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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

جديد فيه سيكون أن أرى وما هللا، رحمهما وعمر بكر أبي يخني: الشَّ عن ُموجز حديث هذا
املسترشقون كتب ما أكثر وما عنهما! واملحدثون القدماء كتب ما أكثر فما إليه، أسبق لم
البحث وسائل لهم أُتيحت ما واالستقصاء البحث يف جدُّوا وهؤالء وأولئك أيًضا! عنهما

يُقال. أن يمكن كان ما كل الشيخني عن قالوا قد وهؤالء وأولئك واالستقصاء،
يكون أن يوشك الذي الحديث هذا إمالء يف أخذت ملا ذلك من أعرف ما أطعت أني ولو
عنهما، الحديث يف باملشاركة يُغريني ما بهما والربِّ لهما الحب نفيسمن أجد ولكني ُمعاًدا،
هللا، رحمهما وعيل عثمان عن وتحدثت موضع، غري يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن تحدثت رأيتني وقد

عليهما. مقصوًرا بهما ا خاصٍّ حديثًا الشيخني عن أتحدث ولم
من شيئًا ضمريي يف أجد كما ذاتيهما، يف بالتقصري شعوًرا ذلك مع نفيس يف وأجد

التقصري. هذا عىل الالذع اللوم
الناس عليهما أثنى فقد أهًال؛ للثناء كانا وإن عليهما، الثناء إىل أريد ال ذلك مع وأنا
هذا قارئ عىل يجدي وال شيئًا، عنهما يُغني ال هذا بعد والثناء األجيال، من تعاقب فيما
أعظم به ويضيقان الكره أشد الثناء يكرهان عنهما هللا ريض كانا وقد شيئًا، الحديث

الضيق.
يطول، يشء فذلك أيامهما؛ يف حدثت التي الكربى الكثرية األحداث ل أفصِّ أن أريد وما

وامُلحدثون. القدماء عنهما كتب فيما التفصيل أشد ل مفصَّ وهو
كتب ما بأن أقطع وأكاد األحداث، هذه عن ُروي فيما الشك أعظم أشك ذلك بعد وأنا
فيه وليا الذي القصري العرص تاريخ ومن العظيمني، اإلمامني هذين تاريخ من القدماء
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والتي أيامهما، يف كانت التي األحداث حقائق بتسجيل منه بالقصص أشبه املسلمني أمور
الجدة. كل جديدة حياة إىل طريًقا لإلنسانية ت شقَّ

لهما، تقديًسا يكون أن يُوشك إكباًرا الجليلني الشيخني هذين أكربوا قد فالقدماء
النبي أن الحق من كان وإذا عليهما، والثناء مدحهما يف سجيتها عىل أنفسهم أرسلوا ثم
والتقديس، اإلكبار مصدره الكذب هذا من كثري وكان عليه، الناس كذب قد نفسه ملسو هيلع هللا ىلص
الكذب مصادر من مصدًرا وتقديسهما العظيمني صاحبيه إكبار يكون أن يف غرابة فال

أيًضا. عليهما
ورأوها شهدوها قد كأنهم أيامهما يف كانت التي الكربى األحداث ون يقصُّ والقدماء
بأخرة، األحداث لهذه أرَّخوا وإنما يشهدها، لم منهم أحًدا بأن نقطع أننا مع العني، رأي
كل صادًقا الدقة، كل دقيًقا وصًفا ووصفها الحربية للمواقع التأريخ من ُعًرسا أشد وليس

والتقصري. اإلرساف من بريئًا الصدق،
الوصف هذا يِصفوها أن يستطيعون ال فيها ويشاركون املواقع هذه يشهدون والذين
وجدوا، وما هم عملوا ما إال يروا لم وأيرسها، أقلَّها إال منها يروا لم ألنهم الصادق؛ الدقيق

غريهم. عمل عما ذلك شغلهم وقد
إليه يسوقه ما واتقاء نفسه عن بالدفاع مشغول دائًما هو الذي بالجندي ظنك وما
من عنه بعيًدا يحدث وما حوله، يحدث ما يالحظ أن عىل قادًرا أتراه الكيد؟! من خصمه

إليه. سبيل ال يشء ذلك هيهات! واإلحجام؟! اإلقدام ومن والدفاع، الهجوم
انتصار من يكون وما املواقع عواقب قوا يحقِّ أن املتقنون املؤرِّخون يستطيع وإنما
إرساعه، النرصأو إبطاء من أحيانًا يكون وما جيش، أمام جيش وانهزام جيٍش عىل جيٍش
يف أو فيهما يكون بما املحرتبني الجيشني امتحان ومن قرصها، أو املواقع طول ومن
وما والدفاع، للهجوم القواد يتخذها التي الخطط ومن والجرحى، القتىل كثرة من أحدهما
إن — والغرقى والجرحى القتىل إحصاء فأما إخفاق. أو نجح من الخطط لهذه يكون
الجيوش إحصاء بل املنهزمني، وإحصاء — قناة أو نهر عبور إىل املنهزم الجيش اضطر
األحداث إىل بالقياس سيما وال إليه، سبيل ال فيشء تلتقي، وحني تلتقي أن قبل نفسها
علم للناس يكن لم وحني دقيق، إحصاء هناك يكن لم حني القديمة العصور يف كانت التي

التاريخ. أحداث وتحقيق واالستقصاء البحث بمناهج
تناقله ما إال الكربى األحداث هذه أمر من يعرفوا لم العرب من املؤرخني وقدماء
املنترصين طريق من األحداث هذه تاريخ عرفوا إنما فهم واملوايل، العرب من الرُّواة
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نقًال أنباؤه إليهم نُِقلت وإنما بأنفسهم، االنتصار يشهدوا لم الذين طريق من بل وحدهم،
من االنتصار هذا أنباء يسمعوا لم وهم دقيًقا، يكن لم أنه به يُوَصف أن يمكن ما أقل
فهم الهزيمة، يف وشاركتهم الحرب يف شاركتهم أخرى وأمٍم وروٍم ُفْرٍس بني املنهزمني

العربي. الصوت هو واحًدا صوتًا سمعوا
املنهزمون كتبه أو به تحدَّث ما يقرأ أو يسمع أن املحقق املؤرخ عىل يجب ما وأيرس

جميًعا. واملنترصون
يسمعون الذين تبهر نفسها، يف خطرية الشيخني أيام كانت التي الكربى واألحداث
أن إىل وال املتكثرون، روايتها يف يتكثر أن إىل حاجة يف فليست يقرءونها، أو أنباءها
أن بعد اإلسالم إىل العرب فردُّ واإلرساف؛ الغلو من به أحاطوها بما الرواة يحيطها
العراق من الفرس وإخراج وبرقة، ومرص والجزيرة الشام من الروم وإخراج جحدوه،
يف وقوعها يف وال فيها الشك إىل سبيل ال أحداث هذه كل بالدهم؛ يف سلطانهم عىل والقضاء
خطورتها عىل وتدل نفسها تصف أحداث وهي الشيخني، خالفة أثناء القصري العرص هذا
معنى ال حقائق أنها مع مبالغة، كل فوق ألنها وصفها؛ يف املبالغة إىل محتاجة وليست

فيها. للشك
عنهم وأخذها القدماء رواها كما األحداث هذه تفصيل عن أعرض كله، هذا أجل من

تحقيق. وال بحث غري يف املحدثون
عىل املسلمني انتصار شهد قد الشيخني عرص إن يقول: حني املؤرِّخ أن أعتقد وأنا
يعرف لم معجزة وسجل يشء، كل قال قد الفرس، دولة عىل املسلمني وقضاء الروم،

نظريًا. لها التاريخ
يفعرصهما؛ الفتوح تاريخ ألفصل وال الشيخني، عىل ألثني الحديث هذا أُميل ال إذن أنا
هذا لقارئ أبنيِّ وأن أعرف أن أريد الخالف، أشد لهذا مخالف آخر يشء إىل أريد وإنما
سريتهما، من نعرف ما يصورها كما — هللا رحمهما — وعمر بكر أبي شخصية الحديث
به طبعت الذي الطابع هذا يصورها وكما عرصهما، يف كانت التي األحداث تصورها وكما
من العربية األمة له خضعت فيما األثر أعظم له كان والذي بعدهما، من املسلمني حياة

فتن. من فيها نجم وما أطوار،
أن يف شك من وليس بعده. َمْن أتعب إنه بكٍر: أبي عن قال عمر إن الرواة: ويقول
للمسلمني نهجت قد اإلمامني هذين فسرية بعده؛ جاء ملن إتعابًا بكر أبي من أشدَّ كان عمر
عىل شقَّ نهًجا واملساواة والحرية العدل عىل الناس أمور إقامة ويف الحكم، سياسة يف
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— كرًها أو طوًعا — عنه قصورهم نتيجة فكانت يتبعوه؛ أن بعدهما من وامللوك الخلفاء
عيلٌّ فيها ُقِتَل أخرى، فتن منها نجمت والتي هللا، رحمه عثمان فيها ُقِتَل التي الفتنة هذه
اإلسالمية األمة فيها وانقسمت تُسَفك، أن هللا كره كثرية دماء فيها وُسِفكت عنه، ريضهللا

اآلن. إىل قائًما زال ما انقساًما
هو — وامللوك الخلفاء بعدهما عنه قرص والذي — الشيخان نهجه الذي النهج هذا
أبي شخصية ذلك بعد منه وأستخلص الحديث، هذا لقارئ وأجلوه أعرفه أن أريد الذي

هللا. رحمهما وعمر بكر
املشقة، من سأتعرضله وما الجهد، من فيه سأبذل ما وال البحث، ُعرسهذا أذكر وال
نفسه يوطن أن من بد ال البحث هذا مثل يحاول من فكل املشكالت؛ من سيعرضيل وما

عليه. هللا يستعني أن ومن العناء، هذا كل عىل
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١

َوَلِكن تُْؤِمنُوا لَّْم ُقل ۖ آَمنَّا اْألَْعَراُب ﴿َقاَلِت الحُجرات: سورة يف — وجل عز — هللا يقول
أَْعَماِلُكْم ْن مِّ يَلِتُْكم َال َوَرُسوَلُه هللاَ تُِطيُعوا َوإِن ۖ ُقلُوِبُكْم ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا َوَلمَّ أَْسَلْمنَا ُقولُوا

رَِّحيٌم﴾. َغُفوٌر هللاَ إِنَّ ۚ َشيْئًا
األعراب زال وما لجواره، نبيَّه اختار قد — وجل عز — هللا أن عىل يدل يشء وكل
وأظل األرض يف ظهر قد جديًدا سلطانًا رأوا بعُد، قلوبهم يف اإليمان يدخل لم مسلمني
وأن هللا إال إله ال أن ويشهدوا دينه، يدينوا بأن الناس وطالب والطائف، ومكة املدينة

الواجبات. من عليهم يُفَرض ما ويؤدوا ورسوله، عبده محمًدا
وال برشكه يستمسك الجزيرة يف عربي كل عىل الحرب يعلن السلطان هذا ورأوا
ويعلن بمكة، الحرام املسجد وبني املرشكني بني يحول ورأوه الجديد، الدين لهذا يُذعن
اْلَمْسِجَد يَْقَربُوا َفَال نََجٌس ُكوَن اْلُمْرشِ ََّما ﴿إِن براءة: سورة يف — وجل عزَّ — هللا قول إليهم

َهذَا﴾. َعاِمِهْم بَْعَد اْلَحَراَم
بهم رهَّ ما — واإلسماح السعة من فيه ورأوا والبأس— القوة من السلطان لهذا ورأوا

كارهني. أو طائعني الجديد الدين لهذا إذعانهم فأعلنوا بهم؛ ورغَّ
لهذا تذعن أن املمكن من لكان قليلة أو كثرية أعواًما فيهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي بقي قد ولو
هذه ففارق ورضوانه؛ رحمته لنبيِّه آثر هللا ولكن ألسنتهم، له أذعنت كما قلوبهم الدين
الرجال من كغريه رجل أنه العرب من املؤمنني غريُ املسلمون ورأى مرضيٍّا، راضيًا الدنيا
إال ليس بعده من باألمر نهض الذي وأن الناس، من لغريه يعرض كما املوت له يعرض
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عليه أُنِزل الذي للنبي عرض كما له املوت يعرض أن أجدر أنه ويقدِّرون يعرفونه، رجًال
ناوأه. أو خالفه من كل عىل الظهور من أُِتيح ما له وأُِتيح القرآن

دون النبي لسلطان أسلموا قد أنهم وأظهروا دخائلها، عن قلوبهم فت تكشَّ هنالك
وتقول الزكاة، يف يساومون وجعلوا ة، الردَّ من أظهروا ما فأظهروا قلوبهم، به تؤمن أن

الزكاة. نؤدي وال الصالة نقيم بكر: ألبي وفودهم
إىل رضيبة يؤدُّوا أن من عليهم أكرم نفوسهم وكانت الدين، من إليهم أحبَّ املال كان

السماء. خرب يأتيه وال إليه يُوَحى ال رجل
وردَّتهم بجحودهم ينتظروا لم العرب من فريًقا أن عىل دلَّت أخرى ظاهرة إن بل
آثروا أو بالزكاة، ضاقوا ألنهم ال وفاته، قبل الردَّة فأظهروا الدنيا؛ لهذه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فراق
ُهيِّئ ما لها يُهيَّأ وأن النبوة، فيها تكون أن قريش عىل نفسوا ألنهم بل الدين، عىل املال
بدع بينهم فظهر وإسماح، سعة من فيه وبما وبأس، قوة من له بما السلطان هذا من

التنبؤ. وهو جديد
بهذا وحدها تختص أن ينبغي وما بالنبوة، دونهم من قريش تستأثر أن ينبغي فما

األرض. عىل تبسطه السلطان
ُمسيلمة فأعلن — خاصة منهم حنيفة بني ويف — ربيعة يف التنبؤ ظهر ما أرسع وما
نصف لنا يقول: وجعل إليه، يُوَحى كان أنه زعم بكالم يهذي وجعل اليمامة، يف نبوته

يظلمون. قوٌم قريًشا ولكن نصفها، ولقريش األرض
كما السجع شيطان وركبه نبوته، وأعلن العنيس األسود فثار اليمن، يف التنبؤ وظهر

ُمسيلمة. ركب
فأعلن أسد؛ بني يف آخر تنبؤ ظهر حتى األعىل الرفيق إىل ينتقل ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكد ولم
عليه يتنزل أنه ويزعم بالسجع، صاحباه هذى كما لقومه يهذي وجعل ، نبيٌّ أنه طليحة

السماء. من
كانت — سجاح وهي — تميم بني يف امرأة تنبأت بل ، الحدِّ هذا عند األمر يقف لم ثم
فأغوت تميم من قومها إىل أرسعت السجع شيطان بها استأثر فلما تغلب، بني يف نازلة

كثريًا. خلًقا منهم
األسود فيها فظهر دونها، من نبي لها يكون أن عدنان عىل قحطان نفست وكذلك
أسد ونفست بالنبوة، دونها من تستأثر أن مرض عىل العدنانية ربيعة ونفست العنيس،
بني يف طليحة فظهر مرض؛ سائر دون من بالنبوة قريش تستأثر أن املرضيتان وتميم

تميم. بني يف سجاح وظهرت أسد،
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انترش ما أرسع ما نار، فيها واشتعلت إسالمها، بعد كافرة األرض عادت وكذلك
والطائف. ومكة املدينة يف اإلسالم وُحِرص كلها! العرب جزيرة شمل حتى لهبها

بكر، أبو بها امتُِحن محنة العرب من الكثرية الكثرة وارتداد اللهب هذا انتشار وكان
الرجل لشخصية تصويًرا أصدق يشء وليس النبي. وفاة بعد املسلمون معه بها وامتُِحن
هولها عىل وظهوره تتعقد، مهما مشكالتها من ونفوذه تعظم، مهما للمحنة ثباته من

شديًدا. يكن مهما
تنبأ ملن التابعني وكفر للزكاة، املانعني ردة بالخالفة عهده أول يف بكر أبو يواجه ولم
للمكر الشام نصارى من العرب تأهب نفسه الوقت يف واجه وإنما فحسب، الكذابني من

عليه. والغارة له والكيد به
وكانت العربية، الجزيرة حدود عىل الشام يف العرب ز تحفُّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي واجه وقد
عن الشام يف العرب نصارى لرد محاولة إال تبوك وال مؤتة تكن فلم خطوب، معهم له
هؤالء لغزو جيًشا وفاته قبل ز جهَّ وإنما وتبوك، بمؤتة ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكتِف لم بل الجزيرة،
العرب هؤالء عند ثأٌر ألسامة وكان حارثة، بن زيد بن أسامة الجيش هذا عىل ر وأمَّ العرب،
عىل أسامة ر أمَّ حني الثأر هذا الحظ قد النبي يكون أن وعىس مؤتة، يوم أباه قتلوا الذين

وعمر. بكر أبو وفيهم أصحابه، خرية جيشه يف جعل وحني سنه، حداثة
جيش بإنفاذ أوىص الوفاة أحس وملا الجيش، هذا إنفاذ قبل مرض النبي ولكن

أسامة.
والبأس القوة أولو وإذا كافرة، حوله من األرض فإذا نظر بكر أبو استخلف فلما
النبي أوىص والذي الشام، أطراف عىل للغارة املهيأ الجيش هذا يف ُجنِّدوا قد أصحابه من

غايته. إىل بإنفاذه وفاته قبل
أن إما اثنتني: بني وهو كلها، العربية الجزيرة يف مضطربة نار أمام إِذن بكر فأبو
إنفاذ يؤجل أن وإما إخمادها، عىل قادر غري املتأججة النار هذه فيواجه الجيش هذا ينفذ

النبي. وصية إنفاذ يف فيبطئ النار هذه إخماد به يحاول حتى الجيش هذا
ظافًرا منها يخرج أن استطاع كيف وسنرى أقطاره، جميع من املحنة أخذته وكذلك

موفوًرا.
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٢

ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وفاة وهي املسلمني أمور ييل أن قبل أخرى محنة واجهته املحنة هذه قبل ومن
فهم دينهم، عن املسلمني تفتن كادت عامة كانت بل عليه، مقصورة املحنة هذه تكن ولم
يف يقرءون وهم كله، الدين عىل هللا دين يظهر حتى فيهم سيبقى النبي أن يقدرون كانوا
َعَىل ِليُْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدٰى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو وجل: عز هللا قول التوبة سورة

ُكوَن﴾. اْلُمْرشِ َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه يِن الدِّ
ِباْلُهَدٰى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو الفتح: سورة يف — اسمه عز — قوله ويقرءون

َشِهيًدا﴾. ِباهللِ َوَكَفٰى ۚ ُكلِِّه يِن الدِّ َعَىل ِليُْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن
يُظهره لم ولكنه العرب، جزيرة يف كله الدين عىل الحق دين أظهر قد النبي وكان
بنو وانتقض العنيس، األسود مع اليمن انتقضت ثم األرض، أقطار سائر يف الدين عىل
يف ال كله، الدين عىل الحق دين إظهار إذن له يتم فلم النبي؛ حياة يف مسيلمة مع حنيفة

األرض. أقطار من غريها يف وال العرب جزيرة
من الصادقون يشك أن يف غرابة فال لجواره، هللا ويختاره الدنيا يفارق ذا هو وها
يعبدون كانوا الذين يكفر أن يف غرابة وال هللا، رحمه عمر شك كما مات قد أنه يف املؤمنني
الناس أمر يضطرب أن يف غرابة وال الزكاة، جحدوا الذين األعراب كفر كما حرٍف، عىل هللا

االضطراب. أشد املدينة يف
الناس أحب هللا رسول وكان هللا، رسول إىل الناس أحب كان بكر أبا أن يف فكرت فإذا
هذه من بكر أبو خرج كيف تعلم ولكنك بكر. أبي نفس يف املحنة هذه وقع عرفت إِليه؛
سبيًال، نفسه إىل الريب أو الضعف يجد أن ودون نفسه، لها تضطرب أن دون املحنة
أنفسهم يرد أو أنفسهم إىل املؤمنني من الصادقني يرد أن استطاع كيف كذلك وتعرف
آل سورة يف — وجل عز — هللا قول وهما الكريمتني، اآليتني هاتني عليهم تال حني إِليهم،
َعَىلٰ انَقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو اَت مَّ أََفِإن ۚ الرُُّسُل َقبِْلِه ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما عمران:

اِكِريَن﴾. الشَّ هللاُ َوَسيَْجِزي ۗ َشيْئًا هللاَ يَُرضَّ َفَلن َعِقبَيِْه َعَىلٰ يَنَقِلْب َوَمن ۚ أَْعَقاِبُكْم
يِّتُوَن﴾. مَّ َوإِنَُّهم َميٌِّت ﴿إِنََّك الزمر: سورة يف وقوله

نفوس عن والريَب الجزَع ذاد بل النبي، لوفاة يَْرتَْب ولم بكر أبو إِذن يجزع لم
وللقتل، للموت معرض النبي أن من القرآن يف هللا أنبأ بما ذكرهم حني الصادقني املؤمنني

الناس. من غريه يموت كما ميت أنه ومن
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والصرب للمحن الثبات من بكر ألبي أُتيح ما مصدر عن البحث من بُد إذن وليس
مشكالتها. من األمر آخر والنفوذ عليها،

٣

كان بكر أبا أن ذلك دِّيق»؛ «الصِّ لقبه: عليه يدل الذي هو واحد مصدر إال كله لهذا وليس
مما ويفرق له القريش يفرح ملا يفرح إنسانًا ثم العرب، من رجًال ثم قريش، من رجًال
تخضع ملا طبيعته وتخضع العربية، النفس به تتأثر بما نفسه وتتأثر منه، القريش يفرق
والحزن، الرسور ومن الرىضوالغضب، يعرضللناسمن ما كل من اإلنسانية الطبيعة له
النفس وسماحة القلب ة برقَّ يمتاز بكر أبو كان ثم والضعف. القوة ومن واأللم، اللذة ومن

يكره. ما يصيبه من لكل الشديدة والرحمة
غري يف منها تنفذ وأن الشداد، املحن لهذه تثبت أن هذه طبيعته استطاعت فكيف
الناسصوته يسمع أال — هللا رحمها — عائشة ابنته أشفقت الذي وهو تكلف، وال مشقة
أبا إن هللا، رسول يا فقالت: الوجع، عليه ثقل ملَّا بالناس يصيل أن يأمره النبي تقدم حني

البكاء. من الناس يُسمع لم مقامك قام وإذا أسيف رجل بكر
يبلغها لم والتي بلغها، التي املنزلة هذه ملسو هيلع هللا ىلص النبي من يبلغ أن استطاع كيف ثم
أي سأله حني العاص بن عمرو فيجيب ذلك، يعلن النبي فكان أصحابه، من أحد عنده

بكر. أبو بأنه إِليه، أحب الرجال
أبا التخذت خليًال أُمتي من متخذًا كنت لو الرواة: تحدث فيما املنرب عىل يوًما ويقول

عنده. هللا يجمعنا حتى وصحبة إِخاء ولكن خليًال، بكٍر
حني بمصاحبته ويختصه يوم، كل من وُممسيًا ُمصبًحا بمكة داره إىل ويختلف

كله. أمره بخاصة ويؤثره مكة، من هاجر
أسلم من أول فهو الصديق، كان أنه من آنًفا ذكرته ما إال األسئلة هذه عىل جواب ال
من الخالص واإلِيمان العميق، التصديق قاومه خالًصا، صفًوا إِسالمه وكان الرجال من
النبي إيثاره ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي به يحدِّث ما كل إِىل السمح الصادق واالطمئنان شائبة، كل
إىل املسلمون أو النبي واحتاج الجد جدَّ كلما الحسن البالء ثم موطن، كل يف نفسه عىل

البالء. هذا
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املسجد من ليلته من به أُِرسي بأنه يوم ذات أنبأ حني النبي بأن يتحدثون والرُّواة
يطمنئ ولم تصديقه يف املسلمني بعض وتردَّد قريش، كذَّبته األقىص؛ املسجد إىل الحرام

بكر. أبو هو واحد رجل إال تردد وال ارتياب وال شكٍّ غري يف هذا لنبئه
مع النبي لُصلح نفسه اطمأنت الذي الوحيد الرجل كان أنه كذلك الرواة ويحدثنا
أمرهم، أول به وضاقوا الصلح لهذا الناس اضطرب وقد الُحديبية، يوم الهدنة عىل قريش
عىل ألسنا للنبي: فقال له؛ النبي وإيثار النبي من ُقربه عىل الخطاب بن عمر له وثار
نُْعَطى َفِلَم عمر: قال بىل، النبي: قال الباطل؟ عىل أليسوا عمر: قال بىل، النبي: قال الحق؟
ولن ورسوله هللا عبد «أنا الغضب: من يشء أخذه وقد — النبي قال ِدينِنَا؟ ِيف ِنيََّة الدَّ

يُضيِّعني.»
بكر أبي جواب فكان النبي، حاور كما فحاوره بكر أبي إىل ذلك بعد عمر وذهب

يضيِّعه. ولن ورسوله هللا عبد إنه لعمر: قال النبي، به أجاب الذي الجواب نفس
ذلك مات، أن إىل أسلم منذ النبي يؤذي شيئًا صنع أو قال بكر أبا أن قط يعرف ولم

معونتهم. يف ماله وإنفاق نفسه، عىل املسلمني إيثاره إىل
فلما درهم، ألف أربعون وعنده أسلم وبأنه تاجًرا، رجًال كان بأنه يتحدثون فالرواة
درهم، آالف خمسة إال املال هذا من له بقي قد يكن لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع املدينة إىل هاجر
اشرتاه إال اإلسالم يف يعذَّب رقيًقا يرى ال كان واملسلمني، النبي مواساة يف ماله سائر أنفق

وأعتقه.
فيه أحسنهم كان بل فحسب، اإلسالم إىل الرجال أسبق يكن لم كله هذا أجل من

وإذعانًا. اطمئنانًا له وأشدهم قدًما، فيه وأثبتهم بالءً،
تكن لم شخصية واكتسب جديًدا، خلًقا ُخِلق أسلم حني بكر أبا أن كله: هذا ومعنى
اضطرابًا. وال تردًدا يعرف ال الذي والثبات واالطمئنان والوفاء اإليثار قوامها قبل، من له
يف اثنني ثاني كان بأنه القرآن يف هللا وذكره الهجرة، يف بصحبته النبي آثره ما وألمر
سورة من الكريمة اآلية يتأولون ثالثة، ثالث كان إنه يقولون: املسلمني بعض وكان الغار،
إِذْ اْلَغاِر ِيف ُهَما إِذْ اثْننَْيِ ثَاِنَي َكَفُروا الَِّذيَن أَْخَرَجُه إِذْ هللاُ ُه نََرصَ َفَقْد وُه تَنُرصُ ﴿إِالَّ براءة:

َمَعنَا﴾. هللاَ إِنَّ تَْحَزْن َال ِلَصاِحِبِه يَُقوُل
الثالثة. ثالث إذن بكر أبو وكان الغار، يف بكر أبي ومع رسوله مع هللا كان فَقد

يرتفع كيف وعلَّمه نفسه، وزكَّى شخصيته قوَّى رائًعا تأدبًا القرآن يف هللا أدَّبه وقد
واملعروف الرب من تكره الذي هذا يف دام ما تكره، ما عىل نفسه يحمل وكيف الصغائر، عن
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بكر أبو غضب حني اإلفك قصة يف وذلك الذنوب، له ويغفر عنه يريضهللا ما واإلحسان
وكان بكر، أبي قرابة ذوي من القاذف هذا وكان هللا، رحمها عائشة ابنته قاذف عىل
اإلثم من اقرتف ما اقرتف فلما الحياة؛ أثقال عىل يُعينه ما ويعطيه إليه يحسن بكر أبو
اإلفك قصة بعد النور سورة يف هللا فأنزل ومعونته؛ إحسانه عنه يقبض أن بكر أبو أزمع
َواْلَمَساِكنَي اْلُقْربَٰى أُوِيل يُْؤتُوا أَن َعِة َوالسَّ ِمنُكْم اْلَفْضِل أُولُو يَأْتَِل ﴿َوَال الكريمة: اآلية هذه
َغُفوٌر َوهللاُ ۗ َلُكْم هللاُ يَْغِفَر أَن تُِحبُّوَن أََال ۗ َوْليَْصَفُحوا َوْليَْعُفوا ۖ ِهللا َسِبيِل ِيف َواْلُمَهاِجِريَن

رَِّحيٌم﴾.
يغفر أن ألحب إني وهللا بىل، الرواة: يحدث فيما — قال اآلية هذه بكر أبو سمع فلما
واإلحسان. واملعروف الربِّ من ابنته بقاذف يصنع كان ما إِىل وعاد وصفح، عفا ثم يل. هللا

وأصفاها. وأبرها صحبة أصدق هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بكر أبو صحب وكذلك
أن ولإلسالم، ولرسوله هلل املسلمني أنصح وهو املنزلة، بهذه النبي من وهو غرابة فال
وحفصة عائشة حاولت ما رغم عىل املرض، عليه ثقل حني بالناس ليصيل النبي يختاره

للنبي. حبه وشدة قلبه برقة عنه االعتذار من
يصيل بكر أبو قام وقد للصالة، فيخرج خفة يوم ذات النبي يجد أن يف غرابة وال
عن جلس ثم تربح، أال إليه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأشار يتأخر، أن أراد بكر أبو رآه فلما بالناس؛

بكر. أبي بصالة يصلون الناس وكان النبي، بصالة يصيل بكر أبو فكان يساره،
ومن قلبه، إىل وأقربهم به أعرفهم كان ألنه النبي؛ عن الناس أفهم بكر أبو وكان
ما بني هللا ه خريَّ عبًدا إن املنرب: عىل يوم ذات قال حني إليه النبي أراد ملا فطن ذلك أجل
بل الَعْربة: تقطعه صوت يف بكر أبو فقال هللا، عند ما فاختار الدنيا زهرة وبني عنده
إىل انظروا لبعض: يقول بعضهم وجعل ملقالته، الناس فعجب وأبنائنا، بأنفسنا نفديك
عند ما آثر الذي العبد هذا أن من النبي أراد ملا فطن بكر أبا ولكن يقول! كيف الشيخ هذا
هللا رضوان إىل عنهم انتقاله بأن الناس يؤذن وكان نفسه، النبي هو الدنيا زهرة عىل هللا

قريب.
نزعاتهم باختالف فيه يتكثرون فيما ويختلفون الحديث بعض يف يتكثرون والرواة
تدعو أن ُقِبضفيه الذي مرضه يف عائشة إىل النبيملسو هيلع هللا ىلصطلب أن يزعمون فقوم السياسية،
ذلك عن عدل ثم عليه، معه الناس يختلف ال كتابًا بكر ألبي ليكتب الرحمن عبد أخاها

بكر. أبي عىل الناس يختلف فلن دعيه، وقال:
أن أراد وإنما الرحمن، عبد يُسمِّ ولم بكر أبا يُسمِّ لم أنه يزعمون آخرون وقوم
أراد أصحابه، من الوقت ذلك عنده كان من فاختلف بعده، يضلوا ال كتابًا ألصحابه يكتب
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برسول اشتد الوجع «إن يُرَوى: فيما عمر وهو — وقال بعضهم، وأبى يكتب، أن بعضهم
هللا.» كتاب وعندنا هللا

مما بأنه أقطع وأكاد كله، هذا يف الشكِّ كل أشكُّ أني املوضع هذا غري يف بيَّنت وقد
لغريه أو بكر يُويصألبي أن عىل لرسوله هللا عزم قد ولو بأخرة، السياسية الفرق تكلفته

أحد. ذلك عن رصفه ملا
ولو لغريه، وال بكر ألبي ال ألحد يوِص ملسو هيلع هللا ىلصولم النبي ُقِبض فقد يشء من يكن ومهما
هللا، رسول وصية عن األنصار خالفه وملا ساعدة، بني سقيفة كانت ملَّا بكر أوىصألبي قد
من املسلمون اجتمع وقد فكيف بيعته، إىل الناس أرسع بكر أبو لكان لعيل أوىص قد ولو
عن وامتناعه عبادة بن سعد شذوذ من كان ما إال بكر، أبي بيعة عىل واألنصار املهاجرين

البيعة.
قد ولو بعدهما، من وعثمان بعده من وعمر بكر، أبا — هللا رحمه — عيلٌّ بايع وقد
األمر. هذا خالف عىل املوت وآلثر النبي أمر إنفاذ يف لجاهد له أوىص قد النبي أن علم

انقسام بعد الناس، وعىل أنفسهم عىل أرسفوا الرواة أن — أرجح فيما — والواقع
يف للصدق أنفسهم يخلصوا فلم هللا، رحمه عثمان بقتل الفتنة من أُِثري فيما املسلمني
املسلمني أمر كان كما النبي وفاة إثر املسلمني أمر روا يُصوِّ أن من يتحرَّجوا ولم الرواية،
أن لنا يبني القدماء املتكلمني كتب ويف القديمة، التاريخ كتب يف النظر وأيرس أيامهم. يف
انقساًما غريها كثرية أشياء يف انقسموا كما بكر، أبي بيعة يف بأخرة انقسموا املسلمني
البكريون فكان هللا، رحمهما وعيلٍّ بكر أبي أمر يف الجدال املتكلمون أكثر فقد شديًدا،
ألوانًا ذلك عىل ويلتمسون ملسو هيلع هللا ىلص النبي بخالفة وأحقهم املسلمني أفضل بكر أبا أن يزعمون
خصمهم، مذهب يذهبون لعيلٍّ املتشيعون وكان والتزيد، التكلف فيها يكثر الحجج من

ويتزيدون. فيتكلفون
ذلك مخاصموهم ويأبى الرجال، من أسلم من أول بكر أبا إن مثًال: البكريون يقول

الرجال. من أسلم من أول عليٍّا إن فيقولون:
بكر أبو وأسلم مكلًَّفا، يكن فلم با الصِّ يجاوز ولم أسلم قد عليٍّا إِن البكريون: ويقول
وإسالم رجولته كملت الذي الرجل إسالم بني وفرق يبلغها، كاد أو الشيخوخة بلغ وقد

الُحلُم. يبلغ ملا الذي الصبي
سنني، تسع كان أنه إىل البكريون يذهب النبي: نُبِّئ حني عيلٍّ سن يف يختصمون ثم

سنني. ست ابن وهو أسلم عليٍّا أن فزعموا الغلو، إىل الخصومة ألجأتهم وربما
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بمكة عليٍّا وخلف املدينة إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي هاجر فعندما الرسف، من هذا يف ما وواضح
بربدة يشتمل أن عليٍّا أمر النبي إن ويقال: النبي، عند كانت ودائع الناس بعض إىل ليؤدي
زال ما أنه ليقتلوه به يرتبصون كانوا الذين الرُّصد ليوهم فراشه؛ يف ينام وأن له، كانت

عيلٌّ. هو إنما النبي فراش يف نائًما كان من أن تبيَّنوا أصبحوا فلما بيته، يف نائًما
وكل البالء، أحسن عيلٌّ فيها فأبىل الهجرة، من الثانية السنة يف بدر وقعة كانت ثم
أول من قريبًا يكون أن وعىس أسلم، حني با الصِّ أول يف يكن لم عليٍّا أن عىل يدل ذلك
عىل لريد مكة يف وخلَّفه النبي هاجر حني العرشين جاوز قد كان أنه الظن وأكرب الشباب،

ودائعهم. الناس
الكهولة وبلغوا الشباب جاوزوا الذي الرجال من أسلم من أول بكر فأبو وإذن
وإنما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي من قريبة قرابة ذا يكن لم ذلك بعد وهو الشيخوخة، يبلغوا أن وأوشكوا
يف شك ال بعده، أسلموا الذين عىل تقدمه فضيلة اإلسالم إىل فسبْقه قريش، من رجًال كان

ذلك.
أبي عمه من النبي أخذه داره، يف معه يعيش النبي، ربيب — نعلم كما — عيلٌّ وكان
وأول بالصبا عهده آخر يف اإلسالم إىل يسبق أن يف غرابة فال مئونته، عنه ليخفف طالب

بالشباب. عهده
النبي، من ملكانه أحدهما أسلم شك، ذلك يف ليس اإلسالم إىل سابق اإلمامني فكال
للدعوة استجاب من أول الثاني وكان النهار، ساعات أكثر يف ويرى يسمع كان ملا ولتأثره

األقربني. عشريته بها النبي تجاوز حني
عن تُرَوى التي األحاديث ولكن هذا، عند الِفرق باختصام الرواة اختصام يقف وال

صاحبه. عىل الفريقني أحد ليظهر إال ليشء ال وتتشعب تكثر ملسو هيلع هللا ىلص النبي
أن يزعموا أن مخاصموهم فيحاول النبي، ويصَّ كان عليٍّا إن مثًال: الشيعة يقول

عليه. يختلفوا لن املسلمني بأن وثق ألنه عدل ثم بكر، يويصألبي أن همَّ النبي
للنبي قال بكر أبا أن — سعد ابن طبقات انظر — يروون أخرى، أحاديث ويروون
قال: بسبيل، الناس من لتكونن قال: الناس، َعِذرات1 يف أطأ أراني أزاُل وما يوم: ذات
به. تُْحرب3 ولد قال: ِحَربة، ُحلة عيلَّ ورأيت قال: سنتني، قال: كالرَّقمتني،2 صدري يف ورأيت

الدور. أفنية العذرات: 1
الحيوان. جسم يف سوداء نقطة الرقمة: 2

اليمن. برود من رضب وبفتحتني: ففتح، بكرس حربة: 3
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بكر أبو أرى ثم الناس، أمر سييل بأنه النبي وأوَّلها الرؤيا هذه بكر أبو أرى فقد
سنتني. ستتصل واليته بأن النبي له فأولها رقمتني، صدره يف كأن

التكلف. من الحديث هذا يف ما فواضح
أيًضا، طبقاته يف سعد ابن ويرويها بكر، أبو له ملسو هيلع هللا ىلصوأوَّلها النبي أُريَها أخرى ورؤيا
بمرقاتني فسبقتُك درجة وأنت أنا استبقت كأني رأيت بكر، أبا يا بكر: ألبي النبي قال
عليه فأعاد عينك، ويُقر ك يرسُّ ما ترى حتى هللا يبقيك هللا، رسول يا خري قال: ونصف،

مرات. ثالث ذلك مثل
بمرقاتني فسبقتك درجة، وأنت أنا استبقت كأني رأيت بكر، أبا يا الثالثة: يف له فقال
ونصًفا. سنتني بعدك وأعيش ومغفرته رحمته إىل هللا يقبضك هللا، رسول يا قال: ونصف.
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وفاة بعد سيما وال حياته، تنتهي متى يعرف إذن بكر أبو كان فقد
من واسرتد فيه، تُويفِّ الذي مرضه — هللا رحمه — عمَر باستخالف انتظر أنه والغريب

املوت. عىل أرشف حني املرياث يف ليجعله ماله من لها وهب كان ما عائشة ابنته
ما بمنزلة الضعف من أنه يف شكٌّ عندي وليس بأخرة، الرواة تكلفه مما هذا وكل
بكر، أبي عىل الناس اجتماع إىل اطمأن ثم له، يويص أن همَّ النبي أن من آنًفا، رويت
من ترى كانت فيما الشيعة مخاصمة إىل بها أُِريَد إنما األحاديث وهذه وصيته. عن فعدل

النبي. ويص هو عليٍّا أن
وأن توارثها، وال الخالفة أمر للمسلمني ينظم لم القرآن أن هو فيه أشكُّ ال والذي
من أحد وصيته عن خالف ملا فعلها قد ولو املسلمون، عليها أجمع وصية يرتك لم النبي

األنصار. من وال املهاجرين من وال أصحابه،
أن من أظهر عيلٍّ وفضل التكلف، هذا مثل إِىل يحتاج أن من أظهر بكر أبي وفضل
الحسن سِبطيه: وأبو ابنته زوج وهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عم ابن فهو أيًضا، التكلف إىل يحتاج
معروف، له النبي وحب مسلم، فيه يشك ال اإلسالم يف وبالؤه هللا، رحمهما والحسني
إثباته؛ إىل حاجة ال ما إلثبات األحاديث تُخرتَع أن إىل إذن حاجة فال مرة، غري ملسو هيلع هللا ىلص أعلنه
املوت يعرف وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وجه يف املوت عرف العباس أن من يُرَوى الذي كالحديث

… املطلب عبد بني وجوه يف
رسول عن الناس فسأله فيه، تُويفِّ الذي مرضه يف النبي عند من يوم ذات عيلٌّ فخرج
بعد أنك ترى أال فقال: عيلٍّ، بيد العباس فأخذ الرواة: قال بارئًا، هللا بحمد أراه فقال: هللا،
بني وجوه ألعرف وإني هذا، وجعه يف سيُتوىفَّ هللا رسول أرى وإني العصا، عبد ثالث
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فينا كان فإن األمر؟ هذا يكون فيمن فسله: هللا، رسول إىل فاذهب املوت، عند املطلب عبد
هللا رسول سألناها لنئ وهللا عيلٌّ: قال بنا، فأوىص به أمر غرينا يف كان وإن ذلك، علمنا

أبًدا. هللا رسول أسألها ال وهللا أبًدا، الناس يعطيناها ال فمنعناها
أن مع شيئًا، منه ينكر أن دون طريقني من الحديث هذا يروي الطربي أن والغريب
ويصُّ أنه يعلم يكن لم عليٍّا بأن الشيعة عىل يرد أن به أُِريَد إنما وهو ظاهر، فيه التكلف
أن عنها النبي سأل إن أشفق وأنه يوًما، إليه الخالفة تُساق أن يرجو كان وأنه النبي،
يسمحون فال ِدينًا يرونه ثم املنع بهذا الناس فيعلم هاشم؛ بني يف ليست بأنها النبي ينبئه

أبًدا. لهاشمي بالخالفة
املقالة هذه يقول أن من هللا لرسول حبٍّا وأشد نفسه، عىل أكرم كان عليٍّا أن وأعتقد
النبي أن يعلم كان عليٍّا أن فهو يشء الحديث هذا من صحَّ وإن التفكري، هذا يفكر أو
يَُشقَّ أن فكره املسلمني، أمور من املرض هذا رغم يدبر كان وربما بمرضه، شغل يف كان
منه ملكانته املستغل مظهر النبي أمام يظهر أن أخرى جهة من واستحيا جهة، من عليه

السلطان. يف ذلك مع الراغب
النبي أن ويعلم اإلسالم، يف لبالئه وإكباره به وِبرَّه له النبي حب يعرف عيلٌّ كان وقد
يحمله فلن موٍص غري كان وإن صارف، ذلك عن يرصفه فلن لغريه أو له موصيًا كان إن
يويص أن عىل هللا أراده قد فلو السماء، أمر عن ينطق كان إنما والنبي حامل، ذلك عىل

راغب. إليه يرغب أو سائل يسأله أن ألوىصدون
أبا أن يزعمون فهم أيًضا، متكلفة إال أراها وما املؤرخون، يرويها أخرى وقصة
عبد بني من ليس تيم من رجل وهو — بكر ألبي يستقيم البيعة أمر رأى حني سفيان
لنئ ويقول: ويرعد، يربق فجعل الجاهلية، العصبية أخذته — قيص بني من وال مناف
عليٍّا يغري أن حاول ثم مناف؟ عبد بنو فأين ويقول: خيًال، األرض عليه ألمألن شئت

الشاعر: بقول ويتمثل األذالن؟ أين ويسأل: يحرضهما فجعل ثورته؛ بمثل والعباس

وال��َوت��ُد4 ال��ح��يِّ ع��ي��ُر ن األذالَّ إال ب��ه يُ��راد ض��ي��م ع��ل��ى ي��ق��ي��م وال

أهليٍّا. أو كان وحشيٍّا الحمار، العري: 4
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أح��د ل��ه ي��رث��ي ف��م��ا يُ��ش��ج وذا ب��ُرم��ت��ه5 َم��ْع��ق��وٌص ال��َخ��ْس��ف ع��ل��ى ه��ذا

فلم ا رشٍّ اإلسالم بغيت طاملا له: قائًال يزجره عليٍّا ولكن بيعته، عيلٍّ عىل يعرض ثم
عليه. يُعَرض كان ما رفض ثم ه، تَِرضْ

كما وعمر، بكر أبو بها لعلم الدعوة هذه دعا أو املقالة هذه سفيان أبو قال قد ولو
هللا. وضعه حيث سفيان أبا يضعان كيف ولعرفا الرواة، بها علم

كما أمية، بني عىل بالتشنيع العباس بني إىل املتقربون تكلَّفها قصة هي وإنما
أمثالها. من كثريًا تكلفوا

سمع من بعض أن فيزعمون بكذبها، يقطع ما القصة هذه يف الرواة بعض ويزيد
أبو ريض هنالك ابنك، وىلَّ قد بكر أبا إن له: قال بكر أبي يف املقالة هذه يقول سفيان أبا

رحم. وصلته وقال: سفيان
لألحزاب املتعصبني الرواة بعض ألسنة أطلقت أنها الخالفة أمر من والواقع
وال تحقيق غري من بأخرة األكاذيب هذه املؤرخون وروى كثري، بكذب السياسية
منها الحق واستخالص وتأويلها فهمها يف وذهبوا الناس عىل األمور فاختلطت تمحيص،

مذهب. كل
مشغولني كانا والعباس عليٍّا أن هو — به أقطع أن وأوشك — أرجحه والذي
وفاة عرفوا ملا األنصار أن عىل ُمجمعون فالرواة بكر؛ ألبي بُوِيع حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بتجهيز
أن واملضطربني اكِّني للشَّ ليبنيِّ القرآن من تال وما بكر أبي مقالة سمعوا أن بعد النبي
فإن هللا يعبد كان ومن مات، قد محمًدا فإن محمًدا يعبد كان من وأن ُقِبض، قد النبي
لغريه يعرض كما املوت له يعرض رجل النبي بأن أنبأ قد القرآن وأن يموت، ال حي هللا

الناس. من
وتشاوروا ساعدة بني سقيفة يف اجتمعوا النبي وفاة عرفوا ملا األنصار إن أقول:
من غريهم وألن املدينة، أهل ألنهم فيهم؛ السلطان يكون أن عىل رأيهم فتم بينهم،
النبي، إىل يُوحى كان كما إليه يُوَحى من منهم وليس فيها، عليهم طارئون املهاجرين
الخزرج من عبادة بن سعد وقدَّموا الوحي، وانقطاع النبي وفاة بعد يَلوهم أن ينبغي فال
يستجب ولم إيلَّ، اخرج أن النبي: بيت يف بكر أبي إىل فأرسل عمر؛ ذلك وبلغ ليبايعوه.

