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 قراءة في ِحوارّیة سیرة عمر بن الخّطاب  

 

 

 

 

 الملخص: 

ْي أ�ي بكر وع�ّ� بن أ�ي طالب لتبّ�ن العالقة ب�ن 
َ
اب وعالق��ا �س���

ّ
ينظر هذا املقال �� س��ة عمر بن ا�خط

الث  
ّ
يعة �� كتاب��ا. والغرض من ذلك تجاوز الّصور  هذه الّس�� الث

ّ
ائفّية ب�ن الّسّنة والش

ّ
وتبّ�ن دور املعارك الط

   املألوفة ال�ي قّدم��ا املصادر اإلسالمّية لعمر وأ�ي بكر وع�ّ�، وكشف العوامل ال�امنة وراء بناء تلك الّصور. 

اب، أبو بكر، ع�ّ� ب�لمات مفاتيح 
ّ
 ن أ�ي طالب، طوائف.: س��ة، حوارّ�ة، عمر بن ا�خط

 

 

Abstract: 

This article is about the biography of Omar bin al-Khattab and its relationship with the 

biography of Abu Bakr and Ali bin Abi Talib, to show the relationship between these three 

biographies and the role of sectarian battles between Sunnis and Shiites in their writing. The 

purpose of this is to go beyond the familiar images presented by Islamic sources of Umar, Abu 

Bakr and Ali, and to reveal the factors behind the construction of those images. 

Keywords: biography, conversationality, Omar bin al-Khattab, Abu Bakr, Ali bin Abi Talib, 

sects. 
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 : مقّدمة  -1

ي ع�ّ� وأ�ي بكر   
َ
يتنّ�ل هذا البحث �� إطار الّنظر �� س�� الّ�حابة من خالل س��ة عمر وعالق��ا �س���

الّرأي �� الّسؤال الّتا��: هل أّن    الّس��ة الواحدة �� بناء الّس��ت�ن األخر��ن، وذلك بتقليب  �غرض تبّ�ن دور بناء

مختلف   بذلك  تو��  كما  األمانة  ونقل  الّسل�ّي  الّتحّمل  طر�ق  من  جاءت  الّ�حابة  س��  ت 
َ
َبن ال�ي  األخبار 

تبت س��ة �ّل �حا�ّي ع�� حدة، أم �� أخبار متحاورة منخرطة �� الّصراعات  
ُ

املصّنفات القديمة، حّ�ى ك

بة الّسياسّية واملذهبّية
ّ

 والعرقّية والّدينّية ال�ي عرفها الّتار�خ اإلسالمّي ع�� امتداد قرونھ األو��؟    املرك

�اث  
ّ
ال� مصّنفات   �� أخبارها  توّزعت  ال�ي  الّ�حابة  س��  أّن  مفادها  فرضّية  من  املقال  هذا   �� ننطلق 

�اجم واملناق
ّ
ب والفقھ والبلدان  اإلسالمّي ع�� اختالف مشار��ا كمصّنفات الّتار�خ والّس�� وعلوم القرآن وال�

�امن فحسب،  
ّ
غة واألدب والّسمر، س�� �شأت معا، ليس ع�� مع�ى ال�

ّ
واألموال واإلقطاع، وكذلك كتب الل

معظم    �� ش�لّيا  تفر�قا  الكتب  هذه  العلوُم  فّرقت  ول�ن  كذلك.  الّصور  و�شكيل  ا�حوار  مع�ى  ع��  ما 
ّ
و�ن

ا �ان حضور ال
ّ
 - 1إذا استثنينا ز�دا-ّ�حابة بأسما��م �� القرآن معدوما األحيان، فإّن األخبار قد جمع��ا. ومل

 بنات األخبار ع�� اختالف  
ّ
ھ يجوز القول إّن س��هم ليست إال

ّ
والّس�وُت عن تفاصيل حيا��م معلوما، فإن

 مصادرها.  

ة عن الّس 
ّ
��  تب�ي األخبار س��ا ل�خلفاء األر�عة �غري بالّتصنيف والّتفر�ق ع�� أساس جعل �ّل س��ة مستقل

رمزا مستقال عن نظرائھ �ّل خليفة  رّد  2األخرى، وجعل  إم�انّية  إ��  الّس�� يف�ىي  أمر  الفحص عن  لكّن   ،

اهر–الّصور  
ّ
إ�� خطوط تجمع الّس�� �� مالمحها العاّمة و�� بناها الّسردّية، وهو ما يقودنا  -رغم اختالفها الظ

منطلقنا �� ذلك س��ة عمر. و�مكن تْبِي�ُن ما تقّدم بالّنظر ��  إ�� البحث �� املش��ك �� س�� الّ�حابة ا�خلفاء 

 مناطق محّددة من الّس�� مثل الوالدة والّسابقة، وعند فضائل عميقة الّرمز�ة، �العلم والّزهد.

 الوالدة والّسابقة:  -2

من    �� كث�� ل�ن حظي ع�ّ� بن أ�ي طالب بوصف مال�سات ا�حمل والوالدة وصفا شافيا �� كّمھ ورمزّ�تھ

يعّية
ّ

سبة إ�� س�� املؤّسس�ن3كتب املناقب الش
ّ
الذين يحرص املتخّيل ع�� غرسهم    4، وذلك أمر طبي�ّ� بالن

 
حزاب   -1

ٔ
 . 33/37اال

قام عليه كـتابا له، انظر:   -2
ٔ
صل لنادر الحّمامي ا

ٔ
ي في اال

ٔ
المركز    في كـتب الحديث، ّي صورة الّصحاب(نادر)،  الحّمامي،هذا الّرا

 .  2014، 1، بيروت، لبنان، طالعربّي  الّثقافّي 
بي طالب وما  -3

ٔ
 سبقها وما موضوع والدة علّي بن ا

ٔ
رض وسقوط اال

ٔ
صنام على وجوهها والكالم  تالها وما صحبها من المعجزات كزلزلة اال

هّم المواضيع في كـتب المناقب الّشيعيّ 
ٔ
ّم من ا

ٔ
بي طالب، (محّمد بن علّي)،  ابن شهراشوبة، انظر مثال:  في بطن اال

ٔ
ل ا

ٓ
،  مناقب ا

 . 200-196، ص ص2ج
ّما عند الّشيعة فإّنه  -4

ٔ
ربعة في الخالفة والفضل، فهو واحد في جماعة، ا

ٔ
يعتبر مؤّسسا، وال يصّح عندهم يعتبر علّي عند الّسّنة رابع اال

و يلحقها من المعجزات انظر:لذلك ليست والدته كوالدتهم.  ،مقارنته ببقّية الّصحابة
ٔ
و يسبقها ا

ٔ
،  ٕادريس للّتوّسع في ما يقترن بالوالدة ا

حداث(يوسف)، 
ٔ
ن الكريم  متخّيل ا

ٓ
نبياء والّرسل في الكـتاب المقّدس والقرا

ٔ
منصف)، ، (الالجّزار، 249-209، ص صقصص اال

حاديث المنسوبة ٕالى الّرسول المخيال العربّي 
ٔ
- 85، صالمعجزة في المتخّيل إالسالمي، (باسم)، مّكي، 176-168، ص صفي اال

341. 
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اب لم يحظ بوصف لوالدتھ وطفولتھ وشبابھ األّول. و�ذا فحصَت املصادر  1�� تر�ة نبيلة
ّ
، فإّن عمر بن ا�خط

ف��ة إسالمھ و�حبتھ الّن�يَّ وأبا بكر وخالفتھ. و�بدو  س��ى أّن املروّ�ات عّما سبق إسالمھ �حيحة، بخالف  

من األسباب ال�امنة وراء ذلك. ومهما يكن من أمر أصل عمر،    2لنا أّن انحدار عمر من فئة مهّمشة �� قريش

رف املك�ن �� قريش. وال يختلف  
ّ

ھ يبقى دون ع�ّ� بن أ�ي طالب ابن عّم الّن�ّي وسليل ب�ي هاشم ذوي الش
ّ
فإن

ي بكر كث��ا عن أمر عمر، فهو من فرع مغمور �� قريش إذا قورن بب�ي أمّية و��ي هاشم، وال يمكنھ  أمر أ�

يعة تب�ي مقاال��ا ع�� اإلمامة فتعت�� أّن أصول األئمة نورانّية
ّ

،  3مزاحمة ع�ّ� �� هذا الباب السّيما أّن الش

كر وعمر إ�� طينة الّن�ّي، "طين��ما من طينة  وهو ما دفع الّسّنة إ�� إحداث توازن �� هذا الباب بإرجاع أ�ي ب

. لكن رغم الّداللة العميقة لهذا ا�خ�� يبقى ا�خليفتان  4رسول هللا" �عبارة ا�خ�� الوارد �� كتاب ابن ا�جوزي 

ي أ�ي بكر وعمر، وهو ما ينفي أن ت�ون  
َ
سب، ونرّجح أن ي�ون لهذا األمر أثره �� بناء صور�

ّ
دون ع�ّ� �� باب الن

بت بحساب، وهو ما سنبّينھ �� صور ا
ّ

لّ�حابة صورا عفوّ�ة أنتج��ا العاطفة الّدينّية، بل نرى أّ��ا صور ُرك

 حينھ.

