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ثهآس
ِمِارر

وأتمالصلاة وأقفل العالمين، ري، ف الحمد 
آلهوعلى الأمي، النبي محمد 'سدنا على التسلم 
•أجمعين وصمه 

محابمثه،

الترJيانني امعالم سلسلة ني آخر كتاب نهذا 
واادعوة«.

بنعمر الإمام يكون أن يعفهم تغرب يوند 
عرفهنقد الموصؤع، هذا أعلام من واحدا العزيز همد 

حاليفة.I الناس 

وحليقةعادلأ، وحليمة راندآ، حليفة وءرذو0 
كانذللث، حميع بأن ثك، ولا . زاهداوحليقة ورعا، 
عمر.صفات، يعص 

هذابه ه عرفما على طغى ؤإن هذا ولكن 
ندةصفات، من يه تمتع محا يلغي لا فإنه الراني، الخليفة 

كريمة.ومواهب، 
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منالموعظة تكون أن اعتادوا قد الناس كان ؤإذا 
بلمنهم، واحدآ العزيز عد بن عم فإل العلماء، عمل 
طمته.علمام أبرز من كان 

ليرثدوهالخلاقة توليه بعد إليه العلماء جاء وقل 
.قالواكما يديه، ين تلامدة أشهم فوجدوا ويعلموه، 

ووعغلهم،منهم، فاستمع ليعفلوه، وجاروا 
.تأيرأ وأشد أبغ مواعفله فكانت 

مهابكى التي مواعظه في جدأ، كبرة والأمحار 
الحسالإمام كصاحب، خوفه في وهو وأبكى، 
أخوفرأيت ما ت حوثب بن مزيل قال حتى البصري، 

الماركأن العز,ز، عجل بن وعمر المصري، الخن من 
لبمارى.تغش؛لا لم 

إلىرسالة كب أن موعظته تاثير من بلغ وقد 
Iفيها يقول له عامل 

المار،في المار أهل مهر طول أذكرك أخي يا 
العهداخر فيكون اض، عند مجن يلث، يتصرف أن ؤإياك 

LIj ، ، متالث، الرجاء وانقطاع.

.T،\A؛،/سعد ابن نقات 



طويأن إلا مه لكن U الرسالة، اس قرأ فلما 
أقدمك؟ما له: غفال عمر، عالي ندم حتى البلاد، 

أبدأولاية إلى أعري لا ، بكتابلث، نلبى خلعت، ت نال 
تحالىل١،•اض أش حش 

نالسامن تخرج - عنه اض رصي - مواعظه لكنتا 
بعحرارةمليئة القالوي، إلى فتمل الإخلاص، ءمرْ 

العظيم.التاثير ذلالiا لها نيكون الإيمان 

مسموعة.تكون وقد مناهدة تكون ند والموعظة 

نعلمن المستفادة هي ت المشاهدة والمرعثلة 
لسانمن أفصح الحال فلسان العملي، وسلوكه الواعثل 
هع٠ نا، نهلمثالأ ٠ قدوة اعفل ال ن بكب دء-دا ١ المقال. 

الوعالأغمح،مط•
القوليمثالها التي فهي • المسموعة الموعظة وأما 

والنصحالمنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر من 
•• والتوجته 

نيالمجلي الراني العزيز عبد بن عمر لكن وقد 
معا.الجانسن 

اودايةراوّاةأ</ح'أ.را(









































علىكان الذي الريان بن خالد أن ذلك، ومن 
الخلافةتولى يوم جاء • • المالك وعبد الوليد حرس 
ياعمر له فنال . الحرس صاحب مقام ليقوم عمر 

ندإني اللهم •' وقال • عنك السيف هذا صع خالد، 
أبدآرترفعه فلا الريان بن خالد لك وصعك 

منالدواب وأكلوا جاعوا حتى المقام عليهم فاشتد حيا، دام 

خراجعلى ولكن اكوخي، 3يد بن أسامة بعزل كتب ت الثاني 
منليحل ليمد سنة، جند كل غي يحس أن به يأمر ممر' 

,القيد في يرد ثم صلاة كل عند القيد 
عزافه أنزل ما بغير العقربان نى معتديا ظلوما غاشما وكان 

أحوافويثق به، يدمر ما خلاف غي الأيدي يقطع وجل، 
للتماسح.ويطرحهم القطاع فها مدخل انمواب، 

عمله.عر يزيد أعائم عمر فلمامات 
عاملوكان إنرشة، عن لم مأيي بن يزيد بعزل كتب الثالث: 

أوحل مما الال3لان، يه أمر محا لكل والنفاذ التأله يفلهر سوء، 
يكثرهدا في وكان للحق، والمخالفة بالجور، اليرة من صغر 

وهريعدبون يديه بين فيكونون بالقوم ؤيأمر • بيح والتالدكر 
كذاموصع غلام يا شد ض، والحمد ، اش سبحان ؛ يقول 
واشاش، إلا إله لا يقول؛ وهر العياب، مواصع لبعض وكدا، 
شرتلك حالته فكانت ٠ وكذا. كدا موصع غلام يا شد أكبر، 

الحالات.

[.٣٣- ص٢٣ الحكم همد لابن عمر ]سرة 
.YU<\/oالأوبء حلة 
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بالظلم،سقه من وصف في حرجا يجد لا وعمر 
الوليد.بن عمر إلى رماك في ذلك جاء كما 

فيأوصح حينما هذا، من أبعد إلى ؤيدهب 
الذينعاده به يوصف الذي العميان مفهوم له خطة 

Iفيقول العلماء من أو الرعية من بالحق يطالون 

إمامه;فللم من الهارب مون نؤإنكم ألا 
الظالم.الأب بالمُصية أولاهما ؤإن ألا العاصي، 

هذافي الفصل كلمة ا هإن- واض - أجل 
الموصؤع.

ذلككبيرأ، عبأه جعل ؛الفللم ميمه من إمعان إن 
وةبالقإلا يكون لا الحكم توطيد أن ظنوا أنهم 

الدولةؤيقيم المفهوم، هذا لينقص عمر وجاء والظلم، 
يرصبكأما لأبنه! قال حتى المظالم، تللث، ورة بالعدل 

وهوإلا الدنيا، أيام من يوم أبيك على بأني لا أن 
.منة. فيه ؤيحيى يدعة فيه يميتا 

فيالكثير المشقات من كا؛ال بأنه مك ولا 
الماس،دنيا في عماليا واقعا الركن هذا إقامة ميل 

أقامه.وقد 

٢٦



الأمور:سياسة فى الحكمة - ٥

إنامةض الحاكم من المادئن الرغبة تكفي لا 
حنآكةمن بد لا بل العدل، هدا لإيجاد العدل. 
الوصوليستملح حتى الأولويات وترتسب، وأناة وممياسة 

غايته•إلى 

,العزيز عبد ين عمر العائل الخليفة فعله ما وهدا 

يحاسبأن يقتضى الأولويات ترتيب كان ففد 
منبأيديهم ما الجميع فيرد الأدنين، بتته وأهل ه نم

.فعل. وقد تللامات، 

الوكان . مثللمة. صاحب كل إلى الباب فتح ثم 
لائم.لومة ذللث، في تأخذه 

عبدلأبنه شرحها كما دلك فى ميامحته وكانت 
اللأك:

أنلأريل إني الصعب، رياصة الناس أروض إنما 
معهأخرج حتى ذلك فأرخر العدل، من الأمور أحيي 
.لهذه. ؤيسكنوا لهده فيفروا الدنيا، محلمع من طسأ 

إلىالحق إعادة في فنيثا نيئا يتدرج كان وهكذا 
الحياة.واير 
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التغييرعمليه في امتعجله وقد لابنه ذلك ؤيوصح 
فتقول!والإصلاح 

فيالخمر ذم تعالى النه فإن بني، يا تعجل لا 
أنأخاف وأنا الثالثة. المرة في وحرمها مرتين، القرآن 
فتنة.وتكون فيدفعوه حملة، الحق على الناس أحمل 

عشيةبين العدل إقامة السهل من يكن لم وهكذا 
،الدواء استعمال فى الحكمة من بال لا وكان وصحاها، 

•حثنها في جرعة كل وتناول 
فيما على أمية بني ية محامعمر حاول وند 

-الفللامات، من عليهم ادعي ما غير - أموال من أيديهم 
بغيرلهم أعطيت التي الخلفاء ءط-ايا من ادخروه مما 

كان.ما فكان حق، 

إنكممروان، بني يا I وقال يوم ذالتا حمعهم ففد 
أموالنطر لأحب إني وأموالا ومرقا حفلآ أءِهليتم 

.فسكتواأيل.وكم. في يلثه أو الأمة، هال.ه 

القوم؛من رجل فقال تجتبوني؟ ألا عمر؛ فقال 
.وأحادنا. نا رووّبين بمحال حتى ذللث، يكون لا وافه 

بمنعلي نعينوا تأن لولا واطه ت عمر فنال 
حدودكم.لأصعرُت، له، الحق هدا أطاولإ_ا 
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فيعمر خبرة على تدل الغور، بعيدة كلمة إنها 
يؤتىقد التي الضعف باعاكن ومعرفته الأمور، سياسة 

الحاكم.ضها 
الجندهم والمغللومون الضعفاء كان ما فكئيرأ 

عملةلهم ويرمن ويءم-ءم، الظالمين عن يدافع الذي 
والضلال.الغي في استمرارهم 
عمر;قولة هى تاللث، 
.له. الحق هذا ، ٣٧٠١بمن عالي نعينوا تأن لولا 
فإن، الدماء ؤإرانة المدام إلى الأمر وصل ؤإذا 

علىمقدم الدماء حفنل أن الثميع بمنظار يرى عمر 
الأموال.على الحفافد 

نظرمح، لهكب الدماء، إلى الحديث بنا وصل ؤإذا 
إهدارهيمكن لا لم المفالدم القتاد، خرق دونها عمر، 

لمزوةنهبة هو فلمس وجل• عز اف رع ث ما في إلا 
الأمركان كما غضبه، ونت، فى عنه تنفيا أو حاكم، 

قبله.كان من بعض فى 
الالماس أن • عماله محن عاملان له ت، كتولما 

؛لهماكتب، ، تف، الإلا يصالحهم 
بدماءلي تعرضان . الخبث،. من خبينين 

علمأأهون ودماركما إلا الناس من أحد ما ا لمين؟ الم
دمه.من 
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منالموصل بأن الوصل، على عامله له وكتب 
بالظةالناس يأخذ أن واله ونضأ، سرنا البلاد أكثر 

التهمة-عر وضربهم 

حرتوما بالسنة، الناس بأحد أن إليه! فكتب 
.اف. أصلحهم فلا الحق صلحهم لم فان المنة، عليه 

.اض رحم4 — عمر استه؛لاع الحكيم الأسلوب بهذا 
فيكونالراشدة، الخلافة عهد إلى بالماس يعود أن 

•ولمرة صغيرة كل في المحكم هو المرع 

الصحيحة.العقيدة إلى التوجيه ١ ٦ 
الصحابةواختلاف الفتنة بعد أنه المعلوم من 

فكانت؛، الأهواء بها عصفت التي الفرق بعفن نشأت 
المحح.الطريق عن انحرافها في سا 

معالحوار على المزيز عجي بن عمر حرص ونل 
ناقشهموقد الصحيح الملريق إر ؤإرشادها الفرق هذء 

.طبة آثار لذللث، وكان . إليهم. وكتب 
ونصائحهتوجيهاته س نجل أن نتهلح أننا على 

•أمرين الميدان هذا في 

المقيدة.ا?له بثالممسك على حرصه •' الأول 
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والت.القرآن الأولى: ممادرها إلى بها والرجوع 
ومصطالحات.غالغات من الفرق تلك أحدثته عما يعيدأ 

قال:الأهواء عن سئل سلما أنه ذلك عاز والمثال 
العمدةاملة يإلى السائل فأرشد . الصيان. بدين عليك 

الجدل.عن بعيدأ الفهلرة إلى بها والرجوع 
المطالقوالتسليم والقدر، ؛القضاء رصاهالثاني: 

التاليوالخبر وسلوكا. ونولأ عقيدة الميدان هذا في 
ذلك.عر مثال 

بنعمر بن الماللث، عبد هلك لما الربٍع: نال 
عمرمولى ومزاحم العزيز همد بن وسهل العزيز، مد 
وقال:عليه مرة بن الربح دخل متتابعة، أيام في 

أحدارأيت، فما المزمين، أمير يا أجرك اف أعظم 
ماواف • متتابعة أيام في مصييتك من بأعغلم أصيثب 

مثلولا أخا، أحيلن، مثل ولا ابنا، ابنك مثل رأيت 
فقال:رفعه نم . ٠ رأمحه عمر فءلاءلأ ٠ فهل مولى مولاك 

.أولأ٠ نلت، مجا عليه فأعدت ربيع: يا الأن قلت، كيم، 
منشيثا أن أحٌ_، ما بالموت عليهم قفى والدي قال: 
^١،.٣١كان ذلك، 

٠٣٣؛،/•الأولياء حلة )١( 
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الدنياحالات من حالة على كنت ما ت يقول وكان 
غرها•على أني فرني 

سوىهوى، الأمور ني لي ما بقول؛ وكان 

عنه.اممه رصي وأفكاره، عواؤلمه لذلك حضعت 

هيم: JI_1تصحيح - ٧ 
عاليهؤينثأ نون، العاليه تمضي ءنل.ما  ١١٥^٠١١إل 
الناميعامة لدى تمر يالكثير، فيه ؤيهرم الصغير، 