الحبل. من البالية القطعة بالضم: والرمة: مشدود، أي معقوص: 5
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قد أمًرا بأن إليه الرسول عمر فأعاد مشتغل، إني له: قل لرسوله: قال بل بكر، أبو إليه
يحرضه. أن من بد وال حدث

يف ولقيا إليهم، معه ذهب األنصار أزمع ما منه عرف فلما بكر، أبو إليه فخرج
ببيعة هموا وقد األنصار ثالثتهم وأتى معهما، فانطلق الجراح، بن عبيدة أبا طريقهما
قريش من املهاجرين بأن بكر أبو وأقنعهم األمر، هذا يف وحاجوهم فحاوروهم، سعد؛

قرابته. وذوو عشريته ألنهم بعده؛ من وبسلطانه بالنبي أوىل هم
رجل ذكَّرهم أن بعد فبايعوه األنصار وأقبل بكر، ألبي عبيدة وأبو عمر بايع ثم
وإنما للدنيا، ابتغاء ينرصوه ولم النبي يُؤووا لم بأنهم — سعد بن بشري هو — منهم

وجل. عز هللا مرضاة ابتغاء ونرصوا آووا
كله هذا وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بأمر مشغوالن والعباس وعيلٌّ بكر، أبي بيعة بدأت وكذلك

النبي. فيه ُقِبض الذي نفسه اليوم يف
بكر أبي بني كان الذي الحوار نصوص من الرواة يرويه ما أكثر إىل أطمنئ ولست

أخرى. جهة من وَخْزرجهم أوسهم األنصار وبني جهة، من وصاحبيه
من فيه كان ما وسمع القوم اجتماع شهد من رواية الحوار هذا يروون فهم
ل سجَّ بل حرًفا، حرًفا ِقيَل ما ل سجَّ وإنما بالسماع يكتِف لم ثم والخطب، األحاديث
الحوار هذا أن مع األصوات، نربات ل لسجَّ استطاع قد ولو وإشاراتهم، القوم حركات
بني ملك من وصدر الراشدين، الخلفاء عرص انقضاء بعد بأخرة، إال ن يُدوَّ لم وأمثاله
إليهم نُِقل وإنما مكتوبًا، واملؤرخني اص الُقصَّ إىل وأمثاله الحوار هذا ينتقل ولم أمية.
اللفظ، لتغيري وبعضه للنسيان بعضه وتعرَّض صنيعها الذاكرة فيه وصنعت مشافهة،

أيًضا. صنيَعها السياسية األهواء فيه وصنعت
وليت لنئ وهللا لبعض: بعضها فقال بينها؛ تناجت األوس أن مثًال يزعمون فهم
آخر إىل الفضيلة عليكم لهم لكانت األمر هذا — عبادة بن سعد قوم وهم — الخزرج

للخزرج. السبق هذا يُتاح ال حتى بكر ألبي يبايعوا أن القوم تناصح ثم الدهر،
اإلسالم أن عىل يدل — عامة املسلمني سرية ومن — األنصار سرية من نعرفه والذي
من صدورهم يف كان ما ومحا والتباغض، التنافس من قلوبهم يف كان ما ألغى قد
والحسد الحقد من فيها كان ما بكل جاهليتهم إليهم تعود أن فغريب الجاهلية، الضغائن

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي فيه ُقِبض الذي نفسه اليوم يف ُفجاءة واملوجدة
من قلوبهم تربأ لم الذين املوايل من كانوا من الرواة من أن ننىس أن ينبغي وما
باألمر دونهم من استأثروا ثم سلطانهم، وأزالوا بالدهم فتحوا ألنهم العرب؛ عىل غن الضِّ
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عىل يكثر أن يف غرابة فأي ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عىل كثر قد الكذب كان وإذا أمية، بني أيام
أصحابه. من املؤمنني

أشفق فقد املؤرخون، ر صوَّ مما ا جدٍّ أيرس السقيفة قصة من أنا أستخلصه والذي
سنة هذا فيصري الخالفة، قريش من املهاجرون ييل أن من النبي وفاة بعد األنصار
يأتي من يعرف لم النبي أصحاب من الصالحون ذهب فإذا باألمر، قريش وتستأثر
يحتاطوا أن إذن األنصار فأراد عليهم، وجاروا فظلموهم األنصار، حق قريش من بعدهم
منهم ترىض لن قريًشا أن وصاحباه بكر أبو يأتيهم أن قبل وا أحسُّ وكأنهم للمستقبل،
عىل واألنصار املهاجرين يف األمر يكون أن املهاجرين عىل يعرضوا أن فأزمعوا األمر، بهذا
بذلك ويكون هؤالء. من وواحد أولئك، من واحد أمريان: الحكم بأعباء فينْهض سواء،

اآلخر. ه كفَّ أحدهما بغى فإذا التبعات، يف توازن
قد فلو َقَرن؛6 يف اثنان يجتمع ال فقال: هذا؛ رأيهم األنصار عىل رد حني عمر وَصدق
األمريين بني الخالف من ولكان الحكم، أمور استقامت ملا يريدون كانوا ما لألنصار تم
إىل اضطرهم وربما تنتهي، ال خصومات إىل ويضطرهم حياتهم املسلمني عىل يفسد ما

األحيان. من كثري يف الحرب
وقد إِال عنهم ينرصفوا فلم يُرس، يف األنصار أقنعوا قد وصاحبه بكر أبا أن واملهم
أُِتيح ملا بالسلطان واالستئثار الحكم عىل حراًصا األنصار كان قد ولو بكر، ألبي بايعوا

نهار. من ساعة يف يقنعوهم أن وصاحبيه بكر ألبي
يبايع أن أبى للخالفة األنصار رشحه الذي عبادة بن سعد بأن يتحدثون والرواة
بإفاضتهم يفيض وال الجمعة، معهم يشهد وال املسلمني، بصالة يُصيل ال وكان بكر، ألبي

الحج. يف
الناس. من غريُُه بايع كما بايع بأنه يتحدثون آخرين رواة ولكن

يف تأخر سعًدا أن هو إنما يُقال أن يمكن ما وكل الصواب، إىل أدنى عندي وهذا
أوًال، عليه األنصار إقبال من نفسه يف وجد ربما وألنه جهة، من مريًضا كان ألنه البيعة؛

وصاحبيه. بكر أبي حديث من سمعوا ملا عنه انرصافهم ثم

البعريان. به يُقَرن الحبل القرن: 6
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سعًدا، قتلت الجن أن فيزعمون غلوهم، يف سعد بيعة ينكرون الذين الرواة ويميض
وهما: الشعر، من بيتني الجن إىل ويضيفون

ُع��ب��اَدْه ب��ن س��ع��د رج ال��خ��ز س��ي��د ق��ت��ل��ن��ا ق��د
ف��ؤاَدْه ن��خ��ط��ئ ف��ل��م ـ��ن ب��س��ه��م��ي��ـ ورم��ي��ن��اه

السخف. هذا عند نقف أن إىل حاجة يف أننا أظن وما

٤

تأثريًا املسلمني انقسام فيهما وأثر عظيًما، تخليًطا الرواة فيهما خلَّط مسألتان بقيت
فيهما. الحق وجه نتبني أن من بُد وليس منكًرا،

قوم: يقول االختالف، أشد فيها يختلفون فالرواة بكر، ألبي عيلٍّ فبيعة أوالهما فأما
فيزعم بينهم؛ فيما يختلفون وهؤالء املسلمني. من غريه بايعه حني بكر أبا بايع عليٍّا إن
من فجاءه رداء، وال إزار معه ليس قميص وعليه داره يف جالًسا كان عليٍّا أن بعضهم
وأعجله املسجد إىل عيلٌّ فأرسع يبايعونه، الناس وأن للبيعة، جلس قد بكر أبا بأن أنبأه
جاءه من وأرسل جلس ثم بكر، أبا بايع حتى ومىض ورداءه، إزاره يتخذ أن عن الرسع

الرسف. من هذا يف ما وواضح فتجلَّله، بثوبه
عمر فأرسل العوام، بن الزبري معه وتلكأ البيعة عن تلكأ عليٍّا أن يزعمون وآخرون
كذلك وواضح . كارَهنْيِ لتبايعانِّ أو طائَعنْيِ لتبايعانِّ وهللا لهما: قال ثم بهما، جاء من

الكذب. من هذا يف ما
وزوجه هللا، رسول وفاة إثر بعيل العنف وبني عمر بني ليخيل بكر أبو كان فما
وشأنه تُِرك لو عليٍّا أن إظهار إىل به أُِريَد متكلف الخرب هذا وإنما حية، زالت ما فاطمة

بكر. أبا بايع ما
هاشم بني وأن متأخًرا، إال بكر أبا يبايع لم عليٍّا أن يزعمون الرواة من وكثري
الخالف هذا عىل وظلوا املسلمني، جماعة وخالفوا بكر أبي عىل فامتنعوا صنيعه صنعوا

بايعوا. — هللا رحمها — فاطمة يَْت تُوفِّ إذا حتى أشهر، ستة
جماعة ليفارقوا هاشم وبنو عيلٌّ كان فما أيًضا، الكذب من هذا يف ما وواضح
الناس أن رأوا حني البيعة عىل إقبالهم يكون ثم فاطمة، تموت حتى وليتلبثوا املسلمني

فاطمة. موت بعد عنهم انرصفوا قد
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اإلسالم يف بالئه وحسن للمسلمني ونصحه — هللا رحمه — عيلٍّ بفضل العلم وأيرس
أشد مختلفني أمرين بني الرواة خلط وإنما الرواية، هذه قبول من يمنع النبي أيام

االختالف.
مرياث يف بكر ألبي فاطمة مغاضبة من كان ما واآلخر: بكر، ألبي عيلٍّ بيعة أحدهما:
فلم خيرب، من سهمه ويف فدك يف أبيها مرياث من حقها فاطمة طلبت فقد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
صدقة. تركناه ما نورث، ال يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع ألنه طلبت ما إىل بكر أبو يجبها

ماتت. حتى تكلمه ولم فاطمة فهجرته
بموتها، بكر أبا يؤذن لم ذلك أجل ومن له، فاطمة لهجران بكر أبا جفا عليٍّا وكأن

بكر. وأبي عيلٍّ بني ذلك بعد صلح كان ثم — الرواة يزعم فيما — ليًال دفنها بل
وال رسع غري يف الناس بايع حني عيلٌّ بايع وإنما بالبيعة، له شأن ال يشء وهذا
أجمع عما يخالف فلم بكر أبي عىل اجتمعت قد واألنصار املهاجرين كلمة أن رأى إكراه.
بحجته بكر أبا يحاج أن الستطاع بالخالف همَّ أو عيلٌّ خالف قد ولو املسلمون، عليه
من املهاجرين بأن األنصار عىل بكر أبو احتج فقد ساعدة، بني سقيفة يف األنصار عىل

قرابته. وذوو عشريته ألنهم بعده؛ من وبسلطانه بالنبي الناس أَْوَىل هم قريش
عمه، ابن فهو وعمر؛ بكر أبي من النبي إىل أقرب كان عليٍّا أن فيه شك ال ومما
زعم ما رغم عىل — يفعل لم عليٍّا ولكن حني، منذ قلت كما سبطيه، وأبو ابنته وزوج
حق عيلٍّ قرابة يعرف كان بكر فأبو يفعل، أن إىل حاجة يف كان وما — الرواة بعض
وفضله بكر أبي سن إىل الناس نظر وإنما املسلمني، من غريه يعرفها كان كما املعرفة،
ثم هجرته، يف بمصاحبته له النبي واختصاص وللمسلمني، ملسو هيلع هللا ىلص للنبي مواساته وحسن
هللا رسول اختاره يقولون: الناس فكان املرض، عليه ثقل حني بالناس يصيل أن أمره

دنيانا؟! ألمر نختاره ال فِلَم لديننا،
ما وكل غريهم، من وال هاشم بني من ال بكر، أبي عىل يخالف لم أحًدا أن واملهم

وأحزابًا. ِشيًَعا املسلمون افرتق حني بأخرة املتكلفون تكلَّفه هذا غري يُقال
أو بكر أبي عىل يجد نفسه وبني بينه فيما كان عليٍّا بأن يقطع أن أحد يستطيع وال
نطمنئ فيما ذلك من بيشء ينبئنا لم بأنه ذلك دونه؛ من بالخالفة استأثرا ألنهما عمر؛ عىل
بلسانه الشيخني يبايع أن من هللا عند وأكرم نفسه يف أفضل وعيلٌّ الرواة، أحاديث من إليه
وأن خالفتهما، أثناء للشيخني نصح أنه نعلم ونحن يظهر، كان ما غري قلبه يف ويضمر
أعالم فيه يستشري كان ما كل يف واستشاره موطن، غري يف به استعان قد خاصة عمر

واألنصار. املهاجرين
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اختلفوا وحني الناس له استقام حني لعثمان نصحه الحديث هذا غري يف بيَّنا وقد
أخلصوا الذين الصادقني املؤمنني من كان قد فهو هللا، رحمه بعيل الظن هو وهذا عليه،
الشوائب من وأصفاه النصح أصدق للمسلمني ونصح وجل، عز هلل وعالنيتهم رسيرتهم
إنما تقية7 الخلفاء من بايع ملن بايع أنه به يظنون فالذين الحياة، أسباب له امتدت ما
يُرَوى فيما ورسوله، هللا وأحبه ورسوله، هللا أحب رجل به يُتََّهم أن ينبغي ال بما يتهمونه

خيرب. وقعة يف الراية إليه دفع حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
فتتصل األخرى املسألة فأما الفصل، هذا أول يف ذكرتهما اللتني املسألتني إحدى هذه
هللا وقى َفلتة كانت بكر أبي بيعة إن قال: أنه من — هللا رحمه — عمر عن ُرِوَي بما

رشها.
بها ت أصحَّ أدري وما — عمر عن ُرِويَْت التي املقالة هذه يتخذ من الناس فمن
وهذا صحتها، يف والتشكك بكر أبي خالفة يف للقول وسيلة — تصح لم أم الرواية
تفرَّق وممن بالطائف، أو بمكة بقي وممن واألنصار املهاجرين من فاملسلمون سخف؛
ما بكل وائتمروا النصح له وأخلصوا خالفته رضوا قد النبي وفاة حني العرب قبائل يف

عنه. نهى ما كل عن وانتهوا به، أمر
املهاجرين يجنِّد وأن ارتدَّت، حني للعرب يثبت أن بكر أبو استطاع ملا ذلك ولوال
خرجوا فيما يدخلوا أن عىل وحملهم املرتدين، لقتال بإحسان لهم والتابعني واألنصار
بهؤالء يرمي أن استطاع وملا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل يؤدونه كانوا ما كل الحق من يؤدُّوا وأن منه،
وكان — والشام — فارس ملك من جزءًا وكان العراق، والتابعني واألنصار املهاجرين
— عنه ُرِويَْت التي املقالة ت صحَّ إن — عمر أراد إنما سنرى، كما الروم ملك من جزءًا
وإجالة تشاور وعن املسلمني جماعة من مأل عن أمرها أول يف تتم لم بكر أبي بيعة أن
ر تؤمِّ أن وهمت ساعدة، بني سقيفة يف األنصار اجتمعت حني فجاءة تمت وإنما للرأي،

وصاحباه. بكر أبو حاورهم وحني سعًدا،
عليه يتقدما أن هذان وكره عبيدة، أبا أو عمر لألنصار بكر أبو رشح فهنالك
يجتمع لم ولو ذلك، بعد البيعة عىل الناس تتامَّ ثم األنصار، وتبعتهم بيعته إىل فأرسعا
حتى بها الناس والنتظر املجرى، هذا غري البيعة أمر لجرى سعد بتأمري وا ويهمُّ األنصار

والحذر. االتقاء التقية: 7
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أمرهم فتذاكروا واألنصار املهاجرين من الرأي أولو والجتمع ملسو هيلع هللا ىلص، النبي دفن من يفرغوا
هللا. لرسول خليفة بينهم من واختاروا املسلمني، وأمر

ألن رشها؛ هللا وقى وقد عمر، عن ُرِوي فيما فلتة بكر أبي بيعة كانت ذلك أجل من
وإنما مرتدد، فيها تردد وال منهم مجادل فيها يجادل ولم البيعة هذه ينكروا لم املسلمني
نصحوا ثم وضمائرهم، قلوبهم إليه مطمئنة نفوسهم، به راضية بكر أبا فبايعوا أقبلوا
عىل بالخالفة لعمر أوىص فيه تُويفِّ الذي مرضه مرض فلما فيهم، عاش ما ذلك بعد له

املؤرخون. رواه الذي النحو
إىل تُِرش لم كذلك السنة وأن الخلفاء، الختيار نظاًما ع يُرشِّ لم القرآن أن والواقع
عىل يبايعونه كانوا حني ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أيام البيعة نظام املسلمون تعوَّد وإنما النظام، هذا
ويسمعوا وينرصوه يؤووه أن عىل األنصار نُقباء بايعه وحني الهجرة، قبل بمكة اإلسالم
حني نفسه عن الرجل يبايعه املدينة: يف ذلك مثل عىل يبايعونه كانوا وحني ويطيعوا، له
يوم املوت عىل أصحابه بايع حني ثم يُسِلمون، حني قومهم عن الوفد ويبايعه يُسِلم،
قومهم، عن له الوفود مبايعة تتامت ثم الفتح. يوم اإلسالم عىل قريش وبايعته الحديبية،
مجرى أمرها يجري النبي عن الخالفة أن هذا أجل من املسلمني نفوس يف فاستقر

املبايعة. عىل تقوم أي حياته، يف النبي سلطان
املؤمنني نفوس يف فرق هناك كان الناس من وغريه النبي بني الواضح للفرق ونظًرا
نفسه عن يبايع يكن ولم إليه يُوحى النبي كان فقد الخلفاء، ومبايعة النبي مبايعة بني

ذلك. بعد نفسه وعن أوًال أرسله الذي هللا عن يبايع كان وإنما يبايع، حني وحدها
﴿إِنَّ الحديبية: بيعة بمناسبة الفتح سورة يف — وجل عز — هللا قال هذا أجل ومن
ۖ نَْفِسِه َعَىلٰ يَنُكُث َفِإنََّما نََّكَث َفَمن ۚ أَيِْديِهْم َفْوَق ِهللا يَُد هللاَ يُبَاِيُعوَن إِنََّما يُبَاِيُعونََك الَِّذيَن

َعِظيًما﴾. أَْجًرا َفَسيُْؤتِيِه هللاَ َعَليُْه َعاَهَد ِبَما أَْوَىفٰ َوَمْن
كان فعل إن ألنه ال بيعته، من يتحلل أن هللا رسول يبايع ملن يكن لم هذا أجل من
عز هللا مع لعهده ذلك مع ناكثًا كان فعل إن ألنه بل فحسب، النبي مع لعهده ناكثًا
القرآن، يف هللا أنزل مما شيئًا عليه يُنكر أو يُجادله أن النبي بايع ملن يكن ولم وجل،
يُِقيم ما الناس تعليم ويف القرآن، أجمل ما تفصيل يف الوحي من به نبيه أنطق مما أو

والدنيا. الدين يف أمورهم
السماء، من بأمر فيه النبي يُؤَمر ولم قرآن، فيه ينزل لم أمر يف شاورهم إذا فأما
أنزل حني كان كالذي بفعله، همَّ ما غري كذلك عليه يقرتحوا وأن عليه، يشريوا أن فلهم
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منزل أهذا الجموح: بن اْلُمنِْذِر بُْن اْلُحبَاُب فسأله بدر، يوم منزًال أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي
الرأي هو بل النبي: له قال فلما واملشورة؟ الرأي هو أم — وجل عز — هللا أنزلكه

مشورته. فَقِبل للمسلمني، أصلح هو آخر بمنزل عليه أشار واملشورة؛
أن لخليفة يجوز ال الخلفاء، هؤالء وبني بينهم عقد فهي للخلفاء، الناس بيعة أما
يف بالعهد بالوفاء يأمر هللا ألن أيًضا؛ ينقضه أن الرعية من ألحد يجوز وال ينقضه،
َوَال َعاَهدتُّْم إِذَا ِهللا ِبَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا النحل: سورة يف مثًال فيقول القرآن، من موضع غري
* تَْفَعلُوَن َما يَْعَلُم هللاَ إِنَّ ۚ َكِفيًال َعَليُْكْم هللاَ َجَعْلتُُم َوَقْد تَْوِكيِدَها بَْعَد اْألَيَْماَن تَنُقُضوا
أَن بَيْنَُكْم َدَخًال أَيَْمانَُكْم تَتَِّخذُوَن أَنَكاثًا ُقوٍَّة بَْعِد ِمن َغْزَلَها نََقَضْت َكالَِّتي تَُكونُوا َوَال
ِفيِه ُكنتُْم َما اْلِقيَاَمِة يَْوَم َلُكْم َوَليُبَيِّنَنَّ ۚ ِبِه هللاُ يَبْلُوُكُم ََّما إِن ۚ ٍة أُمَّ ِمْن أَْربَٰى ِهَي ٌة أُمَّ تَُكوَن

َمْسئُوًال﴾. َكاَن اْلَعْهَد إِنَّ ۖ ِباْلَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا اإلِرساء: سورة يف ويقول تَْختَِلُفوَن﴾،
سورة من الكريمة اآلية يف عدَّدها التي الرب خصال من خصلة بالعهد الوفاء ويجعل
ِباهللِ آَمَن َمْن اْلِربَّ َوَلِكنَّ َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَن اْلِربَّ ﴿لَّيَْس البقرة:
َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى ذَِوي ُحبِِّه َعَىلٰ اْلَماَل َوآتَى َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكتَاِب َواْلَمَالِئَكِة اْآلِخِر َواْليَْوِم
َواْلُموُفوَن الزََّكاَة َوآتَى َالَة الصَّ َوأََقاَم الرَِّقاِب َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي
ۖ َصَدُقوا الَِّذيَن أُوَلِئَك ۗ اْلبَأِْس َوِحنَي اءِ َّ َوالرضَّ اْلبَأَْساءِ ِيف اِبِريَن َوالصَّ ۖ َعاَهُدوا إِذَا ِبَعْهِدِهْم

اْلُمتَُّقوَن﴾. ُهُم َوأُوَلِئَك
بكتاب يعمل أن نفسه الخليفة يُلزم أن قوامه ورعيته، الخليفة بني عهد والخالفة
املسلمون يطيع وأن سبيًال، ذلك إىل استطاع ما للمسلمني ينصح وأن رسوله، وُسنَّة هللا
فسار عهده الخليفة نكث فإن الحدود، هذه يف عنه ينهى ما ويجتنبوا الخليفة أوامر
النصح من التزم وعما رسوله، ُسنَّة وعن هللا كتاب عن بها ينحرف سرية املسلمني يف
أعطى بما بالوفاء تطالبه أن الرعية هذه حق ومن رعيته، عىل له طاعة فال للمسلمني
لهم يلتمسوا وأن منه يربءوا أن فللمسلمني وإال فذاك، استقام فإن عهد، من نفسه عىل
والطاعة بالسمع للخليفة أعطاه الذي عهده فنقض الرعية بعض بغى وإذا غريه، خليفة
أبى وإن فذاك، بالعهد وأوىف هللا أمر إىل فاء فإن ذلك، يف يراجعه أن الخليفة عىل وجب

هللا. أمر إىل يفيء حتى يقاتله أن الخليفة عىل وجب
أحسنت «إن بيعته: إثر عنه تُروى التي خطبته يف بكر أبو قال كله هذا أجل ومن

فقوِّموني.» أسأت وإن فأعينوني
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فال ورسوله هللا عصيت فإذا ورسوله، هللا أطعت ما «أطيعوني ذلك: بعد قال ثم
عليكم.» يل طاعة

وقادتها األمة أعالم من للمسلمني واملمثلني الخليفة بني البيعة تتم أن من بُد وليس
الرجل. هذا يكون من كائنًا بعده، من لرجل القائم الخليفة يُويص حني حتى

وصيته إىل يطمنئ لم ولكنه فيه، تُويفِّ الذي مرضه يف عمر بكر أبو استخلف وقد
املسلمني: جماعة يسأل أن عثمان أمر ثم هللا، رسول أصحاب من نفًرا فيها استشار حتى
عمر إىل وأرسل بكر، أبو نفس اطمأنت نعم، قالوا: فلما الكتاب؟ هذا يف ملن أتبايعون

أراد. بما اه ووصَّ له فنصح
أن الخليفة عىل وجب وإنما بكر، أبي وفاة بعد عمر طاعة املسلمني يلزم لم هذا وكل
ووجب استطاع، ما للمسلمني ولينصحن رسوله وسنة هللا بكتاب ليعملن العهد يُعطيهم
التزمها. التي الحدود يف والطاعة بالسمع أنفسهم عىل العهد يُعطوه أن املسلمني عىل

أن عىل هللا، رسول أصحاب من الستة أولئك يف الشورى وجعل عمر ُطِعن وملا
ُمعفية الستة هؤالء إىل عمر وصية تكن لم الخليفة، هو يكون رجًال بينهم من يختاروا
أنفسهم، عىل العهد املسلمني من يأخذ وأن نفسه، عىل العهد هذا يُعطي أن من للخليفة

آنًفا. بيَّنته الذي النحو عىل
أمر إليه انتهى ما يكن ولم له، ترشيًحا إال لعمر بكر أبي استخالف يكن فلم
بيشء يقوم أن يستطع لم الرجلني وكال أيًضا، له ترشيًحا إال عثمان اختيار من الشورى

وبينهم. بينه البيعة ت تمَّ أن بعد إِال املسلمني أمور من
صدر يف املسلمون كره هذا أجل ومن للخالفة، األسايس الركن هي إذن فالبيعة
يصنعون. األكارسة كان ما نحو عىل باملرياث األبناء إىل اآلباء من الخالفة تنتقل أن اإلسالم
يكن لم عمر عن يُروى ما أن ألبني الطول يف املرسف االستطراد هذا من بُد يكن ولم
سقيفة يف تم ما ألن فيها؛ الطعن إىل وسيلة يكون أن يمكن وال بكر، أبي خالفة يف طعنًا
أن شأنه من يكن ولم املسلمني، سائر يلزم لم بكر ألبي البيعة ابتداء من ساعدة بني

ورىض. اختيار عن يبايعوه حتى يلزمهم
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٥

يسمع وإنما خاصة، تبعة يحتمل ال املسلمني من رجًال النبي حياة يف بكر أبو كان وقد
حياة يف وخصاله خصائصه من يظهر فلم أصحابه، من كغريه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول ويطيع
باملسلمني بره ومن وماله، بنفسه له ومواساته للنبي حبه من آنًفا بينت ما إال ملسو هيلع هللا ىلص النبي

أيًضا. وماله بنفسه لهم ومواساته
وآثروه أيًضا املسلمون وأحبه إليه، الرجال أحب كان حتى بحبه النبي آثره وقد
فإذا نظر البيعة له تمت أن بعد ولكنه أنفسهم، عىل فقدموه غريه عىل يقدمه النبي ورأوا
وخيارهم املسلمني ومعونة هللا بمعونة إال عليه له قوة ال األمر من عظيًما ق ُطوِّ قد هو

خاصة. هللا رسول أصحاب من
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي سرية فيهم يسري أن يكلفوه أن أو منه املسلمون ينتظر أن أشفق وقد
أنه كذلك إليهم أعلن ثم منه، ينتظروه أال إليهم وطلب ذلك، يستطيع ال أنه إليهم فأعلن
إن يقوِّموه وأن أحسن، إن يُِعينوه أن وسألهم خريهم، ليس وأنه منهم واحًدا إال ليس
عصا إن له والطاعة السمع من وأبرأهم فيهم، ورسوله هللا بطاعة أمامهم والتزم أساء،
وأن الحق، له يأخذ حتى قويٍّا عنده الضعيف يكون أن عىل العهد وأعطاهم ورسوله، هللا
بمبتدع، وليس متبع بأنه أنبأهم ثم منه، الحق يأخذ حتى ضعيًفا عنده القوي يكون
من له أُِتيح وفيما املسلمني، إىل ألقاهما حني بكر أبي نفس يف الكلمتني لهاتني وكان
ويتحرى فيفعله، هللا رسول فعل ما جهده يتحرى فكان موقع، أي موقع ذلك بعد الحياة
إال شيئًا هللا رسول أمر من يدع أال عليه واجب أول يرى وكان فيرتكه، هللا رسول ترك ما

العواقب. تكن ومهما الظروف تكن مهما أنفذه
نادى من أمر أن املسلمني بيعة له تمت أن بعد صنعه يشء أول كان ذلك أجل ومن
من كل إىل وطلب يميض، أن هللا رسول أمر حيث إىل أسامة جيش ُمنِفد بأنه الناس بني

املعسكر. إىل يخرج أن املسلمني من أسامة جيش يف كان
واألنصار املهاجرون يضطرب فلم النبي، وفاة بعد الحرج شديدة الظروف وكانت
اضطراب بني وكان لذلك، كلهم العرب اضطرب وإنما لهم، النبي لفراق وحدهم
فرق، أي فرق خاصة منهم البادية وأهل العرب سائر واضطراب واألنصار، املهاجرين
له فأذعنت الحق عرفوا ما أرسع وما أنفسهم! إىل واألنصار املهاجرون ثاب ما أرسع فما

رأيت! كما القرآن من تال ما عليهم بكر أبو تال حني قلوبهم إليه واطمأنت نفوسهم
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ألن أثًرا؛ وأبعد خطًرا ذلك من أعظم اضطرابهم كان فقد العرب سائر فأما
أهل وأما به، وإيمانهم هلل إسالمهم وصدق وآمنوا أسلموا قد كانوا واألنصار املهاجرين
اآلية يف قرأت كما قلوبهم تؤمن ولم أسلمت قد ألسنتهم فكانت األعراب من البادية

آنًفا. الحجرات سورة من الكريمة
ُحُدوَد يَْعَلُموا أَالَّ َوأَْجَدُر َونَِفاًقا ُكْفًرا أََشدُّ ﴿اْألَْعَراُب براءة: سورة يف هللا يقول وكما
َمْغَرًما يُنِفُق َما يَتَِّخذُ َمن اْألَْعَراِب َوِمَن * َحِكيٌم َعِليٌم َوهللاُ ۗ َرُسولِِه َعَىلٰ هللاُ أَنَزَل َما

َعِليٌم﴾. َسِميٌع َوهللاُ ۗ ْوءِ السَّ َداِئَرُة َعَليِْهْم ۚ َواِئَر الدَّ ِبُكُم َويََرتَبَُّص
األعراب هؤالء ولكن كثريًا، شيئًا منه النبي وعلم ترى، كما رسوله بهذا هللا أنبأ وقد
يقيمون وكانوا هللا، إال إله ال يقولون: كانوا ألنهم وأموالهم؛ دماءهم النبي من عصموا قد

الزكاة. من عليهم هللا فرض ما ويؤدون اإلسالم شعائر
يف العنيس األسود تنبأ الكذابون: فتنبأ ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي أيام الردة بوادر ظهرت وقد
هؤالء يقاوم النبي وكان أسد. بني يف طليحة وتنبأ اليمامة، يف مسيلمة وتنبأ اليمن،
هللا يخرته لم لو بالسيف، سيقاومهم كان أنه يف شك يكن ولم والكتب، بالرسل الكذابني

لجواره.
سائر رأى وإنما فحسب، الكذابني هؤالء أمامه يَر لم باألمر بكر أبو نهض فلما
تكد فلم باملسلمني، الدوائر وتربصهم النفاق، من به هللا أنبأنا ما أظهروا قد األعراب
داوروا ذلك مع ولكنهم الجاهلية، إىل الكثرية كثرتهم عادت حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة تبلغهم
من يُعفيهم أن إليه يطلبون بكر أبي إىل وفودهم فأرسلوا الغافلني، الجاهلني مداورة
ويحجون، ويصومون فيصلون الفرائض، سائر سيؤدون أنهم إليه ويعلنون الزكاة،

هللا. رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن فيشهدون اإلسالم، كلمة دائًما ويقولون
ولم ذلك، منهم سيقبل بكر أبا أن ظنوا ألنهم غافلني؛ جاهلني داوروا إنهم وأقول:
من يشء. يف اإلسالم من فليس منعها من وأن اإلسالم، أركان من ركن الزكاة أن يعرفوا
يؤدوها، حتى الزكاة عىل سيقاتلهم أنه وأعلن عليه، عرضوا ما بكر أبو رفض ذلك أجل

عليه. فسيقاتلهم هللا رسول إىل يؤدونه كانوا عقاًال منعوه إن وأنهم
فيهم: هللا قول وصدقوا والنفاق، الكفر وأظهروا للزكاة، منعهم إذن العرب أعلن
ويرتبص مغرًما ينفق ما يتخذ من منهم وأن هللا، أنزل ما حدود يعلموا أال أجدر إنهم

الدوائر. باملسلمني
جيش ينفذ أن نفسه الوقت يف وأزمع سيقاتلهم، أنه بكر أبو وأعلن ذلك، أعلنوا

هللا. رسول أمر كما الشام مشارف إىل أسامة
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أن عىل م مصمِّ فهو وللمسلمني، له عرضت التي الكربى املشكالت أوىل ظهرت وهنا
ال وأصبح حوله من األرض كفرت وقد بإنفاذه، أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن أسامة؛ جيش ينفذ
كان من صفوة أسامة جيش ويف املدينة، يف معه من وعىل عليه األعراب يُِغري أن يأمن

والبأس. القوة أويل من عنده
جيش إنفاذ يؤجل بأن عليه فأشاروا العظيم، الخطر هذا املسلمني وجوه أحس وقد
يف املدينة عىل ينقضَّ أن يوشك الذي الداهم الخطر ولهذا امللحة؛ الرضورة أمام أسامة
النبي أمر عن يخالف أن من إليه أبغض يكن فلم اإلباء؛ يف وألح أبى ولكنه لحظة، أي

العواقب. تكن ومهما الظروف تكن مهما ملسو هيلع هللا ىلص،
تتخطفني أن خفت لو «وهللا قال: بل إللحاحهم، يسمع فلم أصحابه عليه ألح وقد

وجيشه.» أسامة إنفاذ عن تأخرت ملا السباع
من أسن آخر قائًدا عليهم يويل أن الجيش يف كانوا الذين األنصار إليه طلب ثم
األنصار رغب بما إليه يفيض عمر يكد فلم ذلك، يف بكر أبا ليكلم عمر وأرسلوا أسامة،
أنا؟!» وأعزله ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يوليه الخطاب، يابن أمك «ثكلتك بكر: أبو له قال حتى فيه
وآن وأطاعوا، سمعوا أن عىل يزيدوا فلم عليه، بكر أبي برد األنصار إىل عمر فرجع
أراده وملا راكب، وأسامة يميش له مشيًِّعا بكر أبو فخرج بجيشه، يفصل أن ألسامة
أن أوصاه ثم أراد، ما بكر أبو عليه أبى النزول يف له يأذن أو يركب أن عىل أسامة
النساء قتل عن الجند من معه من ونهى ونهاه شيئًا، منه ينقص ال هللا رسول أمر ينفذ
الفساد وعن والرهبان، الُقسس من هللا لعبادة أنفسهم فرغوا والذين والشيوخ، واألطفال

األرض. يف
فأذن أمره، عىل به يستعني املدينة يف معه عمر يستبقي أن يف أسامَة واستأذن
فأمر عليهم، األعراب أغار إن املسلمني وأمر أمره يدبر املدينة إىل بكر أبو ورجع أسامة
وحذَّرهم طارئ، عليهم طرأ إن للفزع مستعدِّين املسجد يف مجتمعني يظلوا أن الرجال
إىل املدينة منافذ عىل جعل ثم غرة، عىل يُؤَخذوا أن ومن لحظة، أي يف عليهم الغارة من
عليٍّا أن عىل يدل مما وهذا هللا، رحمه عيلٌّ فيهم هللا رسول أصحاب من رجاًال البادية
يكونو أن الرجال هؤالء وكلف املسلمني، لجماعة مفارًقا وال البيعة عن متخلًفا يكن لم

األعراب. من عليهم يطرأ أن يمكن بمن بكر أبا وينبئون املدينة يحرسون كالربيئة8

الرقيب. الربيئة: 8
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مشارف إىل وجنده أسامة بميض علموا قد تابعها ومن غطفان من األعراب وكان
أن يريدون ليلة ذات فأقبلوا كيًدا، يلقوا أن دون املدينة عىل يغريوا أن يف وطمعوا الشام،
فيمن بكر أبو فخرج أنبأه، من فأرسلوا َمقدمهم، بكر أبي رقباء وأحسَّ املسلمني، يبيتوا
ولكن فيهم، يُمعنوا أن يريدون وتبعوهم فهزموهم العدو، لقوا حتى املسلمني من معه
إليهم خرجوا الرِّدء، من قريبًا املسلمون بلغ فلما ِردءًا، وراءهم جعلوا قد كانوا األعراب
باملسلمني اإلبل فنفرت بأرجلهم، يدفعونها باألنحاء9 إبلهم أخافوا وإنما يقاتلوهم ولم

املدينة. يف إال تقرَّ ولم
حتى يمشون، املسلمون ومعه أخرى، مرة إليهم خرج أن يلبث لم بكر أبا أن عىل
واإلسار، املوت من هربًا األرض يف العدو وتفرق منكرة، هزيمة فهزمهم عليهم أغار

ذلك. بعد الصدقة إلبل ثم املسلمني، لخيل فحماها بالدهم بكر أبو واحتل
عىل الغارة وأمنوا القوة فأحسوا املسلمني؛ نفوس يف عظيم أثر االنتصار لهذا وكان
أغار أن بعد غانًما سامًلا الجيش هذا عاد وقد أسامة، جيش ينتظرون وأقاموا املدينة،

الشام. أطراف يف العرب قبائل عىل
وظل يسرتيحوا، أن بكر أبو فأمرهم شهر، وبعض شهرين بعد الجيش هذا عاد
القبائل أغرى بكر أبي انتصار أن عىل الناس. جمَّ حتى املدينة عن الدفاع بأمر قائًما هو
كان من تقتل قبيلة كل فجعلت املسلمني، من فيها بقي بمن املدينة عن البعيدة املرتدة
بهم يرهِّ تنكيًال باملرتدين ينكِّل أن فأزمع وأحفظه، بكر أبا ذلك وأثار منهم، عندها
للمسلمني ليثأرن بكر أبو وأقسم اإلثم، من اقرتفوا ما مثل إىل يعودوا أن من ويمنعهم

الثأر. يف وليبلغن
— ة10 الَقصَّ ذي إىل بالناس فخرج الجزيرة، أرض سائر يف املرتدين لحرب تهيأ ثم
األلوية وعقد الجند جنَّد وهناك — املدينة عىل املغريين عىل فيه انترص الذي املكان وهو

رجًال. عرش أحد قواده وكان املرتدين، من طائفة منهم قائد كل وكلف للقوَّاد،
مالك إىل قصد منهم فرغ فإذا معه، ومن طليحة يقاتل أن وأمره الوليد: بن خالد

تميم. بني من معه ومن نُويرة بن
باليمامة. مسيلمة لقتال يميض أن وأمره جهل، أبي بن عكرمة والثاني:

الجرة. وهو بالكرس، نحي، جمع األنحاء: 9
ميًال. وعرشون أربعة املدينة وبني بينه القصة: ذو 10
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عىل العنيس األسود أتباع من بقي من بقتال وأمره أمية، أبي بن املهاجر والثالث:
كندة. من املرتدين إىل مىض منهم فرغ فإذا قتله، بعد الرِّدة

الشام. مشارف إىل وأرسله العاص، بن سعيد بن خالد والرابع:
قضاعة. بقتال وأمره العاص، بن عمرو والخامس:

َدبا.11 أهل بقتال وأمره محصن، بن حذيفة والسادس:
مهرة. بقتال وأمره َهرثمة، بن َعْرفجة والسابع:

ُمسيلمة، حرب عىل جهل أبي بن لِعكرمة ُمعينًا وأرسله َحسنة، بن ْحبيل َرشَ والثامن:
العاص. بن لعمرو معينًا قضاعة إىل يذهب أن ذلك من فرغ إن وأمره

َهوازن. من معهم ومن ُسليم بقتال وأمره حاجز، بن َطريف والتاسع:
اليمن. تهامة يف املرتدة القبائل بقتال وأمره ُمقرِّن، بن ُسويد والعارش:

البحرين. يف امُلرتدين لقتال ووجهه الحْرضمي، بن الَعالء عرش: والحادي
هذه ومنازل بجنودهم، إليها وجهوا التي القبائل وبيان القواد، هؤالء وتسمية
ظلوا املسلمني من أفراًدا إال كلها كفرت قد العربية الجزيرة أن جالء يف يبنيِّ القبائل
النبي كان قوم ومنهم عافية، يف عاشوا من ومنهم قومهم، يفتنهم من منهم دينهم، عىل
من الزكاة ويأخذوا هللا، أمر فيهم ويقيموا الدين، ليعلِّموهم القبائل إىل أرسلهم قد ملسو هيلع هللا ىلص
املدينة. إىل الفقراء حاجة عن منها فضل ما ويرسلوا فقرائهم، عىل لريدوها أغنيائهم

وإنما نصه، إىل نطمنئ ال عهًدا — الرواة يقول فيما — لقواده بكر أبو كتب وقد
إىل يصل حتى منهم واحد كل يميض بأن قواده أوىص قد بكر أبا أن هو به نثق الذي
فإن منه، خرجت فيما والدخول اإلسالم إىل دعاها بلغها فإذا لقتالها، ه ُوجِّ التي القبيلة
أبت وإن أيًضا، الحق من عليها ما منها وأخذ الحق من لها ما وأعطاها منها َقِبل أجابت
حقها تأخذ آمنة فهي فاءت فإن اإلسالم، إىل تفيء حتى رفق وال هوادة غري يف قاتلها

عليها. ما وتُعطي
فإن يؤذنوا، وأن الصالة وقت ينتظروا أن بقبيلة نزلوا إذا ُقوَّاده بكر أبو وأمر
ما إسالمهم عن يسألوهم حتى يقاتلوهم لم لحربهم جاءوا ممن بإزائهم من أذان سمعوا
ما وعليهم للمسلمني ما لهم آمنون؛ فهم رسوله عىل هللا أنزله كما اإلسالم عرفوا فإن هو،

قديًما. عمان عاصمة دبا: 11
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املسلمون قاتلهم هللا، لرسول أعطوه قد كانوا شيئًا اإلسالم من جحدوا وإن املسلمني، عىل
منقوص. غري كامًال اإلسالم ويقبلوا يذعنوا حتى

كل مع وأرسل نسخة، عرشة إحدى منه وجعل كتابًا كتب بكر أبا إن الرواة ويقول
عىل الكتاب هذا يقرءوا أن الرسل هؤالء وأمر الكتاب، هذا من نسخة يحمل رسوًال جيش
بعد آمنون، فهم الكتاب هذا يف ما إىل أجابوا فإن لقتالها، الجيوش وجهت التي القبائل
حتى الجيش عىل واجب فقتالهم أبوا وإن استجابتهم، صدق من الجيش قائد تحقق أن

اإلسالم. إىل يعودوا
نطمنئ ال كما النص، هذا إىل نطمنئ ولسنا الكتاب، هذا نص لون يسجِّ واملؤرخون
— الكتاب هذا معنى يكون أن نرجح وإنما لقواده، بكر أبو كتبه الذي العهد نص إىل

لُقوَّاده. بكر أبو كتبه الذي للعهد مطابًقا — ُكِتب قد كان إن
لهم أُِتيح وما أنباءهم ألقص أتبعهم أن أريد ولست غايتهم، إىل الُقوَّاد مىض وقد
جهل، أبي بن ِعكرمة به امتُِحن كالذي الهزيمة، من بعضهم به امتُِحن وما النرص، من
الوليد؛ بن خالد مواقف من بيشءٍ قليل بعد أُِلمَّ أن أريد وإنما إليه، أردت مما هذا فليس
تلك مواقفه يف الحكم وألن أيًضا، املسلمني حياة ويف حياته يف أثر تلك ملواقفه كان ملا
أثناء قوادهما مع وعمر، بكر أبي الشيخني: سياسة يف االختالف من يشء عىل يظهرنا

الحرب.
الرِّدة؛ أمر من كان ما أول إىل أرجع وأن املدينة، إىل أعود أن أحب فإني اآلن أما

فيه. ويكثرون الرواة يَرويه يشء عند قصرية وقفة ألقف
أسامة جيش إنفاذ ل يُؤجِّ بأن بكر أبي عىل أشاروا املسلمني وجوه أن بيَّنت وقد
هذا إنفاذ ر يُؤخِّ أن أو هللا، رسول أمر عن يخالف أن بكر أبو فأبى العرب، يأمنوا حتى

األمر.
املرتدين، حرب يف بكر أبا راجعوا املسلمني وجوه بعض أن يزعمون الرواة ولكن
قال وقد هللا، إال إله ال يقولون وهم تقاتلهم كيف هللا: رحمه عمر وهو قائلهم، له وقال
مني عصموا قالوها فإذا هللا، إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن «أُِمرُت ملسو هيلع هللا ىلص: النبي

هللا؟!» عىل وحسابهم بحقها إال وأموالهم دماءهم
لقاتلتهم هللا رسول إىل يؤدونه كانوا عقاًال منعوني لو «وهللا وقال: بكر أبو فرفض
وقد املال، حق والزكاة بينهما، يُفرِّق لم وهللا والزكاة، الصالة بني يُفرِّقون فهم عليه،

بحقها.» إال هللا: رسول قال
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رشح قد هللا أن رأى حني املرتدين لقتال صدره هللا رشح قد عمر أن الرواة ويزعم
بكر. أبي صدر القتال لهذا

بدينهم أعلم هللا رسول أصحاب من املسلمني فوجوه بحال؛ القصة هذه أقبل ولست
من ُعِرف ما إىل باإلسالم، علًما أقلهم عمر يكن ولم الزكاة، يف بكر أبا يجادلوا أن من
ألفه الذي الجدل من اللون هذا عرفا قد بكر أبو وال عمر يكن ولم الحق، يف عمر شدة

بعد. فيما واملتكلمون الفقهاء
أسامة جيش إنفاذ يف بكر أبا راجعوا إنما املسلمني وجوه أن هو أرجحه ما وكل
بل املرتدين، بها ليقاوموا املسلمني قوة يستبقوا أن عىل حرًصا العرب؛ ُكْفر ظهر أن بعد

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي حاربهم كما اإلسالم، عىل العرب حرب بها ليستأنفوا
حني هللا، رسول أصحاب من الشيوخ أولئك إىل يسيئون الرواية هذه يروون والذين
النبي صحبوا قد أنهم مع العرب، يتخطفهم أن مشفقني خائفني جهة من يصورونهم
عليه تَعِرض فيما كلمه حني طالب أبي لعمه مقالته وعرفوا مكة، يف الفتنة أيام ملسو هيلع هللا ىلص
يف والقمر يميني يف الشمس وضعوا لو «وهللا فقال: الجديدة، دعوته عن ليُكفَّ قريش

تركته.» ما دونه أهِلَك أو هللا يظهره حتى األمر هذا أترك أن عىل يساري
من وغريها واألحزاب وأحد بدر يف البأس مواطن النبي مع شهدوا قد كذلك وهم
ولم عزمهم ذلك يفل فلم حولهم، من كافرة العرب وكانت قلَّة املسلمون وكان املشاهد،

كلها. العرب عىل هللا أظهرهم حتى والهول لليأس ثبتوا وإنما همهم، من يضعف
وفاة بعد اإلسالم عىل العرب يحاربوا أن من وأشفقوا كله، هذا نسوا قد أفرتاهم

حياته؟! يف عليه حاربوهم كما النبي،
هذا قبول يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل واعرتاضه الُحديبية، صلح من عمر موقف عرفت وقد
املقبول من وال املعقول من فليس ديننا؟!» يف الدنية نُعطي «ِلَم بكر: ألبي وقوله الصلح،
حاربهم كما بكر، أبي مع كثرت وإن العرب حرب من ليشفق كلها مواقفه عمر ينىس أن
هللا أن بكر، أبو يعرف كان كما يعرفون، كانوا هللا رسول أصحاب وكل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مع
إال العزيز الكتاب يف تُذَكر الصالة تكاد فال مرة، غري القرآن يف بالصالة الزكاة قرن قد
إال إله ال أن شهادة خمس: عىل اإلسالم «بُنَِي النبي: قول يعرفون وكانوا الزكاة، ومعها
من البيت وحج رمضان، وصيام الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام هللا، رسول محمًدا وأن هللا

سبيًال.» إليه استطاع
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ركنًا يجحدون وهم هللا إال إله ال بقولهم العرب من يقنعوا أن ذلك بعد لهم كان فما
ويرتكوا بكر، أبا به حاجوا الذي الحديث ببعض فيؤمنوا لإلسالم، الخمسة األركان من

إليه. بكر أبو ينبههم حتى بعضه
فكتب فتحها، بعد دمشق يف الخمر رشبوا املسلمني من نفًرا أن يحدثوننا والرواة
فإن الخمر، عن الناس رءوس عىل َسْلهم أن: عمر إليه فكتب عمر، إىل عبيدة أبو فيهم

الحد. عليهم فأقم محرمة أنها عرفوا وإن أعناقهم، فارضب استحلوها
أم هي أحالل الخمر: يف رأيهم عن النفر هؤالء عبيدة أبو يسأل أن يريد فعمر
من وأمًرا القرآن نصوص من ا نصٍّ جحدوا ألنهم أعناقهم؛ بت ُرضِ استحلوها فإن حرام؟
فاستحقوا إثًما قارفوا ألنهم الحد؛ عليهم أُِقيَم عليهم محرمة بأنها اعرتفوا وإن هللا، أوامر

العقوبة. عليه
ال الخمر، استحلوا أن املجاهدين املسلمني من نفر أعناق برضب يهم الذي فعمر
اإلسالم. أصول من أصل وهي الزكاة، جحود عىل العرب حرب يف بكر أبا يجادل أن يمكن
والتابعون واألنصار املهاجرون معه وثبت بكر أبو ثبت فقد يشء من يكن ومهما
يف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي أتاحه كما النرص لهم هللا وأتاح عليهم، الجزيرة النتقاض بإحسان لهم
طليحة، أصحاب وانهزم الزكاة، وأدوا منه، خرجوا فيما العرب دخل فقد قصري، وقت
وانهزم وأعظمه، البالء أحسن الفرس فتح يف وأبىل ذلك، بعد أسلم ثم نفسه طليحة وفر
جنوب وعاد نفسه، مسيلمة وُقِتل خطوب، بعد اإلسالم إىل وعادوا مسيلمة أصحاب

كرًها. أو طوًعا اإلسالم إىل كله العربية الجزيرة
يشء عىل دل إن ذلك وكل ها، ِقَرصِ من نعلم ما عىل بكر أبي خالفة يف تم ذلك كل
ال عليها وانترصوا القاسية، املحنة لهذه ثبتوا قد واملسلمني بكر أبا أن عىل يدل فإنما
وصدقوا وضمائرهم، ونفوسهم قلوبهم له وأخلصوا عهدهم هللا صدقوا ألنهم إال ليشء
َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال عمران: آل سورة من الكريمة اآلية يف هللا وعدهم ما
وَن َويَْستَبِْرشُ َفْضِلِه ِمن هللاُ آتَاُهُم ِبَما َفِرِحنَي * يُْرَزُقوَن َربِِّهْم ِعنَد أَْحيَاءٌ بَْل ۚ أَْمَواتًا ِهللا

يَْحَزنُوَن﴾. ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف أَالَّ َخْلِفِهْم ْن مِّ ِبِهم يَْلَحُقوا َلْم ِبالَِّذيَن
فرزقهم وعده، وصدقهم ذلك منهم هللا وَقِبل بها، أسخياء هللا لنرص أنفسهم فبذلوا
هللاَ وا تَنُرصُ إِن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا محمد: سورة يف — وجل عز — قال كما النرص

أَْقَداَمُكْم﴾. َويُثَبِّْت ُكْم يَنُرصْ
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البالء، من فيها املسلمني لخيار كان وما الردَّة حروب تفصيل يقرءون والذين
وإعزازه، الدين نرص سبيل يف شيئًا يرهبوا لم الذين األبطال بأولئك اإلعجاب يملكهم

النبي. وفاة قبل كانت كما اإلسالم إىل العربية الجزيرة وإعادة
حنيفة بنو ثبت فقد ُمسيلمة، حرب يف سيما وال كثري خلق منهم استشهد وقد
أبو عنَّفه وقد املدد، ينتظر ولم ل تعجَّ ألنه جهل؛ أبي بن عكرمة هزموا حتى للمسلمني
يف استشهد حني إال الهزيمة هذه عار نفسه عن عكرمة يُزل ولم شديًدا، تعنيًفا بكر

الريموك. يوم الروم حرب
جولة، املسلمون جال حتى حنيفة بنو له فثبت مسيلمة، إىل خالًدا بكر أبو ه ووجَّ
الفارين، يوبِّخون فكانوا القدوة، أحسن أعطوا الذين أولئك هللا؛ رسول أصحاب خيار لوال
رسول مع نقاتل كنا هكذا ما وهللا يقول: بعضهم وكان الجنة. من الفرار ويعريونهم
عن أزالوهم حتى حنيفة لبني وثبتوا جولتهم بعد املسلمون كرَّ أن إال هي وما ملسو هيلع هللا ىلص. هللا
وأخضعوهم حصونهم، عليهم فتحوا حتى املنهزمني وتبعوا ُمسيلمة، وقتلوا مواقفهم

كارهون. وهم هللا لسلطان
النفس، وضبط الجأش، ثبات من لهم أظهر ملا للمسلمني؛ قدوة خري بكر أبو وكان

لرسوله. العميق والوفاء باهلل، املطلقة والثقة
فقد العرب، عليه تنتقض ولم محنة، له تعرض لم كأنه هدوء أي هدوء يف ذلك كل
هللا وعد ما إىل االطمئنان وهما: بهما، امتاز صفتني أخص املحنة هذه يف بكر أبو أظهر
املكروه من به يُلم ملا وعزم حزم يف والثبات الوهن، أو للشك تعرض أو تردد غري يف

النرص. يبلغ أن إىل هللا أمر يف ويميض منه، ينفذ حتى

٦

عسريًا كان ولكنه الرِّدة، من بكر أبي موقف بمكان؛ الخطورة من ليس آخر وموقف
ذلك قصري؛ غري وقتًا ليله وأرَّق ه وأمضَّ نفسه يف بكر أبا آذى ولعله ذلك، مع العرس أشد
يعطها فلم أبيها مرياث من حقها إليه طلبت حني هللا رسول بنت فاطمة من موقفه هو

صدقة.» تركناه ما نُوَرث، «ال يقول: هللا رسول سمع إنه لها قال بل طلبت، ما
عىل هللا رسول يؤثر كان أسلم منذ أنه من يأتي بكر أبي عىل املوقف هذا وعرس
شديد وكان قرابته، وذوي بيته وبأهل به الناس أبرَّ وكان املواطن، جميع يف نفسه
يحس أن إليه يشء أبغض وكان عنه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رىض يُْحِسَن أن عىل الحرص
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أنه ترى كانت ما إليه — هللا رحمها — فاطمة طلبت فلما للنبي، قرابة ذي من الجفاء
أن فإما العرس؛ أشد عليه عسري كالهما شيئني بني نفسه وجد أبيها؛ مرياث من حقها
أن وإما هذا، من عليه أهون واملوت هللا، رسول أمر عما فيخالف طلبت ما فاطمة يعطي
الناس أحب بنت فهي يؤذيها؛ أن إليه كراهة األشياء وأشد فيؤذيها، طلبت ما يمنعها

عنده. وآثرهم عليه وأكرمهم إليه
فاطمة عىل فأبى نفسه، يف أخرى عاطفة كل هللا لرسول طاعته غلبت فقد ذلك ومع
أحب هللا رسول قرابة ألن البكاء؛ يف وأمعن وبكى اإلباء، هذا من إليها واعتذر طلبت، ما
لرييض ورسوله هللا يُغِضب أن يسعه فلم قال، ما يقول النبي سمع ولكنه قرابته، من إليه

إياها. وإيثاره بها بره عىل فاطمة
نفس مألت قد ملسو هيلع هللا ىلص أبيها بعد فاطمة عاشتها التي الستة األشهر أن يف أشك وما
أبا أن يف أشك وما يت، تُوفِّ حتى تكلمه ولم هجرته فاطمة ألن وحزنًا؛ كآبة بكر أبي
ليًال دفنها ومن له، مغاضبة فاطمة وفاة من نفسه عىل أشق كان بيشء يُمتَحن لم بكر
كان بما وفاتها بعد ويربها عليها ويصيل جنازتها، يشهد أن وحرمانه منه، علم غري عىل
يمتحنهم التي بالشدائد الصادقني املؤمنني قلوب يمحص هللا ولكن الرب، من لها يجب
حني العامة املحنة بهذه بكر أبو امتُِحن وقد جميًعا، والخاصة العامة حياتهم يف بها
املحنة بهذه وامتحنه العظيم، الخطر من له تعرضوا ملا املسلمون وتعرض العرب، ارتدَّ
عليه غضبها أن مع فاطمة، ويغضب ورسوله هللا يريض أن إىل اضطره حني الخاصة

ثقيل.

