
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

قرص يف  نفسوف  نا عنه  ، ومهام قليف تاريخ اإلنسانية واملسلمني  رمز من رموز العدالةمع  اليوم  لعلنا نقف  

 .اإلسالم يف لعدالةا ز ورم  من نهإلسريته وترمجته،  

 .سنة النبي صىل اهلل عليه وسلمومعظاًم ل كان والًيا حتبه الرعية، ألنه جعل القرآن قائده

كان حيب أن يسمع الرأي اآلَخر والنصيحة، إنه جمدد القرن األول، إنه الرجل الذي قال فيه اإلمام أمحد:  

 .ليس أحد من التابعني قوله حجة إال عمر بن عبد العزيز

ة  أنا لن أرسد حياته الشخصية، ولن أقدم ترمجة عن تفصيالت وجزئيات ما مّر به، لكنني َأِصُل بكم إىل ُسدَّ

وم أن توىل عمر، كان شابًّا مرتًفا من بني مروان، يغرير يف اليوم الواحد ثيابه أكثر من ثالث مرات،  احلكم ي

كان إذا مر بسكة شمَّ الناُس طيَبه، كان يسكن قرًصا يف املدينة، وعند والده قرص يف الشام، وقرص يف مرص،  

 .الة والسالم خرًيا، فتوىل اخلالفة وقرص يف العراق، وقرص يف اليمن، وأراد اهلل ألمة حممد عليه الص

   ال يمنع املوت ال حرس وال مال  حرض وفاة اخلليفة، فرأى كيف يرصع املوت الوالَة، وكيف 

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم وَ }فتذكر قوله تعاىل:   ٍة َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ َل َمرَّ َما َنَرى َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ

َكاءُ  ُْم فِيُكْم ُُشَ ِذيَن َزَعْمُتْم َأَّنَّ  [94األنعام: ]{َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَّ

خليفة   أن  املنرب  عىل  فأعلن  املسلمني،  علامء  أحد  َحْيوة  بن  رجاء  قام  سليامن،  جثامن  الناس  وارى  وملا 

 .العزيزاملسلمني، وأمري املؤمنني للعاََل اإلسالمي، عمر بن عبد 

فلام تلقى عمر بن عبد العزيز خرب توليته، انصدع قلبه من البكاء، وهو يف الصف األول، فأقامه العلامء عىل  

املنرب وهو يرجتف، ويرتعد، وأوقفوه أمام الناس، فأتى ليتحدث فام استطاع أن يتكلم من البكاء، قال هلم: 

ا: ال نريد إال أنت، فاندفع يتحدث، فذكر املوت،  بيعتكم بأعناقكم، ال أريد خالفتكم، فبكى الناس وقالو

 .وذكر لقاء اهلل، وذكر مصارع الغابرين، حتى بكى من باملسجد

أمية ونحن نبكي، هل تبكي معنا!! ثم   :يقول رجاء بن حيوة بني  أنظر إىل جدران مسجد  واهلل لقد كنت 

 نام أنا رجل من املسلمني، غري أين أكثر  نزل، فقربوا له املَراكب واملوكب كام كان يفعل بسلفه، قال: ال، إ



 

 

 املسلمني مِحاًل وعبئًا ومسئولية أمام اهلل، قربوا يل بغلتي فحسب، فركب بغلته، وانطلق إىل البيت،          

 .فنزل من قرصه، وتصدق بأثاثه ومتاعه عىل فقراء املسلمني

ليكون قريًبا من املس الناس؛  أمام  العزيز يف غرفة يف دمشق  اكني والفقراء واألرامل، ثم  نزل عمر بن عبد 

استدعى زوجته فاطمة، بنت اخللفاء، أخت اخللفاء، زوجة اخلليفة، فقال هلا: يا فاطمة، إين قد وليت أمر 

والسالم   الصالة  عليه  إىل   -أمة حممد  السند ُشًقا  من  متتد  عمر،  حيكمها  كان  التي  اخلارطة  أن  وتعلمون 

قال: فإن كنت تريدين اهلل والدار اآلخرة،   -جنوب أفريقيا جنوًبا  الرباط غرًبا، ومن تركستان شامالً، إىل  

فسّلمي ُحلّيك وذهبك إىل بيت املال، وإن كنت تريدين الدنيا، فتعايل أمتعك متاعًا حسنًا، واذهبي إىل بيت  

إىل م فرَفَعه  متاعها وحلّيها وذهبها،  موُتك، وسّلمت  احلياة حياُتك، واملوت  قالت: ال واهلل،  يزانية أبيك، 

 .املسلمني

ونام القيلولة يف اليوم األول، فأتاه ابنه الصالح عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أبتاه، تنام وقد  

عمر  فبكى  القيامة،  يوم  يسألونك  كلهم  واألرملة،  واملسكني  واجلائع  الفقري  فيهم  حممد،  أمة  أمر  وليت 

