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ABSTRAK 
 

Thesis ini mengandungi kajian ijtihad Umar B. Al-Khattab  mengenai maqasid 

syariah (memenuhi tujuan dan matlamat Syariah). Ia dapat dijalankan melalui 

kajian ijtihad beliau dalam menguruskan negara Islam sebagai seorang ketua 

negara dan menguruskan urusan kenegaraan, menganalisis dorongan utama dan 

sampingan ke arah ijtihad - ijtihad tersebut dan kaedah yang digunapakai untuk 

melaksanakannya serta objektif-objektif yang ingin dicapai melaluinya. Selain itu, 

membincangkan dorongan – dorongan , kaedah dan objektif-objektif tersebut 

untuk mengenalpasti ijtihad – ijtihad yang menepati kehendak syariah. Kajian ini 

bertujuan untuk membentangkan suatu perspektif pentadbiran berasaskan 

kepentingan memenuhi tujuan dan matkamat tertentu melalui pembentangan 

model yang ideal dalam mencapai tujuan syariah seperti yang ditonjolkan melalui 

pentadbiran kepimpinan Umar B. Al-Khattab , menerangkan hubungan antara 

ijtihad dan ilmu pengurusan dan penjelasan tentang tumpuan Umar B. al-Khattab 

 terhadap sains pengurusan dalam usaha beliau untuk menegakkan sebuah 

Negara Islam yang berlandaskan tujuan dan matlamat syariah. Kajian tersebut 

dapat dilakukan dengan mengadaptasi pendekatan dokumentari yang berasaskan 

induksi dan penelitian kesahihan hadis berkaitan Umar B. Al-Khattab  dalam 

mengumpul maklumat dan data. Pendekatan tersebut turut menekankan aspek  

analisis kritikal terhadap tajuk – tajuk kajian tersebut  dengan menginduksikan 

pemikiran ahli akademik dan pakar –pakar dalam bidang ilmu yang berkaitan 

dengan tajuk perbincangan dalam kajian ini dan seterusnya merumuskan analisis 

pemikiran-pemikiran tersebut. Selain itu, kajian ini turut mengambilkira 

pendekatan sejarah dengan menghubungkaitkannya dengan sejarah era zaman 

dahulu walaupun analisis utamanya bersandarkan perspekstif pentadbiran zaman 

moden. Kajian ini telah menunjukkan kesan pengaruh Islam berdasarkan 

pentadbiran kepimpinan Umar B. Al-Khattab  yang dapat dikesan melalui 

perubahan standard yang digunakan oleh beliau dalam menilai sesuatu isu 

bermula dari penetapan objektif –objektif dan prinsip-prinsip yang beliau 

usahakan sedaya upaya agar menepati kehendak syariah. Justeru itu, beliau 

mengesahkan prinsip-prinsip yang menepati syariah dan menolak objektif-

objektif yang tidak mematuhi syariah. Sebagai tambahan, beliau mengubah jalan 

untuk mencapai objektif – objektif yang tidak diambilkira nilai murninya 

sekiranya ia ditolak. Kajian ini membuktikan ketelusan pentadbiran kepimpinan 

Umar B. Al-Khattab  dengan memfokuskan kepada pengurusan pentadbiran 

dan penggunaan ijtihad sebagai salah satu komponennya dan mengadakan sistem 

pentadbiran yang agak fleksibel untuk negara agar dapat mematuhi syariah di 

samping turut mementingkan syura, memelihara kuasa memberikan keputusan 

muktamad, memahami dan merumuskan sesuatu kejadian atau peristiwa 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta mengunapakai sistem yang sedia ada 

walaupun sistem-sistem tersebut bukan bersumberkan sistem peradaban Islam 

selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. 
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ABSTRACT 
 

This thesis included studying the Ijtihad of Umar B. Al-Khattab (May Allah be 

pleased with him) in light of the purposes of Shariah. This was accomplished by 

demonstrating his Ijtihad in managing the Islamic state as the leader and 

managing body of its affairs, analyzing the motives and incentives for those 

Ijtihad and the methods he adopted for implementing them as well as the 

objectives that he intended to achieve through such Itjihad, and discussing those 

motives, methods and objectives to identify the extent to which those Ijtihad had 

successfully attained the purposes of the Shariah. The current study aims to 

present an administrative purpose-based perspective by presenting an ideal model 

in achieving the purposes of the Shariah which is represented by the 

administrative personality of Umar B. Al-Khattab (May Allah be pleased with 

him), explain the relationship between Ijtihad and the management science and 

explain his focus on the management science in his struggle to establish a state 

that complies with the purposes of the Shariah. The study has been conducted by 

adopting a documentary-based approach that relies on induction and investigation 

of narrations about Umar B. Al-Khattab (May Allah be pleased with him) in 

collecting its content. The adopted approach also emphasizes the theoretical 

critical analysis of the study’s topics by inducting sayings of Scholars and 

specialists of sciences relevant to the topics of this study and analyzing them. 

Moreover, the study relies on the historical approach to relate the study to a 

historical past era despite its analysis according to the modern administrative 

perspective. The study illustrated the impact of Islam upon Umar B. Al- Khattab’s 

(May Allah be pleased with him) administrative personality reflected by the 

alteration of his standards in evaluating issues starting from setting objectives and 

principles that he strived to bring in compliance with the Shariah. Thus, he 

confirmed principles that came in compliance with the Shariah and discarded 

those that conflicted with it. In addition, he changed means that help achieve 

those objectives since they were unjustified by their noble purposes once found to 

be void. The study illustrated the clarity of Umar B. Al-Khattab’s (May Allah be 

pleased with him) administrative personality by focusing on the administration 

and the use of Ijtihad as one of its tools and the establishment of an administrative 

system for the state which is flexible enough not to conflict with principles of the 

Shariah, while emphasizing Shura (collaborative opinion), preserving 

centralization of decision-making, comprehending happenings based on principles 

of the Shariah, and making use of the existing systems even of their resources 

were non-Islamic civilizations as long as they did not contradict with the Shariah 

principles. 
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 ملخص البحث
اإلداريةُْبْضوءْمقاصدْْالرسالةْدراسةْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْْىذهْتىضىمنتٍْ

ْاإلسبلم ُْبْإدارةالشريعة ْكذلكْبعرضْاجتهاداتو ْإمامهاْْية، ْباعتباره ْاإلسبلمية الدكلة
ْشؤكهنا،ْ ْ،لتطبيقهاْذهْاالجتهاداتْكالطرؽْال يْاتبعهاٟنكالدكاعيْكٓنليلْالدكافعْكمدبرى

لطرؽْكاألىداؼْٞنعرفةْ،ْكمناقشةْىذهْالدكافعْكامنْخبلٟناال يْأرادْٓنقيقهاْْاؼاألىدْك
ْاالجتهادات ْىذه ْاإلسبلميةْمدلْٓنقيق ْالشريعة ْٞنقاصد دؼ. ْإىلْتقدَلْْكَتى الدراسة

ْمقاصد ْإدارية ْرؤية ْالقدكة ْالنموذج ْتقدَل ْخبلؿ ْمن ْالشريعةْية ْمقاصد ْٓنقيق ُب
ْاإل ْشخصية ْكىو ْاٝنطابسبلمية ْبن ْْكاإلداريةْْعمر ْبعلمْْبياف، ْاالجتهاد عبلقة

ْْكاإلدارة ْبنْاٝنطابْْأىتماـبيافْ، ْاْعلمْاإلدارةبْعمر ْالدكلة ْلبناء ٞنوافقةُْبْسعيو
ْباالعتمادْعلىْمٌْػكقدْتْىْ.اإلسبلميةْٞنقاصدْالشريعة ْالدراسة مكتيبْيعتمدُْبْمنهجٍْت
عىنْيْيكماْْْ،اٝنطابْْلآلثارْاٞنركيةْعنْعمرْبنكالتقصيْْاالستقراءٗنعْمادتوْعلىْ

ْْٞنوضوعاتْالبحثْالنقدمْيلْالنظرمبالتحل باستقراءْأقواؿْالعلماءْكاٞنختصٌنُْبْالعلـو
ّْنوضوعاتْالبحثْكٓنليلها، ْالدراسةْْاٞنتعلقة ْكتعتمد ْْعلىْكما ْتعلقلْالتار٫نياٞننهج

ٍتْصْىكقدْخىلْيْالبحثُْنقبةْتار٫نيةْماضيةْرغمْٓنليلهاْكفقانْللمنظورْاإلدارمْاٜنديث.
تغًنْاإلدرايةْمنْخبلؿْْالدراسةْإىلْبيافْأثرْاإلسبلـُْبْشخصيةْعمرْبنْاٝنطابْ

وضعْاألىداؼْال يْسعىْلتوافقْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْبدءنْبْمعايًنهُْبْتقييمْاألمور
ْالشريعةْْتغًنْتبعو٣ْنا ْميزاهنا ْكال يْجعل ْالدكلة ْإدارة ُْب ْعليها ُبْاألسسْال يْاستند

تغًنْإضافةْإىلْْ،كماْتعارضْطرحْفقْمعهاْمنْأسسْإداريةْكضعيةْقىًبلفماْتوااإلسبلميةْ
ْغايالوسائلْاحملققةْل تْنْىيػٌْ،ْكقدْبػْىُبْحاؿْفسادىاْالساميةَْتااؤلىداؼْكال يْالْتربرىا

ْ ْالدراسة ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْخبلؿْاإلداريةْكضوحْشخصية ْباإلدارةْْمن االىتماـ
ْا ْمنْأدكاَتْْالجتهادكاستخداـ ْكتأسيسْكأداة ّْناْالْا ْيتسمْباٞنركنة نظاـْإدارمْللدكلة

ألحداثْيفهمْاعلىْمركزيةْالقرارْْكْاحملافظةبالشورلْمعْْيعارضْثوابتْالشريعةْكيهتم
ْ ْمنبواقعية ْكيستفيد ْالشريعة ْأصوؿ ْعلى ْكافْْباالعتماد ْلو ْحىت ْالوضعية األنظمة

ْمية.مبادئْالشريعةْاإلسبلْغًنْإسبلميةْماملْٔنالفْمصدرىاْحضارات
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 ىيكل البحث
ْالصفحةْاٞنوضوع

ُْْالجتهادْكاإلدارةْكمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية:ْمدخلُْبْاْالفصلْاألكؿ
ّْْْْْْْْ:ْاالجتهادْْاٞنبحثْاألكؿ
ّْْْْْْْاالجتهادْ:ْتعريفْْاٞنطلبْاألكؿ
ْْْْْْْْحكمْاالجتهادْ:ْْاٞنطلبْالثاٍل
ْْْْْْْٓ:ْشركطْاالجتهادْْاٞنطلبْالثالث

ْْْْْْْْٕ:ْاإلدارةْْاٍلاٞنبحثْالث
ْْْْْْْْٖاإلدارةْاٜنديثةْ:ْْاٞنطلبْاألكؿ
ُِْْْْْْْاإلدارةْاإلسبلميةْ:ْْاٞنطلبْالثاٍل
ُْْْْْْْْْالتدبًنْ:ْاٞنطلبْالثالث
ُْْْْْْٗ:ْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْاٞنبحثْالثالث
َِْْْْْ:ْتعريفْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْْاٞنطلبْاألكؿ
ِِْْْْثرْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةُْبْاالجتهاد:ْأْْاٞنطلبْالثاٍل
ِْْْْٓ:ْاالجتهادْقبلْخبلفةْعمرْبنْاٝنطابْْْالفصلْالثاٍل
ِْْْْْْْٖ:ْاجتهادْالنيب١ْنمدْْْاٞنبحثْاألكؿ
ِْْْْْْٗ:ْحكمْاجتهادْالنيبْْْاٞنطلبْاألكؿ
ُُّْْبْضوءْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْ:ْاجتهاداتْالنيبْْْاٞنطلبْالثاٍل

ُّْْْْْبْحياةْالنيبْْ:ْاجتهادْالصحابةْْطلبْالثالثاٞن
ّْْْْْْٔ:ْاجتهادْأيبْبكرْالصديقْْْاٞنبحثْالثاٍل
ُّْْٕبْضوءْمقاصدْالشريعةْ:ْاجتهاداتْأيبْبكرْالصديقْْْاٞنطلبْاألكؿ
ّْْْْٖ:٧ْناذجْمنْاجتهاداتْأيبْبكرْالصديقْْْاٞنطلبْالثاٍل
ّْْْْْْْْ:ْعمرْبنْاٝنطابْْْالفصلْالثالث
ْْْْْٓالشخصيةْ:ْصفاتْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنبحثْاألكؿ
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ّْْٓقبلْخبلفتوْ:ْالوظائفْال يْشغلهاْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنبحثْالثاٍل
ّْْْْٓقبلْإسبلموْ:ْكظائفْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنطلبْاألكؿ
ْْْْٔٓبعدْإسبلموْ:ْكظائفْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنطلبْالثاٍل
ْْْٗٓللدكلةْاإلسبلميةْارةْعمرْبنْاٝنطابْ:ْفلسفةْإدْْالفصلْالرابع
ِْْْٔللدكلةْاإلسبلميةْ:ْأسسْإدارةْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنبحثْاألكؿ
ِْْْْْْْٔ:ْاألسسْالشرعيةْْاٞنطلبْاألكؿ
ْْْْْْْْٔ:ْاألسسْاإلداريةْْاٞنطلبْالثاٍل
ِْْْٕللدكلةْاإلسبلميةْ:ْأىداؼْإدارةْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنبحثْالثاٍل

ِْْْْْْْْٕ:ْحفظْالدينْْألكؿاٞنطلبْا
ْْْْْْْْٕٔ:ْحفظْالنفسْْاٞنطلبْالثاٍل
ْْْْْْْْٕٗ:ْحفظْالعقلْاٞنطلبْالثالث
َْْْْْْْْٖ:ْحفظْالنسلْْاٞنطلبْالرابع

ّْْْْْْْْٖ:ْحفظْاٞناؿْاٞنطلبْاٝنامس
ْْٖٗللدكلةْاإلسبلميةْ:ْالوظائفُْبْإدارةْعمرْبنْاٝنطابْْاٞنبحثْالثالث
ُْْْْْْْْٗتخطيط:ْالْْاٞنطلبْاألكؿ
ِْْْْْْْْٗ:ْالتنظيمْْاٞنطلبْالثاٍل
ْْْْْْْْٓٗ:ْالتوظيفْاٞنطلبْالثالث
ْْْْْْْْٕٗ:ْالتوجيوْْاٞنطلبْالرابع

ْْْْْْْْْٗٗ:ْالرقابةْاٞنطلبْاٝنامس
َُْْْْْٔ:ْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْْالفصلْاٝنامس
َُْْٖرتوُبْإداْاٞنؤسساتْال يْأحدثهاْعمرْبنْاٝنطابْْ:ْْاٞنبحثْاألكؿ
ُُُّْْْبْإدارتوْ:ْالوظائفْال يْأحدثهاْعمرْبنْاٝنطابْْْاٞنبحثْالثاٍل

ُِْْْْْْْْْْٗاٝنإنة
ُّْْْْْْْْْْْاٞنصادر
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة 

ْباهلل ْكنعوذ ْإليو، ْكنتوب ْكنستغفره ْكنستعينو ٥ْنمده ْهلل ْاٜنمد ْأنفسناْإف ْشركر ْمن
مرشدان،ْكأشهدْْكمنْيضللْفلنْْندْلوْكلياْ،مضلْلوْ،ْمنْيهدهْاهللْفبلكسيئاتْأعمالنا
عبدهْكرسولو.ْأالْالوْإالْاهلل ْ..أماْبعد.ْكحدهْالْشريكْلوْكأشهدْأف١ْنمداْن

ْقاؿْتعاىل:ْْر٘نةنْللعاٞنٌنْْبنْعبداهللْفقدْبعثْاهللْالنيب١ْنمد         

    
ككافُْبْْكتثبتْصدؽْنبوتوْنبياءْلوْمعجزاتْتؤيدهكسائرْاألْْككافُْْ

كأحدْْْمتوافقانْمعْسببْبعثةْالنيبْْالذمْأنزلوْاهللْْآفمقدمةْىذهْاٞنعجزاتْالقْر
ْ ِنلقوْقاؿْتعاىل:ْصورْر٘نتوْ                       

ِْ
 قاؿْتعاىل:معىننْْكْلفظاْنُْنفظوْقدْتكفلْاهللْْك                 

ّْ
كإىلْماْشاءْْنْ٪نفظوْمنذْنزكلوْعلىْالنيب١ْنمدْمْللقرآفَْتيئةْْوفظككافْمنْحًْ

ْجلَُّْبْعبله.ْسبحانو
ْكافْصحابةْْك اسْعلماْنكنشرهْبٌنْالنُْنفظْالقرآفْكأكالىمْالناسْأكؿْىمْالنيبْقد
٬نشيْعلىْاألرضُْبْخْيآكاحدْمنهمْقْركلْْْكافقدْْعمبلن،ْفْك كانواْلقوْكمعامبلتو،ْفقدْْناْن

ْاٝنلق ْالناسْبلْخًن ْتعاىلْخًن ْقاؿ :                    

              
فْآجعلْالقْرْرجبلْنمنْبٌنْىؤالءْالرجاؿْْككافْ،ْ

ُْبْاٜنْيالتْكمنهجوُْبُْبْالعلمْمرجعو ْكاٞنتفقهٌنْفيوْْ،كمطبيقْكدستوره كجعلْحفظتو
نفعْللمسلمٌنْأكْكيعتمدْعليوُْبْكلْمسألةْْنلبْالُْبْكلْأمرْالذمْيرجعْإليوْو٠نلس

تلميذاْنْذمْكافالْالصحايبْاٛنليلْبنْاٝنطابْْإنوْالفاركؽْعمرتدفعْالضررْعنهم،ْ
٤نيباْن لوُْبْإدارتوْ،ُبْمدرسةْالنيبْْاْنمطيعنبيهاْن ْ.دكلةْاإلسبلـلْكمستشاراْن

                                                
 .َُٕ.ْسورةْاألنبياء،ْاآليةُْ
 .ِٖ.ْسورةْاإلسراء،ْاآليةِْ
ْْ.ٗسورةْاٜنجر،ْاآليةْ.ّْ
ْ.َُُ.ْسورةْآؿْعمراف،ْاآليةْْ
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عادالْنناصحكأخاْناْنصاٜناْنكزيْرْكافْعمرْبنْاٝنطابْْْكعندماْتوُبْالنيبْ كقاضياْن ْاْن
ُْبْكلْأمر.يستعٌنْبوْْأيبْبكرْالصديقْٝنليفتوْْأميناْنكخازناْن

ْْكاليةْأمرْاٞنسلمٌنْبعدْكفاةْأيبْبكرْالصديقْْطابْتوىلْعمرْبنْاٝنكعندماْ
،ْٟنمْعاقبْىاٞنيكوفْْهبمْقبلْأفْراحمْىال،ْْكمسلمٌنْقبلْأفْيكوفْقائدىمكافْخادمانْلل

ْكافْْالدكلةْبزماـْأمورْاْنسكوائجْأىلوْك٣نساعيُْبْقضاءْحوائجهمْقبلْحالْك ُبْكقت
ْإىلْقائدْو ْقوياْنْأميناْنأكْْالْنقوؿْحكيماْنْاٞنسلموفْبأمسْاٜناجة كافْفقدْْفحسبْْأك

ْْبلْ،فاتىذهْالصْمنْكافراْنْنصيباْن٣ْْننْعاصركاْخبلفتوْْلكثًنْمنْصحابةْالنيب
فكافُْنقْْقواعدْاٜنكمْفيهاْكييثٌبتؤسسْٟناْأنظمتهاْييْْكانتْالدكلةُْناجةْإىلْعبقرمْو
إلسبلـُْبْنشرْاال يْملْيتجاكزْعمرىاْالعقدينْتنطلقْْالعبقرمْالذمْجعلْىذهْالدكلة

ُبْأصقاعْاألرضْدكفْأْشرقاْن ْحواجز.ْأماموٓندهْحدكدْأكْتقفْفْكغرباْن
 البحث مشكلة

أثرْاإلسبلـُْبْتغيًنْْهْالدراسةْالبحثْفيهاْىيخبلؿْىذْإفْاٞنشكلةْال يْأسعىْمن
ْكمعايًنْ ْبنْاٝنطابْْشخصيةمفاىيم ْكُبْْعمر ْالشريعةْاإلدارية ْمقاصد مقدمتها

ْكانتتلكْاٞنعايًنْاْاإلسبلمية ْكافْيقودْْك اٞنيزافْل ي الدكلةْاإلسبلميةْْاٞنقياسْالذم
ْ ْشؤكهنا ْكالنجاحْكالتسديدُْبْٓنقيقْكيدير ْالرعية ْالقبوؿْمن ْكتبْلو ّْنا علىْأساسو

ْ ْكونو ْمن ْالرغم ْإسبلموْْاألىداؼْعلى ْقبل ْناجحان ْإداريان ْكاف ْكدليل ْإفْ، على
كاستقراراْنالتشريعْاإلسبلـْجاءْلغاياتْترتقيْباإلنسافْكتنظمْ حياتوّْنا٩ْنعلهاْأكثرْأماناْن

ْاإلسبلميةكان ْاألمة ْتقدـ ْكإف ْاإلسبلميةْْتعاشان، ْالشريعة ْبإتباع ْإال ْيتم ْال ْشأهنا كعلو
ْ.أحكامهاْكالسعيْلتحقيقْمقاصدىاكتطبيقْ

ْأىمية البحث
ْ ْإف ْشخصية ْكىي ْيتناكٟنا ْال ي ْالشخصية ْأ٨نية ْمن ْالبحثْنابعة ْىذا ْبنْأ٨نية عمر

ْتناكلتفْاٝنطابْ ْالشخصيةْبْالتاريخكتْقد ْكتبْْدراسةْنْكْاْنُنثْىذه فضبلنْعن
ْكا ْكالسياسة ْالرتبيةْإلدارةالفقو ْكحىت ْكاف ْفقد ،ْْ ْدين ْعْىْكرجل ّْناْمًْدكلة ْللدنيا ل

ْكدكفْتعارضُْبْاألىداؼْأكيصلحْا ققْماْجعلوْ٪نّْناْ،ُبْالوسائلْآلخرةْبتوافقْعاؿو
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ْلو ْكاف ْمن ْ٪نققو ْأْمل ْالوظيفي ْالعنفسْموقعو ْظركفو ْملك ْالبحثْية، كسوؼْيتناكؿ
ُْبْضوءْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْال يْساسْهباْدكلةْاإلسبلـْكدراسةْاجتهاداتوْاإلداريةْ

ْل ْْكلتعرؼْعلى ْاْناربْكعًْْكوهناْْىااألىداؼْكراءالدكافع ْعلى ْاالستفارب ْمنهاألمة ْْدة
ْ صبلح٠ْنتمعاتناْمنْهباْإل٩ْنبْاإلقتداءْكأسوةْحسنةْأعلىْكقدكةْصاٜنةْمثاالْنكوهنا

ْ.فْالببلدْكالعبادْفيهاٞنسؤكلٌنْكالقائمٌنْعلىْإدارةْشؤْكخبلؿْإصبلحْا
ْكاإلدارةْ ْاالجتهاد ْبػميؤلىفُْب ْاإلسبلمية ْاٞنكتبة ْرفد ُْب ْأ٨نية ْالدراسة ْٟنذه ْأف كما
كمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية٬ْنكنْللباحثٌنْمنْذكمْالعبلقةْاإلستفادةْمنو،ْإضافةنْإىلْ

إضافةنْْحىتْأشخاصْٛنافْأكْكافةْأشكاٟناْسواءْأكانت٠ْنالسْأكْىيئاتْأكداراتْباإل
ىذهْاإلداراتُْبْمواجهةْدائمةْألحداثْكنوازؿْجديدةْكلْفْداريةْاٞنؤقتةاإلاجملالسْإىلْ

ْ.ىلْاالجتهادْفيمكنهاْاالستفادةْمنْىذهْالدراسةٓنتاجْإ
 بحثاسئلة 

ْ.ُبْٓنقيقْمقاصدْالشريعةْهىوْدكْرماْ،ْعبلقةْبٌنْاالجتهادْكعلمْاإلدارةماْىيْال
قبلْإسبلمو.ْىلْكافْعمرْبنْاٝنطابْ ْإدارياْن

 بعدْإسبلمو.ْْاٞنعايًنْاإلداريةْإلدارةْعمرْبنْاٝنطابْْكْاألسسُْْبماْحجمْالتغًٌنْ
ْ.للدكلةْكمقاصدْالشريعةْماْحجمْالتوافقْبٌنْإدارةْْعمرْبنْاٝنطابْ

ْأىداف البحث
ْ.ُبْٓنقيقْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْتوبيافْأ٨ني،ْْكاإلدارةبيافْعبلقةْاالجتهادْبعلمْ

ْ.ةعيموافقةْٞنقاصدْالشْرُبْسعيوْلبناءْدكلةْْعمرْبنْاٝنطابْْعندبيافْأ٨نيةْاإلدارةْ
ْ.رؤيةْإداريةْمقاصديةْمنْخبلؿْٓنليلْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْتقدَلْ

 ُبْشؤكفْاإلدارة.ْالقدكةنموذجْالتزكيدْاإلدارمْاٞنسلمْب
ْْمجال البحث

ُبْضوءْْكٓنليلهاْعمرْبنْاٝنطابْلْاإلداريةْجتهاداتالاعرضْإف٠ْناؿْالبحثْىوْ
ْ ْاإلسبلمية ْالشريعة ْدكافعهامقاصد ْمراعاة ْْمع ْعليهاأك ْاٞنرتتبة ُْبْالنتائج ْكسأقتصر ،

ْالدكلةْْاجتهاداتوْالعرضْكالتحليلْعلى فقط،ْمعْتناكؿْخبلفتوْْاإلسبلميةُْبُبْإدارة
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ْاالجتهادْبعضْاحملاكر ْبالبحثْمنها ْاإلسبلميةْكْإلدارةاْكْذاتْالعبلقة ْمقاصدْالشريعة
لدراسةْْكاجتهادْأيبْبكرْالصديقْْكالعبلقةْبينهم،ْإضافةْإىلْاجتهادْالنيبْ ٕنهيداْن

ْ.عمرْبنْاٝنطابْاجتهاداتْ
 الدراسات السابقة

ْاٝنطاب:ُ ْبن ْعمر ْالفاركؽ ْفقو ُْب ْنظرات ْْأكردْ. ْاٞنؤلف ْالكتاب ْىذا بعضُْب
ْاٝنطابْ ْبن ْالنيبْْاجتهاداتْعمر ْكانتُْبْعهد ْأيبْبكرْْكال ي كُبْخبلفة

التوسعُْبْٓنليلْماْنقلْمنهاْمنْكجهةْنظرْاٞنفسرينْْمعْْخبلفتوكُبْْالصديقْ
ْ ْاٜنديثْكالفقهاء، ْالككعلماء ْإف ْاالجتهاداتإاٌل ْنقل ُْب ْمقبلن ْكاف ْكافْْتاب فقد

التحليل،ْفلمْ٪نتومْالكتابْسولْعلىْبضعْاجتهاداتْاجتهدْهباْعمرْبنْْعلىالرتكيزْ
ْكانتْفيهاعدـْٓنديدْمعْْاٝنطابْ ْكْْاجملاالتْال ي ْأكْاٜنربْاإلدارةْكأالسياسة

ْكافْقواـْىذاْْإىلْإضافةْإىلْعدـْاإلشارة الفرتةْالزمنيةْلكلْاجتهادّْنا٫ْندـْالتحليلْبل
اجتهاداتْْدتكْرقدـْفإٍلْقدْأمْيػُبُْنثيْالْأماْليلو،الكتابْذكرْاالجتهادْكمنٍْبْٓن

ْكبلنْحسبْاجملاؿْال ئْنتصْبوْمعْٓنليلْموجز،ْكمعْْعمرْبنْاٝنطابْ معْتبويبها
ْ.ٓبآراءْأخرلْاٞنقارنةكُبْْلآلثارالتحليلُْبْْالكتابْتوسعاستفدتْمنْْذلكْفقد

ْكتابْصنفْا.ْأكلياتْالفاركؽُْبْاإلدارةْكالقضاءِ ٞنؤلفْأعماؿْعمرْبنْ:ْكُبْىذا
ْكىوْْاٝنطابْ ْمنها ْلكل ْكالسياسي ْاإلدارم ْالتحليل ْفيو ْأكلياتْكأكرد ْإهنا على

عنْْكافُبْاإلدارةْأماْالثاٍلْفقدْْْالكتابْعلىْجزئٌنْتكلمُْبْاألكؿْعنْأكلياتوْ
اٞنؤلفُْبْالعرضْكالتحليلْلبلجتهاداتْكذكرْْقدْتوسعْكْكماُْْبْالقضاءْأكلياتوْ

ْكانتْالْٔنصْعمرْبنْاٝنطابْاٞنواضيعْذاتْ معْْالعبلقةْهباْبشكلْعاـْحىتْلو
ذكرْالتكييفْالفقهيْلكلْمنهاْإذْملْيكنْىناؾْمعيارْثابتُْبْعمليةْالتحليل،ْأماْ

ْكافْعلىْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْ ك٣ناْزادْمنْتركيزُْْنثيْالػميقدـْفإفْالرتكيز
كٓنليلْىذهْاالجتهادْعلىْأساسْفقطْْالبحثْىوْعرضْاجتهاداتوُْبْفرتةْخبلفتوْ

                                                
 )القاىرة:ْمطبعةْاألىراـ،ْد.ط.(.ْنظرات في فقو عمر بن الخطابـ،ََِِْىػ/ُِِْ.ْانظر:ْاٞندٍل،١ْنمد١ْنمد،ْٓ
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ْ ْفقد ْذلك ْمن ْالرغم ْكعلى ْاإلسبلمية، ْالشريعة ْٞنقاصد ْىذهْٓنقيقها ْمن استفدت
ْ ْإىل ْإضافة ْكاآلراء ْاآلثار ْكثرة ْاإلدارمالدراسة ْٟناْالتحليل كْندرْْ،كالتكييفْالفقهي

ْ.ٔبعنوافْأكلياتْالفاركؽُْبْالسياسةْالكتابْإفْللمؤلفْكتابْسبقْىذااإلشارةْإىلْ
عنْْاٞنؤلفْتكلمْكُبْىذاْالكتابْ:.ْاإلدارةْاإلسبلميةُْبْعهدْعمرْبنْاٝنطابّْ

ْأىمْالدكؿْال يْقامتُْبْتلكْالبقعةْاْنستعرضمْقبلْاإلسبلـُْبْشبوْاٛنزيرةْالعربيةْاإلدارة
١نمدْْعنْاإلدارةُْبْعهدْالنيبْ،ٍْبْتكلمارةُْبْدكلةْالفرسْكدكلةْالرـكاإلدإضافةنْإىلْ

ْبكرْالصديقْْيفةْأيبكعهدْاٝنلْْبذلكْللكبلـْعنْاإلدارةُْبْخبلفةْعمر ٣نهداْن
ْأسلوبْال يْبنْاٝنطابْ ْكتابو ْإليهاأكردُْب ْكنظرتو ْإىلْاالجتهاداتْو ْدكفْاإلشارة

ْمشاكلْ ْمن ْكاجهو ْإىلْما ْالرمادةإضافةن ْْكطاعوفْعمواسْمثلْعاـ ْأنذْكغًنىا فقد
عْٓنليلْبسيطْأكْدكفْٓنليلُْبْكثًنْمنْألحداثْمُبْسردْاْاألسلوبْالتار٫نيْالكاتب

عنْا الجتهادْكٓنليلوْْمنْالناحيةْالشرعيةْكاإلدارية،ْكقدْاٞنواضع،ْأماُْنثيْالػمقدـْفجلُّوْي
ْ.ٕاستفدتْمنْالكتابْنقلْالكثًنْمنْاآلثارْكاألحداث

 اٞنؤلفْتعرضُبْىذاْالكتابْْكْ.ْعمرْبنْاٝنطابْكأصوؿْالسياسةْكاإلدارةْاٜنديثة:ٓ
ْإ ْفيو ْاٜنسنةْىلْأسلوبْالفاركؽ ْالقدكة ْباعتباره ْبُْبْالقيادة ْمقارنتو أصوؿْإضافة

ْاٜنديثة ْْ،السياسة ْعن ْالسلطاْمعْْوتعاملكتكلم ْكالتنفيذيةْتقسيم ْالتشريعية ت
ْمعايًنهْ،القضائيةْك ْإىل ْكمراقبتهمْْإضافة ْالوالة ْاختيار ْمنُْْب ْكغًنىا كتوجيههم

ْالكتابْقدْناق شْىذهْاٞنسائلْمناقشةُْبْغايةْاالتقافْكلكنْمنْالقضاياْإاٌلْإفْىذا
تكلمْعنْيشرعية،ْأماُْنثيْالػمقدـْفالناحيةْالعلميةْاٜنديثةْكدكفْالتطرؽْإىلْالناحيةْال

ْمن ْْاالستفادة ْاٜنديثة ْالشريعةاإلدارة ْمقاصد ْأكُْْبْٓنقيق ْاتباعْسياسة فبلْضًنُْب
اآلراءْاٜنديثةْْْمنْفدتأصوؿْالدين،ْكقدْاستمنهجْعلميْحديثْماملْيتعارضْمعْ

ْ.ُْْٖبْاإلدارةْكأسلوبوْكشخصيتوْالقياديةْإدارةْعمرْبنْاٝنطابْللكتابْكٓنليلْ
                                                

ْ(.ُمؤسسةْالكتبْالثقافية،ْط)بًنكت:ْأوليات الفاروق في اإلدارة ـ،َُْٗٗىػ/َُُْ.ْانظر:ْالقريشي،ْغالب،ْٔ
 (.ُْ)ْبًنكت:ْدارْالنهضة،ْطاإلدارة اإلسالمية في عهد عمر ـ،ُُْٗٗىػ/ُُُْ.ْانظر:ْفاركؽ٠ْندالكم،ْٕ
 (.ِ)القاىرة:ْدارْالفكرْالعريب،ْطاإلدارة الحديثة عمر بن الخطاب وأصول ـ،ُْٕٔٗالطماكم،ْسليماف،ْ.ْانظر:ْٖ
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ْالكاتبْبتحليلْفقهيُْبْالتشريعْ.ْمنهجْعمرْبنْاٝنطابْٕ :ُْبْىذاْالكتابْيقـو
كعرضهاْسواءْأكانتُْبْفرتةْخبلفتوْأـْقبلهاْعلىْآراءْْألعماؿْعمرْبنْاٝنطابْ

اٞنذاىبّْنزيدْمنْالتحليلْكالتفصيلْكقدْاستوعبْىذاْالكتابْالكثًنْمنْفقوْالفقهاءْْك
ْكتابْغينْباآلراءْعمرْبنْاٝنطابْ كالتحليبلتْغًنْأنوْملْيشرْإىلْْبالشرحْكىو

ْبنْاٝنطابْ ْبٌنْأعماؿْعمر ْإىلْإفْالكتابْقدْْالعبلقة ْإضافة كمقاصدْالشريعة
،ْعلقْبإدارتوْتنْغًنْاالجتهاداتْتمْتناكؿْعدةْامورْٔنصْفقوْعمرْبنْاٝنطابْ

ْكعبلقتهاُبْإدارتوْللدكلةْْأماُْنثيْالػمقدـْفًنكزْعلىْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْ
ّْنقاصدْالشريعةْاإلسبلمية،ْكقدْاستفدتْمنْىذاْالكتابُْبْتبويبْالبحثْإضافةْإىل

منْآراءْاٞنذاىبْكالعلماءْاالستفادةْمنْالتحليل ْ.ٗالذمْمشلْكثًناْن
قدْماْتقدـْمنْمؤلفاتةْإىلْإضاف ْمنها:ْتناكلتْسًنةْعمرْبنْاٝنطابْْىناؾُْنوثاْن
ْاٝنطابُْ ْبن ْعمر ْعند ْالتشريع ْسياسة .ْالرسالة ْىذه ُْب ْالباحثْعنْْ: تكلم

ْبنْاٝنطابْ ْأصلْمنْْسياساتْعمر ْأك ْمبدأ ْإيراد ْكذلكْعنْطريق ُبْالتشريع
ْبنْاٝنطابْ ْعمر ْطريقة ْكقدُبْالتْأصوؿْالدينْكمناقشة ْالباحثْْعاملْمعو أكرد

كالتفصيلُْبْاٞنواضيعْْشرحالُبْْمعْتوسع٧ْناذجْمنْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْ
ْعلىْ ْبناءن ْالتحليل ْيتم ْكمل ْالشريعة ْمقاصد ْعلى ْيركز ْالبحثْمل ْإف ْإاٌل ذاتْالعبلقة

ْمنها ْاستفدت ْكقد ٠ْناٟنا ُْب ْجيدة ْفالدراسة ْذلك ْرغم ْالتحليبلتْْٓنقيقها، كثرة
ْ.َُْكاٞنواضيعْاٞنختلفةْكاٞنصادر

ْاٝنطابِْ ْبن ْاٞنؤمنٌنْعمر ْألمًن ْاالقتصادم ْالفقو .ْ ْْتعد: ْالرسالة ْدراسةْنىذه
يعْاإلنتاجْكالتوْزْواضيعْاقتصاديةْمثلكفهموْٞنْعامةْلفقوْعمرْبنْاٝنطابْْةاقتصادي

ككيفيةْتطبيقْاألحكاـْالشرعيةْعليها،ْإاٌلْإفْىذهْالدراسةْاختصتْْكغًنىاْكاالستهبلؾ
ْب ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْلفقو ْاالقتصادم ْالْاٛنانب ْمقاصدْدكف ْأك ْاإلدارة ُْب نظر
اإلدارمْكدراستوُْبْضوءْْأماُْنثيْالػمقدـْفيتناكؿْفقوْعمرْبنْاٝنطابْْشريعة،ال

                                                
 (.ّْ)القاىرة:ْدارْالسبلـْللنشر،ْطْمنهج عمر بن الخطاب في التشريعـ،ََِْٔىػ/ُِْٕ.ْانظر:١ْنمدْبلتاجي،ْٗ

 ـ،ْرسالةْماجستًنُْبْالفقوْاٞنقارفْ)كليةْالشريعةْكالقانوف/جامعةْغزةْاإلسبلمية(.ََِٕ.ْانظر:١ْنمدْأبوْصقر،َُْ
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مقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْعلىْالرغمْمنْحضورْاٛنانبْاالقتصادم،ْكقدْاستفدتْمنْ
ْ.ُُاإلدارمْمنْخبلؿْٓنليلْالفقوْاالقتصادميلْالفقوْطريقةْٓنلْالتعرؼْعلىالرسالةْ

كىذهْبفقوْأشهرْاجملتهدين:ُْْبْاٞنعامبلتْاٞناليةْمقارناْنْ.ْفقوْعمرْبنْاٝنطابّْ
ْكاحدكسابالرسالةْْ ْناحية ْاختصتُْب ْْةقتها ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْإدارة ْنواحي ْمن

غمْمنْعدـْمعْٓنليلْفقهيْموسعْعلىْالْرْكىيْاٞنعامبلتْاٞناليةْالأْللدكلةْاإلسبلمية
ْاإلسبلمية ْالشريعة ْمقاصد ْإىل ْْكْ،التطرؽ ْاستفدتْقد ْالدراسة ْىذه ْتعلقهاْمن بقدر

ْ.ُِنشاطْالدكلةْالعاـْكخاصةْالنشاطْاإلدارمْنفاٞنعامبلتْاٞناليةْجزءْمْببحثي
ْالرسالةْتطرؽْالباحثْ:ْ.ْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْْ لطريقةْعمرْبنُْبْىذه

ْالنصْاٝنطابْ ْمع ْالتعامًل ُْْب ْالجتهاداتو ْإ٨نالو ْالْمع لرتكزْْنصْفيوْفيما
ْخطورةْىدـْاألحكاـْالشرعيةبيافْدراستوْحوؿْالدفاعْعنْالفهمْالصحيحْللنصوصْْك

ْعلىْالنصوص ْبنْاٝنطابُْْنيجةْالقائمة ْاٝناصْللنصوصْتقليدْعمر ،ُْبْفهمو
رْللنصوصْكىذهْدراسةْٟناْدكرىاُْبْرصدْاألخطاءُْبْاالجتهادْالناٗنةْعنْالفهمْالقاص

عدـْالغوصْكالتعمقُْبْمكنوهناْكاالكتفاءْبظاىرىا،ْأماُْنثيْالػمقدـْفقدْتطرؽْإىلْْكأ
ْ.ُّاالجتهادْمعْكركدْالنصْعلىْحدوْسواءنصْفيوْْكْٓنليلْاالجتهادْفيماْال

ْ ْبنْاٝنطابْْومجاليْفُنثأما ُْبْاألْاجتهاداتْعمر ْالنظر ال يْْعماؿفقطْدكف
ْمتبعانْفيها ْأْالنيبْْعملها ْالصديق ْبكر ْأبا ْأريدْبيانْ،ك ْبنْْىوْوفما ْعمر فقو

ْكذلكنْيتبعكليسْفقوْمْىْاٝنطابْ ْاجتهاداتوهاداتْال يْاستهدفهاْىيْاالجتْفإفْ،
،ْأكْخبلفةْأيبْبكرْالصديقُْْبْعهدْالنيبْْفقطْكليسْاجتهاداتوْْخبلفتوُْب

كْكذلفيها،ْْْمرْاٞنسلمٌنُبْكبلْالعهدينْاللذينْسبقاهْملْيكنْلوْكاليةْأْألفْاجتهاداتو
منْالنظرْالجتهاداتوْْ ،ْفبلْتقفْإدارةْالدكلةْعاجزةْعنْرةْالدكلةعناصرْإداكوهناْعنصراْن

ْماْيشاهبهاُْبْتاريخْتلكْالدكلة.لعدـْكجودْأناذْقرارْأكْاٜنكمُْبْمسالةْ
                                                

 عة/جامعةْأـْالقرل(.ـ،ْرسالةْدكتوراهُْبْاالقتصادْاإلسبلميْ)كليةْالشريَََِػ.ْانظر:ْجريبوْأ٘ندْاٜنارثي،ُُْ
 )كليةْالشريعةْكالدراساتْاإلسبلمية/جامعةْأـْالقرل(.ىػ،ْرسالةْدكتوراهُْبْالفقوَُِْْْ.ْانظر:ْعادؿْالفخرم،ُِ
 .رسالةْدكتوراهُْبْأصوؿْالفقو،ْ)كليةْالشريعة/جامعةْاألزىر(.ْانظر:ْخالد١ْنمدْعبدْالواحد،ْد.ت.،ُّْ
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ْا ْاألىمْمنْالبحثأما ْإىلْْٛنزء ْالنظر ْبنْاٝنطابْفهو ضوءُْْبْاجتهاداتْعمر
ْاإلسبلميةْكافْإماـْالدكلةْْأفْعمرْبنْاٝنطابْذلكْ،ْشريعةْاإلسبلميةمقاصدْال

اإلسبلـْكشرعْلتحقيقهاْىيْاألىداؼْال يْجاءْهباْْفهذاْيعينْأفْاألىداؼْال يْسعى
ْالتشريعاتْلتحقيقها ْكبالتايلْفإفْاجتهاداتو ،ْْْتتوافقْمع ٩ْنبْأف ْالدكلة ُبْإدارة

كىذاْماْملْيتطرؽْإليوْْكبيانوُْبْىذهْالدراسة،ْـْبتحليلومقاصدْشريعتها،ْكىذاْماْسأقْو
بالبحثْكالدراسةْعلىْْابْكالباحثٌن٣ْننْتناكلواْسًنةْعمرْبنْاٝنطابْتٌْأحدْمنْالكْي

ْفمن ْأكجو ْعلى ْإاٌل ْعلمي، ْأخْهمحد ْكتوسعمن ْبعضها ْاالجتهاداتْأك ْأحد ُبْْذ
ْالشرحْكالتحليلْدكفْا ْكمنهم ْأغلبْْيعٗنْأخذْمنلتطرؽْإىلْباقيْاالجتهادات، أك

ْمن ْكمنهم ْٓنليل، ْدكف ْنقبلن ْعْْاالجتهادات ْبعيدان ْٓنليلو ْالشريعةْكاف ْمقاصد ن
ماْأىتمْبالسياسةْاالقتصاديةْأكْاٞناليةْأكْالسياسيةْالجتهاداتْعمرْْاإلسبلمية،ْكمنهم

ْككلهْمأجورْكمشكورْعلىْاٛنهدْاٞنقدـ.ْ،دكفْاإلداريةْبنْاٝنطابْ
 منهجية البحث

ْالبحث علىْاالستقراءْمكتيبْيعتمدْْمنهجْاستقرائيُبْٗنعْمادتوْعلىْْسيعتمدْىذا
ْ ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْعن ْاٞنركية ْلآلثار ْْهااستخراجْكْكالتقصي ْكاٞنراجعْمن الكتب

ْْ،ُبْاٞنكتبةْكالبحوث باستقراءْْٞنوضوعاتْالبحثْالنقدمْيلْالنظرمعىنْبالتحليْيكما
ّْنوضوعا ْاٞنتعلقة ْالعلـو ُْب ْكاٞنختصٌن ْالعلماء ْالبحثأقواؿ ْتركيبْت ىذهْْكإعادة

ْإىلاٞنوضوعاتْ ْكماشاملةْنتائجْكصوال ْالبحثْإىلْسيميلْكْ، ْالتار٫نياٞنْمنهج ْنهج
عمرْبنْاٝنطابْْشخصيةبْوعلقتْإضافةنْإىلالبحثُْنقبةْتار٫نيةْماضيةْخاصةنْْتعلقل
ْْللمنظورْاإلدارمْرغمْٓنليلاإلدارية ْاٜنديث.هاْكفقاْن
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 الفصل األول
 مدخل في االجتهاد واإلدارة ومقاصد الشريعة اإلسالمية

 دتمهي
تعدْاإلدارةْالعلمْالذمْيساعدْعلىْتدبًنْشؤكفْالدكلةْكرعايةْمصاٜنها،ْفبدكفْاإلدارةْ

ْأكْتطورىاْال٬ْنكنْالنهوضْبالدكلةْأكْحىت ْفضبلنْعنْتقدمها ،ْكتواجوْالدكؿْقيامها
كالشورلْكاستقصاءْْكمشاكلْكظركؼْتقتضيْالرجوعْإىلْالرأمْباستمرارْأحداثْكنوازؿ

دْقدْيصعبْعلىْإماـْالدكلةْإ٩نالظركؼْخصوصاْالصعبةْمنها،ْفةْىذهْااٜنقيقةْٞنواجه
الرغمْْقضيةْكاحدةْعلىْمتضاربةْكمتعارضةْحياؿْأكْكجودْآراءرأمْمناسبْلنازلةْمعينةْ

٣ناْيدعوْإماـْالدكلةْإىلْبذؿْجهودْالختيارْْمنْإفْىدؼْٗنيعْاآلراءْحلْىذهْالقضية
كيسمىْبذؿْاٛنهدُْبْْودْآراءْمساعدةُبْحالةْعدـْكجْذاٌبْرأمْمناسبْأكْأناذْقرار

ٓنصيلْأمرْماْباالجتهادْلذلكْفإفْاالجتهادْىوْأحدْأدكاتْاإلدارةْال يْيستعٌنْهباْ
ْإماـْالدكلةْإلدارةْشؤكهناْاٞنختلفة.

ْإفًْبْكفقْالشركطْالضركريةْ ْتظهرْعبلقةْاالجتهادْباإلدارةْكأ٨نيتوُْب٤ْناحها منْىنا
ال يْٓنتاجْإىلْمستلزماتْمؤىلةْللقياـْبوْفعدـْتوفرْىذهْلتحصيلوْفاالجتهادْمنْاألمورْ

الشركطْأكْبعضها٬ْننعْالقياـْبوْإاٌلْأفْيكوفْاالجتهادْعلىْقدرْتوفرْىذهْالشركط،ْ
ْفتوفرىاْيعدْمنْمقوماتْإماـْالدكلةْكاٞنزاياْال يْتؤىلوْلتبؤْىذاْاٞننصبْاٞنهمْكاٞنؤثر.

ْ ْالدكؿ ْكل ْالعصوركُب ْكل ْإتباعها٩ْْنبْتباراتكاعْقيمْتوجدْكُب ْالدكلة ْإماـ على
كالرأمْالعاـْْ،دستورْالدكلةْكقانوهناْمنهاْناىلهاْْإغفاٟناْأكْكليسْلوكالسًنُْبْطريقهاْ

ْإضافةْإىلْاألمانةْكالنزاىةْكمقتضياتْالشرؼْالوظيفيْكىيْكثًنة.ْ،كحقوقو
ْاإلسبلميْفإفْمنْاالعتباراتْال ي ْاإلداراتْذاتْالنظاـ ُْبْالدكؿْأك تضاؼْٞناْْأما

ضياتْالعملْاإلدارمْمنْمقتْالشريعةْاإلسبلميةْالذمْتعدْضركرتوقاصدْالعلمّْنتقدـْ
منْاالعتباراتْمنْضركرةْبلْإفْأمْتعارضْمعْمقاصدْْبلْإفْضركرتوْتفوؽْماْلغًنه

ْمنْاالعتباراتْيْي ْكغًنىا ْاإلسبلمية ْكماْالشريعة ْاإلسبلمية ْالشريعة وجبْإتباعْمقاصد
ْ.بأصوؿْالدينْكقيمْمتمثلةْنْجاءتْبوْمنْمبادئ
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 المبحث األول
 االجتهاد

ْييعرَّ ْبأنو ُْْبذؿ٠ْنهودْكاستفراغْالوسعُْبْفعلْمنْاألفعاؿؼْاالجتهاد ْكأصلو ،ْ جىهىدى
انْكاٍجًتهىادىانْككبل٨ناْجىدَّْ ْجىٍهدى ْبلوغكْغايةْاألمرْالذمْالْتألوْعنْاٛنىٍهًدْ،٩ْنىٍهىدي كاٛنىٍهدي

ْجىٍهدم،ْ ْرىٍأييْكىنػىٍفسيْحىتْبػىلىٍغتْيفيو،ْتقوؿ:ْجىهىٍدتي ٠نىٍهيودمْكىاٍجتػىهىٍدتي
ُٓ.ْ

ْبذؿْ ْكالتىجىاىيدي ْاالٍجًتهادالوسعْكاجملهود،ْكُبْحديثْمعاذ:ْكاالٍجًتهىادي أٍجتىًهدْرىٍأمَّ
ُْٔ،

استنفاذْاٛنهدْفاالجتهادْ،ُْٕبذؿْالوسعُْبْطلبْاألمر،ْكىوْافتعاؿْمنْاٛنهدْكالطاقة
إالْفيماْفيوْْ،ُْٗوُبْٓنصيلْاستفراغْالوسع،ْأكُُْٖبْطلبْالشيء كالْيعدْالرأمْاجتهاداْن
العلماءْلبيافْدرجةْاٞنشقةْال يْيرتتبْعليهاْالقياـْباالجتهادْْمٌثلكقدْكلفةْأكْمشقةْ

يتطلبْأكْماْالْخردلةوْأكْنواةوْْكليسْاالجتهادُْبْ٘نلْحجرْالرحاْأكْ٘نلْصخرة،٘نلْ
ْكلفةْأكْمشقة.ْْبوْالقياـ

ُْبْ ْكلهْحسبْْفقدْاصطلحْاألصوليوفْاالصطبلحْالشرعيأما علىْتعريفْاالجتهاد
ْالشريعة وأنحيثْأفْبعضهمْرألْْ،فقو َِْبذؿْاجملتهدْكسعوُْبْطلبْالعلمْبأحكاـ

                                                
)بًنكت:ْدارْالمستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ.ْانظر:ْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبن١ْنمد،ُْْ

 .َّٓ،ْصِج، (ِالكتبْالعلمية،ْط
ٓنقيق١ْنمدْعبدْاٞننعمْك١نمودْالعقدةْ)القاىرة:ْمطابعْْتهذيب اللغة، ـ،ُْٔٗنظر:ْاألزىرم،١ْنمدْبنْأ٘ند،ْ.ْآُ

 .ّٕ،ْصٔسجلْالعرب،ْد.ط.(،ْج
ْكتابْْسنن أبي داود.ْانظر:ْأبوْداكد،ْسليمافْبنْاألشعثْالسجستاٍلْاألزدم،ْد.ت.،ُْٔ )د.ـ.:ْدارْالفكر،ْد.ط.(،

 .ِّٕ،ْصِ،ْجُِّٗٓبْالقضاء،ْرقمْاٜنديثاألقضية،ْبابْاجتهادْالرأمْ
ُْٕ ْمنظور، ْابن ْانظر: ْالرتاثْ ،، لسان العربـُٗٗٗ. ْإحياء ْدار ْ)بًنكت: ْالعبيدم ْك١نمد ١ْنمد ْأمٌن صححو

ْ.ّٕٗ-ّٓٗ،ْصِ(،ْجّاإلسبلمي،ْط
ُْٖ ْالدين، ْناصر ْالبيضاكم، ْانظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول،  ـ،ُٗٗٗىػ/َُِْ.
،ْطتألي  .َُِٓ،ْصّ،ْج(ُفْٗناؿْالدينْعبدْالرحيمْبنْاٜنسنْاإلسنومْ)بًنكت:ْدارْابنْحـز
ُْٗ ْعليْبن١ْنمد، ْاآلمدم، ْانظر: ْاٛنميليْاإلحكام في أصول األحكام،  ـ،ُٖٔٗىػ/َُْٔ. ْسيد ْالدكتور ٓنقيق

 .ُٗٔ،ْصْ(،ْجِكتابْالعريب،ْط)بًنكت:ْدارْال
)بًنكت:ْدارْالمستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْن١ْنمد،ْ.ْانظر:ْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبَِ

 َّٓ،ْصِج، (ِالكتبْالعلمية،ْط
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ْه،كجودْفيماْانعدـفيْعنْالعلمْبوْكليسْكىوْبذلكْيبٌنْأفْاالجتهادْإ٧ناْىوْفيماْخْي
ْما ْْكْكىذا ْالطاقةُْبْطلباستنفاذْ٪نتمْعلىْاجملتهدْبذؿْاٛنهدُْبْاستحصالو، حيثْو

استفراغْاٛنهدُْبْدرؾْاألحكاـْ ىو ،ْكمنهمْمنْيرلْأفْاالجتهادُِيوجدْذلكْاٜنكم
االجتهادْيكوفْ،ْكىذاْالْيتعارضْمعْماْسبقُْبْحتميةْكجودْاٜنكمْكلكنِِْالشرعية

ْ.كاستخراجوْمنْبٌنْثناياْالنصوصْْوفهمُبْ
ْا ْالقياسْبل٨ْنا ْمنْيرلْأفْاالجتهادْىو ْنزؿْماْكلفْٚنافْٞنعىنْكاحدكمنْالعلماء

ْحكمْفيوْكافْإذاْكعليوْموجودةْداللةْفيوْسبيلْاٜنقْعلىْأكْالـزْحكمْفقيوّْنسلم
ْكاالجتهادْباالجتهادْفيوْاٜنقْسبيلْعلىْالداللةْطلبْبعينوْفيوْيكنْملْكإذاْإتباعو
اسْفْاالجتهادْليسْالقياسْفقطْبلْإفْالقيبعضْالعلماءْبالقوؿْإقْكقدْعلٌْ،ِّْالقياس

،ْكليسْىناؾْتعارضُْبْكوفْاالجتهادْىوْالقياسْأكْإفْالقياسْنوعْمنْأنواعْاالجتهاد
جتهادْإفْاستعملُْبْاٜنكمْعلىْمسألةْالاْأحدْأدكاتأحدْأنواعْاالجتهاد،ْفالقياسْ

ماْملْ٪نسْاجملتهدْعدـْالقدرةْكالعجزْ معترباْن معْمراعاةْاستنفاذْاٛنهد،ْفبلْيعدْاجتهاداْن
تولْيستطيعْأفْيزيدْعليوْمسألةْماّْنسْاجتهدُْبْحكمُنيثْلوْأنوْْيوعلىْالزيادةْف

ُبْعمليةْاالجتهادْمنْجهده ْ.ِْكملْيفعلْفهذاْيعدْتقصًناْن
لوْماْلغًنهْمنْأفعاؿْاٞنكلفٌنْسواءْأكانتْطاعاتْيؤديهاْأكْْإفأماْحكمْاالجتهادْفْ

ْظركفهاْكشركط٩ْنبْتوفرىا،ْفقمنهياتْ ْأحكاـْٟنا ْْاهللْدْفرضينتهيْعنْفعلها
منْالطاعاتْكالسعيْألدائهاْكالقياـْهباْْماْفرضوْعليهمْطلبُْبْاالجتهادْخلقوْعلى

