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ه أحوالكان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يتفقد      دما ـسمع      الرعية كعادـت ة عـن ل ليـل رأة  ـك ول  اـم  تـق

ـا : تفعــل قائلــة أن أبــت الفتــاة  . بالمــاء اللــبن فاخلطيــه إلــي قــومي :البنتهــا  المــؤمنين  أميــر إن أمــاه ـي

اء        بن بالـم ش الـل ر    :ألم ردت ا.عمر بن الخطاب قد نهي عن ـغ ا عـم ل يراـن ت   إذا اآلن وـه  فعلنـا ؟ قاـل

ا فـإ   إذا أماه يا   :الفتاة الصالحة  ر ال يراـن ه  كان عـم ا ن رـب ه    .  يراـن دا رـب ر حاـم ل فـ  أن ـمضي األمـي ي  جـع

س    رضي اهللا عنهأمته مثل هذه الزهور الواعدة٬ وأسرّ  ي نـف را  هـف رأة     . أـم صباح اسـتدعي الـم ي اـل ـف

ـا  تــذكر .واألمانــة فقــصتا عليــه مــا حــدث بكــل الــصدق   ٬ةلهما عمــا حــدث بينهمــا البارحــ ٬ وســأوابنتـه

ـاروق  ـال ولــم يتــزوج بعــد     ابنــهنأالـف  وهــل يجــد عاصــم زوجــة صــالحة   . عاصــما قــد بلــغ مبلــغ الرـج

  موفورة العقل والذكاء مثل هذة الفتاة األمينة ؟

 . بخطبة الفتاة ووافق االبن الصالح من فوره عليهوأشار دعا الفاروق ابنه  

ب  ن األمير الم  وكأ و الفـاروق    لهم كان يستشف ما وراء حجب الغـي ق    ٬ وال عـجب فـه ان ينـط ذي ـك  اـل

  !!ن الكريم بها من فوق سبع سماواتبالكلمة فينزل القرّا

    

دت هــذه    د وـل ة البنــه عاصـما بنتـا     فـق ة التقـي د شــأن عظـيم      ســّمالزوـج ي كـان لهــا فيمـا بـع ـا . اها ليـل وـم

 الراشــدة فترضــع التقــي والعــدل والعـــز     كــان غريبــا أن تــشب ليلــي عــن الطــوق فــي بيــت الخالفــة         

تح  ٬ومكارم األـخالق   وم٬   أكمامـها  وتتـف د ـي شّ  يوـما بـع ي         مـب د إـل ا ليعـي ي رحمـه ق ـف د يخـل ر جدـي رة بفـج

ه   عت أربعة من خلفـ  بعد أن وّد٬األرض ما فقدته حينا من الدهر      وسـلم  اء رـسول اهللا صـلي اهللا علـي

 بغيــر رضـــا أو  ّيــة  بنــو أم ب يتوارثــه راشــدة إلــي ملـــك كريــه مغتــص     وتحولــت الخالفــة ال  ٬فــي أمتــه  

  . شوري من المسلمين

ه   الفاروق عمر رضي اهللا عنه أّنوقد كان من كرامات      ا توقـع دث كـم ادة   ه يلهم باألمر فيـح ال زـي  أو ـب

ة وفجـأة       وهناك قصته المشهورة عندما     .نقصان ب الجمـع ر ليخـط ي المنـب عد إـل ا ـسارية   :  صـاح  ـص ـي

 أميــرهم وا بعقــل   ويومهــا عجــب النــاس وظنـّـ    . فقــد ظلــم  الجبــل الجبــل ومــن اســترعي الــذئب الغــنم      

ون  د ذلــك    ٬الظـن ـأتي البــشير بـع رس فــي نهاونــد    بانتــصار ولكــن شـاء اهللا أن ـي  جـيش ســارية علــي الـف

ل                ٬ ا ـسارية الجـب ول ـي ال صـوتا يـق ع فيهـا القـت ي وـق ة الـت ك الجمـع ي تـل ل  وأخبرهم بأنهم سـمعوا ـف الجـب

  .ر بإذن اهللا لتحقيق النصافاحتموا بالجبل وكان هذا سبب

ـاه عليــه ســبحانه وألهمــه   اهللا وكأنــه ينــاجي نفــسه بمــا أطلعــه   نــه كــان يــردد كثيــرا   ومنهــا أيــضا أ   :إـي

ه شــجّ    " ن هــذا الــذي بوجـه ت شــعري ـم ر جــرح  ةلـي دال كمــا ملئــت    آل مــن أـث ر يمــأل األرض ـع  عـم

  !جورا؟
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قبــل قيـــام  خـــري  أ عـــن التبــشير بخالفـــة عمريــة   يكــفّ الوكــان عبـــد اهللا بــن عمـــر رضــي اهللا عنـــه     

ـا  :  وكــان يقــول  .الــساعة  عمــر  آل يــزعم النــاس أن الــدنيا ال تنقــضي حتــى يلــي رجــل مــن        ٬يــا عجـب

ن فــي ٬ ألنــه ســيكون بــالل بــن عبــد اهللا بــن عمــر    وكــانوا يظنــون أ .الخالفــة يعمــل بمثــل عمــل عمــر  

ا          ي ـجاءت بـه ك الـت شبه تـل ة ـت ة ات        .اآلثـار رأسه عالـم اة أميـن د فـت ا لحفـي در كـان يحـتفظ بـه ن الـق ت   لـك ـق

  .زيد به وزن اللبنت وأبت ذات ليلة أن تبيع دينها بقليل من الماء ٬ربها

 الــذي خــرج مــع أبيــه  تزوجــت ليلــي بنــت عاصــم بــن عمــر بالــشاب الــصالح عبــد العزيــز بــن مــروان     

بنــه عبــد  الفجعــل األمــر مــن بعــده  ٬ ر اهللا لــألب أن يلــي الخالفــة   وقــّد. الــشامإلــيمــروان بــن الحكــم  

 بعــد الهجــرة النبويــة الــشريفة تــولى عبــد العزيــز بــن      65 وفــي ســنة  .العزيــزالملــك ثــم ألخيــه عبــد   

كانــت الغنــائم وأمــوال   . بنهــا عمــر بــن عبــد العزيــز    وفــي حلــوان ولــدت ليلــي ا  . مــروان حكــم مــصر 

ل ـحدب وصـوب      ي التوسـعة         ٬الخراج تتدفق علي بيت المال من ـك دا ـف ر ـمصر يـأل جـه ن أمـي م يـك  وـل

ي  وكان . علي الرعية من مال اهللا    ر        يحرص عـل ن عـم د اهللا ـب صالحين ومـنهم عـب ريم العلـماء واـل تـك

ـا علــي الفقــراء والمــساكين             ـا كلـه الــذي كــان يتلقــى  الــدنانير مــن عبــد العزيــز بــن مــروان فيوزعـه

ن الـمستحقين    وأبناء رهم ـم سائه     . السبيل وغـي ول لجـل ز يـق د العزـي ان عـب ؤ  : وـك وقن أن   عجبـا لـم من ـي

  !ن عظيم أجر وحسن ثناء؟ فيحبس ماال عاهللا يرزقه ويخلف عليه

 وهــو قــدر  ٬ مــن الــذهب  هــي أكثــر مــن ثالثمائــة مــد   فــإذا ذات مــرة أموالــه ليحــصيها   إليــهأحــضروا 

دنانير    ن اـل ادل مالـي ة اهللا             ٬يـع سائه بنعـم ي جـل ر عـل م يفـخ ال وـل رة الـم ر بكـث م يغـت صالح ـل ل اـل ن الرـج  لـك

وافرة  ول       ٬اـل و يـق ه وـه ي خدـي دموع عـل رت اـل ل انهـم ه ب  :  ـب وددت أـن ر  واهللا ـل ) أي مخلفـات اإلبــل   ( ـع

ـاز ن أكــون هــذا المــاء الجــاري أو نباتــة   وددت أ٬ لــم أكــن شــيئا مــذكورا  أنــيولــوددت   . بــأرض الحـج

روان       ن ـم ز ـب د العزـي ان عـب ه     ـك ي كاهـل ل التبعــة الملـقاة عـل شعر بثـق ه  ـي م أـن ـا   ٬ و يعـل ي ـم  سيحاسـب عـل

اق        ه فــي أعـم سلطة والمــال ـحسابا عــسيرا يوـشك أن يلقــي ـب ا لــم تدركــه    الجأعطـاه اهللا مــن اـل حــيم ـم

ي ا  .رحمة اهللا ومغفرته  صا عـل ك         ولهذا كان حرـي ي ذـل ه مـا اسـتطاع إـل ن ماـل  وكـان  ٬ سـبيال إلنفـاق ـم

  .  علي شاكلته يكن غريبا بعد ذلك أن يشب أوالده ولم٬يتقي اهللا في أهل مصر

 )2(    

ة   من بين أوالد عبد العزي   ر مكاـن ه    ز بن مروان كانت لـلصغير عـم ب أبوـي ي قـل ا يعلمـان   كانـ . خاصـة ـف

 الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه وعــم والدتــه عبــد اهللا بــن      خبــر عنــه جــده أن لــه شــأنا أ 

ـام بنــي أميــة قاطبـــة            عمــر وعــدد ك   بيــر مــن الــصحابة والتــابعين الــذين أجمعــوا علــي أن أعــدل حـك

ه      ٬ و)إصابة  ( سيكون فتي برأسه شجة     ر رضـي اهللا عـن ؤمنين عـم ر الـم ي أمـي م  و.  ينتهي نسبه إـل ـل

 . الصغير عمر بن عبد العزيز الذي تحققت اآلية فيه مبكرايكن هذا  األشج سوى  
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ه إلى مرة   دخل ه     إصطبل خيول أبـي ب فركـل و ويلـع ي ر  ليلـه واد ـف و     .سـه أ ـج ز وـه د العزـي ب عـب  ذاب قـل

ـا منــذ تلـــك    ٬ ليلــي بنــت عاصـــم  أمــه  وفزعــت  ٬يمــسح الــدماء الغزيــرة مــن رأس طفلـــه     ـا أيقـن  لكنهـم

ـاب لراشــدة الموعــودة توشــك أن تــصادف موضــعا مــن حفيــد ابــن       اللحظــة أن الخالفــة ا   راح .الخـط

 كنــت يــا ولــدي أشــج بنــي مــروان   إن: " ن علــي زوجتــه قــائال م الطفــل ويهــّوزيــز يخفــف أالعبــد الع

ك إذا لــسعيد  ه  ."أـن د كانــت أمــه  أال ومــا ـل ه المبكــرة     يكــون هــو وـق دخل عليــه فــي طفولـت ـإذا٬  ـت  هــو ـف

صيرة      أتم الصغير قد  كان.يبكي لذكر الموت والحساب  رة ـق ي فـت ريم ـف ران الـك ظ الـق وه وأراد ٬ حـف   أـب

غ       ٬ مصر حيث واليتهفيأن يجعله معه      د بـل ن ـق م يـك ذي ـل ي اـل د    لكن الفـت ه   الرشـد بـع ي   : قـال ـل ا ابـت ـي

ـاب عمــر  : أبــوهنفــع لــي ولــك؟ ســأله    أرغــب فــي أمــر لعلــه يكــون أ  إنــي  إلــيترســلني : ومــا هــو؟ أـج

ـان رأى الــصغير   .ب بـــآدابهم لــم مــنهم وأتــأد   لــي فقهائهـــا ألتع المدينــة فــأجلس إ    صـــائبا ٬ العبقــري ـك

وه    ي فأرسـله أـب سان رضـي اهللا     إـل ن كـي ة     عنــه صـالح ـب ار فقـهاء المديـن ن كـب ه   وـكان ـم فــي  و.ليعلـم

ه     ة رسـول اهللا صـلي اهللا علـي دة    مديـن دأت مرحلــة جدـي ن   وـسلم ـب ذي ـتصنعه األقــدار      ـم ي اـل حيـاة الفـت

ي  ا خطـ هنأوكان من حفظ اهللا له . ألمر عظيم  ة  إـل ة  المراهـق ا     والفحوـل دا عـم ة بعـي ي المديـن  انغـمس  ـف

ي             ويين اـل د األـم ي عـه ت ـف ي تحوـل شام الـت أرض اـل ل ـب يم زاـئ فيه أقرانه وبنو عمومته من ملذات ونـع

الد للفتنــة والتكالــب علــي حطــام الــدنيا تــ    ـين  .وأكاســرة الفــرساطرة الرومــان  بأبــبهاشـب  وشــتان مــا ـب

ـا اســتطاع مــن   نفتــي يــستهل صــباه بحفــظ القــراّ    الفقــه وحــديث الرســول صــلي اهللا عليــه   الكــريم وـم

ـابعين ليــل نهــار          ـار الفقهــاء مــن الــصحابة والـت ـين  ٬ وآخــر يــش وســلم والــصبر علــي مالزمــة كـب ب ـب

 الرجولــة ٬ فيقتــل فيــه  والحــسابةأحــضان الجــواري ونعــيم القــصور الــذي ينــسي أهلهــا أمــر اآلخــر    

  .يءال يكاد يصلح لشويعكر صفاء الذهن ويترك الشاب مسخا مشوها 

 )3(  

لثقفي طاغية العراق ربما لم يعرف تاريخ والة بني أمية أشر وال أخبث من الحجاج بن يوسف ا

 بني مروان بن الحكمالذي باع دينه  وضرب ٬ سفك دماء مئات األلوف من المسلمين٬ و بدنيا

 ونساءهموشّر ٬وجوههم  أطفالهم  ٬د  سبيلوأذل ٬أشرافهم واعتقل  في م  تثبيت دعائ سادتهم

 الملك األموي نه الحجاج دعوة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما أجل إ.

