
 



 
 
 
 
 
 
 

 أثر تدبر القرآن الكريم 
 في بناء شخصية الصحابة رضي اهلل عنهم، 
 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أنموذًجا

 
في )بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم في أوروبا،  

 وكان المؤتمر بعنوان: منهج القرآن في بناء اإلنسان(ه،  3/11/1440)
 
 
 
 
 
 إعداد

 د. ممدوح بن تركي بن محمد القحطاني 
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة شقراء 
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 الملخص 
 ـ أمنوذًجا(.ـ )عمر بن اخلطاب  أثر تدبر القرآن الكرمي يف بناء شخصية الصحابة  عنوان البحث:

يتعلق هذا البحث باحملور الثالث من حماور املؤمتر الذي هو )أثر تدبر القرآن يف    عالقته بمحاور المؤتمر: 
 بناء الشخصية املسلمة(.

ية كربى وهو تدبر القرآن الكرمي وما ينتج عن تدبره من آثار؛  يرتبط هذا البحث مبوضوع ذي أمه  أهميته:
الذين هم أعلم الناس بالقرآن الكرمي لسعة علمهم باللغة العربية ولشهودهم التنزيل   ويتعلق حبال أصحاب النيب 

ليكون  الراشدين،  اخللفاء  وثاين  الصحابة  أبرز  بأحد  ذلك  وخصصت  فيهم،  نزل  من  وأحوال  أحواله   ومعرفتهم 
 األمنوذج الذي حيتذيه املسلم املعاصر، وليستثمر املسلم تدبر القرآن يف بناء شخصيته الفكرية والسلوكية. 

   أهدافه:
 إبراز أثر تدبر القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة.  .1
 إبراز حال الصحابة مع القرآن الكرمي وتأثريه عليهم.  .2
ومواقفه من تدبر القرآن الكرمي، وأثر ذلك   اب  معرفة بعٍض من اآلثار الواردة عن عمر بن اخلط .3

 فيه.

يف تدبره للقرآن الكرمي،    حث املسلم املعاصر على االقتداء بالصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب   .4
 ويف بناء شخصيته الفكرية والسلوكية. 

 هيكل البحث:
 وفيها أسباب اختياره وحدوده ومنهجه وأهدافه وخطته. المقدمة

 التمهيد: وفيه بيان لمفهومي التدبر والشخصية: 
 املطلب األول: مفهوم التدبر وفضله.
 املطلب الثاين: مفهوم الشخصية. 

 المبحث األول: لمحة موجزة عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وحاله مع القرآن الكريم. 
 . املطلب األول: منزلة الصحابة 

 املطلب الثاين: حملة موجزة عن الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.
 املطلب الثالث: سعة علمه بالقرآن الكرمي.

 املطلب الرابع: تعظيمه للقرآن الكرمي وخدمته له.
 رضي اهلل عنه. المبحث الثاني: أثر تدبر القرآن الكريم في بناء شخصية عمر بن الخطاب  

 املطلب األول: أثر تدبر القرآن يف حتول شخصيته وتبدل حاله.
 املطلب الثاين: أثر تدبر القرآن الكرمي يف هتذيب أخالقه ورقة قلبه.



 املطلب الثالث: أثر تدبر القرآن يف واليته. 
 اخلامتة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد صلى    رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن  هلل   احلمد

 بعد:  اهلل عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين، و 
  أعلم    ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النيب  وملا كان  ،  ها أنزل اهلل القرآن الكرميل  من أج  اليت    ن هداية اخللق من أعظم املقاصدفإ

ولشهودهم التنزيل ومعرفتهم أحواله وأحوال من نزل   ،كمال عقوهلموفضلهم و الناس بالقرآن الكرمي لسعة علمهم  
وخصصت ذلك بأحد أبرز الصحابة وثاين جعلت هذا البحث خمتصًّا هبم،  ا،اليت نزل هباللغة   ولكوهنم أهل ،فيهم

الراشدين، وأجل    ن  م  وهو    اخللفاء  عليه    أوىل  يصدق  األمن  للكتابوصف  املتدبرين  العاملني   ،ئمة   ، به  العاملني 
أظهر الشخصيات اليت أثر فيها القرآن   ر رضي اهلل عنه م ن   وألن عم  ،املسلم املعاصرحيتذيه    األمنوذج الذي ليكون  
رأس من  من أئمة املسلمني و إىل إمام    غليظة ف ظٍَّة  مشركة  جاهلية  شخصية  كربى من  نوعية  ونقلها نقلة    ،ا بالًغاتأثريً 

اليت   من صفاته احلسنة الكامنة وعززه  اإلسالم    أثبتهما  مع  ،  ، مجع من الفضائل واملناقب اجلم الغفريرؤوس املؤمنني 
   .قبل إسالمه الفذة تهاحتوت عليها شخصي

طبيعة شخصيته بسبب  كثريًا،  يعيشون يف بالد الغرب  الذين  تفيد املسلمني    العظيمةودراسة هذه الشخصية  
وما تبع ذلك من أثر يف حياته    ،عليه بعد إسالمه  ه وأثر تدبر   ،يه، مث تأثري القرآن الكرمي فما كان عليه يف اجلاهليةو 

)أثر تدبر    :يف احملور الثالث  أشارك فيهاملؤمتر الذي  التزمت االختصار مراعاًة لشروط  قد  ، و على نفسه وعلى رعيته 
)أثر تدبر القرآن الكرمي يف بناء شخصية    بعنوان:  البحث   اخرتت أن يكون و ،  القرآن يف بناء الشخصية املسلمة(

 .، عمر بن اخلطاب أمنوذًجا(ةالصحاب
اهلل    أسباب اختياره: األنبياء حىت    رتبةولنزوهلم عن  ،  يف اإلسالم  ساميةمكانة  من    ملسو هيلع هللا ىلصما لصحابة رسول 

ًا جذريًّا  ،  االقتداء هبميسهل   خصوًصا عمر رضي اهلل عنه، الذي كان مشرًكا معاديًا لإلسالم، مث تغريت حاله تغرير
 إىل ضد ذلك، بعد مساعه القرآن  الكرمي وتدبره إياه، مث عمله مبا فيه.

 خيتص باآلثار الواردة عن الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.   حدوده:
من    منهجه: مناذج  جبمع  وذلك  الوصفي،  العرض  منهج  البحث  هذا  يف  عنه  اآلثارسلكت  مث   ،الواردة 
 ملقصود منها مبا حيقق أهداف البحث. واستخراج ا، ينهج االستنباطامل استخدام

   أهدافه:
 يهم.حابة مع القرآن الكرمي وتأثريه فإبراز حال الص .5
 تثبيتها على دين اهلل. ، و أثر تدبر القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة إظهار .6
 يه.قرآن الكرمي، وأثر ذلك فله لوتدبر  معرفة بعٍض من اآلثار الواردة عن عمر بن اخلطاب  .7

يف تدبره للقرآن الكرمي ويف  حث املسلم املعاصر على االقتداء بالصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب   .8
 الفكرية والسلوكية.  بناء شخصيته



و الكافر   إميانمن    اليأسعدم   .9 إياب  ،  املسلمني من  من  املعاصي  يف  انغمس  فإنمن  قد  ،  يهتدي  ه 
  .ا من أئمة املسلمني إمامً القرآن الكرمي  هيصري قد اهلل، بل  بفضل

 ، على النحو التالي:وخاتمة  ومبحثين وتمهيدإلى مقدمة   أن أقسمه  البحث اقتضى  خطة البحث:
 وفيها أسباب اختياره وحدوده ومنهجه وأهدافه وخطته. المقدمة
 الشخصية: التدبر و فهومي مفيه بيان ل:  التمهيد
 مفهوم التدبر وفضله. األول: املطلب

 مفهوم الشخصية. املطلب الثاين: 
    القرآن الكريم. وحاله مع لمحة موجزة عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب المبحث األول: 

 . املطلب األول: منزلة الصحابة 
   . حملة موجزة عن الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب: الثايناملطلب 
 : سعة علمه بالقرآن الكرمي.الثالثاملطلب 
 : تعظيمه للقرآن الكرمي وخدمته له.الرابعاملطلب 
   .  بن الخطاببناء شخصية عمر أثر تدبر القرآن الكريم في : الثانيالمبحث 

 . يف حتول شخصيته وتبدل حالهالكرمي املطلب األول: أثر تدبر القرآن 
 املطلب الثاين: أثر تدبر القرآن الكرمي يف هتذيب أخالقه ورقة قلبه.

 يف واليته.الكرمي : أثر تدبر القرآن الثالثاملطلب 
 .والتوصيات اخلامتة، وفيها أبرز النتائج

به، وصلى اهلل وسلم وبارك    واهلل   املستمسكني  فيه،  مبا  العاملني  للقرآن  املتدبرين  أن جيعلنا من  تعاىل أسأل 
  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 التمهيد
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يف هذه السنوات  بل    ،العصر احلديثنشهد حبمد اهلل وفضله يف  :  : مفهوم التدبر وفضلهاألول  المطلب
وأحكامه مبادئه  احلديث عن التدبر و   ، وهواجلدير بالعنايةق هذا املوضوع  ر  األخرية التفاتًا ونزعة عامة إىل ط  العشر  

وأ   يتبع ذلك،  املوضوع، وك    ت عىنولقاءات متنوعة    ت مراكز وهيئات وأقيمت مؤمتراتئ  نشوآثاره وما  فيه هبذا  تب 
وسجلت  وص   ينضب علمية  رسائل  فيه  نف  ال  الذي  املعني  هذا  من  يغرتفون  الناس  يزال  وال  عديدة،   . وحبوث 

 .وبيان فضلهيف التعريف هبذا املصطلح ولذلك سأوجز الكالم 
التَّدبر: مصدر  و   ،(1) مستعملة  الست ومجيع تقليباته    ،)د ب ر(وهو    جذر هذه املادة ثالثي   مفهوم التدبر: 

(    الثالثيللفعل   بَـّر  يفيد   والتضعيف  وتضعيف عني الفعل،يف أوله    ل  تاء التـَّف عر مها    حبرفني   املزيدعلى وزن تـ ف عَّل ،  )ت د 
 .(2) التكثري
الوزن و  الصرفيرون   معانٍ   هلذا  املعاين إىل  و   ،(4) وهو على ضربني: متعد وغري متعد  ،(3) كثرية ذكرها  أقرب تلك 

معىن   هو  هنا  اجلهد،  التَّكلرفاملقصود  سبق  وبذل  يف والتكثري كما  املتكرر  بــ"العمل  عنه  يعرب  أن  وميكن   ،
 القرآن . من الضرب املتعدي، يقال: تدبَّر املسلم   ر  بَـّ د  والفعل ت  ،(5) مهلة"

ف  قبله  395وقد رد ابن فارس )ت ال  ل ف ه  خ  ه( معاين مادة )د ب ر( إىل أصل واحد "وهو آخر الشيء وخ 
 .(6) وتشذ عنه كلمات يسرية" 

الزجاج:   الشيء"311)ت  قال  عاقبة  يف  النظر  "التدبر  "(7) ه(:  األزهري:  وقال  و النَّظ ر  ،  التدبرر  التعقرب: 
"،  (8)"ث ان ي ة وتدبررهوقال:  الكتاب  تفتيش  عنده:  (9) "احل ر ث:  التدبر  أن  هذا  من  فيؤخذ  و ،  الكتاب    هتعقبتفتيش 

، وبينها فروق  ، يفسر اللغويون بعضها ببعض تـ و سًعاالقريبة من لفظ التدبر كثرية  ، واأللفاظوحرثه  ثانيةً فيه  والنظر  
 دقيقة ليس هذا موضعها.

عبارة عن النظر يف عواقب األمور، وهو قريب من التفكر إال أن التفكر تصرف  ":  عند أهل املصطلح  التدبر و 
 .(10) "تصرفه بالنظر يف العواقبالقلب بالنظر يف الدليل، والتدبر 

 
   .14/73، "هتذيب اللغة" 26/ 8"العني"  (1) 
 . 1/105، "شرح الرضي على الشافية" 2/271"اللباب يف علل البناء واإلعراب" للعكربي  (2) 
 . 1/240، جمموعة شروح الشافية 1/104انظر شرح الرضي على الشافية   (3) 
 . 1/91"املنصف" البن جين  (4) 
 . 1/105شرح الرضي   (5) 
 "مقاييس اللغة"، )د ب ر(.  (6) 

 ومل أجده يف كتب الزجاج.  438/ 1ذكره عنه ابن اجلوزي يف "زاد املسري"  (7) 

 "هتذيب اللغة" )ع ق ب(.  (8) 

 "هتذيب اللغة" )ح ر ث(.  (9) 

 . 54"التعريفات" للجرجاين ص (10) 



 . (1)"هو التأمل يف معانيه، وحتديق الفكر يف مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك" قال ابن سعدي:و 
ومــا وصــف بــه املســتجيبني  ،به يف أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه استجابة ألمر اهلل    يكفي أنه  فضل التدبر:
ڄ ڄ ڄ ڄ ) :علـــى أنـــه أنـــزل القـــرآن مـــن أجـــل أن نتـــدبره نـــص اهلل فقـــد مـــن كمـــال األلبـــاب، 

وهو من ، وصحبه الكرام وأئمة الدين اقتداء بالنيب ، و  [29]ص:(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
اإلنســـان وإخراجـــه مـــن حتقيـــق للغـــرض الـــذي أنـــزل الكتـــاب مـــن أجلـــه وهـــو هدايـــة و تطبيـــق للعلـــم، العمـــل و ال بـــاب

 بناء اإلنسان وهنضة األمة.، و الظلمات إىل النور
 

لفظ الشخصية مصدر صناعي مولَّد، مأخوذ من املادة )ش خ ص(  المطلب الثاني: مفهوم الشخصية:  
 .(2) اليت تعود إىل أصل واحد يدل على ارتفاع يف الشيء، من ذلك الشخص وهو سواد اإلنسان

الشخص لدى اآلخرين، ويشري  ويف االصطالح: يطلق   انطباع خيلفه  العامة، كأوضح  املعاين  على كثري من 
 .(3) أحيانًا إىل القدرة على حسن التعامل مع الناس اجتماعيًّا، وهلا أمناط خمتلفة 

نسان ،كل جسم ل ه ار ت ف اع و ظ ه ورويف املعجم الوسيط: "  .و غلب يف  اإل 
ن ذ و شخصية ق و يَّة  ،ريهصفات متيز الشَّخ ص من غ    :الشخصيةو   ف ات متميزة و إ ر اد ة    أي  و يـ ق ال فال  ذ و ص 

ت قل  .(4) وكيان م س 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: لمحة موجزة عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وسعة علمه بالقرآن الكريم.

