
اجمللد الثامن والعشرون، العدد اخلامس - ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٣٦هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٥ م

٣٤

التقوى

�عد�� �لد�عية: �مد �uد نعيم
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P: من هو �خلليفة �لثا� لرسو� �هللا 
�؟ 

بن  عمر  سيدنا  حفص،  �بو  هو   :l
�خلطا� بن نفيل �لقرشي �. 

P: م� كانت 
ال?ته؟
سنة   jعشر لثال�   � �لد  لقد   :l
خلت من ميال� [سوO �هللا �، �q �لد 
مبكة سنة ٤٠ g.هـ �ملو�فق ٥٨٤#. 

P: َمب لقبه سيدنا Gسو� �هللا �؟
 ،g�]بالفا  � �هللا   Oسو] لقبه   :l
 ¸��  7�� �سالمه  �علن  حني  �qلك 
خو{ من �الضطها� �ملحتمل، �كا7 

 jينشر�7 �لدعو� � Òيبايعو7 �لن Jلنا�
 lخر عمر  لكن  �أل[قم،   ]��  0 سرًّ� 
به  �كانت  �ملأل،  على  �سالمه  ��علن 
لقبه  عندئذ  ��إلسال#،  للمسلمني   jقو

.g�]هللا � بالفا� Oسو]

تّشر�  حني  سنه  كا�  كم   :P
باإلسالD؟ 

l: ثال� �ثالثو7 سنة.

 Aكث  F8أل  � تعر�  لقد   :P

ضربوj ضربا م{حا 
كا?
� يقتلونه، 
تعر�  هل   ،jG6جا  Gلكبا� 6حد  لكن 

��ه؟ 

l: هو �لعاµ بن ��ئل �لسهمي، �بو 
عمر�.

 d سبق عمَر pما �سم شقيقه �لذ :P
قبو� �إلسالD؟ 

ما&  �قد   � �خلطا�  بن  �يد   :l
�لكذ��  مسيلمة   Oقتا  0 شهيد� 
��ملرتدين باليمامة، �qلك 0 �خر سنة 

١١هـ. 

 � عمر  سيدنا  6خت  �سم  ما   :P
�لo سبقْتـه d �إلسالD؟ 

l: �لسيدj فاطمة [ضي �هللا عنها. 
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جها؟n ما �سم :P
l: سعيد بن �يد �. 

معهما  يقر6  كا�  صحا�   p6  :P
�لقر�� حني ?خل عليهما سيدنا عمر 

� قبل �إلسالD؟ 
l: خبا� بن �أل[ّ& �. 

 Rلسيد� �شترطت   pلذ� ما   :P
فاطمة حني طلب منها عمر ما كانو� 

يقر6
�؟
l: طلبت منه �7 يغتسل.

 �Aعمر � تأث d ية 6ّثر�� ُّp6 :P
لقبو�  
�ستعّد  �86بته  ح�   �Aكب

�إلسالD؟ 
�ََنا  ِ�الَّ  �َِلَه  ال  �هللا  �ََنا  ﴿�ِنَِّني  �ية   :l

 jَال 7�َِّ َفاْعُبْدِني َ�َ�ِقِم �لصَّ  * ِلِذْكِر� 
َ�َكاُ�  `�َِتَيٌة  اَعَة  لُِتْجَز� �لسَّ ُ�ْخِفيَها 

ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى﴾ (سو[j طه)

P: ما�8 قا� بعد �الستما} l9 هذ� 
�لكالD، � ما�8 فعل؟

l: قاO: ما �حسن هذ� �لكال# ��كرمه. 
� توجه لتّوI� r ��[ �أل[قم �تّشر{ 

باعتناg �إلسال#. 

P: كم صحا� سبقوd j �إلسالD؟ 
l: �[بعو7 صحابيا.

p6 :P تغA طر6 على �ملسلمني بعد 
9سالD عمر �؟ 

�يؤ��7  ر�7  يبشِّ كانو�  هذ�  قبل   :l
�أل[قم.  بد�[  سّر�  �إلسال#  فر�ئض 
yاهر�7  فبد���   � �سالمه  بعد  �ّما 
بإسالمهم �يدعوI� 7 �إلسال# علًنا. 

