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 عمر بن عبد العزيز 
 بن عبد شمس ابن عبد مناف  بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةا

 أبو حفص القرش ي األموي، أمير املؤمنين 

 ، الخليفة الراشد واملصلح الكبير هجري  101/  63

 الباحثة نبيلة القوص ي

املميزة،   قائد رابين الصفات  من  احملمدية،  سار  وخليفة    مجع  النبوة  منهج  مبشروعه فعلى  استطاع 
 كبار  من  ،حفص عمر حممد بن اخلضر  ومنارة ملن بعده، فكتب الشيخ أب  منه  االصالحي أن جيعل

العزيز ليسري عليها نور الدين زنكي    جامعاا   ، كتاابا شيوخ نور الدين زنكي   أثناء لسرية عمر بن عبد 
فحقق جناحاا كبرياا، فمن تلك القامات تستلهم العرب والعظات، نرجو أن نوفق يف رفع مهم    ، حكمه

 .هللا عز وجل إرضاءللعمل على 

   فمن هو عمر بن عبد العزيز؟ 

 االسم والنسب:

  هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي.

 كنيته: أبو حفص.،  عاصم، بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنهما أم  وأمه:

   :ابنة ابئعة اللنب

هنى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن مذق )خلط( اللنب ابملاء، فخرج ذات ليلة يف  
هلا: أال متذقني )ختلطني( اللنب، فقالت: كيف أمذق وقد هنى    جلارية حواشي املدينة، فإذا ابمرأة تقول  

فقالت الفتاة:  ؟املؤمننيأمرُي املؤمنني عن املذق، فقالت األم: قد مذق الناس فامذقي، فما يدري أمري 
إن كان عمر ال يعلم فإَلُه عمر يعلم، ما كنت ألفعله وقد هنى عنه، فوقعْت مقالُتها من عمر، فلما  

ابَنه، فقال: اي بين، اذهب إىل موضع كذا وكذا، فاسأل عن اجلارية، ووصفها له،    أصبح دعا عاِصماا 
اذهب اي بين فتزوَّْجها؛ فما أحراها أن أتيت    فذهب عاصم فإذا هي جارية من بين هالل، فقال له عمر:
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بفارس يسود العرب! فتزوَّجها عاصم بن عمر، فولدت له أُم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب،  
 . فتزوجها عبدالعزيز بن مروان بن احلكم، فرزقه هللا تعاىل منها عمر بن عبدالعزيز اخلليفة العادل

 :ميالد عمر بن عبدالعزيز  

وترىب عند أخواله للهجرة ،   63وقيل  ،62وقيل سنة م، يف املدينة املنورة،  681/ هـ61ولد عام 
 ليسري على خطى جده الفاروق، يف العدل واجلرأة على احلق،   ،آل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 ليصبح خامس اخللفاء الراشدين.  و 

 نشأته:

العلم،   طلب  على  اإلقبال  شديد  طفولته  منذ  عمر  والصحابة نشأ  العلماء  جملالس  مالزماا  وكان 
 .فبلغ عدد أساتذته ثالثة وثالثون أستاذاا، مثانية منهم من الصحابة، والباقي من التابعني ، والتابعني

 صفاته: 

نفخة    أثر ، حنيف اجلسم، حسن اللحية، غائر العينني، جببهته  أبيض دقيق الوجه، مجيالا   كان رجالا 
 ي أشج بين أمية، وكان قد خطه الشيب ومل خيضب. حافر دابة، لذلك سُ 

 :زوجات عمر وأوالده

كان لعمر بن عبدالعزيز ثالث زوجات، وكان له من األبناء ستة عشر؛ من الذكور: ثالثة عشر، 
 .ومن اإلانث: ثالث 