 ولم يسلم أمير من أذاهم وشقاقهم وخيانتهم جاءت  فقد .علي أهل العراق الذين فسقوا ونافقوا

. بالحصى  قذفوا الوالي علي منبره ن بأن العراقييليخبروه لي عمر رضي اهللا عنه يوما الرسل إ

 العراق قائال٬ وعندما فرغ دعا علي أغضب عمر حتى سها ألول مرة في صالته اللهم :" هل

 بالغال  عليهم  الجبابرةعجل  بحكم  فيهم  يحكم  الثقفي  عن م  يتجاوز  وال  محسنهم  من  يقبل  ال

  ". مسيئهم 
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للهم كما ا:  يدعو علي أهل العراق بعد أن خذلوه قائالبي طالب كرم اهللا وجههان علي بن أوك

 يأكل المّياتمنتهم فخانوني ونصحت لهم فغشوني ٬ فسلط عليهم فتي ثقيف الذّيائ ل خضرتها ال

 رسول الذي قال عنه)  المهلك ( وهو الطاغية المبير .ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية

   ".اب ومبير يخرج من ثقيف رجالن كّذ" اهللا صلي اهللا عليه وسلم  أخبرت السيدة أسماء كما

 . اهللا عنهمارضيبنت أبى بكر الصّديق   

   بال ذنب أو دليل ٬ وإنما أضاف إلي ذلك كبائر من لم يكتف الحجاج بسفك الدماء الذكية أنهارا

 توصف   الذنوب ال تحصي وال  يجرؤ علي النطق به .  بما ال  علي كبار الصحابة كان يتطاول

 وكان . صلي اهللا عليه وسلمرسولال كفر من يسب صحابةرغم اإلجماع المعروف  على   ٬مسلم

ال يتورع عن فعل أي شئ ينافق به حكام بني مروان ويرضيهم عنه ولو بسخط اهللا عز وجل 

 بعث إلي عبد الملك بن مروان يحرضه علي خلع ومن ذلك أنه. وقهر األبرياء العزل بال جريرة

 وكان حكام بني أمية .لك بدال منه الم الوليد بن عبدالعهد وتولية ابنهمن والية أخيه عبد العزيز 

 بن أبي سفيان قد دأبوا علي توارث السلطة بال رضا من المسلمين أو إعمال منذ عهد  معاوية

 القران الكريم  بها مصار بالبيعة لمن يشاء  فكان الحاكم األموي يبعث في األ.للشورى التي أمر

ي الفور بسيوف الوالة الطواغيت فإن مصيره الموت علة  فمن أبي البيعة من الرعيمن أوالده٬

 لكن عبد الملك ٬كذلك أخذ مروان بن الحكم البيعة لولديه عبد الملك ثم عبد العزيز رغبا ورهبا. 

 ابن مروان بتحريض   من الحجاج الثقفي طمع في تولية  بدال من أخيه فكتب إلي ٬ بنه الوليد

 الوقت وكان عبد العزيز واليا علي األخر  في ذلك  العهد ب منه يطلمصر  التنازل عن والية

 .للوليد بن عبد الملك   

بكر بن عبد العزيز بدال من  مرشحا البنه أبي  عليه ورد٬رفض عبد العزيز مطلب أخيه الطامع

بإرسال  عبد الملك إلي عبد العزيز يأمره أرسلف ٬ ساءت عالقات األخوين لذلك السببو. الوليد

كان والى مصر ال يرسل شيئا من الخراج  فقد . من قبل  خالفا لما تعارفا عليهخراج مصر إليه

 عبد العزيز إلي مالطفة ولجأ.  مصالح المصريينفيإلي الخليفة األموي بدمشق ٬ وينفقه كله 

 يرهق أهل مصر بدفع الخراج   أمير المؤمنين قد  إني وإ:يقول إليهكتب ٬ فأخيه حتى ال ياك يا

 ال يبلغه أحد من أهل بيتنا   قليالبلغنا عمرا  بالدنيا   ٬إال كان بقاؤه تدري أنت  وإني ال أدري وال

 أ  الموت  يأتيه  أينا  أوالأيضا  فإن رأيت ٬    عمري فافعلال  بقية  علي  الملك  .تعتب  عبد  تأثر

    .هللابالرسالة فكف عن محاوالت إرغام أخيه علي التنازل عن والية العهد وترك األمر   
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 )4 (   

ـا  ارتــداءغــة فــي  ر لــه عيبــا ســوي المبال  الناضــلــم يجــد حاســدو الفتــي األمــوي    أفخــر الثيــاب وأجودـه

  .ثمناوأغالها 

د علــي      در ريعــا ســنويا يزـي ت لــه أمــوال ـت م يــنس  أـلف  أربعــينكاـن  الفقــراء والمــساكين  دينــار٬ لكنــه ـل

٬ وهــو وإن كــان مترفــا ناعمــا فإنــه     فقــد ورث الكــرم والمــروءة ومحبــة المــساكين   ٬وأبنــاء الــسبيل 

ي       شب بين فقيضا  أ ي عـل ه وسـلم وـمن بـق ن أصـحابه    هاء مدينة الرسـول ـصلي اهللا علـي اة ـم د الحـي   قـي

ـاعهم  األبــرار  ويقــضي األيــام   ٬حــد بــه  أ ولهــذا كــان يفــئ إلــي الحــق عنــدما يــذكره       . الــصالحين وأتـب

ن يميــل بهــا ميزانــه يومــا تــشخص فيــه القلــوب   أواألســابيع يحاســب نفــسه علــي أدنــي هفــوة خــشية   

  .واألبصار 

صبي    ن كـيسان          ذتـأخر اـل ه صـالح ـب سأله معلـم ة ـف ن صـالة الجماـع وم ـع ن صـالة     :ات ـي ا شـغلك ـع  ـم

  الجماعة؟

  !ي شعريكانت مربيتي تسّو: أجاب عمر

صالة؟   قّد:قال له المعلم   ي اـل دث       !!مت هذا عـل ره بمـا ـح ده بـمصر يخـب ي واـل د   . وأرسـل إـل  ـغضب عـب

ده       ي وـل روان ـبشدة عـل ن ـم ه  وأرسـل  ٬العزيز ـب ره أال     إلـي ال وأـم ن ـمصر رـج ه   ـم م ابـن ق   يكـل ى يحـل  حـت

هكـــذا كـــانوا يربـــون األطفـــال  .  فــي تلـــك المـــرة اليتيمـــة   شــعره كلـــه تأديبـــا لـــه علـــي تـــأخير الـــصالة   

شأ   .فرسانا بالنـهار رهبانا بالليل ويصنعون منهم بإذن اهللا      ذا ـن ز    وهـك د العزـي ن عـب ر ـب  حـتى ـقال   ٬ عـم

  .ن هذا الغالمفي صدره ماهللا أعظم حدا ما علمت أ: عنه معلمه وهو لم يزل صبيا غضا

ن أنــس بــن           شريف فيــسمع ـم ذكر فــي الـمسجد النبــوي اـل م والفقــه واـل ـكان عمــر يـغشي مجــالس العـل

 بــن عبــد اهللا بــن عتبــة وســالم بــن عبــد اهللا       وســعيد بــن المــسيب وعبيــد اهللا  جبيــرمالــك وســعيد بــن   

 وربمــا شــدد عليــه بعــضهم .  وغيــرهم مــن كبــار الفقهــاء والــصالحين فــي عهــده   وعــروة بــن الزبيــر 

ة        ٬ فال يغضب الفتي األموي٬ القول وهو يعظهوأغلظ له   ن شـقيق الخليـف ن ـحاكم ـمصر واـب وهو اـب

ـا مــن ســيفه          ي ذهبــه  ٬ وتطمــح أبــصار الكثيــرين إلــ    األمــوي الــذي ترتعــد أوصــال أكثــر الرعيــة فرـق

  .البراق وعطاياه المسرفة لألنصار والحواشي

ول  كان ع  م ال  ٬مر يتواضع لهؤالء األعالم الفـح أ و  وـكانوا ـه ي      ن يعـب  بجـاه الحكـام وسـلطانهم ومـا ـف

ــوال  ــصحيح   يزنـــون كـــانوا ألنهـــم٬أيـــديهم مـــن أـم ــدنيا بـــالميزان اـل  فـــال يجـــدونها تـــساوي جنـــاح   ٬اـل

ه    ا دوـن يهم ٬بعوضـة أو ـم ي   إال منهـا   وال يعـن رة  أن يعبروـها بــسالم إـل ي  آـخ ر وأبـق م عبيــد اهللا  . خـي  عـل

د ال    عبد اهللا بن عتبة رضي ع   ن عـب ر ـب ذه عـم ز  نه إن تلمـي دث عزـي ّرة  تـح ن      ـم ة ـع ر مقبوـل ة غـي  بلهـج

  .هعلي بن أبي طالب كرم اهللا وجه  
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ة رضـي         كان الصبي يردد ما اعتاد عليه    ي ومعاوـي ين عـل م ـب ي الحـك الف عـل ع الـخ  األمويون منذ وـق

  .اهللا عنهما

ـائالفــأعرض عبيــد اهللا عــن تلميــذه طــويال ثــم نهــره       متــي علمــت أن اهللا ســخط علــي أهــل بــدر   : ـق

صده !  بعد أن رضي عنهم ؟ ومنهم علي  م    :هـتف  شـيخه ف فهم عمر ما يـق ي اهللا ـث ذرة إـل ك  مـع ٬  إلـي

 .بكل خير فلم يسمعه أحد بعد ذلك يذكر عليا إال ٬بداواهللا ال أعود إلى مثلها أ  

 )5(    

 ورغم .مات عبد العزيز بن مروان في السنة الخامسة والثمانين بعد الهجرة النبوية الشريفة

 أن يكتم فرحته  إال أنه لم يستطع٬مروان بوفاة أخيه ونائبه علي مصرتأثر عبد الملك بن 

 الملك  الحرص على نهإ .يد ليكون وليا للعهد بعد وفاة عمه الولي واتت ابنهبالفرصة الت

 وليست الخالفة التي كانت في عهود أبي بكر وعمر ٬مانووالتشبه المرذول بالفرس والر

 فأرسلوسرعان ما انتهز عبد الملك الفرصة .  عليهموعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان اهللا

  المسجي يأمرهم بأخذ البيعة البنه ٬ماء في عروق أخيهدإلي نوابه في البالد قبل إن تجف ال

٬ حتى مكة والمدينة  سائر بالد المسلمين ية خشية سيوف الجبابرة في دمشق و فبايعت الرع

إنه عالم المدينة . الجائرة بحد السيفي البيعة لكن رجال واحدا في مدينة الرسول العظيم أب

أنكر الرجل الصالح ما يفعله عبيد السلطة . يل سعيد بن المسيب رضي اهللا عنه  الجلالتابعي

حدا فاصال بين  ولم يجعلوا ٬ثروا أنفسهم وأهليهم باألموال والخراج والغنائموالجاه الذين ّا

 ودعا الناس ٬قد سلوكيات األسرة األموية الحاكمة وجاهر بن٬أموالهم الخاصة وأموال المسلمين

سالم اإللي تحقيق مصلحة حر الهادف إختيار اليعة التي ال تقوم علي أساس من االإلي رفض الب

٬ فأرسل عبد الملك بن مروان إلي  وهنا أسفرت السلطة الغاشمة عن وجهها القبيح.والمسلمين

 لعالم الجليل والتنكيل به علي مرأىلقبض علي اسماعيل يأمره بانائبه علي المدينة هشام بن إ

االمتثال ب  من  أهل مدينة الرسول صلي اهللا عليه وسلم ليكون عبرة  للناس فيبادرواومسمع

  .والطاعة للسادة الحكام

  .ورأي الفتي اليافع عمر بن عبد العزيز مشهدا أسخطه ومأل نفسه الذكية كربا وأسي

ال لي وسط المدينة مكّبذات صباح إ العالم الجليل لاسما عيبن قتاد جنود الوالي الغشوم هشام ا

والناس ٬ تلهب ظهره الطاهر في جنون وحشي اآلثمة٬ وراحت سياطهم الفاجرة باألغالل

حدا ال يجرؤ علي التصدي للطغاة ٬ لكن أ أصاب الشيخ المبارك وكلهم يأسي لما٬يرتعدون هلعا

  .يذ رغبات ملوك بني أمية يل تنفالذين سفكوا الدماء وأذلوا الرقاب في سب

 بل ألبسوه ثيابا من الشعر ووضعوه علي ظهر جمل ٬هله وتالميذهلم يكتفوا بجلد ولي اهللا أمام أ

 ما هذا :في حسرة امرأة وسلم حتى قالت له صلي اهللا عليهأجرد وطافوا به مدينة الرسول 
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ن ها في يقين موضحا لها  أ٬ فرد علين تلومه علي ما صنعه بنفسهأ تقصد !؟الخزي يا سعيد

تلبية  ولكن الخزي والذل في طاعة الحكام الظالمين و٬الخزي ليس في تعرضه للعذاب والبطش

٬ لكنه أصر علي موقفه أودع الفقيه العظيم سجن المدينة مرة أخري قد  و.أوامرهم ورغباتهم 

بن عبد العزيز من  درس تلقاه عمر أعظم ولعل هذا كان . الباطل والطغيان والمناهض للظلم

  . سعيد بن المسيب رضي اهللا عنه طول فترة مكثه بالمدينةأستاذه ومعلمه

 اهللا وأحكامه ثمنا قليال تافها من دنيا الناس بآيات ال ينبغي له أن يشتري ةأو الداعي العالم إن

ا ه السلطان الجائر مهم ليصدع بكلمة الحق في وج ولو وحيدا يقفأن عليه وإنما ٬الفانية

 . وهذا أفضل الجهاد عند اهللا عز وجل٬ىذ أ بطش وناله من  

 )6(    

 العزيز دعي عبد الملك بن مروان ابن شقيقهاست  كان .أبيه دمشق بعد وفاة إلي عمر بن عبد

لم  وهى  التقوى والععمر قد بلغ مبلغ الرجال وتجمعت فيه كل الصفات التي ترجي في الشباب

 يبغي .لمالاو   النفسوالفتوة والجمال وغني  ذلك من شروط  وماذا عبد الملك بن مروان بعد

تزوج ابنته الحسناء فاطمة ؟ إن عبد الملك بما لديه من فطنة  وفراسة كان يرى في عمر يفيمن 

 وأقاربهأبناءدون باقي   نادرا أخوته  نموذجا  األمويين  عين٬ من  تقع  أن  طبيعيا  كان  ه  ولهذا

   الفاحصة عليه هو هن احظ وأإليه وأحبهن عليه الناس ألكرم يرشحه زوجا بالذات لالخبيرة

 .فاطمة ابنته الوحيدة لديه وهي   

 ولم ينس . وتقواههملإعجابه بع ويدنيه من مجلسه وال يخفي إليهعبد الملك يقرب عمر وكان 

 وفاته   بأخته فاطمة نأقبل  الوليد  العزيز يوصي ابنه  وزوجها عمر بن عبد .   بأغلى أثرهاكما

  . وغيرهاوافريقية من غنائم الفتح في بالد فارس والروم إليهواهر التي كانت تحمل الحلي والج

