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Introduction 
 املقدمة 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة و السالم علي خري خلقه حممد ابن عبد هللا وعلي آله وصحبه و من تبعهم 
إبحسان إيل يوم الدين مث أما بعد، فإن اخلري كله يف دراسة وتتبع حياة سلفنا الصاحل و اباألخص حياة الصحابة 

ين كانوا مصابيح خري هلذه األمة احملمدية، لقد رضوان هللا عليهم أمجعني والسيما اخللفاء الراشدون منهم الذ
أمران املصطفي صلي هللا عليه وسلم ابلتباع منهجهم الذي كانوا عليه أايم حياهتم: يقول عليه الصالة والسالم: 
"عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين…" فإن الصحابة رضوان هللا عليهم قد تركوا لنا آاثرا طيبة وقدوة مجيلة 

ب علي كل مسلم أن يلتزم هبا يف حياته اخلاصة والعامة لينال رضي هللا عز وجل، لقد بذلوا أمواهلم اليت جي
ودماءهووكلما يف وسعهم يف سبيل نصرته عليه الصالة والسالم ونصرة هذا الدين احلنيف، فجزاهم هللا عنا خري 

 اجلزاء.

ن بعد الصديق أيب بكر رضي هللا تعايل إن عمر ابن احلطاب رضي هللا عنه هو اثين اخللفاء الراشدي 
عنهما. تويل سيدان عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه اخلالفة بعد وفاة الصديق رضي هللا عنه ابستخالفه فأجنر 
يف خالفته وأميا إجناز. إنه رضي هللا عنه إستطاع أن جيمع مشل األمة و فتح البلدان وساد ابلعدل فاستقر األمن 

ية فأصبح املسلمون أهل العزة ةالشرف و التقدم امللموس ورقي احلضارة يف أقصر وقة يف يف الدولة اإلسالم
التاريخ. فإن هذه الشخصية يعين عمر ابن اخلطاب جيدر بنا أن منعن األنظار إيل سريته العطرة لتكون حياته 

، هذا كما قال القائل: لنا قائدا ودليال وقدوة حسنة نتأسي هبا يف حياتنا لنتوصل بذالك إيل نيل رضي ربنا
 تشبهوا ابلرجال وإن مل تكونوا مثلهم….. نسأل هللا التوفيق و السداد فيما حيب ويرضي.

 
 إمسه و نسبه
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Prophet peace be 
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 هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبدهللا بن قرص بن رزاح بن عدي بن قعب بن لؤي بن غالب، القرشي العدوي.

 هللا عليه وسلم يف كعب.جيتمع مع رسول هللا صلي 

 ألقابه

أول من لقبه هبذا اللقب هو النيب عليه السالم يف قصة إسالمه، ألنه ملا أسلم أشار إيل النيب صلي هللا عليه الفاروق: كان لعمر بن اخلطال عدة ألقاب منها 
 هللا عنه فال يكاد يذكر امسه إال وقرن مع هذا اللقب "الفاروق".وسلم ابجلهر ابلدعة بعد أن كانت الدعوة سرا. و هذا اللقب هو أشهر ألقابه رضي 

" كان يسميه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب "القوي األمني" كما أثر أنه كان يقرأ اآلية التالية: "وإن خري من استأجرت القويومن ألقابه كذالك رضي هللا عنه "
 خلطاب.القوي األمين" مشريا إيل امري املؤمنني عمر بن ا

يعين عمر بن  –" وأما هذا اللقب فقد لقبه به بعض تالميذه من التابعني فعن عبد هللا بن سلرجس قال )رأيت األصيلع األصيلعومنها أي ألقابه كذالك "
 اخلطاب يقبل احلجر ويقول أما إين أعلم أنك حجر، ولكن رأيت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقبلك(

 
 مولده رضي هللا عنه

جرة أربعني سنة. و يؤيد أصح ما قيل يف مولده رضي هللا عنه أنه ولد بعد عام الفيل بثالثة سنة فيكون عمره عند البعثة النبوية مثانية و عشرين سنة، و عند اهل
 هذا ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس ومعاوية أنه عاش ثالثة و ستني سنة. ….

