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 عمر بن عبد العزيز 
 قضى على الفساد في عامين

 نسخة معدلة
 م1/1/2014 ثيدحت 

 
 

 مقدمة
 !هذا نبي: فعل كذا وكذا، قالوا النبي : إذا قلت
ذا قلت  !هذا صحابي: أبو بكر أو عمر، قالوا: وا 
 عمر بن عبد العزيز، ماذا سيقولون؟: إذا قلت

عمر بن عبد العزيز ليس بنبّي وال بصحابّي، حكم لمدة سنتين ونّيف ال أكثر، 
فحقق اإلصالح وقضى على الفساد، ووضع حًدا لسفك الدماء، وخراب الديار، 
وتفّرق الجماعات، ووفر األمن والعدل بين الناس، وقضى على الفقر، وحقق 

 . التنمية
ذا كان الرجل يكون فقيًرا قبل رئاسة الدو  لة ثم يصبح ثرًيا بعدها، فإن عمر وا 

ابن عبد العزيز، على العكس من ذلك تماًما، كان ثرًيا قبل الرئاسة ثم أصبح 
 !فقيًرا بعدها

وهاكم من سيرته ! من يقرأ سيرة هذا الرجل ال بد أن يبكي في كل موضع منها
 !وخصاله ما جعله مؤهاًل للقضاء على الفساد في زمن قياسي قصير
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 سيرته
ولد في المدينة المنورة، ( م020-181( )هـ99-11)مر بن عبد العزيز ع

في حلوان بمصر، ومات ودفن في دير سمعان من أعمال معّرة النعمان : وقيل
 .بالقرب من حلب في سورية

خامس الخلفاء الراشدين، وثامن الخلفاء األمويين، ومن سادات التابعين، وكان 
وال ريب أنه عَلم من أعالم . في الحقفقيه النفس، رقيق القلب، شجاًعا 
سار على طريقة جّده ألّمه عمر بن . االقتصاد اإلسالمي في الحكم والعلم

ونحن في االقتصاد اإلسالمي كثيًرا ما كتبنا عن . الخطاب رضي اهلل عنهما
سهاماتهم سهاماتهم، وقّلما كتبنا عن األمراء وا  وهذا الرجل العظيم . العلماء وا 

ذا صلح العلماء واألمراء صلحت الشعوب! مرين مًعايجمع بين األ  .وا 
وكنُت كتبُت عن عمر بن الخطاب حاكًما، وعن عبد الرحمن بن عوف تاجًرا، 
وعن غيرهما عالًما، واليوم أضيف إلى الخليفة عمر خليفًة آخَر ُيَعّد فلتة من 

 . فلتات الزمان
 

 حياته قبل الخالفة
المدينة، إال أنه كان ُيرخي شعره، وُيسبل مع أن سيرته كانت حسنة في والية 

وفي رواية أخرى، ! إزاره، ويلبس الخّز، ويعصف ريحه، ويتبختر في مشيته
تشّم . كان من ألبس الناس، وأعطر الناس، ومن أكثر األمويين ترفًها وتملًكا
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رائحته العطرة في المكان الذي يمّر فيه، وكانت تسمى مشيته بالُعَمرية، وكان 
 !ي يتعلمنها منه لما يريَن من حسنهاالجوار 

وروي أنه كان ُيسبل إزاره حتى ربما دخل نعله فيه، فيتحامل عليه، فيشّقه وال 
وينقطع نعله فال ! ويسقط أحد شقي ردائه عن منكبه فال يرفعه! يخلع نعله
 ! وربما لحقه به المملوك فُيعّنفه! ُيعّرج عليه

 
 حياته بعد الخالفة

تغّير تغّيًرا جذرًيا، فنحل جسمه، وذهب شعره، وتغّير لونه،  فلما ولي الخالفة
 !وزاد في الدنيا زهًدا، وعلى اآلخرة إقبااًل، ومن اهلل خشيةً 

 
 الخلفاء خمسة

أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، : الخلفاء خمسة: قال الشافعي
 .الخلفاء الراشدون خمسة: وفي رواية. وعمر بن عبد العزيز

 
 تهوالي

ولم أجد . هـ101-99هـ ثم الحجاز، ثم الخالفة  99-81تسلم والية المدينة  
في الكتابات التي كتبت عن سيرته شيًئا عن الشؤون الخارجية، وال عن البلدان 
واألقاليم التي كانت الدولة األموية تضمها في عهده، مع ما لذلك من أهمية 

في تاريخ اإلسالم، وأكبر دولة  كبيرة، غير أن الدولة األموية هي ثاني خالفة
 !في تاريخ اإلسالم، وعاصمتها دمشق
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ذروة اتساعها في عهد ( م050-111( )هـ192-41)بلغت الدولة األموية 
الخليفة العاشر هشام ابن عبد الملك، إذ امتدت حدودها من أطراف الصين 

 واألندلس والمغرب إفريقية شرقًا حتى جنوب فرنسا غربًا، وتمكنت من فتح
مليون كيلو متر  15وبلغت مساحتها  .وما وراء النهر والسند الغال وجنوب
 !مربع

ر وقف الفتوحات نظرًا التساع الدولة الكبير،  وعندما ُبويع عمر بالخالفة قرَّ
صالحه، واالهتمام بأمور الناس  ه بداًل من ذلك إلى توطيد الحكم وا  وتوجَّ

ودعوة أهل المناطق المفتوحة إلى اإلسالم، بداًل من فتح المزيد من الداخلية، 
 .البالد

إذا قرأت سيرة هذا الرجل قد تشعر أنه كان يحكم ضيعة صغيرة ال إمبراطورية 
كبيرة، قد يساعد على ذلك ما يرد ذكره في سيرته من استخدام الشمعة والسراج 

