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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

رحم اهلل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه جمدد األمة، واحلاكم 

 الذي شهدت األرض يف عهده عدالً وبركة مل تشهده بعده.العادل 

يف سريته العطرة نامذج خريية عديدة تدلل عىل صفاء الرجل وعظمته، ويف إدارته 

الرشعية لألحوال االجتامعية للمسلمني نرباسًا لكل حاكم ينشد الرفاهية 

 االجتامعية للرعية التي حيكمها.

ة اخلليفة عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه، جيد واملتأمل لإلدارة االجتامعية يف حيا

أن هناك مسلامت عقدية يقينية رسخت يف وجدانه ريض اهلل عنه وعليها وهبا بنيت 

 األسس العامة إلدارته االجتامعية ألحوال واحتياجات املسلمني.

كام أن يف تطبيقاته العملية للبذل والعطاء وفعل اخلريات سواء بصفته الشخصية 

فته الرسمية تدليل وتعظيم ملعني العبودية والتجرد هلل سبحانه وتعاىل أثناء أو بص

عمل اخلري، وبالتايل فإن يف الواقع البذيل لعمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه تربية 

 عملية للحاكم واملحكوم.
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وبدورنا البحثي سنحاول أن نالمس أسس وقواعد العمل اخلريي عند أمري 

وكذلك شذرات من تطبيقاته العملية  ؛د العزيز ريض اهلل عنهاملؤمنني عمر بن عب

 يف العمل اخلريي.

 :نسبه ريض اهلل عنه 

هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس 

 بن عبد مناف بن قيص بن كالب.

ثالث أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم، ولد سنة 

 وستني من اهلجرة.

 :فلسفته ريض اهلل عنه يف البذل واإلنفاق 

فلسفة  كان لعمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه فلسفة خاصة يف البذل واإلنفاق،

تستمد نبعها من الرشيعة اإلسالمية والعقيدة الصافية، وتظهر جليًا من خالل 

أبو حممد بن العابد، أن عمر بن عبد  كلامته املأثورة ريض اهلل عنه، فعن جزيم

ما أعطيت أحدًا ماالً وأنا أستقله، وإين ألستحي من "العزيز ريض اهلل عنه قال: 

اهلل عز وجل أن أسأل اجلنة ألخ من أخواين، وأبخل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم 

فهذه هي فلسفة البذل  "القيامة قيل يل: لو كانت اجلنة بيدك، كنت هبا أبخل

 لعطاء عنده ريض اهلل عنه فهو يقدر العطية ويعرف قدر العاطي. وا
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 املال احلالل رشط العطاء عند عمر ابن عبد العزيز ريض اهلل عنه: 

حرص عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه عىل أن يكون إطعام املسلمني وإشباع 

صنعه احتياجاهتم من املال احلال احلالل، وذلك لعلمه اليقيني باحلجاب الذي ي

املال احلرام بني العبد وربه، وعىل هذا األساس العقدي ينبغي أن تكون كافة 

األموال السائرة يف دائرة العمل اخلريي اإلسالمي فاهلل طيب ال يقبل إال طيبا فعن 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ) إن اهلل 

هلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني، فقال تعاىل: يا أهيا طيب ال يقبل إال طيبا، وإن ا

(، وقال تعاىل: يا أهيا  15الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا ) املؤمنون : 

( ، ثم ذكر الرجل يطيل  527الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) البقرة : 

رب، ومطعمه حرام، ومرشبه السفر، أشعث أغرب، يمّد يديه إىل السامء: يا رب يا 

 حرام، وملبسه حرام، وُغّذي باحلرام، فأّنى ُيستجاب له ؟ ( رواه مسلم.