 
 نشأته

م العشرة املبشرون ابجلنة: "نشأ يف كنف والده، و ورث عنه طباعه الصارمة، اليت ال تعرف الوهن، واحلزم الذي ال يدانيه الرتدد، والتصميقال عبد الستار يف كتابه  
 (.2008الذي اليقبل أنصاف احللول. عبد الستار )

 
 إسالمه

ل هللا صلي هللا عليه وسلم يدعو الناس إيل عبادة هللا وحده وترك األاثن. خرج عمر بن اخلطاب جمندا نفسه يف معارضة دعوة هللا سبخانه وتعايل عندما قام رسو 
عو هللا فيقول "اللهم وكان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يطمع يف إسالمه ملا يعلم فيه من القوة اليت اتصمت ابلوضوح، والتفوق الباهر علي أترابه، فكان يد

 طاب أو أبيب جهل بن هشام" فكان أحبهماإيل هللا عمر بن اخلطاب. )املرجع السابق(أعز السالم أبحب الرجلني إليك: بعمر بن اخل

د هللا النحام وكان قد فها هو عمر خرج ذات يوم يقصد دار األرقم بن أيب األرقم حيث كان النيب عليه الصالة والسالم يريد قتله، فيلقاه يف الطريق نعيم بن عب
فقال له: أين تريد ايعمر؟ فقال: أريد حممدا هذا الصابئ، الذي فرق أمر قريش، وسفه أحالمهم، وعاب دينهم، وسب أسلم وأخفى إسالمه خوفا من قومه، 

 آهلبهم، فأقبله. فقال له نعيم: وهللا لقد غرك نفسك من نفسك ايعمر، أبرى بين عبد مناف اتركيك متشي علي األرض وقد قتلت حممدا؟

 وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال له عمر: ما أراك إال قد صبوت،

ب، فقد وهللا قال نعيم: أفال ترجع إيل أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بييت؟ قال: ختنك وبن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت اخلطا
 أسلما واتبعا حممدا علي دينه، فعليك هبما.

هم صحيفة فيها سورة طه. وعندما شعروا به تغيب خباب يف خمدع هلم وأخذت فاطمة بنت اخلطاب فخرج عمر يريد أخته وختنه وعندهم خباب بن األرت يقرأ
 ا مسعت شيئا.الصحيفة وجعلتها حتت فخذها، وقد مسع عمر حني دين من البيت قراءة اخلباب عليهما. فلما دخل قال: ما هذه اهلينمة اليت مسعتها؟ قاال م

حممدا علي دينه. فأخذ عمر خبتنه فجائت أخته تريد أن تدافع عن زوجها فضربه عمر وشجها، فعند ذالك قاال له: نعم  قال: بلي، وهللا مسعت أنكما اتبعتما
 كاان يقرآن قبل أسلمنا وآمنا ابهلل ورسوله فاصهع ما بدا لك. فعند ذالك قرع احلق واهلداية قلب عمر فندم علي ما فعل وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة اليت 

ة إبسالمه. ال: أريد أن أنظر إيل ما جاء به حممد. فقالت له أخته فاطمة إان خنشاك علي الصحيفة، فحلف هلا عمر آبهلته لريدهنا إليها، فطمعت فاطمجميئه، ق



 

TIMBOU-AFRICA ACADEMIC PUBLICATIONS 
FEB., 2023 EDITIONS, INTERNATIONAL JOURNAL OF: 

 

TIJSSRA 
239 

SOCIAL SCIENCE RES. & ANTHROPOLOGY VOL.  12 

ISSN: 2977-5745 

فيه شيئ من توحيد مث قالت له: إنك جنس علي شركك وإنه الميسه إال املطهرون. فقام عمر فاغتسل مث أعطته الصحيفة فقرء فيها أوائل سورة طه حيث كان 
 هللا عز وجل.