وال ريب أنه كفؤ وأمين، ولهذا دور كبير في ! وغير ذلك من أمور مع رعيته
ففي الحديث ! وتسديده نجاحه، ولكن الدور األكبر إنما هو لتوفيق اهلل له

ذا أتاني مشًيا أتيُته ... تقّربُت منه ذراًعا  إذا تقّرب العبد مني شبًرا: القدسي وا 
 .فمن طلب العون من اهلل أعانه اهلل(. متفق عليه) !هرولةً 

 
 على سيرة جّده

َمن هذا : روي أن عمر بن الخطاب استيقظ مرة مضطرًبا وهو يرّدد -
مر، ُيسّمى عمر، وَيسير بسيرة عمر؟ وكان الذي يكون أشجَّ ِمن ولد ع

خوته،  عمر بن عبد العزيز قبل الخالفة ذهب إلى مصر لزيارة والديه وا 
 .وامتطى بعيًرا له فسقط عنه، وُشّج رأسه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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: كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب -
فقد ابتليُت بما ِمن عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد اهلل، أما بعد، 

ابتليُت به من أمر هذه األمة، ِمن غير مشاورٍة مني وال إرادة، َيعلم اهلُل 
ذلك، فإذا أتاَك كتابي هذا فاكتْب لي بسيرة عمر بن الخطاب في أهل 
القبلة وأهل العهد، فإني سائٌر بسيرته، إِن اهلُل أعانني على ذلك، 

 !والسالم

م يكتب، فال ريب أن عمر بن عبد العزيز وسواء كتب له سالم سيرة جّده أو ل
قد بحث عنها، وطّبقها، ُيعرف ذلك من سيرته وأقواله وأفعاله وأخالقه وخطبه 
صالحاته وعدله وزهده وصدقه وشجاعته ومعاملته لوالته ومراقبته لهم  وا 

 . ومحاسبته
ومن قرأ ! من كتب سيرة عمر بن عبد العزيز فقد كتب سيرة عمر بن الخطاب

ال يختلفان إال فيما ! مر بن عبد العزيز فقد قرأ سيرة عمر بن الخطابسيرة ع
 . ذكرنا آنًفا

 
 مقارنة بين الُعَمرين

 .كالهما عمر، وكالهما أبو حفص -
ابن الخطاب من سادات الصحابة، وابن عبد العزيز من سادات  -

 .التابعين
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حكم ابن الخطاب ما يزيد على عشر سنوات، وحكم ابن عبد العزيز ما  -
 .قّل عن ُربع هذه المدةي
لكن ابن الخطاب ُعرف عنه التنظير والتطبيق، وعرف عن ابن عبد  -

العزيز التطبيق فقط، وهو أمر ال يستهان به أبًدا، فربما تجد بين العلماء 
من هو أعلم منه بكثير، ولكنه ال يكاد يطبق شيًئا من علمه في واقع 

ة، يحتاج إلى جرأة والتطبيق، ال سيما على مستوى الرئاس. الحياة
وصمود ومقاومة كبيرة للضغوط المحلية والدولية، ال يقوى عليها إال 
رجل نظيف شريف عفيف، ال يحرص على الوصول إلى الخالفة، وال 

وكان ! البقاء فيها، وال يحرص على نعيم الدنيا، بل ال يخشى من الموت
ساد ورّد عمر يتمنى الموت وال يتنازل عن مبادئه في القضاء على الف

 !المظالم
 .وربما يختلف الحفيد عن الجّد بأن الجّد مجتهد والحفيد متّبع، واهلل أعلم -
 .عمر بن الخطاب أستاذه، وعمر بن عبد العزيز تلميذه -
الجّد : لم تذكر لنا سير الرجال أن الحاكم أغنى الناس، إال الُعَمرين -

 !عليهما مًعاأغنى عمُر الناَس، النطبق القول : لو قلنا. والحفيد
كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن  عبد اهلل بن : عن الزهري قال -

عمر بن الخطاب، ليكتب إليه بسيرة عمر في الصدقات، فكتب إليه 
إنك إن عملت بمثل عمل عمر في زمانه : بذلك، وكتب إليه أيًضا

  ! ورجاله، في مثل زمانَك ورجالَك، كنَت عند اهلل خيًرا من عمر
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هذا كالم عجيب، أّنى يكون خيًرا من عمر؟ حاشا وكال، : قال الزهري

ولكن هذا القول محمول على المبالغة، وأين عز الدين بإسالم عمر؟ 
وأين شهوده بدًرا؟ وأين فَرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحات عمر 

 ! شرًقا وغرًبا؟ قد جعل اهلل لكل شيء قدًرا
 

كنت عند : التقدير في كالم سالم ولعل. لكل إنسان: لكل شيء: أقول
  !اهلل خيًرا من عمر في هذه النقطة، ال في كل شيء

  
 

 علمه
 !أتيناه نعّلمه فما برحنا حتى تعّلمنا منه: قال مجاهد

كان في العدل مثل جّده ألّمه عمر بن الخطاب، وفي الزهد مثل الحسن 
 .البصري، وفي العلم متل الزهري

قول أحٍد من التابعين حجة إال قول عمر بن عبد ال أرى : قال اإلمام أحمد
 !العزيز

 !وكان سعيد بن المسّيب ال يأتي أميًرا وال خليفة إال عمر بن عبد العزيز
ألعقدّن : قال فيه سلفه الخليفة سليمان بن عبد الملك عند اختياره ولًيا للعهد

