
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الدولة األموية

 
 عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع والتصوير حمفوظة
 الطبعة األوىل

 م 2005هـ   1426
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

 لدولة األمويةا
 )عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار(

 
 
 أتليف

 الدكتور علي حممد حممد الصاليب
 

 اجلزء الثاين
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دار ابن كثري

 دمشق ـ بريوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 

 



6 
 

 املبحث الرابع

 النظام املايل يف عهد عبد امللك بن مروان
 

 أواًل: مصـادر دخـل الدولـة:
كان من أهم مصادر دخل الدولة: الزكاة، واخلراج، واجلزية، ومخس الغنائم والعشور والصوائف، وقد تعرضت بعض 

 لالحنراف عن الشريعة من قبل القائمني عليها، وعلى سبيل املثال:هذه املصادر 

 ـ اجلـزيـة:   1
درهم سنوايً، وملا توىل عثمان بن عفان شكوا إليه قلة  80000أهل جنران على ما يعادل ملسو هيلع هللا ىلص صاحل رسول هللا 

س شكوا إليه نف درهم، فلما توىل معاوية بن أيب سفيان، 72000عددهم وتفرقهم يف البالد فخفضها عنهم إىل 
درهم، فلما توىل احلّجاج بن يوسف على العراق اهتمهم مبعاونة خصوم  64000الشكوى فخفضها عنهم إىل 
 . )1(درهم  72000الدولة السياسيني فرفعها إىل 

وميكن القول أبن رفع نظام اجلزية يف العصر األموي شهد بصفة عامة احنرافات يف طريقة اجلباية، واليت منها ما 
يل: إن املهلب بن أيب صفرة، حينما صاحل أهل خوارزم على ما يزيد على عشرين مليون درهم، كان أيخذ بدل ق

النقد سلعًا عينية لعدم توفر السيولة النقدية لدى أهلها، لكنه أجحف يف ذلك حيث كان أيخذ الشيء بنصف 
 . ( 2)قيمته، فبلغ ما أخذه منهم مخسني مليون درهم

ة يف هذا األمر بصفة خاص أخرى متمثلة يف استمرار فرض اجلزية على من أسلم، وقد برز كما شهد احنرافات
، ومع ذلك ميكن القول أبن التأثري االقتصادي هلذا االحنراف كان حمدوداً، وذلك ألن قرار احلّجاج )3(والية احلّجاج

خراسان حمدوداً، وعوجل سريعاً مبجيء  ، وأيضاً كان االحنراف الذي وقع يف)4(يف العراق قوبل بثورة أوقفت تطبيقه

                                                           

 .69التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص   (1)
 .70والنهاية؛ نقالً عن التطور االقتصادي ، ص البداية ( 2)
 .70اتريخ الطربي؛ نقالً عن التطور االقتصادي ، ص   (3)
 .219اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية ، للريس ، ص   (4)
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عمر بن عبد العزيز، ولكن لألسف مل يكتب هلذا اإلصالح االستمرار حيث انتهى مفعوله ابنتهاء عهد عمر بن 
 .)1(عبد العزيز

 ـ اخلراج: 2
إىل مليون درهم، وقيل: إنه وصل  18تدىن اخلراج كثريًا يف عهد احلّجاج، حىت وصل طبقًا لبعض الرواايت إىل 

 .)3(مليون درهم 135، بعد ما كان يف عهد معاوية قد بلغ )2(مليون عند موت احلّجاج 25
ىب من خراجهما، وكان معياره يف التقدير  وقام عبد امللك مبسح أرض الشام واجلزيرة، ويبدو أنه استقل ما كان ُيج

ن اليوم غاية البعد عنها، وما نقص عهو مدى القرب والبعد من األسواق، وكانت مسرية اليوم واليومني فأكثر هي 
فهو من القرب، وبناء على ذلك كان اخلراج املفروض على األرض القريبة يزيد عن املفروض على األرض البعيدة 

، ويبدو أن عبد امللك أراد أن يعوِّض ما حدث من نقص )5 (، وقد أحدث هذا املسح زايدة يف حصيلة اخلراج( 4)
 ورات.يف خراج العراق بسبب الث

 ـ الصوايف: 3
ومبجيء عبد امللك أقطع مجيع الصوايف لألشراف حىت مل يبَق منها شيئٌء، إال أن هؤالء املالكني الكبار مل يتوقفوا 
عن املطالبة مبزيد من القطائع، وأمام إحلاحهم املستمر قام اخلليفة ابلتصرف ببعض األراضي اخلراجية اليت تويف 

 هافأقطعهم مجيع هذه األراضي، وجعل ألصحاهبا حق ملكيتها التامة، مبا يف ذلك توريثأصحاهبا ومل يكن هلم ورثة، 
على أن يدفعوا عن هذه األراضي ضريبة العشر، ورفع ضريبة اخلراج عن هذه األراضي. وقد اعترب اخلليفة أن تصرفه 

.أي أن اخلليفة قد بّرر موقفه معترباً أن ما قام )6 (هذا عماًل مشروعاً شبيهاً إبخراجه من بيت املال اجلوائز اخلاصة
به وكأنه نوع من املكافأة اليت حيق للخليفة أن أيمر هبا، حبيث إن ذلك يقع ضمن صالحياته اليت تتيح له أن يقدم 
املساعدات واملكافآت اليت يراها مناسبة من بيت املال. ولكن هذا املوقف، الذي مل تكن تدعمه أية سوابق 

يف العهد الراشدي فقط، بل هو خيالف صراحة ما قّرره املسلمون بشأن أراضي الصوايف واألراضي اخلراجية؛  إسالمية

                                                           

 .71التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص   (1)
 .74املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .175ة ، للماوردي ، ص األحكام السلطاني  (3)
 .76التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص (   4)
 املصدر السابق نفسه. ا (5)
 .117اتريخ بالد الشام االقتصادي يف العصر األموي ، ص (   6)
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حيث اعترب فيئًا للمسلمني ووقفًا هلم؛ فال حيق ألحد التصرف فيها أبي شكل من األشكال، إن كان ابلبيع أو 
هلذا هذه األرض قد توفوا وليس هلم وارث، و  ابلشراء أو مبنحها قطائع، حىت وإن كان أصحاهبا أي العاملني على

. هذه بعض االحنرافات اليت حدثت يف )1 (متساوية مع اجلوائز اخلاصة فال يصّح وال ُيوز أن تعترب هذه األراضي
 مصادر الدولة، وكان هلا األثر البالغ على النظام املايل.

 

 اثنياً: النفقات العامة:   
 ـ النفقات العسكرية: 1

 1600درهم. وحدها األوسط  1200بد امللك زادت عطاءات اجلنود العرب حىت بلغ حدها األدىن يف عهد ع
، يف والية العراق، والغريب أن هذا ال يتالئم مع احلالة االقتصادية يف عهد )2 (درهم 1800درهم، وحدها األعلى 

ج من جنده، من خرج على احلّجا احلّجاج واليت اخنفضت فيها إيرادات املال بشكل كبري، لكن يفسر ذلك كثرة 
 )3 (وكان يلقي عطاء من خرج عليه ويزيد يف عطاء الباقني

 ـ نفقات الصناعات احلربية: 2
 كان اهتمام الدولة األموية منصّباً على تطوير سالح البحرية، وسيأيت احلديث عن ذلك يف الصناعات إبذن هللا.

 

 ـ النفقات اإلدارية: 3
درهم  3600الكتّاب طوال العصر األموي وطرفاً من العباسي حىت عهد املأمون هو  كان احلد األقصى لرواتب

، وكان كاتب ديوان رسائل احلّجاج مرتبه ثالمثئة درهم شهرايً، )4 (درمهًا سنوايً  720سنوايً، وكان حدها األدىن 
بقى ينفقه على درمهاً، وما توقد كان يوزعها فيجعل المرأته مخسني درمهاً، وينفق على شراء اللحم مخسة وأربعني 

الدقيق، وإن فضل شيء تصدق به، وقد عاده احلّجاج من علة، فوجد بني يديه كانون من طني ومنارة من خشب 

                                                           

 .118املصدر السابق نفسه، ص (   1)
 .100التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص (  2)
 نفسه.املصدر السابق (   3)
 .107املصدر السابق نفسه، ص (  4)
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!وميكن اعتبار متوسط )1 (فقال له: ما أرى رزقك يكفيك. قال: إن كانت ثالمثئة ال تكفيين فثالثون ألفاً ال تكفيين
، ويدخل من ضمن )2 (ر األموي هو ما بني مئتني ومخسني إىل ثالمثئة درهم شهرايً الدخل الفردي املناسب يف العص

 النفقات اإلدارية مرتبات الوالة والقضاة وموظفي الدولة عموماً؛ فقد كانت الدولة تتكفل مبرتباهتم.
 

 اثلثـاً: تطور القطاع الزراعي:
 وذلك بسبب عوامل عديدة؛ منها:كان تطور القطاع الزراعي للدولة األموية يف اجلانب الغريب، 

 االستقرار السياسي لتلك املنطقة خالل معظم العصر األموي. ـ 1

االستقرار النقدي الذي كانت تتمتع به املنطقة حىت قبل سك النقود اإلسالمية، ذلك أهنا ورثت الداننري  ـ 2
.البيزنطية، واليت ظلت عملة مستقرة مل تتعرض ملا تعرضت له الدراهم الفار   سية من غشٍّّ

أن املنطقة الغربية من الدولة األموية مل تعانِّ مما كانت تعاين منه املنطقة الشرقية من تركز يف الثروة، ووجود عدد   ـ3
كبري نسبياً من أفراد اجملتمع دخوهلم منخفضة نسبياً، ويعود ذلك إىل أن مادة اجليش األموي السياسية كانت من 

 مما جعل الدورة االقتصادية يف املنطقة الغربية تدور بسرعة أكرب،)3 (املنطقة ابلعطاء جند الشام، وقد متيز أهل هذه
وابلتايل ينشط القطاع الزراعي فيها بشكل أكرب، وينمو بشكل أسرع، بينما كان معظم سكان املنطقة الشرقية هم 

 من أصحاب الدخول املنخفضة )املوايل(.

)4 (استبدال الضرائب العينية يف كل من اجلزيرة والشام بضرائب نقدية خالل املسح الذي متّ يف عهد عبد امللك ـ4

، وهذا أثر يف العطاء، فزاد الطلب النقدي لساكين املدن على السلع الزراعية، ومنتجات الريف، وأحدث نوعاً ء
 )5 (حتقيق تنمية زراعيةمن االستقرار وأحدث زايدة يف دخول املزارعني مكنتهم من 

 العوامل: وكان من أبرز تلكوقد ظهرت دالئل التطور الزراعي ابملنطقة الغربية كثمرة لتلك العوامل وغريها؛ 
 زايدة حصيلة خراج منطقيت اجلزيرة والشام نتيجة املسح الذي مت هلما يف عهد عبد امللك بن مروان.  ـ1

                                                           

 .108املصدر السابق نفسه، ص (  1)
 املصدر السابق نفسه.(  2)
 .192التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص ( 3)
 ا املصدر السابق نفسه(   4)
 املصدر السابق نفسه. ( 5)
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، مما أدى إىل زايدة إنتاجية األراضي الزراعية؛ )1 (تطور نظام الري من خالل توزيع املياه بني األهنار الفرعية ـ 2
 فهذه بعض الدالئل اليت تشري إىل التطور الزراعي ابملنطقة الغربية من الدولة األموية.

 

 ـ التدهور الزراعي يف القسم الشرقي من الدولة األموية:  
لعام لقطاع الزراعة يف هذا القسم السري حنو التدهور، ولعل من أبرز األسباب اليت أدت إىل تدهور كان الطابع ا

 القطاع الزراعي يف املنطقة الشرقية من الدولة األموية ما يلي:

 االضطراب السياسي، وفقدان األمن ابملنطقة، فانعكس ذلك على مستوى اإلنتاجية الزراعية. ـ 1

يد قلة من سكان املنطقة، حيث كانت معظم الرتكيبة السكانية من املوايل، مما ترتب عليه تركز الثروة يف  ـ 2
 .)2 (ضعف حركة النقود داخل املنطقة، فضعفت حركة تبادل السلع، أي حدوث كساد اقتصادي ابملنطقة

. فأدى )3 (لدولةات اقرار بيع األراضي اخلراجية وجعل مثنها يف بيت املال، جاء ذلك ملواجهة النقص يف إيراد ـ 3
إىل توفري السيولة النقدية الالزمة للدولة على املدى القصري، لكنه على املدى الطويل كانت له ااثر عكسية على 

( %25إيرادات بيت املال؛ فقد حتولت هذه األراضي اخلراجية إىل أراضي عشرية، وبينما ال تقل ضريبة اخلراج عن )
( %10اإلنتاج الزراعي سنوايً، أصبح احلد األقصى مبا تدره لبيت املال هو )( من حصيلة %50، وقد تصل إىل )

سنوايً فقط. وقد أدى اخنفاض إيرادات الدولة على هذا النحو إىل إضعاف مقدرة الدولة يف املدى الطويل على 
 متويل املشاريع العامة، واليت كان غالبها يدعم قطاع الزراعة.

أثر مباشر على اإلنتاجية الزراعية، فقد كان البائعون هم أصحاب األرض األصليني  إىل جانب ذلك كان هلذا القرار
الذين عرفوا كيف يتعاملون معها، وأسلوب زراعتها، واكتسبوا اخلربة الزراعية من طول مكثهم فيها، بينما كان 

 ليني.املزارعني األصاملشرتون من العرب وهم ذوو خربة قليلة ابلزراعة، خاصة إذا ما قورنت ابلنسبة خلربة 

إخضاع املشاريع الزراعية للضغوط السياسية، فقد أدت حماربة الدولة خلصومها السياسيني إىل ختريب أو حتجيم  ـ 4
مشاريعهم الزراعية، فانعكس ذلك بنتائج سلبية على اقتصاد الدولة ككل، ومن صور ذلك ما حدث يف عهد 

                                                           

 املصدر السابق نفسه.(  1)
 .196املصدر السابق نفسه ، ص (  2)
 .204،  203اخلراج والنظم املالية ، ص (   3)
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على  ياة من أرض البطائح، فلم يعمل احلّجاج ب بوصفه وايل املنطقة باحلّجاج من أن بثوقاً انبثقت على األرض احمل
سد تلك البثوق مضارة ألهلها؛ الهتامهم مبساعدة ابن األشعث يف اخلروج عليه، فغرقت أراضيهم الزراعية وحتولت 

 . )1 (إىل موات

ك وايل والدولة األموية، وذلحدوث مواجهة عسكرية بني املزارعني املهاجرين من األرايف إىل املدن من امل ـ 5
حينما حاول وايل العراق إعادهتم إىل أراضيهم ابلقوة وإعادة فرض اجلزية عليهم، وقد وافق ذلك خروج ابن األشعث 

 .)2 (على الدولة األموية، فانضموا حتت لوائه
 

 الشرقية املنطقة يف العام الزراعي القطاع تدهور عالمات بدت فقد وغريها األسباب لتلك ونتيجة
 يلي: ما العالمات تلك أبرز وكان األموية، الدولة من
 .)3 (تدهور غلة اخلراج، حيث أخذت يف التناقص املستمر ـ 1

هجرة الفالحني لألراضي الزراعية واالجتاه حنو املدن، وذلك لزايدة حجم ضريبة اخلراج ب ابلضرائب اإلضافية ب  ـ 2
 . )4 (إىل املدنوعنف اجلباية، فرتكوا أراضيهم وهاجروا 

حالة القلق اليت انتابت املزارعني الذين بقوا يف أراضيهم، مما دفعهم لتسجيل أراضيهم أبمساء األمراء واألشراف؛  ـ 3
وهو ما يعرف ابإلجلاء طلبًا للحماية، ومن أمثلة ذلك: إجلاء كثري من املزارعني أراضيهم مبسلمة بن عبد امللك 

 . )5 (للتعزز به

حدوث نقص كبري يف اإلنتاج احليواين، وابلذات حيواانت احلرث، مما دفع وايل العراق إىل إصدار أمر يقضي  ـ 4
يف أحد خطوات عالج األزمة، كما قام بتوريد كمية من اجلواميس من إقليم السند لسد العجز )6 (مبنع ذبح األبقار

 .)7 (احلاصل يف دواب التنمية الزراعية

                                                           

 .198التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص (   1)
 املصدر السابق نفسه.   (2)

 .199املصدر السابق نفسه، ص (  3)
 .195تطور ملكية األراضي يف منطقة السواد حىت هناية العصر األموي ، ص  (  4)
 .260اخلراج والنظم املالية ، للريس ، ص  (  5)
 .199التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص  (  6)
 .368توح البلدان ، للبالذري ، ص ف(  7)
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خالل هذه الفرتة جمموعة من اإلجراءات واملشاريع اليت خففت من حدة التدهور الزراعي ومع ذلك فقد كانت 

 ابملنطقة خالل عهد عبد امللك، وكان من أبرزها ما يلي:

عملية نقل األيدي العاملة الزراعية من منطقة إىل منطقة أخرى، هبدف إحداث تنمية زراعية من اجلهة املنقول  ـ 1
 إليها،

: نقل احلّجاج بن يوسف عدداً من مزارعي بالد السند أبهليهم وجواميسهم وإسكاهنم يف أرض ومن أمثلة ذلك 
 .)1 (موات فأحيوها

نقل رؤوس األموال إىل مناطق فقرية لتنميتها، ومثال ذلك: إسكان قتيبة بن مسلم جملموعة من العرب يف  ـ 2
 .( 3)لعصر األموي، ومعلوم أن العرب كانوا من أعلى الناس ثروة يف ا)2 (مسرقند

 

 رابعاً: تطور التجارة:   
مر تطور التجارة الداخلية يف عهد عبد امللك مبرحلة ضعف بسبب عوامل أثرت على حجم التجارة الداخلية، 

 كان من أبرزها ما يلي:

كثرة الفنت والقالقل الداخلية اليت عصفت مبعظم أركان الدولة األموية، ومن املعلوم بداهة أن االستقرار  ـ  1
السياسي واألمن الداخلي هي من أولوايت ازدهار التجارة الداخلية ومنوها، ومع افتقادمها يف الدولة األموية بشكل  

 كبري تعثرت التجارة الداخلية.

 ة.نقص السيولة النقدي ـ 2

 صعوبة دفع األمثان للصفقات التجارية، وعلى جهة اخلصوص الكبرية منها. ـ 3

 (.%33إىل ) )4 (ارتفاع نسبة الضرائب على التجارة حيث روي: أهنا وصلت ـ 4

                                                           

 .215خلراج والنظم املالية للدولة األموية ، ص    (1)
 .200التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .216املصدر السابق نفسه، ص   (4)
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 هب منت التجارة الداخلية وازدهرت، وكان وراء ذلك العديد من األسباب، ومن أبرزها: 77ومع بداية سنة 

زايدة السيولة النقدية الداخلية، وذلك إبصدار العملة اإلسالمية اجلديدة املوحدة، واليت تطورت من حيث  ـ 1
الدقة واالنضباط والعيار، حىت أصبحت حمل ثقة املتعاملني يف األسواق، وأصبحت تلقى قبواًل عاماً؛ مما سهَّل 

 ك كانت عملية اإلصدار النقدي نقطة حتول يفعملية املبادالت بشكل كبري وحل عدد النقود حمل وزهنا، وبذل
 تطور التجارة الداخلية بشكل خاص، سواًء من حيث الزايدة يف حجمها أو االتساع يف أرجائها.

 حدوث هدوء واستقرار نسيب داخل الدولة األموية بعد القضاء على الثورات الداخلية. ـ 2

ى شأهنا تيسري الصفقات التجارية، ومن األمثلة عل متت يف هذه املرحلة بعض اإلصالحات اليت كان من  ـ 3
 ذلك ما يلي:

 . )1 (توحيد وحدة الكيل وامليزان من قبل احلّجاج إبقليم العراق  ـ أ 

 . )2 (تنظيم األسواق مما يسهل وخيدم احلركة التجارية ـ ب

 . )3 (وجود خدمات لراحة التجار، كالفنادق واحلمامات داخل األسواق ـ ج
 التجارة اخلارجية يف عهد عبد امللك، فقد كانت متعلقة ابلدولة البيزنطية ودول املشرق األقصى:وأما 

 

 ـ العالقة مع الدولة البيزنطية: 1
 مبرحلتني: التجارية العالقة مّرت وقد

 وازدهار: وقوة منو مرحلة ـ
 وقد نشأ هذا النمو والقوة واالزدهار نتيجة عدة عوامل؛ لعل من أمهها:

كثرة االضطراابت واحلروب يف املنطقة الشرقية من الدولة األموية، مما خفض من حجم املبادالت التجارية  ـ أ
 بينها وبني دول املشرق ولو بشكل جزئي، وابلتايل زايدة حجم املبادالت التجارية مع دولة بيزنطة ابلغرب.

                                                           

 .217ر السابق نفسه ، ص املصد  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه..  (3)
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لتوتر بكثري من رؤوس األموال للهجرة من مناطق ااالستقرار األمين يف املناطق الغربية من الدولة األموية دفع  ـ ب
 يف الشرق إىل إقليم الشام، حبثاً عن فرص استثمارية آمنة.

جب  االعتماد الكلي لكل من الدولتني على األخرى يف جمال هام وحيوي ابلنسبة هلا، فكما كانت الدولة البيزنطية 
اخلها الدولة األموية تعتمد كليًا يف حجم النقد الذهيب د تعتمد كليًا على الدولة األموية يف أوراق الربدي، كانت

 .)1 (على ما يردها من الدولة البيزنطية

 ـ مرحلة تدهور املبادالت التجارية بني البلدان:
وقد شهدت هذه املرحلة اخنفاضاً كبرياً يف املبادالت التجارية بني الدولتني، ويعود ذلك إىل عدة عوامل؛ من أبرزها 

 ما يلي:

 تدهور العالقات السياسية بني الدولتني بشكل كبري. ـ أ

حدوث هدوء نسيب يف األقاليم الشرقية ب بعد القضاء على الثورات الداخلية ب مما أدى إىل رفع معدالت  ـ ب
 التبادل التجاري مع دول الشرق األقصى.

 دخول معظم دول املشرق حتت مظلة الدولة اإلسالمية، فتهيأ هلا نوع من ـ جـ
 االكتفاء الذايت لتلك الدول، ال سيما بعد دخول بالد اهلند والسند.

تزايد اعتماد الدولة األموية يف جتارهتا مع دول الشرق األقصى على التجارة البحرية عن طريق اخلليج العريب،  ـ د
، بشكل أصبحت معه قادرة على اخلوض يف احمليطات، مما جعل معظم  )2 (ال سيما بعد تطور صناعة السفن هبا

 ، فنتيجة لتلك العوامل وغريها تدهورت )3 (جتارة الدولة األموية مع دول الشرق األقصى تتم بواسطة الطرق البحرية
 التجارة بني البلدين.

 :ـ العالقات التجارية مع دول املشرق األقصى 2
دولة األموية ودول املشرق على نوعني من اخلطوط، ومها: خطوط التجارة الربية، كانت تعتمد التجارة بني ال

 وخطوط التجارة البحرية.

                                                           

 .208املصدر السابق نفسه ، ص   (1)
 .209املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)



15 
 

  الربية: اخلطوط طريق عن التجارة ـ أ
دخلت كثري من دول املشرق حتت مظلة الدولة اإلسالمية ال سيما بالد اهلند، والسند، واليت كانت حتتل صادراهتا 

الدولة األموية، ومعىن ذلك حتول جزء من التجارة اخلارجية مع الشرق إىل جتارة داخلية بني نسبة كبرية من واردات 
 . )1 (أرجاء الدولة اإلسالمية

 البحرية: اخلطوط طريق عن التجارة ـ ب
اهتمت الدولة ابلتجارة البحرية، وأكدت على عنصر األمن للطرق التجارية، ومن صور ذلك إرساهلا جيشاً للقضاء 

، واهتم احلجاج بتحصني املدن )2 (قراصنة كانوا يقطعون الطريق على تلك اخلطوط البحرية فقضى عليهمعلى 
، كما طور صناعة السفن التجارية، وأصبحت وسائل النقل البحري والرحالت التجارية أكثر أمناً )3 (التجارية

 وسرعة، وأعلى كفاء

 
 خامساً: احلرف والصناعات:

 عهد عبد امللك:من أشهر الصناعات يف 
 ـ صناعة املنسوجات: 1

وقد تطورت صناعة النسيج يف الدولة األموية كثرياً وأصبحت هلا مصانع خاصة هبا مسيت دور الطراز، وكان دورها 
 إنتاج املالبس اخلاصة مبوظفي الدولة الكبار، كاألمراء والوالة، وقد حتدثت عن ذلك يف كالمنا عن ديوان الطراز.

 صناعة مستلزمات البناء:ـ التشييد و  2
شهدت الدولة األموية اهتمامًا ابلعمران، وتشييد املساكن، وزخرفتها، ومن أبرز ذلك: املسجد األقصى وقبة 
الصخرة، وقد أدى اإلقبال على تزيني البيوت والتأنق فيها إىل ظهور صناعات تليب تلك الرغبات، فظهرت على 

 .)4 (وكذا استخدام الزخارف احلبيسة لتزيني املباين سبيل املثال صناعة قطع الرخام وزخرفته،

                                                           

 .211املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 .212املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .59يف اتريخ اإلسالم ، ص  احلجاج بن يوسف وجه حضاري (3)
 (.1/223اتريخ املوصل )  (4)
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 ـ الصناعات احلربية: 3
توسعت هذه الصناعة يف عهد عبد امللك بن مروان، وفتح داراً بتونس لصناعة السفن احلربية، وكانت نواة تلك 

وقد مت وضع  ر،الدار ألف عامل متخصص يف صناعة السفن، مت نقلهم من دار الصناعة ب املنطقة الصناعية ب مبص
التنظيم الالزم وطريقة إمداد تلك الدار ابألخشاب من الغاابت اإلفريقية الداخلية، واختيار مجاعات من الرببر من 
سكان تلك املناطق للقيام بتلك املهمة، حيث هم أخرب الناس مبناطق وجود األخشاب اجليدة املالئمة لتلك 

 .)1 (الصناعة
أللف عامل ليكونوا نواة التصنيع بتونس ما يدل على مدى تطور تلك الصناعة ويف إرسال دار الصناعة مبصر 

مبصر وكرب حجمها، ويف تطور الحق لصناعة السفن احلربية بتونس، قام وايل تونس بتوسيع دار الصناعة هبا فشق 
أحواض بناء السفن أو ، وشكلت هذه القناة ما مياثل اليوم )2 (قناة بني امليناء وبني املدينة بطول اثين عشر ميالً 

، ومل تكن السفن احلربية )4 (. وأصبحت مناطق دور صناعة السفن احلربية مناطق جذب سكاين)3 (اجلافة األحواض
، وكان من )5 (ختتلف كثرياً عن السفن التجارية، وقد تطورت صناعة السفن التجارية يف والية احلّجاج بصفة عامة

 .)6 (نة واسط ابلعراقأشهر أماكن صناعتها: البحرين، ومدي
 

 ـ صناعة الربدي يف مصر: 4
كان هلذه الصناعة أمهيتها اخلاصة، ذلك ألن الربدي كان يستخدم قبل ظهور صناعة الورق انذاك يف املكاتبات 
وأعمال الدولة، وكانت الدولة تشرف على اإلنتاج إشرافًا مباشرًا ألمهية تلك الصناعة، وكانت صادرات الربدي 

أرابحاً طيبة، وما ذكر عنها من تطور أهنا استبدلت العبارات البيزنطية اليت كانت تطبع على الربدي املخصص تدرُّ 
 .)7 (للتصدير بعبارات دينية إسالمية، وكان ذلك يف عهد عبد امللك

                                                           

 .116،  115اتريخ اإلسكندرية وحضارهتا يف العصر اإلسالمي ، ص   (1)
 .222اإلدارة يف العصر األموي ، ص   (2)
 .240التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص    (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)

 .242صدر السابق نفسه ، ص امل (5)
 ملصدر السابق نفسه.  (6)
 .243املصدر السابق نفسه، ص   (7)
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 ـ صناعات وحرف أخرى: 5
 . )1 (ومن أمهها: حرفة احلدادة، والصناعات اخلشبية، وصناعة احللي واجملوهرات

 سادساً: إحداث دور ضرب العملة وتعريب النقد:
كانت عوامل عديدة تتجمع يف األفق كلها تشري إىل وجوب حدوث تطور كبري يف نظام العملة املتعارف عليه يف 
العامل اإلسالمي بعد أن اتسعت رقعته ذلك االتساع الكبري، واستقرت أحواله الداخلية بعد مضي فرتة من خالفة 

مروان، فقد كان العامل اإلسالمي يتعامل حىت ذلك الوقت ابلعملة املالية لفارس والروم من دراهم  عبد امللك بن
وداننري، وهذه العمالت املالية قد تناقصت كمياهتا املتداولة بشكل يثري القلق بعد اهنيار اإلمرباطورية الفارسية 

يكفي لتغطية النشاط التجاري  ت املتوافرواضطراب األحوال يف إمرباطورية الروم، فلم يعد حجم هذه العمال
 .)2 (واالقتصادي واحلاجة املالية للدولة اإلسالمية الواسعة والنشيطة

 
وقد قام عبد امللك بتعريب النقد تعريبًا هنائياً، وأحدث دور الضرب اليت تضرب فيها الداننري، وجعلها إبشراف 

ألنه ختاصم مع ملك الروم، فيقولون: إن الروم كانوا أيخذون اخلالفة، ويود املؤرخون أن يشعروان أبنه فعل ذلك 
من البالد العربية صحائف الرَبْدي، وأمر عبد امللك أن يكتب على رأس صحائف الربدي }َشهَِّد اَّللَّج أَنَّهج اَل إَِّلَه 

ارات القذف حبق عبإِّالَّ هجَو{، فغضب لذلك ملك الروم، وكان حمتاجاً إىل الربدي، فهدد أبن يطبع على الداننري 
، إن استمرت تلك العبارة على صحف الربدي، فاعتمد عبد امللك أن يضرب السكة يف بالده ويستغين ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 . )3 (عن الداننري اليت أتتيه من بالد الروم
اول حعلى أن األمر يبدو أوسع من هذا، فقد كان يف بالد املسلمني نقود فارسية ونقود محريية قدمية، وغريها، وقد 

اخللفاء من قبله ضرب النقود، بل يرجع إىل عمر بن اخلطاب أنه ضرب الدراهم، لكنه استبقى عليها العبارات 
الفارسية، وأضاف بعض العبارات العربية فيها كقول: )جائز(، واستمر ضرب النقود يف عهد عثمان ومعاوية وابن 

 ما فعله. الزبري، فكان من الطبيعي أن يستأنف عبد امللك عمله، وهو

                                                           

 .244املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 .428الدولة األموية املفرتى عليها ، ص   (2)
 (.94ب  1/91حياة احليوان ، للدمريي )  (3)
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على أن عبد امللك ميتاز أبنه وضع لذلك خمططاً واضحاً، فليست القضية قضية إنشاء مصنع للنقود، ونقل السكة 
 . )1 (من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية فحسب، بل يدخل يف هذا األمر وزن النقود وشكلها

فة، تتلخص لعبت دوراً أساسياً يف بناء موقف اخلليوقد حتدَّث املؤرخون عن أسباب دينية وسياسية واقتصادية قد 
 هذه األسباب على الشكل التايل:

كان اخلليفة حريصاً على صبغ الدولة األموية بصبغة إسالمية، ولذا فإن اإلصالح النقدي يندرج ضمن خطة ـ  1
 . )2 (شاملة لتعريب مؤسسات الدولة

 دولة البيزنطية اليت كانت تسيطرحرص اخلليفة على إهناء التبعية االقتصادية لل ـ 2

 )3 (داننريها الذهبية على اجلانب النقدي من اقتصادايت الدولة

توقف حجم السيولة النقدية للدولة األموية على ما يرد عليها من الدولة البيزنطية، مما يعرضها ألزمات  ـ 3
ربية قتصادية، أو نشوب معارك حاقتصادية حادة، خاصة يف حاالت انقطاع هذه السيولة بسبب ممارسة ضغوط ا

 أو حنوها.

 سيطرة الدولة على مصادر عرض النقود، وضمان ختليصها من الغش، وكسب ثقة الناس يف النقود املتداولة. ـ 4

حاجة الدولة الفعلية إىل عملة داخلية موحدة ومنضبطة حىت تستويف هبا حقوقها لدى األفراد، وتسهل هلا  ـ 5
 . )4 (تصاديةالقيام بوظائفها االق

، فقد أراد عبد )5 (إن إصدار النقود يعرب عن السيادة الكاملة للدولة اإلسالمية، وحيررها من النفوذ األجنيب ـ 6
امللك بن مروان أن يقيم سلطانه على أساس اقتصادي مستقل عن بيزنطة وعدم االرتباط بنقدها، كما أن إصدار 

عة للدولة البيزنطيني؛ حيث استطاع اخلليفة أن يوجه ضربة اقتصادية موجأول دينار إسالمي يرتبط حبالة الصراع مع 
 البيزنطية.

                                                           

 .234الدولة األموية ، يوسف العش، ص   (1)
 .320العصر األموي ، ص اتريخ بالد الشام االقتصادي يف    (2)
 .145التطور االقتصادي يف العصر األموي ، ص   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 .321اتريخ بالد الشام االقتصادي ، ص    (5)
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 . )1 (يعترب سك النقود اإلسالمية وتوحيدها يف الدولة اجتاهاً حنو الدولة املركزية وضبط جهازها املايلـ  7

رية من ، توفر كميات كبومن األمور األكثر أمهية اليت جعلت اخلليفة يقدم على إصدار النقود اإلسالمية ـ 8
الذهب والفضة لدى املسلمني يف البالد املفتوحة، فاستند على قاعدة هذا املخزون الكبري من املعادن يف إصدار 

 .)2 (النقد اإلسالمي اجلديد
 

 أهم خصائص النقود اإلسالمية يف عهد عبد امللك:
على عقيدة  حية احملرَّفة، واستبدهلا بعبارات تدلأنه ألغى العبارات واإلشارات اليت تشري إىل العقيدة املسي ـ 1

 التوحيد اإلسالمية.

 أهنا موافقة يف أوزاهنا النسبية لنصاب زكاة النقدين ومقدارها. ـ 2

 .)4(، وجعل الدرهم مخسة عشر قرياطاً أو ستة دوانق )3 (أنه حدد وزن الدينار ابثنني وعشرين قرياطاً إال حبة ـ 3

 وي سبعةاأنه حدد بناء على الوزن السابق سعر الصرف بني الدرهم والدينار، فكانت كل عشرة دراهم تس ـ 4
 .)5(داننري

حتددت تواريخ إصدار النقود األموية ابلتاريخ اهلجري املتسلسل، أي: وفق املتعارف عليه، بينما افتقرت النقود  ـ 5
 . )6 (إذ اعتمدت توارخيها على بداية حكم كل ملكالساسانية والبيزنطية إىل التواريخ التقوميية، 

حماربة تزييف العملة:تشدد عبد امللك وخلفاؤه من بعده ووالهتم يف تعقب أية حماولة لغش النقود وتزييفها، ومعاقبة 
من يثبت عليه ذلك، فقد روي أنه أخذ رجاًل يضرب على غري سكة املسلمني، فأراد قطع يده، مث ترك ذلك 

 . )7 (ستحسن ذلك شيوخ املدينة وعاقبه، فا

                                                           

 .322املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .146التطور االقتصادي يف العهد األموي ، ص   (3)
 بق نفسه.املصدر السا  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 .441الدولة األموية املفرتى عليها ، ص   (7)
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 سابعاً: العمارة والبناء يف عهد عبد امللك:
 اقتضت أهداف دولة عبد امللك إبنشاء مدينة واسط، وتونس.

 ـ بناء واسط: 1
، وهي تتوسط عدة مدن، فهي تبعد عن الكوفة أربعني )1 (اختطَّها احلّجاج بن يوسف الثقفي يف أرض كسكر

، وقد بدأ )2 (املدائن واألهواز والبصرة، وهي إحدى مدن العراق الكربى قبل بناء بغدادفرسخاً، وكذلك عن 
، وكان شروعه يف البناء بعد موافقة عبد امللك، وقد  )3 (هب 86هب، وانتهى منها سنة  83احلّجاج يف بنائها عام 
ط فيها املالمح األساسية للتخطي، كانت رؤية ختطيطها تتضح )4 (العراق كله خلمس سنوات أنفق على بنائها خراج

للمدينة اإلسالمية، فاشتملت املدينة على املسجد ب اجلامع ب ودار اإلمارة يف الوسط، وتضمينها األسواق الالزمة 
 حلياة مدينة مستقرة، وفيها كذلك املالمح اجلديدة ما يعكس مالمح النظام األموي اجلديد.

املناظر املتصلة بينها وبني قزوين، وكان إذا دخن أهل قزوين دخنت ولعبت واسط دورًا سياسيًا مهماً، فكانت 
، فمنها كانت تتحرك  )5 (املناظر إن كان هناراً، وإن كان لياًل أشعلوا نرياانً، فتجرد اخليل إليهم، فكانت قزوين ثغراً 

 . )6 (اجليوش، وفيها ضربت النقود
الت التجارية، وتقدمت فيها الزراعة، وكانت عاصمة وازدهرت واسط من الناحية االقتصادية فكثرت فيها احمل

 العراق يف عهد احلّجاج.

 ـ بناء تونس: 2
هب، لتكون قاعدة عسكرية حبرية، ولتحول دون  82اختط هذه املدينة القائد حسان بن النعمان الغساين عام 

نة تونس على أنقاض قرية قدمية ، بىن حسان بن النعمان مدي )7 (هب 78تكرار البيزنطيني اهلجوم على قرطاجة عام 

                                                           

 .195جتديد الدولة األموية ، ص   (1)
 .195؛ جتديد الدولة األموية ، ص 407فتوح البلدان ، ص    (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .197جتديد الدولة األموية ، ص ؛ 39،  38اتريخ واسط ، حبشل ، ص   (4)
 (.5/350معجم البلدان )  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)

 .200رايض النفوس ، للمالكي؛ نقالً عن جتديد الدولة األموية ، ص   (7)
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، وإمنا مسيت تونس يف أايم اإلسالم لوجود صومعة الراهب، وكانت سرااي املسلمني  )1 (عرفت ابسم ترشيش القدمية
تنزل إبزاء صومعته، وأتنس لصوت الراهب، فيقولون: هذه الصومعة تؤنس، فلزمها هذا االسم فسميت ابسم 

 .)2 (تونس
، فقام حبفر قناة تصل املدينة ابلبحر لتكون ميناء )3 (البحر املتوسط بنحو عشرة أميالواختط حسان تونس غريب 

خبرباء يف هذه الصناعة زوده هبم وايل مصر  )4 (حبرايً ومركزاً لألسطول اإلسالمي بعد أن أنشأ فيها صناعة املراكب
 . )5 (عبد العزيز بن مروان بناء على توجيه اخلليفة عبد امللك

 مدينة تونس طبقاً ألهداف سياسية اسرتاتيجية، وأهداف اقتصادية اجتماعية تبناها اخلليفة عبد امللك:وقد بنيت 
أما األهداف السياسية البعيدة املدى، فيتضح ذلك بوضع حد العتداءات الروم واملتمثلة إبغارهتم على الساحل 

دوان درة على إنشاء أسطول مهمته صد العاإلفريقي، والسبيل األمثل هو إُياد قاعدة حبرية، وصناعة حبرية قا
الرومي ابدئ األمر، مث االنتقال من مرحلة التصدي إىل الغزو والفتح فيما بعد، وقد متثل تطبيق هذه املرحلة من 
قبل اخلليفة عبد امللك، فقام ابإليعاز لشقيقه وايل مصر: عبد العزيز بن مروان، إلرسال ألفي قبطي من مهرة 

                           ناعة مراكب حبرية، وقام هؤالء ابملهمة املوكلة إليهم خري قيام.الصناع إلقامة ص
فيتمثل إبُياد حياة اجتماعية إبُياد املؤسسات القادرة على خدمة األفراد، فأقام يف املدينة  وأما اهلدف الثاين:

، وتنظيم اخلراج والعناية )6 (وين الدواويناملسجد اجلامع ودار اإلمارة وثكنات للجند للمرابطة، وأخذ يقوم بتد
، وسارت املدينة  )7 (ابلدعوة اإلسالمية بني الرببر، فقام إبرسال الفقهاء ليعلموهم اللغة العربية والدين اإلسالمي

ي ر لتكون معسكراً حربياً يف البداية، ومركز استيطان وإدارة لدعم الفتوحات، وأخرياً مركزاً حضارايً ومركز إشعاع فك
 . )8 (وعلمي وثقايف

                                                           

 (.2/601معجم البلدان )  (1)
 .200؛ نقالً عن جتديد الدولة األموية ، ص 144الروض املعطار ، ص   (2)
 .200بلدان؛ نقالً عن جتديد الدولة ، ص تقومي ال  (3)
 (.6/32دائرة املعارف اإلسالمية )  (4)
 200جتديد الدولة األموية ، ص   (5)
 (.1/38البيان املغرب )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 .203جتديد الدولة األموية ، ص   (8)
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وهكذا رسخ اخلليفة عبد امللك بن مروان أقدام الدولة األموية بتأسيس مدينة تونس، وقطع دابر الغارات البيزنطية 
 . )1 (إبُياد مدينة إسالمية مرتبطة ابألهداف العليا للدولة

 ـ بناء مسجد قبة الصخرة: 3
ومساه األوروبيون خطأ مسجد عمر، وقد رصد اخلليفة إلعماره بىن هذا املسجد اخلليفة عبد امللك بن مروان، 

، قال ابن كثري: وملا أراد عبد امللك عمارة بيت املقدس وجَّه إليه ابألموال والعمال، ووكل ابلعمل  )2 (أموااًل طائلة
ل إليه سرجاء بن حيوة ويزيد بن سالم مواله، ومجع الصناع من أطراف البالد وأرسلهم إىل بيت املقدس، وأر 

ابألموال اجلزيلة الكثرية، وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا األموال إفراغاً وال يتوقفا فيه، فبثوا النفقات وأكثروا، 
فبنوا القبة فجاءت يف أحسن البناء، وفرشاها ابلرخام امللون، وحّفاها أبنواع الستور، وأقاما هلا سدنة وخداماً أبنواع 

ماء الورد والزعفران، يعملون منه غاليه ويبخرون القبة واملسجد من الليل، وجعال فيها من الطيب واملسك والعنرب و 
قناديل الذهب والفضة والسالسل الذهبية والفضية شيئًا كثرياً، وفرشاها أبنواع البسط امللونة، وكانوا إذا أطلقوا 

، فصوَّرا اآلخرةكثرياً مما يف  املكذوبة شيئاً البخور شمَّ من مسافة بعيدة، وقد عملوا فيها من اإلشارات والعالمات 
ووادي جهنم، وكذلك يف أبوابه ومواضع منه، فاغرت الناس ملسو هيلع هللا ىلص فيه صورة الصراط وابب اجلنة وقدم رسول هللا 

 بذلك إىل زماننا...
ن فيها اوابجلملة فإن صخرة بيت املقدس ملا فرغ من بنائها مل يكن هلا نظري على وجه األرض هبجة ومنظراً، وقد ك

من الفصوص واجلواهر والفسيفساء وغري ذلك شيء كثري وأنواع ابهرة، وملا فرغ رجاء بن حيوة ويزيد بن سالم من 
عمارهتا على أكمل الوجوه، فضل من املال الذي أنفقاه على ذلك ستمئة ألف مثقال، وقيل: ثالمثئة ألف مثقال، 

 يف عمارة هذا د وهبته لكما، فكتبا إليه: إان لو استطعنا لزدانفكتبا إىل عبد امللك خيربانه بذلك، فكتب إليهما ق
املسجد من حلي نسائنا، فكتب إليهما: إذا أبيتما أن تقباله فأفرغاه على القبة واألبواب، فما كان أحد يستطيع 

 . )3 (أن يتأمل القبة مما عليها من الذهب القدمي واحلديث
 ء هذا املسجد وهبذا اإلتقان واإلبداع؟ وملاذا تزامن مع حركة ابن الزبريوهناك عدة أسئلة تطرح نفسها: ما سبب بنا

 يف احلجاز؟

                                                           

 املصدر السابق نفسه.   (1)
 .206املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 (.41،  12/40البداية والنهاية )  (3)
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هب( وقد  284إن أول املؤرخني الذين حاولوا إُياد التسويغ لبناء مسجد قبة الصخرة املشرفة هو اليعقويب )ت 
مع، ألن معظم العامل ية واجملتربط ذلك ابحلكم واخلالفة حينئذ، وأوجد صيغة مشرتكة يف التعامل بني السلطة األمو 

، فقد قال يف كتابه: )1 (هب( ما عدا إقليم األردن 73ب  64اإلسالمي كان قد ابيع عبد هللا بن الزبري ابخلالفة )
ومنع عبد امللك أهل الشام من احلج، وذلك ألن ابن الزبري كان أيخذهم إذا حجوا ابلبيعة، فلما رأى عبد امللك 

إىل مكة، فضج الناس وقالوا: متنعنا من حج بيت هللا احلرام، وهو فرض علينا، فقال: هذا ذلك منعهم من اخلروج 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص ابن شهاب الزهري حيدثكم أن رسول هللا 

هللا  ى أن رسولوهو يقوم لكم مقام املسجد احلرام، وهذه الصخرة اليت يرو «. ومسجدي، ومسجد بيت املقدس
 . )2 (وضع قدمه عليها ملا صعد إىل السماءملسو هيلع هللا ىلص 

واليعقويب راوي األثر السابق مؤرخ شيعي إمامي كان يعمل يف كتابة الدواوين يف الدولة العباسية حىت لقب ابلكاتب 
الفة إال خلالعباسي، وقد عرض اليعقويب اتريخ الدولة اإلسالمية من وجهة نظر الشيعة اإلمامية، فهو ال يعرتف اب

لعلي بن أيب طالب وأبنائه حسب تسلسل األئمة عند الشيعة، ويسمي علي ابلوصي. وعندما أرخ خلالفة أيب بكر 
وعمر وعثمان مل يضف إليهم لقب اخلالفة؛ إمنا: توىل األمر فالن، مث مل يرتك واحدًا منهم دون أن يطعن فيه، 

، وعمرو )3 (عنها أخباراً سيئة، وكذلك عن خالد بن الوليدوكذلك كبار الصحابة، وقد ذكر عن عائشة رضي هللا 
، ادعى فيه أنه قد حصلت  )6 (، وعرض خرب السقيفة عرضًا مشيناً  )5 (، ومعاوية بن أيب سفيان)4 (بن العاص

مؤامرة على سلب اخلالفة من علي بن أيب طالب الذي هو الوصي يف نظره، وطريقته يف سياق االهتامات ب الباطلة 
، واإلضبافة عليه، أو )8 (، أو التزيد يف اخلرب )7 (ي طريقة قومه من أهل التشيع؛ وهي إما اختالق اخلرب ابلكليةب ه

عرضه يف غري سيباقه وحمله حىت يتحرف معناه، ومن املالحظ: أنه عندما ذكر اخللفاء األمويني وصفهم ابمللوك، 
، مما  )9 (املباركة صف دولتهم يف كتابه البلدان ابسم الدولةوعندما ذكر خلفاء بين العباس وصفهم ابخللفاء، كما و 

                                                           

 .212ديد الدولة األموية ، ص جت  (1)
 (.2/361اتريخ اليعقويب )  (2)
 (.2/131املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.2/222املصدر السابق نفسه )  (4)
 (.238،  2/232املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.126،  2/123املصدر السابق نفسه )  (6)
 .431التاريخ اإلسالمي ، ص  منهج كتابة  (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
 .432كتاب البلدان ، لليعقويب ، ص    (9)
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يعكس نفاقه وتسرته وراء شعار التقية، وهذا الكتاب ميثل االحنراف والتشويه احلاصل يف كتابة التاريخ اإلسالمي، 
وهو مرجع لكثري من املستشرقني واملستغربني الذين طعنوا يف التاريخ اإلسالمي وسرية رجاله، مع أنه ال قيمة له من 

ول القصص واألساطري واخلرافات، والقسم الثاين كتب من زاوية نظر الناحية العلمية؛ إذ يغلب على القسم األ
 . )1 (حزبية، كما أنه يفتقد من الناحية املنهجية ألبسط قواعد التوثيق العلمي

 
هذا هو اليعقويب الذي اعتمده املؤرخون املتأخرون يف روايته قصة بناء مسجد قبة الصخرة، أو مسجد بيت املقدس 

لينا أن نتحفظ من رواية اليعقويب اآلنفة الذكر، ونعتربها خارجة عن اإلطار املقبول؛ ألنه ال على حد تعبريه، وع
يعقل رجل مبستوى عبد امللك يف دهائه ومكره وعقله وفقهه يضع نفسه موضع شبهة الكفر، فيصد الناس عن 

ند فقد بينا، ومل نسمع أن أحداً من ، هذا من انحية العقل واملنطق، وأما من انحية الس)2 (احلج إىل بيت هللا احلرام
خصوم األمويني أوردوا ذلك يف مطاعنهم على عبد امللك ب سوى الشيعة ب. كما أن اإلمام الزهري مل يلتق بعبد 

 نةس امللك إال بعد مقتل ابن الزبري، فقد نقل الذهيب عن الليث بن سعد أنه قال: قدِّم ابن شهاب على عبد امللك
 . )3 (اثنني ومثانني

، فليس هو يف  )5 (، وبعد مقتله استوثقت املمالك لعبد امللك )4 (ه 72وقد نص على أن ابن الزبري قتل سنة 
حاجة ملن يضع له أحاديث لصرف الناس عن احلج، والزهري مل يكن عند مقتل ابن الزبري ذائع الصيت عند األمة 

حيحة؛ وذلك لصغر ج الثابتة ابلقران واألحاديث الصاإلسالمية حبيث تتقبل منه حديثاً موضوعاً يلغي به فريضة احل
 ، وصداقته بعبد امللك وتردده عليه ال يقدح يف أمانته ودينه. )6 (سنه، فإنه قد ولد بعد اخلمسني من اهلجرة

وأما حديث شد الرحال فهو صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن األربعة وغريهم من العلماء، قال عنه 
، ومل  )7 (هو حديث مستفيض، متلقى ابلقبول، أمجع أهل العلم على صحته وتلقيه ابلقبول والتصديقابن تيمية: و 

ينفرد الزهري رمحه هللا برواية هذا احلديث حىت يتهم بوضعه، واحلديث ليس فيه فضل قبة الصخرة، وليس فيه 
                                                           

 .432منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ، ص    (1)
 .214جتديد الدولة األموية ، ص   (2)
 .136موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية ، ص   (3)
 (.4/247سري أعالم النبالء )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 .218السنة ومكانتها يف التشريع ، ص   (6)
 (.6ب  27/5الفتاوى )  (7)
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لصالة يف ورين، وغاية ما فيه: فضل االدعوة إىل احلج إليها والطواف حوهلا بداًل عن الكعبة كما يدعي بعض املز 
 .  )1 (بيت املقدس وزايرته

، وقد قام الدكتور حارث بن سليمان  )2 (وأما الصخرة فقد ذكر ابن القيم أن كل حديث فيها فهو كذب مفرتى
يف ثالث عشرة صفحة، وأتى حبجج  )3 (الضاري بنسف هذه الشبهة يف كتابه القيم )اإلمام الزهري وأثره يف السنة(

دامغة قوية ملن يبحث عن احلقيقة العلمية، وسيأيت احلديث عن اإلمام الزهري يف عهد هشام بن عبد امللك إبذن 
 هللا تعاىل.

 
 
 

* * * 
  

                                                           

 .219السنة ومكانتها يف التشريع ، ص   (1)
 .87املنار املنيف ، ص   (2)
 .470ب  457اإلمام الزهري وأثره يف السنة ، ص   (3)
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 املبحث اخلامس

 النظام القضائي والشرطة
 

 أواًل: القضاء:
عليه زمن من سبقه من اخللفاء، فضاًل عن إسهاماته الرائدة كان القضاء على عهد عبد امللك استمرارًا ملا كان 

يوماً، كما أوجب أن تقرأ عهود القضاة، أي: أوامر  )1 (بتنظيم جوانب متعددة منه، فهو أول من أفرد للمظامل
ن اخلليفة ، وكا)2 (تعيينهم، يف املسجد اجلامع أواًل، مث يتوجَّهون إىل دار األمري حيث يجتلى أمامه عهد تولية القاض

 .)3 (عبد امللك خيتار من القضاة من يتصف ابلتقوى والنزاهة؛ فقد وىل على القضاء بالل بن أيب الدرداء

 ـ أشهر قضاة عبد امللك: 1
هب، وكانت له املظامل أيضاً حىت أعفاه عبد  74وكان من أشهر قضاة عبد امللك: أبو إدريس اخلوالين، وذلك سنة 

، وعبد هللا بن قيس، مث سليمان )6 (، مث عبد هللا بن عامر اليحصيب )5 (وىل عامراً األشعري، مث )4 (امللك بطلب منه
 .)7 (احملاريب، ومعظم هؤالء القضاة من الفقهاء ومن رواة احلديث

                ـ رزق القاضي: 2
 حي، قال: عليَّ به. فجاءي؟ قيل: هب قال: ما فعل شريح العراق 72وملا قدم عبد امللك بن مروان النخيلة سنة 

. قال: وفقك هللا عد إىل قضائك، فقد  )8 (فقال: ما منعك من القضاء؟ فقال: ما كنت أقضي بني اثنني يف فتنة
 .)9(أمران لك بعشرة االف درهم، وثالمثئة جريب، فأخذها ابلفلوجة، وقضى إىل سنة مثانٍّ وسبعني

                                                           

 .188اإلصالحات املالية والتنظيمات اإلدارية ، ص  (1)
 .161اإلسالم واحلضارة اإلسالمية ، كرد علي ، ص (2)
 (.3/202أخبار القضاة ) ( 3)
 .189(؛ اإلصالحات ، ص 3/202املصدر السابق نفسه ) ( 4)
 .189اإلصالحات املالية والتنظيمات اإلدارية ، ص  ( 5)
 (.3/203أخبار القضاة ) ( 6)
 .133،  132إدارة بالد الشام ، ص  ( 7)
 (.2/211يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ، ) نظام احلكم ( 8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
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 ـ مراقبة القضاة: 3
ويتابع أخبارهم، فقد أخرب أن زوجة قاضيه احلارث األشعري، كلمت زوجها يف رجل  كان عبد امللك يراقب قضاته

 يقضي له بقضية، وأن الرجل أهدى إىل زوجة القاضي هدية، فقال عبد امللك:

تْ   إذا رشببببببببببببببوٌة من اببِّ بيببتٍّ تَبَقحَّمببَ
ا ْت كبببببأهنبببببََّ ْت هراًب منبببببه وولبببببَّ عبببببَ  سببببببببببببببَ
 

 لببببتسبببببببببببببببببكببببَن فببببيبببببببهِّ واألمبببببببانبببببببةج فببببيبببببببهِّ  
 )1 (جوارِّ سبببببببببببببببفيبببببببهِّ حليٌم توىلَّ عن 

 

 ـ عدم التدخل يف أحكامهم وأعماهلم: 4
 . )2 (فقد كان موقف عبد امللك من القضاء والقضاة مبنّياً على االحرتام وعدم التدخل يف عملهم وأحكامهم

 ـ احرتامه لقضاء عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما: 5
ري، يسأله عن موقفه من أقضية وأحكام عبد هللا بن الزب أرسل أابن بن عثمان عامل عبد امللك على املدينة رسالة

قائاًل له: إن عبد هللا بن الزبري قضى بني الناس أبقضية، فما يرى أمري املؤمنني؛ أمضيها أم أردها؟ فكتب عبد 
إذا أاتك  فامللك إىل أابن بن عثمان: إان وهللا ما عبنا على ابن الزبري أقضيته، ولكن عبنا عليه ما تناول من األمر، 

. وهذه الرسالة تبني لنا جانباً مهماً من سياسة عبد  )3 (كتايب هذا، فأنفذ أقضيته، فإن ترداد األقضية عندان يتعسر
 امللك احلازمة، وحكمته يف عدم التدخل يف املؤسسة القضائية، إذ سد ابابً 

 . )4( على احلكام والوالة كان فَبْتحه يعرض أحكام القضاة إىل النقص املستمر

 ـ حتديد مهور النساء: 6
( أربعمئة دينار، حداً أعلى، وهو أول من فعل ذلك اقتداء مبا فعله 400قام عبد امللك بتحديد املهور وجعلها ) 

 ، (5)عندما خطب أم حبيبة بنت أيب سفيانملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

                                                           

 .190(؛ اإلصالحات املالية ، ص 1/56أخبار وكيع ) ( 1)
 .190اإلصالحات املالية والتنظيمات اإلدارية ، ص  ( 2)
 (.1/130أخبار القضاة ) ( 3)
 .191اإلصالحات املالية ، ص ( 4)
 .190ت املالية ، ص (؛ اإلصالحا8/99الطبقات ) ( 5)
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 .  (1)ورمبا قام عبد امللك بذلك منعاً للمغاالت يف املهور، وتشجيعاً للزواج واإلجناب

 ـ ديوان املظامل: 7
كان اخلليفة عبد امللك أول من أفرد يوماً للنظر يف املظامل، حيث جلس يف يوم حمدد يتصفح فيه قصص املتظلمني 

 )2 (من غري مباشرة للنظر فيها، فكان إذا وقف منها على مشكل، أو احتاج فيها إىل حكم منفذ رده إىل قاضيه
أيب إدريس اخلوالين فنفذ فيه أحكامه، وقد قام للجلوس بنفسه حىت يرتدع الناس، فكان أبو إدريس هو املباشر 

، كما ويقام على )4 (، وكان عبد امللك حني ُيلس للمظامل يستعد هلا، فكان يلبس جبة ورداء)3 (وعبد امللك االمر
 رأسه إلنشاد شعر لسعيد بن عجريض وهو: ، وأيمر شخصاً من هؤالء القائمني على)5 (رأسه ابلسيوف

َوى ا دواعببببببببببببي اهلببببببببببببَ  إانَّ إذا مببببببببببببَ
 

عج لبببلبببقبببببببائبببببببلِّ   امبببِّ  وأنصبببببببببببببببببببببَت السبببببببببببببببببببببَّ
 

مْ  رََع الببببببببقببببببببومج أبلببببببببببببببببباهبببببببببِِّّ طببببببببَ  واصبببببببببببببببببببببْ
 

 نقضِّي حبكمٍّ عادلٍّ فاصلِّ  
 

ًا وال  ال جنبببببببعبببببببلج الببببببببببببببباطبببببببَل حبببببببقبببببببّ
 

 نببببببببلببببببببفببببببببظج دوَن احلببببببببقِّّ ابلببببببببببببببببباطببببببببلِّ  
 

نبببببببا َه أحبببببببالمبببببببج  خنبببببببافج أن تسببببببببببببببببببببفبببببببج
 

  (6)فنخمل الدَّهر مع اخلاملِّ  
 

. وهذا يعين أن جلوس اخلليفة عبد امللك للمظامل كان جلوساً منتظماً )7 (مث ُيتهد عبد امللك يف احلق بني اخلصمني
 ومتكاماًل، والبد أن جلسات اخلليفة هذه كان

سبوع للنظر أحيضرها كتاب يدونون هذه اجللسات وأحكامها، كما أن حتديد اخلليفة عبد امللك يوماً معيناً من كل 
 يف املظامل، وتعيني قاضٍّ لذلك، وتعيني من يقوم على رأسه ابلسيوف وهم من احلماة واألعوان، وارتداء اخلليفة

 مالبس معينة، وانعقاد هذه اجللسات يف مكان حمدد، كل هذا يعين وجود األسس لديوان مستقل لكل ذلك،

                                                           

 .190اإلصالحات املالية والتنظيمات اإلدارية ، ص   (1)
 .151املصدر السابق نفسه ، ص  ( 2)
 (.6/269هناية األرب ) ( 3)
 .152اإلصالحات املالية والرتاتيب اإلدارية ، ص   (4)
 .167اإلسالم واحلضارة العربية ، كرد علي ، ص  (5)
 .152والرتاتيب اإلدارية ، ص اإلصالحات املالية   ( 6)
 (.12/385البداية والنهاية ) ( 7)
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 . )1 (وميكننا أن نقول أبن اخلليفة عبد امللك رمبا كان أول من أسس ديوان النظر يف املظامل يف الدولة 
 

 اثنياً: الشرطـة:
ومن األجهزة املهمة اليت كان هلا أثر فاعل يف إدارة بالد الشام: جهاز الشرطة، وعلى رأسه صاحب الشرطة، والبد 

، وعني اخلليفة عبد )2 (ذا املنصب إال من توفرت فيه شروط صعبة التوفرأن اخلليفة عبد امللك كان ال خيتار هل
،  مث استبدل به يزيد بن كبشة السكسكي، مث عزل  (3)امللك بن مروان على شرطته: عبد هللا بن هاأنى األزدي

 . )4(الكثري من هذا املنصب واخرهم يف عهد عبد امللك كعب بن حامد العبسي
عهد عبد امللك هي حماسبة اجلناة واللصوص فحسب، بل مارست الشرطة عمالً مهماً،  ومل تكن مهمة الشرطة يف

أال وهو عملية تنظيم وضبط نزول جيوش اخلالفة ورحيلها أثناء احلمالت العسكرية، فقد قلد اخلليفة احلّجاج بن 
ة مهمته على ييوسف الثقفي هذه املهمة، فنجح فيها يف عدة مناسبات، ومتكن من ضبط جيش اخلليفة وأتد

 ، وكانت الشرطة موجودة يف كافة أقاليم الدولة واتبعة لوالهتا.)5(أحسن وجه
 

، ويرأس هؤالء احلرس رئيس، يعني ويعزل من اخلليفة، وهو )6(واختذ اخلليفة عبد امللك بن مروان حرسًا خاصًا به
اية كانت مهمة احلرس األساسية، هي محاملسؤول عن أفراد حرسه أمام اخلليفة، ويبدو أن أعدادهم مل تكن قليلة، و 

اخلليفة، واحملافظة على سالمته، يف حله وترحاله، وتنفيذ أوامره. ومن اجلدير ابلذكر أن مجيع رؤساء حرس عبد 
امللك كانوا من املوايل وخباصة من موايل اخلليفة نفسه، ويبدو أن ذلك راجع إىل طبيعة أعمال هؤالء املرتبطة دومًا 

د اليت تستوجب أن يكونوا موضع ثقة اخلليفة لالطمئنان على سالمته، وكان اخلليفة ينتقل يف مدن بالابخلليفة، و 
الشام، ونظم إقامته على هذا األساس، فلم يكن يقيم بدمشق طوال العام، بل كان يشتو ابلصَّنربة من األردن، 

د ت أايم من اذار دخل دمشق، حىت إذا اشتوإذا انتهى الشتاء نزل اجلابية، وفّرق األرزاق على أصحابه، فإذا مض

                                                           

 .153اإلصالحات املالية ، ص  ( 1)
 (.1/16عيون األخبار )  (2)
 .191اإلصالحات املالية ، ص   (3)
 .192املصدر السابق نفسه ، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 .193املصدر السابق نفسه، ص   (6)
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، وهذه  )1(احلر أتى بعلبك فقام هبا حىت هتيج رايح الشتاء فريجع إىل دمشق، فإذا اشتد الربد خرج إىل الصنربة
التنقالت كانت ختضع لنظام حراسة مشدد، ومن أراد التفصيل فلرياجع كتاب )الشرطة يف العصر األموي(، 

 .للدكتور أرسن موسى رشيد
 
 
 
 
 

 

* * * 
 
 
 

  

                                                           

 .194املالية ، ص اإلصالحات   (1)
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 املبحث السادس

 العلماء والشعراء يف عهد عبد امللك بن مروان

 
 أواًل: العلماء:

اختلف موقف العلماء من عبد امللك؛ فهناك من خرج عليه، كعبد الرمحن بن أيب ليلى، وسعيد بن جبري، وهناك 
ة بن أيب ذؤيب، قريباً منه انصحًا له كقبيصمن ابتعد عنه والتزم ابلبيعة؛ كاحلسن البصري وغريه، وهناك من كان 

 وقد اخرتت جمموعة من العلماء ممن كانت هلم قربة ومنزلة من عبد امللك، أو نصحوه أو ذّكروه.
ومل يكن عبد امللك بعيداً عن أجواء العلماء وطالب العلم، فقد كان يف املدينة يف مقتبل شبابه مشمراً يف طلب 

لزم املسجد وال يكاد يربحه حىت مسي محامة املسجد لعبادته، وطول انقطاعه للدراسة، العلم، وعرف عنه أنه كان ي
مقباًل على طلب العلم جمالًّ لشيوخه، وملا كان متوقد الذكاء، شديد الفطنة، قوي الذاكرة، فقد وعى كل ما مسع 

نية؛ كقراءة القران اليت كان ، وهذا أكسبه قدرة حبيث صار حجة يف املعارف الدي)1(منهم، وأتقنه؛ جملالسته هلم
، على  )4(، وعرف بروايته للحديث وإن كان مقالًّ  )3(، كما كان حيضر دراسته بدمشق)2(يطيل يف تالوهتا ابملدينة

 ، وكان فقيهاً من الفقهاء، ومن)6(، وروايته مثبتة يف الصحيحني البخاري ومسلم)5(الرغم من أنه كان ثقة فيما رواه
، وأخبارايً له علم واسع أبحاديث العرب وااثرهم يف اجلاهلية واإلسالم، كثري احملاورة )7(ابملغازي والسريأهل العلم 

،  ولذلك كان عارفاً بنفسية  )8(لرواة وسادة القبائل، ونسَّابة له معرفة دقيقة أبنساب العرب وخباصة أنساب قريش
الذين احتك هبم أو كانت له مواقف وعظ أو تذكري له،  العلماء، قادرًا على التعامل معهم، ومن أشهر العلماء

 هم:
                                                           

 .290أنساب األشراف؛ نقالً عن جتديد الدولة األموية ، ص   (1)
 (.1/97(؛ شذرات الذهب )6/422هتذيب التهذيب )  (2)
 .290البداية والنهاية؛ نقالً عن جتديد الدولة األموية ، ص   (3)
 (.6/422(؛ هتذيب التهذيب )5/226الطبقات )  (4)
 (.6/423)هتذيب التهذيب   (5)

 املصدر السابق نفسه.  (6)
 .291جتديد الدولة األموية ، ص   (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
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 ـ قبيصة بن ذؤيب: 1
نشأ قبيصة يف املدينة، وكان يف عداد علمائها، ولكنه انتقل إىل الشام جبانب عبد امللك وأصبح من خاصته، 

األحوال، وتقدر املواقف،  يواختاره عبد امللك لعالقته القدمية به يف املدينة، وملا يتمتع به قبيصة من روح مرنة تراع
وتوازن بني املصاحل، وصاحب هذه الروح هو القادر على الصرب والقرب من اخللفاء والسالطني، وهو من يرغب 

 اخللفاء يف تقريبه عادة.
ومن املواقف اليت ظهرت فيها هذه الروح عند قبيصة ما ذكره ابن سعد يف طبقاته، حيث ذكر أن الصحايب اجلليل 

بد هللا رضي هللا عنهما دخل على عبد امللك وقربه، فقال جابر: اي أمري املؤمنني ! إن املدينة حيث جابر بن ع
ترى، وهي طيبة مساها النيب عليه الصالة والسالم، فأهلها حمصورون، فإن رأى أمري املؤمنني أن يصل أرحامهم 

ىل ابنه ب ح عليه حىت أومأ قبيصة إويعرف حقهم فعل، قال: فكره ذلك عبد امللك وأعرض عنه، وجعل جابر يل
وهو قائده، وكان جابر قد ذهب بصره ب أن أسكته، قال: فجعل ابنه يسكته، قال جابر: وحيك ! ما تصنع يب؟ 
قال: اسكت، فسكت جابر، فلما خرج أخذ قبيصة بيده فقال: اي أاب عبد هللا ! إن هؤالء القوم صاروا ملوكاً. 

سناً، فإنه ال عذر لك وصاحبك يسمع منك. قال: يسمع وال يسمع، وما وافقه مسع، فقال جابر: أبلِّ هللا بالًء ح
 . )1(وقد أمر لك أمري املؤمنني خبمسة االف درهم، فاستعن هبا على زمانك، فقبضها جابر

فمن هذا املوقف يتضح كيف أدرك قبيصة عدم رضا اخلليفة عن فتح هذا املوضوع معه من قبل جابر، وكيف أهنى 
وع حىت ال يتطور إىل ما ال حتمد عقباه للطرفني، فأشار على ابن جابر إبيقاف والده عن الكالم، مث يطيب املوض

بد ع خاطر جابر أبخذه بيده، واالعتذار إليه أبال يستغرب هذا التصرف من عبد امللك، فال يتعامل معه على أنه
 إىل األمور من انفذة امللك ومصاحله، مث هو يعتذرامللك العامل، وإمنا على أنه عبد امللك الذي صار ملكًا ينظر 

لنفسه عندما وجه جابر اللوم له أبنه ليس له عذر يف عدم املطالبة حبقوق أهل املدينة ما دام له هذه املكانة عند 
 هعبد امللك، ألن األمر ليس كما يتصور جابر وغريه أبنه قادر على حتقيق كل ما يريده من عبد امللك بل الواقع أن

 . )2(يجسمع وال يسمع، ويف هذا دليل على مراعاة قبيصة لألحوال واألشخاص

 أ ـ مكانته من عبد امللك:
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، وابن  )1(مجع قبيصة عددًا من املهام يف عهد عبد امللك، وتعددت مسميات مهامه عندهج، فيذكر ابن سعد
وأضاف  يب، فقد ذكر هذه املهام السابقةعساكر، وابن عبد اهلادي: أن قبيصة كان على اخلامت والربيد، وأما الذه

، وأن )3(. وكان يدخل على عبد امللك طروقاً  )2(أخرى؛ حيث ذكر أنه كان كاتباً لعبد امللك، ووصفه أبنه الوزير
عبد امللك تقدم إىل حاجبه فقال: ال حيجب قبيصة أي ساعة جاء من ليل أو هنار إذا كنت خالياً أو كان عندي 

عند النساء، أدخل اجمللس، مث أعلمت مكانه. وكانت أتتيه األخبار قبل عبد امللك، فيقرأ رجل واحد، أو كنت 
، فكان قبيصة هبذا وزيرًا لعبد امللك  )4(الكتب قبله مث أييت هبا منشورة إىل عبد امللك فيقرأها إعظامًا لقبيصة

 . )5(ومستشاراً له وساعده األمين يف إدارة الدولة وتصريف شؤوهنا، وكان مالزماً له يف سفره وإقامته
 

 ب ـ موقف قبيصة من حماولة عبد امللك خلع أخيه عبد العزيز:
، وبعد وفاة مروان متت البيعة  )6(العزيز كان مروان بن احلكم قد عقد والية العهد البنيه عبد امللك ومن بعده عبد

ابخلالفة لعبد امللك وبوالية العهد ألخيه عبد العزيز بن مروان من قبل املؤيدين لبين أمية، مث أتكدت تلك البيعة 
من األمة بعد مقتل ابن الزبري وهناية سلطانه، ولكن عبد امللك بعدما استقرت له األمور، وتذوق حالوة امللك يف 

 ؛ رغب يف استمرار الذكر له بعد الوفاة، السيما وقد رأى أن كل من ابنيه الوليد وسليمان قددنياه
بلغ من الرشد مبلغه، وحتركت فيه عاطفة األبوة جتاههما، وأحب أن يصرف والية العهد من بعده هلما دون أخيه 

 :أورد ابن سعد هذا اخلرب عبد العزيز، وكان قد عزم على ذلك، إال أن قبيصة بن ذؤيب هناه عن ذلك، فقد
قالوا: كان عبد امللك بن مروان قد هّم أن خيلع أخاه عبد العزيز بن مروان ويعقد البنيه الوليد وسليمان بعده 

، ولعل املوت أيتيه  )7(ابخلالفة، فنهاه قبيصة بن ذؤيب وقال: ال تفعل هذا؛ فإنك تبعث عليك خرّاجًا نعاراً 
ان عن ذلك ونفسه تنازعه أن خيلعه، فدخل عليه ليلة روح بن زنباع اجلذامي وكفتسرتيح منه، فكف عبد امللك 

يبيت عند عبد امللك، وكان أحلى الناس كالمًا عند عبد امللك، فقال: اي أمري املؤمنني ! لو خلعته ما انتطحت 
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شاء هللا،  : نصبح إنفيه عنزان، قال: ترى ذلك اي أاب زرعة؟ قال: إي وهللا، وأان أول من ُييبك إىل ذلك، فقال
فبينما هو على ذلك، وقد انم عبد امللك بن مروان وروح بن زنباع إىل جنبه ؛ إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب.. 
فقال: اجرك هللا اي أمري املؤمنني يف أخيك. فقال: فهل تويف؟ قال: نعم. فاسرتجع عبد امللك بن مروان مث أقبل 

 . )1( ما كنا نريد وما أمجعنا عليهعلى روح فقال: أاب زرعة كفاان هللا
ومن خالل هذا املوقف لقبيصة ميكن أن نستشفَّ منهجه يف التعامل مع عبد امللك كمشري ووزير، ويتمثل ذلك 
املنهج يف صدقه يف النصيحة ومراعاة املصلحة العامة لألمة والدولة، فهو مل ُيامل عبد امللك مبوافقته له فيما يودُّه 

عه إخالصه هلل وتقديره ملصلحة األمة بعامة والبيت األموي خباصة أن يقول رأيه بصراحة وإن كان ويهواه، بل دف
 . )2(يعلم أنه خيالف ما يف نفس عبد امللك ويضاد رغباته وعواطفه جتاه بنيه

 

 جـ  موقفه من حمنة اإلمام اجلليل سعيد بن املسيِّّب:
خذ البيعة من بعده البنيه الوليد وسليمان، وبعث إىل البلدان ألبعد وفاة عبد العزيز بن مروان عقد عبد امللك 

البيعة هلما، ففي املدينة دعا واليها هشام بن إمساعيل املخزومي الناس إىل البيعة، فبايعوا إال سعيد بن املسيب فإنه 
 . )3(أىب وقال: أنظر، فضربه هشام وطاف به مث سجنه وبعث إىل عبد امللك خيربه مبا فعل

وكانت الرسائل تصل إىل قبيصة بن ذؤيب ويقرؤها قبل عبد امللك، فلما وصل كتاب هشام واطَّلع على ما فيه  
 ... كان له موقف من تصرف هشام مع سعيد بن املسيب يصوِّر لنا ابن سعد هذا املوقف:

 وطاف به، اً دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد امللك بن مروان بكتاب هشام بن إمساعيل يذكر أنه ضرب سعيد 
قال قبيصة: اي أمري املؤمنني ! يقتات عليك هشام مبثل هذا؟ يضرب ابن املسيب ويطوف به؟! وهللا ال يكون 

منه حني يضرب، سعيد لو مل يبايع ما كان يكون منه؟ ما سعيد مما خياف فتقه وال غوائله  )4(سعيد أبداً أحمل وأجل
لسنة. وقال قبيصة: اكتب إليه اي أمري املؤمنني يف ذلك. فقال عبد على اإلسالم وأهله، وإنه ملن أهل اجلماعة وا

امللك: اكتب أنت إليه عين ختربه برأيي فيه وخمالفيت من ضرب هشام إايه. فكتب قبيصة إىل سعيد بذلك. فقال 
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ان وهللا عيد ك، وكتب إىل وايل املدينة كتاابً ابسم عبد امللك: س)1(سعيد حني قرأ الكتاب: هللا بيين وبني من ظلمين
 . )2(أحوج إىل أن تصل رمحه من أن تضربه، وإان لنعلم ما عند سعيد شقاق وال خالف

ويتضح من هذا أثر قبيصة الكبري يف صياغة موقف عبد امللك وقراره يف مثل هذه القضااي املهمة واخلطرية، كما 
ب األمور من منطق بجعد نظره ومعرفته بعواقيظهر أثره الفعال يف إطفاء الفنت وحسن معاجلته هلا معاجلة تنمُّ عن 

 . )3(إرضاء هللا أواًل، مث احلرص على مصلحة األمة والدولة اثنية

 
 د ـ حماولته إصالح بطانة عبد امللك:

كانت له حماوالت تستهدف إصالح بطانة عبد امللك، وذلك بتقريب العلماء له وجعلهم ضمن جلسائه ليكثر 
بذلك سوادهم عنده ويكون أتثريهم أقوى وأنفع، ومن ذلك حماولته تقريب اإلمام الزهري إىل عبد امللك، فتسري 

ليد وساءت املدينة ملا اشتد به ضيق ذات ابعض الرواايت اليت ذكرت صلة الزهري بعبد امللك: أن الزهري خرج من 
 أحوال أهله وليس له مورد، فرحل إىل الشام، وذكرت بعض الرواايت أنه اتصل بقبيصة

، وقد أكرم قبيصة الزهري وقال له: ائتين يف املنزل، فلحق به الزهري، فلما  )4(وجالسه مدة قبل اتصاله بعبد امللك
، وعمل على تعريف عبد امللك مبكانة الزهري العلمية حىت  )5(ار وغالماً بلغ منزله كساه ومنحه بغلة ومئة دين

أصبح من أصحابه، وفرض له العطاء، وتوطدت العالقة بني الزهري وعبد امللك، وتكرر دخوله على عبد امللك 
 مؤونة يلابنتظام شأنه شأن أصحابه وجلسائه، ولكن حرص الزهري على العودة إىل املدينة ملواصلة طلب العلم وتو 

أهله وذويه جعله يرحل وينقطع عن عبد امللك، فكانت صلتجه هذه على يد قبيصة بدايَة اتصال الزهري خبلفاء بين 
وقد عربَّ ابن سعد عن أثر قبيصة لتقريب الزهري لبين أمية بقوله: وهو الذي أدخل الزهري  .)6(أمية بعد عبد امللك

 .  )7(صار من أصحابهعلى عبد امللك بن مروان، ففرض له ووصله و 
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وكان هذا من قبيصة حرصاً على مصلحة الزهري، كما كان مهه إصالح بطانة عبد امللك وتكثري سواد أهل العلم 
والصالح يف بالطه، مما سيكونه له أثر يف توجيه سياسة الدولة حنو األصلح ابلتأثري على عبد امللك من قبل 

 .)1(جلسائه وبطانته
: اإلمام الكبري، الفقيه، أبو سعيد اخلزاعي. وعن الشعيب قال: كان قبيصة أعلم الناس وقال الذهيب عن قبيصة

بقضاء زيد بن اثبت. وعن ابن شهاب، قال: كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه األمة. وعن مكحول قال: 
 . )2(هب 88هب، وقيل: سنة  87هب، وقيل:  86ما رأيت أحداً أعلم من قبيصة. وقد تويف سنة 

 

 ـ عطاء بن أيب رابح ونصيحته لعبد امللك: 2
دخل عطاء بن أيب رابح على عبد امللك وهو جالس على السرير وحوله األشراف، وذلك مبكة يف وقت حجه يف 

! ديه، وقال: اي أاب حممدقعد بني يخالفته، فلما َبصجر به عبد امللك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير و 
أمري املؤمنني ! اتق هللا يف أوالد املهاجرين واألنصار؛ فإنك هبم جلست هذا اجمللس، واتق هللا حاجتك؟ قال: اي 

يمن على املسؤول عنهم، واتق هللا ف يف أهل الثغور؛ فإهنم حصن املسلمني، وتفقد أمور املسلمني فإنك وحدك
مللك وقال: اي أاب قبض عليه عبد ااببك فال تغفل عنهم وال تغلق دوهنم اببك. فقال له: أفعل، مث هنض وقام ف

حممد ! إمنا سألتنا حوائج غريك، وقد قضيناها؛ فما حاجتك؟ فقال: ما يل إىل خملوق حاجة، مث خرج، فقال عبد 
 . )3(امللك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد

إن مل يكن عطاء، أيب رابح، ف وكان بنو أمية يف عهدهم أيمرون منادايً يصيح يف احلج: ال يجفيت الناس إال عطاء بن
، وكان املسجد فراش عطاء عشرين سنة، وكان )5(، وقد فاق عطاء أهل مكة يف الفتوى)4(فعبد هللا بن أيب جنيح

 . )7(، وكان معاشه صلة اإلخوان ونيل السلطان)6(من أحسن الناس صالة
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، أو أمر مبعروف، أو هني عن منكر، ومن أقوال عطاء: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب هللا
أو أن تنطق يف معيشتك اليت ال بد لك منها، أتنكرون أن عليكم حافظني كراماً كاتبني، عن اليمني وعن الشمال 
قعيد، ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد، أما يستحيي أحدكم لو نشرت صحيفته اليت أملى صدر هناره وليس 

. وعن عطاء: إن الرجل ليحدثين ابحلديث، فأجنصتج له كأين مل أمسعه، وقد مسعته قبل  )1(فيها شيء من أمر اخرته
 .)2(أن يولد

وعطاء هذا الذي كان مرجع األمة يف موسم احلج كان أسود أعرج، أفطس، أعور، مث أعمى من املوايل، فهذا الذي 
 يف مكة، ى يف أقدس بقعة عند املسلمنيجتمعت فيه كل العاهات اجلسدية جعلته احلضارة اإلسالمية رأس الفتو 

 . )3(فضاًل عن كونه من أشهر علماء احلجاز الذين يستقطبون طلبة العلم من خمتلف أرجاء املعمورة
 

 ـ يزيد بن األصم وإجابته لعبد امللك: 3
 سأل عبد امللك يزيد بن األصم عن معىن قوله تعاىل:

ا ِِف  } ۡرِض ٱيُرِيُدوَن ُعلُو ّٗ
َ اۚ وَ  ۡلأ فأجاب بكل صراحة   [ 83]سورة القصص: {٨٣لِلأُمتَّقِنَي  لأَعَٰقَِبةُ ٱَوََل فََسادّٗ

بقوله: التجرب يف األرض، واألخذ بغري احلق ب أي: من العلو والفساد يف األرض ب فنكس عبد امللك برأسه، وجعل 
 . )4(وجيهه أنه املعين لذلك ابلتينكت يف األرض، وكان إطراق عبد امللك وتنكيسه لرأسه حياء من يزيد إلدراك

 

 اثنياً: عبد امللك والشعر والشعراء:
كان عبد امللك بن مروان راواًي للشعر، انقدًا له، كثري االستشهاد به يف كثري من املناسبات، يكثر من األسئلة 

كسب األنصار واهلجوم   يفعن اهتمامه مبعانيه، كما كان يعلم خطورته يف التأثري اإلعالمي  واحملاورة منه يف جملسه،
على خصومه، ولذلك اهتم ابلشعراء اهتماماً كبرياً، ووظفهم ملدحه ودولته وبين أمية، ومل يبخل عليهم ابلعطاء، 
ولذلك كان كبار شعراء عصره من األمويني؛ مثل: األخطل، والفرزدق، وجرير، وغريهم، كما أنه عمل على كسب 

                                                           

 (.5/86املصدر السابق نفسه )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .9رعاية الفئات اخلاصة ، ص   (3)
 .275اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (4)
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ء وا عليه بقصائد قوية يف سبه وذمه؛ مثل: عبيد هللا الرقيات، وإليك شيخصومه ؛ حىت إهنم مدحوه بعد أن هجم
 من شعر شعراء الدولة األموية:

 

 ـ األخطل: 1
هو غياث بن غوث التغليب النصراين، شاعر زمانه، وقد قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك يب إذا افتخرت، 

، وكان عبد امللك بن مروان ُيزل عطاء األخطل، ويفضله يف الشعر  )1(وجبرير إذا هجا، واببن النصرانية إذا امتدح
، فقد كان شاعر الدولة الرمسي الذي أكثر من مدح خلفائها، والدعاية هلا، والرتويج لسادهتا حنو ربع )2(على غريه

 ، ومن مدحه يف بين أمية: )3(قرن

مْ  لبببهبببج مج وهللاج فضبببببببببببببببببَّ ْت جبببببببدودجهبببج  متبببببببَّ
مج أهبببببببلج ببببببببيبببببببتٍّ ال  موأنبببببببتبببببببج يبببببببوازهنبببببببج  

 

دج   دُّ قومٍّ سببببببببببببببواهجْم خببببببامببببببٌل َنكببببببِّ  وجببببببَ
 (4)بيٌت إذا عدتِّ األحسابج والعددج 

 
 

 ومن شعره املتميز يف بين أمية قوله:

 حشببببببببببببٌد على احلقِّّ عيَّافو اخلََنا أجنجٌف ْ 
 مشسج العببببببداوةِّ حىت يسببببببببببببببتقبببببباَد هلمْ 
 

ْت هبْم مكروهبببببببٌة صبببببببببببببببربجوا ج    إذا أملبببببببَّ
اسِّ أحالمبببببًا إذا قبببببدرجوا  (5)وأعظمج النبببببَّ
 

 
  وكان كثري املديح لعبد امللك والتنويه بصالح السياسة يف عهده؛ كقوله:

ه  ت إىل إمبببببببام تغبببببببدينبببببببا فواضببببببببببببببلبببببببج
َر واملبببيبببمبببونج طبببببببائبببرجه مبببْ  اخلبببببببائبببضج البببغبببَ
ا  واملسبببببببببببببببتببمببرُّ ببببببببهِّ أمببرج اجلببمببيببعِّ فبَبمبببببببَ
 

رج   فببببَ هج الببببظببببَّ  أظببببفببببَره هللاج فببببلببببيببببهببببنبببببببْأ لبببببببَ
َقى ببببببه املطرج خليفبببببةج  َتسببببببببببببببْ هللاِّ يجسببببببببببببببْ  

 يبببببببغبببببببرته ببببببببعبببببببَد تبببببببوكبببببببيبببببببدٍّ لبببببببه غبببببببررج 

                                                           

 (.4/589أعالم النبالء )سري   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .492أدب السياسة يف العصر األموي ، ص   (3)
 .174ديوان األخطل ، ص   (4)
 (.1/495الشعر والشعراء ، البن قتيبة )  (5)
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 نببفسببببببببببببببببي فبببببببداءج أمببريِّ املببؤمببنببنَي إذا
 

َز يومبببببببًا عبببببببارٌم ذََكرج   (1)أببببببببَدى النَّواجِّ
 

وعجرف األخطل أبنه يعاود شعره ابلتنقيح والصقل، حىت لقد قالوا: إنه كان ينظم القصيدة تسعني بيتاً، مث يضرب 
ني القدماء، مثل: سقطه، وهو هبذا يشبه املنقح عن ستني ويبقي ثالثني، وهذا هو السبب يف جودة تعبريه، وندرة

 . ومن أحسن ما قال من الشعر قوله: )2(زهري واحلطيئة وأضراهبما، مما مساهم األصمعي عبيد الشعر

والنببببباسج مهُّهجمج احليببببباةج وال أَرى مشسج 
ْد ْ  ائِّرِّ مل جتبببببِّ  وإذا افتقرَت إىل البببببذَّخبببببَ
 

الِّ ج   ببببببببَ  طبببوَل احلبببيببببببباةِّ يبببزيبببببببدج غبببرَي خبببَ
الِّ   (3)ذجْخرًا يكونج كصببببببببببببببببببباحلِّ اأَلْعمببببببَ
 

 ـ الفـرزدق: 2
، وكان ممن مدح بين أمية، وقال يف عبد امللك )4(هو مهام بن غالب بن صعصعة بن انجية بن عقال بن جماشع

 بن مروان:

هج  تبببببببَ  فببببببباألرضج هللِّ واّلهبببببببا خبببببببلبببببببيبببببببفبببببببَ
 بعَد الفسبببببببببببببببادِّ الذي َقْد كان قاَم بِّهِّ 

فببببببأخطببببببَأهجمْ راموا اخلالفببببببَة يف غببببببدرٍّ   
تْ  ْد تركببببَ  والنببببباسج يف فتنبببببةٍّ عميببببباَء قبببببَ
مج   دعببْوا لببيسبببببببببببببببتببخببلببف الببرمحببنج خببريَهببج
مج   فبببببببأصببببببببببببببببببببَح هللاج وىلَّ األمبببَر خبببريَهبببج
هِّ   تراثج عثمببببببباَن كبببببببانوا األوليببببببباَء ببببببببِّ
 

 وصبببببببببببببببببباحببببببج هللاِّ فيهبببببا غريج مغلوبِّ  
ْن مبكبرٍّ وختبريببببببببِّ  َة مبِّ كبببببببَّ  كبببببببذَّابج مبَ
 منهببببببا صبببببببببببببببببببدوٌر وفببببببازوا ابلعراقيبببببببِّ 

م ببببنيَ  هبببج مبببقبببتبببولٍّ وحمبببروبِّ  أشبببببببببببببببببرافببببَ  
 وهللاج يسببببببببببببببمعج دْعوى كبببببببلَّ مكروبِّ 
 بعَد اختالفٍّ وصببببببببدعٍّ غريِّ مشببببببببعوبِّ 
 (5)سببببببرابَل ملكٍّ عليهم غرَي مسببببببلوبِّ 
 

 وكان للفرزدق أٌخ شاعر، وهو مهيم، وهو القائل:

 عبببمبببرج أببببيبببببببَك فببببببببببببببببببببببببببببببببببال تبببكبببببببذببببَن
م َ البببببببنببببببباسج يف ديبببببببنبببببببهبببببببِّ نتِّ  وقبببببببد فبببببببج
 

 لبببببببقبببببببْد ذهبببببببَب اخلبببببببريج إال قبببببببلبببببببيبببببببال 
 (6)وخلَّى ابنج عفببببببباَن شبببببببببببببببرًّا طويال
 

                                                           

 .500عارم ذكر: نكبة شديدة وأذى مهلك. أدب السياسة ، ص   (1)
 .150أدب السياسة يف العصر األموي ، ص   (2)
 (.4/590سري أعالم النبالء )  (3)
 (.1/471الشعر والشعراء )  (4)
 (.1/25؛ الديوان )149أدب السياسة يف العصر األموي ، ص   (5)

 (.1/472الشعر والشعراء )  (6)
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 ـ جرير: 3
، وقد مدح عبد امللك  )1(هو جرير بن عطية بن اخلطفي التميمي البصري، مدح خلفاء بين أمية، وشعره مدوَّن

ووصفه أبنه ركن الدين، واحلفيظ على أحكام الشرع، ولواله ما اجتمع املسلمون يف صلواهتم يف املساجد يف اجلمع، 
مث يصفه أبنه أمني هللا، واملبارك الذي يهدي به هللا عباده، ويقول: إن أوامره ميمونة مطاعة، وإن هللا فضل بين 

 ، حيث قال: )2(دع، يريد األحزاب املعادية لبين أميةأمية على غريهم من أهل الب

 لببببببوال اخلببببببلببببببيببببببفبببببببةج والببببببقببببببرانج يببببببقببببببَرؤه
 أنبببببببَت األمنيج أمنيج هللاِّ ال سببببببببببببببرفٌ 
هج   أنبببببَت املبببببباركج يهبببببدي هللاج شببببببببببببببيَعتبببببَ
هِّ  نٍّ أمببرَت ببببببببِّ  فببكبببببببلُّ امببرًأى عببلببى ميببج
لبببببكبببببم   اي اَل مبببببرواَن إن هللَا فضببببببببببببببببببَّ

 

اسِّ أحكببببببباٌم وال مججَعج    مبببببببا قببببببباَم للنبببببببَّ
 (3)فبببيبببمبببببببا ولبببيبببببببَت وال هبببيببببببباببببببببٌة َورِّعج 
عج  يببببببَ  إذا تببببببفببببببرقبببببببتِّ األهببببببواءج والشبببببببببببببببببببِّّ
 فينببببا مطبببباٌع ومهمببببا قلببببَت يسببببببببببببببتمعج 
 (4)فضاًل عظيماً على َمْن دينجهج البِّدَعج 

 ومدح عبد امللك بقصيدة جاء فيها: 
ي  سبببببببأشبببببببكرج إن رددَت عليَّ ريشبببببببِّ
َب املطبببببببااي  ألسببببببببببببببتجم خرَي من رَكبببببببِّ
 

ي   وأنبببببببببببببتَّ البببببقبببببوادَم مبببببن جبببببنببببببباحبببببِّ
دى  وَن راحِّ وأنببببببببْ طببببببببج الببببببببعبببببببباملببببببببني بببببببببج  

 
 

فقال عبد امللك: من مدحنا فليمدحنا مبثل هذا أو ليسكت، ووهبه مئة انقة، فسأله الرعاء، فوهبه مثانية أعبد، 
، وأشار إليها، فنحاها إليه ابلقضيب، وقال:  )5(واحمللب ورأى صحاف ذهب بني يديه فقال: اي أمري املؤمنني

 .)6(خذها ال نفعتك
 وكان يف جرير على هجائه للناس عفة ودين، وحسن خلق، ورقة طبع، اتفق علماء األدب وأئمة نقد الشعر، 

                                                           

 (.4/591سري أعالم النبالء )  (1)
 .148،  147أدب السياسة يف العصر األموي ، ص   (2)
 ورع: جبان.سرف: متجاوز احلد.   (3)
 .355ديوان جرير ، ص   (4)
 احمللب: اإلانء.  (5)
 (.2/57شذرات الذهب )  (6)
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على أنه مل يوجد يف الشعراء الذين نشؤوا يف ملك بين أمية أبلغ من جرير والفرزدق واألخطل، وإمنا اختلفوا يف 
 .  )1(أيهم أشعر

 هي الغاية اليت يضرب هبا املثل: وإن جلرير يف كل ابب من الشعر أبيااتً سائرة،
 أ ب فيقال: إن أغزل شعر قالته العرب هو قوله:

َورٌ  ا حببَ  إنَّ الببعببيببوَن الببيت يف طبَبْرفببِّهبببببببَ
راَك به َرْعَن ذا اللُّبِّّ حىت ال حِّ  َيصبببببببْ
 

الان  تبببببببْ يبببببببنَي قببببببببَ ا مثَّ مْل حيبببببببجْ نبببببببَ نببببببببَ  قبببببببتبببببببلبببببببْ
 وهجنَّ أضببببببببببببببعفج َخْلقِّ هللاِّ إنسببببببببببببببببببباان
 

 
 ب ب أفخر بيت قوله: 

غضببببببببببببببببببببببْت عليبببببببَك بنو متيمٍّ إذا   
 

اابَ   مج غِّضبببببببببببببببببببببَ هببببج اس كببببلببببَّ  رأيبببببببَت الببببنبببببببَّ
 

 

 
 جب  أهجى بيت مع التصوُّن عن الفحش قوله: 

رْيٍّ  ْرَف إنبببببببَك مببببْن منببببجَ ضَّ الببببطببببَّ غببببج  فبببببَ
 

الاب  َت وال كببببببِّ ببببببببًا بببببببلببببببغبببببببْ عببببببْ  فببببببال كببببببَ
 

 

 
 د ب أصدق بيت قوله: 

 إيّنِّ ألرجو منبببببببَك خريًا عببببببباجاًل 
 

لِّ والببنببفببسج مببولببعبببببببٌة حبببببببببِّّ   الببعببببببباجبببببببِّ  
 

 

 
 هب  أشد بيت هتكماً قوله: 

ْربَعببببباً   َزَعَم الفرزدقج أن سببببببببببببببيقتبببببلج مِّ
 

ْرَبعج   ْر بطولِّ سببببببببببببببالمببببةٍّ اي مِّ  (2)أَْبشببببببببببببببِّ
 

 

 
 ومن جيد شعره قوله من قصيدة يرثي به امرأته:
 لوال احليببببببباءج هلببببببباجين اسببببببببببببببتعببببببببارج 
ع نبببظبببرة  ولبببقبببببببد نبببظبببرتج ومبببببببا متبببنبببَّ

 

زارج   ولببببببببزرتج قببببببببربَكِّ واحلبببببببببببببببببيبببببببببج يببببببببج
دِّ حيبببببببث متكَن اإلحفبببببببارج   يف اللَّحبببببببْ

 

                                                           

 (.2/151جواهر األدب )  (1)
 (.2/152املصدر السابق نفسه )  (2)
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تِّ قببببببلببببببيب إذ عببببببلببببببتببببببين كببببببربةٌ   َوهلبببببببَّْ
يببببلببببببببببببثج الببببقببببرانءج أن يببببتببببفببببرَّقببببواال   

وا  صبببببببببببببببلبى املبالئبكبببببببةج البببببببذيبن ختبريَّ
 فلقد أراكِّ كسبببببببببيتِّ أحسبببببببببَن منظرٍّ 
ها  كانت إذا َهَجَر احلبيبج فَِّراشببببببببببببببَ
 

غببببببارج   وذوو التمببببببائمِّ من بَنِّيببببببكِّ صببببببببببببببِّ
مج وهنبببببببارج   (1)لببببببيبببببببٌل يببببببكببببببرُّ عببببببلببببببيببببببهببببببِّ

بببببببببون  عببببببببلببببببببيببببببببكِّ واألبببببببببرارج والببببببببطببببببببيببببببببّ  
ارج   ومبببع اجلبببمبببببببالِّ سبببببببببببببببببكبببيبببنبببببببٌة وَوقبببببببَ
تِّ اأَلسببببببببببببببرارج   (2)خجزَِّن احلبببديبببثج وَعفبببَّ
 

وكان قد افتخر على األخطل يف قصيدة، وبنيَّ أن عبد امللك ابن عمه، ولو شاء ساق إليه قبيلة األخطل؛ حيث 
 قال:

َرَم املببكبببببببارَم تببغببلبببببببببباً   إنَّ البببببببذي حببَ
 هل متلكوَن من املشببببببببببباعرِّ مشبببببببببببعراً 
ْل لكم  مضببببببببببببببٌر أيب وأبو امللوكِّ فَبهبببَ
 هذا ابنج عمِّّي يف دمشببببببببببببببَق خليفةٌ 
  
 

 جبببببعبببببببَل البببببنبببببببببببوََّة واخلبببببالفبببببببَة فبببببيبببببنبببببببا 
 أو تشببببببببببببببهبببببببدوَن َمَع األذان أذينبببببببا؟
رَز تببغببلبببببببَب مببن أبٍّ كبببببببأبببيببنبببببببا  اي حببج
 (3)لو شببببببببببببببئبببتج سبببببببببببببببباقكجمج إيلَّ قطينبببا
 
 

 

 . )4(هب بعد الفرزدق بشهر 110قال الذهيب عن جرير: كان عفيفاً منيباً، تويف سنة  

 ـ الـراعـي: 4
من كبار الشعراء، وهو أبو جندل، عبيد بن حصني النُّمريي، وإمنا لقب ابلراعي لكثرة ما يصف اإلبل يف شعره، 

 ،  )5(وقد امتدح عبد امللك
 جرير قصيدته املشهورة اليت صارت واباًل على بين منري:وانضم إىل الفرزدق على جرير، فقال فيه 

ااب   أقلِّّي اللوَم عبببببببببببببببببببببببببببببببببباذَل والعِّتببببببَ
 

ااب  ْد َأصببببببببببببببببببَ  وقويل إْن أصببببببببببببببببببببتج لقبببببَ
 

 

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 (.1/491الشعر والشعراء )  (2)
 القطني: العبيد واإلماء يف هذا املوضع.  (3)
 (.4/591النبالء )سري أعالم   (4)
 (.4/598املصدر السابق نفسه )  (5)
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 وفيها يقول له: 
رْيٍّ  َك مببببن منببببجَ  فببببغببببضَّ الببببطببببرَف إنبببببببَّ
 

الاب  َت وال كببببببِّ  فببببببال كببببببعببببببببببببببًا بببببببلببببببغبببببببْ
 

 

 
يف عن بن مروان، ويشكو له العريف أو اجلايب، ويرجو التخف وأهم ما بقي للراعي الميته اليت مدح هبا عبد امللك

، ويبدو الراعي كان أموايً ألجل  )1(قومه، ويتربأ من اخلوارج النجدية والزبرييني، ويعد نفسه بذلك خملصاً لألمويني
 قومه ورغبة يف عبد امللك أن يرفع عن قومه ظلم اجلباة، ومن شعر الراعي لعبد امللك:

عببببببلببببببى ميببببببنيٍّ بببببببرَّةٍّ إيّن حببببببلببببببفبببببببتج   
يبببببببدَة بَن عجَوميرٍّ   مبببببببا إْن أتيبببببببتج جنج
 

يببببال   ال أكبببببببذبج الببببيببببوَم اخلببببلببببيببببفبببببببَة قببببِّ
لِّيال دى فيزيبببببببدجين َتضببببببببببببببْ  (2)أبغي اهلبببببببج
 

 

 إىل أن قال يف رواية أخرى: 
نِّ إان مببببعشبببببببببببببببببرٌ  لببببيببببفبببببببةج الببببرَّمحببببْ  أحببببْ
نببببببببا رٌب نببببببببرى هللِّ يف أمببببببببوالببببببببِّ  عببببببببج
ْوك يوم أمرهَتجمْ  عاَة َعصببببببببببببببَ  إنَّ السببببببببببببببُّ

هأخبببببببذوا  الَعريَف فقطَّعوا َحْيزومبببببببَ  
م أن يببببعبببببببدِّلببببوا  إنَّ البببببببذيببببَن أمببببرهتببببَج
ْت أبببنببببببباَءان لبببببببَ  فبببببببادفببْع مببظبببببببامَل عببيبببَّ
 

 حجنفببببببباءج نسببببببببببببببجبببببببدج بكرًة وأصببببببببببببببيال 
 حببببببببقَّ الببببببببزَّكبببببببباةِّ مببببببببنببببببببزَّاًل تببببببببنببببببببزيببببببببال
 (3)وأتببوا دواهببَي لببو عببلببمبببببببَت وغببجوال

لببوال غببْ ةِّ قبببببببائببمبببببببًا مببَ يبببببببَّ حببِّ بببَ  (4)ابألصببببببببببببببببْ
ا أمبببببببرَت فبببببببتبببببببيببببببال  مْل يبببببببفبببببببعبببببببلبببببببوا ممبببببببَّ
ْأكببوال

َ
َواَن املببببببب لببْ ْذ شبببببببببببببببِّ ا وأنببقبببببببِّ  (5)عببنبببببببَّ

 

 

     
هؤالء من أشهر شعراء عهد عبد امللك، وكان يهتم هبم ويسمع هلم وُيزل هلم يف العطاء، وكسبهم يف صفِّه،  

وأصبحوا من أبرز املدافعني عن اخلليفة ودولته، وكان ال يتورع عن دفع األموال للشعراء ما داموا ميدحون ويبجلون 
 خلفاء بين أمية.

* * * 
                                                           

 .371اتريخ الشعر السياسي ، ص   (1)
 (.2/508طبقات فحول الشعراء )  (2)
 الغول: اهللكة والداهية.   (3)
 العريف: شيخ القبيلة. حيزومه: وسطه. األصبحية: مجع أصبحي؛ وهو السوط ، نسبة إىل ذي أصبح وهو ملك ميين.  (4)

 .172عيَّلت: أجاعت. شلو: عضو. أدب السياسة يف العصر األموي ، ص   (5)
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 الفصل الثامن

 اإلسالمية يف عهد عبد امللك والوليد وسليمانالفتوحات 

 

وجتدر اإلشارة إىل أننا يف هذا الفصل سوف جنمع الفتوحات يف عهد عبد امللك والوليد 
 وسليمان؛ لكي نعطي صورة متكاملة عنها بسبب ترابطها ببعضها.
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 املبحث األول

 الفتوحات يف بالد الروم
 

الدولة استعادت قوهتا، وأهنا تستطيع أن تستأنف جهادها وتعلي إرادهتا، هب شعر عبد امللك أن  73يف أواخر عام 
وكانت العالقات قد ساءت بني دولة الروم والدولة اإلسالمية يف هذه الفرتة، وأخذ الروم يتأهبون لالنتقاض، فكان 

كون القائد يف أرمينية ليعبد امللك هلم ابملرصاد وقد أحكم إعداده، فعني أخاه حممد بن مروان والياً على اجلزيرة و 
هذه اجلبهة، ومنع عبد امللك إرسال النقود اليت كان يدفعها وقت الضرورة، فأاثرت هذه حنق اإلمرباطور الروماين 
البيزنطي، فأعلن احلرب، وقدم جبيش كبري ليغزو املسلمني من انحية أرمينية، فالقاه حممد بن مروان جبيشه ودارت 

 وم على كثرة عددهم هزمية شنيعة، وفرَّ اإلمرباطور بنفسه وانفض عنه أكثر جنوده، وكانموقعة عنيفة هزم فيها الر 
 . )1(هب، فزعزعت هذه الوقعة الدولة البيزنطية 74ذلك عام 

واستغل عبد امللك هذا النصر وواصل ضغطه على الدولة البيزنطية عرب احلدود، وانتظمت غزوات الصوائف 
لى هذه القريبة، فكانت الصوائف خترج ابنتظام لإلغارة ع خل األراضي البيزنطيةوالشوايت، وشرع يف التوغل دا

 األراضي يقودها حممد بن مروان أو غريه من أمراء بين أمية.
لكبرية، ؛ وهي إحدى مدن الروم ا«قاليقاال»هب بعث عبد امللك ابنه عبد هللا بن عبد امللك ففتح  81ويف عام 
بن عبد امللك من فتح مدينة أخرى رئيسة داخل دولة الروم يف اسية الصغرى، وهي  هب متكن عبد هللا 84ويف عام 

مدينة )املصيصة( فبىن حصنها، ووضع هبا حامية من ثالمثئة مقاتل من ذوي البأس، ومل يكن املسلمون يسكنوها 
 من قبل، وبىن مسجدها.

ة الروم، احلصون داخل أرض العدو يف دول وهكذا اندفعت قوة املسلمني إىل اإلمام، تفتح املعاقل وتستويل على
 . )2(منذ حتققت الوحدة يف عهد عبد امللك

ولقد أثبت عبد امللك بعد إعادة الوحدة السياسية أن الدولة وأن قّوهتا املوحدة قادرة على التفّوق وإحراز السيادة، 
، واستمرت اجليوش  )3(جلبهات كافةوحتقيق النصر على البيزنطيني، وأن قوهتا املوحدة قادرة على االندفاع يف ا

                                                           

 .208عبدامللك بن مروان ، حممد ضياء الدين الريس ، ص   (1)
 .209املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .149جتديد الدولة األموية ، ص   (3)
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اإلسالمية يف جهادها طوال مدة الوليد مث سليمان، وقد برز مسلمة بن عبد امللك يف تلك احلروب كقائد فذ، 
ومقاتل عظيم، فكان يف كل سنة يفتح بلداً أو حصناً من احلصون العظيمة اليت أقامها الروم لتأمني سالمة بالدهم 

ان يغزو معه هذه الغزوات ب يف عهد الوليد ب وفتح هذه الفتوح العباس بن واحملافظة عليها من غارات األعداء، وك
الوليد بن عبد امللك، ومن احلصون اليت فتحها: حصن عمورية وهرقلية وقمونية، وحصن طوانة ومسطية واملرزابنني 

 . )1(وطروس، وكثري غري هذه احلصون
امللك والعباس بن الوليد حصن طوانة وشتوا هبا، م( فتح مسلمة بن عبد  707هب   88سنة ) اآلخرةففي مجادى 

وهزم املسلمون األعداء حىت صاروا إىل كنيستهم، مث رجعوا فاهنزم الناس، وبقي العباس ومعه نجفري، منهم ابن حمرييز 
دى ااجلجمحي، فقال العباس البن حمريز: أين أهل القران الذين يريدون اجلنة؟ فقال ابن حمرييز: اندِّهِّْم أيتوك. فن

. وهكذا ال متر سنة وإال ويغزو املسلمون  )2(طوانة العباس: اي أهل القران، فأقبلوا مجيعاً فهزم هللا العدو حىت دخلوا
 أرض الروم ويستولون على بعض حصوهنم ومعاقلهم.

ة الوليد بومن اجلدير ابلذكر: أن معظم الذين كانوا يقودون هذه احلمالت هم من أبناء البيت األموي، أوالد اخلليف
نفسبه وأخوه مسلمبة الذي مل يكبد يتخلف سنة واحبدة عن غزو أرض الروم، وهذا أمر له مغزاه؛ فقد كان مسلمة 
هو الذي قاد اجليش الذي حاصر القسطنطينيبة احلصار األخري فبي عهبد سليمان ب كما سنذكبر قريببًا إبذن هللا ب 

الروم كان مقصوداً ليزداد معرفة وخربة ابلطرق واملسالك إىل عاصمة ومعىن هذا أن اشرتاكه املستمر يف غزو ببالد 
 . )3(البيزنطيني، اليت كانت إحدى األهداف الرئيسة من هذه الغزوات

 أواًل: البيزنطيون يرصدون حتركات املسلمني العسكرية:
ود دائمًا ملتهبة، احلدمن الطبيعي أن تكون عيون البيزنطيني دائمًا مفتوحة على حدودهم مع املسلمني، فجبهة 

والغزو اإلسالمي ال يكاد يتوقف، ولكي يتأكد البيزنطيون من نوااي املسلمني وأهدافهم من وراء هذا النشاط 
م( سفارة إىل دمشق لتستطلع األخبار  716ب  713العسكري املستمر، أرسل اإلمرباطور البيزنطي أنسطاس )

دمشق،  د هدنة بني الدولتني، وملا وصلت السفارة البيزنطية إىلعن كثب، وتعرض على اخلليفة الوليد مشروع عق
شاهدت عظمة املسلمني يف عاصمتهم، ونشاط اخلليفة يف إعداد اجليوش لتوجيهها إىل القسطنطينية، وعاد السفري 

                                                           

 (.1/420األمويون بني الشرق والغرب ) (1)
 (.7/334اتريخ الطربي )  (2)
 .256العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص (  3)
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 نإىل اإلمرباطور يؤكد صدق عزمية املسلمني على اجلهاد، وينصح بضرورة اختاذ االحتياطات الالزمة للدفاع ع
العاصمة، فأخذ أنسطاس برأي سفريه، وأعلن يف القسطنطينية أخبار احلملة اإلسالمية املنتظرة، وأمر كل فرد أن 
خيزن لنفسه مؤونة تكفيه ثالث سنوات، وأن خيرج من املدينة كل معوز وغري قادر على تدبري مؤونته، مث مأل اخلزائن 

ك بتجديد اجيات اليت يتطلبها املدافعون عن املدينة، واهتمَّ كذلاإلمرباطورية بكميات كبرية من القمح وغريه من احل
أسوار املدينة السيما اجلهات املطلة منها على املياه، حيث كان التداعي قد دبَّ فيها، ووضع على األسوار الربية  

حف استعداداته للز ، وبينما ميضي اخلليفة الوليد يف  )1(كل االالت احلربية من اجملانيق وغريها من وسائل الدفاع
 .  )2(هب، فخلفه أخوه سليمان ليواصل جهوده يف هذا امليدان  96على عاصمة البيزنطيني إذ وافته منيته سنة 

 اثنياً: سليمان بن عبد امللك وحصاره للقسطنطينية:
وله عليه الصالة قيبدو أن اهتمام اخللفاء بفتح القسطنطينية، إمنا يرجع لرغبتهم الشديدة يف أن يكونوا املقصدوين ب

، ويضاف إىل ذلك رغبة )3(«لتفتحن القسطنطينية، فلنعم األمري أمريها، ولنعم اجليش ذلك اجليش»والسالم: 
سليمان الشديدة، يف وضع حد للهجمات البيزنطية املتكررة على الشواطئ الشامية واملصرية، واليت من شأهنا بث 

ل لتايل املساس بسيادة الدولة اإلسالمية، فقد هاجم البيزنطيون ساححالة من عدم االستقرار يف تلك النواحي، واب
جند محص، وسبوا )امرأة ومجاعة(، وللمرأة فيهم ذكر إذ ذاك، فغضب سليمان وقال: ما هو إال هذا نغزوهم 

 . )4(ويغزوننا، وهللا ألغزوهنم غزوة أفتح فيها القسطنطينية، أو أموت دون ذلك

 ـ االستعداد للحملة: 1
مشلت االستعدادات للحملة معظم العامل اإلسالمي، فقد ضمَّْت احلملة الربية حنو مئةٍّ وعشرين ألفًا من الشام 

، ويبدو أن تقدير املسلمني حلصانة  )5(واجلزيرة واملوصل، وضمت احلملة البحرية ألف مركب من أهل مصر وإفريقية
اً هنم أدركوا أن حصارها يتطلب قوات كبرية ووقتالقسطنطينية، وطول أمد احلرب، تقدير سليم وقوي، حيث إ

 . )6(طوياًل وأسلحة متنوعة، لذلك مجعوا: االت احلرب للصيف والشتاء، واجملانيق، والنفط وغري ذلك

                                                           

 .256األمويون والبيزنطيون؛ نقالً عن العامل اإلسالمي ، ص (  1)
 .256العامل اإلسالمي يف العصر األموي، ص (  2)
 (.1969مسند أمحد، رقم )(  3)
 .177(؛ خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص 15/403الوايف ابلوفيات )  (4)
 .181والنهاية؛ نقالً عن خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص البداية   (5)
 .181خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (6)
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 ـ سري احلملة: 2

 جتاذبت قادة املسلمني العسكريني خطتني حول سري احلملة:
ني احتالل املدن واحلصون اليت دون القسطنطينية، األوىل: طرحها موسى بن نصري، وفحواها: أن على املسلم

 لتجريدها من املواقع احلصينة احملدقة مبسالكها،
 واليت قد تعيق حركة اجليش اإلسالمي، ويستمر األمر هبذه اخلطة حىت تفتح القسطنطينية.

بعيد جداً  إىل أمد وأما اخلطة الثانية: فطرحها مسلمة بن عبد امللك، والذي ارأتى أن اتباع خطة موسى، حيتاج
حىت يتحقق حصار القسطنطينية، وفتحها، لذلك أشار بضرورة التوجه مباشرة إىل القسطنطينية دون التعرض 

 للمدن واحلصون احملدقة جبانيب الطريق إال ما كان ضرورايً.
،  )1(طتهخ ويبدو أن رأي مسلمة لقي قبواًل لدى اخلليفة ومستشاريه العسكريني، لذلك تقرر سري احلملة حسب

، وأقسم أال ينتقل منها حىت يفتح القسطنطينية،  )2(وسار سليمان من القدس إىل دمشق، ومضى حىت نزل دابق
هب حتركت احلملة بقيادة مسلمة بن عبد امللك من سورية براً وحبراً ابجتاه القسطنطينية،  98، ويف سنة  )3(فأقام هبا

هب،  99هب، ووصلها األسطول يف عام  98ية القسطنطينية عام واستمر مسلمة يف سريه، ووصلت احلملة الرب 
وضرب املسلمون احلصار على املدينة، وقاتلوا الروم قتاالً شديداً واستبسلوا يف جهادهم، ورغم املصابرة اليت استمرت 

 . )4(قرابة سنة، فإن احملاولة فشلت وخسر املسلمون خسارة كبرية يف العدد والعدة
الفسوي ل إليها اجليش اإلسالمي يف الفرتة األخرية من احلصار، فآاإلسالمية احلالة السيئة اليت  وقد وصفت املصادر

، ويقول الطربي: فلقي اجلند ما مل يلق جيش،  )5(يقول: وقد كان الناس لقوا جهدًا من القسطنطينية من اجلوع
حىت إن كان الرجل ليخاف أن خيرج من العسكر وحده، وأكل الدواب واجللود وأصول الشجر والورق وكل شيء 

 . )6(غري الرتاب
 كما إن البيزنطيني داخل القسطنطينية كانوا يف حالة سيئة أيضاً، ولعل من الشواهد التارخيية على ذلك ما أييت:

                                                           

 (.12/632البداية والنهاية )  (1)
 (.12/633املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.7/433اتريخ الطربي )(3)
 .261دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، ص   (4)
 (.1/618املعرفة والتاريخ )  (5)
 (.7/433اتريخ الطربي )  (6)
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إن خماطرة السفن البيزنطية يف اخلروج جللب القمح من شواطأى البحر األسود وخروج املراكب الصغرية جللب  أ ـ
الطعام، وصيد األمساك، دليل قوي على الضنك االقتصادي عند أهل القسطنطينية ابلرغم من انكسار حدة 

 القتال.

 هم دفع دينار عن كل رجل حمتلم يفسعي البيزنطيني إىل عقد صلح مع مسلمة، حيث عرض بطريقج  ب ـ
 القسطنطينية؛ دليل اخر على سوء األوضاع الداخلية.

الصلح الذي مت إبرامه بني املسلمني والبيزنطيني، قبيل انسحاب اجليش اإلسالمي، وتعهد البيزنطيون مبوجبه جـ  
 . )1(ابحملافظة على املسجد الذي بناه مسلمة

 ـ انسحاب اجليش اإلسالمي: 3
مات سليمان بن عبد امللك توىل عمر بن عبد العزيز أمر اخلالفة، فوجه إىل مسلمة وهو حماصر للقسطنطينية،  ملا

وأمره ابلقفول منها مبن معه من املسلمني، ووجه إليه خياًل عتاقًا وطعامًا كثريًا وحث الناس على معونتهم، وكان 
، وكان قرار )3(ن قد أصاب املسلمني جماعة فقواهم بذلك، ألنه كا )2(عدد اخليل اليت وجهها ملسلمة مخسمئة فرس

، بل  )4(عمر بن عبد العزيز ابنسحاب مسلمة حصيفاً صائباً، ال ألنَّ عمر غري ميّبالٍّ إىل حروب الفتح واالستيالء
م هبألّن موقف املسلمني احملاصرين للقسطنطينية كان ميئوسًا منه، فأمر ابنسحاهبم حقنًا لدمائهم، بعد أن بلغ 

 . )6(، إذ مل يغفل عمر أبداً عن غزو الروم دفاعاً عن حدود أرض الشام الشمالية الغربية )5(اجلهد
لقد أحسن عمر بن عبد العزيز يف قراره ابنسحاب املسلمني عن القسطنطينية، ألن املوقف العسكري كان يتطلب 

من املستحيل عليه األمر ابنسحاب  إصدار مثل هذا القرار، ولو كانت كفة املسلمني راجحة يف حينه لكان
املسلمني، ولكن ليس هناك مسوِّغ لالدعاء أبن عمر بن عبد العزيز غري ميال حلروب الفتح دون متحيص للموقف 

 . )7(العسكري الراهن

                                                           

 .358عيون املعارف ، للقضاعي ، ص   (1)
 (.7/457اتريخ الطربي )  (2)
 .256قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص    (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.1/552خطط الشام )  (5)
 .257قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص   (6)
  .259نفسه، ص املصدر السابق   (7)
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 ـ أسباب فشل احلملة: 4
 أ ـ غدر وخيانة:

لك وحّرضه اتصل بسليمان بن عبد امل تناولت األخبار غزوة القسطنطينية، وذكرت أن ليو حاكم ب بطريق ب عمورية
على حرب تيودوسيوس ب تيدوس ب، ووعد ليون سليمان أن يقف إىل جانب املسلمني ويسلِّّمهم أرض الروم، وقيل: 
الذي عرض التحالف على االخر هو سليمان بن عبد امللك، وقيل: مسلمة بن عبد امللك عرض ذلك أثناء 

مسلمة أنه حياول إقناعهم يف النزول على رغبة مسلمة، وكان مسلمة حصار القسطنطينية، وهو يتظاهر أمام 
حسب هذه األخبار طلب إليهم لريحل عنهم أن ميلِّّكوا حليفه ليو عليهم، وأما ليو فكان يف حقيقة احلال يطلب 

نقادوا له اامللك لنفسه، ويريد أن ينقذ البلد من خطر املسلمني، وملا اطمأن األساقفة والبطارقة إليه وحلف هلم؛ 
واستوى له األمر، فخرج إىل مسلمة وأشار عليه أن حيرق ما عنده من الطعام لييئسوا من املطاولة، ويصح عندهم 
عزم مسلمة على املناجزة فيعطوا ما أبيديهم، وقيل: أشار عليه أيضاً أن أيذن ألهل القسطنطينية لليلة واحدة أن 

فيهم، وأن أمره وأمر ليو واحد، وانطلت اخلديعة على مسلمة وأطاع  حيملوا مما عنده من الغالل لريوا حسن رأيه
ليو. وأما ليو فقد استوىل على احلكم وأعلن احلرب على مسلمة يف الوقت الذي صار مسلمة يف حال ال حيسد 

لدواب ا عليه من سوء األحوال اجلوية وقلة املرية جلنده، حىت لقوا من الشدة ما مل يلَق أحد قط، واضطروا إىل أكل
 . )1(واجللود وامليتة وأصول الشجر وغري ذلك

وخالصة القول: إن هذه األخبار تلقي مسؤولية الفشل على عاتق مسلمة بن عبد امللك الذي كان عندها شجاعاً 
، ولو صدقنا هذه األخبار  )2(فحسب ومل يكن من ذوي الرأي والبصرية يف احلرب، ومل يكن له رأي فيها يرجع إليه

الدولة؛ أي: سليمان بن عبد امللك ابتداء، ومسلمة بن عبد امللك قائد اجليوش اتليًا ربطا مصري فتح لكانت 
القسطنطينية ومصري اجلند املسلمني هناك بوعود شخص هو ليو مظنة كذب وخديعة، وهو حال يتناقض 

القسطنطينية فقال: ، وقد علق األستاذ حممود شيت خطاب على حصار  )3(واستعدادات الدولة يف هذا الوجه
وإذا كان هناك ما يالم عليه مسلمة يف معركة حصار القسطنطينية فهو عدم استفادته كما ينبغي من الصفة األوىل 
من صفات حصار القسطنطينية؛ وهي صفة )املبادرة( يف الرتكيز ابهلجوم على املدينة احملاصرة، وإدامة زخم اهلجوم 

                                                           

 .261(؛ دراسة يف اتريخ األمويني ، ص 3/213أخبار القضاة ، لوكيع )  (1)
 .262دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
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قومه،  حبليفه )ليو(؛ ألن الذي خيون بالده وقومه أوىل به أن خيون غري بالده وغريعليها أواًل، وثقته غري احملدودة 
فكانت هذه الثقة العمياء يف هذا العميل ال مسوِّغ هلا اثنياً، فاحلرب من القضااي املصريية، والبّد من إدخال أسوأ 

 . )1(االحتماالت يف كلِّّ ما يؤثر يف نتائجها من قريب أو بعيد

 لشتاء:ب ـ ضراوة ا
هب قيل: إن الثلج غطى وجه األرض، وهلك فيه كثري مما كان مع املسلمني من  99خبصوص ضراوة الشتاء عام 

اجلمال واخليل والبغال، والبّد أن املسلمني يف هذه األحوال اجلوية القاسية أتوا على أكثر ما كان معهم من الطعام، 
ناير قيل: استطاع ليو أن يفخر أبن ديسمرب )كانون األول( وي وأصبحوا يف نقص من املرية، وعّضهم اجلوع، ولذلك

 . )2()كانون الثاين( وفرباير )شباط( كانوا أعظم قواده

 جـ  مناعة أسوار املدينة وحتصيناهتا الدفاعية:
ا هأخذ حكام بيزنطة يف حتصني أسوار القسطنطينية وتسليحها ابجملانيق، منذ علموا بعزم املسلمني على غزوها، وزاد

ليو الذي تقلَّد احلكم فيها زمن احلصار حتصناً، وأمر حكام بيزنطة بتخزين الطعام ابلقدر الذي يكفي أهلها لثالث 
 . )3(سنوات، ومنعوهم من أن يغادروها

 د ـ استخدام سالح جديد ضد املسلمني )النار اإلغريقية(:
واملعدات، واتريخ  وكّبدهتم خسائر يف األرواح والسفناستخدم البيزنطيون النار اليواننية، فأثرت يف جيش املسلمني 

احلرب يف مجيع العصور يقرر أن من أهم أسباب عوامل النصر هو استخدام سالح فتاك جديد ال يتوقعه اخلصم، 
أو استخدام أسلوب قتايل جديد ال يتوقعه اخلصم، أو استعماهلما معاً يف الزمن واملكان املناسبني بشكل ال يتوقعه 

هم مبادأى معروف هي أ صم، وكل ذلك يباغت هذا اخلصم ويربك قيادته وخطته املرسومة، واملباغتة كما هواخل
اإلطالق، ومن اإلنصاف أن نضيف إىل عوامل انتصار الروم يف الدفاع عن القسطنطينية عامالً اخر )4(احلرب على

 . )5(القتال هو: كفاية )ليو الثالث( املتميزة يف القيادة، وتشبعه مبزية إرادة

                                                           

 .261قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص   (1)
 (.91،  2/85احلدود اإلسالمية البيزنطية ، فتحي عثمان )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .260قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه.   (5)
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 هـ  التيارات املائية:
واجه املسلمون يف البحر صعوابت كثرية؛ فقد جعلت التيارات املائية املنحدرة من البحر األسود إىل حبر مرمرة 
حركة السفن اإلسالمية بطيئة، وأدى تغري الريح إىل اضطراهبا، وانلت النار اإلغريقية منها وأحلقت هبا أضراراً  

 . )1(كثرية

 املصاحلة بني البيزنطيني والبلغار واخلزر:و ـ 
صاحل ليو احلاكم البيزنطي أعداءه اخلارجني عليه من اخلزر والبلغار، وبذلك ضمن اجلبهة الشمالية، مما جعله يصب 

 . )2(جل اهتمامه على القوات اإلسالمية لغرض تدمريها وإيقاف زحفها على املدينة
 

 ز ـ االستعجال وعدم الرتيث:
أن املسلمني لو تريثوا حىت أمتوا فتح الرب االسيوي البيزنطي، مث تقدموا إىل القسطنطينية من مواقع جماورة ويبدو 

وأبحوال جوية مماثلة ومألوفة للمقاتلة وخطوط ومواصالت قصرية وإمدادات قريبة وأعداد بشرية كثرية؛ فرمبا وجدوا 
 . )3(ط من األعداء حصني وبعيد فاستعصى عليهماملهمة أيسر، ولكنهم عمدوا إىل صقع من البالد يف حمي

 ح ـ ضعف خربة مسلمة العسكرية:
كان مسلمة بن عبد امللك القائد األموي يف حصار القسطنطينية صغرياً يف السن، وأقل جتربة من عظماء الفتح 

 اإلسالمي يف ذلك العهد، مما أثر يف فشل احلصار.

 ـ نتائج احلملة: 5
 ينية العديد من النتائج، ولعل من أبرزها ما يلي:ترتب على محلة القسطنط

أ ب أتكد للمسلمني أهنم ال يستطيعون فتح القسطنطينية دون فتح املناطق اجملاورة هلا، وتثبيت أقدامهم فيها حىت 
يطرة واضحة س تكون عواًن هلم ال عليهم يف حالة حصار القسطنطينية، وابلرغم من ذلك فقد كانت للمسلمني

 البحر األبيض املتوسط، خاصة يف حوضه الغريب. ئد من موانعلى العدي

                                                           

 .264دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص   (1)
 .64العالقات العربية ب البيزنطية يف العصر األموي، ص   (2)
 .264دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص   (3)
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ب ب ختلي أابطرة البيزنطيني عن فكرة استعادة مشال إفريقية، وعدوا الدفاع عن هذه املنطقة يف املرتبة الثانية، بعد 
 .)1(وية األواتدقالدفاع عن عاصمتهم، وابلتايل أصبحت منطقة مشال إفريقية ركناً هاماً من أركان الدولة اإلسالمية 

جب  ولعل من أهم النتائج املباشرة لغزو القسطنطينية: ازدايد نشاط األسطول البيزنطي يف احلوض الشرقي للبحر 
 . )3(يف خالفة يزيد بن عبد امللك )2(األبيض املتوسط؛ فقد هامجه البيزنطيون ابإلغارة على تِّنِّّْيس

 

 الروم:ـ من خطب عبد امللك يف التحريض على قتال  6
ويف عهد عبد امللك عندما علم بتحرك الروم أبرض القسطنطينية وغريها من بالد الروم على غزو املسلمني 
ومفاجأهتم؛ اندى ابلنفري العام، وحني اجتمع لديه جند املسلمني قام فيهم حمرضًا فقال هلم بعد أن محد هللا عز 

ه من  عز وجل يف كتابه من فضل اجلهاد، وما وعد هللا عليوجل وأثىن عليه: أيها الناس إنكم قد علمتم ما ذكر هللا
الثواب، أال وإين قد عزمت أن أغزو بكم غزوة شريفة على أليون صاحب الروم؛ فإنه طغى وبغى، وقد بلغين أنه 
قد مجع للمسلمني مجوعاً كثرية، وعزم على غزوكم ومفاجأتكم يف دايركم، وقد علمت أن هللا تعاىل مهلكه ومبدد 

له وجاعل دائرة السوء عليه وعلى أصحابه، وقد مجعتكم من كل بلد وأنتم أهل البأس والنجدة، والشجاعة مش
والشدة وأنتم من قام هلل حبقه ولدينه بنصرته وهذا ابين مسلمة وقد أمَّْرته عليكم، فاستمعوا له وأطيعوا يوفقكم هللا 

 . )4(عة اي أمري املؤمننيويرشدكم لصاحل األمور. فقال الناس مجيعاً: مسعاً وطا
وعندما سريَّ عبد امللك بن مروان ابنه مسلمة حملاربة الروم أوصاه ابلعسكر بقوله: فكن اي بنبيَّ ابملسلمني بباراً رحيمباً 

 ، كما أوصى عبد امللك قائدًا اخر سريه إىل أرض الروم:)5(فخوراً  وأمريًا حليمباً، وال تكن عنيبداً كفبورًا وال خمتباالً 
أنت اتجر هللا لعباده، فكن كاملضارب الكيس الذي إن وجد رحبًا اتجر، وإال احتفظ برأس املال، وال تطلب 

 .)6(الغنيمة حىت حترز السالمة، وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك
 

                                                           

 .200سليمان بن عبد امللك ، علي إبراهيم ، ص خالفة   (1)
 تنْيس: جزيرة يف حبر مصر ، قريبة من الرب.  (2)
 .200؛ خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص 91والة مصر ، للكندي ص   (3)
 (.4/123الفتوح ، البن أعثم )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 (.6/170هناية األرب )  (6)
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 ـ من أشهر قادة املسلمني ضد الروم: مسلمة بن عبد امللك: 7
،  )1(امللك األمري الضرغام، قائد اجليوش، أبو سعيد األموي الدمشقي، ويلقب ابجلرادة الصفراءمسلمة بن عبد 

له مواقف مشهودة مع الروم، وهو الذي غزا القسطنطينية وكان ميمون النقيبة، وقد ويل العراق ألخيه يزيد مث 
د ظهرت مزااي مسلمة وأملعيته مبكراً وهو ، وق )3(، قال عنه الذهيب: كان أوىل ابخلالفة من سائر إخوته )2(أرمينية

 صغري السن، فركز أبوه عبد امللك عليه، وخباصة يف وصيته أبناءه وبنيه وهو على فراش املوت، فقال فيه: .. وانظروا
نُّكم الذي عنه ترمون  . )4(مسلمة فاصدروا عن رأيه، فإنه انبكم الذي عنه تفرتون، وجمِّ

ون من قادة اجلهاد ابلنسبة لبين أمية، ال خيالفون له رأايً، وال يعصون له أمراً، ويلجؤ  فهو قائد من قواد الفكر، وقائد
، ومسلمة هذا عجرف يف التاريخ مع قصة صاحب النقب، حيث حاصر مسلمة  )5(إليه يف أايم احملن واحلروب

 عليهم: فنادى حه هللاحصناً، فندب الناس إىل نَبْقب منه، فما دخله أحد، فجاء رجل من عجرض اجليش فدخله ففت
مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاء أحد. فنادى: إين قد أمرت إبدخاله ساعة أييت، فعزمت عليه إال جاء 
فجاء رجل فقال: استأذن يل على األمري. فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أان أخربكم عنه، فأتى مسلمة 

فة، وال يكم ثالاثً: أال تسودوا امسه يف صحيفة إىل اخلليفأخربه عنه، فأذن له، فقال: إن صاحب النقب أيخذ عل
هو؟ قال مسلمة: فذاك له، قال: أان هو. فكان مسلمة ال يصلي بعدها إال  أتمروا له بشيء، وال تسألوه: ممن

 . )6(قال: اللهم اجعلين مع صاحب النَّقب
داعهم يه األعداء مما اضطره إىل خوكان مسلمة يف جهاده حيرص على سالمة جنده، ويف قتاله للخزر تكالب عل

طيًا يف  ، وجعل مسلمة يطوي املراحلاآلخرةإبشعال النريان ليومههم مبكوثه، وجعل خيامه مضروبة بعد العشاء 
العودة، فقد جعل كل مرحلتني يف مرحلة، غري أنه قدَّم الضعفاء بني يديه واهتم هبم، وجعل األقوايء أهل اجللد 

 . )7(فلم يزل كذلك حىت جاوز اخلطروالشجاعة على الساقة، 

                                                           

 (.5/241الء )سري أعالم النب  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .289كامل يف التاريخ؛ نقالً عن قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص لا  (4)
 .289قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص   (5)
 (.1/172عيون األخبار )  (6)
 (.4/283الفتوح ، البن أعثم )  (7)
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وكان ميقت العجز وميدح احلزم، فقد قال: ما محدت نفسي على ظفر ابتدأته بعجز، وال ذممتها على مكروه ابتدأته 
 . )2(اآلخرة، ومن أقواله يف الزهد: إن أقل الناس مهاً يف الدنيا أقلهم مهاً يف  )1(حبزم 

 
امللك  احلدود، فقد شهد كيف تدار الدولة على أعلى املستوايت مع أبيه عبد وكانت جتربته العملية غنية إىل أبعد

بن مروان ومع إخوته من بعده، وكان اخللفاء من إخوته حيرصون على أن يبقى إىل جانبهم مستشاراً يتعلمون منه 
ضي على الثورات، نه، ليقأكثر مما يتعلم منهم، إال إذا حزهبم أمر يهدد أمن الدولة ومصريها هتديداً خطرياً، فيبعثو 

 . )3(وليقمع االضطراابت، وليعيد األمن واالستقرار
 

وكان مسلمة خملصاً غاية اإلخالص لبين أمية، ويدين ابلوالء املطلق للخلفاء، ومل يكن يطمح لتويل اخلالفة؛ ألن 
ذكى عقاًل، وأشجع سدَّ رأايً وال أبين أمية مل يكونوا يبايعون لبين أمهات األوالد، ومل يكن لعبد امللك بن مروان ابن أ

. وكانت بنو أمية ال تستخلف بين اإلماء،  )4(قلباً، وأمسح نفساً وال أسخى كّفاً من مسلمة، وإمنا تركوه هلذا املعىن
 كما قال الذهيب ب: كان أحق ابمللك  . ومل يكن ملسلمة أمل يف تويل اخلالفة مع أنه )5(وقالوا: ال تصلح هلم العرب

. وكان ذا عقل راجح ورأي سديد حيوالن بينه وبني مغامرة تشق صفوف املسلمني، وكان حبق )6(إخوته من سائر
من أكثر الناس حرصاً على رصِّّ الصفوف والوحدة، كما أنه كان يعترب اخلالفة )وسيلة( من أجل خدمة األمة ال 

دمات، وبذلك حقق )الوسيلة( )غاية( من أجل أطماع شخصية، وأجماد أاننية، وهو حبق خدم األمة أجل اخل
، وكان رمحه هللا مجيل الصورة، حسن الوجه، صبيحاً، من أمجل الناس، وهو معدود من  )7(واستغىن عن )الغاية(

 .)9(هب 120، تويف سنة )8(الطبقة الرابعة من اتبعي أهل الشام

                                                           

 .476الالمعة ، ص الشهب   (1)
 (.2/226املعرفة والتاريخ )  (2)
 .305قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص   (3)
 .310(؛ قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص 6/131العقد الفريد )  (4)
 .310قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية ، ص   (5)
 (.5/241سري أعالم النبالء )  (6)
 .311سالمي يف أرمينية ، ص قادة الفتح اإل  (7)
 (.5/241سري أعالم النبالء )  (8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
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 ـ أبو حممـد البطـال: 8
جيش مسلمة بن عبد امللك، وكان مقره إبنطاكية، أوطأ  كان من أبطال املسلمني وأمرائهم الشاميني، وكان مع

الروم خوفًا وذاًل. ولكن كجذب عليه أشياء مستحيلة يف سريته املوضوعة، وعن عبد امللك بن مروان: أنه أوصى 
، وعقد مسلمة للبطال على )1(مسلمة أن صريِّّ على طالئعك البطال ومره فليعسَّ ابلليل، فإنه أمري شجاع مقدام

 .)2(االف وجعلهم طالئع للجيشعشرة 
 

كى عن البطال أنه قال: اتفق يل أاّن أتينا قرية لنغري، فإذا بيت فيه سراج وطفل صغري يبكي،  ومن نوادر ما حيج
فقالت أمه: اسكت، أو ألدفعنك إىل البطال، فبكى، وقالت: خذه اي بطال، فقلت: هاتيه. 

فقال:   وبه رمق، فجاء امللك ليون،وجرت له أعاجيب، ويف االخر أصبح يف معركة مثخوانً 
أاب حيىي، كيف رأيت؟ قال: وما رأيت؟ كذلك األبطال تقتل وال تجقتل، فقال: عليَّ ابألطباء، 
فأتوا فوجدوا جراحه قد أنفذت مقاتله، فقال: هل لك حاجة؟ قال: أتمر من يثبت معي 

. قال  )3(ه 113وقيل: هب،  112بوالييت، وكفين، والصالة عليَّ مث تطلقهم، ففعل، قتل 
عنه ابن العماد: .. وله حروب ومواقف، ولكن كذبوا عليه، فأفرطوا، ووضعوا له سرية كبرية، 

 . )4(تقرأ كل وقت، يزيد فيها من ال يستحيي من الكذب
 

 ـ عامر الشعيب سفري عبد امللك لعظيم الروم: 9
ه قال: رسوالً ب فلما انصرف من عندوجه عبد امللك بن مروان الشعيب إىل ملك الروم ب يعين 

اي شعيب، أتدري ما كتب به إيّل ملك الروم؟ قال: وما كتب به اي أمري املؤمنني؟ قال: كنت 
أتعجب ألهل داينتك، كيف مل يستخلفوا عليهم رسولك. قلت: اي أمري املؤمنني ألنه راين 

م، فقال: هلل غ ذلك ملك الرو ومل يرك. ويف رواية: اي شعيب، إمنا أراد أن يغريين بقتلك. وبل

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 (.5/269املصدر السابق نفسه )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 (.2/93شذرات الذهب )  (4)
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. ويف هذا ما يدل على أن الروم مل تكن نياهتم سليمة مع  )1(أبوه، وهللا ما أردت إال ذاك
املسلمني حىت يف زمن السلم واملراسالت وعقود الصلح، وأهنم يستخدمون الكيد واملكر 

 لشق الصفوف، والتخلص من األفذاذ.
 
 
 
 
 
 

* * * 
  

                                                           

 (.5/304سري أعالم النبالء )  (1)
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 املبحث الثاين

 الفتوحات يف الشمال اإلفريقي واألندلس
 

 أواًل: فتوحات حسان بن النعمان الغساين:
استشهد زهري البلوي وأصحابه يف معركة مع البيزنطيني يف مدينة درنة بشرق ليبية ودفن مع أصحابه، وقبورهم هناك 

زهري بن قيس البلوي  ، وكان وقع استشهاد)1(ه 71معروفة إىل اليوم تسمى مقربة الشهداء، وكان ذلك سنة 
ورفاقه عظيمًا على اخلليفة عبد امللك بن مروان، لذلك ما إن انتهى من حربه مع ابن الزبري حىت أوىل اهتماماً 
خاصاً ابلوضع يف مشال إفريقية، لذلك نراه ُيهز جيشاً كبرياً قوامه حنو أربعني ألف مقاتل غالبيتهم من أهل الشام، 

النعمان الغساين الذي كان رجاًل ورعًا تقيًا يدل على ذلك تسميته بب )الشيخ وعهد بقيادته إىل حسان بن 
. وقد أقر اخلليفة حسان بن النعمان أن يقيم مبصر استعداداً إلجناز مهمته، وكتب إليه: إين قد أطلقت  )2(األمني(

 ى بركة هللا.يدك يف أموال مصر، فأعط من معك ومن ورد عليك من الناس، واخرج إىل جهاد إفريقية عل
، وكان  )4(بقوله: مل يدخل إفريقية جيش مثله)3(وقد وصف ابن األثري عظمة هذا اجليش من حيث تعداده وعدته 

، وقد متكن هذا اجليش من فتح املناطق اليت مر هبا، وكان على مقدمته كل من  )5(هب 74بداية الغزو يف عام 
د هذا األخري كقائد على مقدمة جيش حسان يشري إىل مشاركة ؛ ووجو  )6(حممد بن بكر وهالل بن ثروان  اللوايت

 . )7(الرببر بشكل كبري يف هذه احلملة

 ـ فتـح قرطاجنـة: 1
 وصل حسان القريوان ودخلها دون أن يواجه أية مقاومة، مث توجه بعد ذلك إىل الشمال حيث قرطاجنة القاعدة

                                                           

 .140مصر يف العصر األموي، ص   (1)
 .67اتريخ إفريقية واملغرب، ص   (2)
 (.24/34نون األدب ) هناية األرب يف ف  (3)
 .143مصر يف العصر األموي، ص    (4)
 (.3/82الكامل يف التاريخ )  (5)
 .270فتوح مصر واملغرب ، ص   (6)
 .143مصر يف العصر األموي ، ص   (7)
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، وسار حسان إىل قرطاجنة وكان صاحبها أعظم ملوك إفريقية، فلما وصل إليها رأى  )1(البيزنطية على الساحل
، ومل تطل املعركة مع البيزنطيني، ودخل حسان قرطاجنة عنوة، ومل يكد  )2(هبا من الروم والرببر ما ال حيصى كثرة

ها للمرة اضطر حسان لفتح حسان ينصرف منها عائداً إىل القريوان حىت عاد أهلها لالعتصام هبا مرة أخرى، مما
، لكي ال يعود إليها من يطمع ابلتحصن هبا. مث أعقب حسان  )4(، فهدم املسلمون ما أمكنهم منها  )3(الثانية

محلته هذه حبملة على ططفورة وبنزرت فافتتحها، ومل يتبع املنهزمني من الروم الذين حتصنوا يف مدينة ابجة، وال 
. وعاد حسان إىل القريوان، ألن اجلراح قد كثرت يف أصحابه، فأقام هبا حىت  )5(بونة الرببر الذين حتصنوا يف مدينة

 . )6(صّحوا

 ـ هزمية حسان أمام الكاهنة: 2
وبعد ضرب الروم التفت حسان إىل زعامة الرببر، فقال: دلوين على أعظم من بقي من ملوك إفريقية؟ فدلوه على 

والتقى حسان بن النعمان ابلكاهنة، عند هنر يدعى نيين أو مسكيانة على ،  )7(امرأة متلك الرببر وتعرف ابلكهانة
، وقامت )8(مرحلة من ابغاي وجمانة، فانتصرت الكاهنة، وقتل من املسلمني خلق كثري، وانسحب حسان إىل قابس

منا إابهليمنة على املغرب كله بعد حسان مخس سنني، فلما رأت إبطاء العرب عنها قالت: إن العرب  الكاهنة
يطلبون من إفريقية املدائن والذهب والفضة، وحنن إمنا نريد منها املزارع واملراعي، فال نرى لكم إال خراب بالد 

، واستجاب هلا قومها من جراوة )9(إفريقية كلها، حىت ييئس منها العرب فال يكون هلم رجوع إليها إىل اخر الدهر
.. فكانت )10(إىل كل انحية يقطعون الشجر، ويهدمون احلصونالذين كان يغلب عليهم الطابع البدوي، فذهبوا 

، وقد أضر هذا التخريب ابلربانس )11(إفريقية من طرابلس إىل طنجة ظاًل وقرى متصلة فأخرجت مجيع ذلك

                                                           

 (.22/19هناية األرب )  (1)
 (.3/82)الكامل يف التاريخ   (2)
 (.1/32رايض النفوس )  (3)
 (.22/19هناية األرب )  (4)
 (.3/82الكامل يف التاريخ )  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 (.1/151اإلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (8)
 (.1/153املصدر السابق نفسه )  (9)
 (.3/83الكامل يف التاريخ )(10)
 (.22/21هناية األرب )(11)
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واألفارقة حىت أجلأهم إىل الفرار وطلب املساعدة، وخرج يومئذ من النصارى واألفارقة خلق كثري مستغيثني مما نزل 
، وملكت الكاهنة إفريقية وأساءت السرية يف أهلها )1(الكاهنة، فتفرقوا على األندلس وسائر اجلزر البحرية هبم من

 .)2(وعسفتهم وظلمتهم

 ـ استعادة البيزنطيني قرطاجنة وانسحاب حسان إىل سرت بليبية: 3
ية والفوضى اليت من إفريقكان لسقوط قرطاجنة بيد املسلمني أثر ابلغ على البيزنطيني، ووجدوا يف خروج حسان 

عّمت البالد جمااًل إلعادة نفوذهم يف الشمال اإلفريقي، فجهز اإلمرباطور ليونتوس ب الذي خلف جستنيان الثاين ب 
م محلة كبرية بقيادة البطريق يوحنا إىل إفريقية، وأعد أسطواًل كبريًا لنقل اجلند إليها، فتمكنت القوة  695سنة 

هب، دون مقاومة تذكر، واضطر أبو صاحل انئب حسان عليها أن ينسحب  78قرطاجنة سنة البيزنطية من استعادة 
، ويتضح من دراسة حركة الفتح أن مصري املغرب  )3(منها مع من كان معه من املسلمني ودخلها البطريق يوحنا

 املكان املسمى يفكان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا ابألوضاع يف املشرق، وأقام حسان يف منطقة طرابلس قرب سرت 
قصور حسان مخس سنني، وحني استقرت األوضاع يف املشرق سارع عبد امللك إبرسال املدد إىل حسان وأمره 

 .)4(ه 81ابملسري إىل إفريقية يف أواخر سنة 

 هـ(: 82ـ مقتل الكاهنة ) 4
ال رأي عندهم، ال نظام هلم و كان خالد بن يزيد العبسي أسرياً عند الكاهنة، فأرسل إىل حسان: إن الرببر متفرقون 

. ودارت املعركة بني الكاهنة وحسان على مقربة من قابس، وانتهت بنصر كبري )5( فاْطوِّ املراحل وجد يف السري
ي بئر الكاهنة  82، وبعد هذا االنتصار عاد حسان إىل القريوان يف سنة )6(للمسلمني، ومبقتل الكاهنة عند بئر مسج

. وهبذا النصر املزدوج خلصت أرض إفريقية للمسلمني، تلت ذلك  )7(ة وأعاد فتحها هب، ومنها زحف إىل قرطاجن
 . )8(فرتة استقرار مث انطالق لفتح ما تبقى من املغرب

                                                           

 (.1/154اإلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (1)
 (.3/83الكامل يف التاريخ )  (2)
 .370فتح العرب للمغرب ، حسني مؤنس ، ص    (3)
 (.1/155اإلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (4)
 (.3/83الكامل يف التاريخ )  (5)
 (.1/157ال اإلفريقي )اإلسالم والتعريب يف الشم  (6)
 (.1/158(؛ اإلسالم والتعريب )1/37رايض النفوس )  (7)
 (.1/158اإلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (8)
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 ـ سياسة حسان مع الرببر: 5 

 أ ـ إدخاهلم يف قيادة اجليوش:
لعله توسع يف وإشراكهم يف الفتوح، و هنج حسان نفس السياسبة اليت سار عليها أبو املهاجر؛ وهي أتليف الرببر 

، فكانت سياسته خطوة كبرية يف اكتساب والء الرببر وإخالصهم،  )1(ذلك إبدخاهلم يف اجليش على نطاق واسع
ففي محلته األوىل عني هالل بن شروان اللوايت قائداً على مقدمته مع اثنني من العرب؛ مها: حممد بن بكري وزهري 

ن ابلرببر كعيون؛ فقد أرسل أحد رجاهلم الذي أسلم طوعًا ليأتيه ابألخبار عما ُيري يف ، كما استعا )2(بن قيس
، ورحب بولدي الكاهنة ووىل أكربمها قيادة اجليش يف منطقة األوراس واثقاً إبخالصه وحسن  )3(معسكر الكاهنة

ة أهل قابس وقفصة وأهل نقراوة . ويبدو جناح سياسته من استغاث )4(إسالمه مما أدى إىل إسالم نفر كبري من البرت
 . )5(به، فسره ذلك

 

 ب ـ املساواة بني الرببر والعرب املسلمني:
حني جند حسان الرببر ساوى بينهم وبني العرب املسلمني، وذلك وفقًا ملبادأى املساواة يف اإلسالم، ففرض هلم 

.  ويبدو أن حساَن اعترب  )7(للرببر . مث خطا خطوة كربى أبن قسم املغرب خططاً  )6(ومنحهم نصيبهم من الغنائم
 . )8(أرض املغرب أرضاً أسلم عليها أهلها

 جـ  االهتمام ابلتنظيم اإلداري:
هب(. فقد أنشأ الديوان أو ديوان  86ب  82كان حسان قد اعتىن ابلتنظيم اإلداري يف املغرب خالل مدة إقامته به )

ين م وصفاهتم ومقدار أعطياهتم، ونظم ديوان اخلراج أبن عاجلند، وهو سجل حيفظ فيه أمساء املقاتلني وأنساهب

                                                           

 .201فتوح مصر وأخبارها، ص   (1)
 (.1/158إلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (2)
 .60،  59اتريخ إفريقية واملغرب ، الرقيق ، ص   (3)
 .201فتوح مصر وأخبارها ، ص   (4)
 (.1/35رايض النفوس )  (5)
 (.1/36املصدر السابق نفسه )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 (.1/160اإلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (8)
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بتحديد اجلزية واخلراج. يقول ابن عذارى: فدوَّن الدواوين وصاحل على اخلراج وكتبه على عجم إفريقية، وعلى من 
 . )2(، وكان عامتهم من الربانس إال قلياًل من البرت )1(أقام معهم على دين النصرانية

ر لصناعة السفن، وأنشأ مدينة إسالمية اثنية وهي تونس؛ أصبحت رابطًا حيمي القريوان وقام حسان ببناء دا
، واهتم  )3(وحمرساً للبحر وميناء جديداً للبالد. وصارت تونس اثنية العواصم اإلفريقية حني أوالها حسان اهتمامه

م الرببر مبادأى اإلسالم، وترك معهم ، واهتم بتعلي )4(ابلقريوان فجدد بناء مسجدها أحسن مما كان عليه أايم عقبة
،  وبث الدعاة يف خمتلف القبائل لنشر   )5(ثالثة عشر رجاًل من علماء التابعني يعلموهنم القران وشرائع دينهم

، وانتشرت )6(هب 85اإلسالم بني الرببر، فبنوا املساجد، واستلموا املنابر، ومن ذلبك بناؤهم ملسجد أغمات سنة 
 . )7(أوالد املسلمني مبادأى القراءة والكتابة الكتاتيب لتعليم

 

 ـ عزل حسان عن والية إفريقية: 6
هب عزل حسان بن النعمان من قبل وايل مصر عبد العزيز بن مروان، ويذكر أن خالفًا نشب بني  85يف سنة 

لم يوافق حسان على فحسان وعبد العزيز على والييت برقة وطرابلس إثر تعيني عبد العزيز واليًا منفصاًل عليهما، 
، بينما رأى  )9(، ويبدو أن املشكلة هي أن حسان رأى أنه اتبع للخليفة مباشرة، وأن إفريقية والية )8(هذا األمر

أمري مصر أهنا اتبعة له، وأن حسان ُيب أن يراجعه، ولذلك أخذ أغلب الغنائم واهلدااي الثمينة اليت كان حسان 
دمشق، فحني وصل حسان إىل دمشق شكاه للخليفة وأعطاه ما تبقى من ينوي أن حيملها إىل اخلليفة يف 

، وواضح من شكوى حسان أنه يرى أن عبد العزيز يتهمه ابخليانة املالية ظلماً، فحني أراد اخلليفة  )10(الغنائم

                                                           

 (.1/38البيان املغرب )  (1)
 . الربانس والبرت: من قبائل الرببر.201فتوح مصر وأخبارها ، ص   (2)
 (.1/164اإلسالم والتعريب )  (3)
 (.1/162(؛ اإلسالم والتعريب )1/37رايض النفوس )  (4)
 (.1/162(؛ اإلسالم والتعريب )1/43البيان املغرب )   (5)
 (.1/43البيان املغرب )  (6)
 (.2/311اإلسالم والتعريب )  (7)
 .203فتوح مصر وأخبارها ، ص   (8)
 (.1/165اإلسالم والتعريب )   (9)
 (.1/165اإلسالم والتعريب يف الشمال اإلفريقي )  (10)
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ن عبد العزيز كان ، وال يستبعد أ )1(مكافأته بردِّّه إىل والية إفريقية رفض حسان وأقسم أنه ال يتوىل لبين أمية أبداً 
 . )2(يرغب أن تدار إفريقية من قبل أحد رجاله، وإصرار عبد العزيز لتولية موسى بن نصري دليل على ذلك

قال الذهيب عن حسان بن النعمان الغّساين: من ملوك العرب، ويل املغرب فهذَّبه وَعَمره، وكان بطاًل شجاعاً، 
هب فصاحل الرببر، ورتب عليهم اخلراج، وانعمرت  57وجهه معاوية يف سنة جماهداً لبيباً، ميمون النقيبة كبري القدر، 

 . )3(هب 90البالد، وله غزوات مشهودة بعد قتل الكاهنة، وكان يدعى الشيخ األمني، تويف سنة 

 هـ(: 85اثنياً: فتوحات موسى بن نصري )
ه، ولكن األقرب حسان بن النعمان عن ال يتفق املؤرخون على اتريخ حمدد لتولية موسى بن نصري على املغرب وعزل

هب، قبيل وفاة عبد العزيز بن  85إىل تسلسل األحداث أن يكون عزل حسان وتولية موسى بن نصري يف سنة 
 ، وبعد أن عزل عبد العزيز بن مروان وايل مصر )4(مروان، والذي ينسب إليه املؤرخون عزل حسان وتولية موسى

 ىلَّ مكانه موسى بن نصري، وكان يف أواخر سنة مخس ومثانني اهلجرية أو يف أوائلحسان بن النعمان وايل إفريقية و 
سنة ست ومثانني اهلجرية، وعندما توافدت اجليوش، قام موسى بن نصري خطيباً، فكان مما قاله: وإمنا أان رجل  

إين أخطأى  ا، فكأحدكم، فمن رأى مين حسنة، فليحمد هللا، وليحض على مثلها، ومن رأى مين سيئة، فلينكره
كما ختطئون، وأصيب كما تصيبون، وقد أمر األمري أكرمه هللا لكم بعطاايكم وتضعيفها ثالاثً، فخذوها هنيئاً 
مريئاً، من كانت له حاجة فلريفعها إلينا، وله عندان قضاؤها على ما عزَّ وهان، مع املواساة إن شاء هللا، وال حول 

 . )5(وال قوة إال ابهلل
موسى قبل أن يدخل إفريقية حشد جيشه، وأكمل استحضاراته اإلدارية، وساوى نفسه برجاله، وسار وهكذا أجنز 

موسى متوجهاً إىل الغرب، وكان األمن غري مستتب، فلما وصل إفريقية برز موسى بن نصري قائداً منتصراً يف فتح 
، )6(براون واالندماج الكلي مع الرب املغرب، ويرجع ذلك إىل السياسة اليت اتبعها مع األهايل، وهي سياسة التع

فحني كان يقدم على موسى وفود القبائل ليعلنوا والءهم كان يويل عليهم رجاًل منهم، وأيخذ رهائن من خيارهم 

                                                           

 املصدر السابق نفسه.   (1)
 (.1/166املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.4/140سري أعالم النبالء )  (3)
 .296؛ العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص 53،  52الوالة والقضاة ، ص   (4)
 .156،  155مصر يف العصر األموي ، ص   (5)
 (.1/42البيان املغرب )  (6)
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، ولكن ما أن يعتنق الرببر اإلسالم،   )2(ومع وفد مصمودة وغريهم )1(لضمان هذا الوالء، كما فعل مع وفد كتامة
كان موسى يقر زعماءهم يف الرائسة مقابل مسامهة كل قبيلة بعدد كافٍّ من املقاتلني لالنضمام للمقاتلة العرب. 
وأعطت سياسة التفاهم هذه مثارها، فقد استطاع موسى أن ُيند أعداداً كبرية من قبائل الرببر مثل كتامة وهوارة 

، وأحلق موسى بن نصري هؤالء املقاتلة من الرببر مع جراوة الذين كانوا قد جندوا يف عهد )3(وزانتة ومصمودة
هب من قبل موسى بن  90حسان، ووضعهم مجيعًا يف حامية طنجة حتت قيادة طارق بن زايد الذي وليها سنة 

 . )4(نصري

دولة لومن الوسائل اليت استخدمها موسى يف أتليف القلوب وضبط األمور، وتقوية ا
 اإلسالمية:

 ـ عتق بعض السبااي: 1
كان موسى بن نصري يعتق بعض سباايهم ويتوالهم يف نطاق خطته لتشجيع الرببر على الدخول يف اإلسالم، 

 فكان يشرتي من السبااي من كان يف ظنه أن يقبل اإلسالم.

 ـ تطبيق مبدأ املساواة: 2
الئهم، وهبذا ذين أبلوا بالء حسناً، وذلك تشجيعًا وتقديرًا لبفقد ساوى يف النفل بني الرببر املسلمني والعرب ال

 . )5(التصرف متكن موسى من جلب أعداد كبرية إىل اإلسالم وإشراكهم يف اجليش اإلسالمي

 ـ التنظيم اإلداري: 3
ويبدو أن موسى بن نصري حني دخل إفريقية وجدها يف حاجة ماسة إىل إدارة مستقرة، فقد انفردت كل قبيلة 

ربرية بناحيتها، واستبدت هبا دون أن ختضع لوالة أو عمال، فأخذ موسى يعمل على إخضاع كل املغرب إىل ب
احلكم اإلسالمي، فبدأ ينقل البيزنطيني من املدن الساحلية والنواحي الداخلية، وأسكنهم قرب مراكز احلكم 

 اإلسالمي مما يتيح للمسلمني مراقبتهم ودعوهتم وتعليمهم.

                                                           

 (.1/172اإلسالم والتعريب )  (1)
 (.1/42البيان املغرب )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 (.1/174اإلسالم والتعريب )  (5)
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 القوة البحرية:ـ تكوين  4
أنشأ حسان بن النعمان دار صناعة السفن بتونس، مث استكملها بعده موسى بن نصري وعبيد هللا بن احلباب، 

 ويذكر أنه صنع هبا مراكب مما مكنه من غزو صقلية.

 ـ سك النقود: 5
فريقية، هو د إبويبدو أنه ابدر بسك النقود إبفريقية، إذ يرى حسن حسين عبد الوهاب أن أول أمري سك النقو 

 . )1(هب 95موسى بن نصري سنة 
وتتلخص أعمال موسى بن نصري يف حرصه على نشر اإلسالم بني الرببر، وهلذا كان خيتار عمااًل حيسنون السرية 

، واختار فئة من أصحابه لتعليم الرببر حديثي اإلسالم، القران ومبادئ اإلسالم. فقد  )2(يف أهايل املناطق املفتوحة
، وذكر ابن عذارى: أن موسى ترك سبعني رجاًل من  )3(القران وأن يفقهوهم يف الدين عرب أن يعلموا الرببرأمر ال

العرب يف طنجة يعلمون الرببر القران وشرائع اإلسالم. وهذه السياسة هي استمرار لسياسة عقبة بن انفع وحسان 
 . )5(. وهذا أدى إىل انتشار اإلسالم يف املغرب األقصى )4(بن النعمان

واستطاع موسى بن نصري بعد محالت جهادية منظمة السيطرة على مجيع مشال إفريقية من برقة إىل احمليط األطلسي 
وأصبح سيد إفريقية بدون منازع، وكان أوالده من ضمن قادته يف فتوحاته الكربى وكانت له محالت حبرية على 

البحر األبيض املتوسط، ومن أشهر تلك احلمالت ما مسي حبملة األشراف؛ بسبب اشرتاك أشراف الناس جزر 
فيها، وكانت وجهتها جزيرة صقلية؛ حيث بلغ عدد مقاتليها بني التسعمئة واأللف، وكانت بقيادة ابنه عبد هللا 

 . )6(قاتل مئة دينار ذهبالذي حقق نصراً حامساً حىت غنم املسلمون غنائم كثرية بلغ فيها سهم امل
هذا ومل تقتصر محالت موسى بن نصري البحرية على مقاتلة إفريقية بل مشلت دعم احلمالت البحرية يف والية 

، هذا وقد توجت هذه االنتصارات البحرية الرائعة اليت حققها األسطول اإلسالمي بفتح بالد األندلس  )7(مصر

                                                           

 (.1/176املصدر السابق نفسه )  (1)
 .205فتوح مصر وأخبارها ، ص   (2)
 (.1/42البيان املغرب )  (3)
 املصدر السابق نفسه.   (4)
 (.1/177اإلسالم والتعريب )  (5)
 .161مصر يف العصر األموي ، ص   (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
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 بن زايد، ومت بشكل هنائي بتوفيق هللا مث جهود هذين القائدين الذي خطط له موسى بن نصري ونفذه طارق
 . )1(العظيمني

 فتح األندلس وجهود طارق بن زايد:_ خ 
اء كان الفتح اإلسالمي لشبه اجلزيرة األيبرييَّة )إسبانية والربتغال( أمراً طبيعياً حسب اخلطة اليت اتبعها املسلمون أثن

دعوهتم، وذلك ابملضي يف جهادهم إىل ما وراء تلك احلدود، لنشر العقيدة فتوحاهتم، وهي أتمني حدودهم ونشر 
اإلسالمية اليت تقتضي أن يستمر املدُّ اإلسالمي ما دامت فيه القوة على االستمرار، وبعد أن أرسى موسى بن 

 ألندلس.ا نصري، ومن معه، كلمة اإلسالم جبهودهم يف املغرب الكبري، كانت اخلطوة التالية الطبيعية هي فتح
 

وقد عمل موسى على إكمال جهود من سبقه من اجلند الدعاة ب قادة وجيشاً ب يف ترسيخ قدم اإلسالم يف الشمال 
اإلفريقي، فقد عمل على تثبيت اإلسالم يف قلوب الناس، ونشط يف تعليمهم وتربيتهم على مبادأى الدين احلنيف، 

اجلهاد بر يف تلك الداير من أخلص الناس لإلسالم والدعوة إليه و واتت جهوده الدعوية مثارها الزكية فقد أصبح الرب 
يف سبيل نشر تعاليمه، ولقد كانت أكثرية جيش طارق إىل اجلزيرة األيبرييَّة من املسلمني الرببر، الذين حتمَّسوا 

يع الفتوحات لدعوة اإلسالم، حباً هلا وتضحية من أجلها، ال طمعاً يف مغنم أو حرصاً على جاه، فهذا هو هدف مج
اإلسالمية اليت يكفي االطِّّالع عليها ومعرفة طبيعتها لرفض االدعاءات وإسقاط املفرتايت املزّورة، اليت تشري ب 
تلميحاً أو تصرحياً ب إىل اعتبار الغنائم سبب هذا الفتح، وهو أمر عارٍّ من احلجج والرباهني واألدلة، وإمنا هي أوهام 

 . )2(العلمي أو السند التارخيي ال حتمل أية رائحة من الطابع

 ـ فـكـرة الفتـح: 1
ة ميكن القول أبن فكرة فتح اجلزيرة األيبرييَّة هي فكرة إسالمية متاماً؛ بل يجروى أبهنا فكرة قدمية متتد إىل أايم اخلليف

ستطاع، وسبق االراشد عثمان بن عفان، فقد كان عقبة بن انفع الفهري يفكر يف اجتياز املضيق إىل إسبانية لو 
للمسلمني نشاط على شواطئ إسبانية الشرقية وبعض اجلزر القريبة منها، وهي َميوْرقة وَمنورقة، واليابسة، ويذكر 

، أما االتصال )3(هب: جهز موسى بن نصري ولده عبد هللا، فافتتح جزيريت َميوْرقة وَمنورقة 89الذهيب أنه يف سنة 

                                                           

 .162املصدر السابق نفسه ، ص   (1)
 .44،  43التاريخ األندلسي ، ص   (2)
 .45(؛ نقالً عن التاريخ األندلسي ، ص 1/304العرب يف خرب من غرب )  (3)
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ن اإلسبان فإهنا جاءت مواتية على ما يبدو ويف الوقت الذي كان موسى بن بيجليان حاكم مدينة سبتة أو بغريه م
 نصري يفكر يف تنفيذ فكرة الفتح، ولكن كيف مت االتصال ابجلانب اإلسباين )يجلْيان وأنصار امللك املخلوع وغريهم(؟

 وهبذا تصال أصاًل قد متّ اختلفت األقوال فيما إذا مت األمر ابملراسلة أو ابللقاء الشخصي وأين؟ إذا كان هذا اال
املستوى على كل حال؛ فإن اتصاالت اجلانب اإلسباين مبوسى ومساعداهتم ب أثناء عمليات الفتح ب رمبا كانت 
عاماًل مساعداً سهَّل سري الفتح أو عجَّل به. لكن املبادأة ومرّد العمليات وإجنازها كانت من اجلانب اإلسالمي 

 ة معتمداً على هللا يف حتقيق ما يصبو إليه من هداية الناس.الذي اندفع مع الفتح بقوة فائق
 هب( قبل اتصاالته بيجليان، أو 96ب  86وقد استشار موسى الوليد بن عبد امللك )

اتصال هذا األخري مبوسى. وقد ترددت اخلالفة ب ابدأى األمر ب ابلقيام مبثل هذا العمل الكبري، خوفاً على املسلمني 
مفاوز أو إيقاعهم يف مهالك، ولكن موسى أقنع اخلليفة ابألمر، مث متّ االتفاق على أن َيسبق الفتح من املخاطرة يف 

 . )1(اختبار املكان ابلسرااي أو احلمالت االستطالعية

 ـ احلملة االستطالعية، أو محلة طريف: 2
يف بن ئة فارس بقيادة طر نفذ موسى أوامر الوليد أبن جهَّز محلة استطالعية مؤلفة من مخسمئة جندي؛ منهم م

ب من  )2(مالك امللقب أبيب زجرعة، وهو مسلم من الرببر، وجاز هذا اجليش الزُّقاق ب اسم يطلق أحياانً على املضيق
سبتة بسفن يجلْيان أو غريه، ونزل قرب أو يف جزيرة ابلوما يف اجلانب اإلسباين، وعرفت هذه اجلزيرة فيما بعد ابسم 

م( وقد جال  710هب )متوز  91، وكان إحبار هذه احلملة من سبتة يف رمضان عام  )3(يفهذا القائد: جزيرة طر 
، وعادت محلة طريف ابألخبار  )4(طريف يف املدينة والنواحي احمليطة هبا، واستطلع أخبار العدو يف تلك اجلهات

عّرف على مواقعها، وأرسل ، فقد درس أحوال املنطقة وت )5(املطمئنة واملشجعة على االستمرار يف عملية الفتح
مجاعات إىل عدة أماكن ب منها جبل طارق ب هلذا الغرض، فكانت هذه املعلومات عوانً يف وضع خجطة الفتح ونزول 

 . )6(طارق جبيشه على اجلبل

                                                           

 .45لتاريخ األندلسي ، ص ا  (1)
 ؛ نقالً عن ابن خلدون.45املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .46التاريخ األندلسي ، ص   (3)
 .335،  334الفن العسكري اإلسالمي ، د. ايسني سويد ، ص   (4)
 .46التاريخ األندلسي ، ص   (5)
 .46املصدر السابق نفسه، ص   (6)
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 ـ العـبـور: 3
زايد  نملا رأى موسى بن نصري ما حققته محلة طريف، وصّح عنده ما نقل إليه من أحوال األندلس، بعث طارق ب

يف سبعة االف من املسلمني أكثرهم من الرببر واملوايل، وأقلهم من العرب، وملا احتاج طارق إىل أعداد يف فرتة اتلية 
أمّده موسى خبمسة االف، فتّم جيش طارق من السفن لنقل اجلنود إىل بر األندلس، وقد حرص القائمون على 

اًل بار احلملة على الناس، لذلك أحضر يوليان السفن إىل سبتة لياحلملة الستكمال عملية نزول اجلند أن يجعموا أخ
وأخذت تنقل اجلنود تباعباً، ويبدو أن عملية إحبار اجلند اقتضت أكثر من ليلة، فقيل: إن اجلند الذين نزلوا بر 

ألندلس ا األندلس كانوا يكمنون يف النهار حىت ال يشعر هبم أحد، وكانت السفن ختتلف بني سبتة واألندلس وأهل
ال يظنون إال أهنا ختتلف مبثل ما كانت السفن ختتلف به من املنافع واملتاجر، وملا علم أهل األندلس ابحلملة كانت 

 عملية اإلحبار قد متت بسالم يف رجب من عام اثنني وتسعني للهجرة.
ملا ملك  ق، وقيل:ونزل طارق ابجلند عند جبل كاليب، وهو اجلبل الذي أخذ اسم طارق وصار يعرف جببل طار 

رئيس املوحدين عبد املؤمن األندلس وعرب جبل طارق أمر ببناء مدينة على اجلبل، ومساه جبل الفتح، ولكن االسم 
، وسار طارق ابجليش حنو اجلزيرة اخلضراء ففتحها، وكان  )1(مل يثبت له وظل اسم جبل طارق جارايً على األلسنة

 يبجْعلِّمجه اربة البشكنس، وقيل: يف حماربة الفرنسيني، فأرسل خليفته تدمريلذريق يف مشال األندلس مشغواًل يف حم
ابهلجوم اإلسالمي، فعاد لذريق مسرعًا لصده، ويف طريقه لقتال املسلمني عرّج على العاصمة طليطلة دون أن 

ك فساروا معه، يدخلها، وصاحل أسرة غطيشة ودعاهم والقوط املخالفني له إىل االنضمام إليه يف حرب العدو املشرت 
 . )2(وقيل: إن لذريق عهد بقيادة ميمنة جيشه وميسرته إىل ابين غطيشة

وعلم طارق ابحلشود اليت حشدها لذريق جملاهبته فكتب إىل موسى ينبئه بضخامتها، ويطلب منه مدداً، فأمّده 
رد(، لوا وعليهم )الز ، ويصف املقري نقاًل عن بعض املؤرخني جند طارق: لقد أقب )3(موسى خبمسة االف مقاتل

وفوق رؤوسهم )العمائم البيض(، وأبيديهم )القسي العربية(، وقد تقلدوا السيوف ومحلوا الرماح، فلما راهم لذريق 
 . )4(دخله منهم الرعب

                                                           

 .299األمويني ، ص دراسة يف اتريخ اخللفاء   (1)
 .300املصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه.   (3)
 (.227،  1/226نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )  (4)
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 نصار قد تقّلدواب يف نومه ب ومعه املهاجرون واألملسو هيلع هللا ىلص وذكر ابن األثري: أن طارقاً ملا ركب البحر غلبته عينه فرأى النيب 
عهد، فنظر اي طارق تقدم لشأنك، وأمره ابلرفق ابملسلمني، والوفاء ابلملسو هيلع هللا ىلص: السيوف وتنّكبوا القّسي، فقال له النيب 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصطارق فرأى النيب 
 .)1(وأصحابه قد دخلوا األندلس أمامه، فاستيقظ من نومه مستبشراً وبشر أصحابه وقويت نفسه ومل يشك يف الظفر

 

 العبـور إىل األندلس:ـ معركة وادي لّكـة أو  4
مل يعد بني طارق وخصمه لذريق سوى عاملي الزمن واألرض، وأصبح من الواضح أن طارقاً أكثر حرية من خصمه 
بعد سقوط والية )اجلزيرة اخلضراء( بيده وهزمية قائد القوط )بنج( وهالك فرقته بكاملها على يبد جيش طارق، 

للقتال، فقد كان اختيار ميدان القتال من قبله من أهم عناصر جناحه وأصبح قادرًا على اختيار املكان املناسب 
، إذ كان قد أسند ميمنة جيشه إىل حبرية خاندا شرقاً، املمتدة عدة كيلومرتات، واليت يصب فيها  )2(يف هذه املعركة

ا اجليش إىل خرة هذهنر الربابط الذي مير بوادي الربابط، وأسند ميسرته إىل الوادي املذكور غرابً، كما أسند مؤ 
، )3(جبال )رتينا( العالية جنوابً، منتظراً أن أيتيه العدو من الشمال بعد أن وضعه يف موضع االضطرار ال االختيار

وما أن استكمل لذريق عدة اجليش وعديده حىت حترك جنوابً ملواجهة طارق وجيشه يف املكان الذي اختاره هذا 
 .)4(هب وعسكر جبيشه على اجلهة الشمالية للوادي 92ن شهر رمضان عام األخري، فوصله يف األايم األخرية م

هب، واتصلت احلرب بني اجلانبني  92والتقى اجليشان على هنر لكة من أعمال شذونة لليلتني بقيتا من رمضان سنة 
لذريق غرق  نمثانية أايم استشهد فيها ثالثة االف من املسلمني، ولكن اهلزمية دارت على لذريق وجيشه، وقيل: إ

وقتل كثري من جيشه، ومما يروى عن أبناء غطيشة أهنم خذلوا لذريق وجيشه وتركوهم وأنصارهم أمام املسلمني، 
 لآ، ولعل خذالن  )5(ظناً منهم أن املسلمني، إذا امتألت أيديهم، من الغنائم عادوا إىل بالدهم، فبقي امللك هلم

 ، وال شك أن هذا الفتح مثل غريه يعود إىل قوة املسلمني )6(منهغطيشة وأنصارهم لذريق كان بدافع االنتقام 

                                                           

 (.3/209الكامل يف التاريخ )  (1)
 .339الفن العسكري اإلسالمي، ص   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .341املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 .300دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص    (5)
 .301املصدر السابق نفسه، ص   (6)
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 . )1(بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها يف نفوسهم وحرصهم على الشهادة يف سبيلها 
وبعد هذا النصر العظيم تعقب طارق فلول اجليش القوطي اليت الذت ابلفرار. وسار اجليش اإلسالمي فاحتاً لبقية 

 .  )2(يّةمناطق اجلزيرة األيبري 

 ـ الدروس املستخلصة من معركة وادي لّكة: 5
 أ ـ أسلوب )احلذر واليقظة( جتاه احللفاء:

مل يكتفِّ موسى بن نصري بقول يليان ووعده ابلعون واملساعدة يف فتح األندلس، بل كلفه مهمة استطالعية يف 
كان موسى حذراً   ووفياً مبا تعهد به، كما تلك البالد ليخترب صدقه ووفاءه بعهده، وقد كان يليان صادقاً مبا قال،

 ويقظاً ونبهاً.

 ب ـ أسلوب االستطالع قبل اإلنزال:
أراد موسى أن يستطلع البيئة اليت سوف يقتحمها، والعدو الذي سوف يقاتله، والبقعة اليت سوف يتم النزول فيها، 

ك، وما أن استطالعية بقيادة طريف بن مالوذلك قبل أن يدفع جبيشه يف مغامرة جمهولة النتائج، فأرسل محلة 
عادت تلك احلملة ابملعلومات الوافية عن البيئة والعدو وبقعة النزول حىت اطمأنَّ إىل سالمة قراره، فكتب إىل 

 . )3(اخلليفة يستأذنه ابلفتح

 جـ  األسلوب املتكرر يف االختبار واحليطة:
 قام هبا يليان أو محلة طريف، فقد أىب اخلليفة إال أن يكرررغم ما سبق من اختبار؛ سواء بواسطة احلملة اليت 

. وملا  )4(االختبار، فقال ملوسى: خضها ابلسرااي حىت ترى وختترب شأهنا، وال تغرر ابملسلمني يف حبر شديد األهوال
ختباره ابلسرااي ا لفت موسى نظر اخلليفة إىل سهولة عملية اإلحبار واإلنزال أصرَّ اخلليفة قائاًل: وإن كان، فالبد من

 . )5(قبل اقتحامه

                                                           

 .55التاريخ األندلسي، ص   (1)
 .57املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .349الفن العسكري اإلسالمي ، ص   (3)
 (.1/253نفح الطيب )  (4)
 .46(؛ التاريخ األندلسي ، ص 2/5البيان املغرب )  (5)
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وذلك يدل على مدى حرص اخلليفة على التأكد من جناح العملية وسالمتها وأتمني الفوز للمسلمني؛ بدل أن 
يغرر هبم يف حبر شديد األهوال. وهذا األسلوب املتكرر يف االختبار واحليطة قبل اإلنزال واالقتحام سهَّل عملية 

 عان املسلمني يف مواجهتهم احلامسة للعدو، إذ أّمن هلم عملية )املباغتة( لعدو مل يكن ينتظرالفتح إىل حد كبري، وأ
 . )1(مثل هذه املفاجأة أبداً 

 د ـ أسلوب املباغتـة:
إن األسلوب الذي اتبعه طارق يف إيصال املسلمني إىل ساحل األندلس منفذاً تعليمات اخلليفة، كان أسلوابً ابرعاً 

و مل يبحر ابملسلمني دفعة واحدة، بل أحبر هبم على دفعات متتالية ويف مراكب جتارية، وما أن إىل حد كبري، فه
التأم مشل املسلمني يف تلك البالد، حىت فوجأى األعداء ابهلزمية الساحقة اليت حلقت هبم على يد هؤالء املسلمني 

املبادرة من  ، هبذه املباغتة وهذا االنتصارومقتل أحد أهم قادهتم )بنج( ابن أخت مليكهم لذريق، فانتزع املسلمون
 . )2(يد أعدائهم، وأسقط يف يد القوط، وأصبحت هزميتهم على يد املسلمني قدراً حمتوماً 

 هـ  تنفيذ أسلوب )رأس اجلسر(:
نفذ طارق ب فور وصول جيشه إىل الساحل األندلسي ب أسلوب )رأس اجلسر(، وهو أسلوب يعمل به يف احلروب 

أقام على الساحل قاعدة حصينة سّورها ومحاها وانطلق منها يف فتوحاته، متاماً كما يفعل أي جيش يف احلديثة، ف
 . )3(أايمنا هذه

 و ـ اختيار ميدان القتال:
لقد أحسن طارق اختيار ميدان القتال، وفرض على العدو أن ُياهبه من جهة واحدة هي جبهة الشمال، ووضعه 

 .يف موضع االضطرار ال االختيار

 :ز ـ املبادرة ابلقتال
كان طارق يف هذه املعركة هو البادئ ابلقتال، بل ابدر إىل اجتياز النهر ملالقاة عدوه، فناوشه ثالثة أايم، مث شن 

 عليه بعد ذلك هجوماً عاماً انتهى هبزميته.

                                                           

 .350العسكري اإلسالمي ، ص  الفن   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
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 ح ـ صدق املسلمني ووفاؤهم ابلعهود:
داهتم وأبناء غطيشة، فأعادوا هلؤالء ضياع أبيهم، واحرتموا تعهكان املسلمون صادقني ووفوا بعهودهم جتاه يليان 

ليليان وأنصاره، وكانت نتيجة ذلك أن اعتنقت ساللة كل من يليان وأبناء غطيشة اإلسالم، فكان فيها من حسن 
هب( من ساللة  388هب(، وأمحد )تويف سنة  379هب( وسليمان)تويف سنة  226إسالمه مثل أيوب )تويف سنة

ومثل: أيب بكر حممد بن عمر املعروف اببن القوطية صاحب كتاب )اتريخ افتتاح األندلس( وهو من ساللة  يليان،
 . )1(سارة بنت املنذر بن غطيشة اخر ملوك القوط

 ط ـ استثمار النصر:
 يف طبق طارق ابلبداهة، مبدأ من أهم املبادئ العسكرية احلديثة؛ وهو استثمار النصر، إذ إنه ما إن هزم لذريق

وادي لّكة حىت الحق فلول جيشه دون أن يرتك هلذا اجليش جماالً للتجمع وإعادة التنظيم من جديد، وكان طارق 
قد وضع لنفسه هدفًا أساسيًا هو احتالل طليطلة عاصمة العدو، إذ إنه يعرف وال شك، أنه ابحتالله لعاصمة 

ل ملكه وحكمه، ولكن طارقاً مع ذلك، مل ينس أن يرساململكة، تفقد هذه اململكة مركزيّتها، ويفقد امللك قاعدة 
جيشه يف محالت إىل خمتلف أحناء البالد لكي حيتل املواقع االسرتاتيجية فيها فيفقد القوط كل أمل مبتابعة القتال 
والنصر، فأرسل إحداها إىل داخل البالد مشااًل حنو قرطبة، وكانت قصبة هامة يف األندلس، وأرسل أخرى شرقاً، 

 الساحل اجلنويب للبالد، حنو ملقة، وأرسل اثلثة إىل داخل البالد مشاالً بشرق، حنو غرانطة وكانت تشكل موقعًا إىل
اسرتاتيجيًا هامًا يف البالد، مث توجه بنفسه مشااًل إىل العاصمة طليطلة واستوىل عليها، فظل احلكم القوطي، من 

 . )2(ن سقطجراء ذلك، شريداً طريداً يف أحناء األندلس إىل أ

 ـ اخلطبة املنسوبة إىل طارق وحرق السفن: 6
يعتقد كثري من املؤرخني أن طارقًا أحرق سفنه، بعد أن أنزل جيشه على الساحل األندلسي، مث خطب جبنده 
اخلطبة الشهرية: أيها الناس، أين املفر؟! البحر من ورائكم، والعدو من أمامكم، وليس لكم وهللا إال الصدق 

، واعلموا أنكم يف هذه اجلزيرة أضيع من األيتام يف مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم جبيشه وأسلحته والصرب...
وأقواته موفورة، وأنتم ال وزر لكم إال سيوفكم، وال أقوات لكم إال ما تستخلصونه من أيدي عدوِّكم، وإن امتدت 
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طبة: وقد وتعوَّضت القلوب من رجْعبها... وجاء يف اخلبكم األايم على افتقاركم ومل تنجزوا لكم أمراً ذهبت رحيكم، 
بلغكم ما أنشأت هذه اجلزيرة من احلور احلسان، من بنات اليوانن، الرافالت ابلّدر واملرجان، واحلجلل املنسوجة 

ل اابلعقبان، املقصورات يف قصور امللوك ذوي التيجان، وقد انتخبكم الوليد بن عبد امللك أمري املؤمنني من األبط
عجرابانً، ورضيكم مللوك هذه اجلزيرة أصهارًا وأختاانً، ثقة منه ابرتياحكم للطعان، واستماحكم مبججالدة األبطال 

 .)1(والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب هللا إىل إعالء كلمته .. إىل اخر اخلطبة 

 وابإلمكان إيراد املالحظات التالية حول اخلطبة:

من السجع من أسلوب ذلك العصر )القرن األول اهلجري(، وغري متوقع لقائد جيش أ ب مل تكن اخلطبة وما فيها 
 أن يعتين هبذا النوع من الصياغة.

ب ب إن املعاين اليت تناولتها اخلطبة ال تتالءم وروح اإلسالم العالية، اليت توفرت لدى الفاحتني، ومقدار حبهم 
روفة ل ذلك، فهي ال تشيد بدوافع الفتح وأهدافه ب وهي معلإلسالم وإعالء كلمته، ورغبتهم يف االستشهاد من أج

مألوفة ب اليت أنبتتها ورعتها العقيدة اإلسالمية، عاملة على ابتغاء مرضات هللا تعاىل وحده، لتعلو راية اإلسالم 
َٰ ََل تَُكوَن فِتأَنةٞ َويَُكوَن }وتسود شريعته ويكون الدين كله هلل:  َٰتِلُوُهمأ َحَّتَّ ِينُ ٱَوَق ِۚ فَ  ۥُُكُّهُ  ل  ا  ٱِإِِن لِِلَّ فَِإِنَّ  نَتَهوأ

َ ٱ َملُوَن بَِصريٞ  لِلَّ  [ 39]سورة األنفال: {٣٩بَِما َيعأ
جب  يالحظ يف اخلطبة عديد من األخطاء، ويالحظ فيها التناقض يف املعاين، وبعض ما فيها خمالف حلقائق اترخيية،  

ة فاملؤرخون األندلسيون اعتادوا أن يستعملوا يف هذه املناسبكاستعمال )اليوانن( اليت رمبا جاء ذكرها للسجع، 
، وليس لدينا نص حيتوي مثل هذا االستعمال، )3(، وكذلك العلوج والعجم أو املشركني والكفار )2(القوط أو الروم

 غري أن ابن خلكان ب وهو مشرقي ب أورد هذا االستعمال يف غري
وسى بن نصري فالذي انتخبهم م« وقد انتخبكم الوليد بن عبد امللك أمري املؤمنني..». وجاء يف اخلطبة:  )4(اخلطبة

 . )5(وليس الوليد
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أحداث ، أو وصااي و ملسو هيلع هللا ىلصد ب كان املتوقع أن حتتوي اخلطبة على اايت من القران الكرمي وأحاديث الرسول األمني 
 . وغري ذلك من املالحظات. )1(ومعانٍّ إسالمية أخرى تناسب املقام كاملعهود

، ويروي املقري أبيااتً  )2(وكل ما تقدم ال مينع أن يكون طارق جيد الكالم، وأنه خطب جنده حيثُّهم على اجلهاد
 قاهلا طارق هبذه املناسبة:

فيناً ابجملبببببببببببببببببببببازِّ مجَقيَّبببببببببببببببببببببرا نَبببببببببببببببببببببا سبببببببَ  ركببْ
فوسببببباً وأمببببببببببببببببببببوااًل وأهبببببببببببببببببببباًل جبنَّببببببببببببببببببببةن  

ناولسببببببببببنا نجبايل كيَف سببببببببببالْت  نفوسببببببببببج  
 

 عسببببببببببببببى أْن يكوَن هللاج منببَّا قببدِّ اشببببببببببببببرتى 
را  إذا ما اشبببببببببببببتهينا الشبببببببببببببيَء منها تيسبببببببببببببَّ
َدرَا  (3)إذا حننج أْدرَْكنببببببا الببببببذي كببببببان أجببببببْ

 

 
 

. ووجهة هذه األبيات تغاير وجهة اخلطبة،  )4(وقال ابن بشكوال: إن طارقاً كان حسن الكالم ينظم ما ُيوز كتبه 
َ ٱ۞إِنَّ }سالمية، ومستمدة من قوله تعاىل: فهي منسجمة واملعاين اإل ََتَىَٰ ٱ لِلَّ مِننِيَ ٱمَِن  شأ أُمؤأ نُفَسهُ  ل

َ
َٰلَُهم أ ََٰ مأ

َ
مأ َوأ

نَّ لَُهُم 
َ
ۚ ٱبِأ َنََّة ِ ٱيَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  ۡلأ َتلُوَنَۖ  لِلَّ ُتلُوَن َويُقأ ا ِِف َفيَقأ ًدا َعلَيأهِ َحق ّٗ َٰةِ ٱوَعأ َرى نِ ٱوَ  تلَّوأ ِ

َوَمنأ  لأُقرأَءاِن  ٱوَ  يلِ ۡلأ
ََفَٰ بَِعهأ  وأ

َ
ِ أ ِۚ ٱِمَن  ۦِده وا  ٱفَ  لِلَّ تَبأِِشُ ِيٱبِبَيأعُِكُم  سأ ُتم بِهِ  َّلَّ َٰلَِك ُهَو  ۦۚ بَاَيعأ زُ ٱَوَذ    [ 111]سورة التوبة: {١١١ لأَعِظيمُ ٱ لأَفوأ

للسفن اليت عرب هبا املضيق، كي يقطع على اجليش اإلسالمي كل أمل يف العودة، وأما موضوع حرق طارق 
 فيستميت يف الدفاع .. ذكر بعض املؤرخني ذلك !

لكن ملاذا حيرق طارق السفن، سواء امتلكها املسلمون أم يبجْليان؟ وكان طارق وجيشه يقاتلون من أجل عقيدة، 
ن للشهادة، وطارق متأكد من هذه املعاين، فإذا كانت السفن وإهنم يف ساعة عبورهم جاؤوا جماهدين مستعدي

ليجليان فليس من حق طارق التصرف هبا، وإن كانت للمسلمني فليس حرقها عماًل عسكرايً سليماً أو مناسباً، ما 
دام حيتاج إليها وإىل النجدة واالتصال الدائم ابملغرب ألي غرض، وقد رأينا كيف احتاج إىل النجدة قبل خوض 

 ،  كما أن طارقاً كان قادراً على إعادهتا إىل الساحل اإلفريقي. )5(هذه املعركة واحتاجها فيما بعد

                                                           

 .61التاريخ األندلسي ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .61(؛ التاريخ األندلسي ، ص 1/231نفح الطيب )   (4)
 .62التاريخ األندلسي ، ص    (5)



75 
 

إن الدوافع اإلسالمية واهلدف الذي جاء اجليش من أجله أقوى يف االندفاع من أي سبب اخر، وما كان املسلمون 
ما األوىل أتوا، واملصادر األندلسية ب السي يتخلفون عن خوض معركة أو تقدمي أنفسهم إلعالء كلمة هللا، بل لذلك

 . )1(ب ال تشري إىل قصة حرق السفن اليت ال ختلو من عالقة وارتباط بقصة اخلطبة

 ـ عبور موسى بن نصري إىل األندلس: 7
 كان موسى بن نصري من التابعني ب رمحهم هللا تعاىل ب وقد روى عن متيم الداري رضي هللا عنه، وكان عاملًا كرمياً 

، وكان حني وّجه  )3(، وكان من رجال العلم حزماً ورأايً ومهّة ونباًل وشجاعة وإقداماً  )2(شجاعاً ورعاً تقياً هلل تعاىل
طارقًا لفتح األندلس كان يتلقى األخبار ويراقب األحداث، منذ بدايتها، ويجهيِّّأى املتطلبات إلجناز هذا الفتح 

 . )4(دعو هللا أن ينزل نصره على املسلمنيالكبري، هبمة املؤمن وإخالص التقي، وي
وكان موسى بن نصري يعتقد اعتقاداً كبرياً يف أمهية الدعاء والتضرع لتحقيق النصر على األعداء، ويعترب الدعاء من 

صري يقول ابن الكردبوس: وكان موسى بن نملسو هيلع هللا ىلص. أسباب النصر اليت أرشد إليها القران الكرمي ومارسها رسول هللا 
طارقاً مجكبَّاً على الدعاء والبكاء والتضرع هلل تعاىل، واالبتهال إليه يف أن ينصر جيش املسلمني، وما عجلم حني أنفذ 

 . )5(أنه هزم له جيش قط
وكان طارق بن زايد على صلة بقائده موسى بن نصري، يفتح الفتوحات ابمسه وبتعليماته، وخيربه عن كل شيء أواًل 

ويستشريه فيما حيتاج إليه، وقد رأينا كيف طلب املدد قبل معركة وادي لّكة، وكان موسى أبول منذ بداية الفتح، 
 على علم اتم أبحوال الفتوح.

وبعد سنة تقريباً من عبور طارق، وتفرق جيشه وتوزيعه على املناطق واملدن اليت فتحت ب خاف طارق أن يجغلب، 
.. وهنض ، واستخلف موسى على القريوان ولده عبد هللاوأن يستغل القوط قلة جيشه، فأرسل إىل موسى يستنجده

، وحترك موسى جبيشه حنو شذونة؛ فكانت أول  )6(من القريوان سنة ثالث وتسعني من اهلجرة يف عسكر ضخم
فتوحاته، مث توجه إىل مدينة قرمونة وليس ابألندلس أحصن منها، وال أبعد على من يرومها حبصار أو قتال، 
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 ت أبصحاب يبجْليان، دخلوا إليهم كأهنم فجالل، وطرقهم موسى خبيله لياًل ففتحوا هلم الباب،فدخلها حبيلة توجه
 فافتتحها.)1(وأوقعوا ابألحراس، فملكت املدينة

وتوجه بعد ذلك: إىل إشبيلية جارهتا، فحاصرها وهي أعظم مدائن األندلس... فامتنعت شهرًا على موسى مث 
َلة وابجة، مث فتح ماردة صلحاً بعد قتفتحها هللا عليه، .. مث سار إىل م ال وجهاد دينة ماردة وفتح يف طريقه إليها لَببْ

، وأقام موسى يف ماردة زايدة على شهر يرتب أحواهلا وينظم أمورها ويريح اجلند من العناء ويستعد )2(عظيم 
جة قد ل القوط من لبلة واب، ووجه موسى ابنه عبد العزيز من ماردة إىل إشبيلية، وكانت فلو  )3(الستئناف السري

اجتمعت فيها وقتلوا العديد من املسلمني، منتهزين فرصة انشغال موسى حبصار ماردة، وبلغه اخلرب خالل احلصار، 
، وأصبحت املدن والقرى تتساقط أمام جيوش الفاحتني كتساقط )4(فأعاد عبد العزيز فتح إشبيلية مث فتح لبلة وابجة

 فصل اخلريف. األوراق من على األشجار يف

 ـ لقاء موسى وطارق: 8
هب ابتدأ موسى ابلسري صوب طليطلة، وكتب إىل طارق ابلتوجه إليه يف جمموعة من  94يف بداية ذي القعدة سنة 

جيشه، مث جاءه طارق. ذكر البعض أن لقاءمها كان عند طليطلة أو قرطبة، ورجح الدكتور احلجي العامل البارز يف 
 . )5(كم غرب طليطلة  150لقاء كان خارج مدينة طلبرية اليت تبعد اتريخ األندلس: أبن ال

هب، وأقاما ابجليش اإلسالمي  94ووصل موسى وطارق إىل طليطلة يف ذي القعدة أو ذي احلجة أو اخر سنة 
فصل الشتاء أو جله يف طليطلة يرتبون أحواهلا وينظمون شؤوهنا، ويسرتحيون ويتهيؤون وخيططون لفتح مشال شبه 

زيرة األيبرييَّة، وكتب موسى والقادة االخرون إىل اخلليفة الوليد ب ورمبا ليس ألول مرة ب أخبار الفتح، وضربت اجل
العملة اإلسالمية ألول مرة يف األندلس، وقام ابلدعوة إىل هللا وتعليم الناس حقائق اإلسالم وشرحه هلم ودعوهتم 

خرب  ني. ولعلهم أرسلوا فرقًا إىل بعض املناطق، فقد كان طارقإليه بعد أن راه أهل البالد عمليًا يف خلق الفاحت
 .)6(أحوال طليطلة السيما مشاهلا، إذ كان قد وصل إىل مدينة املائدة )يف منطقة وادي احلجارة(
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وأما ما حتدثت عنه املصادر عن قصة اخلالف الذي قيل: إنه حدث بني القائدين الكبريين موسى وطارق، وتبالغ 

در فرتجع أمر هذا اخلالف إىل حسد دبَّ يف نفس موسى على مواله طارق، وعلى ما حققه من جناح، هذه املصا
، فهذه رواايت انقشها عدد من الباحثني وأابنوا  )1(وتنسب إىل موسى أنه أهان طارقاً أبن وضع السوط على رأسه

، ود. )4(عبد الرمحن احلجي ، ود.)3(، وعبد هللا عنان )2(ضعفها وسقوطها وتفاهتها، كمحمود شيت خطاب
، وغريهم، وإن كان حدث شيء فال يعدو أن يكون  )6(، ود. عبد الشايف حممد عبد اللطيف )5(حممد بطاينة

مناقشة القضااي أو استفهامه من طارق خطته وإبداء املالحظات عليها، ختوفاً من األذى، وعندما استفسر موسى 
د العدو، اعتذر إليه طارق خبطته العسكرية أمام الظروف احمليطة من طارق عن سبب اإليغال والتقحم يف بال

والضرورة الداعية ألسلوبه، وقبل موسى عذره. وسارا بعده سوية إخوة جماهدين، ينشرون دين هللا ويجعلون كلمته 
ق ، كما ال ننسى أن طارقًا جندي من جنود موسى، واالنتصارات اليت حققها طار  )7(ويبلغون للناس شريعته

 . )8(إجنازات تكتب يف صفحة موسى القيادية
 

هب هتيأ اجليش اإلسالمي لرتك طليطلة، مث أوغل مشاالً ففتح مدن الردة  95وعند انتهاء الشتاء وحلول الربيع سنة 
ووشقة وطركونة وبرشلونة، كما فتح بلنسية وطرطوشة على الساحل الشرقي لألندلس، ويف هذا الوقت وصل مغيث 

مبعجواثً من جانب اخلليفة الوليد بن عبد امللك حيمل إىل موسى بن نصري أمر اخلليفة ابلقدوم إىل دمشق، الرومي 
ولكن فتح األندلس مل يكن قد اكتمل بعد، لذلك الطف موسى مغيثاً وسأله إنظاره إىل أن ينفذ عزمه يف دخول 

ه سهمًا يف ألجر والغنيمة ب أي يصبح لبالد جليقية وأشتوريس، ويكمل فتح األندلس ويكون مغيث شريكه يف ا
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 .316العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص   (6)
 .90التاريخ األندلسي ، ص   (7)
 .303دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، ص   (8)
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القيمة ب ففعل مغيث ومشى يف ركاب موسى إىل جليقية واألشتوريس ففتحها، وتعقب موسى وطارق فلوَل القوط 
 . )1(حىت اضطّر هؤالء إىل الفرار إىل جبال كنتربية يف أقصى الشمال الغريب من األندلس

 
ربع على مصري اجليش الذي مضى على وجوده يف البعوث ما يقارب أوملا أتخرت أخبار موسى قلق اخلليفة الوليد 

هج السرااي والبعوث  سنني، لذلك أرسل الوليد رسوالً اثنياً، فوصل الرسول األندلس وموسى يف مدينة َلْك حبجليقية يجوجِّّ
األطلسي،  طاليت بلغت صخرة بالك اليت تقع يف الشمال الغريب على البحر األخضر ب خليج بسكاي ب من احملي

فاستجاب موسى إىل الرسول وعاد إىل طليطلة، مث غادرها إىل قرطبة، ومنها إىل إشبيلية حيث استخلف فيها ولده 
عبد العزيز والياً، واختذ منها عاصمة للبالد، ولكن إشبيلية مل متكث طوياًل عاصمة للبالد وإمنا استعيض عنها 

، ويبدو أن )2(اير األندلسية حىت هناية عهد اخلالفة يف األندلسهب، وظلت قرطبة مركز الد 97بقرطبة منذ عام 
موسى اختار إشبيلية عاصمة يف هذه املرحلة من اتريخ األندلس لوقوع إشبيلية يف منطقة تتساوى عندها احتماالت 

 تقرتب ملاخلطر والسالمة، وواجبات احلفاظ على البالد ومحايتها، فهي مل خترج إىل األطراف بعيداً عن الوسط، و 
 . )3(من خطوط املواجهة مع األعداء بعيداً عن بالد املغرب وإمداداهتا

 

 ـ رجوع موسى إىل عاصمة اخلالفة دمشق: 9
هب حيمل معه األسرى والغنائم الوفرية واهلدااي  95غادر ركب موسى وطارق بن زايد األندلس يف ذي احلجة عام 

أقّر ك ابنه عبد امللك فيها حاكماً، مث انصرف منها إىل القريوان، فالثمينة وغريها من الكنوز، فلما بلغ طنجة تر 
، مث سار من هناك يريد دمشق، فوصلها يف  )4(ابنه عبد هللا الذي كان قد استخلفه يف أثناء غيابه يف األندلس

؛ يريد قهب قبل وفاة الوليد. وقيل: إن سليمان بن عبد امللك بعث إىل موسى بن نصري أن ال يدخل دمش 96عام 
أن ينتظر وفاة أخيه الوليد بن عبد امللك، مث يدخلها، فتكون عالمات الفتح ودالئل النصر من األسرى والغنائم 

 واهلدااي فاحتة عهده، فيعظم مقامه عند الناس، ولكن موسى خالف سليمان ودخل، فلما ويل سليمان اخلالفة

                                                           

  .308؛ دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، ص 98ب  96(؛ التاريخ األندلسي ، ص 1/275الطيب )نفح   (1)
 (.3/14نفح الطيب )  (2)
 .308دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، ص   (3)
 .307املصدر السابق نفسه، ص   (4)
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 . )1(حقد على موسى وعزله وحبسه وأغرمه أموااًل كثرية 
ويبدو أن تدخل يزيد بن املهلب وعمر بن عبد العزيز لصاحل موسى، لدى سليمان بن عبد امللك أمثر عن رضا 
سليمان عن موسى، وأصبح فيما بعد عظيم املنزلة، وكان سليمان يستشريه يف بعض األمور العسكرية، كما هو 

ان خيرج إىل ىل القسطنطينية، كما أن سليمان كاحلال يف اخلطة العسكرية الواجب اتباعها يف سري احلملة املتجهة إ
 . )2(بعض أمواله متنزهاً وبرفقته موسى بن نصري

ويبدو أن سعة البالد اليت صارت إىل نظر موسى وحتت سلطانه وكانت متتد من غرب مصر إىل جنوب فرنسا، 
در سليمان حرصاً ألمر، لذلك ابوقيام موسى بتوزيع احلكم فيها على أبنائه، كان مما يثري الشكوك يف نفوس أويل ا

 . )3(على وحدة الدولة وسالمتها من االنقسام إىل عزل موسى بن نصري عما كان حتت يده من األعمال
ومن األسباب اليت ذكرت يف سبب استدعاء موسى إىل دمشق ختوُّف الوليد على املسلمني أن يكونوا يف أرض 

اتصال هبا، هي أقرب إليها من العامل اإلسالمي أو مراكز ارتباطه منقطعة، وحماطة مبناطق غري إسالمية وعلى 
واستمداده، وهو الذي رأيناه عارض فتح األندلس خوفاً على املسلمني أن خيوضوا املخاطر ويركبوا املهالك؛ حىت 

 . )4(بنيَّ له موسى أالَّ داعي للخوف
ان خيطط قف يف فتوحاته عند هذا احلد، وإمنا كويرى الكثري من املؤرخني أن موسى بن نصري مل يكن يعتزم التو 

لعبور جبال الربانس واجتياح أوروبة كلها والوصول إىل القسطنطينية وفتحها من جهة الغرب، لوال أن استدعاه 
 اخلليفة الوليد إىل دمشق وأمره ابلتوقف ابلفتح عند هذا احلد.
اماً، ًا يف مشروعه هذا لتغري شكل النظام الدويل متويؤكد املؤرخون أنه لو قد قدر ملوسى بن نصري أن ميضي قدم

ولقضى على القوى غري اإلسالمية، ذلك أهنم ابستقرائهم النظام الدويل وقتئذ؛ فإهنم يؤكدون أن احتماالت جناح 
مشروعه هذا كانت عالية جداً، إذ مل تكن الظروف مواتية لنجاحه مثلما كانت مواتية وقتها، فمملكة الفرجنة  

شغولة وقتها بصراعاهتا مع املمالك األخرى، ومل يكن هناك كيان سياسي واحد يف أوروبة كلها يعادل قوة كانت م
              الدولة اإلسالمية أو حىت بدايتها.

