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 مقدمة 

خلّد التّاريخ اإلسالمي سيرة كثيرٍ من الصّحابة الذين كانت لهم مواقفهم المشهودة، وسجلّهم المليء 

باإلنجازات والتّضحيات في نصرة النّبي عليه الصّالة والسّالم وإعالء كلمة الدّين، وعلى رأس هؤالء 

روق عمر بن الخطّاب الصّحابة كان الخلفاء الراشدون رضي هللا عنهم الّذين برز من بينهم الفا

رضي هللا عنه كقائدٍ فذٍّ، وخليفة عادل قلّ أن يوجد مثله في التّاريخ اإلنساني القديم والحديث، فما 

 ؟هي سيرة الفاروق رضي هللا عنه

 عمر بن الخّطاب 

بن عبد العزى بن رباح بن عبدهللا، كنيته عمر أبو حفص، أنجبت له هو عمر بن الخطاب بن نفيل  

زيد األكبر، وزيد األصغر، وعبد الرحمن : زوجاته ثالثة عشر ولدًا تسعة منهم ذكور وأربع إناث الذكور هم

األكبر، وعبد الرحمن األوسط، وعبد الرحمن األصغر، وعبد هللا، وعياض، وعبيد هللا، وعاصم، واإلناث 

، لقّبه رسول هللا عليه الصالة والّسالم بالفاروق لتحريره الحقّ فاطمة، وحفصة، ورقية، وزينب،: هنّ

كان عمر بن الخطّاب من أشرف رجال قريش، وإليه كانت . والصّدع به دون أن تأخذه في هللا لومة الئم

 .، تبعث عمر سفيرًاالسّفارة في الجاهليّة، فقد كانت قريش إذا ما وقعت حرب بينها وبين غيرها 

 مولد عمر بن الخّطاب 

ميالدي أي بعد والدة النبيّ عليه  095ولد عمر بن الخطّاب رضي هللا عنه في مكّة المكرّمة في سنة  

 الصاّلة والّسالم بما يقارب ثالث عشرة سنة، ويعود نسبه إلى بني عدي بن كعب فهو عدويّ قرشي

  . ّةما اشتهر به عمر في الجاهلي 

اشتهر عمر رضي هللا عنه في الجاهليّة بالفروسيّة والبطولة، فقد أحبّ المصارعة والرّمي والّشعر  

 .وركوب الخيل ، كما تعلّم القراءة والكتابة وبرع فيها



 عمر والّدعوة اإلسالمّية 

ؤمنين، رفض عمر رضي هللا عنه الدّعوة اإلسالميّة في بدايتها، وكان من أشدّ الّناس عليها وعلى الم 

حتّى روي عنه أنّه كانت له جارية أسلمت فكان يعذّبها من أوّل الّنهار إلى آخره حّتى تعود عن دينها، وما 

يتركها إالّ ماللةً وسآمة، وحينما تناهى إلى مسامع عمر ما حدث لخالة أبي جهل من اإلهانة والتّقريع 

ه الصاّلة والساّلم ليقتله، فقد كان يرى أنّ على يد حمزة رضي هللا عنه قرّر أن يتوجّه إلى النّبي علي

النّبي الكريم قد فرّق دينهم وسبّ آلتهم وسفّه أحالمهم، وفي طريقه لتنفيذ مخططه لقيه رجل من بني 

عدي فنصحه باإلعراض عن ذلك وأخبره بإيمان أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بالرّسالة ليشتاط 

دخل عليها ليجد الّصحابي خبّاب رضي هللا عنه يعلّمهم القرآن فينهال عمر غيظًا ويتوجّه إلى بيت أخته في

عمر ضربًا على أخته وزوجها، ثمّ في لحظةٍ معيّنة يستمع عمر إلى آيات القرآن الكريم التي تتسلّل إلى 

 .قلبه فينشرح لها صدره فيقرّر اإليمان بالرّسالة بعد خمس سنواتٍ من البعثة النّبويّة الشّريفة

 أثر إيمان عمر على الّدعوة   

الصّحابة كان إيمان عمر ببركة دعاء النّبي وتمنّيه بأن يؤيّد هللا هذا الدّين بأحد العمرين، وقد عبّر أحد 

 .عن حالة المسلمين عندما أسلم عمر بقوله ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر

 اب   تواُضع عمر بن الخطَّ

التَّواضع خُلقٌ رفيع، وخصلةٌ حسنةٌ، تتعدّى آثارها الطيّبة من تخلَّق واتَّصف بها إلى غيره من النَّاس، بل 

تواضَعْ : يا جريرُ: )بتخلُّق هذا الخُلق الحَسَن، فقال -عليه الصَّالة والسَّالم-ر النَّبي والمجتمع ككلّ، وقد أم