ُْبْطاعتهمْابتلىْكماْوفيْطاعتهمْكابتلىْكاٞننهياتْكالسعيْلبلنتهاءْعنْفعلهاْكْننبها
                                                

ُِْ ،ْأبو١ْنمدْعليْبنْأ٘ندْبنْسعيدْالظاىرم،ْد.ت.، )بًنكت،ْدارْاإلحكام في أصول األحكام .ْانظر:ْابنْحـز
 .ِٗٔ،ْصٖجْ،الكتبْالعلمية،ْد.ط.(

ِِْ ْالدين، ْناصر ْالبيضاكم، ْانظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول،  ـ،ُٗٗٗىػ/َُِْ.
،ْطينْعبدْالرحيمْبنْاٜنسنْاإلسنومْتأليفْٗناؿْالد  .َُِٓ،ْصّ(،ْجُ)بًنكت:ْدارْابنْحـز

 .ْٕٕ،ْص)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(ْالرسالةانظر:ْالشافعي،١ْنمدْبنْإدريس،ْد.ت.،ْْ.ِّ
ِْْ ْعليْبن١ْنمد، ْاآلمدم، ْانظر: ْاٛنميليْاإلحكام في أصول األحكام،  ـ،ُٖٔٗىػ/َُْٔ. ْسيد ْالدكتور ٓنقيق

ْ.ُْٗٔ،ْصْ(،ْجِتابْالعريب،ْط)بًنكت:ْدارْالك
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الذمْينزؿْْكفريضةْمنْفرائضوْٟناْحكمهاْْفاالجتهادْبذلكْأمرْيتعبدْبوْهللْ،ِٓغًنه
ْاٞنكلفْكقدرتوْحاؿحسبْ ْف، ْاجملتهدْقد ْأراد ْكاجبانْكجوبانْعينيانْإذا يكوفْاالجتهاد

حكمُْبْمسألةْشرعيةْتقبلْاالجتهادْكملْيكنْاطْاٜنكمْلنفسوْأكْإذاْسيئلْعنْاستنب
علىْالكفايةْإذاْكجد٠ْنتهدْأك٠ْنتهدكفْسواهْكمل٫ْنشْْ،ْكيكوفىناؾ٠ْنتهدْسواه كاجباْن

ْاالجت ْيكوف ْكقد ْاٜنادثة، ْحدكثهاْفوات ْاٞنتوقع ْاٜنوادث ْلبياف ْكاف ْإذا ْمندكبان هاد
ْكافُْبْأمورْثبتتْ مستقببلنْكملْيكنْٟناْكجودُْبْالواقع،ْكقدْيكوفْاالجتهاد١ْنرمانْإذا

ْ.ِٔأكُْبْمقابلةْدليلْقاطعْمنْنصْأكْإٗناعْلضركرةمنْالدينْبا
ْكوفْ ْييتعبدْهبْال يْالواجباتمنْْاالجتهادكعلىْالرغمْمن ْإنو ْإاٌل منْْبْاالحرتاز٩نا

ادْأكْىيْماْيطلقْعليهاْشركطْاالجتهىذهْالشركطْْكْالتصدمْلوْدكفْاستيفاءْشركطو
كماُْبْغًنهْمنْالعباداتْْْْادهاالجتشركطْتنظمْالقياـْبحيثْأفْىذهْالشركطْاجملتهد،ْ

غًنىاْمنْالعبادات،ْهْكضوءْْكمنْشركطهاْالوضوءْفبلْتصحْالصبلةْبغًْنال يْْكالصبلة
ىذهْالشركطْأكْٗنيعهاْمل٩ْنزْللمكلفْاالجتهاد،ْباإلضافةْإىلْمراعاةْإذاْتعذرْأحدْف

ط،ْكْْرشلتوفرْىذهْالْددْتبعاْن،ْكمستولْاجملتهدْالذمْ٪نْيضركرةْاٞنسألةْاٞنرادْاالجتهادْفيها
للحكمْْفصنفْاجملتهدْكييْْكبناءنْعلىْذلك متصدياْن ْكافْفقيهاْن إىلْاجملتهدْاٞنطلقْكىوْمن

ْكافْاجملتهدْاٛنزئيلفقو،ْْكتولُْبْٗنيعْمسائلْاكالف ،ْفتوفر٠ْنتهدانُْبْبعضهاْكىوْمن
ْتهدْىوْالذمْ٪نددْصنفوْأكْرتبتو.ىذهْالشركطُْبْاجمل

ْاختل ْكقد ْالفقو ْالشركطْبعضْعلىفْعلماء ْعلىْأكثرىاْىذه ْاتفقوا ْإالْإهنم كىيْ،
فةْمعْرو،ْْكبلْيف يِْنبلفاإلٗناعْفْكْ،رسولوْْسنةْكْكتابْاهللْالعلمْبْ:بشكلْعاـ

القدرْالذمْكبْطابْالعربفهمْخْمعرفةْاللغةْكالنحوّْناْييسرْكْ،نصبْاألدلةْكشركطها
معرفةْالركايةْكٕنييزْاسخْكاٞننسوخْمنْالكتابْكالسيٌنةْْكمعرفةْالنْكْ،يتعلقْبالكتابْكالسنة

ْعنْالفاسدْكاٞنقبوؿْعنْاٞنردكد،ْالصحيحْمنه تهدُْبْحقْاجملىيْْإ٧ناْالشركطكىذهْا
                                                

 .ُِ،ْص)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(ْالرسالةانظر:ْالشافعي،١ْنمدْبنْإدريس،ْد.ت.،ْ.ِْٓ
ِْٔ ْالطنطاكم،١ْنمدْسيد، ْانظر: ْد.ط.(،ْص)اْاالجتهاد في األحكام الشرعية ـ،ُٕٗٗ. ْدارْهنضة، –ُٕلقاىرة:
ُٖ.ْ
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ر٘نوْاهللْؿْمالكْف يْأف٩ْنيبْعنْكلْمسألة،ْفقدْسيأيسْمنْشرطْاٞنلإفْكافْْكْاٞنطلق
عنْأربعٌنْمسألةْفقاؿُْبْستْكثبلثٌنْمنهاْالْأدرمْككمْتوقفْالشافعيْر٘نوْاهللْبلْ

 .ِٕالصحابةُْبْاٞنسائل
ُبْأمْرأمْأكْقوؿْللعلماءْكالتابعٌنْْكالسنةْالقرآفكقدْاشرتطْبعضْالعلماءْعلىْٓنكيمْ

٣ْناْشيئا٩ْندْملْكإفْسائرىاْطرحأْكْبوْكأفىتْاعتقدهْمْىكْىحْىْيهافؤلْْأكْحىتْالصحابة
ْأفْعليوْبلْمنهاْبشيءْوْيأخذْأفْلوْ٪نلْملْالسنةْنصُْبْكالْالقرآفْنصُْبْمنهاْبلغو
ْ.ِْٖالسالفٌنْالعلماءْبأقواؿْاإلحاطةْالمتناعْبوْقاؿْقائبلْأفْيبلغوْملْكإفْبالنصْيأخذ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

                                                
)بًنكت:ْدارْالمستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ.ْانظر:ْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبن١ْنمد،ِْٕ
 .َّٓ،ْصِ(،ْجِبْالعلمية،ْطالكت
ِْٖ ،ْأبو١ْنمدْعليْبنْأ٘ندْبنْسعيدْالظاىرم،ْد.ت.، ارْ)بًنكت،ْداإلحكام في أصول األحكام .ْانظر:ْابنْحـز

ْ.ُُٖ،ْصٓجْ،الكتبْالعلمية،ْد.ط.(
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ْالمبحث الثاني
 إلدارةا

ْاألخرلْالقد٬نةْكاٜنديثة،ْككافْٟناْ نشأتْاإلدارةْٜناجةْاإلنسافْإليهاْشأهناْشأفْالعلـو
فماْنفهموْعنْاإلدارةْْصائصهاْكاٞنفاىيمْال يْتعربْعنهامنذْنشأَتاْاألكىلْمواصفاَتاْكخ

كمنذْالنشوءْناْٟناْمنْخبلؿْتلكْالصفاتْأكْاٝنصائص،ْفهمهاْأساسوْفتعريفْفهاْبونيعرٌْ
ُْبْرينْنظرانْلتغًنْكتطورْاٜنياةكؿْلئلدارةْكإىلْيومناْىذاْكىيُْبْتغًنْكتطورْمستماأل

لتغًنْ،ْكىذاْماْجعلْاإلدارةْتتغًنْمنْحيثْمفهومهاْمن٢ْنتلف٠ْناالَتا حٌنْألخرْتبعاْن
ْتعريفها.ْهاْكالناجمْعنْتغًنْاٜناجةْإليهاْكالذمْيؤدمْبالضركرةْإىلْتغًنخصائص

ْكانتْكاسطةْالنقلْفيهاْالعرباتْال يْْنرىاْاٝنيوؿْأكْْفعلىْسبيلْاٞنثاؿُْب العصورْال ي
ْاإلدارةُْبْالعصرْالذمْتْي ستخدـْفيوْاًٛنماؿ٤ْندْاإلدارةْٔنتلفُْبْمفهومهاْعنْمفهـو

ْكواسطةْللنقل، ْكىذاْاالختبلؼْنابعْمنْاختبلؼْاٝنصائصْال يْتيعٌرؼْاإلدارةْالطائرة
ْالتغًنُْبْاالحتياجْإكال يْ كعنْْفحاجةْاٞنسؤكؿْعن٠ْنموعةْمنْالعرباتليها،ْأحدثها

ٟناْإاٌلْإفْاٛنميعْْأحدْاٞنطاراتلئلدارةْٔنتلفْعنْحاجةْمديرْْتنظيمْحركتهاْكطرقها
ْكاحدْأكْعدةْمفاْ٪نتاجْإليها، ىيمْمتقاربةُْبْمعناىاْفتعاريفْاإلدارةْتدؿْعلىْمفهـو
ْ.اٜنياةْاٞنختلفةُْبْنواحيْادخوٟنْكْهامدلْاتساعْكىذاْيدؿْعلىْكإفْاختلفت

جهدْْاستخدامهابعمليةْإنسانيةْتعملْعلىْٓنقيقْأىداؼ١ْنددةْعرؼْاإلدارةْبأهناْتيْْك
ْدىكرانىاْن،ْكأصلهاِْٗمادمْكجهدْإنساٍل ْيىٍدكري ْالدْىْدىارى ْبالناًسْدىكراناْنيقاؿ:ْدىارى كفبلفٍْْىري

ْعل ْاألمورْكداكْىْىْأىٍربىًعْنسوة:ْأمْيػىٍرعاىينَّْيىٍدكري ْكجوهىْمىأتىاىىاطىلىبٍْْأمٍرتي تي
داكىرىةيْكمْي،َّْ

ميعاٛنىىتيهاْتعينالشيؤكًفْ
ُّ.ْ

                                                
)القاىرة:ْاٞنؤسسةْالعربية،ْْنحو منهج إسالمي في الفكر اإلداري ـ،ُٖٗٗ،ْاٞننفلوطي،ْأ٘ندْعبدْالعظيمْ.ْانظر:ِٗ

 .ُٕصْد.ط(
َّْ ْإٚناعيلْبنْعباد، ْكاُبْالكفاة ْالصاحب، ْانظر: ْٓنقيق١ْنمدْحسنْآؿْ، المحيط في اللغةـُْٗٗىػ/ُُْْ. ،

ْ.ِّْْ-َّْ،ْصٗ(،ْجُ:ْعاملْالكتب،ْطياسٌنْ)بًنكت
صححوْأمٌن١ْنمدْعبدْالوىابْك١نمدْالعبيدمْ)بًنكت:ْدارْإحياءْ، لسان العرب، ـُٗٗٗ.ْانظر:ْابنْمنظور،ُّْ

ْ.ّْٗ،ْصْ(،ْجّالرتاثْاإلسبلمي،ْمؤسسةْالتأريخْاإلسبلمي،ْط
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 اإلدارة الحديثة
ْا ْاجملتمع ْظهور ْبداية ْإىل ْاٜنديثة ْاإلدارة ْنشأة ْكذلكترجع ْالثورةْْلصناعي ْقياـ بعد
ْ ْجديدة ْطبقات ْظهرت ْحيث ْأكركبا ُْب ْقبلُْْبالصناعية ْموجودة ْتكن ْمل اجملتمع

ْىذهْالطبقاتْبٌنْعبلقاتالإىل١ْناكلةْتنظيمْباحثٌنْ،ْكىذاْماْدفعْاٞنفكرينْكالِّذلك
ْعبلقةْهاكتنظيم ْكتنظيم ْالواحدة ْالطبقة ْاجملتمعأفراُْب ْبْد ْاٜناكمة ْمتمثلةْنالسلطة

لمحافظةْعلىْاتْكاٞنهنْلٕنثل٢ْنتلفْالطبقْقيمتْاٟنيئاتْكالنقاباتْال يفأْباٜنكومات
ْاديةْكاالجتماعيةْللببلد.حقوؽْأفرادْاجملتمعْكالسًن٥ْنوْازدىارْاٜنياةْاالقتص

أماْبالنسبةْلعاملْاالقتصادْكاألعماؿْفإفْمنْمقتضياتْتطورْاٜنركةْالصناعيةْكازدىارىاْ
ْ ْكالذم٬ْنثل ْالصناعية، ْالثورة ْاالقتصادمْالذمْأكجدتو ْالنظاـ ْعلى ْاحملافظة توفًنْىو

ْكالبشرية ْاٞنادية ْكتنشيطْْاٞنوارد ْالسلعاإلنتاجْالعملياتكتطوير ْكتسويق ،ْكاٝندماتْية
منْالعملياتْدائبٌنْللمحافظةْعلىْىذهْالسلسلةْْاإلداريٌنْالعلماءْكالباحثٌنْكقدْعمل

افْتقليلْالكلفْمعْضمىاْلكالعملْعلىْتطويْرْالتسويقٍبْْاإلنتاجٍبْْبدءنَْنمعْاٞنوارد
ْ.ْتواجهها ياٜنلوؿْاٞنثاليةْللمشاكلْالْإ٩ناداحملافظةْعلىْاٛنودةْإضافةْإىلْ

ال يْعملتْعلىْْكُْبْعلمْاإلدارةْظهورْالنظرياتْاإلداريةْئلْاىتماـْالعلماءككافْمنْدال
االقتصادية٩ْنادْاٜنلوؿْاٞنناسبةْللمشاكلْإلويرْالعمليةْاإلداريةُْبْاٞننشآتْتنظيمْكتط

ْكانتْتْيْكغًنىاْمنْاٞنفاىيمكشركطْاٞننافسةْكاالحتكارْْمثلْتقلباتْالسوؽ درسْال ي
ْ.ّّكتطويرىاْلتحقيقْاألىداؼْاٞنختلفةلنهوضْبالعمليةْاإلداريةْل

                                                
ْكافْاجملتمعْاألكركيب٠ْنتمعِّ ؼْصناعية،ْككافْيتكوفْمنْطبقتٌن٨ْنا:ْطبقةْاألشرا(ْقبلْقياـْالثورةْالاْن)إقطاعيْاْنزراعيْاْن.

كٓنوؿْاجملتمعْإىل٠ْنتمعْصناعيْظهرتْْ،ْكلكنْبعدْقياـْالثورةْالصناعيةكىمْأصحابْاألراضيْالزراعيةْكطبقةْالفبلحٌن
ْ.لعماؿُْبْتلكْاٞنشاريع،ْكطبقةْاالصناعيةأصحابْرؤكسْاألمواؿْكاٞنشاريعْطبقاتْجديدةْمثل:ْطبقةْ

لفكرْكعلمْإدارمْينهضْبالعمليةْاإلنتاجيةْكيطورىا،ْكأكؿْىذهْلنظرياتُْبْاجملتمعْالصناعيْٜناجتوْهْا.ْظهرتْىذّّ
ْْك ْالعلمية ْاإلدارة ْمغلقالنظرياتْىيْنظرية ْنظاـ ْاٞننظمة ْالنظرية ْكقدْاعتربتْىذه ْفريدريكْتايلر، تربتْكاعْال يْأطلقها

علىْكجودْْدؿَّْر،ْإاٌلْإفْا٦نفاضْإنتاجيةْالعاملْمعْزيادةْأجورهْاألجْوْديزدادْبازدياْاإلنسافْآلةْكإفْمستولْإنتاجيتو
ْظهرتْنظرياتْنية،ْلذااإلنساْواملْالنفسيةْكالعبلقاتمنهاْالعْرْتؤثرُْبْفاعليةْالعماؿْكإنتاجيتهمعواملْأخرلْغًنْاألجْو

ْلت ْالنفسية ْكانفعاالَتم ْالعماؿ ْارتفاعْيعلأخرلْتناقشْسلوؾ ْأسبابْا٦نفاضْأك ْتوالتْالنظرياتْال يْمانتاجيتهل ٍْب ،
ْ.ْتقسيمْاإلدارمْٟننرمْفايوؿْكغًنىانظريةْالْكْأللتوفْمايوْكمنهاْنظريةْالعبلقاتْاإلنسانيةتبحثُْبْاإلدارةْكسبلْتطويرىاْ
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ْكحىتْ ْكتتطور ْكتتعدد ْتصدر ْاإلدارية ْكالنظريات ْىذا ْيومنا ْكإىل ْاٜنٌن ْذلك كمنذ
ْفتاريخْ ْالصناعية، ْالثورة ْقبلْظهور ْملْتكنْمعركفة ْإفْاإلدارة ْكالْيعينْىذا تتعارض،

لرعايةْشؤكفْْاستعافْهبااإلدارةْيرجعْإىلْبدايةْخلقْاإلنسافْكاستخبلفوُْبْاألرضْفقدْ
ظهورْأكؿْقريةْعلىْكجوْاألرض،ْكماْتبعْذلكْْكمنٍْبْاألسرةْداخلْاٞننزؿْكخارجو،

منْازديادْالسكافْكظهورْاٞندفْكتكٌوفْاجملتمعات،ْكنشوءْاٜنضاراتْمثلْحضارةْكادمْ
ْكدكلةْالفرس،ْكىذاْيدؿْعلىْْكقياـْالدكؿالرافدينْكحضارةْكادمْالنيلْ مثلْدكلةْالرـك

ةْمنْالزمن،ْيدؿْعليوْالتقدـْكالتطورْارمْمتطورْككفءْيناسبْتلكْاٜنقبكجودْنظاـْإد
ْاٜناصلُْبْتلكْالدكؿْكاٜنضارات.

ْ ْتعددت ْكقد ْاإلدارة ْعلم ْتدخلْْتبعاْنتعاريف ْال ي ْاٜنياتية ْكاألنشطة ْاجملاالت لتعدد
ْكعنصرْأساسيُْبْقيامها،ْفكل٠ْناؿْيعملْفيوْاإلنسافْ ْبوْ٪نتاجْاإلدارة أكْنشاطْيقـو

ْ٪نتاجإىل ْفالتاجر ْكالصناعيْإدارة، ْمتجره، ْإلدارة ْكالْها ْمصنعو، إلدارةْْطبيبإلدارة
ْ٪نستم ْبلْكحىتْربْاألسرة ْككذلكْاٞندرسْكاٞنزارعْكغًنىم، ْإلدارةْشفاه، تاجْاإلدارة

ىداؼْال يْأماْاألىداؼْفتختلفْكلهْحسبْاجملاؿْالذمْيعملْفيو،ْفاألشؤكفْاٞننزؿ،ْ
ْالتاجر ْٓنقيقها ْعٔنتلْ٪ناكؿ ْٓنقيقهاف ْالطبيب ْ٪ناكؿ ْال ي ْتلك ْاحملاميْْن ككذلك

ْكاٞندرس ْلتحقيقها ْ٪نتاجْاإلدارة ْاٛنميع ْإف ْإال ْاألىداؼْكاختبلفها ْتعدد ْكرغم كإفْ،
ْاختلفُْبْالطريقةْأكْاألسلوب.

ْ ْبأهنا ْاإلدارمْاإلدارة ْالفكر ْعرَّؼْركاد ْكذلكْعنْكقد ْأخرين ْبواسطة ْاألعماؿ تنفيذ
ْكتوج ْاٞنبذكؿطريقْٔنطيطْكتنظيم ْكاٛنهد ْلؤلداء ْكرقابة ْكترشيد كالتعريفْييعرؼْْ،ّْيو

التخطيطْكأناذْالقرارْكالتنظيمْمنْخبلؿْالنظرْإىلْكظائفْاٞنديرْكال يْىيْْعلمْاإلدارة
ٗناعةْمنْالناسْيعملوفْْىيْكْ-بةْال يْٕنارسُْبْحصوؿْاٞننظمةْكالقيادةْكالتحفيزْكالرقا

ْىدؼ١ْندد ْلتحقيق ْْ-ّٓمعان ْاٞنوارد ْكاٞنعلوماتيةعلى ْكاٞنالية ْكاٞنادية كمزجهاْْالبشرية
                                                

ّْْ ْانظر: ْالقطب. ١ْنمد ْطبليو، ْطنظام اإلدارة في اإلسالم  ـ،ُٕٖٗىػ/ُّٖٗ، ْالعريب، ْالفكر ْدار (،ُْ)القاىرة:
ْ.ّص
ْ.ُْٖ(،ْصٕ)جدة:ْدارْالشركؽ،ْطْأصول التنظيم واألساليب،ْـُٕٖٗىػ/َُْٖمدْشاكرْعصفور،ْ.ْانظر:١ْنّٓ
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ْكالتكيٌْ ْلغرضْٓنقيقْأىدافها ْإىل٢ْنرجاتْبكفاءة ْكٓنويلها ْبيئتهاكتوحيدىا ْ،ّٔفْمع
ْمدخبلتْكعملياتْْك ْمن ْيتكوف ْمتكامل ْنظاـ ْكوهنا ْاإلدارة ْالتعريفْإىل ْىذا ينظر

ْفاٞندخبلتْى ْأخر، ُْبْذلكْشأفْأمْنظاـ يْاٞنواردْك٢نرجاتْكتغذيةْعكسيةْشأهنا
البشريةْكاٞناديةْكاٞناليةْكاٞنعلوماتية،ْكالعملياتْىيْاٞنزجْكالتوحيدْكالتحويل،ْكاٞنخرجاتْ

األىداؼ،ْعلىْْبواسطتهاحققْتىيْماْينتجْعنْىذاْاٞنزجْكالتحويلْمنْنتائجْإداريةْت
شرطْأفْيكوفْىناؾْتكٌيفْٟنذهْاألىداؼْمعْبيئتها،ْكيعينْالتكٌيفْالتأثًنُْبْالبيئةْ

منْحيثْْسابقوال٫ْنتلفْىذاْالتعريفْعنْْكْ،اْكىذاْماْتعنيوْالتغذيةْالعكسيةلتأثرْهبكا
ْكوهنا ْغًنْأنوْزادْعليوْبوصفوْللنظاـْداخلْاٞننظمة.ْكظائفْاٞنديرْالنظرْإىلْاإلدارة

كعلىْالرغمْمنْاحتياجْاإلدارةْإىلْمستلزماتْتقنيةْبشريةْكغًنْبشريةْمثلْبعضْاآلالتْ
عمليةْإنسانيةْبسببْتطورىاْكزيادةْاالعتمادْعليها،ْإالٌْإهناُْبْالنهايةْأكْاألجهزةْكذلكْ

،ّْٕجهدْمادمْكجهدْإنساٍلْتعملْعلىْٓنقيقْأىداؼ١ْنددةْمنْخبلؿْاستخدامها
ْهباْإنسافْأمْإهناْعملية ْهباْآلةْيقـو كإفْاستخدمتْكأداةْمساعدةْْفبل٬ْنكنْأفْتقـو

ْاإلدارة ْالتعريفْماُبْعملية ْىذا ْكيشابو ْكىوْإفْاإلدارةْْ، ْاٛنزئية ْطبليةُْبْىذه عٌرفو
ْكماْكيشرتؾْىذاْالتعريفْمعْتعريفْالشماعْمنْخبلؿْ تنفيذْاألعماؿْبواسطةْأخرين،
ْملْيتطرؽْإىلْ ْغًنْأنو ْكالبشرية، ْاٞنادية ْباٛنهود ْاٞنتمثلة ْإىلْمستلزماتْاإلدارة اإلشارة

ىذاْاالختصارْمقصودْمنْْ،ْكلعلال يْٓندثْداخلْاٞننظمةْكظائفْاٞنديرْأكْالعمليات
ْاإلدارةأ ْاتساعْعلم ْعلى ْيىدؿ ْكىذا ْاٞندير، ْلعمل ْأكرب ْمساحة ْإعطاء ْييعدْْجل فقد

ْتعريفْ ْيبينو ْما ْكىذا ْالذمْيدؿْعليو، االختصارُْبْالتعريفْمقصودانْلتعميمْاٞنفهـو
ْ ْبأهنا ْاٞنديركفْإل٤نازْاألىداؼْالتنظيميةاإلدارة ْهبا عريفْالتْكىذاْ،ّٖالعمليةْال يْيقـو

منْسابقو يراىاْمناسبةْْكبوْييرتؾْللمدير٠ْناالنْكاسعانْللعملْبالطريقةْال يْأكثرْاختصاراْن

                                                
 .ُّ(،ْصّ،ْطاٞنسًنةْ)عماف:ْدارْارةمبادئ اإلد ـ،ََِِىػ/ُِّْ.ْانظر:ْالشماع،ْخليل١ْنمدْحسن،ّْٔ
:ْاٞنؤسسةْالعربية،ْ)القاىرةْنحو منهج إسالمي في الفكر اإلداري ـ،ُٖٗٗ،ْاٞننفلوطي،ْأ٘ندْعبدْالعظيمْانظر:.ّْٕ

 .ُٕصْد.ط(،
ْ.َّ(،ْصُ)إربد:ْدارْالفرقاف،ْطاإلدارة الحديثة  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْ.ْانظر:ْمصطفى٤ْنيبْشاكيش،ّْٖ
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ْكالْيعينُبْاإلدارةْدكفْتقييد،ْكأفْيستخدـْاإلمكاناتْاٞناديةْكاٞنعنويةْإلدارةْاٞننظمةْ
ْكلكنْلوْاٜنريةُْبْعمليةْىذاْعدـْإتباعْاٞنديرْخطةْأكْأسلوب١ْنددُْبْعمليةْاإلدارة

للظركؼْال يْيواجههاُْبْعمليةْٓنقيقْاألىداؼ. ْتغيًنْاألسلوبْأكْاٝنطةْتبعاْن
ْالتعاريفْكرغمْْ ْإكثرة ْعنْإاٌل ْعبارة ْلتعريهنا فْذكْمعىنْكاحدْأكْمعاٍلْصيغْمتعددة

ْبوْاٞنديرْمنْ متقاربةْكلوْسياقاف،ْالسياؽْاألكؿْكىوْكصفْاإلدارةْعلىْأساسْماْيقـو
الثاٍلْفهوْكصفْاإلدارةْعلىْأساسْما٩ْنبْعلىْاٞنديرْْأعماؿْإل٤نازْاألىداؼ،ْأما

ٓنقيقوْمنْغاياتْبواسطةْالوظائف،ْكالْيوجدْتعارضْبٌنْالسياقىٌنْبلْىناؾْانسجاـْ
ْبوْاٞنديرْمنْكظائفْكما٩ْنبْعليوْٓنقيقوْمنْأىداؼْبواسطتها،ْ كذلكْبٌنْماْيقـو

ماديةْأكْبشريةْاستخداماْناستخداـْاٞنواردْاٞنتاحةْسواءْأكانتْىوْألفْىدؼْاإلدارةْ
ضمنْمفاىيمْالكفايةْكالفاعلية ْ.ّٗأمثبلْن

ْالفكرْ ْتعاريفْركاد ْعن ْلئلدارة ْٔنتلفْتعاريفهم ْفبل ْالغريب ْاإلدارم ْالفكر ْركاد أما
كسيلةْلتحقيقْْاإلدارةْىي،ْكمنهاْإفَْْللغةْالعربيةْمرتٗنةْنْىااإلدارمْالعربْكسوؼْأكرد

ْالتعْفاإلدارةُْبُْْغايات١ْنددة ْماىيتهاىذا ْدكفْذكر ْفهيْْريفْكسيلة فقطْغايتها،
الذمْْتعريفال،ْكىذاْالتعريفْيشابوِْْتعملْعلىْتنفيذْاألشياءْلتحقيقْأىداؼ١ْنددة

كماْكتيعرَّؼْالتنفيذ،ُْْْباٞنديرْترتؾْلطريقةْاإلدارةْمنْخبلؿْأىدافهاْأماْالوسيلةْفييعٌرؼْ
ْيشابوْْ،ّْعمليةْتنفيذْاألشياءْمنْخبلؿْالناساإلدارةْبأهناْ ْكوهناْتعريفْكىذا اإلدارة

ْهباْإنسافعمليةْ  .ْْتنسيقْجهودْالفردْكاٛنماعةْلتنفيذْالسياسةْالعامةْ،ْأكْإهنايقـو

                                                
 .ِٕص، (ِ،ْط)عماف:ْدارْكائلمبادئ اإلدارة النظريات العمليات  ـ،ََِْ.ْانظر:ْالقريوٌب،١ْنمدْقاسم،ّْٗ
ْ.ّٗ،ْص(ُ)جدة:ْد.ـ.،ْطْمقدمة في اإلدارة اإلسالميةـ،َََِْىػ/ُُِْ،ْ.ْانظر:ْاٞنزجاجي،ْأ٘ندْبنْداكدَْ

ُْ
. Heady, Public Administration: A comparative Perspective, page ِ. (Administration is 

concerned with means for achievements of prescribed ends). 
42

. Rowat, Basic Isues in public administration, page ّ. (Administration has to do with getting 

thing done with accomplishment of defined objectives). 
43

. Hodgetts, Introduction to Business, page َُْ. (It is the process of getting thing done through 

people). 
44

. Pfiffiner, Public Administration, PP. ٔ – ٕ. (Public Administration is may be dofined as the 

coordination of individual and group efforts to carry out public policy). 
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ْ)اإلدارة اإلسالمية( اإلدارة في اإلسالم
قدْتقدـْالكبلـْعنْاإلدارةّْنفهومهاْالعاـْمعْنبذةْعنْتاريخْنشأَتاُْبْالعصرْاٜنديثْ

بدايةْخلقْاإلنساف،ْأماُْبْالدكلةْاإلسبلميةْفنجدْإفْاإلدارةْكعنْجذكرىاْال يْٕنتدْإىلْ
ْمنذْتىسليمْالنيب١ْنمدْ ْالشرعيْقدْْنلتْمبل١نها ْاإلسبلميْأك اٜنيكمُْبْْباٞنفهـو

ْ ْأنذىا ْكال ي ْاٞننورة ْْاٞندينة ْالنيب ْأنشأ ْفقد ْاإلسبلـ، ْلدكلة الدكلةْْعاصمة
ْكافْالنيبْاإلسبلميةْعلىْقواعدْكأسسْذاتْنظاـْإدارمْمتط كقدْْيديرْبوْالدكلةْور

ْالنيبْ ْاألكىلْال يْأصدرىا ْبالوثيقة ْالقواعد ْكانتْتتضمنْمبادئْْٕنثلتْىذه كال ي
جملتمعْاٞندينةْكاٞندفْكالقرلْالتابعةْْهاْمنْبياناتْكإعبلناتْتصدركذلكْماْتبعْْاإلسبلـ

اجملاكرةْْأمراءْالدكؿكبٌنْملوؾْْكْْكذلكْاٞنراسبلتْال يْكانتْبٌنْالنيبْْـلدكلةْاإلسبل
ْارةْالسوؽْكتوليةْالوالةْكغًنىا.كإدْكقيادةْاٛنيوشْكتقسيمْالغنائمْاإلسبلـ،لدكلةْ

ْ ْالراشدكف ْاٝنلفاء ْفيها ْاتبع ْفقد ْالراشدة ْاٝنبلفة ُْب ْْأما ْالنيب ْاإلدارةْْهنج ُب
ْمنْقوانٌنْكأنظمة.ْكاٜنكمْاٞنبينْعلىْالقرآفْالكرَلْكماْسنَّوْ

ْاإلس ْالدكلة ٣ْناْأما ْكبًنين، ْكتطور ْشهدتْتقدـ ْاألمومْكالعباسيْفإهنا ْبعصريها بلمية
ْكانتْذاتْنظاـْإدارمْمتطور. ْيدؿْعلىْإفْالدكلةْاإلسبلمية

إفْاإلدارةُْبْاإلسبلـْجزءْمنْشخصيةْاٞنسلمْكىيْشخصيةْْنمعْبٌنْالدينْكالدنياْ
ْاٞنسلمُْبْ ْيتحركها ْفكلْحركة ْاهللْحياتوكالركحْكاٞنادة، ْْْٓكحكمتؤنضعْألمر ْقاؿ،

ْتعاىل:ْ                      
كعلىْالرغمْمنْ،ْْٔ

ْكلمةْاإلدارةُْبْالنصوصْالشرعيةْإاٌلْإفْىناؾْمفردة ْكلمْكحيدةْعدـْكركد ةْمشتقةْمن
  قاؿْتعاىل:ْ،كردتُْبْالقرآفْإدارة                

ْٕ.ْ

                                                
،ْط، المسؤولية اإلدارية في اإلسالم ـُٔٗٗ.ْانظر:ْ٘ندْحسنْرقيط،ْْٓ ْ.ُِ(،ْصُ)بًنكت:ْدارْابنْحـز
 ْ.ُِٔ.ْسورةْاألنعاـْاآليةْْٔ
ْكتابةْالدين،ْأمْ،ْكقدِِْٖ.ْسورةْالبقرة،ْاآليةْْٕ جاءُْبْتفسًنْىذهْاآليةْ)أفْىناؾْطريقةْللتجارةْيرخصْفيهاْترؾ

ْانظر:ْتكوف ْللبيع(، ْمعينة ْإدارة ْْىناؾ ْالدمشقي، ْعمر ْبن ْإٚناعيل ْالفداء ْأبو ْكثًن، ُْٗٗٗىػ/َُِْابن تفسير ـ،
ْ.ِّْٗ،ْصُج،ْ(ِساميْبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط ٓنقيقالقرآن العظيم، 
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إفْىذاْمل٬ْننعْمنْكجودْالكثًنْمنْالعلماءْكاٞنفكرينْاإلداريٌنْاٞنسلمٌنْالذينْقامواْ إالْن
بتعريفْاإلدارةْمنْاٞننظورْاإلسبلميْككضعواْٟناْنظرياتْكأسسْكقوانٌنْمستندينْعلىْ

ْأيسسْالشريعةْاإلسبلمية.
ْاٞننظ ْمن ْاإلسبلميْبأهناْْفتيعرَّؼْاإلدارة ْالكرَلْور ْإىلْنصوصْالقرآف كلْعملْيستند

ْاإلنسا ْالقيم ْمن ْأساس ْعلى ْكيقـو ْالشريفة، ْالسنة ْاجملتمعْكتوجيهات ْتسود ْال ي نية
ْ،ْٖاإلسبلمي،ْكعلىْاٞنمارساتْالفعليةْللعمليةْاإلداريةْمنْٔنطيطْكتنظيمْكتوجيوْكرقابة

ْال ي ْالتعريفْعنْتعاريفْاإلدارة ُْبْْكال٫ْنتلفْىذا ْعملْأكْكظائفْإاٌل ْكونو سبقتو
ْصفتو ْاألسسْاإلسبلميةْظهور ْخبلؿ ْىيْْمن ْكال ي ْالعمل ْىذا ْعليها ْيستند ال ي

نصوصْالقرآفْالكرَلْكتوجيهاتْالسنةْالنبويةْالشريفةْإضافةْإىلْالقيمْاإلنسانيةْالسائدةْ
ةْفالرجوعُْبْاجملتمعْاإلسبلميْكال يْلوْتعارضْكلهاْأكْبعضهاْمعْباقيْاألسسْالشرعي

ُبْاٜنكمْيكوفْإىلْاألسسْالشرعية،ْأماْاألىداؼْفبلْبدْمنْموافقتهاْٞناَْتدؼْإليوْ
ْكوفْاألسسُْبْأمْعلمْىيْاٞنيزافْالذمْيقٌيمْْٗسبلميةالشريعةْاإل ،ْكعلىْالرغمْمن

صحةْاألعماؿْكمشركعيتها،ْككوفْاإلدارةْاإلسبلميةْتستندْإىلْأسسْالشريعةْاإلسبلميةْ
ْاإلداريةْغًنْْفبلْيعينْىذا اقتصارْاٞنديرْعليها،ْفيمكنْاالستفادةْمنْاألفكارْكالعلـو

ْاإلسبلميةْماْملْتتعارضْمعْأسسْالشريعةْاإلسبلمية.
ْاإلسبلميْتيعرَّؼْبأهنا أمْنشاطْمشركعْمقصودْصادرْعنْْلذاْفإفْاإلدارةُْبْاٞنفهـو

ْتعدْذاْالتعريفهب،ْكىيَْٓفردْأكْٗناعةُْبْفرتةْزمنيةْمعينةْلتحقيقْىدؼْمباح١ْندد
ْنشاطانْغًنْمشركعْمأمْال٬ْنكنْأفْتكوفْاإلْاْنمشركعْاْننشاط ْاإلسبلمية ْةْنستمددارة
علىْالرغمْمنْعدـْذكرىاُْبْالتعريف،ْْْالشريعةْاإلسبلميةْمنْمبادئْكأصوؿهاْشرعيت

                                                
ْْ.ُُْٖ(،ْصٔ)الرياض:ْدارْاٝنر٩نيْللنشرْكالتوزيع،ْط، اإلدارة في اإلسالم ـُٔٗٗ.ْانظر:ْأ٘ندْإبراىيمْأبوْسن،ْْٖ
ْتعارؼْْالقيمْاإلنسانيةْىي.ْإفْْٗ ْكثًنْمنْالعاداتْْعليوْاجملتمعْمنْعاداتْكتقاليد،ْكقدْأبقىما ال يْْاإلسبلـْعلى

ْالوقتْالذمْنبذْالكثًنْمنهاْكحٌذرْمنهاُْبْكالوفاءْعليهاْمثلْإكراـْالضيفْشٌجعبلـْْككانتْسائدةُْبْاجملتمعْقبلْاإلس
 .ْْْمثلْكأدْالبناتْكالثأر

 .ْْص،ْ(ُ)جدة:ْد.ـ.،ْطْمقدمة في اإلدارة اإلسالميةـ،َََِْىػ/ُُِْ،ْانظر:ْاٞنزجاجي،ْأ٘ندْبنْداكد.َْٓ
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ْنشاطْم ْكإهنا ْليستْعمبلنْعفوياْنكما ْفهي ْْقصود ْتيقصد ْاْنتطبيقانْْكفكْربل٩ْنبْأف
األجرْكالثوابْثانيان،ْكالْيهمْأفْليحصلْبوْالتسديدْكالقبوؿْأكالنْْكْْىادفةْكجوْاهلل

فبلْيهدؼْْيصدرْىذاْالنشاطْعنْفردْأكْٗناعةْفاٞنهمْأفْتكوفْأىدافوْمباحةْشرعياْن
فْالدكلة،ْفعلىْسبيلْاٞنثاؿْيوجدْكإفْكافقْقانْوْإىلْحراـْكالْينتجْعنوْمعصيةْهللْ

ْلصن ْكمصانع ْمعامل ْالدكؿ ْبعض ُْب ْهباع ْكاالْنار ْكاٞنسكرات ْىذهْْاٝنمور ٓنصل
ْىذهْاٞنصانعاْحكومةْتلكْمنْقانوٍلْاٞنعاملْعلىْترخيص فهيْْلدكؿْال يْتقاـْفيها

ْإفْ بذلكْملْتتعارضْمعْالقانوفْالسارمُْبْتلكْالدكؿْكملْٔنالفو،ْكلكنْمنْاٞنعلـو
ْكبائرُْبْالشريعةْاإلسبلميةْمنْاحملرماتْكاٞنسكراتْاٝنمور فبل٬ْنكنْْنوبالذْبلْمن

ْاٞنشركعْكإفْحصلْعلىْترخيصْقانوٍل،إطبلؽْالصف ْعلىْمثلْىذا ْاإلسبلمية أماْْة
ْالتعريفْ ْىذا ُْب ْاإلسبلمية ْلئلدارة ْاألخًنة ْاٟندؼفالصفة ْٓنديد ةْغرضْمتابعلْهي

 .مْٓنقيقوْدكفْاإلضرارْباألخرينأْطْبوْكينجمْعنوْكيؤكؿْإليوكمعرفةْماْيرتبْٓنقيقو

  التدبير
ْكلمةْإدارةُْبْالنصوصْالشرعيةْإالٌْإفْىناؾْتعابًنْتعدْاإلدارةْعلىْالرغ مْمنْعدـْكركد

أحدْمدلوالَتاْكىيْ)التدبًن(،ْكقدْكردتْمفرداتْمشتقةْمنهاُْبْالقرآفْالكرَل،ْقاؿْ
ْتعاىل:ْ     

ْ.ِٓاٝنبلئقْأمرْيدبرأمْ،ُْٓ
ْتىٍدًبًنىان،ْكْىكأصلْالتدبًنْمنْ بػِّري ْييدى ُْبْعاًقبىًتًو،ْكاٍستىٍدبػىرىهيْرىألُْبْدىبػَّرى بٌػرىهيْنىظىرى ْتىدى ْكى ْاألىٍمري دىبػَّرى

ُْبْصىٍدرًهًْ ًْإليًوْعاًقبىتىوْيْ،عاًقبىًتًوْماملًْيرى ًْإىلْماْتػىؤيكؿي كالتٍَّدًبًنيُْبْاألىٍمًر:ْأىٍفْتػىٍنظيرى
ُبْْ،ْأمآّ

ْاإلداريٌن ْْاصطبلح ْاٞنصاحل ْباعتبار ْاٞنصاحل ْتدبًن ْاإلدارة ْيسعىْفتسمى ْما ْغاية ىي
ْإ ْبويلْاألمر ْبدءن ْباإلدارة ْيقـو ْفرد ْكل ْلتحقيقو ْكظيفية، ْإىلْأدٌلْرتبة ْالدكلة أماْماـ

ْكلْعملْأك٠ْنهودْيرادْبوْجلبْمنفعةْعامةْأكْدفعْ التدبًنُْبْاالصطبلحْالشرعيْىو
                                                

ْ.ّ.ْسورةْيونس،ْاآليةُْٓ
ْكثًن،ْأبوْالفداءْ. 52 ساميْبنْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ْانظر:ْابن

 .َْٔ،ْصِج(،١ِْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط

ْ.ِْٖ-ِّٖ،ْصْ(،ْجّ)بًنكت:ْدارْإحياءْالرتاثْاإلسبلمي،ْطْ، لسان العربـُٗٗٗ.ْانظر:ْابنْمنظور،ّْٓ
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ْ٘نلْ ْإليها ْاٞنوكل ْاٟنيئة ْأك ْاٛنماعة ْأك ْالفرد ْمن ْيصدر ْبلوغْمقصدْشرعي، ْأك ضرر
علىْحقوؽْالرعيةاألمان للمسؤكليةْكحفاظاْن ْ.ْٓة،ْفتكفلتُْنملهاْأداءنْلؤلمانةْكٓنمبلْن

ْعلىْأسسْشرعيةْبدءنْمنْمرحلةْٓنديدْاألىداؼْمركراْن كىذاْماْتعنيوْاإلدارةْال يْتقـو
بالعملياتْانتهاءنْبالرقابةْكتقييمْاألداء،ْكعلىْالرغمْمنْاتفاؽْىذاْالتعريفْمعْتعاريفْ

العاـْمنْناحيةْأفْاإلدارة٠ْنهودْأكْعمل،ْإاٌلْإفْاالختبلؼُْبْأمرينْْاإلدارةّْنفهومها
األكؿْىوْاألىداؼْفتحقيقْاٞننافعْأكْدفعْاألضرارْأساسوْلبلوغْمقصدْشرعيْفغايتهاْ
ٓنقيقْاٞنقاصدْالشرعية،ْكالثاٍلْىوْاألداءْالذم٩ْنبْأفْيكوفْمبنيانْعلىْأساسْالرقابةْ

ابعْمنْذاتْاٞنديرْكاعتبارْالعملْأمانةْكلتحٌملها٩ْنبْأفْالذاتيةْكالشعورْباٞنسؤكليةْالن
ْ ْالشعور، ّْنستولْىذا ْاألداء ْمستول ْمؤٕننيكوف ْاألىداؼْْفاٞندير ْٓنقيق كمسؤكليتو

ْس ْكأدائو ْسييتابع ْكعملو ْالشرعية ْاٞنقاصد ْالتقييذات ْٛننة ْقبل ْمن ْفقط ْليس ْمييقيم
قاؿْْ٪ناسبْأماـْاهللْم،ْبلْإنوْسوؼْلْاٞندراءْكتيقيمْإ٤نازاَتعمْكاٞنتابعةْكال يْتيتابع

 راع الناس على الذي فاإلمام ،رعيتو عن مسؤول وكلكم راع   كلكم أال:ْ)النيبْ
ْ.ٓٓ(رعيتو عن مسؤول وىو

أمرانْأكْتنفيذانْمنْقبلْْةْاٞننظمةْللجهودْاٛناريةْرسومهاتلكْالعمليكييعرَّؼْالتدبًنْبأنوْ
ْكافةُْبْبيئةالقادةْكاٞندبْر علىْغايةْااللتزاـْكالرتتيبْكالبصًنةْكالتوكلْْاإلسبلـْينْكالرعية

ْاٜني ْاألمور ْاٞنعامبلتْكاٞنعاشاتُبْضبط ْكقضايا ْألفرادْْاتية ْالدينية ْاألمور كُبْ٘ناية
،ْٔٓالرعيةّْناْ٪نفظْك٪نققْمصاٜنهاْاٞنقبولةْحسبْاألحكاـْكاألحواؿْكالقواعدْالشرعية

منْخبلؿْٓنديدْْالتعريفْأكثرْمنْسابقولعملْاإلدارةُْبْىذاْْتظهرْالصفةْاإلسبلميةْك
ْخضوعهاْلؤلحكاـْكاألصوؿْالشرعية.ْكْلعمليةْاإلداريةُْبْبيئةْاإلسبلـحدكثْا

                                                
ْ.َٔص، (ُ،ْط)عماف:ْدارْاٞنسًنةاإلدارة في اإلسالم المنهجية  ،ـََُِىػ/ُُِْ،ْ.ْانظر:ْالفهداكم،ْفهميْٓ
،ْ)الرياض:ْدارْالسبلـْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْ.ْانظر:ْٓٓ
ْكتابْاألحكاـ،ْبابْقولوْتعاىل:ْ(ِط ،ْ                        ْ ،ْرقم

ْ.ُْٔٗ،ْصُّٖٕاٜنديث
ْ.َٔ(،ْصُ،ْط)عماف:ْدارْاٞنسًنةاإلدارة في اإلسالم المنهجية  ـ،ََُِىػ/ُُِْ،ْ.ْانظر:ْالفهداكم،ْفهمئٓ
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ْباإلدارةْ ْاإلدارة ْتسمية ْخبلٟنا ْمن ٬ْنكن ْال ي ْالشركط ْالتعريف ْىذا ُْب ْتوفرت كقد
ْحيثْال ْأرضْإسبلمية ْىو ْفاٞنكاف ْكاٞننهجْكاألىداؼ، ْاٞنكاف ْتوفر ْفقد ْاإلسبلمية،
٬نكنْتسميةْبيئةْاإلسبلـْعلىْأرضْالْيسكنهاْاٞنسلموفْأكْغالبيةْسكاهناْمسلمٌن،ْ
ْفهوْ ْكالعملية ْالعلمية ْالناحية ْمن ْاإلدارية ْالعملية ْهبا ْتتم ْال ي ْالطريقة ْاٞننهجْكىو أما
اٞننهجْالرباٍلْالذمْيعتمدُْبْالفكرْكالتطبيقْعلىْأحكاـْالشريعةْاإلسبلميةْكقواعدىا،ْ

ْاألىداؼْ فهيْاألىداؼْال يْكضعتْعلىْأسسْمقبولةْشرعان،ْأماْصفاتْاٞنديرْأما
ْحسبْىذاْالتعريفْفهيْااللتزاـْكالرتتيبْكالبصًنةْكالتىوكل.

ْضركرة ْعليهْفااللتزاـ ْالشريعة ْحثت ْالنصوصْقد ْمن ْكثًن ُْب ْا ْتعاىل:  قاؿ  

            
ٕٓ
النيبْْ،ْكقدْحٌذرْْمنْعدـْالوفاءْبالعهدْفقاؿ

ْ(ْ ْالوعودْٖٓ(إذا وعد أخلفيصفْاٞننافق: ْكأداء ْالعمبلء ْمع ْباٞنواعيد ْفااللتزاـ ،
إليهمْمنْدكاعيْالعملْاإلدارم،ْإضافةنْإىلْالرتتيبْالذم٬ْننعْتعارضْكاجباتْاٞنديرْأكْ

ْ ْالبصًنة ْأما ْمعهم، ْكاألفالتزاماتو ْاألمور ْفهم ْعلى ْالقدرة ْكاستقراءْحداثْهي اٛنارية
ْ ْكمقارنة ْكتفسًنىا ْلؤلحداثْاٞناضية ْكالنظر ْمعظركفاٞنستقبل، أكْْاليةاٜنحداثْاألْها

كماْكإهناْالنظرُْبْعواقبْاألمورْك١ناكلةْالتعرؼْعلىْٞنناسبة،ْْالٔناذْالقراراتْاْاٞنتوقعة
ْمعْ ْكالتعامل ْحدكثها، ْقبل ْالعقبات ْأك ْكاٟنفوات ْاألخطاء ْكتوقع ْالنفوس، مكنونات

ْ.ٗٓاألحداثْكاٞنتغًناتّْناْ٪نققْاألىداؼْكاٝنططْاٞنرسومةْعلىْأًبْكجو
ْمنْ ْالكعلىْالرغم ْىيْصفاتْاٞندير ْكالرتتيبْكالبصًنة ْااللتزاـ ناجحُْبْأمْنظاـْإف

ْمنْاٞندراءُْبْباقيْاإلداراتْىوْلكنْما٬ْنيزْاٞنديرُْبْاإلدارةْاإلسبلميةْعنْغًنهإدارم،ْ

                                                
 .ّْ.ْسورةْاإلسراء،ْاآليةْٕٓ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗ/ىػُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْٖٓ

ْكتابْالشهادات،ْبابْمنْأمرْبإ٤نازْالوعد،ْرقمْاٜنديثِللنشرْكالتوزيع،ْط  .ّْٕ،ْصِِٖٔ(،

 ْ.ْجاءُْبْتفسًنْاآليةٗٓ           ْفعلتْكىوْيعلموه،ْملْماْعلمت:ْالسامرمٌْْقاؿ)69ْسورة طو، اآلية
ْةالبصًْنْمن ْعاٞناْنْبصًناْنْعملتّْناْصرتْأم: ْْانظر:( ْاآلملي، ْأبوْجعفر١ْنمدْبنْجرير ـ،َََِْىػ/َُِْالطربم،

ْ.ُّٔ،ْصُٖ،ْج(ُ)اٞندينةْاٞننورة:ْمؤسسةْالرسالة،ْطْجامع البيان في تأويل القرآن
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ْْصفة ْاٞنالتػىوىكُّل، ْكلْأمر،ْفاٞندير ْالذمْيتوكلْعلىْاهللْكيستعٌنْبوُْب ْاٞندير سلمْىو
أجرهْعلىْاهللْفإذا٤ْنحْ٘ندهْكشكرهْكإذاْفشلْ علىْماْيصيبوْجراءْعملو١ْنتسباْن صابراْن

 ؿْتعاىل:ْاقْصربْكاحتسب                
ىوْتفويضْْالتػىوىكُّلْك، َٔ

ْكلوْحيثهاْْكألمورْإىلْموجدىاْكمصٌرفا ْكافالذمْبيدهْاألمر ْكافْككيفما ْكافْكمىتْما ْما
ْبوْفهو ْلوكاٞنكوٌْْالعليم ْتعاىل:ْف   قاؿ                    

                                              

                                  

               
ُٔ
.ْ
بلْٗنيعْالعاملٌنُْبْاٞننظمةْبلْالناسْٗنيعان،ْإالٌْْكمعْماْللتوكلْمنْأ٨نيةُْبْعملْاٞندير

إنوْال٬ْنكنْأفْيينجزْأمْعملْبالتوكلْفقط،ْإذْالْبدْمنْكجودْالعملْالذمْيسبقوْ
ال٬ْنكنْاالعتمادْعلىْالقدراتْالعلميةْكالفنيةْإل٤نازْاألعماؿْالعلم،ُْبْالوقتْالذمْ
ْيشًنْ ْكما ْفقدْذكرْكاجباتْاٞنْالتعريفبدكفْتوكل ديرْكأىدافو،ْكيبلحظْأنوْبدأْلذا

برتتيبْاألىداؼْمنْاألدٌلْإىلْاألعلىْمنْحيثْاأل٨نيةْكفقْماْتراهْالشريعةْاإلسبلميةْ
ْالدينية.بدأْباألمورْاٜنياتيةٍْبْف

فيتعٌنْعلىْاٞنديرْضبطْاألمورْاٜنياتيةْكقضاياْاٞنعامبلتْكاٞنعاشات،ْفبدكهناْالْيصلحْ
ْعلى ْاإلنساف ْيقول ْكال ْالدنيا ْكالشرابْْحاؿ ْالطعاـ ْعن ْلئلنساف ْغىن ْفبل العيش

ْعددْ ْازدياد ْظل ُْب ْاٜنياة ْلد٬نومة ْاٞنعامبلت ْكتوجيو ْتنظيم ْكذلكْضركرة كالسكن،
ْاٜنياتيةْ ْكانتْاألمور ْالدينية،ْفإف ْاألمور ْكيتعٌنْعليوْ٘ناية ْكما ْاٞنوارد، السكافْكقلة

ْكاآلخرة.ضركريةْٜناؿْالدنياْفإفْاألمورْالدينيةْضركريةْٜناؿْالدنياْ

                                                
 ْتفٌوضناْالقرآفُْبْآيةْأكربْإف،ْجاءُْبْتفسًنْاآليةْ)ّ.ْسورةْالطبلؽ،ْاآليةَْٔ            ْ)،ْ

ْْانظر: ْاآلملي، ْبنْجرير ١ْنمد ْجعفر ْأبو ْاٞننورة:ْْجامع البيان في تأويل القرآنـ،َََِْىػ/َُِْالطربم، )اٞندينة
ْ.ْْٗ،ْصِّ،ْج(ُمؤسسةْالرسالة،ْط

ْ.ُْٔ.ْسورةْالبقرةْاآليةُْٔ
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كعلىْالرغمْمنْالصيغةْالشرعيةْللتعاريفْال يْتعٌرؼْاإلدارةْاإلسبلمية،ْإالْإننا٤ْندْإفْ
ْالوضعيْأكْ ىذهْالتعاريف٬ْنكنْأفْتنطبقْعلىْاإلدارةْبصورةْعامةْأمْاإلدارةْباٞنفهـو
ْاألىداؼْ ْكأىم ْكالبصًنة، ْكالرتتيب ْااللتزاـ ْىو ْاٞندير ْبو ْيتصف ْما ْفأىم التطبيقي،

ْاألمورْْالواجب ْكتنظيم ْعليها ْكاحملافظة ْالدينية ْاألمور ْ٘ناية ْىي ْٓنقيقها ْاٞندير على
ْكلْاألنظمةْكاإلداراتْلتحقيقها،ْكإفْاختلفتْ اٜنياتيةْكتسهيلها،ْكىذهْأىداؼْتسعى

ُْبْاألسلوبْأكْحىتْاٞنعتقد.
إفْدؿْىذاْعلىْشيءْفإ٧ناْيدؿْعلىْإفْاإلسبلـْىوْدينْالفطرةْكمنهجوْالرباٍلْىوْ

ْكلْكجواٞن ذم٩ْنبْإتباعوُْبْالشكلْكاٞنضموف،ْفهوْدينْللعبادةْكالْنهجْاألصلحْمن
صاحلْلكلْكقتْكُبْكلْمكافْكعلىْأمْحاؿ،ْبلْإفْعلىْاٞنديرْأكْأمْْكمنهجْللحياة

حىت٩ْنزيوْاهللْعليوْْْعاملْأفْيبتغيْكجوْاهللْ دنيوياْن ُبْأمْعملْيؤديوْكإفْكافْعمبلْن
ْكمنْأدلْعبادة.