ويشري هؤالء املؤرخون إىل أنه ملا قدر للمسلمني يف هذه املنطقة قائد كفء بعد عشرين عامًا من ضياع هذه 
                                                           

 (.3/212الكامل يف التاريخ )  (1)
 .221خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (2)
 .309دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، ص   (3)
 .113(؛ التاريخ األندلسي ، ص 1/54دولة اإلسالم يف األندلس )  (4)
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ف الدولية قد تغريت لغري صاحل املسلمني، فلما حاول هذا القائد إحياء مشروع موسى بن الفرصة كانت الظرو 
 .)1(نصري هزم هزمية ضخمة تدخل يف اتريخ العالقات الدولية بوصفها نقطة حتول؛ وهي معركة بالط الشهداء 

قسطنطينية بعد لوقد تكرست االاثر السلبية لعدم استكمال موسى بن نصري ملشروعه بفشل حصار املسلمني ل
ذلك بسنوات قليلة، وهو ما أغلق أوروبة أمام املسلمني من الشرق بعد أن كانت قد أجغلقت أمامهم من الغرب، 
ولقد فشل احملللون يف تفسري سبب استدعاء اخلليفة الوليد ملوسى بن نصري، فبعضهم قائل: إنه أشفق على 

خر يؤكد أن اخلليفة إمنا خاف على سلطانه من تصاعد املسلمني من خماطر هذا املشروع البحري، وبعضهم اال
نفوذ وقوة موسى بن نصري، وسواء صحت هذه التفسريات أو أخطأت، فإن ما حدث ابلفعل بعد استدعاء 
موسى بن نصري إىل دمشق، هو تقويض هدف مصريي لألمة أضاعت فيه فرصة مثينة يف فتح أوروبة وجعلها حتت 

 . )2(نفوذ الدولة اإلسالمية
 

 ـ خامتة موسى بن نصري وطارق بن زايد رمحهما هللا تعاىل: 10
ختبطت الرواايت يف احلديث عن هناية موسى وما لقيه من اخلليفة سليمان من األذى والغمط والنكران، ويف هذه 

، والصحيح أن سليمان كان عاتبًا على موسى، ألمر ال  )3(الرواايت غموض وتشويش وتناقض ومبالغات كبرية
، وكانت بينه وبني سليمان  )4(نستطيع حتديده على وجه الدقة، مث رضي عنه سليمان وقّربه منه وأصبح من خاصته

حماورات وتساؤالت؛ فقد قال له سليمان يوماً: ما كنت تفزع إليه عند احلرب؟ قال: الدعاء والصَّرْب، قال: فأي 
يل رأيت أصرب؟ قال: الشقر، قال: فأي األمم أشدُّ قتااًل؟ قال: هم أكثر من أن أصف؟ قال: فأخربين عن اخل

الرُّوم، قال: أجْسٌد يف حصوهنم، عِّقبان على خيوهلم، نساء يف َمراكبهم، إن رأَوا فرصة انتهزوها، وإن رأَْوا غلبة، 
رباً فالرببر؟ قال: هم أشبه العجم ابلعرب لقاء وجندة وص فأوعال تذهب يف اجلبال، ال يرون اهلزمية عاراً. قال:

فأهل األندلس؟ قال: ملوك مرتفون وفرسان ال ُيبنون، قال: فالفرنج؟ قال:  وفروسية، غري أهنم أغدر الناس، قال:
 يلهناك العدد واجللد والشدة والبأس، قال: فكيف كانت احلرب بينكم وبينهم؟ قال: أمَّا هذا فوهللا ما هجزمت 

                                                           

 .44الدولة األموية دولة الفتوحات ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .126التاريخ األندلسي ، ص   (3)
 .123خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (4)
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راية قط وال بجدِّد يل مجع، وال نجكب املسلمون معي منذ اقتحمت األربعني إىل أن بلغت الثمانني، ولقد بعثت إىل 
زبرجد كان ُيعل فيه اللنب حىت ترى فيه الشعرة البيضاء، مث أخذ يجعدِّد ما أصاب من اجلوهر والزبرجد  )1(الوليد بتور

 . )2(حىت حتريَّ سليمان
موسى بن نصري بقوله: األمري الكبري، أبو عبد الرمحن اللخمي، متويل إقليم املغرب، وفاتح وقد وصف الذهيب 

، وكان من )3(األندلس، قيل: كان موىل امرأة من خلم، وقيل: والؤه لبين أمية. وكان أعرج مهيبًا ذا رأي وحزم
فتحنها هللا على أجوقعهم على رجومية مث ليأصحاب اهلمم الكبرية؛ فقد قال مرّة: وهللا لو انقاد الناس يل، لقدهتم حىت 

 .)4(يدي
وكان موسى بن نصري بوسعه أن يستقل عن اخلالفة ويقيم ملكاً له وألوالده يف املغربواألندلس، ولكن إميانه العميق 
بتعاليم اإلسالم ومتسكه والتزامه هبا جعله ال يفكر بذلك، حىت إن يزيد بن املهلب بن أيب صفرة سأله عن ذلك، 
فقال موسى: وهللا لو أردت ذلك ما انلوا من أطرايف طرفاً، ولكين اثرت هللا ورسوله، ومل نر اخلروج عن الطاعة 

 . )5(واجلماعة
وقد تويف موسى بن نصري رمحه هللا تعاىل وهو متجه للحج برفقة اخلليفة سليمان بن عبد امللك يف املدينة املنورة ب 

، وعمره مثانٍّ وسبعون  )6(هب 97، أو يف وادي القرى )العجال حالياً( أواخر سنة على ساكنها أفضل الصالة والسالم ب
، وقال صاحب معامل اإلميان: تويف ابملدينة متوجهًا إىل احلج، وكان قد سأل  )7(ه( ب 97سنة أو يزيد )يف سنة 

 . )9(مسلمة بن عبد امللك، وصلى عليه  )8(هللا عز وجل أن يرزقه الشهادة أو ميوت ابملدينة، فأجاب هللا دعاءه
لقد كانت الدنيا وما فيها صغرية وال قيمة هلا عند موسى بن نصري، ويرجع الفضل يف ذلك إىل هللا مث نصيحة 
العامل اجلليل أبو عبد هللا علي بن رابح اللخمي ملوسى بن نصري، فقد أورد صاحب كتاب رايض النفوس: أن 

                                                           

 التور: اإلانء.  (1)
 (.4/499سري أعالم النبالء )  (2)
 (.497،  4/496املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.4/500املصدر السابق نفسه )  (4)
 .279(؛ الشرف والتسامي ، ص 4/499املصدر السابق نفسه )  (5)
 .127(؛ التاريخ األندلسي ، ص 2/146اتريخ علماء األندلس )  (6)
 (.1/283)نفح الطيب   (7)
 .128(؛ التاريخ األندلسي ، ص 1/20معامل اإلميان )  (8)
 (.309ب  1/221؛ قادة فتح املغرب )281الشرف والتسامي ، للصَّاليب ، ص   (9)
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ل لقريوان قعد يوماً يف جملسه، فجاءه العرب يسلمون عليه، فلما احتفموسى بن نصري ملا وصل من األندلس إىل ا
اجمللس قال: إنه قد صحبتين ثالث نعم: أما واحدة فإن أمري املؤمنني كتب إيلَّ يهنئين يف كتابه، وأمر بقراءة 

مر ابلكتاب فقرئ أالكتاب، فهجنِّّئ بذلك، وأما الثانية فإن كتاب ابين قدم علي أبنه فتح له ابألندلس فتح عظيم، و 
فهجنِّّئ بذلك، وكان علي بن رابح ساكت، فقال له موسى: مالك اي علي ال تتكلم؟ فقال: أصلح هللا األمري، قد 
قال القوم، فقال: وقل أنت أيضاً. فقال: أان أقول ب وأان أنصح القائلني لك ب: إنه ما من دار امتألت حربة إال 

قبل أن يرجع بك، فانكسر موسى بن نصري وخشع وفرق جواري  فارجع امتألت عربة، وما انتهى شيء إال رجع،
عدة.. وقال صاحب الرايض: ونفعه هللا عز وجل مبوعظة أيب عبد هللا بن رابح، فصغرت عنده الدنيا وما فيها، 

 . )1(ونبذها واخنلع مما كان فيه من اإلمارة
 

نصري  غوار، والقوي األمني، القائد الفاتح موسى بنفرضي هللا عن التابعي اجلليل، واإلداري احلازم، والبطل امل
اللخمي الذي فتح املغرب األقصى، واستعاد فتح املغرب األوسط، وقد دعم الفتح اإلسالمي يف الشمال اإلفريقي، 

، لقد مات موسى بن نصري بعد )2(وفتح األندلس وقسماً من جنوب فرنسة، وكان من أعظم قادة الفتح اإلسالمي
اده ب بقيادة املد اإلسالمي املبارك ب وداين املغرب اإلسالمي )الشمال اإلفريقي واألندلسي( وجباله أن مأل جه

وسهوله وهضابه، ووجه دعاة احلق إلمساع ساكنيه دعوة اإلسالم اخلالدة، فكانت سبباً يف إخراجهم من الكفر إىل 
ى معي موسى وهو ُيوب الصحارى والوداين اإلميان، ومن الضالل إىل اهلدى، ومن الظلمات إىل النور، أما تر 

والسهول واجلبال وقد سلخ من سين عمره مخسًا وسبعني سنة، ممتطياً جواده، يتحرك يف أعماقه إميان ابهلل العلي 
القدير قد دفعه للجهاد والدعوة والعلم والرتبية وإحكام أمور الدولة رغم ما عال رأسه من الشيب الوقور، منقاداً 

 ، اليت كانت سبباً يف كل خري أصاب املسلمني. )3(قيدة السمحة، ومهة اإلميان الفيتإلصرار الع
 أما عن البطل الكبري طارق بن زايد، فال نكاد نعرف شيئاً مما حدث له بعد وصوله دمشق، غري أن رواية تذكر

 عاد إىل املغرب واألندلس؛ فهل  )5(، وبعد ذلك قضى اخر أايمه مغموراً )4(رغبة سليمان يف تولية طارق األندلس 

                                                           

 (.120،  1/119رايض النفوس )  (1)
 (.309ب  1/221قادة فتح املغرب )  (2)
 .128التاريخ األندلسي ، ص   (3)
 (.3/13نفح الطيب )  (4)
 .309(؛ دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، ص 3/14نفح الطيب )  (5)
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 . )1(أم بقي يف دمشق؟ وال يستبعد أن يكون عاد إىل األندلس أو املغرب 
كان طارق من الرببر وعاّمة جنوده كذلك، فيهم شجاعة وإقدام، فقد تربوا يف أحضان اإلسالم وعلى تعاليم القران 

النفيس، سبيل دينهم وعقيدهتم الغايل و  الكرمي، وأصبحوا أصحاب رسالة خالدة صنعت منهم األبطال، وقدموا يف
بل جنزم أبن اجليوش اإلسالمية الضاربة اليت اصطدمت ابإلسبان اعتمدت بعد هللا على إخواننا من الرببر الذين 
اندفعوا خلف طارق يف سبيل هذا الدين ونشره، إن العقيدة اإلسالمية صهرت املنتسبني إليها عراًب وعجمًا يف 

 . )2(يمرحاب اإلسالم العظ
 

 ـ األندلس بعد موسى بن نصري: 11
هب حوايل عشرين أمرياً،   138توىل األندلس منذ عودة موسى بن نصري إىل دمشق وحىت قيام اإلمارة األموية سنة 

كان أوهلم عبد العزيز بن موسى بن نصري الذي ألقى أبوه بزمام األندلس بني يديه، وكان خري خلف خلري سلف، 
، ولكن مل تطل مدة عبد العزيز يف حكم )3(سد الثغور وافتتح مدائن كثرية وكان من خرية الوالةفقد ضبط األمور و 

 . )4(هب 97األندلس، فقد قتله بعض جنده غيلة ألشياء نقموها عليه، وكان ذلك يف مستهل رجب سنة 
ىت م وال؛ حوأعقب مقتل عبد العزيز بن موسى فرتة من االضطراب، ومكث أهل األندلس شهورًا ال ُيمعه

، وكان أيوب رجاًل صاحلًا فاضاًل، ولكن  )5(اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى بن نصري
 مدة واليته مل تطل، ويبدو أن الناس هناك هم الذين نصبوه ليدبر األمور حىت تعني اخلالفة والياً من قبلها.

ماله نقل مقر إمارة األندلس من إشبيلية ب حيث كان وقد عينت احلر بن عبد الرمحن الثقفي الذي كان أهم أع
. كما كانت له غزوات جتاوز هبا حدود بالد األندلس إىل بالد الفرجنة  )6(حيكم عبد العزيز بن موسى ب إىل قرطبة

، وقد أدى انشغال احلر الثقفي ابلغزو يف الشمال الشرقي )7(ونواحي أربونة، فسىب وغنم وقفل ابألسارى والغنائم

                                                           

 .128التاريخ األندلسي ، ص   (1)
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ىل انتعاش حركة املقاومة املسيحية يف املنطقة اليت مل يتمكن املسلمون من فتحها، وهي املنطقة الشمالية الغربية إ
، مما اضطره إىل العودة للقضاء على تلك املقاومة، وبينما هو مشغول بذلك عزله اخلليفة عمر بن )1(بزعامة بالي
 . )2(هب( 102ب  100ك اخلوالين )هب( وعني مكانه السمح بن مال101ب  99عبد العزيز )

 
 
 
 
 

* * * 
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 املبحث الثالث

 فتوحات املشرق

 أواًل: فتوحات املهلب بن أيب صفرة:
هب بناء  78كوفأى املهلب بن أيب صفرة على إخالصه للدولة وتفانيه يف حماربة اخلوارج أمريًا على خراسان عام 

بعد  مث أخذ يعيد اهلدوء واألمن والنظام إىل البالد، وألول مرةعلى توصية اخلليفة عبد امللك، فنزل العاصمة مرو، 
، فعرب املهلب )1(هب 80أربع عشرة سنة، مّت إرسال جحافل املسلمني من جديد حنو الشرق إىل بالد تركمان سنة 

مرقند، س، مث جعل يغزو البالد غزواً متواصالً ال يفرت عن اجلهاد؛ فخيل له ب)2(بنفسه هنر بلخ )سيحون( ونزل كش
، وكان كلما فتح فتحاً أخرج اخلمس لبيت املال وأرسله إىل )3(وأخرى ببخارى، واثلثة بطخارستان، ورابعة ببست

 ، وكان على مقدمته أبو األدهم الزماين يف ثالثة االف وهو يف مخسة االف.)4(احلّجاج، ويقسم الباقي بني أصحابه
كن امللك الشبل، بناء على ترغيب ابن عم امللك، ويف بالد اخلتل مت ووجه املهلب ابنه يزيد إىل بالد اخلتل وملكها

الشبل من ابن عمه فقتله، أما يزيد بن املهلب، فقد استطاع حتقيق أهداف احلملة، فقد اضطره إىل املصاحلة ودفع 
بنجن، فواىف االفدية، بعد أن هزمه عسكرايً وقام مبضايقته يف حصار قلعة الشبل، وأرسل ابنه الثاين حبيب إىل ر 

صاحب خبارى يف أربعني ألفاً، فقام قسم من أهايل خبارى ابهلروب واالختباء إبحدى القرى فاجتثهم وعاد حبيب 
 .)5(إىل أبيه منتصراً 

 

 ـ وفـاة املهلب: 1
هب يف والية خراسان،  82كان املهلب من التابعني، فقد ولد عام الفتح الذي كان سنة مثانٍّ اهلجرية، ومات سنة 

كان يقال: ساد األحنف حبلمه، ومالك بن مسمع مبحبته للعشرية، وقتيبة بدهائه، ساد املهلب هبذه اخلالل و 

                                                           

 (.3/138الكامل يف التاريخ )  (1)
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. وكان سيدًا جلياًل نبياًل خطيبًا شجاعًا فقيهاً، وكان على جانب عظيم من السخاء والكرم، ومما يدل )1(مجيعاً 
ساملاً أن أصوم  له: أيها األمري ! إين نذرت إن أقبلت على كرمه أنه أقبل يوماً يف بعض غزواته فتلقته امرأة فقالت

شهراً وهتب يل جارية وألف درهم، فضحك املهّلب، وقال: قد وفينا نذرك فال تعودي ملثله، فليس كل أحد يفي 
. ووقف رجل فقال: أريد منك حجوُية. فقال املهلب: اطلب هلا رججْياًل ب يعين: أن مثلي ال يسأل إال  )2(لك به
 .)3(اجة عظيمةعن ح

وكان حليماً؛ ومن أخبار حلمه: أنه مّر يوماً ابلبصرة، فسمع رجالً يقول: هذا أعور قد ساد الناس، ولو خرج إىل 
. )4(السوق ال يساوي أكثر من مئة درهم، فبعث إليه املهلب مبئة درهم وقال: لو زدتنا يف الثمن زدانك يف العطية

 .  )5(وكان قد فقئت عينه بسمرقند
رائه، له كلمات لطيفة وإشارات مليحة تدل على مكارمه ورغبته يف حسن آان بليغًا يف كالمه حكيمًا يف وك

السمعة والثناء اجلميل، ومن ذلك قوله: احلياة خري من املوت، والثناء خري من احلياة، ولو أعطيت ما مل يعطه أحد 
. وقيل يومًا للمهّلب: ما خري اجملالس؟ فقال: ما )6(ألحببت أن تكون يل أذن أمسع هبا ما يقال يفَّ غداً إذا مت

بعد فيه مدى الطرف، وكثر فيه فائدة اجلليس. وقال يوماً: أدىن أخالق الشريف كتمان السر، وأعلى أخالقه 
 . )7(نسيان ما أسّر إليه

 ـ وصيتـه ألبنائـه حني حضرتـه الوفـاة: 2
ل: حزمت، مث قال: أفرتونكم كاسريها جمتمعة؟ قالوا: ال. فقادعا ابنه حبيباً ومن حضره من ولده، ودعا بسهام ف

أفرتونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا اجلماعة، فأوصيكم بتقوى هللا، وصلة الرحم، فإن صلة الرحم 
قّلة، ليف األجل، وتثري املال وتكثر العدد، وأهناكم عن القطيعة؛ فإن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة وا ئتنس

يكم فتحابوا وتواصلوا وأمجعوا أمركم ال ختتلفوا، وتباّروا جتتمع أموركم. إن بين األم خيتلفون؛ فكيف ببين الَعالت؟ وعل
ابلطاعة واجلماعة، وليكن فعالكم أفضل من قولكم، فإين أحّب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه، واتقوا 

                                                           

 .192قادة فتح السند وأفغانستان ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .192؛ نقالً عن قادة فتح السند ، ص 133للجاحظ ، ص البخالء ،   (3)
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كفى دمه فينتعش من زلّته، ويزّل لسانه فيهلك. اعرفوا ملن يغشاكم حّقه، فاجلواب وزلة اللِّّسان، فإن الرجل تزّل ق
بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له، واثروا اجلود على البخل، وأحبوا العرب واصطنعوا العرف، فإن الرجل من 

أنفع يف احلرب  االعرب َتعده العِّدة فيموت دونك، فكيف الصنيعة عنده؟! عليكم يف احلرب ابألانة واملكيدة فإهن
من الشجاعة، وإذا كان اللقاء نزل القضاء، فإن أخذ الرجل ابحلزم فظهر على عدوه قيل: أتى األمر من وجهه مث 
ظفر َفحجمد، وإن مل يظفر بعد األانة قيل: ما فّرط وال ضّيع، ولكن القضاء غالب، وعليكم بقراءة القران وتعلم 

 . )1(كثرة الكالم يف جمالسكمالسنن وأدب الصاحلني، وإايكم واخلفة و 
، اليت كان ينزهلا  )2(هب بفتح قلعة ابذجنس 84وبعد وفاة املهلب وىّل احلّجاج ابنه يزيد خراسان، فقام يزيد عام 

ينبزك، بعد أن وضع عليه العيون، وأتكد من خلو القلعة خبروج ينبزك منها، فسار إليها وحاصرها فتمَّ له فتحها، 
ا من األموال والذخائر وكانت القلعة على جانب كبري من املنعة؛ حبيث إن صاحبها يْنزك كان واستوىل على ما فيه

هب، فويل املفضل  85، وعزل احلّجاج يزيد بن املهلب وعنيَّ أخاه املفضل على والية خراسان عام  )3(يسجد هلا
لني، فأصاب كل م املغامن بني املقاتالبالد تسعة أشهر قام خالهلا بغزو ابذجنس، ففتحها وأصاب منها مغنماً، فقس

رجل منهم مثامنئة درهم، مث غزا املفضل اخرون وثومان، فظفر وغنم، وكان يقسم األموال مباشرة لعدم وجود بيت 
 . )4(مال عنده
، وقبل احلديث عن قتيبة وفتوحاته البد من اإلشارة  )5(هب عني احلّجاج قتيبة بن مسلم على خراسان 86ويف عام 

 إىل فتوحات سجستان.

 ـ سجستـان: 3
وىل اخلليفة عبد امللك عليها: أمية بن عبد امللك بن خالد بن أسيد بن أيب العيص، فوجه هذا ابنه عبد هللا فصاحله 

هب عبيد هللا بن أيب بكرة  78احلّجاج عام  رتبيل القائم على ثالمثئة ألف درهم، وملا بلغ اخلليفة ذلك عزله، مث وىل
فلبث سنة بال غزو، ويف السنة التالية حترك ملناجزة رتبيل الذي كان مصاحلاً، ولكنه يؤدي اخلراج حيناً ومينع حيناً 

هب، ومضى إليه غازاًي حىت دخل بالده، فأصاب منها الغنائم وهدم  79اخر، فقام عبيد هللا بن أيب بكرة عام 
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وغلب على أرض من أراضيهم، وهرب أتباع رتبيل من الرتك أمام جحافل املسلمني، حىت اقرتبوا من احلصون 
عاصمتهم كابل، فأخذ الرتك على املسلمني الشعاب واملسالك، فسجقط يف أيدي املسلمني، حىت شعر اجلنود 

 اخلروج من أرض الرتك كن املسلمنياملسلمون ابلضيق واهلالك، مما دفع عبيد هللا بن أيب بكرة إىل مصاحلة رتبيل ليم
 . )1(ساملني

وكان بني املقاتلني أحد الزهاد ممن يعشق اجلهاد، ويعرف ابسم شريح بن هانئ، فقام شريح ودعا اجلنود إىل 
االستمرار يف القتال لطلب الشهادة، ومما جاء يف دعوته: اي أهل اإلسالم، من أراد منكم الشهادة فإيلَّ. فاتبعه 

املتطوعة وفرسان الناس، وأهل احلفاظ، فقاتلوا الرتك حىت أصيبوا إال قلياًل، وعادوا من بالد رتبيل أجانس من 
 فاستقبلهم الناس ابألطعمة، فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات.

وبذلك مل حتقق هذه الغزوة أهدافها العسكرية، مما دفع احلّجاج إىل استئذان اخلليفة عبد امللك إبرسال جيش 
هب جيشًا قوايً من أهل الكوفة، بلغ عدد  80، فأعد احلّجاج يف عام )3(، يعيد للدولة هيبتها ومكانتها )2(جديد

عسكره أربعني ألفاً، عشرون ألفاً من الكوفة، ومثلهم من البصرة، وتشجيعاً للجنود ورفعاً لروحهم املعنوية أعطاهم 
قبد لسالح، حىت مسي هذا اجليش )جيش الطواويس( فأعطياهتم مسبقة، وأنفق فيها األموال، وأجندهم ابخليل وا

، واختار هلذا اجليش الكبري عبد الرمحن بن )4(بلغت األموال اليت أنفقهبا على جتهيزه سوى األعطيات مليوين درهم
. وقد حتدثنا عن هذا اجليش وما قام به من حروب أهلية عند  )5(سجستان األشعث الذي سار هبم حىت وصل

 عبد الرمحن بن األشعث. دراستنا لثورة

 اثنياً: فتوحات قتيبة بن مسلم يف خبارى ومسرقند وغريها:
هو قتيبة بن مسلم الباهلي األمري، أبو حفص، أحد األبطال والشجعان، ومن ذوي احلزم والدهاء والرأي والَغَناء، 

، )6(هب 95ك يف سنة فرغانة وبالد الرت وهو الذي فتح خوارزم وخبارى ومسرقند وكانوا قد نقضوا وارتدُّوا. مث إنه افتتح 
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، ومل ينل قتيبة أعلى الرتب   )1(ويل خراسان عشر سنني، وله رواية عن عمران بن حصني، وأيب سعيد اخلدري
 . )2(ابلنسب، بل بكمال احلزم والعزم واإلقدام والسَّعد، وكثرة الفتوحات ووفور اهليبة

ترب كان من األبطال الشجعان ذوي احلزم والدهاء والرأي والغناء، ويعتوىل قتيبة خراسان بعد املفضل بن املهلب، و 
، ففي عشر  )3(حبق من أعظم القادة الفاحتني، الذين عرفهم التاريخ اإلسالمي عامة واتريخ الدولة األموية خاصة
،  )4(ز وجلع سنني فتح أقاليم شاسعة. وقد هدى هللا على يديه خلقًا ال حيصيهم إال هللا، فأسلموا ودانوا هلل

وكانت بداية فتوحاته عندما وصل خلراسان، فقد مجع الناس وخطبهم قائاًل: إن هللا أحلكم هذا احملل ليعزَّ دينه 
يث صادق النصر حبدملسو هيلع هللا ىلص ويذب بكم عن احلرمات، ويزيد بكم املال استفاضة والعدو وقماً ب أي ذاًل ب ووعد نبيه 

ِي  ٱُهَو }وكتاب انطق، فقال:  رأَسَل رَُسوَلُ  َّلَّ
َ
ِ ۥ أ أُهَدىَٰ ٱب َق ِ ٱَودِيِن  ل ِهَرهُ  ۡلأ ِينِ ٱلََعَ ۥ ِِلُظأ أ ٱَولَوأ َكرِهَ ۦ ُُك ِهِ  ل  ونَ ل ُُ ِ  ُمِشأ

. ووعد اجملاهدين يف سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده فقال: إىل قوله: }هجَو الَّذِّي  [9]سورة الصف: {٩
هْلجَدى َودِّينِّ  هنَّج  أَْرَسَل َرسجوَلهج ابِّ َرهج َعَلى الدِّينِّ كجلِّّهِّ َوَلْو َكرَِّه اْلمجْشرِّكجوَن * َذلَِّك أبَِّ يببجهجْم َظَمأٌ َوالَ َنَصٌب احلَْقِّّ لِّيجْظهِّ ْم الَ يجصِّ

ي ، مث أخرب عمن قتل يف سبيله أنه ح [121ب ]التوبة:  َأْحَسَن َما َكانجوا يَبْعَملجوَن *{ïَواَل خَمَْمَصٌة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ً 
 مرزوق، فقال:

زَقُوَن  } َيا ٌء ِعنَد َرب ِِهمأ يُرأ حأ
َ
، فتنجزوا موعود ربكم، ووطنوا أنفسكم على أقصى   [ 169]سورة آل عمران: {١٦٩بَلأ أ

 . )5(أثر وأمضى أمل وإايي واهلويىن
هبذه اخلطبة املوجزة ذكَّر قتيبة املسلمني برسالتهم، ومسؤولياهتم جتاهها، وأهاب هبم أن يوطنوا أنفسهم على حتمل 

، )6(آلخرةااملشقة يف سبيل هللا، وأن يسريوا يف طريق إسالمهم طريق اجلهاد، والعزة يف الدنيا، والفوز ابجلنة يف 
ل كاشغر النهر، مث عرب هنر سيحون وفتح أقاليم كربى، حىت وص وشرع قتيبة يف الفتوحات، وفتح منطقة ما وراء

 متامخاً بذلك حدود الصني.
 

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 (.4/411املصدر السابق نفسه )  (2)
 .341العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص   (3)
 .341لبداية والنهاية؛ نقالً عن العامل اإلسالمي ، ص ا  (4)
 (.3/323اتريخ الطربي )  (5)
 .343العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص   (6)
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 وأهم املراحل الكربى يف هذه الفتوحات:   
 : )2(والصغانيان وطخارستان)1(املرحلة األوىل: استعـادة الطالقان

، فقطع هنر اقني )بلخ( وساروا معهعرض قتيبة جنده وحثهم على اجلهاد وسار غازايً، فلما كان ابلطالقان أاته ده
 )3()جيحون( فتلقاه ملك )الصغانيان( هبدااي ومفاتيح من ذهب، ودعاه إىل بالده وسّلمها إليه، ألّن ملك شومان

، كان يسيء جواره، وسار قتيبة منها إىل أخرون وشجومان ومها من الصََّغانيان، فصاحله ملكها على  )4(وأْخرون
 لها قتيبة مث انصرف عائداً إىل )مرو(، واستخلف على جنده أخاه صاحل بن مسلم، ففتح صاحلفدية أداها إليه، فقب

، هبذا الفتح )9(القدمية  )8(، وهي مدينة )فرغانة(  )7(، وفتح أخسيكت )6(وأورشت )5(بعد رجوع قتيبة )كاشان(
 . )10(هب  86الكبري استهل قتيبة واليته خلراسان سنة 

 
 هـ(: 90ـ  87إقليم خبارى ) املرحلة الثانية: فتح

كانت أول مدينة غزاها يف هذا اإلقليم، وهي مدينة بيكند، يقول الطربي: إن قتيبة ملا صاحل نيزك، أقام إىل وقت 
هب فقطع النهر وسار إىل بيكند، وهي أدىن مدائن خبارى إىل النهر، فلما نزل قريباً  87الغزو، مث غزا يف تلك السنة 

 غد واستمدوا من حوهلم، فأتوهم يف مجع كثري، وأخذوا ابلطريق فلم ينفذ لقتيبة رسول ومل يصلمنها استنصروا الص
إليه رسول، ومل يعرف له خرب شهرين، وأبطأ خربه على احلّجاج، فأشفق احلّجاج على اجلند، فأمر الناس ابلدعاء 

، مث تزاحفوا  )11(الناس مشاولة هلم يف املساجد، وكتب بذلك إىل األمصار، وهم يقتتلون كل يوم، فكانت بني
والتقوا وأخذت السيوف مأخذها وأنزل هللا على املسلمني الصرب، مث منح هللا املسلمني أكتافهم فاهنزموا يريدون 

                                                           

 بلد يف خراسان بني مرو الروذ وبلخ.  (1)
 طخارستان: والية واسعة تشمل عدة بالد ، وهي من نواحي خراسان.  (2)

 (.5/310وراء هنر جيحون. معجم البلدان )شومان: بلد الصغانيان من   (3)
 أخرون: الظاهر مدينة قريبة من شومان.  (4)
 (.7/207كاشان: مدينة فيما وراء النهر. معجم البلدان )   (5)
 أورشت: مدينة من مدن فرغانة.  (6)
 أخسيكت: اسم مدينة فيما وراء النهر.  (7)
 فرغانة: مدينة متامخة لبالد تركستان.  (8)
 (.2/85معجم البلدان )  (9)
 .378قادة الفتح اإلسالمي فيما وراء النهر ، ص   (10)
 املشاولة: القتال ابلرماح.  (11)
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املدينة، واتبعهم املسلمون فشغلوهم عن الدخول فتفرقوا، وركبهم املسلمون قتاًل وأسراً كيف شاؤوا، واعتصم من 
يها ة وهم قليل، فوضع قتيبة الَفَعلة يف أصلها ليهدمها، فسألوه الصلح فصاحلهم، واستعمل علدخل املدينة ابملدين
 . )1(رجاًل من بين قتيبة

ولكنهم سرعان ما نقضوا الصلح، وقتيبة منهم على مخسة فراسخ، فرجع إليهم، وقتل من كان يف املدينة، وغنم 
 . )2(العدةفاشرتوا السالح واخليل.. وتنافسوا يف حسن اهليئة و غنائم كثرية، ورجع قتيبة إىل مرو، وقوي املسلمون، 

واستمرت محالت قتيبة على إقليم خبارى يف هذه املرحلة بصفة منتظمة كل سنة، وكان غزوه يتم يف فصل الصيف، 
ن م هب ترك أخاه بشاراً على مرو، وعرب النهر ففتح نومشكت ورامثنة 88فإذا دخل الشتاء عاد إىل مرو، ويف سنة 

، ولكن هاله حلف من أهل فرغانة والصغد يف مئيت ألف عليهم  )3(أعمال خبارى صلحًا بناء على طلب أهلها
ابن أخت ملك الصني ب كور مغايون ب، وواضح من هذا التجمع الكبري أن األمم يف هذه املناطق قد تداعت 

 . )4(مث عاد إىل مرووحتالفت على املسلمني، ولكن هللا نصر قتيبة وجنده على هذا احللف، 
 

هب استأنف قتيبة فتوحاته وقصد خبارى هذه السنة بناء على أوامر احلّجاج، فلقيه يف طريقه مجع من  89ويف عام 
أهل كش ونسف، فظفر هبم ومضى إىل خبارى، فتصدى له ملكها ب وردان خذاه ب فلم يستطع االستيالء عليها، 

ه وأمده فطلب منه احلّجاج أن يصورها له، فبعث إليه بصورهتا، فنصحفرجع إىل مرو، وكتب إىل احلّجاج خيربه، 
هب، ومع أن وردان خذاه كان قد استجاش  90وعرفه املوضع الذي أيتيها منه، وأمره ابملسري إليها، فسار إليها سنة 

توىل على سالصغد والرتك ليساعدوه يف التصدي لقتيبة، إال أنه متكن من االنتصار عليهم بعد معارك شرسة، وا
 ، وهبذا استكمل قتيبة فتح إقليم خبارى كله يف ثالث سنوات. )5(خبارى، وكتب ابلفتح إىل احلّجاج

 هـ( فتح مسرقند: 93ـ  90املرحلة الثالثة: )
وهي املرحلة اليت فرض فيها قتيبة السيادة اإلسالمية على حوض هنر جيحون، وتوج عمله فيها ابالستيالء على 

عظم املدائن يف بالد الصغد، وكان طرخون ملك الصغد، قد أرسل إىل قتيبة بعد انتصاره يف معركة مدينة مسرقند، أ
                                                           

 (.7/331اتريخ الطربي )   (1)
 (.7/332املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.337،  7/336املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.7/337املصدر السابق نفسه )  (4)
 .346نقالً عن العامل اإلسالمي ، ص اتريخ الطربي؛   (5)
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هب كان غدر نيزك ب  91،  ويف سنة  )2(، فأجابه قتيبة وصاحله، ورجع قتيبة )1(هب يطلب الصلح 90خبارى سنة 
صاحب قلعة ابدغس ب وأتليبه ملوك طخارستان ورتبيل ملك سجستان على املسلمني، وقد نكل به قتيبة يف 
سجستان من الشمال، ورمبا كانت تلك أول مرة يغزو فيها قتيبة سجستان، ورمبا كان قد أراد أتديب رتبيل ملكها 

 ن رتبيل قدر العواقب وطلب الصلح، فقبل قتيبة وصاحله، وانصرف عائداً إىلالنضمامه إىل نيزك يف غدره، ولك
 . )3(مرو، وترك عبد ربه بن عبد هللا بن عمري الليثي عاماًل على سجستان

وقد توج قتيبة فتوحاته يف هذه املرحلة بفتح مسرقند، وهي أعظم مدائن ما وراء النهر، والذي دعاه إىل ذلك أن 
هب، وامتنع عن دفع ما كان صاحل عليه، فقرر  90د نقض الصلح الذي أبرمه معه قتيبة سنة طرخون ملكها كان ق

قتيبة أن يضع حدًا هلذا العبث، فجمع جنده وأخربهم بنقض طرخون الصلح، وبعزمه على فتح مسرقند ابلقوة 
ل خوارزم وأهل يف أهوجهز أخاه عبد الرمحن بن مسلم يف عشرين ألف مقاتل، وأمره ابلسري أمامه، مث تبعه هو 

متيمناً بقول رسول هللا )ص(   )4(خبارى، وضرب عليها احلصار وقال: إان إذا نزلنا بساحة }فساء صباح املنذرين { 
عندما حاصر خيرب ،فلما رأى أهل مسرقند أن مدينتهم قد حوصرت خافوا طول احلصار ، فكتبوا إىل ملك الشاش 

توان به املسلمني ، وقالوا هلم : إن العرب إذا ظفروا بنا عادوا عليكم مبثل ما أوفرغانة يستغيثوهنم ، وحيرضوهنم على 
، فاستجاب هؤوالء امللوك لنداء أهل مسرقند ، واختاروا عددا من أوالدهم ومن أهل النجدة   )5(فانظروا ألنفسكم 

صار مسرقند ، ره ، وهو مشغول حبوالبأس من أبناء املرازبة واألساورة واألبطال وأمروهم أن يفاجئوا قتيبة يف معسك
ولكن قتيبة كان يقظًا اباًث عيونه ، ومل يغب عن ابله حدوث مثل هذه املفاجآت ، فعلم خبربهم وأرسل هلم فرقة 
من جنده بقيادة أخيه صاحل بن مسلم ، فبدد مشلهم وقتلهم ، ومل يفلت منهم إال الشريد ، وغنم املسلمون أمتعتهم 

 .  )6(وأسلحتهم
رأى الصغد ما حل هبؤالء انكسروا وضيق عليهم قتيبة اخلناق ونصب املنجنيق على املدينة، واستطاع إحداث فلما 

ثلمة فيها، وصاح صيحة األسد: حىت مىت اي مسرقند يعشش فيك الشيطان ؟! أما وهللا لئن أصبحت ألحاولّن 

                                                           

 .346لعامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص  ا  (1)
 (.345،  7/344اتريخ الطربي )  (2)
 (.7/369املصدر السابق نفسه )  (3)
 .348اتريخ الطربي؛ نقالً عن العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص (4)
 ؛ نقالً عن اتريخ الطربي.483العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص   (5)
 املصدر السابق نفسه؛ نقالً عن الكامل يف التاريخ.  (6)
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أن يبلغوا ثلمة  واشتد القتال، وأمرهم قتيبةمن أهلك أقصى غاية، فلما أصبح أمر الناس ابجلد يف القتال فقاتلوهم، 
املدينة، ورماهم الصغد ابلنشاب فلم يربحوا، فأرسل الصغد إىل قتيبة، فقالوا له: انصرف عنا اليوم، حىت نصاحلك 
غداً، فقال: ال نصاحلهم إال ورجالنا على الثلمة.. فصاحلهم من الغد على ألفي ألف ومئيت ألف مثقال يف كل 

طوه تلك السنة ثالثني ألف رأس، وأن خيلو له املدينة فال يكون فيها مقاتل، فيبين فيها مسجداً، عام، وأن يع
 . )1(ويدخل ويصلي وخيطب ويتغدى وخيرج

دخل قتيبة مسرقند وحطم ما هبا من األصنام، ومل يعبأ مبا خوفه منها؛ حيث قال له أحدهم مدعيًا نصيحته: ال 
أصنامًا من أحرقها أهلكته، فقال له: أان أحرقها بيدي، فأمر إبشعال النار، وكرب تتعرض هلذه األصنام فإن منها 

، وبعد أن أمّت قتيبة هذا الفتح العظيم )2(مث أحرقها، فوجدوا من بقااي مسامري الذهب والفضة مخسني ألف مثقال
 .)3(نيةيحو لكي يسرتيح، مث يستعد جلولته األخرية، اليت سيفتح فيها املناطق الس عاد إىل مرو،

 

 هـ(: 96ـ  94املرحلة الرابعة: أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر )
هب، حيث  94وهي املرحلة اليت فتح هللا فيها على يديه أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر، وقد بدأ هذه املرحلة سنة 

فوجه قسمًا منهم ، )4(سار يف موعد غزوه ب يف الصيف ب ومعه عشرون ألفًا من أهل خبارى وكش ونسف وخوارزم
إىل الشاش، وتوجه هو ابلقسم االخر إىل فرغانة، حيث دار بينه وبني الرتك قتال عنيف حول مدينة خجندة، 
ويبدو أن نتيجة املعركة مل تكن حامسة، حيث توجه قتيبة إىل كاشان قبل أن حيسم أمر خجندة، وهناك أاته جنوده 

قد وجد مقاومة شرسة من األتراك يف هذه البالد، فقد كتب إىل  الذين كان أرسلهم إىل الشاش، ويبدو أن قتيبة
، مث أمر حممد بن القاسم الثقفي أن يوجه إليه من السند  )5(احلّجاج يطلب مدداً، فأرسل إليه جيشًا من العراق

على قوة ، فوق ما معه من قوات كبرية، يدل )7(أيضاً، فإمداد قتيبة هبذه اجليوش من العراق ومن السند )6(مدداً 
املقاومة اليت لقيها يف أقاليم سيحون، كما يدل على قوة عزم املسلمني يف اجلهاد، وأنه أراد أن يكون متفوقاً عليهم، 

                                                           

 (.7/377اتريخ الطربي )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .349العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص    (3)
 (.7/385اتريخ الطربي )   (4)
 (.7/386املصدر السابق نفسه )   (5)
 (.7/387السابق نفسه )املصدر    (6)
 .349العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص    (7)
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، وبعد أن أمت هذا الفتح الكبري، جاءته  )1(ه 95حىت حيقق هدفه، وقد جنح ابلفعل، وفتح أقاليم الشاش وفرغانة 
دة، وقفل السنة، فاغتمَّ ملوته، ملا كان ُيد منه من التأييد والتشجيع واملسان األخبار مبوت احلّجاج يف شوال يف تلك

 راجعاً إىل مرو، ومتثل قول احلطيئة:

 لببعببمببرِّي لببنببعببَم املببرءج مببن الِّ جببعببفببرٍّ 
  فبببإن حتَي ال أملبببْل حيبببايت وإن متبببتْ 

 

هج احلببببببببببببائبببببببلج    حبببببوراَن أمببببس أعببببلببببقببببتبببببببْ
َك طبببائبببلج   (2)فمبببا يف حيببباةٍّ بعبببد موتبببِّ
 

 
إىل مرو وقد ترك حاميات من جنده يف خبارى وكش ونسف، وانتظر ما أتيت به األقدار بعد موت عاد قتيبة 

احلّجاج. وكان اخلليفة الوليد بن عبد امللك يعرف طبيعة العالقة بني احلّجاج وقتيبة، وأن للحّجاج دوراً كبريًا يف 
يع وثناء وتزكية، وأرسل إليه رسالة كلها تشج جناح قتيبة يف مهمته، فقدر وقوع نبأ موت احلّجاج عليه، لذلك واساه

قال له فيها: قد عرف أمري املؤمنني بالءك وجدك يف جهاد أعداء املسلمني، وأمري املؤمنني رافعك وصانع بك 
الذي ُيب لك، فأمتم مغازيك، وانتظر ثواب ربك، وال تغيب عن أمري املؤمنني كتبك، كأين أنظر إىل بالدك والثغر 

 . )3(هالذي أنت في

 ـ فتح كاشغر وغزو الصني:
ه أحدثت رسالة اخلليفة الوليد بن عبد امللك أثراً طيباً يف نفس قتيبة، وأعطته دفعة قوية من العزم والتصميم، فتوج

، ومع أن الوليد )4(من مرو ليواصل فتوحاته، فقصد مدينة كاشغر اليت يقول عنها الطربي: إهنا أدىن مدائن الصني
.  وقبل أن يصل )5(هب، وصل نبأ وفاته إىل قتيبة وهو يف فرغانة 96سنة  اآلخرةبن عبد امللك قد تويف يف مجادي 

 إىل كاشغر، إال أنه واصل سريه حىت فتحها.
شر عوهنا جاءه رسول ملك الصني يطلب منه أن يوجه إليه وفداً ليعرف خربهم، فاختار قتيبة عشرة ب وقيل: اثين 

ب من خرية رجاله برائسة هبرية بن املشمرج الكاليب، فأرسلهم إىل ملك الصني، ويقص الطربي خرب هذه السفارة 
يف حديث طويل، نكتفي منه مبا انتهى إليه احلوار مع ملك الصني، حيث قال هلم مهدداً: فانصرفوا إىل صاحبكم، 

                                                           

 (.7/394اتريخ الطربي )   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.7/395املصدر السابق نفسه )  (3)

 (.7/401املصدر السابق نفسه )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
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ليه هبرية ال بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه، فرد عفقولوا له: ينصرف، فإين قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإ
يف شجاعة املؤمن وعزته فقال له: كيف يكون قليل األصحاب من أول خيله يف بالدك، واخرها يف منابت 
الزيتون؟! وكيف يكون حريصاً من خلَّف الدنيا قادراً عليها وغزاك؟! وأما ختويفك إايان فإن لنا اجااًل إذا حضرت 

 ل، فلسنا نكرهه، وال خنافه.فأكرمها القت
أعادت هذه املقالة ملك الصني إىل صوابه، وأيقن أنه أمام قوم ال ُيدي معهم التهديد وال الوعيد، فاعتدل يف  
كالمه، وقال هلبرية: فما الذي يرضي صاحبكم؟ قال: إنه قد حلف أال ينصرف حىت يطأ أرضكم، وخيتم ملوككم، 

تمهم، من ميينه، نبعث إليه برتاب من أرضنا فيطؤه، ونبعث ببعض أبنائنا فيخويجعطى اجلزية، قال: فإان خنرجه 
 ونبعث إليه جبزية يرضاها، قال: فدعا بصحائف من ذهب فيها تراب، وبعث حبرير

وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، مث أجازهم فأحسن جوائزهم، فساروا فقدموا مبا بعث به، فقبل قتيبة اجلزية، 
 . )1(ان وردَّهم، ووطئ الرتابوختم الغلم

وهكذا انتهت هذه املرحلة من فتوحات قتيبة، اليت طوى فيها أقاليم ما وراء جيحون، مث عرب هنر سيحون، وفتح 
فرغانة والشاش، وأشروسنة، وكاشغر، وفرض سيادة اإلسالم على ملك الصني، وجعل كلمة هللا هي العليا وكلمة 

 الذين كفروا السفلى.
ه ة قائداً عسكرايً فّذاً، وبطاًل سياسياً ابرعاً، قهر الصعاب وتغلب على كل املشاكل اليت واجهته، ومل يثنوكان قتيب

عن عزمه ال صعوبة الطرق ووعورهتا، وال قسوة املناخ وشدته، فقد كان عزمه حديداً، وكان هدفه رشيداً، وغايته 
 . )2(معظيمة، والعون من هللا مكفول للمخلصني هلذا الدين العظي

 ـ جهود قتيبة يف نشر اإلسالم: 1
كان قتيبة ومن معه من الفاحتني حيرصون على دعوة الناس لإلسالم، وإخراجهم من ظلمات الكفر إىل نور 
اإلسالم، فكان قتيبة يهتم ببناء املساجد يف املدن والقرى واألرايف ويضع فيها العلماء والفقهاء لرتبية الناس 

 بتسكني املسلمني بني السكان األصليني، ليطَّلعوا على تعاليم اإلسالم وعادات املسلمني وتعليمهم اإلسالم وقام
 ، فأظهر اإلسالم هبذه الطريقة،)3(وأخالقهم عن طريق االحتكاك هبم، مثل ما حدث مع أهل خبارى

                                                           

 (.7/404ريخ الطربي )ات (1)
 .352اإلسالمي يف العصر األموي ، ص العامل   (2)
 .138قتيبة بن مسلم الباهلي ، غامن السلطاين ، ص   (3)



96 
 

 يه.معة فوأزال ااثر الكفر ورْسم اجملوسية، وبىن ببخارى املسجد اجلامع وأمر املسلمني أبداء صالة اجل
ومن أساليب قتيبة يف ترغيب الناس يف الدخول يف اإلسالم، كان أيمر مبنادٍّ كل يوم يقول: أبن كل من أييت لصالة 

، ويعد هذا العمل طريقة جديدة يف ذلك العهد يف أتليف قلوب الناس لإلسالم واحلفاظ )1(اجلمعة يجعطى درمهني
من العلماء، كمحمد بن واسع، والقاضي حيىي بن يعمر، والضحاك ، وكان يف جيشه جمموعة )2(على الذين اعتنقوه

مزاحم صاحب التفسري؛ فقد ساهم أمثال هؤالء يف نشر اإلسالم، وكان حممد بن واسع ينافس قتيبة يف بناء  بن
 املساجد.

يصدر  ةوقد صاحب عملية انتشار اإلسالم بني سكان ما وراء النهر سرعة تعلمهم اللغة العربية، حيث كان قتيب
أوامره ببناء املساجد، ومل تكن تقتصر على إقامة شعائر الصالة فقط، وإمنا فيها حلقات الدرس يف تعليم القران 
الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، وكان للمسجد والعلماء الذين أشرفوا عليها دور عظيم يف تعليم السكان اللغة 

 ه ما انكسرت له راية، وكان من اجملاهدين يف سبيل هللا، واجتمع له من، وقد قال ابن كثري عن قتيبة: إن)3(العربية
 .)4(العسكر ما مل ُيتمع لغريه

وكان من نتائج اجلهود اليت بذهلا قتيبة يف نشر اإلسالم: أن أصبحت خبارى ومسرقند وإقليم خوارزم مراكز للثقافة 
ل ور يف خراسان، ومنها أيضاً دخول كثري من أهالعربية ونشر اإلسالم يف اسية الوسطى، كما كانت مرو ونيساب

ما وراء النهر يف دين هللا أفواجاً، فظهر بينهم عدد من الكتاب واحملدثني والفقهاء واملؤرخني، ممن ال يزال ذكرهم 
 . )5(خالداً، وااثرهم عظيمة يف اتريخ اإلسالم

 ـ من حكـم قتيبـة وأقـوالـه املـأثورة: 2
، وكان يقول: اخلطأ مع اجلماعة خري من )6(السلطان الشدة على املذنب واللني للمحسنقوله: مالك األكثر يف 

وخاطب قتيبة احلجاج حني ظفر  )7(الصواب مع الفرقة، وإن كانت اجلماعة ال ختطأى والفرقة ال تصيب

                                                           

 .74اتريخ خبارى ، للنرشخي ، ص (  1)
 .138قتيبة بن مسلم الباهلي ، ص (  2)
 .140املصدر السابق نفسه، ص (  3)
 .140البداية والنهاية؛ نقالً عن قتيبة بن مسلم الباهلي ، ص (  4)
 .140قتيبة بن مسلم الباهلي ، ص   (5)
 (.1/334هبجة اجملالس ، ابن عبد الرب ) ( 6)
 (.1/455املصدر السابق نفسه )  (7)



97 
 

. وقال:  )1(أبصحاب ابن األشعث فأراد قتلهم: إن هللا قد أعطاك ما حتب من الظفر، فأعطه ما حيب من العفو
 . )2(الكامل املروءة من أحرز دينه، ووصل رمحه، وتوقَّى ما يجالم عليه

 ـ مدح الشعراء له: 3
 قال هنار بن توسعة يذكر انتصار قتيبة على األتراك:

 هللاج يف األتبببببببببببببراكِّ حبببببببببببببكبببببببببببببمببببببببببببباً 
ْورٍّ   قضببببببببببببببببببببباٌء مببببن قببببتببببيببببببببببببَة غببببريج جببببَ
 

ريِّ   فببببببِّ َة والببببببنببببببَّ َريببببببظبببببببَ مٍّ يف قبببببببج كببببببْ  كببببببحببببببج
 (3)به يشببببببببببببببفي الغليَل من الصببببببببببببببدورِّ 
 

 وقال كعب األشقري ميدح قيادة قتيبة:

 كببلُّ يومٍّ خيوي قتيبببببببببببببببببببببببببببببببةج هنببببببببببببببببببببببببببببببباً 
 ابهليٌّ قبببببببد ألبَس التَّببببببببببببببببببببببببببببببببببباج حىتَّ 
بِّ حىتَّ  غببببببَد( ابلكتببببببائببببببِّ  دّوخ )السببببببببببببببُّ
 فوليببببببببببببببببببببببببٌد يبكي لفقببببببببببببببببببببببببدِّ أبيببببببببببببببببببببببببه
 كلَّما حبببببببببببببببببببببببببببببّل بلدًة أو أتببببببببببببببببببببببببببببباها
 

 ويببببببببزيببببببببدج األمببببببببواَل مببببببببااًل جببببببببديببببببببدا 
ودا  شببببببببببببببببببباَب منبببببه مفبببببارٌق كنَّ سببببببببببببببج
عببببودا غبببببببد( ابلببببعببببراء قببببج  تببببرك )الصببببببببببببببببببُّ
 وأٌب مبببببببوجبببببببٌع يبببببببببببببببكبببببببي البببببببولبببببببيبببببببدا
دودا ه هببببببببا أجخبببببببْ  (4)تبببببببركبببببببْت خبببببببيبببببببلبببببببج
 

 
 وهنار بن توسعة هو القائل: 

  أيب اإلسالمج ال أَب يل سواهج 
 

وا ببببببببببببببكببببببرٍّ أو متببببببيببببببمِّ   فببببببج تبببببببَ  (5)إذا هببببببَ
 

 هـ(: 96ـ مقتل قتيبـة وهنـايتـه ) 4
لك أليمة، فقد مات اخلليفة الوليد، وتوىل أخوه سليمان بن عبد املانتهت حياة هبذا اجملاهد الكبيبر هنايبة حزينة 

هب(، وكانت العالقة بني سليمان واحلجاج ورجاله ب ومنهم قتيبة ب غري حسنة، قيل: ألهنم كانوا وافقوا  99ب  96)

                                                           

 .198قتيبة بن مسلم الباهلي ، ص   (1)
 .199املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .419قادة الفتح اإلسالمي يف بالد ما وراء النهر ، ص   (3)
 ؛ نقالً عن اتريخ الطربي.419ص  املصدر السابق نفسه،  (4)
 (.1/537الشعر والشعراء ، البن قتيبة )  (5)
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ن، فأرسل إليه ، فخشي قتيبة أن يعزله سليما)1(الوليد على خلع أخيه سليمان، وتولية ابنه عبد العزيز بن الوليد
رسائل يعزيه يف الوليد ويهنئه ابخلالفة، وخيترب نواايه حنوه، لكن سليمان مل يعزله، بل أرسل له عهدًا بوالية 

مع رسول خاص من عنده تكرمياً له، ولكن قتيبة تعجل وخلع طاعة سليمان قبل وصول ذلك العهد، )2(خراسان
 .)3(على قتيبة فقتلوهفغضب الناس واستنكروا خلع سليمان، واثر اجلند 

 
يقول الذهيب: وملا بلغه موت الوليد، نزع الطاعة، فاختلف عليه جيشه، وقام عليه رئيس متيم وكيع بن حسَّان، 
وألَّب عليه، مث َشدَّ عليه يف عشرة يف فرسان متيم فقتلوه يف ذي احلجة سنة ستٍّّ وتسعني، وعاش مثانيًا وأربعني 

بب مقتل قتيبة بن مسلم: وذلك أنَّه مجع اجلند واجليوش، وعزم على خلع سليمان ، وقال ابن كثري يف س )4(سنة
وترك طاعته، وذكر هلم مهّته وفتوحه وعدله فيهم ودفعه األموال اجلزيلة إليهم، فلما فرغ من مقالته، مل ُيبه أحد 

هم قبيلة قبيلة وطائفة طائفة، فغضبوا عند ك ونفروا عنه وتفرَّقوا، وعملوا ذل منهم إىل مقالته، فشرع يف أتنيبهم وذمِّّ
على خمالفته، وسعوا يف مقتله، وكان القائم أبعباء ذلك رجل يقال له: وكيع بن أيب سجود، فجمع له مجوعاً كثرية، 
مث انهضه فلم يزل به حىت قتله يف ذى احلجة من هذه السنة، وقتل معه أحد عشر رجاًل من إخوته وأبناء إخوتبه، 

ر بن مسلم، وكانت أجمُّه الغراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن سعد بن زجرارة، فحمته أخواله، ومل يبق سوى ضرا
وعمرو بن مسلم، وكان عامل اجلوزجان، وقتل قتيبة وعبد الرمحن وعبد هللا وعبيد هللا وصاحل، وبشار، وهؤالء أبناء 

 . )5(مسلم، وأربعة من أبنائهم، قتلهم كلهم وكيع بن سجود
ان قتيبة بن مسلم من سادات األمراء وخيارهم، وكان من القادة النجباء الكرباء، والشجعان وذوي احلروب وقد ك

صيهم إال هللا، فأسلموا ودانوا هلل عز والفتوحات السعيدة واآل راء احلميدة، وقد هدى هللا على يديه خلقًا ال حيج
بحانه ال ًا كثرياً، كما تقدم ذلك مفصَّاًل مبيَّناً، وهللا سوجل، وفتح من البالد واألقاليم الكبار واملدن العظام شيئ

رت يضيِّّعج سعيه وال خييِّّبج تعبه وجهاده، ولكن زلَّ زلة كان فيها حتفه، وفعل فعلة رغم فيها أنفه، وخلع الطاعة فباد

                                                           

 (.12/613البداية والنهاية )  (1)
 .352اتريخ الطربي؛ نقالً عن العامل اإلسالمي ، ص   (2)
 (.3/238الكامل يف التاريخ )  (3)
 (.4/410سري أعالم النبالء )  (4)
 (.12/615البداية والنهاية )  (5)
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 هبا عنه من رج هللاإليه املنية، وفارق اجلماعة، فمات ميتة جاهلية، لكن سبق له من األعمال الصاحلة ما قد يكفِّ 
 .)1(سيئاته، وميحو عنه من خطيئاتِّه، وهللا يساحمه ويعفو عنه، ويتقبَّلج منه ما كان يكابده من مجناجزة األعداء

 ـ بني قتيبة بن مسلم وحممد بن واسع: أصبعه أحب إىل قتيبة من ألف سيف شهري: 5
ى حممبد بن واسع، فقيل: هو ذاك فبي امليمنبة جامح علملا صافَّ قتيبة ببن مسلم للرتك، وهالبه أمرهم، سبأل عن 

 قوسبه، يبصبص أبصبعبه حنو السماء. قبال:
 . )2(تلك األصبع أحب إيّل من مئة ألف سيف شهري وشاب طرير

وهذا فهم راسخ من قتيبة بن مسلم الباهلي ألسباب النصر، أال وهو التوكل على هللا تعاىل، وتوثيق الصلة به 
صر منه، ولقد عبأ جيشه وأتكد من حسن إعداده، ولكنه حباجة إىل التأكد مما هو أهم من اإلعداد واستلهام الن

املادي؛ حيث يتجاوز املسلمون ابلسالح املعنوي حدود التكافؤ املادي يف القجَوى مبراحل عديدة، وملا كان حممد 
طمأن قلبه وارتفع جاة هللا تعاىل ودعائه؛ ابن واسع يف جيشه سارع إىل السؤال عنه، فلما أخرب أبنه مستغرق يف منا

مستوى األمل ابلنصر عنده، قال تلك الكلمات اإلميانية الرفيعة: تلك األصبع أحب إيلَّ من مئة ألف سيف شهري 
 . )3(وشاب طرير

حساابت  وإن قوى األرض كلها بيد هللا تعاىل، وإن النظر إىل القوى املادية من حيث العدد والعجدد واملواقع، إمنا ه
البشر، وهللا جل جالله قادر على تغيري هذه املوازين يف حلظة، وإن من أهم استجالب نصر هللا تعاىل دعاء 

 الصاحلني، فلذلك استبشر قتيبة خرياً حينما علم ابستغراق حممد بن واسع يف الدعاء.
ظلت تتواىل أكثر من  صاراته الباهرة، اليتوهذا الفهم الرفيع من قتيبة رمحه هللا يبني لنا سببًا مهّمًا من أسباب انت

دع،  عشر سنوات، فبالرغم من كونه بطالً ال يجَشقُّ له غبار، وقائداً خمططاً يضع لألمور أقراهنا، وسياسياً حمنكاً ال خيج
فإنه مل يغرت بكل ذلك، بل اعترب ذلك كله من األمور الثانوية، ونظر قبل ذلك إىل مدى توثيق احلبل الذي يصل 

يشه ابهلل تعاىل، فلما عرف أبن حممد بن واسع قد وصل ذلك احلبل ابلدعاء، ومبا سبق ذلك من شهرته ابإلميان ج
 .)4(القوي والعمل الصاحل؛ حصل له اليقني، وزال عنه سبب من أسباب اخلوف املتمثل بضعف الصلة ابهلل تعاىل

                                                           

 (.12/616املصدر السابق نفسه )  (1)
 (.6/121سري أعالم النبالء )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 (.200،  19/99التاريخ اإلسالمي )  (4)
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ة يف  املشهورين ابلزهد والورع واخلشوع، وهو مدرسإن حممد بن واسع رمحه هللا تعاىل معدود من العلماء الرابنيني
ة يف الزهد والورع واليقني: إين ألغبط رجاًل معه دينه وما  معاجلة أمراض النفوس وتطهري القلوب، ومن أقواله النريِّّ

 . )1(معه من الدنيا شيء وهو راضٍّ 
 

 من يغبطون أصحاب األموال، وما أبعدوإذا كان حممد بن واسع يغبط أهل الدين اجملردين من الدنيا؛ فما أكثر 
رين ؛ يعين:  )3(. وقيل: إنه قال لرجل: هل أبكاك قط سابق علم هللا فيك؟)2(الفرق بني السابقني ابخلريات واملقصِّّ

أن املقربني مع ما يقومون به من الورع والعمل الصاحل خيشون من سابق قدر هللا فيهم، حيث خيافون من سوء 
اخلامتة، فإن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن جل جالله يقلبها كيف يشاء، وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: 

 عمق اإلدراك وقوة تصور ما بعد املوت. . وهذا من )4(قريباً أجلي، بعيداً أملي، سيِّّئاً عملي
وإذا كان حممد بن واسع الذي قيل عنه: إنه أفضل أهل البصرة يف زمنه يتهم نفسه بطول األمل وسوء العمل، 

 أمثايل ؟! )5(فكيف حبال املقصرين
؟ قال: ف، قال: كياآلخرةوذات يوم قال رجل حملمد بن واسع: أوصين، قال: أوصيك أن تكون ملكاً يف الدنيا و 

. وهذه وصية انفعة من طبيب ماهر يف طب القلوب؛ فهذا الرجل يطلب الوصية من حممد بن  )6(ازهد يف الدنيا
تعجب الرجل ألنه ، فياآلخرةواسع فيوصيه أبعلى مرتبة تطمح هلا النفوس عادة، وهي أن يكون ملكًا يف الدنيا و 

؟! فلذلك استفهم  خرةاآل األمرين، فيكون ملكاً يف الدنيا و مل يرد الدنيا حينما طلب منه الوصية، مث كيف ُيمع بني
 . )7(منه استفهام تعجُّب، فكان جواب ابن واسع له: ازهد يف الدنيا

ومن كالمه الرتبوّي العميق قوله: ما اسى على الدنيا إال على ثالث: صاحب إذا اعوججت قوَّمين، وصالة يف 
َمل عين سهوجها وأفوز بفضلها،  . فهذا  )8(وقوت من الدنيا ليس ألحد منه فيه مّنة وال هلل عليَّ فيه تَبِّعةمجاعة حيج

                                                           

 (.6/121سري أعالم النبالء )  (1)
 (.19/93التاريخ اإلسالمي )  (2)
 (.6/121سري أعالم النبالء )  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)

 (.19/94التاريخ اإلسالمي )  (5)
 (.6/121سري أعالم النبالء )  (6)
 (.6/120املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.19/394التاريخ اإلسالمي ) ( 8)
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العامل الرابين كان من ضمن جنود الفاحتني الذين نفع هللا هبم شعوب املشرق، كأهل خبارى ومسرقند وخراسان 
 وغريها.

 

 ـ املشرق بعد مقتل قتيبة بن مسلم: 6
فه عند  لدولة األموية يف هذه اجلهات بعد فتوحات قتيبة، وتوقمل حتدث فتوحات إسالمية فيما تبقى يف عهد ا

كاشغر على حدود الصني، ذلك ألن الظروف اليت مرت هبا الدولة األموية منذ هذا التاريخ، وحىت سقوطها سنه 
هب مل تكن تسمح بذلك؛ فقد انشغلت ابلثورات اليت بدأت هتب يف وجهها من جديد؛ مثل: ثورات اخلوارج  132
هب( كما أن اخلالفات نشبت من جديد بني  105ب  101يزيد بن املهلب يف عهد يزيد بن عبد امللك ) وثورة

 العرب يف خراسان.
ويف هذا اجلو بدأت الدعوة السرية للرضا من ال حممد؛ وهي الدعوة اليت كان يوجهها العباسيون ملصلحتهم بكتمان 

 ابلدولة األموية.ومقدرة رائعة، واليت جنحت يف النهاية يف اإلطاحة 
كما أن التناحر والتنافس والنزاع قد احتدم بني أبناء البيت األموي أنفسهم، وأصبحوا يقاتل بعضهم البعض، مما 
أضعف هيبة الدولة يف عيون الناس، كما أن هذه البالد نفسها اليت فتحها قتيبة مل تكفَّ عن التمرد والثورة ونقض 

اعة ة منصّبًا بعد مرحلة قتيبة على إخضاع الثائرين واملتمردين وردِّّهم إىل الطالعهود، فأصبح جهد اخللفاء والوال
، وقد جنحت الدولة األموية يف ذلك، فهي وإن كانت مل تضف جديداً إىل فتوحات قتيبة يف هذا اجلزء )1(والنظام

سؤولياهتم، وهيؤوها هذه املناطق مبمن العامل، إال أهنا مل ترتاجع ومل ختسر أرضاً، واحتفظت مبواقعها، وهنض الوالة يف 
 . )2(لقبول اإلسالم، وجعلها جزءاً ال يتجزأ من العامل اإلسالمي

 هـ(: 96ـ  89اثلثاً: حممد بن القاسم الثقفي وفتح السند )
كان انتصار املسلمني يف معركة القادسية يف عهد عمر بن اخلطاب إيذااًن هلم بفتح السند، فقد استنجد كسرى 

عض ملوك البالد اجملاورة؛ ومنها: مملكة السند؛ حيث أمده ملك السند ابملال والرجال، األمر الذي اضطر الفرس بب
القادسية، ولذلك فإن البالذري حيدثنا عن محالت  )3(املسلمني مبهامجة السند رداً على تدخلهم ضدهم يف معركة

                                                           

 .527ب  523فتوح البلدان ، للبالذري ، ص  ( 1)
 .353العامل اإلسالمي يف عصر األموي ، ص   (2)
 .30العباسية ، حممد النجرامي ، ص العالقات السياسية بني اهلند واخلالفة   (3)
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نفهم  ن اثنيها يف عهدعلي بن أيب طالب، كماإسالمية مبكرة على السند كان أوهلا يف عهد عمر بن اخلطاب، وكا
، كما أن البالذري يوضح  )1(من رواية البالذري: أن عثمان بن عفان كان أيضًا مهتّمًا بتقصي حتركات السند

 األسباب اليت حولت هذه احلمالت إىل فتح منظم للسند يف األسباب االتية.
ارساً من هلب يف عهد معاوية بن أيب سفيان مثانية عشر فب اكتشاف حتالف اخر بني السند والرتك؛ حيث لقي امل

، لذلك تالحقت محالت معاوية فأغار عبد هللا بن سوار وسنان بن سلمة بن احملبق  )2(الرتك ببالد القيقان ابهلند
 . )3(اهلذيل، فأتى الثغر ففتح مكران عنوة ومصَّرها وأقام هبا

فينة  اهلنود؛ حيث يذكر البالذري أن البوارج اهلندية قد استولت على س ب أعمال القرصنة البحرية اليت كان يقوم هبا
كانت حتمل نساء مسلمات أرسلهن ملك جزيرة الياقوت هدية إىل احلجاج بن يوسف، فنادت امرأة من تلك 
النسوة وكانت من يربوع: اي حجاج، وبلغ احلجاج ذلك فقال: اي لبيك، فأرسل إىل داهر يسأله ختلية النسوة. 

، لذلك أرسل احلجاج بن يوسف عبيد هللا بن نبهان إىل الديبل )كراتشي  )4(قال: أخذهن لصوص ال أقدر عليهمف
اليوم( فقتل، فكتب إىل بديل بن طهفة البجلي وهو بعمان أيمره أن يسري إىل الديبل، لكن اهلنود استطاعوا 

 . )5(حماصرته وقتله أيضاً 

 ند وجتهيزات احلجاج جليشه:ـ تعيني حممد بن القاسم على ثغر اهل 1
تبّدى للحجاج مدى اإلهانة اليت تلحق هبيبة املسلمني وخطورهتا إن هو سكت على هذا األمر، فاختار حممد بن 

، وعقد له ثغر )السند(، وضّم إليه ستة االف )6(القاسم وكان بفارس، وكان قد أمره أن يسري إىل )الرّي(، فرّده إليه
وجّهزه بكلِّّ ما احتاج اليه حىت اخليوط واإلبر واملال، وأمره أن يقيم بشرياز حىت يكمل حشد من جند أهل الشام، 

، واهتّم احلجاج اهتماماً ابلغًا يف إجناز استحضارات جيش حممد بن القاسم حىت بلغ  )7(رجاله ويوافيه ما أعّد له
ىل حضارات هذا اجليش، حىت إنه عمد إإلكمال است بذلك حّد الروعة حقاً؛ فلم ينس أصغر التفاصيل اإلدارية

ند( فإن اخلل هبا  القطن احمللوج فنجقع يف اخلل األمحر احلاذق، مث ججفِّف يف الظل، وقال هلم: إذا صرمت إىل )السِّّ
                                                           

 .420؛ فتوح البلدان ، ص 299احلضارة اإلسالمية ، حممد عاد ، ص   (1)
 .421املصدر السابق نفسه؛ فتوح البلدان ص   (2)
 .299؛ احلضارة اإلسالمية ، ص 423فتوح البلدان ، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 .299ضارة اإلسالمية ، ص ؛ احل424املصدر السابق نفسه، ص   (5)
 .299، قادة فتح السند ، ص  424فتوح البلدان ، ص   (6)
 .211، قادة فتح السند ، ص  424فتوح البلدان ، ص   (7)



103 
 

ند، كتب يشكو  ضيِّّق، فانقعوا هذا القطن يف املاء، مث اطبخوا به واصطبغوا. ويقال: إن حممداً ملا صار إىل ثغر السِّّ
 خللِّّ عليهم، فبعث احلجاج إليه ابلقطن املنقوع يف اخلل.ضيق ا

 ـ املعارك اليت خاضها حممد بن القاسم: 2
( ففتحها أيضاً، فقدم )الديبل( )2(ففتحها، مث أتى )أرمانيل )1(مضى حممد إىل مكران، فأقام هبا أايماً، مث أتى فنزبور

الح والعتاد واملهمات، فخندق حيث نزل )الدييوم مجعة، فوافته هناك سفنه اليت كانت حتمل الرجال  بل(، والسِّّ
وأنزل الناس منازهلم، ونصب منجنيقاً يقال له: العروس، الذي كان يعمل لتشغيله مخسمئة من الرجال ذوي الكفاية 

، وكان على هذا البد دقل عظيم، وعلى )3(املدربني على استخدامه، فدّك بقذائفه معبد اهلنادكة األكرب )البد(
، وحاصر حممد الديبل وقاتل محاهتا بشّدة، فخرجوا إليه، ولكنه )4(الدقل راية محراء إذا هّبت الريح أطافت املدينة

هزمهم حىت ردهم إىل البلد، مث أمر ابلسالمل فنصبت وصعد عليها الرجال، وكان أوهلم صعودًا رجل من بين مراد 
 د ثالثة أايم، ولكّن عامل )داهر( ملك السند عليها هربمن أهل الكوفة، ففتحت املدينة عنوة، فاستباحها حمم

 ، فأنزل فيها حممد بن القاسم أربعة االف من املسلمني، وبىن عليها جامعها، فكان أول جامع بين)5(عنها ساملاً 
مداً ، وكان أهلها بعثوا إىل احلّجاج فصاحلوه، فلقوا حم )7(، وسار حممد عن الديبل إىل النريون)6(يف هذه املنطقة

 . )8(ابملرية وأدخلوه مدينتهم ووفوا ابلصلح
،  )10(، فأاته أهل )سربيدس()9(مهران وسار حممد عن )نريون(، وجعل المير مبدينة إالَّ فتحها حىت عرب هنراً دون

 ، ففتحها مث سار إىل هنر )مهران( فنزل يف وسطه،)11(وصاحلوه، ففرض عليهم اخلراج وسار عنهم إىل )سهبان(

                                                           

 فنزبور: مدينة بني مكران والديبل.  (1)
 أرمانيل: مدينة كبرية بني مكران و الديبل من أرض السند.  (2)
 عظموه من طريق العبادة فهو عندهم )بد(.البد: هو املعبد ، وكل شيء   (3)
 .424فتوح البلدان ، ص   (4)
 .425،  424املصدر السابق نفسه، ص   (5)
 .212؛ قادة فتح السند ، ص 74اتريخ اإلسالم يف البلد ، ص   (6)
 ( ميالً عن مكران.75نريون: مدينة تقع على مسافة )  (7)
 .425فتوح البلدان ، ص   (8)
 (.8/209موضع على هنر السند. معجم البلدان )مهران: (  9)
 سربيدس: مدينة ابلقرب من مهران على هنر السند.(  10)
 سهبان: مدينة يف منطقة سربيس على هنر السند.(  11)
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، فطلب أهلها األمان والصلح، فأمنهم )2(، وبعث حممد إىل )سدوستان( )1(خربه )داهر(، فاستعّد جملاهبتهوبلغ 
 .)3(حممد وفرض عليهم اخلراج أيضاً 

 

 ـ مقتـل داهـر ملـك اهلـنـد: 3
( رعرب حممد بن القاسم هنر )مهران( مما يلي بالد امللك )راسل( ملك )قصة( من اهلند على جسر عقده، و )داه

مستخفٌّ به الهٍّ عنه، ولقيه حممد واملسلمون وهو على فيل وحوله الفيلة، فاشتد القتال بشكل مل يسمع مبثله، 
 : )4(وترجَّل )داهر( وقاتل حىت قتل عند املساء، فاهنزم أصحابه وقتلهم املسلمون كيف شاؤوا، فقال قاتل داهر

اا خليبببببببلج تشببببببببببببببهبببببببدج يوَم داهَر والَقنبببببببَ  
عبببردٍّ   (5)أين فبببرجبببببببتج اجلبببمبببَع غبببريج مبببَ

ه حتبببببببَت الببعببجببببببباجِّ جمببنبببببببدالً    فببرتكببتبببببببج
 

لقببببببباسبببببببببببببببمِّ بنِّ حممبببببببدِّ    وحممبببببببدج بنج ا
دِّ  هببببم مبببببهببببنبببببببَّ  حببببىتَّ عببببلببببوتج عببببظببببيببببمببببَ
دِّ  يببببن غببببرَي مببببوسبببببببببببببببببببببّ دَّ  مببببتببببعببببفببببَر اخلبببببببَ
 

لداهر ، فحرقت نفسها  )7(وكان هبا امرأة  عنوة،)6(فلما قجتل )داهر(، غلب حممد على بالد السند، وفتح )راَور( 
العتيقة على )9(، وتقدم املسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقني حىت بلغوا )برمهن اابد()8(وجواريها ومجيع ماهلا
ا حممد وقتل هب ، وكان موضعها غيضة، وكان املنهزمون من أصحاب داهر هبا، ففتحها)10(فرسخني من املنصورة

، وسألوه األمان، فأعطاهم )13(و)بغرور(، فلقيه أهل ساوندري )12(ريد)الرور(، وسار حممد ي)11(بشراً كثرياً وخّرهبا

                                                           

 .425فتوح البلدان ، ص (  1)
 .213قادة فتح السند وأفغانستان ، ص (  2)
 .425فتوح البلدان ، ص (  3)
 .426ثعلبة بن عبد هللا الطاين. فتوح البلدان ، ص هو القاسم بن   (4)
 معرد: عرد الرجل عن الطريق: إذا احنرف عنه.  (5)
 (.4/214راور: مدينة كبرية ابلسند. معجم البلدان )  (6)
 هي: راين ابي ، كانت أختاً لداهر ، بىن هبا.  (7)

 .426،  425فتوح البلدان ، ص   (8)
 على هنر السند بني كراجي والبنجاب.برمهن اابد: مدينة تقع   (9)
 املنصورة: مدينة كبرية حييط هبا خليج هنر مهران.  (10)

 .226فتوح البلدان ، ص    (11)
 الرور: انحية ابلسند ، تقرب من )امللتان( يف الكرب.  (12)
 .214مدينة يف منطقة الرور. قادة فتح السند ، ص   (13)
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، على مثل صلح  )2(، وتقدم حنو )بسمد( (1)إيباه، واشرتط عليهم ضيافة املسلمني، فأسلم أهلها من بعد ذلك 
)ساوندري(، فسار عنها حىت انتهى إىل )الرور( وهي من مدائن السند تقع على جبل، فحاصرها شهوراً مث فتحها 

ْلتان( )5(، وفتحها، مث عرب هنر )بَياس( )4(، وسار حممد إىل )السكة( )3(صلحاً 
ج
، )6(رافد هنر السند إىل مدينة )امل

، فامتنعت عليبه شهورًا وقاتله أهلها، فاهنزموا فحصرهم، فأاته رجل أعظم مدن السند األعلى وأقوى حصونه
مستأمن دّله على مدخل املاء الذي يشرب منه السكان، فقطعبه عليهم، فنزلوا على حكمه، فقتل حممد املقاتلة 

مثانية  هوسىب الذرية وسىب سدنة )البد( وهم ستة االف، وأصاب مااًل كثرياً مجعه يف بيت طوله عشرة أذرع وعرض
. وكان )بد( امللتان )بداً( هتدى إليه  )8(بيت الذهب( )7(أذرع يلقى إليه يف كّوة يف وسطه، فسميت )امللتان: فرج

األموال وتنذر له النذور وحيّج إليبه السند فيطوفون به وحيلقون رؤوسهم وحلاهم عنده، ويزعمون أنَّ صنماً فيه هو 
 . )9(ملسو هيلع هللا ىلصأيوب النيب 

فراجع احلّجاج حساب نفقاته على هذه احلملة، فكانت ستني ألف ألف درهم فقال: شفينا  وعظمت فتوح حممد،
 . )10(غيظنا، وأدركنا أثران، وازددان ستني ألف ألف درهم ورأس داهر  

 . )11(لقد أجنز حممد هذا الفتح كله يف املدة بني سنة تسع ومثانني اهلجرية وأربع وتسعني اهلجرية
 

 القاسم:ـ هناية حممد بن  4
بينما حممد بن القاسم يدبر أمر السند وينظم أحواله بعد الفتح، ويستعد لفتح إمارة قنوج وهي أعظم اإلمارات يف 

هب( الذي بدأ يغري والة  99ب  96هب، وتوىل أخوه سليمان )96مشال اهلند، تويف اخلليفة الوليد بن عبد امللك سنة 

                                                           

 .214السند ، ص ؛ قادة فتح 426فتوح البلدان ، ص  (1)
 .214مدينة يف منطقة الرور. قادة فتح السند ، ص (2)
 .214قادة فتح السند ، ص (3)
 السكة: مدينة يف منطقة الرور.(4)
 بياس: هنر عظيم ابلسند مفضاه إىل املولتان.(5)
   امللتان: مدينة من اهلند، فيها صنم يعظمه اهلنود.(6)
 الفرج: الثغر.  (7)
 .427البلدان ، ص فتوح   (8)
 .215؛ قادة فتح السند ، ص 427فتوح البلدان ، ص   (9)
 .427؛ فتوح البلدان ، ص 215ص  قادة فتح السند ،   (10)
 .216(؛ قادة فتح السند ، ص 3/32(  اتريخ اليعقويب )11)
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عداء احلّجاج، وهو صاحل بن عبد الرمحن، الذي كان احلّجاج قد قتل احلّجاج، فعني على العراق رجاًل من ألد أ
، فقرر صاحل بن عبد الرمحن أن ينتقم من أقرب الناس  )1(أخًا له امسه ادم بن عبد الرمحن كان يرى رأي اخلوارج

مره ابلقبض أإىل احلّجاج، وهو حممد بن القاسم، فعزله عن السند ووىل رجاًل من صناعه وهو يزيد بن أيب كبشة، و 
، وقد ادعت ابنة ملك السند  )2(على حممد، فقبض عليه وأرسله إليه، فحبسه يف واسط يف رجال من ال أيب عقيل

الذي قتله ابن القاسم أنه راودها عن نفسها أو انهلا قسراً، ولذا فقد سجن يف واسط وعجذِّب، مث تضاربت الرواايت 
 إنه أطلق سراحه مث قتل، وقيل: بل قتل بدسائس من أتباع داهربشأنه؛ فقيل: إنه مات حتت العذاب، وقيل: 

 .  )3(فاهتم به اخلليفة، مث اعرتفت ابنة داهر فيما بعد أبهنا كانت كاذبة يف ادعائها
وهكذا انتهت حياة هذا البطل وهذا الفاتح الكبري هذه النهاية األليمة، وحرمت األمة اإلسالمية من هذه العبقرية 

 مداً حقق هذه األجماد وهو يف مقتبل العمر، حىت قال فيه الشاعر:الشابة، فإن حم

 إنَّ الشبببببببببببببجاعَة والسبببببببببببببماحَة والنَّدى
 

 حملمدِّ ببببببببببببببببببببببببنِّ القاسببببببببمِّ ببببببببببببببببببببببببنِّ حممدِّ  
 

َرَة حجببةً   قبباَد اجلجيوَش لسبببببببببببببببَع عشببببببببببببببْ
 

 اي قرَب ذلببببببَك سببببببببببببببؤددًا من مولببببببدِّ  
 

     
 الشاعر يزيد بن األعجم:وقد ساس اجليوش وقادها وعمره سبع عشرة سنة؛ قال فيه 

 سببببببباَس اجليوَش لسببببببببَع عشبببببببرَة حجةً 
 

هج عببببن ذاَك يف أشبببببببببببببببببغبببببببالِّ    ولبببببببداتبببببببج
 

هِّ   فببغبببببببدْت هبببم أهببواؤجهببم ومسبببببببْت ببببببببِّ
 

 مهبببببمج املبببببلبببببوكِّ وسببببببببببببببببببورةج األببببببطبببببببالِّ ِّ  
 

 
 وكان حممد بن القاسم يهتف يف أعماق سجنه ويف ظلماته:

  ً أتنسبببببببببى بنببببببببببببببببببببببببو مرواَن مسعِّي وطاَعيتِّ 
 

بجورج وإنِّّبببببببببببببببببببببببي على مبببببببببببببببببببببببا   فاتين لصببببببببَ  
 

  ابلَقنا ً (4)فتحتج هلجببببببْم مببببببا بنَي )سابوَر(
 

 إىل اهلنبببببببببببببببببببببببببببببببببببدِّ منهم زاحٌف ومغريج  
 

                                                           

 ؛ نقالً عن فتوح البلدان.362(العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص 1)
 .362اإلسالمي يف العصر األموي ، ص (  العامل 2)
 .209ص  (الدولة األموية املفرتى عليها ،3)
 مدينة مشهورة أبرض فارس.  (4)
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  ابلقنا(1)فتحتج هلبببببببببببم مبببببببببببا بنَي ججرجانَ 
 

 (2) إىل الصبببببببببببنيِّ ألقى مببببببببببببببببببببببببببرًَّة وأغريج  
 

كريو  كِّ َعسبببْ ما وطئْت خيلج السبببكاسبببِّ  
 

( عليَّ أمريج    (3)وال كببببببباَن مِّْن )عبببببببكٍّّ
 

 
مات حممد بن القاسم ابلتعذيب، أو قتل بعد تعذيبه، دون أن يشفع هلذا القائد الشاب بالؤه الرائع يف توسيع  

رقعة الدولة اإلسالمية، وال مهارته الفذة يف القيادة واإلدارة، وال انتصاراته الباهرة يف السند، ولكنَّ ااثره اخلالدة 
، رمزاً ه هللا إىل جواره إال بعد أن أبقى امسه على كلِّّ لسان ويف كل قلبوأعماله اجمليدة ابقية بقاء الدهر، ومل خيرت 

 للجهاد الصادق والتضحية الفّذة والصرب اجلميل.
أما الذين عذبوه فقد ماتوا وهم أحياء، والنزال حىت اليوم نذكر حممد بن القاسم ابلفخر واالعتزاز، ونذكر الذين 

، رحم هللا حممد بن القاسم الشاب املظلوم، األمري العادل، اإلداري احلازم، لقد بكاه  )4(عّذبوه ابخلزي واالمشئزاز
أهل السند من املسلمني، ألنه كان يساويهم بنفسه وال يتميز عليهم بشيء، ويعدل ابلرعية، وألنه نشر اإلسالم 

اإلسالم من أهل  هداهم هللا إىل يف ربوعهم فأرسل دعاته شرقًا وغراًب ُيوبون البالد اليت فتحها، وكان أكثر من
 ،  فمنذ اخلطوات األوىل للفتح بدأت شخصيات كبرية تعتنق اإلسالم. )5(السند على يديه

 
فعندما فتح حممد بن القاسم مدينة الديبل واستوىل على قلعتها اليت كان هبا األسرى من اجلنود والتجار املسلمني 

ء على أوامر احلّجاج انتقاماً لشهداء املسلمني، عندئذ جاء مدير السجن والنساء املسلمات، وقتل حرّاس القلعة بنا
الذي كان به املسلمون طالباً العفو عنه ألنه كان حمسناً لألسرى املسلمني ويعاملهم معاملة كرمية، فلما أتكد حممد 

 بل، مث أعلنالدياالقتصادية مبدينة  بن القاسم من صدقه عفا عنه، بل فوض إليه مهمة اإلشراف على الشؤون
الرجل إسالمه، فقرَّبه حممد أكثر، وعينه مرتمجًا لرئيس الوفد الذي أرسله إىل داهر ملك السند لتوجيه اإلنذار 

 .)6(إليه

                                                           

 (.3/75مدينة مشهورة يف خراسان. معجم البلدان )(1)
 .211قادة فتح السند ، ص    (2)
 املصدر السابق نفسه.   (3)
 .222املصدر السابق نفسه، ص    (4)
 .221السابق نفسه، ص املصدر   (5)
 .445العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص    (6)
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وعندما تقدم حممد بن القاسم يف السند، بعد فتح الديبل، وجه الدعوة إىل األمراء واحلكام والوزراء واألعيان وعامة 
 . )1(اإلسالم، فاستجاب له كثريون وبصفة خاصة من البوذينيالشعب للدخول يف 

وقد كان لسلوك املسلمني وقائدهم الشاب، واهتمامه إبقامة املساجد وأداء شعائر اإلسالم، أثر كبري يف جذب 
،  فقد بىن مساجد يف  )2(األهلني إىل اإلسالم، فلم يكن حممد بن القاسم يدخل مدينة إال ويبين فيها مسجداً 

 ، فرمحة هللا على هذا الفاتح الكبري. )3(ديبل والرور والبريون وامللتان وغريها من املدن السنديةال
 

 ـ السند بعد حممد بن القاسم: 5
توقفت الفتوحات يف هذه اجلبهة عند احلدود اليت وصل إليها حممد بن القاسم، ومل يستطع والة بين أمية ب فيما 

جديداً، ولكنهم استطاعوا احملافظة على ما حتقق من فتوحات، وبذلوا قصارى  تبقى من عمر دولتهم ب أن يضيفوا
جهدهم يف تثبيت أقدام اإلسالم يف إقليم السند، ووقفوا ابملرصاد لكل حركات التمرد والثورات اليت قام هبا األمراء 

ملسمى فة خاصة ابن داهر ااهلندوس، بعد رحيل حممد بن القاسم، فقد حاول هؤالء األمراء اسرتداد إماراهتم، وبص
حليشة أو جيشبة، الذي حاول الرجوع إىل برمهن اابد، ولكن حبيب بن املهلب ب الذي واله سليمان بن عبد 

 . )4(امللك السند ب مل ميكنه من ذلك
 
 
 
 
 

* * * 

 

                                                           

 .446املصدر السابق نفسه ، ص    (1)
 .447املصدر السابق نفسه ، ص    (2)
 املصدر السابق نفسه.    (3)
 .364املصدر السابق نفسه ، ص     (4)



109 
 

 املبحث الرابع

 أهم الدروس والعرب والفوائد من الفتوحات

 يف عهد عبد امللك والوليد وسليمان
 

 أواًل: مباذا انتصر املسلمون؟:
إن ما حدث يف عهد عبد امللك من فتوحات هي امتداد طبيعي لألسس املتينة والقواعد الراسخة لفقه النهوض 

، وأكمل بناؤه اخللفاء الراشدون، وكانت األمة وكثري من حكامها يعيشون ألجل ملسو هيلع هللا ىلصالذي أسسه رسول هللا 
املسلمون ابإلسالم نفسه، فهم قد فهموه فهمًا صحيحًا دقيقاً، وطبقوه العقيدة والدعوة اإلسالمية، وقد انتصر 

على أنفسهم فأنشأ منهم خلقًا جديداً، غريَّ النفوس والقلوب والعقول، وحررها من الوثنية وعبادة غري هللا، وفتح 
دولة كربى،  أمة وأنشؤوا أمامهم افاق اإلميان والعمل، فاندفعوا حيملون رسالة التوحيد إىل اإلنسانية كلها، فأقاموا

 .)1(وأعلنوا كلمة هللا يف األرض حقاً وصدقاً 
على أساس واضح من الرتابط بني اإلسالم واإلميان، والعقيدة والعمل، ملسو هيلع هللا ىلص لقد صيغت هذه األمة منذ عهد الرسول 

الشريعة واألخالق و وفق أصفى مفهوم للتوحيد وأصدق فهم إلقامة اجملتمع اإلنساين، واجتمع هلا يف إمياهنا: العقيدة 
 .)2(دون أن ينفصل أحدها عن االخر، وتكامل هلا مفهوم املعرفة القائم على القلب والعقل

بكل دقائقها وتفاصيلها أمام املسلمني قدوة صادقة وأسوة حسنة، وقد كانت املثل ملسو هيلع هللا ىلص وقد ظلت سرية الرسول 
 وستظل كذلك إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.األعلى أمام القادة واملصلحني واألبطال واجملاهدين، وما زالت 

 
ولقد انتصر املسلمون بقيم ومقومات ومثل كثرية تعلموها وتربوا عليها؛ من القران الكرمي وهدي الرسول األمني 

، ومن أبرز هذه القيم واملقومات: عقيدة سليمة، عبادة صحيحة، كتاب منري، أسوة حسنة، شريعة عادلة، ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

    .5مباذا انتصر املسلمون ، أنور اجلندي ، ص   (1)
 .6املصدر السابق نفسه ، ص   (2)
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جهاد يف سبيل هللا، تربية صاحلة مستمرة، مفهوم شامل للحياة واجملتمع، بطولة يف املواقف، وصمود أخالق محيدة، 
 العدو، وغري ذلك من القيم واملقومات. )1(يف وجوه

 اثنياً: أسباب دخول اإلسالم يف البالد املفتوحة:
 كانت هناك عدة أسباب أدت إىل هذا؛ منها:

 ـ عاملية الدعوة: 1
تة اليت تؤيدها النصوص القاطعة أن اإلسالم دين عاملي، ورسالته للجنس البشري كله، ال ألمة دون أمة، وال احلقيقة الثاب

ا َوَلَِٰكنَّ }سول هللا إىل الناس كافة: ر ملسو هيلع هللا ىلص لشعب دون شعب، فمحمد  ا َونَِذيرّٗ رأَسلأَنََٰك إَِلَّ ََك فَّةّٗ ل ِلنَّاِس بَِشريّٗ
َ
َوَما  أ

ََثَ  كأ
َ
لَ  نلَّاِس ٱأ ... إىل غري ذلك  [107 ] األنبياء : }َوَما َأْرَسْلَناَك إِّالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلمِّنَي *{ ،[ 28]سورة سبأ: {٢٨ُموَن ََل َيعأ

من االايت الكرمية اليت توضح أن الرسالة اإلسالمية للناس كافة، وأهنا خامتة رساالت السماء إىل أهل األرض، فليس 
ِن ر َِجالُِكمأ َوَلَِٰكن رَُّسوَل } رسول:ملسو هيلع هللا ىلص بعد القران الكرمي كتاب من هللا، وليس بعد حممد  َحٖد م 

َ
بَا  أ
َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَمَّ مَّ

ِ ٱ ِ ٱوََخاَتَم  لِلَّ ُ ٱَوََكَن  َن  نلَّبِي  ا  لِلَّ ٍء َعلِيمّٗ ِ ََشأ
. وقد قام ابلتبشري بعاملية الدعوة ودعوة   [40]سورة األحزاب: {٤٠بُِكل 

 وغريهم كثري.نصري، وقتيبة بن مسلم، وحممد بن القاسم  بنكموسى   األمم قادٌة وعلماءج؛

 ـ املعاملة السمحة الكرمية: 2
خرجها اإلسالم من القادة واجلنود قد اتصفوا أبخالق محيدة وقيم سامية، فرفعت من املستوى  إن النماذج اليت

اإلنساين عند معتنقيها، فكان هلا أثر كبري يف إقبال أبناء البالد املفتوحة على اعتناق اإلسالم، فكم من أفواج من 
رقند وغري ذلك كذلك يف اهلند وخبارى ومسالرببر دخلوا يف اإلسالم وقاتلوا يف سبيله يف عهد موسى بن نصري، و 

من البلدان، فاملسلمون مل يفتحوا البالد ليدمروها ويذلوا أهلها، وإمنا ليعمروها ويعزوا أهلها، وحيرروهم من عبادة 
الدة، ، فهم أصحاب رسالة خاآلخرةالعباد إىل عبادة خالق العباد، وخيرجوهم من ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا و 

 س العدل واإلنصاف، وحتقق هلم احلرية واملساواة والكرامة اإلنسانية، ومبجرد ما عرف الناس يف البالدحتمل للنا
املفتوحة أهداف املسلمني احلقيقية، وتكشفت هلم حقيقة اإلسالم، أسرعوا إىل اعتناقه أبعداد كبرية ب كما سنعرفه 

اء به، ومل يكن هذا من حسن السياسة فقط؛ فالوففيما بعد ب ولقد حرص املسلمون، على الوفاء بكل ما التزموا 

                                                           

 .9إىل  7املصدر السابق نفسه، ص   (1)
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ِ  }، قال تعاىل: )1(ابلعهد ليس تربُّعاً من املسلمني مينون به على الناس، ولكنه مسؤولية واجبة عليهم  ب
فُوا  وأ

َ
دِ  ٱَوأ  لأَعهأ

دَ ٱإِنَّ   [ 34]سورة اإلسراء: {وَلّٗ ََكَن َمسأ  لأَعهأ

 إدارة بالدهم:ـ إشراك أبناء البالد املفتوحة يف  3
كانت سياسة املسلمني منذ بداية الفتوحات من سعة األفق واملرونة حبيث أدركوا أن استتباب األمن وسري األمور 
سرياً حسنًا يف البالد املفتوحة مبا حيقق خري أهلها ومصاحلهم يكمن يف األسلوب اإلداري الذي سيسريون عليه، 

 مثل ارية اليت وجدوها يف البالد املفتوحة؛ سواء كانت خاضعة للبيزنطينيفلم يرتددوا يف االستفادة من النظم اإلد
الشام ومصر، أو خاضعة للفرس مثل العراق وبالد فارس نفسها، واستفادوا من اجلهاز اإلداري وطبقة املوظفني 

ت والصالحيات االذين كانوا يسرّيون دوالب العمل يف البالد، فقد كان الوايل يف العهد األموي يتمتع بكل السلط
اإلدارية واملالية والعسكرية يف إقليمه، وكان املسلمون حيتفظون مبناصب القضاء والشرطة واحلسبة، أما ما عدا ذلك 
من الوظائف اإلدارية فكان اجملال فيها متسعًا أمام أبناء البالد املفتوحة يف اإلدارة، بل إن كثريًا منهم وصلوا إىل 

اإلسالمي كانوا حمرومني منها يف ظل حكومات ما قبل اإلسالم كما هو احلال يف  مناصب إدارية يف ظل احلكم
مصر، فقد كان البيزنطيون يستحوذون على معظم املناصب اإلدارية، ابإلضافة إىل املناصب العسكرية العليا، وال 

دارة، مما أشعرهم ابألمان ، وقد توسع األمويون يف استخدام أهل الذمة يف اإل )2(يرتكون للمصريني إال أقل القليل
 .  )3(واالطمئنان جتاه الدولة، فبدؤوا يقبلون على اعتناق اإلسالم لرتتفع مكانتهم أكثر فأكثر

 ـ الوضع الديين يف البالد املفتوحة: 4
ومما جعل أبناء البالد املفتوحة يقبلون على اإلسالم بسرعة، فساد األداين يف بالدهم واحنالهلا، وفساد رجاهلا، 

 سواء كانت هذه األداين مساوية كاليهودية واملسيحية، أو
 . )4(وضعية كالبوذية والزرادشتية واملانوية واملزدكية وغريها من األداين الوثنية اليت كانت سائدة يف البالد املفتوحة

 هذه هي أهم العوامل واألسباب اليت ساعدت يف دخول شعوب البالد املفتوحة يف اإلسالم.
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 سري حركة التعريب بني الشعوب املفتوحة:اثلثاً: تف
نعين ابلتعريب حتوُّل لسان األهايل يف البالد املفتوحة إىل اللسان العريب وهجر لغاهتم احمللية، وقد حدث هذا يف 

؛ ةعهد اخلالفة الراشدة والدولة األموية يف املنطقة احملصورة بني اخلليج واحمليط واملعروفة حاليًا مبنطقة الدول العربي
فقد هجر أهايل تلك البلدان لغاهتم األعجمية، وحلت اللغة العربية حمل االرامية والسراينية يف الشام والعراق، 

 : )1(والقبطية يف مصر، والرببرية يف بلدان املغرب، ومن أهم أسباب التعريب

 ـ انتشار اإلسـالم: 1
 اللتني مت هبما جاء ظاهرة فريدة من نوعها يفومهما يكن من أمر فإن انتشار اإلسالم بتلك السرعة والسهولة 

د ممتدة مئة سنة حىت كان اإلسالم قد ثبتت ركائزه يف بالملسو هيلع هللا ىلص التاريخ، ذلك أنه مل تكد تنقضي على وفاة الرسول 
من احمليط األطلسي وشبه جزيرة أيبريية غرابً، حىت بالد اهلند وحدود الصني شرقاً، وكان ال بد أن أييت انتشار 

مصحوابً ابلتعريب، ألن معتنقيه كانوا مطالبني أبداء فروضه، ومن الواضح أن النطق ابلشهادتني يتطلب اإلسالم 
نطق بعض األلفاظ العربية وفهم معناها، فضاًل عن أن أداء شعائر الصالة يتطلب معرفة فاحتة الكتاب وحفظ 

نصات للقران الكرمي إذا قرأى على بعض قصار السور من القران الكرمي، مث إن اإلسالم يطلب من املسلم اإل
 مسمع منه، وترتيله وتدبر ما فيه من اايت بينات، وهذه كلها أمور ترتبط مبعرفة اللغة العربية وفهمها.

وطبيعي أن يكون من املتعذر على اللغات احمللية أن تستمر، فأخذت تتقلص تدرُيياً، وتنكمش دائرة استعماهلا 
 . )2(لتفسح اجملال أمام العربية

 
أي منهم، ونعين هبذه  وهناك حاالت ترتبط ببالد فتحها املسلمون وحكموها بضعة قرون ومع ذلك مل يتعّرب

البالد: فارس والرتكستان، فالفرس اعتنقوا اإلسالم ولكنهم احتفظوا بلغتهم، وإن جاء هذا االحتفاظ جزئيًا غري  
ية، من انحية، كما أن كثرياً من األلفاظ العرب كامل؛ حيث إن اللغة الفارسية غدت تكتب وتدون أبحرف عربية

 .  )3(وخاصة تلك املرتبطة ابإلسالم وعلوم الدين دخلت الفارسية من انحية أخرى
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وأما الرتكستان، فقد كانت محاية ما وراء النهر من عدوان األتراك الشرقيني من أهم منجزات العصر األموي اليت 
النهر، وأضافوا إىل هذه اجلهود جهودًا أخرى يف ميدان الدعوة إىل اإلسالم مكنت السيادة اإلسالمية فيما وراء 

ونشر الثقافة العربية يف البالد، وقد وضحت هذه اجلهود منذ فجر الفتح األول، فقد كان قتيبة بن مسلم يبين 
ربية اإلسالمية، العاملساجد يف خبارى ومسرقند، ومل تكن املساجد دوراً للعبادة فحسب، إمنا كانت مدارس الثقافة 

وأتبع ذلك بتوطني القبائل العربية يف املدن الكربى، وتتابعت اجلهود يف عهد عمر بن عبد العزيز الذي أسقط 
اجلزية عمن أسلم، وأمر عماله ابلدعوة إىل اإلسالم، واستمرت هذه اجلهود بعد عمر وخاصة يف عهد الوايل أشرس 

ذ كان أول من أنشأ الربط واخلوانق واملدارس، وعمل على تثبيت قدم هب(؛ إ 110ب  108بن عبد هللا السلمي )
 .)1(الثقافة العربية يف البالد

ومع كل ذلك فإن اللغة العربية مل تستطع أن تنتشر رغم إسالم األتراك ومحاسهم الشديد له، وكل ما عمله األتراك 
، )2(ران يف سهولةيم ال يستطيع أن يفهم لغة القأهنم انتحلوا اخلط العريب حبيث ال جتد تركيًا على شيء من التعل

وهنا البد أن أنيت إىل تلك النتيجة املنطقية ؛ وهي: أن انتشار اإلسالم قد أدى إىل انتشار اللغة العربية، ولكنه مل 
 يف املناطق الفارسية والرتكية وغريها.)3(يؤدِّّ ابلضرورة إىل التعريب

 املفتوحة: ـ هجرة القبائل العربية إىل البالد 2
ساعد على تعريب البالد املفتوحة أن العرب الذين نزحوا إىل األرض اجلديدة استقر معظمهم فيها، ومل يستمروا 
طويالً يف حالة عزلة، وإمنا أخذوا يندجمون تدرُيياً مع األهايل األصليني، ولعل أول موجة نذكرها جاءت إىل مصر 

 مع عمرو بن العاص،
 . )4(هد األموي وأخذوا يندجمون تدرُيياً مع األهايل األصلينيواستمرت اهلجرة يف الع

 ـ تعريب الدواوين: 3
ومن األمور اليت ساعدت على حركة التعريب، ما قام به عبد امللك من حركة التعريب يف الدواوين؛ فقد أدى هذا 

واوينها إىل اللغة العربية، ك نقل دالفعل إىل تعريب اللسان ونشر اخلط العريب يف كل البلدان اليت تواىل فيها بعد ذل

                                                           

 .130ب  129اإلسالم واحلضارة العربية ، حسن أمحد حممود ، ص    (1)
 .255اإلسالم والتعريب ، ص    (2)
 .132احلضارة اإلسالمية ، ص    (3)
 .134ملصدر السابق نفسه، ص   (4)



114 
 

 ذلك أن: استخدام اللغة العربية يف الشؤون اإلدارية كان وسيلة فعالة كربى إىل نشر العلم بطراز معهود يف الكتابة
العربية، ومن الثابت أيضًا أن هذا الطراز مل يتم تطوره الكامل بتحقيق حروف اهلجاء من أواخر القرن األول بعد 

 . )1(اهلجرة

 ـ تفوق احلضارة اإلسالمية: 4
ساعد ازدهار احلضارة اإلسالمية واتساع نطاقها وتنوع افاقها على حركة التعريب؛ فهذه احلضارة سامهت يف كافة 
امليادين ذات اخلربة اإلنسانية، سواء الدراسات النظرية والعملية، واألطعمة واألشربة والعقاقري، واألسلحة والفنون 

، وقد استفاد العرب  )2(اط التجاري والبحري، وكانت اللغة العربية أداة تلك احلضارة العظيمةوالصناعات، والنش
من حضارات األمم األخرى، وقد أدى تفوق احلضارة اإلسالمية إىل انتشار اللغة العربية يف ربوع العامل ولكنه مل 

 . )3(يؤدِّّ إىل التعريب

 ـ لغة الغالبني الفاحتني: 5
بية هي لغة الغالبني الفاحتني، سادة البالد، وحكامها اجلدد، ومثة عالقات متبادلة بني احلاكم كانت اللغة العر 

واحملكوم تتطلب قدراً من التفاهم املشرتك الذي ال يتحقق إال داخل إطار لغة متفق عليها بني الطرفني، وملا كان 
ذا فضالً عما يت خضعت هلم سوى تعلم العربية، هاحلكام اجلدد ال يعرفون لغة إال العربية، فلم يبق أمام الشعوب ال

يقال من أن مثة عقدة نفسية عند البشر جتعل الضعيف شغوفًا مبحاكاة القوي، واملغلوب مولعاً دائماً أبداً بتقليد 
قبل حركة الفتوح اإلسالمية وبعدها  ،  وهذا القول ليس على إطالقه، فهناك أمثلة عديدة يف التاريخ)4(الغالب
أن حتول شعوب أبكملها إىل لغة احلكام الفاحتني ونبذها لغة االابء واألجداد ليست القاعدة يف التاريخ؛ تثبت 

فاللغة العربية وإن كانت لغة غالب الفاحتني فإن ذلك مل يؤدِّّ إىل تعريب كل الشعوب، وإن أدى ذلك إىل انتشار 
داهتا ما مل ُيرب الشعوب على ترك لغتها وأعرافها وعا اللغة العربية يف تلك البالد املفتوحة، وذلك أن اإلسالم ال

 .)5(ختالف الشرع
 هذه هي أهم األسباب اليت سامهت يف انتشار اللغة العربية وحركة التعريب يف بعض البلدان املفتوحة.
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 رابعاً: احلرص على سالمـة اجليـوش:
حلرس، حلرص على سالمة العسكر، إبقامة اكان عبد امللك بن مروان يوصي قادته ابحلذر من البيات، والتيقظ وا

فكان قادته ال يسريون وال ينزلون إال على تعبئة، ويتخذون يف نزوهلم اخلنادق واملساحل بكل مكان خموف واألرصاد 
، واهتم عبد امللك جبمع األخبار عن العدو، فال يسري له جيش إال وقد سبقته العيون  )1(على العقاب والشعاب

لرتصد أخبار العدو، واستطاع قادته استمالة بعض أبناء البالد املفتوحة ليكونوا عيواًن هلم يقدمون هلم املعلومات 
ل قادة الفتح هلم عيون ُيمعون هلم ، فك )2(الصحيحة عن حتركات العدو، واستعانوا أيضاً ابلتجار يف هذه املهمة

 املعلومات عن األعداء، وهذا دليل على حرص القيادة على سالمة جنودها وجيوشها.

 خامساً: أمهيـة الشورى يف إدارة الصـراع:
وإذا انتهى إليبك »ومما أوصى به اخلليفة عبد امللك بن مروان أخاه عبد العزيز عندما أبقاه على والية مصر قولبه: 

كل، فاستظهر عليبه ابملشورة فإهنبا تفتح مغاليق األمور املبهمة، واعلم أن لك نصف الرأي وألخيك نصفه، مش
 . )3(ولن يهلك امرؤ عن مشورة

الكذاب يقرب لك البعيد  كما أوصى أحد قواده بقوله: ال تستعن يف أمر دمهك برأي كذاب وال معجب، فإن
 .)4(رأي صحيح وال روية تسلمويبعد عنك القريب، وأما املعجب فليس له 

ومما قاله عبد امللك يف املشورة: ألن أخطأى وقد استشرت، أحب إيّل من أن أصيب وقد استبددت برأي وأمضيته 
من غري مشورة؛ ألن املقدم على رأيه يزري به أمران: تصديقه رأيه الواجب عليه تكذيبه، وتركه من املشورة ما يزداد 

 . )5(به بصرية
ركت الروم أبرض القسطنطينية حني عزموا على غزو املسلمني، وبلغ أمرهم عبد امللك بن مروان، اندى وعندما حت

يف أهل الشام ومجعهم يف املسجد األعظم، مث صعد املنرب وقال بعد أن محد هللا وأثىن عليه: أيها الناس إن العدو 
تثاقلكم عن اجلهاد اىل واستخفافكم حبق هللا، و قد كلب عليكم وطمع فيكم وهنتم عليه لرتككم العمل بطاعة هللا تع
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؟ وهنا جند أن اخلليفة  )1(يف سبيل هللا، أال وإين قد عزمت على بعثكم إىل أرض الروم؛ فماذا عندكم من الرأي
عبد امللك بن مروان شاور املسلمني يف مرحلة اإلعداد واإلقرار، فيربز بذلك مبدأ الشورى يف اختاذ القرار العسكري 

اإلدارة العسكرية األموية، وأخذ قادة اخلليفة عبد امللك بن مروان يعملون ابملشورة فيما بينهم يف إدارهتم للمعارك يف 
، وحني حضرت اخلليفة عبد امللك الوفاة أوصى أبناءه بقوله: وانظروا ابن  )2(احلربية وبني القيادة العليا املركزية

وه؛ وال خَتَلَّوا عن مشورته، اختذوه صاحبًا ال جتفوه، ووزيرًا ال تعص عمكم عمر بن عبد العزيز فاصدروا عن رأيه،
. وابنتقال اخلالفة )3(فإنه من علمتم فضله ودينه وذكاء عقله، فاستعينوا به على كل مهم، وشاوروه يف كل حادث

توحاهتم اإلسالمية فإىل ابنيه الوليد وسليمان سلكا هنجه يف إدارهتما العسكرية مببدأ الشورى، وأخذمها هبا لدى 
 . )4(يف مرحلة اإلعداد واإلقرار، أو التخطيط والتنفيذ

 سادساً: االهتمـام ابحلـدود الربيـة:
دها، اهتم اخلليفة عبد امللك ابحلدود الربية، فقام ببناء عسقالن وحّصنها ورمَّم قيسارية، وبىن هبا بناءً كثرياً وبىن مسج

، وبىن واليه احلّجاج بن يوسف  )5(هلذه الثغور من أمهية حربية يل وبرذعة ملاوقام بتجديد وترميم صور وعكا وأردب
مدينة واسط كقاعدة عسكرية تتوسط بني األهواز والبصرة والكوفبة مبقدار واحبد قدره مخسون فرسخاً، وذلك أنه  

كمعسكر   واسطاً كان حينما يريد غزو خراسان ينزل جيش الشام على أهل الكوفة، فكانوا يتأذون منهم، فبىن 
 . )6(هلم، ولقد لعبت دوراً مهماً يف عملية اإلمداد لثغور املشرق

 . )8(من بالد الروم؛ حيث استفاد منه بشحنه ابجلند حلماية احلدود )7(ويف عهد عبد امللك فتح حصن سنان
لبيت األموي، مما اواهتم عبد امللك يف إدارته العسكرية حبمالت الصوائف والشوايت، فكان يوليها كبار رجاالت 

يدل على حرصه وعنايته يف محاية وأتمني حدود الدولة اإلسالمية ضد هجمات األعداء، وكان من هؤالء األمراء 
ابنه الوليد، ومن أمراء البيت األموي الذين تولوا محالت الصوائف والشوايت لعدة سنوات أخو اخلليفة عبد امللك 

                                                           

 (.4/122الفتوح ، البن أعثم )   (1)
 (.1/283اإلدارة العسكرية )   (2)
 (.1/284املصدر السابق نفسه )   (3)
 املصدر السابق نفسه.(4)
  (.2/479العسكرية )(؛ اإلدارة 1/95شذرات الذهب )   (5)
 (.2/479إلدارة العسكرية )  (6)
 يف بالد الروم ، فتحه عبد هللا بن عبد امللك.  (7)
 (.2/480اإلدارة العسكرية )   (8)
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ة ميل يف مباشرة حتصني وإنشاء حصن املصيصة وشحنه ابجلند وبنائه لطرندحممد بن مروان، الذي كان له األثر اجل
 )1(وتعزيزه إايها ابلعسكر، وابنه مسلمة، ابإلضافة إىل كبار القادة أمثال حيىي بن احلكم وعثمان بن الوليد وغريمها

. 
على اخلط الساحلي للبحر  الشاميةواهتم اخلليفة الوليد ابحلدود الربية وقام بتحصينات ثغرية كاليت أنشأها ابلثغور 

األبيض املتوسط حلماية حدود الدولة اإلسالمية من هجمات الروم، واستحداثه ألربع نقاط حصينة؛ هي: حصن 
وحبريهتا،  )3(وإقطاعه اجلند لألراضي هبا لتعمريها وإلصاقهم ابلثغر، حصن بغراس، وعني السلور)2(سلوقية

 ، وقام بفتح حصون)5(الساحلي أكثر مناعة وحصانة يف عهده من ذي قبل ، فأصبح هذا اخلط )4(واإلسكندرونة
وغريها من احلصون، واهتم الوليد ابلطرق املوصلة إىل  )6(كثرية مث شحنها ابجلند املرابطني؛ منها: حصن طوانة

 . )7(يةتالثغور، وقام بتسهيلها وأتمينها وبىن هبا القناطر لعبور اجلند عليها يف محالهتم الصائفة والشا
واستمر وايل العراق من قبل الوليد احلّجاج بن يوسف بتحصني ثغور املشرق، وعمل املراصد هبا وبناء القواعد 

، واستمر اخلليفة سليمان على هنج والده  )9(، وشرياز وخراسان وغريها من ثغور املشرق )8(العسكرية فيها كخوارزم
 . )10(وأخيه يف االهتمام ابحلدود الربية

 اً: األثر االقتصادي واالجتماعي للفتوحات:سابع
من االاثر االقتصادية واالجتماعية يف عهد اخلليفة عبد امللك للفتوحات؛ ظهور التجار برفقة العسكر بشراء بعض 
ما يغنمه اجلند من العدو، فبذلك تنشط احلركة التجارية وتزدهر، كما أنه أثناء سري العسكر حنو العدو وحني 

منها، وكان وايل مصر عبد  )11(ابملدن والقرى املتواجدة يف طريقهم يقومون بشراء احتياجاهتم يصادف مرورهم

                                                           

 (.2/481(؛ اإلدارة العسكرية )2/281اتريخ اليعقويب )   (1)
 سلوقية: حصن عند الساحل أبرض الروم )تركية(.   (2)
 إنطاكية. السلور: السمك البحري.عني السلور: قرب   (3)
 إسكندرونة: مدينة شرق إنطاكية.(4)
 (.2/483اإلدارة العسكرية )(5)
 (.4/45طوانة: بلد بثغور املصيصة. معجم البلدان )  (6)
 (.2/483اإلدارة العسكرية )(7)
 (.2/485املصدر السابق نفسه )  (8)
 (.2/486ملصدر السابق نفسه )  (9)
 (.2/487نفسه )املصدر السابق (10)
  (.2/775اتريخ الطربي؛ نقالً عن اإلدارة العسكرية )  (11)
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العزيز بن مروان من قبل عبد امللك حيفر اخللجان هبا، وكانت له مبصر ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره، ومئة 
انتقلت اخلالفة إىل الوليد كانت إدارته ، وحني )1(جفنة يطاف هبا على القبائل، حتمل على عجل من أجل اإلطعام

من أفضل اإلدارات يف تقدمي اخلدمات االجتماعية واالقتصادية بني أفراد اجملتمع، وسيأيت عنها احلديث يف حملها 
 إبذن هللا تعاىل. هذه هي أهم الدروس والعرب والفوائد من الفتوحات يف عهد عبد امللك وبنيه.

 
 
 
 
 

* * * 

  

                                                           

 (.2/776؛ اإلدارة العسكرية )313الوالة ، للكندي ، ص   (1)
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 املبحث اخلامس

 والية العهد وموقف سعيد بن املسيب منها

 ووصية عبد امللك ألوالده ووفاته
 

 أواًل: والية العهد وموقف سعيد بن املسيب منها:
عقد مروان بن احلكم والية العهد البنيه عبد امللك ومن بعده عبد العزيز بعد عودته من مصر وبعد وفاته سنة 

الصفاء،  اليت تربط بني اخلليفة وأخيه وويل عهده عبد العزيز يسودها هب، توىل عبد امللك احلكم وكانت العالقة65
ومل يتواَن األخري يف خدمة اخلالفة طيلة حياته، وبعد أن مضى ما يقارب عشرين سنة على هذه احلال بدأت تظهر 

ايت يف ذكرها ملن افكرة حتويل والية العهد من عبد العزيز إىل الوليد وأخيه سليمان ابين اخلليفة، وقد تباينت الرو 
أشار أبمر اخللع، ومهما يكن من أمر هذا االختالف فعلى ما يبدو أن اخلليفة عبد امللك بعد أن ظهرت هذه 
الفكرة لديه كتب إىل أخيه يطلب منه أن يتنازل عن والية العهد البنيه الوليد وسليمان، فأىب عبد العزيز، وأراد 

، فكتب عبد العزيز إىل أخيه: اي أمري املؤمنني إين وإايك قد  )1(يق عليهعبد امللك أن ينتقم من عبد العزيز ويض
كان بقاؤه قلياًل. وإين ال أدري وال تدري أينا أيتيه املوت أواًل؛ فإن  بلغنا سنًا مل يبلغها أحد من أهل بيتك إال

ية عمره، وقال البنيه: بقرأيت أال تغثث علي بقية عمري فافعل. فقال اخلليفة عبد امللك: لعمري ال أغثث عليه 
 .)2(إن يرد هللا أن يعطيكموها ال يقدر أحد من العباد على رد ذلك

وسليمان من بعده، وأمر والته  وحسم موت عبد العزيز اخلالف مع أخيه، وعقد عبد امللك بيعة والية العهد للوليد
تزام بسنة االمتناع عن البيعة ألن ذلك اليف مجيع األمصار أبخذ البيعة هلما، فكان موقف سعيد بن املسيب هو 

يف نظره؛ ألنه هنى عن البيعة الثنني، فال بد من تنفيذ ذلك، مهما كلفه االمتناع من مثن ابهظ. قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
 عمران بن عبد هللا: دعي سعيد للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد امللك بن مروان فقال: ال أابيع الثنني ما اختلف

                                                           

 .209إىل  206عبد العزيز بن مروان ، بديع حممد الدليمي ، ص (1)
 (.7/313اتريخ الطربي )(2)



120 
 

 .)1(الليل والنهار. قال: فقيل له: ادخل من الباب واخرج من الباب االخر، قال: وهللا ال يقتدي يب أحد من الناس 
. وقال  )2(وكان حجة سعيد بن املسيب يف امتناعه عن البيعة أنه ال ُيوز أن يبايع الثنني ابخلالفة يف ان واحد

هما: إين قدمت البيعة للوليد وسليمان ابملدينة من بعد أبيعبد الرمحن بن عبد القاري، لسعيد بن املسيب، حني 
مشري عليك خبصال ثالث، قال: وما هي؟ قال: تعتزل مقامك، فإنك هو وحيث يراك هشام بن إمساعيل ب وايل 
املدينة ب قال: ما كنت ألغرّي مقامًا قمته منذ أربعني سنة. قال: خترج معتمراً؟ قال: ما كنت ألنفق مايل، وأجهد 

دين يف شيء ليس فيه نية. قال: فما الثالثة ؟ قال: تبايع. قال: أرأيت إن كان هللا أعمى قلبك، كما أعمى ب
وكان أعمى ب قال رجاء بن مجيل اإليلي: فدعاه هشام إىل البيعة، فأىب فكتب فيه إىل  )3(بصرك. قال: فما عليَّ 

ه علينا منه شيء نكرهه، فأما إذا فعلت، فاضربعبد امللك، فكتب إليه عبد امللك: ما لك ولسعيد ؟! ما كان 
 .)5(شعر، وأوقفه للناس )4(ثالثني سوطاً، وألبسه تبجبَّان

وكان للفقيه الكبري قبيصة بن ذؤيب دور يف ندم احلكام على صنيعهم، والم اخلليفة على ما فعل اببن املسيب، 
 . )6(هومت إخالء سبيله من السجن من قبل وايل املدينة الذي سجنه وجلد

فهذا هو موقف سعيد بن املسيب ومتسكه بفتواه؛ فقد رفض بشدة اخلضوع للسلطان وخداع األمة، فهو يرى أن 
. وكان سعيد  )7(للعامل والفقيه أن يبني ما حيدد موقفه امتناعه عن البيعة، إذا مل يعلمه الناس فال جدوى منه، فالبد

 . )8(هتم، وكان ال يقبل عطاءهمبن املسيب عنده أمر عظيم من بين أمية وسوء سري 
وقد اختلف املؤرخون يف أمر سعيد بن املسيب، أبن وايل املدينة هو الذي عرض سعيد للعقوبة بدون أمر عبد 
 امللك، والبعض االخر قال: أبن عبد امللك هو الذي أمر، فالذي يهمنا هنا هو موقف سعيد من والية العهد

 فجوة حملنة؛ مما زاد من حدة اخلالف بينه وبني بين مروان، وأسهم يف توسيع الللوليد وسليمان، وتعرضه للعقوبة وا

                                                           

 (4/231الم النبالء )؛ سري أع157 سعيد بن املسيب سيد التابعني ، ص(1)
 (.4/231سري أعالم النبالء )  (2)
 املصدر السابق نفسه.(3)
 التبان: سراويل صغري مقدار شرب يسرت العورة املغلظة.(4)
 (.4/231سري أعالم النبالء )   (5)
 .161سعيد بن املسيب سيد التابعني ، ص (6)
 .70الفقهاء واخللفاء ، سلطان حثلني ، ص   (7)
 (.4/228أعالم النبالء )سري   (8)
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 . )2(، وكانت له مواقف صلبة أمام عبد امللك وابنه الوليد من بعده )1(يف عالقته هبم ووالهتم
لوقوف عندها اويلحظ املتمعن يف خالف سعيد بن املسيب ب رمحه هللا ب لبين أمية ووالهتم ب التزامه ابداب مجة؛ ُيدر 

 وأتملها لإلفادة منها؛ ومن أهم تلك االداب ما يلي:

إنه على الرغم مما حدث بينه وبني بعض خلفاء بين أمية ووالهتم، فإنه يعرتف إبمامتهم وشرعية خالفتهم،  ـ 1
ني دعاه ح فهو يعرتف لعبد امللك بن مروان وابنه الوليد إبمرة املؤمنني، كما ورد ذلك يف قوله حلاجب عبد امللك

حاجة. وكذلك قاهلا للوليد حني قدم الوليد املدينة ودخل )3(ملقابلة عبد امللك، فقال سعيد: ما ألمري املؤمنني
املسجد مع عمر بن عبد العزيز، ودار فيه مع عمر حىت قراب من سعيد بن املسيب ووقفا عليه، فقال الوليد لسعيد:  

مد هلل. فانصرف وهو يقول لعمر: هذا بقية الناس، فقال عمر: كيف أنت أيها الشيخ؟ فقال سعيد: خبري واحل
 . )4(أجل اي أمري املؤمنني

كما أنه على الرغم ممّا صنع به وايل املدينة ب هشام بن إمساعيل ب فإنه كان يصلي خلفه، وكل ما فعله مقابل إساءته 
ان ميتثل أوامرهم فيه، فحني أخرج من ، وك)5(له أن قال: هللا بيين وبني من ظلمين، أو اللهم انصرين من هشام

 .)6(السجن هنوا أن ُيالسه أحد، فكان إذا أراد أحد أن ُيالسه قال: إهنم قد جلدوين، ومنعوا الناس أن ُيالسوين

ومن أدب خالفه: أنه مل يشغل نفسه بسب بين أمية أو والهتم، أو التعرض هلم ابلقدح وإاثرة الناس عليهم،  ـ 2
 .)7(ملسو هيلع هللا ىلص خزِّ أعداءك يف عافية ألمة حممدعلى بين أمية، قال: اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك، وأ فحني قيل له: ادع

 كما مل يدفعه كرهه لبين أمية أن يضع يده مع كل معارض هلم ويسعى لتأييده نكاية لألمويني. ـ  3

ض العلماء ورمبا انتقاده لبعكما أنه على الرغم من كرهه القرب من خلفاء بين أمية؛ السيما بين مروان منهم، ـ  4
الذين خالطوهم كقبيصة بن ذؤيب والزهري، على الرغم من ذلك إال أن كرهبه هلذا العمل من العلماء مل ميتد 
ليشمل نظرتبه وتقوميه هلم، بل كان يقدر هلم عملهم واجتهادهم، فروي عنه قوله يف الزهري: ما مات من ترك 

                                                           

 .378أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (1)
 (.227،  4/226سري أعالم النبالء )  (2)
 (.4/227املصدر السابق نفسه )   (3)
 .389اتريخ اإلسالم ، للذهيب؛ نقالً عن أثر العلماء ، ص   (4)
 (.5/126(؛ الطبقات )4/230سري أعالم النبالء )  (5)
 (.4/232أعالم النبالء ) سري  (6)
 املصدر السابق نفسه.(7)
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خلالف بني العلماء حني خيتلفون يف قضية من القضااي أو موقف من املواقف، . فانظر إىل هذا األدب يف ا)1(مثلك
 . )2(فإنه ال ميتد هذا اخلالف ليفسد ذات بينهم أو يشعل فتيل التهم فيما بينهم

وقد استطاع عمر بن عبد العزيز حني توىل احلجاز يف عهد الوليد أن حيسن التعامل مع العلماء بشكل عام، وقدر 
جعلهم مستشاريه، وخص سعيداً مبزيد من التقدير واالحرتام، ونتيجة حلسن معاملة عمر بن عبد العزيز هلم قدرهم و 

له جتاوب سعيد معه، قال ابن كثري: وكان سعيد ال أييت أحدًا من اخللفاء، وكان أييت عمر بن عبد العزيز وهو 
لما جاء سعيد مسألة، فأخطأ الرسول فدعاه، ف ابملدينة، ومرة أرسل عمر بن عبد العزيز رسوالً إىل سعيد ليسأله يف

. فانظر كيف كان حرص عمر على تقديره، وانظر  )3(قال عمر: أخطأ الرسول، إمنا أرسلناه يسألك يف جملسك
 .  )4(أيضاً كيف سارع سعيد إىل اجمليء إليه تقديراً له

فوائد؛ ى، ومن حياته يستفاد دروس وعرب و كان عامل املدينبة وسيد التابعني مدرسبة يف األخالق والقيبم واملبادأ
 منها:

 

 ـ تـزوجيـه ابنتـه: 1
، وزّوج سعيد ابنته البن أيب وداعة أحد  )5(كانت بنت سعيد قد خطبها عبد امللك البنه الوليد، فأىب عليه

ن كنت؟ يتالميذه؛ فعن ابن أيب وداعة، قال: كنت أجالس سعيد بن املسيِّّب، ففقدين أايماً، فلما جئته قال: أ
قلت: تبجوجفِّّيت أهلي فاشتغلت هبا، فقال: أال أخربتنا فشهدانها، مث قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرمحك 
هللا، ومن يزوِّجين وما أملك إال درمهني أو ثالثة؟! قال: أان، فقلت: وتفعل؟ قال: نعم، مث حتمَّد، وصلَّى على النيب 

فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إىل منزيل وجعلت أتفكر  ، وزّوجين على درمهني ب أو قال: ثالث بملسو هيلع هللا ىلص
فيمن أستدين. فصليتج املغرب، ورجعت إىل منزيل، وكنت وحدي صائماً، فقدمت عشائي أجفطر وكان خبزاً وزيتاً، 

أربعني  رفإذا ابيب يجقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت يف كل من امسه سعيد إال ابن املسيِّّب، فإنه مل يج 
سنة إال بني بيته واملسجد، فخرجت، فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: اي أاب حممد أال أرسلت إيلَّ فاتيك؟ 
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قال: ال أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجاًل عزابً فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا 
وثقت عها يف الباب، وردَّ الباب. فسقطت املرأة من احلياء، فاستهي قائمة من خلفه يف طوله، مث أخذ بيدها فدف

من الباب، مث وضعت القصعة يف ظلِّّ السراج لكي ال تراه، مث صعدت إىل السطح فرميت اجلريان، فجاؤوين، 
فقالوا: ما شأنك؟ فأخربهتم، ونزلوا إليها، وبلغ أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل 

صلحها إىل ثالثة أايم، فأقمت ثالاًث مث دخلت هبا، فإذا هي من أمجل الناس، وأحفظ الناس لكتاب هللا، أن أج 
ته ، وأعرفهم حبق زوج، فمكثت شهراً ال ايت سعيد بن املسيب، مث أتيته وهو يف حلقملسو هيلع هللا ىلصوأعلمهم بسنة رسول هللا 

اإلنسان؟  لما مل يبَق غريي، قال: ما حال ذلكفسلَّمت، فردَّ عليَّ السالم، ومل يجكلمين حىت تقوَّض اجمللس، ف
قلت: خري اي أاب حممد، على ما حيب الصديق، ويكره العدو، قال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إىل منزيل، 

 .)1(فوجَّه إيلَّ بعشرين ألف درهم
 

 ـ معـرفتـه بتـأويـل الـرؤى: 2
ديق، وأخذته كان سعيد من أعرب الناس للرؤاي، أخذ ذلك عن أمساء بنت ، وعن  )2(أمساء عن أبيها  أيب بكر الصِّّ

عمر بن حبيب بن قجليع قال: كنت جالسًا عند سعيد بن املسيِّّب يوماً، وقد ضاقت يب األشياء ورهقين دين، 
فجاءه رجل، فقال: رأيت كأيّنِّ أخذت عبد امللك بن مروان، فأضجعته إىل األرض، وبطحته فأفندت يف ظهره 

ك، قال: و ختربين، قال: ابن الزبري راها، وهو بعثين إليأربع أواتد. قال: ما أنت رأيتها، قال: بلى. قال: ال أخربك أ
لئن صدقت رؤايه قتله عبد امللك، وخرج من صجلب عبد امللك أربعة كلهم يكون خليفة. قال: فرحلت إىل عبد 
، وسألين عن سعيد بن املسيِّّب وعن حاله فأخربته وأمر بقضاء ديين وأصبت منه  امللك ابلشام فأخربته، فسجرَّ

 . )3(خرياً 
أربع  ملسو هيلع هللا ىلصوعن إمساعيل بن أيب حكيم، قال: قال رجل: رأيت كأّن عبد امللك بن مروان يبول يف قبلة مسجد النيب 

 . )4(مرار. فذكرت ذلك لسعيد بن املسيِّّب، فقال: إن صدقت رؤايك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء
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 َأَحٌد *{، وأهل فاستبشر }قجْل هجَو اَّللَّج وعن عمران بن عبد هللا، قال: رأى احلسن بن علي كأن بني عينيه مكتوب 
 . )1(بيته، فقصُّوها على سعيد بن املسيِّّب، فقال: إن صدقت رؤايه فقلَّ ما بقي من أجله، فمات بعد أايم

 ـ من كالم سعيـد بن املسـيب: 3
ومثانني سنة قد ذهبت ، مث قال لنا سعيد وهو ابن أربع )2(قال: ما أيس الشيطان من شيء إال أاته من قبل النساء

، وقال: ال تقولوا مصيحف وال مسيجد،  )3(إحدى عينيه وهو يعشو ابألخرى: ما شيء أخوف عندي من النساء
، وقال: ال خري يف من ال يجريبد مجع املال من حلِّّبه، يعطبي منبه حقه، ويكف  )4(ما كان هلل فهو عظيم حسن مجيل

 . وقال: برد )6( ابهلل، افتقر الناس إليبه، فقال: من استغىن )5(به وجهه عن الناس 
موىل ابن املسيب لسعيد بن املسيب: ما رأيت ما أحسن ما يصنع هؤالء! قال سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي 
أحدهم الظهر، مث ال يزال صافًا رجليه حىت يصلي العصر. فقال: وحيك اي برد ! أما وهللا ما هي العبادة، إمنا 

. وقال: ما خفت على نفسي شيئاً خمافة النِّّساء، قالوا: اي أاب  )7( أمر هللا، والكف عن حمارم هللاالعبادة التفكر يف
 . )8(حممد إنَّ مثلك ال يريد النساء وال تريده النساء، فقال: هو ما أقول لكم. وكان شيخاً كبرياً أعمش

 ـ دعاء مستجاب: 4
قام، قل لقائدك يقوم، فينظر إىل وجه هذا الرجل وإىل جسده، فعن علي بن يزيد قال: قال يل سعيد بن املسيِّّب: 

وجاء فقال: رأيت وجه زجنيٍّّ وجسده أبيض. فقال سعيد: إن هذا سبَّ طلحة والزبري وعليًا رضي هللا عنهم، 
فنهيته، فأىب، فدعوت هللا عليه، قلت: إن كنت كاذاًب فسود هللا وجهك، فخرجت بوجهه قرحة فاسود 

. وملا )10(هب، ومسيت السنة اليت مات فيها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها 94رمحه هللا عام .تويف )9(وجهه
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هوه، ففعلوا، فأفاق فقال: من أمركم  اشتد به الوجع دخل عليه انفع بن جبري يعوده، فأغمي عليه، فقال انفع: وجِّّ
نفعين توجيهكم ن مل أكن على القبلة وامللة وهللا ال يأن حتولوا فراشي إىل القبلة ؟ أانفع؟ قال: نعم. قال له سعيد: لئ

 .)1(فراشي

 اثنياً: وصيـة عبد امللك ألوالده ووفاتـه:
ملا احتضر عبد امللك أمر بفتح األبواب من قصره، فلما فتحت مسع قصاراً ب أي: غساالً ب ابلوادي، فقال: ما هذا 

د مل يدي، فلما بلغ ذلك سعيد بن املسيِّّب قال: احلم؟ قالوا: قصار، فقال: اي ليتين كنت قصاراً أعيش من ع
 . )2(هلل الذي جعلهم عند موهتم يفرون إلينا وال نفر إليهم

وملا حضره املوت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول: وددت لو أكتسب قويت يومًا بيوم،   ـ 1
 . )3(واشتغلت بعبادة ريب

ََٰدىَٰ }]األنعام:   دك؟ قال: أجدين كما قال هللا تعاىل:وقيل له ملا حضره املوت: كيف جت ـ 2 َولََقدأ ِجئأتُُمونَا فَُر
 َۖ مأ ُُ َء ُظُهورِ

لأَنَُٰكمأ َوَرا  ا َخوَّ ُتم مَّ ُأ ةٖ َوتََر َل َمرَّ وَّ
َ
َنَُٰكمأ أ  )4({ [94]سورة األنعام: {َكَما َخلَقأ

وقيل: إنه ملا حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم فقال: احلمد هلل الذي ال يسأل أحداً من خلقه صغرياً أو كبرياً،  ـ 3
 مث أنشد:

 فهبببببببل من خبببببببالبببببببدٍّ إمبببببببا هبببببببالكنببببببباج 
  
 

 وهببببببببل ابملببببببببوتِّ لببببببببلببببببببببببببببباقببببببببني عببببببببارج  
 

وقيل: إنه قال: ارفعوين، فرفعوه حىت شم اهلواء، وقال: اي دنيا ما أطيبك؟! إن طويلك لقصري، وإن كثريك حلقري،  
 وإن كنا بك لفي غرور، مث متثل هبذين البيتني:

ك اي ربِّّ   إن تنبببباقْش يكْن نقبببباشبببببببببببببببببج
ربٌّ صببببببببببببببببفببوحٌ أو جتببببببباوْز فبببببببأنبببببببَت   

 عبببببببببذااًب ال طبببببببببوَق يل ابلبببببببببعبببببببببذابِّ  
ابِّ  هج كبببببببالببرتُّ  (5)عببن مسببببببببببببببببيءٍّ ذنببوببببببببج
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وخطب عبد امللك يوماً خطبة بليغة، مث قطعها وبكى بكاًء شديداً، مث قال: اي رب إن ذنويب عظيمة، وإن قليل 
عفوك أعظم منها، اللهم فامحج بقليل عفوك عظيم ذنويب، فبلغ ذلك القول زاهد العراق احلسن البصري فبكى 

، وقال الشعيب: خطب عبد امللك، فقال: اللهم إن  )1(وقال: لو كان كالم يكتب ابلذهب لكتب هذا الكالم
 . )2(ذنويب عظام وهي صغار يف جنب عفوك اي كرمي، فاغفرها يل

ب جاء ابنه الوليد بباب اجمللس وهو غاصٌّ ابلنساء، فقال: كيف أصبح أمري املؤمنني؟ قيل له: يجرجى له العافية  4
 ومسع عبد امللك ذلك، فقال:

ا يريبببب ا الرََّدىوكم سببببببببببببببببببائببببلٍّ عنببببَّ دج لنببببَ  
  
 

 وكم سبببببببببببببببببببائالتٍّ والببببببدموعج ذوارِّفج ج  
 

مث أمر النساء، فخرجن، وأذن لبين أمية فدخلوا عليه وفيهم خالد وعبد هللا ابنا يزيد بن معاوية، فقال هلما: اي بين 
 يزيد ! أحتبان أن أقيلكما بيعة الوليد؟

وا عنه واشتد هذه. مث خرج ذلك ألمرت بقتلكما على حاليتقاال: معاذ هللا اي أمري املؤمنني ! قال: لو قلتما غري 
 وجعه، فتمثل ببيت أمية بن الصَّلت:

َدا يلليتَ  ْد بببببببَ ينِّ كنببببببتج قبببببببَل مببببببا قببببببَ  
  
 

وال   (3)يف قببباللِّ اجلبببببببببببالِّ أرعبببى البببوجعبببج
 

 ـ وصية عبد امللك البنه الوليد عند موته تدل على حزمه: 1 
فبكى، وقال له عبد امللك: ما هذا؟ أختن خنني اجلارية واألمة، إذا مت ملا احتضر عبد امللك دخل ابنه الوليد 

 فشمر واتزر، والبس جلد النمر، وضع األمور عند أقراهنا واحذر قريشاً:

 اي وليد: اتقِّ هللا فيما استخلفك فيه، واحفظ وصييت. ـ 1

ْل رمحه واحفظين فيه. ـ 2  انظر إىل أخي معاوية، فصِّ
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ْره على اجلزيرة وال تعزله عنها. ـ 3  وانظر إىل أخي حممد، فأمِّّ

انظر إىل ابن عمنا علي بن عباس، فإنه قد انقطع إلينا مبودته ونصيحته، وله نسب وحق، فصل رمحه، واعرف  ـ 4
 حقه.

ك لوانظر إىل احلّجاج بن يوسف فأكرمه، فإنه هو الذي مهَّد لك البالد، وقهر األعداء، وخلص لك امل ـ 5
 وشتت اخلوارج.

وأهناك وإخوتك عن الفرقة، وكونوا أوالد أم واحدة، وكونوا يف احلرب أحراراً، وللمعروف مناراً، فإن احلرب مل  ـ 6
تدنِّ منية قبل وقتها، وإن املعروف يشيد ذكر صاحبه، ومييل القلوب ابحملبة، ويذلل األلسنة ابلذكر اجلميل، وهلل 

 در القائل:

ا اجتمْعَن فبببببببببببببببببببرامهاإنَّ األمبببببببببببببببببببوَر إذ  
ْر وإن هي ببببجدَِّدتْ   عزَّْت فلم تجْكسببببببببببببببَ
  
 

 و ابلكسببببببببببببببرِّ ذو حنقٍّ وبطشٍّ مفنبببدِّ  
 فببببببالكسببببببببببببببرج والتوهنيج للمتبببببببببببببببببببببببببببببببببببددِّ 
 

مث قال: إذا أان مت فادعج الناس إىل بيعتك، ومن أىب فالسيف، وعليك ابإلحسان إىل أخواتك فأكرمهن،  ـ 7 
،  وكان قد  )1(وأحبهن إيلَّ فاطمة، وكان قد أعطاها قرطي مارية، والدرة اليتيمة، مث قال: اللهم احفظين فيها

 تزوجها عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها.

 ـ وصيته لبنيه: 2
 حضرت عبد امللك بن مروان الوفاة دعا بنيه، فأوصاهم فقال: ملا
ب اي بين: أوصيكم بتقوى هللا، فإهنا أحصن كهف وأزين حلة، ليعطف الكبري منكم على الصغري، وليعرف الصغري  1

 منكم حق الكبري.
 ب وإايكم واالختالف والفرقة، فإهنا هبا هلكة األولني قبلكم، وذل ذي العدد والكثرة. 2
 ب وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه؛ فإنه جنتكم الذي به تستجنون، وانبكم الذي عنه تفرتون. 3
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ب أكرموا احلّجاج، فإنه وطأ لكم املنابر، وكونوا عند القتال أحراراً، وعند املعروف مناراً، وكونوا بين أم بررة، احلولوا  4
 ل:يف مرارة، ولينوا يف شدة. مث رفع رأسه إىل الوليد فقا

ب اي وليد: ال ألفينَّك إذا وضعتين يف حفريت متسح عينيك وتعصرمها فعل األمة، ولكن إذا وضعتين يف حفريت  5
 . )1(فشمر واتزر، والبس جلد النمر، مث اصعد املنرب فادعج الناس إىل البيعة، من قال برأسه كذا، فقل ابلسيف كذا

 

 ـ وفاته ودفنه: 3
رمضان، وفطمت يف رمضان، وختمت القران يف رمضان، وأتتين اخلالفة يف كان عبد امللك يقول: ولدت يف 

هب يوم اجلمعة،  86، مات بدمشق سنة  )2(رمضان، وأخشى أن أموت يف رمضان، فلما دخل شوال وأمن مات
 وقيل: األربعاء، وصلى عليه ابنه الوليد ويل عهده من بعده.

 
، ودفن بني ابب اجلابية )3(سنة، وقيل: مثاين ومخسني سنة وكان عمره يوم مات ستني سنة، وقيل: ثالث وستني

، وانفرد ابخلالفة منذ مقتل ابن الزبري إىل وفاته،  )5(، وكان نقش خامته )امنت ابهلل خملصاً( )4(وابب الصغري
 .)6(والصحيح أنه ملا مات كان عمره ستني سنة، حيث ولد عام ستة وعشرين هجرية

 
 
 

* * * 
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 املبحث السادس

 خالفة الوليد بن عبد امللك

 هـ( 96ـ  86)
 

هو أبو العباس الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي، الدمشقي، بويع بعهد من أبيه، وكان مرتفاً دميماً، 
يف دولته سعادة،  وزخرفه ورزقملسو هيلع هللا ىلص قليل العلم، هنمته يف البناء، أنشأ جامع بين أمية، وأنشأ أيضاً مسجد رسول هللا 

ففتح بوابة األندلس، وبالد الرتك، وكان حلنة، وحرص على النحو أشهراً، فما نفع، وغزا الروم مرات يف دولة أبيه، 
وحج، وقيل: كان خيتم يف كل ثالث، وختم يف رمضان سبع عشرة ختمة، وكان يقول: لوال أن هللا ذكر قوم لوط 

لّزمىن أبمر اخلالفة، وقد فرض للفقهاء واأليتام وا ما شعرت أن أحداً يفعل ذلك. وكان فيه عسف وجربوت. وقيام
 . )1(والضعفاء وضبط األمور

 

 أواًل: أهم أعماله احلضارية واإلنسانية:
 ـ توسيع املسجد النبوي: 1

كان الوليد بن عبد امللك من أشهر خلفاء بين أمية، وهو أكثرهم عناية ابلبناء والعمران حىت لقب مهندس بين 
يد أن يبين املسجد النبوي ويشيده مبا يليق به وبعظمة اخلالفة يف عهده، فصمم على تنفيذ ذلك أمية، وأراد الول

املشروع وهو توسعة املسجد النبوي، وأدخل حجر أمهات املؤمنني وحجرة فاطمة وحجرة عائشة رضي هللا عنهن 
،  )2(يجة القدمنت دأ فيه اخلللمجيعًا يف املسجد، إضافة إىل أن املؤرخني قد ذكروا أن بعض جدران احلجرة قد ب

ووجوه الناس  )3(وعندما وصل خطابه بذلك إىل واليه على املدينة عمر بن عبد العزيز ؛ مجع الفقهاء العشرة

                                                           

 (.349 ، 4/348سري أعالم النبالء )    (1)
 .71(؛ القبورية يف اليمن ، ص 1/396الشامل يف اتريخ املدينة )   (2)
 (.12/414البداية والنهاية )   (3)
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، )1(ربة واالتعاظعلى حاهلا أدعى للعملسو هيلع هللا ىلص وأخربهم مبا أمر به الوليد، فأنكروا ذلك وكرهوه، ورأوا أن بقاء بيوت النيب 
هذه حجر قصرية السقوف وسقوفها من جريد النخل وحيطاهنا من اللنب وعلى أبواهبا املسوح، وقد قال الفقهاء: 

بذلك ويعتربون به،  فينتفعونملسو هيلع هللا ىلص وتركها على حاهلا أوىل، ينظر فيها احلجاج والزوار واملسافرون إىل بيوت النيب 
رفون أن ، وهو ما يسرت ويكن، ويعويكون ذلك أدعى هلم إىل الزهد يف الدنيا، فال يعمرون فيها إال بقدر احلاجة

 هذا البنيان العايل إمنا من أفعال الفراعنة واألكاسرة، وكل طويل األمل راغب يف الدنيا ويف اخللود فيها.
فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إىل الوليد مبا أمجع عليه الفقهاء العشرة املتقدم ذكرهم، فأرسل إليه أيمره 

د الوليد، وحيكى أن سعيد بن املسيِّّب أنكر إدخال حجرة عائشة يف املسجد كأنه خشي بتجديد البناء، كما أرا
 . )2(أن يتخذ القرب مسجداً 

 
ومن األعمال اليت مهدت للبدع حول القبور من البناء عليها والصالة إليها، ودعاء األموات، إدخال حجرة النيب 

، مث تدرج احلال إىل  )3(لك، وزخرفته وتزيينه ابلفسيفساءيف انحية املسجد يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد اململسو هيلع هللا ىلص 
إدخال مجيع احلجرة يف املسجد، مث البناء عليها، وبناء القبة، مث اختاذها مصلى واختاذها ذريعة للبناء على القبور 

بور أنبيائهم قلعنة هللا على اليهود والنصارى، اختذوا »يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص واختاذها مساجد، والوقوع فيما حذر فيه الرسول 
 .)5(«أال ال تتخذوا القبور مساجد، فإين أهناكم عن ذلكملسو هيلع هللا ىلص: ». وقال  )4(، حيذر مما صنعوا«مساجد

وقد بىن التابعون على القرب حيطااًن مرتفعة مستديرة حوله، لئال يظهر يف املسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إىل 
. هذا )6(ربحرفومها حىت التقيا حىت ال يتمكن من استقبال القاحملظور، مث بنوا جدارين من ركين القرب الشماليني و 

ما فعله أهل العلم وأولو األمر عندما اضطروا إىل ذلك سرتًا للقرب سرتاً كاماًل، فال ينظر، وال يتمكن أحد من 
بور مساجد، قالصالة إليه، وما ذلك إال ألهنم فهموا األحاديث الناهية عن الصالة على القبور وإليها، وعن اختاذ ال

                                                           

 املصدر السابق نفسه.   (1)
 (.12/415املصدر السابق نفسه )  (2)
 .250دراسة يف األهواء والفرق والبدع ، ص    (3)
 (.436،  435البخاري ، رقم )    (4)
 (.532، رقم )مسلم    (5)
 (.13إىل  5/12شرح مسلم )    (6)
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وفهم العلة يف ذلك النهي، فعملوا على إزالة تلك العلة، ويف هذا أبلغ رد على شبهة بعض الناس الذين حيتجون 
 .)1(يف مسجدهملسو هيلع هللا ىلص أبن قرب النيب 

وقد كتب الوليد إىل عمر بن عبد العزيز أن حيفر الفوارة ابملدينة، وأن ُيري ماءها ففعل، وأمره أن حيفر االابر وأن 
الطرق والثنااي، وساق إىل الفوارة املاء من ظاهر املدينة، والفوارة بنيت يف ظاهر املسجد عند بقعة راها يسهل 
 . )2(فأعجبته

 ـ بناء املسجد األموي: 2
هب: فيها تكامل بناء اجلامع األموي بدمشق على يد ابنيه أمري املؤمنني الوليد  96قال ابن كثري يف حوادث عام 

مروان، جزاه هللا عن املسلمني خري اجلزاء وكان أصل موضع هذا اجلامع قدمياً معبداً بنته اليوانن بن عبد امللك بن 
الكلدانيون الذين كانوا يعمرون دمشق، وهم الذين وضعوها وعمروها أواًل... مث إن النصارى حولوا بناء هذا املعبد 

 صارى على دينهم هذا بدمشق وغريها حنوالذي هو بدمشق معظمًا عند اليوانن، فجعلوه كنيسة، واستمر الن
 ثالمثئة سنة، حىت جاء اإلسالم.

وعندما صارت اخلالفة إىل الوليد عزم على حتويلها إىل مسجد، بعد أن تفاوض مع النصارى، وقام برتضيتهم 
جاء لناس، و . مث أمر الوليد إبحضار االت اهلدم، واجتمع إليه األمراء والكرباء من رؤساء ا )3(مقابل عروض مغرية

إليه أساقفة النصارى وقساوستهم، فقالوا: اي أمري املؤمنني، إان جند يف كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة ُين. فقال: 
، مث صعد املنارة مث إىل أعلى مكان من )4(أان أحب أن أجن يف هللا عز وجل، وهللا ال يهدم فيها أحد شيئاً قبلي

 ، )5(اه، فتبادر األمراء إىل اهلدمالكنيسة وضرب هبا يف أعلى حجر فألق
 فهدم الوليد واألمراء مجيع ما جدده النصارى يف تربيع هذا املكان من املذابح واألبنية.. مث شرع يف بنائه.

وقد استعمل الوليد يف بناء هذا املسجد خلقاً كثرياً من الصناع واملهندسني والفعلة، وكان املستحث على عمارته 
، وقد أنفق يف مسجد دمشق أربعمئة صندوق؛ يف كل  )6(ن بعده سليمان بن عبد امللكأخوه، وويل عهده م

                                                           

 .73القبورية يف اليمن ، ص   (1)
 (.12/415البداية والنهاية )   (2)
 (.567ب  12/566املصدر السابق نفسه )   (3)
 (.12/569املصدر السابق نفسه )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
   (.12/570املصدر السابق نفسه )  (6)
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صندوق أربعة عشر ألف دينار، ويف رواية: يف كل صندوق مثانية وعشرون ألف دينار. قلت: فعلى األول يكون 
أحد عشر  مويذلك مخسة االف ألف دينار وستمئة ألف دينار، وعلى الثاين يكون املصروف يف عمارة اجلامع األ

 . )1(ألف ألف دينار، ومئيت ألف دينار
وقد نقل إىل الوليد أبن الناس يقولون: أنفق الوليد أموال بيت املال يف غري حقها، فنودي يف الناس: الصالة 
جامعة، فاجتمع الناس، فصعد الوليد املنرب وقال: إنه بلغين عنكم أنكم قلتم: أنفق الوليد بيوت األموال يف غري 

ها. مث قال: اي عمر بن مهاجر، قم فأحضر أموال بيت املال، فحملت على البغال إىل اجلامع، وبسطت حق
األنطاع حتت القبة، مث أفرغ عليها املال ذهبًا صبيبًا وفضة خالصة حىت صارت كوماً، حىت كان الرجل ال يرى 

 رواية: لناس ثالث سنني مستقبلة، ويفالرجل من اجلانب االخر وهذا شيء كثري، فوزنت األموال، فإذا هي تكفي ا
ست عشرة سنة مستقبلة، ولو مل يدخل للناس شيء ابلكلية، ففرح الناس وكربوا ومحدوا هللا عز وجل على ذلك، 
مث قال الوليد: اي أهل دمشق ! إنكم تفخرون على الناس أبربع: هبوائكم، ومائكم، وفاكهتكم، ومحاماتكم، فأحببت 

 . )2(هذا اجلامع، فامحدوا هللا تعاىل. وانصرفوا شاكرين داعنيأن أزيدكم خامسة وهي 
وقد كان اجلامع األموي ملا كمل بناؤه مل يكن على وجه األرض بناء أحسن منه، وال أهبى وال أجل منه، حبيث إنه 

يعه، وال ميل مجإذا نظر الناظر إليه، أو إىل أي جهة منه، أو إىل أي بقعة أو مكان منه، حتري فيما ينظر إليه حلسنه 
 . )3(انظره، بل كلما أدمن النظر، ابنت له أعجوبة ليست كاألخرى

 

 ـ املستشفيات يف عهد الوليد: 3
هب، وجعل فيه أطباء  88كان اخلليفة الوليد بن عبد امللك أول من أسس مستشفى خاصاً ابجملذومني، وذلك سنة 

ي ال تنتقل العدوى من املصابني إىل األصحاء، وهذا ما مهرة، وأجرى عليهم األرزاق، وأمر بعزهلم عن األصحاء ك
 . )4(يعرف يف التاريخ بدور اجملذومني

                                                           

 (.12/575السابق نفسه ) املصدر   (1)
 (.12/576املصدر السابق نفسه ) ا  (2)
 (.12/579املصدر السابق نفسه ) ا  (3)
 .97؛ األمويون وااثرهم املعمارية ، ص 80املستشفيات اإلسالمية من العصر النبوي إىل العصر العثماين ، ص   (4)
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يقول األستاذ الدكتور أمحد شوكت الشطي: .. أول مؤسسة عرفت هي جمذمة الوليد بن عبد امللك يف دمشق 
ء التعساء، وتعد نسانية هلؤالهب، مث تعددت املالجأى بعد ذلك يف خمتلف البالد العربية لبذل العناية اإل 88سنة 

 . )1(اجملاذم العربية أول دور عوجل فيها املصابون ابجلذام معاجلة فنية
ويقول أمحد عيسى بكر: قال الشيخ أبو العباس أمحد القلقشندي: إن أول من اختذ البيمارستان ابلشام للمرضى 

الدين بن الوطواط: أول من عمل البيمارستان الوليد بن عبد امللك، وهو سادس خلفاء بين أمية.. وقال رشيد 
وأجرى الصدقات على الزَّْمىَن واجملذومني والعميان واملساكني، واستخدم هلم اخلدام الوليد بن عبدامللك. وقال تقي 
الدين املقريزي: أول من بىن البيمارستان يف اإلسالم ودار املرضى الوليد بن عبد امللك، وهو أيضاً أول من عمل 

هب، وجعل يف البيمارستان أطباء، وأجرى هلم األرزاق، وأمر حببس اجملذومني لئال  88الضيافة، وذلك سنة  دار
خيرجوا، وأجرى عليهم وعلى العميان األرزاق، ومل يصل إلينا أي علم أو إشارة عن املكان الذي أنشأ فيه الوليد 

 . )2(البيمارستان

 :ـ كفالة الدولة للمحتاجني وتطوير الطرق 4
كان الوليد خيصص األرزاق للفقهاء والضعفاء والفقراء وحيرم عليهم سؤال الناس، ويفرض هلم ما يكفيهم كما 

وقال: ال تسألوا الناس، وأعطى كل مقعد خادمًا وكل  ، فقد أعطى اجملذومني)3(فرض على العميان واجملذومني
 . )4(ضرير قائداً، وفتح يف واليته فتوحاً عظاماً 

ب الوليد بتعبيد الطرق وخباصة تلك اليت تؤدي إىل احلجاز لتيسري سفر احلججاج إىل بيت هللا احلرام، فكتوقد اهتم 
إىل عمر بن عبد العزيز يف تسهيل الثنااي وحفر االابر وعمل الفوارة يف املدينة، وأمر هلا بقوام يقومون عليها وأن 

 . )5(يسقى منها أهل املساجد

 اثنياً: ديوان املستغالت:
يعترب عهد الوليد امتداد ألبيه يف النظام السياسي واالقتصادي واإلداري وغريها، ويبدو أن ديوان املستغالت ظهر 
ذكره يف عهد الوليد، وكان هذا الديوان ينظر يف إدارة أموال الدولة غري املنقولة من أبنية وعمارات وحوانيت، وألول 

                                                           

 .80املستشفيات اإلسالمية ، ص  ا  (1)
 .188، ص  املصدر السابق نفسه(2)
 .158العامل اإلسالمي يف العصر األموي ، ص (3)
 (.12/609البداية والنهاية )  (4)
 (.7/337اتريخ الطربي )  (5)
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ان يد؛ حيث ذكر أن نفيع بن ذؤيب تقلد للوليد بن عبد امللك ديو مرة ترد إشارة ديوان املستغالت يف عهد الول
. وهذا يدل على: أن الديوان كان قائماً  )1(املستغالت، وأن امسه مكتوب على لوح يف سوق السراجني بدمشق

يف خالفة الوليد، ولعله أحدث قبل هذا الوقت، وأن وجود امسه على لوح يف سوق دمشق له داللته على وجود 
 . )2(ك عائدة إىل الدولة، وأن نفيع كان يشرف على جباية وارداهتا أمال

 اثلثاً: الوليد والقران الكرمي:
أخذ اخللفاء األمويون واألمراء أنفسهم بتالوة القران وختمه من وقت الخر، وقد شب الوليد على حب القران 

: قال حدث إبراهيم بن أيب عبلة قالالكرمي واإلكثار من تالوته، وحث الناس على حفظه وإجازهتم على ذلك، 
يل الوليد بن عبد امللك يوماً: يف كم ختتم القران؟ قلت: يف كذا وكذا، فقال: أمري املؤمنني على شغله خيتمه يف 
ثالث ب وقيل: يف سبع ب، قال: وكان يقرأ يف شهر رمضان سبع عشرة ختمة، قال إبراهيم: رحم هللا الوليد، وأين 

 . )3(مشق، وكان يعطيين قطع الفضة، فأقسمها على قرّاء بيت املقدسمثله؟! بىن مسجد د
 

وروى الطربي: أن رجاًل من بين خمزوم سأل الوليد قضاء دين عليه. فقال: نعم إن كنت مستحقاً لذلك، قال: اي 
فدان منه،  ،أمري املؤمنني، وكيف ال أكون مستحقاً لذلك مع قرابيت؟! قال: أقرأت القران؟ قال: ال، قال: ادن مين

فنزع عمامته بقضيب كان يف يده وقرعه قرعات ابلقضيب، وقال للرجل: ضم إليك هذا فال يفارقك حىت يقرأ 
القران، فقام إليه عثمان بن يزيد بن خالد... فقال: اي أمري املؤمنني إن علي ديناً، فقال: أقرأت القران ؟ قال: 

من براءة، فقرأ، فقال: نعم نقضي عنكم، ونصل أرحامكم  نعم، فاستقرأه عشر اايت من األنفال، وعشر اايت
. وقال عنه ابن كثري: .. فقد كان صيناً يف نفسه، حازماً يف رأيه، يقال: إنه ال تعرف له صبوة. ومن  )4(على هذا

ما ك  مجلة حماسنه: ما صح عنه أنه قال: لوال أن هللا قص علينا قصة لوط يف كتابه ما ظننت أنَّ ذكرًا أييت ذكراً 
 . )5(تؤتى النِّّساءج 

                                                           

 .200إدارة بالد الشام يف العهدين الراشدي واألموي ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.12/607البداية والنهاية)(3)
 (.398،  7/397اتريخ الطربي )  (4)
 (.12/403البداية والنهاية )  (5)
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 رابعاً: عروة بن الزبري يف ضيافة الوليد:
،  )1(ة، اإلمام، عامل املدينة، املدين، الفقيه، أحد الفقهاء السبعملسو هيلع هللا ىلصعروة بن الزبري بن العوام، ابن حواري رسول هللا 

، وقصة ذلك: أن عت رجلهكان عروة يقرأ القران كل يوم يف املصحف نظراً، ويقوم به الليل، فما تركه إال ليلة قط
عروة خرج إىل الوليد بن عبد امللك، حىت إذا كان بوادي القجرى، وجد يف رجله شيئاً، فظهرت به قرحة، مث ترّقى 
به الوجع، وقدم على الوليد وهو يف حممل، فقال: اي أاب عبد هللا أقطعها، قال: دونك. فدعا له الطبيب وقال: 

ْرقد
ج
، فقال الوليد: ما رأيت  )3(قطعها من نصف الساق، فما زاد أن يقول: حسِّّ . فلم يفعل، ف )2(اشرب امل حسِّّ

 شيخاً قط أصرب من هذا.
الوليد، فضربته الدواب بقوائمها فقتلته، فأتى عروَة رجٌل  )4(وأصيب عجْروة اببنه حممد يف ذلك السفر، يف اصطبل

يعزيه، فقال: إن كنت تجعزِّيين برجلي فقد احتسبتها، قال: بل أجَعزِّيك مبحمد ابنك، قال: وما له؟ فأخربه، فقال: 
بعة، ، وجاء يف رواية: اللهم كان يل بنون س )5(أعضاء، وأخذت ابنًا وتركت أبناء اللهم أخذت عضوًا وتركت

فأخذت واحداً، وأبقيت يل ستة، وكان يل أطراف أربعة، فأخذت طرفاً، وأبقيت ثالثة، ولئن ابتليت، لقد عافيت، 
. وجاء يف رواية عن ابنه عبد هللا: نظر أيب إىل رجله يف الطست، فقال: إنَّ هللا يعلم  )6(ولئن أخذت، لقد أبقيت

لََقدأ  }ر فقال: كيف كنَت؟ قال: وملا قدم املدينة أاته ابن املنكد . )7(أيّنِّ ما مشيت بك إىل معصية قط وأان أعلم
قِيَنا ِمن َسَفرِنَا َهََٰذا نََصبّٗا 

 [62]سورة الكهف: {٦٢لَ
وجاء عيسى بن طلحة إىل عروة بن الزبري حني قدم، فقال عروة لبعض بنيه: اكشف لعمك رجلي، ففعل، فقال 

أيك انك للصراع، وال للسباق، ولقد أبقى هللا منك لنا ما كجنَّا حنتاج إليه، ر عيسى: إان وهللا اي أاب عبد هللا ما أعدد
، قال ابن خلِّّكان: كان أحسن من عزّاه إبراهيم بن حممد بن طلحة فقال:  )8(وعلمك. فقال: ما عزَّاين أحد مثلك

اجلنَّة،  من أبنائك إىلوهللا ما بك حاجة إىل املشي، وال أرٌب يف السَّعي، وقد تقّدمك عضو من أعضائك وابن 

                                                           

 (.4/421سري أعالم النبالء )  (1)
 املرقد: شيء يجشرب فينوِّم من يشربه ويرقده.  (2)
 حس: تقال عند األمل.  (3)
 (.4/433سري أعالم النبالء )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 (.4/431املصدر السابق نفسه )  (6)
 نفسه.املصدر السابق   (7)
 (.4/434سري أعالم النبالء )  (8)
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والكل تبع للبعض إن شاء هللا، وقد أبقى هللا لنا منك ما كنَّا إليه فقراء من علمك ورأيك، وهللا ويلُّ ثوابك والضمني 
 .)2(هب 93،  وقد تويف عروة وهو ابن سبع وستني سنة، سنة  )1(حبسابك

 خامساً: الوليد يطلب من احلّجاج أن يكتب له سريته:
الوليد إىل احلّجاج أن يكتب إليه بسريته، فكتب إليه: إين أيقظت رأيي، وأمنت هواي، وأدنيت السيد املطاع كتب 

يف قومه، ووليت احلرب احلازم يف أمره، وقلدت اخلراج املوفر ألمانته، وقسمت لكل خصم من نفسي قسماً يعطيه 
فخاف  ، )4(ملسيء، والثواب إىل احملسن الربيءا )3(حظاً من نظري، ولطيف عناييت، وصرفت السيف إىل النَّطِّف

 . )5(املذنب صولة العقاب، ومتسك احملسن حبظه من الثواب

 سادساً: أم البنني زوجة الوليد بن عبد امللك:
هي أم البنني بنت عبد العزيز بن مروان األموية أخت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد امللك، كانت 

ء يف عصرها، وقد ذكرها أبو زرعة يف طبقاته فيمن حدَّث ابلشام من النساء، فقال: أم إحدى فضليات النسا
 . )6(البنني بنت عبد العزيز بن مروان وروى عنها ابن أيب َعْبلة

وكانت رمحها هللا دائمة الذكر هلل سبحانه وتعاىل، موصولة القلب بكتابه الكرمي، تتعاهد القران صباح مساء، فال 
إال وهي اتلية للقران خاضعة لذكر الرمحن، وكانت تسابق زوجها الوليد يف تالوة القران، وهلا مواقف تكاد ترى 

 وأقوال حممودة؛ منها:

 ـ خشيتها هلل عز وجل: 1
كانت ختتلف عما كانت عليه عاّمة النساء، فإذا ما ذكر هللا عز وجل، استشعرت خشيته ومهابته يف قلبها، ورأت 

السعداء هم الذين خيافون هللا، ومن أقواهلا يف هذا: ما حتّلى املتحّلون بشيء أحسن عليهم من بنور بصريهتا أنَّ 
 عظيم مهابة هللا عز وجل يف صدورهم. وكانت تتقّرب إىل هللا عز وجل بكل ما يرضيه ويقّرهبا إليه.

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 . النطف: املريب املتهم.635الشهب الالمعة ، ص   (3)
 .636املصدر السابق نفسه ، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه .  (5)
 .191(؛ نساء من عصر التابعني ، ص 143،  1/142هتذيب التهذيب )  (6)
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ا كانت تعتق يف   مل على فرس يف كل مجعة رقبة، وحتومن صور حياهتا املضيئة ما ذكره ابن اجلوزي ب رمحه هللا ب: أهنَّ
، وبلغت هذه التابعية درجة عالية من الورع واخلوف من هللا تعاىل؛ فقد كانت تتحرى أمورها  )1(سبيل هللا عزَّ وجل

بدقة وتعقل، فال تكاد تقبل عرضًا أو مااًل جاء إال من وجه شرعي، وترفض كل )هدية( جاءت من أي مصدر 
صة: حجَّ الوليد بن عبد امللك، وحّج حممد بن يوسف من اليمن ومحل هدااي للوليد، غري مشروع، وإليك هذه الق

فقالت أم البنني للوليد ب زوجها ب: اي أمري املؤمنني! اجعل يل هدية حممد بن يوسف، فأمر بصرفها إليها، فجاءت 
انت هدااي كثرية. رأيه ب وك رسل أم البنني إىل حممد بن يوسف فيها فأىب وقال: ينظر فيها أمري املؤمنني، فريى

فقالت: اي أمري املؤمنني ! إنك أمرت هبدااي حممد بن يوسف أن تجصرف إيلَّ، وال حاجة يل هبا، قال: ومل؟ قالت: 
 املتاع إىل الوليد.  َعَملها وظََلمهم، ومحل حممد بن يوسف بلغين أنّه غصبها الناس، وكلَّفهم

ني مييناً صباً. قال: معاذ هللا، فأمر الوليد، فاستجحلف بني الرُّكن واملقام مخسفقال له الوليد: بلغين أنَّك أصبتها غ
هلل ما غصب شيئًا منها، وال ظلم أحدًا وال أصاهبا إال من طَّيب، فحلف، فقبلها الوليد ودفعها إىل أم البنني . 

 . )2(ومات ابن يوسف ابليمن

 ـ جودهـا وكرمهـا: 2
. ومن أقواهلا يف ذم البخل  )3(هللا ب: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم هللا مقبلة عليّ قيل ألمِّّ البنني ب رمحها 

والبخالء: لو مل يدخل على البخالء يف خبلهم إال سوء ظّنهم ابهلل عز وجل لكان عظيماً. ومن أخبار جودها: أهنا  
نَّ، والّداننري وتقول: الكسوة لكج كانت تدعو النِّّساء إىل بيتها، وتكسوهن الثياب احلسنة، وتعطيهن الداننري، 

قسمتها بني فقرائكن ب تريد بذلك أن تعلمهن وتعوِّدهن على البذل واجلود. وكانت تقول: أفٍّّ للبخل، وهللا لو  
،  )5(، وكانت تقول: البخل كل البخل من خبل عن نفسه ابجلنة )4(كان ثوابً ما لبسته، ولو كان طريقاً ما سلكته

 قد أحبت بذل املال، وإنفاقه يف طرق مشروعة لتشعر بنعمة هللا عليها، ومل تكن الدراهم والداننري ويبدو أن أم البنني
 تعرف إىل بيتها سبياًل، فسرعان ما تنفقها، وهلل در الشعر؛ فكأنه عناها بقوله:

                                                           

 (.2/159نساء من عصر التابعني )  (1)
 (.7/399اتريخ الطربي )  (2)
 (.2/160(؛ نقالً عن نساء عصر التابعني )1/119هبجة اجملالس ، للقرطيب )  (3)
 (.2/162اتريخ دمشق؛ نقالً عن نساء عصر التابعني )  (4)

 .186احملاسن واملساوأى ، للبيهقي ، ص (5)
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 وإين امبببببرٌؤ ال تسبببببببببببببببببببتبببببقبببببرُّ درامهبببببي
 

 (1)على الكفِّّ إال عبببابراتِّ سبببببببببببببببيبببلِّ  
 

 
لة واملواساة أحب إيّل   وكانت تقول: ججعل لكل قوم هنمة يف شيء، وجعلت هنميت يف البذل واإلعطاء، وهللا للصِّّ

. ولشدة حرصها على اإلنفاق، ووضعه يف  )2(من الطعام الطيب على اجلوع، ومن الشراب البارد على الظمأ
شيء إال أن يكون ذا معروف، فإين   مواضعه واصطناع اايت املعروف كانت تقول: ما حسدت أحدًا قط على

؟! فمن مجلة اصطناعها )3(كنت أحب أن أشركه يف ذلك. ومن روائع أقواهلا يف هذا: وهل ينال اخلري إال ابصطناعه 
 للمعروف، واإلعانة عليه: ما ورد أن الثراي بنت علي بن عبد هللا، ملا
مشق إىل الوليد بن عبد امللك وهو خليفة بد مات زوجها سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عنها أو طلقها، خرجت

يف دين كان عليها، فبينما هي عند زوجه أمِّّ البنني بنت عبد العزيز، إذ دخل عليها الوليد، فقال: من هذه عندك؟ 
قالت أم البنني: الثُّراي بنت علي جاءتين أطلب إليك يف قضاء دين عليها وحوائج هلا. فقجضيت حوائجها وانصرفت 

 . )4(مِّّ البنني وزوجها الوليدشاكرة أل
 

 ـ أم البنني واحلّجاج: 3
تذكر كتب التاريخ أن احلّجاج بن يوسف قدم على الوليد بن عبد امللك، فأذن له ابلدخول، فدخل عليه، وعليه 

الح ا عمامة سوداء وقوس عربية، وكنانة. فبعثت إليه أمُّ البنني فقالت: من هذا األعرايب املستلئم ب املتسلح ب يف لسِّّ
عندك، وأنت يف غِّاللة غرر، فأرسل إليها أنه احلّجاج بن يوسف الثقفي. فراعها ذلك وأوجست خيفة يف نفسها 
وقالت: وهللا، ألن خيلو بك ملك املوت، أحب إيلَّ من أن خيلو بك احلّجاج بن يوسف وقد قتل اخللق وأهل 

زخرف قال للوليد: اي أمري املؤمنني، دع عنك مفاكهة النساء بالطاعة ظلماً وعدواانً، فعرف احلّجاج رأي أم البنني، ف
القول، فإمنا املرأة رحيانة، وليس بقهرمانة، وال تطلعهن على أمرك وال تطلعهن يف سّرك، وال تستعملهن ألكثر من 

اوز ُي زينتهن، وإايك ومشاورهتن، فإّن رأيهن إىل أفن وعزمهن إىل وهن، وال متلك الواحدة منهن من األمور ما

                                                           

 (.2/162)نساء عصر التابعني   (1)
 (.2/163(؛ بتصرف يسري ، نقالً عن نساء عصر التابعني )1/258زهر األدب ، للحصري )  (2)
 (.2/163نساء عصر التابعني )  (3)
 (.2/163( ، بتصرف يسري؛ نقالً عن نساء عصر التابعني )1/258زهر االداب ، للحصري )  (4)
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نفسها، وال تطمعها أن تشفع عندك لغريها، وال تطل اجللوس معهن، فإنَّ ذلك أوفر لعقلك وأبني لفضلك، مث 
هنض احلّجاج وخرج من عند الوليد، فدخل الوليد على أم البنني، فأخربها مبقالة احلّجاج ورأيه، فقالت: اي أمري 

أم  علي غداً، قال: أفعل، فغدا احلّجاج على الوليد فقال: ائتاملؤمنني، أحبُّ أن أيمره أمري املؤمنني ابلتسليم 
البنني، فسلم عليها. فقال: أعفين من ذلك اي أمري املؤمنني ! فقال الوليد: لتفعلّن، فال بّد من ذلك، وأسقط يف 

يس يف ل يد احلّجاج، فهو يعلم رأيها فيه، ويف أخيه حممد بن يوسف من قبل، واللقاء معها ال يبشر خبري، ولكن
األمر حيلة، وال خمرج له من هذا املوقف احملرج. فمضى وأتى مكاهنا، فحجبته طوياًل، مث أذنت له، وتركته قائماً، 
ومل أتذن له يف اجللوس، مث قالت له: أنت املمنتُّ على أمري املؤمنني بقتل ابن الزبري وابن األشعث؟ مث ذكرت له 

ه ئعه، وأنكرت عليه قوله ابألمس ب ابلنساء ب مع زوجها الوليد، وذكرت لقتل عبد هللا بن الزبري، وعددت له فظا
 قبح منظره

 وسوء خلقه، مث قالت تعّرض به: قاتل هللا الذي يقول وسنان غزالة احلرورية بني كتفيك:

   أسٌد عليَّ ويف احلروبِّ نعامةٌ 
 

افرِّ    رببببببداءج تنفرج من صببببببببببببببفريِّ الصببببببببببببببببببَّ
 

 
إىل اخر األبيات. مث أمرت جارية هلا، فأخرجته مقبوحًا مذمومًا مدحوراً، فلما دخل على الوليد سأله فقال: ما   

كنت فيه اي أاب حممد؟ قال: وهللا اي أمري املؤمنني، ما سكتت حىت كان بطن األرض أحب إيل من ظهرها، فضحك 
 . )1(الوليد وقال: اي حّجاج إهنا ابنة عبد العزيز بن مروان

حة ، وما ذكرته   )2(وأما ما ينسب إىل أم البنني يف قصتها املكذوبة مع وضاح اليمين، فهي ليس هلا نصيب من الصِّّ
 كتب األدب من األكاذيب واألابطيل يف حق هذه التابعية ال ينظر إليه، وال يعتمد يف تقرير احلقائق التارخيية.

 سابعاً: املراسالت بني الوليد وملك الروم:
هناك مراسالت بني الوليد وبني ملك الروم والسيما حينما هدم الوليد كنيسة دمشق، فكتب إليه ملك  كانت

الروم: إنك هدمت الكنيسة اليت رأى أبوك تركها، فإن كان صواابً فقد أخطأت، وإن كان خطأ فما عذرك؟ فكتب 
ْمَناَها ثِّ إِّْذ نَبَفَشْت فِّيهِّ َغَنمج اْلَقْومِّ وَكجنَّا حلِّج إليه الوليد: }َوَداوجوَد َوسجَلْيَماَن إِّْذ حَيْكجَمانِّ يفِّ احْلَرْ  ْكمِّهِّْم َشاهِّدِّيَن *فَبَفهَّ

ْراَن َمَع َداوجوَد اجلَِّباَل يجَسبِّّْحَن َوالطَّرْيَ وَكجنَّا فَاعِّلِّ  َنا حجْكًما َوعِّْلًما َوَسخَّ  . [79ب  ]األنبياء:  نَي *{سجَلْيَماَن وَكجالًّ آتَبيبْ
                                                           

 (.2/169)(؛ نساء عصر التابعني 45،  2/44وفيات األعيان )  (1)
 .418أثر أهل الكتاب يف الفنت واحلروب األهلية ، ص   (2)
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الوليد بن عبد امللك فتح القسطنطينية وأعد العدة لذلك، أرسل قيصر الروم سفريًا يدعى دانيا حاكم وحني قرر 
مدينة سينوب إىل دمشق للتداول مع اخلليفة حول إمكانية عقد هدنة بني الطرفني، وزوده بتعليمات سرية ترمي 

عرب عه أطلعهم على استعداد الإىل الوقوف على مدى استعدادات املسلمني حلصار القسطنطينية، وعند رجو 
، وهذا يدل على أن الروم كانوا يتخذون من  )1(للحملة، وحث الروم على اختاذ التدابري الكفيلة مبواجهة املوقف

السفراء والوفد وسيلة جلمع املعلومات يف الدولة اإلسالمية واستعداداهتم جتاه الروم، والتجسس على الدولة 
 رساًل بني الدولتني، مستفيدين من طبيعة املهمة السلمية اليت يقومون هبا.اإلسالمية، مستغلني كوهنم 

ناء اجلامع حني أراد ب وكانت هناك مراسالت وتبادل هدااي بني اخلليفة الوليد بن عبد امللك وبني ملوك الروم
ها بعشرين ألف قيمتاألموي، فعلى سبيل املثال ال احلصر ما أهداه الوليد إىل ملك الروم من كميات الفلفل قدرت 

، وهناك رواايت كثرية تشري إىل التعامل السلمي وتبادل اخلربات الذي كان موجودًا بني الوليد وقيصر  )2(دينار
، وكانت هناك مراسالت  )3(الروم، فقد أراد الوليد االستفادة من خربات الروم يف صناعة الفسيفساء والبناء والعمران

 الطرفني، فقد كانت من املسائل املهمة جداً، وكانت املفاوضات بشأهنا جتري إما يف متعلقة ابألسرى والرهائن بني
 .)4(دمشق أو يف القسطنطينية، وليس يف مدن حملية صغرية

 

 هـ: 96اثمناً: حماولة نزع سليمان من والية العهد ووفاة الوليد عام 
مرضته  وأراد البيعة البنه من بعده، وذلك قبلهب كان الوليد يريد الشخوص إىل أخيه سليمان خللعه،  96ويف سنة 

اليت مات فيها، فقد أراد من سليمان أن يبايع البنه عبد العزيز فأىب سليمان، فأراده على أن ُيعله من بعده فأىب، 
حد أفعرض عليه أموااًل كثرية فأىب، فكتب إىل عماله أن يبايعوا لعبد العزيز ب ابنه ب، ودعا الناس إىل ذلك فلم ُيبه 

، وطلب الوليد من عمر بن عبد العزيز، فامتنع عمر وقال: لسليمان يف  )5(إال احلّجاج وقتيبة وخواص من الناس
أعناقنا بيعة، فغضب الوليد، وطنيَّ على عمر، مث فتح عليه بعد ثالث، وقد ذبل ومالت عنقه، وقيل: خنق مبنديل 

العزيز  دحىت صاحت أمُّ البنني أخت الوليد، فلذلك شكر سليمان لعمر، وأعطاه اخلالفة من بعده، وقد حج عب

                                                           

 .409السفارات يف التاريخ اإلسالمي ، يونس السامرائي ، ص   (1)
 .130العالقات العربية ب البيزنطية ، ص   (2)
 .139املصدر السابق نفسه، ص   (3)
 .143املصدر السابق نفسه ب البيزنطية ، ص   (4)
 (.7/399الطربي )اتريخ   (5)
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بن الوليد ابلناس وكان لبيباً عاقاًل، دعا إىل نفسه ابخلالفة ب بعد موت سليمان ب فلّما مسع ابستخالف خاله سكن، 
 .)1(ودخل يف الطاعة

وأصّر الوليد على بيعة ابنه وخلع أخيه سليمان، وكتب إليه أيمره ابلقدوم فأبطا، فاعتزم الوليد املسري إليه، وعلى 
، وكان اخر )2(ر الناس ابلتأهب وأمر حبجَجره فأخرجت، فمرض ومات قبل أن يسري وهو يريد ذلكأن خيلعه، فأم

 ما تكلم به الوليد عند موته:
، وكان عمر بن عبد العزيز ممن )3(سبحان هللا واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وكان نقش خامته: اي وليد إنك ميت

د، قد خلفت األسباب وفارقت األحباب، وسكنت الرتاب، وواجهت حضر دفنه، قال: لتنزلنه غري موسد وال ممه
 . )4(احلساب، فقرياً إىل ما تقدم عليه، غنياً عما خيلف

،  )5(سنة ست وتسعني يف قول مجيع أهل السري اآلخرةوكانت وفاة الوليد يوم السبت يف النصف من مجادى 
، واختلف يف  )6(لك الوليد عشر سنني إال شهراً واختلف يف قدر مدة خالفته، واخرتت قول الزهري يف ذلك: م

سنه ملا مات؛ فقيل: ست وأربعون سنة وأشهر، وقيل: تويف وهو ابن مخس وأربعني سنة، وقيل: وهو ابن اثنتني 
 ، وقيل: صلى عليه عمر بن عبد العزيز. )7(وأربعني سنة، وأشهر ما قيل: سبع وأربعون سنة

زيز، وحممد، والعباس، وإبراهيم، ومتام، وخالد، وعبد الرمحن، ومبشر، ومسرور، وكان له: تسعة عشر ابناً: عبد الع
وأبو عبيدة، وصدقة، ومنصور، ومروان، وعنبسة، وعمرو، وروح، وبشر، ويزيد، وحيىي. وأم عبد العزيز، وحممد: أم 

 . )8(البنني بنت عبد العزيز بن مروان، وأم أيب عبيدة فزارية، وسائرهم ألمهات شىت 
 

 
* * * 

                                                           

 (.149،  5/148سري أعالم النبالء )  (1)
 (.7/400اتريخ الطربي )    (2)
 (.66/129اتريخ دمشق )  (3)
 (.66/132املصدر السابق نفسه )  (4)
 (.7/396اتريخ الطربي )  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 (.7/397املصدر السابق نفسه )  (8)
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 املبحث السابع

 هـ( 99ـ  96خالفة سليمان بن عبد امللك )
هو سليمان بن عبد امللك بن أيب العاص بن أمية اخلليفة، أبو أيوب القرشي األموي، بويع بعد أخيه الوليد سنة 

، وكان  )2(، وكان دينًا فصيحًا مفوهًا عاداًل حمبًا للغزو)1(ست وتسعني، وكان له دار كبرية مكان طهارة جريون
، وكان يستعني  )3(مجياًل، ويرجع إىل دين وخري وحمبة للحق وأهله واتباع القران والسنة، وإظهار الشرائع اإلسالمية

يف أمر الرعية بعمر بن عبد العزيز، وعزل عجّمال احلّجاج. وكتب: إن الصالة قد أميتت فأحيوها بوقتها، وهمَّ 
، وعن ابن سريين قال: يرحم هللا سليمان افتتح )4(لرابط، وحّج يف خالفتهابإلقامة ببيت املقدس، مث نزل قنسرين ل

 . )6(، وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء )5(خالفته إبحياء الصالة، واختتمها ابستخالف عمر

 أواًل: سياسته العامة:
ا امتاز به ملروانية منها، ملكان عهد سليمان ميثل بداية املرحلة اجلديدة من مراحل اخلالفة األموية وعلى األخص ا

من خصائص جديدة وتغري يف أسلوب احلكم عن سابقيه منهم، إذ اتسمت سياسته إبيثار السالمة والعافية والنزوع 
 إىل املوادعة واألخذ برأي أهل العلم والفضل من ابب العمل مبفهوم الشورى والتمسك ابلتعاليم واألحكام

يها وهي األمور اليت وضحها يف خطبته اليت خطبها بعد استخالفه، وبنيَّ فاإلسالمية، واحلرص على تنفيذها، 
 . )7(سياسته اليت سينتهجها يف احلكم

 ـ حض الناس على الرجوع إىل القران الكرمي: 1
 .)8(إذ يقول: اختذوا كتاب هللا إماماً، وارضو به حكماً، واجعلوه قائداً فإنه انسخ ملا قبله،ولن ينسخه كتاب بعده

                                                           

 (.5/111سري أعالم النبالء )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.12/642البداية والنهاية )  (3)
 (.5/112سري أعالم النبالء )  (4)
 (.7/112املصدر السابق نفسه )  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 .95خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (7)
 .95خالفة سليمان ، ص (؛ 1/244البيان والتبيني ، للجاحظ )   (8)
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 ـ مفهومه للخالفة: 2
وقال يف موضع اخر من خطبته مؤكدًا على متسكه بتعاليم اإلسالم ورغبته ابملوادعة واملساملة، ومبينًا مفهومه 
للخالفة، وما يرتتب على ذلك: جعل هللا الدنيا داراً ال تقوم إال أبئمة العدل، ودعاة احلق، وإن هلل عباداً ميلكهم 

م هبم حدوده ورعاية عباده... ولوال أن اخلالفة حتفة من هللا كفر ابهلل خلعها، أرضه، ويسوس هبم عباده، ويقي
لتمنيت أين كأحد املسلمني يضرب يل بسهمي، فعلى رسلكم بين الوليد، فإين شبل عبد امللك، وانب مروان، ال 

وأصبحت خليفة ، وقد وليت من أمركم ما كنت له مكفياً،  )1(تضلعين محل النائبة وال يفزعين صريف األجفر
وأمريًا وما هو إال العدل أو النار.. فمن سلك احملجة حجذي نعل السالمة، ومن عدل عن الطريق وقع يف وادي 
اهللكة والضاللة، أال إنَّ هللا سائل كالًّ عن كل، فمن صحت نيته ولزم طاعته، كان هللا له بصراط التوفيق، وبرصد 

ن سلمنا ، فاقبلوا العافية فقد رزقتموها، والزموا السالمة فقد وجدمتوها، فماملعونة، فكتب له سبيل الشكر واملكافأة
منه، سلم منا، ومن اتركنا اتركناه، ومن انزعنا انزعناه، فارغبوا إىل هللا يف صالح نياتكم وقبول أعمالكم وطاعة 

 . )3(: الشدة واللني. أي )2(سلطانكم، فإين غري مبطل هلل حداً وال اترك له حقاً، أنكثها عثمانية عمرية

 ـ مفهوم الشورى عند سليمان: 3
ت كل اجلديد؛ قال: وقد عزل وأتكيداً على مفهوم الشورى الذي جعله سليمان أحد دعائم حكمه، وصفة لنهجه

 . )4(أمري كرهته رعيته، ووليت على أهل كل بلد، من أمجع عليه خيارهم، واتفقت عليه كلمتهم 
. ويقول أيضاً يف موقع اخر: أيها )5(سهو املغفل عن مفروض حق واجب فأعان برأيويقول: رحم هللا امرأً عرف 

 . )6(الناس! رحم هللا من ذجكَِّر فاذّكر؛ فإن العظة جتلو العماء
هذا النهج اجلديد، خمالف ملا هنجه عبد امللك والوليد يف سياسة الدولة، القائمة على بسط النفوذ والسلطة ابلقوة 

، فعبد امللك بن مروان يقول يف إحدى خطبه: وهللا ال أيمرين أحد بتقوى هللا بعد مقامي  )7(ناسوالتضييق على ال

                                                           

 صريف األجفر: أي صوت اجلمال الصغرية.  (1)
 (.15ب  7/14املنتظم )  (2)
 .96خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (3)
 (.15ب  7/14املنتظم )   (4)
 .96خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (5)
 (.7/13املنتظم )  (6)
 .96خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص    (7)
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، وكان عبد امللك بن مروان: أول من هنى عن الكالم حبضرة اخللفاء، وكان الناس قبله  )1(هذا إال ضربت عنقه
ل للوليد وكان يبكي عليه عند رأسه: اي ، وملا حضرته الوفاة قا)2(يراجعون اخللفاء ويعرتضون عليهم فيما يفعلون

، بل ائتزر ومشِّّر، والبس جلد النمر،   )3(وليد، ال ألفينك إذا وضعتين يف حفريت أن تعصر عينيك كاألمة الورهاء
 . )4(وادعج الناس إىل البيعة اثنية، ومن قال برأسه كذا، فقل ابلسيف كذا

نا فمن خطبته عندما توىل اخلالفة قوله: .. أيها الناس من أبدى لوقد سار الوليد بن عبد امللك على هذا النهج، 
 . )5(ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه، ومن سكت مات بدائه

فهذا النهج الذي وضحه سليمان يف خطبته وسار عليه يف خالفته تنبه عدد من املؤرخني القدامى إليه وأشاروا إىل 
، وحىت املؤرخ الشيعي املسعودي وصفه إىل  )6(هم أبنه من خيار بين أميةجوانبه املختلفة يف كتاابهتم، فوصفه بعض

 إشارة السالمة والعافية ونزوعه إىل املوادعة واستشارة أهل العلم بقوله: كان سليمان لني اجلانب.. ال يعجل إىل
لحق وحمبة ل، ووصفه ابن كثري بقوله: يرجع إىل دين وخري  )7(سفك الدماء وال يستنكف عن مشورة النصحاء

، ووصفه لسان الدين اخلطيب بقوله: وكان  )8(وأهله، واتباع القران والسنة وإظهار الشرائع اإلسالمية رمحه هللا
. وأما ابن قتيبة فيقول: افتتح خبري؛ وختم خبري؛ ألنه رد املظامل إىل أهلها، ورد املسريين،  )9(قائمًا برسوم الشريعة

نية، لبصرة، واستخلف عمر بن عبد العزيز وأغزى أخاه الصائفة حىت بلغ القسطنطيوأخرج املسجونني الذين كانوا اب
، وأما أبو زرعة الدمشقي، فقد عد خالفة سليمان، وخالفة عمر بن عبد العزيز واحدة،  )10(فأقام هبا حىت مات

اً قال له: ما د شيئحيث يقول: كانت خالفة سليمان بن عبد امللك كأهنا خالفة عمر بن عبد العزيز، كان إذا أرا
 . )11(تقول اي أاب حفص؟ قاال مجيعاً 

                                                           

 (.2/404فوات الوفيات ، البن شاكر )  (1)
 (.2/404املصدر السابق نفسه )  (2)
 الوره: احلمق يف كل عمل ، ويقال: اخلرق يف العمل. (3)
 .325األخبار الطوال ، ص   (4)
 .97اتريخ الطربي؛ نقالً عن خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص    (5)
 .97ص (؛ خالفة سليمان ، 2/68فوات الوفيات )   (6)
 .98؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص 319التنبيه ، للمسعودي ، ص   (7)
 (.12/642لبداية والنهاية )ا  (8)
 .98خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (9)
 .98؛ خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص 360املعارف ، ص   (10)
 .99 (؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص194ب  1/193اتريخ أيب زرعة )  (11)
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 اثنياً: سيـاسة سليمان يف اختيـار الـوالة:
راعى سليمان اعتبارات عدة يف اختيار والته على األمصار، ونظراً حلساسية هذا املوضوع، فقد أوضح جانباً من 

ه، ووليت أهل كل ت كل أمري كرهته رعيتسياسته تلك يف خطبته اليت خطبها بعد استخالفه، حيث قال: قد عزل
 . )1(بلد، من أمجع عليه خيارهم واتفقت عليه كلمتهم

 ـ استشـارة العلماء والنصحـاء من ذوي اخلبـرة: 1
ولعل من هذه االعتبارات استشارة العلماء والنصحاء من ذوي اخلربة يف كل أمور األمصار، فقد اختذ عمر بن 

، وممن كان يستشريهم رجاء )3(، وقد صدر سليمان عن رأيه يف عزل عمال احلجاج)2(عبد العزيز وزيراً ومستشاراً 
 . )4(بن حيوة الكندي، فقد وىل سليمان حممد بن يزيد األنصاري ب ويقال: القرشي ب إفريقية مبشورته

 

 ـ اختيار العلماء وأهل الصالح: 2
الفقهاء، وأهل الصالح والزهد، اماًل من ذلك استبدال الظلم ومن هذه االعتبارات يف اختيار الوالة أيضاً اختيار 

ابلعدل، وابلتايل تغيري نظرة اجملتمع اإلسالمي انذاك إىل اخلالفة األموية، وكسب الرأي العام لصاحلها، ومن هؤالء: 
 ، وكذلك )5(أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري على املدينة، وهو أحد فقهائها، وكان ثقة كثري احلديث

، ووىل اليمن أيضاً  )7(، الذي واله سليمان اليمن، وكان من الزهاد )6(األمر مع عروة بن حممد بن عطية السعدي
، )9(،  وخرج من اليمن وما معه إال سيفه ورحمه ومصحفه )8(يف عهدي عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد امللك

، والشيء  )10(هذه راحليت ؛ فإن خرجت أبكثر منها فأان سارق ويروى أنه ملا دخل اليمن قال: اي أهل اليمن !

                                                           

 (.15،  14،  7/13املنتظم )  (1)
 .148املصدر السابق نفسه؛ خالفة سليمان ، ص   (2)
 .148(؛ خالفة سليمان ، ص 15/403الوايف ابلوفيات )  (3)
 .149؛ خالفة سليمان ، ص 213فتوح مصر ، ص   (4)
 (.12/39هتذيب التهذيب )  (5)
 .150، ص (؛ خالفة سليمان 2/32هتذيب الكمال ، للمزي )  (6)
 .150مراة الزمان؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص   (7)
 .150(؛ خالفة سليمان ، ص 20/340هتذيب الكمال )  (8)
 .150خالفة سليمان ، ص   (9)
 .150(؛ خالفة سليمان ، ص 7/187هتذيب التهذيب )  (10)
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ذاته ميكن أن يقال عن عبد امللك بن رفاعة الفهمي وايل مصر، حيث اتصف حبسن السرية والتدين والعفة عن 
يل ، وكذلك األمر ابلنسبة حملمد بن يزيد وا )1(األموال، والعدل يف الرعية، ابإلضافة إىل كونه ثقة أمينًا فاضالً 

 . )2(إفريقية، حيث اتصف حبسن السرية والعدل بني الرعية
 

 ـ مصلحة الدولة فوق كل االعتبارات: 3
، وأضيفت له خراسان حرهبا )3(هب مجع سليمان بن عبد امللك العراق ليزيد بن املهلب حرهبا وصالهتا 96يف سنة 

 ، وميكن رد أسباب تولية يزيد لعدة اعتبارات ؛ منها: )4(هب 97وصالهتا سنة 
أ ب انقطاع يزيد بن املهلب إىل سليمان، بعد أن أجاره سليمان من احلجاج والوليد، وتعاظم ما بينهما لدرجة كبرية 

ال ية و إال بعث هبا إىل سليمان، وال أتيت سليمان هد جداً؛ فالطربي يقول: وكان ال أتيت يزيد بن املهلب هدية
فائدة إال بعث بنصفها إىل يزيد بن املهلب، كما أن من دالئل تعاظم حظوة يزيد عند سليمان، أن يزيد كان 

 . )5(ُيلس على سريره
ب ب اختذ سليمان يزيداً مستشاراً له فيما خيص املشرق اإلسالمي، ويعزز هذا الرأي: أن يزيد كان يف خراسان يف 

وإدارايً   ىت عزله احلجاج عن خراسان، وابلتايل فإن احلجاج ابعتباره قائداً عسكرايً حياة أبيه ووالياً بعد وفاة أبيه ح
،   )6(كبريًا أحدث بوفاته فراغاً كبرياً، ووجد سليمان أن يزيد هو األفضل مللء الفراغ الذي أحدثته وفاة احلجاج

رب العراق زيد بن املهلب حوكانت مصلحة الدولة عند سليمان تفوق كل اعتبار يف تولية الوالة؛ فقد وىل ي
وصالته، إال أنه مل يولِّه اخلراج، وإمنا عهد أبمره إىل أهل املعرفة والكفاية والدراية يف أمور اخلراج يف العراق، وهو 

، كما أنه أقر تولية وكيع بن محيد الدوسي على خراج خراسان، وهو من أهل  )7(صاحل بن عبد الرمحن موىل متيم
 . )8(والدراية يف هذا اجملالاملعرفة والكفاية 

                                                           

 .150(؛ خالفة سليمان ، ص 1/296النجوم الزاهرة )  (1)
 .150؛ خالفة سليمان ، ص 58للرقيق القريواين ، ص اتريخ إفريقية،   (2)
 (.7/424اتريخ الطربي )  (3)
 (.5/425املصدر السابق نفسه )  (4)
 .50؛ الوزراء والكتاب ، ص 151خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (5)
 .151خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (6)
 .152(؛ خالفة سليمان ، ص 7/18املنتظم )  (7)
 .152اتريخ الطربي؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص   (8)
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 اثلثاً: سياسة سليمان جتاه حركات املعارضة:
 ـ اخلوارج: 1

مل يعد للخوارج قوة تذكر، وكل ما كان منهم يف عهد سليمان ال يعدو عن كونه عصيان جمموعات صغرية، أو قل  
 تعامله مع ل شدة من سابقيه يفكبرية فردية ال تكاد تقوم هلا قائمة مبجرد إعالهنا، ويذكر لسليمان أبنه كان أق

، وكان يستشري عمر بن عبد العزيز يف أمرهم )1(اخلوارج غري الثائرين، فاكتفى بسجن من يسبون اخللفاء منهم
، وكان عمر يرى حبسهم )2(ويصدع حلكمه فيهم، معلماً سليمان عدم وجود سبة حتل دم املسلم غري سبة األنبياء

 . )3(أو العفو عنهم

 اهلـامشيـون:ـ 2
، )4(أما ابلنسبة لعالقة سليمان ابلعلويني فاتسمت ابملودة واهلدوء، حيث كان يقرِّب العلويني ويقضي حوائجهم

هب( ب وأرصد له  98وليس من الثابت أن سليمان حتامى أاب هاشم ب عبد هللا بن حممد بن علي بن أيب طالب )ت 
 املتعلقة هبذه القصة أهنا موضوعة ؛ لألسباب التالية:ويبدو لنا من دراسة تلك الرواايت  من مسَّه،

نسب ذلك إىل الوليد بن وبعضها ت ،أ ب ختتلف الرواايت اختالفاً بيِّّناً يف حتديد اسم اخلليفة الذي دبَّر حادثة السم
 أما اجلاحظ فقد محل األمويني مسؤولية سم أيب هاشم ،وبعضها تنسب إىل سليمان بن عبد امللك ،عبد امللك

 دون حتديد الشخص املسؤول عن ذلك.
يات هذه فإهنا ختتلف يف حتديد كيفية وحيث ،ب ب وحىت هذه املصادر اليت صرحت أبن سليمان سمَّ أاب هاشم

 املؤامرة.
ن فهناك عدة مصادر يستشف منها أ ،جب  ال جتمع املصادر اليت بني أيدينا على أن أاب هاشم تويف مسموماً 

 . )5(وفاته كانت طبيعية
وال ميكن  ،)6(د ب وهناك عدة رجال وافتهم املنية بعد عودهتم من عند اخلليفة سليمان أو أثناء إقامتهم عنده

                                                           

 .112سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.(2)
 .131خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (3)
 .132املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 .134خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (5)
 نفسه.املصدر السابق   (6)
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أو أثناء عودهتم من  ،أو أحدهم من تدبري اخلليفة جملرد وفاهتم وهم يف صحبته ،اعتبار وفاة هؤالء الرجال مجيعاً 
 وأن ادعاء السم ما هي إال رواايت ،يست ابلسمعنده. والذي يبدو أن وفاة أيب هاشم كانت طبيعية ول

 . )1(موضوعة

 ـ الزبرييون: 3
ى دين جعفر بن حيث قض ،وكان سليمان يسأل عن أحواهلم ويتفقدهم ،اتسمت عالقة سليمان ابلزبرييني ابملودة

 ،وَتردُّ املصادر قوة عالقة سليمان ابلزبرييني إىل يد سلفت لعبد هللا بن الزبري على سليمان ، )2(عندما علم به ،الزبري
غالماً  وكان يومئذ ،ففي أثناء الصراع بني عبد هللا بن الزبري واألمويني أجيت إليه بسليمان بن عبد امللك من الطائف

لعبد  من كان معه. فكان سليمان يشكر ذلك بعد أن وصله ووصل مجيع ،فكساه وجهزه إىل أبيه للشام ،صغرياً 
م اثبت بن عبد هللا من وكان يعظِّّ  ،وكثرياً ما أيتونه فيربهم ويصلهم ،فلما ويل أحسن إىل مجيع ولده ،هللا بن الزبري

كانت حركات ف ،فلم يشهد حركات معارضة عنيفة ،إن عهد سليمان اتسم هبدوء نسيب إىل درجة كبرية . )3(بينهم
ليد اليت كانت كما وادع الزبرييني مكافأة هلم اب  ،ووادع اهلامشيني وأحسن إليهم ،ومل هتدد كيان الدولة ،غريةاخلوارج ص

 . )4(لعبد هللا بن الزبري عليه

 رابعـاً: سليمـان والعلمـاء:
ومن أشهر هؤالء العلماء  ،متيز سليمان بن عبد امللك حبرصه على تقريب العلماء وقبول نصيحتهم واالستماع إليهم

 وعمر بن عبد العزيز وغريهم. ،الذين كانوا مستشارين: رجاء بن حيوة

 ـ رجـاء بن حيـوة: 1
 ،لدرداءحدث عن معباذ بن جبل وأيب ا ،من جلة التابعني ،الفقيه ،الوزير العادل ،اإلمام القدوة ،أبو نصر الكندي

 .)6(قال عنه مسلمة بن عبد امللك أمري السرااي: برجاء بن حيوة وأبمثاله ننصر ،)5(وعببادة بن الصامت وطائفبة

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .136املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .137املصدر السابق نفسه، ص   (3)
 .138املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 (.4/557سري أعالم النبالء )  (5)
 (.4/561املصدر السابق نفسه )  (6)
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 ،)1(وهو من العلماء الذين كان هلم قرب وحظوة عند خلفاء بين أمية؛ قال عنه صاحب احللية: مشري اخللفاء واألمراء
مان بن عبد امللك  عهد سليوقد بلغت مشاركة رجاء وأتثريه السياسي يف ،وقد بدأ اتصاله هبم منذ عهد عبد امللك

 ،فقد اختذه سليمان وزير صدق له يستشريه يف كثري من األمور والقضااي املتعلقة بسياسة الدولة وإدارهتا ،الذروة
فقال عنه سعيد بن صفوان: وكانت له من اخلاصة واملنزلة عند سليمان بن عبد امللك ما ليس ألحد يثق به 

ني بدليل أنه كان مع سليمان ح ،سفره وقد كان رجاء مالزماً لسليمان بن عبد امللك حىت يف ،  )2(ويسرتيح إليه
على أن أكرب أتثري سياسي  ،)4(وأشرف بنفسه على متريضه حىت مات ،وكان خيلو معه يف جملسه ، )3(خرج إىل دابق

طيط الدقيق لتنفيذ والتخ ،عدهلرجاء يف عهد سليمان يظهر يف إشارته عليه ابستخالف عمر بن عبد العزيز من ب
 وسيأيت احلديث عن ذلك يف حمله إبذن هللا. ،)5(ذلك حبكمة وحنكة

واإلسالمي  ،لقد كان ملوقف رجاء يف استخالف عمر أثر سياسي كبري غريَّ جمرى التاريخ األموي بصفة خاصة
ن عمر ومالزمته لية من خالل قربه مويف عهد عمر بن عبد العزيز ظل رجاء يتبوأ مكانة كبرية ومنزلة عا ،بصفة عامة

وبعد وفاة عمر بن عبد  ،)6(حيث جعله عمر من خواصه ومساره يستشريه ويستنصحه يف أمور العامة واخلاصة ،له
يه وذلك حني رأى أنه مل يعد لقربه من اخلليفة ما كان يهدف إل ،العزيز أقبل على شأنه وترك القرب من اخللفاء

 . )7(من حتقيق املصاحل وبذل اخلري لعامة األمة
 

 ـ سليمان ونصيحة أيب حازم: 2
 ،فمّر على املدينة وهو يريد مكة فقال: أهاهنا أحد يذّكران؟ فقيل له: أبو حازم ،هب 97حج سليمان ابلناس سنة 

ذك ابهلل أن أعي ،ما دخل عليه؛ قال له: اي أاب حازم ما هذا اجلفاء؟ قال: اي أمري املؤمننيفل ،فأرسل إليه فدعاه
أت فالتفت سليمان إىل حممد بن شهاب وقال: أصاب الشيخ وأخط ،ما عرفتين قبل وال أان رأيتك ،تقول ما مل يكن

 أان.
                                                           

 (.5/170احللية )  (1)
 .146الدولة األموية، ص أثر العلماء يف احلياة السياسية يف   (2)
 دابق: قرية قرب حلب.   (3)
 (.454،  7/453اتريخ الطربي )  (4)
 .147أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (5)
 (.4/560سري أعالم النبالء )  (6)
 .156أثر احلياة السياسية ، ص   (7)
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قلوا من خرتكم وعمرمت الدنيا؛ فكرهتم أن تنتفقال سليمان: اي أاب حازم ! ما لنا نكره املوت؟ قال: ألنكم أخربتم ا
قال: صدقت. فكيف القدوم على هللا عز وجل غداً؟ قال: أما احملسن فكالغائب يقدم على  ،العمران إىل اخلراب

 أمري ما أان عند هللا؟ قال: اي ،فبكى سليمان وقال: ليت شعري ،وأما املسيء فكاالبق يقدم على مواله ،أهله
اَر َلفِّي قال: وأين أجده؟ قال: }إِّنَّ األَبْبَراَر َلفِّي نَعِّيمٍّ *َوإِّنَّ اْلفججَّ  ،عملك على كتاب هللا عز وجلاعرض  ،املؤمنني

يمٍّ *{   . [14]االنفطار:  َجحِّ
ض قال: فأايألعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائ ،فأي عباد هللا أفضل ؟ قال: أولو املروءة والتقى ،قال: اي أاب حازم

قال: فأي الصدقة أزكى؟ قال: صدقة  ،قال: فأي الدعاء أمسع؟ قال: دعوة احملسن للمحسن ،مع اجتناب احملارم
قال: فأي القول أعدل ؟ قال: قول احلق عند من خيافه  ،وجهد من مقّل ليس فيها منٌّ وال أذى ،السائل البائس

 ،ي الناس أمحق؟ قال: رجل احنط من هوى أخيه وهو ظامل فباع اخرته بدنيا غريه. قال: صدقتقال: فأ ،أو يرجوه
قال:  ،يها إيلّ ولكن نصيحة تلق ،فما الذي تقول فيما حنن فيه؟ قال: اي أمري املؤمنني تعفيين من ذلك؟ قال: ال

قتلة  وال رضا حىت قتلوا عليه موأخذوا امللك عنوة من غري مشورة من املسلمني ،ءك قهروا الناس ابلسيفآابإن 
ئس ما فقال رجل من جلسائه: ب ،فغشي على سليمان ،فلو مسعت ما قالوا وما قيل هلم ،وارحتلوا عنها ،عظيمة

فأفاق  ،قال أبو حازم: كذبت اي عدو هللا ! إن هللا أخذ ميثاق العلماء ليبينبجّنه للناس وال يكتمونه ،قلت اي أاب حازم
 ،اب حازم ! كيف لنا أن نصلح للناس؟ قال: تدع الصلف وتستمسك ابملروءة وتقسم ابلسويّةسليمان فقال: اي أ

بنا قال سليمان: هل لك أن تصح ،قال سليمان: كيف املأخذ به؟ قال: أن أتخذ املال من حله وتضعه يف أهله
يئًا قلياًل أركن إليكم شفتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ ابهلل اي أمري املؤمنني! قال: ومَل؟ قال: أخشى أن 

 فيذيقين هللا ضعف احلياة وضعف املمات.
ال: فال حاجة ق ،قال: ليس ذلك إيلّ  ،قال: تنجيين من النار وتدخلين اجلنة ،قال: اي أاب حازم ارفع إيّل حوائجك

وإن كان  ،اآلخرةو  اقال: اللهم إن كان سليمان وليَّك فيّسره خبري الدني ،قال: فادعج يل هللا اي أاب حازم ،يل غريها
ن  قال: اي أمري املؤمنني ! قد أوجزت وأكثرت إ ،قال سليمان: زدين ،عدّوك فخذ بناصيته إىل ما حتب وترضى

 ،ازمقال: أوصين اي أاب ح ،وإن مل تكن من أهله فما ينبغي يل أن أرمي عن قوس ليس هلا وتر ،كنت من أهله
يه سليمان فبعث إل ،مث قام ،أو يفقدك حيث أمرك ،قال: سأوصيك وأوجز: عظِّّم ربك ونّزهه أن يراك حيث هناك

أن يكون  فردها عليه وكتب إليه: اي أمري املؤمنني ! أعوذ ابهلل ،مبئة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك مثلها كثري
إن كانت  ،ها لك؛ فكيف أرضاها لنفسي؟! اي أمري املؤمننيفوهللا ما أرضا ،سؤالك إايي هزالً ورّدي عليك ابطالً 
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اً يل يف بيت وإن كانت هذه حق ،هذه املئة عوضاً ملا حدثتك فامليتة وحلم اخلنزير يف حال االضطرار أحلُّ من هذه
ن يكون أ املال فلي فيها نظر، فإن سويت بيننا وإال فال حاجة يل فيها، قال له جلساؤه: اي أمري املؤمنني ! أيسّرك

 . )1(الناس كلهم مثله؟ قال: ال وهللا

 
 خامساً: إكرام سليمان ألهل الوفاء ووفاة ابنه أيوب:

 ـ إكرام سليمان ألهل الوفـاء: 1
لما دخل عليه ف ،وكان صاحب أمر احلّجاج ،دعا سليمان بن عبد امللك يزيد بن أيب مسلم وهو موثوق يف احلديد

سليمان: لعن  مث قال له ،وكان يزيد ال ميأل العني منظره ،وقال: ما رأيت كاليوم ،ازدراه حني راه ونبت عنه عيناه
 ،األمر عين مدبرإنك ازدريتين و  ،فقال له يزيد: ال تقل هذا اي أمري املؤمنني ،هللا رجالً أقادك رَسنه وحكمك يف أمره

 ،تصغرتواستكربت منه ما اس ،الستعظمت من أمري ما استحقرت ،ولو رأيتين واألمر علّي مقبل ،وعليك مقبل
 فقال له سليمان: عزمت عليك اي بن أيب ،اجلس فجلس يف قيوده ،ثكلتك أمك ،فقال له سليمان: صدقت

وقد  ،حلّجاجقال: اي أمري املؤمنني ال تقل هذا يف ا ،أم قد قّرهبا ،أتراه يهوي يف جهنم ،لتخربين عن احلّجاج ،مسلم
سار وإنه يوم القيامة لعن ميني عبد امللك وي ،وأخاف عدوكم ،واىل وليكم ،مةوأخفر دونكم الذ ،بذل لكم النصيحة

قال: ثكلته مث التفت إىل جلسائه و  ،وصاح سليمان استكراهاً لكالمه وأمر إبخراجه ،فاجعله حيث شئت ،الوليد
وراعى  ،لصنيعةا لقد أحسن املكافات على ،وأمجل تزيينه لنفسه وألصحابه ،وأحدَّ قرحيته ،ما أحسن بديهته ،أمه

 . )2(وأمر حبل قيوده ومل يتعرض ملضرته ،خّلوا سبيله ،اليد اجلميلة

 ـ وفـاة أيوب بن سليمـان: 2
ومعه  ،ملا حضر أيوب بن سليمان بن عبد امللك الوفاة ب وكان ويل عهد أبيه ب دخل عليه أبوه وهو ُيود بنفسه

مث قال:  ،قته العربةفخن ،فجعل سليمان ينظر يف وجه أيوب ،عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حيوة
ومنهم  ،سبوالناس يف ذلك أصناف: فمنهم احملت ،إنه ما ميلك العبد نفسه أن يسبق إىل قلبه الوجد عند املصيبة

وإين أجد  ،فذلك املغلوب والضعيف ،ومنهم من يغلب جزعه صربه ،فذلك اجللد احلازم ،من يغلب صربه جزعه

                                                           

 (.2/423وفيات األعيان )  (1)
 .455الشهب الالمعة ، ص   (2)
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صرب أوىل بك فال ال ،فقال له عمر: اي أمري املؤمنني ،لوعة إن أان مل أبردها خغت أن تتصدع قليب كمداً  يف قليب
قال سعيد بن عقبة: فنظر إيل وإىل رجاء بن حيوة نظر املستغيث يرجو أن نساعده على ما أدركه  ،حيبطن أجرك

تِّ إين ال أرى بذلك أبساً ما مل أي ، أمري املؤمننيوأما رجاء فقال: اي ،فأما أان فكرهت أن امره أو أهناه ،من البكاء
 ،ملا مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه ملسو هيلع هللا ىلصوإين قد بلغين أن النيب  ،األمر املفرط

بكى سليمان ف«. وإان بك اي إبراهيم حملزونون ،وال نقول إال ما يرضي الرب ،وحيزن القلب ،تدمع العني»فقال: 
أبمري  فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة: بئس ما صنعت ،قد انقطع حىت اشتد بكاؤه فظننا أن نياط قلبه

 ،عليه فإنه لو مل خيرج من صدره ما ترى خفت أن أييت ،فقال: دعه اي أاب حفص يقضي من بكائه وطراً  ،املؤمنني
فلما دفن  ،وخرج ميشي أمام جنازته ،فأمر جبهازه ،وقضى الفىت ،ودعا مباء فغسل وجهه ،مث أمسك عن البكاء

 مث قال: ،وقف ينظر إىل قربه

 وقببببفبببببببتج عببببلببببى قببببربٍّ مببببقببببيببببمٍّ بببببقببببفببببرةٍّ 
 

 متببببببباٌع قليبببببببٌل من حبيببببببببٍّ مفبببببببارقِّ  
 

  
 وقال: ،مث قال: السالم عليك اي أيوب 

ا نبببببببَ بَ ت   ٍّ كنبببببببَت لنبببببببا أجنسبببببببببببببببببببببًا ففبببببببارقبْ
 

عبببببببدَك مبببرُّ املبببببببذاقِّ    فبببببببالبببعبببيبببشج مبببن ببببَ
 

 
 وقال: ،فركب وعطف دابته إىل القرب ،مث قال: اي غالم أدن دابيت مين 

  ٍّ فإن صببببببببربتج فلْم ألفظَك من شبببببببببعٍّ 
 

 وإن جببزعبببببببتج فببعببلببٌِّق مببنببفببٌس ذهببببببببببا 
 

 . )1(وانصرف ،قال: صدقت ،فقال عمر: بل الصرب أقرب إىل هللا عز وجل 

 سادسـاً: سليمان واألكـل والغناء ومـدح الشعراء لـه:
 ـ سليمـان واألكـل: 1

 ،)3(، ووصفته ابلفصاحة)2(حيث ذكرت حماسنه اخللقية ،وصفاً للعديد من مناقب سليمانقدمت املصادر الشيعية 

                                                           

 (.2/302وفيات األعيان )  (1)
 (.2/299اتريخ اليعقويب )(  2)
 (.3/190املصدر السابق نفسه؛ مروج الذهب )(  3)
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وعلى النقيض  ،)3(وبتوايل الفتوحات يف أايمه ،)2(، ورد املظامل)1(وابستشارة النصحاء ،والتوقف عن سفك الدماء
لى وصفه ركزون جل اهتمامهم عجندهم ي ،فإن رواة الشيعة ملا مل ُيدوا ما يقدح بسرية سليمان ومنجزاته ،من ذلك
ا مبالغة ،ابلشراهة واترة يصفونه أبنه املصيبة العظمى يف  ،)4(يصفونه أبنه ال يكاد يشبع فتارة ،وابلغوا يف ذلك أميَّ

 . )6(واترة يصفونه أبنه أكواًل هنماً نكاحاً  ، )5(األكل
حملاسن والرواايت الشيعية تناست صعوبة ورمبا استحالة أن من مجع بني هذه ا ،ويبدو أن الرواايت املوالية للعباسيني

ولن  ،منيفلن ينتصف سليمان للمظلو  ،ولو كان األمر على ما يقولون ،أن تكون مهته مصروفة إىل النكاح والطعام
ريته وسياسته ن سولك ،ولكان انكفأ على تلبية ملذاته ورغباته ،يعري السياسة الداخلية واخلارجية أي اهتمام

وقد ذكرت قصص يف هذا امليدان تشبه األساطري؛   ، )7(ومنجزاته العمرانية والعسكرية كفيلة ابلرد على هذا االهتام
الثني خروفاً حيث أكل ث ،كاليت ذكرها ابن أيب احلديد: وكان سليمان بن عبد امللك املصيبة الكربى يف األكل

 ويتبني للدارس ،وغريها من القصص الغريبة والعجيبة ، )8( ه مل أيكل شيئاً مث أكل مع الناس كأن ،بثمانني رغيفاً 
 احملقق أن املبالغة واضحة جلية يف تصوير شره سليمان لعدة أسباب:

املصادر تصفه  مع مالحظة أن ،خمالفتها للطبيعة البشرية اليت ال تستطيع التهام هذا الكم اهلائل من الطعام أ ـ
 يتعارض وشرهه املوصوف يف هذه الرواايت.مما )9(بنحافة البدن

 ب ـ أن هذه الرواايت جاءت من طريقني مها:
 وابن الطقطقا. ،وابن أيب احلديد ،ب املؤرخون ذوو امليول الشيعية؛ مثل: اليعقويب، واملسعودي

 عند  ويبدو أن األمر مل يعد كونه وجود شهية قوية لألكل ،واملدائين ،ب املؤرخون ذوو امليول العباسية؛ مثل: الواقدي

                                                           

   .207خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص (  1)
 .207شرح البالغة ، البن أيب احلديد؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص (  2)
 .128؛ نقالً عن الفخري ، ص 207خالفة سليمان ، ص (  3)
 املصدر السابق نفسه.(  4)
 .207شرح البالغة ، البن أيب احلديد؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص (  5)
 .207خالفة سليمان ، ص (  6)
 ملصدر السابق نفسه.(  7)
 .65(؛ خالفة سليمان ، ص 5/465شرح ابن أيب احلديد )(   8)
 .69(؛ خالفة سليمان ، ص 2/299اتريخ اليعقويب )(  9)
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 . )1(واستغل خصوم األمويني من عباسيني وشيعة هذا األمر وضخَّموه ،سليمان

 ـ موقفه من الغناء: 2
رواايت األصفهاين اليت قالت  ويضاف إىل ذلك أن ،لوجود شواهد تؤيد ذلك ،   )2(كان ينهي الناس عن الغناء

 ،  )4(وهو ضعيف ، )3(للغناء اتسم سندها ابلضعف، حيث ضم سندها حممد بن زكراي الغاليبحبب سليمان 
رى أن سليمان وهناك من ي ،وهي خصي املخنثني كنتيجة مرتتبة على الغناء ،وهناك مسألة أخرى متصلة ابلغناء

 .)5(ع عن ذلكفارجت ،حيل فتدخل عمر بن عبد العزيز موضحاً أبن هذا العمل مثلة وال ،قد أمر إبخصاء املخنثني

 ـ مدح الشعراء له: 3
  قال جرير يف مدحه:

ْد عببلببمببتببجمْ   سببببببببببببببببلببيببمبببببببانج املبببببببببباَركج قبببببببَ
 

 هو املهببديُّ وقببد وضببببببببببببببَح السبببببببببببببببيببلج  
 

 أجبببببرَت مبببببن املبببببظببببببباملِّ كبببببببلَّ نبببببفبببببسٍّ 
 

َد الرسببببببببببببببولج   َت البببببببذي َعهبببببببِّ  (6)وأَدَّيبببببببْ
 

 وقال الفرزدق:

رى اليت أطلقتَبهجمْ   يبببببداَك يبببببدج األسببببببببببببببْ
 

اوأخرى هي   الغيبببببببثج املغيبببببببثج نواهلبببببببج  
 

اك من قيبببببدِّ ابئسٍّ   وكْم أطلقبببببَت كفبببببَّ
 كثرياً من األسببببببببببببببرى اليت قد تكنعت
 

ا   ومن عقببببدةٍّ مببببا كببببان يجرجى احنالهلببببج
ا  (7)فككبببببَت وأعنببببباقبببببًا عليهبببببا غالهلبببببج
 

 
 هـ(: 99سابعاً: والية العهد ووفاة سليمان )

اعتم بعمامة مث نزعها ولبس بدهلا حلة خضراء و  ،أنه لبس يف يوم مجعة حلة صفراء ،ذكر الفضل بن املهلب وغريه
يه مث نظر يف املراة فأعجبه حسنه ومشر عن ذراع ،وقد بسط ما حوله ابخلضرة ،خضراء وجلس على فراش أخضر

                                                           

 .69خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص   (1)
 (.5/112سري أعالم النبالء )  (2)
 (.5/168لسان امليزان )  (3)
 (.5/168(؛ لسان امليزان )3/550ميزان االعتدال )  (4)
 .276مراة الزمان ، سبط ابن اجلوزي؛ نقالً عن خالفة سليمان ، ص   (5)
 .347ب  346ديوان جرير ، ص   (6)
 (.2/76؛ ديوان الفرزدق )103سليمان بن عبد امللك ، ص خالفة   (7)
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ويف رواية:  ،  )1(الشابوقيل: إنه كان ينظر يف مراة من فرقه إىل قدمه ويقول: أان امللك  ،وقال: أان اخلليفة الشاب
وكان علي  ،اً وكان عثمان حيي ،وعمر فاروقاً  ،وكان أبو بكر صديقاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان ينظر فيها ويقول: كان حممد نبياً 

 وكان ،وكان يزيد صبوراً  ،وكان معاوية حليماً  ،شجاعاً 
قالوا: فما دار عليه شهر ب ويف رواية: مجعة ب حىت  ، )2(وأان امللك الشاب ،وكان الوليد جباراً  ،عبد امللك سائساً 

 فدعا جبارية فصبت عليه ماء الوضوء مث أنشدته: ،وملّا حجمَّ شرع يتوضأ ،)3(مات

 أنبببببببَت نعَم املتببببببباعج لو كنبببببببَت تبقى
 

 غيببببببببببببببببببببببببببببَر أن ال بقبببببباَء لإلنسببببببببببببببببببببانِّ  
 

ه فيبببك عيببببٌ   ليَس فيمبببببببببببببببببببببببببببببببا علمتبببج
 

َك فببببببباانِّ   اسِّ غرَي أنبببببببَّ  كببببببباَن يف النبببببببَّ
 

 
 مث أمر خاله الوليد بن القعقاع العنسي أن يصب عليه وقال: ،وصرفها ،فصاح هبا وقال: عزتين يف نفسي 

ا  قبببّرب َوضبببببببببببببببببوَءك اي ولبببيبببببببدج فبببببببإمنبببببببَّ
 

 هببببببببذي احلببببببببيبببببببباةج تببببببببعببببببببلببببببببٌة ومببببببببتبببببببباعج  
 

 فقال الوليد: 

َك يف حياتَِّك صببببببببباحلاً   فاعمْل لنفسبببببببببِّ
 

رج فببببببببيببببببببه فببببببببرقببببببببٌة ومجبببببببباعج   هببببببببْ  فببببببببالببببببببدَّ
 

مث  ،ة يف اخلطبةفأخذته جل ،مث خرج يصلي ابلناس ،فأمر خاله فوضأه ،ن أرض قنسرينوكان سليمان مبرج دابق م 
وكان قد أقسم أنه ال يربح دابقًا حىت يرجع  ، )4(فاستمر فيها حىت مات يف اجلمعة املقبلة ،نزل وقد أصابته محى

كلم به فمات قبل ذلك ب رمحه هللا وأكرم مثواه ب وكان اخر ما ت ،أو ميوت قبل ذلك ،إليه اخلرب بفتح القسطنطينية
 . )5(أن قال: أسألك منقلباً كرمياً. مث قضى

مان بتولية عمر ومل يكن للشيطان نصيب يف قرار سلي ،وكان لرجاء بن حيوة أثر كبري يف تولية عمر بن عبد العزيز
وكان  ،يها مرض سليمان بن عبد امللك املرض اليت تويف فوقال عبد الرمحن بن حسان الكناين: مل ،اخلالفة من بعده

فقال لرجاء بن حيوة: اي رجاء من هلذا األمر من بعدي ؟ أستخلف ابين؟  ،ومعه رجاء بن حيوة ،مرضه بدابق

                                                           

 (.12/648البداية والنهاية )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 (.12/649البداية والنهاية )  (4)
 (.12/650املصدر السابق نفسه )  (5)
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قال: ابنك غائب. قال: فاالخر؟ قال: ذاك صغري. قال: فمن ترى؟ قال: أرى أن تستخلف عمر بن عبد العزيز. 
وتكتب   ،من بين عبد امللك أال يرضوا. قال: فويل عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد امللكقال: أختوف 

قرطاس فكتب فيه ائتين بقرطاس. قال: فدعا ب ،قال: لقد رأيت ،كتاابً وختتم عليه وتدعوهم إىل بيعة خمتوم عليها
رج إىل الناس فمرهم قال: اخ ، دفعه إىل رجاءمث ،مث ختمه ،لعمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد امللك العهد

ركم أن وقال: إن أمري املؤمنني أيم ،أن يبايعوا على ما يف هذا الكتاب خمتوماً. قال: فخرج إليهم رجاء فجمعهم
قال: ال نبايع  ،ال ختربوان مبن فيه حىت ميوت ،تبايعوا ملن يف هذا الكتاب من بعده. قالوا: ومن فيه؟ قال: خمتوم

 ،الة جامعةواندِّ الص ،قال: انطلق إىل أصحاب الشرطة واحلرس ،حىت نعلم ما فيه. قال: فرجع رجاء إىل سليمان
 ،قال: ففعل ،فمن أىب أن يبايع منهم فاضرب عنقه ،ومرهم ابلبيعة على ما يف هذا الكتاب ،ومر الناس فليجتمعوا
 فبايعوا على ما فيه.