 
سرون عند مواد هذا اجلذر يف القرآن من ذكر معاين املفردات والفروق بينها حتتاج إىل  وقد أكثر املف،  189"تيسري الكرمي الرمحن" ص  (1) 

 حبث موسع ومقارنة. 
 "مقاييس اللغة" البن فارس )ش خ ص(.  (2) 

 84/ 14"املوسوعة العربية العاملية"    (3) 
 (4) 1/475 . 
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 . المطلب األول: منزلة الصحابة 
شهد اهلل  وقد  ،  (1) والتارخييةوالعقدية  وتكلمت عنه املصادر احلديثية    فهو مشهور،  ؛لست بصدد تعريف الصحايب

ورضي عنهم وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين  ،  (3) بالرتاحم فيما بينهم و ،  (2) هلم بالوسطية واخلريية
 .(6) أهنم خري القرون ، وأخرب النيب (5) احلسىن ، ووعدهم (4) ا فيها أبدً 

كانوا خري    ا فليسنت مبن قد مات، أولئك أصحاب حممد  : )من كان مستنً وأمجع ما قاله ابن عمروما أمجل  
قلوبً  أبرها  األمة،  علمً هذه  وأعمقها  تكلفً ا،  وأقلها  نبيه  ا،  لصحبة  اهلل  اختارهم  قوم  دينها،  ونقل  فتشبهوا    ، 

 .(7) رب الكعبة( كانوا على اهلدى املستقيم، واهلل    بأخالقهم وطرائقهم، فهم أصحاب حممد 
 

   :ترجمة عمر : الثانيالمطلب 
  ز اح  ب ن  ع د ي  ب ن  ك ع ب  ن  نـ ف ي ل  ب ن  ع ب د  ال ع زَّى ب ن  ر ي اح  ب ن  ع ب د  اللَّه  ب ن  قـ ر ط  ب ن  ر  ب  م ر  ب ن  اخل  طَّاب   ع    اسمه:
، وقيل: عمر بن اخلطاب بن عبد اهلل بن  (9) بن رزاح وقيل: عبد العزى بن عبد اهلل بن قرط  ،  (8) القرشي   بن لؤي

يف كعب    ملسو هيلع هللا ىلص جيتمع مع النيب  وأخواله بنو خمزوم من أشرف بطون قريش، و ،  (10) رياح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح
   .(11) بن لؤي من مرة بن كعب  ملسو هيلع هللا ىلصبن لؤي، فالنيب  ا

النيب    :ولقبه  كنيته النووي:  (13) الفاروق ب  ه  ب  قَّ ل  و  ،  (12) حفص   أيبب  ملسو هيلع هللا ىلصكناه  قال  تسميته "،  على  اتفقوا 

 
،"شرح  4/1854كتاب فضائل الصحابة    –، "صحيح مسلم"  5/2كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم    -"صحيح البخاري"   (1) 

 ،كتاب "فضائل الصحابة" لإلمام أمحد. 2/679العقيدة الطحاوية" البن أيب العز 

 [110عمران:]آل (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) وقال:، [143]البقرة:(   ڤ ڤ ڤ ڤ) قال تعاىل: (2)

 .[29]الفتح:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) قال تعاىل: (3)

ــال اهلل تعــــــــــــــاىل:  (4) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) قـــــــــــ

 [100]التوبة:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [10]احلديد:(   خب مب ىب يب جت ) قال اهلل تعاىل:   (5)
 (. 2533(، "صحيح مسلم" )2651"صحيح البخاري" )   (6) 

 . 1/305"احللية" أليب نعيم    (7) 

 . 50(، وانظر يف ضبط نسبه "االشتقاق" البن دريد ص4477، و"املستدرك" للحاكم برقم )265/ 3الطبقات الكربى البن سعد  (8) 
 . 160ص  " البن اجلوزي مناقب عمر "  (9) 
 . 1/546قاله إبراهيم احلريب كما يف "فضائل الصحابة"  (10) 
 . 402قدامة ص"أنساب القرشيني" البن  (11) 
 . 161مناقب عمر ص  وانظر  ( وصححه4988، وأخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ) 1/361  الطبقات البن سعد (12) 
، وأخرجه األزرقي يف أخبار  3062أخرجه ابن سعد يف الطبقات وفيه الواقدي، وأبو نعيم يف احللية وفيه ضعف، السلسلة الضعيفة    (13) 



 .(1) "بالفاروق
الفيل بثالث عشرة سنة ولد    مولده: بأربعني عامً   (2) بعد عام  اهلجرة  قبل  قريش ومنافرهم  ا،  أي  كان سفري 
هلم   ،(3) ومفاخرهم ووصله  اجلاهلية  يف  قريش  شرف  إليهم  انتهى  الذين  العشرة  من  وهو  أشرافهم،  من  وكان 
يدعو اهلل أن    ملسو هيلع هللا ىلصوله من الصفات ما جعل النيب    وعداوة قبل إسالمه،  ون منه شدةوكان املسلمون يلق  ،  (4) اإلسالم

وأسلم    (6) إلسالم به على وجه اخلصوص بل دعا اهلل أن يعز ا ،  (5) جيعله أحد اثنني يعز اهلل هبما اإلسالم لو أسلما 
 .(7) وهو ابن ست وعشرين سنة يف ذي احلجة يف السنة السادسة من النبوة، 

، وتويف يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة سنة  (8) سنة ثالث عشرة  ،ويل اخلالفة بعد أيب بكر
 وأرضاه. ، وأفردت ترمجته مبصنفات للمتقدمني واملتأخرين،  (9) ثالث وعشرين 
إن اهلل جعل الحق  : ))ومن ذلك قول النيب    ،ومناقبه  وردت نصوص كثرية تدل على فضائله  فضائله: 

قد كان فيما مضى  ))قال:  و ،  (12)((الدين))شهد له بـ، و (11) ((نعم الرجل، وأنه ))(10) ((على لسان عمر وقلبه
محدثون  األمم  من  أنبياء[  قبلكم  يكونوا  أن  غير  من  فإنه ]يَُكلَّمون  منهم  هذه  أمتي  في  إن كان  وإنه   ،

له (15) د جبل أحدبشره بالشهادة ملا صع  و ،  (14)((بعدي نبي لكان عمرلو كان  وقال: ))  ،(13)((عمر :  ، وقال 

 
 . 2/622"  مكة، وابن شبة يف "أخبار املدينة 

 . 2/4" هتذيب األمساء واللغات"  (1) 
 . 208، و"تاريخ اخللفاء" للسيوطي ص2/3املصدر السابق  (2) 
 . 1145/ 2مجهرة نسب قريش للزبري، "االستيعاب" البن عبد الرب  (3) 
 . 403"أنساب القرشيني" البن قدامة ص (4) 
 . 2/138جيدة" تاريخ اإلسالم قال الذهيب: "من وجوه  (، 5696)  "املسند "أخرجه أمحد يف  (5) 
وصححه    ( وقال الذهيب: على شرط الصحيحني4484(، )4483احلاكم يف املستدرك )و   (، 105ابن ماجه يف "السنن" )  أخرجه   (6) 

 . 177/ 1األلباين يف "صحيح ابن ماجه" 
 . 208، وقيل له سبع وعشرون سنة "تاريخ اخللفاء" ص179،  159ظر مناقب عمر البن اجلوزي صان (7) 
 . 274/ 3يف الطبقات   أخرجه ابن سعد (8) 
 . 943/ 3، وعمر بن شبة يف تاريخ املدينة 3/365 املرجع السابق  (9) 
 . 12" احلديث الغرر يف فضائل عمر"السيوطي يف   ه وهو صحيح، وصحح366 /1أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (10) 
 بإسناد حسن.  1/329"فضائل الصحابة" أخرجه البخاري يف "األدب املفرد"، وأخرجه أمحد يف  (11) 

 . ( 2390(، ومسلم )23أخرجه البخاري ) (12) 
البخاري  (13)  حمدثون:  ( 2398)ومسلم    ( 3469)  أخرجه  عيينة:  ابن  قال  الرتمذي  ويف  البخاري،  ألفاظ  من  املعقوفني  بني  وما   ،

 مسلم ، وانظر"النهاية" )ح د ث(. ، كما يف صحيح ملهمون، وقال ابن وهب: ملهمون 

 بإسناد حسن.  436، 1/424أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (14) 
 . (3657أخرجه البخاري ) (15) 
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 . (2) ، ونعته بأنه وأبا بكر الصديق وزيراهوهي بشارة له بالشهادة  (1)((عش حميًدا ومت شهيًدا ))
رجل ال يحب  ، وشهد له بأنه ))(4) ((خير هذه األمة بعد أبي بكروأنه ))،  (3)((عبقريًّا أنه كان ))وصفه بو 
))(5)((الباطل  وقال:  عمر،  يا  منك  خير  رجل  على  النبيين  بعد  الغبراء  أقلت  وال  الخضراء  أظلت    (6)((ما 

 .(8) ، ورأى قصره يف اجلنة(7) ((عمر في الجنةويكفيه أنه قال: ))
  : )ما كنا نبعد أن السكينة قال علي،  (9) وكان ممن ثبت معه يوم أحد  ملسو هيلع هللا ىلصمع النيب  شهد املشاهد كلها  
   . (12) أن يلقى اهلل مبثل صحيفته  وأحبَّ ،  (11) وذكر أنه )خري هذه األمة بعد أيب بكر(  ،(10)تنطق على لسان عمر(

)كانت خالفته فتًحا، وإمارته رمحة، واهلل إين أظن    ، وقال:(13) )ما زلنا أعزًة منذ أسلم عمر(  :قال ابن مسعود
إذا ذكر الصاحلون فحيهاًل بعمر  ، وقال: )(14)ا خمافة أن يغريه عليه عمر(ق أن حيدث حدثً ر  ف  الشيطان كان يـ    أن  
: )أول من دون   قال جابر بن عبد اهلل، و (15) (ا حصيًنا يدخله اإلسالم وال خيرج منه، كان حائطً اخلطاببن  ا

 .(16) الدواوين وع رَّف  الع ر ف اء  عمر( 
:    قال علي  .(18) على الرتوايحمجع الناس  أول من و ،  (17) الذي أمر بكتابة التاريخ اهلجري  : هو عمر  و  

 
األفكار: "هذا حديث حسن غريب ورجال اإلسناد رجال  ، قال ابن حجر يف نتائج 10070أخرجه عبد الرزاق والنسائي يف الكربى  (1) 

 . 1/620حة الصحيح، لكن أعله النسائي"، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحي 
 . 2/138وقال حديث حسن، وحسنه الذهيب يف تاريخ اإلسالم   (3680)  أخرجه الرتمذي (2) 
 ري )عبقر(. ، ، والعبقري: السيد القوي "النهاية" البن األث ( 2392)ومسلم   (3633)  أخرجه البخاري (3) 

 بإسناد حسن.   1/93أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (4) 
 بإسناد حسن لغريه.  1/319الصحابة" أخرجه أمحد يف "فضائل  (5) 
 احملقق د. وصي اهلل عباس. صحح إسناده  1/527أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (6) 

 . 298، وانظر مناقب عمر ص1/40أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  (7) 
 . ( 2394) ومسلم  (3679)  أخرجه البخاري (8) 
 . 6/ 2" للنووي هتذيب األمساء واللغات"  (9) 
 بإسناد صحيح.  1/306أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (10) 

 بإسناد صحيح.  1/368أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (11) 

 . 3/100يف "املستدرك" ( واحلاكم 867)  يف املسند أخرجه أمحد  (12) 
 . (3863أخرجه البخاري ) (13) 
 بإسناد حسن.   1/97أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (14) 
 بإسناد صحيح. 331، 1/322"فضائل الصحابة"  أخرجه أمحد يف  (15) 

بإسناد صحيح، والعرفاء: مجع عريف، وهو القي م بأمور القبيلة، "النهاية" البن األثري    1/401أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"    (16) 
 )ع ر ف(. 