P: م� هاجر � l9 �ملدينة 
كيف 
خر� منها؟

 Ò7 من �لنqملدينة بإ� I� لقد هاجر :l
�لبعثة.  من  عشر  �لثالث  �لعا#   0  �
�كا7 �ملسلمو7 يهاجر�7 ُمْسـتخِفني 
قّر[  حني   � عمر  لكن  متو�ِ[ين، 
قوسه،  �تنّكب  سيفه،  تقلد   jجر��
�لكعبة  ��تى  �سهما،   rيد  0 ��نتضى 
سبعا  فطا{  بفنائها،  قريش  ��شر�{ 
�تى   � �ملقا#،  عند  [كعتني  صلى   �
شاهت   :Oفقا  jحد��  jحد�� حلقهم 
�ُيَيتَّم  �مه  تثكله   7�  ��]� من   !rلوجو�
�[�` هذ�  فليلق�  �ترمل ��جته   rلد�

�لو���! فما تبعه منهم �حد. 

 Aلكب� حلبه  قصة  تعر�  هل   :P
لرسو� �هللا � 
عشقه له؟ 

l: لقد تز�l من �لسيدj "�# كلثو#" 
بن �Ì طالب، ��مها  �بنة سيدنا علي 
 Oلرسو� بنت  �لزهر�`  فاطمة   jلسيد�
يتصل  كي  خاصًة  تز�جها  �قد   .�
 jمبصاهر بالتشّر{  نسبا   �  Òبالن

�بنته.
 :Oلصحابة فقا� I� lخر lبعد �لز���
 � �هللا   Oسو] �عت  ִדنِّئو�؟!  �ال 
سبب  كل  �لقيامة  يو#  ينقطع   :Oيقو

.Òنس� Òنسب، �ال سب�
qهب عمر � �I �حلج ���� �ملناسك 
 I� `جا � ،Òعلى �لوجه �لذ� فعله �لن
�علم   ��  :Oقا� فقبَّله،  �ألسو�  �حلجر 
�نك حجر ال تضّر �ال تنفع، �لوال �� 

[�يت �لنÒ � يقّبـلك ما قبَّـلُتك.

P: لقد نزلت بعض �آليا� �لقر�نية 
تعر�  هل   � عمر   p6لر مو�فقة 

بعضا منها؟
 Ì] سيدنا عمر �: ��فقت Oيقو :l
0 ثال�، فقلت يا [سوO �هللا لو �3ذنا 
فنـزلت  مصلى؛  �بر�هيم  مقا#  من 
ُمَصلًّى﴾  �ِْبَر�ِهيَم  مََّقاِ#  ِمن  ﴿َ��تَِّخُذ�ْ� 
(�لبقرj: ١٢٦) ��ية �حلجا�، قلت: 
 7�  Ä`نسا �مر&  لو  �هللا،   Oسو] يا 
��لفاجر؛  �لّ�  يكلمهن  فإنه  �تجنب، 
 �qَ�ِ�َ﴿ �حلجا�:  �ية  فنـزلت 
 `�]َ�َ ِمن  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاًعا  َسَأْلُتُموُهنَّ 
ِحَجا�﴾ (�ألحز��: ٥٤) ��جتمعت 
نسا` �لنÒ 0 �لغjU عليه، فقلت �ن: 
عسى [به �7 طلقكن �7 يبدله ����جا 
﴿َعَسى  �ية  فنـزلت  منكن؛   �Uخ
َ[بُُّه 7�ِ َطلََّقُكنَّ 7�َ ُيْبِدَلُه َ�ْ�َ��ًجا َخْيًر� 

مِّنُكّن﴾(�لتحرمي: ٦). 
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التقوى

عمر  سيدنا   Lنتخا� كا�  كيف   :P
خليفة ثانيا لرسو� �هللا �؟ 

l: ملا مرf سيدنا �بو بكر � ��حس 
بقر� �جله  [�� من �ملناسب �7 ينتخب 
للمسلمني خليفة، �كا7 ير� �7 عمر 
هو �جد[ �لناJ باخلالفة، لكنه مع qلك 
�ستشا[ كبا[ �لصحابة مثل عبد �لرuن 
بن عو{ �سيدنا عثما7 بن عّفا7 � 
بأ7  كالÔا   Oفقا  ،rمبفر� منهما  كال 
فلما  �لصحابة،   0 �حد  مياثله  ال  عمر 
�ستقر له �لر�� على عمر، �عا عثما7َ 
��ملى عليه: "بسم �هللا �لرuن �لرحيم: 
قحافة   Ì� بن  بكر  �بو  عهد  ما  هذ� 
�ستخلف  فإ�  بعد؛  �ما  �ملسلمني،   I�
�لكم   ^� �خلطا�  بن  عمر  عليكم 
���جه   Jلنا� على  �شر{   �  .�Uخ
فقاO �م:  بنت عميس ممسكته،  ��ا` 
فإ�  عليكم؟  �ستخلف  مبن  �ترضو7 
�ال  �لر��،  جهد  من  �لو&  ما  ��هللا 
�لّيت �q قر�بة، ��� قد �ليت عليكم 
عمر بن �خلطا�، فا�عو� له ��طيعو�. 

