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ومن  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا
ال إله إال اهللا  سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن

تعاىل باهلد ودين احلق فبلغ  حممداً عبده ورسوله بعثه اهللاوحده ال رشيك له وأشهد أن 
حمجة بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال  الرسالة وأد األمانة ونصح األمة وتركها عىل

 .وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين هالك فصلوات اهللا وسالمه عليه
أوصيكم ونفيس بتقو اهللا عز وجل, وأن نقدم ألنفسنا أعامال تبيض وجوهنا يوم ف: أما بعد
نُونَ  ﴿:نلقى اهللا الَ بَ الٌ وَ عُ مَ نفَ مَ الَ يَ وْ لِيمٍ * يَ لْبٍ سَ نْ أَتَى اهللاَ بِقَ يقول املوىل سبحانه   ﴾إِالَّ مَ
نْتُمْ خَ  ﴿:وتعاىل نُونَ كُ مِ ؤْ تُ رِ وَ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ
أمتكم أمة جميدة عظيمة كريمة اختارها اهللا; لتكون واسطة العقد يف هذا التاريخ,   ﴾بِاهللاِ

ا  و, ىتشفإهنا أمة مترض لكنها  , فهي الشاهدة عىل الناس والرسول عليها شهيد و أحيانً فُ غْ تَ
ق, أخرج اهللا منها منائر للتوحيد وهداة للبرش,  حَ لَب لكنها ال تُسْ غْ لكنها ال تنام, وتُ

ة  .ومشاعل للحضارة احلقَّ
لَم جيب عىل األمة أن جتعله   لَم من أعالم هذه األمة نقف وقفة عظة وتذكر وتدبر, عَ فمع عَ

وات, ليكون حديث شيوخها يف املنتديات, وأمثاله قدوة من القدوات يوم كادت تغيب القد
ا ألطفاهلا الذين لطاملا أُشغلوا بالقَ  صص اهلابط والرسوم املتحركات, وحديثًا لشباهبا وقصصً

أسامعهم وأبصارهم باألفالم  تالذين طاملا شغلوا باحلديث عن الالعبني والفنانات, وملئ
 .واملسلسالت

ف من اهللا إن ذكر اخلائفون, إنه من حيزت له الدنيا إنه من العادلني إن ذكر العدل, إنه اخلائ
فخاف اهللا وما تكرب وما جترب وما ظلم, خيش اهللا فعدل, خيش اهللا  ,بني يديه فتوىل اخلالفة 
 . فأمن, خيش اهللا فريض

رجل ال ! وما أدراكم ما عمر? − رمحه اهللا − ]عمر بن عبد العزيز[ − أهيا اإلخوة املؤمنون− إنه 
يَه حقه يف هذه العجالة, لكن حسبكم وحسبي أن  كالرجال وسرية فِ ا لن نَ ال كالسري, وعذرً
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بَابِ  ﴿, نقف عند بعض مواقفه, لنتذكر, وننظر, ونعترب يلِ األلْ ةٌ ألُوْ َ ربْ مْ عِ هِ صِ انَ يفِ قَصَ دْ كَ قَ  لَ
 :عمر وطرف من سريتهفحي هال بكم عباد اهللا إىل  ﴾

هي ليىل بنت عاصم بن عمر بن  : وأمه. كم هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احل* 
 .اخلطاب

لقد رأيتني باملدينة غالماً  ": فقال  حتدث عن نفسه وطفولته ,لقد مجع القرآن وهو صغري *
ورغب إىل والده أن يغادر مرص ..  "حاجتي  مع الغلامن ثم تاقت نفيس للعلم, فأصبت منه

س هبا ويتفقه, فأرسله رُ عهد به إىل واحد من كبار معلمي املدينة إليها و إىل املدينة ليَدْ
 .كيسان رمحه اهللا صالح بن: وفقهائها وصاحليها وهو

