


كان الخلیفة من األمويین إذا شعر بدنو اجله أوصى بالحكم إلى ابنه أو �
احد اقترابه دون الرجوع إلى رأي آالمه خالفا لما كانت علیه طريقه 

الخلفاء الراشدين من مشاورة آالمه في اختیار الحاكم فعندما أحس 
سلیمان بدنو اجله كتب كتابا عھد فیه بالخالفة إلى ابن عمه عمر بن 
.عبد العزيز وحمل أھل بیته على مبايعه من في الكتاب وھم لیعلمونه 

وعندما توفي سلیمان قرئ الكتاب فذھل عمر عند سماعه لعصم �
المسؤولیة وزھده في المناصب فاصعده الناس وأجلسوه على المنبر 

أيھا :(فافتتح خالفته بخطبه وضح فیھا منھجه في الحكم ومما جاء فیھا  
الناس أني ابتلیت بھذا األمر من غیر رأي مني وال طلب والم مشورة 

من المسلمین واني قد حللت ما في أعناقكم من بیعتي فاختاروا 
قد اخترناك يا أمیر :(فصاح المسلمون صیحة واحده ) ألنفسكم 

المؤمنین ورضینا بك تلي أمرنا بالیمن والبركة 
يا أيھا الناس من أطاع هللا :(فتابع خطبته  يوصیھم بتقوى هللا  ثم قال  �

وجبت طاعته  ومن عصى هللا فال طاعة له أطیعوني متى أطعت هللا 
وھكذا فقد تضمنت خطبة عمر )فإذا ما عصیت هللا فال طاعة لي علیكم

بعض األسس اآلتیة من أسس الحكم في اإلسالم



أن اختیار رئیس الدولة ھو حق من حقوق األمة وال 
يجوز فرضه علیھا بالوصاية فقد ألغى عمر وصیة 

سلیمان وفوض أمر اختیاره حق اختارته عن حب 
ورضا

:األساس الثاني
حق األمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته





:اتسمت خالفته بمعالم بارزة �
 :األساسیة الناس لحاجات الدولة كفالة�
 حیاتھم في األساسیة الناس بحاجات اإلسالمیة الدولة تتكفل�

 وقضى الیتامى كفل فقد: تطبیقه على عمر حرص ما وھذا
 العطاء وفرض المسلمین أسرى وافتدى المدينین عن الدين

 ماال وفرض المتدنیة األجور مستوى ورفع  والفطیم للمولود
. الفقر على وقضى الزواج يستطیع ال من لتزويج

: العدل�
 حیث اإلسالم في  الحكم علیھا يقوم التي األسس أھم من�

 وقد الظلم ومنع أصحابھا إلى الحقوق بإعادة  الدولة تقوم
 شكوى يسمع فكان العدل إقامة غلى الخلیفة حرص

  .للرعیة ظلم منھم وقع إذا الوالة ويحاسب المظلومین



 اإلسالمیة الدولة مواطني كل عدله شمل وقد�
 استجابته ذلك ومن المسلمین وغیر المسلمین

 فقد يوحنا كنیسة بشان دمشق نصارى لشكوى
 بن الولید وأراد األموي المسجد بجانب الكنیسة كانت
 الكنیسة من جزء فھدم المسجد يوسع أن الملك عبد

 التعويضات كل أھلھا رفض أن بعد المسجد إلى وضم
 عمر خالفة جاءت ولما علیھم المعروضة المالیة

 الكنیسة رھبان إلیه سار  بعدله الناس وتسامع
 من كان فما كنیستھم من المأخوذ الجزء برد يطالبونه

 المسجد بھدم وھمّ  الجزء بذلك لھم قضا أن إال عمر
إلیھم حقھم وإرجاع