لم يلَق الّسّنة عنتا �� تأصيل ع�ّ� وأ�ي بكر �� الّدين ع�� اعتبار الّسابقة. ورغم إشارة �عض املصّنفات  

ر إسالم أ�ي بكر
ّ

ّية إ�� تأخ
ّ
، فإّن  6ابن سعد إ�� أّن علّيا ليس من الّسبعة الّسابق�ن  طبقات ، و�شارٍة ��  5الّسن

الّسّنة تميل إ�� تأكيد سابقة أ�ي بكر أو إيجاد توازن لفّض ا�خالف �� َمن أسلم أّوال بالقول خديجة أّول  

ساء إسالما وأبو بكر أّول الّرجال وع�ّ� أّول الّصبيان
ّ
 .7الن

سبة إ�� عمر من �ونھ ِمن 
ّ
ر إسالمھ، وال ندري إن �ان �� س��تھ    يأ�ي اإلش�ال بالن

ّ
ة �� قريش ومن تأخ

ّ
قل

قبل إسالمھ ما ُ�ش�ن، وا�حّق أن �عتيم املصادر اإلسالمّية عن س��ة "كبار" الّ�حابة قبل اإلسالم بل عن  

 س��ة الّن�ّي أمر يدركھ الّناظر ف��ا، وال تخفى بواعثھ �� صناعة الّتار�خ املقّدس. 

هذا    �� الّنقص  بداية مقّدسة  لتجاوز  وجعلتھ  عمر  إسالم   �� القول  اإلسالمّية  املصادر  فّصلت  الباب 

يفيض عن   تفصيال  إسالمھ   �� القول  بتفصيل  ّية 
ّ
الّسن �اجم 

ّ
وال� الّتار�خ  كتب  ُعنيت  مقّدسة، وقد  لس��ة 

، 8سالمحاجة الّتأر�خ، فأحيط إسالمھ باملقّدس بدءا من ا�حديث املشهور الذي يدعو فيھ الّرسول لعمر باإل 

الّنصوص   أك��  القرآن،  إ��  باإلنصات  املقّدس، مرورا  با�جسد  التحام  �عنيھ من  بما  إ�� احتضانھ  وصوال 

 
 

1- Boi, (Lucian), Pour une histoire de l’imaginaire, Les belles lettres, Paris, 1998, P. 34,  De Certeau, 
(Michel), Encyclopedia Universalis, « Hagiographie », France, 1990, V11, p. 163. 
2- G. Levi Della Vida-[M. Bonner],  The Encyclopedia of Islam, ˁUMAR (I) ᴃ. ᴀʟ-KHĀṬṬAB, v10, p. 818. 

حمد القّمي)، ، (محمّ ابن شاذانانظر مثال:  -3
ٔ
مير المؤمنيند بن ا

ٔ
 . 96، ص1البالغة، بيروت، لبنان، ط، دار  من فضائل ا

 حمان)،  ، (عبد الرّ ابن الجوزي  -4
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
ت، -، د1ة، مصر، ط، دار ابن خلدون، اإلسكندريّ ابمناقب ا

 . 40ص
حمد بن شعيب)،الّنسائّي  -5

ٔ
مير المؤمنين علّي  ، (ا

ٔ
بي طالب خصائص ا

ٔ
 . 25-24ص، 1986، 1، مكـتبة المعال، الكويت، طبن ا

 د)، ، (محمّ سعد ابن -6
ّ
 .214، ص3، ج1الخانجي، القاهرة، مصر، ط مكـتبةبقات الكبير، كـتاب الط

حمد)،حنبل ابن -7
ٔ
 ةبحاّ◌ فضائل الص ، (ا

ّ
 .226، ص1983، 1ة، طعوديّ ة السّ ة، المملكة العربيّ باعة والّنشر، جّد ، دار العلم للط

  (محّمد)، ، سعد ابن -  8
ّ
 . 247ص مصدر سابق، ،3، جالكبيربقات كـتاب الط
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. ومهما يكن اختالف أخبار إسالمھ، فإّ��ا تلتقي �� إنصات عمر إ�� القرآن قبل أن يصدع  1اإلسالمّية قداسة

، وأّن  2إ�� الّتبش�� بإسالمھ بصفتھ �� الّتوراة  بإسالمھ ح�ى سّ�ي بذلك "الفاروق"، بل من األخبار ما �ش��

لّقبتھ ال�ي  بإسالم عمر3ال��ود ��  ا�جّنة استبشروا  أهل  وأّن  تار��ّ�  4،  ا�حدث من فعل  ، وذلك ما يحّول 

 مشروط بتطّور ا�حوادث والّتحّول �� مواز�ن القوى ع�� أرض الواقع إ�� حدث مفارق منفتح ع�� املقّدس. 

  �� املث��  حام��م إّن  إ��  واملسلم�ن  الّرسول  عدّو  من  فارقة  �حظة   �� تحّول  ھ 
ّ
أن هو  عمر  إسالم  أخبار 

: هو رجل من قريش يحّب ا�خمر و�طل��ا فيشر��ا و�لهو إ�� أن يح�ن زمن الّدخول �� املقّدس: يطلب  5ومعّزهم

حي الكعبة  طر�ق  إ��  �شر��ا  �ان  حيث  ا�حروزة  طر�ق  فيعدل عن  يجدها  ا�خمر فال  يرى محّمدا  عمر  ث 

ھ خ�� عميق الّداللة كثيف الّرمز�ة �عّ�� عن الّتحّول من  
ّ
ھ اإلسالم. إن

ُ
ل

ُ
فيقف بينھ و��ن ثياب الكعبة فَيدخ

ة ُسّرة الفضاء املقّدس عند املسلم�ن
ّ

س إ�� طر�ق الّرسول املف�ىي إ�� الّصالة �� مك
ّ
 .6طر�ق ا�خمر/ املد�

الّسيف   حمل  من  يتحّول عمر  خ�� مشابھ  إ�� ��  الّنا�ىئ  الّدين  إعدام  من  ذلك  �عنيھ  بما  الّن�ّي  لقتل 

هور باإلسالم
ّ
، كما نجد أخبارا ف��ا سابقة رمزّ�ة يتّم ف��ا �سبة األسبقّية  .7الّتطّهر ورفع امل�حف وطلب الظ

القيام،   ، وأّول من كتب الّتار�خ وسّن 9وأّول من لّقب أم�� املؤمن�ن  ،8إ�� عمر، فهو "أّول من أظهر اإلسالم"

الّسواد وأرض ا�جبل  �� ا�خمر ثمان�ن وأّول من م�ح  �� امل�حف وأّول من ضرب  القرآن  وأّول من جمع 

مة
ّ

"أّول من َمّصر األمصار ودّون الّدواو�ن   ، و10ووضع ا�خراج ع�� األرض�ن وا�جز�ة ع�� جماجم أهل الذ

عام ��  ، و11وكتب الّناس ع�� قبائلهم"
ّ
 .12الّسفن من مصر""أّول من حمل الط

�ك�� ع�� �حظة دخول عمر �� اإلسالم قد أف�ىى إ�� الّتعتيم عن سلوكھ �� ما بقي من الف��ة  
ّ
يبدو أّن ال�

ّية ح�ى صار إسالمھ �حظة مضيئة ب�ن ظالم�ن: ظالِم ما قبل الّدخول �� اإلسالم وظالم ما بقي من الف��ة  
ّ

املك

ّية، و�� ف��ة حرجة من س��ة الّن�يّ 
ّ

. فإذا �ّح إسالم عمر �عد ال�جرة األو��، فإّن أسئلة تخامرنا حول  املك
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ولى وهي ا