ويظهر هذا األساس عند عمر بن عبد العزيز يف مواقف عديدة فعن نرص بن عدي 

قال: كتب ميمون بن مهران إىل عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه يستعفيه من 

 اهلل عنه:اخلراج، فكتب إليه عمر ريض 

يا ابن مهران إين مل أكلفك بغيًا يف حكمك وال يف جبايتك، فاجب ما جبيت من  "

 "احلالل وال جتمع للمسلمني إال احلالل الطيب
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 إحياؤه لسنة العطاء: 

من األمور التي أحياها عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه يف سياسته االجتامعية 

دة يف عهد اخللفاء الراشدين حتى عهد سنة العطاء اإلسالمي، والتي كانت موجو

معاوية ريض اهلل عنهم ثم بغي عليها بعد ذلك، واقترص العطاء عىل بعض املقربني 

من األمراء، فضاًل عن مضاعفة مرتبات بني أمية. لكن ملا توىل عمر بن عبد العزيز 

 حيل إنه ال "ريض اهلل عنه اخلالفة أمر بعودة تلك السنة، حيث قال ريض اهلل عنه: 

 ."لكم أن تأخذوا ملوتاكم فارفعوهم إلينا واكتبوا لنا كل منفوس نفرض له

كنا نخرج ديوان أهل "ويف رواية أخرجها ابن سعد من خرب أيب بكر بن حزم قال: 

السجون فيخرجون إىل أعطياهتم بكتاب عمر بن عبد العزيز، وكتب إيّل: من كان 

كان منقطع الغيبة، فأعزل عطاه إىل أن  غائبًا قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه، ومن

. وقد "يقدم أو يأيت نعيه، أو يوكل عندك بوكالة ببينة عىل حياته فادفعه إىل وكيله

 شمل العطاء مجيع املسلمني يف الدول اإلسالمية.

 احلفاظ عىل أموال املسلمني: 

 أموال املسلمني بصفة عامة أمانة يف أعناق من يستأمنهم اهلل عليها.

ان عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه شديد احلساسية والورع نحو كل ذرة وقد ك

ختص املسلمني، ولو سار كل راع عىل نفس وترية عمر بن عبد العزيز ريض اهلل 
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عنه يف احلفاظ عىل أموال املسلمني سينصلح بإذن اهلل حال األمة اإلسالمية 

 وسيعمها الرخاء واالزدهار بإذن رهبا.

العقدي يف احلساسية والورع نحو أموال املسلمني عند عمر بن  وعن هذا األساس

عبد العزيز ريض اهلل عنه يقول احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين، سمعت 

جدي: أبا شعيب عبد اهلل بن مسلم، عن أبيه قال دخلت عىل عمر بن عبد العزيز 

أمور  ريض اهلل عنه، وعنده كاتب يكتب قال: وشمعة تزدهر، وهو ينظر يف

برساج إىل عمر فدنوت  ءيوجاملسلمني، قال: فخرج الرجل، فأطفئت الشمعة 

 ."منه فرأيت عليه قميصًا فيه رقعة قد طيق ما بني كتفيه، قال فنظر يف أمري

وعن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه كانت له الشمعة ما 

أطفأها، ثم أرسج عليه رساجه. كان يف حوائج املسلمني، فإذا فرغ من حوائجهم 

وهكذا حتري حاكم املسلمني يمتد لضوء شمعة املسلمني، ألنه لو أشعلها يف 

احلوائج اخلاصة لن جيد احلجة التي سيواجه هبا ربه إذا سأله عنها يوم احلساب 

 يوم ال ينفع مال وال بنون.

عند عمر بن وأمر الشمعة ليس منفردًا فقد كان الورع يف أموال املسلمني أساس 

عبد العزيز ريض اهلل عنه وديدن لكل ترصفاته، وعىل قدر سخاؤه وكرمه يف 

أعطيته للمسلمني وأصحاب احلاجات كان حرصه عىل أمواهلم، فعن حييى بن أيب 

غنية عن حفص بن عمر بن أيب الزبري قال كتب عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه 
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بني أسطرك فإين أكره أن أخرج من  أن أدق قلمك وقارب"إىل أيب بكر بن حزم 