سليامن بن عبد امللك بالبيعة السم أدرجه يف كتاب خمتوم ومل يكن ألحد  أمري املؤمنني أمر* 
ه يف فبايعوا عىل من عهد إلي علم بام يف الكتاب إال رجاء بن حيوة أحد العلامء املقربني إليه,

قد علمت : فلام خرجوا أتاين هشام يف موكبه فقال: الكتاب , رجالً رجالً , قال رجاء
وأنا أختوف أن يكون أمري املؤمنني أزاهلا عني, فأعلمني ما دام يف األمر نفس,  موقفك منّا,

, :قلت فأبيت عليه  سبحان اهللا يستكتمني أمري املؤمنني وأطلعك, ال يكون ذاك أبداً
رجاء, قد : فقال ينا أنا أسري إذ سمعت جلبة خلفي, فإذا عمر بن عبد العزيزفانرصف, فب

أقوم هبذا الشأن,  وقع يف نفيس أمر كبري من هذا الرجل, أختوف أن يكون جعلها إيلّ ولست
يستكتمني أمراً أطلعك  سبحان اهللا,: فأعلمني ما دام يف األمر نفس لعيل أختلص, قلت

 .!!عليه
حياته, فيجلس إىل  م ليعود اخلليفة, فيجده يف اللحظات األخرية منيذهب رجاء ذات يو* 

أهل بيت أمري املؤمنني فاجتمعوا يف ليجمع وخرج .. جواره حتى تفيض روحه فيسجيه
 ..وقرأ عليهم الكتاب ,إن اخلليفة قد مات: مسجد دابق قال هلم 
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وصعق عمر  الثلوج,ومل يكد يفيق عمر من غمرة املفاجأة, حتى راح يرجتف كعصفور غطته 
واستقبل رجاء بن حيوه  واهللا ما سألتها اهللا يف رسٍّ وال علن,: حتى ما يستطيع القيام, وقال

 .هـ99سنة  ذلك وكان .أمل أناشدك اهللا يا رجاء ?: يقول له يف عتاب
ويف  ,أهل بيته فيه يعزي ثم سار إىل اخلليفة املسجى, فصىل عليه, وشيعوه إىل مثواه, وعاد

هو غاص بحشود هائلة من الوافدين,  املسجد فإذااجلديد دخل أمري املؤمنني  …ة الغدا
وصعد املنرب  …أن يتشبث بكاهله  قبل اخلطريفرأ أهنا فرصة للتخلص من هذا املنصب 

وعىل غري مشورة  ,رأي مني فيه فقد ابتليت هبذا األمر عىل غري :أما بعد ":وخطب الناس
فضجوا وصاحوا من كل . "ألنفسكم  من بايعني, فاختاروا من املسلمني وإين أخلع بيعة

أُوصيكم بتقو اهللا; فإن  ((  :قائال  ثم ألقى بعد ذلك خطبته. "غريك  ال نريد ":طرف
لَفٌ من كل يش , من أطاع اهللا وجبت طاعته, ومن عىص اهللا فال طاعة له, ثم ءتقو اهللا خَ

 ))  ونزل عن املنرب. اهللا فال طاعة يل عليكمأطيعوين ما أطعت اهللا, فإذا عصيت : رفع صوته 
ا  ا..توىل اخلالفة فكان جمددً ا لكنها, خري من ثالثني قرنً خلت من  كانت خالفته ثالثني شهرً

, مل يضيعها يف كسب دنيوي وال شهوة عاجلة, لكنه جعلها هللا رب العاملني هدي النبوة
 .فبارك اهللا يف سنتني ونيف

 * املطهمة يتوسطها فرس زينت كالعروس ليمتطي  فخامً من اجلياد موكباً ثم إنه خرج لري
خ , فأمر هبا إىل بيت مال املسلمني , ثم ملا وصل إىل الرسادق فإذا هو فتنة  اخلليفة ظهرها البَذِ

