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افتتاحـية

احلم�د هلل رب العامل�ن، والصاة والس�ام عىل س�يدنا 

حممد وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع���د: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي - 

م إصداَره�ا اجلديد » عمـر بن الخطاب  ــوث « أن تق�دِّ إدارة البح

والقـرآن « جلمه�ور الق�راء م�ن الس�ادة الباحث�ن واملثقف�ن 

واملتطلعن إىل املعرفة.

وهي رسـالة تبني عالقة الصحايب اجلليل اخلليفة الراشد 

عمـر بن اخلطـاب ريض اهلل عنه بالقرآن الكريم منذ أن سـمع 

أول آية منه إىل وفاته.

ويف ذلـك إطاللة عىل حياة رجل كبري مـع القرآن، آملني 

أن تتبع هذه احللقة حلقات أخرى.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

ألرسة آل مكتـوم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله، 

وت�ؤازر قضاي�ا اإلس�ام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام، ويف 

مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ حممد بن راشـد بن سعيد آل 

مكتـوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب 

الذي يش�يِّد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويش�جع 

أصحابه وُطابه .

راجن من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب 

التميز املنشود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وصىلَّ اهلل وسلَّم 

عىل النَّبي األمي اخلاتم سّيدنا حممد وعىل آله وصحب�ه أمجعن.

	    مدير إدارة البحوث  	 	
	 الدكتور سيف بن راشد اجلابري 	 	
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احلمد هلل، والصاة والس�ام عىل نبي�ه ومصطفاه، وعىل 

آله وصحبه وَمْن وااله، وبعد:

فق�د كان عم�ر رج�ًا قرآنيًا م�ن الط�راز األول، ما لبث 

مذ س�مع القرآن أن خضع له لبُّه، وخش�ع له قلُبه، فس�ارع إىل 

الدخول يف اإلس�ام، واالنضامم إىل قافلة اإليامن، وأكرمه اهلل 

إكرامًا عظياًم إذ جعله من عباده امللهمن، فوافق ربَّه يف مواضع 

متع�ددة لفظًا ومعنى، وكان له األثر الكبري يف اقرتاحه عىل أيب 

بكر الصديق مجع القرآن. 

ويف خافت�ه كان الق�رآن مهيمنًا علي�ه يف أقواله وأفعاله، 

وحركاته وسكناته، وليله وهناره.

وهذه الصفحات حتاول أن تقرتب ِمْن عامل عمر القرآين، 

ولعله�ا تفت�ح ناف�ذة علي�ه، وختط�و خط�وة إليه، آخ�ذة بنظر 

االعتبار التسلس�ل الزمني قدر اإلمكان، من اإلشعاعة األوىل 
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ع�ىل طري�ق اإليامن، إىل ح�ن رحيله عن ه�ذه الدنيا ش�هيدًا، 

ُمَشيَّعًا بكلامٍت رائعة من باب مدينة العلم عيل))).

وه�ذا العن�وان حلقة من حلقات أرج�و اهلل أن يعن عىل 

تتبعه�ا وكتابته�ا، وهي أب�و بكر والق�رآن، وعث�امن والقرآن، 

وعيل والقرآن، وهكذا سائر الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم.

وم�ن املمك�ن متابع�ة الطري�ق بع�د فيكت�ب ع�ن عل�امء 

التابع�ن والقرآن رجًا رج�ًا. ثم عن رجال األمة من العلامء 

والصلح�اء، فف�ي ذلك ص�ور معلِّم�ة، وتوجيه�ات مفهمة، 

وإبراز جلوانب خفية من سري هؤالء وأولئك، وتعميق للصلة 

د اخلطى ويعصم الفهم. بكتاب اهلل. ونسأل اهلل أن يسدَّ

•     •     •

))) وللباح�ث إبراهي�م ب�ن حس�ن »التفس�ري املأث�ور ع�ن عم�ر بن 
اخلط�اب«، وقد مجع فيه مرويات عمر يف التفس�ري، ولكنه رتبها 
ع�ىل الس�ور، فل�م يظه�ر ما قص�دت إليه يف ه�ذه الرس�الة، إىل 

ملحوظات أخرى ليس هنا موضعها، ولكلٍّ جهٌد ووجهة.
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اإلشعاعة األوىل

على طريق اإلميان

عن عم�ر قال: خرجت أتعرُض لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن 

ُأسلم، فوجدته قد سبقني إىل املسجد، فقمت خلفه، فاستفتح 

س�ورة احلاقة فجعلت أعجب من تألي�ف القرآن، فقلت: هذا 

واهلل ش�اعر، كام قالت قريش، فق�رأ ﴿ ڤ      ڤ   ڤ  ڦ      ڦ  

ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ قل�ت: كاه�ن، قال: ﴿ ڃ      چ  

چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       

ژ ژ   ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ       گ   گ  ڳ     

ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ﴾ فوقع اإلسام يف قلبي كلَّ موقع))).

•     •     •

))) رواه أمحد يف »املسند« ))/7)(. واآليات من سورة احلاقة.
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سورة » طـه « تفصل بني عهدين

ذك�ر اب�ن اجل�وزي يف كتابه »مناق�ب عمر« أربع�ة أقوال 

يف س�بب إس�امه وصفت�ه، وروى القول الراب�ع عن أنس بن 

مال�ك، وفيه ح�ن يئس من أخته وزوجها وكش�فا إس�امهام 

ق�ال: »أعط�وين ه�ذا الكتاب ال�ذي عندك�م فأق�رأه - وكان 

عم�ر يقرأ الكت�ب- فقالت أخته: إنك رجس، وال يمس�ه إال 

املطه�رون، فق�م واغتس�ل أو توض�أ، فق�ام فتوضأ، ث�م أخذ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   فق�رأ: ﴿ ڄ   الكت�اب، 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ       ڇ    چ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ      ڈ    ڎ   
گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  
ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  
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ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
فق�ال عم�ر:  ڀ  ڀ   ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 

دلوين عىل حممد..))).

كان ه�ذا يف ذي احلج�ة يف الس�نة السادس�ة م�ن النب�وة، 
واختلفت األقوال يف مقدار عمره آنذاك، وأقل قول هو )26) 

سنة، وقد متم أربعن رجًا مسلاًم.

•     •     •

عمر يف مكة يتساءل

عن عكرمة قال: مل�ا نزلت ﴿ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ﴾ 
]القمر: 45[، قال عمر: جعلت أقول: أي مجع س�ُيهزم؟ حتى 

كان ي�وم ب�در، رأي�ت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يث�ب يف الدرع وه�و يقول: 
﴿ ۇئ     ۇئ      ۆئ    ۆئ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ)2).

))) وانظر تفسري أول سورة » طه « يف الدر املنثور )560/5-)56).
)2) أخرج�ه عبدال�رزاق وابن أيب ش�يبة وابن راهوي�ه وعبد بن محيد 
وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم وابن مردويه. الدر املنثور 

.(68(/7(
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موافقات عمر القرآنية

وافق عمر ربه يف مواضع متعددة:

ع�ن صال�ح أيب اخللي�ل ق�ال: نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ع�ىل 

ڱ﴾  ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ    ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:  رس�ول اهلل 

إىل ﴿ ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ﴾ ]املؤمنون: 2)-4)[، قال عمر: 

فتب�ارك اهلل أحس�ن اخلالق�ن. فق�ال: وال�ذي نفيس بي�ده إهنا 

ختمت بالذي تكلمت يا عمر))). وسورة )املؤمنون( مكية.

وعـن أنـس قـال: قال عم�ر: وافق�ت اهلل يف ث�اث - أو 

وافقني ريب يف ثاث -:

قلت: يا رسول اهلل، لو اختذت مقام إبراهيم مصىل.

وقل�ت: يا رس�ول اهلل، يدخل عليك الَب��رُّ والفاجر، فلو 

أمرَت أمهات املؤمنن باحلجاب. فأنزل اهلل آية احلجاب.

))) أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة وعبد ب�ن محيد واب�ن املنذر. ال�در املنثور 
.(92/6(

 



13 عمر بن اخلطاب والقرآن

ق�ال: وبلغن�ي معاتب�ُة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بعَض نس�ائه، فدخلُت 

لنَّ اهللُ رس�وَلُه خريًا منكن،  عليه�ن قل�ُت: إن انتهيُت�نَّ أو َلُيَبدِّ

حتى أتيت إحدى نس�ائه قالت: يا عمر، أما يف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

م�ا يعظ نس�اءه حتى تعظه�ن أنت؟ فأن�زل اهلل ﴿ ہ  ہ  ھ     

ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ﴾))) ]التحريم: 5[.

واملوافق�ات متعددة نظمها الس�يوطي يف )قطف الثمر يف 

موافقات عمر(، وأوردها يف احلاوي للفتاوي يف )9)( بيتًا)2)، 

ورشحه�ا العام�ة حام�د الع�امدي مفت�ي دمش�ق )03))-

)7))ه�( يف كتاب سامه )الدر املستطاب يف موافقات عمر بن 

 اخلط�اب وأيب بك�ر وع�يل أيب ت�راب()3)، وق�د اهت�م العل�امء 

))) رواه البخاري يف كتاب التفس�ري. وانظر: فتح الباري )68/8)) 
و)527/8( وال�رح يف احلج�اب )8/)53(، وع�ن املوافقة 

الثالثة )660/8).
)2) انظر: احلاوي )6-5/2).

)3) ومن�ه نس�خة خطية يف مكتبة األوقاف ببغ�داد وغريها، وقد ُطبع 
طبعة ضعيفة.
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في�ه غ�ري  أكث�ر م�ن ع�رة كت�ب  املوض�وع، وهن�اك   هب�ذا 
ما ذكرته))).

•     •     •

موقفه من أسرى بدر

ع�ن ابن عباس ق�ال: »حدثني عمر بن اخلط�اب قال: ملا 
كان ي�وم بدر )وذك�ر احلديث(. ق�ال ابن عب�اس: فلام أرسوا 
األس�ارى ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أليب بك�ر وعمر: م�ا ترون يف 
ه�ؤالء األس�ارى؟ فق�ال أبوبك�ر: ي�ا نب�ي اهلل ه�م بن�و العمِّ 
والعشرية، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة عىل الكفار، 

فعسى اهلل أن هيدهيم لإلسام.

