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وامليزان ليقوم الناس  احلمد هللا الذي أرسل رسله بالبينات واهلد , وأنزل معهم الكتاب
من ينرصه ورسله بالغيب  بالقسط وأنزل احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا

أرسله باهلد ودين  إن اهللا قو عزيز , وختمهم بمحمد صىل اهللا عليه وآله وسلم الذي
اله إال اهللا وحده ال رشيك له شهادة خالصة  وأشهد أن ال ,الدين كله  احلق ليظهره عىل

عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه  أخلص من الذهب اإلبريز , وأشهد أن حممداً 
يف اجلزء الثاين أما بعد فإنا نتكلم  …يف حرز حريز وسلم تسليامً كثرياً شهادة يكون صاحبها

 . من ملوكها العظام اوملك من علامء هذه األمة اعامليز عمر بن عبد العزسرية  من
 الوحي فحسب , بل إنه الرجل الذي حاول نقل عرصقريب من عرص إنه ال ينتمي لعرص 

ثُلِه وفضائله إىل دنيا مائجة هائجة , مفتونة مضطربة, متلفعة بالظلم والقهر,  الوحي بمُ
فحقق بمفره ما يشبه يبهر األلباب  متعفنة بالتحلل والرتف, ثم نجح يف حماولته نجاحاً 

شهور وبضعة  ليس يف عرشين سنة , وال يف عرشة أعوام , بل يف عامني ومخسة.. املستحيل 
 .أيام
أريد منكم أن تأخذوا األقالم بأيديكم وجتمعوا أذهانكم  (( : قال فيه بعض الكتاب* 

ويف أهله, ويف أمانته يف نفسه, املأمول يتصف هبا احلاكم  وتكتبوا كل صفة تتمنون أن
اكتملت الصورة اخليالية التي صورهتا أمانيكم وآمالكم  وسياسته, ويف لينه وشدته, حتى إذا

 )) .هبذا امللك عمر بن عبد العزيز بل ويزيد, جئتكم بحقيقة واقعية 
العدل يف : أوالمها: أهيا اإلخوة يف اهللا نجح عمر ألنه بنى خطته عىل ركيزتني أساسني*

 )البطانة الصاحلة(.ق العام , والعدل يف توظيف القيادات واملستشاريناإلنفا
 وما فاض.. رمحه اهللا أمر والته أن يبدءوا بتغطية حاجات أقطارهم من مظاهر عدله أنه  *

 ومن قرص دخل إقليمه عن تغطية حاجات أهله أمده.. وبقي يُرسل إىل اخلزينة العامة 
يأوي  ه اهللا ينشئ يف طول البالد وعرضها دور الضيافةاخلليفة بام يغطي عجزه , وراح رمح

حاجات  إليها املسافرون وأبناء السبيل , ومىض يرفع مستو األجور الضعيفة , وكفل كل
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وأمر .. أجراً  العلامء والفقهاء ليتفرغوا لعلمهم ورسالتهم دون أن ينتظروا من أيدي الناس
مريضني  اب الدولة , ولكل مريض أولكل أعمى بقائد يقوده ويقيض له أموره عىل حس

وافتد  بخادم عىل حساب الدولة , وأمر والته بإحصاء مجيع الغارمني فقىض عنهم دينهم ,
 . أرس املسلمني وكفل اليتامى

ومن ذلك ما حكاه عامله يف قصص مشهورة أنه ما كان يسمح باستخدام أجهزة الدولة يف  *
 .ا هو اخلليفة نفسهاألمور اخلاصة, وإن كان الذي يستخدمه

الصاحلني والعباد, فجعلهم بطانته, وطلب منهم أن  أنه قرب: ومن حسن اختياره  *
ة حممد: يوصوه ويبرصوه بعيوبه, يقول هلم  −وسلموآله صىل اهللا عليه  − لقد توليت أمر أُمَّ

أنتم جلسائي كل ليلة, لكني أشرتط عليكم : مجع سبعة من الصاحلني, وقال. فأعينوين
 :طًا ثالثةرشو

ا: أوهلا  أال : وثالثها. الدنياأمر ال تتحدثوا يف :  وثانيها. ال تغتابوا وال تعيبوا يف جمليس أحدً
ا فكانوا جيتمعون بعد العشاء فيتحدثون يف املوت وما بعده, ثم . متزحوا وأنا جالس أبدً