فقال  ،إذا هشامفالتفت ف ،إذ مسعت جلبة موكب ،فبينما أان أسري يف الطريق ،إىل منزيل قال رجاء: فلما خرجت
 وأان أختوف أن يكون قد ،وإن أمري املؤمنني قد صنع شيئًا ال أدري ما هو ،يل: اي رجاء قد علمت موقعك منا

: قلت: قبل أن ميوت. قال حىت أنظر يف هذا األمر ،أزاهلا عين؛ فإن عدهلا عين فأعلمين ما دام يف األمر نفس
 ،فأبيت عليه ، )1(فأدارين وأالصين ،يستكتمين أمري املؤمنني أمراً أطلعك عليه؟! ال يكون ذلك أبداً  ،سبحان هللا

ع يف فإذا عمر بن عبد العزيز فقال يل: اي رجاء إنه قد وق ،وبينما أان أسري إذ مسعت جلبة خلفي ،قال: فانصرف
ام يف فأعلمين ما د ،ولست أقوم هبذا الشأن ،أختوف أن يكون قد جعلها إيلَّ  ،جلنفسي أمر كثري من هذا الر 

فأدارين  استكتمين أمري املؤمنني أمراً وأطلعك عليه ؟! ،األمر نفس لعلي أختلص منه ما دام حياً. قلت: سبحان هللا
  . )2(فأبيت عليه ،وأالصين

 ،إىل الناس وخرجت ،وحجب الناس عنه حىت مات، فلما مات أجلسته وأسندته وهيأته ،قال رجاء: وثقل سليمان
وتبايعوا على  ،فقالوا: كيف أصبح أمري املؤمنني؟ فقلت: إن أمري املؤمنني أصبح ساكناً، وقد أحب أن تسلموا عليه

ا قلت: إن أمري ده، فلما دنو والكتاب بني يديه. قال: فأذنت للناس فدخلوا عليه وأان قائم عن ،ما يف هذا الكتاب
مث تقدمت إليهم فقلت: إن أمري املؤمنني أيمركم أن تبايعوا  )3(املؤمنني أيمركم ابلوقوف، مث أخذت الكتاب من عنده

                                                           

 أالصه: أي راوده.  (1)
 .152األموية، ص أثر احلياة السياسية يف الدولة   (2)
 (. أخذت الكتاب من جيبه.5/125سري أعالم النبالء )  (3)



157 
 

عتهم قلت فلما ابيعتهم على ما فيه أمجعني وفرغت من بي ،وبسطوا أيديهم ،على ما يف هذا الكتاب. قال: فبايعوا
فلما نظرت بنو  ،املؤمنني، قالوا: فمن؟ فافتتح الكتاب فإذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز مريهلم: اجركم هللا يف أ

 . )1(م عبد امللك تغريت وجوهه
ويف رواية أنه ملا انتهى رجاء إىل عمر بن عبد العزيز اندى هشام بن عبد امللك: ال نبايعه أبداً. فقال رجاء: أضرب 

 . )3(. فلما قرؤوا من بعده يزيد بن عبد امللك كأهنم تراجعوا )2(رجليه قم فبايع. فقام ُير ،وهللا عنقك
واختلف املؤرخون بنوع مرضه  ،هب وكانت وفاته مبرج دابق 99وقد تويف سليمان يوم اجلمعة لعشر بقني من صفر 

وقسم اخر قال: إنه أصيب بذات  ،قال: إنه أصيب ابلتخمة وهذا رأي ضعيف ،الذي مات فيه. فقسم منهم
لتالية فما جاءت اجلمعة ا ،فنزل وهو حمموم ،فعرضت له سعلة وهو خيطب ،وظهرت له أعراض املرض ، )4(اجلنب

 ،)5( كما روى سبط ابن اجلوزي ما نصه: ما زال سليمان بعد وفاة ابنه يذوب وينحل حىت مات كمداً   ،حىت مات
. وكان يف نقش خامته: امنت  )7(وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ، )6( سنة 39وقد تويف وعمره على األرجح 

 وقد حفظ لسليمان بعض أبيات الشعر اليت نظمها؛ منها: ، )8(ابهلل خملصاً 

 ومِّْن شببببببببببيميت أن ال أفارَق صبببببببببباحيب
 

ببببببببببببببببببدا   وإن مّلين إال سبببألتج لببببببببببببببببببه رجشبببْ
 

 وإن دام يل ابلبببببببببببببببببببببببببودِّّ ولبببببببببببببببببببببببببم أكنْ 
 

دا   9)كببباخَر ال يراعى ذمبببامبببًا وال َعهبببْ
 

 
مثانية أشهر وقيل: كانت واليته سنتني و  ،وقيل: ثالث سنني ،هذا وقد كانت خالفته ثالث سنني إال أربعة أشهر 

 . )10(إال مخسة أايم
* * * 

                                                           

 .153أثر احلياة السياسية ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.(2)
 (.126ب  5/124سري أعالم النبالء )  (3)
 .358اتريخ القضاعي ، ص   (4)
 (.12/230مراة الزمان )  (5)
  .91خالفة سليمان بن عبد امللك ، ص    (6)
 .358اتريخ القضاعي ، ص   (7)
 .359املصدر السابق نفسه ، ص   (8)
 (.12/23خالفة سليمان؛ نقالً عن مراة الزمان )  (9)
 (.7/449اتريخ الطربي )  (10)
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 الفصل التاسع

 عهد أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
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 املبحث األول

 من امليالد إىل خالفته
 

 وكنيته وأسرته:أواًل: امسه ولقبه 
اإلمام احلافظ  ،هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف

اخلليفة الزاهد  ،السيد أمري املؤمنني حقاً أبو حفص القرشي األموي املدين مث املصري ،العالمة اجملتهد الزاهد العابد
كامل   ،وكان حسن األخالق واخلجلق ، )2(كان من أئمة االجتهاد ومن اخللفاء الراشدين  ، )1(الراشد أشج بين أمية

اهر الذكاء ط ،فقيه النفس ،وافر العلم ،جيِّّد السياسة حريصًا على العدل بكل ممكن ،حسن السمت ،العقل
األمراء الظلمة الذين ملُّوهج  وكثرة ،املعنيانطقاً ابحلق مع قلة  ،زاهداً مع اخلالفة ،قانتاً هلل حنيفاً  ،أّواهاً منيباً  ،والفهم

ا زالوا به حىت سقوه السم فم ،مما أخذوه بغري حقٍّّ  ،وأخذه كثرياً مما يف أيديهم ،ونقصه أجعطياهتم ،وكرهوا حماققته هلم
 وكان رمحه هللا ، )3(وعجد عند أهل العلم من اخللفاء الراشدين والعلماء العاملني ،فحصلت له الشهادة والسعادة

 . )4(فصيحاً مجفوَّهاً 
 

 ـ والده: 1
من عشرين  بقي أمرياً ملصر أكثر ،شجاعاً كرمياً  ،وكان من خيار أمراء بين أمية ،هو عبد العزيز بن مروان بن احلكم

فإين أريد  ،وكان من متام ورعه وصالحه: أنه ملا أراد الزواج قال لقيمه: امجع يل أربعمئة دينار من طيب مايل ،سنة
ي وه ،فتزوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ، )5(أن أتزوج إىل أهل بيت هلم صالح

كما أن زواجه من ال اخلطاب ما كان ليتم لوال   ، )6(وقيل: امسها ليلى ،حفيدة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

                                                           

 (.5/144سري أعالم النبالء )  (1)
 (.5/114املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.5/120املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.5/136السابق نفسه )(  املصدر 4)
 .11(؛ اجلوانب الرتبوية يف حياة اخلليفة عمر بن عبد العزيز ، ص 5/331(  الطبقات الكربى )5)
 .58عبد العزيز بن مروان وسريته وأثره يف أحداث العصر األموي ، ص   (6)



160 
 

 ،ى حتصيل العلمفضالً عن التزامه وحرصه عل ،شبابهفقد كان حسن السرية يف  ،علمهم حباله وحسن سريته وخلقه
قد واصل اهتمامه و  ،واهتمامه ابحلديث النبوي الشريف؛ فقد جلس إىل أيب هريرة وغريه من الصحابة ومسع منهم

إال  ملسو هيلع هللا ىلصفطلب من كثري بن مرة يف الشام أن يبعث إليه ما مسعه من حديث رسول هللا  ،ابحلديث بعد واليته مصر
 . )1(يق أيب هريرة فإنه عندهما كان من طر 
دخل  سواء قبل واليته مصر أو بعدها؛ فحني ،عمر بن عبد العزيز ذا نفس تواقة إىل معايل األمور وقد كان والد 

 ،)3(مث اتقت إىل اجلود فصار أجود أمراء بين أمية وأسخاهم ،)2(مصر أايم شبابه اتقت نفسه إليها ومتىن واليته فناهلا
 )4(لوكانت له مئة جفنة يطاف هبا على القبائل حتمل على العج ،فكانت له ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره

 .)5(ومن جوده كان يقول: إذا أمكنين الرجل من نفسه حىت أضع معرويف عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده ،
لف على من ابليقني أبن هللا سبحانه وتعاىل خي وقد أكثر املؤرخون من الثناء عليه جلوده، وهذا اجلود كان ممتزجاً 

يرزقه، فيقول: عجبًا ملؤمن يؤمن أن هللا يرزقه وخيلف عليه كيف حيبس ماله عن عظيم أجر وحسن ثناء ؟! وكان 
ولوددت  ،اخلشية من قوله حني أدركه املوت: وددت أين مل أكن شيئًا مذكوراً  ونستقرأى هذه ،ذا خشية من هللا

 . )6(أو نبتة أبرض احلجاز ،ا املاء اجلاريأين أكون هذ

 ـ أمه: 2
الشريف  ،الفقيه ،ووالدها عاصم بن عمر بن اخلطاب ،أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 ،األنصاريّة وأمه هي مجيلة بنت اثبت بن أيب األقلح ،ولد يف أايم النبوة وحّدث عن أبيه ،أبو عمرو القرشي العدوي
اً  ،ديِّّناً  ،وكان طوياًل جسيمًا وكان من نبالء الرجال هو جد اخلليفة و  ،شاعراً  ،فصيحاً  ،وكان بليغاً  ،صاحلاً  ،خريِّّ

ه   فراثه ابن عمر أخوه: ،مات سنة سبعني ،عمر بن عبد العزيز ألجمِّّ

 فليببببَت املنببببااي كجنَّ خلَّْفَن عبببباصببببببببببببببمبببباً 
 

ا مجيعبببًا أو ذهنب بنبببا معبببا  نبببَ  (7)فعِّشببببببببببببببْ
 

                                                           

 (.4/47سري أعالم النبالء )  (1)
 .54لوالة وكتاب القضاة ، للكندي ، ص ا  (2)
 .55عجزة اإلسالم ، خالد حممد خالد ، ص م  (3)
 (.1/28(؛ بدائع الزهور )1/21اخلطط ، للمقريزي )  (4)
 .55عبد العزيز بن مروان ، ص   (5)
 ؛ نقالً عن البداية والنهاية.56املصدر السابق نفسه، ص   (6)
 (.4/97سري أعالم النبالء )  (7)
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عن  ،لمفعن عبد هللا بن الزبري بن أس ،وأما جدته ألمه فقد كان هلا موقف مع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
إذ أعيا فاتكأ على  ،ابملدينة )1(عن جده أسلم قال: بينما أان وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو يَبعجسُّ  ،أبيه

فقالت هلا:  ،فإذا امرأة تقول البنتها: اي بنتاه ! قومي إىل ذلك اللنب فامذقيه ابملاء ،جانب جدار يف جوف الليل
 ،اي أمتاه أو ما علمت ما كان من أمري املؤمنني اليوم ؟ قال: وما كان من عزمته اي بنية؟ قالت: إنه أمر منادايً 

ال يراك عمر وال  امذقيه ابملاء فإنك مبوضعفقالت هلا: اي بنتاه قومي إىل اللنب ف ،فنادى أن ال يشاب اللنب ابملاء
وعمر يسمع كل  ،فقالت الصبية ألمها: اي أمتاه ! وهللا ما كنت ألطيعه يف املأل وأعصيه يف اخلالء ،منادي عمر

وضع فلما أصبحا قال: اي أسلم امضِّ إىل امل ،مث مضى يف عسه ،فقال: اي أسلم َعلِّّم الباب واعرف املوضع ،ذلك
وإذا  ،ائلة ؟ ومن املقول هلا ؟ وهل هلم من بعل؟ فأتيت املوضع فنظرت فإذا اجلارية أميِّّ ال بعل هلافانظر من الق

تاج إىل فقال: هل فيكم من حي ،فجمعهم ،فدعا عمر ولده ،فأتيت عمر وأخربته ،وإذا ليس هبا رجل ،تيك أمها
 ،عاصم بنتاً فزوجها من عاصم فولدت ل ،اريةفبعث إىل اجل ،امرأة أزوجه.. فقال عاصم: اي أبتاه ال زوجة يل فزوجين

 . )2(وولدت البنت عمر بن عبد العزيز
  ،من ولدي الذي ميلؤها عدالً )3(ويقول: ليت شعري من ذو الشني ،ويذكر أن عمر بن اخلطاب رأى ذات ليلة رؤاي

 ،وكان عبد هللا بن عمر يقول: إن ال اخلطاب يرون أن بالل بن عبد هللا بوجهه شامة ، )4(كما ملئت جوراً 
 . )5(حىت جاء هللا بعمر بن عبد العزيز ،فحسبوه املبشر املوعود

 ومكاهنا )املدينة(: ،هـ( 61ـ والدته ) 3
وألنه يؤيد ما يذكر أنه  وهو قول أكثر املؤرخني، ،هب 61والراجح أنه ولد عام  ،اختلف املؤرخون يف سنة والدته

وهذا القول ضعيف  ،وتذكر بعض املصادر أنه ولد مبصر ، )6(هب 101تويف وعمره أربعون سنة؛ حيث تويف عام 

                                                           

 (.4/42الريبة. معجم مقاييس اللغة )العجس: السري يف الليل للكشف عن أهل   (1)
 .10؛ سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص 20ب  19سرية عمر ، البن احلكم ، ص   (2)
 الشني: العالمة.  (3)
 (.5/122سري أعالم النبالء )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
  (.12/676البداية والنهاية )  (6)
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ان بن احلكم بعد استيالء مرو  ،ألن أابه عبد العزيز بن مروان بن احلكم إمنا توىل مصر سنة مخس وستني للهجرة
لعزيز بن مروان فوىّل عليها ابنه عبد العزيز ومل يعرف لعبد ا ،رضي هللا عنهما عليها من يد عامل عبد هللا بن الزبري

 . )2(وذكر الذهيب أنه ولد ابملدينة زمن يزيد ، )1(وإمنا كانت إقامته وبين مروان يف املدينة ،إقامة مبصر قبل ذلك
 

 ـ أشج بين أمية: 4
د العزيز وذلك أن عمر بن عب ،وكان يقال له: أشج بين مروان ،كان عمر بن عبد العزيز رمحه هللا يلقب ابألشج

 ،جهه فشجهفضربه فرس يف و  ،عندما كان صغريًا دخل إىل إصطبل أبيه عندما كان واليًا على مصر لريى اخليل
وملا رأى أخوه األصبغ األثر قال:  ،)3(فجعل أبوه ميسح الدم عنه ويقول: إن كنت أشج بين أمية إنك إذاً لسعيد

وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول: إن من ولدي رجالً بوجهه  ، أكرب! هذا أشج بين مروان الذي ميلكهللا
وقد تكررت هذه الرؤاي لغري الفاروق حىت  ،. وكان الفاروق قد رأى رؤاي تشري إىل ذلك)4(أثر ميأل األرض عدالً 

 بدليل ما قاله أبوه ،أصبح األمر مشهوراً عند الناس
وما قاله أخوه عندما رأى الشج يف وجهه؛ كالمها تفاءل لعله أن يكون ذلك األشج  ،رأى الدم يف وجهه عندما

 . )5(الذي ميأل األرض عدالً 
 

  ـ إخوته: 5
كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد؛ وهم: عمر وأبو بكر وحممد وعاصم وهؤالء 

وله من غريها ستة؛ وهم: األصبغ وسهل وسهيل وأم احلكم وزاّبن  ،عمر بن اخلطابأمهم ليلى بنت عاصم بن 
 . )7(فكنيتها أم عاصم ،وعاصم هو من تكىن به والدته ليلى بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب ، )6(وأم البنني

                                                           

 (.1/54يف العقيدة ) االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز  (1)
 (.120ب  1/118تذكرة احلفاظ )  (2)
 (.1/20البداية والنهاية؛ نقالً عن فقه عمر بن عبد العزيز )  (3)
 (.1/20البداية والنهاية؛ نقالً عن فقه عمر بن عبد العزيز )  (4)
 [861(. ب]1/20فقه عمر بن عبد العزيز ، د. حممد شقري )  (5)
 .362قتيبة ، ص املعارف ، البن   (6)
 (.1/22فقه عمر بن عبد العزيز )  (7)
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 ـ أوالده: 6
يم وإسحاق العزيز وعبد هللا وإبراهكان لعمر بن عبد العزيز رمحه هللا أربعة عشرة ذكراً؛ منبهم: عبد امللك وعبد 

وقد  ،وبنات ثالث: أمينة وأم عمار وأم عبد هللا ،)1(ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزابن وعبد هللا
اختلفت الرواايت عن عدد أوالد وبنات عمر بن عبد العزيز؛ فبعض الرواايت تذكر أهنم أربعة عشر ذكراً كما ذكره 

واملتفق  )2(لرواايت تذكر أن عدد الذكور اثنا عشر وعدد اإلانث ست كما ذكره ابن اجلوزيوبعض ا ،ابن قتيبة
 عليه من الذكور اثنا عشر.

والده من ويروى: أنه أصاب الذكر من أ ،وحينما تويف عمر بن عبد العزيز مل يرتك ألوالده مااًل إال الشيء اليسري
وما هي إال  ،من أوالد هشام بن عبد امللك ألف ألف )مليون( بينما أصاب الذكر ،الرتكة تسعة عشر درمهاً فقط

وقد رأى  ،سنوات قليلة حىت كان أحد أبناء عمر بن عبد العزيز حيمل على مئة فرس يف سبيل هللا يف يوم واحد
 . فسبحان هللا رب العاملني ! )3(ه بعض الناس رجاًل من أوالد هشام يتصدق علي

 

 ـ زوجاته: 7
قعد مع مشايخ وكان ي ،شيوخها وأتثر بعلمائها وأكب على أخذ العلم من ،ابملدينة وختلق أبخالق أهلهانشأ عمر 

ن فلما مات أبوه أخذه عمه أمري املؤمنني عبد امللك ب ،وما زال ذلك دأبه حىت اشتهر ،قريش ويتجنب شباهبم
وهي امرأة صاحلة أتثرت  ، )4(بد امللكوزوَّجه ابنته فاطمة بنت ع ،وقدمه على كثري منهم ،مروان فخلطه بولده

 بعمر بن عبد العزيز، واثرت ما عند هللا على متاع الدنيا، وهي اليت قال فيها الشاعر:

هبببببببا دُّ  بنبببببببتج اخلليفبببببببةِّ واخلليفبببببببةج جبببببببَ
 

ا  هبببببببَ  أخبببببببتج اخلالئِّفِّ واخلليفبببببببةج زوجج
 

 
خلالئف فهي وأخت ا ،ومعىن هذا البيت أهنا بنت اخلليفة عبد امللك بن مروان واخلليفة جدها مروان بن احلكم 

واخلليفة  ،أخت اخللفاء الوليد بن عبد امللك وسليمان بن عبد امللك ويزيد بن عبد امللك وهشام بن عبد امللك

                                                           

 (.1/23املصدر السابق نفسه )   (1)
 (.1/24؛ فقه عمر بن عبد العزيز )338سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (2)
 .338سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (3)
 (.12/680البداية والنهاية )  (4)
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 )1(ا سواهاال نعرف امرأة هبذه الصفة إىل يومنا هذ حىت قيل عنها: ،زوجها فهو عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه
 ومن زوجاته مليس بنت علي بن احلارث، وقد ولدت ،. وقد ولدت لعمر بن عبد العزيز إسحاق ويعقوب وموسى

: عبد وقد ولدت له إبراهيم. وأما أوالده ،ومن زوجاته أم عثمان بنت شعيب بن زاين ،له عبد هللا وبكر وأم عمار
 . )2(ليد وعاصم ويزيد وعبد هللا وعبد العزيز وزاين وأمينة وأم عبد هللا؛ فأمهم: أم ولدامللك والو 

 

 :ـ صفاته اخللقية 8
عينني جببهته أثر غائر ال ،حنيف اجلسم حسن اللحية ،كان عمر بن عبد العزيز ب رمحه هللا ب أمسر رقيق الوجه أحسنه

حسن  ،محنيف اجلس ،مجيالً  ،وقيل يف صفته: إنه كان رجاًل أبيض دقيق الوجه ، )3(نفحة دابة وقد خطه الشيب
 . )4(اللحية

 

 اثنياً: العوامل اليت أثرت يف تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز:
 ـ الواقع األسري: 1

كان فلما شبَّ وعقل وهو غالم صغري كان أييت عبد هللا بن عمر بن اخلطاب مل ،نشأ عمر بن عبد العزيز يف املدينة
مث يرجع إىل أمبه فيقول: اي أمه ! أان أحب أن أكون مثل خايل ب يريد عبد هللا بن عمر ب فتؤفف به، مث  ،أمه منه

بن مروان إىل  العزيزمثل خالك! وتكرر عليه ذلك غري مرة. فلما كرب سار أبوه عبد  تقول له: اغرب؛ أنت تكون
ن عمر فأعلمته فأتت عمها عبد هللا ب ،مث كتب إىل زوجته أم عاصم أن تقدم عليه وتقدم بولدها ،مصر أمرياً عليها

ا: خلفي فلما أرادت اخلروج قال هل ،بكتاب زوجها عبد العزيز إليها فقال هلا: اي بنة أخي هو زوجك فاحلقي به
دمت على عبد العزيز فلما ق ،فخلفته عنده ومل ختالفه ،إنه أشبهكم بنا أهل البيتهذا الغالم عندان ب يريد عمر ب ف

 قال هلا: وأين عمر؟ فأخربته خرب عبد هللا وما سأهلا من ختليفه عنده لشبهه ،اعرتض ولده فإذا هو ال يرى عمر
عليه ألف دينار  فكتب عبد امللك أن ُيري ،وكتب إىل أخيه عبد امللك خيربه بذلك ،فسّر بذلك عبد العزيز ،هبم

                                                           

 در السابق نفسه.املص  (1)
 .315ب  314سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (2)
 (.1/58االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )  (3)
 (.1/58(؛ االاثر الواردة )1/11الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز )  (4)
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وهكذا ترىب عمر رمحه هللا تعاىل بني أخواله ابملدينة من أسرة عمر  ، )1(مث قدم عمر على أبيه مسلِّّماً  ،يف كل شهر
 . )2(وال شك أنه أتثر هبم ومبجتمع الصحابة يف املدينة ،بن اخلطاب

 الكرمي: ـ إقباله املبكِّر على طلب العلم وحفظه القران 2
على  كما كان حيرص  ،فقد رزق منذ صغره حب اإلقبال على طلب العلم وحب املطالعة واملذاكرة بني العلماء

واتقت  ،وكانت يومئذ منارة العلم والصالح زاخرة ابلعلماء والفقهاء والصاحلني ،مالزمة جمالس العلم يف املدينة
 ،)3(دبمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته يف األوكان أول ما استبني من رشد ع ،نفسه للعلم وهو صغري

رغه وساعده على ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبرية على احلفظ وتف ،ومجع عمر بن عبد العزيز القران وهو صغري
 الكامل لطلب العلم واحلفظ.

 ،وحقيقة املوت ،قدروالقضاء وال ،وقد أتثر كثرياً ابلقران الكرمي يف نظرته هلل عز وجل واحلياة والكون واجلنة والنار
فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت  ،وكان يبكي لذكر املوت ابلرغم من حداثة سنه

ومن  ،وقد عاش طيلة حياته مع كتاب هللا عز وجل متدبراً ومنفذاً ألوامره ، )4(املوت. فبكت أمه حني بلغها ذلك
 مواقفه مع القران الكرمي:

 عن ابن أيب ذيب:أ ـ 
ا }وقرأ عنده رجل:  ،قال: حدثين من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمري املدينة لأُقوا  ِمنأَها َمََكنّٗا َضي ِقّٗ

ُ
ِإَوَذا  أ

ا  ا  ُهَنالَِك ُثُبورّٗ ننَِي َدَعوأ َقرَّ ه فقام من جملس ،نشيجه وعال فبكى عمر حىت غلبه البكاء .[ 13]سورة الفرقان: {١٣مُّ
رنت ق ،. ومفهوم هذه االية: إذا ألقي هؤالء املكذبون ابلساعة من النار مكاانً ضيقاً  )5(وتفرق الناس ،هفدخل بيت

ا  }  أيديهم إىل أعناقهم يف األغالل . ا  ُهَنالَِك ُثُبورّٗ والثبور يف هذا املوضوع دعا هؤالء القوم ابلندم على  {١٣َدَعوأ
 )6( حىت استوجبوا العقوبة ملسو هيلع هللا ىلصانصرافهم عن طاعة هللا يف الدنيا واإلميان مبا جاء به نيب هللا 

                                                           

 .25ب  24سرية عمر، البن عبد احلكم، ص   (1)
 (.1/56االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )  (2)
 (.12/679البداية والنهاية )  (3)
 (.12/678املصدر السابق نفسه )  (4)
 (.83الرقة والبكاء ، البن أيب الدنيا ، رقم )  (5)
 ؛ نقالً عن تفسري ابن جرير.107دموع القراء ، حممد شومان ، ص  (6)
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 ب ـ وعن أيب مودود:
ٖن َوَما َتتألُوا  ِمنأُه ِمن }عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: قال: بلغين أن 

أ
َملُوَن قُرأَءاٖن َوََل َتعأ َوَما تَُكوُن ِِف َشأ

فجاءت  ،الدار. فبكى بكاًء شديدًا حىت مسعه أهل  [ 61]سورة يونس: { ِمنأ َعَمٍل إَِلَّ ُكنَّا َعلَيأُكمأ ُشُهوًدا
وهم على تلك  فدخل عليهم ،فجاء عبد امللك ،وبكى أهل الدار لبكائهم ،فاطمة ب زوجته ب فجعلت تبكي لبكائه

وهللا اي بين لقد  ،ودَّ أبوك أنه مل يعرف الدنيا ومل تعرفه ،ما يبكيك؟ قال: خري اي بين ،أبه احلال يبكون فقال: اي
 . )1(وهللا اي بين لقد خشيت أن أكون من أهل النار ،خشيت أن أهلك

 ،ان وحلظةأنه يعلم مجيع أحواله وأحوال أمته ومجيع اخلالئق يف كل ساعة وأو  ملسو هيلع هللا ىلصومعىن االية: إن هللا تعاىل خيرب نبيه 
غر منها وال وال أص ،وأنه ال يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة يف حقارهتا وصغرها يف السماوات وال يف األرض

لَُمَها  إَِلَّ  لأَغيأبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ }أكرب إال يف كتاب مبني كقوله:  لَُم َما ِِف  ََل َيعأ ِ ٱُهَوۚ َوَيعأ َب 
أ َ ٱوَ  ل رِ  لأ َوَما  حأ

لَُمَها َوََل َحبَّةٖ ِِف ُظلَُمَِٰت  ُقُط ِمن َوَرقٍَة إَِلَّ َيعأ ۡرِض ٱتَسأ
َ بنِٖي  ۡلأ ٖب َوََل يَابٍِس إَِلَّ ِِف كَِتَٰٖب مُّ ]سورة  {٥٩َوََل َرطأ

َوَما }واب السارحة يف قوله:وكذلك الد ،جلمادات انه يعلم حركة األشجار وغريها من . فأخرب تعاىل أ[59األنعام:
ۡرِض ٱِمن َدا بَّةٖ ِِف 

َ َثالُُكم   ۡلأ مأ
َ
َمٌم أ

ُ
ئِرٖ يَِطرُي ِِبََناَحيأهِ إَِلَّ  أ ، وقال تعاىل: ]هود:  [38]سورة األنعام: {َوََل َطَٰٓ

ۡرِض ٱ۞َوَما ِمن َدا بَّةٖ ِِف }
َ ِ ٱإَِلَّ لََعَ  ۡلأ وإذا كان هذا علمه حبركات هذه األشياء؛  ،[ 6]سورة هود: {رِزأُقَها لِلَّ

َعزِيزِ الرَِّحيِم }فكيف علمه حبركات املكلفني املأمورين ابلعبادة؟! كما قال تعاىل: 
ِي يََراَك ِحنَي *َوتََوَّكَّ  لََعَ ال  اَّلَّ

اِجِديَن *َتُقوُم   ، [219]الشعراء:  *{َوَتَقلَُّبَك ِِف السَّ
 . )2(: إذ أتخذون يف ذلك الشيء حنن مشاهدون لكم راؤون سامعونوهلذا قال تعاىل

 

 جـ  وعن عبد األعلى بن أيب عبد هللا العنزي:
ىل الناس رجع فلما انتهى إ ،ووراءه حبشي ميشي ،قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم اجلمعة يف ثياب دمسة

}إَِّذا الشَّْمسج   فخطب فقرأ: ،حىت صعد املنرب ،فكان عمر إذا انتهى إىل الرجلني قال: هكذا رمحكما هللا ،احلبشي
يمج سجعِّرَ  ،فقال: وما شأن الشمس؟ }َوإَِّذا النُّججومج اْنَكَدَرْت *{ ،كجوَِّرْت *{ ْت *َوإَِّذا حىت انتهى إىل }َوإَِّذا اجلَْحِّ

                                                           

 (.91البن أيب الدنيا ، رقم )الرقة والبكاء ،    (1)
 تفسري ابن كثري.   (2)
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وارتج املسجد ابلبكاء حىت رأيت أن حيطان املسجد  ،فبكى وبكى أهل املسجد[ 13: ]التكويراجْلَنَّةج أجْزلَِّفْت *{ 
 ،. وهذه السورة جاء فيها األوصاف اليت وصف هبا يوم القيامة من األوصاف اليت تنزعج هلا القلوب )1(ه تبكي مع

وتزجرهم  ،ك اليومد لذلوحتث أويل األلباب لالستعدا ،وتعم املخاوف ،وترتعد الفرائص ،وتشتد من أجلها الكروب
  وهلذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي عني فليتدبر سورة ،عن كل ما يوجب اللوم
ن سرّه م: »ملسو هيلع هللا ىلص. بل ثبت مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال هللا   )2(}إَِّذا الشَّْمسج كجوَِّرْت *{
ماء إذا السماء انفطرت ( ) إذا الس) فليقرأ: }إَِّذا الشَّْمسج كجوَِّرْت *{ ،كأنه رأي عنيأن ينظر إىل يوم القيامة  

 )3( *{انشقت ( 

 د ـ وعن ميمون بن مهران:
والبد  ،قال: قرأ عمر بن عبد العزيز: فبكى مث قال: }َأهْلَاكجمج التََّكاثبجرج *َحىتَّ زجْرمتجج اْلَمَقابَِّر *{ أرى املقابر إال زايرة

هذه بعض املواقف اليت تبني أتثري القران الكرمي على شخصية عمر  ، )4(ن يزورها أن يرجع إىل جنة أو إىل النارمل
 بن عبد العزيز.

 

 ـ الواقع االجتماعي: 3
بد العزيز عاش يف فعمر بن ع ،إن البيئة االجتماعية احمليطة هلا دور فعال ومهم يف صناعة الرجال وبناء شخصيتهم

عدد من  فقد كان ،العلم والعمل ابلكتاب والسنة زمن ساد فيه جمتمع التقوى والصالح واإلقبال على طلب
 ،وسهل بن سعد ،والسائب بن يزيد ،فقد حدث عن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب ،الصحابة ال زالوا ابملدينة

 ملسو هيلع هللا ىلصفقال: ما رأيت أحداً أشبه صالة برسول هللا  ،ّم أبنس بن مالكوأ ،ملسو هيلع هللا ىلصواستوهب منه قدحاً شرب منه النيب 
ة التأثري يف وكان لذلك اجملتمع قو  ،وتعلق روحي ،فكان لإلقامة ابملدينة ااثر نفسية ومعانٍّ إميانية ،)5(من هذا الفىت

 . )6(صياغة شخصية عمر بن عبد العزيز العلمية والرتبوية

                                                           

 .112،  111دموع القراء ، ص    (1)
 .912تفسري السعدي ، ص    (2)
 (.3/70( وصححه ، ووافقه الذهيب ؛ واأللباين يف الصحيحة )4/576( ، )2/515(؛ واحلاكم )3333أخرجه الرتمذي ، رقم )  (3)
   (.425لدنيا، رقم )الرقة والبكاء ، البن أيب ا    (4)
 (.5/114سري أعالم النبالء )   (5)
 .23اجلوانب الرتبوية يف حياة عمر بن عبد العزيز ، ص     (6)
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 ملدينة وعلمائها:ـ تربيته على أيدي كبار فقهاء ا 4
يبه وكان يلزم عمر فتوىل صاحل أتد ،اختار عبد العزيز والد عمر صاحل بن كيسان ليكون مربياً لعمر بن عبد العزيز

قال صاحل ف ،فحدث يومًا أن أتخر عمر بن عبد العزيز عن الصالة مع اجلماعة ،الصلوات املفروضة يف املسجد
فقال: بلغ منك حبك تسكني شعرك أن تؤثره  ،تسكن شعري )1(بن كيسان: ما يشغلك؟ قال: كانت مرّجليت

وحرص على  ، )2(فبعث أبوه رسواًل فلم يكلمه حىت حلق رأسه ،على الصالة؟! فكتب إىل عبد العزيز يذكر ذلك
ويف رواية صحيحة:  ،فكان يتم الركوع والسجود وخيفِّف القيام والقعود ،أشد احلرص ملسو هيلع هللا ىلصالتشبه بصالة رسول هللا 

وملّا حج أبوه ومّر ابملدينة سأل صاحل بن كيسان عن ابنه فقال:  ، )3(أنّه كان يسبح يف الركوع والسجود عشراً عشراً 
 . )4(ما خربت أحداً هللا أعظم يف صدره من هذا الغالم

 ،فقد كان عمر ُيله كثرياً  ،عودومن شيوخ عمر بن عبد العزيز الذين أتثر هبم: عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مس
ثرة الرتدد ولقد عرّب عمر عن إعجابه بشيخه وك ،وأتدب أبدبه؛ وتردد عليه حىت وهو أمري املدينة ،وهنل من علمه

 ، )5(إىل جملسه؛ فقال: جمللس من األعمى: عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود؛ أحب إيّل من ألف دينار
 ته ملعرفته مبا عند شيخه من علم غزير: لو كان عبيد هللا حياً ما صدرتوكان يقول يف أايم خالف

د وأح ،. وكان عبيد هللا مفيت املدينة يف زمانه )6(ولوددت أن يل بيوم واحد من عبيد هللا كذا وكذا ،إال عن رأيه
فقد   ،وكان يقرض الشعر ، )8(قال عنه الزهري: كان عبيد هللا بن عبد هللا حبراً من حبور العلم  ، )7(الفقهاء السبعة

  كتب إىل عمر بن عبد العزيز هذه األبيات:

 بسمِّ الذي أجْنزَِّلْت مبببببببببببببببن عنده السورج 
 إن كنَت تعلمج مببببببببببببببببا أتيت ومببببببببببببببببا تذرج 
 

 واحلمببببببببببببببببببببببببببدج هلل أمَّا بعببببببببببببببببببببببببببدج اي عجَمرج  
َذرج  ْد ينفعج احلبببببببَ  فكْن على حبببببببذرٍّ قبببببببَ
 

  

                                                           

 مرّجليت: مسرحة شعري.    (1)
 (.12/678البداية والنهاية )    (2)
 (.12/682املصدر السابق نفسه )    (3)
 (.12/678املصدر السابق نفسه )   (4)
 (.7/22(؛ هتذيب التهذيب )5/250؛ الطبقات )59عبد العزيز، عبد الستار الشيخ، ص عمر بن   (5)
 .59عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (6)
 (.4/475سري أعالم النبالء )    (7)
 (.4/477املصدر السابق نفسه )    (8)
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 واصببببببببببببببرْب على الَقَدرِّ احملتومِّ واْرَض به
بببببببببببببببَفا المرًأى عيٌش يجسرُّ بِّبببببببببببببببهِّ فما صَ   

 

تهي الَقَدرج    وإن أاتك مبببببببببببببببببببببببببببا ال َتشببببببببببببْ
ْفَوهج َكَدرج   (1)إال سبببببببببيتبع يومببببببببببببببببببببببباً صبببببببببَ
 

 
 . )2(هب 99وقيل:  ،هب 98وقد تويف هذا العامل سنة  

عيد ال أييت وكان س ،وقد حتدثت عن سريته يف عهد عبد امللك بن مروان ،ومن شيوخ عمر: سعيد بن املسيب
. ومن شيوخه: سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب الذي قال فيه سعيد بن  )3(أحدًا من األمراء غري عمر

وكان ابن عمر حيب ابنه  ، )4(وكان سامل أشبه ولد عبد هللا به ،املسيب: كان عبد هللا بن عمر أشبه ولد عمر به
 فكان يقول: ،وكان يالم يف ذلك ،ساملاً 

مْ يببببب هبببببج لبببببومبببببونبببببين يف سببببببببببببببببببببباملٍّ وألبببببومبببببج  
 

 (5)وجلبببدةج بنَي العنيِّ واألنفِّ سبببببببببببببببباملج  
 

  
وقال فيه ابن أيب الزاند: كان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمهات األوالد حىت نشأ فيهم الغجرُّ  ،كانت أمه أم ولد  

 ،وسامل بن عبد هللا؛ ففاقوا أهل املدينة علمًا وتقًى وعبادة وورعاً  ،والقاسم بن حممد ،السادة: علي بن احلسني
 وقال عنه اإلمام مالك: مل يكن أحد يف زمان سامل أشبه مبن مضى من ، )6(فرغب الناس حينئذ يف السراري

فقال ليحملها. قال: )7(ويشرتي الشمال ،كان يلبس الثوب بدرمهني  ،يف الزهد والفضل والعيش منه ،الصاحلني
أكلته.  ،موإذا وجدت اللح ،سليمان بن عبد امللك لسامل وراه حسن الّسحنة: أي شيء أتكل؟ قال: اخلرب والزَّيت

 . )8(فقال له عمر: أو تشتهيه؟ قال: إذا مل أشتهه تركته حىت أشتهيه
م يزل سليمان لف ،وعلى سامل ثياب غليظة رثَّة ،وذات يوم دخل سامل بن عبد هللا على سليمان بن عبد امللك

ل من أجخرايت الناس: فقال له رج ،وعمر بن عبد العزيز يف اجمللس ،ويرفعه حىت أقعده معه على سريره ،يرحب به

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .(479،  4/478املصدر السابق نفسه )  (2)
  .25اجلوانب الرتبوية يف حياة اخلليفة عمر ، ص   (3)
 (.4/459سري أعالم النبالء )  (4)
 (.4/460املصدر السابق نفسه )  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
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 ،ريَّةيدخل فيها على أمري املؤمنني؟ وعلى املتكلم ثياب س ،ما استطاع خالك أن يلبس ثياابً فاخرة أحسن من هذه
ك هذه رفعتك وال رأيت ثياب ،ياب اليت على خايل َوَضَعْتهج يف مكانكفقال له عمر: ما رأيت هذه الث ،هلا قيمة

 . )1(إىل مكان خايل ذاك
بد العزيز وقد بلغ عدد شيوخ عمر بن ع ،وترىب وتعلم عمر بن عبد العزيز على يدي كثري من العلماء والفقهاء

فقد هنل من علمهم وأتدب أبدهبم  ، )2(ومخسة وعشرون من التابعني ،ومثانية منهم من الصحابة ،ثالثة وثالثني
فامتاز بصالبة الشخصية واجلدية يف   ، )3(حىت ظهرت ااثر هذه الرتبية املتينة يف أخالقه وتصرفاته ،والزم جمالسهم
هذه هي  ، )4(واإلرادة القوية والرتفع عن اهلزل واملزاح ،واحلزم وإمعان الفكر وإدامة النظر يف القران ،معاجلة األمور

قهم ومن الدروس املستفادة؛ هو: أن العلماء الرابنيني يقع على عات ،أهم العوامل اليت أثرت يف تكوين شخصيته
مسؤولية كبرية ؛ وهي: االهتمام أبوالد األمراء واحلكام وأهل اجلاه واملال؛ ففي صالحهم خري عظيم لألمة 

 اإلسالمية.

 اثلثاً: مكانته العلمية:
صف فقد أطلق عليه كل من اإلمامني: مالك وسفيان بن عيينة و  ،رتمجني له على أنه من أئمة زمانهاتفقت كلمة امل

وقال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد  ،)6(تعلَّمنا منه وقال فيه جماهد: أتيناه نعلمه؛ فما برحنا حىت ، )5(إمام
قانتًا هلل  ،ظاً حاف ،كبري الشأن  ،عارفًا ابلسنن ،قال فيه الذهيب: كان إمامًا فقيهًا جمتهداً  ، )7(العزيز معلِّّم العلماء

ويف العلم  ،ويف الزهد مع احلسن البصري ،يعد يف حسن السرية والقيام ابلقسط مع جده ألمه عمر ،أوَّاهًا منيباً 
 . )8(مع الزهري

رسالة اإلمام الليث بن سعد إىل اإلمام مالك بن أنس رضي  ومن ذلك ،وقد احتج الفقهاء والعلماء بقوله وفعله 
 ىبقول عمر بن عبد العزيز عل ،هللا عنهما؛ وهي رسالة قصرية وفيها حيتج الليث ب مراراً ب بصحة قوله

                                                           

 (.4/461املصدر السابق نفسه )  (1)
 .33ص مسند أمري املؤمنني عمر ،   (2)
 (.1/67اجلوانب الرتبوية يف حياة عمر بن عبد العزيز )  (3)
 .30عمر بن عبد العزيز ، للزحيلي ، ص    (4)
 (.1/67االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز )  (5)
 (.1/67(؛ االاثر الواردة )7/405هتذيب التهذيب )  (6)
 (.1/67بن عبد العزيز يف العقيدة )، االاثر الواردة عن عمر  255اتريخ أيب زرعة ، ص   (7)
 .119ب  118تذكرة احلفاظ ، ص    (8)
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 . )1(مالك فيما ذهب إليه يف بعض مسائله 
فاستدل  ،ذهبهسبيل االحتجاج مبويرد ذكر عمر بن عبد العزيز يف كتب الفقه للمذاهب األربعة املتبوعة على 

 ، عنهوجعلوا له وصفًا يتميَّز به عن جّده ألمه: عمر بن اخلطاب رضي هللا ،احلنفية بصنيعه يف كثري من املسائل
قال القرشي يف اجلواهر املضيئة: فائدة: يقول أصحابنا يف كتبهم يف مسائل اخلالف: وهو قول عمر الصغري. 

ولذلك ترجم له  ،ويكثر الشافعية من ذكره يف كتبهم ،)2(ز اإلمام اخلليفة املشهورد العزييريدون به عمر بن عب
. وأما املالكية  )3(وقال يف أوهلا: تكرر يف املختصر واملهذب ،اإلمام النووي ترمجة حافلة يف هتذيب األمساء واللغات

واضع ومالك إمام املذهب ذكر يف )املوطأ( حمتجاً بفتواه وقوله يف م ،فيكثرون من ذكره يف كتبهم أكثر من غريهم
وعمر هو الذي قال فيه اإلمام أمحد: ال أدري قول  ،يذكرونه كثرياً  ،وأما احلنابلة فكذلك ، )4(عديدة يف موطئه

: إذا رأيت الرجل وكفاان قول اإلمام أمحد أيضاً  ، )5(وكفاه هذا ،أحد من التابعني حجة إال قول عمر بن عبد العزيز
 . )6(حيب عمر بن عبد العزيز ويذكر حماسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خرياً إن شاء هللا

ر الواردة عن فلرياجع الكتب االتية: االاث ،ومن أراد أن يتبحر يف علم عمر بن عبد العزيز ويعرف مكانته العلمية
وكذلك فقه  ،وهي رسالة علمية ،والكتاب يف جملدين ،لألستاذ حياة حممد جرب ،عمر بن عبد العزيز يف العقيدة

 ،راهوهي رسالة علمية انل هبا املؤلف درجة الدكتو  ،للدكتور حممد سعد شقري يف جملدين ،عمر بن عبد العزيز
ذن هللا وسوف نرى يف حبثنا فقه عمر بن عبد العزيز إب ،حملمد رواس قلعجي ،وموسوعة فقه عمر بن عبد العزيز

وتقيده ابلكتاب  ،والنظم املالية والقضائية والدعوية ،وإدارة الدولة ،تعاىل يف العقائد والعبادات والسياسة الشرعية
 والسنة واخللفاء الراشدين يف خطواته وسكناته.

 رابعاً: عمر يف عهد الوليد بن عبد امللك:
توجيه سياستهم وكان هلم أثر كبري يف نصحهم و  ،عبد العزيز من العلماء الذين متيزوا بقرهبم من اخللفاءيعد عمر بن 

له ويعجب فقد كان عبد امللك ُي ،وحيتل عمر بن عبد العزيز مكانة متميزة يف البيت األموي ،ابلرأي واملشورة

                                                           

 (.1/70االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )   (1)
 (.1/71(؛ االاثر الواردة )4/552اجلواهر املضيئة )   (2)
 املختصر واملهذب من كتب الشافعية املشهورة.  (3)
 (.614،  594،  592،  305االتية: ) انظر: املوطأ ، األرقام  (4)
 (.1/72البداية والنهاية؛ نقالً عن االاثر الواردة )  (5)
 .61سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (6)
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ه مشاركات يف عهد عبد ولكن مل يكن ل ،ه من ابنتهمما جعله يقدمه على كثري من أبنائه ويزوج ،بنباهته أثناء شبابه
بد امللك  ومع ذلك فقد أورد ابن اجلوزي أنه كتب إىل ع ،امللك بسبب صغر سنه واشتغاله بطلب العلم يف املدينة

ؤول عن رعيته؛ وكل راعٍّ مس ،وقد جاء فيها: أما بعد: فإنك راعٍّ  ،كتااًب يذكره فيه ابملسؤولية امللقاة على عاتقه
ُ ٱ}.  )1( «كل راعٍّ مسؤول عن رعيته»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصنا أنس بن مالك: أنه مسع رسول هللا حدث ََٰه إَِلَّ ُهَوۚ  لِلَّ ََل  إَِل

َمَعنَُّكمأ إََِلَٰ يَوأِم  َدُق ِمَن  لأقَِيََٰمةِ ٱَِلَجأ صأ
َ
ِ ٱََل َريأَب فِيهِِۗ َوَمنأ أ   [ 87]سورة النساء: {٨٧َحِديثّٗا  لِلَّ

 ،)2(العزيز والّه عمه عبد امللك خناصره لكي يتدرب على األعمال القيادية يف وقت مبكرويقال أبن عمر بن عبد 
ر عمر وقد أتث ،وهناك من رجح القول األول ،وقد قيل: إن سليمان بن عبد امللك هو الذي واله على خناصره

قال له: اي د امللك فوقد خاطب عمر ابن عمه مسلمة بن عب ،بن عبد العزيز ملوت عمه وحزن عليه حزانً عظيماً 
 ،راعين وهالين ،فحملتين عيين عند قربه فرأيته قد أفضى إىل أمر من أمر هللا ،مسلمة إين حضرت أابك ملا دفن

 . )3(وقد اجتهدت يف ذلك ،فعاهدت هللا أال أعمل مبثل عمله إن وليت
 

 ـ واليته على املدينة: 1
لطائف سنة مث ضم إليه والية ا ،بن عبد امللك إمارة املدينة املنورة هب والّه اخلليفة الوليد 87يف ربيع األول من عام 

 وبذلك صار والياً على احلجاز كلها. ،هب 91

 واشرتط عمر لتوليه اإلمارة ثالثة شروط:
 وال ُيور على أحد يف أخذ ما على الناس من ،أن يعمل يف الناس ابحلق والعدل وال يظلم أحداً  الشرط األول:

 ويرتتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من األموال من املدينة. ،الحقوق لبيت امل

 أن يسمح له ابحلج يف أول سنة؛ ألن عمر كان يف ذلك الوقت مل حيج. الشرط الثاين:

 أن يسمح له ابلعطاء أن خيرجه للناس يف املدينة. الشرط الثالث:

                                                           

 .159أثر احلياة السياسية ، ص   (1)
 (.1/93االاثر الواردة يف عمر بن عبد العزيز )  (2)
 .10عمر بن عبد العزيز ، بشري كمال عابدين ، ص السياسة االقتصادية واملالية ل  (3)
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 . )1(له ابملدينة وفرح الناس به فرحاً شديداً وابشر عمر بن عبد العزيز عم ،فوافق الوليد على هذه الشروط

 ـ جملس شورى عمر بن عبد العزيز: جملس فقهاء املدينة العشرة: 2
اء الناس للسالم فعندما ج ،كان من أبرز األعمال اليت قام هبا عمر بن عبد العزيز تكوينه جمللس الشورى ابملدينة

بن عبد هللا بن  وعبيد هللا ،وهم: عروة بن الزبري ،هاء املدينةدعا عشرة من فق ،على األمري اجلديد ابملدينة وصلى
 ،سليمان بن يسارو  ،وأبو بكر بن سليمان بن أيب خيثمة ،وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ،عتبة

 ،ن عامر بن ربيعةوعبد هللا ب ،وأخوه عبد هللا بن عبد هللا بن عمر ،وسامل بن عبد هللا بن عمر ،والقاسم بن حممد
ين دعوتكم ألمر مث قال: إ ،فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله ،فدخلوا عليه فجلسوا ،وخارجة بن زيد بن اثبت

فإن  ،إين ال أريد أن أقطع أمراً إال برأيكم أو برأي من حضر منكم ،وتكونون فيه أعواانً على احلق ،تؤجرون عليه
 . )2(فأحرّج هللا على من بلغه ذلك إال أبلغين ،بلغكم عن عامل يل ظالمة أو ،رأيتم أحداً يتعدى

 ،د العزيزالشورى فيه، أما عمر بن عب فريى ضرورة ،لقد عرفت أن عمر بن اخلطاب كان ُيمع اجمللس لألمر يطرأ
 حّدد صالحياته أبمرين: ،فقد أحدث جملساً  ،وهو سبط عمر بن اخلطاب
ه وأنه ال يقطع أمراً إال برأيهم. وبذلك يكون األمري قد ختلى عن اختصاصات ،رير الرأيأ ب أهنم أصحاب احلق يف تق

 الذي نسميه )جملس العشرة(. ،إىل هذا اجمللس
اًل فإذا ما اتصل بعلمهم أو بعلم أحدهم أن عام ،ورقباء على تصرفاهتم ،ب ب أنه جعلهم مفتشني على العمال

 وإال فقد استعدى هللا على كامت احلق. ،فعليهم أن يبلغوه ،ارتكب ظالمة
 ونالحظ كذلك أن هذا التدبري قد تضمن أمرين:

ومبا أهنم  ،أحدمها: أن األمري عمر بن عبد العزيز مل خيصص تعويضاً جمللس العشرة؛ ألهنم كانوا من أصحاب العطاء
 فما ندهبم إليه داخل يف صلب اختصاصهم. ،فقهاء

 ،هموهلذا مل يشرتط يف تدبريه حضورهم كل ،دهم عن احلضور لعذر من األعذارالثاين: أن عمر افرتض غياب أح
 . )4(إن هذا اجمللس كان يستشار يف مجيع األمور دون استثناء ، )3( «أو برأي من حضر منكم»وإمنا قال: 

                                                           

 .42ب  41(؛ سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص 1/63فقه عمر بن عبد العزيز ) (1)
 .548(؛ موسوعة فقه عمر ، قلعجي ، ص 5/257الطبقات )  (2)
 (.562،  1/561نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي )  (3)
 .391احلكم يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق ، ص نظام   (4)
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هم ويقرهبم يوأنه ُيب على صاحب القرار أن يدن ،ونستنتج من هذه القصة أمهية العلماء الرابنيني وعلو مكانتهم

كما أنه على العلماء أن يلتفوا حول الصاحل من أصحاب القرار؛ من أجل حتقيق   ،منه ويشاورهم يف أمور الرعية
ؤالء كما أن عمر بن عبد العزيز مل خيتصر يف شوراه على ه  ،أكرب قدر ممكن للمصاحل وتقليل ما ميكن من املفاسد

ال يقضي يف  وكان ،وغريهم ،والزهري ،كسعيد بن املسيِّّب  ،بل كان يستشري غريهم من علماء املدينة ،فحسب
حدث أن أرسل  وقد ،ويف املدينة أظهر عمر بن عبد العزيز إجالله للعلماء وإكباره هلم ،قضاء حىت يسأل سعيد

لرسول فأخطأ ا ،وكان سعيد ال أييت أمرياً وال خليفة ،رمحه هللا تعاىل رسوالً إىل سعيد بن املسيِّّب يسأله عن مسألة
 حممد إال فلما راه عمر قال له: عزمت عليك اي أاب ،فأخذ سعيد نعليه وقام إليه يف وقته ،فقال له: األمري يدعوك

 .)1(اه ليسألكإمنا أرسلن ،ولكنه أخطأ ،فإان مل نرسله ليدعوك ،رجعت إىل جملسك حىت يسألك رسولنا عن حاجتنا
 

له مئيت ذراعٍّ يف حىت جع ،أبمر من الوليد بن عبد امللك ملسو هيلع هللا ىلصويف إمارته على املدينة املنورة وسع مسجد رسول هللا 
ويتضح من موقف عمر  ، )2(مع أنه رمحه هللا تعاىل كان يكره زخرفة املساجد ،زخرفه أبمر الوليد أيضاً  ،مئيت ذراع

نع هبا إذا حىت وإن كان غري مقت ،قرارات ممن هو أعلى منه بن عبد العزيز هنا أنه قد يضطر الوايل للتجاوب مع
 قدر أن املصلحة يف ذلك أكرب من وجوه أخرى.

 فاستقبله عمر بن عبد العزيز أحسن ،هب حج اخلليفة الوليد بن عبد امللك 91ويف إمارته على املدينة يف سنة 
 . )3(وشاهد الوليد أبم عينيه اإلصالحات العظيمة اليت حققها عمر بن عبد العزيز يف املدينة املنورة ،استقبال

 ـ احلادث املؤسف يف والية عمر: 3
ذا بلغ بنو أيب إ»: أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال العلماء يف السري: كان خبيب بن عبد هللا بن الزبري قد حدَّث عن النيب 

فبعث الوليد بن عبد امللك  ،وهو حديث ضعيف)5(«ومال هللا دوالً  ،عباد هللا خوالً ثالثني رجاًل اختذوا  )4(العاص

                                                           

 .23سرية عمر بن عبد العزيز ومناقبه ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 .20(؛ موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ، ص 12/267تفسري القرطيب )    (2)
 .20موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ، ص   (3)
 مية اجلد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز.بنو أيب العاص: أي بنو العاص بين أ  (4)

( ، عن أيب سعيد وأيب هريرة ، قال ابن كثري رمحه هللا بعد ذكر طرق أخرى ورد هبا هذا احلديث: وهذه 6/507احلديث رواه البيهقي يف دالئل النبوة )  (5)
 (.1/98ة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )الطرق كلها ضعيفة. انظر: البداية والنهاية ، نقالً عن االاثر الوارد
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وبرد له ماًء يف  ،فجلده عمر مئة سوط ،إىل عمر بن عبد العزيز ب واليه على املدينة ب أيمره جبلده مئة سوط وحببسه
وندم  ،لسجن حني اشتد وجعهفمات فيها. وكان عمر قد أخرجه من ا ،)1(جرّة مث صبه عليه يف غداة ابردة فكزّ 

فقد روى مصعب بن عبد هللا عن مصعب بن عثمان: أهنم  ،وحزن عمر على موت خبيب ،على ما صنع منه
إذ جاءهم  ،ينما هم جلوسفب ،واجتمعوا عنده حىت مات ،نقلوا خبيباً إىل دار عمر بن مصعب بن الزبري ببقيع الزبري

املاجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. وكان املاجشون مع عمر بن عبد العزيز يف واليته على املدينة. 
 ،فكشفوا عنه ،فقال عبد هللا بن عروة: ائذنوا له. فلما دخل قال: كأن صاحبكم يف مرية من موته اكشفوا له عنه

مر كاملرأة فوجدت ع ،فقرعت الباب ودخلت ،إىل دار مروان فلما راه املاجشون انصرف. قال املاجشون: فانتهيت
 ،ه يسرتجعمث رفع رأس ،يل: ما وراءك ؟ فقلت: مات الرجل. فسقط على األرض فزعاً  فقال ،املاخض قائماً وقاعداً 

 فلم يزل يعرف فيه حىت مات.
؟! )2(يف خببيبفيقول: ك ،بشروامتنع من الوالية. وكان كلما قيل له: إنك قد صنعت كذا فأ ،واستعفى من املدينة

 . )3(ومل يزل يذكرها ويتصورها أمام عينه حىت مات
ومن األدلة على صالح عمر بن عبد العزيز وقت واليته على املدينة غري ما ذكر: ما رواه أبو عمر موىل أمساء بنت 

. وحّدث  )4(لى حليتهعودموعه تسيل  ،أيب بكر قال: فأتيته يف جملسه الذي يصلي فيه الفجر واملصحف يف حجره
قال: كان عمر بن عبد العزيز وهو أمري على املدينة إذا أراد أن ُيود ابلشيء قال: ابتغوا  ،ابن أيب الزاند عن أبيه
 . )5(أهل بيت هبم حاجة

 ـ عظة مزاحم موىل عمر بن عبد العزيز له: 4
فقال له عمر:  ،فكلَّمه مزاحم يف إطالقه ،وجاوز عمر يف حبسه القدر الذي يستحقه ،حبس عمر رجاًل ابملدينة

إين  ،زفقال مزاحم مغضباً: اي عمر بن عبد العزي ،ما أان مبخرجه حىت أبلغ يف احليطة عليه مبا هو أكثر مما مرّ 
ري اي عمر ! ولقد كدت أنسى امسك مما أمسع: قال األم ،ويف صبيحتها تقوم الساعة ،أحذرك ليلة متخض ابلقيامة

                                                           

 كّز الرجل: فهو مكزوز: أصابه داء الكزاز ، وهو يبس وانقباض من الربد.   (1)
 .44،  43سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص    (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 (.1/66الواردة )املصدر السابق نفسه؛ االاثر   (5)
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منا  فكأ ،فوهللا ما هو إال أن قال ذلك ،قال عمر: إن أول من أيقظين هلذا الشأن مزاحم ،ل األمريقال األمري قا
 . وهذه القصة تبني لنا أمهية الصديق الصاحل املخلص الذي يذكرك ابهلل حني الغفلة. )1(كشف عن وجهي غطاء

 ـ بني عمر بن عبد العزيز واحلّجاج يف خالفة الوليد: 5
ففي  ،هاولكن ذكر غريه أنه عزل عن ،ن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من املدينة كما مّر ذكرهذكر ابن اجلوزي أ

ملا علم عمر بن و  ،هب عقد اخلليفة الوليد لواء احلج للحجاج بن يوسف الثقفي ليكون أمريًا على احلج 92سنة 
ألن عمر بن عبد  ،نة املنورةه احلجاج ابملديكتب رمحه هللا تعاىل إىل اخلليفة يستعفيه أن ميرَّ علي  ،عبد العزيز بذلك

كتب إىل احلّجاج: و  ،فامتثل الوليد لرغبة عمر ،ملا هو عليه من الظلم ،كان يكره احلّجاج وال يطيق أن يراه  العزيز
 . )2(املدينة فال عليك أن ال متر مبن كرهك فتنحَّ عن ،إن عمر بن عبد العزيز كتب إيلَّ يستعفيين من ممرك عليه

وقد كتب عمر بن عبد العزيز وهو والٍّ على املدينة إىل الوليد بن عبد امللك خيربه عما وصل إليه حال العراق من 
 مما جعل احلّجاج حياول االنتقام من عمر السيما وقد أصبح ،الظلم والضيم والضيق بسبب ظلم احلّجاج وغشمه

ّجاج إىل الوليد: إن من قبلي من مجرّاق أهل احلجاز مالذًا للفارين من عسف احلجاج وظلمه ؛ حيث كتب احل
عثمان وإن ذلك وهن. فكتب إليه يشري عليه ب ،وجلؤوا إىل املدينة ومكة ،العراق وأهل الثقاف قد جلوا عن العراق

 . )3(وعزل عمر بن عبد العزيز ،وخالد بن عبد هللا القسري ،بن حبان
يظن أبن سياسة الشدة والعسف هي السبيل الوحيد لتوطيد وكان  ،وقد كان ميل الوليد لسياسة احلّجاج واضحاً 

يما بعد وقد أثبتت األحداث ف ،وهذا ما حال بينه وبني األخذ ابراء عمر بن عبد العزيز ونصائحه ،أركان الدولة
 . )4(هوذلك بعد تويل عمر اخلالفة وتطبيقه ملا كان يشري ب ،أن ما كان يراه عمر أفضل مما كان يسري عليه الوليد

 ـ عودة عمر بن عبد العزيز إىل دمشق: 6
 ،احمفالتفت إىل مزاحم وقبال: اي مز  ،خرج عمر بن عبد العزيز من املدينة املنورة وهو يبكي ومعه خادمه مزاحم

 ،أال وإن املدينة كالكري خيرج اخلبث: »ملسو هيلع هللا ىلصيشري بذلك إىل قول رسول هللا  ، )5(خنشى أن نكون ممن نفت املدينبة

                                                           

 .140سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي ، ص   (1)
 .24سرية عمر بن عبد العزيز ومناقبه ، البن احلكم ، ص   (2)
 (.7/383اتريخ الطربي)  (3)
 .165أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (4)
 .27سرية عمر بن عبد العزيز ومناقبه ، البن احلكم ، ص   (5)
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. وقال مزاحم: وملا خرج عمر بن عبد )1(«كما ينفي الكري خبث احلديد  ،ال تقوم الساعة حىت تنفي املدينة شرارها
فقلت:  ،ب كأنه تشاءم من ذلك ب فقال: فكرهت أن أقول ذلك له  )2(العزيز من املدينة نظرت فإذا القمر يف الدبران

ن تعلمين فقال: كأنك أردت أ ،ة! فنظر عمر فإذا هو ابلدبرانأال تنظر إىل القمر ما أحسن استواءه يف هذه الليل
 أن القمر ابلدبران ! اي مزاحم !

 .)3( الواحد القهارإان ال خنرج بشمس وال بقمر ولكن خنرج ابهلل
 

مث رأى  ،فنزل فيها فأقام مدة يرقب األوضاع عن بعد ،وكان له فيها بيت ومزرعة ،وسار عمر حىت وصل السويداء
أو  ،نع ظلماً لعله بذلك يستطيع أن مي ،جبوار اخلليفة ،املسلمني تقتضي أن تكون إقامته يف دمشق أن مصلحة

 . )4(فانتقل إىل دمشق فأقام هبا ،يشارك يف إحقاق حق
 دمشق جبوار ولذلك فإن إقامته يف ،ومل يكن عمر بن عبد العزيز على وفاق اتم مع اخلليفة الوليد بن عبد امللك

 ،فالوليد يعتمد يف تثبيت حكمه على والة أقوايء قساة يهمهم إخضاع الناس ابلقوة ،الوليد مل ختلج من مشاكل
بينما يرى عمر أن إقامة العدل بني الناس كفيل ابستقرار امللك وائتمارهم أبمر  ،وإن رافق ذلك كثري من الظلم

 ،منوحممد بن يوسف ب أخ احلّجاج ب يف الي ،واحلّجاج ابلعراق ، يقول: الوليد ابلشامفكان رمحه هللا ،السلطان
 . )5(.. امتألت وهللا األرض جوراً  ،وقرة بن شريك يف مصر ،وعثمان بن حيان ابحلجاز

 ـ نصح عمر للوليد ابحلد من صالحيات عماله يف القتل: 7
فمن ذلك نصحه للوليد ابحلد من  ،ح هذا الوضعسلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والوسائل إلصال

 وقد جنح يف ابدأى األمر يف استصدار قرار مينع أي والٍّ من القتل إال بعد علم اخلليفة ،صالحيات عماله يف القتل
 وموافقته على ذلك.

 إن عندي نيفقال: اي أمري املؤمن ،فيذكر ابن عبد احلكم: أن عمر بن عبد العزيز دخل على الوليد بن عبد امللك
ذا إ ،قال: ما مينعك منها االن؟ قال: أنت أعلم ،واجتمع فهمك فسلين عنها ،فإذا خال لك عقلك ،نصيحة

                                                           

 مسلم ، كتاب احلج ، ابب: املدينة تنفي شرارها.  (1)
 الدبران: جنم بني الثراي واجلوزاء ، ويقال له: التابع والتويبع ، وهو من منازل القمر ، مسي دبراانً ألنه يدبر الثراي؛ أي: يتبعها.  (2)
 .27سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 (.12/368البداية والنهاية)  (4)
 .162؛ أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص 146سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (5)
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اجتمع لك ما أقول؛ فإنك أحق أن تفهم؛ فمكث أايماً مث قال: اي غالم ! من ابلباب؟ فقيل له: انس وفيهم عمر 
لشرك إمث فقال عمر: إنه ليس بعد ا ،فدخل عليه فقال: نصيحتك اي أاب حفص ،فقال: أدخله ،بن عبد العزيز

نه وأنت املسؤول ع ،ويكتبون: إن ذنب فالن املقتول كذا وكذا ،وإن عمالك يقتلون ،أعظم عند هللا من الدم
على أمر قد  مر أبمركمث أت ،أحداً حىت يكتب بذنبه مث يشهد عليه فاكتب إليهم أال يقتل أحد منهم ،واملأخوذ به

فلم  ،مفكتب إىل أمراء األمصار كله ،وضح لك. فقال: ابرك هللا فيك اي أاب حفص ومنع فقدك. عليَّ بكتاب
فقال:  ،وشق عليه وأقلقه . وظن أنه مل يكتب إىل أحد غريه، فبحث عن ذلك ،حيرج ذلك إال احلّجاج؛ فإنه أمضَّه

فقال:  ،ذا؟ فأخرب أن عمر بن عبد العزيز هو الذي فعل ذلكمن أين ذهبنا؟ أو من أشبار على أمري املؤمنني هب
 هيهات ! إن كان عمر فال نقض ألمره.

 مث قال له احلّجاج: ما تقول يف ،مث إن احلّجاج أرسل إىل إعرايب حروري ب من اخلوارج ب جافٍّ من بكر بن وائل
معاوية؟ فنال منه. قال: ما تقول يف يزيد؟ فسبه. قال: فما تقول يف عبد امللك؟ فظلَّمه. قال: فما تقول يف الوليد؟ 

مث بعث به إىل الوليد  ، )1(فقال: أجورهم حني والك وهو يعلم عداءك وظلمك. فسكت احلّجاج وافرتصها منه
وقد بعثت إليك  ،وأرعى ملا اسرتعيتين وأحفظ له من أن أقتل أحداً مل يستوجب ذلك ،ديينوكتب إليه: أان أحوط ل

ببعض من كنت أقتل على هذا الرأي فشأنك وإايه. فدخل احلروري على الوليد وعنده أشراف أهل الشام وعمر 
. قال فما ل: جبار عاتٍّ فقال له الوليد: ما تقول يّف؟ قال: ظامل جبار. قال: ما تقول يف عبد امللك؟ قا ،فيهم

ه وخرج الناس مث قام فدخل منزل ،فضرب عنقه ،تقول يف معاوية؟ قال: ظامل. قال الوليد البن الراين: اضرب عنقه
فرده عليه فقال: اي أاب حفص ! ما تقول هبذا؟ أصبنا أم أخطأان؟ فقال  ،فقال: اي غالم اردد علّي عمر ،من عنده

 ،كنت تسجنه حىت يراجع هللا عز وجل أو تدركه منيته  ،كان أرشد وأصوب  ولغري ذلك ،عمر: ما أصبت بقتله
نت سجنته إن لو ك ،أفتستحل ذلك؟ قال: لعمري ما أستحله ،فقال الوليد: شتمين وشتم عبد امللك وهو حروري

لقد راددت أمري  ،فقال ابن الراين لعمر: يغفر هللا لك اي أاب حفص ،فقام الوليد مغضباً  ،بدا لك أو تعفو عنه
وهكذا احتال احلّجاج على الوليد ليصرفه على األخذ برأي  ،)2(املؤمنني حىت ظننت أنه سيأمرين بضرب عنقك
 . )3(عمر يف احلد من سرف احلّجاج وأمثاله يف القتل

                                                           

 افرتصها: انتهزها.  (1)
 .164؛ أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص 121ب  119سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 .164، ص  أثر العلماء يف احلياة السياسية  (3)
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 ـ رأي عمر بن عبد العزيز يف التعامل مع اخلوارج: 8
ف  شأن احلروري الذي بعث به احلّجاج ب وردت رواايت توضح املوقفباإلضافة إىل املوقف الذي مّر ذكره انفاً ب يف

قال:  ،باً بني عينيهفوجده قاط ،نفسه؛ فعن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أخربه أن الوليد أرسل إليه ابلظهرية
 ،فسكت ؟فقال: ما تقول فيمن يسبُّ اخللفاء؟ أترى أن يقتل ،قائم بسيفه ،فجلست وليس عنده إال ابن الراين

قلت:  ،ب اخللفاءولكنه س ،فقلت: أَقَبَتَل اي أمري املؤمنني؟ قال: ال ،فعاد ملثلها ،وقال: ما لك؟ فسكت ،فانتهرين
 فقال الوليد: إنه فيهم لتائه. ،فرفع رأسه إىل ابن الراين ،فإين أرى أن ينكل

 ـ نصحه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة البنه: 9
اليت ذكرت لعمر بن عبد العزيز يف عهد الوليد بن عبد امللك نصحه للوليد عندما أراد خلع ومن اخر مواقفه 

سليمان والبيعة البنه عبد العزيز من بعده، فوقف عمر من ذلك موقفًا حازماً؛ حيث مل يستجب ألمر الوليد يف 
ك؟! حدة؛ فكيف خنلعه ونرتكوقال حني أراده على ذلك: اي أمري املؤمنني إمنا ابيعنا لكما يف عقدة وا ،ذلك

لدار وطني فيذكر أنه أغلق عليه ا ،فغضب الوليد على عمر، وحاول استخدام الشدة معه لعله يوافقه على ما أراد
 . )1(عليه الباب حىت تدخلت أم البنني أخته وزوجة الوليد ففتح عنه بعد ثالث وقد ذبل ومالت عنقه

 

 :خامساً: عمر يف عهد سليمان بن عبد امللك
فبمجرد تويل  ،فظهرت ااثره يف خمتلف اجلوانب ،يف عهد سليمان هتيأت الفرص لعمر بن عبد العزيز بقدر كبري

 ،سليمان اخلالفة؛ قرَّب عمر بن عبد العزيز وأفسح له اجملال واسعاً؛ حيث قال: اي أاب حفص إان ولينا ما قد ترى
. وجعله وزيرًا ومستشارًا مالزمًا له يف إقامته أو  )2(هفما رأيت من مصلحة العامة فمر ب ،ومل يكن بتدبريه علم

ل فما فكان يقول: ما هو إال أن يغيب عين هذا الرج ،وكان سليمان يرى أنه حمتاج له يف صغريه وكبريه ،سفره

                                                           

 .167(؛ أثر العلماء ، ص 149،  5/148سري أعالم النبالء)  (1)
 .168املصدر السابق نفسه؛ نقالً عن العلماء ، ص   (2)



180 
 

. ويف موضع اخر قال: اي أاب حفص ما اغتممت أبمر وال أكربين أمر إال خطرت فيه على  )1(أجد أحداً يفقه عين
 . )2( ابيل

 ـ أسباب تقريب سليمان لعمر: 1
 والذي دفع سليمان إىل إفساح اجملال أمام عمر هبذه الصورة يعود يف نظري إىل عدة أسباب ؛ منها:

أ ب شخصية سليمان بن عبد امللك: حيث مل يكن مثل أخيه الوليد معجبًا بنفسه معتدًا برأيه وواقعًا حتت أتثري 
 على العكس من ذلك؛ غري معتد برأيه خالياً من التأثريات األخرى عليه. بل كان سليمان ،بعض والته

 ب ب قناعة سليمان مبا يتمتع به عمر من نظرات واراء صائبة.
 ،وقد أشار هلذا الذهيب ،مما جعل سليمان يشكر ذلك لعمر ،جب  موقف عمر من حماولة الوليد خللع سليمان

 . )3(سليمان عمر وأعطاه اخلالفة بعدهحيث قال بعد عرضه ملوقف عمر: فلذلك شكر 

 ـ أتثري عمر على سليمان يف إصدار قرارات إصالحية: 2
وبعض  ،ومن أمهها: عزل والة احلّجاج ،فقد كان لعمر أثر كبري على سليمان يف إصدار عدد من القرارات النافعة

 ،ومنها: األمر إبقامة الصالة يف وقتها ، )4(ووايل املدينة عثمان بن حيان ،كوايل مكة خالد القسري  ،الوالة االخرين
لما ويل سليمان  ف ،فأورد ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز: أن الوليد بن عبد امللك كان يؤخر الظهر والعصر

وهناك أمور أخرى أمجلها الذهيب ،  )5(كتب إىل الناس ب عن رأي عمر ب أن الصالة كانت قد أميتت فأحيوها
 . )6(جليلة كان يسمع من عمر فيهابقوله: مع أمور 

 ـ إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف حتكيمه كتاب أبيه: 3
فقال له  ،كّلم عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد امللك يف مرياث بعض بنات عبد العزيز من بين عبد امللك

ظن سليمان أنه سريًا مث راجعه ففرتكه ي ،سليمان بن عبد امللك: إن عبد امللك كتب يف ذلك كتااًب منعهن ذلك
 فقال له عمر: ،فقال سليمان لغالمه: ائتين بكتاب عبد امللك ،اهتمه فيما ذكر من رأي عبد امللك يف ذلك األمر

                                                           

 (.1/598املعرفة والتاريخ ، للفسوي )  (1)
 .168؛ أثر العلماء ص 28سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 (.5/149سري أعالم النبالء )  (3)
 .169أثر العلماء على احلياة السياسية ، ص   (4)
 .170اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء على احلياة السياسية ، ص   (5)
 (.5/125سري أعالم النبالء )  (6)
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 ،أابملصحف دعوَت اي أمري املؤمنني؟ فقال أيوب بن سليمان: ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكالم تضرب فيه عنقه
 فقال ،فزجر سليمانج أيوبَ  ،مر إليك فالذي دخل على املسلمني أعظم مما تذكرفقال له عمر: إذا أفضى األ 
 . )1(عمر: إن كان جهل فما حلمنا عنه 

مد لعمر؛ حيث اعترب سليمان بن عبد امللك كتابة أبيه شرعاً ال  فهذا موقف من مواقف اجلرأة يف قول احلق الذي حيج
طغيان ينقض وال يغرّي هو كتاب هللا تعاىل وحده، وهكذا يصل ال ميكن تغيريه، فنبهه عمر إىل أن الكتاب الذي ال

بضحاايه إىل تعظيم شأن االابء واألجداد الذين ورّثوا ذلك اجملد الزائل ألبنائهم إىل احلد الذي يعتربون فيه قضاءهم 
لده الذي هدد و  شرعًا انفذًا من غري نظر يف موافقته حلكم اإلسالم أو خمالفته، وموقف يذكر لسليمان حيث وّبخ

 . )2(عمر أن قال كلمة احلق، وهذا يدل على ما يتصف به سليمان من سرعة الرجوع إىل احلق إذا تبني له
 

 ـ إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف اإلنفاق: 4
نا اي أاب فقال لعمر بن عبد العزيز: كيف رأيت ما فعل ،قدم سليمان بن عبد امللك املدينة فأعطى هبا مااًل عظيماً 

. فهذا تقومي جيد من عمر بن عبد العزيز  )3(وتركت أهل الفقر بفقرهم ،حفص؟ قال: رأيتك زدت أهل الغىن غىن
فقد كان سليمان ب جلهله بدقائق أحكام الشريعة يف جمال اإلنفاق ب يظن أنه إبنفاقه  ،لعمل سليمان بن عبد امللك

فأفاده عمر بن عبد العزيز أبنه قد أخطأ حينما صرف ذلك املال  ،ذلك املال الكثري على الرعية قد عمل صاحلاً 
 قيه.ل اخلري وصرفه ملستحفقد بنيَّ عمر رمحه هللا أمهية التفريق بني بذ ، )4(لغري مستحقيه وحرم منه أهله

 

 ـ حث عمر سليمان على رد املظامل: 5
فقال عمر:  ،ففزع منه سليمان ومن معه ،فأصابه سحاب فيه برق وصواعق ،خرج سليمان ومعه عمر إىل البوادي

 ،إمنا هذا صوت نعمة؛ فكيف لو مسعت صوت عذاب؟! فقال سليمان: خذ هذه املئة ألف درهم وتصدق هبا

                                                           

 .31سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 (.31، 15/30التاريخ اإلسالمي )  (2)
 .131عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص  سرية عمر بن  (3)
 (.15/29التاريخ اإلسالمي )  (4)
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فجلس  ،خري من ذلك اي أمري املؤمنني؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك يف مظامل مل يصلوا إليك فقال عمر: أو
 فرد املظامل مقدم على بذل الصدقات. ،ويظهر عند عمر وضوح فقه ترتيب األولوايت ، )1(فرد املظامل سليمان

 

 ـ أرى دنيا أيكل بعضها بعضاً: 6
فيبه تلك اخليول و  ،ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان ،املؤمننيأقبل سليمان بن عبد امللك وهو أمري 

 ،فقبال سليمان: ما تقول اي عمر يف هذا؟ قال: أرى دنيا أيكل بعضها بعضاً  ،واجلمال والبغال واألثقال والرجال
ليمان وهو ط سإذا غراب قد أخذ لقمة يف فيه من فسطا ،وأنت املسؤول عن ذلك كله. فلما اقرتبوا من املعسكر

فقال له سليمان: ما تقول يف هذا اي عمر؟ فقال: ال أدري. فقال: ما ظنك أنه يقول؟  ، )2(طائر هبا ونعب نعبة
قال: كأنه يقول: من أين جاءت؟ وأين يذهب هبا؟ فقال له سليمان: ما أعجبك ! فقال عمر: أعجب مين من 

 . )3(ومن عرف الشيطان فأطاعه ،عرف هللا فعصاه

 م خصماؤك يوم القيامة:ـ ه 7
وأنت  ،فقال له عمر: هؤالء رعيّبتجك اليوم ،ملا وقف سليمان وعمر بعرفة جعل سليمان يعجب من كثرة الناس

 . )4( فبكى سليمان وقال: ابهلل أستعني ،ويف رواية: وهم خصماؤك يوم القيامة ،مسؤول عنهم غداً 

 ـ زيد بن احلسن بن علي مع سليمان: 8
وكتب  ،احلسن بن علي قد أجاب الوليد بن عبد امللك يف مسألة خلع سليمان خوفًا من الوليدكان زيد بن 

أن يسأل زيداً  ،فبعث إىل واليه على املدينة ،فلما استخلف سليمان وجد الكتاب ،مبوافقته من املدينة إىل الوليد
فلما  ،ملسو هيلع هللا ىلص  أمام منرب رسول هللاوإن أنكر عليه اليمني ،فإن هو اعرتف به فليبعث بذلك إليه ،عن أمر الكتاب

سول كتب سليمان إىل وايل املدينة أن يضربه مئة سوط وميشيه حافياً.. فحبس عمر الر   ،بعث ابعرتافه إىل سليمان
وقال: ال خترج حىت أكلم أمري املؤمنني فيما كتب يف زيد بن حسن لعلي أطيب نفسه فيرتك هذا الكتاب. فجلس 

                                                           

 .170؛ أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص 33سرية عمر بن عبد العزيز ، ص   (1)
 نعب الغراب: صوَّت أو مد عنقه وحرك رأسه يف صياحه.  (2)
 (.12/685البداية والنهاية )  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
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األمر إىل  فلما تويف سليمان وأفضى ،أمري املؤمنني مريض لرسول: ال خترج فإنفقال ل ،الرسول فمرض سليمان
 . )1(عمر دعا ابلكتاب ومزقه

، ويرى الدكتور  )2(وظل عمر بن عبد العزيز قريباً من سليمان طيلة مدة خالفته حيوطه بنصحه ويشاركه مسؤولياته
مان كان نعم إن سلي ،نذ بداية خالفة سليمانيوسف العش أن سياسة عمر بن عبد العزيز ومنطلقاهتا بدأت م

لك راجح لكن عمر بن عبد العزيز كان ابلرغم من ذ ،فيتخذ تدابري لعل عمر ال يقرها ،يشتط حينًا يف سياسته
ستطيع أن يفعل أكثر على أنه يف دمشق ي ،فهو يف دمشق مثله يف املدينة ،وسياسة عمر مل تتغري ،القوة يف خالفته
ونالحظ أن عمر بن عبد العزيز تعامل مع سنة  ،والظلم والعسف)3(ألمر املهم عنده هو منع اجلورمن املدينة، وا

قاق العدل وعندما وصل للخالفة ازداد يف إح ،التدرج وفقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف رد املظامل ومنعها
 ،ربوته وظلمهمع ج آلخرةفهو نصح عمه عبد امللك وذكره اب ،وحماربة الظلم؛ ألن الصالحيات املتاحة كانت أكرب

ت له الفرصة وأتيح ،وتقدم خطوات ووفق حسب اإلمكان يف عهد سليمان ،ومل يتقاعس يف عهد ابن عمه الوليد
وابلتايل ال نقول إن ما حدث لعمر على مستواه الشخصي انقالب وإمنا االنقالب يف توظيف الدولة  ،يف خالفته

 ،شريعة يف كافة شؤون احلياة ولو كان على حساب العائلة احلاكمة، اليت كانت هلا خمصصاهتا وصالحياهتاخلدمة ال
 واليت اعتربها عمر بن عبد العزيز حقوقاً لألمة ُيب ردها إىل بيت املال أو إىل أصحاهبا األصليني.

 سادساً: خالفة عمر بن عبد العزيز:
 صيحة الفقيه العامل رجاء بن حيوة الكندي الذي اقرتح على سليمان يفومن حسنات سليمان عبد امللك قبوله لن

قال ابن سريين: يرحم هللا  ،)4(وكانت وصية مل يكن للشيطان فيها نصيب ،مرض موته أن يويل عمر بن عبد العزيز
 واختتمها ابستخالفه عمر بن عبد العزيز. ،سليمان ! افتتح خالفته إبحياء الصالة

 . )5(وكان منقوش يف خامته: )أؤمن ابهلل خملصاً( ،وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ،هب 99سنة وكانت سنة وفاته 
ومن  ،وقد ذكرت بعضها يف حديثي عن عهد سليمان ،وتعددت الرواايت يف قصة استخالف سليمان لعمر

يقول: ملا كان  ةعن سهيل بن أيب سهيل قال: مسعت رجاء بن حيو  ،الرواايت أيضاً ما ذكره ابن سعد يف طبقاته

                                                           

 .104سرية عمر بن عبد العزيز ، البن احلكم ، ص    (1)
 .173أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (2)
 .254الدولة األموية ، يوسف العش ، ص   (3)
 .37عصر الدولتني األموية و العباسية ، للصَّاليب ، ص   (4)
 (.112،  5/111سري أعالم النبالء)  (5)
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فخرج  ،ونظر يف املراة فقال: أان وهللا امللك الشاب ،يوم اجلمعة لبس سليمان بن عبد امللك ثياابً خضراً من خز
وهو غالم مل  ،فلما ثقل كتب كتاب عهده إىل ابنه أيوب ،إىل الصالة يصلي ابلناس اجلمعة فلم يرجع حىت وعك

فقال سليمان:   ،فقلت: ما تصنع اي أمري املؤمنني؟ إنه مما حيفظ به اخلليفة يف قربه أن يستخلف الرجل الصاحل ،يبلغ
ال: ما ترى يف داود فق ،مث خرقه مث دعاين ،فمكث يومًا أو يومني ،ومل أعزم عليه ،وأنظر ،كتاب أستخري هللا فيه

أحي هو أم ميت. قال: اي رجاء فمن ترى ؟ قال: وأنت ال تدري  ،بن سليمان؟ فقلت: هو غائب بقسطنطينية
فقلت: رأيك اي أمري املؤمنني ! وأنبا أريد أن أنظر من يذكبر. فقال: كيف ترى يف عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: 

ونن وهللا لئن وليتبه ومل أولِّّ أحداً من ولبد عبد امللك لتك ،أعلمه وهللا فاضاًل خياراً مسلمباً. فقال: هو على ذلك
تنبة وال يرتكونه أبداً يلي عليهم إال أن أجعل أحدهم بعبده ب ويزيد بن عبد امللك غائب على املوسم ب قال: فيزيد ف

 الرمحن قال: فكتب بيده: بسم هللا ،قلت: رأيك ،فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به ،بن عبد امللك أجعله بعده
ن بعده عمر بن عبد العزيز، إين وليته اخلالفة من بعدي، ومهذا كتاب من عبد هللا سليمان أمري املؤمنني ل ،الرحيم

 فيطمع فيكم. وختم الكتاب. ،وال ختتلفوا ،واتقوا هللا ،فامسعوا له وأطيعوا ،يزيد بن عبد امللك
مث قال  ،همفجمع ،فأرسل إليهم كعب ،فأرسل إىل كعب بن حامد صاحب الشرطة أن مْر أهل بييت فليجتمعوا

ليت. قال: ومرهم فليبايعوا من و  ،فأخربهم أنه كتايب ،جتماعهم: اذهب بكتايب هذا إليهمسليمان لرجاء بعد ا
قال:  ،وقالوا: ندخل فنسلم على أمري املؤمنني ،فلما قال هلم ذلك رجاء قالوا: مسعنا وأطعنا ملن فيه ،ففعل رجاء

 ،ذا عهدييف يد رجاء بن حيوة ب ه نعم. فدخلوا فقال هلم سليمان: هذا الكتاب ب وهو يشري هلم وهم ينظرون إليه
وأطيعوا وابيعوا ملن مسيت يف هذا الكتاب. قال: فبايعوا رجالً رجاًل. قال: مث خرج ابلكتاب خمتوماً يف يد  ،فامسعوا
 رجاء.

وكان  ،دةإن سليمان كانت يل به حرمة ومو  ،قال رجاء: فلما تفرقوا جاءين عمر بن عبد العزيز فقال: اي أاب املقدام
إال أعلمتين  ،فأنشدك هللا وحرميت وموديت ،فأان أخشى أن يكون قد أسند إيل من هذا األمر شيئاً  ،براً ملطفاً يب 

قبل أن أييت حال ال أقدر فيها على ما أقدر الساعة. فقال رجاء: ال وهللا ما أان  إن كان ذلك حىت أستعفيه االن
 مبخربك حرفاً واحداً. قال: فذهب عمر غضبان.

أعلمين ف ،إن يل بك حرمة ومودة قدمية وعندي شكر ،فقال: اي رجاء ،رجاء: ولقيين هشام بن عبد امللكقال 
 ،ه هذا األمروال حنجَِّّي عن ،فليس مثلي قصر به ،وإن كان إىل غريي تكلمت ،أهذا األمر إيّل؟ فإن كان إيل علمت

فانصرف  ،وهللا ال أخربك حرفاً واحداً مما أسر إيل فأعلمين فلك هللا ال أذكر امسك أبداً. قال رجاء: فأبيت وقلت ال
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يت عين؟ أخترج من بين عبد امللك؟  ،وهو يضرب إبحدى يديه على األخرى ،هشام.. وهو يقول: فإىل من إذا حنج
  فوهللا إين لعني بين عبد امللك.

 رة من سكراتفإذا هو ميوت. قال: فجعلت إذا أخذته سك ،قال رجاء: ودخلت على سليمان بن عبد امللك
فجعل يقول وهو يفأق: مل أينِّ ذلك بعد اي رجاء. حىت فعلت ذلك مرتني. فلما كانت  ،حرفته إىل القبلة ،املوت

ال: وأشهد أن حممداً عبده ورسوله. ق ،إن كنت تريد شيئاً أشهد أن ال إله إال هللا ،الثالثة قال: من االن اي رجاء
كيف أصبح   ،ليهوأرسلت إيلَّ زوجته تنظر إ ،ة خضراء وأغلقت البابفلما أغمضته سجيته بقطيف ،ومات ،فحرفته

 نت أنه انئم.فقبلت ذلك وظ ،فأخربها ،مغطى ابلقطيفة فرجع ،فنظر الرسول إليه ،؟ فقلت: انم وقد تغطى
حداً. قال: وال يدخل على اخلليفة أ ،وأوصيته أن ال يرمي حىت اتيه ،قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به

فقلت:  ،بقفاجتمعوا يف مسجد دا ،فجمع أهل بيت أمري املؤمنني ،فأرسلت إىل كعب بن حامد العنسي ،خرجتف
ى يف هذا ومن مس ،ابيعوا على ما أمر به ،قالوا: قد ابيعنا مرة ونبايع أخرى ؟! قلت: هذا أمري املؤمنني ،ابيعوا

 فبايعوا الثانية رجاًل رجاًل. ،الكتاب املختوم
 

قلت: قوموا إىل صاحبكم فقد مات.  ،رأيت أين قد أحكمت األمر ،فلما ابيعوا بعد موت سليمانقال رجاء: 
 فلما انتهيت إىل ذكر عمر بن عبد العزيز اندى هشام: ال ،وقرأت عليهم الكتاب ،قالوا: إان هلل وإان إليه راجعون

 قم فبايع. فقام ُير رجليه. ،نبايعه أبداً. قال: قلت: أضرب وهللا عنقك
ع ملا أخطأه ! وهشام يسرتج ،ملا وقع فيه ،فأجلسته على املنرب وهو يسرتجع ،قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر

 قال: إان هلل وإان إليه راجعون ب أي ،فلما انتهى هشام إىل عمر
 ب صار إيل حني ،فإان هلل وإان إليه راجعون ،حني صار هذا األمر إليك على ولد عبد امللك ب قال: فقال عمر: نعم

 . )1(لكراهيت له
ن وال أعرف رجاًل م ،وقال أبو احلسن الندوي على موقف رجاء بن حيوة: وكان لرجاء مأثرة ال ينساها اإلسالم

وأسدى لإلسالم  ،وانتهز الفرصة مثل انتهازه ،ندماء امللوك ورجاهلم انتفع بقربه ومنزلته عند امللوك مثل انتفاعه

                                                           

 (.338ب  5/335؛ الطبقات )(7/445اتريخ الطربي )  (1)
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فرحم هللا رجاء بن حيوة فقد رسم منهجاً ملن ُيلس مع امللوك من العلماء كيف يعز اإلسالم ويذكر  ،)1(خدمة مثله
 اخللفاء ابهلل وينتهز الفرص املناسبة خلدمة دين هللا.

 

 ـ منهج عمر يف إدارة الدولة من خالل خطبته األوىل: 1
ري رأي  الناس ! إين قد ابتليت هبذا األمر عن غوقال يف أول لقاء مع األمة بعد استخالفه: أيها  ،صعد عمر املنرب

اختاروا ألنفسكم. ف ،وإين قد خلعتج ما يف أعناقكم من بيعيت ،وال مشورة من املسلمني ،وال طلبة له ،كان مين فيه
 فلِّ أمران ابليجمن والربكة. ،ورضينا بك ،فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخرتانك اي أمري املؤمنني

 )2(مةفأضاف قائاًل حيدد منهجه وطريقته يف سياسة األمة املسل ،فر من حتمُّل مسؤولية اخلالفةوهنا شعر أنه ال م
ل إىل يوم أال إن ما أحل هللا حال ،وال بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب ،: أما بعد؛ فإنه ليس بعد نبيكم نيب

ن يطاع يف أال إنه ليس ألحد أ ،أال وإين لست مببتدع ولكين متبع ،ولكين منفذ ،أال إين لست بقاضٍّ  ،القيامة
 غري أن هللا جعلين أثقلكم محاًل. ،ولكين رجل منكم ،أال إين لست خبريكم ،معصية هللا

ويعيننا على  ،و إال فال يقربنا: يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها ،أيها الناس من صحبنا فليصحبنا خبمس
  يعنيه.وال يعرتض فيما ال ،وال يغتابن عندان الرعية ،يدلنا من اخلري على ما هنتدي إليهو  ،اخلري جبهده

 ،وا الخرتكمواعمل ،فإن تقوى هللا خلف من كل شيء وليس من تقوى هللا عز وجل خلف ،أوصيكم بتقوى هللا
وأكثروا من  ،النيتكم الكرمي عيصلح هللا ،وأصلحوا سرائركم ،فإنه من عمل الخرته كفاه هللا تبارك وتعاىل أمر دنياه

 فإنه هادم اللذات... وإن هذه األمة مل ختتلف يف رهبا ،وأحسنوا االستعداد قبل أن ينزل بكم ،ذكر املوت
وال  ،داً ابطالً وإين وهللا ال أعطي أح ،وإمنا اختلفوا يف الدينار والدرهم ،وال يف كتاهبا ،ملسو هيلع هللا ىلصوال يف نبيها  ،عز وجل

 أمنع أحداً حقاً.

                                                           

 (.1/40رجال الفكر والدعوة، للندوي )  (1)
 .102عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ماجدة فيصل، ص   (2)
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 ،ال طاعة لهومن عصى هللا ف ،من أطاع هللا وجبت طاعته ،رفع صوته حىت أمسع الناس فقال: اي أيها الناس مث
فإذا عصيت هللا فال طاعة يل عليكم. وإن من حولكم من األمصار واملدن فإن هم أطاعوا   ،أطيعوين ما أطعت هللا
 مث نزل. ، )1(وإن هم نقموا فلست لكم بوالٍّ  ،كما أطعتم فأان وليكم

وهو يوم اجلمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع  ،وهكذا عقدت اخلالفة لعمر بن عبد العزيز يف ذلك اليوم
 .)2(وتسعني

 ويظهر لنا من هذه اخلطبة السياسة اليت قرر عمر بن عبد العزيز اتباعها يف احلكم؛ وهي:
ه يف مسائل الشرع والدين على أساس أن وأنه غري مستعد لالستماع إىل أي جدل ،أ ب التزامه ابلكتاب والسنة

 حملدثة.ورفضه للبدعة واالراء ا ،وأن الشرع بنيِّّ من حيث حتليل ما أحل هللا وحترمي ما حرم هللا ،حاكم منفذ
 ب ب حدد ملن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه خلمسة أسباب:

وبني من ال  ،أي أنه جعل املقربني منه مهزة وصل بينه ،إىل اخلليفة ب أن يرفع إليه حاجة من ال يستطيع أن يصل
 وينظر فيها. ،فيعرف بذلك حوائج الناس ،يستطيعون الوصول إليه

وابلتايل  ،أي أن عالقة هؤالء به تقوم على أساس نزعة اخلري يعني اخلليفة عليه ،ب أن يعينه على اخلري ما استطاع
 حيذره من أي شر.

 وخري الدين. ،ويهديه إىل ما فيه خري األمة ،يقرتب إليه فريضة أن يرشده ب فرض على من
 عن أن يغتاب إليه أحداً. ،ب هنى من يريد أن يتقرب إليه

 وفيما ال يعنيه عامة. ،ب أن ال يتدخل أي متقرب منه يف شؤون احلكم
فاثر أن  ،وعلى أسلوب احلكم ،يةلقد كان يدرك مدى أتثري البطانة واملقربني من احلاكم على احلاكم وعلى الرع

ء املقربني أن دون أن يبعدهم هنائياً؛ ألنه أجاز هلؤال ،ينبه الناس حىت يرتكوه حيكم مبا ارتضى يف نطاق شرع هللا
 . )3(وأن ينقلوا إليه حاجة احملتاج ،ويعينوه عليه ،يدلوه على اخلري

                                                           

؛ عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد 36،  35(؛ سرية عمر بن عبد العزيز ، البن احلكم ، ص 5/340انظر مع بعض االختالف: الطبقات)  (1)
 .104املظامل ، ص 

 (.12/657البداية والنهاية)  (2)
 .105عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (3)
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 ،وطلب إليهم أن يصلحوا سرائرهم وحيذروا املوت ،جب  كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيها
 ويتعظوا به.

هو أن يطيعوه و  ،وأنه أعطاهم حقاً عليه ،وال مينع أحداً حقاً  ،د ب قطع على نفسه عهداً أبن ال يعطي أحداً ابطالً 
 وأنه ال طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه وتعاىل. ،ما أطاع هللا

 ،هذكرها يف أول لقاء له مع الرعية وأهل احلل والعقد يف املسجد بعد بيعت ،هذه هي اخلطوط العريضة لسياسة عمر
ه وقد اثر أن ال يدع ألي عامل من عماله حجة علي ،ملسو هيلع هللا ىلصفدولته قد حّددها ابلسري على كتاب هللا وسّنة رسوله 

ب كتب  :وقد كانت هذه الكتب نوعني ،ففصل ما أمجل يف خطبته األوىل يف كتب أرسلها إىل عماله ،بعد ذلك
رهم مبا ُيب عليهم أن يلتزموا به يف مسلكهم الشخصي  وسوف نتحدث ،واخلاص إزاء الرعية ،إىل العمال يبصِّّ

 عن ذلك إبذن هللا.
 ،وغري املسلمني ،وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من املسلمني ،ب وكتب إىل عماله القواعد اليت حددت سياستهم

 ممن كانوا يسكنون دار اإلسالم.
وسيأيت احلديث  ، )1(وعمر يف هذه الكتب ب كما سيظهر إبذن هللا ب تكلم عن موقفه كفقيه متبحر يف أصول الدين

 عن منهجه من خالل أعماله.

 ـ احلرص على العمل ابلكتاب والسنة: 2
 يف حرصه على العمل ابلكتاب والسنة ونشر العلم بني رعيته وتفقيههم ،من أهم ما مييز منهج عمر يف سياسته

فهو  ، )2(هفهي حفظ الدين وسياسة الدنيا ب ،ومنطلق عمر يف ذلك فهمه ملهمة اخلالفة ،الدين وتعريفهم ابلسنة
 إحدى خطبه: فورد عنه أنه قال يف ،دينهم ومحلهم على العمل هبا مببادئرعيته  يرى أن من أهم واجباته تعريف

فألن  ،ومن مل يعمل هبا مل يستكمل اإلميان ،اإلميان إن لإلسالم حدودًا وشرائع وسنناً؛ فمن عمل هبا استكمل
. وقال أيضباً: فلو كان كل بدعبة  )3(وإن أمت فما أان على صحبتكم حبريص ،أعش أعلمكموها وأمحلكم عليها

                                                           

 .106املصدر السابق نفسه ، ص   (1)
 .5األحكام السلطانية والوالايت الدينية ، ص   (2)
 .60سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
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مييتها هللا على يدي وكل سنة يعيشها هللا على يدي ببضعة من حلمي حىت أييت اخر ذلك على نفسي كان يف هللا 
 . )1(ما أحببت أن أعيش فواقاً  ،أو أسري حبق ،ويف موضع اخر قال: وهللا لوال أن أْنعَِّش سجنَّةً يسرياً. 

اليم الدولة ويف فبعث العلماء يف تعليم الناس وتفقيههم إىل خمتلف أق ،هلذا ابدر عمر يف تنفيذ هذه املسؤولية املهمة
عث إىل فقد جاء يف كتابه الذي ب ،على نشر العلم وأمر عماله على األقاليم حبثِّّ العلماء ،حواضرها وبواديها

ومما كتب  ، )2(وليتحدثوا به يف جمالسهم ،عماله: ومر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم هللا من ذلك
 . )3(فإن السنة كانت قد أميتت ،به إىل بعض عماله: أما بعد فْأمر أهل العلم أن ينشروا العلم يف مساجدهم

 وانتدب العديد من العلماء لتفقيه الناس يف ،)4(ر عماله أن ُيروا الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر العلمكما أم
وذكر الذهيب  ، )5(فبعث يزيد بن أيب مالك الدمشقي واحلارث بن ميجد األشعري يفقهان الناس والبدو ،الدين 

لمهم ث انفع موىل ابن عمر إىل أهل مصر ليعوبع ،أن عمر ندب يزيد بن أيب مالك ليفقه بين منري ويقرئهم
 وكان قد بعث عشرة من الفقهاء إىل إفريقية يفقهون أهلها وسيأيت احلديث عنهم إبذن هللا. ،)6(السنن

م من توىل ومنه ،بل منهم من أسند إليه بعض الوالايت ،ومل تنحصر مهمة هؤالء العلماء يف التعليم فحسب
تمام الذي متيز وهذا االه ،وأسهم أكثرهم ابإلضافة إىل نشر العلم يف جمال الدعوة واجلهاد يف سبيل هللا ،القضاء

عي الديين ذلك أن نشر الو  ،وتفصيلهم ألمور دينهم له أبعاد سياسية وااثر أمنية به منهج عمر لتعليم الناس
كس خطرها على اء األمة من عبث األفكار اليت ينعالصحيح والفقه فيه بني أفراد الرعية له أثر يف محاية عقول أبن

 وغريهم.)7(كأفكار اخلوارج  ،االستقرار السياسي واألمين
 

 ـ الشورى يف دولة عمر بن عبد العزيز: 3

                                                           

 حللبتني من الوقت ، أو ما بني فتح اليد وقبضها على الضرع.الفواق: مابني ا  (1)
 .73سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 .76سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (3)
 .179البداية والنهاية؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (4)
 .179(؛ أثر العلماء ، ص 6/175خمتصر اتريخ دمشق )  (5)
 (.5/438سري أعالم النبالء )  (6)
 .180أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (7)
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ِينَ ٱوَ }قال تعاىل:  َتَجابُوا  ٱ َّلَّ قَاُموا   سأ
َ
لَوَٰةَ ٱلَِرب ِِهمأ َوأ ا َرزَقأَنَُٰهمأ يُنفُِقوَن  لصَّ ُرُهمأ ُشوَرىَٰ بَيأَنُهمأ َوِممَّ مأ

َ
]سورة  {٣٨َوأ

ُف ٱفَ وقال تعاىل: } .[ 38الشورى: فِرأ ٱَعنأُهمأ وَ  عأ َتغأ رِ  ٱلَُهمأ وََشاوِرأُهمأ ِِف  سأ مأ
َ أ لََعَ  ۡلأ َت َفتََوَّكَّ ِ ٱفَِإَِذا َعَزمأ ]سورة  {لِلَّ

إن املشورة  ومن أقواله يف الشورى: ،ز بتفعيل مبدأ الشورى يف خالفتهبن عبد العزي تم. وقد اه[159آل عمران:
وكان أول قرار اختذه عمر بعدما  ، )1(وال يفقد معهما حزم ،واملناظرة ابب رمحة ومفتاح بركة ال يضل معهما رأي

حني دعا من فقهاء  ،وجعله أساسًا يف إمارته ،يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى ،ويل أمر املدينة للوليد بن عبد امللك
 مبادئب كما مر معنا ب حري مبن جعل الشورى أحد  )2(وجعل منهم جملساً استشارايً دائماً  ،املدينة وكبار علمائها

ية أمر املسلمني  أال وهي وال ،واملهمة العظمى ،إمارته حني كانت مسؤوليته جزئية أن يطبقه وقت املسؤولية الكاملة
 من ،ذا األمرإين قد ابتليت هب ،وقال للناس: أيها الناس ،من أول يوم يف خالفتهكافة، وقد تبني مبدأ الشورى 

 )فاختاروا  ،وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعيت ،وال مشورة من املسلمني ،وال طلبة له ،غري رأي كان مين فيه
 . )3(الربكةأمران ابليمن و  ورضينا بك َفلِّ  ،فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخرتانك اي أمري املؤمنني ،ألنفسكم(

ومل  ،وبذلك خرج عمر من مبدأ توريث الوالية الذي تبناه معظم خلفاء بين أمية إىل مبدأ الشورى واالنتخاب
فقال يف خطبته  ،بل يهمه رأي املسلمني يف األمصار األخرى ومشورهتم ،يكتفِّ عمر ابختياره ومبايعة احلاضرين

ت وإن هم أبوا فلس ،األوىل ب عقب توليه اخلالفة ب: .. وإن من حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كما أطعتم
 .)4(مث نزل ،لكم بوالٍّ 

 
ضح وممن كتب هلم يزيد بن املهلب يطلب إليه البيعة بعد أن أو  ،وقد كتب إىل األمصار اإلسالمية فبايعت كلها

 .)5(فدعا يزيد الناس إىل البيعة فبايعوا ،ة ليس براغبله أنه يف اخلالف
ج من موقف عمر ونستنت ،بل امتد األمر إىل مجيع أمصار املسلمني ،وبذلك يتضح أنه مل يكتف مبشورة من حوله

 هذا ما يلي:
 أ ب أن عمر كشف النقاب عن عدم موافقة األصول الشرعية يف تويل معظم اخللفاء األمويني.

                                                           

  .189أدب الدنيا والدين، للماوردي ، ص   (1)
 .283النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ، ص   (2)
 .56سرية مناقب عمر بن عبد العزيز ، ص   (3)
 (.12/657البداية والنهاية )  (4)
 .285اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (5)
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 أال وهو توليه اخلالفة. ،على تطبيق الشورى يف أمر خيصه هوب ب حرص عمر 
 جب  أن من طبق مبدأ الشورى يف أمر مثل تويل اخلالفة حريٌّ بتطبيقه فيما سواه.

 
ن كعب وحممد ب ،ويطلب نصحهم يف كثري من األمور؛ أمثال: سامل بن عبد هللا ،وكان عمر يستشري العلماء

. كما كان يستشري ذوي العقول )1(فقال: إين قد ابتليت هبذا األمر فأشريوا عليّ  ،ورجاء بن حيوة وغريهم ،القرطيب
 . )2(الراجحة من الرجال

قصى عنه أهل وأ ،فقرب إىل جملسه العلماء وأهل الصالح ،وقد حرص عمر على إصالح بطانته ملا توىل اخلالفة
ك يوصيهم وحيثهم بل كان زايدة على ذل ،ومل يكتفِّ ب رمحه هللا ب ابنتقاء بطانته ،املصاحل الدنيوية واملنافع اخلاصة

مث قل: اي عمر ما  ،فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتين قد ملت عن احلق فضع يدك يف تلبايب مث هزين ،على تقوميه
أثر يف شد  لبطانته حيث كان ،؟! وقبد كان هلذا املسلك أثر يف تصحيح سياسته التجديدية وجناحها )3(تصنع

فمن أسباب جناح عمر بن عبد العزيز تقريبه ألهل العلم والصالح وانشراح  ،)4(وسداد رأيه وصواب قراره ،أزره
 فنتج عن ذلك حصول اخلري العميم لإلسالم واملسلمني. ،صدره هلم ومشاركتهم معه لتحمل املسؤولية

 

 ـ العدل يف دولة عمر بن عبد العزيز: 4
َ ٱ۞إِنَّ }: تعاىل قال  ِ  لِلَّ ُمُر ب

أ
لِ ٱيَأ َسَٰنِ ٱوَ  لأَعدأ ِحأ

وأَْمرج هللاِّ بفعلٍّ كما هو معلوم يقتضي  ، [ 90]سورة النحل: { ۡلأ
َها }وجوبه. قال تعاىل:  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ۞يَ ِ  َّلَّ ِط ٱَءاَمُنوا  ُكونُوا  قَوََّٰمِنَي ب وِ  لأقِسأ

َ
نُفِسُكمأ أ

َ
َٰٓ أ ِ َولَوأ لََعَ يأنِ ٱُشَهَدا َء لِِلَّ َِٰلَ  لأََٰ

قأَربنَِيۚ ٱوَ 
َ ا فَ  ۡلأ وأ فَقِريّٗ

َ
ُ ٱإِن يَُكنأ َغنِيًّا أ َۖ فَََل تَتَّبُِعوا   لِلَّ ََلَٰ بِِهَما وأ

َ
أَهَوىَٰٓ ٱأ ُ  ل ِدل ن َتعأ

َ
رِ  ا  ۥ  ِإَون تَلأوُ  وا ۚ أ وأ ُتعأ

َ
َ ٱُضوا  فَِإِنَّ أ  لِلَّ

ا  َملُوَن َخبرِيّٗ  صوراتن:وللعدل  ،[ 135]سورة النساء: {١٣٥ََكَن بَِما َتعأ

                                                           

 .16سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ، ص   (1)
 .285النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ، ص   (2)
 .177إىل 175أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (3)
 .178املصدر السابق نفسه ، ص   (4)
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 ،واهلمأي: مبنع انتهاك حقوق الناس املتعلقة أبنفسهم وأعراضهم وأم ،صورة سلبية: مبنع الظلم وإزالته عن املظلوم
 . )1(ةومعاقبة املعتدي عليها فيما يستوجب العقوب ،وإعادة حقوقهم إليهم ،وإزالة ااثر التعدي الذي يقع عليهم

حىت  ،املعاشية وقيامها حبق أفراد الشعب يف كفالة حرايهتم وحياهتم ،ابلدولةوصورة إُيابية: وتتعلق أكثر ما تتعلق 
بات وهذه األمور كلها من واج ،وال فقري ابئس، وال خائف مهدد ،وال ضعيف مهمل ،ال يكون فيهم عاجز مرتوك

 . )2(احلاكم يف اإلسالم
لطة هي وكان يرى أن املسؤولية والس ،مت وجهوقد قام أمري املؤمنني عمر هبذا الركن العظيم واملبدأ اخلطري على أ

وعليه أن  ،د األمةفاخلليفة أجري عن ،وحتقيق مصلحتهم املشروعة ،القيام حبقوق الناس واخلضوع لشروط بيعتهم
وقد أحب االستزادة من فهم صفات اإلمام العادل وما ُيب أن  ، )3(ينفذ مطالبها العادلة حسب شروط البيعة

سن: اإلمام فكتب إىل احلسن البصري يسأله يف ذلك فأجابه احل ،اخلصلة الفريدة احلميدة يقوم به ليتصف هبذه
ويدخر  ،حياته يكتسب هلم يف ،ويعلمهم كباراً  ،العدل اي أمري املؤمنني كاألب احلاين على ولده يسعى هلم صغاراً 

وربته  ،ووضعته كرهاً  ،يقة بولدها، محلته كرهاً واإلمام العدل اي أمري املؤمنني كاألم الشفيقة الربّة الرف ،هلم بعد مماته
واإلمام العدل  ،تّم بشكايتهوتغ ،وتفرح بعافيته ،ترضعه اترة وتفطمه أخرى ،وتسكن بسكونه ،تسهر بسهره ،طفالً 

ملؤمنني كقلب وميون كبريهم. واإلمام العدل اي أمري ا ،اي أمري املؤمنني وصّي اليتامى، وخازن املساكني؛ يريبِّّ صغريهم
ني وتفسد بفساده. واإلمام العبدل اي أمري املؤمنني هو القائم بني هللا وب ،تصلح اجلوانح بصالحه ،بني اجلوانح

 فال ،وينقاد إىل هللا ويقودهم ،وينظر إىل هللا ويريهم ،يسمع كالم هللا ويجسمعهم ،عباده
فأفقر أهله  ،وشرَّد العيال ،فبدَّد ،فيما ملَّكك هللا كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله ،ننيتكن اي أمري املؤم

 . )4( وفرَّق ماله
 

 أ ـ سياسته يف رد املظامل:
 ـ أمري املؤمنني يبدأ بنفسه:

                                                           

 .222عمر بن عبد العزيز خامس اخللفاء الراشدين ، عبد الستار الشيخ ، ص   (1)
 .46ب  45املصدر السابق نفسه؛ نظام اإلسالم ، حممد املبارك ، ص   (2)
 .223عمر بن عبد العزيز خامس اخللفاء ، عبد الستار ، ص   (3)
 .224عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص عمر بن   (4)
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ا رد عمر بن عبد نه ملروى ابن سعد: أ ،تنفيذاً ملا أراده عمر من رد املظامل مهما كانت صغريًة أو كبريًة بدأ بنفسه
فنظر إىل ما يف يديه  ،. وهذا الفعل جعله قدوة لالخرين )1(قال: إنه لينبغي أن أبدأ أبول من نفسي ،العزيز املظامل

فخرج منه حىت نظر إىل فص خامت. فقال: هذا مما كان الوليد بن عبد امللك أعطانيه مما جاءه  ،أو متاع ،من أرض
وحىت يطمئن إىل أن ما يف يده  ،. وكان ذلك إلصراره على قطع كل شك بيقني )2(فخرج منه ،من أرض املغرب

عن  خصوصاً وأن القصص واحلكاايت كانت كثرية يتناقلها الناس ،ال شبهة فيه لظلم أو مظلمة حىت ولو كان ورثه
 ،ه من الفضةفوعماهلم وقد بلغ به حرصه على التثبت أنه نزع حلي سي ،مظامل ارتكبت على عهد خلفاء بين أمية

وكان خروجه  ، )3(ًا فنزعها وحاله حديد ،قال عبد العزيز بن عمر: كان سيف أيب حملى بفضة ،وحاله ابحلديد
إىل لباسه و  ،ذلك أنه حني استخلف نظر إىل ما كان له من عبد ،مما بيده من أرض أو متاع بعدة طرق كالبيع

.  )4(عله يف السبيلفج ،فبلغ ثالثة وعشرين ألف دينار ،فباع كل ما كان به عنه غين ،وعطره وأشياء من الفضول
 وهذا ما فعله ابلنسبة للقطائع اليت أقطعه إايها قومه. ،أو عن طريق ردها إىل أصحاهبا األصليني

يروي ابن اجلوزي عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز حىت تفرق الناس ودخل إىل 
إذا منادٍّ ينادي: الصالة جامعة. قال: ففزعنا فزعاً شديداً خمافة أن يكون قد جاء فتق من وجه من ف ،أهله للقائلة

إن هؤالء القوم قد أعطوان عطااي وهللا  ،الوجوه أو حدث. قال جويرية: وإمنا كان أنه دعا مزامحاً فقال: اي مزاحم
 وإن ذلك قد صار إيلَّ ليس علي فيه دون هللا حماسب. ،وما كان لنا أن نقبلها ،ما كان هلم أن يعطوانها

ع ويقول: فجعل يستدم ،قال: فذرفت عيناه ،هل تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا ،فقال له مزاحم: اي أمري املؤمنني
 أكِّلهم إىل هللا؟

ل له عبد افأذن له ب وقد اضطجع للقائه ب فق ،قال: مث انطلق مزاحم من وجهه ذلك حىت استأذن على عبد امللك
امللك: ما جاء بك اي مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث حدث؟ قال: نعم، أشد احلدث عليك وعلى بين أبيك. 
قال: وما ذاك؟ قال: دعاين أمري املؤمنني ب فذكر له ما قاله عمر ب فقال عبد امللك: فما قلت له؟ قال: قلت له: اي 

قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول: أكِّلهم إىل هللا تعاىل.  تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا قال: فما ،أمري املؤمنني
قال عبد امللك: بئس وزير الدين أنت اي مزاحم ! مث وثب فانطلق إىل ابب أبيه عمر، فاستأذن عليه، فقال له 

                                                           

 (.5/341الطبقات )  (1)
 (.342ب  5/341املصدر السابق نفسه )  (2)
 .205(؛ عمر وسياسته يف رد املظامل ، ص 5/355املصدر السابق نفسه )  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
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مر سمع عال أم لك. ف ،االذن: أما ترمحونه ليس له من الليل والنهار إال هذه الوقعة؟! قال عبد امللك: استأذن يل
فقال: من هذا؟ قال: هذا عبد امللك. قال: ائذن له. فدخل عليه ب وقد اضطجع عمر للقائلة ب فقال: ما  ،الكالم

وقع رأيك من ذلك؟ قال: وقع رأيي على  حاجتك اي بين هذه الساعة؟ قال: حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين
اي بين  من ذرييت من يعينين على أمر ديين. نعمإنفاذه. قال: فرفع عمر يديه. مث قال: احلمد هلل الذي جعل يل 

ومن لك إن  ،مث أصعد املنرب فأردها عالنية على رؤوس الناس. فقال عبد امللك: اي أمري املؤمنني ،أصلي الظهر
بد امللك: أتمر فقال ع ،بقيت إىل الظهر أن تسلم لك نيتك إىل الظهر. قال عمر: قد تفرق الناس ورجعوا للقائلة

فيجتمع الناس. فنادى املنادي: الصالة جامعة. قال: فخرجت فأتيت املسجد  ،ادي: الصالة جامعةمناديك ين
 مث قال: ،فحمد هللا وأثىن عليه ،فجاء عمر فصعد املنرب

وهللا ما كان هلم أن يعطوانها وما كان لنا أن نقبلها. وإن ذلك  ،فإن هؤالء القوم قد كانوا أعطوان عطااي ،أما بعد
 م.وبدأت بنفسي وأهل بييت: اقرأ اي مزاح ،أال وإين قد رددهتا ،ليس علي فيه دون هللا حماسب قد صار إيل

 لما فرغ منف ،أو قال: جرنة فيها تلك الكتب. قال: فقرأ مزاحم كتاابً منها ،قال: وقد جيء بسفط قبل ذلك
 تاابً اخر ... لم. واستأنف مزاحم كقراءته انوله عمر ب وهو قاعد على املنرب ويف يده جلم ب قال: فجعل يقصه ابجل 

 . )1(فلما فرغ منه دفعه إىل عمر فقصه، مث استأنف كتاابً اخر... فما زال حىت نودي بصالة الظهر ،فجعل يقرؤه
إىل جانب فدك  ، )2(ابليمامة وقطائع ،ومن بني ما ردَّه عمر مما كان يف يده من القطائع جبل الورس ابليمن

فقد قال عمر فيها: ما من شيء إال وقد رددته يف مال  ،فخرج منها مجيعًا إال السويداء ،والسويداء ،)3(وخيرب
فعملتها  ،املسلمني إال العني اليت ابلسويداء؛ فإين عمدت إىل أرض براح ليس فيها ألحد من املسلمني ضربة سوط

 . )4(وقد جاءت غلتها مئتا دينار ،من صلب عطائي الذي ُيمع يل مع مجاعة املسلمني
لما ويل عمر اخلالفة ف ،وأما قرية فدك ب اليت تقع مشال املدينة ب فقد كانت تغل يف السنة عشرة االف دينار تقريباً 

ء على وأيب بكر وعمر وعثمان...فكتب ب بنا ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب مبا كان من أمرها يف عهد رسول هللا  ،سأل عنها وفحصها
 ،ذلك ب إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم كتااًب قال فيه: أما بعد فإين نظرت يف أمر فدك وفحصت عنه
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وأترك ما  ،ورأيت أن أردها على ما كانت عليه يف عهد رسول هللا وأيب بكر وعمر وعثمان ،فإذا هو ال يصلح يل
ا رجاًل يقوم فيها ابحلق والسالمفإذا جاء ،حدث بعدهم  . )1(ك كتايب هذا فاقبضها ووهلِّّ

 
كر وعندما توىل عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامله على املدينة أيب ب ،وأما الكتيبة فهي حصن من حصون خيرب

أم كانت  ،من خيرب ملسو هيلع هللا ىلصأكانت من مخس رسول هللا  ،بن حممد بن عمرو بن حزم يقول: افحص يل عن الكتيبة
بين أيب احلقيق  ملا صاحل ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا خاصة؟ قال أبو بكر: فسألت عمرة بنت عبد الرمحن فقالت: إن رسول هللا 

هد وأعادها عمر بن عبد العزيز إىل ما كانت إليه يف ع ،فكانت الكتيبة جزءاً منها ،جزأ النطاة والشق مخسة أجزاء
 . )2(رسول هللا

وحىت  ،الذي أرضه حبلوان بعد أن عرف أن والده عبد العزيز قد ظلم املصري فيها كما أرجع عمر للرجل املصري
 ،ردها عليه ،الدار اليت كان والده عبد العزيز بن مروان قد اشرتاها من الربيع بن خارجة الذي كان يتيماً يف حجره

 لعلمه أنه ال ُيوز اشرتاء الويل ممن يلي أمره.
اجة أهله إىل املسلمني رغم شدة ح فرده إىل بيت مال ،تيه من جبل الورس ابليمنمث التفت إىل املال الذي كان أي

لذي  كما أمر عمر بن عبد العزيز مواله مزامحاً بردِّّ املال ا  ،على احلياة الدنيا اآلخرةلكنه كان يؤثر احلياة  ،هذا املال
 . )3(كان أيتيه من البحرين كل عام إىل مال هللا

أو  ،يضرب املثل ويكون األسوة أمام رعيته حني رد من أمالكه كل ما شابته شائبة الظلموهكذا بدأ عمر بنفسه 
امل إىل أصحاهبا وإميانه بردِّّ املظ ،انطالقاً من متسكه ابلزهد ،فرد كل ذلك إىل أصحابه ،الشك يف خالص حقه فيه

ه إىل زوجته له فيه حق؛ اجت وبعد أن انتهى من رد كل مال شك أبنه ليس ،ووضعًا للحق يف نصابه ،تقوًى هلل
فاطمة بنت عبد امللك ب وكان هلا جوهر ب فقال هلا عمر: من أين صار هذا املال إليك؟ قالت: أعطانيه أمري 

 )4( بيتفإين أكره أن أكون أان وأنت وهو يف ،قال: إما أن ترديه إىل بيت املال وإما أن أتذين يل يف فراقك ،املؤمنني
فهل  ،هومن أصاب ،ب كرهه له بقوله: قد علمت حال هذا اجلوهر وما صنع فيه أبوكوقد أوضح عمر هلا سب ،

إن خلصت إليه و  ،لك أن أجعله يف اتبوت مث أطبع عليه وأجعله يف أقصى بيت مال املسلمني وأنفق ما دونه
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 ب ومل وفعل ذلك. فمات ب رمحه هللا ،افعل ما شئت :وإن مت قبل ذلك فلعمري لريدنه إليك. قالت له ،أنفقته
 ،خذهوقالت: ما كنت ألتركه مث ا ،فامتنعت من أخذه ،فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد امللك ،يصل إليه

 .)1(وقسمه يزيد بني نسائه ونساء بنيه
 

 ـ رد مظامل بين أمية:
فراد البيت أوإذا كان عمر قد بدأ بنفسه يف رد املظامل؛ فقد ثىنَّ يف ذلك أبهل بيته وبين عمومته وإبخوته من 

 فقد رأى ما أذهله؛ وهو: أن أبناء عمه من األمويني ،وفور فراغه من دفن ابن عمه سليمان بن عبد امللك ،األموي
أنفقوا الكثري ف ،أو خلفائه الراشدين ،ملسو هيلع هللا ىلصأدخلوا الكثري من مظاهر السلطان اليت مل تكن موجودة على عهد النيب 

من  ومن تلك املظاهر: املراكب اخلالفية اليت تتألف ،ألهبة أمام رعيتهممن املال من أجل الظهور مبظاهر العظمة وا
ومنها أيضاً تلك السرادقات واحلجرات والفرش والوطاءات اليت تعد من  ،ولكل دابة سائس ،براذين وخيول وبغال
اخلليفة  نوفوجأى بتلك الثياب اجلديدة وقارورات العطر والدهن اليت أصبحت له حبجة أ ،أجل اخلليفة اجلديد

بيت مال  وهذا كله إسراف وتبذير ال مربر له يتحمله ،فهي من حقه بصفته اخلليفة اجلديد الراحل مل يصبها؛
وهنا أمر مواله مزامحاً  ،وهو أبمسِّّ احلاجة لكل درهم فيه لينفق يف وجهه الصحيح الذي بينه هللا ورسوله ،املسلمني

 . )2(ا إىل بيت مال املسلمنيوضم مثنه ،فور تقدمي هذه الزينة له ببيعها
ولقد كانت لعمر بن عبد العزيز سياسة حمددة يف رد املظامل من أفراد البيت األموي تكون لديه خطوطها فور 

حني وفد عليه أفراد البيت األموي عقب انصرافه من دفن سليمان يسألونه ما عودهم اخللفاء  ،تسلمه زمام اخلالفة
عبد امللك أن يرد أفراد البيت األموي عن أبيه كشف له أبوه عن سياسته تلك حني  وحني أراد ،األمويون من قبله

مٍ }قال له: وما تبلغهم؟ قال: أقول: أيب يقرئكم السالم ويقول لكم:  ِ َعَذاَب يَوأ َخاُف إِنأ َعَصيأُت َرّب 
َ
 قُلأ إِّن ِ  أ

يطالبه ابإلسراع ابستخالص أبيدي األمويني . مث أوضحها له مرة أخرى حني جاءه [13]سورة الزمر: {١٣َعِظيٖم 
ومىت ما أريد مكايدهتم على  ،وعروة عروة ،إن قومك قد شدوا هذا األمر عقدة عقدة ،فقال: اي بين ،من مظامل

أن يهراق يف سبيب  وهللا لزوال الدنيا أهون عليَّ من ،انتزاع ما يف أيديهم مل امن أن يفتقوا علّي فتقاً تكثر فيه الدماء
أو ما ترضى أن ال أييت على أبيك يوم من أايم الدنيا إال وهو مييت فيه بدعة وحييي فيه سنة حىت  ،جمة من دمحم
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؟! مث زاد يف توضيح سياسته تلك حينما قال له ولده عبد )1(حيكم هللا بيننا وبني قومنا ابحلق وهو خري احلاكمني
ال: وحق هذا ق ،ما أابيل لو غلت بك ويب القدور امللك: ما مينعك أن متضي الذي تريد؟ فوالذي نفسي بيده

هتُّ الناس إين لو اب ،قال: نعم وهللا ! قال عمر: احلمد هلل الذي جعل من ذرييت من يعينين على أمر ديين ،منك
اي  ،وال خري يف خري ال ُييء إال ابلسيف ،فإذا أنكروها مل أجد بداً من السيف ،ابلذي تقول مل امن أن ينكروها

فقد علم هللا  ،فإن بطأ يب عمر أرجو أن ينفذ هللا مشيئيت وأن تعدو منييت ،إين أروض الناس رايضة صعبة بين !
 . )2(الذي أريده

هلذه اخلطوة  وتطبيقًا هلذه السياسة فإنه قد مهَّد ،وهكذا يتبع عمر أسلوب احلكمة واحلسىن يف تنفيذ سياسته
مث اجته  ،ت املالأو بي ،ورّدها إىل أصحاهبا ،واًل مما بيده من مظاملواخلطرية خبطوات تسبقها خروجه هو أ ،احلامسة

 . )3(فجمعهم وطلب إليهم أن خيرجوا مما أبيدهم من أموال وإقطاعات أخذوها بغري حق ،إىل أبناء البيت األموي
و يف املاضي ظلت تنم ،وشهدت األايم األوىل من خالفة عمر جتريداً واسع النطاق لكثري من أموال وأمالك بين أمية

 ،وتتضخم لكوهنم العائلة احلاكمة ليس إال.. وها هي االن ترد إىل بيت مال املسلمني لكي أيخذ العدل جمراه
وال حزب دون حزب.. أموال وأمالك من شىت  ،ال يستأثر هبا أحد دون أحد ،وتعود أموال املسلمني إىل املسلمني

ائر األساليب؛ جرَّد عمر بين أمية منها ومزق مستنداهتا واحدة مجعت مبختلف الطرق وس ،الصنوف واألنواع
كلها على   مجعت ،وردها إىل مكاهنا الصحيح: مظامل وجوائز وهدااي وخمصصات استثنائية وضياع وقطاع ،واحدة

 . )4(شكل ممتلكات اثبتة ونقود سائلة بلغت يف تقدير عمر شطراً كبرياً من أموال األمة جاوزت النصف
فيضجون ضد  ،ي سوى أايم معدودات حىت ُيد بنو أمية أنفسهم جمردين إال من حقهم الطبيعي املشروعوال متض

فماذا يكون جواب عمر ؟ انظروا: وهللا لوددت أن أال تبقى يف  ،سياسة عمر هذه ويعلنون معارضتهم الصارمة هلا
عضائي أجد أمله مث يعود كما كان األرض مظلمة إال ورددهتا على شرط أال أرد مظلمة إال سقط هلا عضو من أ

ولكن بين أمية مل ييأسوا من هذا احلزم والعزم إزاء  ، )5(فإذا مل يبق مظلمة إال رددهتا سألت نفسي عندها ،حياً 
كان  فاجتمعوا وطلبوا من أحد أوالد الوليد ب و  ،وهم الذين ما خطر بباهلم يوماً أن ُيردوا هذا التجريد ،حقوق األمة
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وسرت  ،فإنك أنسيت ممن كان قبلك من اخللفاء ،فكتب إليه: أما بعد ،هم ب أن يكتب إىل عمركبريهم ونصيح
فقطعت  ،لك لكومل يكن ذ ،وشامتاً ملن كان بعدهم من أوالدهم ،ومسيتها املظامل نقصاً هلم ألعماهلم ،بغري سريهتم

يت وعمدت إىل أموال قريش ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتهم ب ،وعملت بغري احلق يف قرابتك ،ما أمر هللا أن يوصل
خصصت  فإنك قد أوشكت مل تطمئن على منربك إن ،فاتق هللا ايبن عبد العزيز وأرجعه ،مالك ظلماً وجوراً وعدواانً 

 مبا خصه من الكرامة لقد ازددت من هللا بعدًا يف ملسو هيلع هللا ىلصفوهللا الذي خص حممدًا  ،ذوي قربتك ابلقطيعة والظلم
 . )1(فاقتصد يف بعض ميلك وحتاشيك ،وهي كذلك ،يتك هذه اليت تزعم أهنا بالء عليكوال

 خذ األمويني على سياسة عمر؛ وهي:آويظهر يف هذا الكتاب م
 ب خالف سرية من قبله من اخللفاء وأزرى هبم وعاب أعماهلم.

 ب أساء إىل أوالد من قبله من اخللفاء.
 ب مل يكن عمله منسجماً مع احلق.

 ن قطيعة أهل بيته يهدد مكانه من اخلالفة.ب إ
 دفعها وقد تؤدي إىل ،وال ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز هتدد مكانة األسرة األموية وتضعف مراكز قوهتا

وكان رد عمر محماً من انر احلق  ،)2(ويف هذا خطر كبري عليه وعلى اخلالفة ،الختاذ مواقف مهددة للخليفة القائم
تتفجر يف كل كلمة فيها: .. ويلك وويل أبيك ما أكثر طالبكما وخصمائكما يوم القيامة !!. رويدك فإنه لو 

فطاملا تركتم احلق  ،فأقمت على احملجة البيضاء ،تفرغت لك وألهل بيتك ،وردَّ هللا احلق إىل أهله ،طالت يب حياة
 .)3(وراءكم

 :ئلجؤون إىل أسلوب احلوار اهلادـ بنو أمية ي
 ،جلؤوا إىل أسلوب احلوار اهلادأى ،وما أن يئس بنبو أميبة أمام صمود عمر إزاء معارضتهم اجلماعيبة الشديدة هذه

فيجيبهم:  ،فيتكلمون معه يومًا مستثريين فيه نزعة القرىب وعاطفة الرحم ،علَّهم يصلون عن طريقبه إىل ما يشتهون
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وأما هذا املال ب أي املال العبام ب فحقكم فيه كحق أي رجل من املسلمني. وهللا أين ال أرى  ،مأن يتسع مايل لك
 . )1(أن األمور لو استحالت حىت يصبح أهل األرض يبرون مثل رأيكم لنزلت هبم ابئقة من عذاب هللا

م ما جئت وإن يف أنفسه ،ودخل عليه هشام بن عبد امللك يوماً فقال: اي أمري املؤمنني ! إين رسول قومك إليك
ليهم وخلِّّ بني من سبقك وبني ما ولوا مبا ع ،ألعلمك به: إهنم يقولون: استأنف العمل برأيك فيما حتت يدك

 جلنيواالخر من عبد امللك؛ فبأي الس ،وببديهة ُييب عمر: أرأيت إن أتيت بسجلني: أحدمها من معاوية ،وهلم
ي فأان حامل عليه من أاتين ممن حتت يد ،فإين وجدت كتاب هللا األقدماخذ؟ قال هشام: ابألقدم. فأجاب عمر: 

 . )2(وفيما سبقين
 

 ـ بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز:
مة بنت جلؤوا إىل عمته فاط ،فعندما عجز الرجال من بين أمية عن جعل عمر خياف أو يلني عن سياسته إزاءهم

وكذلك   ،وكانوا يكرموهنا ويعظموهنا ،وال يرد هلا طلب أو حاجة ،وكانت عمته هذه ال حتجب عن اخللفاء ،مروان
س عليها. وألقى هلا وسادة لتجل ،فلما دخلت عليه عظمها وأكرمها كعادته ،كان عمر يفعل معها قبل استخالفه

وال  ،منعتهم حقاً أو شيئاً كان هلم قال: ما ،فقالت: إن قرابتك يشكونك ويذكرونك أنك أخذت منهم خري غريك
اً. وإين أخاف أن يهيجوا عليك يومًا عصيب ،فقالت: إين رأيتهم يتكلمون ،أخذت منهم حقًا أو شيئًا كان هلم

قى ذلك الدينار فأل ،وجممرة ،وجنب ،فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فال وقاين هللا شره. قال: فدعبا بدينار
: أي عمه أما ترثني فقال ،فألقاه على اجلمر فنشى وقرت ،وجعل ينفخ على الدينار وإذا امحر تناوله بشيء ،ابلنار

 ،وتلتفت إىل عمر طالبة منه أن يستمر يف الكالم ،؟ وتؤخذ العمة هبذا املشهد املؤثر )3(البن أخيك من هذا
ر اخلري والنعيم اليت جاء هببا اإلسالم لكي ُيعلها تفجوامسعوه يقول وكأنه يرسم لوحة فنية رائعة للعدالة االجتماعيبة 

نده وترك للناس مث اختار له ما ع ،رمحبة ومل يبعثبه عذابباً إىل الناس كافة ملسو هيلع هللا ىلصقبال: إن هللا بعث حممداً  ،على اجلميع
لنهر يستقي  يزل امث مل ،مث ويل عمر فعمل عملهما ،مث ويل أبو بكر وترك النهر على حاله ،هنرًا شرهبم فيه سواء
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118. 
 .117سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (3)
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 ،نهر األعظمحىت أفضى األمر إيلَّ وقد يبس ال ،منه يزيد ومروان وعبد امللك وابنه الوليد وسليمان أبناء عبد امللك
هذه  فأما إذا كانت مقالتك ،قبد أردت كالمك ،فقالت: حسببك ،فلم يروِّ أصحابه حىت يعبود إىل ما كان عليبه

 ،وجاء يف رواية: إهنا قالت هلم: .. أنتم فعلتم هذا أبنفسكم ، )1(هتم كالمهفال أذكر شيئاً أبداً. فرجعت إليهم فأخرب 
 . )2(تزوجتم أبوالد عمر بن اخلطاب فجاء يشبه جده. فسكتوا

 

 ـ تالشي املعارضة اجلماعية لبين أمية:
عد وقالوا: ليس بوسرعان ما تالشت السمة اجلماعية ملعارضة بين أمية بعد ما رأوا من جد عمر إزاء أموال األمة، 

عمر  ولكن ،. ومن مث أخذ كل منهم يسعى على انفراد ليسرتد ما يستطيع اسرتداده من األموال )3(هذا شيء
أحرى به االن أن يتصدى لكل واحد منهم على انفراد ويعلمه أّن حق األمة ال  ،الذي وقف جتاه رغباهتم جمتمعني

 . )4( ميكن أن يكون موضع مساومة يف يوم من األايم
 

 أ ـ رد احلقوق ألصحاهبا:
ن ألبناء ويعل ،بل خيطو خطوة أخرى ،مل يقف عمر عند حد اسرتداد األموال من بين أمية وردها إىل بيت املال

ينة لكي فليتقدم ابلب ،األمة اإلسالمية أن كل من له حق على أمري أو مجاعة من بين أمية أو حلقته منهم مظلمة
وراح عمر يردها واحدة بعد األخرى: أراضٍّ ومزارع  ،ن الناس بظالمتهم وبّيناهتميرد عليه حقه.. وتقدم عدد م

مث قال  ،فرد عمر هذه األرض إليه ،ومرة بعث إليه واليه على البصرة برجل اغتصبت أرضه . )5(وأموال وممتلكات
له: كم أنفقت يف جميئك إيل؟ قال: اي أمري املؤمنني ! تسألين عن نفقيت وأنت قد رددت علي أرضي وهي خري من 

مث ما لبث أن أمر له بستني درمهًا كتعويض له عن نفقات  ،مئة ألف؟ فأجابه عمر: إمنا رددت عليك حقك
 .)6(سفره

                                                           

   (.3/270الكامل يف التاريخ )  (1)
 (.3/271املصدر السابق نفسه )  (2)
    119يز ، ص ؛ مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العز 59،  58عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 .119مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر ، ص   (4)
 .120املصدر السابق نفسه، ص   (5)
 .147،  146سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (6)
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وذات يوم قدم  ،)1(املظامل منذ يوم استخلف إىل يوم مات وقد قال ابن موسى: ما زال عمر بن عبد العزيز يردّ 
فأمر  ،قد قامت هلم البينة عليه ، )2(عليه نفر من املسلمني وخاصموا روح بن الوليد بن عبد امللك يف حوانيت

 ،رب عمر بذلكفرجع رجل منهم وأخ ،فقام روح فتوعدهم ،ومل يلتفت لسجل الوليد ،عمر روحاً برد احلوانيت إليهم
روح على نفسه  فخاف ،عمر صاحب حرسه أن يتبع روحاً فإن مل يرد احلوانيت إىل أصحاهبا فليضرب عنقه فأمر

 . )3(ورّد إليهم حوانيتهم
 

فقال  ،مث انتزعها منهم الوليد بن عبد امللك فأعطاها بعض أهله ،ورّد عمر أرضًا كان قوم من األعراب أحيوها
 ،ولقد أحّب ال البيت وأعاد إليهم حقوقهم ، )4(«أرضًا ميتة فهي له من أحيا: ».. ملسو هيلع هللا ىلصعمر: قال رسول هللا 

وقال مرة لفاطمة بنت علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما: اي بنت علي ! وهللا ما على ظهر األرض أهل بيت 
 . )5(وألنتم أحب إيلَّ من أهل بييت ،أحّب إيلَّ منكم

 ب ـ عزله مجيع الوالة واحلكام الظاملني:
ومنهم:  ،عمد إىل مجيع الوالة واحلكام املسؤولني الظاملني فعزهلم عن مناصبهم ، عمر بن عبد العزيز اخلالفةملا ويل

وعني  ،وصاحب حرس سليمان بن عبد امللك الذي كان يضرب كل عنق أمره سليمان بضرهبا ،خالد بن الراين
قد  اللهم إين ،ضع هذا السيف عنك فقال عمر بن عبد العزيز: اي خالد ! ،حمله عمرو بن مهاجر األنصاري

إنه ما بيين  ،مث قال لعمرو بن مهاجر: وهللا ! إنك لتعلم اي عمرو ،وضعت لك خالد بن الراين اللهم ال ترفعه أبداً 
 ،راك أحدورأيتك تصلي يف موضع تظن أال ي ،ولكين مسعتك تكثر تالوة القران ،وبينك قرابة إال قرابة اإلسالم

 . )6(، خذ هذا السيف قد وليتك حرسيفرأيتك حسن الصالة
لح الناس إنه يبحث عن أص ،وهكذا يعزل عمر الظاملني وهذا أسلوبه يف اختيار الوالة والقضاة والكتاب وغريهم

وملا انتقد أحد والته الذين اختارهم نكت بني عينيه ابخليزرانة يف سجدته وقال: هذه غرتين منك.  ،دينًا وأمانة

                                                           

 (.5/341الطبقات ، البن سعد )  (1)
 احلوانيت: مجع حانوت ، وهو حمل التجارة.  (2)
 .60عبد احلكم ، ص سرية عمر ، البن   (3)
 (.2766صحيح اجلامع ، لأللباين ، رقم )  (4)
 .45؛ السياسة االقتصادية واملالية لعمر بن عبد العزيز ، ص 131سرية ومناقب عمر ، البن اجلوزي ، ص   (5)
 .50سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص  (6)



202 
 

 ،فهذه عالمة من عالمات صالح الرجل، وهي دليل على كثرة السجود ،يريد سجدته أي: أثر السجود يف وجهه
د رأى رجاًل كثري ق ،تربه أيضاً وعمر ال يكتفي مبظهر الرجل ولكنه خي ،ومن أجل ذلك اختاره عمر بن عبد العزيز

 فأرسل إليه رجاًل من خاصته فقال: ،وأراد أن ميتحنه ليوليه ،الصالة
اي فالن ! إنك تعلم مقامي عند أمري املؤمنني، فما يل لو جعلته يوليك على أحد البلدان؟ فقال الرجل: لك عطاء 

 . )1(ألنه سقط يف االختبار فرتكه ،فرجع الرجل إىل عمر وأخربه مبا كان من هذا الرجل ،سنة
امشاً ألنه كان غ ،وكان على خراج مصر ،وكان من ضمن من عزهلم عمر بن عبد العزيز: أسامة بن زيد التنوخي

فأمر  يقطع األيدي يف خالف ب دون حتقق شروط القطع ب ،ظلوماً يعتدي يف العقوابت بغري ما أنزل هللا عز وجل
 ،مث يرد يف القيد ،ويقيد وحيل عنه القيد عند كل صالة ،سنة )2(كل ججنجدبه عمر بن عبد العزيز أن حيبس يف  

مث مات عمر وويل يزيد بن عبد امللك اخلالفة فرّد أسامة على مصر يف  ،مث فلسطني سنة ،فحبس مبصر سنة
               . )3(عمله

اد ملا أمر به يظهر التأله والنفوكتب عمر بن عبد العزيز بعزل يزيد بن أيب مسلم عن إفريقية وكان عامل سوء 
وأيمر ابلقوم  ،وكان يف هذا يكثر التسبيح والذكر ،واملخالفة للحق ،السلطان مما جل أو صغر من السرية ابجلور

عض مواضع لب ،وهو يقول: سبحان هللا واحلمد هلل شد اي غالم موضع كذا وكذا ،فيكونون بني يديه يعذبون
 ،االتفكانت حالته تلك شر احل ،شد اي غالم شد موضع كذا وكذا ،هللا وهللا أكربوهو يقول: ال إله إال  ،العذاب

ه عمر وسيأيت احلديث عن فق ،وهكذا استمر عمر يف عزل الوالة الظلمة وتعيني الصاحلني ، )4(فكتب عمر بعزله
 يف تعامله مع الوالة يف حمله إبذن هللا تعاىل.

 جـ  رفع املظامل عن املوايل:
 ،وا من اهلجرةكما منع  ،فقد فرضت اجلزية على من أسلم منهم ،يل قبل عمر بن عبد العزيز للمظاملتعرض املوا

فقد  ،ويف عهد عبد امللك أوقع احلّجاج ابملوايل ظلمًا عظيماً  ،مثلما حدث للموايل يف العراق ومصر وخراسان

                                                           

 (.1/91فقه عمر بن عبد العزيز ، د.حممد شقري)  (1)
 اجلند: املدينة ، وقيل: مدن الشام.  (2)
 .32سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 .33ب  32املصدر السابق نفسه ، ص   (4)
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ن وهذا ما دفعهم لالشرتاك يف ثورة اب ،وحرمهم من اهلجرة من قراهم ،عمل على إبقاء اجلزية على من أسلم منهم
 كما وقع الظلم على املوايل يف مصر وخراسان.  ،األشعث ضد احلّجاج

ول: فمن أسلم من عماله يق فلما توىل عمر بن عبد العزيز أزال تلك املظامل اليت حلقت هبؤالء املوايل وكتب إىل
فإن له ما  ،اوفارق داره اليت كان هب ،لمني يف دارهمنصراين أو يهودي أو جموسي من أهل اجلزيرة اليوم فخالط املس

لى املسلمني إمنا هي من يفء هللا ع ،وأن يواسوه غري أرضه وداره ،وعليهم أن خيالطوه ،للمسلمني وعليه ما عليهم
 . )1(عامة ولكنها يفء هللا على املسلمني ،ولو كانوا أسلموا عليها قبل أن يفتح هللا للمسلمني كانت هلم ،عامة

 تبارك فإن هللا ،وكتب إىل عامله على مصر حيان بن شريح ب يقول: وأن تضع اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة
قَاُموا  } وتعاىل قال: 

َ
ةَ ٱفَِإِن تَابُوا  َوأ لَوَٰ ةَ ٱَوَءاتَُوا   لصَّ َكوَٰ ۚ إِنَّ  لزَّ َ ٱفََخلُّوا  َسبِيلَُهمأ ، [5]سورة التوبة: {٥رَِّحيٞم  َغُفورٞ  لِلَّ

َٰتِلُوا  }وقال:  ِينَ ٱَق ِ  َّلَّ ِمنُوَن ب ِ ٱََل يُؤأ ِ  لِلَّ َوأمِ ٱَوََل ب ُِموَن َما َحرََّم  ٓأۡلِخرِ ٱ ِلأ ُ ٱَوََل ُُيَر  يَن َوََل يَِديُنوَن دِ  ۥَورَُسوُلُ  لِلَّ
َق ِ ٱ ِينَ ٱِمَن  ۡلأ وتُوا   َّلَّ

ُ
ُطوا   لأِكَتََٰب ٱأ َٰ ُيعأ َيةَ ٱَحَّتَّ زأ ِ

. إال أن هذا [ 29]سورة التوبة: {٢٩وَن َعن يَٖد َوُهمأ َصَٰغِرُ  ۡلأ
فإن اإلسالم قد أضر ابجلزية حىت سلفت من احلارث بن انبتة عشرون  بعد ،العامل أرسل إىل عمر يقول: أما 

 ،. وجاء رد عمر: أما بعد )2(فإن رأى أمري املؤمنني أن أيمر بقضائها فعل ،ألف دينار أمتمتها عطاء أهل الديوان
ن وقد أمرت رسويل يضربك على رأسك عشري ،فقد بلغين كتابك وقد وليتك جند مصر وأان عارف بضعفك

ولعمري  ،ياً هاداًي ومل يبعثه جاب ملسو هيلع هللا ىلصفضع اجلزية عن من أسلم ب قبح هللا رأيك ب فإن هللا إمنا بعث حممدًا  ،سوطاً 
فإن هللا بعث حممداً  ،ة ابن سعد: أما بعد. ويف رواي)3(ولعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم اإلسالم على دينه

فإذا أاتك كتايب هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا يف اإلسالم وكسروا اجلزية فاطوِّ كتابك  ،داعيًا ومل يبعثه جابياً 
 .)4(وأقبل

و فها ه ،ومل يكن عامل عمر على مصر هو الوحيد الذي طلب من عمر السماح له يف أخذ اجلزية ممن أسلم
لى الكوفة ب عبد احلميد بن عبد الرمحن ب يسأله أخذ اجلزية املرتاكمة على اليهود والنصارى واجملوس الذين عامله ع
فجاءه رد عمر الواضح أيضًا يقول: كتبت إيل تسألين عن أانس من أهل احلرية يسلمون من اليهود  ،أسلموا

                                                           

  .79ب  78املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 .233(؛ عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص 1/78اخلطط ، للمقريزي )  (2)
 السابق نفسه. املصدر  (3)
 (.5/384الطبقات )  (4)
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داعياً  ملسو هيلع هللا ىلصمداً وإن هللا جل ثناؤه بعث حم ،نهموتستأذنين يف أخذ اجلزية م ،والنصارى واجملوس وعليهم جزية عظيمة
ومرياثبه ذوي رمحه  ،يف ماله الصدقة وال جزية عليه فمن أسلم من أهل تلك امللل فعليه ،إىل اإلسالم ومل يبعثه جابياً 

 ،وإن مل يكن له وارث فمرياثه يف بيت مال املسلمني الذي يقسم بني املسلمني ،إذا كان منهم يتوارثون أهل اإلسالم
 . )1(وما أحدث من حدث ففي مال هللا الذي يقسم بني املسلمني يعقل عنه منه والسالم

خفت أن يقل و  ،فإن الناس كثروا يف اإلسالم ،كما كتب إليه عامله على البصرة ب عدي بن أرطأة ب يقول: أما بعد
وهللا لوددت أن الناس كلهم أسلموا حىت نكون أان وأنت حراثني أنكل  ،اخلراج. فكتب إليه عمر: فهمت كتابك

 . )2(من كسب أيدينا
عمر تلك املظامل  وهكذا أبطل ،هذا إىل جانب إبطاله ملظلمة املنع من اهلجرة اليت أوقعها احلّجاج ابملوايل يف العراق

وابتوا  ،فرتتب على ذلك أن أعاد إليهم حقوقهم املسلوبة واهلدوء والطمأنينة إىل نفوسهم ،اليت أصابت املوايل
 .  )3(ينعمون ابملساواة والعدل مع غريهم من أبناء األمة اإلسالمية

 د ـ رفع املظامل عن أهل الذمة:
وصاحلهم صلحاً  ،سهزاد عبد امللك يف عهده اجلزية على أهل قربص وكان معاوية بن أيب سفيان غزا قربص بنف

لى ومل يزل أهل قربص ع ،وإنذارهم عدوهم من الروم ،دائمًا على سبعة االف دينار وعلى النصيحة للمسلمني
زيز فجرى ذلك إىل عهد عمر بن عبد الع ،فزاد عليهم ألف دينار ،صلح معاوية حىت ويل عبد امللك بن مروان

بد وقد وضعها عنهم عمر بن ع ،كما أصابت الزايدة فيما ُيىب من جزية أهل الذمة يف العراق  ، )4(فحطها عنهم
العزيز كسياسة عامة التزم هبا يف أن يرفع املظامل عن أهل الذمة حىت يدعهم ينعمون حبياهتم يف ظل الشرائع اإلسالمية 

حانه إمنا أمر فإن هللا سب ،ن أرطأة: أما بعدويؤيد ذلك ما جاء يف كتابه إىل عامله على البصرة ب عدي ب ،السمحة
 ،فضع اجلزية على من أطاق محلها ،وخسراانً مبيناً  ، )5(أن تؤخذ اجلزية ممن رغب عن اإلسالم واختار الكفر عتياً 

بلك من وانظر من ق ،وقوة على عدوهم ،املسلمني فإن يف ذلك صالحًا ملعاش ،وخلِّّ بينهم وبني عمارة األرض
 صلحه.فأجرِّ عليه من بيت مال املسلمني ما ي ،وولت عنه املكاسب ،وضعفت قوته ،ن قد كربت سنهأهل الذمة مم

                                                           

 .234؛ عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص 142اخلراج ، أليب يوسف ص    (1)
 .100ب  99سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (2)
 .234عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (3)
 .240عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص ؛ 159فتوح البلدان ، ص   (4)
 عتياً: العايت اجملاوز للحد يف االستكبار.  (5)
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فلو أن رجاًل من املسلمني كان له مملوك كربت سنه وضعفت قوته وولت عنه املكاسب؛ كان من احلق عليه أن 
ذمة يسأل على بشيخ من أهل الوذلك أنه بلغين أن أمري املؤمنني عمر مر  ،يقوته حىت يفرق بينهما موت أو عتق

 أجرى عليه مث ضيعناك يف كربك ! قال: مث ،إن كنا أخذان منك اجلزية يف شبيبتك ،أبواب الناس فقال: ما أنصفناك
 . )1(من بيت املال ما يصلحه

كما بلغت سياسة عمر بن عبد العزيز يف وضع املظامل عن الناس ومساعدهتم أيضًا حني كتب إىل عامله على 
فإان ال نريدهم  ،فة يقول: انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضهالكو 

 .)2(لعام وال لعامني
 ،مفقد منع تعذيب أهل البصرة وغريهم الستخراج اخلراج منه ،وقد أمر عمر والته ابألخذ ابلرمحة والرأفة ابلناس

وعندما أرسل إليه عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول: إن أانسًا قبلنا ال يؤدون ما عليهم من اخلراج حىت 
فالعجب كل العجب من استئذانك إايي يف عذاب البشر؛   ،فكتب إليه عمر: أما بعد ،ميسهم شيء من العذاب

واً اتك كتايب هذا فمن أعطاك فاقبله عفوإذا أ ،وكأن رضاي ينجيك من سخط هللا ،كأين جنة لك من عذاب هللا
 . )3(فوهللا ألن يلقوا هللا خبياانهتم أحب إيلَّ من أن ألقاه بعذاهبم. والسالم ،وإال فأحلفه

 ولكن ،ومما أصاب أهل الذمة من املظامل قبل عهد عمر بن عبد العزيز سيب بنات ونساء من لواتة بشمال إفريقية
عبيد: أن عمر بن عبد العزيز كتب يف اللواتيات: من أرسل منهن شيئاً فليس من  عمر رد هذه املظلمة؛ يذكر أبو 

مثنها شيء وهو مثن مرجها الذي استحلها به ب أو كلمة تشبه الثمن ب قال: ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها 
 ،يقال هلم: لواتة ،ررقة من الرببقال أبو عبيد: قوله: اللواتيات ؛ هن من لواتة: ف ،وإال فلريدها إىل أهلها ،إىل أبيها

د ذلك مث أحدثوا بع ،أخذ اجلزية من الرببر وهم الذين كان ابن شهاب حيدث: أن عثمان ،أراه قد كان هلن عهد
 . )4(فسبوا. فكتب عمر بن عبد العزيز مبا كتب به

ومما رفعه عمر عن  ، )5(كما أرجع عمر بن عبد العزيز إىل أهل الذمة كل أرض أو كنيسة أو بيت اغتصب منهم
أهل الذمة من املظامل السخرة اليت كانت على أساس أنه حيل للمسلمني أن يسخروا أهل الذمة ملصاحلهم الشخصية 

                                                           

 .57األموال ، أليب عبيد ، ص   (1)
 .241؛ عمر وسياسته يف رد املظامل ، ص 320املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .129اخلراج ، أليب يوسف ، ص   (3)
 .227ب  226فتوح البلدان ، ص   (4)
 .245عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (5)
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 ،. فكتب إىل عماله يقول: ... ونرى أن توضع السخر عن أهل األرض )1(طاملا أن هذا غري موجود يف صلحهم
 . )2(فإن غايتها أمر يدخل فيه الظلم

ينة والطمأن ،فرتتب على ذلك أن أعاد السكينة ،رد عمر بن عبد العزيز ما أصاب أهل الذمة من مظاملوهكذا 
وأوضح هلم أن إبمكاهنم أن يعيشوا يف ظل اإلسالم امنني مطمئنني تشملهم مساحة الدين ويظلهم  ،واهلدوء إليهم

قوقهم املعلومة وعليهم هلم ح ،يستعبدون ال يضارون وال يستضعفون وال ،وتستقيم أمورهم وشؤوهنم يف كنفه ،عدله
 . )3( وما أتسس من أحكام كتاب هللا وسنة رسوله الكرمي ،واجباهتم احملددة ضمنها هلم الشارع احلكيم

 

 هـ  إقامة العدل ألهل مسرقند:
يمان بن لاجتمع أهل مسرقند وقالوا لس ،ملا وصل خرب تولية عمر بن عبد العزيز اخلالفة إىل سكان ما وراء النهر

د منا وفد إىل فأذن لنا فليف ،وقد أظهر هللا العدل واإلنصاف ،وظلمنا وأخذ بالدان ،أيب الّسري: إن قتيبة غدر بنا
فوجهوا منهم  ،فإن بنا إىل ذلك حاجة. فأذن هلم سليمان ،فإن كان لنا حق أعطيناه ،يشكو ظالمتنا ،أمري املؤمنني

 ،مقد شكوا إيلَّ ظلمًا أصاهب ،فكتب هلم عمر إىل سليمان بن السري: إن أهل مسرقند ،قومًا فقدموا على عمر
فإن قضى  ،فأجلس هلم القاضي فلينظر يف أمرهم ،فإذا أاتك كتايب ،وحتاماًل من قتيبة عليهم؛ أخرجهم من أرضهم

 إىل معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة. )4(هلم فأخرجهم
 

َْيَع بن حاضر القاضيفأجلس سل فقضى أن خيرج عرب مسرقند إىل معسكرهم وينابذوهم على سواء،  ،يمان مجج
قال ف ،وتراضوا بذلك ،: بل نرضى مبا كان وال جندِّد حرابً )5(فقال أهل الصُّغد ،فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة

فإن حكم لنا عْدان إىل احلرب وال ندري ملن  ،وأمنوان وأمّناهم ،أهل الرأي: قد خالطنا هؤالء القوم وأقمنا معهم
 . )6(فرتكوا األمر على ما كان ورضوا ومل ينازعوا ،وإن مل يكن لنا اجتلبنا عداوة يف املنازعة ،يكون الظفر

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .83سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 .248عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (3)
 يعين: املسلمني الغزاة.  (4)
 وراء النهر.الصُّغد: قوم يسكنون بعض بالد ما   (5)
 (.7/472اتريخ الطربي )  (6)



207 
 

حاكم  وللحق كي يعود إىل أصحابه؟! وأي ،أية دولة يف القرن العشرين حتين رأسها هكذا للعدل كي أيخذ جمراه
كهذه االستجابة   ،لنداءات املظلومني الذين سلبت حقوقهم ،هكذا ،استجاب ،وب اليت مل تعرف هللايف اتريخ الشع

السريعة احلامسة من عمر بن عبد العزيز؟! أال إنه املسؤول الذي نذر نفسه للدفاع عن قيم احلق والعدل يف أقطار 
وإننا لنالحظ يف  ،فهذا مثل رفيع من عدل عمر.  )1(فبدوهنما تفقد شريعة هللا مقوماهتا وأهدافها العليا ،األرض

 هذا اخلرب عدة أمور:
لمون أن دعواهم ألهنم يع ،ب أن الناس يقبلون على التظلم والشكوى واملطالبة ابحلقوق حينما يكون احلكام عادلني

يلة والية ط فهؤالء املتظلمون قد سكتوا على ما هم فيه من الشعور ابلظلم ،ستؤخذ مأخذ اجلد وسينظر فيها بعدل
 فلما رأوا عدل عمر بن عبد العزيز رفعوا قضيتهم. ،الوليد وسليمان

من اخلضوع  وهذا مثل ،وإمنا أحاهلا إىل القضاء الشرعي ،ب أن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز مل يهمل قضيتهم
ال خطاابت من إرس ،وكان ابستطاعته أن يعمل كما يعمل كثري من املسؤولني ،لإلسالم والتجرد من هوى النفس

ع املظامل وإقرار ولكنه قد نذر نفسه لرف ،الوعيد والتهديد والبحث عن رؤوس القوم وإجراء العقوابت املناسبة عليهم
 وذلك ال يكون إال حبكم الشرع والتحاكم إليه. ،العدالة

 أى أهل الرأي ور  ،د العزيزب أن أولئك القوم قد أسقط يف أيديهم ملا اطلعوا على كتاب أمري املؤمنني عمر بن عب
وهبذا  ،وأن مصلحتهم يف بقائهم على ما هم عليه ،عليهم سواء حكم هلم أو ،منهم أهنم خاسرون يف كال احلالني

 . )2(زال تظلمهم وشعروا بعدالة احلكم اإلسالمي

 و ـ االكتفاء ابليسري من البينات يف رد املظامل:
فإنه مل  ،الوالة قبله وظلمهم للناس حىت أصبحت املظامل كأهنا شيء مألوفنظراً ملعرفة عمر بن عبد العزيز بغشم 

ذا عرف وجه مظلمة الرجل فإ ،وإمنا يكتفي ابليسري من البينة ،يكلف املظلوم بتحقيق البينة القاطعة على مظلمته
ن عبد العزيز يرد عمر بفقد روى ابن عبد احلكم وقال: قال أبو الزاند: كان  ،ردها إليه دون أن يكلفه حتقيق البينة

ومل يكلفه حتقيق  ،إذ عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ،وكان يكتفي ابليسري ،املظامل إىل أهلها بغري البينة القاطعة

                                                           

 .68مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز ، ص (1)
 (.1516/62التاريخ اإلسالمي )  (2)
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ل إليه ،ملا يعرف من غشم الوالة قبله على الناس ،البينة من  ولقد أنفذ بيت مال العراق يف رد املظامل حىت محج
 . )1(الشام

فعله عمر بن عبد العزيز وما أحسن التيسري على الناس قدر املستطاع ألن فيه اختصارًا للوقت  فما أحسن ما
كما أن هذا العمل نستنبط منه قاعدة هامة يف التفريق بني أصول التحقيق يف القضاء العادي   ، )2(وتوفرياً للجهود

ومجع  ،إقامتها فالبينة القاطعة قد تستحيل ،وضعها عمر بن عبد العزيز ،وبني أصول التحقيق يف القضاء اإلداري
 . )3(اكتفى قاضي املظامل ابلبينة اليسرية ،فإذا كان الظلم واضحاً  ،عناصرها

 

 : )4(ز ـ وضع املكس
الزكاة على  وملا كانت ،ألنه جباية أو ضريبة تؤخذ من الناس بغري وجه شرعي ،ملا كان املكس من الظلم والبخس

ما فقد هنى عمر عن املكس وشدد يف ذلك ومنعه ك ،املسلم واجلزية والعشور واخلراج على الذمي كافية عما سواها
كل   ووضع اجلزية عن ،أييت: عن حممد بن قيس قال: ملا ويل عمر بن عبد العزيز وضع املكس عن كل أرض

 بن أرطأة: أن ضع عن الناس... وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي   ، )5(مسلم
 َتبأَخُسوا  َوََل }فيه: . فمن أدى زكاة ماله فاقبل ولعمري ما هو ابملكس ولكنه البخس الذي قال هللا  ،واملكس

ا  ِِف  نلَّاَس ٱ َثوأ َيا َءُهمأ َوََل َتعأ شأ
َ
ۡرِض ٱأ

َ ِسِديَن  ۡلأ هللا . وكتب إىل عامله عبد  )6(ومن مل أيت فاهلل حسيبه ، {١٨٣ُمفأ
ه يف اليم فاهدمه مث امحله إىل البحر فانسف ،بن عوف على فلسطني: أن اركب إىل البيت الذي يقال له: املكس

 وأن ذلك يصدق على اجلمارك اليت ،. نعلم مما سبق أن املكس دراهم تؤخذ من ابئع السلع يف األسواق)7(نسفاً 
. واحلجة )8(ن عبد العزيز يرى أن ذلك من الظلم فمنعهوأن عمر ب ،تؤخذ على السلع عند استريادها يف هذا الزمان

                                                           

 .107ب  106سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 (.2/558(  فقه عمر بن عبد العزيز )2)
 (.2/565والتاريخ اإلسالمي ) (  نظام احلكم يف الشريعة3)
 (  املكس: دراهم كانت تؤخذ من ابئع السلع يف األسواق يف اجلاهلية ، أو هي اجلباية.4)
 (.5/345(  الطبقات الكربى ، البن سعد )5)
 (.5/383(  املصدر السابق نفسه )6)
 .113، البن اجلوزي ، ص (  سرية عمر بن عبد العزيز 7)
 (.2/561العزيز، د. حممد شقري )فقه عمر بن عبد   (8)
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ا  ِِف  نلَّاَس ٱَوََل َتبأَخُسوا  }فيما فعله عمر بن عبد العزيز قول هللا تعاىل:  َثوأ َيا َءُهمأ َوََل َتعأ شأ
َ
ۡرِض ٱأ

َ ِسِديَن  ۡلأ ُمفأ
  [183]سورة الشعراء: {١٨٣

 ح ـ رد املظامل وإخراج زكاهتا:
عن مالك بن أنس عن أيوب  ، )1(وأخذ زكاهتا لسنة واحدة ،رد املظامل اليت يف بيوت املال قرر عمر بن عبد العزيز

يزكى ملا غاب  وأمر أن ،فرد ما كان يف بيت املال ،السختياين: أن عمر بن عبد العزيز رد مظامل يف بيوت األموال
وعن عمرو  ، )3(إال لسنة واحدة ال يزكى )2(مث كتب بكتاب اخر: إين نظرت فإذا هو ضمار ،عن أهله من السنني

اً فأدخلت عشرين ألف ،بن ميمون قال: أخذ الوايل يف زمن عبد امللك مال رجل من أهل الرقة يقال له: أبو عائشة
 ،: ادفعوا إليهم أمواهلمفكتب إىل ميمون ،فلما ويل عمر بن عبد العزيز أاته ولده فرفعوا مظلمتهم إليه ،يف بيت املال

 .)4(فلوال أنه كان مااًل ضماراً أخذان منه زكاة ما مضى ،ه هذاوخذوا زكاة عام
تقيم احلياة وكان رمحه هللا يعلم والته أنه ابلعدل تس ،هذا هو عمر بن عبد العزيز يف دولته اليت أقامها على العدل

ؤمنني أن يقطع فإن يرى أمري امل ،فإن مدينتنا قد خربت ،فلما أرسل إليه بعض عماله يقول: أما بعد ،بكل شؤوهنا
فإذا  ،وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت ،فقد فهمت كتابك ،لنا مااًل نرّمها به فعل. فكتب إليه عمر: أما بعد

نها ابلعدل قرأت كتايب  . )5(فإنَّه مرمَّتها والسالم ،وَنقِّّ طرقها من الظلم ،هذا فحصِّّ
دل واإلحسان واإلصالح كقدر من كان قبلكم يف اجلور وكتب إىل بعض عماله: إن قدرت أن تكون يف الع

ظر فان ،. وكتب إىل أيب بكر بن حزم: أن استربأى الدواوين )6(فافعل وال حول وال قوة إال ابهلل ،والعدوان والظلم
إىل  فإن كان أهل تلك املظلمة قد ماتوا فادفعه ،إىل كل جورٍّ جارَهج َمْن قبلي من حق مسلم أو معاهد فردَّه إليه

   . )7(ورثتهم

                                                           

 (.2/566املصدر السابق نفسه )  (1)
 املال الضمار: أي الذي ال يجرجى رجوعه.  (2)
 (.5/342الطبقات الكربى ، البن سعد )  (3)
 (.3/202مصنف ابن أيب شيبة )  (4)
 .226؛ عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار ، ص 23اتريخ اخللفاء للسيوطي ، ص   (5)
 (.384ب  5/383الطبقات ) (6)
 (.343ب  5/342املصدر السابق نفسه )  (7)
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بعض املال  فكان ينفق ،وعقبات ،كان رمحه هللا يواجه يف تنفيذ ما يريده من العدل مصاعب ومشقات ومقاومة
فقال:  ،ذات يوم دخل عليه ابنه عبد امللك ،ورفع الظلم ،ونشر العدل ،إلنفاذ احلق ،يف سبيل هتدئة بعض النفوس

اي أبتِّ ما مينعك أن متضي ملا تريد من العدل؟! فوهللا ما كنت أابيل لو غلت يب وبك القدور يف ذلك ! قال: اي 
طمعاً  فأوفِّّر ذلك حىت أجخرج معه ،إين ألريد أن أحيي األمور من العدل ،إمنا أروِّض الناس رايضة الصَّْعب ،بين

 . )1(هلذا ويسكنوا هلذه فينفروا ،من طمع الدنيا
 

 ،الغهاأو يشري إىل وقوع مظلمة مل يستطع صاحبها إب ،أو ينبه على خطأ ،وقام برصد اجلوائز ملن يدل على خري
فأميا رجل قدم علينا  ،فكتب كتاابً أمر أن يجقرأ على احلجيج يف املواسم ويف كل احملافل واجملامع؛ جاء فيه: أما بعد

بقدر ما  ،فله ما بني مئة دينار إىل ثالمثئة دينار ،أو عاماً من أمر الدينأو أمر يصلح هللا به خاصاً  ،يف رد مظلمة
أو  ،أو مييت به ابطالً  ،لعل هللا حييي به حقاً  ،وبعد الشقة. رحم هللا امرًأ مل يَبَتَكاءده بجعد سفر ،يرى من احلسبة

 . )2(يفتح من ورائه خرياً 
وأن هللا  ظِّالله كان يقول: وهللا لوددت لو عدلت يومًا واحداً والستعذابه حالوة العدل ورمحته وتنعم الناس بتفّيؤ 

ومع أنه رأى مثرات العدل اليت قطف منها مجيع الناس يف خالفته إال أن نفسه التّواقة لكل شامخ  ، )3(تعاىل قبضين
 . )4( ولقد عرب عن ذلك بقوله: لو أقمت فيكم مخسني عاماً ما استكملت العدل ،ورفيع كانت تطمح للمزيد

 

 وإليك هذه املشاهد: ،وحىت احليواانت انهلن عدله وإنصافه ورفع الظلم عنها
 ـ النهي عن خنس الدابة ابحلديدة وعن اللجم الثقال:

يد هللا بن قال أبو يوسف: حدثنا عب ،فقد أكد عمر بن عبد العزيز على الرفق ابحليوان وعدم ظلمه أو تعذيبه
عن اللجم  وهنى ،عمر: أن عمر بن عبد العزيز هنى أن ُيعل الربيد يف طرف السوط حديدة ينخس هبا الدابة

                                                           

 .226عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (1)
 ، تكاءده: شق عليه وصعب. 227املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 (.2/23هتذيب األمساء واللغات )  (3)
 .227لعبد الستار ، ص  اتريخ ابن عساكر؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز ،    (4)
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 كما منع استخدام املناخس ذات  ،وقد أصدر أوامره مبنع استخدام اللجم الثقيلة مع اخليول والبغال ، )1(الثقال
 . )2(الرؤوس احلديدية

 حتديد محولة البعري بستمئة رطل: ـ يف
للبعري  كتب إىل واليها حيدد أقصى محولة  ،وذلك يف مصر ،وحني بلغه أن قومًا حيملون على اجلمال ما ال تطيق

 . )3( بستمئة رطل، وطلب منه إبالغ قراره هذا الناس وأمره بتنفيذه
ي العزيز، إن من أهداف التمكني إقامة اجملتمع الذهذه بعض املالمح السريعة على إقامة العدل يف دولة عمر بن عبد 

 تسود فيه قيم العدل ورفع الظلم، وحماربته بكافة أشكاله وأنواعه، وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز رمحه هللا.
 

 ـ املساواة: 5
َرَمكجْم عِّْنَد اَّللَِّّ }اَيأَيبَُّها النَّاسج إِّانَّ َخَلْقَناكجْم مِّْن ذََكرٍّ َوأجنْبَثى َوَجَعْلَناكجْم شجعجواًب َوقَبَبائَِّل لِّتَبَعاَرفجوا إِّنَّ َأكْ  قال تعاىل:
أال ال فضل لعريب  ،أيها الناس ! أال إن ربكم واحد وإن أابكم واحد : »ملسو هيلع هللا ىلص. وقال هللا  [13]احلجرات:  أَتْبَقاكجْم{ 

وقد قام  ، )4(«وال ألسود على أمحر إال ابلتقوى ،وال ألمحر على أسود ،وال ألعجمي على عريب ،على أعجمي
حني أقسم  ،وكان أول مؤشر على رغبته يف تطبيق مبدأ املساواة ،عمر بن عبد العزيز بتطبيق هذا املبدأ يف دولته

فقال: أما وهللا لوددت أنه بجدأى  ، )5(وحلمته اليت هو منها وبني الناس أنه يودُّ أن يساوي يف املعيشة بني نفسه
لكان اللسان  ،لو أردت غري هذا من الكالم ،أما وهللا ،عيشنا وعيشكم حىت يستوي ،وبلحميت اليت أان منها ،يب

ال أحببت أن أسد . وقال يف خطبة له: .. وما منكم من أحد تبلغنا حاجته إ)6(به منبسطاً ولكنت أبسبابه عارفاً 
 . )7(ما قدرت عليه ،من حاجته

                                                           

 (.2/573(؛ فقه عمر بن عبد العزيز)12/332مصنف ابن أيب شيبة )  (1)
 .71مالمح االنقالب اإلسالمي ، ص   (2)
 (.2/575فقه عمر بن عبد العزيز ، حممد شقري )  (3)
 .297النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ، ص   (4)
 فسه.املصدر السابق ن  (5)
 .112سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص    (6)
 .297اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري من إدارة عمر ، ص   (7)
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ز بني الناس يف فلم ميي ،يف احلقوق والواجبات يف كافة جماالت احلياة ،كما أن عمر اختذ مبدأ املساواة بني الناس
اوى بني أمراء فقد س ،ومل يعط أحدًا كائنًا من كان شيئًا ليس له فيه حق ،حقهم يف تويل الوظائف والوالايت

سع مايل وقال هلم حني كلموه يف ذلك: لن يت ،فمنع عنهم العطااي واألرزاق اخلاصة ،وأشراف بين أمية وبني الناس
 )1(رك الغمادأبقصى ب ،وأما هذا املال ب يقصد املال الذي يف بيت مال املسلمني ب فإمنا حقكم فيه كحق رجل ،لكم

ق أن أيخذ ولكل واحد منهم ح ،فبيت املال جلميع املسلمني ،لى مبدأ املساواة. فكانت سياسته املالية تقوم ع
 فال يكون حكراً على فئات معينة من الناس. ،منه أسوة بغريه

ومن أعماله اليت تدل على ترسيخه ملبدأ املساواة بني الناس ما أعلنه عندما رأى أمراء بين أمية قد استحوذوا على 
فقال: إن احلمى يباح للمسلمني  ،وها محى حيرِّمج من االستفادة منها عامة الناسقطع واسعة من األرض وجعل

 . )2(فهم فيه سواء ،إمنا الغيث ينزله هللا لعباده ،عامة.. وإمنا اإلمام فيها كرجل من املسلمني
جز اوعمل على كسر ح ،كما ساوى بني من أسلم من أهل األداين األخرى من النصارى واليهود وبني املسلمني

املسلمني يف  فخالط ،من أهل اجلزية اليوم ،فقال: ... فمن أسلم من نصراين أو يهودي أو جموسي ،التنافر بينهم
. ويروي  )3(وعليهم أن خيالطوه وأن يواسوه ،فإن له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ،وفارق داره اليت كان هبا ،دارهم

ري أنه جعل غ ،واملوايل يف الرزق والكسوة واملعونة والعطاء سواءابن سعد: أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب 
 . )4( فريضة املوىل املعتق مخسة وعشرين ديناراً 
طراف الذي كان عمر فيه أحد أ نكتفي هبذا الدليل ،وأحكام اإلسالم ،ويف جمال املساواة بني الناس أمام القضاء

 ،ؤمننيفقال له: اي أمري امل ،أهل مصر عمر بن عبد العزيزوتفصيل ذلك أنه: أتى رجل من  ،النزاع أمام القاضي
أعرفها  قال عمر: ،قال: وأين أرضك اي عبد هللا؟ قال: حلوان ،إن عبد العزيز ب يقصد والد عمر ب أخذ أرضي ظلماً 

قنا ر: قد أنففقال عم ،فمشى عمر إىل احلاكم فقضى عليه ،ويل شركاء ب أي شركاء يف حلوان ب وهذا احلاكم بيننا
ذا ما وليت فقال عمر: لو حكمت بغري ه ،فقد نلتم منها مثل نفقتكم ،قال القاضي: ذلك مبا نلتم غلتها ،عليها

 .)5(وأمر بردها ،يل أمراً أبداً 

                                                           

 بلد ابليمن وهو أقصى حجر ابليمن ، وقيل: موضع مبكة.  (1)
 .81سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 .79، ص  املصدرالسابق نفسه  (3)
 (.5/375الطبقات )  (4)
 .298عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (5)
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ٌس بدعاء ومن ذلك أمره أبن ال خيجَصَّ أان ،حىت يف األمور العامة ،وكان عمر يقيم وزانً ملبدأ املساواة بني املسلمني
فكتب إىل أمري اجلزيرة يقول: .. وقد بلغين أن أانسًا من القجصَّاص قد أحدثوا صالة  ،الصالة عليهماملسلمني و 

على النيب  فليجعلوا صالهتم ،فمر القصاص ،فإذا جاءك كتايب هذا ،ملسو هيلع هللا ىلصعِّدل ما يصلوا على النيب  ،على أمرائهم
 .)1(وليدعوا ما سوى ذلك ،وليكن دعاؤهم للمؤمنني واملسلمني عامة ،خاصة ملسو هيلع هللا ىلص

فاملسلمون  ،وال خيتص أحد بدعاء ،ومن ذلك يتضح اهتمام عمر ابملساواة بني عامة الناس حىت يف الدعاء هلم
 .)2(وهللا سبحانه وتعاىل جدير ابإلجابة ،عامة يف حاجة دعوة هللا عز وجل هلم

فلم يكن ما  ،الخر فقد حصل أن شتمه رجل ابملدينة لسبب أو ،وقد طبق مبدأ املساواة بينه وبني عامة الناس
ذلك ما حدث حني حجكم رجل يف مسجد  ،أمر به سوى ما قد أيمر به كما لو كان املشتوم أحد أفراد األمة

 ،وشهر السيف ،وأبو بكر بن حممد بن حزم وايل عمر على املدينة يف صالته؛ فقطع عليهم الصالة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
فهمَّ أبو بكر  ،والكتاب ومن جاء به ،فشتم عمر ،همفقرأى علي ،فأيت بكتاب عمر ،فكتب أبو بكر إىل عمر

فإنه ال يقتل  ،وأنه همَّ بقتله: فكتب إليه عمر: لو قتلته لقتلتك به ،مث راجع عمر وأخربه أنه شتمه ،بضرب عنقه
ل فإذا أاتك كتايب فاحبس على املسلمني شره، وادعه إىل التوبة يف ك ،ملسو هيلع هللا ىلصأال أن يجشتم النيبُّ  ،أحد بشتم أحد

 . )3(فإذا اتب فخلِّّ سبيله ،لهال
ب إىل عامله على فقد كت ،بذلك بل كان أيمر عماله ووالته ،ومل يكتفِّ عمر ابألخذ مببدأ املساواة بنفسه فحسب

وال تقولن  ،وال يكن أحد الناس اثر عندك من أحد ،املدينة يقول له: اخرج للناس فساوِّ بينهم يف اجمللس واملنظر
ى أن أظن بل أان أحر  ،فإن أهل بيت أمري املؤمنني وغريهم عندي اليوم سواء ،هؤالء من أهل بيت أمري املؤمنني

 . )4(أبهل بيت أمري املؤمنني؛ أهنم يقهرون من انزعهم
 يفإال أن فيها داللة واضحة على أخذ عمر مببدأ املساواة  ،وإن كانت متفاوتة ،كانت تلك بعض مواقف عمر

 .)5(دولته

                                                           

 .273سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (1)
 .299النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (2)
 .142سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 .301(؛ النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص 5/343)الطبقات   (4)
 .301النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص   (5)
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 ـ احلرايت يف دولة عمر بن عبد العزيز: 6
ذا املبدأ بتأمني ويقضي ه ،األساسية اليت قام عليها احلكم يف دولة عمر بن عبد العزيز بادئإن مبدأ احلرية من امل

كافة عمر ب فقد اهتمَّ  ،وكفالة احلرايت العامة للناس كافة ضمن حدود الشريعة اإلسالمية ومبا ال يتناقض معها
وأعاد ما مل  ،فأقر ما كان فيها موافقاً لتعاليم اإلسالم ،فجاء مستعرضاً ألنواع وصور احلرية ،صور احلرية اإلنسانية

 وإليك بعض التفاصيل عن احلرايت يف دولة عمر بن عبد العزيز. ،يكن كذلك إىل دائرة التعاليم اإلسالمية

 أ ـ احلرية الفكرية والعقدية:
ارى واليهود وكانت سياسته حيال النص ،العزيز على تنفيذ قاعدة حرية االعتقاد يف اجملتمعحرص عمر بن عبد 

ودينهم انطالقاً  وعدم التضييق عليهم يف معتقدهم ،تلتزم ابلوفاء ابلعهود واملواثيق وإقامة العدل معهم ورفع الظلم
َراهَ ِِف }من قوله تعاىل:  ِيِن  ٱََل  إِكأ  ،وكان عمر ينهج أسلوب الدعوة مع ملوك اهلند ،[ 256]سورة البقرة: { ل 

مر أحدًا من ومل يكره ع ،وسيأيت احلديث عن ذلك ابلتفصيل إبذن هللا تعاىل ،والقبائل اخلارجة عن اإلسالم
 النصارى أو غريهم على الدخول يف اإلسالم.

فقد  ،رعيتهوقيادته لعماله و  ،ولةفقد أخذت نطاقًا واسعًا يف إدارة الد ،وأما حرية الفكر من حيث الرأي والتعبري
وقد  ،وترك للناس حرية أن يقول كلُّ فرد ما يريد ،وأطلق للكلمة حريتها ،أاتح لكل متظلم أن يشكو من ظلمه

. إذا مل خيالف  )1(عرب عن هذا القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق بقوله: اليوم ينطق كل من كان ال ينطق
 الشرع.