ا عمر بن مث أخذ عمر سيفه فتوشحه مث قصد رسول هللا يف أصحابه فضرب عليهم الباب، فلما سعمعواه نظر واحد من خلل الباب مث قال اي رسول هللا هذ
 جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. اخلطاب جاء متوشحا السيف، فقال مهزة بن عبد املطلب: فأذن له إن كان جاء خبري بذلناه له و إن كان

جاء بك ايابن  فأمر رسول هللا أن أيذن له فأذن له الرجل، وهنض إليه رسول هللا حيت لقيه يف احلجرة فأخذ مبجمع ردائه، مث جذبه جبذة شديدة فقال: ما
، ومبا جاء من عيد هللا. قال: فكرب رسول هللا تكبرية عرف اخلطاب؟ فوهللا ما أري أن تنتهي حيت ينزل هللا بك قارعة. فقال عمر: جئتك ألومن ابهلل وبرسوله

 من البعثة النبوية. هبا أهل البيت من الصحابة أن عمر قد أسلم. وانضم عمر إيل أربعني رجال كانوا سبقواه لإلميان ابهلل وبرسوله. وذالك يف السنة السادسة

قد جهر عمر إبسالمه وكان ال خياف أحدا من الناس. وشهد املشاهد كل مع رسول هللا كان إسالم عمر سبب اجلهر ابلدعة بعد أن كانت الدعوة سرا. و 
 صلي هللا عليه وسلم، وكان له رأي سديد فيما يشري به لرسول هللا.

 
 مناقب عمر بن احلطاب

 إن ألمار املؤمنني مناقب جم، نستعرض شيئا منها هاهنا عل سبيل املثال. فمن هذا املناقب ما يلي:

 
 إستبشار أهل الساء إبسالمه

عمر. و يف رواية: لقد عن داود بن احلصني و الزهري قاال: ملا أسلم عمر رضي هللا عنه نزل جربيل عليه السالم فقال: اي رسول هللا إستبشر أهل السماء إبسالم  
 فرح أهل السماء إبسالم عمر.

 
 ظهور اإلسالم إبسالمه

 رسول هللا ألسنا علي احلق؟ قال: بلي، قال: ففيم االختفاء؟ فخرج رسول هللا صلي هللا عليه وسلم. وعن قيس بن أيب ملا أسلم عمر رضوان هللا عليه قال: اي
 حامت قال: مسعت عبد هللا بن مسعود يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.

 
 نزول القرآن مبوافقته

ل هللا: لواختذان من مقام إبراهيم مصلي، فنزلت "واختذوا من مقام إبراهيم مصلي" عن أنس قال: قال عمر بن اخلطاب: وافقت ريب يف ثالث: قلت اي رسو 
ليه وسلم نساءه وقلت: اي رسول هللا إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر، فلو أمرهتن أبن حيتجنب، فنزلت آية احلجاب. واجتمع علي رسول هللا صلي هللا ع

 يبدله أزواجا خريا منكن، فنزلت كذالك.يف الغرية فقلت هلن: عسي ربه إن طلقكن أن 

 
 عمر يف اجلنة

عاد مريضا؟ عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ألصحابه ذات يوم "من شهد منكم جنازة؟ قال عمر: أان، قال: ومن 
 (.1978قال عمر: أان، قال: وجبت وجب، أي اجلنة. ابن اجلوزي )قال عمر: أان، قال: ومن تصدق؟ قال عمر: أان، قال: ومن أصبح صائما؟ 