الملماتمن لمه موكأنه 
محاميةفي والأناة الترث إلى بعمر دفع ما وهذا 

المالبيت أموال من أيديهم في ما على مروان بني 
المشهورةكلمنه ونال 

عن\ YY_Jالشيخ نار اللجد المنبر، مد بن عمر )١( 
.YV/Yواللغات، الأسماء تهويّ، 

أعالجؤاني ألا المطرد؛ عذا ني اسمير تمد بن عمر ، ^١١ ٢٢١
مليهوكبر الكسر، عليه نني ند اف، إلا عليه يعين لا أمرأ 

الأعرابي،عليه وهاجر الأعجمي، عليه ولفح المغير، 
ء؛رْ.الحق يرون لا ليا حبوه حتى 
صَأ"ا[.الحكم همد ]ابن 
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الحقهذا أطالب يمن علي تعينوا تأن لولا والته 
حدودكم.لأصعرت له، 

وهمقرن نصف من أكثر الناس على مضى لفد 
يشاءكيف به يتصرف الخليفة بيد المال بت أن يرون 
الدينالعلماء إلا القفية بهده يناقش أحد يعد لم حتى 

.. الحق كلمة فتكالموا علمهم في اف راقبوا 

الماس،توعية من بد لا كان الواقع هذا ؤإزاء 
وحهلبهكلماته في عمر فعله ما وهذا لهم، الحق وبيان 

الثمِع،حددها التي مصارفه له المال بت مال أن فبين 
٠يشاء كما فيه التصرف للحليفة ولمى 

لميانهاسعى التي الأولى القضية كانت ولمك 
ثمأولا، المالأكة الأسرة أذهان في مفهومها وتصحيح 

الناس.بقية لدي 

أوحق صاحبا لكل مفتوحة الخليفة وأبواب، 
.بخير ناصح أو مغللوم 

إمامهمن الهارب، الملم هو ليس والماصي 
أيالظالم هو الحالة هذْ في العاصي بل الظالم، 

الاسم.بهذا أحق فهو الإمام، أو الخليفة 

•• سواء اشّ شرع ظل في والناس 
٣٣



كبيرهاالمفاهيم تلك بتصحيح عمر أحد وهكذا 
تيقفلذاّحذوه، يحازوا أن ولاته وأمر وصغيرها، 

لمللموأصبح العدل. م لوامتروحوا ، النامحي 
امحتثهدلم مرجل عن قال لأنه قائد معزل كرامته، 

روجتل•معركة: في 

كثير،عنها تن-رع وما المحاور، بهذه نكتفي 
اضشاء إن التالية الصفحات حلال أمثلتها القارئ محيجد 
تعالى.

٣٤



وأساليٌااوعظ طرق 
عمرعني، 

الميالكلمة سرى وعظه ني العالم بمالك لا 
ندالكالمة رمذه والإرشاد، النصح سيل على يلقيها 

ونادلها، وتنصاع *مها تقيد تالتي الواعية الأذن تجال 
•أحرى■ أذن من الإ'ماض تجد 

فتعديتالسلطة، بيده كانت عمر، الخليفة ولكن 
أربعةنعد أن ونمتطح بسببها، عنده الوعقل أساليب 

لها.رئيسة أنونع 
غيهاشارك اكي التوجيهية الأنوال، فنها - ١ 

العلماء.من الواعفلين جميع 

الجمعني يلقيها كان التي الخف، ومنها - ٢ 
وكلهالمين، المإمام باعتبارُ والمناسبات، والأعياد 

وحكم.مواعفل 

عمالهإلى يرسلها كان الض الرسائل ومنها . ٣ 



أواياطل، ئابطال الحق، إحقاق في وغيرهم، وولاته 
.والصيحة. الوعظ 

كانتالتي والمحاورات المناظرات ومنها - ٤ 
كالخوارجممثليها، أو المرق، بعض وبتن بينه تجتري 

والحكم.بالمواعفل ماليثة وكلها والحروربة، 
الأنولع.هده من نؤع لكل نماذج أذكر وصوف 
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ؤ،مكك4م إن ^٢^!؛-، ت تعالى ئال 
آليقز،مآائؤإ ألمّثرء آئامؤإ ألخ؛ني  زفأتنكن عي رد4ثأ اؤيي همإن؛؛ 

الحج[]سورة 
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اسدةأفضل 
تعمر قال 

اضنعم في والفكرة حن، اف بذكر الكلام 
انما0ا،.أضل 

الخوتسكرات 

عمر!قال 

لأنهاالموت، صكرات "ُلي تهون أن أحب ٌا 
،.٢٣عن به يكفر اخرط 

انمطمنصلاح دعاء 

يقول؛عمر كان 
محمد،لأمة صلاح صلاحه ني كان من أصالح اللهم 

،.محمد.١٣لأمت صلاح ملاكه ني كان من أس اللهم 

.٣١٤؛،/الأوبء حلة )١( 
.T\\/o!لأوبء حالة )٢( 
0٠٣٢/إ الأوبء حلة )٣( 



انملمماْاه 
ملعلية،على الحارث بن حعونة عمر استعمل 

عليهلحل قلما ، عمر إلى ابنه ووفد غنما. قاصاب فغرا 
الخر.وأخرم 

أحد؟المسلمين من أصيب هل ٠ عمر له قال 
دُ"ُ.إلا لا، قال: 

مرض•إ إ رويجل ا إ ويجل ر ونال؛ عمر فغضب 
الملمين؟!من رحل وبماب والغر. بالشاة تجتوني 

حاري.ص ما ط أبوك ولا لي تر لا 

تصحبلا 

Iعمر قال 

علىعنده حطرك من الأصحاب من تصحب لا 
أسابانقطعت حاجته انقضت فإذا حاجته، قفاء قدر 

الخير،في العلا ذا الأصحاب من واصحب مودته، 
نتهمؤ ويكفيك نمه، على يعينك الحق، فى والإفاءة 

أغضب\ذذي هو هذا نوله ولعل رجل. مغر رؤيجل: )١( 
الشهداء.ومع نثه تغرب يلا فالغزو ؤإلأ عمر، 

.٣٣٤م/الأولياء حك )٢( 
.٣٤٢ه/الأوبء حلية )٣( 



والموالمحمي 

يميصوعله الجمعة العزيز عجل بن عص صلى 
رحل;له قال الصلاة، من انتهى فلما الجيب. مرقؤع 

البت؟ فلو ، قد اض إن المؤمنين، أمير يا 

وقال;رأسه رفع ثم محليا، فنكس 

محيالعفر وأقفل الجارة، محي الممد أفضل 
المنيرة

قليلالدنيا بقاء 
جنازة;تشيع من انصرافه بعد عمر قال 

ومحيهاذليل، وعزيزها قليل، بقاؤها الدنيا إن ألا 
بموت.وحثها يهرم، وسابها فقير، 

إدبارها.سرعة معرفتكم مع إقبالها يغرنكم فلا 
والمغردرسالإبها•

أنهارها،وثقوا مدائنها، بتوا الدين مكانها أين 
غرتهميسيرة، أياما فيها وأقاموا أشجارها، وغرسوا 

المعاصي.فركبوا بنشاطهم، وغروا بصحتهم، 

.٢٦١ه/الأولياء حلة )١( 



الأموالمغرين الدنيا في . واض . كانوا إنهم 
*جمعه على محمودين عليه، المغ كثرة على 

باحائهم،والرمل JأJLلانهم، التراب صنع ما 
وأوصالهم؟يعظامجهم والديدان 

وفرشممهدة، أسرة على الدنيا ني كانوا 
وجيرانيكرمون، وأهل يخدمون، خدم بين منضدة، 

يمدون.

إنوادعهم ماديا، كنت، إن فنائهم مررت ناذا 
تقاربإلى وانفلر وعسكرهم، ومئ داعيا بد لا كنت 

•عيشهم بها كان التي منازلهم 

مافقيرهم ول عناه؟ من بقي ما 'ضم•' وسل 
كانوابها التي الألسن عن وسلهم نفرم؟ من بقي 

بهاالدنان إلى كانت التي الأعين وعن يتكلمون، 
•يتثلرون 

نة،المحوالوجوْ الرفيقة، الجلود عن وسلهم 
الديدان؟يها صنع ما الناعمة، والأجساد 

وعفرتالفصم—ان، ت، وأكالالألوان، محت 
وأبانتاالنقار، وكسرت المحاسن، ومحت، الوجوه، 

الأشلأء.ومزقت الأعضاء، 

٤٢



لسدهم،خدمهم وأين ونابهم، حجالهم وأين 
ومكنونهم؟وجمعهم 

متكأ،هناك وضعوا ولا فراثأ، زودوهم ما واض 
قرارأ.اللحد من أنزلوهم ولا الأشجار لهم غرموا ولا 

اللهلأليس والفالوات؟ الخالوات منازل في ألهوا 
قدفللهاء؟ مدلهمة في هم ألهى سواء؟ عليهم والنهار 

الأحبة.وفارقوا العمل، وبين بينهم حيل 
بالية،ووجوههم أصبحوا وناعمة، ناعم من فكم 
وفلممزقة، وأوصالهم نائية، أعنانهم عن وأحالهم 

دماالأفواه وامتلأيت، ، الوحنايت، على الحدق مالت، 
فمرنت،أحالهم، في الأرض دواب، ت، وليوصديدأ، 
عاديت،حتى سيرأ، إلا - واض - يلبوا لم ثم • أعضاءهم 

.رميما العظام 

إلىعة البعد فصاروا الحدائق، فارقوا قد 
المضايق.

الطرقفي وترددت، ارهم، نتزوجتإ نل 
•وتراثهم ديارهم الغرابان وتوزعت أبناؤهم، 

الغضقبره، في له الموسع - واغ - فمنهم 
باليته.المتنعم فيه، الناصر 

٤٣



هلالدنيا؟ من غرك الذي ما غدأ، المر ساكن ا
النيحاء،دارك أين لك؟ يبقى أو تبقى، أنك تعلم 

رقاقوأين سنه؟ الناصر ثمرك وأين انملرد، ونهرك 
لصيفككوتك وأين وبخورك، شك وأين ثيابك، 

وشتاتك؟

هنفعن م يد نما الأمر، يه نزل قد رأيته أما 
فييتقلب عطثأ، ؤيتالمظ عرقا، يرشح وهو وجلا، 

•وغمراته المؤمن، سكرات 

المدرغالب وجاء ماء، المن الأمر حاء 
منه.تمتنع لا ما والأجل الأمر من حاء والقضاء، 

ميهات.هيهات 

مكفنيا وغاسله، والولد والأخ الوالد مغمقس يا 
لست،عنه، وراجعا القبر فى مخاليه يا وجامله، الميت، 

٠شعري  ٠ ٠

ياالثرى، خشونة على كنت كيف شعري ليت 
الهلكاتمجاور يا • اللأ بدأ خديك بأي شعرى ليت 

الوني.محلة في صرت 

المورت٠محللته به يلقاني الأي ما شعري ليته 



،•^١١رسالة من يأتض رما الديا، من خروجي 

الموتذم 

أهلبعض إلى عمر كب ت نوح بن جابر قال 
سه

فيالموت ذكر اٌسشيرت إدا فإنك ت بعد أما 
كلإليك وحب فان، كل إليك بغض نهارك، أو للك 

^١٢،.باق 

موتنيمماتا من إلنا أحيكم 
بنة عنبلحل ت قال عسال بن أسماء عن 

فقال:العزيز عد بن عمر على العاص بن سمد 

الخلماءمن تبلك كان من إن المؤمنين، أمر يا 
أفتأذنوصبعة، عيال ولى منعتناها، يعطرن كانوا 

عيالي؟يملح وما صيحتي، إلى أخرج أن لى 
مرنته.كفانا من إلينا أحبكم •' عمر فقال 

عمر!قال الباب، عند صار فلما عنده، من فخرج 

0.١٦٣إ\\-\ الأوبء حالة )١( 
.٢٦٤؛،/الأونء حلية )٢( 



فرحع.حالي، أبا خالد، أيا 
صيقفي كنت فان الموت، ذكر من أكثر فقال: 

العيشمن سعة في كنت ؤإن عليك، وئعه العيس من 
عليكل١،.صيفه 

سافرون
عمر:فقال 

فيهاتنتقل أغراض أنتم إنما الناس، أيها يا 
اس.

