بسم هللا الرحمن الرحيم
عمر بن عبد العزيز2

أيها اإلخوة المؤمنون ،مع سِ َير التابعين ِرضْ وان هللا تعالى عليهم أجمعين ،وتابعيّ اليوم هوو سويّانا عمور بون
بق ا
وخ خوامخ الخلفواا الرا واين ،فالقواي عون هوذا
عبا العزيز ،ولعلَّه الموضوع الثاني عن هذا الخليفة ،الوذ عدو َّا َ
التابعيّ الجليل عمر بن عبا العزيز قاي ذو دجون ،فأنت ال تكاا دتلِ ّم ِبصدورة من ص َدور قياته َّ
الفذة قتوى دتسْ ولم
إلى أخرى أكثر بهاا.
العمل الصالح ُيبقيك حيا:
د
كنت في َت ْ ِييع جنازة ،اخلنا إلى المسجا لِ دنصلِّي على الجنازة ،وقام أقا العلماا يريا أن يؤبِّن ال دم َتو َّفى،
مرَّ ة
الذ ال أنساهد أباا ،قوال :كوان أخووكم ِّ
مؤذنوا ترقَّ مووا عليوه ،وانتهوى ال َّتوأْبين! وأنوا أعورا المدتوو َّفى رقموه هللا تعوالى
إنسانا قيات ده غ ِنيَّة دم ْترفة ،وفي بيته ما َّلذ وطاب ،له ْ
اخول كبيور ،وجوا َل فوي أوروبوا كلَّهوا ،مدتم ِّتوع بالقيواة فوي أعلوى
ارجة ،ولكن اسْ ْتوق َف ْتني كلمة المؤبِّن أ َّنه ما استطاع أن يقول مِن كلمتين ،كان أخوكم ِّ
د
فقلت في
مؤذنا ،ترقَّ موا عليه
نفسي ،اإلنسان عليه أن ياَ َع أعماال صالقة يتق َّا النواخ عنوه خموخ اقواقخ أقو ّل ويا ،ع ور اقواقخ ،فكلَّموا عموم
اإلنسان يصبح القايـوـ

عنوه ذا دوجون ،يمكون أن نتقو َّا عون الصوقابة الكورام سونوات ،وعون التوابعين سونوات،

وتؤلَّا الكتوب والمجلَّواات ،و دتقلَّو دل ال َّ خصِ ويات ،دت ْوارخ المواقوا ،وتوصوا الم موح ،فاإلنسواند العمويم هنوا َمون
يتق ّا عنه إلى أم ٍا طويل.
فهذا الخليفة الرا ا ،ك دتب مؤلَّفة عن قياته ،وتقلي ت لِ َ خصِ يَّاته ،ووصْ ا لبيانه ،فاإلنسان س َيمْ ضي ،بق َيوت
ياع أثرا في القياة ،والاليل قول هللا عز وجل:
بطولته أن َ
ار ُه ْم َو ُكل َّ َ
ص ْي َناهُ فِي إِ َمام ُم ِبين
أح َ
ش ْيء ْ
ب َما َق َّد ُموا َوآَ َث َ
إِ َّنا َن ْحنُ ُن ْح ِيي ا ْل َم ْو َتى َو َن ْك ُت ُ
[ سورة يس ]

أيهووا ا ا الكووريم ،ا ِّقو ْ
وخ فووي قياتو الووانيا ،القوواي عوون بيْتو ال يدقووال عنووا الموووت ،عوون مسوواقته و َت ْزييناتووه،
القاي عن اَ خلَ  ،والقواي عون مو َّذ  ،وهوذا كلّوه ال يمكون يدقوال عنوا المووت ،ال يدقوال عنوا المووت إال ا عموال
الطيّبة التي تركتها ،اآلثار اإليجابيّة التي ق َّق ْقتها ،الخامات الجلّوة التوي قو َّامتها لانسوان َّية ،وهوذا موا قالوه النبوي عليوه
الص ة والس م:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ،صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له
[رواه مسلم]

فالمؤمن العاقل يبق  ،ويسعى لِ َترْ

أثر يدخلِّ داه بعا الموت ،و َمن تر أثرا طيِّبا إيجاب ّيا كأّنه ما مات.
ٍ

فأنت أيها ا ا الكريم إذا ْ
تركت عم طيِّبا فما م َّ
ِت ،وال تموت،
يقول سيّانا عليّ كرَّ م هللا وجهه:
مات َّ
بني َ
خزان المال وهم أحياء!
يا ّ
التخطيط جيّا ،والقلب جيّا والبسَّامات جيِّاة ،والعض ت وا سيا أوري  ،وال ِّن َسب من أعلى ال ِّن َسب،
قال:
بني مات َّ
بقي الدَّ هر ،أعيانهم مفقودة ،وأمثالهم في الثلوب
خزان المال ،وهم أحياء ،والعلماء باقون ما َ
يا ّ
موجودة،
معنى ذل أنَّ اإلنسان عليه أن ياَ َع أثرا في قياته.
نقن بعا أربعة ع رة قرْ نا نتق َّا

