بسم هللا الرحمن الرحيم
عمر بن عبد العزيز1

ال إثنينية في حياة المؤمن:
أيها اإلخوة الكرام ،مع سير التابعين رضوان هللا تعالى علييهم أممعيين ،والتيابعّ الييوم يو سييعما عمير بين
عبع العزيز ،الذي ع َّعه المؤرخون من أ ل العلم العاملين ،ومن الخلفاء الراشعين ،وما أروعها أن تلتقّ الخصائص
العيميي بالخصيائص الزمميي كميا يقوليون ،ومييا أروا اإلمسيان أن يكييون عالميا ،وأن يكيون عييام  ،وأن يتفيو يييّ
العميا ،وأن يتفو يّ اآلخرة.
يقول ذا الخليف العظيم:
تاقت نفسي لإلمارة ،فلما بلغتها تاقت نفسي للخالفة ،فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة.
معمى ذلك :أن ليس يّ حياة المؤمن إثميمي  ،أعماله ،مماصبه ،تمارته ،بيته ،عخليه ،إمفاقيه ،طاقاتيه ،أيكياره،
أعبه ،قلمه ،مطالعاته ،ثقايته ،لهوه ،كلها َتصُبُّ يّ عف واحع،
تاقت نفسي لإلمارة ،فلما بلغتها تاقت نفسي للخالفة ،فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة
يغلب على الظن أمه تاقت مفسه لإلميارة ليصيل بهيا إليى الممي  ،وتاقيت مفسيه للخ يي ليصيل بهيا إليى الممي ،
والعميا مطي المؤمن ،يتخذ ا وسيل للتقرب من هللا عز ومل.
بالمماسييب

يت ممهييا قسييطا أوييير ا َّتسي َ
ييذه الحظييوظ التييّ أتحييعر عمهييا كثيييرا ،كلمييا م َْلي َ
يعت قييعر ُتك علييى العمييل

الصالح ،وا َّت َ
سعت بالتالّ مسؤولي ُتك.
َ
َ
وازعاعت
ازعاعت قيييعرتك عليييى العميييل الصيييالح،
كلميييا ارتفعيييت ييييّ مسيييتو الحيييظ اليييذي ممحيييك هللا إيييياه،
مسؤوليتك ،يأحياما اإلمسان القوي بتوقيع يلغّ ممكرا ،وبتوقيع يقيم المعروف ،بتوقيع واحع.
تصور معل َم معرس  ،أو معير معرس  ،أو معير تربي  ،أو وزير تربي  ،كلميا ارتفعيت السيلط ا َّتسيعت القيعرة
على الخير ،وبالتالّ ازعاعت المسؤولي  ،ياإلمسان الغمّ بإمكامه أن يحل مشاكل ععع كبير مين الفقيراء ،وكيل يقيير
يرقى به ،يالمال حيمما تمتلكه بإمكامك أن تصل بيه إليى الممي  ،لكين بالمقابيل أميت مسيؤول عين يذا الميال اليويير،
ومسؤولي الغمِّّ أش ُّع من مسؤولي الفقير ،و ذا حظ المال.
َ
َ
َ
وازعاعت بالتالّ مسؤوليتك.
ازعاعت قعر ُتك على خعم الخل ،
ازععت قوة
أما حظ السلط  ،يكلما
َ
َ
ازعاعت قعر ُتك على إقماا الماس العين ،يإن قص َ
ازعاعت مسؤولي ُتك.
َّرت
العلم :كلما ازعاع علمُك،
العلم قوة ،والمال قوة ،والسلط قوة ،ذه القُو الث ر يّ األرض.