 .ينفضون من جمالسهم وكأنام انفضوا عن جنازة
لقد رأيتك تُصيلِّ الضحى يف : يا مزاحم: وىل اخلالفة فقاليوم أن ت] مزامحًا[استدعى * 

عب من الشعاب ال يراك فيه إال اهللا فأحببتك  اهللا, فكن عوين عىل نفيس, إذا رأيتني يف شِ
 .اتق اهللا يا ابن عبد العزيز :البيبي وقلتظلمت فخذ ب

ا يقول فيه سامل بن عبد اهللاكتب له أثناء خالفته و*  ا شديدً أمري املؤمنني لقد توىل يا : كتابً
وا وهاهي مصارعهم, فانظر إليها لرت, كانوا ينظرون بعيون إىل  عُ ِ امللك قبلك أناس ثم رصُ
, ويميدون بخدود أكلها الدود, فاحذر أن تكون  تْ شَ نُهِ اللذات فأُكلت, ويأكلون يف بطون فَ

اللهم ال جتعلني : , قائالنهد باكيًاتفلام قرأ ذلك . مع املحبوسني يف جهنم يوم يُطلق العادلون
 .مع املحبوسني يوم يُطلق العادلون
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دخلت يوماً عىل مواليت : اخلصمي غالم عمر  قال أبو أمية: ومن ذلك تضييقه عىل نفسه* 
تني عدساً , فقلت   . يا بني هذا طعام موالك أمري املؤمنني : كل يوم عدس ? قالت: فغدّ

كل الناس : الناس ? فأجابه  كيف حال: ونه , فسأله رأ أمري املؤمنني خادماً له يسحب برذ 
  .! يف راحة إال أنت وأنا وهذا الربذون

ما : ن, ومن ذلك أيضامجعت الزكوات فلم يوجد هلا مستحقوأن : ومن نتائج هذا العدل
عمر  البادية يف خالفةيف رأيت الذئاب ترعى مع الغنم : قالأنه احلسن القصاب روي عن 

صلح الرأس  إذا  :فقال الراعي      سبحان اهللا ذئب مع غنم ال يرضها ?:قلت بن عبد العزيز ف
 .فليس عىل اجلسد بأس

من هذا الصالح قام عىل :الشاء  ملا ويل عمر بن عبد العزيز قالت رعاء: وقال مالك بن دينار 
 . الناس خليفة ? عدله كف الذئاب عن شائنا

تقول فاطمة خوفه من اهللا,  − قيقة هي األساس والقاعدةاحلوهي يف −:  الركيزة الثانية
أمسى ذات ليلة, وقد فرغ من استعراض حوائج املسلمني, ثم أطفأ الرساج, ثم قام : زوجه

ه تتسايل دموعه عىل خده, يشهق الشهقة  ا رأسه عىل يديْ ىلَّ ركعتني, ثم جلس واضعً فَصَ
, تقول قد خرجت نفسه , فلم يزل كذلك حتى أصبح ال: فأقول صبح, ثم أصبح صائامً
يا أمري املؤمنني كثري ما كان منك الليلة أَأَمر أملَّ بك أم ماذا : فدنوت منه, وقلت: زوجه

صغريها –إين نظرت يف نفيس, فوجدتني قد وليت أمر هذه األمة : قائال دهاك? فأجاهبا
البالد, فعلمت , ثم ذكرت الغريب والفقري واليتيم يف أقايص − وكبريها وأسودها وأمحرها

ا  حجيجي فيهم, فخفت أن ال  −وسلموآله صىل اهللا عليه –أن اهللا سائيل عنهم, وأن حممدً
جلَ له قلبي, وكلام ذكرتُ ذلك  وَ ا دمعت له عيني, وَ يثبت يل عند اهللا عذر, فخفت خوفً

, ثم    − رمحه اهللا−هدَّ باكيًاتنازداد خويف وجالً
 عمر بن عبد العزيز بعد استخالفه وقد نحل دخلت عىل: قال حممد بن كعب القرظي * 

اجلسم ,  جسمه , وعفا شعره , وتغري لونه , وكان عهدنا به يف املدينة وهو أمري عليها حسن
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كعب مالك تنظر  يا ابن: , فجعلت أنظر إليه , ال أحرف برصي عنه , فقال يل  البدنممتلئ 
مما نحل من  …املؤمنني ي يا أمريلعجب: فقلت ! إيلّ نظراً ما كنت تنظره إيلّ من قبل ?

