَد ِّمريا﴾ [ا ِإلسراء.]16 :
ا
وجاء يف تفسريها :وإِّذا دن وقت هلكها أمرن ابلطَّاعة مرتفيها  -أي :متنعِّميها،
خص هللا تعاىل
وجبَّاريها ،وملوكها  -ففسقوا فيهاَّ ،
فحق عليها القول ،فأهلكناها .وإََِّّّنا َّ
املرتفني ِّ
توجه األمر ابلطَّاعة إِّىل اجلميع؛ َّ
أئمة الفسق ،ورؤساء الضَّلل ،وما
ابلذكر مع ُّ
ألْنم َّ
توجه األمر إِّليهم اكد( ،)3وقد مضت
وقع من سواهم إََِّّّنا وقع ابتِّباعهم ،وإِّغوائهم ،فكان ُّ

أئمتهم.
السنَّة يف زعماء الفرس ،و َّ
هذه ُّ
()1

تفسير اآللوسي (.)42/15

()2

السنن ِّ
اإللهيَّة ،ص (.)193
ُّ

()3

السابق نفسه ،ص ( )193نقالً عن القرطبي من تفسيره.
المصدر َّ
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 - 6سنَّة هللا يف الطُّغيان ،والطَّغاة:
قال تعاىل﴿ :إِّ َّن ربَّ َ ِّ
ص ِّاد﴾ [الفجر ،]14 :واآلية وعيد للعصاة مطلقا .وقيل :وعيد
ك لَبِّالمر َ
َ

للكفرة .وقيل :وعيد للعصاة ،ووعيد لغريهم(.)1

كل إِّ ٍ
حَّت جيازيه به(.)2
ويف تفسري
ِّ
نسان َّ
القرطب :أي :يرصد َّ
وواضح من أقوال ِّ
السابقةَّ :
أن سنَّة هللا يف
املفسرين يف اآلَيت الَّيت ذكرنها يف الفقرة َّ

الطُّغاة إِّنزال العقاب هبم يف الدُّنيا ،فهي سنَّة ماضية ل تتخلَّف ،جرت على الطُّغاة
السابقني ،وستجري على احلاضرين ،والقادمني ،فلن يفلت أحد منهم من عقاب هللا يف
َّ
الدُّنيا ،كما ل يفلت أحد منهم من عقاب الخرة(.)3
وسنَّة هللا يف الطُّغاة ،وما ينزله هللا هبم من ٍ
عقاب يف الدُّنيا إََِّّّنا يعترب هبا َمن خيشى هللا
جل جلله ،وخياف عقابه ،ويعلمَّ :
أن سنَّة هللا قانون اثبت ل حيايب أحدا ،قال تعاىل يف بيان
َّ
ال
اَّللُ نَ َك َ
َخ َذهُ َّ
املعتربين بسنَّته يف الطُّغاة بعد أن ذكر ما َّ
حل بفرعون من سوء العقاب﴿ :فَأ َ
ِّ
ِّ
ك لَعِّ َربةا لِّ َمن َخي َشى﴾ [النَّازعات ،]26 ،25 :فهؤلء الطُّغاة من
اآلخَرةِّ َواأل َ
ُوىل  إِّ َّن ِّيف ذَل َ
زعماء الفرس مضت فيهم سنَّة هللا.
َّدرج:
 - 7سنَّة الت ُّ
َّدرج ،فكانت املرحلة األوىل يف عهد
خضعت فتوح العراق ،وبلد املشرق لسنَّة الت ُّ
ِّ
الص ِّديق ،حيث متَّ فتح احلرية بقيادة خالد بن الوليد ،و َّأما املرحلة الثَّانية؛ فتبدأ من ِّ
تول أيب
()1

السنن ِّ
اإللهيَّة ،ص (.)194
ُّ

()2

السابق نفسه ،ص (.)210
المصدر َّ

()3

البداية و ِّ
النهاية (.)130/7

691

حَّت معركة البويب ،و َّأما املرحلة الثَّالثة؛ فتبدأ منذ أتمري سعد
عبيد الثَّقفي قيادة جيوش العراق َّ
الرابعة من وقعة ْناوند .و َّأما
بن أيب وقَّاص على اجلهاد يف العراق إِّىل ما قبل وقعة ْناوند ،وتبدأ املرحلة َّ
املرحلة اخلامسة؛ فهي مرحلة النسياح يف بلد األعاجم.

إِّ َّن حركة الفتوحات يتعلَّم منها أبناء املسلمني ِّ
َّدرج يف العمل للتَّمكني
أمهيَّة مراعاة سنَّة الت ُّ

السنَّةَّ :
أن الطَّريق طويل ،ولذلك ل َّ
بد من فهم ،واستيعاب هذه
لدين هللا ،ومنطلق هذه ُّ
السنَّة ابلنسبة للعاملني يف جمال الدَّعوة ِّ
اإلسلميَّة ،فالتَّمكني لدين هللا يف العراق ،وبلد
ُّ
املشرق مل َّ
السنَّة.
يتحقق بني عشيَّ ٍة وضحاها ،ولكنَّه خضع إبِّرادة هللا َلذه ُّ
 - 8سنَّة تغيري النُّفوس:
اَّللَ لَ يـُغَِّريُ َما بَِّقوٍم َح ََّّت يـُغَِّريُوا َما
قال تعاىل﴿ :إِّ َّن َّ

ِّ
الرعد.]11 :
ِّأبَنـ ُفس ِّهم﴾ [ َّ

الصحابة الكرام  -رضوان هللا عليهم  -يف فتوحات العراق ،وبلد املشرق
وقد قام َّ
الرَّابنيَّة مع الشُّعوب الَّيت أرادت أن تدخل يف دين هللا ،فشرعوا يف تربية
السنَّة َّ
ابلعمل هبذه ُّ
الصحيحة ،واألفكار
النَّاس على كتاب هللا ،وسنَّة رسوله(ﷺ) ،فغرسوا يف نفوسهم العقائد َّ
الرفيعة.
السليمة ،واألخلق َّ
َّ
 - 9سنَّة هللا يف ُّ
السيِّئات:
الذنوب ،و َّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
َّاهم ِّيف األَر ِّ
ض َما َمل َُّنَ ِّكن لَ ُكم
قال تعاىل﴿ :أََمل يَـَروا َكم أَهلَكنَا من قَـبل ِّهم من قَـرن َم َّكن ُ
السماء علَي ِّهم ِّمدرارا وجعلنَا األَْنَار َِّ ِّري ِّمن َحتتِّ ِّهم فَأَهلَكنَاهم بِّ ُذنُ ِّ
وهبِّم َوأَن َشأ َن ِّمن
َوأَر َسلنَا َّ َ َ َ
ُ
َا َ ََ
َ
ِّ ِّ
آخ ِّرين﴾ [األنعام.]6 :
بَـعدهم قَـرنا َ َ
وقد أهلك هللا تعاىل َّأمة الفرس بسبب ذنوهبم الَّيت اقرتفوها ،والَّيت من أعظمها الكفر،
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و ِّ
أن ُّ
الذنوب هتلك أصحاهبا ،و َّ
الشرك ابهلل ،ويف هذه اآلية حقيقة اثبتة ،وسنَّة مطَّردةَّ :
أن هللا
تعاىل هو الَّذي يهلك املذنبني بذنوهبم( ،)1وقد سلَّط هللا َّأمة ِّ
اإلسلم على الفرس عندما
َّ
حققت شروط التَّمكني ،وعملت بسننه ،وأخذت أبسبابه.
رابع ا :األحنف بن قيس ِ
يغري جمرى التَّاريخ:
كان عمر ِّ
متمسكا برأيه يف القتصار على ما فتح من ٍ
فارس ،ومنع جيوشه من التَّوغُّل
يف املشرق ،ول سيَّما بعد أن انكسر اَلرمزان ،وفتح املسلمون األهواز.
فقال عمر :حسبنا ألهل البصرة سوادهم ،واألهواز ،ووددت أن بيننا وبني فارس جبلا
من ن ٍر ،ل يصلون إِّلينا ،ول نصل إِّليهم ،وقال ألهل الكوفة :وددتَّ :
أن بينهم وبني اجلبل
جبلا من ن ٍر ،ل يصلون إِّلينا ،ول نصل إِّليهم.
وفاوض عمر الوفد يف هذا األمر ،فقال له األحنفَ :ي أمري املؤمنني ! أخربك :إِّنَّك ْنيتنا
حي بني
عن النسياح يف البلد ،وأمرتنا ابلقتصار على ما يف أيدينا ،وإِّ َّن ملك فارس ٌّ
أظهرهم ،وإِّ َّْنم ل يزالون يساحلوننا ما دام ملكهم فيهم ،ومل جيتمع ملكان فاتَّفقا  -أي:
حَّت خيرج أحدمها صاحبه ،وقد رأيتَّ :أن مل تأخذ شيئا إِّل ابنبعاثهم ،وإِّن ملكهم
التقيا َّ -
حَّت نزيله عن ٍ
فارس،
حَّت أتذن لنا فلنسح يف بلدهم َّ
هو الذي يبعثهم ،ول يزال هذا دأهبم؛ َّ

وَنرجه من ُملكته ،وغرامته ،فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ،ويضربون جأشا(.)2
فقال عمر لألحنف :صدقتين وهللا ،وشرحت ل األمر على ِّ
حقه.
()1

محب ِّ
الدين الخطيب ،ص (.)146
األولُّ ،
مع الرَّعيل َّ

()2

تاريخ دمشق (.)125/2
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وأذن عمر ابلنسياح يف بلد فارس ،وانتهى يف ذلك إِّىل رأي األحنف ،وعرف فضله،
ووزع بقيَّة األلوية إِّىل
ودفع لواء خراسان إِّىل األحنفَّ ،
وصدقه ،فساحوا يف تلك البلدَ ،
األبطال من قادة اجملاهدين ،ورسم َلم خطَّة احلرب ،والتَّقدُّم ،مثَّ جعل ميدُّهم ابجليوش من
ورائهم(.)1

***

()1

فتوحات َّ
الشام ص ( ،)102 - 99التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)274/9
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السابع فتوحات َّ
الشام ،ومصر ،وليبيا
الفصل َّ

األول فتوحات َّ
الشام
املبحث َّ
ٍ
خطاب وصل إِّىل الشَّام من اخلليفة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -حيمل
كان َّأول
نبأ وفاة أيب بكر ِّ
الص ِّديق  -رضي هللا عنه  -وتولية أيب عبيدة على الشَّام ،وقد جاء فيهَّ :أما

بعدِّ ،فإ َّن أاب بك ٍر ِّ
الص ِّديق خليفة رسول هللا(ﷺ) قد ِّ
تويفِّ ،فإ َّن هلل ،وإِّ َّن إِّليه راجعون ،ورَحة
هللا وبركاته على أيب بك ٍر ِّ
الص ِّديق العامل ِّ
ابحلق ،والخذ ابلعرف ،اللَِّّني ،ال ِّستِّري ،الوادع،
عامة عند هللا تعاىل،
السهل ،القريب ،احلكيم ،وحنتسب مصيبتنا فيه ،ومصيبة املسلمني َّ
َّ
وأرغب إِّىل هللا يف العصمة ابلتُّقى يف مرَحته ،والعمل بطاعته ما أحيان ،واحللول يف جنَّته إِّذا

كل ٍ
توفَّانِّ ،فإنَّه على ِّ
شيء قدير وقد بلغنا حصاركم ألهل دمشق ،وقد ولَّيتك مجاعة
املسلمني ،فابثث سراَيك يف نواحي أهل َحص ،ودمشق ،وما سواها من أرض الشَّام ،وانظر
يف ذلك برأيك ،ومن حضرك من املسلمني ،ول حيملنَّك قول هذا على أن تعري عسكرك،
عدوك ،ولكن من استغنيت عنه؛ ِّ
فسريه ،ومن احتجت إِّليه يف حصارك؛
فيطمع فيك ُّ
فاحتبسه ،وليكن فيمن حتتبس خالد بن الوليد ِّفإنَّه ل غىن بك عنه(.)1
وعند وصول الكتاب دعا أبو عبيدة معاذ بن جبل ،فأقرأه الكتاب ،وقال حامل ِّ
الرسالة:
أي رجل
َي أاب عبيدة ! إِّ َّن عمر يقول لك :أخربين عن حال النَّاس ،وعن خالد بن الوليدُّ ،
هو ؟ وأخربين عن يزيد بن أيب سفيان ،وعن عمرو بن العاص ،وكيف مها يف حاَلما،
وهيئتهما ،ونصحهما للمسلمني.
وأجاب أبو عبيدة رسول عمر ،وكتب أبو عبيدة ،ومعاذ بن جبل كتاابا واحدا إِّىل عمر،
()1

تاريخ دمشق (.)126/2
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اجلراح ومعاذ بن جبل إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،سلم عليكمِّ ،فإ َّن
جاء فيه :من أيب عبيدة بن َّ
مهم ،وإِّنَّك َي
حنمد إِّليك هللا الَّذي ل إِّله إِّل هوَّ ،أما بعدِّ :فإ َّن عهدنك وأمر نفسك لك ٌّ
عمر !
الصديق،
العدو و َّ
حمم ٍد :أَحرها ،وأسودها ،يقعد بني يديك ُّ
أصبحت وقد وليت أمر َّأمة َّ
الشريف والوضيع ،والشَّديد والضَّعيف ،و ٍ
حقُّ ،
وحقه من العدل ،فانظر كيف
و َّ
لكل عليك ٌّ

السرائر ،وتكشف فيه العورات ،وتظهر فيه
تكون َي عمر ! وإِّنَّنا نذكرك يوما تُبلى فيه َّ
املخبَّات ،وتعنو فيه الوجوه ٍ
مللك قاه ٍر ،قهرهم جبربوته ،والنَّاس له داخرون ،ينتظرون قضاءَه،
األمة رجال إِّخوان العلنيَّة،
وخيافون عقابه ،ويرجون رَحته ،وإِّنَّه بلغنا أنَّه يكون يف هذه َّ

السريرة ،وإِّ َّن نعوذ ابهلل من ذلك ،فل ينزل كتابنا من قلبك بغري املنزلة الَّيت أنزلناها من
أعداء َّ
السلم عليك ،ورَحة هللا(.)1
أنفسنا ،و َّ
 حوار بني ٍخالد ،وأيب عبيدة رضي هللا عنهما:
حَّت دخل على أيب عبيدة ،فقال :يغفر هللا لك ! أاتك
علم خالد أبمر عزله ،فأقبل َّ
السلطان سلطانك ؟ فقال أبو
كتاب أمري املؤمنني ابلولية ،فلم تعلمين وأنت تصلِّي خلفي ،و ُّ
حَّت تعلمه من عند غريي ،وما كنت
عبيدة :وأنت يغفر هللا لك ! ما كنت ألعلمك ذلك َّ

حَّت ينقضي ذلك كلُّه ،مثَّ قد كنت أعلمك  -إِّن شاء هللا  -وما
ألكسر عليك حربك َّ
انقطاع ،وإََِّّّنا حنن
سلطان الدُّنيا أريد ،وما للدُّنيا أعمل ،وإِّ َّن ما ترى سيصري إِّىل زو ٍال ،و ٍ
الرجل أن يلي عليه أخوه يف دينه ،ول دنياه ،بل
وقوام أبمر هللا َّ
إِّخوانَّ ،
يضر َّ
وجل ،وما ُّ
عز َّ

يعلم الوال :أنَّه يكاد أن يكون أدنمها إِّىل الفتنة ،وأوقعهما يف اخلطيئة؛ ملا يعرض له من

()1

جمعِّ :
كيس بتشديد الياء ،وكسرها ،وهو َّ
النبيه الفطن.
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وجل  -وقليل ما هم .ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إِّىل
اَللكة ،إِّل من عصم هللا َّ -
عزَّ ،

خالد(.)1

يرد على رسالة أيب عبيدة ،ومعاذ رضي هللا عنهما:
 عمر  -رضي هللا عنه ُّ -حسان
عندما وصل كتاب أيب عبيدة ومعاذ بواسطة شدَّاد بن أوس بن اثبت بن أخي َّ

رد عمر  -رضي هللا عنه  -على كتاهبما ،وجاء فيهِّ ..:فإِّين أَحد إِّليكما
بن اثبت األنصاري َّ
هللا الَّذي ل إِّله إِّل هوَّ ،أما بعدِّ :فإِّين أوصيكما بتقوى هللاِّ ،فإنَّه رضاء ربِّكماُّ ،
وحظ
أنفسكما ،وغنيمة األكياس()2ألنفسهم عند تفريط العجزة ،وقد بلغين كتابكما ،تذكران:
مهم ،فما يدريكما ؟ وهذه تزكية منكما ل ،وتذكرانِّ :أين
أنَّكما عهدَتاين وأمر نفسي ل ٌّ
القوي
يدي َّ
العدو و َّ
الشريف والوضيع ،و ُّ
الصديق ،و ُّ
ُولِّيت أمر هذه األمة ،يقعد بني َّ
والضَّعيف ،و ٍ
حصته من العدل ،وتسألنين كيف أن عند ذلك ،وإِّنَّه ل حول ،ول َّقوة
لكل َّ
ختوفاين يوما هو ٍ
إِّل ابهلل ،وكتبتما ِّ
كل
ات ،وذلك ابختلف اللَّيل والنَّهارِّ ،فإْنما يبليان َّ
كل ٍ
ٍ
ٍ
جديدِّ ،
بعيد ،وأيتيان ِّ
السرائر،
بكل
موعودَّ ،
حَّت أيتيا بيوم القيامة ،يوم تُبلى َّ
ويقرابن َّ
لعزة ٍ
ملك قهرهم جبربوته ،فالنَّاس له داخرون ،خيافون
وتُكشف العورات ،وتعنو فيه الوجوه َّ

األمة رجال
عقابه ،وينتظرون قضاءه ،ويرجون رَحته .وذكرَتا أنَّه بلغكما :أنَّه يكون يف هذه َّ
السريرة ،فليس هذا ٍ
بزمان ذلكِّ ،فإ َّن ذلك يكون يف اخر
يكونون إِّخوان العلنيَّة ،أعداء َّ

الرهبة ،رغبة النَّاس ،ورهبتهم بعضهم إِّىل ٍ
وجل -
بعض .وهللا َّ -
َّ
الرغبة ،و َّ
الزمان إِّذا كانت َّ
عز َّ

قد ولين أمركم ،وإِِّّين أسأل هللا أن يعينين عليه ،وأن حيرسين عنه كما حرسين عن غريه ،وإِِّّين
وجل  -ولن ِّ
يغري الَّذي ولِّيت من خلفتكم
امرؤ مسلم ،وعبد ضعيف إِّل ما أعان هللا َّ -
عز َّ
()1

فتوحات َّ
الشام ،ص (.)102 - 99

()2

الخطاب ،ص ( ،)276تهذيب وترتيب البداية و ِّ
َّ
الدعوة ِّ
َّ
النهاية ص (.)52
اإلسالميَّة في عهد أمير المؤمنين عمر بن
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من ُخلُقي شيئا إِّن شاء هللا.
لن أحد منكم :إِّ َّن عمر قد
وإََِّّّنا العظمة هلل َّ
وجل ،وليس للعباد منها شيء ،فل يقو َّ
عزَّ ،

احلق من نفسي ،وأتقدَّم ،و ِّ
فأميا ٍ
أبني لكم أمريُّ ،
تغري منذ ِّ
رجل كانت له
َّ
ول ،وإِِّّين أعقل َّ
مظلمة ،ليس بيين وبني ٍ
ٍ
ل صلحكم،
حاجة ،أو ظلم
أحد من املسلمني هوادة ،وأن حبيب إِّ َّ
علي عتبكم ،وأن مسؤول عن أمانيت ،وما أن فيه ،ومطَّلع على ما يضريين بنفسي إِّن
عزيز َّ
شاء هللا ل أَكِّلُه إِّىل ٍ
للعامة،
أحد ،ول أستطيع ما بعد ذلك إِّل ابألمناء ،وأهل النُّصح منكم َّ
ُ
ولست أجعل أمانيت إِّىل ٍ
كل ما
أحد سواهم ،إِّن شاء هللا ،و َّأما سلطان الدُّنيا وإِّمارهتا؛ ِّفإ َّن َّ
ٍ ِّ
ِّ
يضره ذلك يف
حنن إِّخوان ،فأيُّنا َّأم أخاه ،أو كان عليه أمريا؛ مل َّ
ترَين يصري إىل زوال ،وإََّّنا ُ
لعل الوال أن يكون أقرهبما إِّىل الفتنة ،وأوقعهما ابخلطيئة إِّل من
دينه ،ول يف دنياه ،بل َّ
عصم هللا ،وقليل ما هم(.)1
َّأولا :فتح دمشق:
َتثِّل الفتوحات يف بلد الشَّام يف عهد عمر بن اخلطَّاب املرحلة الثَّانية من الفتوحات يف
هذه اجلبهة بعد الفتوح يف عهد ِّ
الص ِّديق ،فبعد أن انتهت معركة الريموك ،واْنزمت مجوع
اجلراح على الريموك بشري بن كعب احلمريي ،وأاته اخلربَّ :
أن
الروم؛ استخلف أبو عبيدة بن َّ
ُّ
الروم اجتمعوا بفحل ،و َّ
أن املدد قد أتى أهل دمشق من َحص ،فأصبح ل يدري
املنهزمني من ُّ

اجلراح إِّىل اخلليفة
أبدمشق يبدأ ،أم بفحل يف بلد األردن ؟ فكتب القائد أبو عبيدة بن َّ
الفاروق عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يستأمره ،فأجابهَّ :أما بعد ،فابدؤوا بدمشق،

فاْندوا َلاِّ ،فإ َّْنا حصن الشَّام ،وبيت ُملكتهم ،واشغلوا عنكم أهل فحل ٍ
خبيل تكون إبِّزائهم
()1

عرضية ِّ
العمليَّات التَّ
الدفاعيَّة عند المسلمين ،ص (.)182
َّ
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حنب ،وإِّن
يف حنورهم ،وأهل فلسطني ،وأهل َحصِّ ،فإن فتحها هللا قبل دمشق؛ فذاك الَّذي ُّ
أتخر فتحها حَّت يفتح هللا دمشق؛ فلينزل يف دمشق من ميسك هبا ،ودعوها ،وانطلق أنت،
َّ
حَّت تغريوا على فحلِّ ،فإن متَّ فتحها؛ فانصرف أنت ،وخالد إِّىل َحص ،وأمري
وسائر األمراء َّ
بلد على ٍ
كل ٍ
ِّ
حَّت خيرجوا من إمارته(.)1
جند َّ

ومن خلل أوامر الفاروق نلحظ :أنَّه حدَّد مسؤوليَّة قيادة العمليَّات ،ومبوجبه متَّ تطبيق

َّصرف إِّزاء األهداف املطلوبة ،كما يستنتج من
مبدأ القتصاد ابجلهد ،فضلا عن املرونة يف الت ُّ
هذه األوامرَّ :
األول هو دمشق مع توجيه َّقوةٍ صغريةٍ لفحل ،واَلدف
الرئيس َّ
أبن اَلدف َّ

الرئيس الثَّاين هو فحل ،لتوجيه اجليش كلِّه لفتحها ،واَلدف الثَّالث مدينة َحص ،واستنادا
َّ
ٍ
وحدات قتاليَّةا إِّىل فحل ،وعلى قيادهتا :أبو
اجلراح
إِّىل هذه التَّوجيهات أرسل أبو عبيدة بن َّ
السلمي عامر بن حتمة ،وعمرو بن كليب ،وعبد عمر بن يزيد بن عامر ،وعمارة ابن
األعور َّ
الصعق بن كعب ،وصفي بن عليَّة بن شامل ،وعمر بن احلبيب ابن عمر ،ولبدة بن عامر،
َّ
وتوجهت إِّىل فحل(.)2
وبشري بن عصمة ،وعمارة بن خمشن وهو القائد َلذه اجملموعاتَّ ،
مقاومة ذات ِّ
ٍ
أمهيَّ ٍة تذكر؛ إِّذ َّ
الروم قد
يلق أيَّة
أن ُّ
وانطلق أبو عبيدة حنو دمشق ،ومل َ
اعتمدوا على أهل البلد يف املنطقة قبل دمشق ِّإلعاقة تقدُّم َّقوات املسلمني ،إِّل َّ
أن هؤلء مل
تكن َلم احلماسة والستماتة ِّ
خاصةا ألهل القرى
الروم َلمَّ ،
للدفاع ،ويعود ذلك لسوء معاملة ُّ

()3
الروم ومنازَلم،
َّ
الصغرية  ،ووصلت َّقوات املسلمني إِّىل (غوطة دمشق) الَّيت فيها قصور ُّ
وشاهدوها خاليةا؛ َّ
ألن أهلها هجروها إِّىل دمشق ،وأرسل هرقل َّقوةا من َحص ِّإلمداد
()1
()2
()3

الهندسة العسكريَّة في الفتوحات ِّ
اإلسالميَّة د .قصي عبد الرؤوف ،ص (.)188

البداية و ِّ
النهاية ( ،)20/7الهندسة العسكريَّة (.)188
البداية و ِّ
النهاية (.)20/7
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دمشق ،وكانت تقدَّر ب )500( -مخسمئة مقاتل( ،)1وهي َّقوة قليلة مقارنةا مبا يتطلَّبه
القوة ِّ
املوقف ،إِّل َّ
اجلراح مشال دمشق بقيادة (ذي
أن َّ
اإلسلميَّة الَّيت وضعها أبو عبيدة بن َّ
()2
أهل دمشق
ونشد
،
الروم
الكلع) تصدَّت َلا ،وجرى قتال عنيف بني اجلانبني ،اْنزم فيه ُّ
َ

هرقل اخللص ،فأرسل إِّليهم كتاابا يدعوهم إِّىل الثَّباتِّ ،
وحيرضهم على القتال ،واملقاومة،

القوات
فتقوت عزائمهم ،وجعلهم ذلك يصمدون للحصار ،وحركات َّ
ويعدهم ابملددَّ ،
ِّ
اإلسلميَّة(.)3
َّ - 1قوات الطَّرفني:
الروميَّة:
 َّالقوات ُّ
العام :هرقل.
 القائد ُّ أمري دمشق :نسطاس بن بسطورس. قائد َّقوات دمشق :ابهان الَّذي اشرتك ابلريموك ،وهرب منها ،وامسه :وردَين.الروميَّة يف دمشق ( )60000ستُّون ألف ٍ
مقاتل ،مع
القوات العموميَّة َّ
 َّللقوات ُّ
خلط ِّ
احتمال وصول تعزيزات إِّضافيَّة من َحص ( )20000عشرين ألف مقاتل ِّ
الدفاع و
فالروم أقاموا يف دمشق للستفادة من األبنية،
َّعرضُّ ،
( )40000أربعني ألف مقاتل للت ُّ
َّعرض.
وحصوْنا ،وسورها ،ورَّمبا كانوا ينتظرون املدد؛ ليقوموا ابلت ُّ
()1

الهندسة العسكريَّة ،ص (.)188

()2

السابق نفسه ،ص (.)189
المصدر َّ

()3

المصدر السابق نفسه.
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الروميَّة يف (فحل) تتألَّف من حاميَّتها ،ومن فلول جيش الريموك الَّذي أثَّرت
 َّالقوة ُّ
معنوَيهتم معركتها ،وفشلهم ،وهروهبم منها ،فهم يف فزٍع ٍ
اخذ بنفوسهم.
على َّ
 َّقوات املسلمني:للقوات ِّ
اإلسلميَّة :عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه.
 القائد ُّالعام َّ
اجلراح.
 قائد مسارح العمليَّات يف بلد الشَّام :أبو عبيدة بن َّاجلراح بعشرةٍ من َّقواده ويف ِّ
السلمي مع
 بعث القائد أبو عبيدة بن َّمقدمتهم أبو األعور َّ

القوات ِّ
ٍ
للسيطرة على
حج ٍم
اإلسلميَّة  -مل تذكر املصادر تعداد هذه َّ
مناسب من َّ
القوة َّ -
وحَّت بيسان ،وحملُّها معروف اليوم خبربة فحل(.)1
طريق دمشقَّ ،
كل و ٍ
اجلراح َّقو ٍ
احد ِّ
مبحل
 أرسل أبو عبيدة بن َّات بقيادة (علقمة بن حكيم ،ومسروق) ُّ
الخر ِّ
ابِّاه فلسطني ،فأمن حمور احلركات من الغرب ،واجلنوب(.)2
اجلراح َّقواة بقيادة (ذي الكلع) إِّىل مشال دمشق لريابط على الطَّريق الَّذي
 -أرسل أبو عبيدة بن َّ

يربطها مع َحص حلماية هذا ِّ
الروميَّة إِّىل دمشق(.)3
الِّاه ،ومنع وصول التَّعزيزات ُّ

القوات ِّ
اإلسلميَّة بعد الريموك حبدود ( )40000أربعني ألف مقاتل،
 كان حجم َّابلروح املعنويَّة العالية بعد النَّصر يف الريموك(.)4
وهذه َّ
القوات متماسكة التَّنظيم ،وَتتاز ُّ

()1
()2

انظر :تاريخ َّ
الطبري ( ،)258/4الهندسة العسكريَّة ،ص (.)189
اليرموك ،وتحرير ِّديار َّ
الشام ،شاكر محمود رامز ،ص (.)103

()3

الهندسة العسكريَّة ،ص (.)189

()4

السابق نفسه ،ص (.)190
المصدر َّ
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القوات ِّ
اإلسلميَّة الَّيت ضربت احلصار على دمشق حبدود ()20000
 بلغ حجم َّالقوات أرسلت إِّىل فحل لتثبيت اجلبهة هناكِّ ،
وابإلمكان عند
عشرين ألف مقاتل ،وابقي َّ

الضَّرورة سحبها من فحل؛ ِّ
لتعزز َّقوة احلصار(.)1
 - 2وصف مدينة دمشق:

كانت دمشق مدينةا عظيمةا ِّمسيت ابسم ابنيها (دمشاق بن كنعان) وقد خضعت حلكم
مصر األسرة الثَّامنة عشرة ،فهي أقدم املدن يف التَّاريخ ،وكانت مركز عبادة األواثن ،وملا
َّ
دخلت املسيحيَّة جعلت من معبدها الوثين كنيسةا ل يضاهيها جبماَلا ،وجلَلا إِّل كنيسة

إِّنطاكية ،ويف جنوب دمشق تقع أراضي البلقاء ،ومشاَلا  -أي :مشال البلقاء  -اجلولن،
مهم ،يسكنها
وهي أرض جبليَّة ،وأراضيها كلُّها زروع ،وغدران مياه ،وهي مركز
ٌّ
ِّاري ٌّ
العرب ،وكان املسلمون يعرفوْنا َّ
ألْنم يتاجرون معها.
حمصنةاَ ،تتاز ابملناعة ،فلها سور حييطها مبينٌّ من
وقد كانت مدينة دمشق مدينةا َّ
احلجارة ،وارتفاعه ستَّة أمتار ،وفيه أبواب منيعة ،وعرض املبىن ثلثة أمتار ،وقد زاد هرقل من
ابلسور خندق عرضه ثلثة
مناعته بعد الغزو الفارسي َلا ،واألبواب حيكم إِّغلقها ،وحييط ُّ
أمتار ،وْنر بردى يؤثر على اخلندق مبياهه وطينه ،فأصبحت دمشق قلعةا حصينةا ليس من
السهل اقتحامها( ،)2وبذلك تظهر لنا ِّ
القوة حلماية مدينة
الروميَّة ذات املتانة ،و َّ
الدفاعات ُّ
َّ
دمشق؛ إِذ َّ
إن هذه الستحكامات تعطينا َّ
الدلئل التية:

 مل تنشأ ِّالدفاعات امليدانيَّة حول دمشق على ٍ
عجل ،فهي دفاعات كانت مهيَّأةا منذ
()1

الهندسة العسكريَّة ،ص (.)191 ،190

()2

السابق نفسه ،ص (.)192
المصدر َّ
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مدَّةٍ ليست ابلقصرية؛ ملا لدمشق من ِّ
الروم من فقداْنا ،واستيلء
أمهيَّة اسرتاتيجيَّ ٍة ،وخوف ُّ
الفرس عليها ،وهذا يعينَّ :
ومي قد عمل يف ترتيب ،وتنظيم هذه
أن اجلهد
اَلندسي امليداينَّ ُّ
الر َّ
َّ
ِّ
ابِّ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مطلوبة ِّ
الدفاعات ِّ
تيسر
مناسبة غري
مطلقة ،ومبوارد هندسيَّ ٍة
حبريٍَّة
اهات أخرى فضلا عن ُّ
ِّ
الروم يف هذا اجملال.
اإلمكانيَّات اَلندسيَّة لدى جيش ُّ

 برزت ِّالروميَّة من خلل املوانع حول مدينة دمشق ،فقد
اإلبداعات اَلندسيَّة ُّ
استفادت عناصر اَلندسة العسكريَّة من طبيعة األرض يف إِّنشاء هذه املنظومة ،وعلى

ِّ
األخص توظيف ْنر بردى مبا خيدم ملء اخلندق الَّذي حييط ابملدينة ،فضلا عن الستفادة
األخرى منه جبعله مانع ا طبيعيَّ ا يعوق حركة القطعات املهامجة على املدينة من ِّاِّاهها
الشرقي.
الشَّمال ،والشَّمال َّ
الروميَّة بتحصينات مدينة دمشق كبرياة َّ
جدا ،األمر الَّذي جعلها
 كانت ثقة القيادة ُِّّمع ق َّواهتا هناك ،وتتَّخذ ِّ
الدفاع املوضوعي فيها ،ريثما َّ
الروميَّة يف َحص من
تتمكن َّ
القوات ُّ

أن ِّ
َّعرض جليش املسلمني ،وهذا يعينَّ :
الدفاعات اَلندسيَّة امليدانيَّة قد
مجع شتات أمرها ،والت ُّ
الروميَّة على ِّاختاذ هذا املوقف ِّ
السبب
َّ
تدخلت يف إِّجبار القيادة ُّ
الدفاعي ،وبذلك أصبحت َّ
َّعرف على مدى ِّ
مهم َّ
أمهيَّة اَلندسة العسكريَّة يف
جدا يف الت ُّ
املباشر يف صنع القرار ،وهذا ٌّ
امليدان.
 وعلى عكسه أجربت َِّّعرض
الدفاعات اَلندسيَّة امليدانيَّة جيش املسلمني على عدم الت ُّ

الروميَّة عائقا بوجههم ،فصارت خطَّة
ملدينة دمشق ،واقتحامها؛ إِّذ وقفت منظومة املوانع ُّ
اجليش ِّ
اإلسلمي تقتضي فرض احلصار على املدينة.
 تقول املصادر التَّارخييَّةَّ :استمرت ( )70ليلةا ،وكان احلصار
أن مدَّة حصار دمشق َّ
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شديدا ،استخدمت فيه أسلحة احلصار الثَّقيلة ،كاجملانيق ،والدَّابابت(.)1
 - 3سري املعركة:
اجلراح قاصدا دمشق متَّخذا تشكيل املسري اليت:
سار أبو عبيدة بن َّ
 القلب :خالد بن الوليد. اجملنَّبات :عمرو بن العاص ،وأبو عبيدة. اخليل :عياض بن غنم.الرجالة :شرحبيل بن حسنة.
َّ -

وملا كان لسور دمشق أبواب ل ميكن اخلروج والدُّخول للبلدة إِّل بواسطتها ،فقد نظم
َّ
املسلمون َّقوة احلصار على الشكل اليت:
َّرقي بقيادة خالد بن الوليد.
 قطاع الباب الش ِّاجلراح.
 قطاع ابب اجلابية بقيادة أيب عبيدة بن َّ قطاع ابب توما بقيادة عمرو بن العاص. قطاع ابب الفراديس بقيادة شرحبيل بن حسنة.الصغري بقيادة يزيد بن أيب سفيان.
 قطاع الباب َّالروم َّ
وخاصةا يف َّأَيم
أبن املسلمني ل يستطيعون أن يصمدوا أمام طول احلصار
َّ
وقد َّ
ظن ُّ

ِّ
الشتاء ،إِّل َّ
تغريات
الصرب اجلميل صمدوا أمام ُّ
أن املسلمني أصحاب العقيدة الراسخة ،و َّ
الطَّقس ،فقد عمل قادة املسلمني على إِّشغال الكنائس املرتوكة ابلغوطة ،واملنازل اخلالية من

ٍ
أسبوعي تتبادل َّقوات اجلبهة الَّيت على
أسلوب
أهلها لرياتح فيها اجملاهدون ،على وفق
ٍ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)259/4
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الزمن(.)1
األبواب ،مع َّقوات من اخللف وهبذا التَّنظيم
يستمر احلصار مهما طال َّ
ُّ
ومل يقف املسلمون عند هذا ِّ
استمرت استطلعاهتم امليدانيَّة واَلندسيَّة ملنظومة
احلد ،وإََِّّّنا َّ

املوانع املعادية ،و َّ
َتكن خالد بن الوليد من انتخاب منطقة عبور ملئمة يف هذه املنظومة،
ميكن من خلَلا اقتحام مدينة دمشق ،فوقع الختيار على أحسن ٍ
مكان حييط بدمشق،

وأكثره ماء ،و ِّ
السلمل توضع على اجلدران لتساعد
أشده مدخلا( ،)2كما َّ
جهز حبالا كهيئة َّ
ا
أن بطريق دمشق قد رزق بو ٍ
على تسلُّق األسوار ،وقد علم خالد بن الوليدَّ :
لد ،ومجع النَّاس

يف و ٍ
الروم ابألكل ،والشُّرب ،وأمهلوا واجباهتم ،ومن ضمنها مراقبة اجلبهة،
ليمة ،فانشغل أفراد ُّ

فلما أمسى ذلك اليوم ْنض خالد بن الوليد هو ومن معه من جنده الَّذين قدم
واألبوابَّ ،
عليهم ،وتقدَّم هو ،والقعقاع بن عمرو ،ومذعور بن عدي ،وقالوا :إِّذا مسعتم تكبريا على
()3
املائي على عائمتني
ُّ
السور فارقوا إِّلينا ،واقصدوا الباب  ،وعرب خالد ومجاعته األوىل اخلندق َّ

()4
فلما ثبت َلم
السلملَّ ،
السور ،ورموا عليه احلبال الَّيت هي هبيئة َّ
من القرب  ،ووصلوا ُّ
وهقان()5؛ تسلَّق فيها القعقاع ،ومذعور ،مثَّ مل يدعوا أحبولةا إِّل أثبتاها ،واألوهاق الشُّرف
السلمل لتستفيد منها اجلماعة الثَّانية ،مثَّ احندرت اجلماعة األوىل من
َّ
حَّت إِّذا ارتفعوا؛ نظموا َّ

السور،
السور ،ونزلوا قرب الباب ،فكثر األفراد الَّذين مع خالدَّ ،
فكرب َّأولا من أعلى ُّ
ُّ
السور ،وتقدَّموا حنو الباب ،فاقتحموه بسيوفهم ،وهكذا دخلت على
فتسلَّقت اجلماعة الثَّانية ُّ

()1

الهندسة العسكريَّة ،ص ( ،)192البداية و ِّ
النهاية (.)20/7

()2

الهندسة العسكريَّة ،ص (.)193 ،192

()3

األوهاق :جمع وهق ،الحبل في طرفيه األنشوطة.

()4

الهندسة العسكريَّة ،ص (.)192

()5

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)56
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هذا النَّحو َّقوات املسلمني إِّىل مدينة دمشق(.)1
أهم الفوائد والدُّروس والعرب:
 ُّ هل كان الفتح صلحا ،أو عنوةا ؟استقر
اختلف العلماء يف دمشق هل فتحت صلحا ،أو عنوةا ؟ فأكثر العلماء على أنَّه َّ
شكوا يف ِّ
ألْنم ُّ
الصلح؛ َّ
الروم إِّىل
أمرها على ُّ
املتقدم على الخر ،أفتحت عنوةا ،مثَّ عدل ُّ
فلما ُّ
شكوا يف
املصاحلة ؟ أو فتحت صلح ا ،أو اتَّفق الستيلء من اجلانب الخر قسرا ؟ َّ

ذلك؛ جعلوها صلحا احتياطا .وقيل :بل جعل نصفها صلحا ،ونصفها عنواة ،وهذا القول
الصحابة يف الكنيسة العظمى الَّيت كانت أكرب معابدهم حني أخذوا
قد يظهر من صنع َّ
نصفها ،وتركوا نصفها( .)2وهللا أعلم.
 اتريخ فتحها:قال ابن كثري :وظاهر سياق سيف بن عمر ،يقتضيَّ :
أن فتح دمشق وقع يف سنة ثلث
نص عليه اجلمهور من َّأْنا وقعت يف نصف رجب سنة
نص سيف على ما َّ
لكن َّ
عشرة ،و َّ
أربع عشرة( ،)3وقد ذكر خليفة بن خيَّاطَّ :
الروم بدمشق يف رجب،
أن أاب عبيدة حاصر ُّ
()4
املهمَّ :
أن فتحها كان بعد معركة
وشوال ،ومتَّ ُّ
وشعبان ،ورمضانَّ ،
الصلح يف ذي القعدة  .و ُّ

الريموك(.)5
()1

السابق نفسه ،ص (.)55
المصدر َّ

()2

تاريخ خليفة ،ص (.)126

()3

الهندسة العسكريَّة ،ص (.)193

()4

المصدر السابق نفسه ،ص (.)195

()5

داري سليمان؛ تدمر ،ودمشق  -كانا دارين لسليمان بن داود.
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 تطبيقات لبعض مبادىء احلرب:خيل فتح دمشق من تطبيقات مبادىء احلرب عند املسلمني ،فاشتملت على املباغتة،
مل ُ

واملبادأة ،وانتهاز الفرص ،وإِّبداعات القادة امليدانيِّني ،وقد رأينا ما قام به خالد بن الوليد من

تغري املوقف ،وانقلب من عمليَّة حصار
استطلع ،ومن انتخاب منطقة العبور امللئمة كيف َّ

إِّىل عملية اقتحام ،وإِّذا ما َّ
قارن بني ما فعله خالد بن الوليد ابستخدامه احلبال على هيئة
سلمل ،والستفادة منها بتسلُّقه على سور دمشق ،وبني ما فعله اجليش املصري يف حرب
تشرين عام  1973م على اجلبهة املصريَّة عند عبوره خط ابرليف ِّ
اإلسرائيلي ،واستخدامه
احلبال على هيئة سلمل أيض ا للوصول إِّىل املواضع ِّ
الدفاعيَّة املعادية ،جند :أنَّه قد متَّ ِّ
ابلصيغة،

واألسلوب ،واألداة نفسها ،والَّيت ِّ
توضح لنا عبقريَّة املسلمني إِّ َّابن الفتوحات ا ِّإلسلميَّة ،وما
معاركنا احلديثة إِّل امتداد َلذا ِّ
اإلبداع ،والعبقريَّة(.)1
 بعض ما قيل من ِّالشعر يف فتح دمشق:
قال القعقاع بن عمرو:

ِّ ()2

أَقَمنَـ ـ ـ ــا َعلَ ـ ـ ـ ــى َد َاري ُسـ ـ ـ ـ ـلَيما َن أَش ـ ـ ـ ـ ُـهرا

لصـ ـ ـ ـوارم
ُجنال ـ ـ ـ ُـد رومـ ـ ـ ـا ق ـ ـ ــد َحـ ـ ـ ـوا ِّاب َّ

ـاب العراق ـ ـ ـ َّـي َعن ـ ـ ــوةا
فَ َ
ضض ـ ـ ــنا هب ـ ـ ــا الب ـ ـ ـ َ

فَـ ـ ـ ـ َـدا َن لَنَـ ـ ـ ــا ُمستَسـ ـ ـ ــلِّم ا ُكـ ـ ـ ـ ُّـل قَـ ـ ـ ــائم

ـان بِّـ ـ ـ ـ ـ َـد ِّارِّهم
أَقُـ ـ ـ ـ ــو ُل َوقَـ ـ ـ ـ ــد َد َارت َر َحـ ـ ـ ـ ـ َ

أَقيمـ ـ ـوا ََل ـ ــم ح ـ ـ َّـر ال ـ ــورى ِّابلغَ ِّ
لص ـ ــم
ُ ُ ُ
ََ

()1
()2

ِِّّ ()3
ِّ ()4

َّ
المعنى :توجَّهنا ِّإلى الباب َّ
عنوة.
الشرقي الذي يسار منه ِّإلى العراق ،وفتحناه ً
موجه ِّإلى نساء العدو :أقيموا لهم حر الورى بالغالصم :اجعلوا لرجالكم المداري ب ه ب رأس حل وقهم لجب نهم ،أو خ وفهم م ن
الحديث َّ
الحرب.

()3
()4

زأدنا :أفزعنا.

النهاية ،ص ( ،)59 ،58وانظر العمليَّات التَّعرضيَّة و ِّ
ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
الدفاعيَّة عند المسلمين ،ص (.)185
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فَـلَ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َزأَدن يف ِّد َمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـق َحنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَرُهم
َ -تهيد الفتح بعد دمشق:

ضـ ـ ـ ـ ـوا ِّمنـ ُه َم ـ ـ ـ ــا ِّابأل ََاب ِّه ـ ـ ـ ــم
َوتَـ ـ ـ ــد ُمَر َع ُّ

ِّ ()1

()2
ابلسيف ،وبعث
بعد فتح دمشق أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إِّىل البقاع  ،ففتح َّ

الروم رجل ،يقال له (سنان) حتدَّر على املسلمني
الروم بعني ميسنون ،وعلى ُّ
سريَّة ،فالتقوا مع ُّ
من عقبة بريوت ،فقتل من املسلمني ٍ
يسمون عني ميسنون
يومئذ مجاعةا من الشُّهداء ،فكانوا ُّ
عني الشُّهداء ،واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أيب سفيان ،وبعث يزيد دحية بن
خليفة إِّىل تدمر ِّ
الزهراء القشريي إِّىل البثنية ،وحوران ،فصاحل أهلها،
ليمهدوا أمرها ،وبعث أاب َّ
وافتتح شرحبيل بن حسنة األردن كلَّها َعنـ َواة ما خل طربيَّة ِّفإ َّن أهلها صاحلوه ،وغلب خالد

على أرض البقاع ،وصاحله أهل بعلبك ،وكتب َلم كتاابا.
اثنيا :وقعة فحل:

القوات املكلَّفة مبهامجة مدينة (فحل) حنو اجلنوب ،وعندما وصلت مشارفها
حتركت َّ
َّ
انضمت إِّليهم القرى
الروم تقارب املئة ألف ،تسلَّل أكثرهم من َحص ،و َّ
كانت َّقوة جيش ُّ
ٍ
القوة املكلَّفة مبحاصرة فحل من جيش
الَّيت هزمت يف معارك
سابقة .وعندما وصلت َّ
عمار بن ِّ
الروم ِّ
الرتع من حبرية طربيَّة وسلَّطوا
بشق ُّ
املسلمني بقيادة َّ
خمشن؛ جاهبها جيش ُّ

مياهها على األطيان احمليطة بفحل بقصد إِّعاقة جيش ِّ
وخاصة الفرسان ،وهذا ما
اإلسلم
َّ

يستخدم يف وقتنا احلاضر َّ
ضد الدُّروع ،وبذلك أعاقوا حركة فرسان املسلمني ،لقد جعل
ٍ
الرومان من هذه األوحال خطَّا دفاعيَّ ا منيع ا عن فحل ،رغم َّأْنا تقع يف ٍ
منبسط ،ولو
سهل
ُّ
()1

العمليات التَّعرضيَّة و ِّ
الدفاعيَّة عند المسلمين ،ص (.)188

()2

المصدر السابق نفسه ،ص (.)189
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السهل َيبسا؛ َّ
لتمكن املسلمون بسهو ٍلة من اقتحام املدينة؛ َّ
ألْنم أقدر النَّاس على
كان هذا َّ
الصحراء ،وتوقَّف عمارة بن ِّ
ووزع َّقواته حلصار فحل ،ومل يقتحمها،
خمشنَّ ،
مباشرة حرب َّ
القوة ،ولصعوبة التَّقدُّم ،وعدم الت ُّ
َّمكن من اجتياز هذا املانع
وذلك للفارق العددي الكبري يف َّ

الرومان.
املائي الَّذي عمله ُّ

الروم إِّىل أن فرغ
واقتصر املسلمون على فرض احلصار على مدينة فحل الَّيت يعتصم هبا ُّ

وضم جيشه إِّىل جيش أيب األعور السلمي ،وأعاد أبو
أبو عبيدة من فتح دمشق العاصمةَّ ،
قواته على النَّحو التَّايل:
عبيدة تنظيم َّ
 ِّاملقدمة بقيادة خالد بن الوليد.
اجلراح.
 امليمنة بقيادة أيب عبيدة بن َّ امليسرة بقيادة عمرو بن العاص. الفرسان بقيادة ضرار بن األزور. -قيادة جمموعات املشاة عياض بن غنم.

العامة لشرحبيل بن حسنة ،وذلك َّ
ألن موقع املعركة هو يف حدود املنطقة
 القيادة َّالقوات وإِّمدادها ،ووضع خمطَّط ا
التَّابعة له ،وتسلَّم القيادة شرحبيل بن حسنة ،مثَّ نظَّم إِّقامة َّ

القوة جاهزاة ابستمرا ٍر ملواجهة الطَّوارىء ،وكان شرحبيل ل يبيت،
القوات ،وبقاء َّ
لستنفار َّ
()1
الرومَّ :
أن ابستطاعتهم
ول يصبح إِّل على تعبئة  ،وطال حصار املسلمني ملدينة فحلَّ ،
وظن ُّ

الروم سقلب بن خمراق ،فهجموا على
حتقيق املباغتة ،والقيام هبجوم ٍ
ليلي حاس ٍم ،وعلى ُّ
رجل و ٍ
ألْنم كانوا على أهب ٍة ٍ
احد؛ َّ
املسلمني ،فنهضوا عليهم ْنضةَ ٍ
دائمة.
َ
()1

موار :أيِّ :
الرياح تموج فيهم.
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الروم،
ودارت معركة َّ
حَّت َّ
الصباح ،وذلك اليوم بكامله إِّىل اللَّيل؛ َّ
فلما أظلم اللَّيلَّ ،فر ُّ
وقتل أمريهم ،وركب املسلمون أكتافهم ،وأسلمتهم هزميتهم إِّىل ذلك الوحل املانع الَّذي أعدُّوه
للمسلمني ونتيجة ِّ
لإلجراءات األمنيَّة ،والستعداد الَّذي قام به شرحبيل على َّقواته ،حدثت
ِّ
املضاد الَّذي شنَّه املسلمون ،فوقع
َّفرغ للهجوم
الرومان املهاجم ،والت ُّ
الفوضى يف جيش ُّ

املائي ،الَّذي صنعوه أبيديهم حول فحل ،فركب املسلمون
الرومان لدى اْنزامهم يف املانع ِّ
ُّ
توجه
ينج منهم إِّل َّ
القوة احملاصرة يف فحل ،وعندها َّ
الشريد ،ولقد َتَّت تصفية َّ
أكتافهم ،ومل ُ
فتم توجيه:
املسلمون حنو أهدافهم ملتابعة خطَّة العمليَّات األساسيَّةَّ ،
 شرحبيل بن حسنة إِّىل األردن. عمرو بن العاص إِّىل فلسطني.الروم
اجلراح ،وخالد بن الوليد إِّىل َحص ،وعند وصوَلما إِّىل مرج ُّ
انطلق أبو عبيدة بن َّ
السهل ،ويف هذه املعركة َّ
َتكن املسلمون من
دارت معركة طاحنة َّ
حَّت غطَّت جثث املوتى َّ

َّعرضيَّة حيث اصطدمت ِّ
تطبيق مبدأٍ ٍ
الروم
مقدمة ُّ
مهم من مبادىء احلرب ،والعمليَّات الت ُّ
قدمة املسلمني ،فعندما شعر (توذرا) ابصطدام ِّ
مب ِّ
مقدمة جيشه جبيش املسلمني؛ قام حبركة
فقرر أبو عبيدة
استدارةٍ ،وانطلق يف ِّاِّاه دمشق ،وعلم املسلمون ابألمر ،ودرسوا املوقف َّ
توجيه َّقوةٍ بقيادة خالد بن الوليد ملطاردة (توذرا) والنقضاض عليه من اخللف وأبو عبيدة

الروم ،ويف الوقت نفسه استطاعت استخبارات املسلمني
يبقى يف مواجهة ،ومشاغلة جيش ُّ
من معرفة حركة ،و ِّاِّاه تقدُّم توذرا ،فتقدَّم جيش يزيد بن أيب سفيان للقائه ،واشتبك معه،
الروم بضرهبم من
وما أن متَّ الصطدام بني توذرا وجيش يزيد َّ
حَّت ابغت خالد بن الوليد ُّ
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اخللف وَتَّت تصفية توذرا تصفيةا كاملةا تقريب ا(.)1
 ُمَّا قاله القعقاع بن عمرو يف يوم فحل:َو َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا َة فِّح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل قَـ ـ ـ ـ ـ ــد َرأَوِّين َمعلَمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ِّ
ِّ
اب تَ ُدو ُس ـ ـ ـ ُـهم
َم ـ ـ ــا َزالَـ ـ ــت اخلَي ـ ـ ـ ُـل الع ـ ـ ـ َـر ُ
ـني َس ـ ـ ـ ـ َـر َاهتُم َع ـ ـ ـ ــن أَس ـ ـ ـ ـ ِّـرِّهم
َح ـ ـ ـ ـ َّـَّت َرَم ـ ـ ـ ـ َ

ط َوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَلَ أَط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ُار
َواخلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل تَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ِّح ُ

ِّيف يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّم فِّحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل َوال َقنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـو ُار

()2

يف ِّرَّدةٍ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بَـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدها اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتِّمَر ُار

()3

ِّ
ِّ
ـاعة
وَم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرَد ِّاغ فَعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد فحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـر ِّ
َّار
الرَمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاح َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيه ُم َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُ

ـوع ُهم
َولََق ـ ـ ـ ـ ــد أَبَ ـ ـ ـ ـ ــد َن ِّيف ال ـ ـ ـ ـ ـ َّـرَد ِّاغ ُمجُ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِّ
ـار
طُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرا َ
وحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـوي تَـبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم األَب َ
ص ـــــــ ُ

وقال أيضا:
َو َغـ ـ ـ ـ َـدا َة فِّح ـ ـ ـ ـ ٍـل قَـ ـ ـ ــد َش ـ ـ ـ ـ ِّـهد َن َمأقِّط ـ ـ ـ ـا

ـت أَرِّمـ ـ ـ ـ ــي ِّهم بُِّقر َحـ ـ ـ ـ ـ ِّـة َك ِّامـ ـ ـ ـ ـ ٍـل
َمـ ـ ـ ـ ــا ِّزلـ ـ ـ ـ ـ ُ

ِّ ِّ
ـلحهُ ِّيف الـ ـ ــدَّار
يَـن َسـ ـ ــى ال َكمـ ـ ـ ُّـي سـ ـ ـ َ

ضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَا َمج َع ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرت ٍس
َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـَّت فَ َ

َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر املبِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِّح َرَينَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ اإلب َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ُ
ِّ ()6
ِّ
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد َّو إِّ َذا َمسَـ ـ ـ ـ ـ ــا َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرار
يَـنف ـ ـ ـ ـ ـ ــي َ

اق بِّـ ـ ـ ـ َـرتُّد ٍس
َحنـ ـ ـ ـ ُـن َ
األوىل َج ُّس ـ ـ ـ ـوا العِّ ـ ـ ـ ـر َ

ِّ ()7

ِّ ()4
ِّ ()5

ـام َجس ـ ـ ـ ـ ـا ِّيف ذَُرى األَس ـ ـ ـ ـ ـ َفار
و َّ
الش ـ ـ ـ ـ َ

()1
()2

الرَّداغ :الماء ،و ِّ
الطين ،والو ْحل َّ
الشديد.
َ
المأقط :ضيق المواقع في الحرب.

()3

اإلبسار :من بسرَّ :
مهل ،والبطء .المبيح :األسدِّ .
وتذمر.
ريانة :التَّ ُّ
كلح وجههَّ ،

()4
()5
()6
()7

العمليَّات ِّ
الدفاعيَّة ،ص (.)192

ُذرى األسفار :أعاليها ،وأصعبها.

