
  العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 
 الھند ، كيرا!،٦٩٥٠٣٤ - تروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ISSN (Print) : 2277-9914    ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلة

 ا������
  

  مجلة بحثية سنوية محّكمة
  

  م ٢٠١٣،  الخامسالمجلد 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٨

8 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

 مRمح�شخصّية�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�0ي�ألف�ليلة�وليلة
  محمد�عبد�الرحمن�يونس�/د�

  رئيس�قسم�اللغة�العربية،�جامعة�ابن�رشد،�هولندا�تاذ�جام ي،�و كاتب�وأس

  �أستاذ�جامعة�ج>ن��ي�الوطنية،�تايوان،�الص>نو 

  

�العزيز �عبد �بن �عمر ��موّي �الخليفة �شخصّية �تختلف P�)١٠١- ٩٩� -٧١٧هـ/
�ذكرت�م)٧٢٠ �ال°� �ا-صادر�الّتاريخّية ��ي �جاء �عّما �وليلة �ليلة �ألف �صّور��ا �كما ،

خص
ّ

ّية.�ويبدو�أّن�هذا�الخليفة�كان�يتمّتع�بمزايا�إنسانّية�وأخ�قّية�عالية،�هذه�الش
�والّدفاع� �الحق �راية �لرفع �حياته �كّرس �الذي �العادل �للخليفة �مثا�Pمضيئا جعلته
�والجمالّية� �Dنسانّية �مزاياه �فإّن �هنا �ومن �أّمته. �مستضعفي �من �ا-ظلوم>ن عن

�وأ �أمّية �ب�� �خلفاء �أفضل �يكون �Èن �خلفاء�أّهلته �أفضل �وربما �قاطبة، عدلهم
عن�الخليفة�عمر��)١(الّدولة�العّباسّية�أيضا.�وقد�سئل�محمد�بن�ع�ي�بن�الحس>ن

  .»هو�نجيب�ب���أمّية،�وأّنه�ُيبعث�يوم�القيامة�أّمة�وحده«:�)٢(بن�عبد�العزيز�فقال

�يو  �حكاية �وÑي �وليلة، �ليلة �ألف �حكايات �من �وحيدة �حكاية ��ي �الّراوي �«صّوره �وولديه�ا-لك عمر�الّنعمان
�ا-كان �وضوء �بصور »شركان �مغايرا� ، �مسلكا �وسلك �هللا، �مرضاة �ع�ى �عمل �الذي �الورع �الصالح �الزاهد ة

را�أو�فاجرا�كغ>;ه�من�
ّ

للخلفاء��موّي>ن�قبله،�فلم�ي½;�ع�ى�حساب�رعّيته،�ولم�ُيعرف�عنه�أّنه�كان�Pهيا�أو�مبذ
يفة�أّن�من�أهم�واجبات�الخليفة�أو�الحاكم،�أن�يكون�عاد�Pبعض�الخلفاء�الذين�سبقوه،�بل�رأى�هذا�الخل

�ي�تعامله�مع�رعّيته،��Pيفّرق�بي�Õم،�و�Pيؤثر�أقرباءه�ع�ى�بقّية�أفراد�الّرعّية،�وأن�يوّزع�أموال�بيت�ا-ال�ع�ى�
�إ«ى� �عمد �أن

ّ
Pإ� �منه �كان �فما �وصارم، �عم�ّي �بشكل �القناعة �هذه �تحقيق �ع�ى �عمل �وقد �كافة، ا-سلم>ن

�مما� �ا-سلم>ن، �أموال �من �وسطوة �استبدادا �أخذوها �وال°� �جدا، �الكث>;ة ��موّي، �بيته �أهل �أموال مصادرة
�عن�

ّ
أغضب�هؤPء�فذهبوا�إ«ى�عّمته�فاطمة�بنت�مروان،�يطلبون�م�Õا�أن�تدخل�عليه�وتتوّسط�عنده،�ليكف

�أّنه�رفض،�وصّمم�ع�ى�مصادرة��موال�تمهيدا�Øص�ح�م
ّ
Pا�أفسده�الخلفاء�قبله،�واقتداء�قبض�أموالهم،�إ

�محمد �Ùالّن� �(���بس>;ة �الّصديق �بكر �أبو اب٦٣٤-٦٣٢هـ/١٣-١١والخليفت>ن
ّ
�الخط �بن �وعمر - ١٣(�م)،