ٔ
ماكن، فهي عندهم القبلة اال

ٔ
ليست مّكة عند المسلمين كغيرها من اال

ن يخلق شيائ من
ٔ
ربعين سنة، وقد ُخلق موضعها قبل ا

ٔ
رضين با

ٔ
ن يخلق هللا عّز وجّل الّسماوات واال

ٔ
لفي سنة،   =الماء قبل ا

ٔ
رض با

ٔ
اال

دموقواعدها تمتّد إلى ا
ٓ
رض، وهي مزار اإلنس والمالئكة منذ خلق ا

ٔ
صل الخلق ومنها ُدْحيت اال

ٔ
رض الّسابعة الّسفلى، وهي ا

ٔ
وّسع  للتّ  .ال

باعة والّنشر والّتوزيع، ط
ّ
ندلس للط

ٔ
خبار مّكة، دار اال

ٔ
زرقي، (محّمد)، ا

ٔ
-31ص، 1983، 2في مكانة الكعبة عند المسلمين انظر: اال

53. 
بقات الكبير، جب اابن سعد، (محّمد)، كـتا -7

ّ
 . 249-248صمصدر سابق، ، 3لط

 .249نفسه، صالمصدر  -8
 .262نفسه ، صالمصدر  -9

 .  المصدر نفسه، الّصفحة نفسها -10
 .  263نفسه، صالمصدر  -11
 المصدر نفسه، الّصفحة نفسها.  -12



ابقراءة في    الّسير المتجاورة: 
ّ
 ي وسالتي عل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِحوارّية سيرة عمر بن الخط

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)141( 

ق ب�ن األخبار ال�ي ي��ز ف��ا دور عمر �� إعزاز اإلسالم واملسلم�ن 
ّ
سلوكھ ح�ن عزلت قريش الّن�ّي، فكيف نوف

الة �� و�عالن الّدين ع�� املإل وما صاحب ذلك من تحّد لقريش با�جهر بالّصالة �� ا�حرم �عد أن �انت الصّ 

ة
ّ

مك وخديجة  1شعاب  حاميھ  طالب  أبا  الّن�ّي  ف��ا  فقَد  ال�ي  املكّية  الف��ة  من  بقي  ما   �� الّصمت  و��ن   ،

بيلھ
ُ
عن رّد األذى عن الّن�ّي وهو "أسد هللا" الذي "ضرب    2صاحبتھ؟ وكيف نفهم �جز حمزة الذي أسلم ق

 ؟ �� ما تروي الّس�� 3أبا جهل ضر�ة بالقوس "أو�حت �� رأسھ"

ب�ن   ي��اوح  وهو  مباشرة،  �عده  سلوكھ  و��  الكيفّيات  و��  الّزمن   �� تضارب  ف��ا  عمر  إسالم  أخبار  إّن 

 نظر  5، و��ن طلب اإلجارة �عد الّتعّرض إ�� الّضرب4الّصدع والّتحّدي 
ّ
حظة محط

ّ
. لكن رغم ذلك تبقى ال�

�ا �� إطار ا�جدل، و�ناًء ع�� ذلك �عت��  كتب الّسّنة، ونحن نقّدر أّن ذلك يأ�ي من طر�ق تحاور الّس�� و�نا�

سب م�جز  
ّ
يعة نقّي الن

ّ
أخبار إسالم عمر محاورة ألخبار سابقة ع�ّ� بن أ�ي طالب، فل�ن �ان هذا عند الش

ا�حمل والوالدة والّصبا معصوما ال ُيحدث، سابقا إ�� اإلسالم والّصالة، فإّن عمر آمن ح�ن خاف الّناس ع�� 

د من  خرجوا  ح�ى  منقذا  أنفسهم  وهلَّ  وا، 
ّ
ذل ح�ى  وذوا 

ُ
وأ ا�حبشة  إ��  األر�ع�ن  -يارهم  بإسالمھ  أكمل  وقد 

�� صورة ف��ا من املهدوّ�ة �� �عض خصائصها ع�� األقّل. و�ناء ع�� ما تقّدم �عت�� أّن أخبار إسالم    -  6مسلما

ي�
ّ

بات ا�جدل الّسّ�ّي الش
ّ
 ّ�. عمر �عدّية غ�� ذات مصداقّية، وقد صيغت ع�� مقاس متطل

 : العلم  -3

قافة  
ّ
قافة اإلسالمّية إ�� الث

ّ
إّن موضوع العلم يالزم الّس�َ� �� العلوم اإلسالمّية ع�� اختالفها، بل يتجاوز الث

اإلسالم   قبل  ما  عرب  عند  ومصادرها  املعرفة  مفهوم   �� بالّنظر  فيھ  الّتوّسع  يمكن  أمر  وهو  الّسامّية، 

عوب ا�جاورة لهم مع الّتنصيص ع�� مركز�ّ 
ّ

 .7ة الكهانة �� ذلكوالش

لم تكن الكهانة ترفا فكرّ�ا يمارسھ عرب ما قبل اإلسالم، بل حاجة أمل��ا قسوة املناخ و�ّح املاء وَعَوز  

ال��ود والّنصارى   املتنّوعة وجوار  قافّية 
ّ
الث بيئتھ  املعرفة بحكم  إ��  العر�ّي  الّ�حراء وميل  القوت ووحشة 

لت هذه الّروافد ثق
ّ
قافة الّدينّية الّناشئة طمسها غ�� أّ��ا  واألحناف. وقد ش�

ّ
افة متنّوعة املشارب حاولت الث

ا�جديدة.   قافة 
ّ
الث مع  لتتأقلم  نفسها  ترتيب  أعادت  اإلسالم  قبل  ما  ثقافة عرب  إّن  بل  ذلك،   �� تنجح  لم 

روع �� الّتدو�ن  
ّ

ا�ي والش
ّ
قافة العر�ّية اإلسال -و�حلول القرن الث

ّ
مّية وتأصيل  الذي �ان من أهدافھ تثم�ن الث
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 2202  )ا
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عو�ّية
ّ

الش ال�جمة  ضّد  ع��ا  دفاعا  قافة    -جذورها 
ّ
الث م�ّونات  من  بنيوّ�ا  م�ّونا  القديمة  قافة 

ّ
الث صارت 

 ا�جديدة. 

ال ر�ب �� أّن ل�ّل ما ذكرنا من سبل املعرفة ووجوهها أثرا �� نحت مفهوم العلم وصورة العالم، غ�� أّن  

 
ّ
قافة العر�ّية �سبب سياس��ا الّتوّسعّية �� القرن األّول وتقييد  األمر ال يقتصر ع�� ذلك، فقد احتاجت الث

ا�ي إ�� تثم�ن العلوم اإلسالمّية بإرجاع أصولها إ�� رموز الّتأسيس. واملالحظ أّن العلم ُرّد  
ّ
العلوم �� القرن الث

يعة و��� عمر عند الّسّنة
ّ

يعة ع�� اع1إ�� ع�ّ� عند الش
ّ

تبار مركزّ�ة علم اإلمام  . و�ذا �ان األمر مفهوما عند الش

، فإّن األمر عند الّسّنة يث�� أسئلة حول م�ّ�رات �غييب فضيلة العلم عند تركيب صورة أ�ي  2�� عقائدهم

ر�ّ� األّول الذي أطنب الّسّنة �� ر�ط س��تھ بالّسابقة والّنصرة والّ�حبة ��  
ّ

بكر. فل�ن �ان هذا ا�خليفة الش

بالّناس �� املرض، فإّن الّنظر �� املصادر ال �عّ�� عن اهتمامها �علم أ�ي بكر قدر  الغار ومالزمة الّن�ّي والّصالة  

 اهتمامها �علم عمر. 