 !وهذه الكلمة من حسنات سليمان! عقًدا ال يكون فيه للشيطان نصيب
ني أرى أن علم عمر هو علم تطبيق، ال علم تنظير، فقد أخذ مسطرة  وا 

 .جاهزة، هي مسطرة جّده ابن الخطاب
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 من أقواله
 !إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فتذكر قدرة اهلل عليك

 
 حواره مع الخوارج

واستمالهم بالحجة، وغلبهم بأخالقه وعلمه، وانصاع كثير منهم  الخوارج حاور
للحق، فحقن الدماء، وحمى البالد من الدمار والخراب، وأنقذ العباد من التفرق 

 .نفوذ المعارضين للحكم األمويواالقتتال، فضعف بذلك 

 
 خشيته

واهلِل ما كان أكثَر الناس صالًة، وال أكثَرهم : ُسئلت زوجته عن عبادته، فقالت
 !صياًما، ولكن واهلِل ما رأيُت أحًدا أخوَف هلل ِمن عمر

 
 تواضعه

بل جزى اهلل اإلسالم : جزاك اهلل عن اإلسالم خيًرا، فقال: قال له رجل -
  !عني خيًرا

إّني لّما ولدُت اختار لي : يا خليفَة اهلِل في األرض، فقال: ه رجلقال ل -
فلما كبرُت . يا عمر أجبتكَ : أهلي اسًما فسمَّوني عمر، فلو ناديتني

يا أبا حفص : اخترُت لنفسي الُكَنى فُكّنيُت بأبي حفص، فلو ناديتني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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يا : نيفلما وّليتموني أموركم سّميتموني أمير المؤمنين، فلو ناديت. أجبتكَ 
وأما خليفة اهلل األرض فلسُت كذلك، ولكن خلفاء . أمير المؤمنين أجبتكَ 

يا داوُد إّنا ﴿ : قال تعالى. اهلل في األرض داود عليه السالم وشبهه
 .  21﴾ ص جعلناَك خليفًة في األرضِ 

يحتمل أن يكون هذا من باب التواضع، واحتج به البعض بأنه من باب 
 .مستقلة التحريم، ولي فيه مقالة

 
 زهده

إنما الزاهد عمر بن عبد زاهد، : الناس يقولون عني: قال مالك بن دينار -
   !العزيز الذي أتته الدنيا فتركها

وكان جّده عمر بن ! لم ينفق من بيت المال درهًما واحًدا على نفسه -
لو أخذَت ما : فقيل له! الخطاب ُيجري على نفسه في كل يوم درهمين

إن عمر بن الخطاب لم يكن له : فقال. الخطابكان يأخذه عمر بن 
 !مال، وأنا مالي ُيغنيني

: دخلْت عليه عّمُته فرأته يتعشى أقراًصا وشيًئا من ملح وزيت، فقالت له -
! أتيُت بحاجٍة لي، ثم رأيُت أن أبدأ بَك قبل حاجتي! يا أمير المؤمنين

ثم ! ةليس عندي يا عمّ : لو اتخذَت طعاًما أليَن من هذا؟ قال: قالت
كان عّمَك عبد الملك ُيجري علّي كذا وكذا، ثم كان أخوك الوليد : قالت

يا عّمة إن عّمي عبد الملك : قال! فزادني، ثم وليَت أنت فقطعَته عني
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وأخي الوليد وأخي سليمان كانوا يعطونِك من مال المسلمين، وليس ذاك 
 !المال لي حتى أعطَيه لكِ 

على فاطمة زوجته، وفي يدها قطن  جاءته امرأة من العراق، ودخلتْ  -
! فلما جلسِت المرأة رفعْت بصرها فلم تَر في البيت شيًئا له بال. تعالجه
: فقالت لها فاطمة! إنما جئُت ألعمَر بيتي ِمن هذا البيت الَخِرب: فقالت

فأقبل عمر فماَل إلى بئر في ! إنما َخّرب هذا البيَت عمارُة بيوِت أمثالكِ 
تزع منها دالًء صّبها على طين، وهو ُيكثر من النظر ناحية الدار، فان

ليس هو : فقالت! استتري من هذا الطّيان: إلى فاطمة، فقالت لها المرأة
 !بطّيان، إنما هو أمير المؤمنين

انتظرُت قميصي الذي : أبطأ يوًما عن الجمعة، فُعوتَب في ذلك، فقال -
 !غسلُته حتى َيِجفّ 

ِطني في الدنيا عطاًء ُيبعدني من رحمتَك اللهّم ال ُتع: وكان من دعائه -
 .في اآلخرة

اللهم رّضني بقضائَك، وبارك لي في قَدرَك، : وكان من دعائه أيًضا -
ما : وكان يقول. حتى ال أحّب تعجيَل ما أّخرَت، وال تأخيَر ما عّجلتَ 

برح بي هذا الدعاء حتى لقد أصبحُت وما لي في شيء من األمور 
 !اءهوى إال في مواضع القض

 !كان ُينفق على نفسه وعياله كل يوم درهمين، لغدائه وعشائه -
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 جوائز لمن يدّله على الخير

أّيما رجل قِدم علينا في رّد مظلمٍة، أو أمٍر ُيصلح به خاًصا أو : قال عمر
عاًما من أمر الدين، فله ما بين مئة دينار إلى ثالثمئة، بقدر الحسبة وُبعد 

 . لعل اهلل ُيحيي به حًقا، أو ُيميت باطاًل، أو يفتح من ورائه خيًرا. الشّقة
 

 كان يتقّوى باهلل ال باألمراء واألثرياء
لم ُيعرف عن عمر، وهو أمير أصاًل، أنه تمّلق أو تزّلف أميًرا أو وجيًها أو 
خليفة، بل على العكس ُعرف عنه النقد والصدع بالحق، ولو أزعج األثرياء 