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 المبحث الثالث
 مقاصد الشريعة اإلسالمية

فمعناىاْلغةنْأىداؼْاٞنتمعنُْبْلفظْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْيسهلْعليوْتعريفهاْإفْ
ْغايات ْْأك ْاألكلكن ْأك ْاٞنقاصد ْىذه ْتكوف ْاإلسبلميةىداؼْأعندما ْىداؼْالشريعة

ْ ْاهلل ْأراد ْال ي ْكاألىداؼْكالغايات ْباٞنقاصد ْاألمر ْالشريعةْْٓنقيقهاْفسيتعلق ألف
ْْكمقاصدىاْىيْالغاياتْال يْخلقْاهللْْلعبادهْاإلسبلميةْىيْماْشٌرعوْاهللْ اٝنىٍلقى

ْ ْْقاؿْتعاىل:منْأجلْٓنقيقها               
ِْٔ ْفإفْ، كهبذا

ْكلْماْْاإلنسْكقبلوْاٛننْىوْعبادةْاهللْاٟندؼْاألساسْٝنلقْ ُبْالكوفْكحده،ْكأف
جعلوْاهللْْافْبفطرتوككلْماْيفعلوْاإلنسافْكاٛنْمن٢ْنلوقاتْمسخرْلتحقيقْىذهْالغاية

ْْ ْٓنقيقلتسهيل ْحيثْأف ْاإلذعافْهللها، ْاٝنلق ْةبالعبوديْغاية ْهباْك، ْطوعاْاإلقرار
٬ْنلكْأنوْكاعتقادْللمعبودْاٝنضوعْإظهارْىوْالعبادةْمعىن،ْفّٔاهللْألمرْكالتذلل،ْككىرىاْن
كالْيتعارضْمعْىذاْأفعاؿْالعبدْاألخرلْكالزكاجْْ،ْٔمستمراْنْذاتياْنًْملكاْنْكضيرٌهْابدالعْنفع

ْقاؿْتعاىل:ْْكالعملْكغًنىا                           

                           
ٔٓ
.ْ

اْنْقىصىدْىكأصلْالفعلْْمىقاًصدْٗنعْمىٍقًصدْأكْمىٍقصىدْك ْقىٍصدى ءْإتيافْالشيْكالقىٍصدْيْيػىٍقًصدي
ْإليوْ ْلوْكقىصىٍدتي كقىصىٍدتي رادتقوؿْقىصىٍدتيوْي

ي
ىٍقصيودْىوْاٞن

ىٍقًصديْىوْمىوًضعيْالقىٍصدًْْ،ٔٔكاٞن
ْكاٞن

ةْي ىٍقصىديْىوْالوًٍجهى
يقاؿْإليوْمىٍقصىدمْأىكًْكٍجهى يْكاٞن

ْكىيْاٞناءْمىٍشرىعةْيهيْفْالشَّريعةْي،ْأمإْٔ

                                                
ْ.ْٔٓ.ْسورةْالذارياتْاآليةِْٔ
،ْٓنقيقْأ٘ندْجامع البيان في تأويل القرآنـ،َََِْىػ/َُِْمدْبنْجريرْاآلملي،ْ.ْانظر:ْالطربم،ْأبوْجعفر١ْنّٔ

ْ.ْْْ،ْصِِ(،ْج١ُنمدْشاكرْ)اٞندينةْاٞننورة:ْمؤسسةْالرسالة،ْط
 .ِٔ،ْصِٕ،ْد.ط.(،ْج)تونس:ْدارْسحنوفْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗابنْعاشور،١ْنمدْالطاىرْ،ْ.ْانظر:ْْٔ
 ْ.ِّ.ْسورةْاألعراؼ،ْاآليةْٓٔ
ْ.َُٖ-ُٕٗ،ْصُُج(،ّْ)بًنكت:ْدارْإحياءْالرتاثْاإلسبلمي،ْطْ، لسان العربـُٗٗٗانظر:ْابنْمنظور،ْ.ْٔٔ
ْ.ّٖٕ،ْصُ،ْجالمعجم الوسيط.ْإبراىيمْمصطفى،ْأ٘ندْحسنْالزيات،ْحامدْعبدْالقادر،١ْنمدْعليْالنجار،ْٕٔ
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ْاهللْسنَّْْماْكالشٍِّرعةْيْكالشريعةْيْ،كيىٍستػىقيوفْىْمنهاْفيشربوفْالناسْيىٍشرىعيهاْال يْالشاربةًْْمىٍورًدْي
 ْ:ْتعاىلْ،ْقاؿالربِّْأىعماؿْكسائرْكالزكاةْكاٜنجْكالصبلةْكالصـوْبوْكأىمىرْالدِّينْمن

            
ْْ،ْكقاؿْتعاىل:ٖٔ              ْْٔٗ،
سىنَّوي،ْْك شىٍرعىاْن اٞنعىلِّمْالعاملْيْاملْيالعْىْكىوْالرَّبٌاٍلْعْياًرْالشٌْكشىرىعىْالدينْلًيىٍشرىعىوْي

َٕ.ْ
ْفهيْ ْالشريعة ْمقاصد ْأكْاٞنعاٍلْكاأما ْالتشريع ْأحواؿ ْللشارعُْبْٗنيع ْاٞنلحوظة ٜنكم

،ْفكوهنإُْكوفُْبْنوعْخاصْمنْأحكاـْالشريعةمعظمهاُْنيثْالْٔنتصْمبلحظتهاْبال
معاٍلْيعينْإفْلكلْشيءْأكْحدثْماْيعنيوْكأفْرأيناهْعنْطريقْاٞنصادفةْأكْمل٤ْندْلوْ

ْفقدْالْت ْظهورىا ْفبلْيقتضيْكجودىا ًْحكم ْكوهنا ْأما ْكراءْمعىنْظاىر، ْاٜنكمة ظهر
أكْعدـْإدراكها،ْكقدْيكوفْىذاُْبْحدْذاتوْحكمةنْكمقصداْنْسببْعدـْمعرفتهاحيكمْب

ْفليسْبالضركرةْظهورْحكمةْالشريعةْلتتبعْفاألصلْىوْاإلتباعْكإفْملْتظهرْاٜنكمة.
ْمنْ ْحكم ْكل ْعند ْالشارع ْكضعها ْال ي ْكاألسرار ْمنها ْالغاية ْالشريعة ّْنقاصد كاٞنراد

مكنْٟناْأفْتيعرىؼْبالبحثْكاالستقصاءْكالعلمْكالعمل،ْأكْتبقىْخفيةْ،ْفيِٕأحكامها
ٜنكمةْأكْغايةْقصدىاْالشارع،ْأماْاٞنقصدْالعاـْللشريعةْاإلسبلميةْفهوْعمارةْاألرضْ
ْكيًلفواْ كحفظْنظاـْالتعايشْفيهاْكاستمرارْصبلحهاْبصبلحْاٞنستخلفٌنْفيهاْكقيامهمّْنا

لعقلْكُبْالعملْكإصبلحُْبْاألرضْكاستنباطْبوْمنْعدؿْكاستقامةْكمنْصبلحُْبْا
ْكتدبًنْٞننافعْاٛنميع ْنفعْاٛنميعْكدفعّْٕخًناَتا ْاهللْبو ْأراد ْفمقاصدْالشريعةْىيْما ،

                                                
ْْ.ُٖ.ْسورةْاٛناثية،ْاآليةْٖٔ
كاضحانْاآليةْ)تفسًنْىذهْ،ْجاءُْبْْٖ.ْسورةْاٞنائدة،ْاآليةْٗٔ كمسلكاْن إىلْاٞنقاصدْالصحيحة،ْكسٌنةْأمْطريقاْن أمْسبيبلْن

ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ْبينان(،ْانظر:ْ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْابن
ْ.ٕٔ،ْصِجْ،(ِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط

ْ.ٕٖ-ٖٔ،ْصٕج(،ّْ)بًنكت:ْدارْإحياءْالرتاثْاإلسبلمي،ْطْلسان العرب ،ـُٗٗٗانظر:ْابنْمنظور،ْ.َْٕ
ُْٕ ْالطاىر، ١ْنمد ْعاشور، ْابن ْانظر: ْالطاىرْمقاصد الشريعة اإلسالمية،  ـ،ََُِىػ/ُُِْ. ١ْنمد ْكدراسة ٓنقيق

ْ.ُِٓ(،ْصِاٞنيساكمْ)عماف:ْدارْالنفائس،ْط
 .ٕ(،ْصٓ)د.ـ.:ْمؤسسةْعبلؿْالفاسي،ْطامقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهـ،ُّْٗٗ.ْالفاسي،ْعبلؿ،ِْٕ
 .ْٓ(،ْصٓ)د.ـ.:ْمؤسسةْعبلؿْالفاسي،ْطمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاـ،ُّْٗٗ.ْالفاسي،ْعبلؿ،ّْٕ
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ْكاألمرْ ْدنيوية ْمقاصد ْليست ْفهي ْدنياىم ْبإصبلح ْآخرَتم ْكإصبلح ْعنهم الضرر
ْمةْشرعو،ْفهييسهلْعلىْالعبدْعبادةْاهللْكإقاْليسْلذاَتاْإ٧ناْبقدرْمابإصبلحْاألرضْ

ْ.ْٕصاحلْترتتبْعلىْاألحكاـْالشرعيةٗنلةْماْأرادهْالشارعْاٜنكيمْمنْم
ْب ْالتعريفْتوصفْاٞنقاصد ْمصاحلكهبذا ُْبْاٜنكمْْإهنا ْمصلحة ْيدؿْعلىْكجود كىذا

قدْيتبادرْألفْالناظرُْبْاألحكاـْالشرعيةْإىلْذىنْالقارئْْقربك٩نعلْمعناىاْأْالشرعي
الْيشرتطْظهورْْكْلفْبو،كْيمنْكراءْاٜنكمْالشرعيْالذمْْْإىلْذىنوْالسؤاؿْعنْاٞنصلحة

ْلزيادةْ ُْبْظهورىا ْفائدة ْىناؾ ْيكوف ْقد ْكلكن ْباٜنكم، ْللتسليم ْمعرفتها ْأك اٞنصلحة
ْمنْ ْكغًنىا ْالفائدة، ُْب ْرغبةن ْبينما ْاٞنفاضلة ْأخرلْأك ْعلى ْلقياسْمصلحة اليقٌنْأك

ْكمةْمنْاألحكاـْالشرعية.األسبابْال يْالْتيدرؾْإالٌْبالتعرؼْعلىْاٞنصلحةْأكْاٜن
ْ ْبأهنا ْاإلسبلمية ْالشريعة ْكضًْكتيعرَّؼْمقاصد ْٓنقيقهاْالغاياتْال ي ْألجل عتْالشريعة

ْكوهناْدنيويةْأـْأخركية،ْٕٓٞنصلحةْالعباد ،ْكُبْىذاْالتعريفْتظهرْالغاياتْدكفْتفصيل
جاءتْاْإ٧نإفْالشريعةْاإلسبلميةْالنفوسْمستقرانُْبْْكلعلْالسببْرّناْلكوفْىذاْاألمر

ْكاٝنلودْكمصاٜنهمُْبْالدنياْلتحق ْالبقاء ْدار ْأكالنْباعتبارىا يقْمصاحلْالعبادُْبْاآلخرة
يةْالْكعلىْأيةْحاؿْفإفْمقاصدْالشريعةْاإلسبلمثانيانْألفُْبْصبلحهاْصبلحْاآلخرة،ْ

،ْكأمْعبوديةْهللْٓنقيقْالالشارعْٓنقيقهاْلغايةْساميةْىئْْنرجْعنْكوهناْأىداؼْأراد
ْمنْمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية.مقصدْىذهْالغايةْفهوْهلْىدؼْيس

للمصاحلْال يْتسعىْللمحا فظةْعليها،ْكبناءنْعلىْكتيقسمْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْتبعاْن
كىيْاٞنقاصدْال يْْيةالضركرةْكتسمىْاٞنقاصدْالضركْراْكأكٟنْاٞنعايًنْال يْكضعهاْأىلْالعلم

ُْبْقياـْمصاحلْالدينْكالدنيا ْعلىْالْبدْمنها ْمصاحلْالدنيا ْفيقدتْملْْنًر ،ُْنيثْإذا
استقامة،ْبلْعلىْفسادْكَتارجْكىفػىٍوًتْحياة،ْكُبْاألخرلْفوتْالنجاةْكالنعيم،ْكالرجوعْ

اٜناجةْكتسمىْاٞنقاصدْاٜناجيةْكىيْاٞنقاصدْاٞنفتقرْإليهاْمنْْهاباٝنسرافْاٞنبٌن،ْكثاني
كاٞنشقةْالبلحقةْبفوتْاٞنطلوب،ْْحيثْالتوسعةْكرفعْالضيقْاٞنؤدمُْبْالغالبْإىلْاٜنرج

                                                
ْ.ُٕ(،ْصُ)الرياض:ْمكتبةْالعبيكاف،ْطْعلم المقاصد الشرعية ـ،ََُِىػ/ُُِْ،ْ.ْانظر:ْاٝنادمي،ْنورْالدينْٕ
ْ.ٕ(،ْصِ،ْط)الرياض:ْالدارْالعاٞنيةْنظرية المقاصد عند الشاطبيـ،ُِْٗٗػ/ىُُِْ.ْانظر:ْالريسوٍل،ْأ٘ند،ْٕٓ
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فإذاْملْتيراعىْدخلْعلىْاٞنكلفٌنْاٜنرجْكاٞنشقة،ْكلكنْالْيبلغْمبلغْالفسادْالعادمْاٞنتوقعْ
التحسٌنْكتسمىْاٞنقاصدْالتحسينيةْكىيْاٞنقاصدْال يْتعينْْهاُبْاٞنصاحلْالعامة،ْكثالث

ْكْننبْاٞندنِّساتْال يْتأ ْيليقْمن١ْناسنْالعادات، ْالعقوؿْالراجحات،ْاألخذّْنا نفها
ْاألخبلؽ ،ْكعلىْالرغمْمنْىذهْاٞنعايًنْفإفْمقاصدْالشريعةْٕٔك٩نمعْذلكْقسمْمكاـر

ْفكلْماْجلبْمصلحةْأكْدرءْمفسدةْفهوْمقصدْ صرْهبا اإلسبلميةْأكسعْمنْأفْٓني
ْالوجودْ ُْب ْأثرىا ْحسب ْالشريعة ْلغايات ْترتيب ْىي ْاألقساـ ْىذه ْإف ْغًن شرعي،

ْالكربلْاإلنساٍلْكعلىْمستولْ ْاٞنقاصد ْفهيْأصوؿ ْكاألخرة، ْكاجملتمعُْبْالدنيا الفرد
 .ٕٕكالقيمْاألساسيةْككلْشيءْيؤدمْإىلْحفظهاْفهوْمقصدْمنْمقاصدْالشريعة

 أثر مقاصد الشريعة اإلسالمية في االجتهاد
إفْالشريعةْاإلسبلميةْجاءتّْنقاصدْتنظمْحياةْالناسُْبْالدنياْكتسٌهلْماْصعيبْفيهاْ

عنْذؿْالشرؾْفيماْسواه،ْكتعدىمْْمْإىلْحياةْالعزُْبْرحابْاإلسبلـيْهبعليهم،ْكترتق
ْللقاءْخا ْكسبت، ْكلْنفسّْنا كالْغىنْلقهمْكمصٌرؼْأحواٟنمُْبْاآلخرةْحيثْْنزل

ٜنياتو،ْبدءنْبأعظمْاألمورْكأجٌلهاْ للعبدْمنْأفْيتبعْماْرٚنتوْالشريعةْمنْخطوطْتنظيماْن
أكْضركريان،ْفلمْتغفلْالشريعةْأمْأمر٫ْنصْالبعضْْقدْيراهْكانتهاءنْبأدقها٣ْنا ليسْمهماْن

العبدْمهماْصىغيرْبلْتعاملتْمعوْعلىْأساسْضعفوْكعجزهْكعدـْقدرتوْعلىْإدارةْأمورهْ
ْ دكفْقوانٌنْتنظمهاْكقواعدْيسًنْعليهاْقاؿْتعاىل:ْ       

أم:ْ،ْٖٕ
ْلكم،ْْيقدرهْكماْكنواىيوْكأكامرهْشرائعوُْب         ْْالتخفيفْفناسبو

ْ.ٕٗك٨نتوْعزموْكضعفْنفسوُْبْلضعفو

                                                
ْ.ُٗ-ُٕ،ْصِ(،ْجُارْابنْالقيم،ْط)القاىرة:ْدْالموافقات ـ،ََِّىػ/ُِْْ،ْر:ْالشاطيب،ْأبوْإسحاؽ.ْانظٕٔ
ْكليةْمعامقابلة،َُِِْ/ُِ/ُْْصباحان،َّْ:ْٗ.ْد.١ْنمدْالطاىرْاٞنيساكم،ٕٕ رؼْالوحيْ،ْقسمْالفقوْكأصوؿْالفقو،

ْاإلنسانية/اٛنامعةْاإلسبلميةْالعاٞنيةّْناليزيا  .كالعلـو
ْ.ِْٖ.ْسورةْالنساء،ْاآليةْٖٕ
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ْٕٗ ساميْبنْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن

ْ.ِٕٔ،ْصِ(،ْج١ِنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط
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ْمنْ ْكغًنه ْفهو ْاالجتهاد، ْٜنياتو ْكتسهيبلن ْبالعبد ْارتقاء ْاإلسبلمية ْالشريعة ْأباحتو ك٣نا
ْالشريعةْ ْبتكاليف ْيقـو ْأف ُْب ْالعبد ْمساعدة ْكىي ْأباحتو ْلغاية ْمسىخران اٞنباحات

،ْكبالتايلْفإفْمنوْكفيواجتهادو٩ْنتهدْبوْالعبدْللشريعةْاإلسبلميةْمقصدهْْاإلسبلمية،ْفكل
ُبْاجملتهدْفضبلنْعنْْالعلمّْنقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْيعدْمنْالشركطْالواجبْتوفرىا

ْكافُْبْالنيةْإدراجْىذاْاٞنطلبْٓنتْمطلبْشركطْاالجتهاد،ْكلكينْباقيْالشركط ،ْكقد
العلمْْضركرةأكالنْإلدراؾْضركرَتاْلبلجتهاد،ْْكْلشريعةرأيتْضركرةْالتعرؼْعلىْمقاصدْا

اٞنقاصدْلوقوعْْاجملتهدْأفْيتفطنْدكرهُْبْللتصدمْلبلجتهادْاإلسبلميةّْنقاصدْالشريعة
ْكالنواىي ْاألكامر ْالشريعةْكإالٌُْْب ْكضع ُْب ْبصًنة ْعلى ْاألحكاـَْٖفليس ْفإصدار ،

تهدْفيوْف نْملمانْباٞنقاصدْكمدلْتأثًنىاْمنْملْيكالشرعيةْمنْأكامرْكنواىيْيعد٣ْنا٩ْني
واىيوْيكوفْغًنْمؤىبلنْلبلجتهاد،ْحيثْأفْمنْمستلزماتْالوصوؿْنُبْأكامرْالشرعْْك

ْكماٟنا،ْ ْعلى ْالشريعة ْمقاصد ْفهم ْبوصفٌنْأكٟنما ْأفْيتصفْاجملتهد ْاالجتهاد لدرجة
كالثاٍلْالتمكنْمنْاالستنباطْبناءنْعلىْفهموْفيها

لبْحيثْإفْالشريعةْمبنيةْعلىْج،ُْٖ
ْاٞنفاسد ْكدفع ْعنِٖاٞنصاحل ْللمجتهد ْغىن ْفبل ْمقاصدْ، بناءْْكْ،ّٖكفهمهاْىامعرفة

ْا ْىذا ْأساس ْعلى ْاستنباطو ْألف ْالشريعةْحكمةْمعرفةْىوْالدينُْبْالفقولفهم،
ْ.ْٖك١ناسنهاْكمقاصدىا

ْ
                                                

،ْدراسةْكٓنقيقْالبرىان في أصول الفقوـ،ُْْٕٗٗىػ/ُُْْٖاٛنويين،ْعبدْاٞنلكْبنْعبدْاهللْبنْيوسف،ْْ.ْانظر:َٖ
 .ُْٓ،ْصُج، (ُصبلحْبنْعويضةْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط

،ْضبطْنصوْكقدـْالموافقات ـ،ُٕٗٗىػ/ُُْٕ.ْانظر:ْالشاطيب،ْأبوْإسحاؽْإبراىيمْبنْموسىْبن١ْنمدْاللخمي،ُْٖ
 .ُْ،ْصٓج(،ُْ،ْطلمافْ)اٝنيرب:ْدارْبنْعفافْللنشرليوْكخرجْأحاديثوْأبوْعبيدةْمشهورْبنْحسنْآؿْسلوْكعلقْع

،ْٓنقيقْكدراسةْعبدْاهللْأدب الطلب ومنتهى األربـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالشوكاٍل،ْالقاضي١ْنمدْبنْعلي،ِْٖ
،ْط ْ.ِِٗ(،ْصُ٪نٍنْالسر٪نيْ)بًنكت:ْدارْابنْحـز

ْ/ُُِْْمدْالطاىر،ْ.ْانظر:ْابنْعاشور،١ْنّٖ ٓنقيقْكدراسة١ْنمدْالطاىرْمقاصد الشريعة اإلسالمية،  ـ،ََُِىػ
 .ُّٖ(،ْصِاٞنيساكمْ)عماف:ْدارْالنفائس،ْط

ْكخرٌجْأحاديثهاْعامرْمجموعة الفتاوىـ،ََِْٓىػ/ُِْٔ.ْانظر:ْابنْتيمية،ْتقيْالدينْأ٘ندْاٜنراٍل،ْْٖ ،ْاعتىنْهبا
ْْ.ُّٗ،ْصُُ(،ْجّالوفاء،ْطاٛنزارْكأنورْالبازْ)اٞننصورة:ْدارْ
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 ملخص الفصل األول
ْاهللْأ٨نية ْكلْعصرْكمكافْشأنوُْبْذلكْشأفْأمْتكليفْكىلَّفى ْاالجتهادْكضركرتوُْب
ْْ ْعلى ْعباده ْالعلمْْاختبلؼبو ْمقدمتها ْكُب ْبو ْللقياـ ْكاٞنؤىلة ْاٞنوجبة مستوياَتم

ْدْالشريعة.ّنقاص
ْكأمة ْكفردْكاٞنسلمٌن ْنافعةْلتسيًنْشؤكفْاٞنسلم ْكونوْأداة ْْضركرةْاالجتهاد كإفْخصَّ

ْبا ْبأمورْالشرعْلصلةْمقاصدْاآلخرة ٞنقاصدْاالجتهادْأمرانْدنيويانْليسْلوْعبلقةْظاىرة
ْ.كتأثًنىاْفيهاْالدنيوية

ْف ْتفريط ْأك ْإفراط ْدكف ْحسبْطاقتو ْبو ْبالقياـ ْتكليفْييكلفْاٞنسلم غايةْاالجتهاد
ْاستطاعْ ْما ْاٞنفاسد ْكدرءي ْذلكْسبيبل ْاٞنكلفْإىل ْاستطاع ْما ْجلبْاٞنصاحل الشريعة

ْالعمل ْٔنرج ْال ي ْاٞنثالية ْعن ْالبحث ْكليس ْسبيبل ْذلك ْإىل ْكمنوْْاٞنكلف الشرعي
ْالواقع.ْاالجتهادْعن

علىْأساسهاّْناْالْْيسوسْرعيتواإلماـْكإدارتوْللدكلةْمرتبطةّْنعايًنْْسياسةْسنْىحْيإفْ
فضبلنُْْبْٓنقيقْذلكهللْْانْعبوديتوْرلدينْكيصلحْدنياىمْكآخرَتمْمستحضينفرىمْعنْا

ْعنْاحتسابْاألجرْعلىْاهللْإضافةْإىلْاألجرْالدنيوم.
صرْفكلْماْجلبْمصلحةْأكْدرءْمفسدةْٓنْيإفْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْأكسعْمنْأفْ

العبدْإىلْربوْ ُْبْكبلْاٜنالٌنْمقصدْشرعي.فهوْْمقرباْن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْلفصل الثانيا
 االجتهاد قبل خالفة عمر بن الخطاب 

 تمهيد
منْمكةْاٞندينْكافْدخوؿْالنيبْ اإلعبلفْاألكؿْلقياـْالدكلةْاإلسبلميةْةْاٞننورةْمهاجراْن

ْ ْْبقيادتو ْكمنذ ْيتصرؼاليـو ْكاف ْْْْالنيبْاألكؿ ْكاف ْفقد ْدكلة يرسمْْكرجل
كانتْالوثيقةْال يْْْقدزمةْلقيامها،ْْكاتْالبلتوفًنْاإلمكانييعملْعلىْدكلةْْكك٫نططْلبناءْ

كالذمْْالصادرْعنْتلكْالدكلةْالبيافْاألكؿال يْتضمنتْمبادئْاإلسبلـْْكْْأصدرىا
حقوؽْكلْفردْداخلْفيوْْظمتنيْْفيوْكدستورىاْكمعتقدىاْكتفاصيلْقانوهناْالذمْبٌٌنْ

ْ.مْالبعضعبلقةْاألفرادْمعْبعضهْكاْهبْقتوىذهْالدكلةْكالواجباتْاٞنرتتبةْعليوْكعبل
ْكأحداثْجًْ ْبظركؼْعصيبة ْٕنر ْكانتْالدكلة ْاٞنرتبصْباٞنسلمٌنْكقد ْاٝنطر ْأكٟنا ساـ

،ْإضافةْإىلْاٝنطرْاٞنرتبصْمنْداخلْتمثلْباٞنشركٌنْمنْقريشْكحلفائهاخارجْاٞندينةْكاٞن
ُْبْ ْالدكلة ْىذه ْأمن ْحفظ ْككاف ْاليهود، ْالكتابْمن ْباٞننافقٌنْكأىل ْكاٞنتمثل اٞندينة

ال يْمهماْبلغتُْْبْمرحلةْالتأسيسْخاصةنْإهناْاتْال يْكاجهتْالنيبْمقدمةْالتحدي
ْبكلْ ْاإلٞناـ ْعن ْكقاصرة ْضعيفة ْتبقى ْاٞننظمات ْأك ْاٞنؤسسات ْأك ْاألفراد إمكانيات

ْ ْكتصمدُْبْكجوْالتحدياتْاٞنختلفة.االحتياجاتْال يْٓنتاجهاْالدكلةْلتقـو
ْبدكرهْ،ْْرْاهللإاٌلْيقينوْبنصْيعيش١ْننةْالْيساكيهاْكافْالنيبْْك كرجلْْْفكافْيقـو

ْكافْ اٛنيشْمنْرماةْكفرسافْكحىتْْتشكيبلتفْيرسمْاٝنططْاٜنربيةْكيكوٌْْدكلةْفقد
يعبئْاٛنيشْك٪نرضْاٛنندْعلىْالقتاؿْك٪نفزْْكْكْكرصدْٓنركاتو،العيوفْلتتبعْأخبارْالعد

لدكلةْاٞنتقاعسْكيعفوْعنْالضعيفْكيكافئْالنشيط،ْكيفعلْكلْماْمنْشأنوْالذبْعنْا
ْكانتْاألكامرْتنزؿْعليوْ،ْبصفتوْكشخصوْ ،ْةفيطيعْكيأمرْبالطاعْمنْاهللْْكقد
تْىناؾْأحداثْملْينزؿْفيهاْكانكفوؽْذلكْْْعملْكجهادْكعبادة،ْفكانتْحياتوْ

ْكافْيدفعْمنْاهللْْحكم ْكتأملْظركفهاْْْو٣نا إىلْاستفراغْجهدهُْبْالنظرْفيها
ْفييتبعْإماْبإقرارْاجتهادهْْمنْاهللْْاٜنكمْيأٌبفْكمْاٞنناسبْٟنا،ْككاكاستخراجْاٜن
ربانياْنْبعدْحكمْاهللْْفييرتؾ،ْفيكوفْاجتهادهْْأكْبإنكاره ْ.تشريعاْن
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كاليةْأمرْاٞنسلمٌنْكالقياـْبأمرىمْكالنهوضْْكبعدْكفاةْالنيبْتوىٌلْأبوْبكرْالصديقْ
ْكانتْماْتزاؿْدكلةْفتيةْٓنتاجْإىلْال ا،ْككافْكثًنْلتثبيتْقواعدىبشؤكفْىذهْالدكلةْال ي

قلَّْعددْاٞنسلمٌنْفْثقيبلنْخاصةْبعدْارتدادْقبائلْالعربْعنْاإلسبلـْْالعبءْعليو
ْكانتْالدكلةْبأمسْ كقلَّْحلفائهم،ْكامتناعْبعضْالقبائلْعنْأداءْالزكاةُْبْالوقتْالذم

ْلل ْصفوفهااٜناجة ْكتقوية ْموقفها ْلتدعيم ْدفعْماؿ ْأمْوْْو٣نا ُْب ْملْإىلْاالجتهاد ر
شدةْْْفيهاْبشيءْفتحملْأبوْبكرْالصديقْكملْيوصيْْٓندثُْبْعهدْالنيبْ

ْأكْإنكاْخاصةْكىوْْكثقلْاالجتهاد ره٣ْناْزادُْبْزمنْالْينزؿْالوحيْإلقرارْاجتهادو
ْ.الجتهاداتوْْمعارضةْجلِّْالصحابةْْإضافةنْإىلْمنْثقلْكحجمْمسؤكليتو

ْاألكؿْلتأسيسهاْكحىتْقبلْذلكْْكُبْخضمْىذهْاألحداثْال يْمرتْهباْالد كلةْمنذْاليـو
ْقريبانْمنْمراكزْأناذْالقرارْكافْعمرْبنْاٝنطابْ ْمنها سواءْأكافُْبْْفيهاْجزءن

ْالنيبْ ْْعهد ْالصديق ْأيبْبكر ْالقرارْْأكُْبْعهد ْأناذ ْكيفية ْكثب يراقبْعن
طريقْبنفسْالثقةْكمتابعةْالكمواجهةْماْيتبعوْمنْنتائجْكآثارْكٓنملْمسؤكليةْاٝنطأْفيوْ

ْذلك.االجتهادْكٓنقيقوْٞنقاصدهْكالغركرْلالفخرُْبْحاؿ٤ْناحْكعدـْْمعْاٜنذر
ْ ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْشهد ْْفقد ْالنيب ْمع ْالعظيمة ْاٞنشاىد ٗنيعْْكخاضْٗنيع

ْاٜنركبْ ْالنيب ْكزراء ْمن ْفْكمستشاريو،ْككاف ْالنيب ْكاف ْعليوْْقد يعرضْاألمر
ْملْيكنْينتظرْالنيبْْلْإفْعمرْبنْاٝنطابْبْ،الفائدةالرأمْْكْكيستشًنهْألخذ

ْكافْْْتشًنهْإاٌلُْندكدْاألدبليس كيدافعْكينافحْْيعرضْرأيوْعلىْالنيبْْفقد
ْكافْمقتنعاْنْعنو ْكافْكزيرهْْككافْىذاْحالوُْبْخبلفةْأيبْبكرْالصديقْبأدلتو،ّْْنا فقد

ْبقدراتو.ْكجنديوْالذمْيعتمدْعليوْكيثقْكقاضيوْكمستشارهْكمساعدهْكنائبو
ْاٝنطابْ ْبن ْعمر ْاستفاد ْقْرْكقد ْامن ْمن ْبو ْْكْلنيب ْالصديق ْبكر ُبْْأيب

ْكيفيةالتعرؼْ ْْكْعلى ْالدكلة ْاإدارة ْكاألطماع ْاألخطار ْكمواجهة حملدقةْتصريفْشؤكهنا
عرفتوْبالرجاؿْغُْبْتصويبْقراراتوْكزيادةْخربتوْإضافةنْٞنالبالْهأثْرإليها،ْككافْٟنذاْالقربْ

ْكانواْحوؿْالنيبْالذينْيعتمدْعل أكْحوؿْأيبْبكرْالصديقْْيهمُْبْإدارةْالدكلة٣ْنن
ْعماؿْككالةُْبْأمصارْالدكلةْكمرافقهاْكْفيماْبعدْكمستشارينْكالذينْاستعافْهبم.ْ
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 المبحث األول
 اجتهاد النبي محمد 

ْْبعثْاهللْ ْكفضٌْْالنيب١ْنمد ْللعاٞنٌن، ْعلىْمنْأْرر٘نة ْمنْاألنبياءْلو سلهمْقبلو
ْبوْْلهمْعلىْماْسواىمْمنْاٞنخلوقاتالذينْفضٌْْسلٌنكاٞنْر انْلؤلنبياءْيغدكْإمامْفإذا

لؤلكلٌنْكاآلخرينْ ْ ْقاؿْتعاىل:ْاٝنلقْأٗنعٌنْكسيدْىكاٞنرسلٌنْكسيداْن        

         
 ُأْعِطيتُ ):ْقاؿَْْنوامعْالكلمْكأنطقوْباٜنكمةْكخصوْاهللْ،ْٖٓ

ْبلْجعلْاهللْٖٔ(اْلَكِلمِ  َجَواِمعَ  ،ْْقاؿْتعاىل:ْىْلسانوالتشريعْعلْ    

          
ْكماْكقدْجعلْاهللْالوحيْمنْقولوْكفعلوْٕٖ ،ْْفقد

ْ)قاؿْ ْٖٖ(معو ومثلو الكتاب أوتيت إني أال: ْكقوةْْفضبلْن، ْكالببلغة عنْالفصاحة
ْماْعائشةْرضيْاهللْعنهاْقالت:ْعنفْبديهيةْال يْاكتسبهاْمنْبينْقوموبًنْكسرعةْالالتع
ْمنْ٪نفظوْفصلْبينوْبكبلـْيتكلمْكافْكلكنوْىذاْسردكمْيسردْْاهللْرسوؿْكاف
ْأكْترتيلْْاهللْرسوؿْكبلـُْبْكافْقاؿ:ْاهللْْعبدْبنْجابركعنْ،ْٖٗإليوْجلس
أكْماْْمنْالقرآف،ْإليوْاْيوحيوْاهللْٞنْلؤلمةكؿْىوْاٞنشرعْاألْْونٌْ،ْكرغمْأَٗترسيل

                                                
ْْ.ٓٓ.ْسورةْفاطر،ْاأليةْٖٓ
ْٖٔ ْاٜنجاج، ْبن ْمسلم ْالنيسابورم، ْانظر: ََِْٓىػ/ُِْٔ. ْطْمسلمْصحيحـ، ْاٞنعرفة، ْدار ْكتابُْ)بًنكت: ،)

كطهوران،ْرقمْاٜنديث ْ.ِٕٓ،ْصُُٕٔاٞنساجدْكمواضعْالصبلة،ْبابْجيعلتْيلْاألرضْمسجداْن
 .ْ،ّ.ْسورةْالنجم،ْاآلياتْٕٖ
ْكتابْْسنن أبي داود:ْأبوْداكد،ْسليمافْبنْاألشعثْالسجستاٍلْاألزدم،ْد.ت.،ْانظرْ.ٖٖ )د.ـ.:ْدارْالفكر،ْد.ط.(،

ْا جاءُْبْشرحْىذاْاٜنديثْ)أكتيتْالكتاب:ْأمْالقرآف،ْ،َُْٔ،ْصِ،ْجَْْٔلسنة،ْرقمْاٜنديثالسنة،ْبابُْبْلزـك
ْالظاىر ْالوحي ْتأكيل ْأك ْاٞنتلو، ْالباطنْغًن ْأمْالوحي ْمعو: ْأحكامانْْكمثلو ْأك ْكنقص، ْكٔنصيصْكزيادة ْبتعميم كبيانو

ْالطيب، ْأبو ْآبادم ْالعظيم ْمشسْاٜنق ١ْنمد ْانظر: ْاٞنقدار( ُْب ْأك ْالعمل، ْكجوب ُْب ْالقرآف ْٕناثل ْكأمثاالن  كمواعظ
 .ُِّ،ْصُِ(،ْجِالكتبْالعلمية،ْطْ)بًنكت:ْدارْعون المعبود شرح سنن أبي داود ىػ،ُُْٓ

ْبنْعٖٗ ١ْنمد ْالرتمذم، ْانظر: .ْ ْد.ت.، ْالسلمي، ْعيسى ْأبو ْالرتاثْالعريب،ْْسنن الترمذييسى ْإحياء ْدار )بًنكت:
ْكتابْاٞنناقبْعنْرسوؿْاهللْ ْ.ََٔ،ْصٓ،ْجّّٗٔ،ْرقمْاٜنديث،ْبابُْبْكبلـْالنيبْد.ط.(،

91
،ْاعتىنْبوْمشهورْآؿْسلمافْ)الرياض:ْسنن أبي داودد.ت.،ْ أبوْداكد،ْسليمافْبنْاألشعثْالسجستاٍل،انظر:ْ. 

ْكتابْاألدب،ْبابْا(ُكتبةْاٞنعارؼْللنشرْكالتوزيع،ْطم  .ّْٖٖٟندمُْبْالكبلـ،ْرقمْاٜنديث،



44 

منْكحيُْبْأقوالوْْمنْأحاديثْقدسية،ْأكْماْآتاهْاهللْْعنْربوْْبوْْحٌدث
ُبْاجتهاداتو.ْْكأفعالو ْكاف١ْندكداْن ْْإالْإنٌو
ْعلىْقولٌن:ُْبْجوازْأكْعدـْجوازْاجتهادْالنيبْْاختلفْاألصوليوفكقدْ

ْالقوؿْٗنْذىبْكقدْ،اٛنوازْالقوؿْاألكؿ: ْوازْتعبدْالنيبَْنْهورْاألصوليٌنإىلْىذا
ْكماْْكُٗألنوْليسّْنحاؿُْبْذاتوْكالْيفضيْإىل١ْناؿْكمفسدةباالجتهادْ أف٩ْْْنوزْلو،

ْلنيبْجوازْاجتهادْاكقدْاختلفْاجمليزينُْبْمسألةْ،ِْٗ٪نكمْباجتهادهْفيماْملْيوحْإليو
ْ ْاجتهاده ْيقتصر ْأـ ْكالدنيا ْالدين ْأمور ْأمُْب ْفقطعلى ْالدنيا ْبعضهمْور ْفجٌوز ،

ْالدينْالنيبْْاجتهاد ُّْٗبْاٜنركبْدكفْأحكاـ ْفيهاْ، ْاالجتهاد ْفيجوز ْاألقضية أما
ْكافْبوحيْفسمعانْكطاعةنْكإفْْنزؿْالنيبْْفقدْ،ْٗباإلٗناع منزالنْللحربْفقيلْلو:ْإف

ْفقاؿْ ْكافْباجتهادْكرأمْفهوْمنزؿْمكيدة، ْفذلكْْ،(بل اجتهاد ورأي): فرحل،
ْ.ٓٗدُْبْمصاحلْالدنيا،ْكذلكْجائزْببلْخبلؼْإ٧ناْاٝنبلؼُْبْأمورْالديناجتها

ْمنْإفْحيثْقاؿ:ْاإلماـْابنْحـزاٞننعْمطلقان،ْكقدْذىبْإىلْىذاْالقوؿْالقوؿْالثاٍل:ْ
ْكفرْفهوْفيهاْإليهمْيوحْملْشريعةْشرعُْبْلؤلنبياءْعليهمْالسبلـ٩ْنوزْاالجتهادْأفْظن

ْىذاُْبْعليْأنزؿْما:ْكيقوؿْالوحيْفينتظرْءالشيْعنْيسأؿْكافْْكأنوْعظيم،
ْأحاديثْكُبْكالزكجةْالعمْمعْالبنتٌنْكمًناثْاٜنمًنْزكاةُْبْحديثْذلكُْبْذكرْشيء

                                                
)بًنكت:ْدارْالمستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ.ْانظر:ْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبن١ْنمد،ُْٗ

 .ّْٔ،ْصِج، (ِالكتبْالعلمية،ْط
ِْٗ ْابنْتيمية، ْانظر: ْد.ت.،أ٘ندْبنْعبدْاٜنليم. ْٓنقيق١ْنمد١ْنييْالدينْعبدْاٜنميدْالمسودة في أصول الفقوْ، ،

 .َٕٓ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْالكتابْالعريب،ْد.ط.(،ْص
نفائس األصول في شرح ـ،ُْٓٗٗىػ/ُُْٔ.ْانظر:ْالقراُب،ْشهابْالدينْأيبْالعباسْأ٘ندْبنْإدريسْالصنهاجي،ّْٗ

 .ُّٕٖ،ْصٗج(،ُْ)د.ـ.:ْمكتبةْنزارْالباز،ْطْالمحصول
ْمناىج العقول في شرح منهاج الوصول في علم األصولـ،ُْٗٔٗىػ/ُّٖٗانظر:ْالبدخشي،١ْنمدْبنْاٜنسن،ْْ.ْٗ

 .ُْٗ،ْصّ)مصر:ْمطبعة١ْنمدْعليْصبيحْكأكالده،ْد.ط.(،ْج
)بًنكت:ْدارْالمستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ.ْانظر:ْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبن١ْنمد،ْٓٗ

 .ّْٕ،ْصِج، (ِطْالكتبْالعلمية،
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ْْ:يقوؿْأفْالنيبْْْهكقدْاستدؿْبأمْرْٔٗٗنلة              
ْكقولوْ،ٕٗ

ْْ:تعاىل                  
ْْ:تعاىلْقولوْكْ،ٖٗ      

                                 
كعلىْالرغمْْ،ٗٗ

ْْنويزه ْالنيبْْمنْعدـ ْإنوْالجتهاد ُْبْإاٌل ْاجمليزينْلو ْْكْيتفقْمع ْالدنيا دْمكائأمور
ْ.ََُصبلحاْنْْحسبْماْيراهْاٜنرب
ْيردكفْعلىْاالستدالؿْباآلياتْْإفْاجمليزينْالجتهادْالنيبْغًنْ        

      ْْٞننعْجوازْاجتهادْالنيبْْْبأف ْْاألحكاـْالصادرةْعنو
أمرْباالجتهادْكتبليغْْأنوْْمنْالوحي،ْحيثكانتْبالوحي،ْكعلىْىذاْفإفْاالجتهادْ

بغًنْكحي ْ.َُُمقتضاهْكملْيكنْذلكْنطقاْن
ْ ْْ:قولوْتعاىلأما             ْأدٌلْكالْشربْقيدْعنوْأخرجْلست:ْأم
ْْكَُِمنو ْكتنزيلوْإيٌل،ْيوحيوْالذمْاهللْكحيْإالْإليو،ْكأدعوكمْلكمْأقوؿْفيماْأتبعْما،

ْبلَُّْألمرهْءإٔنرْلوحيوْمضيفأْعلٌي،ْينزلوْالذم ْيناقضْاآلياتْالسابقة ْال ْكىذا ،
ْيدعمها.

                                                
،ْأبو١ْنمدْالظاىرم،ْد.ت.،ْْ.ٔٗ )بًنكت،ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(،ْاإلحكام في أصول األحكام، انظر:ْابنْحـز
ْ.ٖٗٔ،ْصٓج
 ْ.َٓ.ْسورةْاألنعاـ،ْاآليةْٕٗ
 .ْ-ّ.ْسورةْالنجم،ْاآلياتْٖٗ
 .ْٔ-ْْ.ْسورةْاٜناقة،ْاآلياتْٗٗ

،ْأبو١ْنمدْالظاىرم،ْد.ت.،ََُْ )بًنكت،ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(،ْحكام في أصول األحكام، اإل.ْانظر:ْابنْحـز
 .َّٕ،ْصٓج

َُُْ ْاٜنسن، ْبن ١ْنمد ْالبدخشي، ْانظر: ُْٗٔٗىػ/ُّٖٗ. مناىج العقول في شرح منهاج الوصول في علم ـ،
 .ُْٔٗ-ُٓٗ،ْصّ)مصر:ْمطبعة١ْنمدْعليْصبيحْكأكالده،ْد.ط.(،ْجْاألصول

ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلَُِْ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْبنْعمرْالدمشقي،ْ.ْانظر:ْابن
 .ِٓٗ،ْصّ(،ْجِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط

،ْٓنقيقْأ٘ندْجامع البيان في تأويل القرآنـ،َََِْىػ/َُِْ.ْانظر:ْالطربم،ْأبوْجعفر١ْنمدْبنْجريرْاآلملي،َُّْ
 .ُّٕ،ْصُُ(،ْجُرسالة،ْط١نمدْشاكرْ)اٞندينةْاٞننورة:ْمؤسسةْال
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ْىذاْيقتضيكالْْ،ْاهللْعنْالرسالةْكنوْكىوْاإلتباعْمعىنْىوْكالتبليغْتَّلقِّيإفْالكماْ

ْالعلماءْمنْينفيْمنْهبذهْاآليةْ٪نتجٌْْحىتَّْْبالوحيْالعملْعلىْْالنيبْْتصٌرؼْقىٍصرْى
 .َُْتهاأدلَّْٟناْمستقٌلةْمسألةْتلكْألفٌْْالدينْأمورُْبْْلوْاالجتهادْجواز

 في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية اجتهادات النبي 
ْكتعاىلْ ْكأرسلْبٌنْيديوْشريعةْٚنحاء١ْْنمدْْالنيببعثْاهللْسبحانو ْللعاٞنٌن، ر٘نة

ْالنيبْْجعلتْمنْاجملتمع ْمىضربانْلؤلمثاؿ٣ْْنا٠ْنتمعانْمثالياْنْفيهمْالذمْأيرسل جعلو
ْميشرِّكحديث ْاجملالس،ان ُْب ْْفان ْىذا ْكاف ْمشتتاْنْاجملتمعفقد ْاٜنْر٠ْنتمعان ْفيو كبْتكثر

ْالضعيفْكالنزاعات ْفيو ْالقوم ْكيأكل ،ْ ْبيعثى ٠ْنتمعاْنْفلما ْمموحدْأصبح رتابطاْنان
فوؽْكلْالعبلقاتْالقبليةْكالنعراتْالطائفيةْْكترتفعْتسامىال يْتْبركابطْاألخوةْاإلسبلمية

ْكلمةْكاحدةْكشريعةْكاحدةْكمصًنْكاحدْكىدؼْكاحدْقاؿْكاالختبلفاتْالعرقية ،ْْنمعو
ْْتعاىل:                            

                 
َُٓ.ْ

ْكافْىذاْاجملتمع حىتْْليسْفقطْمعْاٞنسلمٌنْبلْأعلىْدرجاتْالنظاـْكالعدالةْعلىْكقد
ْأساسهاْالعدؿالعهودْكاٞنواثيقْداخلْاجملتمعْكخارجوْكال يْْمبنيانْعلىْمعْغًنْاٞنسلمٌن

ْأكّْْنا ال يْأيرسلْهباْْجىور،ْكلقدْجاءتْىذهْالشريعةيضمنْللجميعْحقوقوْدكفْزيغو
نسافْدينوْكتصلحْدنياه،ْكبذلكْفإفّْنقاصدْرفيعةْكأىداؼْساميةْٓنفظْلئلْالنيبْ

ْ ْالنيب ْيتخذه ْكاف ْقرار ْاألىداؼْْأم ْىذه ْمع ْيتوافق ْكاف ْبو ٩ْنتهد ْاجتهاد أك
ْ ْالنيب ْكاف ْاألسسْال ي ْكمن ْٓنقيقها، ْعلى ْيعمل ْبل ْعمليةْْكاٞنقاصد ُْب يتبعها

لقيادةْْكَتيئةْالصحابةْْعلىْأناذْالقرارْاألنسبْحرصانْمنوْلْالشوْراالجتهادْ
ْكتبْلوْاٝنلودْباهللْنفوسهمُْْبْكبعثْالثقةْمةْمنْبعدهْاأل فهوْْكبدينوْالذم

ْاٞننهجْالصحيحْالذمْيكفلْٟنمْد٬نومةْصبلحهمْكاستمرارْعزىمْكسؤددىم.
                                                

َُْْ ْانظر: ْالطاىر. ١ْنمد ْابنْعاشور، ،ُْٕٗٗ ْسحنوفْالتحرير والتنويرـ، ْدار ْ)تونس: ْد.ط.(، –ِِْ،ْصٕج،
ِّْ. 
ْْ.ّٔ.ْسورةْاألنفاؿ،ْاآليةَُْٓ
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ْسبقْإفْالنيبْ كسأكرد٧ْنوذجانْمنهاْْْوكاف١ْندكدانُْبْاجتهاداتْْكقدْأشرتْفيما
فيو،ْكىوْماْحدثْعقبْمعركةْبدرْْلتحليلوْكمعرفةْاٞنقاصدْالشرعيةْال يْقصدىاْ

ْالسبعٌنْمنْاٞنشركٌن ْقرابة ْفيها ْالنيبالكربلْكال يْأيسر ْفاستشار ،ْْْكعمرْبكرْأبا
ْ ْفقاؿ ْفقاؿ(سارىاألُ  ىؤالء في ترون ما): ْالعمْبنوْىمْاهللْنيبْياْبكر:ْأبوْ،

ْيهديهمْأفْاهللْفعسىْالكفارْعلىْقوةْلناْفتكوفْفديةْمنهمْتأخذْأفْأرلْ،كالعشًنة
ْاهللْرسوؿْياْكاهللْالْقلت:ْ؟(الخطاب ابن يا ترى ما)ْ:ْاهللْرسوؿْفقاؿْلئلسبلـ،

ْعقيلْمنْعليِّاْفتمكنْأعناقهمْفنضربْٕنكٌناْأفْأرلْكلكينْ،بكرْأبوْالذمْرألْأرلْما
ْالكفرْىؤالءْأئمةْفإفٌْْعنقوْفأضربْ-ْلعمرْنىًسيبناْ-ْفبلفْمنْكٕنكيٌنْْعنقوْفيضرب

ْبنْاٝنطابْقْماْيهوْىْكملْبكرْأبوْقاؿْماْْاهللْرسوؿْمْىوًْهْىفػْىْكصناديدىا، ْعمر الو


ْ،ْفنزؿْقولوْتعاىل:َُْٔ                      

                                  

          
َُٕ.ْ

ْإنوْحدثُْبْأسرلْبدرْمنْأشهرْاجتهاداتوْْإفْاجتهادْالنيبْ ،ْألسبابْمنها
عقبْمعركةْبدرْالكربلْكىيْأكؿْاٞنعارؾْال يْخاضهاْاٞنسلموفْضدْاٞنشركٌنْكانتصركاْ

بٌنْاٛنيشٌنُْبْالعدةْكالعدد،ْإضافةْإىلْكميةْالغنائمْْعلىْاٞنشركٌنْرغمْالتفاكتْالكبًن
ال يْحصلْعليهاْاٞنسلموفْعقبْاٞنعركةْكالعددْالكبًنْمنْاألسرل،ْإضافةْإىلْاستشارةْ

ُبْشأفْاألسرلْكتعارضْآرائهمْكعدـْنزكؿْالوحيْٜنسمْقضيةْْللصحابةْْالنيبْ
ىوْْمنْاجتهاداتْالنيبْاألسرل،ْأماْمنْأىمْأسبابْشهرةْىذاْاالجتهادْدكفْغًنهْ

ْكافْسببانُْبْْللنيبْْعدـْإقرارْاهللْ ْاالجتهاد علىْاجتهاده،ْإضافةْإىلْإفْىذا

                                                
ْكتابْاٛنهادُْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطْمسلمْصحيحـ،ََِْٓىػ/ُِْٔ.ْانظر:ْالنيسابورم،ْمسلمْبنْاٜنجاج،َُْٔ ،)

ْ.ّٖٓ،ْصّْٔٓبْاإلمدادْباٞنبلئكةُْبْغزكةْبدرْكإباحةْالغنائم،ْرقمْاٜنديثْكالسًن،ْبا
 .ٖٔ–ٕٔاألنفاؿ،ْاآلياتْ.ْسورةَُْٕ
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ْفكانواْكاألممْاألنبياءْعلىْحراماْالغنائمْكانت:ْمشركعيةْالغنائم،ْقاؿْابنْعباسْ
 .َُٖفتأكلوْالسماءْمنْنارْتنزؿْفكانتْللقربافْجعلوهْالغنائمْمنْشيئاْأصابواْإذا

ْْأسرلْفداءْقضيةْإف ْالذينْباٞنسلمٌنْرفقاْنْتعاىلْاهللْهيْرْىأخَّْْمستقبلْتشريعْوىبدر
ْفنزلتْفيهاْكانواْال يْٝنٌلتهمْكسٌداْنْاٞنبٌنْالنصرْذلكْعلىْٟنمْكإكراماْنْببدرْانتصركا
ْأسًنْلكلْالفداءْككاف،َُْٗبدرْكقعةُْبْاألسرلْشأفُْبْجرلْفيماْاألجدرْاألمرْلبياف
ْ.َُُدر٨ناْنْأربعوفْكقيةكاألْأكقيةْأربعٌن

كاختارْْحٌنْاجتهدْعلىْاجتهادهْإاٌلْأنوْْْالنيبْاهللْْعلىْالرغمْمنْعدـْإقرار
ْقصدكافْاجتهادهْٞنْْالذينْكانواْعلىْنفسْرأيوْكالصحابةْْرأمْأيبْبكرْالصديقْ

ْ ْبو ْاهللْْشرعيْأراد ْْكجو ْمرتفعانْعنْأمْأىداؼْدنيوية، ْأحبٌْْحيثْإنو
إنوْملْكماْْاٞناؿ،ْإىلْحاجةُْبْكانواْإذْباٞنسلمٌنْكالر٘نةْاليسرْمنْألنٌوْالفداءْكاختار
ْالرأيٌنْأحدْرجَّحٍْبْللصحابةُْْبْىذاْاألمرْبشيءْبدليلْاستشارتوْْْيوحْلو

ْلوْ ْكأسلمْبيضاءْبنْسيهيلْحينئذْمنهمْأسلمْقدْفإهٌنمْ،فيوْأصابْكقدْكىذاْجائزه
ْإضمارْكىوْْاهللْإالٌْْيعلموْملْشيءْْعليوْفيخْيْكقدْكغًنه،ْالعباسْيْبعدْيْمن

ْ.ُُُبعدْمنْاٞنسلمٌنْلقتاؿْيتأٌىبواْأفْقومهمْإىلْالرجوعْبعدْبعضهم
،ْحيثْأفْيوضحْمقاصدْأخرلْْأماْالرأمْاألخرْكىوْماْأدىلْبوْعمرْبنْاٝنطاب

ْكسرْلشوكةْالكفرْكالكٌفارْكرفعْللرْكُبْقتلْأسرلْاٞنشركٌنْكىمْأشراؼْمكةْكأْى حْبطاٟنا
ْإىلْ ْباإلضافة ْأعدائو، ْعلى ْٟنم ْكٕنكينو ْكبنصره ْباهلل ْثقتهم ْكتعزيز ْللمسلمٌن اٞنعنوية

لئلسبلـْىيْدعوةْربانيةْْإعبلـْالناسْعمومانْكالكفارْخصوصانْإفْدعوةْالنيب١ْنمدْ
ْ.بذلكْتسموْفوؽْكلْاٞنادياتْمنْأمواؿْكغًنىاْتكفلتْبنصرىاْالعنايةْاإلٟنيةْكىي

                                                
ْالنمرْكعثمافْاهللْعبد١ْنمدْ،ْحققوالتنزيل معالمـ،ُْٕٗٗىػ/ُُْٕمسعود،ْْبنْاٜنسٌن١ْنمدْأبوْانظر:ْالبغوم،.َُْٖ
ْ.ّٕٕ-ّٕٔ،ْصّجْ،(ْللنشر،ْطْطيبةْضمًنيةْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْٗنعة
ْ.ّٕ-ِٕ،ْصَُج،ْد.ط.(،ْ)تونس:ْدارْسحنوفْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗ،ْ،١ْنمدْالطاىرابنْعاشور.ْانظر:َُْٗ
ْالنمرْكعثمافْاهللْعبد١ْنمدْ،ْحققوالتنزيل معالمـ،ُْٕٗٗىػ/ُُْٕمسعود،ْْبنْاٜنسٌن١ْنمدْأبوْانظر:ْالبغوم،.َُُْ
ْ.ّٕٕ-ّٕٔ،ْصّج،ْ(ْشر،ْطللنْطيبةْضمًنيةْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْٗنعة
 .ّٕ،ْصَُ،ْج،ْد.ط.()تونس:ْدارْسحنوفْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗ،ْانظر:ْابنْعاشور،١ْنمدْالطاىر.ُُُْ
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كلكنْْالذينْتبنواْالرأمْبالفداءْكالْعنْالصحابةْْعنْالنيبْْكملْتغبْىذهْاٞنقاصد
ْكافْإٖناْنْكافْفإفْإٖنان،ْيكنْملْماْأيسر٨ناْأخذْإالْأمرينْبٌنْْاهللْرسوؿْخييػِّرْىْما

ْهللْفينتقمْاهللْحرمةْتنتهكْأفْإالْلنفسوْْاهللْرسوؿْانتقمْكماْمنو،ْالناسْأبعد
ْةْاٞنسلمٌنْكرفعْمستواىمْاٞنعاشيتقويةْلشوكٌْنمواؿْاٞنشركخذْالفداءْمنْأؤل،ْفُُِهبا

ْرْكاٞنشركٌنْفرصةْٞنراجعةْأنفسهم،ْكإعطاءْالكفااهلللْاجملاىدينُْبْسبيْكْالدعاةْكْنهيز
كليسُْبْىذاْانتهاؾْْكمنزلةْالعفوْفيوٚناحتوْْكالنظرُْبْموقفهمْمنْاإلسبلـْبعدْأفْيركا

ْاهللْ ْْكٜنرمة ْللكفارْفهوالْيتْالر٘نةب١ْْنمدْالنيبْكصف، ر٘نةْْعارضْمعْقتالو
ْْ ْىريرةْأيبْعنفهبم،ْ          

ْللناسْالناسْخًن:ْقاؿُُّْ
ْ.ُُْاإلسبلـُْبْيدخلواْحىتْأعناقهمُْبْالسبلسلُْبْهبمْتأتوف
ْقتالوْكليسْأعدائو،ْكدفعْالدينْنصرْىيْكاحدةْلغايةْمتمٌحضْالنيبْْؿاتقْإفْكما

ْأعداءْلعددْتقليبلْنْاألسرلْقتلْكافْقٌلةُْبْالدينْأتباعْكافْفإذاْكالسلطافْللملك
ْخشيةْكانتفاءْباٞناؿْأتباعوْلنفعْالفداءْْحْىلْيصْىْأتباعوْككثرْالدينْانتشرْإذاْحىٌتْْالدين
ْ.ُُٓالقوةْإىلْالعدكٌْْعود

  النبيفي حياة  اجتهاد الصحابة 
ْعلىواضيعْال يْاختلفْالعلماءْفيها،ْمنْاٞنُْبْزمنْالنيبْْإفْاجتهادْالصحابةْ

ْعلىْالتفاقهم،ْابتداءْنّْنناقشةْاالجتهادُْبْزمنْالنيبْْالرغمْمنْعدـْاىتماـْبعضهم
كقدُُْْٔالفقوُْبْلوْٖنرةْالْألنوْالفائدةْقليلْفيوْفاٝنوضْوْزمانُْبْأماْْهبعدْهجواْز

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُُِْ

ْكتابْاٞنناقب،ْبابِْللنشرْكالتوزيع،ْط ْ.ٕٗٓ،ْصَّٔٓ،ْرقمْاٜنديثصفةْالنيبْ(،
 .َُُ.ْسورةْآؿْعمراف،ْاآليةُُّْ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُُْْ

ْكتابْالتفسًن،ْبابِْللنشرْكالتوزيع،ْط ،)ْ         ْ،ْْْصْٕٓٓاٜنديثرقم،ٕٕٔ. 