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)61
أي :نهر الفرات ِّإلى الجزيرة.
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اثلث ا :فتح بيسان ،وطربيَّة:
انصرف أبو عبيدة ،وخالد مبن معهما من اجليوش حنو َحص ،كما أمر أمري املؤمنني عمر
بن اخلطَّاب ،واستخلف أبو عبيدة على األردن شرحبيل بن حسنة ،فسار شرحبيل ومعه
عمرو بن العاص ،فحاصر بيسان ،فخرجوا إِّليه ،فقتل منهم مقتلةا عظيمةا ،مثَّ صاحلوه على
مثل ما صاحلت عليه دمشق ،وضرب عليهم اجلزية ،واخلراج على أراضيهم ،وكذلك فعل أبو
األعور السلمي أبهل طربيَّة سواءا(.)1
رابع ا :وقعة محص سنة  15هـ:
للروم املنهزمني إِّىل َحص ،ونزل حوَلا حياصرها ،وحلقه خالد ابن
واصل أبو عبيدة تتبُّعه ُّ
أهل البلد رجاء أن
الوليد ،فحاصروها حصارا شديدا ،وذلك يف زمن الربد الشَّديد ،وصابر ُ
يصرف املسلمني عن املدينة َّ
الصحابة صربا عظيما حبيث إِّنَّه ذكر غري
شدةُ الربد ،وصرب َّ
و ٍ
الروم من كان يرجع ،وقد سقطت رجله ،وهي يف ِّ
احدَّ :
الصحابة ليس يف
اخلف ،و َّ
أن من ُّ

حَّت
أرجلهم شيء سوى النِّعال ،ومع هذا مل يصب منهم قدم ،ول إِّصبع ،ومل يزالوا كذلك َّ
انسلخ فصل ِّ
َّ
فاشتد احلصار ،وأشار بعض كبار أهل َحص عليهم ابملصاحلة ،فأبَوا
الشتاء،
األَيم
الصحابة َّ
عليه ذلك ،وقالوا :أنصاحل وامللك منَّا قريب ؟ فيقال :إِّ َّن َّ
كربوا يف بعض َّ

تكبرياة ارَِّّت منها املدينة ،ووقعت زلزلة تفطَّرت منها بعض اجلدران ،مثَّ تكبرياة أخرى،
خاصتهم ،فقالوا :أل تنظرون إِّىل ما نزل بنا ،وما
عامتهم إِّىل َّ
فسقطت بعض الدُّور ،فجاءت َّ
حنن فيه ؟ أل تصاحلون القوم عنَّا ؟ قال :فصاحلوهم على ما صاحلوا عليه أهل دمشق ،على
نصف املنازل ،وضرب اخلراج على األراضي ،وأخذ اجلزية على ِّ
الرقاب ،حبسب الغىن،
()1

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)62
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والفقر ،وبعث أبو عبيدة ابألمخاس ،والبشارة إِّىل عمر مع عبد هللا بن مسعود.
ٍ
مجاعة من األمراء منهم بلل،
وأنزل أبو عبيدة حبمص جيشا كثيفا يكون هبا مع
واملقداد ،وكتب أبو عبيدة إِّىل عمر خيربه َّ
أبن هرقل قد قطع املاء( )1عن اجلزيرة وأنَّه يظهر
اترةا ،وخيفى أخرى ،فبعث إِّليه عمر أيمره ابملقام ببلده(.)2
خامسا :وقعة قِنَّسرين سنة  15هـ:
()3
فلما جاءها ،اثر إِّليه أهلها ،ومن عندهم
بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إِّىل قنَّسرين َّ ،

فأما من هناك
من نصارى العرب ،فقاتلهم خالد فيها قتالا شديدا ،وقتل منهم خلقا كثرياَّ ،
الروم ،فأابدهم ،وقتل أمريهم ميناس ،و َّأما األعرابِّ ،فإ َّْنم اعتذروا إِّليه َّ
أبن هذا القتال مل
من ُّ
فتحصنوا فيه ،فقال َلم
كف عنهم ،مثَّ خلص إِّىل البلد،
يكن عن رأينا ،فقبل منهم خالد ،و َّ
َّ

حَّت فتحها
السحاب؛ حلملنا هللا إِّليكم ،أو ألنزلكم إِّلينا ،ومل يزل هبا َّ
خالد :إِّنَّكم لو كنتم يف َّ
فلما بلغ عمر ما صنعه خالد يف هذه املوقعة؛ قال:
هللا عليهَّ ،
مين ،وهللا إِِّّين مل أعزله عن ر ٍ
يرحم هللا أاب بك ٍر ،كان أعلم ِّ
ابلرجال ِّ
يبة ! ولكن خشيت أن
يوكل النَّاس إِّليه(.)4

()1

تاريخ َّ
الطبري (.)427/4

()2

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)63

()3
()4

تاريخ َّ
الطبري (.)431/4

ترتيب وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)64 ،63
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سادس ا :وقعة قيساريَّة سنة  15هـ:
السنة أمر عمر معاوية بن أيب سفيان على قيساريَّة( ،)1وكتب إِّليهَّ :أما بعد:
ويف هذه َّ
فقد ولَّيتك قيساريَّة فسر إِّليها ،واستنصر هللا عليهم ،وأكثر من قول :ل حول ول َّقوة إِّل
العلي العظيم ،هللا ربُّنا ،وثقتنا ،ورجاؤن ،ومولن ،فنعم املوىل ،ونعم النَّصري ،فسار إِّليها،
ابهلل ِّ
مر ٍ
وصمم
ات عديد اة ،وكان اخرها وقعةا أن قاتلوا قتالا عظيماَّ ،
فحاصرها ،وزاحفه أهلها َّ

حَّت قتل منهم حنوا
حَّت فتح هللا عليه ،فما انفصل احلال َّ
عليهم معاوية ،واجتهد يف القتال َّ
من مثانني ألفا ،وكمل املئة األلف من الَّذين اْنزموا عن املعركة ،وبعث ابلفتح واألمخاس إِّىل
أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه(.)2
هذا؛ ويرى ُّ
الرَحن الشُّجاعَّ :
أن مدن الشَّام تساقطت حتت ضرابت
الدكتور عبد َّ
مبكان ل ِّعلهم ِّ
ٍ
اجملاهدين الواحدة تلو األخرى؛ َّ
يفكرون يف
الروم كانوا من اَلزمية
ألن ُّ

املقاومة ،فتساقطت مدن بريوت ،وصيدا ،ونبلس ،واللِّد ،وحلب ،وإِّنطاكية ،وكانت قيساريَّة اخر مدن
الشَّام فتحا على يد معاوية بن أيب سفيان ،وكان ذلك بعد فتح القدس(.)3

سابعا :فتح القدس  16هـ:
كان على فلسطني قائد روماينٌّ يدعى( :األرطبون) أي :القائد الكبري الَّذي يلي

ِّ
ابلرملة جندا
الروم ،وأبعدهم غورا ،وأنكاهم فعلا ،وكان قد وضع َّ
اإلمرباطور ،وكان هذا أدهى ُّ
عظيما ،وإبِّيلياء جندا عظيما( ،)4وكتب عمرو بن العاص إِّىل عمر  -رضي هللا عنهما -
()1

دراسات في عهد ُّ
الن َّبوة والخالفة الرَّاشدة ،ص (.)355

()2

حروب القدس في التَّاريخ ِّ
اإلسالمي ،والعربي د .ياسين سويد ،ص (.)35

()3
()4

تاريخ َّ
الطبري (.)431/4

حروب القدس في التَّاريخ ِّ
اإلسالمي والعربي ،ص (.)35
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الروم أبرطبون
خيربه بذلك ،ويستشريه ،ويستأمره ،فقال عمر كلمته الشَّهرية :قد رمينا أرطبون ُّ
أن كِّل القائدين أدهى ِّ
عما تنفرج()1وكان يقصد بذلك َّ
الرجال يف قومهما،
العرب ،فانظروا َّ
مهدت الطَّريق
الروم قد َّ
وكانت معركة أجنادين الثَّانية ( 15هـ) الَّيت انتصر فيها عمرو على ُّ

إِّىل فلسطني(.)2

وقد بدأت معركة القدس عمليَّا ،قبل معركة أجنادين الثَّانية ( 15هـ) ذلكَّ :
أن أرطبون

وزع (جندا عظيما) له يف ٍ
الرملة  -كما سبق أن قدَّمنا  -وبني
الروم كان قد َّ
كل من إِّيلياء ،و َّ
ُّ
حتسبا ألي ٍ
هجوم من قبل املسلمني
َّ
الرملة ،وإِّيلياء  -أي :القدس  -مثانية عشر ميلا ،وذلك ُّ

الرملة
أهم مدن (كورة فلسطني) إِّذ كانت َّ
بقيادة عمرو بن العاص على املدينتني اللَّتني كانتا َّ
()3
الروم يف إِّيلياء حاكمها األرطبون،
(قصبة فلسطني) وكانت إِّيلياء أكرب مدْنا  ،وكان على ُّ
وهو األرطبون نفسه الَّذي كان قد جلأ وفلول جيشه إِّليها بعد هزميتهم يف أجنادين ،وكان

الرملة التَّذارق(.)4
عليهم يف َّ
مر هبا املسلمون عند فتحهم للقدس:
أهم املراحل؛ الَّيت َّ
وهذه ُّ
 - 1املشاغلة:
يتم النتصار على
الروم عن عمرو يف فلسطني ريثما ُّ
كانت خطَّة اخلليفة عمر أن يشغل ُّ
يتفرغ املسلمون بعدها لفتح القدس ،وما َّ
تبقى من بلد الشَّام،
حشودهم يف أجنادينَّ ،
حَّت َّ
يتوجه خبيله إِّىل قيساريَّة ليشغل حاميتها عن عمرو ،و َّأما عمرو فكان قد
فأمر معاوية أن َّ

()1

السابق نفسه ،ص (.)36 ،35
المصدر َّ

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)432/4

()3

حروب القدس ،ص (.)36

()4

السابق نفسه.
المصدر َّ
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اعتمد اخلطَّة نفسها؛ الَّيت اعتمدها اخلليفة ،فأرسل كلًّ من علقمة بن حكيم الفراسي،
الروم يف إِّيلياء ،فصاروا إبِّزاء أهل
ومسروق بن فلن املكِّ ِّي على رأس َّقوةٍ ملشاغلة حامية ُّ
إِّيلياء ،فشغلوهم عن عمرو( ،)1مثَّ أرسل أاب أيُّ ٍ
املالكي على رأس َّقوةٍ أخرى ملشاغلة
وب
َّ
حممد بن عمرو مع ٍ
الرملة ،وما إِّن وصلت ِّ
مدد
اإلمدادات إِّىل عمرو َّ
حَّت أرسل َّ
حاميتهم يف َّ
لقواته املرابطة يف مواجهة حامية إِّيلياء ،كما أرسل عمارة بن عمرو بن أميَّة الضَّمري مع ٍ
مدد
َّ
الرملةَّ ،أما هو؛ فأقام يف أجنادين ابنتظار املعركة احلامسة مع
َّ
لقواته املرابطة يف مواجهة حامية َّ
األرطبون.
ويف هذه األثناء كانت حامية إِّيلياء ُّ
يستعر
تصد املسلمني عن أسوارها ،وكان القتال
ُ
الروم حيتشدون للقتال يف أجنادين ،وكانت معركة
حول املدينة املقدَّسة بينما كان املسلمون ،و ُّ

()2
الروم  -قتالا شديدا
أجنادين عنيفةا ؛ إِّذ يقول الطَّربي فيها :اقتتلوا  -أي :املسلمون ،و ُّ
()3
الروم يف
كقتال الريموك؛ َّ
حَّت كثرت القتلى بينهم  ،فقد نزل أرطبون العرب أرطبون ُّ

أجنادين فهزمه ،وار َّ
الروم ،وجنده ليحتموا أبسوار املدينة املقدَّسة ،فأفرج له
تد أرطبون ُّ
حَّت دخلها( ،)4ويذكر الطَّربي َّ
وحممد بن عمرو،
املسلمون َّ
أن كلًّ من علقمة ،ومسروقَّ ،
وأيب أيُّوب التحقوا بعمرو يف أجنادين ،وسار عمرو جبيشه مجيعا حنو إِّيلياء حملاصرهتا(.)5

اجتمع املسلمون بقيادة عمرو بن العاص حول إِّيلياء ،وضرب عمرو على املدينة حصارا
اقدي أسوار املدينة َّ
أبْنا كانت َّ
شديدا ،وكانت املدينة حصينةا ،ومنيعةا ،ويصف الو ُّ
حمصنةا
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)433/4

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

حروب القدس ،ص (.)37

()4

السابق نفسه ،ص (.)38
المصدر َّ

()5

السابق نفسه.
المصدر َّ
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الزرد الفاخرة ،ويذكرَّ :
أن القتال بدأ بعد
السيوف ،والدُّرق ،واجلواشن ،و َّ
ابجملانيق ،والطَّوارق ،و ُّ
ثلثة َّأَيٍم من احلصار ،حيث تقدَّم املسلمون حنو أسوار املدينة ،فأمطرهتم حاميتها بو ٍ
ابل من
ِّ
السهام ،والنِّبال؛ الَّيت كان املسلمون َّ
يتلقوْنا (بدرقهم) وكان القتال ُّ
الصباح إِّىل
ميتد من َّ

حَّت كان اليوم احلادي عشر؛ إِّذ أقبل
استمر على هذا املنوال عدَّة َّأَيٍمَّ ،
غروب الشَّمس ،و َّ

الرَحن بن أيب بكر ،ومعهم فرسان املسلمني،
أبو عبيدة على املسلمني ومعه خالد ،وعبد َّ
()1
وأبطال ِّ
استمر احلصار أربعة أشهر ما من
املوحدين ُمَّا ألقى اجلزع يف قلوب أهل إِّيلياء ،و َّ
ٍ
يوم إِّل وجرى فيه قتال شديد ،واملسلمون صابرون على الربد ،والثَّلج ،واملطر( )2إِّىل أن يئس
فقرر بطريقهم (البطريق صفرونيوس) القيام
الروم من مقاومة حصار املسلمني ملدينتهمَّ ،
ُّ
مبحاولة أخرية ،وكتب إِّىل عمرو بن العاص ،قائد جيش املسلمني رسالة يغريه فيها ِّ
بفك
احلصار لستحالة احتلل املدينة(.)3
 - 3الستسلم:
الروم إِّىل عمرو بن العاص يقول له :إِّنَّك صديقي ،ونظريي ،أنت يف
كتب أرطبون ُّ
قومك مثلي يف قومي ،وهللا ل تفتح من فلسطني شيئا بعد أجنادين ! فارجع ،ول تُـغََّر،
فتلقى ما لقي الَّذين قبلك من اَلزمية( .)4فكتب إِّليه عمرو كتاابا يقول فيه :إِّنَّه (صاحب فتح
هذه البلد)؛ وأرسل الكتاب مع ٍ
فلما قرأ األرطبون
رسول ،وأمره أن ينقل إِّليه َّ
رد األرطبونَّ ،

كتاب عمر؛ ضحك ُمَّا جاء فيه ،وقال :إِّ َّن صاحب فتح بيت املقدس هو رجل امسه« :
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)433/4

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

السابق نفسه.
المصدر َّ
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الرسول إِّىل عمرو ما مسعه من األرطبون ،فعرف عمروَّ :
الرجل الَّذي يعنيه
أن َّ
عمر » ،ونقل َّ
األرطبون هو اخلليفة( ،)1فكتب إِّىل اخلليفة خيربه مبا جاء على لسان األرطبون :أنَّه ل يفتح

املدينة إِّل هو ،ويستمدُّه ،ويستشريه قائلا :إِِّّين أعاجل حرابا كؤودا صدوما ،وبلدا ُّادخرت
لك ،فرأيك( ،)2فخرج اخلليفة  -بعد الستشارة  -يف ٍ
مدد من اجلند إِّىل الشَّام بعد أن
علي بن أيب ٍ
طالب  -رضي هللا عنه  -ونزل ابجلابية ،فجاءه أهل
استخلف على املدينة َّ
إِّيلياء (فصاحلوه على اجلزية ،وفتحوها له(.)3
 - 4اختلف ِّ
الرواَيت فيمن حاصر القدس ،والتَّحقيق فيها:
ربي أكثر من رو ٍ
اية يف حصار القدس ،وقد ذكرتَّ :
أن الَّذي حاصرها هو عمرو
روى الطَّ ُّ

بن العاص ،وذكر روايةا أخرى قال فيها :كان سبب قدوم عمر إِّىل الشَّامَّ :
أن أاب عبيدة
حضر بيت املقدس ،فطلبت أهلها منه أن يصاحلهم على صلح مدن أهل الشَّام ،وأن يكون
ِّ
املتول للعقد عمر بن اخلطَّاب ،فكتب إِّليه ذلك ،فسار عن املدينة بعد أن استخلف عليها
(عليَّ ا) ،وخرج ( َّ
ُمدا َلم) أي :لعسكر الشَّام.
َّص إِّىل ٍ
ويروي ابن األثري روايتني ُماثلتني لرواييت الطَّربي ،بل متشاهبتني يف الن ِّ
حد كب ٍري(،)4
اقدي حصار القدس ،وما جرى خلله من تشاوٍر مع اخلليفة عمر  -رضي هللا
وينسب الو ُّ
الروميَّة إِّىل أيب عبيدة ،فيذكرَّ :
سرح إِّىل بيت
أن أاب عبيدة َّ
عنه  -ومن تفاوض مع حاميتها ُّ
املقدس مخسة وثلثني ألف مقاتل بقيادة سبعة قادة مع ٍ
كل مخسة الف ،وهم :خالد بن

()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه.)434/4( ،
المصدر َّ

()3

حروب القدس ،ص (.)40

()4

فتوحات َّ
الشام (.)216 - 213/1
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الوليد ،ويزيد بن أيب سفيان ،وشرحبيل بن حسنة ،واملرقال بن هاشم بن أيب وقَّاص ،واملسيب
كل
بن جنيَّة الفزاري ،وقيس بن هبرية املرادي ،وعروة بن املهلل بن يزيدَّ ،
سرحهم يف سبعة َّأَيٍم َّ
ٍ
يوم قائد ،مثَّ حلق هبم بعد أن نشب القتال عدَّة َّأَيٍم بينهم وبني حامية املدينة( .)1ويستطرد
اقدي :فيقول :إِّ َّن أهل إِّيلياء جاؤوا إِّىل أيب عبيدة يعرضون عليه دخول املدينة صلحا على
الو ُّ

يتم ُّ
أن َّ
الصلح على يدي خليفة املسلمني عمر ،مثَّ يذكر رواية مشاهبةا لتلك الَّيت رواها كلٌّ
من الطَّربي ،وابن األثري ،ويضيفَّ :
أن أاب عبيدة كتب إِّىل اخلليفة خيربه مبا جرى ،فسار
وتعرف إِّليه ،وقال:
اخلليفة إِّىل بيت املقدس ونزل عند أسوار املدينة ،فخرج إِّليه بِّط ِّري ُقهاَّ ،
هذا وهللا الَّذي جند صفته ،ونعته يف كتبنا ،ومن يكون فتح بلدن على يديه(.)2
ُمثَّ عاد إِّىل قومه خيربهم ،فخرجوا مسرعني ،وكانوا قد ضاقت أنفسهم من احلصار،
ففتحوا الباب ،وخرجوا إِّىل عمر بن اخلطَّاب يسألونه العهد ،وامليثاق ،و ِّ
ويقرون له
الذ َّمةُّ ،
ابجلزية( ،)3وحنن نستبعد رواية الواقدي هذه؛ لعتقادن أنَّه بينما كان عمرو بن العاص،
حياصر القدس ،كان رفاقه من قادة املسلمني بعد الريموك ،ودمشق ،وفحل ،جيوبون أحناء
فيحتل أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليدَ ،حص ،وَحاة،
بلد الشَّام غاَّنني منتصرين،
ُّ
الساحل الشَّامي جنوابا فيستول على إِّنطاكية ،واللذقية،
وقنَّسرين ،وحلب ،مثَّ يسلك طريق َّ

الساحل جنوابا من بريوت إِّىل صيدا ،ومشالا من عسقلن
وحيتل يزيد بن أيب سفيان َّ
وعرقةُّ ،
()4
لكن البلذري يذكر يف رو ٍ
اية لهَّ :
أن عمرو بن العاص هو الَّذي حاصر القدس
إِّىل صور  ،و َّ
بعد أن فتح رفح ،و َّ
أن أاب عبيدة قدم عليه ..بعد أن فتح قنَّسرين ،ونواحيها ،وذلك يف
()1

السابق نفسه (.)225/1
المصدر َّ

()2

حروب القدس ،ص (.)40

()3

السابق نفسه ،ص (.)41
المصدر َّ

()4

فتوح البلدان (.)189 ،188/1
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سنة 16هـ وهو حماصر إِّيلياء ،وإِّيلياء مدينة بيت املقدس( ،)1و َّ
أن أهل إِّيلياء طلبوا من أيب
الصلح على مثل ما صوحل عليه أهل مدن الشَّام) على أن َّ
يتوىل العقد َلم
عبيدة (األمان ،و ُّ
عمر بن اخلطَّاب نفسه ،وقد كتب أبو عبيدة إِّىل اخلليفة بذلك ،فقدم عمر فنزل اجلابية من
دمشق ،مثَّ صار إِّىل إِّيلياء ،فأنفذ صلح أهلها ،وكتب به ،وكان فتح إِّيلياء يف سنة  17هـ
ويضيف البلذري بعد ذلك :وقد روي يف فتح إِّيلياء وجه اخر(.)2
ومع أنَّنا ِّ
نرجح الرواية األوىل الَّيت أوردها الطَّربي ،وهي َّ
أن حصار القدس متَّ على يد
عمرو ابن العاص ،وليس على يد أيب عبيدة ،فنحن نرى :أنَّه مل يكن صعبا على أيب عبيدة
العام جليوش
أن يلتحق ابخلليفة عمر يف اجلابية للتَّشاور معه حول أمور الفتح ابعتباره القائد َّ
املسلمني يف الشَّام ،وخصوص ا عندما نعلمَّ :
أن أاب عبيدة كان اثين من لقي بعد اخلليفة يزيد

حني وصوله إِّىل اجلابية واستدعائه لسائر أمراء األجناد يف الشَّام( )3للتَّشاور ،و َّ
أن أاب عبيدة
الصلح ،واألمان ،وتسليم
حضر مع يزيد ،وشرحبيل ،وكبار قادة املسلمني يف الشَّام عقد ُّ
()4
الرَحن
املدينة  .إِّل أنَّه مل يشهد على هذا العقد ،كما شهد عليه كلٌّ من عمرو بن العاص ،وعبد َّ

ُّ
يستدل من ِّ
نص املعاهدة نفسها ،وليس
ابن عوف ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وخالد بن الوليد ،كما

أي تفسري لذلك سوىَّ :
أن أاب عبيدة مل يكن قائد اجليش الَّذي حاصر املدينة املستسلمة ،بل هو
لدينا ُّ
عمرو(.)5

()1

السابق نفسه (.)189/1
المصدر َّ

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)436 - 431/4

()3

حروب القدس ،ص (.)41

()4

السابق نفسه ،ص (.)42
المصدر َّ

()5

تاريخ َّ
الطبري (.)436/4
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نص املعاهدة:
ُّ - 5
نص املعاهدة ،كما أوردها الطَّربي:
وفيما يلي ُّ
الرحيم :هذا ما أعطى عبد هللا عمر أمري املؤمنني أهل إِّيلياء من األمان،
الرَحن َّ
بسم هللا َّ

أعطاهم أمانا ألنفسهم ،وأمواَلم ،ولكنائسهم ،وصلباْنم ،وسقيمها ،وبريئها وسائر ملَّتها :أنَّه

ل تُسكن كنائسهم ،ول هتدم ،ول ينتقض منها ،ول من حيِّزها ،ول من صلبهم ،ول من
ٍ
يضار أحد منهم ،ول يسكن إبِّيلياء معهم
شيء من أمواَلم ،ول يكرهون على دينهم ،ول َّ
أحد من اليهود ،وعلى أهل إِّيلياء أن يعطوا اجلزية كما يُعطي أهل املدائن ،وعليهم أن ُخيرجوا

حَّت يبلغوا
الروم واللُّصوت (اللُّصوص) فمن خرج منهم ِّفإنَّه امن على نفسه ،وماله َّ
منها ُّ
أحب من
مأمنهم ،ومن أقام منهم؛ فهو امن ،وعليه مثل ما على أهل إِّيلياء من اجلزية ،ومن َّ
الروم ،وخيلي بيعهم وصلبهم ،فإِّ َّْنم امنون على أنفسهم
أهل إِّيلياء أن يسري بنفسه ،وماله مع ُّ
حَّت يبلغوا مأمنهم ،ومن كان هبا من أهل األرض قبل مقتل فلن؛ فمن
وعلى بيعهم وصلبهم َّ

الروم ،ومن شاء
شاء منهم قعد ،وعليه مثل ما على أهل إِّيلياء من اجلزية ،ومن شاء سار مع ُّ

حَّت حيصد حصادهم ،وعلى ما يف هذا الكتاب
رجع إِّىل أهلهِّ ،فإنَّه ل يؤخذ منهم شيء َّ
وذمة املؤمنني إِّذا أعطوا الَّذي عليهم من اجلزية .شهد
وذمة اخللفاءَّ ،
وذمة رسولهَّ ،
عهد هللا َّ
الرَحن بن عوف ،ومعاوية بن أيب
على ذلك خالد بن الوليد ،وعمرو بن العاص ،وعبد َّ
سفيان ،وكتب ،وحضر سنة مخس عشرة(.)1
أهم الدُّروس ،والعرب ،والفوائد:
ُّ
فدائي لواثلة بن األسقع رضي هللا عنه:
أ  -موقف ٌّ
()1

النبالء ( ،)387 ،386/3التَّاريخ ِّ
سير أعالم ُّ
سالمي (.)319/10
اإل
ُّ
721

قال واثلة :فأمسع صرير ابب اجلابية  -وهو واحد من أبواب دمشق  -فمكثت ِّفإذا ٍ
خبيل
ٍ
كربت ،فظنُّوا َّأْنم أحيط هبم ،فاْنزموا إِّىل البلد ،وأسلموا
عظيمة فأمهلتها ،مثَّ َحلت عليهم ،و َّ
ابلرمح ،وألقيته على برذونه ،وضربت يدي على عنان
عظيمهم  -يعين :قائدهم  -فدعسته ُّ
ابلرمح فقتلته ،مثَّ دن
الربذون ،وركضت ،فالتفتوا َّ
فلما رأوين وحدي ،تبعوين فدعست فارسا ُّ
الروم يلتمس األمان
اخر ،فقتلته ،مثَّ جئت خالد بن الوليد ،فأخربته ،وإِّذا عنده عظيم من ُّ
ألهل دمشق(.)1
الروم قبيل (موقعة فحل):
ب  -سفارة معاذ بن جبل إِّىل ُّ
ٍ
الروم إِّىل املسلمنيِّ :
أن ابعثوا
بعد
الروم قبيل موقعة فحل أرسل ُّ
مناوشات بني املسلمني و ُّ

عما تريدون ،وما تسألونه ،وما تدعون إِّليه ،وَنربه مبا نريد .فأرسل إِّليهم أبو
إِّلينا رجلا نسأله َّ
َّ
الروم لستقباله،
األنصاري مفاوضا ،وسفريا عن املسلمني،
عبيدة معاذ بن جبل
َّ
فاستعد ُّ
وأظهروا أمجل ما عندهم من ِّ
الزينة ،وأنفذ ما عندهم من األسلحة ،وفرشوا األرض أبمثن
عما جاء له ،أو يرهبوه ،ويفتُّوا يف
البسط ،والنَّمارق الَّيت تكاد ختطف األبصار ،ليفتنوا معاذا َّ
عضده ،ففاجأهم بتعاليه عن زينتهم ،ورفضه ِّ
لكل أشكال املغرَيت ،وبشدَّة تواضعه ،وزهده،
بل اغتنم ذلك املوقف لستخدامه سلحا َّ
الروم ،فأمسك بعنان فرسه ،وأىب أن يعطيه
ضد ُّ
ل ٍ
الروم ،وأىب اجللوس على ما أعدُّوه لستقباله ،وقال َلم :ل أجلس على هذه
غلم من ُّ

النَّمارق الَّيت استأثرمت هبا على ضعفائكم ،وجلس على األرض ..وقال :إََِّّّنا أن عبد من عباد
ٍ
بشيء من مال هللا على إِّخواين( ،)2ودار بينهم حوار،
هللا أجلس على بساط هللا ،ول أستأثر

سألوه فيه عن ِّ
السلم ،فقرأ عليهم قوله
اإلسلم ،فأجاهبم ،وسألوه عن ِّ
نب هللا عيسى عليه َّ
()1

االكتفاء للكالعي (.)194/3

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ
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تعاىل﴿ :إِّ َّن مثل عِّيسى ِّعن َد َِّّ
آدم َخلَ َقهُ ِّمن تُـر ٍ
ال لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن﴾
اب ُمثَّ قَ َ
اَّلل َك َمثَ ِّل َ َ
َ
ََ َ َ
َّ ِّ
ين
[آل عمران ]59 :وأوضح َلم ما يريده منهم املسلمون ،وقرأ عليهم قوله تعاىلََ ﴿ :يأَيـُّ َها الذ َ
آمنوا قَاتِّلُوا الَّ ِّ
ين يَـلُونَ ُكم ِّم َن ال ُك َّف ِّار َوليَ ِّج ُدوا فِّي ُكم ِّغلظَةا﴾ [التَّوبة ،]123 :وقالوا له :إِّ َّن سبب
ذ
َُ
َ
حي ،وجنوده ل حتصى.
انتصار املسلمني على الفرس هو موت ملكهم ،وإِّ َّن ملك ُّ
الروم ٌّ
فقال َلم :إِّن كان ملككم هرقل ِّفإ َّن ملكنا هللا ،وأمرين رجل منَّا ،إِّن عمل فينا بكتاب هللا،
يتكرب ،ول يستأثر علينا(.)1
غري؛ عزلناه ،ول حيتجب عنَّا ول َّ
وسنَّة نبيِّه؛ أقررنه ،وإِّن َّ
اَّللِّ
و َّأما عن كثرهتم؛ فقد قرأ عليهم قوله تعاىلَ ﴿ :كم ِّمن فِّئَ ٍة قَلِّيلَ ٍة َغلَبَت فِّئَةا َكثِّ َريةا ِّإبِّذ ِّن َّ
الصابِّ ِّرين﴾ [سورة البقرة.]249 :
َو َّ
اَّللُ َم َع َّ َ
الروم يف التَّأثري على معاذ ،أو النَّيل منه فيما أعدُّوه من هبارج ،وخيلء؛ عادوا
وملَّا فشل ُّ
الصلح ،وأن يعطوا املسلمني البلقاء ،وما والها ،فأعلمهم معاذ:
إِّىل الواقع يعرضون عليه ُّ
أنَّه ليس أمامهم إِّل ِّ
اإلسلم ،أو اجلزية ،أو احلرب ،فغضبوا ،وقالوا :اذهب إِّىل
أصحابك ،إِّ َّن لنرجو أن نقرنكم يف احلبال .فقال معاذَّ :أما احلبال؛ فل ،ولكن وهللا لتقتلنَّنا
عن اخرن ،أو لنخرجنَّكم منها أذلَّةا وأنتم صاغرون ! مثَّ انصرف(.)2

السفارة شخصية سياسية عسكريَّةا ،وداعيةا إِّىل اإلسلم،
وهكذا ظهر معاذ يف هذه َّ
يواجه حجج خصومهِّ ،
ويوجه إِّليهم النَّقد اللذع ،مظهرا عيوهبم ،واستئثارهم على رعيَّتهم،

ويذكِّرهم بتعاليم دينهم ،ويدعوهم إِّىل ِّ
فريد عليها
اإلسلمَّ ،أما هتويلهم ،وحرهبم النَّفسيَّةُّ ،
أقرت كل ما قام به ،وما قاله
ابلواقع ،ل ابلتَّهويل ،والتَّخويف ،مثَّ يعود إِّىل قيادته الَّيت َّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

األنصار في العصر الرَّاشدي ،ص (.)207
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للروم( .)1وقد كان املسلمون يدعون خصومهم ِّ
لإلسلم قبل القتال.
ُّ
الصامت يف فتح قيساريَّة:
ج -موقف لعبادة بن َّ
الصامت على ميمنة جيش املسلمني يف حصار قيساريَّة ،فقام رضي هللا
كان عبادة بن َّ

عنه بوعظ جنده ،ودعاهم إِّىل ُّ
تفقد أنفسهم ،واحليطة من املعاصي ،مثَّ قاد هجوما قتل فيه
الروم ،لكنَّه مل َّ
فحرض
يتمكن من حتقيق هدفه ،فعاد إِّىل موقعه الَّذي انطلق منهَّ ،
كثريا من ُّ
الشديد لعدم حتقيق أهداف ذلك اَلجوم ،فقالَ :ي
أصحابه على القتال ،وأبدى َلم استغرابه َّ
أهل ِّ
اإلسلم ! إِِّّين كنت من أحدث النُّقباء سنَّا ،وأبعدهم أجلا ،وقد قضى هللا أن أبقاين
ٍ
العدو معكم ..والَّذي نفسي بيده ! ما َحلت ُّ
مجاعة من املؤمنني
قط يف
َّ
حَّت قاتلت هذا َّ
لساحة ،وأعطان هللا عليهم الظَّفر ،فما ابلكم َحلتم
على مجاعة من املشركني إل خلَّوا لنا ا َّ

على هؤلء فلم تزيلوهم()2؟ مثَّ َّبني َلم ما خيشاه منهم ،فقال :إِِّّين وهللا خلائف عليكم

وحث أصحابه على
خصلتني :أن تكونوا قد غُللتم ،أو مل تناصحوا هللا يف َحلتكم عليهم(َّ ،)3
بصدق ،وأعلمهم :أنَّه سيكون يف ِّ
ٍ
مقدمتهم ،وأنَّه لن يعود إِّىل مكانه إِّل أن
طلب الشَّهادة
يفتح هللا عليه ،أو يرزقه الشَّهادة(! )4
فلما راه عمري بن
الروم َّ
ترجل عبادة عن جواده ،وأخذ راجلا َّ
َّ
فلما التحم املسلمون ،و ُّ
سعد األنصاري؛ ندى املسلمني يعلمهم مبا فعل أمريهم ،ويدعوهم إِّىل القتداء به ،فقاتلوا

()1

السابق نفسه ،ص (.)209
المصدر َّ

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

قيلِّ :إَّنه استشهد باليرموك ،وقيل :أجنادين ،وقيل :يوم فحل.
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حَّت هزموهم (وأحجروهم يف حصنهم(.))1
الروم َّ
ُّ
الصفر:
د  -أم حكيم بنت احلارث بن هشام يف معركة مرج ُّ
كانت أم حكيم بنت احلارث بن هشام حتت عكرمة بن أيب جهل ،فقتل عنها يف معارك
الشَّام( ،)2فاعتدَّت أربعة أشهر وعشرا ،وكان يزيد بن أيب سفيان خيطبها ،وكان خالد بن
سعيد يرسل إِّليها ِّ
فلما نزل
فتزوجهاَّ ،
يعرض َلا يف خطبتها ،فخطبها خالد بن سعيد َّ

الصفر  -أراد أن ِّ
يعرس
املسلمون مرج صفر ،وكان خالد قد شهد أجنادين ،وفحل ،ومرج ُّ

ِّ
يفض هللا هذه اجلموع ! فقال خالد :إِّ َّن
أبم حكيم ،فجعلت تقول :لو َّ
حَّت َّ
أخرت الدُّخول َّ
نفسي ِّ
ابلصفر،
حتدثين ِّأين أصاب يف مجوعهم .قالت :فدونك .فأعرس هبا عند القنطرة الَّيت ُّ

فبها ِّمسيت قنطرة ِّأم حكي ٍم ،وأومل عليها ،فدعا أصحابه إِّىل ٍ
حَّت
طعام ،فما فرغوا من الطَّعام َّ
َّ
الروم صفوفها ،وبرز خالد بن سعيد ،فقاتل ،ف ُقتل ،وشدَّت ِّأم حكي ٍم عليها ثياهبا،
صفت ُّ

وتبدَّت ،وإِّ َّن عليها أثر اخللوق ،فاقتتلوا َّ
أشد القتال على النَّهر ،وصرب الفريقان مجيعا ،وأخذ
السيوف بعضها بعضا ،وقَتلت ُّأم حكي ٍم ٍ
يومئذ سبعةا بعمود الفسطاط الَّذي ابت فيه خالد
ُّ
ُ

معرسا هبا(.)3

الروم ِّ
يودع الشَّام:
هـ قيصر ُّ
الروم( )4وقيل:
السنة اخلامسة عشرة تقهقهر هرقل جبنوده ،وارحتل عن الشَّام إِّىل بلد ُّ
يف َّ
()1

االستيعاب ( ،)486/4دور المرأة ِّ
محمد ،ص (.)313
السياسي ،أسماء َّ

()2

تاريخ َّ
الطبري (.)429/4

()3

السابق نفسه (.)428/4
المصدر َّ

()4

الرَّها :مدينة بالجزيرة بين الموصل و َّ
الشام.
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()1
حج إِّىل بيت املقدس ،وخرج منها يقول :عليك
يف سنة َّ
ست عشرة  ،وكان هرقل كلَّما َّ
السلم َي سورية ! تسليم ِّ
الرحيل من
مودع مل يقض منك وطرا وهو عائد؛ َّ
فلما عزم على َّ
َّ

()2
الروم ،فقالوا :إِّ َّن بقاءن ها هنا أنفع
الرها ؛ طلب من أهلها أن يصحبوه إِّىل ُّ
الشَّام وبلغ َّ
فلما وصل إِّىل مششاط( )3وعل على ٍ
شرف هنالك؛ التفت إِّىل
لك من رحيلنا معك ،فرتكهم؛ َّ

السلم َي سورية ! سلم ا ل اجتماع بعده(.)4
حنو بيت املقدس ،وقال :عليك َّ
استقر هبا ملكه ،وقد سأل رجلا ُمَّن اتَّبعه ،كان
مثَّ سار هرقل َّ
حَّت نزل القسطنطينية ،و َّ

قد أسر مع املسلمني ،فقال :أخربين عن هؤلء القوم .فقال :أخربك كأنَّك تنظر إِّليهم :هم

ٍ
بسلم،
ذمتهم إِّل بثم ٍن ،ول يدخلون إِّل
فرسان ابلنَّهار ،ورهبان ابللَّيل ،ما أيكلون يف َّ
قدمي
يقضون على من حاربوه َّ
حَّت أيتوا عليه .فقال :لئن كنت صدقتين؛ ليمل ُك َّن موضع َّ
هاتني(.)5
أعزكم ِّ
و  -إِّ َّن هللا َّ
ابإلسلم:
ٍ
جانب؛ فقال له أبو
ملا قدم عمر رضي هللا عنه الشَّام راكبا على َحاره ،ورجله من
َّ
عبيدةَ :ي أمري املؤمنني ! الن َّ
يتلقاك عظماء النَّاس ! فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-إِّ َّن هللا
أعزكم ِّ
َّ
العز يف غريه أذلَّكم(.)6
ابإلسلم ،فمهما طلبتم َّ

()1

مدينة على ِّ
شط الفرات في طرف أرمينية ،بينها وبين َّ
الشام.

()2

ترتيب ،وتهذيب البداية و ِّ
النهاية ،ص (.)66

()3

تاريخ َّ
الطبري (.)429/4

()4

الصواب (ِّ )590/2إسناده صحيح.
محض َّ

()5

ثقات.
مسند أحمد الموسوعة الحديمية رقم ( )177حديث صحيح ورجاله ٌ

()6

َّ
السرج ،و َّ
الشن :القربة القديمة.
اللبدَّ :
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ز  -من خطبته ابجلابية ملا وصل الشَّام:
َّ
خطب عمر  -رضي هللا عنه  -ابجلابية ،فقال :إِّ َّن رسول هللا(ﷺ) قام يف مثل مقامي
هذا فقال « :أحسنوا إِّىل أصحايب ،مثَّ الَّذين يلوْنم ،مثَّ الَّذين يلوْنم ،مثَّ جييء قوم حيلف
أحدهم عن اليمني قبل أن يستحلف عليها ،ويشهد على الشَّهادة قبل أن يستشهد ،فمن
أحب منكم أن ينال حببوحة اجلنَّة؛ فليلزم اجلماعةِّ ،فإ َّن الشَّيطان مع الواحد ،وهو من الثنني
َّ
أبعد ،ول َّ
تسره حسنته ،وتسوءُه
خيلون رجل ابمرأةٍ؛ ِّفإ َّن اثلثهما الشَّيطان ،ومن كان منكم ُّ
سيِّئته فهو مؤمن »(.)1
غريتنا الدُّنيا كلَّنا غريك َي أاب عبيدة !
حَّ -
ملا قدم عمر الشَّام؛ قال أليب عبيدة  -رضي هللا عنه  :-اذهب بنا إِّىل منزلك ،قال :وما
َّ
علي .قال :فدخل ،فلم َير شيئا ،قال :أين
تصنع عندي؟ ما تريد إِّل أن تعصر عينيك َّ
وشنَّ ا( ،)2وأنت أمري ،أعندك طعام ؟ فقام أبو عبيدة إِّىل
متاعك ؟ ل أرى إِّل لبدا وصحفةاَ ،
جونة( ،)3فأخذ منها كسري ٍ
ٍ
ات ،فبكى عمر ،فقال له أبو عبيدة :قد قلت لك :إِّنَّك ستعصر
غريتنا الدُّنيا كلَّنا غريك َي
علي َي أمري املؤمنني! يكفيك ما يبلِّغك املقيل ،قال عمرَّ :
عينيك َّ

أاب عبيدة(.!)4

وعلَّق َّ
الزهد اخلالص ل زهد من كان
الذهب على هذه احلادثة ،فقال :وهذا وهللا هو ُّ
()1

السَّلة.
الجونةَّ :

()2

سير أعالم ُّ
النبالء (.)17/1

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

الصواب (ِّ )590 ،589/2إسناده صحيح ِّإلى عروة.
محض َّ
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فقريا معدم ا( .)1وجاء يف رو ٍ
اية عن هشام بن عروة عن أبيه ،قال :قدم عمر  -رضي هللا
عنه -الشَّام َّ
فتلقاه أمراء األجناد ،وعظماء أهل األرض ،فقال عمر :أين أخي ؟ قالوا :من ؟
ٍ
اجلراح ،قالوا :أيتيك الن ،فجاء على ٍ
خمطومة ٍ
حببل ،فسلَّم عليه،
نقة
قال :أبو عبيدة بن َّ

حَّت أتى منزله ،فنزل عليه ،فلم يَـَر يف بيته إِّل
فسأله ،مثَّ قال للنَّاس :انصرفوا عنَّا ،فسار معه َّ
سيفه ،وترسه ،ورحله(.)2

ط  -تعليق على ِّ
نص معاهدة أهل بيت املقدس:
أبن ِّ
الصلح الَّذي أبرمه عمر  -رضي هللا عنه  -يشهد شهادة ٍ
حق َّ
اإلسلم
إِّ َّن كتاب ُّ
شاهد ٍ
عدل َّ
أبن املسلمني عاملوا النَّصارى املوجودين يف
دين
ٍ
تسامح ،وليس دين إِّكراهٍ ،وهو ُ
القدس معاملةا مل ختطر على ابَلم .إِّ َّن عمر ،وهو الفاتح كان يستطيع أن يفرض عليهم ما
اإلسلم ،و ِّ
يشاء ،وأن جيربهم على ما يريد ،ولكنَّه مل يفعل؛ ألنَّه كان ميثِّل ِّ
اإلسلم ل يكره
أحدا على الدُّخول فيه ،ول يقبل من ٍ
أحد إِّميانا إِّل عن طو ٍ
اعية ،وإِّ ٍ
ذعان ،إِّ َّن ِّ
اإلميا َن ليس
شيئا جيرب عليه النَّاس؛ ألنَّه ِّمن عمل القلوب ،والقلوب ل يعلم خمباهتا إِّل هللا سبحانه ،فقد

مضرته ألهل ِّ
يريك ِّ
اإلميان أكثر ُمَّن جياهرون
اإلنسان :أنَّه مؤمن ،وليس كذلك ،وتكون َّ
ابلكفر و ِّ
اإلحلاد ،وَلذا اثر املسلمون أن يعطوا النَّاس ِّ
ويؤمنون على ِّ
كل عزي ٍز
حريَّة العبادةَّ ،
ويؤدوا اجلزية مقابل َحايتهم ،و َّ
الذود عنهم ،ويف
لديهم على أن يعيشوا يف كنف املسلمنيُّ ،
ظلل احلياة اَلادئة الوديعة ،ويف رحاب ِّ
الصلت ،واجلوار ،ويف كنف املسلمني ،وعدالتهم

سريى غري املسلمني عن ٍ
مجال ِّ
اإلسلم ،ومساحته ،وإِّنصافه ،وعدالته ،وسريون فيه
قرب َ
ٍ
وعندئذ يدخلون يف دين هللا أفواجا ،كما حدث
احلقائق الَّيت قد عميت عليهم؛ لبعدهم عنه،
()1
()2

محمد ِّ
سيد الوكيل ،ص (.)201 ،200
جولة في عصر الخلفاء الرَّاشدينَّ :

ِّ
سناد جيد.
البداية والنهاية ( )57/7هذا ِّإ ٌ
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يف ِّ
كل البلد الَّيت فتحها املسلمون ،وأعطوا أهلها مثل هذا األمان(.)1
ي  -عمر  -رضي هللا عنه  -يصلِّي يف املسجد األقصى:
قال أبو سلمةَّ :
حدثين أبو سنان عن عبيد بن ادم ،قال :مسعت عمر بن اخلطَّاب -
رضي هللا عنه  -يقول لكعب :أين ترى أن أصلِّي ؟ فقال :إِّن أخذت ِّ
عين؛ صلَّيت خلف
الصخرة ،فكانت القدس كلُّها بني يديك ،فقال عمر :ضاهيت اليهوديَّة ،ل ،ولكن أصلِّي
َّ
حيث صلى رسول هللا(ﷺ) .فتقدَّم إِّىل القبلة فصلَّى ،مثَّ جاء ،فبسط رداءه ،فكنس الكناسة
يف ردائه ،وكنس النَّاس(.)2
وقال ابن تيميَّة :املسجد األقصى اسم جلميع املسجد ...وقد صار بعض النَّاس ِّ
يسمي
الصلة يف هذا املصلَّى الَّذي بناه
األقصى املصلَّى الَّذي بناه عمر بن اخلطَّاب يف مقدمه ،و َّ

الصلة يف سائر املسجدِّ ،فإ َّن عمر ابن اخلطَّاب ملا فتح بيت
عمر للمسلمني أفضل من َّ
َّ
الصخرة زابلة عظيمة؛ َّ
املقدس ،وكان على َّ
ألن النَّصارى كانوا يقصدون إِّهانتها ،مقابلةا
لليهود الَّذين يصلُّون إِّليها ،فأمر عمر إبِّزالة النَّجاسة عنها ،وقال لكعب :أين ترى أن نبين
الصخرة ،فقالَ :يبن اليهوديَّة ،خالطت اليهوديَّة ،بل أبنيه
مصلَّى للمسلمني؛ فقال :خلف َّ
أمامها ِّفإ َّن لنا صدور املساجد(.)3
وهذا موقف اخر جليل وعظيم من مواقف أمري املؤمنني الَّيت ل حتصى ،والَّيت برهن فيها
أن ِّ
عمليَّا على َّ
كل املقدَّسات حمرتمةا ،ول
اإلسلم حيرتم مجيع األدَين َّ
السماويَّة ،وجيعل َّ
()1

مجموعة الرَّسائل الكبرى (.)58 ،57/2

()2

جولة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)204 ،203

()3

َّ
الطريق ِّإلى دمشق ،ص (.)409 ،408
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الرتاب ،واألوساخ بيده ،وَحلها يف
الصخرة الَّيت أزال عنها عمر ُّ
خيتصر شيئا منها ،إِّ َّن هذه َّ

الصخرة املعظَّمة عندهم الَّيت كلَّم هللا عليها يعقوب عليه
قبائه لينفيها عنها هي قبلة اليهود ،و َّ

السلم ،كما يعتقدون ،فكما كان موقف عمر من النَّصارى رائع ا ،وجليلا حني منحهم ِّ
حريَّة
َّ
يضن على اليهود مع ما ارتكبوه يف ِّ
حق
العتقاد ،و َّأمنهم على صلباْنم ،وكنائسهم مل َّ
الصخرة ،وأظهر
الرائع اجلليل ،حيث رفع ُّ
الرتاب عن َّ
املسلمني من اجلرائم مبثل هذا املوقف َّ
عنايته هبا ،وحرصه على احرتامها(.)1
الرومان احتلل َحص من جديد:
حماولة ُّ
الروم،؛ وخطاب هرقل فيهم ،وسريهم إِّليه ،ورأى
قدمت عيون أيب عبيدة ،فأخربوه جبمع ُّ
الصلح منهم
أبو عبيدة أل يكتم جنوده اخلرب ،فدعا رؤوس املسلمني ،وذوي اَليئة ،و َّ
ليستشريهم ،ويسمع رأي مجاعتهم( ،)2فكان رأي معاذ بن جبل األنصاري عدم النسحاب،
الروم من ِّ
َسَّر َلم ُمَّا تريدون أبنفسكم ،ختلون َلم عن ٍ
أرض
وقال :هل يلتمس ُّ
عدوهم أمرا أ َ
قد فتحها هللا عليكم ،وقتل فيها صناديدهم ،وأهلك جنودهم ..أما وهللا لئن أردمت دخوَلا

()3
بعد اخلروج منها لتُ َّ
كابدن من ذلك َّ
لكن
وبر  ،و َّ
مشقةا ! فقال أبو عبيدة :صدق وهللاَّ ،
األحداث سارت على غري هذا ِّ
الِّاه ،فأعاد املسلمون ما جبوه من أهل َحص ،فقد َّأمر

أبو عبيدة حبيب بن مسلمة ،وقال له :اردد على القوم الَّذين كنَّا صاحلناهم من أهل البلد،

ما كنَّا أخذن منهمِّ ،فإنَّه ل ينبغي لنا إِّذ مل َّننعهم أن تأخذ منهم شيئا ،وقال َلم :حنن على

الصلح ل نرجع فيه إِّل أن ترجعوا عنه ،وإََِّّّنا رددن عليكم
ما كنَّا عليه فيما بيننا وبينكم من ُّ

()1
()2
()3

األنصار في العصر الرَّاشدي ،ص (.)207
َّ
الطريق ِّإلى َّ
الشام ،ص (.)411 ،410

السابق نفسه ،ص ( ،)411وتاريخ َّ
الطبري (.)25 ،23/4
المصدر َّ
730

نتنحى إِّىل بعض األراضي
أموالكم َّأن كرهنا أن تأخذ أبموالكم ول َّننع بلدكم ،ولكنَّا َّ
عدون ،فنقاتلهمِّ ،فإن أظفرن هللا هبم؛ وفَّينا لكم
ونبعث إِّىل إِّخواننا ،فيقدموا علينا ،مثَّ نلقى َّ

الصباح ،فأمر أبو عبيدة ،برحيل جيش املسلمني إِّىل
بعهدكم إِّل أل تطلبوا ذلك ،وأصبح َّ

فرد عليهم ماَلم،
دمشق ،واستدعى حبيب بن مسلمة القوم الَّذين كانوا أخذ منهم اجلزية َّ
وأخربهم مبا قال أبو عبيدة ،وأخذ أهل َحص يقولونَّ :
ردكم هللا إِّلينا ،ولعن هللا الَّذين كانوا
ردوا علينا ،بل غصبون ،وأخذوا ما قدروا عليه
الروم ،ولكن وهللا لو كانوا هم ما ُّ
ميلكوننا من ُّ

أحب إِّلينا ُمَّا كنَّا فيه من الظُّلم ،والغشم(.)1
من أموالنا ،لَ ِّوليـَتُكم ،وعدلكم ُّ

وأرسل أبو عبيدة سفيان بن عوف إِّىل عمر ليلة غدا من َحص إِّىل دمشق ،وقالِّ :
ائت
أمري املؤمنني ،فأبلغه ِّ
السلم ،وأخربه مبا قد رأيت ،وعاينت ،ومبا قد جاءتنا به العيون،
عين َّ
العدو ،وابلَّذي رأى املسلمون من الت ِّ
استقر عندك من كثرة ِّ
َّنحي عنهم ،وكتب معه:
ومبا َّ
علي من أرض ِّ
الروم،
عدون ،من القرية الَّيت فيها ملك ُّ
َّأما بعدِّ :فإ َّن عيوين قدمت َّ
ألم ٍة ُّ
فحدَّثوين َّ
قط كانت قبلنا،
توجهوا إِّلينا ،ومجعوا لنا من اجلموع ما مل جيمعوه َّ
الروم قد َّ
أبن ُّ
يتنحوا
الرأي ،فأمجع رأيُهم على أن َّ
وقد دعوت املسلمني ،وأخربهتم اخلرب ،واستشرهتم يف َّ
عما بدا لكِّ ،فإنَّه
عنهم؛ َّ
حَّت أيتينا رأيك ،وقد بعثت إِّليك رجلا عنده علم ما قِّبَلنا ،فسله َّ

بذلك عليم ،وهو عندن أمني ،ونستعني ابهلل العزيز العليم ،وهو حسبنا ونعم الوكيل(.)2
اخلطَّة احلربيَّة البديعة الَّيت رمسها عمر لنجدة أيب عبيدة  -رضي هللا عنهما :-

ملا بلغ اخلرب عمر  -رضي هللا عنه  -كتب إِّىل سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه :-
َّ
()1
()2

طهرها من ُّ
اللصوص ،واألعداء.
نفض البلدَّ :

تاريخ َّ
الطبري (.)25 ،24/5
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أن اندب النَّاس مع القعقاع بن عمروِّ ،
وسرحهم من يومهم الَّذي أيتيك فيه كتايب إِّىل َحص،
كل ٍ
أعد خيولا احتياطيَّةا يف ِّ
ِّفإ َّن أاب عبيدة قد أحيط به! وكان عمر قد َّ
بلد استعدادا للحروب

فجهز سعد عليها اجليش الَّذي أرسله إِّىل
املفاجئة ،فكان يف الكوفة أربعة الف فرسَّ ،
الشَّام.
وكتب عمر أيضا إِّىل ٍ
سرح سهيل بن عدي إِّىل اجلزيرة يف اجلند ،و ِّ
سعد :أن ِّ
الرقة)
ليأت ( َّ

الروم على أهل َحص ،وإِّ َّن أهل (قرقيسياء) َلم سلف،
ِّفإ َّن أهل اجلزيرة هم الَّذين استثاروا ُّ
()1
ِّ
وسري عبد هللا بن عبد هللا بن عتبان إِّىل (نصيبني) ِّفإ َّن أهل قرقيسياء َلم سلف مثَّ لينفضا
وسرح الوليد بن عقبة على عرب اجلزيرة من ربيعة ،وتنوخِّ ،
الرهاِّ ،
وسرح عياضاِّ ،فإن
حران ،و َّ
َّ
كان قتال؛ فقد جعلت أمرهم مجيعا إِّىل عياض بن غنم .فمضى القعقاع يف أربعة الف من

يومهم الَّذي أاتهم فيه الكتاب حنو َحص ،وخرج عياض بن غنم ،وأمراء اجلزيرة ،فأخذوا
طريقهم حنو األهداف الَّيت ُوِّجهوا إِّليها ،وخرج أمري املؤمنني عمر من املدينة مغيث ا أليب عبيدة
الروم يف حصار أهل َحص
يريد َحص َّ
حَّت نزل اجلابية ،وعلم أهل اجلزيرة الَّذين اشرتكوا مع ُّ
فتفرقوا إِّىل
خبروج اجليوش من العراق ،ول يدرون هل مقصدهم َحص ،أم بلدهم يف اجلزيرةَّ ،
الروم يواجهون املعركة وحدهم.
بلداْنم ،وإِّخواْنم ،وتركوا ُّ

وملا رأى أبو عبيدةَّ :
انفضوا عنهم ،استشار خالدا يف
الروم من أهل اجلزيرة قد ُّ
أن أنصار ُّ
َّ
اخلروج إِّليهم ،وقتاَلم ،فأشار عليه بذلك ،فخرجوا إِّليهم ،وقاتلوهم ،وفتح هللا عليهم ،وقدم
القعقاع بن عمرو ومن معه من أهل الكوفة بعد ثلثة َّأَيٍم من املعركة ،وقدم أمري املؤمنني
ابجلابية ،فكتبوا إِّليه ابلفتح وبقدوم املدد عليهم بعد ثلثة َّأَيم من الفتح ،وابحلكم يف ذلك،
()1

السابق نفسه (.)25/5
المصدر َّ
732

فكتب إِّليهم أن ِّ
عدوكم( ،)1وقال :جزى هللا أهل
شركوهمِّ ،فإ َّْنم قد نفروا لكم ،وقد َّ
تفرق َلم ُّ
الكوفة خريا يكفون حوزهتم ،وميدُّون أهل األمصار(.)2
نتأمل هذه اخلطَّة احلربيَّة البديعة الَّيت رمسها عمر  -رضي هللا عنه ِّ -إلرابك
حينما َّ
األعداء ،وتفريقهم؛ نرى عبقريَّة الفاروق العسكريَّة ،فقد أمر ببعث ٍ
جيش سري ٍع من الكوفة
إِّىل َحص ليقوم بعمليَّة ِّ
اإلنقاذ ،وخرج هو ٍ
جبيش من املدينة ،وهذا كلُّه يبدو أمرا معتادا،
لكن األمر الَّذي يثري ِّ
اإلعجاب هو ما قام به من األمر ببعث اجليوش إِّىل بلد احملاربني
و َّ
َّفرق إِّىل بلدهم حلمايتها ،وقد جنحت هذه اخلطَّة حيث
ليضطرهم إِّىل ترك ميدان القتال ،والت ُّ

الروم(.)3
تفرقوا ،فهان على املسلمني القضاء على ُّ
َّ
 فتح اجلزيرة  17هـ:تقدَّم لناَّ :
الروم ،وأهل بلد اجلزيرة أغاروا على مدينة َحص ،وحصروا فيها أاب عبيدة
أن ُّ