وقد ال  يكون له نظير في هذا الصمود، ال سيما في دولة ! واألقوياء والخلفاء
 !هل الَجورتعاقَب عليها أمراء وخلفاء كان يراهم عمر من أ

 
 بدأ بنفسه

بمجرد توليه الخالفة ُقّدمْت إليه الَمراكب التي يركبها الخليفة فتركها وخرج 
! يا مزاحم ُرّد هذه المراكب إلى بيت مال المسلمين: وقال لمواله! يلتمس بغلته

وكذلك فعل بكل ما في يديه من أرض ومتاع وقطائع وثياب فاخرة وعطور، 
 !إلى مال المسلمين فخرج من ذلك كّله ورّده

وطلب من زوجته فاطمة بنت عبد الملك أن ترد حلّيها كّله إلى بيت المال، 
اختاري، إما أن ترّدي حلّيِك : قال لها. وكانت هذه الحلّي من هدايا الخلفاء لها

ما أن تأذني لي في فراقكِ  فإني أكره أن أكون أنا وهو في ! إلى بيت المال وا 
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أختارَك يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان ال بل : قالت! بيت واحد
 ! لي

 !رضي اهلل عن فاطمة
 

 مأل األرض عدالً 
الوليد بالشام، والحّجاج بالعراق، : قال عمر بن عبد العزيز قبل خالفته -

ومحمد بن يوسف باليمن، وعثمان بن حّيان بالحجاز، وُقّرة بن شريك 
 !ت األرض واهلِل َجوًرابمصر، ويزيد بن أبي أسلم بالمغرب، امتأل

َمأل عمُر بُن عبِد العزيز األرَض عداًل بعد : وقيل عنه بعد توليه الخالفة -
 !وُلقب بالخليفة العادل! أن ُملئت َجوًرا

 !مات خير الناس: الحسن البصري قال لما جاء نعُيه إلى  -

 
 هذا ليس مالي

َك بالباب إن قوم! يا أمير المؤمنين: قال له عنبسة بن سعيد بن العاص
واهلِل ما هذا : فقال. يسألونَك أن ُتجري عليهم ما كان ِمن قبلك ُيجرى عليهم

 !وما لي إلى ذلك من سبيل! المال لي
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 اعتراضه على األعطيات والقطائع
! أحصى العطايا والقطائع فبلغت عنده نصف ما في بيت مال المسلمين وأكثر

كان ينبغي لنا أن نأخذها، وما كان  أعَطونا عطايا ما: فخطب في الناس قائالً 
 !ورّدها جميًعا إلى بيت المال. ينبغي لهم أن ُيعطوها لنا

 
 عدم تقسيم األرض المغنومة

يقول عمر بن عبد العزيز، كما ورد في سيرته البن عبد الحَكم، تحقيق أحمد 
 : 91عبيد، ص 

في ذلك أما الُخمس فإّن َمن مضى من األئمة اختلفوا في موضعه، فطعن » 
طاعن من الناس وأكثر فيه، ووضع مواضع شتى، فنظرنا فإذا هو على سهام 
الفيء في كتاب اهلل، لم تخالف واحدة من اآليتين األخرى، فإذا عمر بن 
الخطاب رحمه اهلل قد قضى في الفيء قضاًء قد رضي به المسلمون، فرض 

ألبواب ما جمع من للناس أعطية وأرزاًقا جاريًة لهم، ورأى أن لن يبلغ بتلك ا
ذلك، ورأى أن فيه لليتيم والمسكين وابن السبيل، فرأى أن يلحق الُخمس 
بالفيء، وأن يوضع مواضعه التي سّمى اهلُل وفرض، ولم يفعل ذلك إال ليتنزه 

آية الفيء : فاقتدوا بإمام عادل، فإن اآليتين متفقتان. منه، وخيفَة التوهم فيه
ما أفاَء اهلُل على رُسوِلِه ِمن أهِل الُقَرى فلّلِه : )وآية الُخمس، فإن اهلل قال

وكذلك . 0الحشر ( وللرُسوِل وِلذي الُقرَبى واليتاَمى والمساكيِن وابِن السبيلِ 
فرض اهلل الُخمس، فنرى أن يجمعا جميًعا فيجعال فيًئا للمسلمين وال يستأثر 

 .«0الحشر ( ُدولًة بيَن األغنياِء منكم)عليهم، وال يكون 
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 :عليقت
كالمه غامض، بافتراض أن تحقيق الكتاب الذي قام به أحمد عبيد هو  -

فعدم الوضوح إما مرّده إلى فهم عمر بن عبد العزيز، أو . تحقيق سليم
تعبيره، أو إلى َمن نقل الكالم عنه، أو إلى َمن نسخ المخطوط، أو إلى 

 .مؤلف السيرة ابن الحَكم، أو إلى محقق الكتاب أحمد عبيد
نص جرى الكالم عن آيتين، والمقصود بهما آية الغنيمة وآية في ال -

 .الفيء، وتم نقل آية الفيء، ولم يتم نقل آية الغنيمة
واعلموا أّنما غِنمتُم ِمن شيٍء فأّن هلل ُخُمَسُه وللرسوِل وِلذي : )آية الغنيمة -

، أي الُخمس لبيت 41األنفال ( الُقربى واليتاَمى والمساكيِن وابِن السبيلِ 
 .لمال، واألربعة األخماس الباقية للمقاتلين الغانمينا
 .من آية الفيء نعلم أن الكل لبيت المال، وليس الُخمس فقط -
لعل عمر بن . جاء في النص أن اآليتين متفقتان، وهذا غير صحيح -