ْ.ّٕ،ْصَُ،ْج،ْد.ط.()تونس:ْدارْسحنوفْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗ،ْانظر:ْابنْعاشور،١ْنمدْالطاىر.ُُْٓ
ْدراسةْ،الفقو أصول علم في المحصولْ،ُِٗٗىػ/ُُِْْاٜنسٌن،ْْبنْعمرْبن١ْنمدْالدينْفخرْانظر:ْالرازم،.ُُْٔ

 .ُٖ،ْصٔج،ْ(ِالرسالة،ْطْالعلواٍلْ)بًنكت:ْمؤسسةْجابرْطوْكٓنقيق
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ْالقوؿاْي ضْعلىْىذا ْٞنْعرتي ْجوازُْبْليوفاختلفْاألصْوقدْ،ْفُُٕعرتضْبذلككالْكجو
ْغيبتوُْْبْكالوالةْللقضاةأخركفْْكأجازهْقـوْفمنعوْالنيبْْزمافُْبْاالجتهادبْالتعبد
ْاإل ْالْذفمع ٍْبْمنوْسكوتأك ْأنْكاٞنختارْكقوعو،ُْبْزكفياجملْاختلفْ، ُْبْجائزو
ْ.ُُٖالسكوتْأكْباإلذفْعليوْيدؿْكأفْكغيبتوْحضرتو

ىوْقبولوْحيٍكمىْأيبْبكرْالصديقْْلنيبُْبْزمنْاْكمنْاألمثلةْعلىْاجتهادْالصحابةْ
ُْْبْعطاءْأحدْالصحابةْْْكماُُْٗبعدْغزكةْحنٌنسلبو سعدْبنْمعاذْْحىكىمْىكقدْ،
ْْالنيبْبأمرْقريظةْبينُْبْكماْْك عمرْبنْالعاصُْبْأفْيقضيْْقدْأمرْالنيبْ.

 أنك على نعم):ْْقاؿْاهلل؟ْرسوؿْياْحاضرْكأنتْبينهماْأقضي:ْفقاؿبٌنْرجلٌن،ْ
ْ.َُِ(أجر فلك فأخطأت اجتهدت وإن أجور عشر فلك أصبت إن

ْكثًنْكغًن ْكافْذلك ْْيأذفْْالنيبْْفقد ْأصابْمنْباالجتهادْللصحابة ْفإف ،
باإلنكارْْ،ْكإفْأخطأْصٌوبوْكصححْلوْأكْيكتفيْأقرهْْاجتهدْمنْالصحابةْ

فصارْضدهْسينَّةن،ْْسينَّةن،ْأكْأنكرهْعليو،ْكُبْكلْاألحواؿْصارْاالجتهادْأفْأقرهْالنيبْ
ْ.ُُِفبل٩ْنوزْخبلفو

ْ
ْ

                                                
الجامع ألحكام وأصول الفقو الُمسمى حصول المأمول من .ْانظر:ْالقنوجي،١ْنمدْصٌديقْحسنْخاف،ْد.ت.،ُُْٕ

 .ّْٕ)القاىرة:ْدارْالفضيلةْللنشرْكالتوزيعْكالتصدير،ْد.ط.(،ْصْعلم األصول
)بًنكت:ْدارْاألصول المستصفى من علم  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ.ْانظر:ْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبن١ْنمد،ُُْٖ

ْ.ّٓٓ،ْصِج، (ِالكتبْالعلمية،ْط
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُُْٗ

ْكتابْفرضْاٝنمس،ْبابْمنْمل٫ْنيىمِّسْاألسبلب،ْكمنْقتلْقتيبلنْفلوْسلبوْمنْغًنْأف٫ْنمسِْللنشرْكالتوزيع،ْط ،)
 .ِِٓ،ْصُِّْحيكمْاإلماـْفيو،ْرقمْاٜنديثْك

ْ،ْٓنقيقالصحيحين على المستدركـ،َُْْٗٗىػ/ُُُْالنيسابورم،ْْاهللْعبدْأبوْاهللْعبدْبن١ْنمدْانظر:ْاٜناكم،. َُِ
ْدارْالقادرْعبدْمصطفى ْطْالكتبْ)بًنكت: ْ(ُالعلمية، ْالصحابة ْمعرفة ْكتاب ،ْاٜنديث ْرقم ْجُِْٗ، ،ّْ،

 .ٗٗ،ْصْ،ْجََْٕاٜنديثْكتابْاألحكاـ،ْرقم.ِِْٕص
 .ّٓٔ-ّْٔ)القاىرة:ْدارْاٜنديث،ْد.ط.(،ْصْأصول الفقو ـ،ََِّىػ/ُِْْ.ْانظر:ْاٝنضرم،١ْنمد،ُُِْ
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 المبحث الثاني
 بكر الصديق  اجتهاد أبي

ْملْتشهد١ْْنمدْْالنيبتوُبْ ْكهذاْاليـوْاٞندينةْاٞننورةُبْيـو ،ْفقدُِِْْيومانْمؤٞنانْكباكيان
مصابانْجلبلنْيصغرْأماموْْكْدمتْهباْاألمةْكىزةنْىزٍَّتْأركاهناصدمةْصْيْكانتْكفاتوْ
 من فإنها بي مصابو فليذكر مصيبة أحدكم أصاب إذا)ْ:ْلنيباقاؿْْكلْمصاب

ْ.ُِّ(المصائب أعظم
ْْككثًنةْقصصْالصحابةْ فلمْيكنْكياهنمْكصدعْنفوسهمْْْكفاةْالنيبْْخربالذينْىزَّ

ْاٞننورةْخصوصاْنْيواجوىناؾْمنْ ْالظرؼْالذمْمرتْبوْاألمةْاإلسبلميةْعمومانْكاٞندينة
ْإالٌْْهاْمنْحالةْالصدمةْكالذىوؿْكاٝنوؼْال يْأٞنتْهبمك٫نرجْاٞندينةْكأىلْهبذاْاٞنصاب

كحىتْقياـْْبعثةْالنيبْْمنذْالذمْٓنملْماْملْيتحملوْأمْمسلمْبكرْالصديقْْأبا
ْإدارةنْفيهاْمنُْْبْإدارةْاألحداثْ،ْفقدْظهرتْقدرتوْالساعة ْكالعـز ماْملْيكنْاٜنـز

ْغًنه ْكطمأنتهمْعند ْاٞنسلمٌن َْتدئة ُْب ْكفق ْإىلْْىمكتذكًْنْفقد ْاألمور ْكإرجاع باهلل
كماُْْبْسقيفةْبينْساعدةاألنصارْمنْْمعْالصحابةْْفضبلنْعنْموقفوْْنصاهبا،

ْلتفادمْشقْىْفتحوْاهللْ ْبينهم،ْصفْاٞنسلمٌنْْكْعليو ْكلمتهمْكحدكثْالفتنة تفٌرؽ
،ْعلىْأحسنْماْيكوفْبفضلوْْكْككافْإفْمرتْىذهْاٞنواقفْالصعبةْبقدرةْاهللْ

ُبْمواجهةْأكثرْْكشجاعتوْْكإتباعوْخطىْالنيبْْيبْبكرْالصديقٍْبْبإ٬نافْأ
ْاٜنْ،اٞنواقفْخطورةْن ْىذا ْاٞننورةكبعد ْعلىْْْدثْالعظيمْىدأتْاٞندينة كاجتمعتْاألمة

ْالذمْتبلْكفاةْالنيبْ ِنبلفةْرسوؿْْمبايعةنْأباْبكرْالصديقْْكلمةْكاحدةُْبْاليـو
ْككاليةْأمرْاٞنسلمٌنْبعده.ْاهللْ

                                                
ْعليناْدخلْيـوْمنْأضوأْكالْأحسنْكافْقطْيوماْرأيتْفماْاٞندينةْدخلْيـوْشهدتو:ْقاؿْْالنيبْكذكرْأنسْعنْ.ُِِ
الدارمي،ْ،ْانظر:ْْاهللْرسوؿْفيوْماتْيـوْمنْأظلمْكالْأقبحْكافْايومْرأيتْفماْموتوْيـوْكشهدتوْ،ْاهللْرسوؿْفيو

،ْٓنقيقْفوازْأ٘ندْزمريلْكخالدْالسبعْ)بًنكت:ْدارْالكتابْسنن الدارميىػ،َُْْٕعبداهللْبنْعبدالر٘ننْأبو١ْنمد،ْ
 .ْٓ،ْصُ،جٖٖ،ْرقمْاٜنديثكتابْاٞنقدمة،ْبابْكفاةْالنيبْْ،(ُالعريب،ْط

ْعبدُِّ ْالدارمي، ْانظر: .ْ ْٓنقيقْفوازْأ٘ندْزمريلْكخالدْالسبعْسنن الدارميىػ،َُْْٕاهللْبنْعبدالر٘ننْأبو١ْنمد، ،
ْكتابْاٞنقدمة،ْبابْكفاةْالنيبُْالعلميْ)بًنكت:ْدارْالكتابْالعريب،ْط ،)،ْْصُج،ْٖٓرقمْاٜنديث،ّٓ.ْ
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ْفي ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية  الصديق أبي بكر اتاجتهاد
ْكىيْ ْاإل٬ناف ْنور ْإىل ْظلماتْالكفر ْالناسْمن ْجاءتْلتخرج ْاإلسبلمية ْالشريعة إف

كضعْالشرائعْإ٧ناْىوْْأف،ْفبذلكْٓنققْمكاسبْكأىداؼْٝنًنْالببلدْكالعبادُْبْالدارين
علىْٓنقيقْىذهْاٞنصاحلْْ،ْكقدْعملْالنيبُِْْٞنصاحلْالعبادُْبْالعاجلْكاآلجلْمعاْن
ككافْإفْ،ْكانتهاءنْلنهيوْمنذْبعثتوْحىتْكفاتوْْكاٞنكاسبْكاألىداؼْإتباعْألمرْاهللْ

الوحيْْأمُْبْزمنْؿْنزلتْباألمة٣ْناْملْ٪ندثُْبْحياةْالنيبْحدثتْأحداثْكنواْز
ْْفلمْيردْنصْشرعيْمنْالقرآفْأك ْحاؿْْكملْيوصيْالنيبْالسينَّةْبشأهنا ْبشيءو فيها

ْخبلفةْأيبْبكرْالصديق٣ْْناْجعلْمنْ،٣ناْيقتضيْاالجتهادْفيهاْحدكثهاْمستقببلْن
ازؿْملْتكنْقدْككقوعْأحداثْكنْوْالنقطاعْالوحيْمنْجهةْبلجتهاداالنطبلقةْاٜنقيقةْل

فكافْأبوْبكرْْاالجتهادْفيها٣ْناْأكجبْعليوْْكقعتُْبْزمنْالوحيْمنْجهةْأخرل
ْ.ْأكؿْاجملتهدينْبعدْالنيبْالصديقْ

َتيئةْالْيتحملهاْغًنهْفيماْسواه،ْمنْْكمسؤكليةْنْعبءْنْاالجتهادكألفْاجملتهدْيتحملُْبْ
،ْلذاْفإفْكٓنملْآثارهْتنفاذْالقدرةْكالطاقةْلئلتيافْبوالظركؼْكاألحواؿْاٞنوجبةْإليوْكاس

ٓنمبلنْللمسؤكليةْكانشغاالنْهبا،ْفكافْْكافْأكؿْاألمةْبعدْالنيبْْْأباْبكرْالصديقْ
ْْكالسعيْلتحقيقْمقاصده.ْْكاٜنرصْعليوْثاؿْالواضحُْبْتطبيقْشرعْاهللاٞن
ْكالتعرؼْعلىْاٞنقاصدْلْأكرد٧ْنوذجٌنْمنْاجتهاداتْأيبْبكرْالصديقْكس تحليلها

ْكانتْْفيهاْالشرعيةْال يْقصدىاْ باإلضافةْإىلْالتعرؼْعلىْاألكضاعْكالظركؼْال ي
ْكاف٬ْنْاإلسبلميةْآنذاؾْٕنرْهباْالدكلة قبلْْرْهباْبطبيعةْاٜناؿْعمرْبنْاٝنطابْكال ي

خربةْكدرايةُْبْمنْتوْأكسبْكماْتوليوْخبلفةْاٞنسلمٌنْٞنعرفةْمدلْتأثًنىاُْبْشخصيتو
ْاألمور ْبينهم،ْْمعاٛنة ْيدكر ْكيعرؼْما ْيشعركف ّْنا ْيشعر ْاٞنسلمٌن ْمن ْفردان باعتباره

أليبْبكرْالصديقْ ْكافْْباإلضافةْإىلْكونوْكزيراْن ْكانْْيرلْعنْفقد تْٕنرْكثبْما
ْأحداثْ ْمن ْالدكلة ْإ٩نبو ْك١ناكلة ْمواجهتها ْككيفية ْاٜنلوؿ ْاختيارْكيفكْْشاكلهاٞناد ية

                                                
ْ.ٗ،ْصِجْ(،ُارْابنْالقيم،ْط)القاىرة:ْدْالموافقات ـ،ََِّىػ/ُِْْ،ْر:ْالشاطيب،ْأبوْإسحاؽ.ْانظُِْ
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ْأثْرٟنْاف،ْككاألكلوياتْكتصنيفها أكسبوْالكثًن٣ْناْاستفادْمنوُْبُْْبْشخصيتوْْاْنذا
بعدْكمنْىذهْاالجتهاداتْماْحدثْ،ُْبْخبلفتوْبعدْأيبْبكرْالصديقْْإدارةْالدكلة

ْا ْكفاة ْْلنيب ْجانبْفقد ْكىن ْأظهرت ْجدان ْبظركؼْصعبة ْاإلسبلمية ْاألمة مرت
ْْاٞنسلمٌنْفقد ْارتدتْالعربْإاٌل ْْكأىل ْمكة ْْكأىل ْالقريبةْاٞندينة ْالقليلة بعضْاٞنناطق

ْكانتْتشكلْحلفانْمعْاٞنسلمٌنْكسندانْٟنم، ْكال ي ْأبوْبكرْالصديقْْكأنفذْمنهما
ُبْاٞندينة،ْككافْْاٛنندْفقلَّْْالنيبُْْبْكقتْقريبْبعدْكفاةْأسامةْبنْزيدْْجيش

،ْالزكاةْأداءكامتناعْالقبائلْعنْْاٞندينةُْبْاألعرابْمنْكثًنْطمعْمنْنتائجْىذهْالظركؼ
ْبقولوْاحتجواْكْْبالنيبْخاصناْكافْالزكاةْدفعْأفْالعربْأحياءْبعضْتاعتقدفقدْ
ْالتوبةْتعاىل ْسورة  ْ:ُب                         

       
يعنوفْبذلكْْلناْسكنْصبلتوْمنْإىلْإالٌْْزكاتناْندفعْالْ:قالواْكُِْٓ

ْْ،النيبْ قتاٟنمْىْعلْالصديقْْبكرْأبوْفعـزْالزكاة،ْيؤتواْكالْالصبلةْيقيمواكأف
ْق ْىم ْعما ْْعارضفْائمٌنْعليوحىتْيرجعوا ْيرتكهمْأفُْبْكراجعوهْرهقراْالصحابة

ككافُْبْمقدمتهمْ،ُِْٔيزكوفْذلكْبعدْىمٍْبْقلوهبمُْبْاإل٬نافْحىتْيتمكنْكيتألفهم
 أمرت)ْ:ْاهللْقاؿْرسوؿْكقدْالناس؟ْتقاتلْكيف:ْقاؿْحيثْعمرْبنْاٝنطابْ

 إال وونفس مالو مني عصم فقد قالها فمن اهلل، إال إلو ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن
ْالزكاةْفإفْكالزكاةْالصبلةْبٌنْفرؽْمنْألقاتلنْكاهللْفقاؿ:ْ،(اهلل على وحسابو بحقو،
ْقاؿْمنعها،ْعلىْلقاتلتهمْْاهللْرسوؿْإىلْيؤدكهناْكانواْعناقاْنْمنعوٍلْلوْكاهللْؿاٞناْحق
ْ.ُِٕاٜنقْأنوْفعرفتْْبكرْأيبْصدرْاهللْشرحْقدْأفْإالْىوْماْ:ْفواهللْعمر

                                                
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ُِْٓ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن

 .َِٕ،ْصْ(،ْجِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط
ُِْٔ ْإٚناعيلْالدمشقي، ْالدينْأيبْالفداء ْعماد ْكثًن، ْابن ْانظر: الدكتورْ ٓنقيقة، البداية والنهايـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٖ.

ِْْْ-ّْٕ،ْصٗ(،ْجُعبداهللْالرتكيْ)القاىرة:ْىجرْللطباعة،ْط
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُِْٕ

ْكتابْالزكاة،ْبابْكجوبْالزكاة،ْرقمْاْٜنديثِْللنشرْكالتوزيع،ْط  .ِِٓ،ْصََُْ،ُّٗٗ(،
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ْالعْر ْكفود ْأما ْفب ْفيها،ْطمعوىمْاٞندينةْأىلْبقلةْأخربكىمْعشائرىمْإىلْرجعوالما
ْاٞنسجدُْنضورْاٞندينةْأىلْكألـزْاٞندينةْأنقابْعلىْاٜنرسْالصديقْْبكرْأبوْفجعل

ْكرجعْالفتحْفكافْفالتقىْاٛنيشافْاٞندينةْطرقواْحىتْثبلثاْنْإالٌْْلبثواْفماْكأعدكاْفاستعدكا
ْْأبو ْالصديق ْالليلُْبْاٞندينةْكطرقتْغا٧نان،ْساٞناْنْمنصوراْنْيداْنمؤْىْاٞندينةْإىلْبكر

ْ.ُِٖكصفوافْحاًبْبنْعدمْصدقات
ْقوؿْالنيبْعلىْفهموْلكافْبناءنْبقتاؿْمانعيْالزكاةْْْإفْاجتهادْأيبْبكرْالصديقْ

 مالو مني عصم فقد قالها فمن اهلل، إال إلو ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت)
فيوْشركطْاالجتهادْبلْإنوْأحقْْْاستوَبقدْْك ،(اهلل على ووحساب بحقو، إال ونفسو

ْعليوْمسؤكليةْالقرارْفقدْٓنملْْاألمةْكأصلحهاْلو برغمْاٞنعارضةْالشديدةْمنْْكأصرَّ
اختيارْْبرأيوْأكْٕنسكانْبقرارهْفئلماـْالدكلةْْىذاْاستبدادانْمنوْكالْيعينْالصحابةْ

بعضْمستشاريوْْوفعوْللرعيةْحىتْلوْخالفكنْكيرلْصبلحوالرأمْالذمْتطمئنْلوْنفسوْ
ْالْاإلٗناعحيثْأفْْالصحابةْْإٗناع٫ْنالفْأبوْبكرْالصديقْْفلمْأكْأغلبهم،

ْمانعيْقتاؿْترؾْعلىْأٗنعواْْالصحابةْانْمنٗنعْأففْ،كاالثنٌنْالواحد٢ْنالفةْمعْيتم
ْإىلْوارجعْناظركهْٞناْبلْبوْمعتدْغًنْخبلفوْإفْأحدْيقلْكملْْكخالفهمْالزكاة
ْكافْىينانْعليوْ،ُِْٗقولو قلوبْاٞنمتنعٌنْْكيؤلفْْالصحابةْأف٫ْنتارْماْرآهْكقد

تعاملْمعْىذهْلكافْدافعوْلْْلكنْفقوْٟنذهْاٞنسألةْ،حرجْحينهاكملْيكنْعليوْعنْالزكاةْ
ْكيقٌن يوقنواْأنوْاٜنقْلذلكْتلقواْالقرارْبعدْْالصحابةْْاألمرْالذمْجعلْالقضاياُْنـز

منْاهللْاٞنداكلةْكال ْللمسلمٌن.ْشورلْبالرضاْكالقبوؿْككافْفتحاْن
فالتفريقْبٌنْْأماْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةُْبْىذاْاالجتهاد،ْففيْمقدمتهاْحفظْالدين

ْالدين ْاألخربْأركاف ْبعضها ْكيرتؾ ْبعضها ْيؤتى ْْأف ْلو ْىدـ ْالنيبْفيو ْقاؿ  بني):

                                                
ُِْٖ ْإٚناعيلْالدمشقي، ْالدينْأيبْالفداء ْعماد ْكثًن، ْابن ْانظر: الدكتورْ ٓنقيقالبداية والنهاية، ـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٖ.

ْ.ْْْْ–ُْْْ،ْصٗ(،ْجُعبداهللْالرتكيْ)القاىرة:ْىجرْللطباعة،ْط
ْةدراسْ،الفقو أصول علم في المحصولْ،ُِٗٗىػ/ُُِْاٜنسٌن،ْْبنْعمرْبن١ْنمدْالدينْفخرْانظر:ْالرازم،.ُِْٗ

 .ُُٖ،ْصْْج،ْ(ِالرسالة،ْطْالعلواٍلْ)بًنكت:ْمؤسسةْجابرْطوْكٓنقيق
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 الصالة، وإقام اهلل رسول محمداً  وأن اهلل إال إلو ال أن شهادة خمس: على اإلسالم
ْْكَُّ(رمضان وصوم والحج، الزكاة، وإيتاء قاؿْْإفْملْيؤتىْٗنيعوْالدينْيستقيمالْ،
ْْتعاىل:               

َْنميعْيؤخذْأفٍْفالواجبُُّْْ
 .ُِّزكاجرهْٗنيعْكترؾْأكامرهَْنميعْكالعملْكشرائعوْاإلسبلـْعيرىل

كالنظرْالبعيدُْبْعواقبْْحسنْتدبًنْكإدارةْأليبْبكرْالصديقْْاالجتهادْكُبْىذا
ْامتناعهمْ،األمور ْالزكاة ْأداء ْللممتنعٌنْعن ْأجاز ْأنو كىوْْ،أخرلٟنانتْفركضْْفلو

منْأركافْالدينُْبْ بذلكْقطعْالطريقْلكلْمنْيريدْأفْيلغيْأكْيغًنْأكْحىتْيؤجلْركناْن
ْحق.دكفْكجوْالتطبيقْ

اٛنانبْأماْْكفيوْجانبٌنْىوْحفظْاٞناؿرْمنْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْأماْاٞنقصدْاألخ
ْْاألكؿ ْاٝناص ْاٞناؿ ْحفظ ْكجوْعلىْاٞناؿْتنقيصْاْنشرعْكْلنماءاْلغةْنْفالزكاةفهو

للضياعْمهماْحاكؿْاٞنرءْاحملافظةْْفهوْعيرضةْكإالٌْْبالزكاةْيصفوْاٞناؿْكينموف٢ُّّْنصوص
ْإىل ْباإلضافة ْْعليو، ْاهلل ْالزكاةْتوعد ْقاؿحيثْْالعذاببْكالصدقةْاٞنمتنعٌنْعن

ْْ:تعاىل                        

  
ُّْْ،ْ ْتْفهوْاٛنانبْالثاٍلأما ْالدكلةْمنْحفظْاٞناؿْالعاـْكىوْما ْأمواؿتحصلو

إضافةْإىلْْطْإخراجْالزكاةُْبْالفقوْكشْرْمنفْ،صورةْدكريةْأكْشبوْدكريةبالزكاةْْاكمنه
انقطاعْإفْحدثْفْيةسنْوإيراداتْْفتعدْبذلكاْعليهسنةْكاحدةْْمركرىوْْاكتماؿْنصاهبا

ْكليُْبْتدفقهاْسيؤدمْإىلْ ْْ.السنومْإلنفاؽاْخطةحدكثْخللُْبْتنفيذْجزئيْأك
                                                

)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،َُّْ
ْكتابْاإل٬ناف،ْبابْدعاؤكمْإ٬نانكم،ْرقمْاٜنديثِللنشرْكالتوزيع،ْط ْ.ٓ،ْصٖ(،

ْ.َِٖآليةْ.ْسورةْالبقرة،ْاُُّ
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ُِّْ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن

ْ.ٓٔٓ،ْصُ(،ْجِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط
ْدراسةْ،الفقو أصول علم في المحصولْ،ُِٗٗىػ/ُُِْاٜنسٌن،ْْبنْعمرْبن١ْنمدْالدينْفخرْانظر:ْالرازم،.ُّّْ

 .َّٕ،ْصُج،ْ(ِالرسالة،ْطْالعلواٍلْ)بًنكت:ْمؤسسةْجابرْطوْكٓنقيق
ْ.ّٓ،ّْْْ.ْسورةْالتوبة،ْاآلياتُّْْ
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ْلؤلىداؼْاالقتصاديةْك ْإضافة ْْاْنأىدافْللزكاة ْٟنا ْكال ي ْتوطيدْالبْىاأثْراجتماعية ُْب الغ
ْالواحدالعبلقاتْبٌنْا ُْبْاجملتمع ْْألفراد ْبينهم ْتقليصْالفجوة ْإىل منْخبلؿْكالسعي

الشريعةْاإلسبلميةْإليوْْ،ْكىذاْماْسعتنفاؽْعلى١ْنتاجيهمكاإلْالشعورّْنعاناةْاآلخرين
قاؿْْثرْاألغنياءْباٞناؿْدكفْالفقراءألكيْالْيستفرضْالزكاةْكجعلهاْمنْأركافْاإلسبلـ،ْب

ْْ:تعاىل                                     

                     
ْالشريعةْمقاصدْنمف،ُّْٓ

ْملْماؿْكلْمنْانتقالوُْب١ْنكمْنظاـْعلىْاإًلسبلميةْاألمةْبٌنْديكلةْاٞناؿْيكوفْأف
واتْمثلْألحدْملكْعليوْيسبق

ى
ْمثلْمعيناْنْجزءاْنْكافْأكْكالركازْكاللقطاتْكالفيءْاٞن

ْ.ُّٔكاٞنواريثْكاٝنراجْاٞنغاًلْكٔنميسْكالكفاراتْالزكاة
فهوْماْرآهُْبْاستخبلؼْعمرْبنْاٝنطابْْْلصديقأماْاالجتهادْالثاٍلْأليبْبكرْا

ْْْأثناءْمرضوْمرباألْعهدفقدْقبلْكفاتوُّْْٕبعدْإفْاستشار،ْكقدْحدث ْىذا
ْْعددْمنْالصحابةْبينهمْمناقشاتْحوؿْشدةْعمرْبنْاٝنطابْككافْبينوْْكْ
ْ.ُّٖأىلكْخًنْأىلكْعلىْاستخلفتْقلتْلينفسأْريبْاهللْلقيتْإذا:ْقاؿف

ْعلىْاٞنكلفٌنْٓنقيقوْألفْبتحقيقهآْنصلْإفْمقاصدْالش ريعةْاإلسبلميةْىيْغايةْما
بأمرهْكانتهاءنْلنهيوْكىذاْأىمْماْعلىْاٞنسلمْالقياـْْرالغايةْالعظمىْكىيْعبوديةْاهللْإئتما اْن

ْاٞنسلمْ ْارتقى ْفكلما ْكمسؤكلياتو ْحسبْطاقتو ْكله ْالْْنبْعليو ْمن ْكليسْىناؾ بو
ْا ْأك ْالوظيفي ْأك ْالعلمي ْمقاصدّْنستواه ْٓنقيق ْعملية ُْب ْزادتْمسؤكليتو الجتماعي

كُبْأمْناحيةْمنْنواحيْاٜنياةْيكوفْملزماْن الشريعة،ْككلْمنْكيلىْمنْأمرْاٞنسلمٌنْشيئاْن

                                                
ْ.ٕ.ْسورةْاٜنشر،ْاآليةُّْٓ
 .ٖٓص، ِٖج، ،ْد.ط.()تونس:ْدارْسحنوفْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗ،ْانظر:ْابنْعاشور،١ْنمدْالطاىر.ُّْٔ
ْالدينْأيبْالفدإُّ ْعماد ْكثًن، ْابن ْانظر: .ْ ْإٚناعيلْالدمشقي، الدكتورْ ٓنقيقالبداية والنهاية، ـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٖء

 .ْٕٓ،ْصٗ(،ْجُعبداهللْالرتكيْ)القاىرة:ْىجرْللطباعة،ْط
ُّٖ

،ِْ،ْج)ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(ْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمدْجعفرْأبو.ْانظر:ْْالطربم،ْ 
ْ.ِِٔ-ُٕٔص
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كأكؿْالناسْكُبْمقدمةْمنْتقعْعليوْمسؤكليةْٓنقيقْمقاصدْْ،بتحقيقْمقاصدْالشريعة
ْالدكلة، ْإماـ ْْالشريعة ْكىذا ْما ْالصديق ْبكر ْأبو ْاألمةْفْفقهو ْكحدة ْجعل كما

ْأكؿْمسؤكلياتوُْبْحياتوْرألْإفْمنْمسؤكلياتوْتعيٌنْمنْيليْأمرىاْ ،ْبعدهكصبلحها
منْْكىذاْاجتهادْاإلسبلميةْٓنقيقْٛنميعْمقاصدْالشريعةْالصاحلْتوليةْإماـْالدكلةففيْ

ْ.يسبقوْإليوْأحدملْْأيبْبكرْالصديقْ
 الثانيالفصل ملخص 
ْال ْبوْدكرأ٨نية ْيقـو ْْكْاـإمْالذم ْكتصريفُْبْهاحاكمالدكلة ْللدكلة شؤكهناْْإدارتو

ْْك ْعليوخطورة ْيرتتب ْلغًنهْما ْما ْتفوؽ ْمسؤكليات ْالوظائْمن ْاٞنستوياتْمن ْأك ف
ْالتنظيميةْمنْخطورة.

علىْإماـْالدكلةْتوفًنْكٓنصٌنْقرارهّْنستلزمات٤ْناحوْكُبْمقدمتهاْالشورلْكأخذْالرأمْ
ْاألمرْهبم.منْذكمْاٝنربةْكاالختصاصْكبقدرْتعلقْ

ضركرةْالنظرْالبعيدْاٞنتأملْكالعميقُْبْمعطياتْأمْقرارْأكْاجتهادُْبْالتعاملْمعْأمْ
ناتجْعنْسوءْتدبًنْأكْتىعجلْأكْحىتُْْبْذلكْأمْخطأْأكْخللحدثْأكْنازلةْألفْ

ْألمدْبعيدقدْيودمْبالدكلةْأكْيوقعهاُْبْْْتردد ْ.كوارثْقدْتدـك
ْ.ستفادةْمنْْناربْاألخرينأ٨نيةْالتدرجُْبْشىٍغلْاٞنناصبْكاال

ْأكْ ْعصبية ْغًن ْمن ْعنو ْكالدفاع ْبو ْالتامة ْالقناعة ْحاؿ ُْب ْاٞنبدأ ْالثباتْعلى ضركرة
ْنظرْاالعتبارْاآلراءْاٞنضادةْلو.استبدادْمعْاألخذْب

ضركرةْتأييدْاٞنتشاكرينْمعْالرأمْاٞنختارْحىتُْبْحالةْعدـْاألخذْبآرائهمْلئبلْينشقْ
ْلْمنْإ٩نابياتوْأكْيزيدْسلبياتو.ضًعفْالقرارْأكْيقلالصفْكتتفرؽْالكلمةّْناْيْي

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
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 الثالثالفصل 
  عمر بن الخطاب

 تمهيد
ْبلْحىتْالْأقوؿْالباحثٌنْأكْاٞنهتمٌنْباإلدارةْْكىْالكثًنْال٫ْنفىْعل أكْبغًنىاْمنْالعلـو

ماْْاسةْأكْالبحثعلىْعامةْالناسْأكْالذينْملْتتحْٟنمْاٜنياةْفرصةْٓنصيلْالعلمْأكْالدْر
منْمكانةْكالْأقوؿُْب٠ْناؿْاإلدارةْأكْاالقتصادْأكْالسياسةْبلْْلعمرْبنْاٝنطابْ

ْالنيبُْْبْٗنيع٠ْناالتْاٜنياة، ْمنْصحابة ْدكفْغًنه ْإليها ْال يْكصل ْاٞنكانة ْىذه
ْعلمهمْ ُْبْسعة ْكالبحر ْفضائلهمْككانوا ٨ْنتهمْكٚنو ْبعلو ْالسماء ْكنجـو ْكانوا الذين

ْكافْ ُبْإدراكو،ْفقدْْكسبلمةْفهمهم،ْفقد ُبْْناربوْفقيهاْن ُبْشخصيتوْعاٞناْن موىوباْن
ْكثرتْْمنْمقوماتْالشخصية٣ْناْجعلوْشخصيةْكىبوْاهللْ يندرْكجودْأمثاٟناُْبْزمن

ْفيوْالقدكاتْكاألعبلـ.
ُْبْىذاْالفصلْبعرضْصفاتْعمرْبنْاٝنطابْ الشخصيةْكالوظائفْال يْْكسأقـو

ْكتأثًن ْكبعده ْاإلسبلـ ْقبل ْشخصيتوْْشغلها ْعلى ْكظيفة ْفضكل ْال يْ، ْاٝنربة ْعن بلن
ْكافْٟناْدكرىْاكتسبهاْمنها الفاعلُْب٤ْناحوْاْكدكرىاُْبْتكوينْشخصيتوْاإلداريةْكال ي
ْالدكلة ْكذلكْعْرُبْإدارة ْالنبويةْْرأمْالنيبْْض، ْكردْعنوْمنْصحيحْالسنة بوْكما

ْبوْمنْخبلؿْصحبتهمْلوْكالعملْمعو.ْالشريفة،ْإضافةْإىلْآراءْالصحابةْ
ْاٞنوضعْمنْْكاٟندؼْمنْذلكْىوْٓنليلْشخصيةْعمرْبنْاٝنطابْ ْيتسعْىذا ّنا

ساعدُْبْفهمهاْكبالتايلْمعرفةْاألسبابْال يْدعتْالبحثْحيثْأفْٓنليلْالشخصيةْي
كىذاْلوْدكرهْْدكفْأخرُبْاٜنكمْْماأكْأسلوبْْماإىلْإتباعْطريقةْْعمرْبنْاٝنطابْ

ْعلىْتكوينْالشخصياتْ ْالقدرة ْكٓنفيز ْإتباعها ْالنجاحْك١ناكلة ُبْالتعرؼْعلىْأسرار
ْىاْكد٬نومةْازدىارىا.القياديةْكاٞنؤثرةُْبْبناءْالدكؿْكاجملتمعاتْكتقدمهاْكتطويْر
ْ ْاٝنطاب ْبن ْعرضْصفاتْعمر ْككظائفوْْفليسْالغرضْمن ْكٓنليلها الشخصية

ْْناربوْ ْمن ْكاالستفادة ْصاٜنة ْقدكة ْالشخصية ْىذه ْالٔناذ ْبل ْالذكر ْجملرد كتأثًنىا
نا ْ.أفْ٪نذكْحذكىاجحان،٩ْنبْعلىْكلْإدارمْباعتبارىاْمثاالْن
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 المبحث األول
 يةالشخص عمر بن الخطاب  صفات

ْأفْالْألوْإالْاهللْكأف١ْنمدْرسوؿْاهللْ بعدْإفْأدلْآخرْحسنةْلوُْبْحياتوْمنذْأفْشىًهدى
ْمرضياْن ْراضيان ْاألخًنة ْأنفاسو ْأبوُّٗلفظ ْإنو ْبنْْْالصديقْبكرْ، ْعمر كحسنتو

ْ.كلنْأزيدْعماْذكرتوْعنْاالستخبلؼْكاستخبلفوْإياهْاٝنطابْ
ْاٞنبحثْ ْكونتْمنوْالشخصيةْْكْْصفاتْعمرْبنْاٝنطابْأكردْبعضكُبْىذا ال ي

اٜنق،ْذهباْكشذهباْعلىْصقلهاْكىْٗنالوّْنا٧ْنوذجانْفريدانْبعدْإفْأضفىْعليهاْاإلسبلـ
ْكافْموىوبانُْبْأساسْشخصيتو ْكإف ْبْإالٌْْفهو ْإنو ْإفْأسلم تعجزْْأصبحْشخصاْنعد

ْكافْأكْاٜنديثْعنْفضائلو،ْفالكيتبْكالكيٌتابْعنْاإلٞناـّْنناقبوْ لنْقد صرةْماْبٌذاالْن
ْكاملْجهدهُْبْنصرَتاْ ْكافْباطلةْإىلْإنوْبذؿ ْكافْمشركانْكإف يعتقدْبوْفعقيدتوْحٌن

ْأحدْبلْملْتْي ْعليو ْيػيٍقًدـ ْقد ْعلىْأخطرْعملو ْفقدْأقدـى ْعليهاْميٍقًدمانْغًنْمرتدد، قدـ
ْ.اْنهناْرتمعةنْعملوْلوحدهُْبْباٝنفاء٠ْنْوتفعلماْْكْنفوذىاْكماٟناْكىوْقتلْالنيبْقريشْب
ْاهللْْكحٌن ْكافْيعملْْمنَّ عليوْباإلسبلـْعىًملْبإخبلصْلتأكيدهّْنثلْاالندفاعْالذم

ْكافْ ْكقت ُْب ْكقاتلهم ْمكة ْكسط ْكُب ْاٞنشركٌن ْأماـ ْإسبلمو ْأعلن ْفقد ْحملاربتو، بو
ْكافْ أكْأيدْفكرةْبذؿُْبْذلكْجهدهْْْإذاْاٞنسلموف٫ْنفوفْإسبلمهم،ْفقد نصرْحزباْن
معادفْالعربْْنعْالنيبْ،ْفقدْسيئلَُْْافْكمكافكلوْكىذاْدأبْاٞنخلصٌنُْبْكلْزم

ْ.ُُْ(فقهوا إذا اإلسالم في خيارىم الجاىلية في خيارىمفقاؿ:ْ)

                                                
 .ْقاؿْتعاىل:ُّْٗ                                ْْسورة

ْجوادناْكر٬ناْتقيناْصديقناْكافْفإنوْالصديقْْبكرْأيبُْبْنزلتاْأهنجاءُْبْتفسًنْىذهْاآلياتْ)ْ.ُِ-ُٗالليل،ْاآليات
ْْولرسْوْكنصرةْموالهْطاعةُْبْألموالوْبٌذاالْن ْانظر: ْالدمشقي،ْ(، ْعمر ْبن ْإٚناعيل ْالفداء ْأبو ْكثًن، ابن

ْ.ِِْ،ْصٖ(،ْجِ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْطْتفسير القرآن العظيمـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ
ْ.ُِص، (ٖبًنكت:ْاٞنكتبْاإلسبلمي،ْطأخبار عمر ) ـ،ُّٖٗىػ/َُّْانظر:ْالطنطاكياف،ْعلي،ْناجي،ْ.َُْْ
رياض:ْدارْالسبلـْ)الْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبُُْ
ْكتابْأحاديثْاألنبياء،ْبابْقوؿْاهللْتعاىلِ،ْط ،)ْ      ْْصّّّٓ،ْرقمْاٜنديث،ٓٓٗ.ْ
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اآلثارْالواردةفسوؼْأْأماْصفاتوْ ْ:عنْالنيبُْْنقوْذكرىاْمتتبعاْن
عندْالرجاؿْكالنساءْكحىتُْب٠ْنلسْالنيبْْْعمرْبنْاٝنطابْكاف:ْاٟنيبة .ُ ْمهيباْن

ْعاليةْكيستكثرنوْيكلمنوْقريشْمنْنسوةْكعندهْْاهللْرسوؿْعلىْْاستأذففقدْ
ْْاهللْرسوؿْلوْفأذفْاٜنجابْفبادرفْقمنْعمرْاستأذفْفلماْصوتو،ْعلىْأصواَتن
ْاهللْرسوؿْياْسنكْاهللْأضحكْعمر:ْفقاؿْيضحكْْاهللْكرسوؿْعمرْْفدخل
ْْالنيبْفقاؿ  نابتدر  صوتك سمعن فلما عندي كن الالتي ىؤالء من عجبت):

ْعدكاتْياْعمر:ْقاؿٍْبْاهللْرسوؿْياْيهنبْأفْأحقْفأنتْعمر:ْقاؿْ(الحجاب
ْاهللْرسوؿْمنْكأغلظْأفظْأنتْنعم،ْفقلن:ْ؟ْْاهللْرسوؿَْتنبْكالْأَتبنينْأنفسهن
.ْْاهللْرسوؿْفقاؿ:ْ( ًلقيك ما بيده نفسي والذي الخطاب، ابن يا إيها 

ْ.ُِْ(فجك غير فجاً  سلك إال قط فجاً  سالكاً  الشيطان
عصمتوْْقتضيتكالْْفضيلةْعظيمةْلعمرْتقتضيْأفْالشيطافْالْسبيلْلوْعليو،ْكىذه
 خر إالّ  اسلم منذ عمر يلقى ال الشيطان إنقاؿ:ْ)ْأفْالنيبْحديثْأخرْْفيفْ،منو

 ألنظر إني)ْ: كقاؿ، (إن الشيطان ليخاف منك يا عمر:ْ)كقاؿْْ،ُّْ(لوجهو
ْالدينُْبْصبلبتوْعلىْداؿْكىذاْ،ُْْ(عمر من وافرّ  قد والجن اإلنس شياطين إلى

ْاٞنثلْضربْسبيلْعلىْيكوفْك٪نتملْأفْاحملض،ْكاٜنقْالصرؼْاٛندْعلىْحالوْكاستمرار
،ُْْٓالشيطافْ٪نبوْماْكلْفخالفْالسدادْطريقْكسلكْالشيطافْسبيلْفارؽْْوكأن

ْكانتْاٜنقْأمرانْمعلومانْعندْاٛنميعُْبْْفشدتوْأفْيهبنوْالنساءُْبْكالْعجب ْكإف

                                                
ُِْْ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـا)الريْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْ(،ِْْ،

ْ.ُْٗٔ،ْصّّٖٔرقمْاٜنديث،ْ،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالعدكمْفضائلْأصحابْالنيبْ
ٓنقيقْطارؽْبنْعوضْاهللْبن١ْنمدْالمعجم األوسط، ىػ،ُُْْٓ.ْانظر:ْالطرباٍل،ْأبوْالقاسمْسليمافْبنْأ٘ند،ُّْْ
 .ُُٗ،ْصْد.ط.(،ْجعبدْاحملسنْاٜنسيينْ)القاىرة:ْدارْاٜنرمٌن،ْْك

144
،ْد.ط.(،ْْ)بًنكت:ْدارْإحياءْالرتاثْسنن الترمذيالرتمذم،١ْنمدْبنْعيسىْأبوْعيسىْالسلمي،ْد.ت.،ْانظر:ْ. 

 .ُّٗٔ، َّٗٔرقمْاٜنديث،ُِْٔ-َِْٔ،ْصٓ،ْجكتابْاٞنناقب،ْبابُْبْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْ
،ْٓنقيقْعبدْح الباري بشرح صحيح البخاريفت.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُْْٓ
ْكْالعزيز ْ.ْٖ–ْٕ،ْصٕ(،ْجُ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطْتبوْكأبوابو١ْنمدْفؤادبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
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ْكلْأمرْْيستْصفةْمبلزمةْلول ْكانتْإماُْب ْ،ألمرّْنعركؼْأكْهنيْعنْمنكرْكإ٧نا
ُْْٔاٞنندكباتْكطلبْاٞنكركىاتْعنْالزجرُْبْيبالغْعمرْككاف ْاحرتاـْكالْشكْأ، ف
منْْكتوقًنهْمنْاٞنعركؼْكاألمرْبوْكاجب،ْكرفعْالصوتْكاٛنهرْبوُْب٠ْنلسوْْالنيبْ

قاؿْتعاىل:ْْاٞننكرْكالنهيْعنوْكاجب                   

                     ُْْٕعمرْبنْاٝنطابْْهنى،ْكلذلك
ْْعنْرفعْالصوتُْب٠ْنلسْالنيبْكقاؿْمقالتوْألنوْمنْاٞننكرْفأنكره.ْ
ْْلوكىذهْتزكيةُْْْٖ(عمر اهلل دين في وأشدىا بكر أبو أمتي أرحم) :يبْقاؿْالنْك

كىذاْال٫ْْندموْكيدفعْعنوأمْفيماْْ،أشدْاألمةْكلكنُْبْدينْاهللوْشديدْبلْحيثْإن
ْكانتْىذهْالشدةْمطلقةْ،قولْمقاـْخيلْيبلْإفْلكْالر٘نةْكالرفقْكاللٌنْينفيْعنوْ ْكلو

مدحوْالنيبْْذماْنْلكافْىذاْالوصفْ،تنظيمْكأدكفْسيطرةْ ْ.بوْكليسْمدحاْن
ْأيا:ْقاؿفْ،أفْيىلٌنْللناسْعمرْبنْاٝنطابْْْعوؼْبنْالر٘ننعبدْْكقدْسأؿ

ْاهللْخشيتْحىتْاشتددتٍْبْاللٌنُْبْاهللْخشيتْحىتْللناسْلنتْلقدْكاهللْالر٘ننْعبد
كقدْ،ُْْٗبعدؾْٟنمْأؼْو:ْيقوؿْإزاره٩ْنرْيبكيْالر٘ننْعبدْفقاـْاٞنخرج؟ْفأينْالشدةُْب
:ْْقاؿفْفزجرهْالناسْقلت،ْكماْاالمرْماْفواهللْاٞنؤمنٌنْأمًنْياْاهللْاتق:ْلوْرجلْقاؿ

هبذهْالكلماتْ،َُْٓلناْقلتيْْملْإذاْفيناْخًنْكالْلنا،ْيقولوىاْملْإذاْفيهمْخًنْفبلْدعوىم
ْبنْاٝنطابْ ْْقانوناْنْيضعْعمر ْفمفاده ْالراعيْبرعيتو، ْصلة ْرفعضركرة ْعلىْالرعية

بوْؿْىذاْالتقييمْمعترْبْوقبعلىْاٜناكمْْكْاٜناكمْإىلْتقييمها ْفيوْماْعليوْفعلو.ْعبلْنافاْن

                                                
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُْْٔ

ْكتبوْكأبوابنْبازْك١نبْالديالعزيزْ  .ْٕ،ْصٕ(،ْجُ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطْبوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادنْاٝنطيب،ْرقم
 .ِسورةْاٜنجرات،ْاآليةْ.ُْْٕ
ْمسند)القاىرة:ْمؤسسةْقرطبة،ْد.ط.(،ْْمسند أحمدابنْحنبل،ْأبوْعبداهللْأ٘ندْبن١ْنمدْالشيباٍل،ْد.ت.،ْانظر:ْ.ُْْٖ
 .ُْٖ،ْصّ،جُِِٕٗ،ْرقمْاٜنديثْمالكْبنْأنس
 .ِٕٖ،ْصّجْ،(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمدانظر:ْابنْسعد،ْ.ُْْٗ
ْ.ّٕٕ،ْصِجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:ْ.َُٓ
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ْكانتْهبذاْالوصفْأصبحتْحاجزاْنْْفإفْاالستبدادأكْْسلطتالْالْتعينْالشدةْحيثْأف
ْكلنْالبٌنْالراعيْكرعيتوْ ْالوثوبْمنْفوقو ْأك ناؾْأمْكصلْأكْىْيكوف٬ْنكنْتسلقو

ْْنصيحة.ىتُْبُبْتقييمْأكْرقابةْأكْحْتواصلْبينهما
ْالرعيةْإىلْاٜندْالذمْالْٔنشىْفيوْللحاكمْضركرةْالر٘نةْكالرفقْكاللٌنْكعلىْالرغمْمن

ةْالعدؿْبٌنْالرعيةْ،ْإالْإفْاٜناكمْ٪نتاجْلتطبيقْالقانوفْكإقامرفعْشكولْضدهظلموْأكْ
ْكىيْماْقدْيْإضافةْإىلْذلك شدةْأحيانان،ْكبدكهناْتضيعْىيبةْْوصفْبأنوالقوةْكاٜنـز

ْكسرْعصاْالطاعةْكاٛنرأةْعلىْالعصيافْكاٛنهرْباٞننكراتْْاكماٜن ٍبْىيبةْاٜنكمْكىاف
،ْ،ْفشدةْاٜناكمْسيفْاٞنظلومٌنْعلىْالظاٞنٌناٞنفاسدْكغًنىاْمنكشقْصفوؼْالشعبْ

ْمنْحقو،ْكالْيأمنْالظاملْفبلْيي ْالعقوبةْفالكلْٓنتْالقانوفْسواء.أسْاٞنظلـو
الكفارُْْبْنفوسْحىتْكانتْْبلْسلمٌنْفقطاٞنْعندْملْتكنْىيبةْعمرْبنْاٝنطابْ

ْعزاْنْعمرْإسبلـْكاف:ْكقاؿُُْٓعمرْأسلمْمنذْأعزةْزلناْماقاؿ:ْْفعنْبنْمسعودْ
ْأسلمْحىتْظاىرينْالبيتْحوؿْنصليْأفْاستطعناْماْكاهللْر٘نةْكإمارتوْنصراْنْكىجرتو
ْاكجلسنْعبلنيةْإليوْكدعيْاإلسبلـْظهرْعمرْأسلمْٞناقاؿ:ْْ،ْكعنْصهيبُِْٓعمر
ْ.ُّٓيأٌبْماْبعضْعليوْكرددناْعليناْظغل٣ٌْْننْكانتصفناْبالبيتْفناكطْيْحلقاْنْالبيتْحوؿ
 يكن فإن محدثون، األمم من قبلكم فيما كان لقد:ْ)النيبْْقاؿث:ْدِّْالػميحْى .ِ

 إسرائيل بني من قبلكم كان فيمن كان لقد):ْْقاؿْك،ْ (عمر فإنو أحد أمتي في
 .ُْٓ (فعمر أحد منهم أمتي من يكن أنبياء، فإن يكونوا أن غير من ُيكلَُّمون رجال

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْْ.ُُٓ

ْ.ْٖٔ،ْصّّٖٔ،ْرقمْاٜنديثكتابْمناقبْاألنصار،ْبابْإسبلـْعمرْبنْاٝنطابْ(،ِْْللنشرْكالتوزيع،ْط
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ْ.ُِْٓ

ْ.ْٖ،ْصٕ(،ْجُ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْرقمْْالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْ
 .ِٗٔ،ْصّ،ْج(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُّْٓ
ارْالسبلـْ)الرياض:ْدْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُْْٓ

،ْ،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالقرشيْالعدكمْكتابْفضائلْأصحابْالنيبْ(،ِْْللنشرْكالتوزيع،ْط
 .َِٔ،ْصّٖٗٔرقمْاٜنديث
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يٍلهىمْأكْالرجل
يحىدَّثْىوْاٞن

ْاٞنؤلْقبلْمنْشيءْركعوُْبْألقيْمنْكىوْالظن،ْالصادؽْكاٞن
نبوة،ْفقدْْبغًنْاٞنبلئكةْتكلموْأمْميكىلَّمْكقيلْبو،ْغًنهْحدثوْكالذمْفيكوفْاألعلى
ْ،ْك٪نتملُٓٓ(لسانو على كةالمالئ تتكلم)ْ:ْقاؿْ٪ندث؟ْككيفْاهللْرسوؿْياْقيل:

،ُْٔٓأنوْالتفٌرسْكفيسرْاإلٟناـ،ْإىلْفًنجعْاٜنقيقةُْبْميكىًلماْنْيػىرْىْكإفْملْنفسوُْبْأفْتكلمو
٫ْنطبْعمرْفبيناْ،حصٌنْبنْساريةْعليهمْرْىكأمَّْْجيشاْنْعمرْبنْاٝنطابْْبعثكقدْ
ْفْ،اٛنبلْساريةْياْيصيحْجعل ُْبْاٛنمعةْيـوْغدكناْ:قاؿْاٛنيشْذلكْرسوؿْقدـلما
ْفهـزْاٛنبلْإىلْظهورناْفأسندناْاٛنبلْساريةْياْيصيحْبإنسافْفإذاْفدعموناْاٝنطبةْكقت
ْ.ُٕٓالعظيمةْبالغنائمْكظفرناْالكفارْاهلل

ْكحٌدثْرؤياُْبْمناموُْبْْمنْقوؿْالنيبْْصفاتْعمرْبنْاٝنطابْْكردتكقدْ
ْىذهْاألحاديثْإفُْبفْالعظيمة،ْٟناْكىذاْيدؿْعلىْمنزلةْعمرْبنْاٝنطابْهباْكأكَّْ
ْأمنْإذاْذلك١ْنلْأف٫ْنفىْكالْالسامعٌنْعندْمنزلتوْإلظهارْفيوّْناْالفاضلْعلىْالثناء
ْاألنبياءأفْْكما ،ُٖٓلعمرْفضيلةْكفيوْكاإلعجابْباٞندحْالفتنةْمنْعليو ْعليهمْرؤيا

ْتركوْفهيْتقريراْن،ْمنْالنبوةْالسبلـْكْالصبلة ْفعلوْأكْهنيانْيستلـز يستلـز قاؿْْلواقعْأكْأمراْن
ْ تعاىل:ْ                                      

   
ْْ.َُٔ(الشيطان من اهلل، والحلم من الصادقة الرؤيا)ْأف أخربْالنيبْكقدْْ،ُٗٓ

                                                
ٓنقيقْطارؽْبنْعوضْاهللْبن١ْنمدْالمعجم األوسط، ىػ،ُُْْٓ.ْانظر:ْالطرباٍل،ْأبوْالقاسمْسليمافْبنْأ٘ند،ُْٓٓ
ْ.ُٖ،ْصٕ،ْجِٕٔٔة:ْدارْاٜنرمٌن،ْد.ط.(،ْرقمْاٜنديثْعبدْاحملسنْاٜنسيينْ)القاىْرْك

،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُْٔٓ
 .َٓ،ْصٕ(،ْجُ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقمْْ

ْزكرياْ،ْٓنقيقالفرقان ورغائب القرآنْغرائبـ،ُْٔٗٗىػ/١ُُْْٔنمدْالقمي،ْبنْاٜنسنْالدينْيسابورم،ْنظاـالن.ُْٕٓ
 .ُْٕ،ْصْ(،ْجُالعلمية،ْطْالكتبْعمًنافْ)بًنكت:ْدار

،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُْٖٓ
ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطالعزيزْبنْبازْ  .ّٓٗ،ْصُِ(،ْجُك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم

ْ.َُِ.ْسورةْالصافات،ْاآليةُْٗٓ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْْ.َُٔ