 مشاعرعلي أن هذا   مثل إسرافه الذي كان ينقم علي عمه  عمر رضي اهللا عنهلم يؤثر علي 

 في سبيل المحافظة غيره من حكام بني أمية علي  في قهر الرعية وكثرة المظالم التي ارتكبها

 كما لم ينس عمر بن عبد العزيز أن عمه. ي شتئ الحركات المناوئة لحكمهء علعرشه والقضا

م األموي  في وأطلق يده ٬ جاء بالطاغية الثقفي الحجاج بن يوسف  البطش بكل من يخالف النظا

 يتوروح.  لم  الحرام  القرى البلد  تى أم  حرمتها  انتهاك  الحجاج عن  ع جنود  ا٬ لكعبة وضربوا

ضي قتلوا عبد اهللا بن الزبير ر٬ وفسدوا موسم الحجارها٬ وأستوا أالمشرفة بالمنجنيق٬ وأحرق

  .حد بعد معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنهاهللا عنه لمجرد أنه رفض مبايعة أ

 بأهل العراق والمدينة وبالد الفتح في فارس وما   برضاء من عبد الملك لحجاج  اكذلك بطش

 وراءها  هشام  يسلم  لم  نا٬ كما  الوالة من  علي المدينة وغيرهئب عبد الملكبن إسماعيل  من

 .ارتكاب العديد من الجرائم المنكرة والمظالم الفاجرة نزوال علي أوامر بني مروان  
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قد أصبحت ال أفرح بالحسنة :  عبد الملك عندما بلغته مقولة عمهد العزيزوقد فزع عمر بن عب

 إ  فعلتها  ٬ ذا  ارتكبتها  للسيئة إذا  وال أحزن  ابن المسينهاأ ركأدفقد ٬   قال سعيد ب  دليل كما

 .صار من الغافلينأنه  قلبه ورضي اهللا عنه علي موت  

 الحجاج بن ته يوصي ولي عهده الوليد بتكريم كذلك كظم عمر غيظه وهو يسمع عمه قبيل مو

 لعبد هر األعداء وخلّصمهد لبني مروان البالد وق" :بحجة أنه هو الذييوسف طاغية العراق 

 مت فادع الناس أنا إذا :  قائال لهأيضا ثم وهو يوصيه "!! صوم الحكم وشتت الخنيةوبالملك 

 !!فمن أبي فاضرب عنقه بالسيف  . بيعتكإلي  

  

 إلهي  يتورع عن .يا  واألوامر الفاجرة اآلثمة النصائح إسداء حتى وهو علي فراش الموت ال

 والطغي ولي عهدهإلي  والظلم  درب القهر  علي  السير  يواصل  السفاح الدموي ٬ان بأن  فيكرم

 برقاب المسلمين ٬ الثقفي   بالسلطةإذاويطيح  توارث الحكم واالستئثار  يكن !! رفضوا  لم  لهذا

 بعد موتهم  تسوّدنأعجيبا   وهو عبد الملك  بيديهوأن يندم أحدهم ويلطم وجهه وجوه هؤالء

 .ط في طاعة اهللا عز وجل قبل الحكم وفّرألنه نفسه  ويلومنفسه  

 )7(    

 الملك   بن عبد  في عهدهاستهل الوليد  في دمشق عاصمة  بالبدء  المسجد األموي الكبير بناء

 وقد استمر تشيد هذا الصرح الحضاري الهائل طوال فترة خالفة الوليد . في ذلك الوقتالخالفة

 ويروي أنه لم ينفق علي بناء المسجد درهما واحدا من أموال .وهي تسع سنوات ونصف السنة

ة أن يتحمل بيت المال  وأبي بشّد. من ماله الخاصا مليون دينار11 انفق عليه  وإنما المسلمين

 المسجد  بناء  تكاليف  من  .شيئا  اجتهاده   ورغم  الفتوحات  استمرار   وإرسالاإلسالميةفي

   الروم  بالد  إلي  دائمة  بصفة   أإال ٬ وغيرهاوأفريقياالجيوش  كان  قمع نه  عن  يتورع ال

 المعارضين بقسوة وشراس  كما  إن  وشاء قدر اهللا. وهو علي فراش الموتأبوه أوصاهة تماما

رة مدينة الرسول ام عن إإسماعيل فقرر الوليد عزل هشام بن تمر بالناس نفحات من رحمته ٬

 عمر بن عبد أخته وزوج بن عمه اهن بدال من وعّي٬ بعد الهجرة87صلي اهللا عليه وسلم في سنة

 العزيز  بلغ خمسا وع. ن سنة عندما ركب بعيره في شهر ربيع األول من هذا شريكان عمر قد

   ليباشر  يثرب  إلي عام   الواليةأعباءال .   جدهالوالينزل  دار     الشاب  بن الحكم وجاء . مروان

 تلهج بحمد اهللا تبارك وتعالي أن ألسنتهم ٬ والجديد بسعادة بالغة يصافحون األمير أفواجاالناس 

 واستبدله بالفتي التقي ٬إسماعيلم ظلم الطاغية هشام بن  ورفع عنه٬جعل لهم بعد العسر يسرا

 كان أول ما فعله و. موفقهائهب العلم والورع من كبار علمائهم تربي بين ظهرانيهم وتشّرالذي 

عمر رضي اهللا عنه بعد صالة الظهر بالمسجد النبوي الشريف هو دعوة عشرة من كبار فقهاء 
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 وأبو بكر بن عبد الرحمن بن عتبة٬ اهللا بن هللا بن عبد اد٬ وعبيعروة بن الزبير: المدينة هم

د وسالم بن الحارث بن هشام وأبو بكر بن سليمان بن خليفة وسليمان بن يسار والقاسم بن محم

 عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وخارجة بن عبد اهللا بن عمر وأخوه

  .زيد بن ثابت

 إلي  الكبار  العشرة  دخل  كيف يحكم  وليسمعوا  دعاهم  لماذا  ليعرفوا  الشاب هذا  مجلس األمير

ذ جاء إلي مجالسهم طفال غضا يطلب  الذي توسموا فيه الخير والصالح من٬ وهوالمدينةالفتي 

علم إني ال :" ألستاذته العشرة بما هو أهل له ثم قال موجها حديثه حمد عمر ربه وأثني عليه .ال

 بر  إال  أمرا  أقطع  أن  أريد  يتعّد.أيكم  أحدا  مظلمةفإن رأيتم  لي  عن عامل  بلغتكم  أو   ا ظلمى

 بهذه العبارات المشرقة بدأ األمير الشاب ."ن يطلعني عليه  فاستحلف من بلغه ذلك ألرعيةل

 للشورى يضم كبار الفقهاء ووجهاء المسلمين .واليته علي مدينة رسول اهللا  لقد اختار مجلسا

 عليهعدالة والمكانة ليشاركومن ذوي العلم والكفاية وال  في تحمل المسئولية ويشيروا  بالرأي ا

 برأيه فقد هلك ٬ الجماعةع ألن يد اهللا م٬الصواب  .ومن استبد   يشّدأيضا وهو  د علي  التنبيه

 يتركوا واقعة تبلغ مسامعهم عن أي عامل من عماله يظلم فيها أّلهؤالء الصالحين الصادقين  ا

   الناس أحدا  شخصيا أبلغوهإالمن  له  ٬ا  إلي  الحق  يعيد  رادعا  إجراء  فيها  يتخذ  ٬أهله حتى

 بشّد  ة ال يعيد الكّر ة كيويعاقب العامل الظالم ن عبد خرج العلماء العشرة من مجلس عمر ب.

 بالتوفيق  التالية التي . والعون والرشدالعزيز وهم يدعون له  عمر أقدم وكانت الخطوة  عليها

   نيل  من  المدينة  أهل  تمكين  بن هي  هشام  الظالم  الحاكم  القصاص من  في  المشروع حقهم

 اهللا الصادقين آيات ومن . سنوات4 العذاب والتنكيل طيلة ألوان أذاقهم الذي إسماعيل  أولياء

 السيئة  يجزون بالسيئة  المقدرة وال  يعفون عند  وبطش بهم ٬أنهم  أذاهم  يحسنون إلي من  بل

 بن المسي ه فعل ماا٬وهذ  بن العالم الجليل سعيد  بهشام  اهللا عنهما ب وعلي بن الحسين رضي

 .إسماعيل  

 )8 (   

ـان مــن خــصائص حكــام بنــي مــروان أنهــم خلطــوا أ     ـاال صــالحة بــأخرى ســيئة ولــم يخــل    وربمــا ـك عـم

 . وتعدي وظلمأساءن إحدهم من مناقب حسنة وأ  

ـتالهم اهللا بالرعيــة وابتلــي الرعيــة بهــم وابتلــي الطــائفتين ب       . الــدنيا وهــم فــي جميــع األحــوال بــشر اـب

ـيس مــستحيال أ   ـا كبــوات     ن تكــون  وـل  الجميــع إلــي اهللا إن شــاء    وأمــر   ٬للجــواد األصــيل كبــوة وربـم

ـان ٬لقــد اتــسعت الفتوحــات اإلســالمية فــي عهــد األمــويين بــصفة عامــة     . ن شــاء غفــر  عــذب وإ  وـك

اء أنفــسهم وجيوشــهم    ســبيل اهللا  فريــضة أفــيالجهـاد   ـا الخلـف وأوصــوا بهــا أوالدهــم ومــن  ٬ لــزم بـه

ـا فــي العبــادة والعلــم ومحاربــة الفــ       ٬تي بعــدهم يــأ  تن والخرافــات واألباطيــل ونـــشر    واجتهــدوا جميـع
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وة  يم شــعائر اهللا دـع روان      . اإلســالم وتعـظ ك بــن ـم د كــان عبــد المـل  مــن فقيهــا وعلــي ـسبيل المثــال فـق

ه     ل تولـي ة قـب دودين بالمديـن ه يرشـحه لإلفتـاء وتــدريس       ٬ الخالفــةالمـع ر رضــي اهللا عـن ن عـم ان اـب  وـك

ـاد . م العلــ ـال أبــو الزـن ـاء المدينــة :وـق ة بــن  بــن المــسيب وعــروة بــن الزبيــر وقبيــص   ســعيدأربعــة فقـه

 بــضم بــالد  اإلســالمية وفــي عهــد عبــد الملــك اتــسعت رقعــة الدولــة    .ذؤيــب وعبــد الملــك بــن مــروان  

ة و      رب وأرمينـي اطق ـمن المـغ الد ومـن رس  ـب روم و   الـف ه  . اـل ان ابـن ي    وـك صا عـل د حرـي اســتمرار  الولـي

ا         ٬ عهدهالجهاد في  ستان وأذربيجـان وغيرـه دلس وأفغاـن د واألـن ه الهـن ي يدـي ن   .  وفتـحت عـل وكـان ـم

ـاء المــساجد ومنهــا المــسجد األمــوي العريــق       بالتــشييد اهتمامــاأكثــر الخلفــاء   والعمــران وخاصــة بـن

  عمــر بــن عبــد العزيــز  – أمــره إلــي واليــه علــي المدينــة    والمــسجد النبــوي  الــذي أصــدر   ٬بدمــشق

ه    بإضافةوسعته   وت بإعادة بنائه  راء   حجرات أزواج الرسـول صـلي اهللا علـي ا حولـ   وسـلم وـش ن  ه ـم ـم

ـادل أو    ـا  مــاألراضـي والبيــوت بــثمن ـع ل  فــي ســبيبــثمن أيــضا إن رفــضوا البيــع  أصـحابها ن نزعـه

  .وسلم  مسجد النبي صلي اهللا عليه مساحةتوسيع

ز       د العزـي ن عـب ر ـب ع عـم ن أـصحاب رسـول اهللا صـلي        وكعادته جـم ا ـم ن بـقي حـي ه وـسلم  ـم و   اهللا علـي

ة العــشر هـ فق رب   ةاء المديـن ة فــي يـث د  ٬ وكبـار الــصالحين وذوي المكاـن ـان . وقــرأ علـيهم كتــاب الولـي  ـك

وي     ر هدم المسجد النـب وس   اأـم ي النـف صالحو   وقـال  ٬ شـاقا عـل رات زوجـات   ن أ  الفقـهاء  و  اـل ن حـج

ر        ـا ليعتـب ي حالـه ب أن تبقــي عـل اج والــزوار الحجّـ هــا  بالرـسول صـلي اهللا عليــة وسـلم المتواضــعة يـج

دون بمــ     ال الد المــسلمين ويقـت ن شــتي ـب ن  ا قـادمون ـم ه  ـم ساطة والقناعــة ـمن الــدنيا    الزهــد  تمثـل والـب

ـين     ٬بالـيسير  ن الـط بن المــصنوع ـم ن الطــوب الـل ـا ـم ت حيطانـه ذي    فقــد كاـن دخل النــار  اـل  ٬ وكانــت لــم ـي

ل   ا الـمسوح   ٬سقوفها من جريد النـخ ي أبوابـه شعر     وعـل ن اـل واب ـمصنوعة ـم اء أ  فـ  أـث ن أراد الفقـه

ا      تبقي ري   على حالـه دوا      لـي سيطة فيزـه يهم الـب وت نـب اس بـي دنيا وال يعمّـ   الـن ي اـل در    ـف ا إال بـق رون فيـه

د   و. وهو ما يستر ويكن    ٬الحاجة ر الولـي ي أـم ن     :"  قال العلماء في ردهم عـل و ـم إن البنيـان الـعالي ـه

دنيا راغــب فــي الخلـ       ل طويــل األمــل فــي اـل   وإزاء هــذا الــرأي . ود بهــاأفـعال الفراعنــة واألكاســرة وـك

ه      توقف عمر رض   ع علـي ا أجـم د بـم ي الولـي رأي واـلشورى    ي اهللا عنه وبـعث إـل ل اـل اء وأـه ن  . العلـم  لـك

ض    صياع االالوليد رـف رأي الفقهـاء ونفّـ   ـن دث           ـل ي أـح ه عـل ادة بناـئ دم الـمسجد وإـع ي ـه و ـف ه ـه ذ رغبـت

دار ـمائتي ذراع طــوال وعرضـا         ت مــع توسـيعه بمـق ك الوـق ي ذـل راز ـف رر أن الوليــد  ـنصاف ولإل .ـط  نـق

ر الـناس    ٬كان أبعد نظرا وأصوب رأيا  د كـث دة توسـعات فيمـ     واحتـاج  فـق ي ـع رم إـل د كمـا رأينـا     الـح ا بـع