هلل وللرسول ولذي القربى : )عبد العزيز نظر إلى مصارف اآليتين
لكن آية الغنيمة تتعلق بُخمس (. واليتامى والمساكين وابن السبيل

 !الغنيمة، وآية الفيء تتعلق بكّل الفيء
ما رآه عمر بن الخطاب يتعلق حصًرا باألرض المغنومة َعنوًة، لم يرَض  -

ولم . عمر أن يخّمسها، ليكون الُخمس لبيت المال، والباقي للغانمين
ها أما الغنائم غير المنقولة فيجري تخميس. يأِت في النص ما يفيد ذلك
 .حسب آية الغنيمة بال خالف



15 

 

هناك فرق كبير بين اآليتين، فبحسب آية الفيء ال يأخذ المقاتلون أي  -
ّن ضّم الخمس إلى الفيء ال ! شيء فكيف يقال إن اآليتين متفقتان، وا 

 !ُيغّير من األمر شيًئا؟
المقصود باألعطيات واألرزاق الجارية أن عدم تقسيم األرض يغذي بيت  -

وهو ما عّبر عنه . صرف منه هذه المصروفات الجاريةالمال بريٍع ت
إذا ُقسمِت األرض فِمن أين تسّد الثغور؟ وِمن : عمر بن الخطاب بقوله

 أين يعطى الذّرية واألرامل؟

 
هو مذهب عمر بن ( وغيره)فمذهب عمر بن عبد العزيز في هذا الباب 

ال يقسم أربعة الخطاب الذي رأى أن األرض المغنومة فيء كّله لبيت المال، و 
وهو ما واجه فيه ابن الخطاب معركة من أشد المعارك ! أخماسه على الفاتحين

بالل بن رباح وعبد : الفقهية واالقتصادية بين الصحابة، كان ِمن خصومه فيها
عثمان وعلي ومعاذ وطلحة : الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وِمن مؤيديه

ا عاًما على جميع المسلمين، من فجعل األرض المغنومة وقفً . وابن عمر
 !الجيل الحالي واألجيال القادمة

 
 اختيار الوالة

 .عزل الوالة الفاسدين وعّين بداًل منهم والة صالحين
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 معاملته مع والته
كان َوهب بن منّبه الفقيه الورع مسؤواًل عن بيت مال اليمن في عهده، فكتب 

إني ال أّتهم ِدينَك وال أمانتَك، ولكني : إني فقدُت منه دنانيَر، فأجابه: إلى عمر
أّتهم تضييعَك وتفريطَك، وأنا حجيج المسلمين في أموالهم، وأمره برّد ما فقد من 

 ! المال، فرّده وهب من خاّصة ماله
ّما التقصير، فاتهمه بالتقصير ولم يتهمه بالتعّدي  .فالمسؤولية إّما التعّدي وا 

 
 أرزاق العمال

قد بلغني أنَك . يا أمير المؤمنين، أريد أن أكلمَك بشيء: زكرياقال له ابن أبي 
أردُت : وِلَم ذلَك؟ قال: قال. نعم: قال. َترزق العامل ِمن عّمالَك ثالثمئة دينار

 !أن ُأغنَيهم عن الخيانة
 !كان رحمه اهلل ُييّسر على جمهور الناس، وُيشّدد على نفسه

 
 اهتمامه بالرعية

، من ذلك ما روي أنه سأل أحد الركبان عن كان يتحسس أخبار المدن -
إني تركُت المدينة، الظالُم بها مقهور، : المدينة المنورة، فقال له

َفُسّر ! مجبور( الفقير)والمظلوُم بها منصور، والغنيُّ موفور، والعائُل 
ألن تكوَن البلدان كّلها على هذه الصفة : بذلك عمُر أّيما سرور، وقال

 ! عليه الشمُس  أحّب إلّي مما طلعتْ 
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جاءه رجل من أحد البلدان فسأله عن حال أهل البلد، وَمن بها من  -
المسلمين وأهل العهد، وكيف سيرة العامل، وكيف األسعار، وكيف أبناء 
المهاجرين واألنصار، وأبناء السبيل والفقراء، وهل ُأعطَي كلُّ ذي حق 

كيف حالَك يا : حقه، وهل هناك شاٍك، وهل ُظلم أحد؟ فلّما سأله الرجل
 !أمير المؤمنين، أطفأ عمُر الشمعة، ودعا بسراٍج له ال يكاد ُيضيء

 
 مع زوجته
: قالت. أخبريني عن أحوال عمر: أرسل عطاء إلى فاطمة بنت عبد الملك

. إّن عمر رحمة اهلل عليه كان قد فّرغ للمسلمين نفسه، وألمورهم ذهنه. أفعل
ن حوائج يومه وصل يومه بليلته، إلى أن فكان إذا أمسى مساًء لم يفُرغ فيه م

أمسى مساًء وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان ِمن ماله، 
فصّلى ركعتين، ثم أقعى واضًعا رأسه على يديه، تسيل دموعه على خّديه، 
يشهق الشهقة يكاد ينصدع لها قلبه، وتخرج لها نفسه، حتى برق الصبح، 

أليس كان منَك ما ! يا أمير المؤمنين: فقلُت له فأصبح صائًما، فدنوُت منه
: قال. أرجو أن أّتعظ: فقلتُ ! عليِك بشأنِك، وخّليني وشأني! أجل: كان؟ قال
 .إَذْن ُأخبركِ 

إّني نظرُت فوجدتُني قد وليُت أمر هذه األمة، أسوِدها وأحمِرها، ثم ذكرُت 
لمال القليل والعيال الفقير الجائع، والغريب الضائع، واألسير المقهور، وذا ا