 ...(لله، فإنّه من تَواضعَ لله في الدنيا رفعَه هللاُ يومَ القيامةِ

 

لمين وبعدها، وقد شهدت بالتَّواضع قبل تولّيه خالفة المس -رضي هللا عنه-وقد اتَّصف عمر بن الخطَّاب 

 منها على سبيل التَّمثيل له مواقف عديدةٌ وحوادث كثيرةٌ باتِّصافه بهذه الخصلة وتمثُّله لهذه الصِّفة، و

استماعه للنُّصح من عامَّة النَّاس؛ رجاِلهم ونسائِهم، رغم كونه أميرهم  -رضي هللا عنه-من تواضع عمر 

 .وخليفتهم

 : -رضي هللا عنه-من تواضع عمر بن الخطَّاب 



  رضي هللا عنه-محاسبته لنفسه، وتأديبه لها باستمرارٍ، ومن ذلك ما رواه عنه أنس بن مالك- 

سمعت عمر بن الخطاب يومًا، وخرجت معه، حتى دخل حائطًا، فسمعته يقول، وبيني : )فقال

الخطّابِ، أمير المؤمنينَ، بَخٍ بَخٍ، وهللاِ لَتَتَّقِيَنَّ هللاَ عمر بن : )وبينه حائط، وهو في جوف الحائط

 "(. يا ابن الخطّاب، أو لَيُعَذِّبَنَّكَ 

  تواضعه في مظهره ولباسه، فمع كونه أمير المؤمنين وخليفتهم، إال أنَّه لم يكن في لباسه

كان يرقع ثوبه ويخيطه، كما  -رضي هللا عنه-ثار أنَّه باذخًا كعادة الملوك واألمراء، بل تروي اآل

رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذٍ أمير : )فقال -رضي هللا عنه-روى ذلك عنه أنس بن مالٍك 

 )المؤمنين، وقد رقع بين كتفَيه برقاع ثالث، لَبّد بعضها فوق بعض

 ..……… 

ا  بعدل عمر بن الخطَّ

 -رضي هللا عنه-قب التي أُثرت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب لعلَّ من أجلِّ الصفات وأعظم المنا

من تمسُّكٍ بالحقِّ وعدم حيادةٍ عنه ألي سببٍ  -رضي هللا عنه-وعُرف بها صفة العدل، لما كان منه 

إنَّ هللاَ جعَل الحقَّ على : )فقال عنه -عليه الصَّالة والسَّالم-وتحت أي ظرفٍ كان، فقد وصفه النَّبي 

تمثَّل في معاملته مع رعيته وتعامالته مع أمرائه  -رضي هللا عنه-كما أنَّ عدله [ ٥]،(نِ عُمَرَ وقلبِهلسا

ووالته، فلم يكن يفرِّق بين أحدٍ منهم، وكانوا جميعًا سواسيةً في الحقوق والواجبات، والشواهد واألمثلة 

 : ربيل الذكر ال الحصكثيرةٌ جدًا، منها على س -رضي هللا عنه-الدَّالة على عدل عمر 

عدم تمييزه في الحكم وال تفريقه في القضاء والفصل  -رضي هللا عنه-كان من عدل عمر بن الخطَّاب 

أنَّ : )بين مسلمٍ وغيره، فقد كان العدل هو أساس الحكم ومنطلقه، وتشهد لذلك وقائع كثيرةٌ، منها

ى الحقَّ لليهوديِّ، فقضَى له عمرُ به، فقال له مسلمًا ويهوديًّا اختصما إلى عمرَ رضِي هللاُ عنه، فرأَ 

وهللاِ إنَّا نجِدُ في : وما يُدريك؟ فقال اليهوديُّ: وهللاِ لقد قضيْتَ بالحقِّ، فضربه عمرُ بالدِّرَّةِ وقال: اليهوديُّ

قانه للحقِّ ما التَّوراةِ ليس قاضي يقضي بالحقِّ إالَّ كان عن يمينِه مَلكٌ وعن شمالِه ملَكٌ يُسدِّدانه ويُوفِّ

 )دام مع الحقِّ، فإذا ترك الحقُّ عرجا وتركاه

 خالفة عمر بن الخطاب واستشهاده 

للهجرة، وقد كانت  31تولّى رضي هللا عنه الخالفة بعد وفاة أبي بكر الصدّيق رضي هللا عنه في سنة  

لدّولة لتشمل فارس والعراق والشّام ومصر وبيت خالفته مثااًل للعدل والرّشد، كما توسّعت في عهد ا



تُوفّي رضي هللا عنه بعد أن اغتيل على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنه هللا . المقدس وليبيا وسجستان

 .ةللهجرة بعد حياة حافلةٍ بالعطاء والبذل والّتضحي 42في سنة 

 