 . 299، مناقب عمر ص2/3أخرجه الطربي يف "تاريخ األمم"  (17) 
 (. 2010)أخرجه البخاري   (18) 



 .وباجلملة ففضائله كثرية مجة، (1) اخلطاب قربه كما نور مساجد اهلل تعاىل بالقرآن()نور اهلل لعمر بن 
 

 : سعة علمه بالقرآن الكريم.الثالثالمطلب 
  ( 2)((العلمبـ))  ، وقد شهد له النيب  ا يدل على علو كعبه يف العلممم  اطرفً   ت  ذكر   أنيف بيان فضائله  سبق  

شهد  قد  العلوم يف الدين هو العلم بالقرآن الكرمي، فكل العلوم راجعة إليه، و وال خيفى أن أصل    يف أحاديث كثرية،
الصحابة   أيًضابله كبار  مسعود ،  ذلك  ابن  أهل   :  قال  علم  امليزان ووضع  وضع يف كفة  عمر  علم  أن  )لو 

وقال: )كان أعلمنا  ،  (4)، و)إين ألحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم((3) األرض يف كفة لرجح علم عمر(
 قال عنه عمر، وقد  ن هو يف علمه بالقرآن الكرميوهو م    هذا ابن مسعود  ،  (5)بكتاب اهلل وأفقهنا يف دين اهلل(

  :)قال قبيصة بن جابرو ،  (6) )ك ن يٌف ملئ علًما  ما رأيت رجال قط أعلم باهلل وال أقرأ لكتاب اهلل وال أفقه( :
 .(7) يف دين اهلل من عمر(

تعلَّمــوا القــرآن ،  ــس  ) :حيــرص علــى التــأين يف تعلــم القــرآن ومدارســته ويقــول  كــانتأنيهه فهي تعلمهه:   -
ڀ ڀ ٺ ٺ )، وهو اتباع ملا يف قوله تعاىل: )(8)آياٍت،  س  آياٍت، كذلك أنزله جربيل  على النيب   

 عشرة سنة فلما يتتعلم عمر البقرة يف اثن)قال ابن عمر: ،  [ 106]اإلسراء:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
والتفكر ومعرفة األحكــام وتأمــل مــا فيهــا، وإال فــإن حفظهــا ال يأخــذ ألنه قصد منها التدبر  ؛(9) (اختمها حنر جزورً 

 ا.ا كثريً وقتً 
السلمي عن الصحابة أبو عبد الرمحن  للقرآن، نقلها  ابن   ، وهذه مسة بارزة من مسات السلف يف تعلمهم  ومنهم 

 أوامره واجتناب نواهيه.، فليس املراد من تعلم القرآن حفظ حروفه فقط دون معرفة معانيه واتباع مسعود

 
  وانظر "مناقب عمر"  4/180، وابن اجلوزي يف املنتظم  44/280، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  8/395أخرجه ابن بطة يف اإلبانة    (1) 

 . 308ص
 . ( 2391(، ومسلم )82أخرجه البخاري ) (2) 
 . 17ص "كتاب العلم "رواه زهري بن حرب يف   (3) 
 . 18رواه زهري بن حرب يف كتاب العلم ص (4) 
 . 247مناقب عمر البن اجلوزي ص (5) 
 وسند أمحد صحيح.  ، (1550وأمحد يف "فضائل الصحابة" )  ،( 18187أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ) (6) 

 بإسناد صحيح.  1/404أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (7) 

 . 170/ 1 أخرجه اإلمساعيلي كما يف مسند الفاروق  (8) 
البيهقي يف    (9)  الزرقاين" على املوطأ   1/40وانظر اجلامع للقرطيب    3/346"  الشعب"أخرجه  فقد عزاه إىل اخلطيب    2/22، و"شرح 

 البغدادي.  
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أحكامه  تطبيق  على  والرتبية  القرآن  تعلم  بني  والتالزم  والتعليم  الرتبية  يف  التدرج  أمهية  على  داللة  األثر  هذا  ويف 
 وآدابه.

 ، ، وذلك لقصر آياته(1) ل فإنه أيسر(: )إن كان أحد منكم متعلًما فليتعلم من املفصَّ وكان عمر يقول لبنيه
 الكرمي. عادهتم من تعلم اإلميان، ملا يهيئه من تلقي القرآنوهو جاٍر على وألهنا تغرس التوحيد واإلميان يف القلب، 

وأخذ عنه القرآن الكرمي، وعدَّه أبو عبيد القاسم بن سالم من    ملسو هيلع هللا ىلصممن قرأ على النيب     وهو   قراءته وإقراؤه:   -
"القراءات" ابن  ( 2) القراء يف كتابه  قال  القرآن"،  عنه يف حروف  الرواية  "وردت  ورد عن  ،  (3)اجلزري:  "قد  وقال: 

 . (4) بعض التابعني أنه قرأ عليه، قال أبو العالية: "قرأت على عمر القرآن ثالث مرات"، وورد "أربع مرات"
ا ا، وكثريً األمة قد أخذ عنه علًما كثريً   حرب ترمجان القرآن و كان ابن عباس  و ،  (5) اشتهروا بالتفسري  ن وهو من الذي

عامة علم ابن عباس من "، وقال معمر:  (6) كما يف قصة سؤاله عن آية سورة التحرميعن تفسري القرآن  يسأله  ما  
، فقد  ، ورمبا سهر الليلة يقرأ(8) وكان إذا دخل بيته نشر املصحف فقرأ فيه،  (7) "ثالثة: عمر وعلي وأيب بن كعب

 . (9)أسهرتين...( : )قرأت الليلة آيةً قالورد أنه  
   .(10) وقال: )أخطأت التأويل(  كما رد على قدامة بن مظعون  ،كان يعلم التأويل ويرد على املخطئني فيهو 
ما  )فقال:   [31]عبس:(   وئ ۇئ ۇئ)ملا قرأ  ،  حيذر من التكلف حىت يف معرفة األلفاظ  كان  و 

قال  ( ؟األب   هلو  )  :مث  هذا  األبإن  ما  تدري  أال  عليك  فما  ]آل  (   ۅ ۅ ۉ ۉ ې)وقال:    ،(11) (التكلف 
قال ابن كثري: "وهذا حممول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإال فهو وكل من قرأ  ،  (12) [7عمران:

 
 . 2/609واملستغفري يف "فضائل القرآن"   ،( 6030أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )  (1) 
 . 2/464"اإلتقان" للسيوطي  (2) 
 . 1/591غاية النهاية   (3) 
 . 291/ 1، 285/ 1، قال ابن اجلزري: سنده صحيح، "غاية النهاية" 32"معرفة القراء الكبار" للذهيب ص (4) 
 . 6/2325"اإلتقان" للسيوطي  (5) 
 (. 1479( ومسلم )2468أخرجه البخاري ) (6) 

 . 343/ 7يف "تاريخ دمشق"   ، وأخرجه ابن عساكر572/ 2" املدخل "أخرجه البيهقي يف  (7) 
 . 9/374، وابن جرير يف تفسريه 2/524، وحممد بن نصر يف "تعظيم قدر الصالة" 105 فضائل القرآن صأخرجه أبو عبيد يف  (8) 
 . 2/47أخرجه عبد بن محيد وابن املنذر كما يف "الدر املنثور" للسيوطي  (9) 
 . 3/842، وابن شبة يف "تاريخ املدينة" 240/ 9أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف"    (10) 
"  تفسري القرآن العظيم ، وصححه ابن كثري يف "1/181، وسعيد بن منصور يف "التفسري"  349/ 2الرزاق يف "التفسري" أخرجه عبد   (11) 

8/325 . 
 ( وقال: "صحيح على شرط الشيخني" وصححه الذهيب. 3145أخرجه احلاكم يف املستدرك ) (12) 



 .(1) هذه اآلية يعلم أنه من نبات األرض" 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  )وقــــال لليهـــــودي الــــذي ســـــأله عــــن آيـــــة 

والســـاعة الــيت نزلــت فيهــا علـــى  ملسو هيلع هللا ىلصواهلل إين ألعلــم اليــوم الـــذي نزلــت علــى رســول اهلل  [3]املائــدة:(   ڌ ڌ
مع أشياخ بدر، وسأهلم عن سورة النصر فأجــاب وأدخل ابن عباس  ،(2)عشية عرفة يف يوم مجعة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
، فقــد اشــرتك مــع ابــن (3): )مــا أعلــم منهــا إال مــا تعلــم(عمــرفقــال  عالمــة مــوت النــيب   ابأهنــ ابــن عبــاس 

 .العميق الذي غاب عن كثري ممن حضر  يف هذا الفهم عباس
النيب   سأل  الذي  هو  أنه  اهلل  بكتاب  علمه  الكاللة  ملسو هيلع هللا ىلصومن  فيها،  عن  له  وراجعه  أال )  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب    فقال 

 النص أنواع من علوم القرآن. هذا ، ويف (4) (التي في آخر سورة النساء؟ تكفيك آية الصيف
القرآنَ  - علمهيكفي  و   الكريم:  موافقاته  وسعة  فضله  مواضع كثرية   يف  يف  القرآن  وافق  يف    (5) أنه  مروية 

أفردت   وقد  واملسانيد،  والسنن  مؤيدً   مبعىن،  (6) بالتصنيف الصحاح  نزل  القرآن  ومبينً أن  ولرأيه  له  أنه ا  ا 
 .صواب

عمر ابن  قال  قال  ما  حنو  على  القرآن  نزل  إال  عمر  فيه  وقال  فيه  فقالوا  قط  أمر  بالناس  نزل  )ما   :
 .(7) عمر(
 

 : لهخدمته للقرآن الكريم و  هتعظيمالمطلب الثالث: 
 الكريم:أمره باإلخالص في تعلم القرآن  -

ب  أنَّ م ن  ورد عنه أنه كان يقول: )أريدوا اهلل بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم،   إنَّه قد أتى عليَّ حنٌي وأنا أ حس 
ب إيلَّ  خ ي ل  وقد  عنده،  وما  اهلل   يريد  القرآن   رجااًل قرأ  أنَّ  اهلل    قرأوهقد    أخرة  فأ ريدوا  الناس،  عند  ما  به  يريدون 

 
 . 8/325" تفسري القرآن العظيم"  (1) 
 . (3017( ومسلم )45أخرجه البخاري ) (2) 
 (. 3627)أخرجه البخاري    (3) 

 (. 567أخرجه مسلم )   (4) 

 . 224انظر "تاريخ اخللفاء" ص (5) 
الشحنة )ت    (6)  ابن  فيه  )ت  815وألف  واجلراعي  وهو خمطوط،  بدمشق  883(  النوادر  دار  طبعته  الدرر"  "نفائس  ه،  1430( يف 

كشرح "فتح الوهاب يف موافقات سيدنا عمر بن اخلطاب"  وهناك منظومة السيوطي "قطف الثمر يف موافقات عمر"، وعليها شروح  
ه. وشرح علي أسعد رباجي نشرته دار  1435( حتقيق د طه فارس، نشر األلوكة  1354لبدر الدين بن يوسف املغريب احلسين )ت

 م، وهناك كتب غريها. 2017الكتب العلمية، بريوت 

ابن عساكر يف تاريخ    وأخرجه ،  : "حسن صحيح غريب من هذا الوجه" ، وقال( 3682)   ، والرتمذي (5697)  أخرجه أمحد يف املسند  (7) 
 . 44/111دمشق  
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من قرأ القرآن، إمنا هو كالم نتكلم به، ولكن انظروا إىل من    يغرنَّكمويقول: )ال  ،  (1) (وأ ريدوه بأعمالكمبقراءت كم  
أ ل ون  ب ه  النَّاس   و س ل وا اللَّه    اقـ ر ؤ وا ك ت اب  اللَّه  ويقول: )   .(2)يعمل به(  .(3)   (ب ه  قـ ب ل  أ ن  يـ ق ر أ ه  أ قـ و اٌم ي س 

 .(4) وصيته ملا قيل له عند موته أوصنا: )عليكم بكتاب اهلل فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه(وكانت 
مشريًا    فقد قال أليب بكر    جبمع القرآن،  ه أمر    أعمال عمر    ل  ج  أ    ن  إن م  أمره بجمع القرآن الكريم:    -

القتل بالقراء يف املواطن، فيذهب كثري من  إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإين أخشى أن يستحر  عليه: )
، وقال أليب  (5)  (هو واهلل خريوراجع أبا بكر وأحلَّ عليه وقال: ) ،  (القرآن إال أن جتمعوه، وإين ألرى أن جتمع القرآن

معنابكر   يكون  فادعه حىت  ثابت  بن  زيد  إىل  )أرسل   شابً   ،:  ث  ا حدثً فإنه كان  اهلل  ق  ا  لرسول  يكتب    ملسو هيلع هللا ىلصًفا 
  .(6) الوحي(

أن عمر بن اخلطاب أول من   ر  ك  ، وترجم على ذلك ابن كثري بقوله: "ذ  (7) وقد وردت آثار فيها أنه أمر جبمع القرآن
مجع القرآن مبعىن أنه كان ذلك يف زمن الصديق، ولكن كان هو املشري بذلك أو املستشار، مث كان يستحث يف 