�� كتب   تصف علمھ  ال�ي  األخبار  تفّرقت  ما 
ّ
و�ن بوصف علم عمر،  املسلم�ن  علوم  علم من  يختّص  ال 

�اجم وا�حديث والفقھ والّتفس�� وعلوم القرآن... وال يقتصر ع
ّ
لمھ ع�� ميدان دون آخر، بل تقول  الّتار�خ وال�

فة قلو��م و�� حّد الّسارق عام الّرمادة و�� الفيء  
ّ
قّحم ما ُ�عت�� من ا�حاذير ح�ن قال �� املؤل

َ
ھ ت

ّ
األخبار إن

فت للّنظر أّن كث��ا من اج��اداتھ اعت��ها البعض معارضة لنصوص قطعّية الّداللة
ّ

 .3والّزا�ي ا�حصن. والال

صّنف�ن إ�� تفس�� علم عمر وت��ير ك��ة اج��اداتھ بمالزمة الّن�ّي مالزمة أتاحت لھ فهم  ول�ن مال جّل امل

ث" ھ "محدَّ
ّ
شريع، فإّن �عض األخبار تذهب مذهبا آخر يصف عمر بأن

ّ
م4الت

َّ
، أو ما شا��هما، و�� 5أو م�ل

بَ��ا �� سياق طرق املعرفة العر�ّية اإلسالمّية، كم 
ّ
ا أّ��ا تث�� إش�االت �� عالق��ا  صفات غامضة املع�ى إذا قل

ال�ي تقّدم تصّورا آخر للعصمة عند    6بمفاهيم الو�� والعصمة والكرامة السّيما إذا ر�طَ��ا بأخبار املوافقات

يعة. 
ّ

 الّسّنة يتجاوز األقوال املعلومة عن عصمة ا�جماعة و�نفتح ع�� مفهوم العصمة عند الش

ھ لم  إّن �� مصّنفات العلوم اإلسالمّية الق
ّ
ديمة ع�� اختالفها أخبارا �� علم عمر، �� �عضها شهادة لھ أن

اب"
ّ
. ورغم أّن ِمن األخبار ما  7ُيَر أحد "أعلم با� وال أقرأ لكتاب هللا وال أفقھ �� دين هللا من عمر بن ا�خط
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الّدارس�ن �� رأي �عض  ال��ود والّنصارى  ھ �ان يقرأ الكتب، كتب 
ّ
أن إ��  القدامى  ، فإّن  1�ش��  الّتمجيدّي�ن 

 وا�حدث�ن ال يبحثون �� العالقة ب�ن اج��ادات عمر و��ن املوافقات والكتب ال�ي �ان يقرأ. 

إّن املالحظة األخ��ة �غري بالبحث ف��ا، غ�� أّن ذلك يمكن أن يف�ىي إ�� انزالق الباحث �� تصديق األخبار  

��ا والغفلة عن  
ّ

عالقة الوسم بالعلم باملتخّيل الّدي�ّي وعن دور الّصراع املذه�ّي  واالنصراف إ�� البحث �� عال

َص��ّية، أو �� علم الو�ّ�  2�� ذلك يعة اإلمامّية أو عند النُّ
ّ

د عند الّنظر �� علم ع�ّ� عند الش
ّ

، وهذا أمر يتأك

) م�انة العاِلم  zhein  halmعند الّصوفّية، و�� من�لة العالم �� الكتاب املقّدس والقرآن. وقد بّ�ن هاين� هالم (

يعة،  3�� اإلسالم وأبرز دور ا�خلفّيات الغّنوصّية �� ذلك
ّ

ف إ�� البحث �� أثر الغّنوصّية �� الش
ّ
. ول�ن مال املؤل

نا نرى أّن أثر الغّنوص يتجاوز ذلك إ�� فرق إسالمّية أخرى ع�� اعتبار االحت�اك ب�ن ُمنتِس�ي املذاهب ��  
ّ
فإن

اهر�ن  املدن الك��ى، ب�ن أ�ح
ّ
ح�ن املشتغل�ن �� األرض، و��ن الظ

ّ
اب ا�حرف وما أفرزتھ من جدل، و��ن الفال

الث خاّصة.  
ّ
ّرمية والقرامطة وَمن ناصرهم مّمن خاب رجاؤه �� الّسلطان �� القرن الث

ُ
ع�� الّسلطان من ا�خ

الّتحرّ  و��ن  ائفّية 
ّ
الط املقاالت  ب�ن  املتبادل  الّتأث��  إ��  ننّبھ  يجعلنا  ذلك  واالحتجاجات  �ّل  عو�ّية 

ّ
الش �ات 

حة.  
ّ

 االجتماعّية املس�

د�ّي إ�� عمر بن ا�خطاب �� أخبار كث��ة �ش��ك �� تور�ث  
ّ
ب نفهم �سبة العلم الل

ّ
�� إطار هذا الّصراع املرك

�ن
ّ
هّمها خ�� فضل الل

َ
 .4الّن�ّيِ علَمھ إياه أ

لوا مفهوم العلم �� سياقھ الّس 
ّ
�ّي دينّيا وأسطورّ�ا، ومن أهّم الّدالئل  ال ر�ب عندنا أّن املسلم�ن تمث

ّ
امّي ال�

وداود بدانيال وسليمان  إ�� ع�ّ� وعمر شّ��وهما  العلم  أّ��م ح�ن �سبوا  الكتاب  5ع�� ذلك  أهل  بقي  . وقد 

ع��   العثما�ّي  امل�حف  من  ��خ  وتفر�ق  القرآن  جمع  رغم  املسلم�ن  العرب  إ��  سبة 
ّ
بالن للمعرفة  مراجع 

وّي عن الّن�ّي، وهو ما يظهر �� املِسيحّيات واإلسرائيلّيات ال�ي تخ��ق الّتفاس�� اإلسالمّية.  األمصار، وجمع املر 

لهذا نرى أّن فضيلة العلم بمختلف وجوهها ال �عدو أن ت�ون موضوعا جدلّيا ب�ن املسلم�ن وَمن ساك��م من  

بي��ا ال  �� ما  قافات األخرى، و��ن الفرق اإلسالمّية 
ّ
والث الّديانات  يعة. ولعّل من  ذوي 

ّ
الّسّنة والش ب�ن  سّيما 

هادة بالعلم تأ�ي �� مصّنفات الّسّنة ع�� لسان ع�ّ� �شهد  
ّ

أطرف األخبار ال�ي تؤّ�د مذهبنا تلك ال�ي تجعل الش

أبا  6لعمر يا  "صدقت  كقولھ  مألوفة  صيغ  خالل  لع�ّ� من  �شهد  لسان عمر  يعة ع�� 
ّ

الش و�� مصّنفات   ،

 
 )، مالكمسلماني، ( -1

ّ
 . 48ص ،مرجع سابق ،يرة المتواريةاب السّ عمر بن الخط

عمال مهداة إلى عبد المجيد الشّ  ،ينّي ل الّد في المتخيّ ، (بّسام)، لجملاللّتوّسع في المتخّيل الّدينّي انظر:   -2
ٔ
ة  رفي، كليّ ضمن ا

 . 2014تونس، ، 1ط ة، جامعة تونس،ة واالجتماعيّ العلوم اإلنسانيّ 
 . 134-133 ، ص2010، 2، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، طالباش، تعريب: رائد ة في إالسالم، الغّنوصيّ ، (هالم)هاينز -3

 حمان)،  ، (عبد الرّ ابن الجوزي  -4
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 34ص مصدر سابق، ،ابمناقب ا

علمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، طمن ال يحضره الفقيه ، (محّمد بن علّي)،  ابن بابويه القّميانظر مثال:  -5
ٔ
، 1، مؤّسسة اال

 . 21-20، ص3، ج1986
حمد)،ابن حنبل، ( -6

ٔ
 . 442ص مصدر سابق،، فضائل الّصحابة ا
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، فضال عن صياغة تناظر ب�ن األخبار قوامھ إتيان  2أو "لوال ع�ّ� لهلك عمر"  1ك"ا�حسن ال أبقا�ي هللا �عد

إ�� غ��ه فيجيب   ها، فيمّر 
ّ
املؤمن�ن، في�جز عن حل أم��  إ��  سائل من غ�� املسلم�ن بمسألة أش�لت عليھ 

م ا�حاضر�ن  و��ّجب  الّسائل  إسالم  بإعالن  ا�خ��  وُ�تّوج  والّنصارى،  ال��ود  من  علماء  معرفة  بحضور  ن 

. وال شّك أّن تحديد �خصيَ�ي ا�خليفة العاجز وا�خليفة ا�جيب أمر يحّدده مذهب الّراوي، وهو ما  3العالم

يدفعنا إ�� القول إّن أخبار الّس�� �عّ�� عن االنحياز إ�� املذهب أو الّدين أك�� من �عب��ها عن الّتار�خ. وال أدّل  

يعة �� فضيلة ال
ّ

د�ّي ع�� �سابق الّسّنة والش
ّ
علم من أخبار الّرؤى وا�حر�ات ال�ي ينال ��ا عمر وع�ّ� العلم الل

�ن
ّ
 . 5، أو البصق �� فم ع�ّ� ووضع اليد ع�� صدره4من الّرسول، كرؤ�ا هبِة عمَر فضَل الل