ربما كان تحصيل المال شيئا صعبا ،وربما كان الوصول إلى مركز قوي صعبا أيضا ،أما الشّء المتاح أنَ
تطلييب العلييم ،وال تمسييوا أيهييا اإلخييوة أن قييوة العلييم ييّ أقييو قييوة ،والييعليل :أقييو أقوييياء العييالم ال يتحركييون إال
باستشارة الخبراء ،ليس ماك إمسان قوي يّ العالم يتخذ قيرارا إال بعيعما يأخيذ رأي الخبيراء ،ياليذين يحكميون ييّ
الحقيق

م الخبراء ،لذلك اإلمام الشايعّ حيمما يسر قوله تعالى:
سول َ َوأُولِي أاْلَ أم ِر ِم أن ُك أم
الر ُ
هللا َوأَطِ ي ُعوا َّ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا أَطِ ي ُعوا َّ َ
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قال :أولّ األمر م األمراء والعلماء ،العلماء يعريون األمر ،واألمراء ِّ
يمفذون األمر ،يأن تممع بين التفيو
يّ العميا والتفو يّ العين شّ ٌء رائع معا ،والتفو يّ العميا ليس للعميا إط قا ،بل من أمل أن تزعاع قعرتك على
العمل الصالح.
يعمّ أمت حيمما تطلب العلم بإمكامك أن تمقذ آالف مؤلف من الشقاء ،وأمت حيمما تطلب العلم بإمكامك أن تمقذ
الضالين ،وحيمما تكون غميا بإمكامك أن تمسح عموا البائسين ،وحيمما تكون قويا بإمكاميك أن تمصيف المظليومين،
عليو الهمي مين اإليميان ،وبياب العليم مفتيوح
يشّء مميل معا أمك بإمكامك أن تمصف المظلوم ،إذا قمعت به ،ليذلك ُّ
على مصراعيه.
وقع قال بعض خلفاء أمي يمصح أوالعه ،قال لهم:
ً
سوقة عِ أ
شتم
سدأ ُتم ،وإن كنتم
يا أبنائي تعلموا العلم ،فإن كنتم سادة ،في اْلصل ،فقتم ،وإن كنتم وسطا ً ُ
من السوق  ،أيَ من عام الماس تعيش بالعلم ،من الطبق الوسطى تصيبح سييعا ،وإن كميت ييّ األصيل سييعا
تصبح متفوقا.
أيها اإلخيوة :العليم أسياس أيِّ تقيعم ،والحيعير عين يذا الخليفي اليذي يعيع مين أ يل العليمَ ،مين يشيبهه؟ سييعما
ص ح العين األيوبّ ،كان من العلماء العاملين ،عامل عالم قبل أن يكيون قائيعا ،ويياتح ،ور َّع الصيليبيين ،إميه عيالم
يقيه ،يقرأ القرآن ،ويفهم تفسيره ،ويقرأ الحعير ،وله باا طويل يّ العلم،
يالحعير عن ذا الخليف الزا ع خامس الخلفياء الراشيعين حيعير أطييب مين مشير المسيك ،وأز يى مين قطيع
الروض ،وسيرته َّ
الفذة واح معطارة ،أيمما حللت ممها َأل َفي َ
َت مبتا طريا ،وز را بهيا ،وثمرا مميا ،وإذا لم يكين ييّ
وسعما أن مستوعب اآلن تلك السيرة التّ ازعان بها التاريخ ،يإن ذا ال يممعما أن مقطيف مين روضيها ز يرة ،وأن
ُعرك كلُّه ال ُي َت َرك بعضُه.
مقبس من مور ا ومض  ،ذلك ألمه :ما ال ي َ
إليكم بعض الصور الممتزع من حياة ذه الخليف الراشع.
صورة 1من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
من صور حياة عمر بن عبع العزيز ،يرويها الطبري عن الطفيل بن مرعاس ،يقول :إن أمير المؤممين عمير
بن عبع العزيز حين ولّ الخ ي كتب إلى سليمان بن أبّ السري واليه على الصغع كتابا قال ييه:

َ
اتخذ يّ ب عك يماع َ الستضاي المسلمين ،يإذا مرَّ بها أحع ميمهم ياستضييفوه يوميا وليلي  ،مماميا ،وأصيلحوا
شأمه ،وتعهعوا عوابه ،يإذا كان يشكو مصبا ،يإذا كيان يشيكو مصيبا ياستضييفوه ييومين وليلتيين ،وواسيوه ،ييإذا كيان
ممقطعا ال مؤم عمعه ،وال عاب تحمله ،يأعطوه ما يسع حامته ،وأوصلوه إلى بلعه،
السبب أمه يّ عهع ذا الخليف العظيم ممعت أموال الزكاة ،وكأن الفقر قع امتهى،
يفّ عن الغارمين عَ َي َمهم ،ثم أمر بهذه المراي الحيوي كّ
لذلك لم يمع ذا الخليف مصريا للزكاة ،يبعا له أن َ
تكون يّ خعم المسلمين،
يصعا الوالّ بأمر أمير المؤممين ،وأقام الفماع التّ أمره بإععاع اَ ،ي َس َر َ
ت أخبارُ ا ييّ كيل مكيان ،وطفْي
الماسُ يّ مشار الب ع اإلس مي ومغاربها يتحعثون عمها ،ويشيعون بععل الخليف وتقواه.
صورة 2من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
يما كان مين وميوه أ يل سيمرقمع  -يذه اليب ع اآلن تابعي للممهورييات اإلسي مي التيّ كاميت تابعي ل تحياع
السوييتّ –
يما كان من وموه أ ل سمرقمع إال أن ويعوا على واليها ،سليمان بن أبّ السري،
وقالوا :إن سلفك قتيب بن مسلم البا لّ قع ع م ب عما ،من غير إمذار ،ولم يسلك يّ حربما ما تسلكومه معشر
المسلمين ،يقع عريما أمكم تععون أععاءكم إلى العخول يّ اإلس م ،يإن أبوا ععوتمو م إليى عييع المزيي  ،ييإن أبيوا
أعلمتم عليهم القتال،
ُعيرض علييهم اإلسي م ،وليم
ؤالء أ ل سمرقمع َبلَغهم أن ذه ّ الطريق الشرعي لفتح الب ع ،أما م يليم ي َ
ُععوا إلى عيع المزي  ،بل حوربوا مباشرة ،ياشتكوا إلى الوالّ الذي كان عليهم ،اشتكوا سيلفه اليذي عا يم ب ع يم،
ي َ
و و قتيب بن مسلم البا لّ ،يقولون:
وإما قع رأيما من ععل خليفتكم وتقواه ما أغراما بشكو ميشكم إليه ،يق َّعم أ ل سمرقمع شيكو  ،واالستمصيار
بكم على ما أمزله بما قائع من قواعكم ،يأَ َذنَ أيها األمير لويع مما بأن َيفْع على خليفتكم ،وأن يريع ظ متما إليه،
اسمح لما أن مرسل ويعا إلى عمش مريع ظ متما على قتيب بن مسلم البا لّ الذي عا مما ،ولم يسلك الطريق
التّ شرعها مبيُّكم ،يإذا كان لما ح أعطيماه ،وإن لم يكن لميا حي عيعما مين حيير ذ بميا ،ييأذن سيليمان لوييع ميمهم
بالقعوم عليى الخلفيي ييّ عمشي  ،يلميا صياروا ييّ عار الخ يي  ،ريعيوا أمير م إليى خليفي المسيلمين عمير بين عبيع
العزيز،
يكتب الخليف ُ كتابا إلى واليه سليمان بن أبّ السري ،يقول ييه:
أما بعع ،يإذا ماءك كتابّ ذا يأملْسَ إلى أ ل سمرقمع قاضيا يمظر يّ شكوا م ،يكفّ قاض من عمعك ،يإن
قضى لهم ،يأمر ميش المسلمين بأنَ يغاعر معيمتهم ،واعاُ المسلمين المقيمين بيمهم إلى المزوح عمهم ،وعيوعوا كميا
كمتم ،ويعوعون كاموا قبل أن يعخل عيار م قتيب ُ بن مسلم البا لّ.