 .(8) ذلك، واهلل أعلم"
كان ال يقبل شيًئا من القرآن إال بشاهدين ويقول: )من كان تلقى من    ن وعنايته به أنهومن حرصه على القرآ

تب بني ، واملراد بالشاهدين احلفظ والكتابة، أو شاهدين يشهدان أنه ك  (9)ا من القرآن فليأتنا به(شيئً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
يدي رسول اهلل 

 (10). 
ان وا  : "قال ابن عباسالقرآن الكريم:    إكرامه أهلَ  -   ك ان  الق رَّاء  أ ص ح اب  جم  ال س  ع م ر  و م ش او ر ت ه ، ك ه واًل ك 

  يل له عنه: "إنه قارئ لكتاب اهلل ، وأثبت  استخالف  املوىل عبد  الرمحن بن أبزى على مكة ملا ق(11) "أ و  ش بَّانًا
: إن اهلل يرفع بالقرآن أقواًما ويضع بالقرآن أقواًما، وإن    م  ع  : )ن  عامل بالفرائض، قاصٌّ"، فقال عمر ما رأيت 

 
 . 2/431" مسند الفاروق "  ر وانظ (. 286أخرجه أمحد يف "املسند" ) (1) 
 . 71اقتضاء العلم العمل للبغدادي ص (2) 
 (. 2413أخرجه أمحد يف الزهد ) (3) 
 . 1/387الصحابة" ، ويف "فضائل ( 362)أخرجه أمحد يف املسند   (4) 
 (. 4679صحيح البخاري ) (5) 
 بإسناد فيه انقطاع.  1/477أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (6) 
 . 439للقرآن يف الصحف يف مناقب عمر البن اجلوزي ص  ، وانظر بابا يف ذكر مجعه60أخرجها ابن أيب داود يف املصاحف ص (7) 
 . 2/467مسند الفاروق  (8) 
 . 51ص داود يف املصاحفابن أيب أخرجه  (9) 
 . 1/302، و"مجال القراء" للسخاوي 9/14"فتح الباري" البن حجر    (10) 

 . ( 4642)  صحيح البخاري (11) 



بالقرآن،    عبد   اهلل  رفعه  أبزى ممن  بن  أقواًماالرمحن  بالقرآن  وي ض ع   أقواًما،  بالقرآن  يرفع   اهلل   إن  (1) إنَّ  أما   ،
 .(2)((إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواًما ويضع به آخرينقد قال: )) ملسو هيلع هللا ىلصنبيكم 

ألهل الشرف وأهل القرآن والدين فإذا    فائذن وكتب إىل أيب موسى األشعري وهو بالبصرة: )إذا جاءك كتايب هذا  
 .(3)للعامة(فائذن أخذوا جمالسهم 
ک گ ): يــــرى أن املتــــدبرين للقــــرآن هــــم أهــــل للواليــــات، فقــــد قــــرأ رســــول اهلل  وكــــان عمــــر 

: )بــل ـ واهلل ـ عليهــا أقفاهلــا، حــىت فقــال شــاب عنــد النــيب  [24]حممــد:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ
يكون اهلل هو الذي يفكها(، ويف رواية: قــال الرجــل: )بــل عليهــا أقفاهلــا، حــىت اهلل يفتحهــا أو يفرجهــا(، فقــال النــيب 

 (( َفمـــا زال الشـــاب يف نفــس عمـــر حـــىت ويل فاســتعان بـــهصههدقت ،))  (4) ، وملـــا خطــب النـــاس باجلابيـــة قـــال يف
 .(5)بن كعب...( طبة طويلة: )من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أيبَّ خ
 أمره باالكتفاء بالقرآن الكريم، وحرصه عليه، ودفعه ألهل الشبهات: -

، قال النووي: "إنه  (6)املوت: )عندكم القرآن، حسبنا كتاب اهلل(  مرض    ملسو هيلع هللا ىلص   وكان عمر يقول ملا غلب النيبَّ 
، وقوله: [38]األنعام:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)لقوله تعاىل:    وفضائله ودقيق نظره من دالئل فقه عمر  

 .(7) فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه فأمن الضالل على األمة" [3]املائدة: (   چ چ چ ڇ)
البقرة ا الشاعر وزاد عطاءه ملا اغتىن عن الشعر بسورة البن عبد الرب أن عمر أكرم لبيدً   "االستيعاب"  وجاء يف
، ومــن شــدة ارتباطــه بــالقرآن أنــه استنشــد ابــن عبــاس شــعًرا لــزهري بــن أيب ســلمى فأنشــده حــىت بــرق (8)وآل عمــران

 .(9)  ([1]الواقعة:(   ڑ ک ک ک)الفجر، فقال: )إيًها، اآلن اقرأ( قال ابن عباس: ما أقرأ؟ )قال: 
اإلبــل فقــال: هــذا واهلل مــن فضــل اهلل ورمحتــه، فقــال  در عــ  ملــا قــدم خــراج العــراق إىل عمــر خــرج ومــواله فجعــل يـ  و 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )عمـــر: )كـــذبت لـــيس هـــذا، هـــو الـــذي يقــــول: 

 
 : "إسناد جيد ومل خيرجوه". 2/593أخرجه ابن أيب يعلى، وقال الذهيب يف مسند الفاروق  (1) 

 (. 817)أخرجه مسلم   (2) 

 . 1/286أخرجه وكيع يف أخبار القضاة   (3) 
 . 7/501، وانظر "الدر املنثور 21/217 أخرجه ابن جرير (4) 
 (. 3909الطرباين يف "األوسط" ) أخرجه  (5) 

 . ( 2390(، ومسلم )113أخرجه البخاري ) (6) 
 . 11/89شرح صحيح مسلم  (7) 
 . 3/1337"االستيعاب"  (8) 
 . 3/790  "تاريخ املدينة "رواه ابن شبة يف   (9) 
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 .(2)، واملراد بالكذب هنا اخلطأ(1)وهذا مما جيمعون( [58]يونس:(   ڱ

بالقرآن و عمر  وكان   الناس  ارتباط  الناس  على  حريًصا على  انصراف  إىل  فنهى  إبعاد كل سبيل تؤدي  عنه، 
ملا رأى يف يده    ملسو هيلع هللا ىلصمث استشهد بقصته مع النيب    ،عن قراءته وإقرائه وتوعده(3) الرجل الذي نسخ كتاب النيب دانيال

التوراة له: )أمن كتاب اهلل؟(    ويف لفظ قال  (5) أحسن من كتاب اهلل؟(  ويف لفظ قال: )أقصصٌ ،  (4) صحيفة من 
بالد  قال: ال،   يوسف  رَّ فدعا  ويقرأ صدر سورة  هبا  يضربه  فجعل  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ )ة 

ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

مث قال: )إمنا هلك من كان قبلكم أهنم أقبلوا     [ 3-1]يوسف:(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
  وكان عمر    ،(6) على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة واإلجنيل حىت درسا وذهب ما فيهما من العلم(

 .(7) (يقول: )ذكرت قوما كتبوا كتابًا فأقبلوا عليه وتركوا كتاب اهلل 

 (8)قصته مع الرجل املفتون الذي كان يسأل النــاس عــن املتشــاهبات يف القــرآن تعنتــًا ويثــري الشــبهات  ومن ذلك
ــاىل:  ــه تعـ ا لقولـ ــً ــه، اتباعـ ــده وأدبـ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )فجلـ

، حىت انتهى ذلك الرجل وقال: "قد ذهب الذي كنت أجده يف [7]آل عمران:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ائ
ري يف الشــريعة: )مل يكــن ضــرب عمــر لــه بســبب ســؤاله عــن هــذه املســألة ولكــن ملــا تــأدى إىل ، قــال اآلجــ (9)رأســي"

وقال الذهيب: "سؤاله ســؤال تعنــت ، (10)عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون(
، وقــال ابــن كثــري (11)واملبتدعــة الضــالل"واستشكال ال سؤال اسرتشاد واستدالل، كما قد يفعله كثري مــن املتفلســفة 

  .يف تفسريه: "قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإمنا ضربه ألنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنًتا وعناًدا"

 
 .  6/1960أخرجه ابن أيب حامت يف "تفسريه"  (1) 
 "النهاية" البن األثري )ك ذ ب(.    (2) 

 . 1/417"املنتظم" البن اجلوزي  نيب من أنبياء بين إسرائيل، انظر  (3) 
 . 7/2100 "تفسريه"ابن أيب حامت يف  و   (15156أمحد يف "املسند" )  أخرجه (4) 
 . 1/279، وابن الضريس يف فضائل القرآن 2/161ألخالق الراوي أخرجه اخلطيب البغدادي يف اجلامع  (5) 
 . 240، وقد وجدته يف "خمتصر احلجة" للمقدسي ص15/740أخرجه نصر املقدسي يف "اجلامع الكبري" للسيوطي  (6) 
صحيح"، مسند الفاروق  ، قال ابن كثري: "إسناد  3/286وابن سعد يف الطبقات    49أخرجه اخلطيب البغدادي يف تقييد العلم ص  (7) 

2/470 . 
 (. 1621أخرجه مالك يف "املوطأ" ) (8) 
 وغريهم.  1/483 "الشريعة "اآلجري يف (، و 150) أخرجه الدارمي  (9) 
 املصدر السابق.  (10) 
 . 2/585مسند الفاروق  (11) 



تعلَّموا القرآن  تـ ع ر فوا به، واعملوا به تكونوا من  )  قائال:  باجلاب ي ة    عمر   خطب    القرآن واتباعه:   أمره بتعلم 
يقول،  (1)(أهله والشفاء:  وكان  النور  فيه  فإن  القرآن  هبذا  الشقاء(   ،)عليكم  غريه  أوعية  و ،  (2) ويف  )كونوا  يقول: 

ه د ى  هذا الكتاب  الذي    إ نَّ اللَّه  تـ ع اىل  ق د  ج ع ل  ب ني   أ ظ ه ر ك م  ن ورًا هت  ت د ون  ب ه ،وقال: )،  (3) للكتاب وينابيع للعلم( 
، فإن اعتصمتم به  ملسو هيلع هللا ىلصويف لفظ: )إن اهلل تعاىل أبقى فيكم كتابه الذي به هدى اهلل رسوله  ،  (4) (ملسو هيلع هللا ىلصحم  مًَّدا    به  اللَّه  

له( هداه  ملا كان  اهلل  اهلل  ،  (5)فهداكم  القرآن كالم  هذا  )إن  مواضعه  ويقول:  على  فيه    ،فضعوه  تتبعوا  وال 
 . (6) أهواءكم(

 .(7) األمصار رجاًل من الصحابة يعلمهم القرآن واألحكاموقد بعث عمر إىل كل مصر من 
    ( 8) (تعلموا سورة البقرة والنساء واحلج والنور فإن فيهن الفرائض):  قال عمر  تعلم سور بعينها:   حثه على

وهو    .(10) (تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور)وقال:  ،  (9)   (تعلموا سورة النساء واألحزاب والنور)وقال:  
حني تزول الشمس إىل الصالة    ه وكان يقول: )من فاته حزبه من الليل فقرأالذي روى حديث من نام عن حزبه،  

يكررها يف اليوم  ال  هبن حىتحفظ سور يصلي لمسلم ل أنه ينبغيكان يرى و ، (11)الظهر فإنه مل يفته أو كأنه أدركه(
مرة من  قالأكثر  وسورتني ،  الصبح  لصالة  سورتني  للصالة:  يتعلمهن  سور  ست  من  املسلم  للرجل  بد  )ال   :

للعشاء( وسورتني  إذا  ( 12) للمغرب  وكان  أهله  ،  أيقظ  الليل  آخر  من  هذه  ):  ويقولقام  ويتلو  الصالة  الصالة 
وعبد  من زوجة وولد    فيه أنه جيب على اإلنسان أمر أهلهقال السيوطي: "،  (13) ((ۓ ۓ ڭ):اآلية

 .  (14) الصالة ا ائر عياله بالتقوى والطاعة خصوصً وأمة وس

 
 . (30013)، وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  458/ 2أخرجه اإلمساعيلي كما يف مسند الفاروق  (1) 
 . 166و  16/163كنز العمال   (2) 
 . ( 4719رقم ) " العلل ومعرفة الرجال"أخرجه أمحد يف  (3) 
 . ( 7219أخرجه البخاري يف مواضع منها ) (4) 
 . 2/662السرية البن هشام  (5) 
 . 1/101(  191)  أخرجه أمحد يف الزهد (6) 
 . 542ص للسخاوي " مجال القراء"  (7) 
 . وصححه 2/429يف "املستدرك" أخرجه احلاكم  (8) 
 . 238ص "فضائل القرآن"أخرجه أبو عبيد يف  (9) 
 . 241املرجع السابق ص (10) 
 . 1/419(، واملستغفري يف فضائل القرآن 1247أخرجه ابن املبارك يف الزهد )  (11) 
 (. 2750" )املصنف"عبد الرزاق يف أخرجه  (12) 