 

 السياسية:ب ـ احلرية 
 ،كما أعلن عمر استئناف احلّرية السياسية اليت منحها اإلسالم للمسلمني؛ إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

فقد أعلن عمر يف أول يوم من أايم حكمه احلرية يف األمر ابملعروف والنهي عن  ،حىت وإن كان حاكمًا أو والياً 
اً فقال: فقد خطب الناس يوم ،ن اإلسالم ال يرضى السكوت عن الظلموأ ،منكراً على الناس واقعهم املظلم ،املنكر

                                                           

 (.5/344الطبقات ، البن سعد )  (1)
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م أال وإنكم تسمون اهلارب من ظل ،وال طاعة ملخلوق يف معصية هللا ،... أال ال سالمة المرأى يف خالف السنة
 . )1(أال وإن أوالمها ابملعصية اإلمام الظامل ،إمامه: العاصي

أن أول إجراء اختذه عقب إعالن العهد له ابخلالفة تنازله عن  ،السياسيةومما يدل على إعطاء عمر للناس احلرية 
وهلما: فإذا كانت احلرية السياسية تتجلى يف ممارستها يف موضعني: أ ،وطلب من الناس أن خيتاروا خليفة ،اخلالفة

الرأي والنصح  إبداءواثنيهما:  ،وبيعة املسلمني ورضاهم ،عن طريق أهل احلل والعقد ،املشاركة يف اختيار احلاكم
فإن عمر قد مارس احلرية السياسية يف هذين املوضعني؛ فجعل هلم  ، )2(ونقد أعماهلم مبقاييس اإلسالم ،للحكام

 وسيأيت بيان ذلك يف حمله إبذن هللا. ، )3(اخليار يف توليه اخلالفة قبل الوعظ والنصح

 جـ  احلرية الشخصية:
عض القيود على إذ بدا له ب ،وتدعيم احلرية الشخصية ألفراد األمة اإلسالميةعمل عمر بن عبد العزيز على حتقيق 

إذ قال: .. وأما  ،فاختذ إجراء فتح فيه ابب اهلجرة ملن يريد ،أو الغدو والرواح ،اهلجرة أو ما يسمى حبرية التنقل
 ،وإىل قتال عدوان ،دار اهلجرةوانتقل من دار أعرابيته إىل  ،اهلجرة فإان نفتحها ملن هاجر من أعرايب فباع ماشيته

كما قال يف كتابه لعماله: .. وأن يفتح ألهل اإلسالم   ، )4(فمن فعل ذلك فله أسوة املهاجرين فيما أفاء هللا عليهم
  . )5(ابب اهلجرة

 أمر قلَّ من حرية اإلنسان يف وإذا كان ذلك موقفه من حرية الناس يف اهلجرة والتنقل فقد جتلى حرصه على مبدأ
إلمساك على أال وهو ختيريه جلواريه عقب تويل اخلالفة بني العتق وا ،أمر خيص من هم يف ملكه ،أو يهتم به ،راعيهي

هلّن حرية اإلقامة معه من  فرتك ،فقد علم أن هلّن عليه حقوقاً لن يستطيع اإليفاء هبا بعد توليه اخلالفة ،غري شيء
فقد روى ابن عبد احلكم أن عمر خرّي  ، )6(فتكون الواحدة منهّن حرة حرية شخصية كاملة ،غري شيء أو العتق

 ا مل يكن هلا ومن أمسكته ،فمن اختارت منكّن العتق أعتقتها ،فقال: إنه قد نزل يب أمر شغلين عنكنّ  ،جواريه

                                                           

      .240سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (1)
 .312النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .79سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (4)
  .78املصدر السابق نفسه، ص   (5)
 .310النموذج اإلداري املستخلص ، ص   (6)



216 
 

 . )1(فبكني بكاًء شديداً أيساً منه ،مين شيء

 د ـ حرية التجارة والكسب:
فقد أكد يف كتاب  ،كجزء من احلرية االقتصادية  ،حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل هللا يف الرب والبحر أما يف

فقد كتب  ،واالجتار هبا يف الرب والبحر على حد سواء ،له إىل عماله على ضرورة منح الناس حرية استثمار أمواهلم
ي الناس أبمواهلم ... وأن يبتغ ،عى الناس إىل اإلسالم كافةإىل عماله: .. وإن من طاعة هللا اليت أنزل يف كتابه أن يد

 تعاىل: قال هللا ،فإان نرى سبيله سبيل الرب ،. وكتب أيضاً: .. وأما البحر )2(وال مينعون وال حيبسون ،يف الرب والبحر
ُ ٱ۞} ِيٱ لِلَّ َر لَُكُم  َّلَّ رَ ٱَسخَّ َحأ رَِي  لأ ِ  لأُفلأُك ٱتِلَجأ رِه مأ

َ
لِهِ  ۦفِيهِ بِأ ُكُروَن  ۦَوتِلَبأَتُغوا  ِمن فَضأ  {١٢َولََعلَُّكمأ تَشأ

حر هلل فإن الرب والب ،وأرى أن ال حنول بني أحد من الناس وبينه ،فأذن أن يتجر فيه من شاء ، [ 12]سورة اجلاثية:
ل عمر يف موضع ويقو  . )3(فكيف حنول بني عباد هللا وبني معايشهم ،مجيعاً سخرمها لعباده يبتغون فيهما من فضله

 اخر: .. 
 . )5(ألن عمال السوء تعدوا غري ما أمروا به ،)4(أطلق اجلسور واملعابر للسابلة يسريون عليها دون جعل

فقد قال أبو يوسف: حدثنا عبد الرمحن بن شوابن عن أبيه قال: قلت لعمر  ،وأما عن األسعار والتسعري زمن عمر
ما ابل األسعار غالية يف زمانك وكانت يف زمان من قبلك رخيصة؟ قال: إن  ،بن عبد العزيز: اي أمري املؤمنني

 ،أيديهم ومل يكونوا ُيدون بداً من أن يبيعوا ويكسروا ما يف ،الذمة فوق طاقتهم الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل
ذلك  : ليس إلينا منقال ،قال: فقلت: لو أنك سعَّرت ،فباع الرجل كيف شاء ،وأان ال أكلف أحدًا إال طاقته

 . )6(شيء إمنا السعر إىل هللا
 ،منيومنع التعامل هبا؛ فاخلمر من اخلبائث اليت ال ُيوز التعامل فيها بني املسل ،وتشدد عمر يف أمر السلع احملرمة

 ده ويقول عمر: فإان من جن ، )7(حلرمتها ولضررها؛ حيث يؤدي شرهبا إىل استحالل الدم احلرام وأكل املال احلرام 

                                                           

 .121سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 .94املصدر السابق نفسه ، ص   (2)
 .98املصدر السابق نفسه، ص   (3)
 اجلعل: من اجلعالة؛ وهو ماُيعل للشخص على عمله.  (4)
 .105اإلدارة اإلسالمية ، حممد كرد ، ص   (5)
 .48السياسة االقتصادية واملالية لعمر بن عبد العزيز ، ص   (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
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 .)1(يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة يف ماله ونفسه وجنعله نكااًل لغريه
افز للعمل حيث وفرت للناس احلو  ،ولقد أمثرت سياسة عمر يف رد احلقوق وإطالق احلرية االقتصادية املنضبطة

وهذا أدى إىل منو التجارة، ومنو التجارة أدى إىل زايدة حصيلة  ،وأزالت العوائق اليت حتول دون ذلك ،واإلنتاج
وارتفاع قوهتا  ،مما يؤدي إىل رفع مستوى الطبقات الفقرية ،وهذا يؤدي بدوره إىل زايدة الزكاة ،الدخل اخلاضع للزكاة

له يؤدي إىل انتعاش كواليت ستتوجه إىل االستهالك وابلتايل إىل زايدة الطلب على السلع واخلدمات، وهذا   ،الشرائية
 .  )2(وارتفاع مستوى املعيشة وزايدة الرفاه ،االقتصاد

 
تمع وتقدم ولذلك ازدهر اجمل ،لقد كانت احلرية يف دولة عمر بن عبد العزيز مصونة ومكفولة وهلا حدودها وقيودها

وسلب احلرية من اجملتمع  ،راتهقدليتمتع هبا يف حتقيق ذاته وإبراز  ،فاحلرية حق أساسي للفرد واجملتمع ،يف مدار الرقي
إن احلرية يف اإلسالم إشعاع داخلي مأل جنبات النفس اإلنسانية  ،سلب ألهم مقوماته فهو أشبه ابألموات

 ،ة لفعل الصاحلاتفأصبحت النفس تواق ،فارتفع اإلنسان هبذا االرتباط إىل درجة السمو والرفعة ،ابرتباطها ابهلل
 فاحلرية يف اجملتمع اإلسالمي دعامة من دعائمه حتققت يف ،ء رب األرض والسماواتواملسارعة يف اخلريات ابتغا

 .)3(دولة عمر بن عبد العزيز يف أهبى صورة انعكست أنوارها على صفحات الزمن
 
 
 
 

* * * 
 

 

                                                           

 .103سرية عمر، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 .372؛ سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم ، عوف حممد الكفراوي ، ص 48د العزيز ، ص السياسة االقتصادية واملالية لعمر بن عب  (2)
 مع التصرف. 245اجملتمع اإلسالمي ، حممد أبو عجوة ، ص   (3)



218 
 

 الثايناملبحث 

 مل جتديدهأهم صفاته ومعا
 

 أواًل: أهم صفاته:
 ،ئد الرابينوقد اتصف رضي هللا عنه بصفات القا ،قيادية جذابةإن شخصية عمر بن عبد العزيز تعترب شخصية 

 ،والعلم الغزير ،وخوفه من هللا تعاىل ،وإميانه ابملصري واملال ،ومن أهم هذه الصفات: إميانه الراسخ ابهلل وعظمته
 ،قبول النصيحةو  ،والتواضع ،وحب التضحية ،واملروءة والزهد ،والكفاءة والشجاعة ،والصدق ،والقدوة ،والثقة ابهلل

التخطيط  وقدرته على ،والقدرة على حل املشكالت ،والعدل ،واإلدارة القوية ،واحلزم ،وعلو اهلمة ،واحللم والصرب
 وغري ذلك من الصفات. ،والتوجيه والتنظيم واملراقبة

ن معامل اخلالفة موبسبب ما أودع هللا فيه من الصفات الرابنية استطاع أن يقوم مبشروعه اإلصالحي وُيدد كثريًا 
توجت جهوده و  ،واستطاع أن يتغلب على العوائق يف الطريق ،الراشدة اليت اندثرت أمام زحف امللك العضوض

الفذة بنتائج كبرية على مستوى الفرد واجملتمع والدولة وأصبح منهج عمر بن عبد العزيز اإلصالحي التجديدي 
فحقق جناحاً   ،الدين زنكي خطوات عمر بن عبد العزيز يف عهده وقد ترسم نور ،مناراً للعاملني على جمد اإلسالم

 570م وكان الفضل هلل مث الشيخ أيب حفص عمر حممد اخلضر املتوىف عا ،كبرياً لألمة يف صراعها مع الصليبيني
هب والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنكي؛ حيث كتب لنور الدين كتابه اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز لكي 

 سري عليها نور الدين زنكي يف خطواته وجهاده.ي
 

 وإن من أهم الصفات اليت جتسدت يف شخصية عمر بن عبد العزيز؛ هي:
 ـ شدة خوفه من هللا تعاىل: 1

 والشوق إىل وخشية هللا آلخرةكانت ميزته الكربى والسمة اليت اتسم هبا ودافعه إىل كل ذلك هو إميانه القوي اب
وليس لغري هذا اإلميان القوي الذي امتاز به عمر بن عبد العزيز أن حيفظ إنسااًن يف مثل شباب عمر بن  ،اجلنة

وتفرض  ،غريةوالنفس امل ،وقوته وحريته وسلطانه ب من إغراءات مادية قاهرة ب ومن تسويالت الشيطان ،عبد العزيز
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 ،اعلى الدني اآلخرةفقد كان مشتاقاً إىل اجلنة مؤثراً  ، )1(واالستقامة على طريق احلق ،عليه احملاسبة الدقيقة للنفس
نَيا َمَتاٌع َوإِّنَّ  مؤمناً بقوله تعاىل: َا َهذِّهِّ احْلََياةج الدُّ فأدرك عمر بفطرته  [39]غافر:  هَِّي َدارج اْلَقرَارِّ *{ اآلخرة}اَيقَبْومِّ إِّمنَّ
د بن املهلب: يقول عمر يف كتاب له إىل يزي ،املسلم أوىل ابهتمامه من دنياه آخرةأن  ،الصحيحة السليمة وعقيدته 

ما بلغ  ما قد بلغ يب أفضل ،كان يف الذي أعطاين من ذلك  ،واعتقال أموال ،.. لو كانت رغبيت يف اختاذ أزواج
 . )2(رحمىف هللا و إال ما عا ،ومسألة عظيمة ،ولكينِّّ أخاف ب فيما ابتليت به ب حساابً شديداً  ،أبحد من خلقه

 ،تقول زوجته فاطمة بنت عبد امللك: وهللا ما كان أبكثر الناس صالة ،كما كان عمر شديد اخلوف من هللا تعاىل
نتفض انتفاض في ،لقد كان يذكر هللا يف فراشه ،ولكن وهللا ما رأيت أحداً أخوف هلل من عمر ،وال أكثرهم صياماً 

 ،وقال مكحول: لو حلفت لصدقت ، )3(حىت نقول: ليصبَحنَّ الناس وال خليفة هلم ،العصفور من شدة اخلوف
فقد:  ،كان غزير الدمع وسريعه  ،ولشدة خوفه من هللا ، )4(ما رأيت أزهد وال أخوف هلل من عمر بن عبد العزيز

إذا دخلت  ،اجلنة دخلفقل: عظين. قال: اي أمري املؤمنني ما ينفعك من  ،دخل عليه رجل وبني يديه كانون فيه انر
الكانون الذي بني  ئحىت طف)5(قال: فبكى عمر ،إذا دخلت أنت اجلنة ،وما يضّرك من دخل النار ،أنت النار

لم أين ويقول: اللهم إن كنت تع ،فيدعو هللا ،وقد كان جّل خوفه ب رمحه هللا ب من يوم القيامة ،يديه من دموعه
وم ذلك الي ،جمرى حياته ذلك اليوم الذي أحدث تغريًا جذرايً يف ، )6(خويف فال تؤمن ،أخاف شيئًا دون القيامة

ولو عنيت  ،ولو عنيت به اجلبال لذابت ،لو عنيت به النجوم النكدرت ،لقد عنيتم أبمر»..الذي يقول عنه عمر: 
 . )7(«وأنكم صائرون إىل أحدامها ،أما تعلمون أنه ليس بني اجلنة والنار منزلة ،به األرض لتشققت

ال مبشاهد واالنفع ،واإلحساس بيوم احلساب ،والفناء واخللود ،والرؤية الواضحة للحياة ،نعم إن اخلوف من هللا
فالوعي  ، )8(وجتعلهم يرتعدون خوفًا إن هم احنرفوا قيد شعرة عما يريد هللا ،هي اليت تضع املسؤولني ،اجلنة والنار

وال يفعل  ،الً وال يقول قو  ،جتعل القائد ال خيطو خطوة ،ديةوغريها من الصفات االعتقا ،واإلحساس بيوم احلساب

                                                           

 ؛ نقالً عن رجال الفكر ، للندوي.140النموذج اإلداري املستخلص ، ص   (1)
 .140اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري ، ص   (2)
 .42سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 .221اتريخ اخللفاء ، للسيوطي ، ص   (4)
 .90سرية عمر بن عبد العزيز ، ص   (5)
 .224اتريخ اخللفاء ، ص   (6)
 .232سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (7)
 .45مالمح االنقالب ، عماد الدين خليل ، ص    (8)
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ي يف مل تعط حقها من البحث والتحر  ،وتلك الصفات واجلوانب ،إال ربط ذلك مبا يرضي هللا عز وجل ،فعالً 
 ،تحلى هباوأهم الصفات القيادية اليت ينبغي للقائد أن ي ،الدراسات القيادية احلديثة وهي أساس النجاح يف القيادة

وجل من يوم وال ،وشدة خوفه من هللا ،اإلميان الراسخ ابهلل واليوم االخر ،وإن من أهم صفات عمر بن عبد العزيز
 . )1(القيامة

 ـ زهده: 2
فكره يف هذه احلياة ومن ت ملسو هيلع هللا ىلصفهم عمر بن عبد العزيز من خالل معايشته للقران الكرمي ودراسته هلدي النيب األمني 

 ،وبريقها ،تهاوزين ،ولذلك حتّرر من سيطرة الدنيا بزخارفها ،وإهنا مزرعة لالخرة ،ختبارأبن الدنيا دار ابتالء وا
 ،دنياوكان وصل إىل حقائق استقرت يف قلبه ساعدته على الزهد يف هذه ال ،وخضع وانقاد وأسلم لربه ظاهراً وابطناً 

 ومن هذه احلقائق:

 الدنيا كأنك غريب : كن يفملسو هيلع هللا ىلصكما قال النيب   ،أو عابري سبيل ،أ ب اليقني التام أبننا: يف هذه الدنيا أشبه ابلغرابء
 . )2(أو عابر سبيل

لنيب هلل ب تبارك وتعاىل ب؛ إذ يقول ا ب ب وأن هبذه الدنيبا: ال وزن هلبا وال قيمبة عنبد رب العبزة إال ما كبان منها طاعبة 
 .)3(«شربة ماء لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها: »ملسو هيلع هللا ىلص

ابة وأشار ابلسب ،«بعثت أان والساعة كهاتني: »ملسو هيلع هللا ىلصجب  وأن عمرها قد قارب على االنتهاء: إذ يقول النيب 
 . )4(والوسطى
 فلهذه األمور وغريها زهد عمر بن عبد العزيز يف الدنيا. ،هي الباقية وهي دار القرار اآلخرةد ب وأن 

 ،)5(وأعلى مراتب الزهد أن تزهد يف الفضول وكل ما لك عنه غىن ، املباحمث الزهد يف ،وأول الزهد الزهد يف احلرام
فلم يفرح مبوجود  ،ولذلك ترك كل أمر ال ينفعه يف اخرته ،وكان زهد عمر بن عبد العزيز مبين على الكتاب والسنة

نيا انشغااًل مبا ع الدومل حيزن على مفقود من أمور الدنيبا، وقد ترك ما هو قادر على حتصيله من متا  ،وهي اخلالفة

                                                           

 .142النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (1)
 ( ، وهو حديث صحيح.2333الرتمذي ، كتاب الزهد ، رقم )(2)
 (.2320الرتمذي ، كتاب الزهد ، رقم )  (3)
 (.135ب  132مسلم ، كتاب الفنت وأشراط الساعة ، رقم )  (4)
 .148النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (5)
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 ،قال مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك بن دينار زاهد ، )1(ورغبة يف ما عند هللا عز وجل اآلخرة،هو خري يف 
 . )2( إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فرتكها

فكان إذا  ،ورفض ما كان فيه وترك ألوان الطعام ،قال ابن عبد احلكم: وملا ويل عمر بن عبد العزيز زهد يف الدنيا
فكان ال يهمه من األكل إال ما يسد  ،)3(حىت إذا دخل اجتذبه فأكل ،صجنع له طعام هيأى على شيء وغطي

ق على أهله يف فعن سامل بن زايد: كان عمر ينف ،وكانت نفقته وعياله يف اليوم كما يف األثر ،جوعه ويقيم صلبه
وترك مظاهر البذخ واإلسراف اليت سادت  ،وكان ال يلبس من الثياب إال اخلشن ، )4(يوم درمهنيغدائه وعشائه كل 

والعبيد؛ حيث رد اجلواري إىل  وهكذا فعل ابجلواري ، )5(وأدخل أمثاهنا يف بيت مال املسلمني ،قبله وأمر ببيعها
ر وحارب كل مظاه ،ي العاهاتأصحاهبن إن كن من الاليت أخذن بغري حق، ووزع العبيد؛ على العميان وذو 

 . )6(واإلسراف ،الرتف والبذخ
فقد روى ابن عبد احلكم فقال: وقالت فاطمة زوجته: ما اغتسل من جنابة  ،وأما ما قيل عن زهده ابلنسبة للنكاح

فهذا ينايف ما اشتهر به عمر  ،)7(ويقال: ما اغتسل من جنابة حىت مات ،منذ ويل حىت لقي هللا غري ثالث مرات
يقع يف ظلم زوجاته  وأن ،فيستبعد منه رمحه هللا أن يرتك السنة ،ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد العزيز من حبه الشديد هلدي الرسول 

يل على اجملتمع وهو دخ ملسو هيلع هللا ىلصفإن ترك الزواج وحترمي ذلك ال عالقة له ابلزهد اإلسالمي الذي بينه رسولنا  ،وحقوقهن
 ذلك حكاايت وهلم يف ،بعض الفرق املنحرفة عن اإلسالم وتدعي أنه من الزهد اإلسالمي وهو ما تفتخر به ،املسلم

 فمن أقواهلم: ،وهلم يف ذلك وصااي عجيبة وتوجيهات غريبة ،ال يشك من أتملها أهنا ال متت إىل اإلسالم بصلة
 ب من ترك النساء والطعام؛ فالبد له من ظهور كرامة.

 فاحذروا من التزويج. ،تهب من تزوج فقد أدخل الدنيا بي
  منازل الكالم.وأيوي إىل ،وأوالده كأهنم أيتام ،ب ال يبلغ الرجل إىل منازل الصديقني حىت يرتك زوجته كأهنا أرملة

 ب من تعود أفخاذ النساء ال يفلح.
                                                           

 (.1/146اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )  (1)
 (.5/257حلية األولياء )  (2)
 .43سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 .38املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 (.1/155عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة ) اآلاثر الواردة   (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 .50، البن عبد احلكم ، صسرية عمر    (7)
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 . إىل غري ذلك من العجائب والغرائب. )1(ب من تزوج فقد ركن إىل الدنيا
ليس فمن رغب عن سنيت ف: »ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول هللا  ،م دين التوسط واالعتدالوهذا املفهوم خيالف اإلسال

 .)2(«مين
باب ال وإن كثريًا مما نسب إليه يف هذا ال ،ومجلة القول: إن زهد عمر بن عبد العزيز كان مقيدًا ابلكتاب والسنة

ن يلي منصبًا فقد كان على النقيض مم ،ومن زهد عمر بن عبد العزيز يف مجع املال ،ملسو هيلع هللا ىلصيصح ملخالفته هدي النيب 
ولو  ،مئة دينارمث أصبحت حني تويف أربع ،يف وقتنا احلاضر؛ فقد كانت غلته حني استخلف أربعني ألف دينار

فقد كان رمحه هللا من زهاد زمانه إن مل يك  ، )4(حيث مل يرتزق رمحه هللا من بيت املسلمني شيئاً  ، )3(لنقصت بقي
 . )5(تسر قلياًل وحتزن طويالً  ،إن الدنيا ال تسر بقدر ما تضر فكان يقول: ،أزهدهم

وأخباره يف الزهد كثرية؛ ذكر منها الشيخ أبو حفص عمر بن حممد اخلضر املعروف ابملالء حوايل مثانية وعشرين 
ال يستطيع لك ما وذ ،لقد وصل عمر بن عبد العزيز إىل مرحلة متقدمة يف الزهد والتحلي بصفات الزاهدين ، )6(أثراً 

 ، احلياةالذي طغت فيه املادة على كل شيء يف ،الوصول إليه أصحاب العيش يف الظروف املادية يف وقتنا احلاضر
ي حسبنا من قادة وزعماء هذا العصر املاد ،وأصبح الناس يقيسون بعضهم البعض مبا ميلك من الدنيا وحطامها

الكسب  وأن يسعوا إىل ،واجلشع ،أنفسهم عن الطمع أن يكفوا ،على أقل تقدير ،إن مل يتصفوا بصفة الزهد
من  لينالوا ما اتقت إليه نفس عمر بن عبد العزيز إىل ما هو أمسى ،وأن يعملوا على قهر رغباهتم الدنيوية ،احلالل

 .)7(الدنيا.. إىل جنات النعيم
فهل  ،احلج مزاحم: إين قد اشتهيتوخنتم حديثنا عن الزهد عند عمر بن عبد العزيز هبذا األثر: فقد قال ملواله 

فقد  ،ّهزمث قال له: اي أمري املؤمنني جت ،عندك شيء؟ قال: بضعة عشر ديناراً. قال: وما تقع مين؟ مث مكث قليالً 
 فقد فإن تكن حالالً  ،قال: اجعلها يف بيت املال ،جاءان مال سبعة عشر ألف دينارًا من بعض مال بين مروان

قال:  ،قال مزاحم: فلما رأى عمر ثقل ذلك علي ،وإن تكن حراماً فكفاان ما أصابنا منها ،أخذان منها ما يكفينا
                                                           

 (.1/34الطبقات ، للشعراين )  (1)
 (.9/104فتح الباري على صحيح البخاري )  (2)
 (.5/257حلية األولياء )  (3)
 .186سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (4)
 .151النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (5)
 (.378إىل  1/366عمر بن عبد العزيز )الكتاب اجلامع لسرية   (6)
 .151النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (7)
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ت إىل ما هي فإن يل نفساً تّواقة مل تَبتجق إىل منزلة فنالتها إال اتق ،وحيك اي مزاحم ال يكثرن عليك شيء صنعته هلل
 . )1(قد اتقت إىل اجلنة وإهنا اليوم ،حىت بلغت اليوم املنزلة اليت ليس بعدها منزلة ،أرفع منها

 ـ تواضعه: 3
ِينَ ٱ لرَِّنَٰمۡحٱوَِعَباُد }قال تعاىل:  ُشوَن لََعَ  َّلَّ ۡرِض ٱَيمأ

َ نّٗا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم  ۡلأ ا  لأَجَِٰهلُونَ ٱَهوأ ]سورة  {٦٣قَالُوا  َسَلَٰمّٗ

هللا أوحى إيّل: أن تواضعوا إن : »ملسو هيلع هللا ىلص. وقال  )2(القيم: أي ميشون بسكينة ووقار متواضعني . قال ابن[63الفرقان:
. وهذه الصفة احلميدة كانت إحدى الصفات  )3(«وال يبغي أحد على أحد ،حىت ال يفخر أحد على أحد

ي هو التواضع ألن شرط الزهد احلقيق ،فقد أدى زهد عمر إىل تواضعه ،األساسية اليت متيز هبا عمر بن عبد العزيز
 . )4(هلل

 ،فذلك ما يتطلبه األمر من قائد خاف هللا، ورجا ما عنده ،ر حياته ومعامالتهوقد كان تواضع عمر يف مجيع أمو 
قال له ف ،ومما يذكر من تواضع عمر جوابه لرجل انداه: اي خليفة هللا يف األرض ،)5(وأراد الطاعة والوالء من رعيته

ت لنفسي فلما اخرت  ،أجبتك ،فلو انديتين: اي عمر ،عمر: مه ! إين ملا ولدت اختار يل أهلي امسًا فسموين عمر
فلو  ،مري املؤمننيفلما وليتموين أموركم مسيتموين: أ ،الكجىن فكنيت أبيب حفص، فلو انديتين اي أاب حفص أجبتك

ألرض: داود ولكن خلفاء هللا يف ا ،فلست كذلك ،وأما خليفة هللا يف األرض ،انديتين اي أمري املؤمنني أجبتك
ۡرِض ٱإِنَّا َجَعلأَنََٰك َخلِيَفةّٗ ِِف  دُ ۥَيََٰداوُ لى قوله تعاىل: }مشرياً ع ، )6(وشبهه ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 

َ  [ 26]سورة ص: { ۡلأ
فإمنا يقوم  ،وإن تقعدوا نقعد ،فقال: اي معشر الناس ! إن تقوموا نَبقجم ،ومن تواضعه أن هنى الناس عن القيام له

 . )7(إمنا السالم علينا لكم ،وكان يقول للحرس: ال تبتدئوين ابلسالم ،الناس لرب العاملني
 ،فغشى سراجه ،فقد كان عنده قوم ذات ليلة يف بعض ما حيتاج إليه ،وكان متواضعاً حىت يف إصالح سراجه بنفسه

ورجعت  ،فقام إليه فأصلحه، فقيل له: اي أمري املؤمنني! أال نكفيك؟ قال: وما ضرين؟ قمت وأان عمر بن عبد العزيز

                                                           

 .62سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 (.2/340مدارج السالكني )  (2)
 (.2865مسلم ، رقم )  (3)
 .105عمر بن عبد العزيز ، للزحيلي ، ص   (4)
 .152املستخلص من إدارة عمر ، ص النموذج اإلداري   (5)
 .46سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (6)
 .35ب  34املصدر السابق نفسه ، ص   (7)
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ومن تواضعه أيضاً: قال يومًا جلارية له: اي جارية رّوحيين، قال: فأخذت املروحة  ، )1(وأان عمر بن عبد العزيز
عرقت عرقاً شديداً ب وهي  وقد ،فإذا هو ابجلارية قد امحّر وجهها ،فانتبه عمر ،فغلبتها عينها فنامت ،فأقبلت تروحه

 قال: ،انئمة ب فأخذ املروحة وأقبل يروحها
 ،فقال هلا عمر: إمنا أنت بشر مثلي أصابك من احلر ما أصابين ،ها فصاحتفوضعت يدها على رأس ،فانتبهت

 . )2(فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتين
أو يظن الناس به  ،وكان ميتنع عن كثرة الكالم ب وهو العامل الفصيح املفّوه ب خشية على نفسه من املباهاة مبا عنده

 ،. ودخل عليه رجل فقال له: اي أمري املؤمنني )3(فكان يقول: إنه ليمنعين من كثري من الكالم خمافة املباهاة ،ذلك
  وإمنا مثلك كما قال الشاعر: ،وأنت زين اخلالفة ،إن من كان قبلك كانت اخلالفة هلم زيناً 

 إذا البببببببببدّر زاَن حسببببببببببببببببببببببَن وجبببببببببوهٍّ 
 

كِّ زينبببببا   كببببباَن للبببببدرِّ حسببببببببببببببنج وجهبببببِّ
 

. ودخل )5(. وقال له رجل: جزاك هللا عن اإلسالم خرياً. فقال: ال بل جزى هللا اإلسالم عين خرياً  )4(هفأعرض عن 
 . )6(وهو يف مألٍّ من الناس فقال: السالم عليك اي أمري املؤمنني. فقال: عجّم سالمك ،عليه رجل

الفة إال تواضعاً ومل تزده اخل ،وال يتكرب على أحد من عباد هللا ،خيفض اجلناح للمؤمنني ،وهكذا أمري املؤمنني عمر
وُيلس بني يدي  ،يصلح سراجه بنفسه ،ومل حيمله املنصب إال على اإلخبات واخلضوع لسلطان احلق ،ورأفة ورمحة

 ،جلالسني اويعّنف من يعظمه أو خيصه بسالم من بني ،وأيىب أن يسري احلراس والشُّرط بني يديه ،الناس على األرض
 . )7(أو مشرب ،أو ملبس ،أو مأكل ،ويتأىب أن يتميز على الناس مبركب

 ـ ورعه: 4
الشبهات فتدخل احملرمات و  ،والورع هو اإلمساك عما قد يضر ،من صفات أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز الورع

لراعي حول ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كا ،فإنه من اتقى الشبهات استربأ لعرضه ودينه ،ألهنا قد تضر

                                                           

 .39املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 .86أخبار أيب حفص ، لآلجري ، ص   (2)
 .84املصدر السابق نفسه ، ص   (3)
 (.5/329احللية )(؛ 5/36سري أعالم النبالء )  (4)
 (.5/331(؛ احللية )5/147سري أعالم النبالء )  (5)
 (.5/384الطبقات )  (6)
 .123عمر بن عبد العزيز ، لعبد الستار الشيخ ، ص   (7)
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مث استعري للكف عن احلالل  ،والورع يف األصل الكف عن احملارم والتحرج منها ، )1(احلمى يوشك أن يواقعه
 . )2(املباح

ن يتأدم فقد روي أنه كان: يعجبه أ ،وحتري السالمة من الشبهات ،وللداللة على ما كان يتصف به عمر من الورع
فقال ألهله:  ،بهفأعج ،فأكل منه ،فأتوه بعد ذلك ابلعسل ،فطلب من أهله يوماً عساًل فلم يكن عنده ،لعسلاب

مت عليك ملا فقال: أقس ،فاشرتاه يل ،من أين لكم هذا؟ قالت امرأته: بعثت موالي بدينارين على بغل الربيد
ه يف بيت مال وألقى بقيت ،ورد عليها ماهلا ،الدينارينفباعها بثمن يزيد على  ،فيها عسل ،)3(فأتته بجعكَّة ،أتيتين به
 . )4( وقال: أنصبت دواب املسلمني يف شهوة عمر ،املسلمني

فقال للغالم يوماً: أتذهب هبذا القمقم  ،يتوضأ منه ،من ماء مسخن ، )5(ومن ورعه أنه: كان له غالم أيتيه بقمقم
قال:  ،سدته عليناقال: أف ،مث أتيت به؟ قال: نعم أصلحك هللا ،حىت يسخن ،فتجعله عنده ،إىل مطبخ املسلمني

 ،كان يغليه فيها  اليت ،مث ينظر ما يدخل فيه من احلطب، مث حيسب تلك األايم ،فأمر مزامحاً أن يغلي ذلك القمقم
 . )6(فيجعله حطباً يف املطبخ

 ،من أن يكون ذلك من ابب الرشوة ومن أمثلة ورعه: كان ال يقبل أية هدية من عماله أو من أهل الذمة خوفاً 
 ،فعن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحًا فقال: لو كانت لنا ب أو عندان ب شيء من التفاح

قال عمر: ما  ،فلما جاء به الرسول ،فإنه طيب الريح طيب الطعم فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاً 
، فالاًن السالم وقل له: إن هديتك قد وقعت منا مبوقع حبيث حتب ئغالم، فأقر ارفعه اي  ،أطيب رحيه وأحسنه

كل كان أيكل اهلدية وال أي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بلغك أن النيب  ،فقلت: اي أمري املؤمنني ! ابن عمك ورجل من أهل بيتك
  . )7(قال: وحيك؟ إن اهلدية كانت للنيب هدية وهي لنا اليوم رشوة ،الصدقة

 يه مسكة فعندما وضعت بني يد ،ال يرى لنفسه أن تشم رائحة مسك أتته من أموال املسلمنيومن ورعه: أنه كان 

                                                           

 (.10/615الفتاوى )  (1)
 (.8/288لسان العرب )  (2)
 العكة: وعاء من جلد ماعز يدبغ وخيصص للسمن والعسل.  (3)
 .54حفص ، لآلجري ، ص أخبار أيب   (4)
 القمقم: هو مايسخن فيه املاء من حناس وغريه.  (5)
 40سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (6)
  .197سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص   (7)
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 . )1( ؟!، قال: وهل ينتفع منها إال برحيهافقيل: اي أمري املؤمنني إمنا هو ريح ،عظيمة فأخذ أبنفه
 ،سلمنييف حاجة امل فكان يسرج السراج من بيت املال إذا كان ،وكان حيرتز من استعمال أموال املسلمني العامة

 . )2(فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها مث أسرج عليه سراجه اخلاص به من ماله اخلاص
األشياء  فقد اعترب أن البعد عن أموال املسلمني حىت يف ،وقد ذكر املؤرخون كثرياً من األمثلة اليت تدل على ورعه

وذلك أن األمور  ،احتياطًا لدينه)3(عن الشبهات فكان بعيداً  ،اليسرية القليلة هو من ابب االبتعاد عن الشبهة
 ثالثة كما قال هو بنفسه:

 فاتبعه. ،أمر استبان رشده ـ 1

 فاجتنبه. ،وأمر تبني خطؤه ـ 2

 . )4(فتوقف عنه ،وأمر أشكل عليك ـ 3

 ،دي منهاي وكان رمحه هللا ورعاً حىت يف الكالم؛ فعندما قيل له: ما تقول يف أهل صفني؟ قال: تلك دماء طهر هللا
 . )5(فال أحب أن أجخضب لساين هبا

 ،ة أمور حياتهويف كاف ،ومال املسلمني ،يف مأكله وحاجته وشهوته ،وهكذا يتضح أن ورع عمر كان يف شأنه كله
صفاته  فقد كانت صفة الورع من اآلخرة،والشعور ابملسؤولية واستحضاره  ،ذلك الورع النابع مع اإلميان القوي

يء دون مقابل فال يكون له من الدنيا ش ،فقد بلغ به مبلغًا جعله يشرتي مكان قربه الذي سيوارى فيه ،اجللية
 . )6(حىت موضع قربه

 ـ حلمه وصفحه وعفوه: 5
من اخلناصريني  فعن شيخ ،ومن الصفات اليت جتسدت يف شخصية عمر بن عبد العزيز: احللم والصفح والعفو

ن عمر فاحتملوا اب ،فشجه غالم ،فخرج يلعب مع الغلمان ،بن له من فاطمةقال: كان لعمر بن عبد العزيز ا

                                                           

 ، وقال حمقق الكتاب: إسناد األثر جيد. 73؛ كتاب الورع ، البن أيب الدنيا ، ص 200املصدر السابق نفسه ، ص   (1)
 (.1/164اآلاثر الواردة يف عمر بن عبد العزيز يف العقيدة ) ب  (2)
 (.1/165املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.1/165(؛ اآلاثر الواردة )4/397العقد الفريد )  (4)
 .195ة عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص سري   (5)
 .156النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص     (6)
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هذا ابين  وجاءت امرأة فقالت: ،فسمع عمر اجللبة وهو يف بيت اخر فخرج ،والذي شجَّه فأدخلومها على فاطمة
 يشجه مرة مل فقالت فاطمة: فعل هللا به وفعل إن ،قال: أله عطاء؟ قالت: ال. قال: فاكتبوهج يف الذرية ،وهو يتيم

 . )1(فقال عمر: إنكم أفزعتموه ،أخرى
ه فأحضر وجرِّد فأمر ب ،وعن إبراهيم بن أيب عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يومًا غضبًا شديداً على رجل

تجك. باَن لسجؤْ مث قال: أما أين لوال أن أكون غض ،وجيء ابلسياط فقال: خلُّوا سبيله ،وشجدَّ يف احلبال
َِٰظِمنيَ ٱوَ }وتال:  [ 134]سورة آل عمران: {نلَّاِس ٱَعِن  لأَعافنِيَ ٱوَ  لأَغيأَظ ٱ لأَك

فظن القوم أنه يريد أمري  ،)2(وعرض له رجل بيده طومار ،وعن عبد امللك قال: قام عمر بن عبد العزيز إىل قائلته
بس دونه فرماه ابلطومار ،املؤمنني نظرت إىل الدماء ف فالتفت عمر فوقع يف وجهه فشجه. قال: ،فخاف أن حيج

 . )3(فلم يربح حىت قرأ الطومار وأمر له حباجته وخلَّى سبيله ،تسيل على وجهه وهو قائم يف الشمس
 . )4(وروي أن رجاًل انل من عمر فلم ُيبه. فقيل له: ما مينعك منه؟ قال: التقيُّ مجلجم

قال فقال له: أشهد أنك من الفاسقني. ف ،وعن حامت بن قدامة أن رجاًل قام إىل عمر بن عبد العزيز وهو خيطب
 .)5(له عمر: وما يدريك؟ وأنت شاهد زور فال جنيز شهادتك

وروي أن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة خرج ليلة يف السحر إىل املسجد ومعه حرسي فمرا برجل انئم على 
فإنه سألين أجمنون  ،ي به. فقال له عمر: مهالطريق فعثر به عمر. فقال له: أجمنون أنت؟ فقال عمر: ال؛ فهمَّ احلرس

 . )6(أنت؟ فقلت: ال
ا ! أردت أن عمر: اي هذ فقال له ،وروي أن رجاًل قام إىل عمر بن عبد العزيز وهو على املنرب فنال منه وأغضبه

. وقيل:  )7(يستفزين الشيطان مع عزة السلطان أن أفعل بك اليوم ما تفعل يب غداً مثله. اذهب غفر هللا يل ولك
 فقال له: ما شأنك؟ فقال: ضربين فالن العبد. فجيء به. فقال له: ،أتى ولد لعمر بن عبد العزيز وهو يبكي

                                                           

 (.2/423؛ الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز )207سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (1)
 الطومار: صحيفة مطوية.  (2)
 (.5/311حلية األولياء )  (3)
 .208سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص    (4)
 (.2/424الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز )  (5)
 (.2/425املصدر السابق نفسه )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
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. واملواقف  )1(ومل يكلمه ،اذهب ،ضربته؟ قال: نعم. فقال له: اذهب فلو أين معاقب أحداً على الصدق لعاقبتك
 وهذا غيض من فيض. ،يف حلمه وصفحه وعفوه كثرية

 ه:ـ صرب  6
عند قربه فقال:  حضر ،روي: أنه ملا مات عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز ،ومن صفاته رمحه هللا الصرب والشكر

وسهل بن عبد  ،وروي أنه حني مات عبد امللك ولده ، )2(ال تعمقه؛ فإن ما عال من األرض أفضل مما سفل منها
قال رجل من أهل الشام: وهللا لقد ابتلي أمري املؤمنني ببالء عظيم: مات ولده عبد  ،العزيز أخوه ومزاحم مواله

نه. مث أصيب أمري املؤمنني أبخ ال وهللا ما رأيت أخاً أنفع ألخ م ،امللك ال وهللا إن رأيت ولداً كان أنفع لوالده منه
رمحك  ، ما هو أدىن الثالثة عنديفوهللا ،قال: وسكت عن مزاحم. فقال عمر بن عبد العزيز: مل سكت عن مزاحم

 . )3(خرةاآلونعم الوزير كنت يف أمر  ،وهللا لقد كنت كفيت كثري الدنيا ،هللا اي مزاحم مرتني أو ثالاثً 
فقال مسلمة:  ،وعن حفص بن عمر قال: ملا مات عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز جعل أبوه يثين عليه عند قربه

يِّّن يل من احملبة قال: إين أخاف أن يكون ز  ،قال: ال. قال: فأنت تثين عليه هبذا الثناء أرأيت لو بقي أكنت تولِّيه؟
 . )4(له ما يزين يف عني الوالد من حبِّّ ولده

وخطب عمر يف خطبته فقال: ما من أحد يصاب مبصيبة فيقول: إان هلل وإان إليه راجعون؛ إال كان الذي أعطاه 
والصرب معتمد املؤمن. وقال: من عمل على غري علم   ،وقال: الرضا قليل ،منه هللا من األجر فيها أفضل مما أخذ

ن على ومعول املؤم ،والرضا قليل ،ومن مل يَعدَّ كالمه من عمله كثرت خطاايه ،كان ما يفسد أكثر مما يصلح
 .)5(الصرب

بت فقد قال: وهللا ما قعدت مقعدي هذا إال خوفاً أن يث ،وكان من أجلِّّ ما صرب عليه عمر يف حياته: أمر اخلالفة
 ولو أين أطاع فيما أعمل لسلمتها إىل مستحقيها ب يعين اخلالفة ب ولكنين أصرب حىت أييت هللا ،عليه من ليس أبهل

 . )6(أو أييت ابلفتح ،أبمر من عنده

                                                           

 املصدر السابق نفسه .  (1)
 (.2/427املصدر السابق نفسه )  (2)
 املصدر السابق نفسه.   (3)
 (.2/428السابق نفسه )املصدر    (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 .144النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (6)
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 ـ احلزم: 7
 ،حلزميكون فيه أمر األمة واخلالفة يف حاجة إىل ايف وقت أكثر ما  ،لقد اتسم عمر بن عبد العزيز هبذه الصفة
وعدم التهاون  ،وللداللة على حتّلي عمر بصفة احلزم وضبط األمور ،وخباصة فيما يتعلق ابلوالة واألمراء والعمال

االت فلقد أخذ حزم عمر صورًا خمتلفة وجم ،وما يصلح به أمر املسلمني ،فيما يراه ضروراًي خلدمة الصاحل العام
ومع الذين يريدون شق عصا املسلمني واخلروج على جادهتم وإاثرة الفنت  ،كحزمه مع أمراء وأشراف بين أمية  ،عدة

 إذ قال هلم: أدوا ما ،فقد كان أول مؤشر على حزمه موقفه من بين مروان ،وغري ذلك من األمور ،وسفك الدماء
فقال رجل  ،فلم ُيبه أحد منهم. فقال: أجيبوين ،فأمحلكم على ما تكرهون ،يف أيديكم وال تجلجئوين إىل ما أكره

تزايل رؤوسنا، فقال حىت ت ،فنجفقِّّر أبناءان ونكفر اابءان ،منهم: وهللا ال خنرج عن أموالنا اليت صارت إلينا من اابئنا
 ،الفتنة ولكين أخاف ،ألضرعت خدودكم عاجالً  ،عمر: أما وهللا لوال أن تستعينوا عليَّ مبن أطلب هذا احلق له

 . )1(ولئن أبقاين هللا ألجردَّنَّ إىل كل ذي حق حقه إن شاء هللا
مث قال: إن هلل من بين )2(وجاءه يوماً كتاب من بعض بين مروان فأغضبه فاشتاط ،وكان إذا وقع يف أمر مضى فيه

كانوا يعلمون و  ،افلما بلغهم ذلك كفو  ،لئن كان ذلك الذبح على يدي ... ،مروان يومًا ب وقيل: ب وذحباً ب وامي هللا
 .  )3( وأنه إذا وقع يف أمر مضى فيه ،صرامته

هم اخلوارج فقد اتبع معهم أسلوب احلوار واملناظرة ب و  ،وأما فيما يتعلق مبن يريد شق عصا املسلمني واخلروج عليهم
ن احلق ويرى إن كا ،هب  ليقف على ما دفعهم إىل ذلك 100الذين اثروا ضد بين أمية بقيادة شوذب اخلارجي 

من احلزم  إال أنه يف الوقت نفسه قرن إجراءاته تلك بشيء ،فليدخلوا فيما دخل فيه الناس وإال ،معهم نظر يف أمره
: إذ كتب إىل عامله على العراق يقول ،عندما يصل األمر إىل مرحلة سفك دماء املسلمني أو اإلفساد ،والصالبة

جاًل طيبًا حازماً وانظر ر  ،فإن فعلوا فخلِّّ بينهم وبني ذلك ،أو يفسدوا يف األرض ،ال حتركهم إال أن يسفكوا دماً 
 . )4(وأوصه مبا أمرتك به ،ووجه معه جنداً  ،فوجهه إليهم

 فقد أخذ اإلجراءات واملواقف احلازمة واليت كانت على درجة كبرية من األمهية ،وهكذا كان عمر يف حزمه

                                                           

 (.5/173(  العقد الفريد )1)
 (  استشاط الرجل: أي احتد كأنه التهب يف غضبه.2)
  .158النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (3)
 (.7/459اتريخ الطربي )  (4)
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دود إُيايب كبري على سري األمور وتنفيذ ما كان يسعى لتحقيقه من العدل وكان لذلك احلزم مر  ،واحلساسية 
 . )1(والطمأنينة ومعامل اخلالفة الراشدة

 ـ العدل: 8
لته وقد حتدثت عن العدل يف دو  ،إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على اإلطالق

 ،لماء قاطبة على أنه ب أي عمر بن عبد العزيز ب من أئمة العدلولقد أمجع الع ،وسياسته يف رد املظامل فيما مضى
 . )2( وأحد اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني

أبن العدل مثرة  ويقينه التام ،ولعل عدل عمر من أهم أسبابه يرجع إىل إميانه أبن العدل أحد نواميس هللا يف كونه
خالفة  وإىل إحساس عمر بوطأة الظلم للناس يف ،وأنه من صفات املؤمنني احملبني لقواعد احلق ،من مثرات اإلميان

 ،ابإلضافة إىل السبب األهم وهو: ما أمر هللا به من العدل واإلحسان ،من سبقه من اخللفاء واألمراء األمويني
  من حب للعدل وإحياء لقيمه ،عمر وما مناه اإلسالم يف نفس ،وأهنما األسس العامة ألحكام الشرائع السماوية

 وإليك هذه الصور من عدله واليت مل أذكرها فيما مضى: ،)3(
فقال: اي أمري املؤمنني: أسألك كتاب هللا عز  ،ما رواه االجري من أن رجاًل ذّميًا من أهل محص قدم على عمر

 عباس والعباس جالس ب فقال له: اي قال: العباس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبين أرضي ب ،قال: وما ذاك ،وجل
: ما تقول اي فقال عمر ،وكتب يل هبا سجالً  ،! ما تقول؟ قال: أقطعنيها اي أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك

لوليد أحق أن يتبع من كتاب ا ذمي؟ قال: اي أمري املؤمنني ! أسألك كتاب هللا عز وجل. فقال عمر: كتاب هللا
  . )4( فرّدها عليه ،عليه اي عباس ضيعتهفاردد  ،بن عبد امللك

قال: شهدت مسلمة بن عبد امللك خياصم أهل دير  ،ومن مواقفه العادلة ما حّدث به احلكم بن عمر الرعيين
 ،وخصماؤك بني يدي ،فقال عمر ملسلمة: ال جتلس على الوسائد ، )5(إسحاق عند عمر بن عبد العزيز ابلناعورة

 قضى عليهفوكل موىل له خبصومته ب يعين مسلمة ب ف ،وإال فجاثي القوم بني يدي ،ولكن وكِّل خبصومتك من شئت

                                                           

 .163النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر ، ص   (1)
 .163البداية والنهاية؛ نقالً عن النموذج اإلداري ، ص   (2)
 .164،  163النموذج اإلداري ، ص   (3)
 .58أخبار أيب حفص ، ص   (4)
   الناعورة: موضع بني حلب وابلس ، يبعد عن حلب مثانية أميال.  (5)
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 مما أوردته كتب السري عن عدل عمر. ،. وهذا قليل من كثري )1(ابلناعورة 

 ـ تضرعه ودعاؤه واستجابة هللا لدعائه: 9
 ،ما أمرتين ن يقول: اي رب خلقتين وهنيتين ووعدتين بثوابفقد كا ،كان عمر بن عبد العزيز كثري التضرع والدعاء

 ،فاحشة شجعينإن أهّم ب ،وسلطت علي عدواً أسكنته صدري وأجريته جمرى دمي ،ورهبتين عقاب ما هنيتين عنه
تعرض يل يف وي ،ينصب يل يف الشهوات ،وال ينسى إن نسيت ،ال يغفل إن غفلت ،وإن أهم بصاحلة ثبطين

ذكري  اللهم فاقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حىت أحبسه بكثرة ،رف عين كيده يستذلينوإال تص ،الشبهات
. وكان يقول: اللهم أصلح من كان يف صالحه صالح  )2(وال حول وال قوة إال ابهلل ،لك فأكون مع املعصومني بك

اللهم ألبسين العافية . وكان يدعو هبذا:  )3(ملسو هيلع هللا ىلصاللهم أهلك من كان يف هالكه صالح أمة حممد  ،ملسو هيلع هللا ىلصأمة حممد 
تبلغنيها برمحتك اي  واكفين كل هول دون اجلنة حىت ،واختم يل ابملغفرة حىت ال تضرين الذنوب ،حىت هتّنيين املعيشة

ألشياء ومل أعصِّك أببغض ا ،. وكان يقول: اللهم إين أطعتك يف أحب األشياء إليك وهو التوحيد)4(أرحم الرامحني
أو أن أكفرها  ،.وكان يقول: اللهم إين أعوذ بك أن أجبدل نعمتك كفراً  )5(ا بينهمافاغفر يل م ،إليك وهو الشرك

 وابرك يل يف ،. وكان كثريًا ما يدعو هبذا الدعاء: اللهم رضين بقضائك )6(أو أن أنساها فال أثين هبا ،موهتا بعد
 . )7(وال أتخري شيء عجلته ،حىت ال أحب تعجيل شيء أخرته ،قدرك

فلما ويل عمر  ،فروى ابن احلكم أن ابن الراين كان سيافًا للوليد بن عبد امللك ،مستجاب الدعوة وكان رمحه هللا
د ذكره مثله حىت فما رئي شريف قد مخ ،مث قال: اللهم إين قد وضعته لك فال ترفعه ،اخلالفة قال: إين أذكر وتيهه

فأجاب  ،فدعا عند ذلك ،وقد دعا عمر رمحه هللا حني حج وأخرب قبل دخوله إىل مكة بقلة املاء فيها ،)8(ال يذكر
 كما دعا على غيالن القدري حني انظره فقال: اللهم إن   ، )9(فسقوا، وهذا حني كان أمرياً على املدينة ،هللا دعاءه

                                                           

 .91العزيز ، البن اجلوزي ، ص سرية عمر بن عبد   (1)
 (.1/341الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز )  (2)
 (.1/342املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.1/343املصدر السابق نفسه )  (4)
 .230سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (5)
 (.1/343الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز )  (6)
 (.1/344ملصدر السابق نفسه )ا  (7)
 .30سرية عمر بن عبد العزيز ، البن عبد احلكم ، ص   (8)
 (.1/183البداية والنهاية؛ نقالً عن االاثر الواردة )  (9)
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 .)1(بن عبد امللك فصلب بعد يف خالفة هشام ،وإال فاصلبه ،كان عبدك غيالن صادقاً 

 اثنياً: معامل التجديد عند عمر بن عبد العزيز:
ليفة الراشد عمر إمجاعاً اتماً على عّد اخل ،يرى املتتبع ألقوال العلماء واملؤرخني واملهتمني بدراسة احلركة التجديدية

 مث تبعه ،بن شهاب الزهريوكان أول من أطلق عليه ذلك اإلمام حممد  ،)2(بن عبد العزيز اجملدد األول يف اإلسالم
ذه إن هللا يبعث على رأس كل مئة عام من يصحح هل»فقال: يروى يف احلديث:  ،على ذلك اإلمام أمحد بن حنبل

وتتابع العلماء على عّده أول اجملددين  ،)3(فنظران يف املئة األوىل فإذا هو عمر بن عبد العزيز ،«األمة أمر دينها
ة سنة إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مئ: »ملسو هيلع هللا ىلصملقصودين حبديث رسول هللا وذكر بعض أهل العلم أنه من ا

 . )4(«من ُيدد هلا أمر دينها
 ،مهه كله ،فقد كان عاملًا عامالً  ،وال شك أن عمر بن عبد العزيز خليق أبن يكون ممن حيمل عليه هذا احلديث

 ،انوكسر أهلها ابللس ،البدع وحمداثت األمور وحموها اانء الليل والنهار إحياء السنن وإماتة ،ومهته ،وعزمه
 .)5(والسنن

وال يلزم  ،يقول ابن حجر العسقالين: إن اجتماع الصفات احملتاج إىل جتديدها ال ينحصر يف نوع من أنواع اخلري
مر م ابألفإنه كان القائ ،إال أن يدعى ذلك يف عمر بن عبد العزيز ،أن مجيع خصال اخلري كلها يف شخص واحد

ون احلديث ومن مث أطلق أمحد أهنم كانوا حيمل ،على رأس املئة األوىل ابتصافه جبميع صفات اخلري وتقدمه فيها
وإن كان متصفاً ابلصفات اجلميلة إال أنه مل يكن القائم أبمر اجلهاد واحلكم  ،وأما من جاء بعده فالشافعي ،عليه

 . )6(ابلعدل
 لمة وأنه مل يولد يف األمة املس ،دد الكامل ال يستحقه إال مهدي اخر الزمانومع أن بعض العلماء رأى أن مقام اجمل

 وإن كان عمر بن عبد العزيز أوشك أن يبلغ مرتبة اجملددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء  ،جمدد كامل حىت االن

                                                           

 (.1/438الشريعة ، لآلجري )  (1)
 (.11/322(؛ جامع األصول )11/393عون املعبود ، العظيم اابدي )  (2)
 .74عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص سرية ومناقب عمر بن   (3)
 .63؛ موجز اتريخ ، للمودودي ، ص 57اجملددون يف اإلسالم ، للصعيدي ، ص  (4)
 (.1/177االاثر الواردة عن عمر يف العقيدة )  (5)
 (.13/295فتح الباري )(6)
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 . )1(وإعادة انتخاب اخلليفة عن طريق الشورى ،طريقة احلكم الوراثية
واجلهود الكبرية  ،فإن األعمال التجديدية اليت قام هبا ،بن عبد العزيز لقب اجملدد الكامل أم الوسواء استحق عمر 

راشدين جتعله على وخلفائه ال ملسو هيلع هللا ىلصوإعادهتا إىل نقائها وصفائها زمن الرسول  ،اليت بذهلا الستئناف احلياة اإلسالمية
على ذلك موقعه الذي تبوأه على رأس خالفة وقد ساعده  ،رأس اجملددين الذين جاد هبم الزمان حىت يومنا هذا

 مرتامية األطراف. ،منيعة اجلانب ،قوية
بغي أن نقف ين ،وقدر اإلصالح الذي أحدثه ،ولكي ندرك حجم األعمال التجديدية اليت اضطلع هبا هذا اخلليفة

ولعلنا  ،سالميةفة اإلعلى حجم االحنرافات اليت طرأت على احلياة اإلسالمية والتغرّي واالنقالب الذي حدث للخال
وأما  ،وما نتج عن ذلك من مظامل وفساد ،ال جنانب احلقيقة إذا حصران االحنراف يف ذلك الوقت بنظام احلكم

وكان الدين صاحب السلطان األول يف قلوب  ،احلياة العامة فكانت أنوار النبوة ال زالت ذات أثر ابلغ فيها
 . )2(الناس

 التجديدية:ـ من إصالحات عمر وأعماله  1
 أ ـ الشورى:

قد مّر معنا أن عمر بن عبد العزيز يف أول لقاء له مع الناس محد هللا وأثىن عليه وقال: اي أيها الناس ! إين قد 
ا يف أعناقكم وإين قد خلعت م ،وال مشورة من املسلمني ،وال طلبة له ،ابتليت هبذا األمر من غري رأي كان مين فيه

ك: َفلِّ أمران ورضينا ب ،فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخرتانك اي أمري املؤمنني ،فسكمفاختاروا ألن ،من بيعيت
مل و  ،حيث أعفى الناس من امللك العضوض ،. وهبذا يكون عمر قد قام أبول عمل جتديدي )3(ابليجمن والربكة

 . )4( بل رد األمر إليهم وجعله شورى بينهم ،ُيربهم على القبول مبن مل خيتاروه

 ألمانة يف احلكم وتوكيل األمناء:ب ـ ا
ية وضخامة فقد استشعر عظم املسؤول ،فقد تواترت النقول املفيدة أنه بلغ من حرصه على ذلك أقصى املراتب

ليس  ،فقال ملن سأله: ما يل أراك مغتمًا؟ قال: ملثل ما أان فيه فليجغتم ،احلمل منذ اللحظة األوىل الستالمه اخلالفة

                                                           

 .69موجز اتريخ جتديد الدين ، للمودودي ، ص   (1)
 .10ص  عمر بن عبد العزيز ، للندوي ،  (2)
 .65سرية ومناقب عمر ، البن اجلوزي ، ص   (3)
 .79التجديد يف الفكر اإلسالمي ، د. عدانن حممد ، ص   (4)
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. وقال: لست خبري من أحد  )1(وال طالبه مين ،أان أريد أن أوصل إليه حقه غري كاتب إيّل فيهأحد من األمة إال و 
 . )2(ولكن أثقلكم محالً  ،منكم

تب إىل أحد فقد ك ،وكان يطالب عّماله ابختيار أصحاب الكفاءة والدين فيمن يولونه شأانً من شؤون املسلمني
 . )3(ة فيما اسرتعىوأداء األمان ،والتوفري عليهم ،عّماله: ال تولني شيئاً من أمر املسلمني إال املعروف ابلنصيحة هلم

 ،هبا عّماله ووالته بل ألزم ،ومل تكن سياسته يف التورع عن أموال املسلمني سياسة طبقها على خاصة نفسه فقط
لمني فإين أكره أن أخرج من أموال املس ،وقارب بني أسطرك ،بن حزم: أن أدق قلمكفقد كتب إىل عامله أيب بكر 

 . )4(مااًل ينتفعون به
هل فقسم فضول العطاء يف أ ،وكفاهم مذلة السؤال ،وأمَّن هلم عيشًا رغيداً  ،وقد ساس رعيته سياسة رحيمة

وطلب من  ، )6(وأعطى الزمىن مخسني مخسني ،وقسم يف فقراء أهل البصرة ثالثة دراهم لكل إنسان ، )5(احلاجات
وكتب إىل عماله: أن اعملوا خاانت يف بالدكم؛ فمن مر بكم من  ،)7(عماله أن ُيهزوا من أراد أداء فريضة احلج

 املسلمني، فاقروهم يومًا وليلة، وتعهدوا دواهبم؛ فمن كانت به عّلة فاقروهم يومني وليلتني، فإن كان منقطعاً به فقّووه مبا
 . )8( يصل به إىل بلده

وقد عّز يف زمن عمر وجود من يقبل الزكاة؛ يقول عمر بن أسيد: وهللا ما مات عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل 
 . )9(أيتينا ابملال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون، فما يربح يرجع مباله كله؛ قد أغىن عمر الناس

األموال فقد كتب إىل عماله: أن فادوا أبسارى املسلمني، وإن أحاط ذلك جبميع وكانت حرمة املسلمني فوق كل 
 . )10(ماهلم

                                                           

 (.5/586سري أعالم النبالء )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .81اتريخ الطربي؛ نقالً عن التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (3)
 (.5/595سري أعالم النبالء )  (4)
 .81نقالً عن التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص  اتريخ الطربي؛   (5)
 (.7/474اتريخ الطربي )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 (.7/472املصدر السابق نفسه )  (8)
 (.5/588سري أعالم النبالء )  (9)
 .120سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص   (10)
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والتزال خالفة عمر بن عبد العزيز حجة اترخيية، على كل أولئك الذين يشككون يف إمكانية إقامة نظام اقتصادي 
 . )1(آلخرةفل للناس السعادة يف الدنيا واإسالمي، وبرهاانً ساطعاً على أن االحتكام للشريعة الرابنية هو وحده الذي يك

 جـ  مبدأ العدل:
فقد ضرب فيه  ،وكان حبق واراًث فيه جلّده ألمه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،فقد كان فيه لعمر القدح املعلَّى

وكتب لعامله  ، )3(وطلب أن ال يقام على أحد حد إال بعد علمه ،)2(على النقود عبارة: أمر هللا ابلوفاء والعدل
 واحذر ،اجلراح بن عبد هللا احلكمي أمري خراسان: ايبن أم جراح ! ال تضربن مؤمناً وال معاهداً سوطاً إال يف حق

رية إال وتقرأ كتااًب ال يغادر صغرية وال كب ،فإنك صائر إىل من يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،القصاص
 . )4(إحصاها

وال  ،وكتب إىل عماله: ال هتدموا كنيسة وال بيعة ،ال يعتدى عليهم أو على معابدهم وأمر أن ،وأنصف أهل الذمة
أطلق للناس و  ،وقد رفع املكس وحّط العشور والضرائب اليت فرضتها احلكومات السابقة ، )5(بيت انر صوحلتم عليه

و أنكر على  ،ّجاج وأفعالهوتربَّأ من احل ،وقد تربَّأ من املظامل اليت كان يرتكبها بنو أمية ،حرية التجارة يف الرب والبحر
 . )6(عّماله االستنان بسنته

 

 د ـ إحياؤه مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
واءه فنهض عمر هبذا املبدأ ورفع ل ،أخذت اخلالفة ترتاجع عن الغاية اليت قامت من أجلها؛ وهي حراسة الدين

وما حقق عمر مما حققه من أعمال وإجنازات إال انطالقًا من  ،وأعلى شأنه وجعله املهيمن واملقّدم على ما سواه
أئمة وقد ساعده على ذلك أنه كان من أجلة العلماء التابعني و  ،وطلبه فيما فعله مرضاته ،خوفه الشديد من هللا

وقد كان لسالمة دينه  ، )8(عنه عمر بن ميمون: كان العلماء مع عمر بن عبد العزيز تالمذة ؛حىت قال)7(االجتهاد
                                                           

 .42ب  41العزيز ، ص خامس اخللفاء الراشدين عمر بن عبد   (1)
 .98(  سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص 2)
 (.7/474(  اتريخ الطربي )3)
 (.7/464اتريخ الطربي )   (4)
 (.7/477املصدر السابق نفسه )  (5)
 .108ب  107سرية ومناقب عمر ، ص   (6)
 .85التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (7)
 (.5/518النبالء )سري أعالم   (8)



236 
 

ب  )1(هلهاوشدد النكري على أ ،فقد حارب األهواء والبدع ،وصدق عقيدته األثر البالغ يف جتديده وإصالحاته
 وسيأيت بيان ذلك ابلتفصيل إبذن هللا تعاىل.

لى أتسيس فاعلم أهنم ع ،: إذا رأيت قوماً يتناجون يف دينهم بشيء دون العامةوقد نقل عنه اإلمام األوزاعي قوله
 .)2(ضاللة

 ،وقد اهتم اهتماماً شديداً بداينة الناس وأخالقهم ،)3(أو بدعة مييتها ،وكان يرى أنه ال قيمة حلياته لوال سنة حيييها
ّد فهو ملا سواها من شرائع اإلسالم أشالصلوات؛ فمن أضاعها  فكتب إىل عّماله: اجتنبوا األشغال عند حضور

 . )4(تضييعاً 
وخوفاً من يوم  ،ومراقبة جلية ،والناظر يف رسائل عمر وخطبه ومواعظه وهي أكثر من أن حتصى ؛ يرى إمياانً قوايً 

 يقف فيه الناس بني يدي رب العاملني.
؛ يدل على ذلك )5(وميوهلم وأذواقهم ورغباهتموقد أثرت شخصية عمر وسياسته العادلة أتثرياً ابلغاً يف حياة العامة 

ما ذكره الطربي يف اترخيه مقارانً عهد عمر بعهود من سبقه من احلكام السابقني: كان الوليد صاحب بناء واختذ 
فويل سليمان فكان  ،فكان يسأل بعضهم بعضاً عن البناء واملصانع ،وكان الناس يلتقون يف زمانه ،املصانع والضياع

ا يلتقون فلّما ويل عمر بن عبد العزيز كانو  ،فكان الناس يسأل بعضهم عن التزويج واجلواري ،ح وطعامصاحب نكا 
 ؟)6(فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم حتفظ من القران؟ ومىت ختتم ؟ ومىت ختمت ؟ وما تصوم من الشهر

 ، اإلسالمودعاهم إىل الدخول يف ،املسلمني بل وّجه عنايته إىل غري ،ومل يكتف عمر إبقامة الدين داخل دولتبه
ووعدهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، فأسلم الكثري  ،وراسل ملوك اهلند وملوك ما وراء النهر

 العرب. )7(منهم وتسموا أبمساء
سيأيت بيان و  ،ديثوخاصة علم احل ،ولعل من أجل األعمال اليت خدم هبا هذا الدين أمره بتدوين العلوم اإلسالمية

 ذلك ابلتفصيل إبذن هللا تعاىل.
                                                           

 .86التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (1)
 .83سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (2)
 .86التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (3)
 .221سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص  (4)
 .86التجديد يف الفكر اإلسالمي ،   (5)
 .87الطربي؛ نقالً عن التجديد يف الفكر اإلسالمي ،  اتريخ  (6)
 .30خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز ، للندوي ، ص   (7)
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ومنارة  ،فغدا درة لألمة ،كل هذه األعمال العظيمبة واإلصالحات اجلليلة حققها عمر يف مدة خالفته الوجيزة
 . )1(يستهدي بنورها امللتمسون دروب التجديد واإلصالح

 

 ـ من شروط اجملدد وصفاته: 2
مر اجملدد والصفات اليت ينبغي أن تتوافر فيه حىت يعد من اجملددين من خالل سرية عنستطيع أن حندِّد أهم شروط 

 بن عبد العزيز رمحه هللا.

 أ ـ أن يكون اجملدد معروفاً بصفاء العقيدة وسالمة املنهج:
 الوهذا ال حيصل إ ،وذلك ألن من أخصِّّ مهمات التجديد إعادة اإلسالم صافيًا نقيًا من كل العناصر الدخيلة

 ومن الطائفة الناجية املنصورة اليت جاء ،وصحابته الكرام ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان اجملدد من السائرين على منهج الرسول 
ومنهجه  ،تهوأصحابه يف عقيد ملسو هيلع هللا ىلصوأهنا تلزم ما كان عليه الرسول  ،وصفها أبهنا فرقة من ثالث وسبعني فرقة

ذن هللا نوضحها يف ااثره العقدية عند دراستها إبوسوف  ،وهذا الشرط قد توفَّر يف عمر بن عبد العزيز )2(وتصوراته
 تعاىل.

 ب ـ أن يكون عاملاً جمتهداً:
د يف وضع احللول واجته ،وهذا الشرط حتقق يف عمر بن عبد العزيز؛ فقد واجه املشكالت اليت تولدت يف عصره

وممن  ،أصول الفقه كتبويف احلقيقة: إن رتبة االجتهاد ليست عسرية إىل احلد الذي تصوره بعض   ،الشرعية هلا
و حيث أوجبوا أن حييط اجملتهد بعلوم االلة كلها من حن ،ذهب إىل وضع شروط يكاد يكون من احملال اإلحاطة هبا

وبعلمي املنطق  ،وبعلوم الشريعة من تفسري وحديث وأصول فقه وعلوم قران ومصطلح حديث وسرية ،ولغة وبالغة
ملن كانت عنده أهلية  ،والصواب أن االجتهاد سهل ميسور ، )3(وغري ذلك مما يصعب اإلحاطة به ،وعلم الكالم

مطَّلعاً  ،باطقادرًا على الفهم واالستن ،واملهم أن نعلم أن اجملدد يشرتط فيه أن يكون حميطًا مبدارك الشرع ،النظر
 . )4(فقيهاً بواقعه ،على أحوال عصره

                                                           

 .87التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (1)
 .46املصدر السابق نفسه ، ص   (2)
 (.11/392عون املعبود )   (3)
 .46التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (4)
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وقوة  ،له ملكة رد املتشاهبات إىل احملكمات ،انصراً للسنة ،د أن يكون: قائماً ابحلجةيقول املناوي: إن على اجملد
. )1(فؤاد يقظانمن قلب حاضر و  ،من نصوص الفرقان وإرشاداته ودالالته واقتضاءاته ،استنباط احلقائق والنظرايت

قامعاً  ،رًا للسنةانص ،لظاهرة والباطنةويقول العظيم اابدي: إن اجملدد للدين البد أن يكون عاملًا ابلعلوم الدينية ا
 ،بصر النفاذوال ،هي: الذهن الصايف ويقول املودودي: من اخلصائص اليت البد أن يتصف هبا اجملدد؛ ،)2(للبدعة

 ،ومراعاة االعتدال بينهما ،والقدرة النادرة على تبيني سبيل القصد بني اإلفراط والتفريط ،والفكر املستقيم بال عوج
الشجاعة واجلرأة و  ،والعصبيات الراسخة على طول القرون ،والقوة على التفكري اجملرد عن أتثري األوضاع الراهنة

م اجملدد  واملراد به أن يفه ،ويقول يف تعداده لعمل اجملدد: االجتهاد يف الدين ، )3(على مزامحة سري الزمان املنحرف
بري والتعديل على ويرسم طريقاً إلدخال التع ،الرقي العمراين يف عصرهويتبني اجتاه األوضاع املدنية و  ،كليات الدين

مامة العاملية وميّكن اإلسالم من اإل ،يضمن للشريعة سالمة روحها وحتقيق مقاصدها ،صورة التمدن القدمية املتوارثة
 يف رقي املدنية الصحيح.

 

 جـ  أن يشمل جتديده ميداين الفكر والسلوك يف اجملتمع:
رأ على ومعلوم أن االحنراف يط ،تصحيح االحنراف من أخص املهمات اليت ينبغي أن يقوم هبا اجملدد وذلك ألن

وم اجملدد بتصويب فيق ،بل إن غالب االحنرافات السلوكية منشؤها اخلرافات الفكرية ،السلوك كما يطرأ على الفكر
ويبثبه  ،إلسالموالفهم الصحيح ل ،لم النافعوحييي الع ،وختليصها مما داخلها من شكوك وشبهات ،األفهام واألفكار

ح سبلوك الناس مث يعمد إىل إصال ،وغري ذلك من الوسائل املتاحة ،وأتليف الكتب ،وينشره ابلتدريس ،بني الناس
 ،رافاتوإعالن احلرب على الببدع واخل ،وإبطال التقاليد املخالفة للشريعبة ،وتزكية نفوسهم ،وتقويبم أخالقهم

 ،كم واإلمارةوخاصة الفاسد يف احل ،ومواجهبة الفساد مبختلف أشكالبه وصوره ،واملنكرات املتفشية يف حياة الناس
دد: وقد أشار السلف إىل هذا الشرط بقوهلم عن اجمل ،والعلم والعمل ،هبذا يكون اجملدد قد مجع بني القول والفعل

 .)4(إنه ينصر السنة ويقمع البدعة

                                                           

 (.1/14القدير ، للمناوي )فيض   (1)
 (.11/319عون املعبود )  (2)
 .52موجز اتريخ جتديد الدين ، للمودودي ، ص   (3)
 .48(؛ التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص 11/391عون املعبود )  (4)
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 أهل زمانه: د ـ أن يعم نفعه
فالبد إذن من أن يكون منارة يستضيء هبا الناس  ،متتد قراًن من الزمن ،وذلك ألن اجملدِّد رجل مرحلة زمنية

 ،رهوهذا يقتضي أن يعم علم اجملدد ونفعه أهل عص ،حىت مبعث اجملدد اجلديد على األقل ،ويسرتشدون هبداها
 ،بيهم من تالمذةوغالباً ما يتم حتقيق ذلك عرب من ير  ،اس وسلوكهموأن ترتك جهوده اإلصالحية أثراً بيناً يف فكر الن

يقومون مبواصلة مسريته اإلصالحية وينشرون كتبه وأفكاره ويؤسسون مدارس فكرية ترتسم خطاه  ،وأصحاب أوفياء
 . )1(يف اإلصالح والتجديد

. والدروس )2(«إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من ُيدد هلا دينها» ملسو هيلع هللا ىلص:ـ قول رسول هللا  3
 والعرب والفوائد املستنبطة منه:

األمة ببعثة  وبكفالته سبحانه إعزاز هذه ،يعد هذا احلديث إحدى البشائر حبفظ هللا هلذا الدين مهما تقادم الزمان
وأن هذا احلديث  ،مبا حيملونه من اهلدى والنور ،ويوقظوهنا من سبات ،اجملددين الرابنيني الذين حييوهنا بعد موات

 ،ل الباطلوتعاظم طغيان أه ،أبن املستقبل لإلسالم مهما تكاثرت قوى الشر ،مينح املسلم طاقة من األمل األكيد
 واشتد الظالم. ،وأبن النور سيسطع مهما احلولك الليل

القنوط اليت حىت نقاوم موجات اليأس و  ،ونشره بني الناس ،ذا املعىنوحنن يف الوقت احلاضر حباجة ماّسة لتأكيد ه
دة وال رجاء من  وأنه ال فائ ،حبجة أننا يف اخر الزمان ،فجعلتها تستسلم للذل واخلضوع واخلنوع ،عمَّت النفوس

 ،غرىوها قد ظهرت عالمات الساعة الص ،كل جهود اإلصالح اليت تبذل؛ ألن اإلسالم يف إدابر والكفر يف إقبال
 ،ألحاديثوقد يستدل أصحاب هذا االجتاه ببعض ا ،وحنن يف انتظار العالمات الكربى اليت سيعقبها قيام الساعة

يت ال أي»، من ذلك استدالهلم حبديث أنس رضي هللا عنه عند البخاري:  )3(ويفهموهنا على غري الوجه املراد منها
 ،وسيعود قريباً كما بدأ ،بدأ اإلسالم غريباً »وحديث:  ،)4(«حىت تلقوا ربكم ،ذي بعده شرٌّ منهعليكم زمان إال وال

. وينسون أنه ال ُيوز أن نفهم هذه األحاديث مبعزل عن األحاديث األخرى اليت حتمل البشرى  )5(«فطوىب للغرابء

                                                           

 .48التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (1)
 (.2/151سلسلة األحاديث الصحيحة )  (2)
 .55ر اإلسالمي ، ص التجديد يف الفك  (3)
 ( ، كتاب الفنت.6541البخاري ، رقم )  (4)
 (.208مسلم ، كتاب اإلميان ، رقم )  (5)
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ويف زمن  ،ويف قوم دون غريهم ، )1(«اخرهمثل أميت مثل املطر ال يجدرى أوله خري أو » مثل حديث: ،واألمل لألمة
 ، )2(كما ذكر ابن القيم  ،دون زمن

وصالح  ،ونور الدين ،)3(ولذلك شهد التاريخ اإلسالمي حقبًا من الظهور واإلشراق كعهد عمر بن عبد العزيز
 وغريهم. ،وحممد الفاتح ،ويوسف بن اتشفني ،الدين

ة وكذا األحاديث اليت حتمل البشرى بعود ،حنن بصدد شرحهوجتب اإلشارة هنا إىل أن حديث التجديد الذي 
 ،ربوال بد أن تتحقق كما أخ ،وإن كانت أخباراً يقينية صدرت عن الصادق املعصوم ،اإلسالم إىل واجهة احلياة

إال أهنا حتمل يف مضموهنا تكليفًا واستنهاضًا لعزمات املسلمني بوجوب السعي الدؤوب لتحقيق نصر هللا هلذا 
 . )4(ن وإعزاز أهله كما هي سنة هللا يف ترتيب املسببات على األسبابالدي

 :)5(«إن هللا يبعث هلذه األمة: »ملسو هيلع هللا ىلصأ ـ يف قوله 
يعيش مهوم  ،فهو صاحب عزمية ومهة ،بل جتاوز ذلك ليعيش هلذه األمة ،إن هذا املبعوث مل يعد مهه نفسه فقط

ويردها  ،ا بدينهاويعيد هلا ثقته ،لينقذ هذه األمة من وهدهتا ،أمته ويبذل قصارى جهده مواصالً عمل النهار ابلليل
ليصل إىل رفعة  ،ومغالباً كل املشقات والتحدايت ،مصابراً على ما يعرتض سبيله من عقبات ،إىل املنهج الصحيح

 . )6(هذه األمة وعودة جمدها

 : )7(«على رأس كل مئة سنة»ب ـ قوله: 
وقد اختلف العلماء يف املراد من  ، )8( كما ميكن أن يراد به اخره  ،ل الشيءالرأس يف اللغة ميكن أن يراد به أو 

 )10(وهذا ما اختاره ابن حجر ، )9(فقال بعضهم: املراد: أول املئة وقال اخرون: املراد اخرها ،الرأس يف هذا احلديث

                                                           

 ( صحيح.2795سنن الرتمذي ، رقم )  (1)
 (.3/196مدارج السالكني )  (2)
 .56التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (3)
 .7االجتهاد للتجديد ، عمر عبيد حسنة ، ص   (4)
 (.2/151األحاديث الصحيحة ) سلسلة  (5)
 .57التجديد يف اإلسالم؛ نقالً عن التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (6)
 (.2/151سلسلة األحاديث الصحيحة )  (7)
 (.11/386عون املعبود )  (8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
 (.13/295فتح الباري )  (10)
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غريمها و  وقد احتج العظيم اابدي الختياره بكون اإلمامني الزهري وأمحد بن حنبل ، )2(والعظيم اابدي ، )1(والطييب ،
 ،اتفقوا على أن من اجملددين على رأس املئة األوىل عمر بن عبد العزيز رمحه هللا ،من األئمة املتقدمني واملتأخرين

 ،وله أربعون سنة ،يز سنة إحدى ومئةوقد تويف عمر بن عبد العز  ،وعلى رأس املئة الثانية اإلمام الشافعي رمحه هللا
وال ميكن عد عمر بن عبد العزيز جمدد املئة  ،)3(وتويف الشافعي سنة أربع ومئتني ،ومدة خالفته سنتان ونصف

ن والدته وكذا اإلمام الشافعي مل تك ،األوىل ابعتباره أوهلا؛ ألنه مل يكن مولودًا أوهلا فضاًل عن أن يكون جمددها
 . )4(انية فضاًل عن أن يكون جمددهابداية املئة الث

 

 جـ  هل يشرتط لعد اجملدد أن تقع وفاته على رأس املئة؟:
جوح؛ إال أن هذا الرأي مر  ،يشرتط بعض العلماء الستحقاق اجملدد هذا الوصف أن تقع وفاته على رأس القرن

: أن فاملقصود من احلديث ،واملوت قبض وزوال ،ألن كلمة )البعث( يف احلديث تدلُّ على اإلرسال واإلظهار
ال يشرتط أن تقع و  ،واشتهر ابلصالح وعّم نفعه ،اجملدد من أتيت عليه هناية القرن وقد ظهرت أعماله التجديدية

 . )5(أو أن يبقى حياً حىت يدخل عليه القرن التايل ،وفاته قبيل هناية القرن
 د ب هل جمدد القرن واحد أو متعدد؟:

ديث هو: هل املقصود بلفظة )من( الواردة يف احل ،سؤاالً يف املاضي واحلاضر« ا دينهامن ُيدد هل: »ملسو هيلع هللا ىلصأاثر قوله 
 ،اعاتأم املراد هبا ما هو أوسع من ذلك فيشمل األفراد واجلم ،فرداً واحداً من أفراد األمة وأفذاذها حييي هللا هبا دينها

وزته عن فقال يف أرج ،الرأي إىل اجلمهورونسب السيوطي هذا  ،وذهب كثري من العلماء إىل أن اجملدد فرد واحد
 اجملددين:

َو املشبببببببببببببببببببببهببببببببورج  ه فببببببببردًا هببببببببج  وكببببببببونببببببببج
 

 (6)قبببببببد نببطببَق احلبببببببديبببببببثج واجلببمببهببورج  

 

                                                           

 (.11/389عون املعبود )  (1)
 (.11/387نفسه )املصدر السابق   (2)
  املصدر السابق نفسه.  (3)
 .58التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (4)
 .61املصدر السابق نفسه ، ص   (5)
 (.11/394عون املعبود )    (6)
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فتشمل الواحد  ، )1(وذهب فريق اخر من العلماء إىل أن كلمة )من( يف احلديث للعموم يف أصل وضعها اللغوي
 ،)3(وابن األثري والذهيب وابن كثري واملناوي والعظيم اابدي ومن هؤالء العلماء ابن حجر ،)2(واجلماعة على حد سواء

جود أكثر ألن التاريخ والواقع يثبت و  ،ويتبني من خالل البحث أن محل لفظة )من( يف احلديث عن العموم أوىل
وألن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة؛ لكوهنا ال تقتصر على جانب  ،من جمدد رأس كل قرن من القرون اخلوايل

وألن رقعة األمة اإلسالمية متتد على مساحة شاسعة يصعب معها على فرد بل جمموعة أفراد  ،من جوانب الدين
 . )4(أن يقوموا بعملية التجديد الشامل املطلق

 

 هـ  اجملدد هو دين األمة وليس الدين نفسه:
وذلك  ،ومل يقل ُيدد هلا الدين ،أنه أضاف الدين إىل األمة« من ُيدد هلا دينها: »ملسو هيلع هللا ىلصل يف قوله يالحظ املتأم

وشرائع  وما اشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخالق ،ملسو هيلع هللا ىلصألن الدين مبعىن املنهج اإلهلي الذي بعث هللا به رسوله 
وأما دين  ،وال التجديد  ال يقبل التغيرياثبت كما أنزله هللا ،تنظم عالقة العبد بربه وعالقته بغريه من بين جنسه

فهو املعىن القابل  ،األمة مبعىن عالقة األمة ابلدين ومدى متسكها وختلقها به وترمجتها له واقعاً ملموساً على األرض
  . )5(للتجديد ليعيد الناس إىل املستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه بعالقتهم مع الدين

  
 
 
 
 

* * * 

                                                           

 .61التجديد يف الفكر اإلسالمي ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .63،  62املصدر السابق نفسه ، ص   (3)
 .65السابق نفسه ، ص املصدر   (4)
 .27ب  26من أجل صحوة إسالمية ، للقرضاوي ، ص   (5)
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 الثالثاملبحث 

 اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة
 

تناثرت أقواله يف عقائد و  ،اهتم عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة وحرص على تعلمها وتعليمها وبثها بني الناس
ياة بن حممد وقام األستاذ ح ،أهل السنة بني املراجع واملصادر اإلسالمية من عقائد وتفسري وحديث وفقه وغريها

عمر بن عبد  والكثري ممن كتب عن حياة ،وانل هبذا اجلهد العلمي رسالة املاجستري ،بن جربيل جبمع الكثري منها
العزيز مل يسلط األضواء على هذا البعد املهم يف حياته واملتعلق حبرصه على توعية الناس وتعليمه املعتقد الصحيح 

ز ومن أهم اجلوانب العقائدية اليت حتدث فيها عمر بن عبد العزي ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا وسنة رسوله  الذي جاء ذكره يف كتاب
 رمحه هللا:

 أواًل: توحيد األلوهية:
يع به أرسل به مجيع الرسل وأنزلت عليهم مج ،بل هو أساس كل دين مساوي ،توحيد األلوهية أساس دين اإلسالم

 بل هو الغاية من خلق اجلن ،ملسو هيلع هللا ىلصالسالم إىل نبينا حممد وهو الذي دعا إليه كل رسول من ادم عليه  ،الكتب
ُت }قال تعاىل:  ،واإلنسان نَّ ٱَوَما َخلَقأ ِ

نَس ٱوَ  ۡلأ ِ
ُبُدوِن  ۡلأ . وكان سلف هذا األمة  [56]الذارايت:  *{٥٦إَِلَّ ِِلَعأ

 . )1(وممن كان له إسهام يف هذه املسألة عمر بن عبد العزيز ،التوحيد رمحهم هللا يهتمون هبذا النوع من 
وقبل بيان ما أثر عنه فمن األمهية مبكان بيان املقصود من توحيد األلوهية عند إطالقه: فعرف أبنه: استحقاق هللا 

وهو املعرب  ،. وعرفه بعض الباحثني أبنه: توحيد هللا أبفعال العباد )2(سبحانه وتعاىل أن يعبد وحده ال شريك له
الرهبة والرغبة وحمبته وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه و  ،عبادة هللا وحده ال شريك له وهو ،عنه بتوحيد الطلب والقصد

وقد ورد عن  ، )3(والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية واملالية دون إشراك أحد أو شيء من خلقه ،منه وإليه وحده
 عمر بن عبد العزيز ااثر يف الدعاء والتربك واخلوف والرجاء والتوكل والشكر:

                                                           

 (.1/199االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )  (1)
 (.1/29شرح العقيدة الطحاوية )  (2)
االلة الكاتبة؛ نقالً عن االاثر الواردة عن عمر يف ، مطبوع على  7رسالة توحيد األلوهية أساس اإلسالم ، للباحث حامد عبد القادر األمحدي ، ص   (3)

 (.1/200العقيدة )
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 ـ الدعاء: 1
فقام إليه فقال:  ،أ ب مر عمر بن عبد العزيز برجل يف يده حصاة يلعب هبا وهو يقول: اللهم زوجين من احلور العني

. ويف هذا األثر بنيَّ عمر بن عبد العزيز أن  )1(ءوأخلصت إىل هللا الدعا ،أال ألقيت احلصاة ،بئس اخلاطب أنت
ُعوا  ٱفَ } وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ قال تعاىل:  ،من شروط الدعاء اإلخالص وحضور القلب َ ٱ دأ  لِلَّ

ِينَ ٱُُمألِِصنَي َلُ  َٰفُِرونَ ٱَولَوأ َكرِهَ  ل   واعلموا ،ابإلجابةادعوا هللا وأنتم موقنون : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، [ 14]سورة غافر: {١٤ لأَك
 . )2(«أن هللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله

بغض األشياء ومل أعصِّك يف أ ،ب ب قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إين أطعتك يف أحب األشياء إليك وهو التوحيد
ران من لغف. فهنا توسل عمر بن عبد العزيز ابلطاعة والتوحيد وطلب ا )3(فاغفر يل ما بينهما ،إليك وهو الكفر

فإهنم توسلوا  ، )4(ر وال شك أن التوسل ابألعمال الصاحلة مشروع كحديث الثالثة الذين أووا إىل الغا ،هللا تعاىل
وقدموه  ،وقد توسل املؤمنون أبعماهلم الصاحلة من اإلميان ،أبعماهلم الصاحلة ليجيب هللا دعاءهم ويفرج كربتهم

بََّنا  إِ }  قال تعاىل: ،قبل الدعاء نأ َءاِمُنوا  بَِرب ُِكمأ َف رَّ
َ
يَمَِٰن أ ِ

َنا ُمَنادِيّٗا ُيَنادِي لِۡلأ َنا َسِمعأ فِرأ ٱاَمنَّاۚ َربََّنا فَ نَّ نَلَا  غأ
 ِ ِرأ َعنَّا َسي  ف 

َُ َنا َمَ  ُذنُوَبَنا َو بأَرارِ ٱاتَِنا َوتَوَفَّ
َ فإهنم قدموا اإلميان قبل الدعاء وأمثال  ، [ 193]سورة آل عمران: {١٩٣ ۡلأ

 . )5(ذلك كثري
وقد   ،فكتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن هذا الرجف شيء يعاتب هللا به العباد ،جب  حصلت زلزلة ابلشام

 .  )6(كان عنده شيء فليتصدق  فمن ،كتب إىل أهل األمصار أن خيرجوا يوم كذا من شهر كذا
َٰ  قَدأ }قال هللا عز وجل:  فألََح َمن تََزّكَّ

َ
َٰ  ۦَرب ِهِ  مَ سأ ٱَوَذَكَر  أ وقولوا كما قال   ،[ 14-15 ]سورة األعلى: { ١٥فََصَّلَّ

فِرأ نَلَا َوتَرأََحأَنا نَلَُكوَننَّ مَِن }ادم:  َّمأ َتغأ نُفَسنَا ِإَون ل
َ
َنا  أ  ،  [23]سورة األعراف: {٢٣ لأَخَِِٰسِينَ ٱقَاََل َربََّنا َظلَمأ

َِن  } ال نوح عليه السالم: وقولوا كما ق ُكن م 
َ
فِرأ َِل َوتَرأََحأِِن  أ قولوا كما  ، [47]سورة هود: {٤٧ لأَخَِِٰسِينَ ٱَتغأ

                                                           

 .84(؛ سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص 5/287احللية )  (1)
 (.2766(؛ صحيح سنن األلباين ، رقم )5/483سنن الرتمذي )  (2)
 .242سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (3)
 (.2743مسلم ، رقم )  (4)
 (.1/219االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )  (5)
 (.305،  5/304؛ احللية )64سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص    (6)
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نَت ُسبأَحََٰنَك إِّن ِ ُكنُت ِمَن  }ل يونس عليه السالم: قا
َ
ََٰه إَِلَّ  أ لِِمنيَ ٱَلَّ  إَِل َٰ فقد أمر  ، [ 87]سورة األنبياء: {٨٧ لظَّ

 .)1(اللتجاء إىل هللا تعاىل والتصدق واالستغفار واخلروج إىل املصلى عندما حصلت الزلزلة ابلشامرمحه هللا الرعية اب
 ، تسأل املوتفقلت: مل ،د ب قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فكثر بكاؤه ومسألته ربه املوت

حني  وأمات بك بدعاً ؟! قال: أفال أكون مثل العبد الصاحل ،أحيا بك سنناً  ،وقد صنع هللا على يديك خرياً كثرياً 
ِ قَدأ َءاتَيأَتِِن ِمَن  }قر هللا عينه ومجع له أمره قال: أ أُملأِك ٱ۞َرب  وِيِل  ل

أ
َتِِن ِمن تَأ َحادِيِث  ٱوََعلَّمأ

َ َٰتِ ٱاِطَر فَ  ۡلأ َمَََٰٰ  لسَّ
ۡرِض ٱوَ 

َ نَت َوَِل ِ  ۡلأ
َ
َياٱِِف  ۦأ نأ ِ تَوَ  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  لُّ ِِن ب ِقأ ۡلأ

َ
ا َوأ لِمّٗ لِِحنيَ ٱفَِِّن ُمسأ َٰ ؟! وقد طلب [ 101]سورة يوسف: {١٠١ لصَّ
 ،نيفهذا الدعاء من سنن املرسلني وهو من شعار الصاحل ،الدعاء له ابملوت على اإلميان ودعا به اقتداء ابلصاحلني

ومواله  ،السيما عند وفاة أعوانه: ابنه عبد امللك ،وقد يكون أيضًا دعا به ب رمحه هللا ب خوفًا من الفتنة يف الدين
 . )2(كما جاء يف بعض الرواايت  ،وأخيه سهل ،مزاحم

 ـ الشكر: 2
وقال عمر بن عبد العزيز: شيدوا  ،)3(عن حيىي بن سعيد قال: بلغين أن عمر بن عبد العزيز قال: ذكر النعم شكرها

كر وأحثك على الش ،عض عماله فقال: .. أوصيك بتقوى هللاوكتب إىل ب ،)4(نعم هللا عز وجل ابلشكر هلل تعاىل
. حث عمر بن عبد العزيز على )5(فإن نعمه ميدها شكره ويقطعها كفره ،فيما عندك من نعمته وااتك يف كرامته

قال تعاىل:  ،وهذا ما دلَّ عليه الكتاب والسنة ،فتبارك وتعاىل على نعمه الكثرية واالئه اجلسيمة ،اخلالق شكر
ُكُروا  ٱيوَ } ُبُدوَن  شأ ِ إِن ُكنُتمأ إِيَّاهُ َتعأ ذأُكرأُكمأ  ذأُكُروِن  ٱفَ } وقال عز وجل:  ، [ 172]سورة البقرة: {١٧٢لِِلَّ

َ
أ

ُكُروا  ٱوَ  ُفُروِن  شأ ذََّن َربُُّكمأ لَئِن }الشكر يستلزم املزيد؛ قال تعاىل:. و [152]سورة البقرة: {َِل َوََل تَكأ
َ
ِإَوذأ تَأ

ُتمأ  ُتمأ إِنَّ َعَذاِِب لََشِديٞد َشَكرأ َۖ َولَئِن َكَفرأ زِيَدنَُّكمأ
َ
ب  ما أثر عن عمر ب رمحه هللا تعاىلو  ، [ 7]سورة إبراهيم: {٧َۡل

 . )6(منهج السلف يف التعامل مع النعم اليت ينعمها اخلالق على عباده يبني  يف هذا اجلانب

                                                           

 (.1/220االاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )(1)

  
 (.1/224(؛ االاثر الواردة )4/396العقد الفريد )  (2)
 (.8/240) مصنف ، ابن أيب شيبة ،  (3)
 .19ابن أيب الدنيا ، كتاب الشكر هلل تعاىل ، ص   (4)
 .81ابن أيب الدنيا ، ذم الدنيا ، ص   (5)
 (.1/230االاثر الواردة )  (6)
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 ـ التوكل: 3
ه: إن يل عندكم فشهدته يقول حلرس ،العزيز ثالمثئة حرسّي وثالمثئة شرطيقال احلكم بن عمر: كان لعمر بن عبد 

. وملا خرج عمر بن  )1(ومن شاء فليلحق أبهله ،من أقام منكم فله عشرة داننري ،وابألجل حارساً  ،ابلقدر حاجزاً 
 ،أن أقول ذلك له قال: فكرهت ، )2(فإذا القمر يف الدبران ،عبد العزيز من املدينة نظر مواله مزاحم إىل القمر

أنك أردت أن فقال: ك ،فنظر عمر فإذا هو ابلدبران ،فقلت: أال تنظر إىل القمر ما أحسن استواءه يف هذه الليلة
. يظهر  )3(ولكننا خنرج ابهلل الواحد القهار ،تعلمين أن القمر ابلدبران ! اي مزاحم إان ال خنرج بشمس وال قمر

وهو  ،والتوكل هو االعتماد على هللا مع األخذ ابألسباب ،باب املشروعةحرص عمر على التوكل مع األخذ ابألس
هُ ٱفَ }أصل من أصول التوحيد؛ قال تعاىل:  ُبدأ أ َعلَيأهِ   عأ أ لََعَ }، وقال عز وجل:  [ 125]هود: { َوتََوَّكَّ  لأَح ِ ٱَوتََوَّكَّ

ِيٱ من ف ،ويدفع هبا املكروه ،املكروه حيصل هبا  والتوكل من أعظم األسباب اليت [ 58]سورة الفرقان: {ََل َيُموُت  َّلَّ
 ،ولكن من متام التوكل عدم الركون إىل األسباب. وقطع عالقة القلب هبا ،أنكر األسباب مل يستقم منه التوكل

 . )4(وحال بدنه قيامه هبا ،فيكون حال قلبه قيامه ابهلل ال هبا

 ـ يف اخلوف والرجاء: 4
باد إبجالل أيب كرمية: إن أحق الع قال: كتب عمر بن عبد العزيز إىل سليمان بن ،يزيد بن عياض بن جعدبة عن

ضاق  وال أحد أشد حساابً وال أهون على هللا إن عصاه مين؛ فقد ،هللا واخلشية منه من ابتاله مبثل ما ابتالين به
وقد بلغين أنك تريد  ،إال أن يتداركين هللا منه برمحة ،كاً وخفت أن تكون منزليت اليت أان هبا هال  ،مبا أان فيه ذرعي

شديدة  فإن حايل ،فأحب اي أخي إذا أخذت موقفك أن تدعو هللا أن يرزقين الشهادة ،اخلروج يف سبيل هللا
 . )5(فأسأل هللا الذي ابتالين مبا ابتالين به أن يرمحين ويعفو عين ،وخطري عظيم

 العزيز وقد هلك ابنه وأخوه ومواله مزاحم يف أايم: اي أمري املؤمنني ما رأيت رجالً  وقال ربيع بن سربة لعمر بن عبد
 ،والك موىلوال مثل م ،وال مثل أخيك أخاً  ،ما رأيت مثل ابنك ابناً  ،أصيب يف أايم متوالية أبعظم من مصيبتك

                                                           

 (.5/136سري أعالم النبالء )  (1)
 (.1/235الاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز )  (2)
 .32سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
 (.2/125دارج السالكني )م  (4)
 (.1/240(؛ االاثر الواردة )395ب  5/394الطبقات )  (5)
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ملوت؛ ما أحب ى عليهم اوالذي قض ،قال: فنكس ساعة مث قال يل: كيف قلت اي ربيع؟ فأعدهتا عليه. فقال: ال
 . )1(أن شيئاً من ذلك كان مل يكن من الذي أرجو من هللا فيهم

وعن قتادة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل ويل العهد من بعده: بسم هللا الرمحن الرحيم. من عبد هللا عمر أمري 
إين كتبت إليك أما بعد: ف ،إله إال هو املؤمنني إىل يزيد بن عبد امللك: السالم عليك: فإين أمحد إليك هللا الذي ال

ت أستطيع ولس اآلخرة،وقد علمتين أين مسؤول عما وليت حياسبين عليه مليك الدنيا و  ،من وجعي )2(وأان دنف
نَّ َعلَيأِهم بِعِلأمٖ  َوَما ُكنَّا ََغ ئِبنَِي }أخفي عليه من عملي شيئاً؛ يقول: أن فإن يرضى  ،[ 7]سورة األعراف: {٧فَلََنُقصَّ

أسأل هللا الذي  ،وإن سخط عليَّ فيا ويح نفسي إىل ما أصري ،عين الرحيم فقد أفلحت وجنوت من اهلول الطويل
 . )3(وأن مين علي برضوانه واجلنة ،ال إله إال هو أن ُيريين من النار برمحته

السلف  لرجاء هو من عقيدةومن كالم عمر يتبني لنا مجعه بني اخلوف والرجاء وال شك أن اجلمع بني اخلوف وا
ويرجون  ،فالسلف كانوا خيافون رهبم ،وهو توسط املؤمن بني األمن من مكر هللا واليأس من روح هللا ،الصاحل
 وهم سائرون على ما قال تعاىل: ، )4(رمحته

َٰٓئَِك } لَ و 
ُ
ِينَ ٱأ ُعوَن يَبأَتُغوَن إََِلَٰ َرب ِِهُم  َّلَّ أوَِسيلَةَ ٱيَدأ ََتهُ  ل قأَرُب َوَيرأُجوَن رََحأ

َ
ُهمأ أ يُّ

َ
 َعَذاَب إِنَّ  ۥ ۚ َوَيَخافُوَن َعَذابَهُ  ۥأ

ا  َٰنٌِت َءانَا َء }ح هللا أهل اخلوف والرجاء بقوله:وقد مد   . [ 57]سورة اإلسراء: {٥٧َرب َِك ََكَن َُمأُذورّٗ نأ ُهَو َق مَّ
َ
ألِ ٱأ  ِلَّ

ا َُيأَذُر  ا َوقَا ئِمّٗ ََة َرب ِهِ وَ  ٓأۡلِخَرةَ ٱَساِجدّٗ  [9]سورة الزمر: {ۦيَرأُجوا  رََحأ

 

 * حياته مع الناس:
 ـ اهتمامه إبصالح اجملتمع: 1

ذلك إىل أحد  وقد كتب يف ،وعمل على إزالة ما يتفشَّى فيه من املنكرات ،كان اهتمامه إبصالح اجملتمع كبرياً 
مل يظهر املنكر يف قوم  وفيه يقول: أما بعد فإنه ،نورد بعض فقراته لألمهية وعظيم الفائدة ،والته كتاابً طوياًل بليغاً 

ال يزال الناس و  ،قط مث مل ينههم أهل الصالح منهم إال أصاهبم هللا بعذاب من عنده أو أبيدي من يشاء من عباده

                                                           

 (.1/241(؛ االاثر الواردة )1/610املعرفة والتاريخ ، للفسوي )  (1)
 دنف الرجل من مرضه : براه املرض حىت أشفى على اهلالك.  (2)
 .244سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص   (3)
 (.1/245عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )االاثر الواردة عن   (4)
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من أحد منهم  فال يظهر ،ابحملارم واستخفي فيهم ،معصومني من العقوابت والنِّّقمات ما قمع فيهم أهل الباطل
فإذا ظهرت فيهم احملارم فلم ينههم أهل الصالح نزلت العقوابت من السماء إىل األرض  ،حمرَّم إال انتقموا ممن فعله

 أمسع هللا فإين مل ،ولعل أهل اإلدهان أن يهلكوا معهم وإن كانوا خمالفني هلم ،على أهل املعاصي واملداهنني هلم
 ،ناهني عن املنكرإال أن يكونوا ال ،فيما نزَّل من كتابه عند َمثبجَلة أهلك هبا أحداً جنَّى أحداً من أولئك تبارك وتعاىل

ويسلط هللا على أهل تلك احملارم إن هو مل يجصبهم من عنده أو أبيدي من يشاء من عباده من اخلوف والذل 
فنعوذ ابهلل  ،نارمث صار كال الفريقني أبعماهلما إىل ال ،لظاملفإنه رمبا انتقم ابلفاجر من الفاجر وابلظامل من ا ،والنِّّقم

 أو أن ُيعلنا مداهنني للظاملني. ،أن ُيعلنا ظاملني
من  وأمن الفسَّاق يف مدائنكم وجاهروا من احملارم أبمر ال حيب هللا تعاىل ،وإنه قد بلغين أنه قد كثر الفجور فيكم

ر مثَله عالنية قوٌم يرجون هلل وقارًا وخيافون منه غرياً كان ال يجظ  ،وال يرضى املداهنة فيه ،فعله وهم األعزون  ،هِّ
بل كانوا كما  ،وال بذلك متت نعمة هللا تعاىل عليهم ،وليس بذلك مضى أمر سلفكم ،األكثرون من أهل الفجور

نَبهجْم ً تعاىل قال اءج َعَلى اْلكجفَّارِّ رجمَحَاءج بَبيبْ دَّ نِّنَي َأعِّزَّةٍّ َعَلى اْلَكافِّرِّيَن ُيجَاهِّدجو }  [.29الفتح: ] {: }َأشِّ َن أَذِّلَّةٍّ َعَلى اْلمجْؤمِّ
}  [ 54: ]املائدة  يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواَل خَيَافجوَن َلْوَمَة الَئِّمٍّ

وإن كانوا  ،ولعمري إن من اجلهاد يف سبيل هللا الغلظة على أهل حمارم هللا تعاىل ابأليدي واأللسن واجملاهدة هلم فيه
ولقد بلغين أنه بطأ بكثري من الناس عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر اتقاء  ،وإمنا سبيل هللا طاعته ،الابءا

بل  ،خالقاً وما ُيعل هللا أولئك أحاسنكم أ ،مقبل على نفسه ،التالوم: أن يقال: فالن حسن اخللق قليل التكلُّف
 ،ل وقع فيهاب ،وال سلم من الكلفة هلا ،بل أدبر عنها ،ذلكوما أقبل على نفسه من كان ك ،أولئك أسوؤكم أخالقاً 

 . )1(إذ رضي لنفسه من احلال غري ما أمر هللا أن يكون عليه من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
وهي: أن أيَّ  ،ففي هذا الكتاب املهم يبني عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل سنة هللا جل وعال اليت ال تتخلف

 مث ال ينهاهم أهل الصالح وال ينكرون عليهم؛ فال بد أن يصيبهم هللا ،جمتمع ُياهر فيه أهل الفساد مبعاصيهم
 ،أو أن يصيبهم بعذاب على أيدي من يشاء من عباده ،تعاىل إبحدى ثالث: أن يصيبهم هللا بعذاب من عنده

اجلوع والذل أو يصيبهم هللا ابخلوف و  ،م من العصاة الفجاروقد يكون هؤالء من الظلمة اجلبارين فينتقم هللا هب
 وأنواع النِّّقم واملصائب.
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بل  ،ويبني عمر يف هذا الكتاب أن السكوت عن أهل املعاصي اجملاهرين ليس من عمل الصحابة رضي هللا عنهم
يف سبيل هللا تعاىل  ن اجلهادويذكر أن م ،قد وصفهم هللا تعاىل ابلشدة والغلظة على املخالفني اجملاهرين ابملعاصي

توسع يف وهذا ال ،الغلظة على منتهكي حمارم هللا واإلنكار عليهم ابأليدي واأللسن وإن كانوا من أقرب األقارب
ُّ َجاهِّدِّ اْلكجفَّاَر َواْلمجَنافِّقِّنيَ  معىن اجلهاد له أدلته الشرعية مثل قول هللا جل وعال: ْم َوَمْأَواهجْم  َواْغلجْظ َعلَ }اَيأَيبَُّها النَّيبِّ ْيهِّ

ريج *{  ]التحرمي:    .)1([. وإمنا يكون جهاد املنافقني ابإلنكار عليهم والشدة معاملتهم9َجَهنَّمج َوبِّْئَس اْلَمصِّ
 وهو وصفهم القاعد عن إنكار املنكر أبنه حسن ،ويصحح عمر يف هذا الكتاب مفهوماً خاطئاً عند بعض الناس

 ابلسلبية وعدم حيث يتعامل مع املخالفني ،اخللق ئحيث يبني أن هذا سيِّّ  ،فسهاخللق قليل التكلف مقبل على ن
قليل التكلف  ويرد على قوهلم أبنه ،وإمنا يظهر ذلك مبحاولة إصالحهم ،والرمحة املباالة، مع أهنم حباجة إىل الشفقة

 ،ل أقبل على هلكتهاب ،اجلنةمقبل على نفسه أبنه مل يقبل على نفسه مبحاولة إنقاذها من النار ورفع درجتها يف 
الناس  وإذا كان يف مفهوم ،وقد تورده إىل النار ،حيث إن السكوت عن اإلنكار معصية حياسب عليها مرتكبها

ا وجب عليه من مب ملسو هيلع هللا ىلصأن الساكت قليل التكلف؛ فإنه قد تكلف أمراً عظيماً حيث خالف أمر هللا تعاىل ورسوله 
             .)2(األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

وكانت كتب عمر بن عبد العزيز كلها يف إصالح اجملتمع كما جاء يف خرب إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: ما كان 
يقدم على أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إال فيه رد مظلمة أو إحياء سنة أو إطفاء بدعة أو 

 . )3(حىت خرج من الدنيا ،َقْسم أو تقدير عطاء أو خري

 :خآلخرةـ تذكريه الناس اب 2
م إليه ولكين نظرت يف أمر معادكم وما أنت ،خطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: إين مل أمجعكم ألمر أحدثته

 . )4(واملكذب به هالكاً. مث نزل ،صائرون فوجدت املصدِّق به أمحق
بعد املوت وما  فالذي يؤمن ابلبعث ،مبصري اإلنسان بعد املوت فإهنا تذكرة حية ،وهذه خطبة بليغة على قصرها

مث ال يعد  ،قبله من عذاب القرب ونعيمه، وما بعد ذلك من احلساب واملصري إىل النعيم الدائم أو إىل الشقاء الدائم
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ع إميانه مبا مالعدة الكافية لذلك اليوم يعترب حقًا أمحق؛ حيث مل يستعمل عقله يف اإلعداد ملستقبله بعد املوت 
  . )1(سيكون فيه

ار فقد بني عمر يف بعض خطبه أن اإلنسان خلق لألبد ولكنه من د اآلخرة،ومن خطبه يف تذكري الناس ابملوت و 
 .)2(ولكنكم من دار إىل دار تنقلون ،إىل دار ينقل؛ قال عمر: إمنا خلقتم لألبد

 ،ها ترحلونفعن قليل عنها تنقلون وإىل غري  ،ال تغرنكم الدنيا واملهلة فيها ،وقال يف إحدى خطبه: اي أيها الناس
تقسو قلوبكم فتكونوا  ف ،وال يطل بكم األمد ،فاهلل هللا عباد هللا يف أنفسكم فبادروا هبا الفوت قبل حلول املوت

 . )3(اآلخرةفندموا على ما قصروا عند  ،كقوم دعوا إىل حظهم فقصروا عنه بعد املهلة
 واالستعداد للقاء هللا كثرياً يف خطببه ومواعظه رمحه هللا. اآلخرةقد حتدث عمر بن عبد العزيز عن املوت و و 
 

 ـ تصحيح املفاهيم اخلاطئة: 3
فإن من  ،وال يبعدن عليكم يوم القيامة ،قال عمر يف إحدى خطبه: أما بعد أيها الناس فال يطولن عليكم األمد

 ، خالف السنةيف ئأال ال سالمة المر  ،ال يستعتب من شيء وال يزيد يف حسن ،وافته منيته فقد قامت قيامته
ة اإلمام أال وإن أوالمها ابملعصي ،أال وإنكم تعدون اهلارب من ظلم إمامه عاصياً  ،وال طاعة ملخلوق يف معصية هللا

 ،وفصح عليه األعجمي ،وكرب عليه الصغري ،قد فين عليه الكبري ،أال وإين أعاجل أمراً ال يعني عليه إال هللا ،الظامل
أعراضكم مث قال: إنه حلبيب علّي أن أوفر أموالكم و  ،حىت حسبوه دينًا ال يرون احلق غريه ،وهاجر عليه األعرايب

  . )4(إال حبقها وال قوة إال ابهلل
فلينظر  ،ه قامت قيامتهمنيت فإن من وافته ،ففي هذه اخلطبة يجذكِّر عمر بن عبد العزيز املسلمني بقرب يوم القيامة

 ،يفتهوحينها ال يستطيع أن يعتذر من أعماله السيئة اليت سّود هبا صح ،إىل املوت الذي قد يفاجئه يف أية حلظة
ه يف حياته يوم ويندم حينما ال ينفع الندم على ما فات ،وال يستطيع أن يستزيد من عمل صاحل يبيِّّض به صحيفته

ول هللا مث يبني أن السالمة كل السالمة من اتباع سنة رس ،النصوح والتزود ابلعمل الصاحل أن كان قادراً على التوبة
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 واقعًا ال وهو هبذا يعاجل ،ومها: اإلخالص هلل تعاىل ومتابعة السنة ،وهذا بيان ألحد عنصري العمل الصاحل ،ملسو هيلع هللا ىلص
بة رضي هللا راض عهد الصحاحيث فشت البدع بعد انق ،ينقص العمل فيه اإلخالص، وإمنا ينقصه اتباع السنة

 وفساد بعض الوالة الذين حياربون بعض السنن اليت ال تتفق مع أهوائهم. ،عنهم
مث بنيَّ أحد العواصم اليت تعصم من انتشار البدع وفساد أمور األمة؛ حيث قال: وال طاعة ملخلوق يف معصية هللا. 

أو  ،أو جماملة االخرين أبن أيمروا الناس مبعصية هللاابلسوء  فإذا كان بعض الوالة قد تسول هلم نفوسهم األمارة
وهو ما لوالة  ،وهبذا ينقطع سبب مهم من أسباب سراين تلك املخالفات ،فإنه ال طاعة هلم ،ميهدوا السبل لذلك

فإذا حتددت هذه الطاعة بطاعة هللا تعاىل مل يكن هلوى النفوس أتثري على انتشار  ،األمر من طاعة على األمة
 الفساد يف اجملتمع وتصبح الكلمة ألهل اإلصالح.

مث يبني أن ما جرى عليه العرف من اعتبار اهلارب من إمامه الظامل عاصيًا ليس له اعتبار يف النظر الشرعي؛ ألن 
 ،موأوىل من يوصف ابملعصية من وقع منه الظل ،تخذها للخالص من الظلمتصرفه هذا هو أحد األسباب اليت ي

وكون عمر يبني هذا وهو يف أعلى موقع من املسؤولية ب كخليفة ب دليل على جترده من حظ النفس ومن العصبية 
 وإخالصه هلل تعاىل. ،للقرابة

وترىّب  ،جملتمعونشأ عليه أفراد ا ،ننمث يصف الواقع االجتماعي الذي اختلطت فيه العادات ابلدين والبدع ابلس
وحينما خيتلط العرف  ،ومن هاجر من األعراب حىت حسبوه هو الدين ،على توجيهه من أسلم من العجم

االجتماعي فيتسرب إىل العرف اإلسالمي بعض األعراف اجلاهلية؛ فإن ذلك يؤثر على تربية أفراد اجملتمع وتتشربه 
بعد ذلك على  فيصعب ،متيل إىل تلبية أهواء النفوس وإن كانت منحرفة جائرة قلوهبم ؛ ألن األعراف اجلاهلية

ألن كل  ،املصلحني أن خيّلصوا العرف االجتماعي اإلسالمي من تلك األخالط املتسّربة املرتاكمة على مر الزمن
املصلحون مبحاولة  موحينما يقو  ،وليس كل أفراد اجملتمع يفهمون األمور على حقيقتها ،احنراف له أنصاره ومؤيدوه

اثت يعطيها يف ألن كوهنا مورو  ،التنقية يقوم دعاة السوء بتشويه إصالحهم ودعوة الناس إىل البقاء على املورواثت
من أعلى قمة يف املسؤولية كما هو احلال يف عهد  ولكن حينما ينبع اإلصالح ،نظر بعض الناس شيئاً من القداسة
من طاعة الرعية  ألن معه ما خوَّله هللا تعاىل ،صالح تكون كبرية وسريعة املفعولعمر بن عبد العزيز؛ فإن نتائج اإل

 . )1(إىل جانب قوة السلطان املعهودة ،ما دام يف طاعة هللا تعاىل
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  ـ إنكاره العصبية القبلية: 4
مر وكان مما جاء يف كتابه: إن ما هاجين على كتايب هذا أ ،كتب عمر بن عبد العزيز إىل الضحاك بن عبد الرمحن

يه ابهلل غرة اغرتوا ف ،قليل علمهم أبمر هللا ،ظاهر جفاؤهم ،ورجال أمروا حديثاً  ،ذكر يل عن رجال من أهل البادية
يل أن رجااًل وذكر  ،وغريوا فيه نعمه تغيريًا مل يكن يصلح هلم أن يبلغوه ،عظيماً  ونسوا فيه بالءه نسياانً  ،عظيمة

ه ما أبعدهم وسبحان هللا وحبمد ،يزعمون أهنم هلم والية على من سواهم ،من أولئك يتحاربون إىل مجضر وإىل اليمن
و أبي أمر أ ،ومن أي أمان خرجوا ،قاتلهم هللا أية منزلة نزلوا ،وأقرهبم من كل مهلكة ومذلة وصجغجر ،من شكر نعمة

 يف كتابه: يسمعوا إىل قول هللا وأن النار مل ختلف ابطاًل. أو مل ،ه يشقىولكن قد عرفت أن الشقي بنيت ،لصقوا
َما } ِمُنونَ ٱإِنَّ أُمؤأ ۚ وَ  ل َخَويأُكمأ

َ
َ أ لُِحوا  بنَيأ صأ

َ
َوةٞ فَأ َ ٱ تَُّقوا  ٱإِخأ . وقوله:  [ 10]سورة احلجرات: {١٠لََعلَُّكمأ تُرأََحُوَن  لِلَّ

َوأمَ ٱ } َملأُت لَُكمأ دِينَُكمأ وَ  ِلأ كأ
َ
َمَِّت َورَِضيُت لَُكُم أ ُت َعلَيأُكمأ نِعأ َممأ تأ

َ
َلَٰمَ ٱأ ِسأ

ۚ َفَمِن  ۡلأ ا ُطرَّ ٱدِينّٗ ِِف  ضأ
ثأٖم فَِإِنَّ  ِ ِ

َ ُمَتَجانِٖف ۡل  َ ٱَُمأَمَصٍة َغريأ  [3]سورة املائدة: {٣َغُفورٞ رَِّحيٞم  لِلَّ
 قال: وما كان من حلف يف اجلاهلية ،ال حلف يف اإلسالم ،وقد ذكر يل مع ذلك أن رجااًل يتداعون إىل احللف

فكان يرجو أحد من الفريقني حفظ حلفه الفاجر االمث الذي فيه معصية هللا ومعصية  ،فلم يزده اإلسالم إال شدة
وأان أحذر كل من مسع كتايب هذا ومن بلغه أن يتخذ غري اإلسالم حصنًا  ،وقد ترك اإلسالم حني اخنلع منه ،رسوله

وأشهد عليهم الذي  ،وأذكرهم تذكرياً بعد تذكري ،حتذيراً بعد حتذير ،وله ودون املؤمنني وليجةأو دون هللا ودون رس
يكم وإين مل الجكم ابلذي كتبت به إل ،والذي هو أقرب إىل كل عبد من حبل الوريد ،هو اخذ بناصية كل دابَّة

ان ب على يدفع عنه ب أحرص ب وهللا املستعمع أين لو أعلم أن أحداً من الناس حيّرك شيئًا ليجؤخذ له به أو ل ،نصحاً 
فإنه هو  ،فادع إىل نصيحيت وما تقدمت إليكم به ،مذلته؛ من كان: رجاًل أو عشرية أو قبيلة أو أكثر من ذلك

سأل هللا أن وإن كثرياً من الناس ال يعلمون. ن ،مث ليكن أهل الرب وأهل اإلميان عوانً أبلسنتهم ،الرشد ليس له خفاء
 . )1(والسالم ،بيننا خبري خالفة يف ديننا وأجلفتنا وذات بيننا خيلف فيما

وهو أن  ،يف هذا الكتاب يعاجل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز احنرافًا خطريًا طرأ على اجملتمع اإلسالمي انذاك
اختذوا ألنفسهم  فقد ،ومل تعمر أفكارهم ابلعلم الشرعي ،طائفة من املسلمني الذين مل يتمكن اإلميان من قلوهبم

ء ابحلق أو فيعطي الواحد منهم والءه لقبيلته سوا ،عالقات من روابط اجلاهلية اليت تقوم على القبائل والعشائر
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حىت أصبحوا هبا إخوة  ،وُيعل من قبيلته قضية يهتم هلا ويدافع عنها ويدعو هلا ،وسواء ابلعدل أو ابلظلم ،ابلباطل
ة حىت أصبح وقد استفحلت هذه القضي ،جبماعتهم العامل وسادوا ،ا أعداء متحاربنييف هللا متحابني بعد أن كانو 

البالد املفتوحة على  وجرأ أصحاب ،مما سبب أتخراً يف تقدم اجلهاد ،بعض اجملاهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبليَّة
بيلة يف تلك ىل رجل له قووصلت احلال يف بعض البالد إىل أنه كلما تو  ،االنتقاض على املسلمني مرة بعد مرة

اك إال بسبب طرح رابطة وما ذ ،فتحدث الفتنة وتثور القبائل األخرى ،البالد قرب أفراد قبيلته وقواهم وتقوَّى هبم
 . )1(واختاذ الروابط اجلاهلية بدياًل عنها ،اإلسالم اليت هي نعمة كربى على املسلمني

 ـ رفضه للقيام بني يديه: 5
فإمنا  ،قعدوا نقعدوإن ت ،فقال: اي معشر املسلمني إن تقوموا نقم ،العزيز قام الناس بني يديهملا ويل عمر بن عبد 

 . )2(من أخذ هبا حلق ومن تركها حمجِّق ،وإن هللا فرض فرائض وسن سنناً  ،يقوم الناس لرب العاملني
ل صارم على وعزم بشك ،والقياصرةأراد عمر أن يقضي على العادات املوروثة اليت أشبه هبا الوالة انذاك األكاسرة 

م دافعني قويني يدفعانه إىل جماراة عشريته يف مظاه ،العودة ابألمة إىل منهج اخللفاء الراشدين رهم.. وعمر هنا حيجِّّ
لحة يف اإلبقاء واثنيهما: رغبة عشريته امل ،أوهلما: طموح النفس حنو الظهور وفرض السلطة واهليبة يف قلوب الناس

 حبزم وإميان ولكنه تغلب على هذين الدافعني ،وتشنيعهم عليه يف خمالفة ما كان عليه أسالفه ،اهرعلى هذه املظ
 ،رغبته فيما عندهو  ،وكان الدافع الذي يدفعه إىل التواضع ورفض املظاهر الدنيوية هو خوفه من هللا تعاىل ،قوي

فنجح يف  ،أقوى بكثري من اجلواذب األرضيةوكان هذا الدافع  ،وجتاوز املستقبل الدنيوي اآلخرةوطموح فكره حنو 
وتصحيح مفاهيم اجملتمع فيما ُيب أن تكون عليه  ،وإسكات أصحاب املظاهر اخلادعة ،إجلام نفسه عن هواها

 الوالة والعالقة بينهم وبني الرعية. ويف قوله: إن هللا فرض فرائض. بيان ألسباب السعادة والشقاوة احلقيقية يف الدنيا
 رضوان هللا وسيق يوم القيامة إىل ،وأكرم به من رفقة صاحلة ،من طبقها حلق بركب املتقني يف الدنياف اآلخرة،و 

 . )3(وأكرم به من مال وعاقبة ،تعاىل واجلنة

 ـ تقديره أهل الفضل: 6
 :ذكر احلافظ ابن كثري: أن ولد قتادة بن النعمان وفد على عمر بن عبد العزيز فقال له: من أنت؟ فقال مرجتالً 

                                                           

 (.16/124،  15)التاريخ اإلسالمي   (1)
 (.16/114، 15اتريخ دمشق؛ نقالً عن التاريخ اإلسالمي )  (2)
 (.16/115،  15التاريخ اإلسالمي )  (3)
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 أان ابن الذي سبببببببالت على اخلدِّ عينه
ا  فعبببببادْت كمبببببا كبببببانبببببْت ألولِّ أمرِّهبببببَ
 

 فرجدَّت بكفِّّ املصبببببببطفى أحسبببببببن الرَّدِّّ  
َن ما َردِّّ  َنها عيناً واي حجسببببببببببببْ  فيا حجسببببببببببببْ
 

 
 فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

 تلبببببببَك املكبببببببارمج ال قعبببببببباَن من لنبٍّ 
 

 شبببببببببببببببيببببببببببا مبببببببباءٍّ فببعبببببببادا بببعبببببببدج أبببواال 
 

 . )1(ه وأحسن جائزته رضي هللا عنمث وصله 
ففي هذا اخلرب موقف ألمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل يف إكرام ولد قتادة بن النعمان ملا وفد عليه 

على تفوق عمر  وهذا يدل ،ملسو هيلع هللا ىلصحينما عرف نفسه مبا حدث ألبيه رضي هللا عنه يف هذا اخلرب على يد رسول هللا 
فإن ما  ،والتقدم يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،وذلك بتقدير أهل الفضل ،بن عبد العزيز يف اجملال األخالقي

كما أنه   ،حدث لقتادة رضي هللا عنه من اقتالع عينه بتلك الصورة شاهد على إيغاله يف القتال وتعرضه للمهالك
 .)2(لنبويةشرف له أن متثلت فيه تلك املعجزة ا

فأتى  ،أصحاب لهو  ،فقد قدم عليه زايد موىل ابن عياش ،ومن تقديره ألهل الفضل ما قام به لزايد موىل ابن عياش
قال: السالم مث ذكر ف ،فدخل عليه فنسي أن يسلم عليه ابخلالفة ،الباب وبه مجاعة من الناس فأذن له دوهنم

وقال: إين  ،مث نزل عمر عن موضع كان عليه إىل األرض ،مل تضرينفقال له عمر: واألجوىل  ،عليك اي أمري املؤمنني
يفتحه  فأمر عمر خازن بيت املال أن ،فلما قضى زايد ما يريد خرج ،أعظم أن أكون يف موضع أعلو فيه على زايد

ال ملفنظر إليه خازن بيت املال فاقتحمته عينه أن يكون يجفتح ملثله بيت ا ،لزايد ومن معه أيخذون منه حاجتهم
مثانني درمهاً فدخل زايد فأخذ لنفسه وألصحابه بضعاً و  ،ويسلَّطج عليه ب وهو به غري عارف ب ففعل اخلازن ما أمر به

 . )3(ذلك اخلازن قال: أمري املؤمنني أعلم مبن يسلط على بيت املالرأى  فلما ،أو بضعاً وتسعني درمهاً 
 

بال بلقب رمحه هللا وتقديره للعلماء الرابنيني؛ فهو أواًل مل يففي هذا اخلرب صورة من تواضع عمر بن عبد العزيز 
أما  ،ةواملناصب هلا فتنة يقع يف حبائلها من اغرتوا ابجلاه واملنزلة الدنيوي ،اخلالفة وهو أعلى لقب عند املسلمني

                                                           

 (.16/22،  15؛ التاريخ اإلسالمي )96سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص   (1)
 (.16/23،  15التاريخ اإلسالمي )  (2)
 (.15/24يخ اإلسالمي )؛ التار 53سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
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ا زادوا تواضعاً ورمب ،بل يظلون على ما هم عليه من التواضع ،أقوايء اإلميان؛ فإن شخصيتهم ال تتغري بعد املنصب
يف مقابلة احرتام الناس هلم. مث هو اثنياً نزل من مكانه حىت ال يعلو ذلك العامل الرابين زايد بن أيب زايد موىل عبد 

لعلم والتقوى ال فإن العربة اب ،وكون ذلك العامل من املوايل ال ينزل من قدره عند عمر ،هللا بن عياش بن أيب ربيعة
مي هلذا العامل الرابين حيث مل أيخذ من بيت املال إال ذلك القدر الزهيد مع أنه قد مكن وموقف كر  ،بشرف النسب

وحينما تكون النفوس كبرية والعقول راجحة فإهنا تعف عن متاع  ،وهذا مثال رفيع من أمثلة الزهد والورع ،منه
 . )1(كباريتنافس فيه الاخلالد الذي  اآلخرةوتطمح ببصرها حنو نعيم  ،الدنيا الذي يتنافس عليه الصغار

 

 ـ املرء أبصغريه قلبه ولسانه: 7
وهو  ،نهموكان الوفد قد اختار الغالم ليتكلم ع ،كان بني وفد املهنئني لعمر ابخلالفة من أهل احلجاز غالم صغري

 فقال الغالم: مهاًل اي أمري ،فلما بدأ ابلكالم قال له عمر: مهاًل اي غالم ليتكلم من هو أسن منك ،أصغرهم
اي  ،)2(ة د استجاد له احلليفق ،فإذا منح هللا العبد لسااًن الفظًا وقلبًا حافظاً  ،املرء أبصغريه: قلبه ولسانه ،املؤمنني

أمري املؤمنني لو كان التقدم ابلسن لكان يف األمة من هو أسن منك ب أي: أحق مبجلسك هذا من هو أكرب منك 
قدمنا إليك  ،)4(ن وفود التهنئة ال وفود املرزئةحن ،قال: نعم اي أمري املؤمنني ،ل عمر: حتدث اي غالمب. فقا )3(سناً 

وأما  ،لدانأما الرغبة فقد أاتان منك إىل ب ،مل خيرجنا إليك رغبة وال رهبة ،حنمد هللا الذي منَّ بك علينا ،من بلدان
من عمر  فما كان ،وسداد رأيه ،مر بفصاحة الغالم وعلمهفأعجب ع ، )5(الرهبة فقد أّمننا هللا بعدلك من جورك

وزاده ثقة بنفسه وجراءة ليكون هذا احلادث موقفًا تربواًي يتعلم فيه الغالم يف حضرة  ،إال أن شجعه على ذلك
 فقال: ،فطلب منه املوعظة ،خليفة املسلمني

حسن وطول أملهم و  ،إن أانسًا من الناس غرهم حلم هللا عنهم ،فقال: نعم اي أمري املؤمنني ،عظنا اي غالم وأوجز
 نظر عمر مث ،وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك ،وطول أملك ،فال يغرنك حلم هللا عنك ،ثناء الناس عليهم

 فأنشأ يقول: ،يف سن الغالم فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة

                                                           

 (.16/24، 15التاريخ اإلسالمي )  (1)
 استجاد له احللية: استحق أن يتكلم.  (2)
 .79النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ، ص   (3)
 االرتزاء: انتقاص الشيء. واملرزئة: الرزيئة وهي املصيبة.  (4)
 (.3/197مروج الذهب )  (5)
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ْم فبببلبببيبببَس املبببرءج يبببولبببببببدج عببببببباملببببببباً   تبببعبببلبببَّ
القومِّ ال علببببببببببببببم عنببببببببببببببَدهج  وإنَّ كبيببببببببببببببرَ   

 

 وليَس أخو علمٍّ كمْن هو جببببببباهبببببببل 
 (1)صببببببببببببببغرٌي إذا التفبببْت عليبببهِّ احملبببافبببلج 
 

   

 ـ امرأة مصرية تشتكي لعمر: 8 
عبد العزيز  فقد كان بريد عمر بن ،كان عمر يتابع أمور املسلمني ويفتح األبواب على مصراعيها لسماع أخبارهم

بح  فخرج بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة السوداء موالة ذي أص ،ال يعطيه أحٌد من الناس إذا خرج كتاابً إال محله
من عبد  ،ن الرحيمفكتب: بسم هللا الرمح ،وأنه يقتحم عليها فيسرق دجاجها ،كتاابً تذكر فيه أن هلا حائطاً قصرياً 

وأنه يدخل  ،بلغين كتابك وما ذكرتِّ من قصر حائطك ،ؤمنني إىل فرتونة السوداء موالة ذي أصبحهللا أمري امل
مره آفقد كتبت كتاابً إىل أيوب بن شرحبيل ب وكان أيوب عامله على صالة مصر وحرهبا ب  ،عليك فيسرق دجاجك

 عمر أمري املؤمنني : من عبد هللاأن يبين لك ذلك وحيصنه لك مما ختافني إن شاء هللا. وكتب إىل أيوب بن شرحبيل
 ،دجاجها وأنه يسرق منه ،أما بعد: فإن فرتونة موالة ذي أصبح كتبت تذكر قصر حائطها ،إىل ابن شرحبيل

 فإذا جاءك كتايب هذا فاركب أنت بنفسك إليه حىت حتصنه هلا. ،وتسأل حتصينه هلا
ذا هي سوداء مسكينة وإ ،ن فرتونة حىت وقع عليهافلما جاء الكتاب إىل أيوب ركب ببدنة حىت أتى اجليزة يسأل ع

 . )2(فأعلمها مبا كتب به أمري املؤمنني وحصنه هلا

 ـ اهتمامه بفداء األسرى: 9
يف سبيل  معاذ هللا ! بل أنتم احلبساء ،كتب إىل األسارى ابلقسطنطينية: أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارى

إين قد بعثت إليكم و  ،واعلموا أنين لست أقسم شيئًا بني رعييت إال خصصت أهليكم أبوفر نصيب وأطيبه ،هللا
ن بن فالن وقد بعثت إليكم فال ،ولوال أين خشيت إن زدتكم أن حيبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم ،مخسة داننري

 . )3(سالم عليكموال ،أبشروا مث أبشرواحركم ومملوككم مبا سئل به، ف ،ذكركم وأنثاكم ،وكبريكم يفادي صغريكم
 ،ويف هذا الكتاب يتجلى مسو أخالق عمر وعظم شعوره ابملسؤولية كنموذج راقٍّ حلاكم مسلم خياف هللا فرياعيه

حيث شبههم  ،ويتقي هللا يف حقوق رعيته مبنتهى اإلخالص واألمانة ؛ حيث واسى أسرى املسلمني لدى الروم

                                                           

 .98ج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ، ص النموذ   (1)
 (.16/77، 15؛ التاريخ اإلسالمي )164ب  163سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 .164ب  163سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (3)
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إن جانب هذه املواساة املعنوية و  ،فهم هبذا ينالون أجر املرابطني ،فسهم يف سبيل هللا تعاىلابملرابطني الذين حبسوا أن
كما أنه   ،وأزاح اهلّم عنهم مبا أخربهم به من كفالة أسرهم يف حال غيبتهم ،فإنه قد واساهم ابملال الذي أمدهم به

إلسالم رى الذين خرجوا أبنفسهم حلماية اوهذه معاملة كرمية يستحقها هؤالء األس ،وعدهم مبفاداهتم لفك أسرهم
 . )1(ونصره

 ـ قضاء ديون الغارمني: 10
وله األاثث  ،وله الفرس ،فكجتب إليه: إاّن جند الرجل له املسكن واخلادم ،كتب إىل عماله: أن اقضوا عن الغارمني

وفرس ُياهد  ،وخادم يكفيه مهنته ،فكتب عمر: ال بد للرجل من املسلمني من مسكن أيوي إليه رأسه ،يف بيته
 . )2(فاقضوا عنه ما عليه من الدين ،ومع ذلك فهو غارم ،وأاثث يف بيته ،عليه عدوه

ففي هذا اخلرب أيمر أمري املؤمنني عمر بقضاء الديون عن الغارمني وإن كانوا ميلكون املسكن واألاثث واخلادم 
لون وهكذا يتصرف األئمة العاد ،واالهتمام بشؤون الرعية ،ةوهو مظهر عظيم من مظاهر الرمحة واملواسا ،والفرس

ويسدون  ،عن معسرها ويقضون هبا ،ويفكون هبا أسريها ،وُيربون هبا كسريها ،حيث يغنون هبا فقريها ،أبموال األمة
 . )3(هبا خلة معوزها

 

 ـ خرب األسري األعمى عند الروم: 11
فيه رجالً يقرأ  فسمع ،فمر مبوضع ،فأاته وخرج من عنده يدور ،رسوالً أرسل عمر بن عبد العزيز إىل صاحب الروم 

 فأاته فسلم عليه، فلم يرد عليه السالم ب مرتني أو ثالاثً ب، مث سلم عليه فقال له: وأىّن ابلسالم يف ،القران ويطحن
 ،ا وكذاموضع كذ قال له: ما شأنك؟ فقال: إين أسرت يف ،عمر إىل صاحب الروم هذا البلد؟! فأعلمه أنه رسول

فاخرتت ديين على  ،وقال يل: إن مل تفعل مسلت عينيك ،فعرض علي النصرانية فأبيت ،فأيت يب إىل صاحب الروم
ين إىل هذا املوضع ،بصري فسار الرسول إىل  ،يرسل إيل كل يوم حبنطة أطحنها وخببزة اكلها ،فسمل عيين وصريَّ

مث  ،هما فرغت من اخلرب حىت رأيت دموع عمر قد بّلت ما بني يديقال: ف ،عمر بن عبد العزيز فأخربه خرب الرجل

                                                           

 (.16/77، 15التاريخ اإلسالمي )   (1)
 .164،  163سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (2)
 (.16/77، 15التاريخ اإلسالمي )  (3)



258 
 

أقسم ابهلل لئن مل  وأان ،فكتب إىل صاحب الروم: أما بعد: فقد بلغين خرب فالن بن فالن فوصف له صفته ،أمر
 ترسله إيل ألبعثنَّ إليك من اجلنود جنوداً يكون أوهلا عندك واخرها عندي.

ما كنا لنحمل  فلما قرأه قال: ،أسرع ما رجعت! فدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزيز وملا رجع إليه الرسول قال: ما
فإذا هو قاعد قد  ،فأتيته ذات يومٍّ  ،قال: فأقمت أنتظر مىت خيرج به ،بل نبعث إليه به ،الرجل الصاحل على هذا

فقال: تدري مل فعلت هذا؟ فقلت: ال ب وقد أنكرت ما رأيت ب فقال: إنه  ،نزل عن سريره أعرف يف وجهه الكابة
ذا كان مث قال: إن الرجل الصاحل إ ،ولذلك فعلت ما فعلت ،قد أاتين من بعض أطرايف أن الرجل الصاحل قد مات

وأيست من  ب بني القوم السوء مل يرتك بينهم إال قلياًل حىت خيرج من بني أظهرهم. فقلت له: أأتذن يل أن أنصرف
 . )1(ل معه الرجلفأرس ،مث نرجع فيه بعد مماته ،بعثه الرجل معي ب فقال: ما كنا لنجيبه إىل ما أمر يف حياته

 ـ املرأة العراقية اليت فرض لبناهتا من بيت املال: 12
فلما صارت إىل اببه قالت: هل على أمري املؤمنني حاجب؟  ،قدمت امرأة من العراق على عمر بن عبد العزيز

 ،فسلمت ،اجلهويف يدها قطن تع ،فدخلت املرأة على فاطمة وهي جالسة يف بيتها ،فلجي إن أحببت ،فقالوا: ال
قالت: إمنا جئت ف ،فلما جلست املرأة رفعت بصرها ومل تر شيئاً له ابل ،فردت عليها السالم وقالت هلا: ادخلي

قال: فأقبل عمر  ،فقالت هلا فاطمة: إمنا خرَّب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك ،ر بييت من هذا البيت اخلربألعم
فمال إىل بئر يف انحية الدار فانتزع منها دالء فصبها على طني كان حبضرة البيت ب وهو يكثر  ،حىت دخل الدار

 ،يس هو بطيانفقالت: ل ،ن؛ فإين أراه يدمي النظر إليكالنظر إىل فاطمة ب فقالت هلا املرأة: استرتي من هذا الطّيا
 هو أمري املؤمنني.

 ،اطمة عن املرأةفسأل ف ،فمال إىل مصلى كان له يف البيت يصلي فيه ،قال: مث أقبل عمر فسلم ودخل بيته
قبل عليها وقال: ما مث أ ،فأخذ مكتاًل له فيه شيء من عنب فجعل يتخري هلا خريه يناوهلا إايه ،فقالت: هي هذه

فجعل يقول:   ،فجئتك أبتغي حسن نظرك هلنَّ  ،حاجتك؟ فقالت: امرأة من أهل العراق يل مخس بنات كجْسٌل كْسد
 ،فرض هلافسمتها ف ،فقال: مسي كرباهنّ  ،فأخذ الدواة والقرطاس فكتب إىل وايل العراق ،ويبكي ،كسل كسد

لما فرض لألربعة استفزها ف ،واملرأة حتمد هللا ففرض هلا ،نية والثالثة والرابعةمث سأل عن الثا ،فقالت املرأة: احلمد هلل
فمري هؤالء األربع  ،فرفع يده وقال: كنا نفرض هلّن حيث كنت تولني احلمد أهله ،الفرح فدعت له فجزته خرياً 
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لما ذهبت إليه ف ،فدفعته إىل وايل العراق ،يفضن على هذه اخلامسة. فخرجت ابلكتاب حىت أتت به العراق
 ،وولولت فصاحت ،فقالت: أمات؟ قال: نعم ،وقال: رحم هللا صاحب هذا الكتاب ،ابلكتاب بكى واشتد بكاؤه

 . )1(فقضى حاجتها وفرض لبناهتا ،ألرد كتابه يف شيء ما كنت ،فقال: ال أبس عليك

 ـ إحياؤه لسنة العطاء: 13
 )3(نفرض له )2(فارفعوهم إلينا واكتبوا لنا كل منفوس ،ملواتكمقال عمر بن عبد العزيز: إنه ال حيل لكم أن أتخذوا 

. ويف رواية أخرجها ابن سعد من خرب أيب بكر بن حزم قال: كنا خنرج ديوان أهل السجون فيخرجون إىل أعطياهتم 
 ،غيبةمنقطع ال ومن كان ،وكتب إيّل: من كان غائبًا قريب الغيبة فأعطِّ أهل ديوانه ،بكتاب عمر بن عبد العزيز

 . )4(أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته فادفعه إىل وكيله ،فاعزل عطاءه إىل أن يقدم أو أييت نعيه
وهبذا أحيا عمر بن عبد العزيز سنة العطاء اإلسالمي اليت كانت يف عهد اخللفاء الراشدين وعهد معاوية رضي هللا 

وكان بنو أمية أيخذون من ذلك الشيء  ،ء األمةمث اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء على بعض وجها ،عنهم
 )5(رز مواقفهوهذا من أب ،فلما قسم عمر بن عبد العزيز ذلك على األمة مشل مجيع أفرادهم ،الكثري على مراتبهم

 وإصالحاته التجديدية.
 

 ـ إغناؤه احملتاجني عن املسألة: 14
ذين  ن أهل املدينة. فقال: ما فعل املساكني الفجعل يسأله ع ،قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل املدينة

سون قال: ما فعل املساكني الذين كانوا ُيل ،كانوا ُيلسون يف مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه اي أمري املؤمنني
 ،للمسافرين)6(يف مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه وأغناهم هللا. قال: وكان من أولئك املساكني من يبيع اخلبط

 . )7(فقالوا: قد أغناان هللا عن بيعه مبا يعطينا عمر بن عبد العزيز ،فالتمس ذلك منهم بعد
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َمت القلة حيث حجرِّ  ،وهذا من نتائج املنهج العادل الذي سلكه عمر بن عبد العزيز يف توزيع أموال املسلمني
لعام إىل فوصل املال ا ،نياملتمكنة من اإلسراف وأصبح ما يصرف لفرد من هذه الفئة يصرف لعشرات املسلم

 .)1(يدةفاستغنوا به عن بعض األعمال الشاقة اليت كانت تجدِّرُّ عليهم مبالغ زه ،فئات من مل يكن يصل إليها من قبل

 ـ دفع املهور من بيت املال: 15
كتاب   ئ: قجرِّ عالءفقال أبو ال ،اهتّم عمر بن عبد العزيز أبداء مهور الزواج من بيت املال ملن مل يستطع توفري ذلك

عمر بن عبد العزيز رمحه هللا يف مسجد الكوفة وأان أمسع: من كانت عليه أمانة ال يقدر على أدائها فأعطوه من 
 . )2(ومن تزوج امرأة ال يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال هللا ،مال هللا

وقد  ،ألن صالحه يتوقف على حتصني أبنائه ابلزواج وظفرهم ابلسعادة الزوجية ،وهذا قرار مهم يف إصالح اجملتمع
ملن ال  فإذا كانت الدولة توفر ذلك ،خصوصًا يف حال غالء املهور ،يكون املهر عائقًا لبعض الفقراء دون الزواج

 . )3(فإهنا تسهم يف تكوين اجملتمع الصاحل وحفظه من أسباب الفساد واالضطراب ،يستطيع ذلك

 ـ جهوده يف التقريب بني طبقات اجملتمع: 16
قال يونس بن أيب شبيب: شهدت عمر بن عبد العزيز يف بعض األعياد وقد جاء أشراف الناس حىت حفُّوا ابملنرب 

 ،وبينهم وبني الناس فرجة
 )4(اختلطوا هبم فتقدموا حىت ،الفرجة أومأ إىل الناس: أن تقدموارأى  فلما ،عليهم فلما جاء عمر صعد املنرب وسلم 
. 

لقد دأب الوالة من بعد عهد أمري املؤمنني معاوية رضي هللا عنه على رفع طبقات من الناس ومتييزهم على غريهم 
وسرى ذلك يف األمة حىت أصيب بعض أفرادها ابلضعف وأصبحوا يرون أهنم ليسوا  ،ابلعطاء واجملالس وغري ذلك

لغ الضعف ولقد ب ،الذين أصبح الناس يطلقون عليهم اسم )األشراف(أهاًل للجلوس مع أفراد الطبقات املميزة 
بعامة اجملتمع إىل عدم التجاسر على االقرتاب من أفراد الطبقة اخلاصة حىت يف املساجد اليت من املفرتض فيها أن 

مر بن عبد فلما توىل اخلالفة أمري املؤمنني ع ،يتنافس املصلون على القرب من اإلمام ملا يف ذلك من زايدة الثواب

                                                           

 (.16/138، 15التاريخ اإلسالمي )  (1)
 (.5/374طبقات ابن سعد )  (2)
 (.16/139، 15التاريخ اإلسالمي )  (3)
 (.5/387طبقات ابن سعد )  (4)



261 
 

أن يزيل  فذلك أبن يضع من مسعة الطبقات العالية و  ،العزيز كان من أجلِّّ اهتماماته أن يقارب بني فئات اجملتمع
فكان من جهوده  ،وأن يرفع من شأن الطبقات املستضعفة وأن يقوي معنوايهتم ويزيل شعورهم ابلضعف ،كربايءهم

ا ويف هذ ،أمهية كربى يف الرفع من شأن الناس وخفضهم وال شك أن املال له ،اواة بينهم يف العطاءيف ذلك املس
م حىت تزول تلك وخيتلطوا هب ،اخلرب تبني لنا اهتمامه يف هذا اجملال ابإلشارة إىل عموم الناس ليقرتبوا من اخلاص

 . )1(الفجوة بني املسلمني اليت خلفها ظلم الوالة وسوء إدارهتم

 ـ شعوره الكبري ابملسؤولية جتاه أفراد اجملتمع: 17
 ،وألمورهم ذهنه ،قالت فاطمة بنت عبد امللك زوجة عمر: .. إن عمر رمحة هللا عليه كان قد فَبرَّغ للمسلمني نفسه

 ،ج يومهإىل أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائ ،وكان إذا أمسى مساء مل يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته
يشهق  ،ى خديهتسيل دموعه عل ،فصلى ركعتني مث أقعى واضعاً رأسه على يديه ،دعا بسراجه الذي كان من مالهف

ه فقلت: اي أمري املؤمنني فدنوت من ،وخترج هلا نفسه حىت برق الصبح فأصبح صائماً  ،الشهقة يكاد ينصدع قلبه هلا
قال: إذاً  ،قالت: فقلت: إين أرجو أن أتَّعظ ،أليس كان منك ما كان؟ قال: أجل فعليك بشأنك وخلِّّيين وشأين

 ،غريب الضائعوال ،مث ذكرت الفقري اجلائع ،إين نظرت فوجدتجين قد وليت أمر هذه األمة أسودها وأمحرها ،أخربك
فعلمت أن هللا  ،وأشباه ذلك يف أقاصي البالد وأطراف األرض ،وذا املال القليل والعيال الكثري ،واألسري املقهور

وال تقوم يل مع  ،فخفت أن ال يقبل هللا تعاىل مين معذرة فيهم ،حجيجي فيهم ملسو هيلع هللا ىلصوأن رسول هللا  ،سائلي عنهم
لما ازددت هلا فأان ك ،ووجع هلا قليب ،فرمحت وهللا اي فاطمة نفسي رمحة دمعت هلا عيين ،حجة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 . )2(رِّيفاتَّعظي إن شئت أو ذَ  ،ذكراً ازددت منها خوفاً 
 ،اتحيث تذكر ضعفاء املسلمني وأصحاب احلاج ،وهذا تقدير ابلغ من عمر رمحه هللا للمسؤولية اليت حتملها

ولكن ملا كان هذا األمر غري حمصور خشي أن  ،ابلرغم مما يبذله من جهد متواصل يف التعرف على أحوال األمة
نة والنار دليل ويف تذكره للحساب واجل ،مسؤواًل عنه فيكون ،يكون قد لقي من املسلمني من مل تجرفع إليه حاجته

املبالغة يف تفقد و  ،فأصبح ذلك دافعًا له إىل العدل والرمحة ،على عمق إميانه ابلغيب حىت أصبح أمامه كاملشاهد
 ،وفوقد عصمه هللا تعاىل هبذا اخل ،ويف بكائه الشديد داللة على عظمة خوفه من هللا عز وجل ،أحوال األمة
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تذكر النار  فكلما عظم عليه خطب جماهبة الناس ،وقوي أمام مجيع التحدايت ،فع بفكره وسلوكه عن املغرايتفارت
 . )1(م وصغر يف نظره كل أمر جسي ،فهان عليه كل خطب عظيم ،واحلساب

 ـ يف اإلنفاق على الذمي إذا كرب ومل يكن له مال: 18
واإلسالم يهتم بكل من يعيش على أرضه ولو كان على غري  ،اإلسالم دين العدالة والسماحة واالهتمام ابلضعيف

د هذه القيم الرفيعة بتطبيقه أحكام هذا الدين ،دين اإلسالم رر أن الذمي إذا كرب فيق ،وعمر بن عبد العزيز ُيجَسِّّ
هبرام فقد روى ابن سعد: قال عمر بن  ،)2(ومل يكن له مال وال محيم ينفق عليه فإن نفقته يف بيت مال املسلمني

ني إىل عدي من عبد هللا عمر أمري املؤمن ،كتاب عمر بن عبد العزيز علينا: بسم هللا الرمحن الرحيم  ئالصرّاف: قر 
أما بعد: فانظر  ،فإين أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو ،سالم عليكم ،بن أرطأة ومن قبله من املسلمني واملؤمنني

 .)3(فق عليهفإن كان له محيم فمر محيمه ين ،منهم وليس له مال فأنفق عليهوإذا كرب الرجل  ،أهل الذمة فارفق هبم

 ـ أكله مع أهل الكتاب: 19
هل الذمة وكان ينزل أب ،معهم كان عمر بن عبد العزيز ُيعل كل يوم من ماله درمهًا يف طعام املسلمني مث أيكل

ر من ذلك وأيكل فيعطيهم أكث ،فيقدمون له من احللبة املنبوتة والبقول وأشباه ذلك مما كانوا يضعون يف طعامهم
 . )4(فإن أبوا أن يقبلوا ذلك منه مل أيكل منه ،معهم

 ـ عمر والشعراء: 20
كذلك وقد أزمعوا   فبينما هم ،فأقاموا ببابه أايمًا ال يؤذن هلم ،ملا استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه

 على الرحيل إذ مر هبم رجاء بن حيوة ب وكان من خطباء أهل الشام ب فلما راه جرير داخاًل على عمر أنشأ يقول:

هج  ي عمبببببببامتبببببببَ  اي أيُّهبببببببا الرجبببببببلج املرخِّ
 

َك فبببباسببببببببببببببتببببأذْن لنببببا عجَمرا   هببببذا زمببببانببببج
 

 فقال له جرير: ،مث مّر هبم عدي بن أرطأة ،أمرهم شيئاً قال: فدخل ومل يذكر من  

هج  ي مبببطبببيبببتبببببببَ  اي أيبببهبببببببا البببرجبببببببلج املبببرخبببِّ
يبببببببه تببنبببببببا إْن كببنبببببببَت القببِّ ْغ خببلببيببفببَ  أبببلببِّ

ى زَمينِّ   َك إيّنِّ قببببْد مضببببببببببببببَ  هببببذا زمببببانببببج
 أينَّ لببدى الببباب كبباملصببببببببببببببفودِّ يف قرنِّ 
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َت مبغبفبرةً  يبببببببْ  ال تبنبَس حببببببباجبتَبنبببببببا لبجقبِّّ
 

 قببد طبباَل مجكثِّي عْن أهلي وعْن وطين
 

: وحيك اي قال ،الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقواهلم انفذة ،فقال: اي أمري املؤمنني ،فدخل عدي على عمر
 قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس ،أسوة ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا  ،عدي ما يل وللشعراء؟! قال: أعز هللا أمري املؤمنني

 ول:فأنشده يق ،ن قوله شيئاً؟ قال: نعمقال: أو تروي م ،بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع هبا لسانه

هبببببببا َك اي خببببببرَي الببببببربيبببببببةِّ كببببببلببببببِّّ  رأيببببببتبببببببج
 شببببببببببببببرعَت لنا ديَن اهلجدى بعد َجْورِّان
 ونببورَت ابلببتبببببيبببببببانِّ أمببرًا مبببببببدلسببببببببببببببببببببباً 
 

 نشببببببببببببببرَت كتبببببااًب جببببباَء ابحلقِّّ معلمبببببا 
ا أصبببببببببببببببَح احلقُّ مظلمبببببا  عنِّ احلقِّّ ملبببببَّ
 وأطببببفبببببببأَت ابلببببقببببرانِّ انرًا تضبببببببببببببببببرمبببببببا
 

 ،واألخطل ،زدقوالفر  ،عمر بن عبد هللا بن ربيعة ،فذكر له أمساء الشعراء ،من ابلباب منهم ،قال: وحيك اي عدي 
 فدخل جرير وهو يقول: ،فرد اجلميع إال جريراً فسمح له ابلدخول ،وجرير

 إنَّ البببببببذي ببببببعبببببببَث البببببنبببببيبَّ حمبببببمبببببببداً 
هج ووفببببببباؤجه َع اخلببببالئببببَق عبببببببدلبببببببج  وسبببببببببببببببببِّ
 إين ألرجبببببو مبببببنبببببببَك خبببببريًا عببببببباجبببببالً 
 

َل اخلببببالفبببببببةَ   عبببببببَ مبببببببامِّ الببببعبببببببادلِّ  جببببَ لببببإلِّ  
 حىت ارعوى فبببببببأقببببببباَم ميبببببببَل املبببببببائبببببببلِّ 
ل  والببنببفببسج مببولببعبببببببٌة حبببببببببِّّ الببعببببببباجبببببببِّ
 

 
 فأنشأ جرير يقول: ،)1(اتق هللا وال تقل إال حقاً  ،فلما مثل بني يديه قال: وحيك اي جرير

 أأذكر اجلهبببببببَد والبلوى اليت نزلبببببببتْ 
 كْم ابليمامةِّ مبببببببببببببببببببببببببببن شببببببببببببعثاَء أرملةٍّ 
دِّه  ممبببن يبببعبببببببدَُّك تبببكبببفبببي فبببقبببببببد والبببببببِّ
 يبببببببدعببوَك دعببوَة مببلببهببوفٍّ كبببببببأنَّ ببببببببهِّ 
 خبببببلبببببيبببببفبببببببَة هللا مببببببباذا أتمبببببرون ببببببنبببببببا
 مبببببببا زلبببببببتج ببببعبببببببدَك يف هبببمٍّّ يبببجؤرِّقبببجين
 ال ينفعج احلببببببباضببببببببببببببرج اجملهودج ابدينبببببببا
ا  إان لنرجو إِّذا مبببببببا الغيبببببببثج أخلَفنبببببببَ
 انَل اخلالفببببببَة إذ كببببببانببببببْت لببببببه قببببببدراً 
يَت حاَجَتها  هذي األراملج قد قضببببببببببببببَّ

َت من خريي  ْد كفبببباين مبببببا ببجلِّّغببببْ  أَْم قببببَ
 ومن يتيمٍّ ضبببببببببببعيفِّ الصبببببببببببوتِّ والنََّظرِّ 
 كبببببالَفرخِّ يف العشِّّ مل ينهْض ومل يطرِّ 
اً من البشببرِّ   خباًل مبببببببببببببببببن اجلِّنَّ أو مسببّ
 لسببببببببببببببنببببببا إليكم وال يف حببببببال منتظر
 قد طاَل يف احليِّّ إصبعادي ومنحدري
 وال يبببعبببودج لبببنبببببببا ابدٍّ عبببلبببى حضببببببببببببببببرِّ 

و مببببببببببببببببببببببببببببن املطرِّ من اخلليفبببةِّ مبببا نرج  
هج موسببببببببببببببى على قبببببدرِّ   كمبببببا أتى رببببببَّ
ةِّ هببببببذا األرمببببببلِّ الببببببذََّكرِّ  اجببببببَ  فمْن حلببببببَِّ

                                                           

 (.7/37نتظم )امل  (1)
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ًا ال يفببببببارقجنببببببا  اخلريج مببببببا دمببببببَت حيببببببّ
 

 بوركبببببببَت اي عمَر اخلرياتِّ من عمرِّ 
 

 
قال: بلى اي أمري املؤمنني أان ابن سبيل ومنقطع. فأعطاه من صلب  ،فقال: اي جرير ما أرى لك فيما ها هنا حقاً  

خرجت من عند أمري املؤمنني وهو  ،اء: ما وراءك؟ قال: ما يسوؤكمفقال له الشعر  ،ماله مئة درهم... مث خرج
 مث أنشأ يقول: ،وإين عنه لراضٍّ  ،يعطي الفقراء ومينع الشعراء

 رأيببتج رجَقى الشببببببببببببببيطببانِّ ال تسببببببببببببببتفزُّه
 

 (1)وقد كاَن شببببببببببببببيطاين مَِّن اجلِّنِّ راقيا 
 

فقد كان الشعراء ميدحون امللوك واألمراء طلباً  ،وهذا منهج جديد يف عهد الدولة األموية للتعامل مع الشعراء 
فكان  ،قصدوهف ،إىل أن توىل اخلالفة عمر بن عبد العزيز ،ويدخلون يف قصائدهم املبالغات والكذب ،لرفدهم

يادة فقطع تلك العادة اليت تفسد بنية اجملتمع وتشجع على س ،موقفه من الشعراء كما تبني من اخلرب املذكور
ولقد  ،)2(فقطع تلك العادة السيئة ومل تعد إىل الظهور إال بعد وفاته ،من الكذب والتغرير والنفاق األخالق السيئة

يز قد متيز وأن عمر بن عبد العز  ،املمدوحني اعرتف جرير أبن الشياطني كانوا من وراء الشعراء يف استفزاز األمراء
 . )3(حبصانته من أولئك الشياطني

 

 وعالقته بسابق الرببري:ـ أتثره بشعر الزهد  21
ب الشعراء ويبدو أن أقر  اآلخرة،قّرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر الزهد وذكر املوت واخلوف من 

وذات يوم دخل سابق  ،فكان يعظ عمر وينشده الشعر فيتأثر عمر ويبكي ، )4(لقلب عمر هو سابق الرببري
  ه إىل هذه األبيات:فانتهى يف شعر  ،الرببري وهو ينشد شعراً 

مناً آمن صبببببببببببحيحٍّ ابَت للموتِّ فكْم   
 فلْم يسببببببببببببببتطْع إذ جبببباءه املوتج بغتببببةً 
 فببببأصببببببببببببببَبَح تبكيببببهِّ النسبببببببببببببببببباءج مجَقنَّعبببباً 

ه املنبببببببااي بغتبببببببًة بعبببببببدمبببببببا َهَجعَ    أتبَتبببببببْ
هج بببقببوَّتببِّبببببببببببببببببببببببببببببببببببهِّ امببتببنببعَ   فببرارًا وال مببنبببببببْ
 وال يسبببببببببببمع الداعي وإن صبببببببببببوته رفعَ 

                                                           

 (.7/99املنتظم )  (1)
 (.16/174، 15التاريخ اإلسالمي )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
على عمر بن  دشاعر من الزهاد له كالم يف احلكمة والرقائق ، وهو من موايل بين أمية ، والرببري لقب له ، ومل يكن من الرببر ، سكن الرقة ، وكان يف  (4)

 (.3/69األعالم )عبد العزيز. 



265 
 

 وقبجّرَب مببببببببببببببببببببببببببببن حلدٍّ فصببببببببببببببباَر مقيَله
 
 

ْد مَجَعَ   وفبببارَق مبببا قبببْد كببباَن ابألمس قبببَ
 
 

 . )1(فقمنا فانصرفنا عنه ،قال الرواي ميمون بن مهران: فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حىت غشي عليه 
 :أتثر هبا عمر بن عبد العزيز أتثراً ابلغاً؛ وهي ،وقد قال سابق الرببري قصيدة طويلة فيها مواعظ وحكم

َورج بسببببببببمِّ الذي أنزلْت من عندِّهِّ  السببببببببُّ  
 إن كنببببببَت تعلمج مببببببا أتيت ومببببببا تببببببذرج 
 واصببببببرْب على القدرِّ اجمللوبِّ وارَض به

رُّ ببهِّ  ئفمبا صببببببببببببببفبا المر  عيٌش يجسببببببببببببببَ  
ا أنببت جبباهلببجه  واسببببببببببببببتخربِّ النبباَس عمببَّ
هِّ   قبببببد يرعوي املرءج يومبببببًا بعبببببد هفوتبببببِّ
هِّ   من يطلببببببِّ اجلوَر ال يظفْر حبببببباجتبببببِّ
َفى القلوبج هببا  ويف اهلبدى عرٌب تجشببببببببببببببْ

لهببببباوليَس ذو  العلمِّ ابلتقوى كجببببباهِّ  
بِّهببا دى لصبببببببببببببببباحِّ  والرُّشببببببببببببببببدج انفلببٌة هتببج
  املبرَء أمبٌر وهبو حيبقبرجهج (2)وقبببببببد يبوببق
 ال يشبببعج النفَس شبببببببببببببببببببيٌء حني حتجْرِّزجهج 

وإن كبببببانبببببْت هلبببببا سببببببببببببببعبببببةٌ  ،وال تزالج   
جه  وكبببببببلُّ شبببببببببببببببببببيءٍّ لبببببببه حببببببباٌل تببببببغببببببريِّّ
 والبببببببذكرج فيبببببببه حيببببببباٌة للقلوبِّ كمبببببببا
 والعلم ُيلجو الَعَمى عن قلبِّ صبببببباحبهِّ 

ينفعج الببببذكرج قلبببببًا قبببباسببببببببببببببيببببًا أبببببداً  ال  
 واملوتج جسبببببببببٌر ملن ميشبببببببببي على قدمٍّ 
هبببببم عبببببج  فبببببهبببببْم ميبببببّروَن أفبببببواجبببببببًا وجتبببببمبببببج

 احلبببببببمبببببببدج هلل أمبببببببا ببببببببعبببببببدج اي عبببببببمبببببببرج  
َذرٍّ  قبببببببد ينفعج احلبببببببذرج فكْن على حبببببببَ  

 وإن أاتَك مببببببببا ال تشببببببببببببببتهي القبببببببَدرج 
َدرج   إال سببببببببببببببيتبعج يومبببببببًا صببببببببببببببْفَوه كبببببببَ
 إذا عميبببببببَت فقبببببببْد ُيلجو الَعَمى اخلربج 
رَبج   وحتبببببببكبببببببمج اجلببببببباهبببببببَل األايمج والبببببببعبببببببِّ
 وطببببالبببببج احلقِّّ قببببد يجهببببدى لببببه الظََّفرج 
رج عن ومسيِّّه  الشبببببببجرج (6)كالغيثِّ ينضبببببببج
 وال البصببببببببببببببريج كببأعمى مببا لببه َبصببببببببببببببرج 
درج   (7)والغيُّ يكرهج منببببه الوِّْردج والصبببببببببببببببببَّ
رج   والشبببببببيءج اي نفسج ينمى وهو حيجََتضبببببببِّ
رج   وال يببببببببببزالج هلببببببببببا يف غببببببببببريه َوطببببببببببَ
 هلببببببا إىل الشببببببببببببببيءِّ مل تظفْر بببببببه َنَظرج 
رَيج  ةِّ البببغبببِّ مبببببببَّ ج لبببوَن البببلبببِّّ غبببريِّّ  (8)كبببمبببببببا تبببج

تِّ املطرج   حييي البالَد إذا مبببببببا مببببببباتبببببببَ

ّلي سببببببببببببببواَد الظلمبببببببةِّ الَقَمرج   كمبببببببا ُيج

؟  وهبببببببل يببلببنيج لببقببولِّ الببواعببظِّ احلببجببرج

رج  نبببتبببظبببَ شببببببببببببببببى وتبببج  إىل األمبببورِّ البببيت ختج
رج   داٌر إليهببببا يصببببببببببببببريج البببببدوج واحَلضببببببببببببببَ

                                                           

 .184(؛ سرية عمر بن عبد العزيز ، عفت وصال محزة ، ص 2/612الكتاب اجلامع لسرية عمر )  (1)
 يوبق: يجهلك من وبق.  (2)

 الربيع.الومسي: املطر يف أول   (6)
 الورد: املاء الذي يورد ، والقوم يردون املاء. الصدر: الرجوع عن املاء.  (7)
 الغري: كل ما تغري األحداث.  (8)
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رزِّ    أسلَمهج (1)من كان فببببببببببي معقلٍّ للحِّ
 حىت مىت أان يف الببببببدنيببببببا أخو َكَلفٍّ 
دي  وال أرى أثرًا للبببببذكرِّ يف َجسبببببببببببببببببببَ
هِّرج عيين ذكرج اخريت  لو كببببببان يجسببببببببببببببْ

هِّ ذًا لبببببداويبببببتج قلببببببًا قبببببد أضببببببببببببببرَّ ببببببِّ إ  
 ما يلبثج الشيءج أن يبلى إذا اختلفتْ 
 واملرءج يصببببببببببببببعببدج ريعببانج الشبببببببببببببببببابِّ بببه
هِّ  تبببِّ دَّ  وكبببلُّ بيبببتٍّ خراٌب بعبببببببببببببببببببببببببببببببد جبببِّ
 

 (2) بينا يجرى الغجصن َلْدانً يف أروَمتِّهِّ 
 وكم من مجع أشببببببببببببببببث البببدهر مشلهم
 وربَّ أصبببيد سبببامي الطرفِّ معتصبببب
 يظبببببببببببببببببببببببببببببببلُّ مفرتَِّش البببديبببباجِّ حمتجبببباً 

وهبببببببببببببببببببببببببو مسبببببببببببتلبٌ قد غادرته املنااي   
 أببببعبببببببد ادَم تبببرجبببوَن البببببببقببببببباَء وهبببببببلْ 
 هلْم بيوٌت مبسببببببببببببببنتِّّ السببببببببببببببيولِّ وهببببل

وإن طبببالبببْت سببببببببببببببالمتبجهجم إىل الفنببباءِّ   
 (3)إنَّ األموَر إذا اسببببتقبلَتها اشببببتبهتْ 
نيببببا لببببه أمببببلٌ   واملرءج مببببا عبببباَش يف الببببدُّ
 هلبببببببا حببببببالوةج عببببببيببببببشٍّ غببببببريج دائببببببمبببببببةٍّ 
 إذا انقضبببببببببببببببببببْت زجَمرج اجببببباهلبببببا نزلبببببتْ 
 

رج  هِّ مخبببببََ  أو كببببببباَن يف مخبببببرٍّ مل يبببببنبببببجبببببببِّ
رج  عبببَ ا صبببببببببببببببببَ اهتبببببببِّ ذَّ  (7)يف اخلبببريِّ مبببين لبببببببَ
هج أثَبرج   واملببببباءج يف احلجرِّ القببببباسببببببببببببببي لبببببَ
رج  هببَ لِّ الشبببببببببببببببَّ  كببمبببببببا يببجؤرِّقببين لببلببعببببببباجبببببببِّ

ج   طولج السببببببببببببببقبببببامِّ ووهنج العظمِّ يَبْنَجربِّ
هِّ الروحاتج والبَكرج   (8)يوماً على نقضبببببببببِّ
 (9)و كببلُّ مصببببببببببببببعببدةٍّ يومببًا سببببببببببببببتنحببدرج 

 ومِّْن وراءِّ الشببببببببببببببببببببببابِّ املوتج والَكرَبج 
هج خنِّرج  َن أضببببببببببببببحى خجطبببببامبببببًا جوفبببببج  رايَّ
 وكببببببل مشببببببل مجيع سببببببببببببببوف ينشببببببببببببببر
 

هج لببلببحببربِّ تسببببببببببببببببتببعببرج   ابلببتببببببباج نببريانبببببببج
 عليبببببببه تبىن قبببببببباب امللبببببببكِّ واحَلجرج 
رج  يبببن مبببنبببعبببفبببِّ دٌَّل تبببربج اخلبببببببدَّ  (10)جمبببببببجَ
رج  َعقِّ بْ بَن  تبقى فروٌع ألصبببببببببببببببببببببلٍّ حني ي
َدرج  هج مببببَ  يبقى على املبببباءِّ بيببببٌت أجسببببببببببببببببببُّ
ثبببجرجوا  مصبببببببببببببببريج كبببببببلِّّ بببين أنببثببى وإن كببَ
رَبج  رهبببببببا الببببببتبببببببببببببيبببببببانج والببببببعببببببِّ  ويف تبببببببدبببببببُّ
 إذا انقضببببببببببى سببببببببببفٌر منها أتى سببببببببببفرج 
ربجج   ويف العواقببببببببِّ منهبببببببا املرُّ والصببببببببببببببَّ
ا من بعببببببدهببببببا زجَمرج   (11)على منببببببازِّهلببببببِّ

                                                           

 احلِّرز: املكان املنيع يلجأ إليه.  (1)
 . لدانً: طرايً ليناً   (2)
 اشتبهت: اشتبه: اختلط األمر عليه.  (3)
 َصَعر: صعر خده: أماله كرباً.  (7)
 الروحات والبكر: روحة من الرواح ، ويقابله الصباح البكر: أول النهار.  (8)
 وارتفع إال كما طار وقع. أي بعد كل صعود نزول: ما طار طري  (9)
 جمجَدَّل: َجدَّل: صرع ، ويف حديث علي رضي هللا عنه: يعز علي أاب حممد أن أراك جمّدالً حتت النجوم.  (10)
 الزمر: مفردها زمرة ؛ وهي الفوج واجلماعة.  (11)
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م مببببببب ا تبببوعبببظبببوَن ببببببببهولبببيبببس يبببزجبببرجكبببج  
 أصبببببببببببببببحتم َجَزراً للموت يقبضببببببببببببببكجم
نيبببببا فبببببإنَّ هلبببببا  ال تبطروا واهجروا البببببدُّ
َرراً   مث اقببتبببببببدوا ابألجىل كبببببببانببوا لببكببم غببج
 حببىت تببكببونببوا عببلببى مببنببهببببببباجِّ أوَّلببِّكببم
 ما يل أرى الناَس والدنيبببببببببببببببببببببببببببببا موليةٌ 
 ال يشببببببببببببببعرون مبا يف دينهم نَبَقصببببببببببببببوا
 

مج يببزجببرهبببببببا الببراعببي فببتببنببزجببرج  هببْ  (1)والببببببج
نيببببببا هلببببببا َجَزرج   كمببببببا البهببببببائمج يف الببببببدُّ

ًا وخيمببببببباً  وكفرج النعمبببببببةِّ الَبَطرج  ،غِّببببببببَّ  
َررج  ْن أمبببببببةٍّ إال هلبببببببا غبببببج  (2)ولبببببيبببببَس مبببببِّ

رَبجوا  وتصببببببربوا عن هوى الدنيا كما صببببببَ

ج   (3)وكببببلُّ حبببببلٍّ عليهببببا سببببببببببببببوف ينبرتِّ

ْت دنياهجمج شبببببعروا  (4)جهاًل وإن نَبَقصبببببَ
 

 وكان عمر بن عبد العزيز رمحه هللا يتمثل ابلشعر كثرياً ومن تلك األبيات اليت ترمّن هبا: 

مل يكْن لبببببه ئوال خرَي يف عيشِّ امر   
 

 (5)مَن هللاِّ يف دارِّ القرارِّ نصببببببببببببببيبببببج   
 

   
  ومن ذلك أيضاً:

ىَن 
ج
لبى وتبفبرحج ابملب ببْ رُّ مببببببببا يببَ  (6) تجسبببببببببببببببَ

ٌو وغببفببلبببببببةٌ   هنبببببببارَك اي مببغببرورج سبببببببببببببببهببْ

 وسببببببببببببببعيببجك فيمببا سببببببببببببببوَف تكرهج غِّبببَّه

 
 

 كمببببببا اغرتَّ ابللببببببذاتِّ يف النَّومِّ حبببببباملج  
َك نببببببوٌم والببببببّرَدى لبببببببك الزمج   ولببببببيببببببلبببببببج
 (7)كببببذلببببك يف الببببدنيببببا تعيشج البهببببائمج 
 

 ،ىل الظلِّّ واحنازوا إ ،وهو يف جنازة إىل قوم قد تلثَّموا من الغبار والشمس ،وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيز 
 فبكى وأنشد:

حني تصيبج الشمسج جبهَتهج من كاَن   
 وأيلفج الظبببببببببببببببببببلَّ كي تبقى بشببببباشبببببتجهج 

نَي والشببببببببببببببَعثبَبا   أو الغبببارج خيببافج الشببببببببببببببَّ
 فسببببببببببببوف يسببببببببببببكنج يوماً راغماً َجَداث

                                                           

 انزجر: انقاد ب أي: أن احليواانت تنقاد لراعيها إذا دعاها.  (1)
 رة القوم: شريفهم وسيدهم.الغجرر: غجّرة. وغ  (2)
 ينبرت: انبرت: انقطع.  (3)
 (.1/81؛ الكتاب اجلامع لسرية عمر )187سرية عمر بن عبد العزيز ، عفت وصال ، ص     (4)
 (.12/707البداية والنهاية )  (5)
 يبلى: يفىن.  (6)
 (.12/707البداية والنهاية )  (7)
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ظلمبببببببةٍّ غرباَء موحشبببببببببببببببببببببةٍّ   يف قعرِّ مج
غبببببببني ببببببببه زي جببببببببهببببببباز تبببببببببببببببلبببببببج  جتبببببببهبببببببَّ
 

 يطيببببببلج يف قعرِّهببببببا حتببببببت الثَّرى لجبثببببببا
لقي عبثبببا  (1)اي نفس قببببل الّردى مل ختج
 

 

 ـ بني الشاعر دكني بن رجاء وعمر بن عبد العزيز: 22 
فكرهت أن  ،)2(فأمر يل خبمس عشرة انقة كرائم صعاابً  ،قال دكني: امتدحت عمر بن عبد العزيز وهو وايل املدينة

فقالوا:  ،ألتهم الصحبةفس ،فقدمت علينا رفقة من مجضر ،ومل تطب نفسي ببيعها ،أرمي هبا الفجاج فتنتشر عليَّ 
 ،فأتيته ،لقالوا: إنّه ال حيتجب عن طارق لي ،وال بدَّ من وداعه ،فقلت: إيّن مل أودِّّع األمري ،رجت يف ليلتكإن خ

فإن  ،ّواقةفوّدعته. فقال يل: اي دكني، إنَّ يل نفساً ت ،فدخلت وعنده شيخان أعرفهما ،فاستأذنت عليه، فأذن يل
قلت: ومن  ، بهفقال: أجشهد هللا ،فقلت: أشهد يل عليك بذلك ،نَّكفبَعنْيٍّ ما أَريبَ  ،أان صرت إىل أكثر ممّا أان فيه

قلت: لقد  ،فأقبلت على أحدمها فقلت: من أنت َأعرفجك؟ قال: سامل بن عبد هللا ،َخْلقِّهِّ؟ قال: هذين الشخصني
فرمى هللا  ،فخرجت هبنَّ إىل بلدي ، )3(وقلت لالخر: من أنت؟ قال: أبو حيىي موىل األمري ،استسمنت الشاهد

 ،إذ انعٍّ ينعى سليمان بن عببد امللك ، )4(فلج فإين لبصحراء،يف أذانهبنَّ ابلربكة حىت اعتقدت منهنَّ اإلبل والغلمان
فقلت:  ،ن عندهفلقيين جرير ابلطريق جائياً م ،فتوجهت حنوه ،قلت: فمن القائم بعده ؟ قال: عمر بن عبد العزيز

 ،لولكن عوِّل عليه يف مال ابن السبي ،من يعطي الفقراء ومينع الشعراء اي أاب حزرة من أين؟ فقال: من عند
 فناديت: ،فلم ميكينِّّ الرِّْجل إليه ،قد أحاط به الناس )5(فانطلقت فإذا هو يف عرصة داره

 اي عببببببببببمببببببببببَر اخلببببببببببرياتِّ واملببببببببببكببببببببببارمِّ 
نِّ دارمِّ  نِّ بببببببببْ طببببببببَ  إيّنِّ امببببببببرٌؤ مببببببببْن قببببببببَ
 إذ نببببببببنببببببببتببببببببجببببببببي وهللاج غببببببببريج انئببببببببمِّ 
 

مبببَر البببببببدَّسبببببببببببببببببببببائبببعِّ البببعبببظبببببببائبببمِّ    (6)وعبببج

نبببببببًا مبببببببن أخٍّ مبببببببكبببببببارمِّ   أطبببببببلببببببببج َديبببببببْ
 (7)يف ظببلببمبببببببةِّ الببلببيبببببببلِّ ولببيبببببببلٍّ عبببببببامتِّ 
 

 

ىي وعببببببببببببنببببببببببببَد سببببببببببببببببببببببببباملِّ   عببببببببببببنببببببببببببَد أيب حيببببببببببببَ
 

                                                           

 ؤ(.12/706املصدر السابق نفسه )  (1)
 الصعاب: مجع صعبة ، وهي نقيض الذلول: والصعبة اليت مل تركب بعد.  (2)
 (.2/611الشعر ، البن قتيبة )  (3)
 فلج: موضع يف الصحراء.  (4)
 عرصة الدار: وسطها.  (5)
 الدسائع: العطااي والرغائب الواسعة.  (6)
 ننتجي: نتناجى.  (7)
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أان كما  ،نيقال: أعرفها: ادنج مينِّّ اي دجك ،هلذا البدوي عندي شهادة عليك ،فقام أبو حيىي فقال: اي أمري املؤمنني 
وهللا  اآلخرة، فنفسي تتوق إىل ،وقد نلت غاية الدنيا ،إنَّ نفسي مل تنل أمراً إال اتقت إىل ما هو فوقه ،ذكرت لك

فو هللا  ،أعطيك أحدمها. فَأَمَر يل أبلف ،وما عندي إال ألفا درهم ،ما رزأت من أموال الناس شيئًا فأعطيك منه
 . ودكني هو القائل: )1(ما رأيت ألفاً كان أعظم بركة منه

هج   إذا املرءج مل يببدنْس من اللُّؤمِّ عِّرضبببببببببببببببج
هج  رِّع عن اللُّؤمِّ نَبْفسببببببببَ   وإْن هو ملَْ يجضببببببببْ

 

 فبببببببببكبببببببببلُّ رداءٍّ يبببببببببرتبببببببببديبببببببببهِّ مجبببببببببيبببببببببلج  
(2)فليَس إىل حسنِّ الثَّناء سبيلج 

 

 * من معامل عمر بن عبد العزيز يف التغيري االجتماعي:
 من أمهها: معامل منهجه يف التغيري االجتماعي؛ واليتومن خالل حياة عمر بن عبد العزيز االجتماعية ميكننا معرفة 

 ـ القدوة: 1
لى نفسه ومن وإقامة الشرع ع ،حيث ضرب من نفسه مثاالً رائعاً يف الزهد والورع وحماسبة النفس واألهل والعشرية

 حوله.

 ـ التدرج واملرحلية: 2
 كما مّر معنا.  ،لسننوإماتة البدع وإحياء ا ،حيث أخذ بسنة التدرج يف اإلصالح االجتماعي

 

 ـ فهم النفوس البشرية: 3
هدئة النفوس ويعطي شيئاً من الدنيا لت ،ويرّغب ويرهب ،وهلذا كان يتبع مع الناس أسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة

 مث أخذها للحق وإقامة العدل وإزالة الظلم.
 

 ـ ترتيب األولوايت: 4
 ،مث أهله وعشريته ،بدأ بنفسه ،ذا انتهج سياسة واضحة يف رد املظاملوهل ،فقد قدم رد املظامل على غريها من األعمال

 إلقامة العدل وتطبيق الشرع... إخل. ،وعنيَّ األخيار من أهل الكفاءة واألمانة والعلم ،وعزل الوالة الظلمة
                                                           

 (.2/612الشعر والشعراء ، البن قتيبة )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
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 ـ وضوح الرؤية يف خطواته اإلصالحية: 5
نشره  ،عمل على توكيل األمناء على الوالايت ،يارحيث جّدد مفهوم الشورى وبيعة احلاكم وحق األمة يف االخت

 ،حرصه على سالمة معتقد األمة الصحيح ،إحياؤه لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،للعدل يف كافة الدولة
 ،يةاهتمامه ابلعلماء وتوظيفهم خلدمة اإلسالم من خالل الدعوة والعلم والتعليم والتزك ،وحماربته للمعتقدات الفاسدة

والسياسة واالجتماع؛ حيث كان ميلك رؤية إصالحية جتديدية  ،...إىل اخر ذلك من األعمال يف جمال االقتصاد
 شاملة ب كما سوف يتضح من خالل هذا الكتاب.

 ـ التقيد ابلقران الكرمي والسنة النبوية: 6
ثق من خالل وبذلك ميكننا القول أبن وضوح الرؤية انب ،وكذلك التقيد هبدي اخللفاء الراشدين يف رؤيته اإلصالحية

واليت من  ،ثوابت راسخة متمثلة يف املرجعية الشرعية للرؤية اإلصالحية الشاملة اليت قام هبا عمر بن عبد العزيز
 جوانبها احلياة االجتماعية.

 والعلماء: ،اثنياً: عمر بن عبد العزيز
لسياسي وقرهبم من مصدر القرار ا ،شاركة العلماء يف مسؤوليات الدولةكانت أايم سليمان بن عبد امللك بداية مل

 ،فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز أصبحت مشاركة العلماء يف إدارة شؤون الدولة قوية فعالة ،وأتثريهم فيه
 ،ليس كملكو وساس الدولة كعامل  ،فعلى رأس الدولة عمر وهو يعد من أبرز العلماء وكبار الفقهاء ،وشاملة متنوعة

 فبدأت يف مركز اختاذ القرار يف العاصمة؛ حيث أحاط عمر نفسه جبملة ،وتوسعت دائرة مشاركة العلماء يف عهده
ياغة سياسة فسامهوا يف ص ،فأصبحوا فرسان احللبة وحدهم ،وأبعد من سواهم ،من العلماء لإلشارة عليه ومعاونته

يهم خمتلف فأسندت إل ،املسؤولية إىل بقية مرافق الدولة وامتدت مشاركتهم يف ،الدولة صياغة شرعية خالصة
 ،وال يعدو القول احلقيقة إذا قلنا: إن الدولة يف عهد عمر بن عبد العزيز كانت دولة العلماء ،املناصب واألعمال

لى ع فهي منوذج ملا ينبغي أن تكون عليه الدولة اإلسالمية؛ احتدت فيها السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية
 . )1(أحسن حال

 ويرجع السبب ،وقد اتسعت مشاركة العلماء يف عهد عمر بن عبد العزيز بشكل مل يسبق له مثيل يف الدولة األموية

                                                           

 .114أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (1)
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السبب االخر  ويتعلق ،أمهها: حرص عمر على تقريب العلماء وجعلهم بطانته ووزراءه وأعوانه ،يف ذلك إىل أمور 
ن كان منهم يرى فم ،ابلعلماء؛ حيث مل ير أحد من العلماء لنفسه أي مربر يف البعد عن عمر واملشاركة يف أعماله

ل على السالطني ب ،اعتزال اخللفاء واألمراء من منطلق أن على العلماء أن يصونوا العلم وال يذهبوا للسالطني ابتداء
من كان يرى ذلك فقد حتقق له شرطه؛ حيث كان عمر يقصد العلماء  ،ويسعوا إليهمأن يقدروا العلم والعلماء 

ومن كان يرى اعتزال اخللفاء واألمراء خوفاً على دينه من خمالطتهم مل يعد هلذا احملذور وجود؛ حيث  ،ويبعث إليهم
م حتمل من الواجب عليه ورأوا أن ،هلذا أقبل العلماء على عمر ،إن جمالس عمر وخمالطته تعني املرء على دينه

وقالوا كما ذكر ابن عساكر: ما يسعنا  ، )1(بل أقبلوا عليه ،ومل يعد ملعتذر عذر ،عبء املسؤولية امللقاة على عاتقه
. فهذا ميمون بن مهران الذي يقول: ال تدخل على سلطان وإن  )2(أن نفارق هذا الرجل حىت خيالف فعله قوله

عمل عند ومع هذا ال ُيد لنفسه بجّداً من ال ،ال تعرف األمري وال تعرف من يعرفهوالذي يقول:  ،قلت: امره بطاعة
 . )3(عمر بن عبد العزيز ومشاركته

 

 وتتجلى مشاركة العلماء يف عهد عمر يف عدة مظاهر؛ أمهها:
 ـ قرهبم من اخلليفة وشد أزره للسري يف منهجه اإلصالحي: 1

العزيز يف السري يف منهجه اإلصالحي؛ حيث أيدوه فيما اختذه من قرارات أسهم العلماء يف مساعدة عمر بن عبد 
كما كان لبعضهم أثر يف اختاذ عمر لبعض تلك القرارات. فمن ذلك ما أثر عن العامل العامل عراك بن   ،إصالحية

حازوا  افقد ذكر ابن عمه أنه كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بين مروان يف انتزاع م ،)4( مالك
يزيد بن عبد امللك  فنفاه ،وقد تعرض بسبب هذا املوقف لغضب بين أمية فيما بعد ،من الفيء واملظامل من أيديهم
 . )5(بعد توليه اخلالفة إىل دهلك

 وقد انتفع به  ،اً وكان زاهداً عابد ،وكان عراك بن مالك الغفاري شيخاً كبرياً وحمداثً اتبعياً ثقة من خيار التابعني

                                                           

 .196املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 .197خمتصر اتريخ ابن عساكر؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (2)
 .197البداية والنهاية؛ نقالً عن أثر العلماء ، ص   (3)
 املدين ، أحد العلماء العاملني.عراك بن مالك الغفاري   (4)
 (.5/64جزيرة يف حبر اليمن ، ضيقة حرجة ، كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها. سري أعالم النبالء )  (5)
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وكان هذا التابعي اجلليل يسرد الصوم؛ وقال فيه عمر بن عبد العزيز: ما أعلم  ، )1(تلك اجلزيرة اليت نفي إليها أهل
 . )2(هب 104وقد مات يف منفاه رمحه هللا يف إمرة يزيد بن عبد امللك عام  ،أحداً أكثر صالة من عراك بن مالك

: العزيز؛ فقد روى ابنه عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قالوكان ميمون بن مهران من املقربني من عمر بن عبد 
قلم حىت قلت له: ما شأن هذه الطوامري اليت تكتب فيها ابل ،ما زلتج ألطف يف أمر األمة أان وعمر بن عبد العزيز

 . )3(فكانت كتبه حنو شرب ،فكتب إىل االفاق لرتكه ،اجلليل وهي من بيت املال
 

وقال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا  ، )4(ا الذهيب: اإلمام احلجة عامل اجلزيرة ومفتيه وميمون بن مهران قال عنه
 .)6(وكان يكرب عمر بن عبد العزيز بعشرين سنة ،)5(صار الناس بعده رجراجة ،ذهب هذا وضرابؤه

فمن أقواله:  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله  وكان ميمون بن مهران من علماء السلف وممَّن له مواقف وأقوال يف نصرة كتاب هللا
. وكتب ذات يوم إىل عمر بن عبد  )7(وال تَبَعلَّموا النجوم ،ملسو هيلع هللا ىلصوال تسبوا أصحاب حممد  ،ال جتالسوا أهل القدر

فكتب إليه: إين مل  ،وكان على اخلراج والقضاء ابجلزيرة ،كلَّفتين أن أقضي بني الناس  ،العزيز: إين شيخ كبري رقيق
فإن الناس  ،فعه إيلّ ار  ،فإذا لجبس عليك شيء ،واقضِّ مبا استبان لك ،أجَكلِّّفك ما يجعنِّّيك اْجب الطَّيَِّّب من اخلراج

 . )8(لو كان إذا كربج عليهم أمٌر تركوه مل يقم دين وال دنيا
وحىت يعلم  ،اسبة من الشريك لشريكهومن أقوال ميمون بن مهران: ال يكون الرجل تقياً حىت يكون لنفسه أشد حم

. قال  )10(. وقال: ثالثة تجؤدَّى إىل الربِّّ والفاجر: األمانة، والعهد، وصلة الرحم)9(من أين ملبسه ومطعمه ومشربه
الناس  قال: أقبل على شأنك: ما يزال ،رجل مليمون بن مهران: اي أاب أيوب، ما يزال الناس خبري ما أبقاك هللا هلم

                                                           

 .39،  38انتشار اإلسالم يف القرن اإلفريقي خالل القرون الثالثة األوىل للهجرة ، ص   (1)
 (.5/64سري أعالم النبالء )  (2)
 (.5/133املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.5/71املصدر السابق نفسه )  (4)
 (.5/72رجراجة: رعاع الناس وجهاهلم. سري أعالم النبالء )   (5)
 املصدر السابق نقسه.  (6)
 (.5/73املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.5/74املصدر السابق نفسه )  (8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
 نفسه.املصدر السابق   (10)
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ون وال فإن الناس يعري  ،فليتب عالنية ،ومن أساء عالنية ،فليتب سراً  ،. وقال: من أساء سراً  )1(تقوا رهبمخبري ما ا
 . )2(وهللا يغفر وال يعرّي  ،يغفرون

ح أخاه فإن الرجل ال ينص ،وعن جعفر بن برقان قال: قال يل ميمون بن مهران: اي جعفر قل يف وجهي ما أكره
 ،فاحتجب عنه ،وعن أيب املليح قال: قال ميمون: إذا أتى رجل ابب سلطان ، )3(حىت يقول له يف وجهه ما يكره

 . )4(تهوليسأل حاج ،فليصلِّّ ركعتني ،فليأت بيوت الرمحن
وال  ،اعة هللاامره بطوإن قلت:  ،وعن ميمون بن مهران قال: ثالث ال تبلون نفسك هبنَّ: ال تدخل على السلطان

تاب امرأة ولو قلت: أعلمها كوال تدخل على  ،فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك منه ،تصغني بسمعك إىل هوى
. وتويف ميمون رمحه هللا سنة سبع عشرة  )6(اخلري ب نيب وال غريه ب إال ابلصرب . وقال: ما انل رجل من جسيم)5(هللا

 . )8(وقيل: سنة ست عشرة ، )7(ومئة
 

 ـ تعهدهم عمر ابلنصح والتذكري ابملسؤولية: 2
يعترب عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة وجهت إليه النصائح والتوجيهات يف عهد بين أمية؛ فقد شهد أكرب عدد 

 ولو استعرضنا أولئك العلماء الذين وجهوا النصح والتذكري لعمر وما كتبوه من ،من الرسائل بني اخلليفة والعلماء
ولكن نذكر منهم على سبيل املثال: سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب وحممد بن   ،رسائل لطال بنا احلديث

 واحلسن البصري وغريهم. ،والقاسم بن خميمرة ،وأاب حازم سلمة بن دينار ،كعب القرظي
ن عمر بن عبد مما يؤكد أ ،صائح العلماء تتضمن عدداً من التوجيهات اليت هلا صلة مبنهج عمر السياسيوكانت ن

فمما جاء يف موعظة حممد بن كعب القرظي:  ،)9(العزيز استقى منهجه من املنهل الذي نبعت منه هذه التوجيهات

                                                           

 (.5/75املصدر السابق نفسه )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 (.5/77املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.5/78املصدر السابق نفسه )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
 .199سياسية يف الدولة األموية ، ص أثر العلماء يف احلياة ال  (9)



274 
 

ومبثل هذا املعىن جاءت موعظة  ،)1( ورد الظامل، وانصر املظلوم ،وسهل احلجاب ،.. اي أمري املؤمنني ! افتح األبواب
القاسم بن خميمرة حيث قال لعمر: .. بلغنا أن من ويل على الناس فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم احتجب هللا 

 . )2(عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. قال عمر: فما تقول ؟ مث أطرق طوياًل وبرز للناس
وللصغري  ،ري ابناً وللكب ،... أما بعد اي أمري املؤمنني ! فكن للمثل أخاً وجاء يف إحدى رسائل احلسن البصري لعمر: 

وقد كان  ،)3(وال تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتدخل النار ،وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه ،أابً 
 . )4(عمر كما سلف حيرص على تطبيق مثل هذا التوجيه وأيمر عماله بذلك

فإنه قد كان قبلك  ابلتوجيهات: .. بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب ب رضي هللا عنه ب املليئةومما جاء يف رسالة سامل 
رجال عملوا وأحيوا ما أحيوا وأتوا ما أتوا حىت ولد يف ذلك رجال ونشؤوا فيه وظنوا أهنا السنة فسدوا على الناس 

ن تفتح على إن استطعت ب وال قوة إال ابهلل ب أف ،فلم يسدوا منها ابابً إال فتح هللا عليهم ابب بالء ،أبواب الرخاء
نزع عامل أن  وما مينعك من ،فإنك لن تفتح ابابً إال سد هللا الكرمي عنك ابب بالء ،الناس أبواب الرخاء فافعل

ضاً: فإنك إذا كنت تنزع هلل وتستعمل هلل أاتح هللا لك أعواانً فأاتك هبم. وجاء فيها أي ،تقول: ال أحد يكفيين عمله
.. فمن بعثت من عمالك إىل العراق فاهنه هنيًا شديداً ابلعقوبة عن أخذ األموال وسفك الدماء إال حبقها. املال 

 . )5( املال اي عمر والدم؛ فإنه ال جناة لك من هول جهنم من عامل بلغك ظلمه مث مل تغريه
 .)6(ه وحماسبته هلموهذه التوجيهات هي عني سياسة عمر يف السعي إلغناء رعيته وانتقائه لعمال

 

 ـ مشاركتهم يف تويل خمتلف مناصب الدولة وأعماهلا: 3
ذلك إىل تويل عدد  بل تعدَّت ،مل تقتصر مشاركة العلماء لعمر بن عبد العزيز على اإلشارة عليه وتقدمي النصح له

وبيت  ،وأهم هذه املناصب وأكثرها أثرًا يف سياسة الدولة: اإلمارة على األقاليم ،من املناصب يف خمتلف األقاليم

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .113سرية عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ، ص   (2)
 .103املصدر السابق نفسه، ص   (3)
 .199أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية ، ص   (4)
 .103سرية عمر بن عبد العزيز ، ص   (5)
 .199العلماء يف احلياة السياسية ، ص أثر   (6)
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وحني نتتبع والة عمر على األقاليم جند أن جلَّهم من العلماء؛ فمن ذلك: اإلمام الثقة واألمري العادل  ، )1(املال
قدير أبو بكر بن عمر بن حزم على والعامل ال ،)2(عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب على والية الكوفة

والفقيه احملدث عدي بن عدي الكندي على  ،)4(واإلمام الكبري إمساعيل بن أيب املهاجر على إفريقية ،)3(املدينة
والثقة الصاحل عروة بن  ، )6(واإلمام القاضي عبادة بن نسي على األردن ، )5(اجلزيرة الفراتية وأرمينية وأذربيجان

  . )8(والقاضي الفاضل سامل بن وابصة العبدي على الرقة ،)7(اليمن عطية السعدي على
 )9(وأما بيت املال فقد توىل العمل فيه عدد من العلماء؛ ومنهم: العامل اجلليل ميمون بن مهران على خراج اجلزيرة

والعامل وهب بن منبه على بيت  ، )10(والثقة الصاحل صاحل بن جبري الصدائي على اخلراج لعمر بن عبد العزيز ،
  . )11(وتوىل عمر بن ميمون الربيد لعمر بن عبد العزيز ،وأبو زاند ،مال اليمن

ر الكبري وبيوت األموال يف خمتلف األقاليم األث ،وال شك أنه كان هلذه املشاركة الواسعة من العلماء بتوليهم اإلمارة
 تب على ذلك من ااثر حسنة يف احلياة السياسية يف عهد عمر بنوما تر  ،يف ضبط شؤون الدولة اإلدارية واملالية

 . )12(عبد العزيز

 اثلثاً: املدارس العلمية يف عهد عمر بن عبد العزيز والدولة األموية:
درسة واختاذه من عاصمة الدولة م ،حتدثت يف كتايب عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن املدارس العلمية

فنشطت املدارس العلمية يف مكة واملدينة والبصرة والكوفة والشام  ،دعاة والوالة والقضاةيتخرج منها العلماء وال
رج كوادر واستطاعت تلك املدارس أن خت ،وأشرف الصحابة الكرام على تعليم وتربية الناس فيها ،ومصر وغريها

                                                           

 .200املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 (.5/149سري أعالم النبالء )  (2)
 (.1/645املعرفة والتاريخ )  (3)
 (.5/213سري أعالم النبالء )  (4)
 (.16/32خمتصر اتريخ دمشق )  (5)
 (.5/323سري أعالم النبالء )   (6)
 (.6/186هتذيب التهذيب )  (7)
 .201اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (8)
 .78سرية عمر ، البن اجلوزي ، ص   (9)
  .202أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (10)
 املصدر السابق نفسه.  (11)
 املصدر السابق نفسه.  (12)
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ساندت املؤسسة العسكرية اليت قامت بفتح العراق وإيران والشام ومصر وبالد  ،علمية وفقهية ودعوية متميزة
واستطاع علماء الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن ينشئوا جيالً من العارفني للدين اإلسالمي  ،املغرب

الكثري من األعاجم  بل تعلم ،ويوقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة إعاقة احلاجز اللغ ،من أبناء املناطق املفتوحة
 وأصبح كثري من رواد حركة العلم بعد عصر الصحابة من العجم. ،لغة اإلسالم

 ،لم الصحابةوشكلت جياًل من التابعني نقلوا إىل األمة ع ،لقد أثرت املدارس العلمية والفقهية يف املناطق املفتوحة
ل ما تلقاه ويرجع الفضل يف نق ،ملسو هيلع هللا ىلص وسبنة رسوله وأصبحوا من ضمن سلسلة السند اليت نقلت لألمة كتاب هللا

ابلدرجة األوىل بعد هللا إىل مؤسسي املدارس العلمية مبكة واملدينة والبصرة والكوفة  الصحابة من علم من الرسول
 .)1(وغريها من األقطار

رجوا من تلك الذين خت وكثري من العلماء ،وقد استمرت مدارس التابعني يف النشاط العلمي يف عهد الدولة األموية
ومن أهم  ،املدارس أعانوا عمر بن عبد العزيز على مشروعه اإلصالحي التجديدي الراشدي املنضبط مبنهاج النبوة

 تلك املدارس:

 ـ مدرسة الشام: 1
 ،الدرداء وأبو ،وأشهر مؤسسيها من الصحابة: معاذ بن جبل ،أتسست يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

 :ومحل التابعون الراية العلمية والرتبوية والدعوية بعد الصحابة؛ ومن أشهرهم ،الصامت رضي هللا عنهم وعبادة بن

 عائذ بن عبد هللا: ،أ ـ اإلمام الفقيه أبو إدريس اخلوالين
ام بعد كان أبو إدريس عامل الش  ،روى عن أيب الدرداء وأيب هريرة وابن عباس وخلق غريهم ،قاضي دمشق وعاملها

 . )2(ووعيت عنهما ،وشداد بن أوس ،وعبادة بن الصامت ،أيب الدرداء قال: أدركت أاب الدرداء ووعيت عنه
فعن يزيد  ،وكان من أحسن الناس تالوة للقران ،كان أبو إدريس ثقة من أهل الفقه يف الدين وعلم احلالل واحلرام

يدرسون  ،وأن حلق املسجد بدمشق يقرؤون القران ،يف زمن عبد امللك بن مروانأاب إدريس رأى  بن عبيدة: أنه
وسجد  ،أنصتوا لهو  ،فكلما مرت حلقة ابية سجدة بعثوا إليه يقرأ هبا ،وأبو إدريس جالس إىل بعض العمد ،مجيعاً 

 .)3(هبم مجيعاً... حىت إذا فرغوا من قراءهتم قام أبو إدريس يقصُّ 

                                                           

 .463إىل  462الدور السياسي للصفوة ، ص   (1)
 (.4/275لنبالء )سري أعالم ا  (2)
 (.4/274املصدر السابق نفسه )  (3)
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زي رسول فحدث يوماً عن بعض مغا ،قال: كنا جنلس إىل أيب إدريس اخلوالين فيحدثنا ،وعن يزيد بن أيب مالك
ال الرجل: قد فق ،فقال له رجل من انحية اجمللس: أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: ال ،حىت استوعب الغزاة ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ،أيب الدرداء عن القضاءوقد عزل عبد امللك بن مروان بالل بن  .  )1(وألنت أحفظ هلا مين ،حضرهتا مع رسول هللا
موين فقال أبو إدريس: عزلت ،وأقره على القضاء ،. مث إن عبد امللك عزل أاب إدريس عن القصص)2(ووىل أاب إدريس

 . )4(ه 80. تويف عام )3(عن رغبيت وتركتموين يف رهبيت
 

 ب ـ الفقيه قبيصة بن ذؤيب الدمشقي:
بن عوف وخلق غريهم. كان قبيصة من علماء التابعني ثقة  روى عن عمر بن اخلطاب وأيب الدرداء وعبد الرمحن

قال عنه مكحول: ما رأيت أحداً  ، )5(قال الشعيب: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن اثبت ،مأموانً كثري احلديث
 ،هب 86تويف سنة  ، )7(قال: كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه األمة ،وعن ابن شهاب ، )6(أعلم من قبيصة

 وقد توسعت يف ترمجته عند حديثي عن عبد امللك.  . )8(هب 88وقيل:  ،هب 87وقيل: 
 

 جـ  رجاء بن حيوة الفلسطيين:
كان   ، )9(حدث عن معاذ بن جبل وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وطائفة ،من أجلة التابعني وشيخ أهل الشام

 ،وة أنه قال: من مل يؤاخِّ إال من ال عيب فيه قلَّ صديقهويروى عن رجاء بن حي ، )10(شامياً ثقة فاضاًل كثري العلم
 . )11(ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوُّه ،ومن مل يرَض من صديقه ابإلخالص له دام سخطه

                                                           

 (.4/275املصدر السابق نفسه )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 (.4/276املصدر السابق نفسه )  (4)
 (.4/283املصدر السابق نفسه )  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
 (.4/559املصدر السابق نفسه )  (9)
  .85الفتوى: نشأهتا وتطورها ، د. حسني املالح ، ص   (10)
 (.4/558سري أعالم النبالء )  (11)
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مث  ،رياتوأجرى هللا على يديه اخل ،كان رجاء كبري املنزلبة عنبد سليمان بن عببد امللك وعند عمر بن عبد العزيز
ر   . )2(هب112تويف سنة  ، )1(فأقبل على شأنه ،إنَّه بعد ذلك أجخِّّ

 د ـ مكحول الشامي الدمشقي:
مسع من واثلة بن األسقع وواثلة اخر من مات من  ،عداده يف أواسط التابعني من أقران الزهري ،عامل أهل الشام

عنه الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن  قال ،)4(هب وله مثان وتسعون سنة 85وتويف عام  ، )3(الصحابة بدمشق
ومل  ،. وكان مكحول أفقه أهل الشام )5(ومكحول ابلشام ،واحلسن ابلبصرة ،املسيب ابملدينة والشعيب ابلكوفة

 . )7( غري ذلك ،هب وقيل 113هب وقيل:  112تويف  ، )6(يكن يف زمنه أبصر ابلفتيا منه

 هـ  عمر بن عبد العزيز:
 ،عروفاً ابلفقهوكان م ،وذلك بعد انتقاله إىل الشام وقيامه أبعباء اخلالفة ،املدرسة الشامية واملدينةوهو من علماء 

. وقد بدأتج ابملدرسة الشامية ألهنا ترعرعت يف  )8(يرجع إليه القضاة يف األمور اليت خيتلفون فيها ،بصريًا ابلسنة
 عاصمة اخلالفة األموية.