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما ترى يا ابن اخلطاب؟

قلت: ال واهلل يا رس�ول اهلل! م�ا أرى الذي رأى أبوبكر، 
ولكني أرى أن متكنا فنرضَب أعناقهم، فتمكَن عليًا من عقيل 

))) انظ�ر: معج�م العل�امء واملش�اهري الذي�ن ُأفردوا برتاج�م خاصة 
)ص670-664).
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فيرضب عنقه، ومتكني من فان )نسيبًا لعمر( فأرضب عنقه، 
ف�إن هؤالء أئم�ة الكفر وصناديدها، فهوي رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما 
ق�ال أبوبك�ر، ومل هي�َو ما قل�ُت، فل�ام كان من الغ�د جئت فإذا 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبوبك�ر قاعدين يبكيان. قلت: يا رس�ول اهلل 
أخربين م�ن أي يشء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدَت بكاء 
بكي�ت، وإن مل أج�د ب�كاء تباكيت لبكائكام؟ فقال رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: أبك�ي للذي َعَرَض ع�يلَّ أصحاُبك من أخذه�م الفداَء. 
لقد ُعرض عيّل عذاهبم أدنى من هذه الش�جرة )ش�جرة قريبة 

من نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( وأنزل اهلل عز وجل: ﴿ۈ  ۈ ٴۇ   ۋ  ۋ   
ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ېئ   ۈئ   ۈئ     ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ  
جئ   ی   ی      ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
 حئمئ  ىئ  يئجب  حب   خب  مب  ىب  ﴾ ]األنف�ال: 69-67[، 

فأحل اهلل الغنيمة هلم))).

))) رواه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب اإلمداد باملائكة يف غزوة 
بدر وإباحة الغنائم.

 



عمر بن اخلطاب والقرآن16

وعن�ه ق�ال: »وافق�ت ريب يف ث�اث: يف احلج�اب، ويف 

أسارى بدر، ويف مقام إبراهيم«))).

•     •     •

ختفيف من اهلل

ع�ن اب�ن عباس أن املس�لمن كان�وا يف ش�هر رمضان إذا 

صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إىل مثلها من القابلة، 

ث�م إن ناس�ًا من املس�لمن أصابوا الطعام والنس�اء يف رمضان 

بعد العشاء منهم عمر بن اخلطاب، فشكوا ذلك إىل رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص، فأن�زل اهلل ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ      ﴾ ]البقرة: 

87)[ يعني انكحوهن)2).

))) رواه مسلم يف الفضائل.
)2) أخرج�ه اب�ن جري�ر واب�ن املن�ذر. ال�در املنث�ور ))/476( ويف 

املوضوع آثار أخرى فانظرها فيه.
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سؤال من عمر تنزل فيه آية

ع�ن ابن عب�اس قال: جاء عمر إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 

يا رس�ول اهلل، هلكُت. قال: وما أهلكَك؟ قال: حولُت رحيل 

الليل�ة )كناي�ة عن إتي�ان زوجته مدب�رة(، فلم يرد عليه ش�يئًا، 

فأوح�ى اهلل إىل رس�وله ه�ذه اآلي�ة: ﴿ ۅ   ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې ﴾ ]البق�رة: 223[، يق�ول: أقب�ل وأدب�ر، واتق 
الدبر واحليضة))).

•     •     •

عمر خيشى أن ينزل فيه قرآن

عن زيد بن أس�لم عن أبيه أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يسري يف 

بعض أسفاره وعمُر بن اخلطاب يسري معه ليًا، فسأله عمُر بن 

�نه والنس�ائي وأبو  ))) أخرج�ه أمح�د وعبد بن محيد والرتمذي وحسَّ
يعىل وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم وابن حبان والطرباين 
»س�ننه«  يف  والبيهق�ي  األخ�اق«  »مس�اوىء  يف  واخلرائط�ي 

والضياء يف »املختارة«. الدر املنثور ))/629).
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اخلطاب عن يشٍء فلم جيبه رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم سأله فلم جيبه، 

ث�م س�أله فلم جيبه، فق�ال عمر ب�ن اخلطاب: ثكل�ْت أمُّ عمر، 

َن�َزْرُت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثاث م�رات)))، كلَّ ذل�ك ال جييبك، 

ق�ال عمر: فحركُت بعريي ثم تقدمُت أمام الناس، وخش�يُت 

أن ينزل يّف القرآن، فام نش�بُت أن س�معت صارخًا يرصُخ يب. 

فقلت: لقد خش�يت أن يكون نزل يّف قرآن، فجئُت رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص فس�لمُت علي�ه: فق�ال: لقد أنزل�ت عيل الليلة س�ورة هلي 

أح�بُّ إيّل مما طلعْت عليه الش�مس. ثم قرأ: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  ﴾ ]الفتح: )[)2).

وكان هذا يف السنة السادسة من اهلجرة.

•     •     •

))) أي أحلحت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
)2) رواه البخ�اري يف التفس�ري )س�ورة الفتح(، وانظ�ر: فتح الباري 

.(583-582/8(
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عمر يدعو اهلل يف اخلمر

ع�ن عم�ر أنه ق�ال: اللهم ب�نِّ لنا يف اخلم�ر بيانًا ش�افيًا، 

فإهنا تذهب املال والعق�ل، فنزلت: ﴿ ۉ  ې  ې   

وئ    وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ېې  

ۇئ  ۇئ  ﴾ ]البقرة: 9)2[.

فدع�ي عمر، فقرئت عليه، فق�ال: اللهم بنِّ لنا يف اخلمر 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ   اآلي�ة  فنزل�ت  ش�افيًا،   بيان�ًا 

ہ    ہ  ھ  ﴾ ]النساء: 43[، فكان منادي رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص إذا أقام الصاة نادى أن ال يقربن الصاة سكران.

فدع�ي عمر، فقرئت عليه، فق�ال: اللهم بنِّ لنا يف اخلمر 

بيان�ًا ش�افيًا، فنزلت اآلية التي يف املائ�دة، فدعي عمر، فقرئت 

عليه، فلام بلغ ﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ﴾ قال عمر: انتهينا، انتهينا))).

))) أخرجه ابن أيب ش�يبة وأمحد وعبد بن محي�د وأبو داود والرتمذي 
وصححه والنس�ائي وأب�و يعىل وابن جرير واب�ن املنذر وابن = 
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متابعة عمر للوحي يومًا بيوم

ع�ن اب�ن عب�اس عن عم�ر ق�ال: كن�ُت أنا وج�ار يل من 

األنص�ار يف بن�ي أمية بن زي�د -وهي من ع�وايل املدينة- وكنا 

نتن�اوب النزول عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ينزل يوم�ًا، وأنزل يومًا، 

فإذا نزل�ُت جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه، وإذا نزل 

فعل مثل ذلك...))).

•     •     •

حرص عمر على القرآن

عن عروة بن الزبري أن املِْسَور بن َم�ْخ�رمة وعبدالرمحن بن 

ثاه أهنام سمعا عمر بن اخلطاب يقول: سمعت  عبدالقاري حدَّ

= أيب حات�م والنح�اس يف »ناس�خه« وأبو الش�يخ وابن مردويه 
واحلاك�م وصححه والبيهق�ي والضياء املق�ديس يف »املختارة«. 

الدر املنثور ))/605).
))) رواه البخ�اري يف كت�اب العل�م، ب�اب التن�اوب يف العل�م. فتح 

الباري ))/85)).
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هش�ام بن حكيم يقرأ س�ورة الفرقان يف حياة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

فاس�تمعُت لقراءته فإذا هو يقرأ عىل ح�روٍف كثرية مل يقرئنيها 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فك�دت أس�اوره يف الص�اة، فتصربت حتى 

س�لَّم، فلببت�ه بردائ�ه فقل�ت: َم�ْن أق�رأك ه�ذه الس�ورة التي 

س�معتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: كذبَت، 

فإن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�د أقرأنيها عىل غري ما ق�رأت. فانطلقُت 

ب�ه أق�وده إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقل�ت: إيِن س�معت ه�ذا يق�رأ 

بس�ورة الفرقان عىل حروٍف مل تقرئنيها. فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كذل�ك أنزلت. ث�م قال: اقرأ ي�ا عمر فقرأت 

الق�راءة التي أق�رأين، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كذلك أنزلت، إّن 

هذا القرآن ُأنزل عىل سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيرس منه«))).

ق�ال ابن حجر ش�ارحًا إن�كار عمر: »وإنام س�اغ له ذلك 

))) رواه اخلمس�ة، وهذا لفظ البخاري، كت�اب فضائل القرآن، باب 
ُأنزل القرآن عىل سبعة أحرف.
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لرس�وخ قدمه يف اإلسام وس�ابقته، بخاف هش�ام فإنه كان 
قريب العهد باإلسام، فخيش عمر من ذلك أن ال يكون أتقن 
القراءة، بخاف نفس�ه فإنه كان قد أتقن ما سمع. وكان سبب 
اختاف قراءهتام أن عمر حفظ هذه السورة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قدياًم ثم مل يسمع ما نزل فيها بخاف ما حفظه وشاهده، وألن 
هش�امًا من مس�لمة الفت�ح فكأنَّ النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أقرأه ع�ىل ما نزل 

أخريًا، فنشأ اختافهام من ذلك.

ومبادرة عمر لإلنكار حممولة عىل أنه مل يكن سمع حديث 
»ُأنزل القرآن عىل سبعة أحرف« إال يف هذه الوقعة«))).

وقد ذكر ابن جماهد يف كتاب »السبعة« تسعة عر موضعًا 
وق�ع في�ه خ�اف بن الق�راء يف ه�ذه الس�ورة)2)، واس�تقىص 

اخلاَف ابن حجر يف »فتح الباري«)3).
•     •     •

))) فتح الباري )26-25/9).
)2) انظر: كتاب السبعة )ص 468-462).

)3) انظر: )38-33/9).
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عمر يدافع عن أهل القرآن

عن رشيح بن عبيد ريض اهلل عنه أن رجًا قال أليب الدرداء 

ريض اهلل عن�ه: يا معر القراء ما بالك�م أجبن منا، وأبخل إذا 

س�ئلتم، وأعظ�م لق�اًم إذا أكلت�م؟ فأع�رض عنه أبو ال�درداء، 

ومل ي�رد علي�ه ش�يئًا. فُأخرب بذل�ك عمر بن اخلطاب فس�أل أبا 

ال�درداء ع�ن ذلك، فقال أب�و ال�درداء: اللهم غف�رًا، وكل ما 

س�معنا منهم نأخذهم ب�ه؟، فانطلق عمر إىل الرجل الذي قال 

أليب ال�درداء ما قال، فأخذ بثوبه وخنق�ه وقاده إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

 فق�ال الرج�ل: إنا كنا نخ�وض ونلعب، فأوح�ى اهلل تعاىل إىل 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ڍ   ملسو هيلع هللا ىلص  نبي�ه 

ڈ﴾ ]براءة:65[))).