الكثير، وأشباه ذلك، في أقاصي البالد وأطراف األرض، فعلمُت أّن اهلل سائلي 
فخفُت أن ال يقبل اهلل مني معذرًة . حجيجي فيهم عنهم، وأّن رسول اهلل 
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حّجة، فرحمُت واهلل يا فاطمُة نفسي رحمًة  فيهم، وال تقوَم لي مع رسول اهلل 
دمعْت لها عيني، ووجع لها قلبي، فأنا كّلما ازددُت لها ذكًرا ازددُت منها خوًفا، 

 ! فاّتعظي إن شئِت أو َذري
 

 مع ابنته
إن رأيَت أن تبعث إلّي بأخٍت لها حتى : أرسلت إليه بنُته بلؤلؤٍة وقالت له

إن استطعِت أن تجعلي : وقال لها! جمرتينفأرسل إليها ب. أجعلها في ُأذني
 !هاتين الجمرتين في ُأذنيِك بعثُت إليِك بأخٍت لها

 
 الرفق بالحيوان

أمر أن يكون لجام الحيوان خفيًفا غير ثقيل، وأن تكون الَمقرعة ليس في 
 .أسفلها حديدة، وحّدد الحّد األعلى للحمولة على ظهر الداّبة

 
 إصالحاته االقتصادية

يًرا من األراضي الزراعية، وأقرض المزارعين، وحفر األبار، وشق صلح كثأ
 .ألمويةالدولة ا الطرق، ووحد المكاييل والموازين في جميع أنحاء

 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 النقود
ُعني بضرب الدنانير والدراهم، وجعل ذلك حًقا لبيت المال، وأعطى بيت المال 

وأمر أن تطبع على النقود . الحق في تبديل النقود التي ال تروج في األسواق
 .أمر اهلل بالوفاء والعدل: عبارة

روي أنه أتي برجل يضرب على غير سّكة السلطان، فعاقبه وسجنه وأخذ 
 .، فطرحه في النار(السكة التي كان يطبع عليها النقود)حديده 

 
 بيت المال

لم يكن من أنصار التوسع في التكاليف المالية، ومنع والته منه، وكتب إلى 
عماله يأمرهم بوضع الجزية عّمن أسلم، فاعترض عليه أحدهم، فرّد عليه 

وخفف الوظائف المالية ! إّن اهلل بعث محمًدا هادًيا ولم يبعثه جابًيا: قائالً 
وألغى الُمكوس، وسّمى الَمْكس َبخًسا، وأمر الوالة باالقتصاد في ( الضرائب)

 .اإلنفاق العام، واجتناب السَرف والترف والتبذير
غير أن بيت المال ربما ازدادت إيراداته زيادة هائلة من استرداد العطايا 

ن عمر بن عبد العزيز سار والقطائع، وربما من استرداد األراضي المغنومة، أل
بسيرة عمر في كل شيء، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب لم يقسم غنيمة 
األرض على المقاتلين، بل ضّمها إلى الفيء، ورأى األرض فيء ولو ُأخذْت 

ولي ورقة مفردة لهذه المسألة بمناسبة كالمي عن عمر بن ! غنيمًة بقتال
 .الخطاب رضي اهلل عنه
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صر عمر بن عبد العزيز، لكن هذه المسترّدات من قّلت الفتوحات في ع
العطايا والقطائع واألراضي ال ريب أنها شّكلت مورًدا كبيًرا لبيت المال ساعد 

 .عمر على خطته في إعادة توزيع الثروات والدخول، والقضاء على الفقر
 

 منع تجارة السلطان
سلطانه الذي هو عليه، نرى أن ال يّتجر إمام، وال َيحّل لعامٍل تجارٌة في : فقال

ْن حرص على أال  فإن األمير إذا اّتجر استأثر، وأصاب أموًرا فيها َعَنٌت، وا 
 !يفعل

 .وهو ما نّبه إليه بعد ذلك الجاحظ وابن خلدون
 

 الحاجات األساسية
روى أبو عبيد في األموال أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن 

 : عبد الرحمن، وهو بالعراق
إني قد أخرجُت : فكتب إليه عبد الحميد. َأخرْج للناس أعطياتهم أن -

 ! للناس أعطياتهم وبقي في بيت الماِل مالٌ 
فكتب ! انُظْر َمن اّدان في غير سّفه وال سَرف فاقِض عنه: فكتب إليه -

 ! إني قد قضيُت عنهم وبقي في بيت الماِل مالٌ : إليه
ء أن يتزوج فزوْجُه وأصِدْق انُظْر كل بكر ليس له مال، فشا: فكتب إليه -

إني قد زوجُت كل َمن وجدُت وقد بقي في بيت الماِل : فكتب إليه! عنه
 ! مالٌ 
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انُظْر َمن كانت عليه جزية، فضعف عن أرضه، فأسِلْفه بما : فكتب إليه -
 ! يقَوى به على عمل أرضه

فرٍس ال بّد للرجل من مسكن يأوي إليه رأَسه، وخادم يكفيه مهنته، و : من أقواله
 .يجاهد عليه عدوه، وأثاٍث في بيته

 
 قضاء الديون

نجد الرجل له المسكن والفرس والخادم واألثاث، هل : كتب إليه أحد والته يسأله
 ! هو غارم، فاقُضوا عنه: نقضي عنه ديونه؟ فأجابه

 
 توزيع الثروة والدخل

يا : دخل عنبسة بن سعيد بن العاص على عمر بن عبد العزيز فقال -
إن أمير المؤمنين سليمان قد كان أمر لي بعشرين ألف ! المؤمنينأمير 