ألشد عجباً من أمري ,  إنك إذاً : فقال  …جسمك , وعفا من شعرك , وتغري من لونك 
عىل وجنتيَّ , وسكن الدود  وإنكاراً يل لو رأيتني بعد ثالث يف قربي , وقد وقعت عيناي

 .ثم راح يبكي …منخريَّ وفمي 
أن موىل له  وفاته كان سببو: ق لوال وقوعهاثم يأيت وفاة عمر بعد إنجازات ما كانت لتصد

ه يف طعام أو   لقد: , فحصل له بسبب ذلك مرض , فأُخرب أنه مسموم , فقال رشابسمَّ
م , ثم استدعع قيت السُّ ما  وحيك ما محلك عىل: مواله الذي سقاه , فقال له  ىلمت يوم سُ

, ثم قال  فوضعها يف بيت املالهاهتا , فأحرضها : ألف دينار أُعطيتها , فقال : صنعت, فقال 
 .اذهب حيث ال يراك أحد فتهلك: له 

ويف ضحى يوم عيد الفطر حلت به سكرات املوت, التي البد من حلوهلا بكل واحد منا 
إنه قد نزل بك ما نزل, : فقال له] مسلمة بن عبد امللك[ونسأل اهللا أن حيسن اخلتام, فجاءه 

ا ال مال هلم  ا : , فجلس وقال.فأوص هبم إيلَّ وإنك تركت صبيتك صغارً واهللا ما منعتهم حقً
إما رجل يتقي اهللا فسيجعل اهللا : هو هلم, وواهللا لن أعطيهم ما ليس هلم, إن بنيّ أحد رجلني

نْ ألقويه عىل معصية اهللا, ثم قال كِبٌ عىل املعصية فلم أَكُ ا, وإما مُ ادعوا أبنائي : له خمرجً
ا فدعوهم, وكانوا بضعة عرش  صبيًا كأهنم فراخ, نظر إليهم بحنان الوالد, نظر لضعف مجيعً

نيّ إن أباكم كان بني أمرين: طفولتهم وبراءة أعينهم; فذرفت عيناه الدمع ثم قال إما : أي بَ
قركم ويدخل اجلنة فْ نيكم ويدخل النار, أو يُ غْ فاختار أن يفقركم ويدخل اجلنة, لكن إن . أن يُ

ل الكت َّ فيكم اهللا الذي نزّ يلِ , فانرصف − عصمكم اهللا–انرصفوا  ,اب وهو يتوىل الصاحلنيوَ
رباه أنا الذي أمرتني فقرصت وهنيتني : أبناؤه, فجعل يبتهل إىل اهللا يف خشوع ويقول

دفعصيت, رباه  ه إال خويف منك وحسن ظني بك وأن ال إله إال أنت, ثم أمر ما عندي ما أعُ
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لُوا تِلْكَ ا﴿:الناس أن خيرجوا فكانوا يسمعونه يقول ونَ عُ يدُ رِ ينَ الَ يُ ا لِلَّذِ هَ لُ عَ ةُ نَجْ رَ ارُ اآلَخِ لدَّ
نيَ  تَّقِ اقِبَةُ لِلْمُ عَ الْ ا وَ ادً الَ فَسَ ضِ وَ  .وكان آخر ما سمع من كالمه رمحه اهللا ﴾يفِ األرْ

كره, وال يموت ذِكرُ الصاحلني, هلج املسلمون بالدعاء والثناء عليه,  مات عمر وما مات ذِ  
يِى (( : يقول ] ليون الثالث[ن فحسب, هاهو ملك الروم ليس املسلمو لو كان رجل حيُ

معته وقال إينَّ زاهد,  وْ ب من راهبٍ جلس يف صَ املوتى بعد عيسى لكان عمر, واهللاِ ال أَعجَ
تْه الدنيا حتى أناخت عند قدميه فركلها بقدميه وأعرض عنها  لكنِّي أعجب من عمر يوم أَتَ

هبان النصار, فقيل له ))  .واختار ما عند اهللا َ : ليس هذا فحسب, بل بكى عليه أحد رُ ملِ
ئ: تبكي عليه وعمر عىل غري دينك? قال  ا يف األرض فأُطفِ  .يرمحه اهللا قد كان نورً

 , ا مجيالً اللهم اجعل اللهم أخرج من أصالب هذه األمة رجاالً كعمر يردون األمة إليك ردً
اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, ملني, واليتنا فيمن خافك واتقاك يا رب العا

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