رعّية، لهذا ننظر إ�� هذه الفضيلة  
ّ

سابق نحو الش
ّ
سابق �� العلم أمر اقتضتھ ا�حاجة وفرضھ الت

ّ
إّن الت

ع�� أّ��ا أصداء بيئ��ا ع�� اختالف مفهوم البيئة، وهو ما سنعّمقھ بالّنظر �� منقبَ�ي العدل والّزهد    وغ��ها

 .
ّ

�نا جمع املنقبت�ن لتالزمهما �� املصادر تالزما داال َّ�
َ

 املنسو�ت�ن إ�� عمر. وقد خ

 العدل والّزهد:  -4

 العدل: -4-1
ارتباطا وثيقا باملسألة املالّية بما �عنيھ من  يقود الفحص عن أمر عدل عمر �� املصادر إ�� تبّ�ن ارتباطھ  

عطاء مهما تكن أش�الھ، أو منع، منع العائلة أو العّمال تحديدا. و�بقى الّر�ط ب�ن عدل عمر وتطبيق ا�حدود  

مسألة ثانوّ�ة إن لم نقل هامشّية �� س��تھ، وهو ما يكشف عن مركز�ة الّتصّرف املا�ّ� والّسلوك الّسيا�ىّي  

ة  
ّ
�� �شكيل صورة عمر العادل. و�بدو لنا أّن هذا هو الفيصل �� ما حدث لعثمان دون أن �ع�ي ذلك  مع الوال

الّسهو عن دور حرق مصاحف القبائل �� األمر. ول�ن مال ناس إ�� تقسيم حكم عثمان إ�� ف��ت�ن، فجعلوا  

انية �عض األخطاء الّسياسّية ال�ي قادت الّناس إ��  
ّ
هور عليھ، ورأى آخرون أّن  األو�� خ��ا مطلقا و�� الث

ّ
الظ

نتيجة عدولھ عن سّنة عمر الّناس ع�� عثمان �ان  الّناس ع�� عثمان تمتّد  6خروج  نا نرى أن خروج 
ّ
، فإن

والغذاء   املال   �� للمدينة  رافدا  األمصار  جعل   �� عمر:  إدارة   �� تدر�جّيا-جذوره  المة 
ُّ
الظ ى 

ّ
غذ و��   -مّما 

ول�ن العطاء.   �� الكب��ة  إ��    الفوارق  قادت  ا�جبائّية  سياستھ  فإّن  أموالهم،  وقاسمهم  عّمالھ  عمر  راقب 

ناء والغذاء �� املدينة �� مقابل إ��اك العراق ومصر. و�بدو أّن سلوك عثمان جاء لتأز�م  
َ
تكد�س األموال والغ

 
مير المؤمنين علّي ، (إبراهيم بن هاشم)، القّمي -1

ٔ
بي طالب عليه الّسالم قضايا ا

ٔ
مير المؤمنين، مؤسّ بن ا

ٔ
الم  عليه السّ  سة ا

 .57، ص1963، 1حقيق، قّم، إيران، طللتّ 
 . 144، صنفسهالمرجع  -2
 .  176-174، صنفسهالمرجع  -3
حمد)، ابن حنبل -4

ٔ
 . 254ص مصدر سابق، ،حابةالصّ فضائل ، (ا

 ، دار الفكر للنّ تاريخ مدينة دمشقبن الحسن)،  ، (علّي ابن عساكر -5
ّ
، 42، ج1996، 1سورية، طوزيع، دمشق، باعة والتّ شر والط

 .386ص
 ، دار ابن كـثير للنّ ته وعصره ي هللا عنه شخصيّ ضعثمان بن عفان ر )،  ، (علّي الّصالبي -6

ّ
وزيع، دمشق، سورية،  باعة والتّ شر والط

 . 310، ص2009، 2ط
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عها  وضع �ائن أصال أك�� من �ونھ خالقا ذلك الوضَع. زد ع�� ذلك أّن سلوك عثمان �� عطاء قريش و�قطا

تنّفسوا   كبارها  ولعّل  قريش،  منع  ع��  حرص  الذي  عمر  سلوك  ع��  فعل  رّد  وجوهھ  �عض   �� ي�ون  قد 

ورى ال�ي ال تصّرح  
ّ

الّصعداء بوالية عثمان، وقد ي�ون ذلك سببا من أسباب ترجيح كّفتھ ع�� كّفة ع�ّ� �� الش

بكرمھ   ُعرف عثمان  ما  فبقدر  بذلك.  ا-أخبارها   �� طعن  ح�ن  بضعفھ  ع��    -لّسّن ور�ما  �شّدتھ  ع�ّ�  ُعرف 

ورى وما سبقها من قتل عمر ��  
ّ

قريش �� حرو��ا ضّد الّن�ّي، لذلك نرى وجاهة إعادة قراءة مال�سات الش

 هذا الّسياق. 

استقّر عمر رمزا للعدل وحيكت حولھ ا�ح�ايا: من العبارات العميقة البليغة لرسول كسرى "حكمت  

، 3، زد عل��ا َعسَسھ باملدينة والّناس رقود2اّب الّصدقة وعالجها بيده، إ�� رعاية دو 1فعدلت فأمنت فنمت"

ھ �� األسواق �علو وجوه املطّفف�ن
َ
 ا�حليب ولَده4وِدّرت

َ
، باإلضافة إ�� ما يروى عن حزمھ مع  5، وتزو�َجھ أمينة

تھ واقتسام أموال عدد م��م
ّ

 .7، و����م عن ظلم الّناس، وكسرهم عند تجّ��هم6وال

الّصواب،   يجانب  أمر  وهذا  العطّية،   �� املساواة  يف��ض  عمر  عدل  أّن  الّناس  ظّن   �� يذهب  ما  كث��ا 

عمر   خّصصھ  فر�ق  ل�ّل  العطاء  مقدار   �� األخبار  اختالف  ورغم  جّدا.  كب��  عهده   �� العطايا   �� فالفرق 

لعائشة    12000 الّناس عطاًء ودرهما ألقّل   250بالعطّية، فإّن الفرق شاسع جّدا ي��اوح �� معظم األخبار ب�ن  

 .9�� �عض الّروايات 25000، وللعّباس 8للمهاجر�ن ودو��ا بألف لألنصار 5000و

وقد يذهب �� الظّن أّن مقدار العطّية للفر�ق الواحد موّحد، لكّن الواقع غ�� ذلك، فما تنالھ عائشة  

ُصب البدرّ��ن رغم خروجھ مع القرشّي�ن ��    يتجاوز ما تحظى بھ بقّية �ساء الّن�ّي، ونصيب العّباس يز�د عن
ُ
ن

عن   اني�ن 
ّ
الث ف 

ّ
وتخل األّولْ�ن  حداثة  رغم  بالبدرّ��ن  وسلمان  ذر  وأبو  وا�حس�ن  ا�حسن  �حق 

ُ
أ كما  بدر، 

 .10الغزوة

ال شّك عندنا أّن إجراء تدقيق �� الّسياسة املالّية لعمر سيف�ىي إ�� نتائج صادمة ملن استقّرت �� روعھ  

موذجّية لعمر العادل، وهو ما يدعو إ�� طرح الّسؤال الّتا��: كيف ن�ّ�ر �عت عمر بالعدل رغم  الّصورة النّ 

ھ سّوى �� العطية
ّ
 ؟11االختالف الكب�� �� العطايا وال ُينعت أبو بكر بذلك رغم أن

 
ماني، انظر:  - 1

ّ
 ، (مالك)، مسلمانيللخبر روايات كـثيرة جمعها مالك مسل

ّ
 . 256-275ص ، صيرة المتواريةاب السّ عمر بن الخط

  كـتاب، (محّمد)، ابن سعد -2
ّ
 .263ص مصدر سابق،، 3، جبقات الكبيرالط

 حمان)،  ، (عبد الرّ ابن الجوزي  -3
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 83-82ص مصدر سابق،، ابمناقب ا

 . 110-109ص ص ،نفسهالمصدر  -4
 . 84-83، صنفسهالمصدر  -5
 ، (محّمد)، ابن سعد -6

ّ
 .263ص مصدر سابق،، 3، جبقات الكبيركـتاب الط

 ، (عبد الّرحمان)،  ابن الجوزي  -7
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .94-93ص ص ،مصدر سابق، ابمناقب ا

 (محّمد)،   ،ابن سعد -8
ّ
 . 285-275 ص ،مصدر سابق، الكبيربقات كـتاب الط

9-  
ّ
 . 614، ص3ت، ج-، د2دار المعارف، مصر، القاهرة، ط سل والملوك،تاريخ الرّ  د بن جرير)،(محمّ ، بري الط

 (عبد الّرحمان)،  ابن الجوزي،   -10
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 106ص ،مصدر سابق اب،مناقب ا

 (محّمد)،  ابن سعد،  -11
ّ
 . 276صمصدر سابق، ، 3ج، الكب��بقات كتاب الط
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 لإلجابة وجهان: 

ل املسلم�ن العدَل لم يخرج عن تصّور عرب ما قبل اإلسالم، فالع
ّ
طايا بيد شيخ القبيلة لھ  • األّول أّن تمث

ُصب ع�� قدر منازلهم، لذلك استحسنوا قسمة عمر وعّدوها عدال ورفضوا  
ُ
ف��ا نصيب معلوم وللناس ن

 قسمة أ�ي بكر.