٧

من التناقض، أشد متناقضتني خصلتني يجلو فهو الردة من بكر أبي موقف إىل وأعود
ورقة الجانب، بلني معروًفا أسلم منذ بكر أبو كان فقد يظهر، فيما بكر أبي خصال
النبي عىل يشري أن عىل حمله الذي هو هذا وخلقه واملكروبني، للضعفاء والرحمة القلب،

بدر. وقعة بعد األسارى أمر يف بالرفق ملسو هيلع هللا ىلص
كان األرسى، بقتل يشري كان الذي عمر رأي عن وأعرض مشورته النبي َقِبل وقد
للمسلمني، قوة الفداء من األرسى سيؤديه فيما أن ويرى والرحم القرابة يذكر بكر أبو
من سيُفل قتلهم أن ويقدر للمسلمني، وفتنتهم النبي عىل قريش قسوة يذكر عمر وكان

له. والكيد النبي حرب يف امليض عن ويثبطها همتها، من ويفرت قريش، عزم
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قرآنًا، ذلك يف هللا وأنزل قريش، أرسى من الفداء وَقِبل بكر ألبي سمع النبي ولكن
الدنيا، َعَرض وأرادوا األرض، يف يُثخنوا أن َقبَْل الفداء قبلوا ألنهم واملسلمني النبي فيه الم
يُثِْخَن َحتَّٰى ٰى أَْرسَ َلُه يَُكوَن أَن ِلنَِبيٍّ َكاَن ﴿َما األنفال: سورة يف فقال اآلخرة؛ يريد وهللا
ِهللا َن مِّ ِكتَاٌب لَّْوَال * َحِكيٌم َعِزيٌز َوهللاُ ۗ اْآلِخَرَة يُِريُد َوهللاُ نْيَا الدُّ َعَرَض تُِريُدوَن ۚ اْألَْرِض ِيف
هللاَ إِنَّ ۚ هللاَ َواتَُّقوا ۚ َطيِّبًا َحَالًال َغِنْمتُْم ا ِممَّ َفُكلُوا * َعِظيٌم َعذَاٌب أََخذْتُْم ِفيَما ُكْم َلَمسَّ َسبََق

رَِّحيٌم﴾. َغُفوٌر
ثم وأنذر، وعنَّف الم قد — وجل عز — هللا أن الكريمة اآليات هذه من ترى وأنت
قد بكر أبي نفس ويف ملسو هيلع هللا ىلص، النبي نفس يف اآليات هذه موقع أن من شك وليس وغفر، عفا
ويل حني ولكنه رحيًما، رفيًقا لينًا ُخلقه عىل ذلك مع بكر أبو ظل وقد الذًعا، شديًدا كان
فريق أنكر وحني الكذابني، منهم فريق اتبع حني العرب كفر من كان ما ورأى الخالفة
من منهم فقتلوا املسلمني، من فيهم كان ملن وهؤالء أولئك تنكر وحني الزكاة، منهم آخر
يكتِف فلم أقصاها، الحفيظة منه بلغت هذا بكر أبو رأى ملا فتنوا، من منهم وفتنوا قتلوا
أقسم بل منه، خرجوا فيما كرًها أو طوًعا يدخلوا أن عىل العرب وحمل الرِّدة، بمقاومة
الذين أولئك النرص بعد يتتبعوا أن ُقوَّاده وأوىص املسلمني، من ُقِتل ملن الثأر يف ليبلغن

نكاًال. لغريهم ويجعلوهم يقتلوهم وأن املسلمني، قتلوا
هللا. رحمه الوليد بن خالد طاعته، يف اإلبالغ إىل بل ذلك يف طاعته إىل قواده أرسع وكان
من املغلوبني من يتتبع جعل ولكنه اإلسالم، إىل أتباعه وردَّ ُطليحة هزم قد فهو
أعايل من بهم يقذف كان قتلة، أشنع قتلهم أخذهم فإذا فتنهم، أو املسلمني قتل قد كان
للنبال هدًفا بعضهم وينصب بالنار، بعضهم ويحرق اآلبار، يف بعضهم وينكت الجبال،
شديد، عنف — هللا رحمه — خالد طبع يف وكان رهبًا، قلوبهم ومأل الناس أخاف حتى

القتل. يف لإلرساف واستعداد
مكة أهل يف وقتل النبي، أمر عن خالف أنه يذكرون مكة فتح تاريخ قرءوا والذين
«اللهم قائًال: السماء إىل يديه ملسو هيلع هللا ىلص ورفع القتل، عن ه َكفَّ من النبي أرسل حتى فأرسف

خالد.» فعل مما إليك أبرأ إني
أحفظت مواقفه من موقًفا لنا يفرس الذي هو خالد أخالق من العنيف الخلق وهذا
فقد نُويرة، بن مالك من موقفه وهو املسلمني، من وطائفة — هللا رحمه — عمر عليه
أو املسلمني قتلوا الذين من األرض استربائه وبعد وأتباعه، طليحة من فراغه بعد عمد
املرتبص، موقف وقفوا قد وكانوا يربوع، بني من وقومه نويرة بن مالك إىل فتنوهم،
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كثري شأن ذلك يف وشأنهم الدائرة، تدور من عىل ينتظرون وجعلوا بصدقاتهم وأبطئوا
مالك عرف وأصحابه، طليحة عىل املؤزر النرص له وأُِتيح خالد ظفر فلما القبائل، من
وأقبل لحرب. يستعدوا وأال أموالهم يف يتفرقوا أن قومه فأمر املسلمني، بحرب له ِقبل أالَّ
وبث فأقام للقائه، يتهيأ جمًعا يَر ولم يقاتله، جيًشا أمامه يجد فلم ديارهم، عىل خالد
يقاتلوهم فال القوم أذَّن فإن بقوم، نزلوا إذا يؤذِّنوا أن وهو بكر، أبي بأمر وأمرهم الرسايا

اإلسالم. من يعرفون عما يسألوهم حتى
رئيس وهو نويرة، بن مالك فيهم يربوع بني من بجماعة الرسايا بعض وجاءه
بعضها فشهد اختلفت، النفر بهؤالء جاءت التي الرسية إن املؤرخون: ويقول القوم،
أمر خالًدا أن املؤرخون يزعم ثم يؤذِّنوا، لم بأنهم اآلخر بعضها وشهد أذَّنوا، القوم بأن
الليل، تقدم كلما شدة بردها يزداد الربد؛ شديدة ليلة يف ذلك وكان النفر، هؤالء بحبس
كان من ففهم أرساكم؛ أدفئوا أن الناس يف ينادي أن مناديًا أمر خالًدا أن الرواة فزعم
فقتلوا القتل، معناه كنانة لغة يف اإلدفاء وكان بقتلهم، أمر هذا أن النفر هؤالء عندهم

أصابه.» أمًرا هللا أراد «إذا قال: أُخِرب فلما الصياح خالد وسمع وأصحابه، مالًكا
أولئك قتل من خالد إبراء إال به يُراد ال الذي التكلف من الرواية هذ يف ما وواضح

النفر.
بعض يف مالك له فقال مالًكا، يفاوض كان خالًدا أن يزعمون الرواة من وآخرون
مالك من سمع حني خالد قال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يريد وكذا، كذا يقول كان صاحبكم إن حديثه:

بقتله. أمر ثم بصاحب؟! لك هو أَوليس املقالة: هذه
خرية من رجل لذلك وغضب مالًكا، قتل خالًدا أن هو شك فيه ليس الذي واليشء
مالك قتل رأى فلما يؤذنون، القوم سمع بأنه وشهد خالد جيش يف كان النبي أصحاب
هو الرجل وهذا املدينة، إىل ورجع أبًدا خالٍد مع يقاتل ال وأقسم الجيش فارق وأصحابه
أن وأراد عمر، وفيهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب كبار قتادة أبو كلم وقد األنصاري، قتادة أبو
الجيش ترك ألنه عليه؛ غضبًا لقاءه بكر أبو فأبى خالًدا، إليه ليشكو بكر أبي عىل يدخل
يف إن له: وقال مالك، قتل يف فكلَّمة بكر أبي عىل عمر دخل وقد أمريه، من إذن غري عن

فاعزله. رهًقا، خالد سيف
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عمر! يا عني إليك قال: خالد عزل يف عمر عليه ألح وملا فأخطأ. ل تأوَّ بكر: أبو فقال
الكافرين. عىل هللا سلَّه سيًفا ألشيم12 كنت ما

وجماعة املسجد، ودخل املدينة، إىل خالد فأقبل يستدعيه، خالد إىل بكر أبو أرسل ثم
جالسون. — عمر فيهم — النبي أصحاب من

وقد الحديد صدأ فيه يظهر َقباء13 عليه كان الُعجب، من يشء خالد منظر يف وكان
وحطمها، عمامته من األسهم هذه فانتزع إليه قام عمر رآه فلما أسهًما، عمامته يف غرس
قتله. إثر مالك امرأة ج تزوَّ قد خالد وكان امرأته! عىل نزوت ثم مسلًما، رجًال قتلت وقال:
تزوج خالًدا أن واملحقق الحرب، يف الزواج هذا مثل تكثر العرب وكانت الرواة: قال
اعتربها يكون أن إال عدتها، انقضاء قبل تزوجها أحسبه وما زوجها، قتل بعد تميم أم

وتزوجها. أعتقها ثم اإلماء، تستربأ كما فاستربأها السبي من
يف وعنَّفه مالك، قتل يف بكر أبو فعذره خربه، عليه فقص بكر أبي عىل خالد ودخل

جيشه. إىل ورده امرأته، تزوج
املسجد يف عمر رأى فلما راضيًا، بكر أبي عند من خرج خالًدا إن الرواة: ويقول

عمر. يكلمه فلم اه، تحدَّ
القتل، يف وإرسافه خالد عنف من إليه أرشت ما وضوح يف لنا تبني القصة وهذه
الحب، هذا مظاهر من آخر مظهًرا وسنرى للتزوج، ُحبه وهو آخر، خلق عن وتظهر
من عشريته يف معروًفا خلًقا كان وإنما خالد، عىل مقصوًرا يكن لم ثالثًا خلًقا لنا وتُظهر

والُخيالء. الُعجب وهو مخزوم، بني
إىل العرب رد يف بالئه من وال الحرب يف خالد كفاية من ينتقص ال كله هذا ولكن

اإلسالم.
يأتيه أن قبل مسيلمة حرب تعجل قد جهل أبي بن عكرمة أن إىل آنًفا أرشت وقد

ذلك. يف بكر أبو عليه وغضب الهزيمة، إىل اضطر بل ينجح، فلم املدد
حبيل ُرشَ وهو أيًضا، ينجح فلم مسيلمة قتال بكر أبي قواد من آخر قائد حاول وقد
عىل اإلمرة له وجعل جيشه، يف إليه خالًدا ه وجَّ مسيلمة قوة بكر أبو رأى فلما َحسنة، بن

واألنصار. املهاجرين من صالح بجمع وأمده حبيل، ُرشَ جيش

أغمده. هنا يشيمه: السيف شام 12

أطرافه. تجتمع الثوب بالفتح: القباء 13
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بقتلهم أمر ثم ِغرة، عىل فأخذهم أهلها، من جماعة فلقي اليمامة قصد خالد وقصد
الحديد، يف ووضعه أسريًا، استبقاه ُمرارة بن اعة ُمجَّ هو منهم واحًدا رجًال إالَّ فقتلوا

مالًكا. زوجها قتل أن بعد تزوجها التي وهي تميم، أم زوجه عند وجعله
لم ما الشدة من وبلغ القتال فاشتد وأصحابه، بُمسيلمة خالد فالتقى الرواة: قال
مسيلمة أصحاب وتبعهم جولة، املسلمون وجال مثله، الرِّدة حروب يف العرب يعرف
الحرة نعمت وقال: اعة، ُمجَّ فأجارها تميم، أم بقتل وا وهمُّ خالد فسطاط دخلوا حتى
أخرى مرة بينهم القتال واشتد القوم، عىل فكرُّوا ذلك، أثناء يف املسلمون تنادى ثم هي!
بحديقة املؤرخون سماها حديقة إىل وأصحابه مسيلمة والتجأ املسلمون، انترص حتى
رش فيها وقتلوهم خطوب، بعد الحديقة عليهم اقتحموا حتى املسلمون فتبعهم املوت،

مسيلمة. الحديقة يف وُقِتل قتلة،
حصون يف كان عمن عليه الصلح — خالد أسري — ُمرارة بن اعة ُمجَّ عرض ثم
نصف وعىل وسالح، وفضة ذهب من اليمامة يف ما عىل فصالحه قومه، من اليمامة
زوجني ملجاعة: خالد قال الصلح أمىض وملا قرية. كل يف ومزرعة حديقة وعىل بي، السَّ
قال — بكر أبا يريد — صاحبك عند وظهرك ظهري قاصم إنك مجاعة: فقال ابنتك.
أن أيًضا وبلغه بكر، أبا النرص وبلغ ابنته، فزوجه ابنتك! زوجني الرجل، أيها ا: ُملحٍّ خالد
لفارغ؛ إنك خالد أم يابن لعمري يعنفه: إليه فكتب مرارة، بن اعة ُمجَّ بنت تزوج خالًدا

بعُد! دمهم يجفَّ لم املسلمني من ومائتان ألف وبفنائك النساء تنكح
وكان عمر، يريد األعيرس، عمل هذا قال: الكتاب يف خالد نظر فلما الرواة: قال

أعرس.14
العراق يبلغ حني كثريًا، شيئًا القتل يف وإرسافه القتال يف خالد عنف من وسرتى
ولم الرِّدة، حروب من يشء وصف إىل أرد ولم جميًعا، والفرس العرب من فيه من لحرب
وألبني هللا، رحمه خالد أخالق من الناحية هذه ألبني إال مسيلمة حرب من ذكرت ما أذكر
بكر أبو وهو أحدهما، بوفاة يُنَقض لم الشيخني، بني شديد لخالف مصدًرا كانت أنها
السلم عيشة وعاش الحرب، عن وأُبِعد خالد ُعِزل حتى ذلك بعد اتصل وإنما هللا، رحمه
إال جسمي من موضًعا أعرف ما وهللا فيه: مات الذي مرضه يف فقال املوت، أدركه حتى

فرايش. عىل أموت اليوم وهأنذا سهم، أو رمح أو سيف من أثر وفيه

بشماله. يعمل الذي األعرس: 14
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الحرب، يف الرائعة وبراعته بالئه وحسن وبأسه خالد بقوة معجبًا بكر أبو كان
فض قد فهو والبأس، الشدة مواطن من موطن كل يف به بكر أبي ظن يصدق خالد وكان
بالء أعظم املوطنني هذين يف وأبىل اإلسالم، إىل حنيفة بني من بقي من وردَّ طليحة جمع
كما العراق فتح يف باألعاجيب أتى قد وهو الردة، حرب يف بكر أبي قواد من أحد أباله
أيام كانت التي املواقع بعض ل لتعجَّ القتال عن يكفكفه كان بكر أبا أن ولوال سنرى،
فتح إىل وقاص أبي بن سعد يسبق كان لعله يدري؟! ومن والفرس. املسلمني بني عمر

األكارسة. عاصمة املدائن
ويضطره خالد عىل يشدد فكان األناة؛ يؤثر وكان ته، ِحدَّ يعرف كان بكر أبا ولكن

أمره. ملك لو إليه يشء أحب الحرب يف امليض كان حني الوقوف إىل
وأمريًا هناك، للمسلمني ُمنِجًدا الشام إىل وأرسله العراق عن بكر أبو حوَّله وقد
ويف العراق يف بالئه من خطًرا وأعظم أثًرا أبعد الشام يف بالؤه فكان ح، أُرجِّ فيما عليهم
عزله. يف عليه ألح حني عمر عن ويُعرض بكر أبو به يثق أن يف غرابة فال الردة؛ حرب
الُقوَّاد من يريد كان أخرى، نظرة األمور إىل ينظر كان — هللا رحمه — عمر ولكن
للوم أنفسهم يعرضوا وأال األمور، من أمر يف القصد يجاوزوا وأالَّ ويطيعوا، يسمعوا أن
يكون أن يريد وكان وإنكارهم. املسلمني لوم عن فضًال عليهم، وإنكارهم لهم جنودهم
أمر وكان والجور، ف الرسَّ عن وأبعد والنَّصفة، العدل عىل الحرص أشد حراًصا الُقوَّاد
وما هزيمة، أو انتصار من فيها يكون وما الحرب أمر من عنده آثر العليا وُمثله الدين

لهم. وترهيب للناس إخافة من أعقابها ويف فيها يكون
بأنه النبي أصحاب من العدوُل املسلمني بعُض يشهد رجًال قتل خالًدا رأى فلما
يف أُلِقي امرأته؛ من ج التزوُّ إىل الرجل هذا قتل بعد أرسع خالًدا أن رأى وملا مسلًما، كان
وابتغاء أوًال، العنف من طبعه يف ملا استجابة قتله وإنما هللا، ذات يف يقتله لم أنه ُروعه
ثورة أشد لذلك فثار زوًجا؛ لنفسه مالك امرأة اتخاذه ويف الدنيا، الحياة متع من ملتعة
وكظم وأطاع سمع بكر أبو عليه امتنع فلما خالد، بعزل بكر أبي عىل وأشار وأعنفها،

خالد. عزل وجوب يف رأيه يُغريِّ ولم نفسه يف ما
ُقِتلوا قد واألنصار املهاجرين من هللا رسول أصحاب خيار من جماعة أن رأى وملا
عرشة اثنتي أو عرشة إحدى بلغوا قد الحرب تلك يف املسلمني قتىل وأن اليمامة، حرب يف
أن مع اعة ُمجَّ بنت يتزوج أن من خالًدا يمنع لم الفادح املصاب هذا أن رأى ثم مائة،

… مالك زوجها قتل بعد تميم أم بتزوجه يبعد لم العهد
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فلم خالد أمر يف بكر أبا راجع وكأنه غايته، منه الغضب بلغ كله هذا عمر رأى ملا
آنًفا. رويناه الذي الكتاب بذلك خالد تعنيف عىل بكر أبو يزد

أن أرى وإنما خالد، بإزاء الشيخني موقف من كان فيما الفصل أحاول ولست
أبو نظر املسلمني، ومصلحة هللا وجه باجتهاده أراد كليهما وأن رأيه، اجتهد قد كليهما
يف القواد عزل إىل اإلرساع أن وإىل قواده، أبرع أنه وإىل حرب، رجل خالًدا أن إىل بكر
أمرهم عليهم يُفِسد وأن عزائمهم يُوهن أن ويوشك املسلمني، ملصلحة مضيع الحرب أثناء

العدو. بإزاء
االنتفاع عىل بكر أبو أرص هنا ومن شائبة، كل من خالصة العليا امُلثل إىل عمر ونظر
تجاوز إذا ويعنفه الحرب، يف القصد تجاوز إذا يكفكفه مالحظته وعىل خالد، بقوة
بنت تزوج حني وعنفه مالك، امرأة تزوج حني فعنفه نفسه؛ أمور من أمر يف القصد
فتح يف له صنع قد هللا أن خالد رأى حني أخرى مرة وعنفه اليمامة، وقعة بعد اعة ُمجَّ
إال به ينبئ ولم بحجه فاستخفى جيشه، إىل ذلك يعلن أن وكره يحج، أن فأراد العراق،
بلغ حتى الحاج، يسلكها ال طريًقا سلك ثم الساقة،15 يتفقد أنه للجيش وأظهر خاصته،
فكتب بأخرة، إال خالد بحج بكر أبو يعلم ولم بالحرية، جيشه إىل وعاد حجه، فأتم مكة
الشام إىل بالذهاب فيأمره املرة، هذه — الرواة يقول فيما — ويعاقبه يعنفه خالد إىل

حرًجا. موقفهم وكان هناك، املسلمني إلنجاد
لخالد عرف قد الخليفة أن عىل تدل — الرواة يرويه كما — بكر أبي كتاب وقراءة
يعود أن من حذَّره أنه عىل أيًضا تدل ولكنها قواده، سائر عىل وتقدمه وبراعته بالءه
يدهمهم أن يمكن ملا بذلك الجند ويُعرِّض مستخفيًا، ويحج الجيش فيرتك فعل، ما ملثل
والتيه العجب يأخذه أن عن فنهاه بكر، أبو وعظه ثم بعيد. منهم وقائدهم الخطر، من
يفعل ما بكل يبغي أن يف عليه وألح عمله، يفسد ذلك فإن للعدو، ونكايته بالئه بحسن
خالد من أحس بكر أبا أن الظن وأكرب الجزاء. ويلُّ وحده فإنه — وجل عز — هللا وجه
واالستهانة النحو هذا عىل الجيش فَرتُْك بالنفس؛ الثقة يف واإلغراق العجب هذا بعض
الفرصة هذه ينتهز أن أراد قد بأنه يُشِعر الحج إىل وإرساعه باملسلمني، تغريٌر بالعدو

مخزوم. بني من قومه ببعض وليُلم املوسم، أيام مكة يف ليظهر

املؤخرة. الساقة: 15

46



بكر أبو

أن استطاع قد فهو والتيه؛ العجب إىل يدفع أن خليًقا العراق يف خالد بالء وكان
من العرب إلنجاد الفرس جموع من جاء من يقهر وأن موطن، غري يف العراق عرب يقهر
الجموع هذه يلقى خالد فكان بالدهم، إىل وأصحابه خالد وردَّ العراق، واسرتداد أهله
به، االحتفاظ يف الفرس واشتداد العراق، يف الحرب اتصال وكان بها، يظفر أن يلبث فال

املقاومة. هذه يف وإلحاحهم مقاومتهم وطول
هللا أظفره لنئ املواقع إحدى يف َحَلف حتى غضبه ويثري خالًدا يحفظ كله هذا كان
أمر أمامه العدو انهزم فلما بدمائهم، نهرهم يجري حتى قتلهم يف ليجدَّن عدوه عىل
فمىض عليكم، امتنع من إال منهم تقتلوا وال األرسى تتبعوا أن الجيش يف فنادوا املنادين،
يمينه؛ يُرب أن خالد وأراد ضخًما، عدًدا منهم أخذوا حتى املنهزمني تتبع يف املسلمون

النهر. مجرى يف أعناقهم فيرضب األرسى يُقدِّم وجعل النهر عن املاء فصدَّ
وهو — عمرو بن الَقْعَقاع له قال حتى وليلة، يوًما ذلك عىل أقام أنه الرواة وزعم
األرسى: قتل يف اإلرساف من رأوا ما راعهم وقد معه، وآخرون ملسو هيلع هللا ىلص— النبي أصحاب من
املاء أجرى فلما يمينك. تُربَّ املاء فأجِر الدماء، ف تُنشِّ ال األرض وإن تجري، ال الدماء إن

الدم. نهر َي فُسمِّ دًما؛ النهر ذلك جرى النهر إىل
حتى القتل يف أمعن خالًدا أن ق املحقَّ ولكن املبالغة، يف أرسفوا قد الرواة يكون وقد

املاء. بإجراء ذلك عن فرصفوه وأصحابه، القعقاع بذلك ضاق
ليس الذي واليشء هللا، رحمه خالد أخالق يف العنف صور من أخرى صورة وهذه
له أذن لو يود وكان الفرس، من العربي العراق يستخلص أن استطاع أنه هو شك فيه
لألناة، اصطناًعا له يأذن لم بكر أبا ولكن دارهم، ُعْقر يف الفرس مهاجمة يف بكر أبو
سنَة تلك سنته يسمي كان حتى حرب، غري عىل العراق يف بمقامه يضيق خالد فكان
يريد كان فرصة عليه فوَّت ألنه األمر؛ بهذا ضاق الشام إىل بالسري أُِمر فلما النساء،
يجد لم ولكنه ملكهم، عاصمة املدائن ينزل حتى الفرس غزو يف امليض وهي انتهازها،
للمسلمني مدًدا الشام إىل جيشه بنصف فسار هللا، رسول لخليفة والطاعة السمع من ا بُدٍّ

العجب. من عجبًا املسلمني نجدة يف وإرساعه الشام إىل سريه وكان هناك،
مثريًا ذلك كل كان القصرية، بخالفته أحاطت التي والظروف بكر، أبي عرص وكان
والنفوس املطمئنَّة القلوب لذوي مزعًجا أطوارهم، عن األحالم ألويل ُمخِرًجا للغضب،
الرفق من ويؤثرون والدَّعة، اللني من يألفون كانوا عما السمحة، والطبائع الرضيَّة،

واإلسماح.
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قد العرب أن إىل مطمئنني ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من حوله ومن بكر أبو كان فقد
وأوشكوا العربية الجزيرة أهل من فرغوا قد أنهم وإىل كارهني، أو طائعني لإلسالم دانوا
ذلك يرون والروم، فارس ملك يف الجزيرة خارج املتفرقني العرب تحرير يف يأخذوا أن
أن يرون وكانوا األجنبي، حكم من للعرب واستنقاذًا أوًال، العربية الجزيرة لحدود تأمينًا
سار وحني ُمؤتة، إىل جيًشا أرسل حني الروم، ييل مما الجزيرة بحدود ملسو هيلع هللا ىلص النبي اهتمام

بإنفاذه. مرضه يف وأمر أسامة جيش ز جهَّ وحني تبوك، غزوة يف بنفسه
سلطان من الشام يف املنترشين العرب الستنقاذ مقدمة كله هذا يرون كان
بتحرير العناية يف قرص ملا فيهم بقي لو النبي أن يقدِّرون وكانوا قسطنطينية،

األكارسة. سلطان من العراق يف املنترشين العرب
كان التي الخطة ذ ينفِّ أن يف استُخِلف حني يفكر — هللا رحمه — بكر أبو وكان
أسلم أن بعد الجزيرة خارج العرب تحرير وهي عاش، لو ذها سينفِّ هللا رسول أن يعلم
وتبعهم النبي وفاة قبل ظهروا قد الكذابون فإذا ينظر، ولكنه الجزيرة، داخل العرب
ينظرون وجعلوا جاهليتهم إىل عادوا قد الجزيرة يف العرب سائر وإذا العرب، من كثري
ملك إىل تُجبَى إتاوة أنها عىل فقرائهم عىل لُرتَدَّ أغنيائهم من تُؤَخذ كانت التي الزكاة إىل

باملدينة. يقيم
تطيب أن دون النبي حياة يف الزكاة أداء من به هللا أمر ملا بالزكاة أذعنوا قد وكانوا
قد أنه رأوا فلما بالطاعة، له فدانوا يُغَلب؛ أن من أقوى النبي أن قدروا نفوسهم. عنها
اضطربت مثلهم، عربيٍّا يكون أن يعدو ال أصحابه من رجل إىل انتقل قد األمر وأن مات،
لقريش؛ تُؤدَّى رضيبة هي إنما الزكاة هذه ورأت ثانيًا، عرفت ما أنكرت ثم أوًال، نفوسهم
— قريش وهي — العربية القبائل من قبيلة إىل يؤدوا أن وكرهوا باإلثم، العزة فأخذتها
يأتيه كان الذي النبي إىل يؤدونه كانوا ما بكر، أبو هو القبيلة هذه من بعينه رجل وإىل
يستثنون ال كله، اإلسالم عىل بكر أبا ورئيسها قريًشا يصالحوا أن فأرادوا السماء، خرب
طاعته، نقضوا بكر أبو ذلك عليهم أبى فلما جاهليتهم، يف يألفوها لم التي الزكاة إال منه

قائلهم: قال حتى العرب وكثرة لقلتهم معه وبمن به واستخفوا

ب��ك��ِر؟! ألب��ي م��ا ال��ل��ه ل��ع��ب��اد ف��ي��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ان إذ ال��ل��ه رس��وَل أط��ع��ن��ا
ال��ظَّ��ه��ِر ق��اص��م��ُة ال��ل��ه َل��ع��م��ر وت��ل��ك ب��ع��ده؟! م��ات إذا ب��ك��ًرا أيُ��ورث��ه��ا
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يدينوا أن وأبْوا أمَرها، ُقريٌش ملَّكته رجل أنه عىل بكر أبي إىل العرب نظر فقد
يف املناذرة وملوك الشام، يف الغسانيني ملوك من أِلفوا من عرفوا قد ذلك بعد وهم للملوك،
الرضائب؛ عليهم يفرضوا أن عن فضًال عليهم، يتسلَّطون امللوك أولئك يكن ولم العراق،
عليهم نفسه يجعل أن يريد قريش من كغريه تاجًرا عرفوه الذي القريش هذا بال فما
عىل املناذرة ملوك وال غسان، ملوك يجرؤ لم التي الرضائب عليهم يفرض وأن ملًكا،

فرضها!
الفصيل؛ أبا ويدعونه به، يهزءون كانوا أن بكر بأبي العرب استخفاف من بلغ وقد
إسالمه عىل بقي وممن عقالئهم من العافية يؤثرون الذين وكان الفصيل، هو البكر ألن
تدعوه أن عىل يحملكم ما أمره من لتعرفن لهم: ويقولون ذاك، استخفافهم عليهم يردُّون

األكرب. الفحل أبا
والرواة هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول أصحاب من حوله ومن بكر أبا كله هذا يثري أن يف غرابة فال
طريقه يف فمر ُعمان، يف أداءها النبي كلَّفه مهمة من عاد العاص بن عمرو أن يتحدثون
وأكرمه، ُقرَّة فأنزله — ُهبرية بن ُقرة له: يُقال — عامر بني سادات من بسيد املدينة إىل
باإلتاوة! لكم تدين ال العرب إن هذا، يا له: وقال ُقرة، به خال يرتحل أن عمرو َهمَّ فلما

عمرو. وأوعده تغاضبا حتى بينهما الحديث اتصل ثم
من نفر إىل بذلك فتحدَّث العرب، من بهم مرَّ من ُكْفَر رأى وقد املدينة عمرو وبلغ
فأقبل ذلك؛ يف يتحدثون وجعلوا عمرو، لحديث النفر هؤالء وِريَع هللا، رسول أصحاب
أعلم إني عمر: قال سكتوا، النفر أولئك رآه فلما عمرو، عىل مسلًِّما الخطاب بن عمر
قال الخطاب؟! يابن بالغيب تحدثنا أن أتريد هللا: عبيد بن طلحة فأجابه تتناجون. فيما
العرب كفر من عمرو به أنبأ ما سمعتم أنكم ظننت إنما هللا، إال الغيب يعلم ال عمر:
ألخافكم وهللا فإني عمر: قال صدقت! قالوا: فيه. تتناجون وجعلتم فراعكم وانتقاضهم،

عليكم. العرب أخاف مما أكثر العرب عىل
املرتدين قتال يف بكر أبا يجادل لم عمر أن من آنًفا قلته ملا تأكيد الحديث هذا ويف
إسالمهم، بعد كفاًرا العرب رجع حد أي إىل يصور ولكنه الرواة، من كثري زعم كما
فردَّ بكر أبو عاجلهم أن لوال جاهليتهم، يف يحيونها كانوا التي الحياة باستئناف وهموا

. بالغيِّ وا همُّ أن بعد الرشد إىل ردَّهم أو ُرشَدهم، إليهم
لرجل وُمخِرًجا املسلمني، من للصالحني ُمحِفًظا كله هذا يكون أن يف إذن غرابة فال
العنف. عىل الرفق وإيثار القلب، ورقة الجانب، ِلني من أَِلَفه الذي َطْوِره عن بكر كأبي
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هذه — خاصة بكر وبأبي — عامة باملسلمني املرتدين العرب استهانة ر يصوِّ ومما
أِلَف ما بعد والعنف، دَّة الشِّ إىل بكر أبو صار كيف نفسه الوقت يف ر تُصوِّ التي القصة

واللني. الرقة من كلها حياته يف
له: فقال ياليل، عبد بن إياس ى ويُسمَّ بالُفجاءة، يعرف سليم بني من رجل جاءه
احتاج ما بكر أبو فأعطاه بالسالح. وأِعنِّي فاحملني املرتدين؛ أقاتل أن وأريد مسلم، إني
قد كان عما بنيَّ حتى املدينة من يخرج الرجل هذا يكد فلم والسالِح، الظَّهر من إليه
ُمسِلمهم الناس: يتعرَّض وجعل أمثاله من نفًرا إليه فجمع والخداع، الغش من أضمر

األرض. يف الفساد وينرش أموالهم ويأخذ فيقتلهم وكافرهم،
حتى الُفجاءة طلب يف يجدَّ أن يأمره عماله بعض إىل فأرسل ذلك، بكر أبو وعرف
أبو فأمر بالُفجاءة، خطوب بعد جاءه حتى ذلك يف عامله وجدَّ أسريًا، به يأتيه أو يقتله
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليه يخرج كان الذي املكان وهو املدينة، بمصىلَّ عظيمة نار له تُوَقد أن بكر
أمر عن بالنار فحرَّق فيها، يُلَقى وأن الجنائز، عىل وللصالة العيدين، لصالة واملسلمون
جهة من الردَّة والنتشار جهة، من الُفجاءة لخداع والحفيظة الغضب ولوال بكر، أبي
أمر قد آخر، مذهبًا ورسوله هللا حارب الذي املجرم هذا ِعقاب يف بكر أبو لذهب أخرى؛
يَُحاِربُوَن الَِّذيَن َجَزاءُ ﴿إِنََّما املائدة: سورة يف — وجل عز — هللا يقول حيث القرآن يف به
َوأَْرُجلُُهم أَيِْديِهْم تَُقطََّع أَْو يَُصلَّبُوا أَْو يَُقتَّلُوا أَن َفَساًدا اْألَْرِض ِيف َويَْسَعْوَن َوَرُسوَلُه هللاَ
َعِظيٌم﴾. َعذَاٌب اْآلِخَرِة ِيف َوَلُهْم ۖ نْيَا الدُّ ِيف ِخْزٌي َلُهْم ذَِلَك ۚ اْألَْرِض ِمَن يُنَفْوا أَْو ِخَالٍف ْن مِّ
الُفجاءة، تحريق عىل نَِدم قد — هللا رحمه — بكر أبا إن الرواة من الثقات ويقول
فيه. تُويفِّ الذي مرضه يف هللا رسول أصحاب من عاده من بعض إىل هذا بندمه وتحدث
عىل حرضوا الذين األرسى من به يُؤتَى كان فيمن سريتُه ندمه عىل دليل وأوضح
من بأسري أُِتَي ُكلَّما كان فقد املسلمني، لحرب قبائلهم وقادوا التحريض، يف وألحوا الرِّدَّة

وأطلقه. التوبة منه قبل ثم عنَّفه، هؤالء
أحسن الفتوح يف وفاته بعد أبلوا قوًما وأعفى الدماء، من كثريًا عصم السرية وبهذه

البالء.
فَمرَّ الُعمرة أراد ثم حينًا، الشام يف وأقام هزيمته بعد اإلسالم إىل ُطليحة عاد وقد
طليحة هذا بكر: ألبي فقالوا املسلمني، من عرفه من وعرفه مكة، إىل طريقه يف باملدينة
إىل هللا هداه فقد دعوه به؟! أصنع وما بكر: أبو قال مكة. إىل طريقه يف املدينة من قريبًا

اإلسالم.
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املواقع كل يف لُطليحة، كان ما البالء حسن من له كان املرتدين من أحًدا أعرف وما
هللا. رحمه عمر أيام والُفْرس املسلمني بني كانت التي الكربى

يف الرفق من املعقول املزاج هذا بفضل بكر ألبي أُِتيَح فقد يشء من يكن ومهما
اإلسالم إىل العرب ويُِعيد ة، الرِّدَّ عىل يقيض أن العنف، موطن يف والعنف الرفق، موضع
بعد له وأُِتيح خالفته، من األول العام يف ذلك كل منه. خرجوا أن بعد كارهني أو طائعني
الشام يف العرب تحرير من العرب، تكفر لم لو به، يبدأ أن يريد كان فيما يأخذ أن ذلك

والعراق.

٨

أهم كان وإنما به، البدء يريد كان أنه أرى وما العراق، فتح إىل دفًعا الظروف دفعت وقد
من فيه املنترشين العرب ليحرِّر الشام؛ فتح من ملسو هيلع هللا ىلص النبي له د مهَّ ما يُتِمَّ أن إليه يشء
أرادت الظروف ولكن العراق، أمر يف يفكِّر أن الشام أمر له يُرسِّ إن ولعله الروم. سلطان
بالشام، يَهم ولم رأيت، كما الرِّدَّة بحرب األول العام يف بكر أبو ُشِغل فقد ذلك، غري

الشام. من ُمِغري عليها يُِغري ال حتى الجزيرة حدود يحمي بأن اكتفى وإنما
بن بكر من رجل وإذا البحرين، يف ربيعة من املرتدين عىل بكر أبي جيش وانترص
اإلسالم عىل أقاموا الذين قومه من تابعه من عىل نفسه ر يُؤمِّ شيبان، بني من ثم وائل،
الفاريس، الخليج ساحل عىل العرب من املرتدِّين معه بمن يتتبع هو وإذا يكفروا، ولم
قد العرب من قبائل وفيه العراق، عىل يرشف حتى ذلك من حاول فيما الظفر له ويُتاح
وإخضاعه العراق، يف اإلمعان له يُتاح أن الرجل هذا فيتمنَّى اإلسالم، قبل فيه انترشت
املحاولة هذه له يُِبيح الخليفة من أمر إىل حاجة يف ولكنه املسلمني، لسلطان بعضه أو كله
فيذهب الخطر، من أللوان املسلمون فيها يتعرَّض قد والتي مغامرة، من تخلو ال التي
ثه ويُحدِّ بكر، أبا ويلقى املدينة إىل — الشيباني حارثة بن امُلثنى وهو — الرجل هذا
له، هناك الفرس كيد من لقي وبما العرب، من للمرتدين حربه من كان وبما فعل بما
يف له يأذن وأن قومه، عىل ره يؤمِّ أن بكر أبي إىل ويطلب عليه، وتأليبهم به، ومكرهم

له. اجتمعوا إن الفرس ومحاربة العراق، دخول
وأنبأه أمره، عليه ن وهوَّ العراق فتح بكر ألبي َزيَّن قد املثنى أن يف شك من وليس
أن اليسري من وأن العراق، يف منترشون غريهم ومن بكر بني قومه من العرب بأن
ثم أصحابه واستشار بكر أبو فكَّر وقد ملعونتهم. احتاج إن يُِعينوه وأن له يستجيبوا
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الفرس بأس أن عرف حتى فيه يُمعن لم ولكنه العراق، اقتحم حتى فأقبل للُمثنى، أذن
أهل من معه ومن العربي الرجل هذا بني يخلُّوا ولن العراق يف يفرطوا لن وأنهم شديد،
حتى ذلك بعد ينترشون ثم فيه، ويُِقيمون عليه ويُِغريون ملكهم، من جزء وبني البادية
من طويل زمن منذ فيها أمرهم واستقر عليها، سلطانهم طال أرًضا منهم يستخلصوا

ملقاومته. وتهيأوا له جمعوا ذلك أجل
فاختار ه، ويُمدَّ ينرصه وأن أراد، عما املثنى يَُردَّ أالَّ وأزمع هذا، كل الخليفة وعرف
هو يكون وأن العراق يأتي أن وأمره اليمامة، أمر من فرغ قد وكان الوليد بن خالد

تبًعا. له املثنى يكون وأن األمري
جيشه لقي أن بعد بكر، أبي أمر عن بالرجوع جنده من لكثري أذن قد خالد وكان
األلفني، يبلغ يكاد ال يسري عدد إال معه يبَق فلم اليمامة، يف والجهد البأس من لقي ما
ثبت من العرب من يستنفر أن خالًدا وأمر عمرو، بن بالقعقاع فأمده بكر أبا استمد وقد
االنضمام عىل الناس يُكِره وأال الردة، أهل من منهزًما جيشه يف يُِقلَّ وأال إسالمه، عىل
يقيض أن وأمره الَجندل، ُدومة إىل َغنم بن ِعيَاض نفسه الوقت يف بكر أبو وأرسل إليه.
األمري فهو خالد قبل بلغها فإن الحرية؛ إىل قاصًدا العراق إىل يهبط ثم فيها الردة عىل
وقائد له تبع وعياض لخالد فاإلمرة قبله خالد بلغها وإن قواده، من وقائد له تبع وخالد

قواده. من
فلم املسلمني، سهام من نافذًا وسهًما اإلسالم سيوف من سيًفا كان خالًدا ولكن
تابعوهم الذين والعرب بالُفْرس وظفر فيها، وأبلغ الحرب يف َجدَّ حتى العراق يبلغ يكد
العراق فتح له واستقام الصلح، إىل أهلها فاضطر الحرية، إىل وانتهى موطن، غري يف
عىل ُمِقيم وعياض أشهر. عدة يف العراق من وإخراجهم وإذاللهم الفرس وقهر العربي
العراق أمر من له وتمَّ الفتح، له فأُِتيَح خالد، أعانه حتى شيئًا منها يبلغ ال الجندل دومة
ما الفوز من له وأُِتيح الخطوب، من تلك حربه يف ولقي هو، أراد وما الخليفة أراد ما

مىض. فيما إليه أرشت
خالًدا أرسل ولكنه ة، الرِّدَّ عىل القضاء بعد العربي العراق فتح بكر ألبي تم وكذلك
الخضوع من عليه خالد تركه ما عىل العراق يثبت فلم هناك، للمسلمني مدًدا الشام إىل
انتفض وقد العراق إىل عادوا ثم واستعدوا، ومكروا الُفْرس كاد وإنما املسلمني، لسلطان
الشام إىل الجيش نصف ومعه فارقه قد خالد فإذا حارثة بن املثنى ونظر أهله. أكثر
والعرب الفرس يقاوم أن املسلمني من معه بمن يستطيع ال هو وإذا الخليفة، أمر عن
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تُويفِّ الذي مرضه مريًضا بكر أبا صادف بلغها حني ولكنه املدينة، إىل فعاد مجتمعني،
أمر يهمل وأال يُِمدَّه، أن عمر وأوىص منه، وسمع ذلك عىل بكر أبو استقبله وقد فيه،

العراق.
خالد فيها أبىل والتي ميًرسا، أولها كان التي الحرب هذه يف املسلمون تورط وكذلك
البالد هذه عن يقلع وأال نفسها، الفرس بالد إىل يحملها أن جديًرا وكان البالء، أحسن

األكارسة. ملك يزيل حتى
يفرغ أن قبل الشام بأمر ُعِني قد — هللا رحمه — بكر أبا أن إال مصدر لذلك وليس
حرب يف وتورًطا جهة، من له د ويمهِّ يريده ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ملا إنفاذًا العراق؛ أمر من

أخرى. جهة من منه تعجل غري عىل الروم
من الشام يف لجيوشه هللا أتاح ما يشهد أن قبل ِجواِره إىل بكر أبا هللا قبض ثم
الشام فتح ويُتِمَّ العراق يسِرتدَّ أن — هللا رحمه — الخطاب بن عمر عىل وكان النرص،

سنرى. كما

٩

يحمي أن أراد أنه العراق، فتح من الفراغ قبل ام الشَّ حرب يف بكر أبا ورَّط الذي وكان
يُِقيم أن وأمره العاص بن سعيد بن خالد فأرسل الشام، ييل مما العربية الجزيرة حدود
التي الغاية بلغ حتى جيشه ومعه خالد فذهب املسلمني، من وراءه ملن ردءًا تيماء عىل
الروم، جنود ومعهم العرب، من قبائل بإزائه الشام حدود عىل له واجتمعت إليها، ه ُوجِّ
عدوهم، لهم وانهزم عليهم فاقتحموا بإزائهم، العدو هذا رأوا حني وأصحابه خالد فحمَي
يف الوليد ابن سميه به يظفر كان ما بمثل الشام يف يظفر أن يف خالًدا انهزامه فأطمع
ما بَُعَد إذا حتى أرضهم، يف يمعن والروم العرب وتركه العدو أرض يف فأوغل العراق،
إىل هو واضطر سعيًدا، ابنه وقتلوا فحرصوه عليه كرُّوا العربية، الجزيرة بني وما بينه
من ودنا الجزيرة حدود جاوز حتى ِفراره يف وأمعن أصحابه، من استطاع فيمن يفر أن

املدينة.
عمر وكان املدينة، يأتي وأال مكانه يقيم أن يأمره إليه فكتب ذلك بكر أبو وعرف
وقالوا الشام، حدود إىل خالد إرسال عن بكر أبا نََهْوا قد النبي أصحاب من وغريهما وعيلٌّ
لهم، يسمع لم بكر أبا ولكن اإلحجام. رسيع اإلقدام رسيع مغرور، فخور رجل إنه له:
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املقدام األموي بهذا منه أعرف كانوا وأنهم له، نصحوا قد أنهم عرف خالد انهزم فلما
املحجام.