 . رمحك اهلل يا أمري املؤمنني. "أموال املسلمني ما ال ينتفعون به

وعيل الرغم من االختيارات الدقيقة لعامل أمري املؤمنني املتحرى فيها الدين 

واألمانة، فإن ذلك مل يمنعه من اهتام أحدهم بالتقصري إذا ضاع شئ من أموال 

عن عنبسة بن  حيي بن حسان عن نعيم بن ميرسة النحوي، املسلمني خطًأ، فعن

غصن قال: كان وهب بن منبه عىل بيت مال اليمن، قال: فكتب إىل عمر بن عبد 

قال: فكتب  "إين فقدت من بيت مال املسلمني ديناراً  "العزيز ريض اهلل عنه:

إين ال أهتم دينك وال أمانتك، ولكن اهتم تضييعك وتفريطك، وأنا حجيج  "إليه:

 "أن حتلف. والسالم  املسلمني يف أمواهلم، وألخسهم عليك

وهناك قصة حدثت يف بيت عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه تضيف إىل ما سبق 

من علو حسه وورعه املرهف نحو أموال املسلمني؛ فعن رياح بن عبيدة قال: كان 

عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه يعجبه أن يتأدم بالعسل فطلب من أهله يومًا 

ه بعد ذلك بعسل فأكل منه فأعجبه فقال ألهله: من عساًل فلم يكن عنده، فأتو

أين لكم هذا قالت امرأته: بعثت موالي بدينارين عىل بغل الربيد فاشرتاه يل من 

بعلبك، فقال: أقسمت عليك ملا أتيتني به، فأتته بعكة فيها عسل، فباعها بثمن 

نصبت دواب يزيد ورد عليها رأس املال، وألقى بقيته يف بيت مال املسلمني وقال: 

 ."املسلمني يف شهوة عمر
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أن عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه أمر الرجل الذي اشرتاه  "ويف رواية أخري

بأن ينطلق بالعسل إىل السوق، وقال له بعه واردد إلينا رأس مالنا وانظر إىل 

الفضل واجعله يف بيت مال املسلمني علف دواب الربيد، ولو ينفع املسلمني قيئي 

 ."لتقيأت

 األولويات يف الصدقات عند عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه: 

األولويات واضحة يف السياسة االجتامعية لعمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه، 

فاألكباد اجلائعة عنده مقدمة عىل أي شئ حتى البيت احلرام، فعن ميرس بن أيب 

 عنه يأمر للبيت الفرات، قال: كتبت احلجبة إىل عمر بن عبد العزيز ريض اهلل

احلرام بكسوة كام كان يفعل من كان قبله، فكتب إليهم: إين رأيت أن أجعل ذلك 

 .. "يف أكباد جائعة فإنه أوىل بذلك من البيت

 إغناؤه املحتاجني عن املسألة: 

عربت سياسة عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه عن هنج يصبو إىل إغناء كافة 

حيي بن محزة، عن زيد بن وافد، أن ابن جحذم حدثه  املحتاجني عن املسألة، فعن

أن عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه بعثه عىل صدقات بني تغلب، وكان عهد 

 إليهم أن يقبضها ثم يردها عىل فقرائهم، قال فكتب:
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آيت احلي وادعوهم بأمواهلم، فاقبض ما كان فيهم ثم أدعو فقرائهم واقسمها  "

رجل الفريضتني أو الثالث، فام أفارق احلي وفيهم فقري، فيهم، حتى أنه ليصيب ال

 "ثم آيت احلي اآلخر فاصنع هبم كذلك فام انرصف إليه بدرهم 

كام حرص عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه عىل مبارشة أحوال املساكني والفقراء 

بنفسه وهذا أساس آخر يف سياسته االجتامعية عامده املتابعة والرمحة بأحوال 

سلمني، فقد قدم عىل عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه بعض أهل املدينة فجعل امل

