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 -املقدمة:
الكتابة عن سير الصحابة الكرام هي من المواضيع المهمة التي تبرز من خاللها عظمة العطاء الديني واالجتماعي والسياسي  إن 

كان ( الذي  والثقافي، الذي كان يحملونه وطبقوه بكل أمانة في حياتهم العملية، ومن هذه الشخصيات المهمة هو الخليفة عمر بن الخطاب ) 
قد عمل على إجراءات اجتماعية ودينية حظيت بإعجاب المؤرخين والباحثين، ومن هنا جاء اختياري لجانب مهم من الخالفة اإلسالمية في  

((، وإنني وجدت  (، وهو موضوع بحثي هذا )االختيارات االجتماعية والدينية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ) عهد الخليفة الفاروق ) 
أن هذا الموضوع لم يدرس من قبل، فلذلك رأيت أن من الضروري أن أكتب بحثي عنه.تم تقسيم البحث إلى مبحثين، فضاًل عن المقدمة  

( االجتماعية، وتم تقسيمه إلى قسمين، األول:  والخاتمة وقائمة المصادر، جاء في المبحث األول اختيارات الخليفة عمر بن الخطاب ) 
ياره لمعلمي  ياره لزوجاته والثاني: اختياره ألبرز مواليه، وكان المبحث الثاني: االختيارات الدينية، وتم تقسيمه إلى ثالثة أقسام وهي أواًل: اختاخت

( أميرًا وف ) القرآن الكريم ودعاته، وثانيًا: اختياره ألبي بن كعب إلمامة الناس في الصالة بشهر رمضان، وثالثًا: اختياره لعبد الرحمن بن ع
هـ(.كما ال يخلو أي بحث عن هفوات وأخطاء، كما في بحثي هذا، فإن كان من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان. وهللا  13للحج في سنة )

 ولي التوفيق.
 -املبحث األول: االختيارات االجتماعية:

 -( لزوجاته:أواًل: اختيار عمر بن اخلطاب )
( كانت له عدة زوجات قبل اإلسالم وبعده، فكان مجموع نسائه الالتي تزوجهن قبل )   الخطابمن المعلوم أن الخليفة عمر بن  

 .(1)اإلسالم، وفي اإلسالم مما طلقهن أو مات عنهن سبع
فتزوج عدة نساء من بطون معروفة من قريش، ولهن حظوة في قريش من خالل ما تتمتع بها عشائرهم من مكانة مرموقة في مكة  

حدًا  المكرمة، وأن سبب اإلكثار من اختيار الزوجات من أجل اإلكثار من الذرية، إذ انه كان يرغب في األوالد ألنه عاش واقعًا أن له أخًا وا
 .(2) نه انه قال: )ما آتي النساء للشهوة، ولوال الولد ما باليت إال أرى امرأة بعيني(وهو زيد، إذ ورد ع

 -( فهن: ) فإذن كان تعدد الزوجات من أجل الذرية الصالحة واإلكثار من األوالد، أما عن زوجاته 
 -زينب بنت مظعون: -1

.أما أمها فهي ربطة بنت عبد عمرو  (3) وهي زينت بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع، وهي أخت عثمان وقدامة أبني مظعون 
( هاجروا  ( في الجاهلية بمكة المكرمة، وبعد إسالم عمر بن الخطاب ) )   ، تزوجها عمر بن الخطاب(4) بن نفلة بن غبشان بن ضراعة

مظعون أولى  ، وكانت زينب بنت  (5)المدينة ومعهم أبنهما عبد هللا بن عمر، وولدت له حفصة أم المؤمنين وعبد الرحمن وعبد هللامعًا إلى  
 .(6) ( تزوجها قبل إسالمه، وتوفيت في مكة المكرمة بعد الهجرةزوجات الفاروق ) 

الخزاعي: -2 بنت جدول  المسيب بن  -مليكة  مليكة بنت جرول بن مالك بن  أمرم بن خرام بن سلول بن كعب بن عمرو وهي  ربيعة بن 
  ت نزلوفارقها وذلك لبقائها على الشرك عندما    ولدت له زيد، وعبيد هللا  بمكة المكرمة،  في الجاهلية(  عمر بن الخطاب )تزوجها    ،(7)الخزاعي
 .(8)َّحك جك مق حق ُّٱاآلية: 