 و ـ بالل بن سعد السكوين:
 ،سن القصصح ،مام الرابين الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق، كان ألبيه صحبة، كان بليغ املوعظةاإل

يقول األوزاعي:  ، )9(أهل الشام جهري الصوت ئوكان قار  ،وكان ألهل الشام كاحلسن البصري ابلعراق ،انفعاً للعامة
لقوا للفناء ، )10(مل أمسع واعظًا قط أبلغ من بالل بن سعد وإمنا  ،ومن مواعظه العميقة: اي أهل التُّقى إنكم مل ختج

                                                           

 (.4/560املصدر السابق نفسه )  (1)
 (.4/561املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.3/386املصدر السابق نفسه )  (3)
 نفسه. املصدر السابق  (4)
 (.5/158املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.5/159املصدر السابق نفسه )  (6)
 (.160،  5/159املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.1/54الدعوة إىل هللا يف العصر العباسي األول )  (8)
 (.91،  5/90سري أعالم النبالء )  (9)
 (.5/91املصدر السابق نفسه )  (10)
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 ،بورومن الدنيا إىل القى ،ومن األرحام إىل الدنيا ،كما نجقلتم من األصالب إىل األرحام  ،تجنقلون من دار إىل دار
 . )1(رومن املوقف إىل اخللود يف جنة أو ان ،ومن القبور إىل املوقف

. وقال األوزاعي: مسعته يقول: وهللا لكفى به  )2(إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر من عصيت ومن أقواله: ال تنظر
 . وقد تويف سنة نيف وعشرة ومئة. )3(ذنباً أن هللا يزهدان يف الدنيا وحنن نرغب فيها

 ـ املدرسة املدنية: 2
يها تفتق عقل وف ،إىل الرفيق األعلى كانت املدينة عاصمة الدولة اإلسالمية وموطن اخلالفة ملسو هيلع هللا ىلصملا انتقل النيب 

 ،وح اليت كثرتبعد الفت ،تصلح ملا جدَّ من شؤون يف اجملتمعات اإلسالمية ،الصحابة يف استخراج أحكام إسالمية
وكان املكثرون منهم سبعة:  ،بياً ( مئة وثالثني صحا130ويف عهد عمر بن اخلطاب بلغ فقهاء الصحابة املفتون )

وورث  ،)4(مروعبد هللا بن ع ،وعبد هللا بن عباس ،وزيد بن اثبت ،وعائشة ،وعبد هللا بن مسعود ،وعلي ،عمر
وعمرة  ،وعروة بن الزبري ،وأما أشهر علماء التابعني: سعيد بن املسيب ،علماء التابعني الفقه والعلم والرتبية والدعوة

وانفع موىل ابن  ،وسليمان بن يسار ،والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ،ن سعد األنصاريةبنت عبد الرمحن ب
 وقد حتدثت عن دور فقهاء وعلماء التابعني ابملدينة يف نشأة عمر بن عبد العزيز. ، )5(عمر

 

 ـ املدرسة املكية: 3
بل  ،جاج والعمار والزواراحل ،الساكنني والثائبني على بلد هللا احلرام ،احتلَّت هذه املدرسة املكانة يف قلوب املؤمنني

ر يف أواخر مث كث ،ولقد كان العلم مبكة يسري زمن الصحابة ،أخذت مكة أبلباب كل مؤمن راها أو متىنَّ أن يراها
 اختصتإال أن مكة  ، )6(وابن جريج ،كابن أيب جنيح  ،وزمن أصحاهبم ،عصرهم وكذلك يف أايم التابعني

عه إىل علم وغاية وس ،زمن التابعني حبرب األمة وترمجان القران ابن عباس رضي هللا عنهما الذي صرف جل مهه
وقد  ،فنبغ منهم أئمة كان هلم قصب السبق بني تالميذ املدارس يف التفسري ،ورىب أصحابه على ذلك ،التفسري

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.5/92املصدر السابق نفسه )  (3)
 (.2/45املدينة النبوية فجر اإلسالم والعصر الراشدي )  (4)
 .82،  81الفتوى ، د. حسني املالح ، ص   (5)
 (.2/48املدينة النبوية فجر اإلسالم والعصر الراشدي )  (6)
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يها: وأهم هذه األسباب واألساس ف ،كية يف هذا العلمذكر العلماء جمموعة من األسباب أدت إىل تفوق املدرسة امل
 . ومن أشهر علماء التابعني يف املدرسة املكية: )1(إمامة ابن عباس رضي هللا عنهما وأستاذيته هلا

 أ ـ جماهد بن جرب املكي:
وعن جماهد قال:  ،)2(كان فقيهاً عاملاً ثقة من أوعية العلم  ،أخذ الفقه والتفسري عن ابن عباس وغريه من الصحابة

؟ وقال قتادة:  )3(أسأله فيم نزلت ؟ وكيف كانت ،أَقِّفجه عند كل اية ،عرضت القران ثالث عرضات على ابن عباس
وقدم  ، )5(وقال جماهد: صحبت ابن عمر وأان أريد أن أخدمه فكان خيدمين ، )4(أعلم من بقي ابلتفسري جماهد

 وشهد وفاته. ،مث على عمر بن عبد العزيز ،جماهد على سليمان بن عبد امللك
وعن جماهد قال: قال يل عمر بن عبد العزيز يف مرض وفاته: اي جماهد ! ما يقول الناس يّف ؟ قلت: يقولون: 

ما محلك على أن سقيتين السُّمَّ؟ قال: ألف دينار  ،مث دعا غالماً له فقال: وحيك ،قال: ما أان مبسحور ،مسحور
 .)6(وقال: اذهب حيث ال يراك أحد ،فألقاها يف بيت املال ،فجاء هبا ،قال: هاهتا ،تقأجعطيتها وأن أجع

. قال الذهيب معلقاً  )7(أو عافاين من هذه األهواء ،أن هداين لإلسالم ،وقال جماهد: ما أدري أي النعمتني أعظم
 . )8(على قول جماهد: مثل الّرفض والقدر والتجّهم

زعمون أن إن لنا أصحاب ي ،فقال: اي أبتاه ،قال: كنت عند أيب فجاء ولده يعقوب ،وعن عبد الوهاب بن جماهد
  ال ُيعل هللا من هو منغمس يف اخلطااي ،ما هؤالء أبصحايب إميان أهل السماء وأهل األرض واحد. فقال: اي بين

 . )9(كمن ال ذنب له
 . )11(وكان عمره ثالاثً ومثانني سنة ، )10(ومات جماهد سنة اثنتني ومئة وهو ساجد

                                                           

 (.1/371)تفسري التابعني ، د. حممد اخلضري   (1)
 .80الفتوى ، د. حسني املالح ، ص   (2)
 (.4/451سري أعالم النبالء )  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 (.4/452املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.4/453املصدر السابق نفسه )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
 (.4/455املصدر السابق نفسه )  (9)
 (.4/455(؛ سري أعالم النبالء )5/467طبقات ابن سعد )  (10)
 (.4/456سري أعالم النبالء )  (11)
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 ب ـ عكرمة موىل ابن عباس:
وعقبة بن  ،عمرو وابن ،روى عن ابن عباس وعائشة وأيب هريرة وابن عمر ،كان مكياً اتبعياً ثقة من أعلم التابعني

عكرمة:  نوكنت أفيت ابلباب وابن عباس ابلدار. وع ،قال: طلبت العلم أربعني سنة ،)1(وعلي بن أيب طالب ،عامر
ني قلت: لو أن هذا الناس ومثلهم مرت ،أن ابن عباس رضي هللا عنهما قال له: انطلق فأفتِّ الناس وأان لك عون

 ، يعنيه فال تجفتهومن سألك عما ال ،فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ،ألفتيتهم. قال ابن عباس: انطلق فأفتهم
 . )2(فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس

 . )3(وصار إىل إفريقية ،ونزل على عبد الرمحن احلّساس الغافقي ،عكرمة كثري األسفاروكان 
وقد دافع  ،)4(وقد اهتم عكرمة ابلصفرية فرقة من فرق اخلوارج ومل تثبت هذه التهمة بسند صحيح وإمنا بصيغة يقال

ونقل ذلك  منده وابن عبد الرب وابن ،والعجلي ،وابن حبان ،كأيب حامت الرازي  ،علماء اجلرح والتعديل عن عكرمة
. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إال هو حيتج )5(مة الفتح وقال: ال تثبت عنه بدعةابن حجر يف مقد

 . )7(هب 105تويف سنة  ، )6(ةبعكرم

 جـ  عطاء بن أيب رابح:
روى عن ابن عباس وأيب هريرة وأم سلمة وعائشة ورافع بن خديج وزيد بن أرقم  ،مفيت احلرم وأحد الفقهاء األئمة

 . )8(وابن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية وأيب سعيد وعدد من الصحابة ،وابن الزبري
ي انتهت إليه فتوى أهل مكة. قال عنه ابن عباس: اي أهل مكة جتتمعون عل ،وكان ثقة فقيهًا عاملاً كثري احلديث

عطاء؟! ولسعة علمه وجاللة قدره كانوا يف عهد بين أمية أيمرون يف احلج مناداًي يصيح: ال يفيت الناس  وعندكم
 . )9(ه 115تويف سنة  ،إال عطاء بن أيب رابح

                                                           

 (.5/13املصدر السابق نفسه )  (1)
 (.5/15املصدر السابق نفسه )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .39براءة السلف مما نسب إليهم من احنراف يف االعتقاد ، ص   (4)
 .428مقدمة الفتح ، ص   (5)
 (.5/31سري أعالم النبالء )  (6)
 (.5/34املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.5/79املصدر السابق نفسه )  (8)
 (.5/78؛ سري أعالم النبالء )81الفتوى ، د. حسني املالح ، ص   (9)
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 . )1(يهؤالء بعض علماء التابعني من املدرسة املكية الذين هنضوا بعبء الدعوة والتعليم وإمتام البناء العلم

 رية:ـ املدرسة البص 4
وعمران بن  ،منهم: أبو موسى األشعري ،وقد نزهلا من الصحابة مجع كثري ،وهي منافسة للكوفة يف كل الفنون

ويعترب أنس بن مالك رضي هللا عنه شيخ السادة من علماء التابعني؛ أمثال:  ،وأنس بن مالك وغريهم ،حصني
وحممد بن  ، ميسرةوإبراهيم بن أيب ،عبد الرمحن وربيعة بن أيب ،واثبت البناين ،وسليمان التيمي ،احلسن البصري

 . ومن أشهر علماء املدرسة البصرية: )2(وقتادة وغريهم ،سريين

 أ ـ حممد بن سريين البصري:
وعن حبيب بن الشهيد  ،)3(وأيب هريرة وخلق سواهم ،وابن عمر ،مسع من ابن عباس ،كان موىل أنس بن مالك

 فقال أيوب السختياين وكان جالساً: وهللا لو ،قال: كنت عند عمرو بن دينار فقال: وهللا ما رأيت مثل طاوس
 . )5(وقال عثمان البيت: مل يكن ابلبصرة أعلم ابلقضاء من ابن سريين ، )4(يقله حممد بن سريين ملرأى 

 ،بنت له قال: كان احلسن متوارايً من احلّجاج فماتت ،البجناين فعن اثبت ،وكان احلسن البصري يقدمه على غريه
فقل  ،ن سريينمث قال يل: اذهب إىل حممد ب ،فبكى حىت ارتفع حنيبه ،فبادرت إليه رجاء أن يقول يل: صّل عليها

 . )6(أنه ال يعدل اببن سريين أحداً  ،فعرف حني جاء احلقائق ،له: ليجصل عليها
وهو أشهر من أن يعرف يف  ،وكان قد اشتهر بتفسري األحالم ، )7( يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان حممد بن سريين 

. وكان )8(يوكان له يف ذلك أتييد إهل ،قال عنه الذهيب: قد جاء عن ابن سريين يف التعبري عجائب ،هذا الباب
 . )10(وكان صاحب ضحك ومزاح ، )9(يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم

                                                           

 (.1/41الدعوة إىل هللا يف العصر العباسي األول )  (1)
 .260اب ، للصَّاليب ، ص (؛ عمر بن اخلط1/4239تفسري التابعني )  (2)
 (.4/606سري أعالم النبالء )  (3)
 (.4/608املصدر السابق نفسه )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 (.4/610املصدر السابق نفسه )  (6)
 (.4/615املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.4/618املصدر السابق نفسه )  (8)
 (.4/619املصدر السابق نفسه )  (9)
 (.4/613املصدر السابق نفسه )  (10)
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مد إذا اشرتى وكان حم ،وكان يعجبها الصبغ ،قالت حفصة بنت سريين: كانت والدة حممد حجازية ،راً أبمهوكان اب
ان إذا كلمها كاملصغي ك  ،وما رأيته رافعًا صوته عليها ،صبغ هلا ثياابً  ،فإذا كان عيد ،هلا ثواًب اشرتى ألني ما ُيد

وعن ابن عون: أن حممداً كان إذا كان عند أمه لو راه رجل ال يعرفه ظن أن به مرضاً من خفض كالمه  ، )1(اإليه
 . )2(عندها

 وقال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند حممد رجاًل بسيئة ؛ ذكره هو أبحسن ما يعلم. وجاءه انس فقالوا:
 . )3(هللاقال: ال أجحّل لكم شيئاً حّرمه  ،إان نلنا منك فاجعلنا يف حلّ 

 . )4(سنة عشر ومئة ،تويف ابن سريين بعد احلسن البصري مبئة يوم 

 ب ـ قتادة بن دعامة السدوسي:
قال عنه أمحد بن  ، )5(وكان ثقة حجة يف احلديث ،روى عن بعض الصحابة وكبار التابعني ،كان من أوعية العلم

.  )6(د من يتقدمهوقال: قلما جت ،مث وصفه ابلفقه واحلفظ ،حنبل: كان قتادة عاملًا ابلتفسري وابختالف العلماء
 .)7(ال يسمع شيئاً إال حفظه؛ قرئت عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها ،وقال: كان قتادة أحفظ أهل البصرة

. قال عنه الذهيب: )8(وإذا جاء رمضان ختم يف كل ثالث ،قال سالم بن مطيع: كان قتادة خيتم القران يف سبع
وكان من تالميذ  ،)10(كان رأساً يف العربية والغريب وأايم العرب وأنساهبا  ،)9(قدوة املفسرين واحملدثني ،العصرحافظ 

 .)12(تويف سنة مثاين عشرة ومئة ، )11(وصلى معه الصبح ثالث سنني ،وجالسه اثنيت عشرة سنة ،احلسن البصري

                                                           

 (.4/619املصدر السابق نفسه )   (1)
 (.4/620املصدر السابق نفسه )   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 (.4/621املصدر السابق نفسه )  (4)
 .84الفتوى ، د. حسني املالح ، ص   (5)
 (.4/276سري أعالم النبالء )  (6)
 (.4/277املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.4/276املصدر السابق نفسه )  (8)
 (.4/270املصدر السابق نفسه )  (9)
 (.4/277املصدر السابق نفسه )  (10)
 (.4/283املصدر السابق نفسه )  (11)
 املصدر السابق نفسه.  (12)
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 ـ املدرسة الكوفية: 5
 ،ابلكوفة وقد اهتم عمر ،وسبعون من أهل بدر رضي هللا عنهم أمجعني ،نزل الكوفة ثالمثئة من أصحاب الشجرة

وكان له األثر  ،واجتهد ابن مسعود يف إُياد جيل حيمل دعوة هللا فهمًا وعلماً  ،ووجه إليها عبد هللا بن مسعود
العلم والزهد و وقد اشتهر جمموعة من تالميذ ابن مسعود ابلفقه  ،أو من جاء بعدهم ،البالغ يف نفوس املالزمني له

 ،وغريهم )1(يومرة اجلعف ،األسود بن يزيد ،عبيدة السلماين ،مسروق بن األجدع ،منهم: علقمة بن قيس ،والتقوى
 ومن أشهر علماء التابعني يف املدرسة الكوفية:

 أ ـ عامر بن شرحبيل الشعيب:
 ،روى عن عائشة وابن عمر وسعد بن أيب وقاص ،كان عالمة عصره ومن أفقههم

لذلك كان صاحب ااثر كثري  ، )2(حىت قيل: إنه أدرك مخسمئة من الصحابة ،د هللا بن عمر ومجهرة غريهموعب
ذا العلم الواسع فقد كان ورغم ه ،العلم والفقه. قال حممد بن سريين: لقد رأيته يستفىت والصحابة متوافرون ابلكوفة

. وقد قال الشعيب: إان لسنا  )3(ألنه كان يعتربها نصف العلم ،وكثريًا ما يقول: ال أدري ،ينقبض عند الفتوى
. ومن نكاته الالذعة: ما رواه األعمش  )4(ولكن الفقهاء من إذا علم عمل ،ولكّنا مسعنا احلديث فرويناه ،ابلفقهاء

وقيل:  ،ئة. تويف سنة أربع وم )5(فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته ،قال: أتى رجل الشعيبَّ 
 . )6(وقيل: مخس ومئة ،ست ومئة

 ب ـ محّاد بن أيب سلمة:
هم وأقيسهم وهو أنبل أصحابه وأفقه ،وتتلمذ على يدي إبراهيم النخعي ،روى عن أنس بن مالك ،فقيه أهل العراق

وكان أفقه أهل  ، )8(له ثروة وحشمة وجتمُّل ،. وكان أحد العلماء األذكياء والكرام األسخياء )7( ابملناظرة وأبصرهم
وأفقه  ،م محادوأفقه أصحاب إبراهي ،وكان أفقه أصحابه إبراهيم ،وأفقه أصحاهبا علقمة ،الكوفة علّي وابن مسعود

                                                           

 264فصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ، ص   (1)
 (.4/298سري أعالم النبالء )  (2)
 .83الفتوى ، د. املالح ، ص   (3)
 (.4/303سري أعالم النبالء )    (4)
 (.4/312املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.4/318املصدر السابق نفسه )  (6)
 .83الفتوى ، د. املالح ، ص   (7)
 (.4/231سري أعالم النبالء )  (8)
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 ،قههم حممدوأف ،وانتشر أصحاب أيب يوسف يف االفاق ،وأفقه أصحابه أبو يوسف ،أصحاب محاد أبو حنيفة
 .)2(هللا تعاىل. وقد تويف محاد سنة عشرين ومئة رمحهم )1(وأفقه أصحاب حممد أبو عبد هللا الشافعي

 ـ املدرسة اليمنية: 6
وأبو  ،وعلي بن أيب طالب ،من أشهر علمائها من الصحابة الذين سامهوا يف دخول اإلسالم فيها: معاذ بن جبل

ث واحملدثون يالعلمية للدكتور عبد هللا احلمريي )احلد ومن أراد التوسع فلرياجع الرسالة ،موسى األشعري وغريهم
 يف اليمن يف عصر الصحابة(. ومن أشهر علماء التابعني يف املدرسة اليمنية:

 أ ـ طاوس بن كيسان:
كزيد   ،امروى عن ثلة من الصحابة الكر  ،من سادات التابعني ،وأعلمهم ابحلالل واحلرام ،فقيه أهل اليمن وقدوهتم

.  )4(. وروى عن معاذ مرسالً  )3(وهو معدود من كرباء أصحابه ،وابن عباس ،وزيد بن أرقم ،بن اثبت وأيب هريرة
. أدرك مخسني  )6(كان فقيهاً جليالً بركة ألهل اليمن  ،)5(كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى ألخذ اليمن له

. قال له عمر بن عبد العزيز يف عهد سليمان: ارفع حاجتك إىل أمري املؤمنني. )7(ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا 
 . )8(ال: ما يل إليه حاجة؛ فكأن عمر عجب من ذلكق

والشح أن حيب أن  ،. وقال: البخل أن يبخل الرجل مبا يف يديه )9(ومن أقواله: ال يتم نسك الشاب حىت يتزوج
. وقال عنه قيس بن سعد: الطاوس فينا مثل ابن سريين فيكم. وقال ابن املديين:  )10(يكون له ما يف أيدي الناس

. وكان رمحه هللا معتزاًل األمراء والسالطني إال إذا  )11(ال يعدل من أصحاب ابن عباس بطاوس أحداً كان سفيان 

                                                           

 (.4/236املصدر السابق نفسه )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.5/39املصدر السابق نفسه )  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 (.5/38املصدر السابق نفسه )   (5)
 .85الفتوى نشأهتا وتطورها ب أصوهلا وتطبيقاهتا ، ص   (6)
 (.5/43سري أعالم النبالء )  (7)
 (.5/41ملصدر السابق نفسه )ا  (8)
 (.5/42املصدر السابق نفسه )  (9)
 (.5/48سه )املصدر السابق نف  (10)
 .666(؛ أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص 5/541الطبقات )  (11)
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ومئة  تويف مبكة سنة ست ،وإذا طلب منه أداء نصيحة فإنه ال ُيامل أحدًا ويصدع ابحلق ،أكره على عمل هلم
 . )1(للهجرة

 ب ـ وهب بن منبه:
ولزم العبادة وواظب على العلم  . وكان ممن قرأ الكتب )2(كان ينزل ذمار  أبو عبد هللا وهب بن منبه من أبناء فارس

ان على ك  ،األخباري القصصي. وقال العجلي: اتبعي ثقة ،. وقال عنه الذهيب: اإلمام العالمة )3(وجترد للزهادة
 . )4(وذكره شريازي يف فقهاء التابعني ابليمن ،قضاء صنعاء

وإليك حواره مع  ،)5(وكان له أثر يف حماربة اخلوارج يف اليمن وحتذير الناس من ارائهم ،وكان صاحب حكمة وفطنة
أيب مشّر  وتكلم داود لوهب وقال عن صاحبه ،أيب مشَّر اخلوالين ملا دخل على وهب بن منبه برفقة داود بن قيس

اء ب يعين اخلوارج له نفر من أهل حرور فأخربين أنه عرض  ،وهللا أعلم بسريرته ،اخلوالين: إنه من أهل القران والصالح
ورأيت اي أاب  ،ا إلينافأدِّّه ،ألهنم ال يضعوهنا يف موضعها ،عنك ئب فقالوا له: زكاتك اليت تؤديها إىل األمراء ال جتز 

فقال: اي ذا خوالن ! أتريد أن تكون بعد الكرب حرورايً تشهد على من  ،عبد هللا أن كالمك أشفى له من كالمي
 ،نك ابلضاللة؟! فماذا أنت قائل هلل غداً حني يقفك هللا ومن شهدت عليه ؟ فاهلل يشهد له ابإلميانهو خري م

لف رأيك أمر هللا فأين تقع إذا خا ،وهللا يشهد له ابهلدى وأنت تشهد عليه ابلضاللة ،وأنت تشهد عليه ابلكفر
 عن ذلك وقال لوهب: إهنم أيمرونين أن الوشهادتك شهادة هللا؟ أخربين اي ذا خوالن ! ماذا يقولون لك؟ فتكلم 

 ،يف الصدقة فأما قوهلم ،هذه حمنتهم الكاذبة ،فقال: صدقت ،وال أستغفر إال له ،أتصدق إال على من يرى رأيهم
أفإنسان مما يعبد هللا  ، )6(ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار يف هرة ربطتها ملسو هيلع هللا ىلصفإنه قد بلغين أن رسول هللا 

َعاَم لََعَ ُحب ِهِ مِ } يشرك به أحب إىل هللا أن يطعمه من جوع أو هرة؟ وهللا يقول:يوحده وال  عُِموَن الطَّ ِكيناً َوُيط  س 
ِسرًيا 

َ
[. قوهلم: ال يستغفر إال ملن يرى رأيهم أهم خري أم املالئكة ؟ وهللا يقول: 8]اإلنسان:  *{َوَيتِيًما َوأ

 } بُِقونَهُ }علت املالئكة ذلك حىت أمروا به: ف ما [ فوهللا5]الشورى: }َوَيْستَبْغفِّرجوَن لَِّمْن يفِّ اأَلْرضِّ ِ  ۥََل يَسأ لِ ٱب  لأَقوأ

                                                           

 (.5/49سري أعالم النبالء )  (1)
 (.5/49سري أعالم النبالء )  (2)
 .123علماء األمصار ، للبسيت ، ص   (3)
 .66طبقات الفقهاء ، ص   (4)
 .667 أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية ، ص  (5)
 (.2242مسلم ، رقم )  (6)



287 
 

 ِ رِه مأ
َ
َملُوَن  ۦَوُهم بِأ ِيَن آَمُنوا }*. وجاء مفسراً: [ 27]سورة األنبياء: {٢٧َيعأ َتغ فُِروَن لَِّلَّ  [ 7]غافر:  {َويَس 

فما أتمرين؟ قال: انظر زكاتك فأدها إىل من واله هللا أمر واستمر معه يف احلوار والنقاش إىل أن قال ذو خوالن: 
 ،رئت منهافإذا أديتها إىل وايل األمر ب ،فإن امللك من هللا وحده وبيده يؤتيه من يشاء ،ومجعهم عليه ،هذه األمة

ْل به أرحامك  . )1(وريةر خرؤ فقال: أشهد أين نزلت عن رأي احل ،ومواليك وجريانك والضيف وإن كان فضل فصِّ
وقيل: إن يوسف بن عمر وايل اليمن ضربه  ،)2(تويف وهب رمحه هللا سنة عشر ومئة يف خالفة هشام بن عبد امللك

 . )4(ولعل ذلك بسبب موقف وهب من جور يوسف بن عمر املشهور بعنفه وظلمه ، )3(حىت قتله

 ـ املدرسة املصرية: 7
إليها أايم الفتح ونزلوا يف موضع الفسطاط تكونت يف مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوا 

كثر وكان من أ ،الزبري بن العوام ،عبد هللا بن عمرو بن العاص ،ومن هؤالء: عمرو بن العاص ،واإلسكندرية
وغري ذلك من الصحابة يرجع إليهم الفضل يف دعوة  ،)5(الصحابة أتثريًا يف مصر عقبة بن عامر رضي هللا عنه

 ومن هؤالء: ،وكان منهم أئمة ودعاة ،وجاءت طبقة التابعني ، )6(نهمالناس وتوجيههم حنو دي

 ـ يزيد بن أيب حبيب:
كونه موىل   ارتفع ابلتقوى مع ،كان من جلة العلماء العاملني  ،أبو رجاء األزدي ،مفيت الداير املصرية ،اإلمام احلجة

 . )9(. تويف سنة مثانٍّ وعشرين ومئة )8(. قال عنه الليث بن سعد: يزيد بن أيب حبيب سيدان وعاملنا )7(أسود

 ـ مدرسة مشال إفريقية: 8
رح رضي مث عبد هللا بن سعد بن أيب الس ،دخل القادة الفاحتون مشال إفريقية وكان على رأسهم عمرو بن العاص

ده عقبة وجاء بع ،وواله معاوية بن أيب سفيان على مصر وإفريقية ،مث اتبع معاوية بن حديج فتح إفريقية ،هللا عنهم
                                                           

 (. احلرورية: اخلوارج.4/555سري أعالم النبالء ) (1)
 .667(؛ أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص 4/556سري أعالم النبالء )  (2)
 (.4/556سري أعالم النبالء )  (3)
 .667أثر العلماء يف احلياة السياسية ، ص   (4)
 .270للصاليب ، ص عمر بن اخلطاب ،   (5)
 (.1/57الدعوة إىل هللا يف العصر العباسي األول )  (6)
 (.6/31سري أعالم النبالء )  (7)
 (.6/32املصدر السابق نفسه )  (8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
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اهدوا وكان من خيار الوالة والدعاة الذين ج ،وسار يف الناس سرية حسنة ،مدينة القريوان بن انفع الفهري فاختط
 . )1(مث قام على إفريقية والة صاحلون ساروا على النهج نفسه ،ودعوا ابلسيف والكلمة

فكان داعية إىل  ،واليًا على إفريقية سنة مئةويف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز بعث إمساعيل بن أيب املهاجر 
فاستجابوا  ،وحرص على دعوة الرببر إىل اإلسالم ،وأحبوا دينه ،فأحبه الناس ،اإلسالم بلسانه وأعماله وأخالقه

وكان عمر  ،حلراموتفقيههم يف احلالل وا ،واهتم إمساعيل بتعليم الناس أحكام الشريعة ،وأسلموا على يديه ،لدعوته
يث ال يعرفون وأهل إفريقية يومئذ من اجلهل حب ،العزيز بعث معه عشرة من التابعني من أهل العلم والفضل بن عبد

 .)2(حىت وصل هؤالء فعلموا الناس احلالل واحلرام ،أن اخلمر حرام
 وسيأيت احلديث عن الفقهاء العشرة يف حمله إبذن هللا.

 ،هر أمهية توريث العلم واخلربات الدعوية عند السلفومن خالل ما سبق من احلديث عن املدارس العلمية يظ
م ونستفيد أيضًا أمهية تفريغ جمموعة من أذكياء األمة للتعلم والتعلي ،وامتداد ذلك يشمل أقاليم الدولة اإلسالمية
 واإلفتاء واإلرشاد والوعظ ونشره بني الناس.

 رابعاً: منهج التابعني يف تفسري القران الكرمي:
والقران  ،منهاجًا واضحًا يف تفسري القران الكرمي، فكانوا يفسرون القران ابلقران، والقران ابلسنة سلك التابعون

 واالجتهاد وقوة االستنباط. ،واللغة العربية ،أبقوال الصحابة

 ـ تفسري القران ابلقران: 1
 تعددت طرق التابعني يف تفسري القران ابلقران؛ ومن هذه الطرق:

 كرمي:أ ـ نظائر القران ال
ومن ذلك: ما  ،وقبد أكثر التابعون من ذلك ،يبة أخرى حتمل املوضوع نفسبه وإن اختلف اللفظآب اآليةكتفسري 

ب ِهِ }: ورد عن جماهد يف تفسري الكلمات يف قوله تعاىل َٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  قال: قوله: [ 37]سورة البقرة: {َُكَِمَٰٖت  ۦَفَتلََّقَّ
 . )3(منهافرغ [. حىت 23ااَل َرببََّنا ظََلْمَنا أَنْبفجَسَنا َوإِّْن ملَْ تَبْغفِّْر لََنا{ ]األعراف: }قَ 

                                                           

 (.1/61(؛ الدعوة إىل هللا )1/19البيان املغرب ، للمراكشي )  (1)
 (.1/62الدعوة إىل هللا يف العصر العباسي األول )(؛ 1/48املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.1/69(؛ زاد املسري )1/545تفسري الطربي )  (3)
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َا َوابْبَتغِّ  قوله تعاىل: واحلسن يف تفسري ،وجاء عن عكرمة  َافِّْت هبِّ  َبنْيَ َذلَِّك َسبِّياًل *{ }َواَل جَتَْهْر بَِّصالَتَِّك َواَل ختج
ذى ذلك املشركني مبكة حىت أخفى آف ،إذا صلى ُيهر بصالته ملسو هيلع هللا ىلصهللا سول ر [. قال: وكان  110]اإلسراء: 

َا َواببْ  : فلذلك قال: ،صالته هو وأصحابه َافِّْت هبِّ  . َذلَِّك َسبِّياًل *{ َتغِّ َبنْيَ }َواَل جَتَْهْر بَِّصالَتَِّك َواَل ختج
يَفًة : } وقال يف األعراف:  َك َتَضرًُّعا َوخِّ َن اْلَقْولِّ ابِّ َواذْكجْر َربََّك يفِّ نَبْفسِّ ْلَغدجوِّ َواآلَصالِّ َوالَ َتكجْن مَِّن َودجوَن اجْلَْهرِّ مِّ

ْنَد اَّللَِّّ َخالَِّصًة عِّ  اآلخرة* قجْل إِّْن َكاَنْت َلكجمج اْلدَّارج }  ويف تفسري قوله تعاىل: [. 205]األعراف:  { اْلَغافِّلِّنَي *
تج  َلْن َيْدخجَل }  [.قال قتادة: وذلك أهنم قالوا: 94]البقرة:  { ْم َصادِّقِّنَي *مِّْن دجونِّ النَّاسِّ فَبَتَمنبَّوجا اْلَمْوَت إِّْن كجنبْ
بَّاؤجهج } َ  وقالوا:  [. 111]البقرة: { اجْلَنََّة إِّالَّ َمْن َكاَن هجوًدا َأْو َنَصاَرى    [.18]املائدة: {  ْحنج أَبْبَناءج اَّللَِّّ َوَأحِّ

 )1([.94تجْم َصادِّقِّنَي *{]البقرة: فَبَتَمنبَّوجا اْلَمْوَت إِّْن كجنبْ }فقيل هلم:

 ب ـ األشباه:
واملراد ابألشباه تفسري االية مبا يشبهها من االايت؛ كتفسري االية ابالايت اليت حتمل بعض معناها مع تقارب 

الَ إِّْذ مسِّْعتجمجوهج فإنه قال يف تفسري قوله تعاىل: }َلوْ  ،فمن ذلك ما ورد عن جماهد يف تفسري النفس ابلغري ، )2(اللفظ
هِّْم َخرْيًا{ َنْبفجسِّ َناتج أبِّ نجوَن َواْلمجْؤمِّ { مْ أال ترى أنه يقول: }َوالَ تَبْقتبجلجوا أَنْبفجَسكج   ،خرياً [. قالوا هلم 12]النور:  َظنَّ اْلمجْؤمِّ

كجْم{}َفَسلِّّمجوا َعلَ  و ،؟ يقول: بعضكم بعضاً  [ 29]النساء:  [. قال: يسلم بعضكم على 61]النور:   ى أَنْبفجسِّ
واستدل بورود ذلك يف اايت متشاهبة يف القران تدل على هذا اجلزء  ، ابلغري . ففسر جماهد هنا النفس)3(بعض

 . )4( من املعىن

 جـ  الداللة على التفسري ابلسياق:
، أو ة نفسهاأو مبا بعدها سواء كان ذلك يف االي ،قبلهاويف هذا النوع يلحظ املفّسر منهم سياق االية فريبطها مبا 

يَم َعَلى قَبْومِّهِّ{ ] مثل تفسري قوله تعاىل: ،)5(يف جمموعة من االايت َناَها إِّبْبَراهِّ تبجَنا آتَبيبْ [. 83األنعام: هي }َوتِّْلَك حججَّ
{قال جماهد يف تفسريها:  }الَّذِّيَن آَمنجوا َوملَْ يَبْلبِّسجوا إِّميَاهَنجْم بِّظجلْ   )6([ 82]األنعام:  مٍّ

                                                           

 (.2/614(؛ تفسري التابعني )1/545فتح القدير )(1)
 (.2/615تفسري التابعني )   (2)
 (.2/615(؛ تفسري التابعني )18/96تفسري الطربي )    (3)
 (.2/616تفسري التابعني )  (4)
 (.2/617املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.11/505تفسري الطربي )(6)
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 هـ  بيان اجململ:
 ميكن أن تكون وينظر يف االايت األخرى اليت ،ويف هذا الطريق يقوم املفسر ابلنظر يف اايت القران اليت فيها إمجال

  *{َأْطَوارًاَخَلَقكجْم } ومن ذلك ما ورد عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل: ،كحمل اجململ على املبني  ،بياانً هلذا اإلمجال
. فأشار بقوله إىل االايت  )1(مث ما ذكر حىت يتم خلقه ،مث من علقة ،مث من نطفة ، تراب [: قال: من41]نوح: 

ْنَساَن مِّْن سجالََلةٍّ مِّْن طِّنيٍّ *مثجَّ َجَعْلَناهج نجْطَفًة يفِّ قبَ  َرارٍّ َمكِّنيٍّ اليت فيها ذكر ذلك مثل قوله تعاىل: }َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِّ
ًما مثجَّ أَْنَشْأاَنهج َخْلًقا آَخَر حلَْ  مثجَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة مجْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلمجْضَغَة عِّظَاًما َفَكَسْواَن اْلعِّظَامَ *

 [.14ب  12فَبتَبَباَرَك اَّللَّج َأْحَسنج اخْلَالِّقِّنَي *{]املؤمنون: 

 :و ـ تفسري العام ابخلاص
كقوله   ، )2(ويف هذا يعمد املفسر منهم إىل اية ظاهرها العموم فيحملها على معىن اخر ذكرت فرداً من أفراد العموم

َهْل جنجَازِّي إِّالَّ مث قرأ: }وَ  ، الكافر [. قال احلسن البصري:123}َمْن يَبْعَمْل سجوًءا ُيجَْز بِّهِّ{ ]النساء:  تعاىل:
 . )3(قال: من الكفار *{اْلَكفجورَ 

فاالية األوىل جاء   .)4( ال يعين بذلك أهل الصالة ،الفاريعين  ويف رواية عنه قال: }َوَهْل جنجَازِّي إِّالَّ اْلَكفجوَر *{
صر يف فجاء احلسن فبني أهنا خاصة ابلكافر مستدالً أبسلوب احل ،فيها العموم يف لفظة )من( ليعم املؤمن والكافر

[ إمنا ذلك ملن أراد 123. وأصرح من ذلك ما جاء عنه يف تفسري االية نفسها أنه قال: ]النساء: )5( الثانية اآلية
 )6( [16فإنه من أهل اجلنة ]األحقاف:  ،فأما من أراد كرامته ،هللا 

 ز ـ التفسري ابلالزم:
 ،يئًا من لوازم ذلكبل يذكر ش ،املراد ابلتفسري ابلالزم أن املفسر ال يذكر صراحة تفسريًا لالية اليت هو بصددها

عجوَن وَ  }إِّانَّ َّللَِِّّّ : تفسري قوله تعاىل فمن ذلك ما جاء عن سعيد بن جبري يف ،ويربطه ابية أخرى { إِّانَّ إِّلَْيهِّ رَاجِّ
                                                           

 (.8/291(؛ الدر املنثور )29/26تفسري الطربي )  (1)
 (.2/621تفسري التابعني )   (2)
 (.2/210(؛ زاد املسري )9/237تفسري الطربي )  (3)
 (.9/238تفسري الطربي )  (4)
 (.2/623تفسري التابعني )  (5)
 السابق نفسه.املصدر     (6)
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َٰ يُوُسَف  }أمل تسمع:  ،فقد قال: لو أعطيها أحد ألعطيها يعقوب ،[156]البقرة:  َسََفَٰ لََعَ
َ
َٰٓأ  {يَ

عجوَن *{}  . أنه مل يكن يعرف)1([84]سورةيوسف: سُّفه على ذهاب بداًل من أت ،وإال لقاهلا ،إِّانَّ َّللَِِّّّ َوإِّانَّ إِّلَْيهِّ رَاجِّ
 .)2(يوسف

 ح ـ توضيح املبهم:
ومن ذلك ما قام به  ، )3(ومن طرق التفسري اليت اتبعها التابعون ب أيضاً ب: إيضاح مبهم اية ابية أخرى إلزالة اإلهبام

عكرمة من رفع اإلهبام الواقع يف لفظة )احلني( استدل ابالية اليت تبني أن املراد منه سنة؛ فعنه أنه قال: أرسل إيّل 
ي تعرف به؟ فما احلني الذ ،عمر بن عبد العزيز فقال: اي موىل ابن عباس: إين حلفت أن ال أفعل كذا وكذا حيناً 

ى وأما احلني الذي ال يدرك فقول هللا: }َهْل أََتى َعلَ  ،ومن احلني حينًا يدرك ،يدرك قلت: إن من احلني حينًا ال
ًئا َمْذكجورًا *{  ْهرِّ ملَْ َيكجْن َشيبْ َن الدَّ نٌي مِّ ْنَسانِّ حِّ وأما  ،. وهللاِّ يدري اإلنسان كم أتى له إىل أن خلق[1]اإلنسان: اإلِّ

نيٍّ   }تبجْؤيتِّ أجكجَلَها الذي يدرك فقوله: َا{ كجلَّ حِّ ت فقال: أصب ،؛ فهو بني العام إىل العام املقبل [25]إبراهيم:  إبِِّّْذنِّ َرهبِّّ
 . )4(ما أحسن ما قلت ،اي موىل ابن عباس

 أو إيضاح مشكلة: ،ط ـ بيان معىن )لفظ(
وتلكم  ،ملعنبىفصاروا يتناولون اايت القران ابلتفسري ابايت أخرى تبني هبذا ا ،وقد كثر هذا النوع يف تفسري التابعني

بَبعجَها الرَّادَِّفةج *{ ]النازعات:  ، )5(األلفباظ َفةج *تَبتبْ [. 7ب  6ومثبال ذلك كتفسري احلبسن البصري }يَبْوَم تَبْرججفج الرَّاجِّ
 الصُّورِّ َفَصعَِّق مث تال احلسن: }َونجفَِّخ يفِّ  ،يي املوتبىوأما الثانيبة فتح ،أما األوىل فتميت األحياء ،قال: النفختان

 [. 68]الزمر:  )6(يفِّ السََّماَواتِّ َوَمْن يفِّ اأَلْرضِّ إِّالَّ َمْن َشاَء اَّللَّج مثجَّ نجفَِّخ فِّيهِّ أجْخَرى فَإَِّذا هجْم قَِّياٌم يَبْنظجرجوَن { َمنْ 
 .)7(ومن أراد املزيد فلرياجع تفسري التابعني ،كثرية على تفسري التابعني للقران ابلقرانواألمثلة  

 

                                                           

  (.3/224تفسري الطربي )    (1)
 (.2/623تفسري التابعني )     (2)
 (.2/624املصدر السابق نفسه )     (3)
 (.16/581تفسري الطربي )    (4)
 (.2/626تفسري التابعني )   (5)
 (.2/627(؛ تفسري التابعني )30/31تفسري الطربي )   (6)
 (.627إىل  2/608تفسري التابعني )    (7)
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 ـ تفسري القران ابلسنة: 2
فصيل جممله فهي ت ،قال الشاطيب: وهي راجعة يف معناها إىل الكتاب ،ال شك أن السنة مبينة للقران موضحة له

ايت وص االهو أعلم بكالم هللا وأكثر قدرة على فهم نص ملسو هيلع هللا ىلصوذلك ألن النيب  ، )1(وبسط خمتصره ،وبيان مشكله
 : ملسو هيلع هللا ىلصفهو  ،من غريه مع ما أوحاه هللا تعاىل إليه من املعاين

 .)2(«أال إين أوتيت القران ومثله معه: »ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،[4ب  3{]النجم: *إِّْن هجَو إِّالَّ َوْحٌي يجوَحى}َوَما يَبْنطِّقج َعنِّ اهْلََوى 
ر القران الطرق يف ذلك أن يفس يقول ابن تيمية: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسري؟ فاجلواب: أن أصح

م أبو عبد هللا قال اإلما ،فإهنا شارحة للقران وموضحة له ،ابلقران... إىل أن يقول: فإن أعياك ذلك فعليك ابلسنة
 }، قال تعاىل: فهو مما فهمه من القران ملسو هيلع هللا ىلصحممد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول هللا 

َ
َا  إَِِلأَك إِنَّا  أ نَزنلأ

ِ  َب لأِكَتَٰ ٱ َق ِ ٱب َ  ۡلأ ُكَم بنَيأ ََٰك  نلَّاِس ٱتِلَحأ َرى
َ
ۚ ٱبَِما  أ ُ ا  لِلَّ . [ 105]سورة النساء: {١٠٥َوََل تَُكن ل ِلأَخا ئِننَِي َخِصيمّٗ

َا  إَِِلأَك }وقال تعاىل:  نَزنلأ
َ
رَ ٱَوأ ِكأ ُروَن  َّل  َِل إَِِلأِهمأ َولََعلَُّهمأ َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما نُز  ِ . وقال [ 44رة النحل:]سو  {٤٤تِلَُبني 

َا َعلَيأَك }تعاىل:  نَزنلأ
َ
َ لَُهُم  لأِكَتََٰب ٱَوَما  أ ِ ِيٱإَِلَّ تِلَُبني  َتلَُفوا  ٱ َّلَّ ِمُنوَن  خأ مٖ يُؤأ َةّٗ ل َِقوأ ى َورََحأ  {٦٤فِيهِ َوُهدّٗ

  )3( [ 64]سورة النحل: 
تابعي بل جاء عن مكحول ال ،وحتكيمها فرض ،والعمل هبا حتم ،وقد اتفق العلماء على أن األخذ ابلسنة واجب

 .)4(من السنة إىل القران ،أنه قال: القران أحوج إىل السنة
ن مسألة فكيف قال ربيعة للزهري: إذا سجئلت ع ،وقد كثر عن التابعني النقول اليت تدل على شدة متابعتهم للسنة

 يكن عند فإن مل ،فعن أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ؛ فإن مل يكن عند ملسو هيلع هللا ىلصتصنع ؟ قال: أحدِّث فيها مبا جاء عن النيب 
 . )5(أصحابه اجتهدت رأيي

 ،من تفسريه ملسو هيلع هللا ىلص: أنه قل أن جندهم خيالفون ما صح عنه ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل على عظيم احتفائهم وعنايتهم ابملروي عنه 
 وفيما يلي بعض األمثلة الدالة على ذلك:

                                                           

 (.4/12(؛ املوافقات )2/628املصدر السابق نفسه )    (1)
 (.4604سنن أيب داود ، رقم )    (2)
 (.13/363الفتاوى )  (3)
     (.1/30(؛ تفسري الطربي )2/629تفسري التابعني )   (4)
 (.2/637(؛ تفسري التابعني )2/75جامع بيان العلم وفضله )    (5)
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نَي *{ ]الفاحتة: }َغرْيِّ اْلَمْغضجوبِّ َعَلْيهِّْم َواَل الضَّالِّ  يف تفسري قوله تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلص أ ـ فمن هذا ما جاء عنه 
 )3(، وسعيد بن جبري )2(. وبذلك فسرها: جماهدٌ  )1(«والنصارى ضالل ،اليهود مغضوب عليهم: »ملسو هيلع هللا ىلص[. قال 7

 الني {}وال الض ود، وابليه} املغضوب عليهم { وغريمها. قال ابن حامت: ال أعلم خالفاً بني املفسرين يف تفسري 
 )4(ابلنصارى

َ َلكجمج 187]البقرة: يف بيان قوله تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص ب ـ ومنه أيضًا ما صح عنه  [. }وَكجلجوا َواْشَربجوا َحىتَّ يَبتَبَبنيَّ
َن اْلَفْجرِّ{  َن اخْلَْيطِّ اأَلْسَودِّ مِّ ومل خيالف يف ذلك أحد  ،)5(«هو سواد الليل وبياض النهار: »ملسو هيلع هللا ىلصاخْلَْيطج األَبْبَيضج مِّ

 . )7(وقتادة ، )6(وبه قال احلسن ،من التابعني

 جـ  من ذلك ما جاء عنه عليه الصالة والسالم يف تفسري معىن الظلم الذي ورد يف قوله تعاىل:

ِينَ ٱ} حني شق ذلك على أصحابه فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصقال .  [ 82]سورة األنعام: {َءاَمُنوا  َولَمأ يَلأبُِسو ا  إِيَمََٰنُهم بُِظلأٍم  َّلَّ
ِ َك لَُظل ٌم َعِظيٌم } : أمل تسمعوا قول لقمان ،ليس بذلك»أيُّنا مل يلبس إميانه بظلم؟ فقال:  ]لقمان:   {*إِنَّ الِش 

 . )9( وسعيد بن جبري ،وجماهد ،وقتادة ،النخعي وهذا هو املنقول عن التابعني قال به إبراهيم«.   )8( [13

َثاِّن َناَك َسب ًعا ِمَن ال مَ َولََقد  آتَي  : }يف تفسريه للسبع املثاين يف قوله تعاىلملسو هيلع هللا ىلص جاء عنه د ـ ومنه ما 
آَن ال َعِظيمَ  أال أعلمك أعظم سورة يف القران قبل أن »أليب سعيد بن املعلى:  ملسو هيلع هللا ىلص قال [. 87]احلجر:   *{َوال ُقر 

والقران  ،ملثاينهي السبع ا ،احلمد هلل رب العاملني»فقال:  ،فذكرته ،ليخرج ملسو هيلع هللا ىلصفذهب النيب « أخرج من املسجد؟
 . )11(وقتادة ،وجماهد ،واحلسن ،. وهذا التفسري هو املروي عن سعيد بن جبري )10(«العظيم الذي أوتيته

                                                           

 (.224زوائد ابن حبان ، رقم )موارد الظمان يف      (1)
 (.1/188تفسري الطربي )    (2)
 (.1/41الدر املنثور )   (3)
 (.2/638(؛ تفسري التابعني )22تفسري ابن أيب حامت ، رقم )  (4)
 (.8/182البخاري ، كتاب التفسري؛ الفتح )    (5)
 (.3/510تفسري الطربي )    (6)
 املصدر السابق نفسه.    (7)
    (.8/294البخاري ، كتاب التفسري؛ الفتح )   (8)
 (.2/639تفسري التابعني )   (9)
 (.8/381لبخاري ، كتاب التفسري؛ الفتح )   (10)
 (.2/641تفسري التابعني )  (11)
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َعْلَناكجْم أجمًَّة َوَسطًا جَ   }وََكَذلِّكَ  اليت وردت يف قوله تعاىل: ملعىن: األمة الوسط،ملسو هيلع هللا ىلص هـ  ومن ذلك: بيانه 
{  ]البقرة:  {  َسطًاَجَعْلَناكجْم أجمًَّة وَ   }وََكَذلِّكَ  يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص [. ففي احلديث عن 143لَِّتكجونجوا شجَهَداَء َعَلى النَّاسِّ

 بعون يف، هذه بعض األمثلة اليت اعتمدها التا   )2(وهبذا التفسري قال جماهد ، وعطاء وقتادة   )1( «عدجوالً »قال: 
 تفسري القرآن الكرمي ابلسنة النبوية .

 ـ تفسري القران أبقوال الصحابة: 3
تهم على أيدي وحنو ذلك إال بسبب تربي ،وكذلك االجتهاد ،إن التابعني ما علموا كيفية التلقي من الكتاب والسنة

ورؤيتهم التطبيق العملي  ،ة النبويةوتعلمهم لطرق االستنباط وتلقيهم الرواي ،الصحابة وخربهتم مبناهجهم االستداللية
حممد  فها هو جماهد يقول: العلماء أصحاب ،ولقد استوعب التابعون رسالة الصحابة وعرفوا فضلهم ،لذلك كله

وكان التابعون يقدمون قول الصحايب على قوهلم؛ يقول الشعيب: إذا اختلف الناس يف شيء فانظر كيف  ، )3(ملسو هيلع هللا ىلص
قال: فقال أشعث ب راوي األثر ب: فذكرت ذلك البن سريين ف ،صنع عمر؟ فإن عمر مل يكن يصنع شيئاً حىت يشاور

  يف األخذ عن الصحابة يدور حول:. وكان منهج التابعني )4(إذا رأيت الرجل خيربك أنه أعلم من عمر فاحذره

وليس بعده  ،ىوالغاية القصو  ،ئيسر فهذا هو املطلب ال ،ملسو هيلع هللا ىلصأ ـ إذا كان تفسري الصحايب يرفعه للنيب 
وكذلك فيما ال جمال  ،)5(وهو وارد يف سبب النزول ابلصيغة الصرحية ،وكذلك ما كان من تفسري الصحايب ،قول

ري قوله تعاىل: ومثال ذلك ما جاء يف تفس ،ألن الصحايب شاهد التنزيل ،نهفهذا يقفون عنده ال ُياوزو  ،للرأي فيه
عباس رضي هللا ابن  . فقد قال فيها[61]األنعام:  }َحىتَّ إَِّذا َجاَء َأَحدَكجمج اْلَمْوتج تَبَوفبَّْتهج رجسجلجَنا َوهجْم اَل يبجَفرِّطجوَن *{ 

. ولذا جاءت الرواية من تفسري إبراهيم نفسه  )6(إبراهيمعنهما: إن مللك املوت أعوااًن من املالئكة. رواه عنه 
 ،وجماهد ،وكذا جاء عن قتادة ، )7(فقال: أعوان ملك املوت ،شيئاً  ومل يزد عليه ،ابالقتصار على قول ابن عباس

 . )8(والربيع
                                                           

    ( صحيح.3/9(؛ رواه أمحد )6/316جممع الزوائد )   (1)
 (.2/641تفسري التابعني )   (2)
 (.2/651تفسري التابعني ) (؛1/16إعالم املوقعني )   (3)
 (.2/653(؛ تفسري التابعني )4/320احللية )  (4)
 أي: سبب نزول كذا هو كذا وكذا ، أو حدث كذا ونزل كذا.  (5)
 (.3/55(؛ زاد املسري )11/410تفسري الطربي )  (6)
 (.11/410تفسري الطربي )  (7)
 (.2/658تفسري التابعني )  (8)
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 فإهنم يف ،وجارايً على مقتضى اللغة ،ب ـ وإذا كان التفسري الوارد عن الصحايب من ابب االجتهاد
س دون وألجل ذلك اعتمد جماهد تفسري ابن عبا ،فإن الصحابة أهل اللسان والبيان والفهم ،الغالب ال خيالفونه

 ،ابألرضفقد قال ابن عباس: املستقر  [.98]األنعام: }َفمجْستَبَقرٌّ َومجْستَبْودٌَع{  غريه عندما تعرض لتفسري قوله تعاىل:
موافقة  ، )2(واملستودع يف الصلب ،ابن عباس: أن املستقر يف الرحم . وجاءت رواية عن)1(واملستودع عند الرمحن

 . )3(وهكذا كان حال ابن جبري يف تفسري االية ،للرواية الثانية لشخصية أخرى

والرتجيح  ،فإن التابعني يسلكون مسلك الرتجيح بينها ،جـ  إذا تعارضت األقوال املنقولة عن الصحابة
 قوله تعاىل:  ول ما جاء يف تفسريفمن األ ،أو بقول صحايب اخر ُيمع بني األقوال ،أو ابحلديث ،قد يكون ابللغة

قِِم }
َ
ةَ ٱأ لَوَٰ لُوِك  لصَّ ِس ٱِلُ مأ وجاء   )4( . جاء عن ابن عباس يف تفسريها أن دلوكها غروهبا[ 78]سورة اإلسراء: { لشَّ

, وجاء عنه أيضا أن   )6(وجاء عن ابن مسعود  أن دلوكها غروهبا   )5(عنه  أن دلوكها : زيغها  بعد نصف النهار 
، مع انه نقل القول بغروهبا عن  )8(. فاختار قتادة أن دلوكها زواهلا ، ففسرها به  )7(دلوكها ميلها يعين : الزوال 

، ولعل سبب هذا االختيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو امليل ، فيكون املراد صالة الظهر،  )9(ابن مسعود 
 . )10(ورجحه ابن جرير ، وانقش األول 

صحاب قال: كان أ ،املسيب ومنه ما جاء عن قتادة وهو حيدث عن سعيد بن ،وقد يكون الرتجيح ألثر مرفوع
متابعاً  ، )12(فرجح احلسن أهنا صالة العصر ، )11(وشبك بني أصابعه ،خمتلفني يف الصالة الوسطى ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 واملرجح هنا هو األثر املرفوع الذي رواه احلسن عن مسرة: أن النيب  ،يف ذلك عدداً من الصحابة رضي هللا عنهم

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 (.3/92(؛ زاد املسري )11/570تفسري الطربي )  (2)
 (.11/570تفسري الطربي )  (3)
 (.15/134املصدر السابق نفسه )  (4)
 (.3/254فتح القدير )   (5)
 (.5/72زاد املسري )  (6)
 (.3/254فتح القدير )  (7)
 (.5/72زاد املسري )  (8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
 (.137،  15/136)تفسري الطربي   (10)
 (.1/282زاد املسري )  (11)
 (.2/282تفسري التابعني )  (12)



296 
 

 .  )1(«الصالة الوسطى صالة العصر»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
 فمن ،ني األقوالوُيمع به ب ،على ما ورد يف خصوصها وقد يكون الرتجيح بقول صحايب اخر يقدَّم به عموم االية

َطيأَنََٰك } ذلك تفسريهم لقوله تعاىل:  عأ
َ
ثَرَ ٱإِنَّا  أ . فقد جاء تفسري الكوثر عن مجع من  [1]سورة الكوثر:{١ لأَكوأ

، واتبعه على ذلك )3(أنه اخلري الكثري الذي أعطاه هللا إايه  ، وعن ابن عباس  :  )2( الصحابة أنه هنر يف اجلنة
، فهنا  )4(سعيد بن جبري ، فقال أبو بشر لسعيد : إان كنا نسمع أنه هنر يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه هللا إايه 

رجح ابن جبري العموم يف اآلية مستندا لقول ابن عباس ، ومل يذهب إىل اخلصوص يف األثر الوارد يف ذلك ، أما 
 . )5(يف ذلك ، فعندئذ يدخل منهم من يدخل يف ابب االجتهاد إذا مل يكن مثة مروي عن الصحابة 

وقد أدت الرواية عن الصحابة واالعتماد عليها يف التفسري إىل ظهور نتائج وااثر ترتبت على ذلك؛ منها: حفظ 
 . )6(أقواهلم وتبين ،وااللتزام مبناهجهم واإلفادة منها ،أخبار الصحابة ومعرفة دقيق أحواهلم والتمييز بينهم

 :ـ اللغة العربية 4
لقد تنوعت مشارب التابعني يف اعتمادهم على اللغة وجعلها مصدرًا من مصادر التفسري؛ وذلك لعدة أسباب؛ 

 ،شتقاقومعرفة فقه اللغة من اال ،واإلملام أبشعار العرب ،منها: معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهم
 . )7(وغري ذلك من األسباب ،والتقدمي والتأخري ،واإلُياز واحلذف

 ـ االجتهاد: 5
غالبها مما  ،ومشلت اجتهاداهتم مواطن كثرية ،حىت إابن عهد الصحابة ،ظهرت اجتهادات التابعني يف التفسري

 سكت عنه الصحابة؛ ومن أمهها:
 وذلك إذا كان النص خفيَّ الداللة بسبب إمجال يف اللفظ أو الرتكيب. ،أ ب بيان املراد من النص

 ب ب استنباط بعض األحكام من النصوص القرانية.

                                                           

 (.5438( ، رقم )5/194تفسري الطربي )  (1)
 (.9/248زاد املسري )  (2)
 (.8/649الدر املنثور )  (3)
 (.9/248زاد املسري )  (4)
 (.2/661تفسري التابعني )  (5)
 (.677إىل  2/672املصدر السابق نفسه )  (6)
 (.707إىل  2/689املصدر السابق نفسه )  (7)
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 والتفسري بني النظائر. ،واملعاين ،جب  بيان الفروق بني ما تشابه من الكلمات
 وغريها.)1(والكلمات يف القران الكرمي ،كمباحث عد االايت  ،د ب العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيز

 االايت مميزات منها:وقد كان الجتهاد التابعني يف تفسري 
 ب تنوع عبارات االجتهاد وتعددها.

.  ب اإلُياز غري املخلِّّ
 ب عمق التأمل ودقة التفسري.

 ب قوة االستنباط.

 خامساً: جهود عمر بن عبد العزيز والتابعني يف خدمة السنة:
عن كتاب  واشتغال الناس ،خمافة اختالط غري القران به ،عن كتابة غري القران يف أول األمر ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا 

وصار  ،مث جاء بعد ذلك اإلذن النبوي ابلكتابة واإلابحة املطلقة لتدوين احلديث الشريف فنسخ األمر ،رهبم بغريه
 . )2(األمر إىل اجلواز

وأصبحوا  ، أيديهمطالهبم بني وكتب ،وقد ثبت أن كثرياً من الصحابة قد أابحوا تدوين احلديث وكتبوه ألنفسهم
والغيورين من املسلمني جبهود جبارة لتدوين  ،. وقام اجلهابذة من أهل العلم )3(ن بكتابة احلديث وحفظهيتواصلو 

 ،فأسهروا ليلهم ،وبذلوا يف ذلك مهجهم وأوقاهتم ،وتنقيته من شوائب الوضع ،السنة املطهرة ومجع احلديث النبوي
اوين حىت أمثرت تلك اجلهود املباركة هذه الدو  ،وقّعدوا قواعد ،وأصَّلوا لذلك أصوالً  ،وضربوا يف األرض هنارهم

لربرة الذين  والفضل كل الفضل هلل مث ألولئك ا ،اليت يعكف املسلمون على قراءهتا وحفظها والعمل هبا ،العظيمة
 .)4(وليس هلم مكافأة أعظم من أجر هللا اجلزيل هلم يوم القيامة إن شاء هللا تعاىل ،كانوا السبب يف مجعها

كان على يدي   ،الذين قامت به جهة مسؤولة يف الدولة اإلسالمية ،ولعل طالئع التدوين الرمسي للحديث النبوي
ما  بيد أن التدوين الذي اتى مثاره هو ،عبد العزيز بن مروان ب والد عمر ب عندما كان أمرياً على مصر كما مّر معنا

 وأوامره للخاصة  ،جتلى ذلك يف إرشاداته لكتابة العلم وتدوين احلديثوقد  ،قام به أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

                                                           

 (.2/711تفسري التابعني )  (1)
 .74عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (2)
 .75املصدر السابق نفسه، ص   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
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 . )1(وقيدوا العلم ابلكتابة ،فمن إرشاداته قوله: أيها الناس قيدوا العلم ابلشكر ،والعامة بذلك
ب حبكمه خليفة  بل سعى ،لكن أمري املؤمنني عمر مل يكتفِّ هبذا اإلرشاد العام واحلض على حفظ العلم بكتابته
ى ذلك وقد محله عل ،ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني ب إىل إصدار أوامره إىل بعض األئمة العلماء جبمع سنن وأحاديث رسول هللا 

خاصة  ،ى ضياعهفخشي عمر عل ،وهم قد محلوا علماً كثرياً  ،ما راه عند كثري من التابعني يف إابحة كتابة احلديث
ومثة سبب  ،دومنا احتياج إىل كتابة الكتب والرجوع إليها لالستذكار ،عون لنقلهوأنه ليس دائمًا تتوفر احلفظة الوا

النيب  وخلطها ابلصحيح من كالم ،وهو: فشّو الوضع ودّس األحاديث املكذوبة ،اخر يضاهي سابقه يف األمهية
نا من قبل املشرق تيوإىل هذا يشري كالم اإلمام الزهري: لوال أحاديث أت ،بسبب اخلالفات املذهبية والسياسية ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . )2(ما كتبت حديثاً وال أذنت يف كتابته ،ننكرها ال نعرفها
اختالطه و  ،النبوي من الضياع حيث خافوا على احلديث ،ورأي الزهري هذا كان رأي كثري من أئمة ذلك العصر

ة الورع العامل اجملتهد ليفوجاء رأي السلطة العليا ممثاًل ابخل ،مما حفز العلماء على حفظ السنة بتدوينها ،ابملكذوب
يات الدولة وجعل من مسؤول ،ملسو هيلع هللا ىلصفاختذ خطوة حامسة بتدوين سنن رسول هللا  ،أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

 . وإليك خطواته وجمهوداته يف هذا الشأن: )3(حفظ السنة املطهرة

 ،أيمره بذلك ،أيب بكر بن حزم ـ كتب إىل اإلمام الثبت أمري املدينة وأعلم أهل زمانه ابلقضاء، 1
 ،ملسو هيلع هللا ىلصففي صحيح البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول هللا 

ولتجلسوا حىت  ،ولتفشوا العلم ،ملسو هيلع هللا ىلصوال تقبل إال حديث النيب  ،فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء ،فاكتبه
وروى ابن سعد عن عبد هللا بن دينار ب قال: كتب عمر  ، )4(حىت يكون سراً فإن العلم ال يهلك  ،يعلم ما مل يعلم

ّنة ماضية أو س ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول هللا 
 .)5(فإين خفت دروس العلم وذهاب أهله ،فاكتبه ،أو حديث عمرة بن عبد الرمحن

د الرب عن فقد ذكر ابن عب ابً هبذا الشأن إىل اإلمام احلجة ابن شهاب الزهري،ـ كذلك وجَّه كتا 2
رض له عليها سلطان فبعث إىل كل أ ،فكتبناها دفرتاً دفرتاً  ،جبمع السنن ،ابن شهاب قال: أمران عمر بن عبد العزيز

                                                           

 .76املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 77املصدر السابق نفسه ، ص   (2)
 .186ب  177ب  176، حممد عجاج اخلطيب ، ص أصول احلديث   (3)
 (.195ب  1/194فتح الباري )  (4)
 .179ب  177الطبقات ، أصول الدين ، ص   (5)
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 الزهري فلىب ،اة الثمانيةوروى أبو عبيد أن عمر أمر ابن شهاب أن يكتب له السّنة يف مصارف الزك ، )1(دفرتاً 
. ومن هنا قال ابن حجر: وأول من دون احلديث ابن شهاب  )2(وكتب له كتاابً مطوالً يوضح ذلك ابلتفصيل ،أمره

فّلله  ،كثري  وحصل بذلك خري ،مث كثر التدوين مث التصنيف ،الزهري على رأس املئة أبمر عمر بن عبد العزيز
 . )3(احلمد

 ،ملسو هيلع هللا ىلص على مجع حديث رسول هللا أوامره إىل أهل املدينة مجيعًا أيمرهم وحيثهمـ بل إن عمر وجه  3
ن عمر بن عبد العزيز إىل أهل املدينة: أ فقد كتب ،ولو كان بضعة أحاديث ،يشارك يف هذا كل من لديه علم

 . )4(فإين قد خفت دروس العلم وذهاب أهله ،فاكتبوه ملسو هيلع هللا ىلصانظروا حديث رسول هللا 

ليقوم كل  ،د ذلك، بل عمََّم أوامره إىل مجيع األمصار يف الدولة اإلسالميةـ ومل يقف عمر عن 4
وروي عنه: انظروا حديث  ، )5(وما مسعه من أصحابه الكرام ،ملسو هيلع هللا ىلصعامل جبمع وتدوين ما عنده من حديث رسول هللا 

 . )6(فإين أخاف دروس العلم وذهاب العلماء ،فامجعوه واحفظوه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
وكان يغدق عليهم ب  ،هللا عنه ابللغة العربية: فشجع أهل البالد املفتوحة على تعّلمها وإتقاهناوقد اهتم عمر رضي 

هم كتاب هللا ملا يعلم من أمهية العربية يف ف ،كما أنه يعاقب من يلحن ابلعربية وينقص من عطائه  ،لذلك ب العطااي
 . )7(والسنة النبوية الشريفة

 يف التدوين: * منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته
ضع له أبعاداً هادفة وو  ،وسلك فيه شروطاً صارمة ،اتبع عمر يف مجع احلديث النبوي وتدوينه منهجاً سديداً قومياً 

 مفيدة. ويتجلى ذلك يف أربعة أمور:

 ـ حسن اختياره للقائمني هبذا األمر: 1
 لك: ما رأيت مثل ابن حزم أعظمقال فيه اإلمام ما ،فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن أعالم عصره

                                                           

 (.92ب  1/91جامع بيان العلم )   (1)
 .232ب  231األموال ، ص   (2)
 .180،  178(؛ أصول احلديث ص 1/208فتح الباري )  (3)
 (.1/137سنن الدارمي )  (4)
 .79عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (5)
 .178(؛ أصول احلديث ، ص 1/195فتح الباري )  (6)
 .178عمر بن عبد العزيز ، للشرقاوي ، ص (7)
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  ،قواملوسم. وقال: كان رجل صد ،والقضاء ،وال رأيت من أويت مثل ما أويت: والية املدينة ،مروءة وال أمتَّ حاالً  
 . )1(هب 120كثري احلديث. وقال ابن سعد: كان ثقة عاملاً كبري احلديث تويف 

ًا قط قال فيه الليث بن سعد: ما رأيت عامل ،وشهرته مألت االفاق ،حافظ زمانه ،فهو العامل الَعَلم ،وأما الزهري
 ،األنسابوإن حدَّث عن العرب و  ،فتقول: ال حيسن إال هذا ،حيدث يف الرتغيب والرتهيب ،أمجع من ابن شهاب

 كان حديثه. وقال عمر بن عبد العزيز:  ،قلت: ال حيسن إال هذا. وإن حّدث عن القران والسنة
 . )2(فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه ،بعليكم اببن شها

 

 ـ أنه طلب ممّن يدّون له السنة مجع األحاديث مطلقاً وتدوينها: 2
وتتبع أحاديث أانس خمصوصني ملا امتازوا بتدوين أحاديث معينة ألمهيتها: فقد أمر ابن حزم بتدوين حديث َعْمرَة 

ول والسيدة عائشة هي أعلم الناس أبحوال سيدان رس ،املؤمنني عائشةبنت عبد الرمحن ألهنا من أثبت الناس أبم 
 . )3(وشؤونه اخلاصة داخل بيته ومع أهله ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ،ربية عائشة وتلميذهتات ،وعمرة هذه هي: عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زجرارة األنصارية الّنجارية املدنية الفقيهة
قال: ذكرها ابن املديين فضخَّم أمرها و  ،وهو أخو النقيب الكبري أسعد بن زرارة ،وجّدها سعد من قدماء الصحابة

توفيت   .)5(. وقال الزهري: أتيتها فوجدهتا حبرًا ال يبجنبَْزف )4(األثبات فيها ،عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشة
 . )6(هب 106وقيل:  ،هب 98عام 

ين حديث عمر بن اخلطاب. وذلك ملا يقصده ابن عبد العزيز وذكرت إحدى الرواايت أنه أمر ابن حزم جبمع وتدو 
لك أيضاً من سامل بن وقد طلب ذ ،وكتبه إىل عماله فيها ،من تتبع سرية الفاروق وأقضيته وسياسته يف الصدقات

 )7(.عبد هللا بن عمر. وكل ذلك واضح من النهج الذي سلكه عمر بن عبد العزيز يف االقتداء جبده رضي هللا عنهما

                                                           

 (.314ب  5/313سري أعالم النبالء )   (1)
 .80(؛ عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص 5/328سري أعالم النبالء )  (2)
 .81بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص  عمر  (3)
 (.12/466املصدر السابق نفسه؛ هتذيب التهذيب )   (4)
 .155(؛ نساء هلن اتريخ ، ص 4/508سري أعالم النبالء )  (5)
 (.4/508املصدر السابق نفسه )  (6)
 .81عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (7)
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 خالفته كي يسري عليه يف  ،هلم يف الصدقات ملسو هيلع هللا ىلصكذلك كتب إىل ال عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النيب 
 . )1(ويف تسيري أمور رعيته

 ـ أنه ألزم من يدّون السنة النبوية أن مييز الصحيح من السقيم: 3

وذلك واضح يف رواية الدارمي؛ حيث يقول عمر البن حزم: اكتب إيلَّ مبا ثبت  ،ويتحرى الثابت من احلديث
ت أمحد يف العلل: اكتب إيلَّ من احلديث مبا ثب وحبديث عمر. وعند اإلمام ملسو هيلع هللا ىلصعندك من احلديث عن رسول هللا 

 ى أسس. وهذه نقطة عظيمة األمهية يف أتسيس منهج التدوين عل )2(وحديث َعْمرَة ملسو هيلع هللا ىلصعندك عن رسول هللا 
 . )3(قومية مستقيمة ،اثبتة صحيحة ،راسخة

 ـ تثبته من صحة احلديث والتحديث: 4
ناقشة بعض لذلك قام مبشاركة العلماء يف م ،وليس أبقل شأانً يف العلم ممن أمرهم ابلتدوين ،فعمر من كبار العلماء

وان القرشي قال: رأيت عمر بن عبد من ذلك ما رواه أبو الزاند عبد هللا بن ذك ، )4(زايدة يف التثبت ،ما مجعوه
فإذا جاء الشيء الذي ليس العمل عليه قال: هذه زايدة ليس  ،فجمعوا له أشياء من السنن ،العزيز مجع الفقهاء

 . )5(العمل عليها

 * مثرة هذا التدوين:
فأمر عمر  ،ومتثل ذلك بتلك الدفاتر اليت مجعها اإلمام الزهري ،لقد اتت هذه اجلهود الباكرة املباركة بعض أكلها

ظ أن كثرياً من العلماء ويالح ،مث أرسل إىل كل بلد يف دولته الكبرية دفرتاً منها ،بن عبد العزيز بنسخها عدة نسخ
ي الذي تولّته أما التدوين الرمس ،ليعود إليها كلما وجد يف نفسه احلاجة إىل إتقان حفظها ،مجع لنفسه مسموعاته

 فكان أبمر عمر بن عبد العزيز. ،وعممت مثرته على األمصار ،الدولة
ومن الثمرات الطيبة ب أيضاً ب ذلك املنهج السديد الذي اتبعه أمري املؤمنني عمر، بوضع األسس والنقاط اهلامة أثناء 

صريته، مه، وغزارة علمه، ونفاذ بوهذا كله انتج من دقة فه ،فكانت نواة ملنهج واسع متكامل جاء بعده ،التدوين

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .23،  20نقالً عن مقدمة املسند ، ص   (2)
 .82عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 .82أصول احلديث ، ص   (5)
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 ،ففعل ،وقبل ذلك وبعده توفيق هللا تعاىل له، ولئن كان عمر بن اخلطاب قد أشار على الصديق جبمع القران
جة وهل ،وحرف واحد ،فكان هلما الفضل الكبري على األمة. مث جاء عثمان فجمع الناس على مصحف واحد

اّدخر لعمر بن عبد العزيز ب حنسب ذلك وال نزكي على هللا أحدًا ب  فإن هللا سبحانه قد ،واحدة هي هلجة قريش
وجعل من أولوايت  ،يف إصدار أوامر اخلالفة جبمع السنة وتنقيحها وتدوينها ،واملكرمة اجلليلة ،تلك املنقبة العظيمة

عندما ختلص  ،لحنيملصوكبار ا ،هي املصدر الثاين للتشريع. وهذا من توفيق هللا للعظماء الدولة محاية السنة اليت
 . )1(داً هلم من أمرهم رش ئويهيِّّ  ،ويسّدد خطواهتم ،يوفقهم هللا للحق ويدهلم على اخلريات ،سرائرهم هلل

 قال الشاعر اللييب أمحد رفيق املهدوي:

 فببببببببإذا أحبببببببببَّ هللاج ابطببببببببَن عبببببببببببببببببدهِّ 
 وإذا صبببببببببببببببفبببببببْت هلل نيبببببببةج مصبببببببببببببببلحٍّ 
 

احِّ    ظبببهبببرْت عبببلبببيبببببببه مبببواهببببببببج البببفبببتبببببببّ
 (2)مببببببباَل البببببعبببببببببببببادج عبببببلبببببيبببببببه ابألرواحِّ 
 

   
 )3(ويعترب )التدوين الرمسي( حبق أحد األعمال العظيمة واإلجنازات الكبرية اليت حتققت يف عهد عمر بن عبد العزيز 

 رمحه هللا.

 * جهود التابعني يف خدمة السنة النبوية الشريفة:
 ،مانة يف أعناقهموأصبح احلديث أ ،حتمَّل التابعون احلديث النبوي عن الصحابة وضبطوا اإلسناد مع الدقة واإلتقان

سياسية ال سيما وقد ظهر يف عصرهم بسبب اخلالفات ال ،عليهم أن ُيتهدوا يف تبليغها وإيصاهلا إىل من وراءهم
واللغة  ،عصب للجنسوبسبب الت ،ودولة ،ديناً  ،والكالمية وبسبب الزندقة املتمثلة يف التظاهر ابإلسالم مع كراهيته

وبسبب التكسب واالرتزاق عن طريق القصص والوعظ، وبسبب اجلهل من بعض الزهاد والعباد  والقبيلة، والبلد،
وغري ذلك من األسباب، ظهر الكذب والوضع يف احلديث، فانربى هؤالء يؤدون األمانة ويقومون بواجبهم يف 

 ميكن تلخيصها يف االيت: )4(مواجهة الكذابني والوضَّاعني، وكانت هلم يف ذلك جهود ضخمة مشكورة

 ـ االلتزام ابإلسناد ومطالبة الغري به: 1

                                                           

 .83عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (1)
 .198الثمار الزكية للحركة السنوسية ، ص   (2)
 .83، عبد الستار الشيخ ، ص  عمر بن عبد العزيز  (3)
 ، هذه الرسالة مع صغر حجمها ولكنها قيمة. 54التابعون وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي ، للشاُيي ، ص   (4)
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مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: مسوا لنا رجالكم، فينظر إىل أهل  أ ـ قال ابن سريين:
 . )1(السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم

أنه كان عند إسحاق بن أيب فروة وعنده الزهري، قال: فجعل ابن أيب  م:ب ـ جاء عن عتبة بن أيب احلك
 تسند أيب فروة ما أجرأك على هللا ! ال ...، فقال له الزهري: قاتلك هللا اي بنملسو هيلع هللا ىلص: فروة يقول: قال رسول هللا 

 . )2(حتدثنا أبحاديث ليس هلا خطم وال أزمة ،حديثك

 ـ عقد احللقات العلمية: 2
. وعن ابن شهاب قال:   )3(والصحابة يومئذ كثري ،وللشعيب حلقة علمية عظيمة ،قدمت الكوفة يقول ابن سريين:

 . )4(وبعد العصر ،كان يقص لنا سعيد بن جبري كل يوم مرتني: بعد الفجر

  ـ احلرص على أداء احلديث على وجهه: 3
. فعن ابن عون قال: كان )5(املعروفةفإن مل يتيسر ذلك رووه ابملعىن مراعني شروطه وضوابطه  ،يعين روايته بلفظه

دون احلديث على ورجاء يعي ،وابن سريين ،وكان القاسم ،أيتون ابحلديث على املعاين ،واحلسن ،والشعيب ،إبراهيم
وقال جرير بن حازم: مسعت احلسن   ،)7(. وقال ليث بن أيب سليم: كان طاوس يعد احلديث حرفاً حرفاً  )6(حروفه

  . )8(والكالم خمتلق ،حيدث ابحلديث: األصل واحد

 ـ وضع معايري علمية ملعرفة حال الرواة جترحياً وتعدياًل: 4
ب مثل مقابلة رواايت الضابطني ببعضها : كقول ابن شهاب الزهري: إذا حدثتين َعْمَرة مث حدثين عروة صدق عندي 

 . )9(فلما تبحرهتما إذا عروة حبر ال ينزف ،حديث عمرة حديث عروة

                                                           

 (.1/15مسلم يف مقدمته ، ابب بيان اإلسناد من الدين )  (1)
 .6معرفة علوم احلديث ، للحاكم ، ص   (2)
 هب. 104دث ، حوا 126اتريخ اإلسالم ، ص   (3)
 (.4/336سري أعالم النبالء )    (4)
 .58التابعون وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي ، ص   (5)
 (.4/559سري أعالم النبالء )  (6)
 (.5/465املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.2/21اجلامع ألخالق الراوي واداب السامع )  (8)
 (.4/436سري أعالم النبالء )   (9)
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التأكد  هشام بن عبد امللك أراد ب أو مقابلة حديث الراوي حبديث نفسه ولكن على فرتات متباعدة: كما جاء أن
عليه أربعمئة  فأملى ،فدعا بكتاب ،فاختربه بنفسه؛ حيث سأله أن ميلي على بعض ولده ،من حفظ الزهري

 ،ليهفدعا بكتاب فأمالها ع ،مث إن هشاماً قال له بعد شهر أو حنوه: اي أاب بكر إن ذلك الكتاب ضاع ،حديث
 . )1(مث قابله هشام ابلكتاب األول فما غادر حرفاً 

 ،ب أو بقلب األسانيد واملتون: كما جاء عن محاد بن سلمة قال: كنت أمسع أن القصاص ال حيفظون احلديث
ا على أشوشها عليه فيجيء هب ،وابلعكس ،ى اثبت: أجعل أنسًا البن أيب ليلىفكنت أقلب األحاديث عل

 .)2(االستواء
عنا من قال: إذا حدثت الرجل ابلسنة فقال: د ،ب ومن معرفة املبتدع إبعراضه عن السنة إىل القران: عن أيب قالبة

 . )3(وهات كتاب هللا؛ فاعلم أنه ضال ،هذا
 ،االشتغال ابحلديث: عن حفص بن غياث قال: أتيت األعمش فقلت: حدثينب ومن ضرورة حفظ القران قبل 

مث  ،انقال: فذهبت فحفظت القر  ،مثّ هلّم أحدثك ،فاحفظ القران ،قال: أحتفظ القران ؟ قلت: ال. قال: اذهب
 فحدثين. ،فقرأته ،جئته فاستقرأين

 

 والقضاء بني الناس: ،ـ إجابة املستفتني 5
ة بن قيس هذا علقم ،والقضاء هبا بني الناس ، خدمة السنة أداء: إجابة املستفتنيكان من جهود التابعني يف

وكان يشبه اببن مسعود  ،ويتصدى لإلمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود ،والشعيب ،كإبراهيم  ،النخعي يتفقه به أئمة
وعن أيب الزاند قال: كان الفقهاء  . )4(والصحابة متوافرون ،وكان طلبته يسألونه ويفقهون به ،ومسته ،ودله ،يف هديه

 ،والقاسم ،وعروة ،وأبو بكر بن عبد الرمحن ،ويجنتهى إىل قوهلم: سعيد بن املسيب ،السبعة الذين يسألون ابملدينة
. وال شك أن إجابة املستفتني والقضاء بني الناس  )5(وسليمان بن يسار ،وخارجة بن زيد ،وعبيد هللا بن عبد هللا

                                                           

 .209ومكانتها يف التشريع ، ص السنة   (1)
 (.5/222سري أعالم النبالء )  (2)
 (.4/742املصدر السابق نفسه )  (3)
 .203احملدث الفاصل ، ابب أوصاف الطالب وادابه ، ص   (4)
 (.4/438سري أعالم النبالء )  (5)
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 ،ريوإمنا تطلبا جهداً ووقتاً ونفقة لإلعداد والتحض ،يظهرا على أرض الواقع مع الدعة والراحة والنوم أن ما كان هلما
 .)1(مث األداء

 : )2(ـ بيان حال الرواة ملعرفة من حيتج حبديثه ومن ال حيتج 6

 من ال حيتج:و كان من جهود التابعني يف خدمة احلديث النبوي أداء بيان حال الرواة ملعرفة من حيتج حبديثه 
 ،أ ب عن حممد بن سريين قال: أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون مخسة: من بدأ ابحلارث األعور ثىن بعبيدة السلماين

 . )3(مث شريح ،مث مسروق ،مث علقمة ،ومن بدأ بعبيدة ثىن ابحلارث
 ،ملسيبوابن ا ،احلسنومل أابلِّ من خالفهم:  ،ب ب وعن قتادة قال: إذا اجتمع يل أربعة مل ألتفت إىل غريهم

 . )4(وعطاء؛ هؤالء أئمة األمصار ،وإبراهيم
للدكتور )5( ومن أراد التوسع فلرياجع السنة قبل التدوين ،هذه هي أهم اجلهود اليت بذلوها يف خدمة احلديث النبوي

 والتابعون وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي. ،حممد عجاج اخلطيب

 مدرسة احلسن البصري مثااًل: ،عند التابعنيسادساً: منهج التزكية والسلوك 
 * احلسن البصري يف عهد عمر بن عبد العزيز والدولة األموية:

نية واالجتماعية كما أنه كان له أتثري واضح يف احلياة الدي  ،يعترب احلسن البصري من املعاصرين لعمر بن عبد العزيز
ب من   حلسن بن يسار ب موىل زيد بن اثبت رضي هللا عنهواحلسن البصري هو أبو سعيد ا ،يف عهد الدولة األموية

د وأمه )خرية( موالة أم املؤمنني أم سلمة ب رضي هللا عنها. ول ،وحرب األمة وقتها ،وإمام أهل البصرة ،كبار التابعني
 ويقال: احلسن أرضعته أم سلمة ب رضي هللا ،هب يف املدينة يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما 21عام 

وتضعه  ،فيبكي الطفل فتأخذه أم سلمة بني يديها ،عنها ب حيث كانت أمه ب خرية ب خترج لشراء بعض احلاجيات
قد كانت فصاحته و  ،وبذلك تكون أمه من الرضاعة ،فريضع احلسن ،فيدر الثدي لبناً  ،ثديها وتلقمه ،يف حجرها

 ،نهنى بيوت أمهات املؤمنني وينهل من معيومن البديهي أن يتعرف الطفل الصغري عل ،وعلمه من هذه الربكة

                                                           

 .64التابعون وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.4/91سري أعالم النبالء )  (3)
 (.5/83املصدر السابق نفسه )  (4)
 .199إىل  144السنة قبل التدوين ، ص   (5)
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كأيب   ،ملسو هيلع هللا ىلصومن جهة أخرى يتتلمذ على كبار الصحابة يف مسجد رسول هللا  ،ويتأدب أبدهبن ويتخلق أبخالقهن
وجابر بن عبد  ،وعبد هللا بن عباس ،وعلي بن أيب طالب، وعبد هللا بن عمر ،وعثمان بن عفان ،موسى األشعري

 .هللا رضي هللا عنهم أمجعني
 ،ها أربع عشرة سنةوكان عمره وقت ،فيقال: احلسن البصري ،وإليها ينسب ،وانتقل مع أبويه فيما بعد إىل )البصرة(

 ،فلزم مسجد البصرة ينهل من معني علمائها وخاصة حلقة حرب األمة وعاملها عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما
ال يقول  ،وكما قيل فيه كان قوله كفعله ،حدب وصوبوقصدوه من كل  ،وما هو إال قليل حىت التف الناس حوله

مستغنياً  ،وإذا هنى عن منكر كان أترك الناس له ،إذا أمر مبعروف كان أعمل الناس به ،ما ال يفعل؛ سريرته كعالنيته
  . )1(والناس حمتاجون إليه مبا عنده ،زاهداً به ،عما يف أيدي الناس

 ـ أسباب أتثريه يف قلوب الناس: 1
ين وأهل الدين يف ويرفع به قيمة الد ،هللا فيه من الفضائل واملواهب ما استطاع به أن يؤثِّّر يف قلوب الناسمجع 

ر دعوته ومل يكن ألحد يف ذلك العصر أن ينش ،فقد كان واسع العلم غزير املادة يف التفسري واحلديث ،اجملتمع
يظهر من حياته و  ،قد أدرك الصحابة وعاصر كثرياً منهمو  ،إال إذا كان متوفراً على هذين العلمني ،ويقوم ابإلصالح

 ،رفومن أين احن ،ومواعظه أنه درس هذا العصر دراسة عميقة وأدرك روحه وعرف كيف تطور اجملتمع اإلسالمي
طبيب مارس ك  ،دقيق املالحظة للحياة وخمتلف الطبقات وعوائدها وأخالقها وعِّللها وأدوائها ،وكان واسع االطالع

 . )2(دةالعالج م
ت أفصح يقول أبو عمرو بن العالء: ما رأي ،وكان مع ذلك غاية يف الفصاحة وحالوة املنطق والتأثري يف مستمعيه

ال ق ،وكان اية يف اتساع املعلومات ووفور العلم ، )3(واحلسن أفصح منه ،واحلجاج بن يوسف ،من احلسن البصري
:  وما من يوم إال أمسع منه ما مل أمسع قبله. وقال حممد بن سعد ،الربيع بن أنس: اختلفت إىل احلسن عشر سنني

وقدم مكة  ،سيماً مجياًل و  ،فصيحاً  ،كثري العلم  ،عابدًا انسكاً  ،ثقة مأموانً  ،كان احلسن جامعًا عاملًا رفيعًا فقيهاً 
ما نقل عنه أبو ك  وقد وصفه اثبت بن قجرة ب ،وقالوا: مل نَر مثل هذا قط ،واجتمع الناس إليه ،فأجلس على سرير

                                                           

( ، حياة احلسن البصري ، د. روضة احلضري؛ احلسن البصري إمام عصره وعالمة زمانه ، مرزوق علي 588إىل  4/563سري أعالم النبالء )  (1)
 فى سعيد اخلن؛ الزهد ، للحسن البصري. د. حممد عبد الرحيم حممد.إبراهيم؛ احلسن البصري ، مصط

 (.1/67رجال الفكر والدعوة )  (2)
 .221نظرات يف التصوف اإلسالمي ، د. حممد القهوجي ، ص   (3)
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ُيمع جملسه  ،وفقهاً ومعرفة ،وعفة ورقَّة ،وزهداً وورعاً  ،حيان التوحيدي. فقال: كان من ذراري النجوم علماً وتقوى
وهذا  ،وهذا يسمع منه احلالل واحلرام ، )1(وهذا يلقفج منه التأويل ،هذا أيخذ عنه احلديث ،ضرواًب من الناس
 ،دفقاً وهو يف مجيع ذلك كالبحر اللَّجالج ت ،وهذا يسمع الوعظ ،كم والقضاءوهذا يتعلم احل ،حيكي به الفتيا

راج الوهاج أتلقاً   ،ء وأشباه األمرءعند األمرا ،وال تجنَس مواقفه ومشاهده ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وكالسِّّ
 .)2(ابلكالم الفصل واللفظ اجلزل

عاطفة  وخضوع الناس له ب أنه كان صاحب ،وسحره يف النفوس ،وكان فوق ذلك كله ب وهو سر أتثريه يف القلوب
وكان إذا ذكر  ،وكان الذي يقوله خيرج من القلب فيدخل يف القلب ،وكان من كبار املخلصني ،وروح ملتهبة ،قوية

ا كان ، )3(أدمع العيون وحرك القلوب اآلخرة،الصحابة أو وصف   قال عنه مطر الوراق: ملا ظهر احلسن جاء كأمنَّ
. فقد كان يتذوق )5(. وقال عوف: ما رأيت رجاًل أعلم بطريق اجلنة من احلسن )4(فهو خيرب عمَّا عاين اآلخرةيف 

ه اجنذاب واجنذب الناس إلي ،لذلك كانت حلقته يف البصرة أوسع احللقات ،ويتكلم عن عاطفة ووجدان ،اإلميان
 كل زمان ب.  احلديد إىل املغناطيس ب وذلك شأن أهل القلوب واإلخالص يف

م الدين: وقال الغزايل يف إحياء علو  ،وكان من أعظم ما امتاز به هو أنَّ كالمه كان أشبه ما مسع الناس بكالم النبوة
قرهبم هداًي من وأ ،األنبياء عليهم الصالة والسالم ولقد كان احلسن البصريُّ رمحه هللا أشبه الناس كالمًا بكالم

 .)6(الكلمة يف حقه على ذلك اتّفقت ،الصحابة رضي هللا عنهم
وكان  ،أنه كان صاحب شخصية قوية جذابة حبيبة إىل النفوس ،وكانت نتيجة املواهب العظيمة والفضائل الكثرية

حىت قال اثبت بن قرّة احلكيم احلرّاين: إن احلسن من أفراد األمة  ،خاضعني لعظمتها ،الناس مأخوذين بسحرها
 . )7(احملمدية اليت تتباهى هبم على األمم األخرى

 ،على الوتر احلساس أنه ضرب ،ونفوذه يف القلوب والعقول ،وكان من أعظم أسباب أتثري احلسن البصري يف اجملتمع
صره يغجصُّ لقد كان ع ،والناصح الشفيق ،قاد احلكيم الرفيقوانتقده انت ،ووصف أمراضه ،ونزل أعماق اجملتمع

                                                           

 التأويل: التفسري.  (1)
 (.1/68رجال الفكر والدعوة )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 (.4/573)سري أعالم النبالء   (4)
 (.4/575املصدر السابق نفسه )  (5)
 (.1/68رجال الفكر والدعوة )  (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
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ويعارض  ،يم احلياةألنه كان مَيسُّ قلبه وينزل يف صم ،ولكنَّ اجملتمع مل يتأثر ألحد كتأثره ابحلسن ،ابلدعاة والوعاظ
إنه كان  ،حلياةاوقد انتشر هذا املرض يف  ،ألنه كان ينعى على اإلخالد إىل احلياة واالهنماك يف الشهوات ،التيار

 ،واملرتفون يتناسون ذلك ويجعلِّّلون نفوسهم ابألماين الكاذبة واألحالم اللذيذة اآلخرة،يذكر ابملوت ويستحضر 
واجلاهلية ال  ،فكان دائمًا يف صراع مع اجلاهلية ،ويتضايقون بذكر ما يكدِّر عليهم احلياة ويجعكِّر صفو عيشهم

فعظم  ،وكان احلسن البصري هو ذاك الرجل ، بوجود الرجل الذي حيارهباوال تعرتف إال ،ختضع إال ملن صارعها
ْقلعون عن املعاصي واحلياة اجلاهلية اليت كانوا يعيشوهنا

ج
قت موجة اإلصالح قوية وانطل ،أتثريه وكثر التائبون وامل

السه. فكان بل كان يجعىن برتبية من يتصل به وُي ،ألن احلسن مل يقتصر على مواعظ وخطب كان يجلقيها ،مؤثرة
 ،ق ال حيصيهم إال هللافاهتدى به خالئ ،وبني الرتبية العملية والتزكية اخلجلقية والروحية ،جامعاً بني الدعوة واإلرشاد

 .)1(وذاقوا حالوة اإلميان وحتلوا حبقيقة اإلسالم

 ـ مالمح التصوف السين عند احلسن البصري: 2
لوب وإمدادها وإحياء الق ،وممن اهتموا أبمراض النفوس وعالجها ،احلسن البصري من علماء السلوك النادرينيعترب 

وال شك  ،مه وتربيتهمتقيداً ابلكتاب والسنة يف تعلي ،وكان رمحه هللا سليم العقيدة ،ابإلميان واملعاين الرابنية السامية
السلوك والسنة وفق منهج السلف الصاحل يف العقيدة والعبادة و  التصوف السين هو االلتزام ابلكتاب أن األساس يف

 وسنرى ذلك من خالل سرية احلسن. ،واملعاملة

 ومن األمور اليت اهتم هبا احلسن رمحه هللا:
 أ ـ قسوة القلب وموته وإحياؤه:

 ،وب متوت وحتياوقال: إن القل ، )2(أشكو إليك قسوة قليب قال: أدنه من الذكر ،قال رجل للحسن: اي أاب سعيد
وىل عز وجل إن قسوة القلب ذمها امل ،  )3(فإذا هي أحييت فأتبعوه ابلتطوع ،فإذا ماتت فامحلوها على الفرائض

َٰلَِك فَِِهَ كَ } قال تعاىل: ِد َذ ِۢن َبعأ َِجاَرةِ ٱُثمَّ قََستأ قُلُوبُُكم م  ۚ  ۡلأ َوةّٗ َشدُّ قَسأ
َ
وأ أ
َ
مث بني وجه   ،[74]سورة البقرة: {أ

َِجاَرةِ ٱِإَونَّ ِمَن  }بقوله:  ،كوهنا أشد قسوة ُر مِنأُه  ۡلأ ۚ ٱلََما َيتََفجَّ نأَهَُٰر
َ ُرُج ِمنأُه  ۡلأ ُق َفَيخأ قَّ أ ٱِإَونَّ ِمنأَها لََما يَشَّ ۚ ل  َما ُء

                                                           

 (.1/75املصدر السابق نفسه )  (1)
 .123الزهد ، للحسن البصري ، ص (2)
 .124املصدر السابق نفسه، ص   (3)
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بُِط ِمنأ خَ  يَةِ ِإَونَّ ِمنأَها لََما َيهأ ِ ٱ شأ  ،وال تكثروا الكالم بغري ذكر هللا»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول . وقال [ 74]سورة البقرة: { لِلَّ
 . )1(«وإن أبعد الناس من هللا القلب القاسي ،فإن كثرة الكالم بغري ذكر هللا قسوة للقلب

ِضِهم} نقض العهد مع هللا  ،وأما أسباب القسوة فكثرية؛ منها: كثرة الكالم بغري ذكر هللا َُٰهمأ  فَبَِما َنقأ ِيَثََٰقُهمأ لََعنَّ م 
َِٰسَيةّٗ وََجَعلأَنا  ومنها:   ،ومنها: كثرة األكل ال سيما من احلرام ،ومنها: كثرة الضحك ،[ 13]سورة املائدة: { قُلُوَبُهمأ َق

 وقد ذكر الكثري منها احلسن البصري يف كالمه. ،وغريها ،)2(كثرة الذنوب

 فمتعددة منها: مزيالت القسوةوأما 
 ـ كثرة ذكر هللا يتواطأ عليه القلب واللسان:

ُ ٱ}قال تعاىل:  َسَن  لِلَّ حأ
َ
َل أ َِديِث ٱنَزَّ َشعِرُّ ِمنأُه ُجلُوُد  ۡلأ َثاِّنَ َتقأ ا مَّ تََشَٰبِهّٗ ِينَ ٱكَِتَٰبّٗا مُّ َن َربَُّهمأ ثُ  َّلَّ مَّ تَلنُِي ََيأَشوأ

رِ 
ِ ٱُجلُوُدُهمأ َوقُلُوُبُهمأ إََِلَٰ ذِكأ لتصدأ كما يصدأ إن هذه القلوب : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  ، [ 23]سورة الزمر: { لِلَّ

 . )3(«تالوة كتاب هللا وكثرة ذكره»قيل: فما جالؤها اي رسول هللا ! قال:  ،«احلديد
إلسراف على وال أصلحكم وإين لكثري ا وكان احلسن البصري رمحه هللا يقول: أيها الناس إين أعظكم ولست خبريكم

ولو كان املؤمن ال يعظ أخاه إال بعد إحكام أمر  ،وال حاملها على الواجب يف طاعة رهبا ،غري حمكم هلا ،نفسي
 ،ن معصيتهويرغب يف طاعته وينهى ع ،وملا وجد من يدعو إىل هللا جل ثناؤه ،وقل املذكرون ،نفسه لعدم الواعظون

وأمن من  ،ولكن يف اجتماع أهل البصائر ومذاكرة املؤمنني بعضهم بعضًا حياة لقلوب املتقني وإذكار من الغفلة
ال متوتن إال وأنتم اتقوا هللا حق تقاته و  ،وحمتقر انفع ،فرب كلمة مسموعة ،فالزموا عافاكم هللا جملس الذكر ،النسيان

 .)4(مسلمون
ه وشغل ما علق مههم بذكر  ،ولذة اخلدمة له ،وكان يقول: سبحان من أذاق قلوب العارفني من حالوة االنقطاع إليه

هم من وال أخف على ألسنت ،وال أقر إىل أعينهم من خدمته ،اجاتهفال شيء ألذ عندهم من من ،قلوهبم عن غريه
 . )5(ذكره سبحانه وتعاىل مما يقول الظاملون علواً كبرياً 

                                                           

 ( حسن غريب.2411سنن الرتمذي ، رقم )   (1)
 (.262،  1/261احلافظ ابن رجب )جمموع رسائل   (2)
 ( احلديث فيه ضعف.2/82(؛ العلل املتناهية ، البن اجلوزي )1402البيهقي يف الشعب ، رقم )  (3)
 .79الزهد ، للحسن البصري ، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
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وإال فاعلم  ،فإن وجدت ذلك فامض وأبشر ،وكان يقول: تفقد احلالوة يف ثالثة أشياء: يف الصالة والقراءة والذكر
 . )1(أن اببك مغلق فعاجل فتحه

فليعرض  ،وكان احلسن البصري يقول: من أحب أن يعلم ما هو فيه ،الذكر العمل ابلقران وتالوتهومن أفضل 
فإن  ،وكان يقول: رحم هللا عبداً عرض نفسه على كتاب هللا ، )2(ليتبني اخلسران من الرجحان ،عمله على القران

كان يقول: أيها الناس ! إن هذا القران و  ، )3(وإن خالف استعتب ورجع من قريب ،وافق أمره محد هللا وسأله املزيد
. وكان يقول: قراء القران  )4(ومن صرف عنه شقي وابتلي ،وإمام للمتقني فمن اهتدى به هجدي ،شفاء للمؤمنني

وال الوالة وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده استدروا به أم ،ثالثة نفر: قوم اختذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس
وقوم قرؤوا  ،واستطالوا به على الناس ب وقد كثر هذا اجلنس من محلة القران ب فال كثَّر هللا مجعهم وال أبعد غريهم

 ليل وال صيام. وأما قيام الليل فكان يقول فيه: إذا مل تقدر على قيام ال)5(القران فتدبَّروا اايته وتداووا به
. وقال له رجل: اي أاب سعيد: أعياين قيام الليل فما أطيقه؟ )6(قد كبلتك اخلطااي والذنوب ،النهار فاعلم أنك حمروم

وقال: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام  ، )7(فإهنا عالمة سوء ،استغفر هللا وتب إليه ،فقال: اي بن أخي
 . )8(الليل

 ـ كثرة ذكر املوت:
ا فلم يرتك فيه ،. وقال احلسن البصري: فضح املوت الدنيا )9(«أكثروا ذكر هاذم اللذات: »ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا قال ر 

. وعن صاحل بن رسم قال: مسعت احلسن يقول: رحم هللا رجاًل مل يغره كثرة ما يرى من كثرة )10(لذي لب فرحاً 
 ابن ادم وأنت املعىّن  ،وحدكوتبعث وحدك وحتاسب  ،ابن ادم إنك متوت وحدك وتدخل القرب وحدك ،الناس

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .142املصدر السابق نفسه ، ص   (2)
 فسه.املصدر السابق ن  (3)
 .147املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 .148املصدر السابق نفسه، ص   (5)
 .146املصدر السابق نفسه، ص   (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
 (.4258(؛ سنن ابن ماجه ، رقم )2307سنن الرتمذي ، رقم )  (9)
 .20الزهد، للحسن البصري ، ص   (10)
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وال طال أمل عبد قط إال أساء  ،ذلك يف عمله رأى. وقال احلسن: ما أكثر عبد ذكر املوت إال )1(وإايك يراد
 . )2(العمل

ن هذا أسألك بربك: أتظن أ ،قال له احلسن: اي شيخ ،احلسن شيخًا يف جنازة فلما فرغ من الدفن رأىوقيل: 
 ،للهم نعمويستغفر هللا من ذنوبه السالفة ؟ فقال الشيخ: ا ،امليت يود أن يرد إىل الدنيا فيتزيد من عمله الصاحل

وهو يقول: أي موعظة ! ما أنفعها لو كان ابلقلوب  ،مث انصرف ،فقال احلسن: فما ابلنا ال نكون كهذا امليت
 . )3(ديحياة ! ولكن ال حياة ملن تنا

والوقوف بني يدي اجلبار مشهده: أن تطول يف  ،وقال: حقيق على من عرف أن املوت مورده والقيامة موعده
. وكان يقول: ما رأيت يقينًا ال شك فيه أصبح شكاً ال يقني فيه من  )4(ويف العمل الصاحل رغبته ،الدنيا حسرته

 ، ! إن هللا سبحانه مل ُيعل ألعمالكم أجاًل دون املوتيقول: عباد هللا . وكان  )5(يقيننا ابملوت وعملنا لغريه
 [. وكان يقول: ابن99فإنه جل ثناؤه يقول: }َواْعبجْد َربََّك َحىتَّ أَيْتَِّيَك اْلَيقِّنيج *{ ]احلجر:  ،فعليكم ابملداومة

 ،لو أن الناس كلهم أطاعوا هللا وعصيت أنت مل تنفعك طاعتهم ،ابن ادم ،وحتاسب وحدك ،! إنك متوت وحدكآدم
لمت من فإن س ،فإمنا هو حلمك ودمك ،ابن ادم: ذنبك ذنبك ،ولو عصوا هللا وأطعت أنت مل تضرك معصيتهم

. وكان )6(ونفس ال متوت ،وإن تكن األخرى فإمنا هي انر ال تطفأ وجسم ال يبلى ،ذنبك سلم لك حلمك ودمك
 .)7(وإنه بعد ذلك لواثب ،ثالثة ما طأطأ ابن ادم رأسه: املوت واملرض والفقريقول: لوال 

َّللَِّّ اْلَغرجورج *{ ]لقمان نْبَيا َواَل يَبغجرَّنَّكجْم ابِّ [ قال: من 33 :وكان احلسن إذا تال هذه االية: }َفاَل تَبغجرَّنَّكجمج احْلََياةج الدُّ
ح وال يفت ،فإن الدنيا كثرية االشتغال ،إايكم شغل من الدنيا . وقال: )8(قال ذا؟ قال: من خلقها وهو أعلم هبا

 . )9(إال أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب ،رجل على نفسه ابب شغل

                                                           

 .21السابق نفسه، ص املصدر   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .22املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 .23املصدر السابق نفسه ، ص   (6)
 .24املصدر السابق نفسه، ص   (7)
 .25املصدر السابق نفسه، ص   (8)
 .26املصدر السابق نفسه ، ص   (9)
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 ـ زايرة القبور والتفكر يف حال أهلها:
  ،كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها»ويف رواية:  ، )1(«فإهنا تذكِّر املوت ،زوروا القبور: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

جملاشعي فلما ماتت النوار بنت أعني بن ضبعية ا ،وكان احلسن البصري كثري الزايرة للقبور  ، )2(«اآلخرةفإهنا تذكر 
واحلسن  ،فشهدها أعيان أهل البصرة مع احلسن ،وكانت قد أوصت أن يصلي عليها احلسن البصري ،امرأة الفرزدق

زة فسار فقال احلسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شهد هذه اجلنا ،والفرزدق على بعريه ،على بغلته
سَت أنت بشرِّ ول ،لستج خبري الناس ،فقال له: اي أاب فراس ،وشر الناس ؛ يعنونين ،اليوم خري الناس ؛ يعنونك

ى عليها فلما أن صل ،أن ال إله إال هللا منذ مثانني سنة مث قال احلسن: ما أعددت هلذا اليوم؟ قال: شهادة ،الناس
 فأنشأ الفرزدق يقول: ،احلسن مالوا إىل قربها

ين  أخبببببببافج وراَء البببقبببرب إن مْل يبببعبببببببافبببِّ
 إذا جببببببباءين يببوَم الببقببيبببببببامبببببببة قبببببببائبببببببدٌ 
 لقد خاَب مِّْن أوالدِّ دارٍّ من مشببببببببببببى
ببببببببببببببببببببببْربالً   يسببببببباقج إىل انرِّ اجلحيمِّ مجسبببببببَ

رأيتَبهجمإذا شببببببببببببببربجوا فيهببا الصببببببببببببببببديببَد   
 

 أشبببببببببببببببببدَّ من القرب التهببببااًب وأضببببببببببببببيقببببا 
 عنيٌف وسببببببببببببببّواٌق يسببببببببببببببوقج الفرزدقببببببا
 إىل البببنبببببببارِّ مبببغبببلبببوَل البببقبببالدةِّ أزرقبببببببا
 سببببببببببببببرابيَل قطببببببببببببببببببببببببببببرانٍّ لباسبببببببببببببباً خمرَّقا
ا  يبببببذوبون من حرِّ الصبببببببببببببببببببديبببببدِّ متزُّقبببببَ
 
 

نك اليوم من أحب إو  ،مث التزم الفرزدق وقال: لقد كنت من أبغض الناس إيلَّ  ،قال: فبكى احلسن حىت بّل الثرى 
 . )3(الناس إيل

بد فعن عوانة قال: قال احلسن: قدم علينا بشر بن مروان ب أخو ع ،وكان احلسن يتعظ ابملقابر ويتدبر يف أحواهلا
وأخرجناه  ،ماتمث طعن يف قدميه ف ،وأقام عندان أربعني يوماً  ،وأشب الناس ،امللك بن مروان اخلليفة ب أمري املصرين

 ،نا السرير فصلينا عليهفوضع ،فلما صران إىل اجلبان فإذا حنن أبربعة سودان حيملون صاحبًا هلم إىل قربه ،إىل قربه
رًا ودفنوا صاحبهم مث ودفنا بش ،ومحلوا صاحبهم إىل قربه ،مث محلنا بشرًا إىل قربه ،ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه

 .)4(ان أعجب منهفلم أر شيئاً قط ك ،ن قرب احلبشيمث التفت التفاتة فلم أعرف قرب بشر م ،انصرفوا وانصرفنا

                                                           

 (.976مسلم ، رقم )  (1)
 (.1869(؛ سنن الرتمذي )2/672مسلم )  (2)
 ، نقالً عن البداية والنهاية. 345احلسن البصري ، د. مصطفى اخلن ، ص   (3)
 .349(؛ احلسن البصري ، د. مصطفى اخلن ، ص 3/147البيان والتبيني )  (4)
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الكني والنظر يف داير اهل ،وقد ذكر العلماء أمورًا أخرى تزيل قسوة القلوب؛ كاإلحسان إىل اليتامى واملساكني
 . )1(واالعتبار مبنازل الغابرين

 والتفكر: ،وإصالح ذات البني ،وطاعة هللا ،ب ـ حثه على اإلخالص
 ـ اإلخالص:

مكارم ابتغاء جتعله ينهض لل ،فهو ميد قلب صاحبه بقوَّة ،إلخالص العمل أتثريًا عظيمًا يف مكارم األخالقإن 
وطلباً  ،يشرح صدره للحلم والعفو ومعايل األخالق امتثاالً ألمر هللا ،غري منتظر من أحد جزاءً وال شكوراً  ،وجه هللا

قال تعاىل: }قجْل إِّنَّ َصاَليتِّ َونجسجكِّي  ،)2(وهكذا يف شأنه كله فهو إن أبغض فبغضه هلل اآلخرة،لرضاه والفوز بنعيم 
 [.163ب 162نعام: ألَوحَمَْياَي َومَمَايتِّ َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي *اَل َشرِّيَك َلهج َوبَِّذلَِّك أجمِّْرتج َوَأاَن أَوَّلج اْلمجْسلِّمِّنَي *{ ]ا

. وكان يقول: روي عن بعض الصاحلني أنه   )3( منه شانه ذلكفكان احلسن يقول: من تزيَّن للناس مبا ال يعلمه هللا
فقال: اي بن أخي ! ما عساك  ،فتنفس رجل الصعداء ،. وقيل: وعظ يوماً  )4(كان يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد

تهدون ولقد كان الناس ُي ،وإن كنت كاذابً فقد أهلكتها ،أردت مبا صنعت؟ إن كنت صادقاً فقد شهرت نفسك
ولقد   ،ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم يستكمل القران فال يشعر به جاره ،خلفاء وما يسمع ألحدهم صوتيف ا

سن ولقد قيل لبعضهم: ما أقل التفاتك يف صالتك وأح ،كان االخر يتفقه يف الدين وال يطلع عليه صديقه
ء بن حيوة إىل رجل يتناعس ؟! وكان يقول: نظر رجا )5(خشوعك؟ فقال: اي بن أخي وما يدريك أين كان قليب

 . )6(فقال: انتبه عافاك هللا ال يظن ظان أن ذلك عن سهر وصالة فيحبط عملك ،بعد الصبح
َاتِّ َسَيْجَعلج هَلجمج الرَّ  *{ انج وجدًّامحَْ وقال احلسن: ولقد حجدثت أن رجالً مر برجل يقرأ: }إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنجوا َوَعمِّلجوا الصَّاحلِّ

 كان ال فلزم الصالة واعتكف على الصيام حىت ، الدنيا فقال: وهللا ألعبدن هللا عبادة أجذَكر هبا يف[. 96]مرمي: 
ل على نفسه فأقب ،وكلما مر على قوم قالوا: أال ترون هذا املرائي ما أكثر رايءه ،يفطر وال يرى إال مصليًا وذاكراً 

أنك مل تردي هللا و  ،بتِّ إال بفساد نيتكِّ وفساد معتقدكِّ وقال: ثكلتكِّ أمك ال أراك تذكري إال بِّشرٍّ وال أراك أجصِّ 

                                                           

 (.270إىل  1/264جمموع رسائل احلافظ ابن رجب )  (1)
 .21األخالق بني الطبع والتطبع ، ص   (2)
 .170حياة احلسن البصري ، روضة احلصري ، ص   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 .159الزهد ، للحسن البصري ، ص   (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
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فتغري احلال ووضع هللا له القبول ب وال مير بقوم  ، )1(مث بقي على عمله مل يزد عليه شيئاً إال أن نيته انقلبت ،بعملك
 .اآلن اآلنمث يقولون:  ،إال قالوا: يرحم هللا هذا

 ،قنيوتفعل أفعال الفاس ،كان يقول: ابن ادم تلبس لجبسة العابدينو  ، )2(وكان احلسن يقول: أخلصوا هلل أعمالكم
يامة بني يدي إنك تقوم يوم الق ،وحيك! ما هذه خصال املخلصني ،وتنظر نظر املغرتين ،وختبت إخبات املريدين

 ،بادةالع رجاًل متماواتً يف أىوكان يقول: روي أن سعيد بن جبري ر  ، )3(من يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
ملأل فقد وكان يقول: من ذم نفسه يف ا ،فقال: اي بن أخي ! إن اإلسالم حّي فأحيه وال متته أماتك هللا وال أحياك

 . )4(مدحها وبئس ما صنع
 

 ـ احلث على طاعة هللا:
َها }قال تعاىل:  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ ِطيُعوا   َّلَّ

َ
َ ٱَءاَمنُو ا  أ ِطيُعوا   لِلَّ

َ
َِل  لرَُّسوَل ٱَوأ و 

ُ
رِ ٱَوأ مأ

َ ءٖ فَ  ۡلأ ُتمأ ِِف ََشأ َۖ فَِإِن تََنَٰزَعأ ُردُّوهُ مِنُكمأ
ِ ٱإََِل  ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  لِلَّ مُِنوَن ب ِ ٱإِن ُكنُتمأ تُؤأ َوأمِ ٱوَ  لِلَّ سَ  ٓأۡلِخرِ  ٱ ِلأ حأ

َ
ٞ َوأ َٰلَِك َخريأ وِيًَل  نُ َذ

أ
وقال  ،[ 59]سورة النساء: {٥٩تَأ

[. 10ْيهِّ أجنِّيبج *{  ]الشورى: ْن َشْيءٍّ َفحجْكمجهج إِّىَل اَّللَِّّ َذلِّكجمج اَّللَّج َريبِّّ َعَلْيهِّ تَبوَكَّْلتج َوإِّلَ }َوَما اْختَبَلْفتجْم فِّيهِّ مِّ  تعاىل:
ِينَ ٱوَ }وكان احلسن يقول يف قول هللا وجل:  تُوَن َما  َءاتَوا   َّلَّ َوقُلُوُبُهم  } أعطواقال: يعطون  [ 60]سورة املؤمنون: {يُؤأ

. وعنه أنه قال: )5(يعملون عملوا من أعمال الرب وهم خيشون أن ال ينجيهم من عذاب رهبم عز وجل قال: {وَِجلَةٌ 
 إذا نظر إليك الشيطان فراك مداومًا يف طاعة هللا فبغاك وبغاك ب أي: طلبك مرة بعد مرة ب فراك مداومًا ومّلك

قال هرم بن حيان: ما رأيت مثل . وعن احلسن قال:   )6(وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك ،ورفضك
 . )7(وال مثل اجلنة انم طالبها ،النار انم هارهبا

  ،ومن القصص اليت حدثت للحسن: ملا ويل عمر بن هبرية العراق أرسل إىل احلسن وإىل الشعيب فأمر هلما ببيت

                                                           

 انقلبت: صارت على الضد مما كانت عليه، أي: حسنت.  (1)
 .160الزهد ، للحسن البصري ، ص   (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 .74املصدر السابق نفسه ، ص   (5)
 .75املصدر السابق نفسه، ص   (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
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عصا  فجاء عمر يتوكأ على ،وكاان فيه شهراً ب أو حنوه ب مث إن اخلادم غدا ذات يوم فقال: إن األمري دخل عليكما
 ،كةفقال: إن أمري املؤمنني يزيد بن عبد امللك ينفذ كتاابً أعرف أن يف إنفاذهِّ اهلل ،فسلم مث جلس معظماً هلما ،له

لم الشعيب فاحنط فهل تراي يل يف متابعيت إايه فرجًا؟ فتك ،وإن عصيته أطعت هللا عز وجل ،فإن أطعته عصيت هللا
قال: ما  ،تقد قال الشعيب ما قد مسع ،ال: ما تقول أنت اي أاب سعيد ؟ فقال: أيها األمريفق ،يف حبل ابن هبرية

تقول أنت اي أاب سعيد؟ فقال: أقول: اي عمر بن هبرية يوشك أن ينزل بك ملك من مالئكة هللا تعاىل فظ غليظ 
عصمك من يزيد ن تتق هللا ياي عمر بن هبرية ! إ ،فيخرجك من سعة قصرك إىل ضيق قربك ،ال يعصي هللا ما أمره

إليك  اي عمر بن هبرية ! ال أتمن أن ينظر هللا ،وال يعصمك يزيد بن عبد امللك من هللا عز وجل ،بن عبد امللك
 عمر بن هبرية ! لقد اي ،متقت فيغلق هبا ابب املغفرة دونك نظر ،على أقبح ما تعمل يف طاعة يزيد بن عبد امللك

اي  ،أدركت انسًا من صدر هذه األمة كانوا وهللا على الدنيا وهي مقبلة أشد إدابراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة
اي عمر  ،{ َذلَِك لَِمن  َخاَف َمَقاِِم وََخاَف وَِعيدِ }عمر بن هبرية ! إين أخوفك مقامًا خوفكه هللا تعاىل فقال: 

ن عبد امللك على وإن تك مع يزيد ب ،مع هللا تعاىل يف طاعته كفاك ابئقة يزيد بن عبد امللكبن هبرية ! إن تك 
 معاصي هللا وكلك هللا إليه.

وكان يف  ،وكثر منه ما للحسن ،فلما كان من الغد أرسل إليهما إبذهنما وجوائزمها ،قال: فبكى عمر وقام بعربته
ثر هللا فقال: اي أيها الناس ! من استطاع منكم أن يؤ  ،املسجد فخرج الشعيب إىل ،جائزته للشعيب بعض اإلقتار

 ،وجد ابن هبرية ولكن أردت ،فوالذي نفسي بيده ما علم احلسن منه شيئًا فجهلته ،تعاىل على خلقه فليفعل
يها لفإن خالفًا عن أمره عمران دار قد قضى هللا ع ،. وقال احلسن: ال ختالفوا هللا عن أمره )1(فأقصاين هللا منه

. وقال احلسن يف قوله عز وجل: قال: املتوجه بقلبه وعمله إىل هللا }فَإِّنَّهج َكاَن لِّأَلوَّابِّنَي َغفجورًا *{ )2(ابخلراب
 .)4(هللا أو كان ضعيفاً فكفَّ عن معاصي ،. وكان يقول: رحم هللا امرأً كان قوايً فأعمل قوته يف طاعة هللا)3(وجل

 ب االعتبار والتفكر:
َمََََٰٰٰتِ ٱإِنَّ ِِف َخلأِق }قال تعاىل:  ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ تَِلَِٰف ٱوَ  ۡلأ ألِ ٱ خأ َِل  نلََّهارِ ٱوَ  ِلَّ و 
ُ
ِ لأَبَٰبِ ٱٓأَلَيَٰٖت ۡل 

َ  ]سورة آل  {١٩٠ ۡلأ

                                                           

 .76الزهد ، احلسن البصري ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .77املصدر السابق نفسه ، ص   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
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وَن }وقال تعاىل:  . [ 190عمران: فَََل ُتب ِِصُ
َ
ن ُفِسُكم  أ

َ
. فالتأمل والتفكر يف الكون  [21]الذارايت:  *{َوَِف أ

 ،ملا يف هذه املوجدات من عظمة هللا اخلالق الدالة على قدرة خالقها وعظمته ،هللا املنظورة داعٍّ قوي  وآايت والنفس
وما فيها  ،ومشول حكمته ،الدال على سعة علم هللا ،وما فيها: من احلسن واالنتظام واإلحكام الذي حيريِّّ األلباب

وذلك يدعو إىل  ،هوجوده وبر  ،الدالة على سعة رمحة هللا ،من أصناف املنافع والنعم الكثرية اليت ال تعد وال حتصى
فعبادة التفكر  ، )1(وإخالص الدين له وهذا هو روح اإلميان وسره ،ها وشكره واللهج بذكرهئر تعظيم مبدعها واب

 ،)2(فقال رمحه هللا: إن من أفضل العمل الورع والتفكر ،لناس عليهاالبصري وحث ا واالعتبار دعا إليهما احلسن
. وكان يقول: )3(وإذا فكر حزن ،واملؤمن ال يلهو حىت يغفل ،ومن أبصر الدنيا زهد فيها ،وقال: من عرف ربه أحبه
فذهب اجلزع  ،ربوالقد أبصر أقوام مث مل يص ،واعترب فأبصر وأبصر فصرب ،وفكر فاعترب ،رحم هللا امرًأ نظر ففكر

وقال:  ،)4(نيوذلك هو اخلسران املب اآلخرة،فخسروا الدنيا و  ،فلم يدركوا ما طلبوا وال رجعوا إىل ما فارقوا ،بقلوهبم
 ،فمن اعتمد عليها أفلح ،وكان يقول: الفكرة مراة تريك حسناتك من سيئتك )5(تفكر ساعة خري من قيام ليلة

 . )6(ومن أغفلها افتتضح

 والعلماء:ـ العلم 
 ،ال داء املتكربينوامل ،واهلوى مركب املعاصي ،والعمل قائد اخلري ،والعلم دليل العمل ،وكان يقول: الفهم وعاء العلم

وقال: قد كان الرجل يطلب العلم فال  ، )7(والويل كل الويل ملن قوي بنعم هللا على معاصيه اآلخرة،والدنيا سوق 
 . )8(ويف لسانه وبصره وبره ،يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وهديه

 جـ  النهي عن طول األمل وذم الكرب:
 الناس ،قال احلسن: إن املؤمن يف الدنيا غريب ال ُيزم ذهلا وال ينافس أهلها يف غرها ـ النهي عن طول األمل:

                                                           

 .239؛ الوسطية يف القران ، ص 49شجرة اإلميان ، للسعدي ، ص   (1)
 .82الزهد ، احلسن البصري ، ص   (2)
 .83املصدر السابق نفسه ، ص   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
 .92املصدر السابق نفسه، ص   (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
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ووجهوا هذا الفضل  ،وقدم الفضل ليوم فقره وفاقته ،طوىب لعبدٍّ كسب طيباً  ،ونفسه منه يف شغل ،منه يف راحة 
ومن درر   ،)2(. وكان يقول: ما أطال عبد األمل إال أساء العمل )1(وال تلقوها هاهنا فيما يضركم ،حيث وجهه هللا

 . )3(ك كلما ذهب يوم ذهب بعض  ،كالمه قوله: اي بن ادم إمنا أنت أايم
 

احلسن  رأى؟! وقيل:  )4(قال احلسن: اي بن ادم، كيف تتكرب وأنت من سبيل البول مرتني :ـ النهي عن الكرب
 .)5(ان لعنةفقال: انظروا إىل هذا ليس فيه عضو إال وهلل تعاىل فيه نعمة وللشيط ،نعيم بن رضوان ميشي مشية املتكرب

 ـ من تالميذ احلسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك: 3
كاد وكان له جملس خاص يف منزله ال ي ،ري من علماء أهل السنة واهتم رمحه هللا بعلم السلوككان احلسن البص

جنوماً و  ،لكوكبة نرية ،وقد أتثر مبدرسة احلسن البصري جمموعة خرية ، )6(يتكلم فيه إال يف معاين الزهد والنسك
 منهم: ،ساطعة من علماء أهل السنة

 أ ـ أيوب السختياين:
  ،ورعاً  ،جامعًا عدالً  ،كان ثقة ثبتًا يف احلديث  ،)7(أبو بكر بن أيب متيمة كيسان ،احلافظ سيد العلماءهو اإلمام 
وكان إذا سئل عن شيء ليس عنده فيه شيء قال: أسأل أهل العلم. وكان كثريًا ما يقول: ال  ، )8(كثري العلم

وكان حيب سرت زهده  ،من أيوب ويونس أدري. حىت قال محاد بن زيد: ما رأيت أحداً أكثر من قول: ال أدري
وكان عبيد هللا بن عمر يراتح  ،وحج أيوب أربعني حجة ،)9( الرجل زهده خري له من أن يظهرهويقول: ألن يسرت

                                                           

 .81املصدر السابق نفسه، ص   (1)
 .82املصدر السابق نفسه، ص   (2)
 .81املصدر السابق نفسه، ص   (3)
 .90املصدر السابق نفسه، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 (.4/579سري أعالم النبالء )  (6)
 (.6/15املصدر السابق نفسه )  (7)
 (.7/246الطبقات )  (8)
 .189اإلسالمي ، د. بدوي ، ص اتريخ التصوف   (9)
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 ،وكان صديقاً ليزيد بن الوليد بن عبد امللك ، )1(منهم أيوب ،قلبه يف موسم احلج بلقاء أقوام نور هللا قلوهبم ابإلميان
 .)3(وكان شديد التبسم يف وجوه الناس ، )2(يزيد اخلالفة قال أيوب: اللهم أنسه ذكري فلما توىل 

 * من مواقف وكلمات أيوب:
 .)4(ب تعظيمه ألهل السنة: قال أيوب: إنه ليبلغين موت الرجل من أهل السنة فكأمنا يسقط عضو من أعضائي

. وعن أيوب قال: )5(اجتهاداً إال ازداد من هللا بعداً ب موقفه من أهل األهواء والبدع: قال: ما ازداد صاحب بدعة 
كم فإين ال امن من أن يغمسوكم يف ضاللتهم أو يلبسوا علي ،قال أبو قالبة: ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم

 . )7(. قال أيوب: وكان وهللا من الفقهاء ذوي األلباب )6(ما كنتم تعرفون
 .)8(هِّ ال: إنه يزيدين يف حب املوسم وحضوره أن ألقى إخواانً يل فيه ال ألقاهم يف غري ب حمبته للقاء إخوانه يف هللا: ق

صفيتها وكان شديد احلرص على إخفائها عن الناس وت ،ب عبادته: كان من العباد املشهورين حبسن العبادة وكثرهتا
م وعّباد أتباع التابعني وفقهائهم ممن اشتهر ابلفضل والعل ،وكان من سادات أهل البصرة ، )9(وإخالصها لرب الناس

 ،)11( «ةاتبعوا بني احلج والعمر »بذلك:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان كثري احلج والعمرة رمحه هللا لوصية رسول هللا  ، )10(والنسك
 . )13(فإذا كان قبل الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة ،وكان يقوم الليل خيفي ذاك ، )12(أيوب أربعني سنة

 تعاىل، الزهد وأعظمها عند هللا ،وأعالها عند هللا ،ب الزهد: قال أيوب: الزهد يف الدنيا ثالثة أشياء: أحبها إىل هللا

                                                           

 (.3/4احللية )  (1)
 (.3/6املصدر السابق نفسه )  (2)
 .189اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص   (3)
   (.3/9احللية )  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 .47اإلمام أيوب السختياين ، د. سليمان العريب ، ص   (6)
 .48البدع والنهي عنها ، البن وضاح ، ص   (7)
 .48اإلمام أيوب السختياين ، ص   (8)
 .50املصدر السابق نفسه، ص   (9)
 (.1183، رقم ) 150مشاهري علماء األمصار ، ص   (10)
 ( احلديث صحيح بشواهد.167مسند أمحد ، رقم )  (11)
 (.3/5حلية األولياء )  (12)
 .52(؛ اإلمام أيوب السختياين ، ص 2/241املعرفة والتاريخ )  (13)



319 
 

يف عبادة من عبد دون هللا من كل ملك وصنم وحجر ووثن، مث الزهد فيما حرم هللا تعاىل من األخذ واإلعطاء،  
 . )1(الزهد يف حالل هللا عز وجل ،لقراء فهو أخسه عند هللااي معشر ا مث يقبل علينا فيقول: زهدكم هذا

وأما  ،)3(وقال: أيوب سيد شباب أهل البصرة ، )2(ب شهادة احلسن البصري فيه: قال فيه احلسن: هذا سيد الفتيان
الم خيرج فتكلم قوٌم من بعده بك ،شهادة أيوب يف شيخه احلسن فقد قال: كان احلسن يتكلم بكالم كأنه الدر

 .  )5(. وقال: جالست احلسن أربع سنني فما سألته هيبة له )4(من أفواههم كأنه القيء
عظيماً ألهلها وقمعاً ألهل ومتسكاً ابلسنة وت ،ب وفاته: بعد عمر قضاه يف عبادة هللا تعلماً وتعليماً وتربية وخشية هلل

وروى أبو نعيم بسنده  ، )6(هب 131تويف يف مرض الطاعون ابلبصرة عام  ،ل هللالبدع واألهواء وإخالص العلم والعم
وعمر  فقال: إين رأيت البارحة أاب بكر ،إىل محاد بن زيد قال: غدا علي ميمون أبو محزة يوم اجلمعة قبل الصالة

فقلت له:  ،وتهعلم مبيف النوم فقلت هلما: ما جاء بكما؟ قاال: جئنا نصلي على أيوب السختياين. قال: ومل يكن 
 . )7(قد مات أيوب البارحة

 ب ـ مالك بن دينار:
 .)8(، كان من ذلك بلغتهومن أعيان كتبة املصاحف ،معدود من ثقات التابعني ،علم العلماء األبرار

 

 * من مواقفه وأقواله:
قال: مذ عرفت الناس مل أفرح مبدحهم ومل أكره ذمهم؛ ألن حامدهم مفرط، وذامهم  ـ عدم أتثره ابملدح والذم:

 . )9(مفرط، إذا تعلم العامل العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغري العمل زاده فخراً 

                                                           

 (.3/7حلية األولياء )  (1)
 .75(؛ اإلمام أيوب ، ص 7/247طبقات ابن سعد )  (2)
 .75(؛ اإلمام أيوب ، ص 3/3حلية األولياء )  (3)
 (.4/577سري أعالم النبالء )  (4)
 .75(؛ اإلمام أيوب ، ص 3/11حلية األولياء )  (5)
 .96(؛ اإلمام أيوب ، ص 55،  10/54الوايف ابلوفيات )  (6)
 (.6/23 أعالم النبالء )سري  (7)
 (.5/362املصدر السابق نفسه )  (8)
 املصدر السابق نفسه.  (9)
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.    )1(قال: إذا مل يكن يف القلب حزن خرب. وقال: من تباعد من زهرة الدنيا، فذاك الغالب هواه ـ حزن القلب:

: قيل: دخل عليه لص، فما وجد ما أيخذ، فناداه مالك: مل جتد شيئاً من الدنيا؛ فرتغب جاء يسرق فسرقناهـ 
يف شيء من اآلخرة؟ قال: نعم. قال: توضأ، وصل ركعتني، ففعل مث جلس وخرج إىل املسجد، فسأل: من ذا؟ 

 . )2(قال: جاء ليسرق فسرقناه

رج أهل الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب شيء فيها، قيل: وما قال: خ ـ أطيب شيء من الدنيا معرفة هللا:
 هو؟ قال: معرفة هللا.

ب حمبة أنس بن مالك له: قال مالك بن دينار: أتينا أنسًا أان واثبت ويزيد الرقاشي، فنظر إلينا فقال: ما أشبهكم 
ين ألدعو لكم يف ، ألنتم أحب إيل من عدة ولدي إال أن يكون يف الفضل مثلكم، إملسو هيلع هللا ىلصأبصحاب حممد 

 .)3(األسحار

كان ينسخ املصحف يف أربعة أشهر، فيدع أجرته عند البقال فيأكله، وكان أدم مالك بن دينار   ـ مصدر كسبه:
 . )4(يف كل سنة بفلسني ملح

وال ينظر ملن ألصق به  ،. فمالك بن دينار من علماء أهل السنة)5(هب 130وقيل:  ،هب 127ب وفاته: تويف سنة 
.   )6(واهية نسبها إليه وزعم أنه خلط الروحية اإلسالمية بعناصر غري إسالمية وكتابية على وجه التخصيص آاثراً 

يس وأنس بن مالك واألحنف بن ق ،بل الثابت من سريته أبنه من أعالم السلوك ومن تالميذ احلسن البصري
 أهل السنة. وغريهم من علماء )7(والقاسم بن حممد ،وحممد بن سريين ،وسعيد بن جبري

                                                           

 (.5/363املصدر السابق نفسه )  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.5/364املصدر السابق نفسه )  (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 .207اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص   (6)
 (.5/362سري أعالم النبالء )  (7)
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 جـ  حممد بن واسع:
يبة وكان من ضمن جيش قت ،عبد امللك ترمجت لبه يف حديثي عن الفتوحات فبي عهد ،)1(البقدوة ،اإلمام الرابين

 ،اللدني ئر وقا ،للرمحن رأى. قال عنه مالك بن دينار: القراء ثالثة: فقا )2(بن مسلم وقد قام مدة يف خراسان
 وكان احلسن البصري يسميه زين  ، )3(واي هؤالء ! حممد بن واسع عندي من قراء الرمحن ،للملوك ئر وقا

ومن أقواله: إذا أقبل العبد بقلبه على هللا أقبل هللا بقلوب العباد عليه. وقال: يكفي من الدعاء مع الورع  ،)4(القراء
 العمل. )5(يسري

واليوم حنن يف  ،والذين كان هلم أتثري كبري يف حياة الناس ،هؤالء هم أشهر تالميذ احلسن البصري يف علم السلوك
أشد احلاجة إلحياء هذا العلم الذي أصبح اندراً وتصدَّر له بَبْعدج احملسوبون على العلم من أصحاب العقائد الفاسدة 

ن كتاب م فاألمة يف حاجة ماسة ملنهج تربوي سين تستلهم أصوله وفروعه ،والتصورات السقيمة واألفكار املنحرفة
هللا وسنة رسوله وهدي الصحابة الكرام ومن سار على هنجهم من العلماء الراسخني ؛ لكي تقف أمام اهلجمة 

عوامل هنوض  كما أن من  ،الذي يبث يف وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والقجطرية ،والطغيان الشهواين ،املادية
كالرجاء واخلوف   ،وتطهري نفوسها من أمراضها وإحياء القلوب ابملعاين الرفيعة واألعمال القلبية ،األمة كبح شهواهتا

 واإلخالص واإلانبة هلل رب العاملني.

 ـ براءة احلسن البصري من االعتزال: 4
ل: مسعت افريوون عن داود بن أيب هند أنه ق ،يزعم املعتزلة أن احلسن البصري قال ابلقدر على مذهبهم وأنه منهم

. ويوردون رسائل أرسلها إىل عبد امللك بن مروان وفيها قوله )6(احلسن يقول: كل شيء بقضاء وقدر إال املعاصي
. وقد حتمس الشيخ حممد أبو زهرة ليثبت أن احلسن )7(ةويقولون: إن رسائله مشهور  ،ابلقدر على مذهب املعتزلة

لرد على هذه الدعاوى اخلالية من احلجج والرباهني واألدلة  وا ،)8(البصري كان يقول ابلقدر على مذهب املعتزلة

                                                           

 (.6/119املصدر السابق نفسه )  (1)
 (.2/353؛ احللية )217اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص   (2)
 .214(؛ اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص 2/345احللية )  (3)
 .214اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص   (4)
 (.6/121سري أعالم النبالء )  (5)
 .185؛ القضاء والقدر ، د. احملمود ، ص 12ألمل ، البن املرتضى ، ص املنية وا  (6)
 .186القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ، ص   (7)
 .322ب  321اتريخ اجلدل ، ص   (8)
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 كالتايل:

 سن وقوله يفولذا نرى ابن املرتضى ملا ذكر احل ،أ ـ أن املعتزلة أنفسهم ال يقطعون بنسبة احلسن إليهم
 د روى أنهقلت: فق ،فكلمته يف القدر فكف عن ذلك ،القدر قال: )فإن قلت: فقد روى أيوب: أتيت احلسن

 . وهل خياف احلسن السلطان وهو الرجل الذي ُيهر ابحلق دائماً؟!.)1(ابلسلطان فكف عن اخلوض فيه خوفه

 بت إىل احلسن: ورأيت رسالة نسب ـ أما ابلنسبة للرسالة املنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاين

 ،دريةوقد سأله ابلقول ابلقدر واجلرب فأجابه فيها مبا يوافق مذهب الق ،البصري كتبها إىل عبد امللك بن مروان 
الف فما كان احلسن ممن خي ،ولعلها لواصل بن عطاء ،واستدل فيها ابايت من القران الكرمي ودالئل من العقل

الرسالة مل تصح  . وهذه )2(السلف يف أن القبدر خريه وشره من هللا ب تعاىل ب فإن هذه الكلمات اجملمع عليها عندهم
ل العدل والتوحيد فاملرتضى حني ذكر أه ،واملعتزلة ينسبون إىل احلسن أقوااًل برواايت منقطعة ،نسبتها إىل احلسن

 ،دلوملا أراد أن يثبت أنه من أهل العدل قال: فمن تصرحيه ابلع ،عد منهم احلسن البصري وترجم له ترمجة طويلة
سن يقول: من زعم أن املعاصي من هللا عز وجل جاء يوم القيامة مسوداً ما رواه علي بن اجلعد قال: مسعت احل

لَي َس ِِف َجَهنَّ وجهه وقرأ: }
َ
ةٌ أ َودَّ ِ وُُجوُهُهم  ُمس  ِيَن َكَذبُوا لََعَ الِلَّ َم َمث وًى َويَو َم ال قَِياَمةِ تََرى اَّلَّ

ِينَ  ِ  .[60]الزمر: *{لِل ُمَتَكب 
 . )4(فهذه رواية منقطعة ، )3(احلسن ؛ مل يسمع منه ومل يلقه بن اجلعد الذي يقول: مسعت وعلي

ولكنه يذكر  ،مث رجع عنه ،جـ  وابن قتيبة يذكر عن احلسن البصري أنه تكلم يف شيء من القدر
إن امللوك  فيسأالنه ويقوالن: اي أاب سعيد ،بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبداً اجلهين كاان أيتيان احلسن

قال:  ويقولون: إمنا جتري أعمالنا على قدر هللا ! ف ،ويفعلون ويفعلون ،وأيخذون األموال ،يسفكون دماء املسلمني
 . )6(قال ابن قتيبة: فتعلق عليه مبثل هذا وأشباهه  ،)5(كذب أعداء هللا

                                                           

 .15املنية واألمل ، ص   (1)
 .186القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ، ص   (2)
 .187نفسه، ص املصدر السابق   (3)
 املصدر السابق نفسه.  (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 املصدر السابق نفسه.  (6)
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عرب وهم قدرية إىل ال ملسو هيلع هللا ىلصحممداً  ق يف قوله ب: إن هللا تعاىل بعثويشبه هذا ما يروى عن احلسن: أنه قال ب وهو حم
فقال عز وجل:  ،ويقولون: إن هللا سبحانه قد شاء ما حنن فيه ومحلنا عليه وأمران به ،جمربة حيملون ذنوهبم على هللا

{ ِ َمَرنَا ب
َ
ُ أ نَا َعلَي َها آبَاَءنَا َوالِلَّ ِ ِإَوَذا َفَعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا وََجد  َتُقولُوَن لََعَ الِلَّ

َ
َشاءِ أ ُمُر بِال َفح 

 
َ ََل يَأ َها قُل  إِنَّ الِلَّ

 . فهل كالم احلسن ب رمحه هللا ب يف الروايتني دل على أنه قدري؟ )1([28 ] األعراف : *{َما ََل َتع لَُموَن 
  شك أن هذاوال ،ومعاصيهمإن اجلواب على ذلك واضح بداهة ألنه يرد على الذين حيتجون ابلقدر على كفرهم 

ومل  ،. وقد أشار ابن تيمية إىل أنه قال: قد اهتم مبذهب القدر غري واحد )2( وكالم احلسن حق ،االحتجاج ابطل 
ب كما قيل لإلمام أمحد: كان ابن أيب ذؤي  ،بل كانوا ال يقبلون االحتجاج على املعاصي ابلقدر ،يكونوا قدرية

عليهم ابملعاصي قالوا: هذا قدري. وقد قيل: هلذا السبب نسب إىل احلسن  فقال: الناس كل من شدد ،قدرايً 
 .)3(القدر

 قال: كان أهل القدر ينتحلون احلسن بن د ـ وهناك رواايت تنفي هذا الزعم، فعن عمر موىل غفرة
اً يف معصية هللا، أحدأيب احلسن، وكان قوله خمالفًا هلم ؛ كان يقول: اي بن ادم، ال ترضِّ أحداً بسخط هللا، وال تطيعّن 

وال حتمدن أحداً على فضل هللا، وال تلومن أحداً فيما مل يؤتك هللا، إن هللا خلق اخللق واخلالئق، فمضوا على ما خلقهم 
 . )4(عليه، فمن كان يظن أنه مزداد حبرصه يف رزقه فليزدد حبرصه يف عمره، أو يغري لونه، أو يزيد يف أركانه أو بنانه

 املنزلتني واحلسن البصري يعترب القول ابملنزلة بني ،املعتزلة أمجعوا على أصوهلم اخلمسة هـ  ومعلوم أن
 ،ولذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة احلسن ملا خالفه يف هذا األصل ،بدعة خترج صاحبها عن عقيدة اجلماعة

 ؟!.  )5(فكيف مع هذا يعترب احلسن من علمائهم املنتسبني إليهم

قد ذكر عبد هللا ف ،بعض املعتزلة القدرية أهنم يكذبون على احلسن البصريو ـ وقد اشتهر عن 
 فمن ذلك ما رواه عن محيد ،بن أمحد يف كتاب السنة عدة رواايت تدل على ذلك

                                                           

 .188القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 .188(؛ القضاء والقدر ، ص 1/362منهاج السنة )  (3)
 (.7/175الطبقات الكربى ، البن سعد )  (4)
 .27موقف املعتزلة من السنة النبوية ، ص   (5)
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قال: قدم احلسن مكة فقال فقهاء مكة احلسن بن مسلم وعبد هللا بن عبيد: لو كلمت احلسن فأخالان يوماً. 
اعدهم يوماً فجاؤوا فو  ،قال: نعم ونعمة عني ،اب سعيد إخوانك حيبون أن جتلس هلم يوماً فكلمت احلسن فقلت: اي أ

فلم  ،فة طويلةفسألوه عن صحي ،وتكلم احلسن وما رأيته قبل ذلك اليوم وال بعده أبلغ منه ذلك اليوم ،فاجتمعوا
 ،سبحان هللا ،ل: سبحان هللافقال له رجل: اي أاب سعيد من خلق الشيطان؟ قا ،فيها شيئًا إال يف مسألة ئخيط

كذبون فقال رجل منهم: قاتلهم هللا ي ،مث قال: إن هللا خلق الشيطان وخلق الشر واخلري ،وهل من خالق غري هللا
 .)1(على الشيخ

.  )2(وقال محيد ملن نقل عن عمرو بن عبيد حديثًا رواه احلسن: ال أتخذ عن هذا ؛ فإنه يكذب على احلسن
محد عن محاد بن زيد قال: قيل أليوب: إن عمرًا )أي عمرو بن عبيد( روى عن احلسن أنه وروى عبد هللا بن أ

 . )3(أان مسعت احلسن يقول: ُيلد السكران من النبيذ ،قال: كذب ،قال: ال ُيلد السكران من النبيذ
تدل على أن دعوى أن احلسن البصري ب رمحه هللا ب كان قدرايً أو كان يقول بقوهلم ليست  ،فهذه الرواايت وغريها

؟! واملعتزلة ذكروا مع  )5(وإال فكيف عّدوه منهم ،. وإمنا غرض املعتزلة هو التشرف ابنتسابه إليهم)4(صحيحة
. وواضح أن إدراج  )6(من الصحابة بل وعّدوا من الطبقة األوىل من طبقاهتم اخللفاء الراشدين وغريهم ،احلسن غريه

. ومعلوم لدى طالب العلم وعموم  )7(هؤالء ضمن املعتزلة إمنا قصد به بيان أن املعتزلة هي أتقى الفرق وأبرها
اعة وإمنا هم سادة علماء أهل السنة واجلم ،املسلمني أن اخللفاء الراشدين والصحابة الكرام براء من هتمة االعتزال

 منهاج النبوة.. الذين ساروا على
 

 ـ اإلمام العادل يف نظر احلسن البصري: 5
 ،عندما جاء عمر بن عبد العزيز للخالفة جند احلسن البصري قريبًا من اخلليفة اجلديد يتعهده ابلوعظ واإلرشاد

عامل الرابين الب رمحه هللا ب يبني العمل املطلوب من  وهذا دور إُيايب من احلسن ،ويرسم له منهاجًا لإلمام العادل
                                                           

 (.2/126السنة ، لعبد هللا بن اإلمام أمحد )  (1)
 (.2/131املصدر السابق نفسه )  (2)
 (.2/132املصدر السابق نفسه )  (3)
 .189القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ، ص   (4)
 املصدر السابق نفسه.  (5)
 السابق نفسه.املصدر   (6)
 (.1/40مذاهب اإلسالميني ، عبد الرمحن بدوي )  (7)
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وهذا يدلنا على تكامل شخصية احلسن  ،الذي يسعى ملساعدة املصلحني من أصحاب القرار لنصرة اإلسالم
 ،هتموكان رائد مدرسة اإلصالح االجتماعي بني الناس يف حيا ،اإلسالمية فقد شارك يف اجلهاد والتعليم والرتبية

نا تتجلى وه ،ومن احلكام الظاملني ،لسياسية من الثوراتوكانت له مواقفه ا ،وعالجها ،واهتم أبمراض القلوب
 شخصيته السياسية أكثر يف قربه من عمر بن عبد العزيز وشد أزره والوقوف جبانبه والتنظري ملعامل اإلصالح والتجديد

مري أفقد جاء يف رسالته اليت كتبها إىل عمر بن عبد العزيز: اعلم اي  ،الراشدي الذي قاده عمر بن عبد العزيز
 ،وقوة كل ضعيف ،وصالح كل مفسد ،وقصد كل جائر ،املؤمنني: أن هللا جعل اإلمام العادل قوَّام كل مائل

الرفيق الذي  ،ومفزع كل ملهوف. واإلمام العادل اي أمري املؤمنني كالراعي الشفيق على إبله ،كل مظلوم   )1(ونصفة
 .)2(ويكنفها من أذى احلر والقر ،يها من السباعوحيم ،يراتد هلا أطيب املرعى ويزودها عن مراتع اهللكة

سب هلم يف يكت ،ويعلمهم كباراً  ،يسعى هلم صغرياً  ،كاألب احلاين على ولده  ،اي أمري املؤمنني ،واإلمام العادل
ته كرهاً كاألم الشفيقة الربة الرفيقة بولدها: محل  ،اي أمري املؤمنني ،ويدخر هلم بعد مماته. واإلمام العادل ،حياته

وتغتم  ،تفرح بعافيتهو  ،وتفطمه أخرى ،ترضعه اترة ،وتسكن بسكونه ،وربته طفاًل تسهر بسهره ،ووضعته كرهاً 
واإلمام  ،كبريهم  وميون ،وخازن املساكني: يريب صغريهم ،اي أمري املؤمنني وصي اليتامى ،بشكايته. واإلمام العادل

اي أمري  ،لعادلواإلمام ا ،ادل اي أمري املؤمنني كالقلب بني اجلوانح: تصلح اجلوانح بصالحه وتفسد بفسادهالع
 ،وينقاد إىل هللا ويقودهم ،وينظر إىل هللا ويريهم ،يسمع كالم هللا ويسمعهم ،هو القائم بني هللا وبني عباده ،املؤمنني

 ،ل املال وشرد العيالفبد ،واستحفظه ماله وعياله ،د ائتمنه سيدهفيما ملكك هللا كعب ،فال تكن اي أمري املؤمنني
 وفرق ماله. ،فأفقر أهله

ها؟! وأن هللا فكيف إذا أاتها من يلي ،واعلم اي أمري املؤمنني أن هللا أنزل احلدود ليزجر هبا عن اخلبائث والفواحش
 فكيف إذا قتلهم من يقتص هلم؟! ،أنزل القصاص حياة لعباده

 ،ألكربوأنصارك عليه: فتزود له وملا بعده من الفزع ا ،املوت وما بعده وقلة أشياعك عنده ،أمري املؤمنني اي ،واذكر
ويجسلمونك  ،ويفارقك أحباؤك ،يطول فيه ثواؤك ،الذي أنت فيه أن لك منزاًل غري منزلك ،واعلم اي أمري املؤمنني
اي أمري  ،واذكر ،وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ،فتزود له ما يصحبك يوم يفر املرء من أخيه ،يف قعره فريدًا وحيداً 

                                                           

 النصفة: اسم من اإلنصاف.  (1)
 القر: الربد.  (2)
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برية إال والكتاب ال يغادر صغرية وال ك ،فاألسرار ظاهرة ،وحجصل ما يف الصدور ،إذا بعثر ما يف القبور ،املؤمنني
 ع األمل.وانقطا  ،وأنت يف مهل قبل حلول األجل ،اي أمري املؤمنني ،فاالن ،أحصاها
سلط املستكربين على وال ت ،وال تسلك هبم سبيل الظاملني ،يف عباد هللا حبكم اجلاهلني ،اي أمري املؤمنني ،ال حتكم

ااًل وأثق ،وحتمل أثقالك ،فتبوء أبوزارك وأوزار مع أوزارك ،وال ذمة ،  )1(فإهنم ال يرقبون يف مؤمن إالً  ،املستضعفني
  اخرتك.وأيكلون الطيبات يف دنياهم إبذهاب طّيباتك يف ،وال يغجرنَّك الذين يتنعمون مبا فيه بؤسك ،مع أثقالك

 دي هللا يفوموقوف بني ي ،ولكن انظر إىل قدرتك غداً وأنت مأسور يف حبائل املوت ،ال تنظر إىل قدرتك اليوم
 جممع من املالئكة والنبيني واملرسلني وقد عنت الوجوه للحي القيوم. 

فأنزل كتايب إليك كمداوٍّ  ،شفقة ونصحاً  )2(فلم الك ،وإن مل أبلغ بعظيت ما بلغه أولو النهى من قبلي ،إين اي أمري
ملؤمنني ورمحة هللا ري اوالسالم عليك اي أم ،حبيبه يسقيه األدوية الكريهة ملا يرجو له من ذلك من العافية والصحة

 . )3(وبركاته
 

 يسة يف هذه الرسالة:ئر واملعاين ال
 ولكنه عدل ممزوج ابلرمحة األبوية. ،أ ب أن أهم صفة يف اإلمام هي العدل

 فأجدر ابلرعية أال يتبعوها. ،ألنه إن مل يتبعها ،ب ب وأن أوىل الناس ابتباع حدود هللا هو اإلمام
كيف يقضي ف ،فال حيق له أن يقتل أحداً بغري حق. إن يف القصاص حياة ،للقصاصجب  وأن اإلمام هو املنفذ 

 على احلياة من وجكل إليه أمر توفري احلياة؟.
عن  فمسؤوليته عن أفعاله هي يف الوقت نفسه مسؤوليته ،د ب أن صالح الرعية بصالح اإلمام وفسادها بفساده

 فما أعظم مسؤوليته إذن!. ،أفعال كل رعيته

                                                           

 اإلل: العهد.  (1)
 أي: مل أقصر.  (2)
 .179(؛ اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص 1/12؛ العقد الفريد ، البن عبد ربه )56احلسن البصري ، البن اجلوزي ، ص   (3)
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 ،افما يرتكبه والة اإلمام وعجّماله اإلمام هو أول مسؤول عنه ،تظهر هذه املسؤولية خصوصًا يف تعيني الوالةهب  و 
ال يراقبون هللا ألن املستكربين ال يرعون احلرمات و  ،وهلذا ُيب على اإلمام أال يسلط املستكربين على املستضعفني

 . )1(فقد حتمل مع أوزاره اخلاصة أوزارهم ،ؤالءيف أعماهلم وأحكامهم، فإذا عنّي اإلمام واحداً من ه

 ـ احلسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز: 6
 كتب احلسن البصري إىل عمر بن عبد العزيز واصفاً له الدنيا:

بة دم عقو وإمنا أنزل إليها ا ،وليست بدار إقامة على حال ،أما بعد: اي أمري املؤمنني ! فإن الدنيا دار ظعن وانتقال
ا إذا اختربها اللبيب إهن ،والسعيد من أهلها من مل يتعرض هلا ،والغين فيها فقري ،فإن الراغب فيها اترك ،فاحذرها

وفيه وهللا  ،فهي كالسم أيكله من ال يعرفه ويرغب فيه من ُيهله ،وتفرق من مجعها ،احلاذق وجدها تذل من أعزها
 على ألوائها أيسر من الصرب ،خمافة ما يكره طويالً  ،فكن فيها اي أمري املؤمنني كاملداوي جراحه حيتمي قليالً  ،حتفه

ا وتزينت قد تعرضت ابماهل ،فإهنا غدارة ختالة خداعة ،ومل يغرت بزينتها ،واللبيب من حذرها ،احتمال بالئها
 ،جها قاتلةوهي والذي بعث حممداً ابحلق ألزوا ،ليها واهلةوالقلوب ع ،فهي كالعروس العيون إليها انظرة ،خلطَّاهبا

 ،إىل اهللكة والفناء والبقاء مؤد ،فالرخاء فيها موصول ابلشدة والبالء ،واحذر عثرهتا ،فاتق اي أمري املؤمنني صرعتها
املتمسك هبا و  ،فقواتركها مو  ،وعيشها نكد ،وصفوها كدر ،واماهلا ابطلة ،واعلم اي أمري املؤمنني أن أمانيها كاذبة

فعند  ،وفرَّ من دار الفناء إىل دار البقاء ،وحذر ما حذره ،والفطن اللبيب من خاف ما خوفه هللا ،هالك غرق
واحلازم  ،علم عنده وهبا يغرت من ال ،هلا ُيمع من ال عقل له ،الدنيا اي أمري املؤمنني دار عقوبة ،املوت أيتيه اليقني

 ،اقبة الداروخياف من سوء ع ،ملا يرجو من العافية ،يصرب على مرارة الدواء ،جراحه اللبيب من كان فيها كاملداوي
وإين  ،اث أحالموالعباد يف أضغ ،واملتوسط بينهما املوت ،يقظة اآلخرةو  ،اي أمري املؤمنني ب حلم ،والدنيا ب وامي هللا

 قائل لك اي أمري املؤمنني ما قال احلكيم:

 فبببببببإْن تببببببنببببببجج مببببببن ذي عببببببظببببببيببببببمبببببببةٍّ 
 

 وإال فببببببببإيّنِّ ال إخببببببببالببببببببَك انجببببببببيببببببببا 
 

 
سن؛ فإنه ال وقال: يرحم هللا احل ،وملا وصل كتابه إىل عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حىت رمحه من كان عنده 

 وواعظ ما أصدقه وأفصحه. ،وهلل دره من مشفق ما أنصحه ،وينبهنا من الغفلة ،يزال يوقظنا من الرقدة

                                                           

 .180اتريخ التصوف اإلسالمي ، ص   (1)
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والعاقل  ،فتهاولقد وصفت الدنيا بص ،وصلت مواعظك النافعة فاستشفيت هباوكتب إليه عمر بن عبد العزيز: 
 ه.والسالم عليك ورمحة هللا وبركات ،فكأن كل من كتب عليه املوت من أهلها قد مات ،من كان فيها على وجل

ثناؤه بواليته  لقد أعظم هللا جل ،فلما وصل كتابه إىل احلسن قال: هلل دّر أمري املؤمنني من قائلِّ حق وقابلِّ وعظ
 ،واألمر املطلوب أمامك ،. وكتب إليه: أما بعد: فإن اهلول األعظم)1(وجعله بركة ورمحة ،ورحم بسلطانه األمة ،املنة

 . )2(إما بنجاة أو بعطب ،والبد من مشاهدتك ذلك

 ـ موقفه من الثورات اليت حدثت يف عهده: 7
د وإمنا يكون ابلتوبة والرجوع إىل هللا والنصح ألصحاب األمور وق ،كان يرى أن تغيري الفساد ال يكون ابلسيف

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول هللا  ، )3(فإن التغيري ال يكون إال ابلتوبة ،قال: وما أعجب أمر من حياول أن يغري ابلسيف
ة شرباً ماعفإنه ليس أحد يفارق اجل ،من أمري شيئًا يكرهه فليصرب رأىمن »وجوب الصرب على ما تكرهه منهم: 

 .)4(«فيموت إال مات ميتة جاهلية
يقول: لو أن الناس إذا و  ،ويرى بعد فقهه هلذا احلديث وأمثاله أن تسلط احلكام عقوبة من هللا تعاىل حتتاج لصرب

فوهللا ما جاؤوا  ،ولكنهم ُيزعون إىل السيف فيوكلون إليه ،ابتلوا من قِّبل سلطاهنم صربوا ما لبثوا أن يجفرج عنهم
 .)5(ري قطّ بيوم خ

وكان يرى أن والة األمور طاملا أهنم يقيمون اجلمعة واجلماعة  ،وكان موقفه من ثورة ابن األشعث كما مر معنا
 .)7(فال ُيوز اخلروج عليهم ،واحلدود)6(والثغور ،والفيء

 . )8(وقد علق املودودي على منهج احلسن البصري يف التعامل مع الثورات أبنه كان يشك جبدواها

                                                           

 .169الزهد ، للحسن البصري ، ص   (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.131،  7/125الطبقات الكربى )  (3)
 (.1849( ، مسلم ، رقم )6724البخاري ، رقم )  (4)
 .191(؛ حياة احلسن البصري ، د. روضة ، ص 1/137شذرات الذهب )  (5)
 .194البصري ، روضة احلصري ، ص حياة احلسن   (6)
 املصدر السابق نفسه.  (7)
 .149اخلالفة وامللك ، للمودودي ، ص   (8)
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ن عبد العزيز  خصوصاً وأن اخلليفة العادل عمر ب ،موقفه من ثورة يزيد بن املهلب: أنه ينظر إليها بقلق شديد وكان
ويرى احلسن أن  ،فسينفقها يف ملذاته )1(وألنه إن توىل أموال املسلمني ،كان قد حبس يزيد بن املهلب لفساده
لى عاتق معاذ اجتمع الناس يف اجلامع يتوكأ ع فيذهب احلسن إىل حيث ،غضبة ابن املهلب غضبة لنفسه ومطامعه

 . )2(وهو يقول له: انظر هل ترى رجاًل نعرفه؟ وسر احلسن عندما مل ير يف اجملموع رجاًل من أصحابه ،بن سعد
 ويتقدم من املنرب ويزيد خيطب. وقال بصوت مرتفع خياطب ابن املهلب: وهللا ،وتزداد جرأة احلسن وصدعه ابحلق

فما ينبغي لك ذلك. ويقف موقفاً أشد جرأة من سابقه؛ فقد خرج على الناس وقد  ،لياً وموىل عليكلقد رأيناك وا
فقال  ،ينويقولون: يدعوان لسنة العمر  ،وهم ينتظرون خروج يزيد بن املهلب ،واصطفوا صفني ،نصبوا الراايت

ك هؤالء  بين مروان يريد هبالمث يسرح هبم إىل ،احلسن: إمنا كان يزيد ابألمس يضرب أعناق هؤالء الذين ترون
وقال: أدعوكم  ،مث وضع عليها خرقاً مث قال: إين قد خالفتهم فخالفوهم ،فلما غضب غضبة نصب قصباً  ،رضاهم

 . )3(وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد يف رجله مث يرد إىل السجن ويوضع يف جبة ،إىل سنة العمرين
واتقوا هللا  ،الزموا رحالكم وكفوا أيديكم ،فيخطب الناس ويقول: أيها الناس ،وتزداد مواعظ احلسن وكراهيته للثورة

نهم فيما اكتسبوا وليس ع ،ليس ألهلها بباقٍّ  ،وال يقتل بعضكم بعضًا على دنيا زائلة وطمع فيها يسري ،موالكم
سلم منها إال وليس ي ،ءوأهل التيه واخليال ،والسفراء والسفهاء ،إنه مل يكن إال كان أكثر أهلها اخلطباء ،براضٍّ 

 . )4(واملعروف التقي ،اجملهول اخلفي
ذا الشيخ الضال بلغين أن ه فيقول: لقد ،يهدد مروان بن املهلب خليفة يزيد يف الثورة ،وعلى أثر هذه اخلطبة

وجهه ذكران وعن  وهللا ليكجفّن عن ،وهللا لو أن جاره نزع من خص داره قصبة لظل يرعف أنفه ،املرائي يثبط الناس
. ووقف الناس مع احلسن وقالوا له: )6(أو ألخنني عليه مربدًا خشناً  ،وعلوج فرات البصرة ، )5(علينا سقاط األبلة

ل بعضكم بعضاً امركم أال يقت ،فأجاهبم بقوله: فقد خالفتكم إذًا إىل ما هنيتكم عنه ،لو أرادوك مث شئت ملنعناك
 ؟! )7(وأدعوكم إىل أن ال يقتل بعضكم بعضاً دوين ،مع غريي

                                                           

 .196حياة احلسن البصري ، للحصري ، ص   (1)
 (.7/491اتريخ الطربي )  (2)
 .197(؛ حياة احلسن البصري ، ص 3/280وفيات األعيان ) (3)
 (.7/498اتريخ الطربي )  (4)
 بضمتني مشددة: أصحابه وقبيلته.أبلته:   (5)
 (.7/498اتريخ الطربي )  (6)
 (.7/499املصدر السابق نفسه )  (7)
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وعن سلم بن أيب  ، )1(هذا هو موقف احلسن من كل فتنة يسعى جلمع مشل املؤمنني وينهى عن كل فرقة بينهم
د فقال: اي أاب سعيد ما تقول يف الفنت مثل يزي ،الّذاّيل قال: سأل رجل احلسن وهو يسمع وأانس من أهل الشام

 فقال رجل من أهل الشام: وال مع أمري املؤمنني ،ن األشعث؟ فقال: ال تكن مع هؤالء وال مع هؤالءبن املهلب واب
 .  )2(اي أاب سعيد ؟ قال: نعم وال مع أمري املؤمنني

 ومل يؤيد الثورة املسلحة ألسباب: ،وقد سلك احلسن منهج السلم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
اعة يرتكب وفوضى س ،واضطراب األمن وفساد األحوال ،ج عليهم يتبعها فوضى يف األمورأ ب أن الدعوة إىل اخلرو 

 فيها املظامل ما ال يرتكب يف استبداد السنني.
فيكلب فيهم  ،وُيعل أبس املسلمني بينهم شديداً  ،أن كثرة اخلروج على الوالة يضعف الدولة اإلسالمية رأىب ب 

 وخيرب عليهم حقوقهم. ،عدوهم
 .والناس خيرجون من يد ظامل إىل أظلم ،ومظلمة تدفع ،أن الدماء تراق يف اخلروج بدون حق يقام رأىجب  وألنه 

 رأى ،د ب وجد أن الطريق املعّبد إلصالح هذا األمر: إصالح فساد احملكومني إذا تعذر عليه إصالح فساد احلاكم
 فاعتقد أن احلكام ،أن الفساد عّم االثنني وتغلغل يف الفريقني

 . )3(واملالزمة اثبتة بينهما ،فلن يتغريوا ما مل يتغري الشعب ،ومظهر حلاله ،لون من ألوان الشعب
 

 ـ كيف يضل قوم هذا فيهم؟!: 8
أخربين عن حسن أهل البصرة؟ قلت:  ،فقال: اي خالد ،قال خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد امللك

 ،عالنيةأان جاره إىل جانبه وجليسه يف جملسه وأعلم من قبلي به: أشبه الناس سريرة ب ،أجخربك عنه بعلم ،أصلحك هللا
وإن  ،وإن أمر أبمر كان أعمل الناس به ،وإن قام على أمر قعد عليه ،إن قعد على أمر قام به ،وأشبهه قواًل بفعل

كيف   ،بكقال: حس ،ورأيت الناس حمتاجني إليه ،رأيته مستغنيًا عن الناس ،هنى عن شيء كان أشرك الناس له
 ؟!. )4(يضل قوم هذا فيهم

                                                           

 .198حياة احلسن البصري ، للحصري ، ص   (1)
 .198(؛ حياة احلسن ، ص 7/121الطبقات الكربى )  (2)
 .324اتريخ اجلدل ، ص   (3)
 (.4/576سري أعالم النبالء )  (4)
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 ما أعز أحد الدرهم إال أذلهج  ،ومن أقوال احلسن البصري: ما رواه هشام بن حّسان: مسعت احلسن حيلف ابهلل
 . )2(ال ينفعانك حىت يجفارقاك ،الدينار والدرهم ،وقال: بئس الرفيقان ، )1(هللا
 

 البصري:ـ وفاة احلسن  9
 ،مرض احلسن البصري مرض املوت وابنه إىل جانبه ميرضه ويعىن به وهو على سريره يسرتجع ويكثر من االسرتجاع

  )3(هافيقول له ابنه: أمثلك يسرتجع على الدنيا؟ فيجيبه بقوله: اي بين ! ال أسرتجع إال على نفسي اليت مل أصب مبثل
املوت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: اي أاب سعيد ! زودان وعن أابن بن حمرب عن احلسن أنه ملا حضره 

ا هنيتهم عنه م ،منك كلمات تنفعنا هبن. قال: إين مزودكم ثالث كلمات: مث قوموا عين ودعوين وملا توجهت له
 واعلموا أن خطاكم ،وما أمرمت به من معروف فكونوا من أعمل الناس به ،فكونوا من أترك الناس له ،من أمر

روحه أغمي عليه  . وقبل أن يسلم احلسن)4(فانظروا أين تغدون وأين تروحون ،خطواتن: خطوة لكم وخطوة عليكم
 .)5( هتموين من جنان وعيون ومقام كرميمث أفاق إفاقة فقال: لقد نب

ة.  انني سنوعاش حنواً من مثانٍّ ومث ،هارأىأسلم الروح إىل اب ، )6(ويف ليلة اجلمعة ويف مستهل رجب سنة عشر ومئة
 ،وقبيل وفاته قال رجل البن سريين: رأيت كأن طائرًا أخذ أحسن حصاة يف املسجد ،)7(كما قال ابنه عبد هللا

. وقام بتغسيله تلميذاه: أيوب   )8(فلم يكن إال قلياًل حىت مات احلسن ،فقال: إن صدقت رؤايك مات احلسن
 . )9(نضر بن عمر املقريوصلى عليه عقيب اجلمعة ال ،ومحيد الطويل ،السختياين

قال محيد الطويل: تويف احلسن عشية اخلميس وأصبحنا يوم اجلمعة ففرغنا من أمره ومحلناه بعد صالة اجلمعة 
ركت منذ كان اإلسالم وال أعلم أهنا ت ،فلم تقم صالة العصر ابجلامع ،واشتغلوا به ،فتبع الناس كلهم جنازته ،ودفناه

                                                           

 نفسه. املصدر السابق  (1)
 املصدر السابق نفسه.  (2)
 (.4/587سري أعالم النبالء )  (3)
 (.2/154حلية األولياء )  (4)
 (.4/587سري أعالم النبالء )  (5)
 .202؛ حياة احلسن البصري ، ص 72تذكرة احلفاظ ، ص   (6)
 (.4/587سري أعالم النبالء )  (7)
 (.7/129)(؛ الطبقات الكربى 2/72وفيات األعيان )  (8)
 .202ريخ الذهيب؛ نقالً عن حياة احلسن البصري ، د. روضة ، ص ات  (9)
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              . )1(حىت مل يبق ابملسجد من يصل العصر ،ألهنم تبعوا كلهم اجلنازة ،إال يومئذ
قلما جتد له  ،ظماءفقد كان من الرجال الع ،رحم هللا احلسن البصري النموذج الرفيع لورثة األنبياء والعلماء الرابنيني

علماء الذين نشطوا يف دولة الفقهاء اليت وكان من ال ، )2(وأدابً  ،وشجاعة ،وحكماً  ،وعلماً  ،وورعاً  ،مثياًل زهداً 
 ومل يبخل بوقت وال نصيحة وال موعظة وال توجيه وال إرشاد. ،قادها عمر بن عبد العزيز

 سابعاً: عمر والفتوح ورفع احلصار عن القسطنطينية:
 ،طراف الدولةأعندما ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة كان من أول أعماله إيقاف التوسع يف املناطق النائية يف 

ة وأول أعماله يف هذا املضمار كان يف القوات اليت عجين اخلليف ،وحماولة سحب القوات اإلسالمية من مناطق القتال
يها مصاعب  وظلت حتاصرها مدة سنتني القت ف ،سليمان حبشدها وإنفاذها بقيادة أخيه مسلمة لفتح القسطنطينية

بد امللك من ع فلما ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة: كتب بقفل مسلمة بن ،كثرية دون أن تفلح يف حتقيق هدفها
وقد كان سليمان أغزاه إايها برًّا وحبراً. فاشتد عليهم املقام وجاعوا حىت أكلوا الدواب من اجلهد  ،القسطنطينية

 ،فلما ويل ،مرع فكان ذلك يغم ،حىت يتنحى الرجل عن دابته فتقطع ابلسوق.. وجّل سليمان يف أمرهم ،واجلوع
ذلك الذي محله على ف ،أنه ال يسعه فيما بينه وبني هللا عز وجل شيء من أمور املسلمني مث يؤخر فعله ساعة رأى

  . )3(تعجيل الكتاب
فوجه إليهم  ،وقد وجه عمر بن عبد العزيز إىل مسلمة وهو أبرض الروم أيمره ابلقفول منها مبن معه من املسلمني

. )4(ة رأسفكان الذي وجه إليه اخليل العتاق فيما قيل: مخسمئ ،ماً كثرياً وحث الناس على معونتهمخيالً عتاقاً وطعا
هب محل عمر بن عبد العزيز الطعام والدواب إىل مسلمة بن عبد امللك إىل بالد  99ويروي خليفة: أنه يف سنة 

 . )5(وأذن هلم ابلقفول ،الناس وبعث معه بعثاً فأغاث ،وأمر من كان له هناك محيم أن يبعث إليه ،الروم
ند اإلسالم من ج  وعهد إليه: إبخالء األندلس ،ويف األندلس وىّل عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك اخلوالين

. غري أن السمح مل ير  )6(إذ خشي تغلب العدو عليهم.. النقطاعهم من وراء البحر من املسلمني ،إشفاقاً عليهم

                                                           

 (.4/587سري أعالم النبالء )  (1)
 .503حياة احلسن البصري ، ص   (2)
 .32ابن عبد احلكم ، ص   (3)
 .140اتريخ الطربي؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز ، للعلي ، ص   (4)
 .140ريخ اإلسالم ، للذهيب؛ نقالً عن العلي ، ص ؛ ات326اتريخ خليفة ، ص   (5)
 .13ب  12اتريخ افتتاح األندلس ، البن القوطية ، ص   (6)
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فاضرب  ،وكتب إىل اخلليفة يقول: إن الناس قد كثروا هبا وانتشروا يف أقطارها ،األندلساالنسحاب الكامل من 
 . )1(وأزال األندلس عن عمالة إفريقية ،عن ذلك

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد الرمحن وايل خراسان أيمره إبقفال من وراء النهر من املسلمني   ،ويف املشرق
للهم إين قد ا ،فكتب إليه عمر ،ا مرو )قاعدة خراسان(. فكتب إىل عمر بذلكفأبوا وقالوا: ال يسعن ،بذراريهم

. ويقتصر خليفة بن خياط على القول  )2(فحسبهم الذي فتح هللا عليهم ،قضيت الذي علّي فال تغزج ابملسلمني
 .)3(«ومتسكوا مبا يف أيديكم ،ال تغزج »عمر بن عبد العزيز كتب إىل اجلراح بن عبد هللا احلكمي:  أبن

وهلم ما  ،ويف جبهة بالد السند: كتب عمر بن عبد العزيز إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم والطاعة على أن ميلكهم
وكان  ،أبمساء العرب وتسموا ،فأسلم جيشه وامللوك ،وقد كانت بلغتهم سريته ومذهبه ،للمسلمني وعليهم ما عليهم

 . )4(عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر
قاتلة يف األطراف النائية للدولة

ج
وعمله على إحالل  ،إن إيقاف عمر بن عبد العزيز التوسع القائم على استخدام امل

رها ال يعين أنه أراد إلغاء املؤسسة العسكرية اليت متتد جذو  ،احلوار السلمي يف إمخاد احلركات املسلحة للمعارضة
والواقع أن  ،وكان هلا الدور األكرب يف محاية الدولة وتوسيعها وتثبيت األمن واالستقرار فيها ،ملسو هيلع هللا ىلصإىل زمن الرسول 

قاتِّلة كانت متسُّ صميم احلياة املدنية
ج
 حفظ وال غىن ألي دولة عن مؤسسة اجليش يف ،التنظيمات املتصلة ابمل

 ،ظلت األمصارف ،ملؤسسات املتصلة بهلذلك كان البد من إبقاء اجلند وا ،حدودها واملخاطر اليت قد تتعرض هلا
انية أو يدخل تعديالت يف تنظيماهتا السك ،أو يبدهلا ،قائمة دون أن يلغيها ،وهي مراكز إقامة املقاتلة العرب

يف  استمرار احلركات العسكرية احملدودة النطاق ،وقضت األحوال أن يتابع خالل مدة خالفته القصرية ،واإلدارية
 عدد من اجلبهات.

مر بن عبد العزيز فَبَوجَّه إليهم ع ،ي أذربيجان أغار الرتك على املسلمني: فقتلوا من املسلمني مجاعة وانلوا منهمفف
ناصرة مخسون فقدم منهم على عمر خب ،فلم يفلت منهم إال اليسري ،فقتل أولئك الرتك ،حامت بن النعمان الباهلي

 . )5(أسرياً 

                                                           

 .140؛ عمر بن عببد العزيز ، صاحل العلي، ص 137ب  136فجر األندلس ، حلسني مؤنس ، ص   (1)
 .141اتريخ الطربي؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز ، للعلي ، ص    (2)
 .141؛ عمر بن عبد العزيز ، للعلي ، ص 326ريخ خليفة ، ص ات  (3)
 .42فتوح البلدان ، ص   (4)
 .142؛ عمر بن عبد العزيز ، للعلي ، ص 326اتريخ خليفة ، ص   (5)
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نائها فأمر بب ،فهدموا مدينتها وَسبَبْوا أهلها ،على ساحل الالذقيةهب أغارت الروم يف البحر  100ويف سنة 
 .)1(وحتصينها

 ،الكندي من أهل محص وعمرو بن قيس ،هب: أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام املعيطي 101ويف 
أن يهدم املصيصة . وأراد )4(وذلك إلشفاقه عليهم من العدو ،وهم كارهون )3(. وأمر برتحيل أهل طرندة )2(الصائفة

مث أمسك عن ذلك وبىن ألهلها مسجداً جامعًا من انحية كفراي واختذ فيه صهرُيًا وكان  ،لتعرُّضها لغارات الروم
 .)6(. وجعلها مركزاً متقدماً لدرء اخلطر عن إنطاكية من غزوات الروم املتكررة )5(امسه عليه مكتوابً 

وسحب اجليش الذي كان  ،حد من النشاط العسكري مع الرومورغم أن اخلليفة عمر بن عبد العزيز كان قد 
 ،اع عنهإال أنه كان حازماً شديداً يف أخذ احلق والدف ،حياصر القسطنطينية وبعض احلصون املتقدمة يف بالد الروم

لك محيث يذكر أنه عندما أرسل اخلليفة عمر بن عبد العزيز رسواًل إىل  ،وهذا ما تشري إليه رواية ابن عبد احلكم
قائلني  ،وقص عليه قصة رجل أسري يف بلد الروم ب وقد مرت معنا ب أجرب على ترك اإلسالم واعتناق النصرانية ،الروم

بد العزيز إىل ملك فأرسل اخلليفة عمر بن ع ،فسملت عيناه ،فاختار دينه على بصره ،له: إن مل تفعل مسلت عينك
 ، )7(بعثن إليك من اجلنود جنوداً يكون أوهلم عندك واخرهم عنديألن مل ترسله إيل أل ،الروم وقال له: أقسم ابهلل

 .  )8(وبعث ابلرجل إليه ،فاستجاب ملك الروم لطلبه
 ،وكانت سياسة عمر بن عبد العزيز املرحلية تقوم على ضبط الثغور وحدود الدولة اإلسالمية واالهتمام بفتح العقول

عاة والعلماء ولذلك بدأ يرسل سرااي الد ،وإحياء القلوب وتطهري النفوس للشعوب اجلديدة اليت دخلت يف اإلسالم
 للبدو القاطنني داخل الدولة اإلسالمية وللشعوب اليت كانت يف أشد حاجة لتعاليم اإلسالم.

 

                                                           

 .20فتوح البلدان ، ص   (1)
 .142اتريخ الطربي؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز ، للعلي ، ص   (2)
 القريبة من الدولة الرومانية.طرندة: من األماكن   (3)
 .220فتوح البلدان ، ص   (4)
 .163املصدر السابق نفسه، ص   (5)
 .119العالقات العربية البيزنطية ، ص   (6)
 .131املصدر السابق نفسه، ص   (7)
 املصدر السابق نفسه.  (8)
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 اثمناً: االهتمام ابلدعوة الشاملة:
لة لرتسيخ وحدهتا وأمنها ونشر العلم وتوصيله لكل أفراد األمة ما أمكن ركز عمر جهوده ابلبناء الداخلي للدو 

ستهدف عمر وقد ا ،كما اهتم بنشر العدل بني الرعية وإزاحة الضغائن واألحقاد من بني املسلمني  ،لذلك سبيالً 
ومل  ،لعظيما بتعاليم اإلسالم ووضع مشروعاً كبريًا لتحقيق ذلك اهلدف بن العزيز قلوب الناس وعقوهلم ونفوسهم

ول مشروعه إىل بل ح ،فيقف عند حدود اخليال ال يتعداه ،يكن عمر ابإلنسان الذي تستهويه املشاريع الكربى
مما جعله  ،سبابوهيَّأ له األ ،وأحاط براجمه ابلضماانت العملية ،بعدما مهد الظروف ،برانمج عملي قابالً للتطبيق

 مشروعه الدعوي الرتبوي العلمي أمور؛ منها: وقد ساعده على جناح ،حييله إىل واقع مشهود

 ـ وضع قانون التفرغ للدعاة: 1
كرية كي تتيح هلم التفرغ الكامل إلجناز مشاريع ف  ،حيث ألزم الدولة بكفالة عدد من العلماء والدعاة واملفكرين

م الرواتب ليتفرغوا ورّتب هل ،فأجرى األرزاق على العلماء ،دعوية اليت يعكفون عليها ابختيار أو بتوجيه من الدولة
دث واحمل ،ه للناس ويعلمهم أحكامهرأىالقران الذي حفظه وقام يق ئر فقا ،)1(لنشر العلم ويكفوا مؤونة االكتساب

اس أمور والفقيه البذي ينظبر يف الكتب ويستنبط منها ويعلم الن ،الذي يعقد جمالس اإلمالء وينشر احلديث النبوي
غلهم أمر ذويهم كل أولئك قد يش  ،والطالب الذي يتفرغ للعلم أو البحث والدرس ،بصرية دينهم ليعبدوا هللا على

ون ما وكفل هلم وملن يعول ،فقام عمر بقطع هذا اهلاجس عنهم ،وأبنائهم وسّد حاجتهم وتدبري أمور معاشهم
فبذلك شجع كل  ،عنه ونعّما ما فعل رضي هللا ،ويؤخذ من بيت املال ،تتكفل به الدولة ،يعيشون به حياة كرمية

 . )2(وخدمة الدين واألمة من وجد يف نفسه اإلمكانية لنشر العلم
لغرض التفقه  ،وكان مينح من بيت املال مبلغاً قدره مئة دينار لكل من انقطع إىل مسجد جامع يف أي بلد إسالمي

ص: بن عبد العزيز إىل وايل مح . وعن أيب بكر بن أيب مرمي قال: كتب عمر )3(وتدريس القران وتالوته ،ونشر العلم
. وعن )4(مجْر ألهل الصالح من بيت املال مبا يجغنيهم لئال يشغلهم شيء عن تالوة القران وما محلوا من األحاديث

وحبسوها يف  ،أيب مرمي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إىل وايل محص: انظروا إىل القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه

                                                           

 .184مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز ، ص   (1)
 .72عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص   (2)
 184مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر ، ص   (3)
 .72؛ عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار ، ص 178أصول احلديث ، ص   (4)
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 ،مال املسلمني من بيت ،يستعينون هبا على ما هم عليه ،فأعطِّ كل رجل منهم مئة دينار ،ااملسجد عن طلب الدني
 .)1(وإن خري اخلري أعجله. والسالم عليك ،حني أيتيك كتايب هذا

وذكر ابن  ،وللقّصاص والواعظني كذلك ،ومناقب أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوفرض الرزق ملن حيدث الناس مبغازي رسول هللا 
فلما قدم  ،وجعل له دينارين كل شهر ،شبة أن عمر بن عبد العزيز أمر رجاًل ب وهو ابملدينة ب أن يقص على الناس

 . )2( امللك جعل له ستة داننري كل سنة هشام بن عبد
حيىي بن أيب  ن ما ذكره ابن عبد الرب ع ،ومما جاء يف كتبه بشأن إجراء الرزق على طلبة العلم لينقطعوا عن الشواغل

 . )3(وفّرغوهم للطلب ،كثري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله: أن أْجرجوا على طلبة العلم الرزق

 ـ حض العلماء على نشر العلم وعالنيته: 2
وإحياء  ،وإمالء احلديث النبوي ،وإقراء طلبة العلم وإمساعهم ،واختاذ املساجد مراكز لتعليم الناس أمور دينهم

. قال عكرمة بن عمار وهو من أهل اليمن: مسعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد: فَْأمجْر أهل  )4(السنة
. وأسند ابن عبد الرب عن جعفر بن برقان  )5(فإن السنة كانت قد أميتت ،العلم أن ينشروا العلم يف مساجدهم

ه والعلم من ر بن عبد العزيز: أما بعد َفمجْر أهل الفقالرَّقي ب نسبة إىل الرقة مشال شرقي سورية ب قال: كتب إلينا عم
 .  )6(ومساجدهم ،فلينشروا ما علمهم هللا يف جمالسهم ،عندك

 ـ توجيه األمة إىل أمهية العلم: 3
فإن مل تستطع فال  ،فإن مل تستطع فأحبهم ،فإن مل تستطع فكن متعلماً  ،ويف ذلك يقول: إن استطعت فكن عاملاً 

 . )7(لقد جعل هللا له خمرجاً إن قبل تبغضهم. مث قال:
 

 ـ إرسال العلماء الرابنيني إىل مشال إفريقية: 4

                                                           

 .72البداية والنهاية؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار ، ص  (1)
 .73عن عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار ، صأخبار املدينة؛ نقالً   (2)
   .73(؛ عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار ، ص 1/228جامع بيان العلم )  (3)
 .73عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار ، ص   (4)
 .73؛ عمر بن العزيز ، عبد الستار الشيخ ، ص 178أصول احلديث ، ص   (5)
 (.1/149جامع البيان العلم)  (6)
 .74ابن عبد احلكم؛ نقالً عن عمر ، للزحيلي ، ص   (7)
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فقد بعث  ،هم فيهويفقهو  ،بل البوادي ليعّلموا أهلها شرع هللا ،كان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إىل األمصار
زيد ومل يقبل فقبل ي ،جرى عليهم الرزقوأ ،يزيد بن أيب مالك واحلارث بن حممد إىل البادية ليعلما الناس السنة

 ،وقال: ما كنت الخذ على علم علمنيه هللا أجراً. فذكر ذلك لعمر فقال: ما نعلم مبا صنع يزيد أبساً  ،احلارث
 ،. وقد عرب عمر هبذا اجلواب عما ُيب أن يتحلى به احلاكم املسلم من مرونة فكرية )1(وأكثر هللا فينا مثل احلارث
وسأل هللا ب من  ،حيث أعلن أن أخذ األموال لقاء اخلدمات العلمية أمر ال أبس به ،وعدم مجود على األشكال

 .)2(جهة أخرى ب أن يكثر أولئك الذين يقومون هبذه اخلدمات دون أجر إال أجر هللا
ن ابن عبد هللا بن فع ،يتهوراو  ،عامل املدينة )انفعاً( موىل ابن عمر ،وقد بعث عمر إىل مصر اإلمام املفيت الثبت

وأرسل عشرة من فقهاء   ،)3(عمر: بعث عمر بن عبد العزيز انفعًا موىل ابن عمر إىل أهل مصر يعلمهم السنن
 ،ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا وينشروا بينهم حديث ر  ،ليفقهوا أهلها ويعلموهم ،املدرسة املصرية من رجال التابعني إىل إفريقية

وتطلع إىل مشال  ، )4( وكانت معاقل العلم ،واهنم من أهل احلجاز والشام والعراقليناهلم من اخلري مثل الذي عّم إخ
ًا خلطته فأرسل العلماء الرابنيني العشرة بعد أن وضع أهداف ،ليغزو القلوب والعقول والنفوس بدين هللا ،إفريقية

 التعليمية يف ذلك اإلقليم؛ منها:
 قه والدعوة والتجرد لإلشراف على الرتبية والتعليم.أ ب اختيار علماء رابنيني اشتهروا ابلعلم والف

حىت يسهل عليها  ،وحمو األمية يف أوساط القبائل الرببرية ،ب ب وضع خطة بعيدة املدى لنشر تعليم اللغة العربية
 بعد ذلك فهم القران والسنة والتعامل معهما.

ومجعيات حتفيظ  ،ويكون ذلك بفتح الكتاتيب ،املتنيجب  االهتمام بربط الناس ابلقران اجمليد الذي هو حبل هللا 
 القران وجتويده.

 د ب البالغ الواضح البني لعقائد أهل السنة.
 .)5(هب  تعليم الناس احلالل واحلرام

                                                           

 .184؛ مالمح االنقالب ، ص 160سرية عمر ، البن عبد احلكم ، ص   (1)
 .184مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر ، ص   (2)
 (.1/100(؛ تذكرة احلفاظ )5/979سري أعالم النبالء )  (3)
 .69الشيخ ، ص عمر بن عبد العزيز ، عبد الستار   (4)
 .307،  306الشرف والتسامي حبركة الفتح اإلسالمي ، للصَّاليب ، ص (5)
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إبرسال الفقهاء و ،ولقد بدأت بركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشمال اإلفريقي بتعيني أمري صاحل عليه
 وإليك ترمجة األمري والفقهاء: ،والعلماء الرابنيني

 ـ إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر:
قال ابن خلدون: وأسلم  ،هب( فكان خري أمري 100ب  99واله عمر بن عبد العزيز على إفريقية يف احملرم سنة )

ويبينون هلم  ،نيوأرسل معه عشرة من فقهاء التابعني وعلمائهم يفقهون الناس يف أمور الد ،مجيع الرببر يف أايمه
 . )1(احلالل واحلرام

وكان شديد  ،وسار يف أهل البالد بسرية العدل ،حريصاً على نشر العلم ،وكان هذا األمري يف غاية الزهد والتواضع
كما   ملسو هيلع هللا ىلصفقد روى عنه ابن عساكر: أنه قال: ينبغي لنا أن حنفظ حديث رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصاحلفظ حلديث رسول هللا 

وان وغريهم. ومكث يف القري  ،وأمحد ،وابن ماجه ،والنسائي ،البخاري ومسلم وأبو داود أخرج له ،حنفظ القران
وقد مجعت شخصية  ، )2(هب 131ملدة ثالث وثالثني سنة؛ حيث تويف هبا سنة  ،انشرًا للسنة ،معلمًا للناس

 ،يقيةفأنتجت هذه الثمار اليت سامهت يف ترسيخ اإلسالم يف مشال إفر  ،والعلم والورع ،الكفاءة ،إمساعيل رمحه هللا
 وينبغي لنا أن هنتم بتحقيق هذه الصفات وغريها يف نفوس القادة والوالة.

 هـ إبفريقية(: 128أبو مثامة)ت  ،ـ بكر بن سوادة اجلذامي
أدخل على  ،ورووا عنه ،د انتفع به أهلهاوق ،وفقيهاً  ،أقام يف الشمال اإلفريقي أكثر من ثالثني سنة حمداثً ومفتياً 

  ،والينوسفيان بن وهب اخل ،وسهل بن سعد الساعدي ،منهم: عقبة بن عامر ،القريوان حديث عدد من الصحابة
 ،نيوقد قارب شيوخه األربع ،وابن شهاب الزهري ،كما روى عن مجاعة من التابعني؛ منهم: سعيد بن املسيب

أخرج له مسلم  ،وأبو زرعة اإلفريقي وكان ثقة يف حديثه ،وروى عنه كثري من أهل القريوان منهم عبد الرمحن بن زايد
 .)3(وفاته هباوعداده يف املصريني رغم طول مكثه ابلقريوان و  ،وغريهم ،والطرباين ،وأمحد ،والبخاري تعليقاً  ،واألربعة

 هـ(: 115أبو سعيد)ت حوايل  ،ـ ُجعثُل بن عاهان الرُّعيين القتباين
توىل  ،رأىً قيهاً مقف ،وكان حمداثً  ،ومل يذكروا عمن روى من الصحابة ،عده أبو العرب وابن حجر وغريمها يف التابعني

وان عبيد وروى عنه من أهل القري  ،وبث فيها علماً كثرياً ملدة زادت عن مخسة عشر عاماً  ،قضاء اجلند ابلقريوان
                                                           

 .148اتريخ الفتح العريب يف ليبية، ص   (1)
 (.22إىل  3/14مدرسة احلديث ابلقريوان )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
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وأخرج له  ،لنقادووثقه أكثر ا ،وبكر بن سوادة وهو زميله يف البعثة العلمية ،الرمحن بن زايدوعبد  ،هللا بن زحر
 .)1(هب 115األربعة وأمحد وغريهم: تويف يف خالفة هشام بن عبد امللك سنة 

 ـ حبان بن جبلة القرشي:
 ،هب ابلقريوان 122وقيل:  ،هب( 125ودفع الوهم أبن عمر رضي هللا عنه أرسله لتفقيه أهل مصر )ت  ،موالهم

ووالده  ،وعبد هللا بن عمرو ،وابن عمر ،أدخل يف الشمال اإلفريقي حديث مجلة من الصحابة؛ منهم: ابن عباس
انتفع به  ،وبقي يبث العلم يف عاصمة الشمال اإلفريقي يف مدينة القريوان أكثر من مخس وعشرين سنة ،عمرو
وهو  ،ريهموموسى بن علي بن رابح وغ ،وعبيد هللا بن زحر ،ن بن زايدكعبد الرمح  ،وروى عنه كثري منهم ،أهلها

  .)2(مأخرج له البخاري يف األدب املفرد وابن سنجر يف مسنده واحلاكم يف املستدرك وغريه ،عند النقاد ثقة يف حديثه

 ـ سعد بن مسعود التجييب: أبو مسعود )ت ابلقريوان(:
 ،صحابةمرسالً حىت وهم بعضهم فعده يف ال ملسو هيلع هللا ىلصويروي عن النيب  ،الدرداء منهم: أبو ،يروي عن مجاعة من الصحابة

وقد سكن القريوان وبث يف الشمال اإلفريقي علمًا كثرياً  ،ولذلك نبهت معظم املصادر على أنه ال صحبة له
م بن روى عنه من أهل القريوان: مسل ،وكان شديدًا على األمراء ،وكانت جمالسه مليئة ابحلكم واملواعظ البليغة

غ أنه تويف وذكر الداب ،يف جامع ابن وهب وغريه ،وعبد الرمحن بن زايد ،وعبيد هللا بن زحر ،يسار اإلفريقي
 . )3(ومل يذكر اتريخ وفاته ،ابلقريوان بعد أن بث فيها علماً كثرياً 

 ـ طلق بن جعبان الفارسي:
فقيهاً  روايته عن التابعني كان وأكثر ،لقي عمر وسأله ،اتبعي ،اإلكمالوالصواب األول كما يف  ،وقيل: جاابن

 . )4(ومل يذكروا مدة إقامته هبا وال اتريخ وفاته ،وابن أنعم ،وروى عنه من أهل القريوان: موسى بن علي ،عاملاً 
 

 هـ(: 113أبو اجلهم )ت ابلقريوان سنة  ،ـ عبد الرمحن بن رافع التنوخي

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 (.22إىل  2/14مدرسة احلديث ابلقريوان )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .45عصر الدولتني األموية و العباسية وظهور فكر اخلوارج ، ص   (4)
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واستمر يبث  ،وذلك على عهد حسان بن النعمان ،وهو أجل قضاهتا ،هب 80سنة  ،وقت مبكردخل القريوان يف 
مجاعة  حىت انتفع به خلق كثري من أهلها وقد أدخل إىل القريوان حديث ،فيها العلم ما يقارب ثالاثً وثالثني سنة

ايد : عبد الرمحن بن ز وحدث عنه من أهل القريوان ،من الصحابة عرفنا منهم: عبد هللا بن عمرو بن العاص
ا وبكر بن سواد اجلذامي وغريهم... وهو أول من ويل قضاء القريوان وتويف هب ،وعبد هللا بن زحر الكناين ،اإلفريقي

 .)1(هب 113سنة 

 ـ عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين:
ينهم ابلعدالة ًا لدى أهلها مشهورًا بمعروف ،كان مقيمًا يف القريوان قبل زمن بعثة عمر بن عبد العزيز مبدة طويلة

فاستمر يف  ،ملا علمه من فضله ودينه وعلمه ،هب 99وقد واله عمر بن عبد العزيز قضاء القريوان سنة  ،والتقى
ر ونش ،سار يف أهل القريوان ابلكتاب والسنة ،وكان زاهدًا ورعًا عاملاً  ،هب 123منصبه إىل أن استقال منه سنة 

نفون ابلفضل وأثىن عليه املص ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،طويلة زادت عن مخس وعشرين سنةالعلم بينهم ملدة 
 . )2(والعلم والدين

 
 

 هـ(: 100أبو عبد الرمحن )ت ابلقريوان  ،ـ عبد هللا بن يزيد املعافري احلبلي
مث عاد  ،هب ألنه شهد فتح األندلس 86ولعل ذلك كان مع موسى بن نصري سنة  ،دخل القريوان يف زمن مبكر

 ،هب 100مث عني ضمن أفراد البعثة العلمية، إال أن وفاته كانت سنة  ،إىل القريوان وسكنها وبىن هبا داراً ومسجداً 
ة وبث فيها علماً  فريقيأي بعد سنة واحدة من التكليف الرمسي، ومع ذلك فقد قال عنه املالكي: فانتفع به أهل إ

 ،وزاد يف إفشاء حديث من دخلها منهم ،وأدخل إىل القريوان حديث مجاعة من الصحابة ممن مل يدخلها ،كثرياً 
بو كريب وأ ،وروى عنه من أهلها عبد الرمحن بن زايد ،وأيب ذر ،وابن عمرو ،حدث عن ابن عمر وعقبة بن عامر

 كان  ،هب( وغريمها 139مجيل بن كريب القاضي )ت 

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 .46املصدر السابق نفسه، ص   (2)
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ا ب وكان أتثريه يف احلياة العلمية ب خاصة اجلانب احلديثي منه ،رجاًل صاحلًا ورعًا شديد اإلقبال على نشر السنة
ابن وقد بىن فيها مسجداً جملالسه العلمية أمجع النقاد على توثيقه، وحديثه عند مسلم، واألربعة، و  ،ابلقريوان كبرياً 

 .  )1(وهب يف جامعه وأمحد وغريهم

 وهب بن حي املعافري:ـ 
 ،قدمياً  غزا إفريقية ،وأن أاب زرعة قد صحح ذلك ،وقد ذكر ابن أيب حامت أن هناك من قلبه إىل: حي بن موهب

وقد  ،وهو من أفراد بعثة عمر ،هب عن انية أهل املغرب كما يف الرايض واملعامل 68ألنه سأل ابن عباس املتوىف سنة 
وروى  ،وقد أدخل إىل القريوان حديث ابن عباس وغريه ،ريًا وهبا كانت وفاتهوبث فيها علمًا كث ،سكن القريوان

له من حيث ومل تظهر املصادر حا ،وروى عنه من أهل القريوان عبد الرمحن بن زايد اإلفريقي ،مرسالً  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
 . )2(التعديل واجلرح

قهوا ويعلموا عزيز إىل الشمال اإلفريقي ليفهؤالء الفقهاء العشرة من خرية فقهاء التابعني أرسلهم عمر بن عبد ال
عني وقد سبق هؤالء العشرة كثري من التاب ،وكانوا للناس قدوة صاحلة ،فكانوا عند حسن ظنه هبم ،الناس دينهم

 . )3(الذين قاموا بتعليم أهل البالد أحكام الدين علماً وعمالً 
 ،ة الصحيحةويف نشر السنة العملية واالعتقادي ،احلديثوكان هلؤالء العشرة ااثر هامة يف القران الكرمي وتفسريه و 

وساعدوا والة أمور املسلمني على مقاومة النحل اخلارجية وتركيز أحكام اإلسالم بني الرببر؛ فقد روى املالكي أنه 
مجع حنظلة علماء إفريقية وهم الذين بعثهم عمر  ،هب 122ملا اثرت اخلوارج على حنظلة بن صفوان بطنجة سنة 

ا: ... فإن أهل فكتبوا هذه الرسالة ليقتدي هبا املسلمون ويعتقدوا ما فيه ،بن عبد العزيز إىل إفريقية ليفقهوا أهلها
 ،وزاجرة ،يعلمون أنه يرجع مجيع ما أنزل هللا عز وجل إىل عشر اايت: امرة ملسو هيلع هللا ىلصالعلم ابهلل وبكتابه وسنه نبيه 

ومبشرة  ،وزاجرة عن املنكر ،فامرة ابملعروف ،وأمثال ،وحرام ،وحالل ،ومتشاهبة ،وحمكمة ،وخمربة ،ومنذرة ،ومبشرة
وحالل أمر أن  ،ومتشاهبة يؤمن هبا ،وحمكمة يعمل هبا ،واالخريبن ، وخمربة خبرب األولني ،ومنبذرة ابلنبار ،ابجلنة
 ،نذرةيطبع االمرة وتزجبره الزاجرة فقد استبشر ابملبشرة وأنذرته امل فمن ،وأمثال واعظبة ،وحرام أمر أن ُيتنب ،يؤتى

                                                           

 املصدر السابق نفسه.  (1)
 (.22إىل  2/14مدرسة احلديث ابلقريوان )  (2)
 .47األموية و العباسية ، ص  (  عصر الدولتني3)
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فقد فاز  ،احلةمع طاعة واضحة ونية ص ،ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس إىل هللا ،ومن حيلل احلالل وحيرم احلرام
 .)1(والسالم اآلخرةوأفلح وأجنح وحيا حياة الدنيا و 

ح أهدافهم الشرعية ووضو  ،األمهية؛ إذ تدل على أصالة علم هذه البعثة العلميةإن هذه الرسالة تعترب وثيقة عظيمة 
ونظراً لعظيم فائدهتا عممت على أن تقرأ على منابر املساجد يف مجيع  ،حىت إهنم أوجزوا فحوى الرسالة ،أمامها

 . )2(ضواحي إفريقية

 ـ رسائله الدعوية إىل امللوك يف اهلند وغريها: 5
لعزيز إىل ملوك السند يدعوهم إىل اإلسالم على أن ميلكهم بالدهم وهلم ما للمسلمني وعليهم كتب عمر بن عبد ا

وامللوك تسموا له أبمساء العرب... وبقي  ،)3(فأسلم جيشبة بن داهر ،وقد كانت سريته بلَغْتهم ،ما على املسلمني
  ،)5(سل عليهم عمر من يعلمهم دينهم. وقد أر )4(ملوك السند مسلمني على بالدهم أايم عمر ويزيد بن عبد امللك

وأما أليون قيصر  ، )6(كما أرسل عمر برسائل إىل ملوك ما وراء النهر يدعوهم فيها إىل اإلسالم فأسلم بعضهم
 . )7(سة عبد األعلى بن أيب عمرة لدعوته إىل اإلسالمرأىالروم فقد بعث إليه عمر وفداً ب

 سالم:ـ تشجيع غري املسلمني على الدخول يف اإل 6
وذلك اتباعاً  ،قام عمر بتشجيع غري املسلمني على الدخول يف اإلسالم عن طريق إعطائهم األموال لتألفة قلوهبم

 ،فيذكر ابن سعد عن عيسى بن أيب عطاء رجل من أهل الشام كان على ديوان أهل املدينة ،ملسو هيلع هللا ىلصلسنة رسول هللا 
كذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز    . )8(على اإلسالم املال من يستألف عن عمر بن عبد العزيز: أنه رمبا أعطى

 . )9(أنه أعطى بطريقاً ألف دينار استألفه على اإلسالم
 

                                                           

 (.103،  1/102رايض النفوس للمالكي)   (1)
 .48عصر الدولتني األموية و العباسية ، ص   (2)
 .173؛ عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص 428فتوح البلدان ، ص   (3)
 .173ظامل ، ص الكامل يف التاريخ؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد امل  (4)
 .173عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (5)
 .415فتوح البلدان ، ص   (6)
 .173البداية و النهاية؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (7)
 .174(؛ عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص 5/350الطبقات )  (8)
 (.5/350املصدر السابق نفسه )  (9)
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 ـ تصحيح الوضع اخلاص ألهل الذمة: 7
لقد كان إلنصافه ألهل الذمة الذين أسلموا بوضع اجلزية عنهم أثر واضح يف زايدة إقبال الذميني على الدخول يف 

د هللا مثل ما فعل مع واليه على خراسان اجلراح بن عب ،ا ترتب على ذلك ابلنسبة لبيت املالاإلسالم برغم كل م
مث أرسل بدعوة أهل الذمة  ، )1(فضع عنه اجلزية ،احلكمي؛ حيث أرسل إليه يقول: انظر من صلى قبلك إىل القبلة

 الدخول أيمره بدعوة أهل اجلزية إىل فمثاًل أرسل إىل عامله اجلراح بن عبد هللا احلكمي ،إىل الدخول يف اإلسالم
مث كان هلم ما للمسلمني وعليهم ما على  ،وأن يضع اجلزية عنهم ،فإن أسلموا قبل إسالمهم ،يف اإلسالم

 .)2(املسلمني
وقد ترتب على هذه الدعوة دخول عشرات األلوف من الناس يف اإلسالم طائعني؛ ففي خراسان أسلم حنو من 

أما يف املغرب فقد أسلم عامة الرببر على يد وايل عمر  ،  )3(واليه اجلراح بن عبد هللا أربعة االف ذمي على يد
 . )4(على املغرب إمساعيل بن عبد هللا بن أيب املهاجر

إذ   ،وكان ذلك دلياًل على بعد نظر عمر يف االهتمام ابلدعوة إىل اإلسالم عن طريق احلكمة واملوعظة احلسنة
ف بل تتعدى ذلك إىل أنه اكتسب مسلمني جدداً دون أن يتكل ،نتائج غريها إُيابيةكانت نتائجها ال تقل عن 

لدعوة إىل وابلتايل أوىل من غريهم اب ،وهم رعاايه ويعيشون بني أظهر املسلمني ،أو نفقة إلعداد جيوش ،شهيداً 
االستمرار يف و  ،احلسنةاإلسالم. وهبذا يكون اإلسالم قد انتشر على عهد عمر بن عبد العزيز ابحلكمة واملوعظة 

 ،أسلوب اجلهاد الدعوي على أيدي علماء رابنيني خترجوا من املدارس العلمية اليت نضجت يف عهد الدولة األموية
 وهؤالء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا مشروع عمر بن عبد العزيز الدعوي العلمي.

 
 
 
 

                                                           

 .174اتريخ الطربي؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل ، ص   (1)
 (.5/386الطبقات )  (2)
 املصدر السابق نفسه.  (3)
 .174، عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل، ص 233ب  232فتوح البلدان ، للبالذري، ص   (4)
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 املبحث السادس

 بن عبد العزيزاإلصالحات املالية يف عهد عمر 
 

ماانت وكان حيسب حساابً لكل خطوة خيطوها ويضع الض ،مل تكن سياسة عمر املالية ارجتالية فهو مسؤول عن دولة
 . ولقد سار يف سياسته على أمور منها:(1)لكل عمل يعتزم تنفيذه

ه للعمال وخطبه كتبوهذا ما يبدو واضحاً من   ،ب العزم على االعتصام ابلكتاب والسنة: والتضحية يف سبيل ذلك
عتصام ووالة األمر من بعده سننًا األخذ هبا ا صلى هللا عليه وسلمومثال ذلك قوله: سّن رسول هللا  ،إىل رعيته

 .(2)وال النظر يف أمر خالفها ،ليس ألحد تبديلها وال تغيريها ،بكتاب هللا وقوة على دين هللا
كانت   فجميع األهداف والوسائل اليت اتبعها ،س سياسة عمرب ترسيخ قيم احلق والعدل ودفع الظلم: وهذا هو أسا

 ،ومقصد رئيسي من مقاصدها ،وإحقاق احلق ودفع الظلم هو أصل من أصول الشريعة ،تنسجم مع هذا األساس
يَزاَن  قال تعاىل: ْلبَبيَِّّناتِّ َوأَنْبَزْلَنا َمَعهجمج اْلكَِّتاَب َواْلمِّ {لِّيبَ }َلَقْد أَْرَسْلَنا رجسجَلَنا ابِّ ْلقِّْسطِّ [. يقول 25]احلديد: قجوَم النَّاسج ابِّ

رمحة كلها ومصاحل  و  ،وهي عدل كلها ،ابن القيم: فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش
وعن املصلحة إىل  ،وعن الرمحة إىل ضدها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وحكمة كلها ،كلها

 .(3)ن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعةوع ،املفسدة
 ويقول يف ذلك: ما من طينة أهون علّي فّتًا وال كتاب أيسر عليّ  ،ولقد كان عمر يرجع للحق إذا تبني له اخلطأ

 .(4)مث أبصرت أن احلق يف غريه ففتتها ،رداً من كتاب قضيت به

 أواًل: أهداف السياسة االقتصادية عند عمر:
 الدخل والثروة بشكل عادل: ـ إعادة توزيع 1

وحيقق قيم  ،الذي يرضي هللا تعاىل ،لقد سعى عمر بن عبد العزيز إلعادة توزيع الدخل والثروة ابلشكل العادل
، تهفقد كان يراقب االحنرافات السابقة قبل خالف ،واليت وضعها عمر نصب عينيه ،ورفع الظلم ،احلق والعدل

فقال له: لقد رأيتك  ،ولقد انتقد سياسة سليمان بن عبد امللك التوزيعية ،رعيةاثرها السلبية على نفوس الآويالحظ 

                                                           
 .27ص  ،القتصادية واملالية لعمر بن عبد العزيزالسياسة ا (1)
 .38ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (2)
 (.3/3إعالم املوقعني ) (3)
 .113ص  ،البن اجلوزي ،سرية ومناقب عمر (4)
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. فقد أدرك عمر بن عبد العزيز أن التفاوت االجتماعي هو نتيجة (1)زدت أهل الغىن وتركت أهل الفقر بفقرهم
إىل هذا اهلدف  ولقد استخدم عمر للوصول ،فرسم سياسته اجلديدة إلنصاف الفقراء واملظلومني ،لسوء توزيع الثروة

 بعض الوسائل العملية منها:
ها األمراء واليت استوىل علي ،ومصادرة األمالك املغصوبة ظلماً  ،أ ب منع األمراء والكرباء من االستئثار بثروة األمة

من األموال  أو كانت ،صحاهباأو إىل بيت املال إذا مل يعرف أ ،وإعادة هذه األموال إىل أصحاهبا إذا عرفوا ،والكرباء
 العامة.