جنوًدا فجنَّد الهزيمة، تلك أثر يمحو أن إىل بكر أبو اضطر فقد يشء من يكن ومهما
عليه. عامًال يكون ثم يفتحه الشام من جزءًا أمري لكل ص وخصَّ األمراء، عليها َر وأمَّ

الفتح، بعد وحكمها فلسطني فتح إليه وجعل العاص بن عمرو هم: األمراء وهؤالء
يبدأ كلهم حمص. وكلَّفه الجراح بن عبيدة وأبو دمشق، وكلَّفه سفيان أبي بن ويزيد

عليه. غلب ما عىل واليًا يقيم ثم بالفتح
داور خالد فر فلما سعيد، بن خالد إىل مدًدا أرسل قد جهل أبي بن عكرمة وكان
الجزيرة بني الحدود عىل وأقام والعرب، الروم جموع عن به بَُعَد حتى بالجيش عكرمة

والشام.
قائدهم فرار من كان وما هزيمة، من املسلمني أصاب ما أن ظنوا قد الروم وكان
األمراء رأوا فلما املسلمني، حرب كفاهم قد الحدود، إىل جيشه وارتداد سعيد، بن خالد
أبي بن يزيد ويقيم بالجابية،16 عبيدة أبو فيقيم الحدود، ويتجاوزون بجيوشهم يُقِبلون
عىل حسنة بن رشحبيل ويقيم بالعربة،18 العاص بن عمرو ويقيم بالبلقاء،17 سفيان

… طربية19 من قريب مرتفع
كل بإزاء وأرسلوا لقتالهم، فتهيئوا حربهم يف املسلمني جد عرفوا هذا الروم رأى ملا
واحد كل أن فوجدوا املسلمني أمراء ونظر قوة، وأعظم عدًدا جيشه من أكثر جيًشا أمري
عليهم وأشار وتشاوروا، فتكاتبوا بإزائه، وقف الذي للجيش يثبت أن من أعجز منهم
قلة، من يُغَلبوا لم اجتمعوا إن ألنهم واحد؛ صعيد يف يجتمعوا بأن العاص بن عمرو
من أكثر فكانت الروم جيش أما ألًفا، ثالثني تجاوز تكاد ال كلها الجيوش هذه وكانت

ألف. ومائتي أربعني بلغت أنها الرواة يزعم كثريًا، ذلك
صنعوا واحد، صعيد يف اجتمعت قد املسلمني جيوش أن الروم جيوش رأت وملا

املسلمني. بإزاء ووقفوا فتجمعوا صنعيهم،

دمشق. أعمال من قرية الجابية: 16
دمشق. أعمال من كورة البلقاء: 17

بفلسطني. موضع العربة: 18
طربية. بحرية عىل مدينة طربية: 19
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تخلو ال الروم وجيوش املسلمني لجيوش األعداد فهذه متحفًظا، كله هذا أروي وأنا
لألمراء األوىل املواقف تحديد إىل نطمنئ أن يمكن حد أي إىل أدري ولست مبالغة، من
عىل اجتمعت املسلمني جيوش أن إليه نطمنئ أن نستطيع الذي اليشء وإنما وجيوشهم،
إىل املسلمون عرب ثم اآلخر، الشاطئ عىل الروم جيوش واجتمعت الريموك، شاطئي أحد
ثالثة يسري تناوش عىل وأقاموا بعًضا، القوم بعض هاب وقد بإزائهم، فوقفوا الروم
إنشاب عىل يجرؤ ال بل صاحبه، عىل الجيشني أحد يقدر ال — الرواة يقول فيما — أشهر
بنصف يذهب أن الوليد بن خالد أمر ثم به فضاق ذلك بكر أبو وعرف العام، القتال

الريموك. عند املسلمني لجيوش منجًدا العراق جيش
الوليد، بن بخالد الشيطان وساوس الروم ألُنِسنَيَّ وهللا قال: بكر أبا أن الرواة ويزعم
أن إىل مطمئنٍّا وكان اإلقدام، يف الغلو بل اإلقدام، خالد من يعرف كان بكر أبا أن ق واملحقَّ
ونصحوا النيَّة أخلصوا إذا قلة، من يُغَلبوا لن معه بمن خالد إليهم ينضم حني املسلمني
قاتلوا إن للمسلمني بنرصهللا واثًقا بكر أبو وكان صادقني، عدوهم وجاهدوا ورسوله هلل

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي مع يقاتلون كانوا كما عدوهم
يَُكن َفِإن ۚ َضْعًفا ِفيُكْم أَنَّ وََعِلَم َعنُكْم هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن وللمؤمنني: لنبيه يقول وهللا
َمَع َوهللاُ ۗ ِهللا ِبِإذِْن أَْلَفنْيِ يَْغِلبُوا أَْلٌف نُكْم مِّ يَُكن َوإِن ۚ ِمائَتنَْيِ يَْغِلبُوا َصاِبَرٌة ائٌَة مِّ نُكم مِّ

اِبِريَن﴾. الصَّ
عىل نفوسهم وصربوا النية صدقوا إذا عدوهم كثرة من بأس املسلمني عىل فليس
الَِّذيَن ﴿َقاَل وجالوت: طالوت حرب من كان فيما البقرة سورة يف هللا قال وقد الحرب،
اِبِريَن﴾. الصَّ َمَع َوهللاُ ۗ ِهللا ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ن مِّ َكم ِهللا َالُقو مُّ أَنَُّهم يَُظنُّوَن
الكثرية، الفئة هم الروم يكون وأن القليلة، الفئة هم يكونوا أن املسلمني عىل فال
وإخالص والحفاظ الصرب مدارهما إنما والهزيمة، النرص مدار ليستا والقلة فالكثرة
خطرية مغامرة بعد املسلمني، جيوش إىل فانضموا معه ومن خالد وصل وقد النية،
فيها، ماء ال مهلكة صحراء — الرواة يزعم فيما — بهم عرب حني بجيشه خالد غامرها
رص21 ثم نهل،20 بعد َعَلًال سقيها ثم اإلبل بتظميء الصحراء هذه عىل استعان وحني

الرشب. أول والنهل: الثانية. الرشبة العلل: 20
شد. رص: 21
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إذا فكان استطاع، ما املاء من استكثر وقد الصحراء يف واندفع مشافرها، وشد آذانها
وطعم منه، فسقاها بطونها من املاء واستخرج اإلبل، هذه نحر واملطايا الخيل ظمئت
عىل أشار قد فهو عليهم، بركة املسلمني جيوش خالد بلوغ وكان لحومها. من الناس
املسلمني جماعة عىل أمريًا منهم واحد كل يكون وأن القيادة، دوا يُوحِّ أن الجيوش أمراء
— الرواة يقول كذلك — القيادة توحيد بعد يوم أول له يجعلوا أن إليهم وطلب يوًما،
هو بكر أبا وأن كلها، املسلمني جيوش عىل أمريًا الشام إىل أرسله بكر أبا أن أنا وأرجح
فلما به، وُِعد الذي عمله األمراء من أمري يُحَرم أال عىل الجيوش، هذه قيادة د وحَّ الذي
إنما العدو، يماكث لم العام قائدها فأصبح املسلمني، جيوش له وُجِمَعْت الشام خالد بلغ
قبل، من العرب يعرفها لم تعبئة املسلمني جيوش عبأ ثم أصحابه، وجم َجمَّ حتى انتظر
النرص له فأُِتيَح العدو جيش بها قذف ثم — ضخمة كتًال أي — كراديس الجيش فجعل

خطوب. بعد
األمر. حقيقة يف الشام فتح الذي هو خالد وكان

وتويف، مرض فقد الفتح؛ بهذا يفرح أن له يُتَح لم — هللا رحمه — بكر أبا ولكن
واستخالفه، بكر أبي بوفاة ينبئها املسلمني جيوش إىل رسوله وأرسل عمر واستخلف

عبيدة. ألبي اإلمارة هذه ويجعل الجيوش إمارة عن خالًدا ويعزل
بمهمته، عبيدة أبا وأنبأ املوقعة ليلة العسكر بلغ عمر رسول إن الرواة: ويقول
خالًدا ينبئ وال الجيش، أعضاد يف يُفل ال حتى هو وكتمه الخرب، عبيده أبو فاستكتمه
لهم وفتح املسلمني عىل نرصه هللا أنزل أن بعد إال العزل بهذا خالد يعلم ولم بعزله،

دمشق. طريق

١٠

يوفق ولم عددها، يف الرواة يختلف وأشهًرا، سنتني إال بكر أبي خالفة تتصل لم وكذلك
— تويف فقد بكر؛ أبو إليه ق ُوفِّ ما إىل األمد كهذا قصري أمد يف املسلمني خلفاء من خليفة
أن وبعد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أيام كعهدها اإلسالم إىل العربية الجزيرة رد أن بعد — هللا رحمه
املسلمون، معه وامتُِحن املكروه، عند نفسه وضبط وثباته نيته وصدق صربه يف امتُِحن
املسلمني بهؤالء رمى أن بعد وتُويفِّ وأعظمه. البالء أحسن الردة قمع يف جيوشه وأبلت
ملات شهرين أو شهًرا الحياة يف له هللا مدَّ قد ولو ، العربيَّ الِعراَق منه فاقتطع الفرس، ُمْلَك

56



بكر أبو

للمسلمني الشام منافذ وفتحت قيرص، جيوش فلَّت قد الشام يف جيوشه أن إىل مطمئنٍّا
للمسلمني. ويستخلصونها الروم من فيستربئونها كلها، الشام أرض إىل منها ينساحون
ألبي يُتَح لم والخطوب، األثقال من سيعقبه ما واحتمال الفتح بهذا االبتهاج ولكن

الخطاب. بن عمر وهو بعده املسلمني خالفة ويل ملن أُِتيَح وإنما بكر،
كلها خالفته كانت فقد الحرب، سياسة إال اآلن إىل بكر أبي سياسة من نَِصْف ولم
بكر ألبي يكن ولم ذلك، بعد والشام، العراق ويف أوًال، العربية الجزيرة يف حرب خالفة
عادوا أن بعد العرب ويف املدينة يف سريته نسمي أن صح إن الداخلية، سياسته يف تجديد

داخلية. سياسة اإلسالم: إىل
استخلف، أن بعد خطبها خطبة أول يف قالها جملة يف سياسته بكر أبو اخترص وقد
الحرب، تدبري يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية نفسه ألزم فقد مبتدع. ولست متبع أنا إنما قوله: وهي

اإلسالم. إىل رجعت أن بعد الجزيرة سائر ويف املدينة يف األحكام إجراء ويف
إن ويقال الناس، بني القضاء عىل بعمر مستعينًا بنفسه املدينة أمور يبارش فكان
وإنما النبي، سرية وحده يَِرس لم بكر أبا ألن أحد؛ إليه يختصم ال الشهر يقيض كان عمر

شيئًا. أمرهم من هللا يَُغريِّ فلم شيئًا، وا يُغريِّ لم النبي سرية كلهم املدينة أهل سار
فلما َعر، الشَّ من اتخذه بيت يف أعالها من املدينة خارج نح بالسُّ يُِقيُم بكر أبو وكان
النَّاس أمور يف فينظر يوم، كل املدينة إىل يهبط أشهر، ستة البيت هذا يف ظلَّ استُخِلف

أهله. إىل عاد أمىس فإذا الصالة، لهم ويُِقيم
كان الذي للحيِّ يحلب النبي وفاة قبل كان بكر أبا أن بإسناده: سعد ابن ويروي
ال اآلن تقول: جارية سمع استخلف فلما وغنمهم، إبلهم األنصار من نح بالسُّ فيه يقيم
فيه دخلت ما يغريني أال ألرجو وإني لكم، ألحلبن وهللا ال فقال: منائحنا،22 لنا تحلب

قبل. من أفعله كنت يشء عن
يف إياها أقطعه النبي كان التي داره إىل ونزل نح السُّ ترك حتى تلك حاله عىل وظل
يفعل كان كما تجارته يبارش أن استخالفه بعد هم وقد ُقِبض، حتى فيها فأقام املدينة،
ففرض تجارته، عن شغلته العرب حرب من كان وما املسلمني، أمور ولكن النبي، أيام

أهله. ويقوت يقوته ما املسلمون له

خاصة. للبن املعارة وهي منيحة، جمع املنائح: 22
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فزادوه زيدوني، فقال: العام، يف درهم ألَفْي له فرضوا إنهم الرواة: بعض يقول
زيدوني، قال: فلما وخمسمائة، ألفني له فرضوا إنهم بعضهم: ويقول درهم، خمسمائة

آالف. ثالثة بلغوا
بهذا لهم فوهب مالهم، من استنفق ما املسلمني عىل ردَّ املوت أحس حني أنه عىل
يُسقى ولقحة23 يخدمه غالم عنده كان أنه عىل الرواة واتفق يملكها، كان أرًضا املال
عرف فلما املسلمني، مال بيت من كله هذا وكان دراهم. خمسة قيمتها وقطيفة لبنها،
عمر، عىل هذا ُردَّ فلما بعده، من الخليفة عىل كله هذا يَُردَّ أن أمر ذاك مرضه يف ميت أنه

بعده! من أتعب لقد بكر، أبا هللا رحم يبكي: وهو قال
أمرين إال الداخلية املسلمني سياسة يف عمر عن به امتاز شيئًا بكر ألبي نعرف وال
بعد يأتيه وكان الردة، حروب يف قواده انتصار بعد يأتيه كان الفيء أن أحدهما: اثنني،

العراق. يف خالد انتصار
سورة من الكريمة اآلية يف — وجل عز — هللا أمر الفيء هذا يف ينفذون القواد كان
َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى َولِِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ن مِّ َغِنْمتُم ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا األنفال:
اْلتََقى يَْوَم اْلُفْرَقاِن يَْوَم َعبِْدنَا َعَىلٰ أَنَزْلنَا َوَما ِباهللِ آَمنتُم ُكنتُْم إِن ِبيِل السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي

َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ َوهللاُ ۗ اْلَجْمَعاِن
الخمس، من البالء أصحاب نفلوا وربما الجند، عىل الغنيمة أخماس أربعة فيقسمون
ال املسلمني بني إليه يصل ما يقسم بكر أبو وكان بكر، أبي إىل منه بقي ما يرسلون ثم
واألحرار والنساء الرجال يعطي سواء، عىل جميًعا يعطيهم وإنما القسمة، يف بينهم يفرق

والرقيق.
ذلك عىل أجرهم إن قال: هللا رسول مع واملجاهدين اإلسالم إىل السابقني يف ُكلِّم وملا
للناس. األعطية فرض حني املذهب هذا خالف عمر أن وسنرى بالغ. الدنيا وإنما هللا، عند
إسالمه عىل ثبت بمن إال والشام العراق يف والروم الفرس يرم لم أنه الثاني: واألمر
عقوبة الفتح يف املشاركة من اإلسالم إىل ردتهم من العائدين يمنع وكان النبي، وفاة بعد
من الحكم هذا غريَّ قد عمر أن وسنرى أخرى، جهة من منهم وإشفاًقا جهة، من لهم

بكر. أبي أحكام

الحلوب. الناقة اللقحة: 23
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دعاه وقد يشء، يف منهم يمتاز ال املسلمني من رجًال ذلك عدا فيما بكر أبو وكان
هللا. رسول خليفة أنا وإنما هللا، خليفة لست فقال: هللا! خليفة يا الناس: بعض

شيئًا، املسلمني من أحد عليه ينكر لم مرضيٍّا، راضيًا، خالفته أيام أنفق وكذلك
عنه واملسلمون املسلمني عن راضيًا هللا ولقي شيئًا، املسلمني من أحد عىل هو ينكر ولم

راضون.
مشورة عن بكر أبي إىل إضافته عىل بالقرآن والعلماء املحدثون يتفق آخر وأمر
شيئًا يفعل أن من يتحرج رأيت كما كان ألنه تردد؛ بعد إال بكر أبو عليه يُقبل ولم عمر،

القرآن. جمع وهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يفعله لم
وكان املسلمني، من وألف مائتان مسيلمة حرب يف هللا رسول أصحاب من ُقِتل فقد
كثر فلما صدورهم، يف أكثره أو كله القرآن جمعوا الذين الُقراء من كثري عدد القتىل يف
مواطن يف منهم أكثر أو مثلهم يُقتَل أن عمر أشفق املوقعة هذه يف الُقراء من القتىل
حتى القرآن يجمع أن بكر أبي عىل فأشار بقتلهم، القرآن من كثري يذهب وأن البأس،
النبي أصحاب ومن خاصة القراء يُقتَل من بقتل للضياع نصوصه من نص يتعرض ال

عامة.
الرواة قال أقنعه. حتى به زال ما عمر ولكن آنًفا، قلت كما ذلك يف بكر أبو وتردد
جلًدا شابٍّا وكان هللا، رحمه ثابت بن زيد بكر أبو فدعا بالقرآن: والعلماء املحدِّثني من
وتردد فيجمعه، القرآن يتتبع أن فكلَّفه املدينة، يف هللا لرسول الوحي يكتب وكان عاقًال،

ذلك. يفعل لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن بكر؛ أبو تردد كما زيد
بهذه زيد فنهض واملسلمني، لإلسالم خري من ذلك يف بما أقنعاه الشيخني ولكن
ا نصٍّ رجل من يقبل ال الرجال، صدور من يجمعه القرآن؛ يتتبع وجعل الثقيلة، التبعة
الحجارة ألواح من ويجمعه النبي، أصحاب من آخر رجل عند وجده إذا إال نصوصه من
أبي عهد يف ذلك أتم حتى عليها، القرآن يكتبون كانوا التي النخل وعسب اإلبل وأكتاف
القرآن. فيه ُكِتب مصحف أول بذلك فاجتمع ذلك؛ يف اختالف عىل عمر، أيام يف أو بكر،
ذلك بعد صار ثم أيامه، يف جمعه تم قد كان إن بكر، أبي عند املصحف هذا وظل
فكان عمر؛ ُقِتل حتى بكر، أبي وفاة بعد جمعه تم قد كان إن عمر عند ظل أو عمر، إىل
وإرسالها املصاحف بنسخ — هللا رحمه — عثمان هم حتى املؤمنني، أم حفصة عند
الذين عليه اعتمد مما وكان إليه، فدفعته حفصة من املصحف هذا فطلب األمصار، إىل

املصاحف. نسخوا
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معروًضا يكن لم بكر أبي أمر عن ثابت بن زيد جمعه الذي املصحف أن هذا ومعنى
ولم حفصة، عند ثم وحده عمر عند أو الشيخني، عند محفوًظا كان وإنما الناس، عىل
غري يف رويناها التي القصة يف عثمان، أمر عن املصاحف نُِسخت حني إال الناس يف يُذَع

الحديث. هذا
يظن من الناس ومن املصاحف، هذه نسخ يف شاركوا الذين من ثابت بن زيد وكان
خطأ؛ وهذا القراءة، يف الناس اختالف منع إىل به أُِريَد بكر أبي أيام القرآن جمع أن
إىل به أُِريَد وإنما املسلمني، لعامة مرجًعا يكن لم وعمر بكر ألبي ُجِمع الذي فاملصحف
يحتفظون أو صدورهم، يف يحفظونها الذين بموت تذهب أن من القرآن نصوص حفظ
يختلفون ال قراءة عىل الناس جمع إىل به أُِريَد الذي املصحف فأما مكتوبة، عندهم بها

اإلمام. باملصحف َي ُسمِّ والذي األمصار، إىل عثمان أرسله الذي فهو فيها،

١١

بكر، أبو مرض للهجرة عرشة ثالث سنة اآلخرة جمادى شهر من األول األسبوع آخر ويف
أنه بكر أبو أحس حتى عليه تثقل جعلت حمى فأخذته بارد، يوم يف اغتسل قد وكان
إني فقال: رآني. لقد سعد: ابن تحدث فيما — فقال الطبيب؛ دعاء يف ُكلِّم وقد املوت،

وجل. عز هللا هو إنما رآه الذي الطبيب أن يريد أشاء. ملا فعال
إىل أمره وكل وإنما الناس، من طبيبًا يستشري أن يرد لم بكر أبا أن ذلك: ومعنى
أن من يُرَوى ما يصح وليس عافيته، أثناء هللا إىل كله أمره يكل كان كما مرضه، يف هللا
الطعام هذا من معه وأكل إليه، أهداه طعام يف اليهود بعض ه سمَّ مسموًما؛ مات بكر أبا
هللا؛ رسول خليفة يا يدك ارفع بكر: ألبي قال أساغه فلما َكلدة، بن الحارث العرب طبيب
عام. بعد واحد يوم يف وأنت أنا أموت وإني ِلَسنٍَة، ُه ُسمَّ وإن مسموم، الطعام هذا فإن
يدعو أن بعده، عمر أو نفسه، بكر أبو أهمل ملا صحت قد فلو الرواية، هذه تصح ال
املسلمني، من رجلني قتل قد تقدير أقل عىل ألنه ويعاقبه؛ الطعام هذا إليه أهدى من
القضية هذه ليدع عمر كان وما هللا، رسول خليفة هو الرجلني هذين أحد أن عن فضًال

أمًرا. فيها يُحِدث أن دون تميض
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قول يحترض رأته حني فتمثَّلت أباها، تُمرِّض املؤمنني أم عائشة وكانت الرواة: قال
القديم: الشاعر

��ْدُر ال��صَّ ب��ه��ا وض��اق ي��وًم��ا َح��ش��رج��ت إذا ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ث��راء يُ��غ��ِن��ي م��ا َل��ع��م��رك

﴿َوَجاءَْت وجل: عز هللا قول ولكن املؤمنني، أم يا كذلك ليس بكر: أبو لها فقال
تَِحيُد﴾. ِمنُْه ُكنَت َما ذَِلَك ۖ ِباْلَحقِّ اْلَمْوِت َسْكَرُة

مرياثه؛ يف ليجعله إياه أعطاها كان ماًال تَُردَّ أن عائشة إىل طلب هذا مرضه ويف
وأختاك. أخواك هما إنما قال: فيما لها وقال غريه، عىل ورثته أحد يُؤثِر أن من تحرًجا
وأختها ومحمًدا، الرحمن عبد أخويها تعرف كانت ألنها عائشة؛ عنه تفهم فلم الرواة: قال
بطن ذات هي إنما بكر: أبو لها فقال غريها، أختًا لها تعرف وال النطاقني، ذات أسماء

جارية. أنها روعي يف أُلِقَي فقد ُعميس، بنت أسماء
كلثوم أم هي جارية، بكر أبي وفاة بعد فولدت حامًال عميس بنت أسماء وكانت

بكر. أبي بنت
فلما فيهما، يصيل كان غسيلني ثوبني يف ن يُكفَّ أن عائشة أوىص املرض هذا ويف
فإنما امليت، من الجديد إىل أحوج الحي إن قال: الجديد، يف ن يُكفَّ أن عائشة عليه عرضت

والرتاب. للُمهلة24 الكفن
جديد. ثوب إليهما أضيف قد أن يزعم الرواة وبعض الثوبني، هذين يف ن ُكفِّ وقد

والعشاء، املغرب بني عائشة، عن يُرَوى فيما — هللا رحمه — بكر أبو تويف وقد
فيما — سنه وكانت للهجرة، عرشة ثالث سنة اآلخرة جمادى من بقني لثماٍن االثنني يوم
ليلته من وُدِفن ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سن استوىف قد سنة وستني ثالثًا — الرواة عليه أجمع
وصىل عليه، هللا صلوات هللا رسول قرب جنب إىل عائشة ببيت — الروايات أصح عىل —

املنرب. عند املسجد يف عمر عليه

امليت. وصديد القيح املهلة: 24
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١٢

ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بعد رجل أداها خدمة أجلَّ واملسلمني لإلسالم بكر أبو أدى املرض هذا ويف
الخطاب. بن عمر استخالفه وهي

أصحاب من جماعة فيه شاور أنه يزعمون االستخالف؛ هذا أمر يف يكثرون والرواة
نفيل، بن زيد بن وسعيد عفان، بن وعثمان عوف، بن الرحمن عبد مقدمتهم يف النبي

رأيه. رأى فكلهم
وبلغ اإلمالء يف أخذ فلما عثمان، عىل املسلمني إىل عهده أمىل إنه أيًضا: الرواة ويقول
فكتب املوت، غشية تكون أن عثمان فأشفق غشية، أخذته عليكم.» استخلفت «إني قوله:
ما عيلَّ اقرأ لعثمان: فقال غشيته، من بكر أبو وأفاق الخطاب»، بن «عمر نفسه عند من
لعثمان: وقال بكر، أبو كربَّ الخطاب» بن «عمر اسم وسمع عثمان عليه قرأ فلما كتبت.
اإلمالء يف مىض ثم الغشية. هذه يف نفيس تذهب أن خفت خريًا، اإلسالم عن هللا جزاك

شيوخه: عن سعد ابن رواه كما نصه وهذا عهده، أتمَّ حتى

الرحيم الرحمن هللا بسم
وعند منها، خارًجا بالدنيا عهده آخر يف قحافة أبي ابن بكر أبو َعِهد ما هذا
ويصدق الفاجر، ويوقن الكافر، يؤمن حني فيها، داخًال باآلخرة عهده أول
وأطيعوا، له فاسمعوا الخطاب، بن عمر بعدي عليكم استخلفت إني الكاذب؛
به ظنِّي فذلك عدل فإن خريًا، وإياكم ونفيس ودينه ورسوله هللا آُل لم وإني
أعلم وال أردت، والخري اإلثم، من اكتسب ما امرئ فلكل بدَّل وإن فيه، وعلمي
هللا. ورحمة عليكم والسالم ينقلبون، منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم الغيب،

املسجد، يف الناس جماعة عىل مختوًما العهد بهذا خرج عثمان إن الرواة: ويقول
وقال نعم. قالوا: الكتاب؟ هذا يف ملن أتبايعون يسألكم: هللا رسول خليفة إن لهم: فقال

عمر. إنه عرفناه، قد يُرَوى: فيما عيلٌّ وهو — بعضهم
أن يريد بكر أبا بأن عِلموا ملَّا املهاجرين من جماعة إن كذلك: الرواة ويقول
ما عىل وهو عمر علينا استخلفت إذا لربك تقول ماذا فقالوا: عليه، دخلوا عمر يستخلف
أقول: تخوفونني؟! أباهلل فقال: فأجلسوه، أجلسوني. بكر: أبو فقال غلظته؟ من تعرف

اضطجع. ثم أهلك. خري عليهم استخلفت قد
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بكر أبي استخالف يف الكالم كثر فقد الروايات، هذه كل من يشء إىل أطمنئ ولست
واحد، بيشء أقطع وإنما أيًضا، عمر استخالف يف الكالم يكثر أن يف غرابة وال نفسه،

فيه. تُويفِّ الذي مرضه يف عمر استخلف قد بكر أبا أن وهو
أمر ألن املسلمني؛ يلزم أن شأنه من يكن لم لعمر بكر أبي استخالف أن قدمت وقد
وإىل املسلمني جماعة إىل هو وإنما بكر، أبا الرجل هذا كان وإن رجل، إىل ليس الخالفة
استخالف كان وإنما العهد، ذلك يف واألنصار املهاجرون وهم خاصة، منهم الرأي أويل
يقبلوا أن رأيهم وأويل املسلمني حق من وكان للمسلمني، ونصًحا لعمر ترشيًحا بكر أبي
َقِبلوه فإنما الرتشيح هذا َقِبلوا قد املسلمون كان فإذا عنه، يُعِرضوا أو الرتشيح هذا
حسن وإىل ولإلسالم لألمة نصحه إىل ويطمئنون به، ويثقون بكر أبا يحبون كانوا ألنهم

اختياره.
إجماعهم عن يخالف لم القبول هذا عىل ُمجِمعني لعمر بكر أبي ترشيح َقِبلوا وقد
وجيوش تُويفِّ قد فهو للمسلمني، بكر أبو أداها خدمة أجلَّ عمر اختيار وكان أحٌد،
والعرب يسميهما، كان كما والروم، فارس األسدين بإزاء والعراق الشام يف املسلمني
الحق، يف شديد قوي رجل إىل حاجة أشد حاجة يف املسلمون فكان بالردة؛ عهد حديثو
ولإلسالم ورسوله هلل النصح مخلصيف اإلنصاف، حريصعىل غاياتها، إىل األمور يف ماٍض
العرب فيستصلح بكر؛ أبو تركها التي الثِّقال األعباء بهذه ينهض أن عىل قادر واملسلمني،
تقوم أن ينبغي ما عىل الناشئة الدولة ويقيم الفتح، من بكر أبو بدأ ما ويُتم ردتهم، بعد
هللا كتاب وينفذ وأهلها، املفتوحة البالد مصالح ويرعى املسلمني، يجمع نظام من عليه
العدل عىل ويقوم واللني، الشدَّة من يلتئم بحكم الجديدة الجماعة ويأخذ نبيه، وسنة

ظلم. أو جربية غري ويف ضعف، وال هوادة غري يف واإلنصاف واملساواة
سرتى. كما — هللا رحمه — عمر من الخطرية املهمة هذه احتمال عىل أقدر يكن ولم
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من حديًدا جلًدا فتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي مبعث من السادسة السنة يف الخطاب بن عمر وكان
الثراء. ذي غري القريش نشأة نشأ وقد عدي، بني من ثم قريش، فتيان

وغلظة الفظاظة من الحظ عظيم الغنى، من الحظ قليل نفيل بن الخطاب أبوه كان
عن خالف قد زيد وكان االمتحان، يف عليه فأرسف عمرو بن زيد أخيه ابن امتحن القلب،
فيما — لنفسه واتخذ إليها، يقرِّبون الذين عىل وأنكر األوثان عبادة فاجتنب قريش، دين
شيئًا، به يرشك ال وحده باهلل يؤمن فكان إبراهيم، دين يه يُسمِّ كان دينًا — الرواة يقول
وقسا الدين هذا يف الخطاب عمه فامتحنه وأطوارها، قريش عادات من كثريًا ينكر وكان
بمعونة مكة من الخطاب أخرجه حتى ذاك مذهبه عن ينحرف فلم زيد له وصرب عليه،

قريش.
وغلظة، فظاظة من أبيه يف كان بما شبابه وأول صباه يف امتُِحن قد عمر أن ويظهر
َضْخنان، له: يقال مكة من قريب بمكان مرَّ حني الخالفة ويل أن بعد بذلك هو تحدث وقد
غليظ فظٍّا علمت ما وكان له، إبًال الخطاب عىل أرعى املكان هذا يف رأيتني لقد فقال:

تمثل: ثم وجل، عز هللا إال أحد فوقي ليس اآلن وأنا القلب،

وال��ول��ُد ال��م��ال ويُ��وَدى اإلل��ه ي��ب��ق��ى ب��ش��اش��تُ��ه تَ��ب��ق��ى ت��رى م��م��ا ش��يء ال

إىل هللا يهِدِه لم لو وأنه وعنفه، ِشدَّته أبيه عن ورث عمر أن فيه شك ال الذي واليشء
نَبْأَة. كل عند للعنف يستجيب القلب غليظ فظٍّا أبوه عاش كما قومه يف لعاش اإلسالم
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الرقة يظهر كان من وعىل عليهم، وشدته باملسلمني عنفه من ذلك عىل أدل وليس
إليهم. امليل أو لهم

فهو وأقواه، التصوير أصدق ذلك ر تصوِّ إسالمه عن الرواة يتناقلها التي والرواية
عن فسأله زهرة، بني من رجل فلقيه سيفه، متقلًدا ثائًرا محفًظا يوم ذات خرج قد
وبني هاشم بني يف تأمن وكيف الرجل: قال محمًدا. أقتل أن أريد عمر: قال وجهته.
قال عليه؟ كنت الذي دينك وتركت صبوت قد لعلك عمر: قال محمًدا؟ قتلت إن زهرة
آبائهما. دين وتركا َصبََوا قد وأختَك ختنك إن عمر؟ يا العجب عىل أدلك فهل الرجل:

الدار بلغ فلما أقصاه، منه الغضب بلغ وقد أخته إىل ومىض وجهه، عمر غريَّ هنالك
بن َخبَّاب هو املسلمني، من رجل وزوجها عمر أخت عند وكان يقرءون، أهلها كأن سمع
ما فقال: وزوجها، أخته عىل عمر ودخل استخفى، عمر ِحسَّ َخبَّاب سمع فلما ، األرتِّ
لعلكما بل عمر: قال نتحدثه. كنا حديثًا عدا ما أخته: قالت سمعتها؟ التي الهينمة هذه
عمر يملك لم هنالك عمر؟ يا عليه أنت ما غري الحق كان فإن ختنه: قال صبَوتما؟ قد

شديًدا. بطًشا به يبطش ختنه إىل فاندفع نفسه،
وجهها، أدمت لطمة عمر فلطمها زوجها، وبني بينه تَُحول أن تريد أخته وأقبلت
ال أن فشهدت إسالمها، إليه أعلنت ثم عليه؟! أنت ما غري الحق كان أفإن أخته: فقالت
وطلب لها رقَّ فكأنه أخته، وجه عىل الدم عمر ورأى هللا. رسول محمًدا وأن هللا إال إله
نجس إنك له: قالت أنها الرواة فزعم فيها، يقرءون كانوا التي الصحيفة تريه أن إليها
عمر، لها واستجاب الصحيفة، تريه أن قبل يتطهر أن وأمرته املطهرون. إال يمسه وال

فاغتسل. ذهب إنه الرواة: بعض فيقول
اآليات فيها فقرأ الصحيفة، إليه أخته دفعت ثم فتوضأ. ذهب إنه بعضهم: ويقول
هللاُ أَنَا ﴿إِنَِّني السورة: هذه من — وجل عز — هللا قول إىل طه سورة من األوىل الكريمة

ِلِذْكِري﴾. َالَة الصَّ َوأَِقِم َفاْعبُْدِني أَنَا إِالَّ إَِلَه َال
مقالته، َخبَّاب وسمع محمد. عىل دلوني فقال: قلبه، أعماق بلغت اآليات هذه وكأن
لدعوة استجاب قد هللا يكون أن أرجو فإني عمر! يا أبرش يقول: وهو مخبئه من فخرج
عمرو أو الخطاب بن عمر إليك: الرجلني بأحب اإلسالم أعزَّ اللهم قال: حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي

هشام. بن
وكان ألصحابه، فيها يجلس النبي كان التي األرقم دار إىل عمر فذهب الرواة: قال
فيهم وكان مقدمه، راعهم مقبًال عمر رأوا فلما النبي، أصحاب من نفر الدار باب عىل

املطلب. عبد بن حمزة
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الخري به يريد هللا يكن فإن مقبًال، عمر هذا نعم؛ قال: أصحابه ارتياع رأى فلما
يسريًا. علينا قتله كان ذلك غري يكن وإن فذاك، واإلسالم

وقال: عنيًفا، جذبًا وجذبه عمر ثوب بمجامع فأخذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وخرج الرواة: قال
املغرية؟! بن بالوليد أنزل ما والنكال الخزي من بك هللا ينزل حتى عمر يا منتهيًا أنت أَما

الخطاب! بن بعمر الدين أعز اللهم الخطاب! بن عمر هذا اللهم
فأسلم. هللا. رسول أنك أشهد عمر: فقال

القدماء كان ملا مصورة أراها وإنما الثقة، كل بها واثق غري الرواية هذه أروي وأنا
إسالمه. قبل عمر أخالق من يعرفون خاصة النبي وأصحاب

يكون أن ولعله باملسلمني، العنف شديد كان عمر أن شك فيه ليس الذي واليشء
لإلسالم. واستجاب نفسه عليه فملكت القرآن من آيات سمع قد

أبيه غلظة من كان ما رأيت فقد املسلمني، عىل شدته يف وال عمر عنف يف غرابة وال
إىل أضفت فإذا قومه، دين عن خالف حني عمرو بن زيد إيذائه من كان وما الخطاب،
النبي سماه الذي هشام بن عمرو وهو للمسلمني، وفتنة للنبي بغًضا قريش أشد أن هذا
هشام بنت حنتمة هي عمر أم ألن خاله؛ ابن أو عمر خال كان قد جهل، أبا واملسلمون
املسلمني عىل عمر فشدة جهل، أبي عم ابنة فهي هاشم، بنت ويقال: جهل، أبي أخت

املسلمني. من باملستضعفني يفعل خاله يرى كان ومما أبيه، عن ورث مما تأتيه
الخطاب، بن بعمر اإلسالم يُعز أن هللا عىل تمنى قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكون أن ا جدٍّ وجائز
إىل األوىل غايته عن عمر عنف وتحول اإلسالم، إىل عمر فهدى تمنى ما لنبيه هللا حقق وقد
يف املسلمني أشد وأصبح باملرشكني، عنيًفا فأصبح املضادة؛ كل لها مضادة أخرى غاية
من كان بما ومباداتها قريش تحدي إىل وأرسعهم الدين، هذا إظهار عىل وأرصحهم دينه
يستطيع ال الذي العاجز يحتمله كما ال ذلك، يف األذى من إليه ه ُوجِّ ما واحتمال إسالمه،

صاعني. بالصاع لخصمه يكيل الذي القوي الرجل يتلقاه كما بل نفسه، عن دفًعا
فخرج بابه، عليه طرق حتى فمىض جهل؛ أبي بخاله بدأ أنه عمر أمر من والواقع
ال أن أمامه وشهد إسالمه، بإعالن فجأه عمر ولكن رآه، حني به ورحب جهل أبو إليه
ما بئس يقول: وهو وجهه يف الباب جهل أبو فأغلق هللا؛ رسول محمًدا وأن هللا إال إله

به! جئت
أسلم، قد أنه إليه فأرسَّ وإفشائها، األرسار إذاعة إىل قريش أرسع يلتمس ومىضعمر
وقف إال املسجد يف حلقاتهم من حلقة يرتك لم قريش، أندية يف فأذاع الرجل وأرسع
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قريش إليه فتواثبت املسجد؛ إىل ذلك بعد عمر وأقبل الخطاب، ابن بإسالم وأنبأها عليها
القوم، أجهده حتى وإقدام ورصامة جراءة يف نفسه عن يدافعها وهو وتؤذيه، ترضبه
وذكرهم القوم، عنه فردَّ وائل بن العاص أقبل أن لوال به يبطشون وكادوا فرصعوه
القوم فتفرق مكروه؛ عمر أصاب إن قريش أمر من يفسد وبما عدي، بني من بمكانه

الجهد. منه بلغ وقد كارهني عنه
وإخراج بمكة اإلسالم إظهار يف الفضل يرجع فإليه هذا، عند أمره يقف لم ثم
يظهروه أن عىل يجرءون وال باإلسالم يستَْخُفون كانوا فقد بدينهم، مخابئهم من املسلمني
وعن أوًال، عنه يكفوا أن إىل اضطرهم حتى قومه يجاهد عمر زال فما قريش، بمحرض
قريش من منازلهم اختالف عىل وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي واستطاع ذلك. بعد املسلمني سائر
مجالس ألنفسهم يتخذوا وأن بها، مستخفني غري صالتهم معلنني املسجد يف يصلوا أن

قريش. من املرشكني مجالس بإزاء املسجد يف
فتًحا، عمر إسالم كان الرواة: عنه تحدث فيما مسعود ابن يقول أن عجيبًا فليس
وصف أدق هي اختصارها عىل هذه مسعود ابن وكلمة رحمة. وإمارته نًرصا، وهجرته
للمسلمني أتاح ألنه ا؛ حقٍّ فتًحا إسالمه كان فقد ، تُويفِّ أن إىل أسلم منذ عمر حياة يخترص

آمنون. وهم قريش من املأل أمام يَُصلُّوا وأن دينهم، يعلنوا أن
واملسلمني، ورسوله هلل املدينة يف النبي أعوان أنصح كان فقد نًرصا؛ هجرته وكانت
للمسلمني أتاح فقد رحمة؛ إمارته وكانت واملنافقني، اليهود عىل النبي أصحاب وأغلظ
بلوغه عن مقرصة الغرب يف اآلن املتحرضة األمم زالت ما الحياة من لونًا خالفته أثناء
الحياة من اللون هذا يرون األيام هذه يف املسلمون زال وما سبيله، يف تجتهد ما شدة عىل
يُتاح وما لهم أُِتيح ما عىل حقيقة يصبح متى يدرون وال ُحلًما للناس عمر أتاحها التي
هذه من يملك عمر يكن ولم الحياة، تيسري عىل تعينهم التي الوسائل من يوم كل يف لهم

شيئًا. الوسائل

٢

يف أسلم أنه عىل الرواة ويتفق سنة. وعرشون ست وسنه أسلم عمر إن سعد: ابن يقول
سنني سبع إسالمه بعد بمكة إذن عمر أقام فقد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مبعث من السادسة السنة
األذى من بألوان ذلك يف ويُمتَحن املسلمني، من غريه دين وعن دينه عن قريًشا يجاهد

الجهاد. يف وإمعانًا الحق عىل ثباتًا إال تزده لم واملشقة
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كان وشدته عنفه أن هو حياته، أطوار من الطور هذا يف عمر أمر من املهم ولكن
يؤثِّر أن شأنه من شيئًا يرى حني قليلة أحيان يف يظهر واللني، الرقة من يشء يمازجهما
أحسَّ حني بختنه بطشه من الرواة به تحدث ما رأيت وقد الكريم، الحر الرجل قلب يف
نفسه الوقت يف ورأيت زوجها، عن تذوده أن أرادت حني بأخته بطشه ومن اإلسالم، منه

أخته. وجه عىل يسيل الدم رأى حني رقته
من الحبشة أرض إىل يهاجرون للذين يرق كان بأنه أيًضا يتحدثون والرواة
العنيف العنف من يأتلف الذي الخلق هذا عىل عمر ظل وقد الرقة، هذه ويظهر املسلمني
بينه وحال عنفه، من فلطف مزاجه ى صفَّ اإلسالم ولكن إسالمه، بعد البالغة والرقة
إىل يرسع فجعله قلبه رقة من وزاد إسالمه، قبل يفعل كان كما البطش إىل اإلرساع وبني

بامللهوف. والرب الضعيف رحمة
ويكف القصد، إىل يدعو فهو التأثري، هذا عمر خلق يف يؤثر أن خليًقا اإلسالم وكان
بعد وهو امللجئة، الرضورة عند إال أحد عىل املسلمني من أحًدا يسلط وال الرسف، عن
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمر صحب إذا فكيف القلوب، يف الرفق ويزيِّن والرب، الرحمة يف ب يرغِّ ذلك
العباد؟! حقوق من ا حقٍّ أو هللا حقوق من ا حقٍّ يمس ال ما كل يف لليرس إيثاره ورأى

يتأثر أن غريبًا فليس أيرسهما، اختار إال أمرين بني يُخريَّ ال كان النبي أن واملعروف
الكريم. القرآن من ويتلو يسمع كان بما تأثره إىل النبي، بسرية عمر

كان أنه نعرف ولكننا املواطن، من موطن يف جاهليته أثناء بكى أنه نعرف وما
هللا، ذُِكر إذا وجًال قلبه يمتلئ املؤمنني من كغريه كان أسلم، أن بعد البكاء إىل رسيًعا
َوِجَلْت هللاُ ذُِكَر إِذَا الَِّذيَن اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن األنفال: سورة من الكريمة اآلية يف نقرأ كما

يَتََوكَّلُوَن﴾. َربِِّهْم وََعَىلٰ إِيَمانًا َزاَدتُْهْم آيَاتُُه َعَليِْهْم تُِليَْت َوإِذَا ُقلُوبُُهْم
قرأها، كلما أو القرآن من والرتهيب التخويف آيات عليه ُقِرئت كلما يبكي وكان
املعروف وكان عليه، املادية الحياة وقسوة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عيش شدة يرى حني يبكي وكان
يشء عنده ُقِرئ أو باهلل ذُكِّر إذا الغضب عىل يثبت ال أنه خالفته أثناء سيما وال خلقه من

الغضب. هذا موضوع يكن ومهما شديًدا غضبه يكن مهما القرآن، من
كانت فقد إسالمه بعد فأما املواطن، بعض يف قلبه يرق جاهليته أثناء كان وقد
خالفته أثناء كان كله هذا أجل ومن األحيان، أكثر يف النشيج بل البكاء به تبلغ قلبه رقة
أثناء حكمه وصفوا والذين الرقة. تكون ما كأشد رقيًقا الهيبة، تكون ما كأعظم مهيبًا
شديًدا عمر كان فقد يبعدوا؛ لم ضعف، غري يف ولِينًا عنف، غري يف شدة كان بأنه خالفته

جميًعا. الناس رجاه حتى رقيًقا وكان جميًعا، الناس خافه حتى
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بغريه يعنِّف أن قبل وأقساه العنف أشد بنفسه يعنِّف كان أنه أمره من والغريب
للناس رقته كثرة عىل األيام من يوم يف رحمها أو لنفسه رق أنه يُعَرف وال الناس، من
دفع الذي هو والرقة العنف من يأتلف الذي الُخلُق وهذا واملحتاجني. للضعفاء ورحمته
يرى حني جريئًا كان فهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب من ملثله تُعَرف لم التي الرصاحة إىل عمر
الحديبية عام فعل كما نفسه، النبي عىل يعرتض أن يف يرتدد ال الحق، أنه ويعتقد الرأي
ديننا؟! يف الدنيَّة نُعطي ِلَم رصاحة: يف للنبي وقال قريش، مع النبي صلح أنكر حني

من غريه فيها يدخل يكن لم أشياء يف يدخل أن إىل الرصاحة هذه دفعته وربما
صاحب الرواة زعم فيما كان وقد الخمر، تُحرَّم أن يتمنى فهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب
يجهر زال وما تُحرَّم، أن فتمنى الخمر رضر عرف إسالمه بعد ولكنه الجاهلية، يف خمر
سكارى وهم الصالة يقربوا أن عن املسلمني هللا نهى إذا حتى يتمناه، كان الذي بهذا
أن يتمنى فظلَّ االقتناع، يبلغ لم رضاه ولكن شيئًا، عمر ريض يقولون ما يعلموا حتى
بيانًا الخمر أمر يبنيِّ أن هللا ويسأل األمنية، بهذه ويجهر قاطًعا، تحريًما الخمر تُحرَّم
اْلَخْمُر ََّما إِن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا املائدة: سورة من الكريم قوله هللا أنزل فلما شافيًا،
إِنََّما * تُْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم َفاْجتَِنبُوُه يَْطاِن الشَّ َعَمِل ْن مِّ ِرْجٌس َواْألَْزَالُم َواْألَنَصاُب َواْلَميِْرسُ
ِذْكِر َعن ُكْم َويَُصدَّ َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر ِيف َواْلبَْغَضاءَ اْلَعَداَوَة بَيْنَُكُم يُوِقَع أَن يَْطاُن الشَّ يُِريُد

نتَُهوَن﴾. مُّ أَنتُم َفَهْل ۖ َالِة الصَّ وََعِن ِهللا
لم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بنساء يتَّصل فيما الحجاب من موقفه كان وكذلك عمر، نفس طابت
يف نفسه النبي كلَّم بل النبي، نساء يحتجب أن نفسه وبني بينه فيما يتمنَّى بأن يكتِف
املؤمنني أم ِلَسْودة تعرضمرة أنه واملحدثون الرواة تحدَّث حتى األمر هذا يف واشتد ذلك،
حتى يسرتح ولم وأحفظها، فأحرجها سودة. يا عرفناِك لقد لها: وقال بعضطريقها، يف
يَأِْت َمن النَِّبيِّ ِنَساءَ ﴿يَا اسمه: عز — فقال األحزاب، سورة يف الحجاب آيات هللا أنزل
يَْقنُْت َوَمن * يَِسريًا ِهللا َعَىل ذَِلَك َوَكاَن ۚ ِضْعَفنْيِ اْلَعذَاُب َلَها يَُضاَعْف بَيِّنٍَة مُّ ِبَفاِحَشٍة ِمنُكنَّ
ِنَساءَ يَا * َكِريًما ِرْزًقا َلَها َوأَْعتَْدنَا َمرَّتنَْيِ أَْجَرَها نُّْؤتَِها َصاِلًحا َوتَْعَمْل َوَرُسولِِه هلِلِ ِمنُكنَّ
َمَرٌض َقْلِبِه ِيف الَِّذي َفيَْطَمَع ِباْلَقْوِل تَْخَضْعَن َفَال اتََّقيْتُنَّ إِِن ۚ النَِّساءِ َن مِّ َكأََحٍد َلْستُنَّ النَِّبيِّ
َالَة الصَّ َوأَِقْمَن ۖ اْألُوَىلٰ اْلَجاِهِليَِّة تََربَُّج تََربَّْجَن َوَال بُيُوتُِكنَّ ِيف َوَقْرَن * ْعُروًفا مَّ َقْوًال َوُقْلَن
َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُكُم ِليُذِْهَب هللاُ يُِريُد إِنََّما ۚ َوَرُسوَلُه هللاَ َوأَِطْعَن الزََّكاَة َوآِتنَي
َخِبريًا﴾. َلِطيًفا َكاَن هللاَ إِنَّ ۚ َواْلِحْكَمِة ِهللا آيَاِت ِمْن بُيُوتُِكنَّ ِيف يُتَْىلٰ َما َواذُْكْرَن * تَْطِهريًا
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َلُكْم يُْؤذََن أَن إِالَّ النَِّبيِّ بُيُوَت تَْدُخلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا نفسها: السورة يف وقوله
ُمْستَأِْنِسنَي َوَال وا َفانتَِرشُ َطِعْمتُْم َفِإذَا َفاْدُخلُوا ُدِعيتُْم إِذَا َوَلِكْن إِنَاُه نَاِظِريَن َغرْيَ َطَعاٍم إَِىلٰ
َوإِذَا ۚ اْلَحقِّ ِمَن يَْستَْحِيي َال َوهللاُ ۖ ِمنُكْم َفيَْستَْحِيي النَِّبيَّ يُْؤِذي َكاَن ذَِلُكْم إِنَّ ۚ ِلَحِديٍث
َكاَن َوَما ۚ َوُقلُوِبِهنَّ ِلُقلُوِبُكْم أَْطَهُر ذَِلُكْم ۚ ِحَجاٍب َوَراءِ ِمن َفاْسأَلُوُهنَّ َمتَاًعا َسأَْلتُُموُهنَّ
ِهللا ِعنَد َكاَن ذَِلُكْم إِنَّ ۚ أَبًَدا بَْعِدِه ِمن أَْزَواَجُه تَنِكُحوا أَن َوَال ِهللا َرُسوَل تُْؤذُوا أَن َلُكْم
ِيف َعَليِْهنَّ ُجنَاَح الَّ * َعِليًما ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َكاَن هللاَ َفِإنَّ تُْخُفوُه أَْو َشيْئًا تُبُْدوا إِن * َعِظيًما
َما َوَال ِنَساِئِهنَّ َوَال أََخَواِتِهنَّ أَبْنَاءِ َوَال إِْخَواِنِهنَّ أَبْنَاءِ َوَال إِْخَواِنِهنَّ َوَال أَبْنَاِئِهنَّ َوَال آبَاِئِهنَّ

َشِهيًدا﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ َكاَن هللاَ إِنَّ ۚ هللاَ َواتَِّقنَي ۗ أَيَْمانُُهنَّ َمَلَكْت
من تُوَضع أن ينبغي حيث النبي بيوت هللا وضع الرىضحني كل عمر ريض هنالك
أمره بعض يف امرأته راجعته بل الحد؛ هذا عند عمر أمر يقف ولم والكرامة، اإلجالل
ابنتك وإن أراجعك، أن عيلَّ لتأبى إنك ويحك! امرأته: له فقالت فزجرها، ذلك فأغضبه
ابنته إىل عمر فأرسع يغضبنه، حتى هللا رسول لرياجعن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج من وغريها
وهللا أجل! قالت: ملسو هيلع هللا ىلص؟! هللا رسول تراجعن إنكن الحق أيف فسألها: املؤمنني أم حفصة
أم سلمة أم عىل استأذن حتى ذهب ثم استطاع، ما ذلك يف عمر فوعظها لنراجعه. إنا
ابن يا أنت هلل فقالت: ذلك، يف فسألها أمه، قبل من قرابة وبينها بينه وكانت املؤمنني،
وانرصف فأسكتته، وأزواجه! النبي بني تدخل أن تريد حتى يشء كل يف دخلت الخطاب!