، (10)(زوجة رسول هللا )   أخت أم سلمة   ،(9) مخزومعبد هللا بن عمر بن  قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة بن  وهي  -قريبة بنت أبي أمية: -3
في الصلح وذلك  أسلم   وفارقها أيضًا عندما  في الجاهلية (  بن الخطاب ) تزوجها عمر    ،(11)وامها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

 .(13)َّحك جك مق حقُّونزول قوله تعالى  (12)شركالعلى ائها بقل
وأمها فاطمة بنت الوليد بن    مخزوم،المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن  أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن  وهي  -أم حكيم بنت الحارث: -4

شهيدًا   عنها في معركة اليرموكقتل  ثم أسلم عكرمة و ،  (15) عكرمة بن أبي جهلأم حكيم زوجة  كانت  .(14)مخزومالمغيرة بن عبد هللا بن عمر بن  
تزوجها عمر بن  ثم ، (17) هـ(14شهيدًا سنة )  مرج الصفرفي معركة خالد بن سعيد بن العاص، فقتل عنها وبعد ذلك تزوجها ، (16) هـ(13سنة )
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قدمه زوجها من جهد ( لهذه المرأة كان بسبب ما  .إن اختيار عمر بن الخطاب ) (18) فاطمة بنت عمربنتًا هي  ، فولدت له  ()   الخطاب
 ( أن تكون هذه الزوجة له إكرامًا لها.كبير في اإلسالم، فأثر الخليفة عمر ) 

، (19)بن كعب   عديعبد العزى بن رياح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن  عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن  وهي  -عاتكة بنت زيد: -5
أما أمها فهي أم  (21)( يلتقيان في نفيلإذن هي بنت عم الخليفة عمر بن الخطاب ) ،  (20) بالجنة  أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين

، (23).وهي شاعرة صاحبية، أسلمت ثم هاجرت إلى المدينة(22) كرز بنت الحضرمي بن عمار بن مالك بن ربيعة بن لكين بن مالك بن عوف
ضي هللا عنهما(، فلما ُقِتل في غزوة الطائف بعث إليها عمر بن الخطاب  الصديق )ر بن أبي بكر  فهي بين المهاجرات األوائل تزوجت عبد هللا  

 (وهو ابن عمها، فتزوجها في السنة الثانية للهجرة ) (24)ومن المعروف على عاتكة أنها شاعرة فقالت بحق  (25) ولدت له عياض بن عمر، ف ،
( ووصفته بالكثير من األوصاف الجميلة التي تنطبق  اب ) ( الكثير من األشعار التي تدل على حبها لعمر بن الخطعمر بن الخطاب ) 

على شخصيته منها انه رؤوفًا بالمسلمين وشديدًا على األعداء ويفعل ما يقول وسريع في الخيرات غير قطوب، وهناك الكثير من األشعار 
( وكانت حسنة المعشر وُعرفت أيضًا بالتقوى،  )  الزبير بن العوام هاتزوج (بن الخطاب )  بعد وفاة عمر.و (26)واألوصاف في حقه لعاتكة

(، فهي بنت عمه وتكريمًا منه للشهداء، فقد استشهد .ويمكن لنا القول أن سبب اختيارها كان لقرابتها من عمر )(27)هـ(40وقد توفيت سنة )
 زوجها عبد هللا بن أبي بكر )رضي هللا عنهما(.

 -جميلة بنت ثابت: -6
بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف    (28) وهي جميلة بنت ثابت بن أبي األفلح، وهو قيس بن عصمة بن أمية بن مالك بن ضبيعة

، وهي أخت (31) ، بن صيفي بن زيد بن أمية األنصارية(30).أما أمها فهي الشموس بنت أبي عامر(29) بن مالك بن األوس بن حارثة األنصاري 
( في السنة السابعة من  .تزوجها عمر بن الخطاب ) (33)( جميلةكان اسمها عاصية، فلما أسلمت سماها الرسول )   ،(32)عاصم بن ثابت

( فتزوجت بزيد ، وكانت تكنى به بأم عاصم، وبعد ذلك طلقها عمر بن الخطاب ) (34) (الهجرة، فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب) 
 .(36)هـ(98، وتوفيت سنة )(35)بن جارية

 -(:أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ) -7
، أما أمها فهي فاطمة بنت محمد (37) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالبوم بنت علي بن أبي طالب  ثأم كلوهي  