الزكاة وموارد بيت  هلا عن طريق ايةوأتمني مستوى الكف ،ب ب زايدة اإلنفاق على الفئات الفقرية واحملرومة ورعايتها
 .(2)املال األخرى

هتدف على عية ولقد كانت سياسة عمر التوزي ،كما مّر معنا يف سياسته يف رد املظامل  ،وقد قام بتنفيذ هذه السياسة
فقد خطب الناس يومًا فقال: وددت أن أغنياء الناس  ،: يالحظ ذلك من خطبهايةإيصال الناس إىل حد الكف

. ما أحد منكم تبلغين .. ويف خطبة أخرى:(3)، وأكون أان أوهلماجتمعوا فردوا على فقرائهم حىت نستوي حنن وهم
 يب ئيسعه ما عندي إال وددت أنه بجدِّ د ال وما أح ،حاجته إال حرصت أن أسّد من حاجته ما قدرت عليه

 .(4)وبلحميت الذين يلونين حىت يستوي عيشنا وعيشكم
ن فكتب إليه عامله: إان جند الرجل له املسك ،وقد طبق عمر هذا التطور علميًا عندما أمر بقضاء دين الغارمني

وخادم  ،فأجاب عمر: البّد للرجل من املسلمني من مسكن أيوي إليه رأسه ،وله الفرس واألاثث يف بيته ،واخلادم
فسياسة عمر التوزيعية هتدف إىل   ،(5)فهو غارم فاقضوا عنه ،وأاثث يف بيته ،وفرس ُياهد عليه عدوه ،يكفيه مهنته

صعب توضرورية لإلنسان  ،وهي عبارة عن حاجات أساسية ،الناس من حيث املسكن واملركب واألاثث ايةكف
 .(6)احلياة بدوهنا

 ـ حتقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي: 2
لتنمية فقد أوجد املناخ املناسب ل ،سعى عمر بن عبد العزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق هذا اهلدف

، قهاوبذلك ابتت الرعية مطمئنة على حقو  ،ورد احلقوق ألصحاهبا ،عن طريق حفظ األمن والقضاء على الفنت
وال تقوم التنمية إال هبذه  ،واليت تسمى اليوم مبشاريع البنية التحتية ،كذلك أمر ببناء املرافق العامة  ،منة يف أوطاهناآ

                                                           
 .135ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (1)
 .135ص  ،السياسة االقتصادية و املالية لعمر بن عبد العزيز (2)
 .103ص  ،حممد كرد علي ،اإلسالمية يف عز العرب اإلدارة (3)
 .42ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (4)
 .171ص  ،املصدر السابق نفسه (5)
 .38ص  ،السياسة املالية واالقتصادية لعمر (6)
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وقد أكد عمر على مبدأ احلرية االقتصادية املقيدة بضوابط  ،املرافق الضرورية من أهنار وترع ومواصالت وطرق
ث كان القطاع الزراعي حي ،واهتم كذلك اهتمامًا ابلغًا ابلزراعة ،فانتشر الناس يف جتارهتم وتثمري أمواهلم ،ريعةالش

ها مثرات وقد جىن عمر واألمة كل ،وله مردود كبري على ميزانية الدولة ،من أكرب القطاعات على املستوى الفردي
قال رجل من ولد زيد بن اخلطاب: إمنا ويل عمر بن عبد العزيز  ،(1)فقد عّم الرخاء البالد والعباد ،هذه السياسة

سنتني ونصفاً وذلك ثالثون شهراً؛ فما مات حىت جعل الرجل أيتينا ابملال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون 
د العزيز قد أغىن عمر بن عب ،فريجع مباله ،يتذكر من يضعه فيهم فما ُيده ،فما يربح حىت يرجع مباله ،يف الفقراء

 .(2)الناس
 

 اثنياً: وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق األهداف االقتصادية لدولته:
 سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق أهدافه االقتصادية بوسائل؛ منها:

 ـ توفري املناخ املناسب للتنمية: 1
 يت:، وقام ابآلوقد عمل عمر على توفري املناخ املناسب للتنمية

 صحاهبا:أ ـ رد احلقوق أل
 ،(3)وترسخت قيم احلق والعدالة ورّد احلقوق املغتصبة إىل أبناء األمة ومسّاها مظامل ،فتوفرت أجواء األمن والطمأنينة

 وذكرت الكثري من املواقف يف هذا الشأن. ،وقد حتدثت عن سياسته يف رد املظامل واحلقوق إىل أهلها
 ب ـ فتح احلرية االقتصادية بقيود:

 كتابه . وإن من طاعة هللا اليت أنزل يف.وكتب إىل العمال: ،على مفهوم احلرية االقتصادية املقيدةفقد أكد عمر 
. وقدم يف (4)بسونوال حي ،وأن يبتغي الناس أبمواهلم يف الرب والبحر وال مينعون ،أن يْدعى الناس إىل اإلسالم كافة

 عمال السبوء تعدوا غري ما أمروا ألن ،(5)دون ججْعل .. أطلق اجلسور واملعابر للسابلبة يسريون عليها.خر:آموضوع 
 .(6)به

ري فعن عبد الرمحن بن شوابن قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: اي أم ،ومل يتدخل عمر بن عبد العزيز يف األسعار
ما ابل األسعار غالية يف زمانك وكانت يف زمان ما قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا  !املؤمنني

                                                           
 .14ص  ،املصدر السابق نفسه (1)
 .128ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (2)
 .43ص  ،السرية االقتصادية واملالية (3)
 .47ص  ،؛ السياسة االقتصادية و املالية لعمر94ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (4)
 اجلعل: هو ما ُيعل للشخص على عمله. (5)
 .105ص  ،حممد كرد ،اإلدارة اإلسالمية (6)
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أان ال أكلف أحداً و  ،فلم يكونوا ُيدون بجداً من أن يبيعوا ويكسروا ما يف أيديهم ،يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم
ر إىل من ذلك شيء إمنا السع ل: ليس إليناقا ،قال: فقلت: لو أنك سعَّرت ،فباع الرجل كيف شاء ،إال طاقته

 .(1)هللا
مني ومنع التعامل هبا؛ فاخلمر من اخلبائث اليت ال ُيوز التعامل فيها بني املسل ،وتشدد عمر يف أمر السلع احملّرمة

حلرمتها ولضررها؛ حيث يؤدي شرهبا إىل استحالل الدم احلرام وأكل املال احلرام. ويقول عمر: فإن من جنده 
 .(2)وجنعله نكااًل لغريه ،رب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة يف ماله ونفسهيش

افز للعمل وفرت للناس احلو  حيث ،وقد أمثرت سياسة عمر يف رد احلقوق وإطالق احلرية االقتصادية املنضبطة
خل اخلاضع وابلتايل إىل زايدة حصيلة الد ،وهذا أدى إىل منو التجارة ،وأزالت العوائق اليت حتول دون ذلك ،واإلنتاج

واليت  ممّا يؤدي إىل رفع مستوى الطبقات الفقرية وارتفاع قوهتا الشرائية ،وهذا يؤدي بدوره إىل زايدة الزكاة ،للزكاة
عاش االقتصاد وهذا كله يؤدي إىل انت ،واخلدمات ،وابلتايل إىل زايدة الطلب على السلعة ،ستتوجه إىل االستهالك

 .(3)تفاع مستوى املعيشة وزايدة الرفاهوار 
 ـ اتباع سياسة زراعية جديدة: 2

 وإليك تفصيل هذه اخلطوات: ،فقد اتبع خطوات ترمي إىل زايدة اإلنتاج الزراعي لألمة
 أ ـ منع بيع األرض اخلراجية:

م شريطة فأذنوا هل ،مةسأل الناس عبد امللك بن مروان والوليد وسليمان أن أيذنوا هلم يف شراء األرض من أهل الذ
ذلك ملا وقع فيها من و  ،ترك هذه األشرية على حاهلا ،فلما ويل عمر بن عبد العزيز ،أن يضعوا أمثاهنا يف بيت املال

ئة: أن من اشرتى على الناس سنة امل ئ، وكتب كتاابً قر املواريث ومهور النساء وقضاء الديون ومل يقدر على ختليصه
. ولقد طلب (4)فتناهى الناس بعدها عن الشراء ،ومسيت سنة مئة سنة املدة ،يعه مردودشيئًا بعد سنة مئة فإن ب

فأجاب عمر: إين ال أعلم شيئًا أثبت ملادة اإلسالم من هذه  ،أهل األرض أن يضع عليهم الصدقة بدل اخلراج
 ،األرض اليت جعلها هللا هلم فيئاً.. قال أبو عبيدة: فكأن مذهب عمر بن عبد العزيز يف األرض أنه كان يراها فيئاً 

 .(5)وهلذا كان مينع أهلها من بيعها
 منا يبيعون يفء فإهنم إ ،يع ما يف أيديهم منهافحجل بني أهل األرض وبني ب ،وكتب إىل ميمون بن مهران: أما بعد

                                                           
 .48ص  ،السياسة االقتصادية واملالية لعمر (1)
 .103ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (2)
 .372اإلنفاق العام يف اإلسالم، عوف الكفراوي، ص سياسة  (3)
 .49؛ السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص 390اخلراج، للريس، ص  (4)
 .121(، ص256األموال، أليب عبيد، رقم ) (5)
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 ،(2). كذلك رفض عمر حتويل األرض اليت دخل أهلها يف اإلسالم من أرض خراج إىل أرض عشر(1)املسلمني
. وبذلك حافظ على املورد الرئيس (3)والعشر على احلب ،وقال: اخلراج على األرض ،وأبقى اخلراج عليهم والعشر

 .(4)عاماً لألمة بداًل من حتويله إىل ملكيات صغرية وجعله ملكاً  ،لإلنتاج
 ابملزارعني وختفيف الضرائب عنهم: ايةب ـ العن

 ،الضرائب وتنوعت فكثرت ،اعتاد بعض اخللفاء األمويني قبل عمر بن عبد العزيز على إرهاق املزارعني ابلضرائب
يف  ولقد جلؤوا إىل أساليب العذاب ،فأضّر ذلك مبالية الدولة ،فخرجت ،واشتد األمر على أهل األرض فهجروها

وعندما توىل عمر سعى إىل إلغاء مجيع  ،(5)فاضطر املزارعون إىل بيع دواهبم أو كسوهتم لشديد ما عليهم ايةاجلب
جور يف و وكتب بذلك إىل العمال كتباً؛ منها: فإن أهل الكوفة قد أصاهبم بالء وشدة  ،الضرائب املخالفة للشريعة

يني وال آ، ليس هلا (6)وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء.. وال أتخذن يف اخلراج إال وزن سبعة ،أحكام هللا
 .(9)وال أجر الفيوج وال أجور البيوت ،وال مثن الصحف ،(8)وال هدية النريوز واملهرجان ،(7)أجور الضرابني

. حيث كان العمال يقدرون الثمار بسعر (10)وألغى أسلوب اخلرص ،وقد ألغى القبالة وكانت مألوفة يف البصرة
ب لعامله: بلغين أن وكت ،فقرر عمر وضع الضريبة حسب األسعار الفعلية ،وبذلك يرهقون الزراع ،ويقبضونه نقداً 

لك  أيخذون ذمث ،عمالك بفارس خيرصون الثمار مث يقوموهنا على أهلها بسعر فوق سعر الناس الذي يتبايعون
لثمن الذي ا ورقاً على قيمتهم اليت قوموها.. وقد بعثت بشر بن صفوان وعبد هللا بن عجالن للنظر يف ذلك ورد

 .(11)أخذ من الناس إىل ما ابع أهل األرض به غالهتم
له على وكتب إىل عام ،كاخلراج مع أن أرضها أرض عشرية  ،ولقد أمر عمر إبلغاء ضريبة اثبتة على أهل اليمن

فإنك كتبت إيلَّ أنك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من اخلراج مضروبة اثبتة يف أعناقهم   ،ما بعداليمن: أ
بحان هللا رب مث س ،فسبحان هللا رب العاملني ،حيوا أو ماتوا ،أخصبوا أو أجدبوا ،كاجلزية يؤدوهنا على كل حال

مل به ابلغًا يب مث ائتنف احلق فاع ،ا تعرفه من احلقالعاملني.. إذا أاتك كتايب هذا فدع ما تنكره من الباطل إىل م
                                                           

 .122(، ص 257املصدر السابق نفسه، رقم ) (1)
 .50السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص  (2)
 .114(، ص 235 عبيد، رقم )األموال، أليب (3)
 .50؛ السياسة املالية واالقتصادية، ص 239اخلراج، للريس، ص  (4)
 .57الضرائب يف السواد، للدوري، ص  (5)
 الدرهم الذي ضربه عبد امللك وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل من الذهب. (6)
 ض اخلراج. وأجور الضرابني: هي أجور املختصني ابلنقد من الصرافني.يني: أصول إدارية ساسانية، وهي رسوم املشاحني على أر اآل (7)
 النريوز واملهرجان: عيدان عند الفرس كانوا حيضرون فيها اهلدااي. (8)
حمللية اليت توضع اوالفيوج: مجع فيج وهو رسول السلطان الذي يسعى ابلكتب، وأجور البيوت: هي أجور املخازن  الصحف: عبارة عن أوراق تعطى براءة ابلدفع. (9)

 فيها املواد العينية قبل نقلها للمركز.
 القبالة من التقبل والتقبيل: أي تعيني شخص كفيل ذلك لتحصيل اخلراج مقابل قدر معلوم أيخذه لنفسه. اخلرص: احلرز. (10)
 .65الضرائب يف السواد، ص  (11)
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، فقد علم هللا أين هبا مسرور (1)وإن مل ترفع إيّل من مجيع اليمن إال حفنة من كتم ،وبك وإن أحاط مبهج أنفسنا
 . والسالم.(2)إذا كانت موافقة للحق

 ئيكان هلا أثر اقتصادي س  وقد ،هلاويالحظ من كتب عمر إىل عماله االحنرافات السابقة الظاملة وإنكار عمر 
فضعف اإلنتاج وترتب على ذلك خسارة للبالد  ،حيث جعلت أصحاب األرض يضعفوا عن أرضهم ويرتكوها

و ال يريد فه ،ولبيت املال، وأما عمر بن عبد العزيز فكان مصراً على تطبيق احلق وعدم اهتمامه ابلكم بل ابلكيف
 مهت إصالحات عمر يف إلغائه للضرائب اجلائرة إىل انتعاش اقتصاد الدولة.، وقد سا(3)إيراداً كثرياً ظاملاً 

 جـ  اإلصالحات واإلعمار وإحياء أرض املوات:
وكتب بذلك إىل عامله على الكوفة: ال  ،شجع عمر على إحياء األرض املوات وعلى إصالح األراضي للزراعة

وال  ،وأصلحه حىت يعمر ،انظر إىل اخلراب فخذ منه ما أطاق ،(4)حتمل خرااًب على عامر وال عامرًا على خراب
. وكتب عمر: من غلب املاء على شيء فهو (5)أتخذ من العامر إال وظيفة اخلراج يف رفق وتسكني ألهل األرض

ما  ،له. وعن حكيم بن زريق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إىل أيب: من أحيا أرضًا ميتة ببنيان أو حرث
ببنيان  فاجزِّ للقوم إحياءهم الذي أحيوا ،أو أحيوا بعضًا وتركوا بعضاً  ،ن من أموال قوم ابتاعوها من أمواهلممل تك

 .(6)أو حرث
ومنع اإلقطاع منها وأمر إبعطائها  ،ورأى أن ملكيتها لبيت املال ،(7)وحرص عمر على استغالل أرض الصوايف

فإن مل يزرعها أحد  ،فإن مل تزرع فأمر إبعطائها حىت تبلغ العشر ،فإن مل تزرع فعلى الثلث ،مزارعة على النصف
 .(8)فإن مل يزرعها أحد فأمر ابإلنفاق عليها من بيت املال ،فأمر مبنحها

فأخرب  ،ويروى يف ذلك أن جيشاً من أهل الشام مر بزرع رجل فأفسده ،وقد اهتم عمر ابملزارعني ورفع الضرر عنهم
فقد جاء يف رسالته لواليه على  ،وكان يقدم القروض للمزارعني ،(9)الف درهمآة فعوضه عشر  ،الرجل عمر بذلك

 ال نريدهم لعام فإان ،العراق: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه
 .(10)وال لعامني

                                                           
 الكتم: نبت خيلط ابحلناء وخيصب به الشعر. (1)
 .229؛ اخلراج، للريس، ص 126البن عبد احلكم، ص سرية عمر،  (2)
 .52السياسة االقتصادية املالية لعمر، ص  (3)
 . العامر: األرض املزروعة.53املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 .57(، ص 120األموال، أليب عبيد، رقم ) (5)
 ؛ البنيان: هو البناء، واحلرث: هو الزرع.369(، ص 717األموال، رقم ) (6)
 الصوايف: ما يستخلصه السلطان خلاصته. وقيل: األمالك واألراضي اليت جال عنها أهلها وماتوا وال وارث هلا، واحدها صافية. (7)
 .54؛ السياسة املالية واالقتصادية، ص 99اخلراج، ص  (8)
 .117سرية ومناقب عمر، البن اجلوزي، ص  (9)
 .202التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص  (10)
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 د ـ عمر واحلمى:
 ذلك يقول: ويف ،ال ختتص هبا طائفة على أخرى ،منع عمر احلمى اخلاص وأابح هذه األراضي للمسلمني مجيعاً 

نفع ألهل فيكون يف ذلك قوة و  ،وكانت حتمى وجتعل فيها نعم الصدقات ،ونرى أن احلمى يباح للمسلمني عامة
إذا كان ذلك  ،فنرى يف ترك محاها والتنزه عنها خرياً  ،وأدخل فيها وطعن فيها طاعن من الناس ،فرائض الصدقات

 .(1)وإمنا هو الغيث ينزله هللا لعباده فهم فيه سواء ،اإلمام فيها كرجل من املسلمني وإمنا ،من أمرها
. فباحلمى (3)الذي محاه الرسول عليه الصالة والسالم إلبل الصدقة (2)وعندما أابح األمحاء كلها استثىن النقيع

لتبقى  ،امبةبة إىل امللكية العفاحلمى نقل األرض من اإلابح ،ونفعها مصروف هلم ،تصبح األرض جلماعة املسلمني
 .(4)موقوفبة على مجاعة املسلمني

 هـ  توفري مشاريع البنية التحتية:
فاهتم  ،سعى عمر بن عبد العزيز لتوفري هذه املشاريع منذ كان أمريًا على املدينة حىت أصبح خليفة للمسلمني

بد امللك كتاابً وعندما كان والياً على املدينة كتب إليه الوليد بن ع ،ابملشاريع اليت ختدم التجار واملزارعني واملسافرين
 .(5)فحفر منها بئر احلفري وكانت طيبة املاء ،يف تسهيل الثنااي وحفر االابر يف املدينة
وأنشأ  ،ووسع املسجد النبوي ورفع منارته وجّوف حماريبه ،وأجرى ماءها ،كذلك عمل عمر أبمر الوليد فّوارة ماء

 .(6)انت والفنادق ودار الضيافة للحجاج واملسافريناخلا
كما استمر حفر خليج أمري املؤمنني بني النيل والبحر األمحر لتسهيل نقل الطعام من مصر إىل مكة حىت أايم 

 ،حفر النهرفأذن له عمر و  ،. وكتب إليه عامله على البصرة يعرض طلب أهلها حبفر هنر هلم(7)عمر بن عبد العزيز
 .(8)ر عديومسي هن

 اثلثاً: سياسة عمر بن عبد العزيز املالية يف اإليرادات:
 لذلك بدأ عمر سياسته املالية  ،(9)إن السياسة املالية إبيراداهتا ونفقاهتا تعترب أداة هامة لتحقيق األهداف االقتصادية

                                                           
 .98سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (1)
سة االقتصادية واملالية، االنقيع: موضع لبالد مزينة على ليلتني من املدينة، وهو نقيع اخلضمات الذي محاه عمر بن اخلطاب لنعم الفيء وخيل اجملاهدين.انظر: السي (2)

 .54ص 
 (.5/34فتح الباري) (3)
 .242ص  االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي، (4)
 .56احلياة االقتصادية واالجتماعية يف جند واحلجاز يف العصر األموي، ص  (5)
 .170خامس اخللفاء الراشدين، للبدري، ص  (6)
 .55السياسة االقتصادية واملالية لعمر بن عبد العزيز، ص  (7)
 .57املصدر السابق نفسه، ص  (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
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وأنفق  ،(1)الشام وجلب إليه من ،فأنفق يف رد املظامل حىت أنفذ بيت مال العراق ،بزايدة اإلنفاق على عامة الشعب
ويف  ،شعباالجتماعية جلميع طبقات ال الرعايةكما أنفق على   ،ومشاريع البىن األساسية ،على املشاريع الزراعية

 كانت وألغى الضرائب اإلضافية اليت ،فرفع اجلزية عمن أسلم ،جانب اإليرادات سعى إىل إلغاء الضرائب الظاملة
 ،لقطائعفأعاد إليه ا ،كما حافظ على حقوق بيت املال املسلوبة  ،ى املكوس والقيودوألغ ،تؤخذ من املزارعني

كل ذلك أدى إىل   ،(2)وابلغ يف االقتصاد يف اإلنفاق اإلداري واحلريب ،األمراء واملوظفني وأوقف امتيازات ،واملظامل
 ،لعشورادت إيرادات الزكاة واخلراج وافز  ،وجىن ذلك بزايدة ومنو اإليرادات ،فنمت الزراعة والتجارة ،إطالق الطاقات

 فوّجه عمر الفائض لزايدة اإلنفاق العام لتحقيق األهداف االقتصادية. ،وفاضت ميزانية الدولة
ومل  ،ونالحظ يف التاريخ كلما استقام أمر الدولة وسارت على هنج الشريعة اإلسالمية الغرّاء فاض ميزاهنا املايل

 وحادت عن سبيل ،وكلما اعوج أمر الدولة ،ومل هتمل مصلحة من مصاحلها ،يشعر أفرادها بعسف وال إرهاق
 .(3)ونظامها وفوضاها ،ة عدهلا وجورهاآ، فميزانية الدولة مر اختل التوازن املايل ،الشريعة

 هذا وقد تكونت إيرادات بيت املال زمن عمر بن عبد العزيز من: الزكاة واجلزية واخلراج والعشور واخلمس والفيء.
 ـ الزكاة: 1

وال ُيوز التهاون  ،ينواملستعبد ،اهتم عمر ابلزكاة وحرص عليها ألهنا حق فرضه هللا للفقراء واملساكني واملنقطعني
ويف حالة عدم وجود فقراء أو  ،فأمر والته ابلبحث عنهم وإعطائهم حقهم ،(4)واهتّم بتوزيعها على مستحقيها ،فيه

. وعزم عمر على اتباع هدي (5)املستعبدين وإعتاقهم من مال الزكاة مساكني أو حمتاجني أمر عمر بشراء رقاب
وصرفوها يف غري  ،فأخذوها من غري حقها ،وكان الوالة قبله قد هتاونوا فيها ،يف الزكاة صلى هللا عليه وسلمالنيب 

 .(6)مصارفها
لكتاب عمر بن و  ،يف الصدقات صلى هللا عليه وسلمومن مظاهر اتباعه للسنة فيها طلبه لكتاب رسول هللا 

 ،قر والغنموكانت تشتمل على صدقة اإلبل والب ،وأمره أبن تنسخ هذه الكتب فنسخت له ،اخلطاب رضي هللا عنه
 .(7)وبّينت األنصبة لكل هذه األصناف ،والزبيب ،واحلب ،والتمر ،والورق ،والذهب

َا الصََّدقَاتج لِّْلفجَقَراءِّ َواْلَمَسا }إِّ  ، فاستشهد بقوله تعاىل:واتبع عمر السنة يف مصارف الزكاة َها منَّ كِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَليبْ
} مث أمر أن توضع الصدقات كما  ،[60 التوبة:]َواْلمجَؤلََّفةِّ قبجلجوهبججْم َويفِّ الرِّقَابِّ َواْلَغارِّمِّنَي َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ

                                                           
 .129احلكم، ص  سرية عمر، البن عبد (1)
 .58السياسة االقتصادية واملالية لعمر، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 .60املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .129سرية و مناقب عمر، البن اجلوزي، ص  (6)
 .61عبد العزيز، ص  ، السياسة املالية واالقتصادية لعمر بن447(، ص 934األموال، أليب عبيد، رقم ) (7)
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لم الزكاة؛ فعني عماالً ثقاة مؤمتنني وأمرهم جببايتها دون ظ ايةبع عمر السنة يف جبكما اتّ   ،(1)أمر هللا تعاىل يف كتابه
ت فأخذ ،. وأمر عمر أبخذ الزكاة من مجيع األموال اليت جتب فيها(2)أو تعدٍّ وأمرهم بكتابة براءة إىل احلول لدافعها

 .(3)ألهلها ومن األعطية إذا أخرجت ،من عطاء العمال ومن املظامل إذا رجّدت ألصحاهبا
وعندما أحضر العمال الزكاة إىل عمر أمرهم برّدها وتوزيعها  ،(4)وأكد عمر على أحقية كل قوم بزكاهتم إذا مل يستغنوا

 .(5)يف البالد اليت مجعت منها
إىل زايدة  ولقد سامهت سياسته االقتصادية ،الزكاة أثر على زايدهتا ايةوكان هلذه اإلصالحات االقتصادية يف جب

اعه لسياسة واهتمامه إبقامة املشاريع األساسية للزراعة والتجارة واتّب ،فتوفريه ألجواء األمن والطمأنينة ،حتصيل الزكاة
حصيلة  ةأّدت مجيعًا إىل ازدهار التجارة والزراعة وإىل زايد ،وإلغاؤه للضرائب الظاملة ،احلرية االقتصادية املقّيدة

 .(6)الزكاة
 ،ل العامةوزكاة اإلب ،برز هذا من خالل فقهه يف زكاة الثروة الزراعية ،ولقد كان عمر من املوسعني إليتاء الزكاة

 يتها.مما يؤثر على زايدة جبا ،وهذا الفقه من شأنه أن يزيد األموال اخلاضعة للزكاة ،وزكاة العسل ،وزكاة السمك
ن هؤالء أل ،ودخول أهل الذمة يف اإلسالم أفواجاً فالراجح أنه رفع من حصيلة الزكاة ،وأما زايدة الدعوة زمن عمر

وأما سرية عمر  ،وسيدفع األغنياء حقًا مفروضًا عليهم وهو الزكاة ،املسلمني اجلدد فيهم األغنياء وفيهم الفقراء
تدافع الناس  وهذا واضح من ،كوموتقواه فقد أثرت على دفع الزكاة للدولة مباشرة لزايدة الثقة بني احلاكم واحمل

 ألداء
وهذا يؤدي إىل زايدة حصيلة أموال الزكاة وزايدة ااثرها االقتصادية عند إنفاقها يف  ،الزكاة عندما مسعوا خبالفة عمر

 .(7)مصارفها
فال  ،زكاتهفكان الرجل أييت ب ،التارخيية أن الزكاة كانت فائضة عن حاجات الناس يف ذلك الزمن الرواايتوتؤكد 

 ،زكاةفكثر عدد املؤدِّّين لل ،ومن أسباب هذا الفائض اندفاع أفراد اجملتمع للعمل واإلنتاج ،(8)ُيد من أيخذها
 .(9)واخنفاض عدد القابضني هلا

                                                           
 .94سرية عمر، البن عبد احلكم، ص (1)
 .99املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .529(، ص 1226األموال، أليب عبيد، رقم ) (3)
 .61(؛ السياسة املالية واالقتصادية، ص 322/ 3فتح الباري ) (4)
 .712(، ص 1917األموال، رقم ) (5)
 .135مالمح االنقالب، ص  (6)
 السابق نفسه. املصدر (7)
 .69(؛ السياسة املالية واالقتصادية لعمر بن عبد العزيز، ص 5/131سري أعالم النبالء ) (8)
 .69السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص  (9)
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 ـ اجلزية: 2
واألصل فيها  ،امكل ع  واجلزية يف االصطالح: هي الوظيفة)الضريبة( املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم يف

 ،أسلم فقد أسقطها عّمن ،وقد قام عمر بن عبد العزيز ابتباع السنة يف إيراد اجلزية ،(1)الكتاب والسنة واإلمجاع
ومع ذلك فقد استمر بعض خلفاء بين أمية يف أخذ اجلزية  ،(2)ألن اجلزية فرضت على الكافرين وتسقط ابإلسالم

ّجاج ولقد أدى ذلك إىل زايدة النقمة على احل ،أهنم دخلوا اإلسالم هرابً من اجلزية فأخذها احلّجاج لظنِّّه ،ممن أسلم
وكتب إىل  ،وتشّدد يف ذلك ،(4)وعندما توىل عمر اخلالفة سارع إىل إلغاء اجلزية عن املسلمني ،(3)وعلى األمويني

 .(5)«نه اجلزيةمن شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختنت فال أتخذوا م»العمال كتاابً جاء فيه: 
نقصان  ألنه أدى إىل ،فشكا عامله ذلك ،وملا مسع أهل الذمة عن عدالة عمر وسريته سارعوا للدخول يف اإلسالم

 .(6)فإن هللا قد بعث حممداً داعياً ومل يبعثه جابياً  ،فأجابه عمر: أما بعد ،اجلزية
وفرض  ،يهمورفق مبزارع ،رفع الظلم عن أهل الذمة ،وألن عمر اعتمد يف سياسته على ترسيخ قيم احلق والعدل

وجعل صاحب  ،على ثالث طبقات: للغين وللمتوسط وللفقري فجعلها ،اجلزية عليهم حسب املقدرة املالية للفرد
وفرض اجلزية حسب طاقة البالد  ،(7)األرض يعطي جزيته من أرضه والصانع خيرجها من كسبه والتاجر من جتارته

ورفع اجلزية عن الفقراء  ،(8)على أهل الشام أكثر منها على أهل اليمن بسبب غناهم ويسارهم فجعلها ،املالية
وخفََّض  ،(9)كما فعل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  ،وأجرى عليهم رزقاً من بيت املال ،الذين ال يستطيعون دفعها

 ،يت كما هيوجزيتهم بق ،العشر فتبني له أن عددهم نقص إىل ،عمر اجلزية عن أهل جنران حيث أمر إبحصائهم
 .(10)وأسقط جزية من مات أو أسلم ،فأخذ منهم مئيت حلة بداًل من ألفني

زايدة  فإسقاط اجلزية عمن أسلم أّدى إىل ،اجلزية ااثر مالية لصاحل بيت املال ايةوقد كانت لإلصالحات يف جب
فت الدولة وابلتايل أّدى إىل إيقاف القالقل والفنت اليت كل ،والشعور ابلعدل واإلنصاف ،الثقة بني احلاكم واحملكوم

هذا مع  ،والزكاة مقدارها أكرب ،كما أن إسالم كثري من أهل الذمة جعلهم يدفعون الزكاة بدل اجلزية  ،نفقات طائلة

                                                           
 (.10/557املغين، البن قدامة ) (1)
 .70السياسة املالية واالقتصادية، ص  (2)
 .58الضرائب يف السواد، ص  (3)
 .230(؛ اخلراج، للريس، ص 5/345)الطبقات  (4)
 .61(، ص 127األموال، رقم ) (5)
 (.5/384الطبقات ) (6)
 .99سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (7)
 .51(، ص 107األموال، أليب عبيد، رقم ) (8)
 .71السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص  (9)
 .232اخلراج، للريس، ص  (10)
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نتاج إلأما انتشار أجواء األمن والعدل فقد زاد اإلنتاج؛ حيث اندفع الناس ل ،استمرار دفع اخلراج على األرض
 .(1)والتنمية

 ـ اخلراج: 3
. لقد ارتفع إيراد (2)أو األرض اليت صاحل أهلها عليها ،هو ما أتخذه الدولة من ضرائب على األرض املفتوحة عنوة

 .(3)اخلراج يف زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ مئة وأربعة وعشرين مليون درهم
فحافظ على املصدر  ،صالحية؛ فقد منع بيع األرض اخلراجيةوكانت هذه الزايدة يف إيراد اخلراج نتيجة لسياسته اإل

واتبع سياسة  ،ورفع عنهم الضرائب واملظامل اليت كانت تعوق إنتاجهم ،كما اعتىن ابملزارعني  ،الرئيسي لإلنتاج
 قر كما اهتم ببناء مشاريع البنية األساسية للقطاع الزراعي؛ فبىن الط  ،اإلصالح واإلعمار وإحياء األرض املوات

عليهم سقي  ابر سهلت، ومشاريع القنوات واآلفمشاريع الطرق سهلت على املزارعني تسويق إنتاجهم ،(4)والقنوات
فقد بلغ  ،وأدت إىل ارتفاع اخلراج زمن عمر ايةكل هذه اإلصالحات اخلراجية أمثرت يف النه  ،حماصيلهم بكلفة أقل

فقد بلغ  ،وهذا املقدار أكرب مما جيب يف العهود السابقة ،خراج العراق يف عهده مئة وأربعة وعشرين مليون درهم
 .(5)ويف عهد عمر بن اخلطاب ب رضي هللا عنه ب مئة مليون درهم ،خراج العراق زمن احلجاج أربعني مليون درهم

در وبلغ اخلراج زمن عمر أقصى ق ،أما خراج خراسان زمن عمر بن عبد العزيز فقد كان فائضاً عن حاجات الدولة
العراق   ألن خراج ،. وهذا االرتفاع يف مقدار اخلراج يشري إىل قوة الدولة املالية(6)ن أن يبلغه يف األحوال العاديةممك

مما ساعد على حتقيق األهداف االقتصادية من دعم مشاريع البنية التحتية  ،(7)كان يشكل أكرب نصيب من إيراداهتا
 ،يث مصارفهذلك ألن إيراد اخلراج يتسم ابملرونة من ح ،قرية والعاجزةواملشاريع اإلنتاجية واإلنفاق على الطبقات الف

 .(8)بعكس الزكاة فهي حمددة املصارف
 ـ العشور: 4

  ،(9)العشور يف االصطالح: ما يؤخذ على جتارة أهل احلرب وأهل الذمة عندما ُيتازون هبا حدود الدولة اإلسالمية

                                                           
 .72لسياسة املالية واالقتصادية، ص ؛ ا259اخلراج، للريس، ص  (1)
 .194معجم لغة الفقهاء، ص  (2)
 .238اخلراج، للريس، ص  (3)
 .74السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص  (4)
 .75؛ السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص 238، 237اخلراج، للريس، ص  (5)
 .237اخلراج، للريس، ص  (6)
 .76واالقتصادية لعمر بن عبد العزيز، ص السياسة املالية  (7)
 املصدر السابق نفسه. (8)
 .312معجم الفقهاء، ص  (9)
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إال مرة  وال تؤخذ يف السنة لنفس املال ،ومن جتارة الذمي نصف العشر ،فتؤخذ العشور من جتارة احلريب العجشر
 .(1)وعشرة للحريب ،ونصاهبا عشرون ديناراً للذمي ،واحدة

ائه منها وأمر بكتابة كتاب لدافعها إلعف ،فوضح مبادئها للعمال ،وقد اهتم عمر بن عبد العزيز إبيراد العشور
 ،وقد نشطت التجارة يف عهده ،(2)يت كانت تفرض على الناس بغري حقوال ،كما منع قبض العشور  ،للحول القادم

 ،وتوافرت موارد جديدة للدولة
 يت:عمر لتنشيط احلركة التجارية كاآل وكانت اإلجراءات اليت اختذها ،واستطاع أن يوظفها لإلنفاق العام

انعكس هذا إُيااًب على القطاع وقد  ،(3)أ ب إلغاء الضرائب اإلضافية اليت كانت مفروضة على القطاع الزراعي
 ،يف جتارهتا وأحدث رواجاً  ،فزاد يف الطلب عليها ،التجاري يف صورة اخنفاض ملحوظ يف أسعار السلع الزراعية

ويف ظل اقتصاد قوامه الزراعة فإن زايدة عرض السلع الزراعية واخنفاض أمثاهنا على النحو الذي واكب السياسة 
 .(4)الميولكن يف بقية قطاعات االقتصاد اإلس ،أحدث رواجاً ال يف التجارة فحسب الرشيدة لعمر بن عبد العزيز

 ،وكان هلذا أتثري إُيايب على قطاع التجارة ،(5)واالقتصار على العشور ،ب ب إلغاء الضرائب على القطاع التجاري
 .(6)فزاد معها حجم املبادالت التجارية ،وزاد من أرابح التجارة ،وقد أدى إىل تشجيع مزاولة التجارة

وهذا أيضاً من عوامل تشجيع  ،على التجار وغريهم(7)جب  إلغاء أسلوب العنف يف حتصيل مستحقات الدولة املالية
 التجارة وتنميتها.

ومطالبة الوالة على البالد اليت توجد هبا هذه  ،على طريق التجارات مع بالد الشرق(8)د ب عمل اسرتاحات
 ،وأن يتعاهدوا دواهبم على حساب الدولة ،يوماً وليلة(9)سرتاحات أبن يضيفوا من مر هبم من املسلمني املسافريناال

وابلنسبة ملن مر هبذه االسرتاحات وكان منقطعًا أو سرقت جتارته أو  ،ومضاعفة هذه املدة ملن يشكو منهم علة
ت والضماانت وال خيفى ما كان هلذه التسهيال ،بلدهفكان يعطى من املال ما يكفيه للوصول إىل  ،تلفت ألي سبب

 .(10)من عوامل تشجيع للتجار وللتبادل التجاري
 ال سيما وأن ،هاوينشطوا في حىت تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد فيهتموا هبا أكثر ،هب  منع العطاء عن التجار

                                                           
 .76(؛ السياسة املالية واالقتصادية، ص 589/ 10املغين ) (1)
 .77السياسة املالية واالقتصادية، ص  (2)
 .141سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (3)
 .218 العصر األموي، ص التطور االقتصادي يف (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 .439سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (8)
 كان معظم السفر لناحية املشرق لقصد التجارة. (9)
 .219التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص  (10)
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يت نشاهدها لعدم توفر وسائل املواصالت املرحية ال ،والرتحال ،التجارة كانت يف ذلك الوقت متعبة من حيث السفر 
 اليوم.

وقد أدى هذا  ،ويدخل ضمنهم التجار إن مل يكونوا جلهم ،(1)و ب قضاء ديون كل من أدان يف غري سفه وال سرف
جار ة من التصة تلك الفئوخا ،ومكنهم من العودة إىل مزاولة التجارة ،القرار إىل إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا

 وا جتارهتم عن طريق اقرتاض رأس املال املطلوب.أالذين بد
انون وجعل ذلك من مواد الق ،ز ب احلرص على ضبط ومعايرة وتوحيد املكاييل واملوازين يف كافة أحناء الدولة

 األساسي للدولة.
ريفة بني نافسة الشح ب منع الوالة واألمراء من االشتغال ابلتجارة، حىت ال يكون يف دخوهلم السوق إفساد للم

 وهي حماولة من عمر بن عبد العزيز ابلبعد ابألسواق عن أي مؤثرات غري ،أو أتثري على األسعار لصاحلهم ،التجار
 .(2)ؤثر يف تلقائية حتديد السعرطبيعية ت

 بن وكان ابن الوليد ،ومن ذلك: إعادته دكاكني حبمص كانت يف يد جمموعة من أهل السوق ،ط ب منع االحتكار
 ، وهبذا املوقف(3)فنزعها وأعادها إىل أصحاهبا ،وحوهلا إىل ملكية خاصة له ،عبد امللك قد استوىل عليها

بذلك زادت و  ،هذه اإلجراءات اإلصالحية سامهت يف ازدهار احلركة التجارية يف عهد عمر بن عبد العزيز(4)ووجود
 وتوافرت موارد جديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على الصاحل العام. ،حصيلة إيرادات العشور

 
 ـ مخس الغنائم والفيء: 5

والفيء يف  ،(5)فالغنيمة يف االصطالح: ما استويل عليه من أموال الكفار احملاربني عنوة وقهرًا حني القتال
 .(6)االصطالح: كل مال وصل من املشركني من غري قتال وال إبُياف خيل وال ركاب
لفتوحات يف لذلك مل تكثر ا ،فعندما توىل عمر بن عبد العزيز اخلالفة توجه إلصالح األوضاع الداخلية للدولة

رببر يف اإلسالم فدخل ال ،بفقد بعث بكتب للملوك والشعو  ،زمنه؛ حيث استعاض عنها ابلدعوة والقدوة احلسنة
وما كان موجودًا يف بيت املال منه كان  ،وهلذا مل تتحقق موارد كثرية من مخس الغنائم زمن عمر ،(7)بدون قتال

                                                           
 .235، 234عبيد، ص األموال، أليب  (1)
 .219التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص  (2)
 .220ص  ،املصدر السابق نفسه (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .323ص  ،(626رقم ) ،أليب عبيد ،األموال (5)
 .199ص  ،للماوردي ،األحكام السلطانية (6)
 .81ص  ،السياسة املالية واالقتصادية لعمر (7)
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فقد جعل للخمس بيت مال  ،. ومع ذلك فقد سعى إلصالح موازنة مخس الغنائم(1)مصدره الفتوحات السابقة
حيث   واثر به أهل احلاجة منهم ،وأمر بوضعه يف مواضعه املذكورة يف سورة األنفال ،(2)مستقل عن األموال األخرى

 .(3)كانوا
والصغري  ،وساوى بني الذكر واألنثى ،الف دينار من سهم ذوي القرىب فقسمها يف بين هاشمآوقد أمر بعشرة 

دمت من كان ال قد أخ !نيوتقول: اي أمري املؤمن ،فكتبت إليه فاطمة بنت احلسني تشكر له ما صنع ،والكبري
 .(4)واستنفق من كان ال ُيد ما يستنفق ،واكتسى منهم من كان عارايً  ،خادم له

ها أن يبني فأمر عامله علي ،فلما فتحت األندلس قبل خالفة عمر مل خيمسوها ،ولقد متسك عمر يف حق اخلمس
 .(5)العنوة من أرضها وأيخذ منها اخلمس

كتااًب ذكر فيه عن   فقد كتب ،ن والسنة وسرية اخللفاء الراشدينآكان متبعًا للقر ، فقد  وأما يف تصرفه يف الفيء
 ،ل وال ركابمما مل يوجف عليه املسلمون خبي صلى هللا عليه وسلماألموال والقرى اليت أفاء هللا هبا على رسوله 

فقد  ،ءه حق يف الفيوبني أن ما من أحد من املسلمني إال ل ،سورة احلشر اليت نزلت يف ذلك ايتواستدل آب
. وهو (6)املهاجرين واألنصار ومن جاء بعدهم من املسلمني بعد اهلجرة األوىل حىت تنقضي الدنيا ايتذكرت اآل

 .(7)بذلك كان موافقاً الجتهاد عمر بن اخلطاب يف جعل الفيء موقوفاً على أجيال املسلمني
 ،(8)فرأى أن يضمه إليه كما فعل عمر بن اخلطاب ،ونظر عمر يف مصارف اخلمس فوجدها موافقة ملصارف الفيء

لفوا وأما اخلمس فإن من مضى من األئمة اخت ..وكتب يف ذلك كتاابً: ،ويصرف منها على مجيع مصاحل املسلمني
فنظران فإذا هو على سهام الفيء يف كتاب هللا مل ختالف واحدة من االثنتني  ،يف موضعه.. ووضع مواضع شىت

ناس أعطية فرض لل ،بن اخلطاب رمحه هللا قد قضى يف الفيء قضاًء قد رضي به املسلمون فإذا عمر ،األخرى
 ،وابن السبيل ،ورأى أن فيه لليتيم واملسكني ،ورأى أن لن يبلغ بتلك األبواب ما مجع من ذلك ،وأرزاقاً جارية هلم

يتني متفقتان: إن اآلوا إبمام عادل؛ فض... فاقتدفرأى أن يجلحق اخلمس ابلفيء وأن يوضع مواضعه اليت مّسى هللا وفر 
معا مجيعاً فيججعال فيئاً للمسلمني وال يستأثر عليهم ايةو  ،الفيء اية  .(9)اخلمس... فنرى أن ُيج

                                                           
 السابق نفسه.املصدر  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .82ص  ،؛ السياسة املالية واالقتصادية لعمر72ص  ،البن عبد احلكم ،(؛ سرية عمر350/  5الطبقات ) (3)
 .28(، السياسة املالية واالقتصادية، ص 390/  5الطبقات ) (4)
 (.320/  1اتريخ اإلسالم، حسن إبراهيم ) (5)
 .97احلكم، ص سرية عمر، البن عبد  (6)
 .82؛ السياسة املالية واالقتصادية، ص 25اخلراج، أبو يوسف، ص  (7)
 .83السياسة املالية واالقتصادية لعمر، ص  (8)
 (.838؛ األموال، رقم )97سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (9)
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توزيعه للخمس ف ،لقد ساعدت إصالحات عمر يف إيرادات اخلمس والفيء على حتقيق أهداف سياسته االقتصادية
 ،يثاره لذوي احلاجة أينما وجدوا ساعد على حتقيق إعادة توزيع الدخل والثروةمع إ القرآنعلى األسهم املذكورة يف 

 بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة. ،وشعر الناس ابلعدل وزوال الظلم

 رابعاً: سياسة اإلنفاق العام لعمر بن عبد العزيز:
 ـ إنفاق عمر على الرعاية االجتماعية: 1

 الرعايةوأتمني  ،والثروة سعى عمر إىل زايدة اإلنفاق على الفقراء واحملتاجنيلتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل 
نذ األايم األوىل ولقد اهتم م ،الكرمي والسنة النبوية القرآنوهذه مطالب شرعية جاءت يف  ،الصحية واالجتماعية هلم

الزهري لعمر كتاابً  ابن شهابوقد كتب  ،فأرسل إىل العلماء يستفسر ،خلالفته ابتباع الشرع والتزام احلق والعدل
اب العجز فذكر فيها: إن فيها نصيبًا للزمىن واملقعدين )أصح ،عن مواضع السنة يف الزكاة ليعمل هبا يف خالفته

؛ كالعامل لطارئاونصيبًا لكل مسكني به عاهة ال يستطيع َعْيلة وتقليبًا يف األرض )أصحاب العجز  ،األصلي(
الذي يصاب يف احلرب(. ونصيبًا للمساكني الذين يسألون ويستطعمون الغين  واجملاهد ،الذي يصاب يف عمله

 حىت أيخذوا كفايتهم )وال حيتاجون بعدها إىل سؤال(.. ونصيبًا ملن يف السجون من أهل اإلسالم ممن ليس له
( وال ةأحد... ونصيبًا ملن حيضر املساجد الذين ال عطاء هلم وال سهم )أي ليست هلم رواتب ومعاشات منتظم

تهم يف دينه.. ونصيباً وال يج  ،يسألون الناس... ونصيباً ملن أصابه فقر وعليه دين ومل يكن شيء منه يف معصية هللا
 .(1)هفيجؤوى ويجطعم وتجعلف دابته حىت ُيد منزالً أو تقضى حاجت ،وال أهل أيوي إليهم ،لكل مسافر ليس له مأوى

 
 

 أ ـ اإلنفاق على الفقراء واملساكني:
ا سألته فقد مرت معنا قصته مع زوجته فاطمة عندم ،ويسعى إىل إغنائهم ،فقد كان يفكر يف الفقراء واملساكني

 ،واملريض الضائع ،فتفكرت يف الفقري اجلائع صلى هللا عليه وسلم،فقال هلا: تقّلدت أمر أمة حممد  ،عن سر بكائه
الكبري، وذي العيال يف أقطار األرض، فعلمت أن ريب والغريب املأسور، و  ،واملظلوم املقهور ،والعاري اجملهود

فرمحت  ، فخشيت أال تثبت حجيت عند خصومته،صلى هللا عليه وسلمسيسألين عنهم، وأن خصمي دوهنم حممد 
 .(2)نفسي فبكيت

                                                           
 .83السياسة املالية واالقتصادية لعمر بن عبد العزيز، ص  (1)
 .248(؛ سرية ومناقب عمر، البن عبد احلكم، ص 5/132)سري أعالم النبالء  (2)
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فقد ىل وقفات؛ واحلادثة مليئة ابملعاين وحتتاج إ ،هذه احلادثة تلخص سياسة عمر يف اإلنفاق على الفئات احملتاجة
كلكم مسؤول عن كلكم راعٍّ و : »صلى هللا عليه وسلمشعر عمر بعظم املسؤولية امللقاة على عاتقه؛ قال رسول هللا 

 .(1)«فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته ،رعيته
تدت يب اش !وقد عمل عمر على سبد احتياجات الناس، جاء رجل لعمر فقام بني يديه فقال: اي أمري املؤمنني

فبكى حىت  ،وكان عمر قد اتكأ على قضيب ،وهللا سائلك عن مقامي غداً بني يديه ،نتهت يب الفاقةوا ،احلاجبة
 .(2)ودفع له مخسمئة دينار حىت خيرج عطاؤه ،مث فرض له ولعياله ،جرت دموعه على القضيب

لى هللا عليه صوقد قال  ،وكان رمحه هللا يهتم بشأن األرامل وبناهتن كما حدث مع املرأة العراقيبة اليت مّر ذكرها
 .(3)«أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ،الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل هللا: »وسلم

بل  ،ابالعتناء ابلفقراء فحسب ومل يكتفِّ عمر ،(4)وقد خّصص عمر داراً إلطعام الفقراء واملساكني وأبناء السبيل
 فقد كتب كتااًب إىل أمصار الشام: ادفعوا إيّل كل أعمى يف ،هات واأليتامامتدت رعايته إىل املرضى وذوي العا

فأمر لكل أعمى  ،حتول بينه وبني القيام إىل الصالة. فرفعوا إليه ،أو من به زمانة ،أو من به فاجل ،الديوان أو مقعد
مخسة خبادم  د له... فأمر لكلومن ال أح ،وأمر لكل اثنني من الزمىن خبادم.. مث كتب: ارفعوا إيّل كل يتيم ،بقائد

 .(5)يتوزعون بينهم ابلسوية
 ب ـ اإلنفاق على الغارمني:

فقد كتب ابن شهاب الزهري لعمر عن سهم الغارمني: ملن يصاب يف  ،من الفئات اليت اهتم هبا عمر الغارمون
. ولذلك أمر (6)م يف دينهوال يجته ،وعليه دين مل يكن شيء منه يف معصية هللا ،سبيل هللا يف ماله.. وملن أصابه فقر

 ،اثث يف بيتهواأل ،وله الفرس ،واخلادم ،فكتبوا إليه: إان جند الرجل له املسكن ،عمر بقضاء الدين عن الغارمني
 ،د عليه عدّوهوفرس ُياه ،وخادم يكفيه مهنته ،فكتب عمر: البد للرجل من املسلمني من سكن أيوي إليه رأسه

 .(7)رم فاقضوا عنهفهو غا ،وأاثث يف بيته
فسأل عمر عنها فأجاب: كتبت تذكر أنه قد اجتمعت عندك  ،وكتب إليه وايل الكوفة وقد اجتمعت عنده أموال

. (8)المتزّوج فلم يقدر على نقد والس أو ،فأعطِّ منهم من كان عليه دين يف غري فساد ،أموال بعد أعطية اجلند

                                                           
 (.893البخاري، رقم ) (1)
 (.5/289حلية األولياء ) (2)
 (.6006البخاري، رقم ) (3)
 (.5/378الطبقات ) (4)
 .202سرية ومناقب عمر، البن اجلوزي، ص  (5)
 .29بن عبد العزيز، ص (؛ السياسة املالية واالقتصادية لعمر 1850األموال، أبو عبيد، رقم ) (6)
 .92؛ السياسة املالية واالقتصادية، ص 171سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (7)
 .67سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (8)
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ومن تزوج  ،يف مسجد الكوفة: من كانت عليه أمانة ال يقدر على أدائها فأعطوه من مال هللا ئوكتب كتااًب قجر 
 .(1)امرأة فلم يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال هللا

 جـ  اإلنفاق على األسرى:
ريًا * ْنكجْم َجَزاًء َواَل ا نجْطعِّمجكجمْ إِّمنََّ  قال تعاىل: }َويجْطعِّمجوَن الطََّعاَم َعَلى حجبِّّهِّ مِّْسكِّينًا َويَتِّيًما َوَأسِّ  لَِّوْجهِّ اَّللَِّّ اَل نجرِّيدج مِّ

ْن َربَِّّنا شجكجورًا * [. اهتم عمر بن عبد العزيز ابألسرى وابإلنفاق 10ب  8 {]اإلنسان:يَبْوًما َعبجوًسا َقْمَطرِّيًرا إِّانَّ خَنَافج مِّ
، وقد حتدثت عن الكتاب (2)القسطنطينية لمني يففقد كتب كتاابً إىل أسرى املس ،عليهم من بيت مال املسلمني

يف كالمي عن احلياة االجتماعية، واهتم ابلسجناء يف سجون املسلمني بسبب جرم أو قصاص، فقد أمر عمر 
برعايتهم واإلنفاق عليهم. وكتب عمر إىل العمال: ال تدعجنَّ يف سجونكم أحداً من املسلمني يف واثق ال يستطيع 

 وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم ،وال يبينّت يف قيد إال رجل مطلوب بدم ،أن يصلي قائماً 
 .(4). وأمر ألهل السجون برزق وكسوة يف الصيف والشتاء(3)وإدامهم

 
 د ـ اإلنفاق على املسافرين وأبناء السبيل:

 ،سافرين واالهتمام هبمامل ايةفأمر عماله ببناء بيوت الضيافة على الطرق لرع ،اهتم عمر ابملسافرين وأبناء السبيل
 ،فمن مّر بك من املسلمني فاقروهم يومًا وليلة وتعهدوا دواهبم ،وكتب إىل أحد عّماله: اعمل خاانت يف بالدك

. وأمر عمر ابالهتمام (5)دهلفإن كان منقطعاً به فقّووه مبا يصل به إىل ب ،قروه يومني وليلتنيابه علَّة ففمن كانت 
 .(6)ضعيفهم وإغناء فقريهم ايةواإلنفاق عليهم ورع ،ابحلّجاج

 
 هـ  اإلنفاق لفك الرقاب:

 ،عبدينوالغارمني وأبناء السبيل وجه األموال لفك رقاب املست ،والعاجزين ،بعد أن أنفق عمر على الفقراء واملساكني
طلبت فقراء نعطيها هلم و  ،وقال عامل صدقات إفريقية: بعثين عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها

 .(7)فلم جند هبا فقرياً.. فاشرتيت هبا رقاابً والؤهم للمسلمني

                                                           
 (.5/374الطبقات ) (1)
 .93السياسة املالية واالقتصادية لعمر بن عبد العزيز، ص  (2)
 .315اخلراج، أبو يوسف، ص  (3)
 (.5/356)الطبقات  (4)
 .94ص  ،اتريخ الطربي؛ نقالً عن السياسة املالية واالقتصادية (5)
 .65ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (6)
 .94ص  ،السياسة املالية واالقتصادية (7)
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 و ـ اإلنفاق يف وجوه أخرى:
ة لتشمل واتسعت رعايته االجتماعي ،وقد مّر معنا إنفاق عمر على العلماء لكي يتفرغوا لدعوة الناس وتعليمهم

واهتم مبواطنيبه  ،تهبمهم على تربيو م مبلغاً من املال ليستعني به ذو وحّدد هل ،مجيع فئات األمة حىت األطفال الصغار
 كما أنه البد من اإلشارة إىل أن سياسة  ،(1)فكان ينفق على فقرائهم وحمتاجيهم من بيت املال ،من أهل الذمبة
العزيز الراشدة سامهت يف إغناء عدد كبري من املسلمني وزايدة ثرواهتم يف اجملال التجاري والزراعي عمر بن عبد 

ات ابتغاء ورغبوا يف اإلكثار من فعل اخلري  ،خرة يف نفوس الناسامهت يف سراين روح التدين وحب اآلوس ،وغريها
، وبناء املرافق األرامل ملساعدة الفقراء واملساكني و فكثر اإلنفاق يف سبيل هللا ،مرضاة هللا تعاىل والرغبة فيما عند هللا

مة وهذا خيفف األعباء املالية على بيت مال املسلمني يف العاص ،وتشييد املساجد وغري ذلك ،ابرالعامة وحفر اآل
 وأقاليمها الواسعة.

 ـ ترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة: 2
عربَّ عنه أو ما ي ،تقوم على أساس مبدأ الرشد االقتصادي كانت سياسة عمر بن عبد العزيز يف ميدان اإلنفاق

. ومن اخلطوات اليت (2)والبجعد عن الشح والتقتري ،ومقتضاه البعد عن اإلسراف والتبذير ،مببدأ القوامة يف اإلنفاق
 اختذها يف جمال ترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة:

 ني:أ ـ قطع االمتيازات اخلاصة ابخلليفة وأبمراء األموي
ل بيته ب كما مّر ، وبدأ بنفسه وآبواحلقوق العامة إىل بيت املال ،أعاد عمر القطائع واحلقوق اخلاصة إىل أصحاهبا

ان قال: ك ،فقالوا له: لو أخذت ما كان أيخذ عمر بن اخلطاب ،معنا ب وكان عمر ال أيخذ من بيت املال شيئاً 
طلب بغلته وأمر  ،أجحضرت مراكب اخلالفة لعمر بعد موت سليمان. وعندما (3)وأان مايل يغنيين ،عمر ال مال له

عمل من وكانت عادة اخللفاء قبله أن أيخذ ورثة اخلليفة امليت ما است ،بوضع املراكب والفرش والزينة يف بيت املال
ولكن  ، لكموال ،فلما استخلف عمر قال: ما هذا يل وال لسليمان ،ثيابه وعطوره ويجرّد الباقي إىل اخلليفة اجلديد

 .(4)اي مزاحم ضجّم هذا كله إىل بيت مال املسلمني
 

وقد  ،وكان عمر ال يستعمل األموال العامة حلاجته اخلاصة مطلقاً؛ فمرة بعث أمري األردن بسليت رطب إىل عمر
ومرة طلب من  ،(5)فلما وصلت عمر أمر ببيعها وجعل مثنها يف علف دواب الربيد ،جيء هبا على دواب الربيد

                                                           
 .96 ،95ص  ،املصدر السابق نفسه (1)
 .96ص  ،املصدر السابق نفسه (2)
 .97ص  ،واالقتصادية(؛ السياسة املالية 5/22العقد الفريد ) (3)
 .97ص  ،؛ السياسة املالية35ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (4)
 .98ص  ،السياسة املالية واالقتصادية لعمر بن عبد العزيز (5)
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وقال له:  ،فأمر ببيع العسل وجعل مثنه يف بيت املال ،له على دواب الربيد فحمل ،عامله أن يشرتي له عسالً 
 .(1)أفسدت علينا عسلك

 
 ب ـ ترشيد اإلنفاق اإلداري:

صرف له فعندما طلب وايل املدينة أن يج  ،سعى عمر على تعويد أعوانه ووالته على االقتصاد يف أموال املسلمني
 ،فأجابه عمر: لعمري لقد عهدتك اي بن أم حزم وأنت خترج من بيتك يف الليلة الشاتية املظلمة بغري مصباح ،مشعٌ 

. وكتب إليه أيضاً وقد طلب (2)ولقد كان يف فتائل أهلك ما يغنيك والسالم ،ولعمري ألنت يومئذ خري منك اليوم
 ،واحدةوامجع احلوائج الكثرية يف الصحيفة ال ،طّ ..إذا جاءك كتايب هذا فأدق القلم وامجع اخل.قراطيس للكتابة:

 .(3)فإنه ال حاجة للمسلمني يف فضل قول أضّر بيت ماهلم
ن يستغلَّ فعمر يريد من العامل أ ،ويرشد والته لالستغالل األمثل ملوارد الدولة ،يالحظ حرص عمر على املال العام

 األوراق يف الرسائل إىل أقصى درجة.
 

 احلريب: جـ  ترشيد اإلنفاق
ن فكّلفت ميزانية الدولة الشيء الكثري منها محلة القسطنطينية زم ،خاضت الدولة األموية حروابً خارجية وداخلية

ه فما كان من عمر بعد استخالف ،حيث كلفت الكثري من األموال والشهداء دون جدوى ،سليمان بن عبد امللك
 ائد احلملة ابلعودة بعد أن أصاب اجليش ضيق شديد.إال أن أرسل كتاابً أيمر فيه مسلمة بن عبد امللك ق

 ،ت سريته اخلوارجوملا بلغ ،وتوقفت احلروب والفنت ،وقد أّدت سرية عمر وسياسته إىل استقرار األوضاع الداخلية
ولقد ساهم إيقاف احلروب والفنت يف إُياد مناخ عام من  ،(4)اجتمعوا وقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل

اجة بفضل وحتسن أوضاع الطبقات الفقرية واحملت ،احة والطمأنينة واالستقرار ساهم يف النمو االقتصادي للدولةالر 
 هللا مث سياسة عمر الرشيدة.

 
 
 

* * * 
                                                           

 .210ص  ،البن اجلوزي ،سرية ومناقب عمر (1)
 .64ص  ،البن عبد احلكم ،الوايل: هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم. سرية عمر (2)
 .121ص  ،البن اجلوزي ،سرية ومناقب عمر (3)
 .110ص  ،؛ السياسة املالية واالقتصادية لعمر86ص  ،املصدر السابق نفسه (4)
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 املبحث السابع

 وبعض اجتهاداته الفقهية املؤسسة القضائية يف عهد عمر بن عبد العزيز
 

 أواًل: يف األقضية والشهادات:
 صفات القاضي:ـ يف  1

وهلذا فقط  ،كان عمر بن عبد العزيز يدقق يف اختيار القضاة حىت ال يجبتلى الناس بقاضٍّ يتخبط فيهم بغري حق
روط؛ وال ُيوز له أن يلي القضاء حىت تكتمل فيه هذه الش ،اشرتط عمر بن عبد العزيز يف القاضي مخسة شروط

 .(1)يف احلق والقوة ،واالستشارة ،والعفة ،واحللم ،وهي: العلم
 ،ان وقاضينافسألنا عن بلدان وأمري  ،فعن مزاحم بن زفر قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز يف وفد أهل الكوفة

يكون  وأن ،وأن يكون حليماً  ،مث قال: مخس إن أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة: أن يكون فهيماً 
: عن حيىي بن سعيد عن عمر بن عبد اية. ويف رو (2)وأن يكون عاملاً يسأل عما ال يعلم ،وأن يكون صليباً  ،عفيفاً 

 ،امل مبا كان قبلهع ،حليم ،العزيز قال: ال ينبغي للقاضي أن يكون قاضيًا حىت تكون فيه مخس خصال: عفيف
 (5)وعلي بن أيب طالب ،(4). وقد قال هبذا املعىن عمر بن اخلطاب(3)ال يبايل مالمة الناس ،يستشري ذوي الرأي

 .(6)موافقة عمر بن عبد العزيز يف كل أو جل هذه الصفات وذهب األئمة األربعة إىل ،رضي هللا عنهما
 ـ يف حكم القاضي يف ما استبان له، ويرفع ما التبس عليه: 2

 ، يظهر له احلقملقد يكون هناك بعض القضااي املتشابكة واليت أمرها حيرّي القاضي؛ فهل حيكم القاضي فيها وإن 
 أم يرتكها ملن هو أعلم منه؟

رى أن القاضي ذلك أنه ي ،لقد قرر عمر بن عبد العزيز قراراً هو درس يف القضاء ُيب أن يعمل به إىل يوم القيامة
 .(7)وإن مل يظهر له فال يرتك القضية وإمنا يرفعها إىل من هو فوقه لينظرها ،إن تبني له احلق حكم به

                                                           
 (.2/285د. حممد شقري ) ،فقه عمر بن عبد العزيز (1)
 (.5/369الطبقات الكربى ) (2)
 (.370ب 5/369املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.1/120؛ شذرات الذهب )(8/299املصنف لعبد الزراق ) (4)
 (.2/485(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )9/3املغين ) (5)
 (.50 ،43ب  9/39(؛ املغين )2/221(؛ جواهر اإلكليل )97ب  11/95(؛ روضة الطالبني )4/305حاشية ابن عابدين ) (6)
 (.2/487فقه عمر بن عبد العزيز ) (7)
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رة وعلى ب وكان قاضي اجلزي ايةهران: أنه كتب إىل عمر بن عبد العزيز يشكو شدة احلكم واجلبعن ميمون بن م
فإذا  ،واقضِّ مبا استبان لك من احلق ،أجب الطيب ،خراجها ب قال: فكتب إليه عمر: إين مل أكلفك ما يجعنتك

 .(1)دين وال دنياما قام  ،فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ،التبس عليك أمر فارفعه إيلّ 
 ،درجات يف ذلك بل هم ،وهذا األثر يبني أن هللا ب سبحانه وتعاىل ب مل ُيعل الناس يف العلم وال يف الفهم سواء

ه أمر من فإذا شق علي ،وذلك إذا ظهر له احلق ،والذي يوىل القضاء عليه أن حيكم بني الناس الذين ويل أمرهم
أعلم منه  فإن مل ُيد عندهم معرفة هلذا األمر رفعه إىل من هو ،لم يف بالدههذه القضااي فعليه أن يستشري أهل الع

 .(2)أو ليحكم فيها إن كان من أهل العلم ،أو إىل ويل األمر ليحوِّل هذه القضية إىل غريه
 ،وكان عمر بن عبد العزيز له جمالس علمية يستشري فيها العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي يف أمور الدين والدنيا

رب عن وقد أع ،الذي أدرك عمر كم هو حيوي للتوصل إىل احلقائق ،وكان يقتطع من أوقات راحته يف الليل
املؤمنني  عندما سأله رجاء بن حيوة: اي أمري ،إدراكه العميق ملا أييت عن التقاء األفكار من نتائج فكرية إُيابية

 ،هباإن مالقاة الرجال تلقيح أللبا ،ل عمر: اي رجاءوهذا جزء من الليل وأنت تسمر معنا؟ فقا ،هنارك كله مشغول
. وجدتج مالقاة الرجال (3)وال يقعد معهما حزم ال يضل معهما رأي ،وإن املشورة واملناظرة ابب رمحة ومفتاح بركة

 .(4)تلقيح أللباهبا
 ـ يف الرفق ابحلمقى والنهي عن العقوبة يف الغضب: 3

عمر بن عبد العزيز أمري املؤمنني إىل أمراء األجناد. أما بعد.. فإذا حضرك كتب عمر بن عبد العزيز: من عبد هللا 
 ،ة يف احلق عليهوسوء سري  ،فرأيت منه سوء رِّعة ،وأن تبتلى به ،اخلصم اجلاهل اخلرق ممن قدر هللا أن يوليك أمره

ره وارفق به وعلمه ،فسدده ما استطعت ،واحلظ له وإن  ،هللا وفضالً  ة منفإن اهتدى وأبصر وعلم كانت نعم ،وبصِّّ
به بغضب فإن رأيت أنه أتى ذنبًا استحل فيه عقوبة فال تعاق ،هو مل يبصر ومل يعلم كانت حجة اختذت هبا عليه

دة واحدة وإن مل يبلغ ذلك إال قدر جل ،ولكن عاقبه وأنت تتحرى احلق على قدر ذنبه ابلغاً ما بلغ ،من نفسك
وال يسرعن بك  ،ورأيت عليه من العقوبة قتالً فما دونه فأرجعه إىل السجن ،وإن كان ذنبه فوق ذلك ،جتلده إايها

اقبه  مث ع ،. وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجاًل حبسه ثالثة أايم(5)إىل عقوبته حضور من حيضرك
 .(6)كراهة أن يعجل يف أول غضبه

                                                           
 .241 ،240ص  ،أليب يوسف ،اخلراج (1)
 (.2/488عمر بن عبد العزيز )فقه  (2)
 .124ص  ،البن عبد احلكم ،؛ عمر بن عبد العزيز186ص  ،مالمح االنقالب اإلسالمي (3)
 .186ص  ،مالمح االنقالب اإلسالمي (4)
 .69 ،68ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر بن عبد العزيز (5)
 .236ص  ،للسيوطي ،اتريخ اخللفاء (6)
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وخوفاً من التعدي  ،حتت أتثري الغضب فيظلم املذنبإن العقوبة أثناء الغضب حيتمل أن يتجاوز القاضي فيها احلق 
مث حيكم  ،يف العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من القاضي أن حيبس املذنب حىت يذهب غضب القاضي

 .(1)عليه وهو يف هدوء على قدر ذنبه
 
 ـ خطأ الوايل يف العفو خري من تعديه يف العقوبة: 4

طأ يف العفو فإن الوايل إذا أخ ،قال: ادرؤوا احلدود ما استطعتم يف كل شبهةعن أيب عقبة: أن عمر بن عبد العزيز 
 .(2)خري من أن يتعدى يف العقوبة

 
 ـ يف ترك العمل ابلظن: 5

فتباغيا..  ،هامسلم على خراج والفرات بن ،وىل عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام املعيطي على جند قنسرين
اعد خلف وإنه لق ،فقدم ،وقدم الوليد ومعه رؤوس أنباط قنسرين كتب عمر إىل الفرات أن اقدم ،وملا قدم قابل

إذ دخل األنباط فقال هلم عمر: ماذا أعددمت ألمريكم يف نجزله ملسريه إيّل. قالوا: وهل قدم اي أمري  ،سرير عمر
قال: اي وليد: إن ف ،فأقبل عمر بوجهه على الوليد ،قالوا: ال وهللا اي أمري املؤمنني ؟قال: ما علمتم به ؟املؤمنني

 ،ينفر أحداً وال يروعه وال ،رجالً ملك قنسرين وأرضها خرج يسري يف سلطانه وأرضه حىت انتهى إيلَّ ال يعلم به أحد
ر هللا وأستغف ،إنه لعفيف وإين له لظامل ،قال الوليد: أجل وهللا اي أمري املؤمنني ،خلليق أن يكون متواضعًا عفيفاً 

 وردمها عمر على عملهما. ،وأبني فضله على اإلصرار ،فقال عمر: ما أحسن االعرتاف ،وأتوب إليه
فكتب إليه الوليد ب وكان مرائيًا ب خديعة لعمر وتزيناً مبا هو ليس عليه: إين قدرت نفقيت لشهر فوجدهتا كذا وكذا 

يد أن يتزين فقال عمر: أراد الول ،منني أن حيط فضل ذلكفإن رأى أمري املؤ  ،ورزقي يزيد على ما أحتاج إليه ،درمهاً 
مر ابلكتاب إىل مث أ ،مث أمر حبط رزقه الذي سأله ،ولو كنت عازاًل أحداً على ظن لعزلته ،عندان مبا ال أظنه عليه

لو أمضيت و  ،يزيد بن عبد امللك وهو ويل عهده: إن الوليد بن هشام كتب إيلَّ كتاابً ظين أنه تزين مبا ليس هو عليه
 حادث فأان أقسم عليك إن حدث يب ،ولكين اخذ ابلظاهر وعند هللا علم الغيوب ،شيئاً على ظين ما عمل يل أبداً 

منا خادع ابهلل وهللا فإ ،وأفضى هذا األمر إليك فسألك أن ترد إليه رزقه وذكر أين نقضته فال يظفر منك هبذا أبداً 
 ،فعزله فغضب يزيد وبعث إليه ،وليد: إن عمر نقصين وظلمينفلما مات عمر واستخلف يزيد كتب ال ،خادعه

 .(3)فلم يلِّ له عماًل حىت هلك ،عمر ويزيد كلها يةوأغرمه كل رزق جرى عليه يف وال

                                                           
 (.2/490)فقه عمر بن عبد العزيز  (1)
 (.2/491؛ فقه عمر بن عبد العزيز )123ص  ،البن اجلوزي ،سرية عمر بن عبد العزيز (2)
 .131ب  129ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر (3)
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 ـ يف اهلدية لوالة األمر: 6
وقد رفض  ،ذهب عمر بن عبد العزيز إىل اعتبار اهلدية لوالة األمر من خلفاء ووالة األقاليم وقضاة وغريهم رشوة

وأمر الناس بعدم تقدمي اهلدااي لوالة األمر، كما أمر الوالة أبن ال يقبلوا شيئًا من  ،اهلدية مع شدة حاجته إليها
فركب  ،له به فبعث فلم ُيد شيئاً يشرتون ،، عن فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح(1)اهلدااي

فشمها  فتناول تفاحة فوقف على طبق منها ،ديرانيني معهم أطباق فيها تفاحفمر بدير فتلقاه غلمان لل ،وركبنا معه
ركت بغليت قال: فح ،مث قال: ادخلوا ديركم ال أعلمكم بعثتم إىل أحد من أصحايب بشيء ،مث أعادها إىل الطبق

 ،ة يل فيه: ال حاجقال !فأجهدي لك فرددته ،اشتهيت التفاح فلم ُيدوه لك ،فقلت: اي أمري املؤمنني ،فلحقته
 وأبو بكر وعمر يقبلون اهلدية؟ قال: إهنا ألولئك هدية، وهي صلى هللا عليه وسلمفقلت: أمل يكن رسول هللا 

 .(2)للعمال بعدهم رشوة
 
 ـ يف نقض األحكام إذا خالفت النصوص الشرعية: 7

وافق عمر بن عبد العزيز . وقد (3)كتب عمر بن عبد العزيز برد أحكام من أحكام احلجاج خمالفة ألحكام الناس
وذهب األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد أنه  ،يف رد األحكام إذا خالفت كتاب هللا أو سنة نبيه أو اإلمجاع

 .(4)ينقضي احلكم إذا خالف الكتاب والسنة أو اإلمجاع
 
 ـ يف من ضيع أمانته فعليه اليمني بعدم التفريط: 8

لعزيز: إين فقدت من بيت مال اليمن داننري. فكتب إليه عمر: أما بعد كتب وهب بن منبه إىل عمر بن عبد ا
وإمنا ال  ،وإمنا أان حجيج املسلمني يف ماهلم ،ولكن أهتم تضييعك وتفريطك ،فإين لست أهتم دينك وال أمانتك

 .(6)والسالم ،فاحلف هلم ،(5)أشحهم ميينك
 ـ يف أثر البينة الغائبة على أتخري القضاء: 9

 لحك هللا! إنفقال املقضي عليه: أص ،فقضى بينهم ،مر بن عبد العزيز نفر من قريش خيتصمون إليهكان عند ع

                                                           
 (.2/495فقه عمر بن عبد العزيز ) (1)
 (.5/377البن سعد ) ،الطبقات الكربى (2)
 (.5/270حلية األولياء ) (3)
 (.2/499فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 أي: البد من حلف اليمني أبنه مل يفرط، فإن حلف فال ضمان عليه ألنه مؤمتن. (5)
 .105، 104سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (6)
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يتين ببينة ولكن انطلق أنت؛ فإن أت ،فقال عمر: إين ال أؤخر القضاء بعد أن رأيت احلق لصاحبه ،يل بينة غائبة 
 .(1)فأان أول من رد قضاءه على نفسه ،وحق هو أحق من حقهم

 
 البعري الضال:ـ نفقة  10

مر بن عبد فاختصما إىل ع ،أعلفه وأمسنه ،فوجده عند رجل قد أنفق عليه ،عن الشعيب قال: أضل رجل بعرياً 
 .(2)فقضى لصاحب البعري ببعريه وقضى عليه ابلنفقة ،وهو يومئذ أمري على املدينة ،العزيز
 ـ يف حرية اللقيط: 11

 .(3)اللقيط حر جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إىل أهل مكة: إن
 ـ شهادة الرجل ألخيه أو ألبيه: 12

 .(4)إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجرِّ شهادة الرجل ألخيه إذا كان عدالً 
 

 اثنياً: يف الدماء والقصاص:
 ـ ختيري األولياء يف قتل العهد بني العفو والدية والقتل: 1

وإن أحبوا  ،األولياء أن يعفوا؛ فإن أحبوا أن يعفوا عفواكتب عمر بن عبد العزيز يف امرأة قتلت رجاًل: إن أحب 
 .(5)وإن أحبوا أن أيخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته مرياثها من الدية ،أن يقتلوا قتلوا

 ـ يف التأين حىت يبلغ ويل املقتول: 2
 .(6)فكتب أن يتأىن ابلصغري حىت يبلغ ،كتب عمر بن عبد العزيز يف رجل قجتل وله ولد صغري

 ـ يف عفو بعض األولياء يسقط القود: 3
 .(7)عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: إذا عفا أحدهم فالدية

 
                                                           

 (.5/386الطبقات الكربى ) (1)
 (.6/312مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
 (.6/531املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.343ب  8/342نفسه )املصدر السابق  (4)
 (.2/11(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )10/361احمللى ) (5)
 (.10/11مصنف عبد الرزاق ) (6)
 (.9/318املصدر السابق نفسه ) (7)
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 ـ يف القتل بعد أخذ الدية: 4
ن فيما أو يقضي السلطا ،أو يقتص ،قال عمر بن عبد العزيز: واالعتداء الذي ذكر هللا: أن الرجل أيخذ العقل

 السلطان فمن فعل ذلك فقد اعتدى واحلكم فيه إىل ،أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه ،بني اجلارح واجملروح
 ،إال فإذن السلطان ،ولو عفا عنه مل يكن ألحد من طلبة احلق أن يعفو عنه بعد اعتدائه ،ابلذي يرى فيه من العقوبة

ْيءٍّ فإنه بلغنا أن هذا األمر الذي أنزل هللا فيه: }َفإِّْن تَبَناَزْعتجْم يفِّ شَ  ،ا النحووعلى تلك املنزلة كل شيء من هذ
{]النساء:  وما كان من جرح فوق األدىن ودون األقصى فهو يرى فيه حبساب  ،[59فَبرجدُّوهج إِّىَل اَّللَِّّ َوالرَّسجولِّ

 .(1)الدية
 ـ يف القتيل يوجد يف السوق: 5

قال: أما القتيل  ،لبصرة إىل عمر بن عبد العزيز: إين وجدت قتياًل يف سوق اجلزارينكتب عدي بن أرطأة قاضي ا
 .(2)فديته من بيت املال

 ـ يف القتل يف الزحام: 6
إذا قتل اإلنسان بسبب ازدحام الناس ومل يعلم من قتله؛ فهل يذهب دمه هدراً؟ إن عمر بن عبد العزيز يرى أن 

. فعن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب يف رجلني ماات يف الزحام: أن (3)املالمن مات هبذا السبب فديته يف بيت 
 .(4)فإمنا قتله يد أو رجل ،يوداي من بيت املال

 

 اثلثاً: يف الدايت:
 ـ مقدار الدية: 1

 .(5)ئة بعريم صلى هللا عليه وسلمكتب عمر بن عبد العزيز إىل أمراء األجناد أن الدية كانت على عهد رسول هللا 
 ـ يف دية اللسان: 2

ن مينع الكالم  فبلغ أ ،عن سليمان بن موسى قال: يف كتاب عمر بن عبد العزيز يف األجناد: ما قطع يف اللسان
 .(6)وما نقص دون ذلك فبحسابه ،ففيه الدية كاملة ،كله

                                                           
 (.17، 10/16املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.9/459املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/36فقه عمر بن عبد العزيز ) (3)
 (.10/418احمللى ) (4)
 (.9/128مصنف ابن أيب شيبة ) (5)
 (.2/66(؛ فقه عمر )9/357املصنف لعبد الرزاق ) (6)
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 ـ يف دية الصوت واحلنجرة:3

بد فقد رأى عمر بن ع ،فال كالم حيث إن الصوت مصدره احلنجرة، وإن إتالفها قد يذهب ابلصوت ومن مث
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يف  ،(1)ة كاملة إذا انقطع الصوت من ضربةالعزيز رضي هللا عنه أن فيها الدي

 .(2)احلنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة
 
 ـ يف دية الذكر: 4

ه إذا فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن ،نسلهوأما الذكر فألمهيته للرجل وألنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب 
فما كان  ،فعن عمر بن عبد العزيز: يف الذكر الدية ،وما كان دون ذلك فبحسابه ،ذهب كله ففيه الدية كاملة

 .(3)دون ذلك فبحسابه
 

 ـ يف دية إفضاء املرأة: 5
ونظراً  ،لدوقد نتج عنه حبس احلاجتني والو  ،إذا أصاب الرجل املرأة فأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة واجلماع

وميكن  ،(4)الدية عنه: أنه جعل فيه ثلث ايةويف رو  ،خلطورة هذا األمر فقد جعل فيه عمر بن عبد العزيز الدية كاملة
وثلث  ،اجلمع بني الروايتني أبن عمر بن عبد العزيز ُيعل يف إفضاء املرأة الدية كاملة إذا حبس احلاجتني والولد

 .(5)ية إذا مل حيبس احلاجتني والولدالد

 ـ يف دية األنف: 6
إضافة إىل مجال الوجه  ،نظراً للمصاحل املرتتبة على وجود األنف من التنفس عن طريقه ومعرفة الروائح والتمييز بينها

فقد لذلك  ،كما أن العرب ترى يف جدع األنف إهانة ال يعدهلا إهانة  ،والتشويه احلاصل بقطعه ،بوجود األنف
 .(6)وأن ما كان دون ذلك فبحسابه ،جعل عمر بن عبد العزيز فيه الدية كاملة إذا جدع من أصله

                                                           
 (.2/69فقه عمر بن عبد العزيز ) (1)
 (.2/69(؛ فقه عمر )9/170مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
 (.9/372مصنف عبد الرزاق ) (3)
 (.2/77فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.9/377مصنف عبد الرزاق ) (5)
 (.2/76قه عمر بن عبد العزيز )ف (6)
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 ـ يف دية األذن: 7
 وألهنا مما يكون يف اإلنسان منه اثنتان؛ فإن عمر بن عبد العزيز يرى ،حيث إن األذن تؤدي نصف منفعة السمع

ناول ذهاب مسعها يت ،إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية؛ حيث إن قوله: يف األذن نصف الدية 
 .(1)ويتناول استئصاهلا

 ـ يف دية الرجل: 8
كون يف وألن الرجل مما ي ،وأنه ابلرجل الواحدة يكون قعيداً  ،ملا كان اإلنسان ال يستطيع املشي إال ابلرجلني

 .(2)فقد جعل عمر بن عبد العزيز يف الرجل نصف الدية ،ناإلنسان منه اثنتا

 ـ يف دية ما بني احلاجبني: 9
بد العزيز يرى وهاهو عمر بن ع ،هناك بعض اجلزئيات يف الدايت مل يتعرض هلا العلماء قبل عمر بن عبد العزيز

. .فقد قال: ،(3)منها للعظاممن هذه األمور دية الكسر إذا وقع بني احلاجبني وشان الوجه ومل ينقل  ،فيها رأيه
 .(4)فإن كان بني احلاجبني كسر شان الوجه ومل ينقل منها للعظام فربع الدية

 ـ يف دية اجلبهة إذا هشمت: 10
 .(5)قال عمر بن عبد العزيز: يف اجلبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مئة ومخسون ديناراً 

 ـ يف دية الذقن: 11
. هكذا (6)فقد قال: يف الذقن ثلث الدية ،بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الدية وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر

يقرر عمر بن عبد العزيز ابجتهاده وبرأيه السديد أموراً مل يجسبق إليها؛ منها: دية الذقن إذا كسرت فإنه جعل فيها 
 .(7)فرد بهأن هذا القول تكسرها مضغ الطعام وفتح الفم. ويبدو   ثلث الدية نظراً ألمهيتها؛ حيث ميتنع مع

                                                           
 (.2/80املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2099مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
 (.2/88فقه عمر بن عبد العزيز ) (3)
 (.9/320مصنف عبد الرزاق ) (4)
 (.9/291املصدر السابق نفسه ) (5)
 (.9/179(؛ مصنف ابن أيب شيبة )9/361مصنف عبد الرزاق ) (6)
 (.2/96عبد العزيز )فقه عمر بن  (7)
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 ـ يف دية األصابع: 12
فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن يف كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل  ،نظراً ألمهية األصابع وخاصة أصابع اليد

ويف كل قصبة من قصب األصابع ثلث دية األصبع إال اإلهبام ألنه قصبتان ففي كل قصبة منه نصف  ،عشر الدية
 .(1)أو عدل ذلك من ذهب أو ورق ،فعن عمر بن عبد العزيز: يف كل أصبع عشر من اإلبل ،دية األصبع

 ـ يف دية الظفر: 13
حىت الظفر مل يغفل عنه عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه؛ فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط عشر دية األصبع 

العشر يف دية  ،أو سقط أو اسودَّ  ،(2)نزع فعرّ فعن عمر بن عبد العزيز: أنه اجتمع له يف الظفر إذا  ،عشرة داننري
 .(3)عشرة داننري ،األصبع

 رابعاً: يف احلدود:
 ـ أمهية إقامة احلدود: 1

فقد أكد  ،واستتباب األمن يف بالدهم ،حيث إن إقامة احلدود سبب يف حفظ دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم
فقد كتب عمر بن  ،(4)عمر بن عبد العزيز على إقامة احلدود حىت جعلها من حيث األمهية كإقامة الصالة والزكاة

 .(5)عبد العزيز: إن إقامة احلدود عندي كإقامة الصالة والزكاة
 ـ يف منع الرجوع عن احلدود بعد بلوغها اإلمام: 2

ذا رفعت إىل اإلمام أو القاضي؛ فإهنا تكون قد بلغت حداً ال ميكن ذهب عمر بن عبد العزيز إىل مسائل احلدود إ
 .(6)بل ُيب تنفيذ ما ثبت من احلدود ،الرجوع فيه

 ـ يف اجتماع أكثر من حد على رجل واحد: 3
 عن احلدود فهل القتل كافٍّ  ،قد أييت الرجل بعدة جرائم قبل أن يقام عليه احلد؛ مثل: أن يزين ويسرق ويقتل

أنه يقيم عليه  عن عمر بن عبد العزيز تدل على ايةيت عليها؟ أم أهنا تقام عليه احلدود مث يقتل؟ إن الرو األخرى فيأ
 .(7)احلدود أواًل مث يقتله

                                                           
 (.2/100املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/102املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/103املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.2/111املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.5/378الطبقات الكربى ) (5)
 (.2/113فقه عمر بن عبد العزيز ) (6)
 (.2/117املصدر السابق نفسه ) (7)
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 ـ يف عدم القطع أو الصلب إال بعد مراجعة اخلليفة: 4
حد وال يجصلب إال قتل أوأن ال يج  ،رأى عمر بن عبد العزيز أن على الوالة مراجعة اخلليفة يف قضااي القتل والصلب

 .(1)بعد موافقة اخلليفة على ذلك
 ـ يشرتط يف املقذوف حلدِّه أن يكون مسلماً: 5

فال حاجة  ،وذلك ألن الكفر أكرب من الزىن املقذوف به ،ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أنه ال حد يف قذف كافر
فعن طارق بن عبد الرمحن ومطرف بن طريف  ،(2)إىل إثبات براءته من هذا الذنب ما دام فيه أكرب منه وهو الكفر

نصراين للمسلم فضرب ال ،قذف كل واحد منهما صاحبه ،مسلم ونصراين ،إليه رجالن  فرفع ،قاال: كنا عند الشعيب
فكتب فيه إىل  ،فرفع ذلك إىل عبد احلميد بن زيد ،فرتكه ،وقال للنصراين: َلَما فيك أعظم من قذف هذا ،مثانني

ن ما صنع الشعيب ،لعزيز فذكر ما صنع الشعيبعمر بن عبد ا . هكذا يرى عمر بن عبد العزيز: (3)فكتب عمر حيسِّّ
إذ لو وجد  ،وألن الكافر فيه الكفر وهو أكرب مما قذف به ،أنه ال حد على قذف الكافر إذ ليس بعد الكفر ذنب

 .(4)إذن فال حد على من قذف الكافر ،فيه الزىن فهو أقل من الكفر
 سقوط احلد بقذف الرجل ابنه: ـ عدم 6

فهل يقام عليه احلد أم ال يقام؟ وهل من حق األب على ابنه أن يقذفه مبا ليس فيه؟ وإذا   ،إذا قذف الرجل ابنه
 ،كان عليه حد؛ فهل يسقط عنه إذا عفا االبن؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن من قذف ابنه يقام عليه احلد

فعن ابن جريج قال: أخربين رزيق ب صاحب أيلة ب أنه كتب  ،(5)عليه احلد إال أنه إذا عفا الولد عن والده فال يقام
 .(6)فكتب حبد األب إال أن يعفو عنه ابنه ،إىل عمر بن عبد العزيز يف رجل افرتى على ابنه

 ـ عقوبة قذف النصرانية حتت املسلم: 7
ونظراً ألن قذفها يتعدى لزوجها املسلم أو ابنها املسلم؛ فإن عمر بن عبد العزيز  ،إذا كانت النصرانية حتت مسلم

. فعن أيب إسحاق الشيباين عن عمر بن عبد العزيز يف رجل قذف نصرانية هلا ولد (7)ُيلد من قذفها دون احلد
 لد، وقال قتادة: ُيري. وقد وافق عمر بن عبد العزيز يف رأيه هذا الزه(8)سوطاً  فجلده عمر بضعة وثالثني ،مسلم

                                                           
 .115ب  114ص  ،البن عبد احلكم ،(؛ سرية عمر2/120السابق نفسه )املصدر  (1)
  (.2/130فقه عمر بن عبد العزيز ) (2)
 (.131ب  7/130) ،(65ب  6/64لعبد الرزاق ) ،املصنف (3)
 (.2/130فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.2/133املصدر السابق نفسه ) (5)
  (.9/504مصنف ابن أيب شيبة ) (6)
 (.2/136عمر بن عبد العزيز )فقه  (7)
 (.7/130مصنف عبد الرزاق ) (8)
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 فقالوا: ينكل به من أجل أوالدها وأما املالكية ،. وقد اتفق أصحاب املذاهب األربعة على أنه ال حيد(1)احلد
 .(2)املسلمني

 ـ قذف املرأة للرجل بنفسها: 8
و راك؟ حد أفقال: هل مسعك أ ،عن عمر بن عبد العزيز: أنه أتته امرأة فقالت: إن فالانً استكرهين على نفسي

دَّعي فاملرأة اليت ت ،وإمنا هي خاصة ابلقذف ،. هذه مسألة ال تتناول عقوبة الزىن(3)فجلدها ابلرجل ،قالت: ال
إال أن أتيت  وعليها حد القذف ،هي بكالمها هذا تعترب قاذفة له بنفسها ،على الرجل أنه استكرهها على الزىن

أو أن يكون  ،فسماع صياح املرأة هو عند عمر بن عبد العزيز يعفيها من حد القذف ،ببينة تدرأ عنها هذا احلد
 ن سعيدوحيىي ب الزهري وقتادة وربيعة ،وقد وافق عمر بن عبد العزيز يف جلدها إن مل يكن هلا بينة وافقه ،هاآأحد ر 

 .(4)األنصاري
 ـ قطع السارق قبل خروجه بسرقته: 9

يز قال: ال يقطع عبد العز  فعن عمر بن ، قطع على السارق حىت خيرج بسرقتهذهب عمر بن عبد العزيز أبنه ال
 .(5)حىت خيرج ابملتاع من البيت

 ـ النباش سارق يستحق القطع: 10
فهناك سارق  ،حىت امليت يف قربه مل يسلم من بعض املنحرفني ،إن من الناس من أييت أمورًا تشمئز منها النفوس

ألن من سرق  ،وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن النباش سارق يستحق القطع ،يتحيفر القرب وأيخذ أكفان امل
 .(7)فعن معمر قال: بلغين أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشاً  ،(6)من األموات كمن سرق من األحياء

 ـ عقوبة شرب اخلمر للمّرة الثانية: 11
ه مثانني رأيت فخلع ثيابه مث ضرب ،يف مخر عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجالً حداً 

دث خرياً. قال:  ،منها ما بضع ومنها ما مل يبضع مث قال: إنك إن عدت الثانية ضربتك مث ألزمتك احلبس حىت حتج
 .(8)فرتكه عمر ،أتوب إىل هللا أن أعود يف هذا أبداً  !اي أمري املؤمنني

                                                           
 (.130ب  7/129املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/140(؛ فقه عمر )8/216املغين ) (2)
 (.2/140فقه عمر بن عبد العزيز ) (3)
 (.292ب  11/291احمللى ) (4)
 (.2/146فقه عمر بن عبد العزيز ) (5)
 (.2/714املصدر السابق نفسه ) (6)
 (.10/34مصنف ابن أيب شيبة ) (7)
 (.2/157(؛ فقه عمر )5/365الطبقات الكربى ) (8)
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 ـ عقوبة ساقي اخلمر: 12
  ،هبادمها ملن يشرهبا ينبغي أن ال تقل عقوبته عن شارهبا؛ ألنه تسبب يف إيصاهلا ملن يشر إن من يوفِّّر اخلمر أو يق

فعن ابن التميمي: أن  ،(1)ولذلك فقد جلد عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه ساقي الشراب مع الذين يشربون
 .(2)فضربه معهم ،ووجد معهم ساقياً  ،عمر بن عبد العزيز وجد قوماً على شراب

 إتالف أواين اخلمر مع اخلمر: ـ 13
 وارير أنقاق اخلمر أن تشقق وابلقعن هارون بن حممد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خبناصرة أيمر بز 

 .(3)تكسر
 ـ إدخال الكفار اخلمر إىل بالد املسلمني: 14

سمح فإذا جاؤوا إىل بالد املسلمني ومعهم اخلمر؛ فهل ي ،إذا كان الكفار يعتقدون حل اخلمر ويشربوهنا يف بالدهم
هلم بدخوهلا معهم؟ أو يسمح بتوفريها هلم ليشربوها يف بالد املسلمني؟ إن على الكفار يف بالد املسلمني أن يصربوا 

 ،راعيهايوإذا كان لكل دولة نظمها والداخل إليها ُيب أن  ،عن اخلمر ما داموا يرغبون يف العيش يف بالد املسلمني
د عمر ومن هذا املنطلق جن ،وااللتزام لرعايةوألن هذا نظام دولة اإلسالم وهو أيضاً نظام رب العاملني فهو أحق اب

بن عبد العزيز مينع أهل الذمة من إدخال اخلمر معهم إىل بالد املسلمني؛ فقد كتب عمر يف خالفته: أن ال يدخل 
 .(4)ال يدخلوهنا فكانوا ،أهل الذمة ابخلمر أمصار املسلمني

 ـ يف عقوبة الساحر: 15
عرتفت فكتب إليه عمر: إن ا ،عن مهام عن حيىي: أن عامل عجمان كتب إىل عمر بن عبد العزيز يف ساحرة أخذها

وقد كتب عمر بن  ،(6). وهذا مذهب األئمة الثالثة: أيب حنيفة ومالك وأمحد(5)أو قامت عليها البينة فاقتلها
 .(7) الوالة أن اقتلوا كل ساحر وساحرةاخلطاب يف خالفته إىل

 ـ استتابة املرتد: 16

                                                           
 (.2/159فقه عمر بن عبد العزيز ) (1)
 (.9/230املصنف لعبد الرزاق ) (2)
 (.5/365الطبقات الكربى، البن سعد ) (3)
 (.2/164فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.10/135مصنف ابن أيب شيبة ) (5)
 (.2/176(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )8/153(؛ املغين )1/31حاشية ابن عابدين ) (6)
 (.10/136مصنف ابن أيب شيبة ) (7)
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ن اإلسالم فمن دخل يف دي ،ولكنهم أيضًا ال يقبلون التالعب ابلدين ،املسلمون ال يكرهون أحداً على اإلسالم
اإلسالم  فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن يستتاب ويدعى إىل ،أو ولد يف اإلسالم مث كفر بعد إميانه ،طائعاً خمتاراً 

 .(1)فإن أىب ضربت عنقه ،فإن اتب ورجع إىل اإلسالم قبل منه ،ثالثة أايم
 ـ طريقة استتابة املرتد: 17

يه أن رجاًل كان فكتبت إل ،قال: كنت عاماًل لعمر بن عبد العزيز ،عن عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن أبيه
بيله وإن أىب فإن أسلم فخل س ،ادعه إىل اإلسالم فكتب إيلَّ عمر: أن ،مث هتوَّد فرجع عن اإلسالم ،فأسلم يهودايً 

فإن رجع فخلِّّ سبيله وإن  ،فإن أىب فأوثقه مث ضع احلربة على قلبه مث ادعه ،مث ادعه ،فادع ابخلشبة فأضجعه عليها
. قال الدكتور حممد شقري: مل (2)فأسلم فخلى سبيله ،بهأىب فاقتله. قال: ففعل ذلك به حىت وضع احلربة على قل

ه إذا مل يرجع وذهب األئمة األربعة إىل أن املرتد يقتل بعد استتابت ،أر قواًل لغري عمر بن عبد العزيز هبذا التفصيل
 .(3)إىل اإلسالم

 ـ عقوبة املرتدة: 18
. وهذا رأي قتادة (4)فإن اتبت وإال تسرتق وتباع على غري أهل دينها ،رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب املرتدة

وروي عن احلسن قال: ال تقتلوا النساء إذا هّن  ،(5)وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة ،قال: تجسىب وتباع
 .(6)فإن هن أبني سبني فيجعلن إماء املسلمني وال يقتلن ،ولكن يدعني إىل اإلسالم ،ارتددن عن اإلسالم

 خامساً: يف التعزيرات:
 ـ يف احلد األقصى للضرب تعزيراً: 1

ال جمال ألحد  ،ددفمقداره حم ،فاحلد قد نص الشارع احلكيم عليه ،العقوبة ابجللد تنقسم إىل قسمني: حد وتعزير
فيها فهو  حد ال ايةأو أي جن ،وأما اجللد تعزيرًا فهو عقوبة إلتيان أمر ال حد فيه ،أن يزيد عليه أو ينقص منه

إال أن عمر بن عبد العزيز جعل لذلك حداً أقصى ال جتوز الزايدة  ،مرتوك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما يرى
 :(7)عليه على قولني

                                                           
 (.10/171(؛ مصنف عبد الرزاق )5/351الطبقات الكربى، البن سعد ) (1)
 (.12/274مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
 (.3/289(؛ حاشية ابن عابدين )10/75روضة الطالبني ) (3)
 (.2/181فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.10/176مصنف عبد الزراق ) (5)
 (.10/140مصنف ابن أيب شيبة ) (6)
 (.2/188فقه عمر بن عبد العزيز ) (7)
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األول: ال جتوز الزايدة على ثالثني جلدة، فعن حممد بن قيس: أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامله مبصر: ال 
 .(1)وطاً إال يف حد من حدود هللاتبلغ العقوبة أكثر من ثالثني س

 وال  ،ع وثالثني جلدةعن تس ال يزاد للحر ايةويف القول الثاين: ال يبلغ ابجللد تعزيراً أقل احلدود؛ فعلى هذه الرو 
. وكتب عمر بن عبد (2)ألن العشرين للعبد واألربعني للحر هي أقل احلدود ،يزاد للعبد على تسع عشرة جلدة

حداً من  وإايكم أن تبلغوا أبحد ،وإن بلغ ذلك سوطاً واحداً  ،أن عاقبوا الناس على قدر ذنوهبمالعزيز إىل عماله: 
 .(3)حدود هللا

 ـ النهي عن أخذ الناس ابملظنة وضرهبم على التهمة: 2
وترجيح  فهو يقرر هبذا مبدأ العدالة ،ذهب عمر بن عبد العزيز إىل عدم جواز األخذ ابلظن أو الضرب على التهمة

يلقوا هللا  فقد فضل عمر بن عبد العزيز أن ،وذلك خوفاً من أن يظلم بريء ،تحقيق العادل على التحقيق احلازمال
 .(4)خبيانتهم على أن يلقى هللا بدمائهم

 ،وصلقال: ملا والين عمر بن عبد العزيز امل ،عن إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين قال: حدثين أيب عن جدي
وأسأله أخذ الناس ابملظنة  ،فكتبت إىل عمر أعلمه حال البلد ،(5)أكرب البالد سرقًا ونقباً قدمتها فوجدهتا من 
ا جرت فكتب إيلَّ أن اخذ الناس ابلبينة وم ،أو أخذهم ابلبينة وما جرت عليه عادة الناس ،وأضرهبم على التهمة

ل حىت كانت فما خرجت من املوص ،قال حيىي: ففعلت ذلك ،فإن مل يصلحهم احلق فال أصلحهم هللا ،عليه السنة
 .(6)من أصلح البالد وأقلها سرقاً ونقباً 

اً من العمال فإن قبلي أانس ،أصلح هللا أمري املؤمنني ،وكتب عدي بن أرطأة إىل عمر بن عبد العزيز:.... أما بعد
 ،عذابم بشيء من الماالً عظيماً لست أرجو استخراجه من أيديهم إال أن أمسه ،قد اقتطعوا من مال هللا عز وجل

فإن رأى أمري املؤمنني ب أصلحه هللا ب أن أيذن يل يف ذلك أفعل. قال: فأجابه: أما بعد؛ فالعجب كل العجب من 
 ،وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط هللا عز وجل ،استئذانك إايي يف عذاب بشر كأين لك جنة من عذاب
ومن أنكر  ،ومن أقر لك بشيء فخذه مبا أقرَّ به ،البينةفانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه مبا قامت عليه 

 .(7)هللا بدمائهم ألن يلقوا هللا عز وجل خبيانتهم أحب إيلَّ من أن ألقى ،وامي هللا ،وخل سبيله ،فاستحلفه ابهلل العظيم

                                                           
 (.5/365الطبقات الكربى، البن سعد ) (1)
 (.2/189فقه عمر بن عبد العزيز ) (2)
 (.117سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص ) (3)
 (.2/212فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 النقب: التعب يف أي شيء كان. (5)
 (.118ب  117(؛ وسرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص )5/271حلية األولياء ) (6)
 (.55سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص ) (7)
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ملظنة والضرب ابوهكذا يقرر عمر بن عبد العزيز األخذ ابلتحقيق العادل ال ابلتحقيق احلازم. وقد قال بعدم األخذ 
 .(1)وعطاء ،على التهمة كل من عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 
 ـ النهي عن املثلة: 3

 ،ى عن حلق اللحيةهن صلى هللا عليه وسلمحلق الرأس جعله هللا نسكاً وسنة ب يف احلج والعمرة ب كما أن رسول هللا 
هذا  وهذا عمر بن عبد العزيز ينهى عن ،ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس واللحية عقوبة

. ومذهب (3). فقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل عامل له: إايك واملثلة: جز الرأس واللحية(2)العمل ويسميه املثلة
 .(4)الك وأيب حنيفة: وال حيلق الرأسوعند م ،األئمة األربعة: أن ال ُيوز التعزير حبلق اللحية

 

 سادساً: يف أحكام السجناء:
 ـ تعجيل النظر يف أمر املتهمني: 1

ومن مل يثبت  ،فمن كان عليه أدب فيؤدب ويطلق سراحه ،أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر يف أمور املتهمني
 ،(5)ويرى أن إقامة احلدود سبب لقلة السجناء؛ ألنبه يكون زاجرًا ألهل الفسق والزعارة ،عليه قضية خيلى سبيله

وخلاف  ،فعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز:.... فلو أمرت إبقامة احلدود لقلَّ أهل احلبس
بس وليس إمنا هو ح ،يف أمورهم إمنا يكثر أهل احلبس لقلة النظر ،ولتناهوا عما هم عليه ،أهل الفسق والزعارة

من مل تكن له و  ،فمن كان عليه أجدَِّّب وأطلق ،فمر والتك مجيعًا ابلنظر يف أمر أهل احلبوس يف كل األايم ،نظر
 .(6)قضية خلي عنه

 ـ يف االهتمام أبمور املسجونني: 2
م أبمر املسجونني فقد اهت ،يدصع وحقق العدل على كل ،قام عمر بن عبد العزيز رمحه هللا ابإلصالح على كل طريق

وعن جعفر بن  ،(7)وأصدر تعليماته بتعهدهم بكل ما حيتاجونه من طعام وأدم وكسوة وغري ذلك ،اهتماماً شديداً 

                                                           
 (.213ب 2(؛ فقه عمر )219ب  10/217مصنف عبد الرزاق ) (1)
 (.2/215عمر بن عبد العزيز ) فقه (2)
 (.5/380الطبقات الكربى ) (3)
 (.2/225(؛ جواهر اإلكليل )4/192مغين احملتاج ) (4)
 (.2/225فقه عمر بن عبد العزيز ) (5)
 (.2/225(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )301اخلراج أليب يوسف، ص ) (6)
 (.2/226فقه عمر بن عبد العزيز ) (7)
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.. وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم وأدمهم...فمر ابلتقدير .برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز:
إنك إن أجريت ف ،وصري ذلك دراهم جتري عليهم يف كل شهر يدفع ذلك إليهم ،دمهمهلم ما يقوهتم يف طعامهم وأ

ويدفع ذلك  ،وولِّّ ذلك رجاًل من أهل اخلري والصالح ،(1)عليهم اخلبز ذهب به والة السجن والقوام واجلالوزة
 ،اءويدفع ذلك إليه يف يده... وكسوهتم يف الشتاء قميص وكس ،يقعد ويدعو ابسم رجل رجل ،إليهم شهراً بشهر

وتزاد املرأة مقنعة... ومن مات منهم ومل يكن له ويل وال قرابة؛ يغسل ويكفن من بيت  ،ويف الصيف قميص وإزار
 .(2)املال ويصلى عليه ويدفن

د مريضهم ممن ويعاه ،د يف العقوبةوكتب إىل أمراء األجناد: وانظروا من يف السجون ممن قام عليه احلق... وال تع
 .(3)به فإن من ارتشى صنع ما أمر ،ال أحد له وال مال....وانظر من جتعل على حبسك ممن تثق به ومن ال يرتشي

 ـ سجن خاص ابلنساء: 3
ن ُيعل للنساء فيأمر أب ،ميضي عمر بن عبد العزيز قدماً يف تنظيم السجون واالهتمام أبمر املسجونني وتعاهدهم

 .(4)اءليتولوا أمور السجن ،مما يؤكد على اختيار أهل الدين واألمانة ،بس خاص بعيداً عن االختالط ابلرجالح
فقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل أمراء األجناد: وانظروا من يف السجون ممن قام عليه احلق فال حتبسه حىت تقيم 

 ، العقوبةوال تعد يف ،ارات؛ فإن احلبس هلم نكالواستوثق من أهل الزع ،ومن أشكل أمره اكتب إيل فيه ،عليه
وإذا حبست قومًا يف دين فال جتمع بينهم وبني أهل الزعارات يف بيت  ،ويعاهد مريضهم ممن ال أحد له وال مال

وانظر من جتعل على حبسك ممن تثق به ومن ال يرتشي؛  ،واجعل للنساء حبساً على حدة ،واحد وال حبس واحد
 .(5)ع ما أمر بهفإن من ارتشى صن

سده من وإصالح ما أف ،وحرصه على إقامة العدل فيهم ،ومما سبق نالحظ اهتمام عمر بن عبد العزيز ابلسجناء
 قبله يف التعامل معهم.

 

 سابعاً: يف أحكام اجلهاد:
نُّ من يشرع له االشرتاك يف القتال: 1  ـ سِّ

                                                           
  الوز، وهو الشرطي.اجلالوزة: مجع ج (1)
 (.301ب  300اخلراج، أليب يوسف، ص ) (2)
 (.356/  5الطبقات الكربى، البن سعد ) (3)
 (.2/228فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.2/228(؛ فقه عمر )356/  5الطبقات الكربى ) (5)
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سمح ألحدهم وإذا مل ي ،على االشرتاك يف القتالكان شباب الرعيل األول من املسلمني يتسابقون ويتنافسون 
ن عبد العزيز سن وقد حدد عمر ب ،ابالشرتاك يف القتال فإنه يتحسر وحياول إقناع ويل األمر أبنه يستطيع القتال

يف  ومن كان دون ذلك فيكون فرضه ،حدده خبمس عشرة سنة ،والفرض له مع املقاتلة ،من يسمح له ابلقتال
 .(1)له ابالشرتاك يف القتالالذرية وال يسمح 

 قتال غري املسلمني: ايةـ كيفية بد 2
عن صفوان بن عمرو قال: جاءان كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إىل عامله: أن ال تقاتلن حصناً من حصون 

أبوا فانبذ فإن  ،وإن أبوا فاجلزية ،فإن قبلوا فاكفف عنهم ،الروم وال مجاعة من مجاعتهم حىت تدعوهم إىل اإلسالم
 .(2)إليهم على سواء

 ـ يف مدة الرابط: 3
وقد ذهب  ،اىلويرتتب عليه األجر الوفري من هللا سبحانه وتع ،الرابط يف سبيل هللا من أحب األعمال إىل هللا تعاىل
 .(3)فقد قال: متام الرابط أربعون يوماً  ،عمر بن عبد العزيز إىل أن مدة الرابط أربعون يوماً 

 تصرف املقاتل يف ماله:ـ يف حكم  4
 .(4)زفما صنع يف ماله فهو جائ ،قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان الرجل يف احلرب على ظهر فرسه يقاتل

 ـ يف بيع اخليل للعدو: 5
ة يف حق من جرمي ،املسلمني بيع السالح ونقله أو اخليل أو ما يقوي األعداء ويشد من أزرهم ويقويهم على حرب

ن عبد ومن هذا املنطلق منع عمر ب ،وينبغي حجز هذه األشياء وما يف حكمها حىت ال تصل إىل العدو ،يفعله
العداوة ال ختفى بني أهل و  ،العزيز محل اخليل إىل اهلند ابعتبارها بلد من بلدان املشركني يف زمن عمر بن عبد العزيز

 .(5)اإلسالم وأهل الشرك
 الثمن: ـ افتداء أسارى املسلمني ولو كثر 6

غ ذلك من أبن يفادوهم مهما بل ،أكد عمر بن عبد العزيز على وجوب فك أسارى املسلمني يف رسائله إىل عماله
 ،(6)اهلمم فقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض عماله: أن فادِّ أبسارى املسلمني وإن أحاط ذلك جبميع ،املال

                                                           
 (.2/415د. شقري ) ،فقه عمر (1)
 (.5/355الطبقات الكربى ) (2)
 (.2/424نفسه؛ فقه عمر بن عبد العزيز )املصدر السابق  (3)
 (.5/352البن سعد ) ،الطبقات الكربى (4)
 (.2/427فقه عمر بن عبد العزيز ) (5)
 (.312ب  5/311حلية األولياء ) (6)
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. ويف (1)لموأخذ املس ،وعن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز: أنه أعطى برجل من املسلمني عشرة من الروم
 .(2): أن فادوا أبسارى املسلمني وإن أحاط ذلك جبميع ماهلمايةرو 
 
 ـ افتداء الرجل واملرأة والعبد والذمي: 7

العبد مبال إىل ساحل عدن: أن افتدِّ الرجل واملرأة و  عن ربيعة بن عطاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز معي وبعث
 .(3)والذمي

مما تقدم يظهر عدل عمر بن عبد العزيز جلياً؛ حيث أمر ابفتداء من يعيش على أرض املسلمني حىت ولو كان 
املسلمني  وفاء وهذا أكرب دليبل على ،عببداً أو ذميباً؛ ألن الذمي لبه أن حيفظ ويدافع عنه ويفتدى لو وقع يف األسر

 .(4)بذمتهم إىل أبعد مما يتصوره أحد
 ـ كراهة قتل األسرى: 8

عن معمر قال: أخربين رجل من أهل الشام ممن كان حيرس عمر بن عبد العزيز: ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل 
جاء هبم:  فقال رجل ممن ،قال: فأمر هبم أن يسرتقوا ،إال واحداً من الرتك قال: جيء أبسرى من الرتك ،أسرياً قط

 ،رأيت هذا ب ألحدهم ب وهو يقتل يف املسلمني لكثر بكاؤك عليهم. قال: فدونك فاقتله اي أمري املؤمنني لو كنت
 .(5)قال: فقام إليه فقتله

يف أن  ، ولكنه أذنإال واحدًا قتل كثريًا من املسلمني ،ومنع ذلك ،لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل األسرى
 .(6)يسرتقوا

 اثمناً: يف النكاح والطالق:
 ـ زواج املرأة بغري ويل: 1

عن عمر بن عبد العزيز: أن رجالً تزوج امرأة وهلا ويل هو أدىن منبه بدروب  ،عن رجل من أهل اجلزيرة ،عن سفيبان
 .(7)وقبال: الويل وإال فالسلطان ،فبرد عمر النكاح ،الروم

                                                           
 (.5/354الطبقات الكربى، البن سعد ) (1)
 (.120ص ) ،البن اجلوزي ،سرية عمر (2)
 (.5/353الطبقات الكربى ) (3)
 (.2/436بن عبد العزيز ) فقه عمر (4)
 (.206ب  5/205مصنف عبد الرزاق ) (5)
 (.2/438فقه عمر بن عبد العزيز ) (6)
 (.1/405(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )4/132مصنف ابن أيب شيبة ) (7)
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 ـ تزويج الوليني للمرأة على رجلني: 2
 ،اثبت بن قيس الغفاري قال: كتبت إىل عمر بن عبد العزيز يف جارية من جهينة؛ زوَّجها وليها رجالً من قيسعن 

أيهما اختارت ف ،وخريها ،فكتب عمر بن عبد العزيز: أن أدخل عليها شهوداً عدوالً  ،وزوجها اخر رجالً من جهينة
 فهو زوجها.

 ـ زواج الرجل ابملرأة بعد الفجور هبا: 3
مث بدا له أن يتزوجها؛ فهل حيل له ذلك؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إىل جواز ذلك إذا رأى  ،ىن رجل ابمرأةإذا ز 

فلو  ،وهذا رأي رشيد ألنه يسد كثرياً من أبواب الشر؛ ألنه ال فرق بني من فجر هبا ومن مل يفجر هبا ،منها خرياً 
عن حيىي بن سعيد  ،(1)يف هذا شرور ومفاسد عظيمةو  ،فغري هذا الرجل أوىل أبن ال يقبلها ،قلنا: ال ُيوز ذلك

؟ فقال له: أينكحها الرجل ،مث رأى منها خرياً  ،قال: بلغين أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة
 .(2)، أي: إهنا لهالظن كما بلغين

 ـ نكاح امرأة األسري: 4
. فاألسري املسلم إمنا وقع يف األسر نتيجة (3)دام أسرياً  عن عمر بن عبد العزيز قال: ال تنكح امرأة األسري أبداً ما

قف النبيل حيث وتقديراً هلذا املو  ،أو دفاعاً عن بالد املسلمني ،اإلسالم ايةإلقدامه وبالئه يف قتال األعداء رفعاً لر 
 ،إليها يعود وأن تصرب حىت يفك هللا أسره مث ،فإن على امرأته أن تقدر له ذلك ،ضحى بنفسه يف سبيل دينه

ولذلك   ،كما أن إطالق سراحه حمتمل يف كل وقت  ،خاصة وأن بقاءه يف األسر وغيبته هذه ليست من اختياره
 .(4)كله كان من العدل واإلنصاف أن ال تتزوج امرأة األسري ما دام أسرياً 

 ـ نكاح امرأة املفقود: 5
فال يدرى أحي هو أم ميت؛ فهل تبقى زوجته تنتظره؟ وما مدة االنتظار؟ ذهب  ،إذا فقد الرجل وانقطعت أخباره

وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن  ،(5)عمر بن عبد العزيز إىل أن امرأة املفقود تعتد أربع سنني وبعدها تتزوج

                                                           
 (.1/412فقه عمر بن عبد العزيز ) (1)
 (.1/412(؛ فقه عمر )4/250مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
 (.5/351الكربى، البن سعد )الطبقات  (3)
 (.1/417فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.1/418املصدر السابق نفسه ) (5)
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زواج امرأة املفقود بعد مضي والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز  ،(1)أرطأة: أن امرأة املفقود تعتد أربع سنني
 .(2)والعدة بعدها أربعة أشهر وعشراً  ،السنني األربع

 ـ صداق املطلقة قبل الدخول هبا يف مرض زوجها: 6
 فعن عمر بن عبد ،(3)فال أتثري لتطليق زوجها يف حال املرض ،ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن هلا نصف املهر

 .(4)العزيز قال: هلا نصف الصداق وال مرياث هلا وال عدة عليها 
 ـ اشرتاط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج ابنته: 7

وعن  ،(5)للمرأة دون األب وإن اشرتط والدها شيئًا لنفسه فهو ،ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن املهر للمرأة
مرأة أبلفي فقضى عمر بن عبد العزيز لل ،وشرط لنفسه ألف دينار ،األوزاعي: أن رجاًل زوج ابنته على ألف دينار

 .(6)دينار دون األب
 ـ يف اللعب ابلطالق جد: 8

احملاريب  فعن سليمان بن حبيب ،هازالً  يرى عمر بن عبد العزيز: أن الرجل حياسب على الطالق سواء كان جاداً أو
 .(7)فال تقيلوهم الطالق والعتاق ،عن شيء قال: كتب إيّل عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء

 ـ يف طالق املكره: 9
 ،قد حيصل لإلنسان بعض مواقف يكره فيها على الطالق كأن يستحلف ابلطالق على أن يفعل كذا أو يرتك كذا

بد العزيز ذهب عمر بن ع ؟فهل هذا النوع من الطالق على هذه الصفة يقع ،وقد يكره ويهدد إذا مل يطلق امرأته
 .(9)عن عمر بن عبد العزيز قال: ال طالق وال عتاق على مكره ،(8)ىل أن طالق املكره ال يقعإ

 ـ يف تطليق الرجل نصف تطليقة: 10
 .(10)قال: هو تطليقة ،قيل لعمر بن عبد العزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

                                                           
 (.10/138احمللى ) (1)
 (.1/418فقه عمر بن عبد العزيز ) (2)
 (.1/423املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.332ب  4/331مصنف ابن أيب شيبة ) (4)
 (.1/425فقه عمر بن عبد العزيز ) (5)
 (.4/201مصنف ابن أيب شيبة ) (6)
 (.5/106املصدر السابق نفسه ) (7)
 (.1/434فقه عمر بن عبد العزيز ) (8)
 (.5/49مصنف ابن أيب شيبة ) (9)
 (.1/441(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )5/53مصنف ابن أيب شيبة ) (10)
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 ـ تطليق املرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها: 11
ا إن أراد وهو أحق هب ،وأن هذا الطالق وإن كان ثالاثً يعترب واحدة ،إىل أن الطالق يقع ذهب عمر بن عبد العزيز

ت األمر عليه قال: إن رد ،فقد كتب عمر بن عبد العزيز يف رجل من بين متيم جعل أمر امرأته بيدها ،مراجعتها
 (1)وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق هبا ،فال شيء

 
 لكافر:ـ إسالم املرأة حتت ا 12

ن احلسن فعن معمر بن سليمان عن أبيه: أ ،ويفرق بينهما ،إذا أسلمت املرأة حتت الرجل الكافر فإهنا خترج منه
. فمىت أسلمت املرأة وبقي (2)قاال: اإلسالم أخرجها منه ،وعمر بن عبد العزيز قاال يف النصرانية تسلم حتت زوجها

ري مقبول يف شرع ألن هذا غ ،على مسلمة ية ال تكون للكافر والالرجل على الكفر فالبد من التفريق بينهما، حىت
وهذا  ،(3)بينهما فإهنا خترج منه ويفرق ؛هللا، فعن عمر بن عبد العزيز يرى أنه إذا أسلمت املرأة حتت الرجل الكافر

ذلك  فإن أسلم فهي امرأته وإن أىب فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن ،التفريق ال أييت إال بعد عرض اإلسالم عليه
 .(5). وأما إذا أسلم وال زالت امرأته يف العدة فهو أحق هبا(4)تطليقة ابئنة

 ـ مدة انتظار الغائب: 13
 ،وجته ز وبعدها إما أن يقفل الغائب إىل ،ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن هناك حداً أقصى ملدة الغيبة وهو سنتان

هذه بعض االجتهادات  .(7)إليها (6)فقد كتب: من غاب عن امرأته سنتني فليطلق أو ليقفل ،وإما أن يطلقها
الفقهية والفتاوى واألحكام القضائية اليت مارسها عمر بن عبد العزيز واليت تدل على تبحره يف املسائل الشرعية 

 ،نة رسوله ومن سبقه من اخللفاء الراشدين وعلماء األمةوقدرته على االجتهاد وإصدار األحكام من كتاب هللا وس
ذه الرسالة يف جملدين؛ فمن أراد التوسع فلريجع إىل ه ،وقد قام الدكتور حممد شقري جبمع فقه عمر بن عبد العزيز

 ة.يالعلمية اليت انل هبا صاحبها درجة الدكتوراه من املعهد العايل للقضاء ابلرايض يف اململكة العربية السعود
 

                                                           
 (.5/57مصنف ابن أيب شيبة ) (1)
 (.1/450بن عبد العزيز )(؛ فقه عمر 5/90املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.1/451املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.1/452املصدر السابق نفسه ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 (.1/455املصدر السابق نفسه ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
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 املبحث الثامن

 وأايمه األخرية ووفاته رمحه هللا الفقه اإلداري عند عمر بن عبد العزيز
 

 أواًل: أشهر والة عمر بن عبد العزيز:
اختار عمر لسياسة الرعية وأعمال احلق بني الناس الوالة الثقات اخلريين األبرار ممن اشتهروا ابألمانة والعلم والقوة 

ألاننية خرين والنصح وعدم اوحسن اخللق والرمحة والقدوة احلسنة ومشاورة اآل ،والعدالة ،وعفة النفسوالتواضع 
وقد قال ابن كثري يف والة عمر بن عبد العزيز: وقد صرَّح كثري من األئمة أبن كل من  ،والكفاءة والذكاء و احلكمة

 . ومن هؤالء:(1)استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة
 
 بن عبد هللا احلكمي )ويل خراسان وسجستان(:ـ اجلراح  1

أبو عقبة اجلراح بن عبد هللا احلكمي ويل البصرة من جهة  ،فارس الكتائب ،قال عنه الذهيب: مقدم اجليوش
. (2)كبري القدر  ،قارائً  ،عابداً  ،مث ويل خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز وكان بطاًل شجاعًا مهيباً  ،احلجاج

. كان على خراسان كلها حرهبا وصالهتا (3)مث أدركين الورع ،كمي: تركت الذنوب حياًء أربعني سنةقال اجلراح احل
فع األمراء فر  ،فعن سليم بن عامر: دخلت على اجلراح فرفع يديه ،هب يف خالفة هشام 112. قتل عام (4)وماهلا

فرفعت يدي  وجدتكم يف رغبة ،ت: الهل تدري ما كنا فيه؟ قل ،مث قال يل: اي أاب حيىي ،فمكث طويالً  ،أيديهم
قال خليفة: زحف  .(5)فوهللا ما بقي منهم أحد يف تلك الغزاة حىت استشهد ،قال: سألنا هللا الشهادة ،معكم

وغلبت اخلرز  ،فقتل اجلراح يف رمضان ،فاقتتلوا قتااًل شديداً  ،سنة اثنيت عشر إىل ابن خاقا (6)اجلراح من برذعة
ل بكوا عليه يف ك ،وكان البالء مبقتل اجلراح على املسلمني عظيماً  ،(7)على أذربيجان وبلغوا إىل قريب املوصل

 .(8)جند

                                                           
 .270البداية والنهاية؛ نقالً عن عمر بن عبد العزيز، عبد الستار، ص  (1)
 (.5/189النبالء )سري أعالم  (2)
 (.5/190املصدر السابق نفسه ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 برذعة: قصبة أذربيجان. (6)
 (.5/190سري أعالم النبالء ) (7)
 املصدر السابق نفسه. (8)
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 ـ عدي بن أرطأة الفزاري )وايل البصرة(: 2
ا عدي نقال عباد بن منصور: خطب ،حدَّث عن عمرو بن عبسة وأيب أمامة ،كان أمري البصرة لعمر بن عبد العزيز
ب قال معمر: كت ،. وكان عمر بن عبد العزيز يتفقده ابلنصائح واملواعظ(1)على منرب املدائن حىت بكى وأبكاان

 ،كتمونوقد أظهران هللا على كثري مما ت ،وجمالستك القراء ،عمر إىل عدي بن أرطأة: إنك غررتين بعمامتك السوداء
 ؟!(2)أما متشون بني القبور

ودعا إىل  ،انفلت ،فلما مات عمر ،ونفذه إىل عمر بن عبد العزيز ،فقيَّد يزيد بن املهلب ،قدم عدي على البصرة
مة بن عبد فحاربه مسل ،وقال: أدعو إىل سرية عمر بن اخلطاب ،سوداً  ايتاونصب ر  ،نفسه وتسمى ابلقحطاين

 قال الدارقطين: حيتج حبديثه.. (3)سنة اثنتني ومئة ،ومجاعة صرباً  ،مث وثب ولده معاوية فقتل عدايً  ،وقتله ،امللك
 ـ عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب )وايل الكوفة(: 3

  اية،كان قليل الرو   ،ويل إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز ،اإلمام الثقة األمري العادل أبو عمر العدوي اخلطايب املدين
 .(4)هب 115تويف سنة  ،كبري القدر

 اجلزيرة(:ـ عمر بن هبرية )وايل  4
فتوجه إليها وغزا الروم من انحية  ،هب( 100والَّه عمر اجلزيرة ) ،وكان رجل أهل الشام ،كان من الدهاة الشجعان

واله إمارة العراق ف ،واستمر على اجلزيرة إىل خالفة يزيد بن عبد امللك ،فهزمهم وأسر منهم خلقًا كثرياً  ،أرمينية
 ،أخرجوه منهفتحيل غلمانه ونقبوا سراًب و  ،وألبسه عباءة وسجنه ،مث عزله هشام خبالد القسري فقيده ،وخراسان

 .(5)مث مل يلبث أن مات سنة سبع ومئة تقريباً  ،فأجاره ،فهرب واستجار ابألمري مسلمة بن عبد امللك
 ـ أبو بكر حممد بن عمرو بن حزم )وايل املدينة(: 5

روى عن أبيه  ،قيل: كان أعلم أهل زمانه ابلقضاء ،أمري املدينة مث قاضي املدينة ،الثقاتوهو أحد األئمة األثبات 
روى عطاف  ،(6)وعباد بن متيم وعن سلمان األغر وخالته عمرة بنت عبد الرمحن وطائفة وعداده يف صغار التابعني

                                                           
 (.5/53املصدر السابق نفسه ) (1)
 .املصدر السابق نفسه (2)
 .املصدر السابق نفسه (3)
 (.5/149املصدر السابق نفسه) (4)
 (.4/562املصدر السابق نفسه ) (5)
 (.5/314املصدر السابق نفسه ) (6)
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كان رزقه يف الشهر وقيل:   ،(1)بن خالد عن أمه عن زوجة ابن حزم: أنه ما اضطجع على فراشه منذ أربعني سنة
 .(2)ثالمثئة دينار

 ـ عبد العزيز بن عبد هللا بن أسيد األموي )وايل مكة(: 6
بان؛ تويف يف وثقه النسائي وابن ح ،أقر عمر على مكة عبد العزيز بن عبد هللا األموي وايل سليمان بن عبد امللك

 .(3)خالفة هشام بن عبد امللك
 الفهمي )وايل مصر(:ـ رفاعة بن خالد بن اثبت  7

ذكر ابن تغري بردى خرباً انفرد به وهو: أن عمر بن عبد العزيز أقر على مصر عبد امللك بن رفاعة بن خالد بن 
روى عنه الليث  ،ثقة فاضاًل عاداًل بني الرعية ،اثبت الفهمي املصري الذي كان حسن السرية عفيفاً عن األموال

ووىل مكانه أيوب بن  ،(4)مث عزله يف شهر ربيع األول سنة تسع وتسعني دون أن يذكر سبب عزله ،بن سعد وغريه
 .(5)شرحبيل بن أكسوم بن أبرهة بن الصباح

 ـ إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر املخزومي )وايل املغرب(: 8
سار فيهم  ،كان حسن السرية  ،هب( 100ويقال: سنة ) ،هب( 99قدم إفريقية سنة ) ،كان صاحلًا فاضاًل زاهداً 

هل الذمة وكان عمر يرسل إليه ابلرسائل لدعوة أ ،وكان حريصاً على إسالمهم ،ابحلق فأسلم على يديه عامة الرببر
 .(6)هب( 132تويف إمساعيل بن عبيد هللا سنة ) ،فيقرؤها عليهم ،للدخول يف اإلسالم

 ـ السمح بن مالك )ابألندلس(: 9
استعمله عمر على األندلس وأمره أن مييز أرضها و خيرج منها ما كان فتحه عنوة فيأخذ منه  ،األمري الشهري

واستشهد غازايً أبرض  ،وفعل ما أمره به عمر ،هب( 100فقدمها سنة ) ،وأن يكتب إليه بصفة األندلس ،اخلمس
 .(7)الفرجنة

 ن.والذين كانوا عند حسن الظ الوالايت،على األقاليم و  هؤالء من أشهر والة عمر بن عبد العزيز الذين عينهم

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .273(؛ عمر وسياسته يف رد املظامل، ص 323اتريخ خليفة، ص ) (3)
 .289عمر وسياسته يف رد املظامل، ص  (4)
 السابق نفسه.املصدر  (5)
 .293املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 .271عمر بن عبد العزيز، عبد الستار، ص  (7)
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 اثنياً: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل اخلري والصالح:
ومهما كان اخلليفة  ،والواسطة بينه وبني رعيته ،إن عمال اخلليفة وأمراء البلدان خباصة هم نواب اخلليفة يف أقاليمهم

 ،اتمة يةايف تصريف أمور السياسة إال أنه ال يستطيع حتقيق النجاح إال إذا اختار عماله بعن ايةعلى درجة من الدر 
يف هذا الصدد جند  وحني نتبع أخباره ،فائقة ابختياره عماله ووالته ايةلذا عين عمر بن عبد العزيز ب رمحه هللا ب عن

 ،سن التدينوح ،واألمانة ،ذه الشروط: التقوىومن أهم ه ،أن له شروطاً البد من حتققها فيمن خيتار العمل عنده
فلما عزل خالد بن الراين ب الذي كان رئيساً للحرس يف عهد الوليد بن سليمان ب نظر عمر يف وجوه احلرس فدعا 

ولكين مسعتك  ،عمرو بن املهاجر األنصاري فقال: وهللا إنك لتعلم اي عمرو أنه ما بيين وبينك قرابة إال اإلسالم
هذا السيف قد  خذ ،فرأيتك حتسن الصالة ،ورأيتك تصلي يف موضع تظن أنه ال يراك أحد القرآن،ة تكثر تالو 

 .(1)وليتك حرسي
ل إذا مل يكن عند أه فإنه القرآن،وكان يكتب إىل عماله: إايكم أن تستعملوا على شيء من أعمالنا إال أهل 

 .(2)فغريهم أحرى أبن ال يكون عندهم خري ،خري القرآن
فة وفد عليه بالل بن أيب فحني ويل اخلال ،شك يف أمر من ينوي توليته مل يقدم على توليته حىت يتبني له حالهوإذا 

واستشهد  ،نتهاومن كانت زانته فقد ز  ،بردة فهنأه وقال: من كانت اخلالفة ب اي أمري املؤمنني ب شرفته فقد شرفتها
فهم عمر أن يوليه  ،ويقرأ ليله وهناره ،بالل املسجد يصلي ولزم ،فجزاه عمر خرياً  ،أببيات من الشعر يف مدح عمر

عطيين؟ فضمن العراق ما ت يةفدسَّ إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك يف وال ،مث قال: هذا رجل له فضل ،العراق
 .(3)فنفاه وأخرجه ،فأخرب بذلك عمر ،له مااًل جليالً 

وإذا كان َمْن قَبْبَل  ،(4)عمل مع الظلمة ال سيما احلجاجوكان يكره أن يويل أحدًا ممن غمس نفسه يف الظلم أو 
 ،يزان عمرفإنه مل يكن شيء من ذلك يف م ،عمر ُيعل للعصبية والقرابة من البيت األموي وزاًن يف تولية العمل

يل كل رجل فقال: أحتبون أن أو  ،فحدث األوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس يف بيته وعنده أشراف بين أمية
جنداً من هذه األجناد؟ فقال رجل منهم: تعرض علينا ما ال تفعله؟ قال: ترون بساطي هذا؟ إين ألعلم أنه  منكم

ارهم شفكيف أوليكم ديين؟ وأوليكم أعراض املسلمني وأب ،وإين أكره أن تدنسوا عليه أبرجلكم ،يصري إىل بِّلى
 .(5)حتكمون فيهم؟! هيهات هيهات

                                                           
 .31سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (1)
 .255؛ سراج امللوك، للطرطوشي، ص 8املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .182ص  ،اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية (3)
 .182ص  ،أثر العلماء يف احلياة السياسية (4)
 (.5/132سري أعالم النبالء ) (5)
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ي به سياسة عمر بن عبد العزيز يف اختيار الوالة والعمال أثر يف االستقرار السياس وقد كبان هلذا النهج الذي متيزت
عامل إذ مل يكن يف عماله من هو على شاكلة احلجاج يت ،حيث رضي الناس سري عماله ومحدوا فعاهلم ،يف األقاليم

جدوا عليه يف خرين فيآهم صاحب عصبية يرفع أانساً ويضع كما مل يكن من  ،مع الناس ابلشدة وأيخذهم ابلتهمة
 .(1)أنفسهم

 اثلثاً: اإلشراف املباشر على إدارة شؤون الدولة:
عماله يف  وكان يتابع ،أشبرف عمر بن عبد العزيز بنفسبه على ما يتم يف دولتبه من أعمال صغرت أو كببرت

ارات الكبري از االستخبوجه ،كالربيد  ،عبد امللك بن مروان وساعده على ذلك أجهزة الدولة اليت طورها ،أقاليمهم
 والذي كان اخللفاء يستخدمونه يف مجع املعلومات. ،املمتد يف أطراف الدولة

رعية إال أن هذا مل مينعه من العمل على متابعة أمر ال ،عمر بن عبد العزيز يف اختيار الوالة ايةوعلى الرغم من عن
 ،الغد  أصبح شعاره: ال تؤجل عمل اليوم إىلوقد اشتهر عنه الدأب واجلد يف العمل حىت ،وتصريف شؤون الدولة

 ،غدقال: فمن ُيزي عين عمل ذلك اليوم؟ قيل: جتزيه من ال ،لو ركبت فرتوحت !فقد قيل له: اي أمري املؤمنني
. وقال ميمون بن مهران: كنت ليلة يف (2)فكيف إذ اجتمع علي عمل يومني ،قال: فدعين من عمل يوم واحد

 ،ما بقاؤك على ما أرى؟ أنت ابلنهار يف حوائج الناس وأمورهم !فقلت: اي أمري املؤمنني ،مسر عمر بن عبد العزيز
فقد كان ب رمحه هللا ب ميضي الكثري من وقته لرسم سياسته اإلصالحية  ،(3)ن مث هللا أعلم ما ختلو عليهاآل وأنت معنا

تلك  وغريها.. حىت خلف رمحه هللا كّمًا هائاًل من ،اليت مشلت خمتلف احلياة السياسية واالقتصادية واإلدارية
 وقد بعث هبذه السياسات إىل عماله لتنفيذها يف ،السياسات اليت متثل مواد نظام حكمه اإلصالحي الشامل

وخيوفهم  ،وكثريًا ما يردفها بتوجيهات تربوية يذكر فيها عماله بعظم األمانة امللقاة على عواتقهم ،خمتلف األقاليم
 .(4)وأيمرهم مبراقبته وتقواه فيما يعملون ويذرون ابهلل

فكتب  ،ءوأبلغ من أوامر العزل واإلعفا ،وقد كان ملواعظ عمر وتوجيهاته أثر يف نفوس عماله أشد من وقع السياط
أن ينصرف بك من عند هللا فيكون  وإايك ،مرة إىل أحدهم: اي أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود األبد

قال:  فقال له: ما أقدمك؟ ،طوى البالد حىت قدم على عمر ،وانقطاع الرجاء. فلما قرأ عامله الكتاب خر العهدآ
 .(5)أبداً حىت ألقى هللا تعاىل يةال أعود إىل وال ،خلعت قليب بكتابك

                                                           
 .183ص  ،أثر العلماء يف احلياة السياسية (1)
 .55ص  ،البن عبد احلكم ،سرية عمر بن عبد العزيز (2)
 (.5/371الطبقات ) (3)
 .186أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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 اثرهاآوحتقق  ،بل كان حيرص على متابعة تنفيذها ،ومل يكتفِّ عمر ببعث تلك السياسات والتوجيهات إىل عماله
فقال زايد بن أيب زايد املدين حني قدم على عمر من املدينة:  ،على رعيته. فال يفتأ يسأل القادمني عن ذلك

 .(1)ور كان أمر هبا ابملدينة فأخربتهورجاهلم ونسائهم... وسألين عن أم فسألين عن صلحاء أهل املدينة
 ،عن القرى ركب فيلقى الركبان ويتحسس األخباروكان كثرياً ما ي ،وخرج عمر بن عبد العزيز يوماً فركب هو ومزاحم

فقال هلما: إن شئتما مجعت لكما خربي وإن شئتما  ،فلقيهما راكب من أهل املدينة وسأاله عن الناس وما وراءه
 ،منصور، والغين موفور واملظلوم هبا ،فقال: إين تركت املدينة والظامل هبا مقهور ،فقاال: بل امجعه ،بعضته تبعيضاً 
فسجرَّ عمر بذلك وقال: وهللا ألن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إيل مما طلعت عليه  ،والعائل جمبور

 .(2)الشمس
ه عمر وقد فقال ل ،وحني قدم عليه رجل من خراسان وأراد العودة إىل بالده؛ طلب من عمر أن حيمله على الربيد

؟ فقال الرجل: نعم. فقال عمر: ال أتتِّ على عامل لنا إال اطمأن لسريته: هل لك أن تعمل لنا عماًل وأمحلك
نه وإن كانت قبيحة كتبت هبا. قال مزاحم: فما زال كتاب م ،فإن كانت حسنة مل تكتب هبا ،نظرت يف سريته

 .(3)ُييئنا يف عامل فنعزله حىت قدم خراسان
مور الرعية لعلمه أن املعرفة الدقيقة أب ،ونالحظ أن عمر بن عبد العزيز كان يهتم مبصادر متنوعة جبمع املعلومات

لألمة والدولة. لقد  اهي النافعةوالوالة حتتاج جلمع املعلومات الصحيحة اليت يبين عليها التوجيهات واألوامر والنو 
كما أن هذه   ،تت هذه املتابعة الدقيقة من عمر لعماله والتوجيهات التفصيلية هلم مثارها يف استقرار أحوال األقاليمأ

التوجيهات واملتابعة من عمر جعلت العمال والوالة يف حالة حتفز دائمة للعمل؛ حيث كانت تلك التوجيهات تقع 
فحدث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: رأيت أاب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم يعمل ابلليل   ،يف نفوسهم مبكان

 .(4)كله وابلنهار الستحثاث عمر إايه
يبحثون يف  ،فتشني يف األقاليم ليأتوه ابألخبار: فقد بعث إىل خراسان ثالثة مفتشنيوكان رمحه هللا يرسل امل

أتيه أبخبار لي ،وأرسل مفتشاً إىل العراق ،على األهايل الذي قرره عدي بن أرطأة ،ظالمات الناس من نظام خراجها
إذ كتب  ،تسميته ابلرقابة العامة . ولقد أعلن عمر يف إطار متابعته لشؤون الدولة ما ميكن(5)الوالة والناس فيها

وأان  ،..إين بريء من ظلم من ظلمكم... أال وإنه ال إذن على مظلوم دوين.ألهل املوسم يف يوم احلج األكرب:
ومل يعمل ابلكتاب والسنة فال طاعة له عليكم...أال  ،أال وأي عامل من عمايل رغب عن احلق ،معوِّل كل مظلوم

در ما نوى من على ق ،فله ما بني مئة دينار إىل ثالمثئة دينار ،خاصة أو عامة ،وأميا وارد يف أمر يصلح هللا به
                                                           

 .187املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .115سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (2)
 .188اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (3)
 .188(؛ أثر العلماء، ص 5/347الطبقات ) (4)
 .182عمر بن عبد العزيز، للزحيلي، ص  (5)
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  واإلفصاح عن ،ومراقبة عماله ،بل شجع مادايً ومعنوايً على مراقبته ،. فقد أعلن يف أكرب جتمع إسالمي(1)احلسبة
إذا كان  ،وبطبيعة احلال فاألمة اإلسالمية ال حتتاج إىل غري تعاليم الكتاب والسنة ،كل ما ال يوافق الكتاب والسنة

 .(2)االلتزام هبا هدفاً منشوداً 

 رابعاً: التخطيط يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
كما   ،(3)حتديد وسائل حتقيقهاو  ،تقبليعرف التخطيط يف معناه العام أبنه: العملية اليت تتخذ لتلبية احتياجات املس

 ومن هذا التعريف العام ميكن أن نقول: إن التخطيط يف ،عرف التخطيط أبنه: اجلسر بني احلاضر واملستقبل
 .(4)أو حياته يف املستقبل ،اإلسالم هو االستعداد يف احلاضر ملا يواجهه اإلنسان يف عمله

ولعل من أهم  ،اروأخذها بعني االعتب ،وتوخٍّّ لعواقب األمور ،منا ختطيطوعمر بن عبد العزيز مل يكن ليتخذ قراراً دو 
اف أن يعذبين إين يل عقالً أخ !املؤشرات على إدراك عمر ألمهية التخطيط والتفكري يف األمور قوله لرجاء: اي رجاء

 .(5)هللا عليه
ف املستقبل وحتقيق واستشرا ،حسن قراءهتاوكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على هللا مث مجع املعلومات والقدرة على 

وقد كان عمر  ،(6)ففي ذلك يقول عمر: من عمل على غري علبم كان يفسد أكثر مما يصلح ،األهداف املطلوببة
ففي إطار  ه؛وحيدد اإلجراءات ويبلور العمل يف خطط ،بن عبد العزيز يف ختطيطه يضع األهداف وخيتار السياسات

هدف رئيسي يسعى عمر لتحقيقه؛ أال وهو اإلصالح والتجديد الراشدي على منهاج  بلورة األهداف كان هناك
وإعادة  ،والقيام بكل مقومات هذا املشروع اإلصالحي من إقامة العدل واحلق وإزالة الظلم ،النبوة واخلالفة الراشدة

ياسات  وأما اختيار الس ،ماالنسجام بني اإلنسان وبني الكون واحلياة وخالقهما يف إطار الفهم الشمويل لإلسال
من عزم  وال أدل على ذلك ،فإنه قد جتلى ذلك يف تطبيقات عمر للتخطيط اإلداري ،كأحد مقومات التخطيط

 ،وأنه غري مستعد لالستماع إىل أي جدل يف مسائل الشرع ،(7)ء ابلكتاب الكرمي والسنة الشريفةعمر على االكتفبا
تمسك كما ألزم الرعية ابل  ،الشرع من جانبه على نفسه وعلى رعيتهوأن  ،على أساس أنه حاكم منفذ ،والدين

 . هذا يف إطار حتديد واختيار السياسة العامة.(8)بذلك الشرع القومي

                                                           
 .90عمر، البن اجلوزي، ص  (1)
 .413اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، ص النموذج  (2)
 .147اإلدارة، املنيف، ص  (3)
 .71اإلدارة يف اإلسالم، للضحيان، ص  (4)
 .266سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (5)
 .250املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 .35سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (7)
 .397ستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، ص النموذج اإلداري امل (8)
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فإن ذلك يتضح من خالل اإلجراءات اليت حددها لتنفيذ  ،أما حتديد اإلجراءات كأحد مقومات التخطيط أيضاً 
وأما بلورة طريقة  ،واليت قد بينتها فيما مضى ،عند وضعه شروطاً لصحبته هذه السياسة من اللقاء األول مع األمة

ب وأن يكون  (1)فإنه قد وضح أبنه منفذ وليس مبتدع ب أي منفذ لتعاليم الدين وأن الطاعة ملن أطاع هللا ،العمل
 .(2)أساس العمل إقامة العدل واإلصالح واإلحسان بداًل من الظلم والفجور والعدوان

يف أمور  ،فلم يرتك جماالً إال طرق اببه ،ومشل ختطيطه كافة اجملاالت ،عمر التخطيط من حيث الشمول وقد مارس
  ،ر العامةوالنواحي االجتماعية فضاًل عن التخطيط لألمو  ،والرتبية والتعليم ،والقضاء واالقتصاد ،السياسة واحلكم

 ،ضاءاهتم مبؤسسات تنظيمية أخرى مثل القو  ،كما اهتم ببعض األقاليم بشكل منفصل؛ مثل: خراسان والعراق
 .(3)وغري ذلك ،ووالة اخلراج ،وبيت املال

 خامساً: التنظيم يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
ن عبد العزيز التنظيم عمر ب وقد جعل ،إن التنظيم أييت مكماًل للتخطيط لبناء املتطلبات اإلجرائية لتنفيذ اخلطط

 ورسخ مفهوم التنظيم يف سلوكه اإلداري. ،أهم أولوايت العمل اإلداري
ت مسؤولية أربعة أتيت حت ،جنده قد جزَّأ أعمال الدولة إىل أربعة أجزاء رئيسية ،فمن حيث التنظيم اهليكلي للعمل

؛ ابإلضافة إىل تنظيمات أخرى؛ مثل: اخلراج واجلند (4)أركان؛ هم: الوايل والقاضي وصاحب بيت املال واخلليفة
والشرطة واحلرس وصاحب اخلامت واحلاجب وغري ذلك، وفيما يلي الالئحة التنظيمية ملسؤوليات العمل والكتاب 

 .(5)يف عهد عمر بن عبد العزيز
 يوجد خمطط

وجه العمل وأساليب وحتديد أ ،وأما فيما يتعلق ابلتنظيم من حيث اإلجراءات والعالقات بني اخلليفة والوالة والعمال
القول: إن الكثري من كتب عمر لعماله تسعى لتحقيق هذا الغرض وإيضاح هذا اجلانب  التنفيذ؛ فإنه ميكننا

وكيفية االتصال بينه  ،فعلى سبيل املثال: أوضح أسلوب التعامل بينه وبني املظلومني ،التنظيمي من العملية اإلدارية
 إذ أابح دخول املظلومني عليه من غري إذن. ،وبينهم

كثري من األمور والقضااي إىل ما كانت عليه يف عهد الرسول )عليه الصالة والسالم( ومن صور التنظيم إعادة ال
لى هللا عليه صومثال ذلك: أمره إبرجاع مزرعته يف خيرب إىل ما كانت عليه يف عهد رسول هللا  ،واخللفاء الراشدين

                                                           
 .35، 36سرية عمر بن عبد العزيز، ص  (1)
 .102املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .400النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، ص  (3)
 .401املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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أمر  دينة يقول: إين نظرت يفإذ كتب إىل أيب بكر بن حزم واليه على امل ؛(1)ومت الشيء نفسه بشأن )فدك( وسلم،
وأيب بكر  م،صلى هللا عليه وسلفرأيت أن أردها على ما كانت عليه يف عهد رسول هللا  ،فإذا هو ال يصلح ،فدك

ا رجاًل يقوم فيها ابحلق ،وعمر وعثمان  .(2)وسالم عليك ،فاْقبِّضها ووهلِّّ
ال ات والضرائب واألمخاس والزكاة يف األمو كما كتب إىل عماله بكل ما يتعلق بتنظيم األمور املالية والصدق

 وغري ذلك. (3)ومن ليس له احلق يف ممارسة التجارة ،وتنظيم العمالة التجارية ،واملمتلكات
فكان  ،حقوقهم يةاكما اهتم عمر بتنظيم أمور القضاء ابعتباره السبيل الرئيسي للفصل بني الناس يف منازعتهم ومح

ك وكان قضاته يف كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذل ،قاضٍّ يقضي مبا يف الكتاب والسنة يةلكل مصر أو وال
وعمر بن سليمان بن  ،حبمص (6)واحلارث بن ميجد األشعري ،ابلكوفة (5)كعامر بن شرحبيل الشعيب  ،(4)املصر

 .(8)كما كان عمر ميارس القضاء بنفسه  ،وغريهم (7)خبيب احملاريب بدمشق
ن التمادي فالرجوع إىل احلق خري م ،األساسي يف التنظيم القضائي يف نظر عمر هو مراجعة احلقكان االعتبار و 

وقد مرت  ،عني هلم قاضياً ليحكم يف هذه القضية ،وعندما اشتكى أهل مسرقند من قتيبة بن مسلم ،(9)يف الباطل
نه حينما عرف ذلك أب ،ى أمت وجهويف هذه احلادثة أدرك عمر بن عبد العزيز مبدأ الفصل بني السلطات عل ،معنا

ىل عامله على ومل يعهد بذلك إ ،وهو خليفة املسلمني ،مع أنه كان يسعه ذلك ،مظلمة أهل مسرقند مل يبتَّ هو هبا
م اخلليفة الذي وألنه عامل ابس ،أو أن أتخذه العزة ابإلمث ،خمافة أن ُيمح به اهلوى ،مسرقند سليمان بن أيب السري

ي؛ ألن بل أمر أبن ُيلس هلم القاض ،ومل يفوض ذلك إىل القائد العسكري ،أىب هو نفسه أن يبتَّ ابخلالف
 ،ة كما وردتيطبق أوامر الشريع ،وال أيبه إال حلكم هللا ،القاضي ال يتأثر ابالعتبارات العسكرية أو السياسية

 ،ءأي أنه أمرهم ابجلال ،القاضي أبن خيرج عرب مسرقند إىل معسكرهم وحكم ،زيزوهكذا حتقق ظن عمر بن عبد الع
 .(10)ألن االحتالل وقع بصورة غري مشروعة

                                                           
، ألهنا مما مل يطأ عليه وسلم صلى هللاهي قرية ابحلجاز بينها وبني املدينة يومان، وقيل: ثالثة، أفاءها هللا على رسوله ملا نزل خيرب، وهي خالصة لرسول هللا  فدك: (1)

 ركاب، فيها عني فوَّارة وخنل كثري. عليه خيل وال
 .131سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (2)
 .83ب  78، البن عبد احلكم، ص سرية عمر (3)
 .403النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، ص  (4)
 .277عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل، ص  (5)
 .285املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 .403النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
 (.1/407نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي) (10)
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امة أنه أعاد تنظيمه مبا يتوافق مع نظرته يف أنه واحد من ع ،كما مشلت تطبيقات عمر لتنظيم بيت اخلالفة
وألغى بعض  ،عن كل مظاهر اخلالفة اليت سادت قبله فانصرف ،وأنه ليس يف حاجة إىل أهبة امللك ،املسلمني
وقال له عمر:  ،كعادته مع اخللفاء السابقني له  ،كصاحب الشرطة الذي يسري بني يدي اخلليفة ابحلربة  ،الوظائف

 .(1)مث سار وسار معه الناس ،تنحَّ عين ما يل ولك؟ إمنا أان رجل من املسلمني

  عهد عمر بن عبد العزيز:سادساً: الوقاية من الفساد اإلداري يف
سّد املنافذ على و  ،منه ايةابحلرص على سبل الوق ،سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق السالمة من الفساد اإلداري

والكذب والرشوة واهلدااي للمسؤولني واألمراء واإلسراف وممارسة الوالة واألمراء  ،السموم اإلدارية؛ مثل: اخليانة
وإليك  ،وغري ذلك ،والظلم للناس واجلور عليهم ،ومعرفة أحواهلم ،للتجارة واحتجاب الوالة واألمراء عن الناس

 شيء من التفصيل:
 ـ التوسعة على العمال يف األرزاق: 1

ى نفسه رغم تقتريه عل ،العطاء من اخليانة: أن وسَّع على العمال يف ايةعمر الوق كان أول إجراء إداري رأى فيه
ع على عماله يف النفقة ،(2)وأراد بذلك أن يغنيهم عن اخليانة ،وأهله هر يعطي الرجل منهم يف الش ،فقد كان يوسِّّ

: لو أنفقت على فقيل له ،سلمنيتفرغوا ألشغال امل ايةول أهنم إذا كانوا يف كفأ، وكان يتومئيت دينار ،مئة دينار
 جهد وكان أهله قد بقوا يف ،وال أعطيهم حق غريهم ،كما تنفق على عمالك؟ فقال: ال أمنعهم حقاً هلم  ،عيالك
وهبذا اإلجراء أال وهو التوسع على عماله حيقق عمر أمرين  ،(3)فاعتذر أبن معهم سلفًا كثريًا قبل ذلك ،عظيم

 هامَّني:
 وما يدفع العمال من حاجة إىل اخليانة وسرقة أموال املسلمني. ،اخليانةأ ب سد منفذ 

 .(4)ب ب ضمان فراغ الوالة والعمال واألمراء ألشغال املسلمني وحوائجهم
 ـ حرصه على الوقاية من الكذب: 2

فقلت:  ،هفإذا هو متغيظ عليب ،قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده عاملبه على الكوفبة
 !قبال: أبلغين أنبه قال: ال أجد شاهد زور إال قطعت لسانه. قال: فقلت: اي أمري املؤمنني ؟ما له اي أمري املؤمنني

إنه مل يكن بفاعل. قال: فقال: انظروا إىل هبذا الشيخ ب مستنكرًا ما قال ميمون ب إن منزلتني أحسنهما الكذب 

                                                           
 .65سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (1)
 .314النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (2)
 .315البداية والنهاية؛ نقالً عن النموذج اإلداري، ص  (3)
 .315النموذج اإلداري، ص  (4)
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وبذلك يسعى عمر إىل قطع دابر الفساد اإلداري  ،حد منازل السوءواملقصود: فإن الكذب أ .(1)ملنزلتا سوء
 .(2)عما ُيرُّ إليه الكذب والتحايل يف اختاذ القرارات ايةابلتحذير من الوق

 ـ االمتناع عن أخذ اهلدااي واهلبات: 3
  ،(3)وملن بعدان رشوة ولكنها لنا ،قال: بلى ؟يقبل اهلدية صلى هللا عليه وسلمرد على من قال له: أمل يكن رسول هللا 

دااي تعطى وهي ه ،كما أبطل عمر أخذ اهلدااي اليت كان الوالة األمويون أيخذوهنا وخباصة هدااي النريوز واملهرجان
طل فيه أخذ التوابع يب ،يقرأ على الناس ،فكتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله كتاابً  ،يف مناسبات وأعياد الفرس

 اليت كانت ،واهلدااي
كما أنذر والته وعماله من أن يتخذ أحد منهم   ،(4)منهم يف النريوز واملهرجان وغريها من األمثان واألجورتؤخذ 

إىل  ومن ذلك ما حدث عندما أرسلت فاطمة بنت عبد امللك ،تلبية طلبات اخلليفة أو أحد أهله شيئاً مسلَّماً به
عدت  فكتب إليه عمر: وامي هللا لئن ،إليهافبعث  ،تطلب عساًل من عسل سينني أو لبنان ،(5)ابن معدي كرب

 .(6)وال أنظر إىل وجهك ،ال تعمل يل عماًل أبداً  ،ملثلها
 ـ النهي عن اإلسراف والتبذير: 4

فقد اختبذ قبرارات تنبم علبى حرص شبديبد على أموال املسلمني، فكان أول إجراء له بعد توليه اخلالفة هو انصرافه 
يفبة أول ما يركبها اخلل ،فقال: ما هذه؟ فقالوا: مراكب مل تركب قبط ،إليه املراكب إذ قربت ،عن مظاهر اخلالفة

ونصبت له  ،وقال: اي مزاحم ب يعين مواله ب ضم هبذه إىل بيت مال املسلمني ،يلي، فرتكها وخرج يلتمس بغلته
أموال  ضم هذه إىلقال: اي مزاحم  ،ُيلس فيها اخلليفة أول ما يلي ،سرادقات وحجر مل ُيلس فيها أحد قط

 ،لفباء أول ما يلبونيفرش للخ ،وانصرف إىل الفرش والوطاء البذي مل ُيلس عليبه أحد قبط ،مث ركب بغلته ،املسلمني
 .(7)مث قبال: اي مزاحم ضم هبذه ألموال املسلمني ،حىت يفضي إىل احلصري ،فجعل يدفع ذلك برجلبه

فحني قال له ب ميمون بن مهران ب ومها ينظران يف أمور الناس: ما ابل  ،خر حملاربة اإلسراف يف الدولةآوأخذ إجراء 
ن ال ومتد فيها وهي من بيت مال املسلمني؟ فكتب إىل العمال: أ ،اليت تكتب فيها ابلقلم اجلليل (8)هذه الطوامري

                                                           
 .134سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (1)
 .316النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (2)
 .189سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (3)
 .136سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (4)
 )سيناء(.مل متدان املصادر ما إذا كان ابن معدي كرب عامل لبنان وسينني  (5)
 .317(؛ النموذج اإلداري، ص 1/580املعرفة والتاريخ، للبسوي ) (6)
 .33سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (7)
 (.1/503طوامري: مجع طومار، وهو الصحيفة. لسان العرب ) (8)
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يب بكر بن حممد بن ا كتابه أل. وقد مر معن(1)قال: فكانت كتبه شرباً أو حنو ذلك ،يكتبوا يف طومار وال ميد فيه
ال: إذا جاءك  عندما ق ،وكيف يكتب له ،وتوجيه عمر له يف ذلك ،األنصاري وايل املدينة يف قصة الشموع حزم

مسلمني يف فإنه ال حاجة لل ،الكثرية يف الصحيفة الواحدة وامجع احلوائج ،وامجع اخلط ،كتايب هذا فأدق القلم
 .(2)فضل قول أضر ببيت ماهلم والسالم عليك

ر مل فإنه من املسلم به أن عم ،ومع كافة الوالة ،صغر أو كرب ،ذلك هو شأن عمر يف كل أمر خيص مال املسلمني
قتصاد فكان يسعى للتوفري واال ،بل هو كذلك مع غريه من الوالة والعمال ،يكن كذلك مع وايل املدينة فحسب

 .(3)ليحول بذلك دون اإلسراف والبذخ ،يف اإلنفاق من بيت املال
 ـ منع الوالة والعمال من ممارسة التجارة: 5

فإن األمري مىت  ،قال يف كتاب له إىل عماله: نرى أن ال يتجر إمام وال حيل لعامل جتارة يف سلطانه الذي هو عليه
وذلك إدراك منه أن ممارسة العمال والوالة  ،(4)يتجر يستأثر ويصيب أمورًا فيها عنت، وإن حرص أن ال يفعل

إن مل يكن االثنان معاً: فإما أن ينشغل يف جتارته ومتابعتها عن أمور واحتياجات  ،ختلو من أحد أمرين ال ،للتجارة
وهبذا القرار سد  ،ويصيب أموراً ليست له من احلق يف شيء ،وإما أن حتدث حماابة له يف التجارة ملوقعه ،املسلمني

 .(5)عواقبه عمر منفذاً خطرياً قد يؤدي إىل فساد إداري قلَّ ما تتوارى
ا يصدق عمر بن م ،وبعد مثانية قرون جاء ابن خلدون وكتب يف مقدمته العظيمة بعد جتارب طويلة ودراسة واسعة

 .(6)يةاوحكمته البالغة قال: إن التجارة من السلطان مضرة ابلرعااي، معسرة للجب ،عبد العزيز يف نظرته الصادقة
 ـ فتح قنوات االتصال بني الوايل والرعية: 6

وقد بىن احلاشية  ،كانت احلاشية حول اخللفاء قبل عمر بن عبد العزيز قد حجبت الناس عن الوصول إىل اخلليفة
علن أما عمر بن عبد العزيز فقد أ ،سياجًا من حديد ال ينفذ منه إليه إال ما يشتهون وما تسمح به مصاحلهم

 ،لحة لدولتهم عليه بشيء فيه مصلحة للمسلمني ومصأو يشري ،ابجلوائز واملكافأة املالية ملن خيربه حبقيقة احلال
فأميا رجل قدم إلينا يف رد مظلمة أو أمر يصلح هللا به خاصًا أو عامًا من أمر  ،املواسم: أما بعد وكتب إىل أهل

                                                           
 .88سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (1)
 .55سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (2)
 .319النموذج اإلداري، ص  (3)
 .83سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (4)
 .320النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (5)
 (.1/46مقدمة ابن خلدون؛ نقالً عن رجال الفكر والدعوة، للندوي) (6)



398 
 

 ،قاً أو مييت ابطالً لعل هللا ُييء به ح ،فله ما بني مئة دينار إىل ثالمثئة بقدر ما يرى احلسبة وبعد السفر ،الدين
 .(1)أو يفتح به من ورائه خرياً 
تعرفوا على ويسمعوا منهم وي ،أبن حيرصوا على فتح قنوات االتصال بينهم وبني الرعية ،كما أمر العمال والوالة

دون اللجوء  دويتيح لكل فرد طلب ما يري ،فإن ذلك مينع ممارسة الظلم والتعدي على حقوق اآلخرين ،أحواهلم
 .(2)إىل أساليب وطرق ال متت لإلسالم بصلة

 
 ـ حماسبته لوالة من قبله عن أموال بيت املال: 7

سأله عمر عن  ،وملا مثل بني يديه ،ملا توىل عمر بن عبد العزيز أمر ابلقبض على وايل خراسان يزيد بن املهلب
وإمنا كتبت  ،من سليمان ابملكان الذي قد رأيت األموال اليت كتب هبا إىل سليمان بن عبد امللك. فقال: كنت

وقد علمت أن سليمان مل يكن ليأخذ بشيء وال أبمر أكرهه. فقال له: ما أجد  ،إىل سليمان ما ال مسع الناس به
وبقي فيه  ،حمبسه فرده إىل ،فإهنا حقوق املسلمني وال يسعين تركها ،فاتق هللا وأدِّّ ما قبلك ،يف أمرك إال حبسك
وقد كان عمر بن عبد العزيز يتحسس أخبار والته ويراقبهم وحياسبهم على تقصريهم؛  ،(3)حىت بلغه مرض عمر

 والسالم(. ،(4)وإما اعتزلت ،فإما عدلت ،وقل شاكروك ،فقد كتب إىل أحدهم يقول: )لقد كثر شاكوك
 

 سابعاً: املركزية والالمركزية يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
طبيق أحدمها حبسب بت ،عمر بن عبد العزيز مببدأ اجلمع واملوازنة بني املركزية والالمركزية خالل إدارته للدولة أخذ

وامر اليت تدل فقد كان من األ ،فإننا نورد بعض املواقف واإلجراءات اليت توضح ذلك ،املوقف تبعًا ملعايري حمددة
 ،الين هللا..فإين قد وليتك من ذلك ما و .إذ قال: ،لى الكوفةعلى تطبيقه للمركزية ما ضمنه رسالته إىل عامله ع
 .(5)وال تعجل دوين بقطع وال صلب حىت تراجعين فيه

فال  ،سيف العذلفقد يسبق ال ،وهنا رجح عمر أن مصلحة األمة يف تطبيق املركزية يف هذه املسألة البالغة األمهية
ان عمر يرجح فقد ك ،سيلقي جزاءه طال الوقت أم قصر مصلحة لألمة يف التعجيل يف أمور القتل والصلب، وكل

  ،(6)التحقيق العادل على التحقيق الصارم
                                                           

 (.1/47رجال الفكر والدعوة ) (1)
 .320عمر، ص  النموذج اإلداري املستخلص من إدارة (2)
 (.462، 461، 7/460اتريخ الطربي ) (3)
 .275عمر بن عبد العزيز، عبد الستار الشيخ، ص  (4)
 .322اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري، ص  (5)
 .323النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (6)
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أوضح عمر لعماله ووالته وقضاته  ،وهناك أمور أخرى أعم وأمشل .(1)وهو إزهاق األرواح ،فما ابلك به يف أمر أهم
ن آهلا سابقة يف قر  ، وليسوهي كل ما تبتلى به األمة ،أنه البد من الرجوع إليه فيها، متخذاً أسلوب املركزية فيها

مما مل حيكمه  ،..وأما ما حدث من األمور اليت تبتلى األمة هبا.فقال: ،إذ كتب إىل عماله يبني هلم سياسته ،أو سنة
وال يقضي  ، يديهال يقدم فيها بني ،فإن وايل أمر املسلمني وإمام عامتهم صلى هللا عليه وسلم،وال سنة النيب  القرآن

حيث  ،خر رأى ضرورة أسلوب املركزيةآ، ويف جمال (2)والتسليم ملا قضى ،وعلى من دونه رفع ذلك إليه ،فيها دونه
كما عني والياً   ،وأصبحت خراسان وسجستان وعمان كل منها مرتبطة ابخلليفة مباشرة ،جعل للعراق أكثر من والٍّ 

. هذا مما يدل على أن (3)ليم األندلس دون االرتباط بوايل إفريقيةعلى األندلس من قبله رغبة منه يف االعتناء إبق
 عمر بن عبد العزيز كان أيخذ ابملركزية وضرورة الرجوع إليه.

 
 ـ وأما ما يدل على ممارسته الالمركزية فنورد املواقف التالية:

لى مرك أن ترد عآ، يقول: أما بعد: فإين أكتب إليك روي أن عمر كتب إىل عروة بن حممد عامله على اليمن
ىت لو كتبت إليك ح ،وال تعرف أحداث املوت ،املسلمني مظاملهم فرتاجعين وال تعرف بعد مسافة ما بيين وبينك

فانظر أن ترد على املسلمني مظاملهم وال  ،ارددها عفراء أو سوداء ،لكتبت ،أن اردد على مسلم مظلمة شاة
 .(4)تراجعين

داه هنا إىل تبين وما ح ،يبدو يف هذا القرار دقة متناهية يف حتديد الشيء املرغوب فيه من املركزية والالمركزيةو 
 .(5)الالمركزية من مصلحة لألمة

خر فيه داللة على رغبة عمر يف اتباع الالمركزية فقد كتب إىل عدي بن أرطأة يقول: أما بعد: فإنك آوهذا موقف 
كأنك إمنا تعظمين   ،لسنةتسألين عن ا ،رجاًل ب أي يتعبه إبرساله إليه ب من املسلمني يف احلر والربدلن تزال تعينِّّ إيل 

 .(6)يعين ب احلسن البصري ب، فإذا أاتك كتايب هذا فسل احلسن يل ولك وللمسلمني ،وامي هللا حلسبك ابحلسن ،بذلك
ل: احلسن البصري رمحه مث ،طاملا هناك من يثق بعلمه فكان عمر يؤثر الالمركزية وعدم مراجعته يف املسائل الروتينية

ويف هذا املوقف لفتة عمرية يف تقدير  ،(7)ولعدي الوايل وللمسلمني كافة ،فاحلسن أهل ألن يسأل لعمر ،هللا

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 .63عبد احلكم، ص سرية عمر بن عبد العزيز، البن  (2)
 .107اإلدارة يف العصر األموي، جندة اخلماش، ص  (3)
 (.5/381الطبقات ) (4)
 .324النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (5)
 (.5/307؛ حلية األولياء )324املصدر السابق نفسه ص  (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
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رتم علماءها فاألمم تنهض عندما حت ،وتبجيل واحرتام العلماء الرابنيني كاحلسن البصري وإنزاله مقامه الالئق به
 نيني وتنزهلم املنازل اليت يستحقوهنا.الراب

لقد مارس عمر مبدأ املوازنة بني املركزية والالمركزية، وكانت له معايري وعوامل تدفعه إىل أي شيء منها؛ ميكن 
 تلخيصها فيما يلي:

 ب ارتباط املوقف أو اإلجراء مبصلحة عامة أو خاصة. 1
ي أو الالمركزية؛ فاإلجراء الذي يتعلق ابلقتل والصلب مثاًل حر  ب أمهية األمر الذي سيحدد فيه ممارسة املركزية 2

 أن تكون املركزية فيه أصلح.
 أو السنة؛ فهي من األمهية مبكان. القرآنب مستجدات األمور مما مل يرد يف  3
 ب مراعاة البعد اجلغرايف بني اخلليفة والوالة. 4
 إىل املوت.ب مراعاة الوقت وما قد ينجم عن ذلك من ضرر قد يصل  5
 ب وجود من يعتمد عليه ويطمئن له ولعلمه ويثق به. 6
 ب التأثري على سرعة وسالمة اإلجناز يف العمل. 7
 .(1)ب مراعاة منح الثقة للقضاة والوالة والعمال 8

وحتديد  ،ملوازنة بينهمااب ،والالمركزية يف ظل هذه املعايري مجع عمر بن عبد العزيز يف ممارسته اإلدارية بني املركزية
 .(2)املبدأ دارة يف إدراك أبعاد هذاوبذلك يتوافق عمر مع منظري وعلماء اإل ،الدرجة املالئمة يف ممارسته لكل منهما

 

 اثمناً: مبدأ املرونة يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
لك الشواهد: ما روى ومن ت ،والتقيد هبا مارس عمر بن عبد العزيز املرونة يف التفاهم واحلوار والفكر وتنفيذ األوامر

فوهللا  ؟ميمون بن مهران: أن عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز قال: اي أبت ما مينعك أن متضي ملا تريد من العدل
ال أريد أن  وإين ،ما كنت أابيل لو غلت يب وبك القدور يف ذلك. قال: اي بين إمنا أروض الناس رايضة الصعب

 .(3)فينفروا هلذه ويسكنوا هلذه ،حىت أخرج معه طمعاً من طمع الدنيا ،فأؤخر ذلك ،العدل أحيي األمور من

                                                           
 .326ص  النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .88سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (3)
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فقد أبدى هبذا اإلعالن  ،(1)حىت بسطت هلم من الدنيا شيئاً  ،وقال عمر: ما طاوعين الناس على ما أردت من احلق
لده أبن ال مانع يس األمر كما يرى و فل ،أن حتقيق األهداف يتطلب شيئاً من املرونة والتغاضي ،منذ توليه اخلالفة

 .(2)خرآ، بصرف النظر عن أي اعتبار لديه من أن تغلي هبم القدور يف سبيل حتقيق العدل
 خر مع ابنه عبد امللك وإليك ما دار بينهم من حوار:آوهذا موقف 

 وقد رفعت إليك مظامل مل تقضِّ حق هللا فيها؟ ،: ما يؤمنك أن تؤتى يف منامكاالبن
ال قلياًل حىت إين لو أتعبت نفسي وأعواين مل يك ذلك إ ،إن مل أرفق هبا مل تبلغين ،اي بين إن نفسي مطييت: األب

اؤه لو أراد أن إن هللا جل ثن ،وإين ألحتسب يف نوميت من األجر مثل الذي أحتسب يف يقظيت ،أسقط ويسقطوا
 اإلميان يف قلوهبم.يتني حىت أسكن ية واآلولكنه أنزل اآل ،مجلة ألنزله القرآنينزل 

 فلو مجعت  ،هم أهل القدرة والعدد وقبلهم ما قبلهم ،اي بين...ما أان فيه أمر هو أهم إيل من أهل بيتك )األمويني(
ون أجنح فيبلغ ذلك من وراءه، فيك ،ذلك يف يوم واحد خشيت انتشاره علي، ولكين أنصف من الرجل واالثنني

 .(3)له
يقدم لنا عمر فقهه احلاذق يف إدارة احلركات اإلصالحية التجديدية، وتسيري الربامج اليت  ،اثر السابقةيف اآل

. ففي قوله: إين لو أتعبت نفسي وأعواين مل يك ذلك (4)تستهدف إسقاط الظلم واالستغالل ونشر العدل واملساواة
د الصارم هلا وأن القابلية على حتمل اجل ،إال قلياًل حىت أسقط ويسقطوا؛ فبنيَّ رمحه هللا: أن طاقة اإلنسان حمدودة

واإلنسان يف تقبله اللتزاماته يف حاجة ضرورية إىل وقتٍّ كافٍّ لتمثل هذه االلتزامات من  ،حدودها هي األخرى
وبدون هذا سوف  ،ومتشكلة يف بنيته وخالايه ،وقيم ممزوجة بدم اإلنسان وأعصابه ئ، وحتويلها إىل مبادالداخل

وطاملا ظل  ،وستظل هناك مكدسة على أعتاب احلس اخلارجي ،زامات حدود اإلنسان الباطنيةلن جتتاز هذه االلت
تزايد فسوف أييت يوم ال حمالة يسقط فيه اإلنسان حتت وطأة هذا الثقل امل ،هذا التكديس يزداد ثقالً يوماً بعد يوم

 ...(5)غري املتمثل
نا يؤكد فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أجنح له. إن عمر ه . ولكين أنصف الرجل واالثنني.ومما يلفت النظر عبارته:

لنوا فيها فكثريون هم أولئك الذين طرحوا أقوااًل أع ،على أمهية اإلجناز وعلى دوره يف حتقيق ب اإلصالح والتجديد ب
ا ء ما لبثو ولكن هؤال ،عن عزمهم على إحداث ثورة حقيقية وانقالب ُيتث اجلذور العفنة ويبدأ الزرع من جديد

نه يريد أن فإ ،أن سقطوا وسقطت مبادئهم؛ ألهنم طرحوا أقوااًل... أما عمر هذا املصلح الكبري والفقيه احلاذق

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 .328النموذج اإلداري املستخلص، ص  (2)
 .106سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (3)
 .173مالمح االنقالب، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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راءمها حىت وإمنا لينصف الرجل واالثنني فيبلغ ذلك من و  ،وال يطرحها ابلعنف واإلكراه ودومنا ختطيط ،يطرح أفعاالً 
 ضياء يف الظالم.سراين ال ،يسري اإلصالح يف نفوس األمة أىن كانت

وال ميكن ألحد  ،(1)مث إن عمر هذا الذكي املرن مل يشأ أن خيرج شيئاً إال ومعه طرف من الدنيا يستلني به القلوب
أن يقول: إن هذا ميثل تنازاًل من عمر بن عبد العزيز عن أهداف إصالحاته الشاملة صوب إصالح جزئي يقوم 

ن األهداف اليت ع ،ولو شرباً واحداً  ،يسعى إىل التنازل ،مسؤولية أمته على الرتقيع... ألن ما عرفنا عمر منذ محل
 ولكنه هنا يقدم فقه األسلوب احليوي الذي تتأتى به تلك األهداف كاملة... ،الكرمي والسنة القرآنطرحها 

وإذا كان  ،ومهما كان سخف هذا االنفجار وعبثه فإنه البد وأن حيرق ويدمر ،إن الضغط املستمر يولد االنفجار
إبمكان القادة واملسؤولني جتاوز هذا احلريق والدمار عن طريق االلتزام أبسلوب حيوي ينسجم وبنية اإلنسان 

وبك  انفذ ألمر هللا وإن جاشت يب !؟ فعندما قال له ابنه عبد امللك: اي أمري املؤمنني(2)فلماذا ال يسلكوه ،النفسية
وال خري يف خري  ،إن ابدهت الناس مبا تقول أحوجوين إىل السيف !اي بين ؟فماذا كان جواب اخلليفة املرن ،القدور

 .(3)ال خري يف خري ال حييا إال ابلسيف ،ال حييا إال ابلسيف
ومما مضى يتضح أدلة مرونة عمر يف  ،(4)ن أن ُيزع عن أهدافه يوماً إن خليفة هبذه املرونة وهبذا الذكاء ال ميك

وإليك هذه  ،(5)وبناء دولة العقيدة ،سياسة إقامة العدل ونشر اإلسالم ،سة العامةإدارته فيما يتعلق بتنفيذ السيا
 الشواهد يف تنفيذ مبدأ املرونة:

 ـ فال حيملنك استعجالنا إايك أن تؤخر الصالة عن ميقاهتا: 1
ان قد  قالوا: كلنا نعرفه ب وك ؟فقال: أيكم يعرف هذا الرجل الذي بعثناه إىل مصر ،خرج عمر على حرسه يوماً 

كلف رجاًل مبهمة إىل مصر قبل وقت ليس ببعيد ب قال: فليذهب إليه أحدثكم سناً فليدعه ب قال: وذلك يف يوم 
 ،فظن الرسول أن عمر بن عبد العزيز استبطأه فقال له: ال تعجلين حىت أشد عليَّ ثيايب ،فذهب إليه الرجل ،مجعة

وقد بعثناك  ،معةفال تربح حىت تصلي اجل ،إن اليوم يوم اجلمعة ،فقال: ال روع عليك ،فأتى عمر ،فشد عليه ثيابه
فأبدى عمر يف هذا  ،(6)فال حيملنك استعجالنا إايك أن تؤخر الصالة عن ميقاهتا ،ألمر عجلة من أمر املسلمني

 .(7)رغم أنه أرسل مندوبه ألمر يهم املسلمني إجنازه على عجل ،املوقف مرونة يف التنفيذ
 ـ هال أقمت حىت تفطر مث خترج: 2

                                                           
 .174املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 السابق نفسه.املصدر  (2)
 .175الكامل يف التاريخ؛ نقالً عن مالمح االنقالب، ص  (3)
 .175مالمح االنقالب، ص  (4)
 .329النموذج اإلداري، ص  (5)
 .106سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (6)
 .330النموذج اإلداري، ص  (7)
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فما كان من العامل إال أن أسرع ابملغادرة إىل اخلليفة تنفيذاً  ،استدعى عمر بن عبد العزيز عامله على خراسان
أله: مىت س ،اخلليفة مالمح التعب واإلجهاد على وجهه وعندما وصل إىل مقر اخلالفة يف دمشق ورأى ،ألمره

مث  ،فقال له عمر: قد صدق من وصفك ابجلفاء!! هال أقمت حىت تفطر ،فقال: يف شهر رمضان ؟خرجت
 .(1)خترج
 ـ ال تعنت الناس وال تعسرهم وال تشق عليهم: 3

فقلت: الزمن ينبغي أن  ،(2)قال: فرضوا لرجل زمِّن ،ذكر ابن سعد أن ب ميمون بن مهران ب وكان على ديوان دمشق
إنه يتعنتنا ويشق  فقالوا له: ،خذ فريضة رجل صحيح فال. فشكوين إىل عمر بن عبد العزيزفأما أن أي ،حيسن إليه

ال أحب  وال تشق عليهم؛ فإين ،ويعسران. قال: فكتب إيل: إذا أاتك هذا فال تعنت الناس وال تعسرهم ،علينا
 وقد كتب إليه عمر انطالقاً من مبدأ املرونة وتسهيل األمور. ،(3)ذلك

 يف احلوار والتفاهم:ـ املرونة  4
ومقارعة احلجة ابحلجة أسلوبه يف حواره ومناظراته ب كما مر معنا مع اخلوارج ب فقد حدث  ئفقد كان احلوار اهلاد

فلم  ،ري عليهمويتغ ،فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم ،فذاكروه شيئاً  ،أن: دخل على عمر أانس من احلرورية
 ،خرجوا على ذلكف ،ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقي ،ىت أخذ عليهميزل عمر بن عبد العزيز يرفق هبم ح

دون  ،فقال: اي فالن إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك ،فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه
 .(5)وأبدى مرونة يف كافة أساليب التعامل معهم ،(4)الكي فال تكوينَّه أبداً 

 ـ املرونة الفكرية: 5
يب فقد حدث ب كما مر معنا ب أن أرسل عمر يزيد بن أ ،متجنباً اجلمود والتشدد ،ن عمر يتحلى ابملرونة الفكريةكا

وقال: ما كنت  ،فقبل يزيد ومل يقبل احلارث ،ليعلما الناس السنة وأجرى عليهم األرزاق ،واحلارث بن حممد ،مالك
 فينا مثل وأكثر هللا ،فقال: ما نعلم مبا صنع يزيد أبساً  ،فذكر ذلك لعمر ،خذ على علم علمنيه هللا أجراً آل

فأيد  ،. فلم يتخذ موقفاً حمدداً جتاه العالَِّمنْي، رغم اختالف موقفهما جتاه قبول األجر على تعليم الناس(6)احلارث
أتييد  مث دعا هللا أن يكثر من أمثال احلارث، فاتضحت مرونته يف ،وأنه ال أبس فيه ،أخذ األجر على التعليم

دأ املرونة مطلوب أن مب ،وأييت ذلك يف إطار ما عرب عنه عن قناعته التامة ،رغم اختالفهما ،ن واحدآاملوقفني يف 

                                                           
 .330اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري، ص  (1)
 (.13/119املبتلى ابلعاهة. لسان العرب)الزمن: هو  (2)
 (.5/380الطبقات ) (3)
 .78، 76سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (4)
 .331النموذج اإلداري، ص  (5)
 .137سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (6)
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تلفوا، مل تكن ألهنم لو مل خي ،مل خيتلفوا صلى هللا عليه وسلموضروري حىت قال: ما يسرين لو أن أصحاب حممد 
 .(2)صلى هللا عليه وسلم، محر النعم . وقال: ما يسرين ابختالف أصحاب النيب(1)رخصة

 ،وحتقيق األهداف املرسومة ،ومل تكن املرونة عائقاً لتنفيذ القرارات ،فهذه أدلة على تطبيق عمر ملبدأ املرونة يف إدارته
 .(3)والوصول إىل املرامي والتطلعات

 اتسعاً: أمهية الوقت يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
 ،صلحة األمةأو يف عمل فيه م ،إن مل يكن كله يف تسيري أمور الدولة ،يقضي جل وقتهكان عمر بن عبد العزيز 

ويف  ،(4)تروكان ال يكلم أحداً بعد أن يو  ،فكان يقضي ليلته يف الصالة واملناجاة ،أو يف أداء حق هللا من العبادة 
، وكان (5) اإلنسان ب فاعمل فيهماإطار اغتنام الوقت نسب إىل عمر قوله: إن الليل والنهار يعمالن فيك ب أي: يف

يغتنم الوقت يف األعمال الصاحلة ويف سرعة التوجيه والبت السريع يف األمور واختاذ القرارت اإلدارية، وتاليف كل 
فإن أهم األدلة على ذلك ما كان منه من سرعة إجراءاته إلصدار ثالثة  ،ما من شأنه أتخري أي عمل أو مصلحة

 بن عبد احلكم ورواها قائاًل:حتدث عنها ا ،قرارات
 يسعه فيما مل ،فكتب ثالثة كتب ،فلما دفن سليمان ب وكان دفنه عقب صالة املغرب ب دعا عمر بدواة وقرطاس

لون: ما فأخذ الناس يف كتابته إايها هنالك يف مهزه؛ يقو  ،فأمضاها من فوره ،بينه وبني هللا عز وجل أن يؤخرها
ومل يكن  ،أن يرجع إىل منزله؟! هذا حب السلطان. هذا الذي يكره ما دخل فيه هذه العجلة؟ أما كان يصرب إىل

 ورأى أن أتخري ذلك ال يسعه. ،ولكنه حاسب نفسه ،بعمر عجلة وال حمبة ملا صار إليه
ة بعد بقدر ما ميس املسلمني اجملاهدين يف القسطنطيني ،وكان الكتاب األول عن أمر ال ميسه هو شخصياً يف شيء

 فأمر برجوع مسلمة بن عبد امللك من القسطنطينية ،واشتد هبم األمر أمام عدوهم ،م من اجلوع والضنكأن أصاهب
مث يؤخر  ،ورفع احلصار؛ فقد رأى عمر أنه ال يسعه فيما بينه وبني هللا عز وجل أن يليب شيئًا من أمور املسلمني

حقًا إن احلال الذي كان عليه جماهدو القسطنطينية ال  ،(6)فذلك الذي محله على تعجيل الكتاب ،قفلهم ساعة
 .(7)فكان اإلجراء املناسب يف الوقت املناسب ،حيتمل التأخري يف قرار عودهتم على اإلطالق

 وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي ب وكان على خراج مصر ب فعزله لظلمه وغشمه وتسلطه.

                                                           
 .275سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (1)
 (.5/381الطبقات ) (2)
 .332النموذج اإلداري، ص  (3)
 .211، 210سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (4)
 (.1/279اإلدارة يف الرتاث اإلسالمي، الربعي وعابدين) (5)
 .32سرية عمر بن عبد العزيز، البن عبد احلكم، ص  (6)
 .337النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر، ص  (7)
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 .(1)ظلمهكما كتب بعزل يزيد بن أيب مسلم عن إفريقية ل
 ،وكان عمر يهتم ابلوقت من حيث اختيار الوقت املناسب إلعالن التوجيهات أو القرارات اإلدارية وسهولة إبالغها

أم من  ،فكان حني يستخدم البالغة إلبالغ الناس يراعي الوقت األكثر مالئمة؛ سواء من حيث كثرة اجملتمعني
ليخطب  ،أال وهو املوسم السنوي موسم احلج ،ام مبا يكون فيهوابلتايل زايدة االهتم ،حيث قدسية املكان وحرمته

إذ يتحقق  ،يف املسلمني أو يكتب إىل املسلمني يف يوم حجهم األكرب مبا يراه على قدر كبري من األمهية من أمورهم
 ابختيار ذلك الوقت املناسب أمرين:

 من كل بلد من بلداهنم. ،نيأحدمها: نشر التوجيه أو القرار أو اإلجراء يف أكرب عدد من املسلم
 .(2)والثاين: سرعة االنتشار الذي حيققها إعالن القرار أو التوجيه يف هذا اجلمع يف ذلك الوقت

 ،ومن ذلك كتابه إىل أهل املوسم الذي جاء فيه: أما بعد: فإين أشهد هللا وأبرأ إليه يف الشهر احلرام والبلد احلرام
أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو  ،من اعتدى عليكم وعدوان ،من ظلمكم ويوم احلج األكرب أين بريء من ظلم

ذا وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا عين مغفورًا يل إ ،أو أمرًا خفي عليَّ مل أتعهده ،تعمدته إال أن يكون ومهًا مين
ل من عمايل أال وأي عام ،أال وإنه ال إذن على مظلوم دوين وأان معول كل مظلوم ،علم مين احلرص واالجتهاد

 ،و ذميموقد صريتج أمره إليكم حىت يراجع احلق وه ،رغب عن احلق ومل يعمل ابلكتاب والسنة فال طاعة له عليكم
لح هللا به أال وأميا وارد ورد يف أمر يص ،وال أثرة على فقرائكم يف شيء من فيئكم ،أال وإنه ال دولة بني أغنيائكم

خاصًا أو عامًا من هذا الدين فله ما بني مئيت دينار إىل ثالمثئة دينار على قدر ما نوى من احلسنة وجتشم من 
ت لكم ولوال أن أشغلكم عن مناسككم لرمس ،رحم هللا امرًأ مل يتعاظمه سفر ُييء هللا به حقًا ملن وراءه ،املشقة

 ، حتمدوا غريهفال ،وكان هللا هو املتوحد بذلك ،وأموراً من الباطل أماهتا هللا عنكم ،احلق أحياها هللا لكمأموراً من 
 .(3)والسالم ،فإنه لو وكلين إىل نفسي كنت كغريي

ى جاهداً يف رد فهو قد سع ،فهذا كتاب عظيم من أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز يف حماربة الظلم وإقرار العدل
م احلج الذي فكتب هذا الكتاب وأعلنه يف موس ،ولكنه يتوقع أن هناك مظامل مل تصل إليه ،امل اليت عرف عنهااملظ

راءته من الوالة وأعلن يف هذا الكتاب ب ،لتربأ ذمته من مظامل خفية مل تبلغه ،يضم وفوداً من أغلب بالد املسلمني
رقيباً على  فهو هبذا ُيعل كل فرد من أفراد األمة ،تعاىل وربط طاعتهم بطاعة هللا ،الذين يقع منهم شيء من الظلم

 ويف تقوميه إذا احنرف... ،يسعى يف تثبيته إذا استقام ،أمري بلده
مان ويف ذلك ض ،ومن أروع ما جاء يف هذا الكتاب ختصيص مبلغ من املال ملن يسعى يف إصالح أمور األمة

تم كتابه بشكر هللا جلَّ مث خي ،د به التفكر يف أتمني تلك النفقةالنفقة ملن أراد أن يسافر من أجل ذلك حىت ال يفق
                                                           

 .338، 337ص املصدر السابق نفسه،  (1)
 .339املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 (.293ب5/292حلية األولياء ) (3)
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 وهذا مثل من اإلخالص القوي هلل تعاىل حبيث ،وعال على ما وفقه إليه من اإلصالح الذي حتقق على يديه
 .(1)وال يكون إال لطف هللا جل وعال وتوفيقه ومعونته ،يتالشى حظ النفس

لى اغتنام حيث مل يقتصر عمر يف إدارته للوقت ع ،حتري ومراعاة أمهية الوقتفهذا دليل على تطبيق عمر ملبدأ 
اذ اغتنام الوقت وكل ما يتعلق به من ضرورة سرعة اخت بل كانت إدارة كاملة لكل مقتضيات ،الوقت وإدراك أمهيته

 .(2)والعمل على تاليف التأخري وأسبابه ودوافعه ،القرارات والتوجيه يف األوقات املناسبة

 عاشرًا: مبدأ تقسيم العمل يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
  كتابه إىلفقد كان يف ،كان عمر بن عبد العزيز قد أشار بصراحة إىل مبدأ تقسيم العمل ومهام املسؤولية للدولة

والقاضي  ،ركن فالوايل ،..إن للسلطان أركاانً ال يثبت إال هبا.بعد أن واله خراج خراسان: ،عقبة بن زرعة الطائي 
 .(3)والركن الرابع: أان ب يعين اخلليفة ،وصاحب بيت املال ركن ،ركن

 ،ميثلها الوايل لإلقليمو  يةوهي: الوال ،فباإلضافة إىل األركان الرئيسية إلدارته ،هذا من حيث التقسيم الرئيسي العام
ولة رجل الدولة والرابع السلطة العليا للد ،ومالية الدولة وميثلها رجل أو صاحب بيت املال ،والقضاء وميثله القاضي

 أو اخلليفة وميثلها أمري املؤمنني.
 يةفقد كان منصور بن غالب على وال ،إال أن هناك تقسيمات فرعية ملهام الدولة؛ منها ما يتعلق إبمارة اجلهاد

هو ما يتعلق ابألمن خر و آ. وقسم (5)وعمرو بن قيس السكوين ،وعلى الصائفة كل من الوليد بن هشام ،(4)احلرب
ووىل احلرس عمر بن مهاجر بن أيب مسلم  ،(6)ن يزيد بن بشر الكليب على الشرطةإذ استعمل عمر ب ،الداخلي

رزيق  وكان عليها عمر بن ،مثل جواز مصر ،وأنشأ نقاط العبور ووىل عليها ،وحاجبه حبيش مواله ،األنصاري
يبة ومنهم ليث بن أيب رق ،سم اثلث خيتص ابلكتابة )الكتاب(وق ،(7)ن بنقاط اجلمارك، وهي ما يعرف اآلاأليلي

، وقسم يتوىل متابعة الشؤون املالية، وله تفريعات؛ (9)، واخلامت وعليه نعيم بن سالمة(8)ابن أم احلكم بنت أيب سفيان
 منها:

                                                           
 .(16/151التاريخ اإلسالمي ) (1)
 .340النموذج اإلداري، ص  (2)
 .342اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري، ص  (3)
 .71سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (4)
 .324اتريخ خليفة، ص  (5)
 السابق نفسه.املصدر  (6)
 .344عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل، ص  (7)
 .324اتريخ خليفة، ص  (8)
 .325املصدر السابق نفسه، ص  (9)
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والصدقات إذ وليها لعمر عبد هللا بن عبد الرمحن بن عتبة  ،(1)اخلراج، ومن والته على اخلراج عقبة بن زرعة الطائي
وكذلك اخلراج املركزي  ،(3). وهي متثل مؤسسة النقد يف الوقت الراهن، وليها لعمر ابن أيب محلة القرشي(2)القرشي

 .(4)وكان عليه صاحل بن جبري الغداين
وم ابلتفقيه والتعليم وكلف من يق ،ئمة يف املساجدوأما يف جمال التعليم والتثقيف فقد أنشأ عمر جمالس التعليم الدا

ر اإلفتاء؛ إذ جعل وأقام دو  ،كما كلف أانساً ابلدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  اية،املتنقل يف البد
 .(5)الفتيا يف مصر إىل ثالث فقهاء

والربيد، وغري  ،احلج وتسيري أموره يةووالالصالة  يةمثل: وال ،أخرى ايتابإلضافة إىل ما سبق فقد كان هناك وال
 وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل يف ،ذلك مما ال يسعفنا املقام ابإلحاطة والتفصيل له

 فقد كان رمحه هللا رجل دولة من الطراز األول. ،(6)دولته
شكيل جمالس وت ،حلق يف تعيني وزرائهمهذا وقد كان عمر بن عبد العزيز يف كثري من األحيان يعطي الوالة ا

زمة لكل والنفقات الال ية،واحلفاظ على األمن الداخلي يف الوال ية،وهلم حق اإلشراف على جيش الوال ،شوراهم
 ..إخل. هذه بعض املالمح واملعامل من فقه عمر بن عبد العزيز يف إدارته للدولة..مع األشراف واملتابعة يةوال

 مشروع عمر بن عبد العزيز اإلصالحي:ـ من أسباب جناح 
 كانت هناك عوامل متعددة سامهت يف جناح مشروعه اإلصالحي؛ منها:

مع قدرات  ،عدلوالعفو واحلزم وال ب صفاته الشخصية؛ من العلم والورع واخلشية والزهد والتواضع واحللم والصفح 1
 فة الناس.إدارية كبرية يف فن التخطيط والتنظيم والقيادة والتوجيه ومعر 

نهاج هدفها الرجوع ابلدولة واألمة ملنهج اخلالفة الراشدة على م ،ب امتالكه لرؤية إصالحية جتديدية واضحة املعامل 2
 النبوة.

 ب التفاف األمة حول هذا املشروع عندما ملست صدق املشرف عليه وإخالصه. 3
وصول فلما جاءت الفرصة ب ،ادة الدولة واألمةب وجود كوكبة من العلماء الرابنيني يف عهده كانوا مؤهلني لقي 4

وهذا درس  ،عمر بن عبد العزيز للحكم وأاتح هلم اجملال؛ أبدعوا وأثبتوا جدارهتم فيما أسند هلم من مهام كربى

                                                           
 .344اتريخ الطربي؛ نقالً عن النموذج اإلداري، ص  (1)
 .48أمراء دمشق يف اإلسالم، ص  (2)
 .295عمر بن عبد العزيز وسياسته يف رد املظامل، ص  (3)
 .324اتريخ خليفة، ص  (4)
 .344البداية والنهاية؛ نقالً عن النموذج اإلداري، ص  (5)
 .345النموذج اإلداري، ص  (6)
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فذلك  ،واألمانة والتقوى مع القدرات القيادية يف شخصية العلماء الرابنيني ،مهم يف أمهية تكامل العلم الشرعي
 لى حتكيم شرع هللا من خالل مناصب الدولة وقيادة اجلماهري والتفاهم حول املشروع اإلسالمي الكبري.يساعدهم ع

قال  ،وفيق الرابينفيأيت بذلك الت ،على مستوى الدولة واألمة ،ب احلرص على حتكيم الشرع يف كل صغرية وكبرية 5
{]األعتعاىل: }َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقجَرى آَمنجوا َواتبََّقْوا َلفَ  َن السََّماءِّ َواأَلْرضِّ ْم بَبرََكاتٍّ مِّ  [96 راف:َتْحَنا َعَلْيهِّ

 ـ أثر االلتزام أبحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا:
فة أصيلة ويف حياة األمم والشعوب؛ تعطي العبد معر  صلى هللا عليه وسلم،إن التأمل يف كتاب هللا وسنة رسوله 

َ َلكجْم وأوضح مكان لسنن هللا وقوانينه كتاب هللا تعاىل: }يجرِّيدج اَّللَّج  ،فاقر سنن هللا يف األنفس والكون واآلثأب  لِّيبجَبنيِّّ
ْن قَبْبلِّكجْم َويَبتجوَب َعَليْ   .[ 26{]النساء:كجْم َواَّللَّج َعلِّيٌم َحكِّيمٌ َويَبْهدَِّيكجْم سجَنَن الَّذِّيَن مِّ

 لى هللا عليه وسلم،صابملطالعة يف سنته  صلى هللا عليه وسلموسنن هللا تتضح ابلدراسة فيما صح عن رسول هللا 
 عليه وسلم صلى هللاومن ذلك أن انقته  ،فقد كان يقتنص الفرص واألحداث ليدل أصحابه على شيء من السنن

لى هللا صفشق ذلك على أصحاب النيب  ،هفحدث مرة أن سبقها أعرايب على قعود ل ،)العضباء( كانت ال تسبق
ع شيء من حق على هللا أن ال يرتف»كاشفًا عن سنة من سنن هللا:   صلى هللا عليه وسلمفقال هلم  عليه وسلم،

األزمنة من التاريخ  ويف ،اثر السنن يف األمكنة ابلسعي والسريآوقد أرشدان كتاب هللا إىل تتبع  .(1)«الدنيا إال وضعه
 آل{]َمْوعَِّظٌة لِّْلمجتَّقِّنيَ وَ تعاىل:}اأَلْرضِّ فَاْنظجرجوا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةج اْلمجَكذِّبِّنَي * َهَذا بَبَياٌن لِّلنَّاسِّ َوهجدًى  والسري؛ قال

الكرمي إىل معرفة السنن ابلنظر والتفكر؛ قال تعاىل: }قجلِّ اْنظجرجوا َماَذا يفِّ  القرآنوأرشدان  ،[138ب  137عمران: 
نجوَن * ايتتِّ َواأَلْرضِّ َوَما تبجْغينِّ اآلالسََّماَوا َتظِّرجوَن إِّالَّ مِّ  َوالنُّذجرج َعْن قَبْومٍّ الَ يبجْؤمِّ ْم فَبَهْل يَبنبْ ْن قَبْبلِّهِّ مِّ الَّذِّيَن َخَلْوا مِّ ْثَل َأايَّ

َتظِّرِّينَ قجْل فَانْبَتظِّرجوا إِّيّنِّ   [.102ب  101{]يونس: َمَعكجْم مَِّن اْلمجنبْ

 من خصائص السنن اإلهلية: 
 ـ أهنا قدر سابق: 1

ْن قَببْ  ِّّ مِّْن َحرَجٍّ فِّيَما فَبَرَض اَّللَّج َلهج سجنََّة اَّللَِّّ يفِّ الَّذِّيَن َخَلْوا مِّ رج اَّللَِّّ َقَدرًا  وََكاَن أَمْ لج قال تعاىل: }َما َكاَن َعَلى النَّيبِّ
ما شاء ف ،وواقع ال حيد عنه حمالة ال [ أي: أن حكم هللا تعاىل وأمره الذي يقدره كائن38{ ]األحزاب: َمْقدجورًا

 هللا كان وما مل يشأ مل يكن.
 ـ أهنا ال تتحول وال تتبدل: 2

                                                           
 (.2872البخاري، كتاب اجلهاد والسري، رقم ) (1)
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فجوَن يفِّ اْلَمدِّيَنةِّ لَنبجْغرِّ  َتهِّ اْلمجَنافِّقجوَن َوالَّذِّيَن يفِّ قبجلجوهبِِّّْم َمَرٌض َواْلمجْرجِّ  يَبنََّك هبِِّّْم مثجَّ الَ ُيجَاوِّرجوَنَك فِّيَهاقال تعاىل: }لَئِّْن مَلْ يَبنبْ
ذجوا َوقبجتِّّلجوا تَبْقتِّياًل * إِّالَّ قَلِّياًل * ْن قَبْبلج َوَلْن جتِّدَ سجنََّة اَّللَِّّ يفِّ الَّذِّينَ  َمْلعجونِّنَي أَيْبَنَما ثجقِّفجوا أجخِّ لِّسجنَّةِّ اَّللَِّّ   َخَلْوا مِّ

 [.62ب  60{]األحزاب: تَبْبدِّيالً 
ريًا *وقال تعاىل: }َوَلْو قَاتَبَلكجمج الَّذِّيَن َكَفرجوا َلَولَّ  دجوَن َولِّيًّا َواَل َنصِّ ْن قَبْبلج سج  وجا اأَلْداَبَر مثجَّ اَل ُيِّ نََّة اَّللَِّّ الَّيتِّ َقْد َخَلْت مِّ

 [.23ب  22{]الفتح: لِّسجنَّةِّ اَّللَِّّ تَبْبدِّيالً  َوَلْن جتِّدَ 
 ـ أهنا ماضية ال تتوقف: 3

تَبهجوا   [38{]األنفال: َمَضْت سجنَّةج اأَلوَّلِّنيَ دْ يبجْغَفْر هَلجْم َما َقْد َسَلَف َوإِّْن يَبعجودجوا فَبقَ قال تعاىل: }قجْل لِّلَّذِّيَن َكَفرجوا إِّْن يَبنبْ
 ـ أهنا ال ختالف وال تنفع خمالفتها: 4

ْم َكانجوا َأْكثَبرَ  ْن قَبْبلِّهِّ ريجوا يفِّ اأَلْرضِّ فَبيَبْنظجرجوا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةج الَّذِّيَن مِّ هجْم َوَأَشدَّ قبجوًَّة َوآاَثرًا يفِّ مِّ  قال تعاىل: }أَفَبَلْم َيسِّ نبْ
بجوَن * َا عِّ  اأَلْرضِّ َفَما َأْغىَن َعنبْهجْم َما َكانجوا َيْكسِّ ْلبَبيَِّّناتِّ َفرِّحجوا مبِّ َن اْلعِّْلمِّ َوَحاَق هبِِّّْم َما  فَبَلمَّا َجاَءهْتجْم رجسجلجهجْم ابِّ ْنَدهجْم مِّ

َا كجنَّا بِّهِّ مجْشرِّ فَبَلمَّا َرأَْوا  َكانجوا بِّهِّ َيْستَبْهزِّئجوَن * َّللَِّّ َوْحَدهج وََكَفْراَن مبِّ َفعجهجْم إِّميَاهنججْم َلمَّا  كِّنَي *أَبَْسَنا قَالجوا آَمنَّا ابِّ فَبَلْم َيكج يَبنبْ
َر هجَنالَِّك اْلَكافِّرجونَ َرأَْوا أَبَْسَنا سجنََّة اَّللَِّّ الَّيتِّ َقْد َخَلْت يفِّ عَِّبادِّهِّ وَ   [.85ب   82:{]غافرَخسِّ

 
 أهنا ال ينتفع هبا املعاندون، ولكن يتَّعظ هبا املتقون: ـ 5

ريجوا يفِّ اأَلْرضِّ فَاْنظجرجوا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةج اْلمجَكذِّبِّنَي * َذا بَبَياٌن لِّلنَّاسِّ هَ  قال تعاىل: }َقْد َخَلْت مِّْن قَبْبلِّكجْم سجَنٌن َفسِّ
 [.138ب  137ل عمران: آ]{ًى َوَمْوعَِّظٌة لِّْلمجتَّقِّنيَ َوهجد

 ـ أهنا تسري على الرب والفاجر: 6
تبة على من امتثل شرع اثر املرت ، وهلل سنن جارية تتعلق ابآلفاملؤمنون ب واألنبياء أعالهم قدراً ب تسري عليهم سنن هللا

 .(1)هللا أو أعرض عنه

 اثر دنيوية وأخرى أخروية: آوللحكم مبا أنزل هللا 
 عمر بن عبد العزيز فهي: اثر الدنيوية اليت ظهرت يف دولةما اآلأ

 ـ االستخالف والتمكني: 1
حيث جند أن عمر بن عبد العزيز ب رمحه هللا ب مكن هللا له يف األرض متكيناً عظيماً بسبب حرصه على إقامة شرع 

فأيده هللا عز  ،وأخلص هلل يف مشروعه اإلصالحي الراشدي ،هللا تعاىل يف نفسه وأهله ومن حوله، وقومه وأمته
فقد أخذ بشروط التمكني وعمل هبا؛ فتحقق له وعد هللا، قال تعاىل:. وهذه سنة رابنية انفذة  ،شد أزرهوجل و 

                                                           
 (.669، 2/667احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي) (1)
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َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنبَّهجْم يفِّ اأَلْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّ  ْنكجْم َوَعمِّلجوا الصَّاحلِّ ْم َولَيجَمكَِّننَّ ذِّ }َوَعَد اَّللَّج الَّذِّيَن آَمنجوا مِّ ْن قَبْبلِّهِّ  يَن مِّ
ْم أَْمناً يَبْعبجدجوَنينِّ اَل يجْشرِّكجوَن يبِّ  ًئا{]النور: هَلجْم دِّينَبهجمج الَّذِّي اْرَتَضى هَلجْم َولَيبجَبدِّلَنبَّهجْم مِّْن بَبْعدِّ َخْوفِّهِّ [ تتبدل يف 55 َشيبْ

 الشعوب واألمم اليت تسعى جاهدة وجادة إلقامة شرع هللا.
 ـ األمن واالستقرار: 2

د إال أنَّ عمر بن عب ،وخصوصًا من اخلوارج ،األموي على أشدها ضد النظام السائدكانت الثورات يف العهد 
 احلكم ولقد متيز عهده ابألمن واالستقرار بسبب عدله يف ،العزيز استطاع ابحلوار والنقاش أن يقنع الكثري منهم

ة شؤون احلياة؛ قال تعاىل: افوحرصه على تطبيق الشريعة يف ك ،واحرتامه الكبري لكل شرائح اجملتمع ،ورفعه للمظامل
 .[ 82م:{]األنعاأَلْمنج َوهجْم مجْهَتدجوَن }الَّذِّيَن آَمنجوا َوملَْ يَبْلبِّسجوا إِّميَاهَنجْم بِّظجْلمٍّ أجولَئَِّك هَلجمج ا

 ـ النصر والفتح املبني: 3
ألن  ،ملن ينصره هوحتققت فيه سنة هللا يف نصرت ،إن عمر بن عبد العزيز حرص على نصرة دين هللا بكل ما ميلك

َّللَّج َمْن يَبْنصجرجهج إِّنَّ اَّللََّ قال تعاىل: }َولَيَبْنصجَرنَّ ا ،وقوته هللا ضمن ملن استقام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته
لْ اأَلْرضِّ أَقَامجوا الصَّاَلَة َوآتَبوجا الزََّكاَة  َلَقوِّيٌّ َعزِّيٌز * الَّذِّيَن إِّْن َمكَّنَّاهجْم يفِّ  َوَّللَِِّّّ َعاقَِّبةج  َمْعرجوفِّ َوهَنَْوا َعنِّ اْلمجْنَكرِّ َوأََمرجوا ابِّ

غري ما ال نصر من حيكم ب ،[؛ فقد وعد هللا من ينصره؛ هو نصر كتابه ودينه ورسوله41ب  40{  ]احلج: األجمجورِّ 
 . كما نرى يف حياتنا املعاصرة.(1)أنزل هللا وال يتكلم مبا ال يعلم

 ـ العز والشرف: 4
إن الشرف الكبري والعز العظيم الذي سطر يف كتب التاريخ عن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز بسبب متسكه 

يعلو وإن من يعتز ابالنتساب لكتاب هللا الذي به تشرف األمة و  صلى هللا عليه وسلم،بكتاب هللا وسنة رسوله 
وسنة  يف إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابهوأصاب سنة هللا اجلارية  ،ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح

قال ابن  ،[10 {]األنبياء: تَبْعقِّلجونَ ْكرجكجْم أََفالَ ؛ قال تعاىل: }َلَقْد أَنْبَزْلَنا إِّلَْيكجْم كَِّتااًب فِّيهِّ ذِّ صلى هللا عليه وسلمرسوله 
ف والعزة إال من استمساكها . فهذه األمة ال تستمد الشر (2): فيه شرفكميةعباس ب رضي هللا عنه ب يف تفسريه هذه اآل

 أبحكام اإلسالم.
 ـ بركة العيش ورغد احلياة يف عهده: 5

َن السََّماءِّ َواأَلْرضِّ َولَ  ْم بَبرََكاتٍّ مِّ بجوا فََأَخْذانَ كِّ قال تعاىل: }َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقجَرى آَمنجوا َواتبََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيهِّ َا  ْن َكذَّ هجْم مبِّ
بج   .[96]األعراف:{ونَ َكانجوا َيْكسِّ

                                                           
 (.2/306صفحات مشرقة من التاريخ، للصَّاليب) (1)
 (.3/170ابن كثري)تفسري  (2)
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ى يكرمه هللا فمن حقق اإلميان والتقو  ،إن إقامة شرع هللا تعاىل وتطبيق أحكامه ُيلب لألمة بركات مادية ومعنوية
ال يفصلها  ،ألوان شىت ،هبذا العطاء الرابين الكبري. والربكات اليت يعد هللا هبا الذين يؤمنون ويتقون يف توكيد ويقني

وال  النابع من كل مكان بال حتديد ، يصور الفيض اهلابط من كل مكانالقرآينوإمياء النص  ،النص وال حيددها
وما  ،تخيلونهوما يعهده الناس وما ي ،وبكل صورها وأشكاهلا ،تفصيل وال بيان؛ فهي الربكات بكل أنواعها وألواهنا

 .(1)مل يتهيأ هلم يف واقع اخليال
 ئوج، وفيف عهد عمر بن عبد العزيز؛ سواء كانت مادية أو معنويةولقد المس الناس وشاهدوا هذه الربكات 

الدولة قويت، واطمأن الناس يف كل رقعة من رقع  ومالية ،الناس أن بركة العيش ورغد احلياة قد عم مجيع الناس
حاب أصوأصبحت هذه مشكلة لألغنياء و  ،حىت عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلها ،خالفة الدولة األموية الواسعة

وطلبت  ،قال حيىي بن سعيد: بعثين عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها ،األموال تطلب حالً سريعاً 
فاشرتيت هبا  ،قد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس ،ومل جند من أيخذها مين ،فقراء نعطيها هلم فلم جند هبا فقرياً 

 .(2)، فأعتقتهم ووالؤهم للمسلمنيرقاابً 
فما مات  ،فذلك ثالثون شهراً  ،جل من ولد زيد بن اخلطاب: إمنا ويل عمر بن عبد العزيز سنتني ونصفوقال ر 

اله يتذكر من يضعه فما يربح مب ،فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون يف الفقراء ،حىت جعل الرجل أيتينا ابملال العظيم
. فهذه الفوائد العامة من بركات احلكومة (3)قد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس ،فيهم فما ُيده فريجع مباله

 اإلسالمية اليت تطبق شرع هللا تعاىل.
 
 ـ انتشار الفضائل وانزواء الرذائل: 6

ألخالق وتربية ا العظمى: تزكية اايهتاوالرسالة من غ ،كيف ال  ،بني الشريعة وبني اخللق أوثق الرابط وأمنت العرى
لجو َعَلْيهِّ  ْم يَبتبْ هِّ ْن أَنْبفجسِّ نِّنَي إِّْذ بَبَعَث فِّيهِّْم َرسجواًل مِّ هِّ َويبجزَكِّيهِّْم آايتْم الفضائل؛ قال تعاىل: }َلَقْد َمنَّ اَّللَّج َعَلى اْلمجْؤمِّ

 ،[. فمعىن يزكيهم: أي أيمرهم164ل عمران: آ]{َضاَللٍّ مجبِّنيٍّ  قَبْبلج َلفِّي َويبجَعلِّّمجهجمج اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوإِّْن َكانجوا مِّنْ 
 .(4)وينهاهم عن املنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس واخلبث الذي كانوا متلبسني به حال شركهم وجاهليتهم

 ،لرتبيةوحارب الرذائل وحتركت معه مدرسة الوعظ واإلرشاد والتزكية وا ،ولقد اهتم عمر بن عبد العزيز بنشر الفضائل
درسة وقد حققت هذه امل ،ومالك بن دينار وغريهم ،وأيوب السختياين ،واليت كان من روادها احلسن البصري

 نتائج ابهرة يف نشر الفضائل وانزواء الرذائل.
                                                           

 (.3/1339ن)آيف ظالل القر  (1)
 (.1/58رجال الفكر والدعوة) (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.2/691(؛ احلكم والتحاكم )1/401تفسري ابن كثري) (4)
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اق واألخالق األمة واجملتمع اإلسالمي والتطور يف األذو  وقد حدث يف عهد عمر بن عبد العزيز جتديد كبري يف توجه
وامليول والرغبات يف هذه املدة القصرية؛ فقد حدَّث الطربي يف اترخيه: كان الوليد صاحب بناء واختاذ املصانع 

 ليمان فكان صاحبفويل س ،يلتقون يف زمانه فإمنا يسأل بعضهم بعضاً عن البناء واملصانع وكان الناس ،والضياع
ا يلتقون فلما ويل عمر بن عبد العزيز كانو  ،فكان الناس يسأل بعضهم بعضًا عن التزويج واجلواري ،نكاح وطعام

 ؟(1)م من الشهروما تصو  ؟ومىت ختمت ؟ومىت ختتم القرآن؟وكم حتفظ من  ؟فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة
 
 ـ اهلداية والتثبيت: 7

غلكم عن .. ولوال أن أش.به الذي أرسل ليقرأ على احلجاج يف موسم احلج:جاء عن عمر بن عبد العزيز يف خطا
ملتوحد وكان هللا هو ا ،وأمورًا من الباطل أماهتا هللا عنكم ،مناسككم لرمست لكم أمورًا من احلق أحياها هللا لكم

 .(2)فإنه لو وكلين إىل نفسي كنت كغريي والسالم عليكم ،بذلك؛ فال حتمدوا غريه
عمر بن عبد العزيز حرص على حتكيم شرع هللا يف دولته وبذلك منحه هللا نعمة عظيمة؛ أال وهي  وال شك أن

نجوَن َحىتَّ حيجَكِّمجوَك فِّيَما َشَجَر بَبيبْ قال تعاىل:  ،والتثبيت على احلق ايةاهلد دجوا يفِّ }َفاَل َوَربَِّّك اَل يبجْؤمِّ نَبهجْم مثجَّ اَل ُيِّ
هِّْم َحَرًجا ممَِّّا قَ  َنا عَ } [. مث قال سبحانه وتعاىل بعدها:65]النساء: َضْيَت َويجَسلِّّمجوا َتْسلِّيًما{ أَنْبفجسِّ ْم َوَلْو َأانَّ َكتَبببْ َلْيهِّ

هجْم َوَلْو َأهنَّجْم فَبَعلجوا مَ  نبْ ْن دِّاَيرِّكجْم َما فَبَعلجوهج إِّالَّ قَلِّيٌل مِّ َكاَن َخرْيًا هَلجْم َوَأَشدَّ ا يجوَعظجوَن بِّهِّ لَ َأنِّ اقبْتبجلجوا أَنْبفجَسكجْم أَوِّ اْخرجججوا مِّ
ْن َلدجانَّ َأْجًرا َعظِّيًما * تَبْثبِّيًتا * َناهجْم مِّ َراطًا مجْسَتقِّيًماَوهَلََديبْ  َوإًِّذا آلَتَبيبْ واألمر الذي  ،[68ب  66]النساء: {َناهجْم صِّ

و أهنم امتثلوا ملا أمروا لف صلى هللا عليه وسلم،وعظوا به ووعدوا اخلري ألجله: هو حتكيم الشريعة واالنقياد للرسول 
وصلهم إىل األجر اليت ال عوج فيها حبيث ت ايةاتهم اهلد، وآللثبت هللا أقدامهم على احلق فال يضطربون يف دينهم

 .(3)العظيم
 .(4)وانقادت جوارحه حلكمه ،هبة يهبها هللا ملن متخض قلبه ألمره ،والثبات على األمر ايةإن اهلد

العزيز حجة اترخيية على من ال يزال يردد ترديد الببغاء للكلمات واألصوات القائلة: إن إن خالفة عمر بن عبد 
وأهنا  ،عةوعرضة لالهنيار يف كل سا ،الدولة اليت تقوم على األحكام اإلسالمية والشريعة عرضة للمشاكل واألزمات

تجْم }قجْل َهاتجوا ببجْرَهانَ : (5)التاريخ يتحدى هؤالء ويقول هلم وال يزال ،ليست إال حلمًا من األحالم كجْم إِّْن كجنبْ
 [111 ]البقرة:{َصادِّقِّنيَ 

                                                           
 (.1/59اتريخ الطربي؛ نقالً عن رجال الفكرة والدعوة ) (1)
 (.293ب5/292حلية األولياء ) (2)
 (.1/485)فتح القدير  (3)
 (.2/690احلكم والتحاكم ) (4)
 (.1/59رجال الفكر والدعوة ) (5)
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ومما أدهشين يف دراسيت التارخيية تواصل األجيال اإلسالمية فيما بينها عرب حلقات متماسكة تؤثر بعضها يف بعض؛ 
 بن حممد بن هب( كتب له الشيخ العالمة أبو حفص معني الدين عمر 568املتوىف ) ،فالسلطان نور الدين زنكي

ح والتجديد تت معامل اإلصالآولقد  ،خضر اإلربلي سرية عمر بن عبد العزيز لكي يسري نور الدين على منهاجها
الراشدي يف عهد عمر بن عبد العزيز مثارها يف الدولة الزنكية عندما وجدت العامل الكبري الذي رسم مالمح املشروع 

ر قتنع القائد العسكري والزعيم السياسي بسالمة املنهج وهو نو او ، اإلصالحي وهو الشيخ أبو حفص معني الدين
 فقد قال أبو حفص يف مقدمة كتابه ب عن عمر بن عبد العزيز وتقدميه ذلك الكتاب لنور الدين: ،الدين زنكي

شدين الرا واتباع سنن املهديني ،علماً منه أن االقتداء عن سلف الفضالء والعقالء يكمل األجر ويبقي الذكر»... 
تداء بسلفه من األنبياء؛ ابالق صلى هللا عليه وسلموأن هللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه  ،يصلح السريرة وحيسن السرية

وقال تعاىل: }وَكجالًّ نَبقجصُّ َعَلْيَك  ،[ 90 ]األنعام:فقال عز من قائل: }أجولَئَِّك الَّذِّيَن َهَدى اَّللَّج فَبِّهجَداهجمج اقبَْتدِّْه{
ْن أَنْبَباءِّ الرُّسجلِّ َما نبجثَببِّّتج بِّهِّ فبجَؤاَدَك{  .[ 120 ]هود:مِّ

ًا علّي بذل فحينئذ رأيت حق ،اثر الواضحةفلذلك اشتد حرصه ب أدام هللا سعادته ب على مجع السري الصاحلة واآل
يت إىل مجع فصرفت وجه مه ،صدق الوالء وأكيد اإلخاء الوسع يف مساعدته واستنفاذ القوة يف معاضدته حبكم

ونيت والتجأت إىل هللا الكرمي جل امسه أن حيسن مع ،سرية السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز ب رضي هللا عنه ب
ر ما صرفت إليه عزمييت ع هذه السرية ابدرت إىل مج ،والحت أمارات املعونة ،فحني شرح هللا صدري لذلك ،ويجيسِّّ

 .(1)«معاونة على الرب والتقوى ،م خزانته املعمورةبرس
بىن دولة العقيدة. ف ،لقد قدم هذا الشيخ اجلليل منهاجاً علمياً لنور الدين زنكي من خالل سرية عمر بن عبد العزيز

وعمق  ،وعمل على إحياء السنة وقمع البدعة ،وأقام العدل ورفع الضرائب واملكوس عن األمة ،وحكم الشريعة
  زهدهوكان نسيج وحده يف ،وساهم يف حتقيق االزدهار والرخاء ،وفجر روح اجلهاد فيها ونشر العلم ،األمةهوية 

عهد نور  ،ومن أراد التوسع فلرياجع اجلهاد والتجديد يف القرن السادس اهلجري ،وورعه وعبادته وصدقه وإخالصه
 حملمد حامد الناصر. ،الدين وصالح الدين

اثر الطيبة وإن تلك اآل ،هللا يف الشعوب اليت نفذت أوامر هللا ونواهيه ظاهرة بينة لدارس التاريخاثر حتكيم شرع آإن 
 ودولة نور الدين زنكي ودولة يوسف بن اتشفني ودولة حممد الفاتح؛ هلي ،اليت أصابت دولة عمر بن عبد العزيز

اجلليل والعمل  يادة مسلمة تسعى هلذا املطلبفأي ق ،سنن من سنن هللا اجلارية واملاضية واليت ال تتبدل وال تتغري
ر ذلك آاثوترى  ،مستوعبة لسنن هللا يف األرض؛ فإهنا تصل إليه ولو بعد حني ،العظيم خملصة هلل يف قصدها

 التحكيم على أفرادها وجمتمعاهتا ودوهلا وحكامها.