  :�)٣(يقول�الّراوي .�م)٦٤٤- ٦٣٤هـ/٢٣

��Pبّد�من�لقائك،�ثم�أتته�لي��فأنزلها�عن�داّب�Úا،�فلّما�« فأرسلت�[عّمته�فاطمة�بنت�مروان]�إليه�قائلة�أّنه
�أم>;�أ �يا �فقالت: �مرادك؟ �عن �فأخ`;ي�� �لك �الحاجة �Èّن �بالك�م �أو«ى �أنت �عّمة �يا �لها: �قال �مجلسها، خذت

�ما�يخفى�عن�Dفهام
ّ

فقال�عمر�بن�عبد�العزيز:�إّن�هللا�تعا«ى�قد��،ا-ؤمن>ن�أنت�أو«ى�بالك�م�ورأيك�يستشف
� �محمدا ���بعث �ما �اختار�له �ثم �آخرين، �لقوم �وعذابا �للعا->ن ��Éرا�رحمة �للّناس �و�ترك �إليه، �فقبضه عنده

                                                           
 م): اإلمـام ٧٣٢ـ  ٦٧٦هــ/١١٤ـ  ٥٧حلسـني بـن علـي بـن أيب طالـب (حممـد البـاقر)، حممد بـن علـي بـن احلسـني: (حممـد بـن علـي زيـن العابـدين ابـن ا  –  (1)

العاليلـي، عبـد اهللا؛ يهـا مـن كـّل األقطـار اإلسـالمّية. اخلامس للشيعة. ولد وتويف باملدينة. تابع توسيع مدرسة أبيـه علـي زيـن العابـدين، وختـريج العلمـاء ف
 .١١٣وآخرون: املنجد يف األعالم، ص 

حتقيـق إحسـان خلوصـي، وزهـري  ن/الصفدي، صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك: حتفـة ذوي األلبـاب فـيمن حكـم بدمشـق مـن اخللفـاء وامللـوك  والنـّواب،ع  – (2)
  .١/١٤٧م، ١٩٩١طبعة  شق،مصمصام، منشورات وزارة الثقافة، د

  .    ١/٣١٠مؤلف جمهول، ألف ليلة وليلة، دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ت،    – (3)
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يشربون�منه.�ثم�قام�أبو�بكر�خليفة�بعده،�فأجرى�ال�Õر�مجراه�وعمل�ما�ير���ßهللا،�ثم�قام�عمر�بعد�أبي�بكر�
ي��،فعمل�خ>;�أعمال��برار�واج�Úد�اج�Úادا�ما�يقدر�أحد�ع�ى�مثله.�فلما�قام�عثمان�اشتّق�من�ال�Õّر��Éرا

ّ
ثّم�و«

ثّم�لم�يزل�كذلك�يشتّق�منه�يزيد�وبنو�مروان�كعبد�ا-لك�والوليد�وسليمان�ح°�Ãآل��،�Éارمعاوية�فاشتّق��
�مر�إ«ّي�فأحببت�أن�أرّد�ال�Õر�إ«ى�ما�كان،�فقالت�قد�أردّت�ك�مك�ومذاكرتك�فقط،�فإن�كانت�هذه�مقالتك�

  .»فلست�بذاكرة�لك�شيئا

�Pتتكّرر�كث>;ا��ي�حكايات�ألف�ليلة�وليلة،�فهو�يكاد��ون�حظ�أّن�هذه�الّصورة�الجمالّية�لهذا�الخليفة�العادل
�Pا،�و; ّ̀ يكون�الوحيد�ب>ن�الخلفاء��موّي>ن�والعّباسّي>ن،�ا-وصوف�بالعدل�والورع،�والذي��Pيم�ئ�ظا-ا�أو�متج
�الخلفاء� �بعض �أفسده �ما �يصلح �أن �العزيز�أراد �عبد �عمر�بن �الخليفة �كان �وإذا �Pئم. �لومة �الحّق ��ي يخاف

ه،�أو�أن�يرّد�ال�Õر�إ«ى�ما�كان�عليه�ع�ى�حّد�تعب>;ه،�فإّن�إرادته�هذه�كانت�نتيجة�رئيسة�Pنحراف�الّنظام�قبل
�Dس�مّية،� ريعة