القوواا
عن هذا الخليفة العميم بكو ّل طيو ٍ
ب ،العلمواا بواقون موا بقوي الو َّاهرَّ ،

ت على اإلنسانيّة ،هؤالا موا مواتوا ،لوذل اِجْ َهواوا أن تعملووا عمو يدخلِّو داكم
العمام ،والفاتقون ،والذين تركوا بصما ٍ
إلى أبا اآلباين،
وما من عمل أعظم من أن تضع علما نافعا ،أو ولدا صالحا ،أو صدقة جار َية.
إليكم بعض الص َدو ٍر من قياة هذا الخليفة العميم،
صورة 1من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
ا ولى َيرْ ويها دا َكيْم بن سعيا الاارمي أقا ال عراا الرجاز البااة ،وهذا اعر تعامل موع هوذا الخليفوة يورو
هذه القصَّة ،قال:
امْ تاَ قْ د
ت عمر بن عبا العزيز يوم كان واليا على الماينة ،فأمر لي ِب َخمخ ع رة ناقة مون كوراقم اإلبول ،فلمَّوا
صِ رْ ن في يا تأم َّْلتهنّ فراعنوي منمورهنّ  ،وكرهْ د
وت أن أمْ ضوي بهونّ وقوا فوي فِجوا ا رض ْ
علويهنّ  ،ولوم
خوفوا
ِ
َتطِ بْ نفسي ِب َب ْيع ِِهنّ  ،وفيما أنا كذل ق ِا َمت علينوا رد ْفقوة تبت وي السَّوفر نقْ َوو اِيارنوا فوي َنجوا ،فسوألتهم صوقبة ،فقوالوا:
ضويْت إلوى عمور بون عبوا العزيوز م َدو ِّاعواْ ،
فأل َفي د
ْوت فوي
مرقبا ب  ،ونقن نخر الليلة فأعِ َّا نفسو للخورو معنوا ،ف َم َ
يخين ال أعرفهما ،فلمَّا َه َم د
مجلس ِه َ
مْت باالنصرااْ ،ال َ
تفت إليّ ،
وي نفسووا َّتواقووة ،فوواذا عر ْفووت أ ِّنووي بل ووت أكثوور ِم َّمووا أنووا فيووه اآلن فووأْتِني ،ول و م ِّنووي البوورّ
وقووال :يووا دا َكووين :إنَّ لِو َ
واإلقسان،
نفس ده َّتواقة وطموقة.
أيهوا اإلخووة الكورام ،أتموونّ أنّ الموؤمن غيور َطمووو ؟ وهللا الوذ ال إلوه إال هوو لطمووو الموؤمن الواقوا يعْ ووال
يطمقون إلى الانيا ،والانيا زاقلة ،ولكنَّ المؤمن ْ
طمو م يين من أهل الانيا ،نَّ أهل الانيا ْ
يطم دح ل َِقيا ٍة أب ِايَّة بعا
الموووت ،فأيُّهمووا أ و ُّا طموقووا؟ المووؤمن دم َت َو ِّق وا ،كالمِرْ َجوول ،نفس و ده َّتواقووة وطموقووة ،و ِه َّم دتو ده عالِ َيووة ،وعزيمتو ده صوولبة،
المؤمن ال ي ي دخ أباا ،ابّ ااقما ،ولو َ
بلغ من ال ِك َبور عِ ِت ّيوا ،نفسو ده وابَّة ،نَّ هافو ده كبيور ،وطموقو ده كبيور ،ونفسو َّي دت ده