 حياته:حملة عن 

على يد مربيه صاحل بن    هـ تويف عبد العزيز بن مروان مبصر، وكان ابنه عمر قد مت أتدبه  85يف عام  
فاطمة، مث واله  كيسان ابنته  الشام وزوجه من  إىل  بن مروان  امللك  فأجتذبه اخلليفة عبد     ابملدينة، 
يها سنتني كانتا من أنعم سين  عل   فلبث والياا   (، وهي بليدة من أعمال حلب َواغلٌة يف البادية (خناصرة 

على عادة ملوك بين   حياته وحياة زوجه. وقد أعجبته خناصرة حىت أنه عندما استخلف اختذها منزالا 
 أمية يف إيثارهم سكىن البادية على احلاضرة. 
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من هشام بن إساعيل املخزومي    هـ اختاره اخلليفة الوليد بن عبد امللك لوالية املدينة بدالا 87ويف عام  
الذي أساء السرية يف أهلها، وال شكَّ أن الوليد إمنا اختار عمر للمدينة ملا يعلم من املشاكلة القوية 

على احلجاز   اا بينه وبني هذه الوالية، مث إنه بعد قليل ضم إليه مكة والطائف فأصبح عمر بذلك أمري 
 .كله

فألول قدومه املدينة اصطفى    ، ( حكومة شورية93  -  87جاز )كانت حكومة عمر بن عبد العزيز ابحل
عشرة من العلماء اختذهم نصحاء ومستشارين يصدر يف األمور عن رأيهم، مث عكف على إصالح  

 .شؤون احلجاز 

األخرى    األمصار  به  ابتليت  مما  وعافية  أبمن  ينعم  احلجاز  العراق-وغدا  سيما  الفنت    -وال  من 
من وجه احلجاج وسيفه    لول ثوار العراق واخلوارج تفد على احلجاز فراراا والقالقل، ولذلك أخذت ف

العزيز جيريهم وحيميهم ابن عبد  يندد   الوليد  مث مل يكتف بذلك فكتب إىل اخلليفة  ،املسلول، فكان 
وقد نظر  ،  فاضطغنها احلجاج عليه وكتب إىل اخلليفة يشكو من أمري املدينة  ،عسف احلجاج وبطشهتب

ملّياا اخلليفة يف   احلجاز األمر  من  أخطر  فالعراق  اخلصومة،  هذه  احلجاج يف  أزر  يشدَّ  أن  رأى  مث   ،
العزيز، فصرف عمر عن احلجاز أبمريين أحدمها للمدينة   واحلجاج أوىل ابملصانعة من عمر بن عبد 

واألغالل،  واآلخر ملكة. فكان أول ما صنعاه أن أخرجا من احلجاز إىل احلجاج كل عراقي يف اجلوامع  
 .أو أجَّره داراا  وتوعَّدا كل حجازي أنزل عراقّياا 

العزيز من احلجاز إىل الشام مغاضباا  الوليد، وقد ساءه أن ُعزل عن إمارة   خرج ابن عبد  للخليفة 
ال ببعض  وهو  مزاحم  ملواله  قال  املدينة  طريق:املدينة حىت  تنفيه  ممن  أكون  أن  إىل   -  أخشى  إشارة 

من وجه الوليد    فلما حصل ابلشام شغل نفسه ابلغزو فراراا  -  املدينة تنفي خبثها :    احلديث الوارد يف أن 
 .جر والسلوىلألوالتماس 

عنده يستشريه سليمان    هـ وويل سليمان بن عبد امللك لزمه عمر، وكان أثرياا   96فلما تويف الوليد عام  
فقد ،  اإلمارة على النحو املتقدم  وينزل على رأيه يف كثري من األمور، على أنَّ عمر نفعه أن ُعزل عن

( إىل النظر يف حال 99 - 93دفعه ذلك يف السنوات الست اليت قضاها ابلشام قبل أن يستخلف )
 .الدولة العربية يف أواخر القرن األول اهلجري
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مل يكن عمر بن و ،  عندما حل بسليمان مرض املوت، عهد لعمر بن عبد العزيز ابخلالفة من بعده 
العزيز صاحب حقٍّّ يف اخلالفة مبقتضى نظام اخلالفة األموية، ولكن ذيوع فضله وسوه الروحي  عبد  