 
 خالفة عمر بن اخلطاب

 استخالفه 

 عليه وسلم وأصحابه هو رجل عبقري ملهم له كل هذه اإلمكانيات احملتشدة والطاقات املزدمحة واملميزات النادرة واملنزلة الرفيعة من قلب رسول هللا صلي هللا
 مرة.وأتييد الوحي لرأيه غري 
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ا، فقال عثمان بن عفان: ملا قرب عهد أيب بكر رضي هللا عنه ابآلخرة وأراد استمرار اخلري هلذه األمة من بعده فدعا الصحابة يستشريهم يف عمر، فأثنوا عليه خري 
علي شيئ فامنا تدل علي حسن ظنهم بعمر "علمي به أن سريرته خري من عالنيته وأن ليس فينا مثله" مث قال الصحابة غري هذا من القوال اليت إن كانت تدل 

 بن اخلطاب و رضاهم به وثقتهم عليه وبقدرته علي حتمل هذه املسؤولية العظيمة.

ابآلخرة داخال فيها، مث دعا عثمان وقال له )أكتب: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا من عهد أبوبكر بن أيب قحافة يف آخر عهده ابلدنيا خارجا منها، وأول عهده  
هللا عليه   يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، إين استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب، فامسعوا له وأطيعوا، وإين مل آل هللا ورسوله صليحني

 وسلم ودينه ونفسي وإايكم خريا. فإن عدل فذالك ظين به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ مااكتسب، واخلري أردت وال أعلم الغيب.

 ج عثمان علي الناس بذالك فبايعوا عمر مجيعا ورضوا به، فكانت بيعته إمجاعا.فخر 

 
 سياسته

خريكم وأقواكم عليكم، بعد بيعة الصحابة لعمر رضوان هللا عليه، صعد املنرب مث اسبقبل الناس فقال: )أيها املسلمون إين قد وليت عليكم، ولوالرجائي أن أكون  
يت ذالك منكم. ولكفى عمر أنتظار احلساب. ولو علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مين لكنت اقدم فيضرب عنقي وأشدكم إضطالعا أبموركم، ما تول

 أحب إيل من أن أليه(.

لو فيه من اجلزء غيب عين فآمث ميضي قائال: )إن هللا ابتالكم يب وابتالين بكم، وأبقاين فيكم بعد صاحيب، فوهللا الحيضرين شيئ من أموركم فيليه أحد دوين، وال يت
 واألمانة، وإلن أحسنوا ألحسنن إليهم وإلن أساؤو ألنكلن هبم.

لوال أن خالفته هذه هي نظرة عمر للخالفة، ليست لنيل اخلاه واملنصب والتسلط علي رقاب الناس، بل هي االبتالء واختبار، ومسؤولية عن احلاضر والغائب و 
 لقاء ربه سبحانه وتعايل. خري للناس ملا توالها، والنشغل بنفسه منتظرا

 ومكث عمر زماان طويال خليفة للناس وليس له راتب من بيت مال املسلمني حيت دخلت عليه خصاصة فجمع أصحاب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
 فأخذ بذالك عمر(.يستشريهم يف ذالك، فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم. فقال عمر لعلي: ما ترى أنت يف ذالك؟ فقال علي: غذاء وعشاء، 

رجلني جلدين  ومن تواضعه رضي هللا عنه، أنه كان إذا كتب كتااب كتب فيه: )من خليفة خليفة رسول هللا( حىت كتب إيل عامله على العراق: )ان ابعث إيل 
 لبيبني أسأهلما عن العراق و أهله(.

