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 قصة إسالم عمر

 والقصة أن : .هو: عمر بن الخطاب، عمر الفاروق آمن رجل آخر، آمن عظيم آخر إسالم حمزة بن عبد المطلب بعد ثالثة أيام فقط من

 دين الجديد.وأراد ان يخلص مكة من الفرقة التي دبت فيها بسبب ال .يتسم بالحسم فعمر  ،قتل رسول الله عمر قرر 

والذي   حمزة  ما حدث قبل يومين من إهانة شديدة ألبي جهل في مكة على يد عم رسول الله -أيًضا-وكان قد دفعه إلى أخذ هذا القرار 

أصبح على دين محمد، وكانت حرارة هذا الدافع نابعة من أن أبا جهل خال عمر بن الخطاب، رأى عمر أنه قد أصيب في كرامته تماًما 

 هل، ورد االعتبار في هذه البيئة عادة ما يكون بالسيف.كما أصيب أبو ج

، وقد جاء خاطر هذا القرار في ذهنه في لحظة، وكانت محاولة التنفيذ مباشرة في اللحظة التالية،  هنا قرر ابن الخطاب قتل رسول الله

 األرقم بن أبي األرقم. ؛ فلم يكن من المشركين أحد يعرف دار رغم أنه لم يعرف مكان رسول الله

المسلمين  وكان من  بحث عنه لقتله، وفي الطريق لقيه نُعَيم بن عبد الله خرج عمر بن الخطاب من بيته متوشًحا سيفه قاصدًا رسول الله

ذين أخفوا إسالمهم، وكان أيًضا من قبيلة عمر، من بني عدي، وكان من السهل على نعيم أن يقرأ الشر في قسمات ومالمح وجه عمر، ال

 وقال له: أين تريد يا عمر؟  فأوقفه نعيم

 قال عمر في غاية الصرامة والجدية: أريد محمدًا، هذا الصابئ، الذي فّرق أمر قريش، وسّفه أحالمها، وعاب دينها، وسفه آلهتها؛ فأقتله.

وليس هناك وقت   حين سمع مقالة عمر إال أن أصابه الرعب والفزع، فقد رأى الخطر العظيم المحدق برسول الله ما كان من نعيم

 لتنبيهه.

 مناف تاركيك تمشي على األرض وقد قتلت محمدًا؟! والله لقد غّرتك نفسك من نفسك يا عمر؛ أترى بني عبد

 ثم ألقى بقنبلته المدوية، فقال: أفال ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟

 وفي فزعٍ، قال عمر: أي أهل بيتي؟!

لى دينه؛ دًا عفألقى نعيم ما في جعبته قائالً: ابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محم

 فعليك بهما.

 ال يلوي على أحد.  جنَّ جنون عمر، وقد نسي ما كان يفكر فيه، وأسرع من تّوه إلى عقر داره وبيت أخته الذي اخترقه محمد

يقسم   يجلس مع سعيد بن زيد وزوجته في بيتهما يعلمهما القرآن الكريم، فقد كان رسول الله  خباب بن األرت في تلك األثناء كان

م، في دار األرقم بن أبي األرق  المسلمين إلى مجموعات، كل مجموعة تتدارس القرآن فيما بينها، ثم يجتمعون بعد ذلك في لقاء جامع معه

 يقوم بدور المعلم لسعيد وزوجته.  وقد كان خباب

 وصل عمر إلى بيت أخته، وقبل دخوله سمع همهمة وأصواتًا غريبة، وبعنٍف أخذ يطرق الباب وينادي بصوته الجهورّي أن افتحوا.

تفاء في غرفة داخلية، وقد قال: "لئن نجا سعيد بن زيد باالخ -وكان من الموالي- أدرك من بالداخل أن عمر بالباب، فأسرع خباب

وفتح سعيد الباب، ودخل عمر وهو يحترق من الغضب، ال يسيطر على نفسه والكلمات تتطاير  وفاطمة بنت الخطاب فلن ينجو خباب".

 لتي سمعت؟من فمه، والشرر يقذف من عينيه، ودون استئذان يسأل: ما هذه الهمهمة )الصوت الخفي غير المفهوم( ا

 ردَّا عليه: ما سمعَت شيئًا.
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 قال عمر: بلى، والله لقد أُخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه.