•     •     •

))) أخرج�ه أب�و نعيم يف »حلية األولي�اء« ))/))2(، ونقله يف الدر 
املنثور )230/4( بترصف.
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خالف بني أبي بكر وعمر سبب نزول آيات

ع�ن اب�ن أيب ُمليكة ق�ال: كاد اخل�رّيان أن هيِل�كا أبوبكر 

ملسو هيلع هللا ىلص  النب�ي  عن�د  أصواهت�ام  رفع�ا  عنه�ام،  اهلل  ريض  وعم�ر 

 ح�ن ق�دم عليه رك�ب بني متي�م، فأش�ار أحدمها )ه�و عمر( 

باألق�رع بن حابس- أخي بني جُماش�ع- وأش�ار اآلخر برجل 

 آخ�ر - ق�ال ناف�ع: ال أحف�ظ اس�مه - فق�ال أبوبك�ر لعم�ر: 

ما أردَت إاّل خايف، قال: ما أردت خافك. فارتفعْت أصواهتام 

يف ذل�ك، فأن�زل اهلل ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ۓ   ے   ے    ھ       ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭ  ڭ   ۓ  

ې    ېې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

ې     ى  ى﴾ ]احلجرات:3-2[.

قال ابن الزبري: فام كان عمر ُيْسِمُع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه 
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اآلية حتى يس�تفهمه. ومل يذكر ذلك ع�ن أبيه، يعني أبا بكر))) 

)أي جده والد أسامء(.

•     •     •

الصالة على عبداهلل بن ُأبي

عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه قال: 

ملا مات عبداهلل بن أيب بن سلول، ُدعي له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليصيل 

عليه، فلام قام رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثبُت إليه فقلُت: يا رس�ول اهلل، 

د  أتص�يل عىل ابن ُأيب وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ قال:- أعدِّ

�ْر عني يا عمر.  عليه قوله-. فتبس�م رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: َأخِّ

فل�ام أكث�رت عليه قال: إين ُخ�ريت فاخرتت، ل�و أعلم أين إن 

زدُت ع�ىل الس�بعن ُيغف�ر له ل�زدت عليها. ق�ال: فصىل عليه 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ث�م انرصف فلم يمكث إال يس�ريًا حتى نزلت 

وانظ�ر   )590/8( الب�اري  فت�ح  التفس�ري.  يف  البخ�اري  رواه   (((
)592(. ويف األص�ل: اآلي�ة. وأمتم�ت اآلي�ة، وزدت األخرى 

لإليضاح استئناسًا برواية ابن جريج. انظر الفتح )8/)59).
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اآلي�ة: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  

ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴾ ]براءة:84[.

ق�ال: فعجبت بعُد ِم�ْن جرأيت عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واهللُ 

ورسولُه أعلم«))).

•     •     •

مجع القرآن: املأثرة الكربى

انتق�ل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الرفي�ق األع�ىل، وآل األمر إىل 

أيب بك�ر ريض اهلل عن�ه، وقام بتثبيت أركان اإلس�ام، وحماربة 

املرتدي�ن، وم�ن ذلك قتال أه�ل الياممة، وقد ذه�ب يف قتاهلم 

قّراء كثري، مما أفزع عمر فاقرتح عىل أيب بكر مجع القرآن.

ويف ذل�ك يقول زيُد بن ثابت كاتُب الوحي: »أرس�ل إيلَّ 

أبوبكر مقتَل أهل الياممة، فإذا عمر بن اخلطاب عنده.

))) روى البخ�اري يف ه�ذه القص�ة ثاثة أحاديث، ه�ذا الثاين منها. 
فتح الباري )334-333/8).
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ق�ال أبوبك�ر: إن عمر أت�اين فق�ال: إن القتل قد اس�تحرَّ 

يوم الياممة بقّراء القرآن، وإين أخش�ى أن يستحرَّ القتُل بالقّراء 

باملواط�ن فيذه�ب كثري م�ن الق�رآن، وإين أرى أن تأمر بجمع 

الق�رآن. قل�ت لعم�ر: كي�ف تفع�ل ش�يئًا مل يفعله رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص؟ ق�ال عمر: هذا واهلل خري. فلم ي�زل عمر يراجعني حتى 

رشح اهلل صدري لذلك، ورأيت يف ذلك رأي عمر.

قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، 

وقد كنت تكتب الوحي لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتتبع القرآن فامجعه« 

إىل أن ق�ال: »وكان�ت الصح�ف عن�د أيب بك�ر حياَت�ُه حت�ى 

توفاه اهلل عز وجل، ثم عند عمر حياَتُه حتى توفاه اهلل، ثم عند 

حفصة بنت عمر«))).

•     •     •

))) رواه البخ�اري يف كتاب فضائ�ل القرآن، باب مجع القرآن. الفتح 
)0/9)-))(، وكت�اب األح�كام، باب يس�تحب للكاتب أن 

يكون أمينًا عاقًا. الفتح )3)/83)).
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عمر حيفظ سورة البقرة وحيتفل بذلك

عن ابن عمر قال: »تعلم عمر البقرة يف اثنتي عرة سنة، 

فل�ام ختمها نح�ر َج��ُزورًا«))). وقال - أي اب�ن عمر-: »كان 

الفاضل من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف صدر هذه األمة ال حيفظ 

م�ن الق�رآن إال الس�ورة أو نحوه�ا، وُرزقوا العم�ل بالقرآن، 

 وإنَّ آخ�ر ه�ذه األمة يقرؤون القرآن، منه�م الصبيُّ واألعمى

]ويف طبعة الرسالة: األعجمي[، وال ُيرزقون العمل به«)2).

واس�تغراق عم�ر يف تعلم س�ورة البقرة اثنتي عرة س�نة 

يعن�ي أنه ختمها يف خافة أيب بك�ر، أو يف أول خافته. ولعله 

افتتح عهده بذاك وما أحسنه من افتتاح.

))) ذك�ره اخلطي�ب البغدادي يف كتابه املس�مى »أس�امء َمْن روى عن 
مال�ك« عن م�رداس بن حممد أيب بال األش�عري ق�ال: حدثنا 
 مال�ك ع�ن نافع ع�ن ابن عم�ر. انظ�ر: اجلامع ألح�كام القرآن 

.(40 /((
)2) رواه أبوبكر بن األنباري. اجلامع ألحكام القرآن ))/40).
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كان وّقافًا عند كتاب اهلل

 ع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنه�ام ق�ال: »ق�دم عيين�ُة بُن 
حصن بن حذيفة، فنزل عىل ابن أخيه احلرِّ بن قيس- وكان من 
النفر الذين يدنيه�م عمر، وكان القراُء َأصحاب جمالس عمر، 
ومشـاورته كهوالً كانوا أو شـبانًا- فقال عيين�ُة البن أخيه: يا 
اب�ن أخي ل�ك وجه عند هذا األم�ري، فاس�تأذْن يل عليه. قال: 

سأستأذن لك عليه.

قال ابن عباس: فاس�تأذن احل�رُّ لعيينة، فأذن له عمر، فلام 
دخ�ل عليه قال: ِه�ْي يا ابن اخلطاب، فواهلل م�ا تعطينا اجلَْزل، 
وال حتك�م بينن�ا بالع�دل. فغضب عم�ُر حتى همَّ ب�ه، فقال له 

: ي�ا أمري املؤمنن: إن اهلل تعاىل ق�ال لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ڄ  ڃ     احل�رُّ
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ﴾ ]األع�راف:99)[، وإّن 

ه�ذا م�ن اجلاهلن، واهلل م�ا جاوزه�ا عمُر حن تاه�ا عليه، 
وكان وّقافًا عند كتاب اهلل«))).

 (305-304/8( الف�ت��ح  الت�ف�س��ري.  يف  البخ���اري  رواه   (((
و)3)/250 و 260-258).

 



عمر بن اخلطاب والقرآن30

 عمر يكرم أهل القرآن

ق�ال القرطب�ي يف أول تفس�ري س�ورة البق�رة: »يف كت�اب 

االستيعاب البن عبدالرب))): وكان لبيد بن ربيعة... من شعراء 

اجلاهلية، أدرك اإلسام فحسن إسامه، وترك قول الشعر يف 

اإلس�ام، وس�أله عمر يف خافته عن ش�عره واستنشده، فقرأ 

س�ورة البقرة، فقال: إنام س�ألتك عن ش�عرك، فق�ال: ما كنت 

ألق�ول بيتًا من الش�عر بع�د إذ علمني اهلل البق�رة وآل عمران، 

فأعجب عمر قوُله وكان عطاؤه ألفن، فزاده مخس مئة«)2).

•     •     •

عمر يدارس الصحابة القرآن

ع�ن اب�ن عب�اس ق�ال: »ق�ال عم�ر ريض اهلل عن�ه يوم�ًا 

ألصح�اب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: في�م ُت�رون ه�ذه اآلي�ة نزل�ت ﴿ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

))) انظر االستيعاب يف حاشية »اإلصابة« )327-324/3).
)2) اجلامع ألحكام القرآن ))/53)).
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ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     چ    

ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈ      ژ  ژ     ڑ  ڑ   

ک  ک  ک  ک  ﴾ ]البقرة:266[؟.

قال�وا: اهلل أعل�م. فغض�ب عم�ر فق�ال: قول�وا: نعلم أو 

ال نعلم.

فق�ال ابن عباس: يف نفيس منها يشء يا أمري املؤمنن. قال 

عمر: يا ابن أخي قل وال حتِقر نفسك.

َبْت مثًا لعمل. قال عمر: أُي عمل؟  قال ابن عباس: رُضِ

قال ابن عباس: لعمل.

ق�ال عم�ر: لرجٍل غن�ي يعمل بطاع�ة اهلل ع�ز وجل، ثم 

بعث اهلل له الشيطان، فعمل باملعايص حتى أغرق أعامله«))).

•     •     •

))) رواه البخ�اري يف التفس�ري. الفتح )8/)20-202( وتتمة اآلية 
من�ي، وللحدي�ث ألفاظ وفوائ�د انظره�ا في�ه، ورواه آخرون. 

انظر: الدر املنثور )48-47/2).
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عمر يسأل عن أعظم آية وأعدهلا وأخوفها وأرجاها
ع�ن ابن عم�ر أن عمر خ�رج ذات يوم إىل الن�اس فقال: 
أيك�م خي�ربين بأعظ�م آي�ة يف الق�رآن، وأعدهل�ا، وأخوفه�ا، 

وأرجاها؟ فسكت القوم.
فقال ابن مسعود: عىل اخلبري سقطت، سمعت رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول:
أعظ�م آي�ة يف الق�رآن: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴾ 

]البقرة:255[.