يسأهلم عن أهل املدينة: فقال: ما فعل املساكني الذين كانوا جيلسون يف مكان كذا 

وكذا؟ قال: قد قاموا منه يا أمري املؤمنني، قال: ما فعل املساكني الذين كانوا 

اموا منه وأغناهم اهلل. قال: وكان من جيلسون يف مكان كذا وكذا؟ قال: قد ق

أولئك املساكني من يبيع اخلبط) وهو نوع من أوراق الشجر تأكله اإلبل( 

للمسافرين، فالتمس ذلك منهم بعد، فقالوا: قد أغنانا اهلل عن بيعه بام يعطينا عمر 

 ."بن عبد العزيز ريض اهلل عنه

يعملون يف مهن هامشية  وهكذا فعل العطاء اإلسالمي بفقراء املسلمني الذين

وصعبة. وما أكثر الفقراء الذين يعملون يف مثل هذه املهن اآلن من بيع علب 

 الكربيت واملناديل الورقية وغري ذلك من مآيس وأحوال يندى هلا اجلبني.
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 الرسعة يف العطاء لفقراء املسلمني: 

وبفاعلية دون اهتم عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه بأن يصل حق الفقراء رسيعًا 

تأخري أو تسويف وذلك فور وصول االستحقاقات إىل بيت مال املسلمني، يبن 

ذلك ما رواه أشهب عن مالك قوله: ملا ويل عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه 

 اخلالفة كتب إليه بعض والته:

أن الناس ملا سمعوا بواليتك، تسارعوا إىل أداء الزكاة، زكاة الفطر، فقد اجتمع  "

 "ن ذلك شئ كثري، ومل أحب أن أحدث فيها شيئًا حتى تكتب إىل برأيكم

لعمري، ما وجدوين وإياك عىل ما ظنوا، وما حبسك إياها إىل  "فكتب إليه عمر: 

 ."اليوم، فأخرجها حني تنظر يف كتايب

وهكذا كان سمت عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه يف كتاباته لعامله برسعة إنجاز 

 سويفه.األمر وعدم ت

 قضاء ديون الغارمني: 

اهتم عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه بقضاء الدين عن املدينني رمحة هبم وحمققًا 

ملعني التكافل االجتامعي، وتلبية لنداء الرشيعة اإلسالمية يف عون الغارمني 

 وعظم اجلزاء األخروي الطيب، وهذا ما كان يسعى إليه أمري املؤمنني
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 "أن اقضوا عن الغارمني"عبد العزيز ريض اهلل عنه إىل عامله: فقد كتب عمر بن 

إنا نجد الرجل له املسكن واخلادم، وله الفرس، وله األثاث يف "فكتبوا إليه: 

البد للرجل من املسلمني من "، فكتب عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه: "بيته

، وأثاث يف مسكن يأوي رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس جياهد عليه عدوه

وهنا تظهر رمحة أمري  "بيته، ومع ذلك فهو غارم، فاقضوا عنه ما عليه من الدين

املؤمنني، فلم يثنيه وجود ما قد يباع ويسد الدين عن توليه قضاء الدين من بيت 

مال املسلمني، ألن ما سيباع هو من احتياجات الغارم والذي قد يفسد حاله إذا 

 فقدها.

 ملالدفع املهور من بيت ا: 

كان عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه يفطن يقينيًا ألمهية الزواج يف حياة األمة 

لذا فقد  اإلسالمية وانعكاساته البرشية واالقتصادية والنفسية عىل الفرد واملجتمع

اهتّم بأداء مهور الزواج من بيت املال ملن مل يستطع توفري ذلك، يقول أبو العالء: 

من كانت "عبد العزيز رمحه اهلل يف مسجد الكوفة وأنا أسمع: ُقِرَئ كتاب عمر بن 

عليه أمانة ال يقدر عىل أدائها فأعطوه من مال اهلل، ومن تزوج امرأة ال يقدر أن 

 ."يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال اهلل

وهذا يوضح بجالء كيف يمكن أن يلعب احلاكم دورًا كبريًا يف القضاء عىل 

شباب املسلمني، ليتحقق االستقرار النفيس واالجتامعي، ظاهرة العنوسة بني 
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وختف حدة االنحرافات داخل املجتمع وغري ذلك من اآلثار السلبية املصاحبة 

للعنوسة وكذا االنعكاسات االجيابية التي يمكن حتصيلها إذا متت معاجلة تلك 

 الظاهرة.