أكالةوأية أخرى، بفرامح، إلى نعمة توترن لا إنكم 
ؤإنشرفة، معها ليس جرعة وأية غصة، معها ليس 
فيوخالف ه، بنمفجعكم قد شاهدمقبول، أمس 

وشيكوهو مولع، حبيبا اليوم ؤإن حكمته، أيديكم 
يتقلبٌن يهرب وأين فيه، يما آت غدا ؤإن ، الظعن 

أصعم،ولا طالبح، من أقوى لا إنه طالبه؟! يدي في 
طلوب.مس 

غيرفي رحالكم عقد تحلون ، مفر أنتم إنما 

0إ0^^الأونء حلة )١( 
سار.ظعن: )٢( 
مسافرون.أي مفرت )٣( 



يناءفما ، مضت، نل أصول فرؤع أنتم إنما الدار، هذه 
1صالهلهاب يعد مع 

آخرتكماصلخوا 
تعمر قال 

وأصلحوادنياكم، لكم تصلح آخرتكم أصالحوا 
ينهليسى عبدا إن وافه ، علانيتكم لكم تصلح سراتركم 

^،^٠٣١١ني له لغرق حن أب آدم ربين 

صص
فيالفجر، بعد ُعمر على دخلت ت مسالمة قال 

أحد،عليه يدخل فلا الفجر، بعد فيه يحلو كان بيت 
يعجبهوكان صبحاض، تمر عليه بطبق جارية فجاءت 

فقال:مه بكمه فرفع التمر، 

سربيم هدا، أكل رجلا أن لو أترى مسلمة، يا 
ألكن. ف النمر عالي اس فان اس. عله 
اللل؟إلى 

ه/هأذالأوبء حلة )١( 
.٢٦٦/٥الأوبء حلة )٢( 
يكفيه.يجزيه; )٣( 
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أدرى.لا قلت: 

فهلا؟•قال:منع1ئرت،

درنكاب كان المومنين، أمير يا نعم نلتج؛ 
ءيرْ.طعاما يذوق لا أن محالي ما حتى هذا، 

اكاررا،؟ندخل فعلام قال: 
رقعتما موعظة متى وقعت فما مسالمة: تال 

مرةزاره 

عبدن عمر •ع خرجت مهران؛ بن ميمرن تال 
أنلثم يكى، اشور إلى نفر فلما اتجرة، إلى العزيز 

فقال:علي 

لمكانهم أمية، بمي أبائي قبور هذْ أيوب، أبا يا 
تراهمأما وعيشهم، لذتهم في الدنيا أهل يثاركوا 

دصكامل، لدم المرء يكني القليل التمر هذا كان إذا أي  ٢١)
يعضأيعضهم ؤيتتل الناس يختلف نلمادا رمية، فة ذو 
تحصلها؟سيل في المروض ترك ولماذا الدنيا، حل أس 

.٢٧٧©/الأرgء حالة )٢( 
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امحقالخزام 
العزيزعبد بن عمر ولأني مهران: بن بون نال 

غيرعالي منى كتاب جاءك إذا لي: مال ثم عمالة، 
،.الأرضل به فاصرب الحق 

بالخقامحذكر 
عجلبن عمر لي نال مهاجر؛ بن عمرو نال 

الر-ز؛

فيبدك فضع الحق، عن ملت، قد رأيتني إذا 
إلتصغ؟ عا عمر يا نل؛ ثم هرني، نم نح، تب 

الأبرارمنازل 
ثمبطته، على ييدْ العزيز عبد بن عمر صرب 

تال:

بالدنوبمتلوث ربه، عبادة عن بطيء بطني 
بخلافالأبرار منازل اف على يتمنى والخطايا، 
اصالهم"'■

.YYo\</والهاية الدائن )١( 
 )Y( ٦٨الصفوة صفة/Y.
.٢٨٧م/الأربء حلة )٣( 

٧'





الحين العمالة، على المرعة احذر يني يا 
تغترفولا ا رجعة إلى محبيل ولا الدعوة، تجاب ن

بعدولا فناء، درته ليس أحل، هو فإنما العافية، يعلول 
.، يقاءر تتكمله أن 

الجهلوجع 
عمر:نال 

ألاالشديد، لالو-أع العلبيب يراد إنما الناس، أيها 
الذنوب،من أخبث داء ولا الجهل، من أشد وجع فلا 
الموتأ٢،.س أخوف خوف ولا 

والخدورالورود 
له:أخ إلى عمر كتب، 

أنله،وبقي الغر عظيم نطعن، ند إنلث، أخي، يا 
إلىأوحي فقد والموارد، المصادر أخي يا فاذكر 

.ضولم الورودص، اُل م انك ي0 يك.فى 
-والخروج المدور أعل س أنك 

صا"مااالجرذتم، لأبن العزيز، همد بن عمر مرة ، ١١
.ص٧٧١ناله اومدر )آأ(
)٣(

٧٣



دارلا من دار الدنيا فان الدنيا، تغرك أن ؤإياك 
له.مال لا من ومال له، 

اك،نفوصى نكن دنا، نل أجللث، إن أحي، يا 
أوصّاءكأا،.الرجال تجعل ولا 

الطنهم 

.، أكر طه كان مى ل بوما 

لك.خيرأالبقاء كان U اف أماك 

فل:ولكن منه. هما نقد ذاك أما عمر: نال 
الأيرارأم.•ع ونوناك طبة، حياة افه أحياك 

مادحمرة ست 
ندأنه نأخبر صديق، العزيز عبد بن لعمر كان 

فقال:وجهه، في فصرخوا يعزيهم، أهله إلى فجاء مات، 

الجرزىلأبن الرين.، ب بن عمر مرة  ٢١١
اومدؤرنالهصحياّ)أ(
.٣٣ْ/•الأوبء حالة )٣( 

٧٤



ؤإنبرزنكم، بكن لم هذا صاحبكم إن ! مه!
دبلم هذا صاحبكم إن يموت، لا حي يرزقكم الذي 
لكلؤإن ه، نفحمرة ث ؤإنما حفركم، من ثبت( 
يدها.أن - واف - بن لا حفرة منكم امرئ 

بالخراب،عاليها حكم الدنيا خلق لما اف إن 
بالفناء.أهالها وعلى 

ولاعبرة، امتلأت إلا رة حدار امتلأت وما 
يرثرالذي هو اف يكون حتى تفرقوا، إلا اجتمعوا 

يوص الأرض 
الذيفان ه، نفعلى باكيا منكم كان فمن 

غداإليه يصير كلكم صاحبكم، إليه صار 

بالقرآنمدتوا 
Iعمر قال 

الضغينةتورث فإنها والمزاحة. ؤإياكم اف انفوا 
ئقلفإن به، وتجالسوا بالقرأن تحدثوا الهبيحة، وتجر 

الرحالحدث من حن فحديث عليكم، 

TY،\/o ،uyviحلية )١( 

ص'خا■الجوزتما لأبن الرين، همد بن عمر ميرة )٢( 

٧٥



علمبغير اسل 
عمر:قال 
مماأكثر يمد ما كال علم، غير على عمل من 
ذنوبه،كثرت عمله من كلامه يعد لم ومن يملح، 
الصررن.المؤمن ومعول قلل، والرصا 

الظالمشتم 
نذكرعمر، محتد ناعيا كنت، عبيدة: بن رباح قال 
فيه.وونمت، فشتمته الحجاج، 

الرحلأن بلغني إنه رباح، يا مهلا • عمر فقال 
UiLj الظالميشم المهلوم يزال فلا ؛المنللمة، ؛

عليهللظالم فيكون حفه، توفي يحتى ويتنعمه، 

القلبمن خؤج ْا 
عمر؛قال 

•، الفلب،لمن حرج ما إلا الملح، ينفع لا 

.ص٢٨ناله المصدر )١( 
.٢٧٧>،/الأوبء حلية )٢( 
.rAA/o^ ٧١حليت )٣( 

٧٦



واهضبانمراء 

عمر:تال 

والعقبالمراء من عصم من لح أفند 
والهل٠عل١،.

السنت

عمر:تال 

دينمهر وصاحباه، . اف رمول من ما إن ألا 
•، فإيا سواهما محي وما إله، وننتهى به، نأخذ 

ظانماالأرض امحلأت 
عمر:نال 

بنوعثمان بالعراق، والهمجاج بالشام، الوليد 
الأرضامتلأت بمصر، ثرياك بن وقرة بالحجاز، حيان 

حورأص.-واف_ 

. ٢٩•o/ ملم المدر )١( 
فلخه/حآأ.المدر )٢( 
'آ.ه/آ«نبله المدر )٢( 

٧٧



ااظالْهسيل 

تعمر قال 

:نيالكن س هاك إنما 

•منهم يشترى حتى الحق هم بمحب

•منهمل١، يفتدى حتى الظلم وسطهم 

اكمحدوددرع 

عمر؛قال 

فإلشبهة، كل في امتطعتم عا الحدود ادرووا 
الظلمفي يتعدى أن من ختر العفو، في أحْلا إن الوالي 

.، والعقواةل 

مها_هيتقسم 

علىالعزيز عبد بن عمر بن الملك مد دخل 
أتنامأبت يا فقال؛ الضحى نومة ينام وهو أبيه، 

ببابك؟واقفون الحواج وأصحاب 

ه/\امأ.ناله المدر )١( 

٢١ه/١ نله المدر )٢( 

٧٨





أتت؟الناس أى من افه؟ يرحمك ولم ت عمر قال 

هائم•بمي موالي من رجل قال؛ 

من؟مولى ت له فقال 

الملمين.ص رجل ت له فقال 

أتكتمني- به وصاح - أسال إليك ؛ عمر له فقال 
أنت؟من 

عاليهطالب أبي بن عالي مولى أنا -؛ رأ م - فقال 
الملام.

•أيديهم ين علي يذم لا أمتة بمو وكانت 

مولىوأنا قال؛ ثم دموعه جرت حتى عمر فبكى 
المسيببن سعيد حدثني علي؟ ولاء أتكاتمني علي، 

كنت)من قال: ه المي أن وقاص أبي بن سعد عن 
مولأْ(لا،أى.فعر مولأْ 

صحيح.حن حديث وقال والترمذي أحمد أحرحه )١( 
•ص"آل الجوزي لأبن العزيز عد بن عم سيرة ، ٢١

٨٠



اشواوبء اادن؛1 
:عمر قال 

الله.أعداء وولية الله، أولياء عدوه الدنيا 

نتهم.وأحن فغمتهم الأولياء: أما 

وأبعدتهمومتنهم، فغرتهم الأعداء: وأما 
١^١،•ءن 

الناسأوص 
عمر:قال 

،•٢٢٧٠أبي بن علي الا-نا في الناس أوهي 

الحاجه

عمر:قال 

ربه،موال فيها أكثر حاجة في لبد بورك لقد 
V،•أو أء>، 

.٢٣٤ا،/اسرالهاة )ا(
.٢٣٤أ</والنهاة الدائن )٢( 
.٢٣٤ا،/اJدJةوالهاة )٣( 

٨٠



الإصلاحفي الخودة 

أبتيا ت العزيز عبد بن عمر لأبيه الملك عبد قال 
لوالحق في أبالي لا فواف الأمور، في تنفد لا مالك 
القدور.وبك يي غلت 

ذمتعالى اف فإن بني، يا تعجل لا • عمر له مال 
أخافوأنا الثالثة، في وحرمها مرتين القران في الخمر 

وتكونفيدفعوه حملة، الحق على الناس أحمل أن 
نفتة 

القاصيصمات 

•العزيلّ همد بن عمر مال 

تكمل ففد حمال حمس القاصي في كان إذا 
عنوحلم الملمع، عن ونزاهة نبله، كان بما علم 

العلمأهل ومناورة يالأئمة، واقتداء الخصم، 

الفريدالقد )١( 

ا/أآ•.الفريد القد )٢( 

٨٢



الغثفي مسابقه 
عمر!قال 

كلفأخرجت القيامة، يوم تخابثت الأمم أن لو 
.٢ لزاJناهمل الحجاج أحرجنا نم حبيثها، أمة 

اسبماجمد عمر 
تعمر نال 

سيءعالي _ اض عدو - الحجاج دت حما 
وقولهأهاله، وإءعلانه المرأن، حبه على إباه حدي 

الماسفان لي، اغمر اللهم الوفاة: حفرته حين 
تفعول^.لا أك يزعمون 

عْرأمر أول 
إنابتك؟يدء كان ما العزيز: عبد بن لعمر نيل 

اذكرعمر يا فقال: لي غلام صرب أردت قال؛ 
القيامةريوم صبيحنها ليلة 

.ص٢٧الجوزتم، لأبن العزيز همد بن عمر سيرة  ٢١١
^v.قد اJماإر )٢( 
اوماورنالخصهأ\.)مأ(

٨٣



انمقابرزرتم حتى 
.هآقكاز *رألهنت$أ الزيز؛ همد بن عمر قرأ 

إلاالمنابر أرى ما رواه أدقاير ررم ؤ-مئ قال؛ ثم مكي 
•١^^١، إلى أو الجنة، إلى يرجع أن زار لمن بل ولا زيارة، 

الأكبراص 
تالدحتى لعثمان عمر قال 

الأكبر.الفقه ابك علم 
الأكبر؟الفقه ون نال: 

وكفالقاعة نال: 

الخلم
فقال:يكره، ما العزيز تمد بن عمر رحل اسمع 

بعزةالشبطان تفزنى يأن أردت إنمِا عليك، لا 
انصرفغدآ، مني تناله ما اليوم منك فأنال لعيان، ال

صخ١ْ.فله المصدر )١( 
٢•٠ صْ بله المدر )٢( 

. Y١٢/• الفريد )مآ(س 

٨٤



ذءم

باللفأشه 
العزيز:عبد بن عمر قال 

جفاءلولا الأعراب، من بالمالف أثب قوم ما 

^٥أهل 
الكوفةأهل طاعة وء بعمر إلى عدي كتب 

Iحائه فا 

إماماوكان عاليا، خذل، من طاعة تطين، لا 
■"W

بشنوأنت أنا 
درهم:اسمه له لغلام عمر قال، 

درهم؟يا الناس مول ما 

ن،وأنوأنا بخير، كلهم الناس يهولون؟ وما قال: 
■r~؛

T/iالفريد الثر )١( 
أ/ا'هآ.الفريد القد )٢( 

٨٠





انعمة صوت هذا إنما المؤمنين، أمير يا " قال 
,عذاب صرت سمعت لو فكيف 

٠بها وتصدق درهم ألف المائة هذ0 خذ ت فقال 

المرمين؟أمر يا ذلك ص ختر أو عمر؛ فقال 
م؟وما قال: 

يملوالم لهم مظالم في صحبوك قوم نال؛ 
إلك.