عالِ َية ج ّاا ،لِاَ رجة أ َّنه ال يرضى با كل وال رب فقط كعامَّة النواخ ،يريوا أن يدق ِّقوخ مبواأ ،ويعويُد لِ َهوااٍ نبيول ،لوه
رسالة يقملها
سيّانا عمر بن عبا العزيز ،قال له :إنَّ ل َِي نفسا َّتواقة ،فاذا عر ْفوت أ ِّنوي بل وت أكثور ِممَّوا أنوا فيوه اآلن فوأْتِني،
ول م ِّني البرّ واإلقسان،
د
فقلت :أ ْ ِه ْا لي بذل أيها ا مير؟
يبْاو أنَّ ال اعر كان ذا داعابة ،أ ْ طلب منوه أن يقضور واهاا نَّ العورْ ض خطيور جو ّاا ،فأنوت اآلن والوي،
وما الذ هو فوخ الوالية؟ أن تكون خليفة ،فاذا أ ْ َه ْات لي من يقول هذا الك م و ْق َتها فلي من العطاا الكثير،
د
فقلت :أ ْ ِه ْا لي بذل أيها ا مير؟
فقال :أ د ْ ِه دا هللا تعالى على ذل ،
أ ْ إذا أ َتيْتني وأنا في مرتب ٍة أعلى من هذه المرتبة ل ِم ِّني البرّ واإلقسان ،هذا الك م كان لمَّا كان واليا،
فقل د
ت :من خلق ِه؟
أ ْ أريا اهاا من ْ
خلقه،
فقال :هذين ال َّ ي َْخين،
د
فأ ْق ْبل د
وقلت :بأبي أنت وأمِّي :ق ْل لي ما اسْ م قتى أعْ رف ؟
ت على أقاهما،
َّ
الخطاب!
فقال :سالم بن عبا هللا بن عمر بن
ْ
د
ت ال اها!! أ هذا ال اها جيّوا ،ثو َّم نمورْ د
وقلت :لقا اسْ تسْ َم ْن د
د
فال َت َف ُّ
وقلوت:
ت إلوى ال ويخ اآلخور
ت إلى ا ميــر،
ومن أنت جد ع ِْل د
ت فاا ؟
فقال :أبو يقيى مولى ا مير،
ْ
فقلت :وهذا اها من أهله ،كان اعرا ذو اعابة.
قال :ث َّم ق َّييْت ،وا ْنصر ْف د
ت بال ُّنوخ إلى ايار قومي في َنجْ ا،
قصة في ّ
قخ المؤمن؟ ال ،دكنْ َّتواقا ،إال أنَّ المؤمن طموق ده ي َّتصِ ل إلى
إذا سيّانا عمر نفس ده َّتواقة ،فهل هذا م ْن َ
اآلخرة ،ولكنَّ طمو أهل الانيا ينتهي عنا الانيا ،طمو المؤمن يسْ تمرّ إلى اآلخرة.
البركة قتى ا ْق َت َني د
ْت من نِتاجهنّ اإلبل والعبيا،
قال :فرمى هللا فيهنّ َ
اارت ا يَّام ْ
ثلوٍ مون أرض
اورتها ،ف َبين أنا ِب َ
البركة ،ث َّم َ
أ هذه الخمخ ع رة ناقة طر َ هللا فيهنّ َ
صقراا ٍ
ْ
ْ
فقل د
ت للناعي :و َمن الخليفة الذ قام بعواَ هد؟ فقوال:
ناع ينعي أمير المؤمنين سليمان بن عبا المل
ال َيمامة في نجْ ا ،إذ ٍ
د
ت رقوالي نقوو بو ا ال وام ،فلمَّوا بل ْ د
واَا د
عمر بن عبا العزيز ،فما إن سومعْ د
ت مقالتو ده ق َّتوى ْ
لقيوت جريورا
وت ام وخ
م ْنصرفا عنا الخليفة فق َّي ْي دت ده،
د
وقلــت :من أين يا أبا قمزة؟
فقال :من عنا خليفة يعطي الفقراا ،ويمنعد ال عراا! اِرْ ِجعْ من قي أ َتي َ
ْت فذل خير ل ،