بلييعة يتحييت عيين طريي الحييرب ،ويعلييم أ لهييا أن ييذا الفييتح ييييه خلييل شييرعّ ،يييذ ب ويي ٌع مييمهم إلييى خليفي
المسلمين ،وبكل بساط يقول للوالّ عليهم :أَملْسَ إليهم قاضيا يحكم بيمهم وبين طريق يتح ب ع م ،يإن كاموا على
ح يأَمر ميشك أن يخرج من بلعتهمَ ،
وأمر المسلمين المقيمين بأن يمزحوا عمهم ،وعوعوا كما كمتم قبل يتح البلعة،
تلك التّ يتحها قتيب بن مسلم البا لّ ،و ماك تفصي ت أع من ذلك،
لقع أعطا م كتابا عليى شيكل قصاصي صيغيرة ،يميا صيعقوه ،يل يذا معقيول؟! مييش بكامليه يمسيحب بهيذه
القصاص أو بهذه الكلم !!.
س إليهم قاضّ القضياة
يلما قعم الوُ يع على سليمان بن أبّ السري ،وعيع إليه كتاب أمير المؤممين ،باعر ،أَمَ لَ َ
مميع بن حاضر المامّ قاضّ القضاة ،أعلى قاض ،يمظر يّ شكوا م ،واستقصيى أخبيار م ،واسيتمع إليى شيهاعة
طائف من ممع المسلمين وقاعتهم ،ياستبان له صح ععوا م ،وقضى لهم عمع ذلك،
اآلن صعر قرار مْن قاض مسلم يحكم على ميش إس مّ بالخروج من سمرقمع ،ألن يتحها لم يكين شيرعيا،
عمع ذلك أمر الوالّ ممعَ المسلمين أن يُخلُوا لهم عيار م ،وأن يعيوعوا إليى معسيكراتهم ،وأن يمابيذو م كيرة أخير ،
يإما أن يعخلوا ب ع م صلحا بالمزي  ،وإما أن يظفروا بها حربا ،وإما أال يكتب لهيم الفيتح ليو امهزميوا ،ليم يصي َّع َ
أ ل سمرقمع لما مر  ،يما سمع وموه القوم حك َم قاضّ القضاة لهم ،حتى قال بعضهم لبعضَ :وي ََح ُكم ،لقع خالط ُتم
ييؤالء القييوم ،وأقمييتم معهييم ،ورأيتمييو م ميين سيييرتهم ،وعييعلهم ،وصييعقهم مييا رأيييتم ياسَ ي َتبَقو م عمييعكم ،وطْ ي ُبييوا
بمعاشرتهم مفسا ،وقرُّ وا بصحبتهم عيما.
أذكر لكم قص

امشي ربما ذكرتها مرة ،أن ي حا أعطيوه أرض عشيرين ُع ُمميا ،حسيب األمظمي اإلقطاعيي

المايذة سابقا ،يفرح بها ،وسأل شيخه ،يقال له :يا بمّ ذا حرام ،ذا المال ليس لك ،ال بع أن تشتري ذه األرض،
يقال له :ليس معّ ثممها ،قال له :أَعَ ْرضَ ذا على صاحب األرض ،على أن يأخذ ثممها ممك تقسيطا ،يذ ب إلييه،
يا سيعي :أما أعطومّ أرضا من أراضيك الواسيع  ،وسيألت شييخّ ،يأمياب بأميه ال أنَ أشيتريها مميك ،يميا العميل؟
هللا أما ذ ب ممّ أربعمائ ُع ُمم يما رأيت
وعمعي ذا المبلغ اليسير ،ويعمّ
أساور زومته ،يقال له ذا اإلقطاعّ :و ْ
َ
واحعا ماءمّ بهذه المقول إال أمت ،يهذه ال ُّع ُممات ّ لك عن طيب مفس ممّ ،عي لك يت َملَّ َكها ،وازرعهيا ،وامتفيع
بها ،وبارك هللا لك ييها.
إمها قضي ورا ،يالمماع رأوا من ععلهم ،ورحمتهم ،وإمصايهم يقالوا :ما لما وإلخرامهم ،طيبوا بهم مفسا،
وقروا بهم عيما.
صورة 3من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
من صورة حياة ذا الخليف العظيم يرويها لما ابن عبع الحكم ،يّ كتابه المفيس المسمى (سيرة عمر بن عبيع
العزيز) ،ييقول:
عمر الوياةُ ،عخل عليه مسلم بن عبع الملك،
لما حضرت
َ