ى  مــساحتها   إلــ   إال بهــدم الحجــرات وإضــافة  ومــا كانــت تلــك التوســعات ممكنــة     .  عــصرنا هــذا  فــي

ـان    . المــسجد  النبــوي شرفة والمــسجد  الكعبــة المــ  اإلســالم  إال فــيكمــا أنــه ال  حرمــة  لمبنــى أو مـك

  . ذاتهافي النبيوالقبر الشريف وليس لحجرات زوجات 
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ن خ          ين ـم الل العـامين األوـل ج ـخ رة الـح ز إـم اس     وقد تولي عمر بن عبد العزـي د وصـلي بالـن ة الولـي الـف

 ولعلهـــا ٬ بــصورة غيــر معهــودة   أرضــيها  فــأمطرت مكــة ومــا حولهــا وأخــصبت      االستــسقاء صــالة  

  . مروانبركات الوالي العادل أشج بني

 )9(    

ده سار عمر بن عبد العزيز في أهل المدينة سير   ن الخطـاب    ة ـج ر ـب صحابة    . العظـيم عـم ه اـل  وسـعد ـب

ابعون لمــا وجــدوا  ن القــدوة الــصالحة لغيــره مــن الحـكام٬ وعوضــا للمــسلمين عمــا يفعلــه      والـت  فيــه ـم

ا      ن عـم ن يوسـف وغيــره ـم د الملــك   الحـجاج ـب ن عـب ل   .. ل الوليــد ـب ه الــصحابي الجلـي ال عـن  أـنس بــن  ـق

ك ر  ه  ماـل ـا صـليت وراء إمـام   " :ضـي اهللا عـن شـبه صــالة   أ اهللا ـصلي اهللا عليــه وـسلم  بعــد رسـول ـم

ي    ذا الفـت ز      "بالرسول صلي اهللا عليه وسلم من ـه د العزـي ن عـب ر ـب ة     يـقصد عـم ر  المديـن وـقال  .  أمـي

ـان عمــر يــتم الركــوع والــسجو  :زيــد بــن أســلم رضــي اهللا عنــه  جــاء و.. د ويخفــف القيــام والقعــود   ـك

ر                إ و بـك ان أـب ي المنـام٬ وـك ه وـسلم ـف ي صـلي اهللا علـي ه رأي النـب وم فـأخبره بأـن ليه رجل ـصالح ذات ـي

ــساره        ــه ٬ وعمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه يجـلــس علـــي ـي رضـــي اهللا عنـــه يجـلــس علـــي يميـن

ـين يــدي الرســول صــلي اهللا عليــه  وأمــامهم رجــالن يختــصم  كــان عمــر بــن عبــد العزيــز    وســلم ان وـب

ذا عملــت فاعمــل بعمــل    إيــا عمــر :" بــن عبــد العزيــز  النبــي صــلي اهللا عليــه وســلم ال   وقــال .. جالــسا

ي أقـ        ."بو بكر وعمر بن الخطاب   أ –هذين   ز حـت د العزـي ن عـب ر ـب م يطمـئن عـم ه     وـل ل أـن ه الرـج سم ـل

حينئــذ لــم  ..  وتحقــق مــن كــل كلمــة أمــره بهــا الرســول صــلي اهللا عليــه وســلم        رأي هــذا فــي منامــه  

ك عمــر بــن عبــد العز   ن ثقــل التبعــة    يتماـل ل يبكــي مــشفقا علــي نفــسه ـم  ووعــورة الطريــق٬ ٬يــز وجـع

ن       ورغم كثرة الصحابة والتابعين األجلّـ .. وقلة الزاد٬ وبعد السفر      ر ـب ة كـان عـم ة والمديـن ي مـك اء ـف

ـاس فــي الحــج طيلــة ســنوات واليتــه علــي مدينــة الرســول        رغــم حداثــة ســنه  عبــد العزيــز   يــؤم الـن

ـا بالنــاس الوليــد بــن عبــد الملــك       ٬ اللهــم إصــلي اهللا عليــه وســلم    به ح٬ وصــ ال ســنة واحــدة حــج فيـه

ه أن يلطّـ      .. ـيضا  عمر خاللها أ   ر رضـي اهللا عـن د اسـتطاع عـم ن  وـق دّ ف ـم ك ٬    ـح د المـل ن عـب د ـب  ة الولـي

ا كـان               الف ـم ي ـخ ه ٬ عـل ضوا بيعـت ذين رـف ار الفقهـاء واـلصالحين اـل ذاء كـب ن إـي وأن يقنعه بالتخلي ـع

 .قا للوليد الحجاج الخبيث يفعل زلفى ونفا  

ة ال     راف المديـن م              خرج أـش ج٬ وـل ي الـح ه إـل ي طريـق ا ـف روره بـه ك أثنـاء ـم د المـل ن عـب د ـب سـتقبال الولـي

يخــرج معهـــم فقيـــه المدينـــة ســـعيد بـــن المــسيب رضـــي اهللا عنـــه الـــذي تعـــرض للـــضرب والـــسجن      

ة الوليــد   شهير لرفــضه مبايـع د  وأ. والـت شريف فــأخاله حراســ   راد الولـي ه أن يــصلي بالـمسجد النبــوي اـل

ن النـاس   ي إ     ـم رؤ عـل م يـج دا ـل ن أـح ن الـمسجد         ٬ لـك ن الـمسيب ـم ة سـعيد ـب الم المديـن راج ـع دث  .. ـخ ـح

ك اللحـظات         ي تـل دي ـف ل كـان يرـت م      هذا رغم أن العالم الجلـي ه خـمسة دراـه ن  !! ثوبـا رخـيصا ثمـن ولـك

وى        ـييم الرـجال ٬  متي كان للثياب دور في تق  ة والتـق ل الطاـع دار أـه اء وأـق ة العلـم ؟  أو احـتساب مكاـن
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سعيد   ادم          : تجاسر أحد الحراس فقال ـل ؤمنين ـق ر الـم شيخ فـإن أمـي ا اـل ن الـمسجد أيـه ـغضب  .. تـنح ـع

  إذ. رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ولي اهللا من جرأة زبانية الحاكم ٬ وسوء أدبهم في مسجد

صل           لم يفعلها أحد     وي لـي ن الـمسجد النـب ة ـم رد العاـم ن اـلشرطة تـط م تـك ي من الخلـفاء الراشـدين ٬ فـل

ب        ن أبــي طاـل ر أو عمــر أو عثمـان أو علــي ـب ه أبــو بـك و  .. فـي ه داخــل المــسجد أو   ومــن ـه الحــاكم؟ أـن

ز علــي ال يجــوز لــه أن يتميـّـ  ٬ واآلخــرين فــضل لــه علــي    مــن المــسلمين٬ الا واحــدإاللــيس  خارجــه

ش   رهم ـب م    يءأفـق وى والعـل ذا أصـرّ  .. وـحسن األدب مــع اهللا   سـوي التـق دم طاعــة    وهـك ي ـع  سـعيد عـل

دث     األوا ر ٬ ورـفض أن يغــادر الـمسجد مهمــا ـح ب علــي الحـ  . ـم ان الوليــد  اســتولي الرـع راس فقــد ـك

ـا إ   ة نفــسه ٬ وقلــة   م الوليــد علــي العــالم الجليــل عــزّ     ٬وخــشي الجميــع أن يــنق   ذا غــضب  جبــارا رهيـب

ل     ٬ وبصفةاكم حالكتراثه ب ا ن قـب ه ـم د       .  خاصة ألنه رـفض أن يبايـع ن الـمسيب يـحب  عـب ن اـب م يـك وـل

ض الــذي ال شـــوري فيـــه وال رأي  نتقــال الـــسلطة بــالميراث البغـــي  ن رفــضه القـــاطع ال الملــك ٬ وأعلـــ 

 تــزويج ابنتــه الحــسناء للوليــد بــن عبــد الملــك وأنكحهــا تلميــذا          أيــضا  قــد رفــض  وكــان  .لمــسلمينل

ة وـكان    فقيرا من تال   ط   ميذه هو كثير بن وداـع ي ازديـاد سـخط       . !!مهرـها درهـمان فـق سبب ـف مـما ـت

 . سعيد د الملك وولده عليعب  

ل الوليــد إ  ه عمــر بــن عبــد العزيــز    دـخ صـلي الــرجالن فــي مختلــف أرجــاء   . لــي المــسجد النبــوي ومـع

المــسجد ٬ وجعـــل الوليــد يتنقـــل هنـــا وهنــاك ليـــدعو ويــستغفر ربـــه٬ وعمـــر يحــاول أن يبعـــده عـــن        

ده         سا فيــه وـح عيد بــن الـمسيب جاـل ذي كــان ـس ع اـل اء تفقــده للـمسجد فــرأي     .. الموـض د أثـن تلفــت الولـي

ز           : سأل رفيقه .. يخ الجليل   الش د العزـي ن عـب ر ـب اب عـم ن الـمسيب ؟ أـج عيد ـب و ـس ذا؟ أـه ن ـه م   :ـم نـع

ام   يا أمير المؤمنين ٬ ولو علم أ  ك نك ـقادم لـق ك   إلـي ر       – وسـلم علـي ك ـكي ال يـغضب األمـي ر ذـل  ـقال عـم

فــسارع عمــر رضــي اهللا عنــه  .  لنــا قــد علمــت بغــضه : ق الوليــد وقــال لعمــر  لــم يــصّد–علــي الــشيخ 

ـالم الجليــل٬    وأثي ٬بــالنف  وأفــاض فــي ســرد مناقبــه وســجاياه حتــى أقــر الوليــد بفــضله         نــي علــي الـع

ه   ن     . ومكانـت دافعا ـع ر ـم ال عـم ه المــسنّ وـق ؤمنين إ   : الفقـي ر الـم ا أمـي ه ضـعيف الـبصر    ـي ن  يعنــي أ–ـن

نحــن أحــق  :  فــرد الوليــد  –ضــعف بــصره جعلــه ال يــري الخليفــة وهــو يــدخل المــسجد فلــم يقــم لــه         

  .بالسعي إليه 

ذ    ا ورأي الـناس يومـئ ذي فتحــت           .عجـب رة ٬ اـل ك الفـت ي تـل وي حـكام األرض ـف ك أـق د المـل ن عـب د ـب  الولـي

ا و أسـيا جيوشه معظم قـارتي    ن شـرق      وأفريقـي رة ـم زاء كبـي ه وسـلطانه     يـقف   أوروبـا ٬ أـج ل قوـت  بـك

م             وب بخـمسة دراـه ه ـث زل علـي ل أـع ي !! وأمواله خاشعا مترفقا أمـام كـه د  ويلـق ه   الولـي  اـلسالم٬  علـي

ل   ف رد اـلشيخ الجلـي سالم  ـي عه لـ      اـل ي موـض الس ـف و ـج ي ـجسده شـعرة      وـه ز ـف م الدهــشة !! م تهـت  ؟ وـل

 عبــد الملــك بــن   ج ابنتــه للوليــد ابــن  ن يــزّوأألــيس هــو نفــسه العــالم والفقيــه الــذي رفــض مــن قبــل        



 14

سبب رـفضه          ين ـب ك الـح ي ذـل ي نـفسه األذى ـف ب عـل اييس     مروان وجـل صاهرة الـمشّرفة بمـق ذه الـم  لـه

  ؟!!هل الدنياأ

ـال الــشيخ؟ رد ســعيد بــن المــسيب  : ســأله الوليــد كيــف حــال أميــر  . .وحــده هللابخيــر والحمــد  : كيــف ـح

 ومــضي الوليــد  المقابلــة٬بهــذه العبــارات القــصيرة انتهــت  .. بخيــر والحمــد هللا: المــؤمنين؟ رد الوليــد

ي سـع       ردد ـمشيرا إـل و ـي ن الـمسيب  من المكان وـه ه النـاس   : يد ـب ذا فقـي ه  إ!! ـه يم الـ  اإلسـالم ـن ذي  العـظ

  .في النفوس العزة والكرامة والشجاعة٬ فال ترهب إال اهللا وال تخضع لسواهي يرّب

 )10(   

ـاس   ويبــدو أن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي عــزّ   ـاء الـن  لعمــر بــن عبــد  مودعــوا تهــ عليــه أن يــسمع ثـن

صبّ  العزيز٬ بينمـا    انوا ـي ن المحرمـا           ـك ستحل ـم دماء وـي ن اـل سفك ـم ار لـما ـي ل نـه اتهم لـي ه لعـن  تون علـي

ـان مجتهــدا متعبـّـ نوإ ـا دون ذلــك   ـك ـاد صــدره ينــشق      .. دا فيـم اشــتعل حقــد الطاغيــة الثقفــي أكثــر وـك

ي ال           ه أرسـل إـل م أـن ه ٬ وعـل ر فـي رأي عـم دما سـمع ـب ه بإبعـاد الحجـاج لـكف الظ     غيظـا عـن د يطالـب  لــمولـي

ـاج     :"  وجــاء بالرســالة علــي لــسان عمــر  .عــن الرعيــة  إن أهــل العــراق فــي ضــيم وضــيق مــع الحـج

ـاء بنــو    ولــو  ٬مــه وغــشمه  لظل  ." مـــروان بالحجــاج وحــده لكفـــاهم   جـــاءت كــل أمــة بخطاياهـــا ٬ وـج

ــه     ــصالح ابـــن عـم ــواري اـل ــة  –وطالـــب الـح ــزل الحجـــاج والقـــصاص   – الخليـف ــوق   بـع ــه ورد حـق مـن

ـيهم المــسلمين المغتــصبة إ  دين٬ تــشبث الحجــاج بكــل قــواه بموقعــه      وكعــادة كــل الظــالمين المــستب   .ـل

أ    د  وكرسيه ٬ ولـج ة بـين  سإـلى اـل ر   والوقيـع د وعـم ي مـنصبه       الولـي ي ـف ز  ليبـق د العزـي ن عـب ب   ..  ـب كـت

ة   ذره    إالطاغـي ن عبــد الملــك يـح د العزيــز فــي    لــي الوليــد ـب  واليتــه مــن خطــورة اسـتمرار عمــر بــن عـب

علـــي الخليفـــة ٬ وال  أن سياســة عمـــر مـــن شـــأنها أن تفــسد الرعيـــة    علــي المدينـــة ومكـــة ٬ زاعمـــا  

ة  تستقيم معها أ  را   ! حوال الدوـل ة الـع ال طاغـي د وـق رمين ٬      :" ق للولـي رة الـح ر ضـعيف ـعن إـم إن عـم