أمثال رجاء بن حيوة الكندي    ،على سائر بين أمية لفت إليه نظر أويل احلل والعقد من صلحاء الشام
مل  وابن شهاب الزهري ومكحول الشامي، فلما مرض سليمان بن عبد امللك مبرضه الذي مات فيه و 

يكن له ولد ابلغ يعهد إليه، مل يزل به رجاء بن حيوة وأصحابه حىت كتب عهده لعمر بن عبد العزيز،  
مث من بعده ليزيد بن عبد امللك. مث أمر فأخذت البيعة من بين أمية ملن َسَّى يف عهده دون أن يعينه  

 .99لى كرهٍّ منهم، صفر سنة هلم، فلما قُبض سليمان وأُعلن األمر إىل بين أمية جددوا البيعة لعمر ع
 

مما كان له أكرب ،  أول أعماله بعد توليه اخلالفة، كان وقف الفتوحات والتوسع يف أطراف الدولة و 
عاد  لكنه  أن مسلمة بن عبد امللك كان على مشارفها آنذاك،    معاألثر يف أتخر فتح القسطنطينية،  

تنظيم األمور الداخلية للدولة، وحفظ   وكانت وجهة نظره يف ذلك أبن  ،جبيشه أبمر من اخلليفة عمر
 .دماء املسلمني أوىل من توسيع رقعة الدولة االسالمية 

 فماذا رأى وهو ابلشام قبل توليه اخلالفة؟  

رأى إن عدم إنفاق الزكاة يف مصارفها الشرعية قد أدَّى إىل كثرة الفقراء واملساكني واملرضى، مث  ـ    1
 .اإلسالمية بينها شديد، قد توزعت الفرق املتباغضة واألحزاب املتناحرة نظر فرأى أبس األمة 

ملنع العدوان   ملسو هيلع هللا ىلصهذا يف الداخل أما يف اخلارج فرأى عمر أن اجلهاد الذي ُشرع على عهد النيب ـ  2
استحال   قد  ملحة  اقتصادية  الشيخني ضرورة  والذي كان على عهد  والعقيدة  النفس  أداة    إىلعلى 

 .ان وجر املغنم الوافرللتوسع يف السلط

دخلت على عمر، فإذا هو يف مصاله،  ) تقول فاطمة بنت عبد امللك زوجة عمر بن عبد العزيز: 
قال: اي فاطمة! إين    !يده على خده، ودموعه سائلة، فقلت: اي أمري املؤمنني، ما بك؟! أشيء حدث؟

أمة حممد   أمر  واملظلوم ف،  ملسو هيلع هللا ىلص تقلدت  اجملهود،  والعاري  الضائع،  واملريض  اجلائع،  الفقري  تفكرت يف 
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املقهور، والغريب املأسور، والكبري، وذي العيال يف أقطار األرض، فعلمت أن ريب سيسألين عنهم، وأن  
 .ى(، فخشيت أال تثبت يل حجة عند خصومته، فرمحت نفسي فبكملسو هيلع هللا ىلصخصمهم دوهنم حممد 

 بدأ مسريته؟ ما بعد توليه اخلالفة، كيف 

لقد كان له من زهده، ومناصرة العلماء له، ومؤااتة أهل بيته: زوجه فاطمة، وابنه عبد امللك،  ـ    1
فيه فجرَّده من كل   بدأ عمر مبنصب اخلالفة ممثالا   ، وأخيه سهل، ومواله مزاحم، أقوى عون على ما أراد

وال أدل على ذلك من كالم ابن عبد احلكم قال: »وملا ُدفن   ،مظاهر األهبة ورده إىل بساطته القدمية
سليمان، وقام عمر بن عبد العزيز قربت إليه املراكب؛ فقال: ما هذه؟ فقالوا: مراكب مل تركب قط  