                                                           
 (.1/2الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز) (1)
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م وعلمهم ن سبقوان ابإلميان يف جهادهإن الغرض من األحباث التارخيية اإلسالمية االستفادة اجلادة من أولئك الذي
ة واالرتقاء ابلشعوب ومراعاة التدرج واملرحلي ،وأخذهم بسنن هللا وفقهه ،وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع هللا ،وتربيتهم

ن إن التوفيقات الرابنية العظيمة يف اتريخ أمتنا ُيريها هللا تعاىل على يدي م ،حنو الكماالت اإلسالمية املنشودة
 وأقام شرعه وقصد رضاه وجعله فوق كل اعتبار. ،ربه ودينهأخلص ل

 

 األايم األخرية يف حياة عمر بن عبد العزيز ووفاته رمحه هللا: 
 خر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز:آـ  1

وإن لكم معاداً  ،إنكم مل ختلقوا عبثاً ولن ترتكوا سدى ،فقال فيها: أيها الناس ،خر خطبة خطبها خبناصرةآكانت 
وحرم  ،وقد خاب وخسر من خرج من رمحة هللا اليت وسعت كل شيء ،والفصل بينكم ،ينزل هللا فيه للحكم فيكم

وقلياًل  ،وابع انفدًا بباقٍّ  ،أال واعلموا أمنا األمان غدًا ملن حذر هللا وخافه ،اجلنة اليت عرضها السموات واألرض
ري وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حىت ترد إىل خ ،يف أسالب اهلالكنيأال ترون أنكم  ،وخوفًا أبمان ،بكثري

 الوارثني.
مث تدعونه  ،ن األرضفتغيبونه يف صدع م ،ويف كل يوم تشيعون غادايً ورائحاً إىل هللا قد قضى حنبه وانقضى أجله

فقري  ،ملهرهتن بعفهو م ،فسكن الرتاب وواجه احلساب ،وخلع األسباب ،قد فارق األحبة ،غري موسد وال ممهد
قالة وما وامي هللا إين ألقول لكم هذه امل ،فاتقوا هللا قبل نزول املوت وانقضاء مواقعه ،غين عما ترك ،إىل ما قدم

 وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إال ،فأستغفر هللا وأتوب إليه ،أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي
ىت ح ،وددت أنه سداي وحلميت وما منكم أحد يسعه ما عندان إال ،يهأحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عل

ملاً لكان اللسان مين به ذلواًل عا ،وامي هللا لو أردت غري هذا من النضارة والعيش ،يكون عيشنا وعيشه سواء
 .وينهى عن معصيته ،يدل فيها على طاعته ،ولكنه مضى من هللا كتاب انطق وسنة عادلة ،أبسبابه

رمحه  مث نزل فكانت إايها مل خيطب بعدها حىت مات ،وأبكى الناس حوله ،رف ردائه فبكى حىت شهقمث رفع ط
 .(1)هللا
 ـ سقيه السم: 2

رضه وموته أن سبب م الرواايتعن سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز؛ فعلى حني تذكر  الرواايتاختلفت 
بن سعد وكما ذكر ا ،هو اخلوف من هللا تعاىل واالهتمام أبمر الناس كما روي عن زوجته فاطمة بنت عبد امللك

                                                           
 (.7/475اتريخ الطربي ) (1)
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وا وذلك أن بين أمية قد تربم ،خر ملوته؛ وهو: أنه سقي السمآ، إال أنه قد ذكر سبب (1)يف الطبقات عن ابن هليعة
ال يناهلا  وحرمتهم من ملذاهتم ومتتعهم مبيزات ،لعزيز اليت قامت على العدلوضاقوا ذرعاً من سياسة عمر بن عبد ا

وحال  ،ورد املظامل اليت كانت يف أيديهم ،بل جعل بين أمية مثل أقصى الناس يف أطراف دولة اإلسالم ،غريهم
 .(2)فكاد له بعض بين أمية بوضع السم يف شرابه ،بينهم وبني ما يشتهون

عن طريق  وليكن ذلك ،أو املستغرب أن يعمد أحد هؤالء إىل سقيه السم ليتخلص منه وهذا ليس من املستبعد
 ،فقد روي: أهنم وعدوا غالمه أبلف دينار وأن يعتق إن هو نفذ اخلطة ،خادمه الذي يقدم له الطعام والشراب
اً بني الرتغيب مدفوع فلما كان ،مث إهنم هددوا الغالم ابلقتل إن هو مل يفعل ،فكان الغالم يضطرب كلما هم بذلك

فشربه مث أحس  ،مث ملا أراد تقدمي الشراب لعمر قذف السم فيه مث قدمه إىل عمر ،والرتهيب محل السم فوق ظفره
 .(3)به منذ أن وقع يف بطنه

 وعن جماهد قال: قال يل عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس يف؟ قلت: يقولون: إنك مسحور. قال: ما أان 
 مث دعا غالماً له فقال له: وحيك ما محلك على أن تسقيين السم؟ قال: ألف دينار أعطيتها وعلى أن ،مبسحور

 .(4)فألقاها عمر يف بيت املال. وقال: اذهب حيث ال يراك أحد فجاء هبا ،قال: هاتِّ األلف ،أعتق 
ففي عفوه عن غالمه الذي  ،(5)ر ملرضه وموته هو ب كما ذكرت الرواايت ب كان بسبب سقيه السمفالسبب املباش

ن أمره بوضع ويف عدم استفهامه من الغالم عن م ،وضع له السم وتسبب يف قتله وهو قادر على أن يقتله شر قتلة
 ، العفومثل عجيب يف ،السم وقد كان يستطيع إرغام الغالم واالعرتاف بذلك مث أيمر ابلقصاص منهم مجيعاً 

وإن  ،خري، وأنه إن عفا عنه حصل له الثواب من هللا تعاىل على عفوه وسبب ذلك ألنه كان يوقن أن ما عند هللا
 هذه احلياة ونظراً إىل أن أغلى شيء عنده يف ،انتصر منه فأقام عليه احلد مل أيمث، ولكنه ال حيصل على أجر العفو

 .(6)أن يرتفع رصيده من احلسنات؛ فإنه قد فضل العفو على انتصاره للنفس
 ربه:ـ شراء عمر موضع ق 3

بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: أنه عندما ذكروا له ذلك املوضع الرابع يف حجرة عائشة، واليت فيها 
ال يعذبين  فقالوا: لو دنوت من املدينة حىت تدفن معهم، قال: وهللا ،وأيب بكر وعمر صلى هللا عليه وسلمقرب النيب 

 .(7)هللا عذاابً ب إال النار فإين ال صرب يب عليها ب أحب إيل من أن يعلم هللا من قليب أين أراين لذلك أهالً 
                                                           

 (.5/342(؛ احللية )1/43فقه عمر بن عبد العزيز ) (1)
 (.1/43فقه عمر بن عبد العزيز) (2)
 .317، 316سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (3)
 (.1/120تذكرة احلفاظ) (4)
 (.1/44فقه عمر بن عبد العزيز) (5)
 (.16/229التاريخ اإلسالمي) (6)
 (.1/45؛ فقه عمر بن عبد العزيز)324ب321سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (7)
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خلاص، وذلك بسبب ا وأيىب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ب رمحه هللا تعاىل ب إال أن يشرتي موضع قربه من ماله
اهب : أنه قال ملن حوله ب وهو يف مرض موته ب: اشرتوا من الر الرواايتفقد جاءت  ،ورعه وحماسبته الشديدة لنفسه

فقال له النصراين: وهللا اي أمري املؤمنني إين ألتربك بقربك وجوارك، وإهنا خلرية أن يكون قربك يف  ،موضع قربي
الذي اختلفت  مث دعا ابلثمن ،اًل: إن بعتموين موضع قربي وإال حتولت عنكموأيىب عمر قائ ،قد أحللتك ،أرضي

فقال أصحاب  ،دعا ابلثمن فوضعه يف يد النصراين ،وقيل: ثالثني ،وقيل: ستة ،يف مقداره؛ فقيل: ديناران الرواايت
 .(1)األرض: لوال أان نكره أن يتحول عنَّا ما قبلنا الثمن

 عبد امللك:ـ وصيته لويل عهده يزيد بن  4
كتب عمر بن عبد العزيز إىل يزيد بن عبد امللك ب وهو يف مرض املوت ب قائاًل: بسم هللا الرمحن الرحيم: من عبد 

 السالم عليك: ،هللا عمر ب أمري املؤمنني ب إىل يزيد بن عبد امللك
وقد علمت أين  ،وجعي من (2)فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو. أما بعد: فإين كتبت إليك وأان دنف

يقول تعاىل  ،ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاً  ،مسؤول عما وليت حياسبين عليه مليك الدنيا واالخرة
[ فإن يرضى عين الرحيم فقد أفلحت وجنوت من 7]األعراف: {عِّْلمٍّ َوَما كجنَّا َغائِّبِّنيَ فيما يقول: }فَبَلنَبقجصَّنَّ َعَلْيهِّْم بِّ 

 ،رمحتهأن ُيريين من النار ب ،أسأل هللا الذي ال إله إال هو ،وإن سخط علي فيا ويح نفسي إىل ما أصري ،اهلول
 حىت تلحق ابللطيف فإنك لن تبقى بعدي إال قليالً  ،والرعية الرعية ،وأن مينَّ علي برضوانه واجلنة. وعليك بتقوى هللا

 .(3)اخلبري
 ،يل من قبله قبضه هللا واستخلفين وابيع ،كان عبداً من عباد هللا  ،لك.. فإن سليمان بن عبد امل.:ايةوجاء يف رو 

ولو كان الذي أان فيه الختاذ أزواج، أو اعتقاد أموال كان هللا قد بلغ يب  ،وليزيد بن عبد امللك إن كان من بعدي
سالم عليك وال ،يهإال ما أعان هللا عل ،ولكين أخاف حساابً شديداً ومسألة لطيفة ،أحسن ما بلغ أبحد من خلقه

 ورمحة هللا وبركاته.
وبذل ما يقدر  ،لقد نصح عمر بن عبد العزيز ب رضي هللا عنه ب لويل عهده يزيد بن عبد امللك ما وسعه النصح

 .(4)بلَّغ أمت البالغفقد نصح و  ،مع ضرب األمثلة واالعتبار ابلسابقني ،عليه من التخويف والتهديد من عاقبة األمر
 الده عند املوت:ـ وصيته ألو  5

                                                           
 .323ب 322سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (1)
 أشفى على املوت.دنف: براه املرض حىت  (2)
 (.1/47؛ فقه عمر بن عبد العزيز )319ب 318سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (3)
 (.1/47فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
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ملا حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد امللك فقال: اي أمري املؤمنني إنك قد أفغرت أفواه 
 ،ال: أجلسوينفلما مسع مقالته ق ،فلو أوصيت هبم إيلَّ وإىل نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم ،ولدك من هذا املال

هللا ما فو ،أما قولك: إين قد أفغرت أفواه ولدي من هذا املال ،مسلمةمقالتك اي  فأجلسوه فقال: قد مسعت
يَِّّي اَّللَّج وأما ما قلت يف الوصية؛ فإن وصييت فيهم: }إِّنَّ َولِّ  ،ومل أكن ألعطيهم شيئًا لغريهم ،ظلمتهم حقًا هو هلم
منا ولد عمر بني أحد رجلني: إما صاحل فسيغنيه [. وإ196]األعراف: {هجَو يَبتَبَوىلَّ الصَّاحلِِّّنيَ الَّذِّي نَبزََّل اْلكَِّتاَب وَ 

َّ  ،وإما غري ذلك فلن أكون أول من أعانه ابملال على معصية هللا ،  ،ترقرقت عيناه همآ، فلما ر فأتوه ،ادع يل َبينِّ
ال مترون أبحد من  ،اي بين إين قد تركت لكم خرياً كثرياً  ،وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة ال شيء هلم ب وبكى ب

أو تفتقروا  ،اي بين إين قد مثلت بني األمرين: إما أن تستغنوا وأدخل النار ،ملسلمني وأهل ذمتهم إال رأوا لكم حقاً ا
 .(1)قوموا رزقكم هللا ،قوموا عصمكم هللا ،فأرى أن تفتقروا إىل ذلك أحّب إيل ،وأدخل اجلنة
وأن يكون  ،وأن ميشي معه إىل قربه ،فينه: أن عمر وصى مسلمة أن حيضر موته وأن يلي غسله وتكايةوجاء يف رو 

 ، إليه الدنياوعلى أي حال أسلمتين ،مث نظر إليه وقال: انظر اي مسلمة أبي منزل تركتين ،مما يلي إدخاله يف حلده
قال: أو خري من ذلك اي مسلمة؟ أن تردها من  ،فأوصي فيها مبا أحببت ،فقال له مسلمة: هذه مئة ألف دينار

رًا يف وجعلت لنا ذك ،وهللا لقد ألنت قلواًب قاسية ،قال مسلمة: جزاك هللا عنا خريًا اي أمري ،حيث أخذهتا
 .(2)الصاحلني

ويف األثرين املاضيني دروس وعرب؛ ففي اخلرب األول مثل من ورع أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل 
على أي  ه أن يفارق الدنيا وقد محل ذمته شيئًا ال يدريحيث مل يرَض لنفس ،حىت يف وصيته ألوالده بعد موته

قه بذلك شيء فيلح ،فرمبا تصور أنه لو أوصى هبم أحد أقاربه ألعطاهم من مصدر ال حيل ،وضع يكون تنفيذه
 يف احلياة لقد تصور يف معاملة أوالده وقوعه بني أمرين: أن يغنيهم ،فلجأ إىل هللا تعاىل وفوض أمرهم إليه ،من اإلمث

ابإلنفاق عليهم  أو أن يكتفي ،فيتعرض بذلك للفحات النار ،وذلك مينحهم شيئاً من املال العام للمسلمني ،الدنيا
ع ثقته أن لن فاختار الطريق األخري م ،من املورد القليل احلالل اخلايل من الشبهات فيتعرض بذلك لنفحات اجلنة

ل حيث سيكونون موضع احرتام وعطف مجيع املسلمني وأه ،وقد أشار إىل أنه ترك هلم السمعة العالية ،يضيعهم
أموال الدنيا عند أصحاب األفكار النرية والعقول  إهنا تركة عظيمة ال تقدر هبا !وأكرم بذلك من تركة ،الذمة

 املبصرة.
ابملال  وإما غري ذلك فلن أكون أول من أعانه ،ويف قوله: )إمنا ولد عمر بني رجلني: إما رجل صاحل فسيغنيه هللا

 ،{َو يَبتَبَوىلَّ الصَّاحلِِّّنيَ هج على معصية هللا( لفتة جليلة إىل معية هللا تعاىل ألوليائه ابحلفظ أخذاً من قول هللا تعاىل: }وَ 
وليس  ،وإشارة إىل أن األمر املهم أن يبذل الوالد أقصى جهده يف تربية أوالده على الصالح ليحفظهم هللا تعاىل

                                                           
 (.16/220؛ التاريخ اإلسالمي )116، 115سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (1)
 (.16/222المي )؛ التاريخ اإلس123، 122سرية عمر، البن عبد احلكم، ص  (2)
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اًن هلم ألهنم إن مل يكونوا صاحلني فسيكون ذلك املال عو  ،املهم أن يسعى يف مجع املال هلم حىت يغتنوا من بعده
 .(1)على معصية هللا تعاىل

وأما يف األثر الثاين فيوجه أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ابن عمه مسلمة بن عبد امللك إىل التحري يف اكتساب 
فإذا مل يكن  ،بل البد من التحري يف كسبه ،ه أن إنفاق املال ابلصدقة أو اهلدية ال ُيعله حالالً ويبني ل ،املال

 .(2)ساحته أن يتصدق به أو يهديه ئ، وال يرب لإلنسان حق فيه وجب عليه أن يرده إىل مستحقيه
 ـ وصيته إىل من يغسله ويكفنه: 6

 ،ديت وغسلتموين وكفنتموين وصليتم علي وأدخلتموين حلعن رافع بن حفص املدين أن عمر قال لرجاء: إذا أان م
 ،يت عنهاوإن رأيت قد زو  ،فإن رأيت وجهي إىل القبلة فامحدوا هللا وأثنوا عليه ،فاجذب اللبنة من عند رأسي

لنب على قال: فلما وضع يف حلده وأقبل ابل ،فاخرج إىل املسلمني ما داموا عند حلدي حىت يستوهبوين من ريب
 .(3)فحمدان هللا وأثنينا عليه ،ت اللبنة من عند رأسه فإذا وجهه إىل القبلةوجهه جذب

 ـ كراهته هتوين املوت عليه: 7
. ويف (4)خر ما يرفع للمؤمن من األجرآأن خيفف عين سكرات املوت ألنه  قال عمر بن عبد العزيز: ما أحبّ 

 .(5)عن املرء املؤمنخر ما يكفر به آأن خيفف عين سكرات املوت؛ ألنه  : ما أحبايةرو 
 ـ حاله ملا احتضر: 8

 ،قال: اخرجوا عين فال يبقني عندي أحد. وكان عنده مسلمة بن عبد امللك ،ملا احتضر عمر بن عبد العزيز
يست وجوه ل ،فسمعوه يقول: مرحباً هبذه الوجوه ،وقعد مسلمة وفاطمة زوجه أخت مسلمة على الباب ،فخرجوا

..قالت فاطمة بنت عبد امللك: كنت أمسع عمر يقول يف أايم مرضه: .:ايةوجاء يف رو  ،(6)إنس وال بوجوه جان
يف بيت  وجلست ،فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده ،اللهم أخفِّ عنهم مويت ولو ساعة من هنار

َرةج جَنَْعلجَها لِّلَّذِّيَن اَل يجرِّيدجوَن عجلجوًّا يفِّ اأَلْرضِّ َوالَ  ،بيين وبينه ابب َواْلَعاقَِّبةج   َفَساًدافسمعته يقول: }تِّْلَك الدَّارج اآلخِّ
حساً وال كالماً. فقلت لوصيف كان خيدمه: لو  أمسع له صواتً وال ال [. مث هدأ فجعلت83{]القصص: لِّْلمجتَّقِّنيَ 

                                                           
 (.16/222التاريخ اإلسالمي ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.645، 2/644الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز) (3)
 (.2/648املصدر السابق نفسه ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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 فقمت ودخلت عليه وقد أقبل بوجهه إىل القبلة وأغمض عينيه إبحدى ،فدخل وصاح ،دخلت على أمري املؤمنني
 .(1)ومات رمحه هللا ،يديه وأغمض فمه ابألخرى

مث قال: أان  ،فأجلسوه ،: أن عمر بن عبد العزيز ملا كان مرضه الذي هلك فيه قال هلم: أجلسوينايةوجاء يف رو 
نك لتنظر نظراً مث رفع رأسه وأحدَّ النظر فقالوا له: إ ،ال إله إال هللا ولكن ،وهنيتين فعصيت ،الذي أمرتين فقصرت

. وكان نقش خامته: عمر بن عبد العزيز يؤمن (2)مث قبض ،فقال: إين ألرى حضرة ليست إبنس وال جن ،شديداً 
 ابهلل.

 ـ اتريخ وفاته: 9
 الرواايت،هب( على أصح  101رجب سنة ) تويف اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز يوم اجلمعة لعشر ليال بقني من

وتويف بدير مسعان من أرض املعرة ابلشام بعد خالفة استمرت سنتني ومخسة  ،واستمر معه املرض عشرين يوماً 
ا تويف أربعني كان عمره مل  الرواايتوعلى أصح  ،وتويف وهو ابن تسع وثالثني سنة ومخسة أشهر ،أشهر وأربعة أايم

 .(3)سنة
 اليت تركها عمر بن عبد العزيز: ـ األموال 10

 ،(4)ة الرتكة وانعدامهامتفقة على قل الرواايتولكن  ،على مقدار تركة عمر بن عبد العزيز حني تويف الرواايتاختلفت 
ما رواه عمر بن حفص املعيطي قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ب رضي هللا عنه  الرواايتومن هذه 

عمر بن عبد  قال: قال يل ،ترك لكم من املال؟ فتبسم وقال: حدثين موىل لنا كان يتوىل نفقتهب قال: قلت: كم 
ا من منزل قال: فقال: حتتملون هب ،قلت: أربعة عشر ديناراً  ؟العزيز ب رمحه هللا ب حني احتضر: كم عندك من املال

وتركنا  ،كثناها عنه عن اختيار عبد امللفقلت: كم ترك من النحلة؟ قال: ترك لنا حنلة ستمئة دينار ور  ،إىل منزل
. والصحيح أن الذكور الذين ورثوه هم أحد عشر (5)فقسمناها على مخس عشرة ،اثين عشر ذكرًا وست نسوة

 .(6)لوفاة ابنه عبد امللك قبله ،ذكراً 
 عنه: هللا وقال ابن اجلوزي: بلغين أن املنصور قال لعبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي

كفن   ،ناراً وبلغت تركته سبعة عشر دي ،عظين. قال: مات عمر بن عبد العزيز ب رمحه هللا ب وخلَّف أحد عشر ابناً 
ة عشر وأصاب كل واحد من ولده تسع ،وقسم الباقي على بنيه ،ومثن موضع قربه ديناران ،منها خبمسة داننري

                                                           
 (.2/653املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/654السابق نفسه )املصدر  (2)
 .363اتريخ القضاعي، ص  (3)
 (.1/118(؛ تذكرة احلفاظ )1/50فقه عمر بن عبد العزيز ) (4)
 .337سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (5)
 (.1/55فقه عمر بن عبد العزيز) (6)
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 ،ناً فقسمت تركته وأصاب كل واحد من تركته ألف ألفومات هشام بن عبد امللك وخلف أحد عشر اب ،درمهاً 
ورأيت رجاًل  ،ورأيت رجالً من ولد عمر بن عبد العزيز قد محل يف يوم واحد على مئة فرس يف سبيل هللا عز وجل

 .(1)من ولد هشام يتصدق عليه
تناقص حىت كثري ب أخذ يف الوممّا مضى يظهر لنا جلياً أن املال الذي ورثه عمر بن عبد العزيز من أبيه ب وهو مال  

 .(2)تويف ب رمحه هللا ورضي هللا عنه
 ـ ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته: 11

وأبقيت لنا  ،لنا قلوابً قاسية لقد لينت !قال: يرمحك هللا ،ه مسجىآة بن عبد امللك: حني تويف عمر ور أ ب مسلم
 .(3)يف الصاحلني ذكراً 

 قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز ملا تويف جاء الفقهاء إىل ،لك: فعن وهيب بن الوردب ب فاطمة بنت عبد امل
عمر: كيف   فأخربينا يرمحك هللا عن ،فقد عمت مصيبة األمة ،فقالوا هلا: جئناك لنعزيك بعمر ،زوجته يعزوهنا

يامًا ولكين م صالة وال صكانت حاله يف بيته؟ فإن أعلم الناس ابلرجل أهله. فقالت: وهللا ما كان عمر أبكثرك
 وهللا إن كان ليكون من املكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل ،وهللا ما رأيت عبداً هلل قط أشد خوفاً هلل من عمر

مث يرتفع  ،يف املاء فينتفض كما ينتفض طائر وقع ،فيخطر على قلبه الشيء من أمر هللا ،بيين وبينه حلاف ،أبهله
ننا وبني هذه رمحة له وأان أقول: اي ليتنا كان بي ،فأطرح اللحاف عين وعنه ،خرجن نفسهبكاؤه حىت أقول: وهللا لت

 .(4)فوهللا ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيها ،اإلمارة بعد املشرقني
حب كل اي صا ،قال: إان هلل وإان إليه راجعون ،جب  احلسن البصري: ملا أتى احلسن موت عمر بن عبد العزيز

 .(5)خري
 مكحول: ما رأيت أزهد وال أخوف هلل من عمر بن عبد العزيز.د ب 

 .(7)كأن النار مل ختلق إال هلما  ،(6)هب  يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من احلسن البصري وعمر بن عبد العزيز
 ،نمث خرجت أريد مدينة قنسري ،و ب بكاء الرهبان عليه: عن األوزاعي قال: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز

بكى فأرخى عينيه ف ،قال: فقلت له: نعم ،رت على راهب فقال: اي هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجلفمر 

                                                           
 .338سرية عمر، البن اجلوزي، ص  (1)
 .(1/56فقه عمر بن عبد العزيز ) (2)
 .329عبد العزيز، البن اجلوزي، ص سرية عمر بن  (3)
 .56البداية والنهاية؛ نقالً عن مالمح االنقالب، ص  (4)
 (.1/53فقه عمر بن عبد العزيز ) (5)
 .55اتريخ اخللفاء، للسيوطي؛ نقالً عن مالمح االنقالب، ص  (6)
 (.3/156صفة الصفوة ) (7)
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ور كان يف أبكي على ن فقلت له: ما يبكيك ولست من أهل دينه؟ فقال: إين لست أبكي عليه، ولكن ،سجاماً 
 .(1)ئاألرض فطف

وحق يدعوه  ،الروم يف أمر من مصاحل املسلمني ز ب ملك الروم وبطارقته: بعث عمر بن عبد العزيز وفداً إىل ملك
ينه ومشاله والتاج على رأسبه والبطارقبة على مي ،على سرير ملكه فلما دخلوا إذا ترمجان يفسر عليه وهو جالس ،إليبه

وانصرفوا عنه يف  ،فأدى إليه ما قصدوه له فتلقاهم جبميل وأجاهبم أبحسن اجلواب ،والناس على مراتبهم بني يديه
 ،هفإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج عن رأس ،فدخلوا عليه ،فلما كان يف غداة غد أاتهم رسوله ،ك اليومذل

قال: إن صاحب  ،فقال: هل تدرون ملاذا دعوتكم؟ قالوا: ال ،وقد تغريت صفاته اليت شاهدوه عليها كأنه يف مصيبة
ما ملكوا أنفسهم ف ،مصلحيت اليت تلي العرب جاء يف كتابه يف هذا الوقت: أن ملك العرب الرجل الصاحل قد مات

وابكوا  ،هقال: ال تبكوا ل ،قالوا: نبكي ألنفسنا ولديننا وله ؟أو له ،أو لدينكم ،فقال: ألكم تبكون ،أن بكوا
جمع عليه فلم يكن هللا لي ،وقد كان خياف أن يدع طاعة هللا ،ا خلففإنه خرج إىل خري مم ،ألنفسكم ما بدا لكم

ي لقد بلغين من بره وفضله وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى حييي املوتى لظننت أنه حيي ،خمافة الدنيا وخمافته
ني خلوته بطاعة حبل ابطنه أشد  ،فال أجد أمره مع ربه إال واحداً  ،ولقد كانت أتتيين أخباره ابطناً وظاهراً  ،املوتى
صارت  ولكين عجبت من هذا الذي ،ومل أعجب هلذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته ،مواله

 .(2)إن أهل اخلري ال يبقون مع أهل الشر إال قليالً  ،حىت صار مثل الراهب ،الدنيا حتت قدمه فزهد فيها
 ـ ما نسب إليه من كرامات عند موته: 12

نمه فمررت يوماً براعٍّ ويف غ ،قال: كنت أجلب الغنم يف خالفة عمر بن عبد العزيز (3)ني القصارحيكى عن حس
حنو من ثالثني ذئبًا حسبتها كالابً، فقلت له: اي راعي ما ترجوه هبذه الكالب كلها؟ فقال: اي بين إهنا ليست  

لى فقال: اي بين إذا صلح الرأس فليس ع ،كالاًب إمنا هي ذائب. قلت: اي سبحان هللا ذئب يف غنم ال يضرها
 .(4)اجلسد من أبس

مع وإال فإننا يف عهد النبوة وقيام الدولة يف املدينة وعهد اخلالفة مل نس ،ويبدو أن مثل هذه القصص من املبالغات
 أبن الذائب كانت ترعى مع الغنم.

 .(5)لماء والزهاد والعبادال سيما الع ،وأتسف عليه اخلاصة والعامة ،وقد رئيت له منامات صاحلة
 ـ ما قيل فيه من راثء: 13

                                                           
 .331سرية عمر بن عبد العزيز، البن اجلوزي، ص  (1)
 .(1/54(؛ فقه عمر بن عبد العزيز )3/195وج الذهب )مر  (2)
 لعله جسر القصاب: اختلف فيه، واألكثرون على تضعيفه. (3)
 (.2/670الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز ) (4)
 (.12/718البداية والنهاية ) (5)
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 أ ب قال فيه كثري عزّة:
ه ه فعببببببببببببببببببببببببببببمَّ هالكببج ت صببببببببببببببنببائعببج  عمببّ
م عببببلببببيبببببببه واحبببببببدٌ  هببببج  والببببنببببببباسج مبببببببأمتببببج
 يثين عليببببببك لسببببببببببببببببببببانج من مل تولببببببه
هج  ه عليبببببببه حيببببببباتبببببببَ  ردْت صببببببببببببببنبببببببائعبببببببج
 

هبببببم مبببببببأجبببببورج    فبببببببالبببببنببببببباسج فبببببيبببببببه كبببببلبببببُّ
ٌة وزفببببببببببببببريج   يف كببببببببببببببلِّّ دارٍّ رنببببببببببببببَّ

ك  ابلببببببببثببببببببنبببببببباءِّ جببببببببديببببببببرج خببببببببريًا ألنببببببببَّ  
ه من نشببببببببببببببرِّهببببببا منشببببببببببببببورج )1(   فكببببببأنببببببَّ
 

 ب ب وقال جرير:
ا  ينعي النعبببببباةج أمرَي املؤمنني لَببببببببببببببببببببببببببببنببببببَ
 محلببَت أمراً عظيمببًا فبباضببببببببببببببطلعببَت بببه
 الشبببببببمسج كاسبببببببفةٌ )2( ليسبببببببت بطالعةٍّ 
 

 اي خرَي من حجَّ بيبببببببَت هللاِّ واعتمرا 
 وقبببببمبببببببَت فبببببيبببببببه أبمبببببرِّ هللا اي عبببببمبببببرا
 تبكي عليببببببَك جنومج الليببببببلِّ والقمرا)3( 
 

   
 جب  وقال حمارب بن داثر: 

ه  لو أعظَم املوتج خلقبببببببًا أن يواقِّعبببببببَ
 كم من شبببببريعةِّ عدلٍّ قد نعشبببببَت هلم
 اي هلَف نفسبببببي وهلَف الواجدين معي
 وأنبببببببت تببببتبببببببببعببببهببببم مل أتلج جمببببتببببهبببببببداً 
 لو كنببببببتج أملببببببكج واألقببببببدار غببببببالبببببببةٌ 
 

ك املوتج اي عمرج   هِّ مل يصببببببببببببببببببببْ  لعبببببدلبببببِّ
 كبببببببادْت متوتج وأخرى منبببببببك تنتظرج 

لعبببببببدولِّ اليت تغتببببببباهلبببببببا احلفرج على  ا  
 سببببببببببببببقيبببببببًا هلبببببببا سببببببببببببببنٌن ابحلقِّّ تفتقرج 
 أتيت رواحبببببببًا وتبببببببببببيبببببببااًن وتبببببببببببتبببببكبببببرج )4( 
 

  
رحم هللا أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز وأعلى ذكره يف املصلحني؛ فهذه معامل من سريته اإلصالحية التجديدية  

مل تفصلها عنا حواجز و  ،ومل هتملها الليايل ،هذه السرية وقد حفظ هللا لنا ،الراشدية اليت سار هبا على منهاج النبوة
 بعزيز يف وما ذلك على هللا ،الزمن وال أسوار القرون؛ فلعلها جتد من يسري على هنجه من حكامنا وزعمائنا وقادتنا

 جيلنا أو يف غريه.
 
 

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.12/719املصدر السابق نفسه ) (2)
 السابق نفسه.املصدر  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
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 الفصل العاشر

 بنو عبد امللك يزيد وهشام
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 املبحث األول

 يزيد بن عبد امللك
 

أمري  ،ألمويأبو خالد القرشي ا ،هو يزيد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس
واألرجح  ،هب 66وقيل:  ،هب 72وقيل:  ،هب 71. ولد بدمشق سنة (1)وأمُّبه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ،املؤمنني

 .(2)وكان رجاًل طوياًل جسيماً أبيض مدور الوجه مل يتكهَّل ،هب 72
 

 أواًل: حياته قبل اخلالفة:
ال يشكُّون إذا صار  وكان الناس ،جبميل مأخذه بنفسه وهديه وتواضعه وقصده ،كان قبل اخلالفة حمبوابً يف قريش

نهم فكان م ،من أهل الدين والفضل وقد تلقى تربيته على علماء ،(3)إليه األمر أن يسري بسرية عمر ملا ظهر منه
 ،(4)ريوحممد بن مسلم الزه ،وإمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر ،الضحاك بن مزاحم وعامر بن شراحبيل

 .(5)وقد أتدَّب يزيد على يد إمساعيل بن أيب املهاجر والزهري ،وهؤالء العلماء اختارهم عبد امللك لرتبية أوالده
داهبم ويصغي ، وحيضر حلقاهتم، ويتأدَّب آبويغشى جمالسهم ،العلماء قبل أن يلي اخلالفةوكان يكثر من جمالسة 

 ،ي يف الشاموالزهر  ،وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم: مكحول ،لكالمهم ويقبل توجيهاهتم وأيخذ العلم عنهم
 من العلم وخباصة حفظ احلديثوعلى ما يبدو أنه بلغ درجة رفيعة  ،(6)واملقربي وابن أيب العتاب من علماء املدينة
 ،وعن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد امللك إىل جملس مكحول ،(7)وروايته جعلت بعضهم يعده من احملدثني

 .(9)وقد كان رأي عمر بن عبد العزيز فيه حسناً  ،(8)فقال: دعوه يتعلم التواضع ،فهممنا أن نجوّسع له
 اثنياً: توليه اخلالفة:

 كون اخلليفة بعهد من أخيه سليمان أن ي ،ابخلالفة بعد عمر بن عبد العزيز يف رجب من سنة إحدى ومئةبويع له 
                                                           

 (.13/12البداية والنهاية ) (1)
 (.5/150سري أعالم النبالء ) (2)
 .46الدولة األموية يف عهد يزيد، عبد هللا الشريف، ص  (3)
 .63املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
  .65املصدر السابق نفسه، ص (6)
 فسه.املصدر السابق ن (7)
 (.5/150سري أعالم النبالء ) (8)
 .65الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك، ص  (9)
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إال  ،حكمه بسرية عمر بن عبد العزيز اية. وسار يف بد(1)يوم اجلمعة من رجب ،بعد عمر بن عبد العزيز رمحه هللا
. وقال عنه (2)مصروف اهلّمة إىل اللهو والغواين ،وقال عنه الذهيب: وكان ال يصلح لإلمامة ،أنه مل يستطع املواصلة

 .(3)ابن كثري: فما كان به أبس
كانة مل تكن تؤهله مللء م ،:.. لكن الواضح أن قدراته السياسية وكفاءته اإلدارية(4)يقول الدكتور عبد هللا الشريف

فكان يزيد  ،اريت تلفت إليه األنظأو حتقيق العظيم من املنجزات والفريد من السياسات ال ،وقيادة الدولة ابقتدار
 نكما مل يك  ،أو مصلحاً كعمر ،أو إدارايً انجحاً كعبد امللك ،ليس سياسياً مقتدراً كمعاوية ،حاكماً عادايً 

 عمر وميكن القول: إن توليه اخلالفة بعد عمر بن عبد العزيز جعل املفارقة بينه وبني ،سيئاً كابنه الوليد بن يزيد
 .(5)ت إىل عتامة صورته لدى مجهرة املسلمنيواضحة وكبرية وأد

ناط هبم كما كانوا 
ج
وكان إبمكان يزيد أن يسري على هنج جتربة عمر بن عبد العزيز ويعطي للعلماء دورهم القيادي امل

وأطلت من  ،وحرمت األمة من جتربة انجحة تنفست الصعداء ،إال أن العلماء تراجعوا إىل حد كبري ،يف عهد عمر
د ولعل هذا الرتاجع الذي حدث ملشاركة العلماء يف عهد يزي .خالهلا على عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم

 يرجع إىل عدة عوامل؛ أمهها:
ب شخصية يزيد بن عبد امللك؛ حيث مل يكن مبكانة عمر ومحاسته وحرصه على أن يسوس الناس مبنهج هللا بال  1

ا عمل إلسعاد وأهن ،مل يكن على منهج عمر يف نظرته للخالفة على أهنا تكليف ال تشريفكما   ،حماابة ومساومة
مث  ،ويدل على ذلك أن يزيد مل يطق أن يسري على هنج عمر أكثر من أربعني يوماً  ،غريه على حساب نفسه وأهله

 .(6)عدل عنه إىل هنج امللوك
ومل ُيدوا  ،ملا رأى العلماء عزم يزيد ترك العمل بسرية عمر ب العامل الثاين وهو مرتتب على األول ومرتبط به؛ إذ 2

تزل يزيد: فحني قال قائل لرجاء بن حيوة ملا اع ،عنده ما وجدوه عند عمر تركوه وانصرفوا إىل مسؤولياهتم العلمية
 .(7)! قال: إن أولئك الذين تريد قد ذهبوا؟إنك أتيت السلطان فرتكتهم

ن السري على هنج عمر ألنه شهد له أربعون شيخًا أبن ليس على امللوك حساب وأما ما ورد من أن يزيد ختلى ع
لشيوخ الذين فمن هم ا ،فهو يتضمن يف طياته الرد على خمتلقه ،فهذا ادعاء أوهى من أن يرد عليه ،(8)وال عذاب

                                                           
 (.13/13البداية والنهاية) (1)
 (.5/152سري أعالم النبالء) (2)
 .(13/14البداية والنهاية) (3)
 أفضل من رأيت فيمن كتب عن يزيد بن عبد امللك، وقد متيز كتابه. (4)
 .73الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك، ص  (5)
 .114أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (6)
 .(4/560سري أعالم النبالء ) (7)
 (.13/3البداية والنهاية ) (8)
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اجلهل مبلغه يعلم  هشهدوا بذلك الزور؟! مث إنه يتعلق أبمر من ضرورايت اإلميان وبديهياته؛ فأي مسلم مهما بلغ ب
مشهور عند  ،(1)«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»أنه يسأل عن أعماله وُيازى عليها. واحلديث الصحيح: 

قيقة األمر ! ولكن ح؟صدر اإلسالم فكيف بعصر ،فضاًل عن خاصتهم يف هذه العصور املتأخرة ،عامة املسلمني
وحسَّنوا له  ،وءفما تركه قرانء الس ،تأسى بعمر بن عبد العزيزفيما ذكره ابن كثري قال: فلما ويل يزيد عزم أن ي

 .(2)الظلم
 ـ تشويه صورته ابجلواري يف كتب التاريخ: 1

اريتيه؛ وملا ماتت الهثاً خلف ج ،صورت كتب التاريخ يزيد بن عبد امللك بصورة اخلليفة الالهي عن مصاحل دولته
ويف أسانيد هذه  !(3)، وملا دفنوها عاد ينبشها من جديدإحدامها رفض أن يدفنها وظل مقيماً جبوارها حىت جيَّفت

 .(4)الرواايت غري واحد من اجملهولني
ا يزيبد بعبد فهما جاريتان مجيلتان ظريفتان مغنيتان شرامه ،وقصة يزيد مع جاريتيه يف األصل بسيطة كما يبدو

 ،فلما ماتت ،حظيت عندهف ،خصوصاً حبابة اليت كلف حببها واشتد طربه لغنائها ،فملكتا عليبه قلبه ،استخالفه
 ،ومل يطل العمر ببه بعدهبا؛ حيث مات بعدها أبايم معدودة ابلطاعون أو كبان مرض السل ،حزن ملوهتا وجزع عليها

مع أنه من  ،وجعلوه كمبدًا وأسفًا على فقد حبابة ،مطعواًن أو مسلوالً  وقد أغمض كثريًا من املؤرخني القول مبوته
وبئبة فبي فكثرياً ما انتشر وبباء الطاعبون وغيبره من األ ،بل هو األوىل ،غري املستبعد موته بسبب الطاعون أو السل

وادي الشام هلم يف بقصور فكان ذلك من األسباب اليت دعت اخللفاء األمويني إىل بناء  ،حواضر الشبام كدمشق
 .(5)وأرايفه

ة واالضطراب اعرتاها كثري من املبالغ ،إن قصة يزيد مع جاريتيه جاءت يف املروايت اليت تناولتها مهولة مشوهة
 ،بل وال يعقلومنها ما شاهبا مبا ال يق ،فمنها ما يجشري إىل تلك القصة ابتزان ،بل واالختالف ،والتناقض والزايدة

 ،كرفجاءت تلك املروايت حتمل العجب واملن ،أو اختالف ،ومنها ما ظهرت يف اإلساءة والطعن بتحريف أو زايدة
 .(6)، فحمل املسؤولية من رواهاأو نقلها مسندة ،أو لغرض يقصده انقلها ،وذلك إما هلوى يف نفس راويها

 طالب:ـ انتصار يزيد بن عبد امللك لفاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب  2
 وكان  ،عزل يزيد بن عبد امللك عن إمرة احلرمني عبد الرمحن بن الضحاك بن قيس ،يف ربيع األول عام أربع ومئة

                                                           
 (.3/1459مسلم ) (1)
 (.13/13البداية والنهاية ) (2)
 (.158إىل  13/147؛ األغاين )14الدولة األموية املفرتى عليها، ص  (3)
 .56الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك، ص  (4)
 .66املصدر السابق نفسه، ص  (5)
 .69الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (6)
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 يزيد تشكوه فأرسلت إىل ،فأحل عليها وتوعدها ،سببه أنه خطب فاطمة بنت احلسني فامتنعت من قبول ذلك
لرمحن بن الضحاك وأن يضرب عبد ا ،ف فواله املدينةفبعث إىل عبد الواحد بن عبد هللا النضري انئب الطائ ،إليه

فلما بلغ ذلك  ،وأن أيخذ منه أربعني ألف دينار ،على فراشه بدمشق ئسمع صوته أمري املؤمنني وهو متكحىت ي
فقال: كل  ،فدخل على أخيه فقال: إن يل حاجة ،واستجار مبسلمة بن عبد امللك ،عبد الرمحن ركب إىل دمشق

 ،و عنهفقال: وهللا ال أقبلها وال أعف ،فقال: هو وهللا حاجيت ،حاجة تقوهلا فهي لك إال أن تكون ابن الضحاك
 يةوكان قد ابشر وال ،فسأل ابملدينة ،فتسلمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حىت تركه جبة صوف ،فرده إىل املدينة

 وهو أن يسأل العلماء إذا أشكل ،أشار على الضحاك برأي سديد وكان الزهري قد ،املدينة ثالث سنني وأشهراً 
 .(1)خر أمرهآ، مث كان هذا فأبغضه الناس وذمه الشعراء ،فلم يقبل ومل يفعل ،عليه أمر

 ـ بني يزيد وهشام ابين عبد امللك: 3
وفاته  ومتنَّيتَ  ،فإن أمري املؤمنني قد بلغه أنك استبطأت حياته ،كتب يزيد بن عبد امللك إىل أخيه هشام: أما بعد

 خره:آورجمت اخلالفة. وكتب يف 
تْ   متبببىنَّ رجببببببباٌل أن أمبببوَت وإن أمبببببببج
 وقبببببببد علموا لو ينفعج العلمج عنبببببببدهم
ه ه جتبببببري لبببببوقبببببببتٍّ وحبببببتبببببفبببببببج تبببببببج يببببببَّ نبببببِّ  مبببببَ
 فقل للذي يبغي خالَف الذي مضى
 

 فتلبَك سبببببببببببببببيبٌل لسبببببببببببببببتج فيهبا أبوحبدِّ  
الببببببباغي عليَّ مبجخلببببببدِّ مىت مببببببّت مببببببا   

ه يومببببببًا على غري موعببببببدِّ   يصبببببببببببببببببببادفببببببج
أ ألجخببرى مببثببلببهبببببببا فببكبببببببأن قبببببببدِّ   هتببيبببببببَّ
 

 
 .(2)فال َخرْيَ يف العيش بعدك ،وولدي قبل ولدك ،فكتب إليه هشام: جعل هللا يومي قبل يومك 

يقدح ذلك يف  أنيوشك  ،: أما بعد فإن أمري املؤمنني مىت فرغ مسعه لقول أهل الشنان وأعداء النعمايةوجاء يف رو 
 ،لذنوبوما جعله هللا أهالً له أوىل أن يتغمد ذنوب أهل ا ،لفضله وأمري املؤمنني ،وتقطع األرحام ،فساد ذات البني

ن مغتفرون ما كان منك ،وفاتك ئ، أو أستبطفأما أان فمعاذ هللا أن أستثقل حياتك ومكذبون  ،فكتب إليه يزيد: حنج
حض عليه من وما أمر به و  ،وقوله لنا يف ترك التباغي والتخاذل ،فاحفظ وصية عبد امللك إايان ،ما بلغنا عنك

وأان أعلم أنك كما قال  ،وإين ألكتب إليك ،وأملك بك ،فهو خري لك ،صالح ذات البني واجتماع األهواء
 القائل:

 وإيّنِّ على أشبببببببببببببببيببببببباء منبببببببك َتريبجين
 تقطع يف البببببببدنيبببببببا إذا مبببببببا قطعتين

لج    دميببببًا لببببذو صببببببببببببببفحٍّ على ذاك جمجْمببببِّ
 تقطع يف البببببببدنيبببببببا إذا مبببببببا قطعتين

                                                           
 (.13/9البداية والنهاية ) (1)
 (.13/14املصدر السابق نفسه ) (2)
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  تنصببببببببببببببْف أخاك وجدَتهوإن أنت مل
 

 على طرفِّ اهلجرانِّ إن كببببببان يعقببببببلج 
 

      
 .(1)زيدحىت مات ي اية،فلم يزل يف جواره خمافة أهل البغي والسع ،فلما بلغ الكتاب هشاماً ارحتل إليه

 اثلثاً: الثورات الداخلية يف عهده:
 ثورة يزيد بن املهلب:ـ  1

مث ملا أفضت  ،فأمنه ،فذهب يزيد إىل عبد امللك ،ومنشأ ذلك أن خالفًا وقع بني املهّلب واحلّجاج بن يوسف
مث  ،فافتتح جرجان وداغستان ،هب عني يزيد بن املهلب على خراسان 96اخلالفة إىل سليمان بن عبد امللك سنة 

ن إمارة حيث عزله عمر ع ،وخالفة عمر بن عبد العزيز ،بد امللكفبلغه وفاة سليمان بن ع ،رجع إىل العراق
 خراسان.

عمر يف  وملا هرب يزيد من سجن ،وقد ذكرتج أسباب عزل عمر بن عبد العزيز ليزيد يف حديثي عن خالفة عمر
 .(2)هر واردد كيده يف حن ،فاكفهم شرّه ،مرضه قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان يريد هبذه األّمة شرّاً 

فجّهز يزيد  ،على البصرة واستوىل ،وملا توىل يزيد بن عبد امللك بن مروان اخلالفة خرج يزيد بن املهّلب وخلع بيعته
 والتقى ،فجمع يزيد بن املهّلب مجوعًا كبرية ،(3)بن عبد امللك لقتاله جيشًا بقيادة أخيه مسلمة بن عبد امللك

 وعدد من ،هلبقتل فيها يزيد بن امل ،ا معركة رهيبة دامت مثانية أاّيمودارت بينهم ،الطرفان ابلعقر من أرض اببل
 102ان ذلك سنة وك ،فلوحقوا وقتلوا بكل مكان ،وتفرق سائر جيشه وأهل بيته ،وخلق كبري من جيشه ،إخوته

 .(4)هب. وهللا املستعان
كلما نعق هبم   ،هللا يزيد بن املهلبوقد أورد الّذهيب: أن احلسن البصري قال يف فتنة يزيد بن املهلب: هذا عدو 

 ،نفسذكر ما كان يفعل من انتهاك احملارم وقتل األ ،أخرى: أنّه دعا عليه أبن يصرعه هللا اية. ويف رو (5)انعق اتّبعوه
وقد حتدث الدكتور عبد هللا بن حسني الشريف عن أسباب ثورة يزيد بن املهلب وتفاعل  ،(6)وأكل أموال الناس

رياجع كتابه: الدولة فمن أراد فل ؛وتكلم عن ثورة يزيد بشيء من التفصيل ،اثرهاآع معها ونتائجها و فئات من اجملتم
 األموية يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك.

                                                           
 (.3/213مروج الذهب ) (1)
 (6/301)وفيات األعيان  (2)
 .223أحداث وأحاديث فتنة اهلرج، ص  (3)
 (.506ب  4/505سري أعالم النبالء ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .(4/506(؛ سري أعالم النبالء )6/304وفيات األعيان ) (6)
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 ـ ثورات اخلـوارج: 2
 أ ـ حركة شوذب والقضاء عليها:

حابه على ومت القضاء عليه وعلى أص ،ما أن توىل يزيد بن عبد امللك اخلالفة حىت جتددت حركة شوذب اخلارجي
ليه أهلها ما شكا إ ،فإنه ملا دخل الكوفة ،يد مسلمة بن عبد امللك أثناء مسريه للقضاء على حركة ابن املهلب

 ،وجهه إليهمو  ،الف جعل قيادته لسعيد بن عمرو احلرشيآ، فجهز جيشاً من عشرة لقوه من شوذب وخوفهم منه
 ،ث جيشهواستح ،فخشي احلرشي الفضيحة ،ستبسل اخلوارج وكشفوا جند الشاموا ،هب الوقعة 101فدارت سنة 

 .(1)وكل أصحابه ،حيث قتل شوذب ،فأحلق اهلزمية هبم ،ومحل هلم على شوذب وأصحابه
 ب ـ حركة مسعود العبدي يف البحرين واليمامة:

هد يزيد على ضاء عليها يف أواخر عوكان الق ،وقد مّت القضاء عليها على يد سفيان بن عمرو العقيلي أمري اليمامة
 .(2)يد كانت على يد أخي مسعود العبديوهناك من يرى أن احلركة يف عهد يز  ،قول البعض

 ج ـ حركة مصعب الواليب:
 .(3)ومّت القضاء عليه يف عهد يزيد بن عبد امللك بواسطة عامله ابن هبرية ،خرج مصعب الواليب ابلكوفة

 
 د ـ حركة عقفان:

وعندما  ،وكان عدد أصحابه مثانني رجالً من اخلوارج ،احلروري على يزيد بن عبد امللك بناحية دمشقخرج عقفان 
أشري عليه أن يبعث إىل كل رجل من أصحاب عقفان رجاًل من قومه يرده عن  ،أراد يزيد القضاء عليه عسكرايً 

فوافقهم  ،جرةالبالد اختذها اخلوارج دار هفقد قالوا للخليفة: إن قجتل هبذه  ،على أن يؤمنهم اخلليفة ،رأي اخلوارج
وانفضوا  فرجعوا عن رأيهم ،وأمنوهم ،وقالوا هلم: إان خناف أن نؤخذ بكم ،اخلليفة على رأيهم وسار إليهم أهلوهم

بل إنه  ،اخلوارج فرده وقد ترك رأي ،فأرسل إليه يزيد أخاه فاستعطفه وأمنه ،فبقي وحده ،من حول زعيمهم عقفان
 .(4)استعمل على الصدقة حىت تويف هشاممث  ،فتوىل زمن هشام أمر العصاة ،خدم الدولة

 ـ حركة شريمي اليهودي: 3
فغادر يهود  ،وسري محلة النتزاع فلسطني من املسلمني ،وهو يهودي سوري أعلن أنه املسيح املنتظر واملنقذ لليهود

عبد امللك على  وعرضه اخلليفة يزيد بن ،م هبا أسرإال أن القائ ،اببل وإسبانية مواطنهم ليشرتكوا يف هذه املغامرة

                                                           
 .171الكامل البن األثري؛ نقالً عن الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (1)
 .174ب  172 عهد اخلليفة يزيد، ص الدولة األموية يف (2)
 .175املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 .176الكامل يف التاريخ؛ نقالً عن الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (4)
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 ،ويغلب على الظن أن هذه احلركة مل تصل إىل مرحلة التنفيذ ،(2)مث أمر به فقتل ،(1)الناس على أنه مهرج دجال
واليهود أجدر الناس  ،ويعد نفسه للقيام حبملته ،فيبدو أنه قد مت اكتشاف أمر شريمي وهو ال يزال يدعو إىل حركته

قد نص على تسيريه  (4)مع أن ديورانت (3)برام املؤامرات وتدبري الدسائس يف سرية اتمة وتنظيم دقيق. نقول هذاإب
 احلملة النتزاع

 .(5)وإمخادها ،وهذا يعين مواجهة الدولة يف عهد اخلليفة يزيد هلذه احلركة ،ووقوع القائم هبا يف األسر ،فلسطني
 ـ حركـة بـالي ابألندلـس: 4

إذ خيربان املقري:  ،احلر بن عبد الرمحن على األندلس يةللسيادة اإلسالمية على إسبانية يف وال ئبالي كمناو ظهر 
  ،أن أول من مجع فلول النصارى ابألندلس بعد غلبة العرب هلم شخص يدعي بالي من أهل أشتوريش من جليقية

 وخرج معه النصارى على ،هب 89لرمحن سنة فهرب من قرطبة أايم احلر بن عبد ا ،كان رهينة عن طاعة أهل بلده
اطق وتوجه إىل املن ،وملا توىل السمح األندلس أعد جيشه خلوض غمار احلروب ،(6)انئب احلر فطردوه وملكوا البالد

 .(7)سوهزمهم وأجربهم على اللجوء إىل املعاقل اجلبلية يف االسرتاي ،فحارب عصاة املسيحيني ،الشمالية من األندلس
جد الفرصة قد أو  ،زمية املسلمني واستشهاد قائدهم السمح بن مالك يف معركة طولوشة يف بالد الغالغري أن ه

جلند بعد الذي ارتد اب ،ولكن عبد الرمحن الغافقي ،للمتمردين بقيادة بالي من معاودة نشاطهم ضد املسلمني
ر ايل اجلديد ب متكن من إمخاد بوادفواله أهلها أمرهم حىت قدوم الو  ،االنكسار يف معركة طولوشة إىل األندلس

 .(8)اجلبلية الشمالية الوالايتاخلروج اليت ظهرت يف 
 حركة املقاومبةئ ، ويعترب بالي منشهب( بعداً أكرب 107ب  103عنبسة بن سحيم ) يةوأخذت حركة بالي يف وال

وأن زمن عنبسة   ،(9)وإن هنوضه هبا كان احلجر األول يف بنائها اجلديد ،النصرانية وجمبدد دولة النصرانية يف األندلس
وإن كان  ،وعملوا على حرب املسلمني ومدافعتهم عن أرضهم ،كان بدايتها عندما استجاب أهل جليقية لبالي

 ءواستفاد من انكسار املسلمني يف بالط الشهدا ،واستمر بالي يف الكر والفر ،(10)جناحهم قد حتقق بعد ذلك
 ،لمني من اشرتيسفأخرج املس ،وحركات الرببر يف مشال إفريقيبة واضطراب أمر األندلس بفتنة أيب اخلطار ،هب 114

                                                           
 .180الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.77ب  14/76قصة احلضارة ) (4)
 .181الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (5)
 .103(؛ الثغر األعلى، خليل السامرائي، ص 4/350نفح الطيب ) (6)
 .197املسلمون يف الغرب واألندلس، حممد زيتون، ص  (7)
 .82ب  81دولة اإلسالم، حممد عبد هللا عنان، ص  (8)
 .185لك، ص الدولة األموية يف عهد يزيد بن عبد امل (9)
 املصدر السابق نفسه. (10)
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 ،(1)إذ تجشري املصادر إىل معركة تسمى ال كوفا دوجنا ،لكنبه هزمهم ،ويبدو أن أهل استورقة من املسلمني حاربوه
كل مذبذب يف   وتنصر ،أثرها إخراج املسلمني من جليقية كلها واستطاع بالي على ،لقي املسلمون فيها اهلزمية

وأن وفاة بالي كانت بعد ذلك  ،هب أو ما بعدهبا 133ويرجح حسني مؤنس أن هذه املعركة حدثت سنة  ،(2)دينه
و مل فثبتت قواعدها على حن ،. لقد كانت هذه الوقعة حامسة؛ فقد مهدت لدولة اشرتيس(3)بقليل من نفس السنة

إذ إهنا كانت  ؛وبذلك كانت حركة بالي حاداًث فاصاًل يف التاريخ اإلسباين ،املسلمون إزالتها بعد ذلك يستطع
 .(4)احلقيقية حلركة املقاومة النصرانية ضد املسلمني ايةالبد
 
 ـ حركـة أخيـال: 5

فسار إليه السمح بن مالك  ،(5)وأعلن مترده يف طركونة ،حاول أخيال بن غطيشة أن يسرتجع ملك أبيه يف األندلس
ومن احملتمل أن السمح قضى على هذه احلركة وهو يف  ،هب(، وأخضع البلد وأمخد التمرد 102ب  100اخلوالين )

ويبدو أن هذا ظهر يف  ،(6)هب( ومواصاًل فتوحات املسلمني فيها 101طريقه إىل بالد الغال )فرنسة( غازايً )سنة 
ذ كان يقود محلة إ ،كما أن القضاء على هذه احلركة مل يكلف السمح كبري عناء  ،عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك

 ،إذ عفا عن أخيال ،بل ظهر تساحمه مع اخلارجني ،فلم يزد على إمخادها ،أعدت ملا هو أعظم من هذا التمرد
لتمرد من هب أعلن أخيال ا 102وبعد استشهاد السمح بن مالك يف معركة طولوشة سنة  ،وتركه على حاله فيها

فقد  ،لكن األمري اجلديد مل يكن أقل مهة من سلفه ،وانتقض أهايل طركونة على عنبسة بن سحيم الكليب ،جديد
وانتقل إىل  ،وقد استسلم أخيال ،واقتص من زعمائهم فدك حصوهنم ،حيث زحف إليهم ،سارع إىل إمخاد حركتهم

وساد  ،فيها واستقرت البالد داخلياً واستتب األمن ،ذلكاخلروج على املسلمني بعد  ومل حياول ،طليطلة فأقام فيها
 .(7)النظام والعدل يف ربوعها

 ،ء املرتبصنيأوجد جمااًل هلؤال ،وقد خلفوا وراءهم بعض اخلصوم ،إن جتاوز املسلمني جبال الرباتت إىل بالد الغال
ات بعض هؤالء؛  ن القضاء على حركفإن املسلمني وإن متكنوا م ،يف تنظيم حركاهتم واخلروج على سلطان الفاحتني

إال أن غريها متكن من الثبات يف ظل غياب قوة املسلمني واحتقار شأن  ،كتمرد أهل طركونة بقيادة أخيال

                                                           
 .106ب  105الثغر األعلى، خليل السامرائي، ص  (1)
 .187الدولة األموية يف عهد يزيد بن عبد امللك، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
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وجود اليت استغلت كثريًا من العوامل لتصبح نواة املقاومة املسيحية لل ،وقد متثل هذا يف حركة بالي ،املتمردين
 .(1)اإلسالمي

 يزيد بن عبد امللك اإلدارية واملالية:رابعاً: سياسة 
، مث ترك هنجه الزمن فسار بسريته برهة من ،توىل يزيد بن عبد امللك أمر املسلمني بعد اخلليفة عمر بن عبد العزيز

ن عبد العزيز يف وخالف عمر ب ،خر اتبع فيه كثرياً من سياسات أسالفه من بين أمية اإلدارية واملاليةآواختذ هنجًا 
ويرى بعض املؤرخني كابن األثري أبن يزيد عمد إىل كل ما  ،(2)وخاصة يف اجملال املايل ،ديداته وإصالحاتهبعض جت

 .(3)ومل خيف شناعة عاجلة وال إمثاً عاجالً  ،فرده ،صنعه عمر بن عبد العزيز مما مل يوافق هواه
مما  ،مريعمد إىل رد كل ما صنعه عوعلق عماد الدين خليل على عهد يزيد بن عبد امللك فقال: سنجد يزيد مل 

اء نتيجة خيبة أبن قوهلم ج ،وبرر مقولة ابن األثري وغريه ممن حذا حذوه ،وإمنا إىل بعضه فحسب ،مل يوافق هواه
وواضح  ،لت إليه التجربة الكبرية اليت نفذها عمر بن عبد العزيز من انتكاسآمل اليت أصيبوا هبا من جراء ما األ

ة وضياع بل فقدان الرؤي ،النتكاس حقًا مل يكن هدم اخلليفة يزيد لبعض جوانب سياسة عمرأن الذي قاد إىل ا
 .(4)االسرتاتيجية

ع عمال اليعقويب من عزله مجي وما أورده ،والصحيح أن يزيد راح ضحية قول ابن األثري برده كل ما صنعه عمر
هي وأن رؤي يف صورة اخلليفة الال ، يرىكما أن جميئه عقب خالفة عمر جعله متواراًي يف خالهلا ال  ،(5)عمر

وذلك كما  ،املنغمس يف امللذات قد شغله عشقه جلاريتيه حبابة وسالمة عن مباشرة أمور الدولة وشؤون احلكم
 .(6)يف شيء من املبالغة والتهويل ،صورته كثري من املصادر اليت تناولت سريته الذاتية

الذي كان  تبني أن االختالف بني شخصييت يزيد وسلفه عمر هوعن شخصية يزيد وسياسته ي الرواايتوبتفحص 
مما  ،الميةفاتسمت سياسته ابلروح اإلس ،فقد غلب على عمر الوازع الديين ،وراء االختالف بني سياسة الرجلني

واحلضور  ،كما فاقه عمر من حيث القدرة والكفاءة اإلدارية  ،دفعه إىل تطبيق السياسة اإلسالمية على نظم احلكم
لم يكن ف ،واحلق أن يزيد مل يدع األمور جتري بال ضابط أو لغريه ،(7)الدائم واالنصراف إىل العمل وحتمل املسؤولية

نه مل يعط كل لك ،فسنجده وراء الكثري من األحداث يعاجلها ويوجهها وخيطط هلا ،ابلبعيد عن إدارة دفة احلكم
ة ومع ذلك فقد حرص على بقاء دولته مهاب ،يفعل سلفه عمرجهده ووقته واهتمامه لشؤون دولته كما كان 

                                                           
 املصدر السابق نفسه.(1)
 .319املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 (.273ب  3/272الكامل يف التاريخ) (3)
 .290دراسة مقارنة، ص  (4)
 .(2/319اتريخ اليعقويب ) (5)
 .322الدولة األموية يف عهد يزيد، ص  (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
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د القوى اخلارجية وص ،وجنح يف ذلك إبمخاد كل احلركات الداخلية اليت حدثت يف زمنه ،مصونة يف الداخل واخلارج
 .(1)وإن كان قد اختذ يف سبيل حتقيق ذلك سياسات ختالف هنج سلفه عمر ،الطامعة يف حدود دولته

دي: غري أنه ملا ويل يزيد اخلالفة بعد عمر بن عبد العزيز غريَّ غالَب ما كان قرره عمر. وقال: مث قال ابن تغري بر 
د مل يكن ويبدو جليًا أن اخلليفة يزي ،فلم يقل غريَّ كلَّ ما قرره عمر أو عزل مجيع عماله .عزل مجاعة من العمال

 .(2)ومل يعمل وفق اسرتاتيجية مرسومة ،ميلك الرؤية البعيدة
أمهية استيعاب الدولة و  ،ما يظهر أنه مل حيط بظروف دولته بعد حركة الفتوح الكربى اليت متت يف عهد أسالفهك

سم األمة كان على الدولة صهرها يف ج  ،للمتغريات اليت تعيشها من جراء دخول أجناس ومذاهب خمتلفة متباينة
اد إىل سياسة فع ،أن اخلليفة يزيد مل يدرك ذلك إال ،وهذا ما ملسه عمر وسعى إليه ،ونشر الدين اإلسالمي بينها

 من
وإمهال  ،ل قوةوضرب املعارضة بك ،وذلك عن طريق العودة إىل تنشيط حركة الفتوح ،سبق عمر من خلفاء بين أمية

 ،وتطبيق األحكام اإلسالمية عليهم ،وعدم االهتمام بصهر القوى اجلديدة يف أمة اإلسالم ،اإلصالح الداخلي
يف  لكنه بعدم إدراكه ما حتتاجه الدولة ،ياسة يزيد مل تكمن وراء الوهن الذي أصاب دولة بين أميةوللحق أن س

لكثري مما صنعه وأدار ظهره ل ،استمر يف سياسة أسالفه قبل عمر ،وما تعيشه من متغريات ،تلك املرحلة من إصالح
التدهور وإن كان هذا الوهن و  ،وجرت بعض سياساته ابلدولة حنو هاوية االهنيار ،فاستمر الوهن يف عهده ،عمر

ل ينخر يف جسم فظ ،وكياهنا موحدًا مهاابً  ،بل استطاع اإلبقاء على حدود دولته مصونة ،مل يظهر جليًا يف زمنه
 .(3)حىت ظهر ذلك متأخراً فيما بعد ،الدولة متوارايً 

 ـ أهم صفات يزيد اإلدارية: 1
ه وحزمه يف كجديت  ،: فقد جتلى حزمه يف تعامله مع بعض احلركات الداخلية ومواجهة اخلطر اخلارجياحلزم أ ـ

 واخلزر يف أرمينية. ،ومواجهة خطر الرتك والصغد فيما وراء النهر ،إمخاد حركة ابن املهلب
سلمي يف ندما جلأ للطريق الع ،: وأما املرونة واللني فالحظناها يف تعامله مع حركة عقفان احلروريب ـ املرونة

وكذلك مالينته ألهل الكوفة إابن حركة ابن املهلب حىت يضمن لزومهم احلياد وعدم  ،فكان موفقاً  ،إمخادها
 انضمامهم خلصمه.

وقصة  ،(4)فلعلها تتجلى يف إقرار تصرف الرببر عندما قتلوا أمريهم يزيد بن أيب مسلم وولوا عليهم غريه جـ  الواقعية:
بب ذلك أنه عزم أن وكان س ،هذا احلديث: يف سنة اثنتني ومئة: قتل يزيد بن أيب مسلم إبفريقية وهو والٍّ عليها

                                                           
 .304دراسة مقارنة، عماد الدين خليل، ص  (1)
 .323الدولة األموية يف عهد يزيد بن عبد امللك، ص  (2)
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هل ممن كان أصله من السواد من أ ،يسري هبم بسرية احلجاج ابن يوسف يف أهل اإلسالم الذين سكنوا األمصار
هم وضع اجلزية على رقاهبم على حنو ما كانت تؤخذ منهم و و  ،الذمة فأسلم ابلعراق؛ من ردهم إىل قراهم ورساتيقهم

وولوا على أنفسهم  ،فقتلوه ،فأمجع رأيهم ب فيما ذكر ب على قتله ،مروا يف أمره، فلما عزم على ذلك آتعلى كفرهم
 ، مسلموكان يف جيش يزيد بن أيب ،وهو حممد بن يزيد موىل األنصار ،الذي كان عليهم قبل يزيد بن أيب مسلم

ال يرضي هللا  سامنا ما .ولكن يزيد بن أيب مسلم ،تبوا إىل يزيد بن عبد امللك: إان مل خنلع أيدينا من الطاعةوك
 ،فكتب إليهم يزيد بن عبد امللك: إين مل أرَض ما صنع يزيد بن أيب مسلم ،وأعدان عاملك ،فقتلناه ،واملسلمني

من  ووفر عليها كثرياً  ،د جنب الدولة كثريًا من املشاكل. وهبذا الفعل من يزي(1)وأقر حممد بن يزيد على إفريقية
 .(2)اجلهد واملال

 :الوالايتـ سياسته يف إدارة  2
 ،إىل بعض الوالايتبل إنه عاد إىل ضم  ،(3)وجعل واليته عامة ،اتبع يزيد النهج األموي يف إطالق يد العامل

عبد الواحد كما مجع ل  ،وفوض هلما أمر املشرق كله ،مث لعمر بن هبرية ،فجمع العراقني ملسلمة بن عبد امللك
إال أنه مل يطبق السياسة األموية يف  ،(5)إفريقية ية. وأعاد األندلس اتبعة إىل وال(4)النصري املدينة ومكة والطائف

 .(6)فقد أعاد أسامة بن زيد على خراج مصر ،الفصل بني السلطة اإلدارية واملالية إال يف مصر واملدينة
بل إننا جند نصوصاً  ،فلم نعثر على نص يدل على ذلك ،قية األقاليم فقد مجع لوالهتا السلطات اإلدارية واملاليةأما ب

لتابعة ونواهبم على املناطق ا ،وعمال اخلراج والصدقات والدواوين بشكل عام ،تدل على استعمال األمراء والقضاة
 ،ليفةيستمد األمري فيها سلطاته من سلطة اخل ،وكأهنا نيابة عامة عن اخلليفة يةفأصبحت الوال ،(7)، من قبلهمهلم

؛ من ذلك أمره ابن هبرية عامله على ، واقتضت احلاجة واملصلحةومع ذلك فقد كان يتدخل إذا ما لزم األمر
 .(8)املشرق استعمال احلرشي على خراسان

وقد سار يزيد  ،(9)وشغل بعض األعمال الكبرية ،دارة الدولةومن مسات سياسته اإلدارية إاتحة الفرصة للموايل يف إ
ر فقد أمر على قضاء مصر عبد هللا بن يزيد بن خذام ،على هنج عمر يف استعمال املوايل يف وظيفة القضاء

                                                           
 (.7/522اتريخ الطربي ) (1)
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كما يبدو أن يزيد بن عبد امللك اتبع اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف منع أهل الذمة من   ،سبأ (1)الصنعاين موىل
 .(2)إذ مل نلمس ما يجشري إىل عملهم فيها ،مل يف دواوين الدولةالع
 
 ـ أشهر والة يزيد بن عبد امللك: 3

وعلى  ،وعلى مكة عبد العزيز بن عبد هللا بن خالد بن أسيد ،كان العامل على املدينة عبد الرمحن بن الضحاك
على البصرة و  ،بن عبد هللا بن مسعود وعلى قضائها القاسم بن عبد الرمحن ،الكوفة حممد بن عمرو ذو الشامة

 .(3)وعلى مصر أسامة بن زيد ،وعلى خراسان سعيد بن عبد العزيز احلرشي ،عبد امللك بن بشر بن مروان
 
 ـ سياسة يزيد بن عبد امللك املالية: 4

اليت  ،ملاليةاسياسة اخلليفة يزيد بن عبد امللك املالية ابلذات جاءت بعد إصالحات اخلليفة عمر بن عبد العزيز 
اليت  وصحح بعض اإلجراءات ،سعى من ورائها للعودة إىل النهج اإلسالمي وتطبيق أحكامه على املال واألعمال

 وما الذي صنعه؟ ،فما مدى خروج اخلليفة يزيد عن هنج عمر ،اختذها بعض أسالفه
ا السياسات املالية ألسالفه فأحي ،ليةمما ال شك فيه أن اخلليفة يزيد مل يتبع هنج اخلليفة عمر يف بعض سياسته املا

 ،البينما اختذ أخرى واتبع عمر يف بعض ما اختذه من سياسات يف هذا اجمل ،وأعاد تطبيقها ،من بين أمية قبل عمر
 .(4)والضبط والتشديد ،وطبق إجراءاته تلك يف شيء من الدقة ،وابألخص ما كان ذا عائد على خزانة الدولة

ة كما أبقى على بعض اإلصالحات املالي  ،فيها يزيد عمر: منع بيع األراضي اخلراجيةومن األمور اليت ساير 
وقد عمل يزيد بن عبد امللك على ضبط األمور املالية مبا يكفل زايدة الواردات ونقص املصروفات يف  ،(5)األخرى

ارجية يف كل ض حروب خواملتمثلة يف خو  ،ورمبا ظروف الدولة يف زمنه ،شيء من الدقة والضبط والتشدد واجلور
ة إىل جانب الغرب مع الفرجن ويف ،ويف الشمال مع األرمن واخلزر والروم ،اجلبهات؛ يف الشرق مع الّصغد والرتك

د قد دفعه إىل جتاوز احلدو  ،وما يستدعيه ذلك من مصروفات كبرية ،(6)احلركات الداخلية كثورة ابن املهلب وغريها
كما أن يزيد مل يسري على هنج عمر يف التقشف على نفسه ورجاله والعمل على ترشيد   ،يف جلب األموال أحياانً 

يقدم له ألف دينار و  ،فنجده على سبيل املثال أيمر عامله على مكة أن حيمل أحد املغنني على الربيد ،املصروفات
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ه على املدينة على حزم عامل بينما نرى عمر بن عبد العزيز يؤنب ابن ،نفقة الطريق ليستمع منه أبيااتً من الشعر
 .(1)ويؤنب عامله على اليمن على تضييعه داننري من بيت املال ،إسرافه يف الورق والشمع

وقد عمل يزيد بن عبد امللك على اختاذ إجراءات مالية متشددة كان هدفها توفري أموال خلزانة الدولة ليتمكن من 
ومما يذكر هنا من ابب حرصه على األموال ما رواه ابن   ،(2)دوداإلنفاق على جيوشه احملاربة يف الداخل وعلى احل

كثري: من أن عمر بن الوليد بن عبد امللك بن مروان قد اهتم اخلليفة عمر بن عبد العزيز أبنه اختان من أموال 
 أخته فبعث يزيد إىل ،وأنه خبأها يف بيتني يف داره مملوءين ،املسلمني كل ما قدر عليه من جوهر نفيس ودر مثني

فسار بنفسه إىل دار عمر ودخل البيتني  ،(3)فقالت: ما ترك سبد وال لبد ،فاطمة زوجة عمر يسأهلا عن ذلك
يني من فلما دخلهما وجدمها خال ،ويف صحبته عمر بن الوليد ،اللذين أشار إليهما عمر بن الوليد ليفتشهما

واألخرى  ،ة خيلو فيها بنفسه ويتدبر أمر دينه ودنياهحيث اختذ عمر من إحدامها خلو  ،وقد هجيئتا للعبادة ،األموال
 .(4)وخرج عمر بن الوليد خمذوالً  ،فبكى يزيد ،مسجداً يعبد هللا فيه ليالً 

 
 ومن األمثلة على خمالفة يزيد لسياسة عمر بن عبد العزيز املالية:

 أ ـ اخلـراج:
ز قد عمد إىل إصالح  وكان اخلليفة عمر بن عبد العزي ،اعتىن اخلليفة يزيد هبذا املورد تنظيماً وضبطاً وتشدداً وعسفاً 

إال أن من احلق اإلشارة إىل أن سياسة يزيد يف هذا الصدد  ،(5)، وأقر يزيد بعض ما صنعه وأصلحهكثري من األمور
ن مل يكن ووضع اخلراج على م ،فاشتد على الناس وأضر أبهل اخلراج ،زايدة املوارد قد شاهبا احلرص والرغبة يف

 .(6)دِّّيهيؤ 
 ب ـ الضرائب:

ا أبطله اخلليفة فقد عهد يزيد إىل كثري مم ،مل يكن يزيد بن عبد امللك يزن األمور مبيزان شرع اإلسالم يف كل األحوال
ووضع ضرائب  ،فأمر إبعادة فرضه وجبايته كما كان ُيجْىب قبل عمر ،عمر من الضرائب املستحدثة والغري الشرعية

وليس هلذه السياسة من تفسري سوى الرغبة يف زايدة واردات الدولة املالية وحتصيل أكرب قدر ممكن من  ،جديدة
 .(7)اثر ذلك على املدى البعيدآ، و األموال بصرف النظر عن شرعية هذا العمل
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 جـ  العطاء:
 ،يف عهده ف الدولةمتأثرًا يف ذلك بظرو  ،سخر يزيد بن عبد امللك العطاء يف خدمة أهدافه السياسية العامة

ومل يتبع هنج  ،(1)فلم يلتزم ابلقاعدة اليت اختذها أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما يف توزيع العطاء ،وتكوين شخصيته
سلفه عمر بن عبد العزيز الذي عمل على تقدمي العطاء ملستحقيه وتوزيعه بني الناس على أساس من احلق والعدل 

سياسة أسالفه  واخلليفة يزيد هبذا األسلوب يعود إىل ،ة اخللفاء الراشدين يف ذلكبعد أن خرج بنو أمية قبله عن سري 
د عمدوا إىل تضييق دائرته فق ،الذين مل يكن هلم سياسة اثبتة يف توزيع العطاء ،من بين أمية قبل عمر بن عبد العزيز

لك مثار فكان ذ ،ا فيه ونقصواوزادو  ،خرينمن الديوان من شاؤوا وفرضوا آلوأسقطوا  ،وإىل إيقافه أخرى ،اترة
فاء هللا وأن أموال العطاء مما أ ،شكوى الكثري من املسلمني ابعتبار أن العطاء حق للمسلم ال ُيوز لإلمام حجبه

 .(2)به على املسلمني
 د ـ اإلقطاع:

خدمة أغراضه و عاود يزيد بن عبد امللك سياسة أسالفه من بين أمية ابستغالل أراضي الصوايف ملصاحله الشخصية 
 له ورجال دولته.آ، واإلقطاع منها لبعض السياسية ابختاذها قطائع له

 هذه بعض اإلشارات العابرة يف السياسة املالية اليت خالف فيها يزيد عمر بن عبد العزيز.
 

 خامساً: الفتوحات يف عهد يزيد بن عبد امللك:
ايم سلفه بعد حالة االستقرار اليت عاشتها أ ،مللكنشطت الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد ا

والذي جلأ لذلك يف شيء من التوازن من أجل التفرغ حلركة اإلصالح الكربى الذي  ،اخلليفة عمر بن عبد العزيز
 وكانت حركة الفتوح على اجلبهات كالتايل: ،(3)شهدها عهده

 
 ـ الفتوحات يف بالد ما وراء النهر: 1

لى وأمر واليه عبد الرمحن بن نعيم عامله ع ،العزيز حركة الفتوحات يف بالد ما وراء النهرأوقف عمر بن عبد 
. فكتب إىل عمر (4)وقالوا: ال تسعنا مرو ،قال: فأبوا ،إبقفال من وراء النهر من املسلمني بذراريهم ،خراسان

 .(5)ح هللا عليهمبهم الذي فتفحس ،فال تغزج ابملسلمني ،فكتب إليه عمر: اللهم إين قضيت الذي عليَّ  ،بذلك
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وكان مبعث هذه السياسة هو اخلشية على املسلمني من راعٍّ يرى مسؤوليته عن رعيته إىل جانب تغليب طريق نشر 
 ،(1)وذلك عن طريق دعوة ملوك ما وراء النهر إىل اإلسالم ،اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة على اجلهاد احلريب

إىل عزل اجلراح  وهذا ما دفعه ،وأتلفاً هلم ،ثقة يف ظاهر إسالمهم ،اجلة األمور ابلعدلومع ،والصرب على أهل الفنت
 .(2)ا عرف عنه من لني وإيثار للعافيةوتولية عبد الرمحن بن نعيم مل ،احلكمي عامله على خراسان

 ،املسلمني خرين يفآ، إال أهنا أطمعت ومع ما هلذه السياسة من إُيابيات كإسالم بعض ملوك واهلي هذه املناطق
وهاجم الرتك البالد وعاونوا  ،الّصغد على سلطان املسلمني فقد متّرد ،(3)فزهتم إىل التمرد وشق عصا الطاعةوح

وظلت مستعرة  ،هب( 101ب  100عبد الرمحن بن نعيم الغامدي ) يةالّصغد مجنذ أايم عمر بن عبد العزيز خالل وال
هب( الذي توىل خراسان بعده من قبل اخلليفة يزيد بن عبد  103ب  102) سعيد بن عبد العزيز يةاألوار حىت وال

رغم ما  ،وظل الّصغد ابلتعاون مع الرتك على متردهم وخمالفة املسلمني ،امللك الذي كان عليه إمخاد ذلك التمرد
وسم معها  لدرجة ،بذله الوايل اجلديد من جهد يف استمالة دهاقنتها وتسكني أهلها واتباع سياسة املساملة جتاههم

 .(4)ابلضعف وثقل على الناس
ذ أوامر احلكومة واالمتناع عن تنفي ،لقد متسك أهل املدن الكربى يف ما وراء النهر مبوقفهم؛ وهو عدم دفع الضرائب

ويبدو أن من هذه الضرائب اجلزية اليت أعاد اخلليفة يزيد فرضها على من أسلم بعد  ،اإلسالمية ومقاومة جيوشها
أغلب  فأدى ذلك إىل نقض ،وعمل عماله على جبايتها ابلعنف والقوة ،طها عنهم عمر بن عبد العزيزأن أسق

 .(5)مبل وارتد كثري من األهايل عن اإلسال ،ممالك ما وراء النهر كالّصغد وفرغانة وكش ونسف عهدها مع املسلمني
واستطاع القضاء  ،حيقق انتصارات عليهم واستطاع أن ،وبدأ سعيد بن عبد العزيز محالته وغزواته للّصغد والرتك

واستطاع أن يقضي  ،(7)وصاحل خزار ،وغزا طخارستان ،وصاحل أهايل كش ،(6)على متمردي الّصغد يف حصن أبغر
وأعادهم إىل  ،(8)ورجع سعيد بن عبد العزيز احلرشي إىل مرو وقد افتتح عامة حصون الّصغد ،على حركات التمرد

ب  103اء النهر ما بني عامي )الطاعة صلحًا أو عنوة بعد سلسلة من املعارك خاضها إابن محلته على ما ور 
 هب(.104
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وقضى احلرشي على أعنف انتفاضة قامت  ،(1)وبذلك أعاد للمسلمني سيطرهتم التامة على تلك املنطقة من جديد
ر عبد امللك املسندة من ماّلك األرض الكبا اخلليفة يزيد بن مكنته من ذلك سياسة ،هبا شعوب ما وراء النهر

كما جند   ،فقد شارك املوايل يف جيش احلرشي بقيادة سليمان يب أيب السري ،(2)والعسكريني املسلمني والدهاقني
 .(4). إىل جانب أتييد غورك أمري مسرقند بصورة ظاهرة(3)وشومان ،ذكراً للمجندين من أهل خبارى وخوارزم

ور اهلجوم فقد حتول املسلمون من د ،ومل يدم للمسلمني ما حققه سعيد احلرشي من متكن وسيادة يف ما وراء النهر
فقد غزا األخري الرتك فيما وراء  ،هب( 106ب  104مسلم بن سعيد الكاليب على خراسان ) يةإىل الدفاع يف وال

 ،ر جيحون جبندهوهو يعرب هن ،فلحقوا به ،لرتك تعقبوهبل إن ا ،فلم يفتح شيئاً وعاد أدراجه ،هب( 105النهر )سنة 
ي يف وه ،خر الغزو يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللكآ، وقد كانت هذه احلملة (5)الساقة ايةفأمت ذلك يف مح

 إال أن حلاق الرتك مبسلم وتعقبه كان فيه داللة على طمع ،وإن مل حتقق مكتسبات جديدة ،ظاهرها محلة انجحة
 .(6)، وعودة االضطراب إليهالضعف سيطرة املسلمني على ما وراء النهر ايةوبد ،مالرتك هب

 ـ الفتوح يف أرمينية: 2
 (7)ا الرتكوقد أشار الطربي وغريه إىل إغارة قام هب ،استأنفت احلمالت العسكرية املنظمة إىل الثغور يف عهد يزيد

وهذا ما  ،ومنها يتبني عودة اخلزر إىل التحرش ابملسلمني ومهامجة ممالكهم يف أرمينية ،(8)هب على الالن 103سنة 
فلقيهم مبرج احلجارة يف شهر  ،إىل القيام حبملة على اخلزر ،(9)نذاك معلق بن صفار البهراينآدفع أمري أرمينية 

اخلزر على  واستوىل ،مجاعة منهموهجزم املسلمون وقتل  ،فدارت املعركة ،وقد كلب الشتاء ،رمضان يف نفس العام
 .(10)عسكرهم وغنموا ما فيه

هب على يد اخلزر يف أرمينية األقوم القوقازية والرتكية يف  103وقد أطمعت اهلزمية اليت تلقاها املسلمون سنة 
عبد امللك إىل بن  مما دعا اخلليفة يزيد ،وشنوا غاراهتم وتوغلوا يف البالد ،فاندفعوا حنو احلدود األرمينية ،املسلمني

وأمر  ،وأسند إليه مهمة صد اخلزر ،هب 104استعمال اجلراح بن عبد هللا احلكمي على أرمينية وأذربيجان سنة 
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ويف ذلك داللة على جدية اخلليفة يف مواجهة  ،(1)وأمده جبيش كبري وأمره حبرب األعداء وقصد بالدهم ،حرهبم
ومل يكن مهه تطهري  ،القديرة وزودها ابجليش الكايف لتحقيق األهداففقد اختار القيادة  ،املوقف ابجلبهة األرمينية

حىت ال  ،بل مهامجتهم يف بالدهم ردعًا هلم وإحياء هليبة املسلمني يف نفوسهم ،البالد اإلسالمية من وجود الغجزاة
اًل من الراحة بعد ليعطي جنده قلي (2)فنزل برذعة ،فسار اجلراح جبيشه حىت وصل أرمينية ،يعودوا حلرهبم مرة أخرى

الذين  ،واجهة اخلزرمل ،وليعد نفسه وينظم صفوفه ،عناء السفر من دمشق الشامية حىت برذعة يف الداير األرمينية
وانسحبوا  ،حىت ارتدوا عن البالد اإلسالمية اليت كانوا قد استولوا عليها ،(3)ما أن مسعوا مبقدم اجلراح يف جيشه ذاك

 .(4)عائدين حىت نزلوا مدينة الباب واألبواب
فعرب هنر الكر واجتاز إقليم  ،هب( 104وبعد أن أخذ اجلراح وجنده قسطاً من الراحة توجه حنو اخلزر يف عامه ذاك )

 ،هوأخذ اجلراح االحتياطات الالزمة يف خط سري  ،حىت قطع هنر السمور متجهاً صوب مدينة ابب األبواب ،شروان
 ،بالدوبث سراايه على ما ُياوره من ال ،وملا وصل مدينة ابب األبواب وجدها خالية ،وبث السرااي والطالئع أمامه

ر الران على ستة فنزل على هن ،فنصروا وغنموا وكان اجلراح قد ارحتل يف عشرين ألفاً من جنده بعد أن بعث سراايه
أصبح يف ف ،ااي بعد أن أدوا اهلدف الذي وجهوا من أجلهواجتمع إليه جند السر  ،فراسخ من مدينة ابب األبواب

 .(5)مخسة وعشرين ألفاً من املسلمني
 ألفاً بقيادة فتوجهوا إليه يف أربعني ،ويظهر أن تلك اإلغارات اإلسالمية وما حققته من نصر ومغامن قد أاثرت اخلزر

هب معركة عظيمة  104رت بني الفريقني سنة فدا ،ونزلوا معه على هنر الران ،ابن ملكهم ويدعى انرستيك بن خاقان
 وغنم املسلمون مجيع ما معهم. ،وقتل الكثري منهم وأسر ،نصر هللا فيها املسلمني وهزم اخلزر

 ،وسهَّل النصر الذي حققه املسلمون يف معركة الران مهمة اجلراح يف إخضاع تلك املناطق حلكم املسلمني وسيادهتم
 ،وذلك يف أعقاب التخلص من القوة الرئيسة للخزر اليت مل تعد قادرة على مواجهة املسلمني ذلك احلني على األقل

، وفتح حصن بلنجر سنة (7)فقد مت فتح رستاق يزعوا ،(6)فجرَّد اجلراح جيشه لفتح مدن وحصون اخلزر هناك
املسلمني على  حىت كان النصر حليف ،لى اجلميعهب بعد قتال دار بني الفريقني يف معركة عظم فيها األمر ع104

نها وكانت غنائم عظيمة أصاب الفارس م ،فاستوىل املسلمون على حصنهم عنوة وغنموا ما فيه ،أعدائهم اخلزر
الده وخدمه فشرى اجلراح زوجته وأو  ،وأما صاحب بلنجر فقد متكن من الفرار يف مخسني من قومه ،ثالمثئة دينار

                                                           
 .265ص  ،الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد (1)
 برذعة: مركز إقليم الران. (2)
 .265ص  ،الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد (3)
 حبر قزوين. ئ، وهي أمجل موانيف أقصى الشمال لبالد شروان ابب األبواب: مدينة (4)
 .267ص  ،الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد (5)
 .268املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 .270ص  ،املصدر السابق نفسه (7)
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فكان فتح  ،(1)ليكون صنيعة للمسلمني وعيناً هلم على أعدائهم ،فرد إليه حصنه وأهله وأمواله ،نوبعث إليه ابألما
فقد قدم للمسلمني  ،كان له نتائج طيبة  ،كما كان موقف اجلراح احلكمي من صاحبه بعد نظر  ،البلنجر فتحاً مبيناً 

حاته وتوجه إىل وواصل اجلراح فتو  ،منيأخبار قيمة تتعلق ابتفاق اخلزر واجتماعهم على قطع الطريق على املسل
حصن الوبندر وصاحل أهله، مث رجع جبيشه إىل شكى بعد مساع أخبار تتعلق ابجتماع اخلزر حلربه من صاحب 

  ،اً له اجتماع اخلزر حلربهذاكر  ،وبعد نزوله شكى كتب اجلراح إىل يزيد بن عبد امللك مبا فتح هللا على يديه ،بلنجر
وبعد جميء هشام بن عبد  ،(2)إال أن األجل قد أدركه قبل إنفاذ املدد إليه ،عده اخلليفة بذلكفو  ،كما سأله املدد

 ،لثغورأرمينية وأمدهج مبا ميكنه من صيانة ا يةفأقر اجلراح على وال ،امللك للحكم حرص على إكمال ما بدأه سلفه
 .(3)ودفع األعداء عن داير اإلسالم

 ـ الفتـوح فـي أرض الـروم: 3
ني الثغور وشحنها وصيانة يف حتص ،متثلت اجلهود العسكرية اليت متت يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك ضد الروم

 ،الصغرى اسيآ، وما مت خالل ذلك من فتوحات يف والفتح براً عن طريق الصوائف والشوايت ،احلدود والدفاع عنها
وقد كان عهد يزيد بن عبد امللك  ،(4)توسط عن طريق إفريقيبةوالغزو حبراً جلزر احلوض األوسط والغريب من البحر امل
 ،عاصمتهم العتيقة ،ويف معاودة التفكري يف فتح القسطنطينية ،خالياً من احلمالت العسكرية الكربى ضد البيزنطيني

دن تح كثري من املوف ،قد حفلت بكثري من االنتصارات ،الصغرى اسيالصوائف والشوايت اليت وجهت آلوإن كانت 
 .(5)واملواقع الرومانية

 ـ اجلهاد يف البحر األبيض املتوسط: 4
فقد قام يزيد  ،اتبع والة إفريقية من قبل اخلليفة يزيد بن عبد امللك جهود من سبقهم من أمراء الشمال اإلفريقي

هب  102كما وجه من قبله سنة   ،هب 101هب( بغزو جزيرة صقلية سنة  102ب  101بن أيب مسلم أمري إفريقية )
وكان سبب تركيز أمري إفريقية  ،(6)فعادت احلملة ساملة غامنة ،حممد بن أوس األنصاري يف غزوة حبرية إىل صقلية

دًا لألعداء وإشغاهلم وهتدي ،وهي حماولة لضرب تلك القاعدة البيزنطية اهلامة ،على صقلية ألمهيتها ابلنسبة للروم
 .(7)عن مهامجة الساحل اإلفريقي

                                                           
 (.3/84اتريخ ابن خلدون ) (1)
 .173ص  ،املصدر السابق نفسه؛ الدولة األموية يف عهد يزيد (2)
 .274ص  ،الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد (3)
 .276ص  ،املصدر السابق نفسه (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .287ص  ،املصدر السابق نفسه (6)
 .288املصدر السابق نفسه، ص  (7)
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ية على جزر سردين ،هب( فقد كانت حافلة ابلغزوات البحرية 109ب  102بشري بن صفوان على إفريقية ) يةوأما وال
إذ وصلت  ،وواليته هذه تعترب عالمة مميزة يف اتريخ البحرية اإلسالمية الناشئة يف إفريقية ،(1)وكورسيكا وصقلية

ل البحرية ك بعد استيالء املسلمني على السواحوذل ،حتت إمرته هلا مطلع القرن الثاين اهلجري إىل مرحلة الفتوة
إشغاهلم عن حماربة سواحل إلرهاهبم و  ،وكان غزواته سنوية تقريباً أحل هبا على قواعد الروم القريبة ،الشرقية يف إسبانية

ىل إ (3). ومن غزواته يف خالفة يزيد بن عبد امللك احلملة اليت وجهها بقيادة يزيد بن مسروق اليحصيب(2)املغرب
 .(4)حيث غنم املسلمون وسلموا ،فكان نصيبها النجاح ،هب( 103احملرم )سنة  وذلك يف ،جزيرة سردينية

 ـ الفتوح يف بالد الغال: 5
وهنر ألبا  ،وقيانوسوبني جبال األلب واأل ،بالد الغال: تعين عند العرب األرض الواقعة بني جبال الرباتت )الربينيه(

 .(5)وأممها تتحدث بعدة لغات ،وهذا املفهوم ينطبق على فرنسا أايم شارملان ،ومملكة الروم
شهد عصر اخلليفة يزيد بن عبد امللك محلة من أهم احلمالت اليت قام هبا املسلمون لفتح بالد الغال عن طريق 

 .(6)هب( إىل تلك األصقاع 102ب  101األندلس. وهي الغزوة اليت قادها السمح بن مالك اخلوالين )
 أ ـ محلة السمح بن مالك اخلوالين على بالد الغال:

 إىل بالد ومهد لغزو ما وراء الرباتت بتوجيه البعوث والسرااي ،عهد يزيد بن عبد امللك ايةبدأ السمح محلته يف بد
ر اوكان السمح رجاًل قوي اإلميان جم النشاط من خي ،خالل انشغاله ابلتنظيمات اليت قام هبا ابألندلس ،الغال

ت واليته جتديداً للغزو وكان ،توفرت فيه احلكمة واخلربة والعقل فاجتمع عليه الناس ورضوا به ،أهل زمانه ثقة وعدالة
 ،د الغالواختذ من مدينة برشلونة قاعدة لتجمع اجليش اإلسالمي املتوجه لفتح بال ،واستئنافاً للفتح ما وراء الرباتت

 ابربينيان حىت وعرب ،رتقًا جبال الرباتت من الشرق انحية روسيونوزحف السمح يف جيش كبري من برشلونة خم
وأصبحت قاعدة مسلحة  ،وظل يتقدم حىت وصل إىل مدينة أربونة ،من بالد الغال (7)أشرف على سبتمانية

واستطاع  ،وما صادفه من مدن وحصون ذلك اإلقليم ،(8)واستمر يف زحفه واستوىل على قرقشونة ،للمسلمني
 فتح مجيع نواحي حىت أمت ،والتغلب على كل القوى اليت قاومته وتصدت لزحفه ،السمح اجتياح جنوب بالد الغال

وما إن فرغ من فتح إقليم سبتمانيبة وتنظيم أموره حىت اجتبه جبيشه غرببًا حنو جمرى هنر اجلارون قاصداً  ،سبتمانية
                                                           

 املصدر السابق نفسه. (1)
 .289املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 .51ب  50شكيب أرسالن، ص غزوات العرب،  (4)
 .290الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (5)
 أقرب والايت غالة انحية األندلس، تشتمل على سبعة مدن. (6)
 مدينة يف غالة على هنر األود، هذه هي قرقشونة. (7)
 .299الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (8)
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 ،واجتاهه هذا يعين أن غزوه موجه إىل مملكة الفرنج ،(1)ينة طولوشةإكتيانية أكوتني وابلذات عاصمتها مد إقليم
 فضرب السمح ،مث استمر يف زحفه حىت نزل طولوشة ،(2)ويف طريقه إليها فتح مدينة طرسكونة ،فقصد طولوشبة
 ،يملتسلحىت أوشك أهلها على ا ،الت احلصارآ، مستخدمًا املنجنيق وسائر وجدَّ يف قتال أهلها ،عليهبا احلصار

 .(3)ففك املسلمون عنها احلصار والتفتوا لقتال أودو وجيشه ،لكن األمري أودو هب إلنقاذ املدينة
 

 ب ـ معـركـة طولوشـة:
سار جبيشه و  ،فهب إلنقاذ عاصمته ،روعت فتوحات السمح بن مالك يف سبتمانية األمري أودو دوق إكيتانية

 ،ا إليهفلما علموا مبقدمه اضطروا لفك احلصار عن املدينة والتفتو  ،حىت اقرتب من طولوشة واملسلمون حماصرون هلا
 ،فالتقى اجليشان ابلقرب من طولوشة ،(4)وقيل: إن عدده عشرة أضعاف اجليش اإلسالمي ،وكان جيشه من الكثرة

 القتال يف ونشب ،النصر آايتوقرأ عليهم بعض  ،وقد أعد السمح جنده معنوايً وبث فيهم روح اجلهاد الصادق
حىت خيل عند  ،صدق فيها املسلمون القتال وبلغت من اهلول ما ال يتصوره العقل ،معركة عنيفة غري متكافئة

رواًب من وقد أبدى املسلمون فيه ض ،وظل القتال سجااًل بني الفريقني ،أن اجلبال تالطمت ،تالقي اجلمعني
فال  ونه يف كل مكان حيمل على األعداءوُيد ،الذي كان يشدهم بقوله وفعله ،الشجاعة وهم يقتدون بقائدهم

فلما رأى  ،شهيداً  ومات ،غري أن القائد املسلم أصيب برمح يف رقبته خر على أثره صريعاً  ،يقف يف وجهه شيء
يهم أحد كبار وحينها ولوا عل ،فاختل نظام اجليش ،فت يف أعضادهم وأثر يف نفوسهم ،املسلمون ما أصاب أمريهم

ومتكن من االنسحاب ببقية اجليش يف مهارة حرمت  ،الذي جنح يف قيادة اجليش ،(5)الغافقياجلند وهو عبد الرمحن 
عركة واستشهاد امل وكان حدوث هذه ،وإصابتهم يف حالة التقهقر حىت وصل أربونة ،الفرنج من تعقب املسلمني

 يةغافقي هلذا اجليش الوال. وتعترب قيادة عبد الرمحن ال(6)هب 102ذي احلجة سنة  9السمح بن مالك اخلوالين يف 
ا إال أن رجوع الغافقي ابجليش سيكسبه جتربة يعود منه ،ولكن رغم قصرها مل تدم أكثر من ستة أشهر ،األوىل

 .(7) فتح تلك املناطق على نطاق أوسعبعدها إىل
 

                                                           
 .330املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .300املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .199ب  198املسلمون يف املغرب واألندلس، حممد زيتون، ص  (3)
 .302(؛ الدولة األموية يف عهد يزيد، ص 313، 3/312األعالم ) (4)
 .302الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (5)
 .66جهاد املسلمني خلف جبال الرباتت، وفاء املزروعي، ص  (6)
 .82(؛ فتوح مصر، ص 2/27البيان املغرب ) (7)
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 جـ  فتوحات عنبسة بن سحيم الكليب يف بالد الغال:
 بتقدمي أهل األندلس له مجنذ استشهاد أمريهم السمح بن مالك اخلوالين ،استمر عبد الرمحن الغافقي أمرياً لألندلس

حىت قدوم عنبسة بن سحيم الكليب أمرياً لألندلس من قبل بشر بن صفوان عامل  ،هب 102اتسع ذي احلجة سنة 
لسمح وكان عنبسة من طراز ا ،(1)هب 103وذلك يف صفر سنة  ،اخلليفة يزيد بن عبد امللك على إفريقية واملغرب

فكان خري  ،(2)وكان حريصًا على اإلسالم وأمينًا على دولته ،وعسكراًي فذاً  ،وإداراًي ابرعاً  ،بن مالك رجاًل تقياً 
ومن ذلك  ،يهاوإمخاد الفنت ف ،لقد شغل األمري اجلديد صدر واليته بضبط األمور يف األندلس ،خلف خلري سلف

طيشة وإمخاد التمرد الذي قام به أخيال بن غ ،على حركة باليتوجهه إىل املنطقة الشمالية يف األندلس للقضاء 
 ايةوكان بد ،هوابشر الفتح فيما وراء الرباتت بنفس ،مث أعد نفسه للجهاد ،حىت استقام له أمرها ،يف مدينة طركونة

وبذلك يكون اإلعداد والتجهيز هلذه احلملة قد مت يف عهد  ،وهو ما أخذ به أكثر املؤرخني ،هب 105ذلك سنة 
 وقد يكون خروجها قد متَّ أواخر زمنه أيضاً. أما ما مت على يد عنبسة من فتوحات يف ،اخلليفة يزيد بن عبد امللك

 .(3)بالد الغال؛ فإن ذلك قد حدث يف خالفة هشام بن عبد امللك
 

 سادساً: وفاة يزيد بن عبد امللك:
 ،هب ابلّسواد سواد األردن 105ن يزيد مرض ابلسل ومات يوم اجلمعة خلمس بقني من شعبان من سنة قيل أب

وقيل: مخساً  ،وكان عمره ثالاثً وثالثني سنة ،وقيل: أقل من ذلك ،وكانت خالفته أربع سنني وشهراً على املشهور
 ،وقيل: إنه مات ابجلوالن ،لغ األربعني. فاهلل أعلمتسعًا ب وثالثني. وقيل: إنه ب وقيل: ،وقيل: مثانياً  ،ب وقيل: ستَّاً 

 ،ة من بعدهوقيل: صلى عليه أخوه هشام بن عبد امللك وهو اخلليف ،وقيل: حبوران. وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد
عده ألخيه وكان قد عهد ابألمر من ب ،ومحل على أعناق الرجال حىت دجفن بني ابب اجلابية وابب الصَّغري بدمشق

 .(5). وكان نقش خامت يزيد: قين السيئات اي عزيز(4)فبايع الناس من بعده هشاماً  ،ام ومن بعده لولدههش
 
 
 

* * * 
                                                           

 .190التاريخ األندلسي، للحجي، ص  (1)
 .308، 307الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد، ص  (2)
 (.7/97املنتظم ) (3)
 (.7/99املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.13/12البداية والنهاية ) (5)
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 املبحث الثاين

 هشام بن عبد امللك
 

 أواًل: امسه ونسبه ونشأته:
األموي  أبو الوليد القرشي ،هو هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس

وكان داره بدمشق عند ابب  ،وأمه أّم هشام بنت هشام بن إمساعيل املخزومي ،أمري املؤمنني ،الّدمشقي
 .(2)اية أخرى أنه ولد بدمشقوعلى رو  ،ولد هشام ابملدينة ،(1)اخلّواصني

لوجود أمه حينذاك عند  ،هي الراجحة األوىل عن مولده ابملدينة ايةفإن الرو  (3)وملا كانت أمه مطلقة عند والدته
 .(4)عائلتها ابملدينة

ومسّاه عبد امللك منصورًا النتصاره على مصعب يف تلك  ،(5)وولد هشام على القول الراجح سنة اثنتني وسبعني
وقضى هشام الشطر األخري من  ،(6)اسم أبيها مل ينكر عبد امللك ذلكوملا بلغه أن أم هشام مسته على  ،السنة

وكان هشام مغموراً يف البالط  ،(7)طفولته يف منزل اخلالفة األموي ابلشام يف أواخر حكم أبيه وإخوته من اخللفاء
اث نسبيًا حىت توليه اخلالفة وقد بقي هشام بعيدًا عن مسرح األحد ،(8)نزمن أخويه الوليد وسليما األموي
 .(9)هب105

وقد كان عبد  ،وهو الرابع من ولد عبد امللك لصجلبه الذين وجلُّوا اخلالفة ،أحول خيضب ابلسوادوكان مجياًل أبيض 
ففّسرها له أبنه  ،فأرسل إىل سعيد بن املسيب من سأله عنها ،امللك رأى يف املنام كأنه ابل يف احملراب أربع مرّات

وكان  ، خالفته حازم الرأي مجّاعاً لألموالوكان يف ،خرهمآ، فكان هشام فوقع ذلك ،يلي اخلالفة من ولده أربعة

                                                           
 .366اتريخ القضاعي، ص  (1)
 (.13/151)البداية والنهاية  (2)
 .29عصر هشام بن عبد امللك، عبد اجمليد الكبيسي، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 (.3/308الكامل يف التاريخ ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 .13عصر هشام بن عبد امللك، ص  (8)
 .33املصدر السابق نفسه، ص  (9)
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يه ف ،. قال فيه الذهيب: كان عاقالً حازماً سائساً (1)وكان فيه حلم وأانة ،ذكياً مدبّراً له بجعد ابألمور جليلها وحقريها
 ..(2)ظلم وعدل

 اثنياً: سعيه لنيل اخلـالفة وتوليته للعهد:
أقنع رجاء بن حيوة اخلليفة أن يبايع  ،ففي أواخر أايم سليمان بن عبد امللك ،(3)كان هشام تواقًا لنيل اخلالفة

ويكون ذلك يف   ،وخوفاً من الفتنة وجتنباً ملعارضة بين أمية أن يبايع بعده ليزيد بن عبد امللك ،لعمر بن عبد العزيز
وقد حاول  ،ءه إال رجاومل يكن يعلم ملن عهد سليمان ابخلالفة من بعد ،كتاب خمتوم يفتح بعد موت سليمان

 ،وملا رفض رجاء إخباره استغرب هشام ذلك ،هشام أن يستدرج رجاء ملعرفة من استخلف سليمان من بعده
رمة إن يل بك ح !. فقد قال رجاء: لقيين هشام بن عبد امللك فقال: اي رجاء(4)العتقاده أبنه أحق اجلميع ابخلالفة

قال رجاء:  ،وإن كان إىل غريي تكلمت فليس مثلي قّصر به ،عملت فإن كان إيل ،ومودة... فأعلمين هذا األمر
أخترج  ؟وهو يقول: فإىل من حنيت عين ،فأبيت... فانصرف هشام وقد يئس ويضرب إبحدى يديه على األخرى

 .(6). فسرية هشام تدل على رغبته امللحة ابخلالفة(5)من ولد عبد امللك
ندما أراد يزيد بن فع ،ذلك فقد كان للظروف السياسية دورها الفعال يف ،العهد يةوأما ابلنسبة لبيعة هشام بوال

 العهد ألخيه أشار العباس بن الوليد على يزيد أن يويل ،عبد امللك أن يجرسل جيشاً لقتال يزيد بن املهلب يف العراق
طلبه ابخلوف من  العباسكما علل   ،وبني أن الوليد كان صغرياً  ،ومن بعده للوليد بن يزيد ،عبد العزيز بن الوليد

بن الوليد يف  ووعد أبن يبايع لعبد العزيز ،فأجاب يزيد ابملوافقة ،إرجاف أهل العراق بعد أن يشيع موت اخلليفة
الذي قام بدوره مبقابلة يزيد وإقناعه ابلبيعة  (7)فذهب وقابل أخاه مسلمة ،ويبدو أن اخلرب وصل هشاماً  ،اليوم التايل
وكانت العالقة بني  ،(9)هب على األرجح 101وكان ذلك عام  ،بن يزيد (8)ومن بعده الوليد ،العهد يةهلشام بوال

العهد  يةوال رغم ندم اخلليفة يزيد على إسناد ،حسنة نسبياً  ،ويل عهده ،اخلليفة يزيد بن عبد امللك وأخيه هشام
فقد كرب الوليد وأدرك  ،(10)بيين وبينكفكان يقول كلما رأى ابنه الوليد:... هللا بيين وبني من جعل هشاماً  ،هلشام

                                                           
 (.3/308)الكامل يف التاريخ  (1)
 (.13/151البداية والنهاية ) (2)
 (.5/352سري أعالم النبالء ) (3)
 .34عصر هشام بن عبد امللك، ص  (4)
 .34اتريخ الطربي؛ نقالً عن عصر هشام بن عبد امللك، ص  (5)
 .35عصر هشام بن عبد امللك، ص  (6)
 (.3/288الكامل يف التاريخ ) (7)
 املصدر السابق نفسه. (8)
 (.3/288هب. الكامل ) 102األثري يراها عام  وابن (9)
 (.3/288الكامل يف التاريخ ) (10)



448 
 

أخذ على هشام  وإن كان قد ،ولرمبا كان مرد ذلك خلشية يزيد على ابنه الوليد من أخيه هشام بعد موته ،حياة أبيه
 .(1)عهده يةاملواثيق أبن ال حيرم الوليد من وال

 اثلثـاً: توليـه اخلالفـة:
وجاء الربيد هلشام بشاريت اخلالفة  ،هب 105بقني من شعبان سنة تويف يزيد بن عبد امللك يوم اجلمعة خلمس ليال 

 ،(3)مث ركب هشام من الرصافة حىت أتى دمشق ،وما لبث هشام حىت ذهب إىل الرصافة ،(2)واخلامت وهو ابلزيتونة
كر أن فيذ  (6)وابن األثري (5). وأما الطربي(4)هب على األرجح 105فبويع هبا يف اليوم األول من شهر رمضان عام 

 هب. 105استخالف هشام كان لليال بقني من شعبان عام 
لسياسة ختمت به أبواب ا ،ويعد من ساسة بين أمية املشهورين ،وكان هشام يعرف كيف ينجح يف مشروعاته

 بن علي فقال عبد هللا ،وقد شهد له جبدارته أحد خصومه ،وكان شديد املراقبة لعّماله ودواوينه ،(7)وحسن السرية
 .(8)بن العباس: مجعت دواوين بين مروان؛ فلم أر ديواانً أصح وال أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام

 رابعاً: نبذة عن حياته اخلاصة:
 ـ خبل هشام: 1

بدو . وي(9)قال اجلاحظ: كان هشام يقول: ضع الدرهم على الدرهم يكون ماالً  ،وجصف هشام ابلبخل ومجع املال
وحريصاً  ،فقد كان شديد احملاسبة للمشرفني على الديوان ،أن السبب يف هذا الوصف شدة مراقبته للمال العام

ين ألن الشعراء اعتادوا اهلبات الكبرية من ملوك ب ،ولذلك وصفه الشعراء والكتاب ابلبخل ،على مال املسلمني
 .(10)أمية
 ـ اهتامه بشرب اخلمر: 2

  ،نادها تجشري إىل أن هشام بن عبد امللك كان يشرب اخلمر كل يوم مجعة بعد الصالةال يصح إس ايتاجاءت رو 

                                                           
 .37عصر هشام بن عبد امللك، ص  (1)
 الزيتونة: موقع يف ابدية الشام. (2)
 (.3/308الكامل يف التاريخ ) (3)
 .38عصر هشام بن عبد امللك، ص  (4)
 (.7/546اتريخ الطربي ) (5)
 (.3/308الكامل ) (6)
 .40صر هشام بن عبد امللك، ص ع (7)
 .59املصدر السابق نفسه، ص  (8)
 .59عصر هشام بن عبد امللك، ص  (9)
 .371اخلالفة األموية، عبد املنعم اهلامشي، ص  (10)
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ة هلذا كما أن سرية هشام منافي  ،ال تصح من حيث السند الرواايتفإن تلك  ،وكانت له جمالس يدار فيها اخلمر
وألزمه  ،كما زجر ابنه مسلمة املكىن أاب شاكر  ،ملعاقرته وإدمانه على اخلمرة ،فقد زجر ويل عهده ،االهتام الباطل

 .(1)األدب وحضور اجلماعة
 ـ شعره: 3

املصادر  ومع ذلك فإن ،نذاك من منزلةآ، مع ما للشعر ال حتدثنا املصادر عن قصائد أو أبيات شعرية قاهلا هشام
 تذكر لنا بيتاً من الشعر كان هشام يردده دائماً:

 (2)إىل بعضِّ ما فيهِّ عليك مقالج   هلوىإذا أنَت طاوعَت اهلوى قاَدك ا
ومع ذلك فإن هشام مل يكن شاعرًا وإن كان يروي الشعر  ،ولعله هلشام ،ومل تذكر املصادر قائل البيت السالف

 .(3)وحيب مساعه
 ـ تقبله للهدااي: 4

وال شك  ،لناسحبقوق اومل ير بذلك إضراراً مبصلحة الدولة أو إجحافاً  ،كان هشام يتقبل اهلدااي من الوالة وغريهم
وعدم إمعانه يف التحري عن مصادر تلك اهلدااي أمر غري مقبول من  ،أن قبول هشام للهدااي من الوالة خاصة

 . وهذا خمالف للنهج الذي سار عليه عمر بن عبد العزيز.(4)حاكم مثله
 ـ من صفات هشام: 5

إال يف  ،ب بسهولةوال يستغض ،موصوفاً ابحللم ،خيضب ابلسواد وبعينه حول ،كان هشام مجيل الصورة ربعة مسيناً 
. (6)وطلب العفو ،وإذا أخطأ كان هشام سريع الندم ،(5)مسألة َحَولِّ عينه وإن كان قد لقب أبحول بين أمية

 .(8). وقد كسا الكعبة من الديباج الثمني(7)متقباًل للوعظ

 خامساً: أوالده وعالقته أبقرابئه:
 ـ تربيته ألوالده: 1

                                                           
 .63عصر هشام بن عبد امللك، ص  (1)
 (.13/154البداية والنهاية ) (2)
 .64عصر هشام بن عبد امللك، ص  (3)
 .65نفسه، ص املصدر السابق  (4)
 .66املصدر السابق نفسه، ص  (5)
 (.3/393الكامل يف التاريخ ) (6)
 (.162ب  4/161معجم األدابء ) (7)
 .66عصر هشام بن عبد امللك، ص  (8)
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وخيتلف املؤرخون يف عددهم؛ فيذكر ابن حزم أن عددهم   ،شام عشرة من األوالد الذكور وبعض البناتكان هل
وقد حاول هشام أن حيسن تربية أوالده فاختار هلم حممد بن مسلم بن  ،(1)شر ولدًا وبعض البناتكان ستة ع

واختار هشام ألوالده أيضاً من يعلمهم اللغة والشعر، وكان حيضر  ،(2)عبيد هللا ابن شهاب الزهري احملدث لتأديبهم
 ،(4)إىل جانب الكسوة واجلوائز ،وكان يعطي مؤدب ولده ألف درهم كل شهر ،(3)جمالس مؤدبيهم أحياانً 

: وقيل ،وأيخذه بعلم الفرائض والسنن ،وأايم الناس ،ويجرّوه األشعار القرآن،وكان يوصي مؤدِّّب ابنه: أن يعلمه  
ويتخلل  ،سنهويرّوه من الشعر أح القرآن،ليحفظ  آايتأوصاه أن أيخذ ولده بكتاب هللا ويجقرئه يف كل يوم عشر 

 .(5)لدين، ويصله أبهل الفقه واوطرفاً من احلالل واحلرام واخلطب صلى هللا عليه وسلمبه مغازي رسول هللا 
أحد منهم بعد سقوط الدولة األموية عدا حفيد ومل يشتهر  ،فقد أساء بعض أوالده السرية ،وابلرغم من ذلك

 .(6)عبد الرمحن بن معاوية بن هشام مؤسس الدولة األموية يف األندلس ،هشام
  ،(7)مدكان قد اعتدى على أحد أوالد حم  ،ويذكر أن هشام شتم ابنه حممداً لقيام أحد عبيده بضرب طفل نصراين

وليس  ،عقاابً له على عدم حضوره لصالة اجلمعة حبجة موت دابته ،كما منع أحد أوالده من ركوب الدابة سنة
وقد كان هشام يهتم بتصرفات أوالده ويرغب هلم أن تكون مسعتهم  ،(8)ابستطاعته أن حيضر إىل املسجد ماشياً 

رهم وإجبا ،املواسم وتوليتهم ،ويتضح ذلك من اختياره ملؤدهبم ،وتصلح أحواهلم مع رهبم ودينهم ،جيدة بني الناس
 .(9)على حضور اجلمعة

 ـ اشرتاكهم يف حروب الدولة: 2
ال عنه ابن ق ،وقد اشتهر منهم معاوية بن هشام ،ويقلدهم قيادة جيوش الغزو ،كان هشام يشرك أوالده ابحلروب

. وقد شارك معاوية يف قيادة احلمالت املوجهة لغزو الروم زمن أبيه أكثر من (10)حزم: قاد الصوائف عشر سنني
 .(12)وحممد ،وسعيد ،ومسلمة ،محالت الغزو من أوالد هشام: سليمان وقد شارك يف قيادة ،(11)مراتعشر 

                                                           
 .72املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .73البداية والنهاية؛ نقالً عن عصر هشام بن عبد امللك، ص  (2)
 .73 عصر هشام بن عبد امللك، ص (3)
 .154مكانة املعلم يف الرتاث العريب اإلسالمي، ص  (4)
 .322دراسة يف التاريخ اخللفاء األمويني، ص  (5)
 .73عصر هشام بن عبد امللك، ص  (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 املصدر السابق نفسه. (8)
 .74املصدر السابق نفسه، ص  (9)
 (.1/92مجهرة أنساب العرب ) (10)
 .75بن عبد امللك، ص عصر هشام  (11)
 .76املصدر السابق نفسه، ص  (12)
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 ـ عالقة هشام ابلوليد بن يزيد ويل العهد:3
 ورمبا كان ملؤدب الوليد عبد الصمد بن عبد األعلى يد يف ،كان هشام مكرمًا للوليد حىت ظهر منه جمون وفسق

رغبة عمه  فاستجاب الوليد إىل ،فكتب إليه بذلك ،فأراد هشام إبعاد عبد الصمد بن الوليد ،سوء سرية الوليد
ويبدو أن  ،هب 116فواله املوسم عام  ،وقد حاول هشام أن يصلح من سرية الوليد (1)وأخرج عبد الصمد ،هشام

لكن  ،د البنه مسلمةالعه يةوتقليد وال ،فطمع هشام يف خلعه ،الوليد مل يرتدع ويرتك ما كان عليه من هلو وفسق
ذلك أيضاً...  فرفض ،فطلب منه هشام أن ُيعل مسلمة بن هشام ولياً للعهد من بعده ،الوليد رفض خلع نفسه

ن إمساعيل منهم: حممد وإبراهيم ابنا هشام ب ،فأجابه قوم ،فتنكر له هشام وأضّر به وعمل سرًّا يف البيعة البنه
فكان هشام  ،وساءت العالقة بني هشام والوليد ،(2)وغريهم من خاصته ،العبسي وبنو القعقاع بن خليد ،املخزومي

ويبدو أن هشاماً كان جاداً يف خلع الوليد والبيعة  ،(3)هشام بعيب الوليد وكان الناس يتقرَّبون إىل ،يعنفه أمام الناس
كر ابن كثري أن الزهري فيذ  ،ومع ذلك مل ُيرؤ هشام على حتدي الناس يف بيعتهم للوليد ،العهد يةالبنه مسلمة بوال

وتغري  ،ولكن هشاماً كان يرفض ذلك خشية الفضيحة ،العهد يةاحملدث كان حيثُّ هشاماً على خلع الوليد من وال
الده لب نقمة الوليد على أو أن ج ،وكان نتيجة حماولة هشام خلع الوليد والبيعة البنه مسلمة ،(4)قلوب األجناد

 ب كما سيأيت بيانه إبذن هللا تعاىل ب. (5)من بعده
 
 ل مروان وسائر األمويني:ـ عالقته آب 4

مالت فقد وىل أخاه مسلمة قيادة تلك احل ،كان هشام يويل أهل بيته قيادة احلمالت املوجهة ضد البيزنطيني
هب عن  114وملا عزل هشام مسلمة يف املرة الثانية عام  ،أرمينية وأذربيجان مرتني يةكما واله وال  ،(6)لسنوات عدة

كما وىل هشام أخاه سعيداً قيادة إحدى   ،(7)مروان بن حممد بن مروان بن احلكم أرمينية وأذربيجان والها البن عمه
ولكنه كان  ،قيادة محالت الصوائففمع أن هشاماً مل يوهلم  ،احلمالت لصّد البيزنطيني أيضاً،.. وأما أبناء إخوته

ومل يكن أحد  ،ل مروانآاحلربية على من أيخذ العطاء من  وكان هشام يفرض املشاركة يف احلمالت ،يشركهم فيها
 هم يف أعوان وكان يصريون أنفس ،من بين مروان أيخذ العطاء إال عليه الغزو؛ فمنهم من يغزو ومنهم من خيرج بديالً 

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.7/623اتريخ الطربي ) (2)
 (.5/184؛ العقد الفريد )78عصر هشام بن عبد امللك، ص  (3)
 .79البداية والنهاية؛ نقالً عن عصر هشام بن عبد امللك، ص  (4)
 .79عصر هشام بن عبد امللك، ص  (5)
 .80اتريخ الطربي؛ نقالً عن عصر هشام بن عبد امللك، ص  (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
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 .(2)ويبدو أن مقدار العطاء كان مئيت دينار ،(1)ويضع به الغزو عنهم ،ُيوز هلم املقام به ويف بعض ما ،الديوان
 مل حيابِّ ، ومع أن هشاماً كما كان يوهب هلم يف العهود السالفة  ،ويظهر أن هشاماً مل يهب ألهل بيته من األموال

كما    ،وقد قام هشام بتزويج مجيع بناته من أبناء عمومتهن ،لكنه مل خيصهم ،ل مروان ويفضلهم على من سواهمآ
وتذكر  ،وكان عدد من بين مروان حيضرون جملس هشام للسمر معه ،(3)كان بنو مروان أيخذون عطاء الشرف

وكتب  ،أن هشامًا وبخ أفضل والته خالد القسري واليه على العراق ملا أهان القسري أحد األمويني الرواايت
 .(4)ورمبا كانت إهانة األموي من بني ما دعا هشام إىل عزل القسري عن واليته ،بذلكاألموي إليه 

 ـ رعايته ألخواله من بين خمزوم: 5
 املدينة وقد قضى طفولته املبكرة يف ،ألن أمه كانت مطلقة عند أهلها ،مّر معنا أن هشاماً ولد ابملدينة عند أخواله

 106ه إبراهيم بن هشام بن إمساعيل املخزومي مكة واملدينة والطائف فلما توىل اخلالفة وىل خال ،عند أخواله
ه الثالث ووىل مكة والطائف خلاله ايتفعزله هشام عن وال ،هب 114وقد استمر إبراهيم بن هشام إىل عام  ،(5)هب

أمر  ألخواله عندما وظهر ميل هشام،(7)هب 118وأضاف إليه املدينة عام  ،(6)االخر حممد بن هشام املخزومي
 .(8)لوفد من قريش ببعض املال فضَّل فيه أخواله

 سادساً: من حيـاتـه االجتمـاعيـة:
 ـ عالقتـه ابلرعيـة: 1

ائهم حوائج وقض ،كان هشام يضع الرقباء والعيون من خيار الناس على والته وعماله ليتأكد من سريهم ابلعدل
وكان له  ،قهمحواهلم وحيرضهم على املطالبة حبقو بل يتعرض للناس بنفسه يسأل عن أ ،وال يكتفي بذلك ،اخللق

مباحاً  ،اسفتضرب له به السرادقات: فيكون فيه ستني ليلة ابرزًا للن ،موضع ابلرصافة أفيح من األرض يربز فيه
يصل إىل خماطبته و  ،ال يفين أايمه تلك إال برد املظامل واألخذ على يد الظامل من مجيع الناس وأطراف البالد ،للخلق

وقد وكل رجااًل أدابء عقالء إبدانء الضعفاء والنساء  ، ذلك املوضع راعي السوائم واألمة السوداء فمن دوهنمايف
 ،فيأكل منه ،هوخيرج مع مستشاريه يصنع هلم الطعام بنفس ،ويستقبل وفود األمصار فيليب حاجاهتم ،واليتامى منه

                                                           
 .81املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .81عصر هشام بن عبد امللك، ص  (3)
 .81اتريخ الطربي؛ نقالً عن عصر هشام، ص  (4)
 (.7/551اتريخ الطربي ) (5)
 (.7/614)املصدر السابق نفسه  (6)
 (.7/638املصدر السابق نفسه ) (7)
 .82عصر هشام بن عبد امللك، ص  (8)
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بنفسه  يته خصومة مل ُيد سبيالً لقضائها إال أن ميثلوإن نشبت بينه وبني أحد من أشراف رع ،وأيكل معه الناس
وملا استطال مرة على أحد  ،نصرانياً  (1)حىت لو كان خصم أحدهم ،أمام القضاء مع خصمه ويلزم أهل بيته بذلك

وقال: أما  ،لفوخبه ذلك الرج ،فقد شتم هشام مرة رجاًل من األشراف ،رعيته مل ُيد مفراً من إرضائه بكل سبيل
 ،ن أان سفيه مثلكفقال: إذ ،وقال: اقتص مين ،فاستحىي منه ؟أن تشتمين وأنت خليفة هللا يف األرض تستحيي

أسه فنكس هشام ر  ،مث لك ،قال: هي هلل ،قال: فهبها هلل ،قال: ما كنت ألفعل ،قال: فخذ عوضًا من املال
 .(2)واستحىي وقال: وهللا ال أعود إىل مثلها أبداً 

 ـ مع وفود األعراب: 2
وهو ابن  ،وكان فيهم درواس بن حبيب ،فهابوا أن يكلموه ،يف أايم هشام قحطت البادية فقدمت عليه العرب

 ،وعليه مشلتان. فوقعت عليه عني هشام فقال حلاجبه: من أراد أن يدخل علّي فليدخل ،له ذؤابة ،ست عشرة سنة
 ،كالم طّيًا ونشراً إن لل ،نينأمري املؤم فقال: اي ،فوثب درواس حىت وقف بني يديه مطرقاً  ،فدخل حىت الصبيان

قال: انشره هلل و  فأعجبه كالمه ،فإن أذن يل أمري املؤمنني أن أنشره نشرته ،وإنه ال يعرف ما يف طيه إال بنشره
نة أدقت وس ،وسنة أكلت اللحم ،سنة أذابت الشحم ،إنه أصابتنا سنون ثالث ،. فقال: اي أمري املؤمنني(3)درك

وإن كانت  ،عنهم فال حتبسوها ،وإن كانت هلم ،فإن كانت هلل ففرقوها على عباده ،ويف أيديكم فضول مال ،العظم
فأمر  ،فقال هشام: ما ترك لنا الغالم واحدة من الثالث عذراً  ،فإن هللا ُيزي املتصدقني ،لكم فتصدقوا هبا عليهم
امة قال: ما يل حاجة يف نفسي دون ع ؟ا لك حاجةمث قال له: أم ،وله مبئة ألف درهم ،للبوادي مبئة ألف دينار

 املسلمني.
 ،وكان هشام ال يدخل بيت ماله ماالً حىت يشهد أربعون رجالً أنه أخذ من حقه. ولقد أعطى لكل ذي حقٍّّ حقه

 .(4)ويقال: إنه مجع من األموال ما مل ُيمعه خليفة قبله
 
 ـ حظي منه عقله ال وجهه: 3

فلما  ،ذلك أنه ملا أتته اخلالفة سجد هلل شكراً  ،اء أصحاب احلكمة والعقل الراجحكان هشام يقرب منه األذكي
قد رفعت إىل رأيتك و  ،رفع رأسه وجد األبرش الكليب واقفًا فقال: ما لك مل تسجد معي؟ فقال: اي أمري املؤمنني

فأمر  ،فسجد ،السجودن طاب ؟ فقال: اآلوأان خملد إىل األرض. فقال: أرأيتك إن رفعتك معي أتسجد ،السماء

                                                           
 (.3/392الكامل يف التاريخ ) (1)
 (.3/393املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/49أخبار الدول وااثر األول يف التاريخ ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
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فقال:  ؟وعوتب يف شأنه وقيل له: ما جتالس يف هذا األبرش ،له ابإلحسان الكثري وأن يكون جليسه طول مدته
 .(1)حظي منه عقله ال وجهه

 ـ هشام مع جاريته: 4
نزليت إذ ما من منزلة أطمع فيها فوق م ،فقالت له: اي أمري املؤمنني ،اشرتى هشام بن عبد امللك جارية وخال هبا

ي ،ولكن النار ليس هلا خطر ،صرت للخليفة قال: فحسن  ،إن ابنك فالانً اشرتاين فكنت عنده ب ال حيل لك مسِّّ
 .(2)وحظيت عنده وتركها ووالها أمرها ،هذا القول منها عنده

 ب إن نعم عدوك قالدة يف عنقي ال ينزعها إال غاسلي: 5
 كان بطانة هشام بن عبد امللك فسأله عن تدبري هشام يف بعض  وجه أبو جعفر املنصور إىل شيخ من أهل الشام

فقال له املنصور:  ،وصنع رمحه هللا كذا وكذا ،كذا  فوصف له الشيخ ما دبَّر فقال: فعل رمحه هللا ،حروبه اخلوارج
: إن نعم عدوك ل ،تطأ بساطي وترتحم على عدوي ،قم عليك وعليه لعنة هللا قالدة فقام الرجل وهو يقول وهو مولٍّ

اس فرجع فقال: أشهد أنك هنيض حر وغر  ،فقال له املنصور: ارجع اي شيخ ،يف عنقي ال ينزعها إالَّ غاسلي
ني ما حىت إذا فرغ دعا له مبال فأخذه وقال: وهللا اي أمري املؤمن ،فعاد الشيخ إىل حديثه ،عجد إىل حديثك ،شريف
 جاللة عز ولوال ،فما أحوجين إىل وقوف بباب أحد ،نفاً آ، ولقد مات عين من كنت يف ذكره ه من حاجةيب إلي

فلو مل يكن  ،فقال له املنصور: مت إذا شئت هلل أبوك ،أمري املؤمنني وإيثار طاعته ما لبست ألحد بعده نعمة
 ..(3)لقومك غريك كنت قد أبقيت هلم جمداً خملداً 

 و لتلنّي مكرهاً:ـ لتلنّي طائعاً أ 6
وكان يف عينيه  ،فغضب حىت اختلج وجهه ،عن إبراهيم بن أيب َعْبلة قال: أراد هشام أن يوليين خراج مصر فأبيت

فقلت:  ،فأمسكت عن الكالم حىت سكن غضبه ،أولتلنيَّ مكرهاً  ،وقال: لتلنيَّ طائعاً  ،فنظر إيل نظر منكر ،حول
 َواأَلْرضِّ : إن هللا قال يف كتابه العزيز: }إِّانَّ َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّماَواتِّ قلت ،قال: نعم ؟اي أمري املؤمنني أتكلم

ْلنَبَها{]األحزاب:   وال أكرههن إذ كرهن ،[. فوهللا أمري املؤمنني ما غضب عليهن إذ أبني72َواجلَِّبالِّ فَأََبنْيَ َأْن حَيْمِّ
 .(4)فضحك وأعفاين ،وتكرهين إذا كرهت ،وما أان حبقيق أن تغضب علّي إذ أبيت

 ـ كراهية هشام تقبيل اليد: 7
  ،يده قال: دخل رجل على هشام بن عبد امللك فقبل ،حكى العتيب ،كان هشام بن عبد امللك يكره تقبيل اليد

                                                           
 (.4/239فوات األعيان ) (1)
 (.7/97املنتظم ) (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.1/548؛ الدولة األموية، للوكيل )249اتريخ اخللفاء، ص  (4)
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 .(2)وال فعلته العجم إال خضوعاً  ،إن العرب ما قبلت األيدي إال هلوعاً  !(1)فقال: أفّ 
 
 نازة طاوس بن كيسان:ـ تشييعه جل 8

وقد حرص  ،حىت وجه إليهم أمري مكة ابحلرس ،ملا مات طاوس من كيسان مل يتهيأ إخراج جنازته لكثرة الناس
رير طاوس عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي يضع س وكان ،هشام بن عبد امللك على تشييع جنازته بنفسه

 .(3)من خلفه على كاهله حىت سقطت قلنسوته عن رأسه ومزق رداؤه
 
 ـ حماربة املذاهب الضالة يف عهده: 9

وقد جاء  ،ظهر يف العراق يف فرتة مبكرة معبد اجلهين الذي كان من أوائل القدرية يف اإلسالم وهم منكرو القدر
لما فشلت ف ،مث ما لبث أن اثر على األمويني مع ابن األشعث ،هبذه األفكار ب فيما يبدو من مصادر نصرانية ب

وقد أخذ األفكار القدرية ملعبد رجل من الشام وامسه غيالن  ،(4)لثورة ألقى احلجاج القبض عليه وقتلههذه ا
 ،وقد أدخل على هذه األفكار مزيداً من التأصيل اجلديل ،ل عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وكان موىل آلالدمشقي

رامي النساء أمل أجدك ت !: ويلك اي غيالنفقد قال مكحول الفقيه ،وكان فيما يبدو مطعواًن يف دينه قبل ذلك
ابلتفاح يف رمضان؟ مث صرت حارثيًا ختدم امرأة احلارث الكّذاب ب مدعي النبوة الذي قتله عبد امللك كما سبق 

 !؟(5)مث حتولت بعد ذلك قدرايً زنديقاً  ،بيانه ب وتزعم أهنا أم املؤمنني
وأمر عمر  ،فأظهر الرتاجع عن فكره أكثر من مرة ،ن له ضاللهوأاب ،وقد انظره عمر بن عبد العزيز ملا علم ببدعته

وقد أمسك غيالن عن الكالم حىت مات عمر فسال  ،ابلكتاب إىل سائر األعمال خبالف ما يقول هؤالء القدرية
إن كان  ،فاستدعاه هشام بن عبد امللك بعد توليه اخلالفة وقال له: وحيك قل ما عندك ،(6)منه بعد ذلك السيل

فلما استبان خطؤه ومكره  ،واألوزاعي ،(7)فناظره ميمون بن مهران ،وإن كان ابطاًل رجعت عنه ،حقًا اتبعناه
 وأمر بنفي أتباعه. (8)أمر هشام بقتله ،وإصراره على ضاللته

                                                           
 أّف: كلمة تضجر. (1)
 .321الشهب الالمعة، ص  (2)
 (.228ب  1/227؛ مراة اجلنان )356الدولة األموية املفرتى عليها، ص  (3)
 .342طبقات املعتزلة؛ نقالً عن الدولة األموية املفرتى عليها، ص  (4)
 .166سرح العيون، البن نباتة، ص  (5)
 .167ب  166املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 (.13/155البداية والنهاية ) (7)
 ذ(.13/235؛ البداية والنهاية )167سرح العيون، ص  (8)
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جاء فكتب إليه ر  ،ويبدو أن بعض الناس أرجف ابخلليفة بعد صنيعه ذاك حىت أشفق أن يكون أخطأ بقتله غيالن
اب شيء من قتل غيالن وصاحل ب أحد أصح بن حيوة فقيه أهل الشام يقول: بلغين اي أمري املؤمنني أنه دخلك

 .(1)غيالن ب وأقسم لك اي أمري املؤمنني إن قتلهما أفضل من قتل ألفني من الروم أو الرتك
وهو أول من  ،اخر خلفاء بين أمية وكان معلماً ملروان بن حممد ،مث ظهر يف الشام اجلعد بن درهم موىل بين احلكم

لما أظهر ذلك ف ،وقد قيل: إنه أخذ ذلك من أصول يهودية صلى هللا عليه وسلم،من أمة حممد  القرآنتكلم خبلق 
 ،قتلهوأمره هشام بن عبد امللك ب ،حيث حبسه عاملها خالد القسري ،فهرب إىل الكوفة ،القول طجلب ابلشام

فإين  ،نكمخر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل هللا مآ، وخطب الناس فقال يف فأخرجه يف واثقه يوم عيد األضحى
عاىل هللا عما يقول ت ،وال اختذ إبراهيم خليالً  ،أريد أن أضحي اليوم ابجلعد بن درهم فإنه يقول: ما كلم هللا موسى

 .(2)مث نزل وذحبه ،اجلعد علواً كبرياً 
 

وكاان من  ،الباطلة اليت ظهرت يف ذلك الوقت ما كان من املغرية بن سعيد وبنان بن مسعان النهديومن العقائد 
وسائر الصحابة  ،وتكفري الشيخني أيب بكر وعمر ،فكان املغرية يقول أبلوهية علي بن أيب طالب ،غالة الشيعة

راً يقول: لو أردت وكان ساح ،ن الشرائعوزعم أن األنبياء مل خيتلفوا يف شيء م ،إال من ثبت مع علي رضي هللا عنه
... وكان بنان بن مسعان (3)ويرى مذهب التجسيم هلل عز وجل ،أن أحيي عاداً ومثود وقروانً بني ذلك كثرياً لفعلت

وأنه سوف أييت بعد  ،وأنه كان يعلم الغيب وخيرب به ،ويرى أن علياً حل فيه جزء إهلي ،يشاركه يف هذه املعتقدات
ولذلك استحق أن يكون إماماً  ،مث ادعى أن ذلك اجلزء اإلهلي قد انتقل إليه هو ابلتناسخ ،ذلك من جديد

{ ،(4)وخليفة  ،إىل غري ذلك من أضاليل عجيبة ،[138 ل عمران:آ]وزعم أنه املراد بقوله تعاىل: }َهَذا بَبَياٌن لِّلنَّاسِّ
مث قتل أحد املتنبئني  ،هب 111حنو بشع سنة خالد القسري فقتلهما حرقاً على  مث إهنما خرجا يف سبعة نفر على

 .(5)ابلكوفة
 ،ّمى خبِّداشوقد تس ،خالد القسري ظهرت دعوة ابطنية يف اإلسالم على يد عّمار بن يزيد خبراسان يةويف وال

فوا عليه دعاهم إىل فلمَّا الت ،فاستجاب له خلق كثري ،عباس فدعا الناس إىل خالفة حممد بن علي بن عبد هللا بن
يَّة الزَّاندقةم  ،وزعم هلم أن حممد بن علي بن عبد هللا يقول ذلك ،وأابح هلم نساء بعضهم بعضاً  ،(6)ذهب اخلجرَّمِّ

                                                           
 .235(؛ الدولة األموية املفرتى عليها، ص 5/172حلية األولياء) (1)
 (.3/393الكامل يف التاريخ) (2)
 .235؛ الدولة األموية املفرتى عليها، ص 240ب  239الفرق بني الفرق، ص  (3)
 (.205ب  1/204امللل والنحل، للشهرستاين ) (4)
 .236الدولة األموية املفرتى عليها، ص  (5)
 اخلرمية فرقة من املودكية، وسر مذهب اإلمساعيلية. (6)
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وسجلَّ لسانه مث  ،فأمر به فقطعت يده ،فأخذ فجيء به أمري خراسان ،فأظهر هللا عليه الّدولة ،وقد كذب عليه
 .(1)صجلب بعد ذلك

هب( قتل أبو منصور العجلي أحد الشيعة الغالة الذي زعم  126ب  120يوسف بن عمر على العراق ) يةويف وال
 مرسل عرج به وأنه هو أيضاً نيب ،أن علياً واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممداً الباقر كلهم أنبياء ومرسلون

وكفر أصحابه ابجلنة  ،مث أنزله إىل األرض ،ينوقال: اي بين بلغ ع ،وأن هللا تعاىل مسح على رأسه بيده ،إىل السماء
فلما  ،لفيهمواستحلوا خنق خما ،والنار على أهنا حمق الناس يف الدنيا ،وأتولوا اجلنة على أهنا نعيم الدنيا ،والنار

 .(2)اكتشف يوسف بن عمر خرب ذلك الدجال أخذه وصلبه
 

 ـ عفوه عن الُكَمْيت الشاعر: 10
املثل  وممن يضرب هبم ،وأحد البلغاء اخلطباء الفصحاء ،ن شعراء الدولة األمويةم ،الكميت شاعر فحل مشهور

 ،وكان الكميت مدح بين هاشم وهجا بين أمية وهشاماً  ،(3)ذلكم هو الكميت بن زيد األسدي ،يف البالغة والبيان
وطلب منه  ،كمث قصد مسلمة بن عبد املل ،فهرب من هشام وأصبح ال يستقر به القرار من خوف هشام ،فطلب

فخطب الكميت خطبة ما  ،ودخل به على أمري املؤمنني هشام (4)فاستجاب له ،أن يشفع له عند أخيه هشام
 وجاء فيها: ،مسع مبثلها قط وامتدح بين أمية بقصيدته الرائية اليت ارجتلها ارجتاالً 

 قبببببببببببْف ابلبببببببببببدِّايرِّ وقبببببببببببوَف زائبببببببببببرِّ 
 

ر  ك غبببببببببببريج صبببببببببببببببببببببببباغبببببببببببِّ  وأتنَّ إنبببببببببببَّ
 

 وفيها يقول: 
عببببببببلببببببببيببببببببَك مببببببببن الببببببببوقببببببببوفِّ  مبببببببباذا  

 

ك غببببببببببريج صبببببببببببببببببببببببباغببببببببببر   هبببببببببببا وأنببببببببببَّ
 

 وفيها يقول:
ةَ واآل َن صببببببببببببببببببببببببببرَت إىل أمبببببببببببببيبببببببببببببَّ  

 

 واألمببببببببببببببببورج إىل املصببببببببببببببببببببببببببببببائببببببببببببببببر 
 

 وفيها يقول: ،فجعل هشاٌم يغمز مسلمة بقضيب يف يده ويقول: امسع امسع
 كبببببببم قبببببببال قبببببببائبببببببلبببببببكبببببببم لبببببببعبببببببلبببببببك
و لببببببببببَذوِّي الببببببببببذنببببببببببوبِّ   وغببببببببببفببببببببببْرمتببببببببببج
 أببببببببببببببببببين أمبببببببببببببببببيبببببببببببببببببَة إنبببببببببببببببببكبببببببببببببببببم

 عبببببببببببنبببببببببببد عبببببببببببثبببببببببببرتبببببببببببه لبببببببببببعببببببببببباثبببببببببببر 
ر رِّ واألصبببببببببببببببببببببببباغببببببببببِّ  مببببببببببن األكببببببببببابببببببببببِّ
ر لِّ واألوامببببببببببِّ  أهببببببببببلج الببببببببببوسببببببببببببببببببببببببائببببببببببِّ

                                                           
 (.31/81البداية والنهاية ) (1)
 .236نقالً عن الدولة األموية املفرتى عليها، ص الفرق بني الفرق؛  (2)
 .191األدب العريب واترخيه يف العصرين األموي والعباسي، ص  (3)
 (.185ب  2/183؛ العقد الفريد )156مسلمة بن عبد امللك فاتح شطر األانضول، ص  (4)
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 ثببببببببببببقببببببببببببيت بببببببببببببكببببببببببببلِّّ مببببببببببببلببببببببببببمببببببببببببةٍّ 
م  ةِّ أنبببببببببتبببببببببج مبببببببببعبببببببببادنج لبببببببببلبببببببببخبببببببببالفبببببببببَ  

 ابلببببببببببتسبببببببببببببببببببببببعببببببببببة املببببببببببتببببببببببتببببببببببابببببببببببعببببببببببنيَ 
 وإىل الببببببببببببقببببببببببببيببببببببببببامببببببببببببة ال تببببببببببببزالج 
 

ر  وعشبببببببببببببببببببببببرييت دوَن البببببببببعشبببببببببببببببببببببببائبببببببببِّ
ر  كببببببببببابببببببببببرًا مببببببببببن بببببببببببعببببببببببدِّ كببببببببببابببببببببببِّ
ر  خببببببببببالئببببببببببفببببببببببًا وخبببببببببببريِّ عبببببببببباشببببببببببببببببببببببببِّ
 ) 1( ر  لشببببببببببببببببببببببافبببببببببعٍّ مبببببببببنبببببببببكبببببببببم وواتبببببببببِّ
 

قال: الذي  ة؟ايودالك يف العم ايةمن زين لك الغو  !ويلك اي كميتمث قطع اإلنشاد وأعاد خطبته... فقال هشام: 
 .(2)أخرج أابان من اجلنة وأنساه العهد فلم ُيد له عزماً 

 أن هشاماً قال للكميت: أنت القائل: ايةوذكرت الرو 
وا  فببببقبببببببْل لبببببببببين أمببببيبببببببَة حببببيبببببببثج حببببلببببُّ
مبببببببوهج   أجببببببباَع هللاج مبببببببْن أشببببببببببببببببببببببببببببعبببببببتبببببببج
 مبرضببببببببببببببي السببببببببببببببيببببببباسببببببببببببببببببببة هبببببببامشي
 

َد والببببقببببطببببيببببعببببببباوإْن خببببفبببببببَت   املببببهببببنبببببببَّ  
و أجببيببعبببببببا)3(  مببج ْورِّكببج َع مببْن جبببََ  وأشبببببببببببببببببببَ
 يببببببببكببببببببون حببببببببيببببببببًا ألمببببببببتببببببببه ربببببببببيببببببببعببببببببا
 

 
 قال: مباذا؟ قال: بقول الصادق: ؟إن رأيت أن متحو قول الكاذب !قال الكميت: ال تثريب اي أمري املؤمنني 

 أورثبببببببتبببببببه احلصبببببببببببببببببببببان أم هشبببببببببببببببببببببام
 وتببعببببببباطببى ابببن عبببببببائشبببببببببببببببببببببَة الببببببببببدرَ 
 وكسببببببببببببببببببببباه أببببببببو خبببببببالئبببببببف مبببببببروان

البببببببببببببببطببببببباحج ولبببببببكبببببببن مل جتبببببببهبببببببم لبببببببه  
 

 حسببببببببببببببببببببببببببًا اثقبببببببببببببًا ووجبببببهبببببببًا نبببببظبببببريا 
 فبببببببأمسبببببببببببببببببببببى لبببببببه رقبببببببيبببببببببببببببًا نبببببببظبببببببريا
 سببببببببببببببببببببببببببىن املببببببببببببكببببببببببببارم املببببببببببببأثببببببببببببورا
 ) 4( ا لبببببببببه مبببببببببعبببببببببااًن ودورا  وجبببببببببدهتبببببببببج
 

 
 .(5)فاستوى جالساً وقال: هكذا فليكن الشعر. مث قال: لقد رضيت عنك اي كميت ،وكان هشام متكئاً 

دج  ،ومن طرائف ما يذكر يف سرية الكميت أيسرك أين  !مفقال: اي غال ،أنه وقف وهو صيب على الفرزدق وهو ينجشِّ
 مثلها. وقد وقال: ما مرَّ يب ،فحصر الفرزدق ،ولكن يسرين أن تكون أمي ،فال أبغي به بدالً  ،قال: أما أيب ؟أبوك

 وهو القائل: ،ومات سنة ست وعشرين ومئة ،ولد سنة ستني

                                                           
 .200األدب العريب واترخيه، د.خفاجي، ص  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .463الواثئق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي، ص  (3)
 .201األدب العريب واترخيه، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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بُّ فبببببببببيبببببببببه حبببببببببالوٌة ومبببببببببرارةٌ   واحلبببببببببج
ذاق ببجْؤَس َمعيشبببببببببببببببببببةٍّ ونعيَمهببببببامببببببا   

 

َك من َتطعََّم أو ذجقِّ   ْل بببببذلببببِّ  سببببببببببببببببببائببببِّ
قِّ )1(  فيما مضببببببببببببببى أَحٌد إذا مل يَبْعشببببببببببببببَ
 

 ـ يوميات هشام وجملسه: 11 
دخل عليه مث ي ،فيخربه مبا حدث يف الليل ،كان هشام إذا صلى الغداة كان أول من يدخل عليه صاحب حرسه

 ،أهحىت يقرأ عليهما جز  ،خر عن يسارهعد أحدمها عن ميينه واآل، فيقموليان له مع كل واحد منهما مصحف
فإذا انتصف  ،فال يزال الناس يدخلون عليه ،فيقول: ائذن ،وفالن ،وفالن ،ويدخل احلاجب فيقول: فالن ابلباب

ول أصحاب فيق ،وكاتبه قاعد خلف ظهره ،ودخل الناس وأصحاب احلوائج ،النهار وضع طعامه ورفعت الستور
عامه وانصرف حىت إذا فرغ من ط ،والكاتب خلفه يوقع مبا يقول ،ونعم ،فيقول: ال ،فيسألون حوائجهم ،احلوائج

فإذا  ،فإذا صلى الظهر دعا بكتابه فناظرهم فيما ورد من أمور الناس حىت يصلي العصر ،الناس صار إىل قائلته
 .(2)الزهري وغريه ،صلى العشاء حضر مساره

 ق:ـ اهتمامه حبلبات السبا 12
الف آه أربعة ه من خيله فيها وخيل غري وأقام احللبة فاجتمع ل ،كان هشام بن عبد امللك بن مروان يستجيد اخليل

ويقيم حلبات  ،وكان هشام يقبل اهلدااي من اخليل ،(3)ومل يكن ذلك يف جاهلية وال إسالم ألحد من الناس ،فرس
يطلب من الشعراء و  ،وكان يفرح كثرياً إذا فازت خيله يف السباق ،ويوسعها ألجل ذلك ويصلح الطرق ،السباق هلا

 .(4)وصف الفرس أو احلصان الفائز
 اثر األدبية اخلاصة ابألمم األخرى:ـ اهتمامه ابخآل 13

قد أمر برتمجة  ف ،اثر األدبية اخلاصة ابألمم األخرىشغوفًا ابالطالع على اآلكان اخلليفة هشام بن عبد امللك م
  ،العربية فرتجم سامل مواله بعض كتب أرسطو إىل ،وتسرب هذا الشغف إىل احمليطني به ،يخ فارسكتاب عن اتر 

 .(5)كما ورث ابنه جبلة بن سامل عن أبيه كثرياً من معارفه وعلومه، فرتجم بعض اآلاثر التارخيية إىل العربية
 ـ معاملته ألهل الكتاب: 14

 وكان رفيقاً  ،وعني صديقه اصطفان بطريقاً عليهم ،كرسي إنطاكيةمسح هشام للنصارى امللكانيني أن يعيدوا شغل  
 ففي عهده دخل البطرك ميخائيل مدينة اإلسكندرية يف احتفال ب مشهور ب بني يديه الشموع ،جبميع النصارى 

                                                           
 (.9/538سري أعالم النبالء ) (1)
 (.98املنتظم) (2)
 .432الشهاب الالمعة، ص  (3)
 .55عصر هشام بن عبد امللك، ص  (4)
 .460 الدولة األموية املفرتى عليها، ص (5)
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 .(1)والكهنة يصيحون: لقد أرسل الرب إلينا الداعي املأمون الذي هو مرقس اجلديد ،والصلبان واألانجيل 

 سابعاً: العلماء يف عهد هشام بن عبد امللك:
ر ولكن إىل حد ما، ومن أشه ،عندما توىل هشام بن عبد امللك حاول تقريب بعض العلماء واالستفادة منهم

اذ واإلمام األوزاعي وأبو الزاند وغريهم، وكان أتثري هؤالء العلماء يف اخت ،هؤالء: العامل اجلليل حممد بن مسلبم الزهري
وبطريق غري مباشر من خالل أتثري قرهبم من اخلليفبة وأسرته ب ال سيما الزهري ب على  ،يف بعض اجلوانب القرار

 وسيأيت احلديث عن ذلك عند ترمجة اإلمام الزهري إبذن هللا تعاىل. ،سلوك هشام وسريته
ر بن عبد العزيز ب هو عهد عم ولعل الذي حدَّ من أتثري العلماء يف توجيه القرار يف عهد هشام ب مقارنة بتأثريهم يف

فحاول أن يسري وسطًا بني سياسة عمر بن عبد العزيز اإلسالمية  ،حماولة هشام أن ميسك العصا من الوسط
وهذا ما دعا الذهيب حني وصف سياسته  ،(2)عصبية القبائل القيسية واليمانية ووسطاً بني ،اخلالصة وسياسة امللك

 .(3).. فيه ظلم مع عدل.أن يقول فيه:
 وإليك بعض هذه املواقف: ،وكان العلماء ينصحون هشاماً ويتحدثون معه

 
 ـ عطاء بن أيب رابح ينصح هشامًا: 1

له هشام: ما  فقال ،فسكتوا ،دخل عطاء بن أيب رابح جملس هشام بن عبد امللك وعنده أشراف الناس يتحدثون
، فيهم سلمصلى هللا عليه و وجريان رسول هللا  ،قال: اي أمري املؤمنني أهل احلرمني أهل هللا ؟حاجتك اي أاب حممد

جاز وأهل أهل احل ،قال: نعم اي أمري املؤمنني ؟أعطياهتم وأرزاقهم لسنة. مث قال: هل من حاجة غريها اي أاب حممد
ول صدقاهتم. تب اي غالم أبن ترد فيهم فضاك ،جند أصل العرب وقيادة اإلسالم ترد فيهم فضول صدقاهتم. قال: نعم

قاتلون عدوكم وي ،قال: نعم اي أمري املؤمنني: أهل الثغور يرمون من وراء بيضتكم ؟هل من حاجة غريها اي أاب حممد
من حاجة  اكتب أرزاقهم إليهم اي غالم. هل ،قال: نعم ،فإهنم إن يهلكوا غزيتم ،قد أجريتم هلم أرزاقاً تدرها عليهم

وال يكلفون ما ال  ،كبارهم  (4)قال: نعم اي أمري املؤمنني أهل ذمتكم ال جتيب صغارهم وتتعتع ؟اي أاب حممدغريها 
 اكتب اي غالم أبن ال حيملوا ما ال يطيقون. هل من ،قال: نعم ،فإمنا جتبونه معونة لكم على عدوكم ،يطيقون

 ،فإنك وحدك ،: اتق هللا يف نفسكاية. وجاء يف رو (5)اتق هللا يف نفسك ،قال: نعم اي أمري املؤمنني ؟حاجة غريها

                                                           
 .434أثر أهل الكتاب يف الفنت واحلروب األهلية، ص  (1)
 .116أثر العلماء على احلياة السياسية، ص  (2)
 (.5/352سري أعالم النبالء ) (3)
 تعتعه: تله وحركه بعنف، أو أكرهه يف األمر حىت قلق. (4)
 .308الدولة األموية، ص  خمتصر اتريخ ابن عساكر؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية يف (5)
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 .(1)ال وهللا ما معك ممن ترى أحد ،وحتاسب وحدك ،وحتشر وحدك ،ومتوت وحدك 
 
 ـ خالد بن صفوان مع هشام: 2

 ،صفوان بن األهتم قدم على هشام بن عبد امللك وقد خرج متبدايً أبهله وقرابته وحشمه وخدمهبن  روي أن خالد
 ،ر الزكيةوتعطر اجلو بروائح الزهو  ،وازَّينت أبلوان النبات ،وذلك يف وقت الربيع حيث أخذت األرض زخرفها

 فنظر ،فأخذ خالد بن صفوان ينظر هنا وهناك ،وأخذ الناس فيه جمالسهم ،وضرب له معسكر فرش أبفخر الفرش
وجعل ما قلدك  ،ملؤمنني نعمة سوغكها لشكرهفقال خالد: أمت هللا عليك اي أمري ا ،إليه هشام نظر املستنطق له

ك منه ما ال كدر علي ،وكثره لديك ابلنماء ،أخلصه لك ابلتقى ،وعاقبة ما تؤول إليه محداً  ،من هذا األمر رشداً 
إليك يلجؤون و  ،فقد أصبحت للمسلمني ثقًة وملجأ؛ إليك يفزعون يف مظاملهم ،وال خالط سروره الردى ،صفى

من أن  ،وما أجد اي أمري املؤمنني ب جعلين هللا فداك ب شيئًا هو أبلغ يف قضاء حقك وتوقري جملسك ،يف أمورهم
 ،وما أجد لذلك شيئاً هو أبلغ من حديث من تقدم قبلك من امللوك ،فأنبهك إىل شكرها ،أذكرك نعمة هللا عندك

 فإن أذن أمري املؤمنني أخربته.
 فذكر ابن األهتم قصة أحد امللوك الذين خرجوا إىل ،: هات اي بن األهتموكان هشام متكئاً فاستوى قاعداً فقال

عنده رجل من بقااي و  ؟الربية يف عام يشبه عام خروج هشام حيث الربيع، فقال جللسائه: هل رأيتم مثلما أان فيه
جلواب؟ اإنك سألت عن أمر أفتأدب يف  !فقال له: أيها امللك ،محلة احلجة واملضي على أدب احلق ومناهجه

هو زائل و  ،قال: أرأيت ما أعجبت به؟ أهو شيء مل تزل فيه أم هو شيء صار إليك مريااًث من غريك ،قال: نعم
قال: أفال أراك إمنا أعجبت بشيء يسري تكون  ،عنك وصائر إىل غريك كما صار إليك؟ قال امللك: فكذلك هو

قال: إما أن  ؟ن املطلبوأي ؟فأين املهرب !قال: وحيك ؟وتكون غداً حبسابه مرهتناً  ،وتغيب عنه طويالً  ،فيه قليالً 
وإما أن تضع اتجك وتضع أطمارك وتلبس أمساحك  ،تقيم يف ملكك فتعمل بطاعة ربك على ما ساءك أو سرك

 وتعبد ربك حىت أيتيك أجلك.
وقد أتثر  ،اتهيفرتك امللك وانقطع مع هذا الناصح للعبادة بقية ح ،وتذكر القصة أن امللك اختار الطريق الثاين

ن فاجتمع من كان مع هشام على خالد بن صفوا ،وعاد ومن معه إىل قصره ،هشام حىت إنه أمر مبعسكره فنقض
فإين عاهدت  !عين فقال هلم: إليكم ،وأفسدت عليه ابديته ،! نغصت عليه لذاته؟فقالوا له:ما أردت أبمري املؤمنني

 .(2)وجل هللا عز وجل أال أخلو مبلك إال ذكرته هللا عز
 

                                                           
 .297املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 ؛ نقالً عن خمتصر اتريخ دمشق.284أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية، ص  (2)
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 ـ سامل بن عبد هللا بن عمر مع هشام بن عبد امللك: 3
 بيته قال: إيّن أستحيي من هللا أن أسأل يف ،فقال: َسْلين حاجة ،فإذا هو بسامل بن عبد هللا ،دخل هشام الكعبة

ال: من فق ؟خرةمن حوائج الدنيا أم من حوائج اآل ن فسلين حاجة. فقال له سامل:، فلّما خرجا قال: اآلغريه
 .(1)!؟ما سألت الدنيا من ميلكها؛ فكيف أسأهلا من ال ميلكها قال: وهللا ،حوائج الدنيا

 

 اثمناً: اإلمام حممد ابن شهاب الزهري يف عهد هشام والدولة األموية:
ب هو اإلمام حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا األصغر بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة بن كال

كما يعرف اببن شهاب   ،ويعرف ابلزهري ،يكىن أبيب بكر ،(2)بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري القرشي املدين
 وإذا أطلق العلماء لفظ الزهري أو لفظ ابن شهاب ،نسبة إىل جد جده شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة
 .(3)فال ينصرف هذان اللفظان إال إليه لغلبتهما عليه دون غريه

وقد  ،يدومل تكن سنة والدته معلومة على وجه التحد صلى هللا عليه وسلم،ولد اإلمام الزهري يف مدينة رسول هللا 
 (4)ورجح الدكتور حارث سليمان الّضاري أبن سنة والدته كانت سنة إحدى ومخسني ،اختلف العلماء يف حتديدها

 يف خالفة معاوية.
الذين  وكانت املدينة حمط أنظار طالب العلم وعشاق املعرفة ،بعد والدته فيهانشأ اإلمام الزهري يف املدينة املنورة 
 ،بكراً وقد بدأ اإلمام الزهري طلبه للعلم م ،ويعترب الزهري من التابعني األفذاذ ،(5)وفدوا إليها من كل حدب وصوب

 ،علم األنساب مث السنة املطهرة وتعلم ،(6)القرآن يف مثانني ليلةوقد حفظ  ،الكرمي القرآنوكان أول شيء اجته إليه 
ر ما رواه عنهم رغبة ويتذك ،وكان إذا فرغ من تلقي العلم عن أساتذته يستعيد ما تلقاه منهم ،ومعرفة احلالل واحلرام

 وخوفاً من ضياعه ونسيانه. ،يف مجعه وحفظه
وي عنها أهنا قالت فقد ر  ،ه عليهوانشغاله هلما كلياً مدعاة إلاثرة حفيظة زوجت ،وكان انصرافه إىل املذاكرة واحلفظ

. فقد كان يتمتع برغبة صادقة يف طلب العلم مع ذكاء (7)له يوماً: وهللا هلذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر
ه ملالزمته لكثري من وصربه وحتمل ،وساعدته عوامل عدة يف حتصيله للعلم؛ منها: شجاعته األدبية ،فائق وعزم أكيد

                                                           
 (.4/46سري أعالم النبالء ) (1)
 (.5/93(، سري أعالم النبالء )1/180تذكرة احلفاظ ) (2)
 .21ة، للّضاري، ص اإلمام الزهري وأثره يف السن (3)
 .25املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 .27املصدر السابق نفسه، ص  (5)
 .75البداية والنهاية؛ نقالً عن اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (6)
 (.1/196شذرات الذهب ) (7)
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وأيب بكر  ، بن عتبةوعبيد هللا بن عبد هللا ،وعروة بن الزبري ،كسعيد بن املسيب  ،جمالسته هلمشيوخه وطول  أفاضل
 بوكما اهتم ابلرحلة يف طل ،وكان شديد االحرتام لشيوخه ،(1)بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام والزمهم طويالً 

شار إليه حىت أصبح علمًا يج  ،ه ومعاصريهومجع ما مل ُيمعه الكثري من أقران ،يف عصره من علوم ومعارف (2)العلم
ري ذلك من ووصف بغ ،وأنه أمجعهم ،فوصف أبنه أعلم أهل زمانه ،ابلبنان، وإمامًا يقتدى به يف كل فن وشأن

فقد روي عن مكحول: أنه قال: ما  ،(3)األوصاف الدالة على فضله وتقدمه وطول ابعه يف نواحي املعرفة املختلفة
وكان لذلك يضرب  ،وقد ضرب بكل علم من علوم عصره بسهم وافر ،(4)ماضية من الزهري رأيت أحداً أعلم بسنة

فقد قال الذهيب يف وصف عمر بن عبد العزيز: فصار يف حسن السرية والقيام ابلقسط مع جده ألمه:  ،به املثل
 .(5)عمر بن اخلطاب، ويف الزهد مع احلسن، ويف العلم مع الزهري

 
 ـ علومه ومعارفه: 1
 الزهري وعلوم القرآن: أ ـ

تعلق بتفسري عنهم فيما ي ايةكان الزهري أحد أعالم التابعني الذين حفلت أمهات كتب احلديث والتفسري ابلرو 
ومجعه  ،وأسباب نزوله القرآنكثرية يف التفسري والقراءات ونزول   ايتافقد رويت عنه رو  ،الكرمي وسائر علومه القرآن

ليمان وقد ذكر الدكتور حارث س ،وغري ذلك مما يتعلق به من مباحث وعلوم ،ومكيه ومدنيه ،وانسخه ومنسوخه
 .(6)الّضاري أمثله على ذلك

 ب ـ الزهري والفقه:
روي عن  ،(7)مصلى هللا عليه وسلوممن أفتوا بعد أصحاب رسول هللا  ،يعد اإلمام الزهري من أعالم فقهاء التابعني

وكان يستمد فقهه من كتاب هللا  ،(8)منه م أحدًا من التابعني أفقهاألوزاعي أنه قال: ما أدركت يف خالفة هشا
كما كان ُيتهد يف األمور اليت ال نص فيها من كتاب أو   ،وأفعاهلم ،ومما عن الصحابة من أقواهلم ،وسنة رسوله

 رضي هللا عنهم. (9)ومل يؤثر فيها شيء عن الصحابة ،سنة

                                                           
 .87اإلمام الزهري، ص  (1)
 .89، 88املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .89السنة، ص اإلمام الزهري وأثره يف  (3)
 (.9/449؛ الطبقات، البن سعد؛ هتذيب التهذيب )90املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 (.1/119تذكرة احلفاظ ) (5)
 .165اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (6)
 .7تسمية فقهاء األمصار، للنسائي، ص  (7)
 .172اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
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 جـ  الزهري والتاريخ:
وخاصة ما  ،حبق من أبرز املؤرخني املسلمني الذين أرخوا لفرتيت ما قبل البعثة النبوية وما بعدهايعترب اإلمام الزهري 

جعلت الكثري من  ،كبرية  ايةوعين هبا عن ،: سريته ومغازيه اليت توسع فيها صلى هللا عليه وسلميتعلق حبياة النيب 
تسلسل الزمين يف واتبع ال ،ضع هيكل املغازيالباحثني يقرون له ابلفضل والتقدم يف هذا الشأن؛ حيث كان قد و 

 .(1)ها على أسس منهجية مل يسبق إليهادراستها وتثبيت أحداث
 د ـ الزهري واألنساب:

وتتلمذ فيها  ،كان اإلمام الزهري واحداً ممن اهتموا ابألنساب واشتهروا مبعرفتها؛ حيث اجته إىل دراستها يف صباه
ال: نشأت وأان انتقاله منه إىل سعيد بن املسيب: أنه ق ايةقد جاء عنه يف حكف ،على عبد هللا بن ثعلبة بن صعري

 ،(2)ان عاملاً بذلكوك ،وكنت أتعلم نسب قومي من عبد هللا بن ثعلبة بن صعري ،وال أان يف ديوان ،غالم ال مال يل
حىت  ،وغريه بل أخذها عن غريه أيضاً: كسعيد بن املسيب ،ومل يقتصر يف تعلم األنساب على عبد هللا بن ثعلبة

 .(3)أصبح من أعلم الناس هبا
 هـ  الزهري واألدب:

وقد نقل إلينا من أخباره األدبية وكان يقول الشعر ويتمثل به ومن الشعر الذي كان  ،كان للزهري ميول أدبية
 يتمثل به:

اان  ذهبببببب الشببببببببببببببببببببابج فال يعودج مجبببببج
نج على العصبببببببببببببببافطويتج كفِّي اي مجا  

 

 وكببببببأنَّ مببببببا قببببببْد كبببببباَن مل يببببببكج كبببببباان 
 وكبببفبببى مجبببببببان ببببطبببيبببهبببببببا حبببببببداثن)4( 
 

. (6). وكان يشيد ابألدب وحيث عليه كثرياً (5)ه التارخيية: يف السري واملغازي واألنسابايتاوكان يدخل الشعر يف رو 
دبية اليت  وغريها من الظواهر األقال عنه الرافعي: ويعتقد أنه كان من أوائل من كتبوا عن العرب األشعار واألخبار 

 .(7)بل يظن البعض أنه أول من كتب ذلك عن العرب ،كانت متوفرة لديهم حينذاك
 و ـ الزهري واللغة:

 ت ألفاظهاعارفاً مبدلوال ،حاذقاً هلا ،عاملاً ابللغة ،كان اإلمام الزهري ابإلضافة إىل معرفته مبا تقدم من علوم

                                                           
 .176املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .183املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 .184البداية والنهاية؛ نقالً عن اإلمام الزهري، ص  (4)
 .186اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (5)
 .186(؛ واإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص 1/286داب العرب )آاتريخ  (6)
 .186اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (7)
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روي عن أمحد بن صاحل أنه قال: كان يقال: فصحاء  ،(1)كما كان فصيحًا يضرب به املثل بفصاحته  ،ومعانيها 
 .(2)وموسى بن طلحة بن عبيد هللا ،وعمر بن عبد العزيز ،زماهنم ثالثة: الزهري

 
 ـ ذكاؤه وحفظه وأقواله: 2

 أ ـ ذكاؤه:
يف  وال شككت ،روي عنه أنه قال: ما استعدت حديثاً قط ،كان حاد الذكاء قوي الذاكرة واسع الفطنة واإلدراك

 .(3)فإذا هو كما حفظت ،فسألت صاحيب ،حديث إال حديثاً واحداً 
 ب ـ حفظه:

ة النادرة يف وكان ميتاز ابلسرعة الفائقة يف األخذ، والفوري ،وقدوة يف اإلتقان والضبط ،كان الزهري مثاًل يف احلفظ
لم فإين وقال له: اطلب الع ،بد امللك بن مروان ذلك حينما التقى به أول مرةوقد الحظ ع ،االستيعاب واحلفظ

 .(4)وقلباً ذكياً  ،أرى لك عيناً حافظة
له:  خذ بلجام دابته ب فقلتآابن شهاب حبديث فيه طول ب وأان  وقد روي عن مالك بن أنس أنه قال: حدثين

قال:  ؟فقلت له: كنت تكتب ،عليك؟ قال: ال يعادقلت له: أرأيت أنت أما كنت حتب أن  ،فقال: ال ،أعد عليّ 
 .(5)ال

 .(6)وعن الليث بن سعد: أن ابن شهاب كان يقول: ما استودعت قليب شيئاً فنسيته
 جـ  من أقواله:

 .(7)وإمنا يدرك العلم حديثاً وحديثني ،ب عن معمر قال: مسعت الزهري يقول: من طلب العلم مجلة فاته مجلة
 .(8)ر بهم والليايل أخذاً رفيقاً تظفولكن خذه مع األاي ،هذا العلم إن أخذته ابملكابرة له غلبكب قال الزهري: إن 
 .(9)فإذا هبطت وادايً فعليك ابلتؤدة حىت خترج منه ،ب وقال: العلم واد

 .(10)ب وقال: ما عبد هللا بشيء أفضل من العلم
                                                           

 .187املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .187البداية والنهاية؛ نقالً عن اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (2)
 (.5/94سري أعالم النبالء ) (3)
 .195البداية والنهاية؛ نقالً عن اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (4)
 .194نقالً عن اإلمام الزهري، ص املعرفة والتاريخ؛  (5)
 .195اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (6)
 (.1/40ن )آاجلامع ألحكام القر  (7)
 .198اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
 املصدر السابق نفسه. (10)
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 .(1)وال يرضى بقول عامل ال يعمل ،ب وقال: ال يوثق للناس عمل عامل ال يعلم
 .(2)فة العلم النسيان وترك املذاكرةآب وقال: 

 .(3)ب وقال: إذا طال اجمللس كان للشيطان فيه حظ ونصيب
: إذا كره اللوائم  .(4)، وكره العزلوأحب احملامد ،ب وقال: ثالث إذا كن يف القاضي فليس بقاضٍّ

 
 ـ سخاؤه: 3

م من ال ويكرم كر  ،ال خيشى الفقر فكان يعطي عطاء من ،وجوادًا ال يبارى ،ُيارىكان اإلمام الزهري كرميًا ال 
 ئري عابغ ،فنن يف سخائهويت ،وكان يبالغ يف كرمه ،ويبذل يف القليل والكثري ،ُيود يف اليسر والعسر ،يهاب القلة

نده فلم تك تعدل الدراهم والداننري ع ،كان كالعدو ملاله  ،إذ مل يكن للمال عنده قيمة ،وال خائف من نفاد ،مبال
 .(5)، أو تكادجناح بعوضة

وعن عمرو بن دينار أنه قال: ما رأيت أحداً الدينار والدرهم أهون عليه من ابن شهاب وما كانت الداننري والدرهم 
 .(7). قال أبو نعيم: كان ذا عز وسناء وفخر وسخاء(6)عنده إال مبنزلة البعر

 
 يه:ـ ثناء العلماء عل 4

 .(8)ب قال له سعيد بن املسيب: ما مات من ترك مثلك
 يبق أحد أعلم فإنه مل ،قال: فأتوه ،قالوا: إاّن لنفعل ؟ب قال عمر بن عبد العزيز جللسائه: هل أتتون ابن شهاب

 .(9)قال معمر: وإن احلسن ونظراءه ألحياٌء يومئذ ،بسنة ماضية منه
 رسول قال: أما أعلمهم بقضااي ؟لعراك بن مالك: من أفقه أهل املدينةب روي عن جعفر بن ربيعة: أنه قال: قلت 

وأما أغزرهم  ،وأفقههم فقهًا مبا مضى عن أحوال الناس: سعيد بن املسيب ،وقضااي أيب بكر وعمر وعثمان ،هللا

                                                           
 .199املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .199اإلمام الزهري، ص (؛ 1/150السنن للدارمي ) (2)
 .200اإلمام الزهري، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .217املصدر السابق نفسه، ص  (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 .229املصدر السابق نفسه، ص  (8)
 .230املصدر السابق نفسه، ص  (9)
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 ،: ابن شهابعاً وأعلمهم عندي مجي ،وال تشأ أن تفجر من عبيد هللا بن عبد هللا حبرًا إال فجرته ،فعروة ،حديثاً 
 .(1)فإنه مجع علمهم مجيعاً إىل علمه

 .(2)ب قال مالك بن أنس: بقي ابن شهاب وما له يف الناس نظري
 .(3)وال أدرك أحد خالفة هشام من التابعني أفقه منه ،ب قال األوزاعي: ما أدهن ابن شهاب مللك قط دخل عليه

 .(4)ب قال الشافعي: لوال الزهري ذهبت السنن من املدينة
 .(5)وأجود الناس إسناداً  ،ب وقال أمحد: الزهري أحسن الناس حديثاً 

 .(6)ب وقال علي بن املديين: أعلم الناس بقول الفقهاء السبعة الزهري
 
 ـ الزهري ونشره للسنة: 5

ا وإليك أهم أعماله اليت قام هب ،كان اإلمام الزهري قد قام جبهود مشكورة يف نشر السنة وإذاعتها بني الناس
 لنشرها:

 ب تدريسها لكل من يطلبها.
 ب مذاكرته هلا مع أقرانه.

 ب نشره هلا بطريق الكتابة.
 ب إمالؤه إاّيها على تالميذه.

 .(7)ب وعظه وتفقيهه لألعراب: فقد كان ينزل ابألعراب يعلمهم
فقلت: ما هو؟  ،الزهري يقول: إايك وغلول الكتبب هنيه عن حبس كتب العلم: فعن يونس بن يزيد قال: مسعت 

 .(8)قال: حبسها
 ،فت إيلّ مث الت ،ب حثه على حفظ السنة وتعلمها: روي عن مالك بن أنس أنه قال: حّدث الزهري مبئة حديث

 .(9)فقال: كم حفظت اي مالك؟ قلت: أربعني. فوضع يده على جبهته مث قال: إان هلل كيف نقص احلفظ

                                                           
 .234املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .234والتعديل، البن أيب حامت؛ نقالً عن األوزاعي وأثره يف السنة، ص اجلرح  (2)
 .235(؛ األوزاعي وأثره يف السنة، ص 1/639املعرفة والتاريخ ) (3)
 (.1/91هتذيب األمساء واللغات ) (4)
 .236اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (5)
 (.1/331تذكرة احلفاظ ) (6)
 .388السنة، ص اإلمام الزهري وأثره يف  (7)
 .388(؛ اإلمام الزهري، ص 5/94سري أعالم النبالء ) (8)
 .389اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (9)
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وعن األوزاعي عن الزهري  ،(1)داهبا: قال الزهري: االعتصام ابلسنة جناةمسك ابلسنة والتأدب آبحثه على التب 
لعلم ثبات الدين فبعز ا ،والعلم يقبض قبضاً سريعاً  ،قال: كان من مضى من علمائنا يقول: االعتصام ابلسنة جناة

 .(2)ويف ذهاب العلم ذهاب ذلك كله ،والدنيا
إنه قد أنفق  ف ،أموال: ابإلضافة إىل ما أنفق اإلمام الزهري من وقت وجهد يف نشر السنةب ما أنفقه يف نشرها من 

 بل ال أغايل إذا قلت: إن ما كان ينفقه على نشرها أكثر بكثري مما كان ينفقه ،كثرياً مما كان متيسراً لديه من مال
قدم هلم أفضل فكان ي ،لبذل والسخاءفقد كان يطعِّم طالب العلم بكل معاين ا ،على نفسه وأهله وشؤونه اخلاصة

ال يعلم طالبًا  وكان ،وكان يتعهد ابإلنفاق على من ليس عنده ما ينفقه على نفسه من طالبه ،ما لديه من طعام
كما كان خيرج لألعراب يف البوادي فيعلمهم ويطعمهم ويقدم هلم ما ميلكه من لذيذ الطعام   ،إال إذا أكل عنده شيئاً 

وعن موسى بن عبد العزيز قال: كان  (3)افة إىل ما كان ينفقه على رحالته لطلب العلم ومجعههذا ابإلض ،وشهيه
 .(4)ابن شهاب إذا أىب أحد من أصحاب احلديث أن أيكل طعامه حلف أال حيدثه عشرة أايم

 ،لسانهب ب ما روي عنه يف نشره للسنة: روي عن الليث بن سعد أنه قال: مسعته ب أي ابن شهاب ب يبكي على العلم
ويقول: يذهب العلم وكثري ممن كان يعمل به. فقلت له: ووضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفًا يف 

 .(5)وال صرب عليه صربي ،الناس بعدك؟ قال: وهللا ما نشر أحد العلم نشري
 حة ما يلي:جب ما يراه يف كيفية طلبها: يرى اإلمام الزهري لكي تكون مهمة تعلم السنة وتعليمها يسرية ان

يه وأن ال يهجم عليها الطالب مرة واحدة لئال تزدحم عل ،وحديثًا بعد حديث ،ب التدرج يف أخذها شيئًا فشيئاً 
 فيفوته بذلك شيء كثري. ،املعلومات فتثقله وتؤدي به إىل امللل

لى سعي العلماء ع ملا يرتتب ،وال يسعى العلماء إىل بيوت الطالب واملتعلمني ،ب أن يسعى الطالب إىل العلماء
روي عن مالك أنه قال: مسعت الزهري يقول: هوان العلم وذله أن حيمله العامل إىل  ،إليهم من هوان العلم وذلته

 .(6)بيت املتعلم
أو  ،لملا قد يؤدي إليه طوله من السأم واملل ،فقد كان حيذِّر من طول جملس العلم وغريه ،ب كراهته لطول اجمللس

 .(7)دة فيه. فقد قال: إذا طال اجمللس كان للشيطان فيه حظ ونصيباخلوض فيما ال فائ

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .390اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .392(؛ اإلمام الزهري، ص 5/86ألخالق الراوي )اجلامع  (6)
 .392؛ اإلمام الزهري، ص 252علوم احلديث، البن الصالح، ص  (7)
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ب توجيهه إىل ما قد يساعد استعماله أو تركه على احلفظ والتذكر من املطعومات: فقد قال الزهري: من سرَّه أن 
أكلت ال و  ،. وعنه قال: ما أكلت تفاحاً (2). وكان يشرب العسل ويقول: إنه يذكر(1)حيفظ احلديث فليأكل الزبيب

 .(3)خالًّ منذ عاجلت احلفظ
 ـ الزهري واألمويون: 6

يعد الزهري من العلماء الذين خالطوا خلفاء بين أمية وصاحبوهم، وكانت له عندهم منزلة رفيعة، يقول عنه الذهيب: كان 
 .(4)برتبة أمريب رمحه هللا ب حمتشماً جلياًل بزي األجناد، له صورة كبرية يف دولة بين أمية. ويذكر أنه كان 

، وحيث (5)وقد حتدثت عن بداية اتصال الزهري بعبد امللك بن مروان وأثر قبيصة بن ذؤيب يف تقريبه عند عبد امللك
إن املدة اليت قضاها الزهري عند عبد امللك مل تكن طويلة، لذا مل ترد له مشاركات ومواقف ذات أثر يف سياسة عبد 

طمأنته لعبد امللك يف أمر علي بن احلسني، فقد كان عبد امللك قد أمر بعض رجاله امللك إال الشيء اليسري، ومن ذلك 
ابلقدوم إليه بعلي بن احلسني من املدينة، ولكنه أفلت منهم وقدم على عبد امللك، فلما قدم الزهري الشام بعد ذلك 

م عندي، ال: ما أان وأنت؟ فقلت: أققال له عبد امللك: إنه ب أي: علي ب قد جاءين يف يوم فقده األعوان، فدخل علي فق
لي بن احلسني املؤمنني ليس ع فقال: ال أحب، مث خرج، فوهللا لقد امتأل ثويب منه خيفة. قال الزهري: فقلت: اي أمري

 حيث تظن، إنه مشغول بنفسه، فقال عبد امللك: حبذا شغل مثله، فنعم ما شغل به.
رف ي بن احلسني وإبدائها لعبد امللك أثر يف طمأنة عبد امللك وصوال شك أن ملثل هذه النظرة من الزهري جتاه عل

نظره عن االشتغال أبمره، وما قد يرتتب على ذلك من اختاذ بعض القرارات اليت تقضي بتتبع علي بن احلسني 
 .(6)والتضييق عليه

لك عمن يسود فحني سأله عبد امل ،والفرص املناسبة لتقدمي النصح لعبد امللك ،وقد كان الزهري يستغل األوقات
 على قال عبد امللك: وهللا ليسودن املوايل ،األقاليم ذكر أكثر األقاليم ومن يسودها من املوايل بعلمهم وداينتهم

من  ،دينهفقال الزهري حينئذ: اي أمري املؤمنني إمنا هو أمر هللا و  ،العرب حىت خيطب هلا على املنابر والعرب حتتها
. ويف هذا لفت انتباه عبد امللك إىل أمهية التمسك ابلدين؛ حيث فيه الرفعة (7)ن ضيعه سقطوم ،حفظه ساد

 .(8)ويف تضييعه الذل واهلوان ،والسيادة

                                                           
 .392اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .393املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 (.341، 5/337سري أعالم النبالء ) (4)
 .203احلياة السياسية، ص أثر العلماء يف  (5)
 .204املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 .204اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (7)
 .204أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (8)
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 ،(2)ومصاحبتبه لسليمان بن عببد امللك ،(1)وابلرغم من أنه ورد ما يجشري إىل قدوم الزهري على الوليد بن عبد امللك
 يرجع يف ذلك إىل طول املدة اليت قضاها ،وأثره يف عهده أظهر وأكرب ،نت أعظبمإال أن مكانتبه عند هشام كا

ته سنة ست خالف ايةفعندما حج هشام يف بد ،وتقريب هشام لبه؛ حيث جعله مؤدابً ألوالده ،الزهري عند هشام
راببة عشرين قوبقي الزهري يف بالط هشام حىت تويف؛ أي  ،ومئة للهجرة حج معه الزهري وجعله مؤداًب ألوالده

فأما  ،ومن املؤكد أن يكون للمدة اليت قضاها الزهري يف بالط هشام أثبر على استقامبة هشام وأسرتبه ،(3)سنة
أهل ومعاقبة أصحاب اخلمور و  ،هشام فقد اتصف بعبدد من الصفات احلميدة كاحللم واألانة وكراهة سفك الدماء

 .(4)الغناء

 أ ـ أثر تربية الزهري ألوالد هشام:
وأما أوالد هشام فكان أثر تربية الزهري عليهم كبرياً؛ حيث توىل تربيتهم وتعليمهم مجنذ الصغر على األخالق احلسنة 

وسلوكاً...  فكانوا نعم الشباب خلقاً  ،ومعايل األمور. ويقول حممد شراب: كان للزهري أتثري يف تربية أوالد هشام
 .(5)سالمودخلت بالد بغزواهتم يف دين اإل ،فتح هللا على أيديهم بقاعاً كثرية ،وكانوا قادة فتوح وجنود دعوة

د متر سنة إال وأحدهم فال تكا ،وحني نتتبع الغزوات يف عهد هشام فسنجد أن ألبنائه النصيب األوفر يف قيادهتا
وابإلضافة إىل قيادهتم  ،(6)أو عدد منهم على رأس غازية تغزو. وقد كان ملعاوية بن هشام القدر األكرب يف ذلك

سلمة ففي سنة تسع عشرة ومئة حج ابلناس م ،للغزوات كان هشام يسند إمرة احلج يف بعض السنوات إىل أحدهم
 ما وكان الزهري يرافقهم يف احلج ويرشدهم ويوجههم إىل ،ويزيد بن هشام يف سنة ثالث وعشرين ومئة ،بن هشام

 ،اً ة املدينة يف حجه أشار عليه الزهري أن يصنع إىل أهل املدينة خري فلما قدم مسلم ،فيه اخلري ألنفسهم وأمتهم
 .(7)، وفعل أموراً حسنةوقسم اخلمس على أهل الديوان ،فأقام يف املدينة نصف شهر ،وحضه على ذلك

 ب ـ موقف الزهري من خلع الوليد بن يزيد بن عبد امللك:
 يةاللك موقفه من خلع الوليد بن يزيد بن عبد امللك من و من أهم أمور الزهري السياسية يف عهد هشام بن عبد امل

، على هشام وأخذ العهد بذلك ،فقد كان يزيد بن عبد امللك عهد ابخلالفة هلشام ومن بعده لولده الوليد ،العهد
 دى هشاموعندما أب ،وحيث هشام على ذلك ،لت اخلالفة إىل هشام كان الزهري يرى خلع الوليد بن يزيدآفلما 

                                                           
 (.4/9سري أعالم النبالء ) (1)
 (.2/90صفة الصفوة ) (2)
 .205يف احلياة السياسية، ص  البداية والنهاية؛ نقالً عن أثر العلماء (3)
 .205أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية، ص  (4)
 .322عامل احلجاز والشام، شرّاب، ص  (5)
 .206أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (6)
 .207؛ أثر العلماء، ص 319اإلمام الزهري، شرّاب، ص  (7)
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 .(1)قال الزهري له: فوجهين حىت أسري يف األجناد جنداً جنداً فأخلعه ،ختوفه من عدم قبول من يف األجناد لذلك 
بل  ،ولعل مما يؤيد صحة خرب موقف الزهري من خلع الوليد أن األخبار مل تقف عند حد ذكر املوقف فحسب

أن الوليد   فأورد ابن عساكر: ،جتاه الزهري وردت أخبار توضح ما ترتب على هذا املوقف من رد فعل عند الوليد
يومًا فستعلم. وكان الزهري يقول: إن هللا أعدل من أن يسلط عليَّ  كان يقول للزهري: إن أمكنين هللا منك

فعقر أشجاره. وصدق  (3)بل مل ينتظر الوليد حىت يلي اخلالفة؛ فقد أرسل إىل مال الزهري ببدا وشغب ،(2)سفيهاً 
 .(4)حيث تويف ب رمحه هللا ب قبل أن يلي الوليد اخلالفةهللا ظن الزهري 

ا فيمكننا أن نتلمس السبب الدافع الذي جعله يقف هذ ،وإذا قلنا إبمكان اختاذ الزهري لذلك املوقف من الوليد
 ،وهو أن الزهري ملا رأى ميل الوليد للهو واجملون ووقوعه يف الفسق وعدم تركه لذلك رغم هنيه عن ذلك ،املوقف

ل إليه أمر اخلالفة أن يكون ذلك ضعفاً لألمة وانفتاح ابب الفساد يف الدين واألخالق حيث الناس آفخشي إن 
 .(5)على دين ملوكهم

له للهو واجملون إال أن فسقه ومي ،وعلى الرغم من أن كثرياً مما نسب إىل الوليد بن يزيد مبالغ فيه وبعضه مكذوب
ة توليه وهذا ما جعل الزهري وغريه يتخوَّفون من مغب ،صادر اليت حتدثت عنهأمر مشهور عنه واثبت يف أغلب امل

ولعله قال ذلك بسبب توقعه الفتنة  ،(6)فروي أن مكحوالً ب رمحه هللا ب كان يقول: اللهم ال تبقين بعد هشام ،اخلالفة
وهذا منوط  ،وأما الزهري فرأى أن تسليم الوليد قيادة األمة أمر فيه خطر وضرر ال بد من دفعه ،بتويل الوليد

تربأ  ومن أعظم النصح أن يستخلف عليها من ،أمر األمة ووجب عليه النصح هلا يةابخلليفة الذي حتمل أمانة وال
بتولية  ،هد الذي أخذه أخوه يزيد عليلذا عندما ختوف هشام من خلع الوليد ألن ذلك نقضاً للعه ،الذمة بتوليته
 .(7)فإن من الوفاء بعهد هللا خلعك إايه ،قال له الزهري: اخلع الوليد ،ابنه من بعده

القوة القضاء  فيستطيع ويف يده ،العهد وجود اخلليفة على رأس األمر يةومما خيفف من خطورة خلع الوليد من وال
ذا ترك األمر حىت يستلم الوليد اخلالفة وتنتقل إليه القوة؛ فإن من أما إ ،على ما قد يرتتب على ذلك من خماطر

هذا ما حدث و  ،العهد يةبل سيرتتب على ذلك من األضرار أضعاف ما يرتتب على خلعه من وال ،الصعب عزله
 ما دعا احلافظ ابن كثري حني حتدث عن حياة الوليد أن يقول: فعزم عمه على خلعه من اخلالفة ب  وهو ،ابلفعل

                                                           
 (.342، 5/341سري أعالم النبالء ) (1)
 .210اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (2)
 بدا: واد قرب أبلة من ساحل البحر، وقيل: بوادي القرى. وشغب: ضيعة خلف وادي القرى كانت للزهري وهبا قربه. (3)
 .211البداية والنهاية؛ نقالً عن أثر العلماء، ص  (4)
 .211ة، ص أثر العلماء يف احلياة السياسي (5)
 .212اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
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 .(1)خر: وليت ذلك متآ، وقال بلفظ وليته فعل ب
وأداًء  ،ومما سبق يتضح أن حث الزهري هشامًا على خلع الوليد بن يزيد كان حرصًا منه على مصلحة األمة

ومل يبال مبا قد يرتتب على موقفه هذا من أذى متوقع من الوليد؛ إذ اخلوف  ،لنصيحة إمامه الذي وثق به وقربه
 .(2)ومصلحة األمة مقدمة على مصلحة النفس ،من هللا مقدم على اخلوف من غريه

 جـ  انتقاد بعض الناس لقرب الزهري من بين أمية:
فقد قال عنه:  ،ليل مكحول الدمشقيفممن انتقده العامل اجل ،تعرض الزهري إىل انتقاد بسبب قرببه من بين أمية

فعن عمر بن رديح قال: كنت مع ابن  ،ومنهم عمرو بن عبيد ،(3)أي رجل هو لوال أنه أفسد نفسه بصحبة امللوك
 .(4)فلقيين بعد فقال: ما لك وملنديل األمراء؟ يعين ابن شهاب ،ين عمرو بن عبيدآ، فر شهاب الزهري منشي

اء فيها:.. ومما ج ،دينار من أشد من انتقد الزهري؛ حيث كتب إليه رسالة مطولة ويعد اإلمام أبو حازم سليمان بن
 ،نست الظامل وسهلت له طريق الغي بدنوك حني أدنيتآ، أن (5)واعلم أن أدىن ما ارتكبت وأعظم ما احتقبت

لم ظوأن تسأل عما أردت إبغضائك عن  ،فما أخلقك أن ينوه ابمسك إذًا مع اجلرمة ،وإجابتك حني دعيت
بت وأج ،وال يرد ابطاًل حني أدانك ،ودنوت ممن مل يرد على أحد حقاً  ،إنك أخذت ما ليس ملن أعطاك ،الظلمة

 ،إىل بالئهم وجسراً يعربون بك ،جعلوك قطباً تدور رحى ابطلهم عليك ،من أراد التدليس بدعائه إايك حني دعاك
ون بك قلوب ويقتاد ،يدخلون بك الشك على العلماء ،وسالكًا سبيلهم ،وداعياً إىل غيهم ،وسلماً إىل ضاللتهم

واختالف  ،وال أقوى أعواهنم هلم إال ما دون ما بلغت من إصالح فسادهم ،فلم يبلغ أخص وزرائهم ،اجلهال إليهم
وما أقل ما أعطوك يف قدر ما أخذوا  ،عليك خربوا يف جنب ما ،فما أيسر ما عمروا لك ،اخلاصة والعامة إليهم

 .(6)لنفسك فإنه ال ينظر هلا غريك فانظر ،منك
ه صاحب فأما عمرو بن عبيد فال يقبل قدحه ألن ،وُيدر أن نقف وقفة قصرية مع هذه االنتقادات املوجهة للزهري

وحيث إن املعتزلة  ،(7)بدعة اهتمه أهل اجلرح والتعديل ابلكذب وضعفوه لبدعته؛ حيث يعد من أصحاب االعتزال
 .(8)فتبعاً لذلك لن يرضوا عن من يصاحبهم ،أميةال يرون شرعية خالفة بين 

                                                           
 .212البداية والنهاية؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (1)
 .213أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (2)
 .213 (؛ أثر العلماء، ص5/339أعالم النبالء ) سري (3)
 .213اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء، ص  (4)
 .214أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (5)
 .214(؛ أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص 2/91صفة الصفوة ) (6)
 (.8/70هتذيب التهذيب ) (7)
 .215أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (8)
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ومل يتعدَّ  ،وأما مكحول وأبو حازم فاألمر بينهم وبني الزهري ال يعدو كونه خالفًا حمصورًا يف أمر قابل لالجتهاد
ن أيب فقال أبو بكر ب ،فقد كان مكحول رغم خالفه هذا مع الزهري ُيل الزهري ويقدره ،اخلالف جوانب أخرى

ال: ق ؟قال: ابن شهاب؛ قلت: مث من ؟قلت: مث من ،قال: ابن شهاب ؟مرمي: قلت ملكحول: من أعلم الناس
 . وهذا شأن أهل الفقه يف التعامل مع خمالفيهم.(1)ابن شهاب

 تضر العامل املداهنة اليتوأما ما كان خيشاه أبو حازم وغريه على العلماء من خمالطتهم للخلفاء واألمراء من اجملاراة و 
ره لفقه املصاحل والشعور ابملسؤولية وتقدي ،يف دينه والسلطان يف دنياه وأخراه فإنه كان للزهري من قوة الشخصية

واملفاسد ما جعله بعيدًا عن الوقوع يف هذا احملذور؛ فقد كان للزهري مواقف تدل على ذلك؛ منها: ما رواه 
ولكن  ،يل الوليد بن عبد امللك أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: الالبخاري: أن الزهري قال: قال 

وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ب أن عائشة ب رضي  ،قد أخربين رجالن من قومك ب أبو سلمة بن عبد الرمحن
عن ابن مردويه  يةاهللا عنها ب قالت هلما: كان علي مسلمًا يف شأهنا. ويف تعليق ابن حجر على احلديث نقل رو 

: يةفلما بلغ هذه اآل ،عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد امللك ليلة من الليايل وهو يقرأ سورة النور مستلقياً 
ْفكِّ عجْصَبٌة مِّْنكجْم{ ]  إلِّ اب بكر أ جلس مث قال:  {َوالَّذي تَبَوىّل كِّربَهج }حىت بلغ  [؛11النور: }إِّنَّ الَّذِّيَن َجاءجوا ابِّ

خشيت أن ألقى  ،فقلت يف نفسي: ماذا أقول؟ لئن قلت: ال ىلَّ كربه منهم؟ أليس علي بن أيب طالب؟ قال:من تو 
 ،قلت: ال ،قلت يف نفسي: لقد عودين هللا على الصدق خرياً  ،لقد جئت أبمر عظيم ،ولئن قلت: نعم ،منه شراً 

 .(2)قلت: لكن عبد هللا بن أيب ،مث قال: فمن؟ فمن؟ حىت ردَّد ذلك مراراً  ،فضرب بقضيبه على السرير
وعلق ابن حجر قائاًل: وكأن بعض من ال خري فيه من الناصبة تقرب إىل بين أمية هبذه الكذبة فحرفوا قول عائشة 

فجزاه  ،حىت بنيَّ الزهري للوليد أن احلق خالف ذلك ،فظنوا صحتها ،لعلمهم ابحنرافهم عن علي ،إىل غري وجهه
 .(3)هللا خرياً 

قال: اي ف ،تذكر أن سليمان بن يسار دخل على هشام بن عبد امللك ،قصة مشاهبة يف عهد هشامكما رويت 
ري املؤمنني قال: أم ،قال: كذبت هو علي ،من الذي توىل كربه منهم؟ قال: عبدهللا بن أيب ابن سلول !سليمان

قال هشام:   ،بد هللا بن أيبفقال: هو ع ؟فقال: اي بن شهاب من الذي توىل كربه ،فدخل الزهري ،أعلم مبا يقول
 ،فوهللا لو اندى مناد من السماء: إن هللا أحل الكذب ما كذبت ،ال أاب لك ،فقال: أان أكذب ،هو علي ،كذبت

فقال له  ،عن عائشة: أن الذي توىل كربه عبد هللا بن أيب ،وعلقمة بن وقاص ،حدثين سعيد وعروة وعبيد هللا
بتين فقال: ومل؟ أان اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتص ،نا أن حنمل عن مثلكفوهللا ما كان ينبغي ل ،هشام: ارحل

                                                           
؛ وأما اخلرب الذي قال فيه مكحول: أي رجل هو لوال أنه أفسد نفسه بصحبة امللوك! فهذا اخلرب 215العلماء يف احلياة السياسية، ص اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر  (1)

 .510ضعيف ال يعتمد عليه، ويف إسناده جمهولون. انظر: السنة قبل التدوين، ص 
 (.5/60البخاري، كتاب املغازي ) (2)
 (.437ب  7/436فتح الباري ) (3)
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 ،لكفقال الزهري: قد علمت وأبوك قب ،ولكنك استدنت ألفي ألف ،فقال هشام: ال ،على نفسي؟ فخلِّّ عين
لف فأمر هشام فقضى عنه أ ،فقال هشام: حنن هيجنا الشيخ ،أين ما استدنت هذا املال عليك وال على أبيك

 .(1)ألف، فأخرب بذلك، فقال: احلمد هلل الذي هذا هو من عنده
هيب حني قال وما أحسن ما قاله الذ ،واجملال يف ذكر مواقف الزهري اليت توضح قوته يف احلق وعدم مداهنته يطول

وأين  ،احلجة ذلك فهو الثبت لكونه كان مداخاًل للخلفاء: ولئن فعل ،بعض من ال يعتد به: مل أيخذ عن الزهري
 !.؟رمحه هللا (2)مثل الزهري

 ـ مطاعن الشيعة واملستشرقني يف اإلمام الزهري: 7
ألمويني على عالقة الزهري اب محلوا ،إن نفرًا ممن مل يستطيعوا التخلص من اهلوى والتجرد من التعصب املذهيب

ن يرى : اليعقويب وابن أيب احلديد واملمقاين وغريهم مموكان يف مقدمة هؤالء ،وأولوها أتويالت ابطلة ،حمامل سيئة
وقد تلقف تلك األابطيل واألكاذيب واملفرتايت بعض املستشرقني؛ أمثال املستشرق  ،رأيهم ويذهب مذهبهم

لشبهات ما وأضاف إليها من ا ،اليهودي جولد تسهري املعروف حبقده املرير وحتامله الشديد على اإلسالم وأهله
ثر آلدى مجهور املسلمني ملا هلا من مهبا من شخصية اإلمام الزهري اليت انلت االحرتام والتبجيل  ظن أن ينال

 .(3)خالده ومواقف حممودة يف خدمة اإلسالم والسنة النبوية الشريفة
 وإليك أهم شبهاته مع مناقشتها وتفنيدها ابحلجج الدامغة والرباهني الساطعة واألدلة الراسخة:

 حول صلته ابألمويني وذهابه للقصور:أ ـ ما أثري 
كان من الشبه اليت أاثرها جولد تسهري حول اإلمام الزهري؛ قوله: إنه مل يتجنب الذهاب إىل القصر ويتحرك يف 

ومقر  ،وهي كما هو معلوم بيت املسلمني العام ،ويعين جولد تسهري ابلقصر ب دار اخلالفة ب ،السلطان (4)حاشية
سنة ولة عن إدارة شؤوهنم الدينية والدنيوية وفق التعاليم اإلسالمية املستمدة من كتاب هللا تعاىل و قيادهتم العليا املسؤ 

ومن هنا كان لكل مسلم احلق كل احلق يف الذهاب إىل تلك الدار ودخوهلا مىت شاء  صلى هللا عليه وسلم،رسوله 
 لة قد تكون خافية على أويل األمرأو توضيح مسأ ،أو تبليغ علم ،أو إسداء نصح ،لرفع حاجة أو دفع ظلم

 أو يظهروا هبا ما يرتتب عليها من مصلحة لألمة. ،ليصححوا هبا ما قد يقع منهم من خطأ
قد يرون ذلك و  ،وكان السلف من الصحابة والتابعني ال يرتددون يف الذهاب إىل دار اخلالفة ألمر من تلك األمور

ري إال واحداً ومل يكن اإلمام الزه ،رفع ظلم أو حتقيق حق وإزالة ابطل واجباً أحياانً إذا كان سبباً لتصحيح خطأ أو
ند اتصاله بعبد وقد رأينا ذلك ع ،ممن قاموا بواجبهم يف هذا امليدان حينما قدر هللا تعاىل له أن يتصل ببين أمية

                                                           
 (.5/339سري أعالم النبالء ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .442اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (3)
 .222السنة ومكانتها يف التشريع، ص  (4)
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سألة من أهم املسائل ميف  ،كما رأيناه يقدم النصح إىل هشام بن عبد امللك  ،امللك وتصحيحه خلطأ وقع فيه الوليد
ا كانت صلته وهكذ ،العامة؛ وهي: إشارته عليه بعزل ويل عهده الوليد بن يزيد ملا عرف عنه من اللهو واجملون

أن يقدم  تسهري أىب إال أن يّعرض هبا ويثري حوهلا الشبهات من غري لكن جولد ،ابألمويني من بدايتها إىل هنايتها
أن صلته  بل كل الشواهد واألدلة اليت مّرت معنا يف سريته تؤكد ،د إليه يف شبهتهلنا دلياًل واحدًا ميكن أن يستن

وأهنا كانت حركة  ،مل يرتتب عليها ما خيل أبمانته وعدالته وتوثيقه ،نزيهة املقصد اية،هبم كانت صلة شريفة الغ
 .(1)مباركة ضمن حركة أفاضل عصره من أهل النصح والتبليغ واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 ب ـ قبوله منصب القضاء:
إىل  ،اثرها حول اإلمام الزهري؛ هي قوله: ويف عهد يزيد الثاين قبل منصب القضاءأومن شبه جولد تسهري اليت 

 .(2)بل منصب القضاء غري ثقةأن قال: وإهنم كانوا يعدون من ق
بل قد  ،وإن املسلمني أمجعوا على مشروعية نصب القضاء واحلكم بني الناس ،ويرد عليه أبن القضاء منصب رفيع

صلى وكان أول من تواله يف اإلسالم هو النيب  ،(3)؛ ألن الناس ال يستقيم أمرهم بدونهايتاعدوه من فروض الكف
نجوَن َحىتَّ حيجَكِّمجوَك فِّيَما }َفالَ َوَربَِّّك الَ يبج  ية؛ قال تعاىل:آاىل له بذلك يف أكثر من بتكليف هللا تع هللا عليه وسلم ْؤمِّ

هِّْم َحَرًجا ممَِّّا َقضَ  دجوا يفِّ أَنْبفجسِّ نَبهجْم مثجَّ الَ ُيِّ [. كما توىل القضاء من بعده 65]النساء: {ْيَت َويجَسلِّّمجوا َتْسلِّيًماَشَجَر بَبيبْ
 ،حياً قضاء البصرةووىل شر  ،فوىل أاب الدرداء قضاء املدينة ،وواله عمر بن اخلطاب غريه ،أبنفسهم اخللفاء الراشدون

 ،كما تواله بعد الصحابة كثري من أعالم التابعني وأعياهنم كأيب إدريس اخلوالين  ،وأاب موسى األشعري قضاء الكوفة
وحيىي بن سعيد  ،وأيب بكر بن حزم ،عبد العزيزوعمر بن  ،ومسروق ،وعبد امللك بن يعلى الليثي ،واحلسن البصري

مة والقاسم بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود وغريهم ممن اتفق األئ ،وسليمان بن حبيب احملاريب ،األنصاري
 على تعديلهم وتوثيقهم مع توليهم القضاء وقيامهم به.