وأعدل آية يف القرآن: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴾ 
]النحل:90[.

وأخ�وف آي�ة يف الق�رآن: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
گ﴾  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   

]الزلزلة:8-7[.

الق�رآن: ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   آي�ة يف  وأرج�ى 
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے﴾ ]الزمر:53[))).

))) أخرج�ه اب�ن مردوي�ه والش�ريازي يف »األلق�اب« واهل�روي يف 
»فضائله«. الدر املنثور )7/2).
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ما جاء عنه يف التفسري

قال الس�يوطي: »اش�تهر بالتفس�ري م�ن الصحابة عرة: 
اخللفاء األربعة، وابن مس�عود، وابن عب�اس، وُأيب بن كعب، 
وزيد بن ثابت، وأبو موسى األشعري، وعبداهلل بن الزبري، أما 
اخللف�اء فأكثر َم�ْن روي عنه منهم عيل بن أيب طالب، والرواية 
عن الثاثة نزرة جدًا، وكأنَّ السبَب يف ذلك تقدُم وفاهتم..«))).

•     •     •

تفسري وتعليق وحبث

ورد عن عمر أقواٌل فيها تفسري وتعليق وتدبر، وورد عنه 
أنه كان يسأل عن كلامت قرآنية، وهذه نامذج من ذلك:

تع�اىل: ﴿ڄ  ڄ    قول�ه  تفس�ري  القرطب�ي يف  ق�ال 
ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ... ﴾ ]البقرة:)2)[. »وعن عمر بن 
اخلط�اب ريض اهلل عن�ه: هم الذين إذا مروا بآية رمحة س�ألوها 
م�ن اهلل، وإذا م�روا بآية عذاب اس�تعاذوا منها. وقد روي هذا 

))) اإلتق�ان يف علوم القرآن، الن�وع )80( املعقود لطبقات املفرسين 
.(2325/6(
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املعن�ى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: كان إذا مّر بآية رمحة س�أل، وإذا مّر بآية 
عذاب تعوذ«))).

وم�ن تعليق�ه ع�ىل اآلي�ات وتدب�ره فيه�ا: قول�ه يف قوله 
تع�اىل: ﴿ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     
ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

ڍ﴾ ]البقرة:56)-57)[:
»نع�م الِع�دالن ونع�م الِع�اوة«. ق�ال القرطب�ي »أراد 

بالِعدلن الصاة والرمحة، وبالِعاوة: االهتداء«)2).

وم�ن ذل�ك أن�ه كان إذا ت�ا ﴿ې  ې   ې  ې  
 ى     ى  ائ﴾ ]البق�رة:47[ قال: مىض القوم، وإنام يعني 

به أنتم)3).

))) اجلامع ألحكام القرآن )96-95/2).
)2) الس�ابق )77/2)(، وقوله هذا أخرجه وكيع وسعيد بن منصور 
وعب�د بن محي�د واب�ن أيب الدنيا يف كت�اب »العزاء« واب�ن املنذر 
واحلاك�م وصححه والبيهقي يف »ش�عب اإلي�امن«. الدر املنثور 

.(378/((
)3) أخرجه ابن املنذر وابن أيب حاتم. الدر املنثور ))/65)).
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ومن ذلك أنه قال يف قوله تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ﴾ ]آل عم�ران:0))[ »لو ش�اء اهلل لقال: أنت�م، فكنا كلنا، 

ولكن ق�ال: كنتم، يف خاصة أصحاب حمم�د، وَمْن َصنََع مثل 

صنيعهم، كانوا خري أمة ُأخرجت للناس«))).

وعن قتادة بن دعامة الس�دويس قال: ُذِكر لنا أن عمر قرأ 

ُه َأْن يكون من تلكم  ه�ذه اآلي�ة ثم قال: يا أهيا الناس، َم�ْن رسَّ

األمة فليؤدِّ رشَط اهلل منها)2).

وم�ن ذل�ك ما قاله قت�ادة أيضًا: ُذِكَر لن�ا أن عمر قرأ هذه 

ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ    ﴿ۇئ   اآلي�ة: 

ن�ا م�ا جعلنا  ېئ      ىئ﴾ ]يون�س:4)[، فق�ال: ص�دق ربُّ

))) أخرج�ه اب�ن جري�ر واب�ن أيب حات�م ع�ن الس�دي. ال�در املنثور 
.(293/2(

)2) أخرجه ابن جرير يف التفسري )02/7)(. الدر املنثور )294/2).
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ف�أروا اهلل خ�رَي  لينظ�ر إىل أعاملن�ا،  خائ�ف يف األرض إال 
أعاملكم بالليل والنهار، والرس والعانية))).

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ    تع�اىل:  قول�ه  يف  ومن�ه 
پ﴾ ]فصل�ت:30[، ق�ال: اس�تقاموا بطاع�ة اهلل، ومل 

يروغوا َرَوغان الثعلب)2).

ومن�ه أن�ه ق�رأ ه�ذه اآلي�ة: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ُه واهلل َجْهُلُه)3). ڤ     ﴾ ]االنفطار:6[، فقال: غرَّ

ومنه أنه قرأ س�ورة مريم فس�جد، ثم قال: هذا الس�جود 
فأين البكاء؟)4). 

))) أخرج�ه اب�ن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم وأبو الش�يخ. الدر 
املنثور )347/4).

)2) أخرجه ابن املبارك وسعيد بن منصور وأمحد يف »الزهد« وعبد بن 
محيد واحلكيم الرتمذي وابن املنذر. الدر املنثور )322/7).

)3) أخرجه سعيد بن منصور وابن أيب حاتم وابن املنذر. الدر املنثور 
.(439/8(

)4) أخرج�ه اب�ن أيب الدني�ا يف »الب�كاء« واب�ن جرير واب�ن أيب حاتم 
عب«. الدر املنثور )525/5). والبيهقي يف »الشُّ

 



37 عمر بن اخلطاب والقرآن

ومنه قوله: ثاث قد ضمنهن اهلل تعاىل، وال خلف فيهن:

﴿ ھ   ھ   ھ    ے     ے     ۓ﴾ ]التوبة:20)[.

﴿ ىب      يب     جت     حت       خت      مت  ﴾ ]يوسف:52[.

﴿ ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ﴾ ]يونس:)8[ ))).

ومن بحثه عن معاين القرآن سؤاُله عن معنى التقوى:

قال الثعلبي يف تفس�ري قوله تعاىل: ﴿ پپ  ڀ   ڀ ﴾ 

]البق�رة:2[: »وق�ال عم�ر ب�ن اخلط�اب لكع�ب األحب�ار)2): 

 حدثن�ي ع�ن التق�وى، فق�ال: ه�ل أخ�ذَت طريقًا ذا ش�وك؟ 

 ق�ال: نعم. ق�ال: فام عمل�َت فيه؟ ق�ال: حذرُت وتش�مرُت. 

قال: ذلك التقوى.

))) ذكره الثعالبي يف »برد األكباد يف األعداد« )ص 23).
)2) هكذا عند الثعلبي، ويف تفسري القرطبي ))/)6)(: »سأل أبيًا«، 

ويف تفسري ابن كثري ))/55( »سأل أيب بن كعب«.
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ونظمه ابن املعتز فقال:

خ�لِّ الذن�وَب صغ�رَيها        وكب�رَيه�ا، ذاك ال�ت�ق�ى

واصنْع كم�اٍش ف�وق أر        ض الشوِك حيذُر ما َيرى
ال حت�ق���رنَّ ص�غ���ريًة        إنَّ اجلب�اَل من احل�ىص)))

وم�ن ذلك ما ج�اء ع�ن أيب الصلت الثقف�ي أن عمر قرأ 
هذه اآلية ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 
]األنع�ام:25)[ - بنص�ب الراء - وقرأها بع�ض َمْن عنده من 

أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: حرج�ًا - باخلف�ض - فق�ال عمر: 
ابغ�وين رجًا من كنان�ة واجعلوه راعيًا وليك�ن مدجليًا، فأتوه 
ب�ه، فقال له عمر: ي�ا فتى ما احلرجة فيكم؟ ق�ال: احلرجة فينا 
الش�جرة تكون بن األشجار، ال يصل إليها راعية وال وحشية 
وال يشء. فق�ال عم�ر: كذل�ك املناف�ق، ال يص�ل إلي�ه يشء 

من اخلري)2).

))) الكشف والبيان يف تفسري القرآن ))/42)).
)2) رواه عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وأبو الشيخ. كنز العامل 

)596/2-597( والدر املنثور )356/3).
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عمر وقوله تعاىل: )ال إكراه يف الدين(

عن وس�ق الرومي قال: كنت ممل�وكًا لعمر بن اخلطاب، 

فكان يقول يل: أسلم، فإنك لو أسلمَت استعنُت بك عىل أمانة 

املس�لمن، فإين ال أستعن عىل أمانتهم بمن ليس منهم، فأبيت 

عليه، فقال يل: ﴿ی  جئ    حئ  مئ﴾ ]البقرة:256[))).

وعن أس�لم موىل عمر قال: س�معت عم�ر يقول لعجوز 

نرصانيٍة: أس�لمي تسلمي. فأبْت، فقال عمر: اللهم اشهد. ثم 

تا: ﴿ی  جئ    حئ  مئ﴾ )2).

•     •     •

عمر يقرأ القرآن يف خطبة اجلمعة

روى البخ�اري بس�نٍد في�ه أبوبك�ر ب�ن أيب ُمليك�ة ع�ن 

عثامن ب�ن عبدالرمحن التيمي ع�ن ربيعة بن عب�داهلل بن اهلَُدير 

))) أخرج�ه س�عيد بن منص�ور وابن أيب ش�يبة وابن املن�ذر وابن أيب 
حاتم. الدر املنثور )22/2).

)2) أخرجه النحاس. املصدر السابق.
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التيمي- قال أبوبكر: وكان ربيعة من خيار الناس- »عام حرض 
ربيع�ُة من عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، قرأ يوَم اجلمعة عىل 
املنرب بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد 
الن�اس، حت�ى إذا كان�ت اجلمعة القابل�ة قرأ هبا حت�ى إذا جاء 
الس�جدَة قال: يا أهيا الناس، إنا نمر بالس�جود َفَمْن سجد فقد 
أصاب، وَمْن مل يسجد فا إثم عليه، ومل يسجد عمر ريض اهلل 
عنه«، وزاد نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: إن اهلل مل يفرض 

السجود إال أن نشاء))).