 .ينواستيقظ. وتويف ابنه هذا قبل أن يكمل العش 

عاش عمر ريض اهلل عنه عيشة الفقراء، كان يأتدم خبز الشعري يف الزيت، وربام أفطر يف الصباح بحفنة من  

 .الزبيب، ويقول ألطفاله: هذا خري من نار جهنم

يف   كانوا  الذين  الغشمة،  الظلمة  اخلونة  الوزراء  عزل  اختذه،  مرسوم  أول  فكان  باملسلمني،  فيصيل  يذهب 

 .وزراءه وأمراءه من علامء وُصَلحاء املسلمني  عهد سليامن، ثم عنّي 

أخذ ضيعًة من العباس بن الوليد، وردها عىل ذمي من أهل محص، فلام بلغ اخلرب أخاه عمر بن الوليد كتب 

تزعم أين    :إىل عمر بن العزيز يعرتض عىل عدله ويزعم أنه ظاَل، فلام قرأ عمر كتابه كتب إليه كتاًبا جاء فيه 

إذ الظاملني،  استعملك صبًيا  من  اهلل من  لعهد  وأترك  مني  أظلم  تعاىل، وإن  اهلل  مال  بيتك  وأهل  ا حرمتك 

سفيًها عىل جند املسلمني، تفعل فيهم برأيك وَل يكن له يف ذلك نية إال حب الوالد لولده، فويل ألبيك، ما  

       !أكثر خصامؤه يوم القيامة، وكيف ينجو أبوك من خصامئه؟

ره سبعة م  :ن العلامء، يسمرون معه بعد صالة العشاء، واشرتط عليهم ثالثة ُشوطوجعل ُسامَّ

 .أال ُيغتاب مسلم :الشط األول

موا له ِشكاية يف مسلم  :الشط الثاين  أال ُيقدر



 

 

 

 . أال يمزح يف جملسه، إنام يذكرون اآلخرة وما قرب منها  :الشط الثالث 

صىل   إذا  كان  وال حرج،  فحّدث  الشخصية  وجيلس عىل  أما حياته  القبلة،  فيستقبل  دخل مصاله،  العشاء 

 .البطحاء، وُيمّرغ وجهه يف الرتاب، ويبكي حتى الصباح

الليل، واهلل لقد  ينام  قالت: واهلل ما كان  باهلل، أن تِصفي عمر؟  بعد أن تويف: نسألك  قالوا المرأته فاطمة 

بلَّله العصفور  ينتفض  كام  وينتفض،  يبكي  ليلة فوجدته  منه  املؤمنني؟    اقرتبت  أمري  يا  القْطر، قلت: مالك 

قال: مايل توليت أمر أمة حممد، وفيهم الضعيف املجهد، والفقري املنكوب، واملسكني اجلائع، واألرملة، ثم  

 !ال أبكي، سوف يسألني اهلل يوم القيامة عنهم مجيعًا، فكيف ُأجيب؟

مالك؟ قال: أخشى أن يسألني اهلل يوم القيامة  أتى إىل بيت املال يزوره، فشم رائحة طيب، فسّد أنفه، قالوا:  

 .َل شممت طيب املسلمني يف بيت املال. إىل هذه الدرجة، إىل هذا املستوى، إىل هذا الُعمق 

دخل عليه أضياف يف الليل، فانطفأ الرساج يف غرفته، فقام يصلحه، فقالوا: يا أمري املؤمنني: اجلس قال:  

 .ال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيزال، فأصلح الرساج، وعاد مكانه، وق

 .كان عاملًا جمتهدًا ُيفتي للمسلمني فتح اهلل عليه من فتوحاته، ألنه يتقي ربه، ويعدل يف رعيته

واليتامى،   العلم،  األُعطيات عىل طلبة  فيوزع  الناس،  بأسامء  دفاتر  نّوابه، معهم  فيقوم  كان ُيصيل اجلمعة، 

عبد وامل بن  عمر  اسق  اللهم  الصالة:  بعد  فيهتفون  واملعوزين،  واملحتاجني،  واألرامل،  واملرىض،  ساكني، 

 .العزيز من سلسبيل اجلنة، ونحن نقول: اللهم اسق عمر بن عبد العزيز من سلسبيل اجلنة

فلام رآهم بكى واستعرب، ودمعت عيناه، الثامنية،  أو  السبعة  أبناءه  ثم قال   حرضته سكرات املوت، فجمع 

إن كنتم صاحلني فاهلل يتوىل الصاحلني،    -عنده غرفة واحدة    -ألبنائه: واهلل ما خّلفت لكم من الدنيا شيًئا  

وإن كنتم فَجرة فلن ُأعينكم باميل عىل الفجور. تعالوا، فاقرتبوا فقّبَلهم واحًدا واحًدا، ودعا هلم، وكأن قلبه 

 ، ثم خرج أبناؤه. ُيَسلُّ من بني جوارحه 
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