خجًال. عمر
بدر غزوة أعقاب يف وذلك عليه، القرآن طابقه موقًفا عمر وقف كله ذلك قبل ومن
هللا وأنزل بالفداء، بكر أبو وأشار بقتلهم، عمر فأشار األرسى، أمر يف النبي شاور حني
من قدمت فيما ذلك رويت كما الفداء قبول يف واملسلمني للنبي لومه األنفال سورة يف

بكر. أبي حياة
ويف عمر لسان عىل الحق إن قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بأن الرواة يتحدث أن غريبًا فليس
الذي أكان سواء والباطل، الحق بني فرَّق ألنه الفاروق؛ عمر ب يُلقَّ أن غريبًا وليس قلبه.
الذين هم الكتاب أهل كان أم املؤمنني، أم عائشة عن يُروى كما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي هو بذلك به لقَّ

آخرون. رواة يتحدث كما املسلمون عنهم وأخذه اللقب هذا لقبوه
مراجعته رأيت فقد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أيام منه رصاحة أقل بكر أبي أيام عمر يكن ولم
عليه وإلحاحه امرأته، وتزوج نويرة بن مالك قتل حني الوليد، بن خالد أمر يف بكر ألبي

رهًقا. سيفه يف ألن عزله؛ يف
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بكر أبا راجع كيف كذلك ورأيت خالًدا، عزل حتى يُستخَلف يكد لم أنه وسرتى
العربية، الجزيرة حدود لحماية الشام مشارف إىل العاص بن سعيد بن خالد إرسال يف
رسيع اإلقدام، إىل رسيع وإنه الفخر، يحب خالًدا إن القول: هذا يف عيلٌّ وشاركه له: وقال
إىل أمره وانتهى وأحجم خالد فأقدم وعيلٍّ، عمر قول الحوادث وصدقت اإلحجام. إىل

الفرار.
ونصحه موطن، غري يف لرأيه القرآن ومطابقة الحق، يف وشدته عمر جراءة أجل ومن
يقر كان ما ذلك من له ويظهر اإليثار، أشد يؤثره ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان واملسلمني، ورسوله هلل
أريد إني وقال: الُعمرة، يف مرة النبيَّ استأذن لقد حتى ورىض، غبطة قلبه ويمأل عينه
دعائك صالح يف أخي يا أرشكنا له: فقال النبي دعاه انرصف فلما النبي، له فأذن امليش.
الدنيا بها يل تكون أن أحب ما كلمة يل ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال لقد يقول: عمر فكان تنسنا. وال

فيها. وما
أن عىل والحرص دونه، والقيام له، والحياطة ملسو هيلع هللا ىلص، بالنبي الرِّفق شديد عمر وكان
النبي نساء أن علم حني سلمة وأم حفصة من موقفه رأيَت وقد مكروه، كلَّ عنه يرد
البطش، إىل مرسًعا ويُظهره أحيانًا، الُعنف إىل يدعوه كان بالنبي رفقه ولكنَّ يراجعنه،
بن هللا عبد يكد فلم واألناة، الرفق إىل ويرده ِحدته من يُكفكف كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن لوال
املدينة إىل رجعنا لنئ املصطلق: بني غزوة يف قالها التي تلك كلمته يقول َسلول بن أبي
عمر، ثار حتى عنده، وُعمر النبي، تبلغ الكلمة هذه تكد ولم األذل! منها األعز ليخرجن
ال له: وقال الرفق، إىل ه ردَّ النبي ولكن املنافق، هذا قتل يف له يأذن أن النبيَّ وسأل

أصحابه. يقتل محمًدا أن العرب تتحدث
يسأل ابنه وجاء هذا، سلول بن أبي بن هللا عبد مات حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي من وموقفه
ويجادله ذلك يف النبي يراجع عمر وإذا أراد، ما إىل النبي فأجابه عليه، يصيل أن النبي
تَْستَْغِفْر َال أَْو َلُهْم ﴿اْستَْغِفْر براءة: سورة من — وجل عز — هللا قول فيذكره بالقرآن،
َوهللاُ ۗ َوَرُسولِِه ِباهللِ َكَفُروا ِبأَنَُّهْم ذَِلَك ۚ َلُهْم هللاُ يَْغِفَر َفَلن َمرًَّة َسبِْعنَي َلُهْم تَْستَْغِفْر إِن َلُهْم

اْلَفاِسِقنَي﴾. اْلَقْوَم يَْهِدي َال
عىل يصيلِّ ثم فاخرتت. ني خريَّ ربي إن له: ويقول األناة إىل يردُّه ملسو هيلع هللا ىلص النبي ولكن

سلول. بن أبي بن هللا عبد
يف هللا فينزل عمر، رأي يطابق أن — الرواة تحدَّث فيما — يلبث ال الوحي ولكن
اَت مَّ نُْهم مِّ أََحٍد َعَىلٰ تَُصلِّ ﴿َوَال وهي: النبي، إىل هة موجَّ الكريمة اآلية هذه نفسها السورة

َفاِسُقوَن﴾. َوُهْم َوَماتُوا َوَرُسولِِه ِباهللِ َكَفُروا إِنَُّهْم ۖ َقْربِِه َعَىلٰ تَُقْم َوَال أَبًَدا
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فأعطى الفيء، ملسو هيلع هللا ىلص النبي م قسَّ ُحننَي غزوة بعد املوطن هذا قبل آخر موطن ويف
يا اعدل فقال: رجل إليه فقام العطاء، يف فأجزل غريها، ومن قريش من قلوبهم املؤلَّفة
إذا يعدل فمن ويحك! للرجل: وقال النبي، وجه يف الغضب فظهر تعدل! لم فإنك محمد؛

أعدل؟! لم
عليه. فأبى الرجل، هذا قتل يف النبي عمر واستأذن

كان الذي العنف هذا من مزاًجا كانت ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام عمر حياة أن ترى فأنت
حينًا بالقول عليها عمر ع ويُشجِّ يؤثرها النبي كان التي الرحمة هذه ومن يُكفكفه، النبي

آخر. حينًا وباالبتسام
الحق، أنه يرى فيما أو الحق يف شديًدا دائًما كان بكر، أبي أيام حياته كانت وكذلك
يستأنفهما أن يف يُفكِّر وال والعنف، الشدة عن ينهاه حني النبي لنهي يُذعن كان أنه عىل
أمر عن يصدر كان إنما ينهى أو يأمر حني النبي بأن يؤمن كان ألنه له؛ األمر كان إن
الوليد بن خالد أمر يف بالشدة عمر عليه يشري كان فقد بكر، أبي أيام كذلك وال السماء،
املراجعة بعد عليه بكر أبو امتنع فإذا عليه، وألح راجعه بكر أبو عليه أبى فإذا مثًال،

سكت. واإللحاح
وإن بكر، أبي عىل به أشار الذي الرأي إنفاذ يف يرتدد لم استُخِلف حني ولكنه
يكن لم الصدِّيق أن يعلم كان عمر أن ذلك الخالف؛ أشد فيه خالفه قد بكر أبو كان
للمسلمني. النصح يف رأيه وعن السياسة عن يصدر كان وإنما السماء، أمر عن يصدر
عن يخالف أن بأس عليه فليس أيًضا، رأيه يجتهد عمر وكان رأيه، يجتهد بكر أبو كان
اإلثم كل اإلثم يرى كان أنه حني عىل جميًعا، والحرب السلم سياسة يف بكر أبي مذهب

نهيه. أو النبي أمر عن املخالفة يف

٣

كل والحرب؛ السلم ملشكالت ومواجهته الحكم، بأعباء ونهوضه عمر استخالف أن عىل
كان يُستخَلف أن َقبْل ألنه ذلك؛ قبل األحداث تظهره لم عمر أخالق من ُخلًُقا أظهر ذلك
سيًفا بكر أبي أيام وكان أحب، إن ويُغمده شاء، إن يسلُّه ملسو هيلع هللا ىلص النبي سيوف من سيًفا
يشري وأن ويطيع، يسمع أن عليه كان أغمده، شاء وإن سلَّه شاء إن الخليفة سيوف من
أعباء عليه أُلِقيت فلما يعدوه، أو ذلك عىل يزيد أن له يكن ولم املصلحة، فيه يرى بما
نفسه يحاسب فكان نعلم، فيما ملك أو خليفة ها يُِحسَّ لم كما التَّبعة ِثَقل أحس الخالفة
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يعفيه ال يدع، ما كل ويف يأتي ما كل يف يراقبه ضمريه وكان وكبريه، األمر صغري عىل
من فكلفه عينيه عن النوم ذاد وربما ليل، من ساعة أو نهار من ساعة املراقبة هذه من

ألوانًا. األرق
يَْسَخر كان وربما أداءها، ُكلِّف التي املهمة من أصغر نفسه يرى يشء كل قبل كان
عمر جدار: وراء من نفسه يُحدِّث أصحابه بعض سمعه كما — فيقول أحيانًا، نفسه من

ليعذبنك. أو هللا لتطيعنَّ وهللا الخطاب، يابن بٍَخ بٍَخ املؤمنني! أمري الخطاب بن
عامة دون من بيشء لنفسه مؤثًرا هللا يراه أن يخاف كان كما شيئًا يخاف يكن ولم
أوساط موضع وال النبي، أصحاب كبار من أمثاله موضع ال نفسه يضع فكان املسلمني؛

منهم. الحاجة وذوي الفقراء موضع بل الناس،
ما مثل يجد وبأن يعيشون، الناس هؤالء كان كما يعيش بأن نفسه يأخذ وكان

لهم. الحياة تلني وحني عليهم الحياة تشتد حني يجدون، الناس هؤالء كان
رضاهم ويقدِّر الناس حاجات يعرف أن من يُمكِّنه الذي هو ذلك أن يرى وكان
تتاح حني ولذتهم األلم، يجدون حني وأملهم يسخطون، حني وسخطهم يرضون، حني

اللذة. لهم
من أعبائها ِثَقل عىل الخالفة تمنعه ولم تجارة، صاحب كان بل فقريًا، يكن لم
وبنيه ألهله ييرسِّ أن وعىل السعة، عيشة يعيش أن عىل قادًرا فكان تجارته، ممارسة
يأكل فكان العيش، من يكون ما وبأغلظ الشديدة ة بالشدَّ نفسه أخذ ولكنه لينة، حياة
أهله يراقب وكان الفقراء، سرية نفسه أمر يف ويسري الفقراء، لباس ويلبس الفقراء، أكل
أعلمن فال إليكم؛ ينظرون الناس إن حني: إىل حني من لهم ويقول املراقبة، أشد وبنيه

العقوبة. له أضعفت إال عنه أنهاهم أو به الناس آمر عما خالف منكم أحًدا
حتى ذلك يف يجدُّوا أن الرزق يف يَْسَعْوا أن يستطيعون الذين أبناءه يأمر وكان
نسائه، عىل يشق وكان أهلهم، وعىل عليهم ينفق أن إىل يضطروه ال وحتى عنه، يستغنوا
وشديًدا الكسوة، يف عليهن شديًدا كان النساء؛ يستحبها ال قاسية حياة عليهن فيفِرض
عنهن ويخرج عابًسا، عليهن يدخل كلها، سريته يف عليهن وشديًدا الرزق، يف عليهن
عبوسه وكرهت عليه فامتنعت يوم ذات خطبها وقد النساء، إحدى قالت كما عابًسا.

عيشه. وخشونة
وصبَّت بارًدا مرًقا له فقدَّمت املؤمنني، أم حفصة ابنته عىل دخل إنه الرواة: ويقول
نفسه عىل الشدة وهذه أبًدا. أذوقه ال واحد، إناء يف أُْدمان فقال: زيت، من شيئًا عليه
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األقاليم، ال ُعمَّ من يأتيه كان من عنه ب وترغِّ طعامه عن الناس ب تُرغِّ كانت أهله وعىل
طعام حرضوا فإذا الحياة، بطيبات ويستمتعون الطعام، لنيِّ بيوتهم يف يأكلون كانوا

كارهني. منه أصابوا أو عنه أعرضوا إليه وُدُعوا عمر
طعامك إن رصاحة: يف له فقال إليه، فدعاه طعامه، عمر أصحاب بعض وحرض
إنه معناه: ما عمر له فقال يل. ُصِنع لنيِّ طعام من أصيب أن أوثر وإني جْشب،1
نعموا لقوم يقول هللا سمع ولكنه يشاء، ما منها ألصاب أراد ولو الطعام، طيِّبات ليعرف

ِبَها﴾. َواْستَْمتَْعتُم نْيَا الدُّ َحيَاِتُكُم ِيف َطيِّبَاِتُكْم ﴿أَذَْهبْتُْم الدنيا: بحياتهم
من ذلك فينُقص بالحياة يستمتع أن مخافة نفسه عىل يشدِّد إذن عمر كان فقد
الناس كتابة نفًرا كلَّف — سرتى فيما — الديوان ن يدوِّ أن أراد وملا هللا، عند حسناته
بعدي وثلثوا بكر، أبي رهط بتيم وثنَّوا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي رهط هاشم ببني فبدءوا قبائلهم، عىل
كذلك، أنه وهللا وددت كتبوه: الذين للنفر قال الديوان، يف عمر نظر فلما عمر. رهط

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول من فاألقرب باألقرب وابدءوا هللا، وضعه حيث عمر ضعوا ولكن
يُرتِّبوا وأن الديوان، كتابة يُِعيدوا أن وأمرهم كتبوا، ما عليهم ردَّ أنه ذلك ومعنى
النبي قرابة من عدي بني موضع بلغوا إذا حتى النبي، من قرابتها عىل فيه قريًشا

وضعوهم.
أبا إن وقالوا: فيه، فكلموه عمر أتوا ذلك عرفوا ملا عدي بني من عمر قوم إن ويُقال:
النفر؟! أولئك كتبه كما الديوان تركت فهال بكر، أبي خليفة وأنت هللا، رسول خليفة بكر
لكم؟! حسناتي أذهب وأن ظهري عىل األكل أردتم عدي! بني يا بخ بخ عمر: لهم فقال
عىل القوم إليكم يصل حتى يريد: الدفرت. عليكم أُطِبق وإن الدعوة تبلغكم حتى وهللا ال

هللا. وضعكم حيث فيضعوكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من قرابة
كان الذي وحده هو الدنيا حياته يف طيباته يذهب أن من عمر إشفاق يكن ولم
قط، عمر ينَسه لم آخر يشء هناك كان وإنما وأهله، نفسه عىل الشدة هذه عليه يفرض
ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة كانت فقد العيش، من للنبي قدر ما وهو دائًما يستحرضه كان وإنما
الحياة هذه يلقى النبي وكان الجوع، إىل واضطره النبي جهد ربما ضيقها وكان شديدة،
ما يجد ال حني ويصوم الطعام، له يُتاح حني يأكل كاره، وال بها ضيق غري متجمًال

يطعم.

غليظ. وككتف؛ كسهم جشب: 1
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الخشونة إىل كانت وإنما لينة، وال رقيقة خالفته أثناء بكر أبي حياة تكن ولم
الكره أشد ويكره دائًما هذا يستحرض عمر وكان واللني، الرقة إىل منها أقرب والشظف
يرى كان وحني املال كثر حني وكان بكر، وأبي للنبي أُِتيح مما خريًا يلبس أو يأكل أن
تختلف حتى فيبكي وخليفته النبي فقر يذكر الخراج، ومن الفيء من إليه يُحَمل ما
من أصحابه بعض به رفق وقد النبي. أصحاب من حوله من أبكى وربما أضالعه،
فقبلت عيشه، من يلني بأن عمر عىل تشري أن يف املؤمنني أم حفصة فكلموا املهاجرين
جعل ثم أباك. وغششت قومك نصحت لها: فقال ذلك، يف أباها وكلمت حفصة منهم

أبكاها. حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل وضيقه العيش بشدة يذكِّرها
موقفه لنا تفرس التي هي استُخِلف، منذ نفسه عىل عمر فرضها التي الشدة وهذه
أن إىل اضطروا حتى الجدب من أصابهم ما الجزيرة يف العرب أصاب حني الرَّمادة عام

فيأكلوها. جحورها من باب والضِّ الجرذان ويستخرجوا امليتة، يأكلوا
يعرف ال موقًفا األشهر هذه أثناء عمر ووقف أشهر، تسعة الجدب هذا اتصل وقد
بهذا الناس شقي ما أكثر وما البالد! بعض الجوع أصاب ما أكثر فما نظريًا، له التاريخ
من أحًدا نعرف ال ولكنا الجهد! هذا عنهم يخففوا أن يف ووالتهم ملوكهم واجتهد الجوع
شارك كما الجهد، من يجدون كانوا وفيما الجوع، يف الناس شارك والوالة امللوك هؤالء
أحًدا نعرف وما والعناء، الجهد من أصابهم ما كل يف وتهامة ونجد الحجاز أهل عمر
بنفسه العرب يوايس عمر كان كما أصابهم، ما عىل بنفسه الناس واىس والوالة امللوك من

التسعة. األشهر هذه أثناء
عىل عاش حتى كله، العيش لني نفسه عىل وحرَّم الناس، جاع كما عمر جاع فقد
األعراب إىل يحمل كان ثم ومطبوًخا، نيئًا الزيت أكل ما لكثرة لونه تغريَّ وحتى الزيت،
ال وكان غريه، أحد ذاك يكفيه أن ويأبى ظهره، عىل طعامهم وخارجها املدينة داخل

حاجتهم. الطعام من وأصابوا أكلوا قد يراهم حتى الطعام إليهم يحمل من يرتك
إىل وآووا بالدهم عن كثري منهم نزح قد الجهد عليهم اشتد حني األعراب وكان
ال حتى املدينة حول من املنازل ينزلهم عمر فكان األََوَد، يقيم ما فيها يلتمسون املدينة
والكسوة، الطعام من إليه يحتاجون ما لهم ر يوفِّ أن عىل يقوم وكان أهلها، عىل يُضيِّقوا
الذين األعراب من هؤالء غري عن ذلك يشغله ال ثم الجد، استطاع ما بنفسه ذلك يف يجدُّ

عليه. صابرين بالجدب أشقياء فيها أقاموا وإنما أوطانهم، عن ينزحوا لم
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إىل الرجال يوجه فكان الطعام، إليه فأرسلوا األقاليم عىل والته إىل عمر كتب وقد
ويخلفوا ويكسوهم الناس يطعموا وأن منها، يأتي ما يتلقوا أن ويأمرهم األقاليم، منافذ

البالء. احتمال عىل يعينهم ما فيهم
بعد ومن منه َقُرب من بالناس، العناية أشد معنيٍّا التسعة األشهر هذه أنفق وكذلك
الرواة: ويقول والعناء. املشقة من ذلك يف يتكلف كان ما شدة من عليه ِخيَف حتى عنه،
يكن ولم طمأنينة، وكل راحة، وكل لذة، كل التسعة األشهر هذه يف نفسه عىل حرم إنه
اليقظ الحي ضمريه كان وإنما ويضنيه، يشقيه الذي هو وحده الناس بأمر اشتغاله
يشفق وكان غراًرا، إال النوم يذوق ال فكان هم؛ إىل ا وهمٍّ شقاء، إىل شقاء يزيده دائًما

خالفته. وأثناء يديه عىل ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة هالك هللا يجعل أن اإلشفاق أشد
بهذا العرب امتُِحن فلما أيامه، جميع يف الليل م تقدَّ إذا الصالة يحب عمر وكان

الناس. أمر من الفراغ له يُتاح كان حني الصالة هذه من أكثر الجدب
الطعام من الناس ألوساط يُتاح كان ما — آنًفا قلُت كما — نفسه عىل حرَّم وقد
فكان الناس، ليطعم الُجزر ينحر كان حني إال اللحم نفسه عىل فحرم األيام؛ تلك يف
عليه اإلدمان آذاه فلما الزيت، عىل فعاش السمن نفسه عىل وحرَّم طعامهم، يف يشاركهم
كان مطبوًخا منه أكل فلما الزيت، له يُطبَخ أن فأمر ته، ِحدَّ من يكرس طبخه أن ظنَّ

عليه. أشد
تقرقر؛ ما قرقر ويقول: بإصبعه، بطنه عىل يرضب فكان قرقر، ربما بطنه وكان

الناس. يحيا حتى الزيت إال لك فليس
أشد وبنيه أهله يراقب وإنما األشهر، تلك يف الشدَّة بهذه نفسه يؤثر يكن لم ثم
حولهم من والناس اللني من بيشء أنفسهم يؤثروا أن يف جهده عليهم ويحرِّج املراقبة،
ضاق فإذا الناس، إطعام املال بيت أطاق ما نَطعم يقول: وكان يَطعمون، ما يجدون ال
يجوعوا لن فإنهم يأكلون؛ ما فقاسموهم مثلهم بيت أهل كل عىل أدخلنا املال بيت بذلك
الدولة، حساب عىل الناس يطعم أن يريد كان أنه ذلك: ومعنى بطونهم. أنصاف عىل
ينفقون، ما يجدون الذين بيوت عىل وزَّعهم املال بيت يف به يَُقوتهم ما يجد لم فإذا
الجوع من خري وذلك األََوَد، يقيم الطعام فقليل طعامهم، يف وشاركوهم معهم فعاشوا

للهلكة. الناس يُعرِّض الذي
فقد ذلك ومع سائرهم، ويجوع الناس من فريق يشبع أن يَقبَل عمر يكن ولم
يستطع لم وإن األقاليم، من إليه يُرَسل كان بما الناس عىل الجهد هذا يخفف أن استطاع
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فكان باملدينة؛ أحاطوا الذين األعراب يف املوت وقع فقد منهم، كثري عن املوت يصد أن
قبورهم. عىل ويقوم جنائزهم يشهد وكان وجماعات، أفراًدا املوتى عىل يصيل عمر

من لك وصفت ما رأيت أن بعد األشهر تلك يف عمر حياة تقدِّر أن أنت وتستطيع
الجهد من تكلف ما وتكلفه بأمرهم، وعنايته الناس، عىل إشفاقه ومن ضمريه، يقظة
ويدعو موطن، غري يف ويبكي كئيبًا، ويميس كئيبًا يصبح أن يف غرابة فال إطعامهم؛ يف
فلم غايته، الجهد بلغ حني استسقى إن الرواة: ويقول الناس، عن امَلْحل يرفع أن هللا
حني أنه الرواة ويزعم االستسقاء. صالة وصىل معه، الناس ودعا هللا دعا أن عىل يزد
أرسل حتى استسقاءه يتم لم وأنه هللا، إىل به ل وتوسَّ النبي عم العباس بيد أخذ استسقى

الغيث. هللا
الذي واليشء حكمهم، أثناء العباس لبني التملق مصدره تكلف هذا أن وواضح
بعد الغيث أرسل هللا وأن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي استسقى كما استسقى عمر أن هو شك فيه ليس
إخراج يف وجدَّ عمر، عن ي ُرسِّ الغيث هللا أنزل وملا طويل، أو قصري بوقت عمر استسقاء
أن قبل يحيونها كانوا التي حياتهم ليستأنفوا بالدهم؛ إىل وردَّهم املدينة من األعراب

البالء. بهذا هللا يمتحنهم

٤

مال يف أيًضا الشدة كل غريه عىل وشديًدا الشدة، كل نفسه عىل شديًدا عمر وكان
ونفقة لنفقته املسلمني مال من يأخذ ما عىل الحساب أشد نفسه يحاسب فكان املسلمني؛
هللا قول يقرأ ثم اليتيم، مال بمنزلة املال هذا من نفيس أنزلت إني يقول: وكان أهله،
َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن َوَمن ۖ َفْليَْستَْعِفْف َغِنيٍّا َكاَن ﴿َوَمن النساء: سورة من — وجل عز —

ِباْلَمْعُروِف﴾.
استغنيت إن اليتيم؛ مال منزلة نفيس من املال هذا أنزلت آخر: موطن يف قال وربما
جماعة مع ساَفَر برجل أحيانًا نفسه يشبه وكان باملعروف. أكلت افتقرت وإن عففت،
يؤثر أن له ينبغي فما منها، عليهم ينفق أن وكلفوه أموالهم إليه فدفعوا أصحابه، من

املال. هذا من كثري أو بقليل دونهم من نفسه
له فقال املال، هذا من له يحل فيما ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب استشار قد ذلك مع وهو
هللا: رحمه طالب أبي بن عيلُّ له وقال أهلك. ويصلح يصلحك ما منه لك يحل بعضهم:
أن من يمكنه ما املال بيت من يأخذ فكان عيلٍّ؛ رأي فقبل والعشاء. الغداء منه لك يحل
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كسوة املال بيت من يستحل وكان قريش، من الناس أوساط طعام أهله ويطعم يأكل
الصيف. يف وأخرى الشتاء، يف ُحلَّة نفسه:

البىل منه يبلغ حني إال رداءً وال إزاًرا يرتك يكن فلم ذلك، يف يشتد كان أنه عىل
لقد حتى به، يرقع فيما متحرِّج غري يرقعه إزاره: أو رداءه يرقع ما كثريًا وكان غايته،

باألَدم. أحيانًا ثيابه يرقع كان
أبطأ حتى املسجد يف ينتظرونه الناس فجعل جمعة، يوم تأخر إنه الرواة: ويقول
قد قميصه به أبطأ الذي فإذا إبطائه، من واعتذر املنرب فصعد عليهم خرج ثم عليهم،

غريه. قميص عنده يكن ولم يجف، أن وانتظر ُغِسل
ولكنه ماله، صلب من نفسه عىل يوسع أن يستطيع — آنًفا قلت كما — عمر وكان
املسلمني، مال من نفسه عىل يوسع إنما أنه الناس يظن أن يكره كان — يظهر فيما —
حياة يحيا أن ومخافة للزهد، إيثاًرا أيًضا نفسه عىل يشدد كان كما نفسه، عىل فيضيق
طريًقا، سلكا صاحبني يل إن يقول: وكان بكر، أبي وحياة ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة من ألني

طريقهما. عن بي يخالف أن سريتهما خالفت إن وأخىش
اقرتض، ما ردَّ أيرس فإذا املال، بيت من االستقراض يستحل كان فقد ذلك ومع
عمر ويحتال فيلزمه، املال بيت صاحب فيأتيه استقرض، ما أداء يف أبطأ ربما وكان
لبيت َديْن من عليه كان ما منه فأدى عطاؤه خرج وربما استقرض، ما إليه يؤدي حتى
نيف هو فإذا املال؛ لبيت َديْن من عليه ما أحىص املوت، أنه وعرف ُطِعن وملا املال،
أنا إذا له: قال املال، هذا فضمن هللا، عبد ابنه أمر حتى يسرتح فلم درهم؛ ألف وثمانون
فإن عدي، بني فسل وإال فذاك، الدين بهذا وىف فإن عمر، آل ومال مايل يف فانظر مت

تعُدها. وال قريًشا فسل وإال فذاك، الدين بهذا يفي بما أعانوك
إىل أبيه َديَْن هللا عبد أدَّى حتى عمر وفاة بعد يتم لم األسبوع إن الرواة: ويقول

باألداء. الرباءة منه وأخذ — هللا رحمه — عثمان
دينًا هذا واعترب أهله، وُقوت لُقوتِه أخذ ما املال بيت عىل ردَّ قد عمر أن أنا ح وأرجِّ

هللا. رحمه بكر أبو فعل كما عليه
استنفق بما يملكها كان أرًضا املال لبيت َوَهَب بكر أبا أن مىض فيما رأيت فقد
بيت من شيئًا يقرتض لم عمر أن هذا معنى وليس ح، أُرجِّ فيما عمر فعل وكذلك منه،
قوتًا املال بيت من لنفسه يستحل كان ما اقرتض ما إىل أضاف عمر أن معناه: بل املال،
منها أخرج لو وددت يقول: كان ما أكثر وما والصيف. الشتاء يف له وكسوة وألهله له
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منها عليه وليس — هللا رحمه — منها خرج فقد يل! وال عيلَّ ال كفاًفا — الخالفة يريد —
لإلسالم، نصح وبما وفقرائهم، أغنيائهم املسلمني إىل أحسن بما الكثري منها وله يشء،
تزال ال اجتماعية نظم ومن بمثلها، عهد للعرب يكن لم سياسية نُُظم من أقام وبما

تريد. ما سعيها من تبلغ أن دون لتحقيقها تسعى اإلنسانية
بعد تبَق لم االجتماعية نظمه كانت إذا بأس من — هللا رحمه — عمر عىل وليس
وجل عز — وهللا تثبيتها، وعن بها االحتفاظ عن قرصوا قد املسلمون كان وإذا وفاته،
أَالَّ * ٰ َوىفَّ الَِّذي َوإِبَْراِهيَم * ُموَىسٰ ُصُحِف ِيف ِبَما ْ يُنَبَّأ َلْم ﴿أَْم النجم: سورة من يقول —
ثُمَّ * يَُرٰى َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعٰى َما إِالَّ ِلْإلِنَساِن لَّيَْس َوأَن * أُْخَرٰى ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر

اْألَْوَىفٰ﴾. اْلَجَزاءَ يُْجَزاُه
ولُِعَمَر أهملوا، وما أضاعوا ما تبعة عمر ُسنَّة وأهملوا النُُّظم هذه أضاعوا الذين فعىل
وسائل من لهم هيَّأ وما للمسلمني نصح ما عىل — وجل عز — هللا عند األوىف الجزاء

واملساواة. واألمن العدل ظل يف والعزة الرقي
يف عمر سعاه الذي السعي هذا تفصيل الحديث هذا فصول من تستقبل وفيما

رحمة. مسعود: ابن قال كما كانت التي خالفته

٥

وموقف الفتوح، مشكلة املسلمني بأمور نهض حني عمر واجهت مشكلة أول وكانت
والشام. العراق إىل — هللا رحمه — بكر أبو أرسلها التي الجيوش

الروم جمع حني الشام إىل أرسلها التي الجيوش مشكلة لحل هيَّأ قد بكر أبو وكان
بن خالد إليهم فأرسل طاقة، بها لهم تكن لم ضخمة وأعداًدا كثرية جموًعا للمسلمني
بخالد الشام يف املسلمني جيوش أمدَّ حني ولكنه العراق، يف معه كان من ببعض الوليد
عظيم؛ لخطر العراقي الجيش هذا بقية عرَّض العراق، يف جيشه من صالحة وطائفة
املواطن يف وانتصاره العراق عىل خالد هجوم والحزم بالجد أخذوا قد الُفْرس كان فقد
ينهضوا أن إال يسعهم فلم العربي، العراق عامة عىل وغلب فيها، انترص التي الكثرية
بعيد. زمن منذ لسلطانهم خاضعة كانت التي األرض هذه من وإخراجهم العرب ملقاومة
وموقف موقفه أن — الجيش عىل خالد خليفة — الشيباني حارثة بن امُلثنى وأحس
فاستخلف للقائهم، الُفْرس عبَّأها التي الجيوش هذه أمام عظيم لخطر معرَّض املسلمني
العراق، يف الحال جليَّة عىل بكر أبا ليقف املدينة إىل وأرسع الجيش، من معه بقي من عىل
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الخطر من ومكانهم املسلمني أمر له فوصف فيه تُويفِّ الذي مرضه يف بكر أبا وأدرك
العدو. له يعرضهم الذي العظيم

امُلثنى نجدة يف بالجد عمر يويص أن إال — هللا رحمه — بكر أبو يستطع فلم
لخالفته، األول اليوم منذ ذلك يف عمر جد وقد والسالح، بالرجال وإمداده وأصحابه
أيام ثالثة فندبهم له، يستجيبوا ولم منه سمعوا الناس ولكن العراق، إىل الناس فندب
بن عبيد أبو إليه قام الرابعة للمرة ندبهم إذا حتى يستجيبون، وال منه يسمعون والناس
دفًعا الجهاد إىل ويدفعهم الناس عىل يلح أن إىل عمر واضطر منتدبًا، الثقفي مسعود
فكلمه عبيد، أبا عليهم ر أمَّ واألنصار املهاجرين من رجل ألف يجمع أن استطاع إذا حتى
الجهاد عن تقاعدوا ألنهم فأبى؛ واألنصار املهاجرين كبار من رجًال ر يؤمِّ أن يف الناس
أبي سياسة عن خالف ثم للحرب، انتدب من أول يؤمر أن يف وألحَّ الُفرس لقاء وكرهوا
فأقبل الجهاد، يف يشارك أن منه خرج ما إىل عاد ثم العرب من ارتدَّ كان ملن فأباح بكر،

الجيش. إىل عمر فضمهم اليمن من جموع وأقبلت مرسعني، هؤالء
وحسن الروية وبإمعان واألناة بالحزم عمر أوصاه أن بعد بجيشه عبيد أبو وسار
فانضم أمريًا، وليس له تابًعا حارثة بن املثنى ومعه العراق إىل عبيد أبو وانتهى التدبري،
وقد جريئًا، شجاًعا عبيد أبو وكان الفرس، للقاء وتهيأ املسلمني، من هناك كان من إىل
يَعُرب أال يف وألحوا إليه أشاروا الذين رأي وغلبت وأناته، رأيه وجرأته شجاعته غلبت
وإن فذاك، النرص له أُِتيح فإن إليه، العبور وبني بينهم يخيل وإنما الفرس، للقاء الفرات
العرب، جزيرة من املسلمني لفئة متحيًزا إليها يرجع ورائه األرضمن وجد األخرى كانت
بالناس فعرب املسلمني، من املوت عىل أجرأ الفرس يكون أن كره — هللا رحمه — ولكنه

بالفرار. نفسه إىل املسلمني من أحد يتحدَّث ال حتى ورائه من الجرس قطع ثم النهر
يف ويستحرضون الفرار، يكرهون كما شيئًا يكرهون ال األيام تلك يف املسلمون وكان
مواطن من موطن كل يف يستحرضونها كانوا التي الكريمة اآلية هذه وقلوبهم نفوسهم
َلِقيتُُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا األنفال: سورة من — وجل عز — هللا قول وهي الحرب،
أَْو لِِّقتَاٍل ُمتََحرًِّفا إِالَّ ُدبَُرُه يَْوَمِئٍذ يَُولِِّهْم َوَمن * اْألَْدبَاَر تَُولُّوُهُم َفَال َزْحًفا َكَفُروا الَِّذيَن

اْلَمِصريُ﴾. َوِبئَْس ۖ َجَهنَُّم َوَمأَْواُه ِهللا َن مِّ ِبَغَضٍب بَاءَ َفَقْد ِفئٍَة إَِىلٰ ُمتََحيًِّزا
أن عىل الحرص أشد حرصوا للجهاد انتُِدبوا إذا األيام تلك يف املسلمون وكان
أو القيامة، يوم األجر من لهم هللا أعدَّ وما بالعدو الظفر الحسنيني: بإحدى يظفروا
يقول: هللا ألن ورضوانه؛ جنته يف الشهداء حياة من لهم هللا ضمن وما بالشهادة الظفر
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ِهللا َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن ۚ اْلَجنََّة َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهم أَنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَٰى هللاَ ﴿إِنَّ
ۚ ِهللا ِمَن ِبَعْهِدِه أَْوَىفٰ َوَمْن ۚ َواْلُقْرآِن َواْإلِنِجيِل التَّْوَراِة ِيف ا َحقٍّ َعَليِْه وَْعًدا ۖ َويُْقتَلُوَن َفيَْقتُلُوَن

التوبة. سورة اْلَعِظيُم﴾ اْلَفْوُز ُهَو َوذَِلَك ۚ ِبِه بَايَْعتُم الَِّذي ِببَيِْعُكُم وا َفاْستَبِْرشُ
من غريهما كثرية وبآيات الكريمتني اآليتني بهاتني مدفوعني — املسلمون أقدم وقد
وأعظمهم إقداًما أشدهم عبيد أبو قائدهم وكان مستبسلني، فقاتلوا — العزيز الكتاب
يف العرب يألفه لم شيئًا أيديهم بني قدَّموا قد كانوا كثرتهم عىل الفرس ولكن استبساًال،
يف وكان شديًدا. نفاًرا منها نفرت املسلمني خيل رأتها فلما الفيلة، وهي َقبُْل من قتالهم
الطعنة حرَّ الفيل أحس فلما فطعنه، عبيد، أبو له تعرض عظيم فيل الفيلة هذه مقدمة

وَقتََلُه. األرض يف عبيد أبا فطرح ثار
األمر آخر واضطروا البالء، أحسنوا أن بعد قليل غري عدد املسلمني من يومئذ وُقِتَل
أقبل حتى فيغرقون، النهر يف اقط يسَّ بعضهم فجعل وراءهم، النهر فإذا الفرار، إىل
الجرس، عقد يف وجدَّ النهر، شاطئ عىل فوقف أصحابه من نفر ومعه حارثة بن املثنى
الجراحات فيهم وكثرت الجهد منهم بلغ وقد النهر فعربوا إليه، املسلمني بقية وانحاز

املدينة. إىل بعضهم ورجع الحجاز، إىل فعادوا النهر عبور بعد منهم كثري وتفرَّق
انحاز لو عبيد أبا هللا رحم وقال: فبكى، — هللا رحمه — عمر الهزيمة خرب وبلغ
لم أنهم لهم ويبني املنهزمني روع به يهدِّئ ذلك، ترديد من يكثر وكان فئته. لكنت إيلَّ
يف الفارين به هللا أنذر الذي الشديد للعقاب يتعرضوا فلم فئة، إىل انحازوا وإنما يفروا

آنًفا. أثبتناها التي األنفال سورة من الكريمة اآلية
من وخرج للحرب، فتهيأ هذه، الجرس وقعة بعد الفرس لجهاد عمر َحِمي وقد
قتال بنفسه متوليًا الجيش رأس عىل العراق إىل باملسري وهمَّ الناس، إليه فاجتمع املدينة

الفرس.
ويميض أراد ما عىل يتمم بأن منهم قليل عليه فأشار ذلك، يف الناس واستشار
أصحاب من كثريًا ولكن لهم، وتشجيع للمسلمني تحريض مضيه يف فيكون للجهاد،
والعدة، بالعدد يمدهم للمسلمني ركنًا املدينة يف يبقى وبأن يفعل بأال عليه أشاروا النبي
فلم املسلمني، أعضاد يف ذلك فتَّ أُِصيَب إن فإنه الحرب، ألخطار نفسه يعرض وأال

عظيم. لخطر األمة وتعرضت للقتال، ينهضوا
وأمضاهم بأًسا وأشدهم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب كبار من رجًال يرسل بأن عليه وأشاروا
يف املدينة عن غائبًا سعد وكان هللا، رحمه وقاص أبي بن سعد له وا وسمَّ الحرب، يف
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أال وأوصاه الجيش عىل عمر ره فأمَّ وأقبل، عمله عىل فاستخلف إليه، فأرسل لعمر، عمل
اإلمداد. ينتظر وأن العرب، ومدر العراق حرض بني منزًال ينزلهم وأن باملسلمني، يغامر
ما عمر ويمده القبائل، من به مر من يستنفر بجيشه — هللا رحمه — ومىضسعد
الشام، يف الجهاد ويؤثرون الُفْرس لقاء يكرهون العرب وكان سبيًال، إمداده إىل استطاع

الفتح. بعد باملال بعَضهم ب رغَّ وربما العراق، إال عليهم يأبى كان عمر ولكن
بعيد غري العراق من قريبًا املسلمني من عظيم جيش يف عمر أمره كما سعد وأقام
الفرس قدوم وينتظر بالتقدم، عمر أمر ينتظر هناك وأقام العرب، بالد من ذلك مع
منزًال بهم ينزل وأال بيوم، يوًما املسلمني بأمر إليه يكتب أن أمره قد عمر وكان عليه،
وما يأتون ما يعلم سعد بكتب املسلمني مع عمر يكون حتى يراه، كأنه عمر وصفه إال

يدعون.