الثناء عليه  بل روي ،وال يسقط العدالة عمن عرف هبا ،وهبذا يتضح لنا: أن القضاء ال يزيل الثقة عن صاحبها
. ولو أن جولد تسهري أنفق ملعرفة القضاء وأمهيته يف اإلسالم شيئًا من (4)واعتبار القيام به من موجبات األجر

سنة الشبهة وغريها من الشبه الباطلة اليت استهدف هبا اإلسالم وال الوقت واجلهد اللذين أنفقها يف صياغة هذه
قوي وإنه مما يوجب األجر ويضاعف الثواب وي ،لعلم أن القضاء منصب مشروع وعالٍّ يف اإلسالم ،لنبوية ورجاهلاا

وإنه كان ملن تواله يف ذلك الوقت الذي كان ميوج ابلعلماء األعالم مسة  ،الثقة مبن كان يتصف هبا من القضاة
وأيب  ،سلف من التابعني ومن بعدهم كأيب قالبةوألدرك أن كراهة من كرهه من ال ،تشريف ووسام تقدير وتكرمي

                                                           
 .445، 443، 442اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (1)
 .446املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 (.9/34املغين، البن قدامة ) (3)
 .447م الزهري وأثره يف السنة، ص اإلما (4)
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لى هللا عليه صتعود إىل خوفهم مما جاء فيه من حتذير وختويف عن رسول هللا  ،وسفيان الثوري وغريهم ،حنيفة
إذ هو مشروع كما  ،أو مل يؤدِّّ احلق فيه ال إىل توليه مطلقاً  ،وهو حتذير موجه إىل من مل يكن أهاًل لتوليه وسلم،

وأداء احلقوق  ،ملا فيه من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،بل قد ُيب القيام به أحياانً على من تعني عليه ،رأينا
. قال ابن فرحون: واعلم أن كل ما جاء من األحاديث اليت فيها ختويف (1)إىل مستحقيها واإلصالح بني الناس

 ،الذين يدخلون أنفسهم يف هذا املنصب بغري علم أو اجلهال ،فإمنا هي من حق قضاة اجلور من العلماء ،ووعيد
 .(2)ففي هذين الصنفني جاء الوعيد

 جـ  قبوله جوائز اخللفاء:
جواب على أو ملاذا كان يقبلها؟ ولل ،ومن الشبه اليت تثار أحياانً؛ هي: أن اإلمام الزهري كان يقبل جوائز اخللفاء

متفرغاً يف  ويف كال احلالتني كان ،وانتهى عاملاً  ،الزهري طالباً  أو هذا التساؤل نقول: لقد كان اإلمام ،هذه الشبهة
حاجته  ومل يكن له من املال املوروث أو املكسوب ما يسد ،ويف الثانية لتعليمه ونشره ،األوىل لطلب العلم ومجعه

خذ منها ما أيفكان البد له واحلالة هذه أن يقبل مساعدة الدولة و ،أو يضمن له االستمرار يف الطلب ،الضرورية
وكان أول من قدم له مثل تلك املساعدة: عبد امللك بن مروان؛ حني قرر العودة  ،يسد حاجاته ويعينه على الطلب

د أن مجع ما مجع وبع ،ملواصلة طلب العلم ومجع ما كان منه عند األنصار ،إىل املدينة بناء على نصيحته له بذلك
 ،العلم ونشره وتفرغ كلياً لتدريس ،إىل أن أقام فيها ،خربني احلني واآل ، وأخذ يرتدد إليهامن علمهم عاد إىل دمشق

ورحل إليه وهو فيها كثري من أبناء األمصار اإلسالمية األخرى كما  ،فأقبل إليه طالب العلم من أهل الشام وغريها
البد من  فكان ،فأصبح بذلك ميثل مركزًا من أهم املراكز العلمية يف الشام إن مل يكن أمهها على اإلطالق ،مر

واإلنفاق على  ،وتقدم له ما ميكنه من االستمرار يف القيام هبذا العمل اجلليل ،متد له يد العون واملساعدة الدولة أن
 يده أحيااًن من حىت كان يضيق ما يف ،هى البذل والسخاءضيوفه وتالميذه وقاصديه الذين كان ينفق عليهم مبنت

لب ما أهدي فإن أغ ،فيضطر إىل االستدانة ليصرف عليهم ويقوم بسد حاجاهتم ما أمكن لذلك ،اإلنفاق عليهم
 إليه من اخللفاء كان موجهاً لسد الديون اليت حلقته بسبب إنفاقه على تالميذه وضيفانه.

ة بل قبلها غريه من السلف من الصحاب ،خر من قبلهاآ، وال اجلوائز واألعطياتومل يكن الزهري أول من قبل 
كما قبلها عبد هللا بن عباس وعبد   ،(4)فقبلها: زيد بن اثبت من معاوية بن أيب سفيان ،(3)والتابعني ومن بعدهم

سني وغريهم ممن كانوا احلوعبد الرمحن بن أيب بكر و  ،هللا بن الزبري وعبد هللا بن جعفر الطيار وعبد هللا بن عمر

                                                           
 .448ب  446املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 .448(؛ اإلمام الزهري، ص 1/10تبصرة احلكام ) (2)
 .452، 451اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (3)
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وكان للحسن بن علي بن أيب طالب على معاوية جائزة يف   ،(1)فيكرمهم ويقضي حوائجهم ،يفدون عليه بدمشق
كما قبلها الكثري من التابعني   ،(2)فرمبا أجازه أبربعمئة ألف درهم وراتبه كل سنة مئة ألف ،وكان يفد إليه ،كل عام

وأيب  ،الرمحن وأيب سلمة بن عبد ،وأابن بن عثمان ،كاحلسن البصري والشعيب وإبراهيم بن يزيد النخعي  ،أيضاً 
وعبد هللا بن حممد بن علي بن أيب طالب الذي وفد على سليمان فأجازه وقضى حوائجه وحوائج من  ،(3)الزاند
. ومن كل ما تقدم (5)افعي وغريهموقبلها من بعدهم: مالك بن أنس وسفيان الثوري وأبو يوسف والش ،(4)معه

 .(6)يتضح لنا أن أخذ جوائز السلطان مشروع إذا مل يرتتب على أخذه هلا ما خيل بدينه ومروءته
 د ـ قصة الصخرة، وحديث ال تشد الرحال:

أراد وأنه  ،لكعبةوبني احلج إىل ا يزعم هذا املستشرق أن عبد امللك بىن قبة الصخرة ليحول بني أهل الشام والعراق
فوضع له صديقه الزهري حديث: ال تشد الرحال... إخل. فهذا لعمري عجب من  ،أن يلبس عمله هذا ثوابً دينياً 

وقد فّند هذا الزيف الدكتور مصطفى السباعي يف كتابه:  ،(7)أعاجيب االفرتاء والتحريف والتالعب حبقائق التاريخ
 السنة ومكانتها يف التشريع؛ فقال:

هكذا ذكر ابن عساكر  ،ات مل خيتلفوا يف أن الذي بىن القبة )قبة الصخرة( هو الوليد بن عبد امللكإن املؤرخني الثق
 ،ىل عبد امللكواحدة يف نسبة بنائها إ ايةومل جندهم ذكروا رو  ،والطربي وابن األثري وابن خلدون وابن كثري وغريهم

حادث من  ،وال شك أن بناءها ب كما يزعم جولد تسهري ب لتكون مبثابة الكعبة حيج الناس إليها بداًل من الكعبة
وقد جرت عاداهتم  ،فال يعقل أن مير عليه هؤالء املؤرخون الكرام ،أكرب احلوادث وأمهها يف اتريخ اإلسالم واملسلمني
دوينهم وفاة العلماء وتويل القضاء وغري ذلك؛ فلو كان عبد كت  ،أن يدونوا ما هو أقل من ذلك خطرًا أو أمهية

 ،ابة التاريخوهؤالء مؤرخون أثبات يف كت ،ولكنا نراهم ذكروا بناءها يف اتريخ الوليد ،امللك هو الذي بناها لذكروها
هكذا: بناها ارته وعب ،نعم جاء يف كتاب احليوان للدمريي نقالً عن ابن خلكان: أن عبد امللك هو الذي بىن القبة

. وقد حتدثت عن ما قاله اليعقويب عن هذا املوضوع يف حديثي (8)عبد امللك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة
 عن عبد امللك بن مروان.

 فكيف يقدم ،إن نصَّ احلادثة كما ساقها جولد تسهري بّينت البطالن؛ ألن بناء شيء ليحج الناس إليه كفر صريح

                                                           
 .453اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (1)
 .453اإلمام الزهري، ص  البداية والنهاية؛ نقالً عن (2)
 .453(؛ اإلمام الزهري، ص 3/336نفح الطيب ) (3)
 .453اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .456املصدر السابق نفسه، ص  (6)
 .217السنة ومكانتها يف التشريع، ص  (7)
 املصدر السابق نفسه. (8)
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ولو   ،عوا عليه ببناء القبةوال شنَّ  ،أن خصومه طعنوا فيه أبشياء كثرية ومل جندهم اهتموه ابلكفرعبد امللك عليه على  
رون به.  كان األمر اثبتاً جلعلوها يف أول ما يشهِّّ

ومقتل عبد هللا بن الزبري كان سنة ثالث  ،أو مثان ومخسني ،إن الزهري ولد ب كما قدمنا ب سنة إحدى ومخسني
فهل من  ،شروعلى الثانية مخسة ع ،األوىل اثنني وعشرين عاماً  ايةالزهري حينذاك على الرو فيكون عمر  ،وسبعني

املعقول أن يكون الزهري يف تلك السن ذائع الصيت عند األمة اإلسالمية حبيث تتلقى منه ابلقبول حديثاً موضوعاً 
 فيه للحج إىل القبة بداًل عن الكعبة؟!.

فالذهيب يذكر لنا  ،ه بعدآبري مل يكن يعرف عبد امللك وال ر ي يف عهد ابن الز إن نصوص التاريخ قاطعة أبن الزهر 
 ،وابن عساكر روى أن ذلك كان سنة اثنتني ومثانني ،أن الزهري وفد ألول مرة على عبد امللك يف حدود مثانني

 ،ألنصارمث نصحه أن يطلب العلم من دور ا ،فمعرفة الزهري لعبد امللك ألول مرة إمنا كانت بعد قتل ابن الزبري
انظر كيف يكذب هذا املستشرق ويزعم أبن الزهري أجاب رغبة صديقه عبد امللك فوضع له حديث بيت املقدس 

 ليحج الناس إىل القبة يف عهد ابن الزبري!
 

فقد  ،ريق الزهوهو مروي من طرق خمتلفة غري طري ،روته كتب السنة كلها ؛إن حديث: ال تشد الرحال... إخل
ورواه مسلم من ثالث طرق: إحداها من طريق  ،أخرجه البخاري عن أيب سعيد اخلدري من غري طريق الزهري

ن عبد واثلثتها من طريق ابن وهب ع ،واثنيتها من طريق جرير عن ابن عمري عن قزعة عن أيب سعيد ،الزهري
  ،هذا احلديث يةافالزهري مل ينفرد برو  ، هريرةاحلميد بن جعفر عن عمران بن أيب أنس عن سلمان األغر عن أيب

هو وقد سئل ابن تيمية عن حكم زايرة بيت املقدس ب و  ،بل شاركه فيه غريه كما مسعت ،كما يزعم جولد تسهري
ال تشد »نه قال: أ صلى هللا عليه وسلمممن ينكر السفر ألجل زايرة القبور؟ فقال: ثبت يف الصحيحني عن النيب 

 وهو حديث ،وقد روي من طرق أخرى ،؛ يف الصحيحني من حديث أيب سعيد وأيب هريرة«الرحال... إخل
ق علماء املسلمني على واتف ،أمجع أهل العلم على صحته وتلقيه ابلقبول والتصديق ،مستفيض متلقًّى ابلقبول

 .(1)، وكان ابن عمر أييت إليه فيصلياستحباب السفر إىل بيت املقدس للعبادة املشروعة فيه
ومن املعلوم أن سعيداً ما كان ليسكت عن الزهري لو  ،إن هذا احلديث رواه الزهري عن شيخه سعيد بن املسيب
سعيد  ، وقد تويفوهو الذي أجوذي من قبلهم وضرب ،أنه وضع هذا احلديث على لسانه إرضاء ألهواء األمويني

د كان جباًل وق ،ن هذا كل هذه املدةفكيف سكت سعيد ع ،هب( أي: بعد مقتل ابن الزبري بعشرين سنة93سنة )
 .(2)ئمشاخماً من جبال القوة يف احلق ال يبايل يف هللا لومة ال
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هري الشيعية اليت حاولت أن تشوه اتريخ الز  الرواايتإن جولد تسهري املستشرق اليهودي استفاد من بعض 
إىل هدم اجلانب  األحباث اليت ترمييف سلسلة  ومل يكن حبث جولد تسهري إال حلقة مغرضة ،ابألابطيل واألكاذيب
فكما افرتى أعداء اإلسالم على الصحايب اجلليل أيب هريرة ب افرتوا على التابعي املشهور  ،التشريعي من اإلسالم

 ،بويومها اللذان رواي كثرياً من احلديث الن ،قاصدين من وراء ذلك تشكيك املسلمني يف مروايهتم ،اإلمام الزهري
 فإذا ما شك املسلمون يف أوثق الرواة وأحفظهم شكوا يف ،عني وأتباعهم جانبًا عظيمًا من السنةونقال إىل التاب

وحينئذ يتحقق ألعداء اإلسالم بعض هدفهم؛ وهو ختلي املسلمني وإعراضهم عن  ،مجيعهم واستهانوا مبروايهتم
فإذا  ،ن الكرميآوبيااًن واضحًا للقر  رحًا وافياً وش ،الذي كان تطبيقًا عمليًا للشريعة اإلسالمية ،احلديث الشريف

أعرض املسلمون ب ال مسح هللا ب عن السنة اتسعت اهلوة بينهم وبني الكتاب الكرمي وسهل على املبشرين زعزعة 
ويف هذه  ،ءانوالنظرايت اليت ختدم أعدا ،وبث اإلحلاد الذي ُير وراءه العقائد الدخيلة ،العقيدة يف نفوس الناشئة

ما  ولوال خطورة هذه الشبهات وبعدها عن احلق ،واخلسارة العظمى للمسلمني يف دينهم ودنياهمالطامة الكربى 
 تعرضنا هلا.

 
ن رددان ما أثري حول الزهري م ،وعرفنا وجه الصواب ،فكما رددان ما أثري حول أيب هريرة من شبهات مصطنعة

 .(1)خدمة للسنة املطهرة ،وحنن يف هذا ال نتعجب ألحد وإمنا نتوخى احلق وسواء السبيل ،شبهات أيضاً 
 

 ،فى السباعيللدكتور مصط ،السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،ومن أراد التوسع يف هذا املوضوع فلرياجع
سليمان  للدكتور حارث ،واإلمام الزهري وأثره يف السنة ،للدكتور حممد عجاج اخلطيب ،والسنة قبل التدوين

 الّضاري.
 
 هـ(: 124ـ وفاة الزهري ) 8

بع عشرة ليلة ليلة الثالاثء لتسع عشرة أو لس ،عن نيف وسبعني سنة ،تويف اإلمام الزهري بعد حياة علمية رفيعة
وهي خلف )شغب(  (2)يف قرية )أدامي( ،سنة أربع وعشرين ومئة على أرجح األقوال ،خلت من شهر رمضان

 ،وقد أوصى أن يدفن على قارعة الطريق ،وهبا ضيعة الزهري ،أول عمل فلسطني واخر عمل احلجاز ، (3))وَبَدا(
  ،اي قرب ،فوقف عليه وقال: اي قربج كم فيك من علم ومن حكم ،له. وقد مر األوزاعي بقربه يوماً  (4)فيدعو ليمر مار

                                                           
 .502ب  501السنة قبل التدوين، ص  (1)
 .أدامي: أي اسم القرية أو الضيعة يف تلك املنطقة (2)
 بدا: واد قريب من )أيلة( من ساحل البحر، وقيل: بوادي القرى. (3)
 .500السنة قبل التدوين، ص  (4)



480 
 

. تغمده هللا برمحته وجزاه عن اإلسالم والسنة النبوية (1)وأحكاماً  تاياوكم مجعت رو  ،كم فيك من علم ومن كرم
 .(2)خري ما ُيزي به العلماء العاملني

* * * 
  

                                                           
 .283الزهري يف السنة، ص البداية والنهاية؛ نقالً عن اإلمام  (1)
 .263اإلمام الزهري وأثره يف السنة، ص  (2)
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 املبحث الثالث

 النظام اإلداري واملايل يف عهد هشام
 

 أواًل: النظام اإلداري:
ورة عامة أايم هشام بن عبد امللك بص الوالايتوكانت  ،امتداداً للعهود اليت سبقته ايتكان النظام اإلداري للوال

يف الشمال  وثورة اخلوارج ،هادئة سوى بعض حركات اخلوارج اليت قامت يف العراق وثورة زيد بن علي ابلكوفة
كذلك قامت   ،فإذا عرف بعض أتباعها قتلوا ،والدعوة العباسية اليت كانت تنتشر بصمت يف خراسان ،اإلفريقي

 ،أما يف األندلس وفرنسة فقد كانت فيها فتوحات؛ إذ مل تكن وصلت إليها اخلالفات حركة حيىي بن زيد بعد هشام.
لمون من وسط مث انسحب املس ،ولكنه مل يلبث أن دخل إليهم ،وكان اجملاهدون فيها ال يزالون بعيدين عن التناحر

 .(1)واستقروا يف جنويب فرنسة ،فرنسة بعد معركة بالط الشهداء
 ـ الشام: 1

ة بيد وكانت دواوين الدولة الرئيسي ،وكانت عاصمة الدولة األموية دمشق ،يف الشام ما يلفت االنتباهمل حيدث 
 ،وما إىل ذلك ،ةأو الصدق ،فكان بعضهم خيتص بديوان اخلراج أو الرسائل ،وكان معه جمموعة من الكّتاب ،اخلليفة

حدثنا الطربي: في ،كان له أتثري على هشامو  ،وكان سعيد بن عمرو األبرش الكليب كاتب هشام ومن كبار أعوانه
 ،ايل خراسانو  ،أن هشامًا رفض أن يوافق على شروط الصلح بني الّصغد واملسلمني اليت عقدها نصر بن سيار

 .(2)فلما كلمه األبرش بذلك وافق على تلك الشروط
 ،ر بشر بن أيب دجلةبعمله املذكو  ويعاونه ،كاتبه على الرسائل  ،وكان سامل بن عبد الرمحن موىل سعيد بن عبد امللك

وكان جنادة بن أيب خالد يكتب هلشام على  ،وقد استعمل هشام أهل الذمة أحيااًن يف تسيري شؤون الدواوين
 .(4)وكان الربيع بن سابور على اخلامت فواله هشام احلرس ،(3)وامسه موجود على الثياب اهلامشية ،الطراز

 بريوعلى اخلامت الصغري واخلاصة اصطخر أبو الز  ،هللا بن عمرو بن احلارث وأما بيوت األموال فكان عليها عبد

                                                           
 (.4/267التاريخ اإلسالمي، حممود شاكر ) (1)
 ؛ نقاًل عن اتريخ الطربي.51عصر هشام بن عبد امللك، ص  (2)
 .52عصر هشام بن عبد امللك، ص  (3)
 .53املصدر السابق نفسه، ص  (4)
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مث وىلَّ  ،فعزله بعد ثالث سنني من خالفته ،وهلشام حرس خاص يشرف أحد مواليه عليه وامسه نصري ،(1)مواله 
 .(2)احلرس للربيع بن سابور موىل بين احلريش

يد بن يعلى ووالها بعده ليز  ،مث واله أرمينية ،ث عشرة سنةوأما الشرط فوالها هشام لكعب بن حامد العبسي ثال
 ،من احلرس وأربعمئة ،وكان هشام حيب األهبة فكان حيرسه مثامنئة فارس: أربعمئة من الشرط ،(3)بن ضخم العبسي

 وكان هشام يرسل اجليوش يف الشام للفتوحات. ،(4)وكان ال يسمح ألحد أبن يسري يف موكب إال أخاه مسلمة
 لعراق:ـ ا 2

ج هلما أحياانً أمري واحد ،يشمل العراق إدارايً والييت البصرة والكوفة وكان  ،ها مقراً لهوكانت واسط بعد متصري  ،ويجعنيَّ
عزل ابن  فلما جاء هشام ،يلي العراق وما يليه من عمل الشرق عمر بن هبرية الفزاري قبيل جميء هشام للحكم

مكة للوليد بن عبد  وويل قبل ذلك ،وعني بدله خالد بن عبد هللا القسري على العراقني ،ه مجيعهاايتهبرية عن وال
ومن أقوال خالد يف خطبة: إن  ،(6)وكان جواداً ممدَّحًا معظماً عايل الرتبة من نبالء الرجال ،(5)امللك مث لسليمان

 .(7)وصل الناس من وصل عن قطيعةوأ ،وأعظم الناس عفواً من عفا عن قدرة ،أكرم الناس من أعطى من ال يرجوه
. وقد عزله هشام سنة عشرين ومئة بيوسف بن عمر (8)ن خالد على هناته يرجع إىل إسالموقال عنه الذهيب: وكا

 .(9)الثقفي
فلم  ،امفأتى خالد الش ،وقد كتب هشام بن عبد امللك إىل يوسف بن عمر: لئن شاكت خالدًا شوكة ألقتلنك

وسجنه بضعة عشر  ،وقيل: بل عّذبه يوسف بن عمر يومًا واحداً  ،(10) مات هشاميزل هبا يغزو الصوائف حىت
. (12). ومن حسناته: قتله اجلعد بن درهم ومغرية الكذاب(11)فقدم الشام سنة اثنتني وعشرين ومئة ،شهراً مث أطلق

 ، عسوفاً جواداً معطاءً راً وكان شهماً كافياً سائساً مهيباً جبا ،مث توىل بعده يوسف بن عمر الثقفي العراق وخراسان
 .(13)وأقرّه الوليد بن يزيد على العراق

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 صدر السابق نفسه.امل (2)
 .54املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 .68املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 (.5/426سري أعالم النبالء ) (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 (.5/427املصدر السابق نفسه ) (8)
 (.5/426املصدر السابق نفسه ) (9)
 (.5/431املصدر السابق نفسه ) (10)
 (.5/432املصدر السابق نفسه ) (11)
 (.5/442املصدر السابق نفسه ) (12)
 املصدر السابق نفسه. (13)
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هب أبو واثلة إايس بن معاوية بن قبجرَّة املزين الليثي؛ أحد من يضرب  122ومن أشهر قضاة البصرة الذين ماتوا عام 
 املثل بذكائه وفطنته؛ روى عن أنس ومجاعة، وكان صاحب فراسة.

 وقال أبو متَّام: ،وفراسيت فراسة إايس ،أملعيَّة ابن عباسقال احلريري: فإذا أملعييت 
 إقبببببببدامج عببببمببببرٍّو يف مسببببببباحبببببببةِّ حبببببببامتٍّ 
 

 يف حبببببلبببببمِّ أحبببببنبببببَف يف ذكببببببباءِّ إايسِّ  
 

  
ملنام كأين وأيب وعنه قال: رأيت يف ا ،خريت، وفرَّغين آلقيل ألبيه معاوية: كيف ابنك لك؟ قال: كفاين أمر دنياي 

 خر لياليه قال: الليلةآان ، فلما كوعاش أيب ستاً وتسعني سنة وها أان فيها ،فلم أسبقه ومل يسبقين ،على فرسني معاً 
 .(1)وقد تويف سنة اثنتني وعشرين ومئة ،وانم فأصبح ميتاً رمحه هللا ،استكملت عمري

 
 ـ والة خراسان وبالد ما وراء النهر: 3

تدخَّل هشام وعني أشرس  مث ،(2)هب 106د بن عبد هللا عام عني خالد بن عبد هللا القسري على خراسان أخاه أس
وتويف اجلنيد مبرو ودفن هبا قيل: أواخر  ،(4)مث عزله هشام وعني بدله اجلنيد بن عبد الرمحن ،(3)بن عبد هللا السلمي 

 وقال أحد الشعراء يرثيه: ،(5)هب 116وقيل:  ،هب 115عام 
 تبببببببويّفِّ اجلبببببببودج واجلبببببببنبببببببيبببببببدج مجبببببببيبببببببعببببببباً 

نْيِّ يف أرضِّ مببببروٍّ أصببببببببببببببببببببببحبببببببا  اثويببببَ  
ا  كبببببنبببببتبببببمبببببببا نبببببزهبببببببَة البببببكبببببرامِّ فبببببلبببببمبببببببَّ
 

 فببببعببببلببببى اجلببببودِّ واجلببببنببببيبببببببدِّ السبببببببببببببببببالمج  
 مبببببا تغنبببببْت على الغصببببببببببببببونِّ احلمبببببامج 
ا مبببببات النبببببدى ومببببباَت الكرامج )6(   مجتبببببّ
 

  
واشتد  ،فقد كانت خراسان اثئرة واضطربت هبا األحوال ،مث عني هشام عاصَم بن عبد هللا اهلاليل على خراسان 

راسان إىل أن تويف يف خ يةمث عنيَّ هشام أسد بن عبد هللا القسري واستمر على وال ، القيسية واليمانيةالصراع بني
وكان هشام موفقاً يف اختياره  ،(7)هب 120مث عني هشام نصر بن سيار يف رجب عام  ،هب 120ربيع األول عام 

                                                           
 
 (.95ب  2/94شذرات الذهب ) (1)
 .112عصر هشام بن عبد امللك، ص  (2)
 .114املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .115املصدر السابق نفسه، ص  (5)
 (.7/618؛ اتريخ الطربي )117نفسه، ص املصدر السابق  (6)
 .120املصدر السابق نفسه، ص  (7)
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أجنز خالل واليته أعمااًل جديرة  ،(1)عفيفاً جمرابً عاقالً  ،لنصر؛ فقد كان أرجل القوم وأحزمهم وأعلمهم ابلسياسة
 .(2)مويةالدولة األ ايةنصر على خراسان إىل هن يةوقد استمرت وال ،ابلتقدير يف اجملالني املايل واحلريب

 ـ والة أرمينية وأذربيجان: 4
هب ووالها أخاه مسلمة بن عبد  107مث عزله عام  ،وىل هشام على أرمينية وأذربيجان اجلراح بن عبد هللا احلكمي

نية إىل الثا يةمث عزل هشام أخاه مسلمة ووىل اجلراح بن عبد هللا احلكمي الوال ،هب 111واستمر إىل عام  ،امللك
ية عام اوظل يف واليته إىل هن ،وأرسل معه اجليوش لقتال اخلزر ،مث عني أخاه مسلمة ،هب 112أن استشهد عام 

أربع عشرة  سنة يث عزله هشام عن أرمينية وأذربيجان واجلزيرة ووالها مروان بن حممد ملستهل احملرمح ،هب113
وكان جل نشاطه منصرفًا إىل حروب األعداء مدة  ،واستمر مروان على واليته إىل ما بعد وفاة هشام ،(3)ومئة

 .(4)واليته
 ـ اجلزيرة واملوصل: 5

استنادًا إىل و  ،ويعدد األزدي أعماهلا ،منفصلة عن اجلزيرة يف عهد هشام يةيبدو أن منطقة املوصل أصبحت وال
ويبدو أن املوصل كان حيكمها  ،(5)تقريره فهي تشمل جزءاً من مشال ومشال شرق املوصل حالياً إىل تكريت جنوابً 

عًا لوايل بوما يقع مشال املوصل إىل حدود أذربيجان أصبح ات ،والٍّ مستقل زمن هشام خيضع للخليفة مباشرة
فإن اجلزيرة  وعلى ما يظهر ،لذا فإن أغلب املصادر ال تجشري إىل والة للجزيرة خالل عهد هشام ،أذربيجان وأرمينية

هب مروان  105وأما املوصل فكان يليها هلشام عام  (6)وأذربيجان وأرمينية كانت ختضع لوالٍّ واحد يف عهد هشام
هب على األرجح بعد أن عزله عن  108بن احلكم بن أيب العاص عام  مث والها احلر بن يوسف بن حيىي ،بن حممد

 مث ،مث عني هشام الوليد بن تليد العبسي ،(8)هب 113ية املوصل حىت وفاته عام واستمر على وال ،(7)مصر يةوال
 .(9)امشوبقي هذا على واليته إىل موت ه ،أحد أقارب الوليد على املوصل هب أاب قحافة املزين 122عني هشام عام 

 ـ والية احلجاز: 6
 مث إن ،والطائف؛ بيد عبد الواحد بن عبد هللا النضري ،واملدينة املنورة ،كانت إمارات احلجاز كلها: مكة املكرمة

                                                           
 .121املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .122املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 .123املصدر السابق نفسه، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .33ب  32اتريخ املوصل، ص  (6)
 .124امللك، ص عصر هشام بن عبد  (7)
 .125(؛ عصر هشام، ص 1/259النجوم الزاهرة ) (8)
 .53ب  52اتريخ املوصل، ص  (9)
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 ،هب 106هشام بن عبد امللك قد عزله عن احلجاز وأعطاها خلاله إبراهيم بن هشام بن إمساعيل املخزومي عام  
هب عاد فعزل خاله إبراهيم بن هشام عن احلجاز وأّمر خاله حممد بن هشام بن إمساعيل على مكة  114ويف عام 

ملدينة مث عاد فعزله خالد عن ا ،بينما أعطى أمر املدينة إىل خالد بن عبد امللك بن احلارث بن احلكم ،املكرمة
 هب. 118وضمها إىل حممد بن هشام بن إمساعيل املخزومي عام 

 ـ مصر: 7
ث أن استبدل ولكنه مل يلب ،عهد هشام بن عبد امللك أخوه حممد بن عبد امللك بن مروان ايةتوىل أمر مصر يف بد

 ،مث خلفه حفص بن الوليد احلضرمي ،هب( 108ب  106ابحلر بن يوسف األموي الذي بقي يف منصبه عامني )
ة عشر يوماً ولكنه تويف بعد مخس ،صر وقد توالها قبل ذلكإال أن عبد امللك بن رفاعة قد عاد مرة اثنية إىل إمرة م

هب، فاستخلف أخاه مكانه وهو الوليد بن رفاعة، فأقره هشام على  109من تسلمه األمر، وذلك يف مطلع عام 
فاستعمل هشام بعده عبد الرمحن بن خالد، إال أنه كان ليناً،  ،هب 117ذلك، وبقي الوليد يف عمله حىت تويف عام 

 ،هب 119وأعاد إىل اإلمرة حنظلة بن صفوان الكليب للمرة الثانية، وذلك عام  ،ه أهل مصر إىل اخلليفة فعزلهفشكا
 ووىلَّ مكانه حفص ،هب بعد مقتل كلثوم بن عياض القشريي 124وبقي فيها حىت أرسله هشام إىل إفريقية عام 

 .(1)واستمر حىت بعد هشام بن عبد امللك أايماً  ،بن الوليد احلضرمي
 ـ إفريقية: 8

ل موته نفاش وعندما تويف استخلف قب ،كان وايل إفريقية بشر بن صفوان عندما بدأت خالفة هشام بن عبد امللك
 ،سيمث إن هشامًا عنيَّ على إفريقية عبيدة بن عبد الرمحن القي ،بن قرط الكليب الذي أسرف يف إذالل القيسية

هب أرسل وايل مصر عبيد هللا بن احلباب  116ويف عام  ،فبطش بعمال سابقيه من اليمانية وابل موسى بن نصري
سيأيت احلديث و  ،األمر الذي دعاهم إىل الثورة ،فأساء معاملة الرببر ،فوىل على طنجة عمر بن عبيد هللا املرادي

سم لصاحل يقية يف اضطراابت وصراع وقتال إىل أن حودخلت إفر  ،عنها إبذن هللا يف مبحث الثورات يف عهد هشام
 .(2)الدولة األموية

 
 ـ األندلس: 9

هب؛ حدثت خالفات استمرت أربع  107بعد استشهاد عنبسة بن سحيم الكليب يف غزوة داخل فرنسة عام 
إفريقية  ولكن عبيد هللا بن احلبحاب الذي وصل إىل ،مث توىل أمر األندلس عبد امللك بن قطن الفهري ،سنوات

                                                           
 (.4/270التاريخ اإلسالمي، حممود شاكر ) (1)
 (.4/271املصدر السابق نفسه ) (2)
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ليها عقبة وملكها فسار إ ،وأرسل إىل األندلس عقبة بن احلجاج السلويل العبسي ،قد عزل عبد امللك أبمر اخلليفة
لم على يديه أكثر وقد أس ،كما فتح بعض أراضي جيليقية يف مشال األندلس  ،واستقر يف سبتمانية ،افرنس ودخل

 واندى أهل األندلس ،وتويف بعد قليل بقرطبة ،ب فخلعوهه 123مث سار أهل األندلس إليه عام  ،من ألف رجل
هري لبلج بن بشر فأذن عبد امللك بن قطن الف ،وحترك الرببر يف األندلس ،بعبد امللك بن قطن الفهري أمرياً عليهم

وبعدها  ،فدخل ابن بشر ومتكن من االنتصار على الرببر يف معركة شذونة ،وكان يف طنجة ،بدخول األندلس
ك بن وحدث خالف بني الطرفني قتل نتيجته عبد املل ،فرفض ،طلب أمري األندلس من بلج اخلروج من األندلس

راحه اليت ومل يلبث بلج بن بشر القشريي أن تويف بعد عام تقريباً متأثراً جب ،قطن وغدا بلج بن بشر أمري األندلس
ولكن  ،يقيةالمة الذي جاء وبلج مع كلثوم بن عياض إىل إفر وخلفه ثعلبة بن س ،أصيب هبا يف معاركه اليت خاضها

يفة هشام لحنظلة بن صفوان أمري إفريقية قد بعث إىل األندلس أاب اخلطار حسام بن ضرار الكليب حسب أوامر اخل
 .(1)بن عبد امللك

 ـ اليمن: 10
 ،هب على ما أسلفنا 120عام  وقد استمر على واليتها إىل أن ويل العراق ،واّلها هشام ليوسف بن عمر الثقفي

 .(2)مث أخاه القاسم ،فاستخلف عليها ابنه الصلت
 ـ اليمامة: 11

هاجر وليها فلما مات امل ،من بين بكر بن كالب ،وقد والها هشام للمهاجر بن عبد هللا ،تتبع اخلالفة مباشرة
 .(3)ابنه

 اثنياً: العالقة بني هشام ووالته:
ومل يتدخل هشام  ،كصاحب الشرطة والقاضي ووالة املدن التابعة له  ،خيتار موظفيها ،كان الوايل مسؤوالً عن واليته
غري فمثاًل عندما وىل خالد القسري على شرطته شخصًا ص ،إال يف حاالت قليلة ،يف شؤون الوالة الذين يعينهم

ىل ما هو حبك إفلو وليتها ذا حيلة ونقلت صا ،كتب هشام إىل خالد: إنك وليت شرطتك رجاًل حداثً   ،السن
 ،حيىي بن ميمون ،مصر . وقد أساء كّتاب قاضي(4)أجدى عليه.. فواله فارس.. ووىل شرطته للعراين بن اهليثم

د مرة فلم يعزل منهم مث كلم مرة بع ،فكلم حيىي يف ذلك فلم ينكر ،ال يكتبون قضية إال برشوة السرية؛ فقد كانوا:
 فلم يستمع ،وشهد له مجاعة من قومه أنه مظلوم ،فلم ينصفه منه ،وشكا يتيم وصيه إىل حيىي ،أحداً عن كتابته

                                                           
 (.4/272التاريخ اإلسالمي ) (1)
 .147عصر هشام بن عبد امللك، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 .148أنساب األشراف؛ نقالً عن عصر هشام، ص  (4)
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 حيىي إليه فتمثل اليتيم أببيات من الشعر؛ منها: 
اً   حببكببمبببببببَت ببببببببببباطبببببببلٍّ مل أتتِّ حببقبببببببّ
 

 ومل يجسببببببببببببببببببمببببْع حبببببكببببمٍّ مببببثبببببببلِّ ذاكبببببببا 
 

وكان يف كتابه إىل الوليد  ،فعظم ذلك عليه وكتب بصرفه ،فرفع أمره إىل هشام ،فلما بلغ الشعر حيىي سجن اليتيم
فًا ورعاً وختري لقضاء جندك رجاًل عفي ،بن رفاعة وايل مصر: اصرف حيىي عما يتواله من القضاء مذمومًا مدحوراً 

 .(1)تقياً... فعزله
فقد كان هشام ال يرتدد عن عزل الوايل إذا شكا الناس وصدقت  ،ومع ما للوايل من سلطات واسعة يف واليته

صب لقومه تع ،وكان أسد حاد الطابع سريع الغضب ،عزل أسد بن عبد هللا القسري عن خراسانالشكوى؛ فقد 
هشام  عزله ،. وملا اهتم سعيد بن هشام بن عبد امللك بسوء السرية وكان يلي محص(2)من اليمانية ضد القيسية

ضا اخلليفة مناصبهم يتوقف على ر وكان استمرارهم يف  ،. وكان اختيار هشام يتم على الوالء لألسرة األموية(3)ووخبه
 .(4)والناس عنهم إىل حد كبري

رار حركة واستهدفوا استم ،م من جهةايهتللمحافظة على حدود وال ـ وقد حاول والة األقاليم احملادَّة لألعداء: 1
رية من كما متكن والة األقاليم اليت هلا سواحل حب  ،وقد جنحوا يف مهمتهم إىل حد كبري ،الفتوحات من جهة اثنية

لكن  ،ورغم أن الروم هامجوا السواحل اإلسالمية أكثر من مرة خالل عهد هشام ،م يف أغلب األحيانايهتوال ايةمح
ومكنهم من  ،املسلمني كانوا يف مركز من القوة مكنهم من الرد على البيزنطيني يف احلوض الشرقي لبحر الروم

 على حوضه الغريب. السيطرة
خراسان واألندلس متشاهبة إىل حد ما؛ فقد كانتا حمادتني ألعداء أقوايء؛   ـ كانت الظروف السائدة يف إقليمي: 2

وبني العرب  ،واملوالني من فرس وبربر وغريهم من جهة كما كان يسودمها أيضاً صراع بني العرب  ،كالرتك والفرجنة
 وكان ذلك من بني العوامل اليت أدت إىل ضعف مركز املسلمني أمام ،اثنية أنفسهم من قيسيني وميانيني من جهة

 وإىل سرعة تبدل الوالة فيهما. ،األعداء يف اإلقليمني املذكورين
ا ميكن مجعه ومجع م ،ب أما والة األقاليم الداخلية: فكان جل نشاطهم منصرفاً إىل احملافظة على األمن واالستقرار 3

ق والة األقاليم الداخلية كثرياً من جهودهم جملاهبة حركات املعارضة من ثورات وحركات سرية وقد أنف ،من األموال
اسة الشدة اليت يولكن س ،وقد جنح بعضهم يف ختفيف حدة املعارضة إىل أدىن حد ممكن ،مايهتوغريها داخل وال
 وأدت  ،مايهتق واسعة من والخر كانت من بني األسباب اليت أدت إىل قيام ثورات مشلت مناطاتبعها بعضهم اآل

                                                           
 .148عصر هشام بن عبد امللك، ص  (1)
 .148اتريخ الطربي؛ نقالً عن عصر هشام بن عبد امللك، ص  (2)
 .149(؛ عصر هشام، ص 5/182العقد الفريد ) (3)
 .153عصر هشام بن عبد امللك، ص  (4)
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 .(1) ضعف الدولة األمويةابلتظافر مع عوامل أخرى إىل

 اثلثاً: النظام املايل:
ديدي الراشدي وخمالفة للنهج اإلصالحي التج ،تعترب السياسة املالية هلشام بن عبد امللك امتدادًا مللوك بين أمية

 ،غريها من املصادرو  ،وكانت مصادر بيت املال هي: اجلزية واخلراج والغنائم والزكاة ،الذي قام به عمر بن عبد العزيز
ح األرض وإصال ،واإلصالحات كشق األهنار ،وأما نفقات الدولة فكانت على مرتبات الوالة واجلنود واملوظفني

 ونشري إىل بعض األمور املتعلقة ابلنظام املايل. ،وغريها من األمور
 ة الزراعية إىل ما كانت عليه قبل عهد عمر بن عبد العزيز:ـ عودة امللكي 1

قد ساعدهم يف و  ،عاد أمراء ووجهاء الدولة األموية إىل تكوين امللكيات الزراعية الكبرية ابألخص يف منطقة العراق
 ومن مناذج تلك امللكيات: ،ذلك سياسة يزيد بن عبد امللك وهشام بن عبد امللك يف هذا الباب

وبلغ من كربها  ،الناجتة عن استصالحه ألراضٍّ واسعة يف منطقة السواد ،ات الكبرية ملسلمة بن عبد امللكأ ب امللكي
 .(2)أنه حفر هلا هنرين واسعني

وكذا  ،يل: درهموق ،حيث بلغ دخله من غالهتا ثالثة عشر مليون دينار ،ب ب ملكيات خالد بن عبد هللا القسري
 .(3)بلغ دخل ابنه عشرة ماليني

ياته أن وبلغ من كرب حجم ملك ،ملكيات اخلليفة هشام بن عبد امللك الواسعة يف أحناء خمتلفة من الدولة جب 
 منتوجاته الزراعية كانت تؤثر يف املستوى العام لألسعار.

 ـ حدث تدهور يف اجملال الزراعي يف عهد هشام بن عبد امللك: 2
 مثل: ،املشاريع إال أن هذا التدهور حاولت الدولة عالجه إبقامة بعض

دة ثالث وقد استغرق حفر هذا النهر م ،أ ب توصية هشام بن عبد امللك وايل املوصل حبفر هنر يف وسط املدينة
وقد كان هلذا النهر أمهية كربى يف تنمية الزراعة  ،(4)أن تكلفة حفره بلغت ثالثة ماليني درهم ، وذكرعشرة سنة

فقد  ،توسط املدينة ولكونه ،يتضح أن النهر كان كبرياً  ،وتكلفة احلفر ،فمن املدة املستغرقة يف حفره ،ابملوصل
ادات وقد ترتب على ذلك كله زايدة ملموسة يف إير  ،فزادت إنتاجيتها ،استفاد منه عدد كبري من مزارع املدينة

النهر  احيث تضاعف إيراد الدولة من األراضي الزكوية اليت استمدت سقايتها من هذ ،الدولة من قطاع الزراعة
 ،ر مباشرةأصبحت تسقى من النه ،الت من املياه اجلوفيةتسقى ابلساقية واآلفبعد أن كانت  ،مبقدار الضعف

                                                           
 .154عصر هشام بن عبد امللك، ص  (1)
 .39التاريخ االقتصادي العريب، ص مقدمة يف  (2)
 .87التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص  (3)
 .202التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص  (4)
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لساقية نصف وفيما سقي اب ،فيما سقت األهنار والغيم العشور: »صلى هللا عليه وسلموذلك استنادًا إىل قوله 
 .(1)«العشر

إال  ،اروحفر العديد من األهن ،وبىن القناطر ،ملنعها من الفيضانب ب أقام خالد القسري السدود على هنر دجلة 
 أنه كان ميتلك األراضي الواقعة على ضفاف تلك األهنار.

اثر إُيابية ملموسة آ، وكان هلذا السد جب  أقام مسلمة بن عبد امللك يف اجلزيرة الفراتية سداً عظيماً على هنر البليخ
 أمكن تنظيم، و فزادت املوارد املائية ،خلف هذا السد كمية كبرية من املياهفقد اختزن  ،على التنمية الزراعية

وعلى غرار  ،رابإىل رفع مستوى املياه اجلوفية لآلفضاًل عن اجلزء الذي تسرب داخل األرض فأدى  ،استخدامها
 .(2)ما سبق فقد ترتب على هذا السد زايدة يف إيرادات بيت املال من القطاع الزراعي

 وتعبيد الطرق: ـ إنشاء 3
بل مشل اهتمام  ،على الطرق ومل يقتصر األمر ،مشل اهتمام الدولة األموية بتوفري البنية األساسية خلدمات الطرق

هب على النهر مبنطقة املوصل ليسهل االتصال  126عام  ئ، ومثال ذلك: اجلسر الذي أنشالدولة إبقامة اجلسور
  ،(3)اعية يف اجلانبنيوانسياب احلاصالت الزر  ،نشاط التجارة بني اجلانبنيوالذي ترتب عليه ازدهار  ،بني ضفيت النهر

ولكن نظرًا لضعف اخلربة  ،هب( إلقامة جسر فوق هنر دجلة 120هب   105كما أنه جرت حماولة فيما بني )
 .(4)اهلندسية اهنار ذلك اجلسر خالل فرتة وجيزة

 ـ بناء املدن واحلصون واألسوار واألسواق: 4
 ،اجةوحصواًن يلجؤون إليها وقت احل ،الوالة ببناء مدن وجتديد أسوار مدن قدمية الختاذها مقرات هلم قام بعض

بناء مدينة  ،وقد جدد أسد القسري وايل خراسان ،(5)فقد بىن وايل السند مدينة احملفوظة ليتخذها قاعدة جليشه
كما   ،روبين احلر بن يوسف قيسارية هشام يف مص ،ةونقل إليها الدواوين يف واليته الثاني ،(6)بلخ يف واليته األوىل

طية بعد كما جدد هشام سور مدينة مل  ،وجدد بعض أبنيتها وسورها ،اختذ هشام مدينة الرصافة قرب الرقة مصيفاً 
. (7)وأمر ببناء عدة حصون على حدود بالد الشام مع البيزنطيني وشحنها ابملقاتلة ،أن فّك احلصار البيزنطي عنها

فجدد ووسع  ،تم وايل مصر ومشال إفريقية عبيد هللا بن احلبحاب ابلغزوات البحرية يف حبر الروم )املتوسط(وقد اه

                                                           
 (.7/54صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الزكاة ) (1)
 .203التطور االقتصادي يف العصر األموي، ص  (2)
 .368املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 السابق نفسه.املصدر  (4)
 .301عصر هشام بن عبد امللك، ص  (5)
 املصدر السابق نفسه؛ نقالً عن اتريخ الطربي. (6)
 فتوح البلدان، للبالذري؛ نقالً عن اتريخ الطربي. (7)
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 ،وقد نقل هشام قاعدة بناء السفن احلربية يف بالد الشام من عكا إىل صور ،(1)قاعدة بناء السفن احلربية يف تونس
قام  ،(3)ويبدو أن حركة عمرانية رافقت استصالح األراضي يف العراق يف عهد خالد القسري ،(2)وبىن فيها فندقاً 

ب  120وبىن يوسف بن عمر أثناء واليته للعراق ) ،(4)كما بىن أخوه أسد ابلكوفة سوقًا مسي ابمسه  ،هو ببعضها
 .(5)هب( سوقاً ابحلرية مسي ابمسه 126

 ـ العطاء: 5
لذا كانت  ،كما قامت يف عهده ثورات قوية  ،بلغت أقصى اتساعها يف عهد هشامقد  ،كانت الدولة اإلسالمية

 ،ومن الطبيعي أن ذلك اجليش حيتاج إىل سالح ومال يطوف على أفراده ،احلاجة ماسة إىل جيش قوي كثري العدد
بيت املال  وكان ،(6)وكانت الدولة تقدم جلندها مبالغ سنوية كأعطيات تصرف هلم يف مطلع شهر حمرم من كل عام

وغري  ،ُيهز به اخلليفة أو الوالة مبا حيتاجونه من األموال لصرفها مبثابة أعطيات للجند يةيف دمشق أو يف مقر الوال
 ذلك من النفقات.

لعطاء ومل يكن مقدار ا ،وكانت تلك األموال ُيمعها العمال املتخصصون وأتيت من مصادر متعددة أمهها اخلراج
فقد كتب هشام إىل وايل  ،وكان العطاء يفرض ملؤيدي الدولة ،(7)بين مروان مئيت دينارفقد كان عطاء  ،واحداً 

 ،(8)هموكان هشام يفرض لبعض الشعراء خشية ألسنت ،أن يفرض لقوم نصيب الشاعر ،املدينة عبد الواحد النضري
فلم يكن أحد من بين مروان أيخذ  ،وكان الغزو يفرض على من أيخذ العطاء ،(9)وقد يفرض للحاجة أبمر اخلليفة

وكانت الدولة متنع العطاء ملن أيّد إحدى  ،(10)فمنهم من يغزو ومنهم من خيرج بديالً  ،العطاء إال عليه الغزو
طاء أو يستطيع أن يفرض الع وكان اخلليفة وحده ،وتشطب امسه من ديوان العطاء ،املعارضة للسلطة األموية

وهم يف العادة  ،(12)ويوزعه الوالة على عرفاء اجلند ،شهر حمرم من كل عام ايةء يجعطى يف بدوكان العطا ،(11)مينعه
 .(13)فيوزعه هؤالء على أتباعهم من اجلند ،عن املقدمني يف قبائلهم

                                                           
 .302عصر هشام بن عبد امللك، ص  (1)
 .302(؛ عصر هشام بن عبد امللك، ص 1/202معجم البلدان ) (2)
 .303امللك، ص عصر هشام بن عبد  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .181املصدر السابق نفسه، ص  (5)
 .305عصر هشام بن عبد امللك، ص  (6)
 .308اتريخ الطربي؛ نقالً عن عصر هشام، ص  (7)
 .308عصر هشام بن عبد امللك، ص  (8)
 .309املصدر السابق نفسه، ص  (9)
 .310املصدر السابق نفسه، ص  (10)
 .311سابق نفسه، ص املصدر ال (11)
 املصدر السابق نفسه. (12)
 املصدر السابق نفسه. (13)
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 ـ ديوان األوقاف: 6
 ، وتكتسبلزمناوكانت تتطور مع  ،كانت الدولة األموية تتميز بكثرة الدواوين اليت تساعد على تنظيم أمور الدولة

 ،وان الربيدودي ،وديوان اخلامت ،وديوان الرسائل ،اخلراج وديوان ،ومن أشهر تلك الدواوين: ديوان اجلند ،اخلربات
ديوان  ويف عهد هشام بن عبد امللك أقيم ،وديوان النفقات ،وديوان الصدقات ،وديوان املستغالت ،وديوان الطراز

جديد هو ديوان األحباس ب األوقاف ب؛ فقد كان أول قاضٍّ مبصر وضع يده على األحباس توبة بن منر يف زمن 
ات فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدق ،وإمنا كانت األحباس يف أيدي أهلها ويف أيدي أوصيائهم ،هشام

 ،فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً هلا... فلم ميت توبة حىت صار لألحباس ديوان عظيم ،اكنيواملس إال إىل الفقراء
ىل مث مجعوا النظر يف احلدود إ ،. وبعد هذا أخذ القضاة ينظرون يف أمور احلجر وغريه(1)هب 118وكان ذلك سنة 
 .(2)النظر يف احلقوق

 قد اختصرهتا قدر اإلمكان خوفاً من اإلطالة.و  ،هذه بعض األمور املتعلقة ابلنظام املايل يف عهد هشام
 
 
 
 
 

 
* * * 

 
 

 

                                                           
 .289اإلدارة يف العصر األموي، جندة مخاش، ص  (1)
 .344عبقرية اإلسالم يف أصول احلكم، ص  (2)
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 املبحث الرابع

 الثورات يف عهد هشام بن عبد امللك
 

 أواًل: ثورة زيد بن علي بن احلسني:
 ـ امسه ونسبه: 1

وهو بذلك ينتسب من قِّبل أبيه إىل علي  ،(1)هو زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم
وكان  ،(2)سلمصلى هللا عليه و وإىل فاطمة بنت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم،بن أيب طالب ابن عم الرسول 

وكانت أم  ،ووالدته جارية سندية ،(4)وهو من رجال الطبقة الثالثة من أهل املدينة من التابعني ،(3)يكىن أاب احلسني
وتذكر بعض املصادر: أن املختار بن أيب عبيد الثقفي اشرتاها واستحسنها ووجدها ال تليق إال بعلي بن  ،ولد

وقيل: إن علي بن احلسني هو الذي اشرتاها. وقد  ،(5)فأهداها إليه ،وليس هناك أحد أحق هبا منه ،احلسني
أما وهللا لنعم  عنها فاطمة بنت احلسني:وقالت  ،مدحها زيد بقوله: لقد صربت بعد وفاة سيدها إذ مل يصرب غريها

 .(8)وقيل: أم حيدان ،(7)ويروي ابن قتيبة: أن امسها حيدان ،(6)دخيلة القوم كانت
ومن   ،(9)وأما أبوه علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب فهو من رجال الطبقة الثانية من التابعني

وسيأيت احلديث عنه  ،(11)أهل البيت وأفاضل بين هاشم وعباد املدينة ومن فقهاء ،(10)كبار ساداهتم دينًا وعلماً 
 ضمن شيوخ زيد إبذن هللا.

 أ ـ مولده:

                                                           
 .34(؛ اإلمام زيد املفرتى عليه، للخطيب، ص 3/419هتذيب التهذيب ) (1)
 .34ص  اإلمام زيد املفرتى عليه، للخطيب، (2)
 .365(؛ املعارف، البن قتيبة، ص 19/419هتذيب التهذيب ) (3)
 .26(؛ احلياة السياسية والفكرية للزيدية، ص 2/60(؛ نسب قريش )5/211الطبقات ) (4)
 .26احلياة السياسية والفكرية للزيدية يف املشرق اإلسالمي، ص  (5)
 .26ص  اتريخ الطربي؛ نقالً عن احلياة السياسية والفكرية، (6)
 .26احلياة السياسية والفكرية، ص  (7)
 .34اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (8)
 .27(؛ احلياة السياسية والفكرية، ص 5/211الطبقات ) (9)
 (.2/267وفيات األعيان ) (10)
 .27؛ احلياة السياسية والفكرية، ص 63مشاهري علماء األمصار، ص  (11)
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 ،(1)هب 78واختار الدكتور شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب: أنه ولد عام  ،يف سنة والدة زيد الرواايتاختلفت 
ويبدو أن الشيخ أاب زهرة  ،(2)وهذا يتفق مع قول صاحب فوات الوفيات من أن زيداً مات عن أربع وأربعني سنة

 .(3)هب 80فجعل مولده عام  ،قد ارتضى القول بوفاة زيد عن اثنتني وأربعني سنة
 

 ب ـ زواجه وأبناؤه:
له بولد وهو  وقد جاءت ،ابن احلنفية تزوج زيد ثالث نسوة؛ تزوج أربطة بنت أيب هاشم بن عبد هللا بن حممد

ومها ابنة يعقوب بن عبد هللا السلمي أحد بين فرقد، وتزوج ابنة  ،(5)وعندما كان يف الكوفة تزوج اثنتني ،(4)حيىي
 .(7)وحممد ،، وتزوج أبم ولد فجاءت له بثالثة أوالد: عيسى، وحسني(6)عبد هللا بن أيب العنبس األسدي

 
 ه اليت ترعرع فيها:جـ  طلبه للعلم وبيئت

بيت من بيوت العلم  وترعرع يف ،نشأ زيد رمحه هللا ابملدينة وكانت منارة العلم مبا كان فيها من الصحابة والتابعني
وعاش مع والده مثاين عشرة سنة من  ،(8)فوالده كان من كبار التابعني وساداهتم دينًا وعلماً  ،عامر مبرياث النبوة

الته إىل أخيه األكرب وبعد وفاة والده انتقلت كف ،وغذاه ابلروح الدينية العالية ،اخللق الرفيع حياته؛ راّبه خالهلا على
وهو ال يزال يف  دولقد كان للباقر أثره كذلك يف نشأة أخيه زي ،وهو من هو يف زهده وورعه وتقواه ،حممد الباقر

 ،واخلوف منه ،عز وجل ة يف قلب زيد تقوى هللاولقد طبعت هذه البيئة اخلريّ  ،لت إليه رعايته فيهاآتلك السن اليت 
ويقول زيد عن نفسه: وهللا ما كذبت كذبة مجنذ عرفت مييين من  ،(9)والزهد يف هذه الدنيا القرآن،وحب تالوة 

 .(10)وال انتهكت حمرماً هلل عز وجل مجنذ أن عرفت أن هللا يؤاخذين ،مشايل
دينة بدأ اإلمام زيد طلبه ويف هذه البيئة العلمية املت ،فيها واضح املعامل ولقد كان أتثره بوالده وأخيه وبيئته اليت نشأ

 ،لكرمي مجنذ حداثة سنهما القرآنالكرمي جرايً على عادة الصحابة والتابعني يف حتفيظ أبنائهم  القرآنفحفظ  ،للعلم

                                                           
 .35اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (1)
 (.2/27فوات الوفيات ) (2)
 .22زيد بن علي، أليب زهرة، ص  (3)
 .41اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (4)
 (.3/339اخلطط، للمقريزي ) (5)
 .41اتريخ الطربي؛ نقالً عن اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (6)
 (.5/325طبقات ابن سعد ) (7)
 .39اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (8)
 سابق نفسه.املصدر ال (9)
 (.1/128الروض النضري، ألمحد السياغي ) (10)
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 ثالث عشرة الكرمي لقرآنفهو يقول عن نفسه: لقد خلوت اب ،الكرمي لقرآنولقد كان لإلمام زيد اشتغال دائم اب
وغري  ،داهباآغة و ، واللوابلفقه والعقائد وأصول الدين ،. وقد توسع يف التفسري والسنة وعلومها(1)سنة أقرؤه وأتدبره

م فكان هبذه العلوم الواسعة من علماء اإلسالم الذين يشهد هل ،ذلك من ألوان الثقافة اليت كانت سائدة يف عصره
 من علماً  ئن سأله عنه: سألتين عن رجل مجلفهذا أخوه حممد الباقر يقول مل ،(2)م والتفوقالقريب والبعيد ابلعل

. ويقول أبو إسحاق السبيعي: رأيت زيد بن علي فلم أر يف أهله مثله وال أعلم منه وال (3)أطراف شعره إىل قدميه
 ،منه (5)زمانه أفقه وال أعلمفما رأيت يف  ،. وقال أبو حنيفة: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله(4)أفضل

ومن كالم الذهيب عن  ،(6)وقال عنه الشعيب: ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي وال أفقه وال أشجع وال أزهد
وهذه تزكية  ،(8)وقال يف اتريخ اإلسالم: كان أحد العلماء الصلحاء ،(7)زيد قوله: كان ذا علم وجالل وصالح

 ل على أنه أحد أعالم مدرسة أهل السنة واجلماعة.معتربة من علماء أهل السنة تد
 

 ـ شيوخ زيد بن علي: 2
 أ ـ علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب:

وقد كان علي زين العابدين عاملاً ابحلديث لكثرة من أخذ  ،(9)تتلمذ زيد على يد أبيه علي زين العابدين وروى عنه
وكان هو األستاذ األول الذي أخذ عنه زيد بن  ،ابإلضافة إىل اشتغاله ابلفقه ،(10)والتابعني ،عنهم من الصحابة

 ولعلي زين العابدين مواقف مشهورة؛ منها: ،(11)علي
 ـ شدة احرتام الناس له، وقصيدة الفرزدق يف مدحه:

صلى هللا  هللاوكانوا حيبونه ويقدرونه لقرابته من رسول  ،كان علي زين العابدين له مكانة عظيمة يف عيون الناس
ازداد هو إقبااًل على و  ،وصلته لذكرى أبيه الشهيد احلسني رضي هللا عنه الذي مل يبق من ولده سواه عليه وسلم،

وقيل: أبيب حممد.  ،سنوقيل: أبيب احل ،وكان يكىن أبيب احلسني ،حىت لجّقب زين العابدين ،العلم واشتغااًل ابلعبادة
                                                           

 .40(؛ اإلمام زيد املفرتى عليه، ص 1/98املصدر السابق نفسه ) (1)
 .71اإلمام زيد بن علي املفرتى عليه، ص  (2)
 (.1/104الروض النضري ) (3)
 .71اإلمام زيد بن علي املفرتى عليه، ص  (4)
 .37السياسية والفكرية، ص (؛ احلياة 2/436اخلطط ) (5)
 ؛ نقالً عن اخلطط، للمقريزي.37احلياة السياسية والفكرية، ص  (6)
 (.237ب  5/236سري أعالم النبالء ) (7)
 .72اتريخ اإلسالم، للذهيب؛ نقالً عن اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (8)
 .39(؛ احلياة السياسية والفكرية، ص 2/61نسب قريش ) (9)
 (.4/387(؛ سري أعالم النبالء )2/102وة )صفة الصف (10)
 .39احلياة السياسية الفكرية للزيدية، ص  (11)
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هّله وكمال وعلمه وأت ،فقد كان أهاًل لإلمامة العظمى لشرفه وسؤدده ،وحجقَّ له وهللا ذلك ،وكان له جاللة عظيمة
 .(1)عقله

أراد أن  ،ومما يدل على مكانة زين العابدين يف عصره: أنه ملا حج هشام بن عبد امللك يف خالفة أخيه الوليد
العابدين ليستلم  فجاء زين ،ل الشام حولهفاستلمه وقام أه ،فنصب له منرب ،يستلم الركن فلم يستطع من الزحام

وكان يف بزة حسنة وهيئة حسنة وشكل مليح فقال أهل الشام هلشام:  ،احلجر فأوسع له الناس إجالالً له واحرتاماً 
 :(2)وأنشد ،من هذا؟ فقال: ال أعرفه. فقال الفرزدق وكان حاضراً: أان أعرفه

ليبلج حسببببببببببببببنيٍّ وابنج فباطمبةٍّ   هبذا سببببببببببببببَ
هج  هببببذا الببببذي تعرفج   البطحبببباءج وطببببأَتببببَ

مج هبببببببذا اببببنج خبببري عبببببببببببادِّ هللاِّ   هبببِّ  كبببلبببِّّ
هبببببببا ه قببببببريببببببٌش قبببببببال قبببببببائببببببلببببببج  إذا رأتبببببببْ

 ْغضببببببببببببي حياًء ويجغضببببببببببببى من مهابتِّهِّ يبج 
ه  مشببببببببببببببقبببببببه من رسببببببببببببببول هللا نبعتبببببببج
ه  هببببذا ابنج فبببباطمببببةٍّ إن كنببببَت جبببباهلببببَ
 كلتبببببببا يبببببببديبببببببه غيببببببباٌث عمَّ نفعجهجمبببببببا
دِّه  مبببببببا قببببببباَل قببببطُّ إال يف تشببببببببببببببببببهبببببببُّ
 مج من معشببببببببببببببرٍّ حبُّهم ديٌن وبغضببببببببببببببهج 

مج   مببببببقبببببببدٌم بببببببعبببببببَد ذكببببببرِّ هللا ذكببببببرجهببببببج
 دَّ أهببببببلج التقى كببببببانوا أئمتَبهجمْ إن عببببببج 

ك َمْن هبببببببذا بضببببببببببببببببببببائِّرِّهِّ   فليس قولبببببببج
 

مج اجنبابَبْت ببه الظُّلَ  ،بنبتِّ الرَّسببببببببببببببولِّ  
(3) 

ه واحلبببببببلُّ واحلببببببرمج   والبببببببببببببيبببببببتج يببببببعببببببرفبببببببج
لببَمج   هبببببببذا الببتببقببيُّ الببنببقببيُّ الببطببببببباهببرج الببعببَ
 إىل مببببكبببببببارمِّ هبببببببذا يببببنببببتببببهببببي الببببكببببرمج 

مج إال   حببببني يبببببببببتسبببببببببببببببببمج فببببمبببببببا يببببكببببلببببَّ
 طببابببْت عنبباصببببببببببببببرجهببا واخليمج والشببببببببببببببيمج 

تببببببمببببببوا ْد خببببببج  جببببببببدِّه أنبببببببببببببيببببببباءج هللاِّ قبببببببَ
َدمج  ا عبببببببَ  تسببببببببببببببببتببوكببفبببببببانِّ وال يببعببرومهبببببببج
 لوال التَّشببببببببببببببهبببببببدج كبببببببانبببببببت الَءه نَبَعمج 
مج  ى ومبببعبببَتصببببببببببببببببَ  كبببفبببٌر وقبببرهببببججمج مبببنبببجبببَ
مج  لببِّ  يف كبببببببلِّّ حببكببمٍّ وخمببتببوٌم ببببببببه الببكببَ
 أو قيَل من خريج َأهلِّ األرضِّ قيَل هجمج 

مج الببعببربج تببعببرفج مببَ  ْرَت والببعببَجببَ  ْن أَنبْبكببَ
 

وقال: أعذر أاب  ،وبعث إليه علي بن احلسني ابثين عشر ألف درهم ،فحبس بعجْسفان ،فأمر هشام حببس الفرزدق
فقد علم هللا  ،فرّدها إليه وقال: حبقي عليك ملا قبلتها ،فردَّها وقال: ما قلت ذلك إال غضبًا هلل ولرسوله ،فراس

                                                           
 (.4/386سري أعالم النبالء ) (1)
 .162علموا أوالدكم حمبة ال بيت النيب، ص  (2)
 (.2/959شذرات الذهب ) (3)
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ل: وقي ،وكانت أم زين العابدين أم ولد امسها سالفة بنت ملك الفرس يزدجرد ،(1)فقبلها ،نيَّتك ورأى مكانك
 .(2)غزالة

 ـ متسكه ابلكتاب والسنة ودفاعه عن الصحابة وحب العلماء له:
يد وما كان عليه جده علي بن أيب طالب وأبوه احلسني الشه ،كان زين العابدين شديد التمسك ابلكتاب والسنة

سن الرأي ابلشيخني وكان ح ،كثري التبتل والورع  ،رضي هللا عنهما ال حييد عنه قيد أمنلة يف عقيدة أو عبادة أو عمل
شديد  ،مدير ألعماهلوالتق ،شديد احلب هلم ،أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وابخلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه

ن العابدين؛ ل البيت الطعن أبيب بكر وعمر تصدَّى هلم زي، فلما أظهر بعض املتسرتين آباحلب للصحابة أمجعني
فعن أيب حازم املدين قال: ما رأيت هامشياً أفقه من علي بن احلسني؛ مسعته  ،(3)ففضح مكرهم وأظهر الرباءة منهم

لقرب مث قال: ؟ فأشار بيده إىل اصلى هللا عليه وسلمول هللا أيب بكر وعمر عند رس وقد سئل: كيف كانت منزلة
 .(4)مبنزلتهما منه الساعة

وعن جعفر بن حممد عن أبيه قال: جاء رجل إىل أيب فقال: أخربين عن أيب بكر؟ قال: عن الّصّديق تسأل؟ قال: 
واملهاجرون  وسلم، صلى هللا عليهرسول هللا  ،قد مسّاه صديقاً من هو خري ميّن  ،وتجسميه الّصّديق؟ قال: ثكلتك أمك

ما كان من أمر ف ،وتوهّلما ،اذهب فأحبَّ أاب بكر وعمر ،فال صدق هللا قوله ،فمن مل يجسّمه صديقاً  ،واألنصار
 .(5)ففي عجنجقي

رتكوا يف مث اب ،قال: قدم قوم من العراق فجلسوا إيلَّ فذكروا أاب بكر وعمر فسبُّومها ،وعن حممد بن علي عن أبيه
 .(7). وقد قال علي بن احلسني: وهللا ما قجتل عثمان رمحه هللا على وجه احلق(6)عثمان ابرتاكاً فشتمتهم

 ، حاجةقال علي بن احلسني: جاءين رجل فقال: جئتك يف ،وكان رمحه هللا يبني للناس احلقائق والعقائد الصحيحة
ألسألك: مىت يبعث علّي؟ فقلت: يبعث ب وهللا ب يوم  قلت: وما هي؟ قال: جئت ،وما جئت حاّجًا وال معتمراً 

مُّهج نفسه ،القيامة  .(9)فقال: كتاب هللا وكالمه القرآن،. وعن الزهري قال: سألت علي بن احلسني عن (8)مث هتج

                                                           
 (.4/39سري أعالم النبالء ) (1)
 (.4/386املصدر السابق نفسه ) (2)
 .163أوالدكم حمبة ال بيت النيب، ص علموا  (3)
 (.4/395سري أعالم النبالء ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 (.4/395املصدر السابق نفسه ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 (.4/396سري أعالم النبالء ) (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)



497 
 

 وقد استنكر الغلو يف حب أهل البيت، فقد قال: أيها الناس ،فقد كان زين العابدين من أئمة أهل السنة واجلماعة
 .(1)رح بنا حبكم حىت صار علينا عاراً فما ب ،حبوان حب اإلسالمأ

وكان هذا العامل إذا دخل يف  ،وكان أييت لعبيد هللا بن عبد هللا ،(2)لقد كان زين العابدين ثقة مأمواًن رفيعًا ورعاً 
فيجلس  ،هوإّن عليَّ بن احلسني كان من أهل الفضل وكان أيتي ،صالته فقعد إليه إنسان مل يقبل عليه حىت يفرغ

ال: ال بجدَّ ملن طلب هذا األمر فق ،فقيل له: عليٌّ وهو ممَّن هو منه ،وال يلتفت إليه فيطول عبيد هللا يف صالته ،إليه
 .(3)أن يجعىنَّ به

يف حلقة  يشق الناس حىت ُيلسف ،فكان يدخل املسجد ،وكان زين العابدين متواضعًا حريصًا على طلب العلم
 ،مع هذا العبد أتيت تتخطَّى حىت جتلس ،أنت سّيدج الناس !فقال له انفع بن جبري: غفر هللا لك ،زيد بن أسلم

 .(4)فقال علي بن احلسني: العلم يبتغى ويجؤتى ويطلب من حيث كان
علي  عود بن مالك: قال يلفعن مس ،وكان من شيوخه: سعيد بن جبري ،وكان ال يستنكف أن يسأل عن العلم

 ،بن احلسني: تستطيع أن جتمع بيين وبني سعيد بن جبري؟ قلت: ما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها
 .(5)إن الناس أيتوننا مبا ليس عندان

 ،(6)وعن الزهري قال: كان علي بن احلسني من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إىل مروان وإىل عبد امللك
 ،ري تقيَّةقال: إان لنجصلي خلفهم ب يعين األمويني ب من غ ،فعن أيب جعفر ،وكان يصلي خلف األمويني من غري تقية

 ،. وقد شهد سعيد بن املسيب لعلي بن احلسني بشدة ورعه(7)وأشهد على أيب أنه كان يجصلي خلفهم من غري تقيَّة
لى هللا عليه صاء: ما أكل علي بن احلسني بقرابته من رسول هللا وقال جويرية بن أمس ،(8)وقال: ما رأيت أورع منه 

 .(9)درمهاً قطُّ  وسلم
 ـ زهده وعبادته ودعاؤه وصدقاته:

 ى إىل الصالة وكان إذا مش ؛أمجع معاصروه أنه كان أعبد الناس ،كان علي بن احلسني عابداً زاهداً وفياً جواداً منيباً 
 ؟!(10)أقوم ومن أجانجي بني يدي منفقال: تدرون  ،فقيل له ،أخذته رعدة

                                                           
 (.4/389املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.4/387املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.4/388املصدر السابق نفسه ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .(4/389املصدر السابق نفسه ) (5)
 (.4/389املصدر السابق نفسه ) (6)
 (.4/397املصدر السابق نفسه ) (7)
 (.4/391املصدر السابق نفسه ) (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
 (.4/391املصدر السابق نفسه ) (10)
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ى وكان يسم وقيل: إنه كان يجصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات.،(1)وعنه: أنه كان إذا توضَّأ اصفرَّ  
وقال عنه ابن تيمية: علي بن احلسني زين العابدين وقرة عني اإلسالم لكثرة ما اشتهر  ،(2)زين العابدين لعبادته

ة يف وكان كثري الصدق ،كثري الرب يف رمضان  ،وكان كثري القيام ،(3)عنه من عبادة وزهد وورع وتسامح وعلو أخالق
ل: إن  الظلمة ويقو املساكني يف وكان حيمل اخلبز ابلليل على ظهره يتبع به ،كثري الصدقة يف سائر أحواله  ،احلج

 ،وكان انس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون من أين كان معاشهم ،(4)غضب الرب ئالصدقة يف سواد الليل تطف
. وملّا مات عليُّ بن احلسني وجدوا بظهره أثراً (5)فقدوا ذلك الذي كان يؤتون ابلليل ،فلما مات علي بن احلسني

 .(7)وملا مات وجدوه يعول مئة أهل بيت ،(6)يل إىل منازل األراملاجلرب ابلل ممّا كان ينقل
 ،وكان كثري الدعاء؛ فعن طاوس قال: مسعت علي بن احلسني وهو ساجد يف احلجر يقول: عجبَبْيدجَك بِّفنائك

. (8)فقريك بفنائك. قال: فو هللا ما دعوت هبا يف كرب قط إال كجشف عين ،سائلك بفنائك ،مسكينجك بفنائك
ّسن يف لوائح وكان   وتجقّبَح يف خفيات العيون سريريت؛ اللهم ،العيون عالنييت (9)يقول: اللهم إين أعوذ بك أن حتج

 .(10)فعد َعَليَّ  ،فإذا عجدت ،كما أسأتج وأحسنَت إيلَّ 
 ـ وفاته:

 ث وتسعني.وقيل: سنة ثال ،وقيل: سنة اثنتني وتسعني ،وروي ذلك عن جعفر الصادق ،مات سنة أربع وتسعني
وال بقية للحسني بن علي إال من قبل ابنه زين  ،ابلبقيع . وقربه(11)واألول أصح ،وقيل: سنة مخس وتسعني

 .(12)العابدين

 ب ـ أبو جعفر الباقر: حممد بن علي بن احلسني:
 ومن شيوخ زيد بن علي أخوه حممد بن علي املعروف ابلباقر، ومسي ابلباقر ألنه تبقر العلم وتوسع فيه، وقد أخذ

                                                           
 (.4/392املصدر السابق نفسه ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.4/393املصدر السابق نفسه ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 املصدر السابق نفسه. (8)
 لوائح الشيء: ما يبدو منه وتظهر عالمته عليه. (9)
 (.4/396سري أعالم النبالء ) (10)
 (.4/400املصدر السابق نفسه ) (11)
 املصدر السابق نفسه. (12)
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وعن ابن عمر،  ،فقد روى عن أبيه علي بن احلسني ،الباقر العلم عن كثري من الصحابة والتابعني وروى عنهم 
 .(1)وطائفة ،حلنفيةوحممد ابن ا ،وأبيه زين العابدين ،وأيب سعيد، وعبد هللا بن جعفر، وسعيد بن املسيب ،وجابر

وكان أحد من مجع بني العلم والعمل والسؤدجد  ،(2) ولد حممد الباقر سنة ست ومخسني يف حياة عائشة وأيب هريرة
 وهو أحد األئمة االثين عشر الذين تبجلهم الشيعة اإلمامية وتقول ،وكان أهاًل للخالفة ،والشرف والثقة والرَّزانة

ويجؤخذ من قوله  ئ، وكل أحد يصيب وخيطفال عصمة إال للمالئكة والنبّيني ،بعصمتهم ومبعرفتهم جبميع الدين
 .(3)مؤيد ابلوحي ،فإنه معصوم صلى هللا عليه وسلمك سوى النيب ويرت 

 ،رجة ابن كثري وحنوهد القرآنولكن ال يبلغ يف  ،كبري الشأن  ،اتلياً لكتاب هللا ،جمتهداً  ،ولقد كان أبو جعفر إماماً 
وال حنيف  ،ال حنابيهف ،وال يف احلفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب ،وال يف الفقه درجة أيب الزاند وربيعة

 .(4) ملا جتمع فيه من صفات الكمال وحنبه يف هللا ،عليه
 ،سألت أاب جعفر قال: ،عن سامل بن أيب حفصة ،قال ابن فجَضيل ،وكان من املدافعني عن أيب بكر وعمر والصحابة

. علق (5)ىهنما كاان إمامي هدفإ ،وابرأ من عدومها ،توهّلما ،فقاال يل: اي سامل ،عن أيب بكر وعجمرَ  ،وابنه جعفراً 
ا يعرف الفضل ألهل وإمن ،ومع هذا فَبيجبثُّ هذا القول احلقّ  ،الذهيب على هذا األثر فقال: كان سامل فيه تشيع ظاهر

 ،اجلهل والكذب ما أغرقهم يف شيعي ثقة. فعثَّر هللا شيعة زماننا ،وكذلك انقلها ابن فجضيل ،الفضل ذو الفضل
 .(6)ى التقيةوحيملون هذا القول من الباقر والصادق عل صلى هللا عليه وسلم،فينالون من الشيخني وزيري املصطفى 

وما  ،أستغفر هلماو  ،فقال: وهللا إين ألتوالَّمها ،قال: سألت أاب جعفر عن أيب بكر وعمر ،وعن بسَّام الصَّرييفّ 
 .(7)من أهل بييت إال وهو يتوالَّمها أدركت أحداً 

قال: أمجع بنو فاطمة على أن يقولوا يف أيب بكر وعمر أحسن ما يكون  ،وعن جابر اجلعفي عن حممد بن علي
. قال الذهيب: وأم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق هي صاحبة أيب جعفر الباقر وأم (8)من القول

 .(9)ولده جعفر الصادق
 قد حّلى أبو ،فر حممد بن علي عن حلية السيوف فقال: ال أبس بهقال: سألت أاب جع ،وعن عروة بن عبد هللا

                                                           
 (.4/401املصدر السابق نفسه ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.4/402املصدر السابق نفسه ) (3)
 .179هب. انظر: علم القراءات، ص  120عام املصدر السابق نفسه. ابن كثري: هو عبد هللا بن كثري، إمام املكيني يف القراءة، تويف  (4)
 (.4/402سري أعالم النبالء ) (5)
 (.4/403املصدر السابق نفسه ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 (.4/403(؛ سري أعالم النبالء )5/321الطبقات ) (8)
 (.4/406سري أعالم النبالء ) (9)
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 ؛نعم الّصّديق ،قلت: وتقول: الصديق؟! فوثب وثبة واستقبل القبلة مث قال: نعم الّصّديق ،بكر الّصديق سيفه 
 .(1)خرةصدق هللا له قواًل يف الدنيا واآلفمن مل يقل الّصّديق فال 

كر ببن علي: اي جابر؛ بلغين أن قوماً ابلعراق يزعمون أهنم حيبوننا ويتناولبون أببا بوقال جاببر اجلعفي: قال يل حممد 
عين نفسه ب والذي نفسي حممد بيده ب ي ،وعمر، ويزعمون أين أمرهتم بذلبك، فأبلغهم عنبي أين إىل هللا منهم بريء

غفر هلما وأترحم إن مل أكن أست مصلى هللا عليه وسللو وليت لتقربت إىل هللا بدمائهم، ال انلتين شفاعة حممد 
مر رضي فأبلغهم أين بريء منهم وممن تربأ من أيب بكر وع ،إن أعداء هللا لغافلون عن فضلهما وسابقتهما ،عليهما

 .(2)هللا عنهما
َا َولِّيُّكجمج اَّللَّج َوَرسجولجهج َوالَّذِّيَن آَمنجو  وعن عبد امللك بن أيب سليمان: قلت حملمد بن علي: [. 55{  ]املائدة: ا}إِّمنَّ

. فهذا كالم جليل (3)منهم علي . قلت: إهنم يقولون: هو علي. قال:صلى هللا عليه وسلمقال: هم أصحاب النيب 
بات عدالة والكالم يف إث ،االعرتاف ابلفضل ألهل الفضل من اإلمام أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني يف

وخاصة إذا صدر ذلك  ،األعمال الصاحلة اليت يثاب عليها فاعلهاالصحابة رضي هللا عنهم وبيان فضلهم يعترب من 
 .(4)ل البيت؛ حيث نسب إليهم املبطلون كالماً يف التنقيص من قدر الصحابة هم منه براءآمن علماء 
 له:اـ من أقو 

نيا مؤونة وأكثرهم معونة ؛له كالم انفع يف احلكم واملواعظ وإن  ،ت ذكَّروكإن نسي ،منه: أهل التقوى أيسر أهل الدُّ
ه أو كمال أصبت ،. ومنه: أنزل الدنيا كمنزل نزلته وارحتلت عنه(5)قوَّامني أبمر هللا ،قوَّالني حبق هللا ،ذكرت أعانوك

وال تذكرون منها شيئاً إال  ،. وقال: اذكروا من عظمة هللا ما شئتم(6)يف منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء
 ،تمواذكروا من اجلنة ما شئ ،وال تذكرون منها شيئاً إال وهي أشدُّ منه ،من النار ما شئتمواذكروا  ،وهي أعظم منه

من الكِّرْب شيء إال نقص من عقله  ئقال يف الكِّرْب: ما دخل قلب امر . و (7)وال تذكرون منها شيئاً إال وهي أفضل
. وقال: سالح اللئام قبح (9)وال تصيب الذاكر ،. وقال: الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن(8)مقدار ذلك

 .(10)الكالم
                                                           

 (.4/408(؛ سري أعالم النبالء )185ب  3/84احللية ) (1)
 (.17/284البداية والنهاية؛ نقالً عن التاريخ اإلسالمي، للحميدي ) (2)
 (.4/406سري أعالم النبالء ) (3)
 (.4/406املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.2/72شذرات الذهب ) (5)
 (.73ب  2/72املصدر السابق نفسه ) (6)
 (.4/406سري أعالم النبالء ) (7)
 (.4/408النبالء )(؛ سري أعالم 3/180احللية ) (8)
 (.4/408سري أعالم النبالء ) (9)
 (.4/409املصدر السابق نفسه ) (10)
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 ـ وفـاتـه:
، وهو هامشي من جهة (1)وقيل: تويف سنة سبع عشرة ومئة ،مات أبو جعفر حممد الباقر سنة أربع ومئة ابملدينة

 .(2)فأمه هي أم عبد هللا بنت احلسن بن علي ،أبيه وأمه

 جـ  أابن بن عثمان بن عفان:
وحّدث عنه عمرو بن  ،(3)الفقيه عنهم احلديث أابن بن عثمان بن عفان اإلماممن شيوخ زيد بن علي الذين روى 

.. .يد بن املسيبوسع ،قال حيىي بن قطان: فقهاء املدينة عشرة: أابن بن عثمان ،دينار والزهري وأبو الزاند ومجاعة
لته: بسم هللا ل يومه وليعن أابن: مسعت عثمان يقول: من قال يف أو  ،وذكر سائرهم. وعن ابن أيب الزاند، عن أبيه

أو تلك  ،الذي ال يضر مع امسه شيٌء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم. مل يضره ذلك اليوم شيء
. وقال خليفة: (4)فلما أصاب أابن الفاجل قال: إين وهللا نسيت هذا الدعاء هذه الليلة ليمضي يفَّ أمر هللا ،الليلة

 .(5)إن أابانً تويف سنة مخس ومئة
فوالده وأخوه  ،ويعترب يف علمه وفهمه امتدادًا هلا ،ومن خالل شيوخ زيد نالحظ أنه أتثر ابملدرسة املدنّية السنية

 وأابن بن عثمان وغريهم كلهم من علماء املدرسة املدنّية.
 

 د ـ نفي تتلمذ زيد بن علي على واصل بن عطاء املعتزيل:
 ،(7)والشهرستاين (6)لواصل بن عطاء وأخذ عنه االعتزال كابن خلدون يرى فريق من العلماء أن زيدًا قد تتلمذ

ما يرى املرتضى ك  ،ولذا فإن مؤلفي طبقات املعتزلة ُيعلون زيداً من الطبقة الثالثة ،وغريهم (8)وحممد شاكر الكتيب
 .(10)والقاضي عبد اجلبار صاحب فضل االعتزال وطبقات املعتزلة ،(9)صاحب املنية واألمل

از هذه ويف سبيل إبر  ،ع أن الدراسة الفاحصة تكشف لنا عن بطالن دعوى تلمذة زيد لواصل بن عطاءوالواق
 احلقيقة نقدم األدلة التالية:

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.4/403املصدر السابق نفسه ) (2)
 .40(؛ احلياة السياسية والفكرية، ص 4/351سري أعالم النبالء ) (3)
 (.4/352سري أعالم النبالء ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .40(؛ احلياة السياسية والفكرية، ص 3/172اتريخ ابن خلدون ) (6)
 (.208ب  1/207امللل والنحل ) (7)
 .(3/37فوات الوفيات، للكتيب ) (8)
 .55املنية واألمل؛ نقالً عن اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (9)
 .55فضل االعتزال وطبقات املعتزلة؛ نقالً عن اإلمام زيد، ص  (10)
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الشيخ أبو زهرة  وهذا ما قاله ،ب ما قيل من إقامة زيد ابلبصرة واختياره هلا ليعلم أصول العقائد عن الفرق املختلفة
ومل يذكره واحد من املؤرخني القدماء سواء يف ذلك  ،(2)النشار وذكر قريباً من هذا الدكتور علي سامي ،(1)رمحه هللا

قامة زيد ابلبصرة وكل ما ذكره الطربي من إ ،واليعقويب واملسعودي واملقدسي وابن األثري وغريهم ،الطربي وابن كثري
وأثناء  ،(4)ب فذكر أن زيداً مل ميكث إال شهراً واحداً وأما ابن العماد صاحب شذرات الذه ،(3)أنه أقام هبا شهرين

. أي أنه ذهب إليها بعد أن جاوز (5)وهو يعد العدة وُيمع الرجال أتهبًا للخروج على بين أمية ،إقامته ابلكوفة
ذه ويف مثل هذه السن الناضجة ويف مثل ه ،األربعني من عمره ليقوم بكل ما يتطلبه اخلروج من جهد وعمل

أيضاً ال ميكن أن يقال: إن زيداً تتلمذ فيها على واصل. وحىت مع القول أبنه التقى به هناك ب وهو فرض الظروف 
 .(6)ذ عنهومشاغله العملية حينذاك يتتلمذ على واصل وأيخ ،ال ننفيه ب ولكننا مننع أن يكون زيد يف نضجه العلمي

 يت به ومنهم اإلمام زيد، ووقوع اخلالف بينه وبنيل البآصل بن عطاء إىل املدينة واجتماع ب ما قيل من ذهاب وا
والقاضي  ،وهذه القصة ذكرها شيوخ املعتزلة؛ ومها: احلسني بن املرتضى يف املنية واألمل ،ابن أخيه جعفر الصادق

م نظره ومن املعروف أن املعتزلة يف سبيل نصرة مذهبهم وبيان أصالته يف ،عبد اجلبار يف فضل طبقات املعتزلة
فال عجب أن ُيعلوا زيداً من هذه  ،(7)بل إىل الصحابة رضي هللا عنهم ،ل البيتون بطبقاهتم األوىل ليس آليرتفع

ونسبوا  ،فقد جعلوا غريه من أئمة أهل البيت كالصادق والباقر وزين العابدين واابئهم وأجدادهم كذلك ،الطبقات
وكانوا على عقيدة أهل السنة  ،بينما كان هؤالء األئمة من علماء احلديث ،(8)إليهم من األقوال ما يظهر اعتزاهلم

 واجلماعة.
واإلمام زيد  ،فلو كان هناك مغمز يف عقيدهتم لذكره ،(9)وقد أثىن عليهم علماء أهل السنة وعلى رأسهم ابن تيمية

ل ابن تيمية: فليس من أئمة أهل ؛ يقو (10)وتوثيقهم واحد من هؤالء األئمة األعالم الذين استحقوا ثناء أهل السنة
 لقرآناالبيت ب مثل علي بن احلسني وأيب جعفر الباقر وابنه جعفر بن حممد ب من كان ينكر الرؤية وال يقول خبلق 

 وال يسب أاب بكر وعمر. ،وال ينكر القدر وال يقول ابلنص على علي وال بعصمة األئمة االثين عشر

                                                           
 .40ب  39علي، أليب زهرة، ص زيد بن  (1)
 (.1/121نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ) (2)
 .57اتريخ الطربي؛ نقالً عن اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (3)
 (.2/92شذرات الذهب ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .57اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (6)
 .57املفرتى عليه، ص فرق وطبقات املعتزلة؛ نقالً عن اإلمام زيد  (7)
 .58املصدر السابق نفسه، ص  (8)
 (.124ب  2/123منهاج السنة ) (9)
 .58اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (10)
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 .(1)وكانت مما يعتمد عليه أهل السنة ،ؤالء معروفة موجودةواملقوالت الثابتة املتواترة عن ه 
بتون الصفات فيقول: إن األئمة املشهورين كلهم يث ،وبنيَّ ابن تيمية أن أئمة أهل البيت كانوا على عقيدة أهل السنة

مذهب الصحابة هو  وهذا ،خرة، ويقولون: إن هللا يجرى يف اآلكالم هللا ليس مبخلوق  القرآنويقولون: إن  ،هلل تعاىل
 .(2)والتابعني هلم إبحسان من أهل البيت وغريهم

وقد نص علماء أهل السنة واجلماعة على أن زيداً كان من أهل السنة؛ يقول ابن تيمية مبيناً أن زيداً كان من أهل 
بل منهم  ،رغم أن الرافضة يفسقونه ويكفرونه؛ يقول: فليست ذرية فاطمة كلهم حمّرمني على النار ،السنة واجلماعة

والرافضة تشهد على كثري منهم وهم أهل السنة منهم املوالون أليب بكر وعمر كزيد بن علي بن  ،الرّب والفاجر
 ،لي ومن والهالرافضة رفضوا زيد بن عفإن  ،احلسني بن علي بن أيب طالب وأمثاله من ذرية فاطمة رضي هللا عنها

 .(3)وشهدوا عليهم ابلكفر والفسق
ويقول عببد هللا بن حممد بن عببد الوهاب: فأئمبة أهل البيت أمثال زيبن العابدين وابنه زيد بن علي وأشباههم رضي 

ديل ومل يرموه أبي بدعة وقد وثقه علماء اجلرح والتع ،(4)هللا عنهم شهد هلم أهل العلم ابلصدق واألمانة والداينة
 أو غريها. (5)من بدع االعتدال

 .(6)ب قال أبو حامت البسيت عن زيد: كان من أفاضل أهل البيت وعبادهم
 .(7)خرةوة فكانت سبباً لرفع درجته يف اآلبدت منه هف ،ب وقال عنه الذهيب: كان أحد العلماء الصلحاء

. وقد سأل شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب (8)وهو الذي تنسب إليه الزيدية ،ب وقال ابن حجر: ثقة من الرابعة
 فأجاب: إنه مل يسمع أحدًا من علماء السلف ال يثين ،الشيخ عبد العزيز بن ابز ب رمحه هللا ب عن زيد بن علي

 .(9)أما هو فمن خيار التابعني ،وإن الذين أصبحوا معتزلة هم أتباعه ،عليه
ووقوع  ،ل البيت ومنهم اإلمام زيدبن عطاء إىل املدينة واجتماعه آب اليت أشارت إىل ذهاب واصل ايةب مث إن الرو 

ا سند واليت ذكرها املرتضى يف املنية واألمل؛ ليس هل ،اخلالف بسبب ذلك بينه وبني ابن أخيه جعفر الصادق
 كذلك جند القاضي عبد اجلبارو  ،(10)بصيغة التضعيف؛ حيث قال: روي أن واصالً  ايةوجاءت هذه الرو  ،اترخيي

                                                           
 .148(؛ اإلمام زيد املفرتى عليه، ص 1/222منهاج السنة ) (1)
 .148(؛ اإلمام زيد املفرتى عليه، ص 1/173منهاج السنة ) (2)
 .149؛ اإلمام زيد، ص 172االعتدال، ص املنتقى من منهاج  (3)
 .151جواب أهل السنة النبوية، ص  (4)
 .150اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (5)
 (.2511املصدر السابق نفسه؛ الثقات، البن حبان، رقم، ) (6)
 .150(؛ اإلمام زيد، ص 5/75اتريخ اإلسالم، للذهيب ) (7)
 (.3/419هتذيب التهذيب ) (8)
 .149د بن علي املفرتى عليه، ص اإلمام زي (9)
 .58املصدر السابق نفسه، ص  (10)



504 
 

 .(1)يسوق هذه القصة بصيغة التضعيف 
وأن  وسلم، صلى هللا عليهب لقد كان زيد يرى أن جده عليًا رضي هللا عنه من أفاضل الصحابة بعد رسول هللا 

اصل لى و ومن مث فال يعقل أن يتتلمذ زيد ع ،كمنزلة هارون من موسى  صلى هللا عليه وسلممنزلته من رسول هللا 
حابة يف الفضل فلم يسوِّ بينه وبني كثري من الص ،وهو يعلم أن واصالً مل يكن يرى هذا الرأي يف جده رضي هللا عنه

خلطأ على جده وإمنا كان ُيوز ا ،ومل يكن كذلك قاطعاً بصحة موقفه يف حروبه مع اخلارجني عليه ،وقبول الشهادة
 ،(2)لى بقلليقبل شهادته ولو عومل يكن  ،رضوان هللا عليهم وهو اإلمام الذي ابيعه الصحابة ،يف تلك احلروب

 فكيف يقبل زيد أن أيخذ علمه من رجل مبتدع هذا شأنه.
وإن اخلالف على هذه القضية خالف جوهري ويف نفس الوقت خالف حساس يتصل ابإلمام زيد يف شخص 

فال ميكن أن ُيتمع الرجالن على مذهب واحد ورابطة واحدة مع وقوع هذا  ،خرآ، وليس خالفاً على أمر جده
أن يتتلمذ على واصل وأن أيخذ عنه رغم قوله الباطل يف جده علي  وال نظن أن زيداً كان يقبل ،اخلالف بينهما

كر على أخيه نكما يروي الشهرستاين من أن حممد الباقر أ  ،رضي هللا عنه حىت حيتاج إىل إنكار أخيه الباقر عليه
. وكيف نقبل القول مبعرفة (3)قتاله للناكثني والقاسطنيوهو ُيّوز اخلطأ على جده يف  ،زيد أخذه العلم عن واصل

الباقر بعالقة علمية تتصل أبمور العقيدة قائمة بني زيد وواصل مث جنده يثين عليه هذا الثناء العاطر ويشهد له تلك 
علمًا من إميااًن و  ئعن أخيه زيد: سألتين عن رجل مجلعندما سأله  ،ر اجلعفييف قوله جلاب ،(4)الشهادة الكبرية

 .(5)وهو سيد أهل بيته ،أطراف شعره إىل قدمه

 ـ العالقة بني جعفر الصادق وزيد بن علي: 3
حلسني بن علي بن ا صلى هللا عليه وسلمهو جعفر بن حممد بن علي ابن الشهيد أيب عبد هللا رحيانة رسول هللا 

ولد  ،(6)العلوي املدين أحد األعالم ،اهلامشي ،أبو عبد هللا القرشي ،اإلمام الصادق شيخ بين هاشم ، طالبأيب
 .(7)ورأى بعض الصحابة مثل أنس بن مالك وسهل بن سعد ،سنة مثانني

 وي لنا عمرفلقد قال جعفر عن عمه كما ير  ،وكانت العالقة بينهما طيبة ،وكان جعفر يثين على عمه زيد ويقدره
 فقال:  ،فقلت: إهنم يربؤون من عمِّّك ،بن القاسم: قال: دخلت على جعفر الصادق وعنده انس من الرافضة 

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.62ب  1/61امللل والنحل للشهرستاين ) (2)
 .62امللل والنحل، للشهرستاين؛ نقالً عن اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (3)
 .62اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (4)
 (.1/104الروض النضري ) (5)
 (.6/255سري أعالم النبالء ) (6)
 (.6/255املصدر السابق نفسه ) (7)
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 .(1)ركنا وفينا مثلهما ت ،وأوصلنا للرحم ،وأفقهنا يف دين هللا ،كان وهللا أقرأان لكتاب هللا  ،هللا ممن تربأ منه ئبر 
. وكذلك  (2)ومما يدل على ذلك أنه كان ميسك له ابلركاب ويسوي ثيابه على السرج ،ُيل عمه زيداً وكان جعفر 

عفر: فعندما أراد زيد اخلروج إىل الكوفة من املدينة قال له ج ،واستأذنه يف اخلروج معه ،كان مؤيداً لعمه يف خروجه
 فإذا خرجت أان وأنت فمن خيلفنا يف ، لقائمناأو ما علمت أن قائمنا لقاعدان وقاعدان فقال زيد: ،أان معك اي عم

 .(3)حرمنا؟! فتخلف جعفر أبمر عمه زيد
ولقد ذكر الطربي وابن األثري: أن مجاعة من الشيعة قبل خروج زيد مروا على جعفر الصادق فقالوا له: إن زيد بن 

فجاؤوا فكتموا ما  فهو وهللا أفضلنا وسيدان وخريان. ،أفرتى لنا أن نبايعه؟ فقال هلم: نعم ابيعوه ،علي فينا يبايع
 .(4)أمرهم به

رئه مين السالم، وقل قال له جعفر: أق ،وكان جعفر يدعو لعمه ابلنصر والتأييد؛ فعندما أراد حيىي اللحوق أببيه زيد
 له: إين أسأل هللا أن ينصرك ويبقيك وال يرينا فيك مكروهاً..

ن قال: ذهب وهللا زيد بن علي كما ذهب علي واحلس ،به وجاء اخلرب إىل جعفروبعد أن مضى زيد شهيداً إىل ر 
نهما وإن الذين فرقوا بي ،. فقد كان جعفر وزيد بن علي على عالقة طيبة(5)واحلسني وأصحاهبم ب شهيداً إىل اجلنة

 .(6)هم زيدمفارقت هم الشيعة الذين رفضوا زيداً وقالوا ابلوصية خوفاً من لوم الناس هلم وعتاهبم إايهم على
 

 أ ـ دفاعه عن جده أيب بكر الصديق والصحابة:
علي  وكان جعفر بن حممد بن ،كانت حفيدة الصديق متزوجة من حممد الباقر اإلمام اخلامس عند الشيعة اإلمامية

ر  بكفأمه أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب ،(7)بن احلسني الذي يلقب ابلصادق يقول: ولدين أبو بكر مرتني
أما أمها  ،شةترىب يف حجر أم املؤمنني عائ ،والقاسم بن حممد بن أيب بكر كان أحد فقهاء املدينة السبعة ،الصديق

م وكان جعفر يغضب من الشيعة اإلمامية وميقتهم إذا علم أهن ،فهي أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق
 ؟!(8) ل البيت أن يلعن جد جعفر الصادقآجعفر و  فكيف يرضى من يدَّعي حمبة ،يتعرضون جلده أيب بكر

 وهلَّما وابرأ من اي سامل ت فقال: ،فعن سامل بن أيب حفصة قال: سألت أاب جعفر وابنه جعفراً عن أيب بكر وعمر

                                                           
 (.5/390املصدر السابق نفسه ) (1)
 .60؛ اإلمام زيد املفرتى عليه، ص 129مقاتل الطالبيني، ص  (2)
 .81، 80رسائل العدل والتوحيد، ص  (3)
 (.8/51اتريخ الطربي ) (4)
 .61د املفرتى عليه، ص ؛ اإلمام زي81رسائل العدل والتوحيد، ص  (5)
 .61اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (6)
 (.6/254سري أعالم النبالء ) (7)
 .172علي بن أيب طالب، للصَّالَّيب، ص  (8)
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تين شفاعة ال انل ،أَيسجبُّ الرجل جدَّه؟! أبو بكر جّدي ،فإهنما كاان إمامْي هدى. مث قال جعفر: اي سامل ،عدومها
 .(1)يوم القيامة إن مل أكن أتوالَّها وأبرأ من عدومها صلى هللا عليه وسلممد حم

وقال حفص بن عياش: مسعت جعفر بن حممد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إال وأان أرجو من شفاعة أيب 
 .(2)بكر مثله. لقد ولدين مرتني

كر حفيد ة ومتداخلة فالقاسم بن حممد بن أيب بل البيت قوية ومتالمحآكانت العالقات بني بيت أيب بكر و وقد  
أم القاسم بن حممد ف ،وعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب حفيد علي بن أيب طالب كاان ابين خالة ،أيب بكر

وأم علي بن احلسني مها بنيت يزدجرد بن شهراير بن كسرى اللتني كانتا من سبااي الفرس يف عهد عمر رضي هللا 
إحسان إهلي ظهري يف إثبات املصاهرات وعالقات املودة والرتاحم واالحرتام املتبادل بني أهل البيت  وقد توسع ،عنه

 .(3)والصديق
. وحدثنا عمرو (4)وسئل جعفر بن حممد عن أيب بكر وعمر فقال: إنك تسألين عن رجلني قد أكال من مثار اجلنة

الئي
ج
. قال الذهيب: وهذا القول (5)هللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر ئ، مسعت جعفر بن حممد يقول: بر بن قيس امل

 .(6)وأشهد ابهلل إنه لبار يف قوله غري منافق ألحد ،متواتر عن جعفر الصادق
 

 ب ـ من لفتاته يف مناسك احلج:
 ، بن رسول هللافقلت: اي ،قال سفيان الثوري: قدمت مكة فإذا أان أبيب عبد هللا جعفر بن حممد قد أانخ ابألبطح

 ،واملوقف اببه ،ومل يجصريَّ يف املشعر احلرام؟ فقال: الكعبة بيت هللا واحلرم حجابه ،مل جعل املوقف من وراء احلرم
 ،فةفلما أذن هلم يف الدخول أدانهم من الباب الثاين وهو املزدل ،أوقفهم ابلباب يتضرعون ،فلما قصده الوافدون

وقضوا  ،بوا قرابهنمفلما قر  ،فلما رمحهم أمرهم بتقريب قرابهنم ،رعهم وطول اجتهادهم رمحهمفلما نظر إىل كثرة تض
الصوم  (7)لم كجرِّهأمرهم بزايرة بيته على طهارة. قال: ف ،وتطهَّروا من الذنوب اليت كانت حجاابً بينه وبينهم ،تفثهم

 .(8)قال: ألهنم يف ضيافة هللا ،ب أي: حرم الصوم ب أايم التشريق

                                                           
 (. إسناده صحيح.6/259سري أعالم النبالء ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .83ب  78الشيعة وأهل البيت، ص  (3)
 (.6/259)سري أعالم النبالء  (4)
 (.6/260املصدر السابق نفسه ) (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 من النهي عن صوم أايم التشريق، والسلف كانوا يستعملون الكراهة يف معناها الذي استعملت به يف كالم صلى هللا عليه وسلمكره الصوم: أي حرم؛ ملا ثبت عنه  (7)

 [38َسيِّّئجهج عِّْنَد َربَِّّك َمْكرجوًها{]اإلسراء: هللا ورسوله: قال تعاىل: }كجلُّ َذلَِّك َكانَ 
 (.6/265سري أعالم النبالء ) (8)
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 جـ  من حكمه وأقواله:
 داء وال ،وال عدوَّ أضرُّ من اجلهل ،وال شيء أحسن من الصمت ،قال جعفر الصادق: ال زاد أفضل من التقوى

 ،. وقال: إايكم واخلصومة يف الدين(1) بثالثة: بتعجيله وتصغريه وسرتهوقال: ال يتم املعروف إال ،أدوأج من الكذب
 هب. 148. هذا وقد تويف سنة (2)فإهنا تشغل القلب وتورث النفاق

 

 اثنياً: أسباب خروج زيد بن علي:
ف ابلغرية على فقد اتص ،مما جعلته شاخماً كالطود ،كان زيد رمحه هللا ال يقبل الذل واهلوان، صاحب شخصية فذة

 احلق وحمبة العدل وحماربة الظلم، وقد سامهت أسباب عديدة يف خروجه على هشام؛ ومن هذه:
وتعرضه هو ابلذات  ،وقتل جده احلسني بن علي رضي هللا عنه ،حدث ألهل بيته من تقتيل وتشريد ب أتثره مبا 1

 إىل اإلهاانت من والة هشام بن عبد امللك ومن هشام نفسه.
ب تغري احلكم من الشورى إىل حكم امللك العضوض مع جميء األمويني، وما حدث من سفك دماء من األمويني،  2

 وة على الثورات اخلارجة عليهم.واستخدام العنف والق
 ،روف انهياً عن املنكرمراً ابملعآجعله خيرج وللمنكرات اليت تفشت يف زمانه  ،ب شعوره ابملظامل الواقعة على الناس 3

. وقد صرّح (3)قى مفروضة عليهم حىت بعد إسالمهمرافعًا للظلم عن الناس وخاصة املوايل الذين كانت اجلزية تب
 فقال: خرج بنا هشام أسراء على غري ذنب ،دما راجعه حممد بن عمر بن علي بن أيب طالببظلم هشام له عن

 من احلجاز إىل الشام مث إىل اجلزيرة مث إىل العراق مث إىل رئيس ثقيف يلعب بنا وأنشد:
 بببببكببببرت ختببببوفببببين احلببببتببببوف كبببببببأنببببين
هبببببببا إنَّ املببببببنببببببيبببببببَة مببببببنببببببزلٌ   فبببببببأجبببببببببببببتببببببج
ك ال أاب لبببببك واعلمي  فببببباثين حببببببالبببببَ
 

عرضِّ احليببببباةِّ مبعزلِّ أصبببببببببببببببحبببببتج يف    
 الببببببببد أن أجسببببببببببببببقى بكبببببببأسِّ املنهبببببببلِّ 
 أين امببرؤ سبببببببببببببببببببببأمببوتج إن مل أقببتبببببببلِّ 
 

 .(4)أين أعطي هللا عهداً إن دخلت يدي يف طاعة هؤالء ما عشت ،أستودعك هللا
حلكم بين  وفيها أتباع أهل البيت املؤيدون ألحقية أهل البيت ابخلالفة الكارهون ،ب البيئة املناسبة للثورة ابلكوفة 4

 أمية.
 ا أما األسباب املباشرة اليت ذكره ،هذه أهم األسباب العامة اليت محلت زيداً على اخلروج على احلكم األموي

                                                           
 (.6/263املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.6/264املصدر السابق نفسه ) (2)
 .120اإلمام زيد املفرتى عليه ص  (3)
 .121(؛ اإلمام زيد املفرتى عليه، ص 3/338اخلطط، للمقريزي ) (4)
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ى كل منها مبا أثر عن زيد وانته ،(1)املؤرخون خلروج زيد على هشام؛ فهي تتمثل يف عدة مواقف حدثت بينهما
جة ملا وكانت حوادث تعمق يف نفسية زيد شعوراً حاداً ابلثورة نتي ،من أقوال وأشعار يعتزم فيها اخلروج على هشام
 يتعرض له يف كل منها من الظلم وسوء املعاملة:

ظ له القول لك أغلوبداًل من ذ ،ب عدم قيام هشام بن عبد امللك مبعرفة حق زيد وحتمل ديونه وقضاء حوائجه 1
فقد روى ابن عساكر عن عبد هللا بن جعفر: قال يل سامل موىل هشام: دخل زيد على هشام فرفع  ،وأساء معاملته

ذ شاربه فخرج من عنده وهو أيخ ،وجتهمه وأمسعه كالمًا شديداً  ،فلم يقض له هشام حاجة ،ديناً كثريًا وحوائج
 .(2)مث مضى فكانت وجهته الكوفة ،ويقول: ما أحب احلياة أحد إال ذل ،ويقبله

 فقد روى ابن األثري وغريه: أن زيداً كان ،ب عدم استماع هشام لزيد يف إحدى خصوماته وعدم إنصافه إايه 2
ين احلسني وكان زيد خياصم عن ب ،وقوف علي يةخياصم ابن عمه جعفر بن احلسن بن احلسني بن علي يف وال

 ،مما بينهما حرفاً  ويقومان فال يعيدان اية،فكاان يتبالغان بني يدي الوايل إىل كل غ ،وجعفر خياصم عن بين احلسن
وأراد  ،فلما مات جعفر انزعه عبد هللا بن احلسن بن احلسن فتنازعا يوماً بني يدي خالد بن عبد امللك بن احلارث

أعتق  ،اب حممدفقال زيد: ال تعجل اي أ ،وأراد عبد هللا بن احلسن أن يتكلم ،وايل هشام على املدينة أن يوقع بينهما
 يه وسلمصلى هللا علمث أقبل على خالد فقال: مجعت ذرية رسول هللا  ،خالد أبداً  زيد ما ميلك إن خاصمك إىل

كو .. مث ذهب زيد إىل هشام يش.فقال خالد: أما هلذا السفيه أحد ،ألمر ما كان ُيمعهم عليه أبو بكر وال عمر
لها: ارجع فكلما رفع إليه قصة كتب هشام يف أسف ،فجعل هشام ال أيذن له فريفع القصص ،إليه مما فعله خالد

 .(3)إىل منزلك
 ،ه يف التحقيقوإغالظه القول ل ،وحتقيقه معه يف ذلك ،ب اهتام هشام بن عبد امللك لزيد ابإلعداد للخروج عليه 3

زيد:  تتمّناها ولست هنالك وأنت ابن أمة، قالفقد قال له هشام ذات يوم: لقد بلغين اي زيد أنك تذكر اخلالفة و 
إن لك جواابً. قال: فتكّلم، قال: إنه ليس أحد أوىل ابهلل وال أرفع درجة عنده من نيّب ابتعثه، وقد كان إمساعيل 

ان وما على أحد من ذلك إذ ك ،وأخرج منه خري البشر ،ابن أمة وأخوه ابن صرحية ب أي حرة ب فاختاره هللا عليه
ث قال: أخرج مث ال أكون إال حبي ،قال له هشام: اخرج ،ول هللا وأبوه علي بن أيب طالب ما كانت أّمهجده رس

 .(4)تكره.. فخرج من عنده وسار إىل الكوفة

 اثلثاً: بيعته واستشهاده:
 فبايعه مجاعة منهم، وكانت  ،وأقبلت الشيعة ختتلف إليه تبايعه ،قدم زيد الكوفة وأقام هبا مستخفياً ينتقل يف املنازل

                                                           
 .122املفرتى عليه، ص اإلمام زيد  (1)
 .126اتريخ دمشق؛ نقالً عن اإلمام زيد املفرتى عليه، ص  (2)
 (.3/374الكامل يف التاريخ ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
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ستضعفني وإعطاء وجهاد الظاملني والدفع عن امل صلى هللا عليه وسلم،بيعته: إان ندعوكم إىل كتاب هللا وسنة نبيه 
 ،؟ فإذا قالوا: نعمأتبايعون على ذلك ،ونْصر أهل البيت ،ورّد املظامل ،وقسم هذا الفيء بني أهله ابلسوية ،احملرومني

تفني بيعيت ولتقاتلن ل صلى هللا عليه وسلم،ديهم ويقول: عليك عهد هللا وميثاقه وذّمته وذّمة رسوله وضع يده على أي
سة مسح يده على يده مث قال: اللهم اشهد. فبايعه مخ ،عدوي ولتنصحّن يل يف السر والعالنية، فإذا قال: نعم

 ،ستعّد ويتهّيأيريد أن يفي له وخيرج معه وي فأقبل من ،فأمر أصحابه ابالستعداد ،وقيل: أربعون ألفاً  ،عشر ألفاً 
 .(1)فشاع أمره يف الناس

والدفع  ،نيوجهاد الظامل ،والسنة ،فقد دعا إىل الكتاب ،ومن خالل نّص البيعة تظهر األهداف اليت دعا إليها زيد
هذه األهداف الكبرية هي اليت هنض ملثلها  ،(2)ونصرة أهل البيت ورّد املظامل ،عن املستضعفني وإعطاء احملرومني

 .(3)زيد وأيدها اإلمام جعفر الصادق واإلمام أبو حنيفة
 وقد اعرتض بعض الناس على خروج زيد؛ منهم:

 ـ عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب: 1
جزع  ،هرج يف الرخاء ،ور يف السريرةخ ،فقد كتب كتاابً إىل زيد جاء فيه: أما بعد فإن أهل الكوفة نفخ يف العالنية

 ،مت أذين عن ندائهمفصم ،ولقد تواترت إيّل كتبهم بدعوهتم ،وال تشايعهم قلوهبم ،يف اللقاء تقدمهم ألسنتهم
 وما هلم مثل إال ما قال علي بن أيب طالب: إن أمهلتم ،وإطراحًا هلم ،أيسًا منهم ،وألبست قليب عثاء عن ذكرهم

 .(4)وإن أجبتم إىل مشاقة نكصتم ،وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم ،متوإن حوربتم خر  ،خضتم
 ـ داود بن علي ينصح زيد: 2

ذلوا من  أليس قد خ ،إن هؤالء يغّرونك من نفسك !قال داود بن علي: اي بن عمّ  ،وعندما ابيع أهل الكوفة زيداً 
كان أعز عليهم منك جّدك علي بن أيب طالب حىت قتل؟! واحلسن من بعده ابيعوه مث وثبوا عليه فانتزعوا رداءهج 
وجرحوه؟! أو ليس قد أخرجوا جدك احلسني وحلفوا له وخذلوه وأسلموه ومل يرضوا بذلك حىت قتلوه؟! فال ترجع 

عهم أن ال يكون أحد أشّد عليك منهم وأنت أعلم. ومضى داود ،... وقال له: إين خائف إن رجعت م(5)معهم
 .(6)إىل املدينة

 

                                                           
 (.3/375املصدر السابق نفسه ) (1)
 .566اتريخ اإلسالم الثقايف والسياسي، ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.3/376الكامل يف التاريخ ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
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 ـ سلمة بن ُكَهْيل: 3
ال له: ننشدك هللا  فأحسن مث ق ،وحّقه صلى هللا عليه وسلم،جاء سلمة بن كجَهْيل فذكر لزيد قرابته من رسول هللا 

ة. قال: انون ألفاً. قال: فكم حصل معه؟ قال: ثالمثئكم ابيعك؟ قال: أربعون ألفاً. قال: فكم ابيع َجدَّك؟ قال: مث
نشدتك هللا أنت خري أم َجّدك؟ قال: جّدي. قال: فهذا القرن خري أم ذلك القرن؟ قال: ذلك القرن. قال: 

أولئك جبّدك؟! قال: قد ابيعوين ووجبت البيعة يف عنقي وأعناقهم. قال:  أفتطمع أن يَفي لك هؤالء وقد غدر
 .(1)مامةفخرج إىل الي ،فأذن له ،من أن حيدث حدٌث فال أملك بنفسيآخرج من هذا البلد؟ فال ن يل أن أأفتأذ

د يتنقل يف وكان زي ،وكانت األجهزة األمنية األموية تتابع األحداث وجمرايت األمور ،استمر زيد يف حشد األنصار
وملا أمر أصحابه ابالستعداد  ،(2)واترة يف بين تغلب وغريهم إىل أن ظهر ،الكوفة اترة يف بين عبس واترة يف بين هند

فاستنفر أجهزة  ،وصل األمر إىل وايل العراق يوسف بن عمر ،وأخذ من كان يريد الوفاء له ابلبيعة يتجّهز ،للخروج
 .(3)الدولة للقضاء على زيد

 
 ـ انشقاق الشيعة الرافضة عن زيد بن علي وغدرهم به: 4

عندما خرج زيد بن علي بن احلسني على هشام بن  ،ك على وجه التحديد يف سنة إحدى وعشرين ومئةكان ذل
وأنكر  ،فمنعهم من ذلك ،فأظهر بعض من كان يف جيشه من الشيعة الطعن على أيب بكر وعمر ،(4)عبد امللك

ن تيمية: إن أول ما عرف لفظ يقول اب ،(5)ومسيت الطائفة الباقية معه ابلزيدية ،فسموا ابلرافضة ،عليهم فرفضوه
فرفضه قوم  ،افسئل عن أيب بكر وعمر فتوالمه ،الرافضة يف اإلسالم عند خروج زيد بن علي يف أوائل املئة الثانية

وعمر  فإنه ملا سئل عن أيب بكر ،. وقال: ومن زمن خروج زيد افرتقت الشيعة إىل رافضة وزيدية(6)فسموا رافضة
ضه من الشيعة زيدايً ومسي من مل يرف ،فسموا رافضة لرفضهم إايه ،فقال هلم: رفضتموين ،فرتحم عليهما رفضه قوم

ها فأصبحت فرقة مستقلة ابمس ،. ومنذ ذلك التاريخ متيزت الرافضة عن ابقي فرق الشيعة(7)النتساهبم إليه
 .(8)ومعتقدها

 قالوا: فلم يظلمك  ،ابلكتاب والسنة عملواو  ،: قول زيد يف الشيخني:... وقد وجّلوا فعدلوا يف الناسايةوجاء يف رو 
                                                           

 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.3/377املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.3/380املصدر السابق نفسه ) (3)
 .47ل، ص (؛ االنتصار للصحب واآل7/160اتريخ الطربي ) (4)
 .47ل، ص االنتصار للصحب واآل (5)
 (.13/36جمموع الفتاوى ) (6)
 (.1/35منهاج السنة ) (7)
 .48ل، ص االنتصار للصحب واآل (8)
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ن يل ولكم هؤالء ظاملو  ،فلم تدعو إىل قتاهلم؟! فقال: إّن هؤالء ليسوا كأولئك ،هؤالء إذا كان أولئك مل يظلموك
يا وإىل صلى هللا عليه وسلم،وإمنا ندعوكم إىل كتاب هللا وسنة نبّيه  ،وألنفسهم  ، البدع أن تطفأوإىل السنن أن حتج

يعنون حممد  ،اإلمام وقالوا: سبق ،وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته ،أجبتموان سعدمتفإن 
 .(1)فسّماهم زيد الرافضة ،وقالوا: جعفر ابنه إمامنا اليوم بعد أبيه ،وكان قد مات ،الباقر

 حق تجقاته ألنه كان يتقي هللا ،وأعلنها بوضوح وجالء ،هذه هي عقيدة زيد بن علي يف الشيخني أيب بكر وعمر
المع أنه كان يف وسع زيد بن عل ،وخيشاه أشّد اخلشية ذين أرادوا هؤالء الرافضة ال ئي ب لو كان رجل دنيا ب أن ميج

 ،لو على سبيل التَّقيةو  ،أن حيملوه على اتباع أهوائهم مبشاركته هلم يف القدح يف أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما
ولكنه  ،لكحىت يتحقق له هدفه من خروجه على هشام بن عبد امل ،إىل صفِّه ليعينوه ويناصروهوذلك ليستميلهم 
ذلك ألنه ال  ،ولو أسخط يف رضاء هللا مجيع البشر ،ثر التمسك ابحلق الذي ُيب أن يبجّتبعآ، و أىب ورفض طلبهم

ّده علي بن من قبله والده مث جو  ،ميكن أن يشذَّ عن النهج الذي كان عليه والده زين العابدين علي بن احلسني
 والصحابة مجيعاً. (2)أيب طالب رضي هللا عنهم يف حبهم الصادق أليب بكر وعمر وعثمان

 ـ استشهاد زيد: 5
عرفته بشأنه وأظهر م ،وكان وايل األمويني ابن هبرية يعمل على استفزاز زيد للخروج ،ترك الرافضة زيدًا وحده

هل الكوفة إىل ة أفدعا ابن هبري  ،فقد قرر سريعًا أن خيرج يف يوم أربعاء ،وقد كان له ذلك ،ليستعجل خروجه
 ،فني من الربدفقضوا ليلتهم مرجت ،وكان اليوم برداً  ،ومنعهم من اخلروج ،وأغلق األبواب عليهم ،ثننياملسجد يوم اال

وأقبل زيد على املسجد ابملئتني من  ،(3)حىت إذا أسرع زيد بن علي إىل مّل مجاعته مل ُيد إال حنوًا من مئيت رجل
ان جيش أهل الشام وك ،فخرجوا معتذرين عن اللحاق به للربد الذي أملَّ هبم ،وفتح األبواب ألهل الكوفة ،أتباعه

 وهو يتمثل: ،(4)وقاتل مع فئته قتااًل شديداً  ،فخرج إليه زيد ،الكوفة متجهاً من احلرية إىل
 أذّل احلببببببببببيبببببببببباةِّ وعببببببببببّز املببببببببببمبببببببببباتِّ 

دَّ مبببببببببن واحبببببببببدٍّ فبببببببببإْن كببببببببب اَن الببببببببببج  
 

 وكببببببببببالًّ أراهج طببببببببببعببببببببببامببببببببببًا وبببببببببببيببببببببببال 
 فسببببببببببببببريي إىل املوتِّ سببببببببببببببرياً مجيال)5(
 

وقد أصابه  ،فراح زيد مثخنًا ابجلراح ،وحال املساء بني الفريقني ،فاهنزم مجاعته ،إال أن السهام كانت أقوى منه 
فمات  ،فاستخرج النصل ،واستكتموه اخلرب ،فأتوا حبّجام من بعض القرى ،فطلبوا من ينزع النصل ،سهم يف جبهته

حضر احلجام دفن و  ،وأجري املاء على ذلك ،وجعلوا على قربه الرتاب واحلشيش ،فدفنوه يف ساقية ماء ،من ساعته
                                                           

 (.3/380الكامل يف التاريخ ) (1)
 .21الزيدية نشأهتا ومعتقداهتا، القاضي إمساعيل ابن األكوع، ص  (2)
 (.8/54اتريخ الطربي ) (3)
 .377(؛ اخلالفة األموية، للهامشي، ص 3/217مروج الذهب ) (4)
 .43ر األموي، د.أمحد احلويف، ص أدب السياسة يف العص (5)
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وصلب  ،امفاستخرج يوسف جثته وبعث برأسه إىل هش ،فعرف املوضع وقال ليوسف بن عمر بن هبرية ،اإلمام زيد
 .(1)جسد زيد

ال تصح وال تثبت أبن  ايتاوجاءت رو  ،(2)استاء من قتله وكان ال حيب القتل ،أس زيد إىل هشاموملا وصل ر 
ا مدة فأقام هب ،. وبعد مقتل زيد توجه ابنه حيىي إىل خراسان(3)هشاماً أمر يوسف بن عمر أن يصلب زيداً عرايانً 

 .(4)وسرعان ما قتل ،فخرج ،الوليد بن يزيد يةووال ،إىل حني وفاة هشام بن عبد امللك
. وقال الليث بن سعد: قتل حيىي سنة مخس وعشرين ومئة (5)أن حيىي قتل خبراسان يف عهد هشامويرى الذهيب 

 .(6)رمحه هللا
. واملتتبع (7)حىت قال: وددت لو كنت افتديتهما ،ودخله من مقتلهما أمر شديد ،وقد أتثر هشام ملقتل زيد وحيىي 

 ن هشاماً مل يوفق يف استيعاب زيد، وكان ميكنه ذلك.لسياسة هشام مع زيد يرى أ

 رابعاً: أسباب فشل ثورة زيد:
 فشلت ثورة زيد ألسباب عديدة؛ منها:

 ـ اجلهاز األمين عند األمويني: 1
رجال جهاز  فقد راقب ،استطاع جهاز أمن الدولة األموية أن خيرتق التنظيم الثوري الذي كان يقوده زيد بن علي

اعة الصفر احملددة وعلموا بس ،وعرفوا األماكن اليت كان خيتفي فيها وكثري من أعوانه ،األمن األموي زيداً وحتركاته
 ،(8)وهذا ما محل زيداً على تقدمي موعد الثورة والتعجيل هبا قبل املوعد الذي جعله بينه وبني أهل الكوفة ،للثورة

 .(9)هبا حتقيق اخلطط املوضوعة للثورة ضعف الوسائل اليت أريد وكان هلذا السبب أثر يف
 ـ خيانة الرافضة وخذالهنم لزيد: 2

لشيخني أيب إال أن الرافضة طلبوا منه الرباءة من ا ،مّتت البيعة لزيد والناس على علم مبعتقدات زيد وأهداف ثورته
شيعة وانفض ال ،مراحل متقدمة إلعالن الثورة وكان اإلعداد قد قطع ،وعندما امتنع عن ذلك تركوه ،بكر وعمر

 ويف هذا درس كبري ملن يتحالف مع الشيعة الرافضة يف الرخاء. ،الرافضة من حوله وهو يف أشد احلاجة إليهم
                                                           

 (.8/60اتريخ الطربى) (1)
 .290الدولة األموية، يوسف العش، ص  (2)
 (.3/217مروج الذهب ) (3)
 .226أحداث وأحاديث فتنة اهلرج، ص  (4)
 (.5/391سري أعالم النبالء ) (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 (.5/352املصدر السابق نفسه ) (7)
 .119علي، انجي حسن، ص  ثورة زيد بن (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
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 ـ خوف أهل الكوفة وجبنهم: 3
أراد يوسف بن فلما  ،كانت للتدابري املشددة اليت اتبعها يوسف بن عمر أثر بليغ يف نفوس أهل الكوفة وختاذهلم

دون أي مقاومة اندفعوا إليه ال يب ،عمر احليلولة بني الناس وبني املشاركة يف الثورة وأمرهم ابلدخول إىل املسجد
 ،عن املشاركة يف القتالو  ،حىت خييل للناظر أهنم رحبوا ابألمر ألهنم اعتربوه مبثابة عذر هلم عن التخلف ،هلذا األمر

 يروا مل ،ه ملا حرضوا الناس على اخلروج من املسجد ومشوا لفك احلصار عنهميدل على هذا أن زيدًا وأصحاب
 .(2)فكان ذلك من أسباب فشل ثورة زيد ،وكثري من الناس ممن ابيعوا نكثوا بيعتهم ،(1)استجابة من الناس

 ـ جند الشام: 4
ري من يف القضاء على كث وقد ساهم ،كان جند الدولة النظامي من أهل الشام له وجوده ابلعراق مجنذ عهد معاوية

 ،فلما اثر زيد بن علي ابلكوفة هب األمويون للقضاء على هذه الثورة بكل ما أوتوا من قوة ،الثورات ابلعراق
ن الشام وكان هشام يرسل جندات عسكرية م ،ابإلضافة إىل املرتزقة ،معتمدين بصورة رئيسية على اجلند الشامي

 .(4)وكان للجيش األموي الشامي الدور احلاسم يف القضاء على تلك الثورة ،(3)ملتكون سنداً جلند أهل الشا
 ـ العجلة اليت حدثت للثورة: 5

م الزهري مبقتل وأدى هذا التعجل إىل قتله. وملا عل ،يظهر للمتتبع لثورة زيد أبنه تعجل يف إعالهنا على األمويني
 ،م من ذلك أن الزهري كان يرى هناك عجلة يف ثورة زيدفيفه ،(5)زيد بكى وقال: أهلك أهل هذا البيت العجلة

 وأنه مل ينتظر حىت تنضج احلركة ومل يعطي الوقت حقه.
 
 ـ دعوة بين العباس: 6

هب كان  100لعبت دعوة بين العباس دوراً مؤثراً سلبياً يف اجلهود اليت بذهلا زيد بن علي؛ فاملؤرخون يرون أن عام 
لتأليف اجلماعات السرية اليت تدعو إىل بين العباس وتعمل للقضاء على دولة بين أمية؛ فقد توجه دعاة  ايةبد

هب إىل خمتلف األقطار يبثون الدعوة وينشروهنا  125العباسيني أبمر حممد بن علي بن عبد هللا بن العباس املتوىف عام 
 ولكن الدعاة استمروا يف ،نكيل من والة بين أمية. وقد القى الدعاة أقصى ضروب التعذيب والت(6)بني الناس

                                                           
 .123ب  122ثورة زيد بن علي، ص  (1)
 .124املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .118املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .499اتريخ دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (5)
 ؛ نقالً عن اتريخ الطربي.124ثورة زيد بن علي، ص  (6)
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، فكانوا يدورون كورة  (1)طريقهم واستطاعوا أن ُيذبوا الكثري من املؤيدين بفضل براعتهم وخربهتم أبحوال الناس
وكانت الكوفة إحدى القواعد الرئيسية اليت اعتمدوا عليها يف نشر دعوهتم  ،(2)كورة وبلدًا بلدًا يف زي التجار

ن وهاات ،لكل منها دعاهتا وأنصارها ،فكانت الكوفبة مسرحبًا لدعوتني تعمالن يف وقت واحبد ،بشري هبباوالت
وقبد أشارت  ،أهدافهما إال أهنما كانتا هتدفان إىل خلع بين أمية وبيعبة بين هاشم الدعوتبان وإن اختلفتبا يف بعض

 على أن يطلب من بجبكيبر بن ماهبان وكان يتوىل ،عليوهذا ما محل حممد ببن  ،العباسيني سرعبة جناح زيبد خماوف
حني قال لبه: أظلكم خروج رجبل من أهل بييت ابلكوفة يغرت يف  ،أن خيبذل النباس عن زيبد ،(3)الدعوة يف العراقييبن

ألمر ، وهكذا انصاع بجكيبر بن ماهان (4)َفَحذَّر الشيعة قبلكم أمره ،فيجقتل ضيعة ويصلب ،خروجه كما اغرت غريه
ورجع إىل الكوفة وأمر أصحابه ابخلروج من الكوفة إىل احلرية كي حيول بينهم وبني املسامهبة يف  ،حممد بن علي

. وكان هذا أحد أسباب ختلي بعض أهل (5)وملا قتل زيد بن علي عادوا إىل الكوفة ،القتال إىل جانب زيد بن علي
 .(6)الكوفة عن زيد

 مامية عن مناصرة زيد:ـ امتناع جمموعة من الشيعة اإل 7
ال خيفى أن الشيعة اإلمامية يعتقدون أن اإلمامية يف علي بن أيب طالب ومن بعده ابنه احلسن مث احلسني فعلي بن 

فعامة  ،فكان هلذا املعتقد أثره على الشيعة اإلمامية ابلكوفة ،فجعفر الصادق بن حممد ،فمحمد بن علي ،احلسني
ا أدى إىل مم ،أنه إمنا خرج داعيًا لإلمامية على الرغم من وجود ابن أخيه الصادق الشيعة ب وكما يبدو ب يعتقدون

 .(7)عدم مشاركة غالبية الشيعة اإلمامية يف الثورة
 

 خامساً: موقف العلماء من ثورة زيد:
النسك و  يقول حممد أبو زهرة: ولقد كان العلماء يعتربون ثورة زيد على الطغيان األموي ثورة أهل العلم والزهادة

حىت إن بعض املؤرخني يذكر أن الذين قاتلوا مع زيد كانوا من القراء والفقهاء، ويقول أيضاً: ولقد كان  ،عليهم
اذل الناس عنه كان ورأى خت ،ولذلك ملا اشتدت األمور ،ألنه منهم ،رضي هللا عنه عظيم الثقة يف الفقهاء واحملدثني

ولذلك كان أكثر اجملاهدين معه من شباهبم، وقد كان سفيان الثوري حمدث الكوفة  ،يرسل إليهم يستنصر هبم

                                                           
 .125؛ ثورة زيد بن علي، ص 337األخبار الطوال، ص  (1)
 .125؛ ثورة زيد بن علي، ص 344املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 .126؛ ثورة زيد بن علي، ص 336األخبار الطوال، ص  (3)
 .126ثورة زيد بن علي، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 فسه.املصدر السابق ن (6)
 .128ب  127ب  126املصدر السابق نفسه، ص  (7)
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وقد خرج معه  ،وعلى ما فقده التقى والفضل إبصابته ،وواعظها إذا ذكر زيداً بكى على ما فقده من العلم بفقده
 بعض القضاة.

وهذا كالم غري دقيق؛ ألن  ،(1)التقى وأهلمث قال أبو زهرة: وهكذا نرى ثورته كانت ثورة الفقهاء والقراء واحملدثني 
بن علي  ومن خالل التتبع حلركة زيد ،هناك من العلماء من عارض اخلروج على هشام بن عبد امللك يف ثورة يزيد

 ،واستقراء موقف العلماء منها اتضح أن هناك بعض العلماء الذين أيدوا حركة زيد وحرضوا عليها وهم قلة اندرة
 .(2)وهؤالء هم األكثر ،يؤيد خروج زيد ونصحوه بعدم اخلروج خر ملآوهناك عدد 

نه كان يصرح فقد ورد أ ،ب أما العلماء الذين اشتهر عنهم أهنم أيدوا زيد بن علي يف خروجه: أبو حنيفة النعمان 1
وه إىل ه يدعفذكر أن زيد بن علي أرسل إلي ،ولكنه مع هذا مل يشارك يف القتال ،بتأييده حلركة زيد وحيض عليها

، فبعث ايلولكن أعينه مب ،البيعة فقال: لو علمت أن الناس ال خيذلونه كما خذلوا أابه جلاهدت معه ألنه إمام حق
 .(3)وقال للرسول: ابسط عذري عنده ،الف درهمآإليه بعشرة 

فعن  ،مع زيد جفقد ورد أنه كان حيرض على اخلرو  ،وممن ذكر أنه أيد زيد بن علي: العامل اجلليل منصور بن املعتمر
ريده عينيه ي فكان يذكر له أهل البيت ويعصر ،عقبة بن إسحاق قال: كان منصور بن املعتمر أييت زبيد بن احلارث

 .(4)على اخلروج أايم زيد بن علي
مل ير خروجه  وممن ،ونصحوه بعدم اخلروج فهم أكثر ممن أيده على ذلك ،ب وأما العلماء الذين مل يؤيدوا حركة زيد 2

 ،مضى وقد بينت ذلك فيما ،وسلمة بن كهيل ،من العلماء: ابن عمه عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي
وهللا ما أعرف أحدًا أجعل عرضي  ،وحني قيل لإلمام العامل األعمش أايم خروج زيد: لو خرجت؟ قال: ويلكم

 يد بكى وقال: أهلك أهل هذا البيتملا علم مبقتل اإلمام ز  ؟! وأما اإلمام الزهري فإنه(5)فكيف أجعل ديين ،دونه
. وكما نصح هؤالء العلماء زيداً بعدم اخلروج أو الثقة أبهل الكوفة كذلك نصحه أهل الرأي من قرابته  (6)العجلة

 .(7)وداود بن علي بن عبد هللا بن عباس بذلك أيضاً  ،كمحمد بن عمر بن علي بن أيب طالب
، تشهدفاس ،وهفا وخرج ،وصالح ،الذهيب لإلمام زيد بن علي ب رمحه هللا ب قال: كان ذا علموحني ترجم اإلمام 

ومما سبق تدرك أن العلماء الذين مل يروا خروج  (8)وليته مل خيرج ،خر: خرج متأواًل وقتل شهيداً آوقال يف موضع 

                                                           
 .73ب  72اإلمام زيد، ص  (1)
 .496أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية، ص  (2)
 .267مناقب أيب حنيفة، حافظ الدين الكردي، ص  (3)
 (.5/294سري أعالم النبالء) (4)
 (.6/234املصدر السابق نفسه ) (5)
 .499دمشق؛ نقالً عن أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص اتريخ  (6)
 .499أثر العلماء يف احلياة السياسية، ص  (7)
 .500املصدر السابق نفسه، ص  (8)
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قهاء؛ رة زيد ثورة العلماء والفكما يتضح بعد هذا العرض خطأ من حكم أبن ثو   ،زيد أكثر ممن أيده على خروجه
 .(1)إذ ال دليل يصح يعتمد عليه يف ذلك. بل عكس ذلك أوىل ابلصحة

 سادساً: أثر مقتل زيد على الدولة األموية:
ا نتائج بعيدة ومتخضت عنه ،كان لثورة زيد بن علي أتثري مهم يف سري األحداث اليت وقعت يف العصر األموي

ورة فقد هرب حيىي بن زيد إىل خراسان وأعلن الث ،وكان فشلها مبثابة الدافع حلركات أخرى حذت حذوها ،املدى
 .(3)إيفاء بوعده الذي قطعه لوالده حني قال له: أقاتلهم وهللا لو مل أجد إال نفسي (2)على األمويني هناك

 بصورة غري إال أن هاتني الثورتني مهدات ،ومع أن حيىي فشل يف القضاء على احلكم األموي كما فشل أبوه من قبل
واستغل العباسيون العطف الذي لقيه حيىي بن زيد يف خراسان  ،(4)مباشرة الطريق للقضاء على الدولة األموية

والواقع أن شعار  ،(5)د ظل أهل خراسان يبكون صباح مساءوحني قتل حيىي بن زي ،لكسب األتباع واألنصار هلم
قد اختذ أهل ف ،إمنا يستمد جذوره من ثورة زيد وما حدث البنه حيىي بعد ذلك ،باسيونالسواد الذي اختذه الع

 .(6)خراسان السواد بسببهما
بل   ،ويبدو أن دعاة الزيدية الذين اثروا خبراسان ومهدوا للثورة العباسية مل يقوموا هبذا الدور بصفتهم من أتباع زيد

أسها الرضا القرآن ويقوم على ر ابلكتاب والسنة وتنفذ أحكام  كان بوصفهم ثوار على الظلم يريدون دولة تعمل
، وقد استفاد العباسيون من هذه العواطف واملشاعر اليت تفجرت يف نفوس الناس بسبب مقتل (7)ل البيتآمن 
 وابنه، ووظفت من خالل التنظيم العباسي من ضمن الوقود احملرك للناس ضد األمويني. زيد
 

 يف الشمال اإلفريقي:سابعاً: ثورة الرببر 
هب، واشتد استياء الرببر  116تكرر الظلم والتعسف أايم إمارة عبيد هللا بن احلبحاب والذي توىل إمارة إفريقية 

وأصبحت  ،املسلمني من هذه األفعال القبيحة، ورأوا التناقض الصارخ بني تعاليم اإلسالم وبني سلوك هؤالء العمال
أصحاهبا بشعارات  واندى ،الذي فشت فيه النزعة اخلارجية يف إفريقية واملغرب عندهم قابلية للتمرد يف الوقت

على  كاملساواة بني املسلمني ووجوب اخلروج  ،ظاهرها فيه بعض احلق، وابطنها ينطوي على شر عظيم ،خارجية

                                                           
 .137ثورة زيد بن علي، ص  (1)
 .137اتريخ الطربي؛ نقالً عن ثورة زيد بن علي، ص  (2)
 .137ثورة زيد بن علي، ص  (3)
 نفسه.املصدر السابق  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .138ثورة زيد بن علي، ص  (6)
 .139املصدر السابق نفسه، ص  (7)
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إال أهنم  ،ارجو وحتمس كثري منهم ملا اندى به دعاة اخل ،فصادف ذلك هوى يف نفوس الرببر ،احلكام الظلمة وغريها
ذلك ما ذكره الطربي؛  ،مل يعلنوا التمرد والعصيان إال بعد أن يئسوا من إمكانية تبليغ صوهتم ابلشكوى إىل اخلليفة

حيث قال: فما زال بربر إفريقية من أمسع أهل البلدان وأطوعهم إىل زمن هشام بن عبد امللك.. فلما دب إليهم 
. وكان من سبب تفريقهم أهنم ردوا على أهل (1)وفرقوا بينهم إىل اليوموا عصاهم دعاة العراق واستشاروهم شق

وال حنمل ذلك عليهم. فقالوا هلم: إمنا يعمل هؤالء أبمر  ،مبا جتيب العمال ،األهواء فقالوا: إان ال خنالف األئمة
 فقالوا هلم: ال نقبل ذلك حىت نبورهم ب أي خنتربهم ب. ،أولئك

 ،صعب عليهمفطلبوا اإلذن ف ،الصفرية يف بضعة عشر إنسااًن حىت قدم على هشامفخرج مسرية املظفري زعيم 
ب نفلهم دوننا. افأتوا األبرش وزير هشام بن عبد امللك فقالوا: أبلغ أمري املؤمنني أن أمريان يغزو بنا وجبنده، فإذا أص

ىل ماشيتنا إخوانه... مث إهنم عمدوا إ ّخر جنده، فقلنا: تقدموا، فإنه ازدايد يف األجر ومثلكم كفىآوقال: تقدموا، و 
اوموان أن أيخذوا  مث إهنم س ،فجعلوا يبقروهنا على السخال يطلبون الفراء األبيض ألمري املؤمنني، فاحتملنا ذلك

كل مجيلة من بناتنا، فقلنا: مل جند هذا يف كتاب وال سنة وحنن مسلمون، فأحببنا أن نعلم عن رأي أمري املؤمنني 
 ؟ قال: نفعل.(2)ذلك أم ال

فلما طال عليهم ونفذت نفقاهتم... كان وجههم إىل إفريقية، فخرجوا على وايل هشام فقتلوه واستولوا على إفريقية. 
 ،هب، وهي أول ثورة يف إفريقية يف اإلسالم 122ابتدأت سنة  ،هلا ايةوهكذا اندلعت إبفريقية واملغرب ثورات ال هن

على هذه  وأصبح هّم اخلليفة يف املشرق القضاء ،إلطاحة حبكومة القريواناإلابضية والصفرية ل وتضافرت جهود
وقد ذكروا أن هذه احلروب منذ أن استعرت إىل أن مت القضاء عليها عام  ،خرالثورات، فكان يرسل اجليش تلو اآل

جد تنفقد اس ،وقد شارك العلماء مقاتلني وواعظني ،الف القتلىآموقعة ذهب ضحيتها  375هب بلغت  156
احلروب أكثر من  وقد دامت هذه ،حنظلة بن صفوان مبن تبقى من بعثة عمر بن عبد العزيز ملا اثرت عليه اخلوارج

 140رية سنة حيث استوىل عليها الصف ،ثالثني سنة متكن اخلوارج من خالهلا من االستيالء على القريوان مرتني
مث  ع، وقتلوا كل من كان فيها من قريش، وعذبوا أهلها...وقد ربطوا دواهبم يف املسجد اجلام ،هب ملدة سنة وشهرين

 .(3)وليها بعدهم اإلابضية ملدة سنتني
خرة ي يف مجادى اآلثوم بن عياض القشري هذا وملا بلغت أخبار اخلوارج يف إفريقية هشام بن عبد امللك وىل عليها كل

وزحف  ،لسوأهل طراب ،أهل مصر وأهل برقة وخرج معه ،وأرسله إليها يف جيش قوامه اثنا عشر ألفاً  ،هب 123سنة 
فلقيه ميسرة من رؤساء اخلوارج الصفرية ب بقرب طنجة ب يف مجوع من  ،هب 123إىل الشمال اإلفريقي متوغاًل سنة 

 حىت قتلوه وهزموا جيشه. ،واستماتوا يف قتاله ،الرببر كثرية
                                                           

 .51عصر الدولتني األموية والعباسية، للّصاّليب، ص  (1)
 .181اتريخ الطربي؛ نقالً عن عصر هشام بن عبد امللك، ص  (2)
 (.61إىل  1/56مدرسة احلديث يف القريوان ) (3)
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واستمرت املعارك بني الدولة األموية يف  ،(1)املشرقوقويت شوكة اخلوارج واقتطعوا املغرب عن طاعة اخللفاء يف 
وكان من أشهر والة األمويني يف تلك املرحلة كلثوم بن عياض وحنظلة بن  ،عهد هشام وخوارج الشمال اإلفريقي

تال واشتبك يف ق ،وشرع يف االستعداد للدفاع عن القريوان ،هب 124إفريقية واملغرب سنة  يةصفوان الذي توىل وال
يف عام  ويستحييون نساءهم، وقتلهم يف معركة القرن ،وارج الصفرية الذين كانوا يستحلون أموال أهل السنةمع اخل
، وهذا رقم مبالغ فيه. وكانت حرابً يف أبشع صور احلروب (2)يها ما يزيد عن مئة وسبعني ألفاً هب، وقيل: قتل ف 124

هوارة  زم اخلوارج، وقتل عبد الواحد بن يزيد من برابرةفهبت ريح النصر على أتباع الدولة األموية، وه ،القاسية
 .(3)وجيء برأسه وبعكاشة أسرياً 

ومسع الليث بن سعد الفقيه املصري خبرب هذه املعركة فقال: ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب 
 .(5)مريضاً  هب، وكان هشام 125، ووصل خرب هذه املعركة إىل هشام مطلع (4)إيلَّ من غزوة القرن

هذا وقد قامت ثورات متعددة للخوارج يف عهد هشام، وقام احلارث بن سريج بثورة يف بالد خراسان ولكنها مل 
وقام الصغد يف بالد ما وراء النهر بثورة، وقامت مبصر حركات وانتفاضات صغرية  ،تنجح يف الوصول إىل أهدافها

ر هشام ، ومن أراد التوسع يف هذه الثورات واحلركات فلرياجع عصحمدودة األثر بسبب املعاملة السيئة لبعض الوالة
، وكل تلك الثورات بسبب احنراف هشام بن عبد امللك عن منهج عمر بن عبد العزيز الذي لزم (6)بن عبد امللك

 ح.ا العدل وأمر به عماله، فلو سار هشام وغريه على هذا املنهج لوفر على األمة خسائر هائلة يف األموال واألرو 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

                                                           
 .163ب  162ب  161الفتح العريب، ص اتريخ  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 .58؛ عصر الدولتني األموية والعباسية، ص 166اتريخ الفتح العريب، ص  (3)
 .205(؛ عصر هشام بن عبد امللك، ص 1/59البيان املغرب ) (4)
 .205عصر هشام بن عبد امللك، ص  (5)
 .235ب  208املصدر السابق نفسه، ص  (6)
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 م.1983 -هب 1403، الطبعة األوىل
 ،وىلالطبعة األ ،املعاصر، دار الفكر عبد الرمحن الشجاع ،ب دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة 471

 م.1999 -هب1419
 -ه1420، الطبعة األوىل، األردن ،دار الفرقان ،د. حممد بطاينة ،ب دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني 472

 م.1999
، ثالثةالطبعة ال ،الوفاء، دار دار الصحوة ،د. عبد احلليم عويس ،ب دراسة لسقوط ثالثني دولة إسالمية 473

 م.1989-هب1410
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، عةالطبعة الراب ،اإلمارات، الشارقة ،مكتبة الصحابة ،عمرو عبد املنعم سليم ،السلفيةب دفاعاً عن  474
 م.1999هب  1420
دار  ،ي قلعجيعبد املعط، حتقيق: أليب بكر حممد البيهقي ،ب دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 475

 هب.1405 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،الكتب العلمية
 م.2003 -هب 1423، الطبعة األوىل ،األردن ،دار النفائس ،ء، حممد شومانب دموع القرّا 476
 ،حسني نوال عباس، ب دور املرأة العربية يف احلركة الفكرية مجنذ صدر اإلسالم حىت هناية الدولة األموية 477

 م.1987 -هب 1407، جامعة بغداد
 م.1999، األوىل الطبعة  ،لبنان ،بريوت ،دار صادر ،أليب عبد هللا حممد الذهيب ،ب دول اإلسالم 478
 ي.مكتبة اخلاجن، حممد عبد هللا عنان ،ب دولة اإلسالم يف األندلس من الفتح إىل بداية عهد الناصر 479
 الناشر: مكتبة الشباب مبصر. ،د. علي حبيبة ،ب دولة األمويني 480
مكتبة  ،ايسني آلحسن ، حتقيق حممد ظامل بن عمر بن سفيان بن جندي ،ب ديوان أيب األسود الدؤيل 481

 م. 1964 ،النهضة
 -هب 1405عام ، رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى ،عبد العزيز عبد هللا السّلومي ،ب ديوان اجلند 482

 م.1985
 م.1987 -هب 1408، الطبعة األوىل ،عّمان ،مكتبة الرسالة احلديثة ،د. علي العتوم ،ب ديوان الردة 483
 ذي الرمة.ب ديوان  484
 حتقيق: حممد يوسف. ،ب ديوان عبيد هللا بن قيس 485
 البن أيب الدنيا. ،ب ذم الدنيا 486
 -هب 1410 ، الطبعة األوىل ،حممد مال هللا، مكتبة ابن تيميَّة ،ب ذو النورين عثمان بن عفان 487

 م.1989
 هب.1397، القاهرة مطبعة املدين ،البن تيمية ،ب رأس احلسني 488
 السعودية. ،دار اإلصالح ،د. حسني حممد سليمان ،رجال اإلدارة يف الدولة اإلسالميةب  489
ابن  ، دار م1999 -هب1420، الطبعة األوىل ،أبو احلسن الندوي ،ب رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم 490
 دمشق. ،كثري

 اهلالل. ، دارحتقيق: حممد عمارة ،لإلمام حيىي بن احلسني ،ب رسائل العدل والتوحيد 491
 اتبة.لة الك، مطبوع على اآلللباحث حامد عبد القادر األمحدي ،ب رسالة توحيد األلوهية أساس اإلسالم 492
 البن تيمية. ،ب رسالة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 493
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 ،ريوتب ،املكتب اإلسالمي نشر:  ،لإلمام حميي الدين بن شرف النووي ،ب روضة الطالبني وعمدة املفتني 494
 م.1985-هب1405، الطبعة الثانية

 .م1986 -هب1406، الطبعة الثانية ،العربية املتحدة م اإلمارات  ،ب رايسة الدولة يف الفقه اإلسالمي 495
 القاهرة.، حتقيق: الدكتور حسني مؤنس ،أبو بكر عبد هللا املالكي ،ب رايض النفوس 496
اجلوزّي القرشي البغدادي،  أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي ابن  ،ب زاد املسري يف علم التَّفسري 497

 م.1965 -هب 1384ملكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، ا
 ،ادر األرانؤوطوعبد الق ، حققه: شعيب األرانؤوط أبو عبد هللا ابن القيم ،ب زاد املعاد يف هدي خري العباد 498

 هب.1399، الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة
 للحصري. اآلداب،ب زهر  499
، عة األوىلالطب ،سعود، مكتبة جامعة امللك صاحل حممد الرواضية ،ب زايد بن أبيه ودوره يف احلياة العامة 500

 م.1994
 دار الفكر العريب مبصر. ،حممد أبو زهرة ،ب زيد بن علي 501
دار الكتاب  ،إبراهيم اجلمل، حتقيق: فواز زمريل ،حممد إمساعيل الصنعاين ،ب سبل السالم شرح بلوغ املرام 502
 العريب.
 ،إلسكندريةطبعة ا ،الطرطوشيبن حممد القرشي الفهري األندلس  أبو بكر حممد بن الوليد ،ب سراج امللوك 503

 م.1872-هب1289، املطبعة الوطنية
هب  1377مصر  ،األوىلطبعة ، المطبعة مصطفى احلليب ،شرح رسالة ابن زيدون ،ب سرح العيون البن نباته 504

 م.1957
 دمشق. ،دار القلم ،د. وهبة الزحيلي ،ب سعيد بن املسيب سيد التابعني 505
الطبعة  ،اءاخلضر ، دار األندلس مؤسسة الراين ،حملمود شيت خطاب ،صلى هللا عليه وسلمب سفراء النيب  506
 م.1996هب  1417، األوىل
، بريوت ،اإلسالمية دار الغرب  ،عبد العزيز الثعاليب ،ولة العباسيةب سقوط الدولة األموية وقيام الد 507

 م.1995
الطبعة  ،مصر ،جبل، مكتبة معاذ بن سيد حسني العفاين ،ب سكب العربات للموت والقرب والسكرات 508
 م.2000 -هب1420، األوىل
املطبعة  ،عبد امللك العصامي، عبد امللك بن حسني بن ب مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل 509

 هب.1380، مصر ،السلفية
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املكتبة  ،اقيفؤاد عبد الب، حتقيق: حممد للحافظ أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،ب سنن ابن ماجه 510
 بريوت. ،العلمية
وتعليق: حممد حميي الدين  عة مراج ،للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،ب سنن أيب داود 511

 دار الكتب العلمية. ،عبد احلميد
 م.1398، دار الفكر ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،ب سنن الرتمذي 512
 م.2000 -هب 1420، الطبعة الثانية ،الرايض ،دار الصميعي ،ب سنن سعيد بن منصور 513
 ،شباب اجلامعة، مؤسسة اإلسكندرية ،فراويعوف حممود الك ،ب سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم 514

 م.1989هب  1409
، بريوت رسالةمؤسسة ال ،الثانية، الطبعة مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذَّهيب ،ب سري أعالم النبالء 515

 هب.1402
هب  1419 ،الطبعة األوىل، الرايض ،دار الوطن ،عبد احلميد السحيباين ،دروس وعرب ،ب سري الشهداء 516

 م.1999
 م.2003 -هب1424، طبعة عام دمشق ،دار ابن كثري ،للصَّاليب ،ب سرية أيب بكر الصديق 517
دار  ،حممد بن حممود أليب عبد الرمحن مجال بن  ،ب سرية احلجاج بن يوسف الثقفي ما له وما عليه 518

 هب.1424م ب 2004، الطبعة األوىل ،الكتب العلمية
 القاهرة. ،دار املعارف ،د. حسني عطوان ،دب سرية الوليد بن يزي 519
هب  1425 ، طبعة أوىلبريوت، دمشق ،دار ابن كثري ،د. علي حممد الصَّالَّيب ،ب سرية علي بن أيب طالب 520

 م.2004
هب  1418، الطبعة األوىل، بريوت لبنان ،دار ابن حزم ،عفت وصال محزة ،سرية عمر بن عبد العزيز ب 521

 م.1998
 األوىل.، الطبعة بريوت ،دار الكتب العلمية ،البن اجلوزي ،عمر بن عبد العزيز ب سرية 522
هب  1387، وتبري  ،للماليني، دار العلم أيب حممد عبد هللا ،البن عبد احلكم ،ب سرية عمر بن عبد العزيز 523

 م.1967
 ،مطبعة املؤيد ،الدين اخلطيب، حتقيق: حمب مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن ،البن اجلوزي ،ب سرية عمر 524
 هب.1331، مصر

 عبد البديع صقر. ،ب شاعرات العرب 525
 للسعدي. ،ب شجرة اإلميان 526
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 لبنان. ،بريوت ،العريب، دار الكتاب حممد بن حممد خملوف ،ب شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية 527
 بريوت. ،لفكر العريبدار ا ،ضمن موسوعبة العقاد ،للعقاد ،ب شخصيات إسالمية 528
 أليب الفالح عبد احلي ابن العماد احلنبلي. ،ب شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 529
 ،طبعة دار طيبة ،الغامدي، حتقيق: د. أمحد سعد محدان ب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 530
 م.1994 ،الطبعة الثالثة ،الرايض
 ،ني األعلمياألستاذ حس، حتقيق: ميد بن هبة هللا ابن أيب احلديدأبو حامد عبد احل ،ب شرح هنج البالغة 531

 هب.1415 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،مؤسسة األعلمي
الطبعة  ،حابةمكتبة الص، أليب عمر عبد هللا بن حممد احلمادي ،ب شرح الصدور ببيان بدع اجلنائز والقبور 532
 م.2000 -هب 1420، األوىل
ب املكت ،األلباينرّج أحاديثها: حمّمد انصر الدين خ ،حممد علي األذرعي ،الطحاويةب شرح العقيدة  533

 لبنان. ،بريوت ،اإلسالمي
ربية ابململكة العرائسة البحوث العلمية واإلفتاء  نشر وتوزيع ،لإلمام النووي ،ب شرح صحيح مسلم 534

 السعودية.
، الطبعة األوىل ،ةالعلميطبعة دار الكتب  ،ين زغلولحتقيق: حممد السعيد بسيو  ،للبيهقي ،ب شعب اإلميان 535
 م.1990 -هب1410عام 

 القاهرة. ،الرتاث، طبعة دار البن القيم ،ب شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 536
-هب1418، األوىل، الطبعة دار عّمار ،دار البيارق ،أمحد اخلروف ،ب شهيد الدار عثمان بن عفان 537

 م.1997
 ب.ه1414 ،الطبعة األوىل، اجلبيل ،دار الصديق ،حممد انصر الدين األلباين ،ب صحيح األدب املفرد 538
هب  1411، األوىل، الطبعة دار الفكر ،أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ،ب صحيح البخاري 539

 م.1991
 املكتب اإلسالمي ،لأللباين ،ب صحيح اجلامع الصغري 540
هب  1408، لثالثةالطبعة ا، الّرايض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،لأللباين ،ب صحيح سنن ابن ماجه 541

 م.1988
 املكتب اإلسالمي. ،لأللباين ،ب صحيح سنن الرتمذي 542
 املكتب اإلسالمي ،لأللباين ،ب صحيح سنن النسائي 543
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، الطبعة الثانية ،لبنان ،بريوت، إحياء الرتاث العريبدار  ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ،ب صحيح مسلم 544
 م.1992

 م.1987، بريوت ،األهلية ،حممد عبد احلي شعبان ،ب صدر اإلسالم والدولة األموية 545
 بريوت. ،دار املعرفة ،لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي ،ب صفة الصفوة 546
 اهلند. ،الدكن آابدحيدر  ،طبعة أوىل ،للعالمة ابن اجلوزي ،ب صفة الصفوة 547
، ة األوىلالطبع ،اإلسكندرية، دار اإلميان ،د. علي حممد الصَّالَّيب ،ب صفحات مشرقة للتاريخ اإلسالمي 548

 م.2003
 ،عّمان ،البيارق، دار د. علي حممد الصَّالَّيب ،ب صفحات من التاريخ اإلسالمي يف الشمال اإلفريقي 549

 م.1998 ،الطبعة األوىل
-ه1417، األوىل، الطبعة مؤسسة الرسالة ،سيد بن حسني العفاين، د.صالح األمة يف علو اهلمة ب 550

 م.1997ب
لطبعة ا ،الشارقة ،الصحابة، دار سالمة اهلريف ،ب صور من تسامح احلضارة اإلسالمية مع غري املسلمني 551
 األوىل.
 م.1978، بريوت ،العريب دار الرائد  ،حتقيق: إحسان عباس ،إبراهيم علي الشريازي ،ب طبقات الفقهاء 552
 لبنان. ،بريوت ،دار صادر ،ب طبقات ابن سعد 553
هب  1389، األوىل الطبعة  ،بريوت ،دار اإلرشاد ،د. فاروق عمر فوزي ،ب طبيعة الدعوة العباسية 554

 م.1970
 -هب1413، الطبعة األوىل، دمشق ،دار القلم ،حممد حممد شرّاب ،عامل احلجاز والشام ،ب اإلمام الزهري 555

 م.1993
الطبعة  ،دمشق ،القلم، دار الدكتور وهبة الزُّحيلي ،وفاتح جماهد ،صحايب كبري ،ب عبادة بن الصامت 556
 م.1998 -هب1408، الثالثة
د. فاروق  ،الدليميم بديع حممد إبراهي ،ب عبد العزيز بن مروان وسريته وأثره يف أحداث العصر األموي 557

 م.1998، جامعة بغداد ،عباس وهيب
 م.1995هب  1415 ، الطبعة األوىل ،ب عبد هللا بن الزبري، ماجد حلام، دار القلم، دمشق 558
 عّمان. ،دار ابن رشد ،د. شحادة الناطور ،ب عبد هللا بن الزبري 559
 هب.1997 -هب 1418، العراق ،رسالة ماجستري ،حممد عبد الرضا هادي ،ب عبد هللا بن الزبري فقيهاً  560
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آلداب، اكلية   ،سعود، جامعة امللك رسالة ماجستري ،عبد هللا عثمان اخلراشي ،ب عبد هللا بن الزبري 561
 هب.1408
 م.1998 -هب 1419، الطبعة األوىل ،املكتب اإلسالمي ،حممود شاكر ،ب عبد هللا بن الزبري 562
 ،الّرايض ،ةدار طيب، سلمان بن محد العودة ،لفتنة يف صدر اإلسالمب عبد هللا بن سبأ وأثره يف أحداث ا 563

 هب.1412، الطبعة الثالثة
 م.1987 -هب 1407، الطبعة الرابعة ،دمشق ،دار القلم ،حميي الدين مستو ،ب عبد هللا بن عمر 564
 م. 1998 -هب  1419 ،األوىل، الطبعة املكتب اإلسالمي ،حممود شاكر ،ب عبد امللك بن مروان وأسرته 565
 م.1969، الثانية، الطبعة الدكتور حممد ضياء الدين الريس ،ب عبد امللك بن مروان والدولة األموية 566
هب  1409، انيةالطبعة الث، بريوت دار النفائس ،الدكتور منري العجالين ،ب عبقرية اإلسالم يف أصول احلكم 567

 م.1988
  .م1991ه  1412 ،الطبعة األوىل ،عبد السَّتار الشيخ ،اكر الصابراخلليفة الش ،ب عثمان بن عفان 568
 م.2004، الطبعة األوىل ،دمشق ،دار ابن كثري ،للصَّالَّيب ،ب عثمان بن عفان 569
 -هب 1422 ،األوىل، الطبعة الشارقة ،مكتبة الصحابة ،للصَّالَّيب ،ب عصر الدولتني األموية والعباسية 570

 م.2001
 م.1974اآلداب، قسم  ،جامعة بغداد ،عبد اجمليد الكبيسي ،هشام بن عبد امللكب عصر  571
 هب. 1407 ،األوىل الطبعة  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ب عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد 572
 -هب 1412، األوىل، الطبعة السعودية ،مكتبة الصديق ،علي العلياين ،ب عقيدة اإلمام ابن قتيبة 573

 م.1991
 ،لرشدمكتبة ا ،الشيخ، د. انصر بن علي عائض حسن ب عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام 574
 م.1993هب 1413، الطبعة األوىل ،الرايض
 ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،د. حممد عبده مياين ،بيت النيب )ص( آلب علموا أوالدكم حمبة  575

 م.1998هب  1418، الطبعة الثانية
 م.1969هب  1389، القاهرة ،مطبعة العاصمة الفلكي ،ب علوم احلديث البن الصالح بشرح العراقي 576
 م.2000، األوىل، الطبعة شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،صاحل العلي ،ب عمر بن عبد العزيز 577
 دمشق. ،دار القلم ،عبد الستار الشيخ ،ب عمر بن عبد العزيز 578
 م.1998 -هب1419، الطبعة الثالثة ،دار قتيبة ،د. وهبة الزُّحيلي ،ب عمر بن عبد العزيز 579
 م.1987هب  1407، الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،للشرقاوي ،ب عمر بن عبد العزيز 580
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 ،األوىل ةالطبع ،مكة، مكتبة الطالب اجلامعي ،ماجدة فيصل ،ب عمر بن عبد العزيز وسياسة رد املظامل 581
م.1987 -هب 1407   

 إربد. ،دار األمل ،عالء الدين املدرس ،ب عمر واحلسني 582
 م.1988 -هب1408، الطبعة األوىل ،لعبد اخلالق سيد أبو راييه ،ب عمرو بن العاص 583
 هب.1420 ، الطبعة األوىل ،أّم القرى ،د. منري الغضبان ،ب عمرو بن العاص األمري اجملاهد 584
 م.1969، الثانية الطبعة  ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،عباس حممود العقاد ،عمرو بن العاصب  585
 القرآن جامعة ،دكتوراه، رسالة أسيد خليل صبحي القطو ،ب عوامل ازدهار احلضارات اإلنسانية واهنيارها 586
 م.1997 -هب 1417، السودان ،الكرمي
، الثانية الطبعة ،دمشق، دار الفكر ،د. شوقي أبو خليل ،إلسالميب عوامل النصر واهلزمية عرب اترخينا ا 587

 م.1987-هب1407
حممد  وحتقيق: د. عبد الرمحن، ضبط حممد مشس احلّق العظيم اابدي ،ب عون املعبود شرح سنن أيب داود 588
 نشر املكتبة السلفية ابملدينة املنورة. ،عثمان
هب  1406، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية ،أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،ب عيون األخبار 589

 م.1986
 ،بريوت ،ياةدار مكتبة احل، منشورات يف فرنسة وسويسرة وإيطالية وجزائر البحر املتوسط ،ب غزوات العرب 590
 م.1979، لبنان

 سورية. ،دار الفكر ،شوقي أبو خليل ،ب فاتح األندلس طارق بن زايد 591
 لبنان. ،بريوت ،دار املعرفة ،البن حجر العسقالين ،ب فتح الباري 592
 دار الفكر. ،الشوكاين، حممد بن علي ب فتح القدير اجلامع بني فين الّرواية والّدراية من علم التفسري 593
الرابع  حىت القرنن األول الفرق اإلسالمية من القر الصراع ودوره يف نشأة بعض غالة  ،ب فتنة السلطة 594

 دار الكتاب اجلديد. ،عواطف العريب شنقارو ،اهلجري
  م.1983 -هب 1403 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،للبالذري أمحد بن حيىي بن جابر ،ب فتوح البلدان 595
 دار ابن خلدون. ،حممد عمر الواقدي ،ب فتوح الشام 596
ن ، نسخة عن طبعة لندأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم ،ب فتوح مصر واملغرب 597

 بغداد. ،م( نشر مكتبة املثىن1920 -هب 1340)
 م.1959، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ابلقاهرة ،أمحد أمني ،ب فجر اإلسالم 598
 م.1959، القاهرة ،د. حسني مؤنس ،ب فجر األندلس 599
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 م. 1998 -هب  1419، الرايض ،دار طويق ،قاسم عاشور ،م للخلفاء الكرامب فرائد الكال 600
 م.1999هب  1420، األوىل، الطبعة دمشق ،دار اليمامة ،أمحد خليل مجعة ،ب فرسان من عصر النبوة 601
 ،دمشق ،ريدار ابن كث، د. علي حممد الصَّالَّيب ،ب فصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 602

 م.2003هب  1424، الطبعة األوىل
 ،مصر ،السالم دار  ،الشيخ حممد صاحل أمحد الغرسي ،ب فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب 603

 م.1996 -هب 1416، الطبعة األوىل
 -هب 1420، الثانية، الطبعة السُّعودية ،دار ابن اجلوزي ،لإلمام أمحد بن حنبل ،ب فضائل الصحابة 604

 م.1999
، تونس ،التونسية للنشر، الدار للقاضي عبد اجلبار أمحد اهلمذاين ،االعتزال وطبقات املعتزلة ب فضل 605

 م.1974
 م.1992-هب 1412، الثانية، الطبعة دار الوفاء ابملنصورة ،د. توفيق الشاوي ،ب فقه الشورى واالستشارة 606
 ،اث اإلسالميمكتبة الرت ، أضواء السلف ،يفاملهدي الوا ،ب فقه الفقهاء السبعة وأثره يف فقه اإلمام مالك 607
 م.1999هب  1419، الطبعة األوىل ،القاهرة
 م.2003 -هب 1424، الطبعة األوىل ،دار الرشد ،حممد شقري ،ب فقه عمر بن عبد العزيز 608
 البن شاكر. ،ب فوات الوفيات 609
 البن عبد الرب. ،ب يف اختصار املغازي والسري 610
  م.1996 -هب 1417طبعة عام  ،سورية ،دار الفكر املعاصر ،شوقي أبو خليل ،اإلسالميب يف التاريخ  611
 اإلسكندرية.، مؤسسة شباب اجلامعة ،أمحد خمتار العبادي ،ب يف التاريخ العباسي والفاطمي 612
ب ه1418، األوىل، الطبعة مصر ،دار الوفاء ،د. عماد الدين خليل ،ب يف التأصيل اإلسالمي للتاريخ 613

 م.1998
 -هب 1406 ،األوىل، الطبعة األردن ،مكتبة املنار ،نعمان السامرّائي ،ب يف التفسري اإلسالمي للتاريخ 614

 م.1985
 م.1998 -هب 1408، لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،بسام العسلي ،ب يف احلرب اإلسالمية 615
 دار الفرقان. ،د. حممد ضيف هللا بطاينة ،ب يف اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية 616
 م.1980 -هب 1400، الطبعة التاسعة ،دار الشروق ،سيد قطب القرآن،ب يف ظالل  617
 -هب1400، مصر ،السعادة، مطبعة الطبعة األوىل ،الدكتور حممد رجب البيومي ،ب يف قصور األمويني 618

 م.1980
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 م.1994، األوىل، الطبعة لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ب فيض القدير شرح اجلامع الصغري 619
بعة الط ،دار ابن حزم، دار األندلس اخلضراء ،حممود شيت خطاب ،ب قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية 620
 م.1998 -هب 1419، األوىل
 ،زمدار ابن ح ،راءاخلض، دار األندلس حممود شيت خطاب ،ب قادة الفتح اإلسالمي يف بالد ما وراء النهر 621

 م.1998 -هب 1418، الطبعة األوىل
، ألوىلالطبعة ا ،ابن حزم، دار دار األندلس اخلضراء ،حممود شيت خطاب ،ب قادة فتح السند وأفغانستان 622

 م.1998 -هب 1418
 دار الفكر. ،حممود شيت خطاب ،ب قادة فتح الشام ومصر 623
 دار الفكر. ،حممود شيت خطاب ،ب قادة فتح املغرب 624
هب  1405 ،عبد الكرمي العاين، د. عبد الرمحن جامعة بغداد ،غامن السلطاين ،ب قتيبة بن مسلم الباهلي 625

 م.1985
مكتبة  ،أمحد البورنو الغزي، د. حممد صدقي ب قدوة احلكام واملصلحني عمر بن عبد العزيز جمدداً ومصلحاً  626

 الرايض.، م1992 -هب 1413، الطبعة األوىل ،املعارف
 -هب1416 ،الطبعة األوىل، لبنان ،بريوت ،دار النفائس ،حممد قلعجي ،ب قراءة سياسية للسرية النبوية 627

 م.1996
 م.1991 -هب 1411  ،الطبعة الثالثة ،مكتبة السوادي ،حملمد أمحد السيد ،ب قصائد الزهد 628
 القاهرة. ،مطابع الدجوي ،ترمجة: حممد بدران ،ول ديورانت ،ب قصة احلضارة 629
 -هب 1420، األوىل، الطبعة الرايض ،دار الصميعي ،سليمان بن صاحل اخلراشي ،ب قصص ال تثبت 630

 م.1999
 م.1965، دمشق ،مطبوعات جممع اللغة العربية ،البن طولون ،ب قضاة دمشق 631
 -هب 1416 ،الطبعة األوىل، اخلرطوم ،الدار السودانية ،د. جابر زايد عبد املريي ،ب قضية الثواب والعقاب 632

 م.1995
 وزارة األوقاف القطرية. ،كتاب األمة  ،أكرم ضياء العمري ،ب قيم اجملتمع 633
 البن أيب الدنيا. ،ب كتاب الشكر هلل 634
 لألزدي. ،ب كتاب املتوارين 635
 البن أيب الدنيا. ،ب كتاب الورع 636



555 
 

 ،الطبعة األوىل، دار الصميعي ،سلمان آلأليب عبيدة مشهور بن حسن  ،ب كتب حذر منها العلماء 637
 م.1995 -هب 1415
مؤسسة  ،األعظمي، حتقيق حبيب الرمحن علي بن أيب بكر اهليثمي ،ب كشف األستار عن زوائد البزار 638
 هب.1404، الطبعة األوىل ،الرسالة
 هب.1412، األوىل الطبعة  ،السعودية ،دار الوطن ،حممد قطب ،ب كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟ 639
 بريوت. ،دار صادر ،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،ب لسان العرب 640
هب  1331، العثمانية، مطبعة دائرة املعارف الدَّكن آابدحيدر  ،أمحد بن علي بن حجر ،ب لسان امليزان 641

 م.1912
قيق: فوقية حت ،يوسف، عبد امللك بن عبد هللا بن للجويين ،ب ملع األدلة يف عقائد أهل السنة واجلماعة 642

 الناشر: الدار املصرية. ،حسني حممود
  م.1997  -هب1417، الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،إبراهيم بيضون ،ب مؤمتر اجلابية 643
 بريوت. ،عامل الكتب  ،حتقيق: عبد الستار أمحد الفرج ،للقلقشندي ،ثر اإلانفة يف معامل اخلالفةآب م 644
ار الكتاب د ،القاهرة، دار الّراين ،نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ،ب جممع الزوائد ومنبع الفوائد 645
 بريوت. ،العريب
، عة األوىلالطب ،العبيكانمكتبة  ،دار الوفاء ،لتقي الدين أمحد بن تيمية احلرّاين ،ب جمموعة الفتاوى 646

 م.1997هب  1418
 ،الفاروق للنشر ،احللواين، حتقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد جمموعة رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي ب 647
 م.2002هب  1423، الطبعة األوىل ،القاهرة
هب  1399، تركية ،إستانبول مكتبة إيشيق ب  ،للسيد حممود شكري اآللوسي ،ب خمتصر التحفة االثين عشرية 648

 م. 1979
 امد الفقي.حتقيق: حممد ح، البن القيم اجلوزيَّة ،بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،نيب مدارج السالك 649
، عة األوىلالطب ،اإلسالمي، الدار العاملية للكتاب احلسني بن حممد شواط ،ب مدرسة احلديث يف القريوان 650

 هب.1411
 م.1996، األوىل، الطبعة دار العلم للماليني ،د. عبد الرمحن بدوي ،ب مذاهب اإلسالميني 651
 ،حتقيق: عبد هللا اجلبوري  ،عفيف الدين اليافعي ،ة الزمان وعربة اليقظات يف معرفة حوادث الزمانآب مر  652

 م.1984، بريوت ،مؤسسة الرسالة
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 -هب 1402، دمشق، دار الفكر ،سعدي أبو جيب ،ب مروان بن حممد وأسباب سقوط الدولة األموية 653
 م.1982

، لبنان ،بريوت ،املعرفة، دار أليب احلسن علي بن احلسني املسعودي ،روج الذهب و معادن اجلوهرب م 654
 م.1982 -هب 1402طبعة 
، بعة األوىلالط ،الّرايض، دار العاصمة ،حيىي إبراهيم اليحىي ،ب مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي 655

 هب.1410
، جدة ،الطبعة األوىل، دار األندلس اخلضراء ،د. خالد بن حممد الغيث ،ب مروايت خالفة معاوية 656

 م.2000هب  1420
 ،ب العلميةدار الكت، أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا النَّيسابوري ،ب مستدرك احلاكم على الصحيحني 657
 هب.1411، الطبعة األوىل ،لبنان ،بريوت
 ،تيبةدار ق ،خطاب، حممود شيت ل وحماصر القسطنطينيةب مسلمة بن عبد امللك فاتح شطر األانضو  658
 م.1985، الطبعة األوىل ،دمشق
 بريوت. ،املكتب اإلسالمي ،ب مسند أمحد 659
 هب.1379، والرتمجة، مطبعة جلنة التأليف القاهرة ،أتليف: حممد بن حبان ،ب مشاهري علماء األمصار 660
 جامعة بغداد. ،يبعدانن أمحد اجلنا ،ب مصر يف العصر األموي 661
والعلوم  رآن، دار القلإلمام أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي ،ب مصنف ابن أيب شيبة 662

 هب.1406، ابكستان ،كراتشي  ،اإلنسانية
 ،اإلسالمي املكتب ،األعظمي، حتقيق حبيب الرمحن عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،ب مصنف عبد الرزاق 663
 هب.1403، الطبعة الثانية ،بريوت
 -هب 1409، الثانية، الطبعة جامعة القاهرة ،دار العلوم ،حلمي مصطفى ،ب مع املسلمني األوائل 664

 م.1989
ة للتأليف املؤسسة املصري، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،إبراهيم األبياري ،ب معاوية الرجل الذي أنشأ دولة 665

 والرتمجة والطباعة والنشر.
 هب.1400 ، الطبعة الثانية ،بريوت ،دار النفائس ،بسام العسلي ،ب معاوية بن أيب سفيان 666
 . م1996 -هب 1417 ،الطبعة الثالثة ،دمشق ،دار القلم ،منري الغضبان ،ب معاوية بن أيب سفيان 667
 م.1969، القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية ،ب معجزة اإلسالم عمر بن عبد العزيز 668
 بريوت. ،دار صادر ،لياقوت احلموي ،ب معجم األدابء 669
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 للحاكم النيسابوري. ،ب معرفة علوم احلديث 670
 م.1978 -هب 1398، دار الفكر ،اخلطيب الشربيين ،ب مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج 671
دار الكتاب  ،يارياألب حققه: إبراهيم  ،حممد بن أمحد بن يوسف اخلوارزمي ،ب مفاتيح العلوم 672
 م.1984، بريوت ،العريب
از للنشر توزيع دار الب، شرح وحتقيق: السيد أمحد صقر ،أليب الفرج األصفهاين ،ب مقاتل الطالبيني 673

 مكة املكرمة. ،والتوزيع
الطبعة ، ةالنهضة املصري، األشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل ب مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 674
 هب.1389، الثانية
لطبعة ا ،جاسم احلديثي، حتقيق: حممد أبو حامد الغزايل ،ب مقامات العلماء بني يدي اخللفاء واألمراء 675
 الرايض. ،األوىل
 ب مقدمة ابن خلدون. 676
، النشرللطباعة و ، دار الطليعة بريوت ،عبد العزيز الدوري ،ب مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب 677

 م.1978
، عة الثانيةالطب ،بريوت، املطبعة الكاثوليكية ،د. عبد العزيز الدوري ،ب مقدمة يف اتريخ صدر اإلسالم 678

 م.1961
العريب والرتاث  التاريخ، معهد عبد هللا خليف العمادي الزبيدي ،ب مكانة املعلم يف الرتاث العريب اإلسالمي 679

 العلمي للدراسات العليا.
 ،مؤسسة الرسالة، د. عماد الدين خليل ،اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز ب مالمح االنقالب 680

 م.1985 -هب 1405، الطبعة السابعة
الطبعة  ،بريوت ،العربيةار النهضة د ،إبراهيم بيضون ،ب مالمح التيارات السياسية يف القرن األول اهلجري 681
 م.1979 ،األوىل
 ،ريوتب ،املكتب اإلسالمي، يوسف القرضاوي ،دد وتنهض ابلدنياب من أجل صحوة إسالمية راشدة جت 682
 م. 1998 ،الطبعة األوىل ،لبنان

، الثانية ة الطبع ،لبنان، بريوت ،دار ابن حزم ،د. فضل إهلي ،ب من تصلي عليهم املالئكة ومن تلعنهم 683
 م.2000 -هب 1421
 -هب 1411، طبعة عام دار النهضة العربية ،إبراهيم بيضون ،ب من دولة عمر إىل دولة عبد امللك 684

 م.1991
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 لقاهرة.ا ،الرتاث اإلسالمي، مكتبة حممد عبد الرمحن املغراوي ،ب من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية 685
 القاهرة. ،دار األمل ،الطبعة الثانية ،عبد هللا بن عبد العزيز ،ب من قتل احلسني؟ 686
 اجلزائر. اآلداب،كلية   ،أبو القاسم اللبيدي ،ب مناقب أيب إسحاق اجلبنياين 687
 هب.1401، بريوت ،دار الكتاب العريب ،حافظ اليين الكردي ،ب مناقب أيب حنيفة 688
، القاهرة ،دار الرتاث، حتقيق: السيد أمحد صقر ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،ب مناقب الشافعي 689

 م.1970
 مؤسسة قرطبة. ،حتقيق: حممد رشاد سامل ،البن تيمية ،ب منهاج السنة 690
 ،مكتبة الرشد ،حسن، عثمان علي ب منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة 691
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 142 ......................................................................................... املبحث السابع

 142 ............................................................... هب( 99ب  96خالفة سليمان بن عبد امللك )
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 142 ....................................................... ب حض الناس على الرجوع إىل القران الكرمي: 1

 143 .............................................................................. ب مفهومه للخالفة: 2

 143 .................................................................... ب مفهوم الشورى عند سليمان: 3
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 148 .............................................................................. سليمبان والعلمباء:رابعباً: 
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 149 ..................................................................... ب سليمان ونصيحة أيب حازم: 2

 151 ..................................................... خامساً: إكرام سليمان ألهل الوفاء ووفاة ابنه أيوب:

 151 ..................................................................... ب إكرام سليمان ألهل الوفباء: 1

 151 ........................................................................ ب وفباة أيوب بن سليمبان: 2

 152 ...................................................... سادسباً: سليمان واألكبل والغناء ومبدح الشعراء لبه:

 152 .............................................................................. ب سليمبان واألكبل: 1
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 154 .............................................................................. ب موقفه من الغناء: 2

 154 ............................................................................... ب مدح الشعراء له: 3
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 159 .................................................................................... من امليالد إىل خالفته
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 162 ................................................................................. ب أشج بين أمية: 4

 162 ....................................................................................... ب إخوته: 5

 163 ....................................................................................... ب أوالده: 6

 163 ...................................................................................... ب زوجاته: 7

 164 ................................................................................ ب صفاته اخللقية: 8
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 164 ................................................................................ ب الواقع األسري: 1

 165 ................................................ ب إقباله املبكِّر على طلب العلم وحفظه القران الكرمي: 2

 165 ................................................................................. أ ب عن ابن أيب ذيب:

 166 ................................................................................. ب ب وعن أيب مودود:

 166 ............................................................ جب  وعن عبد األعلى بن أيب عبد هللا العنزي:

 167 ............................................................................ د ب وعن ميمون بن مهران:

 167 ............................................................................. الواقع االجتماعي:ب  3
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 172 ..................................................................................... الشرط األول:

 172 ..................................................................................... الشرط الثاين:

 172 .................................................................................... الشرط الثالث:

 173 ....................................... ب جملس شورى عمر بن عبد العزيز: جملس فقهاء املدينة العشرة: 2

 174 .................................................................. ب احلادث املؤسف يف والية عمر: 3

 175 .......................................................... ب عظة مزاحم موىل عمر بن عبد العزيز له: 4

 176 ................................................. ب بني عمر بن عبد العزيز واحلّجاج يف خالفة الوليد: 5

 176 ............................................................. ب عودة عمر بن عبد العزيز إىل دمشق: 6

 177 ............................................ ب نصح عمر للوليد ابحلد من صالحيات عماله يف القتل: 7

 179 ....................................................ب رأي عمر بن عبد العزيز يف التعامل مع اخلوارج: 8

 179 ................................................ ب نصحه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة البنه: 9

 179 ........................................................... خامساً: عمر يف عهد سليمان بن عبد امللك:

 180 ................................................................... ب أسباب تقريب سليمان لعمر: 1

 180 ............................................... ب أتثري عمر على سليمان يف إصدار قرارات إصالحية: 2

 180 ........................................... ب إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف حتكيمه كتاب أبيه: 3

 181 .................................................... اإلنفاق:ب إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف  4

 181 ............................................................... ب حث عمر سليمان على رد املظامل: 5
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 182 ................................................................... ب أرى دنيا أيكل بعضها بعضاً: 6
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 235 ...................................................................................جب  مبدأ العدل:
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 290 ................................................................................ ز ب التفسري ابلالزم:

 291 ................................................................................. توضيح املبهم:ح ب 
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 292 ........................................................................... ب تفسري القران ابلسنة: 2

 294 ................................................................... ب تفسري القران أبقوال الصحابة: 3
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 302 ................................................................ ب االلتزام ابإلسناد ومطالبة الغري به: 1
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 305 ............................................. ر بن عبد العزيز والدولة األموية:* احلسن البصري يف عهد عم

 306 ................................................................... ب أسباب أتثريه يف قلوب الناس: 1
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 309 ..................................................................... وأما مزيالت القسوة فمتعددة منها:

 309 .............................................................. ب كثرة ذكر هللا يتواطأ عليه القلب واللسان:

 310 ................................................................................. ب كثرة ذكر املوت:

 312 ................................................................. ب زايرة القبور والتفكر يف حال أهلها:

 313 ....................................... ب ب حثه على اإلخالص، وطاعة هللا، وإصالح ذات البني، والتفكر:

 313 ...................................................................................... ب اإلخالص:

 314 ............................................................................. هللا:ب احلث على طاعة 
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 316 ............................................................................ ب النهي عن طول األمل:

 317 .................................................................................. ب النهي عن الكرب
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 317 ............................................................................... أ ب أيوب السختياين:

 318 .......................................................................... * من مواقف وكلمات أيوب:

 319 ................................................................................. ب ب مالك بن دينار:

 319 ............................................................................... * من مواقفه وأقواله:

 319 .............................................................................. أتثره ابملدح والذم:ب عدم 
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 320 ...................................................................... ب أطيب شيء من الدنيا معرفة هللا:

 320 ...................................................................................... ب مصدر كسبه:
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 322 ............................................ ب ب أما ابلنسبة للرسالة املنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاين

 322 ..................................... جب  وابن قتيبة يذكر عن احلسن البصري أنه تكلم يف شيء من القدر

 323 ................................................ د ب وهناك رواايت تنفي هذا الزعم، فعن عمر موىل غفرة

 324 ............................................................... ب اإلمام العادل يف نظر احلسن البصري: 5

 326 ..................................................................... واملعاين الرئيسة يف هذه الرسالة:

 327 ..................................................... ب احلسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز: 6

 328 ......................................................... ب موقفه من الثورات اليت حدثت يف عهده: 7

 330 .................................................................... ب كيف يضل قوم هذا فيهم؟!: 8

 331 ........................................................................... ب وفاة احلسن البصري: 9

 332 ...................................................... سابعاً: عمر والفتوح ورفع احلصار عن القسطنطينية:

 335 ....................................................................... اثمناً: االهتمام ابلدعوة الشاملة:

 335 ...................................................................... ب وضع قانون التفرغ للدعاة: 1

 336 ........................................................... ب حض العلماء على نشر العلم وعالنيته: 2

 336 ..................................................................... ب توجيه األمة إىل أمهية العلم: 3

 336 .......................................................... ب إرسال العلماء الرابنيني إىل مشال إفريقية: 4

 338 ............................................................... ب إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر:

 338 .............................................. هب إبفريقية(: 128ب بكر بن سوادة اجلذامي، أبو مثامة)ت 
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 338 ...................................... هب(: 115ب ججعثلج بن عاهان الرُّعيين القتباين، أبو سعيد)ت حوايل 

 339 ........................................................................... ب حبان بن جبلة القرشي:

 339 ................................................. ب سعد بن مسعود التجييب: أبو مسعود )ت ابلقريوان(:

 339 ......................................................................... ب طلق بن جعبان الفارسي:

 339 .................................. هب(: 113ب عبد الرمحن بن رافع التنوخي، أبو اجلهم )ت ابلقريوان سنة 

 340 .............................................................. ب عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين:

 340 ............................... هب(: 100ب عبد هللا بن يزيد املعافري احلبلي، أبو عبد الرمحن )ت ابلقريوان 

 341 ........................................................................... ب وهب بن حي املعافري:

 342 ........................................................ ب رسائله الدعوية إىل امللوك يف اهلند وغريها: 5

 342 ................................................... ب تشجيع غري املسلمني على الدخول يف اإلسالم: 6

 343 ............................................................. ب تصحيح الوضع اخلاص ألهل الذمة: 7

 345 ........................................................................................ املبحث السادس

 345 ............................................................. اإلصالحات املالية يف عهد عمر بن عبد العزيز

 345 ............................................................. أواًل: أهداف السياسة االقتصادية عند عمر:

 345 ......................................................... ب إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل: 1

 346 ...................................................... ب حتقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي: 2

 347 ...................................... اثنياً: وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق األهداف االقتصادية لدولته:

 347 .....................................................................ب توفري املناخ املناسب للتنمية: 1

 348 ..................................................................... ب اتباع سياسة زراعية جديدة: 2

 351 ..................................................... اثلثاً: سياسة عمر بن عبد العزيز املالية يف اإليرادات:

 352 ........................................................................................ ب الزكاة: 1

 354 ........................................................................................ ب اجلزية: 2
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 355 ....................................................................................... ب اخلراج: 3

 355 ...................................................................................... ب العشور: 4

 357 ........................................................................... ب مخس الغنائم والفيء: 5

 359 ..........................................................رابعاً: سياسة اإلنفاق العام لعمر بن عبد العزيز:

 359 ............................................................. ب إنفاق عمر على الرعاية االجتماعية: 1

 362 ................................................................. ب ترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة: 2

 364 ......................................................................................... املبحث السابع

 364 ........................................ القضائية يف عهد عمر بن عبد العزيز وبعض اجتهاداته الفقهيةاملؤسسة 

 364 .......................................................................... أواًل: يف األقضية والشهادات:

 364 ............................................................................ ب يف صفات القاضي: 1

 364 ............................................ب يف حكم القاضي يف ما استبان له، ويرفع ما التبس عليه: 2

 365 .................................................. ب يف الرفق ابحلمقى والنهي عن العقوبة يف الغضب: 3

 366 .................................................... ة:ب خطأ الوايل يف العفو خري من تعديه يف العقوب 4

 366 .......................................................................... ب يف ترك العمل ابلظن: 5

 367 ........................................................................... ب يف اهلدية لوالة األمر: 6

 367 .................................................. ب يف نقض األحكام إذا خالفت النصوص الشرعية: 7

 367 ..................................................... ب يف من ضيع أمانته فعليه اليمني بعدم التفريط: 8

 367 ........................................................... ب يف أثر البينة الغائبة على أتخري القضاء: 9

 368 ........................................................................... ب نفقة البعري الضال: 10

 368 ............................................................................. يف حرية اللقيط: ب 11

 368 ................................................................. ب شهادة الرجل ألخيه أو ألبيه: 12

 368 ............................................................................ اثنياً: يف الدماء والقصاص:
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 369 .................................................................................... اثلثاً: يف الدايت:

 370 ............................................................................... دية إفضاء املرأة:ب يف  5

 370 ................................................................................... ب يف دية األنف: 6

 371 .................................................................................... ب يف دية األذن: 7

 371 ....................................................................................ب يف دية الرجل: 8

 371 ........................................................................... ما بني احلاجبني: ب يف دية 9

 371 ....................................................................... ب يف دية اجلبهة إذا هشمت: 10

 371 .................................................................................. ب يف دية الذقن: 11

 372 ................................................................................ ب يف دية األصابع: 12

 372 .................................................................................. يف دية الظفر:ب  13

 372 ..................................................................................... رابعاً: يف احلدود:

 372 ............................................................................. ب أمهية إقامة احلدود: 1

 372 ..................................................... ب يف منع الرجوع عن احلدود بعد بلوغها اإلمام: 2

 372 ........................................................ ب يف اجتماع أكثر من حد على رجل واحد: 3

 373 ................................................. ب يف عدم القطع أو الصلب إال بعد مراجعة اخلليفة: 4

 373 ....................................................... ب يشرتط يف املقذوف حلدِّه أن يكون مسلماً: 5

 373 ............................................................. ب عدم سقوط احلد بقذف الرجل ابنه: 6

 373 .............................................................. ب عقوبة قذف النصرانية حتت املسلم: 7

 374 ...................................................................... ب قذف املرأة للرجل بنفسها: 8

 374 ................................................................ ب قطع السارق قبل خروجه بسرقته: 9

 374 .................................................................. ب النباش سارق يستحق القطع: 10

 374 ................................................................ ب عقوبة شرب اخلمر للمرّة الثانية: 11
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 375 .......................................................................... ب عقوبة ساقي اخلمر: 12

 375 .................................................................. ب إتالف أواين اخلمر مع اخلمر: 13

 375 ........................................................ ب إدخال الكفار اخلمر إىل بالد املسلمني: 14

 375 ........................................................................... ب يف عقوبة الساحر: 15

 375 ................................................................................ ب استتابة املرتد: 16

 376 .......................................................................... ب طريقة استتابة املرتد: 17

 376 ................................................................................ب عقوبة املرتدة: 18

 376 ................................................................................ يف التعزيرات:خامساً: 

 376 .................................................................. ب يف احلد األقصى للضرب تعزيراً: 1

 377 ................................................. ب النهي عن أخذ الناس ابملظنة وضرهبم على التهمة: 2

 378 ............................................................................... ب النهي عن املثلة: 3

 378 .......................................................................... سادساً: يف أحكام السجناء:

 378 ................................................................... ب تعجيل النظر يف أمر املتهمني: 1

 378 ................................................................... ب يف االهتمام أبمور املسجونني: 2

 379 .......................................................................... ب سجن خاص ابلنساء: 3

 379 ............................................................................. سابعاً: يف أحكام اجلهاد:

نُّ من يشرع له االشرتاك يف القتال: 1  379 ............................................................. ب سِّ

 380 .................................................................. ب كيفية بداية قتال غري املسلمني: 2

 380 ................................................................................ ب يف مدة الرابط: 3

 380 ................................................................. ب يف حكم تصرف املقاتل يف ماله: 4

 380 ............................................................................ ب يف بيع اخليل للعدو: 5

 380 ........................................................... افتداء أسارى املسلمني ولو كثر الثمن:ب  6
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 381 ............................................................... ب افتداء الرجل واملرأة والعبد والذمي: 7

 381 ............................................................................ ب كراهة قتل األسرى: 8

 381 ............................................................................ اثمناً: يف النكاح والطالق:

 381 ............................................................................ ب زواج املرأة بغري ويل: 1

 382 ................................................................. ب تزويج الوليني للمرأة على رجلني: 2

 382 ............................................................... ب زواج الرجل ابملرأة بعد الفجور هبا: 3

 382 .............................................................................ب نكاح امرأة األسري: 4

 382 ............................................................................ نكاح امرأة املفقود:ب  5

 383 ................................................... ب صداق املطلقة قبل الدخول هبا يف مرض زوجها: 6

 383 ........................................................ ب اشرتاط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج ابنته: 7

 383 ........................................................................ ب يف اللعب ابلطالق جد: 8

 383 ............................................................................... ب يف طالق املكره: 9

 383 ................................................................ ب يف تطليق الرجل نصف تطليقة: 10

 384 ....................................................... ب تطليق املرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها: 11

 384 ......................................................................ب إسالم املرأة حتت الكافر: 12

 384 .......................................................................... ب مدة انتظار الغائب: 13

 386 .......................................................................................... املبحث الثامن

 386 ........................................... الفقه اإلداري عند عمر بن عبد العزيز وأايمه األخرية ووفاته رمحه هللا

 386 ................................................................... أواًل: أشهر والة عمر بن عبد العزيز:

 386 ............................................. ب اجلراح بن عبد هللا احلكمي )ويل خراسان وسجستان(: 1

 387 ............................................................ ب عدي بن أرطأة الفزاري )وايل البصرة(: 2

 387 ....................................... ب عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب )وايل الكوفة(: 3
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 387 .................................................................... ب عمر بن هبرية )وايل اجلزيرة(: 4

 387 .................................................... ب أبو بكر حممد بن عمرو بن حزم )وايل املدينة(: 5

 388 ...............................................  مكة(:ب عبد العزيز بن عبد هللا بن أسيد األموي )وايل 6

 388 .................................................... ب رفاعة بن خالد بن اثبت الفهمي )وايل مصر(: 7

 388 ....................................... ب إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر املخزومي )وايل املغرب(: 8

 388 .................................................................. ب السمح بن مالك )ابألندلس(: 9

 389 ................................. اثنياً: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل اخلري والصالح:

 390 .......................................................... اثلثاً: اإلشراف املباشر على إدارة شؤون الدولة:

 392 ............................................................ رابعاً: التخطيط يف إدارة عمر بن عبد العزيز:

 393 ............................................................ خامساً: التنظيم يف إدارة عمر بن عبد العزيز:

 395 ........................................... د العزيز:سادساً: الوقاية من الفساد اإلداري يف عهد عمر بن عب

 395 ................................................................. ب التوسعة على العمال يف األرزاق: 1

 395 ................................................................. ب حرصه على الوقاية من الكذب: 2

 396 ................................................................ ب االمتناع عن أخذ اهلدااي واهلبات: 3

 396 .................................................................... ب النهي عن اإلسراف والتبذير: 4

 397 ............................................................ ب منع الوالة والعمال من ممارسة التجارة: 5

 397 ........................................................... ب فتح قنوات االتصال بني الوايل والرعية: 6

 398 ....................................................... ب حماسبته لوالة من قبله عن أموال بيت املال: 7

 398 .................................................... العزيز: سابعاً: املركزية والالمركزية يف إدارة عمر بن عبد

 400 ........................................................... اثمناً: مبدأ املرونة يف إدارة عمر بن عبد العزيز:

 404 ......................................................... اتسعاً: أمهية الوقت يف إدارة عمر بن عبد العزيز:

 406 ................................................... عاشراً: مبدأ تقسيم العمل يف إدارة عمر بن عبد العزيز:
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 407 .............................................. صالحي:ب من أسباب جناح مشروع عمر بن عبد العزيز اإل

 408 ......................... ب أثر االلتزام أبحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا:

 408 ........................................................................... من خصائص السنن اإلهلية:

 409 .......................................................... وللحكم مبا أنزل هللا آاثر دنيوية وأخرى أخروية:

 409 ......................................................................... ب االستخالف والتمكني: 1

 410 .............................................................................. ب األمن واالستقرار: 2

 410 ............................................................................ ب النصر والفتح املبني: 3

 410 ................................................................................. ب العز والشرف: 4

 410 ................................................................ ب بركة العيش ورغد احلياة يف عهده: 5

 411 .................................................................. ب انتشار الفضائل وانزواء الرذائل: 6

 412 ............................................................................... ب اهلداية والتثبيت: 7

 414 ................................................ األخرية يف حياة عمر بن عبد العزيز ووفاته رمحه هللا: األايم

 414 .......................................................... ب آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز: 1

 414 ................................................................................... ب سقيه السم: 2

 415 ......................................................................... ب شراء عمر موضع قربه: 3

 416 ............................................................ وصيته لويل عهده يزيد بن عبد امللك:ب  4

 416 ...................................................................... ب وصيته ألوالده عند املوت: 5

 418 ................................................................... ب وصيته إىل من يغسله ويكفنه: 6

 418 ....................................................................... ب كراهته هتوين املوت عليه: 7

 418 ............................................................................... ب حاله ملا احتضر: 8

 419 ................................................................................... ب اتريخ وفاته: 9

 419 .......................................................... ب األموال اليت تركها عمر بن عبد العزيز: 10
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 420 ................................................... ب ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته: 11

 421 ............................................................ ب ما نسب إليه من كرامات عند موته: 12

 421 .......................................................................... ب ما قيل فيه من راثء: 13

 424 .......................................................................................... الفصل العاشر

 424 ............................................................................... بنو عبد امللك يزيد وهشام

 425 .......................................................................................... املبحث األول

 425 ...................................................................................... يزيد بن عبد امللك

 427 .......................................................... ب تشويه صورته ابجلواري يف كتب التاريخ: 1

 427 .............................. ب انتصار يزيد بن عبد امللك لفاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب: 2

 428 ................................................................. ب بني يزيد وهشام ابين عبد امللك: 3

 429 ....................................................................... اثلثاً: الثورات الداخلية يف عهده:

 429 ........................................................................... ب ثورة يزيد بن املهلب: 1

 430 ................................................................................ ب ثورات اخلبوارج: 2

 430 .......................................................................... ب حركة شريمي اليهودي: 3

 431 ......................................................................... ب حركبة ببالي ابألندلبس: 4

 432 .................................................................................. ب حركبة أخيبال: 5

 433 ......................................................... رابعاً: سياسة يزيد بن عبد امللك اإلدارية واملالية:

 434 ....................................................................... ب أهم صفات يزيد اإلدارية: 1

 435 ...................................................................... ب سياسته يف إدارة الوالايت: 2

 436 .................................................................. ب أشهر والة يزيد بن عبد امللك: 3

 436 ................................................................ ب سياسة يزيد بن عبد امللك املالية: 4

 438 .......................................................... خامساً: الفتوحات يف عهد يزيد بن عبد امللك:
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 438 ................................................................. ب الفتوحات يف بالد ما وراء النهر: 1

 440 .............................................................................. ب الفتوح يف أرمينية: 2

 442 ......................................................................... ب الفتبوح فبي أرض البروم: 3

 442 ................................................................ب اجلهاد يف البحر األبيض املتوسط: 4

 443 ............................................................................. ب الفتوح يف بالد الغال: 5

 443 .................................................... ب محلة السمح بن مالك اخلوالين على بالد الغال:أ 

 444 ............................................................................... ب ب معبركبة طولوشبة:

 445 ................................................... جب  فتوحات عنبسة بن سحيم الكليب يف بالد الغال:

 445 ...................................................................... سادساً: وفاة يزيد بن عبد امللك:

 446 ........................................................................................... املبحث الثاين

 446 ..................................................................................... هشام بن عبد امللك

 446 .............................................................................. أواًل: امسه ونسبه ونشأته:

 447 ................................................................. اثنياً: سعيه لنيل اخلبالفة وتوليته للعهد:

 448 .................................................................................. اثلثباً: توليبه اخلالفبة:

 448 ......................................................................... رابعاً: نبذة عن حياته اخلاصة:

 448 ................................................................................... ب خبل هشام: 1

 448 ........................................................................... ب اهتامه بشرب اخلمر: 2

 449 ........................................................................................ شعره:ب  3

 449 ................................................................................. ب تقبله للهدااي: 4

 449 ............................................................................. ب من صفات هشام: 5

 449 ....................................................................... خامساً: أوالده وعالقته أبقرابئه:

 449 ................................................................................. ب تربيته ألوالده: 1



590 
 

 450 ..................................................................... ب اشرتاكهم يف حروب الدولة: 2

 451 ........................................................... ب عالقة هشام ابلوليد بن يزيد ويل العهد:3

 451 ............................................................... ب عالقته آبل مروان وسائر األمويني: 4

 452 .................................................................... ب رعايته ألخواله من بين خمزوم: 5

 452 ....................................................................... سادساً: من حيباتبه االجتمباعيبة:

 452 ................................................................................ ب عالقتبه ابلرعيبة: 1

 453 ............................................................................. ب مع وفود األعراب: 2

 453 .......................................................................ب حظي منه عقله ال وجهه: 3

 454 .............................................................................. ب هشام مع جاريته: 4

 454 ..................................................................... لتلنّي طائعاً أو لتلنّي مكرهاً:ب  6

 454 ........................................................................ ب كراهية هشام تقبيل اليد: 7

 455 .................................................................ب تشييعه جلنازة طاوس بن كيسان: 8

 455 ................................................................. ب حماربة املذاهب الضالة يف عهده: 9

 457 ................................................................... ب عفوه عن الكجَمْيت الشاعر: 10

 459 ....................................................................... ب يوميات هشام وجملسه: 11

 459 ...................................................................... ب اهتمامه حبلبات السباق: 12

 459 ................................................... ب اهتمامه ابآلاثر األدبية اخلاصة ابألمم األخرى: 13

 460 ............................................................ سابعاً: العلماء يف عهد هشام بن عبد امللك:

 460 ................................................................ ب عطاء بن أيب رابح ينصح هشاماً: 1

 461 ..................................................................... ب خالد بن صفوان مع هشام: 2

 462 ................................................. ب سامل بن عبد هللا بن عمر مع هشام بن عبد امللك: 3

 462 ....................................... اثمناً: اإلمام حممد ابن شهاب الزهري يف عهد هشام والدولة األموية:
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 463 ................................................................................ ب علومه ومعارفه: 1

 465 .......................................................................... ب ذكاؤه وحفظه وأقواله: 2

 466 ...................................................................................... ب سخاؤه: 3

 466 .............................................................................. عليه: ب ثناء العلماء 4

 467 ........................................................................... ب الزهري ونشره للسنة: 5

 469 ............................................................................. ب الزهري واألمويون: 6

 470 ....................................................................... أ ب أثر تربية الزهري ألوالد هشام:

 470 ................................................ ب ب موقف الزهري من خلع الوليد بن يزيد بن عبد امللك:

 472 ........................................................ ية:جب  انتقاد بعض الناس لقرب الزهري من بين أم

 474 ..................................................... ب مطاعن الشيعة واملستشرقني يف اإلمام الزهري: 7

 479 ........................................................................ هب(: 124ب وفاة الزهري ) 8

 481 ......................................................................................... املبحث الثالث

 481 ....................................................................... النظام اإلداري واملايل يف عهد هشام

 481 ................................................................................. أواًل: النظام اإلداري:

 481 ....................................................................................... ب الشام: 1

 482 ....................................................................................... ب العراق: 2

 483 ................................................................ ب والة خراسان وبالد ما وراء النهر: 3

 484 ......................................................................... ب والة أرمينية وأذربيجان: 4

 484 ............................................................................... ب اجلزيرة واملوصل: 5

 484 ................................................................................. والية احلجاز:ب  6

 485 ........................................................................................ ب مصر: 7

 485 ....................................................................................... ب إفريقية: 8
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 485 ..................................................................................... ب األندلس: 9

 486 ...................................................................................... ب اليمن: 10

 486 ..................................................................................... ب اليمامة: 11

 486 ........................................................................ العالقة بني هشام ووالته:اثنياً: 

 488 ................................................................................... اثلثاً: النظام املايل:

 488 ................................ ب عودة امللكية الزراعية إىل ما كانت عليه قبل عهد عمر بن عبد العزيز: 1

 488 ....................................... ب حدث تدهور يف اجملال الزراعي يف عهد هشام بن عبد امللك: 2

 489 ........................................................................... ب إنشاء وتعبيد الطرق: 3

 489 .......................................................... ب بناء املدن واحلصون واألسوار واألسواق: 4

 490 ....................................................................................... ب العطاء: 5

 491 ............................................................................... ب ديوان األوقاف: 6

 492 ........................................................................................... الرابعاملبحث 

 492 ...................................................................... الثورات يف عهد هشام بن عبد امللك

 492 ..................................................................... أواًل: ثورة زيد بن علي بن احلسني:

 492 ...................................................................................... ب امسه ونسبه: 1

 492 ........................................................................................ أ ب مولده:

 493 ................................................................................ ب ب زواجه وأبناؤه:

 493 ................................................................ جب  طلبه للعلم وبيئته اليت ترعرع فيها:

 494 ............................................................................... ب شيوخ زيد بن علي: 2

 494 ............................................... أ ب علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب:

 496 ........................................ ب متسكه ابلكتاب والسنة ودفاعه عن الصحابة وحب العلماء له:

 497 .................................................................... ب زهده وعبادته ودعاؤه وصدقاته:
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 498 ........................................................................................... ب وفاته:

 498 ......................................................... ب ب أبو جعفر الباقر: حممد بن علي بن احلسني:

 500 ....................................................................................... ب من أقواله:

 501 .......................................................................................... ب وفباتبه:

 501 ......................................................................... جب  أابن بن عثمان بن عفان:

 501 .................................................. د ب نفي تتلمذ زيد بن علي على واصل بن عطاء املعتزيل:

 504 ............................................................ ب العالقة بني جعفر الصادق وزيد بن علي: 3

 505 ....................................................... أ ب دفاعه عن جده أيب بكر الصديق والصحابة:

 506 .................................................................... ب ب من لفتاته يف مناسك احلج:

 507 ............................................................................. جب  من حكمه وأقواله:

 507 ...................................................................... اثنياً: أسباب خروج زيد بن علي:

 508 ............................................................................... اثلثاً: بيعته واستشهاده:

 509 .............................................. ب عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب: 1

 509 ....................................................................... ب داود بن علي ينصح زيد: 2

 510 ............................................................................... ب سلمة بن كجَهْيل: 3

 510 ............................................... ب انشقاق الشيعة الرافضة عن زيد بن علي وغدرهم به: 4

 511 ................................................................................. ب استشهاد زيد: 5

 512 .......................................................................... أسباب فشل ثورة زيد:رابعاً: 

 512 ..................................................................... ب اجلهاز األمين عند األمويني: 1

 512 ................................................................... ب خيانة الرافضة وخذالهنم لزيد: 2

 513 ..................................................................... ب خوف أهل الكوفة وجبنهم: 3

 513 ................................................................................... ب جند الشام: 4
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 513 ...................................................................... ب العجلة اليت حدثت للثورة: 5

 513 .............................................................................. ب دعوة بين العباس: 6

 514 ................................................ ب امتناع جمموعة من الشيعة اإلمامية عن مناصرة زيد: 7

 514 ................................................................... خامساً: موقف العلماء من ثورة زيد:

 516 .............................................................. سادساً: أثر مقتل زيد على الدولة األموية:

 516 .................................................................. سابعاً: ثورة الرببر يف الشمال اإلفريقي:
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