وع�ن عاصم بن كليب ع�ن أبيه قال: كان عمر يعجبه أن 
يقرأ سورة آل عمران يف اجلمعة)2).

قال ابُن حجر يف رشح احلديث األول: »ويف احلديث من 
الفوائد:

■ أن للخطيب أن يقرأ القرآن يف اخلطبة.

))) صحيح البخاري، كتاب سجود القرآن. الفتح )557/8).
)2) أخرجه ابن أيب شيبة يف »املصنف« ))/450).
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■ وأنه إذا مرَّ بآية س�جدة ينزل إىل األرض ليس�جد هبا، 

إذا مل يتمك�ن م�ن الس�جود ف�وق املن�رب، وأنَّ ذل�ك ال يقط�ع 

اخلُطب�ة. ووجه ذلك فعل عمر مع حض�ور الصحابة ومل ُينكر 

عليه أحد منهم، وعن مالك يمر يف خطبته وال يس�جد، وهذا 

األثر وارد عليه«))).

•     •     •

سور يأمر عمر بتعلمها

ع�ن عم�ر ق�ال: تعلموا س�ورة البقرة، وس�ورة النس�اء، 

وسورة احلج، وسورة النور، فإن فيهن الفرائض)2). 

وعن حارثة بن مرضب قال: كتب إلينا عمر بن اخلطاب 

أن تعلموا سورة النساء، واألحزاب، والنور)3).

))) فتح الباري )559/8).
)2) أخرج�ه احلاك�م وصححه وأبو ذر اهلروي والبيهقي يف »ش�عب 

اإليامن«. الدر املنثور ))/53).
)3) أخرجه أبوعبيد يف »فضائل القرآن« )44/2( برقم )442).
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وع�ن أيب عطي�ة اهلمداين قال: كتب عمر: تعلموا س�ورة 
براءة، وعلموا نساءكم سورة النور))).

•     •     •

عمر والتفسري اإلشاري

ع�ن ابن عباس ق�ال: كان عمر يدخلني مع أش�ياخ بدر، 
ف�كأن بعضهم َوَجَد يف نفس�ه فقال: لِ�َم تدخ�ل هذا معنا ولنا 
أبن�اء مثُله؟ فقال عمر: إنه ِمْن حي�ث علمتم، فدعاه ذات يوم 
فأدخل�ه معه�م، فام ُرئيُت أنه دعاين يومئ�ٍذ إال لريهيم. قال: ما 
تقولون يف ق�ول اهلل تعاىل: ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
فقال بعُضهم: أمرنا نحمد اهلل ونستغفره إذا نرصنا وفتح علينا، 
وس�كت بعضهم فلم يقل ش�يئًا. فقال يل: أكذلك تقول يا ابن 
عباس؟ فقلت: ال، قال: فام تقول؟ قلت: هو َأَجُل رس�ول اهلل 
ڄ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ﴿ ق�ال:  ل�ه،  أعلم�ه  ملسو هيلع هللا ىلص 

))) أخرج�ه أبوعبي�د )48/2( برق�م ))45( وس�عيد ب�ن منص�ور 
�عب« )82/4(. ال�در املنث�ور  وأب�و الش�يخ والبيهق�ي يف »الشُّ

.((20/4(
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-وذلك عامة أجلك- ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      

ڌ  ڎ﴾. فقال عمر: ما أعلم منها إال ما تقول))).

•     •     •

عمر وتركه تدوين السنة خشية على القرآن

ع�ن عروة بن الزب�ري أن عمر بن اخلط�اب أراد أن يكتب 

�نن، فاستش�ار يف ذلك أصحاَب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأشاروا عليه  السُّ

أن يكتبه�ا. فطفق عمر يس�تخري اهلل فيها، ث�م أصبح يومًا وقد 

ع�زم اهلل ل�ه، فق�ال: إين كن�ت أردت أن أكت�ب الس�نن، وإين 

 ذك�رت قوم�ًا كان�وا قبلك�م كتب�وا كتبًا فأكب�وا عليه�ا وتركوا 

كتاب اهلل، وإين واهلل ال ألبس كتاَب اهلل بيشٍء أبدًا)2).

•     •     •

))) رواه البخاري يف التفسري. الفتح )734/8).
)2) رواه البيهق�ي يف »املدخ�ل« )ص407(. وانظر: تدريب الراوي 
)67/2-68( الن�وع )25(، ومناقب عم�ر )ص 27)( الباب 

)43(، وطبقات ابن سعد )287-286/3).
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وكان يأمر بإقالل الرواية

عن َقَرظة بن كعب قال: »خرجنا نريد العراق)))، فمشى 

معن�ا عمر ب�ن اخلط�اب إىل »ِصار« فتوضأ ثم ق�ال: أتدرون 

لِ�َم مش�يُت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

مش�يت معنا. قال)2): إنكم تأتون أهَل قري�ٍة هلم دوي بالقرآن 

فيش�غلونكم)3)،  باألحادي�ث  تبدؤهن�م  ف�ا  النح�ل  ك�دوي 

 ج�ردوا الق�رآن وأقل�وا الرواية ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وامضوا 

وأنا رشيككم«.

ثنا. قال: هنانا ابُن اخلطاب)4). فلام قدم َقَرظة قالوا: حدِّ

))) عند ابن ماجه: الكوفة.
)2) عند ابن ماجه: لكني مشيت معكم حلديث أردت أن أحدثكم به 

فأردت أن حتفظوه ملمشاي معكم.
)3) كذا بالنون يف الفعلن!

)4) رواه اب�ن ماج�ه يف مقدمة »س�ننه«، باب التوق�ي يف احلديث عن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ))/2)( واحلاك�م يف »املس�تدرك« ))/297) 

برقم )353( واللفظ له، وقال: »صحيح اإلسناد«.
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كعب األحبار يسأل عمر

ع�ن زيد بن أس�لم قال: ج�اء كعب األحب�ار إىل عمر بن 

اخلطاب ريض اهلل عنه، فقام بن يديه، فاستخرج من حتت يده 

مت حواش�يه، فقال: يا أمري املؤمنن، يف هذه  مصحفًا، قد ترَّ

الت�وراُة، فأقرؤها؟ فقال عمر: إن كن�ت تعلم أهنا التوراة التي 

ُأنزلْت عىل موس�ى، يوَم طور س�يناء، فاقرأه�ا آناء الليل وآناء 

النهار، وإال فا.

فراجعه كعب، فلم يزده عىل ذلك))).

•     •     •

ورجل يكتب كتاب دانيال

 »ع�ن اب�ن ع�ون، ع�ن إبراهي�م أن عم�ر ب�ن اخلط�اب 

داني�ال.  كت�اب  كت�ب  رج�ًا  أن  بلغ�ه  علي�ه  اهلل  رض�وان 

 ق�ال: فكت�ب إلي�ه يرتف�ع إلي�ه، فل�ام ق�دم علي�ه جع�ل عم�ر

))) رواه مالك يف »املوطأ«، رواية أيب مصعب الزهري، باب الرتغيب 
يف الصاة يف رمضان.
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ويق�ول:  بي�ده  كف�ه  بط�ن  ي�رضب  علي�ه-  اهلل  رض�وان   - 
ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ﴿ ڻڻ  
ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۅ﴾ ]يوسف:)-3[.

فقال عمر: أقصص أحسن من كتاب اهلل تعاىل؟

فقال: يا أمري املؤمنن اعفني، فواهلل ألحمونه«))).

•     •     •

عمر يقرأ وتقلقه آية

ع�ن ابن عباس أن عم�ر كان إذا دخل بيته نر املصحف 
يق�رؤه، فدخ�ل ذات يوم فقرأ س�ورة األنعام، فأت�ى عىل هذه 

اآلي�ة ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  
پ     ڀ  ڀ  ﴾ ]األنع�ام:82[، فانتع�ل وأخ�ذ رداءه، 

ث�م أت�ى أيب بن كعب فقال: ي�ا أبا املنذر، أتي�ت عىل هذه اآلية 

))) مناقب عمر )ص 24)(، وانظر: الدر املنثور )497/4).
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أن�ا  ن�رى  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ﴾ وق�د 
نظل�م، ]ويف رواية: أنفس�نا[، ونفع�ل ونفعل؟ فق�ال: يا أمري 

املؤمن�ن إن هذا ليس بذاك، يق�ول اهلل: ﴿ ڦ  ڄ    ڄ  
ڄ  ﴾ ]لقامن:3)[، إنام ذلك الرك))).

•     •     •

آية متنع عمر من الطيبات

 ع�ن عبدالرمح�ن ب�ن أيب لي�ىل، ق�ال: ق�دم ع�ىل عم�ر 
- رض�وان اهلل علي�ه - ناٌس من العراق، ف�رأى كأهنم يأكلون 
تعذيرًا ]أي أكًا فيه تقصري[، فقال:]كلوا[ هذا يا أهل العراق، 
ولو ش�ئت أن ندمهق)2) لكم لفعلت، ولكنا نس�تبقي من دنيانا 

ما نجده يف آخرتنا، أما سمعتم قول اهلل تعاىل: ﴿ ىئ   ىئ   
ىئ  ی  ی  ﴾ اآلية)3).

))) أخرجه ابن املنذر واحلاكم وابن مردويه. الدر املنثور )308/3-
309( وانظر روايات أخرى فيه.

)2) أي نلن لكم الطعام ونجوده. انظر: النهاية )دمهق(.
)3) مناقب عمر )ص 36)).
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قل�ت: ونصُّ اآلي�ة وهي العرون يف س�ورة األحقاف: 

﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ            ېئ   ېئ    ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  

خب   حب   جب      يئ     ىئ    مئ   حئ   جئ    ی   ی  

مب    ىب       يب  جت       حت      خت  ﴾.

 والظاه�ر أن عم�ر يراه�ا عام�ًة. وقد ج�اء ه�ذا عنه من 

وجوه أخرى:

فعن س�امل ب�ن عب�داهلل أن عمر كان يق�ول: واهلل م�ا نعبأ 

بل�ذات الدني�ا أْن نأم�ر بصغ�ار املِْعزى أْن ُتْس�َمَط لن�ا، ونأمر 

، فيخب�َز لنا، وبالزبي�ب فُينبَذ لنا يف األس�عان)))،  بُلب�اب الُب��رِّ

حت�ى إذا صار مثَل ع�ن اليعقوب)2)، أكلنا ه�ذا ورشبنا هذا، 

ولكنا نريد َأْن نس�تبقي طيباتنا، ألنا سمعنا اهلل يقول: ﴿ىئ   

ىئ   ىئ  ی  ی﴾.