٦

الخالفة بأعباء ينهض يكد فلم أيًضا، الشام أمر يف بكر أبي سياسة عن عمر وخالف
خالًدا ويعزل ببيعته، وينبئهم هللا، رحمه بكر أبا إليهم ينعى الشام جيوش إىل كتب حتى
املسلمني عىل هللا فتح إذا ويأمره عبيدة، ألبي اإلمارة هذه ويجعل الجيش، إمارة عن
من معه ومن لسعد مدًدا ليكونوا عراقهم؛ إىل العراق من خالد مع جاء من يوجه أن

وقاص. أبي بن عتبة عليهم يجعل وأن املسلمني،
يتهيأون املسلمون كان ليلة يف عبيدة أبي إىل وصل عمر كتاب إن الرواة: ويقول
عزل من فيه جاء ما وأرسَّ عمر كتاب عبيدة أبو فأخفى غد، من الروم ملصادفة فيها
خالد، حد من ويفل املسلمني يثبط أن — الرواة يقول فيما — كره هو؛ وتوليته خالد

املوقعة. تلك يف الجيش إمرة إليه وكانت
وكانت وأجرأه، وأعنفه قتال أشد فقاتلوهم بالروم، فاصطدموا املسلمون وأصبح

للروم. حربهم يف قبل من مثلها املسلمون يعرف لم موقعة
للمسلمني وُفِتحت منكرة، هزيمة الروم وانهزم املسلمني، عىل نرصه هللا أنزل وقد

دمشق. قصد فقصدوا الشام، مناهج
دمشق. فتح بعد كانت هذه الريموك وقعة أن يزعم من الرواة ومن

وأعرس يُحَىص، أن من أكثر كثري، وترتيبها الوقائع تاريخ يف الرواة اختالف ولكن
دقيق. نظام إىل فيه الباحث يصل أن من

83



الشيخان

أيًضا. الُفْرس حرب يتناول ولكنه الشام، عىل مقصوًرا هذا وليس
تاريخ أُرتِّب أن وال الفتوح، تاريخ ل أَُفصِّ أن الحديث هذا يف شأني من وليس
العرس. أشد ويعرس الطول أشد يطول حال كل عىل وهو إليه، أُِرْد لم يشء فذلك الوقائع؛
ولكن وأطالوه، الحصار عليها وشدَّدوا دمشق حارصوا قد املسلمني أن ق واملحقَّ
فيها يقع وما املدينة ألمر دائًما متنبًِّها كان يُنِيم؛ وال ينام يكن لم — هللا رحمه — خالًدا
خال قد بإزائه املدينة سور أن — الرواة يزعم فيما — ليلة ذات بلغه وقد األحداث، من
نفر مع السور رقى حتى خالد فاحتال إليه، أطمنئ وال املؤرخون له فصَّ ألمر ُحراسه من
فقتلوا خالد، جيش ييل الذي املدينة باب فابتدروا معه من ونزل نزل ثم أصحابه، من
جيشه رأس عىل خالد واندفع الناحية، هذه من املسلمون إليهم فاندفع وا، وكربَّ بوَّابيه
صلح، عىل آخر باب من املدينة دخل قد عبيدة أبو وكان الرواة: قال املدينة. وسط إىل
أبو فأمىض مصالح. وجيش مقاتل، جيش املدينة: وسط يف املسلمني من جيشان فالتقى

صلًحا. ُفِتحت قد دمشق واعتُِربت أيًضا، خالد جيش عىل الصلح عبيدة
ثم دمشق، فتح بعد إال بعزله عمر أمر عىل خالًدا يُظِهر لم عبيدة أبا إن ويقال:
حتى موقعة، غري يف الروم النرصعىل فيها لهم هللا أتاح خطوب، ذلك بعد للمسلمني كانت
هرقل وكان الشام. مدن وسائر حمص ُفِتحت ثم األردن، وُفِتح كلها فلسطني ُفِتحت
من للمسلمني أُِتيح ما رأى فلما منها، جيوشه يمد أنطاكية يف مرابًطا قيرصقسطنطينية

بعده. لقاء ال وداًعا سورية وودَّع قسطنطينية إىل عاد كلها املواطن هذه يف النرص
قد املقدس ببيت مدينة فإن — آنًفا قلت كما — كلها ُفِتحت قد فلسطني أن ومع
باقتحامها وا وهمُّ عليها املسلمون َقِوَي إذا حتى لها، املحارصين املسلمني جند طاولت
وقد نفسه. املؤمنني أمري مع إال الصلح هذا يتمَّ أال واشرتطوا الصلح، املدينة أهل طلب

مظفًرا. ودخل املقدس بيت مع الصلح وأتم الشام إىل فأقبل بذلك عمر أُنِبئَ
ق املحقَّ ولكن خالفته، يف الشام عمر فيها دخل التي املرات عدد يف يختلفون والرواة
وكانت املقدس، بيت مع الصلح أتمَّ حني أوالها كانت األقل، عىل مرات ثالث أنه عندي
قد الطاعون بأن األمراء أنبأه غ َرسْ بلغ فلما الشام، إىل قصد حني ذلك بعد الثانية
عمر فاستشار َعُمواس، بطاعون املؤرخون يعرفه الذي الطاعون وهو الشام، يف وقع
تميض أن فيجب لوجه خرجت يقول: قائل عليه، فاختلفوا أوًال املهاجرين شاور الناس؛
صنيع فصنعوا األنصار وشاور للتهلكة. وأصحابك نفسك تُعرِّض ال يقول: وقائل إليه.
قدر من يفر وال ُمخاطًرا لوجهه يميض أن إال الجراح بن عبيدة أبو عليه وأبى املهاجرين،
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استشار ثم هللا. قدر إىل هللا قدر من أفر عبيدة! أبا يا قالها غريك لو عمر: فأجابه هللا،
املدينة. إىل يرجع بأن مجمعني عليه أشاروا وإنما عليه، يختلفوا فلم الفتح مهاجرة

الناس، عمر استشار حني غائبًا وكان — هللا رحمه — عوف بن الرحمن عبد وأقبل
وأنتم بأرض الطاعون وقع «إذا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت علم: ذلك من عندي فقال:
راضيًا املدينة إىل عمر فعاد تدخلوها.» فال فيها تكونوا لم وإن منها، تخرجوا فال فيها

مطمئنٍّا.
ضخمة طائفة أُِصيبت وقد الوباء، ارتفع أن بعد الثالثة للمرة الشام عمر ودخل
ومعاذ الشام، أمري عبيدة أبو منهم: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب خيار من وجماعة املسلمني من
أبي بن معاوية أمام ظهرت الوباء انقىض فلما كثريون. وآخرون هللا، رحمهما جبل بن
وأُشِكلت الطاعون ضحايا كثرت فقد عسرية، مشكلة عبيدة أبي بعد الشام أمري سفيان
فيحل الشام، إىل يَِسريَ أن إىل عمر فاضطر املسلمني، من بقي من عىل مات من مواريث

أصحابها. عىل املواريث ويرد املشكلة، هذه
فيقيض كلها، الدولة أقاليم يزور أن يف للشام هذه زيارته بعد كثريًا يفكِّر عمر وكان
بنفسه فيهما ويبارش املشكالت، من يعرض ما بنفسه فيهما يبارش شهرين إقليم كل يف
وكان واألمصار. األقاليم سياسة يُدبِّرون كيف بسريته الوالة فيعلم الناس، أمور أيًضا
أنه ومع وا، يُقرصِّ أن أو يجوروا أن يأمنهم ال الوالة، سرية من دائًما الخوف شديد عمر
كان ما فكثريًا أعمالهم، يفحص من ِقبَِلِه من إليهم ويرسل املراقبة أشد يراقبهم كان
برفعها، الوالة ينصفهم ال خالفات للناس تكون أن يخاف كما شيئًا يخاف ال إنه يقول:
أحسن يرجوها كان التي الزيارة هذه يف يرى فكان إليه؛ يرفعوها أن عىل هم يقدرون وال

وأمثالها. املشكالت لهذه عالج
مرص، كل من الحجيج معهم ويلقى عام كل من املوسم يف الوالة يلقى عمر وكان
يكن لم كله هذا ولكن فيهم، الوالة سرية عن الحجيج ويسأل الرعية، عن الوالة فيسأل
ولم جميًعا. الرعية وسرية الوالة سرية عىل بنفسه يطمنئ أن عىل حريًصا فكان يكفيه؛
األحداث شغلته الحرص، أشد عليها ويحرص يزمعها كان التي الزيارات هذه له تُِتح

اختطاًفا. املنية اختطفته حتى الفرس بالد يف الحرب ومراقبة
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٧

عمر منها بلغ فقد ذلك ومع الطول، أشد طويلة العرس أشد عسرية الفرس حرب وكانت
كان وإنما الحرب، يف امليض يحب يكن لم أراد؛ مما ا جدٍّ وأكثر أراد ما — هللا رحمه —
وأن األجنبي، حكم من والعراق الشام ويف جزيرتهم، يف العرب ن يؤمِّ أن عىل يحرص

اإلسالم. عىل استطاع ما يجمعهم
لها املنترص يعرف فقلَّما الحرب ابتدأت وإذا بعضها، يدعو الحرب بعض ولكن
من املسلمني ويمنع الروم، حدود عند الشام من الحرب يقف أن عمر استطاع وقد آخًرا،

الكثيفة. الجموع يف حدودهم الروم عىل يقتحموا أن
الفتح له تم فلما مرص، بفتح اإلذن منه انتزع حتى العاص بن عمرو به زال وما
الذي هذا عند وقفهم وطرابلس برقة إىل غربًا مرص يتجاوزوا أن املسلمون واستطاع
أن عىل الحرص شديد معاوية وكان البحر، يف يغزو أن معاوية عىل وحظر لهم، أُِتيح

أمره. عن خالف إن أنذره حتى منعه يف ألحَّ عمر ولكن قربص، يفتتح
َحَرض من وقريبًا البادية من قريبًا عمر له حدَّده الذي منزله يف سعد أقام وقد
بد، قتالها من يكن فلم عظيمة جموع يف الفرس جاءته حتى كذلك وظل أيًضا، العراق
ولكن شديًدا، امتحانًا فيها املسلمون وامتُِحن وشقت، طالت التي القادسية وقعة فكانت
مع منهم ولقوا عظيمة، مقتلة منهم املسلمون فقتل خطوب، بعد نرصه عليهم أنزل هللا
عقر يف وغزوهم الُفْرس باتباع وأغراهم النرص يف أطمعهم النرص ولكن عظيًما، ا رشٍّ ذلك

دارهم.
نفس ويف املدينة، يف عليه يشريون كانوا الذين نفس ويف عمر، نفس يف استقر وقد
إال حدهم يفلوا ولن الفرس، شوكة يكرسوا لن املسلمني أن أيًضا: وقاص أبي بن سعد
دخلوا إن أنهم يعتقدون وكانوا املدائن. عاصمتهم وأخذوا دارهم، عقر يف غزوهم إذا
العراق. من وأيأسوهم جانبهم أمنوا الفرس ملك يزدجرد كرسى عنها وأزعجوا العاصمة
وأُِتيح هاربًا، امللك عنها وخرج مظفًرا فدخلها املدائن إىل بجيشه سعد مىض وقد

مصىل. كرسى إيوان يتخذوا أن للمسلمني
مرة: يقول وكان الحد، هذا عند الحرب وقفت لو يود عمر كان املدائن فتح ومنذ
وبينهم بيننا أن لو وددت أخرى: مرة ويقول نار. من جبًال وبينهم بيننا أن لو وددت
نار، من جبًال لعمر ينشئ لم هللا ولكن إليهم. نَِصل وال إلينا يِصلُون ال نار؛ من بحًرا
فقدوا، ما يسرتدُّوا أن عىل التصميم الفرس نفوس يف ألقى وإنما نار، من بحًرا وال
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أخرى جموع منهم تألفت إال تَُفض ال جموعهم فكانت لهزيمتهم، املسلمني من ويثأروا
الجموع هذه يفضوا أن إىل مضطرين املسلمون وكان البأس، شديدة الكثرة عظيمة
وكانت ويكثره، يزيده ما إليه وليضيفوا جهة من أيديهم يف ما عىل ليأمنوا ائتلفت؛ كلما

أخرى. موقعة يف تنترص أن يف طمعت إال موقعة يف تنترص ال املسلمني جيوش
وانترصوا نهاوند يف بهم والتقوا عليهم، وانترصوا َجلُوالء يف بالفرس التقوا وكذلك
املواقع هذه بعد عمر هم وقد أيًضا. عليهم وانترصوا حلوان يف بهم والتقوا عليهم،
أن وأراد والبرصة»، «الكوفة العراق: يف املرصين مرصَّ قد وكان الحرب، يقف أن الكربى
الفرس ملك وكان أيديهم. بني ملن ومدًدا وراءهم ملن ردءًا ليكونوا املسلمني فيهما يُنِزل
يكرسوا لن أنهم املسملني بعض وأحس الهرب، يف أَبَْعَد موقعة يف املسلمون انترص كلما
بالحرب ويغريهم يجمعهم قائم ملك للفرس دام ما حًقا حدَّهم يفلوا ولن الفرس شوكة
يف التنافس أشد يتنافسان كانا العراق يف الجديدين املرصين أن ذلك إليها؛ ويدفعهم

الفارسية. األرض من يليانه كانا ما بسط ويف الفتح
حظ من أعظَم الفرس أرض من ُفِتح ومما العراق سواد من الكوفة حظ وكان
ليُتاح الفتوح من ويكثروا رقعتَهم يوسعوا أن يف يطمعون البرصة أهل فكان البرصة،
سبيل يف والغزو الجهاد فضل من به يؤمنون كانوا ما إىل الفيء، وسعة الغنائم من لهم
عيشنا إن البرصة: وفد يف عنده وكان لعمر، يوم ذات قيس بن األحنف قال حتى هللا،
نظفر حتى منهم نفرغ ولن الفرس من نأمن لن وإنا الكوفة، يف إخواننا عيش من أضيق

نقتله. أو بملكهم
حتى األرض يف االنسياح يف للناس يأذن أن يف عمر عىل يلحان املرصان زال وما
أرادوا، ما الفتح من بلغوا حتى البرصة أهل فاندفع انتزاًعا، ذلك يف اإلذن منه انتزعوا
كلها خراسان عن أزعجوه حتى مدينة، مدينة الفرس مدن عن امللك يزعجون وجعلوا
عىل به واستعان الرتك ملك الفرس ملك استمد وقد ْك، الرتُّ إىل النهر يعرب أن إىل وألجئوه
املسلمني ولكن له، مؤازاًرا أقبل حتى الرتك ملك له فاستجاب املسلمني، من وطنه اسرتداد
إىل واضطروهم أيأسوهم حتى بالرتك زالوا وما قبل، من للفرس ثبتوا كما للرتك ثبتوا

بالدهم. إىل يرجعوا أن
أمور فيها توىل التى القصرية املدة هذه يف كلها كرسى بالد عمر عىل ُفِتحت وكذلك

وأشهر. سنني عرش يف املسلمني
مواطنيه. من رجل َقتََلُه هللا؛ رحمه عثمان أيام يف ُقِتل حتى ًدا مرشَّ يزدجرد زال وما
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ومرص وفلسطني الشام من املغرب يف عليهم هللا فتح بما املسلمون يكتِف ولم
إىل اضطرتهم الظروف ولكن كرسى، أرض من املرشق يف عليهم هللا فتح وما وبرقة،
الحدود هذه إال الروم وبني بينهم يبَق ولم فافتتحوها، الجزيرة بفتح الشام نوا يؤمِّ أن
محاولني معاوية أيام يف املسلمون اقتحمها حتى ورائها من الروم اعتصم التي الطبيعية

الحديث. هذا غري يف آخر موضًعا املحاولة لهذه ولكن قسطنطينية، فتح
املؤزَّر واالنتصار عمر، أيام الفتوح من للمسلمني أُِتيح ما يتصور من إىل يُخيَّل وقد
يتدفق كان وبما العظيمة الفتوح بهذه سعيًدا كان عمر أن جميًعا، والروم الُفْرس عىل
من إليه ويرسلونه الغنائم من له سون يُخمِّ املسلمون كان الذي املال من املدينة يف عليه
من عليه هللا أفاء بما وال الفتوح بهذه قط يهنأ لم عمر أن املحقق اليشء ولكن الفيء،

بكثرتها. يحيط التصور يكاد ال التي األموال هذه
األرض، يف هللا نور ينترش أن ه يرسُّ وكان ويرضيه، املسلمني انتصار ه يرسُّ كان
يفيء هللا كان بما املسلمون يسعد أن كذلك ويرضيه ه يرسُّ وكان اإلسالم، كلمة وتعلو
ما بعد الرخاء لهم وأتاح السعة، إىل العيش ضيق من أخرجهم الذي املال من عليهم
بالفتوح الناس أشقى كان ذلك عىل عمر ولكن الحياة، وقسوة الشظف من فيه كانوا

واملال.
كأنه األمر هذا يدبر وأن والغرب، الرشق يف الحرب أمر يدبر أن يكلفه الفتح كان
رشًقا تُفتَح التي األرض أمر يدبر أن يكلفه وكان جميًعا، والغرب الرشق يف املحاربني مع
دقة أي ة دقَّ إىل يضطره وكان واملعاهدين، املسلمني من فيها يعيشون الذين وأمر وغربًا،
املال وكان الشدة، يف وأبعدها املراقبة أقىس واليتهم بعد ومراقبتهم العمال اختيار يف
وجعل البكاء يف أمعن إال منه شيئًا يرى ال كان عناء، أي عناء يكلفه إليه يُرَسل الذي
يف للمسلمني وأتاحه بكر، أبي وعن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عن كله هذا هللا رصف ملاذا نفسه يسأل
يكن لم ثم به؟ هو وآثره خليفته وعن رسوله عن هللا رصفه خريًا ذلك أكان هو، أيامه
له محنة إال لعمر املال هذا هللا أتاح ما وهللا كال، ويقول: اإلنكار، أشد ذلك ينكر أن يلبث

وابتالء.
سياسة يف وال الحرب، سياسة يف ال إليها يطمنئ وال بنفسه يثق عمر يكن لم ثم
يف القصد عن جار قد يكون أن الخشية أشد دائًما يخىش كان املال. سياسة يف وال السلم،
الذي الكتاب ذلك يف عليه ل ُسجِّ قد الجور هذا يكون وأن ضئيل، أو خطري عمل أو قول
فيسأله القيامة يوم الكتاب بهذا هللا سيلقى وأنه أحصاها، إال كبرية وال صغرية يغادر ال
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وليله منغًصا نهاره كان وكذلك لني، وال فيه هوادة ال سؤاًال والكبري الصغري من فيه عما
ثم ليله. من قليل غري وشيئًا نهاره أكثر تستغرق كانت املسلمني أمور أن لوال مؤرًقا،
والصالة، بالصرب خالفته عىل فيستيعن الكريم؛ القرآن به أمر بما يأتمر ذلك عىل كان
ال كفاًفا منها خرجت أني لو وددت وحني: حني بني يقول أن من كله هذا يمنعه ال ثم

يل. وال عيلَّ
 

٨

غريهما إىل تُقاسان وال عناء، منهما النفوذ يف يجد لم يسريتان مشكلتان لعمر وظهرت
له. عرضت التي املشكالت من

املسلمني، من غريه فيه فكر أو فيه، فكر عمر أظن وما الخليفة، فلقب أوالهما: فأما
من يحب عليه كان ما عىل الشام، يف الجيش أمر ودبَّر العراق إىل الجنود سريَّ أن بعد إال
والغرب. الرشق يف املسلمني جيوش أنباء ينتظر وجعل عبيدة، أبي وتأمري خالد عزل

يرون كانوا به، يدعونه الذي اللقب يف أصحابه من حوله من فكَّر أو هو فكَّر هنالك
رسول خليفة فدعوه ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد أمرهم عىل قام قد — هللا رحمه — بكر أبا أن
هللا، رسول خليفة خليفة فدعوه بكر، أبي بعد باألمر قام قد عمر أن يرون وكان هللا،
سيُدَعى بعده جاء من وأن طويل، أنه ورأى اللقب، هذا يف فكر أن يلبث لم عمر ولكن
به النطق ويعرس فيطول النحو هذا عىل األمر ويميض هللا، رسول خليفة خليفة خليفة

له. والحفظ
املؤمنون نحن قال: منهم قائًال وأن هذا، يف فكَّروا الذين هم املسلمني إن ويُقال:

بعده. من الخلفاء لقب هذا وصار املؤمنني، أمريَ فُدِعَي أمرينا. وعمر
املسلمون كان أم حلها، وأصاب املشكلة هذه يف فكَّر الذي هو عمر أكان وسواء
الذين أكثر وما املؤمنني، أمري ُدِعَي من أول عمر كان فقد التفكري، هذا كفوه الذين هم
دون به واستبداًدا له غصبًا سائرهم وحمله أقلهم فاستحقه االسم! بهذا بعده من ُدُعوا
املسلمني بأمر قام من كل يستطيع هينًا شيئًا ليست املسلمني فإمرة أهًال؛ له يكون أن
فوقه ليس الذي والجهد املتصل، والعناء الثقال، األعباء تصور هي وإنما بها، يتلقب أن
املساواة وتحقيق األقوياء، من الضعفاء وإنصاف الظلم، ورفع العدل، إقرار يف جهد
اليرس أوقات يف الذمة وأهل باملسلمني والرفق والبعيد، القريب بأمر والعناية الناس، بني
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بحق، له ليس فيما طامع منهم يطمع ال حتى الحزم؛ كل بالحزم فيهم والقيام والعرس،
وقبل كله هذا بعد الناس وإنصاف يبلغه، أن له ينبغي ال ما إىل طامح منهم يطمح وال
إنصافه من أشد أو بعض من بعضهم كإنصافه نفسه، من كله هذا وفوق كله هذا

بعض. من بعضهم
الذين أقل وما جدير، حق املؤمنني بإمرة جديًرا — هللا رحمه — عمر كان وقد

الخلفاء! وأشباه الخلفاء من املؤمنني بإمرة الجدارة يف شاركوه
التاريخ؛ مشكلة فهي يرس، يف منها فخرج لعمر عرضت التي الثانية: املشكلة وأما
تُؤرَّخ أن دون فيها تُكتَب التي بالشهور ومؤرَّخة وقادته عماله من إليه تَِرد الكتب كانت
واستشار بذلك، عمر فضاق تاريًخا، ألنفسهم اتخذوا قد يكونوا لم املسلمني ألن بالسنني؛
الذي العام يتَّخذ بأن عليه فأُِشريَ به، يؤرِّخون للناس يُجَعل تاريخ يف النبي أصحاب
العام هذا اختيار وكان اإلسالمي، للتاريخ بدءًا املدينة إىل مكة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيه هاجر
أمرها عىل النبي يقوم مستقلة منظَّمة جماعة للمسلمني نشأت ففيه التوفيق، كل موفًقا
وما الكريم، للقرآن البيان من يلهمه كان وما الكريم، القرآن من إليه يوحي هللا كان بما

املسلمني. برأي عليه يستعني أو فيه رأيه يجتهد كان
هللا ولكن السلطان، محدودة الرقعة ضيِّقة قليلة ضئيلة الجماعة هذه نشأت وقد
حتى انقباض، بعد سلطانها ونرش ضيق، بعد رقعتها ع ووسَّ قلَّة، بعد الجماعة هذه كثَّر
أرض هللا زاد ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أيام اإلسالم بلواء مستظلة كلها العرب جزيرة أصبحت
يف املؤمنني أمري ليس هو فإذا عمر فنظر انتشاًرا، اإلسالم وسلطان انبساًطا املسلمني
الشام عىل انبسطت حتى إمرته امتدت وإنما وحدها، العرب جزيرة يف وال وحدها، املدينة

الفرس. أرض وأكثر العراق وعىل ومرص
عثمان أيام يف ُفِتح قليل، إال الفرس أرض من يبَق ولم — هللا رحمه — ُقِتل وقد
يُؤَخذ لم وأعدله، وأدقه تدبري أحسن العريض السلطان هذا أمر عمر دبَّر وقد هللا، رحمه
املؤمنني أمري فكان عنه، نهى أو به أمر مما شيئًا أحد عليه ينكر ولم فعل مما بيشء
التي املشكالت أن ولو للجدال. موضوًعا ذلك يكون أو ذلك يف يُناَزع أن إىل سبيل ال ا حقٍّ
ناصعة رائعة كفايته ظهرت ملا املشكلتني هاتني كيرس يسرية كلها كانت لعمر عرضت
بالقياس بل تاريخهم، إىل بالقياس وال وحدهم، املسلمني إىل بالقياس ال النظري، منقطعة

العام. تاريخه وإىل كله العالم إىل
وأعبائها، بالخالفة ممتحنه هللا بأن قويٍّا إحساًسا يحس كان — هللا رحمه — وكأنه
املعضالت باملشكالت معه رعيته ويمتحن ويمتحنه به، رعيته ويمتحن برعيته يمتحنه
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ساعات من ساعة آخر إىل فيها يوم أول من كلها، خالفته أيام يف ولهم له ستعرض التي
أبي أمر من فرغ أن بعد املسلمني خطب حني قويٍّا إحساًسا هذا يحس كان كأنه حياته،
له، ابتالء كلها خالفته وكانت بي.» وابتالكم بكم ابتالني قد هللا «إن لهم: فقال بكر،

لرعيته. وابتالء
دعا حتى بها، الناس خطب التي القصرية خطبته من يفرغ يكد لم أنه وحسبك
تركه الذي الجيش وأمر الشام أمر تدبري يف وأخذ العراق، يف الفرس جهاد إىل املسلمني
لتسيريه يستعد جعل الذي الجيش أمر العراق، حدود عىل ضئيًال قليًال حارثة بن املثنى
والخطوب. املواقع من سيكون فيما للفرس ويثبُت انتقاضهم عىل العراق أهل ليؤدب

وانتصارهم والغرب، الرشق يف املسلمني بالء من كان ما آنًفا عليك عرضت وقد
كان فقد موجًزا العرض هذا يكن ومهما األهوال، من لقوا ملا وثباتهم والروم الفرس عىل
أن إىل بالخالفة عمر نهض منذ اتصلت خطرية كثرية ألحداث خاطًفا موجًزا تصويًرا
بصاحبيه لحق أن بعد إال تهدأ أن وال تنقطع أن األحداث لهذه يُتَح ولم هللا، رحمه تُويفِّ

وجل. عز هللا جوار يف

٩

عمر وقت الستنفاد يكفي بعضها كانت التي املتصلة الجسام األحداث هذه أن عىل
أذكر وال خطًرا، منها أقل ليست مشكالت تثري أن دون تميض تكن لم كله، وجهده
كثري يف املحاربة الجيوش ورعاية والغرب، الرشق يف اتصلت التي الحروب هذه تدبري
يشغلهم ملا الجنود يتعرَّض أال عىل الدائم والحرص عليها، واإلشفاق بها، العناية من
كانت أخرى مشكالت أذكر وإنما مضاعًفا، ثقًال عليهم الحرب يجعل ملا أو الحرب، عن
التي الهائلة بالغنائم تظفر املنترصة الجيوش كانت فقد امليادين، يف االنتصار عن تنشأ
الرواة أن نقدر حني حتى قيمتها، جهة من وال كثرتها جهة من ال وصفها إىل سبيل ال

أمرها. يف أرسفوا قد
عىل م تُقسَّ األربعة أخماسها فكانت دقة، أي دقة يف ينفذ الغنائم يف هللا أمر وكان
أصحاب يتفلون القادة وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أيام للمسلمني ع ُرشِ الذي النظام عىل الجنود
فإن ذلك، بعد األمر د يتعقَّ ثم عمر، إىل يُرَسل الغنائم ُخمس وكان الجنود، من البالء
إىل خمسها ويُرَسل م تُقسَّ أن يمكن التي املنقولة بالغنائم يظفرون يكونوا لم الجنود
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البقاء يؤثرون الذين عىل الجزية ويفرضون باألرض يظفرون كانوا وإنما املؤمنني، أمري
املغلوبني. من دينهم عىل

ويُؤدُّون ويعيشون فيها يعملون ألهلها تُرتَك وإنما األرض، م تُقسَّ أالَّ عمر أرصَّ وقد
وكان جيوشه، من انترصجيش كلما الغنائم أخماس ى يتلقَّ إذن عمر فكان الخراج، عنها
ُفِرضت التي الجزية يتلقى وكان املعاهدون، عليها يعيش التي األرض عىل الخراج ى يتلقَّ
ومما يتوقع، كان مما ا جدٍّ أكثر عليه يَِرد الذي املال فكان املغلوبني، من يسلم لم من عىل
بكر أبي عىل تَِرد األخماس وكانت األيام، من يوم يف إليهم سيُساق أنه يظنون العرب كان
السذاجة كل ساذجة فيها سياسته كانت الفتح بدء ويف الردة، حروب يف — هللا رحمه —
يف بيَّنه كما الغنائم، أخماس من هللا حق به يؤدي ما منها يحفظ كان اليرس، كل يسرية
َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ن مِّ َغِنْمتُم أَنََّما ﴿َواْعَلُموا األنفال: سورة من الكريمة اآلية
َعبِْدنَا َعَىلٰ أَنَزْلنَا َوَما ِباهللِ آَمنتُم ُكنتُْم إِن ِبيِل السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى َولِِذي

َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ َوهللاُ ۗ اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم اْلُفْرَقاِن يَْوَم
منازلهم، تختلف مهما الناس بني يفرق ال سواء، قسمة املسلمني عىل سائرها ويقسم
بكر أبي إىل ترد التي األخماس وكانت اء، واألرقَّ األحرار بني القسمة هذه يف يسوِّي وكان
وأرض العراق ومن ومرص، الشام من عمر إىل يرد كان ما إىل بالقياس تُذَكر تكاد ال
جهة، من األخماس كثرت حني الخطورة كل خطرية املشكلة له ظهرت وقد الفرس.
من أكثر املال هذا كان أخرى. جهة من والخراج الجزية من يُجبَى كان ما جاء وحني
للناس مغريًا وكان ف، َ الرسَّ من نوًعا كان خطًرا، تقسيمه وكان الناس، عىل م يُقسَّ أن

والخراج. والجزية األخماس من حظوظهم عىل واالعتماد واالتكال بالكسل
وقاص أبي بن سعد دخل أن بعد والسيما لها، واهتمَّ املشكلة بهذه عمر ُشِغل وقد
استشار وقد املدينة، هذه يف غنموا ما ُخمس إليه وأرسلوا الفرس عاصمة املدائن وجيشه
يف يقسم بأن عليه فأشار — هللا رحمه — عيل فأما املال، هذا أمر يف النبي أصحاب عمر
يسري أن يرى كان أنه ذلك ومعنى شيئًا. منه يمسك وال املال من له يجتمع ما عام كل

فارًغا. املال بيت ويرتك إليه يصل ما كل فيقسم بكر، أبي سرية عمر
يحصوا، لم إن الناس، يسع كثريًا ماًال أرى فقال: — هللا رحمه — عثمان وأما
أن أراد عثمان أن ذلك ومعنى األمر. ينترش أن خشيت يأخذ، لم ممن أخذ من فيُعَرف
كان عثمان أن أرى وما بعضهم. ويُحَرم الناس بعض يأخذ ال بحيث املال تقسيم ينظم
الناس بني املال يقسم أن يريد كان وإنما كثريًا، أو قليًال املال بيت يف عمر يمسك أن يريد

اآلخر. بعضهم عن ويقرص لبعضهم املال يوفر ال نحو عىل
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لون نفسه يف الناس فإحصاء مًعا؛ والجدة الدقة من يشء عثمان رأي يف كان وقد
أن من املؤمنني أمري يمكن أن جدير ذلك بعد وهو قبل، من العرب يعرفه لم النظام من

الناس. من أحًدا يمنعه لم أنه إىل ويطمنئ حقه يف املال يضع
املغرية بن هشام بن الوليد وهو عمر، قرابة ذوي ومن قريش، من رجًال ولكنَّ
قد إني لعمر: قال فقد العرب، لغري تقليد أول رأيه وكان ا، حقٍّ الصواب بالرأي أشار
جنوًدا. وجنَّد ديوانًا، ن فدوَّ جنوًدا، وجنَّدوا ديوانًا، دوَّنوا قد ملوكه فرأيت الشام، جئت
طالب، أبي بن عقيل هم: قريش، من ثالثة فكلف هشام، بن الوليد برأي عمر أخذ وقد
عىل الناس يكتبوا أن قريش، اب نُسَّ من وكانوا مطعم. بن وجبري نوفل، بن ومخرمة

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول من لقرابتهم هاشم ببني يبدءوا وأن قبائلهم،
غرض لغري الناس عىل املال م يُقسَّ أالَّ هشام بن الوليد إليه أشار الذي الرأي ومعنى
فإذا الجنود، تجنيد هو الغرض وهذا فيه. يُنَفق أن جدير لغرض يُنَفق وإنما معروف،
لهم يرتك وأن املال، هذا من أعطياتهم يعطيهم أن املؤمنني أمري عىل وجب الجنود جند
وإنما منفردين، تجنيدهم قبل يعيشون يكونوا لم والجنود ذلك. بعد الغنيمة من حقهم
هؤالء يُمكَّن أن من بد وال وإخوتهم، وآباؤهم أبناؤهم لهم هم، أَُرسِ يف يعيشون كانوا
فإذا العطاء. يف حقهم إذن فلهم الحياة، من هللا سبيل يف للجهاد الجنود تركهم الذين
بحاجتهم، يَُقوم ما املال إىل يحتاجون الذين وأُعِطَي أَُرسهم، وأُعِطيت الجند، أُعِطي
من يحدث ملا ُعدَّة املال بيت يف يمسكه أن عليه فيجب الخليفة، عند يشء ذلك بعد وبقي

يق. والضِّ الشدَّة أوقات يف املعونة من املسلمون إليه يحتاج قد وملا األحداث،
للجند فيه يجعل وإنما فحسب، املال قسمة ينظم ال إذن هشام بن الوليد فاقرتاح
من احتاج من ويُغِني أرسهم، بأمر ويقوم الغنائم، من بأنفسهم يكتسبون ما إىل ا حقٍّ
تَنُوب. حني وللنوائب تَْحُدث حني لألحداث ُعدَّة يكون ما املال بيت يف ويدخر املسلمني،
بني يسوِّ لم طرافة، من يخلو ال الديوان له كتب أن بعد للعطاء عمر تنظيم وكان
من يشء لُوِحظ وقد منزلتها. طبقة كل وأنزل طبقات جعلهم وإنما أعطياتهم يف الناس
فاألقرب باألقرب ثم هاشم، ببني يبدءوا بأن الديوان كتاب إىل أمر من أصدر فيما هذا
أبي رهط تيم بني الديوان ُكتَّاب جعل حني فعل ما آنًفا رأيت وَقد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول من
ضعوا وقال: عمر، فأبى تيم، بني إثر يف عمر رهط عديٍّ وبني هاشم، بني إثر يف بكر

هللا. وضعه حيث عمر
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تيم بني ر أخَّ وإنما فحسب، وقومه نفسه ر يُؤخِّ لم أنه أرى فيما ق املحقَّ ومن
إىل نََظَر العطاء تنظيم يف أنه عىل النبي، قرابة من موضعهم إىل أيًضا بكر أبي رهط
سائر عىل النبي إىل الناس أقرب ل ففضَّ الناس، بعض إىل بالقياس هللا رسول من القرابة
يف بالئهم وعىل اإلسالم، يف وسابقتهم قدمهم عىل العطاء يف الناس رتَّب ثم هاشم، بني
لكل آالف ثالثة مكة فتح قبل هاجروا للذين ففرض للقرآن؛ قراءتهم وعىل أيًضا، اإلسالم
العام، يف درهم آالف خمسة بدًرا شهدوا للذين وفرض وعتقائهم، أحرارهم منهم: واحد،
أبناء من األحداث شهد وملن آالف، أربعة أُُحًدا شهدوا والذين الحبشة إىل هاجروا وللذين
ما مثل لهما ففرض هللا، رحمهما والحسني الحسن إال آالف ثالثة والبدريني املهاجرين

منهما. واحد لكل آالف خمسة ألبيهما فرض
وقد آالف، أربعة له ففرض املهاجرين، أبناء من أترابه عىل زيد بن أسامة ل وفضَّ
آالف؟ أربعة زيد بن وألسامة آالف ثالثة يل فرضَت فقال: هللا، عبد ابنه ذلك يف كلمه
رسول إىل أحب كان أباه وألن منك، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل أحب كان ألنه فضلته عمر: فقال
هللا عبد بن محمد ذلك يف فعارض آالف، أربعة سلمة أبي بن لعمر وفرض أبيك. من هللا
املشاهد؟! وشهدوا آباؤنا هاجر وقد علينا، سلمة أبي ابن ل تُفضِّ ِلَم وقال: جحش، بن
أعتبه. سلمة أم مثل بأم يستعتب الذي فليأِت ملسو هيلع هللا ىلص النبي من ملكانه أفضله عمر: فقال
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج ل وفضَّ درهم، آالف خمسة له ففرض املطلب، عبد بن العباس ل وفضَّ

درهم. ألف عرش اثني منهن واحدة لكل ففرض جميًعا؛ الناس عىل
وآلخرين وخمسمائة، ألفني منهم لكثري ففرض منازل؛ ذلك بعد الناس أنزل ثم
درهم ثالثمائة فرضه عطاء آخر كان حتى منازلهم الناس يُنِزل جعل ثم ألفني. ألفني
إىل عطاءه زاد ترعرع فإذا درهم، مائة فطيم طفل لكل وفرض هذا، من أحًدا ينقص لم
األطفال إىل بالقياس العطاء نظام غريَّ أنه عىل أمثاله. منزلة يف وضعه بلغ فإذا مائتني،
صالة صىلَّ حتى شديًدا ترويًعا ذلك فروَّعه الفطام، عن ابنها تعجل امرأة رأى حني
البكاء، من صوته يستبني وما وطفلها، املرأة هذه فيها رأى التي الليلة تلك غداة الصبح
املنادين أمر ثم املسلمني! أبناء من قتل كم لعمر! بؤيس يا قال: صالته من فرغ فلما
اإلسالم، يف مولود لكل نفرض فإنا الفطام، عن أبناءكم تُعجلوا ال أال الناس يف فنادوا
يُوَلد منذ عطاءه وليُّه يأخذ كان الطفل أن ذلك ومعنى األقاليم؛ يف عماله إىل بذلك وكتب
رضاعه وجعل له، ويدخرها وليُّه يأخذها درهم مائة للقيط وجعل الفطام. به ينتظر وال
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عطاؤه، ِزيَد اللقيط ترعرع فإذا شهر، كل يف ذلك حق وليه يصيب املال بيت من ورزقه
املسلمني. أطفال شأن شأنه وكان

درهم، ألف املطلب عبد بنت لصفية فجعل عطاء، أرامل لنساء عمر فرض وقد
درهم. ألف مسعود بن هللا عبد وألم درهم، ألف بكر أبي زوج عميس بنت وألسماء

القبائل ديوان يحمل وكان املدينة، يف بنفسه أعطياتهم الناس يعطي عمر وكان
النساء ويعطي الناس، ويعطي إليها، به فيسعى قليًال، عنها والبعيدة املدينة من القريبة
يمنع ال وضعه، الذي النظام عىل الناس يعطوا أن عماله ويأمر أيديهن، يف أعطياتهن

مواله. كعطاء فعطاؤه ُحرِّر رقيق وأي يُعتَقوا، لم الذين األرقاء عن إال العطاء
وال لك، صورناه ما نحو عىل الرواة رواه للعطاء، عمر فرضه الذي النظام هو هذا

الشديد. األسف مع تعوزنا النصوص ولكن التحقيق، بعض إىل يحتاج أنه يف أشك

١٠

األمم من أمة أن نعرف ال نواحيه، جميع من جديٌد عمر فرضه كما هذا العطاء ونظاُم
بعض أن نعرف وإنما منه، قريبًا شيئًا عرفت أو عرفته الحضارة إىل العرب سبقت التي
أو قليًال الغنائم من نصيبًا تحرمهم وال للحرب الجنود تستأجر كانت القديمة األمم
إذا األرض من أجزاء الجنود تُقِطع كانت القديمة الحكومات بعض أن ونعرف كثريًا،
عىل جميًعا املسلمني رزق الدولة تكفل أن فأما تها؛ غالَّ من يعيشون السن بهم تقدمت
إليه. قت ُوفِّ الحديثة الحضارة أن أظن وما القديم، التاريخ يف نعرفه فلسنا النحو هذا

هو إنما بأخرة، إليه ووصلت البالد، بعض يف الحديثة الحضارة إليه وصلت ما وكل
يف يحتاجون حني ذلك، بعد عليهم ِلُرتَدَّ الناس من نفقاته تُؤَخذ الذي االجتماعي التأمني
والعاجزين والضعفاء للشيوخ الحياة كفالة وإىل يمرضون، حني العالج إىل األمر بعض
الدولة يخدمون الذين وتأمني العمل، أخطار من العمال وتأمني القوت، لكسب العمل عن
أفراد من فرد لكل يكون أن فأما خدمتهم، تنقيض حني رزقهم عىل االجتماعية والهيئة

هللا. رحمه عمر منذ إال يُعَرف لم فيشء الدولة خزانة من مقسوم نصيب األمة
عدل ثم عثمان، حياة من شطًرا إال وفاته بعد تتصل لم هذه عمر سياسة أن عىل
وقد الناس، بعض يعطي كان ما كثرة عثمان عىل الناس أنكر حني النظام هذا عن
الجند، عىل وقرصه العطاء إلغاء يف — هللا رحمه — عثمان عىل وا يُلِحُّ أن إىل ذلك دفعهم
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النبي أصحاب ألن واضح؛ وذلك ملسو هيلع هللا ىلص. النبي أصحاب من الشيوخ إال ذلك من يستثنوا ولم
الفتوح. يف منهم كثري وشارك املرتدين، وقاتلوا معه، املشاهد شهدوا

العطاء إلغاء بعضخطبه يف ويعلن للمعارضني، يستجيب أن إىل عثمان اضطر وقد
ألحوا حني يقولون عثمان عىل اعرتضوا الذين وكان والجند، ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب لغري

الحديث. هذا غري يف ذلك فصلنا وقد عليه. قاتل ملن املال هذا إنما عليه:

١١

منذ رزًقا فيها لألطفال الدولة تجعل أن األمم لبعض أتاحت الحديثة الحضارة أن عىل
إذا الدفاع عن والضعف للنقصان األمة وتتعرض املواليد عدد يقل حني وذلك يُوَلدون،
ع وتشجِّ ترزقهم وإنما واجب، رزقهم ألن األطفال ترزق ال فالدولة الخطوب؛ دهمتها
العامة بالخدمة ينهضون الذين الشباب إىل محتاجة ألنها الولد؛ من اإلكثار عىل الناس
ما كذلك وال للخطر، يتعرَّض حني الوطن عن ويدافعون اختالفها، عىل الحياة فروع يف

لهم. ا حقٍّ ذلك يرى كان ألنه لألطفال؛ العطاء فرض إنما هللا، رحمه عمر فعل
يعجلون الناس بعض أن رأى فلما يُفَطمون، منذ يبدأ هم حقَّ أن األمر أول ظنَّ
منذ عطاءهم لألطفال ففرض الفزع؛ أعظم وأفزعه اإليذاء، أشد ذلك آذاه أطفالهم فطام

آنًفا. قدمنا كما يُوَلدون
عىل بهم تُعنَى الحديثة الدول أن أعرف وما أيًضا، طريف عمر عند اللقطاء ونظام
بعضها منظمة، جماعات بأمرهم تقوم وإنما هللا، رحمه عمر بهم يُعنَى كان ما نحو
لهؤالء أن املتحرضة الحديثة الدول تعرف ولم الدولة، تعينها حرة وبعضها دينية،
حتى اآلخر بعضه لهم ويُدََّخر بعضه عليهم يُنَفق الدولة، خزانة من معلوًما ا حقٍّ اللقطاء
يفرض كان ما إىل ذلك يقول عمر كان كما عليه، يتكئون شيئًا أمامهم وجدوا رشدوا إذا

يرشدون. حني العطاء من لهم
من حياتهم عىل الناس تأمني قوامه االجتماعي النظام من لونًا عمر ابتكر ولذلك
لهم منه تربًعا األعطيات هذه الناس يعطي ال ألنه قويٍّا إيمانًا يؤمن عمر وكان املال، بيت
سواء املال، بيت إىل يُجبَى ما كل من ا حقٍّ لهم أن يرى كان وإنما عليهم، منه تفضًال أو
وله إال املسلمني من واحد من ما بيده نفيس والذي يقول: وكان َكثُر، أم الحق هذا أقلَّ
حقه الراعي ليأتني عشت لنئ وهللا كذلك: يقول وكان ُمِنَعه. أو أُعِطيَه حقه، املال هذا يف
إىل العطاء يصل أن عىل حريًصا كان أنه يريد طلبه. يف وجهه يحمرَّ أن قبل املال هذا من
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يتكلفوا أن عن فضًال ليطلبوه، إليه يسعوا أن دون بَُعد، ومن منهم َقرب من أصحابه،
السعي. هذا يف الجهد

عطاء فأكثر العطاء، من منازلهم الناس أنزل حني عمر أن ظن من الناس ومن
فوق بعضها درجات املال بيت يف هم حقَّ وجعل اآلخر، بعضهم عطاء وأقلَّ بعضهم
نظام يؤثر عمر يكن فلم الخطأ، كل خطأ وهذا الطبقات. نظام يؤثر كان أنه بعض؛
خالًفا اإلسالم نظام عن لخالف فعل قد ولو بعض، الناسعىل بعض يفضل وال الطبقات،
سواء الناس جعل الذي هللا أمر عن املخالفة عىل يجرؤ من آخر عمر كان وقد شنيًعا،
للضعيف، القوي ومن للفقري، الغني من ينتصف كان والذي بالتقوى، إال يتفاضلون ال
نظام يُْؤثِر كان إنه فيه يُقال الذي هو ليس واألمراء؛ العمال من خطًرا الناس أقل ومن
من أقل كان واألخماس والجزية الخراج من املال بيت إىل يرد كان ما ولكن الطبقات،
اإلسالم يف بالِقَدم بعض عىل بعضهم ل يُفضِّ فكان سواء؛ عىل كلهم املسلمني يََسَع أن
بأن عميًقا إيمانًا يؤمن كان ألنه ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي قرابة ل يُفضِّ وكان البالء، وحسن وبالسابقة
يقدِّم وكان غريهم، من بالفضيلة أحق األدنني أقاربه وبأن بالنبي، رشفت إنما العرب
وقاتلوا والضيق، والجهد الشدة من لقي فيما شاركوه بأنفسهم هللا رسول آسوا الذين
كارهني، إال لإلسالم يستجيبوا ولم وقاتلوه للنبي كادوا الذين عىل اإلسالم، وأعداء أعداءه
يف الناس ألزيدن املال كثر لنئ يقول: ذلك مع وكان بد، االستجابة من لهم يكن لم حني
يجعل أن يريد وكان بأولهم. الناس آخر أللحقنَّ املال كثر لنئ أيًضا: يقول وكان العطاء.
لنفقته. وألًفا ألهله، وألًفا لسالحه، وألًفا وبغله، لفرسه ألًفا درهم؛ آالف أربعة مسلم لكل
ألكيلنَّه أعياني فإن ا، عدٍّ لهم نه ألعدَّ املال زاد لنئ يقول: وكان ذلك، عن أعجله املوت ولكن

حساب. بغري لهم ألحسونَّه أعياني فإن كيًال، لهم
عنه، ومدافًعا له ناًرشا اإلسالم عىل قاتل من بني العطاء يف يسوِّي أن لعمر كان وما
من بني يسوي أن له كان وما لخطر. يتعرَّض وال يقاتل ال عافية يف هادئًا أقام ومن
أسلم أو بأخرة أسلم وإنما النبي يلَق لم من وبني هللا سبيل يف معه وأبىل النبي عارش
يخالفوا لم إسالمهم عىل أقاموا الذين بني يسوي أن كذلك له كان وما النبي، وفاة بعد
السيف بقوة اإلسالم إىل عادوا ثم كفروا ثم أسلموا الذين وبني منه يخرجوا ولم عنه

والسنان.
السواء، عىل جميًعا الناس يََسع أن من أقل واملال يستطيعه، عمر يكن لم ذلك كل
ينزل أن دون سواء الناس يجعل أن يريد كان وإنما املال، كثر لو يفعله كان أراه وما
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أتقى ألنهم عليه؛ ا حقٍّ هؤالء تمييز يرى كان منازلهم. عن والبالء السابقة بأصحاب
وحياة الناس. عامة يقتدي وبسريتهم الدين، يُؤَخذ عنهم ومعلموهم؛ وأئمتهم الناس
ت تمَّ لجواره هللا اختارهم فإذا بآجالهم، محدودة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من األئمة هؤالء

إنسان. عىل إنسان ل يُفضَّ ولم أحد، من أحد يُميَّز ولم الناس بني املساواة
فكيف وضعه، الذي النظام وعىل سياسته عىل عمر بعد الخلفاء حافظ لو كله ذلك
إىل الناس واستبق األثرة، ظهرت حتى الوقت من قليل إال عمر وفاة عىل ينقِض ولم
حقهم من أن الخلفاء ورأى الخلفاء، من منازلهم يف بعض عىل بعضهم ل وُفضِّ الغنى،
إليهم؟! الناس أحب به ويحبون أنفسهم به يؤثرون شاءوا، ما املال بيت من يأخذوا أن
مرة الحكم بن مروان أعطى هللا؛ رحمه نفسه عثمان عىل ذلك من يشء أُنِكر وقد
مروان من املال هذا فأخذ وثب وإنما يُِقرَُّه، فلم عوف بن الرحمن عبد ذلك وبلغ فأرسف،
مال وأن األرض، يف هللا خليفة أنه ظن معاوية جاء فلما املدينة، يف الفقراء بني وقسمه
باملال، — هللا رحمه — عليٍّا حارب وقد أحب، حيث ويضعه يشاء، ما به يصنع ماله هللا
فكيف وصحبه، النبي لقي قد ومعاوية الضخمة. بالجوائز أصحابه بعض يشرتي فكان
ميزوا الذين هم أولئك يصحبوه؟! ولم النبي يلقوا لم الذين الخلفاء من بعده جاء بمن
فأما طبقات. الناس وجعلوا بعض، عىل الناس بعض لوا وفضَّ بعض، من الناس بعض
كان ألنه ذلك؛ عليه تأبى طبيعته كانت إليه؛ يَِمل ولم ذلك من يشء يف يفكر فلم عمر
أخوف وكان سبيًال، به االقتداء إىل استطاع ما ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي االقتداء عىل الناس أحرص
أني لو وددت يقول: أن يكثر ذلك أجل من وكان لحسابه، خشية وأشدهم هلل الناس
الحسن يقول كان كما كدرها، وترك الدنيا صفو فأخذ يل. وال عيلَّ ال كفاًفا منها خرجت

هللا. رحمه البرصي

١٢

حياتهم، عىل األمن من لهم ضمن وما العطاء من للمسلمني فرض بما عمر يكتِف ولم
فقد عمر؛ من برعيته أرفق كان راعيًا عصورهم من عرص يف يعرفوا لم املسلمني ولكن
ما والراحة الدعة ذلك مع لهم يكفل وإنما وحده، األمن لهم يكفل أال عىل حريًصا كان
يحمل كان هللا، سبيل يف عليها ليحمل واإلبل الخيل يُِعدُّ كان سبيًال. ذلك إىل استطاع
يحمل وكان هناك، حياتهم ليكتسبوا أو بالجند، ليلحقوا العراق وإىل الشام إىل الناس
يُعِطِه فلم سفره، أداة له أعدَّ راحلة عىل رجًال يحمل أن أراد إذا وكان مكة، إىل الحاج
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من له يبقى كان مما ذلك يفعل كان إليه. يحتاج ما كل أعطاه وإنما وحدها الراحلة
أخماس من إليه يرد كان ومما العرب، فقراء عىل أكثرها يُردَّ أن بعد الصدقة أموال

األنفال. سورة من الغنائم وآلية التوبة سورة من الصدقات آلية إنفاذًا الغنائم؛
بحاجة يقوم حولها، وما املدينة يف الناس يتفقد كان وإنما ذلك، عند يقف ال وكان
ذلك، يفعلوا أن عماله ويأمر الليل، ويف النهار يف بنفسه ذلك يفعل منهم، الحاجات ذوي
يخىش كان كما شيئًا يخىش يكن ولم أمره، إنفاذ يف العمال يُقرصِّ أن الخوف كل ويخاف
الحاجة صاحب يستطيع وال عماله بها يقوم ال حاجة األمصار أهل من ألحد يكون أن
ضياًعا هلك جمًال أن لو يقول: وكان ذلك، عن هللا يسأله وأن بها ليقوم إليه يصل أن
إبل من بعريًا الجرب أصاب إذا وكان عنه. هللا يسألني أن لخشيت الفرات شاطئ عىل
وكان بك. ا عمَّ هللا يسألني أن ألخىش إني وقال: منه الداء موضع عىل يده وضع الصدقة
ومعه اإلبل، هذه يعد الشمس حر يف وقف وقد رآه من مرة ورآه بنفسه، الصدقة إبل يعد
عيلٌّ فقال عليه؛ يُمَىل ما عثمان فيكتب عثمان، عىل عيلٌّ ويميل لعيل، يقول وعثمان؛ عيل
َمِن َخرْيَ إِنَّ ۖ اْستَأِْجْرُه أَبَِت ﴿يَا موىس: يف ألبيها شعيب بنت قالت لكما؛ هذا إن لعثمان:

اْألَِمنُي﴾. اْلَقِويُّ اْستَأَْجْرَت
خرج الليل تقدم إذا فكان ليًال، املدينة يف عسَّ من أول عمر إن الرواة: ويقول
تثري طرائف العسس هذا يف وله مواليه، أحد مع ومرة وحده، مرة املدينة يف فطوَّف

تقول: امرأة فسمع ليلة يعس كان مًعا؛ اإلعجاب وتثري االبتسام

��اج؟! ح��جَّ ب��ن نَ��ص��ر إل��ى س��ب��ي��ل ه��ل أم ف��أش��رب��ه��ا خ��م��ر إل��ى س��ب��ي��ل م��ن ه��ل

بإحضاره، فأمر سليم، من رجل بأنه فأُنِبئ حجاج، بن نرص عن سأل أصبح فلما
يقصشعره، أن فأمره شعًرا، وأجملهم وجًها الناس أحسن من رجًال رأى إليه نظر فلما
زادته قد العمامة إذا ذلك بعد رآه فلما يَْعتَمَّ، أن فأمره حسنًا، ازداد قد رآه إليه عاد فلما
البرصة إىل ه وسريَّ يُصِلحه بما له فأمر أبًدا؛ الرجل هذا يساكنه ال عمر فأقسم جماًال،

جنديٍّا.
قالت أصبح؟ املدينة أهل أي ويتساءلن: يتحدثن نسوة فسمع أخرى، ليلة وعسَّ
فدعا سليم. من رجل له: فقيل هذا، ذئب أبي عن سأل أصبح فلما ذئب. أبو إحداهن:
أمر ما بمثل أمره ثم ثالثًا، يعيدها ذئبهن؟! أنت فقال: جميًال، رجًال رآه رآه، فلما به،
كنت فإن الرجل: قال به، هو بلد يف يساكنه ال فأقسم حسنًا؛ إال يزدد فلم صاحبه؛ به
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بابن وألحقه يصلحه، بما له فأمر حجاج، بن نرص يريد عمي، بابن فألحقني ي ُمسريِّ
البرصة. يف عمه

أمام منفرًدا جلس قد رجًال فرأى املدينة، ظاهر يبلغ كاد حتى أخرى ليلة وعسَّ
ما سأله: ثم عليه، فسلم الرجل، من دنا ثم عمر، فاستأذن مصباح، يديه وبني له بيت
البيت، داخل شكاة سمع أن عمر يلبث لم ثم الليل؟ تقدم وقد منفرًدا هنا ها جلوسك
يشء، عىل لها يقدر ال وأنه وحدها، وأنها املخاض، جاءها قد امرأته أن الرجل وأنبأه
يف لك هل لها: فقال كلثوم، أم زوجه عىل دخل حتى مرسًعا الرجل عن عمر فانرصف
يعينها. من لها وليس املخاض جاءها امرأة قال: ذاك؟ وما قالت: إليك؟ هللا ساقه خري
فما املرأة، عىل كلثوم أم دخلت الرجل، ذلك بلغ إذا حتى معه، فخرجت زوجه فأرسعت
بغالم. صاحبك برشِّ املؤمنني، أمري يا كلثوم: أم قالت غالًما، وضعت حتى تُِعينها زالت
هذا إىل فأرسل عمر، وأصبح املؤمنني؟ أمري بأنك تنبئني لم ِلَم هللا! أصلحك الرجل: قال

ويصلحهم. يعينهم ما وأهله الرجل
عنه فانرصف له، رشاب عىل جالًسا املدينة أهل من رجًال فرأى أخرى، ليلة وعسَّ
الرجل: قال الخمر؟! عن هللا نهاك قد أليس له: فقال دعاه، أصبح فلما عرفه، وقد
قال بذلك؟ أنبأك من الرجل: قال البارحة؟! عليه جالًسا كنت رشاب فما عمر: قال بىل.
عمر، فسكت املؤمنني؟! أمري يا التجسس عن هللاُ يَنَْهَك ألم الرجل: قال رأيتك. أنا عمر:

هللا. واستغفر
منه بالقريب رفيًقا كان ولكنه وحدها، املدينة يف باملسلمني رفيًقا عمر يكن ولم
إال قادم عليه يقدم وال األمصار، يف املسلمني أمر يعرف أن عىل حريًصا عنه، والبعيد
الذي حارضهم يف باملسلمني يرفق أن يكفيه يكن لم ثم السؤال، فأكثر الناس عن سأله
أن بعد كله أمرهم يف لهم وينصح أيامهم مستقبل يف يفكر كان وإنما فيه، يعيشون

ربه. جوار إىل يفارقهم
أمري يا فقال: وراءه، عمن فسأله العراق، من عرفطة بن خالد يوًما عليه قدم
أحد وطئ ما أعمارهم؛ من عمرك يف يزيد أن هللا يسألون ورائي َمن تركت املؤمنني،
مائة عىل أُلِحق إال يُوَلد مولود من وما مائة، عرشة خمس أو ألفان عطاؤه إال القادسية
أو خمسمائة عىل أُلِحق إال ذََكر لنا يبلغ وما أنثى، أو كان ذََكًرا شهر كل وجريبني
فما الطعام، يأكل ال من ومنهم الطعام يأكل من منهم بيت ألهل هذا خرج فإذا ستمائة،
هو إنما املستعان، فاهلل عمر: قال ينبغي. ال وفيما ينبغي فيما لينفقه فإنه به؟! ظنك
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من كان لو فإنه عليه، تحمدني فال بأخذه، منهم إليهم بأدائه أسعد وأنا أُعطوه، حقهم
عنهم، أحبسه أن ينبغي فال فضًال فيه أن علمت قد ولكني أُعِطيتموه، ما الخطاب مال
خرج إذا ثم بسوادهم، فجعلها غنًما منه ابتاع العريب هؤالء أحد عطاء خرج إذا أنه فلو
أخاف — عرفطة بن خالد يا ويحك — فإني فيها، فجعله الرأس ابتاع الثانية العطاء
أحد أو منهم أحد بقي فإن ماًال، زمانهم يف العطاء يَُعدُّ ال والٌة بعدي يليكم أن عليكم
جالس عندي وأنت لك نصيحتي فإن عليه؛ فيتكئون اعتقدوه قد يشء لهم كان ولده من
قال أمرهم؛ من هللا طوَّقني ملا وذلك املسلمني؛ ثغور من ثغر بأقىص هو ملن كنصيحتي

الجنة.» رائحة يرح لم لرعيته ا غاشٍّ مات «من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
يوم العهد من نفسه عىل أعطى بما وفاء املسلمني من والبعيد بالقريب رفقه وكان
هللا رحمه — بكر أبي دفن من فرغ أن بعد خطبها التي خطبته يف أنبأ فقد الخالفة، ويل
عنه غاب وما دونه، أحد يبارشه وال بنفسه بارشه املسلمني أمر من حرضه ما بأن —
أساءوا وإن إحسانًا زادهم الوالة هؤالء أحسن فإن والكفاية، األمانة أهل ه والَّ أمرهم من

شيئًا. العهد ذلك من خالفته طول يغري فلم بهم، نكَّل
إنَّا ذاك: عامله إليه فكتب أُعِطيَاِتهم، الناس أعِط أَْن عماله بعض إىل يوًما وكتب
هو إنما عندك بقي الذي الفضل هذا إن عمر: إليه فكتب كثري. يشء وبقي أعطيانهم قد

بينهم. فاقسمه عمر؛ آلل وال لعمر، هو ليس عليهم هللا أفاء الذي فيئهم

١٣

الشدة كل شديًدا جعاله اللذان هما أهله، إىل الحق أداء عىل الحرص وهذا الرفق، وهذا
زاد قد رآه فإن عمله، إىل يذهب أن قبل ماله كتب إال أحًدا منهم يويل ال فكان والته؛ عىل
عزله، بعد الوليد بن خالد حساب يف تشديده رأيت وقد الزيادة، هذه قاسمه املال هذا عىل
واليتهم، أثناء لهم املراقبة شديد وكان عزلهم، بعد أموالهم والته من جماعة قاسم وقد

حققها. إال الرعية من أحد من شكوى تأتيه تكن ولم
أرسل الناس؛ شكاة من يبلغه ما لتحقيق ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب بعض يرسل وكان
يف العاص بن عمرو عىل الدقيق بالتفتيش وأمره — هللا رحمه — مسلمة بن محمد
قد — هللا رحمه — وقاص أبي بن سعد واليها أن بلغه حني الكوفة إىل وأرسله مرص،
لدورهم أبوابًا يتخذوا أالَّ يف دائًما عماله إىل يتقدم عمر وكان بابًا، اإلمارة لدار اتخذ
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اإلمارة لقرص اتخذ قد سعًدا أن بلغه فلما حاجاتهم، يف إليهم الدخول من الناس تمنع
يعمد أن الكوفة بلغ إذا وأمره مسلمة، بن محمد أرسل السوق ضوضاء من يريحه بابًا

مسلمة. ابن ذلك ففعل منه؛ يسمع أو سعًدا يُكلِّم أن قبل فيحرقه الباب هذا إىل
وعاد عليه، فأبى مال من شيئًا مسلمة بن يعطي أن أراد سعًدا أن الرواة وزعم
محمد فأرسل شكواهم، يف وغلوا سعد من الناس بعض وشكا فعل. بما فأنبأه عمر إىل
فذهب فيهم، سعد سرية عن مستقصيًا الناس يسأل أن وأمره أخرى، مرة مسلمة بن
سعد عىل ثناء إال يسمع فلم وجماعات، أفراًدا الناس فسأل الكوفة، إىل مسلمة بن محمد
كنت كيف عمر: سأله املدينة بلغ فلما عمر، فعزله يصيل؛ يحسن ال أنه زعموا نفًرا إال
بك الظن ذلك عمر: قال األخريني. يف وأقرص األوليني يف أطيل كنت سعد: قال تصيل؟
سعًدا يويلِّ أن بعده من الخليفَة أوىص ُطِعن فلما ذلك، مع ماله وقاسمه اسحاق. أبا يا

خيانة. عن وال عجز عن يعزله لم فإنه
أرسل لم إني األمصار: أهل من عليه ورد وملن املدينة ألهل يقول أن من يمل ال وكان
وسنة دينهم الناس ليُعلِّموا أرسلتهم وإنما ليظلموهم، وال الناس أبشار ليرضبوا عمايل
إىل يتقدَّم ما كثريًا وكان العدل. عىل كله أمرهم ويقيموا فيئهم، بينهم ويقسموا نبيهم،
الغياض ينزلوهم وال فيكفروهم، يحرموهم وال فيذلوهم، املسلمني يرضبوا أالَّ يف عماله
الجند أمر وعن كله أمره عن سأله إال جيوشه بعض من أحًدا يرى ال وكان فيضيعوهم.
املدن من عليهم يُفتَح فيما مقامهم العرب يطيل أن يكره وكان فيهم، قوادهم سرية وعن

يألفوها. لم التي الحرضية الحياة بهذه يتأثروا أن مخافة

١٤

عما فسألهم ألوانهم، تغري فالحظ املدائن، عليه ُفِتحت الذي الجيش أفراد بعض ورأى
تصلح ال العرب إن سعد: إىل فكتب نألفه. لم وطعام البالد وخامة فقالوا: ألوانهم؛ غريَّ

به. فأنزلهم بحريٍّا؛ بريٍّا مكانًا لهم فاْرتَْد إبلها، عليه تصلح ما عىل إال
رواده فجاءه عمر، وصف ما عىل أرًضا له يرتاد من أرسل سعًدا إن الرواة: فيقول

الكوفة. مدينة فيه بُنِيَْت الذي املكان له اختاروا وقد
الذي املكان له فاختار — هللا رحمه — غزوان بن عتبة أمر سعًدا أمر ما وبمثل
عىل املدينتني هاتني يف للفرس املحاربني املسلمني جنود وأنزل البرصة، مدينة فيه بُنِيَْت
بعوث املعسكر هذا من وتخرج معسكره، يف جند كل يقيم للمسلمني معسكرين تكونا أن
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والتجمري ر، تُجمِّ ال الجنود فكانت دقيًقا؛ تنظيًما البعوث هذه أمر ونظم العدو، لحرب
عمر حمل الذي هو هذا وكان أشهر. ستة من أكثر معسكره عن الجندي يغيب أن هو
الكوفة، وهي: أمصاًرا، دولته فجعل العرص، ذلك بلغة األمصار أو األقاليم ينظِّم أن عىل

والبحرين. واليمن، ومرص، واملوصل، والجزيرة، والشام، والبرصة،
أمر فيكون الكور، إىل الكبرية األمصار م ويُقسِّ مرص كل عىل الوايل يرسل وكان
واليه، إىل مرص بكل الكور أمر ويكون أرسله، الذي الوايل إىل الكور من فيه وما املرص
الكور عمال وكان أخرى، أحيانًا عمر أمر وعن أحيانًا، بذلك مستقالٍّ العمال لها يختار
عىل يُفَرض وما خراج، من أرضها عىل يُفَرض ما ويجبون كورهم، يف األحكام يقيمون
والعمال الوالة يخرج ال دقيًقا تنظيًما الجزية أمر عمر نظَّم وقد جزية. من الذميِّني
الرجل وعىل عام، كل يف درهًما وأربعني ثمانية الذميني من غني كل عىل فجعل عنه،
يعجز ال وقال: درهًما، عرش اثني الفقري وعىل درهًما، وعرشين أربعة الناس أوساط من

شهر. كل يف درهم منهم الرجل
الفرس عهد يف عليه يجري كان ما مثل عىل األرض خراج أجرى أنه الظن وأكرب
األمصار، والة إىل ويرسلونها األموال، هذه يجبون الكور عمال فكان الفتح، قبل والروم
ويرسلون ينوبهم، فيما منها وينفقون أعطياتهم، الناس منها يعطون األمصار والة وكان
من عمر إىل يصل كان ما كل ومن الغنائم، أخماس إليه يرسلون كما عمر إىل بقي ما
ينوبه فيما وينفق األعطيات يعطي كان الصدقة أموال من له يبقى ومما األموال هذه

املسلمني. أمور من
كل جانب إىل يجعل وكان عليه، ُفِتحت التي الدولة نظام عمر أقام النظام هذا وعىل
صالتهم، للناس يقيمون والة إذن له فكان املرص؛ يف املال بيت أمر يتوىلَّ آخر رجًال واٍل
ما يتلقون املال بيت عىل يقومون وعمال أمورهم، لهم ويدبرون أعطياتهم، ويعطونهم
من إليه يحتاج وما أعطياتهم، الناس إىل منه يؤدي ما الوايل ويعطون الكور، يف يُجبَى
عمر فكان منه، أنفق ما وحساب املال من بقي ما عمر إىل يؤدون ثم ينوبه، فيما نفقة
أصحاب وكان يشء، املال هذا أمر من عنها يغيب ال ومصادرها، الدولة بموارد عامًلا إذن
ويف األموال من عندهم ما أمر يف الدقة كل الدقة عىل الحرص أشد حراًصا األموال بيوت
يحاسب وأن يشء كل عىل يقف أن عمر يستطيع بحيث املؤمنني، أمري إىل حسابها أداء

اكتسبوا. ما وعىل أنفقوا ما عىل الوالة
فيها وىلَّ فإنه لخالفته؛ األوىل السنة عدا ما موسم كل يف الناس يحج ذلك عىل وكان
إىل تقدَّم للحج خرج إذا وكان بالناس، الحج — هللا رحمه — عوف بن الرحمن عبد
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يلقى أن لعمر يتيح ذلك فكان مرصه، من يحج من رأس عىل كل يوافوه أن يف والته
وكان والتهم، عن الرعية ويسأل رعيتهم عن الوالة فيسأل الرعية، وفود ويلقى الوالة
العاص بن عمرو كلَّمه وقد بأذى، وهم مسُّ أو ظلموهم إذا الوالة من الرعية أفراد يقص
ال يل وما أجل، عمر: قال رعيته؟! من رجًال أدَّب إذا الوايل من أتقص له: وقال ذلك، يف

نفسه؟! من يقص ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت وقد أفعل
أقصصه إيلَّ ذلك فلريفع بأذى عامله مسه رجل أيما للرعية: يقول ما كثريًا وكان

واليه. من
لة مفصَّ معرفة األجنبية الحضارات يعرف لم الذي العربي الرجل هذا أقام وكذلك
مالئًما واإلنصاف، العدل لهم ويكفل الناس، منافع يكفل نحو عىل الدولة نظام دقيقة وال
اإلسالم، أصول وبني املفتوحة األجنبية للبالد الحكم شئون يف الرأي من له أُِتيح ما بني
أشد حريًصا وكان كثريًا، وال قليًال الناس مصالح يمس وال شعرة، ِقيد عنها ينحرف ال
يأخذ كامًال، إنصاًفا اإلسالم يف يدخلوا لم الذين املغلوبني إنصاف عىل وأقواه الحرص
مذكًرا دائًما إنصافهم من والته عىل يلح ثم واملعروف، بالقسط والخراج الجزية منهم
كله والحق العدل إليهم يؤدوا أن عهًدا املسلمون أعطاهم قد ورسوله، هللا ذمة بأنهم لهم

الحقوق. من عليهم ما أدوا إذا عليهم عاٍد كل من يحموهم وأن
سورة يف فقال عاهدوا، إذا بالعهود يفوا أن املسلمني يأمر — وجل عز — وهللا
هللاَ َجَعْلتُُم َوَقْد تَْوِكيِدَها بَْعَد اْألَيَْماَن تَنُقُضوا َوَال َعاَهدتُّْم إِذَا ِهللا ِبَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا النحل:

تَْفَعلُوَن﴾. َما يَْعَلُم هللاَ إِنَّ ۚ َكِفيًال َعَليُْكْم
بأهل فأوصاهم املوت، أحس أن بعد املسلمني أوىص حني الذميني عمر ينَس ولم

وصيتهم. يف وألح الذمة
القضاة أرسل وإنما الناس، بني العدل إجراء وحدهم الوالة إىل يجعل لم عمر أن عىل
فإن رسوله، وسنَّة هللا بكتاب إال متأثرين غري الناس، بني هللا أحكام ِليُجُروا األمصار إىل
ذلك إىل استطاعوا ما العدل وتحروا رأيهم اجتهدوا ا نصٍّ السنة يف وال الكتاب يف يجدوا لم
يختارهم، الذي هو عمر كان وإنما يشء، يف للوالة يخضعون القضاة يكن ولم سبيًال.
وجل عز — هللا سلطان إال سلطان عليهم ألحد ليس القضاء أمر وكلَّفهم اختارهم فإذا

السنن. من ألهمه وما الكتاب من نبيه إىل أوحى ما بمقتىض —
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١٥

فأصاب الحج، من الناس صدر أن بعد عرشة ثماني سنة أعقاب يف الرمادة عام وأقبل
حياتهم، قوام وكان الغيث عنهم وانقطع شديد، جدٌب ونجد وتهامة الحجاز يف العرب
عام العام ي فُسمِّ كالرماد؛ صارت حتى األرض فاسودَّت أشهر؛ تسعة ذلك واتصل

ذلك. أجل من الرمادة
كأوضح واضحة عمر شخصية ظهرت املسلمون بها امتُِحن التي املحنة هذه ويف
الكوارث عىل صربه خاص بنوع وظهر ومضاؤه، حزمه ظهر الشخصيات، تظهر ما
أن وسعه ما املسلمني ألمر اهتم فقد جد؛ يف الناس أمور عىل وقيامه للشدائد واحتماله

فيه. يحرصه كاد أو تفكريه فحرص وليله، نهاره األمر بهذا نفسه وشغل به، يهتم
شاء ما فصىل بيته، دخل اآلخرة العشاء صىل فإذا نهاره، الناس أمر يف يجدُّ كان
منازل يأتي حتى يميش فخرج الليل، آخر قبل استيقظ ثم قليًال، نام ثم يصيل أن له هللا
اشتد حني وجه كل من أقبلوا الذين األعراب هؤالء أمر د فيتفقَّ املدينة، حول األعراب

الرزق. يلتمسون املدينة حول فنزلوا الضيق، عليهم
ضيًقا أو شكاة بيت أهل من أحسَّ فإن الليل، آخر يف منازلهم يف يطوف عمر وكان
كان ما وكثريًا يجدون. ما إصالح إىل أرسع لهم تعرَّض بالحاجة أو الظمأ أو بالجوع
بيت أهل يف جوًعا أحس فإن — والزيت الدقيق يحمالن وهما — له موىل ومعه يخرج
عاد أربًا ذلك من قىض إذا ثم بنفسه، طعامهم لهم صنع وربما يصلحهم، ما أعطاهم

نهاره. الناس أمر يف جدَّ ثم الفجر، صالة فصىل
والثياب، الطعام إرسال يستعجلهم عماله إىل فأرسل الناس عىل الجدب اشتدَّ وقد

كتابه: نص ويروون بمرص، العاص بن عمرو إىل كتب إنه الرواة بعض ويقول

الرحيم الرحمن هللا بسم
العايص العايصبن إىل املؤمنني أمري هللاعمر عبد من

غوثاه! يا فياغوثاه! قبلك، ومن أنت وتعيش قبيل ومن هالًكا فرتاني بعد؛ أما
غوثاه! يا

أولها عريًا إليه سريسل بأنه وينبئه يستمهله إليه كتب العاص بن عمرو أن ويروون
كثريًا. طعاًما إليه يرسل أنه يريد مرص، يف وآخرها املدينة يف
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ُفِتَحْت وإنما الرمادة، عام ُفِتَحْت قد تكن لم مرص إن يقولون: آخرين رواة ولكن
شيئًا. إليه مرص ترسل ولم بمرص العاص ابن إىل عمر يكتب فلم وإذن عرشين، سنة

عمًرا وأن بمرص، العاص بن عمرو إىل كتب قد عمر أن روايته يف يكرر سعد وابن
والبحر. الرب يف الطعام إليه أرسل

من البحر يف الطعام حمل من أول كان الخطاب بن عمر إن سعد: ابن ويقول
وشيوخه. الواقدي عن سعد ابن رواه ما أنا وأرجح مرص،

كثريًا، طعاًما إليه أرسلوا قد األمصار عىل عمر والة أن شك فيه ليس الذي واليشء
به يميلون ثم العرب، جزيرة إىل يصل حني الطعام من يأتي ما يستقبلون رجاًال فكلَّف
كل إىل يؤدُّون العباء، ويكسونهم الدقيق ويعطونهم اإلبل لهم فينحرون البادية أهل إىل
أهل من بهم مروا من بكل ذلك يفعلوا أن يستطيعون وبحيث حاجاتهم، بقدر منهم حي

البادية.
أراد من أن الناس يف ينادون منادين ويرسل يوم، كل يف الجزر ينحر عمر وكان

فليفعل. أهله وحاجة حاجته يأخذ أن أراد ومن فليأِت، الطعام من يصيب أن
الثريد للناس ثردوا ذلك وا أتمُّ فإذا اللحم، إنضاج عىل يقومون رجال له وكان
كثرية ألوٌف يوم كل يف عمر طعام من يأكل فكان طبخه، بعد الزيت من عليه ووضعوا

عيالهم. ويكفي يكفيهم ما منه يحملون كانوا وآخرون الناس، من
وقت جاء وقد الناس، مع يأكل وإنما الخري، من بيشء نفسه يؤثر ال عمر وكان
مصبًحا يأكله الزيت نفسه عىل وفرض واللبن، والسمن اللحم نفسه عىل فيه عمر حرَّم

الخبز. من يشء ومعه وممسيًا
له فطبخ بالنار، حره عني اكرس ملواله: فقال الزيت، هذا حرَّ أحس إنه ويقال
ويقول: بإصبعه بطنه ينقر فكان عنه، يتقرقر بطنه وكان عليه، أشد فكان الزيت،

الناس. يحيا حتي الزيت إال عندنا لك فليس تقرقرك، تقرقر
الناس. يحيا حتى الزيت عىل لتمرننَّ وقال: بإصبعه، فنقره بطنه تقرقر وربما

ال فكان الرمادة، عام زادت عليهم ته شدَّ ولكن دائًما، بيته أهل عىل شديًدا وكان
جياع، حولهم من والناس رشاب أو طعام يف نفسه عىل يوسع بأن منهم ألحد يسمح
غمه لشدة حياته عىل يخافون أصحابه كان حتى الناس، أصاب ملا الغم شديد وكان

املسلمني. بأمر واهتمامه
أخذ ما ولكثرة الزيت، من أكل ما لكثرة بياض بعد فاسودَّ عمر لون تغريَّ وقد

الجوع. من به نفسه
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يديه. عىل محمد أمة هالك يجعل أالَّ وجزع خوف يف هللا يسأل ما كثريًا وكان
ويصلحوا هللا يتقوا أن إىل ودعاهم الناس فوعظ املنرب، عىل يوم ذات جلس إنه ويُقال
هذا أكان يدري وما هللا! سخط آية هو إنما املحل من أصابهم ما بأن أنبأهم ثم قلوبهم،
عمهم قد سخًطا كان أم املسلمني، دون من عليه كان أم دونه من املسلمني عىل السخط

إليه. توبوا ثم ربكم استغفروا للناس: يقول ما كثريًا وكان جميًعا.
الرواة من كغريه سعد ابن ولكن مستسقيًا. بالناس خرج عمر إن سعد: ابن ويقول

بشيئني. االستسقاء هذا أمر يخلط
لبنيه شاة ذبح املدينة أهل من رجًال أن وهو يصح، حد أي إىل أدري ال أحدهما:
فيما فرأى وامحمداه! فقال: وَعْظًما. ِجْلًدا إال يجد فلم عليه، ذلك يف منهم إلحاح بعد
السالم، عليه فيقرأ عمر، يأتي أن أمره النبي وأن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يدي بني أنه النائم يرى

به. النبي أمره ما فعل الرجل أصبح فلما الكيس. الكيس له: ويقول
الناس وأقبل املنرب عىل فجلس وِجًال، خرج عمر إن شيوخه: عن سعد ابن فيقول
قال ال. الناس: قال شيئًا؟ عمله من ينكرون هل أم بيشء يأخذونه هل فسألهم: عليه،
تستسقي. أن هللا رسول أمرك إنما الناس: بعض فقال وكذا. بكذا أنبأني فالنًا فإن عمر:
هذا يف صنيعه يصنعوا أن وأمرهم عماله إىل به وكتب عيَّنه يوم يف االستسقاء فأزمع

اليوم.
معه الناس وخرج لالستسقاء، اختاره الذي اليوم يف خرج عمر أن الثاني: واليشء
الناس وعج بالدعاء، إليه وعج هللا استغفر ثم االستسقاء، بالناسصالة فصىل املصىل، إىل
يبكون: حوله من والناس يبكي وهو وقال املطلب، عبد بن العباس بيد أخذ ثم معه،

نبيك. بعم إليك نستشفع إنا اللهم
الغيث. هللا أرسل حتى أيام إال هي فما جميًعا: الرواة قال

أبلغها رسالة منه وتلقى النبي رأى الذي الرجل قصة تثبت حد أي إىل أدري ولست
إىل الرواة بها تقرَّب كذبة املطلب عبد بن بالعباس التوسل قصة بأن أقطع ولكني عمر،

بأحد. ليستشفع عمر كان وما العباس، بني
بأيام استسقائه بعد الغيث أرسل قد هللا وأن استسقى، قد عمر أن املحقق واألمر
من يخرجونهم رجاًال باألعراب وكَّل سقوا قد الناس رأى حني عمر وأن كثرية، أو قليلة
الجدب. من وآمنهم هللا سقاهم أن بعد البادية إىل إخراجهم يف يشارك هو وكان املدينة،
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من كان فلما القبائل، إىل السعاة يرسل فلم الرمادة عام الزكاة عمر وقف وقد
فقراء بني نصفها يقسموا وأن مضاعفة، الصدقة يأخذوا أن وأمرهم السعاة أرسل قابل

اآلخر. ينصفها ويأتوه القبائل
باملسلمني عنايته شدة لك ر يُصوِّ وأروعها، صورة أصدق يف عمر لك ر يُصوِّ هذا فكل
نفسه عىل شدته لك ر ويصوِّ الجوع، من يحميهم دونهم من وقيامه ألمرهم، واهتمامه
جياع، والناس يشبع أن يكره كان ألنه ولكن اليد ضيِّق كان ألنه ال تكره، بما وأخذها
من والسعة الخصب أيام به نفسه أخذ قد كان ما عىل ذلك بائسون، والناس يَنَْعم وأن

طيباتها. عن واالنرصاف الدنيا يف الزهد
الخالصواملساواة بالعدل إيمانه ر تُصوِّ كلمة يقول أن يكثر عمر كان العام ذلك ويف
عىل أدخلنا نجد لم فإذا الطعام، وجدنا ما نطعم يقول: أن يكثر كان الناس، بني الكاملة

بطونهم. أنصاف عىل يهلكوا لن فإنهم طعامهم يف فشاركوهم عدتهم بيت أهل كل
عىل يفرض أن الناس، إطعام عن املال بيت عجز إذا يريد كان أنه ذلك ومعنى
املسلمني من فريق يشبع ال حتى الطعام من يجدون ما الفقراء يقاسموا أن األغنياء

آخر. فريق ويجوع
تقاربها، سرية أو السرية هذه فيهم سار ملًكا أو خليفة رأوا املسلمني أن أعرف وما
سرية الناس يف يسري أمريًا أو ملًكا رأت وحديثها قديمها األمم من أمة من أعرف ما بل

السواء. عىل والذميني املسلمني من عارصه فيمن عمر

١٦

ولكنه فحسب، دنياهم أمر لهم يدبر الناس بشئون معنيٍّا خالفته أثناء يف عمر يكن ولم
فيجلس بيته من وآخر وقت بني يخرج املدينة، يف دينهم شئون يعلمهم بهم معنيٍّا كان
إىل فيرسعون بعد؛ وما منها قرب ما املدينة يف ذاك بمجلسه الناس ويتسامع املنرب، عىل

يعلمهم. أن هللا شاء ما دينهم شئون من عمر فيعلمهم لذلك، مهتمني املسجد
خالًصا، الدين يعلمهم يكن فلم — يُقال كما — علميٍّا يكون أن يحب رجًال وكان
وكيف اليومية، حياتهم وبني بينه يالئمون كيف لهم ويبني الدين يعلمهم كان وإنما
الكريم القرآن من آيات لهم يفرس يدعون، وما األمر من يأتون ما وبني بينه يطابقون
بأدب نفوسهم يؤدبون كيف لهم ويبني ذلك، أثناء يف ويعظهم العامة، بحياتهم تتصل
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وبهدي القرآن بهدي ذلك يف يهتدون هللا، يريض ما والعمل القول يف فيؤثرون الدين
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي

رشائع ويعلموهم صالتهم للناس يقيموا أن عىل األمصار إىل األمراء يرسل وكان
املالءمة أشد للدين مالئمة صالحة سرية فيهم ويسريوا بالعدل، فيهم ويمضوا دينهم،
ويعظونهم القرآن الناس يقرئون النبي أصحاب من رجاًال األمراء مع أرسل وربما وأدقها،

الدين. ويعلمونهم
يرعى كان كما دقة يف كلها الدين شئون يرعى كان وإنما بذلك عمر يكتِف ولم
للمسلمني يكن لم أشياء يبتكر أن عىل حملته قد الدين لشئون هذه ورعايته الدنيا، شئون
تصيل أن بعد رمضان بقيام الناس أخذ الذي فهو بكر، أبي أيام وال النبي أيام عهد بها
للنساء سنَّه وإنما وحدهم الرجال عىل هذا يقرص لم الرتاويح، صالة لهم فسن العشاء؛
يصيل قارئًا للنساء وجعل هذه، الرتاويح صالة يف بهم يصيل قارئًا للرجال وجعل أيًضا،

املسلمني. بني عامة الصالة هذه لتكون اآلفاق إىل بذلك وكتب الصالة، هذه بهن
معروًفا يكن لم ا حدٍّ الخمر لرشب ففرض الخمر؛ يرشبون الذين عقاب يف واشتد
الدنيا، يف عقابًا شاربها عىل يفرض لم ولكنه الكريم، القرآن يف الخمر حرم فاهلل قبله،

القيامة. يوم العقاب من ونهيه أمره عن للمخالفني ادخر ملا ذلك ترك وإنما
ولكن يفعله، ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ما عىل يزيد أن — هللا رحمه — بكر أبو يحاول ولم
يغريهم أن وأشفق الفتوح، يف ويمضون األرض يف ينساحون املسلمني أن رأى عمر

عنه. نهى ما واجتناب به هللا أمر ما رعاية يف بالتهاون الخالفة مركز عن بعدهم
الناس يستجيب أن فأشفق للناس، يتسع والرزق املدينة يف يكثر املال ورأى
الخمر رشب من اإلسالم قبل فيه كانوا ما إىل بعضهم يعود وأن وطبائعهم، لغرائزهم
أن يجب فيما املسلمني وشاور الشدة، غايات أقىص إىل ذلك يف فاشتد عليها، واإلدمان

عقاب. من الخمر شارب عىل يفرض
فيرضبه القاذف بعقوبة الخمر شارب يأخذ بأن عليه أشار عليٍّا إن الرواة: فيقول
الرأي بهذا عمر فأخذ يفرتي. أن حريٍّا كان سكر وإذا سكر، رشب إذا ألنه جلدة؛ ثمانني

األمصار. يف الرأي هذا بإنفاذ والته إىل وكتب املدينة، يف وأنفذه
دمشق ودخلوا الشام، فتح يف شاركوا الذين املسلمني من نفًرا بأن الرواة ويتحدث
فكتب الخمر، فرشبوا دمشق يف الحياة فتنتهم فقد عبيدة، أبي مع الجند من دخلها فيمن
أمام النفر هؤالء سؤال عبيدة أبا كلف أن عمر جواب فكان عمر، إىل عبيدة أبو فيهم
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فليرضب حالًال رأوها فإن حراًما؟! أم حالًال الخمر أيرون املسجد: يف املسلمني جماعة
واحد كل فرضب الحد عليهم أقام حراًما رأوها وإن هللا، حرم ما استحلوا ألنهم أعناقهم؛

جلدة. ثمانني منهم
من بمشهد يُقام كان وإنما به، يُستخَفى أو ا رسٍّ الناس عىل يُقام الحد يكن ولم

املسلمني.
نراها قالوا: حراًما؟ أم حالًال أيرونها الخمر: عن النفر هؤالء عبيدة أبو سأل فلما
أرشاف من رجل النفر هؤالء يف وكان املسلمني، من بمشهد الحد عليهم فأقام حراًما؛
بن سهيل بن جندل أبو وهو دينهم، يف وُفِتنوا الفتح قبل أسلموا الذين ومن قريش
عن واحتجب داره يف فجلس واستخزى، نفسه، انكرست الحد عليه أُِقيم فلما عمرو،
له معزيًا جندل أبي إىل يكتب أن إليه وطلب عمر، إىل شأنه يف عبيدة أبو فكتب الناس،

األمل. إىل بابًا له وفاتًحا أصابه عما
ويذكره هللا، رحمة من القنوط عن وينهاه ويعظه يعزيه عمر إليه فكتب الرواة: قال
إِنَّ ۚ ِهللا رَّْحَمِة ِمن تَْقنَُطوا َال أَنُفِسِهْم َعَىلٰ ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل وجل: عز هللا قول

الرَِّحيُم﴾. اْلَغُفوُر ُهَو َُّه إِن ۚ َجِميًعا الذُّنُوَب يَْغِفُر هللاَ
املسلمني. جماعة وشهد للناس وخرج عنه ي ُرسِّ الكتاب هذا جندل أبو قرأ فلما

تصدق حًقا، رائعة معروفة َشحمة أبي األوسط الرحمن عبد ابنه مع عمر وقصة
ابنه أن يتحدثون فالرواة الئم؛ لومة هللا يف يخاف يكن لم أنه من به يُوَصف عمر كان ما
العاص بن عمرو إىل فأقبال ندما، ثم له، صاحب مع الخمر رشب وأنه بمرص، كان هذا
أمري ابن عىل الحد يقيم أن عمرو وكره عليهما، الحد بإقامة يطهرهما أن إليه يطلبان
األمراء أنباء تكن ولم عمر، ذلك وبلغ داره. صحن يف فرضبه الناس من بمشهد املؤمنني
عىل ابنه إليه يرسل أن ويأمره التعنيف، أشد يعنفه عمرو إىل فكتب عمر، عىل تخفى
أنه له ويؤكد إليه، يعتذر الخليفة إىل وكتب عمرو، فأطاع عليه. أشق السفر ليكون قتب؛
يعتدَّ ولم منه، يقبل لم عمر ولكن داره، صحن يف الحدود يقيم حيث ابنه عىل الحد أقام
مكدوًدا، مريًضا إليه به وجيء املدينة بلغ إذا حتى الفتى انتظر وإنما أقامه، الذي بالحد
بمحرض فوًرا عليه الحد أقام وإنما العناء، من سفره يف لقي بما وال بمرضه يحفل لم
فلم قاتيل. إنك الفتى: له وقال إليه، يلتفت فلم الفتى استغاثه وقد املسلمني، جماعة من

مربًحا. رضبًا الفتى رضب مىضيف وإنما قال، بما يعبأ
لقيت إذا له: قال أن عىل يزد لم املوت عىل مرشًفا ابنه رأى حني إنه الرواة: فيقول

الحدود. يقيم أباك أن فأنبئه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

110



عمر

عليه. حزنًا يظهر فلم ابنه ومات
يتتبع كان وإنما الخمر، يرشبون الذين عىل الحدود بإقامة يكتفي عمر يكن ولم
يُقال — ثقيف من رجل بيت أحرق إنه فيقال: العقاب، أشد فيعاقبهم يبيعونها الذين

هناك. وتنرصَّ الروم بالد إىل فهرب خيرب، إىل الرجل ونفى — رشيد له
وقعت صحيفة إن فيقال: وحدهم، الخمر أصحاب ال جميًعا الريب أهل يتتبع وكان

أوله: املحاربني الجند من لرجل شعر فيها وكان يده يف

إزاري ث��ق��ة أخ��ي م��ن ل��ك ف��ًدى رس��وًال ح��ف��ص أب��ا أب��ل��غ أال

— جعدة له يقال — سليم بني من رجل من الجندي ذلك يشكو الشعر هذا ويف
جعدة عن له يُبَحث أن أمر الصحيفة عمر قرأ فلما املحاربني، الجند بنساء يُلِمَّ أن تعوَّد
النساء عىل يدخل أن ونهاه جلدة مائة َرضبَه به جيء فلما به، يُؤتى وأن هذا، السلمي

أزواجهن. عنهن غاب الالتي
هللا. رحمه تُويفِّ أن إىل الخالفة ويل منذ هللا دين يف شديًدا عمر كان وكذلك

١٧

ومن رمضان، يف الرتاويح صالة من ابتكر مما بأس — هللا رحمه — عمر عىل وليس
قد هللا أن يف أشك وما الفضل، كل الفضل ذلك يف له بل الخمر، رشب عىل الحد إقامة
عىل املثوبة من له أعد قد كان ما إىل عظيمة، مثوبة لعمر أجله من وادخر ذلك عن ريض
هللا، رحمه بكر ألبي نصحه وصدق ملسو هيلع هللا ىلص، للنبي صحبته وحسن اإلسالم، يف بالئه حسن
وأغنيائهم لفقرائهم الرعاية وحسن بهم، ورفقه عليهم وحدبه املسلمني بأمور ولعنايته
بلغها قد يكن لم واسعة آفاق يف اإلسالم لنرش أبواب من للمسلمني فتح وما السواء، عىل

بكر. أبي وأيام ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام
اإلسالم، أصول يالئم ال ما الناس سياسة يف يبتدعوا أن األئمة من هللا يكره إنما
إىل ينظرون مما أكثر أنفسهم إىل ينظروا وأن كثريًا، أو قليًال الدين أمور من يهملوا وأن

واملعاهدين. املسلمني من رعيتهم
شديد وكان بالذميني، الرفق أقىص وبلغ الرخاء، للمسلمني وفر قد بعمر فكيف
فيها يكون أن دون ويرس، سعة فيها رضية، حياة وهؤالء أولئك يحيا أن عىل الحرص

هللا. أمر عما مخالفة أو رسف
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أَيَُّها ﴿يَا املزمل: سورة يف فقال الليل، بقيام ملسو هيلع هللا ىلص نبيه أمر قد — وجل عز — وهللا
اْلُقْرآَن َوَرتِِّل َعَليِْه ِزْد أَْو * َقِليًال ِمنُْه انُقْص أَِو نِّْصَفُه * َقِليًال إِالَّ اللَّيَْل ُقِم * ُل اْلُمزَّمِّ

تَْرتِيًال﴾.
طلب مما قليًال إال رمضان يف الرتاويح صالة لهم سن حني للمسلمني يسنَّ لم فعمر

وأقواها. املالءمة أشد للقرآن مالئم إذن فهو رسوله، إىل هللا
فجعلوا بذلك؛ الناس وتسامع املسجد، يف ليلة قام ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن املحدِّثون: ويقول
املسجد يف النبي قام غد من كان فلما تلك، صالته النبي مع ليشهدوا املسجد إىل يرسعون
فلما املسجد، بهم اكتظ حتى ذلك بعد يكثرون زالوا ما ثم الناس، فكثر البارحة قيامه
يف بالقيام واكتفى العشاء صالة بعد الليل يف للناس يخرج لم ذلك منهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى

ذلك.» تطيقوا وأال عليكم تُفَرض أن «خشيت قال: ذلك عن الناس سأله فلما بيته،
رمضان، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي سنة من ضئيل يشء إىل عاد أن عىل يزد لم إذن فعمر
هلل الناس واستجاب تحريمها، يف واشتد القرآن يف الخمر حرَّم قد — وجل عز — وهللا
وبَُعيَْد النبي، وفاة بعد ولكنهم الخمر، تحريم من القرآن يف ما عليهم تُِيلَ حني والنبي
بالعلل يتعللون الناس وجعل لغريزته، يستجيب بعضهم جعل الوفاة، بهذه قليًال العهد
معصية من ليمنعهم دونهم يقوم أن عمر عىل بأس فأي تستقيم، ال التي واملعاذير
الرعية يؤدِّب أن اإلمام حق ومن سبيال؟! ذلك إىل استطاع ما أمره عن والخالف هللا،
وإنما الحد، هذا بفرض يستبد لم ذلك مع وعمر كثريًا، أو قليًال الدين عن انحرفت إذا
وأشار ذلك، عليه ينكروا فلم واألنصار، املهاجرين من ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب فيه استشار

آنًفا. رأيت كما ثمانني، الخمر شارب برضب — هللا رحمه — عيلٌّ عليه
لها وحبه الخمر فيه يذكر شعًرا قال حني معروفة، الثقفي محجن أبي وقصة

الشعر: هذا يف وكان وميتًا، حيٍّا يذوقها أن عىل وحرصه

ُع��روُق��ه��ا م��وت��ي ب��ع��د ع��ظ��ام��ي تُ��َروِّي ك��رم��ة َج��ن��ب إل��ى ف��ادف��ن��ي ِم��ت إذا
أذوق��ه��ا أال ِم��ت م��ا إذا أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ال��ف��الة ت��دف��ن��ن��ي وال

رحمه — وقاص أبي بن سعد سمع فلما الشعر، هذا قال حني القادسية يف وكان
من شديدة وقعة كانت ثم القرص، يف وحبسه القيد يف رجليه وضع الشعر هذا — هللا
سعد عليه فأبى الوقعة، ليشهد يطلقه أن سعد إىل محجن أبو فطلب القادسية، وقعات
عنه تضع أن — سعد زوج — خصفة بنت سلمى إىل طلب قليل بعد كان فلما وزجره،
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بعد يعود أن عىل نفسه عىل عهًدا وأعطاها — البلقاء ى تُسمَّ — لسعد فرًسا وتُعريَه قيده
أمر عن تخالف أن وكرهت سلمى فأبت القيد، يف رجليه فيضع سلم إن املوقعة انتهاء

األبيات: هذه أنشد ثم ساعة، محجن أبو فسكت زوجها،

وث��اق��ي��ا ع��ل��يَّ م��ش��دوًدا وأُت��َرك ب��ال��ق��ن��ا ال��خ��ي��ل2 ت��ردي أن ح��زنً��ا ك��ف��ى
ال��م��ن��ادي��ا تُ��ص��م ق��د دون م��ص��ارع وأُغ��ِل��ق��ت ال��ح��دي��د ع��نَّ��ان��ي ُق��م��ت إذا
ل��ي��ا أخ��ا ال واح��ًدا ت��رك��ون��ي ف��ق��د وإخ��وة ك��ث��ي��ر م��ال ذا ك��ن��ت وق��د
ال��ح��وان��ي��ا أزور أال ُف��رِّج��ت ل��ئ��ن ب��ع��ه��ده أخ��ي��س3 ال ع��ه��ٌد ول��ل��ه

البلقاء، وأعارته وأطلقته، عهده وقبلت له ت رقَّ سلمى الشعر هذا سمعت فلما
البالء. أحسن فيه وأبىل القتال وشهد فخرج

عاد الوقعة انتهت فلما لذلك، فيعجب امليدان يف فرسه يرى سعد وكان الرواة: قال
عنه، فعفا سعًدا، بذلك سلمى وأنبأت القيد، يف رجليه ووضع الفرس فرد محجن أبو

بعد. شعر يف الخمر يذكر أال عهًدا هلل محجن أبو وأعطى
أمثاله كان فقد بالئه، وحسن محجن أبي بطولة عند ألقف القصة هذه أذكر ولم
لذكره الشاعر هذا حبس سعًدا ألن أذكرها وإنما الحرب، تلك يف كثريين املسلمني من

شعره. يف النحو ذلك عىل الخمر
يف عهده ذكر وإنما املوقعة، تلك يف خمًرا يرشب لم محجن أبا أن الظن وأكرب
شعره يُؤثِّر أن مخافة سعد ذلك وكره قال، ما فقال الخمر، إىل حنينًا فأحس الجاهلية
وإنما الخمر، غري أو الخمر إىل حنني موقف يكن لم موقف يف املسلمني من غريه يف هذا

حرب. أي حرب موقف كان
املؤمنني وأمري بيعها، وعىل الخمر رشب عىل يعاقب أن من إذن لعمر بد يكن فلم
من يكن لم إذا التعذير إىل ويعمد املنكر، عن وينهى باملعروف يأمر أن مكلف ذلك بعد

بد. التعذير
إىل ذلك تجاوز ولكنه له، والرعاية بالدين العناية من قدمنا عندما عمر يقف لم
األمصار، يف وعممه القضاء نظام أنشأ أنه له ورعايته بالدين عنايته فمن أخرى، أشياء

تعدو. الخيل: تردي 2
أخون. وال أنقض ال أخيس: ال 3
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إذا وكان املختصمني، شئون يف يقيض الذي هو كان وإنما قاضيًا، للمدينة يجعل ولم
عن يريدني منهما كالٍّ فإن عليهما؛ أِعنِّي اللهم وقال: ركبتيه، عىل برك الخصمان جاءه

ديني.
ويعلموهم القرآن الناس ليقرئوا األمصار إىل يرسلهم املعلمني نظام م عمَّ أيًضا وهو
إىل أصحابه بعض ملسو هيلع هللا ىلصيرسل النبي كان فقد مبتكًرا؛ ذلك يف عمر يكن ولم دينهم، رشائع
أنه يف عمر فضل ولكن الدين، أصول ويعلموهم القرآن ليقرئوهم إسالمها بعد القبائل
ويعظوهم بدينهم علًما املسلمني ليزيدوا األمصار؛ إىل املعلمني وأرسل النظام هذا م عمَّ

القرآن. ويقرئوهم
فيه وألقى املدينة، يف الناس كثر ملا رقعته، ووسع ملسو هيلع هللا ىلص النبي مسجد عمر وهدم
أيديهم نفضوا صالتهم من فرغوا إذا املسلمون وكان بالناس، أرفق ذلك ليكون الحىص

ذلك. ليجنبهم املسجد يف الحصا عمر فألقى جباههم، عن الرتاب وأزالوا
وكان بالبيت، ملصًقا ذلك قبل وكان اآلن، مكانه إىل الحرام املسجد يف املقام رد وهو
فأتم يفعل، فلم باإلسالم عهد حديثة قريًشا أن رأى ولكنه ذلك، يفعل أن يريد ملسو هيلع هللا ىلص النبي