ّ
�الش �مخالفة �إ«ى ��موّيون �الخلفاء �عمد �فقد �Dس�م، �إل¾�ا �دعا �ال°� ��خ�قّيات �موّي�عن

�الب« �أفراد �استأثر�به �وراثي �ملك �إ«ى �الخ�فة ;ف�وحّولوا
ّ
�ال� �حياة �إ«ى �معظمهم �انصرف �الذين ��موّي يت

وا-جون�ك>Âيد�بن�معاوية�ويزيد�بن�عبد�ا-لك�والوليد�بن�عبد�ا-لك�وغ>;هم�ممن�كانوا�يؤثرون�معاقرة�الخمر�
رعية

ّ
هو�و�ستمتاع�با-وسيقى�ع�ى�متابعة�إقرار�العدالة�وتنفيذ�واجبا��م�الش

ّ
  ).١(»و��نغماس��ي�الل

ّسياسة�Dص�حّية�ال°��بدأ�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�بان�Úاجها،�Øعادة�ترتيب�ما�أفسده�البيت�ويبدو�أّن�ال
;اء�

ّ
�وال½ ��خت�س �صوب �طموحا��ا �من مت

ّ
�وهش �دمشق، ��ي ��رستقراطية بقة

ّ
�الط �بمصالح �أضّرت �موّي

;تيب�رّد�ا-ظالم�وإعطاء�كّل�والّتحكم�باقتصاد�وأموال�الّدولة،�فقد�قّرر�أن�يكون�أّول�اهتماماته��ي�هذا�
ّ
ال�

ى�الخ�فة:�
ّ
ه«ذي�حّق�حّقه.�و�ُيروى�عنه�أّنه�عندما�تو« ِ

ّ
وحزنه�-ا�ابت�ي�به�من�)،�٢(مكث�شهرين�مقب��ع�ى�بث

�ا-ظالم�إ«ى�أهلها،�حّ°�Ãكان�هّمه�بالّناس�أشّد�من�هّمه�بأمر� �ورّد ��ي�الّنظر��ي�أمورهم �أخذ �ثّم أمور�الّناس.
  �).٣(حّ°�Ãانق�Ã�äأجله�نفسه،�فعمل�بذلك

جاّدا�ع�ى�إلغاء�الّسياسة�ا-الّية�الجائرة�ال°��س�Õّا�الخلفاء��-تاريخّيا-لقد�عمل�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�
ل�ان�Úاكا�صارخا�لتعاليم�Dس�م،�إذ�كانت�هذه�الّسياسة�تفرض�الجز 

ّ
ة�ع�ى�من�أسلم�يقبله،�وال°��كانت�تشك

ن��ي�فرض�ضر يمن�ا-وا«
ّ
åريعة،�ُيضاف�إ«ى�ذلك�الهدايا�ال°��،�وتتف

ّ
ائب�جديدة�عل¾�م�لم�ترد�لها�أصول��ي�الش

ِرَض�ع�ى�الّرعّية�تقديمها�للخلفاء�والوPة�والعّمال��ي�عيدي�الّن>;وز�و�ا-هرجان
ُ
.�ويبدو�أّن�هذا�Dلغاء�قد� )٤(ف

ص�منه،�فقد�ساهم��ي�إثارة�حفيظة�أصحاب�الّسطوة�والّنفوذ�من�ب���أمّية،�مما�دفعهم�إ«ى�ال
ّ
قيل�إّن�«تخل

ا�شّدد�عل¾�م،�وان�Âع�كث>;ا�مّما��ي�أيد�çم�»ب���أمّية
ّ
  .)٥(سقوه�سّما�-

لها�راوي�الحكاية،�تتناّص�مع�الخلفّيات�ا-رجعّية�Dس�مّية�
ّ
إّن�معالم�الصورة�العادلة�لهذا�الخليفة،�ال°��شك

�ودور  ه��ي�تخفيف�سياسية�الجور�ال°��كّرسها�ال°��تحّدثت�وأّرخت�لفصول�من�س>;ة�عمر�بن�عبد�العزيز،
�وقد�قام�راوي�الحكاية�بإسقاط�أبعاد�هذه�الّصورة�ع�ى�الواقع�الّسيا¶�ّ��و�جتماéّي� خلفاء�ب���أمّية�قبله.