المظالمأ١،.فرد فجلز 

الألبابتلمحيح 
عمر:قال 

.، تلقيحا الرحال لقاء وجدت إني 

اسندين 
الأهواء،عن العزيز مد بن عمر رجل سأل 

فقال:

الجوديلأبن العزيز همد بن همم سمو' ، ١١
.»_Yoمله المدر )٢( 

٨٧



االكئاب فى الذين المسان بدين شاليلثا 
ّواهمارم.عما ^^١^١،، 

الشرصحيه 

للحجاجعمل أنه غبلغه عاملا عمر استعمل 
•قليلا إلا له أعمل لم ت فقال أليه يعتذر فاتاه فعزله، 

بعضأو يوم نر صحبة من بك حعمرت نال 

والهوىامحق 
Iعمر قال 

وافقحق من عندي ألد هو أمر من وجدت ما 

عنيعيدآ الإسلامية العميدة احلة يفيه يوصح بيان هدا ( ١ ) 
دينعر إليه برسيم الذي فالدين العمطيحات، تعقبد 

افإلا إله )لا ُن أكثر لايدرون وهم !_، في اك_ان 
الحقسهاد؛ فيتنهد يأتي الارايي ولكن افا رسول محمد 

لما.مصحابيا يطالق ثم 
وتغافلغيرهما، إلى تلتغن، لا والمراد اللهو، من والة؛ )٢( 

ءسأه•الجوزي لأبن الرين، همد بن همم م؛ )٣( 
.»_TUنبله المدر )٤( 

٨٨





•نورى - أصرها أو - ولأجعلنها المدينة، لأقدمن لم 
بنالقاسم يعني الأعيمش. صاحبها أعرف إني أما 

المديقلبكر أبي بن محمد 

اسابهبين الاختلاف 
Iفقال عمر عند الصحابة اختلاف ذكر 

نتكمألتعملون ما منه، أيديكم اض أحرج أمر 
. ,)٢(,

!مه؛

فقال:وصمتن الجمل عن ومثل 

أنأكره ا وأنعنها، يدي اش كث دماء نالك 
،•مهال لماني أغمس 

اكدقأتمن انممف يطيب لا 
بنعمر نبل الولاة كان I عجلان بن محمد نال 

.o٣٤٤/ معد ابن )ا(طقات 

 _)Y( ٣٨٢ه/ذ ابن.

فيالصواب الملك *ر وهذا . ٣٩٤م/ معد ابن طغات )٣( 
المزيزبد بن عمر بينه وند الثائك، الموضع هذا 

ااتاJااة.الكلمات ؛هل.ْ عنه اف وصى 



جدم٢ إجمارل على ، بجروزل العزيز شد 
منرمضان شهر في وتطييبه للجنع ه اف رسول 
كتبالعزيز، عبد بن عمر ولمح، فلما ■ والصدقة العشر 

المجدأم.من الطيب ذللث، آثار وبمحو ذللئ،، بقْلح 
والكلامالصمت 

أتكلم؟مى ت العزيز عبد بن لعمر رجل مال 
الصمت.اثتهيت، إذا نال; 

أصمت،؟متى ت نال 
انتهيتإذا قال: 

الضدةساطه 

العزيز:عبد بن عمر قال 

.، اكملل أكثر للخمومايت، عرصة دينه جعل من 

علىلمغق المال من سلخ تخبس الجراية: بمصونت )١( 
•سة أد سهر أد رم ما ما ُا جهة 

الذيبالعود المجد طيبح والمراد الجمر، من إجمار؛ )٢( 
•الجمر نوق يرصع عندما يييه يظهر 

)•آ(طقاتاينّعده/ا<ا<ج
^U/rالدين علوم إح؛اء )٤( 
الإسلأبءالمقيدة أن والمراد: الدين علوم إحياء )٥( 



النص

.، عرل تفنار الحرام وأما • الحلال في الزهد أنما 
والعفوالحالم 

علم■إلى حلم س أقفل شيء إل شيء قرن ما 
،.٢٧إر عفو ومن 

أدريلا 

.، نصف أحرز فقد أدرى، لا ' قال؛ من 
نمنمعمات. ولا •مطالحات ولا تعقيد نبها ليس يطة ب ~

غرنةيترك رند الأدلة يبحث أن افطر مانشة محل جعلها 
الأعواءعن الزيز عبد بن صر طل لما ولدا أخرى إلى لتتل 
الصبيانبدين عاليك ت نقال الصبيان دين إلى السائل أرشد 

علىاف رحمه منه دلالة رمدا . صواعما عما رالة والأء;ّابي 
إلىيأتي الأ-كرايي كان نقد الشهادتان. عي الش المقيدة بساطة 
إلهلا الحق; بشهادة بنطقه إملامه نيكون جؤ اف رسول 

اف.رسول محل اف إلا 
\إ{<^ذكم\ني الكرى الملقات )١( 
والتينالبيان )٢( 
ا/\ِ\<*ا.والتين البيان )٣( 



U ااتعز؛قفي يقاو
تعمر قال 

الوتعزسهم؛ اليمن• أهل تعزية أحن ما 
الممنأ'اب ما واثابكم يفمم، ولا اث بحزنكم 

ا.ل والرحمة الصلاة لكم وأوجب الناكرين، 

\ضضعيادة 

فييعودْ العزيز ب بن عمر على رجل دخل 
العالةهده من نال أخبره فلما عالته، عن نسأله مرصه، 

تفلأن ومات فلأن، مات 

إليهمدع فلا المرضى، عدت إذا عمر؛ له فقال 
إليناتعد فلا عنا حرجت، ؤإذا الموتى، 

الخمحوىلجام 
١^^٣،.عمر: قال 

.٣٢٨٤;والمن اوان )ا(

.Y٢٦٧/الفريد الخد )؟(

تمنعهالمالح الطي الرحل أن والمس ٢ ١ r/ الفريد العقد )٣( 
ملجمفهو ولذا له، يحل لا بما لسانه إثغال من نمراه 

التقوى.هر واللجام الكلام، من ممنؤع 



اك1احاس «ثل 
فكثرعمر، عند كنت I مهران ين ميمون قال 

الموتتال لم فقالت! الموت، ربه ومالته بكاره 
سننابك أحيا كثيرأ، حيرأ بليك على اف صنع وند 

قال:بدعا؟ بك وأuت 

عبنه،اف أنت المالح، العبد مثل أكون أفلا 
وعقنيآص من ،١؛^، ت ؤ;تي ت نال أمره، له وجمع 

ف،ء له أنتا دا'لآديا ألثثزب نير  ٦١٠^؛^ يأبثل ثن 
.بآلقهءبمهل١، ذمه ئسإنا رئي وآلاحرأ ألينا 

اهيادةم وصه 

العزيزعبد بن عمر بعثتي نس؛ بن عمرو قال 
لي:فقال _^^،، عل 

فينهزمفشل الناس أول تكن لا عمرو، يا 
ولكنوتججتهم، فتبلهم آخرهم تكن دلا أصحابك، 

يوصفسورة من الكريمة والأية ، ٤ ٠ ٤ أ/ الفريد العند )١( 

الصيف.في تكون التي الغزوة الماتقة: )٢( 

٩٤



كلامك.معرن ويمكانك، يرون حيث وسهلهم، كن 
وأهلوأرقائهم الملمين من عليه قدرت من وقاد 

اهضاءمواقع 

ميإلا هوى، الأمور في الموم لي أصح ما 
فيهال^.اف قضاء مواقع 

اضبرعطاء 

تعمر قال 

فناصهمنه، فاسزعيا نعمة عبد على اض أنعم ما 
انتنعمما أضل اض عاصه ما كان إلا الصبر، ذلك من 

قرأ؛تم منه، 

•، ،ل حثاا_، تم  ٨٠١ألمؤية ؤئ 

)ا(طقاتاينساوه/ا1آ
 _>Y( ٣٧٢ه/ئد ابن.

الآة)'ا(.الزمر، مورة )٣( 
اوا0واك؛ينم/آ؛ا.)أ(

٩٠



واسهاممه 
٠الزير عبد بن عمر قال 

رحمة،العباد محلوب محي الغفلة هدم اض جعل إنما 
تعالىاممه حنية من يموتوا كيلا 

ْتعلمأكن 
Iعمر قال 

فكنتهلع تلم فان عالما، فكن استطعت إن 
فلانطع تلم فان فاحنيم، نطع تلم محان متعلما، 

يبعصهم)٢<. ..

١^٥شرف 
*حيوه بن لرجاء عمر قال 

نرمح،ؤإنها تالخلأذة[ بذلك ابتليت لئن واف 
الآ>ةرم.شرف بها لأطلض الدشا، 

. ١٨٥؛/الدين علوم حباء إ (
الحكمعد ابن (
.الحكمعد ابن ٩( 



٩٧





حطبتأول 

اففحمد الناص، ني نام عمر امتخلف لما 
تقال ثم عليه، وأش 

نبيولا القرآن، يعد كتاب، لا إنه الناس، أيها 
ولكنيبقاصى، ت، لؤإني لام، العلبه محمد يعد 

الرحلإن متبع، ولكني بمبتدع، لمإ ؤإني منفذ، 
الإمامإن ألا بظالم، ليس الظالم الإمام من الهارب، 

معصيةفي لمخلوق طاعن لا ألا العاصي، هو الظالم 
أثقلكمولكني بخيركم، لت ؤإني وجل• عر الخالق 
ألأهلبلغت،لأ،..حملأ.

سلالمالكرم 

عليهوأش اض فحمد ت العزيز عبد ين عمر حطيا 
قال:نم 

.٢٢٢آ/كير لاين رالهاة الداة 



أذكركمني  Liببلادكم، الحقوا الماس، أيها 
.عندي وأساكم سلادكم 

أفوللا رجالا، عليكم استعهيتا قد ؤإني ألا 
فمنمنهم• ثر هم ممن حير واكنء-م خياركم، هم 

منعتلئن وافه ، على له إذن فلا بمظلمة عامله ظالمه 
إذنإني عليكم به بخلت نم وأهلي نفسي المال يهدا 

كنن•

مابحق أمحير أو ، ئة لأنعش أن لولا واف 
فواقاص؛،.أعيش أن أحببت 

ليمرالتزود 

فقال!عمر خطب 

سفركم لفتزودوا محالة، لا زادآ محقر لكل إن 
افأعد ما عاين كمن وكونوا التقوى، الاخرة إلى اكنيا 

بغيرخل يد ؤإنما عليه، ليدخل الإذن إلى يحتاج لا أي )١( 
إذن.

ّة.لإحياء أنشط أي )٢( 
الزسبيناسن•اماق،:)٣( 
.١٨ص•الجوزي لأبن العزيز عبد بن عمر )٤( 



عليأكمبطولي ولا • وترمواترموا وعقابه ثوابه من 
لعدوكم.وتنقادوا ءا.وُكم، فنقى الأمد 

اللعله يدرى لا من امل عل بمجا - وافه - فإنه 
ولربماصباحه، بعد يمي ولا ائه، مبحد يصبح 
المايا.خطفات ذلك ين كان 

ؤإنما. مغترابالدنيا كان محن ورأيتم رأت فكم 
يمرحؤإنما افه، عذاب من بالنجاة وثق من عين تنر 
كلنايداوي لا من قاما القيامة، يوم أهوال من أمي مجن 
!،! أخرى؛ ناحية في جرح أصابه إلا 

فتخرنفي، عنه أنهى بما آمركم أن ياطه أعوذ 
يومني وتبدومسكتي، وتفلهِ صفقتي، 

مصوبة.والموازين والفقر، الغنى فه يدو 

لأنكا.رت،النجوم به عنيت لو بأمر عنيتم ولقد 
الأرضبه عنت ولو لذات، الجبال به عنيتا ولو 

.كشققت 

هذاأما فالمعنى ٠ نبله ما عليه دل محذوف الكلام تتمة ( ١ ر 
٠يمرح أن له بمص فلا الناص من المريق 

الفقر.ب: )٢( 



منزلة،والنار الجنة بين ليي أنه نعلمون أما 
إحداهماإر صائرون وأنكم 

قراربدار الدنا لست 
Iنقال العزيز عبد بن عمر خطب 

عليهاكبب دار فراركم، بدار لت الدنيا إن 
عامرفكم ، الفلعن منها أهلها على وكتب ، الفناء 
قليلعما مغتبط مقيم وكم مخرب، قليل عما مؤنق 

يظعن•

مابأحن الرحلة منها اف رحمكم توا فأح
التقوى،الزاد حير فإن وتزودوا النقلة، من يحضركم 

فذهب.نلص خللأل كميء الدنيا إنما 

؛^٠٢٠وبها ذيء-ا، بناض الدبا ض آدم ابن ينا 
لبهفحتفه، بتوم ورماه بقدره، اف دعاه إذ العين، 

إنومغناه، مهانعه آخرين لقوم وصر ودنياه، آثاره 
حزناوتجر قليلا، نز إنها نفز، ما بقدر نز لا الدنيا 

لابنالُزبز مد بن عمر وصرة  ٢٩١ه/ الأولياء حلبة )١( 
• ١٦٧الجوزى 

رالرuلانفر الفلس: )٢( 



طويلأرا،.