 رعاية طلبة العلم الرشعي: 

عنه برعاية طالب العلم الرشعي وكفالتهم  اهتم عمر بن عبد العزيز ريض اهلل

فعن يعقوب بن سفيان قال: قلت ليزيد بن عبد ربه: حدثكم بقية، عن ابن أيب 

انظر إىل القوم  "مريم، قال: كتب عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه إىل وايل محص 

الذين نصبوا أنفسهم للفقه، وحبسوها يف املسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل 

نهم مائة دينار يستعينون هبا عىل ما هم عليه من بيت مال املسلمني، حني رجل م

 ."يأتيك كتايب هذا، وإن خري اخلري أعجله، والسالم عليكم

وهكذا يتحقق االستقرار النفيس واملادي لطالب العلم، فيستطيع بذلك أن يتفرغ 

فة طاقاته كلية لطلب العلم دون أن حيمل هم املعيشة ومؤنتها، ومن ثم يطلق كا

الفكرية يف التحصيل واإلبداع، مما يعود يف النهاية عىل نفسه وعىل األمة اإلسالمية 

 بالنفع والرفعة وعلو الشأن، وهذه فطنة عالية وبعد نظر ثاقب من أمري املؤمنني.
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 ىل الذمي إذا كرب ومل يكن له ماليف اإلنفاق ع 

نفس ضعيفة ال تقدر عىل كفالة اهتم عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه برعاية كل 

نفسها وتعيش عىل أرض اإلسالم من الذميني، فقد روى ابن سعد: قال عمر بن 

 هبرام الرّصاف: ُقرئ كتاب عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه علينا:

ومن  بسم اهلل الرمحن الرحيم، من عبد اهلل عمر أمري املؤمنني إىل عدي بن أرطأة"

قبله من املسلمني واملؤمنني سالم عليكم، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، 

أما بعد: فانظر أهل الذمة فأرفق هبم، وإذا كرب الرجل منهم وليس له مال فأنفق 

 .  "عليه، فإن كان له محيم فمر محيمه ينفق عليه

ا اهلل سبب يف إسالم الذمي وهكذا تتجىل رمحة ورأفة أمري املؤمنني والتي قد جيعله

 املكفول من املسلمني.

 الرفق باحليوان 

رحم اهلل عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه فكام كان رحياًم بالنفس اإلنسانية كان 

حقوق  رفيقًا باحليوان وذلك من قبل أن يعرف العامل مجعيات الرفق باحليوان أو

 إلنسان.احليوان يف عامل مادي ال يعرف حتى معنى حقوق ا
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فعن حيي بن عبد امللك بن أيب غنية، عن أيب عثامن الثقفي قال كان لعمر بن عبد 

العزيز غالم عىل بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاءه يومًا بدرهم ونصف قال ما 

 بدا لك، قال : نفقت السوق قال: ال، ولكنك أتعبت البغل، أمجه ثالثة أيام.