لبيت املال , ودعا بحصري ففرشه عىل األرض ثم جلس فوقه  وال كإيوان كرس فأمر بضمه
الطيلسانات الفاخرة التي هي ثياب اخلليفة , فأمر هبا إىل بيت و , ثم جيء باألردية املزركشة

عن  :كل واحدة قرص , فيسألالاجلواري ليختار منهن وصيفات  املال , ثم تعرض عليه
 .أرضها وذوهيا فريدها إىل األهل والبلد,

معلنًا أن من تواضع هللا رفعه, ترك قرص اخلالفة ونزل غرفته املتواضعة ماشيا عاد لبيته  
 . وجلس حزينًا يئن حتت وطأة املسئولية
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خالفته كان كام يصفه أحد  إن العرص الذي عاش فيه عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا قبيل* 
ليمن , وحممد بن يوسف با , كيف ال واحلجاج بالعراق,"زمن قسوة من األمراء  ":الكتاب

 ."األرض واهللا جوراً  امتألت ":وغريمها باحلجاز وبمرص وباملغرب, حتى قال عمر
 وكذلك فيه من الفساد أن راح كل قادر عىل النهب ينتهب ما تصل إليه يداه, وغابت
 األخالق فشاع الرتف واالنحالل, ووراء الفساد سار اخلراب , فأخذت األزمات املالية

املنابر بطل  ها, وكان فيه تزييف لقيم الدين حتى إنه كان يلعن عىلبخناق الدولة وحمق إنتاج
وسلم عيل وآله اهللا صىل اهللا عليه  وابن عم رسولالراشدين اإلسالم العظيم ورابع اخللفاء 

 .العرص بن أيب طالب ريض اهللا عنه, وساعد يف هذا التزييف شعراء
 بنفسه املثىل , فلام ويل بدأ  قع إىل الصورةبدأ عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا بتغيري هذا الوا* 

امللك واحلكم, حيث النعيم الدنيوي,  كان عمر رمحه اهللا , يعيش يف أرسةحيث  :وأهل بيته
.. نعيم يتعاظم كل وصف, ويتحد كل إحاطة وزخرف الدنيا , وكان رمحه اهللا يتقلب يف

ثها من أبيه جياوز أربعني ألف األرض التي ور إنّ دخله السنوي من راتبه وخمصصاته, ونتاج
 ..إىل املدينة, فينتظم موكبه مخسني مجالً حتمل متاعه وإنه ليتحرك مسافراً من الشام.. )1(دينار 

وأحىص  …سلطة رشعية عليها ليعطوه إياها وأهنا من أمالك الدولة  فرأ أنه مل يكن هلم
زاهدة العابدة بنت اخلليفة ال فاطمةاستدعى زوجه فردها يف بيت املال, ثم  أمالكه كلها

 . وأخت اخللفاء
 أختُ اخلالئف واخلليفة زوجــها*** بنتُ اخلليفة واخلليفة جــدها 

إين بعتُ نفيس من اهللا, فإن كنت تريدين العيش معي فحي هال, وإال فاحلقي : قال هلا
بيت املال, واهللا بأهلك, هذه احلُيلِ التي تلبسينها تعلمني من أين أتى لك هبا أبوك? ردهيا إىل 

ا بعد اليوم بل  (( :قالت الزاهدة الراغبة فيام عند اهللا. ال أجتمع مع هذه احليل يف دار أبدً
 )) .أردها واحلياة حياتك يا عمر, ولآلخرة خري وأبقي

                                           

  .دوالر 1360000حوايل   ) 1(
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.. مظامل , وهي األموال اهلائلة فأخذ ما بأيدهيم, وسمى أمواهلم ثم توجه إىل أقاربه األقربني
وحاشيته, وعزم عىل ردها إىل أصحاهبا إن  يمة التي متلكها أرسته, وإخوتهوالثروات العظ