وقال :إمك يا أمير المؤممين قع يطمت أيواه أوالعك عن ذا المال ،يحبذا ليو أوصييت بهيم إلييك ،أو إليى مين
تفضله من أ ل بيتك ،يلما امتهى من ك مه
قال عمر :أملسومّ ،يأملسوه،
ُ
هللا ميا ممعيتهم
يقال :قع
سمعت مقالتك يا مسلم  ،أ َما إن قولك :قع يطمت أيواه أوالعي عن ذا المال ،ييإمّ و ْ
حقا و لهم ،ولم أكن ألعطيهم شيئا ليس لهم ،أما قولك :ليو أوصييت بهيم إليّ ،أو إليى مين تفضيله مين أ يل بيتيك،
يإمما وصيّ وولّ ييهم هللا الذي مزل الكتاب بالح  ،و و يتولى الصالحين ،واعل َم يا مسلم أن أبمائّ أح ُع رملين،
إما رمل صالح متقن يسيغميه هللا من يضله ويمعل له من أمره مخرما ،وإما رمل طالح مكبٌّ على المعاصّ يلن
أكون أول من يعيمه بالمال على معصي هللا تعالى،
ثم قال اععوا لّ بمّ،
موقف مؤثر معا ،أوالع سيعما عمر ،ما أعطا م شيئا ،يععو م و يم بعضي عشير وليعا ،يلميا رآ يم ترقرقيت
ُ
وقلت  -القائل مسلم  -يّ مفسّ :يتي تركهم عال ال شّء لهم ،و و خليفي  ،وبكيى بكياء صيامتا ،ثيم التفيت
عيماه،
إليهم،
وقال :أي بمّ إمّ لقع تركت لكم خيرا كثيرا ،يإمكم ال تمرون بأحع من المسلمين ،أو أ ل ذمتهم ،إال رأوا أن
لكم عليهم حقا،
ذه السمع الطيب  ،كيفما مشى ابن الرمل الصالح يقال له :رحم هللا على والعك ،ذه ثروة كبيرة معا،
قال :إمكم ال تمرون بأحع من المسلمين أو أ ل ذمتهم ،إال رأوا أن لكيم علييهم حقيا ،ييا بميّ إن أميامكم خييارا
بين أمرين ،يإما أن تستغموا،
أي أن تصبحوا أغمياء،
ويعخل أبوكم المار ،وإما أن تفتقروا وييعخل الممي  ،وال أحسيب إال أمكيم تيؤثرون إمقياذ أبييكم مين الميار عليى
الغمى،
كذلك ربا م تربي عالي  ،ربا م على محبته ،ومحب الح  ،ثم مظر إليهم يّ ري وقال:
قوموا عصمكم هللا ،قوموا رزقكم هللا،
مسلم  ،يعمّ شّء أحع قواع بمّ أمي الكبار ،يالتفت إليه مسلم ،
وقال :عمعي يا أمير المؤممين ما و خير من ذلك
يقال :وما و؟
قال لعي ث ثمائ ألف عيمار  -من ماله الشخصّ  -لعي ث ثمائ ألف عيمار ،وإمّ أ بها لك يفرِّ قها عليهم ،أو
تصع بها إذا شئت،
يقال له عمر :أَ َو خير من ذلك يا مسلم ؟!
قال :وما و يا أمير المؤممين؟