 رضي هللا عنه  -واملسلمني ،و َّأن عمر  -رضي هللا عنه  -أرسل إِّىل سعد بن أيب وقَّاص -
رضي هللا عنه  -أيمره إبِّمداد أهل َحص ٍ
جبيش خيرج من الكوفة إِّىل َحص ،وجيوش خترج إِّىل
اجلزيرة ،وقد أرسل سعد جيشا من الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التَّميمي ،وأرسل جيوشا
إِّىل اجلزيرة ،وكلُّها حتت قيادة عياض بن غنم  -رضي هللا عنه  -فخرجت هذه اجليوش إِّىل
اجلزيرة فسلك سهيل بن ٍ
الرقَّة ،فحاصرهم ،فنظروا
عدي ،وجنده طريق الفراض َّ
حَّت انتهى إِّىل َّ

إِّىل أنفسهم بني َّقوتني للمسلمني يف العراق ،والشَّام ،فصاحلوهم ،وسلك عبد هللا بن عبد هللا

الرقَّة وملا
بن عتبان طريق دجلة َّ
حَّت انتهى إِّىل نصيبني ،فلقيه أهلُها ُّ
ابلصلح ،كما صنع أهل َّ

()1

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)137/11
اإل
ُّ
تاريخ َّ
الطبري (.)30 - 26/5

()3

عصر الخالفة الرَّاشدة للعمري ،ص (.)348

()2
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حران
ضم عياض سهيلا ،وعبد هللا إِّليه ،وسار ابلنَّاس إِّىل َّ
الرقَّة ونصيبني الطَّاعة؛ َّ
أعطى أهل َّ
فلما انتهى إِّليهم؛ اتَّقوه ِّ
ابإلجابة إِّىل اجلزية ،فقبل منهم ،مثَّ سرح عبد هللا،
فأخذ ما دوْناَّ ،
الرها ،فاتَّقومها ِّ
ابإلجابة إِّىل اجلزية ،وهكذا فتحت اجلزيرة كلُّها على سعتها
وسهيلا إِّىل َّ

صلحا ،فكانت أسهل البلدان أمرا(.)1

***

()1

دراسات في عهد ُّ
الن َّبوة ،والخالفة الرَّاشدة ،ص (.)357
734

املبحث الثَّاين فتوحات مصر ،وليبيا
كانت دوافع فتح مصر عند املسلمني قويَّةا ،فهناك العقيدة الَّيت يريدون التَّمكني َلا يف
كل ٍ
ِّ
مكان ،ومصر تتَّصل بفلسطني ،فمن الطَّبيعي بعد فتح فلسطني أن يتَّجه املسلمون إِّىل
مصر ،وقد قسم املسلمونِّ :
اإلمرباطوريَّة البيزنطيَّة إِّىل قسمني ل يصل بينهما سوى البحر،
وذلك ابستيلئهم على الشَّام ،ويف مصر ،ومشال أفريقية جيوش ومساحل روميَّة ،ولبيزنطة
الروماين ،ومصر
أسطول ٌّ
قوي يف البحر ،ومل أيمن املسلمون يف الشَّام ،ومصر حتت النُّفوذ ُّ
غنيَّة ،وهي مصدر لتموين القسطنطينيَّةِّ ،فإذا فتحها املسلمون؛ ضعف نفوذ بيزنطة كثريا،
الروم ابحلجاز عن طريق مصر(.)1
وأمن املسلمون يف الشَّام ،واحلجاز ،وحيث يسهل اتِّصال ُّ

الروم ،و َّ
ومن العوامل أيض اَّ :
أن هؤلء ل
أن (القبط) أنفسهم يعانون من اضطهاد ُّ
خاصةاَّ :
أن عدل
يعيشون يف مصر إِّل مبثابة حاميات عسكريَّة ،فلماذا ل تنتهز هذه الفرصة َّ

()2
الرعب( )3ل َّ
املسلمني ل َّ
بد أن
بد أن يكون قد سبقهم إِّىل مصر َّ ،أما احلامية نفسها ِّفإ َّن ُّ

الدولة ِّ
يكون قد َتلَّكها حينما رأت ملكها هرقل يرتك بلد الشَّام لتصري جزءا من َّ
اإلسلميَّة،

كل هذا كان يدركه عمرو بن العاص وخلص إِّىل نتيجة ،وهيَّ :
الروم يف مصر سيكونون
أن ُّ
ُّ
فستظل مصدر ٍ
هتديد
عاجزين عن الوقوف يف وجه املسلمني ،بينما لو تركت مصر دون فتح،
ُّ
صرح به عمرو بن العاص نفسه(.)4
َلم ،وهذا ما َّ
الرواَيت حول َّأول َمن َّ
وابلرغم من تعدُّد ِّ
فكر يف فتح مصر :عمرو بن العاص ،أم اخلليفة
َّ
()1

فتوح َّ
الشام لألزدي ص (.)118

()2
()3

اسات في عهد ُّ
الن َّبوة والخالفة الرَّاشدة ،ص (.)357
در ٌ

ا ُّلنجوم َّ
الزاهرة (.)7 - 4/1

()4

فتوح مصر ،ص (.)57
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()1
ابلرغم من ذلك
نفسه دون ُّ
تدخ ٍل من عمرو ،أم أ َّن اخلليفة وافق حتت إِّحلاح عم ٍرو َّ ،
جمرد خاطرة من
السابقة كلَّها تنفي أن تكون خطَّة فتح مصر هي َّ
الختلف ِّفإ َّن العوامل َّ

أن اخلليفة غري ر ٍ
عمرو ،و َّ
َّصور الكامل عن مصر،
اض عن ذلك ،أو َّأْنم مل يكن لديهم الت ُّ
وأرضها ،وحجم َّقوة أعدائهم فيها .وقد جاءت ِّ
ذهبت إِّليه ،فقد
الرواَيت التَّارخييَّة تؤيِّد ما
ُ
َّبني ابن عبد احلكمَّ :
أن عمر بن اخلطَّاب كتب إِّىل عمرو بن العاص بعد فتح الشَّام أن
خف معك؛ فسر به(.)2
اندب النَّاس إِّىل املسري معك إِّىل مصر ،فمن َّ
وجاء يف الطَّربي ..:أقام عمر إبِّيلياء بعدما صاحل أهلها ،ودخلها َّأَيما ،فأمضى عمرو
الزبري بن العوام مددا له،
ابن العاص إِّىل مصر ،و َّأمره عليها؛ إِّن فتح هللا عليه ،وبعث يف إِّثره ُّ
ويؤكِّد هذا تلك ِّ
اإلمدادات الَّيت أرسلها عمر إِّىل مصر ،ووصل عددها إِّىل اثين عشر ألف ا،
ٍ
وكذلك أمره بفتح ِّ
خلف يف ذلك( ،)3فهل من املمكن أن يتوغَّل عمرو يف
اإلسكندريَّة دون

السمع،
مصر دون رضا من اخلليفة ؟ وحنن نعرف املسلمني قاد اة وجنودا كانوا غايةا يف َّ
ٍ
والطَّاعة ،واللتزام ،ومن مثَّ ِّ
نكررَّ :
مرسومة سلف ا عند
أن فتح مصر مل يكن إِّل استجابةا خلطٍَّة
وقواده ،ومل تكن استجابةا ٍ
لرغبة عابرةٍ(.)4
اخلليفةَّ ،
َّأولا :مسري الفتح ا ِإلسالمي ملصر:
يعترب فتح مصر املرحلة الثَّالثة من الفتوحات ابلنِّسبة حملور َّ
الدولة البيزنطيَّة ،ولقد كانت

مسرية عمرو من فلسطني إِّىل مصر حماذَيا البحر فسار من رفح إِّىل العريش إِّىل ال َفرما،
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)93 - 84/5

()2

دراسات في عهد ُّ
الن َّبوة والخالفة الرَّاشدة ،ص (.)358 ،357

()3

عمرو بن العاص القائد ،و ِّ
محمد ،ص (.)79
السياسي ،د .عبد الرَّحيم َّ

()4

فتوح مصر ،صبحي ندا ،ص (.)20 ،19
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استمر فتحه للقاهرةِّ ،
فاإلسكندريَّة ،وهذا يدلُّنا على موهبة عمرو العسكريَّة ،حيث سار يف
و َّ
عسكري يف هذا ِّ
هذا ِّ
اخلط كما كان يف بلد الشَّام ،ورَّمبا
للروم ثقل
ٌّ
اخلط رَّمبا ألنَّه مل يكن ُّ

َّ
ألن الدَّرب كان معروف ا لعمرو بن العاص ،فكان تسلسل الفتح كما هو مرتَّب فيما يلي مع
ٍ
اختلف كما حدث يف فتح
بيان أوجه الختلف والضطراب حيث مل خيل سري الفتح من
بلد الشَّام(.)1
 - 1فتح ال َفرما:
تقدَّم عمرو غرابا ،ومل ِّ
يلق جيشا رومانيَّا إِّل يف (ال َفرما) َّأما قبل ذلك؛ فقد قابله
الروم
املصريُّون َّ
ابلرتحاب ،والتَّهليل ،فكان َّأول موضع قوتل فيه كان يف (ال َفرما) فقد َّ
حتصن ُّ
الذود عنهاِّ ،
يف املدينة ملواجهة املسلمني ،واثقني من قدراهتم على َّ
ورد املسلمني بعد أن

علمواَّ :
أن املسلمني الَّذين جاؤوا مع عمرو قِّلَّة يف العدد ،والعدَّة ،وليس معهم عدَّة للحصار،
الروم ،واستعداداهتم ،و َّأْنم يزيدون على جنده أضعاف ا ،فكانت خطَّته يف
عرف عمرو عدد ُّ
يضطر اجلوع
الصرب عليها إِّىل أن
الستيلء على ال َفرما هي املهامجة ،وفتح األبواب ،أو َّ
َّ

اشتد حصار املسلمني للمدينة ،و َّ
أهلها ،فينزلوا إِّليها ،و َّ
الروم ،ودام احلصار شهورا،
اشتد عناد ُّ
الرومانيَّة تنزل إِّىل املسلمني بني احلني والخر لقتاَلم فيجهز عليهم
وكانت بعض ا َّ
لقوات ُّ
يشد أزر املسلمني بكلماته القويَّة ،فَ ِّمن قوله َلمَ :ي أهل ِّ
املسلمون ،وكان عمرو ُّ
اإلسلم
و ِّ
حمم ٍد(ﷺ) ! اصربوا صرب ِّ
الرجال ،واثبتوا أبقدامكم،
اإلميان ! َي َحلة القران ! َي أصحاب َّ
ول تزايلوا صفوفكم ،وأشرعوا ِّ
الصمت إِّل من ذكر هللا ،ول
الرماح ،واسترتوا ابلدُّرق ،والزموا َّ

حَّت امركم(.)2
حتدثوا حداثا َّ
()1

السابق نفسه ،ص (.)20
المصدر َّ

()2

جولة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)214
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وذات ٍ
الرومان من القرية إِّىل املسلمني ليقاتلوهم ،وكانت الغلبة
يوم خرجت فرقة من ُّ
الروم فلذوا ابلفرار إِّىل القرية ،وتبعهم املسلمون ،وكانوا أسرع منهم،
للمسلمني ،والدَّائرة على ُّ
الرومان ،وكان َّأول من اقتحم املدينة من املسلمني هو
فملكوا الباب قبل أن يقتحمه ُّ
(أمسيقع) فكان الفتح املبني ،وُمَّا هو جدير ِّ
ابلذكرَّ :
أن أقباط مصر الَّذين كانوا ابلقرى عاونوا
املسلمني ،ودلُّوهم على مناطق الضَّعفَّ ،
ابلرتحاب ،وبعد َتام
وتلقوا املسلمني يف (أَتيدة) َّ
الروم لو رجعوا إِّليها
احتلل ال َفرما قام املسلمون هبدم أسوارها وحصوْنا َّ
حَّت ل يستفيد منها ُّ
ل قدَّر هللا.
مثَّ خطب عمرو يف اجليش قائلا :أيُّها النَّاس! َحدا هلل الَّذي جعل جليش املسلمني
الغلبة ،والظََّفر ،وهللا عظيم َحى ِّ
ابإلسلم ظهورنَّ ،
وتكفل به طريق رجوعنا ،ولكن إِّ ََّيكم أن

تظنُّوا َّ
أن كل ما نرغب فيه قد َّ
حتقق ،وأن ختدعوا هبذا النَّصر ،فل يزال الطَّريق أمامنا وعرا
ابلصرب ،والطَّاعة لرؤسائكم،
املهمة الَّيت وَّكلها لنا أمري املؤمنني بعيدة املنال ،وعليكم َّ
شاقَّا ،و َّ
السلم ،ل نبغي فسادا يف األرض ،بل نصلحها وكونوا خري قدوةٍ
فسيعلم القوم هنا أنَّنا جنود َّ

للرسول(ﷺ) (.)1
َّ
أن املدينة مل تعد صاحلةا حلماية ٍ
اطمأن عمرو إِّىل َّ
َّ
جيش أيوي إِّليهاَّ ،
وتفقد جيشه ،وما

وأتمل لفقد ٍ
فقده يف املعركةَّ ،
رجال كانوا حريصني على فتح مصر ،فعاجلتهم املنيَّة ،وخشي إِّن
استمرت املعارك على هذا النَّحو مع وقوع اخلسائر يف اجليش القليل العدد أل يستطيع
َّ
الزحف ،ول َّ
فانضم
عمن فقده،
مواصلة َّ
عوضه َّ
يتمكن من بلوغ الغاية ،و َّ
لكن هللا تعاىل قد َّ
َّ

إِّىل جيشه كثري من رجال القبائل العربيَّة من راشدة ،وخلم ،وكانوا يقيمون جببل احللل(،)2
()1
()2

النجوم َّ
ُّ
الزاهرة (.)8 ،7/1
معيار في الوزن ،وفي القياس ،اختلفت مقاديره باختالف األزمنة.
القيراط:
ٌ
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القصاصني)
ومضى عمرو جبيشه ل يلقى شيئا من املقاومة متَّجها غرابا َّ
حَّت وصل القواصر ( َّ

حَّت أصبح يف وادي الطَّمبلن ابلقرب من الت َِّّل الكبري ،مثَّ َّاِّه إِّىل
ومن هناك َّاِّه حنو اجلنوب َّ
حَّت
الزاهرة :فتقدَّم عمرو ل يدافع إِّل ابألمر اخلفيف َّ
اجلنوب َّ
حَّت نزل بلبيس .قال صاحب النُّجوم َّ
أتى بلبيس(.)1

 - 2فتح بلبيس:
الروم يف َّقوةٍ كبريةٍ قاصدين َّ
َّوجه حنو حصن اببليون،
صد عمرو عن الت ُّ
وعند بلبيس برز ُّ

حَّت نعذر إِّليكم،
وأرادوا منازلة املسلمني ،فقال َلم عمرو  -رضي هللا عنه  :-ل تعجلون َّ
ٍ
وعندئذ ُّ
الرجلن ،فدعامها إِّىل
ل أبو مرمي ،وأبو مرَيم،
كفوا عن القتال ،وخرج إِّليه َّ
وليربز إِّ َّ
ِّ
َّب(ﷺ) أبهل مصر ،بسبب هاجر ِّأم إِّمساعيل.
اإلسلم ،أو اجلزية ،وأخربمها بوصيَّة الن ِّ

روى مسلم يف صحيحهَّ :
أن رسول هللا(ﷺ) قال « :إِّنَّكم ستفتحون مصر ،وهي أرض
ذمةا ،ورَحا؛ أو قال:
سمى فيها القرياط(ِّ ،)2فإذا فتحتموها؛ فأحسنوا إِّىل أهلهاِّ ،فإ َّن َلم َّ
يُ َّ
حَّت نرجع إِّليك .فقال
ذمةا ،وصهرا »( .)3فقال :قرابة بعيدة ل يصل مثلها إِّل األنبياءِّ ،أمنَّا َّ
َّ

لكين ِّ
عمرو :مثلي ل ُخيدع ،و ِّ
أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ،فقال :زدن ،فزادمها يوم ا ،فرجعا إِّىل
()4
فأما أرطبون
الروم ،فأخربامها خرب املسلمنيَّ ،
املقوقس عظيم القبط  ،وأرطبون الوال من قِّبَل ُّ
فأىب ،وعزم على احلرب ،وبيَّت املسلمني ،فهزموه هو وجنده إِّىل ِّ
اإلسكندريَّة( ،)5وُمَّا هو
جدير ِّ
ابلذكر ،ما ُّ
يدل على شهامة املسلمني ،ومروءهتم :أنَّه ملا فتح هللا على املسلمني
َّ

()1

الصحابة ،رقم (.)2543
مسلم ،كتاب فضائل َّ

()2

البداية و ِّ
النهاية (.)100/7

()3

فتح مصر ،ص (.)24

()4

الدور ِّ
للصفوة في صدر ِّ
َّ
اإلسالم ،ص (.)431
السياسي َّ

()5

فتح مصر ،صبحي ندا ،ص (.)24
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مقربةا من أبيها ،وكانت يف زَيرةٍ
(بلبيس) وجدوا فيها ابنة املقوقس ،وامسها (أرمانوسة) وكانت َّ
ملدينة بلبيس مع خادمتها (برابرة) هرابا من زواجها من قسطنطني بن هرقل (وهو فيما بعد
الصواري ،وكانت غري ر ٍ
الزواج منه ،وملا َّ
َتكنت
اغبة يف
َّ
والد قنسطتز) صاحب موقعة ذات َّ
َّ
جمموعة من اجليش ِّ
الصحابة ،وذكرهم
اإل ِّ
سلمي من أسر أرمانوسة مجع عمرو بن العاص َّ
اإلحس ِّ
ان إِّلَّ ِّ
بقوله تعاىلَ ﴿ :هل َجَزاء ِّ
اإلح َسا ُن﴾ [سورة َّالرمحن .]60 :مثَّ قال :لقد أرسل
ُ
َ
املقوقس هديَّةا إِّىل نبيِّنا ،وأرى أن نبعث إِّليه اببنته ومجيع من أسرنهم من جواريها ،وأتباعها،
كل
وما أخذن من أمواَلم .فاستصوبوا رأيه( ،)1فأرسلها عمرو إِّىل أبيها َّ
معززاة َّ
مكرمةا ،ومعها ُّ

جموهراهتا ،وجواريها ،وُماليكها ،وقالت َلا خادمتها (برابرة) أثناء سفرمهاَ :ي موليت ! إِّ َّن
كل ٍ
العرب حييطون بنا من ِّ
جانب .فقالت أرمانوسة :إِِّّين امن على نفسي ،وعرضي يف خيمة
ِّ
وبتصرف املسلمني
العريب ،ول امن على نفسي يف قصر أيب( .)2وملا وصلت إِّىل أبيها ُسَّر هبا،
ُّ
َّ
معها(.)3
 - 3معركة ِّأم دنني:
حَّت فتح « بلبيس » بعد ٍ
ذكر ابن عبد احلكم يف روايتهَّ :
قتال دام
أن َعمرا مضى جبيشه َّ
وتسمى املقسس ،وهي واقعة على النِّيل،
حنوا من شه ٍر ،مثَّ مضى َّ
حَّت أتى « َّأم دنني » َّ
فقاتل املسلمون حوَلا قتالا شديدا ،وأرسل عمرو إِّىل أمري املؤمنني يستمدُّه فأمدَّه أمري
كل ٍ
رجل ،على ِّ
املؤمنني أبربعة الف ٍ
العوام،
ألف منهم رجل يقوم مقام األلف ،وهم ُّ
الزبري بن َّ
الرابع :خارجة بن
واملقداد بن األسود ،وعبادة بن َّ
الصامت ،ومسلمة بن خملد ،وقيلَّ :
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)218

()3

السابق نفسه ،ص (.)219
المصدر َّ
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حذافة.
وقال عمر يف كتابه له :أعلمَّ :
أن معك اثين عشر ألف ا ،ولن تغلب اثنا عشر ألف ا من قلَّة(.)1

الروم مع األقباط ملواجهة املسلمني ،وجرت بينهم معركة حامية استعمل فيها
وقد خرج ُّ
عمرو بن العاص دهاءه احلريب ،كما صنع خالد بن الوليد يف حروب العراق ،وذلك :أنَّه
جعل جيشه ثلثة أقسام ،حيث أقام كمينا لألعداء يف اجلبل األَحر ،وأقام كمينا اخر على
النِّيل قريب ا من ِّأم دنني ،وقابل أعداءه ببقيَّة اجليش ،وملا نشب القتال بني الفريقني خرج
َّ
فاختل نظامهم ،واْنزموا ،إىل ِّأم دنني،
الروم،
الكمني الَّذي يف اجلبل األَحر ،و َّ
انقض على ُّ
َّ
وتفرق جيشهم،
فقابلهم الكمني الذي بقرهبا ،فأصبحوا بني جيوش املسلمني الثلثة ،واْنزموا َّ

وجلأ بعضهم إِّىل حصن اببليون احلصني[( ،])2351وهكذا كسب املسلمون هذه املعركة،
شر أعدائهم بفضله تعاىل ،وذلك بتوفيق قائدهم احملنَّك إِّىل هذه اخلطَّة احملكمة؛
ووقاهم هللا َّ
الَّيت شتِّت هبا َّقوات األعداء(.)2
 - 4معركة حصن اببليون:
تقدَّم عمر وجيشه إِّىل حصن اببليون ،وحاصروه حصارا حمكما ،ودام احلصار سبعة
أشهر ،وأرسل املقوقس خلل ذلك رسله إِّىل عمرو بن العاص للمصاحلة ،فاستجاب عمرو
بن العاص على الشُّروطِّ :
اإلسلم ،أو اجلزية ،أو احلرب ،فاختار املقوقس اجلزية ،وكتب
املقوقس إِّىل هرقل يستأذنه يف ذلك ،فلم يقبل منه ،بل حنق عليه ،ولمه لوما شديدا،
العوام :إِِّّين
واستدعاه إِّىل القسطنطينية ،مثَّ نفاه ،وملَّا أبطأ فتح حصن اببليون؛ قال ُّ
الزبري بن َّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

اإلسالميَّة د.عبد العزيز َّ
الفتوحات ِّ
الشناوي ،ص (.)91
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أهب نفسي هلل ،وأرجو أن يفتح هللا بذلك على املسلمني(.)1
تسوروا احلصن يف اللَّيل ،واشتبكوا مع
وراح عمرو بن العاص حياصر حصن اببليون ،مثَّ َّ
اجلنود يف ٍ
قتال ٍ
العوام ،فوضع سلَّما من نحية
تسور احلصن ُّ
الزبري بن َّ
عنيف ،وكان َّأول من َّ
سوق احلمام ،مثَّ صعد ،وأمر املسلمني إِّذا مسعوا تكبريه ،أن يقتحموا احلصن ،فما شعروا إِّل

الزبري بن العو ام على رأس احلصن ِّ
فكرب تكبرياة ،فأجابه املسلمون من
السيفَّ ،
و ُّ
يكرب ومعه َّ

يشك أهل احلصنَّ :
أن املسلمني قد اقتحموا مجيع ا احلصن ،فهربوا ،فعمد
خارج احلصن ،ومل َّ

اري رسول هللا أبصحابه إِّىل ابب حصن اببليون ،ففتحوه ،واقتحم املسلمون احلصن،
حو ُّ
الروم ما يلزمهم من
وفتحوه عنواة ،ولكن عمرو بن العاص أمضى ُّ
الصلح على أن خيرج جند ُّ

القوت لبضعة َّأَيٍمَّ ،أما حصن اببليون وما فيه من َّ
الذخائر ،والت احلرب ،فتبقى غنيمةا

للمسلمني ،مثَّ خرب أبو عبد هللا أبراج احلصن ،وأسواره(.)2
اثنيا :فتح ا ِإلسكندريَّة:
ليستجم اجلنود ،ويصله ِّ
اإلذن
رابط عمرو بن العاص ورجاله عدَّة أشهر يف حصن اببليون
َّ

ابلسري لفتح ِّ
فلما َّ
حتقق ذلك؛ ترك عمرو يف احلصن
اإلسكندريَّةَّ ،
من أمري املؤمنني عمر َّ
مسلَّحةا قويَّةا من املسلمني ،وفصل جبنوده من اببليون يف مايو سنة  641م ،املوافق مجادى
الخرة سنة  21هـ ،وخرج معه مجاعة من رؤساء القبط الَّذين اطمأنُّوا إِّىل َّ
أن مصلحتهم

القوة ِّ
اإلسلميَّة َّ
املظفرة ،وقد أصلحوا َلم الطُّرق ،وأقاموا َلم اجلسور،
ابتت يف مساندة َّ
()3
السري على
واألسواق ،وصار َلم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال ُّ
الروم  ،وقد اثر عمرو َّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

الدولة ِّ
َّ
اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،حمدي شاهين ،ص (.)224

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ
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ِّ
الصحراء جمالا واسعا حلركة خيله
الض َّفة اليسرى للنِّيل حيث حمافظة البحرية؛ لتتيح له َّ
الرتع الكثرية لو سار يف دلتا النِّيل ،ومل يلق عمرو
وجنوده ،وكي يتجنَّب ما كان سيعرتضه من ُّ

إِّل قتالا يسريا عند مرفوط ،أو (الطرانة) كما ِّ
يسميها ِّ
املؤرخون العرب( ،)1مثَّ عرب النَّهر إِّىل
()2
ِّ
فتخوف
الض َّفة الشَّرقيَّة حيث تقع مدينة نقيوس احلصينة  ،وكانت ذات حص ٍن مني ٍعَّ ،
يتحصنوا من املسلمني يف
الروم بدل أن
َّ
عمرو أن يرتكها على جانبه ،ويسري عنها ،و َّ
لكن ُّ
حصنهم ركبوا سفنهم ليحاربوا املسلمني فيها ،ومينعوهم من القرتاب من مدينتهم ،فرماهم
املسلمون ابلنِّبال ،و ِّ
السهام ،وطاردوهم يف املياه ،فولَّوا األدابر يف سفنهم حنو ِّ
اإلسكندريَّة،
أمضوا عدَّة َّأَيٍم
وسرعان ما استسلم من بقي يف احلصن ،ودخله املسلمون ظافرين ،و َ

يستربئون ما حوله من أعدائهم(.)3

الروم ِّ
وأرسل عمرو قائده شريك بن مسي َّ
الفارين ،فالتقى هبم ،وليس معه إِّل قوة
ليتعقب ُّ

الروم ،وأحاطوا به ،فاعتصم هبم يف ْن ٍر من األرض عرف فيما بعد بكوم
معدودة ،فطمع فيه ُّ

الرومَّ :
أن املدد يف الطَّريق إِّىل املسلمني
شريك ،فأرسل إِّىل عم ٍرو يطلب األمداد ،وما إِّن علم ُّ
حَّت لذوا ابلفرار( ،)4وعند سلطيس على ستَّة أميال جنويب دمنهور كان اللِّقاء التَّال بني
َّ
الروم ،وجرى قتال شديد اْنزموا فيه ،وولَّوا األدابر( ،)5وُمَّا يؤسف لهَّ :
أن هذه
عم ٍرو ،و ُّ
ٍ
بقواهتم احملدودة َّ
الروم
ضد َّقوات تفوقهم عدَّة
املعارك الَّيت خاضها املسلمون َّ
أضعاف من ُّ
مؤرخي املسلمني سوى أبسط ٍر ٍ
تمر بعضها عدَّة َّأَيم مل تظفر من ِّ
عددا َّ
قليلة،
وعد اة ،والَّيت اس َّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ،ص (.)225
المصدر َّ

()3
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()4
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ٍ
الصفحات للحديث عن القادسيَّة ،أو
أو
كلمات معدودةٍ ،يف حني أفرد بعضهم عشرات َّ
الريموك ،أو ْناوند(.)1
ومن هذه املعارك الكربى الَّيت ل تشفي فيها مصادرن العربيَّة غليلا معركة كريون وهي
اخر تلك ِّ
َتتد بني اببليون ،و ِّ
السلسلة من احلصون الَّيت ُّ
حتصن هبا تيودرو
اإلسكندريَّة ،وقد َّ
استمر بضعة عشر يوما ،ورغم ذلك فلم يظفر من ابن
الرومي ودار قتال شديد َّ
قائد اجليش ُّ
عبد احلكم سوى هبذه الكلمات :مثَّ التقوا بكريون ،فاقتتلوا هبا بضعة عشر يوم ا ،وكان عبد
يومئذ وردان موىل عمرو ،وصلَّى (عمرو) ٍ
املقدمة ،وحامل اللِّواء ٍ
هللا بن عمرو على ِّ
يومئذ
حَّت بلغوا
صلة اخلوف ،مثَّ فتح هللا للمسلمني ،وقتل منهم املسلمون مقتلةا عظيمةا ،واتَّبعوهم َّ
ِّ
اإلسكندريَّة.

قصةا عن بطولة عبد هللا بن عمرو ،ووردان موىل أبيه( .)2وقد كانت
ويف أثناء ذلك أورد َّ

اإلسكندريَّة عند فتح املسلمني َلا عاصمةَ البلد ،واثنية حواضر ِّ
ِّ
اإلمرباطوريَّة البيزنظيَّة بعد
القسطنطينيَّة ،و َّأول مدينة ِّاريَّة يف العامل ،وكان البيزنطيُّون يدركون خطورة استيلء املسلمني
حَّت قال هرقل :لئن ظهر العرب على ِّ
اإلسكندريَّة؛ ِّفإ َّن ذلك
هم ذلكَّ ،
عليها ،وحيملون َّ

الروم ،وهلكهم(.)3
انقطاع ملك ُّ
ِّهز ليخرج إِّىل ِّ
فلما
الرواة :أنَّه َّ
اإلسكندريَّة بنفسه ليباشر قتال املسلمني هباَّ ،
وقد زعم ُّ
فرغ من جهازه ،صرعه هللا فأماته ،وكفى هللا املسلمني مؤنته( ،)4واضطربت أمور ا َّلدولة
()1

السابق نفسه ،ص (.)226
المصدر َّ

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3
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البيزنطيَّة بعد موت هرقل؛ إِّذ َّ
توىل احلكم ابناه قسطنطني ،وهرقل الثَّاين (هرقليانوس)
وشاركتهما ِّ
لكن قسطنطني سرعان ما وافته منيَّته بعد مئة
اإلمرباطورة مارتينة ُّأم هرقليانوسَّ ،

ٍ
يوم من وفاة أبيهُ ،مَّا جعل أصابع ِّ
الهتام تتَّجه إِّىل ِّ
اإلمرباطورة الَّيت كانت ترغب يف أن ينفرد
حَّت
استمرت الفنت ضاربةا يف البلد عدَّة أشه ٍرَّ ،
ولدها ابحلكم ،فاشتعلت الثَّورة ضدَّها ،و َّ
توىل كونستانس بن قسطنطني احلكم شريكا ِّ
َّ
لعمه هرقليانوس(.)1

وكانت ِّ
اإلسكندريَّة فضلا عن متانة أسوارها ،وضخامة ،ووفرة َحاهتا َتتاز مبوقعها

ِّ
للروم ،وكانت حبرية
السيطرة آنذاك ُّ
الدفاعي املميَّز  -فكان البحر حيميها من مشاَلا؛ حيث َّ
مستطاع ،وكانت إِّحدى تفريعات
مريوط حتميها من جنوهبا ،وكان اجتيازها عسريا ،بل غري
ٍ
ِّ
يبق إِّل طريق واحد من
النيل قدميا ،وامسها ترعة الثُّعبان تدور حوَلا من الغرب ،وبذلك مل َ
الشَّرق يصل إِّليها؛ وهو الطَّريق الواصل بينها وبني كريون(.)2
وطال احلصار عدَّة أشه ٍر ُمَّا أاثر خماوف عمرو من ملل جنوده ،أو شعورهم ابلعجز أمام
ِّ
الصعيد ،غري َّ
أن طول حصار
فقرر أن َّ
يبث كتائبه ِّوس خلل بلد الدَّلتا ،وقرى َّ
عدوهمَّ ،

ِّ
اإلسكندريَّة أاثر حفيظة اخلليفة عمر ،وأاثر يف نفسه اَلواجس والظُّنون حول استعداد جنوده
أن ذلك ما كان إِّل ملا أحدثوا( ،)3وشرح ذلك يف ٍ
للتَّضحية ،واملبادأة ،ورأىَّ :
رسالة إِّىل عمرو
بن العاص يقول فيهاَّ « :أما بعد ،فقد عجبت ِّإلبطائكم عن فتح مصر ،إِّنَّكم تقاتلوْنم منذ

عدوكم ،وإِّ َّن هللا تبارك وتعاىل ل
سنتني ،وما ذلك إِّل ملا أحدثتم ،وأحببتم من الدُّنيا ما َّ
أحب ُّ
الزبري ،وصحبه)،
وجهت إِّليك أربعة نفر( ،يعينَّ :
ينصر قوم ا إِّل بصدق نيَّاهتم ،وقد كنت َّ

()1

السابق نفسه ،ص (.)225
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ،ص (.)227
المصدر َّ

()3

الدولة ِّ
َّ
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الرجل منهم مقام ألف ٍ
وأعلمتكَّ :
غري
غريهم ما َّ
رجل على ما كنت أعرف ،إِّل أن يكون َّ
أن َّ
عدوهمِّ ،
غريهمِّ ،فإذا أاتك كتايب هذا؛ فاخطب النَّاس ،وحضَّهم على قتال ِّ
الصرب،
ورغبهم يف َّ

ِّ
ِّ
ومر النَّاس مجيع ا أن يكون َلم صدمة كصدمة
والنيَّة ،وقدم أولئك األربعة يف صدور النَّاسُ ،
رجل و ٍ
ٍ
الرَحة ،ووقت
احد ،وليكن ذلك عند َّ
الزوال يوم اجلمعةِّ ،فإ َّْنا ساعة تنزل فيها َّ
ِّ
ليعج النَّاس إِّىل هللا ،ويسألوه النَّصر على ِّ
عدوهم.
اإلجابة ،و َّ

فلما أتى عمرو الكتاب ،مجع النَّاس ،وقرأه عليهم ،مثَّ دعا أولئك النَّفر ،فقدَّمهم أمام
َّ
يتطهروا ،ويصلُّوا ركعتني ،مثَّ يرغبوا إِّىل هللا ،ويسألوه النَّصر ،ففعلوا،
النَّاس .وأمر النَّاس أن َّ
ففتح هللا عليهم( .)1ويروىَّ :
أن عمرو بن العاص استشار مسلمة بن خملد األنصاري ،فقال:
علي يف قتال هؤلء .فقال مسلمة :أرى أن تنظر إِّىل ٍ
رجل له معرفة وِّارب من
أشر َّ
أصحاب النَّب(ﷺ) فتعقد له على النَّاس ،فيكون هو الَّذي يباشر القتال ،ويكفيه ،فقال
فلما دن منه؛ أراد النُّزول عن
عمرو :ومن ذلك؟ قال :عبادة بن َّ
الصامت .فدعاه عمرو إِّليهَّ ،
جواده؛ فقال له عمرو :عزمت عليك إِّن نزلت ! نولين سنان رحمك ،فناوله إِّ ََّيه ،فنزع
الروم ،ففتح هللا على يديه ا ِّإلسكندريَّة يف يومهم
عمامته عن رأسه ،وعقد له ،ووله قتال ُّ

ذاك(.)2
وقد جاء يف رو ٍ
اية :إِِّّين َّ
فكرت يف هذا األمر ِّفإذا هو ل يصلح اخره إِّل َمن أصلح َّأوله -

الصامت ،فعقد له ،ففتح هللا على يديه( .)3ويروي ابن عبد
يريد األنصار  -فدعا عبادة بن َّ

أن حصار ِّ
ِّ
احلكمَّ :
احملرم سنة عشرين
استمر تسعة أشه ٍر ،و َّأْنا فتحت يف
مستهل َّ
اإلسكندريَّة َّ

()1
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للهجرة( ،)1وهي ما يوافق  21ديسمرب سنة  640م ،بينما انتهى بتلر يف دراسته عن فتح
مصر إىل َّ
أن حصار املدينة قد بدأ يف أواخر يونيو  640م .و َّأْنا استسلمت يف  8نوفمرب
احلجة سنة  21هـ ،وقد ِّ
يرجح هذا القول ما ورد يف
سنة  641م وهو ما يوافق  7ذي َّ
رسالة عمر الفاروق إِّىل عمرو ابن العاص :إِّنَّكم تقاتلوْنم منذ سنتني ،فما بني وصول عمرو

إِّىل العريش يف ديسمرب سنة  639م وتسليم ِّ
اإلسكندريَّة يف نوفمرب  641م ما يعادل سنتني
هلليتني.
واستبقى عمرو أهل ِّ
ذمة كأهل
اإلسكندريَّة ،فلم يقتل ،ومل يسب ،وجعلهم أهل َّ
اببليون ...مثَّ ترك يف ِّ
َّ
اطمأن إِّليها ،ونشر بقيَّة كتائبه؛
اإلسكندريَّة حاميةا من َّقواته بعد أن
الروم ،وجيوهبم يف مصر ،فاستكمل فتح ساحل البحر ِّ
املتوسط ،ومدنه
لتفتح بقيَّة حصون ُّ
الكربى ،مثل :رشيد ،ودمياط ،وغريها :وكذلك بسط سيطرته على ِّ
كل دلتا مصر،
وصعيدها(.)2
اثلث ا :فتح برقة ،وطرابلس:
استقر له فتح مصر ِّ
للروم
ليؤمن فتوحه من نحية الغرب؛ إِّذ كانت ُّ
وسار عمرو بعد أن َّ
تتحصن هناك ،ورَّمبا لو واتتها الفرصة؛ ساقها ِّ
اإلغراء إِّىل مهامجة
َّقوات يف برقة ،وطرابلس
َّ
املسلمني مبصرَّ ،
فاِّه يف َّقواته إِّىل برقة سنة  22هـ وكان الطَّريق بينها وبني ِّ
اإلسكندريَّة
فلما وصلها صاحله أهلها على
يلق كيدا يف طريقه إِّليهاَّ ،
آنذاك مرتعا ابخلضرة ،والعمران ،فلم َ

أداء اجلزية.
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

السابق نفسه ،ص (.)231
المصدر َّ
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وكان أهل برقة بعد فتحها يبعثون خبراجهم إِّىل وال مصر من غري أن أيتيهم ٌّ
حاث ،أو
مستحث ،فكانوا أخصب ٍ
قوم ابملغرب ،ومل يدخلها فتنة ،مثَّ سار عمرو إِّثر ذلك إِّىل طرابلس
ٌّ
رومي كبري ،فأغلقت أبواهبا ،وصربت على احلصار الَّذي
ذات احلصون املنيعة ،وهبا جيش ٌّ
استمر شهرا ل يقدر املسلمون منها على ٍ
شيء ،وكان البحر من ورائها لصقا ببيوت املدينة،
َّ

ومل يكن بني املدينة والبحر سور ،فاستبانت مجاعة من َّقوات املسلمني األمر ،فتسلَّلت إِّىل
للروم مفزع إِّل سفنهم؛ إِّذ هامجهم عمرو يف َّقواته
املدينة من جهة البحر ،و َّ
كربوا؛ فلم يكن ُّ

أيضا ،فلم يفلت منهم إِّل ما َّ
خفت هبم مراكبهم ،وغنم املسلمون ما ابملدينة ،وبث عمرو
َّقواته فيما حوَلا ،وأراد عمرو أن يستكمل فتوحه يف الغرب ،ويسري إِّىل تونس ،وأراضي

إِّفريقية ليفتحها ،فكتب بذلك إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،غري َّ
أن اخلليفة كان خيشى على جيوش
املسلمني من النسياح يف ٍ
السريع من
جبهة جديدةٍ ،ومل
َّ
يطمئن بعد إِّىل ما فتحت يف زحفها َّ
القوات ِّ
اإلسلميَّة ابلتَّوقُّف عند طرابلس ،وبذلك امتدَّت دولة
الشَّام إِّىل طرابلس ،فأمر َّ
ِّ
اإلسلم يف عصر عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه لتشمل مساحةا شاسعةا من األرض حيدُّها

من الشَّرق ْنر جيحون و ِّ
السند ،ومن الغرب بلد إِّفريقية وصحراؤها ،ومن الشَّمال جبال
الصغرى ،وأراضي أرمينية ،ومن اجلنوب احمليط اَلادي وبلد النُّوبة يف دولة عامليَّ ٍة واحدةٍ
اسيا ُّ

متعددة األجناس ،و ِّ
ِّ
الدَينت ،والنِّحل ،والعادات ،عاش أهلها يف عدل ِّ
اإلسلم ،ورَحته،
الدين الَّذي احتفظ َلم ِّ
ذلك ِّ
حبقهم يف احلياة الكرمية ،وإِّن اختلفوا معه يف عقائدهم؛ ومع
أهله يف عاداهتم ،وأعرافهم(.)1
***
()1

مجاهد ،ص (.)91
وفاتح
كبير،
الصامت
عبادة بن َّ
ى
ٌ
ٌ
صحابي ٌ
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أهم ُّ
الدروس ،والعرب ،والفوائد يف فتح مصر
املبحث الثَّالث ُّ
الصامت األنصاري إِىل املقوقس:
َّأولا :سفارة عبادة بن َّ
حاصر عمرو بن العاص حصن اببليون ،فأرسل املقوقس إِّىل عم ٍرو ِّ
الرسالة التَّالية :إِّنَّكم
قد وجلتم يف بلدن ،وأحلحتم على قتالنا ،وطال مقامكم يف أرضنا ،وإََِّّّنا أنتم عصبة يسرية،
الروم ،وجهزوا إِّليكم ،ومعهم من العدَّة ،و ِّ
السلح ،وقد أحاط بكم هذا النِّيل،
وقد أظلَّتكم ُّ

وإََِّّّنا أنتم أسارى يف أيدينا ،فأرسلوا إِّلينا رجالا منكم نسمع من كلمهم ،فلعلَّه أن أييت األمر
وحنب ،وينقطع عنَّا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم
فيما بيننا وبينكم على ما حتبُّونُّ ،
الروم فل ينفعنا الكلم ،ول يقدر عليه .ولعلَّكم أن تندموا إِّن كان األمر خمالفا
مجوع ُّ
ملطلبكم ،ورجائكم ،فابعثوا إِّلينا رجالا من أصحابكم ،نعاملهم على ما نرضى حنن وهم به

من ٍ
حَّت
فلما أتت عمرو بن العاص رسل املقوقس حبسهم عنده يومني ،وليلتنيَّ ،
شيءَّ .
الرسل ،وحيبسوْنم ،ويستحلُّون
خاف عليهم املقوقس ،فقال ألصحابه :أترون َّأْنم يقتلون ُّ
فرد عليهم عمرو مع رسلهم:
ذلك يف دينهم ! وإََِّّّنا أراد عمرو بذلك أن يروا حال املسلمنيَّ .

ٍ
خصال ثلث :إِّ َّما إِّن دخلتم يف اإلسلم؛ فكنتم إِّخواننا،
إِّنَّه ليس بيين وبينك إِّل إِّحدى
وكان لكم ما لنا ،وإِّن أبيتم؛ أعطيتم اجلزية عن ٍ
يد وأنتم صاغرون ،وإِّ َّما إن جاهدنكم
حَّت حيكم هللا بيننا ،وهو خري احلاكمني(.)1
ابلصرب ،والقتالَّ ،
َّ
أحب
َّ
فلما جاءت رسل املقوقس إِّليه؛ قال :كيف رأيتموهم ؟ قالوا :رأينا قوما املوت ُّ
أحب إليهم من ِّ
الرفعة ،ليس ألحدهم يف الدُّنيا رغبة ،ول ْنمة،
إِّليهم من احلياة ،والتَّواضع ُّ
الرتاب ،وأكلهم على ركبهم ،وأمريهم كو ٍ
احد منهم ،ما يعرف رفيعهم من
وإََِّّّنا جلوسهم على ُّ
()1

تقدمت :وهي ِّ
وهي َّالتي َّ
اإلسالم ،أو الجزية ،أو القتال.

749

الصلة مل يتخلَّف عنها منهم أحد،
السيِّد فيهم من العبد ،وإِّذا حضرت َّ
وضيعهم ،ول َّ
يغسلون أطرافهم ابملاء ،ويتخشَّعون يف صلهتم .فقال عند ذلك املقوقس :والَّذي حيلف به !
لو َّ
أن هؤلء استقبلوا اجلبال؛ ألزالوها ،ول يقوى على قتال هؤلء أحد ،ولئن مل نغتنم
صلحهم اليوم ،وهم حمصورون هبذا النِّيل ،مل جييبون بعد اليوم؛ إِّذا أمكنتهم األرض ،وقووا
فرد إِّليهم املقوقس رسله ،وقال :ابعثوا إِّلينا رسلا منكم نعاملهم،
على اخلروج من موضعهمَّ .

ونتداعى حنن وهم إِّىل ما عسى أن يكون فيه صلح لنا ،ولكم .فبعث عمرو بن العاص

الصامت ،وكان طوله عشرة أشبار ،وأمره عمرو أن يكون
عشرة نف ٍر ،وأحدهم عبادة بن َّ
متكلِّم القوم ،وأل جييبهم إِّىل ٍ
شيء دعوه إِّل إِّحدى هذه الثَّلث اخلصال()1؛ ِّفإ َّن أمري
ٍ
خصلة من هذه الثَّلث اخلصال.
ل ،وأمرين أل أقبل شيئا سوى
املؤمنني قد تقدَّم يف ذلك إِّ َّ

السفن إِّىل املقوقس ،ودخلوا عليه ،تقدَّم عبادة،
وكان عبادة بن َّ
الصامت أسودَّ ،
فلما ركبوا ُّ
عين هذا األَسودِّ ،
فهابه املقوقس لسواده ،فقال :حنُّوا ِّ
وقدموا غريه يكلِّمين .فقالوا :إِّ َّن هذا
األسود أفضلنا رأَيا ،وعلما ،وهو سيِّدن ،وخرين ،واملقدَّم علينا ،وإِّ َّن نرجع مجيعا إِّىل قوله،
ورأيه ،وقد أمره األمري دوننا مبا أمره به ،وأمرن أل َنالف رأيه ،وقوله .فقال املقوقس للوفد:
وكيف رضيتم أن يكون هذا األسود أفضلكم ،وإََِّّّنا ينبغي أن يكون دونكم ؟ قالوا :كل ،إِّنَّه
وإن كان أسود كما ترىِّ ،فإنَّه من أفضلنا موضعا ،وأفضلنا سابقةا ،وعقلا ،ورأَيا ،وليس ينكر
السواد فينا.
َّ
فقال املقوقس لعبادة :تقدَّم َي أسود ! وكلِّمين ٍ
برفقِّ ،فإِّين أهاب سوادك ،وإِّن َّ
علي
اشتد َّ
مسعت مقالتك ،وإِّ َّن فيمن خلَّفت من
كلمك؛ ازددت هيبةا .فتقدَّم إِّليه عبادة ،فقال :قد
ُ

أشد سوادا ِّ
أصحايب ألف ٍ
رجل أسود ،كلُّهم مثلي ،و ُّ
مين ،وأفزع منظرا ،ولو رأيتهم؛ لكنت
()1

النجوم َّ
ُّ
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أهيب َلم ِّ
مين ،وأن قد ولَّيت ،وأدبر شبايب ،وإِِّّين مع ذلك حبمد هللا ما أهاب مئة ٍ
رجل من
ِّ
عدوي لو استقبلوين مجيعا ،وكذلك أصحايب ،وذلك إََِّّّنا رغبتنا ،وبغيتنا اجلهاد يف سبيل هللا
عدون ُمَّن حارب هللا لرغبة الدُّنيا ،ول طلب ا للستكثار
تعاىل ،واتِّباع رضوان هللا ،وليس غزون َّ

منها؛ إِّل َّ
أحل ذلك لنا ،وجعل ما غنمنا من ذلك حللا ،وما يبال
أن هللا َّ
وجل قد َّ
عز َّ
أحدن أكان له قنطار من ٍ
ذهب ،أم كان ل ميلك إِّل درمهاَّ ،
ألن غاية أحدن من الدُّنيا أكلة

أيكلهاُّ ،
يسد هبا جوعته ،ومشلة يلتحفهاِّ ،فإن كان أحدن ل ميلك إِّل ذلك؛ كفاه ،وإِّن كان
له قنطار من ذهب؛ أنفقه يف طاعة هللا تعاىل ،واقتصر على هذا الَّذي بيده؛ َّ
ألن نعيم الدُّنيا
ليس بنعي ٍم ،ورخاءها ليس ٍ
الرخاء يف الخرة ،وبذلك أمرن ربُّنا ،وأمرن به
برخاء ،إََِّّّنا النَّعيم ،و َّ

نبيُّنا ،وعهد إِّلينا أل تكون مهَّةُ أحدن من الدُّنيا إِّل فيما ميسك جوعته ،ويسرت عورته ،وتكون
مهَّته وشغله يف رضا ربِّه وجهاد ِّ
عدوه.

الرجل ُّ
قط ،لقد
َّ
فلما مسع املقوقس ذلك منه ،قال ملن حوله :هل مسعتم مثل كلم هذا َّ

هبت منظره؛ وإِّ َّن قوله ألهيب عندي من منظره ،إِّ َّن هذا وأصحابه أخرجهم هللا خلراب
أظن ملكهم إِّل سيغلب على األرض كلِّها .مثَّ أقبل املقوقس على عبادة ،فقال:
األرض ،وما ُّ

الرجل ! قد مسعت مقالتك ،وما ذكرت عنك وعن أصحابك ،ولعمري ما بلغتم إِّل مبا
أيُّها َّ

توجه إِّلينا
ذكرت ،ول ظهرمت على من ظهرمت عليه إِّل حلبِّهم الدُّنيا ،ورغبتهم فيها ،وقد َّ
الروم ُمَّا ل حيصى عدده ،قوم معروفون ابلنَّجدة و ِّ
الشدَّة ُمَّن ل يبال أحدهم
لقتالكم من مجع ُّ
َمن لقي ،ول َمن قاتل ،وإِّ َّن لنعلم أنَّكم لن تقووا عليهم ،ولن تطيقوهم لضعفكم ،وقلَّتكم،
وقد أقمتم بني أظهرن أشهرا ،وأنتم يف ٍ
ضيق ،وشدَّةٍ يف معاشكم ،وحالكم ،وحنن ُّ
نرق عليكم
لضعفكم ،وقلَّتكم ،وقلَّة ما أبيديكم ،وحنن تطيب أنفسنا أن نصاحلكم على أن نفرض ِّ
لكل

ٍ
رجل منكم دينارين دينارين ،وألمريكم مئة دينا ٍر ،وخلليفتكم ألف دينار ،فتقبضوْنا وتنصرفون
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إِّىل بلدكم قبل أن يغشاكم ما ل َّقوة لكم به.
الصامت  -رضي هللا عنه َ :-ي هذا ! ل َّ
تغرن نفسك ،ول أصحابك،
فقال عبادة بن َّ

َّأما ما ِّ
الروم ،وعددهم ،وكثرهتم ،و َّأن ل نقوى عليهم ،فلعمري ما هذا الَّذي
ختوفنا به من مجع ُّ

ِّ
عما حنن فيه ،إِّن كان ما قلتم َّ
حقا؛ فذلك وهللا أرغب ما
ختوفنا به ! ول ابلَّذي يكسرن َّ
أشد حلرصنا عليهم؛ َّ
يكون يف قتاَلم ،و ُّ
ألن ذلك أعذر لنا عند ربِّنا إِّذا قدمنا عليه ،وإِّن قُتلنا

عن اخرن كان أمكن لنا يف رضوانه ،وجنَّته ،وما من ٍ
أحب إِّلينا من
أقر ألعيننا ،ول ُّ
شيء ُّ
ٍ
حينئذ على إِّحدى احلسنيني؛ إِّ َّما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدُّنيا؛ إِّن
ذلك ،وإِّ َّن منكم
ألحب اخلصلتني إِّلينا بعد الجتهاد منَّا،
ظفرن بكم ،أو غنيمة الخرة؛ إِّن ظفرمت بنا ،وإِّ َّْنا
ُّ
اَّللُ َم َع
اَّللِّ َو َّ
وإِّ َّن هللا تعاىل قال لنا يف كتابهَ ﴿ :كم ِّمن فِّئَ ٍة قَلِّيلَ ٍة َغلَبَت فِّئَةا َكثِّ َريةا ِّإبِّذ ِّن َّ
الصابِّ ِّرين﴾ [البقرة.]249 :
َّ َ

وما منَّا رجل إِّل وهو يدعو ربَّه صباحا ومساءا أن يرزقه الشَّهادة ،وأل يُ َّرد إِّىل بلده ،ول
كل و ٍ
إِّىل أهله ،وولده ،وليس ٍ
احد منَّا ربَّه أهله وولده،
ألحد منَّا ٌّ
هم فيما خلفه ،وقد استودع ُّ
وإََِّّّنا مهُّنا ما أمامنا .و َّأما قولك :إِّ َّن يف ٍ
ضيق ،وشدَّةٍ من معاشنا ،وحالنا ،فنحن يف أوسع

السعة ،لو كانت الدُّنيا كلُّها لنا؛ ما أردن ألنفسنا منها أكثر ُمَّا حنن فيه ،فانظر الَّذي تريد،
َّ

فبيِّنه لنا ،فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم ،ول جنيبكم إِّليها إِّل خصلةا من ثلث،
فاخرت أيُّها شئت ،ول تطمع نفسك يف الباطل ،بذلك أمرين األمري ،وبه أمره أمري املؤمنني؛
اإلسلم الَّذي هو ِّ
وهو عهد رسول هللا(ﷺ) من قبل إِّلينا :إِّ َّما إِّن أجبتم إِّىل ِّ
الدين الَّذي ل
يقبل هللا غريه ،وهو دين أنبيائه ،ورسله ،وملئكته ،أمرن هللا أن نقاتل من خالفه ،ورغب عنه
حَّت يدخل فيهِّ ،فإن فعل كان له ما لنا ،وعليه ما علينا ،وكان أخان يف دين هللاِّ ،فإن قبلت
َّ
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نستحل
ذلك أنت وأصحابك؛ فقد سعدمت يف الدُّنيا ،والخرة ،ورجعنا عن قتالكم ،ومل
َّ
فأدوا إِّلينا اجلزية عن ٍ
يد وأنتم صاغرون،
َّعرض لكم .وإِّن أبيتم إِّل اجلزيةُّ ،
أذاكم ،ول الت ُّ

نعاملكم على ٍ
كل ٍ
شيء نرضى به حنن وأنتم يف ِّ
عام أبدا ما بقينا ،وبقيتم ،ونقاتل عنكم من
نوأكم ،وحنمي كل ٍ
شيء من أرضكم ،ودمائكم ،وأموالكم ،ونقوم بذلك عنكم؛ إِّذا كنتم يف
َّ
حَّت
ابلسيف َّ
َّ
ذمتنا ،وكان لكم به عهد هللا علينا ،وإِّن أبيتم؛ فليس بيننا وبينكم إِّل احملاكمة َّ
َّنوت عن اخرن ،أو نصيب ما نريد منكم ،هذا ديننا الَّذي ندين هلل تعاىل به ،ول جيوز لنا
فيما بيننا وبينكم غريه ،فانظروا ألنفسكم !
فقال املقوقس :هذا ُمَّا ل يكون أبدا ،ما تريدون إِّل أن تتَّخذون عبيدا ما كانت الدُّنيا !
ٍ
خصلة غري هذه
فقال له عبادة :هو ذاك ،فاخرت ما شئت .فقال املقوقس :أفل ِّيبون إِّىل
السماءِّ ،
اخلصال الثَّلثة ؟ فرفع عبادة يديه ،وقال :لِّ ،
ورب هذه األرضِّ ،
ورب ِّ
كل
ورب َّ
ٍ
شيء ،ما لكم عندن خصلة غريها ،فاختاروا ألنفسكم ! فالتفت املقوقس عند ذلك إِّىل
أصحابه ،وقال :قد فرغ القول ُمَّا ترون ؟ فقالوا :أو يرضى أحد هبذا ُّ
الذ ِّل ؟ َّأما ما أرادوا من
دخولنا يف دينهم؛ فهذا ل يكون أبدا ،ول نرتك دين املسيح ابن مرمي ،وندخل يف دي ٍن ل
نعرفه ،و َّأما ما أرادوا من أن يسبون ،وجيعلون عبيدا أبدا؛ فاملوت أيسر من ذلك؛ لو رضوا منَّا
أن نُضعف َلم ما أعطيناهم مرارا؛ كان أهون علينا .فقال املقوقس لعبادة :قد أىب القوم ،فما

مرتكم هذه ما َتنَّيتم ،وتنصرفون ،فقام عبادة
ترى ؟ فارجع إِّىل صاحبكم على أن نعطيكم يف َّ
ٍ
خصلة واحدةٍ من
وأصحابه .فقال املقوقس ملن حوله عند ذلك :أطيعوين ،وأجيبوا القوم إِّىل