ا�حاجة   قدر  ع��  محسو�ا  بل  بر�ئا  أمرا  ليست  صورهم  و�ناء  الّ�حابة  إ��  املناقب  �سبة  أّن  ا�ي 
ّ
الث  •

ما إثبات  ا�جدالّية، فقد ُوزنت الّصور بم��ان ا
ّ
سبة إ�� أ�ي بكر عند الّسّنة ليس عدلھ و�ن

ّ
هب، فاألهّم بالن

ّ
لذ

يعّية، لذلك تنحو جّل األخبار ال�ي تقّدم مناقب أ�ي بكر  
ّ

الوصّية ت��يرا �خالفتھ ورّدا ع�� مقالة الوصّية الش

و�� حض��ا ب�ن    -تھابن-نحو تأكيد الّسابقة والّصالة بالّناس �� مرض الّن�ّي الذي مات فيھ �� بيت عائشة  

يعّية اختالفا  1�حرها ونحرها و�� دول��ا
ّ

، لذلك نرى أّن للّسّنة مقالة �� الوصّية ال تختلف عن نظ����ا الش

 حقيقّيا.  

ر�ف  
ّ
ال ينفي تأكيد فضائل أ�ي بكر املذ�ورة �� الّسطور الّسابقة فضائل أخرى �سب��ا الّسّنة إليھ، والط

ھ باإلم�ان مقار 
ّ
ي أ�ي بكر  �� األمر أن

َ
ن��ا بمناقب ع�ّ� واحدة بواحدة ح�ى ي��ز الّدور ا�جدا�ّ� �� �شكيل صور�

 وع�ّ� بل ُصَور جّل الّ�حابة. 

الن معا ذاتا واحدة بوجه�ن يكّمل أحدهما اآلخر  
ّ

ي أ�ي بكر وعمر أّ��ما �شك
َ
يبدو لنا ح�ن ننظر �� صور�

ي
ّ

مة ال�ي بن��ا الش
ّ

ات املقّدسة امل�خ
ّ

ة  2عة اإلمامّية لع�ّ�، فاختاروا أل�ي بكر الّسابقةللرّد ع�� الذ
ّ
 3وا�خل

والوصّية ال�ي ع��ت ع��ا أخبار الّصالة بالّناس، ولعمر العدل والعلم    5و�شراع باب امل�جد  4و�حبة الغار

 إ�� ع�ّ� بنسب��ا ��  
ُ
يعة

ّ
نفسها إ�� أ�ي  والقّوة والّزهد. ومّما يدعم رأينا هذا رّد الّسّنة ع�� فضائل �سبْ��ا الش

سب إ�� أ�ي بكر وعمر بنسبتھ إ�� ع�ّ� أو ا�حسن وا�حس�ن،  
ُ
يعة ع�� ما �

ّ
بكر أو عمر أو إل��ما معا، أو رّد الش

 منافق"
ّ

 مؤمن وال يبغضهما إال
ّ

عند الّسنة يقابلھ �سبة األمر    6فا�خ�� �� فضائل أ�ي بكر وعمر "ال يحّ��ما إال

يعة
ّ

سبة إ�� لقَ�ي الصّديق، و 7عينھ إ�� آل ع�ّ� عن الش
ّ
، فكالهما منسوب إ��  9والفاروق  8كذلك األمر بالن

يعة، فإّن ذلك ال ينفي أن  
ّ

يعة. ول�ن بدا �� تحليلنا أّن الّردود تأ�ي من الّسّنة ع�� الش
ّ

ع�ّ� �� مصّنفات الش

 
خطر المسائل الخالفّية بين الّسّنة والّشيعة، وهي وثيقة الّصلة  -1

ٔ
لة من ا

ٔ
ق بهاالوصّية وما برزّية الخميس وبهذه مسا

ّ
من   يتعل

بي طالب)، (محّمد بن علّي  ،ابن شهراشوبو، 229، ص2، جنفسه :قارن  الّشرعّية الّسياسّية،
ٔ
ل ا

ٓ
 . 293، ص 1، جمناقب ا

حمد)، -2
ٔ
 .223ص ر سابق،مصد، كـتاب فضائل الّصحابة ابن حنبل، (ا

 . 99، صنفسهالمصدر  -3
  ،1986، 1جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمّية، المملكة العربّية الّسعودّية، ط، منهاج الّسّنةين)،  الّد  ، (تقّي ابن تيمّية -4

 . 157-156ص ، ص4ج
حمد)، حنبل ابن -5

ٔ
 .98- 97ص ،سابق مصدر ،فضائل الّصحابةكـتاب  ، (ا

 .393، صنفسه المصدر -6
مير المؤمنين علّي الرّ ين)، ، (سديد الّد ابن شاذان -7

ٔ
بي طالب وضة في فضائل ا

ٔ
مين، قّم بن ا

ٔ
، 2002، 1، إيران، ط، مكـتبة اال

 . 98ص
بي طالب)، د بن علّي ، (محمّ شهراشوب ابن -8

ٔ
ل ا

ٓ
ضواء، طمناقب ا

ٔ
 .48ص، 1991، 2، دار اال

 . 9، صنفسه المصدر -9 
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بالّنظر   فيھ  الّتدقيق  يمكن  أمر  وهو  الّسّنة،  ع��  يعة 
ّ

الش من  رّدا  الفضائل  �عض  املصّنفات  ت�ون   ��

اإلسالمّية ع�� امتداد القرون ا�خمسة األو�� ع�� اعتبار أّن املاّدة العلمّية مفّرقة �� مختلف العلوم وألّن  

 بناء صور الّ�حابة لم يكن معزوال عن ا�حوادث العظيمة ال�ي وقعت �� تلك القرون. 

 :الّزھد -4-2
فات: �� كتب الّرحالت واألخبار األسمار. وال  األخبار �� زهد عمر كث��ة متنّوعة مبثوثة �� مختلف املصنّ 

ھ امتناع طو�ّ� عن املتعة
ّ
م ع�� أن أكال وشر�ا ور�و�ا ولباسا   1يقتصر زهد عمر ع�� مجال دون آخر، بل ُيقدَّ

 وفراشا، و�ّل هذا ال يخّصھ وحده، بل أكَرَه عليھ أهلھ. 