قال�بعض�الثقات�كنت�أحلب�الغنم��ي�خ�فة�عمر�«:�)٦(الذي�عاصرته�الرعّية��ي�عهد�الخليفة.�يقول�الّراوي 
�قبل��،اٍع بن�عبد�العزيز�فمررت�بر  ئاب

ّ
�الذ �ولم�أكن�رأيت فرأيت�مع�غنمه�ذئبا�أو�ذئابا�فظننت�أ�Éا�ك�§�ا،

                                                           
 .٦٢م، ص١٩٧٣رؤية عصريّة، دار القلم، بريوت، الطبعة األوىل، آب/ أغسطس  –إمساعيل، د. حممود: احلركات السريّة يف اإلسالم   –  ١ 

 .٢٦م، مادة: بّث، ص١٩٧٣كانون الثاين  دار املشرق، بريوت، الطبعة احلادية والعشرون، معلوف، لويس: املنجد يف اللغة، البّث: أشّد احلزن،  -  ٢
 .١٦م، ص ١٩٧٩هـ/١٣٩٩طبعة دار املعرفة، بريوت/مؤسسة نشر منابع الثقافة قم ( إيران)، أبو يوسف، يعقوب: كتاب اخلراج،  -  ٣
 . ٦٤– ٦٣ص  م ،١٩٧٣الطبعة األوىل، آب  إمساعيل، د. حممود: احلركات السريّة يف اإلسالم ـ رؤية عصرية، دار القلم ،بريوت،  –  ٤
 .١/١٤٦الدين خليل بن أيبك: حتفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق من اخللفاء و امللوك و النّواب، الصفدي، صالح   -  ٥
  ١/٣١١ألف ليلة و ليلة،   –  ٦
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ذلك،�فقلت:�ماذا�تصنع�§�ذه�الك�ب؟�فقال:�إ�Éّا�ليست�ك�با�بل�Ñي�ذئاب��ي�غنم�لم�تضّرها؟�ثم�قال:�إذا�
الذين�لحقهم�الجور�هو�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�يعلن�أمام�أفراد�رعّيته��.�و�ها»صلح�الّرأس�صلح�الجسد!

من�بعض�وPته،�أّنه�بريء�مما�أصا§�م�من�جور�هؤPء�الوPة،�ويدعوهم�إ«ى�رفض�جورهم،�وإ«ى�عدم�طاع�Úم�
ثبت�الّراوي�هذه�الرسالة�ال°��وّجهها�الخليفة�إ«ى�رعّيته�من�الُحّجاج��ي�أحد�مواسم�يحّ°�Ãيرجعوا�إ«ى�الحّق.�و 

�تقول�الّرسالة �)١(حّجهم. :» 
ّ
�فإن �و أّما�بعد ��ي�الشهر�الحرام ��ي�ظلمكم�يي�أشهد�هللا �أبرأ ي

ّ
وم�الحّج��ك`;،�إن

وعدوان�من�اعتدى�عليكم�أن�أكون�أمرت�بذلك�أو�تعّمدته،�أو�يكون�أمر�من�أموره�بلغ���وأحاط�به�علم�،�
 Pي�مسئول�عن�كّل�مظلوم،�أ

ّ
�وأرجو�أن�يكون�لذلك�موضع�من�الغفران،�أ�Pأّنه��Pأذن�مّ���بظلم�أحد،�فإن

ومن��.»وأّي�عامل�من�عّما«ي�زاغ�من�الحّق�وعمل�ب��كتاب�و�Pسّنة�ف��طاعة�له�عليكم�حّ°�Ãيرجع�إ«ى�الحّق 
خ�ل�الوحدة�الّسردّية�الّسابقة�يمكن�القول:�إّن�هذا�الخليفة�العادل�كان�يدعو�إ«ى�تأسيس�مبدأ�محاسبة�

يا�أفراد�رعّيته�للحّد�من�سطوة�وPته،�وا-تنّفذين�أجهزة�الّدولة،�ومحاربة�الفساد��ي�دواوي�Õا�ومؤّسسا��ا،�داع
  من�رجال�سلطته،�و�متناع�عن�طاع�Úم�فيما�إذا�تجاوزوا�القوان>ن�الّناظمة�لع�قا��م�مع�رعاياهم.�

لقد�كان�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�حريصا�ع�ى�انتقاء�عّمالة�ووPته�ا-شهود�لهم�بالس>;ة�الحميدة،�وذلك�
ة�العدل�ال°��انتهجها�وأراد�لها�أن�تعّم�وPيات�الدولة�Dس�مّية،�وكان�مستعّدا�Èن�يعزل�ع�ى�سياس�تأسيسا

الوPة�الذين�ينحرفون�عن�نهج�هذه�السياسة،�فها�هو�يطلب�من�أحد�رجاله�ا-سافرين�إ«ى�العراق�أن�يسأل�
�)٢(أهله�عن�س>;ة�وPته�وسياس�Úم�ف¾�م.�يقول�الرجل �يا�أم>;�ا-ؤمن>ن�حاجتك�فلّما�كان�يوم�وّدعته�قلت«: :

أوص���§�ا.�قال:�حاج°��أن�تسأل�أهل�العراق�وكيف�س>;ة�الوPة�ف¾�م�ورضاهم�ع�Õم؟�فلّما�قدمت�العراق�
مت�عليه�وأخ`;ته�بحسن�س>;��م��ي�العراق�

ّ
سألت�الرعّية�ع�Õم�فأخ`;ت�بكّل�خ>;�ع�Õم.�فلّما�قدمت�عليه�سل

ذلك�لو�أخ`;ت���ع�Õم�بغ>;�هذا�عزل�Úم�ولم�أستعن�§�م�بعدها�أبدا.��الحمد��ºع�ى«وثناء�الّناس�عل¾�م،�فقال:�
�ابت�ي� �من �فإّن �إليه، �ويقّربه �به �هللا �ينفعهم �ما �بكّل �يتعّهد �أن �من �له �ف��بّد �رعّيته �عن �مسئول �الّراéي إّن

  .»بالّرعّية�فقد�ابت�ي�بأمر�عظيم

د�س>;ة�هذا�الخليفة�العادل،�كما�يروي�راوي�الحكاية�السا
ّ

بقة،�نزاهته�وعدله�وزهده،�ومحافظته�ع�ى�وتؤك
أموال�بيت�ا-سلم>ن،�ورفضه�إعطاء�أوPده�ما�ي½;�çم�أو�يزيدهم�مكانة�مالّية،�وبطرا�سلطوّيا،�ع�ى�غ>;هم�من�
أفراد�رعّيته،�حّ°�Ãأّنه�أفقر�أوPده�مرضاة�لرّبه،�ولم�يوص�لهم�ب��ïء،�ولم�ي�;ك�لهم�ماP،�أو�قطاعات�زراعّية�

قدمت�ع�ى�أم>;�ا-ؤمن>ن�«:�)٣(فاء�قبله�فهو�يرفض�أن�يقّو�çم�ع�ى�معصية�هللا.�يقول�الّراوي كغ>;ه�من�الخل
فأمر�بوضعها��ي�بيت�ا-ال،�فقلت:�يا�أم>;��،فرأيت�ب>ن�يديه�اث���عشر�درهما�،عمر�بن�عبد�العزيز�وهو�خليفة

��ïفلو�أوصيت�لهم�ب� �وجعل�Úم�عيا��ð�P�Pء�لهم، �أوPدك �أفقرت �من�هو�فق>;�من�أهل�ا-ؤمن>ن�إّنك ء�وإ«ى
وص�إل¾�م�أو�إ«ى�من�هو�فق>;�من�أهل�أفقال�ادن�مّ��،�فدنوت�منه،�فقال:�أّما�قولك�أفقرت�أوPدك�ف�.بيتك؟

بيتك�فغ>;�سديد،�Èّن�هللا�خليف°��ع�ى�أوPدي�وع�ى�من�هو�فق>;�من�أهل�بي°��وهو�وكيل�عل¾�م،�وهم�ما�ب>ن�
ي�لم�أكن�Èقّويه�ع�ى�رجل>ن:�إّما�رجل�يّتقي�هللا�فسيجعل�

ّ
هللا�له�مخرجا،�وإّما�رجل�معتكف�ع�ى�ا-عا����فإن

فلّما�نظر�إل¾�م�ذرفت�عيناه�بالّدموع،��معصية�هللا،�ثم�بعث�إل¾�م�وأحضرهم�ب>ن�يديه�وكانوا�اث���عشر�ذكرا،
ل�أبوكم�الجّنة،�ثم�قال:�إن�أباكم�ما�ب>ن�أمرين:�إّما�أن�تستغنوا�فيدخل�أبوكم�النار،�وإّما�أن�تفتقروا�فيدخ

�هللا �إ«ى �أمركم لت
ّ
�وك �قد �قوموا �تستغنوا، �أن �من �إليه �أحّب �الجّنة �أبيكم �عبد��.»ودخول �عمر�بن �وéى لقد

ممالعزيز�
ّ

،�وأّن��نشغال�به�وجمعه�يبعد�العبد�عن�رّبه،�وأّن�كÂåه�و�ستئثار�به�أّن�ا-ال�يفسد�الّضمائر�والذ
�مزيدا�

ّ
Pيع���إ�P�،من�عذاب�يوم��خرة،�تأسيسا�ع�ى�النّص�القرآني�الكريم:��ي�الحياة�الّدنيا  

                                                           
 .٣١٢ـ  ١/٣١١م س،  -  ١
 .١١٩أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: كتاب اخلراج، ص  –  ٢
  .١/٣١٢ألف ليلة و ليلة،  –  ٣
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رُهم�بعذاٍب�أليم��… �
ّ

�و�Pُيْنِفقو�Éا��ي�سبيل�هللا�فَبش
َ
هَب�والفضة

ّ
ين�َيكÂåِوَن�الذ

ّ
ذ

ّ
يوم�ُيحم�Ãعل¾�ا��ي����وال

ُتكوى�§�ا�جباُهُهم�وجُنوُ§�م�وظهوُرُهم�هذا�ما�كÂْåُتم�Èنفسكم�فذوقوا�ما�كنتم�
َ
م�ف .�و�وéى�)١(�تكÂåِوننار�جهنَّ

ام�
ّ
أّن�ا-ال�يشّوه�الع�قة�Dنسانّية�ب>ن�من�يملكونه،�وب>ن�يفتقدون�إليه،�وأّن�ا-ال�يعمل�ع�ى�إفساد�الحك

�
ّ
Pات�وا-عا���،�و�بتعاد�عن�هموم�شعو§�م��ي�آن،�فما�كان�منه�إ

ّ
هو�و�نقياد�للملذ

ّ
والوPة،�ويغرقهم��ي�الل

دائرة�شهوة�امت�كه،�تاركا�أمر�فقرهم�إ«ى�هللا�Èّن�هللا�هو�الخليفة�ع�ى�أوPده��أن�أبعد�أوPده�عن�الّسقوط��ي
وأهل�بيته�كما�يقول�راوي�الحكاية،�وقد�طّبق�أيضا�سياسة��بتعاد�عن�لوثة�ا-ال�ودائرة�سطوته�ع�ى�وPته�

واليه�ع�ى�ا-دينة�أبا��أّن �يوعّماله،�وأمر�وPته�بأن�يقتصدوا��ي�إنفاقه�بوصفه�ملكا�للمسلم>ن�جميعا.�وُيرو 
��)٢(بكر�بن�حزم مع�والقراطيس�ما�كان�يقطع�لعّمال�ا-دينة؛�«كتب�إليه:

ّ
إن�رأى��م>;�أن�يقطع�«ي�من�الش

يلة�الظلماء�بغ>;�سراج.�وأّما�القراطيس�فأِدّق�
ّ
فكتب�إليه:�جاءني�كتابك�وإّن�عهدي�بك�تخرج�من�بيتك��ي�الل

  ).٣(»ئج��ي�صحيفةالقلم،�وأوجِز�Dم�ء،�واجمع�الحوا

�
ً
�له�مّتكأ ديد�أن�يصنعوا

ّ
�الش �ح>ن�مرضه �وتواضع�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�أّنه�رفض ومن�مظاهر�زهد

ليس�;يح�عليه�خوفا�من�أن�يلقى�هللا،�و�ي�عنقه�إثم�صناعة�هذا�ا-تكأ،�Èّنه�رأى�أّن�تكاليف�صناعته��مريحا
قال��«:�)٤(هو�الحريص�ع�ى�مال�ا-سلم>ن.�يقول�الّراوي �Pيرضاه،�و �ستؤخذ�من�بيت�مال�ا-سلم>ن،�وهذا�ما