: اي مزاحم ضمَّ هذه إىل بيت مال املسلمني.  وقال،  فرتكها وخرج يلتمس بغلته  ، يركبها اخلليفة أول ما يلي
للخلفاء فيها أحد قط كانت تضرب  له سرادقات وحجر مل جيلس  فقالوا ،  ونصبت  فقال ما هذه؟ 

سرادقات وحجر مل جيلس فيها أحد قط جيلس فيها اخلليفة أول ما يلي، قال اي مزاحم ضم هذه إىل 
 .  أموال املسلمني، مث ركب بغلته وانصرف

مد إىل النظام اإلقليمي فأصلحه أبن عزل العمال املتشبعني بروح احلجاج، عزل يزيد بن مث عـ    2
 جدداا   الا من بين عقيل أسرة احلجاج، ووىل عما  املهلب وحبسه يف مال كان للدولة يف ذمَّته، ونفى نفراا 

لكن حبسن مل حيفل يف ختريهم بعصبياهتم وال بقدرهتم على مجع األموال كما كانت احلال من قبل، و 
سريهتم وطهارة ذمتهم، فكان من عماله عدي بن أرطاة الفزاري وايل البصرة، وعبد احلميد بن عبد  
الرمحن القرشي وايل الكوفة، وعبد الرمحن بن نعيم القشريي أمري خراسان، وأبو بكر بن حزم أمري املدينة،  

اة عدول، فجعل احلسن البصري وقد شدَّ أزر الوالة بقض،  والسمح بن مالك اخلوالين أمري األندلس
ألمري الكوفة. ومل يكتف    الشعيب على قضاء الكوفة كما جعل أاب الزاند كاتباا   على قضاء البصرة، وعامراا 

عمر بذلك يف إصالح اإلدارة اإلقليمية بل تقدم إىل العمال يف أمر العقوابت أالَّ أيمروا بقطع أو صلبٍّ 
 .قبل مراجعته هو أوالا 

واملراد ابملظامل األموال اليت استوىل عليها بنو أمية بغري   فرد املظامل،:  ر ابملسائل املاليةمث ثىن عمـ    3
حق، وقد بدأ يف ذلك بنفسه فخرج لبيت املال عن كل مال مل يرض سبب متلكه، حىت مل يبق له إاّل  

يف العام، مث أخذ   عقار يسري ببالد العرب يغلُّ عليه غلة يسرية فوق عطائه الذي كان يبلغ مائيت دينار
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يتتبع أموال بين أمية يرد منها ما ليس مشروع امللكية إىل مستحقه، وقد هاج ذلك سخط بين أمية  
فلم تلن لغامزهم قناته، وأراهم أنه ال حيجم عن    ،املظامل عليه، وذهبوا ينعون عليه أخذه أمواهلم ابسم

 بلوغ الغاية يف التنكيل هبم إذا اقتضى األمر ذلك. 

من أهل محص أاته خياصم روح بن الوليد بن عبد امللك يف حوانيت    يروي ابن عبد احلكم: أنَّ رجالا 
ها، فقال له عمر أردد عليهم حوانيتهم؛ قال له روح: هذا معي بسجل  حبمص كان الوليد أقطعه إايَّ

البيِّنة   قامت هلم  قد  الوليد واحلوانيت حوانيتهم،  يغين عنك سجل  قال وما  عليها؟ خل هلم  الوليد، 
حوانيتهم. فقام روح واحلمصي منصرفني، فتوعد روح احلمصي، فرجع احلمصي إىل عمر، فقال هو 
وهللا متوعدي اي أمري املؤمنني، فقال عمر لكعب بن حامد وهو على حرسه: أخرج إىل روح اي كعب،  