النبي. أراده ما عمر
املشكلة لهذه حالٍّ فيه وجد فإن هللا، كتاب يف نظر املشكلة له عرضت إذا عمر وكان
الحل فيها وجد فإن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي سنة يف نظر هللا كتاب يف يجد لم وإن مرتدد، غري قىضبه
للمسلمني، مصلحة فيه بما وقىض رأيه اجتهد يجد لم وإن أيًضا، مرتدد غري به قىض
سنة من حديث بعضهم عند يكون أن عىس ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب يستشري ما كثريًا وكان
يأمر وكان للمسلمني، والنصح الخري فيه برأي بعضهم عليه يشري أن عىس أو النبي،
يستقيص أن بعد إال رأيه منهم أحد يجتهد وأال صنيعه، يصنعوا أن والقضاة الوالة

ويستشري. يجتهد هنالك به؛ يقيض ما فيهما يجد وال والسنة، القرآن
الحديث بعض عنده كان وربما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن الحديث رواية من يتحرَّج عمر وكان
بالحديث الرجل جاءه إذا وكان منه، ينقص أو فيه يزيد أن مخافة روايته عن فأعرض

رواه. كما الحديث هذا يروي آخر برجل جاءه إذا إال منه يقبله لم النبي عن
وكان رضبًا، يوجعه أو آخر برجل يأتي أن فأمره بالحديث الرجل جاءه وربما
هريرة أبا أنذر وقد بالعقوبة، املكثرين وينذر النبي، عن الحديث الناس يكثر أن يكره
كف عمر نهاه فلما الحديث، يكثر كان ألنه منها؛ جاء التي بالده إىل والنفي بالرضب

عمر. وفاة بعد إال إليها يعد ولم الحديث رواية عن
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كثريًا، أو قليًال القصد عن جاروا إن الناس بها يؤدب الدرة أخذ من أول عمر وكان
وقاص أبي بن سعد رضب وقد الناس. من وغريهم الصحابة كبار بني ذلك يف يفرق ال
حتى الناس يزاحم وجعل سعد وأقبل ماًال، املسلمني بني يقسم يوًما جلس حني بالدرة
أن فأردت األرض، يف هللا سلطان تهاب ال أقبلت إنك وقال: بالدرة فعاله إليه، وصل

يهابك. لن هللا سلطان أن أعلمك
وكيف الناس يبيع كيف لريى خاصة سوقها ويف املدينة يف ويميش الدرة يأخذ وكان

بالدرة. رضبه يكرهه شيئًا أحد من رأى فإن يشرتون،
حال فلما الطريق. عن أَِمْط وقال: بالدرة، فرضبه الطريق، يزحم رجًال مرة ورأى
نعم الرجل: قال الحج؟ تريد له: فقال الرجل، ذلك عمر لقي الحج موسم وأقبل الحول
ال. الرجل: قال هذا؟ أعطيتك ِلَم أتدري له: قال ثم حجه، نفقة فأعطاه املؤمنني. أمري يا
املؤمنني أمري يا وهللا الرجل: قال الطريق. يف رضبتك التي بالرضبة ذلك إنما عمر: قال

بها. ذكرتني حني إال ذكرتها ما
ذكرت وقال: عنه، عدل ثم شهًرا ذلك يف هللا فاستخار نَّة؛ السُّ يكتب أن عمر َهمَّ وقد
بنحو يدل فإنما يشء عىل هذا دل وإذا هللا. كتاب ونسوا عليه فأقبلوا كتابًا كتبوا قوًما
من الناس حفظ وما هو، حفظ ما بكتابة فكيف الحديث، رواية يف عمر تردد عىل خاص
ليشء يعرضه أال عىل حرصه وشدة للدين عمر احتياط يصور هذا وكل النبي؟! حديث

الخطأ. أو الشك من

١٨

املسلمون يعرف فلم وتفصيلها، إجمالها يف الدين عىل قامت قد كلها عمر خالفة أن عىل
وكان حياته، أوقات من وقت كل يف هللا ذكر نفسه يحرض كان ملًكا أو خليفة عمر بعد
أعرف وما سخطه، عن وبعده — رىضهللا — مالءمته يف يفكر إنما يشء يف يفكر ما أول
عىل يقوم كان حني هللا من بالخوف فيها يشعر لم يقًظا حياته من ساعة قىض عمر أن
أيًضا الخاصة حياته كانت وإنما الدين، عىل قائمة وحدها خالفته تكن فلم عمل، أو قول
إليه طلب ملن مرة قال أنه مىض فيما رأيت وقد عذابه، من والخوف هللا ذكر عىل قائمة
بحياتهم نعموا لقوم يقول — وجل عز — هللا سمعت يلبس: أو يطعم فيما بنفسه الرفق
اْلُهوِن َعذَاَب تُْجَزْوَن َفاْليَْوَم ِبَها َواْستَْمتَْعتُم نْيَا الدُّ َحيَاِتُكُم ِيف َطيِّبَاِتُكْم ﴿أَذَْهبْتُْم الدنيا:

تَْفُسُقوَن﴾. ُكنتُْم َوِبَما اْلَحقِّ ِبَغرْيِ اْألَْرِض ِيف تَْستَْكِربُوَن ُكنتُْم ِبَما
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أن ومع فقريًا، يكن لم أنه مع الحياة، أضيق نفسه عىل فرض هذا أجل من وهو
أو بخًال ذلك يفعل لم وهو حاجته، املال بيت من يأخذ أن من حل يف جعلوه املسلمني
هللا عند ملا إيثاًرا فعله وإنما املال، من الراضية الحياة تقتضيه كانت بما نفسه عىل ضنٍّا

املتاع. ألوان من الدنيا يف ما عىل اآلخرة يف
توليته يف راَعى إال األمصار عىل عماله من عامًال يويلِّ ال كان أيًضا ذلك أجل ومن

ذلك. بعد املسلمني ومصلحة أوًال، هللا رىض
بأخرة، أسلموا الذين من كانوا وإن والكفاية، القوة أويل األمصار لوالية يختار وكان
بالعمل. أدنسهم أن أكره قال: ذلك يف كلم فلما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب من األكابر ويرتك

يخاف كان أنه فهو األمر حقيقة فأما الحسن، للرد إيثاًرا إال هذا يقل لم وهو
إذا األمصار، يولِّهم لم ولذلك الناس؛ يفتنوا أو يفتتنوا أن من النبي أصحاب أكابر عىل

الشام. حرب واله حني عبيدة وأبا الفرس، حرب والَّه حني سعًدا استثنينا
واالفتتان عليهم الفتنة مخافة األمصار إىل الخروج من أيًضا يمنعهم كان وإنما

الدنيا. الحياة تفتنهم أن مخافة األرض يف االنتشار من قريًشا يمنع كان بل بهم،
بينهم، ُدوَلة هللا مال يجعلوا أن يريدون قريًشا وإن أال خطبه: بعض يف يوًما وقال
يتهافتوا أن بحجزهم فآخذ املدينة، بحرة لهم قائم وإني أال فال، حيٌّ الخطاب وابن أما

النار. يف
فيأبى الجهاد، يف للمشاركة الخروج يف يستأذنونه الصحابة أكابر بعض وكان
يجزئك. ما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع الغزو من لك كان قد ذلك: يف يستأذنه ملن ويقول عليهم
ما كثريًا الكوفة أهل وكان منه، الكوفة أهل فشكا الكوفة، عىل يارس بن عمار مرة ووىل
إنه قالوا: هللا، رحمه عمار من شكوا حني ولكنهم عمر، أتعبوا حتى والتهم من يَْشكون
ذات سأله ثم فعزله، الجواب، يحسن فلم ييل، عما وسأله عمر فدعاه ييل. ما يعرف ال
وساءني وليتني حني ساءني فقد ذلك، قلت إذ أما عمار: قال عزلتك؟ حني أساءك يوم:
نَُّمنَّ أَن ﴿َونُِريُد وجل: عز هللا قول أحقق أن أردت معناه: ما — عمر فقال عزلتني. حني

اْلَواِرثنَِي﴾. َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل
أشد والته يراقب كان للمسلمني ونصحه عذابه من وخوفه هلل ذكره أجل ومن
يحقق من فوره من أرسل إال شكٍّا نفسه يف يثري أمرهم من يشء يبلغه يكاد وال املراقبة،

الوايل. عزل إىل ذلك دعاه وربما وقع، قد كان إن ويصلحه، بلغه ما
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يستطيع وال الرعية من أحًدا والته بعُض يظلم أن يخىش أنه يردد ما كثريًا وكان
يف هو يجد ال ثم والته من يقع ظلم أي بأن يؤمن وكان شكاته، إليه يرفع أن املظلوم

الظالم. فهو إصالحه
عمايل أرسل لم إني الحج: موسم يف أو املدينة يف رآهم إذا للرعية يقول ما كثريًا وكان
فيئكم ويقسموا دينكم ليعلموكم أرسلتهم وإنما أبشاركم، يرضبوا أو ليظلموكم عليكم
من وحمايتهم بالذميني والرفق الرعية إنصاف يف والته عىل التشديد يمل ال وكان بينكم،

يسوءهم. ما كل
منه يأخذ فال أوًال نفسه من يصونه املسلمني مال صيانة عىل الحرص شديد وكان
فرياقبهم عماله من ويصونه القيظ، يف وحلة الشتاء يف ُحلة وكسوته أهله وقوت قوته إال
التي والقاعدة الوليد، بن بخالد فعله ما رأيت وقد وأضيقها، املراقبة أشد املال إنفاق يف
عاد فإذا مرصه، إىل يذهب أن قبل ماله كتب إال عامًال يويل ال فكان لنفسه، وضعها
قاسم أنه رأيت وقد ماله. قاسمه مقبولة غري زيادة ماله يف وجد فإن حاسبه، معزوًال
البحرين، عن عزله حني هريرة أبا وقاسم الكوفة، عن عزله حني وقاص أبي بن سعد

املال. يف وسريتهم كسبهم عن يرَض لم الذين والته من غريهما وقاسم
مظهًرا إال ليس العدل هذا فإن فيه، املثل به ب وُرضِ بالعدل ُعِرف قد عمر كان وإذا
يصنع أن من وتحرجه وجل، عز هللا حساب نفسه وإحضاره هللا، من خوفه مظاهر من
العدل يف مثًال عمر يكن فلم القيامة، يوم عنها هللا يسأله أن يكره ألنه إال ليشء ال أشياء،

وكبريه. صغريه أمره جميع يف الدين رعاية يف مثًال كان وإنما وحده،
سيفكم! من أهيب عمر لدرة وفاته: بعد يقال حتى الناس، هابه هذا أجل ومن

١٩

استُخِلف التي السنة إال كلها، خالفته يفعل كان كما وعرشين، ثالث سنة عمر حج وقد
أزواج للحج معه أخرج وقد العام، ذلك الحج أمَر عوف بن الرحمن عبد وىلَّ فإنه فيها؛
من كومة مكة خارج مكان يف جمع الحج عن صدر أن بعد إنه ويقال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
كربت اللهم وقال: رجليه، بني وشبَّك الحىص ذلك عىل رأسه ووضع استلقى ثم الحىص،
ملوم. وال عاجز غري إليك فاقبضني رعيتي؛ من االنتشار وخشيت عظمي، ورقَّ سني،

فريوز له يقال شعبة، بن للُمغرية أعجمي غالم يوم ذات لقيه املدينة بلغ فلما
عيل يفرض املغرية سيدي إن الغالم: له فقال نهاوند، سبي من وكان لؤلؤة، بأبي ويُكنَى
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قال يوم. كل يف دراهم أربعة الغالم: قال عليك؟ يفرض كم عمر: قال أطيقها. ال رضيبة
بكثري. خراجك ما عمر: قال نقاش. حداد، نجار، أنا الغالم: قال تعمل؟ وماذا عمر:

فدعاه أصحابه، من نفر يف وهو أخرى مرة عمر ولقيه مغضبًا، الغالم فانرصف
الغالم: قال بالريح! تطحن رحى تصنع أن تستطيع إنك تقول: أنك بلغني له: وقال
األمصار. أهل بها يتحدث رحى لك ألعملن الغالم: قال رحى. لنا فاعمل عمر: قال نعم.
كان من بعض له قال أو آنًفا. العبد أوعدني معه: كان ملن عمر قال الغالم انرصف فلما

املؤمنني. أمري يا آنًفا الغالم أوعدك معه:
يأمر أن بعد إال الصالة يبدأ ال وكان الفجر، لصالة أُذِّن حني صباح ذات عمر وخرج
متقدًما رجًال رأى فإن يليه، الذي الصف يف ينظر وكان صفوفهم، يسووا بأن الناس
لؤلؤة أبو طعنه صالته واستقبل ذلك فعل فلما الصف، من مكانه إىل لريجع بالدرة ه مسَّ

املسجد. زوايا بعض يف مختبئًا وكان طعنات، ثالث
قتلني. فقد الكلب أدركوا وقال: يده، بسط الطعنة حر عمر أحسَّ فلما الرواة: قال
حتى منهم وليه من يطعن الغالم وجعل الناس، فماج ينزف؛ ودمه األرض إىل سقط ثم
َقتََل مأخوذ أنه الغالم عرف فلما ثوبًا، رجل عليه وألقى عمر غري رجًال عرش اثني طعن
قدًرا هللا أمر وكان يقول: وهو داره إىل عمر فحملوا الناس بعض وأقبل بخنجره، نفسه

مقدوًرا.
فقدمه عوف، بن الرحمن عبد بيد أخذ ُطِعن حني عمر إن الرواة: بعض ويقول

للصالة.
الصالة قائل: قال حتى عمر، مرصع بعد ساعة ماجوا الناس إن آخرون: ويقول
بأقرص وقرأ بهم، فصىل عوف، بن الرحمن عبد فقدموا الشمس. طلعت فقد هللا، عباد

الكوثر». أعطيناك و«إنا «والعرص» القرآن يف سورتني
بالصالة. فزِّعوه حرضه: من بعض قال طالت فلما غشية، عمر وأخذت الرواة: قال
ال هللا، ها نعم الصالة، وقال: الدعاء، هذا عىل فأفاق املؤمنني. أمري يا الصالة فقالوا:
دًما، ليَثْعب4 ُجرحه وإن وصىل فتوضأ بوضوء دعا ثم الصالة، ترك ملن اإلسالم يف حظَّ
النبيذ. قال: إليك؟ أحب الرشاب أي سأله: الطبيب جاء فلما طبيبًا. يل ادعوا قال: ثم

يجري. يثعب: 4
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صديد هذا بعضهم: وقال فيه، الناس فاشتبه جرحه، بعض من فخرج نبيذًا، فسقاه
أمري يا اعهد الطبيب: فقال لونه، يتغري لم جرحه من اللبن فخرج لبنًا، فسقوه الدم،

تميس. أراك فما املؤمنني،
عباس ابن فخرج قتله؛ من فينظر يخرج أن عباس ابن أمر عمر إن الرواة: ويقول
الحمد عمر: قال ُشعبة! بن املغرية غالم لؤلؤة أبو قتلك فقال: عاد، ثم الناس يف فجال
لم قاتله أن يريد له. سجدها بسجدة هللا عند يحاجني رجل بيد قتيل يجعل لم الذي هلل

مسلًما. يكن
عاد ثم فخرج، منه؟ مأل عن هذا أكان الناس: فسل اخرج عباس: البن عمر قال ثم
أعمارنا. من عمره يف يزيد هللا أن ولوددنا علمنا، ما وهللا يقولون: الناس بأن فأنبأه إليه،
يستأذنك عمر إن لها: فقل املؤمني أم عائشة إىل اذهب هللا: عبد البنه عمر قال ثم
قاعدة فوجدها عائشة، عىل دخل حتى عمر بن هللا عبد فذهب صاحبيه، مع يُدَفن أن يف
وعاد اليوم. به وألوثرنه لنفيس اخرتته كنت لقد قالت: عمر قال ما أبلغها فلما تبكي،
هذا كان لقد وقال: عمر هللا فحمد أراد؛ فيما له أذنت قد عائشة أن أباه فأبلغ هللا عبد

إيل. يشء أهم
وإن مني، خري هو من استخلف فقد أستخلف إن فقال: يستخلف، أن ُسِئل ثم
— بكر أبا وأن أحًدا، يستخلف لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يريد مني. خري هو من ترك فقد أترك

هو. استخلفه قد — هللا رحمه
بن الرحمن وعبد وعثمان، عيل، الستة: هؤالء بني شورى الخالفة أمر جعل ثم
يدعوهم من وأمر هللا. عبيد بن وطلحة العوام، بن والزبري وقاص، أبي بن وسعد عوف،
ابنه يحرضهم أن وأمر رجًال، بينهم من ويختاروا يجتمعوا أن أمرهم جاءوا فلما إليه،

يشء. األمر يف لهما يكون أال عىل عمرو بن زيد بن سعيد عمه وابن هللا، عبد
وما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول من وقرابتك صهرك لك الناس يعرف قد عيل، يا لعيل: قال ثم

هللا. فاتِق شيئًا الناس أمر من ُولِّيت فإن والفقه، العلم من هللا أتاك
فإن ورشفك، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من وصهرك سنك لك القوم عرف قد لعثمان: وقال

الناس. رقاب عىل معيط أبي بني تحملن وال هللا، فاتِق شيئًا الناس أمر من ُولِّيت
الطريق. عىل ليحملنهم األجلح ولوها لنئ قال: قاموا فلما عني. قوموا لهم: قال ثم
حيٍّا أحملها أن أكره فقال: املؤمنني؟ أمري يا يمنعك فما ابنه: هللا عبد له فقال عليٍّا، يريد

وميتًا.
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خمسني يف يكون أن يف أمره جاء فلما األنصاري، طلحة أبو له يُدعى أن أمر ثم
حتى بابهم عىل معه فيمن ويقوم بيت، يف الستة هؤالء يجمع وأن األنصار، من رجًال

ثالثًا. هذا يف لهم وأجَّ منهم، رجًال يختاروا
خليفة منهم يختاروا ولم أيام ثالثة أمضوا إن طلحة أبا أمر أنه الرواة بعض وزعم

أعناقهم. يرضب أن
يأمر أن من املسلمني دماء عىل أحرص عمر كان فقد يصح، هذا أن أحسب وما
ومات بالجنة ملسو هيلع هللا ىلص النبي برشهم الذين املهاجرين، من السابقة ذوي كبار من ستة بقتل

راٍض. عنهم وهو
املوضع. هذا غري يف الشورى يف القول فصلت وقد

أمر ثم الستة، فيها يتشاور التي الثالثة األيام أثناء صهيب بالناس يصيلِّ أن وأمر
درهم، ألف وثمانون ستة هو فإذا فحسبه املال، لبيت َديْنه يحسب أن هللا عبد ابنه
لم فإن عدي، بني فيها فسل بها يِف لم فإن عمر، آل مال من فأدِّها مت أنا إذا فقال:
املقدار هذا يضمن أن هللا عبد وأمر تَْعُدها. وال قريش يف فسل بها يفي ما عندهم تجد

فضمنه.
أهله وقوت لقوته املال بيت من لنفسه عمر أخذ ما كل الدين هذا يف أن أَنَا وأعتقد
أن فيه مات الذي مرضه يف أمر بكر أبا ألن ذلك وأعتقد تجارته، ولبعض ولكسوته
كل حرص عمر أن وأعتقد وكسوته، لقوته منه أخذ ما كل املال بيت إىل ماله من يُؤدَّى
أن بعد سيما وال دائًما، يقول كان الذي وهو بكر، أبي صنيع يصنع أن عىل الحرص

يل. وال عيلَّ ال كفاًفا منها أخرج لو وددت ُطِعن:
األسبوع يميض أن قبل بل عثمان، إىل وأداه املال بهذا نفسه عىل عمر ابن أشهد وقد

أبيه. دفن عىل
من ينتظره فيما إال يشء يف يفكر ال املسلمني أمور تدبري من فرغ أن بعد وكان
من به الفتديت يشء من األرض يف ما عندي أن لو يقول: وكان وجل، عز هللا حساب

املطلع. هول
يف ركبتيه يجعل أن املوت شارف قد أباه أن أحس هو إذا ابنه أوىص إنه ويقال:
فليغمضه. مات فإذا ذقنه، عىل اليرسى ويده جبينه عىل اليمنى يده يضع وأن صلبه،
يكن وإن منه، خري هو ما أعطاه خري هللا عند له يكن إن فإنه كفنه، يف بالقصد وأمره
تتبعه وأال مسًكا، حنوطه يف يجعل أال وأمره سلبه، يف فأرسع سلبه ذلك غري هللا عند له

120



عمر

ما إىل قدموه خري هللا عند له كان فإن قربه، إىل حملوه إذا امليش يف يرسعوا وأن امرأة،
يوسعوا أال وأمره يحملونه، كانوا ا رشٍّ رقابهم عن وضعوا ذلك غري يكن وإن له، خري هو
مدَّ قربه يف له ع ُوسِّ خري هللا عند له يكن لم إن وألنه ضيِّق، عائشة بيت ألن حفرته يف
يزكُّوه أن ابنه ونهى أضالعه، تختلف حتى قربه عليه ُضيِّق ذلك غري يكن وإن برصه،

به. أعلم هو هللا فإن فيه، ليس بما موته بعد
حني لهم فقال عليه، فيثنون أرساًال عليه يدخلون جعلوا الناس إن الرواة: ويقول
راٍض، عني وهو فتُويفِّ هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول صحبت لقد تغبطونني؟ «أباإلمارة منهم: ذلك كثر
راٍض، عني وهو تُويفِّ حتى مطيًعا سامًعا فكنت — هللا رحمه — بكر أبا وصحبت

هذه.» إمارتكم إال أخاف ال وأصبحت
أن قبل املدينة إىل الحج بعد صحبته قد الوفود وكانت — العراق وفد إن ويقال:
أصحاب من وباملهاجرين أوًال، هللا بتقوى فأوصاهم الوصية، سأله — األمصار إىل ترجع
واإليمان، الدار تبوءوا الذين وباألنصار يزيدون، والناس ينقصون فإنهم هللا؛ رسول
رسوله وذمة هللا ذمة لهم فإن املغلوبني؛ من وباملعاهدين اإلسالم، مادة فإنهم وباألعراب

عني. قوموا لهم: قال ثم املسلمني، وذمة
يف عمر رأس وكان هللا، عبد ابنه أمر قريب منه املوت أن عمر أحس وملا الرواة: قال
فأعاد سواء؟ إال واألرض فخذي وهل هللا: عبد فقال األرض، عىل خده يضع أن حجره،
الثانية يف له فقال جوابه، هللا عبد عليه فأعاد األرض، عىل خدَّه يضع أن أمره عمر عليه
جعل األرض عىل خده هللا عبد وضع فلما لك. أم ال األرض عىل خدي ضع الثالثة: يف أو
منسيٍّا! نسيًا كنت ليتني شيئًا! أُك لم ليتني تلدني! لم أمي ليت أُخَلق! لم ليتني يقول:
هذه يكرر زال وما يل! هللا يغفر لم إن أمي ويل وييل! الكلمات: هذه بعد يقول جعل ثم

هللا. رحمه مات حتى الكلمة

٢٠

النبيملسو هيلع هللا ىلص وفاة منذ واملسلمني، اإلسالم تاريخ يف فصل أروع ُخِتم هللا، رحمه عمر وبوفاة
يشبه خليفة األيام من يوم يف سيعرفون أراهم وما املسلمون، يعرف فلم الدهر، آخر إىل
املسلمني خلفاء أزهد — هللا رحمه — كان أنه رأيت فقد بعيد، من أو قريب من عمر

نفوًرا. منها وأعظمهم ازدراء لها وأشدهم الدنيا يف وملوكهم
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املال يف حبٍّا ذلك يفعل لم ولكنه ماله، ويثمر خالفته يف يتجر كان أنه الحق ومن
ينتفع لم أنه رأيت وقد الحق، من عليه وولديه ألهله ملا أداءً فعله وإنما للغنى، إيثاًرا وال
من فخرج وكسوته، لقوته املال بيت من أخذ ما كل منه أدى وأنه لنفسه، ماله من بيشء
أوىص قد وهو شيئًا، أمره من ينكر أو بيشء عليه يتعلق مسلم األرض يف وليس الدنيا
ملًكا أو خليفة املسلمون يعرف ولم ولده، من فلألكابر ماتت فإذا املؤمنني، أم حفصة إىل

الفتح. من لعمر أتاح ما مثل له هللا أتاح
ولم وبرقة، ومرص والجزيرة الشام وفتح كلها، الفرس بالد فتح أنه رأيت فقد
هللا، رحمه عثمان أيام إفريقية فتح من كان ما إال ذلك عىل يزيد أن بعده خليفة يستطع

أمية. بني أيام األندلس فتح ومن املحيط، إىل الفتح هذا يف امليض ومن
ينفق للمسلمني ملًكا املال بيت جعل عمر بعد ملًكا أو خليفة املسلمون يعرف ولم
ليُشيعه منه يبقى ما ويوفر املعونة، إىل احتاج من منه ويعني املحاربة، الجيوش عىل منه
تسعى عام، كل يف أعطياتهم منه يأخذون وأطفالهم، ونسائهم رجالهم املسلمني بني
والبعيد، القريب منهم ذلك يف سواء، طلبها يف مشقة يتكلفوا أن دون األعطيات هذه إليهم
يف للناس فيعطيه املدينة من القريبة البادية إىل املال بنفسه يحمل كان أنه رأيت وقد
إىل به ويسعى ظهره عىل الطعام يحمل كان الرمادة عام يف أنه لذلك رأيت وقد أيديهم،
أو ملًكا املسلمون يعرف ولم بنفسه، لهم طبخه وربما املدينة، حول النازلني األعراب

عمر. بهم ُعِني كما كله أمرهم يف بهم والرفق الذميني بحماية ُعِني بعده خليفة
وتأديب الحدود وإقامة الدين بأمر ُعِني بعده ملًكا أو خليفة املسلمون يعرف لم ثم
أن عىل حريًصا بهم رفيًقا دينهم املسلمني وعلَّم أعمالهم، من والكبري الصغري يف الناس
إىل استطاع ما آخرتهم يف به يُؤَخذون ما يجنبهم أن وعىل دنياهم، أمور لهم تستقيم

سبيًال. ذلك
التي األرض ويف اإلسالم يف وامللوك الخلفاء يبلغ لم ما منه بلغ حتى كله هذا فعل
خزائن من أو املال بيت من الناس عىل الرزق فيه ر يُوفَّ بلًدا اليوم نعرف فلسنا تسلم، لم
والتوسع الكسب يف التزيد ومن وللناس، ألنفسهم العمل من ذلك يمنعهم أن دون الدولة

الغنى. يف
رشطة له تكن ولم الرشيفة، والسنة الكريم القرآن إال قانونًا يعرف عمر يكن ولم
جميًعا جعلهم نحو عىل املسلمني ساس ولكنه والنظام، األمن حفظ عىل بها يستعني
كله هذا فعل الذي هو وعمر غريبًا فليس األمصار، يف لوالته ورشطة املدينة يف له رشطة
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رجل يقول وأن جليًال، له والخطب عظيمة بموته الفاجعة تكون أن كله هذا من وأكثر
عمر.» النقصبموت عليه دخل إال بيت العرب يف «ما هللا: رحمه األنصاري طلحة أبي مثل
ملوت الحزن يدخله لم املسلمني بيوت من بيتًا إن وهللا غريه: يقول أن غريبًا وليس

سوء. لبيت عمر
مات حني بكى — عمر عم ابن وهو — عمرو بن زيد بن سعيد إن الرواة: ويقول

عمر. بموت وهى قد فإنه اإلسالم؛ عىل أبكي قال: تبكي؟ فيَم له: فقيل عمر،
فيه الناس يدخل حصنًا كان اإلسالم إن يقول: كان اليمان بن حذيفة إن ويقال:
فيه. يدخلون وال منه يخرجون فالناس الحصن، انثلم عمر تُويفِّ فلما منه، يخرجون وال
عليه دخل عمر بموت الصيحة سمع ملا — هللا رحمه — عليٍّا أن الرواة أجمع وقد
األرض عىل ما وهللا عليك، هللا صىل وقال: وجهه، عن الثوب فَرَفع بثوب، ي ُسجِّ فوجده

املسجى. هذا من صحيفته بمثل هللا ألقى أن إيلَّ أحب أحد
الحزن أشد حزن إال واألنصار املهاجرين من النبي أصحاب من رجًال أعرف وما
عمر. ملوت َوجدت قد الِعضاه ألظن إني وهللا هللا: رحمه مسعود ابن قال حتى عمر، ملوت

الحىص. عىل دموعه تساقط حتى بكى أمامه عمر ذُِكر إذا مسعود ابن وكان
كان عمر إن هللا: رحمه عثمان قول من أبلغ بيشء الفصل هذا أختم أن أحب وما
يقولها عمر؟! بمثل لنا ومن هللا، إىل تقربًا رحمي أصل وأنا هللا، إىل تقربًا رحمه يمنع

ثالثًا.
الجن، من أنه الرواة تحدث والذي رثاه، الذي الشاعر قول من أصدق أعرف وما

املعروف: الشاعر الشماخ أخو رضار بن مزرَّد أنه إال أرى وما

ال��م��م��زق األدي��م ه��ذا ف��ي ال��ل��ه ي��د وب��ارك��ت إم��ام م��ن خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زى
ت��ف��ت��ق ل��م أك��م��ام��ه��ا ف��ي ب��وائ��ق ب��ع��ده��ا غ��ادرت ث��م أم��وًرا ق��ض��ي��ت
يُ��س��بَ��ق ب��األم��س ق��دم��ت م��ا ل��ي��درك ن��ع��ام��ة ج��ن��اَح��ْي ي��رك��ب أو ي��ج��ِر ف��م��ن
ب��أس��وق ال��ع��ض��اه ت��ه��ت��ز األرض ل��ه أظ��ل��م��ت ال��م��دي��ن��ة ف��ي ق��ت��ي��ل أب��ع��د
م��ط��رق ال��ع��ي��ن أزرق س��ب��ن��ت��ى5 ب��ك��ف��ي وف��ات��ه ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا

األسد. السبنتى: 5
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٢١

نهاوند، سبي من أعجمي غالم الغرابة، كل غريبًا عمر مقتل كان فقد الشاعر، وصدق
صانًعا حداًدا، نجاًرا، نقاًشا، فيها ليعمل املدينة يف ويعيش شعبة، بن املغرية يملكه
فيأمره فيها، إرساف ال رضيبته أن عمر ويرى رضيبته. ارتفاع عمر إىل يشكو لألرحية،
بغالمه يرفق أن إليه يتقدم املغرية إىل ا رسٍّ يكتب ثم عليه، فرض ما مواله إىل يؤدي أن
عمر تقدم إذا حتى املسجد، نواحي من ناحية يف فيختبئ الغالم هذا فيأتي الرضيبة، يف

فقتله. الغالم، إليه أهوى للصالة
املسلمني، لجماعة حسابًا يحسب ولم مسلًما، يكن لم ألنه حرمة للمسجد يَْرَع لم

سبيله. يف مات وإن أمره يقيض أن عىل مصمًما كان ألنه
ورفقه املسلمني، بني عمر عدل يف فكرنا إذا سيما وال غرابة من يخلو ال هذا كل

التفكري. إىل تدعو أشياء عمر قتل حول ولكن واألسارى، الذميني من املسلمني بغري
الفرس سبي من الصبيان لقي إذا كان الفاريس الغالم هذا إن يقولون: فالرواة
الذي الرضيبة أمر إذن األمر فليس كبدي. أكلت العرب إن وقال: رءوسهم، عىل مسح
من وُقِتل بالده ُفِتحت قد موتور فاريس أمر هو وإنما الغالم، هذا عىل املغرية فرضها
اإلسالمية األرض يف انترشوا الذين األسارى لهؤالء وثائر لوطنه ثائر فهو الكثريون، قومه
يكن لم وهو األفاعيل، من بوطنه فعلت بما كبده أكلت قد العرب أن يرى وهو كلها،
الفاريس منهم موتورون، آخرون رجال املدينة يف معه كان وإنما املدينة، يف وحيًدا
مقاومة يف جدَّ والذي كربائهم من كبريًا أو الفرس، ملوك من ملًكا كان الذي كالهرمزان
عمر. إىل وأُرِسل األمر آخر يف أُِرس حتى موطن غري يف منهم وأفلت استطاع، ما املسلمني
نهار، من ساعة عمر أمنه أمنه، حتى عمر خادع ولكنه قتله، عىل حريًصا عمر وكان
أن أخىش إني لعمر: فقال بالرشاب، له فدعى الظمأ أظهر دائًما، أمانًا جعله حتى فمكر
قد لعمر: وقال يرشب، ولم القدح فرد عليك. بأس ال عمر: له فقال أرشب. وأنا تقتلني
فقد املؤمنني. أمري يا أمنته بل املسلمني: من حرض من قال أؤمنك. لم عمر: قال نتني. أمَّ
غرابة وال الفاريس، لهذا عمر معهم وانخدع املسلمون انخدع فقد عليك. بأس ال له: قلت
يُعطى األمان من اإلسالم يف أسهل يشء وليس فينخدع، أحيانًا يُخدَع فالُحرُّ ذلك، يف
ويلتزمه أمانه فيجري املحاربني من لرجل املسلمني عامة من رجل يعطيه املسلم، لغري
أو للمحارب املسلم العبد ويعطيه املسلمني، وجماعة لخليفة يلتزمه كما الجيش قائد

املسلمني. وجماعة وللخليفة وقائده للجيش ملزًما أمانه فيصح املحاربني،
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وقد أدناهم.» بذمتهم ويسعى دماؤهم تتكافأ «املؤمنون ملسو هيلع هللا ىلص: النبي لقول وذلك
املدينة. يف وأقام سبيًال، عليه ألحد يجعل ولم باإلسالم، دمه فعصم الهرمزان، أسلم

الحرية أهل من عربيٍّا كان وإنما فارسيٍّا، يكن لم املدينة يف يقيم كان آخر ورجل
صلة. وقاص أبي بن سعد وبني بينه وكان مسيحيٍّا، وكان

لبعض مرضًعا كانت جفينة امرأة كأن الظرئ.6 صلة كانت إنها سعد: ابن يقول
الكوفة. عن عمر عزله حني املدينة إىل به جاء الذي هو سعد وكان سعد، ولد

كثريًا يخدع كيف عرف األطوار، غريب كان ولكنه باملدينة، يقيم كان رابع ورجل
أنه زعم اليمن أهل من يهوديٍّا كعب وكان األحبار. كعب وهو عمر، ومنهم املسلمني من
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول من مرسًال اليمن إىل عيلٌّ ذهب حني النبي عن — هللا رحمه — عليٍّا سأل
يأِت ولم التواراة، يف بزعمه يجد كان مما الصفة هذه عرف النبي بصفة عيل أنبأه فلما
أنه للمسلمني ذلك بعد هو وزعم اليمن، يف يهوديته عىل أقام وإنما النبي، أيام املدينة
للعباس موىل فيها فأقام عمر، أيام املدينة إىل أقبل وقد اليمن، يف اإلسالم إىل ودعا أسلم
صفاتهم يجد أنه يزعم املسلمني عىل الكذب يف بارًعا وكان هللا، رحمه املطلب عبد بن
بذلك يُعَجبون املسلمون وكان الكتب، يف صفاتهم يجد أنه لهم زعم وربما التوراة، يف
التوراة، يف صفته يجد أن له فزعم نفسه، عمر عىل كذب أن يلبث ولم له. ويعجبون
صفتك. أجد وإنما اسمك أجد ال كعب: قال التوراة؟! يف عمر اسم تجُد وقال: عمر فعجب
الذي هو إنه ويقال: املقدس، بيت فتح ليتم الشام إىل سافر حني عمر صحب وقد
من عليها يلقون الناس كان ما لكثرة استخفت قد وكانت الصخرة، مكان عىل عمر دل
القبلة، يضع أين وسأل املسجد، وأقام عليها كان ما عنها فأُِزيل عمر فأمر الكناسة،
وجعل كعب! يا اليهودية ضاهيت عمر: له فقال الصخرة. إىل اجعلها كعب: له فقال

الحرام. املسجد إىل القبلة
عمر: قال شهيًدا، سيموت أنه عمر أنبأ يوم ذات ويف عمر، صحبة يف املدينة إىل وعاد
إن فيقال ذلك، عىل أرصَّ كعبًا ولكن العرب؟! جزيرة ظهراني بني وأنا بالشهادة يل أنَّى

شاء. أنَّى هللا بها يأتي قال: عمر
بكائها عن سألها فلما تبكي، فوجدها عيلٍّ بنت كلثوم أم زوجه عىل يوًما عمر ودخل
أن همَّ كعبًا ورأى عمر خرج فلما النار، يف إنك يقول األحبار كعب اليهودي هذا قالت:

املرضعة. الظرئ: 6
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هذا؟! ما النار، يف ومرة الجنة يف مرة هللا! شاء ما عمر: فقال بالجنة، كعب فبرشه يسأله،
الكتب يف قال: أو — التوراة يف ألراك إني وهللا املؤمنني، أمري يا عيلَّ تعجل ال كعب: قال

فيها. يتهافتوا أن املسلمني تمنع جهنم باب عىل قائًما —
قال، بما عمر يحفل فلم ثالث. بعد مقتول إنك له: فقال يوم، ذات األمر آخر وجاءه
من كان فلما إليه، عمر يلتفت فلم يومان. وبقي يوم ذهب له: قال الغد من كان فلما
عن يسأله لم أنه والغريب له. عمر يأبه فلم يوم. وبقي يومان مىض له: فقال جاءه، غد
عمر، مقتل بعد ذلك علمه مصدر عن املسلمني من أحد يسأله ولم بذلك، علمه مصدر
﴿اْلَحقُّ له: فقال ُطِعن، أن بعد عمر عىل دخل أنه يزعمون الرواة أن غرابة ذلك من وأشد

يَن﴾. اْلُمْمَرتِ ِمَن تَُكونَنَّ َفَال ۖ رَّبَِّك ِمن
ظهراني بني وأنا الشهادة يل أنَّى تقول: فكنت شهيًدا؟! تموت إنك لك أقل ألم

أيًضا. عمر عنه فسكت العرب؟! جزيرة
كان أنه يف أشك فلست صحيًحا، عمر موت بشأن كعب عن ُرِوي ما كل كان وإذا
لهذه اإلعداد يف لؤلؤة أبي مع اشرتكوا الذين َدبَّر بما أو لؤلؤة أبو َدبَّر بما علم عىل

الجريمة.
وُجَفيْنَة والهرمزان لؤلؤة أبا رأى إنه الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد قال وقد
فسألهم وسطه، يف ونصابه طرفان له خنجر بينهم فسقط قاموا، رأوه فلما يتناجون؛

اللحم! به نقطع قالوا: الخنجر؟ بهذا تصنعون ما بكر: أبي بن الرحمن عبد
ونظر نعم. قال: رأيتهم؟ أنت له: فقال الرحمن، عبد مقالة عمر بن هللا عبيد وسمع
هللا عبيد ثار هنالك الرحمن. عبد وصف كما هو فإذا عمر به ُقِتل الذي الخنجر يف القوم
له: فقال الهرمزان، أتى حتى يشء عىل يلوي ال ومىض فتقلَّده، سيفه إىل فأرسع عمر بن
بالسيف. عاله ثم شيئًا، هللا عبيد عنه وتأخر الهرمزان فقام يل، َفَرٍس إىل وانظر معي قم
أدري ولست هللا. إال إله ال قال: السيف حر أحس حني الهرمزان إن الرواة: ويقول
جفينة أحس وملا فقتله، جفينة أتى حتى هللا عبيد ومىض ذاك، حني معه كان الرواة أي
هللا عبيد عن ذلك رووا أنهم الظن وأكرب الرواة، زعم فيما عينيه، بني صلَّب السيف حر
ُمسلمة. أنها تزعم له كانت صبية فقتل لؤلؤة، أبي بيت أتى حتى هللا ومىضعبيد بأخرة،
ذلك ولوال به، جاءهم من فأرسلوا هللا عبيد بأمر تسامعوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب وكان

األعاجم. من املدينة يف كان من بسيفه الستعرض
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أبي بن سعد إليه وقام سيفه، منه أخذ حتى هللا بعبيد العاص بن عمرو زال وما
قتلت له: يقول وكان عفان، بن عثمان ذلك مثل وفعل عنيفة، مساورة فساوره وقاص،

تركك. الحق يف ما هللا، رسول ذمة له ورجًال يصيل رجًال
فيه استشار عثمان استخلف فلما هللا، عبيد سجنوا النبي أصحاب إن ويقال:
بقتله، بعضهم فأشار فتًقا. اإلسالم يف فتق الذي هذا يف عيل أشريوا فقال: املسلمني،
يف العاص بن عمرو فدخل ابنه، بعمر تلحقوا أن تريدون لعلكم وقال: بعضهم، وخالف
فال املسلمني، عىل سلطان لك يكون أن قبل كان قد األمر هذا إن لعثمان: وقال األمر،

الرواة. يقول فيما والصبية، الرجلني دية وأدى عثمان عنه فعفا له، تعرض
عثمان، استخلف أن بعد هللا عبيد أمر من كان ما املوضع هذا غري يف ْلنا فصَّ وقد
أنكر حني عثمان به أخذ مما كان هللا عبيد عن العفو أن نذكر وإنما هنا، إليه نعود فال

أمره. بعض الناس
وُقِتل بمعاوية فلحق هللا، عبيد فر عيلٌّ استخلف فلما قتله، رأوا الذين من عيلٌّ وكان
بيده، لنفسه ثأر حني اإلسالم حدود هللا عبيد تعدى وكذلك صفني، مواقع من موقعة يف
قضيته عليه عرض للمسلمني خليفة الشورى أهل اختار إذا حتى ينتظر أن الحق وكان
ثبت فإن عمر، لقتل أعدوا قد لؤلؤة أبي وصبية وجفينة الهرمزان أن عىل بالبينة، وأتى
العقوبة. من له بدا بما أو بالقتل منهم يقصه أن الخليفة حق من كان الخليفة عند ذلك
وال متثبت غري معتديًا قتل من فقتل األوىل، الجاهلية حمية أخذته هللا عبيد ولكن

املسلمني. بني وفرقة عليه وباًال ذلك عاقبة فكانت اإلمام، حكم عن صادر

٢٢

لبيس؟ أم قميصك أجديد له: فقال قميًصا، عمر عىل رأى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الرواة ويزعم
هللا. رسول يا لبيس هو بل عمر: قال

يف عني قرة هللا وليعطك شهيًدا، ومت حميًدا وعش جديًدا البس ملسو هيلع هللا ىلص: النبي له فقال
واآلخرة. الدنيا

فلما نبيه، بلد يف ووفاة سبيله يف الشهادة هللا يسأل عمر كان ذلك أجل فمن
وقد شاء. أنَّى بها يأتي هللا قال: النبي؟! بلد يف ويميته الشهادة هللا يعطيه كيف ُسِئل:
وقتله العجم، من مجويس رجل قتله ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي مدينة يف شهيًدا فمات له، هللا استجاب
وهللا الفجر، صالة فيه تُؤدَّى الذي الوقت وهو — وجل عز — هللا إىل األوقات أحب يف
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ٰ إَِىل ْمِس الشَّ ِلُدلُوِك َالَة الصَّ ﴿أَِقِم اإلرساء: سورة من ملسو هيلع هللا ىلص، لنبيه يقول — وجل عز —
َمْشُهوًدا﴾. َكاَن اْلَفْجِر ُقْرآَن إِنَّ ۖ اْلَفْجِر َوُقْرآَن اللَّيِْل َغَسِق

قد — وجل عز — هللا أن يف شك فال الفجر، لصالة عمر كربَّ وقد املجويس وقتله
كان الذي دعاءه لعمر واستجاب آنًفا، رويناه الذي الحديث صح إن لنبيه، استجاب
َقَدًرا ِهللا أَْمُر ﴿َوَكاَن القرآن: من كلمة يقول وهو عمر سقط وقد روينا، كما به يدعو

ْقُدوًرا﴾. مَّ
أخويه: مع يُدَفن أن وهو االهتمام، أشد له يهتم كان شيئًا يحقق أن له أُِتيح وقد
بما أوىص فلما يُطَعن، أن قبل ذلك يف عائشة استأذن قد وكان بكر. وأبي هللا، رسول
املؤمنني أم عائشة إىل اذهب هللا: عبد البنه قال لنفسه وفرغ املسلمني أمر من به أوىص
أن يف يستأذن — بأمري اآلن لهم لست فإني املؤمنني. أمري تقل: وال — عمر إن لها: وقل
ذلك يكون أن أخىش لكني ذلك، قبل أذنت قد كانت إنها البنه: وقال أخويه. مع يُدَفن

الرىض. كل ذلك فأرضاه بإذنها إليه وعاد هللا عبد فذهب السلطان. ملكان
عبد البنه فقال تُعول، املؤمنني أم حفصة سمع عليه، للبكاء الكره شديد عمر وكان
من عليك يل بما عليك أحرِّج إني لها: قال ثم أسمع. ما عىل صرب يل فليس أجلسني؛ هللا:
يستطيع ال ألنه البكاء؛ من يمنعها ال أنه يريد أملكها. فلن عينك فأما تندبيني، إن الحق

ذلك.
ببكاء يُعذَّب امليت إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول سمعت أما له: فقال يعول، صهيبًا وسمع

عليه؟! أهله
وإنما أخطأ، عمر إن وتقول: الحديث، هذا تنكر — هللا رحمها — عائشة وكانت
ليُعذَّب. صاحبهم وإن ليبكون إنهم فقال: لهم، هالك عىل يبكون قوًما ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى
بحرضته. يبكي كان من كل عنه يقوم أن عمر وأمر للعذاب، عرضه ما اجرتم قد وكان
عليك بني، يا له: فقال هللا، عبد ابنه أوىص املوت، أحس حني أنه الرواة وزعم
األعداء وقتل الصيف، أيام شدة يف الصوم قال: أبِت؟ يا هن وما قال: اإليمان. بخصال
يوم يف الصالة وتعجيل الشاتي، اليوم يف الوضوء وإسباغ املصيبة، عىل والصرب بالسيف،

الخمر. رشب قال: الخبال؟ ردغة وما قال: الخبال. ردغة وترك الغيم،
عىل الخميس يوم وتُويفِّ األربعاء يوم ُطِعن فقد غده، من — هللا رحمه — وتُويفِّ
الظن وأكرب طعنته. من ثالث بعد تُويفِّ إنه يقول: من فمنهم ذلك، يف الرواة من اختالف

غده. من تُويفِّ أنه
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عمر

السن من بلغ قد عمر وكان يتشاورون، أيام ثالثة دفنه بعد الشورى أهل وأنفق
كثريًا. اختالًفا سنه يف الرواة اختلف وإن عاًما، ستني نحو

املسلمني وأجيال ورسوله هللا من عنه مرضيٍّا عمر مات فقد يشء، من يكن ومهما
الشيعة. غالة من كان ما إال عليه، والثناء حبه يف يختلفون ال واختالفها تتابعها عىل

والتفوق الحكم، يف واالستقامة للعدل أعىل مثًال عمر لإلسالم اتاح الذي هلل والحمد
وامللوك. الخلفاء من بعده يجيء ومن جاء من عىل كله أمره يف

٢٣

روى وقد خطره، له ديني حكم بإثبات للمسلمني نفع من تُويفِّ حني عمر موت يخُل ولم
عمر أن ذلك غرابته؛ من شيئًا أحسوا وكأنهم له، عجبوا كأنهم ملحني األمر هذا الرواة
يُدَفنون وإنما نون يُكفَّ وال لون يُغسَّ ال الشهداء أن يعلمون املسلمون وكان ن وُكفِّ ل ُغسِّ

يُقتَلون. حني كهيئتهم
أن لوال هللا: رحمه حمزة بشأن قال بل أحد، شهداء يغسل أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أبى وقد

الطري. لسباع نهبًا لرتكته — حمزة أخت وهي — صفية تجزع
يف — هللا رحمه — حمزة لُفَّ الكفن: يف لهم يُسَعى أن دون أحد شهداء ُدِفن وقد
فأتموا رأسه، يبلغ لم رجليه بلغ وإن رجليه، يبلغ لم رأسه بلغ إن فكان عليه، كان برد

هللا. رحمه مظعون بن بعثمان ُفِعل وكذلك الشجر، ورق من بيشء جسمه سرت
مخاصم. فإني تغسلوني ال صفني: يف يقول كان يارس بن عمار إن الرواة: ويقول

ُقِتل. ساعة كهيئته دفنوه وإنما يغسلوه، فلم له املسلمون وسمع
وأمر كفنه، يف بالقصد أمر قد فهو أمره، عن إال وتكفينه عمر غسل يكن ولم
ساعة هيئتهم عىل يُدَفنون إنما الشهداء أن عىل ذلك فدل مسًكا، حنوطه يف يجعل بأالَّ
عليه عدا أثيًما عاديًا ألن املسلم استُشِهد إذا فأما القتال، ميدان يف استُشِهدوا إذا يُقتَلون،
كانت وكذلك عليه. ويُصىلَّ ن ويُكفَّ ل فيُغسَّ املوتى، من غريه ز يُجهَّ كما ز يُجهَّ فإنما فقتله،

للمسلمني. نفع مصدر وموته عمر حياة
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