هذه الثَّلث ،فوهللا ما لكم هبم طاقة ! وإِّن مل ِّيبوا إِّليها طائعني لتجيبنَّهم إِّىل ما هو أعظم
ٍ
خصلة جنيبهم إِّليها ؟ قال :إِّذا أخربكمَّ ..أما دخولكم يف غري ديننا؛
أي
منها كارهني .فقالواُّ :
فل امركم به ،و َّأما قتاَلم؛ فأن أعلم أنَّكم لن تقدروا عليهم ،ولن تصربوا صربهم ،ول َّ
بد من
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الثَّالثة .قالوا :فنكون َلم عبيدا أبدا ؟ قال :نعم تكونون عبيدا مسلَّطني يف بلدكم امنني على
أنفسكم ،وأموالكم ،وذراريكم خري لكم من أن َتوتوا عن اخركم ،وتكونوا عبيدا ،وتباعوا،
َتزقوا يف البلد مستعبدين أبدا أنتم ،وأهلوكم ،وذراريكم .قالوا :فاملوت أهون علينا ،وأمروا
و َّ
الروم كثري(.)1
بقطع اجلسر من الفسطاط ،واجلزيرة ،وابلقصر من مجع القبط و ُّ
ومن احلوار الَّذي دار بني عبادة واملقوقس ،ظهرت نباهة عبادة ،وإِّدراكه ملرامي خصمه،
فلم يتأثَّر بتلك األساليب الَّيت استخدمها للتَّأثري يف نتائج احملاداثت تلك ،كما ظهر عبادة
خضم ذلك أن يدعو إِّىل ِّ
تصوراته ،وأهدافه ،ومل ينس يف ِّ
اإلسلم ،ويرغب فيه،
واضحا يف ُّ
ويظهر انفتاح املسلمني على غريهم من األمم ،واألدَين ُمَّا ترك أثرا طيِّبا يف نفس املقوقس
الصلح مع املسلمني(.)2
الَّذي اختار ُّ

اثنيا :من فنون القتال يف فتوح مصر:
مارس عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  -يف فتح مصر فنونا عدَّة يف القتال ،منها:
 - 1احلرب النَّفسيَّة:
ٍ
بوجوههن إِّىل داخله،
مقبلت
عندما أمر املقوقس النِّساء أن يقمن على سور اببليون
َّ
الرجال ِّ
وأقام ِّ
ابلسلح مقبلني بوجوههم إِّىل املسلمني لريهبوهم بذلك ،فأرسل إِّليه عمرو..:
إِّ َّن قد رأينا ما صنعت ،وما ابلكثرة غلبنا َمن علينا ،فقد لقينا ملككم ،فكان من أمره ما
حَّت
كان ،فقال املقوقس ألصحابه :صدق هؤلء القوم ،أخرجوا ملكنا من دار ُملكتهَّ ،
()1

األنصار في العصر الرَّاشدي ،ص (.)211

()2

الحرب َّ
النفسيَّةُّ ،
الدكتور أحمد نوفل ،ص (.)174
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أدخلوه القسطنطينية ،فنحن أوىل ِّ
ابإلذعان( ،)1فقد كان عمرو من القادة الَّذين يستخدمون
احلرب النَّفسيَّة ِّإلرهاب ِّ
عدوه وإِّحباط روح القتال لديه ،وكان يعتمد يف احلرب على هللا ،مثَّ
هدف و ٍ
السيف لتحقيق ٍ
احد هو حتقيق النَّصر احلاسم يف ْناية املعركة(.)2
على العقل ،و َّ
 - 2أسلوب املباغتة ابلكمائن:
مارس عمرو أسلوب املباغتة ابلكمائن يف وقعة عني مشس ،فقد َّ
أعد هذه الكمائن
إِّعدادا حمكماُ ،مَّا يسر له سبل النَّجاح الكامل ،فهو قد أرسلها ِّ
لختاذ مواقع معيَّنة من
َّ
كل منها يف ٍ
وعني ساعة انطلق ٍ
العدو
اللَّيل ،فأحسن اختيار تلك املواقعَّ ،
وقت يكون ُّ
منشغلا مبجاهبته ،فباغتته تلك الكمائن يف ميمنته ،وميسرته ،فأحسن بذلك اختيار التَّوقيت،
الصفر ونقاط ِّ
وساعة ِّ
الصدام مع العدو .وهكذا تعترب عملية عمرو (املباغتة ابلكمائن) يف
هذه الوقعة من أكثر عمليَّات املباغتة جناحا ،وإِّتقانا(.)3
 - 3أسلوب املباغتة يف أثناء احلصار:
الروم احملاصرون
وأتقن عمرو كذلك أسلوب املباغتة يف أثناء حصار اببليون .فبينما كان ُّ
يف هذا احلصن مطمئنِّني إِّىل َّ
أن املسلمني لن يستطيعوا النَّيل منهم ،بفضل مناعة حصوْنم،
وأسوارهم ،وما لديهم من ذخائر ،ومؤن ،ومعدَّات حربيَّة ،وبسبب ما وضعوه من عوائق من
احلسك الشَّائك على أبواب احلصن ،ويف اخلندق الَّذي َّ
جفت مياهه بعد هبوط مياه النِّيل

ٍ
ٍ
إِّذا هبم يفاجؤون يف ٍ
السور
العوام،
ليلة
مظلمة ُّ
ابلزبري بن َّ
وجمموعة من رجال املقاتلني يعتلون ُّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

الفن العسكرُّي ِّ
ُّ
سالمي ،ص (.)320
اإل
ُّ

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ
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ِّ
السيف فيهم ،ويهزم َمن يف احلصن من املدافعني ،فيطلبون
مكربين ،ويباغتوْنم ،فيُعملون َّ
الصلح ،واألمان ،ويدخل املسلمون احلصن فاحتني(.)1
ُّ
 - 4أسلوب النَّـ َفس الطَّويل يف احلصار:
اعتمد عمرو يف حصار « كريون » و « ِّ
اإلسكندريَّة » النَّفس الطَّويل؛ فهو عندما أيقن
الروم املتمركزين يف مواقع ٍ
وحمص ٍنة يف كريون؛ بدأ مبناوشتهم
منيعةَّ ،
صعوبة النتصار على ُّ

ٍ
هجوم على احلصن ،إِّل أنَّه فشل،
شن
فاستمر يف املناوشة اترك ا
حماولا َّملرةٍ واحدةٍ فقط َّ
َّ
للزمن ،و ِّ
اإلرهاق ،ونفاد َّ
الذخرية ،واملؤونة وصرب ِّ
الرجال أن يفعل فعله ،وهكذا كان ،وما أن
َّ
الروم عزم املسلمني على الستمرار يف هذا
استمر حصار كريون بضعة عشر يوما؛ َّ
حَّت أيقن ُّ
َّ
احلصار ،فلم جيدوا بُ َّدا من الستسلم ،وتسليم احلصن للمهامجني ،وحدث الشَّيء نفسه يف

حصار ِّ
مد اة أطول (ثلثة أشهر) وذلك َّ
اإلسكندريَّة ،إِّل َّ
استمر َّ
الروم
أن هذا األخري
ألن ُّ
َّ
اتم اَّ :
أن هذه هي الفرصة األخرية جليشهم؛ بل وَلم مجيع اِّ ،فإن سقطوا
كانوا يدركون إِّدراك ا َّ
يف ِّ
اإلسكندريَّة؛ سقطوا يف مصر ،ويف إِّفريقية أبسرها .وهذا ما حصل َتاما(.)2
اثلثا :بشارة الفتح إِىل أمري املؤمنني:
بعث عمرو بن العاص معاوية بن ُح َدي ٍج وافدا إِّىل عمر بن اخلطَّاب بشريا ابلفتح ،فقال

له معاوية :أل تكتب معي ؟ فقال له عمرو :وما أصنع ابلكتاب ،ألست رجلا عربيَّا تبلغ
()3
فلما قدم على (عمر) أخربه بفتح ِّ
ِّ
فخر عمر
الرسالة ،وما رأيت حضرت َّ ،
اإلسكندريَّة َّ

()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

فتوح مصر والمغرب ،ص (.)105 ،104

()3

النصرانيَّةِّ ،
الرؤية ِّ
الرؤية َّ
د.إبراهيم المتناوي ص (.)114
اإلسالميَّة و ُّ
فتوح مصر والمغرب ،ص ( ،)105فتح مصر بين ُّ
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ساجدا ،وقال :احلمد هلل ! ونرتك معاوية بن ح َدي ٍج ِّ
قصته يف إِّبلغ أمري املؤمنني
حيدثنا عن َّ
ُ

ببشارة الفتح:

ملا بعثين عمرو بن العاص إِّىل عمر بن اخلطَّاب ،وصلت املسجد فبينما أن قاعد فيه؛ إِّذ
َّ
السفر ،فأتتين،
خرجت جارية من منزل (عمر بن اخلطاب) ،فرأتين شاحبا على ثياب َّ
فقالت :من أنت ؟ قال :فقلت :أن معاوية بن ُح َديج ،رسول عمرو بن العاص ،فانصرفت

حَّت دنت ِّ
ِّ
عين ،مثَّ أقبلت ُّ
مين،
تشتد أمسع حفيف إِّزارها على ساقها ،أو على ساقيها َّ
فلما دخلت ِّفإذا بعمر بن اخلطَّاب
فقالت :قم ،فأجب أمري املؤمنني يدعوك ،فتتبَّعتُهاَّ ،
يتناول رداءه إبِّحدى يديهُّ ،
ويشد إِّزاره ابألخرى ،فقال :ما عندك ؟ فقلت :خريا َي أمري
اإلسكندريَّة ! فخرج معي إِّىل املسجد ،فقال ِّ
املؤمنني ! فتح هللا ِّ
للمؤذنِّ :أذن يف النَّاس

الصلة جامعة) ،فاجتمع النَّاس ،مثَّ قال ل :قم ،فأخرب أصحابك،
فقمت ،فأخربهتم ،مثَّ
( َّ
ُ
صلَّى ،ودخل منزله ،واستقبل القبلة ،فدعا بدعو ٍ
ات ،مثَّ جلس ،فقالَ :ي جارية ! هل من
يت ،فقال :كل ،فأكلت على ٍ
طعام ؟ فأتت خبب ٍز ،وز ٍ
ٍ
حيب
حياء .مثَّ قالُ :كله ِّفإ َّن املسافر ُّ
الطَّعام ،فلو كنت اكلا؛ ألكلت معك .فأصبت على ٍ
حياء ،مثَّ قال :ماذا قلت َي معاوية
لعل أمري املؤمنني قائل  -نوم القيلولة  -قال:
حني أتيت املسجد ؟ قال :قلت َّ
الرعية ،ولئن َّنت اللَّيل
بئس ما قلت ،أو بئس ما ظننت ! لئن َّنت النَّهار ألضيِّ َّ
عن َّ
عن نفسي ،فكيف ابلنَّوم مع هذين َي معاوية(!)1
ألضيِّ َّ
أن املسجد يف عصر ِّ
ومن هذا اخلرب نستنتجَّ :
أهم وسائل
اإلسلم َّ
األول كان ميثِّل َّ
ِّ
اإلعلم ،حيث جيتمع املسلمون فيه بنداء « الصلة جامعة » وهذا النِّداء يعينَّ :
أن هناك
()1

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي للحميدي (.)349 ،348/12 ،11
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سيتم إِّبلغه لعموم املسلمنيِّ ،فإذا اجتمعوا؛ ألقيت عليهم البيانت العسكريَّة،
أمرا َّ
مهما ُّ
واألمور ِّ
السياسيَّة ،والجتماعيَّة ،وغري ذلك ،كما نستفيد من هذا اخلرب وصفا حلياة عمر -
رضي هللا عنه  -وهو خليفة املسلمني ،حيث يقول ملعاوية بن ُح َديج :لئن َّنت النَّهار؛
عن نفسي ،فكيف ابلنَّوم مع هذين َي معاوية ! وهذا
الرعيَّة ،ولئن َّنت اللَّيل؛ ألضيِّ َّ
ألضيِّ َّ
عن َّ

ُّ
يدل على كمال اليقظة ِّ
حلق النَّفس ،وحقوق الخرين ،وإِّذا استطاع املسلم أن جيمع بني
مراعاة ذلك كلِّه؛ ِّفإنَّه يكون من املتَّقني احملسنني(.)1
رابعا :حرص الفاروق على الوفاء ابلعهود:
ذكر ابن األثريَّ :
أن املسلمني ملا أْنوا إِّىل بِّل ِّهيب ،وقد بلغت سباَيهم إِّىل اليمن؛ أرسل
َّ
ل منكم :فارس،
صاحبهم إِّىل عمرو بن العاص :إِّنَّين كنت أخرج اجلزية إِّىل من هو أبغض إِّ َّ
ترد ما سبيتم من أرضي؛ فعلت.
الرومِّ ،فإن أحببت اجلزية على أن َّ
و ُّ
فكتب عمرو إِّىل عمر يستأذنه يف ذلك ،ورفعوا احلرب إِّىل أن يرد كتاب عمر .فورد
ٍ
غنيمة تقسم ،مثَّ َّ
كأْنا مل تكن ،و َّأما
ل من
اجلواب من عمر :لعمري جزية قائمة ُّ
أحب إِّ َّ
السب؛ ِّفإن أعطاك ملكهم اجلزية على أن ِّ
ختريوا َمن يف أيديكم منهم بني ِّ
اإلسلم ودين
َّ
قومه ،فمن اختار ِّ
اإلسلم؛ فهو من املسلمني ،ومن اختار دين قومه؛ فضع عليه اجلزية ،و َّأما
تفرق يف البلدان ِّفإ َّن ل نقدر على ِّردهم .فعرض عمرو ذلك على صاحب ِّ
اإلسكندريَّة،
َمن َّ
وخريوهم واحدا واحدا ،فمن اختار
السب ،واجتمعت النَّصارىَّ ،
فأجاب إِّليه ،فجمعوا َّ
حَّت فرغوا(.)2
املسلمني؛ َّ
كربوا ،ومن اختار النَّصارى؛ َنروا ،وصار عليه جزيةَّ ،
()1

الكامل في التَّاريخ (.)177/2

()2

التَّاريخ ِّ
سالمي (.)351/11
اإل
ُّ
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إِّ َّن هذا يعترب شاهد ٍ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -من العزوف
صدق على ما كان عليه َّ

الصادقة يف هداية العاملني إِّىل ِّ
عن الدُّنيا ،و ِّ
اإلسلمِّ ،فإ َّن دخول
الرغبة َّ
اإلقبال على الخرة ،و َّ

األسرى يف ِّ
يتضمن فائدةا
اإلسلم ل يفيد املسلمني شيئ ا من الدُّنيا ،وبقاؤهم على دينهم َّ

دنيويَّةا َلم حيث يلزمون بدفع اجلزية للمسلمني ،ومع ذلك جند عمر  -رضي هللا عنه  -أيمر
بتخيري األسرى بني ِّ
الصحابة ومن
اإلسلم ،أو دفع اجلزية ،وحينما متَّ تطبيق ذلك؛ كان َّ
معهم ِّ
أشد من تكبري الفتح حينما خيتار أولئك النَّصارى دين ِّ
يكربون تكبريا َّ
اإلسلم،

حَّت َّ
كأن أولئك األسرى من ضمن
وجيزعون جزعا شديدا حينما خيتارون البقاء على دينهم َّ

مجاعة املسلمني ،وخرجوا عن دين ِّ
الصحابة
اإلسلم ،وُمَّا يلفت النَّظر يف هذا اخلرب حرص َّ
تفرق يف
على خلق الوفاء ،ويتَّضح ذلك من قول عمر  -رضي هللا عنه  -يف كتابه :و َّأما َمن َّ
البلدان ِّفإ َّن ل نقدر على ِّردهم.
وجاء يف رو ٍ
حنب أن نصاحله على أم ٍر ل نفي له به(.)1
اية ...:ول ُّ
حَّت ل
فعمر  -رضي هللا عنه  -ينظر إِّىل الوفاء ابلعهد قبل إِّبرام التِّفاق مع األعداءَّ ،

يكون املسلمون يف وض ٍع ل يستطيعون فيه الوفاء ،وهذا اخللق يعترب مرحلةا عاليةا من الوفاء -
وهو من أخلق النَّصر َّ -
ألن من يربم اتِّفاقيَّةا على أم ٍر ،مثَّ ل يستطيع الوفاء به يكون

معذورا ،ولكن حينما ِّ
حَّت ل جيد
يفكر بعمل الحتياطات الَّلزمة ملوضوع الوفاء ابلعهد َّ
نفسه بعد ذلك عاجزا عن الوفاء؛ فهذا ْناية التَّدبري ،وغاية النَّظر

()1

الثَّاقب[(.])2388

لسابق نفسه (.)351/12
المصدر ا َّ
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خامس ا :عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهم:
توجه عمرو جبيشه حنو ِّ
اإلسكندريَّة ،ويف طريقه إِّليها جرت بينه وبني أهل تلك البلد
َّ
حروب كان النَّصر فيها حليف املسلمني ،ومن املواقف الَّيت تذكر يف ذلكَّ :
أن عبد هللا بن
عمرو بن العاص أصيب جبر ٍ
احات كثريةٍ يف معركته مع أهل الكريون ،فجاءه رسول أبيه يسأله
عن جراحه ،فقال عبد هللا:
اش ـ ِّ
س اص ـ ِّ ِّـربي
َّف
ـ
ن
ـ
ـ
ل
ا
ـت
أَقُـ ــو ُل إِّذَا َم ــا َج َ
ُ

فَـ َع َّمـ ـ ـ ـ ـ ــا قليـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل ُحت َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدي أَو تُلَِّمـ ـ ـ ـ ـ ــي

الرسول إِّىل عمرو ،فأخربه مبا قال ،فقال عمرو :هو ابين َّ
حق ا( ،)1وهذا موقف من
فرجع َّ

الصرب والتَّح ُّمل يذكر لعبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -الَّذي
مواقف َّ
الصرب على الشَّدائد(.)2
اشتهر ابلعلم ،والعبادة ،فجمع إِّىل ذلك الشَّجاعة ،و َّ
سادسا :دار بنيت ألمري املؤمنني مبصر:
بعث عمرو بن العاص إِّىل الفاروق بقوله :إِّ َّن قد اختططنا لك دارا عند املسجد اجلامع.
أىن ٍ
لرجل ابحلجاز تكون له دار مبصر ! وأمره أن جيعلها سوقا للمسلمني(.)3
فكتب عمرَّ :
وهذا دليل على كمال ورع أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -وزهده يف مظاهر احلياة
الزائلِّ ،فإ َّن
الزعماء هم الَّذين يرتفَّعون عن أوحال الدُّنيا ،ومتاعها َّ
الدُّنيا ،وإِّذا كان الكبار ،و ُّ
َمن دوْنم من ابب أوىل أن يرتفَّعوا عن ذلك(.)4
()1

فتوح مصر ،ص (.)57

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)330/12

()3
()4

فتوح مصر ،ص (.)69
التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)356/12
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سابع ا :دعوى حرق املسلمني مكتبة ا ِإلسكندريَّة:
يقول ُّ
حممد عبد احلميد :مل نعثر على ٍ
نص ،أو إِّشارةٍ إِّىل َّ
أن عمرو
الرحيم َّ
الدكتور عبد َّ
بن العاص حرق مكتبة ِّ
نصا لبن القفطي ينقله ابن
وجل ما يف األمر أنَّنا قرأن َّ
اإلسكندريَّةُّ ،

العربي (ت  685هـ 1286/م) قائلا :اشتهر بني ِّ
اإلسلميِّني حيىي النَّحوي وكان
إِّسكندرانيَّا ،وعاش إِّىل أن فتح عمرو بن العاص مدينة ِّ
اإلسكندريَّة ،ودخل على عمرو ،وقد
عرف موضعه من العلوم ،فأكرمه ،ومسع من ألفاظه الفلسفيَّة الَّيت مل تكن للعرب هبا أنسة.

القصة قائلا :فقال له عمرو :وما
ونرى ابن القفطي (ت  646هـ 1267 /م) يكمل َّ

الَّذي تريده إِّليه ؟ قال :كتب احلكمة يف اخلزائن امللوكيَّة ..أربعة ومخسون ألفا ومئة وعشرون

كتاابا ..فاستكثر عمرو ما ذكره حيىي ،وقال :ل ميكنين أن امر أبم ٍر إِّل بعد استئذان أمري
املؤمنني ،وكتب إِّىل عمر ،وعرفه قول حيىي ،فورد كتاب عمر يقولَّ :أما الكتب الَّيت ذكرهتا
ِّ
غىن ،وإِّن كان فيها ما خيالف كتاب
فإن كان فيها ما يوافق كتاب هللا؛ ففي كتاب هللا عنها ا

هللا؛ فل حاجة إِّليها ،فتقدَّم إبِّعدامها ،فشرع عمرو بن العاص يف توزيعها على َحَّامات
اإلسكندريَّة ،وإِّحراقها يف مواقد ،وذكر ل عدَّة احلمامات ٍ
ِّ
يومئذ ،وأنسيتها ،فذكرواَّ :أْنا
استنفدت يف ستَّة أشه ٍر فامسع ما جرى ،واعجب(.)1

إِّل َّ
قصة احلرق هذه وردت قبل ابن القفطي ،وقبل ابن العربي فهذا عبد اللطيف
أن َّ
البغدادي (ت  649هـ 1231 /م) قال :وأنَّه دار العلم الَّذي بناه ِّ
اإلسكندر حيث بىن
اليت أحرقها عمرو بن العاص إبِّذن عمر بن اخلطَّاب -
مدينته ،وفيها كانت خزانة الكتب َّ

()1

عمرو بن العاص القائد و ِّ
السياسي ،ص (.)133
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رضي هللا عنهما  .)1(-وعند دراسة هذه ِ
الرواايت نرى :أنَّه ل َّ
بد من إِبداء املالحظات
التَّالية:
 - 1ل يوجد ترابط بني تلك ِّ
الرواَيت الثَّلث ،ول صلة يف النَّقل التَّارخيي تربط من
ألَّفوها فضلا عن َّأْنم عاشوا يف فرتةٍ زمنيَّ ٍة متقار ٍبة.
أي إِّ ٍ
سناد يرجع إِّليه يف هذه ِّ
الرواَيت ،وإََِّّّنا هي افرتاضات افرتضها أصحاهبا.
 - 2ل يوجد ُّ

َّ - 3أْنا وجدت يف فرتةٍ بعيدةٍ عن زمن فتح مصر ،وعمرو بن العاص ،وميكن القول
بكل ٍ
ِّ
ثقةَّ :
القصة خمتلقة اختلق ا واضح ا ،ميكن الطَّعن فيها من النَّواحي التَّالية:
أن هذه َّ
قصة حرق مكتبة ِّ
اإلسكندريَّة َمن َّأرخ لتاريخ مصر ،وفتحها ُمَّن عاش قبل
 مل يذكر َّصة بعدَّة ٍ
قرون.
من ذكروا هذه الق َّ
القصة عند الواقدي ،ول الطَّربي ،ومل يتَّفق عليها ابن األثري ،ول ذكرها
 -مل تذكر هذه َّ

ابن خلدون ،فضلا عن ابن عبد احلكم ،ومل يصفها َيقوت احلموي عند وصف ِّ
اإلسكندريَّة.

الصليبيَّة ،من جهة البغدادي ،ورَّمبا وضعها
القصة إِّىل فرتة احلروب َّ
 ميكن إِّرجاع هذه َّحتت ٍ
ضغط َّ ٍ
معني ،أو رَّمبا انتحلت عليه فيما بعد.
الروم الَّذين غادروا ِّ
اإلسكندريَّة
 إِّذا وجدت هذه املكتبة املزعومة ،فيمكن القول :إِّ َّن ُّكان إبِّمكاْنم إِّخراجها معهم ،أو رَّمبا فعلوا ذلك.
 لقد كان إبِّمكان عمرو إِّلقاؤها يف البحر يف فرتةٍ قصريةٍ بدلا من حرقها الَّذي استغرق()1

السابق نفسه ،ص (.)134
المصدر َّ
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ستَّة أشه ٍرُ ،مَّا ُّ
القصة ،وأتليفها ،وميكن القول بل ٍ
وجل :إِّ َّن
يدل على القصد يف تزييف هذه َّ
عمر بن اخلطَّاب ،وعمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -بريئان ُمَّا نسب إِّليهما يف هذه
القصة املصطنعة ،الَّيت كانت من ختيُّلت ٍ
أنس أحبُّوا التَّهويل ،فتخيَّلوا وجود ما مل يكن
َّ
موجودا(.)1
اثمنا :لقاء عمرو بن العاص والبااب بنيامني:
املؤرخ ابن عبد احلكم :كان ِّ
يقول ِّ
ابإلسكندريَّة أسقف للقبط يقال له أبو بنيامني ،وكان

الرومان
هارابا يف َّ
تعرض له األَقباط على أيدي ُّ
الصحراء بسبب الضطهاد املذهب الَّذي َّ
فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إِّىل مصر؛ كتب إِّىل القبط يعلمهم أنَّه ل تكون
املسيحيِّنيَّ ،

أن ملكهم قد انقطع ،وأيمرهم ِّ
للروم دولة ،و َّ
بتلقي عمرو ،فيقال :إِّ َّن القبط الَّذين كانوا
ُّ
ابل َفرما صاروا ٍ
يومئذ لعمرو أعوانا( .)2وقد جاء يف رواية ِّ
املؤرخ القبطي ساويرس بن املقنَّعَّ :
أن
سانوتيوس أحد رؤساء القبط ٍ
وقتئذ ،والَّذي كان َّ
يتوىل إِّدارة شؤون الكنيسة مدَّة اختفاء
الروم
البطريق بنيامني ،قد روى لعمرو موضوع األب اجملاهد بنيامني البطريق ،وأنَّه هارب من ُّ

عمال مصر كتاابا يقول فيه :املوضع الَّذي فيه
خوفا منهم ،فكتب عمرو بن العاص إِّىل َّ
السلمة من هللا ،فليحضر امنا مطمئنَّا،
بنيامني بطريق النَّصارى القبط له العهد ،واألمان ،و َّ
ويدبِّر حال بيعته ،وسياسة طائفته.
فلما مسع ِّ
القديس بنيامني هذا ،عاد إِّىل ِّ
اإلسكندريَّة بفرٍح عظي ٍم بعد غيبة ثلث عشرة
َّ

كل املدينة مبجيئه ،وملا علم عمرو بوصوله أمر إبِّحضاره
سنةَّ ،
فلما ظهر؛ فرح الشَّعب ،و ُّ
َّ
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

فتوح مصر ،وأخبارها ،ص (.)74 ،73
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بكر ٍ
فلما راه؛ أكرمه ،وقال ألصحابه :إِّ َّن يف مجيع الكور الَّيت ملكناها إِّىل
امة ،وإِّعزا ٍز ،وحمبَّ ٍةَّ ،
ٍ
الن ما رأيت رجلا يشبه هذا ،وكان األب بنيامني حسن املنظر َّ
بسكون،
جدا ،وجيِّد الكلم

ووقا ٍر ،مثَّ التفت عمرو إِّليه ،وقال له :مجيع بيعتك ،ورجالك اضبطهم ،ودبِّر أحواَلم،
وقرب
مكرما َّ
مبجلا .وعلَّق األستاذ الَّشرقاوي على هذا اللِّقاء ،فقالَّ :
وانصرف من عنده َّ
حَّت لقد أصبح من ِّ
أعز أصدقائه عليه ،و َّ
اطمأن العرب الفاحتون
عمرو إِّليه البطريق بنيامنيَّ ،
يف مصر ،وخطبهم أمريهم عمرو بن العاص يف َّأول ٍ
مجعة صلها جبامعه ابلفسطاط فقال..:
فكفوا أيديكمُّ ،
ذمةا وصهراُّ ،
وعفوا ،وغضوا
استوصوا مبن جاوركم من القبطِّ ،فإ َّن لكم فيهم َّ

أبصاركم(.)1

***

()1

الفاروق ،ص (.)247
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أهم ُّ
الدروس ،والعرب ،والفوائد يف فتوحات الفاروق:
الرابع ُّ
املبحث َّ
َّأولا :طبيعة الفتح ا ِإلسالمي:
املؤرخني من النَّصارى واملستشرقني تشويه الفتح ِّ
حاول بعض ِّ
الراشدي،
اإلسلمي يف العصر َّ
وزعمواَّ :
توسلوا
أن الفتوحات كانت حروابا دينيَّةا ،وقالوا :إِّ َّن املسلمني أصحاب عقيدةٍ ،ولكنَّهم َّ
َّعصب األعمى ،وأخضعوا النَّاس ملبادئهم ابلقهر ،و ِّ
اإلرغام ،وخاضوا إِّىل ذلك حبار الدَّم ،والقسوة،
ابلت ُّ
السيف ابليد األخرى(.)1
و َّأْنم كانوا حيملون القران إبِّحدى يديهم ،و َّ

وُمَّن رَّكز منهم على هذه الفكرة (سيديو) و(ميور) و(نيبور)؛ إِّذ ينقل (ميور) عن نيبور
ينفذ ِّ
يستمر يف خطَّته العدوانيَّة ،وأن ِّ
قوله :وكان من الضَّروري لدوام ِّ
السيف
اإلسلم أن
َّ
حبد َّ

ما يطالب به من دخول النَّاس يف ِّ
اإلسلم كافَّةا ،أو بسط سيطرته العامليَّة على األقل ،غري أنَّه

ل مناص ٍ
ألي من األدَين أن جينح أتباعه للحرب يف إِّحدى مراحل حياته ،وكذلك كان
أن املسلمني هدفوا إِّىل ِّ
احلال يف ِّ
الزعمَّ :
ابلقوة ،أو َّأْنم أكثر
لكن َّ
اإلسلم ،و َّ
بث الدَّعوة َّ
اتما(.)2
عدوانا من غريهم ،زعم جيب إِّنكاره إِّنكارا َّ
رد بعض املستشرقني على هذه التُّهم ،ووصفوا الفتح ِّ
اإلسلمي ابملثل العالية،
وقد َّ
واألخلق الكرمية ،فهذا فون كرمير يقول :وكان العرب املسلمون يف حروهبم مثال اخللق
()3
حرم عليهم
الرهبان ،والنِّساء ،واألطفال ،واملكفوفني ،كما َّ
الرسول قتل ُّ
فحرم عليهم َّ
الكرميَّ ،

ٍ
متناهية ،فلم
تدمري املزارع ،وقطع األشجار ،وقد اتَّبع املسلمون يف حروهبم هذه األوامر بدقٍَّة

()1

تاريخ العرب العام ،سيديو ،ص (.)133

()2

الرؤية ِّ
الرؤية َّ
النصرانية ،ص (.)126
اإلسالميَّة ،و ُّ
فتح مصر بين ُّ

()3

الرَّسول (ص) ال يحرم من تلقاء نفسه بل بالوحي ِّ
اإللهي.
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الروم يرموْنم ِّ
ابلسهام املسمومةِّ ،فإ َّْنم مل
ينتهكوا احلرمات ،ول أفسدوا ُّ
الزروع ،وبينما كان ُّ
يبادلوا أعداءهم جرما ٍ
جبرم ،وكان ْنب القرى ،وإِّشعال النَّار قد درجت عليها اجليوش
الرومانيَّة يف تقدُّمها وتراجعهاَّ ،أما املسلمون؛ فقد احتفظوا أبخلقهم املثلى ،فلم حياولوا من
ُّ
ُ
هذا شيئا(.)1
وقال روزنتال :وقد َّنت املدينة ِّ
اإلسلميَّة ابلت ُّ
َّوسع ل ابلت ُّ
َّعمق داعية إِّىل العقيدة ،مناقشةا
كل ذلك تقدَّم ِّ
لتلك احلركات الفكريَّة املوجودة .وفوق ِّ
اإلسلم فتهاوت احلواجز القدمية من
اللُّغة ،والعادات ،وتوفَّرت فرصة ندرة جلميع الشُّعوب واملدنيَّات لتبدأ حيا اة فكريَّةا جديدةا
احلرة(.)2
على أساس املساواة املطلقة ،وبروح املنافسة َّ
يكرهوا أحدا على اعتناق ِّ
اإلسلم؛ َّ
أبن املسلمني مل ِّ
إِّ َّن احلقيقة التَّارخييَّة تقول َّ
ألْنم قد
التزموا بقول هللا تعاىل﴿ :لَ إِّكراه ِّيف ِّ
الرش ُد ِّمن الغَ ِّي فَمن يك ُفر ِّابلطَّاغُ ِّ
الد ِّ
وت
ني ُّ
ين قَد تَـبَ َّ َ
ََ
َ َ
َ
ويـؤِّمن ِّاب ََّّللِّ فَـ َق ِّ
ك ِّابلعروةِّ الوثـ َقى لَ ان ِّفصام ََلا و َّ ِّ
علِّيم﴾ [سورة البقرة.]256 :
س
م
ت
اس
د
َ
َ
اَّللُ َمسيع َ
َ
َ
ُ
َ
َُ
َ
َ ُ
َ
و َّأما إِّقبال الشُّعوب على ِّ
اإلسلم؛ فكان بسبب ما ملسوه يف اإلسلم نفسه ،فهو النَّعمة

العظيمة ،وملا ملسوه يف املسلمني من التَّخلُّق أبخلق ِّ
اإلسلم ،واللتزام أبحكامه ،وأوامره،
ونواهيه ،وملا ملسوه يف القادة ،واجلند الَّذين كانوا يقومون ابلدَّعوة ابلتَّطبيق العملي ،فتميَّزت
مواقفهم أبنبل املواقف الَّيت عرفها التَّاريخ العاملي ،فقد كان اخللفاء ،والقادة يوصون جندهم
ابلستعانة ابهلل ،والتَّقوى ،وإِّيثار أمر الخرة على الدُّنيا ،و ِّ
اإلخلص يف اجلهاد ،وإِّرادة هللا يف
العمل ،والبتعاد عن ُّ
امللحة ِّإلنقاذ األمم ،واألفراد من
الرغبة األكيدة َّ
الذنوب ،فكانت فيهم َّ
()1

ِّ
اإلسالم ،وحركة التَّاريخ ،أنور الجندي ،ص (.)83

()2

علم التَّاريخ عند المسلمين ،ترجمة صالح أحمد العلي ،ص (.)46
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عبادة العباد إِّىل عبادة ِّ
رب العباد ،ونقلهم من ضيق الدُّنيا إِّىل سعة الخرة ،فكان قادة
املسلمني على رأس جندهم َّ
الصدمات األوىل يف معارك اجلهاد ،واستشهد عدد كبري
يتلقون َّ
منهم ،وقد كان القادة يسريون خلف جندهم يف وقت األمن ،والعودة يرفقون هبم ،وحيملون
األول ،طبَّقوا مبادأى احلرب ِّ
اإلسلميَّة
الكل ،ويعينون الضَّعيف ،وكان القادة دعا اة يف املقام َّ
َّ

احلقَّ :
أن املسلمني كانوا خيوضون جهادا يف سبيل هللا ،وليس حرابا كما كانت تفعل
َتاما ،و ُّ
الدُّول األخرى(.)1
اثنيا :الطَّريقة العمريَّة يف اختيار قادة اجليوش:
ٍ
شروط ،وضوابط
كانت للفاروق طريقة متميِّزة يف اختيار قادة الفتح ،فقد وضع عدَّة
لختيار قادة جنده ،وهي كاليت:
الشريعة:
 - 1أن يكون تقيَّا ،ورعا عاملا أبحكام َّ
وكان يقولِّ ،
ويردد :من استعمل فاجرا ،وهو يعلم :أنَّه فاجر؛ فهو مثله( ،)2وملا أرسل إِّىل
َّ
سعيد بن عامر ليستعمله على بعض الشَّام ،فأىب عليه ،فقال عمر :كل والَّذي نفسي بيده
ل ِّعلوْنا يف عنقي ،وِّلسون يف بيوتكم(!)3
 - 2أن يشتهر ابلت ِّ
الرت ِّوي:
َّأين و َّ
وىل عمر  -رضي هللا عنه  -أاب عبيد الثَّقفي قال له :إِّنَّه مل مينعين أن ِّ
ملا َّ
أؤمر سليط ا إِّل
َّسرع إِّىل احلرب ضياع إِّل عن ٍ
ألمرته !
بيان ،وهللا لول سرعته؛ َّ
سرعته إِّىل احلرب ،ويف الت ُّ
()1

الدكتور إبراهيم َّ
فتح مصرُّ ،
المتناوي ،ص (.)127

()2

موسوعة فقه عمر ،ص ( )100عن سيرة عمر البن الجوزي ،ص (.)67

()3

موسوعة فقه عمر ،ص ( )100عن مصنف عبد َّ
الرزاق (.)348/11
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ولكن احلرب ل يصلحها إِّل املكيث(.)1
 - 3أن يكون جريئا ،وشجاعا ،وراميا:
وملا أراد عمر أن ِّ
يول قائدا جليوش املسلمني لفتح ْناوند
َّ
أمري املؤمنني ! أنت أعلم أبهل العراق ،وجندك قد وفدوا عليك ،ورأيتهم ،وكلَّمتهم .فقال:
()2

واستشار النَّاس فقالواَ :ي

ليكونن َّأول األسنَّة( )3إِّذا لقيها غدا ! فقيل :من َي أمري املؤمنني؟
أما وهللا ألو َّ
َّ
لني أمرهم رجلا

! قال :النُّعمان بن ُم َق ِّرن املزينُّ ،فقالواُ :ه َو َلا(.)4
 - 4أن يكون ذا ٍ
ٍ
دهاءٍ ،
وحنكة:
وفطنة،

علي أل ألقيكم يف املهالك ،ول أحجزكم يف
قال عمر  -رضي هللا عنه  :-ولكم َّ
()5
الروم مبوقعة أجنادين لفتحها ،وكان قائد
ثغوركم  .وملَّا نزل عمرو بن العاص وجنده على ُّ
الروم ،وأبعدها غورا ،وأنكاها فعلا ،ووضع جندا عظيما إبِّيلياء،
الروم األرطبون ،وهو أدهى ُّ
ُّ
الروم
الرملة ،وكتب عمرو إِّىل عمر ابخلربَّ ،
فلما جاءه كتاب عمر؛ قال :رمينا أرطبون ُّ
و َّ
عما تنفرج( ! )6وملا أراد أن جيمع املعلومات عن األرطبون وجيشه،
أبرطبون العرب ،فانظروا َّ
َّ
الروم
َّ
وحَّت يضع خطَّته احلكيمة ملهامجته ،والنتصار عليه؛ دخل ابن العاص معسكر قائد ُّ
وكاد أن يُقتل إِّل َّ
الروم ،وملا وصل األمر إِّىل
أن هللا جنَّاه ،وخدع عمرو بن العاص أرطبون ُّ
َّ
()1
()2

ِّ
تاريخ َّ
المتأني.
الطبري ( .)266/4والمكيث :الهادىء
نهاوند :من بالد الفرس قرب همذان.

()3

األسنة :واحدة ِّ
َّ
السنان ،أيُّ :
سن الرُّمح.

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)109/5

()5
()6

موسوعة فقه عمر ،ص (.)109
تاريخ َّ
الطبري (.)431/4
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عمر بن اخلطَّاب .قال :غلبه عمرو ،هلل عمرو(!)1
 - 5أن يكون القائد لبقا ،حاذقا ،له رأي ،وبصر ابحلروب:
يقول صاحب املغين (ابن قدامة احلنبلي) يف كلمه عن أمري احلرب ..:ويكون ُمَّن له
ِّ
للعدو ،ويكون فيه أمانة ،ورفق ،ونصح
رأي ،وعقل ،وجندة ،وبصر ابحلرب ومكايدة
للمسلمني( .)2ولذلك اختار الفاروق سعد بن أيب وقَّاص لقيادة حرب العراق بعد أن استشار
النَّاس.
الرغبة يف العمل:
َّ - 6
كان من خطَّة عمر  -رضي هللا عنه  -أل ِّ
يول رجلا عملا ل رغبة له فيه ،ول قناعة إِّل

مرةا ،وحثَّهم على قتال الفرس
اضطر إِّىل ذلك ليكون العمل أكثر إِّتقانا ،فقد ندب النَّاس َّ
إِّذا َّ
ابلعراق ،فلم يقم أحد ،مثَّ ندهبم اليوم الثَّاين فلم يقم أحد ،مث ندهبم اليوم الثَّالث ،وهكذا
الرابع؛ كان َّأول من انتدب أبو عبيد بن مسعود الثَّقفي ،مثَّ
ثلثة َّأَيٍمَّ ،
فلما كان يف اليوم َّ
فأمر على اجلميع أاب عبيد  -وهو لذلك أهل  -ومل يكن صحابيَّا ،فقيل لعمر:
تتابع النَّاسَّ ،
()3
الصحابة ؟ فقال :إََِّّّنا ِّ
ِّسدت
هل َّأمرت عليهم رجلا من َّ
أؤمر عليهم من استجاب  .وقد َّ

هذه ِّ
الصفات يف ٍ
اجلراح ،وعمرو بن العاص -
كل من سعد بن أيب وقَّاص ،وأيب عبيدة بن َّ
رضي هللا عنهم  -وغريهم كثري.

()1

المصدر السابق نفسه (.)432/4

()2

المغني البن قدامة (.)352/8

()3

البداية و ِّ
النهاية (.)26/7
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اثلث ا :حقوق هللا ،والقادة ،واجلند من خالل رسائل الفاروق:
 حقوق هللا :كان الفاروق  -رضي هللا عنه  -يرشد قادته ،وجنوده من خلل رسائلهأمهيَّة التزامهم حبقوق هللا ،والَّيت من ِّ
ووصاَيه إِّىل ِّ
أمهها:
َّ ِّ
ِّ
 - 1مصابرة ِّ
اَّللَ﴾
صابُِّروا َوَرابِّطُوا َواتَّـ ُقوا َّ
ين َآمنُوا اصربُوا َو َ
العدو :قال تعاىلََ ﴿ :يأَيـُّ َها الذ َ
الصرب لسعد بن أيب
[آل عمران ،]200 :وكان ُمَّا قاله عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يف َّ
أن ِّ
وقَّاص حني بعث به إِّىل العراق :واعلمَّ :
الصرب ،فاصِّرب على
لكل عدَّةٍ عتادا ،فعتاد اخلري َّ

()1
اجلراح وهو
ما أصابك ،أو نبك؛ جيتمع لك خشية هللا  .كما كتب إِّىل أيب عبيدة بن َّ
ابلشَّام قائلا :لقد أثىن هللا على ٍ
قوم بصربهم .فقالَ ﴿ :وَكأَيٍن ِّمن نَِّ ٍب قَاتَ َل َم َعهُ ِّربِّيُّو َن َكثِّري فَ َما
ِّ
فأما ثواب الدُّنيا؛ فالغنيمة ،والفتح،
َص َاهبُم ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
اَّللِّ﴾ [آل عمرانَّ .]148 - 146 :
َوَهنُوا ل َما أ َ

و َّأما ثواب الخرة؛ فاملغفرة واجلنَّة ،واقرأ كتايب هذا على النَّاس ،ومرهم فليقاتلوا يف سبيل هللا،

وليصربوا؛ كيما يؤتيهم ثواب الدُّنيا ،وحسن ثواب الخرة(.)2
 - 2أن يقصدوا بقتاَلم نصرة دين هللا :فقد استوعب الفاروق  -رضي هللا عنه  -قول
رسول هللا(ﷺ) « :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا؛ فهو يف سبيل هللا »(،)3فنجد حياته،
وتوصياته ،ورسائله يهيمن عليها هذا املعىن العظيم.
 - 3أداء األمانة :قال تعاىل﴿ :وما َكا َن لِّنَِّ ٍب أَن يـغُ َّل ومن يـغلُل أي ِّ
ت ِّمبَا َغ َّل يَـوَم ال ِّقيَ َام ِّة
َ ََ َ َ
ََ

ُمثَّ تُـ َو ََّف ُك ُّل نَـف ٍ
س َما َك َسبَت َوُهم لَ يُظلَ ُمو َن﴾ [آل عمران .]161 :فمن وصاَي الفاروق  -رضي
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)306/4

()2

تاريخ فتوح َّ
الشام ،ص (.)183

()3

البخاري ،رقم (.)2655
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تفروا ،وإِّذا غنمتم؛ فل
هللا عنه  -للقادة والعسكر يف عدم الغلول قوله( :إِّذا لقيتم َّ
العدو؛ فل ُّ

تغلُّوا(.))1

 - 4عدم املماألة واحملاابة يف نصرة دين هللا :ومن مشهور قول عمر بن اخلطَّاب -
ملودةٍ ،أو قرابة ل يستعمله إِّل لذلك؛
املودة :من استعمل رجلا َّ
رضي هللا عنه  -يف احملاابة ،و َّ
فقد خان هللا ورسوله ،ومن استعمل فاجرا ،وهو يعلم :أنَّه فاجر؛ فهو مثله(.)2
وبني الفاروق يف رس-ائل-ه ،وتوجيهاته حقوق القائد ،والَّيت منها.
 حقوق القائدَّ :ٍ
َّقفي على رأس ٍ
جيش
 - 1التزام طاعته :فحني بعث الفاروق أبيب عبيد بن
مسعود الث ِّ
حنو العراق؛ أرسل برفقته سلمة بن أسلم اخلزرجي ،وسليط بن قيس األنصاري  -رضي هللا
عنهما  -وأمره أل يقطع أمرا دوْنما ،وأعلمهَّ :أْنما من أهل بد ٍر ،مثَّ إِّ َّن أاب ٍ
عبيد حارب
الفرس مبوقعة اجلسر ،وقد أشار عليه سليط أل يقطع اجلسر ،ول يعرب إِّليهم ،فلم يسمع له،

ُمَّا َّأدى إِّىل هزمية عسكر املسلمني ،فقال سليط يف بعض قوله :لول ِّأين أكره خلف
الطَّاعة؛ ل حنزت ابلنَّاس و ِّ
أخطأت ،وأشركين عمر
كنت قد
َ
لكين أمسع ،وأطيع ،وإِّن َ
معك(.)3
يفوضوا أمرهم إِّىل رأيه ،قال تعاىل﴿ :وإِّ َذا جاءهم أَمر ِّمن األَم ِّن أ َِّو اخلو ِّ
 - 2أن ِّ
ف
َ
َ َ َُ
َ
الرعيَّة األمر إِّىل ِّ
ول األمر سببا حلصول العلم،
أَ َذاعُوا بِِّّه﴾ [النِساء .]83 :جعل هللا تفويض َّ
الرأيِّ ،فإن ظهر َلم صواب خفي عليه؛ بيَّنوه له ،وأشاروا
وسداد َّ
()1

الخراج ألبي يوسف ،ص (.)85

()2

الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكرية في َّ
اإلسالميَّة (.)66/1

()3

مروج َّ
الذهب (.)316 ،315/2
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الصواب( ،)1وقد جعل عمر  -رضي
به عليه ،ولذلك ندب إِّىل املشاورة لريجع هبا إِّىل َّ

هللا عنه  -للعسكر أمريا واحداِّ ،
حَّت ل ختتلف
يفوضون أمرهم إِّىل رأيه ،ويكلونه إِّىل تدبريه َّ

()2
السنة الَّيت بعث فيها الفاروق جبيوش املسلمني إِّىل ْناوند،
آراؤهم ،فتختلف كلمتُهم  ،ففي َّ

املنورة من املهاجرين،
وأمرهم ابلت ُّ
َّجمع هنالك كان اجليش يتألَّف من جند أهل املدينة َّ
واألنصار ،وفيهم عبد هللا بن عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنهما  -وجند أهل البصرة
بقيادة أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه  -وجند أهل الكوفة بقيادة حذيفة بن اليمان -
ِّمعهم كتب إِّليهم الفاروق  -رضي هللا عنه  :-إِّذا التقيتم؛ فأمريكم
رضي هللا عنه  -وبعد ُّ
النُّعمان بن ُم َق ِّرن املزينُّ(.)3

 - 3املسارعة إِّىل امتثال أمره :ويف خلفة عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -كان َّأول

ٍ
عمل قام به هو ندب النَّاس إِّىل فارس ،حيث أخذ يدعوهم ملدَّة ثلثة َّأَيم ،ومل يستجب
ٍ
َّقفي ُمَّا َّأدى بعمر  -رضي هللا
الرابع كان َّأوَل
أحد ،ويف اليوم َّ
منتدب أبو عبيد بن مسعود الث ُّ
ابلرغم من وجود صحابة رسول هللا(ﷺ)؛ ألنَّه سارع إِّىل تلبية
عنه  -أن يولِّيه ذلك البعث َّ
وجه الفاروق عتبة بن غزوان إِّىل البصرة؛ قال نصحا إِّ ََّيه ،ومذكرا له
النِّداء( .)4وعندما َّ

بقوله :ات َِّّق هللا فيما ُولِّيت ،وإِّ ََّيك أن تنازعك نفسك إِّىل ك ٍرب يفسد عليك إِّخوتك ،وقد
صحبت رسول هللا(ﷺ) ،فعززت به بعد ِّ
ٍ
الذلَّة ،وقويت به بعد
ضعف َّ
حَّت صرت أمريا
َ
مسلطا ،وملكا مطاعا ،تقول ،فيسمع منك ،وأتمر ،أمرك ،فيا َلا من ٍ
نعمة إِّن مل ترفعك فوق
()1

السلطانيَّة ،ص (.)48
األحكام ُّ

()2

الدولة ِّ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة في َّ
وتطورها (.)100/1
اإلسالميَّة ،ونشأتها،
ُّ

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

المصدر السابق نفسه (.)113/1
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عمن دونك(.)1
قدرك ،وتبطرك َّ
 - 4عدم منازعته يف ٍ
شيء من قسمة الغنائم :وُمَّا قاله عمر بن اخلطَّاب حول قسمة
الغنائم :اللَّ ُه َّم إِِّّين أشهدك على أمراء األمصار ِّفإِّين إََِّّّنا بعثتهم ليعلِّموا النَّاس دينهم ،وسنَّة

ل( .)2فمن ذلك يف
نبيِّهم ،ويقسموا فيئهم ،ويعدلوا عليهم ،فمن أشكل عليه شيء ،رفعه إِّ َّ
فتح األبلة( )3عندما متَّ تقسيم الغنائم بني اجلند كان نصيب أحدهم قِّدرا من ٍ
فلما صار
حناس َّ
تبني :أنَّه من ذهب ،وعرف ذلك اجلند ،فشكوا إِّىل أمري اجلند( ،)4فأشكل ذلك عليه،
بيده َّ

أصر على ميينه أبنَّه
الرُّد بقولهَّ :
فكتب بدوره إِّىل عمر  -رضي هللا عنه  -خيربه بذلك ،فأاته َّ

مل يعلمَّ :أْنا ذهب إِّل بعد أن صارت إِّليهِّ ،فإن حلف؛ فادفعها إِّليه ،وإِّن أىب؛ فاقسمها بني

املسلمني .فحلف ،فدفعها إِّليه(.)5
البجليَّ :
أن له ربع ذلك
وعندما مجعت الغنائم يف معركة جلولء ذكر جرير بن عبد هللا
ُّ

كلِّه هو وقومه ،فكتب سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه  -بذلك إِّىل عمر بن اخلطَّاب،
فقال عمر :صدق جرير ،قد قلت لهِّ ،فإن شاء أن يكون قاتَل هو وقومه على ُجعل املؤلَّفة
قلوهبم؛ فأعطهم جعلهم ،وإِّن كانوا إََِّّّنا ما قاتلوا إِّل هلل ،ولدينه ،واحتسبوا ما عنده فهم من

فلما قدم الكتاب على سعد أخرب جريرا بذلك،
املسلمنيَ ،لم ما َلم ،وعليهم ما عليهمَّ ،
الربع بل حنن من املسلمني(.)6
وبر ،ل حاجة لنا إِّىل ُّ
فقال جرير :صدق أمري املؤمننيَّ ،
()1

المصدر السابق نفسه (.)114/1

()2

الخراج ألبي يوسف ،ص (.)50

()3
()4

األبلة :بلدةٌ على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج.

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)120/1

()5

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ،ص (.)128

()6

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)121/1
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 حقوق اجلند :وقد َّبني الفاروق يف رسائله ،ووصاَيه حقوق اجلند ،والَّيت منها: - 1استعراضهمُّ ،
وتفقد أحواَلم :فقد روى عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -يف
إِّدارته :أنَّه قال :إِِّّين ِّ
الصلة .فذاك َّ
ألن عمر كان مأمورا ابجلهاد ،وهو
ألجهز جيشي وأن يف َّ
أمري املؤمنني ،فهو أمري اجلهاد ،فصار بذلك من بعض الوجوه مبنزلة املصلِّي الَّذي يصلِّي
صلة اخلوف حال معاينة ِّ
العدو( ،)1وكان  -رضي هللا عنه  -عندما يعقد األلوية لقادته،
فمما كان يقول َلم :ائتزروا ،وارتدوا ،وانتعلوا،
وقبل سريهم للغزو يستعرضهم ،ويوصيهمَّ ،
واحتفوا ،وارموا األغراض وائلفوا الركب ،وانزوا على اخليل ،وعليكم ابملعدَّية  -أو قال :العربيَّة
وزي العجم ،ولن ختور قواكم ما نزومت ،ونزعتم على ظهور اخليل ،ونزعتم
 ودعوا التَّنعُّمَّ ،ابلقسي(.)2
ِّ
القوة،
وهذا يظهر لنا مدى حرص الفاروق  -رضي هللا عنه  -يف الستعداد ،وإِّظهار َّ

واحتذى قادته حذوه يف ِّ
ِّ
للعدو سواء يف املعارك
القوة
صف ،واستعراض العسكر ،وإِّبراز َّ
احلربيَّة ،أو أثناء الستعداد َلا ،فكان عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  -خيطب اجلند مبصر
يف صلة اجلمعة ،وحيثُّهم على إِّمسان دو ِّاهبم ،ويتوعَّدهم إِّن مل يفعلوا ذلك ِّ
حبط الفريضة عنهم
أعلمن ما أيت رجل قد أمسن جسمه ،وأهزل فرسه ،واعلمواِّ :أين
يوم الفرض ،فمن قوله :ول
َّ
معرض اخليل كاعرتاض ِّ
الرجال ،فمن أهزل فرسه من غري علَّ ٍة حططت من فريضته قدر
َ
ذلك( ،)3وعندما لقي معاوية عمر  -رضي هللا عنهما  -عند قدومه الشَّام وجد َّأهبة امللك،
وزيَّه من العدد والعدَّة ،فاستنكر عليه ذلك ،وقال له :أكسروية َي معاوية ؟ ! قال:
()1

الفتاوى (.)609/22

()2

نهاية األرب (.)168/6

()3

فتوح مصر البن عبد الحكم ،ص (.)141
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َي أمري املؤمنني ! َّإن يف ثغر ِّاه ِّ
العدو ،وبنا إِّىل مباهاهتم بزينة احلرب ،واجلهاد حاجة.
احلق ،و ِّ
ٍ
فسكت ،ومل ِّ
مبقصد من مقاصد ِّ
الدين(.)1
خيطئه ملا اجتمع عليه
َّ
ِّ - 2
السري :وقد كتب الفاروق إِّىل سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا
الرفق ابجلند يف َّ
عنهما  -قائلا :وترفَّق ابملسلمني يف مسريهم ،ول ِّ
ِّشمهم مسريا يتعبهم ،ول تقصر هبم عن

ٍ
السفر مل ينقص َّقوهتمِّ ،فإ َّْنم سائرون إِّىل ٍ
عدو مقي ٍم
منزل يرفق هبمَّ ،
حَّت يبلغوا َّ
عدوهم و َّ
حامي األنفس والكراع ،وأقم مبن معك يف ك ِّل ٍ
حَّت تكون َلم راحة حييون
مجعة يوم ا ،وليلةا َّ
الصلح(.)2
فيها أنفسهم ،ويرمون أسلحتهم ،وأمتعتهمِّ ،
ونح منازَلم عن قرى أهل ُّ
وحني بعث اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه ٍ -
مبدد إِّىل جند الشَّام َحل ضعيفهم،
حَّت
هم ابملسري؛ قال عمر :على رسلك َّ
َّ
وزودهم ،و َّأمر عليهم سعيد بن عامر ،وعندما َّ
أوصيك ،مثَّ سار عمر حنو اجليش راجلا وقال لهَ :ي سعيد ! ولَّيتك هذا اجليش ،ولست خبري

ٍ
رجل فيهم إِّل أن تتَّقي هللاِّ ،فإذا سرت؛ فارفق هبم ما استطعت ،ول تشتم أعراضهم ،ول

السهل،
حتتقر صغريهم ،ول تؤثر قويَّهم ،ول تتَّبع سواك ،ول تسلك هبم املغاور ،واقطع هبم َّ
جادة
ول ترقد هبم على َّ

()3

الطَّريق ،وهللا تعاىل خليفيت عليك وعلى من معك من

املسلمني(.)4
يتصفحهم عند مسريهم :فقد كان الفاروق َّ
 - 3أن َّ
يتصفح اجليوش عند مسريهم،
الرفيعة ،والقيم العظيمة ،فقد أمر سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه -
ويوصيهم ابألخلق َّ
()1

اإلدارة العسكريَّة ( )137/1نقالً عن ِّ
ِّ
المقدمة.

()2

نهاية األرب (.)169/6

()3
()4

الجادة :معظم َّ
الطريق ،والجمع جواد.