د
لي أن غير أنِكم ،أنا لي وضْ ع خاصّ  ،لي معه اهاين ،وعهْا،
فقلتَ :
فانطلقت قتى بل د
د
ت اار الخليفة ،فاذا هو في باقة الاار ،وقا أقاط به اليتامى وا رامل
فقال :أنت وما تريا!
وأصقاب الملمات ،فلم أ ِجا سبي إليه من تزاقمهم عليه فرفعْ د
ت صوتي مرتفعا:
يا عمر الخيرات والمكارم وعمر الدسائع العظائم
الاساقع جمعد اسيعة ،وهي الجفنة العميمة ،والقار الذ يدق َّام فيه الطعام.
قال:
إ ِّني امرؤٌ من قطن من دار طل ْب ُ
ت دَ يني من أخي المكارم
ف َن َم َر إليّ َمواله أبو َيقيى ْ
نمرة طويلة ،ث َّم ْال َ
تفت إليه وقال :يا أمير المؤمنين :إنَّ عنا لهوذا البواو ّ وهااة
علي !
كان أقا هواه مواله أبو يقيى،
فقال :أعرفها! ث َّم ْال َ
تفت إليّ وقال :ا د ْاند ِم ِّني يا دا َكين ،فلمّا صِ رْ ت بين يايه مال عليّ وقال :أ َت ْذكرد موا قلتو ده لو
في الماينة من أنَّ نفسي ما نا َلت يقا ّ
قط ،إال أ َّنها تا َق ْ
ت إلى ما هو أعلى منه؟
د
فقلت :نعم ،يا أمير المؤمنين!
ت غا َي َة ما في الانيا ،وهو المدل  ،ف َن ْفسي اآلن ت دت د
فقال :وهذا أنا ذا ن ِْل د
وخ إلى غا َية ما في اآلخرة ،وهي الج َّنة!
ومرَّ ة قال:
تا َقت نفسي إلى اإلمارة فلمَّا بل ْ دتها ،تا َقت نفسي إلى الخ فة ،فلمَّا بل تها تا َقت نفسي إلوى الج َّنوة ،وتسوعى إلوى
ال َف ْوز ِب ِرضْ وان هللا عز وجل ،ولقن كان الملو د يجعلون المل سبي لِبدلوغ ِّ
عز الانيا ،فألجْ عل َّن ده  -أ المدل  -سبي
إلى بلوغ ّ
عز اآلخرة!
هؤالا قجَّ ة على من سِ واهم ،يمكن أن تكون ملكا ،ويمكند أن ترقى إلى الج َّنة ،الج َّنة ال ت د
لخ أمام أقا ،ولوو
كان ملكا.
ث َّم قال :يا دا َكين ،إ ّني وهللا ما ْ
تْ -
ت  -المسلمين في أموالهم ارهما وال اينارا منذ ود د
أخذ د
رزأ د
ليت هوذا ا مور،
لي نصْ فها!
ارهم َف دخ ْذ نصفها ،وا ْترد
وإ ِّني ال أمل د إال ألا
َ
ٍ
ْ
ت المال الذ أعْ طانيه ،فوهللا ما رأي د
فأخذ د
ْت أعم َم منه بركة! هذه َّأول صورة ،اعر أعْ طواه يووم كوان أميورا
خمخ ع رة ناقة ،فلمَّا صار خليفة أعطاه خمسمقة ارهم من ماله ال َّ خصي ،وهوو يدقسو دم أ َّنوه موا أخوذ اينوارا واقواا
مسلم من رعِ َّي ِت ِه.
من
ٍ
صورة 2من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
الصورة الثان َية يرْ ويها قاضي الموصِ ل يقيى بن يقيى ال سَّاني ،يقول:
يوم في أسواخ قمص يتف َّقا الباعة ،ولِ َي َت َعرَّ ا على ا سعار
بينما عمر يطوا ذات ٍ

َّ
الخطاب ما اسْ ت ْقا َم واليا إال وسأل ده كيا ا سعار عناكم؟
سيّانا عمر بن
ْإذ قام إليه رجل عليه برْ اان أقمران قطريَّان
د
سمعت أ َّن أمرْ ت من كان مملوما أن يأ ِت َي ؟
وقال :يا أمير المؤمنين ،لقا
فقال :نعم،
وها أنا قا أ َت ْي دت َ  ،وها قا أتا رجل مملوم بعيا الاار،
فقال عمر :وأين أهل ؟
فقال :في َعاَ ن،
جااه من عان إلى قمص،
ووقا أمامه وقال :وما م م دت َ ؟
فقال عمر :إنَّ مكان من مكان عمر لبعيا ،ث َّم نزل عن اا َّب ِت ِه
َ
ب عليها رجل ِممَّن يلوذون ب  ،وا ْن َت َز َعها ِم ِّني،
ضي َْعة لي  -بستان  -و َث َ
فقالَ :
ب عمر كتبا إلى عروة بن مقمَّا واليه على َعاَ ن يقول فيه :أموا بعوا ،فواذا جواا كتوابي هوذا فاسْ و َمع ب ِّي َنوة
فك َت َ
ثبت له ّ
قخ ْ
قا ِملِه فان َ
فاا َفعْ له ق َّقه ،ث َّم خ َت َم الكتاب ،وناولَ ده الرجل ،فلمَّا ه َّم الرَّ جل باالنصراا قال له عمر :على
ْب في أ َّن اسْ ْ
ت في رقلت هذه زااا كثيرا ،وأخل ْق َ
تنفذ َ
ت ثيابا جاياة ،ولعلَّه
ِرسْ لِ  ،إ َّن قا أ َتيْتنا من بل ٍا بعيا ،وال ري َ
نف َقت ل الاابة ،ث َّم قسب ذل كلَّه َ
فبلغ ذل أقاَ ع ر اينارا! مبلغ ضخم ج ّاا ،فاَ َف َعها إليه،
وقال :أَ ِ عْ هذا في الناخ ،ق ْل للناخ :إنّ عمر أعطاني نفقة ال َّس َفر ،قتوى ال يتثاقو َل مملووم عون ر ْفوع د
م متِو ِه
ِ
بعا اليوم مهما كان بعيا الاار.
النقطة أ َّنه مملوم ،وسوا يأخذ ق َّق ده ،ولكن أراا أنَّ المملوم الذ ي ْقبع في أماكن ناق َية ،دي َ جِّ عه ن يأتي إلى
الخليفة ،ويعرض عليه م مته ،ويأخذ نف َقوة السَّو َفر ،قتوى ال يتثاقو َل المملووم فوي أن يوأتي إلوى عمور ،هوذه الصوورة
الثان َية التي نقلها أقا القضاة.
صورة 3من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
ْس َرة المخزومي ِبالوالا ،فيقول:
وأما الصورة الثالثة ،هذه الصـورة يرويها العابا الزاها ِزياا بن مي َ
أرسلني ْ
موال عبا هللا بن عياُ من الماينة إلى ام خ للِقاا أمير المؤمنين عمر بن عبا العزيز في قوواقٍ
ْ
فاخلت عليه فاذا عناهد كاتب يكتوب لوه،
له ،وكانت بيني وبين عمر صِ لَة قايمة ترجعد إلى عهْا والي ِت ِه على الماينة،
فلمَّا صرْ د
ت في عتبة القجرة
ْقل د
ت :الس م عليكم،
فقال :وعليكــم الس م ورقمة هللا يا ِزياا!
مضي د
ْت نقْ وهد َخ ِج ّ ،ني لم أدسلِّ ْم عليه بامرة المؤمنين،
ث َّم َ
هو أمير المؤمنين الخليفة ،وقال له :الس م عليكم!