قال تر ُّع ا لمن أخذتها ممه،
أمى لك بهذا المبلغ الضخم؟
ترع ا إلى من أخذتها ممه ،يإمها ليست لك بح ،
يترقرقت عيما مسلم  ،وقال :رحمك هللا يا أمير المؤممين حيا وميتا ،يقع ألَ َم َ
ت مما قلوبا قاسي  ،وذكرتها ،وقع
كامت ماسي  ،وأبقيت لما يّ الصالحين ذكرا،
أخبار أبماء عمر من بععه ،يرأوا أمه ما احتاج أحع ممهم وال ايتقر ،وصع هللا العظيم إذ يقول:
ثم تتبع الماسُ
َ
ش الَّذِينَ لَ أو َت َر ُكوا مِنأ َخ ألفِ ِه أم ُذ ِّر َّي ًة ضِ َعافا ً َخافُوا َعلَ أي ِه أم َف أل َي َّتقُوا َّ
سدِيداً
هللاَ َو أل َيقُولُوا َق أوالً َ
َو أل َي أخ َ
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ورع يّ األثر أن هللا سبحامه وتعالى يسأل عبعا أعطاه ماال وييرا يوم القيام  ،يقول له:
عبعي أعطيتك ماال يماذا صمعت ييه ،يقول يا رب لم أمف ممه شيئا على أحع مخاي الفقير عليى أوالعي مين
بععي ،ييقول هللا عز ومل :ألم تعلم بأمّ أميا اليرزا ذو القيوة المتيين ،إن اليذي خشييت عليى أوالعك مين بعيعك قيع
أمزلته بهم ،أي معلتهم يقراء ،ويسأل عبعا آخر ييقول :عبعي أعطيتك ماال يماذا صمعت يييه ،يقيول :ييا رب أمفقتيه
على كل محتاج ومسكين ،لثقتّ بأمك خييرٌ حايظا،وأميت أرحيم اليراحمين ،ييقيول هللا عيز وميل :عبيعي أميا الحيايظ
ألوالعك من بععك.
يعمّ موضوا مستقبل أوالعك مموط باستقامتك أمت ،ولو تركت لهم مئات الم يين ربما أصبحوا متسولين،
ربما أتلف المال كله ،ربما أمف المال كله على المعاصّ ،يليذلك سييعما عمير بين عبيع العزييز وقيف يذا الموقيف،
يهذه ث ر صور.
طرفه:
ومن ُّ
الط َرف التّ كامت ُترَ َو أن رم من بمّ أمي بعيعما تيويّ سييعما عمير بين عبيع العزييز قيال للخليفي
الذي من بععه :إن معك قع أقطعمّ أرضا ،وإن عمر رحمه هللا تعالى قع أخذ ا ممّ يعميب يذا الخليفي  ،وقيال ليه:
الذي أقطعك األرض لم تترحم عليه ،أما الذي أخذ ا ممك ترحمت عليه!
الماس.
أرضى هللا بسخط الماس رضّ هللاُ عمه و أرضى عمه
كن مع هللا وال تبالّ ،من
َ
َ
الخالصة:
ذه السيرة تعمّ أنَ تكون وقايا عمع كتاب هللا ،تكون مع الح  ،صورة معاكس  ،شاب تويّ أبوه ممذ يومين،
يرأوه متمها إلى مكان ال يلي به ،إلى ملهى ،إلى أين؟ يقيال :أرييع أن أشيرب الخمير عليى روح واليعي ،ييإذا كيان
اإلمسان قع ترك أمواال طائل  ،ولم يعلِّم أوالعه ،يكل ذا المال الذي يمفقه األوالع يّ المعاصّ يتحمل األبُ إث َمه،
لذلك أمع ُم الماس يوم القيام رم ن  -استمعوا –

يورثيه أوالعه ،اليذين ليو عرييوا هللا
غمٌّّ عخل أوال ُعه بماليه الممي  ،وعخيل يو بماليه الميار ،ممعيه مين حيرام ْ
ألمفقوه يّ طاعته ،يعخلوا بماله المم  ،وعخل و بماله المار،
وعالم عخل الماسُ بعلمه المم  ،وعخل و بعلمه المار،
لذلك الععاء:
اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني،
إمها مصيب كبيرة أن توضِّح حعيثا ،أن توضح آي  ،ثم ييأتّ إمسيان ييفهمهيا ،ويعقلهيا ،ويطبقهيا ،ييسيعع بهيا،
ويرقى بها ،والذي علَّمها ال يستفيع ممها،
اللهم إني أعوذ بك أن أقول قوالً فيه رضاك وألتمس به أحد سواك،
اللهم إني أعوذ بك أن أتز ّين للناس بشيء يشينني عندك،
اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة ْلحد من خلقك،
ي يكن اإلمسان قص  ،ييإذا عصيى وطغيى ،وبغيى ،عاقبيه هللاُ عقابيا أليميا ،وصيار قصي يتماقلهيا المياس ييّ
ممالسهم ،ويّ معواتهم ،ولقاءاتهم ،اللهم إمّ أعوذ بك أن أكون عبرة ألحع من خلقك ،هللا قال:
َو َج َع أل َنا ُه أم أَ َحاد َ
ِيث
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صاروا قصصا وعْ برا.
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