دينار، حتى انتهت إلى ديوان الختم، ولم يبَق إال قبضها، فتوفي على 
ذلك، وأمير المؤمنين أولى باستتمام الصنيعة عندي، وما بيني وبينه 

كم ذلك؟ : فقال له. أعظم مما كان بيني وبين أمير المؤمنين سليمان
عشرون ألف دينار ُتغني أربعة : قال عمر. ون ألف دينارعشر : قال

واهلل ما لي إلى ذلك ! آالف بيت من المسلمين، وأدفعها إلى رجل واحد؟
 !من سبيل
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واهلِل العظيم ال أعطيكم درهًما إال : قال ألقاربه الذين سخطوا من عطائه -
 !أن يأخذ جميع المسلمين

ة، فأعطى بها مااًل عظيًما، قِدم الخليفة سليمان بن عبد الملك المدين -
كيف رأيَت ما : فقال لعمر ابن عبد العزيز، وكان واليه على المدينة

رأيُتَك زدَت أهل الغنى غنى، وتركَت أهل الفقر : فعلنا يا أبا حفص؟ قال
 !بفقرهم

 
 أغنى عمُر الناَس 

عن يحيى . قضى على الفقر، وأغنى الناس بزهده وعدله وشفقته على الرعية
بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيُتها، : قال بن سعد

 ! وبحثُت عن فقراء أعطيها لهم فلم أجد
 !لقد أغنى عمر الناس

 
 .غنى المال وغنى النفس مًعا، واهلل أعلم: ولعل الغنى المراد هنا

 
 الشورى
 .اتخذ له عشرة مستشارين من خيرة التابعين
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 (الِبطانة)األعوان 
ماتوا . سهل أخوه، وعبد الملك ابنه، وُمزاحم مواله: ثالثة أعوان كان له -

 .مبكًرا وحزن عليهم، ولحق بهم، رحمهم اهلل جميًعا
لّما دفن عمُر ابَنه عبَد الملك، وأخاه سهاًل، ثم مات مواله ُمزاحم، قال له  -

واهلل لقد أصيب أمير المؤمنين بابٍن لم أَر أن ولًدا كان : رجل من الشام
: فقال عمر! ثم أصيب بأخ ما كان أخ أنفع ألخيه منه! ألبيه منه أنفع

 !فواهلل ما كان أدنى الثالثة عندي! ما لَك سكّت عن ُمزاحم؟
إن أباَك قطع : اجتمع نفر من بني أمية إلى عبد الملك ابنه، فقالوا له -

نا واهلل ال نصبر له  أرحامنا، وانتزع ما في أيدينا، وعاب على سَلفنا، وا 
ففعل ذلك عبُد الملك، ودخل عليه ! فُقْل له يكّف عما نْكره! ذلكعلى 

فقال له ابنه عبد . وأخبره بذلك، فكأن عمر وجد في نفسه مما قال
امِض لما تريد، فواهلِل لوددُت أنه قد غلْت بي ! يا أمير المؤمنين: الملك

الحمد هلل : ثم قال! جزاَك اهلل خيًرا ِمن ولد: فقال له! وبَك القدوُر في اهلل
 !الذي شّد ظهري بسهل أخي، وعبد الملك، ومزاحم

وال شك أن عمر بن عبد العزيز كان يواجه ضغوًطا ثقيلة جًدا من األثرياء 
! والوجهاء واألمراء، ربما انتهت إلى تسميمه وقتله، ولكنه كان ال يبالي بالموت

( لخطابتماًما كجّده عمر بن ا)حتى إنه وصل إلى حٍد تمنى فيه أن يموت 
وال يتنازل عن مبادئه، ولو لم يحكم إال مدة قصيرة، فهو أصاًل لم يطلب 
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الحكم، ولم يكن يتوقعه لنفسه، وكان يرى الحكم من البالء، وليس وسيلة 
 ! للتسلط والثراء

 
 موقفه من الحيل

 !الطالء ال خير فيه للمسلمين، إنما هو الخمر باسم الطالء: قال
 

 موقفه من الهدايا
. يقبل الهدّية كان رسول اهلل : فقيل له. أتاه رجل بتفاحات، فأبى أن يقبلها

 !هي لرسول اهلل هدّية وهي لنا رشوة: فقال
وهذا اعتراف منه بضعف اإلنسان، حتى لو كان عمَر بَن عبد العزيز 

 !المعروف بزهده ونزاهته وصدقه وسيطرته على نفسه
 

 التعليم
من يزيد بن مالك والحارث بن محمد إلى  بعث عمر بن عبد العزيز ُكالً 

البادية، لتعليم الناس السّنة، وأجرى عليهما الرزق، فقبله يزيد، ورفضه 
ما نعلم : فقال عمر. ما كنُت آلخَذ على علم عّلمنيِه اهلُل أجًرا: الحارث، وقال

 . بما صنع يزيد بأًسا، وأكثر اهلل فينا ِمثَل الحارث
 

 القضاء في عهده
أحد قضاته عدي بن أرطأة أن يمّس الناس بشيء من العذاب حتى استأذنه 

كأّني ! العجب كّل العجب من استئذانَك إياي في عذاب البشر: فأجابه. ُيِقّروا
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فانُظْر َمن قامت ! وكأّن رضاي ُينجيَك ِمن سخط اهلل! ُجّنة لَك ِمن عذاب اهلل
ا أقّر به، ومن أنكر عليه البّينة فخذُه بما قامت عليه، وَمن أقّر فخذُه بم

وايُم اهلل ألن َيلَقوا اهلَل عّز وجّل بجناياتهم . فاستحِلْفُه باهلل العظيم وَخّل سبيله
 !أحبُّ إلّي ِمن أن ألقى اهلَل بدمائهم( أو بخياناتهم)