ھ قد أِدم من أ�ل الّز�ت عام ا
ّ
حم2لّرمادةتصف أخبار كث��ة عمر فتذكر أن

ّ
ھ 3، واع��ل الّسمن وال�

ّ
، وأن

ْولم أمر بالعنق لھ ومّتع الّناس بالغّض 4رفض سّد قرم أهلھ غ�� مّرة
َ
ھ لم  5. و�ان إذا أ

ّ
. كما تقول األخبار إن

 .7، و�لغ بھ األمر أن اشت�ى جرادا مقلّيا6ينكح ملتعة

الّناس: عمر   أذهان   �� استقّرت  ال�ي  الّصورة   �� األ�اسرة  هذه  وقاهر  خراجها  الّ�حابة وصاحب  آمر 

لكّن   حمار.  َدَبر  أو  �غلة  لع��ة  �حيتھ  ُيخِضل  ح�ى  و�ب�ي  الّناس  لِرقاق  يرّق  الِعزاز  ا�جبابرة ومذّل  وقاسم 

الباحث �� املصّنفات القديمة يقف ع�� أخبار ش�ّى تقّدم معطيات مغايرة تماما ف��ا ي��ّوج ف��ا عمر كر�مات  

 ، ونقّدر أّن مهور األخر�ات ع�� قدر مهور ثرّ�ات قريش. 8ز�نب بنت ع�ّ� أر�ع�ن ألفاقريش وُ�صدق 

العنا-ولعمَر عطاُء البدرّ��ن وال يذكر خ��  
ّ
ھ استغ�ى عنھ، وهو كث��. وتقول مروّ�ات أخرى    -�� حدود اط

ّ
أن

عن سّتة وثمان�ن ألفا من الّدراهم ال تصّرح األخبار �� ما �ان  
ُ
، وهو مبلغ كب�� ��  9قد أنفقهاإّن عليھ يوم ط

ذلك الوقت �غّض الّنظر عن تقديرات الّدينار والّدرهم. أّما إسراف املصادر �� وصف العنت الذي لقيھ  

ق ب�ن األخبار ال�ي �عت�� قوت املدينة من األمصار ألّ��ا أرض  
ّ
ھ أمر فيھ نظر، فكيف نوف

ّ
عمر عام الّرمادة فإن

 ف سببا �� جوع أهلها؟و��ن أخرى �عت�� ا�جفا 10سبخة

 
بو ظبي للّثقافة والّتراث، طالّرومانّي  فين، (ريتشارد)، الّزهد في العالم اإلغريقّي  -1

ٔ
،  1، ترجمة: علي للو وناجح شاهين، هيئة ا

 . 10، ص2012
  محّمد)،(  سعد، ابن -2

ّ
 .301ص سابق، مصدر ،3جبقات الكبير، كـتاب الط

 ، (عبد الجوزي  ابن -3
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .131ص سابق، مصدر اب،الّرحمان)، مناقب ا

  (محّمد)،  ،سعد ابن -4
ّ
 . 292ص سابق، مصدر ،3جبقات الكبير، كـتاب الط

  )،الّرحمان عبد، (الجوزي  ابن -5
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 144ص ،سابق مصدر اب،مناقب ا

  (محّمد)،،  سعد ابن -6
ّ
 .301ص، سابق مصدر، 3بقات الكبير، جكـتاب الط

 .295نفسه، ص المصدر -7

8-  
ّ
 . 200-199 ص ،سابق مصدر ،4سل والملوك، جبري، (محّمد بن جرير)، تاريخ الرّ الط

 ، (محّمد)، سعد ابن -9
ّ
 .313ص، سابق مصدر ، 3، جبقات الكبيركـتاب الط

ّن يثرب فيها ماء لكّنه ال يكـفي  -10
ٔ
ّن  يشير جواد علّي إلى ا

ٔ
هلها فيضطرّون إلى جلب الّشعير والّزيت والّتين من الّشام. وتقديرنا ا

ٔ
ا

ّخرةالحاجة إلى الغذاء كبرت بعد الهجر 
ٔ
،  عليإلى المدينة في زمن خالفة عمر، وهو ما يزيد الحاجة إلى العراق ومصر. انظر:  ات المتا

 .141، 131، ص 4، ج1993، 2العراق، ط ، جامعة بغداد، بغداد،المفّصل في تاريخ العرب قبل إالسالم(جواد)، 
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العادل   الّرا��  صورة   �� عمر  الّرمادة إلخراج  �� وصف مصيبة  كث��ا  بالغت  األخبار  أّن  نقّدر  ل�ّل هذا 

حط املدينة عميق األثر �� اإلطعام، فجّل طعام املدينة ليس م��ا، بل من الّسواد  
َ

الّزاهد، وال نظّن أن ِلق

أّن مؤرّ  لالنتباه  فت 
ّ

والال ام ومصر. 
ّ

نقد والش  �� �ّدد 
ّ
ال� فيھ  يخفى  �عامال ال  الّرمادة  أخبار  مع  �عاملوا  خ�ن 

أّن قّص��ا "حدثت   �عت��  بالّرمادة  ا�حيطة  الّتفاصيل  ما�ي، رغم رفضھ 
ّ
نقدا مباشرا، فمالك مسل األخبار 

 .2. و�رى هشام جعّيط أّن عمر "أعطى صورا مدهشة جّدا عن البساطة"1�ش�ل ما"

ا ب 
ّ
نقل لنا ح�ن  �� عهد  يبدو  �عدّي صيغ  ها 

ّ
ف��ا مبالغة كب��ة، وأّن جل أّن  ال�ي تصف زهد عمر  ألخبار 

ر�ن من ب�ي أمّية وما تاله. و�بدو أّن صورة عمر الّزاهد طلبت أول خطوطها �� سلوك ب�ي أمّية و��ي  
ّ

املتأخ

إل��ا وما صاحب  العّباس أعواَم األو�ئة وا�جاعات، و�� كث��ة جّدا خصوصا �عد تمص�� األمصار وال�جرة  

عنوا  
ُ
ة والّسادة إذا جاع الّناس أو ط

ّ
ة عن الّتصّرف �� املياه. و�ان الوال

ّ
ذلك من نمّو سريع للمدن و�جز الوال

َ��م ع�� 
ّ

طوا وال
ّ
أّمنوا أنفسهم وعائال��م وتر�وا الّضعاف ألقدارهم، كما أّن أمراء ب�ي أمّية و��ي العّباس سل

أرز  ع��  وُجباَ��م  الّناس  الّرا�� رقاب  عمر  صورة  جعل  هذا  �ّل  والعَوز.  ّل 
ّ

الذ أعقب  ��با  ف��ا  فعاثوا  اقهم 

��م امل��ف�ن املتجّ��ين. وهذا أمر تدعمھ  
ّ

العادل الّزاهد مناقضة تماما لصور خلفاء ب�ي أمّية و��ي العّباس ووال

حّدث قال: بلغ عمَر  أخبار ف��ا مقارنة صر�حة ب�ن سلوك ب�ي أمّية وعمر: "عن نافع قال: سمعت ابن عمر ي

طعامھ   حضر  إذا  يرفأ:  لھ  يقال  لھ  لغالم  فقال  عام 
ّ
الط ألوان  يأ�ل  سفيان  أ�ي  بن  يز�د  أّن  ا�خطاب  بن 

فأعلم�ي. فلّما حضر طعامھ جاء فأعلمھ، فأ�ى عمر رضوان هللا عليھ واستأذن فأذن لھ فدخل فجاء ب�حم  

 ع
ّ

مر يده ثّم قال: يا يز�د بن أ�ي سفيان، أطعام  فأ�ل عمر ر�ىي هللا عنھ ثّم قّرب شواء فبسط يده فكف

 . 3�عد طعام؟ والذي نفس محّمد بيده ل�ن خالفتم عن سّن��م ليخالفّن بكم عن طر�قهم"

ة وا�ُجباة    4إّن الّتار�خ اإلسالمّي تار�خ أو�ئة ومجاعات دورّ�ة
ّ

 الوال
ُ
ط

ّ
عّمق أثرها �� الّناس سوُء اإلدارة و�سل

مة ع�� الّناس  وانخراُم األمن وقطُع ا
ّ
نظ

ُ
طار وغ��هم من ا�جماعات امل

ّ
ُب الش

َ
رق وسلُب املاّرة �� املدن وشغ

ّ
لط

ل ا�حّج مرارا، وجاع الّناس وأ�لوا الكالب وا�جيف
ّ
��    -حقيقة ال مجازا-، بل أ�ل �عضهم �عضا  5ح�ى �عط

لّناس من جوع وآم��م من  �� هذا الّسياق نفهم حن�ن املسلم�ن إ�� زمن عمر الذي أطعم ا  .6أعوام ا�جاعات

 خوف. 