تاريخ فتوح َّ
الشام ،ص ( )186لألزدي.
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وبني لهَّ :
أن اخلطأ يف الغدر هلكة،
ابلوفاء مع األعداء حني طلبهم لألمان ،وأن ل يغدرواَّ ،
وقوة لألعداءَّ ،
وحذره أن يكون شينا على املسلمني ،وسببا لتوهينهم(.)1
ووهن لهَّ ،
َّعرض عند اللِّقاء ملن خالفه منهم؛ لئل حيصل افرتاق الكلمة ،والفشل:
 - 4عدم الت ُّ
ومن وصاَي عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -ألمرائه وقادته يف هذا الباب قوله :ل
جيلدن أمري ٍ
َّ
جيش ،ول سريٍَّة ،أحدا َّ
حَّت يطلع الدَّرب؛ لئل َحيمله الشَّيطان أن يلحق
احلد َّ
َّ
ابلكفار(.)2
وعندما بعث عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -ابلقائد سلمان بن ربيعة الباهلي على
رأس ٍ
جيش كان برفقته عمرو بن معدي كرب ،وطليحة بن خويلد األسدي وحدثت بني
عمرو بني معدي كرب ،وسلمان بن ربيعة أمور بلغت عمر  -رضي هللا عنه  -فكتب إِّليه
عمر قائلاَّ :أما بعد :فقد بلغين صنيعك بعمرو ،وإِّنَّك مل حتسن بذلك ،ومل ِّمل فيهِّ ،فإذا
كنت مبثل مكانك يف دار احلرب؛ فانظر َعمرا ،وطليحة ِّ
وقرهبما منك ،وامسع منهماِّ ،فإ َّن
َلما ابحلرب علما ،وِّربةا ،وإِّذا وصلت إِّىل دار ِّ
السلم؛ فأنزَلما منزلتهما الَّيت أنزل أنفسهما

هباِّ ،
وقرب أهل الفقه ،والقران(.)3

وكتب إِّىل عمرو بن معدي كربَّ :أما بعد :فقد بلغين إِّفحامك ألمريك ،وشتمك له،
تسميه الصمصامة ،وإِّ َّن ل سيفا ِّ
وإِّ َّن لك لسيفا ِّ
أمسيه املصمم ،وإِِّّين أحلف ابهلل لو قد
هم
وضعته على هامتك ل أرفعه َّ
حَّت أقدَّك به ! َّ
فلما جاء الكتاب لعم ٍرو قال :وهللا إِّن َّ

()1

ِّ
اإلدارة العسكرية (.)179/1

()2

للسيوطي ،ص (.)131
تاريخ الخلفاء ُّ

()3

األوائل للعسكري (.)45/2
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ليفعلن(!)1
َّ
السابقني فقه الفاروق فيما ينبغي أن يتحلَّى به القائد يف دار احلرب
يتجلَّى من النَّ َّ
صني َّ

وخاصةا وهم إبِّزاء ِّ
العدو ،و َّ
أن على القائد أن يستشري من له خربة
من الئتلف للقلوب،
َّ
السلم.
ابحلرب ،وهذا ل يعين انقطاع العلقة ،و َّ
املودة بينهما حني عودة العسكر إِّىل دار َّ
الرها( )2على يد عياض بن غنم قدم عليه مدد من الشَّام بقيادة بسر بن أيب
ويف فتح َّ

وجه به يزيد بن أيب سفيان أبم ٍر من عمر  -رضي هللا عنه  -وحدث بينهما
أرطأة العامريَّ ،

الرجوع إِّىل الشَّام،
خلف وهم يف دار احلرب ،وكان عياض مستغنيا عن املدد ،فطلب إِّليه ُّ
فكتب عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل عياض طالبا منه أن ِّ
يوضح له سبب إِّرجاعهم،
َّ
وخاصةا
وإلعلم ِّ
وهم ما قدموا إِّل ملساندتكِّ ،
العدوَّ :
أن األمداد متواترة إِّليك ،فتنكسر قلوهبم،
َّمرد وختتلف
ويسارعوا إِّىل طاعتك .فأجابه عياض قائلا :خشيت أن حيصل شيء من الت ُّ
السبب يف
قلوب العساكر وملا كنت غنيَّا من مدده؛ اعتذرت إِّليه ،وأمرته ابلعودة .هذا هو َّ

()3
خاصةا وهم إبِّزاء ِّ
حَّت ل
العدو َّ
صوبه عمر  -رضي هللا عنه  -ودعا له َّ
إِّعادته  .عندها َّ

تتفرق الكلمة ،ويتناحروا فيما بينهم ،وحيصل الفشل(.)4
َّ
غرةٍ يظفر هبا العد ُّو يف مقامهم ،ومسريهم:
 - 5حراستهم من َّ
اهتم الفاروق أبمر احلراسة ،ولذلك أمر قادته ابحلرص ،واحلذر من بيات ِّ
العدو ،وأخذهم
َّ
غرة ،وطلب منهم إِّقامة احلرس يف حلِّهم ،وترحاَلم ،فمن ذلك قوله لسعد بن أيب
على َّ
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

الرَّها :مدينة بالجزيرة بين الموصل و َّ
الشام.

()3

فتوح َّ
الشام ،ابن أعمم (.)255 - 253/1

()4

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)188/1
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وقَّ ٍ
اص :أذك حراسك على عسكركَّ ،
وتيقظ ،من البيات جهدك ،ول تؤتى أبس ٍري ليس له
وعدوك( ،)1وكان  -رضي هللا عنه  -يوصي
عدو هللاَّ ،
عقد إِّل ضربت عنقه لرتهب بذلك َّ
قادته ِّ
حَّت يكونوا على عل ٍم ودر ٍ
ابختاذ العيونِّ ،
وبث الطَّلئع عند بلوغ أرض ِّ
اية حباَلم
العدو َّ

اص قوله :وإِّذا وطئت أرض ِّ
فمما كتبه إِّىل سعد بن أيب وقَّ ٍ
العدو فأذك العيون
وبنواَيهمَّ ،
بينك وبينهم ،ول خيفى عليك أمرهم ،وليكن عندك من العرب ،أو من أهل األرض من تثق

وتطمئن إِّىل نصحه وصدقهِّ ،فإ َّن الكذوب ل ينفعك خربه؛ وإِّن صدقك يف بعضه،
به،
ُّ
دنوك من أرض ِّ
والغاش عني عليك ليس عينا لك ،وليكن منك عند ِّ
العدو أن تكثر الطَّلئع،
السراَي أمدادهم ،ومرافقهم ،وتتَّبع الطَّلئع عوراهتم ،و ِّ
انتق
َّ
السراَي بينك وبينهم ،فتقطع َّ
وتبث َّ

عدوا كان َّأول
الرأي ،والبأس من أصحابكَّ ،
وختري َلم سوابق اخليل ،فإِّن لقوا َّ
للطَّلئع أهل َّ
القوة من رأيك(.)2
ما تلقاهم َّ
ويتَّضح لنا من هذه الوصيَّة القيِّمةَّ :
أن اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -مل تقتصر عنايته

ِّ
الرقابة ِّ
ابختاذ العيون على األعداء ،بل َّاختذها أيضا يف اجليوش ِّ
اإلداريَّة على
اإلسلميَّة يف َّ
ليتعرف أحواَلم ،وسريهتم ،ومعاملتهم ،وسري أعماَلم
الولة ،و َّ
العمال ،والقادة ،واجلند َّ
كل ٍ
العسكريَّة ،فقد كانت له عيون يف ِّ
عما يدور فيه(.)3
جيش ،ومعسك ٍر ترفع إِّليه تقريرا َّ
وعندما شكا عمري بن سعد األنصاري إِّىل اخلليفة عمر حني قدم عليه ،وكان على ٍ
طائفة
الروم مدينة يقال َلا :عرب سوس(،)4
من أهل الشَّام قائلاَ :ي أمري املؤمنني ! إِّ َّن بيننا وبني ُّ
()1

نهاية األرب (.)170/6

()2

السابق نفسه (.)169/6
المصدر َّ

()3

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)396/1

()4

مدينة بالمَّغر من ناحية الحدث.
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وإِّ َّْنم ل خيفون على ِّ
عدون من عوراتنا شيئا ،ول يظهروننا على عوراهتم .فقال له عمرِّ :فإذا
قدمت؛ ِّ
كل بع ٍري بعريين ،ومكان ِّ
كل شاةٍ شاتني ،ومكان ِّ
فخريهم بني أن تعطيهم مكان ِّ
كل

ٍ
شيء شيئنيِّ ،فإن رضوا بذلك؛ فأعطهمِّ ،
وخرهباِّ ،فإن أبوا؛ فأنِّب إِّليهم ،و ِّأجلهم سنةا ،مثَّ
خرهبا( .)1مثَّ ملا قدم عليهم عمري بن ٍ
ِّ
فأجلهم سنةا ،مثَّ
سعد؛ عرض عليهم ذلك ،فأبَـوا َّ
َّ
خرهبا(.)2
َّ
 - 6اختيار موضع نزوَلم حملاربة ِّ
العدو :فقد كان الفاروق يوصي سعد بن أيب وقَّاص
يتعرف على طبيعة أرض املعركة كلِّها مداخلها ،وخمارجها ،ووفرة املاء
أبن ل يقاتل حَّت َّ

والكأل هبا ،وما جيري جمرى ذلك( ،)3كما كتب إِّليه قبل القادسيَّة أبن يكون أدىن حج ٍر من

عدوهم ،فمَّت كانت اَلزمية؛ استطاع الت ُّ
أرضهم؛ َّ
ألْنم أعرف مبسالكها من ِّ
َّمكن من
العدو اللَّحاق هبم جلبنه من اتِّباعهم،
النسحاب ابجلند ،فينجوا من القتل ،فل يستطيع ُّ
وعدم معرفته بطرقها(ِّ ،)4
وابإلضافة إِّىل ذلك فقد َّ
وىل الفاروق سعد بن أيب وقَّاص ،وسلمان

الفارسي ،وحذيفة بن اليمان رَيدة اجليش يف اختيار موقع ،وموضع نزوله ،وإِّقامته ،فقد قام
الفاروق بتوزيع ِّ
املهام ِّ
اإلداريَّة بني القادة( ،)5وكان الفاروق يشرتط يف إِّدارته العسكريَّة على
قادته عند اختيارهم ملوضع نزوَلم ،وإِّقامة معسكراهتم احلربيَّة أل يفصلهم عن ِّ
مقر القيادة

العسكريَّة العليا ماء ،وذلك ملا َلا من مركزيٍَّة يف التَّخطيط ،ولتسهيل ِّ
اإلمداد ،والتَّموين(،)6
()1

فتوح البلدان للبالذري (.)185/1

()2

فتوح البلدان للبالذري (ِّ ،)185/1
اإلدارة العسكريَّة (.)397/1

()3

نهاية األرب (ِّ ،)170/6
اإلدارة العسكريَّة (.)205/1

()4

ِّ
اإلدارة العسكرية (.)205/1

()5

المصدر السابق نفسه (.)206/1

()6

المصدر السابق نفسه.

779

اجلراح قائلا :ول تنزَلم منزلا قبل أن
كما كتب عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل أيب عبيدة بن َّ
تسرتيده َلم ،وتعلم كيف مأاته(.)1
ٍ
وعلوفة :كان عمر  -رضي هللا عنه  -يبعث
 - 7إِّعداد ما حيتاج إِّليه اجلند من ز ٍاد،
()3

()2
الربذة
جلند املسلمني ابلعراق من املدينة َّ
املنورة ابلتَّموين من الغنم ،واجلزور  ،وَحى النَّقيع و َّ
للنَّعم الَّيت حيمل عليها يف سبيل هللا ،كما َّاختذ يف ِّ
كل مص ٍر على قدره خيولا من فضول أموال

عدةا ملا يعرض ،فكان من ذلك ابلكوفة أربعة الف ٍ
املسلمني َّ
فرس ،وابلبصرة حنو منها ،ويف

ِّ
كل مص ٍر من األمصار على قدره( ،)4مثَّ حني قدم عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه -
الشَّام ملصاحلة أهل بيت املقدس؛ أنشأ إِّداراة لتموين اجليش عُرفت ابسم األهراء( ،)5وكان
عمرو بن عبسة َّأول موظَّ ٍ
ف عُِّني ِّإلدارة َتوين اجليش(.)6
 - 8حتريضهم على القتال :كتب الفاروق إِّىل أيب عبيدة ِّ
حيرضه على اجلهاد قائلا :بسم

األمة أيب عبيدة عامر
الرحيم ،من عبد هللا عمر بن اخلطَّاب أمري املؤمنني إِّىل أمني َّ
الرَحن َّ
هللا َّ
سرا وعلنيةا ،و ِّ
أحذركم من معصية هللا
اجلراح سلم عليكِّ ،فإِّين أَحد هللا َّ -
وجل َّ -
بن َّ
عزَّ ،

ِّ
ِّ
ِّ
آاب ُؤُكم
 َّعزَّ ،
وجل  -وأحذركم ،وأْناكم أن تكونوا ُمَّن قال هللا يف حقهم﴿ :قُل إن َكا َن َ
ِّ
ِّ
وها َوَِِّّ َارة َخت َشو َن َك َس َاد َها َوَم َساكِّ ُن
اج ُكم َو َعش َريتُ ُكم َوأَم َوال اق ََرتفـتُ ُم َ
َوأَبـنَا ُؤُكم َوإخ َوانُ ُكم َوأَزَو ُ
ب إِّلَي ُكم ِّمن َِّّ
ِِّّ ِّ ٍ
ِّ ِّ
اَّللُ ِّأبَم ِّرهِّ َو َّ
صوا َح ََّّت َأيِّيتَ َّ
اَّللُ لَ
َح َّ
تَـر َ
اَّلل َوَر ُسوله َوج َهاد ِّيف َسبِّيله فَََرتبَّ ُ
ضوَْنَا أ َ
َ

()1

اإلدارة العسكريَّة ( )207/1نقالً عن تاريخ َّ
ِّ
الطبري.

()2

فتوح البلدان للبالذري (.)314/2

()3

الرَّبذة :من قرى المدينة على ثالثة أيَّا ٍم قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز.

()4

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)217/1

()5

السلطان ،والجمع أهراء.
كبير
ضخم يجمع فيه طعام ُّ
اله ْر ُيٌ :
بيت ٌ
ُ
ٌ
ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)217/1

()6

780

ِّ ِّ
ِّ
ني﴾ [التَّوبة ،]24 :وصلَّى هللا على خامت النَّبيِّني وإِّمام املرسلني ،واحلمد هلل
يَـهدي ال َقوَم ال َفاسق َ

ِّ
رب العاملني(.)1

أن أمري املؤمنني ِّ
فلما وصل الكتاب إِّىل أيب عبيدة؛ قرأه على املسلمني ،فعلموا َّ
حيرضهم
َّ

يبق أحد من املسلمني إِّل بكى من كتاب عمر بن اخلطَّاب ،كما كتب إِّىل
على القتال ،ومل َ
سعد بن أيب وقَّاص ابلعراق ومن معه من األجناد ِّ
حيرضهم على القتال ،ومينِّيهم ،وأيمرهم

اللتزام ابلفضائلِّ ،
وحيذرهم من ارتكاب املعاصي( ،)2هذا وكان من ِّ
مهام أمراء األعشار يف
إِّدارة الفاروق  -رضي هللا عنه  -التَّحريض يف القتال(.)3

 - 9أن يذكِّرهم بثواب هللا ،وفضل الشَّهادة :ففي عصر الفاروق قام سعد بن أيب وقَّاص
يف القادسيَّة يذكِّر جنده بثواب هللا تعاىل ،وما َّ
أعد َلم يف الخرة من النَّعيم ،ورغَّبهم يف
اجلهاد ،وأعلمهم ما وعد هللا نبيَّه من النَّصر ،وإِّظهار ِّ
وبني َلم ما سوف يكون
الدينَّ ،
القراء أن يقرؤوا سورة اجلهاد (األنفال( ،))4كما قام
أبيديهم من النَّفل ،والغنائم ،والبلد ،وأمر َّ
اجلراح يف جند الشَّام خطيبا ،ومذكِّرا إِّ ََّيهم بثواب هللا تعاىل ،ونعيمه ،وخمربا
أبو عبيدة بن َّ

إِّ ََّيهمَّ :
أن اجلهاد خري َلم من الدُّنيا وما فيها( ،)5كما اشتُهر عن عمرو بن العاص قوله جلند
فلسطني :من قُتل كان شهيدا ،ومن عاش كان سعيدا ،وأمر اجلند أن يقرؤوا القران ،وحثَّهم
الصرب ،ورغَّبهم يف ثواب هللا ،وجنَّته(.)6
على َّ
()1

فتوح َّ
الشام للواقدي (.)117/1

()2

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)239/1

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

تاريخ َّ
الطبري (.)356/4

()5

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)243/1

()6

فتوح َّ
الشام (.)20 ،18/1
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 - 10أن يلزمهم مبا أوجبه هللا من حقوق :فقد كتب عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا
عنه -إِّىل سعد بن أيب وقَّاص ،ومن معه من األجناد يوصيه بقولهَّ :أما بعدِّ :فإِّين امرك ،ومن

كل ٍ
حالِّ ،فإ َّن تقوى هللا أفضل العدَّة على ِّ
معك من األجناد بتقوى هللا على ِّ
العدو ،وأقوى
املكيدة يف احلرب ،وامرك ومن معك أن تكونوا َّ
أشد احرتاسا من املعاصي من احرتاسكم من

عدوهم ،وإََِّّّنا ينصر املسلمون مبعصية ِّ
عدوكمِّ ،فإ َّن ذنوب اجليش أخوف عليهم من ِّ
ِّ
عدوهم
هلل(...)1
 - 11أن ينهاهم عن الشتغال بتجارةٍ وزر ٍ
اعة ،وحنومها :فقد أمر عمر بن اخلطَّاب -
رضي هللا عنه  -مناديه أن خيرج إِّىل أمراء األجناد يف أن يبلِّغوا العسكرَّ :
أن عطاءهم قائم،
()2
أن رزق عياَلم سائل ،وأن ينهوهم عن ِّ
و َّ
كل ذلك
الزراعة َّ
حَّت إِّنَّه عاقب من مل ميتثل ذلك ُّ ،

حرصا من الفاروق  -رضي هللا عنه  -بتفريغ اجلند للجهاد ،ونشر ِّ
اإلسلم ،ولئل يلتصقوا
ابألرض حني يزرعون ،فريكنون إِّىل ذلك ،ويصبح قلبهم منشغلا ،ولذلك استطاع عمر -
رضي هللا عنه  -أن يوجد جندا ِّ
متفرغا للقتال ،جاهزا لوقت احلاجة والطَّلب ،وضمن عدم
ٍ
حصادٍ ،
ٍ
انتشارهم جلين الثِّمار ،و ِّ
وتسويق(.)3
وحرث،
الزراعة ،وما يتبعها من
رابعا :اهتمامه حبدود َّ
الدولة:
الدولة ِّ
كان عمر  -رضي هللا عنه  -من خوفه على املسلمني وحدود َّ
اإلسلميَّة
الروم :وهللا لوددتَّ :
أن الدَّرب مجرة بيننا وبينهم
الروم يقول إِّذا ذكر ُّ
لتِّساعها ،وكرهه لقتال ُّ
()1

َّ
محمد رشيد رضا ،ص (.)119
الفاروق عمر بن
الخطابَّ ،

()2

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)256/1

()3

السابق نفسه (.)257/1
المصدر َّ
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الدولة ِّ
للروم ما وراءه( .)1وقال الشَّيء نفسه حول حدود َّ
اإلسلميَّة حنو ال ُفر ِّس:
لنا ما دونه ،و ُّ

سدا ل خيلصون إِّلينا ،ول َنلص إِّليهم ،حسبنا من ِّ
لوددت َّ
السواد ،وبني اجلبل َّ
الريف
أن بني َّ
السواد ،وإِِّّين أوثر سلمة املسلمني على األنفال( ،)2فأمر إبِّقامة قواعد عسكريَّة إِّسلميَّة َلا
َّ
عدَّة وظائفٍ ،
بعض منهاِّ ،
ومهام ،والَّيت سبق ،وأشرن إِّىل ٍ
ابإلضافة إِّىل كوْنا مراكز حربيَّة يف

مواقع اسرتاتيجيَّة ِّ
خارجي،
أي عدو ٍان
ٍ
متقدمة على احلدود بينها وبني البلد املفتوحة َّ
لرتد َّ
ِّمع للجند ،ولنشر ِّ
اإلسلم ،وكان يف طليعتها مدينتا البصرة والكوفة يف جماورة
وكمراكز ُّ
الدولة الفارسيَّة ،والفسطاط مبصر( ،)3وثغور أخرى بسواحلها ،وسواحل الشَّام ِّ
َّ
لرد هجمات
ٍ
أجناد فيما بعد ،فيقال :جند َحص ،وجند دمشق ،وجند
الروم من البحر ،وجنَّد أربعة
ُّ
حَّت عرفوا هبا ،وصارت َلم علمةا زائد اة
األردن ،وجند فلسطني ،حيث كانت لختصاصهمَّ ،
املهمات العسكريَّة ،ولرعاية
على النَّسب يتميَّزون هبا عند أمرائهم لتسهيل عمليَّة إِّدارهتم يف َّ

شؤوْنم ،والَّيت كانت منها العطاء(.)4

هذا إِّىل جانب املعسكرات ،والتَّحصينات الَّيت ابلثُّغور ،والَّيت سبق إِّجلء ِّ
العدو عنها،
واستوىل عليها املسلمون ،و َّاختذوها قواعد عسكريَّةا َلم ،وأسكنوا هبا جندهم حلماية حدود
الدولة ِّ
َّ
اإلسلميَّة(.)5
توسعهم ثغرا حيرس احلدود،
مثَّ صار املسلمون كلَّما تقدَّموا يف الفتح؛ أقاموا يف ْناية ُّ

()1

تاريخ اليعقوبي (.)155/2

()2

تاريخ َّ
الطبري نقالً عن ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)352/1

()3

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)452/1

()4

فتوح البلدان (.)156/1

()5

تاريخ التَّ ُّ
مدن ،جرجي زيدان (.)179/1
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أهم تلك ِّ
القواد( ،)1ومن ِّ
يشحن ابجلند املرابطنيَّ ،
اإلجراءات الَّيت
ويتوىل أمره قائد من أكفأ َّ

َّاختذها الفاروق  -رضي هللا عنه  -إبِّقليم العراق ،واملشرق املساحل الَّيت أقيمت بني املسلمني،
املثىن بن حارثة ،واملسلمني؛ كتبوا إِّىل
والفرس ،فحينما بلغ اجتماع الفرس على يزدجرد للقائد َّ
وتفرقوا
الرُّد بقولهَّ :أما بعد :فاخرجوا من بني ظهراين األعاجمَّ ،
اخلليفة عمر بذلك ،فجاءهم َّ

يف املياه الَّيت تلي األعاجم على حدود أرضكم ،وأرضهمَّ ...
املثىن األمر( ،)2كما أوصى
فنفذ َّ
اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -سعدا قبل القادسيَّة بقوله :وإِّذا انتهيت إِّىل القادسيَّة؛ فتكون

مساحلك على أنقاهبا(.)3
هزم هللا اجلندين :جند مهران
ويف جلولء كتب عمر  -رضي هللا عنه  -إِّىل سعد :إِّن َ
وجند األنطاق؛ ِّ
فقدم القعقاع بن عمرو بثغر حلوان جبنود املسلمني حلماية املنطقة ،واحلفاظ
وحَّت يكون ردءا ِّإلخوانه من جند املسلمني الغازي منهم،
عليها من تقدُّم األعداءَّ ،
واملقيم(.)4
لذا كان القائد سعد بن أيب وقَّاص  -رضي هللا عنه  -ابلعراق يطلب من اجلند ،وحيثُّهم
على التَّقدُّم حنو الفرس خمربا إِّ ََّيهمَّ :
أن الثُّغور ،والفروج قد سدَّت بقوله :ليس وراءكم شيء

األَيم ،وعطَّلوا ثغورهم ،وأفنوا ذاهتم( .)5وامللحظَّ :
أن
ختافون أن تؤتوا منه ،كفاكموهم أهل َّ
هذه املساحل يف عهد الفاروق ل تنشأ إِّل أبم ٍر من القيادة العليا املركزيَّة ِّ
لإلدارة العسكريَّة،
وذلك يف قول اخلليفة عمر لقادة املساحل :أشغلوا فارس عن إِّخوانكمِّ ،
وحوطوا بذلك َّأمتكم،

()1

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)453/1

()2

المصدر السابق نفسه.

()3

اإلدارة العسكريَّة ( )454/1نقالً عن َّ
ِّ
الطبري.

()4

المصدر السابق نفسه.

()5

ِّ
اإلدارة العسكرَّية (.)454/1
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حَّت أيتيكم أمري(.)1
وأرضكم ،وأقيموا على حدود ما بني فارس ،واألهواز َّ
وقد بلغت ثغور الكوفة وحدها يف عهد الفاروق أربعة ثغور ،هي :ثغر حلوان ،وعليه
القعقاع بن عمرو التَّميمي ،وثغر ماسبذان ،وعليه ضرار بن اخلطَّاب الفهري ،وثغر قرقيسيا

()2

لكل ٍ
الزهري ،وثغر املوصل ،وعليه عبد هللا بن املعتم العبسي .وكان ِّ
قائد
وعليه عمر بن مالك ُّ
ملهم ٍة ما.
من هؤلء من ينوب عنه يف ثغره ِّإلدارته إِّذا َّ
توجه َّ
ومن اجلدير ِ
أن جند املسلمني ل يبنون الثُّغور حصنا ،ول ِّ
ابلذكرَّ :
ميصرون مدينةا إِّل
وأقاموا املسجد يف ِّ
ٍ
دعوي ،وتر ٍ
ٍ
وجهادي ،كما هو معروف(،)3
بوي،
املقدمة؛ ملا له من دوٍر
الروم واملسلمني يف اجلبهة الشَّاميَّة يف عهد عمر  -رضي
و َّأما فيما يتعلَّق حبماية احلدود بني ُّ

هللا عنه  -فقد بدأت عنايته هبا أيضا منذ الفتح ِّ
اإلسلمي لبلد الشَّام ،حيث َّاختذ لذلك
ِّ
إِّجر ٍ
ومتعددةا حلماية املنطقة ،منها بناء املناظر ،وإِّقامة احلرس ،و ِّاختاذ
اءات دفاعيَّةا كثريةا،
الرابطات الدَّائمة ِّ
الساحليَّة إِّىل جانب ِّ
ابإلضافة إِّىل احلصون
املساحل هبا ،وحتصني املدن َّ

املفتوحة ،وترتيب املقاتلة فيها ،أي :اجلند الغازي ،وسياسة التَّهجري ،أو النَّواقل ،ومجعه
السنة الَّيت سار فيها عمر بنفسه إِّىل
الساحل الشَّامي كلَّه حتت إِّدارةٍ عسكريٍَّة َّ
موحدةٍ ،ففي َّ
َّ
الصلح مع أهل بيت املقدس َّ
تفقد بعض الثُّغور الشَّاميَّة ،ووضع هبا
بلد الشَّام لتوقيع ُّ
احلاميات ،واملساحل ،ورتَّب هبا أمراء األجناد ،والقادةَّ ،
وسد فروجها ،ومساحلها ،وأخذ يدور
هبا لريى احتياجاهتا ِّ
الدفاعيَّة( ،)4مثَّ رجع إِّىل املدينة ،وخطب النَّاس قبل رجوعه قائلا :أل قد
()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

بلد على نهر الخابور قرب مالك بن طوق وعندها مصب الخابور في الفرات.

()3

اإلدارة العسكرية (.)454/1

()4

السابق نفسه (.)455/1
المصدر َّ
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ِّ
علي يف الَّذي ولين هللا من أمركم ،إِّن شاء هللا قسطنا بينكم
ُوليت عليكم ،وقضيت الَّذي َّ
فيئكم ،ومنازلكم ،ومغازيكم ،وأبلغنا ما لديكم ،فجنَّدن لكم اجلنود ،وهيَّأن لكم الفروج،
ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم ،وما قاتلتم عليه من شامكم ،ومسَّينا لكم أطعامكم،
وبوأن لكمَّ ،
َّ
وأمرن لكم أبعطياتكم ،وأرزاقكم ،ومغاَّنكم ،فمن علِّم ِّعلم ٍ
شيء ينبغي العمل به فبلَّغنا؛
ََ َ
نعمل به إِّن شاء هللا ،ول َّقوة إِّل ابهلل(.)1
اجلراح ثغر إِّنطاكية ابحلدود الشَّاميَّة الشَّماليَّة؛ كتب إِّليه
وعندما فتح أبو عبيدة بن َّ
اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه  -قائلا :أن رتِّب إبِّنطاكية مجاعةا من املسلمني أهل نيَّ ٍ
ات،
َ
ِّ
وحسبَ ٍة ،واجعلهم هبا مرابطةا ،ول حتبس عنهم العطاء(.)2
فنقل أبو عبيدة قوم ا من أهل َحص ،وبعلبك مرابطةا هبا حلماية حدود املنطقة من ِّ
أي
وعني على الثَّغر حبيب بن مسلمة الفهري الَّذي َّاختذ من ثغر إِّنطاكية
عدو ٍان
ٍ
خارجيَّ ،

قاعدةا لنطلقه لغزو ما خلف احلدود ِّ
اإلسلميَّة ،فمنها كان أييت املدد للخطوط األماميَّة يف

()3
الروميَّة ،وكان منها غزوه للجرجومة الَّيت صاحل أهلها على أن يكونوا أعوانا
اجلبهة ُّ
للمسلمني ،وعيونا ،ومساحل يف جبل اللِّكام َّ
الروم( ،)4وكذلك عندما سار أبو عبيدة إِّىل
ضد ُّ

ثغر ابلس( )5رتَّب به مجاعة من املقاتلني ،وأسكنه قوما من عرب الشَّام الَّذين أسلموا بعد

الروم(.)6
قدوم املسلمني حلفظ الثَّغر ،وضبطه من هجمات ُّ
()1

تاريخ َّ
الطبري (.)40/4

()2

فتوح البلدان (.)175/1

()3
()4

الجرجومة :يقال ألهلها الجراجمة على جبل اللكام بالمَّغر َّ
الشامي.
معجم البلدان (.)123/2

()5

بالشام بين حلب والرَّ
بالس :بلدة َّ
َّقة.

()6

فتوح البلدان للبالذري (.)224/1
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ومن التَّحصينات ،والوسائل ِّ
الدفاعيَّة الَّيت َّاختذها الوال معاوية بن أيب سفيان حلماية
احلدود ِّ
اإلسلميَّة لسواحل الشَّام يف ْناية عهد عمر بن اخلطَّاب ،وبداية عهد اخلليفة عثمان

ٍ
بن َّ
حصون مثل طرسوس( ،)1ومرقية(،)2
عفان  -رضي هللا عنهما  -هو قيامه ببناء عدَّة
وبلنياس( ،)3وبيت سليمةِّ ،
ابإلضافة إِّىل قيامه بتطوير احلصون الَّيت استوىل عليها اجلند
املسلمون بسواحل الشَّام ،وشحنها مجيعا ابجلند املقاتلة ،وأقطعهم القطائع هبا ،وبىن املناظر،

ووضع هبا احلرس ملراقبة اقرتاب ِّ
كل منظرةٍ إبِّشعال النَّار ِّإلخبار األخرى الَّيت
العدو ،فتقوم ُّ
تليها إِّىل أن يصل اخلرب إِّىل املدينة ،والثَّغر ،واملسلحة يف زم ٍن ٍ
قليل ،فيسرعون حنو اجلبهة الَّيت

العدو للت ِّ
َّصدي له ،ومنعه من التَّسلُّل(.)4
أقبل منها ُّ

الروم يف اجلبهة املصريَّة ِّإلدارة عمر  -رضي هللا
وفيما يتعلَّق حبماية احلدود بني املسلمني و ُّ

عنه  -فقد مشلتها ِّ
الرعاية ،والعناية كمثيلهتا من اجلبهات األخرى ،فقد أمر عمرو بن العاص
لكل ٍ
ببناء الفسطاط كقاعدةٍ عسكريٍَّة أوىل ِّإليواء جند املسلمني ابملنطقة ،وجعل ِّ
قبيلة حمرسا،

اإلسلميَّة لشمال أفريقياِّ ،
وعريف ا ،فمنها كان املنطلق يف الفتوحات ِّ
ابإلضافة إِّىل كوْنا
إِّحدى احلاميات ِّ
الدفاعيَّة للثَّغر املصري إِّىل ما هنالك من مهام تضطلع هبا ،واشرتط عمر -
السابقة ،أبن ل يفصل بينها وبني
رضي هللا عنه  -يف موقعها ،كما اشرتط يف مواقع القواعد َّ
وميسرا(.)5
حَّت يكون التِّصال بينهما
القيادة العليا املركزيَّة ابملدينة ماء َّ
َّ
مستمراَّ ،
وكان عمرو بن العاص يذكِّر جنوده َّ
أبن مقامهم مبصر عبارة عن رابط ،وذلك يف قوله:
()1

بلد من سواحل بحر َّ
الساحليَّة.
الشام ،وهي اخر أعمال دمشق من البالد َّ
ٌ

()2

مرقية :قلعة حصينة في سواحل حمص.

()3

بلنياس :كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر.

()4

فتوح البلدان (.)158 - 150/1

()5

فتوح مصر البن عبد الحكمِّ ،
اإلدارة العسكريَّة (.)462/1

787

اعلموا أنَّكم يف ر ٍ
وتشوق قلوهبم إِّليكم ،وإِّىل
ابط إِّىل يوم القيامة؛ لكثرة األعداء حولكمُّ ،
الزرع ،واملال ،واخلري الواسع ،والربكة النَّامية .ويف الفرتة الَّيت استوىل فيها جند
داركم معدن َّ
املسلمني على احلصون ،واملساحل الَّيت ابلثَّغر املصري قاموا بتجديدها ،وترميمها ،والستفادة

منها يف مرابطتهم ،حيث شحنوها ابجلنود ،وكان العريش َّأول مساحل مصر ،وأعماَلا( ،)1وقد
أمر الفاروق إبِّقامة املساحل على سواحل مصر كلِّها(.)2
وحينما فتح عمرو بن العاص ثغر ِّ
اإلسكندريَّة؛ جعل به ألف ٍ
رجل من أصحابه مسلحةا
الروم يعودون إِّليهم من
به ،حلفظه ،وَحايته ،وكان عددهم ل يفي ابلغرض املطلوب ُمَّا جعل ُّ
البحر ،فقتلوا من قتلوا من أصحاب املسلحة ،وهرب من هرب ،فرجع إِّليهم عمرو بن العاص

مرةا أخرى ،وفتح الثَّغر وجعل من أصحابه لرابط ِّ
اإلسكندريَّة ربع اجليش ،كما جعل يف
َّ
الربع الخر ،وأبقى معه ابلفسطاط النِّصف الخر( ،)3وكان الفاروق يبعث يف ِّ
كل
السواحل ُّ
َّ
ٍ
املنورة ترابط بثغر ِّ
اإلسكندريَّة ويكاتب الولة أبن ل تغفل عنها،
سنة غازيةا من أهل املدينة َّ
وأن تكثف رابطتها ،إِّضافةا إِّىل من جعل هبا عمرو بن العاص من املرابطني( ،)4وبذلك

استكمل عمر  -رضي هللا عنه  -فقهه البعيد يف َحاية احلدود ِّ
الربيَّة ،وحتصينها يف اجلبهات
الثَّلث العراقيَّة ،والشَّاميَّة ،واملصريَّة( ،)5ومل يقتصر األمر على هذه الوسائل ِّ
الدفاعيَّة حلماية

احلدود ِّ
الشوايت ،وهي
الصوائف ،و َّ
اإلسلميَّة بل أنشأ عمر  -رضي هللا عنه  -نظام َّ
الصيف ،ويف فصل
سنوَيا كالدَّورََّيت املنظَّمة يف فصل َّ
احلملت الَّيت كانت خترج ابنتظام َّ
()1

تاريخ اليعقوبي ،ص (.)330

()2

البداية و ِّ
النهاية (.)103/7

()3

البحريَّة في مصر ِّ
اإلسالميَّة؛ واثارها الباقية ،سعاد ماهر ،ص (.)77

()4

فتوح مصر ،ص ( ،)192الخطط للمقريزي (.)167/1

()5

ِّ
اإلدارة العسكريَّة (.)464/1
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ِّ
الصوائف على ثغور بلد الشَّام ،بل مشلت مجيع
الشتاء( ،)1ومل تقتصر َحلت َّ
الشوايت ،و َّ
اإلسلميَّة ٍ
الدولة ِّ
حدود َّ
اجلراح ،ومعاوية
حينئذ ،وكان يتولها كبار القادة أمثال أيب عبيدة بن َّ
بن أيب سفيان ،والنُّعمان بن ُم َق ِّرن ،وغريهم كثري(.)2

وكان الفاروق يزيد يف األرزاق ،واألعطيات للجنود الَّذين يبعثون إِّىل الثُّغور للمرابطة هبا،
حتمل بعدهم ،ويقطعهم القطائع هبا( ،)3ونرى قادة الفاروق  -رضي هللا عنه
َّ
حَّت تعينهم إِّىل ُّ

 يف إِّدارهتم العسكريَّة للمعارك يقسمون ألهل املساحل من الفيء مثل الَّذي يقسم َلم؛ َّألْنم
كانوا ردءا للمسلمني؛ لئل يؤتوا من ٍ
وجه من الوجوه( ،)4وحني حضرت اخلليفة عمر  -رضي

هللا عنه  -الوفاة؛ قال موصيا اخلليفة من بعده :وأوصي اخلليفة من بعدي أبهل األمصار
خرياِّ ،فإ َّْنم ردء ِّ
ِّ
العدو ،وأل أيخذ منهم إِّل فضلهم عن
اإلسلم ،وجباة املال ،وغيظ
رضاهم(.)5
خامس ا :عالقة عمر مع امللوك:
كانت علقة الفاروق مع ملك الفرس حربيَّةا ،فقد ِّ
تويف وجيوشه تطارد يزدجرد يف بلده،

ِّ
الصلح بني َّ
الدولتني منذ أمتَّ عمر -
استقر ُّ
الروم فقد َّ
وتدوخ ملكه ،و َّأما علقته مع ملك ُّ
الروم املكاتبات ،وذكر ِّ
مؤرخو
رضي هللا عنه  -فتح الشَّام ،واجلزيرة ،وجرت بينه وبني ملك ُّ
العربَّ :
األول الَّذي
أن هذه املكاتبات كانت مع هرقل ،ولكن مل يذكروا هل كانت مع هرقل َّ

()1

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2

فتوح البلدان للبالذري (.)195 ،194/1

()3

اإلسالم ،عبد الرؤوف عون ،ص (ِّ ،)201
بي في صدر ِّ
ُّ
اإلدارة العسكريَّة (.)465/1
الفن الحر ُّ
اإلدارة العسكريَّة ( ،)465/2تاريخ َّ
ِّ
الطبري (.)134/4

()5

مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ،ص (.)220 ،219

()4
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انتزع منه عمر بلد الشَّام ،أم مع ابنه هرقل الثَّاين املعروف هبرقل قسطنطني؛ َّ
األول
ألن هرقل َّ

ٍ
تويف سنة ( 641م) املوافقة سنة ( 21هـ) َّ
السنة؛ أي :قبل
وتوىل امللك ابنه املذكور يف هذه َّ
األول ،أو
وفاة عمر  -رضي هللا عنه  -بسنتني ،وسواء كانت املكاتبة ،واملراسلة مع هرقل َّ

أن َّأم كلثوم بنت علي بن أيب ٍ
ترتدد بينهما ابملكاتبة ،و َّ
طالب -
الرسل َّ
الثَّاين ،فقد كانت ُّ
مراة مع ٍ
رسول جاء املدينة من قبل ملك
رضي هللا عنه  -وزوج عمر بن اخلطَّاب أرسلت َّ
الروم امرأة هرقل ،وأرسلت َلا هذه يف نظريها
الروم هديَّة من ألطاف املدينة إِّىل إِّمرباطورة ُّ
ُّ
ورده إِّىل بيت املال ،وقد جاء يف كتب التَّاريخ:
عقدا نفيسا من اجلواهر ،فأخذه منها عمرَّ ،

َّ
أن َّأم كلثوم أرسلت تلك اَلديَّة مع بريد عمر(.)1
سادس ا :من نتائج الفتوحات العمريَّة:
حجمت َّ
 - 1إِّزالة َّ
الدولة
الساسانيَّة) من الوجود ،ويف اجلانب املقابل َّ
الدولة الفارسيَّة ( َّ
الروميَّة (البيزنطيَّة) ،ومن مثَّ انتهى ذلك ِّ
الروم،
الصراع اجلاهلي الَّذي كان نشبا بني الفرس ،و ُّ
ُّ

ٍ
حروب ٍ
ٍ
دامية ،أْنكت َّ
لشيء إِّل للمحافظة
الدولتني معا ،ل
جر شعوب املنطقة إِّىل
والَّذي َّ
الزعامات يف كلتا َّ
الدولتني.
على مصلحة َّ

 - 2وجود قيادةٍ عامليَّ ٍة واحدةٍ للمنطقة الَّيت تقع يف وسط الكرة األرضيَّة كلِّها املمتدَّة
من حدود ِّ
الصغرى مشالا،
الصني شرقا إِّىل املغرب غرابا ،ومن حبر العرب جنوابا َّ
حَّت اسيا ُّ
قيادةٍ جديدةٍ ِّ
مبؤه ٍ
لت مل تعهدها البشريَّة ،فهي حمكومة مثلها مثل بقيَّة أبناء شعوب املنطقة
ومثلٍ ،
بقي ٍمٍ ،
ونظام.

()1

تاريخ َّ
الطبري ( ،)259/5أشهر مشاهير ِّ
اإلسالم (.)359/2
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الرَّابين على مجيع النَّاس ،دون ٍ
ضغط عليهم يف تغيري معتقداهتم،
 - 3هيمنة املنهج َّ
ودَينتهم ،ودون تفر ٍيق بني األسود ،واألَحر ،واألبيض ،واألصفر ،بل النَّاس كلُّهم أمام شرع
هللا سواء ،ول تفاضل بينهم إِّل ابلتَّقوى ،وملس النَّاس مثار تطبيق شرع هللا يف حياهتم من
السعة يف األرزاق ،وغريها.
األمن ،والتَّمكني ،والربكات ،و َّ
 - 4ظهر يف دنيا النَّاس َّأمة ِّ
اإلسلم الَّيت مجعت بني أفرادها عقيدة التَّوحيد ،وشريعة
وجل  -وترفَّعت عن اصرة األعراق ،واألنساب ،والعتبارات األرضيَّة األخرى،
املوىل َّ -
عزَّ ،

األمة قيادات من ِّ
كل األجناس العرقيَّة ،فكان َلا املكانة العالية يف وسط هذه
وبرز يف هذه َّ
األمة ،ومل يوجد ما يشينها ،أو ِّ
األمة ،وَلذا كانوا يقولون ملن يقاتلوْنم:
يغري من مكانتها يف َّ
َّ

ِّفإن أجبتم إِّىل ديننا؛ خلَّفنا فيكم كتاب هللا ،وأقمناكم عليه ،على أن حتكموا أبحكامه،
ونرجع عنكم وشأنكم بلدكم(.)1
ضمت بني أرجائها تفاعلت
 - 5برزت حضارة رَّابنيَّة متكاملة ،ومتوازنة ،ومتناسقة َّ
األمم ،والشُّعوب املندرجة حتت شرع هللا تعاىل ،وقبلت يف عضويَّتها العامل أبسره ،أسوده،
الرَّاب ِّين ،وأحكامه ،وأصبح الفاروق َّنوذجا يف قيادته احلضاريَّة
وأصفره ،وأبيضه وفق املنهج َّ
القوي املؤمن العامل ،الَّذي ِّ
للبشريَّة يف زمانه يعطينا صوراة مشرقةا ِّ
لإلنسان ِّ
كل إِّمكانت
يسخر َّ
دولته ،وجنوده ،وأتباعه ،وعلومه ،ووسائله ،وأسبابه لتعزيز شرع هللا ،وَتكني دينه ،وخدمة
ِّ
املادة
اإلنسانيَّة ،وإِّعلء كلمة هللا ،وإِّخراج النَّاس من الظُّلمات إِّىل النُّور ،ومن عبادة الناس و َّ
َّ ِّ
صلَةَ َوآتَـ ُوا َّ
َّاهم ِّيف األَر ِّ
إِّىل عباد هللاَّ ،
الزَكا َة
ض أَقَ ُاموا ال َّ
ين إِّن َم َّكن ُ
ونفذ قول هللا تعاىل﴿ :الذ َ
وأَمروا ِّابلمعر ِّ
وف وَْنَوا َع ِّن المن َك ِّر وََِّّّللِّ َعاقِّبَةُ األ ُُم ِّ
ور﴾ [احلج.]41 :
ُ َ
َ َُ َ ُ َ
()1

الن َّبوة ُّ
دراسات في عهد ُّ
للشجاع ،ص (.)370
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ظل دين ِّ
لقد أنتجت الفتوحات ِّ
اإلسلميَّة حضاراة إِّنسانيَّةا رفيعةا يف ِّ
اإلسلم ،وبذلك نستطيع أن

أبْنا :تفاعل األنشطة ِّ
الرَّابنيَّة َّ
ِّ
اإلنسانيَّة للجماعة الواحدة خللفة هللا يف األرض عرب
نعرف احلضارة َّ

اإلسلميَّة عن احلياة ،والكون ،و ِّ
الزمن ،وضمن املفاهيم ِّ
اإلنسان(.)1
َّ

***

()1

للندوة العالميَّة َّ
ِّ
اإلسالم والحضارة َّ
للشباب.)90/1( ،
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املبحث اخلامس
َّ
األَيم األخرية يف حياة الفاروق كان أمري املؤمنني الفاروق  -رضي هللا عنه  -مثالا
للخليفة العادل ،املؤمن ،اجملاهد ،التَّقي ،الورعِّ ،
لألمة وعقيدهتا،
القوي األمني ،احلصن املنيع َّ

قضى  -رضي هللا عنه  -خلفته كلَّها يف خدمة دينه ،وعقيدته ،و َّأمته الَّيت َّ
توىل أمر قيادهتا،
فكان القائد األعلى للجيش ،والفقيه اجملتهد؛ الَّذي يرجع اجلميع إِّىل رأيه ،والقاضي العادل

ابلرعيَّة ،صغريها ،وكبريها ،ضعيفها ،وقويِّها ،فقريها ،وغنيِّها،
الرحيم َّ
النَّزيه ،واألب احلنون َّ
الصادق ،املؤمن ابهلل ورسولهِّ ،
اجملرب ،و ِّ
السياسي احملنَّك ِّ
اإلداري احلكيم احلازم ،أحكم
َّ
األمة ،وتوطَّدت يف عهده دعائم الدولة اإلسلميَّة ،وحتققت بقيادته أعظم
بقيادته صرح َّ
النتصارات على الفرس يف معارك الفتوح ،فكانت القادسيَّة ،واملدائن ،وجلولء ،وْناوند ،ومتَّ

الروم البيزنطيِّني(.)1
فتح بلد الشَّام ،ومصر من سيطرة ُّ

ودخل ِّ
اإلسلم يف معظم البلد احمليطة ابجلزيرة العربيَّة ،وكانت خلفته َّ
سدا منيع ا أمام

الفنت ،وكان عمر نفسه ابابا مغلقا ،ل يقدر أصحاب الفنت الدُّخول إِّىل املسلمني يف حياته،
تطل برأسها يف عهده(.)2
ول تقدر الفنت أن َّ
حوار بني عمر وحذيفة حول الفنت (واقَّتاب كسر الباب):
َّأولاٌ :

قال حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه  :-كنَّا عند ابن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه -
فقال :أيُّكم حيفظ حديث رسول هللا يف الفتنة ؟ فقلت :أن أحفظه كما قال ! قالِّ :
هات،
الرجل يف أهله ،وماله،
هلل أبوك ،إِّنَّك جلريء ! قلت :مسعت رسول هللا(ﷺ) يقول « :فتنة َّ

()1

َّ
الخطاب للعاني ،ص (.)151
الخليفة الفاروق عمر بن

()2

الراشدون للخالدي ،ص (.)77
الخلفاء َّ
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ونفسه ،وولده ،وجارهِّ ،
يكفرها ِّ
الصدقة ،واألمر ابملعروف ،والنَّهي عن
الصلة ،و َّ
الصيام ،و َّ
املنكر » .قال عمر :ليس هذا أريد ،إََِّّّنا أريد الفتنة الَّيت َتوج كموج البحر ! قلت :ما لك
وَلا َي أمري املؤمنني ؟ ! إِّ َّن بينك وبينها ابابا مغلق ا ! ! قال :فيكسر الباب ،أو يفتح ؟ قلت:
الساعة ! !
ل ،بل يُكسر ! ! قال :ذاك أحرى أل يغلق أبدا ،ح ََّّت قيام َّ
الراوي عن حذيفة :هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال حذيفة :نعم كما
قال أبو وائل َّ
أن دون ٍ
يعلم َّ
غد اللَّيلة ! إِِّّين حدَّثته حديثا ليس ابألغاليط .قال أبو وائل :فهبنا أن نسأل
حذيفة :من الباب ؟ فقلنا ملسروق :سل حذيفة من الباب ؟ فقال مسروق حلذيفة :من
الباب ؟ قال حذيفة :هو عمر(! ! !)1
إِّ َّن حذيفة قدَّم العلم لعمر  -رضي هللا عنهم َّ -
أبن الباب املنيع هو الَّذي مينع تدفُّق
وحيجرها عنهم ،إِّ َّن هذا سيُكسر كسرا ،وسيتحطَّم حتطيما ،وهذا
الفنت على املسلمني،
ُ
الساعة ،وهذا ما فهمه عمر ،أيَّ :
أن الفنت ستبقى
معناه :أنَّه لن يغلق بعد هذا َّ
حَّت قيام َّ

منتشراة ذائعةا بني املسلمني ،ولن َّ
يتمكنوا من إِّزالتها ،أو توقُّفها ،أو القضاء عليها ،وحذيفة -
رضي هللا عنه  -ل ِّ
يقرر هذا من عنده ،ول يتوقَّعه توقُّعا ،فهو ل يعلم الغيب ،وإََِّّّنا مسع هذا
من رسول هللا(ﷺ) ،ووعاه ،وحفظه ،كما مسعه ،وَلذا يعلِّق على كلمه لعمر قائلا :إِِّّين
حدَّثته حديثا ليس ابألغاليط ،أي :حدَّثته حديثا صحيحا صادقا ،ل أغاليط ،ول أكاذيب

فيه ،ألنَّين مسعته من رسول هللا(ﷺ).
مثَّ إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -يعلم احلقيقة الَّيت أخربه هبا حذيفة ،فهو يعلمَّ :
أن خلفته
ابب منيع مينع تدفُّق الفنت على املسلمني ،و َّ
أن الفنت لن تغزو املسلمني أثناء خلفته،
()1

البخارُّي ،كتاب الفتن ،رقم (.)7096
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وعهده ،وحياته( ،)1وكان عمر  -رضي هللا عنه  -يعلم من رسول هللا(ﷺ) ،أنَّه سيقتل قتلا،
وسيلقى هللا شهيدا ،قال أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-صعد رسول هللا(ﷺ) جبل
أحد ،ومعه أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،فرجف اجلبل هبم ،فضربه رسول هللا(ﷺ) برجله ،وقال
له :اثبت أُحدِّ :فإََّّنا عليك نبِّ ،
وصديق ،وشهيدان(.)2
ٌّ
ُ
حج ٍة له سنة  23هـ:
 - 1دعاء عمر يف اخر َّ
عن سعيد بن املسيبَّ :
فكوم
أن عمر  -رضي هللا عنه  -ملَّا نفر من مىن أنخ ابألبطحَّ ،
السماء ،فقال:
كومة من بطحاء ،فألقى عليها طرف ثوبه ،مثَّ استلقى عليها ،ورفع يديه إِّىل َّ
سين ،وضعفت َّقويت ،وانتشرت رعيَّيت ،فاقبضين غري مضيِّ ٍع ،ول ِّ
اللَّ ُه َّم كربت ِّ
مفر ٍط ! مثَّ قدم
املدينة(.)3
 - 2طلب الفاروق للشَّهادة:
عن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن حفصة  -زوج النَّب(ﷺ) َّ :-أْنا مسعت أابها يقول:
اللَّ ُه َّم ارزقين شهادةا يف سبيلك ،واجعل مويت يف بلد نبيِّك ! وجاء يف رواية :اللَّ ُه َّم ارزقين قتلا
أىن يكون ذلك ؟ قال :أييت به هللا إِّذا شاء(.)4
يف سبيلك ،ووفا اة يف بلد نبيِّك ! قالت :و َّ
وقد علَّق الشَّيخ يوسف بن احلسن بن عبد اَلادي على طلب عمر للشَّهادة ،فقال:
لتمين املوتِّ .فإن قيل :ما الفرق بينهما ؟ قيلِّ :
مستحب ،وهو خمالف ِّ
و ِّ
َتين
َتين الشَّهادة
ٌّ
()1

الراشدون للخالدي ،ص (.)79
الخلفاء َّ

()2

البخارُّي كتاب المناقب ،رقم (.)3675

()3

ِّ
المسيب (.)872/3
صحيح ِّإلى سعيد بن
تاريخ المدينة ،وإِّسناده
ٌ
َّ
حسن ،تاريخ المدينة (.)872/3
الطبقات البن سعد (ِّ )331/3إسناده ٌ

()4
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املوت ،طلب تعجيل املوت قبل وقته ،ول يزيد ِّ
اإلنسان عمره إِّل خريا ،و ِّ
َتين الشَّهادة هو أن

يطلب أن ميوت عند انتهاء أجله شهيدا ،فليس فيه طلب تقدمي املوت عن وقته ،وإََِّّّنا فيه
ٍ
فضيلة فيه(.)1
طلب
 - 3رؤَي عوف بن مالك األشجعي:
قال عوف بن مالك األشجعي :رأيت سببا(َّ )2
السماء ،وذلك يف إِّمارة أيب بك ٍر
تدىل من َّ
أن النَّاس تطاولوا له ،و َّ
 رضي هللا عنه  -و َّأن عمر فضلهم بثلثة أذرع ،قلت :وما ذاك ؟
قال :ألنَّه خليفة من خلفاء هللا تعاىل يف األرض ،وأنَّه ل خياف لومة لئ ٍم ،وأنَّه يقتل شهيدا،
قال :فغدوت على أيب بك ٍر ،فقصصتها عليه ،فقالَ :ي غلم ! انطلق إِّىل أيب حفص فادعه
فلما أتيت أنَّه خليفة من خلفاء
فلما جاء؛ قالَ :ي عوف ! اقصصها عليه كما رأيتهاَّ ،
لَّ ،
()3
فلما ول عمر أتى اجلابية،
أكل هذا يرى النَّائم ؟ قالَّ :
فقصها عليهَّ ،
هللا تعاىل؛ قال عمرُّ :

علي رؤَيك .فقلت له:
فلما فرغ من اخلطبة ،قالَّ :
وإِّنَّه ليخطب ،فدعاين ،فأجلسينَّ ،
قص َّ
()4
الرجل(.)5
ألست قد جبهتين عنها ؟ قال :قد خدعتك أيُّها َّ
وجاء يف رو ٍ
اية :قال :أو مل تكذب هبا ؟ قال :ل ،و ِّ
فقصها
لكين
استحييت من أيب بك ٍرَّ ،
ُ

()6
أوتيت ما ترى ،و َّأما أل أخاف يف هللا لومة
فقد
اخللفة
ا
أم
:
قال
،
قصصتها
ا
فلم
.
علي
َّ
َّ
َّ
ُ
لئمِّ ،فإِّين أرجو أن يكون قد علم ذلك ِّ
فأىن ل ابلشَّهادة وأن يف
مين ،و َّأما أن أقتل شهيداَّ ،
()1

َّ
الخطاب (.)791/3
الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن
محض َّ

()2

سبباً :أي :حبالًِّ ،
النهاية (.)329/2

()3

الصواب (.)869/3
محض َّ

()4

جبهه :كمنعه.