ع تدافع عن زوجها، فوقفت بينه وبين عمر تدف -رضي الله عنها-ثم ألقى بنفسه على سعيد يبطش به، هنا تدخلت الزوجة الوفية فاطمة 

إلى أخته، ولم يدرك نفسه إال وهو يضربها ضربة مؤلمة على وجهها، تفجرت على  عمر عنه، وفي لحظة غضب عارمة التفت عمر

 إثرها الدماء من وجهها.

 يتحدى عمر ويقول: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.  وإزاء ما حدث وفي تحٍدّ واضح، وقف سعيد بن زيد

وإن تعجب فعجب موقف أخته فاطمة المرأة الضعيفة، وقد وقفت في تحٍدّ صارخ وأمسكت بوجه أخيها عمر، وهي تقول له: وقد كان 

 ذلك على رغم أنفك يا عمر.

 ذهل عمر، ما هذا الذي يحدث؟! هل هذه هي أخته؟ ما الذي جّرأها إلى هذه الدرجة؟!

ف وصغير، ال يستطيع أن يقف أمام هذه المرأة، وفي الوقت ذاته شعر وكأنها وعلى شدة بأسه وقوة شكيمته شعر عمر بأنه ضعي

ا يقف أمامه، لقد تغيرت الدنيا وهو ال يدري.  أصبحت جبالً أشمًّ

 ورغم ذلك وفي تعبير عن رقة عظيمة في قلبه تختفي وراء هذه الغلظة الظاهرة، قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء.

ير، وإذا كان الحياء ال يأتي إال بخير، فإن الرجل الذي ليس به خير هو الذي ال يستحي من رؤية دماء تسيل على وإذا كان الحياء كله خ

وجه امرأة خرجت عن دينه ووقفت أمامه وتحدته، وباألخص في هذه البيئة القبلية الجاهلية، تلك التي كانت تفقد فيها المرأة كثيًرا من 

 حقوقها.

 ، يقول عمر: فجلست، ثم قلت: أروني هذا الكتاب. في نظِرِه أن هذا مطلٌب عادي.وفي تنازل كبير للغاية

وكانت اللطمة والضربة الثانية الموجعة التي لم يكن يتوقعها على اإلطالق، حيث قالت له أخته فاطمة: يا أخي، إنك نجٌس على شركك، 

 وإنه ال يمسها إال الطاهر.

 ر وفي هدوء عجيب، قام ليغتسل.وعلى عكس ما كان يتوقعه بََشر قام عم

 نْ مَ  َيْهِدي اللهَ  َولَِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي الَ  ِإنَّكَ }ال شك أن هناك شيئًا غريبًا يحدث، شيئًا ال يمكن تفسيره إال عن طريق قوله تعالى: 

 .[65 ]القصص: {يََشاءُ 

ين بل وألهل األرض جميعًا، قام عمر وسط هذه األجواء ليغتسل في الخير له وللمسلم U الهداية لعمر، وشاء الله U وهنا قد شاء الله

 بيت أخته ليصبح طاهًرا فيقرأ الصحيفة.

الصحيفة يقرؤها، وبلسانه وعقله وقلبه قرأ عمر: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ُمظِهًرا  -رضي الله عنها-بعد اغتساله أعطته فاطمة 

 خيًرا عميًما: أسماء طيبة طاهرة.

نْ  تَْنِزيالً  * يَْخَشى ِلَمنْ  تَْذِكَرةً  إِالَّ  * ِلتَْشقَى اْلقُْرآَنَ  َعَلْيكَ  أَْنَزْلنَا َما * طه}رأ: ثم ق ْحَمنُ  * اْلعُالَ  َوالسََّماَواتِ  األَْرضَ  َخلَقَ  ِممَّ  َعلَى الرَّ

َماَواتِ  فِي َما لَهُ  * اْستََوى اْلعَْرِش   إِلَهَ  الَ  اللَّهُ  * َوأَْخَفى الِسّرَّ  يَْعَلمُ  فَإِنَّهُ  بِاْلقَْولِ  تَْجَهرْ  َوإِنْ  * الثََّرى تَْحتَ  َوَما ابَْيَنُهمَ  َوَما األَْرِض  فِي َوَما السَّ

 .[8 -1 ]طه: {ىاْلُحْسنَ األَْسَماءُ  لَهُ  ُهوَ  إِالَّ 
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قال عمر: فعظمت في صدري،  ، وقد وجد نفسه خاشعًا متصدًعا من خشية الله، وفي لحظة قد خالط اإليمان فيها قلبهt تزلزل عمر

 فقلت: ما أحسن هذا الكالم! ما أجمله!