 ? " من أين لك هذا "ينفذ عىل اجلميع قانون  عرف أصحاهبا, أو إىل اخلزانة العامة, وأن
وحاول أن يعظهم وخيوفهم اهللا, وبني هلم أن ليس  وتوجه إىل أمراء البيت األموي فجمعهم

وأن .. أكثر مما لألعرايب يف صحرائه, والراعي يف جبله  انة العامةهلم من احلق يف أموال اخلز
من حرام ليس هلم إنام هو هللا, وأرادهم عىل ردها فأبوا,  ما بأيدهيم من أموال مجعوها

واستعمل أسلوباً آخر من اللني فلم يستجيبوا , فلام عجزت مأدبة ودعاهم مرة أخر إىل 
أنه كل من كانت له مظلمة أو عدا عليه  :أصدر تعمياموالشدة  معهم أساليب اللني عمد إىل

وألف لذلك حمكمة خاصة , وبدأ جيردهم من هذه  أحد من هؤالء فليتقدم بدعواه ,
 .بيت املالإىل أصحاهبا أو إىل  الثروات التي أخذوها بغري وجهها ويردها

جمر ودينار , دعا بف.. أمية لسنها ورشفها , فكلمته بنوووسطوا له عمة له كان يوقرها 
به إىل يا عمة أما تشفقني : جلده , وقال  فألقى الدينار يف اجلمر حتى إذا امحرّ أخذه بيشء وقرّ

ومن : إذن ال تدعهم يسبوهنم , قال  : عىل ابن أخيك أن يكو هبذا يوم القيامة ? قالت
م أباه بنت هذا ذنبكم ملاذا زوجت : إليهم قائلةإنام يطالبوهنم بحقوقهم , فخرجت ! يسبهم?

 . روعمر بن اخلطاب , اصربوا فإنه ال جي
ابَ  ﴿: قل هلم: فقال البنه وأرسلوا له ابنه عبد امللك*   ذَ يبِّ عَ يْتُ رَ صَ افُ إِنْ عَ لْ إِينِّ أَخَ قُ

ظِيمٍ  مٍ عَ وْ    ﴾يَ
الكثرية التي كانوا  برواتبهم واكتفوا …خضعوا مجيعاً وردوا ما كان يف أيدهيم من األموال ف

هذه الرواتب وإعطائهم عطاء أمثاهلم  ذوهنا من اخلزانة , ولكن عمر مل يكتف وأمر بقطعيأخ
ت الثورات , وشملت السعادة الناس أوهد , وأمرهم بالعمل كام يعمل الناس , وعم األمن

املدقع , وصارت هذه البالد التي متتد من  , واختفت مظاهر البذخ الفاحش , ومظاهر الفقر
 .تعيش باحلب واإلخالص والود فرنسا إىل الصني
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خرج إىل األمة لريدها إىل اهللا الواحد القهار فكان فعله يصدق قوله, وكان ال يشغله عن اهللا  
يْلُه قيام وبكاء وخشوع وترضع, وهناره عدل وإنصاف ودعوة وبذل وعطاء مأل , شاغل, لَ

ا أل جورً  :األرض عدال بعد أن كادت متُ
فال . ين الفقراء ? أين املحتاجون? فيقدم هلم الطعام واألموالأ: بعد كل صالة ينادي منادٍ 

بِدٌ    واهللا ما تنساه البطون اجلائعة وال األكباد الظامئة, ما دام يف األرض بطنٌ جائع أو كَ
 .ظمآن

 , ا مجيالً اللهم اجعل اللهم أخرج من أصالب هذه األمة رجاالً كعمر يردون األمة إليك ردً
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, تقاك يا رب العاملني, واليتنا فيمن خافك وا

 .ودنيانا التي فيها معاشنا, وآخرتنا التي إليها معادنا إنك عىل كل يشء قدير وباإلجابة جدير
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