بن عبد العزيز وهو خيطب الناس يقول: وعن زياد بن خمراق قال سمعت عمر 

 ."لوال ُسنّة أحييها، أو بدعة أميتها، ملا باليت أن ال أعيش فواقاً "

  مواقف فردية لعمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه مع أصحاب

 احلاجات

لعمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه مواقف بذلية فردية كثرية طرق فيها أصحاب 

ني مبارشة، دون واسطة أو انتظار ترصيح حاجب، وقد احلاجات باب أمري املؤمن

جتلت يف تلك املواقف رمحة عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه وعظمته، ومن تلك 

 املواقف:

 :صاحب الفاقة يطلب حاجته أثناء تشييع أمري املؤمنني جلنازة -

عن عامر بن عبيده قال: أول ما ُأنكر من عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه أنه 

خرج يف جنازة، فُأيت برُبد كان يلقى للخلفاء كي يقعدون عليه إذا خرجوا إىل 

جنازة، فألقى إليه فرضبه برجله ثم قعد عىل األرض، فقالوا ما هذا؟، فجاء رجل 

شتدت يب احلاجة وانتهت يب الفاقة واهلل فقام بني يديه فقال يا أمري املؤمنني، ا
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ويف يد عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه  –يسألك عن مقامي هذا بني يديك 

فقال: أعد ما قلت فأعاد عليه فقال يا أمري املؤمنني اشتدت  –قضيب قد اتكأ عليه 

يب احلاجة وانتهت يب الفاقة واهلل سائلك عن مقامي هذا بني يديك، فبكى حتى 

دموعه عىل القضيب ثم قال له: ما عيالك؟ قال مخسة أنا وامرأيت وثالثة  جرت

أوالد، قال: فإنا نفرض لك ولعيالك عرشة دنانري ونأمر لك بخمس مائة، مائتني 

 من مايل وثالث مائة من مال اهلل، تبلغ هبا حتى خيرج عطاؤك.

 :أبو البنات يبكي أمري املؤمنني -

عن مويس بن املغري قال سمعت رياح بن عبيد الباهيل قال: كنت عند عمر بن عبد 

العزيز ريض اهلل عنه فجاء أعرايب فقال: يا أمري املؤمنني جاءت يب إليك احلاجة 

واهلل سائلك عني يوم القيامة فقال وحيك أعد  –أو قال الغاية  –وانتهت يب الفاقة 

سل دموعه حتى ابتلت األرض، ثم رفع عيل فأعاد عليه فنكس عمر رأسه وأر

رأسه وقال: وحيك كم أنتم؟ قال أنا وثامن بنات ففرض له عىل ثالثامئة وفرض 

عىل مائة وأعطاه مائة درهم وقال هذه املائة أعطيتك من  –أو قال لبناته  –للبنات 

مايل، ليس من مال املسلمني، اذهب فاستنفقها حتى خترج أعطيات املسلمني 

 م.فتأخذ معه
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 فرتونة السوداء واحلائط القصري -

كان بريد عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه إذا خرج ال يرد أي كتاب حيمله إياه  

أحد من الناس، وهذا كان عرفًا سائدًا يف عهده، وذات مرة خرج بريد من مرص 

كانت موالة شخص يدعى  "فرتونة السوداء"فدفعت إليه امرأة مرصية تسمي 

ابًا تذكر فيه أن هلا حائطًا قصريًا، وأنه يقتحم عليها فيرسق كت "ذي أصبح"

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من "دجاجها، فكتب عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه: 

عبد اهلل أمري املؤمنني إىل فرتونة السوداء موالة ذي أصبح، بلغني كتابك وما 

كتبت كتابًا إىل ذكريت من قرص حائطك وأنه يدخل عليك فيرسق دجاجك، فقد 

أيوب بن رشحبيل ـ وكان أيوب عامله عىل مرص ـ آمره بأن يبني لك ذلك، 

، وكتب ريض اهلل عنه إىل أيوب بن رشحبيل: "حيصنه لك مما ختافني إن شاء اهلل

من عبد اهلل عمر أمري املؤمنني إىل ابن رشحبيل، أما بعد: فإن فرتونة موالة ذي "

وأنه يرسق منه دجاجها وتسأل حتصينه هلا، فإذا أصبح كتبت تذكر قرص حائطها، 

، فلام جاء الكتاب إىل "جاءك كتايب هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى حتصنه هلا