ْ.َُِٓ،ْصْٖٗٔبابْالرؤياْمنْاهلل،ْرقمْاٜنديثْكتابْالتعبًن،(،ِْْللنشرْكالتوزيع،ْط
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يت الناس ُعرضوا عليَّ وعليهم قمص فمنها بينا أنا نائم رأ)ْ:النيبْْؿاقالدين:ْ.ّْ
،ْ(وُعرض عليَّ عمر وعليو قميص اجتره لغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك،ما يب

 .ُُٔ(الدين)قالوا:ْفماْأكلتوْياْرسوؿْاهلل؟ْقاؿ:ْ
ْاآلخرةُْبْيسرتىاْكالدينْالدنياُْبْالعورةْيسرتْالقميصْأفْبالدينْالقميصْتعبًنْكجوإفْ

ْأفْعلىْالتعبًنْأىلْكاتفق،ْصبالقميْالفضلْعنْتكينْكالعربْكركهمْكلْعنْك٪نجبها
ْبالدينْكاٞنرادْبعده،ْمنْصاحبوْآثارْبقاءْعلىْيدؿْطولوْكأفْبالدينْيعربْالقميص
ْ.ُِٔالعايلْاٞنقاـْذلكُْبْلعمرْككافّْنقتضاهْالعمل

ْاٜنديثْيؤيدهْحديثْا  منها فأخذ الذئب عدا غنمو في راع بينما) :لنيبْكىذا
 ليس السبع؟ يوم لها من لو: فقال الذئب إليو فالتفت استنقذىا حتى فطلبها ،ةشا
 بكر وأبو بو أؤمن فإني): ْالنيبْفقاؿْاهلل،ْسبحافْالناس:ْفقاؿ (غيري راع لها

ْاطلعْعليوْمنْْيحتملْأفْيكوفْفْ،ُّٔكعمرْبكرْأبوٍْبىَّْكما (وعمر قاؿْذلكْٞنا
ْ.ُْٔأليقْبدخولوُْبْمناقبهماغلبةْصدؽْإ٬ناهنماْكقوةْيقينهماْكىذاْ

 يجري الري إلى أنظر حتى اللبن يعني شربت نائم أنا بينا) :ْالنيبْقاؿالعلم:ْ.ْْ
ْقالوا:(عمر ناولت ثم أظفاري، في أو ظفري في ْقاؿ:ْاهلل؟ْرسوؿْياْأكلتوْفماْ،
ُْٓٔ(العلم) ْاشرتاؾْاللنبْكالعلمُْبْْ. ْالتعبًنْبذلكْمنْجهة ْالنفع،ْككوهنماْككجو كثرة
ْةنَّكالسْيْالفطرةْعلىْيدؿكاللنبْ،ْفاللنبْللغذاءْالبدٍلْكالعلمْللغذاءْاٞنعنومْباْللصبلحسب

                                                
ُُْٔ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـ)الرياْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْ(،ِْْ،

ْ.َِٔ،ْصُّٗٔ،ْرقمْاٜنديث،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالعدكمْفضائلْأصحابْالنيبْ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخارينْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبُِٔ

ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْط  .ّٓٗ،ْصُِ(،ْجُالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
ُّْٔ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـ)الرياْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْْ(،ِ،

ْ.َِٔ،ْصَّٗٔ،ْرقمْاٜنديث،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالعدكمْفضائلْأصحابْالنيبْ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُْْٔ

ْكتبو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنع ْ.ِٕ،ْصٕج،ُْٖٓ،ْصٔج(،ُْرفة،ْطالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
ُْٔٓ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـ)الرياْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْ(،ِْْ،

ْ.ُْْْٖٔ،ْصُّٖٔ،ْرقمْاٜنديث،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالعدكمْفضائلْأصحابْالنيبْ
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ْالناسْبكتابْْعمرلكُبْاٜنديثْفضيلةْْلعلمكاْكالقرآف ْالعلمْبسياسة كاٞنرادْبالعلمْىنا
،ْكاختصْعمرْبذلكْلطوؿْمدتوْبالنسبةْإىلْأيبْبكر،ْكباتفاؽْنةْرسوؿْاهللْاهللْكسْي

ْ.ُٔٔاعتوْبالنسبةْإىلْعثمافالناسْعلىْط
 فجاء قليب، على بكرة بدلو أنزع أني المنام في ُأريت)ْ:ْالنيبْقاؿْالعبقرم:.ْٓ

 الخطاب بن عمر جاء ثم لو، يغفر واهلل ضعيفاً  نزعاً  ذنوبين أو ذنوباً  فنزع بكر أبو
ْْ.ُٕٔ(بعطن وضربوا الناس روي حتى فريو يفري عبقرياً  أرَ  فلم غرباً  فاستحالت

ْسيدْالذمْالْشيءْيفوقوقرمْالنافذْاٞناضيْالعبْك ىمْكقيمهمْككبًنىمْكقيلْكعبقرمْالقـو
ْكلْشيءْعظيمتضربْهباْالعربْاٞنْنسبةْإىلْأرضْتسكنهاْاٛنن ْكلماْفصارْكْثلُْب ا

ْكقيلْعمرْخبلفةُْبْاٜنديثْٞنرادكاْسوْنسبوهْإليهاْفقالواْعبقرم،ُبْنفْعظيماْنرأكاْشيئاْن
ْخبلفتوُْبْفكثرتْعمرْإىلْعهدٍْبْاٞنسلمٌنْمشلْٗنعْبكرْباأْألفْمعاْنْٝنبلفتهماْىو

ْمنْللخليفتٌنْجرلْٞناْمثاؿْاٞنناـْىذاْكْ،قواعدهْكاستقرتْاإلسبلـْأمرْكاتسعْالفتوح
ْ.ُٖٔكاليتهماْكصحةِْنبلفتهماْإعبلـوْكفيْهبما،ْالناسْكانتفاعْالصاٜنةْآثار٨ناْظهور

فالراجحْإفْْيبْبكرْالصديقْأفضلْمنْأْكالْيفهمْمنْىذاْإفْعمرْبنْاٝنطابْ
،ْٗنيعاْنْبلْأفضلْالصحابةْْأفضلْمنْعمرْبنْاٝنطابْىوْْبكرْالصديقْْأبا
ْبنْعمرٍْبْبكرْأباْفنخًنْْالنيبْزمنُْبْالناسْبٌن٦ْنًنْكنا:ْقاؿْْعمرْابنْفعن

ْ؟ْاهللْرسوؿْبعدْخًنْالناسْأمْ:أليبْقلتْ:قاؿْاٜننفيةْبن١ْنمدْعنْك،ُْٗٔاٝنطاب

                                                
ُٔٔ

،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاريبلٍل،ْد.ت.،ْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسق 
ْكتبو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطبنْبازْك١نبْالدينالعزيزْ ْ.ّّٗ،ْصُِ.ْجْٔ-ْٓ،ْصٕ(،ْجُ،ْرقم

ُْٕٔ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـ)الرياْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْ(،ِْْ،
ْ.ُٖٔ،ْصِّٖٔ،ْرقمْاٜنديث،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالعدكمْْفضائلْأصحابْالنيب

،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُْٖٔ
ْكتبو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْط ْ.ُّْْصْ،ُِ.ْجْٔ،ْصٕ(،ْجُالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم

)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُْٗٔ
ْط ْكالتوزيع، ِْللنشر ْالنيب ْأصحاب ْكتابْفضائل ،)ْ ْالنيب ْبعد ْبكر ْأيب ْبابْفضل ،ْاٜنديث ْرقم ،ّْٔٓٓ،

 .ُْْٔ-ُّٔص
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ْ؟أنتٍْبْ:قلتْ،عثمافْ:يقوؿْأفْكخشيتْ،عمرٍْبْ:قاؿْ؟منٍْبْ:قلت،ْبكرْأبوْ:قاؿ
ْالْْالنيبْزمنُْبْكناْ:قاؿْكعنْابنْعمرْْ،َُٕاٞنسلمٌنْمنْرجلْإالْأناْماْ:قاؿ
 .ُِٕمثبلْنْلو٤ْنعلْالْأم،ُُْٕبكرْأحداْنْبأيبْؿْيدًْعٍْنػْى
توضأ إلى جانب بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة ت):ْالنيبْْقاؿ.ْالغًنة:ْٔ

ْ.ُّٕ(فذكرت غيرتو فوليت مدبراً )قالوا:ْلعمر،ْْ(؟قصر فقلت: لمن ىذا القصر
ْاالختصاصْبوْفيماْاٞنشاركةْبسببْالغضبْكىيجافْالقلبْتغًنْمنْمشتقةْكالغًنة
ْكرهْالذنوبْكاٞنعاصيْكإتيافْماْْالزكجٌن،ْبٌنْذلكْيكوفْماْكأشد كقدْتأٌبْالغًنةّْنعىن

ْاهللْ عركؼْكالنهيْأفْاألمرْباٞنصةْبغًنةْالرجاؿْعلىْالنساء،ْفًنة٢ْنتفليستْالغْحـر
ْ ْيكوف ْإ٧نا ْاٞننكر ُْنسبْغعن ْاٞنرء ًْنتوعند ْقفق، ْْالنيبْاؿد ْغًنةْمنْأتعجبوف:

 ال)ْ:يقوؿْْاهللْرسوؿْٚنعتْأهناْ:أٚناءْعنْك،ْمينْأغًنْكاهللْ،منوْأغًنْألناْ؟سعد
 .ُْٕ(الفواحش حرم ذلك أجل من،ْاهلل من أغير شيء

 
 
 
 
 

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗعيلْاٛنعفي،ْ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚنإَُ
ْكتابْفضائلْأصحابْالنيبِْ،ْط ،)ْالنيبْقوؿْ،ْبابْْصُّٕٔ،ْرقمْاٜنديثخليبلْنْمتخذاْكنتْلو،ُٔٔ. 
ُُْٕ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـ)الرياْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْ(،ِْْ،

 .ِِٔ،ْصّٖٗٔ،ْرقمْاٜنديثالقرشيْعمركْأيبْعفافْبنْعثمافْمناقبْباب،ْالنيبْفضائلْأصحابْ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُِْٕ

ْكتبوْكأبوابو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْط  .ِٓ-ُٔ،ْصٕ(،ْجُالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
ُّْٕ ْالبخارم، ْانظر: ْبنْإٚناعيل. ١ْنمد ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْالسبلـ)الرياْصحيح البخاريـ، ْدار ْطض: كتابْ(،ِْْ،

ْ.ُٖٔ،ْصَّٖٔ،ْْرقمْاٜنديث،ْبابْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْأيبْحفصْالعدكمْفضائلْأصحابْالنيبْ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُْْٕ

ْكتابْالنكاح،ْبابْالغًنة،ْرقمْاٜنديثِللنشرْكالتوزيع،ْط  .ّّٗكقاؿْكارده،ْصْ،َِِٓ،ِِِْٓ(،



68 

 المبحث الثاني
 قبل خالفتو الوظائف التي شغلها عمر بن الخطاب 

ْم ْكظيفة ْلكل ْإف ْاختلفتُْبْطبيعتها ْيشغلها،ْدكرانْمؤثراْنهما ُْبْْفيمن ْبانشغالو إما
ْتأثًنىاْعليوْمستقببلنْباكتسابوْْأكْأدائها فْللشخصْتأثًنْكماْكأأدائها،ْْْكُبْنمًْخربة

ْإفسادىا.أدائهاْْكْأكْفشلوُْبْإماْبتحسينهاْكتطويرىاْيؤثرْفيهافْعلىْالوظيفةْنفسها
قبلْأفْيصبحْْعمرْبنْاٝنطابْشغلهاْإىلْالوظائفْال يْْسأتطرؽُْبْىذاْاٞنبحثْك

ْللمسلمٌن ْأثرىاْهالتحليلْخليفةن ْْكإظهار ْشخصيتو ْبناء ْفيُْب ْشخصيتو ْهاكأثر
ْ.ييذكرْعندماْتيذكرْبالشكلْالذمْجعلوْ

 إسالموقبل  وظائف عمر بن الخطاب 
ْكافْيعملْفيهاُْبْصغرهْفقدْْ موعدْْكافْلعمرْبنْاٝنطابْكأكؿْىذهْالوظائفْما

كافُْبْصباهْيرعىْقدْْ،ْفمنذْنعومةْْأظفارهْمعْالشقةْكالتعبْكاالعتمادْعلىْالنفس
ْكتارةن٫ْنتطبْكقدْاإلبلْألبيو كقدْيفسرْ،ُْٕٓغليظاْنْفظاْنْأبوهْكافْْفيحتطبْعليوْتارةن

ْلناْشدةْعمرْبن ْاإلبلْمنْاٞنهنْال يْاٝنطابْْىذا ْورثْالشدةْلصاحبهاْتفىرعيي
ْاإلبل ْراعي ْحيثْأفْاإلبلْإليهاْٜناجة ْكرعايتها، ْقويةْْلرعيها ْاٛنسم ْكبًنة حيوانات

ماْتكوفُْبْالصحراءْْكٞنراعيْكاسعةْْالبناءْٓنتاج ٣ناْيزيدْمنْصعوبةْالسيطرةْعليهاْغالباْن
ْلرعيهاُْبْقطيعْكاحد.ْةإهنآْنتاجْإىلْالقْوعلىْالرغمْمنْإهناْترعىُْبْقطعافْإالْف

ْىذه ْأْفلعل ْاٞنهنة ْْكسبتو ْكالصرامة ْالشدة ْإىل ْعلىْإضافة ْكاٜنفاظ ْالرتكيز قوة
ْاألحداثْْاٛنماعة ْإليو ْتؤكؿ ْكما ُْبْعواقبْاألمور ْالنظر ْكبعد ْكالبصًنة ْالبصر كىًحدة
ْْلطوؿ ْككاف ُْبْاألفق، ْالْالنظر ْمن ْيزيد ْك٫نتطب٣ْنا عملْصعوبةْ٪نتطبْعليها

ْككاجبات ْأْكقسوةُْبْأفْيتحملْأعباء ْبدكره ْكىذا ْالقدرة٢ْنتلفةُْبْآفْكاحد، كسبو
ْاٞنختلفةْ ْكاحدْدكفْأفْتتعارضْمصاٜنها ٢ْنتلفْاألعماؿُْبْكقتو ْكتوجيو علىْإدارة

ْكافْاٝنطابْفظانْغليظانْكمقاصدىاْمعْاٜنفاظْعلىْاألكلوياتْلكلْمن كىذاْها،ْكقد

                                                
ْ.ِٔٔ،ْصّ،ْج(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُْٕٓ
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ْاٝنطابْ ْبن ْمعوألْكصفْعمر ْتعاملو ُْب ْالعملْبيو ُْب ْعليو ْكافْْكضغطو فقد
ْالب ْفضبلنْعن ْيعملْاإلنسافْكينتجيتحملْضغوطانْنفسية ْفقد ْالْيستطيعْفيْدنية، ما

كاإلنتاجُْبْعىمىلىويْأكْإنتاجوْٓنتْالضغط،ْكلعلْىذهْالصفةْأكسبتوْالقدرةْعلىْالعملْ
ُبْككافْظلْالضغوطْكالتحديات،ْ توصفْكىذاْأدؽْماْْطءمشيتوْشديدْالْوْسريعاْن

ْمًْ ْإىلبو ْفباإلضافة ْاإلبل، ْشية ْالقوة ْمن ْرعيها ْأكسبو ْالقراْرْما ْأناذ ْكٓنٌملُْب ات
ْالبدفأكسبْاٞنسؤكلياتْاٞنختلفة ُْب ْالقوة ْفتياناْكرأتْاهللْعبدْبنتْالشفاءْقالتْ،و

ْذاإْعمرْكاهللْكاف:ْقالتْ،اؾسٌْنْي:ْفقالواْىذا؟ْما:ْركيداْنْكيتكلموفْاٞنشيُْبْيقصدكف
ْ.ُٕٔحقاْنْالناسكْكىوْ،أكجعْضربْكإذاْأسرع،ْمشىْكإذاْأٚنع،ْتكلم

ْكاف ْبنْاٝنطابْكقد ْْكْْعمر ْكوفْعلىْالْريصارعْالفتيافُْبْأسواؽْمكة ْمن غم
فبلْبأسْمنْذكرىاُْبْىذاْاٞنوضع،ْحيثْْْطلبْهباْاٞناؿملْيْياٞنصارعةْليستْمهنةْماْ

ْكافْتقاـُْبْأسواؽْمكة٬ْنارسْْكافْ ْأكسبتوفقدْْ،عكاظسوؽْمثلْاٞنصارعةْال ي
كيفيةْالتعرؼْعلىْنقاطْضعفْاٝنصمْْْإىلْإضافةىذهْالرياضةْقوةْالتحملْكالتحدمْ

فلعلوْْْىْمرألْمنْالناسكافْيصارعْعلْْكلْمنْيشاىدهْفقدْْالتأثًنُْبْكالتأثًنْفيوْبل
ْكبأسوْخشيةكافْيعرؼْ ْلقوتو ْلو ْكمهابتهم ْبنفسوْالناسْمنو ْيزيدْمنْثقتو ْكاف ٣ْنا

ْكالتأثًنْهبمكمعرف أفْرجبلنْلقيْراعياْنْ،ْفًنكلتوْبكيفيةْبعثْالرعبُْبْنفوسْاٝنصـو
فقاؿ:ْالذمْيصارعُْبْسوؽْْ،فْذاؾْاألعسرْاأليسرْأسلم؟ْيعينْعمرأشعرتْأْ:فقاؿ

أكْليوسعنهمْشراْن ْ.ُٕٕعكاظ؟ْقاؿ:ْنعم،ْقاؿْأماْكاهللْليوسعنهمْخًناْن
ْفإف ْالتجارة ُْب ْعملو ْْتعدْاألسواؽْأما ْأكثر ْكإظهاراْنامْاألماكنمن ْللرجاؿ تحانان

ْدياتُْبْالبيعْكالشراءْكاالقتضاءحيثْالصربُْبْاٞنعامبلتْكالقدرةْعلىْالتحْألخبلقهم
ْاٝنطابْ ْبن ْكانتْلعمر ُْبْالسوؽْكقد ْتاجراْنفقدْْْمكانتو ْطويلْوْكاف ْفذانْلزمنو

ْقدرةْأكسبتو ْالناسْعلىْاختالتعاملْمْالتجارة ْكأحواٟنمْكمستع ْوياَتمبلؼْأجناسهم
كانتْلوْرحلةُْبْالصيفْإىلْالشاـْكأخرلْكماْيرغبوفْعنو،ْكقدْْيرغبوفْبوْكمعرفةْماْ

                                                
 .َِٗ،ْصّجْ،(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُْٕٔ
ْ.ِّٓ،ْصّ،ْج(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُْٕٕ
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ْال ْإىل ْالشتاء ْإىلُْْب ْإضافة ْساعدتو ْإىليمن ْالبلدافْْكسبْاٞناؿ ْأخبار التعرؼْعلى
ْ ْكأحواٟنمكمعرفة ْْ،ثقافاَتم ْاٞندف ُْب ْالناس ْمع ْالتعامل ُْب ْخربة ْأكسبو كالقرل٣ْنا

العربْكالكبلـْعنْتار٫نهمْْأخبارْكانتْتتداكؿُْبْىذهْاألسواؽْْواٞنختلفة،ْخاصةنْأن
ْكمعرفتوْبأخبارْالعربْكتار٫نهم.ْْكمآثرىم،٣ْناْزادْمنْثقافتو

ْقدْْْك ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْفْكاف ْخصوماَتم، ُْب ْقومو ْبٌن ْيقضي ْبوْكانوا يثقوف
ْكيفْحيثْإنوْتعْاألثرْالبالغُْبْشخصيتوْْالقضاءْهنةكيسرتشدكفْبرأيوْككافْٞن لم

ْكذلكْا شتغالوُْبْقوموْبينْعدمْكُبْيتحملْمسؤكليةْأناذْالقرارْكاٜنكمْبٌنْالناس،
ْْكْخبلفاتفضْ ْمعْرْمخصوماَتالقبائل ْال يْْفةزاده ْكاٞنعارؾ ْالسابقٌن ْالعرب بأحواؿ

ْكانتْبينهمكانشبتْبينهمْ قتهمْبوْزادْمنْثقتوْبنفسوْكزادْمنْثّْناْلعهودْكاٞنواثيقْال ي
إفْكقعتْفُْبْالسفارةْزمناْنْعمرْبنْاٝنطابْفقدْعىملْسفًنانْٟنم،ْْإىلْأفْجعلوه

أكْربْبٌنْقريشْكغًنىمْبعثوهْسفًناْنح ْأكْنافرىمْمنافرْأكْفاخرىمْمفاخرْبعثوهْمنافراْن
كرضواْبو ْ.ُٖٕمفاخراْن

ْاٞنهنةْىيْمنْأىمْاٞنهن ُبْاٛناىليةْإفْملْْال يْشغلهاْعمرْبنْاٝنطابْْإفْىذه
ْكاف٣ْناْيدكرْداخلْْحيثْإفْتكنْأ٨نها االشتغاؿُْبْالرعيْأكْالتجارةْأكْحىتْالقضاء

ْكافْعليوْقصورْالواحدةْالقبيلة ٬نكنْالتغاضيْعنوْألنوْداخلْْأكْسلبياتْكانت٣ْناْفإف
لقريشْهْلكنْاختياْر،ْحدكدىا بٌنْالقبائلْيدؿْعلىْماْلوْمنْالوجاىةْكالرفعةْْسفًناْن

ْكبًنةُْبْذلكْالوقتْْوأتتبْريشْكانت،ْحيثْأفْقفضبلنْعماْتقدـْمنْالصفات مكانة
ْ ْالقبائل ْالكعبةْوٞنبٌن ْقرب ْمكة ُْب ْاٛنغراُب ْْقعها ْاٜنراـ ْبالبيت عمارةنْكاىتمامها

ْكانتْقريشُْبْذلكْالوقتْتضمْعددانْْْكباٜنجيجْإطعامانْكسقايةْن كٞنركزىاْاٞنايلْحيث
ْكانوا٬ْنسكوفْزماـْالتج ارةُْبْاٛنزيرةْالعربيةْكبًنانْمنْالتجارْكأصحابْاألمواؿْالذين

لوالْكماْحوٟن ْكلْىذهْاألسبابْتدؿْعلىْإفْقريشْملْتكنْلتختارهْسفًناْن اْمنْالبلداف،
ْكخرباتْ ْإمكانيات ْمن ْلو ْٞنا ْالقبائل ْبٌن ْلتمثيلها ْاٞنناسب ْالشخص ْفيو ْرأت إهنا

                                                
ْ.ٗص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓابنْاٛنوزم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْ.ْانظر:ُْٖٕ
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ْاٞنهنةُْبْعمرْبنْاٝنطابْكمواىب،ْإفْاشتغاؿْ ْبالنفسْىذه ْالعالية ْالثقة ْأكسبو
ْكيفيةْكأ٨نيةْأناذْقرارْدكفْأخركالتعرؼْعلىّْْْنراكزْأناذْالقرارُْبْالقبائلْحتكاؾكاال

ْ.متمهماْعىظْيْباإلضافةْإىلْزيادةْقدرتوْعلىْٓنملْاٞنسؤكليات
 بعد إسالمو وظائف عمر بن الخطاب 

توْخربةْكامتهنْمهنانْعديدةْقبلْإسبلموْأكسبْأعماال٢ْنتلفةْعمرْبنْاٝنطابْْلْىمًْعْى
ْكثرةْاألعماؿْال يْياةْكحسنُْبْاٜن معاملةْالناسْكعلوْاٞننزلةْعندىم،ْكعلىْالرغمْمن

صحبتوْمنّْْناْاكتسبوْاٛناىليةْكاٞنواىبْال يْاكتسبهاْفبلْتعدْشيئاْنُْبْعملْهباْ
خراجْالناسْمنْأْمنهاْجيلْىذهْاٞندرسةْال ئْنرٌجْكتتلمذهُْبْمدرسةْاإلسبلـْلنيبْل

ْ.اإل٬نافْنورْالكفرْكالشرؾْإىلْظلمات
ْكافْيشغلهاْعمرْبنْاٝنطابْ ْبعدْإسبلموْكُبْىذاْاٞنوضعْنستعرضْالوظائفْال ي

ْكانتُْبْعهدْالنيبْ ال يْإفْدلتْعلىْشيءْْك،ْكُبْعهدْأيبْبكرْالصديقْْكال ي
كعندْأيبْبكرْالصديقْْعندْالنيبْْفهيْتدؿْعلىْالثقةْكاٞنكانةْال يْكانتْيتبوؤىاْ

ْْْكعلو٨ْنتوْكحسنْتدبًنهْلؤلمور.ْؽْإ٬نانوْكحسنْإسبلمومنْصدكالنابعة
ْ ْفقد ْاٜنسبة ْاٞنهن ْىذه ْكمن ْالنيب ْْاستعمل ْاٝنطاب ْبن ْسوؽْْعمر على

ْالصاحل،ُْٕٗاٞندينة ْللعمل ْالناسْكيرشدىم ْينصح ْالسوؽ ُْب ْيدكر ْكاف ْفقد ١ْنتسبان ،
 عنْاٞننكر.ْىكيساعد١ْنتاجهمْكيعٌنْمنقطعهمْكيأمرْباٞنعركؼْكينه

ْبكرْأبوْتوىٌلْْفحٌنْعملُْبْالقضاءْككافْذلكُْبْخبلفةْأيبْبكرْالصديقْْكماْإنو
ْعمرْكقاؿْاٛنزاء،ْيعىنْاٞناؿْأكفيكْأناْ:ْعبيدةْأبوْلوْقاؿْاٝنبلفةْالصديقْ
:ْالصديقْْبكرْأبوْجعلفقدْْرجبلف،ْيأتيوْالْسنةْعمرْفمكثْالقضاءْأكفيكْأنا
ْبنْاٝنطابْْعمرَُْٖأحدْإليو٫ْناصمْملْسنةْفمكثْخبلفتوُْبْقاضياْن.ْ

                                                
)بًنكت:ْدارْْنظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلداريةكتاٍل،ْعبدْاٜنيْبنْعبدْالكبًن،ْد.ت.،ْ.ْانظر:ْالُٕٗ

 .ِٕٖ،ْصُالكتابْالعريب،ْد.ط.(،ْج
ْ.ُٕٔ،ْصِج، )ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(ْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمد.ْانظر:ْالطربم،َُْٖ
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ْكبًنة،ْْعلىْالرغمْمنْاشتغاؿْعمرْبنْاٝنطابْْك ُبْالقضاءُْبْاٛناىليةْكلوْمنوْخربة
إالْإفْتعاليمْاإلسبلـْكمبادئوْاقتضتْعلىْمنْيتصدلْللقضاءْأفْيكوفْعاٞنانْبكتابْ

ْ ْرسولو ْكسنة ْاإلسبلميةْاهلل ْالشريعة ْبأحكاـ ْمبنياْنلْكملمان ْقراره ْىذهْيكوف ْعلى
ْكافْعليو ْكافْمنْفقهاءْالصحابةْْعمرْبنْاٝنطابْْاألسس،ْكىذاْما ْ.فقد

ْبنْْك ْلعمر ْكانت ْال ي ْالكبًنة ْاٞنكانة ْىذه ْكل ْمن ْالرغم ْعلى ْإنو ْإىل ْاإلشارة ْندر
ُْبْالتاريخْْاإلسبلـْٞناْلولكنْلوالْقبلْاإلسبلـْاٝنطابْ ْأثرهْإىلْيومناْْذًٍكره كالْبقيى

ْكانواْأعظمْمنْعمرْبنْاٝنطابْ،ْىذاْكإىلْماْشاءْاهللْ ْمكانةنْكمنصباْنْفالذين
كأكسعكأكثرْ جْكالْنريدْأف٦ْنْرْذينْماتواْعلىْالكفرْمنْبينْقوموذكاءنْكحيلةنْمنْالْماالْن

ْقريش ْقبيلة ْعن ْىذه ْمقارنتنا ْمنُْْب ْالنسياف ْطواىا ْال ي ْباألٚناء ْحافل فالتاريخ
مثلْعمركْبنْىشاـْأكْعتبةْبنْْالشخصياتْال يْانتهتْإىلْماْانتهتْإليوْشخصيات

ْكانواْسادةكغًنىمْةْبنْخلفربيعةْأكْأمي قريشْكأعمدةْبناءىاْالصلبْْ،ْىؤالءْالذين
ْكانتْٟنمُْبْاٜنربْكالسلمْكُبْدنياْاٞناؿْ ْصوالتْكجوالتْمعْالعربْكغًنىم،كالذين

ْالبحوثأكْْبلْيعرؼْٟنمًْذكرُْبْالكيتبيْالنسيافْبلُْبْنفاياتْالتاريخْفأصبحواُْبْط
ْكفرىمْكعدائهمْلئلسبلـْك١ناربتهمْْاٞنقاالتْأكْحىتُْب٠ْنالسْاٜنديثأكْ سولًْذكر

ْاٝنزمْللنيبْ ْكُبْاآلخرةْْككيفْردىمْاهللْعلىْأعقاهبمْخاسرينْقدْنالوا ُبْالدنيا
ْكافْليكوفْلعمرْبنْاٝنطابْعذابْعظيم،ْْ ْلئلسبلـْْكلْذلك ٞناْأظهرْمنْعداءو

ْمعْثلةْال ال يْْنعلْْلوالْإرادةْاهللْالواحدْاألحدْكقدرتوْْكفرْضده،كأىلوْكاصطفاؼو
ْكنْفيكوفالشيءْمنْالعدـْ سالم بعمر اللهم أعز اإل): كلوالْدعوةْالنيبْْكتقوؿْلو

 ،إليك الرجلين ىذين بأحب اإلسالم أعز اللهم:ْ)كقولوْ،ُُْٖ(خاصةً  بن الخطاب
ْ.ُِٖ(مرع إليو أحبهما وكان :قالْ،الخطاب بن بعمر أو جهل بأبي

                                                
)عماف:ْبيتْاألفكارْالدكلية،ْْشروح سنن ابن ماجةْْـ،ََِٕبنْيزيدْالقزكيين،ْْ.ْانظر:ْابنْماجة،ْأبوْعبداهلل١ْنمدُُٖ

ْكتابْاٞنقدمة،ْبابْفضائلْأصحابْرسوؿْاهللُْالدكلية،ْط ،)ْْفضلْعمر،ْصَُٓ،ْرقمْاٜنديث،َُّ.ْ
ُِْٖ ْد.ت.، ْالرتمذم،١ْنمدْبنْعيسىْأبوْعيسىْالسلمي، ْانظر: ْالرتاثْالعريب،ْْسنن الترمذي. ْإحياء ْدار )بًنكت:

ْكتابْاٞنناقب،ْبابُْبْمناقبْعمرْبنْاٝنطابْد.ط.( ،ْْصُّٖٔ،ْرقمْاٜنديث،ُٕٔ. 
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 ملخص الفصل الثالث
ْبنْاٝنطابْ ْعلىْصفاتْعمر بالشكلْالذمْْالشخصيةْملْيتضحْتأثًنْاإلسبلـ

كلدتْمعوْأكْاكتسبهاُْبْْوْالشخصيةْال يصفاتفكثًنْمنْْ،ظهرْعلىْشخصيتوْاإلدارية
ْالتدبًنْ ْكحسن ْكاٛنرءة ْكاٟنيبة ْاٜنـز ْمثل ْإسبلمو ْحىتْبعد ْإياه ْظلتْمبلزمة اٛناىلية

ْكافْْدليلْعلىْرقٌيْتفكًنهْكسبلمةْفهموْكرباطةْجأشوْفهيْكغًنىا ،ْإاٌلْتأثًنْاإلسبلـ
ْأىدافوْْكبًناْن ْغًٌن ٣ْنا ْاألمور ْتقييم ُْب ْمعايًنه ْتغًن ْمنْخبلؿ ْاإلدارية علىْشخصيتو

ْْكتطلعاتو ْعنو ْمدافعو ْإىلْشخصو ْلئلسبلـ ْمعادو ْكذلكْْمضحْوفمنْشخصو ُبْسبيلو،
ْاإلدارة ُْب ْأسسو ْاحملقْتغًن ْلؤلىداؼككسائلو ْكتلكككجوبْموافقْقة ْىذه ٞنقاصدْْة

ْ.لشريعةْاإلسبلمية
ْالكبًنْكاٞنؤثرُْبْتكوين ْكافْلوْدكره ةْشخصيْأثرْالوظائفْكاألعماؿْالكثًنةْكاٞنتنوعة

ْاٝنطابْ ْبن ْك٣نارسةْاإلداريةْعمر ْاٛنيدة ْاكتسابْاٝنربة ْأ٨نية ْعلى ْيدؿ ْكىذا ،
الصحيحْالناجحْحْاإلدارةْكاٞنثاؿْفهوْسر٤ْنْاْنسبياْنْكمتابعةْاألعماؿْبشكلْشخصي

ْْك ْتتبعُْبْبناء ْال ي٩ْنبْأف ْالصاٜنة ْكالتجربة ْاٜنسنة ْالقدكة تكوينْالشخصياتْكىو
ْتقدمهاْكتطويرىاْكد٬نومةْازدىارىا.طريقةْاٞنؤثرةُْبْبناءْالدكؿْكاجملتمعاتْْكْالقيادية
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 الرابعالفصل 
 للدولة اإلسالمية  بن الخطابفلسفة إدارة عمر 

  تمهيد
ْإدارةْ ْبفلسفة ْاٞنقصود ْالتعرؼْعلى ْينبغي ْالدكلة ْإدارة ْبفلسفة ْاٞنقصود ْىو ْما ٞنعرفة
ْالدكلة،ْ ْمنها ْتتكوف ْال ي ْالنواة ْٕنثل ْاٞنؤسساتْال ي ْمن ْغًنىا ْأك ْاٞننشأة ْأك اٞننظمة

ْاٞنؤسساتْتيكْو ْمن ّْنفهومهاْفاٞنعاملْكالشركاتْكاٞندارسْكاٛنامعاتْكغًنىا ْالدكلة ف
ْأمْدكلةْأكْأفْيكوفْٟناْكجودْبدكفْأفْيكوفْٟناْمؤسساتْ الشامل،ْفبل٬ْنكنْأفْتقـو

ْكتستمرْكتتقدـ،ْفأكْمنشآت٢ْنتلفةْاالختصاصاتْكاجملاال الفلسفةْتْمنْأجلْأفْتقـو
علىْنظرةْاٞننظمةْإىلْكجودىاْكدكرىاُْبْاجملتمعْكالذمْينعكسْنظمةْىي:ْللمْاإلدارية
ْ.ُّٖهاكخارجْحدكدىاْاْداخلَتاعبلق

إ٧ناْىيْنظرةْاٞننظمةْلنفسهاْْنظمةْىيْليستْطريقةْإدارَتاأفْفلسفةْإدارةْاٞنكبذلكْف
ىذهْالنظرةْفهمْمعٌنْأكالنْكللمحيطْالذمْ٪نيطْهباْثانيان،ْكالبدْأفْيصاحبْأكْيعقبْ

ْفهي ْمْللمنظمة ْ٪نيطْبو ْإمكانياتْكما ْمن ُْبْنفسها ْتراه ْما ْعلى نْتبينْمفاىيمها
ْكتيدارْشؤكهنامتغًنات،ْكعل ْ.ىْأساسْىذهْاٞنفاىيمْتقـو

ٓنقيقْاألرباحْْكىيْاٞننظماتْال يْيكوفعلىْسبيلْاٞنثاؿْفإفْفلسفةْاٞننظماتْالرُنيةْف
أساسياُْبْقيامهأْنتلفْعنْفلسفة اٞننظماتْغًنْالرُنيةْأكْماْتسمىْباٞننظماتْْىدفاْن

ُبْقيامهاْقْاألرباحْليسْىدفاْناٝنًنيةْكال يْيكوفْٓنقي علىْالرغمْمنْٓنقيقهاْلو،ْْأساسياْن
ْليسْأساسيانْ ْىدؼْلكنو ْمنظمةْْإلنشاءّنعىنْأفْٓنقيقْاألرباحْىو ْفإنشاء اٞننظمة،

ْكمصنعْأكْحقلْأكْشركةْْنارية،ْالْيعينْإفْسببْإنشائهاْ ْناريةْأكْصناعيةْأكْزراعية
ْكماْكإفْىوْٓنقيقْاألرباحْبالرغمْمنْاستحالةْقيامهاْدكفْكجودْخطةْل تحقيقْاألرباح،

ْكأفْتكوفْمستشفىْأكْمدرسة،ْْتعملإنشاءْمنظمةْإنسانيةْ ُب٠ْناؿْالصحةْأكْالتعليم
ْعلىْأساسْإنساٍلْبالرغمْمنْٓنقيقهاْ ْتقـو ْلتحقيقْاألرباحْكالْيشرتطْأف ْتنشأ قد

                                                
 (.ّ)جدة:َْتامةْللنشر،ْطللوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليليـ،ُْٖٓٗىػ/َُْٓانظر:ْمدٍلْعبدالقادرْعبلقي،ْْ.ُّٖ
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ْكليسْالعملُْبْ ْكما ْكسبْالربحْدليلْعلىْفلسفةْاٞننظمة، ألىداؼْإنسانية،ْفليس
ْشاطْمعٌنْدكفْأخرْدليلْعليها.٠ناؿْأكْن
منْخبلؿْْالفلسفةْاإلداريةْللمنظمةْتكمنُْبْدكرىاُْب٤ْناحْالعمليةْاإلداريةْإفْأ٨نية

ْاٞن ْعلىْالطريقةْال يْيؤدمْهبا ْاٞنديرْكفهموْللمحيطْْ،ْفهيديركفْأعماٟنمتأثًنىا نظرة
ْبا ْكاٞنتمثلة ْلو ْمنْخبلؿْرؤيتو ْكدقمنْحولو ْكالتجاربْٞنعلوماتْال يْ٪نصلْعليها تها

داريةّْناْككيفيةْاالستفادةْمنْىذهْالنظرةْكتوظيفهاُْبْالعمليةْاإلْالسابقةْلوْأكْللمنظمة
ْ٪نققْاألىداؼْاٞنرسومة.

ْإفْالفلسفةْاإلداريةْتعملْعلىْ حلْْاللتزاـّْننهجْمنْالتفكًنْكالقيمْيعملْعلىاكما
ْعدـْالتقيدْبنهجْمعٌنْمناٞننظمةْمنْآفْألخر،ْفأفْْٟناْاٞنشاكلْاإلداريةْال يْتعرتض

سيؤدمْبالضركرةْإىلْالتقلبُْبْالتعاملْمعْاٞنشاكلْكاألحداثْال يْٕنرْْالتفكًنْكالفهم
ْاٞننظم ْسيؤدمْهبا ْبدكره ْكىذا ْاالة، ْالقراراتْحياٟناعدـ ُْبْأناذ ْسيؤدمْْستقرار ٣نا

ْاإلداريةبالض ْإىلْإرباؾْالعملية قيقْجزءاْناألىداؼْأكْعدـْٓنكبالتايلْعدـْٓنقيقْْركرة
ْأكْعدـْإ٤نازىاْبالشكلْأكْالوقتْاٞنخططْٟناْعلىْأقلْتقدير.ْمنها

حيثْأفْْكماْإفْٓنديدْالفلسفةْاإلداريةْيساعدُْبْسهولةْاٞنفاضلةْكٓنديدْاألكلويات
ْللمفا ُْبْموقفْأسهل ْْنعلْاٞندير ْلئلدارة ْكاضحة ْفلسفة ْحلوؿْكجود ْبٌنْعدة ضلة

ْبٌنْعدةْبرامج.ْأكْاختيارْبرنامجْمنْمقرتحةْللتنفيذ
أفْكضوحْسياسةْاٞننظمةْضركرمُْبْعملْاٞننظمةْفْإضافةْإىلْسهولةْجريافْاٞنعامبلت

بلْكحىتْللعمبلءْاٝنارجيٌنْالذينْيتعاملوفْمعها،ْكىذاْْاملٌنُْبْداخلهاليسْفقطْللع
ْكسهولةْكسرعةْإ٤نازْاألعماؿ.ْكثًنْمنْطرؽْالتعاملْمعْاٞننظمةْْبدكرهْسيسهل
معنويان،ْكالْنبالغْلوْقلناْْعإتبْامنٍْبْفإفْ إدارةْاٞننظمةْفلسفةْإداريةْمعينةْتكسبهاْدعماْن

ُبْأمْموقفْتتخذهْعندْعبلج مادياْن سواءْأكانتْىذهْْأيةْأزمةْطارئةْتطرأْعليهاْدعماْن
ْكانتْىذهْاألزمةْ األزمةْداخلْاٞننظمةْأمُْبْأحدْخطوطهاْاإلداريةْأكْاإلنتاجية،ْأك

ْ.معهاْاٞننظمةْأكْحىتْاجملتمعْككلكْاٞننظماتْال يْتتعاملْخارجْاٞننظمةْكنقصدْبذل
ْ
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ْالمبحث األول
 للدولة اإلسالمية أسس إدارة عمر بن الخطاب 

ْعليهاْكيستندْإليهاإفْلكلْع أكْْملْأيسسْيقـو أكْإنتاجياْن سواءْأكافْىذاْالعملْإدارياْن
ْفرادْبشكلْخاصكلْعاـْأكْنشاطْاألغًنْذلكْمنْاألعماؿْال يْٕنثلْنشاطْالدكلةْبش

بغضْالنظرْعنْحجمْتلكْاألعماؿْكمدلْتأثًنىاُْبْاٜنياةْالعامة،ْكٕنثلْىذهْاألسسْ
ْٞنت ْكفهمو ْاألعماؿ ْهبذه ْيقـو ْمن ْطريقة ْأك ْلومنهج ْاٞنستقبلية ْكنظرتو ْاجملتمع ْغًنات

بكلْماْفيهاْمنْإ٩نابياتْكمدلْاستفادتوْمنْالتجاربْالسابقةْأكْاألحداثْاٞناضيةْ
درتوْعلىْتوظيفْىذهْاٞنعلوماتْكتلكُْبْعمليةْأناذْالقراراتّْناْيضمنْكقْكسلبيات
ْ.ألىداؼْبأعلىْكفاءةٓنقيقْا

ْكافْعمرْبنْاٝنطابْ ْيستندُْبْإدارتوْللدكلةْعلىْأسسْكىيْعلىْنوعٌن:ْكقد
 ةاألسس الشرعي

ْ ْاهلل ْشٌرعها ْاألسسْال ي ْاٞنؤسساتْْكىي ْأك ْالدكؿ ْإدارة ْليسُْب ْبإتباعها كأمر
القرآفْبلْحىتْإتباعهاُْبْإدارةْشؤكفْالفردْاٝناصة،ْكُبْمقدمةْىذهْاألسسْْفحسب
ْ.الباطلْمنْبٌنْيديوْكالْمنْخلفوىذاْالكتابْالذمْالْيأٌبْْكبلـْاهللْْْالكرَل
ْكبًناْنْكافْاىتماـْعمرْبنْاٝنطابْكقدْْ منْحيثْأناذهْأساسانُْبْْبالقرآفْالكرَل

ْيتساْكْاٜنكم ْاألسبابْال ي ْعن ْافضبلن ْالقرآف ْْناه ْكاحملكـو ْاٜناكم ْمنْلْفيها لكرَل
ْكانواْأكْفقدْْْقراءتوْكحفظوْكالعملْبو، ْكهوالن كافْالقراءْأصحاب٠ْنالسْعمرْكمشاكرتو

ْكتابْاهللقدْْ،ْْكشباباْن عند علىْأفْيكوفْالقرآفْالكرَلْدستورهُْبْْ٪نرصْ،ُْٖكافْكقٌافاْن
ْكتابْاهللْفإفاٜنكم،ْفإفْعرضتْعلي مل٩ْندْفيهاْمرادهْعرضهاْْوْمسألةْعرضهاْعلى

ْفاستخارْالسننْيكتبْأفْأرادْْقدْكْ،ْفإفْمل٩ْندْاجتهدْبرأيو،علىْآثارْالنيبْ
ْكتابْكتركواْعليوْفأقبلواْكتاباْنْكتبواْقوماْنْذكرت:ْفقاؿْلوْعـزْكقدْأصبحٍْبْشهراْنْاهلل

                                                
ض:ْدارْالسبلـْ)الرياْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُْْٖ

ْكتابْالتفسًن،ْبابِْ،ْطللنشر ،)                ُْْْٗٗسورةْاألعراؼ،ْاآلية،
 .ٕٓٗ،ْصِْْٔرقمْاٜنديث
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ْكتابانْأخرُْٖٓاهلل ْكتابْاهللْشيءْأكْأفْيقدـْعليو ،ْعلىْلشدةْحرصوْعلىْإاٌل٫ْنالط
ْحرصو ْمن ْْالرغم ْنَّسْيعلى ١ْنمد ْالنيب ْالدكلةْْة ْإدارة ُْب ْثاف ْكأساس ْٟنا كإتباعو

ْإْكافْاىتماـْعمرْبنْاٝنطابْفقدْْْاإلسبلمية، تباعهاْالْيقلْعنْبالسنةْكضركرة
ْكافْْاىتماموْبالقرآفْالكرَل منْْيعتمدْعلىْالسنةْالنبويةْكماْثبتْعنْالنيبْْفقد
ْ ْكتقارير ْكأفعاؿ ْالكرَلأقواؿ ْالقرآف ُْب ٩ْنده ْمل ٣ْنا ْكقراراتو ْأحكامو ْمعُْْب ْكجده أك

ْ:فقاؿْ،لوفقبٌْْاألسودْاٜنجرْإىلْعمرْبنْاٝنطابْْجاءقدْغموضوْكضركرةْتبيانو،ْف
ْقاؿٍْبْ،لتكقبٌْْماْلكقبٌْييْْْالنيبْرأيتْأٍلْكلوالْ،تنفعْكالْتضرْالْحجرْأنكْأعلمْإٍل
ْْالنيبْصنعوْشيءْقاؿٍْبْ،اهللْأىلكهمْكقدْكٌناٞنشرْْراءيناْاكنٌْْإ٧ناْ؟كللرملْلناْفما
 .ُٖٔنرتكوْأفْب٥نْيْفبل

ْكافْوْككافْمنْاىتمام ْكتابتهاْأكْالقوؿْهباْبالسنةْأنو خشيةْأفْيدسْمعها٫ْْنشى
ْفقد ْليسْمنها، ْفقاؿْشيءْعنْْئلسْيْما ْأكْاٜنديثُْبْأزيدْأفْأكرهْأٍلْلوال:

ْعليوْيرلْىلإليوْْينظرْفجعلْيسألوْرجلْهْجاءفقدْْ،ُٕٖبوْٜندثتكمْمنوْأنتقص
ْعباسْابنْقاؿْ،اإلبلْمنْأربعوفْقاؿْ؟مالكْكمْ:عمرْلوْقاؿٍْبْ،شيئاْنْالبؤسْمن

٬ْنؤلْكالْالثالثْالبتغىْذىبْمنْكاديافْآدـْالبنْكافْلوْكرسولوْاهللْصدؽْ:فقلت
ْىكذاْفقلتْ؟ىذاْماْ:عمرْفقاؿْ،تابْمنْعلىْاهللْكيتوبْالرتابْإالْآدـْابنْجوؼ
ْىكذاْ:أيبْقاؿْ؟ىذاْيقوؿْماْ:فقاؿْأيبْإىلْفجاءْ:قاؿْ،إليوْبناْفمرْ:قاؿْ،يبأيْْيهاأقران

ُبْالتحققْمنْْإضافةْإىلْمنهجوْْ،ُٖٖفأثبتهاْ؟أفأثبتهاْ:قاؿْْاهللْرسوؿْأقرانيها
ْكافْ عنْالنيبْْصحةْاآلثارْفقد ملْيقبلوْحىتْيأٌبْراكيوْبشهودْْإذاْماْٚنعْحديثاْن

                                                
 .ِٕٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُْٖٓ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُْٖٔ

الرملُْبْاٜنجْكالعمرة،ْْبابْ.ِٗٓ،ْصُٕٗٓ،ْرقمْاٜنديثاألسودْاٜنجرُْبْذكرْماْباب،ْاٜنجْكتاب(،ِْْ،ْطللنشر
 .َِٔ،ْصَُٓٔرقمْاٜنديث

 .ِِٗ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗزىرم،ْالْسعدْبن١ْنمدانظر:ْابنْسعد،ْْ.ُٕٖ
ُْٖٖ ْانظر: ْحنبل. ْبن ْأ٘ند ْد.ت.، ْد.ط.(ْمسند أحمد، ْقرطبة، ْمؤسسة ْاٜنديث)القاىرة: ْرقم ْجُُِْٗ، ،ْٓ،
 .ُُٕص
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ْاستشارْالناسفليشهدكفْلوْبصحتو،ْ ْْالنيبْقضىْ:اٞنغًنةْقاؿْاٞنرأةْإمبلصُْبْما
ْالنيبْشهدْأنوْمسلمةْبن١ْنمدْفشهدْقاؿ:ْائتْمنْيشهدْمعك،ْ،أمةْأكْعبدْبالغرة
ْماْيستشًنْأصحابو،ُْٖٗبوْقضى ْكثًناْن إٍلْملْأزعجكمْإاٌلْألفْتشرتكواْْفيقوؿ:ْككاف

ْكأحدكم ْكمْفإٍلْكاحد ْتقركفْباٜنقْخالفينُْْبْأمان يْفيماْ٘نلتْمنْأمور كأنتمْاليـو
ْ.َُٗمنْخالفينْككافقينْمنْكافقينْكلستْأريدْأفْتتبعواْىذاْالذمْىوْىوام
ْشاكرقدْف،ْككثًنةْىيْاٞنواقفْال يْتبٌنْماْللشورلْمنْمكانةْعندْعمرْبنْاٝنطابْ

ْكافْْالتفضيلْكُبْالدكاكينْتدكينُْب١ْْْنمدْأصحابْى بٌنْالناسُْبْالعطاءْبعدْأف
ْبينهمْيتبع ْالتسوية ُْب ْبكر ْأيب ْْْاستشارْكْ،ُُٗرأم ْفأٗنعوا ْالسارؽ ْأفْعلىُب
ُْبْكاستشارْالناسْ،ُِٗفإفْعادْاستودعْالسجنْقطعتْرجلوتفإفْعادْْهقطعتْيدت

ْمهاجرةْمنْقريشْمشيخةاْدعفْ،دخوؿْالشاـْأكْالرجوعْعنهاْكقدْاشتعلْفيهاْالوباء
ْفنادلْبالناسْترجعْأفْنرلْ:لوافقاْرجبلفْعليوْمنهم٫ْنتلفْفلمْىمفاستشاْرْالفتح
أساسْالشورلْعندْعمرْْفإ،ْحيثُّْٗفأصبحواْظهرْعلىْمصبحْإٍلْ:الناسُْبْعمر

ْألفْفيهاْْْىمْاألسسْال يْبذؿْٟنامنْأْبنْاٝنطابْ كحدةْْْكْاألمةْصبلحكلْبذؿو
ْ.تفرؽْمشلْاألمةْكْشقْصفْاٞنسلمٌنْفلنْيكوفْأكربْمنْكلمتهاْكافْكافْىناؾْببلء

 ية.األسس اإلدار 

اختصارْأمانةْقدْأككلتْإليوْمنْاهللْاإلدارةْفهيْبنظرتوُْبْْكافْلعمرْبنْاٝنطابْ
ْْ ْمسؤكؿه ْالقيامةكإنو ْيـو ْكاألعماؿْال يُْْبْذلكْشأهناْعنها ْاٞنهاـ ْكثًنْمن شأف

ْهباْمعْماْْتبوؤىاْحىتْقبلْأفْيصبحْخليفةْللمسلمٌن، ُبْأفْيقـو لذلكْملْيألوْجهداْن
                                                

ْالبخاْرُٖٗ ْانظر: ْإٚناعيل. ْبن ١ْنمد ْم، ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ، ْدْصحيح البخاريـ، ْللنشر)الرياض: ْالسبلـ ْطار ،ِْْ،)
 .َُُٗ،ْصَٔٗٔ،َْٓٗٔ.ْرقمْاٜنديثَُُٗصَْٖٗٔ،َْٕٗٔالديات،ْبابْجنٌنْاٞنرأة،ْرقمْاٜنديثكتابْ

 .ِٓصْ،(ّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.ْانظر:َُْٗ
 .ِٓٗ،ْصّج،ْ(ُادر،ْط)بًنكت:ْدارْصْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُُْٗ
 .ُْٕصْ،(ّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْ،ْأبوْيوسفْيعقوبالقاضي.ْانظر:ُِْٗ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُّْٗ

ْكتابْالطب،ْبابْماْيذكرِللنشرْكالتوزيع،ْط  .َُُِ،ْصُِٕٗٓبْالطاعوف،ْرقمْاٜنديثْ(،
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ْ ْالشريعة ْمع ْإتباعويتوافق ْمن ْالرغم ْعلى ْكال يْْاإلسبلمية، ْاإلدارية ْالعلمية اٞنفاىيم
ىذهْإفْحدثْتعارضُْبْإدارتوْللدكلةْبٌنْفْٞنبادئْالشرعيةْكغًنْالشرعيةتساكلْفيهاْات

ْالرجوعْكتلك ْاإلسبلمية،ُْبْاٜنكمْفإف ْللشريعة ْاألسسْالشرعيةْْيكوف ْيعينْأف كال
كال٬ْنكنْْلنبويةْكالشورلْىيْأسسْغًنْعلميةسالفةْالذكرْكىيْالقرآفْالكرَلْكالسنةْا

ْشؤكفْالدكلةْهبا ْقدْأنزؿْشريعتوْبلْإفْالعكسْىوْالصحيحْحيثْأفْاهللْْإدارة
ْمنهج ْاْاْنلتكوف ْكاجملتمعلفْرٜنياة ْْكْد ْالدنيا ْحاؿ ْهبا ْيصلح ْحاؿ ْكلكن ظهورْاآلخرة،

ْإتباععلْمنْاٞنفيدْ،ْجيردْفيهاْنصْقاطعْكاٜناجةْلبلجتهادُْبْاٞنسائلْال يْملاٞنتغًناتْ
علىْأفْتكوفْمتوافقةْْغًنْإسبلميةْحضاراتألسسْأكْحىتْالقيمْمنْبعضْاٞنبادئْأكْا

كقدْانتهجْعمرْكالْتعارضهاْبأمْشكلْمنْاألشكاؿ،ْمعْالشريعةْاإلسبلميةْكأىدافهاْ
إدارياْنْبنْاٝنطابْ ْأدارْهباْالدكلةْال يْإضافةْإىلْاألسسْالشرعيةْإداريةْنْأسساْنْكْهنجاْن

ْىذهْاألسسْىي:
ُْ ْااٞنطالبْ. ْالشخصية: ْالقناعة ْأكىلْمن ْمنْاألسسْال ي٬ْنكنْكصفهاْلشعبية كىذا

اٜناكمْْقناعةيرغبْهباْالشعبْكأفْخالفتْْبالنادرةْأكْاٞنعدكمةْكىيْتنفيذْاٞنطالبْال ي
لْىوْماْللحاكمْ،ْكماْنقصدهْبالقناعةْالشخصيةالشخصية لببلدْيقتنعْبوْبصفتوْحاكماْن

فرتضْأفْتكوفْمبنيةْعلىْعلمْكْناربْكشورلْكغًنىاْمنْمستلزماتْأناذْقرارْكال يْي
ْاٜناكمْ ْبو ْيقتنع ْما ْىي ْالشخصية ْبالقناعة ْكليسْاٞنقصود ْالدكلة، علىْمستولْإماـ

عنْموقعوْأكْرتبتوْأكْعلمو. ْمتجرداْن
ْكاف لوْحىتْوْلرأمْرعيتوْكتنفيذهْماْيرغبوفْبوْنزكلنظرتوُْبْْعمرْبنْاٝنطابْلْكقد

ْرأمْالشعبُْبْموضعْاٞنقارنةْكالرتجيحفالغايةْليستْكضعْرأمْاٝنليفةْْكْتنعْبو،ملْيق
إنفاذْرأمْالشعبْكإفْملْيرجحْىذاْالرأمْأكْيثبتْصحتوْفضبلنْعن٢ْنالفتوْلرأمْْبل
تفوؽْاٞنصاحلْال ي٬ْنكنْأفْتتحصلْمنْإنفاذْرأمْْالدكلة،ْفلعلُْبْإنفاذهْمصاحلْإماـ
نْحدكثهاْتتصاغرْأماموْاٞنفاسدْال ي٬ْنكْتو،ْأكْفيوْدرءْمفاسدْماةْإفْفرضناْصحاٝنليف