( وفاطمة أبي طالب ) .وهي رابع مولود لعلي بن  (38)( بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالبرسول هللا ) 
.نشأت أم كلثوم في بيت أبيها  (39)( في السنة السادسة للهجرةالزهراء البتول، أي أنها أصغر مولود لهما، ولدت قبل وفاة الرسول الكريم ) 

ة اإلسالمية وتربت على ( وأعطت هذه النشأة وعيًا دينيًا واجتماعيًا ألن عائلتها استنارت بروح الرسالوأمها الذين عاشوا في كنف الرسول ) 
، وبسبب هذه النشأة اإلسالمية الخالصة في بيت النبوة واهتمام والديها (40) ( حتى أصبحت مالذًا للمسلمين في الدين والدنيامنهاج رسول هللا ) 

وم للزواج منها هو ما ( ألم كلث( أن يطمع بالقرب منهم، كذلك أن سبب اختيار عمر بن الخطاب ) في تربيتها، مما جعل الخليفة عمر ) 
( أن يكون له سبب ) ، فأراد عمر بن الخطاب  (41)( قال: )كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إال نسبي وسبي(روي عن النبي محمد ) 

وسنته ( وسيرته  ( لزواجه من أم كلثوم كان بسبب التمسك بشخص رسول هللا ) (، فأذن حسن اختيار عمر ) ونسب وصهر لرسول هللا ) 
 ( ( وألجل ذلك األمر الجلل أقدم عمر بن الخطاب.)( لخطبة أم كلثوم من أبيه، وعرض عليه األمر، فقال علي بن أبي طالب ) )  :

(: زوجنيها يا علي، فوهللا ما على ظهر األرض رجل يرصد من حسن صحبتها ) إنما حبست بناتي على بني جعفر أوالد أخي فقال عمر  
أم كلثوم وأمر ببرد فطواه وقال ألم كلثوم )رضي هللا عنها(: انطلقي بهذا البرد    .فأرسل(42)(: قد فعلتفقال علي )   – أي أعد    –ما أرصد  

( قال:  ألمير المؤمنين فقولي له: أرسلني أبي وهو يقرئك السالم، ويقول: أن رضيت البرد فأمسكه وأن سخطته فرده، فلما أتت سيدنا عمر ) 
إن هذا الزواج يؤكد حرص الصحابة على  .(43)أبيها فقالت له ما حصل، فزوجها إياهبارك هللا فيك وفي أباِك، قد رضينا، فرجعت أم كلثوم إلى  

( جرت  ( وإكرامًا له وإلى آل نبيه األطهار.وبعد أن حصلت موافقة علي بن أبي طالب ) ( حبًا بنبيهم )القرب من آل بيت النبي ) 
ي تلك الفترة قليل، لكن مع أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب يختلف، اإلجراءات الشرعية في الزواج ويبتدأ بالصداق، فكان صداق الصحابة ف

.وعاشت أم كلثوم في بيت عمر بن الخطاب بعد زواجها،  (44) (فكان صداقها أربعين ألف درهم إكرامًا لها، ومن أجل نسبها من رسول هللا ) 
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ليفتين، ورقية بنت عمر، وكانت والدة زيد في آخر حياة أبيه فكانت خير زوجة وخير أم، وولدت له من األبناء زيد بن عمر الملقب بأبن الخ
في كثير من األحيان معه عندما يتفقد أحوال    ( يصطحبهابن الخطاب )   .وكان عمر(45) في السنة الثالثة والعشرين للهجرة النبوية الشريفة

المسلمين في المدينة ويشركها في مساعدة المحتاجين وحل مشاكلهم، فقد وردت الكثير من القصص التي تبين مدى العالقة الحميمة بين عمر  
 ()  جليلة ومنها أنها عملت قابلة المرأة   وأم كلثوم، وعلى ما فيها من جاه من نسبها ومن زوجها أمير المؤمنين، فإنها كانت تقدم خدمات

( يعس المدينة لياًل فسمع أنين امرأة وهي تبكي )  عربية مسلمة غريبة عن المدينة المنورة، عندما كان زوجها الخليفة عمر بن الخطاب
لى بيته فقال ألم كلثوم: ( مسرعًا إومعها زوجها، فسأله عن حالها، فقال: إنها تمخض وليس عندي شيء، فذهب سيدنا عمر بن الخطاب ) 