أيوب ركب ببدنه حتى أتى اجليزة يسأل عن فرتونة حتى وقع عليها، وإذا هي 

 ."سوداء مسكينة، فأعلمها بام كتب به أمري املؤمنني وحصنه هلا
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 :اقية تتطلب حاجتها يف بيت أمري املؤمننياملرأة العر -

ذكر ابن اجلوزي رمحه اهلل قصة املرأة العراقية التي قدمت لعمر بن عبد العزيز 

ريض اهلل عنه، فلام صارت إىل بابه قالت: هل عىل أمري املؤمنني حاجب؟ فقالوا: 

 ال.. إدخيل إن أحببت، فدخلت املرأة عىل فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز ريض

اهلل عنه وهي جالسة يف بيتها، ويف يدها قطن تعاجله، فسلمت فردت عليها السالم 

وقالت هلا: أدخيل، فلام جلست املرأة رفعت برصها ومل تر شيئًا له بال، فقالت: إنام 

جئت ألعمر بيتي من هذا البيت اخلرب، فقالت هلا فاطمة: إنام خرب هذا البيت 

تى دخل الدار، فامل إىل بئر يف ناحية الدار عامرة بيوت أمثالك، فأقبل عمر ح

فانتزع منها دالء فصبها عىل طني كان بحرضة البيت ـ وهو يكثر النظر إىل فاطمة 

زوجته ـ فقالت هلا املرأة: استرتي من هذا الطّيان فإين أراه يديم النظر إليك، 

 فقالت: ليس هو بطيان، إنام هو زوجي أمري املؤمنني.

بد العزيز ريض اهلل عنه فسلم ودخل بيته، فامل إىل مصىل كان له ثم أقبل عمر بن ع

يف البيت يصيل فيه، فسأل فاطمة عن املرأة، فقالت: هي هذه، فأخذ مكتاًل له فيه 

يشء من عنب فجعل يتخري هلا خريه يناوهلا إياه ثم اقبل عليها وقال: ما حاجتك؟ 

ْسد، فجئتك أبتغي حسن فقالت: امرأة من أهل العراق يل مخس بنات ُكْسٌل كٌ 

، فجعل يقول: كسل كسد، ويبكي، فأخذ الدواة والقرطاس فكتب إىل  نظرك هلنَّ

وايل العراق، فقال: سمي كرباهّن، فسمتها ففرض هلا، فقالت املرأة: احلمد هلل، ثم 
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سأل عن الثانية والثالثة والرابعة، واملرأة حتمد اهلل ففرض هلا، فلام فرض لألربعة 

لفرح فدعت له فجزته خريًا، فرفع يده وقال: كنا نفرض هلّن حيث كنت استفزها ا

تولني احلمد أهله، فمري هؤالء األربع يفضّن عىل هذه اخلامسة. فخرجت 

بالكتاب حتى أتت به العراق، فدفعته إىل وايل العراق، فلام ذهبت إليه بالكتاب 

: أمات؟ قال: بكى واشتد بكاؤه، وقال: رحم اهلل صاحب هذا الكتاب، فقالت

نعم، فصاحت وولولت، فقال: ال بأس عليك، ما كنت ألرد كتابه يف يشء، 

 فقىض حاجتها وفرض لبناهتا.

 فيض العطاء يف هناية عهد الرخاء: 

صوحبت سياسة عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه بالربكة الربانية ففاض العطاء 

الغني بامله الستغناء الفقراء يف عهده وعم الرخاء باألمة اإلسالمية لدرجة رجوع 

بعطاء اهلل الذي أجراه عىل يد عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه، فعن ابن زيد عن 

إنام ويل عمر بن عبد "عمر بن أسيد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال: 

ال واهلل ما مات عمر بن عبد العزيز حتى  -ثالثني شهراً  -العزيز سنتني ونصفاً 

يأتينا باملال العظيم فيقول: اعلوا هذا حيث ترون يف الفقراء، فام  جعل الرجل

 .."يربح حتى يرجع بامله قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس

 رحم اهلل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه.....