()5

صدوق اختلط قبل موته التَّقريب ،رقم (.)3919
تاريخ المدينة (ِّ ،)869 ،868/3إسناده حسن ،فيه عبد الرَّحمن بن المسعودي.
ٌ
َّ
الصواب (.)868/3
الطبقات ( ،)331/3محض َّ

()6
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جزيرة العرب(.)1
رؤَي أيب موسى األشعري حول وفاة عمر:
قال أبو موسى األشعري :رأيت ِّ
حَّت بقيت
كأين أخذت جوادا كثريا ،فجعلت
تضمحل َّ
ُّ

واحدة ،فأخذهتا ،فانتهيت إِّىل ٍ
جبل ز ٍلقِّ ،فإذا رسول هللا(ﷺ) إِّىل جنبه أبو بكر ،وإِّذا هو
ألنعى له
يومىء إِّىل عمر أن تعال ،فقلت :أل تكتب هبا إِّىل عمر ؟ فقال :ما كنت َ
نفسه(.)2
 - 5اخر خطبة ٍ
مجعة لعمر يف املدينة:
الرَحن بن عوف  -رضي هللا عنه  -بعض ما قاله عمر يف خطبة اجلمعة
وقد ذكر عبد َّ
احلجة  23هـ ،وهي اخر ٍ
الرَحن ابن عوف من
 21ذي َّ
خطبة له ،وقد ذكرت ما قاله عبد َّ

الص ِّديق يف كتايب :النشراح ورفع ِّ
اخلطبة عند حديثي عن كيفية استخلف أيب بك ٍر ِّ
الضيق
ِّ ِّ
وعربها َلم ،قال يف
بسرية أيب بك ٍر الصديق ،وقد أخرب عمر نفسه املسلمني عن رؤَي راهاَ ،
نفس اخلطبة :إِِّّين رأيت رؤَي ،ل أراها إِّل حضور أجلي .رأيت َّ
كأن ديكا نقرين نقرتني ! ! !
وإِّ َّن قوما أيمرونين أن أستخلف ،و ِّ
أعني اخلليفة من بعدي ! ! وإِّ َّن هللا مل يكن ليضيِّع دينه،
ول خلفته ،ول الَّذي بعث به نبيَّهِّ ،فإن عجل يب أمر؛ فاخللفة شورى بني هؤلء ِّ
الستَّة

الَّذين تويف رسول هللا(ﷺ) وهو عنهم ر ٍ
اض(!)3

()1
()2
()3

الصواب (.)869/3
محض َّ

َّ
الطبقات البن سعد (ِّ )332/3إسناده صحيح.
الموسوعة الحديمية مسند ِّ
اإلمام أحمد رقم (ِّ )89إسناده صحيح.
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 - 6اجتماع عمر مع حذيفة قبل طعنه:
الصحابيَّني:
احلجة قابل َّ
قبل استشهاد الفاروق أبربعة َّأَيٍم أي يوم األحد  23ذي َّ
حذيفة بن اليمان ،وسهل بن حنيف  -رضي هللا عنهما  -وكان قد وظَّف حذيفة ِّ
ليقدر
خراج األرض الَّيت تسقى مباء ْنر دجلة ،ووظَّف سهل بن حنيف ِّ
ليقدر خراج األرض الَّيت
تسقى مباء ْنر الفرات ،وقال َلما :كيف فعلتما ؟ أخاف أن تكون قد َحَّلتما األرض ما ل
ألدعن أرامل أهل
تطيق ! قالَ :حَّلناها أمرا هي له مطيقة .فقال عمر :لئن سلَّمين هللا؛
َّ
العراق ل حيتجن إِّىل ٍ
الرابع من هذه احملاورة بينه
رجل بعدي أبدا .ولكنَّه طعن يف اليوم َّ
وبينهما(.)1
للسباَي من ِّ
اإلقامة يف املدينة:
 - 7منع الفاروق َّ
املنورة،
للسباَي يف األقطار املفتوحة بدخول املدينة َّ
كان عمر  -رضي هللا عنه  -ل أيذن َّ

عاصمة دولة اخللفة ،فكان مينع جموس العراق ،وفارس ،ونصارى الشَّام ،ومصر من ِّ
اإلقامة
يف املدينة إِّل إِّذا أسلموا ،ودخلوا يف هذا ِّ
الدين ،وهذا املوقف ُّ
يدل على حكمته ،وبُعد نظره؛
ألن هؤلء القوم املغلوبني املنهزمني حاقدون على ِّ
َّ
اإلسلم ،مبغضون له ،مهيَّؤون للتَّامر
اإلسلم واملسلمني ،ولذلك منعهم من ِّ
ضد ِّ
اإلقامة فيها لدفع ِّ
والكيد َّ
الشر عن املسلمني،
السباَي النَّصارى،
لكن بعض َّ
و َّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -كان َلم عبيد ،ورقيق من هؤلء َّ
يلح على عمر أن أيذن لبعض عبيده ،ورقيقه من هؤلء املغلوبني
أو اجملوس ،وكان بعضهم ُّ
ِّ
ابإلقامة يف املدينة ،ليستعني هبم يف أموره وأعماله ،فأذن عمر لبعضهم ابإلقامة يف املدينة،

()1

الراشدون للخالدي ،ص ( ،)82البخارُّي ،رقم (.)3700
الخلفاء َّ
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على كرهٍ منه ،ووقع ما توقَّعه عمر ،وما كان َّ
حذر منه(.)1
وقصة ُّ
الشورى:
اثنيا :مقتل عمر َّ
 - 1مقتل عمر رضي هللا عنه:
قال عمرو بن ميمون :إِِّّين لقائم

()2

ما بيين وبينه إِّل عبد هللا بن عبَّاس غداة أصيب،

فكرب ،ورَّمبا قرأ سورة يوسف ،أو النَّحل ،أو
الص َّفني ،قال :استووا؛ تقدَّمَّ ،
مر بني َّ
وكان إِّذا َّ
كرب ،فسمعته يقول :قتلين  -أو
حَّت جيتمع النَّاس فما هو إِّل أن َّ
الركعة األوىلَّ ،
حنو ذلك يف َّ
مير على ٍ
أحد ميين ا ،ول
أكلين  -الكلب ،حني طعنه ،فطار العلج بسكني ذات طرفني ،ل ُّ

فلما رأى ذلك رجل من
مشالا إِّل طعنهَّ ،
حَّت طعن ثلثة عشر رجلا ،مات منهم سبعةَّ ،

()3
ظن العلج :أنَّه مأخوذ حنر نفسه ،وتناول عمر يد عبد
املسلمني طرح عليه بـُرنسا َّ ،
فلما َّ
للصلة ابلنَّاس ،فَ َمن يلي عمر فقد رأى الَّذي أرى ،و َّأما نواحي
الرَحن بن عوف فقدَّمه َّ
َّ
ِّ َّ
يدرون ،غري َّأْنم قد فقدوا صوت عمر ،وهم يقولون :سبحان هللا ،فصلَّى
املسجد فإْنم ل ُ

فلما انصرفوا؛ قال عمرَ :ي بن عبَّاس ! انظر من قتلين .فجال
الرَحن صل اة خفيفةاَّ ،
هبم عبد َّ

الصنَع()4؟ قال :نعم .قال :قاتله هللا ! لقد أمرت
ساعةا ،مثَّ جاء ،فقال :غلم املغرية ،قالَّ :

رجل يدَّعي ِّ
به معروفا ،احلمد هلل الَّذي مل جيعل منيَّيت بيد ٍ
اإلسلم ،قد كنت أنت ،وأبوك -
يريد العبَّاس ،وابنه عبد هللا  -حتبَّان أن تكثر العلوج ابملدينة ،وكان العبَّاس أكثرهم رقيقا،
فقال عبد هللا :إِّن شئت فعلت ،أي :إِّن شئت قَـتَلنا .قال :كذبت  -أي :أخطأت  -بعدما

()1
()2
()3
()4

الراشدون للخالدي ،ص (.)83
الخلفاء َّ

الص ِّ
ف ينتظر صالة الفجر.
ِّإِّني لقائم :أي :في َّ

البرنس :نوع من ِّ
المياب يشبه الجلباب.
ٌ
ُْ ُ
الصَنع :يشير ِّإلى غالم المغيرة بن شعبة ،أبو لؤلؤة ،فيروز.
َّ
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حجكم .فاحتُمل إِّىل بيته ،فانطلقنا معه ،و َّ
كأن
وحجوا َّ
تكلَّموا بلسانكم ،وصلَّوا قبلتكمُّ ،
يومئذ ،فأيت ٍ
النَّاس مل تصبهم مصيبة قبل ٍ
بنبيذ( )1فشربه ،فخرج من جوفهُ ،مثَّ أُيت بل ٍ
ب ،فشربه
فخرج من ُجرحه ،فعلموا :أنَّه ميِّت ،فدخلنا عليه ،وجاء النَّاس ،فجعلوا يثنون عليه ..وقال:

علي من الدَّين ،فحسبوه؛ فوجدوه ستَّة ومثانني ألفا ،أو حنوه،
َي عبد هللا بن عمر ! انظر ما َّ
وَف له مال ال عمر؛ ِّ
فأده من أمواَلم ،وإِّل فسل يف بين عدي بن كعبِّ ،فإن مل ِّ
قال :إِّن َّ
تف
أمواَلم ،فسل يف قريش ،ول تعدهم إِّىل غريهمِّ ،
فأد ِّ
عين هذا املال ،وانطلق إِّىل عائشة ِّأم
لست اليوم للمؤمنني أمريا،
املؤمنني فقل :يقرأ عليك عمر َّ
السلم ،ول تقل أمري املؤمنني ،فإِِّّين ُ
وقل :يستأذن عمر بن اخلطَّاب أن يبقى مع صاحبيه ..فسلَّم عبد هللا بن عمر ،واستأذن مثَّ
السلم ،ويستأذن أن
دخل عليها ،فوجدها قاعد اة تبكي ،فقال :يقرأ عليك عمر بن اخلطَّاب َّ
فلما أقبل،
يدفن مع صاحبيه ،فقالت :كنت أريده لنفسي ،وألوثرنَّه به اليوم على نفسي ! َّ
قيل :هذا عبد هللا بن عمر قد جاء ،قال :ارفعوين ،فأسنده رجل إِّليه ،فقال :ما لديك ؟

حتب َي أمري املؤمنني ! أذنت ،قال :احلمد هلل ،ما كان من ٍ
ل من
قال :الَّذي ُّ
شيء َّ
أهم إِّ َّ
ذلكِّ ..فإذا أن قضيت فاَحلين ،مثَّ سلِّم ،فقل :يستأذن عمر بن اخلطَّابِّ ،فإن أذنت ل،

فلما قبض؛ خرجنا به ،فانطلقنا
ردتين؛ ُّ
فأدخلوين ،وإِّن َّ
ردوين إِّىل مقابر املسلمني ،قالَّ :
َّنشي ،فسلَّم عبد هللا بن عمر ،قال :يستأذن عمر بن اخلطَّاب ،قالت عائشة :أدخلوه،
فأُدخلُ ،فوضع هنالك مع صاحبيه(.)2
فصلت بعض األحداث الَّيت مل تذكرها رواية عمرو بن ميمون.
وجاءت رواَيت أخرى َّ
السحر ،طعنه أبو
قال ابن عباس رضي هللا عنهما :إِّ َّن عمر  -رضي هللا عنه  -طعن يف َّ
()1

المراد َّ
بالنبيذ المذكور :تمر نبذ في ماء ،أي :نقع فيه ،كانوا يفعلون ذلك ،الستعذاب الماء.

()2

البخارُّي ،كتاب المناقب ،رقم (.)3700
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لؤلؤة غلم املغرية بن شعبة ،وكان جموسيَّ ا(.)1
وقال أبو رافع  -رضي هللا عنه  :-كان أبو لؤلؤة عبدا للمغرية بن شعبة ،وكان يصنع
األرحاء( ،)2وكان املغرية يستغلُّه كل ٍ
يوم أربعة دراهم ،فلقي أبو لؤلؤة عمر ،فقالَ :ي أمري
َّ
املؤمنني ! إِّ َّن املغرية قد أثقل علي غلَّيت ،فكلِّمه أن ِّ
خيفف ِّ
عين ! فقال عمر :ات َِّّق هللا،
َّ

وأحسن إِّىل مولك ،ومن نيَّة عمر أن يلقى املغرية ،فيكلِّمه ِّ
خيفف عنه ،فغضب العبد ،وقال:

وسع كلَّهم عدلُه غريي ؟ ! فأضمر على قتله ،فاصطنع خنجرا له رأسان ،وشحذه ،ومسَّه ،مثَّ
أتى به اَلرمزان ،فقال :كيف ترى هذا ؟ قال :أرى أنَّك ل تضرب به أحدا إِّل قتلته .قال:

حَّت قام وراء عمر ،وكان عمر إِّذا أقيمت
َّ
فتحني أبو لؤلؤة عمر ،فجاءه يف صلة الغداة َّ
كرب؛ وجأه
فلما َّ
َّ
الصلة يتكلَّم يقول :أقيموا صفوفكم ،فقال كما كان يقولَّ :

()3

أبو لؤلؤة

وجأةا يف كتفه ،ووجأةا يف خاصرته ،فسقط عمر( ،)4قال عمرو بن ميمون  -رَحه هللا :-
اَّللِّ قَ َدرا َمق ُدورا﴾ [األحزاب.]38 :
ا
مسعته ملَّا طُعن يقولَ ﴿ :وَكا َن أَمُر َّ ا
 - 2ابتكاره طريقةا جديد اة يف اختيار اخلليفة من بعده:
حَّت
األمة ،ومستقبلهاَّ ،
استمر اهتمام الفاروق عمر  -رضي هللا عنه  -بوحدة َّ
َّ
اللَّحظات األخرية من حياته ،رغم ما كان يعانيه من الم جراحاته البالغة ،وهي بل ٍ
شك
حلظات خالدةِّ ،لَّى فيها إِّميان الفاروق العميق ،وإِّخلصه ،وإِّيثاره( ،)5وقد استطاع الفاروق
()1
()2

صحيح التَّوثيق في سيرة ،وحياة الفاروق ،ص (.)369
األرحاء ،جمع رحا ،وهي التَّي يطحن بها.

()3

وجأه ِّ
بالس ِّكين :ضربه.

()4

صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ،ص (.)370

()5

َّ
الخطاب للعاني ،ص (.)161
الخليفة الفاروق عمر بن

801

يف تلك اللَّحظات احلرجة أن يبتكر طريقةا جديد اة مل يُسبَق إِّليها يف اختيار اخلليفة اجلديد،
الدولة ِّ
وكانت دليلا ملموسا ،ومعلما واضحا على فقهه يف سياسة َّ
اإلسلميَّة ،لقد مضى قبله

الرسول(ﷺ) ،ومل يستخلف بعده أحدا ٍ
يح.
بنص صر ٍ
َّ

ِّ
ولقد مضى أبو بكر ِّ
ب
الص ِّديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار ال َّ
صحابة ،وملَّا طُل َ
من الفاروق أن يستخلف ،وهو على فراش املوت؛ َّ
وقرر أن يسلك
فكر يف األمر مليَّاَّ ،
مقر أبفضليَّة أيب بك ٍر،
مسلكا اخر يتناسب مع املقام؛ فرسول هللا(ﷺ) ترك النَّاس ،وكلُّهم ٌّ
وأسبقيَّته عليهم ،فاحتمال اخللف كان ندرا ،وخصوصاَّ :
األمة قولا،
وجه َّ
ب(ﷺ) َّ
أن النَّ َّ
أن أاب بك ٍر أوىل ابألمر من بعده ،و ِّ
الص ِّديق ملا استخلف عمر كان يعلم َّ
وفعلا إِّىل َّ
أن عند
َّ
الصحابة أمجعني قناعةا َّ
أبن عمر أقوى ،وأفضل من حيمل املسؤوليَّة بعده ،فاستخلفه بعد
َّ
الصحابة ،ومل خيالف رأيه أحد منهم ،وحصل ِّ
اإلمجاع على بيعة عمر(.)1
مشاورة كبار َّ
و َّأما طريقة انتخاب اخلليفة اجلديد فتعتمد على جعل الشُّورى يف ٍ
عدد حمصوٍر ،فقد

حصر ستَّةا من صحابة رسول هللا(ﷺ) ،كلُّهم بدريُّون ،وكلُّهم ِّ
تويف رسول هللا(ﷺ) وهو
اض ،وكلُّهم يصلحون ِّ
عنهم ر ٍ
لتول األمر ،ولو َّأْنم يتفاوتون ،وحدَّد َلم طريقة النتخاب،
ومدَّته ،وعدد األصوات الكافية لنتخاب اخلليفة ،وحدَّد احلكم يف اجمللس ،و ِّ
املرجح إِّن

تعادلت األصوات ،وأمر جمموعة من جنود هللا ملراقبة سري النتخاابت يف اجمللس ،وعقاب من
خيالف أمر اجلماعة ،ومنع الفوضى حبيث ل يسمحون ٍ
ألحد أن يدخل ،أو يسمع ما يدور
يف جملس أهل ِّ
احلل ،والعقد(.)2

()1

َّأوليَّات الفاروق ،ص (.)122

()2

السابق نفسه ،ص (.)124
المصدر َّ
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السابقة:
وهذا بيا ُن ما أمجل يف الفقرات َّ
أ  -العدد الَّذي حدَّده للشُّورى ،وأمساؤهم:
علي بن أيب ٍ
طالب ،وعثمان بن َّ
الرَحن بن
عفان ،وعبد َّ
َّأما العدد؛ فهو ستَّة ،وهمُّ :
العوام ،وطلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهم مجيعا.
عوف ،وسعد بن أيب وقَّاص ،و ُّ
الزبري بن َّ
املبشرين ابجلنَّة؛ ألنَّه من قبيلته بين ٍ
عدي(.)1
وترك سعيد بن زيد بن نفيل ،وهو من العشرة َّ
ب  -طريقة انتخاب اخلليفة:
أمرهم أن جيتمعوا يف بيت أحدهم ،ويتشاوروا ،وفيهم عبد هللا بن عمر ،حيضرهم مشريا
الرومي ،وأمر املقداد
فقط ،وليس له من األمر شيء ،ويصلِّي ابلنَّاس أثناء التَّشاور صهيب ُّ
بن األسود ،وأاب طلحة األنصاري أن يرقبا سري النتخاابت(.)2
ج -مدَّة النتخاابت ،أو املشاورة:
حدَّدها الفاروق  -رضي هللا عنه  -بثلثة َّأَيٍم وهي فرتة كافية ،وإِّن زادوا عليها؛ فمعىن

ذلكَّ :
أن َّ
الرابع إِّل وعليكم أمري(.)3
شقة اخللف ستتَّسع ،ولذلك قال َلم :ل أييت اليوم َّ
د  -عدد األصوات الكافية لختيار اخلليفة:

لقد أمرهم ابلجتماع ،والتَّشاور وحدَّد َلم :أنَّه إِّذا اجتمع مخسة منهم على ٍ
رجل ،وأىب
ابلسيف ،وإِّن اجتمع أربعة ،فرضوا رجلا منهم ،وأىب اثنان فاضرب
أحدهم؛ فليضرب رأسه َّ
()1

البداية و ِّ
النهاية (.)142/7

()2

اإلسالم في الحرب و ِّ
أشهر مشاهير ِّ
السياسة ،ص (.)648

()3

َّ
الطبقات البن سعد (.)364/3
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رؤوسهما(.)1
وهذه من ِّ
تصح سندا فهي من الغرائب الَّيت ساقها أبو خمنف خمالفا فيها
الرواَيت الَّيت ل ُّ
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فما ذكره أبو خمنف
الصحيحة ،وما عرف من سري َّ
النُّصوص َّ
من قول عمر لصهيب :وقم على رؤوسهم  -أي :أهل الشُّورى ِّ -فإن اجتمع مخسة ،ورضوا

فرضوا رجلا منهم ،وأىب اثنان؛
رجلا ،وأىب واحد؛ فاشدخ رأسه َّ
ابلسيف ،وإِّن اتَّفق أربعةَ ،
فاضرب رؤوسهما( :)2فهذا قول منكر ،وكيف يقول عمر  -رضي هللا عنه  -هذا وهو يعلم

الصفوة من أصحاب رسول هللا(ﷺ) ،وهو الَّذي اختارهم َلذا األمر لعلمه بفضلهم،
َّأْنم هم َّ
وقدرهم(.)3
وقد ورد عن ابن ٍ
سعدَّ :
أن عمر قال لألنصار :أدخلوهم بيتا ثلثة َّأَيٍم ِّفإن استقاموا؛
وإِّل فادخلوا عليهم ،فاضربوا أعناقهم( ،)4وهذه ِّ
الرواية منقطعة ،ويف إِّسنادها (مساك بن
تغري ابخرةٍ(.)5
حرب) وهو ضعيف ،وقد َّ
الصحيح يف هذا ما أخرجه ابن ٍ
سعد إبِّ ٍ
سناد رجاله ثقاتَّ :
أن عمر  -رضي هللا عنه -
و َّ
الرهط يف ٍ
ٍ
بيتِّ ،فإذا اجتمعوا على ٍ
لصهيبِّ :
رجل فمن
قال
صل ابلنَّاس ثلاثا ،وليخل هؤلء َّ
خالفهم فاضربوا رأسه(.)6

()1

تاريخ َّ
الطبري (.)226/5

()2

السابق نفسه.
المصدر َّ

()3

مرويات أبي مخنف في تاريخ َّ
الطبري د .يحيى اليحيى ،ص (.)175

()4

َّ
الطبقات (.)342/3

()5
()6

مرويات أبي مخنف من تاريخ َّ
الطبري ،ص (.)176
َّ
الطبقات (.)342/3
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ويشق عصا
الرهط،
َّ
فعمر  -رضي هللا عنه  -أمر بقتل من يريد أن خيالف هؤلء َّ
رجل و ٍ
املسلمنيِّ ،
ويفرق بينهم ،عملا بقوله(ﷺ) « :من أاتكم وأمركم مجيع على ٍ
احد ،يريد

يشق عصاكم ،أو ِّ
يفرق مجاعتكم ،فاقتلوه »(.)1
أن َّ
هـ احلكم يف حال الختلف:

لقد أوصى عمر أبن حيضر عبد هللا بن عمر معهم يف اجمللس ،وأن ليس له من األمر
شيء ،ولكن قال َلمِّ :فإن رضي ثلثة رجلا منهم ،وثلثة رجلا منهم؛ ِّ
فحكموا عبد هللا بن
فأي الفريقني حكم له؛ فليختاروا رجلا منهمِّ ،فإن مل يرضوا حبكم عبد هللا بن عمر،
عمرُّ ،
الرَحن بن عوف أبنَّه مسدَّد
الرَحن بن عوف ،ووصف عبد َّ
فكونوا مع الَّذين فيهم عبد َّ

الرَحن بن عوف مسدَّد رشيد ،له من هللا حافظ،
الرأي  :-عبد َّ
رشيد ،فقال عنه  -ونعم ذو َّ
فامسعوا منه(!)2
و  -مجاعة من جنود هللا تراقب النتخاابت ،وَتنع الفوضى:
أعز
عز ،وج َّل َّ -
طلب عمر أاب طلحة األنصاري ،وقال لهَ :ي أاب طلحة ! إِّ َّن هللا َّ -

ِّ
َّ
اإلسلم بكم ،فاخرت مخسني رجلا من األنصار،
الرهط َّ
حَّت خيتاروا رجلا
فاستحث هؤلء َّ
()3
الرهط يف ٍ
بيت
منهم  .وقال للمقداد بن األسود :إِّذا وضعتموين يف حفريت ،فامجع هؤلء َّ
حَّت خيتاروا رجلا منهم(.)4
َّ
()1

مسلم (.)1852
رواه ٌ
تاريخ َّ
الطبري (.)225/5

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4

السابق نفسه.
المصدر َّ

()2
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هكذا ختم حياته  -رضي هللا عنه  -ومل يشغله ما نزل به من البلء ،ول سكرات املوت
يشك أن أصل
عن تدبري أمر املسلمني ،وأرسى نظاما صاحلا للشُّورى مل يسبقه إِّليه أحد ،ول ُّ
السنَّة القوليَّة والفعليَّة ،وقد عمل هبا رسول هللا(ﷺ) ،وأبو بكر ،ومل
الشُّورى مقرر يف القران و ُّ
لكن الَّذي عمله عمر هو تعيني الطَّريقة الَّيت خيتار هبا
يكن عمر مبتدعا ابلنِّسبة لألصل ،و َّ
اخلليفة ،وحصر ٍ
الرسول(ﷺ) ول ِّ
عدد َّ ٍ
الص ِّديق  -رضي هللا
معني جعلها فيهم ،وهذا مل يفعله َّ
َ

عنه  -بل َّأول من فعل ذلك عمر ،ونعم ما فعل ! فقد كانت أفضل الطُّرق املناسبة حلال
الصحابة يف ذلك الوقت(.)1
َّ
اثلثا  -وصيَّة عمر  -رضي هللا عنه  -للخليفة الَّذي بعده:
األمة بوصيَّ ٍة
أوصى الفاروق عمر  -رضي هللا عنه  -اخلليفة الَّذي سيخلفه يف قيادة َّ
األولني خريا؛
مهم ٍة ،قال فيها :أوصيك بتقوى هللا وحده ل شريك له ،وأوصيك ابملهاجرين َّ
َّ
أن تعرف َلم سابقتهم ،وأوصيك ابألنصار خريا ،فاقبل من حمسنهم ،وِّاوز عن مسيئهم،
وأوصيك أبهل األمصار خرياِّ ،فإ َّْنم ردء ِّ
العدو ،وجباة الفيء ،ل حتمل منهم إِّل عن ٍ
فضل

ومادة ِّ
اإلسلم ،وأن يؤخذ من
منهم ،وأوصيك أبهل البادية خرياِّ ،فإ َّْنم أصل العربَّ ،
حواشي أمواَلم فَريَّد على فقرائهم ،وأوصيك أبهل ِّ
الذ َّمة خريا ،أن تقاتل َمن وراءهم ول
ُ
تكلِّفهم فوق طاقتهم إِّذا َّأدوا ما عليهم للمؤمنني طوعا ،أو عن ٍ
يد وهم صاغرون ،وأوصيك
بتقوى هللا ،واحلذر منه ،وخمافة مقته أن يطَّلع منك على ر ٍ
يبة ،وأوصيك أن ختشى هللا يف
َّفرغ حلوائجهم وثغورك ،ول
الرعيَّة ،والت ُّ
النَّاس ،ول ختشى النَّاس يف هللا ،وأوصيك ابلعدل يف َّ
تؤثر غنيهم على فقريهمِّ ،فإ َّن يف ذلك إبِّذن هللا سلمة قلبك ،وحطَّا لوزرك ،وخريا يف عاقبة
()1

َّأوليَّات الفاروق ِّ
السياسيَّة ،ص (.)127
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حَّت تفضي يف ذلك إِّىل من يعرف سريرتك ،وحيول بينك وبني قلبك ،وامرك أن َّ
تشتد
أمرك َّ
يف أمر هللا ،ويف حدوده ومعاصيه على قريب النَّاس ،وبعيدهم ،مثَّ ل أتخذك يف ٍ
الرأفة،
أحد َّ
احلق ،ول
حَّت تنتهك منه مثل جرمه ،واجعل النَّاس عندك سواءا ،ل تبال على من وجب ُّ
َّ
أتخذك يف هللا لومة لئ ٍم.
وإِّ ََّيك واحملاابة فيما ولك هللا ُمَّا أفاء على املؤمنني ،فتجور ،وتظلم ،وحترك نفسك من
ذلك ما قد وسعه هللا عليك ،وقد أصبحت مبنز ٍلة من منازل الدُّنيا والخرةِّ ،فإن اقرتفت
لدنياك عدلاَّ ،
عما بسط لك؛ اقرتفت به إِّميانا ،ورضوانا ،وإِّن غلبك اَلوى؛ اقرتفت به
وعفةا َّ
ترخص لنفسك ،ول لغريك يف ظلم أهل ِّ
غضب هللا ،وأوصيك أل ِّ
الذ َّمة ،وقد أوصيتك،
فابتغ بذلك وجه هللا ،والدَّار الخرة ،واخرتت من دللتك ما كنت
وخصصتك ،ونصحتك ِّ

دالًّ عليه نفسي ،وولديِّ ،فإن عملت ابلَّذي وعظتك ،وانتهيت إِّىل الَّذي أمرتك؛ أخذت
يهمك ،ومل ترتك معاظم األمور عند الَّذي
منه نصيبا وافرا ،وحظَّا وافيا ،وإِّن مل تقبل ذلك ،ومل َّ
يرضى به هللا عنك؛ يكن ذلك انتقاصا ،ورأيك فيه مدخولا؛ َّ
ألن األهواء مشرتكة ،ورأس
داع إِّىل ِّ
السالفة قبلك ،فأوردهم النَّار ،وبئس
اخلطيئة إِّبليس ٍ
أضل القرون َّ
كل مهلكة ،وقد َّ
الورد املورود ! وبئس الثَّمن أن يكون ُّ
حظ امرأ ٍى موال اة ِّ
لعدو هللا ،الدَّاعي إِّىل معاصيه.

وخض إِّليه الغمرات ،وكن واعظا لنفسك ،وأنشدك هللا إِّل َّ
ترَحت على
مثَّ اركب َّ
احلقُ ،

مجاعة املسلمني ،وأجللت كبريهم ،ورَحت صغريهم ،ووقَّرت عاملهم ،ول تضرهبم؛ فيذلُّوا ،ول
تستأثر عليهم ابلفيء ،فتغضبهم ،ول حترمهم عطاَيهم عند حملِّها ،فتفقرهم ،ول ِّ
ِّمرهم يف
البعوث ،فينقطع نسلهم ،ول جيعل املال ُدولة بني األغنياء منهم ،ول تغلق اببك دوْنم،
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السلم(.)1
فيأكل قويُّهم ضعيفهم ،هذه وصيَّيت إِّليك ،وأشهد هللا عليك ،وأقرأ عليك َّ
تدل على بعد نظر عمر يف مسائل احلكم ،و ِّ
هذه الوصيَّة ُّ
اإلدارة ،وتفصح عن ْنج ونظام
ٍ ()2
تضمنت الوصيَّة أمورا غايةا يف ِّ
حك ٍم ،وإِّدارةٍ
األمهيَّةَّ ،
متكامل  ،فقد َّ
فحق أن تكون وثيقةا
نفيسةا؛ ملا احتوته من قواعد ،ومبادئ أساسيَّةا للحكم متكاملة اجلوانب ِّ
الدينيَّة ،و ِّ
السياسيَّة،
والعسكريَّة ،والقتصاديَّة ،والجتماعيَّة ،أييت يف ِ
مقدمتها:
 - 1النَّاحية ِّ
وتضمنت:
الدينيَّةَّ :
أ  -الوصيَّة ابحلرص الشَّديد على تقوى هللا ،واخلشية منه يف ِّ
الس ِّر والعلن ،يف القول
والعمل؛ َّ
ألن من اتَّقى هللا؛ وقاه ،ومن خشيه؛ صانه ،وَحاه (أوصيك بتقوى هللا وحده ل
شريك له) (وأوصيك بتقوى هللا واحلذر منه ..وأوصيك أن ختشى هللا).
احلق) (ول أتخذك
ب  -إِّقامة حدود هللا على القريب ،والبعيد (ل تبال على من وجب ُّ
الشريعة فهي من ِّ
الدينَّ ،
يف هللا لومة لئ ٍم) َّ
حجة
وألن َّ
نصت عليها َّ
ألن حدود هللا َّ
الشريعة َّ

أن التَّغافل عنها إِّفساد ِّ
على النَّاس ،وأعماَلم وأفعاَلم تقاس مبقتضاها ،و َّ
للدين ،واجملتمع.

ِّ
ِّ
ت﴾
ج  -الستقامة ﴿ َواستَقم َك َما أُمر َ
الرعيَّة (كن واعظا لنفسك)
والدُّنيويَّة الَّيت جيب على احلاكم التَّحلِّي هبا قولا ،وعملا َّأولا ،مثَّ َّ
[ ُّ
الشورى]42 :

وهي من الضَّرورات ِّ
الدينيَّة،

(وابت ِّغ بذلك وجه هللا والدَّار الخرة).

()1

َّ
الطبق ات الب ن س عد ( ،)339/3البي ان والتبي ين للج احظ ( ،)46/3جمه رة خط ب الع رب ( ،)265 - 263/1الكام ل ف ي التَّ اريخ
َّ
الخطاب للعاني ،ص (.)172 ،171
( ،)210/2الخليفة الفاروق عمر بن

َّ
اإلدارة ِّ
(ِّ . )2
الخطاب ،ص ()381
اإلسالميَّة في عصر عمر بن
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 - 2النَّاحية ِّ
وتضمنت:
السياسيَّةَّ :
الرعيَّة ُحت ِّقق للحكم َّقواة ،وهيبةا،
أ  -اللتزام ابلعدل؛ ألنَّه أساس احلكم ،وإِّ َّن إِّقامته بني َّ
ومتانةا سياسيَّةا ،واجتماعيَّةا ،وتزيد من هيبة ،واحرتام احلاكم يف نفوس النَّاس (وأوصيك
ابلعدل) (واجعل النَّاس عندك سواء).
ب  -العناية ابملسلمني األوائل من املهاجرين واألنصار لسابقتهم يف اإلسلمَّ ،
وألن
العقيدة ،وما أفرزته من ٍ
سياسي قام على أكتافهم ،فهم أهله ،وَحلته ،وَحاته (وأوصيك
نظام
ٍ
ابملهاجرين األولني خريا ،أن تعرف َلم سابقتهم ،وأوصيك ابألنصار خريا ،فاقبل من حمسنهم
وِّاوز عن مسيئهم).
وتضمنت:
 - 3النَّاحية العسكريَّةَّ :
أ  -الهتمام ابجليش ،وإِّعداده إِّعدادا يتناسب وعظم املسؤوليَّة امللقاة على عاتقه لضمان أمن
الدولة ،وسلمتها ،والعناية ِّ
َّ
َّفرغ حلوائجهم ،وثغورهم).
بسد حاجات املقاتلني (الت ُّ

ب ِّ -نُّب إِّبقاء املقاتلني ملدَّة ٍ
طويلة يف الثُّغور بعيدا عن عوائلهم ،وتلفيا ملا قد يسبِّب
ات معلومةا يف ٍ
املعنوَيت ،فمن الضَّروري منحهم إِّجاز ٍ
ٍ
مللٍ ،
ذلك من ٍ
أوقات
وهبوط يف
وقلق،
َّ

معلومة ،يسرتحيون فيهاِّ ،
وجيددون نشاطهم خلَلا من ٍ
ٍ
جهة ،ويعودون إِّىل عوائلهم لكي ل
ينقطع نسلهم من جهة ٍ
اثنية (ول ِّ
ِّمرهم يف الثُّغور ،فينقطع نسلهم) (وأوصيك أبهل
األمصار خرياِّ ،فإ َّْنم درء ِّ
العدو).
ٍ
يستحقه من ٍ
وعطاء ،وذلك لضمان ٍ
مورد ٍ
كل ٍ
ج  -إِّعطاء ِّ
ُّ
اثبت له،
يفء،
مقاتل ما
ولعائلته يدفعه إِّىل اجلهاد ،ويصرف عنه التَّفكري يف شؤونه املاليَّة (ول تستأثر عليهم ابلفيء؛
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فتغضبهم ،ول حترمهم عطاَيهم عند حملِّها؛ فتفقرهم).
وتضمنت:
 - 4النَّاحية القتصاديَّة واملاليَّةَّ :
أ  -العناية بتوزيع األموال بني النَّاس ابلعدل ،والقسطاس املستقيم ،وتليف كل ما من
شأنه ِّميع األموال عند ٍ
طبقة منهم دون أخرى (ول ِّعل األمو َال ُدولةا بني األغنياء منهم).
ب  -عدم تكليف أهل ِّ
الذ َّمة فوق طاقتهم؛ إِّن هم َّأدوا ما عليهم من التز ٍ
امات ماليَّ ٍة
َّ
للدولة (ول تكلِّفهم فوق طاقتهم إِّذا َّأدوا ما عليهم للمؤمنني).
ج  -ضمان احلقوق املاليَّة للنَّاس ،وعدم التَّفريط هبا ،وِّنُّب فرض ما ل طاقة َلم به
(ول حتمل منهم إِّل عن ٍ
فضل منهم) (أن يؤخذ من حواشي أمواَلم ُفريَّد على فقرائهم(.)1
وتضمنت:
 - 5النَّاحية الجتماعيَّةَّ :
تفقد أمورهمِّ ،
ابلرعيَّة ،والعمل على ُّ
وسد احتياجاهتم ،وإِّعطائهم حقوقهم
أ  -الهتمام َّ
ٍ
من ٍ
وعطاء (ول حترمهم عطاَيهم عند حملِّها).
يفء
الراعي،
ب  -اجتناب األثرة ،واحملاابة ،واتِّباع اَلوى ،ملا فيها من خماطر تقود إِّىل احنراف َّ

ِّ
وتؤدي إِّىل فساد اجملتمع ،واضطراب علقاته ِّ
اإلنسانيَّة (وإِّ ََّيك واألثرة ،واحملاابة فيما ولَّك هللا)
(ول تؤثر غنيَّهم على فقريهم).
الرعيَّة ،وتوقريها ،والتَّواضع َلا ،صغريها ،وكبريها؛ ملا يف ذلك من ٍ
مسو يف
ج  -احرتام َّ
العلقات الجتماعيَّةِّ ،
الرعيَّة بقائدها ،وحبِّها له (وأنشدك هللا إِّل
تؤدي إِّىل زَيدة تلحم َّ
()1

َّ
الخطاب للعاني ،ص (.)175 - 174
الخليفة الفاروق عمر بن
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َّ
ترَحت على مجاعة املسلمني ،وأجللت كبريهم ،ورَحت صغريهم ،ووقَّرت عاملهم).
الرعيَّة ،وذلك بسماع شكواهم ،وإِّنصاف بعضهم من ٍ
بعض،
د  -النفتاح على َّ
ويعم الرتباك يف اجملتمع (ول تغلق اببك دوْنم ،فيأكل
وبعكسه تضطرب العلقات بينهمُّ ،
قويُّهم ضعيفهم).
هـ اتِّباع ِّ
احلق ،واحلرص على حتقيقه يف اجملتمع ،ويف ك ِّل الظُّروف واألحوال ،لكونه
ضروراة اجتماعيَّةا ل َّ
وخض إِّليه الغمرات)
بد من حتقيقها بني النَّاس( ،مثَّ اركب َّ
احلقُ ،
(واجعل النَّاس عندك سواء ،ل ِّ
احلق).
تبال على من وجب ُّ
ا
خاصةا مع أهل ِّ
و  -اجتناب الظُّلم ِّ
الذ َّمة؛ َّ
ألن العدل مطلوب
صوره ،وأشكاله َّ
بكل ُ
الدولة مسلمنيِّ ،
وذميِّني ،لينعم اجلميع بعدل ِّ
إِّقامته بني مجيع رعاَي َّ
اإلسلم (وأوصيك أل
ترخص لنفسك ،ول لغريك يف ظلم أهل ِّ
ِّ
الذ َّمة).

ز  -الهتمام أبهل البادية ،ورعايتهم والعناية هبم (وأوصيك أبهل البادية خريا ِّفإ َّْنم أصل

ومادة ِّ
اإلسلم(.)1
العربَّ ،

يقر ل عامل أكثر من ٍ
أقروا
سنة ،و ُّ
ح  -وكان من ضمن وصيَّة عمر ملن بعده :أل َّ
األشعري أربع سنني(.)2
َّ
رابعا :اللَّحظات األخرية:
هذا ابن عبَّ ٍ
اس  -رضي هللا عنه  -يصف لنا اللَّحظات األخرية يف حياة الفاروق ،حيث
()1

َّ
الخطاب للعاني ،ص (.)175 - 173
الخليفة الفاروق عمر بن

()2

عصر الخالفة الرَّاشدة ،ص (.)102
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يقول :دخلت على عمر حني طعن ،فقلت :أبشر ابجلنَّة َي أمري املؤمنني ! أسلمت حني كفر
النَّاس ،وجاهدت مع رسول هللا(ﷺ) حني خذله النَّاس ،وقبض رسول هللا(ﷺ) وهو عنك
ر ٍ
علي .فأعدت عليه،
اض ،ومل خيتلف يف خلفتك اثنان ،وقتلت شهيدا .فقال عمر :أعد َّ
فقال:
وهللا الَّذي ل إِّله إِّل هو ! لو َّ
أن ل ما يف األرض من صفراء ،وبيضاء؛ لفتديت به من
هول املطلع(.)1
ِّ
البخاريَّ ،أما ما ذكرت من صحبة رسول هللا(ﷺ) ورضاه؛ ِّفإ َّن ذلك من
وجاء يف رواية
علي ،و َّأما ما ترى من جزعي؛ فهو من أجلك ،وأجل أصحابك،
جل ذكره َّ -
هللا َّ -
من به َّ
وهللا ! لو َّ
وجل  -قبل أن أراه(.)2
أن طلع األرض ذهب ا؛ لفتديت به من عذاب هللا َّ -
عزَّ ،

لقد كان عمر  -رضي هللا عنه  -خياف هذا اخلوف العظيم من عذاب هللا تعاىل مع َّ
أن
النَّب(ﷺ) شهد له ابجلنَّة ،ومع ما كان يبذل من ٍ
جهد كب ٍري يف إقامة حكم هللا ،والعدل،
َّ
و ُّ
الزهد ،واجلهاد ،وغري ذلك من األعمال َّ
الصاحلة ،وإِّ َّن يف هذا لدرسا بليغا للمسلمني َّ
عامةا
يف ُّ
تذكر عذاب هللا الشَّديد ،وأهوال يوم القيامة(.)3

وهذا عثمان  -رضي هللا عنه ِّ -
حيدثنا عن اللَّحظات األخرية يف حياة الفاروق ،فيقول:
أن اخركم عهدا بعمر ،دخلت عليه ،ورأسه يف حجر ابنه عبد هللا بن عمر ،فقال له :ضع
خدي ابألرض ،قال :فهل فخذي واألرض إِّل سواء ؟ قال :ضعِّ :
ِّ
خدي ابألرض ل َّأم لك!
()1

صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ،ص (.)383

()2

الصحابة ،رقم (.)3692
البخارُّي ،كتاب فضائل َّ

()3

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)33/19
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 يف الثَّانية ،أو يف الثَّالثة  -مثَّ شبَّك بني رجليه ،فسمعته يقول :ويلي ،وويل ِّأمي إِّن مل يغفرحَّت فاضت( )1روحه.
هللا ل ! َّ
فهذا مثل ُمَّا كان يتَّصف به أمري املؤمنني عمر  -رضي هللا عنه  -من خشية هللا تعاىل،
جل ،وعل له ،مع أنَّه أحد
َّ
حَّت كان اخر كلمه الدُّعاء على نفسه ابلويل؛ إِّن مل يغفر هللا َّ

املبشرين ابجلنَّة ،ولكن َمن كان ابهلل أعرف؛ كان من هللا أخوف ،وإِّصراره على أن
العشرة َّ
وجل -
يضع ابنه خدَّه على األرض من ابب إِّذلل النَّفس يف سبيل تعظيم هللا َّ -
عزَّ ،
ليكون ذلك أقرب لستجابة دعائه ،وهذه صورة ِّ
جل،
تبني لنا َّقوة حضور قلبه مع هللا َّ

وعل(.)2
 - 1اتريخ موته ،ومبلغ سنِّه:
قال َّ
احلجة ،سنة ثلث
الذهب :استشهد يوم األربعاء ألرب ٍع أو ثلث بقني من ذي َّ
وعشرين من اَلجرة ،وهو ابن ٍ
الصحيح( ،)3وكانت خلفته عشر
ثلث وستِّني سنةَّ على َّ
سنني ،ونصفا و َّأَيما( ،)4وجاء يف اتريخ أيب زرعة عن جرير البجلي ،قال :كنت عند معاوية،
تويف رسول هللا(ﷺ) وهو ابن ٍ
ثلث وستِّنيِّ ،
فقالِّ :
وتويف أبو بكر  -رضي هللا عنه  -وهو
ثلث وستِّني ،وقتل عمر  -رضي هللا عنه  -وهو ابن ٍ
ابن ٍ
ثلث وستِّني(.)5

()1

فاضت :خرجت ،صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ،ص (.)383

()2

التَّاريخ ِّ
اإلسالمي (.)45 ،44/19

()3

الصواب (.)840/3
في التَّهذيب (ق /177ب) نقالً عن محض َّ

()4

السلف ألبي القاسم األصفهاني (.)160/1
سير َّ

()5

الصواب (.)843/3
الصحابة ،رقم ( ،)2352محض َّ
مسلم ،فضائل َّ
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الصله عليه ،ودفنه:
 - 2غسله ،و َّ
عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنه  -أنَّه غُ ِّسل ،وُك ِّفن ،وصلِّي عليه ،وكان شهيدا(.)1
يغسل ،أم ل ؟ على قولني:
وقد اختلف العلماء فيمن قتل مظلوما :هل هو كالشَّهيد ل َّ
حجة ألصحاب هذا القول(.)2
يغسل ،وهذا َّ
أحدمها :أنَّه َّ
قصة عمرَّ :
ضرب
غسل ،ويُصلَّى عليه .واجلواب من َّ
والثَّاين :ل يُ َّ
أن عمر عاش بعد أن ُ

وأقام َّ
حَّت أكل ،وشرب ،أو
حَّت شهيد املعركة  -لو عاش بعد أن ضرب َّ
مد اة ،والشَّهيد َّ -

حَّت شرب املاء ،وما أعطاه
طال مقامه؛ ِّفإنَّه يُغ َّسل ،ويصلَّى عليه ،وعمر طال مقامه َّ
ِّ
وصلِّي عليه ،رضي هللا عنه(.)3
الطَّبيب ،فلهذا غُسلُ ،
َ - 3من صلَّى عليه ؟
()4
قال َّ
علي بن احلسني
هب :صلَّى عليه صهيب بن سنان  .وقال ابن سعد :وسأل ُّ
الذ ُّ
كرب عليه ؟ قال :أربعا،
سعيد بن املسيب :من صلَّى على عمر ؟ قال :صهيب ،قال :كم َّ
صلِّي عليه ؟ قال :بني القرب ،واملنرب(.)5
وقال :أين ُ

وقال ابن املسيِّب :نظر املسلمون ِّفإذا صهيب يُصلِّي َلم املكتوابت أبمر عمر  -رضي
هللا عنه  -فقدَّموه ،فصلَّى على عمر( ،)6ومل ِّ
يقدم عمر  -رضي هللا عنه  -أحدا من ا ِّ
لستَّة
()1
()2

َّ
صحيح.
الطبقات (ِّ )366/3إسناده
ٌ

ِّ
الصواب (.)844/3
اإلنصاف للمرداوي ( ،)503/2محض َّ

()3

الصواب (.)845/3
محض َّ

()4

المصدر السابق نفسه.

()5
()6

َّ
متروك.
الطبقات ( )366/3في ِّإسناده خالد بن ِّإلياس ،وهو
ٌ
َّ
الصواب (.)845/3
الطبقات ()367/3؛ محض َّ
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للصلة ترشيحا له من عمر ،كما َّ
أن صهيبا كانت له
املرشَّحني للخلفة َّ
يظن تقدميه َّ
حَّت ل َّ
الصحابة رضي هللا عنهم ،وقد قال يف ِّ
حقه الفاروق :نعم العبد
مكانته الكبرية عند عمر ،و َّ
صهيب ،لو مل خيف هللا؛ مل يعصه(.)1
 - 4دفنه رضي هللا عنه:
قال َّ
بُ :دفن يف احلجرة النَّبويَّة( .)2وذكر ابن اجلوزي عن جاب ٍر قال :نزل يف قرب عمر
الذه ُّ
وسعيد بن ز ٍ
يد ،وصهيب ،وعبد هللا بن عمر( .)3وعن هشام بن عروة ،قال :ملا
عثمان،
ُ
َّ
َّب(ﷺ) وأيب بكر ،وعمر رضي هللا عنهما  -يف زمن الوليد بن
سقط عنهم  -يعين :قرب الن ِّ
َّب(ﷺ) فما وجدوا
عبد امللك( )4أخذوا يف بنائه ،فبدت َلم قدم ،ففزعوا ،وظنُّواَّ :أْنا قدم الن ِّ
حَّت قال َلم عروة :ل وهللا ما هي قدم النَّب(ﷺ) ! ما هي إِّل قدم عمر
أحدا يعلم ذلكَّ ،

()5
مر معناَّ :
أن عمر أرسل إِّىل عائشة  -رضي هللا عنهما  -ائذين ل
 -رضي هللا عنه  -وقد َّ

الرجل إِّذا
أن أُدفن مع
صاحب ،فقالت( :أي وهللا !) وقال هشام بن عروة بن ُّ
الزبري :وكان َّ
َّ
الصحابة؛ قالت :ل وهللا ل أوثرهم ٍ
أبحد أبدا(.)6
أرسل إِّليها  -أي :عائشة  -من َّ
ول خلف بني أهل العلمَّ :
َّب(ﷺ) ،وأاب بك ٍر وعمر  -رضي هللا عنهما  -يف هذا
أن الن َّ

املكان من املسجد الن ِّ
السلم(.)7
َّبوي على صاحبه أفضل َّ
الصلة و َّ
()1

الفتاوى (.)140/15

()2

الصواب (.)846/3
محض َّ

()3

ابن مروان األموي من خلفاء بني أميَّة.

()4

البخارُّي ،كتاب الجنائز ،رقم (.)1326

()5

البخاري ،كتاب االعتصام ،رقم ( )2671رقم (.)6897

()6

الصواب (.)847/3
محض َّ

()7

المصدر السابق نفسه.
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علي بن أيب ٍ
طالب  -رضي هللا عنه  -يف الفاروق:
 - 5ما قاله ُّ
قال ابن عبَّ ٍ
اسُ :وضع عمر على سريره ،فتكنَّفه النَّاس يدعون ،ويصلُّون قبل أن يرفع،
علي بن أيب ٍ
فرتحم على عمر ،وقال:
طالبَّ ،
وأن فيهم ،فلم يَـُرعين إِّل رجل اخذ منكبِّ ،فإذا ُّ

ألظن أن جيعلك
ل أن ألقى هللا مبثل عمله منك ،وأمي هللا ! إِّن كنت ُّ
فت أحدا َّ
أحب إِّ َّ
ما َخلَّ ُ
َّب(ﷺ) يقول « :ذهبت أن ،وأبو بك ٍر،
هللا مع صاحبيك ،وحسبت ِّأين كنت كثريا أمسع الن َّ

وعمر ،ودخلت أن ،وأبو بك ٍر ،وعمر ،وخرجت أن ،وأبو بك ٍر ،وعمر »(.)1
 - 6أثر مقتله على املسلمني:

كان هول الفاجعة عظيما على املسلمني ،فلم تكن احلادثة بعد ٍ
مرض أملَّ بعمر ،كما كان
الصبح .ومعرفة حال املسلمني بعد
يؤم النَّاس لصلة ُّ
يزيد من هوَلا كوْنا يف املسجد ،وعمر ُّ
وقوع احلدث يطلعنا على أثر احلادث يف نفوسهم ،يقول عمرو بن ميمون ..:و َّ
كأن النَّاس مل
تصبهم مصيبة قبل ٍ
يومئذ .ويذهب ابن عبَّ ٍ
اس ليستطلع اخلرب بعد مقتل عمر ليقول له :إِّنَّه ما

مر مبألا إِّل وهم يبكون ،و َّ
كأْنم فقدوا أبكار أولدهم(.)2
َّ

لقد كان عمر  -رضي هللا عنه َ -معلَما من معامل اَلُدى ،وفارقا بني ِّ
احلق والباطل،
فكان من الطَّبيعي أن يتأثَّر النَّاس لفقده( ،)3وهذا األثر ِّ
يوضح شدَّة أتثُّر النَّاس عليه ،فعن
صهيبا أن يصلِّي ابلنَّاس ،ويطعمهم ثلثة َّأَيٍم
األحنف بن قيس :قالَّ :
فلما طُعن عمر أمر ُ
حَّت جيتمعوا على ٍ
كف النَّاس عن الطَّعام ،فقال العبَّاسَ :ي أيُّها
فلما وضعت املوائد َّ
َّ
رجلَّ ،
()1

البخارُّي ،كتاب المناقب ،رقم (.)3685

()2

َّ
َّ
المبشرون
محمد صالح عوض ،ص (.)44
العشرة
بالجنةَّ ،

()3

المصدر السابق نفسه.
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النَّاس ! إِّ َّن رسول هللا(ﷺ) قد مات ،فأكلنا بعده ،وشربنا ،ومات أبو بك ٍر  -رضي هللا
بد للنَّاس من األكل ،والشُّربَّ ،
عنه -فأكلنا ،وإِّنَّه ل َّ
فمد يده ،فأكل النَّاس(.)1
تبتل
وكان عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -عندما يُذكر له عمر؛ يبكي َّ
حَّت َّ
احلصى من دموعه ،مثَّ يقول :إِّ َّن عمر كان حصنا ِّ
لإلسلم ،يدخلون فيه ،ول خيرجون منه،

فلما مات انثلم احلصن ،فالنَّاس خيرجون من ِّ
اإلسلم(.)2
َّ

اجلراح ،فقد كان يقول قبل أن يُقتل عمر :إِّن مات عمر؛ َّ
رق
و َّأما أبو عبيدة بن َّ
ِّ
أحب َّ
أن ل ما تطلع عليه الشَّمس ،أو تغرب وأن أبقى بعد عمر ،فقيل لهِّ :مل ؟
اإلسلم ،ما ُّ

بعد ،فأخذهم مبا كان عمر أيخذهم به؛
قال :سرتون ما أقول إِّن بقيتم ،و َّأما هو ِّفإن ُوِّل و ٍال ُ
مل يطع له النَّاس بذلك ،ومل حيملوه ،وإِّن ضعف عنهم؛ قتلوه(.)3
والدروسِ ،
أهم الفوائدُّ ،
والع َرب:
خامس اُّ :
 - 1التَّنبيه على احلقد الَّذي انطوت عليه قلوب الكافرين َّ
ضد املؤمنني:

ُّ
ويدل على ذلك قتل اجملوسي أيب لؤلؤة لعمر  -رضي هللا عنه  -وتلك هي طبيعة َّ
الكفار
ٍ
كل ٍ
يف ِّ
ومكان ،قلوب ل تضمر للمسلمني إِّل احلقد ،واحلسد ،والبغضاء ،ونفوس ل
زمان
ردة املسلمني عن
تكن للمؤمنني إِّل الشََّّر ،واَللك ،والتَّلف ،ول يتمنَّون شيئا أكثر من َّ
ُّ
قصة مقتل عمر  -رضي هللا عنه-
دينهم ،وكفرهم بعد إِّسلمهم( ،)4وإِّ َّن الَّذي ينظر جيِّدا يف َّ
()1
()2
()3
()4

الصواب (.)855/3
محض َّ

َّ
الطبقات الكبرى (.)284/3

ال َّ
َّ
َّ
المبشرون
بالجنة ص (.)44
طبقات الكبرى ( ،)284/3العشرة
الشهداء دروس وعبر ،عبد الحميد ِّ
سير ُّ
السحيباني ،ص (.)36
ٌ
ٌ
817

مهمني ،يكشفان احلقد الَّذي
وما فعله
اجملوسي احلاقد أبو لؤلؤة؛ يستنبط منها أمرين َّ
ُّ
أضمره هذا الكافر يف قلبه جتاه عمر ،وجتاه املسلمني ،ومها:
سعد ٍ
أ  -أنَّه قد ثبت يف الطَّبقات الكربى لبن ٍ
الزهري(َّ :)1
أن عمر -
بسند
ٍ
صحيح إِّىل ُّ
اجملوسي ذات ٍ
يوم :أمل أحدَّث أنَّ
رحى
لصنعت
أشاء
لو
:
تقول
ك
رضي هللا عنه  -قال َلذا
ِّ
ا
تطحن ِّ
رحى يتحدَّث النَّاس هبا.
اجملوسي عابسا وقال:
ابلريح ،فالتفت إِّليه
َّ
ُّ
ألصنعن لك ا

فأقبل عمر على َمن معه ،فقال :توعَّدين العبد.

ب  -األمر الثَّاين الَّذي ُّ
يدل على احلقد الَّذي امتأل به صدر هذا اجملوسي :أنَّه ملا طعن
َّ
عمر  -رضي هللا عنه  -طعن معه ثلثة عشر صحابيَّا استشهد منهم سبعة ..جاء يف رواية
مير على ٍ
البخاري قوله :فطار العلج(ِّ )2
بسك ٍ
ِّ
ِّ
أحد ميينا ول مشالا إِّل
اإلمام
ني ذات طرفني ل ُّ
حَّت طعن ثلثة عشر رجلا ،مات منهم سبعة( ،)3ولو كان عمر  -رضي هللا عنه -
طعنهَّ ،

الصحابة الَّذين اعتدى عليهم ؟ ! ،ومعاذ هللا تعاىل أن يكون عمر
ظاملا له ،فما ذنب بقيَّة َّ

ظاملا له ! إِّذ قد ثبت يف رواية البخاري :أنَّه ملا طُعن  -رضي هللا عنه  -قالَ :ي بن عبَّاس !
َّ
الصانع ،-
الصنَع ؟  -أيَّ :
انظر من قتلين ،فجال ساعةا ،مثَّ جاء ،فقال :غلم املغرية ،قالَّ :
قال :نعم ،قال :قاتله هللا ! لقد أمرت به معروفا ،احلمد هلل الَّذي مل جيعل منيَّيت بيد ٍ
رجل
يدَّعي ِّ
اإلسلم(.)4

ٍ
اجملوسي أبو لؤلؤة قام أحبابه أعداء ِّ
ٍ
تذكاري له على غرار
مشهد
اإلسلم ببناء
وهذا
ُّ
()1

َّ
صحيح.
الطبقات (ِّ )345/3إسناده
ٌ

()2

العلج :الواحد من َّ
كفار العجم ،والجمع علوج ،وأعالج ،وهو يعني :أبا لؤلؤة.