ثــر وّا .. !!" مــن يــضبط أمرهمــا – مكــة والمدينــة  فاجعــل علــي الحــرمين ٬وهــذا ضــعف فــي الحكــم 

  !!الوليد الدنيا والهوى فأبقي علي السفاح الثقفي ٬ وعزل والي المدينة العادل

ري    ذلك أـغ ع أخيــه       ـك د الملــك بخـل ن عـب ره الوليــد ـب ن يوســف أمـي ة العهــد   الحجــاج ـب سـليمان مــن والـي

د بــدال منــه   ز بــن الوليــد    ليعـه ا  إ..  إـلى ابنــه عبــد العزـي ي فــشل فــي إ  نـه ـا ذات اللعبــة الخبيثــة الـت تمامـه

ز      د العزـي ه عـب ن          !! مع عبد الملك بن مروان وأخـي ر ـب سبب رـفض عـم ضا ـب رة أـي ذه الـم شل ـه د ـف وـق

ي       وانتهز الحجاج ال  .العزيز د وحّرضـه عـل ب صـدر الولـي ه     افرصة السانحة فألـه ازال ـب ه٬ وـم ن عـم ـب

ر   ذه       حتى أـم ع مناـف ان سـدت جمـي ي مـك سه ـف وت   بحـب ا وعـطشا   ليـم ل     !! جوـع ا فـع وـتسامع النـاس بـم

د بــزوج أ  ـاكم المدينــة اـلسابق    الولـي ه ـح ه وابــن عـم دثت بورعــه خـت ـان   الــذي تـح ه وتقــواه الركـب  وعلـم

 .في البوادي ٬ والمنتديات في الحضر  
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ق      ي األـف وح ـف ة تـل د إ   وبدأت بوادر ثورة شعبية هائـل ل جواسـيس الولـي اس      ٬ ونـق ه الـن دث ـب ا يتـح ه ـم لـي

رأى الوليــد    و.فــي ســخط متزايــد عــن اعتقــال عمــر بــن عبــد العزيــز لوقوفــه ضــد الظلــم والطغيــان         

واء اـلبالد مليئــة   ن  غــضب   ـبسحب  أـج ذر٬ فاضــطر  يوشـك أن يمــسي جحيمـا ال يبقــي وال يـ   قاتمــة ـم

 دمــشق ومكــة والمدينــة   قبــل انــدالع الثــورة فــى بعــد ثالثــة أيــام فقــط   ء ســبيل ابــن عمــه إلــي إخــال

 .وغيرها من بالد المسلمين  

 وبموتــه  هـــ95 فــي ســنة  –وشــاء القــدر أن تعــم الفرحــة بعــد ذلــك بقليــل بهــالك الحجــاج الثقفــي       

   .مه وطغيانه  أخيرا من إجراان واستراح أهل العراقانهار ركن كبير من أركان دولة بني مرو  

ك    كما   وفي   أنلم يلبث الوليد بن عبد المـل رض وـت ر          ـم سبت منـتصف شـهر جمـادى اآلـخ وم اـل ي ـي  ـف

ولي           .  إلى قبره وحمل جثمان الوليد . هـ 96عام   ه وـت ذي صـلي علـي ز اـل د العزـي ن عـب ر ـب ب عـم وخـط

م قـائال     اس ووعظـه ه       :" دفنه في الـن ي رـب ك يلـق د المـل ن عـب د ـب ذا الولـي ر موسـد   فـاليوم ننزلـ   .. ـه ه غـي

د  ـاب وفــارق ٬األســالب قــد خلــف ٬وال ممـه ـا  ٬ وســكن التــراب ٬ وواجــه الحــساب ٬األحـب  فقيــرا إلــي ـم

  ".قدم ٬ غنيا عما أخر
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 بن ي بتعمان بن عبد الملك واستهل عهدهتولي الخالفة بعد الوليد أخوه سلي ين ابن عمه عمر

صالح ما  عادال شديد التواضع يريد اإلاقالسليمان عوقد كان .. عبد العزيز مستشارا ونائبا له 

 في  وراء مجد شخصي زائل ٬ ولهذا إلى ذلك سبيال٬ ولم يكن يلهثاستطاع  أن  لم يجد عيبا

ا قد ولينا ما تري٬ وليس لنا علم ّنإ:" ه عمر بن عبد العزيز قائال ختيصارح ابن عمه وزوج أ

 الناس فمر  مصلحة  من  رأيت  فما ٬   بتدبيره  به  أمرا  – أصدر  بذلك ." فليكتب  أعطي  وقد

 بن عبد العزيز  لمستشاره عمر  يراه  بال حدود التخاذ ما  صريحا صالحا من قرارات  تفويضا

وكان عمر رضي اهللا عنه وزير صدق عند حسن الظن به ٬ فبدأ رضي اهللا .. وتنفيذه علي الفور

 بإطال٬راح الناس من ظلمهمنواب الحجاج علي البالد فعزلهم وأعنه ب  السجناء  وأمر ق جميع

 ألف سجين منهم 81وكان عددهم يزيد علي . تقلهم الحجاج الثقفي بال ذنب واألسري الذين اع

 امرأ30   ألف  ة !!   جزء  تخصيص  عمر  وقرر  الدولة  موارد  من  الفقراء نفاقإللكبير  علي

   وخاصة  من المستحقين٬  وغيرهم  أوالمساكين  الحجاج معظم  حرم  التي  من في العراق هلها

 برد الصالة إ.هم المستحقة في بيت المالأنصبت من بني مروان  وكان الحكام .لي ميقاتها وأمر

 وقاتيؤخرون الصلوات عن أ  للهوى بال نص شرعي أو سّناتبإها   ثابتة ةعا وكان من أوامره .

 الذين بغوا علي جيرانهم من المسلمين إ  أهلها  لغزو القسطنطينية وجهاد .. رسال جيش كبير

 ونائبهواستمر هذا ح  سليمانال الخليفة   سنتا طوال فترة حكم  شهد –ن وثمانية أشهر  وقد
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 بالتقوى والصالح  يحافظ على كان شديد الورعنه ٬ وذكروا أالكثيرون لسليمان بن عبد الملك

 .ويبكي من خشية اهللا   ٬نه رسول الشيطان ينهي عن الغناء ألالصلوات٬ و  

 ٬ فعجب لكثرة الحجيج ٬ وقال لعمر بن عبد العزيز  هـ 97وقد حج رضي اهللا عنه بالناس سنة 

:  فقال له عمر !؟ ال يحصي عددهم إال اهللا وال يسع رزقهم غيرهن الذيؤالء الحجّاج تري هأال:

 فبكي سليمان بحرارة . اهللا تعاليأمام وهم خصماؤك غدا ٬يا أمير المؤمنين هؤالء رعاياك اليوم

 .باهللا استعين: وقال  

 مسلمة بن عبد الملك لفتح أخيه مرج دابق بعد خروج جيش إليبن عبد الملك ثم خرج سليمان 

وأوهموهم بالمصالحة القسطنطينية وتأديب الرومان الذين غدروا بجانب من جيش المسلمين ٬ 

 وأ٬واألمان  منهم  عددا  الباقين ثم قتلوا  سروا  يرجع إلي دمشق حتى يفتح وأ. قسم سليمان أال

 القسطنطيني  ذلك الجيش مدينة  قبل  اهللا إليه  يقبضه  أو  ة  الثا.  تتحقق  أن  القدر  إذ ٬نيةوشاء

   . قبل أن يأتي خبر النصر باقتراب أجلهأسفاأصيب سليمان بالحمى وأحس 

   بن حيوإليهوجاء  الصدوق رجاء  بأمر :  سليمان فسأله ة الوزير  أجابالمسلمين؟ لمن يعهد

 يحفظ الخليفة في قبره أن يوّل: رجاء  ما :  قال سليمان .ي المسلمين رجال صالحاي علإن مما

 قول في ابني داود ؟ أجاب رجاء ت  كان في جيش مسلمة الذي توجه لفتح –نه غائب عنك إ:

    ميت أو وال ندرى هل حي –القسطنطينية  ل..  يبلغ الحلم عاد سليمان يرشح ابنا له صغيرا م

  تري في عمر بن عبد العزيز؟ما : سأله سليمان .  حتى صرفه عن ذلك فعارضه رجاء بن حيوة

 وقال  يحب الخير وأهلهأعلمه واهللا خّي: استبشر رجاء خيرا  را فاضال مسلما : سليمانصاح  .

بن عبد العزيز وإن رفض إخوته أبناء عبد  سينفذ ترشيحه لعمر هن يقصد أ–هو واهللا علي ذلك 

 تجعل والية العهد بعد أن أري:  وهنا فكر الوزير الذكي لبعض الوقت ٬ ثم قال لسليمان – الملك

 ووافق سليمان وكتب عهده . مروان يزيد بن عبد الملك ليرضي بذلك بنوعمر بن عبد العزيز ل

   له  فقال  الشرطة  صاحب  العبسي  حامد  بن  كعب  واستدعي  لعمر :   ومرهم أهلاجمع  بيتي

 –فليبايعوا علي ما في هذا الكتاب  ة سليمان وجاء إخو .ضرب عنقه فمن أبى منهم فا– مغلقا

 وأ  والوجهاء  وفوواألمراء  ليزوروه  وأبناء عمومته  عهد بناؤهم  لمن  بالبيعة  يأمرهم  به جئوا

  .إليه في الكتاب المختوم قبل أن يموت
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 إذ ال ٬أما عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه فقد أدرك بفراسته أنه هو المرشح وال أحد سواه

٬ فهم لن يتصارعوا طالما  أبناء عبد الملكته ن أحد أخوسم خليفة سليمان متى كامبرر إلخفاء ا

 ت ألحدهميبق ..   من  اهللا عنه  تخوف عمر رضي  سبب  فيها وكان  زار  رؤيا  الثقيلة المسئولية

 بأنه  صلي اهللا عليه وسلم في روضة خضراء ٬ وأخبره  األمة ٬ وحّذالنبي ره من  سيلي أمر
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 سبق  من  فيه  وقع  فيما  وخاصوهالوقوع  إ ٬  دة  المسلمينراقة  ماء  رؤ.  وفي  قال  أخري له يا

 أن حتى خشي  عمر واقترب منهفأطاع٬  اقترب يا عمر–ن اد: الرسول صلي اهللا عليه وسلم 

وأشار الي " فاعمل نحوا من عمل هذين  وليت إذا:"  وسلم يصطدم به٬ فقال له صلي اهللا عليه

هذا أبو بكر وهذا : "  وسلم ومن هذان ؟ فأجاب صلي اهللا عليه:  عمر كهلين بجواره ٬ فسأله

  ".عمر بن الخطاب 

يمان علي ترشيحه للخالفة ٬ فذهب  هو الذي استقر رأي سلحينئذ أحس عمر بن عبد العزيز أنه

 –ن كان كتب لي ذلك ي ومودتي أن تعلمني إ اهللا وحرمتأنشدك : وقال له إلي رجاء بن حيوة

 اآلن أقدر فيه علي ما أقدر عليهحال ال ن يأتي  قبل أ منها  حتى أستعفيه–الخالفة  لكن رجاء .

ثم جاء هشام بن . المختوم  رفض بإصرار أن يطلع عمر علي شيء مما كتبه سليمان في عهده

 إ  لهالملك  فقال  لي رجاء :   األمر  قديمة٬ فأخبرني عن هذا  ومودة  بك حرمة  لي  إن  –يا رجاء

 يمك علمت وان كان لغيري نظر إلّيتن كان إ–الخالفة  ..  ٬ فما مثلي يفوته هذا نني عملهت ما

ا صعدت روح سليمان وعندم. أن يطلع شقيق الخليفة أيضا علي شيء ورفض الوزير األمين 

 الملك إ  كعب ببن عبد  بن حيوةلي المأل األعلى ٬ جاء  صاحب الشرطة ورجاء   فجمعان حامد

 وأ  بدابق كبير  ال  المسجد  الكتاباخذالناس في  في  لمن  ثانية  مرة  بني . البيعة  وجوه  تغيرت

.  عهد سليمان بن عبد الملك إلي عمر بن عبد العزيز وان عندما قرأ عليهم رجاء بن حيوةمر

طمعا في الخالفة ٬ وأعلن رفضه مبايعة عمر بن خوته ضب هشام بن عبد الملك وكان أكثر إوغ

 .عبد العزيز  

وهدأ " .. عقم فباي..  أضرب عنقك واهللا:"  رضي اهللا عنه ٬ وقال له بحزم ره رجاء بن حيوةنه

 ليبايعوا عمر بن عبد الباقون عندما سمعوا  أن والية العهد ليزيد بن عبد الملك ٬ فقاموا جميعا

  .كان عمر رضي اهللا عنه جالسا في مؤخرة المسجد مشفقا يرتجف مما يسمع.. العزيز 

إنها قولة المؤمن إذا "!!  إليه راجعون اإنا هللا وإن:"  ابتلي بالخالفة ٬ راح يرددأكد أنهتعندما 

 ٬  الكثيرين ٬ ويتصارعون عليهوأفئدة أبصار إليهمصيبة ٬ فهل المنصب الذي تطمح  أصابته

 يسترجع ويئن لوقعها عليه ؟  الشاب التقي مصيبة .. أجل ! ويتفانون من أجله ٬ يمثل عند هذا

 ا  من  الماليين  مئات  أحمال  تلقي  أن ٬   والتبعات  المصائب  لكبري  الذمة لمسأنها  وأهل لمين

رضي اهللا عنه وقد كان عمر ..  وأمالهم علي كتفي رجل واحد كائنا من كان وآالمهموهمومهم 

 . وقليل ماهمال من أعان اهللا شديدة العناء ٬ ال قبل لبشر بها إنها أمانة عسيرة الحساب ٬ يعلم أ  

  فأبت قدماه أن تحمالنه حاول أن يقوم من مكانه ه المأخوذة من رهبة مكث برهة يغالب نفس..