))) مجع ُس�ْع�ن�ة وهي ال�ِق�ْرب�ة.
)2) اليعق�وب: َذَك�ُر احَلَجل. يري�د أن الراب ص�ار يف صفاء عينه. 

النهاية.
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وع�ن احلس�ن رمح�ه اهلل أن عمر ق�ال: واهلل إين لو ش�ئُت 

كن�ُت ألينك�م طعامًا وأرقك�م عيش�ًا، إين واهلل م�ا أجهُل عن 

كراكر))) وأس�نمة)2)، وعن ِصاء)3) وصن�اب)4) وصائق)5)، 

ولكني س�معُت اهللَ تعاىل عريَّ قومًا بأمٍر فعلوه فقال: ﴿ىئ   

ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی﴾ اآلية.

•     •     •

عمر يرسل القّراء إىل األمصار ليعلموا الناس

ع�ن حممد بن كع�ب الُقَرظي ق�ال: مجع الق�رآَن يف زمان 

النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مخس�ة م�ن األنص�ار: مع�اذ بن جب�ل، وعب�ادة بن 

))) الكركرة زور البعري الذي إذا برك أصاب األرض، وهي ناتئة عن 
جسمه كالُقرصة، ومجعها كراكر. النهاية.

)2) يري�د: إحضاره�ا لألكل، فإهنا م�ن أطايب ما ي�ؤكل من اإلبل. 
النهاية.

)3) شواء. النهاية.
)4) هو اخلردُل املعموُل بالزيت، وهو صباٌغ يؤتدم به. النهاية.

)5) اخلبز الرقاق.
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الصام�ت، وأيب ب�ن كع�ب، وأب�و أي�وب، وأبو ال�درداء، فلام 
كان زم�ان عمر بن اخلطاب كتب إليه يزيد بن أيب س�فيان: إن 
أهل الش�ام قد كثروا وربلوا))) وم�ألوا املدائن، واحتاجوا إىل 
َم�ْن يعلِّمه�م القرآن، ويفقهه�م فأِعن يا أم�ري املؤمنن برجال 
يعلموهن�م، فدعا عمُر بن اخلطاب أولئك اخلمس�ة، فقال هلم: 
إن إخوانكم من أهل الش�ام قد استعانوين بمن يعلِّمهم القرآن 
ويفقهه�م يف الدين، فأعينوين - رمحكم اهلل - بثاثة منكم، إن 
أحببتم فاستهموا، وإن انتدب منكم ثاثة فليخرجوا، فقالوا: 
م�ا كن�ا لنس�اهم، هذا ش�يخ كب�ري- أليب أي�وب -، وأم�ا هذا 
فس�قيم- أليب بن كعب -، فخرج معاذ ب�ن جبل وعبادة وأبو 
ال�درداء، فقال عمر: ابدؤا بحمص، فإنكم س�تجدون الناس 
عىل وجوه خمتلفة، منهم َمْن َيْلَقن، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه 
طائف�ة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم هبا واحد، وليخرج 
واحد إىل دمش�ق، واآلخر إىل فلسطن، فقدموا محص، فكانوا 
هبا حتى إذا رضوا من الناس أقام هبا عبادة، ورجع أبو الدرداء 

))) أي: غلظوا. النهاية.

 



51 عمر بن اخلطاب والقرآن

إىل دمش�ق، ومعاذ إىل فلس�طن، فأما معاذ ف�امت عام طاعون 
َعمواس، وأما عبادة فس�ار بعد إىل فلسطن فامت هبا، وأما أبو 

الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات))).

وقد ُفتحت دمش�ق س�نة 3) ه�)2) وت�ويف معاذ بن جبل، 
ويزيد بن أيب س�فيان س�نة 7) أو 8) يف طاع�ون عمواس)3)، 

فيكون هذا اخلرب ما بن هاتن السنتن )3)-8)).

وأرس�ل عمُر عبَد اهلل بن مسعود إىل الكوفة، وكان يتابعه 
ويأمره بالتزام لغة قريش، فعن كعب بن مالك قال: سمع عمر 
رجًا يقرأ هذا احلرف: )ليسجننه عتى حن(، فقال: َمْن أقرأك 

هذا احلرف؟ قال: ابن مس�عود، فقال عمر: ﴿ ۓ   ۓ       
ڭ  ﴾ ]يوس�ف:35[، ثم كتب إىل ابن مسعود: سام عليك، 
أما بع�د، فإن اهلل أنزل القرآن فجعله قرآن�ًا عربيًا مبينًا، وأنزله 

))) طبق�ات اب�ن س�عد )357/2(، وأورده املتق�ي اهلن�دي يف »كنز 
العامل« )577/2( برقم )4765).

)2) انظر: البداية والنهاية )25/7 و5))).
)3) السابق )09/7)).
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بلغ�ة هذا احلي من قري�ش، فإذا أتاك كتايب هذا فأقرىء الناس 

بلغة هذا احلي من قريش، وال تقرئهم بلغة هذيل))).

وكان ُيرَسُّ إذا بلغه كثرة أهل القرآن: فعن ابن عباس قال: 

كن�ت قاعدًا عند عم�ر، إذ جاءه كتاب أن أه�ل الكوفة قد قرأ 

.(2(.. منهم القرآن كذا وكذا، فكربَّ

•     •     •

عمر واالحتجاج على النسخ

ع�ن ابن عباس قال: قال عم�ر ريض اهلل عنه: أقرؤنا أيب، 

وأقضان�ا ع�يل، وإن�ا لندع ِم�ْن ق�ول ُأيب، وذاك أنَّ ُأبي�ًا يقول: 

ال أدع ش�يئًا س�معته م�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ق�ال اهلل تعاىل: 

﴿ ما ننسخ من آية أو ننسأها﴾)3).

))) أخرج�ه ابن األنباري يف كتاب »الوقف واالبتداء«، واخلطيب يف 
»تارخيه«. الدر املنثور )535/4).

)2) أخرجه احلاكم وصححه. الدر املنثور ))/578).
)3) رواه البخ�اري يف التفس�ري. واآلي�ة من س�ورة )البق�رة: 06)(، 

وننسأها: قراءة ابن كثري وأيب عمرو. زاد املسري )ص )8).
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قل�ت: وذكُر اآلية م�ن عمر، قال ابن حج�ر: »هو مقول 

عم�ر حمتج�ًا به عىل أيب ب�ن كعب، ومش�ريًا إىل أنه رب�ام قرأ ما 

ُنس�خت تاوت�ه لكون�ه مل يبلغ�ه النس�خ، واحتج عم�ر جلواز 

وقوع ذلك هبذه اآلية..«))).

وق�ال: »كان أيب بن كع�ب ال يرجع عام حفظه من القرآن 

ال�ذي تلق�اه عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ول�و أخربه غ�رُيه أن تاوته 

نس�خت، ألنه إذا س�مع ذلك من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حصل عنده 

القط�ع به ف�ا يزول عنه بإخبار غريه أن تاوته ُنس�خت، وقد 

اس�تدل عليه عمر باآلي�ة الدالة عىل النس�خ، وهو من أوضح 

االستدالل يف ذلك«)2).

وقد تويف أيب بن كعب يف خافة عمر سنة 9) ه�)3).

•     •     •

))) فتح الباري )67/8)).
)2) السابق )54-53/9).

)3) انظر: البداية والنهاية )7/7))).
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صور من قراءته القرآن يف الصالة

ع�ن علقمة بن وق�اص ق�ال: كان عمر، يقرأ يف العش�اء 
اآلخرة يوس�ف، وأنا يف مؤخر الصف، حتى إذا َذَكَر يوس�ف 

عليه السام سمعُت نشيَجُه.

وعن عبداهلل بن ش�داد ب�ن اهلاد قال: س�معت عمر يقرأ 
يف صاة الصبح س�ورة يوس�ف، فسمعت نش�يجه، وإين لفي 
آخر الصفوف، وهو يقرأ ﴿ ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی﴾ 

]يوسف:86[.

وع�ن احلس�ن رمح�ه اهلل ق�ال: كان عم�ر يم�ر باآلية من 
ورده بالليل، فيبكي حتى يس�قط، ويبق�ى يف البيت حتى ُيعاد    

للمرض))).

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: غلب عىل عمر البكاء 
وه�و يص�يل بالناس صاة الصبح، فس�معُت حنين�ه من وراء 

ثاثة صفوف)2).

))) مناقب عمر )ص 67)-68)(، والتبرصة ))/82).
)2) ومن ذلك قراءته أول الطور. انظر: الدر املنثور )8/6))).
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وع�ن س�ويد بن غفل�ة ق�ال: كان عم�ر ُيَغلِّ�س بالفجر، 
ر، ويصيلِّ بن ذلك، ويقرأ س�ورة هود، وس�ورة يوسف،  وينوِّ

ومن قصار املثاين من املفصل))).

وع�ن األحن�ف ق�ال: صلي�ت خلف عم�ر الغ�داة فقرأ 
بيونس وهود وغريمها)2).

•     •     •

شهوده آية اإلكمال وبكاؤه

عن طارق بن ش�هاب عن عمر بن اخلطاب أن رجًا من 
اليه�ود)3) ق�ال له: يا أم�ري املؤمنن آية يف كتابك�م تقرؤوهنا لو 

علينا معر اليهود نزلْت الختذنا ذلك اليوم عيدًا.

قال: أي آية؟

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ    ﴿ ق�ال: 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴾ ]املائدة:3[.

))) السابق )ص )9)).
)2) أخرجه ابن أيب شيبة يف »املصنف«. الدر املنثور )339/4).

)3) هو كعب األحبار.
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ق�ال عمر: ق�د عرفنا ذلك اليوم وامل�كان الذي نزلت فيه 

عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو قائم بعرفة يوم مجعة))).

ويف لف�ظ مس�لم: »فقد علمت الي�وم ال�ذي أنزلت فيه، 

والس�اعة، وأين رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حن نزلت، نزل�ت ليلة مجع، 

ونحن مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعرفات«)2).

وع�ن ه�ارون بن عنرتة ع�ن أبيه قال: مل�ا نزلت ﴿ چ  

چ  چ  ڇ﴾ وذل�ك ي�وم احل�ج األك�رب بك�ى عم�ر، 
 فق�ال ل�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: م�ا يبكيك؟ ق�ال: أبكاين أّنا كن�ا يف زيادة 

 م�ن دينن�ا، فأم�ا إذ كم�ل فإن�ه مل يكم�ل يشء ق�ط إال نقص. 