وكان القضاء مجانًيا في عهده، وكان عمر َيسمح للمظلوم أن يدخل عليه 
فاطمأن في عهده الفقراء والضعفاء، . سفرهبغير إذن، وُيعطي المتظّلم نفقات 

 !وساد األمن والرخاء
وكان عمر يكتفي باليسير من البّينات في رّد المظالم إلى أهلها، ِلما يعلم من 

 !وما يجري في عصرنا هو العكس. ظلم الوالة
 

 مات مسموًما
: شهًرا، وقيل 90عاًما، وحكم أقل من  40عاش عمر بن عبد العزيز أقّل من 

ألنه حمل األثرياء على مراعاة الفقراء، وحمل األقوياء على ! مات مسموًما
فقّوى ! وأسخط َمن أمرهم برّد القطائع إلى بيت المال! مراعاة الضعفاء

الضعيف، وأضعف القوي، وأغنى الفقير، وقلل من غنى الغني، كي ال يكون 
والدخول والسلطات، المال ُدولة بين األغنياء منهم، فأعاد بذلك توزيع الثروات 

 !بقوة غير معهودة، وبمدة قصيرة غير ممدودة
شهًرا، ثم مات مسموًما،  90لو توالى الحكام على بلٍد ما، وحكم كل منهم 

صلحْت دنيا الناس بالعدل وتداول السلطة، وصلحْت : لصلحت الدنيا واآلخرة
 ! آخرة الحكام بالفوز بالجنة
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 تركته
د العزيز رحمه اهلل، وترك أحد عشر ابًنا، مات عمر بن عب: قال المنصور

وبلغت تركته سبعة عشر دينارًا، ُكّفن منها بخمسة دنانير، واشُتري له موضع 
قبره بدينارين، وُقّسم الباقي على بنيه، وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر 

 ! درهًما

ب ولما مات هشام بن عبد الملك، وخّلف أحد عشر ابًنا، ُقّسمت تركته فأصا
كل واحد من تركته ألَف ألف، أي مليوًنا، ورأيُت رجاًل من ولد عمر بن عبد 
العزيز قد تصّدق بمائة فرس في سبيل اهلل عز وجل، ورأيُت رجاًل من ولد 

 !هشام يتصّدق عليه

 

 آخر خطبة له

 :قال دمشق الكبير في الجامع األموي على منبر في آخر خطبة له

  
  

 

ن لكم َمعادًا ينزل فيه  اهلل إنكم لم ُتخلقوا عبثًا ولن تُتركوا ُسدى، وا 
التي  اهلل فقد خاب وخسر من خرج من رحمة. للفصل بين عباده

أال . عرضها السموات واألرض جّنةوسعْت كّل شيء، وُحرم 
أسالب الهالكين، وَسيرثُها بعدكُم الباقون، كذلك تروَن أنكم في 

وفي كل يوم تشّيعون غاديًا ورائحًا ! حتى ُترّد إلى خير الوارثين؟
، قد قضى نحبه، وانقضى أجله، فتوّدعونه وتَدعونه في اهلل إلى

قد خلع األسباب، وفارق ! رض غير ُموّسد وال ُممّهدصدع من األ

  
  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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غنيًا عما خّلف، فقيرًا ! األحباب، وسكن التراب، وواجه الحساب
 ! إلى ما أسلف

ني ألقول . قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته اهلل عبادَ  اهلل فاتقوا وا 
لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحٍد من الذنوب أكثر مما أعلم 

  .هوأتوب إلي اهلل عندي، ولكني أستغفر
وما أحٌد منكم تبلغني حاجُته إال حرصُت أن أسّد منها ما قدرُت 
عليه، وما أحٌد ال َيَسُعُه ما عندي إال وددُت أنه ُبدئ بي وبلحمتي 

وايُم اهلل لو أردُت غير ! الذين يلونني حتى يستوي عيشنا وعيشكم
هذا من رخاء أو غضارة عيش لكان اللسان به مني ذلواًل، ولكنه 

هلل كتاٌب ناطٌق أمرني فيه بطاعته، ونهاني فيه عن مضى من ا
 .نسأل اهلل التوفيق والهدى، والعمل بما يحب ويرضى. معصيته

إلى المنبر بعدها حتى ثم رفع طرف ردائه، وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد 
 !توفي رحمه اهلل ورضي اهلل عنه وأرضاه

شهادة هلل أنه كان متواضًعا في كالمه، ألنه ! حتى يستوي عيشنا وعيشكم: قال
: وهو ما نطقت بمعناه زوجته الصالحة فاطمة! جعل عيشهم أفضل من عيشه

 !خرب بيُت عمر لتعمَر بيوُت رعّيته

 !رجل إنجازات لم يكن عمر رجل شعارات، بل كان

 !لم يكن رجل سرقات واختالسات، بل كان رجل هموم وتضحيات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 !أعاد لصالح الفقراء توزيع الدخول والثروات

 !قّوى الضعفاء وأغنى الفقراء

 !وواجه األمراء واألثرياء والخلفاء، واتكل على اهلل ولم يتكل على الوجهاء

وكان عمر . فعله جّده ومات ولم يعهد بالخالفة إلى أي من أوالده، وفعل ما
بن الخطاب قبل وفاته عهد إلى ستة رجال لكي يختاروا خليفة من بعده، ولم 

 !يكن أحد من أوالده بينهم

أعان اهلل عمر بن عبد العزيز، وأيده بنصره، وختم له بالشهادة والجنة إن شاء 
 ! وحسن أولئك رفيًقا! مع النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين: اهلل

 