�ستد�� منقبة الّزهد الّنظر، فقد �سبت إ�� جّل الّ�حابة وهو أمر ال ين�جم مع ما تقولھ األخبار عن  

والّر�ائب   والّسالح  الّرقيق   �� وتجارة  حيطان  إقطاع  من  ذلك  رافق  وما  الغنائم  من  �ّونوها  ال�ي  �وات 
ّ
ال�

 
ماني -1

ّ
اب الّسيرة المتوارية، مسل

ّ
 .165ص، سابق مصدر، (مالك)، عمر بن الخط

 ، (هشام)، الفتنة، جدلّية الّدين والّسياسية في اإلسالم المبكر، تعريب: خليل طجعيّ  -2
ٔ
 ا

ّ
باعة حمد خليل، دار الطليعة للط

 . 71، ص2000، 4والّنشر، بيروت، لبنان، ط
اب  الّرحمان)، (عبد  الجوزي، ابن -3

ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .174ص سابق، مصدر ،مناقب ا

4-  
ّ
 . 93-90ص ،سابق مصدر ،7، (محّمد بن جرير)، تاريخ الّرسل والملوك، جبري الط

 ين)، البداية والنّ ، (عماد الّد كـثير ابن -5
ّ
 .150، ص15، ج1998، 1وزيع واإلعالن، الجيزة، مصر، طشر والتّ باعة والنّ هاية، هجر للط

رض مصر، الهيئة البغداديللّتوّسع انظر:  -6
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هب والفّضة، ففي املصّنفات أخبا
ّ

 1ر عن ثروات للمهاجر�ن ال يحص��ا العّد ك��وات ط�حة بن عبيد هللاوالذ

. ولعّل أطرفها ما استقّر �� ضمائر الّناس عن زهد ع�ّ� بن أ�ي  3وعبد الّرحمان بن عوف  2والّز��� بن العّوام

،  4ر بناتھطالب وفقره ح�ى ع�� عهد عمر، وهو أمر ال �ستقيم، فقد نال ع�ّ� العطايا لسابقتھ و�الئھ و�مها 

شكيك �� األخبار ال�ي تصف زهد الّ�حابة، واعتبارها  5وتقول أخبار إّن لھ ماال ِبَينبع
ّ
. هذا ما يدعونا إ�� الت

لم �� الّناس  
ّ
�اعات، وظهر فيھ الظ

ّ
نتيجة ا�حن�ن إ�� زمن الّصفاء األّول �� زمن لّوثتھ الّصراعات وأفسدتھ الن

فارتّدو  الّسلطان   �� رجاؤهم  خاب  والّنقاء  ح�ى  للقداسة  منبعا  املتخّيل   �� استقّر  الذي  األّول  الّزمن  إ��  ا 

ھ حن�ن فيھ مهدوّ�ة مع�وسة ��حب إ�� املا�ىي باإلضافة إ�� املهدوّ�ة املعروفة  
ّ
ة الّدنيا. إن

ّ
والّتعا�� عن لذ

 ال�ي تنتظر قائما يملؤها عدال �عد أن ملئت جورا. 

راعات املذهبّية، فقد حاولت املذاهب تأصيل جذورها �� زمن  يمكن كذلك فهم منقبة الّزهد �� إطار الصّ 

البدايات املقّدس، �الّصوفّية ال�ي اعت��ت علّيا وعمر رائدين لها. وهذا ال ينفي أن ي�ون �� منقبة الّزهد جدل  

ساء، ولعّل صوم االثن�ن وا�خميس عند املسلم�ن  
ّ
صورة للّنصارى الذين ُعرف رهبا��م ب��ك املتع السّيما الن

ي��ّوج   ال  �ان  أّن عمر  األخبار   �� ورد  وا�جمعة. وقد  الثاء 
ّ
الث يصومون  الذين  الّنصارى  الرّد ع��  صور  من 

ساء إال لغرض اإلنجاب
ّ
 ، ومثل هذا معلوم عند الّنصارى.  6الن

 : خاتمة  -5

الّزاهد العابد ال تصمد إّن الّصورة ال�ي استقّرت �� الّضمائر لعمر الفاروق القوّي األم�ن العادل العالم  

ّمة  
ّ

أمام الّتحكيك الّتار��ّ�، بل إّن س��تھ برّم��ا �� حاجة إ�� إعادة الّنظر السّيما �سبھ وسياستھ مع أهل الذ

عاّمة ومع علوج املدينة خاّصة، كما ندعو إ�� �عميق البحث �� مقتلھ ووصّيتھ ودفنھ مع صاحبْيھ، وننّبھ إ��  

نا نرى أّن خطر تركيب صورتھ ال يقتصر  أثر الّصورة املتخّيلة لع
ّ
شريع وعلوم القرآن ألن

ّ
مر �� الّتفس�� والت

ع�� إخراج الّس�� من الّتار�خ إ�� املتخّيل بل �� صياغة أح�ام فقهّية و�لورة سياسات مالّية وخلق أحداث  

و  الّنا�خ  السّيما  القرآن  وعلوم  ا�حديث  وعلوم  العقائد   �� خط��ة  مقاالت  عل��ا  وأسباب  ُبنيت  املنسوخ 

�ول. 
ّ
 الن

نا إذ �عاين خطر املتخّيل الّدي�ّي ودوره �� صناعة الّتار�خ وقراءتھ، �ش�� إ�� أّن صورة عمر ا�جسدّية  
ّ
و�ن

واال شديد الّصوت أعسر �سرا
ُ
رت ��  7بدورها محّل نظر، فهل �ان حّقا رجال ط

ّ
، أم أّن شّدتھ الّسياسّية أث

ھ سؤا
ّ
يعّية من اختالف جوهرّي حول  تصّور هيئتھ ا�جسدّية؟ إن

ّ
ّية والش

ّ
ل مشروع ي�ّ�ره ما �� املصّنفات الّسن

 
 (  سعد، ابن -1

ّ
 . 204ص ،سابق مصدر ،3ج، بقات الكبيرمحّمد)، كـتاب الط

 . 102-100 ، صنفسه المصدر -2
 . 123-122، صنفسه المصدر -3
4-  

ّ
 . 204ص، سابق مصدر، 3، جسل والملوكتاريخ الرّ ، (محّمد بن جرير)، بري الط

 . 440ص ،نفسه المصدر -5
 محّمد)، (  سعد، ابن -6

ّ
 . 301ص، سابق مصدر ، 3، جبقات الكبيركـتاب الط

 (عبد الّرحمان)،    الجوزي، ابن -7
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 15-14ص سابق، مصدر ،ابمناقب ا
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صفة عمر، فهل �ان أشقر أحمر؟ أو آدم أو أسود؟ وهل أّن ا�خ�� الذي جاء فيھ أّن عمر قد أِدم من أ�ل  

 .1الّز�ت محاولة للّتوفيق ب�ن األخبار املتنافرة �� صورتھ ا�جسدّية؟

صور الّ�حابة ال يتم إال ب��كيب تجر�ة املدينة ع�� امتداد الّسنوات األر�ع�ن األو��، يبدو لنا أّن البحث ��  

ح ع�� امتداد القرن�ن األّول�ن ع�� 
ّ

وتبّ�ن ما �جر بي��م ودوره �� اف��اق املسلم�ن وما نتج عنھ من نزاع مس�

 األقّل. 

الّتا املعطيات  الّ�حابة �سبب ضبابّية  نا ندرك صعو�ة دراسة س�� 
ّ
ال�جرة  إن املدينة قبل  ر�خّية حول 

و�عدها، و�عد حروب أ�ي بكر ضّد القبائل، والّرمادة، وا�حركة الّتوّسعّية �� عهد عمر خاّصة، وال�جرات  

رة إ�� ي��ب، والعالقات ب�ن املهاجر�ن واألنصار، و��ن املسلم�ن وغ��هم، وما حدث �� البالد املفتوحة  
ّ

املتأخ

لّي�ن، و��ن قريش والقبائل. لكّن ذلك ال ينب�� أن يث�َي العزم ع�� تركيب الّتجر�ة  من نزاع ب�ن الوافدين واألص

فل�ن   عثمان.  مقتل  منذ  مص��ّيا  اف��اقا  املسلم�ن  اف��اق  أفرزت  خط��ة  تجر�ة  و��  املدينة،   �� الّسياسّية 

سواء أبالصمت    سكت املؤّرخون فإّن الباحث ال يمكن أن �غفل عن دور أهل املدينة �� مقتل عمر وعثمان 

 أم بالفعل املاّدّي.  -إن �ّح الصمت-

إّن صورة عمر ُبنيت �� سياق كالمّي لتحاور صورة ع�ّ� بن أ�ي طالب، فقد صيغت �� خضّم الّصراعات  

مشارب   من  العر�ضة  خطوطها  �ستمّد  و��  الّصورة،  ورّد  الّصورة  بمنطق  والعرقّية  واملذهبّية  الّسياسّية 

العرب وا�حاضنة الّسامّية وامتدادها �� ثقافة البالد املفتوحة. و�ذا كّنا خّصصنا    متنّوعة منطلقها �حراء

هذا العمل لصورة عمر ودور ا�جدل واملتخّيل �� صناع��ا فإّن األمر يتجاوز عمر إ�� بقّية الّ�حابة ومؤّس�ىي 

 املذاهب واألديان.  
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ٔ
 . ما
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