ْإتباعْرأمْاٝنليفة،ْ ْأىلْالكوفةْسعدْبنْأيبْكقاصْفقدْلعدـ بنْْإىلْعمرْشكا
كملْْيسألوفْعنوْرجاالنْإىلْالكوفةأرسلْمعوْفأرسلْإليوْيسألوْعنْذلك،ْْكْْاٝنطاب
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ْكيثنوفْمعركفاْن ،ْفقدْشكاهْلبينْعبسُْْبْمسجدْوإالْرجبلْنْيدعْمسجدانْإالْسأؿْعنو
ْْكرغمْٓنققوْ ْ،خيانةْكالْعجزْمنْغًنْوعزلُْْٗكسبلمةْموقفوْمنْصدؽْسعدو

ْالْأفْمنْخوفاْذلكْترؾٍْبْبأساْنْهبمْيوقعْككادْالنفرْأكلئكْكيهددْمعزكالْنْسعدْاستمرْك
ْ.ُٓٗأمًناْنْأحداْنْيشكو

برباءةْسعدْبنْْْفعلىْالرغمْمنْقناعتوْغايةْعمرْبنْاٝنطابْكانتْكلعلْىذهْْ
ْحققبلْْكْأيبْكقاصْ ْمنها ْكتثبتو ْمنهمْبعزلوْْْٓنققو ْأكْنفر ْأىلْالكوفة رغبة

ْالرجلْىيْْ،ْفليستْخصومةْسعدْبنْأيبْكقاصْْأيبْكقاصْبنْلسعد كىذا
ْخصومةْعاديةْبٌنْرجلٌنْبلْإهناْبٌنْأمًنْكرعيتو،ْفبلْيعدْعزؿْسعدْبنْأيبْكقاصْ

ْ ْلو، ْتتظلمان ْالذم ْاٜناكمفبالقدر ْإمداد ْعلى ْالرعية ْبلْْشجع ْكاٞنقرتحات باآلراء
لمةْيكوفْإ٬ناهنمْبأاٌلْيبقىُْبْىذاْاٞننصبْمنْارتكبْمظْكالشكاكلْإلصبلحوْكتقو٬نو

ْكبنفسْالقدرْيتوجبْعليهمْالطاعة.ْالرعيةْكاحدةْظلمْهبا
علىْْعمارْبنْياسرْْكىٌلْعمرْبنْاٝنطابْ،ْعزلوْسعدْبنْأيبْكقاصْكبعدْ
:ْفقاؿْالكوفةْأىلْعلىْبنْاٝنطابْْعمرْأقبلفْحىتْشكوهْأىلهاْفماْلبثْالكوفة
ْفشكوهْفعزلو.ْسنةْعليهمْفأقاـْعليهمْفأٌمرهْموسىْاألشعرمْأبا:ْقالواْتريدكف؟ْمن

نتكلمْألساسْالذمْمعْأىلْالكوفةْيتجلىْلوْاْإفْاٞنتتبعْلسًنةْعمرْبنْاٝنطابْ
ْْعنو ْحيثْإهنم ْكاؿو ْعليهم ْييوىٌل ْإف ْفوالَتمحما ْصبلحو، ْرغم ْمنو ْيشتكوا ىمْْىت

ْمنهمْكتوُبْالنيبْْصحابةْالنيبْ كىوْْككلهمْعدكؿْكليسْألحدْأفْيطعنْبأحدو
ْبنْاٝنطابْ ْكرغمْذلكْنزؿْعمر ، كشكواىمْعلىْْلرأمْأىلْالكوفةْعنهمْراضو

ْْخبل،ْفقدْاالرغمْمنْعدـْقناعتوْهب ْامْ:اٞنغًنةْفقاؿْفناـ،ْاٞنسجدْناحيةُْبذاتْيـو

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُْْٗ

ُْبْالصلواتْكلها،ُْبْاٜنضرْكالسفر،ْكما٩ْنهرْ(،ِْْللنشرْكالتوزيع،ْط كتابْاألذاف،ْبابْكجوبْالقراءةْلئلماـْكاٞنأمـو
 .ُِِ،ْص٫ٕٓٓنافت،ْرقمْاٜنديثْفيهاْكما

ُٗٓ.ْْ ْإٚناعيلْالدمشقي، ْالدينْأيبْالفداء ْعماد ْكثًن، ْابن الدكتورْ ٓنقيقالبداية والنهاية، ـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٖانظر:
 .ُُّ،ْصَُ(،ْجُعبداهللْالرتكيْ)القاىرة:ْىجرْللطباعة،ْط
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ْكالْ،أمًنْعنْيرضوفْالْألفْمائةْمنْأعظمْشيءْكأمْ:فقاؿْعظيم،ْمنْإالْىذاْفعلت
ْأصحابوْكأتاهْ،مقاتلْألفْمائةْعلىْاختطتْحٌنْالكوفةْكأحيطتْأمًن؟ْعنهمْيرضى
ْ.ُٔٗعضلوٍلْقدْالكوفةْأىلْإف:ْفقاؿْشأنك؟ْما:ْفقالوا
ْالتنفيذْالقراراتْعلىْأىلوْأكالْن.ِْ ْتنفيذْأمْقرارو ْتقلْصعوبةْمنْعمليةْ:ْإفْعملية

أناذه،ْبلْإفْاٛنزءْاألىمْكاألخطرُْبْاٜنكمْىوْتنفيذْالقراراتْكاستيعابْردكدْأفعاؿْ
ىوْتنفيذهْلقراراتوْعلىْأىلْْلعمرْبنْاٝنطابْْالرعيةْٟنا،ْككافْمنْتسديدْاهللْ

ْكافبيتوْكخاصتوْمنْعشًنتوْأكالنٍْبْرعيتوْكعامةْالناسْآخران،ْ ْفنهىْاٞننربْصعدْإذاْفقد
ْإليكمْينظركفْمكإهنْككذاْكذاْعنْالناسْهنيتْإٍلْقاؿ:ْكْأىلوْٗنعْشيءْعنْالناس
ْأحداْنْالْباهللْكأقسمْاللحمْإىلْيعينْالطًنْنظر ْعليوْأضعفتْإالْفعلوْمنكمْأجد

ُبْالواليةْكماْفيهاْكماْْكىذاْاألساسْيبٌنْمدلْزىدْعمرْبنْاٝنطابْ،ُْٕٗالعقوبة
ْْْْاٜناكمُْبْالعيشْعلىْنفسوْكأىلوْكلكنْىدفوفْيوسعْيأتيوْمنها،ْفمنْالطبيعيْأ

ْكلمةْاٜنق ْلعدؿْبٌنْالناس.كإقامةْاْكافْإعبلء
ْلنفسوْ ْالعيش ْكسعة ْبالغىن ْاٜناكم ْاستئثار ْسببها ْكاعرتاضاَتم ْالرعية ْشكاكل فأكثر

ُبْالوقتْ،ْكخاصتو،ْأكْعدـْتنفيذْالعقوبةْإلساءةْأحدىمْأكْتأخًنىاْعلىْأقلْتقدير
ُبْحاؿْإساءتو،ْفأكثرْأسبابُْْبْتنفيذىاْعلىْأحدْمنْرعيتوذىاْأكْيسرعْالذمْينف
راتْىوْعدـْالعدالةْبٌنْالعاملٌنْكِنسْالعماؿْحقهمْكعدـْتقديرْاٞنتميزينْفشلْاإلدا

يؤثرُْبْإخبلصهمْللعملْكيقللْإنتاجيتهم٣ْناْيؤدمْإىلْفيهمْكىذاْماْيشعرىمْبالظلمْْك
ْ.ىداؼتأخرُْبْإ٤نازْاألتكبدْخسائرْأكْ

كىوْمنْاألسسْال يْتكتبْإفْطبقتْكنفذتْالنجاحْللحاكمْالنظرُْبْاٞنظامل:ْ.ّْ
ْكافْعمرْبنْاٝنطابْللتوفيقْالذمْ٪نصلْعليوْمنْاهللْ أىبلنْللنظرُْبْْ،ْكقد

ْالرعية، ْفْمظامل ْرعيتوْْقاؿقد ٢ْناطبان ْمنْليصيبواْعليكمْعمايلْأبعثْملْإٍل:
ْفعلْفمنْفيئكمْكيقسمواْبينكمْليحجزكاْبعثتهمْإ٧ناْأموالكمْكالْأبشاركمْكالْأشعاركم

                                                
 .ّٔٓاألفكارْالدكلية،ْد.ط.(،ْصْ)عماف:ْبيتْالكامل في التاريخ،ْد.ت.،ْانظر:ْابنْاألثًن،ْعزْالدينْعليْ.ُٔٗ
 .ِٕٓ،ْصّج)ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(،ْْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمد.ْانظر:ْالطربم،ُْٕٗ
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ْاٞنسلمٌنْتضربواْالْأالْ:قاؿفْحٌذرْعمالوٍْبْمنو،ْالقصنوْاهللْفوْفليقمْذلكْغًنْبو
ْتنزلوىمْكالْفتفتنوىمْالبعوثُْبْْنمركىمْكالْفتكفركىمْحقوقهمْٕننعوىمْكالْفتذلوىم
ْؿْبيافْكاجباتْالوالةبابْالشكاكلْمنْخبلْ،ْكبذلكْيفتحُْٖٗفتضيعوىمْالغياض

ْعليهم ْالرعية ْكحقوؽ ،ْ ْبٌٌنى ْاألساسْعبلنيةْكقد ْشكولْْىذا ْلو ْمن ْكل ليعرض
ْ ْمظلمتو، ْمظلمة ْلو ْكمن ْالظلشكواه ْرد ْاألمر ْىذا ْاٜنقْكغاية ْكإرجاع ْالرعية ْعن م

ْكإلزاـْالوالةْاٜنجةْبالوصية.ْإيقاؼْاٞنتسلطٌنْكردىمْعنْتسلطهمْكْألصحابو
بأنوْملْيعطيوْْأباْموسىْاألشعرمْْيشكوْبنْاٝنطابْْجاءْرجلهْإىلْعمرفقدْ
فدعوْْذلكْفعلتْكنتْفإفْ،عليكْسبلـفكتبْإليو:ْْكامبلن،ْفلماْأىبْجلدهْْسهمو

ْ.ُٗٗويقتصْمنكْكماْاقتصصتْمن
إف١ْناسبةْالوالةْكإيقاعْالعقوبةْهبمْأماـْالرعيةْدكفْظلمْلوْدكرهُْبْتعميقْالثقةْبٌنْف

ْالرعيةْكالقياـْْوالةْحدكدْسلطاَتمْالقائمةْعلىْأساسالراعيْكرعيتو،ْكإلزاـْال مساعدة
ُْْناجاَتم ْمنْحقوقهمْدكفْكجوْحقْحينئذو يكوفْلدلْكليستْإذالٟنمْأكْأخذْشيءو

ْكانتْكمعْمْى ْكانتالرعيةْالثقةُْبْأفْ٪نصلواْعلىْحقوقهمْمهما كحاٟنمْمعْالوالةُْبْْن
ْ.لبعضاتطبيقْالقانوفْكحاٟنمْمعْبعضهمْ

ْكثًنةْمنهاْشكولْٞنركاياتْكال على١ْنمدْبنْعمركْبنْالعاصْبأنوْأخذْْمصْرُبْىذا
ْبالسوط، ْكأمْرْثبتتْالدعولبعدْإفْْكْفرسوْكضربو ْبأفْيقتصْأعطىْاٞنصرمْالعصا ه

ْ:قاؿْلوٍبْْ،بنوألنوْلوالْىوْماْْنرأْاْفْ٪نوٟناْعلىْصلعةْعمركفأمرهْالفاركؽْبأْلنفسو
ْكقدْكلدَتم ْعمرك ََِْأمهاَتمْأحراراْمىتْاستعبدًبْالناسْيا ،ْ كالْاستهانةْفبلْاستعباد

لناسْكليستْأركاحْاْبوْبعضْالناسْعلىْبعضْْاْفضلْاهللأماْالفضلْفهوْمبأحدْ
ْبأيدمْأحدْغًنه ْْ،ْكمصائرىم ْأالْمنْأعطاه ْكليسْألحدْسلطافْعلىْأحد

ملْيكتفيْبالشكاكلْأفْتأتيوْْْ،ْبلْإفْعمرْبنْاٝنطابسلطافْ٪نكمْبوْبأمرهْ
                                                

198
ْ.َٖٔ،ْصّجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:. 

 .َٖٖ،ْصّجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْلبصرم،اْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:.ُْٗٗ
 ْ.ّٗص، (ِ)بًنكت:ْدارْالرائدْالعريب،ْط، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْابنْاٛنوْز.ََِْ
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ْكافْيبادرْبالسؤاؿْعنْحاٟنمْكحاؿْكالَتمْمعهم،ْفقدْمٌرْبوْليعل ْمْحاؿْرعيتوْبل
فيها،ْفأرسلْإليوْْيكوفْعيليةْبناْنوأْإالْأمًنْوْخًنْيْ:قالواْ؟أمًنكمْكيفأىلْ٘نصْفقاؿ:ْْ

ْ:قاؿقضتْكجاءهْْفلماْأياـ،ْثبلثةْالشمسُْبْعينْاحبسوهْ:قاؿأتاهْْفلمااْرقهكأمرُْن
ٍْبْتعب،ْحىتالصدقةْْإبلاإلبلْكأمرهْأفْيسقيْْأكبارْمن٧ْنرةْوإليْفألقىْثيابكْانزع

ُبْْىيْالطريقة،ْكىذهَُِْكاليتيمْكاألرملةْسكٌنىْاٞنلكٌِنوْلفعوْكأمرهْإاٌلْيعدْفيتكربْع
جيهاتْفاٛنزاءْمنْجنسْالعمل،ْعمليةْالتقييمْكالتقوَلْفليستْالعقوبة٠ْنرد٠ْنموعةْتْو

ْفإفْعقوبتوْأفْيرلْالذؿْمنْحقوؽْْحقاْنْىذاْالعاملْانتهكفكماْ ري الرعيةْكأصابوْالًكبػٍ
ْكافْعليو،ْفليستْالوالية وجبْيْفانْٞننْيتوالىاْبلْتكليفانْعليوتشريْلئبلْيرجعْإىلْما
ْاضعان.علىْمنْيتوالىاْأف٫ْنفضْجناحوْللرعيةْتْو

ملْتزدهْماـْالراحمْبرعيتوْاٞنتواضعْٟنمْْكعليوْفهوْاإلْْعمرْبنْاٝنطابْكىذاْماْدأب
كتواضعان،ْأماْشدتوْاٝن ْكانتْْبلفةْإالْزىداْن ْرحيماْنْكبالضعيفْالريبْأىلْعلىفقد

فقدْجعلْمنْشركطْتعيٌنْيرفقْبرعيتوْكيأمرْكالتوْبالرفقْهبمْْكافْفقدْْ،َِِْرؤكفاْن
ْيكوفْمنْاٞنهلكٌنْالذينْيستخفوفْبأركاحْالناسْأكْْالوايل ْهبا،أاٌل فيوصيْأبا٩ْْنازفوا

قاؿ:ْْكْعىمىلْعىلىْلىناْكنتْمىاْتستعملوْفبلْهلكاْنمْيْنظراكيقوؿ:ْْموسىْاألشعرمْ
ْ.َِّالشرؾْأىلْمنْكذاْىبلؾْمنْإيلَّْْأحبْاٞنسلمٌنْمنْرجلْلصبلحْالٌلوْك
:ْكىذاْاألساسْىوْمنْأىمْاألسسْاختيارْاألقوياءْدكفْالضعفاءْمنْالرجاؿْلئلمارة.ْْ

ةْالعدؿْبٌنْالرعية،ْلضركرَتاْلتطبيقْالقانوفْكإقامْال يْعرؼْهباْعمرْبنْاٝنطابْ
ْ حيثْإفْالعدؿْمنْأساسياتْاٜنكمْبلْىوْأساسوْكالنزاىةُْبْعمليةْاختيارْمنْيقـو

ىلْخطىْأقامةْالعدالةُْبْباٜنكمْمنْأعلىْسلطةُْبْالدكلةْإىلْأدٌلْسلطةْفيهاْىوْأْك
ْكفاءةْالقائمٌنْعلىْالدكلة،ْف منْمقتضياتْتطبيقْالقانوفْكإقامةْالعدؿْبٌنْالرعيةْىي

                                                
،ْدراسةْكٓنقيقْشقتاريخ مدينة دمـ،ُْٔٗٗىػ/ُُْٔ.ْانظر:ْابنْعساكر،ْأبوْالقاسمْعليْبنْىبةْاهللْالشافعي،َُِْ

 .ُِ،ْصِّ(،ْج١ُنبْالدينْالعمركمْ)بًنكت:ْدارْالفكر،ْط
ْ.ِٕٔ،ْصّج)ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(،ْْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمد.ْانظر:ْالطربم،َِِْ
 .ُِٖصْ،ّجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:.َِّْ
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ْاالد ْبإماـ ْبدءن ْبشؤكهنا ْكاٞنتصرفٌن ْفيها،كلة ْموظفو ْألصغر ْكانتهاءن ْكمنْْلدكلة كإف
ْكفاءةْاٞنوظفٌنْباإلضافةْإىلْالعلمْكاٜنكمةْكاٝنربةْىيْالقوةْعلىْاختبلؼْ مستلزمات
ْكجودْالقوةُْبْمنْيوكلْإليوْإقامتها،ْكلوْْ أكجههاْكمعانيها،ْفإفْتطبيقْالعدالةْيستلـز

قْالعدالةْىوْعدـْكجودْالشريعةْالعادلةْأكْاٜناكمْالعادؿْٟنافْْكافْاإلشكاؿُْبْتطبي
كثًنْمنْاألمورْال يْتقفْعقبةُْبْإقامةْالعدالة،ْإالْإنوْىناؾْأمورانْٟناْدكرىاْالذمْالْ
ْكلْزمافْكمكافْ ْالشعوبُْب ْكمشكلة ْكتطبيقْالقانوف، ْالعدالة ٬نكنْإغفالوُْبْإقامة

أكْعدـْكجودْاٜناكمْالعادؿْفعلىْالرغمْمنْْىيْليستْعدـْكجودْالقوانٌنْأكْقصورىا
ُْب ْالذمْيؤثر ْيغيبْالعامل ْالعواملْقد ْىذه ْكىوْكجود ْالعدالة ْالقوانٌنْكإقامة ْ٘ناية

يانُْبْتطبيقْالعدالةْكال يْىيْبالضركرةْعمليةْتطبيقْقانوفْأساسْعامبلْنال يْتعدْالقوةْ
ْالدكلةْأكْدستورىاْمنْكجهةْنظرْحٌكامها.

لقانوفْتقتضيْ٘نايتوْكصيانتوْمنْالتحريفْأكْالتعطيلْأكْاٞنساسْبوْبأمْفعمليةْتطبيقْا
شكلْمنْاألشكاؿ،ْكمنهاْتطبيقوْعلىْأفرادْدكفْآخرينْفقوةْاٜناكمْتسندْعدالتوُْبْ
ْتسندىا،ْ ْقوة ْدكف ْالقانوف ْإقامة ْعن ْالعدالة ْتعجز ْالذم ْالوقت ُْب ْالقانوف تطبيق

ْسيف ْكىو ْكحاميهم ْالضعفاء ْدرع ْىو ْعندْْفالقانوف ْيوقفهم ْاٞنتسلطٌن ْبوجو الدكلة
ْ ْتشٌفعْحدكدىمْكيضربْعلىْأيدمْمنْظلمْمنهم، للمرأةْْبنْزيدْْأسامةفعندما

ْ:قاؿٍْبْ(؟اهلل حدود من حد في أتشفع):ْْاهللْرسوؿْقاؿْاٞنخزكميةْال يْسرقت
 فيهم سرق وإذا تركوه الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم الذين أىلك إنما)

 لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو اهلل يمُ أو  ،الحد عليو أقاموا فالضعي
ْْللحاكم.فكبلْالصفتٌنْضركريتٌنإذفْ،َِْْ(يدىا

ٍبْقاؿ:ْْبيدهْعلىْمنكبوْْفضربأفْيستعملو،ْْمنْالنيبْْذرْْفقدْطلبْأبو
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذىا )

                                                
السبلـْ)الرياض:ْدارْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،َِْْ

ْطللنشر ،ِْ ْباب ْاألنبياء، ْكتاب ،)         ْْ ْاآلية ْالكهف، ْرقمْٗسورة ،
 .ٖٔٓ،ْصّْٕٓاٜنديث
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ْالْالوالياتْاجتنابُْبْعظيمْأصلْاٜنديثىذاْْك، َِٓ(أدى الذي عليو فيهابحقها و 
ْٟناْأىبلْنْيكنْنْملٞنْكالندامةْاٝنزمْكأماْ،هابوظائفْالقياـْعنْضعفْفيوْكافْٞننْسيما
ْكمعْ،عظيمْفضلْفلوْفيهاْكعدؿْللواليةْأىبلْنْكافْمنْأماْفيها،ْيعدؿْكملْأىبلْنْكافْأك
ْ.َِٔمنهاْْرهحذٌْْفيهاْاٝنطرْفلكثرةْىذا

ْاٝنطابْ ْبن ْعمر ْكاف ْللجيوشْْكقد ْقادة ْأك ْكالة ْمن ْللعماؿ يتحرلُْبْتعيينو
ْكافْىناؾْمنْيفوقهمْعلمانْأكْتقولْمعْعدـْكجودْالقوةْفيهم،ْ ْاؿدْققفاألقوياءْكإف

ْ َِْٕمنوْأقولْأجدْكأناْالرجلْأستعملْأفْألٓنرجْإٍل: ْكاستعملْشرحبيلْكعزؿ،
ْرجبلْأريدْكلكينقاؿ:ْال،ْْ؟اٞنؤمنٌنْأمًنْياْعزلتينْسخطةْأعنْ:شرحبيلْقاؿفْمعاكية
ُْبْتقولوفْما:ْقاؿُبْكاليةْالكوفة،ْْأصحابوْ،ْكعندماْاستشارَِْٖرجلْمنْأقول
ْفإفْاٞنسلمْالضعيفْأما:ْاٞنغًنةْفقاؿْمسدد؟ْقومْرجلْأكْمسلمْضعيفْرجلْتولية

ْ،للمسلمٌنْوتوكقْلنفسوْسدادهْفإفْاٞنسددْالقومْكأماْعليك،ْكضعفوْلنفسوْإسبلمو
ْ.َِٗالفجارْكليخفكْاألبرارْليأمنكْمغًنةْيا:ْبعثوْحٌنْلوْكقاؿ،فوالٌهْالكوفة

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

                                                
ْالنيسابَِٓ ْانظر: .ْ ْاٜنجاج، ْبن ْمسلم ََِْٓىػ/ُِْٔورم، ْطْمسلمْصحيحـ، ْاٞنعرفة، ْدار ْكتابُْ)بًنكت: ،)

 .ُٕٖ،ْصْٔٗٔاإلمارة،ْبابْكراىةْاإلمارةْبغًنْضركرة،ْرقمْاٜنديث
(،ِْالرتاث،ْطْإحياءْ)بًنكت:ْدارْمسلم صحيح شرح المنهاجىػ،ُِّْٗ،ْالدينْشرؼْبنْ٪نٍنْانظر:ْالنوكم،.َِْٔ
 .َُِ،ْصُِج

ْ.َّٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمدنْسعد،ْ.ْانظر:ْابَِٕ
 .ُٓٔ،ْصّ،ْج)ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(ْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمد.ْانظر:ْالطربم،َِْٖ
 .ّٕٓ،ْصدكلية،ْد.ط.()عماف:ْبيتْاألفكارْالْالكامل في التاريخ،ْد.ت.،ْانظر:ْابنْاألثًن،ْعزْالدينْعليْ.َِٗ
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ْالثانيالمبحث 
 للدولة اإلسالمية أىداف إدارة عمر بن الخطاب 

ْليسْىناؾْعملْكبدكنوْ ْعليوْاإلدارةْفبدكهنا تعدْاألىداؼْحجرْاألساسْالذمْتقـو
سهاْاإلدارة،ْفاألىداؼْىيْاٞنوجبْللعملْكالدافعْليسْىناؾْمقتضياتوْكمنهاْكعلىْرأ

ْاإلدارةْ ْكعقيدة ْفكر ْمن ْتنبع ْفهي ْاألفراد ْكاٞننظماتْكحىت ْالدكؿ ْفكر ْٕنثل ْكىي لو
ْماْالتعرؼْعلىْأفكارىا،ْذلكْألفْالفكرْيؤثرْبشكلْ لذلك٬ْنكنْمنْخبلٟناْإىلْحدو

ْيتبعوْاختبلؼُْبْ األىداؼْكىناؾْأساسيُْبْعمليةْٓنديدْاألىداؼْفاالختبلؼْفيو
ْ ْأ٨نية، ْأقل ْإهنا ْاٞنْكسأناقشُْبمتغًناتْأخرلْإال ْبنْأىداؼْْبحثىذا ْعمر إدارة

ْ.باعتبارهْرأسْالدكلةْاإلسبلميةْكإمامهاْاٝنطابْ
كيرعىْمصاٜنها،ْكّناْْشؤكهناْفْمنْكاجبْإماـْالدكلةْٓنقيقْأىداؼْالدكلةْال يْيديرإ

للدكلةْاإلسْْافْعمرْبنْاٝنطابْ ْداؼْال يْسعىْلتحقيقهابلميةْفإفْاألىكافْإماماْن
ىيْاألىداؼْال يْتسعىْالشريعةْاإلسبلميةْلتحقيقهاْكىيْماْيسمىّْنقاصدْالشريعةْ

ْكثًنةْ،اإلسبلمية إالْْياةْاٞنسلملكثرةْأكجههاْكسعةْدخوؿْالشريعةْاإلسبلميةُْبْحْكىي
ْاٞنبحثْإٍلْسأناقش كالنفسْماْيسمىْبالضركرياتْاٝنمسْكىيْحفظْالدينُْْبْىذا

ْْكالعقلْكالنسلْكاٞناؿْفقط.
ْ حفظ الدين

إفْحفظْالدينْىوْأىمْاٞنقاصدْال يْجاءتْالشريعةْاإلسبلميةْلتحقيقهاْبلْإنوْاٞنقصدْ
الوحيدْالذمْجاءتْالشريعةْاإلسبلميةْلتحقيقوْكإفْٗنيعْاٞنقاصدْاألخرلْماْىيْإاٌلْ

كالعقلْكالنسلْكاٞناؿْالْضركرةْلتسهيلْٓنقيقوْكالْنفعْمنهاْأكْهباْأفْملْٓنققو،ْفالنفسْ
ْ ْدكفْحفظْالدينْقاؿْتعاىل: ْٟنا             

كعلىَُِْْ
ْإالْإفْ ْعلىْحسابْأخر ْمقصد ْفبلْيتحقق ْاٞنقاصد ْكتوافقْىذه ْانسجاـ ْمن الرغم

ْأكلويةْالدينْجعلتوْاٞنقصدْالذمْتسخرْٗنيعْاٞنقاصدْلتحقيقو.

                                                
 ْ.ٔٓ.ْسورةْالذاريات،ْاآليةَُِْ
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يتوافقْمعْالدينْيذـْك٪نتقرُْْبْأمورْالدنياْإذاْملْاْنٚنْوْكْرفعةْنمهماْبلغْبصاحبوْْالعقلف
ْكإفْحصلْبوْعلىْأعلىْالشهاداتْْدرجةل ْكالبهائمْبلْأضلْمنها أفْيصبحْصاحبو

ْقاؿْتعاىل:ْْبوْأعلىْالدرجاتُْبْاٜنياةْالدنياْكتبوأ                

 ُُِْْْْخلقواْكىؤالءْلوْخلقتْماْتعقلفإهناْْالسارحةْاألنعاـْمنْحاالْأسوأفهم
ْعليهمْاٜنجةْقياـْمعْبو،ْكيشركوفْغًنهْيعبدكفْكىمْلوْشريكْالْكحدهْاهللْلعبادة
ْ.ُِِإليهمْالرسلْكإرساؿ

ْ قاؿْتعاىل:ْْإلقامةْالدينْكاٞناؿْيبذالفْالنفسْك             

                             ُِّْ.ْْ

 فإني الولود الودود تزوجوا) :كحىتْالنسلْالذمْجاءتْالشريعةْمرغبةْبوْقاؿْالنيبْ
منْْفمنْاألعبلـْتركوْأكىلْالدينْفبلْضركرةْلوْبلْدـ٫ْنإفْملْ،ُِْ(األمم بكم كاثرمُ 

عنوْبطلبْالعلمْالولدْانشغاالْنْكأالزكاجْْترؾ منْأجلْْبلْإلقامةْالدينْأكْاٛنهادْدفاعاْن

ْْقاؿْتعاىل:ْضحىْبالولدالدينْيْي                       

         
    الغبلـْْقصةكقدْجاءُْب215ْ   ْكافراْن   ككاف    

             ُِٔأفْ٪نملهماْحبوْعلىْأفْيتابعاهْعلىْدينو.ْ

                                                
 .ْْ.ْسورةْالفرقاف،ْاآليةُُِْ
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ُِِْ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن

 .ُُّ،ْصٔج، (ِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط
 ْ.َِ.ْسورةْالتوبة،ْاآليةُِّْ
ُِْْ ْد.ت.، ْسليمافْبنْاألشعثْالسجستاٍلْاألزدم، ْأبوْداكد، ْانظر: ْد.ط.(،ْْْسنن أبي داود. ْالفكر، ْدار )د.ـ.:

 .ِٓٔ،ْصُجْ،ََِٓ،ْبابْمنْتزكجْالولود،ْرقمْاٜنديثكتابْالنكاح
 .َٖ.ْسورةْالكهف،ْاأليةُِْٓ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْحيح البخاريصـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُِْٔ

ْكتابْالتفسًن،ْبابْقولو:ِْللنشرْكالتوزيع،ْط ،)                          

  ْْصِْٕٔسورةْالكهف،ْرقمْاٜنديث،ُِٖ. 
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    ريسلوْكأنزؿْشرائعوْإىلْخلقوْإلقامةْالدينْقاؿْتعاىل:ْْْاهللْقدْأرسلْك

                                    

    
بأمورْعديدةْمنهاْْالدينْعلىْحفظْكقدْعىًملْعمرْبنْاٝنطابْ،ُِْٕ

ضافةْخوفانْمنْضياعوْأكْنسيانو،ْإْأكؿْمنْٗنعْالقرآفُْبْالصحففهوْْحفظْشريعتو
ْالنيبْ ْفقدْْإىلْحرصوْعلىْحفظْسينة ْليسْمنها ْما كٕنسكوْهباْكخوفوْأف٫ْنالطها

ْحفظوْفمنْبالكبلـْأكلمكمْإٍلْالناسْأيها:ْقائبلْنْفيوْطعنْالذمْالعاـُْبأكصىْالناسْ
ْعليَّْْيقوؿْأفْامرئْعلىْباهللْفأحرجْ٪نفظوْملْكمنْراحلتوْبوْانتهتْحيثْبوْفليحدث

ْأنتقصْأكْاٜنديثُْبْأزيدْأفْأكرهْأٍلْلوال:ْفقاؿْشيءْعنْْئلسْيْقد،ْْكأقلْملْما
ْ.ُِٖبوْٜندثتكمْمنو

ْكافْالناسْيأتوفْالشجرةْال يْبايعْ كماْكقدْعملْأاٌلْيدخلُْبْالدينْماْليسْمنوْفقد
فأكعدىمْْٓنتهاُْبْبيعةْالرضوافْفيصلوفْعندىاْفبلغوْذلكْْالنيبْْالصحابةْ

ْفقطعت ْكأمرْهبا ْْكُِٗفيها ْالناسرألْْكرجعْوحجْقضىْفلماُبْحجةْْْخرجقدْ،
ْْيبتدركف ْْالنيبْفيوْصلىْمسجدُب ْثارآْأنذكاْالكتابْأىلْىلكْىكذاْ:فقاؿ،
ْفيوْمنكمْلوْتعرضْملْكمنْفليصلْالصبلةْفيوْمنكمْلوْعرضتْمنْ،بيعاْنْأنبيائهم
ْكماْْكَِِيصلْفبلْالصبلة ْأىًكنَّْْ:لبٌناءهْكقاؿْالنيبْْمسجدْبناءبإعادةْْْأمرقدْ،
فيماْزادْككسعوْكبناهْْْكأدخلْدارْالعباسْبنْعبدْاٞنطلبُِِْفيوْكزاداٞنطرْْمنْالناس
ْكثْي ْمنْرؤكسهمْرفعواْإذاْالناسْككافْوفيْاٜنصىْألقىْمنْأكؿكىوْْرْالناسْباٞندينةٞنا

ْبوضعِِِْسجداٞنُْبْسطفبْيْالعقيقْمنْاٜنصىبْفجيءْأيديهمْنفضواْالسجود ْكأمر ،
                                                

 .ُّ.ْسورةْالشورل،ْاآليةُِْٕ
 .ِِٗ-ُِٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمدعد،ْ.ْانظر:ْابنْسُِٖ
ْ.ُُٓص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓ،ْٗناؿْالدين،ْانظر:ْابنْاٛنوزم.ُِْٗ
 .ّٕٔ،ْصِج)د.ـ.:ْالدارْالسلفية،ْد.ط.(،ْ شيبة أبي ابن مصنفْالعبسي،ْد.ت.،ْابنْأيبْشيبة.ْانظر:َِِْ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ُِِْ

ْكتابْالصبلة،ْبابْبنيافْاٞنسجد،ْرقمْاٜنديثِللنشرْكالتوزيع،ْط  .ٕٕ،ْصْْٔ(،
ْ.ِْٖ-ِّٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِِِْ
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ْاٞنسجد ْلتنوير ْفأمرِِّْالقناديل ْكاحد ْحوض ْمن ْيتوضئوف ْكالنساء ْالرجاؿ ْكرأل ،
ْ.ِِْحياضاْنْكللنساءْحياضاْنْللرجاؿْصاحبْاٜنوضْأف٩ْنعل

ْكافْاىتماـأماْاٛنهادْ ْكبًناْنْعمرْبنْاٝنطابْْفقد بتسخًنْطاقاتْاألمةُْبْنشرْْبو
ْلتسلماإلسبلـ ْاألكؿ ْاليـو ْفمنذ ْبكرْْْو، ْأيب ْبعد ْاٞنسلمٌن ْكإمارة ْاٜنكم مقاليد
توفًنْمستلزماتوْكالبذؿْْدبْالناسْللجهادْكُبْأكؿْخطبةْلو،ْفضبلنْعننْقْالصدي

ْكافْ ْاستطاع،ْفقد ْ٪نملْبعًنْألفْأربعٌنْعلىْالواحدْالعاـُْبْ٪نملُْبْذلكْما
بعًنْفضبلنْعنْاٝنيوؿْال يْْعلىْالعراؽْإىلْالرجلٌنْك٪نملْبعًنْعلىْالشاـْإىلْالرجل

ْآخرْ ْكانتْتستخدـُْبْاٛنهادْدك٧ناْعملو ُْبْموسومةكالْتقسمُْبْعطاءْاٞنسلمٌنْفقد
ْ.ِِٓلْاهللسبيُْبْحبيس:ْأفخاذىا

هذهْاإلبلْكاٝنيوؿْموقوفةْللجهادْلئبلْيتوقفْأكْيتعطلْإمدادْاٛنيوشّْناْ٪نتاجوفْمنْف
ْعنْاٞندينةْْسبلحْأكْمؤفْأكْمقاتلٌن ْبعيدة ْكانتْثغورْاٞنسلمٌنْكأطراؼْالدكلة فقد

عنْفرضوْسبلميةاٞننورةْحاضرةْالدكلةْاإل ألمراءْاٛنيوشْأكثرْمنْغًنىمْلئبلْْ،ْفضبلْن
يرتكهم١ْنتاجٌنْفتمتدْأيديهمْٞناْيصلوفْإليوْكٞنا٫ْنتصوفْبوْمنْمهاـْعسكريةْكمتاعبْ

ْكأعنْاٛنهادْأكْالتفكًنْفيوْبالقدرْالذمْيلههمْْأكْقدْيشغلهمْالسعيْللرزؽِِْٔٗنة
لويثهاّْنآْنتْأيديهمْمنْماؿْاٛنيشْفضبلنْعنْ٘نايةْذ٣نهمْمنْتْيشتتْتركيزىمْعنو،

ْفقدْْ ْالْيأٌب، ْأك ْالنصر ْمنْيصلحهمْماْقدرْعلىْاٛنيوشْألمراءْيفرضْكاففيتأخر
 .ِِٕاألمورْمنْبوْيقوموفْكماْالطعاـ
ْعنْالشاـْكاستعملْعليوْأباْعبيدةْبنْالوليدْْخالدْعمرْبنْاٝنطابْْعزؿكقدْ
ْيْىْأماْألنزعنْخالداْن،ْكقاؿ:ْْبنْاٛنراحْعامر ،ْليسْىوْكْعلمْأفْاهللْينصرْدينوحىىتَّ

                                                
 .ُٔص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْْٓانظر:ْابنْاٛنوزم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،.ِِّْ
 .ٕٓ،ْصُ(،ْجِ)بًنكت:ْاٞنكتبْاإلسبلمي،ْطْمصنف عبد الرزاقىػ،َُّْْعبدْالرزاؽ،ْ .ْانظر:ْالصنعاٍل،ِِْ
 .َِّ،َّٔ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْكبرىال الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِِْٓ
ْ.َْٓ،ْصِجامعةْأـْالقرل،ْد.ط.(،ْجْ)مكة:ْاإلدارة العسكريةـ،ُِْٗٗىػ/ُُّْ،ْ.ْانظر:ْسليمافْبنْصاحلِِٔ
ْ.ْٔص(،ّْ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.ِِْٕ
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لوْْبْقائلاهللْأكرب،ْرْيْ:ْيبْعبيدةْقاؿْعمرىْألبفتحْاهللْعْبعدْذلكْالبشًنْدْىرىْكْىفلماْ
 .ِِٖكافْخالد

ْاالجتهادْمنْأشهرْكيعدْ ْكافْألسْْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابىذا ْأنو بابْمنها
اقرتحو ْكماْإفْعزؿْخالدْوْْكُبْفرتةْخبلفتْعلىْأيبْبكرْالصديقْْمقرتحاْن ملْيأخذْبو،
ْفقدْفتحْاهللْمعظمْأرضْْْبنْالوليدْ ْكانتصاراتو ْعطاءه كافُْبْكقتْكىوُْبْقمة

ْللجهادْ ْبالدعوة ْكعبلقتها ْاالجتهاد ْىذا ْمن ْتيفهم ْال ي ْاٞنقاصد ْأما ْيديو، ْعلى الشاـ
رفعْبوْْكْكتقويةْصلتهمْقةْاٞنسلمٌنْباهللْزيادةْثُبْْفهي،ْرغبةْعمرْبنْاٝنطابْ

ْأل ْللجهاد ْاهلل٨ْنمهم ْعند ْمن ْالنصر ْْكف ْاغرتار، ْعدـ ْمن اٞنسلمٌنْبقادَتمْْاٜند
للنصر،قّْنواىبهمْكالركوفْإلكالتعل التعلقّْنتاعْالدنياْْاٜندْمنْكْيهاْدكفْالعملْاٛنادْسعياْن

ْاٛنهاد ْيعطل ّْْنا ْكالتعرؼ ْباآلخرة، ْكعبلقتو ْاٛنهاد ْمغزل ْعلىْعلى ْالفرصة تفويت
ْٛنهادُْنجةْعدـْالقدرةْأكْاٝنربة.افقٌنْالداعٌنْللقعودْعنْااٞنرجفٌنْكاٞنن

 حفظ النفس
ملْتعطيوْْمنْاٜنرمةْماهاْكأعطت اىتمتْالشريعةْاإلسبلميةْبالنفسْالبشريةْاىتماماْبالغاْن

ْتعدؿْٗنيعْالنفوسْال يْخلقهاْْعداْالدينْفإفْالنفسْالواحدةْعندْاهللْْلسواىا
كأ٧ناْأحياْالناسْٗنيعانْكمنْقتلهاْأكْأعاقهاْعنْأداءْفْفمنْأحياىاْعلىْطاعةْاهللْ

   الواجبْالذمْخيلقتْلوْفكأ٧ناْقتلْالناسْٗنيعان،ْقاؿْتعاىل:ْ        

                                        

                    
ْمنهاِِْٗ ْيتكوف ْال ي ْالنواة ْفهي ،

ْبصبلحها،ْاجملتمعْعلىْاتسا ْقاؿْتعاىل:ْعوْكصبلحْاجملتمعْمرىوفه         

                                  
231.ْ

                                                
 .ُْٕ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْوْيوسف،ْيعقوبانظر:ْالقاضيْأب.ِِْٖ
 .ِّ.ْسورةْاٞنائدة،ْاآليةِِْٗ
 ْ.ُ.ْسورةْالنساء،ْاآليةَِّ
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ْْك ْقد ْاٝنطابعمل ْبن ْكعنْْْعمر ْالنفسْكالدفاعْعنها ْىذه ْصيانة جاىدانْعلى
ْبٌنْالرجاؿْكالنساءْبلْإنوْ اىتمْْحقوقهاْمنذْكالدَتاْكحىت٣ْناَتاْكملْيفرؽُْبْىذا

ْكاف ْكيساعد١ْنتاجيهمْكينصرْيرأؼْبالذميٌنْبنفوسْمنْىمْعلىْغًنْدينْاإلسبلـْفقد
ْكاف ْفقد ْباإلنفاؽْْْضعفائهم، ْكالدَتا ٪نرصْعلىْاٜنفاظْعلىْالنفسْمنذْٜنظة

ْكافْالعطاءْالْيشملْالرضعْ ينادمُْبْْمنادياْنْْأمرعليهاْككفالةْمعيشتها،ْفبعدْأف
ْالناس ْككتبْاإلسبلـُْبْمولودْلكلْنفرضْفإناْالفطاـْعنْصبيانكمْتعجلواْالْأال:
ْدرىمْمائةْأموْطرحتوًْإذىاْللمنفوسْكفرضخوفانْعليهمْمنْاٟنبلؾُِّْْاآلفاؽْإىلْبذلك
ْ.ِِّزادهْبلغْفإذاْمائتٌنْبوْبلغْترعرعْفإذا

ألىلْالطريقْْْأذففقدْْافرْكعابرْالسبيلْحقوُْبْالضيافةللمسْكماْكقدْحفظْ
ْكقاؿْكاٞندينةْمكةْبٌنْماْايبنْول ْطريقُْبْْكضعْكْكالظلْباٞناءْأحقْالسبيلْبنا:

فمهماْ،ِّّْماءْإىلْماءْمنْك٪نملْبوْينقطعْمنْيصلحْماْكاٞندينةْمكةْبٌنْماْالسبل
فضبلْن أكْعطشاْن جاؿْاٞنسلمُْبْببلدْاإلسبلـْال٫ْنشىْعلىْنفسوْأكْأىلوْاٟنبلؾْجوعاْن

زيادةْالعمرافْكازدىارْالببلدْْقطعتْبوْالسبلْأكْفقدْطريقو،ْكُبْىذاعماْيصلحوْإذاْان
ْكافْالناسْكانتعاشْالتجارةٌنْالطرؽْبكتأم قطعْيشددْعلىْحقْاٞنسافرْكاٞننْ،ْكقد

ْكالطعاـ ْالسبيلْباٞناء ْفاستقاىفقدْأتىْرجبلنْْكعابر فلمْيسقوهْحىتْماتْْمأىلْماء
فأغرمهمْعمرْبنْاٝنطابْ ْ.ِّْديتوْعطشاْن

ْكافْْال٫ْناطرْبأركاحْالناسْككافْ ُبْْْموسىْاألشعرمْفقدْأكصىْأباْالغايةمهما
ْلعمْلىعْنالْكنتْامْتستعملوْفبلْهلكاْنمْيْنظرأتوليةْالعماؿْكاٞنوظفٌنْكقادةْاٛنيش:ْ

بلْْْ،ِّٓالشرؾْأىلْمنْكذاْىبلؾْمنْإيلَّْْأحبْاٞنسلمٌنْمنْرجلْلصبلحْكالٌلو:ْقاؿْك

                                                
ْ.َُّ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمدانظر:ْابنْسعد،ْ.ُِّْ
 .ْٔ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖاىيم،ْانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبْر.ِِّْ
 .ِّٖ،َّٔ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِّّْ
ْ.ّٗص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْانظر:ْابنْاٛنوْز.ِّْْ
 .ُِٖ،ْصّجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:ْ.ِّٓ
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أالْاألعماؿْكأعظمهاْأ٨نيةْْأجلٌْْيرتفقْباٞنسلمٌنْكال٫ْناطرْبأركاحهمْحىتُْبْكافْ
ْال:ْكافْيقوؿعنْاٛنهادْعنْطريقْالبحرْْْيلْاهللْفعندماْسيأؿْكىوْاٛنهادُْبْسب

ْيسألوْْالعاصْبنْعمركْإىلْْكتبكْْأبداْنْالبحرْاٞنسلمٌنْركوبْعنْاهللْيسألين
ْ،الدكدْىلكْالعودْانكسرْفإفْعودْعلىْدكد:ْيقوؿْإليوْعمركْفكتبْ،البحرْركوبْعن
رغمْمنْإفْاٞنسلمٌنْٓنرسهمْفعلىْال،ِّْٔوركوبْعنْفأمسكْالبحرُْبْ٪نملهمْأفْفكره

كرهْفلهمْأعظمْاألجرْكىوْالشهادةْعنايةْاهللْكإهنمُْبْسبيلوْسائركفْفإذاْماْحدثْماْيْي
عنْمواطنْالببلءْكاحملن.ُْبْسبيلْاهللْإالْإنوْ ْرفضْاٞنخاطرةْرأفةْهبمْكابتعاداْن

ْبالوباءْحفاظانْع مٌنْرغمْلىْأركاحْاٞنسلفحٌنْأرادْدخوؿْالشاـْأىبْأفْيدخلْلعلمو
ْياْقاٟناْغًنؾْلوْ:ْفقاؿْاهلل؟ْقدرْمنْأفراراْنْ:ْعبيدةْأبوْلوْقاؿفقدْطلبوْاٞنشورة،ْ

ْ.ِّٕاهللْقدرْإىلْاهللْقدرْمنْنفرْنعم،ْعبيدةْأبا
لوجودْنصْعنْالنيبْْيظنْالبعضْإفْعدـْدخوؿكقدْ ٬ننعْمنْْالشاـْالْيعدْاجتهاداْن

ْكاف ْفيهاْالطاعوف،ْكىذاْصحيحْلو لوْعلمهْبوْغًنْْْمرْبنْاٝنطابعْدخوؿْأرضو
ْْإنو ْالنيب ْحديث ْيبلغو ْأف ْقبل ْالدخوؿ ْبعدـ ْيعلمْاجتهد ْكاف ْكافْْبوْكلو ما

،ْبعدْذلكْجاءْعدـْالدخوؿْاستشارْكقررْفماْحدثْأنوْْ،مرليستشًنُْبْىذاْاأل
 تقدموا فال بأرض بو سمعتم إذا):ْقاؿْالنيبْْ:ْإفقاؿفْعبدْالر٘ننْبنْعوؼْ

ِّْٖ(منو فرارا تخرجوا فال بها وأنتم بأرض وقع وإذا عليو، ْْْمرَّْْكقد، علىْقـو
ْ.ِّٗمىْسبيلهأمرْهبمْفخلٌْلعدـْدفعهمْاٛنزية،ْفْعذبوفيْي
ْ
ْ

                                                
 .ِٖٓ-ِْٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِّْٔ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريْـ،ُٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ِّْٕ

ْكتابْالطب،ْبابْماْيذكرُْبْالطاعوف،ْرقمْاٜنديثِْللنشرْكالتوزيع،ْط  .َُُِ،ْصِٕٗٓ(،
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ِّْٖ

ْكتابْالطب،ْبابْماْيِللنشرْكالتوزيع،ْط  .َُُِ،ْصِٕٗٓذكرُْبْالطاعوف،ْرقمْاٜنديثْ(،
ْ.ّْٔ،ْصّ،ْج(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِّْٗ
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 حفظ العقل
هباْعلىْبينْآدـْبلْإنٌوْأعظمهاْفبوْييفرؽْبٌنْْإفْالعقلْمنْأعظمْاٞنننْال يْمٌنْاهللْ

ْاهلل ْأنعم ْفقد ْاٞنخلوقاتْاألخرل، ْكبٌنْباقي ْكجعلوْبينْآدـ ْبالعقل ْالبشر ْبين ْعلى
اٞنيزافْالذمْيتصرؼْبوْكيدبٌرْمعامبلتو،ْفحسنْالتدبًنْكاٞنعاملةْدليلْعلىْرجاحةْالعقلْ
ْبلغتهم،ْ ْكٓندث ْالبشر ْيلبس ْما ْلبس ْكإف ْكالبهائم ٩ْنعلو ْإعاقتو ْأك ْكفقدانو كاتزانو

ْكافْلعقلو،ْقاؿْتعاىل ْ:ْفخطابْالشريعةْكتوجيهها،ْملْيكنْٛنسدْاإلنسافْبل   

                       
َِْْْ ْكىيْالعقوؿْذكككىم

لذلكْكافْعليوْ٘نلْالرسالةْال يْالْ٪نفظهاْأكْيصوهناْ،ُِْْالعقلْكىوْبليْْٗنعْاأللباب
ْىوْأضلْم ْيتحوؿْإىلْما ْالذمْبدكنو ْبلْعقلو ْجسده ْنْالبهائمْقاؿْتعاىل:   

                                 

                                      

    
ْتنتفعْالْال يْالسارحةْكاألنعاـْيعونوْكالْاٜنقْيسمعوفْالْالذينفْ،ِِْ

ْكالْصوتْراعيهاْتسمعالدنياْفهيْْاٜنياةْظاىرْمنْيعيشهاْالذمُْبْإالْاٜنواسْهبذه
ْبتسخًنىا،ْكإماْبطبعهاْإماْلوْخلقتْماْتفقوْكْهباْأبسْإذاْتستجيبْقدْكمعْىذاْتفقو
ْاهللْأطاعْمنْكٟنذاْكأشرؾْباهللْْفكفرْكيوحدهْاهللْليعبدْقلًْخْيْإ٧ناْفإنوْالكافرْؼِنبل
ْ.ِّْمنوْأًبْالدكابْكانتْباهللْْكفرْكمنْاٞنبلئكةْمنْأشرؼْكافْالبشرْمن
ْالكائنةَْتاآالْعنْكالسمعْكاإلبصارْالفقوْنفيْكمعىنْالعيقوؿْٞنوقعْاسمفهيْْالقلوبأماْ
ْالضرْبوْكيدفعْاألبدمْاٝنًنْبوْ٪نصلْفيماْاستعماٟناْبرتؾْأعماٟناْعطلواْأهنمْفيهم

                                                
 .ِٗ.ْسورةْص،ْاآليةَِْْ
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ُِْْ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن
 .ّٔ،ْصٕج، (١ِنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْطْبن
 .ُٕٗ.ْسورةْاألعراؼ،ْاآليةِِْْ
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ِّْْ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن

ْ.ُْٓ،ْصّج، (ِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط
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ْأنفسهمْحجركاْفأىلْالضبلؿْاٞنضار،ْكدفعْاٞننافعْلتحصيلخلقهاْْْاهللْألفْاألبدم
ْ.ِْْاألنعاـْمنْسبيبلْنْأضلْفهمْكاالستدالؿْالنظرْعنْكإعراضْبتقصًنىمْمدركاَتمْعن

اٛنزءْاٞننوطْبوْحفظْالدينْْعلىْحفظْالعقلْباعتبارهْلْعمرْبنْاٝنطابْمًْكقدْعْى
العقوبةْٞننْحاكؿْتغييبْدكرْالعقلْبشربْاٝنمرْأكْأمْنوعْأخرْمنْْلذاْفقدْغٌلظْ

ْالشريعةْ ْحٌرمت ْكقد ْمؤقت، ْبشكل ْكاف ْكلو ْعقلو ْاإلنساف ْتيفقد ْال ي اٞنسكرات
ْكافْيؤتىاٝنمرْكحٌذرتْمنوْكأمرتْباجتنابواإلسبلميةْ ْعلىْبًْبالشارًْْ،ْأماْالعقوبةْفقد

ْْعمرْخبلفةْمنْكصدراْنْبكرْأيبْكإمرةْْاهللْرسوؿْهدع ْالصحابة ْإليوْفيقـو
ْكفسقواْعتواْإذاْحىتْأربعٌنْفجلدْعمرْإمرةْآخرْكافْحىتْكأرديتهم،ْكنعاٟنمْديهمبأي

ْكاجرتؤكاْشربوىاْقدْالناسْإف:ْكقاؿْاٝنمرْدًْلٍْجْىُْبْالناسْ،ْكقدْشاكرِْْٖٓنانٌنْجلد
ْالفريةْحدْفاجعلوْافرتلْىذلْكإذاْىذلْسكرْإذاْافالسكْرْإف:ْْعليْفقاؿْعليها،
ْككافْالثقفيْركيشدْبيتْكأحرؽ،ِْْٔاٜندكدْأدٌلْكىذاْٖنانٌنْالفريةْحدْعمرْفجعلو
ْضرب،ْكقدِْْٕشرابْصاحبْككافْخيربْإىلْخلفْبنْأميةْبنْربيعةْكغربْحانوتاْن
ِْْٖلشربوْاٝنمرُْبْرمضافْهْعشرينرْىٖنانٌنْكعزٌْْرجبلْن. 