 . 98"، " التجهد "وأخرجه ابن أيب الدنيا يف   389، ومالك يف املوطأ  3/49أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ، 132طه: (13) 
 . 3/957يف استنباط التنزيل"  اإلكليل " (14) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 [6]االنفطــار:(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) هــذه اآليــة عمــر قــرأ  تفاعلههه مههع ا:يههات:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )هــذه اآليــة:  امفسرً قال  و   (1)(ه واهلل جهلهغرَّ )قال:  ف

: كــان إذا تــالو ، (2)(اجلنــة، وإذا مــر بــذكر النــار تعــوذ بــاهلل مــن النــارإذا مر بذكر اجلنة ســأل اهلل ):  [121]البقرة:(   چ

إن بــين إســرائيل ، ويف لفــظ: )(3)(مضى القوم، وإمنا يعين بــه أنــتم)قال:    [40]البقرة:(   ڄ ڄ ڄ ڄ)
مبا تسمعون عين لقد مضى بنو إسرائيل وما ي  ويف آخر: )،  (4)(عنون هبذا احلديثوا، وإنكم يا أهل اإلسالم ت  قد مض  
 .(5)(غريكم
، فقالوا: يا  (إنا هلل وإنا إليه راجعون)ه فقال:  لكان يسرتجع يف كل مصيبة أصابته حىت أنه انقطع شسع نعو 

أمري املؤمنني أيف قبال نعلك؟ قال: )نعم، كل شيء أصاب املؤمن يكره فهو مصيبة(، ويف رواية: )كل ما ساءك 
قالوا يا أمري املؤمنني ما نراك استسقيت!  ف وخرج يستسقي بالناس فما زاد على االستغفار حىت رجع،  ،  (6) مصيبة(
ی ی ی ی جئ حئ )مث قرأ:    (يستنزل هبا املطرلقد طلبت املطر مبجاديح السماء اليت  )قال:  

 .(7) [ 11]نوح:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ مئ
 

 . تدبر القرآن الكريم في بناء شخصية عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أثرالمبحث الثالث: 
  .(8) قال وكيع: )عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة(  بعث النشاط،يو زيد يف اإلميان  ي ال شك أن ذكر الصاحلني  
  أن عمر   ريب ال  و ، (9) ويف احلديث )املرء مع من أحب(من الصحابة ومن بعدهم،  وهذه اآلثار حتببنا إىل الصاحلني  

صحة و العلم  وسعة  حدة الذهن وقوة الفهم،  ، مع  حسن التدبر لهمن    ،مجع مقومات العامل بالقرآن العامل به
 

 . 3408 / 10أخرجه ابن أيب حامت    (1) 

 . 1/218 املرجع السابق  (2) 
 . 1/104املرجع السابق   (3) 

 . 212/ 2أخرجه الطربي يف "تفسريه"    (4) 

 . 1/273أخرجه عبد بن محيد كما يف "الدر املنثور"    (5) 

 ، وله طرق. 6/121وابن سعد   26642برقم  5/336املصنف "أخرجه ابن أيب شيبة يف  (6) 

الرزاق يف "املصنف    (7)  اجملاديح: واحدها  ، و ، ومل يدرك الشعيب من عمر 2/221يف "التفسري"    بن منصور  وسعيد  3/86أخرجه عبد 
جنم من النجوم. وقيل هو الدبران. وقيل هو ثالثة كواكب كاألثايف؛ تشبيها باجملدح الذي له ثالث شعب، وهو عند  هو    جمدح،

، "النهاية" البن األثري  يعرفونه، ال قوال باألنواءالعرب من األنواء الدالة على املطر، فجعل االستغفار مشبها باألنواء، خماطبة هلم مبا  
 )ج د ح(. 

 . 56أخرجه الثعليب يف "قتلى القرآن" ص (8) 
 (. 2640(، ومسلم )6168أخرجه البخاري ) (9) 



 .االتباع االعتقاد، وشدة
 

 وتبدل حاله: القرآن في تحول شخصيته أثر تدبر المطلب األول: 
 : ر القرآن عليه بتدبره إياهتبدل حاله في الجاهلية، وكيف أثَّ  -

وعبادة وشرك  جاهلية  من  قومه  غالب  عليه  ما كان  على  حياته  أول  عمر  باألنساب    أوثان  عاش  وفخر 
قيل   ،(1) (ك ن ت  م ن  أ ش د  النَّاس  ع ل ى ر س ول  اهلل   : )قال  بل كان املسلمون جيدون منه شدة وعداوة، ؛واألحساب

ء   )عنه:   ن ه  ال ب ال  على      وزوجها سعيد بن زيد  (3) فاطمة وكان قد أوثق أخته   ،(2) (ع ل يـ ن ا  وش دَّةً أذًى لنا  ك نَّا نـ ل ق ى م 
الصحابيات    ،(4) غريمهاب  وعذَّ   اإلسالم، إحدى  قالت  قد  إلسالمه:  بل  ي  استبعاًدا  ي  )ال  حىت  محار  سلم  سلم 
انقلبت شدته    القرآن  مساعه    ولكنه بعد،  (6)ويف لفظ )مجل اخلطاب(  (5) اخلطاب( قلبه  الكرمي ودخول اإلميان يف 
   .(7) (من ك ل  شيءواهلل ألنت أحب إيل  ) :عظيمة حىت قال للنيب   حمبةً  على النيب 
فيهوقد   الباطل إىل شدة يف احلق وقوة  النيب    ،حتولت شدته يف  فيه  قال  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحىت  : )أشد أميت يف دين 

 .(8) عمر(
املسلمني ذلك يف  من  ويستفاد   اإلنسان كفًرا وضالاًل أنه    دعوة غري  بلغ  اهلل   ،مهما  يهديه  أن  ي ستبعد  فال 

 ويدله على طريق احلق. 
ذكرت املصادر لعمر مواقف كثرية دلت على تعجبه من القرآن وانبهاره    تعجبه من القرآن ووقوعه في قلبه: -

( قال:  إسالمه،  يعلن  أن  قبل  اهلل   به  ر س ول   أ تـ ع رَّض   س بـ ق ين    ملسو هيلع هللا ىلصخ ر ج ت   ق د   ت ه   فـ و ج د  ل م ،  أ س  أ ن   إ ىل   قـ ب ل    
ت ح  س ور ة  احل  اقَّة ، ف ج ع ل ت  أ ع ج ب  م ن  ت أ ل يف  ال ق ر آن   تـ ف  ل ف ه ، ف اس  د ، فـ ق م ت  خ  ا و اهلل  ش اع ٌر  ،  ال م س ج  : ه ذ  فـ ق ل ت 

فـ ق ر أ :    : ق ال  قـ ر ي ٌش،  ق ال ت   ا  :  (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)ك م  قـ ل ت 

 : : فـ و ق ع   إىل    (   چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ چ) ك اه ٌن، ق ال  ر  السرور ة ، ق ال  آخ 

 
 . 216/ 2(، والبيهقي يف "دالئل النبوة"  279أخرجه البزار ) (1) 
 (. 6895تدرك )، أخرجه احلاكم يف املس 1/341أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة  (2) 

 . 1/340(، أمحد يف "فضائل الصحابة" 3867أخرجه البخاري ) (3) 
 . 1/319السرية النبوية البن هشام  (4) 
   . ( واحلاكم يف املستدرك371أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة ) (5) 
 (. 6895أخرجه احلاكم يف املستدرك ) (6) 

 (. 6632أخرجه البخاري ) (7) 

 ( وإسناده صحيح. 3790( والرتمذي )12904املسند )أخرجه أمحد يف  (8) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .( 1) (اإل  س الم  يف  قـ ل يب  ك لَّ م و ق ع
أنه قال: )لو أين استمعت   الليلة حىت أمسع ما يقول(، فجاءه وهو يصلي عند  حملوورد يف رواية أخرى  مد 

: )حىت قمت يف قبلته ما بيين وبينه إال ثياب الكعبة، فلما مسعت القرآن رق له قليب فبكيت ودخلين قالالكعبة  
فيه  فما هو إال أن مسع هذه اآليات حىت الن قلبه ووقع  ،  (3) . ويف رواية: )فسمعت شيًئا مل أمسع مثله((2) اإلسالم(

 .(4) اإلسالم، قال ابن كثري: "هذا من مجلة األسباب اليت جعلها اهلل تعاىل مؤثرة يف هداية عمر"
يوًما يريد خرج    وذلك أنه  ،بعد مساعه للقرآن الكرمي  عمر  تبدل حال  تغير مسار حياته:إيمانه باهلل ورسوله و -

 ،فقيل له: ابدأ بأهل بيتك، أختك وختنك ابن عمك سعيد بن زيد فقد أسلما وتابعا حممًدا   رسول اهلل    قتل  
، مث بابن عمه وآذى أختهمع خ بَّاب بن األرت، فسمع ذلك وأنكره وبطش    القرآن   انا يتدارسومه  ما فدخل عليه

 فقرأ (،  أمساء طاهرة طيبةقال: ) (   ٱ ٻ ٻ ٻ)، فلما قرأ:  فإذا فيها سورة طه  ،الن وطلب الصحيفةندم و 

قوله:   قال: )(   ہ ھ ھ ھ )إىل  الكالم  (5) (يف صدري  مت  فتعظَّ ،  قال: )ما أحسن هذا  ، مث 
فما يف  ،  (8) (، مث قال: )دلوين على حممد(7) ؟!( قال: )مث شرح اهلل صدري لإلسالم من هذا أفر ت قريش،  (6) وأكرمه 

إيلَّ  أحب  نسمة  اهلل    األرض  رسول  فيها  ،   ) (9)من  فإذا  ففتحها  الصحيفة  تناول  أنه  أخرى  رواية  يف  وجاء 
اهلل تعاىل ذعرت منه فألقيت الصحيفة مث رجعت إىل   اءمسأ قال: )فلما مررت باسم من    (  ٱ ٻ ٻ ٻ)

فيها   فإذا  فتناولتها  إىل  (   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)نفسي  (   ک گ گ)فذعرت فقرأت 

 .(10) (أشهد أال إله إال اهلل) : فقلت [7]احلديد:
   إقالعه عن عاداته وشربه الخمر، وشدة حرصه على بيان حكمها وانتهاؤه عنها: -

الناس هلا    : )إين كنت ألشرب  ، وكان يقولرا للخممعاقرً   -شأن أكثر أهل اجلاهلية-قبل إسالمه  عمر  ان  ك

 
: "حسن جيد اإلسناد" وذكر أن فيه  2/613(، قال ابن كثري يف "مسند الفاروق"  107برقم )  1/261أخرجه أمحد يف "املسند"    (1) 

 انقطاًعا. 
 وفيه انقطاع. ،  3/102، وانظر "البداية والنهاية" البن كثري 1/347أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (2) 
 (، وفيه ضعف. 36599، وابن أيب شيبة يف املصنف )39/ 1أخرجه أبو نعيم يف "احللية"  (3) 

 . 8/218تفسري القرآن العظيم  (4) 
 . 30/ 44(، أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" 192أخرجه أبو نعيم يف "دالئل النبوة" ) (5) 
 . 1/342أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (6) 
 . 30/ 44(، أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" 192أخرجه أبو نعيم يف "دالئل النبوة" ) (7) 
 . 2/657، وعمر بن شبة يف "تاريخ املدينة"  3/267أخرجه ابن سعد يف "الطبقات"  (8) 
 . 30/ 44أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق"  (9) 
 . 216/ 2(، والبيهقي يف "دالئل النبوة"  279أخرجه البزار ) (10) 



ر هب  ا: )، وقال(1) يف اجلاهلية( بـره ا و أ ش  ل يَّة  أ ح  ب     ٍر يف  اجل  اه  م  م ب اع ًدا و ك ن ت  ص اح  (، ويف بعض النسخ  ك ن ت  ل إل  س ال 
، فما هو إال أن  (3) مل حترم اخلمر إال يف املدينة ومل حترم دفعة واحدة، ولكن بالتدريجولتأصلها فيهم  ،  (2) ا(هب     رر س  )أ  
، وصار من أئمة املؤمنني   وخالط بشاشته قلبه فامتأل إميانًا وحكمةً   ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن فآمن به وصدقه وصدق النيب    مسع
، (4)عن شرب اخلمر قال: )انتهينا، انتهينا(أي    [91]املائدة:(   ڄ ڄ ڄ ڃ): حينما مسع قول اهلل  و 

، وورد أنه سأل النيب مرَّ قبل أن حت   ويتربم منها ضررها حيك يف صدره  كان  ،خلمر وشربه إياهاحبه اما ذكرنا من ومع  
 )لنا يف اخلمر  ني   وكان يقول: )اللهم ب   ،(5) عنها وقال: )أفتنا يف اخلمر وامليسر فإهنا مذهبة للعقل ومسلبة للمال

قاهلا  (7) )شفاًء(  (6)بيانًا شافًيا( الصريح،  نزل حترميها  استجابته ألمر اهلل  أكثر من مرة حىت    ، وهذا من شدة 
 .ومسارعته إىل مرضاته