.وبعدها ذهبا إلى هذه المرأة العربية ومعهم الدقيق والشحم وما تحتاجه للوالدة،  (46) هل لك في أجر ساقه هللا إليك، وأخبرها الخبر فقالت: نعم
، منين بشر صاحبك بغالمفقالت أم كلثوم: يا أمير المؤ   ،مع زوجها، فوضعت المرأة غالماً (  ) فدخلت على المرأة وجلس عمر بن الخطاب  

.فكانت فرحة أم كلثوم )رضي هللا عنها( عظيمة لهذا األجر الذي ساقة هللا إليها ألنها كانت السبب هي (47)انصرفا عنهمهم نفقة و عطاأ فبشره و 
علم بحالها إال هللا  ( في إدخال السعادة إلى قلب امرأة غريبة عن المدينة فجاها المخاض في ساعة ال ي) وزوجها سيدنا عمر بن الخطاب  

(، وكانت وفاتها مع ابنها زيد في يوم واحد، وصلى  عز وجل.كانت أم كلثوم )رضي هللا عنها( هي آخر زوجات الخليفة عمر بن الخطاب ) 
 .(48)عليهما عبد هللا بن عمر بحضور سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين )رضي هللا عنهما(

 - ( لمواليه:الخطاب )ثانيًا: اختيار عمر بن 
هناك العديد من المعاني لكلمة الموالي في اللغة العربية، ولكل معنى منها داللته، فيقال للمعتق مولى، ولحليف القوم مولى، وعصبة  الموالي:  

.والموالي تسمية تطلق على أقوام من غير  (49)الرجل موالية، ومولى المواالة رجاًل من غيــر العرب، وأسلم على يديك، ومولى النعمة عتيقك
، وأيضًا هم من انظموا إلى قبيلة من العرب األحرار مــن (50) لذين دخلوا إلى الدين اإلسالمي وألحقوا بالقبائل العربية وفق مبدأ الحليفالعرب ا

 .(51) غير أبناء القبيلة بطريقة الحلف أو اإلجارة أو العنقاء من األرقاء فيها
 - ( كانوا:) وإن أبرز موالي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 - مواله مهجع: -1
، أصابه أسر فمن  (52) من بني عك بن عدنانصحابي من أهل اليمن، (، وهو )   عمر بن الخطاب ، من موالي هو مهجع بن صالح العكيو 

شهد بدرًا وكان أول من استشهد بها من .(54)والسابقين في اإلسالم،  (53)( فاعتقه، وكان من المهاجرين األولين) عليــه عمر بن الخطاب  
وفي َأصحابه قوله تعالى: وهو الذي نزلت فيه    ،(56)وقال مهجع: )أنا مهجع وإلى ربي أرجع(،  (55) عامر بن الحضرمي بسهمالمسلمين، قتله  

ن غزوان، ومهجع،  ــوعتبة بب،  ا: بالل، وصهيب، وعمار، وخبكاًل من  ، وهم (57)َّمك  لك خك حك جك مق حق مف خف  ُّ
 .(58)وأوس بن خولي، وعامر بن فهيرة

 - مواله أسلم: -2
، ويكنى أبا  فيها أسيراً   ،(59) وهي السنة التي ُقدم باألشعث بن قيساثنتي عشر للهجرة،  اشتراه سنة  (  هو أسلم مولى عمر بن الخطاب )

، (62)حبشي بجاوي من بجاوةوذكر ابن سعد أن أسلم هو    ،(61)وقيل: من سبي اليمن، ويقال أبو خالد، من سبي عين التمر، وقبل حبشي  (60)زيد
.وبما أن أسلم كان من الموالي المالزمين ألمير المؤمنين عمر بــن (63)(( من األشعريين، أدرك أيام النبي ) )اشتراه عمر بن الخطاب  

: نحن قوم من  قال  ُأسامة بن زيد بن أسلم( في أسفاره فقد روى عنه وعن عثمان بن عفان )رضي هللا عنهما(، وعلى لسان حفيده  ) الخطاب  
مرة عبد هللا بن عمر: )يا أبا خالد أني أرى أمير المؤمنين يلزمك .وقال له في ذات  (64) ()  األشعرّيين ولكّنا ال نـنكر منة عمر بن الخطاب