ممن يعنيه أمر روح   فإن سلم إليه حوانيته فذلك، وإن مل يفعل فأتين برأسه! فخرج بعض من سع ذلك 
، فقال بن الوليد فذكر له الذي أمر به عمر، فخلع فؤاده. وخرج إليه كعب وقد سل من السيف شرباا 

 . له حوانيته ىله: قم فخل له حوانيته! قال نعم! نعم! وخلَّ 

وجوهها وسار عمر يف إصالح الشئون املالية على األساس الشرعي، فاألموال ينبغي أن جتىب من  ـ    4
عن    وتنفق يف مصارفها الشرعية، فمن أسلم من أهل الذمة سقطت عنه اجلزية، وقد أسقط اجلزية فعالا 

 .  ( ، ومل يبعثه جابياا هادايا   إن هللا بعث حممداا )  كثري من موايل خراسان وأهل مصر، وقال مقالته املشهورة:

هـ مع عدم التعرض للحقوق  100وهنى عن أن تصري األرض اخلراجية أرضا عشرية ابتداء من سنة  
اليت اكتسبت من قبل، وألغى وظيفة مالية وظفها أخو احلجاج بن يوسف على اليمن فوق الزكاة، وهنى  

 .  العمال عن اقتضاء أطالق مالية مل يرد هبا الشرع

على أن   كان حريصاا و   ،على جباية األموال العامة من مصادرها الصحيحة  كما كان عمر حريصاا 
من حيث أموال الزكاة، فكانت صدقات كل إقليم تقسم على عهده أما    ، مصارفها الشرعية  تنفق يف

يف فقراء أهله، وقد قسم يف فقراء البصرة كل إنسان ثالثة دراهم، وفرض للفقريات من عوانس النساء، 
 من الرقاب.  وأعتق كثرياا 
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 ن املسلمني فأقروهم يوماا أن اعمل خاانت يف بالدك، فمن مرَّ بك م)وقد كتب إىل أحد عماله:  
به فقووه مبا يصل به   وليلة، وتعهدوا دواهبم، فمن كانت به علة فأقروه يومني وليلتني. فإن كان منقطعاا 

الغارمني فكتب إليه بعضهم:  (إىل بلده إان جند الرجل له املسكن  )، وأمر عماله بقضاء الديون عن 
البد للرجل من املسلمني من مسكن أيوي إليه  )   ، فكتب عمر: (واخلادم وله الفرس واألاثث يف بيته

، وملا رأى  (رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس جياهد عليه عدوه، وأاثث يف بيته، فهو غارم فاقضوا عنه
قلته، ابلدراهم   املال جعل جيزهم من عطائه وماله اخلاص على  للشعراء حق يف بيت  عمر أن ليس 

 ء سبب حترجه هذا فكانوا يقبلون منه العطاء اليسري أو الرد أحياانا والداننري املعدودة، وقد أدرك الشعرا
 .بغري عطاء، ومل يقصروا يف مدحه وقدره

لفاء إنَّه عمد إىل األحزاب اليت انوأت اخلعلى أن أهم ميزة متيز عمر بن عبد العزيز من غريه من  ـ    5
قد كبح  ف   ،  اخلوارج  أشدهم أبساا   -  السلم واملساملةاألمويني منذ قام ُملكهم فرتضَّاها، ومحلها على  

اجملادلة عمجاحهم   طريق  والربهان  معهم  ن  ابحلجة  واإلقناع  أسباب و   ،ابحلسىن  قطع  فقد  املوايل  أّما 
وأما العصبية القبلية من مينية ومضرية    ،ن فرض ملقاتلتهم عطاء، وأبعنهمشكواهم، أبن أسقط اجلزية  

وربعية فقد هدَّأ من حدَّهتا، أبن ردع الشعراء الذين كانوا يذكون انرها، وأبن اختار والته ابلنظر إىل  
 .كفايتهم ال إىل قبائلهم