فقال: صدقت)3).

))) رواه البخاري. الفتح ))/05)( وانظر أطرافه هنا.
)2) صحيح مسلم )2/4)23( برقم )7)30).

)3) أخرجه ابن أيب ش�يبة وابن جرير. الدر املنثور )8/3)( وتفس�ري 
الط�ربي )9/9)5( طبعة األس�تاذ حممود ش�اكر. وقد علق هنا 
قائ�ًا: »إنام عن�ى بنقصان الدين أه�ل الدين، فإهن�م إذا تطاول 
عليهم األمد قس�ت قلوهبم، وقلَّ متس�ك بعضهم ب�ام أمر به. = 
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وصيته بالقرآن

كان من وصايا عمر الوصية بالقرآن:

عن أيب أمامة الباهيل أن عمر قام يف الناس خطيبًا مدَخَلُه 

يف الش�ام باجلابية فقال: »تعلَّموا القرآَن ُتعرفوا به، واعملوا به 

تكونوا ِمْن أهله...«))).

وكان�ت خطبته يف ذي احلجة س�نة )7)( م�ن اهلجرة، أو 

س�نة )8)(، وذلك حس�ب اخلاف يف طاعون َعَمواس الذي 

جاء عمر بعده)2).

وورد عن�ه أنه قال يف خطبت�ه: »وعليكم هبذا القرآن، فإنَّ 

فيه النور والشفاء، ويف غريه الشقاء«)3).

= ومعاذ اهلل أن يعني عمُر نقصاَن الدين نفسه، ومثله قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بدأ اإلسام غريبًا، وسيعود غريبًا كام بدأ، فطوبى للغرباء«.

))) رواها العدين، وهي يف »كنز العامل« )6)/52)-54)).
)2) انظر: البداية والنهاية )97/7( و)09/7)).

)3) كنز العامل )6)/63)-66)).
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ومن وصاياه: »كونوا أوعيًة للكتاب، وينابيَع للعلم«))).

وم�ن وصاياه لألئمِة قول�ه: »ويل لديان َم�ْن يف األرض 

ِمْن ديان َمْن يف الس�امء يوَم يلقون�ه إال َمْن أمر بالعدل، وقىض 

باحلق، ومل يقِض ع�ىل هوى، وال قرابة، وال رغب وال رهب، 

وَجَعَل كتاب اهلل مرآًة بن عينيه«)2).

وم�ن وصاياه - والظاهر أهنا للعل�امء -: »إنَّ هذا القرآن 

كام اهلل ع�ز وج�ل فضع�وه ع�ىل مواضع�ه، وال تتبع�وا في�ه                

أهواءكم«)3).

•     •     •

))) رواه أمحد يف كتاب »العلل ومعرفة الرجال« برقم )9)47).
)2) مناقب عمر )ص 82)).

)3) رواه أمحد يف »الزهد«.
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ويف اخلتام

هذا هو عمر، وهذه مامح من عاقته بالقرآن. 

هذا هو الرجل الذي بره رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »بينا أنا 

ي جيري يف ظفري  نائم رشبت - يعني اللبن - حتى أنظر إىل الرِّ

 - أو يف أظفاري - ثم ناولت عمر. قالوا: فام أولته يا رسول اهلل؟ 

قال: العلم«))).

وال�ذي قال في�ه ابن مس�عود: »كان أعلمنـا بكتاب اهلل، 

وأفقهنا يف دين اهلل«)2).

وال�ذي ترح�م عليه ع�يل ب�ن أيب طال�ب، وخاطبه وهو 

 ع�ىل رسيره قبل أن يرفع قائًا: »ما خلَّفـَت أحدًا أحبَّ إيلَّ أن 

 ألقـى اهلل بمثـل عملـه منـك. وايـم اهلل إن كنـُت ألظـن أن 

))) رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة. )الفتح 7/)4).
)2) مناقب عمر البن اجلوزي )ص: 247).
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 جيعلـك اهلل مـع صاحبيـك، وحسـبت أين كثريًا أسـمع النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

ذهبت أنا وأبو بكر وعمر

ودخلت أنا وأبو بكر وعمر

وخرجت أنا وأبو بكر وعمر«))).

•     •     •

))) رواه البخ�اري يف فضائ�ل الصحابة. )الفت�ح 7/)4(، وهو عن 
اب�ن عب�اس ونص�ه: »ُوضع عمر ع�ىل رسي�ره، فتكنف�ه الناس 
يدع�ون ويصلون قبل أن ُيرفع وأنا فيه�م، فلم َيُرعني إال رجل 

م عىل عمر وقال..«. آخذ منكبي، فإذا عيل بن أيب طالب فرتحَّ
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املصادر

- اإلتقان يف علوم القرآن للس�يوطي )ت:))9ه�(، حتقيق 

مرك�ز الدراس�ات القرآنية، جمم�ع امللك فه�د لطباعة املصحف 

الريف، املدينة املنورة، ط) )426)ه�(.

ال�رب  عب�د  الب�ن  األصح�اب  معرف�ة  يف  االس�تيعاب   -

الصح�اب�ة«،  متيي�ز  يف  »اإلص�اب�ة  ح�اش�ية  يف  )ت:463ه��( 

 تصوي�ر دار إحي�اء ال�رتاث الع�ريب، ب�ريوت، عن طبع�ة مطبعة 

السعادة بمرص.

- البداية والنهاية البن كث�ري )ت:774ه�(، تصوير مكتبة 

املعارف، بريوت.

- ب�رد األكباد يف األعداد للثعالب�ي )ت:429ه�(، حتقيق: 

إحسان ذنون الثامري،دار ابن حزم، ط) )427)ه�-986)م(.

الكت�ب  دار  )ت:597ه��(،  اجل�وزي  الب�ن  التب�رصة   -

العلمية، بريوت، ط) )406)ه�-986)م(.
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ب�ريوت )4)4)ه��- الفك�ر،  دار  كث�ري،  اب�ن  تفس�ري   -

994)م(.

- التفس�ري املأث�ور عن عمر بن اخلط�اب، مجعه وعلق عليه 

وقدم له: إبراهيم بن حس�ن، ال�دار العربية للكتاب )983)م(، 

ومل تذكر جهة النر.

- تدري�ب ال�راوي يف رشح تقري�ب الن�واوي للس�يوطي، 

حتقي�ق: عب�د الوه�اب عب�د اللطيف، مكتب�ة الري�اض احلديثة، 

الرياض.

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي )ت:0)3ه�(، 

حتقيق: حممود حممد شاكر وأخيه أمحد، دار املعارف، مرص.

- اجلامع ألحكام الق�رآن للقرطبي )ت:)67ه�(، الطبعة 

املرصية األوىل.

- احل�اوي للفتاوي للس�يوطي، حتقيق: حمم�د حميي الدين 

عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت )))4)ه�-990)م(.
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- حلي�ة األولي�اء أليب نعي�م )ت:430ه��(، تصوي�ر دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط) )409)ه�- 988)م(.

- الدر املس�تطاب يف موافقات عمر ب�ن اخلطاب وأيب بكر 

وع�يل أيب تراب وترمجتهم مع عدة من األصحاب حلامد بن عيل 

الع�امدي )ت:)7))ه�(، حتقيق: مصطفى عث�امن صميدة، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط) )996)م(.

- زاد املس�ري يف علم التفس�ري البن اجلوزي، دار ابن حزم، 

بريوت.

- الزهد ألمحد بن حنبل )ت:)24ه�(، دار الريان للرتاث، 

القاهرة )408)ه�(.

- الس�بعة يف القراءات البن جماه�د )ت:323ه�(، حتقيق: 

شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، ط3.

 - الس�نن الب�ن ماج�ه )ت:275ه��(، طبع�ة حمم�د ف�ؤاد 

عبد الباقي، دار الفكر، بريوت.
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- ش�عب اإلي�امن للبيهقي: عب�د العيل عب�د احلميد حامد، 

مكتبة الرشد، ط) )423)ه�-2003م(.

- صحيح البخاري )ت:256ه�(، انظر: فتح الباري.

- صحيح مس�لم بن احلج�اج )ت:)26ه��(، طبعة حممد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- الطبق�ات الك�ربى الب�ن س�عد )ت:230ه��(، حتقيق: 

إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط) )968)م(.

حتقي�ق:  حنب�ل،  ب�ن  ألمح�د  الرج�ال  ومعرف�ة  العل�ل   - 

ويص اهلل ب�ن حمم�د عب�اس، املكتب اإلس�امي، ب�ريوت، ط) 

)408)ه�-988)م(.

- فت�ح الباري برح البخ�اري البن حجر )ت:852ه�(، 

السلفية.

- فضائل القرآن ومعامله وآدابه أليب عبيد القاسم بن سام 

)ت:224ه��(، حتقي�ق: أمح�د اخلياط�ي، ن�ر وزارة األوق�اف 

املغربية، الرباط )5)4)ه�-995)م(.
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- الكشف والبيان يف تفسري القرآن للثعلبي )ت:427ه�(، 

حتقي�ق: أيب حمم�د ب�ن عاش�ور)!(، دار إحي�اء ال�رتاث الع�ريب، 

بريوت )422)ه�_2002م(.

- كن�ز الع�امل يف س�نن األق�وال واألفعال للمتق�ي اهلندي 

)ت:975ه��( بعناي�ة بك�ري حي�اين وصفوة الس�قا، مؤسس�ة 

الرسالة، بريوت )3)4)ه�-993)م(.

- املدخ�ل إىل الس�نن الك�ربى للبيهق�ي )ت:458ه��(، 

حتقي�ق: حممد ضي�اء الرمحن األعظم�ي، دار اخللف�اء، الكويت، 

ط))404)ه�(.

- املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن للحاك�م )ت:405ه��(، 

حيدرآباد الدكن، اهلند،ط) )334)-340)ه�(.

-  املسند ألمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة.

- املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة )ت:235ه�(، مكتبة الرش�د، 

الرياض، ط) )409)ه�(.
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- معج�م العل�امء واملش�اهري الذين أف�ردوا برتاجم خاصة 

 لعب�د اهلل احلب�يش، هيئ�ة أبو ظب�ي للثقاف�ة والرتاث، أب�و ظبي، 

ط) )2009م(.

حتقي�ق:  اجل�وزي،  الب�ن  اخلط�اب  ب�ن  عم�ر  مناق�ب   - 

زينب الق�اروط، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3 )407)ه�-

987)م(.