ْت إليه د
فلمَّا ا ْن َتهي د
قلت :ال َّس م علي يا أمير المؤمنين ورقمة هللا تعالى وبركاته،
ع َّا َل!
فقال :يا ِزياا إ َّنني ل ْم أ د ْنكرْ علي ال َّس م ا وّ ل ،فما القاجة إلى الثاني؟!
وب َج ْوهر القياة.
المؤمن يتعلَّخ بالققاقخِ ،
أيها اإلخوة الكرام ،المؤمن إذا أقْ كم ا ِّتصال ده باهلل عز وجول يسْ وت ني عون ثنواا النواخ ،وعون تعمويمهم ،وعون
ضوعْ ا
تبْجيلهم ،وعن ْتوقيرهم ،ال يتعلَّخ بهذا إال من أقصى قلبه من اال ّتصال باهلل عوز وجول ،وأساسوا أكبور نقطوة َ
في اإلنسان اسْ تِجااا المايح ،طبْعا ف ْقرد هد الااخلي يقملد ده على اسْ تِجااا المايح ،لوو أ َّنوه وصو َل إلوى وي ٍا مون هللا عوز
وجل ،إلى السكينة التي أخبر هللا عنها ،إلى الصَّلوات التي ذكرها هللا تعالى في القرآن الكريم ،قال تعالى:
س َكنٌ لَ ُه ْم
ص َال َت َك َ
صل ِّ َعلَ ْي ِه ْم إِنَّ َ
َو َ
[ سورة التوبة ]

لو أنَّ اإلنسان أ ْ ر َقت نفس ده ِب دنور هللا عز وجل ال يهت ّم بهذه ال َّ ْكليَّات ،وال بهذه العبارات ،فهي عناهد ال تقو ِّام
وال ِّ
تؤخر،
فقال :يا ِزياا إ َّنني ل ْم أ د ْنكرْ علي ال َّس م ا وّ ل ،فما القاجة إلى الثاني؟!
فكان كات دب ده ْإذ ذا يقرأ د عليه ممال َم جاا ْت ده من البصرة مع البريا،
فقال لي :اِجْ لخْ يا زياا ق َّتى ن ْف َ
رغ ل ،
فجلسْ د
ت على خ بة الباب!
بالمناسبة اإلنساني العميم طبيعي ،واإلنسان الص ير إذا د
عم َم فجوأة يتكلَّوا! فلوو جلسْ وت موع النبوي صولى هللا
عليه وسلَّم ،اخل عليه أقاهم فأصاب ْته رعاة :فقال:
إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة
كلَّما ْالتقيْت مع العمماا رأيتهم قريبين من  ،قتى إ َّنه قيل :ما من أقو ٍا خوالَ َط النبوي صولى هللا عليوه وسولَّم إال
منَّ أ َّن ده أقربد الناخ إليه! وهذه من عممة النبي عليه الص ة والس م ،وقيل عنه :ما رآهد أقا بايهوة إال هابوهد ،وموا
خالط ده إال أقبَّه ،لك َّن إذا خالط َت ده ترى نفس َ قريبة منه ج ّاا ،وتراه قريبا من  ،فال َّت َكلُّا ليخ من صفات الموؤمنين،
ال تتكلَّا ال َّتص ّنع والكهنوت!! هذا ليخ من صوفات الموؤمنين ،ويتنواقض موع الفطورة السوليمة ،فأنوت عمويم جو ّاا إذا
كنت طبيع ّيا.
فقال لي :اِجْ لخْ يا زياا ق َّتى ن ْف َ
رغ ل ،
َ
فجلسْ د
فورغ كاتبو ده مون قورااة
ت على خ بة الباب! والكاتب يقرأ عليه ،وعمر يتون َّفخ الصُّوعااا مون الهو ّم ،فلمَّوا
َ
وانطلخ إلى أنه،
الرِّ قاع التي معه،
ووضع يايْه على ركبتي،
جلخ بين يا ّ عنا الباب،
قام عمر من مجلسِ ِه وم ى إليه ،قتى
َ
َ