مل يسبق   بدعاا   مسلكاا أما من حيث العالقات اخلارجية، فقد سلك عمر بن عبد العزيز يف األمر  ـ    6
ذلك أنه أقفل مجيع اجليوش اإلسالمية اليت كانت تغزو وراء احلدود، أقفل مسلمة   ،إليه ومل يلحق فيه

وأقفل   ، حول أسوار قسطنطينية وأعانه على القفول أبموال بعث هبا إليه  بن عبد امللك وكان مرابطاا 
 . ا يغزون ابلسندالغزاة مبا وراء النهر على كره منهم كما أقفل من كانو 

أنه ملا أقفل اجليوش اليت كانت تغزو مبا وراء النهر كتب إىل ملوك تلك اجلبهة من : )يروي البالذري
وملا انتقض ملوك السند كتب إليهم يدعوهم إىل اإلسالم   ،الرتك يدعوهم إىل اإلسالم فأسلم بعضهم

ل البالذري: وقد كانت بلغتهم سريته  والطاعة على أن ميلكهم وهلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم، قا
 . (ومذهبه فأسلم جيشبة وامللوك وتسموا أبساء العرب 
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 السيوطي:   قالوهو أول خليفة أمر جبمع أحاديث رسول هللا وتدوينها. ـ  7

أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أيب بكر حممد بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول هللا )
وأخرج أبو نعيم    ،فاكتبه، فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء  -أو سننه    - وسلم  صلى هللا عليه  

يف "اتريخ أصبهان" عن عمر بن عبد العزيز أنَّه كتب إىل اآلفاق أن أنظروا إىل حديث رسول هللا صلى  
 .   (قال يف "فتح الباري": يستفاد من هذا ابتداء تدوين احلديث النبوي،  هللا عليه وسلم فامجعوه

وقد عد اجملدد األول يف اإلسالم، أول من أطلق عليه ذلك، اإلمام ابن شهاب الزهري، مث اإلمام 
 أمحد بن حنبل، حلديث املصطفى: 

 )إن هللا يبعث على رأس كل مائة عام ملن يصحح هلذه األمة دينها( . 

وسعيد   لزبري،وروى عمر بن عبد العزيز األحاديث الشريفة: عن أبيه، وأنس بن مالك، وعروة بن ا
بن املسيب، وغريهم. وروى عنه: أبو سلمة بن عبد الرمحن، حممد بن املنكدر، وابناه وعمرو بن مهاجر،  

 والزهري، وغريهم. 

 :  قائالا  الطربي ربانخي 

وكان الوليد صاحب بناء واختاذ مصانع وضياع، وكان الناس يلتقون يف زمانه، فإمنا يسأل بعضهم  )
 عن البناء واملصانع، فَويل سليمان فكان صاحَب نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بعضهم بعضاا   بعضاا 

عن التزويج واجلواري، فلما ويل عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل، ما وردك الليلة؟ 
 (متا الرضا واليسروكم حتفظ من القرآن؟ ومىت ختتم؟ وما تصوم من الشهر؟ وأصبح الناس وقد مشلتهم نع

 وفاته:

من   وملا يعد التاسعة والثالثني من عمره، وقد دفن بدير سعان قريباا   101رجب سنة    25يف  تويف  
 .دمشق
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قد ، أنه دفن يف دير سعان بنواحي دمشق، وأن صاحب الدير  البلدان  احلموي يف معجم   ويطلعنا 
إين أحب أن تبيعين موضع قرب لسنة،  عمر بن عبد العزيز سألهفدخل عليه يف مرضه الذي مات فيه، 

 فإذا حال احلول فانتفع به، فبكى الديراين وابعه فدفن فيه. 