ْحفظ النسل
العلماءُْبْتسميةْىذاْاٞنقصدْفمنهمْمنْقاؿْحفظْالنسلْمنهمْمنْقاؿْحفظْْاختلف

النسبْكمنهمْمنْقاؿْحفظْالبضعْكُبْاٜنقيقةْالْيوجدْتعارضْبٌنْىذهْاٞنسمياتُْبْ
ضركرةْحفظهاْكالعنايةْهبا،ْبلْإفْحفظْىذهْاٞنسمياتْيكملْبعضوْبعضانْفبل٬ْنكنْ

افظْعلىْالب اقي،ْكُبْنفسْالوقتْإذاْضيٌيعْأحدىاْفيعينْاحملافظةْعلىْأحدىاْماْملْ٪ني
                                                

ْ.ُّٖ،ْصٗج،ْد.ط.(،ْ)تونس:ْدارْسحنوفْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗر،١ْنمدْالطاىر،ْ.ْانظر:ْابنْعاشْوِْْ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ِْْٓ

ْ.ُُٗٔ،ْصٕٕٗٔ(،كتابْاٜندكد،ْبابْالضربْباٛنريدْكالنعاؿ،ْرقمْاٜنديثِللنشرْكالتوزيع،ْط
ْكتابِْ)بًنكت:ْاٞنكتبْاإلسبلمي،ْطْمصنف عبد الرزاقىػ،َُّْْأبوْبكرْعبدْالرزاؽ،ْ .ْانظر:ْالصنعاٍل،ِْٔ ،)

ْ.ّٕٕ،ْصٕ،ْجُُّْٓ،ْرقمْاٜنديثّٖٕ،ْصٕ،ْجُِّْٓالطبلؽ،ْبابْحدْاٝنمر،ْرقمْاٜنديث
 .ِِٖ-ُِٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْْٕ
 .ُٓٔ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوب.ِْْٖ
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ْاٞنقصدْبأمْمنها،ْأماْ بالضركرةْتضيعْالباقي،ْكبالتايلْالْيوجدْتعارضُْبْتسميةْىذا
ْمعهاْ ْالتعامل ْطريقة ْاٞنعاٍلْكتنظم ْجاءتْبقوانٌنْٓنفظْىذه ْفقد ْاإلسبلمية الشريعة

ْكشددتْعلىْخطورةْإ٨ناٟناْأكْالعبثْهباْأكْتضيعها.
ْالنس ْحفظ ْالنسلْإف ْحفظ ْكلكن ْالنسبْأخص، ْالنسبْكحفظ ْحفظ ْمن ْأعم ل

ْكافْحفظْالنسلُْبْدينْاهللْالْطريقْلوْإالْ معرضْللخطرْإذاْضيعْحفظْالنسبْكٞنا
ْمرةْ ْاٞنسلمٌنْيطلقوفْىذا ْعلىْاآلخر،ْفتجدْعلماء ْكلْمنهما النكاحْاٞنشركعْأطلق

ْالنسل ْكحفظ ْالنسل ْحفظ ْىو ْاإلسبلـ ْالنسبُْب ْفحفظ ْأخرل، ْحفظْْكذاؾ ىو
ْيقتضيْالتناسلْسواءْأكافْبالطرؽِْْٗالنسب ،ْفحفظْالنسلْىوْحفظْالنوع،ْكىذا

اٞنشركعةْمثلْالنكاحْالشرعيْأكْغًنْاٞنشركعةْكمنهاْالزنا،ْأماْحفظْالنسبْفبلْيتمْإالْ
ْكلْ بالنكاحْالشرعيْمثلوُْبْذلكْمثلْالبضعْالذمْالْ٪نفظْإالْبو،٣ْنا٩ْنعلْحفظ

ْألف ْضركرة، ْاٞنسميات ْاختبلطْْىذه ْعليو ْالتزاحم ُْب ْألف ْاٜنفظ ْمقصود البضع
األنسابْكتلطيخْالفراشْكانقطاعْالتعهدْعنْاألكالدْالستبهاـْاآلباء،ْكفيوْالتوثبْعلىْ

ْ.َِٓالفركجْبالتشهيْكالتغلبْكىي٠ْنلبةْالفسادْكالتقاتل
ْ،ْكىيْاختبلطْاألنسابْكقطعْالنسلفاسدْالناْنةْمنْعدـْاالىتماـْهبذهْاٞنعاٍلاٞنإفْ

ْاٛننسية،ْ ْاٞنعاشرة ْإليو ْستؤكؿ ّْنا ْمباؿو ْغًن ْكليسْالولد ْاآلنية ْاللذة ْالزاٍلْقصده ألف
ْكثًنةْككبًنة،ْبلْإفْبعضْ كانتشارْالفسادْاٝنيلقيْالذمْينشأْعنوْمفاسدْخيلقيةْكصحية
ْأكْ ْالبشرم ْالنوع ْبقاء ْعليو ْيعتمد ْالذم ْاألساس ْىو ْالبضع ْحفظ ْإف ْيرل العلماء

ْاٞنزا٘نة ْألف ْانقطاعْْانقراضو ْإىل ْاألنسابْاٞنفضي ْاختبلط ْإىل ْتفضي ْاألبضاع على
ْ.ُِٓالتعهدْمنْاآلباءْاٞنفضيْإىلْانقطاعْالنسلْكارتفاعْالنوعْاإلنساٍلْمنْالوجود

                                                
 .َْٗ(،ْصّ،ْطدينةْاٞننورة:ْدارْاجملتمع)اٞنْاإلسالم وضرورات الحياة،ْىػُِِْر:ْعبداهللْبنْأ٘ندْقادرم،ْ.ْانظِْٗ
َِْٓ ْالطوسي، ١ْنمد ْحامد ْأبو ْالغزايل، ْانظر: ُُْٕٗىػ/َُّٗ. شفاء الغليل في بيان الشبو والمخيل ومسالك ـ،

 .َُٔ(،ْصُ،ْٓنقيقْ٘ندْالكبيسيْ)بغداد:ْمطبعةْاالرشاد،ْطالتعليل
ُِْٓ ْابن. ْْاٜناجْأمًنْانظر: ْدارْوالتحبير التقريرـ،ُْٗٗٗ/ىػُُْٗاٜننبلي، ْطْالكتبْ)بًنكت: ُْالعلمية، ،ْٓج(،
 .ّٕٗص
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ْكافْيشجعْعلىْالتناسلْفقدْقاؿْْْاٝنطابْبنْعمرْككافْمنْاىتماـ بالنسلْأنو
ْ:ْيهمكأْىْ،كحتْينىْْالناسْأمْإىلْأبايلْلستْأٍلْإالْاٛناىليةْأمرْمنْشيءْهُْبَّْْبقيْما
فأحدْطرؽْحفظْالنسلْىوْالرتغيبُْبْالزكاجْكالتشجيعْعليوْكتسهيلْْ،ِِٓحتْيكْىأنٍْ

ْالتحقيقْمنْغًنْقيودْ ْالزكاجْشائعانُْبْاجملتمعْكسهل ْكاف ْفكلما ْإليو، ْاٞنؤدية السبل
ْكاٝنلقْالسليمْفضبلْن ْالفضيلة ْفيو ْكاف٠ْنتمعانْمتزنانْتسود ْأكْعقباتْتعطلو عنْْتقيده

ْاال٥نراؼْكاالبتذاؿْكانتكاسْالفطرْكخركجْاألفرادْعنْ ْمنْاألمراضْال يْيسببها خلوه
ْإىلْإفْالزكاجْمنْأىمْ ْإضافة ْالزكاج، ْتيسر ْاجملتمعْلعدـ ْاستقرار اٞنألوؼْبسببْعدـ
الطرؽْال يْتصنعْاجملتمعْاٞنرتابطْمنْخبلؿْالتناكحْكالتصاىرْكتقويةْالركابطْبٌنْاألسرْ

ْالزكاجْفضبلْتكثًنْال ْنتيجة ْكغًنىا ْاٞنزايا ْكلْىذه ْالبشريةُْبْالببلد، ْالقوة ْكزيادة ذرية
ْكافْمنْ بالطرؽْالشرعيةْكضدىاْالزناْالذمْلوْتفشىُْب٠ْنتمعْماْفمصًنهْاٟنبلؾ،ْلذا

ْبنْاٝنطابْ ْليتسىنْْتشجيعْعمر ْتقليلها ْأك ْالنساء ْٓنديدْمهور علىْالزكاجْىو
ْ.ِّٓأالْالْتغالواْصدقةْالنساء:ْقاؿْْةْفقدبأقلْالتكاليفْاٞناديْالزكاجللشبابْ

ْبنْاٝنطابْ ْعمر ْفقدْشنَّ ْالزنا ْكتشديدْْإما ْإليو ْاٞنؤدية ْالسبل ْبغلق حربانْضده
ْبوْْاجحجْبنْنصرفىتْيدعىْْالعقوبة،ْفقدْسًٌنْ إىلْالبصرةْلتغزؿْالنساءْبوْكقوًٟننَّ

كسًٌنْابنْعموْبعدهْللسببْذاتو،ْكجلدْ ْكافْجعدةْبنْسليمْمْشعراْن ألنو ائةْمعقوالْن
ْذمْعنْاألعزبْيغزمْيدخلْعلىْالنساءْاآلٌبْتغٌيبْذكيهنْكهناهْعنْذلك،ْككافْ

ْكمْتشتاؽْْ،ْكقدْسأؿِْْٓالغزاةْبٌنْيعقبْكافْأنوْكْاٜنليلة حفصةْرضيْاهللْعنها:
اٞنرأةْلزكجها؟ْفخفضتْرأسهاْكاستحيتْفقاؿ:ْفإفْاهللْالْيستحيْمنْاٜنقْفأشارتْ

ْ.ِٓٓأالٌْٓنبسْاٛنيوشْفوؽْأربعةْأشهرْهرْكإالْأربعةْأشهر،ْفكتبْبيدىاْثبلثةْأش

                                                
 .ِٖٗ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِِْٓ
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دارْْ:)بًنكت:ْْد.ْبشارْعوادْمعركؼ،ْٓنقيقْسنن الترمذيـ،ُْٖٗٗ،ْيسىْأبوْعيسىانظر:ْالرتمذم،١ْنمدْبنْع. 
 .َْٔ،ْصِ،ْجُُُْرقمْاٜنديثْ،بابْماْجاءُْبْمهورْالنساء،ْ(ِ،ْطاٛنيل
ْ.َّٔ،ِٖٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى طبقاتالـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمدانظر:ْابنْسعد،ْ .ِْٓ
،ْطْتاريخ الخلفاءـ،ََِّْىػ/ُِْْ،ْ.ْانظر:ْالسيوطي،ْجبلؿْالدينِٓٓ  .ُُٓ(،ْصُ)بًنكت:ْدارْابنْحـز
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 حفظ المال
ْبوْاإلنسافْفيهاْسواءْأكافْىذاْالنشاطْ ْكلْنشاطْيقـو إفْاٞناؿْعصبْاٜنياةْك١نرؾ
ْطبيعيةْأكْ ْالدكؿْأكْاألفرادْمنْموارد ْٕنتلكو ْكاٞناؿْما ْالدكؿ، ْأك علىْمستولْاألفراد

ْفقبلْاخرتاعْاألكرا ْكقبلْاكتشاؼْاصطناعية، ْبالذىبْكالفضة ْالتعامل ْكاف ؽْالنقدية
ْكافْالتعاملْبنظاـْاٞنقايض ْاٞنعادفْالنفيسة ْبالسلعْالضركريةْمثلْاٜنبوبْْكىذه غًنىاْة

ْمنْاٞننتجاتْال يْتيعدْمصدرْقوةوْاقتصاديةْلبعضْالدكؿ.
ْالشريعةْ ْمقاصد ْترتيب ُْب ْاٝنامس ْاٞنقصد ْىو ْاٞناؿ ْحفظ ْكوف ْمن ْالرغم كعلى

فظْباقيْمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية،ُْبْحْيةْإاٌلْإف٣ْناْْندْاإلشارةْإليوْأ٨نيتوماإلسبل
فاٞناؿْأحدْالعواملْاٞنهمةُْبْحفظْالدينْحيثْأفْالدعوةْللدينْكالدفاعْعنوْكاٛنهادْ
ْكلْىذهْاألعماؿْٓنتاجْبشكلْأساسيْإىلْاٞناؿْفيحتاجوْالدعاةْلدعوةْالناسْ ُبْسبيلو

ُْب ْطمعان ْعليهم ْلتأليفْْكْْإسبلمهمكاإلنفاؽ ْإما ْالدين ْكأعداء ْالكفار ْعلى اإلنفاؽ
ؿْقلوهبمْكتشجيعهمْللدخوؿُْبْاإلسبلـْأكْلكفْأيديهمْعنْاإلسبلـْكاٞنسلمٌنُْبْحا

كإاٌلْالْسبيلْللدعوةْإىلْاهللْبعدْاٜنكمةْكاٞنوعظةْْضعفْاألمةْعن٠ْناهبتهمْبالسبلح
ْلوْمستلزماتوْكمتط ْبدكره لباتوْال يْالْغىنْعنْاٞناؿْلتوفًنىاْاٜنسنةْسولْاٛنهادْكىذا

ْٞننْ ْيرتكو ْعما ْفضبلن ْكغًنىا ْكزاد ْمركبْكسبلح ْمن ْالقتاؿ ْعدة ْإىل ْ٪نتاج فاجملاىد
ْكماْكإفْىناؾْبعضْالفركضْال يْالْتقاـْبدكفْاٞناؿْ يعولوىمْيتقوتوفْبوُْبْفرتةْغيابو،

ْاٞناؿْفضبلنْعنْاٞنست ْالذمْال٬ْنكنْالقياـْبوْدكفْكفرة حباتْمثلْالصدقةْمثلْاٜنٌج
الرتبويةْكالتعليميةْاءْاٞنساجدْكاٞنؤسساتْاإلسبلميةْكإعانةْالضعيفْكمساعدةْاحملتاجْكبن

إلقامةْالدينْكاٜنفاظْعليو. ْكإعمارْاجملتمعْكغًنىاْمنْاألمورْال يْْنعلْمنْاٞناؿْأساساْن
ؿْكذلكْحاجةْالنفسْمنْزادْككسوةْكمسكنْكغًنىاْمنْاألشياءْال يْال٬ْنكنْاٜنصْو

ْاٞن ْبدكف ْعليها ْالعناية ْعن ْفضبل ْال يْاؿ ْاألمراضْكاألكبئة ْفأكثر ْكسبلمتها بصحتها
ْس ْالعنايةتصيبْاإلنساف ْعدـ ْالثقافةْببها ْأك ْكُبْْبالنظافة ْالتغذية ْسوء ْأك الصحية

ْكرامةْالنفسْكعزَتاْمنْأفْتذؿْأكْ عن مقدمةْأسباهباْالفقرْكضعفْالقدرةْاٞناديةْفضبلْن
ْٓنتقرْبسببْالفقر.
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ماْالنسلْالذمْتعدْاحملافظةْعليوْقرينةْاحملافظةْعلىْالنفسْكأساسها،ْفقلةْاٞناؿْتدفعْأ
الكثًنْمنْاألسرْإىلْعدـْاإل٤نابْكتعريضْالنسلْالبشرمْلبلنقراضْكعزكؼْالشبابْ

ـْعليوْبعضْاألسرْبسببْشدةْاٜناجةْإىلْبيعْاألجسادْدًْعنْالنكاحْإضافةْإىلْماْتػيقٍْ
ْمع.الرذيلةُْبْاجملتكتفشيْ

الثقافةْال يْ٪نصلْعليهاْاإلنسافْمنْخبلؿْأماْالعقلْفدكرْاٞناؿُْبْاحملافظةْعليوْىوْإفْ
ْكتطوير ْللعلمْكخوضْالتجاربْكالتعاملْمعْالثقافاتْاٞنختلفة ْكإمكانياتوْْطلبو قدراتو

ْأكْاستحصاؿْجزءنْمنوْبدكفْمساعدةْاٞناؿ.ْاال٬ْنكنْاستحصاٟنالذىنيةْ
ْكاهلل:ْقاؿ،ْفقدْكامبلْنْْللحفاظْعلىْاٞناؿْىوْإنفاقوْبْككافْمنْفقوْعمرْبنْاٝنطا

ْحسابْبغًنْٟنمْألحشوفَّْْكثرتوْأعياٍلْفإفْعداْنْٟنمْألعدفَّْْاٞناؿْزادْماْالناسْألزيدفَّْ
ْإفْْقاؿْرجل:ْياْأمًنْاٞنؤمنٌنْلوْأبقيتْمنْىذاكقدْ،ِْٔٓيأخذكنوْماٟنمْىو اٞناؿْلعدكو

ْكفاٍلْاهللْ:ْمالكْقاتلكْاهللْفقاؿْحضرْأكْنائبةْ ْعلىْلسانكْشيطاف؟ نطقْهبا
ْلغدْكلكنْأيعدُّْٟنمْكماْأىعدَّْٟنمْرسوؿْاهللْ حجتهاْكاهللْالْأغصنبْاليـو

ِٕٓ.ْ
ْبعضْاٞناؿكعلىْالرغمْمنْثبوتْبعضْالفوائدُْبْإبق ْإفْرفضْْاء ْإاٌل ْطارئة لظركؼو

ْ ْاٝنطاب ْبن ْْعمر ْعلى ْدليبلن ْأك ْجزافيان ْيكن ْإىلمل ْالدعوة ْأك ْالتخطيط ْعدـ
ْحقائقْمنها:ْاالقتصادْكترشيدْاإلنفاؽْفاآلثارْال يْكردتْتؤكدْاإلسراؼْكعدـ

ْفقدُْْ ْاٞنسلمٌن: ْماؿ ْمن ْالذمة ْتربئة ْموسىْأيبْإىلْْاٝنطابْبنْعمرْكتب.
ْكتسحييْْحىتْدرىمْاٞناؿْبيتُْبْيبقىْالْالسنةْمنْيوماْنْفأعلمْبعدْأما:ْاألشعرمْ
ْفوضعّْناؿٌْْبأْي،ْكٞنآِْٖحقوْحقْذمْكلْىلإْأديتْقدْأٍلْاهللْيعلمْحىتْاكتساحاْن

ْإالْقطْقـوْأعطيوْماْكاهللْىذاْإفْفبكىْكقاؿْْإليوْكينظرْيتصفحوْفأخذْاٞنسجدُْب
البحرينْليقسمْبٌنْاٞنسلمٌنْْمنْطيبْهْعليوْْدـقْى،ْْكِٗٓكالبغضاءْالعداكةْبينهمْألقي

                                                
 .َّٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْٔٓ
ْ.ٓٗص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓاؿْالدينْأبوْالفرج،ْم،ْٗنانظر:ْابنْاٛنوْز.ِْٕٓ
 .َّّ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمدانظر:ْابنْسعد،ْْ.ِٖٓ
ْ.ٓٗ،ْصٕٗٓ(،ْرقمْاٜنديثُ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْطْالزىدـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْأ٘ندْبنْحنبل،ِْٗٓ
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ْمنْصيبيْأفْخشيةْمنْأفْتزنوْرغمْمعرفتهاْبالوزفْفلماْأرادةْزكجتوْقسمتوْهناىاْ
ْ.َِٔشيئاْنْاٞنسلمٌن

ْخبزٍْبْفعجنْطعاـْمنَْنريبْعمرْبنْاٝنطابْْأمراالقتصادُْبْاٞنعيشة:ْفقدْ.ِْ
ْالرجلْيكفي:ْقاؿٍْبْ،ومثلْالعشاءُْبْفعلٍْبْمنوْفأكلواْرجبلْنْثبلثٌنْعليوْدعاٍْبْثردٍْب

ْكلْجريبٌنْكاٞنملوؾْكالرجلْاٞنرأةْشهر،ْكلْجريبٌنْالناسْفرزؽْشهرْكلْجريباف
ْكلْيـوْكسأؿْ،ُِْٔشهر ْفبعثاستكثرهْفْشعًن،ْمنْفرقاْنْ:لقيْ؟عماْييعلفْبوْفرسو
ِِْٔاٞنسلمٌنْمنْبيتْإىلْعلفوْكصرؼْالنقيعْإىلْبفرسو.ْ
ْكافْعمرْبنْاٝنطابْْ.ّ لشدةْحرصوْعلىْأمواؿْْعدـْتبديدْأمواؿْاٞنسلمٌن:ْفقد

،ِّْٔعنوْاهللْيسألينْأفْشيتٝنْالفراتْشطْعلىْضياعاْنْٗنلْماتْلواٞنسلمٌنْيقوؿ:ْ
لتحميلوْٗنلوْماْالْيطيقْكقاؿْلو:ْ٘نٌلتْٗنلكْماْالْيطيقْكضربْ ْ.ِْٔٗنٌاالْن

ْكافْْْاٝنطابْبنْعمرْمنْطرؽْكافْك ْالنقيعْ٪نميْٜنفظْاٞناؿْأفْيستثمره،ْفقد
الصدقة،ْحيثْأفْكضعْىذهْاٜنيواناتُْبْْإلبلْكالشرؼْالربذةْك٪نميْاٞنسلمٌنْٝنيل

٢ْنصصة ْاٞنراعيْْأماكن ْلتىوفر ْكتكاثرىا ٧ْنائها ْعلى ْكيعمل ْالضياع ْمن ْ٪نفظها لرعيها
ْالحق ْاٞنوضوعُْبْمبحثو ْكسيأٌبْالبسطُْبْىذا ْكإحصائها ِْٓٔكسهولةْحصرىا أماْ،

ىوْمسحْاألراضيْاٞنفتوحةْمنْأرضْالعراؽْْأعظمْاستثماروْقاـْبوْعمرْبنْاٝنطابْ
ليوْأحد،ْفعدـْتقسيمْاألراضيْعلىْكببلدْالشاـْكضربْاٝنراجْعليهاْبشكلْملْيسبقوْإ

ْالبشريةْ ْكحىت ْبل ْكاٞنعدنية ْكالصناعية ْالزراعية ْثركاَتا ْكتقدير ْللدكلة ْكجٍعلها الفآنٌن
ْالدكلةْ ٬ْنكن ْانقطاع٣ْنا ْدك٧نا ْالدكلة ْيضمنْتدفقْاألمواؿْٝنزينة كضربْاٝنراجْعليها

ْاستخداـْىذهْاألمواؿُْبْأكجوْاإلنفاؽْاٞنختلفة.
                                                

ْ.ٖٗ،ْصِّٔ(،ْرقمْاٜنديثُ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْطْالزىدـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْأ٘ندْبنْحنبل،َِْٔ
ْ.ِّٕ،َّٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُِْٔ
ْ.ٓٗ،ْصَِٔ(،ْرقمْاٜنديثُالعلمية،ْط)بًنكت:ْدارْالكتبْْالزىدـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْأ٘ندْبنْحنبل،ِِْٔ
ْ.َّٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِّْٔ
ْ.ِٗص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْانظر:ْابنْاٛنوْز.ِْْٔ
ْ.َّٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْدسعْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْٓٔ
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راضيْعلىْالفآنٌنْبثركاَتاْفإفْالفائدةْسوؼْتيقتصرْعليهمْكىذاْفيوْأماْلوْقيسمتْاأل
كضياعْالثركاتْلعدـْقدرةْاألفرادْعلىْإدارَتاْْفوارؽْطبقيةُْبْاجملتمعْمفاسدْمنهاْظهور

ْلعدـْكجودْ ْاألراضيْعنْاإلسبلـ ْكرجوعْمنْأسلمُْبْىذه ْبإمكانياتْالدكلة مقارنة
ٌْنْعلىْما٬ْنلكونوْمنْالذميٌنْلكثرَتم.سطوةْالدكلةْفيهاْكعدـْسيطرةْالفآن

ْاألرضٌنْعلىْاٝنراجْككضعْاٛنبلْكأرضْالسوادْسحّنْلذلكْقاـْعمرْبنْاٝنطابْ
ْكأربعٌنْٖنانيةْالغينْعلىْفوضعْالبلداف،ْمنْفتحْفيماْالذمةْأىلْٗناجمْعلىْكاٛنزية
ْالسوادْخراجْفبلغْ،در٨ناْنْعشرْاثينْالفقًنْكعلىْدر٨ناْنْكعشرينْأربعةْالوسطْكعلىْدر٨ناْن
ْآنذاؾْلواؼكمقدارْاْ،كاؼْوْألفْألفْكعشرينْألفْألفْمائةْهْعهدْعلىْكاٛنبل
ْ.ِٔٔكنصفْكدانقافْدرىم

ْ،ْخاصةْماْيردهْمنْاألمصارٜنفظْاٞناؿْالتحرمْعنوْعمرْبنْاٝنطابْْككافْمنْفقو
ْكونوْٗنْي عن ْدكفْإكراهْفضبلْن عْعنْطيبْنفسو عْليكشفْكونوْحبلالنْغًنْمغتصبْٗني

إضافةْإىلْٗنعوْك٘نايتوْيكوفْحسبْالًنسبْاٞنقررةْللخراجْكاٛنزيةْكغًنىا،ْفحفظْاٞناؿْ
ْكافَْن ْفقد ْدكفْشبهةْحراـ ْعنْاٞناؿْكيغلظْعليهمُْبْالسؤاؿْيسأؿْْمعو اٛنباة

ككانواْجباةْخراجْْحنيفْبنْكعثمافْاليمافْبنْحذيفةْليعرؼْحقيقتو،ْفقدْسأؿْ
ْلئنْعنوْكقاؿْْفسارهلذمْٗنعوهْككررْسؤالوْكاستأرضْالسوادْعنْمقدارْاٝنراجْا

ْبذلكِْٕٔأبداْبعدمْرجلْإىلْ٪نتجنْالْالعراؽْأىلْأراملْدعنَّْألْاهللْسلمين ْكىو ،
كقدْْير٘نواْالضعفاءْمنهمْلئبلْ٪نيىٌملواْفوؽْماْيطيقوفْاةْاٞناؿْأفْيرتفقواْبالرعيةْْكيرشدْجب

منْْعشرةْمنْأىلْالكوفةْكعشرةج٩ْنيبْالعراؽْكلْسنةْمئةْمليوفْأكقيةٍْب٫ْنْرْفْكا
ْ.ِٖٔذميْظلمْمسلمْكالْوأىلْالبصرةْيشهدكفْأربعْشهاداتْباهللْإنوْمنْطيبْماْفي

                                                
 .ِِٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْٔٔ
بلـْ)الرياض:ْدارْالسْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ِْٕٔ

ْكتابْفضائلْأصحابْالنيبِْللنشرْكالتوزيع،ْط ،)ْْبابْقصةْالبيعةْكاالتفاؽْعلىْعثمافْبنْعفاف،ْرقمْاٜنديث،
 .ِِٔ،ْصََّٕ

 ْ.ُِْص(،ّْ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوب.ِْٖٔ
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ْكافْ ْكانواْمنْصحابةْالنيبْْكقد فلماْقىًدـْ،ْيسأؿْاٛنباةْعنْطيبْاٞناؿْحىتْلو
ْألفِْنمسمائةْجئت:ْعنْاٞنبلغْلذمْٗنعوْفقاؿْمنْالبحرينْسألوْْأبوْىريرةْ

ْكافْذلكْإالْأعلمْالْنعم:ْقاؿْأطيب؟ْفسألوْْدرىم ٪نرصْعلىْحفظْْ،ْككما
ْكافْ ْرفقةْقدمت٪نرصْعليوْمنْأيدمْاللصوصْفقدْْاٞناؿْمنْطغيافْاٛنباةْفقد

ْالليلة٥ْنرسهمْأفْلكْىل:ْْعوؼْبنْالر٘ننْلعبدْْفقاؿْاٞنصلىْفنزلواْالتجارْمن
ْ.ِٟٗٔنماْاهللْكتبْماْكيصليافْ٪نرساهنمْفباتاْالسرؽ؟ْمن
ْالدكاكينْطرؽْكمن ْْحفظْاٞناؿْتدكين ْبنْاٝنطابْاستشارفقد ُبْتدكينْْْعمر

ْكثًناْنْ:ْقاؿْعثمافْبنْعفاففْالديواف يسعْالناسْكإفْملْ٪نصواْحىتْتعرؼْْأرلْماال
ْاألمرْةمنْأخذ٣ْننْملْيأخذْخشي ْأمًنْاٞنؤمنٌنْكْ،أفْينتشر ْرجلْيا إٍلْقدْْ:قاؿْلو
،ْفتدكينْأكجوَِْٕالديوافْفْىدكَّْيعطوفْالناسْعليوْفْىْفْديواناْنرأيتْىؤالءْاألعاجمْيدكنْو

معْغًنْاٞنستلمٌنْكمعرفةْاٞنقدارْاٞننفقْكاالستفادةْْإنفاؽْاٞناؿ٩ْننبْاختبلطْاٞنستلمٌن
ْمنْاٞنعلوماتْكاألرقاـْاٞندكنةُْبْالسجبلتْلوضعْخطةْمستقبليةْلئلنفاؽ.

الرقابةْعلىْالعماؿْكالوالةْاؿْىيْٜنفظْاٞنْكمنْالطرؽْال يْاتبعهاْعمرْبنْاٝنطابْ
ةُْبْحفظْ،ْكسأٓندثُْبْىذهْالفقرةْعنْدكرْالرقابركط٤ْناحْاإلدارةمنْأىمْشْفهي

ْعلىْمراحل:ْ،ْككافْىذاْالنوعْمنْالرقابةْعلىْعهدْعمرْبنْاٝنطابْاٞناؿْفقط
ْكذلكْبتدكينْكإحصاء٣ْنتلكاتْ:.ْجردْأمواؿْالوالةْكالعماؿْقبلْتويلْمهاـْالوظيفةُ

ْعمبلنْمعيناٞنوظفٌنْ ْللدكلة ْسنومككلْمنْيعمل ْشهرمْأك ْأجر مثلْْانْيتقاضىْعليو
الوايلْكالقاضيْكصاحبْبيتْاٞناؿْكأمًنْاٛنندْكغًنىاْمنْالوظائفْال يْٓنتاجْإىلْقدرْ

ْمعٌنْمنْاٞناؿْيكوفْ ْكمسؤكليةْصاحبها ْأفْيتصرؼٓنتْإمرة ْشاءْْبو٬ْنكنو مىتْما
ْككيف ْشاء ْكأينما ْدكف ْشاء ْبعضْالما ْأف ْحيث ْمنو، ْأعلى ْال ي ْالسلطة ْإىل رجوع

الوظائف٬ْنكنْللموظفْفيهاْأكْاٞنسؤكؿْعنهاْأفْ٪نصلْعلىْبعضْاألمواؿْبشكلْغًنْ
ْكأرزاؽْاٛنندْأكْأمواؿْخزانةْبيتْ شرعيْكدكفْكجوْحقْسواءْأكافْمنْأمواؿْالرعية

                                                
ْ.َُّ-ََّ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْلكبرىا الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمدانظر:ْابنْسعد،ْ.ِْٗٔ
ْ.ََّ،ِٓٗ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،َِْٕ
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ليهاْبعضْاٞناؿْأكْمنْالناسْعلىْشكلْىديةْأكْرشوةْتعطىْلوْمقابلْفوائدْ٪نصلْع
ْىذهْ ْاٞنوظفٌنْإضافة ْٟنؤالء ْكبذلك٬ْنكن ْكمنصبو، ْنفوذه ْمستغبلن ْغًنىم الناسْدكف
ْالفائدةْ ْسيتبٌنْمقدار ْكاٞنمتلكاتْفإنو ْاألمواؿ ْكتابة ًْب ْلو ْأما ْإىل٣ْنتلكاَتم األمواؿ

ْلوْعامبلْبعثْإذاْْكافاٜناصلةْمنْالوظيفة٣ْناْيسهل١ْناسبةْاٞنوظفْعليها،ْكقدْْ
ْ.ُِٕمالوْكتبْمدينةْعلى
ْكافْعمرْبنْاٝنطابْْ:.ْمتابعةْإنفاؽْالوالةْالشخصيْأثناءْمدةْاٝندمةِ ْإذاْفقد

ْغلقوايْكالْرقيقاْلبسوايْكالْنقياْأكلوايْكالْبرذكناْنْركبوايْأالْعليهمْاشرتطْعماالْبعث
ْكبًناْنْ،ِِٕالناسْحوائجْدكفْمأبواهب ْدكران ْاٞنرحلةْٟنا ْكوهنآْندْمنْْكىذه ُبْحفظْاٞناؿ
عدـْالسعيُْبْحوائجْىمْأكْدْاإلدارمْكتبديدْأمواؿْالدكلةْبإسراؼْالوالةْكتبذيْرالفسا

ْال ْفحٌن٩ْند ْبرعيتو، ْالوايل ْصلة ْكقطع ْعليهم ْكالتكرٌب ْاللصيقةْالرعية ْالرقابة ْىذه وايل
ُبْإىلْالعاملْالنفسيْسوؼ٫ْنشىْاحملاسبةْكالتدقيق،ْإضافةْلكلْعملْيعملوْفٞنتابعةْاْك

ْبالش ْالتقيد ْخرقهاحاؿْعدـ ْْركطْأك ْبنْاٝنطابْبلغفقد ْأيبْبنْسعدْأفْْعمر
ْ.ِّٕالبابْأحرؽمسلمةْفْبن١ْنمدْفأرسلْ،باباْنْعليوْكجعلْقصراْنْأنذْْكقاص

ْ.ْجردْأمواؿّْ ْالعماؿْبعدْانتهاءْمدة ْاٝنليفةَْنرد٣ْنتلكاَتخدمتم: كاقتسامهاْْمفيقـو
ْكاحدْغًنْسمىْقاْقدف،ْدرةاٞنصاْكْردلعلموْبعمليةْاٛنْ٪ندْمنْفسادْالوايل،ْكىذاْممعه
١ْنمدْبعث،كمإِْْىريرةْكأبوْكقاصْأيبْبنْسعدْمنهمْعزلوْإذاْمالوْعمالوْككالتوْمن
ْ.ِٕٓمالوْفقاٚنوّْنصرْعمركْإىلْمصرْصحابةُْبْالربيعْبن

                                                
ْ.ِّٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُِْٕ
)بًنكت:ْدارْالكتبْ،ْٓنقيق١ْنمدْالسعيدْبسيوٍلْشعب اإليمانىػ،َُُْْسٌن،ْأبوْبكرْأ٘ندْبنْاٜنْ.ْالبيهقي،ِِٕ

 .ِْ،ْصٔ،ْبابُْبْطاعةْكيلْاألمر،ْج(ُالعلمية،ْط
،ْاإلصابة في تمييز الصحابةـ،ُِْٗٗىػ/ُُِْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأ٘ندْبنْعليْأبوْالفضلْالعسقبلٍلْالشافعي،ِّْٕ

 .ّْ،ْصٔد.ط.(،ْبابْذكرْمنْاٚنو١ْنمد،ْجْٓنقيقْعلي١ْنمدْالبجاكمْ)بًنكت:ْدارْاٛنيل،
 .ِّٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْْٕ
،ْاإلصابة في تمييز الصحابةـ،ُِْٗٗىػ/ُُِْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأ٘ندْبنْعليْأبوْالفضلْالعسقبلٍلْالشافعي،ِْٕٓ

 .ّْ،ْصًٔنكت:ْدارْاٛنيل،ْد.ط.(،ْبابْذكرْمنْاٚنو١ْنمد،ْجٓنقيقْعلي١ْنمدْالبجاكمْ)ب
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 المبحث الثالث
 للدولة اإلسالمية إدارة عمر بن الخطاب الوظائف في 

ْتقدـُْبْمبحثْسابقْىيْالع ْكما استخداـْاٞنواردْْلمْالذمْيتمْمنْخبللوإفْاإلدارة
كىوْْْالْأنوْيبٌنْبشكلْعاـْعملْاٞنديركىذاْالتعريفْرغمْاختصارهْإْلتحقيقْاألىداؼ

ْاستخداـْاٞنواردْلتحقيقْاألىداؼْكيفية ،ْكبذلكْيندرجْٓنتْىذاْالتعريفْكلْماْيقـو
ْ.ظمةالعمليةْاإلداريةْداخلْاٞننبوْاٞنديرْمنْأعماؿْككظائفْككاجباتْٕنثلْ

ْ ْىي ْاإلدارة ْأىدافهاككظيفة ْٓنقيق ٥ْنو ْاٞننظمات ٠ْنموعةِْْٕٔتوجيو ْباختصار كىي
ْهباْاٞنديرْ فاٟندؼْمنْالعمليةُْبْعملو٥ْنوْٓنقيقْأىداؼْاٞننظمة،ْالوظائفْال يْيقـو

ْ ْفإفْاٞنديرْىوْاٞنسؤكؿْاألكؿْْاٞننظمة،اإلداريةْىوْٓنقيقْاألىداؼْال يْتنشدىا كهبذا
ْبوْكال يْيديرىا،ْؼْاٞننشأةْعنْعمليةْٓنقيقْأىدا توْداخلْىوْكظيفْالعملْالذمْيقـو

منصبْأكْعملْيتضمنْكاجباتْكمسؤكلياتْهيْفالوظيفةْىيكلْاٞننظمةْالتنظيمي،ْأماْ
ْ.١ِٕٕنددةْكىيْالوحدةْاألساسيةْال يْيتكوفْمنهاْالتنظيم

التوظيفْككظائفْاٞنديرْىيْالتخطيطْكالتنظيمْكالتوجيوْكالرقابة،ْك٬نكنْأفْيدخلْمعهاْ
الذمْىوْاختيارْالعناصرْأكْاألفرادْالذينْسوؼْيقوموفْبتفاصيلْالعمليةْاإلداريةْبدءنْ

بالتنظيمْكالتوجيوْكانتهاءنْبالرقابةْكتقييمْاألداء. ْبالتخطيطْمركراْن
ْْكعمليُْبْىذاْاٞنبحثْىوْعرضْالوظائفْاإلداريةْال يْكافْعمرْبنْاٝنطابْ يقـو

ْمنْميةْكالنظرْإليهباُْبْإدارتوْللدكلةْاإلسبل اٞننظورْاٜنديثْلئلدارة،ْإلبرازْاٛنانبْها
ْإلدارتوال ْكالفين ْْْعلمي ْاإلسبلمية، ْالبحوثْللدكلة ْإبطاؿ ْفهي ْاألسباب أما

ْاٞنيادينْ ُْب ْاٜناصل ْالتطور ْمواكبة ْكعدـ ْبالتخلف ْاإلسبلـ ْتصف ْال ي كالدراسات
ْاٞنش ْٜنل ْالدعوات ْكدحض ْمنها، ْاالقتصادية ْالسيما ْبإتباعْالعلمية ْاالقتصادية اكل

ْاٞننشآت ْأك ْاٞننظمات ْإدارة ُْب ْاٜنديثة ْاإلدارية ْالدكؿْْاألنظمة ْخاصْكإدارة بشكل
ْ ْليسْبشكلْعاـ، ْالدكؿْاإلسبلمية كإثباتْإفْاال٥نطاطْاالقتصادمْالذمْتعاٍلْمنو

                                                
ْ.ِٗ(،ْصُ)إربد:ْدارْالفرقاف،ْطاإلدارة الحديثة مفاىيم  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْ .ْانظر:ْمصطفى٤ْنيبْشاكيش،ِٕٔ
ْ.ُْٓصْ،(ٕ)جدة:ْدارْالشركؽ،ْطْأصول التنظيم واألساليب،ْـُٕٖٗىػ/َُْٖ.ْانظر:١ْنمدْشاكرْعصفور،ِْٕٕ
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ْكال ْالتدىور ْحيثْإف ْالصحيح، ْالعكسْىو ْبل ْاإلسبلـ، ُْبْسببو ْاالقتصادم رتدم
ْسببوْعدـْأناذْالنموذجْاإلدارمْاإلسبلميُْبْإدارَتا.ْسبلميةاإلكغًنْْةاإلسبلميالدكؿْ

ْكجلْأرسلوْسبحان وْلصاحلْالبشرُْبْالدنياْكاآلخرةْفهوْليس٠ْنردْفاإلسبلـْدينْاهللْعزَّ
يدخلُْبْْمية،ْبلْإنوْدينْعباداتْكمعامبلتكال٬ْنىسْحياةْالفردْاليْوْدينْعباداتْفقط

ْكالدتوْكحىت٣ْناتو.ْذتفاصيلهاْمنصميمْحياةْالفردْكينظمْكلْ
للدكلةْاإلسبلميةْالدليلْعلىْتقدـْاإلسبلـْكحضورهُْبْْكُبْإدارةْعمرْبنْاٝنطابْ

ْكالسمو،ْ ْكالرفعة ْالسبلمة ْيضمن ْالذم ْالتوجيو ْكتوجيهها ْاألحداث ْعجلة تصحيح
ْال ْككذلكْالنجاح ْإدارتو ْالنيبْْذمْسٌطرتو ْللنجاحْالذمْحققو ْامتداد كالذمْىو

منْبعده،ْككذلكُْبْكلْالعهودْال يْتلتْكال يْأنذتْْكأبوْبكرْالصديق١ْْْنمد
ْكلْنواحي ْمنهجانْإلصبلحْاجملتمعاتُْب ْمنْمعامبلتْكعبلقاتْمنْاإلسبلـ ْاٜنياة

كليسْفقطْمنهجانْللعبادة،ْتؤكدْىذهْاٜنقيقةْإفْالْرفعةْكتقدـْبدكفْاإلسبلـْكمنهجوْ
ْ.صيلتفاُبْإصبلحْاجملتمعاتْبكلْماْفيهاْمنْ

ْال يْْ ْمنْأخبارْكآثارْعنْالوظائفْاإلدارية ْتوصلتْإليو ْاٞنبحثْما كسأتناكؿُْبْىذا
صاحلْجاءتْهباْكمناقشتهاُْبْضوءْماْحققتوْمنْمْكافْيتوالىاْعمرْبنْاٝنطابْ

ْكافْعمرْبنْاٝنطابْدوْسواء،ْالدنيويةْعلىْحالشريعةْاإلسبلميةْالدينيةْْك مديراْنْفقد
ْك ْكافْبكلْاٞنقاييسْكقد ْفقد ْكظائفْالْٔنتلفْعنْكظائفْأمْمدير، ْانتْلو

ْاٞنناسبةْلتحقيقها،ْ ٫نططْكقبلْالتخطيطْ٪نددْاألىداؼْال يْتساعدهُْبْكضعْاٝنطة
ْالع ْعلى ْاٞنهاـ ْبتوزيع ْاٝنطة ْينظم ٍْب ْتنفيذىاكمن ْيناطْهبم ْيعقبْاملٌنْالذين ْكقد ،

كجودىمْسلفانُْبْالعمل،ْْٔنطيطوْتوظيفْالعاملٌنْلتوزيعهمْعلىْاٞنهاـُْبْحالةْعدـ
ْبتوجيوْالعاملٌنْعلىْأعماٟنمْك كعلىْْتشجيعْكمساعدةْمنْ٪نتاجْمنهم،ْكمنٍْبْيقـو

مدارْعمليةْتنفيذْاٝنططْتتمْعمليةْالرقابةْكتقييمْاألداءْالذمْمنْشأنوْالكشفْعنْ
اْنمواطنْاٝنطأْكالضعفْأكْاٝنركجْعنْاٝنطةْاٞنرسومةْكبالتايلْتتمْعمليةْالتصحيحْإنقاذ

للخسائر. ْللعملْكمنعاْن
ْ
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 التخطيط
ْٓنققْ ْيعين ْال ْمنظمة ْإنشاء ْاٞننظماتْك٠نرد ْإلنشاء ْاألكؿ ْالدافع ْاألىداؼْىي إف
ْاألىداؼْ ْٓنقيقْىذه ْيتمْمنْخبلٟنا أىدافها،ْحيثْالبدْمنْأفْتكوفْىناؾْعملية

ْالْو ْىو ْكالتخطيط ْاإلدارية، ْالعملية ْىي ْالعملية ْاإلداىذه ْالعملية ُْب ْاألكىل ريةْظيفة
كالذمْيػيٌتبعْكييرجعْإليوُْبْحاؿْكجودْأمْْكالعمودْالذمْترتكزْعليوْكاٞنرجعْاألىمْفيها

ْعقب ْاٞننشأة، ْأىداؼ ْٓنقيق ْأماـ ْتقف ْات ْالعبلقة ْجاءت ْىنا ْاألىداؼْمن بٌن
الستفادةْمنْفالتخطيطْليسْغايةُْبْنفسوْكلكنوْكسيلةْٕنكنْاٞننظمةْمنْاْكالتخطيط

ْكماْيصفوْركادْالفكرْاإلدارمْالغريبْكمنهمْْقْاألىداؼلتحقي اإلمكانياتْاٞنتوفرة فهو
ْكاألىداؼ ْبٌنْالوسائل ْاٜنتمية ْالعبلقة ْبأنو ِْٖٕدكايتْكالدك ْالتخطيطْتربزْْ، كضركرة

كوفْاٞننظماتْعلىْاختبلفهاُْبْالنشاطْكاٜنجمْكقبلهاْاألىداؼْتعملُْبْظركؼْغًنْ
ُبْطريقهاْلتحقيقْاألىداؼ،ْْمؤكدة،ْأمُْب١ْنيطْتغمرهْالعقباتْكاٞنفاجأتْال يْتقف

ْالتخفي ْالظركؼلذلكْفإفْالتخطيطْىو١ْناكلة ْىذه كالتهيئةْللتصدمْٟناْْفْمنْحدة
ْأ ْكجود ُْبْحاؿ ْعليو ْالذمْييعتمد ْاٞننهج ْألنو ْحدكثها، ُْبْحاؿ ْمعاٛنتها مْككيفية

٩نعلْاٞننظمةُْبْموقعْأفضلْكأكثرْمركنةُْبْتعديلْْكْأخطاءْأكْأمورْليستُْبْاٜنسباف
ْكلْجديد،ْحيثْأفْمسألةْتعديلْاٝنطةْأكْاستبداٟناْمنْمهاـْسيا ستهاْكأىدافهاْعند
ُبْعمليةْالتخطيطا ْ.ِٕٗفهوْاٛنسرْالذمْ٪نققْللمنظمةْأىدافهاْٞنديرْكٓنديداْن

ْف ْالتنبؤ ْأما ْكاالستعداد، ْالتنبؤ ٨ْنا ْأساسيٌن ْركنٌن ْعلى ْالتخطيط ْاٛنانبْكيقـو هو
إفْعمليةْالتخطيطْىيْعمليةْكالذمْيؤكدْْطيطعنصرْاٜنيومُْبْعمليةْالتخالفكرمْكال

ذىنيةْكاستعدادْطبيعيْلعملْشيءْبطريقةْمنظمةْأمْالتفكًنْقبلْالعملْكىوْأجدْمنْ
ْصعباْن ْكاف ْمهما ْفالعمل ْاٜنقائقْيىْْكمعقداْنْالتخمٌن ْضوء ْعلى ْدراستو ْمع سهل

ْالصعوبات ْتبٌن ْال ي ْحدكثهاْكاٞنعلومات ْاٞنمكن ْاْىاكمقاديْرْكالعقبات ْلطرؽكأفضل
ْأقلْٞنواجهتها ْكانتْاٝنطورة ْاٞنعلومات ْزادتْالدراسةْككثرة التخطيطْليستْفْ،ككلما

                                                
 .ٖٔ(،ْصُ)الرياض:ْدارْاللواء،ْطْفلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي،ْىػَُُْمرْملوح،ْم،ْثا.ْانظر:ْاٞنطًْنِٖٕ
 .ََِ(،ْصّ)جدة:َْتامةْللنشر،ْطللوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليليـ،ُْٖٓٗ.ْانظر:ْمدٍلْعبدْالقادرْعبلقي،ِْٕٗ
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ْعلىْأساسْ ْعلميْقائم ْىيْتنبؤ ْشخصيانْبل ْليستْاجتهادا ْإهنا ْكما ْمقامرة عملية
ٞنرحلةْالثانيةْفهيْأماْاْ،كاإلحصاءْالقائمْعلىْٗنعْاٜنقائقْكاٞنعلوماتْثْكالتحليلالبح

ْاٞنرحلةْٕنثلْاٛنانيبْالعمليْكالتطبيقيْكتشملْأناذْاإلجراءاتْ مرحلةْاالستعدادْكىذه
ْ.َِٖكالتدابًنْكالقراراتْكال يْتضعْاٝنطةْموضعْالتنفيذ

للجهادْك٫نتارْالقادةْكعددْيندبْالناسْْكْارؾلمعلْطط٫نْكافْعمرْبنْاٝنطابْكقدْْ
ْإىلْٔنطيطاٛنند ْإضافة ْاْ، ْفٞندف ْكمصرْكالشاـْكاٛنزيرةْكالبصرةْالكوفةْْرْىصَّْمْىقد

ُِْٖكاٞنوصل ْخطط ْفقد ،ْْ ْمنذ ْاٞندف ْْكٟنذه ْاإلنشاء ْفكرة ْاٞنكاف كتوفًنْاختيار
ْكافٝنطةتنفيذْاكحىتْْاٞنستلزمات ْكْْ،ْبل بناءْاٞنسجدْكدكر٫ْنططْاٞندفْمنْالداخل

ْمتطورة.طيطيةْالتفاصيلْال يْتدؿْعلىْإدارةْعلميةْٔنكغًنىاْمنْْالشوارعْكالناسْ
 التنظيم

ْكونوْ ٥نوْٓنقيقْاألىداؼ،ْكأنوْالربنامجْاألكىلْْاٞنديرْكظيفةبعدْذكرْالتخطيطْكأ٨نيتو
ْ ْثاالذمْيوضحْعمل ْكاٞننظمة ْأكالن ْأعماؿْْنيانُْبْاٞنستقبلاٞندير كالذمْيتضمنْٗنيع

ينبغيْْ،ؼاىددمْهباْأعماٟناْكصوالنْإىلْاألكالطريقةْكاٞنواعيدْال يْتْؤْامتطلباَتنظمةْْكاٞن
ْكلْصغًنةْرجعْالذمْيرجعْإليوْاٞنوْكأنتخطيطْكضركرتوْالْرغمْأ٨نيةْأفْاإلشارةْإىل ُب

ليسْلوْكجودْمدٌكفْعلىْاألكراؽْْبرنامجْنظرمْلعملْاٞننظمةْوإالٌْإنْككبًنةْتتعلقْبالعمل
تاجْالواقعْالعمليُْبْنشاطْاٞننظمة،ْفهو٠ْنردْأفكارْكتوقعاتْكحساباتْٓنعلىْأرضْ

ْللمد ْالثانية ْالوظيفة ْأك ْالثانية ْإىلْاٝنطوة يرْحىتْيدخلْالتخطيطْحيزْلتصبحْحقيقة
يبدأْمعْبدايةْىذهْالوظيفةْكال يْىيْالتنظيم،ْْوفْاالختبارْاٜنقيقيْلنجاحالتنفيذْبلْإ

ٓنديدْاألعماؿْ،ْأماْالتنظيمْفهوِِْٖرسمْبرنامجْكاضحْللعملحيثْأفْالتخطيطْىوْ
 .ُِّٖبْسبيلْالوصوؿْإىلْاٟندؼْكتوزيعهاْعلىْاألفراد

                                                
ْ.ٖٖ-ٕٖ(،ْصُ،ْط:ْدارْاللواء)الرياضْفلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي،ْىػَُُْنظر:ْاٞنطًنم،ْثامرْملوح،ْ.ْاَِٖ
 .ِِٖ،ْصّ،ْج(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُِْٖ
 .َُٓ(،ْصّ)جدة:َْتامةْللنشر،طللوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليلي،ْىػَُْٓ:ْمدٍلْعبدْالقادرْعبلقي،ْ.ْانظرِِٖ
ْ.ُْٖ(،ْصٕ)جدة:ْدارْالشركؽ،ْطْأصول التنظيم واألساليب،ْـُٕٖٗىػ/َُْٖ،ْ.ْانظر:١ْنمدْشاكرْعصفورِّٖ
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ْاٞنسؤكلية ٨ْنا ْأساسيٌن ْركنٌن ْعلى ْالتنظيم ْتوزيعْْكيقـو ْفهي ْاٞنسؤكلية ْأما كالسلطة،
ْالعاملٌنُْب ْعلىْاألفراد ْكمسؤكليتوْْاٞنسؤكلياتْكاٞنهاـ ْكاجبو ْلو ْفكلْموظفو اٞننظمة،
ْعلىْاختبلؼْاٞن ْهبا ْالقياـ ُْبْنفسٌْنْليفالعاملْستوياتْالتنظيميةال ي٩ْنبْعليو سوا

ْكمنهمْهمْمنْيتخذْالقراراتفمنْرغمْتداخلْبعضْاٞنستوياتْأحياناْنْاٞنستولْالوظيفي
قْباإلشراؼْعلىْكمنهمْيتابعْتنفيذىا،ْباإلضافةْإىلْإفْلبعضْالعاملٌنْاٜنْمنْينفذىا

ْٓنقيقْاألىداؼْالبعضْاألخر ْكتوافق٥ْنو ْالعاملٌنْكاٞنوظفٌنُْبْانسجاـ ْكل ْفيعمل ،
ْ ْيطلق ْما ْْعليوكىذا ْاٞنسؤكليات، ْتوزيع ْأك ّْنوجبوْباٞنسؤكلية ْيتمكن ْالذم ْاٜنق أما

ْبأمرين:ْْ ْملـز ْاٜنق ْىذا ْكصاحب ْالسلطة، ْفهو ْكاجباَتم ْبأداء ْتابعيو ْألزاـ اٞنسؤكؿ
،ْحيثْإفْمنحْالسلطةْألحدْالعاملٌنِْْٖكفاءتو،ْكمدلْاستخداموْللسلطةْاٞنخولةْلو
ْييظه ْكىذا ّْنقتضياَتا ْللقياـ ْينبالْيعينْأىليتو ْمنْىنا ْالواجبات، ُْبْتنفيذ ْأدائو غيْره

ْكالصبلحية ْبٌنْالسلطة ْالواجبْْالتمييز ْأداء ْٕننحْٞننْيستطيع ْالسلطة ْإف كالفرؽْىو
ألداءْالواجبْاٞنكلفْبوكٞننْالْيستطيع،ْأماْالصبلحيةْفهيْماْيكوفْبوْالعام ْلْصاٜناْن

ْكيكفيْداللةْاالسمْللتمييزْبينهما.
ْالوظ ْاٝنطابْككافْمنْدالالتْىذه ْبن ْعمر ُْبْإدارة ْْيفة ْاللدكلة ْيوشٛنتنظيم

ـْأكْْوإدارة٠ْناميعْاٞنقاتلٌنْكتنفيذْاألكامرْباٟنجْضمنْىيكلْمنظمّْناْيسهلْىاعدادكإ
ْإىلْتنظيم ْإضافة ْالتعسكرْكغًنىا، ْالسرايْاالنسحابْأك ْكأمراء اْرتبْاٞنقاتلٌنْكالقادة

ْكت ْْكعٌنْكتنظيمْاٛنيشْمنْداخلو ْقائقائدْاٞنيمنة ْْكدْاٞنيسرة ٣ْنا ْدكرهُْبْٓنرؾْغًنىا لو
ْ.وفوْكتوزيعْاٞنهاـْاٞنختلفةاٛنيشْبتنسيقْكتعبئةْصف

ْكافْعمرْبنْاٝنطابْاألرزاؽإماْ الختبلؼْالرتبْكيصنفهاْْاٛنندْينظمْأرزاؽْْفقد
ْكافْكتفاكتْاٞنسؤكليات ألمراءْاٛنيوشْأكثرْمنْغًنىمْلئبلْيرتكهم١ْنتاجٌنْفرضْيْفقد

،ْإضافةِْٖٓاْيصلوفْإليوْكٞنا٫ْنتصوفْبوْمنْمهاـْعسكريةْكمتاعبْٗنةفتمتدْأيديهمْٞن
                                                

 .ُِٕصْ،)حلب:ْمديريةْالكتبْكاٞنطبوعاتْاٛنامعية،ْد.ط.(ْوظائف اإلدارة،ُِْٖٗ.ْانظر:ْزكيْحنوش،ِْْٖ
ْصاحلِٖٓ ْبن ْسليماف .ْ ُِْٗٗىػ/ُُّْ، ْجْاإلدارة العسكريةـ، ْد.ط.(، ْالقرل، ْأـ ْجامعة ْاٞنكرمة، ،ِْ)مكة
ْ.َْٓص
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ْببعضْاألعماؿْاٞنهمةْال يْْكْاإلجازاتْإىل ْكالقياـ ْللراحة ١ْنددا تعينْأخذْاٞنقاتلْكقتا
أاٌلْٓنبسْْْأكْمرابطة،ْفقدْأمرسواءْأكافْاٛنيشُْبْحالةْقتاؿْْركريةْاٝناصةْبوالض

مرأةْتشتاؽْلزكجهاْكىوُْبْجيشْالغزك،ْكىذاْألنوْٚنعْأِْٖاٛنيوشْفوؽْأربعةْأشهر
ْللمقاتلٌنْكاالطمئنافْعلىْْالنظميعدْمنْ ُْبْرفعْالركحْاٞنعنوية ْدكرىا ْكال يْٟنا اٞنهمة

يعملْعلىْتوفًنْكتنظيمْْككافْاندفاعهمُْبْالقتاؿْكالصربْعليو،ْذكيهم٣ْناْيزيدْمنْ
ْكافْْاٛنيشْمستلزمات ْاهللْسبيلُْبْحوؿْكلْبعًنْألفْثبلثٌنْعلىْ٪نملْفقد

ْكأقتاهباْبراذعهاْاهللْسبيلُْبْعليهاْ٪نملْال يْاإلبلْأداةْيصلحْككافْفرسْثبلٖنائةْكعلى
ْفالنصرِٕٖأداتوْمعوْجعلْالبعًنْعلىْالرجلْ٘نلْفإذا ْْورىمْ، ْالتنظيم َْنودة كدقتوْف

ْفتنظيمْمستلزماتْاٛنيشْالْيقلْأ٨نيةْعنْتوفًنىا.
ْاإيراداَتْللدكلةْىوْتنظيمْإدارةْعمرْبنْاٝنطابُْبْْتنظيمكظيفةْالْككافْمنْدالالت

فكثًنةْىيْالدكؿْْ،النظاـْاإلدارمْكاالقتصادمْورتطوْمنْأكثرْمعاملْحيثْأنْكنفقاَتا
ال يْٕنتلكْثركاتْىائلةْكإيراداتْكبًنةْكلكنْرعاياىاْيعيشوفُْبْفقرْمدقعْبسببْسوءْ

ْيرفع ّْنا ْالثركات ْتوظيفْىذه ْعلى ْالقدرة ْكعدـ ْللببلدْْالتنظيم ْاالقتصادم اٞنستول
ْاٝنطابْْعموماْن ْبن ْعمر ْلذلكْأكىل ْخصوصان، ْلئلفراد ْاٞنعاشي تنظيمْْكاٞنستول

منْخبلؿْإيراداتْالدكلةْكبعدىاْ ْكبًناْن كىوْْكضعْاٝنراجْمسحْاألراضينفقاَتاْاىتمامان
ْكاملْألراضي يةْالدكلةْكمإْنتلكوْمنْثركاتْسواءْأكانتْزراعيةْأكْصناعيةْأكْمائْجرد

أكْحىتْمآْنتْاألرضْمنْمعادفْإضافةْإىلْجردْسكاٍلْشاملْٞنعرفةْتعدادْاٞنسلمٌنْ
ْاألرضْضعكْككتعدادْالذميٌنْكغًنىم،ْفقدْأرسلْعثمافْبٌنْحنيفْٞنسحْأرضْالسوادْ

ْكافْلوْ٪نتملوفْماْالعلوجككضعْعلىْْمواضعها ْ.ِٖٖكْنربةْكعقبلْنْبصراْنْفقد
حفظْْازدىارْالببلدْكىيْعلىْكجهٌنْاألكؿْكرُْبٟناْدْتنميةْاإليراداتْٞناإضافةْإىلْ

ْأماكنْٜنفظْْأنشأْفْكالضياعْلذلكاإليراداتْمنْالتل مثلْدارْالدقيق،ْكالثاٍلْها
                                                

،ْطْتاريخ الخلفاءـ،ََِّْىػ/ُِْْجبلؿْالدينْعبدْالر٘نن،ْ.ْالسيوطي،ِْٖٔ  .ُُٓ(،ْصُ)بًنكت:ْدارْابنْحـز
 .َّٓ،ْصّ،ْج(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْٕٖ
 .ِٔ(،ْصّةْالسلفية،ْط)القاىرة:ْاٞنطبعْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.ْانظر:ِْٖٖ
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ْٝنيلْالنقيعْ٪نميْْكافتوفًنْأماكنْالستثمارْىذهْاإليراداتْكتنميتهاْك٘نايتهاْفقدْْ
ْ.ِٖٗالصدقةْإلبلْكالشرؼْالربذةْك٪نميْاٞنسلمٌن

فْإنفاؽْاألمواؿُْبْغًنْعلىْماْلئليراداتْمنْأ٨نيةْألْتزيدفلوْأ٨نيةْْفقاتنالْتنظيمأماْ
بتنظيمْالنفقاتْْ،ْككافْمنْاىتماـْعمرْبنْاٝنطاب١ْنلهاْقدْيأٌبْبنتائجْعكسية

ْالدكاكين ْفقدْْْتدكين ْالدكلةكانت ْتطور ْعلى ْاٞناليةْْمؤشران ْالدكلة ْموارد ْتقييد فأف
ْع ْيساعد ْكإحصائهم ْكالسكاف ْإىلْثركَتاْكمصارفها ْإضافة ْكنفقاَتا ْمواردىا ْمعرفة لى

ْالدكلةْكتقييمْقوَتاْكنقاطْضعفها،ْإضافةْإىلْذلكْفقدْباشرالبشريةْللوقوؼْعلىْكضعْ
ْْكتبت ْبعضْاٞنعايًنْصنيفنظيم ْْالناسْمتبعان ْالنيب ْالقربْمن ُْبْْمنها كالسبق

ذكمْالفضلْْْمعرفةاإلسبلـْكاالجتهادُْبْنصرتوْكالدفاعْعنو،ْكىذاْالتصنيفْيساعدُْب
ُْبْتطويرْمرافقْالدكلة.ْكاالستفادةْمنهاْكأصحابْاٝنربةْكاٟنمة

 التوظيف
ْْاٞنهمةالتوظيفْمنْالوظائفْيعدْ ْاٞندير ْهبا اختبلؼْبعضْْعلىْالرغمْمنال يْيقـو

بعضهمْيعدىاْمنْكظائفوْكلكنْينظرْٟناْفْ،حوؿْاعتبارىاْمنْكظائفْاٞنديرْاإلداريٌن
ْْعلى ْجزء ْالتنظيمأساسْإهنا ْاٞنستقلة،ْمنْكظيفة ْأ٨نيتها ْٟنا ْكافْْكليستْكظيفة فإذا

ْال٤نازْاألىداؼْاحملددة،إعدادْاٛنهاالتوظيفْىوْعمليةْ فإفْالتنظيمْىوْتوزيعْْزْالبلـز
ْالتنسيق ْمن ْكبًنة ْبدرجة ْاٛنهاز ْىذا ْأعضاء ْعلى َِْٗالواجبات ْعملية ْفهو تزكيدْ،

ْالبشرية ْباٞنوارد ْبُِْٗاٞننظمة ْاألشخاصْمتمثلٌن ْلصاحلْالذين ْبالعمل ْيقوموف سوؼ
ْكىمْالعاملٌنُْبْأنشطتهاْكأعماٟناْاٞنختلفة.ْاٞننظمة

إفْعمليةْاختيارْاٞنوظفٌنْكالعاملٌنْللمنظمةْليستْعمليةْعشوائيةْأكْغًنْنظاميةْبلْ
ْالعاملٌنْ ْاختيار ْخبلٟنا ْمن ْيتم ْخطوات ْكٟنا ْكدراسة ْخطة ْعلى ْتعتمد ْعملية إهنا

ْهباْاٞندير،ْاٞنناسبٌنْللقياـْبعملْا ٞننظمة،ْفالتوظيفْمنْالعملياتْاإلسرتاتيجيةْال يْيقـو
                                                

ْ.َّٓ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِْٖٗ
 .ُِٗ(،ْصِ،ْط)عماف:ْدارْكائلمبادئ اإلدارة النظريات العمليات  ـ،ََِْ.ْانظر:ْالقريوٌب،١ْنمدْقاسم،َِْٗ
ْ.َّٓ(،ْصُ)إربد:ْدارْالفرقاف،ْطارة الحديثة مفاىيم اإلد ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْ.ْانظر:ْمصطفى٤ْنيبْشاكيش،ُِْٗ
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ْاٞنديرْباختيارْالكادرْالذمْْ،ْفبهاأمْكظيفةْمنْكظائفوْكأ٨نيتهاْالْتقلْشأنانْعن يقـو
ْقيمةْ ْال ْإنو ْمعرفة ْالضركرم ْكمن ْاٟندؼ، ْإىل ْللوصوؿ ْاٞننظمة ْبأعماؿ سوؼْيقـو

ينفذْىذاْكذاؾ،ْحيثْإفْالتخطيطْىوْْللتخطيطْأكْالتنظيمْدكفْأفْيكوفْىناؾْمن
كضعْخطةْالعمل،ْكالتنظيمْىوْتوزيعْأدكارْالعاملٌنْعلىْاألعماؿْال يْتتضمنهاْاٝنطة،ْ

ْهبذهْاألدكار، ْالتوظيفْىوْإ٩نادْمنْيقـو ْلذلكْبدكفْالتوظيفْليسْىناؾْعملْأما
ْكبالتايلْلنْيكوفْىناؾْٓنقيقْلؤلىداؼ.