( كان يختار أسلم  ) ، وهذا النص يبين أن الخليفة عمر بن الخطاب  (65)لزومًا ال يلزمه أحدًا من أصحابك، ال يخرج سفرًا إال وأنت معه( 
أسلم في خالفة عبد الملك بن    يتوف،  (66)مواله في أسفاره نظرًا لما كلن يتمتع به من قوة التحمل والصبر.وكان من جلة الموالي علمًا ودينًا وثقة

 .(67) على أرجح األقوال (هـ 80)مروان سنة 
 -مواله يرفأ: -3
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( في خالفة أبي بكر اإلسالم، وأدرك اإلسالم وأسلم، وحج مع عمر بن الخطاب ) ( وحاجبه، عاش قبل  )وهو مولى عمر بن الخطاب  
( قال:  )   ، إذ روى عن عمر بن الخطاب(69)(، وله ذكر في الصحيحينعمر بن الخطاب ) ، وقد روى عن الخليفة  (68) (الصديق ) 

(، إن أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت  ،اليتيمني أنزلت نفسي من مال هللا بمنزلة والي  (: )إقال لي عمر بن الخطاب ) 
إني على أمر من الناس جسيم، فإذا رأيتني قد حلفت على شيء فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف  ) :  ()   وقال: قال لي عمر 

 ( مما جعله مــن المقربين له وحاجبه الخاص.إن هذا النص يؤكد مدى األمانة التي يتمتع بها يرفأ عند الخليفة عمر )  .(70)(رــصاع من ب
ن أبا بكر الصديق واليه في الشام يخبره أ  كتب إلى أبي عبيدة(  ) عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  أمير المؤمنين    ة فخالوعندما تولى ال

 (  قد )  ،عبيدة   اأب، فوصل الكتاب مع يرفأ إلى الشام، فأخذه  كتابال  أ، فبعث معهيرفمر المسلمين، فاختار مواله وحاجبه  وانه تولى أتوفي
 (  ودعا ) معاذ بن جبل   ( )  ،التفت معاذ  و ، فقرأ الكتاب (  )  قال: رحم هللا أبا بكريرفأ و إلى   ()فقال:    ،رــ، وقال: استخلف أبو بكر عم

 .(71) ...الحمد هلل، وفقوا وأصابوا
 - مواله مالك بن عياض: -4

اختاره  ،  (73)، من بالد اليمن(72)ريمن حم  جبالن ، وهو ينتسب إلى  بمالك الدار  لقبالم(،  )   مالك بن عياض مولى عمر بن الخطابوهو  
، له إدراك ورواية عن  (75) () ، وكان خازنًا لعمر بن الخطاب  (74)دارًا كان يقسم فيها بين الناس  وواله  ()   عمر بن الخطابأمير المؤمنين  

 . (77) () وعــن عمر بن الخطاب   () ، وروى أيضًا عن أبي بكر الصديق (76)الشيخين
( في  المقدس وخطبة أمير المؤمنين ) ( في المسير إلى الشام وشهد معه فتح بيت  ) وكان من الذين رافقوا الخليفة عمر بن الخطاب  

 .(79)، وهو يعد من الطبقــة األولى من التابعين في أهل المدينة(78)الجابية
 -املبحث الثاني: االختيارات الدينية:

 - أواًل: اختياره لمعلمي القرآن الكريم ودعاته:
( في قراءته وتعليمه للصحابة  بداية الدعوة اإلسالمية واستمر رسول هللا ) ( هو المعلم األول للقرآن الكريم والداعي إليه في  أن الرسول ) 

)رضوان هللا عليهم( ولكن ومع مرور الوقت وكثرة الداخلين باإلسالم أصبحت الحاجة إلى ضرورة وجود أشخاص يتولون مهمة تعليم القرآن  
على تعلم القرآن الكريم، إذ قال )عليه الصالة والسالم(: )خيركم   ( حثالكريم وتوضيح مسائله الفقهية والشرعية خصوصًا أن رسول هللا ) 

( وإيمانًا به وبالدين ( كانوا قراء للقرآن الكريم ومن الحفظة امتثااًل لقول الرسول ) .لذلك برز عدد من الصحابة ) (80)من تعلم القرآن وعلمه(
(، وفي  بقراءة وتعليم القرآن للداخلين الجدد في اإلسالم، وكذلك في خالفة أبي بكر الصديق )   ( اإلسالمي واستمروا بعد وفاة الرسول ) 