ث َّم يقوم سيّانا عمر بن عبا العزيز بنفسه عنا هذا المولى الذ جااهد من الماينة ،وقا أرجأهد قلي لِ َيق ّل قضايا
الممالم ،يباو أ َّنه غفل،
ت ِب َم ْارع ِت َ  ،واسْ ترقْ َ
فقال ل ِِزياا :هنيقا ل يا زياا ،لقا اسْ تافأْ َ
ت ِممَّا نقن فيه!
ْ
كانت عبقا،
الخ فة
ت خيرا من أقاكم ،ولك َّنني أثقلكوم قِمْ و  ،وهللا لوو َّ
تعث َور ْ
سيّانا عمر قال :لسْ د
ت ب لوة فوي العوراخ لقاسوبني هللا
عنها ،لِ َم ل ْم ت ْفسِ ح لها الطريخ ياعمر؟!!!
فأصبح في بطن ِه صوتا ،فقالَ :قرْ قِرْ أيُّها ْ
البطن أو ال دت َقرْ قِرْ  ،فووهللا لون
مرَّ ة قر َم نفس ده أك َل اللَّقْ م م ّاة طويلة،
َ
بع منه صِ ْب َية المؤمنين!!!.
تذوخ اللَّقْ م قتى ي َ
ت ِب َم ْارع ِت َ  ،واسْ ترقْ َ
قال :لقا اسْ تافأْ َ
ت ِممَّا نقن فيه!
وكانت عليَّ ْ
َ
طفخ يسألني عن صدولَقاا أهول الماينوةِ ،رجوالهم ونسواقهم واقواا واقواا ،فموا
مارعة صوا ،ث َّم
أمر بها في الماينة قينما كان واليا عليها ،فأخبرت ده عون
تر منهم واقاا إال وسألني عنه ،ث ّم سألني عن أ ياا كان َ
ك ّل ما سأل ،ث َّم تنهَّا
وقال :يا زياا أال ترى إلى ما وقع فيه عمر؟
د
فقلت :إ ِّني أرجو ل في ذل خيرا وأجْ را،
فقال :هيهات!
د
ث َّم بكى قتى ر َثي د
وقلت :اِرْ فِخ ِب َنفس يا أمير المؤمنين فا ِّني رجو ل خيرا كثيرا
ْت له،
فقال :ما أب َْعاَ ما ترْ جوهد يا زياا!.
ب الخ فة؟
اآلن اِسْ مع أيها الكريم كيا يصِ اد َم ْنصِ َ
ضرب ،وأن أو ِذ َ الناخ وال َ
أوذى بأقا،
رب وال أ د َ
قال :لقا أصْ بح في ود سعي أن أ ْ ِت َم وال أ د ْ َتم ،وأن أضْ َ
َمن بامكان مجابهة المل ؟ ومن بامكانه أن يضرب ده؟ م ْنصب المل أعلى منصب،
رب وال أدضورب ،وأن أو ِذ َ النواخ وال َ
أوذى بأقوا،
قال له :لقا أصْ بح في ود سعي أن أ ْ ِت َم وال أ د ْ َتم وأن أضْ َ
ث َّم بكى،
انمروا الخوا من هللا عز وجل!!
د
جعلت أرثي له ،ولقا أقمْت عناهد أياما ث ثة قتى قضى ما أرسلني به مووال ،
قال :ث َّم بكى كرَّ ة أخرى قتى
د
ب إلوى سويّا يسوأل ده فيوه أن يبيعنوي منوه ،ثو َّم أخور مون تقوت فرا وه ع ورين
زواني ِبكتا ٍ
فلمَّا
هممْت باالنصراا َّ
اينارا،
ّ
قخ في الفيا عْ َطينا ،
وقال :اسْ َتعِن بهذا المال على انيا  ،ولو كان ل
فأبي د
ْت أن آخذ المال منه،
فقال :دخ ْذهد فما هو من مال المسلمين إ َّنما هو من نفقتي،