ينبغي أن يستفاد    ،خصوًصا يف بالد الغرب ،ع الناس فيهاو مع كثرة انتشار اخلمور وتنوعها ووق يف هذا الزمن  و 
يرتك   وال ، فيتدرج هبم بأن يبدأ باألهم فاملهم، دعوتهاستثمار ذلك يف حال عمر رضي اهلل عنه، وعلى الداعية  من  
 .مسلمني  أوكانوا كفارًا  خلمرة  جملرد شرهبم اوال يقنط من هدايتهم م دعوهت
كــان مضــرب املثــل، وتناقلــت أخبــاره كتــب الزهــد والــورع، وغالــب فإىل زهــد انقلبــت حــال عمــر  زهههده:-

ئ ت  ل ك  ، ومـــن ذلـــك أنـــه كـــان يقـــول: )أفعالـــه وكلماتـــه يردفهـــا بكـــالم هلل  و  شـــ  ن  و اهلل  إ ين  لـــ  ن  أ ل يـــ  ت  مـــ  انـــ   ك م  ل ب اســـً
ا م  ع ي شــً ا، و أ ر ق كـــ  ب ك م  ط ع امــً ولكـــن نســتبقي مـــن دنيانــا مــا جنـــده يف آخرتنــا، أمـــا مسعــتم اهلل تعـــاىل قــال لقـــوم:  ،و أ ط يــ 

ٺ )، وقـــــال: )ولكنـــــا ندعـــــه ليـــــوم (8)[20]األحقـــــاف:(   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)

ا حريصًــ  ومــع ذلــك فقــد، (9) [2]احلــج:(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
مــا مــن حــال يــأتيين عليــه املــوت بعــد اجلهــاد يف علــى بــذل األســباب يف حتصــيل الــرزق والســعي يف األرض ويقــول: )
ــتمس مـــن فضـــل اهلل ــا ألـ ــأتيين وأنـ ــبيل اهلل أحـــب إيل مـــن أن يـ ــو سـ چ چ چ چ ڇ ڇ )( ويتلـ

 
 ورجاله ثقات.   10/314أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  (1) 
 ، وفيه انقطاع. 1/346السرية النبوية البن هشام  (2) 

 . 6/286ف صَّل كثري من املفسرين أمر التدرج يف حترمي اخلمر، انظر على سبيل املثال "تفسري القرطيب"  (3) 
 (، وإسناده صحيح. 378أخرجه أمحد ) (4) 

 . 4/146، ونقله عنه الواحدي يف "البسيط" 2/141الثعليب يف تفسريه أخرجه  (5) 
 ( وغريمها. 3670(، وأبو داود )378أخرجه أمحد ) (6) 

 ( وغريه. 3049أخرجه الرتمذي ) (7) 

 . 1/49بعدة طرق وألفاظ   "احللية "أخرجه أبو نعيم يف   (8) 
 (. 27أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع ) (9) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .  (1)(ڇ ڇ
 

 ه: رقة قلبتهذيب أخالقه و أثر تدبر القرآن الكريم في المطلب الثاني: 
 وردت عــدة آثــار تبــني شــدة حــرص عمــر علــى أال يتجــاوز كــالم اهلل  سههلوكه وتهههذيب أخالقههه:ضههب   -

ت أ ذ ن  احلــ رر ) قــال: من ذلك أن ابن عباس ، و ووقوفه عند آياته ألمر اهللبني سرعة استجابته وت    بــن قــيس اســ 
، فـ ل مَّا د خ ل  ع ل ي ه  عمه  ل   م  عيينة ق ال  ع يـ يـ ن ة  ف أ ذ ن  ل ه  ع م ر  ، فـ و اللَّه  م ا تـ ع ط ين ا اجل ز ل  و ال  حت  كــ  : ه ي  ي ا اب ن  اخل طَّاب 

ري  املــؤ م ن ني ، إ نَّ ا : يــ ا أ مــ  ال  لــ ه  احلــ رر مَّ أ ن  ي وقــ ع  بــ ه ، فـ قــ  ىتَّ هــ  ر  حــ  ب  ع مــ  ، فـ غ ضــ  ل  نـ نــ ا ب العــ د  للــَّه  تـ عــ اىل  قــ ال  ل ن ب يــ ه  بـ يـ 
اه ل ني ،  [199]األعــــراف:(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ ): ملسو هيلع هللا ىلص ــ  ن  اجلــ ــ  ا مــ ذ  ــ  و إ نَّ هــ

د  ك تــ اب  اللــَّه   ان  و قَّافـًـا ع نــ  ه ، و كــ  ا ع ل يــ  ني  ت ال هــ  ر  حــ  ا ع مــ  ا ج او ز هــ  وإذا غاضــبه أحــد أو أثــار حفيظتــه ، (2)(و اللــَّه  مــ 
كر اهلل عنــده قال ابن عمر: )ما رأيــت عمــر غضــب قــط فــذ   يه آيات اهلل.عل يتتل إذاأحد ينقشع عنه غضبه  

و ف  أو قــرأ عنــده إنســان آيــة مــن القــرآن إال وقــف عمــا كــان يريــد(  ألســلم   وقــال بــالل بــن ربــاح ، (3)أو خــ 
إال أنــه إذا غضــب فهــو أمــر عظــيم(، فقــال بــالل: )لــو   كيــف جتــدون عمــر؟( قــال: )خــري النــاس: )مــوىل عمــر

يســري علــى بينمــا عمــر بــن اخلطــاب و ، (4)ت عليــه القــرآن حــىت يــذهب غضــبه(كنــت عنــده إذا غضــب قــرأ
محــاره لقيتــه امــرأة فقالــت: قــف يــا عمــر، فوقــف فأغلظــت لــه القــول، فقــال رجــل: يــا أمــري املــؤمنني مــا رأيــت  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ومــا مينعــين أن أمســع هلــا وهــي الــيت مســع اهلل هلــا وأنــزل فيهــا مــا أنــزل: )كــاليوم، قــال: 

وعــن عبــد ، ([1]اجملادلــة:(   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ر ٌب فــدنو الــرمحن بــ  منــه، فقــال  ان عــوف أنــه حــرس ليلــة مــع عمــر باملدينــة فمــر علــى بيــت فيــه أصــوات وهــم شــ 

[ فقــد جتسســنا، 12]احلجــرات: (ڀ ٺ) فقــال: عمــر: )مــا تــرى؟( قــال عبــد الــرمحن: )هنانــا اهلل 

ک )جيـــول يف ســـكك املدينـــة إذ عرضـــت لـــه هـــذه اآليـــة  ر  مـــ  ا ع  ينـــ  ب  و  ، (5)فانصـــرف عمـــر عـــنهم وتـــركهم

(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

فــانطلق إىل أيب بــن كعــب فــدخل  ،(لعلــي أوذي املــؤمنني واملؤمنــات) :فحــدث نفســه فقــال  [58]األحــزاب:

 
 . 8/323"تفسريه" كما يف "الدر املنثور"   خرجه سعيد بن منصور، أ20املزمل: (1) 
 (. 4642أخرجه البخاري ) (2) 

 . 44/310، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  3/288أخرجه ابن سعد يف الطبقات  (3) 
 . 44/382، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  3/288أخرجه ابن سعد يف الطبقات  (4) 
 ( وصححه هو والذهيب. 8136، واحلاكم يف املستدرك )3/222الرزاق يف التفسري أخرجه عبد  (5) 



، ونبــذها (ال)عليه بيته وهو جالس على وسادة فانتزعها أيب من حتته وقال: دونكهــا يــا أمــري املــؤمنني، فقــال: 
أخشــــى أن أكــــون أنـــا صــــاحب هــــذه اآليــــة، أوذي املــــؤمنني )برجلـــه، وجلــــس فقــــرأ عليــــه هـــذه اآليــــة، وقــــال: 

ب ال تســتطيع إال أن تعاهــد رعيتــك فتــأمر وتنهــى كنــك رجــل مــؤد  ، فقال أيب: ال، إن شاء اهلل، ول(واملؤمنات
 .(1)(قد قلت، واهلل أعلم)فقال عمر: 

القرآن    سماع القرآن الكريم وقراءته: عند    جلدهواقشعرار    قلبه ورقة    دمعه فيضان   - إن من عالمة تدبر 
وغري    به فيضان الدمع، فهو مظهر حسي يدل على أن السامع أو القارئ متدبر ملا يسمع أو يقرأ،  ،والتأثر
ٱ ٻ ): يقول اهلل أن التأثر بالقرآن واالنفعال معه يف القلب والبدن من آثار تدبر القرآن،  خافٍ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ڤ ڤ )  وجل القلب واقشعرار اجللودا  ، ومن ذلك أيضً [83]املائدة:(   ٹ ٹ

(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

وكان  [23]الزرم ر: نعتهم    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبأصحاب  ،  القرآن كما  عليهم  قرئ  وتقشعر    اهلل، إذا  أعينهم  تدمع 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )، وقال تعاىل:  (2) جلودهم 

بيد الرجل والرجلني من أصحابه فيقول: )هلموا  رمبا يأخذ    عمر    وكان ،  [2]األنفال: (   ڄ ڄ
، فيقرأ وهم  (ربنا  ذ ك ر نا):  يقول أليب موسى  وحيرص على مساع القرآن والتذكري به فكان    ،(3) نزداد إميانًا(

 .(4) يسمعون ويبكون
قراءهتا، وكان يف وجهه  ، ال ميلك نفسه عند  بآيات اهللشديد التأثر  كان    اشتهر عنه أنهأما عن بكائه فقد  
البكاء  البيت حىت ،  (5) خطان أسودان من  بالليل فيسقط ويبقى يف  قال احلسن: )كان عمر مير باآلية من ورده 
أياًما( للمرض  القرآن رق له قليب فبكيت ودخلين  ،  (6) ي عاد منها  أنه قال: )ملا مسعت  وقد سبق يف قصة إسالمه 

املؤمنني فقد ورد ما يدل على رقة قلبه عند مساع القرآن وفيضان    .(7) اإلسالم( وأما بعد إسالمه والتحاقه بركب 
بلغأنه  ومن ذلك  دمعه،   إذا  فقرأها حىت  فافتتح سورة يوسف  الفجر  ې ې ې ) :  صلى صالة 

 
 ، عن احلسن مرسال.  2/682أخرجه عمر بن شبة يف تاريخ املدينة  (1) 
 عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها.  2/331(، وسعيد بن منصور يف التفسري1016أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" )  (2) 

 . 1/144(، والبيهقي يف "شعب اإلميان" 108 شيبة يف "اإلميان" )أخرجه ابن أيب  (3) 
 ، وفيه انقطاع. 163"فضائل القرآن" ص، وأبو عبيد يف  4/2190يف "سننه"  أخرجه الدارمي  (4) 

 (. 638، ويف الزهد )1/310أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (5) 

 . 44/309(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 35598مصنفه )ابن أيب شيبة يف  و   (629أمحد يف الزهد )  أخرجه (6) 
 ، وفيه انقطاع. 3/102، وانظر "البداية والنهاية" البن كثري 1/347أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة"  (7) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مع  وقرأ يف صالة الصبح سورة يوسف، فس  ،  (1) بكى حىت انقطع فركع   [ 84]يوسف: (   ې ى ى ائ

أنه  (2) [86]يوسف:(   ېئ ىئ ىئ ىئ ی)نشيجه من آخر الصفوف وهو يقرأ:   ابن عمر  ، وعن 
 .(3) صلى خلف أبيه فسمع خنينه من وراء ثالثة صفوف 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) ا وتــال قولــه تعــاىل:خطيبًــ أبــو بكــر وذهــل النــاس وقــام  ملسو هيلع هللا ىلصالنــيب  وملــا تــويف

قال عمر: )فما هو إال أن مسعت  [144]آل عمران:(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
 .(4)رجالي وحىت أهويت إىل األرض( تقلين أبا بكر تالها فعقرت حىت ما

   قرأ سورة مرمي فسجد عند هذه اآلية وحياسبها إذا تدبر القرآن قارئًا له، فقد    ،وكان يلوم نفسه إذا مل يبك 
 (5) مث قال: هذا السجود، فأين البكاء؟  [ 58]مرمي:(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

   ا يصــلي فوقــف يســمع قراءتــه فقــرأس باملدينة ذات ليلــة فمــر بــدار رجــل مــن املســلمني فوافقــه قائمًــ وملا خرج يع  
قســم ورب )قــال عمــر:  [8-1]الطــور:(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) حــىت بلــغ(   ں)

ا،  الكعبــة حــق، ا يعــوده النــاس ال مث رجــع إىل منزلــه فمــرض شــهرً  فنــزل عــن محــاره واســتند إىل حــائط، فمكــث مليــًّ
وروي عنــه أنــه مــر بــدير راهــب ، (7)ا"يــد منهــا عشــرين يومًــ ع   ؛ومــن طريــق أخــرى: "ربــا هلــا ربــوة، (6)يــدرون مــا مرضــه

ذكــرت قــول اهلل: ) :فأشــرف، فجعــل عمــر ينظــر إليــه ويبكــي فقيــل: مــا يبكيــك؟ قــال (يــا راهــب يــا راهــب)فنــاداه: 
 .(8)( [4-3]الغاشية:(   ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ)

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  )قولــه تعــاىل: مــن  نــيبدنــو أجــل الفهــم وقــد 

أنــا كنــا يف زيــادة مــن ديننــا  أبكــاين)مــا يبكيــك؟ قــال:  :فقيــل لــهملــا نزلــت فبكــى    [3]املائــدة: (   ڍ ڌ ڌ

 
 . 137أخرجه أبو عبيد يف "فضائل القرآن" ص (1) 
املصنف    (2)  يف  الرزاق  عبد  وسعيد  2/114أخرجه  البخ5/405،  وعلقه  وغريهم،  اجلزم،  بصيغة  صحيح،  1/144  اري  وإسناده   ،

 . 2/330صححه ابن حجر يف تغليق التعليق 
 . 1/51أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3) 
 (. 4454)  أخرجه البخاري (4) 

 :"إسناد صحيح متصل". 2/556، قال ابن كثري يف مسند الفاروق 7/2412، وأخرجه ابن أيب حامت 15/166 أخرجه الطربي  (5) 
 . اًل ، وله طرق أخرى تدل على أن له أص2/586ابن أيب الدنيا كما يف مسند الفاروق البن كثري  رواه  (6) 
، والربو النفس العايل، ربا الفرس إذا  أمحد يف الزهد، وأبو نعيم يف احللية، وفيه انقطاع،  136أبو عبيد يف "فضائل القرآن" صأخرجه    (7) 

 انتفخ من عدو أو فزع "تاج العروس" )ر ب و(. 