فقالو�: �عنا ��طعنا. 

P: م� بد6 عهد خالفة عمر �؟ 
 g�]لقد كا7 بد` خالفة عمر �لفا :l
� يوَ# �لثالثا` � ٢٢ ُجما�� �لثانية 
��جـر�  عـشر  �لثالث  �لعا#  من 
سنة  �غسطس/��   ١٢ لـ  �ملو�فق 

.#٦٣٤

6
� خطبة له؟  d ما�8 قا� :P
عليكم،  ُ�لِّيت  قد   ��  Jلنا� �يها   :l
لكم،  خUكم  �كو7   7� [جا`  �لوال 
�ضطالعا  ��شدكم  عليكم،  ��قو�كم 
بأمو[كم، ما توليت qلك منكم، �لكفى 
 7� علمت  �لو  �حلسا�.  �نتظا[  عمَر 
�حد� من �لناJ �قو� عليه م�، فكنت 
 7� �Îّ من  �قد# فتضر� عنقي �حب 
�َلَِيُه. �7 �هللا �بتالكم Ì، ��بتال� بكم، 
ال  فو�هللا   ،َّÒصاح بعد  ِفيكم  ��بقا� 
�ضر� شي` من �مركم فَيـِلَيه �حد 
عن  فيه  فآلو  ع�  يتغّيب  �ال   ،���
�جلز` ��ألمانة، �لئن �حسنو� ُألحسننَّ 
َلنَّ ֲדم. �للهم  �ليهم، �لئن �سا��Ë ألنكِّ
�� شديد فليِّنِّي، ��� ضعيف فقوِّ�، 

 .� ��� �يل فسخِّ

P: هل تعلم قصة عن 
Gعه 
تو�ضعه 

تقو�j؟

l: كا�q� � 7 �ع �ية من �لقر�7 
عليه،  مغشيا  خرَّ  ��عيد  ִדديد  فيها 
�لناJ �ليس   rيعو� بيته،   I� فُيحمل
�خلو{  �منا   ،fملر� من  شي`  به 
�جهه   0 ُ[ِئَي  لقد  ح±  ��خلشية، 

خّطا7 �سو��7 من �لبكا`.
�ملصحف  نشر  �لبيت  �خل   �q� �كا7 
فقر� فيه، ��حيانا كا7 يدعو �با موسى 
�ألشعر� � -�كا7 حَسَن �لصو&- 
ْرنا [بنا �"، فيقر� عليه  ليقوO له: "qكِّ

�لقر�7.
�لرجا`  من  عظيم  جانب  على  �كا7 
�صحابه  بعض   rعند جلس  ��خلو{، 
عند موته يثنو7 عليه مبا قدمه لإلسال#، 
 f]أل�  nتال  Î  7� لو  "��هللا   :Oفقا
qهبا، الفتديت به من عذ�� �هللا � 
من  تبنة  �خذ  �مرjً؛   ".r�]�  7� قبل 
 rهذ كنت  ليت�  "يا   :Oقا�  f]أل�
 ^ �مي  ليَت  ُ�خَلْق،   ^ ليت�  �لتبنة، 
كنت  ليت�  شيئا،   Äُ�  ^ ليت�  تِلْد�، 

نسًيا َمْنسيًّا." 
ير�� بني �صحابه  ما كا7   �Uكث�
من  مناٍ�  نا��  "لو  �جلسائه: 
�نكم  �لناJ؛  �يها  يا  �لسما`: 
�ال  ��عو7  كلكم  �جلنة  ��خلو7 
[جال ��حد�، َلِخْفُت �7 �كو7 �نا 
�لناJ؛  �يها  مناٍ�:  نا��  �لو  هو. 
�نكم ��خلو7 �لنا[ �ال [جال ��حد�، 

لرجو& �7 �كو7 �نا هو." 

P: كيف كانت 
فاته �؟ 
l: ُقتل غيلًة على يد �Ì لؤلؤj �ملجوسي 
بن   jUملُِغ� عبد  �هو   ،��Uف ��ه   -
 0 مسمو#  �نجر  طعنه   q� شعبة- 
خاصرته �هو 0 صالj �لصبح �qلك 
0 ٢٧ �q �حلجة عا# ٢٣هـ، �عا� 
� توu] 0ه  ،Oليا عنة ثال�  �لطَّ بعد 
�هللا، �قد ��مت خالفته عشر سنو�& 

ميال�ية �شهرين ��سبوعني. 