ومضوي د
فامْ تنعْ و د
ْت ،فل َّمووا بل ْ ووت الماينووة افعْ ووت بكتوواب أميوور
وت عوون أخووذه ،ولك َّنووه مووا زال بووي قتووى أخذتو ده منووه،
َ
المؤمنين إلى موال  ،ففضَّه ،وقال :إ َّنما سألني أن أبيع له لِيدعْ ِت َق َ ! فلِ َم ال أكون أنا المدعْ ت دِخ ل ؟ ث ّم أعْ ت َق ده.
صورة 4من حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز:
ْ
اخلت عليه زوجت ده فاطمة ،فرأ ْت ده يبكي في مدص َّه،
مرَّ ة
ْ
قالت له :ما ل َ تبكي،
فقال :اعيني و أني ،فلمَّا ألقَّ ْ
ت عليه،
يت هذا ا مْ ر ،فذ َكرْ د
قال :إ ِّني ود لِّ د
ت الفقير الجاقع ،والضَّوعيا ،وذو القاجوة ،وا سوير ،والمملووم ،وذا العِيوال
فعل د
قجيجهـم اوني رسو دل هللا ،فلهذا أبكي ،اعيني و أني!
ِمْت أنَّ هللا سيدقاسبني عن هؤالا جميعا ،وأنّ
َ
َ
العمل الصالح طريق للجنة:
عمول علوى وجوه ا رض إال ويمكون أن يكوون طريقوا إلوى
أيها اإلخووة الكورام ،هوذا نمووذ وهوو أ َّنوه موا مون
ٍ
الج َّنة ،وهذه عممة اإلس م،
اإلنسان في عمله ومهنته ،وقرفته ،ووميفته ،ومنصب ده ،كرسيّه في الجامعة ،منصبه في الطوب ،والتواريخ،
ْ
وسلكت به ا ساليب الم روعة التي بيَّنهوا
تجارته ،صناعته ،العمل الذ ترتزخ منه إذا كان في ا صل م روعا،
هللا ،أ ْ لم تكذب ،ول ت ُّ  ،ولم دتالِّخْ  ،ول تملِم ،ولم تقْ تكِر ،ولم تست ّل،
ْ
ب أو
وسلكت بوه ا سواليب الم وروعة ،ولوم ي ْ و ْل عون فريضوة أو واجو ٍ
إذا كان العمل في ا صل م روعا
طلب ْ
ْ
وأرات به كفاية نفس وأهل  ،وخامة الناخ انقلب العمل إلى عبااة،
علم،
فهذا الخليفة العميم جعل من هذا المنصوب العوالي طريقوا إلوى الج َّنوة ،وكو ّل واقوا مون سوعااته أن يجعول ممَّوا
َّ
عمل أقام هللا به بامكان أن تجعل ده طريقا إلوى
أقامه هللا فيه ،هللا أقام تاجرا أو
مومفا ،مارِّ سا ،طبيبا ،باقعا ،أ ّ
ٍ
الج َّنة ،والقياة مقاواة ،وقصيرة ،وهذه القياة مزرعة اآلخرة فان َت ِبهوا أيّها اإلخوة.
العادة مع النية الطيبة عبادة:
أيها اإلخوة ،العااات إذا رافق ْتها النوايا َّ
الط ِّي َبة انقل َبت إلى عبااات ،فكلّنوا نأكول ،ون ورب ،وننوام ،ونسوكن فوي
َّ
ونتنوزه أقيانوا ،وهللا الوذ ال إلوه إال هوو يمكون أن تكوون نزهتو موع أوالا عبوااة ،إذا َنوي َ
ْوت أن
بيت ،ولنوا عمول،
دت ْكورمهم ،وأن تم ِّكوون ع قووتهم بو  ،وأن تضو َوع اللّقمووة فووي فووم زوجتو هووي لو صوواقة ،أن تجلووخ مووع أهلو ْتؤنسووهم
ِب َقايث هو ل صاقة،
فاإلنسان إذا عرا هللا عز وجل فك ّل ذل مقْ سوم ،ك ّل يا يعمله هو عمل صالح يرقى به،