( اتسعت الدولة العربية اإلسالمية، وفتحت العراق والشام ومصر، ودخلت في الدين اإلسالمي  خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) 
رآن الكريم وتعاليم الدين اإلسالمي، فأرسل يزيد بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين عمر بن  أفواجًا كثيرة، فأصبحت الحاجة إلى تعليم هؤالء الق

( كتابًا ذكر فيه أن أهل الشام قد كثروا وملئوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن الكريم ويفقهم في الدين، فأعني يا أمير الخطاب ) 
ليختار منهم معلمي للقرآن الكريم (  ) ( خمسة من قراء الصحابة في عهد الرسول  اب )المؤمنين برجال يعلمونهم، فدعا عمر بن الخط

 .(81) ودعاته، وقال لهم: )إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني رحكم هللا بثالثة منكم(
(: )ابدؤا بحمص فإنكم ستجدون الناس على  ) فخرج معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء )رضوان هللا عليهم أجمعين(، فقال عمر  

ن(،  وجوه مختلفة، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد وليخرج واحد إلى دمشق، واآلخر إلى فلسطي
(،  وا حمص، فكانوا بها حتى رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ بن جبل إلى فلسطين ) فقدم

 . (82)فأما معاذ بن جبل فتوفى في طاعون عمواس، وأما عبادة بن الصامت فتوفى في فلسطين وأبو الدرداء بقى في دمشق إلى أن توفي فيها
من العلم بكتاب هللا وحفظه وتالوته بالوجه األكمل فأنهم اختيروا من الخليفة  (  ) متع بها هؤالء الشخصيات من الصحابة  وللسمعة التي يت

 ()  .ليكونوا معلمين في بالد الشام، فضاًل عن أمانتهم وقوتهم 
التراويح في رمضان من غير أن يأمرهم ( كان يرغب بصالة القيام أو  إن رسول هللا ) -ثانيًا: اختياره إلمامة الصالة في رمضان:

( واألمر على  ، فتوفى الرسول ) (83)فيها بعزيمة خوفًا أن تفرض عليهم، فقال: )من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه(
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( وبداية خالفة عمر بن الخطاب ) ذلك أي أن الناس يصلون، فرادى طوعًا ونافلة، وكذلك بقي األمر على ذلك في خالفة أبي بكر الصديق  
 () (84) وفي أحد ليالي رمضان جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ( إلى مسجد رسول هللا ) ( وفي يده الدرة، فوجد الناس متفرقون )

  يصلي الرجل بنفسه، ويصلي الرجل ومعه بعض النفر، ويقولون فالن اقرأ للقرآن من فالن، وفالن احصر للقرآن من فالن، وفالن أعلم بالقرآن
،  ، فقال: إني وهللا ألظن لو جمعنا هؤالء على قارئ وأحد لكان أمثل(85) من فالن، فقال: أتفعلون هذا وأنتم أنتم فكيف من بعدكم؟ أني أبتر هذا

، فيكون بذلك أول من جمع الناس على قيام  (86)( إمامًا لهم في الصالة)ثم عزم أن يجمعهم على قارئ واحد فاختار لهم أبي بن كعب  
المسجد  (88)، واختار سليمان بن أبي حثمه(87)رمضان في جماعة بالنساء في ناحية من  إلى األمصار بجمع (89) أن يصلي  ، وكتب بذلك 

وال هو   ()   .وهنا ال يفهم بأن صالة القيام أو التراويح هي من وضع الخليفة عمر بن الخطاب(90) قيام رمضان على إمام واحدالمسلمين في  
( كان أول من جمع الناس على قارئ واحد فيها بعد ) ( ولكن عمر بن الخطاب  أول من وضعها، بل كانت موضوعة في زمن النبي ) 

( إذا دخل شهر رمضان صلى بالناس صالة  ) .وكان أمير المؤمنين  (91) والتراويح سنة مؤكدة وهي قيام رمضانأن كانوا يصلون فرادى،  
المغرب ثم تشهد بخطبة خفيفة، فقال: )أما بعد: فإن هذا شهر كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه من استطاع منكم أن يقوم فإنها من  