َمة
َ
�لتقعد�عليه�قلي��!�فقال:�أخاف�أن�يكون��ي��)٥(له�َمْسل

ً
[بن�عبد�ا-لك]�يا�أم>;�ا-ؤمن>ن�لو�عملنا�لك�متكأ

ات�و »عنقي�منه�إثم�يوم�القيامة
ّ

;ف،�.��ي�ح>ن�أّن�الخلفاء��موّي>ن�قبله�كانوا�منغمس>ن��ي�كّل�ألوان�ا-لذ
ّ
ال�

;اء�الفاحش
ّ
  .�)٦(وال½

فا��ي�مأكله�وملبسه،�حّ°�Ãأّن�
ّ

وتثبت�س>;ة�عمر�بن�عبد�العزيز�التاريخّية�أّنه�كان�من�أك½;�الّناس�تواضعا�وتقش
خرج�يوم�الجمعة�إ«ى�الص�ة�وقد�أبطأ،�فقال:�أ�çّا�«تواضعه��ي�ملبسه�بدا�وكأّنه�أسطورة.�وُيْروى�عنه�أّنه:�

أني
ّ
ع��الناس؛�إّنما�َبط

َ
،�مع�م�حظة�أّن�الخليفة�»)٧(و�Pوهللا�ما�أملك�غ>;(…) عنكم�أّن�قمي÷���هذا�كان�ُيْرق

كان�«م)�كان�غارقا��ي�نعيم�الّدنيا�ومسّرا��ا.�وُيْروى�أّنه�٧١٧-٧١٥هـ/٩٩-٩٦سليمان�بن�عبد�ا-لك�(السابق�
واء�ف��يص`;�ح°�Ãي`ُ;د«ومن�شّدة��Éمه:��»�Éما

ّ
لبس�«،�وُيروى�أّنه�»فيأخذه�بكمه�أن�الطّباخ�كان�يأتيه�بالش

ة�خضراء�وعمامة�خضراء�ونظر��ي�ا-رآة�فقال:�أنا�ا-لك�الف°
ّ
  ).٨(»�يوما�ُحل

ومن�شّدة�تواضع�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�أّنه�كان�يخطب�ب>ن�الّناس�ويحمد�هللا�ويث���عليه،�وذلك�من�
�وليلة �ليلة �ألف �ليا«ي د

ّ
�تؤك �كما �الط>ن، �من`;�من ��)٩(فوق ون�،

ّ
�يصل �كانوا �قبله ��موّي>ن �الخلفاء �أّن �ح>ن ي

�والعمائم� �البيضاء، ياب
ّ
�الث �ارتدوا �وقد �ا-سجد �إ«ى �يحضرون �وكانوا ��غتيال، �من �ا-قاص>;�خوفا داخل

البيضاء�ا-رّصعة�بالجواهر،�ويصعدون�ا-ن`;�Øلقاء�خطبة�الجمعة،�وبيد�الخليفة�م�Õم�الخاتم�والعصا،�وهما�

                                                           
 .٣٥، ٣٤سورة التوبة، آية:   –  ١
 هـ ، واله اخلليفة الوليد بن عبد امللك املدينة، وأبقاه عمر والياً عليها.١٢٠هـ، وتوىف سنة ٤٠قاضي املدينة، ولد حوايل سنة   –  ٢
 .١/٢٨١م،١٩٩٧اآليب، أبو سعيد: نثر الدّر، اختار النصوص وقّدم هلا: مظهر احلجي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طبعة   –  ٣
 .١/٣١١لة و ليلة، ألف لي  –  ٤
 م): أمـري و قائـد أمـوّي مـن الكبـار. غـزا بـالد الـروم يف دولـة أخيـه ٧٣٨… هــ/١٢٠ـ … َمْسَلَمة بن عبد امللك: (مسلمة بن عبد امللك بن مروان،   –  ٥