القيدسبق 
نقالجمعت يوم العزيز عبد بن عمر حْلب 

ومناغ، فاليحمد منكم أحن من الناس، أيها 
يعملواأن من لأقوام بد لا فانه اف، فليستنمر اء أم

•وكبها رقابهم، في اض وظمها أعمالا 

مدخ^^ا4 

يمعليه، رألنى اف فحمد عيد، يوم عمر خطب 
Iقال ثم اغ، كتاب من آيات تلا 

عنهيعبر لا القلب هذا وحدت إني الناس، أيها 
لوددت- لحقا مني لعمري ؤإن - ولعمري باللسان، إلا 
مننطيعا نظر إلا بسعة ابتلي همد الناس من ليس أنه 

والأرامل،والمناص والمساكن الفقراء ني، فجعله ماله، 
بعد,الناس كان يم بنتي، وأهل بنفسي أنا بدأت 

■نزل، حض بها تكلم كلمة آخر كان ثم 

٥'والحلية  ١٦٨الجوزتم، لأبن المزيز همد بن عمر سيرة  ٢١١
٢٩٢.

.r^/o، ٧٨١حلمة )٢( 

١٠٣



الأن  JUلم أبها، دى أر أ-صها، ت لرلأ 
؛,سفىاسنراإأ»<.

الإسغمارفي خطيه 
نيقول!يخطب عمر لكن حيوة، ين رجاء نال 

وجلعز اض فليستغفر يذب ألم من الناس، أيها 
فليستغفرعاد فإن رليتب، فليستغفر عاد فان وليتب، 
ؤإنالرجال، أعناق في مهلوقة خهلايا هي فإنما وليتس،، 
^٢،.الإصرار الهلاك كل الهلاك 

مكتوبالرزق أن في خط؛ت 
فمال!عمر خهلب 

إنفانه الطلب، في وأجملوا الاس أيها اف اتقوا 
أرضحضيض أو جبل رأس في رزق لأحدكم كان 

اته^.

J^U/oالأوبء حلية )١( 

•١٦٩لاين الرئز مد بن عم سترة  ٢٢)
0ا^^^راسة ، ١٦٩ته الماJر )٣( 



خلفامموى 

فقال!عمر حطب 

منخلف اض تقوى فإن اش، اتقوا الاس، أيها يا 
الماس،أيها يا حلف، افه لتقوى وليس شيء، كل 

منتطيعوا ولا اض، أطبع من وأطيعوا اف انموا 
.٢١افلعمى 

امموتبادروا خطبه: 
تفقال عمر خطب 

ٍفيها،والمهلة الدنيا تغرنكم لا الماس، أيها يا 
اللهفالله ترحلون، غيرها ؤإلى نقالون، عنها قليل فعن 

حلولنبل الغوت بها فبادروا أنفكم، في اض عباد 
فتكونواقلوبكم، فممو الأمل بكم يطل ولا الموت، 

فندمواالمهلة، بحد عته فقصروا حظهم إلى دعوا كقوم 
الآخرْلعند قصروا ما على 

يعرفانخطيه 

Iفقال بعرفات عمر خهلب 

الأدق،حنة )١( 
\.,_oAالجيني لأبن العزيز، عبد ين عمر صيرة )٢( 

١٠٥



منثخمحنم قد ؤإنكم واحدرا،، غير وقئ إنكم 
وليسوأرملتمل"آ،، الغلهر وانضتمل٢، والعيد، ١^٣، 
السابقولكن نرمه، ولا بعيرْ بق من الموم السابق 

لهل٤،.اف غفر من اليوم 
ونال:

لمتنهموراجع محنهم، إحسان في زد اللهم 
الرحمة.ورائهم من وحط التوبة، 

الاسلْ،.إر يدم وأومأ 

لعاصيام 
فقالIالاس عمر حهلب، 

بعد:أما 

يبعدنولا الأمد، علكم يهلولن فلا الناس، أيها 
قامتففد منيته، وافه من فان القيامة، يوم عليكم 

متّاعدة,أماكن من كثيرة، متعددة وفود إنكم أي )١( 
رأصعفتموها.ؤإبلكم خيولكم أتعبتم أي الفلهرن أنفيتم )٢( 
أيثوزادكم.أرءالتم;)"ا(
.Y،\U>،/الأولياء حاليان )٤( 
ه/ااا،آ.الأوبء حاليان )٥( 



•حن في يزيد ولا ، سيء من تعب يلا نامته، 
طاعنولا السنة، خلاف في لامرئ سلامة لا ألا 
.اف معصة فى لمخلوق 

عاصيا،إمامه ظلم من الهارب تعيرن ؤإنكم ألا 
اممالم.الإمام بالعصبة أولاهما ؤإن ألا 

اض:إلا عليه يمن لا امرأ أعالج ؤإني ألا 
الكيرعليه ثنى فد 

الصغيرعليه وكبر 

الأعجميعليه وفصح 
الأعرابيعليه وهاجر 

■غترْ الحق يرون لا دينا، حبوه حتى 

أموالكمأوفر أن إلي لخبيب إنه قاله! ثم 
باقإلا قوة ولا بحقها. إلا وأعراضكم 

هلكىأو حمقى 
فقال؛الخرير عبد بن عمر حطب 

نمخلقه، خلق تعالى اف إن الناس، أيها 

الحكمعبد لأبن عمر سترة 

١٠٧



جنة،إلى فإما رقدتهم، من بمعثهم ثم أرقدهم، 
ؤإن،، لحمقىلإنا بهذا مصدقين كنا إن راق* نار، إلى 

إنالههم.تمزلرا،.بهذا كناميوبض 

خطقآخر 
هذهالعزيز بن عمر خطب الرحمنI عبد نال 
وأثنىالله حمد خطبها، خطبة آخر وكان الخطبة، 

قال،:نم عله، 

ؤإنسدى(، تتركوا ولم عبئا، تخلفوا لم إنكم 
يبنكم.ؤيفصل يبنكم، ؤحكم فيه افه ينزل، معادآ لكم 

وحرمالله، رحمة من خرج من ر وخوحاب، 
الأنه تعلموا ألم والأرض، ماوات العرصها حنة 

نافداوبلع وخافه، اليوم الله حذر من إلا غدأ بأمن 
بأمان.وخوفا يكثير، وقليلا ، يا3، 

منونمير الهالكن، أسلاب في أنكم ترون ألا 
الوارمح،•مر إلمح، تردوا حك، وكذللث، _،، LrUنعيكم 

قضىنذ ورائحا، غاديا يوم كل تشيعون إنكم نم 

به.صدنوا لما استعدادهم عدم بب، يحمقى )١( 

0ا^٦^الأوبء حلة )٢( 

■٨



منصدع في تضرم حتى أحله، وانقضى نحبه، 
ولاممهد غير تنركوْ ثم صدع، ثق في الأرض، 
ووجهالتراب، اشر وبالأحباب، ارق فموصّي، 

إلىفقير ترك، عما غني عمل، بما مرتهن للحساب، 
قدم.ما 

.بكم الموت وحلول ومواءاتبم، الله فاتقوا 

منأحد عند أعلم رما هدا، لأقول إني ا واف أما 
٠اض واستغفر عندي، مما أكثر الذنوب 

ماله يسع لا حاجته، يبالعنا أحد من منكم وما 
يكونحتى وبحاصتى، يى يبدأ أن تمنيت إلا عندنا، 

.واحدا وعيشه عيشنا 

العسشنضسارة من هدا غير أردت لر ، واف أما 
ولكنعالما، بأسبابه وكنت ذلولأ، به اللسان لكان 
عاليفيها دو عائلة، ومنة ناطق، كاب اض من سبق 

معصيته.عن فيها ونهى طامحه، 

،•حول'ر من وأبكى نكى رداته، طرف رفع ثم 

ه/ها،مأ.الأونء حشة 





الثمحائ













































فعلولا بقول الدنيا عرض من نيئا تطلن ولا 
عليهؤيمقتك يدينك، فيزري باخرتك، يضن أن تخاف 

•ربك 

ؤيوفيكبرزقك، إليك سيجري القدر أن واعلم 
ولا. قوة ولا منك بحول فيه مزيد بغير دنياك من أمالك، 

.بفعمامنه منقوصا 

وأختففرك، فى فعغص بنقر اممه أبلاك إن 
ماالامحلأم، من لك، افه م ثبما واعتبر ، ربك، لنقاء 

منخلفا الإسلام في فإن الدنيا، نعمة من منك، نوى 
الفانية.الدنيا من والفضة الدم، 

اممهرضوان إلى صار عيدا يفر لن أنه واعلم 
وأنه، بلاء أو فقر من الدنيا في أصابه ما الجنة، ؤإلى 

أصاباما المار، ؤإلى اف سخهل إلى صار عيدأ ينفع لن 
ذلكمن ء ني كل • . . ، رخاء أو نعمة من الدنيا في 
كأن

الموسمأهل إلى رساه 
الموسم:أهل إلى المزين عبد بن عمر كتب، 

.YUA/o!لأوبء حلت )١( 

١٣٣



يعد؛أما 

والبلدالحرام الشير في إله وأ;رأ افه أشهد فاني 
منظلم من بريء أني الأكبر، الحج ويوم ، ١^١٣

أمرتأكون أن عليكم، اعتدى من وعدوان ظالمكم، 
وهمايكون أن إلا تعمدته، أو رصيته، أو بدلك، 

كونأن وأرجو أتعمده. لم علي حفي أمرأ أو مني، 
الحرم،مني علم إذا لي مغفورأ عني، موضوعا ذلك، 

والأجيال.

معولوأنا ،، دوني،ل مظلوم ءل5، إذن لا يإنه ألا 
مظلوم.كل 

ولمالمم،، عن رغبإ عمالمح، من عامل وأي ألا 
وقدعليكم. له طاعة فلا والة، ياوكتاب، يعمل 
ذمتم•وهر الحق يراجع ض إلكم أمرْ صيرُتإ 

علىأثرة ولا أنميانكم، بين دولة لا ؤإنه ألا 
•يثكم من ثي،ء فم، فقراتكم 

أوخاصا به اف يصالح أمر في ورد وارد وأيما ألا 
إلىدينار ماتتي بين ما فاله الدين، هازا من عاما 

لذلاثه.عفتوح إذن يغير عب* يدخل المثلألوم إن أي 

١٣٤



منوتجثم نة، الحمن نوى ما ندر على دينار 
٠المثمة 

حقابه اف يحيي سفر يتعافه لم امرأ الد رحم 
وراءْ.لض 

لكملرسمت مناسككم عن أثغلكم أن ولولا 
الباطلمن وأمورأ لكم، اف أحياها الحق من أمررأ 
فلابدلك، المتوحد هو اف وكان عنكم، اف أماتها 

كمري،كنت نفي إلى وكلني لو فإنه • مرْ تحمدوا 

أرطاةين عدي إثى رسام 
أرءلأة:بن عدي إلى عمر كتب 

تيعد أمجا 

غمباحهابالماعة، تمخض ليلة أذكرك فإني 
علىكان صباح من له ؤيا ليلة، من لها يا القيامة، 

الكامينءسرألى.

0إيأ.الأولياء حليت )١( 
.»_iAالجوزي لاين العزيز ب بن عمر ّيرة )٢( 

١٣٥



اكاسظلم 

إلىالعزيز همد بن عمر كب ت نال صمرة عن 
عماله!بعض 

!يعد أما 

فاذكرظلمهم، إلى الماص على قدرك دعتك فإذا 
ماوبناء ا، إلمء-مر تأتي ما ونفاذ عالمك تعالى الله قدرة 
إوك>"ص..ا-مد 

بايميرالرص 
العزيزعبد ين عمر إلنا كتب ت قال، الأوزاعي عن 

مكحول;وغير غيري يحفنلهأ لم رسالة، 

تيعل أما 

الدنيامن رصي ، الموت، ذكر أكثر من فإنه 

شيءوكل رض، مضي مع ذهابه أي إليهم: اتي ما نفاد )١( 
الفللمهدا فإن ظالم أصابه نمن ماض، الدنيا في يحدث 
ب.حدث، الذي الونت مع سينتهي 

حبلالظالم، مدا موولية بقاء ؛ إليالن،ياتون ما وبقاء )٢( 
القيامة.يوم الظالم عليه با وحا>ء

.١٣١؛،/البلاء أعلام سير )٣( 

١٣٦



قسياإلا كلامه فل عمله، من كلامه عد ومن ير، بالج
لاموالبقعه 

فلخكأدى 

حرم؛بن بكر آبي إر الزير همد بن عمر كب 
واجمعأسطرك، بين وقارب ، قلمك أدق 
المسالمينأموال من أخرج أن أكره فاني ، حوائجك 

.، والسلأمر به، ينتفعون لا ما 

الإسلامعلى الإقبال في رساه 
العزُز.عبئ بن عمر إلى أرءuة بن عدى كب 

\.rr/oالنلأء أعلام ّير )١( 
منيأخد رمذا الكلمات، ؤيمدون جليل بقلم يكتبون كانوا )٢( 

نييكتض لا أن الأفاق: إلى عمر نكب الكثير• الورق 
فيه.يمدن ولا حاليل، بقلم - صحيفة - طومار 

كتب.نلأنة ني حاجات نلأُث، له كتب حرم ابن كان )٣( 
واحدة.رمالة في الأمور بجمع أن منه فهللب 

.0١٣٢إ النلأء أملام وسر  ٤٠ه/•الطبقات )٤( 
أنله أتيح لو ولكنه الأمر، ها-ا مثل القارئ تغرب يوند 

الأمة،على ظاعره. ني الي-ير - الأمر مد-ا مثل يرم كم يعرف 
علىالقيامة يوم صبحانه افم عند والحساب عغليما. أمرآ لوجده 
الذرة.