من لم يستطع منكم أن يقوم فلينم على فراشه وليتق إنسان منكم أن يقول: أصوم إن صام فالن وأقوم إن  نوافل الخير التي قال هللا عز وجل، و 
.وذكر محب الدين الطبري عن علي بن أبي طالب (92) أو قام فليجعل ذلك هلل عز وجل وأقلوا اللغو في بيوت هللا...(  قام فالن، من صام منكم

 ()    شهر رمضان، أخبرته أن فوق السماء السابعة حضيرة يقال لها حضيرة القدس، يسكنها قوم يقال  قال: )أنا حرضت عمر على القيام في
ل عمر  لهم الروح، فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربهم في النزول إلى الدنيا، فال يمرون بأحد يصلي أو على الطريق إال أصابه منهم بركة، فقا

 (  يا أبا الحسن فتحرض الناس على الصالة :))وفي خالفة علي بن أبي طالب  (93) حتى تصيبهم البركة، فأمر الناس بالقيام. ( وفي )
( إلى المسجد فرأى القناديل تزدهر وكتاب هللا يتلى، فقال: )نور هللا لك يا ابن الخطاب في قبرك، كما أول ليلة من ليالي رمضان خرج ) 

( إمامًا وقارئًا في صالة القيام  ( ألُبي بن كعب )) ر الخليفة عمر بن الخطاب .ويبدو أن سبب اختيا( 94)نورت مساجد هللا تعالى بالقرآن(
(: )أقرأ امتي  ، إذ قال فيه رسول هللا ) (95) في شهر رمضان ألنه كان من أقرأ الصحابة لكتاب هللا سبحانه وتعالى، وكان يلقب بسيد القراء

كمزمار داود، فضاًل عن أن ُأبي ُأِمَر من قبل هللا سبحانه وتعالى أن يقرأ القرآن على رسول  ، وكذلك ما تمتع به من صوت (96) ُأبي بن كعب(
 (. هللا ) 

 -ثالثًا: اختياره لعبد الرحمن بن عوف أميرًا للحج:
أمير المؤمنين الخالفة على  ( أميرًا للحج كان في السنة الثالثة عشر للهجرة النبوية الشريفة، عندما تولى  ) إن اختيار عبد الرحمن بن عوف  

( فإنه لم يختار أميرًا للحج، فقد حج في السنة التي تلتها، واستمر يحج بالناس ) ، أما بقية سنين خالفته  (97) رأس خمسة أشهر من خالفته
إذ قال: )ولي عمر فاستعمل    () وهذا ما جاء على لسان عبد هللا بن عمر ، (98) عشر سنين متوالية إلى أن توفى سنة ثالث وعشرين للهجرة

.ويبدو أن سبقه في اإلسالم وما أنفق في سبيل اإلسالم وصالة الرسول  (99)عبد الرحمن يعني على الحج، ثم كان هو يحج سنينه حتى مات(
 ( ( خلفه في معركة تبوك سنة تسع للهجرة، ولم يصلي الرسول )  خلف رجل إال عبد الرحمن بن عوف ) ( كانت من المؤهالت التي )

، وقال  (100): )عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في األرض(()   أدت إلى اختياره أميرًا للحج في تلك السنة.وقال في حقه الرسول
( بالناس الث وعشرين للهجرة حج عمر بن الخطاب ) وفي سنة ث.(101)( أيضًا: )عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين(أمير المؤمنين )

في الحج    ( ) ( ألزواج النبي  (، وفي تلك السنة أذن عمر بن الخطاب )وكانت آخر حجة له، وكان معه عبد الرحمن بن عوف ) 
يسير على راحلته أمامهن، (  َفُحمِلَن في الهوادج وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف )رضي هللا عنهما(، فكان عثمان ) 

.فكان عبد الرحمن بن (102) ( يسير من ورائهن على راحلته فال يدع أحد يدنو منهنفال يدع أحد يدنو منهن، وكان عبد الرحمن بن عوف )
ين بأزواج  ، فكان من الباري(103) ( يخرج بهن ويحج معهن ويجعل على هوادجهن الطيالسة، وينزل بهن في الُشعب الذي ليس له منفذ) عوف  
على أمهات المؤمنين    –مرًة  وقال سفيان    –( الذي قال: )إن من حافظ على أزواجي  (، وهو بهذا العمل يشمله حديث رسول هللا ) ) النبي  