 .٦٦٤ص  املنجد يف األعالم،و  -اخلليفة سليمان بن عبد امللك. وّاله أخوه يزيد العراقني مثّ أرمينية. تويف بالشام. 
 .٥٥، دون حمقق، دار صادر، بريوت، د. ت،  ص : الفخري يف اآلدابملزيد من االطالع على مكّونات هذا الرتف، يُنظر: ابن طباطبا  –  ٦
 .١/٢٨٣اآليب، أبو سعيد منصور بن حسني: نثر الدّر،   –  ٧
 .١٢٨ابن طباطبا: الفخري يف اآلداب السلطانّية، ص   –  ٨
 .١/٣١١ليلة،  ألف ليلة و  –  ٩
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ها�هذا�الخليفة�العادل��ي�نفوس�بعض�معاصريه،�من�إعجاب�.�)١(شارتا�ا-لك
ّ
ونظرا�للمكانة�العالية�ال°��احتل

له�حلما�جمي�
ّ
�ألف�ليلة�وليلة�يشك �أن�الّراوي��ي �وتقدير�عظيم>ن،�نجد �خالدة�؛ �قد�نال�مرتبة �وفاته وبعد

ي�الحكاية�يحّدد�هذه�ا-رتبة�هو�مسلمة�بن�عبد�ا-لك���عند�رّبه،�تليق�بأفعاله�الّنبيلة��ي�ف�;ة�خ�فته.�فها
ف¾�ا�أ�Éار�جارية�وعليه��،فرأيت�فيما�يرى�الّنائم��ي�روضة�،فحملت���عي���،فلّما�مات�حضرت�دفنه«:�)٢(قائ�

  .���»يا�مسلمة�-ثل�هذا�فليعمل�العاملون �:ثياب�بيض،�فأقبل�ع�ّي�وقال

  

 ا�صادر�وا�راجع�

 القرآن�الكريم. .١

�ن½;�الدّر،�اختار�النصوص�وقّدم�لها:�مظهر�الح�ي،�منشورات�وزارة��بي،�أبو�سعيد�منصور�بن�ال .٢ حس>ن:
  م،�ا-جلد��ول.١٩٩٧الثقافة،�دمشق،�طبعة�

  م.١٩٧٣،�أغسطس�١طرؤية�عصرّية،�دار�القلم،�ب>;وت،��–إسماعيل،�محمود:�الحركات�السرّية��ي�Dس�م .٣

�والث .٤ �والدي�� �السيا¶�ّ� �Dس�م �تاريخ �إبراهيم: �حسن �د. �و�جتماéي،حسن، �ب>;وت/مكتبة��قا�ي دار�الجيل،
  م،�ا-جلد��ول.١٩٩١هـ/١٤١١ال�Õضة�ا-صرية،�القاهرة،�الطبعة�الثالثة�عشرة،�

�وا-لوك�� .٥ �الخلفاء �من �بدمشق �حكم �فيمن ��لباب �ذوي �تحفة �أيبك: �بن �خليل �الدين �ص�ح الصفدي،
  م،�ا-جلد��ول.�١٩٩١ط�شق،مدتحقيق�إحسان�خلو���،�وزه>;�صمصام،�وزارة�الثقافة،��والنّواب،

  .�مّية،�دار�صادر،�ب>;وت،�د.�تابن�طباطبا،�محمد:�الفخري��ي��داب�السلطانّية�والدول�Dس .٦

  م١٩٨٠الع�ي�ي،�عبد�هللا؛�وآخرون:�ا-نجد��ي��ع�م،�دار�ا-شرق،�ب>;وت،�الطبعة�العاشرة� .٧

  م.١٩٧٣كانون�الثاني�٢١،١;وت،�الطبعة�منشورات�إسماعيليان،�ب>�معلوف،�لويس:�ا-نجد��ي�اللغة، .٨

 مؤلف�مجهول،�ألف�ليلة�و�ليلة،�دار�مكتبة�الحياة،�ب>;وت،�د.ت،��ا-جلد��ول. .٩

  .م١٩٧٩هـ/١٣٩٩طبعة�دار�ا-عرفة،�ب>;وت،�أبو�يوسف،�يعقوب:�كتاب�الخراج، .١٠

  

  

  
  

                                                           
 .١/٤٣٧م، ١٩٩١، ١٣الطبعة  ،دار اجليل، بريوت حسن، حسن إبراهيم: تاريخ اإلسالم السياسّي والديين والثقايف واالجتماعي،  –   ١
 .١/٣١١ألف ليلة و ليلة،   –   ٢