الطائي، فلما قدما املدينة أانخا راحلتيهما بفناء املسجد مث دخال املسجد، فإذا مها بعمرو بن فبعث إليه عامل العراق لبيد بن ربيعة العامري وعدي بن حامت 
و ودخل علي عمر فقال: العاص، فقاال له: إستأذن لنا علي أمري املؤمنني اي عمرو. فقال عمرو: أانما وهللا أصبتما امسه، حنن املؤمنون و هو أمريان. فوثب عمر 

 ملؤمنني.السالم عليك اي أمري ا

يهما بفناء املسجد، فقال عمر: ما بدا لك يف هذا االسم؟ يعلم هللا لتخرجن مما قلت أو ألفعلن. فقال: إن لبيد بن ربيعة و عدي بن حامت قدما و أانخا راحلت
 ملؤمنون.مث دخال املسجد وقاال يل: أستأذن لنا اي عمرو علي أمري املؤمنني، فهما وهللا أصااب امسك، أنت األمري وحنن ا

 فجرى الكتاب فهذا االسم من يومئذ.

 ولب سياسة عمر بن اخلطاب ما يلي:

 . اللني يف غري ضعف1

 . والشدة يف غري عنف2

 . واإلمساك يف غري خبل3

 . والسماحة يف غري سرف4

 قال بن عباس:”ما اجتمعت هذه اخلصال إال يف عمر رضي هللا عنه(.

ته ويبني هلم واجباته جتاه هللا ورسوله ودينه وأمته وعالقتهم ابخلليفة، فقال: )بلغين أن الناس هابوا شديت، وخافوا غلظي، مث يصعد عمر املنرب ليبسط للناس سياس
 قالوا: قد كان عمر يشتد علينا ورسول هللا بني أظهران، مث يشتد علينا وأبوبكر والينا دونه، فكيف وقد صارت األمور إليه(؟
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إين كنت مع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عونه وخادمه، وكان صلي هللا عليه وسلم من ال تبلغ أحد صفته من الليا و الرمحة، أال من قال هذا فقد صدق، ف
لم ي هللا ععليه وسوكان كما قال هللا تعايل: )ابملؤمنني رءوف الرحيم( فكنت بني يديه سيف مسلوال حيت يغمدين أو يدععين فأمضي. فلم أزل مع رسول هللا صل

 كذالك حيت توفاه هللا، وهو عين راض. واحلمد هلل علي ذالك كثريا، وأان به أسعد.

تلك الشدة قد  مث مضي فكرر ففس مقولته هذه يف شأنه مع الصديق أيب بكر رضي هللا عن اجلميع. مث قال: مث إين قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن
لتعدي، أما أهل السالمة و الدين والقصد، فأان ألني هلم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا و يعتدي أضعفت ولكنها إمنا تكون علي أهل الظلم ا

وقف لذكرها عليه حيت أضع خده علي األرض حيت يذعن للحق. مث واصل و ذكر جمموعة من اخلصال اليت ميشس عليها يف تدبري أمور خالفته، قد يضيق بنا امل
 هنا يف هذا الصدد.

 
 بعض إجنازاته كخليفة للمسلمني

 كان للخليفة عمر بن اخلطاب إجنازات كثرية وعبقرايت حساسة يف خالفته، فنحن هنا نقتصر بذكر أمهها فقد يف هذا املوقف الضيق النطاق:

 
 الفتوحات اإلسالمية

ت بدايتها يف يد النيب عليه الصالة والسالم، مث وسعها اخلليفة من أهم إجنازات عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف زمن خالفته، مواصلته ابلفتوحات اليت كان
 األويل أبوبكر الصديق.

 ألرض ومغارهبا.فقام عمر رضي هللا هنه فجيش اجليوش وعقد األلوية فشرقد اجليوش وغربت فكثرت يف عهده الفتوحات ورفرفت راية التوحيد خفاقة يف مشارق ا

وفارس وعباة العرب، ففتح الفتوح ووضع اخلراج ومصر األمصر واستقضي القضاة ودون الدواوين. ففتح الشام كله واجلزيرة واملوصل وقد ذللت لوطأته ملوك الروم  
 وأرمينية ومصر وأسكندرية وغريها من البلدان. ومات وعساكره علي بالد الري.