 (، وفيه انقطاع. 3925واحلاكم يف "املستدرك" )  2/299  ه"تفسري " أخرجه عبد الرزاق يف  (8) 



 .(1)فأما إذ كمل فإنه مل يكمل شيء إال نقص(
 
 جعلها في الحق بعد إسالمه:  شخصيته  قُهوَّةُ  -

  قال فلما أسلم جعل ذلك يف احلق،    ،عزميتهشدة  سبق ذكر طرف من شخصيته يف اجلاهلية وقوة شكيمته و 
 . (3) ))في دين اهلل(( ويف لفظ:  (2) ((أشد أمتي في أمر اهلل عمر: ))النيب 

 .(4)((إنك رجل قوي )) :  وقال
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) إن مثلـــك يـــا عمـــر كمثـــل نـــوح قـــال: :يف قصـــة رســـول اهلل  وقـــال لـــه

ی ی ی جئ حئ مئ ) قــال :وإن مثلــك يــا عمــر كمثــل موســى ، [26]نــوح:(   ۆئ ۈئ ۈئ

: رضــي اهلل عنهــا عائشــةا، قالــت : قــام عمــر خطيبًــ تــويف النــيب  اوملــ ، (5)[88]يــونس:(   ىئ يئ جب حب
 .(6)(فردهم اهلل بذلك ،اوإن فيهم لنفاقً  ،الناس عمر   قد خوف)

إال  ه، ومل ينكــر ، وقــال إنــه ذهــب إىل ربــه كمــا ذهــب موســى مليقــات ربــهوفــاة النــيب  أنكــرقــد وكــان عمــر 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )، قــال: )كنــت أتــأول هــذه اآليــة: متــأواًل 

فــو اهلل إن كنــت ألظــن أنــه ســيبقى يف أمتــه حــىت يشــهد عليهــا بــآخر ، [143]البقــرة:(   ڄ ڄ ڄ ڃ
 .(7)وإنه للذي محلين على أن قلت ما قلت( ،أعماهلا
 
 : اليتهو في  المطلب الثالث: أثر تدبر القرآن الكريم   
   :عدله -

ومــن ، وسار مسري الليــل والنهــارعمر، فإن عدله قد طبق اآلفاق عدل عندما نتكلم عن العدل فال تسل عن  
ڇ ڍ )أنه كان ال يعرف احملاباة، ويقدم أهل التقــوى ومــن قــدمهم اهلل، عــاماًل بقولــه تعــاىل:   مظاهر عدله

 
 . 9/519أخرجه ابن جرير يف "تفسريه"     (1) 

 .  291/ 3"الطبقات الكربى" البن سعد   (2) 
 . (154وابن ماجه يف "سننه" ) ( بسند صحيح. 12904)أخرجه أمحد يف "مسنده"  (3) 
 ( بسند حسن. 190) أخرجه أمحد برقم  (4) 

 (، وفيه انقطاع. 3632أخرجه أمحد ) (5) 

 (. 3669)  أخرجه البخاري (6) 
، وفيه ضعف وله شاهد كما قاله ابن كثري يف مسند الفاروق  219/ 7  "دالئل النبوة " والبيهقي يف    3/211  "تارخيه "أخرجه الطربي يف   (7) 

2/475 . 
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ا على بابه رؤوس قريش يســتأذنون للــدخول يومً وقف  فقد   [13]احل ج رات:(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
ا حــىت قــال قــائلهم: مل أر كــاليوم قــط، لصــهيب وبــالل وتلــك املــوايل الــذين شــهدوا بــدرً  ن  عمــر فــأذ   ن  عليــه فخــرج آذ  

: )اغضــبوا  عــاقاًل يأذن هلؤالء العبيد ويرتكنا على بابه ال يلتفت إلينــا، فقــال ســهيل بــن عمــرو وهــو مــنهم وكــان رجــاًل 
 .(1)عي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأمت(على أنفسكم، د  
 ملودة أو لقرابة ال يستعمله : )من استعمل رجاًل ويقولة يف الواليات ألجل املودة والقرابة  ر من اخليانوكان حيذ  

ــؤمنني( ــوله واملـــ ــان اهلل ورســـ ــد خـــ ــذلك فقـــ ــاىل:  (2)  إال لـــ ــول اهلل تعـــ ا لقـــ ــً ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )اتباعـــ

ن  د يــَّان   ، وكــان يقــول: )[27]األنفــال:(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ يَّان  األ ر ض  مــ  و يــ ٌل لــ د 
ض  هبــ  و اٍء و ال  ل ق ر ابــ ٍة و ال   ى بــ احل  ق  و مل   يـ قــ  ل  و ق ضــ  بــ ٍة و ج عــ ل  ك تــ اب  اللــَّه   السَّم اء  يـ و م  يـ ل ق و ن ه  إ الَّ م ن  أ مَّ ال عــ د  ل ر غ بــ ٍة و ال  ل ر ه 

نـ ي ه    .(3) (م ر آت ه  ب ني   ع يـ 
يعطي من يتهم على إعطائه مبحاباة يف صداقة أو قرابة، بل كان ينقص ابنه  عمر  قال ابن تيمية: "ما كان  

على   ملسو هيلع هللا ىلصالدينية احملضة، ويفضل أهل بيت النيب    باألسبابوابنته وحنومها عن نظرائهم يف العطاء، وإمنا كان يفضل  
 .(4) مجيع البيوتات ويقدمهم(

ــا جـــــاء يف :توليتهههههه - ــان يتمثـــــل ويعمـــــل مبـــ (   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) قولـــــه تعـــــاىل:كـــ

 .(5)غاب عنا وليناه أهل القوة واألمانة( مهماويقول: ) ،[26]القصص:
رَّاء  سبق أ    شوراه:- او ر ت ه ،    كــانوان  القــ  ر  و م شــ  ح اب  جمــ  ال س  ع مــ  : تعــاىل واتباعــه لقولــهومــن تطبيقــه ملبــدأ الشــورى أ صــ 

ومــن ذلــك قصــة املــرأة الــيت بلــغ عمــر   ،يستشــري أصــحابه  ا مــاكثــريً   أنه كــان  [38]الشورى:(   ں ں ڻ)
فصــاح  ،فمــرت بنســوة فعــرفن الــذي هبــا فقــذفت بغــالم ،فضــرهبا املخــاض  ،شيء فأرسل رسوله إليها فخافــت  هاعن

عنه كر وذ   .(6)صيحة مث مات، فبلغ ذلك عمر فجمع املهاجرين واألنصار فاستشارهم، فغرمه علي بن أيب طالب
أنــزل، حــىت أنــزل اهلل فــيهنَّ مــا  اأمــرً  )واهلل إنَّ كنــَّا يف اجلاهليــة مــا نعــدر للنســاء  وكــان يقــول:،  (7)أنه كان يشــاور املــرأة
بل كان يشاور الصبيان، كما قال ابن شــهاب الزهــري: كــان عمــر إذا نــزل بــه األمــر املعضــل (،  وقسَّم هلن ما قسم

 
 . (592رواه أمحد يف الزهد ) (1) 
 ، ومل أجده يف كتب ابن أيب الدنيا اليت وقفت عليها. 2/416 "مسند الفاروق " ذكره ابن كثري يف كما رواه ابن أيب الدنيا   (2) 
 (. 663أخرجه أمحد يف الزهد ) (3) 
 . 6/38منهاج السنة  (4) 
 . 3/274يف "الطبقات"   أخرجه ابن سعد (5) 
 . 2/122، واخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملتفقه" 9/458 " املصنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (6) 
 . 11/304، ويف األوسط 468/ 2أخرجه ابن املنذر يف التفسري  (7) 



 .(1)دعا الصبيان فاستشارهم يبتغي حدة عقوهلم
المال:  - والعمل    عطاياه من بيت  القرآن وحفظه  تعلم  أنه كان يشجع على  بالقرآن  به  من شدة عنايته 

الناس على تعلم القرآن( وكتب أبو موسى ،    (2) ويعطي على ذلك األعطيات فقد كتب إىل بعض عماله )أعط 
، فلمَّا  (املالأن افر ض هلم من بيت  )األشعري إىل عمر أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد  كذا وكذا، فكتب إليه عمر:  

كثر  من ذلك؛ فكتب إليه عمر:  أن احم هم من )كان يف العام الثاين كتب إليه أنه قد قرأ القرآن  عندنا عدٌد كثري، أل 
ر ع الناس  يف القرآن أن من  الد يوان؛ فإين أخاف    .(3) (يتفقَّهوا يف الد ين فيتأوَّلوه على غري تأويلهال  إن  ي س 
املال فقد جعل ما يأخذه من بيت املال مبنزلة وايل اليتيم، وقال: )إن استغنيت استعففت وأما نفقته من بيت  

 . (4) وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت(
وفد  ملا جاءه    ، ومن ذلك أنهاكان عمر يوصي عماله بأهل الذمة كثريً :  معاملته ألهل الذمة ووصيته بهم-
 .  (5) قالوا ما نعلم إال وفاء   (فضون إىل أهل الذمة بأذى؟: )لعل املسلمني ي  قال هلم البصرة
طعم، فســـأل عنـــه فقـــال: هـــذا رجـــل مـــن أهـــل الذمـــة كـــرب إ ذا هـــو بشـــيخ مـــن أهـــل الذمـــة يســـت  فـــ خطـــب عمـــر و 
 (كل فتمــوه اجلزيــة حــىت إذا ضــعف تركتمــوه يســـتطعم؟)اجلزيــة الــيت يف رقبتــه، وقــال: فوضــع عنــه عمــر  ،وضــعف

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )وقــرأ  (6)  (فــأجرى عليــه مــن بيــت املــال عشــرة دراهــم وكــان لــه عيــال

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 ،وهذا من املساكني من أهل الكتاب املسلمون،والفقراء هم وقال: )[60]التوبة:(   ۇ ۇ ۆ ۆ
  .(7)(هئوعن ض ربا ووضع عنه اجل ز ي ة  

اجلابية من أرض  و  الصدقات، وأن  عند مقدمه  يعطوا من   أن  فأمر  النصارى،  بقوم جمذومني من   دمشق مر 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ):   قول اهلل  ممتثاًل   (8) جيرى عليهم القوت( 

وهذا يعد صورة من صور الضمان االجتماعي   [ 8]املمتحنة:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 
 قال حمققه: "أثر صحيح".  170ص يف احملدث الفاصل  والرامهرمزي، 3/364أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء  (1) 
 . ( 942)(، وابن زجنويه يف "األموال" 643أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف "األموال" ) (2) 
 . 1/334"مفتاح دار السعادة" البن القيم  (3) 
 . 4/1538، وسعيد بن منصور يف "التفسري" 412/ 6التفسري أخرجه ابن جرير يف  (4) 
 . 2/503أخرجه الطربي يف "تارخيه"  (5) 
 . 335/ 27أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق"  (6) 
 . 139"اخلراج" أليب يوسف ص (7) 
 . 131يف "فتوح البلدان" ص   أخرجه البالذري   (8) 
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 . ق التأمني عند العجز والشيخوخة والفقر، وهو حالذي طبقه عمر يف دولته
أوصيكم بذمة اهلل، فإنه ذمة نبيكم، ورزق  )  وقال:  ن بعده م    من شدة حرصه على أهل الذمة أنه أوصى هبم و 
وذمة رسول اهلل أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم  )أوصي اخلليفة من بعدي بذمة اهلل وقال:    ،(1)(عيالكم

 .(2) وال يكلفوا فوق طاقتهم(
أنه قرأ يوًما قوله تعاىل:  ه  رعيت  مما يقع منه من تأديب لبعض ومن شدة خشيته    خشيته من تأديب الرعية:-

  ( 3) (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)
 ، إنك لست منهم إمنا أنت مؤدب  : ليفق  ( واهلل إين ألعاقبهم وأضرهبم)  وقال:  كل موقع   منهوقع  فأفزعه ذلك حىت  
 .(4) إمنا أنت معلم

ا من الروم فكتب إليه عمر: )أما بعد: فإنه مهما عن زيد بن أسلم أن أبا عبيدة كتب إىل عمر يذكر له مجوعً 
ا، وإنــه لــن يغلــب عســر يســرين، وإن اهلل تبــارك وتعــاىل ينــزل بعبــد مــؤمن مــن منــزل شــدة جيعــل اهلل مــن بعــدها فرجًــ 

]آل (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)يقــــــــــــــــــــــــــــــــول: 
 .(5)[200عمران:

  

 
 (. 3162صحيح البخاري )    (1) 

 (. 1392)املرجع السابق  (2) 
 .58األحزاب: (3) 

 إىل عبد بن محيد وابن أيب حامت وابن املنذر.  6/658عزاه السيوطي يف "الدر املنثور"   (4) 
 . 632/ 3موطأ مالك  (5) 



 الخاتمة 
 احلمد هلل أواًل وآخًرا على ما يسر وأعان، وبعد االنتهاء من هذا البحث أشري إىل شيء من النتائج والتوصيات: 

 النتائج: 
 التدبر، وخصوًصا يف بنائه الشخصية املسلمة.أمهية الكتابة يف آثار   .1
   ومعرفة قدرهم ومكانتهم وعلمهم والذب عنهم.وجوب إجالل الصحابة  .2
الصحابة   .3 على  القرآن  تأثري  إبراز  احلياة    ضرورة  يف  ذلك  من  واالستفادة  عليهم،  التدبر  وأثر 

 املعاصرة.