 المسئولية  بن حيوة.  الحراس بحمله بفطنته أدرك رجاء ه  حتى وضعوما حدث لألمير٬ فأمر

 الناس فأ    وأمر  ونهض علي المنبر٬ ٬   الجديد  الخليفة  يبايعون  متهللين  فترة قبلوا  بعد عمر
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 زال يحاول تخليص عنقه من أ.. ليخطب في الناس  ن ٬ ومغالل الحكم وأهوال السلطة إنه ما

 القيامة إ  يوم  وأحزانها  أنهم يتداولون وقد كان يأخذ علي من قبله.. اهللا ال من رحم حسراتها

 المسلمين  اختيار حر من  بغير شوري أو  بينهم  فيما  ٬الحكم  ما  لنفسه  أنكره فكيف يقبل اليوم

   باألمس ؟علي غيره

ن من حولكم لكني متبع ٬ وإمبتدع ٬ وأيها الناس إني لست ب:"  فكان أول ما قاله أخيراوتكلم 

 فلست لكم ن هم رفضوا وإ٬نا واليكم أطاعوا كما أطعتم فأ إن والمدن– األقاليم –من األمصار 

   بوال  أنه..  بايعويروي أيضا  و أعفي من  باختيار وال  وطالبهم  آخره   بدال منه  الورع نهإ!!

   الفقه  والتعفف وعمق  والبصيرة  عناإلسالم كان فإذا..  إمامة  ينهي الفرد  في – المصلين

   –الصالة  ؟  ورضاهم  بدون أذنهم  عليهم  يتولى الخالفة  فكيف ٬   منهم  رضا  أن أ بغير لمجرد

 المنصب؟  لهذا  السابق اختاره  الحق ! الخليفة  أن األوان ليعود  ويترك اختيار  نصابهإليلقد ٬ 

 صلي  الرسول  فعل  كما ٬   للرعية  الراشدوالحاكم  والخلفاء  وسلم   بعدهن من اهللا عليه ارتج ..

 بصيحات مدوية تجدد   الراشد ٬ وتلح عليه في التراجع عن موقفه ٬ فما المسجد  لألمير البيعة

 يصلح لها غيره٬  يرتضون به   ٬بديال وما  يعودون إذا أنهموقد علموا لعهد  سابق اإلي تركوه

   العضوض و  الملك  من  االستبدادالمرير  وعيشهنّغ البغيض الذي  دينهم  األتقياء . مص علي

 "  الحاضرين مرة أخرى قائالفيوعندما أيقن عمر أنه ال مفر أمامه من قبول المسئولية خطب 

 بخمس ..  الناس أيها   فليفارقنا وأالمن صحبنا فليصحبنا ع رفع ي حاجة من ال يستطإلينايرفع ..

 عندنا بن ٬ وال يغتاإليهحاجته ٬ ويعيننا علي الخير بجهده ٬ ويدلنا من الخير علي ما ال نهتدي 

  " .ا ال يعنيه أحدا ٬ وال يعرضن فيم

..  وبين رعيته وعماله وحاشيته ور التعامل بينهبهذه الكلمات البليغة الموجزة وضع عمر دست

 أخيرا وجدوا أنهم العلماء والصالحون والزهاد أيقنوعندما سمع الناس ما قال الخليفة الجديد 

 وقام كل  الظالمون والمنافقون وبطانة السوء  ويئس٬بقية من رشد الخالفة األولي وتقواها ٬

   .يبغي القصاص ورد المظالم علي يدي راشد بنى مروان مظلوم ومقهور ومجني عليه

 )13(   

 عليها فرش   ثمينة  ٬ وهي جياد  الحراس بمراكب الخليفة  الملك جاء  بن عبد  دفن سليمان بعد

   وزينة فاخرة كل هذه  "..  باهللاإالشاء اهللا ال قوة ما :" تطلع عمر إلي الخيول وهو يتمتم ..

 باهظ  وزينتها  واحد الخيول  رجل  ة الثمن من أجل !!   فماذا حتى  المسلمين ٬  كان هو حاكم لو

 والمفاخرة   الموكب المهيب الذي هو إلي الرياء  ٬ وتخلص من هذا  واحدة  بدابة  لو قنع عليه

 مثل  يخصص له  بأن  الحاكم  يرضي  كيف  ثم  ؟  آخر  شيء  أي  من  بالغ أقرب  الموكب  هذا

   ! اإلسراف؟
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زينتها ولوازمها ٬ وكان القرار األول الذي أصدره الخليفة الجديد هو بيع خيول موكب الخالفة و

   ثمنها  موإيداع  بيت  المسلمين  ال  عنه..  اهللا  رضي  مهموما ومضي  بيته  أحد ٬إلي  فسأله

 :ر مالك مهموما هكذا وليس هذا وقت الهم والغم ؟ قال له عم: مرافقيه  

 "   ويحك  وليس أحد.. ٬   أغتم   منومالي ال  والمغارب  المشارق  إال وهو  أهل  األمة من هذه

  ٬ كتب في ذلك إلي أو لم يكتب ٬ طلبه مني أو لم يطلب إليهيطالبني أن أؤدي حقه  هكذا " ..

   ويدرك التبعة ٬   المسئولية  يقدر  العبد الصالح الذي  كان يفكر  جاء صاحب الشرطة .. وعندما

 يليسي  بين  حامال الحربر  ديه  سبقه من الخلفاء –ة  في مواكب من  عمر – علي عادته  نهره

  إلي عمر وعندما وصل ..  رجل من المسلمين إالوأمره بأن يتنحى عن موضعه ٬ فما الخليفة 

 األمر عن غير إني:  وقال للناس  أيضاالمنبرالمسجد فصعد دمشق توجه إلى   قد ابتليت بهذا

ني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي إ طلب له ٬ وال مشورة من المسلمين ٬ ورأي مني فيه وال

 تريدون  من  وألمركم  ألنفسكم  فاختاروا ٬  ..   واحد  بصوت  الحاضرون  تصايح  اخترناك : قد

 كلنا  بك  ورضينا  :ألنفسنا ..    مفر  ال  المحترم  قدرك  فهذا  عمر  لنفسه.إذن يا  من قالها  يائسا

ن تقوى اهللا أوصيكم بتقوى اهللا ٬ فإ: يه وقال  وأثني علحمد اهللاهة بعد بر. تراجعهم عن بيعته

 الموت فإ و٬شيء من كل خلف  من ذكر  الملذاأكثروا  هادم  له قبل  وأح ٬تنه  االستعداد سنوا

 وإ ٬   فينزوله  وال  تختلف في ربها  لم  األمة  وإنما ن هذه ٬   كتابها  في  وال  في نبيها  اختلفوا

طاع من أ.. أيها الناس .. وال أمنع أحدا حقا عطي أحدا باطال ٬  ال أالدينار والدرهم ٬ وإني واهللا

٬ ومن عصي اهللا فال طاعة له ٬ أطيعوني ما أطعت اهللا ٬ فإاهللا وجبت طاعت ن عصيت ربي فال ه 

  . "طاعة لي عليكم 

فاء فعرضت للبيع ٬ ووضع وفور نزوله من المنبر  أمر بالستائر والثياب التي كانت توضع للخل

 في ثم  نها  بيت المال ن ينزل بدار الخالفة حتى تفرغ بعد حين من آل وأبى رضي اهللا عنه أ..

   الملك  عبد  بن  سليمان ..   ليستريح  بيته  في  وسادة  علي  رأسه  يضع  عمر  يكد  وقت –ولم

 –تستريح وقت القيلولة  – أتقيل: قال ألبيه ..  حتى طرق عليه ابنه عبد الملك الباب –الظهيرة 

 ا  أمير  يا  المظالم  ترد  وال  إليلمؤمنين ٬  قال عمر  ؟   أهلها  في أمر إني:  سهرت البارحة  قد

 إلي تعيش أنومن يضمن لك : قال له ابنه .  فإذا صليت الظهر رددت المظالم – دفنه –سليمان 

قام  بالخير٬ ومر ولده سعيدا بتقواه ونصحه لهقّبل ع. ر؟ إنها ذرية بعضها من بعض حقا الظه

 ليعرضوها علي الخليفة إليمن فوره  ..  المسجد حيث نادي مناديه أصحاب الحقوق والمظالم

 من أن العباس بن الوليد بن عبد – أهل الكتاب –حد الذميين  هي شكوى أاألوليكانت المظلمة 

 يا عباس ؟ أجاب : كان العباس موجودا فسأله عمر .. غتصب أرضه بحمص الملك ا  تقول ما

  وكتب لي بها سجّل– وقت خالفته – األرض هذه أبيأعطاني .. نعم : العباس   قال – عقدا –ا
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نعم كتاب : قال عمر .. يا أمير المؤمنين كتاب اهللا تعالي : ما تقول يا ذمي ؟ أجاب الرجل : عمر 

 ٬ وأطاع العباس بال ا عباس قم فرد إلي هذا الرجل أرضهي.. اهللا أحق أن يتبع من كتاب الوليد 

   .تردد   

 إلي بيته جاء عمر   بالخالفة أسرعت إ..  الملك لتهنئه  فاطمة بنت عبد  الحسناء .. ليه زوجته

 يكسو وجهه من شحوب وهم   رأت ما  ذهلت عندما  الصغير الذي أقامه .. تركته داخل المسجد

 بيتهفي ركن   علي خده حيثمن  يده   و جلس واضعا  من عينيه   تساقطت الدموع روعت ..

 من أمر هذه ني قد وليتإ.. يا فاطمة "مالك ؟ أجاب عمر : فزع بلت عليه تسأله في  أق.فاطمة

 تعلمين ٬ ف هود ٬ واليتيم فكرت في الفقير الجائع ٬ والمريض الضائع ٬ والعاري المجاألمة ما

 الوحيدة ٬ والمظلوم المقهور ٬ والغريب واألسير ٬ والشيخ الكبير ٬ وذي المكسور ٬ واألرملة

عيال الكثير والمال القلي ل ٬ وأشباههم في أقطار األرض وأطراف البالد ٬ فعلمت إن ربي عز ال

 فخشيت – صلي اهللا عليه وسلم –وجل سيسألني عنهم يوم القيامة ٬ وأن خصمي دونهم محمد 

 تواسيه ٬ وتهون راحت فاط.. أن ال تثبت لي حجة عند مخاصمته ٬ فرحمت نفسي فبكيت  مة

 عليه   ولده ٬ وابنة عمه ٬ لكن عمر رضي اهللا عنه كان م٬ وأإنها شريكة عمره .. تطلع إليها ..

 االستياءل حبه لزوجته فاطمة بسحابة من  ٬ وظلي أمر ٬ طالما نغص عليه صفاء روحهيفكر ف

ن غنائم الفتوحات الكثيرة  م مروان بجواهر جاءت إليهلقد آثرها أبوها عبد الملك بن. والضيق 

 أها عل وقد كان عمر يكره أن يرا.في عهده  يعلم جيدا ن مكانها هناك في ي جسد زوجته وهو

 وقد.. بيت مال المسلمين  هلها حتى خاتم صغير أعطاه له الوليد  خالفته برد الحقوق إلي أ بدأ

 يوما  برده  المال٬إلى قام   بيت   أاآلن وعليه  الشوط  نهاية  حتى  يمضي  أن  ينسي  وال هله ٬

هذه ي ن ترّدإما أ.. عليك اآلن أن تختاري . بة حبيأي زوجتي ال: قال لفاطمة  .. إليهوالمقربين 

نت وهذه الحلي في ٬ فإني أكره أن أكون أنا وأن تأذني لي في فراقكالحلي إلي بيت المال ٬ أو أ

   واحد  بيت ..   فاطمة  عينا  دمعت  أخالقه .  ومكارم  لتقواه  الصبا  باكورة  منذ  عمر  أحبت لقد

 في ال٬وعلمه  تفكر  أن  يوما  في خلدها  يدر   ولم  معه وبين كل  بين الحياة  الدنيا مفاضلة أموال

ن زوجها ٬ وأليهمونعيمها الفاني ٬ وإنها لتعلم علم اليقين أنه صادق  في رد أموال المسلمين إ

 : هتفت على الفور .. ة الئم ٬ وال يبيع دينه إلرضاء صاحبة أو ولد في اهللا لوميخشىرجل ال 

 ٬وخلعت ما كانت ترتدي٬حجرتها فجمعت حليها لي قامت إ.. ختارك عليه وعلي أضعافه بل ا

دوق بين يدي زوجها ٬  فأمر بحمله  ووضعته كله في صنن متاعها بكل ثمين وغال موجاءت

 لي بيت المال إ أن هناك مير المؤمنين ؟ رد عليها قائال  يا أاآلنهل استرحت : سألته فاطمة ..

  اأمر  طالعها عليه  يريد إثانيا   نادى رضي اهللا عنه كل جواريه.فةليه في لهتطلعت إ.. أقبلن .