 
 

 جملس شوري

 ، فال يكاد أيخذ أي قرار إال بعد عرضه علي هذا اجمللس وموافقته هلذا القرار.إختذ عمر جملس شوري من كبار الصحابة من املهاجرين واألنصار

 
 التاريخ اهلجري

استشارهم يف رفع إيل عمر صك لرجل علي آخر علي أنه سيحل يف شعبان، فقال عمر: أي؟ أشعبان هذه السنة أو السنة املاضية أو املقبلة. فدعا الصحابة و 
يؤرخون به حوادثهم، فأشار البعض إيل اختاذ اتريخ الروم واآلخر أشار إيل اختاذ اتريخ الفرس، وأشا البعض إيل ميالد النيب صلي هللا أن يتخذ املسلمون اترخا 

 ع املسلمني.بني مجيعليه وسلم. ومل يوافق عمر علي أي منها. مث أشار علي علي اختاذ اهلجرة النبوية لتار املسلمني. فوافق ذالك عمر ألن اهلجرة أمر متفق 

 
 القضاء

وأقام للناس قضاة ومن األسس املتينة واألمور الفذة اليت وضع عمر يف بنيان دولته الشاخمة، أنه وضع للبقضاء سياسة حمكمة، أمر هبا عماله علي األمصار، 
 ليس هلم عمل سوى القضاء.

 
 تدوين الدواوين
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اخلراج الذي أييت به عماله من البالد املفتوحة‘ كثرت هذه األموال كما حيدث به أبو هريرة أنه أات  ملا فاضت األموال من إيل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب من
هنا أمر  ابخلراج من البحرين‘ فسأله عمر ما جأت به؟ قال: جئت خبمسمئة ألف درهم‘ قال له عمر: أتدري ما تقول؟ قال: نعم‘ مخسمئة ألف درهم. ومن

 د وللعمال يف املدينة‘ ودواوين جلميع أعمال احلكومة.عمر بوضع الدواوين هلذه البال

م يف اإلحاطة عبقرايت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ليست هذه فحسب‘ بل هي كثرية ال حيصيها هذا املقام‘ ولكننا نقتصر علي ما ذكران لضيق هذا املقا
 صوصا يف اتريخ اخللفاء الراشدين.هبا. وينصح من يريد االستزادة ابلنظر إيل بطون كتب التاريخ والسري‘ وخ

 
 إستشهاد عمر بن اخلطاب

اربع وعشرين‘ طعن عمر رضي هللا هنه صبيحة األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين للهجرة ‘ ودفن يوم األحد صباح هالل احملرم سنة 
 كر رضي هللا عنه حني توفيا. والذي طعنه هو أبو لؤلؤة اجملوسي عليه لعائن هللا.وهو ابن ثالث و ستني سنة‘ كسن النيب صلي هللا عليه وسلم وسن أيب ب

 رحم هللا أمري املؤمنني‘ الفاروق‘ عمر بن اخلطاب.

 
 اخلامتة 

وخالفته املتميزة اخلري نسأل هللا حسن اخلامتة. نتقدم جبزيل الشكر علي ما أنعم هللا ومن علينا جبمع هذه الكلمات العطرة يف سرية الفاروق عمر بن اخلطاب 
 اليت شهدت اإلجنازات الكبرية يف وقت قصري‘ من حيث الفتوحات اإلسالمية والسياسة النافذة املمتلئة ابلعدل واألمانة.

 
 التوصيات 

 سياسية واالقتصادية.أوال‘ ايحبذا أمراؤان ورؤساؤ دولنا و بقية القادة يتأسون أبمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ليصلح أحوالنا اإلجتماعية وال

ثال أمري املؤمنني عمر اثنيا‘ إنه جيدر ابلدعات و اخلطباء والعلماء وكل من أيمر ابملعروف وينها عن النكر أن يهتموا بتدريس الناس سرية السلف الصاحل من أم
 بن اخلطاب لتقتبس هذه األمة من نور سلفها يف تسيري أمورها.
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