فالعِبرة أن تعرا هللا تعالى َّأوال ،وأن تعرا سرّ وجوا ثانيا ،وغاية وجوا  ،اآلن ك ّل قركات وسوكنات
أعمال صالقة ،قتى ا عمال التي تم ّنها عاايّة ،أن ت تر بيتا البن ْ ،
أطعوم أهلوه ،واعوا إخوانوه إلوى طعوام ،أخوذ
أهله إلى نزهة ،ارتاى ثيابا جاياة ،بصفته مسلما ،فالمهور بممهور أنيوخ واجوب ،فا عموال العاايّوة بالنوايوا َّ
الطيّبوة
تنتقل إلى عبااات ،وا عمال الجليلة تنقلب إلى عبااات،
خليفة المسلمين قال :الناخ ي َّتخذون المل ليكون طريقا إلى الانيا ،وأنا أ َّتخذه طريقا إلى اآلخرة،
فوويمكن

ول علووى اإلط و خ ،طبعووا إذا كووان م ووروعا ،أن يكووون ل و طريقووا إلووى الج َّنووة ،فعلووى اإلنسووان
ّ عمو ٍ

مراجعة قساباته ،ويجتها في معرفة هللا ،ومعرفة كتابه ومنهجه ،ق َّتى تنقلب قياته إلى م ان َم ال إلى م ارم ،فهنا
َمن يموت ،قال تعالى:
َف َال ُنقِي ُم لَ ُه ْم َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َو ْزنا
[ سورة الكهف ]

وهنا من أَ ْلفد ده كأداّ ! العبرة أن تعرا ر ّب  ،وأن تعرا منهجه ،وبها تصير قركات كلّها صوالقة ،عملو ،
وبيت  ،وتربية أوالا  ،إطعام

هل  ،ن اط االجتماعي كلّه في سج ّت ا عمال الصالقة،

الخالصة:
فهذا الارخ عون سويّانا عمور بون عبوا العزيوز يؤ ِّكوا َّأوال نفسوا َّتواقوة ،فوالمؤمن طموو

علوى ارجوة ،ولكون

طمو المؤمن ال ينتهي عنا الانيا ،بل ينتهي إلى اآلخرة ،فالانيا مَطِ يَّة ،والقياة جميلة ،لكن ل َمن عرا هللا،
يقول أقا العارفين باهلل تعالى:
أجمل ما فيها!
مساكين أهل الدنيا ،جاؤوا إلى الدنيا ،وغادروها ،ولم يعرفوا ْ
يقول أقا العارفين باهلل:
فحبسي َخ َلوة ،وإن أبعدوني فإبعادي سِ ياحة ،وإن
ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري إن حبسوني َ
يصن ُع أعدائي؟!!
قتلوني فق ْتلي شهادة ،فماذا ْ
وهذه اعوة لطيفة من هللا عز وجل ،قال تعالى:
صالِحا مِنْ َذ َكر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْؤمِنٌ َفلَ ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َياة َط ِّي َبة
َمنْ َع ِمل َ َ
[ سورة النحل ]

أنووت ِب َمعرفووة هللا تجعوول قياتو ذات معنووى ،لووذل قيوواة العمموواا عميمووة جو ّاا ،هوول تصو ِّاقون أنَّ هللا سووبقانه
وتعالى أ ْقس َم بماذا؟ ِب دعمدر النبي! قال تعالى:
س ْك َرتِ ِه ْم َي ْع َم ُهونَ
لَ َع ْم ُر َك إِ َّن ُه ْم لَفِي َ
[ سورة النحل ]

خالخ الكون دي ْقس دم ِب دعمدر النبي ،فالعدمْ ر قا يكون قصيرا ج ّاا ،فالنبي عليه الص ة والس م جواا الوانيا ،وعواُ
فيها ث

قلب وجْ ه ا رض ،وعمَّت الفضيلة في القارَّ ات الخمْ خ ،فالنبي خ ل ث
وس ِّتين سنةَ ،

وس ِّتين سنة ع َّم

الهاى ا رض ،واإلس م في توسّع ،لذل اإلنسان إذا أراا أن ي ْتر

يقا في القياة هللا عوز وجول يعينوه علوى ذلو ،

ويكرمه ،فما علينا إال أن نتقرَّ  ،وهللا معنا أنت تقرَّ  ،ا د ْتر عم صوالقا ،وأثورا ،ا د ْاعد إلوى هللا ،دا َّل النواخ علوى
هللا ،أ ْتقِن عمل  ،وا ْنصح الناخ ،أما اإلنسان الذ ال عمل له ،ف

يا لوه عنوا هللا تعوالى ،فقجْ وم اإلنسوان عنوا هللا

ِب َقجم عمله الصالح.
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