١٣٧





اصهكسوة بشأن رّطم 
يأمرأن العزيز عبد بن عمر إلى الحجبة كب 

فكبقبله. كان من يفعل كان كما بكرة، للبيت 

نانهمجائعة، أكباد في ذلك أجعل أن رأيت، إني 
.٢١٢١من أدللث، أور 

اضلأةض اساظ هي رسام 
عماله!إر العزيز عبد بن عمر كب 

نمنالصلاة، حمرة عند الاثستغال، اجتنبوا 
أثدالإسلام معانر من مواها لما نهو أصاعها 
ب'؛"

اشعؤد ين سالم إلى رساه 
بن،عمر بن اف مد بن، سالم إلى عمر كتب 

.الخطاب، 

بنسالم إلى المؤمنين أمير عمر اض تمد من 
اض.عال 

؛،/T-1الأربء حلة )١( 
ه/أا'ا.الأوبء حلة )٢( 

١٣٩



إلهلا الذي اف إليك أحمد فإني عالياك، ملام 
ص.إلا 

أمرمن به ابتلاني بما ابتلاني اف فإن I بعد أما 
منيطلبة ولا فيها، مني مناورة غير من الأمة، هذه 
منابتلاني الذي  ٠١١^،،وقدره، الرحمن قضاء إلا لها، 
ولأني،ما على يعينني أن ابتلاني بما الأمة هذه أمر 
وأنمؤازره، وحن والطاعة المع منهم يرزقني وأن 

•والمعدلة الرأفة مني يرزقهم 
بنعمر بكتب إلي فابعث هذا، كتابي أتاك فإذا 

المهد.وأهل القبلة أهل في وقضاياه وصيرته، الخطاب 
ذلكعلى اممه أعانني إن ومحيرته، عمر أثر متح فإني 

فهالم اهل بشأن رسام 
Iالكوفة صاحب الحميد عيد إلى عمر كتب 

أميرعمر افه عيد من ٠ الرحيم الرحمن افه م ب
صلأمالرحمن. عبد بن الحميد عبد إلى المؤمنين 

هو.إلا إله لا الذي افه إليك أحمد فإني عليك، 

.٢٨٤ه/الأوبء حلة 



Jbu أما

وشدة،بلاء أصابهم ند قوم الكوفة أهل فان 
عمالعليهم منيا خبيثة وسن اف، أحكام في وجور 

والإحسان.العدل الدين قوام ؤإن ، سوء 

توؤلتهاأن نفك من إليك أهم شيء يكونن فلا 
-طرزأن وأمرك ،، ١١^٠٢١١من قلل لا فإنه اض، لطاعة 

عامراولا عامر، على خرابا نحمل ولا . أرصهم 
امذلك من يتك ولقد ؤإني خراب، لى ع

الأ•ولأني 

رساه:لأص>باضتك

فيدكان وجل، عز اش في له أخ إلى عمر كتب 
محايه:

تخافنعل ولا فول الدنيا عرض من ثسا طلص لا 
٠رباك عليه ؤيمقتك يدينالئا، ؤيزري باخرتك، يضر أن 

إثمفهر والكثير• القليل على يدل الإئم لفظ أن بمعنى ر0 
شأنه.كان مهما 

شكلها.ربيان حدودها نحبط بمعنى تهلرر! )٢( 

,0YAn/الأولياء حليه )٣( 



ويوفيكبرزقك، إليك ستجري القدر أن واعلم 
قوة،ولا منك بحول قيه متزيد غير دنياك، من أكلك 

بضعف.منه منتقص ولا 

،ففرك فى فتعنف بمفر وجل عر اتنه ابتلاك إن 
منلك اض م قبما واغتفر ربك، لنفاء وأحبت 

فيفإن دنياك، نعمة من عنك نوى ما الإسلام، 
الفانية.والدنيا والقفة الذمي، من حلفا الإسلام 

اتنهرضوان إلى صار عبدآ يفر لا أنه واعلم 
وأنهوبلاء، فمر من الدنيا في أصايي، ما الجنة، ؤإلى 

أصاب،ما النار، ؤإلى النه مخل إلى صار عبدآ ينفع لن 
.رخاء أو نعمة من 

فيأصابهم مكروه من الجنة أهل بجد ما 
فيبها نعموا لذة طعم النار أهل بجد وما دنياهم، 
يكنلم ذلك من شيئا كأن دنياهم، 

كخة كأني رسام: 
عامله— الحميد عبد إلى العزيز بن عمر كتب 

الآكوفةعلى 

صآا'ا•الجوزتم، لأبن العزيز، هد بن عمر *كرة ، ١١

١٤٢



قدالعمال من قومأ ذ-الالنؤ أن ندكر كتايك جاءني 
يدلأبط أن فى تأذننى وتعندهم، فهو مالأ اختانوا 
•محم 

بثر،عداب، ني إياي استثمارك في منك، ذالرجّ_ا 
مجنينجيك، عنلأؤ رصاني وكأن ، للأ، جنة كأني 
منهمأم من فانفلر هدا، كتابي جاءك فإذا اف، سخط 
أنكررمن نمه، على به أقر باليي فخده بثيء 

النهيلنوا لأن فلعمري سيله، وحل فاستحالمه 
•بدمائهم افه ألغى أن من إلي أحب بجانانهم، 

٢١١٠.

واككرالحمد في رساود 
إنيالمؤمنين، أمير يا عمرت عمال بعض كتب 

منعلى أنش، لغد حتى العم، فيها كثر قد بأرض 
.النكر ، صعقأهلها من قيلي 

عمر.إليه فكتب، 

لماممه إن أنت،، مما باق أعلم أراك كنت، ند إني 
حمدهكان إلا عليها افه فحمد نعمة، عبد على ينعم 

.٢٧٥ه/الأويء حلة 

٤٣



ليإلا ذلك تعرف لا كت لو نع٠هأ١،، من أضل 
المزل.اممه كتاب 

وثالُع،وثا ئنس داؤود ءاتا تعالى؛ الله قال 
أنفيه^٠ نى َكثر عق قثدا أدى ف للتو 
وسلمان؟داود أوتي مما أفضل نعمة وأي 

إثع أنمأ أك ص تعالى: اض وقال 
آ-ثث• نوله إلى ه ^، ٠٦٠.إداحئ وإ ألجنت 

الجنةدخول من أقمل نعمة وأي ه ث، 

مذيررسام 

عماله!يعفى إلى عمر كتب 

نامنولا أمره، وليت، فيمن اف فاتق ! بعد أما 
منالعقوبة يحجل إنما فانه عقوبته، تاحير في مكره 

الشكر،من أعم فالحمد الشكر، من أقفل الحمد كان أي ( ١١
شكر.نقد حمد ومن 

الآية)ها(.المل،ّورة )٢( 
(.٧٥. )٣٧ الايات، الزمر، سورة )٣( 
.٢٩٣ه/الأولياء حالة )٤( 
اف.مكر أي: الجلالة، لمغل على ءاJاد الضمير )٥( 



وبركاتهاف ورحمة عليكم واللام القوت يخاف 

الزلازلبشأن وسالت 
عبدبن عمر إلينا كب •' قال برقان بن جعفر عن 

اام-ز•

وندالعباد، به اف يعاقب شيء الرحف هدا إن 
فيوكدا، كذا يوم يخرحوا أن الأمصار أهل إلى كتبت، 
.وكذاكدا اعة ّفي وكدا، كذا شهر 

فاليفعل،يتماوق أن منكم أراد ومن فاخرجوا، 
رتبءأنم ويكو لإؤت س أثح تال تعالى ؛^ ١١نزن 

ثلثآؤء اللام: عب أبوكم قال كما وقولوا 
٩.آلضن ئ وي ت( ني ؤ ص مح! 

ولكن. المعام، منه ، IrJui؛أن يخاف من العقربة يعجل أي )١( 
اسالب.والإله اJنر أين 

.٣٠٤ه/ الأونء حالة )٢( 
مها.الأرض ترجف الش الزلزلة الرجف: )٣( 
(.١٥، ١٤)الأية الأعلى، سورة )٤( 
(.٢١٠)الأة الأعراف، مورة )٥( 



و'-وحز£آف ينير * نوح قال كما وقولوا 
•، ا'شمةرنتى آحقن 

إزؤري_ا I السائم عليه موصى ئال كما وقولوا 
4'".ئ ءي ض ئتف 

أنثإلا ١^ ^لأ ١^: ذو فال كما ونولوا 
آلطيةيف يكنن إذ حخةل£و 

خاتمبشأن رماه 
فصااثنرى له ابنا أن العزيز عبد بن عمر بلغ 

٠يه فتحتم ، درهم بالف 

Iعمر إليه فكتب 

اشتريتالذي المص بعت لنا ، إليك مني عزيمة 
بدرهمفصا واشتربت ، بثمنه وتصدقت ، درهم بالف 
قدره.عرف امرأ افه رحم ت عليه ونقشت ، واحد 

(.٤٧)الأية هود، محورة )١( 
(١٦)الأية القصص، محورة )٢( 
.)٧٨( الأنياءّالآة محورة )٣( 
X'l/oحلمة )٤( 

ه/آ>آ.الأوياء حلة )٥( 

٤٦





-ؤإنى ترى، بما ابتليت نل إني ت عمر له فقال 
.أنجو لا أن أتخوف - وافه 

;جاتكُ•١،،فهي تقول كما كت إن سالم: قال 
•تخاف الذي الأمر فهو ؤإلأ 

عظا.سالم، يا له: قال 

منبها فأخرج واحدة، خطيثة عمل آدم ت فال 
بهاتدخلوا أن ترجون الخهiاJا، تعملون وأنتم الجنة، 

اوبمت>".

ولدهْؤدب إلى رساه 
ولدم:إر العزيز عبد بن عمر كتب 

سهلإلى المؤمنين أمير عمر، اطه مد من 
ملأْ.

:أما 

ولدي،لتأديب بلئح، مني علم على اخترتك فاني 

علىباعث فالخوف نجاتك، سبب سيكون حوذاJن، أي )١( 
الأسممامة.

ْ/بمآآ.الأوبء حلمة )٢( 

١٤٨



يي.الخاصة وذوى موالإ من غيرك عن إليك فصرفتهم 

•٢ لإقدامهمر أمعن فهو ، بالخفاء فحدثهم 
العملة.تكب ، عادتهال فإن الصحبة، وترك 

■القلب تميت كثرته فان الضحك، وقلة 

الملاهيبغض أدبك من يعتقدون ما أول وليكن 
فإنهالرحمن، سخط وعاقبتها الشيطان، من بدوها التي 

المعازفحضور أن العالم; أهل من الثقات عن بلغني 
القلب،في النفاق ينبت بها، واللهج الأغاني، واست٠اع 

الماء.العثسن، ينبت، كما 

الخواطن،نس حضور يترك ذك لوقي ولعمري 
قله•في القاف، على اكوت من الد-هن ذي على أسر 

أذناهااسمحت، مما يعتقد لا يفارقها حين وهو 
به.ينتفع مما شيء على 

الأن يمعنى الصحبة. بترك رء ف ما هو بالجفاء المقصود )١( 
إلك،يودكا الذي الأمر والتلميد المربي بين الحراحز تلغى 
الصحبة.هدء حصلتج لو الأمر ني الجدية عدم 

اعتيادها.أى )٢( 
يتقر.لا أو يكون لا أي متقد: لا )٣( 

٤٩



يتثبتالمرض، من بجزء منهم غلام كل وليفتح 
قراءته,فى 

الغرضإلى وحرج وسله، قوسه تناول فنغ فاذا 
المائلةإلى انصرف ثم أرثاق، سعة يرمى حافيا، 

قتلوابني يا • يقول كان عنه اف رصي عود مابن فإن 
.لا-^٢٢الخياطين فإن 

عمالهبعض إلى رسام 

عماله;بعض إلى العزيز عد ين عمر كب 

يعد؛أمحا 

ينبنهمثم تعالى، افه إلى عادوا فد العباد فكأن 
ويجزيعملوا، بما أساؤوا الذين ليجزي عملوا، بما 

ولالحكمه، معقب لا فإنه بالحنى، نوا أحالدين 
امتحمفلهالذي حفه في يقاطع ولا أمحرء، في ينانع 
يه.وأوصاهم عباده 

النكرعلى وأحنك اف، بتقوى أوصيك ؤإنى 

القيلولة.أي )١( 
صل'اآ.الجوزي لاين العزيز همد بن عمر -صة )٢( 



نإنكرامة، من وآتاك نعمة، من عندك اصطنع فيما 
.كفره ويقطها ، شكره يمدها تعمه 

ولايغثاك، متى تدرى لا الذي الموت ذم أكثر 
رثيته،القيامة يوم ذض من وأكثر فوت، ولا مناص 