لطالما استمتع بهن أيام .. صره بينهن راح يتفرس فيهن ٬ وينقل ب.. قول بسرعة ليسمعن ما ي
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 حقوق نسائه أداءجسام ربما منعته من  أمور  فقد نزلت به اآلنالفراغ والشباب والنعيم ٬ أما 

 أ  هللا  وحاشا ٬   ومصائرعليه  المسلمين  مشاكل  يترك  مخادع ن  بين  والتنقل  بالتعطر  لينعم هم

 يؤجر عليهن كان ذلك كله حالال٬ وإنسائه  لهن. طيبا  شغلني عنكن: قال  فمن : قد نزل بي أمر

  أأن أحبت  يكن مني إ أمسكتهامسكها  لهن  يقصد أليها حاجةوإن لم  يكون متفرغا  لن  –نه

 الذي فبكت الجواري وعلت صرخاتهن ح  ثرنوّا ٬يحبه الجميعزنا علي حرمانهن من سيدهن

رها عمر بين البقاء معه  وكذلك بكت فاطمة رضي اهللا عنها عندما خّي.البقاء معه علي الحرية

 مهما بال فراغ   الخالفة  لتعينه علي أمر  إلي جانبه  ٬ وبين الطالق ٬ ورضيت بالبقاء  لها منه

 بالد المغرب بغير وكذلك أعتق عمر أحب جواريه إلى قلبه وكانت من.. كلفها ذلك من تضحيات 

 يقربها  أ٬أن  علم  جارية  عندما  اتخذها  هناك  واليه  ٬وأن  الخطأ  بطريق  األسر  في  وقعت نها

لم يمسسها أحد ة كريمة  بردها إلي أهلها حّر الخليفةأمر٬ف جناية ارتكبها لمعاقبة والدها على 

      .بسوء   

)14(  
  

ــه   ــر رضـــي اهللا عـن ــرة خالفتـــه القـــصيرة  أنجـــز عـم ــصف فـقــط عامـــ ـخــالل فـت مـــال  ـمــن األعان وـن

ـازه     فقــد بــسط .  يستعــصى علــى الحــصر مــا و عــشرات الــسنين فــيالخالــدة٬ما ال يــستطيع غيــره إنـج

رب           كل أنحاء الـبالد اإلسـالمية  فيالعدل   الد المـغ صى ـب رقا إـلى أـق د ـش ستان والهـن ن أفغاـن ي  ـم  العرـب

ل           . غربا ه مثـي سبق ـل م ـي و ـل ى نـح ع عـل اء الجمـي م الرـخ ضا بـ    . وـع اك أـي م هـن ال بـطش أو    ـث ن ـب سط األـم

ة       فيسفك للدماء كما وقع    ى أمـي ن حكـام بـن ن ـسبقوه ـم ود ـم رر  .  عـه ي وتـح ده المبـارك مئـات    ـف  عـه

صدقات       . والجوارياأللوف من العبيد    راج واـل اة والـخ وال الزـك د فاضـت أـم ي فـق د    ـف م يـج ه٬ وـل  خالفـت

ن العب            وف ـم م ٬ فاشـتروا بهـا مـئات األـل ا لـه راء يعطونـه اليم فـق وهم   والته عـلى األـق د وأعتـق ن  .ـي و ـم

ذكورة    رضـي أعمال عمر    ضا الـم ه أـي ة           اهللا عـن دة خبيـث ن مكـي ك٬ ـم د المـل ن عـب  إنقـاذ ـجيش ـمسلمة ـب

  .نصبها له الرومان قرب القسطنطينية

ـيس هــو ذلــك الــذي يهــاجم بجــرأة وبــسالة فقــط           ـا هــو الــذي يتقــدم    ٬والقائــد العبقــري الــشجاع ـل إنـم

ـنقض حــين تكــون الظــروف مواتيــة لــذلك٬ وينــس   حب بانتظــام عنــدما يكــون االســتمرار فــي القتــال   وـي

ـار  ـاء الــذين يــضنون بالــدماء     . ضــربا مــن الجنــون واالنتـح وقــد كــان عمــر رضــي اهللا عنــه مــن األتقـي

ولهــذا أرســـل إمــدادات عاجلـــة مــن الطعـــام     . الطــاهرة الذكيــة٬ أن تـــراق عبثــا فـــي معركــة خاســـرة     

ـالعودة إلــى الــشام بعــد     ؤن٬ إلــى جــيش مــسلمة٬ وأمــره ـب أن انقــضت علــى الجنــود فتــرة طويلــة  والـم

  .قاسوا خاللها من ندرة الطعام والماء وسوء األحوال الجوية وغدر األعداء
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وارج المنــاهض للدولــة     ر قــل نــشاط الـخ وال عهــد عـم نهم عــن مناصــبة    ٬ وـط د أحجــم الكثيــرون ـم فـق

انوا            وب مــا ـك ذ والعـي ه مــن المآـخ دوا علـي م لــن يـج وا أنـه ادل العــداء٬ وأيقـن ة الـع ه فــيمن  الخليـف يجدوـن

ة       ي أمـي ّرت     . سبقوه من حكام بـن ي أـص ة  الـت ة القليـل ا القـل ى  أـم ل  عـل د وكّـ   الباـط شا    ٬ فـق ر جـي ا عـم ل بـه

ـا وكــسر شــوكتها   بعــد أن عجــز الحــوار والــدعوة بالحكمــة والموعظــة الحــسنة عــن    ٬شــتت جماعتـه

  .جماحهاكبح 

وارج         ن الـخ اربهم ـم أن يحـبسوا     وـيأم ٬كان رضي اهللا عنه ينهى جنوده عن قتل ـمن ال يـح والة ـب ر اـل

 .من يؤذي الناس منهم٬ بعض الوقت حتى يهتدي إلى الحق أو يجعل اهللا له سبيال  

د ا لك أبطل عمر ما كان كذ ة األرحـام       بعض األمويين ـق ان وقطيـع ن اـلشر والبهـت دعوه ـم د كـان   . بـت  فـق

ه علــ           بـعض   رم اهللا وجـه ي طالــب ـك ن أـب ي ـب اء الـمساجد ـبسب اإلمــام عـل ـأمرون خطـب ن سـبقوه ـي ى ـم

ـتبدال            ٬المنــابر  ـأمرهم باسـ ـبالد ـي  فلمــا ولــى عمــر الخالفــة نهــى عــن ذلــك٬ وكتــب إلــى نوابــه فــي اـل

ــرحمن تقـــول     ــن كتـــاب اـل ــة ـم ــسان  " :الـــسباب والـفــسوق والعـــصيان بآـي ــدل واإلـح إن اهللا يـــأمر بالـع

ذكرون         م ـت م لعلـك ي٬ يعظـك ر والبـغ زال  و. "وإيتاء ذي القربى٬ وينهى عن الفـحشاء والمنـك ذه  ال ـت  ـه

ذا    على المنابر  تتلى الكريمة   ةاآلي ا ـه ى يومـن ي     . إـل ى اإلـمام عـل ي عـل ان يثـن ه  .  وـك رب إلـي ه و ويـق   بناـت

ه وسـلم             ن الرسـول ـصلى اهللا علـي رابتهم ـم ي هاشـم لـق دهم ذات   .أحفاده٬ ومن يأتيه من بـن ال ألـح  وـق

  .إني أستحي من اهللا أن تقف ببابي وال يؤذن لك: مرة

دن  : وقال آلخر  س اـل ه       –يا إني أرغب بك عن دـن ي خالفـت ه مـنصبا ـف ه ال يولـي رمكم   – يـقصد أـن ا أـك  لـم

ـين بنــي هاشــم وبنــي عمهــم مــن األ    ... اهللا بــه ـا كــان ـب ـائال  ويــصف ـم ـا وبنــو  : مــويين مــن تنــافس ـق كـن

ـا  ـا نويلجــأ و ومــرة لهــم٬ نلجــأ إلــيهم   – نــسبقهم فــي الفــضل  – مــرة لنــا   نتــسابق٬ هاشــمألعمـن  إليـن

 . وأخرست كل منافق٬ وأسكتت كل ناطق– هالك –حتى طلعت شمس الرسالة فأكسدت كل نافق   

ــه         ــت النـبــي صـــلى اهللا علـي ــه آل بـي ــة وأحـب ولهـــذه الـخــصال النبيلـــة والـــسجايا الكريـمــة أحبتـــه الرعـي

ول             ه٬ وتـق د موـت ه بـع ي علـي ه تثـن رم اهللا وجـه ي ـك ت عـل ة بـن را   : وسلم٬ حتى كانت فاطـم زاه اهللا خـي ـج

إنــه أحــد الــذين جعــل لهــم اهللا محبــة فــي     ف جــب  وال ع."لــو كــان بقــى لنــا مــا احتجنــا بعــده إلــى أحــد     

 .القلوب بغير سعي منهم للظفر بها٬ وذلك جزاء المتقين  
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ة والمعنويــة        ز بالكرامــات المادـي ن عبــد العزـي د اهللا عمــر ـب ن عجيبــا أن يؤـي م يـك ـاع اهللا  ٬ـل  ألن ـمن أـط

ل شـ    ه ـك ل شـ    يء أطاـع ه ـك ن خــاف اهللا هاـب ن أن  ٬يء٬ وـم رك وليّـ   واهللا ـسبحانه أكــرم ـم ه بغيــر   يـت ا ـل

وى اهللا    عون على ما يريد     ي  من اإلصـالح  وتـق ر  ـف ل أـم ي        ...   ـك ام ـف ع األغـن ذئاب تعـيش ـم ت اـل كاـن

ل وال             !! مكان واحد فال تفترسها    ن قـب يال ـم ه مـث روا ـل م ـي ذي ـل ذا الـمشهد اـل ذهلون لـه ان النـاس ـي وـك

صّ  ... من بعد   ه  يقول ـحسن الـق ع     :اب رضـي اهللا عـن ى ـم ذئاب ترـع ت اـل ة أثـناء      رأـي ي البادـي ام ـف األغـن

 !ذئب في غنم ال يضرها ... سبحان اهللا : خالفة عمر بن عبد العزيز٬ فقلت  

أس       : فأجابني الراعي  ى الـجسد ـب رأس فلـيس عـل ن ديـنار       ... إذا صـلح اـل ك ـب ل ماـل وـقال التـابعي الجلـي

ة           : رضي اهللا عنه  ي أقاصـي البادـي ز ـتساءل الرـعاة ـف د العزـي ن عـب ر ـب ي عـم ا وـل ذ  : لـم ل  ـمن ـه ا الرـج

  ! الذئاب عن أغنامنا ؟الصالح الذي قام خليفة على الناس٬ فإن عدله كّف

ي خالفـ  " كرمـان   " فيكنا نرعى األغنام : وسى بن أعينوقال م  ت      ـف ز٬ فكاـن د العزـي ن عـب ر ـب ة عـم

ذئب   الشاة شاة ليفترسـها٬        ترعى مع اـل ى اـل ذئب عـل م اـل وم هـج ت  ـبسالم ٬ وذات ـي إنـا هللا وإنـا   : "  فقـل

ـات     . قــد مــات  مــا أرى الرجــل الــصالح إال    " ن جعــو إليــه را ـا  وحــسبنا تلــك الليلــة فوجــدناه قــد ـم   فيـه

  .بالفعل

ه      ه        : ورأى أحد أبناء خراسان في منامه هاتفا يقول ـل ه٬ وبايـع روان فاذـهب إلـي ي ـم م أشـج بـن إذا حـك

ـا ولــى خليفــة عــن طباعــه حتــى جــاء عمــر بــن عبــد          ... فإنــه إمــام عــادل    وظــل الرجــل يتــساءل كلـم

ل              العزيز٬ رى٬ فارتـح رات أـخ الث ـم ل ـث ن قـب اءه ـم ذي ـج  فرأى هذا الرجل في منامه نفس الهـاتف اـل

ــان اهللا تبـــارك وتعـــالى يبـــشّ .إلـــى الـــشام وبـــايع عمـــر رضـــي اهللا عنـــه   ر عبـــده الـــصالح بـــالخير٬   وـك

ن أمــر الـمسلمين          زن أو يــضعف ـع وان كــيال يـح ى فــساد الزمـان وقلــة األـع ه عـل رأى عمــر ... ويعيـن

وال     ة محـم ضة         نفسه ليـل ون الـف يض بـل ا ـقصر أـب ى أرض ـخضراء واسـعة فيـه ن    ...  إـل اد ـم رج مـن وـخ

ل           : القصر فهتف  ى دـخ ه وسـلم حـت ل الرسـول صـلى اهللا علـي د اهللا رسـول اهللا ؟ فأقـب ن عـب أين محمد ـب

ي            . القصر ن أـب ي ـب م عـل ن عفـان ـث ان ـب ثم نادى أبا بكر بن قحافة فدخل٬ ثم عمر بن الخطاب ثم عثـم

د ال   ه        طالب ثم عمر بن عـب ا رضـي اهللا عـنهم ورضـوا عـن دخلوا جميـع ز ـف د     ... عزـي ن عـب ر ـب د عـم وـج

ن الخطـاب فــامتألت نـفسه حبــورا             اروق عمــر ـب وار جــده الـف ى ـج ي القــصر إـل ز نـفسه جالــسا ـف العزـي

ة   ة المقدسـة          .. ورهـب ن الـحضرة اإللهـي ث القــرب ـم ى حـي األفق األعـل ه اآلن ـب ان النــور  ... أـحس أـن ـك

 . إنه النعيم المقيم حيث ال مزيد وال قبل وال بعد... العزيز وقلبه الساطع يمأل عيني عمر بن عبد   

ا ال أذن سـ     ين رأت وـم شر     حيث ما ال ـع ب ـب ى قـل ر عـل ا ال يخـط ه . معت وـم ي   إـن ور األزـل   اآلن أـمام الـن

 والـــصديقون والـــشهداء والـــصالحون وأكـــرم بهـــم مـــن رفـــاق   الخالـــد٬ وإلـــى جـــواره يجلـــس النبـــي 

  .كة أجمعونيشرف بهم الجن واإلنس والمالئ
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در     م يـق ات سـمع مناد   ... حاول ابن عبد العزيز أن يرى شيئا فـل د لحـظ ا بـع ة     ـي ل الـحضرة اإللهـي ن قـب  ـم

ك بمــا أنــت عليــه   يــا عمــر بــن عبــد العزيــز تمــسّ   : " هتــف بــه الــصوت الخالــد  ... المقدســة ولــم يــره  

ه      ت علـي ـا أـن ى ـم ت عـل ذا التث      " .. واثـب ر رضـي اهللا عنــه ـه د أن يجــد عـم ت مــن رب  أجــل٬ ـكان ال ـب بـي

ـيم تالــسماوا فهــو العــوض عــن كــل ذي عــوض٬ وهــو   .  الــسبع ورب األراضــين ورب العــرش العـظ

ه    ى    . السلوى عن كل مصيبة٬ وهو سبحانه نعم المولى جلت قدرـت م تلـق ز    ـث د العزـي ن عـب ر ـب  إذنـا  عـم

 . م المنافي اليقظة كما رأى فيواستيقظ  باكيا سائال ربه العون والتثبيت .  رؤياهفيباالنصراف    

  

)16(  

  

ـاكم الــص  ـات الـح :  يقــول عمــر بــن أســيد رضــي اهللا عنــه  .الح أمتــه فــي المــشرق والمغــرب عمــت برـك

وفير          ال اـل ا بالـم ه يأتيـن ل ـمن رعيـت ه     الز–واهللا ما مات عمر حتى كـان الرـج ن حاجـت د ـع ول –اـئ :  فيـق

رون      ث ـت ر      –اجعلوا هذا الـمال حـي ي الخـي اق ـف ه اإلنـف ن أوـج ه     – ـم ه ماـل رح إال ومـع ا ـجاء    فمـا يـب كـم

 !به٬ لقد أغنى عمر الناس   

وال                  أن أـم ره ـب ن الخـطاب يخـب د ـب ن زـي رحمن ـب د اـل ن عـب د ـب د الحمـي راق عـب ى الـع وكتب إليه واليه عـل

ي         ن يوـسف الثقـف د الحجـاج ـب شهير  –بيت مال العراق قد زادت عما كانت عليه في عـه ة اـل   الطاغـي

ــة         ــذه األمـــوال الطائـل ــصرفا لـه ــد ـم ــم يـج ــه ـل ــرة ٬ وأـن ــى    أضـــعافا كثـي ــراء٬ واغتـن ــد أن شـــبع الفـق بـع