إهلي أان الذي أمرتين فقصرت، وهنيتين فعصيت،  فلما نزل به املوت قال: أجلسوين فأجلسوه فقال:  
اخرجوا عين،    -وقال ألهله    -قال: إين ألرى حضوراا ما هم أبنس وال جن    ، مث ولكن ال إله إال هللا

  :مث تال قول هللا تعاىل  مرحباً هبذه الوجوهفخرجوا وجلسوا عند الباب، فسمعوه يقول: 

مث    ﴾ ْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَ تِْلَك الدَّاُر اْْلِخَرُة ََنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِف اْْلَْرِض َواَل َفَساًدا َوا ﴿
 .هدأ الصوت فدخلوا عليه فإذا هو قد مات وقد غمض عينيه، ووجه إىل القبلة، رمحه هللا رمحة واسعة

 عندما بلغ ملك الروم أمر وفاته، مجع حاشيته، وقال هلم: "إن ملك العرب الرجل الصاحل قد مات".  ف

وأمجع العلماء ابتفاق أنه  واتفق العلماء أبن الزاهد هو عمر بن عبد العزيز، الذي أتته الدنيا فرتكها، 
بعد عام   وما يزداد عاماا خامس اخللفاء الراشدين، ومما قالوا عنه: مات عمر بن عبد العزيز حني مات 

 . إال فضالا 

كان ثقًة مأموانً، وصفه احلافظ الذهيب، فكان مما قال عنه: "واتفق املؤرخون على أنه من أئمة زمانه،  
 "له فقه وعلم وورع، وروى حديثاً كثرياً، وكان إمام عدٍل، رمحه هللا ورضي عنه

إنك ستلي أمر أميت فرغ عن الدم، فإن امسك ِف ، رأه يقول له:  ملسو هيلع هللا ىلصرؤايه املتعددة للنيب   •
 بن عبد العزيز، وامسك عند هللا جابر.  الناس عمر

يقول له: ادن اي عمر، مث قال: ادن ايعمر، مث قال: ادن اي عمر، حىت كدت أصيبه، مث قال:    آهور 
اكتنفاه، قلت: من هذان؟    من عمل هذين، وإذا كهالن قد   اي عمر إذا وليت فاعمل يف واليتك حنواا 

 قال: هذا أبو بكر، وهذا عمر. 
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 من أقواله لعماله: •

ـ إذا دعتك قدرتك على الناس إىل ظلمهم، فاذكر قدرة هللا تعاىل عليك، ونفاذ ما أتيت إليهم، وبقاء  
 .ما أيتون إليك 

يثاب إال عليها، وإن الواعظني ـ اتق هللا، فإن التقوى هي اليت ال يقبل غريها، وال يرحم إال أهلها، وال  
 هبا كثري والعاملني هبا قليل.

ـ فاتق هللا فيمن وليت أمره، وال أتمن من مكره يف أتخري عقوبته، فإمنا تعجل ابلعقوبة من خياف  
 الفوت. 

 ـ من مل يعد كالمه من عمله كثرت خطاايه، ومن عمل بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

 وا يف الطلب، فإنه إن كان ألحدكم رزق يف رأس جبل أو حضيض أرض أيتيه. ـ اتقوا هللا وأمجل 

 ال يعاقب الرجل إال بعد ثالث أايم كراهية أن يعجل يف أول غضبه.وكان 

 كان ال جيف فوه من: وقد  

 و كيف يطيق النوم حريان هائم أيقظان أنت اليوم؟ أم أنت انئم 
 والردى لك الزموليلك نوم،  هنارك اي مغرور سهو وغفلة

 

  أتملت سريهم إذا  من هللا، فهم أقوام  الشديد  رحم هللا عمر بن عبد العزيز، كم أهلب قليب اخلوف   
 ، فكيف بنا حني نصري بني الثرى. بني السطور، يصري قليب هلل خيفق

  ، لرمبا   ملسو هيلع هللا ىلصالكبار الذين جعلوا شعارهم ومنهجهم، سرية املصطفى    سري الصاحلني  قراءةفأكثروا من  
 عندها. فوز فنعنوان نا لتقوى لاجعل يف نسج على منواهلم، ن هبم  ف نا تشبهإن 
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