 فكان شأن عمر الساعة قد تبدّل، وكان هذا هو عمر، أسلم بمعنى الكلمة.

وكانت هذه من أعظم لحظات البشرية على اإلطالق، لحظة تحول فيها رجل يسجد لصنم ويعذب المؤمنين إلى عمالق من عمالقة 

فرق الله به بين الحق والباطل، وإلى رجل يراقب الله في كل حركة وكل سكون، وكل كلمة وكل همسة، ثماني اإليمان، وإلى فاروق 

 آيات فقط، صنعت األسطورة اإلسالمية العجيبة عمر.

له قد من مخبئه وقال: يا عمر، والله إني ألرجو أن يكون ال t وحين سمع عمر وهو يقول: ما أحسن هذا الكالم! ما أجمله! خرج خباب

 "، فاللهَ اللهَ يا عمر.اْلَخطَّابِ  ْبنِ  بِعَُمرَ  أَوْ  ِهَشامٍ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  بِأَبِي اإِلْسالَمَ  أَِيّدْ  اللَُّهمَّ "خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: 

ا ومعترفًا برسالة محمد  : فأين رسول الله؟r عند ذلك قال عمر ُمِقرًّ

 قال خباب: إنه في دار األرقم.

، ولكنه انطلق في هذه المرة بقلب مؤمن، وأمام دار األرقم ضرب عمر r أخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق من جديد إلى رسول الله

فنظر من خلل الباب فوجد عمر، فرجع فزًعا إلى رسول  r وصحابته، فقام رجل من أصحاب رسول الله r الباب على رسول الله

 فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشًحا السيف. r لهال

، ورغم هذا العدد فقد قام يدافع عن الجميع ويتصدر هذا الموقف r كان في بيت األرقم آنذاك أربعون صحابيًّا مع رسول الله

، الذي لم يخالط اإليمان قلبه إال منذ ثالثة أيام فقط، قام حمزة، فقال في صالبة: "فَأْذَْن لَهُ، فَإِْن َكاَن َجاَء t حمزة بن عبد المطلب الخطير

ا قَتَْلنَاهُ بِسَ   ْيِفِه".يُِريدُ َخْيًرا َبذَْلنَاهُ لَهُ، َوإِْن َكاَن َجاَء يُِريدُ َشرًّ

 ".لَهُ  ائْذَنُوا": r فقال رسول الله

فدخل عليه، واقترب منه،  r فدخل إلى الدار المباركة، دار األرقم بن أبي األرقم، ثم أدخلوه في حجرة، وقام إليه رسول الله t ففتح لعمر

 حتى تنتهي أن أرى ما فوالله الخطاب؟ ابني بك جاء ما"بمجمع ردائه، ثم جذبه نحوه جذبة شديدة وقال له في قوة:  r ثم أخذ رسول الله

 ".ةقارع بك الله يُنزل

 عندئٍذ ردَّ عمر بصوت منخفض: يا رسول الله، جئت ألُوِمَن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله.

 كانت أول كلمة قالها: يا رسول الله، ألسنا )استخدم صيغة الجمع( على الحق؟

 ".ىبل"قال: 

 قال عمر: ففيَم االختفاء؟!

، وقد أخذ يقترح عليهم االقتراحات، ويفكر كيف يخدم هذا الدين، وما هو األنفع منذ أن أعلن إسالمه وقد حسب نفسه واحدًا منهم

 واألصلح للدعوة، وكان هذا هو عمر.

 حسابات رسول الله فأصبح الجهر بالدعوة ممكنا. بعد إسالم حمزة وعمر، تغيرت

وفي نفس اللحظة خرج المسلمون في صفين، عمر على أحدهما، ولم يكن آمن إال منذ دقائق، وحمزة على اآلخر   ووافق رسول الله

ومن بعيٍد نظرت قريش إلى عمر وإلى المسجد الحرام، حيث أكبر تجمع لقريشوكان قد آمن منذ ثالثة أيام فقط. ومن دار األرقم إلى 

 الفاروق يومئٍذ.  حمزة وهم يتقدمان المسلمين، فَعَلْت وجوَهُهم كآبة شديدة، يقول عمر: فسماني رسول الله