 تبع ذلك من علم به وعمل. بالقرآن الكرمي وتبدل حاله، وما  عظم تأثر عمر بن اخلطاب   .4
 ما عليه السلف الصاحل من العناية بالقرآن الكرمي قراءة وتدبًرا واستشهاًدا وتأثًرا وعماًل وتعليًما. .5
 التالزم بني التدبر والتخلق بأخالق القرآن الكرمي.  .6

 التوصية: 
دراسة خاصة لكل أعالم املتدبرين على حدة، واستنباط ما فيها من آثار وفوائد، وخصوًصا  أوصي بكتابة  
 . صحابة رسول اهلل 
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 قائمة المراجع 
  بن عبد الرمحن ، ق: هـ( 751اجلوزية )  ، تأليف: ابن قيممفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .1

 هـ  1432،  1ط:  ، املكرمةدار عامل الفوائد، مكة  ، قائد
دار الفكر،     ،  ق: خليل حممد هراس، هـ(224ع بيد القاسم بن سال م )ت:    تأليف: أيب، كتاب األموال .2

 بريوت.
ق : طه عبد  ،  املكتبة األزهرية للرتاث، هـ(182يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت: تأليف: أيب ، اخلراج .3

 .1ط  ،  الرءوف سعد
ذ ري )ت:  تأليف: أمحد بن حي، فتوح البلدان .4  م  1988: ،دار ومكتبة اهلالل، بريوت ، هـ(279ىي الب ال 
،  1ه(، ق: حممد البيضاين، الناشر املتميز، الرياض، ط 360، احلسن الرامهرمزي )ت احملدث الفاصل .5

 ه.1438
ه(، ق: عامر العرايب، دار األندلس  911تأليف: جالل الدين السيوطي )تاإلكليل يف استنباط التنزيل،   .6

 ه. 1422،  1، جدة، ط اخلضراء
األزهر  وآخري، ق: خمتار إبراهيم اهلائج ه(، 911)ت  تأليف: جالل الدين السيوطياجلامع الكبري،  .7

 .هـ 1426،  2ط،  الشريف، القاهرة
، ق: حممد العزازي، دار  ه(490)ت خمتصر احلجة على تارك احملجة، تأليف: نصر بن إبراهيم املقدسي  .8

 الكتب العلمية، بريوت 
دار   ،  ق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، هـ(360تأليف: سليمان الطرباين )ت:  ، املعجم األوسط .9

 . القاهرة –احلرمني 
  ، ق: عبد احلق القاضي، هـ(643تأليف: علي السخاوي )ت:  ، مجال القراء وكمال اإلقراء .10

 .مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت
دار املعرفة ، بريوت،  ه(، 852)ت  ينالفضل العسقال  بن حجر أيب اتأليف: ، فتح الباري .11

 .حممد فؤاد عبد الباقي،  1379
،  ق: عبد العزيز مصطفى املراغي، هـ(306)ت: ، تأليف حممد الضيب )وكيع(، أخبار القضاة .12

 . هـ1366،  1املكتبة التجارية الكربى، ط: 
  ، األلباينق: حممد ناصر الدين ، هـ(463تأليف: اخلطيب البغدادي )ت: ، اقتضاء العلم العمل .13

 ه. 1497،  4، طاملكتب اإلسالمي ، بريوت
دار   ، ق: حممد عوامة، هـ( 458بكر أمحد البيهقي ) تأليف: أيب، املدخل إىل علم السنن .14

 .هـ 1437، 1ط:  ، القاهرة، اليسر



  ، ق: عبد الرزاق املهدي، هـ(597الفرج اجلوزي )ت:  تأليف: أيب، زاد املسري يف علم التفسري .15
 هـ  1422 - 1ط: ، الكتاب العريب ، بريوت دار
 ه. 1419،  2، مؤسسة أعمال املوسوعة، الرياض، طاملوسوعة العربية العاملية .16
الفاروق   ، ق: حممد بن عبده ، هـ(316بكر بن أيب داود، )ت:   تأليف: أيب، كتاب املصاحف .17

 .هـ1423،  1ط: ،  القاهرة، احلديثة
مؤسسة زايد بن  ، ق: حممد مصطفى األعظمي ،هـ(179تأليف: مالك بن أنس)ت: ، املوطأ .18

 . هـ 1425،  1ط: ، سلطان لألعمال اخلريية واإلنسانية 
،  هـ(463بكر أمحد اخلطيب البغدادي )ت:  تأليف: أيب، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .19

 . 2، طمكتبة املعارف، ق: د. حممود الطحان
ق: علي حممد  ، هـ(463)ت:  د الرب بن عباتأليف: يوسف ، االستيعاب يف معرفة األصحاب .20

 ه. 1412،  1ط: ، دار اجليل، بريوت ، البجاوي
،  هـ(676زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت:  تأليف: أيب، هتذيب األمساء واللغات .21

 . 4، طدار الكتب العلمية، بريوت، شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية
:   ، جدة،  فهيم حممد شلتوت ، حتقيق:هـ(262بن شبة )ت: تأليف: عمر ، تاريخ املدينة .22

 .هـ 1399
ي ط .23 ري  الب س  جامعة اإلمام حممد بن سعود  ، هـ(468)ت:   احلسن الواحدي، تأليف: أيب ، التـَّف س 

 .هـ  1430،  1ط:  ، اإلسالمية
  ، ق: نظري الساعدي، هـ(427تأليف: أمحد الثعليب، )ت: ، لكشف والبيان عن تفسري القرآنا .24

 ه.1422،  1ط: ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
ط:  ، مكتبة ابن تيمية، هـ(833)ت:  حممد ابن اجلزريتأليف: ، غاية النهاية يف طبقات القراء  .25

 .هـ ج. برجسرتاسر1351عين بنشره ألول مرة عام  
ر  دا، هـ(748تأليف: مشس الدين الذهيب )ت:  ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .26

 .هـ 1417  1ط:  ، الكتب العلمية
 . 1ه(، جممع امللك فهد، ط911تأليف: جالل الدين السيوطي )ت ، يف علوم القرآن اإلتقان .27
،  ق: حممد ناصر الدين األلباين، هـ(235ت: ) بكر بن أيب شيبة  تأليف: أيب، كتاب اإلميان .28

 .م1983،  2ط ، املكتب اإلسالمي
خمتار أمحد    ، ختريج:العلي حامد ، ق: عبدهـ(458البيهقي )ت: تأليف: أمحد  ، شعب اإلميان .29

 .هـ 1423، 1ط: ،  مكتبة الرشد بالرياض، اهلند –الندوي، ببومباي 
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 . دار الفكر ، بريوت ، هـ(911تأليف: جالل الدين السيوطي )ت:  ، الدر املنثور .30
دار الكتب    ، قلعجيق: د. عبد املعطي  ،  هـ(458البيهقي )ت:  أيب بكرتأليف: ، دالئل النبوة .31

 ه. 1408  –  1ط: ،  العلمية، دار الريان للرتاث
دار  ، ق: عمرو بن غرامة العمروي، هـ(571عساكر )ت:  ابنالقاسم  تأليف: أيب، تاريخ دمشق .32

 ه. 1415:   ، الفكر 
ق: د سعد آل  ، هـ(227تأليف: سعيد بن منصور)ت: ، التفسري من سنن سعيد بن منصور .33

 . هـ 1417، 1  ط:،  دار الصميعي  ،محيد
ق: د.  ، دار الكتب العلمية   ، هـ(211تأليف: عبد الرزاق الصنعاين )ت: ، تفسري عبد الرزاق .34

 . هـ1419، 1ط: ،  دار الكتب العلمية ، بريوت،  حممود حممد عبده
،  ق: حبيب الرمحن األعظمي، هـ(181)ت:   احلنظليتأليف: عبد اهلل بن املبارك ، الزهد والرقائق .35

 .دار الكتب العلمية ، بريوت
)ت   .36 النووي  حيىي  الدين  حميي  تأليف:  احلجاج،  بن  مسلم  شرح صحيح  دار  676املنهاج  هـ(، 

 ه. 1392،  2إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
هـ(، ق: بشار عواد معروف، دار  279سنن الرتمذي، تأليف: حممد بن عيسى الرتمذي، )ت   .37

 م.  1998الغرب اإلسالمي، بريوت، 
)ت  سنن   .38 تاين  س  الس ج  األشعث  بن  سليمان  داود،  دار  275أيب  األرنؤوط،  شع يب  ق:  هـ(، 

 م.  2009  -هـ   1430، 1الرسالة العاملية، ط 
)ت   .39 البيع  بابن  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  تأليف:  الصحيحني،  على  ق:  405املستدرك  هـ(، 

 ه. 1411،  1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
تأليف: حممد بن احلسن بن دريد )تاال .40 اجليل،  321شتقاق،  دار  السالم هارون،  (، ق: عبد 

 ه.1411، 1بريوت، ط 
)ت   .41 اجلرجاين  الشريف  علي  تأليف:  لبنان، 816التعريفات،  بريوت،  العلمية  الكتب  دار  هـ(، 

 هـ.1403  1ط
(، ق: حممد  620التبيني يف أنساب القرشيني، موفق الدين عبد اهلل ابن قدامة املقدسي )ت  .42

 ه. 1408،  2الدليمي، عامل الكتب، لبنان، ط
هـ(، ق: د مهدي املخزومي، د  170كتاب العني، تأليف: اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت   .43

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل. 



هـ(، ق: مصطفى  213السرية النبوية، تأليف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ، )ت:  .44
 م. 1955  -هـ  1375، 2، مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر، ط نوآخريالسقا 

هـ(، ق: علي شريي، دار إحياء  774كثري القرشي )ت:    ابنالبداية والنهاية، تأليف: إمساعيل  .45
 .هـ1408،  1الرتاث العريب، ط

، ق: جملس دائرة املعارف النظامية  ه(458)ت بكر أمحد البيهقي  تأليف: أيب ، السنن الكربى .46
 هـ. 1344،  1آباد، ط حيدر 

وآخرين،  هـ(، ق: مروان العطية، 224فضائل القرآن، تأليف: أيب ع بيد القاسم بن سال م )ت:   .47
 .هـ 1415،  1دار ابن كثري )دمشق ، بريوت(، ط

 ر و ز ي )ت:  .48
هـ(، ق:  294تعظيم قدر الصالة، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل

 . 1406، 1املدينة املنورة، ط  ،الفريوائي، مكتبة الدار  د. عبد الرمحن عبد اجلبار
ه( ق: ناصر املنيع، دار العبيكان، الرياض،  427أيب إسحاق الثعليب )ت  قتلى القرآن، تأليف:  .49

 . 1ط
، هـ(430نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين )ت:   حلية األولياء وطبقات األصفياء، تأليف: أيب .50

 . هـ1394جبوار حمافظة مصر،  ،  السعادة
ق الدكتور:  ، هـ(251أمحد محيد املعروف بابن زجنويه )ت:  تأليف: أيب، األموال البن زجنويه .51

،  1مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط: ، جبامعة امللك سعود،  شاكر ذيب فياض
 هـ. 1406

حممد عباس،  ه(، ق: وصي اهلل  241فضائل الصحابة، تأليف: أمحد بن حممد بن حنبل )ت   .52
 ه. 1426دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية، ط الثالثة،  

عبد السالم    :ق،  هـ(395)ت:  مقاييس اللغة، تأليف: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، .53
 .هـ1399،  دار الفكر،  حممد هارون

 (، ق إبراهيم ه392املنصف شرح تصريف املازين، تأليف: أيب الفتح عثمان بن جين )ت .54
 ه، أعادت تصويره دار القدس، القاهرة، بدون تاريخ. 1373  1البايب احلليب، ط  ، مصطفى

  ق:، هـ(230عبد اهلل حممد بن سعد املعروف بابن سعد )ت:  تأليف: أيب، الطبقات الكربى .55
 م. 1968، 1ط:  ، دار صادر، بريوت، إحسان عباس
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