( لفعله وخشيتِه وحرصِه على زوجات  ) .وهي ما اتسمت بعبد الرحمن بن عوف  (104) أن الذي يحافظ  عليهن بعدي فهو الصادق البار(  –
 على اعتبارهن أنهن أمهات المؤمنين (  ) النبي 
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 - الخاتمة:
 -:وفي ختام بحثي هذا توصلت إلى جملة من النتائج أهمها

الخطاب )   تكان -1 الخليفة عمر بن  في  اختيارات  أفقه وفراسته  تدل على سعة  والديني دقيقة جدًا، وهي  االجتماعي  المجال  ( في كل 
 . االختيار

( سبع زوجات، وأن في اختياره لهذا العدد من الزوجات لم يكن من أجل الشهوة، وإنما من تبين لنا أنه كانت للخليفة عمر بن الخطاب )  -2
له   ويكون   (أجل اإلكثار من الذرية، وإن في اختياره الم كلثوم بنت علي بن أبي طالب )رضي هللا عنهما( أراد أن يشمله حديث رسول هللا )

 . (سبب ونسب من رسول هللا ) 
( عددًا من الصحابة لتعليم القرآن الكريم في بالد الشام نظرًا لكثرة الداخلين الجدد في اإلسالم، إن اختيار الخليفة عمر بن الخطاب )  -3

صالة القيام، فرأى أن    ( تفرق المسلمين في ( إمامًا في صالة القيام في رمضان بعد أن رأى الخليفة ) وكذلك اختيار أبي بن كعب ) 
 . يجمعهم على إمامًا واحداً 

هـ(، فإنه  13( حج سنين خالفته جميعًا باستثناء السنة األولى لتولية الخالفة سنة ) كما أوضح البحث كذلك أن أمير المؤمنين عمر ) -4
 ( ليحج بالناس. اختار عبد الرحمن بن عوف ) 
 -هوامش ومصادر البحث:

 
تحقيق: علي شيري، )دار إحياء التراث العربي، بال. م، ، البداية والنهاية،  هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت  ابن كثير،    )1(

 . 156، ص7ج هـ(1408
تحقيق: سهيل زكار، رياض الزركلي، )دار الفكر، بيروت، ، أنساب األشراف،  هـ(279أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت  البالذري،    )2(

 . 343، ص10ج هـ(1417
،  2ج  هـ(1410هـ(، تاريخ المدينة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، )دار الفكر، إيران،  262ابن شبه، أبو زيد عمر بن شبه النميري )ت    )3(

؛  564، ص2ج هـ( 1407)دار الكتب العلمية، بيروت، ، تاريخ الرسل والملوك، هـ(310أبو جعفر محمد بن جرير )ت  ؛ الطبري،  654ص
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت،  ، الطبقات الكبرى،  هـ(230أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع )ت ابن سعد، 

، اإلصابة في تمييز الصحابة،  هـ(852أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد )تابن حجر العسقالني،    ؛  265، ص3ج  هـ(1410
 . 446، ص 8ج  هـ(1415تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، )دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . 394، ص 1ج م(1951القاهرة، )دار المعارف، ، نسب قريش، هـ(236مصعب بن عبد هللا بن مصعب )ت الزبيري،  )4(
 . 564، ص2الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )5(
 . 156، ص7ابن كثير، البداية والنهاية، ج )6(
 . 156، ص7ابن كثير، البداية والنهاية، ج )7(
 .(10سورة الممتحنة: من اآلية ) )8(
، طبقات خليفة بن خياط، تحقيق: سهيل زكار، )دار الفكر  هـ(240خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني )ت    )9(

 . 44، ص1هـ( ج1414للطباعة والنشر والتوزيع، بال. م، 
هـ(، إكمال اإلكمال، تحقيق: عبد القيوم عبد رب 129البغدادي، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع أبو بكر معين الدين )ت    )10(

 . 620، ص4جهـ( 1410النبي، )جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 . 206، ص8ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )11(
في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته اإلدارية، )عمادة البحث آل عيسى، عبد السالم بن محسن، دراسة نقدية    )12(

 . 323، ص 1هـ( ج1423العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 .(10سورة الممتحنة: من اآلية ) )13(



   

         

 رضي اهلل عنه االختيارات االجتماعية والدينية يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 

  

  

 
 . 205، ص8ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )14(
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 . 208، ص8ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )19(
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 . 153م( ص 1965الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، بطلة كربالء، )مطبعة الهالل، القاهرة،  )40(
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