والرغبةفيه، زهدت فبما النهاية إلى يدعوك دللئ، فان 
علىالدنيا من أوتيت مما كن ثم فيه، رغبت فيما 

توشكينخوفه ولا دللثج بحذر لا من فإن وجل، 
.النقالة محي تدركه أن الصرعة 

به،أمرت الدي دنياك قي •_Ui، محي النظر وأكثر 
دنياك.عن شغلا - لعمري - فيه فان عليه، اقتصر ثم 

ولاالجهل، على مثرْ حتى العلم تدرك ولن 
حنولك لنا اف فنال الباطل، تذر حتى المحق 

يرحمتهدفاعه ياحن وعنك عنا يدغ وأن معونته، 

الملكعبد بن الولد بن عمر إلى رهام 

ارضفي العزيز عبد بن عمر إلى نصمّاني تظلم 
عمرقامر ١لملالثا، عبد بن الوليد بن العباس منه أحدها 
المرانى.إلى الأرض يرد أن انماس 

الأوبءحلة 



إلىفكب الوليد بن عمو أحاه ذلك فبالغ 
العزيز:عبد بن عمر 

الخلفاء،من فالك كان من على أزريت قد انكر 
وشنثالهم، بغضا سيرتهم بغير ومرت عليهم، وعبت 
أنبه اض أمر ما نهلعت، أولادهم، من بعدهم لمن 

ومواؤينهم،قريش أموال إلى عمدت إذ يوصل، 
علىتترك ولن وعدوانا، جورا المال بيت ذأدحالتها 

.هذا

■إليه كتب، كتابه العزيز عبد ين عمر قرأ فلما 

أميرعمر اممه عبد من • الرحيم الرحمن اف م ب
الوليد.بن عمر إلى المزمين 

•الحالمين رب ف وال>مد. المرملين على اللام 
:بعد أما 

منهبنحر ومأحييلثؤ كتابك،، بالغنى فإنه 

نأملثازعم، كما - الوليد ابى يا - سأنلث، أول أما 
حمص،مرق ني تطوف، كانت، كون، الأمة اابناjهاا 

كانؤإنما الأسلوب، بهذا يكتب، أن عمر عادة من ليس ؛١( 
•- الولع ين عمر رسالة •ع يتناصب، بما ذلك، 

١٥٢



اشتراهابها، أعلم اض ثم حرابها، ش وتدور وتدخل 
فحملتلأبك، فاهداها لمين، المفيء من لبيان 
المولود.وبس المحمول، قبس بك، 

منأني تزعم عنيدأ، حبارأ فكنت نشأت نم 
وجل،عز اض فيء بيتك وأهل حرمتك لما الظالمين، 

والأرامل.والمساكين القرابة حق فيه الذي 

اسعمالكمن اض لمهل وأترك مني، أظلم ؤإن 
،برأياك فهم تحكم الملمن، حني على صفيها صبيا 
فويل. لولده الوالد حب إلا نية ذلك في له تكن ولم 
القيامة.يوم حمماءكما أكنر ما ، لأتيل-، وؤيل لك 

حممائه؟من أبوك يتجو وكيفا 

امتعملمن افه، لهد وأترك مجني، أظلم ؤان 
المالؤياخذ الحرام، الدم يفك ا، يوصفبن الحجاج 

•الحرام 

استعملمن اض لهد وأترك مني، أظلم ؤإن 
فىله أذن محمر، على حافيا أعرابيا ثريك>لاآ بن نره 

والشرب.واللهو العازف 

_ظلومأ، ءسوفآ ولكن مصر، أمير القيسي شر|وك< بن قرة هو )١( 



لعاليةجعل من اض، لعهد وأترك مني، أظلم ؤإن 
•الرب خص من مهما الرريه 

،البطازأ حالفتا التقى فلو بتانة، ابن يا فرؤيدأ 
بيتك،ولأهل لك لتغرغت أهله، إلى الفيء وود 

الحق،تركتم فaلالما ، البيضاء المحجة على فوصعتهم 
،•الطريذ،ل بنات في وأخذتم 

سع، رأيته أكون أن أرجو ما ، هدا وراء ومن 
اكينوالماليتامى بين سمنك م وق، رثينل 

فدعادخله مصر، جامع بناء من الصناع انصرف إذا كان يل؛ ق ~
النهار•ولهم اللثل لنا ؛ لنقول رالملاهم، بالخمر 

والحجاجبمصر، رترة يالنام، الوليد الزير• عبد ين صر تال 
-راض - الأرصى امتلأت بالحجاز، حيان بن وعثمان بالعراق، 

)ثيرانوتسعين ست ستة محمر حكم ثريك ترك جورا• 
\ا\\\(.الذهب 

تعمحتيجعل الذي الحزام ت للقتب الهلان ت البهيان حلمتا )١( 
اشتد.إذا للأمر المنان: حكا الممت يقال: المتر. بمنن 

الجادة.مجن تتشعب الصغار الهلرق عي الطريق• بيات  ٢٢)
نسبفي بالشك العزيز عبد بن عمر محن تلميح وهذا )٣( 

ولعلالوليد. نراش على يلد رئيق رأته الوليد، بن عمر 
نيالمماليك الأمراء بيع عر نام حينما السلام عبد بن العز 

٠الخزيز عبد ين لعمر القول هذا من الفكرة استفاد ند مصر 



بمالولا علما. واللام حقا. فك لكل فان والأرامل. 
.، ل الظالمين اف ملام 

اصفي رسام 
تعماله وع2ض إلى ير الم عبد ثن عمر كتب 

انوالإحالعدل فى نكرن أن ندرت إن 
والعدوانالجور في كان من كندر ٠ والإصلاح 

،.إلا قوة ولا حول ولا فافعل، والظلم، 

الإسلامإلى الدعوة في رساه 
علىعامله إلى العزيز عبد بن عمر كب 

يدعوأن يامره ، الحكمي النه عبد ين الجراح ، حرامحان 
،إسلامهم قبل أسلموا فإن الإسلام، إلى الجزية أهل 

وعليهمماللمسلمين ما لهم وكان ٠ الجزية عنهم ووصع 
٠المالمن على 

٠الجوزي لاين عمر وصيره  ٨٢آ/ انمنوة صفة )١( 

اسملماشحجم ض دل )٢( 
المظالميرد عمر زال ما ت الله عبد بن إسحاق قال • تبله كانت 

معاويةورثة أيدي من أحرج • استخلف أن إلى معاؤية لدن من 
.[ ٢٣٤ ه/ سعد ابن لطقات حقوقآ معاؤية ين ويزيد 

١٥٥



راضإنه خراسان: أمحل أشراف من رحل له فقال 
الجزية،عنهم ترصع أن إلا الإسلام إلى يدعوهم ما 
بالختان.منحنهم فا 

لوهم بالختان؟ الإسلام عن أردهم أنا عمر: فقال 
أسرعالهلهرة إلى كانوا إسلامهم فحن أرأالموا قد 

آلافأربعة نحو يدم على فأسلم 

الشهادةيطلب دعاء رماه 
أبيبن سليمان إلى العزيز عبد بن عمر كتب 

كريمة

منمنه، والخثية اض بإحلال العباد أحق إن 
ولاحسابا، أشد أحد ولا به، ابتلاني ما بمثل ا؛تلأ0 
فيهأنا بما صاق فقد متى، - عصام إن - افه على أهون 
لى،هلاكا بها أنا الش منزلتي تكون أن وحفت، • ذرعي 

يرحمة.مه اممه يتداريى أن إلا 

الختاننقية زالت، نما العزيز، بو بن عمو عن اف رصي  ٢١١
وربماالإملأم، إلى تلوبهم توجه من بعض رجه في عثرة 

الأمر،هدا عن الطر غض بإمكان بنتيهم من يجدوا لم 
العالم.وتلة الأنق لضيق 

(LLl» (Y ،^ معر ابنfAn/o.



اغ،مسل غي الخروج تريد أنك بلغني وند 
أناض تدعو أن مونفاك أخذت إذا أخي بما فأحب 
عظيم.وخطري شديدة، حالي فان الشهادة، يرزقي 

يرحمنيأن به ابتلاني بما ابتلاني الذي اف فأسأل 
عوص•ويمر 

السجونبشأن رماه 
الأ-بماد:أمراء إلى العزيز عبد بن عمر كب 

الحق،عله قام ممن السجون، في من وانفلررا 
فاكبأمره أشكل ومن عليه، تقيمه حتى ه تحبفلا 

إر،ذه•

لهمالحس فإن ، الذ■ءاراتل أهل من واستوثق 
نكال.

.(٣)العقوةفى ذنذ ولا 

)ا(طقاتاينمعده/ه\،'ا.
منالجنايامن، أصحاب ت والمراد أفزعه، ذعره، الذعاراتت )٢( 

•حمر• لشرب يزنى دسرنة نتل 
دالمحن. المقدار ونتجاوز العفوية في تتعدى أي ت ئعن. ولا )٣( 

لها•

١٠٧



مال.ولا له أحد لا ممن مريضهم وتعاهد 
رمحنينهم تجمع فلا دين، في ثوما جمست ؤإذا 

•واحدر حبس ولا واحد، بيت ني الدعارات أهل 
حدة.على حبسا اء للنواحعل 
ومنبه، تثق ممن حبسك على تجعل من وانظر 

^^٢،•أبر ما صغ ارتثى من فإن يرتئي، لا 
وا1خطبقالصلاة بشأن رسام 

بنعثمان - واليه إلى العزيز عبل بن عمر كتب 
لمنق:على - صعد 

خطبتهمؤإذا نراءتك، فأسمعهم بهم صليت إذا 
موعظتكفأنهمهم 

السيسب من يقتل إنما رسام 
تعمر إلى الحميد عبد كتب 

أضربأن فهممت ينك، رحل إلئ رفع إنه 

iلرمحه بدين حبي الدي فاؤرجل الحكمة، غاية هدا وفي آ ١ ر 
أوالقاتل الرحل ص يختلف 

)أآ(طقاتاينّعده/أ'هم.

.0٣٦١إ ص طقات )٣( 

٠٨





يؤخرهاكان فإنه الصلاة، في فعاله عن ونهيتك 
له.يحل لا تاخيرآ 

فييأخذها لكن فانه الزلكة، في نمله عن ونهيتك 
مواسيا.يسيء ثم حقها غتر 

عزالله فإن به، العمل واحذر منه ذلك، فاجتب 
شرم،من والبلاد العباد وطهر منه، أراح قد وحل 

،.واللأم١١

اسالمفي اسمر رسام 

إعم إل كب ت قال حزم بن بكر أش عن 

جوركل إلك، فانظر الدداؤيزل^، اسركأ أن 
فانعليه، فرده معاهد أو لم محق من تبالي من جاره 
إلىفادفعه ماتوا، هد المة المغ1نالك، أمل كان 
، ()٣

ورذنهم

•٧٢- ١^^، لأبن الز.ز، عد بن عمر )١( 
فيوالمراد أنره، تنمى الخبر: اسبرأ امتبرئ: )٢( 

والبحتإ.الفلر 

.٣٤٢ه/سعد ابن )•آ(دتات، 



واصناءالأمور ساسه في رسام 
تحزم ابن إلى عمر كتب 
فاسراداس، اخرج سك، في والجلوس إياك 

الناصس أحد يكن ولا ،، والمفلرأ المجلس في بينهم 
رمحت أهل من هؤلاء تقولئ ولا أحد، من ندك عم 

الومعندي هم وغم المؤمنين أمر بثت فإن المؤمنين، 
المؤمنينأبر بيت بأهل أظن أن أحرى أنا بل سواء، 
شيءعليك أشكل ؤإذا نازعهم، من يقهرون أنهم 
لأ.ي ^ 

الهرميالإصلاح رساه 
■عدى إلى عمد كتبا 

عرناءنانفلر يمكان، عشائرهم من العرفاء إن 
ثزصهلم ومن فأثبته، ولقومه لنا أمانته رصيت فمن الجند، 

والو^٤^الأمانة في وأ؛الح منه، خير هو من به فاستبدل 

إلىالقاصي نفلرة تكون أي إليهم، المراد'التتلر ■ إلمنهلر )٢( 
واحدة.الخصمين 

TiT؛،/"سعد ابن طبقات )٣( 
ّعدابن )؛(طقات 



تمنةعلى رد رسام 
العزيز،عبد بن عمر إلى مهران بن ميمون كب 

تعمر إليه فكتب > الملك عبد ابنه عن يعزيه 
أمروهو الطك، عبد ابني عن تعزيتي إلي كبت 

أنكر٠للم ونع فلما أنتظره، أزل لم 

الورعفي رساه 
الحكمي!الله عبد بن الجراح إلى عمر كتبا 

يكونما للث، الله أحل مما تالع أن استفت إن 
منفإن فافعل، علك الله حرم ما وبين سلئ، حاحزأ 

،.١٢١١^^إل ه نفنافت، كله الحلال استوعب 

اممدلصلص لم من 

همدبن همر للأم، لما انيات الغبممكا نال 
سرقاالبلاد أكثر من فوجدتها قدمتها الموصل، العزيز 
احدI وأساله البلد حال أعلمه عمر إلى، فكتبت، ونقبا، 
بالبينةآحدهم أو التهمة، علؤى وأصربهم بالمفلنة الناس 

الناس؟عادة عاليه حرُت، وما 

٦٩٢/٢ال_انواك؛ين)١(

المانواك؛ينآ/-يد)آ(
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•إلي فكتب 
فإن. الستة عليه حرت وما بالبينة الناس آخذ أن 

اف.أصلحهم فلا الحق بملحيم لم 
الموصلمن حرجت فما ذلك، ففعلت يحنى; نال 

رقبال١،.محرقا وأقله البلاد، أصلح ص كانت حش 

i،u>uالوعاء رساه 
العزيز:عبد بن عمر كب 

للموسنادعوا الدعاء، من بشيء نخصوني لا 
فيهمأيحل متهم أش فإن عامة، والمؤمنات 

العاملمسووليه ض رّاه 
علىعامله إلى العزبز عد بن عمر كتب 

له:كب فيما فكان الجزيرة، 

عليهمنمب فيما ناصحا أمره اممه ولاك لن وش 
نيئاإلا عوراتهم، من امحستهلعت لما ساترا أمورهم، من 

ستره.يصالح لا النه أبداه 

.٢٧١ه/الأولياء حلة )١( 
.rvA/oسد ابن طتات )آ(

١٦٣



رصيت،ؤإدا غضبت إدا عنهم نمك وتمسّك 
.جميلا حسنآ مستوا وبينهم بينك فيما دلل يكون حش 

سيئتهملص ولا إليهم، أديته لص تجمى لا 
يعطيلا لمن ذاك وليكن مدحة، ولا حفنا منهم ل، 

مو.إلا سوء البمرق ولا هو، إلا الخر 

وأنتعلبك مفت وليلة يوم كل واغتنم 
ّالمرا،.