()3

الصحابة ،رقم (.)3700
البخارُّي ،كتاب مناقب َّ

()4

البخارُّي ،كتاب المناقب ،رقم (.)3700
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السيِّد حسني املوسوي من علماء النَّجف :واعلم َّ
أن يف مدينة
اجلندي اجملهول يف إِّيران ،يقول َّ
ٍ
كاشان ِّ
منطقة تسمى (ابغي فني) مشهدا على غرار اجلندي اجملهول ،فيه قرب
اإليرانيَّة ،يف
ومهي أليب لؤلؤة فريوز الفارسي اجملوسي ،قاتل اخلليفة الثَّاين عمر بن اخلطَّاب ،حيث أطلقوا
ٌّ
الدين) ،واباب شجاع ِّ
عليه ما معناه ابلعربيَّة (مرقد اباب شجاع ِّ
الدين هو لقب أطلقوه على أيب

لؤلؤة لقتله عمر بن اخلطَّاب ،وقد كتب على جدران هذا املشهد ابلفارسي( :مرك بر أبو
بكر ،مرك بر عمر ،مرك بر عثمان) ومعناه ابلعربيَّة :املوت أليب بكر ،املوت لعمر ،املوت
لعثمان ،وهذا املشهد يزار من قبل ِّ
الشيعة ِّ
اإليرانيِّني ،وتلقى فيه األموال ،والتَّربُّعات ،وقد
اإلرشاد ِّ
رأيت هذا املشهد بنفسي ،وكانت وزارة ِّ
اإليرانيَّة قد ابشرت بتوسيعه ،وِّديده ،وفوق
ذلك قاموا بطبع صورة على املشهد على كار ٍ
الرسائل ،واملكاتيب(.)1
اتت ،تستخدم ِّإلرسال َّ
 - 2بيان النكسار ،واخلشية ،واخلوف الَّيت َتيَّز هبا عمر رضي هللا عنه:
وُمَّا ُّ
يدل على هذا اخلوف الَّذي سيطر على قلب عمر  -رضي هللا عنه  -قبيل

استشهاده قوله ملا علمَّ :
أن الَّذي طعنه هو اجملوسي أبو لؤلؤة :احلمد هلل الَّذي مل جيعل منيَّيت
َّ
رجل يدَّعي ِّ
بيد ٍ
اإلسلم(ِّ ،)2فإنَّه رغم العدل الَّذي اتَّصف به عمر  -رضي هللا عنه  -والَّذي
اعرتف به القاصي ،والدَّاين ،والعريب ،والعجمي ،إِّل أنَّه كان خائف ا أن يكون قد ظلم أحدا
فيحاجه عند هللا تعاىل ،كما ُّ
تدل على ذلك رواية ابن
من املسلمني ،فانتقم منه بقتله،
ُّ
ٍ
شهابَّ :
حياجين عند هللا بسجدةٍ سجدها له
أن عمر قال :احلمد هلل الَّذي مل جيعل قاتلي ُّ
قط ! وكما ُّ
ُّ
حياجين بقول :ل إِّله إِّل هللا( ،)3وهذه
تدل عليه كذلك رواية مبارك بن فضالةُّ :

()1

األئمة األطهار ،ص (.)94
ثم للتَّاريخ ،كشف األسرار وتبرئة َّ
هلل َّ

()2

البخارُّي ،كتاب المناقب ،رقم (.)3700

()3

سير ُّ
وعبر ،ص (.)40
الشهداء
دروسٌ ،
ٌ
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عجيبة من عجائب هذا ِّ
يرتىب عليها الدُّعاة ،واملصلحون ،وأن يكون
الرَّابين ،ينبغي أن َّ
اإلمام َّ
حَّت ينفع هللا تعاىل هبم ،كما نفع أبسلفهم كعمر -
النكسار علمةا من أكرب علماهتمَّ ،
رضي هللا عنه  -وليكن مقال اجلميع قول القائل:
اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق َوِّيت
احس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرِّيتَ ،و َ
َو َ
ه َواطُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَل ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزِّين إِّن أَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ـايب
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم نَش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال
أُوتيـتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم َ

ِّ
ت َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـن اخلَطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوإِّ َذا ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئل ُ

َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َذا يَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن َج َوابِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ؟

احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر قَـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـب أَن يَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َن
َو َ

ب ال َق ِّ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ُقلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِّ
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَه
َ
َ

ت ِّل
َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َولَ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّم ُ
بَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إِّنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين لِّ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َق َاوِّيت
ابرزت ِّابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـز ِّ
لت ِّيف
ََ ُ

َع َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلا لِّيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّم ِّح َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابِّيَه
ـاوِّيت َو َع َذابِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َوقَ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َّأَيِّم َده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر َخالِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

قُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ِّح املع ِّ
اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َخافِّيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ََ
س َخي َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َ
اضع الكبري عند الفاروق ،و ِّ
السيِّدة عائشة:
اإليثار العظيم عند َّ
 -3التَّو ُ

()1

أ  -التَّواضع الكبري عند الفاروق رضي هللا عنه:
وقد َّ
قصة استشهاده قوله لبنه عبد هللا :انطلق إِّىل عائشة ِّأم املؤمنني ،فقل:
دل عليه من َّ

السلم ،ول تقل :أمري املؤمننيِّ ،فإِّين لست اليوم للمؤمنني أمريا(ُّ .)2
ويدل
يقرأ عليك عمر َّ
عليه كذلك قوله لبنه ملا أذنت عائشة بدفنه إِّىل جنب صاحبيهِّ :فإذا أن قضيت ،فاَحلوين،
َّ
()1

لمحمد أحمد الرَّاشد ،ص (.)122 ،121
الرَّقائق
َّ

()2

البخارُّي ،كتاب المناقب ،رقم (.)3700
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فردوين إِّىل
ردتينُّ ،
مثَّ سلِّم ،فقل :يستأذن عمر بن اخلطَّابِّ ،فإن أذنت ل فأدخلوين ،وإِّن َّ
مقابر املسلمني( ،)1فرحم هللا عمر !  -رضي هللا عنه  ،-ورزقنا ُخلُقا من ُخلُقه ،وتواضعا من
تواضعه ،وجزاه خري ما جيزي به األتقياء املتواضعني ،إِّ َّن ِّريب قريب جميب(.)2
ب ِّ -
السيِّدة عائشة رضي هللا عنها:
اإليثار العظيم عند َّ
يدل على ِّ
وُمَّا ُّ
تتمىن أن تدفن
السيِّدة عائشةَّ :أْنا رضي هللا عنها كانت َّ
اإليثار عند َّ
فلما استأذْنا عمر لذلك؛ أذنت ،واثرته على نفسها،
جبوار زوجها(ﷺ) ،وأبيها أيب بكرَّ ،
وقالت :كنت أريده لنفسي ،وألوثرنَّه اليوم على نفسي(.)3
 - 4األمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر ،وهو على فراش املوت:
حَّت وهو يواجه
يتخل عنه َّ
إِّ َّن اهتمام الفاروق ابألمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر مل َّ
املوت ِّ
بكل المه وشدائده ،ذلكَّ :
شاابا دخل عليه ملا طعن ،فواساه ،وقال :أبشر َي أمري
أن َّ
َّ
املؤمنني ببشرى هللا لك ! من صحبة رسول هللا(ﷺ) ،وقدم يف ِّ
اإلسلم ما قد علمت ،مثَّ
وددت َّ
علي ،ول ل،
ُولِّيت ،فعدلت ،مثَّ شهادة ! قال  -أي :عمر :-
أن ذلك كفاف ،ل َّ
ُ
أخي ارفع ثوبك ِّفإنَّه
ميس األرض ،قالُّ :
َّ
فلما أدبر؛ إِّذا إِّزاره ُّ
علي الغلم ،قالَ :ي بن َّ
ردوا َّ
أنقى لثوبك ،واتقى لربِّك(.)4

وهكذا مل مينعه  -رضي هللا عنه  -ما هو فيه من املوت عن األمر ابملعروف ،ولذا قال
()1

المصدر السابق نفسه.

()2

سير ُّ
الشهداء ،ص (.)41

()3

البخارُّي ،كتاب المناقب ،رقم (.)3700

()4

المصدر السابق نفسه.
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ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -فيما رواه عمر بن شبَّة :يرحم هللا عمر ! مل مينعه ما كان فيه

من قول ِّ
احلق( .)1ومن عنايته الفائقة يف األمر ابملعروف ،والنَّهي عن املنكر يف هذه احلالة
أيضا ،ملا دخلت عليه حفصة  -رضي هللا عنها  -فقالتَ :ي صاحب رسول هللا ! وَي صهر
َّ
رسول هللا ! وَي أمري املؤمنني ! فقال عمر لبن عمر  -رضي هللا عنهما َ :-ي عبد هللا !
أجلسين فل صرب ل على ما أمسع ،فأسنده إِّىل صدره ،فقال َلا :إِِّّين أ ِّ
ُحر ُج عليك( )2مبا ل

عليك من ِّ
فأما عينك؛ فلن أملكها(.)4
احلق أن تندبيين( )3بعد جملسك هذا ! َّ

وعن أنس بن ٍ
مالك ،قال :ملا طُعن عمر؛ صرخت حفصة ،فقال عمرَ :ي حفصة ! أما
َّ
مسعت رسول هللا(ﷺ) يقول « :إِّ َّن املعول عليه( )5يُ َّ
عذب » ؟ وجاء صهيب ،فقال :واعمراه!
َُ
أن املعول عليه يُ َّ
عذب(.)6
فقال :ويلك َي صهيب ! أما بلغكَ ُ َّ :

ومن شدَّته يف ِّ
حَّت بعد طعنه وسيلن الدَّم منه ،فعندما قال له
احلق  -رضي هللا عنه َّ -
ِّ
أردت هللا هبذا(!)7
رجل :استخلف عبد هللا بن عمر ،قال :وهللا ما َ
ش عليه الفتنة:
 - 5جواز الثَّناء على الَّرجل مبا فيه إِّذا مل ُخت َ
الصحابة
كما هو احلال هنا مع عمر  -رضي هللا عنه  -إِّذ أثين عليه من قبل بعض َّ

َّ
أن الثَّناء عليه ل يفتنه .قال ابن عبَّ ٍ
ألْنم كانوا يعلمونَّ :
اس  -رضي هللا عنهما  -وهو العامل
()1

فتح الباري ( ،)65/7سير ُّ
الشهداء ،ص (.)42

()2

َّج َّ
الشيء على ٍ
ِّ
فالن؛ أي :حرَّمه عليه.
أحرج عليك :حرَ
َ
النائحة ِّ
الندب :أن تذكر َّ
تندبيني :من َّ
الميت بأحسن أوصافه.

()3
()4
()5
()6
()7

مناقب أمير المؤمنين ،ص (ِّ ،)023
الح ْسَبة د.فضل ِّإلهي ،ص (.)27
ٍ
بصوت مرتفع.
الم ْع َول عليه :أي :الذي ُيبكى عليه من الموتى
ُ
ِّ
صحيح.
الصحابة أحمد بن حنبل ( )418/1إسناده
فضائل َّ
ٌ
سير ُّ
الشهداء ،ص (.)43
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يعز بك ِّ
الدين واملسلمني؛ إِّذ خيافون
الرَّابينُّ ،والفقيه الكبري :أليس قد دعا رسول هللا(ﷺ) أن َّ
َّ

َّ
عزا ،وظهر بك ِّ
اإلسلم ،..وأدخل هللا بك على ِّ
كل أهل
فلما أسلمت كان إِّسلمك َّ
مبكةَّ ،
ٍ
بيت من توسعتهم يف دينهم ،وتوسعتهم يف أرزاقهم ،مثَّ ختم لك ابلشَّهادة ،فهنيئ ا لك !
رد على ابن عبَّاس
وهكذا مل تؤثر هذه الكلمات يف قلب عمر شيئا ،ومل يفرح هبا ،ولذا َّ
تغرونه(!)1
قائلا :وهللا إِّ َّن املغرور من ُّ
 - 6حقيقة موقف كعب األحبار من مقتل عمر رضي هللا عنه:
كعب األحبار هو كعب بن مانع احلمريي ،كنيته أبو إِّسحاق ،واشتهر بكعب األحبار،
َّب(ﷺ) وهو رجل كافر ،وأسلم يف خلفة عمر ،سنة اثنيت عشرة( ،)2وقد اشتهر قبل
أدرك الن َّ

الصحابة الكتاب،
إِّسلمه أبنَّه من كبار علماء اليهود يف اليمن ،وبعد إِّسلمه أخذ عن َّ
السنَّة ،وأخذوا وغريهم عنه أخبار األمم الغابرة ،خرج إِّىل الشَّام ،وسكن َحصِّ ،
وتويف
و ُّ

فيها(.)3
وقد ُّاهتم كعب األحبار يف مؤامرة قتل أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب ،فقد جاءت رواية
يف الطَّربي عن املسور بن خمرمة  -رضي هللا عنه  -تشري إِّىل ِّاهتامه يف مقتل عمر جاء يف
تلك ِّ
فلما كان من الغد جاءه كعب األحبار ،فقال له:
الرواية ..:مثَّ انصرف عمر إِّىل منزلهَّ ،
َي أمري املؤمنني ! اعهد ِّفإنَّك ميِّت يف ثلثة َّأَيٍم .قال :وما يدريك ؟ قال :أجده يف كتاب

وجل التَّوراة ،قال عمر :هللا إِّنَّك لتجد عمر بن اخلطَّاب يف التَّوراة ؟ ! قال :اللَّ ُه َّم ل،
هللا َّ
عز َّ

و ِّ
فلما
حيس وجع ا ،ول أمل ا َّ
لكين أجد صفتك ،وحليتك ،وأنَّه قد فين أجلك ،قال :وعمر ل ُّ
()1
()2

سير ُّ
وعبر ،ص (.)45
الشهداء
دروس ٌ
ٌ

السِّيد الوكيل ،ص (.)294
جول ٌة تار َّ
محمد َّ
يخي ٌة في عصر الخلفاء الرَّاشدينَّ ،

()3

سير أعالم ُّ
النبالء (.)494 - 489/3
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كان من الغد جاءه كعب ،فقالَ :ي أمري املؤمنني ذهب يوم ،وبقي يوم ،وليلة؛ وهي لك إِّىل
ابلصفوف رجالاِّ ،فإذا
الصلة ،وكان يوكل ُّ
الصبح ،خرج إِّىل َّ
فلما كان ُّ
صبيحتها ،قالَّ :
فكرب ،قال :ودخل أبو لؤلؤة يف النَّاس ،يف يده خنجر له رأسان نصابه يف
استوت؛ جاء هو َّ
ست ضر ٍ
ابت ،إِّ
اليت قتلته(.)1
وسطه ،فضرب عمر َّ
سرته ،وهي َّ
َّ
حداهن حتت َّ
وقد بىن بعض ِّ
املفكرين احملدثني على هذه ِّ
الرواية نتيجةا ،مفادها :اشرتاك كعب األحبار
ُ

يف مؤامرة قتل أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -مثل د.مجيل عبد هللا املصري
الوهاب
األول اَلجري ،وعبد َّ
يف كتابه :أثر أهل الكتاب يف الفنت ،واحلروب األهليَّة يف القرن َّ
حممد فريج يف كتابه :النَّشاط ِّ
الس ِّري
الراشدون ،واألستاذ غازي َّ
النَّجار يف كتابه :اخللفاء َّ
رد ُّ
الزغيب على
اليهودي يف الفكر ،واملمارسة( ،)2وقد َّ
الدكتور أَحد بن عبد هللا بن إِّبراهيم ُّ
ِّ
أن تلك ِّ
املعقدةَّ :
القصة َّ
الرواية؛
املوجه لكعب األحبار ،فقال :والَّذي أراه يف هذه َّ
الهتام َّ
صحيحة ،ألموٍر كثريةٍ من ِ
ٍ
الَّيت رواها ِّ
أمهها:
اإلمام الطَّربي  -رَحه هللا تعاىل  -غري

أ َّ -
صحت لكان من املنتظر من عمر  -رضي هللا عنه  -أن ل
أن هذه َّ
القصة لو َّ

يكتفي بقول (كعب) ،ولكن جلمع طائفةا ُمَّن أسلم من اليهود وله إِّحاطة ب(-التَّوراة) مثل
القصة ،وهو لو فعل لفتضح أمر (كعب) ،وظهر
عبد هللا بن سلم ،ويسأَلم عن هذه َّ

لتبني لعمر  -رضي هللا عنه  -أنَّه شريك يف مؤامرةٍ دبِّرت لقتله ،أو أنَّه على
للنَّاس كذبه ،و َّ
ٍ
بشَّت الوسائلِّ ،
وينكل
عل ٍم هبا،
وحينئذ يعمل عمر  -رضي هللا عنه  -على الكشف عنها َّ
مبدبريها ،ومنهم كعب ،هذا هو املنتظر من ِّ
أي حاك ٍم ،فضلا عن عمر  -رضي هللا عنه -
املعروف بكمال الفطنة ،وحدَّة ِّ
الذهن ،وَتحيص األخبار ،لكن شيئا من ذلك مل حيصل،
()1
()2

تاريخ َّ
الطبري (.)183 ،182/5
العنصريَّة اليهوديَّة واثارها في المجتمع ِّ
اإلسالمي (.)519 ،518/2
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فكان ذلك دليلا على اختلقها(.)1
ب َّ -
اختص بعلمها كعب  -رَحه هللا تعاىل -
القصة لو كانت يف التَّوراة ،ملا
أن هذه َّ
َّ
كل من له علم ب( -التَّوراة) من أمثال عبد هللا بن سلم رضي هللا
وحده ،ولشاركه العلم هبا ُّ
عنه(.)2
صحت أيضا؛ لكان معناهاَّ :
جَّ -
أن كعبا له يد يف املؤامرة ،وأنَّه
أن هذه َّ
القصة لو َّ
يكشف عن نفسه بنفسه ،وذلك ابطل ملخالفته طباع النَّاس؛ إِّذ املعروف أنَّه من اشرتك يف
حتمل تبعاهتا ،فالكشف عنها قبل وقوعها ل
مؤامرةٍ ،يبالغ يف كتماْنا بعد وقوعها ،تفادَيا من ُّ
مغف ٍل أبله ،وهذا خلف ما كان عليه كعب ،من حدَّة ِّ
يكون إِّل من َّ
الذهن ،ووفرة
َ
َّ
الذكاء(.)3
ِّ
َِّّ
هدى للنَّاس،
د  -مثَّ ما ل( -التَّوراة) وحتديد أعمار النَّاس ؟ إ َّن هللا تعاىل إَّنا أنزل كتبه ا

اليت ل تعدو أصحاهبا(.)4
ل ملثل هذه األخبار َّ

هـ مثَّ أيضا هذه التَّوراة بني أيدينا ليس فيها شيء من ذلك مطلقا .وبعد أن أورد الشَّيخ
حممد أبو زهو( )5تلك العرتاضات األربعة األوىلَّ ،
عقب عليها ،بقوله :ومن ذلك كلِّه،
حممد َّ
َّ
أن رمي كعب ابلكيد ِّ
القصة مفرتاة بدون أدىن اشتباه ،و َّ
يتبني لكَّ :
لإلسلم يف
َّ
أن هذه َّ

()1

الحديث و ِّ
األمة ِّ
محمد أبو زهو ،ص (.)182
بالسَّنةَّ ،
اإلسالميَّة ُّ
المحدثون ،أو عناية َّ

()2

المصدر السابق نفسه.

()3

السابق نفسه.
المصدر َّ

()4
()5

العنصريَّة اليهوديَّة (.)524/2
السابق نفسه.
المصدر َّ
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دليل ،أو ٍ
شخص عمر ،والكذب يف النَّقل عن التَّوراة ِّاهتام ابطل ،ل يستند على ٍ
برهان(.)1
ويقول ُّ
السيِّد حسني َّ
للقصة
الذهب  -رَحه هللا  :-ورواية ابن جري ٍر الطَّربي َّ
الدكتور َّ
حممد َّ

ل ُّ
الصحة يف ِّ
صحتها؛ َّ
كل ما يرويه،
ألن ابن جري ٍر كما هو معروف عنه مل يلتزم َّ
تدل على َّ

يصح شيئ ا كثريا( ،)2كما َّ
أن ما يرويه يف اترخيه ل يعدو
والَّذي ينظر يف تفسريه جيد فيه ُمَّا ل ُّ
أن يكون من قبل األخبار الَّيت حتتمل ِّ
الصدق ،والكذب ،ومل يقل أحد َّ
كل ما يُروى يف
أبن َّ
كتب التَّاريخ( )3اثبت ،وصحيح( ،)4مثَّ يتابع قائلا :مثَّ إِّ َّن ما يعرف عن كعب األحبار من

دينه ،وخلقه ،وأمانته ،وتوثيق أكثر أصحاب ِّ
الصحاح( )5له؛ جيعلنا حنكم َّ
القصة
أبن هذه َّ
موضوعة عليه ،وحنن ِّ
ننزه كعبا عن أن يكون شريكا يف قتل عمر ،أو يعلم من يدبِّر أمر قتله،
ننزهه أن يكون َّ
مثَّ ل يكشف لعمر عنه ،كما ِّ
وضاعا ،حيتال على أتكيد ما خيرب به من
كذاابا َّ

مقتل عمر نسبته إِّىل التَّوراة ،وصوغه يف ٍ
ائيلي( .)6إِّىل أن يقول :اللَّ ُه َّم إِّ َّن كعبا
قالب إِّسر ٍ
استغل امسه ،فنُسب إِّليه رواَيت
مظلوم من متَّهميه ! ول أقول عنه :إِّل أنَّه مأمون ،وعامل
َّ

العامة ،ويتقبَّلها األغمار من اجلهلة(.)7
معظمها خرافات وأابطيل ،لرتوج بذلك على َّ

و َّأما ُّ
السيِّد الوكيل ،فيقول :إِّ َّن َّأول ما يواجه الباحث هذا هو موقف عبيد
الدكتور َّ
حممد َّ

كالسبع احلرب،
هللا بن عمر الَّذي مل يكد يسمع مبا حدث ألبيه َّ
حَّت حيمل سيفه ،ويهيج َّ
()1

الحديث و ِّ
المحدثون ،ص (.)183

()2

العنصريَّة اليهوديَّة (.)525/2

()3

المصدر السابق نفسه.

()4

ِّ
اإلسرائيليَّات في التَّفسير ،والحديث ،ص (.)99

()5

المصدر السابق نفسه ،ص (.)96

()6

المصدر السابق نفسه ،ص (.)99

()7

المصدر السابق نفسه.
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ويقتل اَلرمزان ،وجفينة ،وابنةا صغرياة أليب لؤلؤة؛ أفرتى عبيد هللا هذا يرتك كعب األحبار
الصغرية ؟ إِّ َّن أحدا يبحث املوضوع حبثا علميَّا ل
والشُّبهة حتوم حوله ،ويقتل ابنة أيب لؤلؤة َّ

أن مجهور ِّ
ميكن أن يقبل ذلك ،ويضاف إِّىل ذلكَّ :
القصة ،بل مل يشريوا
املؤرخني مل يذكروا َّ
إِّليها ،فابن ٍ
فصل احلادث تفصيلا دقيقا مل يُشر ُّ
قط إِّىل احلادثة ،بل
سعد يف الطَّبقات وقد َّ
كل ما ذكر عن كعب األحبار :أنَّه كان واقفا بباب عمر يبكي ،ويقول :وهللا لو َّ
أن أمري
ُّ
املؤمنني يقسم على هللا أن ِّ
ألخره( !)1وأنَّه دخل على عمر بعد أن أخربه الطَّبيب ِّ
بدنو
يؤخره؛ َّ
أجله ،فقال :أمل أقل لك إِّنَّك ل َتوت إِّل شهيدا ،وأنت تقول :من أين ،وأن يف جزيرة
العرب( .)2وأييت بعد ابن ٍ
سعد ابن عبد ِّ
الرب يف الستيعاب ،فل يذكر شيئا ُّ
قصة
قط عن َّ
ُ
كعب األحبار(.)3

و َّأما ابن كث ٍري ،فيقول :إِّ َّن وعيد أيب لؤلؤة كان عشيَّة يوم الثُّلاثء ،وأنَّه طعنه صبيحة يوم
ٍ
ساعات
احلجة( ،)4مل يكن إِّذا بني التَّهديد والتَّنفيذ سوى
األربعاء ألرب ٍع بقني من ذي َّ

ٍ
معدودات ،فكيف ذهب كعب األحبار إِّىل عمر ،وقال له ما قال :اعهد ِّفإنَّك ميِّت يف
ثلثة َّأَيٍم ،مثَّ يقول :مضى يوم ،وبقي يومان ،مثَّ مضى يومان ،وبقي يوم وليلة ،من أين
األَيم الثَّلثة إِّذا كان التَّهديد يف اللَّيل والتَّنفيذ صبيحة اليوم التَّال ؟ ويتواىل
لكعب هذه َّ
ِّ
حممد
السيوطي يف اتريخ اخللفاء ،والعصامي يف مسط النُّجوم العوال ،والشَّيخ َّ
املؤرخون ،فيأيت ُّ

الرسول ،وحسن إِّبراهيم حسن يف
بن عبد َّ
الوهاب ،وابنه عبد هللا يف كتابيهما خمتصر سرية َّ
يب ،أو ٍ
اإلسلم ِّ
القصة من قر ٍ
اتريخ ِّ
بعيد،
السياسي ،وغريهم ،فل جند واحدا منهم يذكر َّ
()1
()2
()3
()4

َّ
الطبقات (.)361/3
المصدر السابق نفسه (.)340/3
جول ٌة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)296

البداية و ِّ
النهاية (.)137/7
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القصة مل تثبت بصورةٍ ِّعل ِّ
أليس هذا دليلا على َّ
يطمئن إِّىل ذكرها؛ هذا إِّذا مل
احملقق
أن َّ
ُّ
تكن منتحلةا مصنوعةا ،كاد هبا بعض النَّاس لكعب ِّ
تطمئن إِّليه
لينفروا منه املسلمني ،وهذا ما
ُّ
أن كعب ا كان حسن ِّ
وخباص ٍة بعدما عرفناَّ :
حمل ثقة
النَّفس ،ومييل إِّليه القلب،
َّ
اإلسلم ،وكان َّ

حَّت َرووا عنه حديث رسول هللا(ﷺ) (.)1
الصحابة؛ َّ
كث ٍري من َّ
السلف على الفاروق:
 - 7ثناءُ َّ
الصحابة ،و َّ
أ  -يف تعظيم عائشة  -رضي هللا عنها  -له بعد دفنه:

عن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :كنت أدخل بييت الَّذي فيه رسول هللا(ﷺ)،
علي ثيايب حياءا من عمر(.)2
وأيبَّ ،
فلما دفن عمر معهما فوهللا ما دخلته إِّل وأن مشدودة َّ
حممد عن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :من رأى ابن اخلطَّاب؛ علم أنَّه
وعن القاسم بن َّ

خلق غناء ِّ
لإلسلم ،كان وهللا أحوذَيا( !)3نسيج وحده ،قد َّ
أعد لألمور أقراْنا( .)4وعن عروة
ا
عن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :إِّذا ذكرمت عمر؛ طاب اجمللس(.)5
ب  -سعيد بن ز ٍ
يد رضي هللا عنه:

روي عن سعيد بن ز ٍ
يد :أنَّه بكى عند موت عمر ،فقيل له :ما يبكيك ؟ ! فقال :على
اإلسلم ،إِّ َّن موت عمر ثَـلَم ِّ
ِّ
اإلسلم ثلمةا ل تُرتق إِّىل يوم القيامة(.)6
()1

جول ٌة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ص (.)296

()2

الصواب (.)852/3
محض َّ

()3
()4
()5
()6

الجاد المنكمش في أموره ،الحسن ِّ
ُّ
السياق لألمور.
األحوذي :هو

الصواب ( )853/3رجاله ُّ
صدوق يخطىء.
ثقات ِّإال عبد الواحد بن أبي عوف
محض َّ
كلهم ٌ
ٌ
الصواب ( )853/3نقالً عن مناقب أمير المؤمنين ،ص (.)249
محض َّ
َّ
الطبقات ( ،)372/3أنساب األشرافَّ ،
الشيخان ،ص (.)387
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ج -عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:
ٍ
مسعود :لو َّ
أن علم عمر بن اخلطَّاب وضع يف َّ
كفة امليزان ،ووضع علم
قال عبد هللا بن
األرض يف َّ
كف ٍة؛ لرجح علم عمر( ،)1وقال أيضا :إِِّّين ألحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار
العلم(.)2
ٍ
مسعود :كان إسلم عمر فتحا ،وكانت هجرته نصرا ،وكانت إِّمارته
وقال عبد هللا بن
رَحةا(.)3
األنصاري :وهللا ما من أهل ٍ
بيت من املسلمني إِّل وقد دخل عليهم
د  -قال أبو طلحة
ُّ
يف موت عمر نقص يف دينهم ،ويف دنياهم(!)4
مقبل ،مل يزل يف إِّ ٍ
هـ قال حذيفة بن اليمان :إََِّّّنا كان مثل ِّ
اإلسلم َّأَيم عمر مثل ٍ
قبال،

فلما قتل؛ أدبر ،فلم يزل يف إِّداب ٍر(.)5
َّ

صلِّي على
و  -عبد هللا بن سلم :جاء عبد هللا بن سلم  -رضي هللا عنه  -بعدما ُ
ابلصلة عليه ،فلن تسبقوين ابلثَّناء عليه،
عمر  -رضي هللا عنه  -فقال :إِّن كنتم سبقتموين َّ

مثَّ قال :نعم أخو ِّ
اإلسلم كنت َي عمر ! جوادا ِّ
ابحلق ،خبيلا ابلباطل ،ترضى من ِّ
الرضا،
العرف( ،)6عفيف الطَّرف(.)1
وتسخط من ُّ
السخط ،مل تكن مدَّاحا ،ول معياابا ،طيِّب َ

()1

صحيح.
مصنف ابن أبي شيبة (ِّ )32/12إسناده
ٌ

()3

المعجم الكبير َّ
ضعيف ،فيه انقطاع.
للطبراني (ِّ )178/9إسناده
ٌ
َّ
الطبقات (.)374/3

()2
()4
()5
()6

المعجم الكبير َّ
صحيح.
للطبراني (ِّ )180 ،179/9إسناده
ٌ

َّ
صحيح.
الطبقات (ِّ )373/3إسناده
ٌ

الع ْرفِّ :
الريح طيب ًة كانت ،أو خبيم ًة.
َ
829

كنت جارا لعمر بن اخلطَّاب
ز  -العبَّاس بن عبد املطَّلب :قال العبَّاس بن عبد املطَّلبُ :

 رضي هللا عنه  -فما رأيت أحدا من النَّاس كان أفضل من عمر ،إِّ َّن ليله صلة ،وْنارهفلما ِّ
تويف عمر سألت هللا تعاىل أن يرينيه يف النَّوم ،فرأيته يف النَّوم
ويف حاجات النَّاسَّ ،
صيامُّ ،
علي ،مثَّ قلت له :كيف أنت ؟ قال:
مقبلا متَّشحا من سوق املدينة ،فسلَّمت عليه ،وسلَّم َّ
خب ٍري .قلت له :ما وجدت ؟ قال :الن حني فرغت من احلساب ،ولقد كاد عرشي يهوي
لول ِّأين وجدت َرَّابا رحيم ا(.)2
ح  -معاوية بن أيب سفيان :قال معاويةَّ :أما أبو بك ٍر؛ فلم يرد الدُّنيا ،ومل ترده .و َّأما عمر
فتمرغنا فيها ظهرا لبط ٍن(.)3
فأرادته الدُّنيا ،ومل يردها ،و َّأما حنن َّ
ٍ
علي بن احلسني عن أيب
ط  -علي بن احلسني :عن ابن أيب حازم ،عن أبيه قال :سئل ُّ

بك ٍر ،وعمر  -رضي هللا عنهما  -ومنزلتهما من رسول هللا ،قال :كمنزلتهما اليوم ،ومها
ضجيعاه(.)4
ي  -قبيصة بن جابر :عن الشَّعب ،قال :مسعت قبيصة بن جابر يقول :صحبت عمر
بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -فما رأيت أقرأ لكتاب هللا ،ول أفقه يف دين هللا ،ول أحسن
مدارسة منه(!)5
ك  -احلسن البصري :قال احلسن البصري :إِّذا أردمت أن يطيب اجمللس؛ فأفيضوا يف ذكر
()1

َّ
الطبقات (.)369/3

()2

تاريخ المدينة ( )345/3فيه انقطاعٌ ،الحلية (.)54/1
اإلسالم عهد الخلفاء الرَّاشدين َّ
تاريخ ِّ
للذهبي ،ص (.)267

()4

الصواب (.)908/3
محض َّ

()5

المعرفة والتَّاريخ للفسوي ( )457/1في ِّإسناده مجالد بن سعيد تغيَّر اخر عمره.

()3
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()1
بيت مل جيدوا فقده؛ فهم أهل بيت ٍ
أي أهل ٍ
سوء(.)2
عمر  ،وقال أيض اُّ :

ل  -علي بن عبد هللا بن عبَّاس :قال :دخلت يف ٍ
يوم شديد الربد على عبد امللك بن
مروانِّ ،فإذا هو يف قبَّة ابطنها فُ ِّ
وه ٌّي( )3معصفر ،وظاهرها خزاعيز( ،)4وحوله أربعة كوانني(،)5
()6
أظن يومنا هذا إِّل ابردا .قلت :أصلح هللا األمري !
قال :فرأى الربد يف تقفقفي  ،فقال :ما ُّ
وذمها ،ونل منها ،وقال :هذا
يظن أهل الشَّام :أنَّه أتى عليهم يوم أبرد منه ،فذكر الدُّنياَّ ،
ما ُّ
در ابن حنتمة ما كان أعلمه ابلدُّنيا !
معاوية عاش أربعني سنة أمريا ،وعشرين خليفةا ،هلل ُّ
يعين :عمر رضي هللا عنه(.)7
 - 8اراء بعض العلماء والكتَّاب املعاصرين:
أ  -قال ُّ
السابق :لقد كشفت أعمال عمر عن
حممد َّ
حممد َّ
الدكتور َّ
الفحام شيخ األزهر َّ
تفوقه ِّ
ِّ
السياسي ،وبيَّنت مواهبه العديدة الَّيت ملكها ،وعن عبقريَّته اخلالدة ،الَّيت ل تزال تضيء
أمامنا الطَّريق يف العديد من مشكلت احلياة املختلفة يف معاجلة القضاَي واملشاكل الَّيت

واجهته أثناء خلفته(.)8
ب  -قال عبَّاس حممود َّ
الرجل العظيم أصعب َمن عرفت من عظماء
العقاد :إِّ َّن هذا َّ
()1

الصواب (.)909/3
مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ،ص ( ،)251محض َّ

()2

َّ
الطبقات (.)372/3

()3

فوهي :ثياب بيض.

()4

مقسمة َّ
مقطعة.
« خزاعيز »َّ :

()5

الكانون :الموقد.

()6

َّ
اصطكت أسنانه (القاموس) ص (.)1094
تقفقف :ارتعد من البرد ،وغيره ،أو اضطرب حنكاه ،و

()7

الصواب ( ،)911/3ابن الجوزي (.)252
محض َّ

()8

َّ
اإلدارة في ِّ
ِّ
الخطاب ،ص (.)391
اإلسالم في عهد عمر بن
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أن فرط التَّمحيص ،وفرط ِّ
ِّ
الرجال نقدا ،ومؤاخذ اة ،ومن مزيد مزاَيهَّ :
اإلعجاب يف احلكم له
يخ لعصره على َّنط التَّواريخ
أو عليه يلتقيان ،وكتايب عبقريَّة عمر ليس بسريةٍ لعمر ،ول بتار ٍ

الَّيت تقصد هبا احلوادث ،واألنباء ،ولكنَّه وصف له ،ودراسة ألطواره ،ودللة على خصائص

عظمته ،واستفادة من هذه اخلصائص لعلم النَّفس ،وعلم األخلق ،وحقائق احلياة.
وعمر ُّ
يعد رجل املناسبة احلاضرة يف العصر الَّذي حنن فيه؛ ألنَّه العصر الَّذي شاعت فيه
القوة الطَّاغية ،وزعم اَلاتفون بدينهاَّ :
احلق نقيضان؛ ِّفإذا فهمنا عظيما
أن البأس ،و َّ
عبادة َّ
القوة الطَّاغية على أساسه؛ ألنَّنا سنفهم رجلا كان
واحدا كعمر بن اخلطَّاب ،فقد هدمنا دين َّ
الرَحة ..وهذا الفهم ترَيق داء العصر ،يشفى به
غايةا يف البأس ،وغايةا يف العدل ،وغايةا يف َّ
من ليس مبيئوس ِّ
الشفاء(.)1
ج -قال ُّ
الدكتور أَحد شلب ..:وكان الجتهاد من أبرز اجلوانب يف حياة عمر خلل
حقبة خلفته احلافلة ابألحداث ،فحفظ ِّ
الدين ،ورفع راية اجلهاد ،وفتح البلد ،ونشر العدل

كون جيشا نظاميَّا ِّ
بني العباد ،وأنشأ َّأول وزارةٍ ماليَّ ٍة يف ِّ
للدفاع ،وَحاية احلدود،
اإلسلم ،و َّ
أقر النُّقود
ودون ا َّلدواوينَّ ،
وعني الولة ،و َّ
ونظَّم املرتَّبات ،واألرزاقَّ ،
العمال ،والقضاة ،و َّ

ِّ
احليايت ،ورتَّب الربيد ،وأنشأ نظام احلِّسبة ،وثبَّت التَّاريخ اَلجري ،وأبقى األرض
للتَّداول
ٍ
قسمة ،وخطَّط املدن ِّ
اإلسلميَّة ،وبناها ،فهو ٍ
حبق أمري املؤمنني وابين َّ
الدولة
املفتوحة دون
ِّ
اإلسلميَّة(.)2

د  -قال املستشار علي علي منصور :إِّ َّن رسالة عمر يف القضاء إِّىل أيب موسى األشعري
()1
()2

المصدر السابق نفسه ،ص (.)392
َّ
الخطاب ،ص ( ،)392التَّاريخ ِّ
اإلدارة في ِّ
ِّ
اإلسالمي.)609/1( ،
اإلسالم في عهد عمر بن
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الزمن دستور للقضاء ،واملتقاضني ،وهي أكمل ما وصلت إِّليه قوانني
قبل أربعة عشر قرنا من َّ
املرافعات الوضعيَّة ،وقوانني استقلل القضاء(.)1
ِّ
الركن حممود شيت خطَّاب :وإِّذا كانت أسباب الفتح ِّ
اإلسلمي كثريةا؛
هـ قال اللواء ُّ
ِّفإ َّن على رأس تلك األسباب ما كان يتمتَّع به عمر بن اخلطَّاب من سجاَي قياديٍَّة َّ
فذةٍ ،ل

مر ِّ
تتكرر يف غريه على ِّ
السنني ،والعصور إِّل ندرا(.)2
َّ

و  -وقال ُّ
الراشد عمر ،ينقضي عهد
الدكتور صبحي احملمصاين :ابنقضاء عهد اخلليفة َّ
وسع رقاعها ،وثبَّت دعائمها ،فكان مثال القائد ِّ
ِّ
الدولة ِّ
مؤسس َّ
املوجه،
اإلسلميَّة الَّيت َّ
الراعي املسؤول ،واحلاكم ِّ
الرؤوف ،مثَّ مات
الرفيق َّ
القوي العادل ،و َّ
واألمري احلازم احلكيم ،و َّ
الصلح ،فكان مع ِّ
ضحيَّة الواجب ،وشهيد ِّ
الصاحلني من أولياء هللا
الص ِّديقني ،و َّ
الصدق و َّ
تعاىل ،وسيبقى اسم عمر بن اخلطَّاب خملَّدا ،ولمعا يف اتريخ احلضارة ،والفقه(.)3
ز  -وقال الشَّيخ علي الطَّنطاوي :أن كلَّما ازددت ِّ
اطلعا على أخبار عمر؛ زاد إِّكباري

وإِّعجايب به ،ولقد قرأت سري الف العظماء من املسلمني ،وغري املسلمني ،فوجدت فيهم

من هو عظيم بفكره ،ومن هو عظيم ببيانه ،ومن هو عظيم خبُلُقه ،ومن هو عظيم اباثره،
ووجدت عمر قد مجع العظمة من أطرافها ،فكان عظيم الفكر ،واخلُلُق ،والبيانِّ ،فإذا
أحصيت عظماء الفقهاء ،والعلماء؛ ألفيت عمر يف الطَّليعة ،فلو مل يكن له إِّل فقهه؛ لكان

به عظيما ،وإِّن عددت اخلطباء ،والبلغاء؛ كان اسم عمر من أوائل األمساء ،وإِّن ذكرت
القواد العسكريِّني ،أو كبار ِّ
عباقرة ِّ
اإلداريِّني الناجحني ،وجدت عمر إِّمام ا
املشرعني ،أو نوابغ َّ
()1

َّ
اإلدارة في ِّ
ِّ
الخطاب ،ص (.)392
اإلسالم في عهد عمر بن

()2

المصدر السابق نفسه ،ص (.)393

()3

تراث الخلفاء الرَّاشدين في الفقه والقضاء ،ص (.)47 ،46
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ٍ
ٍ
مجاعة ،وعظيما يف ِّ
يف ِّ
طائفة ،وإِّن استقريت العظماء الَّذين بنوا دولا ،وتركوا يف
كل
كل
أجل من عمر .وهو فوق ذلك عظيم يف أخلقه ،عظيم يف
األرض أثرا ،مل تكد ِّد فيهم َّ
نفسه(.)1
 - 9اراء بعض املستشرقني يف عمر رضي هللا عنه:
أ  -قال موير يف كتابه « اخللفة » :كانت البساطة ،والقيام ابلواجب من ِّ
أهم مبادىء
عمر ،وأظهر ما اتَّصفت به إِّدارته عدم التَّحيُّز والتَّعبُّد ،وكان ِّ
حق قدرها،
يقدر املسؤوليَّة َّ
عماله ،ومع أنَّه كان حيمل عصاه،
وكان شعوره ابلعدل َّ
قوَيا ،ومل حياب أحدا يف اختيار َّ
حَّت قيل :إِّ َّن ِّد َّرة عمر ُّ
أشد من سيف غريه ،إِّل أنَّه كان رقيق
ويعاقب املذنب يف احلال َّ
سجلت له شفقته ،ومن ذلك شفقته على األرامل ،واأليتام(.)2
القلب ،وكانت له أعمال َّ
ب  -وقالت عنه دائرة املعارف الربيطانيَّة :كان عمر حاكما عاقلا ،بعيد النَّظر ،وقد
َّأدى ِّ
لإلسلم خدمةا عظيمةا(.)3
حممد
ج -وقال األستاذ واشنجتون إِّبرفنج يف كتابه « َّ
َّأوَلا إِّىل اخرها ُّ
تدل على أنَّه كان رجلا ذا مواهب عقليَّ ٍة

وخلفاؤه » :إِّ َّن حياة عمر من
ٍ
َّمسك
عظيمة ،وكان شديد الت ُّ

الدولة ِّ
اإلسلميَّةَّ ،
ابلستقامة ،والعدالة ،وهو الَّذي وضع أساس َّ
َّب(ﷺ)
ونفذ رغبات الن ِّ

وثبَّتها ،وازر هبا أاب بك ٍر بنصائحه يف أثناء خلفته القصرية ،ووضع قواعد متينةا ِّ
لإلدارة احلازمة
يف مجيع البلدان الَّيت فتحها املسلمون ،وإِّ َّن اليد القويَّة الَّيت وضعها على أعظم َّقواده احملبوبني

()1
()2
()3

أخبار عمر ،ص (.)5

َّ
محمد رشيد رضا ،ص (.)55 ،54
الفاروق عمر بن
الخطابَّ ،
المصدر السابق نفسه ،ص (.)55
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لدى اجليش يف البلد النَّائية وقت انتصاراهتم ألكرب ٍ
دليل على كفاءته اخلارقة ِّإلدارة احلكم،
َّب(ﷺ) وأيب بك ٍر ،وقد سار على
وكان ببساطة أخلقه ،واحتقاره َّ
الرتف مقتدَيا ابلن ِّ
لألهبة ،و َّ
للقواد(.)1
أثرمها يف كتبه ،وتعليماته َّ
د  -وقال َّ
الدكتور مايكل هارت :إِّ َّن مأثر عمر مؤثرة َّ
الرئيسيَّة
حقا ،فقد كان الشَّخصيَّة َّ
()2
يف انتشار ِّ
السريعة من املشكوك به أن ينتشر
اإلسلم بعد َّ
حممد(ﷺ) وبدون فتوحاته َّ

ِّ
اإلسلم هبذا الشَّكل الَّذي هو عليه الن ،زد على ذلك َّ
أن معظم األراضي الَّيت فتحها يف
()3

زمنه بقيت عربيَّةا

حَّت الن ،ومن الواضح َّ
حممدا(ﷺ) له الفضل
منذ ذلك العهد َّ
أن َّ

األكرب يف هذا املضمار ،ولكن من اخلطأ الفادح أن نتجاهل دور عمر ،وقيادته الواعية(.)4
 - 10ما قيل من ِّ
الشعر يف راثء الفاروق رضي هللا عنه:
قالت عاتكة بنت زيد بن عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنها:
در َد ُّره
َّ
وز ل َّ
فج َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ُ

ض َات ٍل لِّل ِّكتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاب ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين
ِّأبَب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَ َ

بِّــرؤ ٍ
وف َعلَــى األَد َىن َغلِّــي ٍظ َعلَــى العِّـ َـدا
َُ

َخ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ثَِّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة ِّيف النَّائِّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
أ ِّ
ـات ُِّجمي ـ ـ ـ ـ ـ ــب
َ

ِّ
مـ ــَّت مـ ــا يـ ُقـ ــل ل يكـ ـ ِّ
ـذ
ب ال َقـ ــوَل فعلُـ ــهُ
َ ُ
ََ َ َ

()1
()2
()3
()4
()5

س ـ ـ ـ ِّـريع إِّىل اخل ـ ـ ــري ِّ
ات َغ ـ ـ ــريُ قَطُ ـ ـ ــوب
َ
َ َ

ِّ ()5

الفاروق عمر بن الخطاب ،ص (.)55

أن المستر مايكل هارت ال يعرف سيرة أبي بكر ِّ
يبدوَّ :
الص ِّديق رضي هللا عنه.
الدولة ِّ
األراضي أصبحت ضمن َّ
اإلسالميَّة.

من الخطأ الفادح أن نتجاهل دور ِّ
الص ِّديق وقيادته الواعية بعد وفاة رسول هللا (ص).
المئة األوائل ،ترجمة خالد عيسى ،وأحمد سبانو ،ص (.)163
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وقالت أيضا:
ـني ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوِّدي بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربةٍ وَِّحنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـب
َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ

اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـام الن ِّ
ِّ
َّجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ب
ل ََتَل ـ ـ ـ ـ ـ ــي َعلَـ ـ ـ ـ ـ ــى ِّ َ

فَ َج َعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـين المنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن ِّابل َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـار ِّس
ـاج َوالتـَّلبِّيـ ـ ـ ـ ـ ــب
املعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـم يَـ ـ ـ ـ ـ ــوَم اَلِّيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
َ
َ
ـث املنـتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ِّعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـمةُ النَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاب واملحـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
ـني َعلَ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ـاس َوال ُمعِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـ ـ ـ ـ ـ ــدَّه ِّر َو َغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
َ
ُ
ِّ ()2
السـ ـ ـ َّـر ِّاء َوالبُ ـ ـ ــؤ ِّ
ا
و
ـ
ـ
ـ
ت
و
م
س
س َش ـ ـ ــعُوب
أ
ـ
ـ
ـ
ك
ن
ـو
ـ
ـ
ـ
ن
امل
ه
ت
ق
ـ
ـ
ـ
س
ـد
ـ
ـ
ـ
ق
َ
وبُِّقـ ـ ــل ألَهـ ـ ـ ِّـل َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
الراشد العادل عمر بن اخلطَّاب  -رضي هللا عنه  -صفحة
هذا وقد طويت بوفاة اخلليفة َّ
فذا من طرا ٍز فر ٍ
من أنصع صفحات التَّاريخ ،وأنقاها ،فقد عرف فيه التَّاريخ رجلا َّ
يد ،مل يكن
ِّ ()1

السلطان ،ومل َتل به عن جادة ِّ
احلق سطوة احلكم ،ومل حيمل
مهُّه مجع املال ،ومل تستهوه زخرفة ُّ
أقاربه ،ول أبناءه على رقاب النَّاس ،بل كان كل ِّمهه انتصار ِّ
اإلسلم ،وأعظم أمانيه سيادة

الشريعة ،وأقصى غايته حتقيق العدالة بني أفراد رعيَّته ،وقد َّ
عز،
َّ
حقق ذلك كلَّه بعون هللا َّ -

وجل  -يف تلك الفرتة الوجيزة الَّيت ل تع ُّد يف عمر الدُّول شيئا مذكورا(.)3
َّ

إِّ َّن دراسة هذه السرية العطرة ُّ
َتد أبناء اجليل ابلعزائم العمريَّة الَّيت تعيد إِّىل احلياة روعة
األَيم اجلميلة املاضية ،وهبجتها ،وهباءها ،وترشد األجيال أبنَّه لن يصلح أواخر هذا األمر إِّل
َّ
الراشدي ،ومعرفة
مبا صلحت به أوائله ،وتساعد الدُّعاة ،والعلماء على القتداء بذلك العصر َّ

األمة على إِّعادة دورها
السري يف دنيا النَّاس ،وذلك يساعد أبناء َّ
عامله ،وصفاته ،ومنهجه يف َّ
احلضاري من جديد.

()1
()2
()3

َّ
بالصدر ،كناية عن اشتداد المعركة.
التلبيب :األخذ َّ

تاريخ َّ
الطبري ( ،)214/5األيَّام األخيرة في حياة الخلفاء دِّ .إيلي منيف شهلة ،ص (.)40
جول ٌة في عصر الخلفاء الرَّاشدين ،ص (.)297
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السابعة ومخس دقائق صباحا
الساعة َّ
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم األربعاء َّ
قبل ومن
بتاريخ  13من رمضان  1422هـ املوافق  28نوفمرب  2001م ،والفضل هلل من ُ

بعد ،وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبَّل هذا العمل ،ويشرح صدور العباد للنتفاع به ويبارك
ُ
اَّللُ لِّلن ِّ
ك ََلَا َوَما ُمي ِّسك
فيه مبنِّه ،وكرمه ،وجوده ،قال تعاىلَ ﴿ :ما يَـفتَ ِّح َّ
َّاس ِّمن َرَحٍَة فَلَ ُُم ِّس َ
فَلَ ُمرِّسل لَهُ ِّمن بَـع ِّدهِّ َوُهو ال َع ِّ
يز احلَكِّيم﴾ [فاطر.]2 :
ز
ُ
َ
ُ
َ
بقلب خاش ٍع ٍ
ول يسعين يف ْناية هذا الكتاب إِّل أن أقف ٍ
عز،
منيب بني يدي هللا َّ -
وجل  -معرتفا بفضله ،وكرمه ،وجوده ،فهو ِّ
املتفضل ،وهو املكرم ،وهو املعني ،وهو املوفِّق،
َّ
علي َّأولا ،واخرا ،وأسأله سبحانه أبمسائه احلسىن ،وصفاته العُلى أن
فله احلمد عل ما َّ
من به َّ
كل ٍ
جيعل عملي لوجهه خالصا ،ولعباده نفعا ،وأن يثيبين على ِّ
حرف كتبتُه ،وجيعله يف ميزان
حسنايت ،وأن يثيب إِّخواين الَّذين أعانوين ِّ
بكل ما ميلكون من أجل إَِّتام هذا اجلهد املتواضع،
ونرجو من ِّ
كل مسل ٍم يطَّلع على هذا الكتاب أل ينسى العبد الفقري إِّىل عفو ربِّه ،ومغفرته،
ورَحته ،ورضوانه من دعائه .قال تعاىل﴿ :ر ِّ
ت َعلَ َّي
ب أَوِّزع ِّين أَن أَش ُكَر نِّع َمتَ َ
ك الَِّّيت أَنـ َعم َ
َ
ي وأَن أَعمل ِّ
ِّ
ك ِّيف ِّعب ِّاد َك َّ ِِّّ
ني﴾ [النَّمل.]19 :
ضاهُ َوأَد ِّخل ِّين بَِّرَحَتِّ َ
صاحلاا تَـر َ
الصاحل َ
َو َعلَى َوال َد َّ َ َ َ َ
َ
أنت ،أستغفرك وأتوب إِّليك ،واخر دعوان
له َّم وحبمدك ،أشهد أن ل إِّله إِّل َ
سبحانك ال ُ

ِّ
أن احلمد هلل ِّ
رب العاملني.