امه       ى طـع سبيل عـل اء اـل ن أبـن ه      الـمساكين٬ وأـم ون ـب ل مـكان ينزـل ي ـك ه    .م وشـرابهم٬ ـف ر رـب د عـم  حـم

م الحجـاج              ذلك٬ فـإن ظـل ي النـاس لـيعظهم ـب ن األرزاق    وبـطشه على نعمته٬ وخـطب ـف ة ـم زع البرـك  ـن

  .واألقوات٬ وجاء عدل من بعده من الوالة على العراق بالخير والبركات

شباب               رأمو اة عـلى اـل راج والزـك ائض الـخ وا ـف أن ينفـق دان ـب ن البـل ره ـم  عمر والته على العراق وغـي

  . الراغب في الزواج ليغض بصره ويحصن فرجه٬ ويكثر نسل الموحدين باهللا المسلمين له

اء اـلسبيل    فإن فرغوا منهم فليعطوا ال   ارمين٬ وأبـن دينين والـغ وق    ـم رهم ـمن أصـحاب الحـق م  . وغـي  وـل

ن              ينس عمر ر  ل ـم ال لـك ن الـم را ـم صيبا واـف والة ـن رض اـل م٬ فأوـصى ـبأن يـف ة العـل ه طلـب ضي اهللا عـن

م              ؤالء ـه ة ٬ ألن ـه ة النافـع ة والدنيوـي وم الدينـي ف العـل ي مختـل ع متفرغـا للدراسـة والتـحصيل٬ ـف ينقـط

ــار              ــي دـي ــل ـف ــالم والجـه ــم والـظ ــسود الظـل ــرهم ـي ــودة ٬ وبغـي ــضارتها الموـع ــة وشـــعلة ـح ــل األـم أـم

 . المسلمين   

أيــن اليتــامى ؟ أيــن أبنــاء الــسبيل ؟ أيــن    :  يرســل كــل يــوم مــن  ينــادي    عمــر رضــي اهللا عنــه وكــان 

ة العلــم ؟ أيــن   ـال ليجنبــه مذلــة الفقــر   ح مــنهمأيــن ؟ فيعطــي كــال ... طلـب ه مــن الـم  و ليتعفــف عــن  اجـت

 لكنــه مــع كــل هــذا الــسخاء ألصــحاب الحــق فــي بيــت مــال المــسلمين ٬ كــان شــديد             .ســؤال النــاس  
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دّ  غيرهم من الحاشـية واألـقارب     الصرامة مع  افقين والـم ة سـتمائة شـرطي     . احين  والمـن  ـكان للخليـف

ه    ر     ٬وحارس خاص ـل م عـم ال لـه نك  :  فـق ي ـع ل حارسـا    مإن ـل اجزا واألـج در ـح ن ٬ بالـق نكم   ـشاء  فـم  ـم

ه سـوي ـعشرة دنـانير         يس ـل ي فـل ه أ  . فليلحق بأهله ٬ ومن بـق ب إلـي د  وكـت ره أ  ـح ه يخـب ة  عماـل ن المديـن

د    ي يحكمهـا ـق صدع             الـت ا ـما ـت رمم منـه دم ٬ وـي ا تـه د بنـاء ـم ا ليعـي ا مالـي ه دعـم ب مـن ت ويطـل  فــرد . خرـب

ا  ن مدينتك بالعدل ٬ وطهّ حّص: عليه عمر  ا        ر طرقاتـه و ترميمـه ده ـه ذا وـح م فـإن ـه ن الظـل ب  .ـم  وكـت

ه وال   ر إلـي ة ٬فــرد            آـخ ع الجزـي ن دـف وقفهم ـع ى ـت ذا يعـن ون اإلســالم ألن ـه ن يعتنـق رة ـم شكو ـمن كـث  ـي

ة ال   ه الخليـف يم علـي ث  : عـظ ي إن اهللا تعــالى بـع ه جابيــا   النـب م يبعـث اء إ . محمــدا هاديـا وـل ه الــشعر  وـج اء لـي

  حتــى جــاء عــدى بــن  أرطــأة   ٬ال يــؤذن لهــميامــا واقفــين علــي بابــه  عنــدما تــولي الخالفــة ٬ فمكثــوا أ 

دى      الشاعر الـمشهور أ   " جرير" فناشده   ة ٬ فقـال ـع م الخليـف ه    ن ـيستأذن لـه ر رـضي اهللا عـن  : لعـم

٬يقــصد أن يلفــت انتباهــه  ســهامهم مــسمومة وأقــوالهم نافــذة  ٬ لمــؤمنين ٬ الــشعراء ببابــك  يــا أميــر ا

شعراء   إ ره     لي ضرورة ـكسب ود اـل ا كـان غـي ا والهبـات ٬ كـم ر      بالعطاـي ه عـم ال ـل ل فـق ك يـا   :  يفـع ويـح

 عدى مالي والشعراء ؟  

ه       إ : قال عدى  زى ـب شعر ويـج سمع اـل ان ـي ه وـسلم ـك ر ـيس   . ن الرسول صلي اهللا علـي راح عـم تجوبه ـف

ـأذن لجريــر وحــده بالــدخول     لــي أن نبــي الهــدي كــ  إن حتــى اطمــأ  ان يــسمع الــشعر النبيــل الهــادف ٬ ـف

ـان الــشاعر األقــل فحــشا وا   ه ـك ـا جريــر اتــق اهللا  : قــال لــه عمــر  . نحرافــا بــين الموجــودين ألـن ويحــك ـي

ن عبـ          فيما تقول ٬ فأنشده جرير قصيدة  ر ـب ه وسـلم وعـم دح فيـها الرسـول ـصلي اهللا علـي ة يـم د  طويـل

ق      وأبى عمر أن يعط .العزيز   ه بـح ال مـا ـليس ـل ط     ٬يه من بيت الـم م فـق ة درـه ه    وأعطـاه ماـئ ن ماـل  ـم

  .الخاص كانت قد بقيت معه 

م    وخرج جرير إ   شعراء فـقال لـه راء        : لي زمالئه اـل ي الفـق ؤمنين يعـط ر الـم م ٬ أمـي جئـتكم بـما يفجعـك

  .ويمنع الشعراء ٬ وأنا عنه راض

 )17(   

ه سـنتين وـبضعة أشـهر       عمر بن عبد  كانت خالفة  ز رضـي اهللا عـن صر   و .. كمـا أسـلفنا   العزـي م ـق  رـغ

ـان كــل خــصائص العهــد  إلــيالمــدة اســتطاع الفتــي األمــوي أن يجــدد شــباب اإلســالم وأن يعيــد      األذـه

ذي طبـّـ  ـنهج اهللا كــامال غيــر  األول اـل ـا ولــم يتحقــق لــه ذلــك بــسهولة .. منقــوص ق فيــه ـم  ويــسر ٬ إنـم

 . ضحيات بال حدود كان الثمن باهظا ٬ وكانت الت  

ة    كان يعيش وأهله في أدنى درجات   ه لقـم دخل جوـف ى أن ـت ال الـمسلمين ٬      الكفاف ٬ وأـب ت ـم ن بـي  ـم

 مــن اشــترى لــه غالمــه قطعــة  ..  نــصيب منــه  رغــم أنــه أحــدهم ٬ ويحــق لــه أن يحــصل مــثلهم علــي    

ا علـ              راء والـمساكين ٬ فلـم ام الفـق ه طـع د فـي ذي يـع ام اـل بخ الـع ي المـط ذلك   اللحم وشواها له ـف ر ـب م عـم

ال       المه لمجرد أ ووهبها لغ هاأبى أن يأكل   ت الـم ن بـي ود ـم ت بوـق ا طبـخ ه الـغالم بـعض    وسـخّ !! نـه ن ـل
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ـبخ العــام ٬ فــأمر بــشراء حطــب بــدرهم مــن مالــه الخــاص            ليوضــع فــي بيــت المــال    المــاء فــي المـط

ي المطـبخ         ه ـف ن ـتسخين المـاء ـل ي ضـوء ـمصباح      ! !عوضـا ـع ب لـيال عـل ال إال  وكـان ال يكـت ت الـم   بـي

ـا حاجاتــه الخاصــة فكــان يقــضيها علــي ضــوء مــصباح أخــر يملكــه      ـان .. لمــصالح المــسلمين ٬ أـم وـك

 .شديد التواضع يخدم نفسه بنفسه ٬ وال يرهق الخدم أو الرعية بما ال يطيقون   

ن           ه ـم ن قبـل ه ٬ بينـما كـان ـم ة خالفـت ط طيـل ولم يضرب عمر بن عبد العزيز أحدا من الرعية سوطا ـق

سف     روان ـي ي ـم ا   حكام بـن ستحلون المحرـم دماء وـي ه ا تكون اـل م أ  .. ألسـباب   ألتـف الي  ـكان يعـل ن اهللا تـع

ـا كــان يعلــم ســوء مــصير أى طاغيــة    يغــضب أشــد الغــضب علــ   يــستعبد ي الحــاكم الخــائن ألمتــه ٬ كـم

دتهم    رارا    الناس وقد وـل اتهم أـح ة   ..  أمـه ر خطـب ل آـخ اكم     ولـع ذا الـح وهر ـه  الراشـد ٬   ألقاهـا تـكشف ـج

ـا       أ العظيمــة التــي  ســالميةوالكثيــر مــن المبــادئ اإل   فنــي شــبابه ومالــه وعمــره كلــه مــن أجــل تطبيقـه

ـا  أ:" فحمــد اهللا وأثنــى عليــه ثــم قــال     لــي المنبــر  رضــي اهللا عنــه إ  صــعد .. ونــشرها بــين النــاس    يـه

وا سـدى ٬ وإ  الناس إنكم لم ت  م م خلقوا عبثا ٬ ولم تترـك نكم       ن لـك م والـفصل بـي ه للحـك زل اهللا فـي ادا يـن ـع

 واألرض ٬ ألــم تج مــن رحمــة اهللا تعــالى ٬ وحــرم جنــة عرضــها الــسماوا  ٬ فخــاب وخــسر مــن خــر 

ا        أمنيتعلموا أنه ال    دا بـم اق ٬ وناـف ه ٬ وـباع فانيـا بـب ر وخاـف وم اآلـخ ه ٬     غدا إال من حذر الـي اد ـل ال نـف

  .وخوفا بأمان وقليال بكثير ٬ 

ردون إ    كم في أسالب الهالكين ٬ وسيكون ماأال ترون أن  ى ـت رين ٬ حـت دكم لآلـخ وارثين     بـع ر اـل ى خـي ـل

ي أما ... ٬ فاتقوا اهللا قبل القضاء ٬ وراقبوه قبل نزول الموت بكم   د      إـن د أـح م عـن ذا ٬ وال أعـل ول ـه  أـق

ن نـفسي وأسـتغفر اهللا         م ـم ر ممـا أعـل ت       " ... منكم من الذنوب أكـث ى ابتـل ه حـت ى رضـي اهللا عـن م بـك ـث

ه       م يجـامع قـ        ... لحيته وبكى الناس مـع ذي ـل ة اـل ك الخليـف ر ذـل ه عـم م      إـن ة رـغ و خليـف تلم وـه م يـح ط وـل

ة أنه كان في عنفوان الشباب   وار     ٬ وكانت له زوـج ساء ـعصرها ٬ وـج ل ـن ن أجـم ات ناعمـات     ـم فاتـن

ـنس ولــون    ن كــل ـج وت جــاءوا إليــه ببنيــه وكــانوا بــضع   و.ـم ة عــشر ذكــرا  عنــدما أصــابه مــرض الـم

ــه بيقـــين األوليـــ     تتركـــأمـــا : وقـــالوا لـــه   واهللا ال : " اء  لهـــم شـــيئا مـــن المـــال ؟  رد رـضــي اهللا عـن

رك                  ال أـت ك ـف ر ذـل ا غـي صالحين ٬ وإـم ولى اـل اهللا يـت أعطيهم حق أحد ٬ وهم ـبين رجـلين ٬ إـما صـالح ـف

  " .... له ما يستعين به على معصية اهللا 

ـائال   ـيكم  : ودعـا لهــم ـق ويــروى أن اهللا تعــالى أغنــاهم  ... انــصرفوا عــصمكم اهللا وأحــسن الخالفــة عـل

يهم     ضله ـبصالح أـب ن ـف ى كــان ٬ـم ه     أ حـت وت أبـي د ـم دهم بـع ارس    ـح از أـلف ـف رع بجـه  فــي  بــسنوات يتـب

  .الجيش لوجه اهللا 

ة              ه فاطـم ال ألخـت سخا فـق صه مـت رأى قمـي ك ـف د المـل ن عـب أال تـغسلون قـميص   : ودخل عليه ـمسلمة اـب

ردت عليــه    ؤمنين ؟ ـف ره    : الـم ه قمــيص غـي ا ـل ولهم رحمــة      ... واهللا ـم ى أخوهـا ومــن ـح م بكــت وبـك ـث

ل الــصالح   رة التــي يحتــضر       وبينمـ ... بالرـج ـاب الحـج ى ـب ة وشــقيقها ـمسلمة يجلــسان عـل ا كانــت فاطـم
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ه          فيها خير من حكم المسلمين    ق بروـح ه يحـل ز رـضي اهللا عـن د العزـي ن عـب ر ـب ان عـم من بني أمية ـك

ى    الـطاهرة متأهبـ   ى الفــردوس األعـل سأله مــن       . ا لـلصعود إـل ى ـف ان ـيشخص بـبصره بــشدة إـلى أعـل ـك

ا أ   إنك لتنظر : حوله   را شـديدا ـي ؤمنين   نـظ ر الـم ور   . مـي ي اهللا بحـب ض  :   رد وـل ي أرى ـح  كرامـا  وراإـن

رونه  ي    . مال ـت وا عـن ة وشـقيقها ـمسلمة       .أخرـج وه سـمعته فاطـم دما ترـك ول ـبصوت مطمـئن     وعـن يـق

وكانــت روائــح ذكيــة لــم يــشم    .ه التــي ليــست بوجــوه إنــس وال جــان   مرحبــا بهــذه الوجــو : مستبــشر 

ة ٬ وصـوت مالئكـ       ن الغرـف رون صـاحبه   يمثلها بشر تنبعث ـم ي ـخشوع     ال ـي ل ـف دار   : "  يرـت ك اـل تـل

صـــدق اهللا " ... اآلخــرة نجعلهـــا للــذين ال يريـــدون علــوا فـــي األرض وال فــسادا والعاقبـــة للمتقــين       

         .العظيم   
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