إلهإلا الذ من لا رماه 

•نمم بن الرحمن مد إلمحا عمر تحب 
تيعد أما 

تأخذكولا عباده، نى ف ناصحا عبدا نكن 
وحفهالناس، محن بك أولى اف فان لائم، لرمة النٌ في 

أئلم.عاوالث،

العروقإلا الملمين أمر من شينا نوليي فلا 
فيماالأمانة وأداء عليهم، والتوقير لهم، بالنصيحة 

الحق،غير إلى محيلا ميلك، بكون أن ؤإياك استرعي، 

ص\،اا.الجوزي لاين العزيز صد بن عم )١( 



افعن تدمن ولا خاب، عليه تخفى لا اف نإن 
ا.إلا اض من ملجأ لا فإنه مذهبا، 

امحهدوثي إمح، رسام 
تيعد أما ت يكتب، أن كاتبه عمر أمر 

تمال(فلا الغنيلأن، عند الصرعة فاتق بزيد يا 
اللمن تترك ما وتترك الرجعة، على تقدر ولا العثرة، 

.، يعدرك لا من إلى يحمدك، 

متوفىإش رساه 
حلافيلنه لم مائتا، إخوانه من أخا أن عمر بلمر 

إيه:فكتب( ذلك،، 

تبعل أما 

تكذيباأتانا ثم إخواناك(، له ر؛ع خبر بلغنا ففد 
يلغنا.ما 

بدللنؤالمرور كان ؤإن رنا، يأن بدلك( فأنعم 
•الأول الصر تمديق( فليل عن يتبعه الأنقعلاع، وثيكه 

والهايةالبداة )١( 

•ص٣'١ الحكم عبئ لأبن العزيز، عبد بن عمر )٢( 



يمالموت، ذاق كرجل إلا الله عبد يا أنت يهل 
رمصز مبادر متاهب فهر طليته، فأسعف الرجعة سال 

يرىلا قرارْ، دار إلى ماله، من بره ما بأثل جهازه 
أماعه.قدم ما إلا شننا ماله من له أن 

لهاجتمع من والأجرة، الدنيا في المغبون فان 
شيء.منه له يكن لم ثم كثير، أو قليل مال 

الأيام،نفاذ م، ممّيعين والنهار اللثل يزل، ولم 
ذلكعلى يزالان ولا ، العمر ونقص الاحال، وطي 
•به منا ما ويلتان يفنيان 

ذلل-،بين وهودأوقرونانوحا صحبافل هيهايتح! 
علىووردوا بربهم، لحقوا فد نأصحوا كئيرأ، 

ولمجديدبن، غضين والهار الليل فأصح أعمالهم، 
ومستعدينبه، مزا محن يفهما ولم أفياه، أحد يبلهما 

مضىمن به أصابا ما بمثل بقي لمن 
صربانكمن كنير ناس ، ثريفاليوم ؤإنلث، 

عفرأأعضاؤه نهلعنن، كرجل إلا أنت، فهل ، ونرنائل—، 
الداعيينتفلر فهو ا ه نفحشاشة إلا يثق فلم عفوآ، 

وماء.صباحا لها 

إيانامقته من به ونعوذ أء٠الا، يئ لاف فتستغفر 

١٦٦



واللامنا، أنفبه نعقل ما على 

والموعظهاكدقه رسام 

القرظي؛إلى عمر كتب 

يعد؛أما 

حظر هو ما وتذكر تعفلني كتايك، ييش فقد 
•الأجر أفضل بل.لك أصبت وقد حق، وءاJاك، 

أجرأ،أعظم هي بل كالميئت، الموعنلة إن 
اJؤمنالرء على وأوجب ذكرأ، وأحن نفعا، وأبقى 
حقا.

بهالتزداد أخاه، المؤمن الرجل بها يعقل لكلمة 
كانؤإن عليه، به يتصدق مال من حير رغبة، هدى نى 

.حاجة إليه به 

مماختر الهدى، من بموعظتكؤ أحوك يدرك ولنا 
بموعظتكرجل ينجو ولأن الدنيا، من يصدقتلاح سال 
•فقر من ؛حا-ءتك ينجو أن من حير هلكة، من 

واستعملعليك، حق لقضاء تعقله من فعقل 

الحكمب ابن 

٦٧!



العالمالمجرب كالعلمب وكن • تعظ حين نفك كيلك 
أعتهينبغي، لا حبنا الدواء وصع إذا أنه علم قل الذي 

.وأتم جهل يبني حنث من أمكه ؤإذا نفه، وأعنت 
وهويداوه م لا، مجنونيداوي أن أراد ؤإذا 

يبلغلا أن حنية له، ويوثق منه تونق يحتى مرسل، 
طبهوكان الثر، من منه يتقي ما الخير، من منه 

عمله.مفتاح وتجربته 
لكيماالباب على الفتاح يجعل لم أنه واعلم 

فيليغلق ولكن يغلق، فلا ليفتح أو يفتح، فلا تغالق 
واللامحينه، في ويفتح حينه، 

الحكمعبد ابن 

١٦٨



١٦٩





معالحوار أسلوب إلى المزيز عبد بن عمر لجأ 
قوةمن له كان وقد لمين، المأقلقت التي القرف 
عاليويتغالب المنصفين، يفح أن به استهليع ما الحجة 

المعاندين.

ذلك.من أمثلة يذكر ونكتفى 

عبدبن عمر على الحريرية من ناس لحل 
.ثيئا قداكروء ، العزيز 

•عليهم ويتغر ير•مهم أن جلساته بعض فانار 
منهورضوا عليهم، أحذ حتى بهم برفق عمر يزل فلم 

•ذلك على فخرجوا • بفي ما ؤيكرهم يرزقهم أن 
منيلبه رجل ركة عمر صرب مجوا، فلمأ 

توقال اصحايه 

صاحباكيه تنفي دواء على قدرت إذا فلأن يا 
أيدآرا،.تكوث فلا م، دون 

صا"'ا•الجوزي لأبن العزيز، تمد بن عمر 

١٧١



)٢(
فنالا;عمر على الخوارج من رحلان دخل 

إنسان.ا عليك اللام 

إنسانان.يا اللام وعليكما فقال: 

انبت.U أحق اض ْلاءة قالا: 

محل•جهل س قال؛ 

الأضياءؤبين دولة تكون لا الأموال قالا: 

حرموها.قد قال: 

أهله.على م يقاش مال قالا: 

ذلك.تفصيل كتابه في بض اض ت مال 
لوقتها.الصلاة تقام قالا: 

حقها.من هو قال: 

ّالصلوات في الصفوف إقامة قالا: 

السنة.تمام مجن هو قال: 

إليك.بثا إن قالا: 

تهابا.ولا بلغا قال: 

١٧٢



الماص•محن الحق صع ت قالا 
بكما.ه أمر اض قال: 

ض.إلا حكم لا قالا: 

باطلابها تبتغوا لم إن حق كلمة قال: 

الأمناء.ائتمن قالا: 

٠اعواني هم قال؛ 

الخيانة.أحانر قالا: 

محدود.السارق قال: 

الخنزير.ولحم فالخمر قالا: 

به.أحق الشرك أهل قال: 

أص؟فقد الإسلام في دخل فمن قالا: 
أما.U الإسلام لولا قال: 
■ه اش رسول عهود أهل قالا: 

•عهود-هم لهم قال: 
طاقتهم.فوق لأنكم قالا: 

وسعها.إلا نما اض يكلف لا قال: 

١٧٣



قالا

نال

قالا

قال

قالا

قال

قالا

قال

قالا

قال

قالا

قال

.الكنائس 

رعيتي•صلاح من هي 
القرآن.ذكرنا 

•آم إل يه محبمؤث توما 

•أرملنا من إلى تردنا 
،أحبكما ما 

لإخواننا؟نقول نما 

.معتما وسرأيتما ما 

البريد.دواب على تردنا 

.لكما طيبه لا افه مال هو ، لا 

.نفقة معنا فاليس 

مقتكهاُ'علي سل، أبناء إذن أنتما 

)٣(
الحريريةمن ناما أن بلغنى ن اني الغيحيى قال 
عبدبن عمر إلى فكتبت ١ الموصل بناحية تجمعوا 

.بذلك أعلمه العزيز 

الحكمعبد ابن )١( 

١٧٤



الميل،ص س رجالا ار أدل اذ إلي نكب 
مراكبعلى واحملهم رهط، مهم وخذ رهط، وأعطهم 

الر؛دإر،•م،
حجهلهم ييع فلم عليه، فقدموا ، ذللث، فغعلت، 

كرئ.إلا 

يبتاكح،أهل تكنر حتى نجسلثح نا لت فهالوا 
•منهم ^١ وتلعنهم 

إنولكن لعانا، يجعالني لم اف إن عمرت ففال، 
المحجةعلى ؤإياهم أحمالكم فوق وأنتم أنا أبقى 

.السقاء 

مه.ذلك، يقبلوا أن قابرا 
إلادينكم في عكم يلا إنه عمرت لهم فقال 

الدين؟بهذا ينتم كم مد ' المدق 
وكياسة.كذا مذ : قالوا

منه؟دئرأتم فرعون لعنتم فهل ن نال 
لا.: نالوا

أهلترك عنى يولا تركه، ومعكم فكيف نال: 
والمصيبا، والميء المحن فيهم كان وند بيتي 

والمحض؟

١٧٥



محارا؛ئ u بنما  Jii: قالوا

الخوارجرأس إلى العزيز عبد بض عمر وكب 
فيها؛جاء رسالة 

ولتولنبيه، غ غضبا خرجت أنك بلغني إنه 
بأيديناالحق كان فإن أناظرلئ، فهلم مني، بدلك بأولى 

نظرنايدك في كان ؤإن الناس، فيه يحل فيما دخلت 
أمرنا•ني 

بعثتوند أنصفت، قد عمر: إلى طام بفكتب 
وينافلرانك.ارسانك Jbرحلين إليك 

لعمرالحجة كانت الرحلان حضر وعندما 

•علتهم• 

بعدك؟حليفة مره لت؛ يزيد، عن أحبرنا له: فقالا 

عيري.صبره قال. 

إلىوكالته ثم لغيرك، uلأ وليت لو أفرأيت قالا: 
ائتمنك؟ص إلى الأمانة أديت أتراك ،،، JLpمأمون غير 

.٣٠٩ه/الأربء حلة )١( 
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مح،المثواخ
العلمية،الكتب، دار الأصمهاني!  JajLsxJLlالأولياء حلية - ١ 

يردن•

ط\.الرسالة ة مؤ،الدعي. للإمام اليلأء: أعلام سير . ٢ 
.٣١٩٦٦عام طءا ممر ابن للإط، والهاية: البداية . ٣ 
ّسروت؛ ١ سرويت، دار ! سعد ابن ءل_قاألإتا ء ٤ 
الجيلدار ٠ هارون لام العبد تحقيق والتبيين البيان . ٥ 

لمان.

٠ببروين، العربي. الترامثؤ إحياء دار الفريد؛ العقد - ٦ 
-العلمية الكتب، دار ١ الجرزي ابن للإLم الصفوة؛ صفة - ٧ 

يرون-

بتروت•- المعرنة دار الغزالي' للإٌام الدين■ ملوم إحياء - ٨ 
أحدتحقيق . الحكم عبد ابن المزيز! بو بن عمر سيرة - ٩ 

١القاعرة وهبة. مكتة ّ عبيد 

الجوزي•ابن للإمام المرير• همد بن عمر -ّيرة ١ • 
القلمدار ّ الشيخ الستار عبد ٠ المزيز عيد بن عمر سيرة - ١ ١ 

*مشق يد 

صبيح.علي محمد مكتبة لالشعرانى، الكبرى، الو؛لبقا>تإ .  ١٢
القاهرة.

١٧٨
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