الفقري إِّىل عفو ربِّه ،ومغفرته ،ورَحته ورضوانه
الصليب
حممد َّ
حممد َّ
علي َّ
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املراجع
 - 1أابطيل جيب أن َتحى من التَّاريخ ،إِّبراهيم شعوط ،املكتب ِّ
السادسة
اإلسلمي ،الطَّبعة َّ
 1408هـ  1988م.
الدولة ،جمدي َحدي ،دار طيبة ِّ
 - 2أبو بكر رجل َّ
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1415هـ.
حممد ُشَّراب ،دار القلم ،الطَّبعة األوىل  1418هـ  1997م.
اجلراحَّ ،
 - 3أبو عبيدة عامر بن َّ
الصحايب العامل اجملاهد ،عبد احلميد حممود طهماز ،دار القلم ،دمشق،
 - 4أبو موسى األشعري َّ
الطَّبعة األوىل  1411هـ  1991م.
حممد اخلضري ،دار املعرفة بريوت ،الطَّبعة األوىل  1417هـ
 - 5إَِّتام الوفاء يف سرية اخللفاءَّ ،
 1996م.
حممد بن خلف بن حيَّان ،الطَّبعة األوىل ،مطبعة الستقامة
 - 6أخبار القضاة لوكيع ،وكيع َّ
ابلقاهرة  1366هـ  1947م.
 - 7أخبار عمر ،وأخبار عبد هللا بن عمر ،أتليف علي الطَّنطاوي ،نجي الطَّنطاوي ،املكتب
ِّ
اإلسلمي ،الطَّبعة الثَّامنة 1403 ،هـ  1983م.
 - 8أدب ِّ
السمعاين ،دار الكتب العلميَّة -
اإلملء والستملء أليب سعيد عبد الكرمي بن َّ
حممد َّ
بريوت 1410 ،هـ 1981 /م.
 - 9أدب صدر ِّ
اإلسلم د.واضح العمد.
اإلسلم يف احلرب و ِّ
 - 10أشهر مشاهري ِّ
الرائد العريب بريوت ،لبنان،
السياسة ،رفيق العظم ،دار َّ
السادسة 1403 ،هـ  1983م.
الطَّبعة َّ
السلفي ،الطَّبعة األوىل 1420
 - 11أصحاب َّ
الرسول(ﷺ) ،حممود املصري ،مكتبة أيب حذيفة َّ
  1999م.الرتبية للنِّحلوي.
 - 12أصول َّ
رب العاملني لشمس ِّ
 - 13إِّعلم املوقِّعني عن ِّ
حممد بن أيب بكر بن القيِّم،
الدين أيب عبد هللا َّ
حممد حميي ِّ
الدين عبد احلميد ،املكتبة العصريَّة صيدا  -بريوت ،طبعة  1407هـ.
حتقيق َّ
 - 14أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب ،اخلليفة اجملتهد للعمراين 1406 ،هـ  1986م ،طبعة من
الرتاث.
اللَّجنة املشرتكة لنشر إِّحياء ُّ
838

احملب العظيم ،عبد احلميد طهماز ،دار القلم ،دمشق،
 - 15أنس بن مالك اخلادم األمني و ُّ
الرابعة  1407هـ  1987م.
الطَّبعة َّ
 - 16أهل ِّ
اإلسلميَّة ،حسن املِِّّمي ،دار الغرب ِّ
الذ َّمة يف احلضارة ِّ
اإلسلمي 1988 ،م الطَّبعة
األوىل.
 - 17أهل الفسطاط ،د .صاحل أَحد العلي ،شركة املطبوعات للتَّوزيع ،والنَّشر ،بريوت لبنان،
الطَّبعة األوىل  2000م.
َّ - 18أوليَّات الفاروق د .غالب عبد الكايف القرشي ،املكتب ِّ
اإلسلمي بريوت ،مكتبة احلرمني
ِّ
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1403هـ  1983م.
 - 19استخلف أبو بكر ِّ
الص ِّديق ،مجال عبد اَلاديَّ ،
حممد رفعت مجعة ،دار
الدكتورة وفاء َّ

الوفاء املنصورة ،الطَّبعة األوىل  1406هـ  1986م.
اقتصادَيت احلرب يف ِّ
الرشد ِّ
الرَيض ،الطَّبعة األوىل 1411
- 20
َّ
اإلسلم  -د .غازي ،مكتبة ُّ
هـ  1991م.
 - 21األبعاد ِّ
السياسيَّة ملفهوم األمن يف ِّ
اإلسلم ،مصطفى منجود ،املعهد العاملي للفكر
ِّ
اإلسلمي1417 ،هـ 1996 /م.
اإلتقان يف علوم القران ،جللل ِّ
ِّ - 22
السيوطي ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الدين عبد الرَحن ُّ
الطَّبعة األوىل  1407هـ  1987م.
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبَّان ،علء ِّ
ِّ - 23
مؤسسة
الدين علي بن بلبان الفارسيَّ ،
ِّ
الرسالة بريوت الطَّبعة األوىل  1412هـ  1991م.
َّخصي-ة أليب زهرة.
 - 24األحوال الش َّ
الدولة ِّ
ِّ - 25
اإلدارة العسكريَّة يف َّ
حَّت منتصف القرن الثَّالث اَلجري،
وتطورها َّ
اإلسلميَّة نشأهتاُّ ،
د .سليمان بن صاحل بن سليمان ال كمال ،منشورات جامعة ِّأم القرى.
ِّ - 26
اإلدارة العسكريَّة يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،د .فاروق جمدلوي ،روائع جمدلوي ،األردن،
لبنان ،قطر ،الطَّبعة الثَّانية 1418 ،هـ  1998م.
 - 27األدب يف ِّ
الراشدين ،د .نيف معروف ،دار النَّفائس،
اإلسلم يف عهد الن َّ
ُّبوة ،وخلفة َّ
الطَّبعة األوىل  1410هـ  1990م.
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 - 28الستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر بن عبد ِّ
الرب ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
الذهب  -دار ِّ
ِّ - 29
حممد حسني َّ
اإلميان دمشق ،الطَّبعة
اإلسرائيليَّات يف التَّفسري واحلديثَّ ،
الثَّانية  1404هـ  1985م.
الرابع للنَّدوة العامليَّة للش ِّ
ِّ - 30
َّاب
اإلسلم واحلضارة ،النَّدوة العامليَّة للشَّباب ،أحباث وقائع اللِّقاء َّ
الرَيض  27ربيع الثَّاين  1399هـ ،النَّاشر شركة دار العلم ِّ
ِّ
اإلسلمي املنعقد يف ِّ
ابلسعوديَّة -
للطباعة ُّ
الطَّبعة الثَّانية.
ِّ - 31
اإلسلم وحركة التَّاريخ ،أنور اجلندي ،دار الكتاب املصري  -الطَّبعة األوىل  1980م.
ِّ - 32
الصحابة ،أَحد بن علي بن حجر ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،الطَّبعة
اإلصابة يف َتييز َّ
األوىل  1415هـ  1995م.
السادسة  1984م
 - 33األعلم للزركلي ،دار العلم للمليني  -بريوت  -لبنان  -الطَّبعة َّ
(تراجم  -حديث).
 - 34األغاين لألصفهاين ،أبو الفرج علي بن احلسني ،دار الثَّقافة بريوت  1960م1380 /هـ.
ِّ - 35
الرافضة ،أليب نعيم األصبهاين ،مكتبة العلوم ،واحلكم ط .أوىل
الرُّد على َّ
اإلمامة و َّ
1407هـ.
هراس ،دار الفكر بريوت ،الطَّبعة
 - 36األموال أليب عبيد قاسم بن سلم ،حتقيقَّ :
حممد خليل َّ
الثَّانية  1395هـ.
الراشديُّ ،
حممد اخلليفة ،رسالة علميَّة مل تطبع بعد.
للدكتور /حامد َّ
 - 37األنصار يف العصر َّ
األَيم األخرية يف حياة اخللفاء ،د .إِّيلي منيف شهلة ،دار الكتاب العريب ،دمشق ،القاهرة
َّ - 38
 الطَّبعة األوىل  1418هـ  1998م. - 39الجتهاد يف الفقه ِّ
السليماين ،وزارة األوقاف
السلم ُّ
اإلسلمي ضوابطه ،ومستقبله ،عبد َّ
والشؤون ِّ
اإلسلميَّة املغربيَّة 1417 ،هـ  1996م.
السنَّة واجلماعة ،أليب بكر أَحد بن احلسني البيهقي،
السلف أهل ُّ
 - 40العتقاد على مذهب َّ
النَّاشر نشاط اابد ،فيصل اابد ،ابكستان.
الربيع سليمان الكلعي
 - 41الكتفاء ملا تضمنه من مغازي رسول هللا والثَّلثة اخللفاء ،أليب َّ
األندلسي ،عامل الكتب ،بريوت ،الطَّبعة األوىل  1417هـ  1997م.
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 - 42البحريَّة يف مصر ِّ
اإلسلميَّة وااثرها الباقية ،سعاد ماهر ،دار اجملمع العلمي ،جدَّة،
1399هـ  1979م.
 - 43البداية والنِّهاية ،أبو الفداء احلافظ ابن كثري ِّ
الرََّين ،القاهرة الطَّبعة األوىل
الدمشقي ،دار َّ
 1407هـ  1988م.
 - 44البيان والتَّبيني ،للجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن حبر ،دار اخلاجني مبصر 1388 ،هـ
 1968م.
 - 45التَّاريخ ِّ
اإلسلمي مواقف وعرب ،د .عبد العزيز عبد هللا احلميدي ،دار الدَّعوة،
ِّ
اإلسكندريَّة ،دار األندلس اخلضراء ،جدَّة ،الطَّبعة األوىل  1418هـ  1998م.
 - 46التَّاريخ ِّ
اإلسلمي العام ،علي حسن إِّبراهيم ،مكتبة النَّهضة املصريَّة  -القاهرة.
 - 47التِّبيان يف اداب َحلة القران ،للنَّووي ،دار القران الكرمي ،بريوت.
مؤسسة َحادة ،األردن.
حممد العماديَّ ،
 - 48التِّجارة ،وطرقها يف اجلزيرة العربيَّة ،دَّ .
الرتبية القياديَّة ،منري الغضبان ،دار الوفاء املنصورة ،الطَّبعة األوىل  1418هـ  1998م.
َّ - 49
لألمة ِّ
السلم،
 - 50التَّمكني َّ
السيِّد َّ
اإلسلميَّة يف ضوء القران الكرميَّ ،
حممد يوسف ،دار َّ
حممد َّ
مصر ،الطَّبعة األوىل  1418هـ  1997م.
 - 51التَّنظيمات الجتماعيَّة والقتصاديَّة يف البصرة ،صاحل أَحد العلي ،الطَّبعة الثَّانية ،دار
الطَّليعة ،بريوت 1969 ،م.
 - 52اجلامع ألحكام القران ،القرطب ،دار الكتاب العريب ،القاهرة 1987 ،م ،الطَّبعة الثَّالثة.
 - 53اجلهاد يف سبيل هللا ،عبد هللا القادري ،دار املنارة جدَّة ،الطَّبعة الثَّانية  1413هـ
1992م.
 - 54احلديث و ِّ
األمة ِّ
حممد أبو زهو ،دار الكتاب
احملدثون ،أو عناية َّ
ابلسنَّة ،دَّ .
اإلسلميَّة ُّ
العريب ،بريوت 1404 ،هـ  1984م.
عمان ،طبعة عام  1407هـ  1987م.
 - 55احلرب النَّفسيَّة د .أَحد نوفل ،دار الفرقانَّ ،
الراشدين ،د .منهل إَِّلي ،الطَّبعة الثَّالثة 1420هـ
 - 56احلسبة يف العصر النَّبوي ،وعصر اخللفاء َّ
 1999م.
 - 57احلضارة ِّ
اإلسلميَّة عوامل الزدهار ،وتداعيات الْنيار ،دار غريب ،القاهرة.
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مؤسسة اجلريسيِّ ،
السعوديَّة ،الطَّبعة
 - 58احلكمة يف الدَّعوة إِّىل هللا ،سعيد القحطاينَّ ،
الرَيضُّ ،
األوىل 1412 ،هـ  1992م.
 - 59احلياة القتصاديَّة يف العصور ِّ
حممد بطاينة ،دار طارق ،دار الكندي،
اإلسلميَّة األوىل ،دَّ .
األردن.
 - 60اخلراج أليب يوسف يعقوب بن إِّبراهيم ،دار املعرفة بريوت لبنان1399 ،هـ 1979م.
الراشدة ،و َّ
الدولة األمويَّة من فتح الباري ،د .حيىي إِّبراهيم اليحىي ،دار اَلجرة،
 - 61اخللفة َّ
ِّ
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1417هـ  1996م.
الراشدون بني الشُّورى ،و ِّ
الدميقراطيَّة ،سامل البهنساوي ،مكتبة املنار
 - 62اخللفة واخللفاء َّ
ِّ
اإلسلميَّة ،الكويت ،الطَّبعة الثَّانية 1418 ،هـ  1997م.
الراشدون ،حسن أيَّوب ،دار التَّوزيع والنَّشر ِّ
اإلسلميَّة ،الطَّبعة األوىل  1418هـ
 - 63اخللفاء َّ
 1997م.
َّجار ،دار القلم ،بريوت ،الطَّبعة األوىل 1406 ،هـ
الراشدون ،عبد َّ
الوهاب الن َّ
 - 64اخللفاء َّ
 1986م.
الرَحن عبد الكرمي العاين ،د .حسن فاضل زعني،
 - 65اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطَّاب ،عبد َّ
العامة ،بغداد ،طبعة  1989م.
دار الشُّؤون الثَّقافيَّة َّ
 - 66اخلنساء ُّأم الشُّهداء ،عبد املنعم اَلامشي ،دار مكتبة اَللل ،الطَّبعة األوىل 1412 ،هـ
 2000م.
السيوطي ،الناشر ،حممد أمني دمج ،بريوت،
 - 67الد ُّ
ُّر املنثور يف التَّفسري ابملأثور ،عبد َّ
الرَحن ُّ
لبنان.
 - 68الدَّعوة ِّ
حممد إِّبراهيم غيطاس ،املكتب
اإلسلميَّة يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،حسين َّ
ِّ
اإلسلمي.
 - 69الدَّور ِّ
للصفوة يف صدر ِّ
السيِّد عمر ،الطَّبعة األوىل 1417 ،هـ
السياسي َّ
اإلسلمَّ ،
 1996م ،املعهد العاملي للفكر ِّ
اإلسلمي.
الدولة ِّ
َّ - 70
الراشدينَ ،حدي شاهني ،دار القاهرة بدون اتريخ
اإلسلميَّة يف عصر اخللفاء َّ
الطَّبعة.
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َّ - 71
مؤسسة دار الكتاب احلديث بريوت ،لبنان
حممد اخلضري بكَّ ،
الدولة العبَّاسيَّةَّ ،
1989م.
الراشد.
الرقائق َّ
حملمد أَحد َّ
َّ - 72
الرقابة املاليَّة يف ِّ
اإلسلم د .عوف الكفروي.
َّ - 73
الرقَّة والبكاء ،موفق ِّ
ِّ - 74
الدين عبد هللا أَحد بن قدامة ،دار القلم دمشق ،الدَّار الشَّاميَّة
بريوت ،الطَّبعة الثَّانية  1422هـ  2001م.
الرَيض النَّضرة يف مناقب العشرة ،أليب جعفر أَحد الشَّهري ِّ
ِّ - 75
ابحملب الطَّربي ،املكتبة القيِّمة،
القاهرة.
املنورة،
ُّ - 76
الرَحن عبد اجلبَّار ،مكتبة الدَّار ،املدينة َّ
اجلراح ،حتقيق عبد َّ
الزهد لوكيع ،وكيع بن َّ
الطَّبعة األوىل  1404هـ  1984م.
الدوليَّة ِّ
حممد الدَّهلوي ،دار املعراج َّ
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1412هـ
السلطة التَّنفيذيَّة ،دَّ .
ُّ - 77
 2000م.
السنن ِّ
مؤسسة ِّ
الرسالة ،الطَّبعة
اإلَليَّة يف األمم ،واجلماعات ،واألفراد ،عبد الكرمي زيدانَّ ،
ُّ - 78
الثَّانية 1414 ،هـ  1993م.
السنن الكربى أليب بكر أَحد بن حسني بن علي البيهقي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
ُّ - 79
ِّ - 80
السياسة الشَّرعيَّة د .إِّمساعيل بدوي ،مكتبة املنار ،الكويت ،الطَّبعة األوىل  1421هـ
 2000م.
ِّ - 81
الصحيحة ،د .أكرم العمري ،الطَّبعة األوىل  1412هـ  1992م مكتبة
السرية النَّبويَّة َّ
املنورة.
املعارف واحلكم ابملدينة َّ
ِّ - 82
الصليب ،دار التَّوزيع والنَّشر
حممد َّ
السرية النَّبويَّة عرض وقائع وحتليل أحداث ،علي َّ
ِّ
اإلسلميَّة  1422هـ  2001م.
ِّ - 83
حممد أبو شهبة ،دار القلم ،دمشق ،الطَّبعة
حممد َّ
السنَّة ،دَّ .
السرية النَّبويَّة يف ضوء القران و ُّ
الثَّانية 1417 ،هـ  1996م.
ِّ - 84
الرتاث ،الطَّبعة الثَّانية 1417 ،هـ  1997م.
السرية النَّبويَّة لبن هشام ،دار إِّحياء ُّ
ِّ - 85
الشعر ،والشُّعراء لبن قتيبة ،دار احلديث ،القاهرة.
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 - 86الشَّيخان أبو بكر ،وعمر برواية البلذري يف أنساب األشراف ،حتقيق د .إِّحسان صدقي
السعوديَّة  -الطَّبعة الثَّالثة  1418هـ  1997م.
العمد ،املؤَتن للنَّشرُّ ،
حممد نصر ِّ
الدين األلباين ،الطَّبعة الثَّالثة  1408هـ
الصحيح اجلامع َّ
َّ - 87
الصغري وزَيدتهَّ ،
 1988م ،املكتب ِّ
اإلسلمي ،بريوت ،لبنان.
ِّ - 88
حممد النَّوافلة ،دار
السلوك القيادي عند عمر بن اخلطَّاب ،دَّ .
الصفات الشَّخصيَّة ،ومسات ُّ
جمدلوي ،األردن.
 - 89الطَّائف يف العصر اجلاهلي وصدر ِّ
اإلسلم ،ندية حسني صقر ،الطَّبعة األوىل ،دار
الشُّروق ،جدَّة  1401هـ.
 - 90الطَّبقات الكربى ،لبن سعد ،دار صادر بريوت.
السادسة  1406هـ
 - 91الطَّريق إِّىل املدائن ،أَحد عادل كمال ،دار النَّفائس ،الطَّبعة َّ
1986م.
 - 92الطَّريق إِّىل دمشق ،أَحد عادل كمال ،دار النَّفائس ،الطَّبعة الثَّالثة  1405هـ  1985م.
مؤسسة املختار ،القاهرة ،الطَّبعة األوىل،
حممد صاحل عوضَّ ،
 - 93العشرة املبشَّرون ابجلنَّةَّ ،
 1419هـ  1999م.
السحيمي ،مكتبة ِّ
 - 94العقيدة يف أهل البيت بني ِّ
اإلمام
اإلفراط والتَّفريط ،د .سليمان بن رجاء ُّ
البخاري ،الطَّبعة األوىل 1420 ،هـ  2000م.
الرجال ألَحد بن حنبل ،حتقيق وصي هللا عبَّاس ،املكتب ِّ
 - 95العلل ومعرفة ِّ
اإلسلمي.
حممد أَحد َّ
الذهب.
العلو ِّ
للعلي الغفَّارَّ ،
ُّ - 96
حممد حميي ِّ
الدين عبد احلميد،
 - 97العمدة ،أليب علي احلسن بن رشيق القريواين ،حتقيقَّ :
القاهرة 1353 ،هـ  1934م.
 - 98العمليَّات التَّعرضيَّة ِّ
الدفاعيَّةْ ،ناد عباس ،دار ِّ
احلريَّة بغداد.
 - 99العنصريَّة اليهوديَّة وااثرها يف اجملتمعُّ ،
الزغيب ،مكتبة العبيكان،
الدكتور أَحد عبد هللا ُّ
الطَّبعة األوىل 1418 ،هـ  1998م.
الرابعة 1391 ،هـ
 - 100الفاروق القائد ،حممود شيت خطَّاب ،دار الفكر ،الطَّبعة َّ
1971م.
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حممد رشيد رضا ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،لبنان ،الطَّبعة
 - 101الفاروق عمر بن اخلطَّابَّ ،
الرابعة  1407هـ  1987م.
َّ
الشرقاوي ،دار الكتاب العريب ،الطَّبعة األوىل  1408هـ
الرَحن َّ
 - 102الفاروق عمر ،عبد َّ
 1988م.
الصحابة بطنطا ،الطَّبعة األوىل 1418 ،هـ
 - 103الفاروق مع النَّب د .عاطف ملاضة ،دار َّ
 1997م.
 - 104الفتوح ،ابن أكثم الكويف ،الطَّبعة األوىل ،دائرة املعارف العثمانيَّة ،حيدر أابد ،اَلند
 1388هـ  1986م.
الشنَّاوي ،مكتبة ِّ
 - 105الفتوحات ِّ
اإلميان ابملنصورة ،الطَّبعة األوىل،
اإلسلميَّة ،د .عبد العزيز َّ
 1420هـ  2000م.
حممد بن حزم الظَّاهري ،مكتبة اخلاجني ،مصر.
 - 106الفصل يف امللل واألهواء والنِّحل ،أليب َّ
 - 107الفقه على املذاهب األربعة ،عبد الرَحن اجلزائري.
احلريب يف صدر ِّ
الرؤوف عون ،دار املعارف مصر ،طبعة  1381هـ
ُّ - 108
اإلسلم ،عبد َّ
الفن ُّ
 1961م.
العسكري ِّ
سلمي ،دَ .يسني سويد ،شركة املطبوعات للتَّوزيع والنَّشر ،لبنان،
الفن
ُّ
ُّ - 109
اإل ُّ
الطَّبعة األوىل  1409هـ  1988م.
 - 110القادسيَّة ،أَحد عادل كمال ،دار النَّفائس ،الطَّبعة التَّاسعة1409 ،هـ 1989م.
 - 111القضاء يف ِّ
اإلسلم ،عطيَّة مصطفى مشرفة  -شركة الشَّرق األوسط ،الطَّبعة الثَّانية ،سنة
 1966م.
 - 112القضاء يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،د .نصر الطَّريقي ،مكتبة التَّوبةِّ ،
الرَيض ،الطَّبعة
األوىل 1406 ،هـ  1986م.
السنَّة ،د .عبد الرَحن احلميضي ،منشورات جامعة ِّأم
 - 113القضاء ونظامه يف الكتاب و ُّ
القرى ،الطَّبعة األوىل 1409 ،هـ  1989م.
 - 114القلم أليب خيثمة ،حتقيق األلباين ،دار األرقم ،الكويت.
 - 115القيادة العسكريَّة يف عهد الرسول(ﷺ) ،دار القلم ،الطَّبعة األوىل 1410 ،هـ
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1990م.
 - 116القيادة والتَّغيري ،بشري شكيب اجلابري ،دار حافظ ،جدَّة ،الطَّبعة األوىل  1414هـ
 1994م.
 - 117القيادة الواردة على سلطة َّ
مؤسسة
عمانَّ ،
الدولة ،د .عبد هللا الكيلين ،دار البشريَّ ،
ِّ
الرسالة ،الطَّبعة األوىل  1418هـ  1997م.
 - 118الكامل يف التَّاريخ ،أبو احلسن علي بن أيب املكارم الشَّيباين املعروف اببن األثري ،حتقيق
الرتاث العريب ،بريوت ،الطَّبعة األوىل  1408هـ  1989م.
علي شريي ،دار إِّحياء ُّ
حممد بن يزيد ،البايب احللب ،مصر ،طبعة
 - 119الكامل يف اللُّغة واألدب ،أليب العبَّاس َّ
مؤسسة ِّ
الرسالة ،بريوت  1406هـ  1986م.
1356هـ 1939 /مَّ ،
 - 120الكفاءة ِّ
اإلداريَّة ،د .عبد هللا قادري ،دار اجملتمع ،جدَّة  1406هـ  1986م.
 - 121املئة األوائل ،ترمجة خالد عيسى ،وأَحد سبانوُّ ،
للدكتور مايكل هارت ،دار ابن قتيبة،
الطَّبعة الثَّامنة  1419هـ  1998م.
السرخسي  -دار املعرفة بريوت.
حملمد بن أَحد بن أيب سهل مشس َّ
 - 122املبسوط َّ
األئمة َّ
 - 123اجملتمع ِّ
حممد أبو عجوه ،النَّاشر :مكتبة مدبول ،اَّلطبعة
اإلسلمي دعائمه ،وآدابه ،دَّ .
األوىل ،نوفمرب  1999م.
 - 124احمللَّى ابآلاثرِّ ،
حممد علي بن أَحد بن سعيد بن حزم األندلسي ،دار الكتب
لإلمام أيب َّ
العلميَّة ،بريوت ،لبنان.
لإلمام مالك بن أنس األصبحي؛ رواية ِّ
املدونة الكربى ِّ
اإلمام سحنون ،دار الفكر،
َّ - 125
بريوت  1398هـ.
 - 126املدينة النَّبويَّة فجر ِّ
حممد حسن ُشَّراب  -دار القلم بريوت،
الراشدي َّ -
اإلسلم والعصر َّ
الدَّار الشَّاميَّة ،بريوت ،الطَّبعة األوىل  1415هـ  1994م.
 - 127املرتضى ،سرية أمري املؤمنني ،أليب احلسن النَّدوي ،دار القلم ،دمشق ،الطَّبعة الثَّانية
 1419هـ  1998م.
الصحيحنيِّ ،
لإلمام أيب عبدهللا النَّيسابوري بذيله التَّخليص َّ
للذهب طبعة
 - 128املستدرك على َّ
سنة  1390هـ  1970م ،دار الفكر.
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لصنعاين ،املكتب ِّ
اإلسلمي ،بريوت،
 - 129املصنَّف للحافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام ا َّ
الطَّبعة الثَّانية  1403هـ.
حممد ِّ
الشريعة ِّ
الديك ،الطَّبعة الثَّانية
 - 130املعاهدات يف َّ
اإلسلميَّة والقانون الدَّول ،دَّ .
 1418هـ  1997م ،دار الفرقان للنَّشر ،والتَّوزيع.
السلفي ،طبعة أوىل  1400هـ ،الدَّار
 - 131املعجم الكبري للطَّرباين ،حتقيق َحدي عبد اجمليد َّ
العريب ِّ
للطباعة ،بغداد.
 - 132املعرفة والتَّاريخ للفسوي ،أليب يوسف الفسوي ،حتقيق أكرم ضياء العمري ،مطبعة
ِّ
اإلرشاد ،بغداد  1394هـ.
 - 133املغين ِّ
لإلمام العلمة ابن قدامة املقدسي ،دار احلديث القاهرة ،الطَّبعة األوىل  1416هـ
 1996م.
 - 134املوارد املاليَّة ،د .يوسف عبد الغفور.
اإلمام أَحد بن حنبل ،وزارة الشؤون ِّ
 - 135املوسوعة احلديثيَّة مسند ِّ
اإلسلميَّة ،واألوقاف،
والدَّعوة ،و ِّ
مؤسسة ِّ
الرسالة ،الطَّبعة الثَّانية  1420هـ  1999م.
ابلسعوديَّةَّ ،
اإلرشاد ُّ
 - 136املوطأ ِّ
حممد فؤاد عبد
لإلمام مالك بن أنس األصبحيَّ ،
وخرج أحاديثهَّ ،
صححه ،ورقَّمهَّ ،
الباقي ،دار إِّحياء الكتب ،عيسى احللب وشركاه.
الزاهرة ،مجال ِّ
الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري األاتبكي ،وزارة الثَّقافة و ِّ
اإلرشاد
 - 137النُّجوم َّ
الرتمجة ،و ِّ
الطباعة ،والنَّشر.
العامة للتَّأليف ،و َّ
املؤسسة املصريَّة َّ
القوميَّ ،
 - 138النِّظام ِّ
السياسي يف ِّ
عمان األردن ،الطَّبعة الثَّانية
حممد أبو فارس ،دار الفرقان َّ
اإلسلمَّ ،
 1407هـ  1986م.
 - 139النِّظام القضائي يف العهد الن ِّ
الراشدة ،منَّاع القطَّان ،مكتبة وهبة ،الطَّبعة
َّبوي ،واخللفة َّ
األوىل  1414هـ  1993م.
 - 140النُّظم ِّ
الصاحل ،الطَّبعة اخلامسة ،دار العلم للمليني بريوت ،مايو
اإلسلميَّة ،صبحي َّ
 1980م.
 - 141اَلندسة العسكريَّة يف الفتوحات ِّ
الرؤوف ،دار الشؤون الثَّقافيَّة
اإلسلميَّة ،د .قصي عبد َّ
العامة ،الطَّبعة األوىل  1997م.
َّ
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الصليب ،دار النَّفائس ،دار البيارق ،الطَّبعة األوىل
حممد َّ
 - 142الوسطيَّة يف القران الكرمي ،علي َّ
 1419هـ  1999م.
الراشدين ،د .عبد العزيز بن إِّبراهيم العمري.
 - 143الولية على البلدان يف عصر اخللفاء َّ
 - 144الريموك ،وحترير دَير الشَّام ،شاكر حممود رامز ،املطابع العسكريَّة ،ط  ،1بغداد،
 1986م.
اإلسلم ،د .عصام ِّ
ظل ِّ
 - 145اليمن يف ِّ
الدين.
 - 146اتريخ ِّ
حممد أَحد َّ
الذهب ،دار الكتاب العريب ،الطَّبعة األوىل
اإلسلم يف عهد اخللفاءَّ ،
 1407هـ  1987م.
 - 147اتريخ األمم وامللوك ،أليب جعفر الطَّربي ،دار الفكر بريوت ،الطَّبعة األوىل  1407هـ
 1987م.
 - 148اتريخ التَّمدُّن ،جرجي زيدان بن حبيب ،دار مكتبة احلياة  -بريوت ،لبنان.
 - 149اتريخ اخللفاء جللل ِّ
السيوطي ،دار صادر بريوت ،الطَّبعة األوىل  1417هـ
الدين ُّ
 1997م.
 - 150اتريخ الدَّعوة ِّ
الراشدين  -د .مجيل عبد هللا
الرسول(ﷺ) واخللفاء ًّ
اإلسلميَّة يف زمن َّ
املنورة ،الطَّبعة األوىل  1407هـ  1987م.
املصري ،مكتبة الدَّار ابملدينة َّ
 - 151اتريخ القضاء يف ِّ
الزحيلي ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،دار الفكر،
حممد ُّ
اإلسلم ،دَّ .
دمشق ،الطَّبعة األوىل  1415هـ  1995م.
حممد بن سلمة
 - 152اتريخ القضاعي ،كتاب عيون املعارف ،وفنون أخبار اخللئق للقاضي َّ
ابن جعفر الشَّايف ،دراسة ،وحتقيق د .مجيل عبد هللا املصري ،منشورات جامعة ِّأم القرى 1415 ،هـ.
 - 153اتريخ املدينة ،عمر بن َشبَّة النَّمريي ،حتقيق فهيم حممد شلتون ،دار األصفهاين ،جدَّة،
بدون اتريخ.
 - 154اتريخ اليعقويب ،أَحد بن يعقوب بن جعفر ،دار صادر بريوت  -لبنان.
السلم ،للحافظ أَحد بن علي اخلطيب البغدادي ،دار الكتاب
 - 155اتريخ بغداد ،أو مدينة َّ
العريب.
 - 156اتريخ خليفة بن خيَّاط ،حتقيق أكرم ضياء العمري ،مطبعة الداب ،النَّجف 1967م.
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 - 157اتريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن عساكر ،حتقيق مطاع الطَّرابيشي،
جممع اللُّغة العربيَّة  -دمشق.
مطبوعات َّ
الصحابة ،الطَّبعة
الصليب  -مكتبة َّ
 - 158تبصري املؤمنني بفقه النَّصر ،والتَّمكني ،د .علي حممد َّ
األوىل  1422هـ  2001م.
الوهاب عبد اللَّطيف ،دار
للسيوطي ،حتقيق عبد َّ
 - 159تدريب َّ
الراوي يف شرح تقريب النَّواويُّ ،
الكتب احلديثة ،القاهرة ،الطَّبعة الثَّانية  1385هـ.
حممد بن أَحد بن عثمان َّ
 - 160تذكرة احلفَّاظ َّ
الذهب ،طبعة دار إِّحياء
للذهب ،أليب عبد هللا َّ
الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.
ُّ
الراشدين يف الفقه ،والقضاءُّ ،
الدكتور صبحي حممصاين ،دار العلم
 - 161تراث اخللفاء َّ
للمليني ،الطَّبعة األوىل  1984م.
السلمي ،دار الوطن،
 - 162ترتيب وهتذيب البداية والنِّهاية ،خلفة عمر ،د .حممد بن صامل َّ
الطَّبعة األوىل  1418هـ  1997م.
تطور اتريخ العرب ِّ
السياسي ،واحلضاري ،د .فاطمة الشَّامي.
ُّ - 163
 - 164تفسري ابن كثري ،ابن كثري القرشي ،دار الفكر ،ودار القلم بريوت ،لبنان الطَّبعة الثَّانية.
الرازي ،فخر ِّ
الرتاث العريب ،بريوت،
حممد بن عمر ،دار إِّحياء ُّ
الدين أبو عبد هللا َّ
 - 165تفسري َّ
الطَّبعة الثَّانية.
 - 166هتذيب األمساء ،واللُّغات ،للنَّووي ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،عن الطَّبعة املنرييَّة.
مؤسسة ِّ
الرجالِّ ،
 - 167هتذيب الكمال يف أمساء ِّ
الرسالة
عواد معروفَّ ،
للمزي ،حتقيق د .بشار َّ
بريوت.
الرتاث العريب ،بريوت ،الطَّبعة الثَّالثة  1407هـ
 - 168هتذيب اتريخ ابن عساكر ،دار إِّحياء ُّ
 1987م.
حممد اجلزري.
السعادات املبارك بن َّ
 - 169جامع األصول يف أحاديث َّ
الرسول ،أبو َّ
 - 170جامع بيان العلم ،وفضله لبن عبد ِّ
الرب ،تصوير دار الكتب العلميَّة  1398هـ ،بريوت.
السيِّد الوكيل ،دار اجملتمع ،الطَّبعة
الراشدينَّ ،
 - 171جولة اترخييَّة يف عصر اخللفاء َّ
حممد َّ
اخلامسة  1416هـ  1995م.
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 - 172حذيفة بن اليمان ،أمني ِّ
حممد العلي ،دار القلم ،الطَّبعة األوىل
الرسول ،إِّبراهيم َّ
سر َّ
 1417هـ  1996م.
 - 173حركة الفتح ِّ
السادسة 1982م.
اإلسلمي ،شكري فيصل ،دار العلم للمليني  -الطَّبعة َّ
 - 174حروب ِّ
حممد أَحد ابمشيل ،الطَّبعة األوىل
الراشدينَّ ،
اإلسلم يف الشَّام يف عهود اخللفاء َّ
 1400هـ  1980م.
الدولة ِّ
 - 175حروب ِّ
الرَّدة وبناء َّ
اإلسلميَّة ،أَحد سعيد بن سامل ،دار املنار 1415 ،هـ
 1994م.
 - 176حروب القدس يف التَّاريخ ِّ
اإلسلمي والعريب  -دَ .يسني سويد ،دار امللتقى ،الطَّبعة
األوىل 1997 ،م.
 - 177حلية األولياء ،وطبقات األصفياء ،أليب نعيم أَحد بن عبد هللا األصفهاين ،دار الكتب
العلميَّة ،بريوت.
الرابعة 1407هـ 1987م.
السعوديَّة ،الطَّبعة َّ
 - 178خالد بن الوليد ،صادق عرجون ،الدَّار ُّ
مؤسسة املعارف ،بريوت ،لبنان ،الطَّبعة األوىل
حممد كنعانَّ ،
 - 179خلصة اتريخ ابن كثريَّ ،
 1417هـ  1997م.
 - 180خلفة ِّ
الص ِّديق ،والفاروق ،عبد العزيز الثَّعالب ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطَّبعة األوىل
 1418هـ  1998م.
 - 181دراسات يف احلضارة ِّ
الشريف ،دار الفكر العريب.
اإلسلميَّة ،أَحد إِّبراهيم َّ
الرَحن الشُّجاع ،دار الفكر املعاصر،
 - 182دراسات يف عهد الن َّ
الراشدة ،د .عبد َّ
ُّبوة واخللفة َّ
الطَّبعة األوىل  1419هـ  1999م.
 - 183دراسة يف اتريخ املدن العربيَّة  -د .عبد اجلبَّار نجي ،شركة املطبوعات للتَّوزيع والنَّشر،
بريوت ،لبنان ،الطَّبعة األوىل  2001م.
 - 184دور احلجاز يف احلياة ِّ
العامة يف القرنني األول ،والثَّاين للهجرة ،د .أَحد إِّبراهيم
السياسيَّة َّ
الشريف ،دار الفكر العريب  -الطَّبعة الثَّانية  1977م.
َّ
 - 185دور املرأة ِّ
السلم ،الطَّبعة
السياسي يف عهد الن ِّ
الراشدين ،أمساء َّ
َّب ،واخللفاء َّ
حممد ،دار َّ
األوىل  1421هـ  2001م.
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 - 186روضة الطَّالبني ،وعمدة املفتني أليب زكرََّي حيىي بن شرف النَّووي  -املكتب ِّ
اإلسلمي -
بريوت ،لبنان  -الطَّبعة الثَّانية  1405هـ.
حممد بن أيب بكر بن قيِّم اجلوزيَّة ،حقَّقه:
 - 187زاد املعاد يف هدي خري العباد ،أبو عبد هللا َّ
شعيب األرنؤوط ،وعبد القادر ،الطَّبعة األوىل 1399 ،هـ ،دار ِّ
الرسالة.
 - 188سراج امللوك ،أبو بكر الطَّرطوش ،املطبعة الوطنيَّةِّ ،
اإلسكندريَّة 1289 ،هـ  1872م.
الصحيحة ،لأللباين ،املكتب ِّ
اإلسلمي.
 - 189سلسلة األحاديث َّ
اإلمام أبو داود سليمان ِّ
 - 190سنن أيب داودِّ :
عزت الدَّعاس
السجستاين ،حتقيق وتعليق َّ
 1391هـ ،سورَي.
حممد بن زيد القزويين ،دار الفكر.
 - 191سنن ابن ماجه ،احلافظ أبو عبد هللا َّ
الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى ِّ
 - 192سنن ِّ
الرتمذي ،دار الفكر  1398هـ.
 - 193سنن النَّسائي ،أَحد بن شعيب بن علي بن حبر بن سنان بن دينار النَّسائي بشرح جلل
ِّ
اإلمام ِّ
السيوطي ،وحاشية ِّ
السندي ،الطَّبعة األوىل  1348هـ  1930م ،دار الفكر ،بريوت.
الدين ُّ
 - 194سياسة املال يف ِّ
السعدي ،النَّاشر:
اإلسلم يف عهد عمر بن اخلطَّاب ،عبد هللا مجعان َّ
مكتبة املدارس ،الدَّوحة ،قطر ،الطَّبعة األوىل 1403 ،هـ  1983م.
حممد أَحد َّ
مؤسسة ِّ
السابعة  1410هـ
الذهبَّ ،
 - 195سري أعلم النُّبلءَّ ،
الرسالة ،الطَّبعة َّ
 1990م.
الرايةِّ ،
الرَيض  -الطَّبعة األوىل  1420هـ
السلف أليب القاسم األصفهاين ،دار َّ
 - 196سري َّ
 1999م.
السحيباين ،دار الوطن ،الطَّبعة
 - 197سري الشُّهداء ،دروس ،وعرب ،عبد احلميد عبد َّ
الرَحن َّ
األوىل  1419هـ  1999م.
السنَّة الَّللكائي ،حتقيق د .أَحد بن سعد َحدان الغامدي ،دار
 - 198شرح أصول اعتقاد أهل ُّ
طيبةِّ ،
السعودية.
الرَيضُّ ،
حممد نصر
خرج أحاديثهاَّ ،
حممد بن علي بن َّ
 - 199شرخ العقيدة الطَّحاويةَّ ،
حممد األذرعيَّ ،
ِّ
الدين األلباين ،املكتب ِّ
اإلسلمي  -بريوت.
عز ِّ
حممد أبو
 - 200شرح ْنج البلغة لبن أيب احلديدُّ ،
الدين عبد احلميد املدائين ،حتقيق َّ

851

الفضل إِّبراهيم ،ط .البايب احللب ،القاهرة  1385هـ  1965م.
اإلنشا ،ألَحد بن علي القلقشندي  -وزارة الثَّقافة و ِّ
 - 201صبح األعشى يف قوانني ِّ
اإلرشاد
القومي ،مصر  1318هـ ،مكتبة احللواين ،سورَي ،عام  1392هـ.
البخاري ،دار الفكر ،الطَّبعة األوىل
حممد بن إِّمساعيل
 - 202صحيح البخاري أليب عبد هللا َّ
ُّ
 1411هـ  1991م.
السيِّد ،دار
 - 203صحيح التَّوثيق يف سرية وحياة الفاروق عمر بن اخلطَّاب ،جمدي فتحي َّ
للرتاث بطنطا ،الطَّبعة األوىل  1417هـ  1996م.
الصحابة ُّ
َّ
 - 204صحيح ِّ
السرية النَّبويَّة ،إِّبراهيم صاحل العلي ،دار النَّفائس ،الطَّبعة الثَّالثة 1408 ،هـ
 1998م.
 - 205صحيح مسلم بشرح النَّووي ،املطبعة املصريَّة ابألزهر ،الطَّبعة األوىل 1347 ،هـ
 1929م.
الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إِّحياء ُّ
 - 206صحيح مسلم ،حتقيق َّ
الطَّبعة الثَّانية  1972م.
الصفوةِّ ،
لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي ،دار املعرفة ،بريوت.
 - 207صفة َّ
اَلمةُّ ،
مؤسسة ِّ
األمة يف ِّ
الرسالة ،الطَّبعة
 - 208صلح َّ
الدكتور سيِّد بن حسني العفَّاينَّ ،
علو َّ
األوىل  1417هـ  1997م.
حممد أَحد ابمشيل ،دار الفكر ،الطَّبعة الثَّالثة 1973 ،م  1393 -هـ.
 - 209صلح احلديبيَّةَّ ،
حملمد بن سلم اجلمحي ،شرح حممود شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة.
 - 210طبقات الشُّعراء َّ
صحايب كبري ،وفاتح جماهدُّ ،
الزحيلي ،دار القلم،
الصامت
الدكتور /وهبة ُّ
 - 211عبادة بن َّ
ٌّ
دمشق ،الطَّبعة الثَّالثة  1408هـ  1988م.
 - 212عبقريَّة ِّ
اإلسلم يف أصول احلكم ،منري العجلين ،دار النَّفائس ،الطَّبعة الثَّانية  1409هـ
 1988م.
 - 213عبقريَّة خالد ،عبَّاس حممود العقاد ،املكتبة العصريَّة  -بريوت.
 - 214عبقريَّة عمر ،عبَّاس حممود العقَّاد ،املكتبة العصريَّة ،بريوت.
املنورة،
الراشدة  -د .أكرم ضياء العمري ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة َّ
 - 215عصر اخللفة َّ
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الطَّبعة األوىل  1414هـ  1994م.
الصحابة الكرام ،د .نصر بن علي حسن الشَّيخ ،مكتبة
السنَّة واجلماعة يف َّ
 - 216عقيدة أهل ُّ
الرشدِّ ،
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1413هـ  1993م.
ُّ
الصابوين،
الرسائل املنرييَّة ،إِّمساعيل َّ
السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة َّ
 - 217عقيدة َّ
إِّدارة ِّ
حممد أمني دمج ،بريوت  1970 -م.
الطباعة املنرييَّة ،نشر َّ
 - 218علم أصول الفقه ،واتريخ التَّشريع ،أَحد إِّبراهيم بك ،املطبعة الفنِّيَّة ،القاهرة.
مؤسسة ِّ
الرسالة،
 - 219علم التَّاريخ عند املسلمني ،ترمجة صاحل أَحد العلي ،فرانز روزنتالَّ ،
الطَّبعة الثَّانية  1413هـ  1983م.
حممد عمر احلاجي ،دار احلافظ،
الراشدين ،دَّ .
علي بن أيب طالب مستشار أمني اخللفاء َّ
ُّ - 220
الطَّبعة األوىل  1998م.
حممد أَحد أبو النَّصر ،دار اجليل  -بريوت الطَّبعة األوىل
 - 221عمر بن اخلطَّاب ،دَّ .
1411هـ  1991م.
علي أَحد اخلطيب ،عامل الكتب ،بريوت،
 - 222عمر بن اخلطَّاب ،حياته ،علمه ،أدبه ،دُّ .
الطَّبعة األوىل  1406هـ  1986م.
الرَحن بن عبد هللا ،دار القاسم ،الطَّبعة الثَّانية
 - 223عمر بن اخلطَّاب ،صاحل بن عبد َّ
1417هـ  1996م.
ِّ
حممد عبد احلميد علي ،دار زهران
الرحيم َّ
ياسي ،د .عبد َّ
 - 224عمرو بن العاص القائد والس ُّ
عمان 1419 ،هـ  1998م.
للنَّشرَّ ،
 - 225عوامل النَّصر واَلزمية ،شوقي أبو خليل ،دار الفكر ،دمشق ،الطَّبعة الثَّانية  1407هـ
 1987م.
حممد مشس ِّ
احلق العظيم اابدي ،ضبط ،وحتقيق :عبد
 - 226عون املعبود شرح سنن أيب داودَّ ،
املنورة.
الرَحن َّ
السلفيَّة ابملدينة َّ
َّ
حممد عثمان ،نشر املكتبة َّ
حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،دار الكتب العلميَّة ،الطَّبعة األوىل
 - 227عيون األخبار أليب َّ
 1406هـ  1986م.
 - 228غاية األماين يف أخبار القطر اليماين ،حيىي بن احلسني.
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السلفيَّة ،الطَّبعة الثَّانية  1410هـ.
 - 229فتح الباري ،املطبعة َّ
الرواية و ِّ
فين ِّ
حممد علي الشوكاين ،دار
 - 230فتح القدير اجلامع بني َّ
الدراية يف علم التَّفسريَّ :
الفكر.
الرؤية ِّ
الرؤية النَّصرانيَّة  -د .إِّبراهيم املتناوي ،دار البشري طنطا،
اإلسلميَّة و ُّ
 - 231فتح مصر بني ُّ
الطَّبعة األوىل  1422هـ  2002م.
 - 232فتح مصر ،صبحي ندا ،دار البشري  -طنطا ،الطَّبعة األوىل  1999م.
مؤسسة املعارف ،بريوت،
 - 233فتوح البلدان للبلذري ،أليب العبَّاس أَحد بن حيىي البلذريَّ ،
لبنان 1407 ،هـ  1987م.
 - 234فتوح مصر لبن عبد احلكم ،أبو القاسم عبد الرَحن بن عبد هللا بن عبد احلكم ،نسخة
املثىن ،بغداد.
عن طبعة لندن ( 1239هـ  1920م) ،نشر مكتبة َّ
السعودية ،الطَّبعة األوىل
 - 235فرائد الكلم للخلفاء الكرام ،قاسم عاشور ،دار طويق ُّ
1419هـ  1998م.
السلم ،مصر ،الطَّبعة
 - 236فصل اخلطاب يف مواقف األصحابَّ ،
حممد صاحل الغرسي ،دار َّ
األوىل  1416هـ  1996م.
السعوديَّة،
 - 237فضائل َّ
الصحابة أليب عبد هللا أَحد بن َّ
حممد بن حنبل ،دار ابن اجلوزيُّ ،
الطَّبعة الثَّانية  1420هـ  1999م.
حممد الوكيلي ،املعهد العاملي للفكر ِّ
اإلسلمي
لوَيت دراسة يف َّ
 - 238فقه األو َّ
الضوابطَّ ،
 1416هـ  1997م.
حممد اخلزندار ،دار طيبة ،الطَّبعة األوىل  1421هـ.
 - 239فقه الئتلف ،حممود َّ
الصليب ،دار البيارق ،عمان ،الطَّبعة األوىل
حممد َّ
 - 240فقه التَّمكني يف القران الكرمي ،علي َّ
 1999م.
مؤسسة ِّ
 - 241فقه َّ
الرسالة ،بريوت،
الرابعة  1980 -م َّ -
الزكاة ،يوسف القرضاوي ،الطَّبعة َّ
لبنان.
 - 242فقه ِّ
حممد سعيد رمضان البوطي ،الطَّبعة احلادية عشرة  1991م ،دار
السرية النَّبويَّةَّ ،
الفكر ،دمشق ،سورَي.
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فن احلكم يف ِّ
اإلسلم ،مصطفى أبو زيد فهمي ،املكتب املصري احلديث.
ُّ - 243
الرؤوف املناوي ،دار الفكر ِّ
للطباعة والنَّشر،
 - 244فيض القدير شرح اجلامع َّ
الصغري ،عبد َّ
الطَّبعة الثَّانية 1391 ،هـ  1972م.
 - 245لقاء املؤمنني ،عدنن النَّحوي ،مطابع الفرزدق التِّجاريَّةِّ ،
السعوديَّة ،الطَّبعة
الرَيضُّ ،
الثَّالثة 1405 ،هـ  1985م.
السيِّد حسني املوسوي ،دار اليقني.
 - 246هللِّ مثَّ للتَّاريخ ،كشف أسرار وتربئة َّ
األئمة األطهارَّ ،
لسفاريين،
 - 247لوامع األنوار البهيَّة ،شرح الد َّ
الرضيَّة َّ
ُّرة املضيَّة يف عقيدة الفرقة َّ
حملمد بن أَحد ا َّ
املكتب ِّ
اإلسلمي ،مكتب أسامة.
 - 248ماثر ِّ
الستَّار أَحد الفرج ،عامل الكتب،
اإلنفة يف معامل اخللفة ،للقلقشندي ،حتقيق عبد َّ
بريوت.
 - 249مبادىء النِّظام القتصادي ِّ
اإلسلمي ،د .سعاد إِّبراهيم صاحل ،دار عامل الكتب،
ِّ
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1417هـ  1997م.
العامة ِّإلدارة البحوث العلميَّة ،و ِّ
 - 250جملَّة البحوث العلميَّة ،تصدر عن ِّ
اإلفتاء،
الرائسة َّ
والدَّعوة ،و ِّ
اإلرشادِّ ،
شوال  1403م.
الرَيض ،رجب ،شعبان ،رمضانَّ ،
الزوائد ،ومنبع الفوائد ،نور ِّ
الرََّين القاهرة ،دار
 - 251جممع َّ
الدين علي بن أيب بكر اَليثمي ،دار َّ
الكتاب العريب ،بريوت.
 - 252جمموعة الفتاوى ،تقي ِّ
احلراين ،دار الوفاء ابملنصورة ،مكتبة العبيكان
الدين أَحد بن تيميَّة َّ
ِّ
ابلرَيض ،الطَّبعة األوىل 1418 ،هـ  1997م.
 - 253جمموعة الواثئق ِّ
الراشدة ،حم َّمد َحيد هللا ،دار النَّفائس،
السياسيَّة للعهد النَّبوي ،واخللفة َّ
الطَّبعة اخلامسة  1405هـ  1985م.
الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّابِّ ،
لإلمام يوسف بن احلسن بن
 - 254حمض َّ
عبد اَلادي ِّ
السلفِّ ،
الرَيض ،الطَّبعة األوىل  1420هـ
الدمشقي َّ
الصاحلي احلنبلي ،دار أضواء َّ
 2000م.
ِّ
حممد
ني﴾ لبن قيِّم اجلوزيَّة ،حتقيق َّ
 - 255مدارج َّ
السالكني بني منازل ﴿إِّ ََّي َك نَـعبُ ُد َوإِّ ََّي َك نَستَع ُ
حامد الفقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت 1392 ،هـ.
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 - 256مروج َّ
الذهب ،ومعادن اجلوهر ،أبو احلسن علي بن حسني بن علي املسعودي ،دار
املعرفة ،بريوت.
الراشدة ،د .حيىي إِّبراهيم اليحىي ،دار
 - 257مر َّ
وَيت أيب خمنف يف اتريخ الطَّربي ،عصر اخللفة َّ
العاصمة ِّ
ابلرَيض ،الطَّبعة األوىل  1410هـ.
 - 258مسند أَحد ،املكتب ِّ
اإلسلمي ،بريوت.
حممد عابد ِّ
الس ِّ
ندي ،دار الكتب العلميَّة.
 - 259مسند الشَّافعي ،ترتيب َّ
 - 260مصنَّف ابن أيب شيبة ِّ
حممد بن أيب شيبة العبسي ،دار القران
لإلمام أيب بكر عبد هللا بن َّ
والعلوم ِّ
اإلنسانيَّة  -كراتشي ابكستان  1406هـ.
حمب ِّ
الدين اخلطيب ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،لبنان 1409 ،هـ
الرعيل َّ
األولُّ ،
 - 261مع َّ
 1988م.
 - 262معاملة غري املسلمني يف اجملتمع ِّ
اإلسلمي ،إِّدوار غال َّ
الذهب ،مكتبة غريب ،الطَّبعة
األوىل  1993م.
 - 263معجم األدابء ،لياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت.
السعادة لبن قيِّم اجلوزيَّة ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت.
 - 264مفتاح دار َّ
ِّ - 265
مقدمة ابن خلدون.
الصحابةُّ ،
حممد نوح ،دار ابن حزم ،الطَّبعة
 - 266من أخلق النَّصر يف جيل َّ
السيِّد َّ
الدكتور َّ
األوىل  1415هـ  1994م.
 - 267من معني ِّ
السرية ،صاحل أَحد الشَّامي ،املكتب ِّ
اإلسلمي ،الطَّبعة الثَّانية  1413هـ
 1992م.
الرَحن بن اجلوزي ،دار الكتاب
 - 268مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب أليب الفرج عبد َّ
الرابعة  1422هـ  2001م.
العريب ،بريوت  -الطَّبعة َّ
السنَّة النَّبويَّة ،أَحد بن عبد احلليم بن تيميَّة ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،لبنان.
 - 269منهاج ُّ
الرتبية ِّ
حممد قطب ،دار الشُّروق ،الطَّبعة اخلامسة 1403 ،هـ
 - 270منهج َّ
اإلسلميَّةَّ ،
 1983م.
حممد نوح ،الطَّبعة
السيِّد َّ
الرسول يف غرس ُّ
 - 271منهج َّ
الروح اجلهاديَّة يف نفوس أصحابهَّ ،
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األوىل  1411هـ  1990م نشرته جامعة ِّ
اإلمارات العربيَّة املتَّحدة.
حممد قلعجي ،دار النَّفائس  -الطَّبعة الَّرابعة
 - 272موسوعة فقه عمر بن اخلطَّاب ،دَّ .
1409هـ  1989م.
الزبريي ،دار املعارف ،القاهرة.
 - 273نسب قريش :أبو عبد هللا مصعب بن عبد هللا بن ُّ
الزيلعي ،الطَّبعة الثَّانية
الراية ألحاديث اَلداية لعبد هللا بن يوسف احلنفي َّ
 - 274نصب َّ
1393م.
الشريعة والتَّاريخ ِّ
اإلسلمي ،ظافر القامسي ،دار النَّفائس ،بريوت ،الطَّبعة
 - 275نظام احلكم يف َّ
الثَّالثة  1407هـ  1987م.
الرتاتيب ِّ
 - 276نظام احلكومة ِّ
حممد عبد احلي الكتَّاين
املسمىَّ :
اإلداريَّةَّ ،
اإلسلميَّة :للكتَّاينَّ ،
ِّ
اإلدريسي احلسين ،األرقم بن أيب األرقم ،بريوت.
ْ - 277ناية األرب يف فنون األدب ،شهاب ِّ
الوهاب النُّويري ،مطبعة كوتسا
الدين أَحد بن عبد َّ
توماسي ابلقاهرة.
السوادي،
حممد عبد هللا بن َّ
 - 278نونية القحطاين أليب َّ
حممد األندلسي القحطاين ،دار َّ
السعوديَّة ،الطَّبعة الثَّالثة  1410هـ  1989م.
ُّ
الرايةِّ ،
الرَيض،
حممد ابكرمي َّ
السنَّة بني الفرقَّ ،
حممد ابعبد هللا ،دار َّ
 - 279وسطيَّة أهل ُّ
السعوديَّة ،الطَّبعة األوىل  1415هـ  1994م.
ُّ
 - 280وقائع ندوة النُّظم ِّ
اإلسلميَّة ،أبو ظب  1405هـ  1984م.
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كتب صدرت للمؤلف
 - 1السرية النبوية :عرض وقائع وحتليل أحداث.
 - 2سرية اخلليفة الول أبو بكر الصديق ريض هللا عنه :خشصيته وعرصه.
 - 3سرية أيري اؤمميي ن رمر ب اخلاا ريض هللا عنه :خشصيته وعرصه.
 - 4سرية أيري اؤمميي ن عامثن ب عفان ريض هللا عنه :خشصيته وعرصه.
 - 5سرية أيري اؤمميي ن عيل ب أيب طالب ريض هللا عنه :خشصيته وعرصه.
 - 6سرية أيري اؤمميي ن احلس ب عيل ب أيب طالب :خشصيته وعرصه.
 - 7ادلوةل العامثنية :عوايل الهنوض والسقوط.
 - 8فقه النرص والمتك ن يف القران الكرمي.
 - 9اترخي احلركة الس نوس ية يف افريقيا.
 - 10اترخي دوليت اؤمرابا ن واؤموحدي يف الشامل الفريقي.
 - 11عقيدة اؤمسلم ن يف صفات ر العاؤم ن.
 - 12الوساية يف القران الكرمي.
 - 13ادلوةل اليوية ،عوايل الازدهار وتداعيات الاهنيار.
 - 14يعاوية ب أيب سفيان ،خشصيته وعرصه.
 - 15رمر ب عبد العزيز ،خشصيته وعرصه.
 - 16خالفة عبد هللا ب الزبري.
 - 17عرص ادلوةل الزنكية.
 - 18عامد ادلي زنيك.
 - 19نور ادلي زنيك.
 - 20دوةل السالجقة.
 - 21اليام الغزايل وهجوده يف الصالح والتجديد.
 - 22الش يخ عبد القادر اجليالين.
 - 23الش يخ رمر اخملتار.
 - 24عبد اؤمكل ب يروان وبنوه.
 - 25فكر اخلوارج والش يعة يف يزيان أهل الس نة وامجلاعة.
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 - 26حقيقة اخلالف ب ن الصحابة.
 - 27وساية القران يف العقائد.
 - 28فتنة يقتل عامثن.
 - 29السلاان عبد امحليد الثاين.
 - 30دوةل اؤمرابا ن.
 - 31دوةل اؤموحدي .
 - 32عرص ادلولت ن اليوية والعباس ية وظهور فكر اخلوارج.
 - 33ادلوةل الفاطمية.
 - 34حركة الفتح الساليم يف الشامل الفريقي.
 - 35صالح ادلي اليويب وهجوده يف القضاء عىل ادلوةل الفاطمية وحترير البيت اؤمقدس.
 - 36اسرتاتيجية شايةل ؤمنارصة الرسول (ﷺ) ،دروس يس تفادة ي احلرو الصليبية.
 - 37الش يخ عز ادلي ب عبد السالم سلاان العلامء.
 - 38امحلالت الصليبية (الرابعة واخلايسة والسادسة والسابعة) واليوبيون بعد صالح ادلي .
 - 39اؤمرشوع اؤمغويل عوايل الانششار وتداعيات الانكسار.
 - 40س يف ادلي قاز ويعركة ع ن جالوت يف عهد اؤمامليك.
 - 41الشورى يف السالم.
 - 42الميان ابهلل جل جالهل.
 - 43الميان ابليوم الآخر.
 - 44الميان ابلقدر.
 - 45الميان ابلرسل والرسالت.
 - 46الميان ابؤمالئكة.
 - 47الميان ابلقران والكتب الساموية.
 - 48السلاان محمد الفاحت.
 - 49اؤمعجزة اخلادلة.
 - 50ادلوةل احلديثة اؤمسلمة ،دعامئها ووظائفها.
 - 51الربؤمان يف ادلوةل احلديثة اؤمسلمة.
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 - 52التداول عىل السلاة التنفيذية.
 - 53الشورى فريضة اساليية.
 - 54احلرايت ي القران الكرمي ،حرية التفكري ،وحرية التعبري ،والاعتقاد واحلرايت الشخصية.
 - 55العداةل واؤمصاحلة الوطنية رضورة دينية وانسانية.
 - 56اؤمواطنة والوط يف ادلوةل احلديثة.
 - 57العدل يف التصور الساليم.
 - 58كفاح الشعب اجلزائري ضد الاحتالل الفرنيس.
 - 59اليري عبد القادر اجلزائري.
 - 60كفاح الشعب اجلزائري ضد الاحتالل الفرنيس ،سرية الزعمي عبد امحليد ب ابديس ،اجلزء الثاين.
ُ - 61س نة هللا يف الخذ ابلس با .
 - 62كفاح الشعب اجلزائري ضد الاحتالل الفرنيس ،وسرية اليام محمد البشري البراهميي.
الس ين "مثانية أجزاء".
 .63أعالم التصوف ُ
 .64الابضية :يدرسة اساليية بعيدة ع اخلوارج.
***
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عن املؤلف يف سطور :

يفكر ويمرخ وفقيه
 ودل يف يدينة بنغازي بليبيا عام  1383هـ1963 /م انل درجة الجازة العاؤمية (الليسانس) ي لكية ادلعوة وأصول ادلي ي جايعةاؤمدينة اؤمنورة عام 1993م ،وابلرتتيب الول.
 حصل عىل درجة اؤماجس تري ي لكية أصول ادلي يف جايعة أم دريانالساليية عام 1996م.
 انل درجة ادلكتوراه يف ادلراسات الساليية بأطروحته فقه المتك ن يف القرأآنالكرمي ي جايعة أم دريان الساليية ابلسودان عام 1999م.
 اش هتر مبملفاته واهامتياته يف علوم القرأآن الكرمي والفقه والتارخي والفكر الساليم. زادت يملفات ادلكتور الصاليب ع س ت ن يمل ًفا أبرزها: السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث
 سري اخللفاء الراشدي
 ادلوةل احلديثة اؤمسلمة
 وساية القرأآن الكرمي يف العقائد.
 صفحات يرشقة ي التارخي الساليم.
 اترخي كفاح الشعب اجلزائري
 العداةل واؤمصاحلة الوطنية
وأآخر يملفاته "الابضية .يدرسة اساليية بعيدة ع اخلوارج".
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