- املوطأ ملالك بن أنس، رواية أيب مصعب الزهري، حتقيق: 

بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط) )2)4)ه�(.

األث�ري  الب�ن  واألث�ر  احل�دي�ث  غ�ري�ب  يف  النه�اي�ة   -

)ت:606ه�(، حتقيق: طاهر ال�زاوي وحممود الطناحي، املكتبة 

العلمية، بريوت.

•     •     •
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صدر للمؤلِّف الكتب والبحوث اآلتية

)- العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقاين: 

ط)  الدم�ام  اجل�وزي،  اب�ن  ط دار  وحتقي�ق.  دراس�ة 

)7)4)ه�-997)م(، ط 2 )2006م(.

2- الكل�امت البين�ات يف قول�ه تع�اىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  

ب�ن  مرع�ي  للعام�ة    ﴾ پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
يوس�ف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف جملة األمحدية، 

ديب، العدد )6(، ))42)ه�-2000م(.

3- الفت�ح الق�ديس يف آي�ة الكريس لإلم�ام البقاعي: دراس�ة 

وحتقي�ق. ط دار البح�وث للدراس�ات اإلس�امية وإحياء 

الرتاث بديب، )422)ه�-)200م(.

4-نظ�رات فاحصة يف » رس�الة يف تفس�ري قول�ه تعاىل: ﴿ٿ  

ٹ    ٹ         ٹ﴾ املنس�وبة إىل اب�ن طول�ون «. يف جمل�ة 
كلية الدراس�ات اإلس�امية والعربية ب�ديب، العدد )20(، 

))200م(.
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5- أضواء عىل ظهور علم املناس�بة القرآنية. يف جملة األمحدية، 

ديب ، العدد )))(، )423)ه�-2002م(.

6- إسهام اإلمام الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفسريية يف 

زبي�د. يف كتاب مؤمتر )زبيد وصاهتا العلمية بالعامل العريب 

واإلسامي( يف اليمن )2002م(.

7- الق�ايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي يف آث�ار القدماء 

ب�ديب،  البح�وث  دار  ط  وثائقي�ة.  دراس�ة  وامُلْحَدث�ن: 

)424)ه�-2003م(.

8- الق�ايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيام )مطوية(، 

ط) )424)ه� - 2003م(.

9- ق�ادة األمة يف رحاب الق�رآن. ط دار البحوث بديب، ط)، 

)424)ه�-2003م(، ط2، )424)ه�-2003م(.

0)- ِمْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي: 

موازن�ة بن الس�يف والكلمة. يف كتاب مؤمت�ر )مقتضيات 
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الدع�وة يف ض�وء املعطيات املع�اصة( يف جامعة الش�ارقة 

)2003م(.

))- دي�وان الق�ايض عب�د الوه�اب البغ�دادي املالكي: مجع 

وتوثي�ق وحتقي�ق. ط دار البحوث للدراس�ات اإلس�امية 

وإحياء الرتاث بديب، )425)ه�-2004م(.

2)- قائ�د العقي�ان يف قول�ه تع�اىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُم�ُر بِاْلَع�ْدِل 

ْحَس�اِن﴾ للعامة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس:  َواإْلِ

دراسة وحتقيق.  ومعه:

3)- نصيح�ة ال�وزراء للعام�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف احلنب�يل 

املقديس. ط دار البحوث بديب، )426)ه�-2005م(.

4)- اإلم�ام الزرك�يش وكتاب�ه الآللئ املنث�ورة يف األحاديث 

 ،)8( الع�دد   ، القاه�رة  تراثي�ات،  جمل�ة  يف  املش�هورة. 

)2006م(.

5)- رس�الة يف تعريف التصوف واش�تقاق الصوفية للعامة 
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َبان. يف جملة البحوث والدراس�ات  الش�يخ عبد الكري�م الدَّ

الصوفية، القاهرة ،العدد )2(، )2006م(.

6)- جه�ود دار البحوث يف حتقي�ق الرتاث ونره . يف كتاب 

مؤمتر )حتقيق الرتاث العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن 

)2006م(.

ين  7)- حتقي�ق النظ�ر يف حكم البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ

السبكي: دراسة وحتقيق. ط دار البشائر اإلسامية، بريوت 

)2007م(.

8)- َم�ْن مؤل�ف كت�اب الغاي�ة والتقري�ب ؟. يف جمل�ة معهد 

املخطوط�ات العربي�ة، املجل�د ))5(، الع�دد ))( و)2( ، 

القاهرة )2007م(.

9)- كت�ب فضائ�ل بي�ت املقدس: نظ�رات تقويمي�ة )تاريخ 

بيت املقدس املنس�وب إىل ابن اجلوزي أنموذجًا(. يف كتاب 

مؤمتر )تراث القدس(، القاهرة، )2008م(. 
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20-نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاع�ي املصنوع. يف جملة آفاق 

الثقافة والرتاث، ديب، العدد )60(، )429)ه�-2008م(. 

)2-كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي. يف كتاب مؤمتر 

)شمس الدين الذهبي( يف تركامنستان )2009م(.

مؤمت�ر  كت�اب  يف  س�اموي.  لكت�اب  أرضي�ة  رشوح   -22

)املخطوطات الشارحة( يف مكتبة االسكندرية )2009م(.

23- ال�رتاث وإش�كالية النضج واالح�رتاق. يف كتاب مؤمتر 

)مس�تقبل الرتاث( الصادر عن معهد املخطوطات العربية، 

القاهرة، )432) ه� - ))20 م(.

24- احِلَك�م امللكي�ة والكل�م األزهري�ة، للعام�ة مرعي بن 

يوس�ف الكرمي املقديس احلنب�يل )ت:033)ه�(، حتقيق، 

دار أروقة، عاّمن، ط) )434)ه� - 3)20م(.

25- عل�امء أرضاء خدموا القرآن وعلومه. جائزة ديب الدولية 

للقرآن الكريم، ط) )434)ه� - 3)20م(.
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وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

)- النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمض�ان. ط2)428)ه��-2007م(، ط3 

)430)ه�-2009م(، ط4 )433)ه� - 2)20م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلسن الثقافية 

اإلس�امية. أّما الطبعة األوىل فكانت س�نة )2003م( عن 

دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط))429)ه�-2008م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط))429)ه�- 

2008م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط))429)ه�- 

2008م(.

5- توضي�ح قطر الندى للعامة األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم 

)429)ه��-  ط)  وتقدي�م.  عناي�ة   : التكريت�ي  الدب�ان 

2008م(، ط2 )433)ه�- 2)20م(.
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6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط))430)ه�- 2009م(.

7- موعظ�ة احلبي�ب وحتف�ة اخلطي�ب )من خط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

واخللفاء الراشدين( للعامة عيّل القاري )ت: 4)0)ه�(: 

دراسة وحتقيق. ط))430)ه�- 2009م(.

8- العناية بطاب العلم عند علامء املسلمن. ط) )430)ه� 

- 2009م(.

9- ق�ادة األمة يف رمض�ان. ط) ))43)ه�- 0)20م(، ط2 

)434)ه�-3)20).

0)- رعاية األرسة املسلمة لألبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ 

األمة. ط)))43)ه�- 0)20 م(.

* عر رسائل يف التفس�ري وعلوم القرآن لإلمام جال الدين 

السيوطي )ت: ))9ه�(، وهي:

))- رياض الطالبن يف رشح االس�تعاذة والبس�ملة: دراس�ة 

وحتقيق. 
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2)- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

3)- الكام عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

4)- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

5)- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

6)- اليد البسطى يف تعين الصاة الوسطى: دراسة وحتقيق.

7)- الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النع�م الظاه�رة والباطنة: 

دراسة وحتقيق.

8)- املح�رر يف قول�ه تع�اىل:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

ٺ  ٺ﴾: دراسة وحتقيق.

9)- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

20- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

 وه�ذه الرس�ائل العر ص�درت يف جملدي�ن، ط)))43)ه� 

-0)20م(، ط2)432)ه�-))20م(.
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)2- األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم 

وحتقيق. ط) )432)ه�-))20م(.

22- الثغ�ور الباس�مة يف مناق�ب الس�يدة فاطمة للس�يوطي: 

دراسة وحتقيق. ط) )432) ه� - ))20م(.

23- وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي)ت:597ه�(: 

حتقيق وتقديم. ط) )432) ه� - ))20م(.

24- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنش�ور لإلمام الشيخ 

عب�د العزي�ز ب�ن أمح�د الديريني)2)6-688ه��(: حتقيق 

وتعليق.ط))432)ه�- ))20م(.

25- ن�داء إىل اآلباء واألمه�ات )مطوية(، ط) )432) ه� - 

))20م(.

26- دليلك إىل العمل اليس�ري واألج�ر الكبري )مطوية(، ط) 

)433) ه� - 2)20م(.
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27- البارق يف قطع الس�ارق للسيوطي: حتقيق ودراسة، ط) 

)434)ه� - 2)20م(.

28- الضابطية للشاطبية الامية لعيل القاري )ت:4)0)ه�(: 

حتقيق، ط) )434)ه� - 3)20م(.

29- املسألة يف البسملة لعيل القاري )ت:4)0)ه�(: حتقيق، 

ط) )434)ه� - 3)20م(.

الق�اري  لع�يل  الكل�م  جوام�ع  م�ن  حديث�ًا  أربع�ون   -30

)ت:4)0)ه�(، عناية، ط) )434)ه�-3)20م(.

)3- أف�كار ح�ول رمض�ان ) مطوي�ة (، ط) )434)ه��-

3)20م(.

32- تعظي�م الفتي�ا لإلم�ام أيب الفرج ابن اجل�وزي البغدادي 

)ت:597ه�(، حتقيق، ط) )434)ه�-3)20م(.

33- رح�م اهلل رج�ًا )األع�امل الت�ي دعا النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص لعاملها 

بالرمحة(، ط) )434)ه� - 3)20م(.
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34- جن�اح اللؤلؤ )كلامت يف مكان�ة األم(، ط)، )434)ه� 

- 3)20م(.

35- رس�الة يف التفس�ري عىل صورة أس�ئلة وأجوب�ة للعامة 

َبان: تقديم وعناية. ط2 )435)ه�- الشيخ عبد الكريم الدَّ

3)20م(، أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب، 

)424)ه�-2003م(.

36- عمر بن اخلطاب والقرآن، ط) )435)ه� - 3)20م(.

37- الوزي�ر ابن هبرية وخواط�ره يف القرآن، ط) )435)ه� 

- 3)20م(.

•     •     •

 