ْلتعرؼْكاإلٞناـَْنميعْكظائفْكأعماؿْاٞننظمةْكطبيعتهاكدكرْاٞنديرُْبْىذهْالوظيفةْىوْا
كغًنىاْمنْاالعتباراتْْالختيارْاٞنوظفٌنْاٞنناسبٌنْٟناْككذلكْأكلوياتْاالختيارْكأسسو

هبابْال ي٩ْن ْ.عدهُْبْٗنعْالكادرْالعاملُْبْاٞننظمةلتساْأفْيكوفْملماْن
ْالتوظيفْبوضع ْكظيفة ْتبْمعايًنْكتبدأ ْالداعيةْللوظيفةاختيارْاٞنوظفٌنْألهنا ٌْنْاٜناجة
ْاٞنطلوب ْكافْْ،كمستولْالكفاءة يستقصيْعمنْيكوفْٟنمْْعمرْبنْاٝنطابْكقد
ْالوظائفْ ْعلىْأداء ْكالنزاىةْمنْذكمالقدرة ْكاٝنربة مستشاريوْْفقدْسأؿْْالكفاءة

إىلْأىلْالكوفةْكالبصرةْيبعثوفْإليوْرجبلْمنْْكتبكْْكعقلْجزالةْلىوْيْرجلْوليبحثواْلوْعنْ
ْكأصلحهمأخًْن ِِْْٗىم ْكاف ْاٜنكمةْْفقد ْإىل ْإضافة ْكاٝنربة ْالعلم ْذكم يستعمل

ْ.ِّٗالذينْلوالْىذاْملْيستعملهمْهبمْاٞنوثوؽْالنبهاءْالفضبلءْمنكالنزاىةْ
ْبنْاٝنطابْكافكقدْْ ْْْعمر ْإدارمْيضع ْكفهم شركطْالتعيٌنْكال يْتنمْعنْدراية

ْل ْالعامل ْكبٌن ْبينو ْكعهد ْعقد ّْنثابة ْالشركط ْفهذه ْحقْومتطور ْمنهما ْكل قوْيعرؼ
ْ ْكما ْيتحرجْعليوْفعلو ْككاجباتوْكما ُبْكضعْاٜنجةْعلىْعمالوْْتبٌنْمدلْخربتو

ككالتوْمنْخبلؿْبيافْالشركطْال ي٩ْنبْعليهمْااللتزاـْهباْٜنفظْحقوؽْالرعيةْكحفظْ
ْأالْعليهمْاشرتطْعماالْبعثْإذاْْكافْفقدْبتجنيبهمْالعقوباتْبالتحذيرْهمحقوق

ْفإفْالناسْحوائجْدكفْأبوابكمْغلقوايْكالْرقيقاْلبسوايْكالْنقياْأكلوايْكالْاْنبرذكنْركبواي
                                                

ْ.ُِِ،ِْٔ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوب.ْانظر:ِِْٗ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ِّْٗ

ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطالعزيزْبنْبازْ  .ُٕٔ،ْصٔ(،ْجُك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
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ْ،ِْْْٗيشيعهمٍْبْالعقوبةْمهبْحلتْفقدْذلكْمنْشيئاْوافعل ْكاف ٬نليْعلىْْكما
ْكافْالعماؿْكالوالةْإضافةْإىلْالشركطْبعض يوصيْعمالوْبوصاياْعامةْْْالوصاياْفقد
ْ ْككصايا ْهبم، ْكالر٘نة ْكافْيوصيْمراقبْاٜنمىْكالرفقْبالرعية ْفقد ْبذاَتا ٔنصْاٞنهنة

كيوصيْآخرْْ،ِٓٗمستجابةْافإهنْاٞنظلـوْدعوةْكاتقْاٞنسلمٌنْعنْجناحكْضمما:ْفيقوؿ
إٍلْأستعملكْعلىْماْىهناْفمنْرأيتوْيعضدْشجرانْأك٫ْنبطْفخذْفأسوْكحبلو،ْفقاؿ:ْ

ْ.ِٔٗقاؿ:ْالْداءه؟آخذْْر
ْكتنفيذْخ ْعليها ْبالشركطْاٞنتعاقد ْااللتزاـ ْكالتعليماتْىوْإف ْالعملْكإتباعْالوصايا طة

مؤشر٤ْناحْاٞنوظفٌنْك٤ناحْعمليةْاختيارىمْكيظهرْىذاْمنْخبلؿْالرقابةْكتقييمْاألداء،ْ
ْغرضْمنهاكليسْالْ،العاملْفإنوْيستحقْالعقوبةْعليوْفإفْاكتشفْأمْخللْتسببْبو

ْكافلغًنهتشجيعْلوْْكمنْتوجيوْمعنومْكعنصرْلْبالعاملْبقدرْماْفيهاْإٜناؽْاألذ ْ،ْكقد
ْْْكلهْحسبْتقصًنهْأكْجرموْمعْمراعاةْأفْتكوفْالعقوبةْمن يوقعْالعقوبةْبالعماؿ

ْجنسْالعملْكاٞنثلْباٞنثلْدكفْأمْظلمْأكْمبالغة.ْ
ْالتوجيو

ْكتفاصيلوكب ْالتخطيطْللعمل ًْب ْأف ْْكْعد ْعليوكتنظيم ْاٞننظمة ْكأعضاء ْأفراد يتمْْتوزيع
ْالتوجيههمْإليو،ْحيثْأفْالتوجيوْىوْا ْمنْكظائفْاٞنديرْكنعينْبوْلوظيفة توجيوْثالثة

كاإلشراؼْالقيادمْْمرْاإلداريةْكالتعليماتْكاألنظمةاألفرادْكاجملموعاتْمنْخبلؿْاألكا
ْأكْاجملموعات٣ْنثلةُْبْ ْعلىْاألفراد ْتنفيذْالعملياتْال يْسبقْتوزيعها علىْالعمل٥ْنو

كإ٧ناْعنْْسْعنْطريقْاألكامرْفقطأعماٟنمْلي،ْكتوجيوْاألفرادْإىلِْٕٗاإلداراتْكاألقساـ
                                                

،ْٓنقيق١ْنمدْالسعيدْبسيوٍلْزغلوؿْ)بًنكت:ْشعب اإليمانىػ،َُُْْ.ْانظر:ْالبيهقي،ْأبوْبكرْأ٘ندْبنْاٜنسٌن،ِْْٗ
 .ِْ،ْصٔ(،ْبابُْبْطاعةْكيلْاألمر،ْجُدارْالكتبْالعلمية،ْط

)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْ.ْانظرِٓٗ
ْط ْكالتوزيع، ْرقمِْللنشر ْٟنم، ْفهي ْكأرضوف ْماؿ ْكٟنم ْاٜنرب ْدار ُْب ْقـو ْأسلم ْإذا ْباب ْكالسًن، ْاٛنهاد ْكتاب ،)

ْ.َٔٓ،ْصَّٗٓاٜنديث
ْ.ٕٔ(،ْصِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْانظر:ْابنْاٛنوْز.ِْٔٗ
 .ُْٓ)حلب:ْمديريةْالكتبْكاٞنطبوعاتْاٛنامعية،ْد.ط.(،ْصْوظائف اإلدارة،ُِْٖٗ.ْانظر:ْزكيْحنوش،ِْٕٗ
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عمليةْالتأثًنْعلىْْلعاملٌنْكٓنفيزىم٥ْنوىا،ْفهوطريقْاٞنؤثراتْالنفسيةْمنْخبلؿْإرشادْا
ْ.ْاٟندؼْاٞنقصود٥ْنوتركيزْجهودىمْكتعبئةْطاقاَتمْ سلوؾْاألفرادْلضماف

ْكقدْيتمْالتوجيوْباإلرشادْكالتشجيعْكالتحفيزْالذمْىوْمنْأىمْكاجباتْاٞنشرؼْعلى
العملْكليسْشرطْيكوفْالقائدْأكْرئيسْالعملْفالتحفيزْكصيفْالقيادة،ْفالقيادةْٓنثْ

ْاٞنشرؼْ٪نفزىمْألسبابْداخليةْأماْألسبابْخارجيةْعادةنْمثلْالعائدْالناسْعلىْالعمل
داخلْمثلْالعبلقاتْاٛنيدةْكاالحرتاـْاٞنتبادؿْفاٞنوظفْيرغبُْبْأفْي ١نبوباْن كوفْعنصراْن

ْالشخصيْكىوْشعوركذلكْالتْْاٞننظمة ْأدائوْقدير ْكجودة ْعملو ىذهْْكْاٞنوظفْبأ٨نية
احملفزاتْاٞنعنويةْالْتقلْأ٨نيةنْعنْاحملفزاتْاٞناديةْمثلْالطعاـْكالشرابْكاٞنلبسْكاٞنسكنْ

كىوْفنْكقدرةْاٞنديرْعلىْالسًنْالصحيحّْننْٓنتْأمرتوْ،ْحيثْأفْالتوجيوِْٖٗكغًنىا
ْكاٜن ْالود ْركح ْإشاعة ْمع ْكتوجيههم ْحىتْكىديهم ْللعمل ْكالتفاٍلْكاالنتماء بْكالرضا

ْ.ِٗٗيتحققْاٟندؼْاٞنطلوبْٓنقيقو
ْ ْباالنتماء ْكشعورىم ْاٞننظمة ْعن ْالعاملٌن ْرضا ْفإف ْالعمليةْٟنا ٤ْناح ْعوامل ْأىم من

فأمْعملْمهماْقلُْْبْالعمل،شاعرْكاستثمارىاْاإلدارية،ْكدكرْاٞنديرْىوْٓنفيزْىذهْاٞن
ْكافةْاالحتياطاتْاْحجمو أفْيواجوْبعضْاٞنشاكلْال يْْالبدْلبلزمةْإل٤نازهأكْائنذت

منْناحيةْاٛنودةْأكْالوقتْأكْالكلفةْأكْعدـْإ٤نازهْبالكلية،ْفعلىْْمنْشأهناْاإلضرارْبو
ْال يْمنْ ْاألمور ْمبلحظة ْسًنْالعملْٞنعاٛنتهااٞندير ْعرقلة ْال يْتيسرٌعْْشأهنا ْاألمور أك

ْ.وضعْالنفسيْللعاملٌنالاْهكزيادةْدعمهاْكمنكتسٌهلْعمليةْإ٤نازْالعملْ
ْالْيعين ْلذا ْعلىْاإلبداعْفيو ْالعملْكتشجيعو ْالعاملْعلىْأداء ْٓنفيز ْىو ْالتوجيو ْإف

ْذكمْالع ْالوظيفةاختيار ْٕناـ ْكاٝنربة ْْْلم ْاٞنوظفٌنْعلىْاكما لشركطْالْيعينْإفْموافقة
ْلذا ْهبا، ْاٝنطابْكافْْالتزامهم ْبن ْْْعمر ْكأثناءهْيوجو ْالعمل ْتسليم ْعند عمالو

صرؼْماديانْبْهمإضافةْإىلْتشجيع،ْرشدىمْكينصحهمْموازنانْتوجيهوْبٌنْكعدْككعيدكي
ْكاف ْفقد ْيكْيصرؼْْاألرزاؽْٟنم ْْكما ْعلىْالعمل ْتشجيعانْٟنم القادةْْخصٌْفيهم

                                                
 .ُٕٔ(،ْصُ،ْط،ْ)الرياض:ْدارْاللواءفلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي،ْىػَُُْنظر:ْاٞنطًنم،ْثامرْملوح،ْاْ.ِٖٗ
 .ُُٗصْ(،ْطْاٞندينة:مكتبةْاٞنلكْفهد،)اإلدارة في اإلسالم ،ْىػُُْٖياف،ْعبدْالر٘ننْإبراىيم،ْر:ْالضح.ْانظِٗٗ
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ْاٞنسؤكلياتْالكب ْذكم ْمن ْمنهم ْالعماؿكالرؤكساء ْلعامة ْما ْتفوؽ ْبأرزاؽ ْكافًْْنة بل
ْحدثأيْْأملْ:فقاؿالسعدمْْبنْاهللْعبدْأؿْفقدْسْ،٩نربىمْبعضهمْعلىْأخذْركاتبهم

ْ:عمرْفقاؿْ،بلىْاؿ:فقْ،كرىتهاْالعمالةْأعطيتْفإذاْأعماالْالناسْأعماؿْمنْتليْأنك
ْصدقةْعمال يْتكوفْأفْكأريدِْنًنْكأناْكأعبداْنْأفراساْنْيلْإفْاؿ:قْ؟ذلكْإىلْتريدْفما
يقوؿ:ْْْالنيبْاففكْأردتْالذمْأردتْكنتْفإٍلْتفعلْالْ:عمرْقاؿْ،اٞنسلمٌنْعلى
 سائل وال مشرف غير وأنت المال ىذا من جاءك فما بو وتصدق فتمولو خذه

ثْالثقةُْبْنفوسْالعماؿْمنْخبلؿْاإلشادةْكاٞنديحُْبْبعإضافةْإىلْذلكْ،ََّْفخذه
ْإقالةْالصوابْْك ُْبْحاؿ ْسببْاإلقالة ْبياف ْأك ْمعاقبتهم ْبعد ْإىلْأعماٟنم ْبعضهم رد

ْمن ْكغًنىا ْالناس ْأماـ ْالعملْْبعضهم ْألداء ْكيتحفز ْالعماؿ ْهبا ْيتشجع ْال ي الطرؽ
ْفيهاْيقدـْكافْْْإضافةْإىلْاٞنراسبلتْال ييفةْبكلْنشاطْكإصرارْعلىْالنجاح،ْكالوظ

ْكيبدمْ ْأعماٟنم ْكيتابع ْاٛنند ْكقادة ْكالوالة التوصياتْكالتعليماتْكاٞنبلحظاتْللعماؿ
ْ ْالعماؿ ْ٪نفز ْكاألحداثّْنا ْمنْاألمور ْاستجد ْفيما ْالقيادةْرأيو ْمن ْبالتأييد كيشعرىم

علىْصحةْجريافْاألعماؿ. ْكالتواصلْمعهاْتأكيداْن
 الرقابة

ْكلْعملْأكْنشاطْىناؾْأخطاءْكىفواتْتقعْعلىْيدْالعاملٌنُْبْاٞننظم ةْعلىْإفُْب
كىذهْاألخطاءْٔنتلفُْبْمستوياتْتأثًنىاْعلىْسًنْالعملْْاختبلؼْمستوياَتمْالوظيفية

كغالباْماْتكوفْىذهْاألخطاءْخفيةْكغًنْْولْالذمْحدثتْفيوازهْتبعاْللمستكسرعةْإ٤ن
ْمهماْْ ْكبلْاٜنالٌنْفإهنا ْكُب ْكلكنْليسْبشكلْملفتْلبلنتباه ْأكْتكوفْظاىرة ظاىرة

ْأكْغًنْظاىرةْسوؼْتظهرْغًن ْاكتشافهاإفْْكانتْصغًنة ْتراكمْْلتأخر ْمنها مضاره
ْتأثًنىا ْكزيادة ْتقلكصْعلىْالعملْاألخطاء ْأك ْمعاٛنتها ْعوبة ْآثارىا، ْتظهرْمنْىيل نا
كسيلةْالقيادةُْبْالتعرؼْعلىْمدلْكفاءةْاإلدارةُْبْإ٤نازْأىدافهاْأ٨نيةْالرقابةْال يْتعينْ

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ََّْ

ْكتابْاألحكاـ،ْبابْرزؽْاٜنكاـْكالعاملٌنِللنشرْكالتوزيع،ْط   .ُِّّ،ْصُّْٕٔعليها،ْرقمْاٜنديث(،
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كالتعريفْيظهرْ،َُّْكمقدارْالنفقاتْكاجملهوداتْال يْبذلتْلتحقيقْاألىداؼْاٞنرسومة
ْكلفةْإ٤نازىا،ْأمْعمليةْْعلىْإهناْالرقابة أهناْعمليةْتقييمْلؤلىداؼْكمدلْتوافقهاْمع

تتمُْبْهنايةْالعمليةْاإلداريةْمنْخبلؿْتقييمْأداءْالعاملٌن،ْكعلىْالرغمْمنْصحةْىذاْ
ْاإل٤نازْكلكنْ ْالنوعْمنْالرقابةْالْيتدخلْبعملْاإلدارةْخبلؿْفرتة ْإالْإفْىذا اٞنفهـو
ْبالتقييمُْبْهنايةْالفرتة،ْلًنفعْبعدْذلكْالتوصياتْكالنصائحْباالستمرارْعلىْىذاْ يقـو

ْا ْالرقابةْالذمْنرميْلبيانولنهجْأكْتصحيحوْأكْحىتْاستبدالو، ىوْالرقابةْْلكنْمفهـو
ْعملهاْعلىْصيغتٌن ٨ْناْالتنبؤْكاٞنتابعة.ْْال يْيقـو

ْق ْعلىْتوقعْاألخطاء ْالقدرة ْْككالتنبؤْىو ْكاٞنبادرة ْكاٜنيلولةْبلْحدكثها التهيؤْٞنواجهتها
لرقابةْال يْٓندثْقبلْكىيْاةْأكْاٞنسبقةْالوقائيْدكفْكقوعها،ْكيسمىْىذاْالنوعْبالرقابة

،ْكماَِّْاٞنرغوبة النتائج ٓنقق سوؼ األنشطة أف من التأكدْمهمةأكْىيْْأداءْالعمل
إهناْْمنْسياؽْالتعريفْإفْالرقابةْىيْتقييمْأداءْالعاملٌنْاٞنستقبلي،ْكالْيعينْىذاْيظهر

ىْدرجةْاٞنديرْالعلميةْعلْكلكنْىذهْالقدرةْتكوفْمبنيةْالرجمْبالغيبْأكْخوارؽْالعادة
ْْك ْاٞنكتسبة ْْكْناربكخرباتو ْالسابقة ْو ْيعتمدْْكقدراتو ْالنوعْمنْالرقابة ْفنجاحْىذا ملكاتو،

علىْدقةْاٞنعايًنْال يْيعتمدْعليهاْاٞنديرُْبْتقييمْأداءْالعاملٌنْلؤلنشطةْقبلْأدائها،ْكالْ
ْكقدرات ْالعاملٌن ْملفات ْأف ْحيث ْالتقييم ْمن ْالنوع ْىذا ُْب ْصعوبة اٞننظمةْْتوجد

ْكتار٫نهاْيساعدُْبْأعطاءْصورةْعنْمستقبلهاْكمستقبلْنشاطهاْكلوْبصورةْتقريبية.
اٛنهدْاإل٩نايبْكتسمىْالرقابةْاٞنستمرة،ْكىيْْهيْالرقابةْال يْتتمْأثناءْالعملأماْاٞنتابعةْف

ْبأعلىْدرجةْْلىْحسنْمتابعةْاألعماؿْكالنشاطاتالبٌناءْالقائمْع كتيسًنْسبلْإ٤نازىا
ْكالفعالية٣ْنكنة ْالكفاءة ْاٞننظمةَّّْمن ْعمل ْاٞندير ْفيو ْيتابع ْالرقابة ْمن ْالنوع ْفهذا ،

ْالرتبصْبالعا ْأنو ْيعين ْكال ْاألعماؿ، ْإ٤ناز ْفرتة ْخبلؿ ْأخطائهمْكأفرادىا ْكتصٌيد ملٌن
إضافةْكمعاٛنتهاْمنْأجلْعدـْالوقوعْفيهاْالحقان،ْْكمتابعتهاْدكفْفائدةْبلْتشخيصها

                                                
 .ُُِصْ،(ُ،ْط)الرياض:ْدارْاللواءْفلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي،ْىػَُُْنظر:ْاٞنطًنم،ْثامرْملوح،ْ.ْاَُّ
ْكاملْعليْمتويل.َِّْ  .ِٖ(،ْصُطالعليا،ْ الدراسات تطوير مركز)القاىرة:ْْالتخطيط والرقابةـ،ََِْٕ،ْانظر:
 .ُِِصْ،(ُ،ْطياض:ْدارْاللواء)الْرْفلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي،ْىػَُُْ،ْنظر:ْاٞنطًنم،ْثامرْملوح.ْاَّّ
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 التأكد مْعليهاْمنْأجلْاستمرارىاْكزيادَتا،ْفهيْعمليةدعم٤ْناحاَتمْكتشجيعهإىلْ
ْال يَّْاٝنطة َب ٟنا ١ندد ىو ٞنا كفنقا تتم األشياء أف من ْالرقابة ْأما ْتيْْ، أداءْقٌيم

ْف ْالنتائج، ْالعاملٌنْمنْخبلؿ ْاهيْاٞنرحلة ْكتابتو ْقبل ْاٞندير ْلعمل ْالذمْاألخًنة لتقرير
ْدلْتوافقهاْمعْاٝنطةْاٞنوضوعة،ْفهييذكرْفيوْخبلصةْعملوْكالنتائجْال يْٓنققتْكم

،ْكىيْعمليةْدقيقةْيتمَّْٓمقارنةْمستوياتْاألداءْكفقانْللمعايًنْاحملددةْبالنتائجْعملية
ٞنعايًنْمقارنةْمستفيهاْ ْكالنتائجْال يْٓنققت.ْاألداءقياسْولْأداءْالعاملٌنْكفقاْن
ْكيرت ْالتقييم ْبعملية ْاٞنستغْفمعيارابط ْكالوقت ْاإل٤ناز ْمستول ْتنجز٨ْنا ْفقد ْلو، رؽ

ْأكْ ْاٞنقاييسْاٞنوضوعة ْمع ْيتوافق ّْنستولْضعيفْال ْلكن ْالوقتْاٞنقرر األىداؼُْب
اٞنتوقعة،ْأكْأفْمستولْإ٤نازْاألىداؼْعايلْكرفيعْكلكنْليسُْبْالوقتْاٞنخططْلوْأكْ

إماْبقلةْاٛنودةْلتقليلْالكلفاٞنتوقع،ْكُبْكبلْاٜنالٌنْيتأثرْالناتجْسلب ْأكْاحملافظةْعلىْاْن
ْاٛنودةْمعْارتفاعْمستولْالكلفة.ْ

ْكافةْاٞنستوياتْكُبْ ٣ناْتقدـْيتبٌنْلناْأ٨نيةْالرقابةْكدخوٟناُْبْصلبْعملْاٞننظمةْكُب
منْإنتاجْكتسويقْكٕنويلْكشؤكفْعاملٌنْْاإلنتاجْأكْمراحلْٓنقيقْاألىداؼْٗنيعْمراحل

مضاعفانْللجهدْا ُبْباقيْلذمْيبذلوْكغًنىا،ْفهيْالوظيفةْال يْتتطلبْمنْاٞنديرْجهداْن
نْالوظائفْال يْترتبطْألفْعملْاٞننظمةْعبارةْعنْسلسلةْمْالوظائفْاإلداريةْاألخرل

كأمْخللُْبْأحدْىذهْالوظائفْأكْتقصًنْسوؼْينجمْعنوْتعطيلْأكْْبعضهاْببعض
ْبوتأخًنْالعملُْبْىذ ْاألضرار ْأك ْالسلسلة ْأفْتكوفْه ْلزامانْعلىْاٞندير ْكاف ْلذلك ،

ْ ْٗنيع ُْب ْكظرقابتو ْالعمل ْكمستويات ْاألضرارْائف ْىذه ْمثل ْحدكث ْعدـ ليضمن
ْ.طةْاٞنوضوعةحسبْاٝنالتثبتْمنْٓنققْالنتائجْْك

ْكانتْالرقابةُْبْإدارة ْعلىْنوعٌن:ْللدكلةْاإلسبلميةْْعمرْبنْاٝنطابْكقد
ْكانتْىذهْالرقابةْعلىْصورتٌنْىيْ ْكافْالرقابةْعلىْنفسوالرقابةْالذاتية:ْكقد ْْْفقد

ْمعْأنسْبنْمالكْْْخرجقدْفْبةْلنفسوكثًنْاحملاس حائطاْنْدخلْحىتْذاتْيـو
                                                

ْكاملْعليْمتويلْ.َّْ  .ِٖ(،ْصُطالعليا،ْ الدراسات تطوير مركز)القاىرة:ْْالتخطيط والرقابةـ،ََِْٕ،ْانظر:
 .ُٖٓ)حلب:ْمديريةْالكتبْكاٞنطبوعاتْاٛنامعية،ْد.ط.(،ْصْوظائف اإلدارة،ُِْٖٗ.ْانظر:ْزكيْحنوش،َّْٓ
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ْ ْأنس ْيقوؿْفسمعو ْبخْوْأمًنْاٝنطابْبنْعمر: ْبخو ْأكْاهللْلتتىقٌنَّْْكاهللْاٞنؤمنٌن
لىييعذبنَّكْى

بيتوُْبْْكثًنْاحملاسبةْلكلْفردْمنْأىلْْكافْْفقدْالرقابةْعلىْأىلْبيتوْك،َّْٔ
ٚناناْنالسوؽْفرأْ،ْفقدْدخلْنشاطأمْعملْأكْ ْبخْوْيقوؿْفجعلْاهللْعبدالبنوْْلْإببلْن

ُْبْباقيوْكاجعلْمالكْرأسْعلىْغدأْاهللْعبدْياْفناداهْكقاؿْلو:اٞنؤمنٌنْْأمًنْابنْبخْو
ْكونوْابنْأمًنْاٞنؤمنٌنْوْقدْحصلْعلىْفائدةْاللظنوْإنْ،َّٕاٞنسلمٌنْماؿْبيت ْيستحقها
ْسؤكلفاٞن ْعليو ْٓنتم ١ْْناسبةية ْكما ْٕنامان ْبيتو عامةْنفسْالوقتْكُبْْنفسوْسب٪ناأىل

ْكماْالْفضلْألمْفردْمنْ اٞنسلمٌن،ْفبلْفضلْلنفسوْأكْأىلْبيتوْعلىْعامةْاٞنسلمٌن
ْ.همبينْيراقبْرعيتوْكيعدؿْكبذلكْكافْْلىْأخرْإالٌّْناْفضٌلوْاهللْعليورعيتوْع

ْعلىْالرعية ْالرقابةْ:الرقابة ْهباْىيْكْعلىْصورتٌنْكىذه ْكافْيقـو ْال ي بنْْعمرْالرقابة
األسواؽْكبيدهُْْبْكاف٩ْنوؿخارجها،ْفقدْْعلىْرعيتوُْبْاٞندينةْْكْبنفسوْاٝنطابْ

ْفإفْرألْمنْ٪نتاجْالتأديبْأدبوْكإفْرألْ ْْكالًدرِّة ْالزبًنْبنْْكافْيأٌبمنكرانْمنعو ٠نزرة
ْرألْرجبلنْاشرتلْٜنمانْيومٌنْمتتابعٌنْضربوْْالعواـ ْفإذا ْغًنىا ٠ْنزرة ْباٞندينة كملْيكن

كافْيساعدْْْىذاْباإلضافةْإىلْإنوْ،َّٖاؿ:ْأالْطويتْبطنكْٛنارؾْكابنْعمكبالدرةْكق
ْكموازينهمْكصبلحيتهاْكيوجوْالباعةْكينصحهمْكيراقبْبضاعتهمْاحملتاجْكيعٌنْالضعيف

ْعنْفسألوْزبيبْفيهماْغرارتافْيديوْكبٌنْاٞنصلىْبسوؽُْناطبْْمرَّْْكقد،ْكدقتها
ينًْْلوْفسعَّرْسعر٨نا ْالطائفْمنْميقبلةْبًعًنْحيًدٍثتْيْقدْ:ْعمرْلوْؿفقاْدرىمْلكلْميدَّ

ْالبيتْزبيبكْدخلتيْْأفْكإماْالسعرُْبْرفعتىْْأفْفإماْؾْىرًْعٍْسًًْبْْتربكفعٍْيػْىْكىمْزبيباْنْملٓنْى
ْإفْلو:ْفقاؿْدارهُْبْحاطباْنْأتىٍْبْنفسوْحاسبْْعمرْرجعْفلماْشئتْكيفْتبيعوف

ْفحيثْالبلدْىلألْاٝنًنْبوْتأردْشيءْىوْإ٧ناْقضاءْكالْمىنْبعزمةْوْليسْقلتْالذم

                                                
َّْٔ ْمالكْبنْأنس، ْانظر: ْزايدْبنْالموطأـ،ََِْْىػ/ُِْٓ. ْمؤسسة ْٓنقيق١ْنمدْمصطفىْاألعظميْ)أبوْظيب: ،

ْكتابْاٛنامع،ْبابْماْجاءُْبْالتقى،ْرقمْاٜنديثُ،ْطماؿْاٝنًنيةسلطافْآؿْهنيافْلؤلع  .ُّْْ،ْصٓج،ّّْٖٔ(،
،ْٓنقيق١ْنمدْعبدْالقادرْالسنن الكبرىـ،ََِّْىػ/ُِْْ.ْانظر:ْالبيهقي،ْأبوْبكرْأ٘ندْبنْاٜنسٌنْبنْعلي،َّْٕ

ْكتابْإحياءْاٞنوات،ْبابْماْجاءُْبْاٜنمى،ْرقمْاٜنديثّ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط  .ِّْ،ْصٔ،ْجُُُُٖ(،
 .ّٕص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْانظر:ْابنْاٛنوْز.َّْٖ
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ْمنْاٞنعركؼْالوجوْعلىْسلعهمْيبيعوفْالناسْكافْفإذا،َّْٗفبعْشئتْككيفْفىًبعًٍْْشئتْى
همْفإلزامْاهللْإىلْفهذاْاٝنلقْلكثرةْكإماْشيءالْلقلةْإماْالسعرْارتفعْكقدْمنهمْظلمْغًن
:ْفقاؿُْبْالتسعًنْْسأؿْالناسْالنيبْْ،ْكقدَُّحقْبغًنْإكراهْبعينهاْبقيمةْالبيع
 وليس اهلل ألقى أن ألرجو وإني الرزاق الباسط القابض المسعر ىو تعالى اهلل إن)

ُبْْعمرْبنْاٝنطابْْرجعلذلكْ، ُُّ(مال وال دم في بمظلمة يطالبني منكم أحد
ْكافْأمرهْرغبةْمنوْ أمرهْٜناطبْبرفعْسعرْالزبيبْكملْيكرىوْعلىْالبيعْبسعرْمعٌن،ْكإ٧نا

ْ.خدمةْللمصلحةْالعامةضرارْبالسوؽُْبْعدـْاإل
ْ ْحاطبْكعلىْالرغمْمنْتراجعو ْْناه ْرؤيةْْعنْموقفو ْفيو ْبرفعْالسعر إالَّْإفْأمره

ْكافْيبيعْبوْحاطب٬ْْنكنْٓنليلها رخيصْكىذاْسوؼْيضرْْحيثْأفْالسعرْالذم
ْإليهاْبْبالسوؽ سببْمنْخبلؿْعدـْتشجيعْالتجارْالوافدينْمنْخارجْاٞندينةْللقدـك

كبالتايلْعدـْتوفرْبعضْالبضائعْال يْ٪نتاجهاْالسوؽْْارُْبْسوقهاتدٍلْمستولْاألسع
ْبدكرهْسوؼْيضرْخصْو بالتجارةْاٝنارجيةْكىيْالتجارةْصانْال يْتفدْمنْاٝنارج،ْكىذا

ْ.خارجْالدكلةْكبٌنْْنارْمنْداخلهاال يْتتمْبٌنْْنارْمنْ
ْ ْال يْالْتتوفر ْبالسلع ْإىلْمنْيأٌبْٟنا ْمستمرة ْالدكؿُْبْحاجة ُبْأراضيهاْحيثْإف

كعمليةْإدخاؿْالسلعْمنْخارجْحدكدْالدكلةْإىلْداخلهاْتسمىْباالستًنادْكأمْتأخرْ
ُبْكصوؿْىذهْالبضائعْأكْمنعهاْسيؤدمْإىلْارتفاعْأسعارىاْكبالتايلْإىلْارتفاعْأسعارْ
السلعْاألخرلْبالشكلْالذمْسيضرْباٞنستهلكٌن،ْكُبْنفسْالوقتْىناؾْبعضْالسلعْ

السوؽْمعْحاجةْببلدْأخرلْٟنا،٣ْناْيدفعْْنارْالبلدْإىلْبيعْىذهْال يْتفيضْعنْحاجةْ
السلعْخارجْحدكدْالدكلةْكتسمىْىذهْالعمليةْبالتصديرْكعدـْخركجْالسلعْأكْدخوٟناْ

                                                
،ْٓنقيق١ْنمدْعبدْالقادرْالسنن الكبرىـ،ََِّْىػ/ُِْْأبوْبكرْأ٘ندْبنْاٜنسٌنْبنْعلي،ْْ.ْانظر:ْالبيهقي،َّٗ

ْكتابْالبيوع،ْبابْالتسعًن،ْرقمْاٜنديثّعطاْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط ْ.ْٖ،ْصٔج،ُُُْْٔ(،
 .ِِص، مية،ْد.ط.()بًنكت:ْدارْالكتبْالعلْالحسبة في اإلسالم.ْانظر:ْابنْتيمية،ْأ٘ندْبنْعبدْاٜنليم،ْد.ت.،َُّْ
)د.ـ.:ْدارْالفكر،ْد.ط.(،ْأكؿْْْسنن أبي داود.ْانظر:ْأبوْداكد،ْسليمافْبنْاألشعثْالسجستاٍلْاألزدم،ْد.ت.،ُُّْ

 .ِّٗ،ْصِ،ْجُّْٓكتابْاإلجارة،ْبابُْبْالتسعًن،ْرقمْاٜنديث
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ْأثارْىذاْالضررْإىلْكقتْطويل،ْ لذلكْللبلدْيىضرْبالنظاـْاالقتصادمْللسوؽْكقدْتدـك
سواؽْالداخليةْأكْخركجهاْإىلْاألسواؽْفإفْتأمٌنْكصوؿْىذهْالسلعْمنْاٝنارجْإىلْاأل

ْمنْضركرياتْالعملْاالقتصادم،اٝنا ْعلىْسهوؿْكيعتمْرجية ْاٝنارجية د٤ْناحْالتجارة
توفًنْكٓنسٌنْالطرؽْات،ْكذلكْبدخوؿْالسلعْأكْخركجهاْمنْالدكلةْبانتظاـْكدكفْعقب

سةْمعينةُْبْفرضْاٞنؤديةْمنْكإىلْالدكلةْكتوفًنْكسائلْالراحةْللتجارْكالباعةْكإتباعْسيا
تعريفةْعلىْالسلعْالوافدةْمنْخارجْحدكدْالدكلةْأكْاٝنارجةْمنها،ْلذلكْكافْعمرْبنْ

ْفيقوؿ:ْاٝنطابْ ْبتوفًنْمستلزماَتا ْاٝنارجية ْالْالْحًْْيشجعْالتجارة كرةُْبْسوقنا
عمدْرجاؿْبأيديهمْفضوؿْمنْأذىابْإىلْرزؽْمنْرزؽْاهللْنزؿْبساحتناْفيحتكركنوْيْى

ْكبدهُْبْالشتاءْكالصيفْفذلكْضيفْيْعليناْكلكن عمرْْأ٬ناْجالبْجلبْعلىْعمود
ْ.ُِّفليبعْكيفْشاءْاهللْكليمسكْكيفْشاءْاهلل

ينةْيتفقدْأحواؿْبلْمشلتْشوارعْاٞندْعلىْالسوؽْكملْتقتصرْرقابةْعمرْبنْاٝنطابْ
يبكوفْمنْْصبيافْمعهاْامرأةفوجدْْليلةْخرجْفقدْبلْحىتْمنْيسكنْبالعراءْالناسْ
ْ ْْاٛنوعشدة شحمْْكجرابْدقيقْمنْعدالْنْفأخرجْالدقيقْدارْإىلْيهركؿْفرجع

ْ.ُّّكانصرؼْبنفقةْٟنمىْأكصٍْبفطبخْٟنمْفأكلواْحىتْشبعواْكنامواْْفحملوْإليهم
ْكافْ ْكافْْفقدكيراقبْأدائهم،ْْلوالةُْبْاألمصاريفقدْأحواؿْاْْعمرْبنْاٝنطابكقد

ْْبعمليةْتفتيشْدقيقةْكعلىْدرجةْعاليةْمن الوالةْككبارْيتفقدْأحواؿْْالسريةْيقـو
رداءْفتشْدكرْكالتوْمنهمْأبوْالدْالشاـْباٛنابيةْفعندماْقدـْْموظفيْكعماؿْالدكلة

ْ ْالوليد ْبن ْكخالد ْعبيدة ْالعاصْْككأبو ْبن ْاألشعرمْكعمرك ْموسى ُّْْغًنىمأبو أماْ،
ْهباْاٞنراقبٌنْكافْْالرقابةْال يالصورةْالثانيةْللرقابةْعلىْالرعيةْفهيْ ْمنوْْيقـو ْبتوكيلو

                                                
ُِّْ ْمالكْبنْأنس، ْانظر: ْمْؤالموطأـ،ََِْْىػ/ُِْٓ. ْٓنقيق١ْنمدْمصطفىْاألعظميْ)أبوْظيب: ْزايدْبنْ، سسة

 .ِْٗ،ْصْج،ِّْٖٗكتابْالبيوع،ْبابْاٜنكرةْكالرتبص،ْرقمْاٜنديثْ(،ُْْ،ْطٝنًنيةسلطافْآؿْهنيافْلؤلعماؿْا
ُّّْ ْإٚناعيلْالدمشقي، ْالدينْأيبْالفداء ْعماد ْكثًن، ْابن ْانظر: الدكتورْ ٓنقيقالبداية والنهاية، ـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٖ.

 .ُٕٖ،ْصَُج(،ُْعبداهللْالرتكيْ)القاىرة:ْىجرْللطباعة،ْط
 .ّّٖ،ْصّجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:.ُّْْ
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ْالذينْْللعماؿْْبنفسوْالرقابةْازدادتْصعوبةْلةْاإلسبلميةنظرانْالتساعْالدْكف كالوالة
ْعددىم ْال يْأصبحتْمْزاد ْاألطراؼكاٞندفْاإلسبلمية ْإنْرتامية لذاْْْوتالاشغلكثرة

قاؿْفقدْ،ْبنفسوْالقياـْهباْرغبتوُْبْرغمْبالرقابةغًنهْْلْاقتضىْىذاْالوضعْأفْيوكٌْ
ْ:ْتػيٍقطىعْحوائجْللناسْأفْأعلمْفإٍلْحٍوالْنْالرعيةُْبْألسًنفٌْْاهللْشاءْإفْعشتْئنل
ْ.ُّٓىذاْاٜنوؿْلنعمْكاهللْإيلْيرفعوهناْفبلْعماٟنمْكإماْإيلْيصلوفْفبلْىمْإٌماْدكٍل

 ملخص الفصل الرابع
ْبنْاٝنطابْ ْعمر ْكافْإلدارة ْكبًنانْكحاٚنانُْبْعمليةْْلقد ْللمسلمٌنْدكران ككاليتو

قْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةُْنفظْالدينْمنْالتحريفْكنصرتوْكنشرهْبكلْالوسائلْٓنقي
ْكحفظْ ْكرامتها ْعلى ْكاحملافظة ْكتثقيفها ْك٘نايتها ْكحفظْالنفسْباإلنفاؽْعليها اٞنتاحة

ْكاٞنسكِّراتْالعقل ْيفسده ْأك ْيعطلو ْب٣ْنا ْالنسل ْشرعيةْالكحفظ ْبصورة ْعليو تشجيع
ْْ.كاستثمارهْوكالعدالةُْبْتوزيعْأكْالضياعْتوْمنْالتلفكحفظْاٞناؿُْنمايْك١ناربةْالزنا

ُبْصنعْالنموذجْالقدكةْمنْْانًْْنكبانْْدكْركافْلوْمبادئْإداريةْْْْعمرْبنْاٝنطابْتبيٌنْ
كمْقائمْعلىْبتوازفْكمركنةْفكافْنظاـْاٜناألسسْالشرعيةْكاإلدارةْالعلميةْْخبلؿْاتباعو

عاملٌنْخدمةنْللدكلة،ْبعثْالثقةُْبْنفوسْالقرارْْكاٞنشاركةْبأناذْالْمعُْبْاإلدارةْركزيةاٞن
ْلالاٞنتابعةْْكْمعْالرقابةْالشديدةُْبْاإلدارةْالبلمركزيةْك ْيشعرىملصيقة سطوةْبْلعاملٌنّْنا

ْاستغبلؿ.ُبْحكمْأكْيستغلْمنصبوْأمْْتسوؿْنفسْأحدىمْأفْيظلمفبلْالدكلةْ
وسةْاألثرُْبْإدراةْعمرْبنْإفْالوظائفْاإلداريةّْنفهومهاْاٜنديثْكاضحةْاٞنمارسةْكملم

ْ ْاالىتماـْْاٝنطاب ْمن ْكبًنان ْجانبان ْكالرقابة ْكالتوجيو ْكالتنظيم ْالتخطيط ْأخذ فقد
ْ.داريةتوْاإلجرائاتطبيقُْبْٗنيعْإكاإلعدادْكال

منْخبلؿْإدارتوْللدكلةْاإلسبلميةْْإفْالنموذجْاإلدارمْالذمْقدموْعمرْبنْاٝنطابْ
بشكلْعمليْٞناْىوْمعركؼْْدكرْالقدكةمنْخبلؿْتقد٬نوْلٗنعْبٌنْاٞنثاليةْكالواقعيةْقدْ
ْكالوفاءْكعلوْاٟنمةْكغًنىاأساسْأنوْنظرياتُْبْأمورْمثلْاألمانةْكاٜنْعلى ْ.ـز

                                                
 .ُِٖ،ْصّجْ،(ِالفكر،ْطْ)قم:ْدارْالمنورة المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابنْانظر:.ُّْٓ
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 الخامسالفصل 

 اجتهادات عمر بن الخطاب 
 :مبحثينويحتوي على 

 في إدارتو للدولة المؤسسات التي أحدثها عمر بن الخطاب المبحث األول: 
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 الخامسالفصل 
 اجتهادات عمر بن الخطاب 

 تمهيد
ْبنْاٝنطابْ ْعمر ْهبا ْأمًنانْللمؤمنٌنْكخليفةْْإفْاالجتهاداتْال يْاجتهد باعتباره

باحثْسابقةْأماُْبْكقدْبينتْماْتعنيوْاالجتهاداتُْبْمْ،ي٠ْناؿْالبحثللمسلمٌنْى
ْ.اجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْْأمفسأبٌنْمإْنثلوْاالجتهاداتْْىذاْالفصل

ْاجتهاداتْ ْٕنثلو ْما ْعليها كلكنْىناؾْبعضْالتساؤالتْال يْتيطرحْكال يْتبٌنْاإلجابة
أمْتكوينْمعايًنْالعتبارْأعمالوْاجتهاداتْأـْالْمنهاْىلْكلْماْْعمرْبنْاٝنطابْ

يعدْْبكرْالصديقْْكملْيفعلوْأبو٣ْناْملْيفعلوْالنيبْْابْقاـْبوْعمرْبنْاٝنط
ْاجتهاداْن علىْعمرْبنْْأك٠ْنلسْالشورلْال يْتقرتحْ؟ْىلْتعدْمقرتحاتْالصحابة
ْعمرْبنْاٝنطابُْْبْخبلفةْاجتهادان؟ْىلْينسبْاجتهادْالصحابةْْاٝنطابْ

حىتْمعْ؟ْىلْييعدْالفهمْاٛنديدْللنصوصْاجتهادان؟ْىلْييعدْالرأمْإليو ُبْالنازلةْاجتهاداْن
ْ.كجودْالنصوصْمعْعدـْالعلمْهبا؟

كال ئْنصْإنشائوْٞنراكزْْْاجتهاداتْعمرْبنْاٝنطابْسأكردْبعضكُبْىذاْالفصلْ
للمتغًناتْ الكبًنةْال يْكمقراتْألغراضْكأىداؼْاقتضتْاٜناجةْإليهاْإىلْإنشائهاْنظراْن

،ْتتناسبْكحجمْالتغًنْاٜناصلْفيهاحصلتُْبْالدكلةْكال يْأظهرتْحاجتهاْإىلْمرافقْ
ْالفصل أسبابْإنشاءْىذهْاٞنرافقْكالدكافعْال يْدفعتْإلنشائهاْككذلكْْكسأناقشُْبْىذا

ْالفوائدْال يْجنتهاْالدكلةْمنْإنشائهاْكعبلقةْىذهْكتلكّْنقاصدْالشريعةْاإلسبلمية.
ْاٛند ْالدكلة ْمرافق ْكجود ْاقتضى ْال ي ْالوظائف ْسأعرض ْكذلك ْالفصل ْىذا يدةْكُب

ْقدْ ْاٞنرافق ْىذه ْفإف ْاإلسبلمية، ْالشريعة ْمقاصد ْٓنقيق ُْب ْلدكرىا ْاستكماالن كجودىا
ْأنشأتْٟنذهْالغايةْكأمْعملْيساعدُْب٤ْناحهاْأكْتطورىاْيؤدمْإىلْٓنقيقْىذهْالغاية.

ْماْْإفْاٞنراكزْال يْأنشائهاْعمرْبنْاٝنطابْ ٓنتاجْإىلْمنْ٪نرسهاْأكْيراقبهاْكىذا
دقيقْكمراقبْاٜنمىْكغًنىاْمنْالوظائفْال يْانشأتْللمسا٨نةُْبْيعملوْخازفْدارْال

ْٓنقيقْمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية.
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 األولالمبحث 
 في إدارتو المؤسسات التي أحدثها عمر بن الخطاب 

ْالنيبْ ْْكافْاٞنسجدُْبْزمن ْالصديق ْأيبْبكر اٞنكافْاٞنخصصْْليسْكخبلفة
ْفقط ْالصبلة ْكثًنةْألداء ْأغراض ْكافْلو ْفهوْاٞنكافْالذمْيعقدْفيو٠ْنلسْاٜنربْبل

اجملرمٌنْكييعٌلمْفيوْالصبيةْالقرآفْكمأكلْفيوْالغنائمْكيسجنْفيوْاألسرلْْككتوزعْْكالقضاء
ْكافْاٞنسلموفاٞنكافْالوحيْفهوْلصدقاتْكغًنىا،اٞننقطعْكعابرْالسبيلْك٢نزفْا ْدْالذم

ْ.نْاٝنطابْمنْخبلفةْعمرْبْىذاْاٜناؿْجزءْن،ْكاستمرْالدكلةْفيوْيديركف
ْكرقعةْجغرافيةْلكثرةْالفتوحكلكنْبعدْتوسعْال كازديادْتعدادْالسكافْنتيجةْإقباؿْْدكلة

ْغًنْاٞنسلمٌنلدكلةْمنْالذينْىمْٓنتْكصايةْاْإضافةْإىلالناسْللدخوؿُْبْاإلسبلـْ
ْسكا ْكحىت ْكازدادتْالصدقاتْكالغنائم ْاٛنند ْعدد ْعددىمْازداد ْزاد ْاٞننورة ْاٞندينة ف

ْكافْىناؾْالسكافْالوافدينْإليها،ْإماْطلباْللجهادْْإضافةْإىلف سكافْاٞندينةْمنْأىلها
ْكانتْ أكْطلبْْ،اٞندينةْاٞننورةْمنطلقْاجملاىدينكانضمامانْلصفوؼْجندْاٞنسلمٌنْفقد

ْ ْالصحابة ْجٌل ْالنبوية،٣ْناْْللعلمْففيْاٞندينة كالفقهاءْكحفاظْالقرآفْالكرَلْكالسنة
فضبلْعنْأفْْعتوْيضيقْباٞنصلٌنُْبْكقتْالصبلةتوسجعلْاٞنسجدْالنبومْحىتْبعدْ

ْدفعْإىلْإنشاءْبعضْْٔنزفْفيوْاٞنوادْالغذائيةْأكْالصدقاتْأكْغًنىا، األماكنْال ي٣ْنا
ْتتخصصُْبْإدارةْشؤكفْالدكلةْاٞنختلفة.

كتعدْىذهْاٞنراكزْكاٞنؤسساتْمؤشرانْعلىْتطورْالببلدْكتقدمهاْفظهورىاْكانتشارىاْيدؿْ
ةْعلىْتنوعْاٞنواىبْكلةْعلىْالتخصصُْبْاألعماؿْكتقسيمهاْمعْاحملافظعلىْقدرةْالد
إعطاءْفرصةْلئلبداعُْبْجانبْمعٌنْقدْتكوفْْكْْمؤسسةْكاحدةعهاُْبكإمكانيةْْنمي

ألمواؿْْاإلنفاؽْعلىْتأسيسهاْ،ْكالْيعيناىرةنْكمتمكنةنْمنوْأكثرْمنْغًنهاٞننشأةْم تبديداْن
تتمكنْالدكلةْمنْحفظْاألمواؿْمنْخبلؿْكضعْْنفقْعليهاييْْالذمْقدرالالدكلةْبلْب

الشخصْاٞنناسبْكاٝنبًنْكاحملرتؼُْبْعملْيكوفْفيوْأقدرْمنْغًنهْكُبْمكافْأنسبْ
منْاٞنؤسساتْال يْأنشأىاْعمرْبنْ منْغًنهْألداءْكاجبو،ْكسأكردُْبْىذاْاٞنبحثْبعضاْن

ْنشاءىا.كمناقشةْأسبابْكأىداؼْإذلكْْكْال يْملْتكنْقدْأنشئتْقبلْاٝنطابْ
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ْدار الدقيق
ْيكوفْعلىْشكلْ ْما ْمنها ْأشكاالنْعديدة، ْتتخذ كانتْالصدقاتْكالزكواتْكالغنائم

ْ ْأكْفضةو،ْأكْأدكاتو ،ْكمنهاْماْيكوفْعلىْشكًلْمنْفؤكسْأكْسيوؼأمواؿْمنْذىبو
ْ ْغذائيةوْحبوبو ،ْكمنهاْماْيكوفْعلىْشكلْموادو ْأكْخيوؿو ْأكْأغناـو ْأكْأبقارو ْإبلو مواشو

ْأ ْكبعدأكْٕنرو ْمنْاألصناؼْال يْْنىبْكْنمعْمنْاألمصار، ْكغًنىا ، إفْضاؽْْكْزبيبو
ٌزفْفيوْىذهْاٞنوادْإىلْأجلأصبحْمنْالضركرمْكجودْمكافْْاٞنسجدّْننْفيوْكّناْفيو ْٔني

ٟنحفظ ْاْمنْالضياعْأكْالتلف.اْن
ْ ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْأنذ ْالدقيقْفيهاْفجعلْالدقيقْبعضهمْكقاؿْالرقيقْدارْكقد

ْبنْْكالضيفْبوْاٞننقطعْبوْيعٌنْإليوْتاج٪نْيْكماْكالزبيبْكالتمرْكالسويق ْبعمر ينزؿ
اٝنطابْ

ْئيةْال ي٬ْنكنْخزهناْألمدوْمعٌن.كىيْمكافْٝنزفْكحفظْاٞنوادْالغذا،ُّْٔ
الناسْعلىْالدكلةْاإلسبلميةْكمركزْاٝنبلفةْككافْيفدْإليهاْكانتْاٞندينةْاٞننورةْعاصمةْْك

ْجاءْاختبلؼْأحواٟنمْكمطالبهم،ْفمن ْللعلمْأك١ْنتاجه ُْبْسبيلْاهللْأكْطالبه هم٠ْناىده
ْأكْ ْجاءّْنظلمتوْككانواْ٪نتاجوفْإىلْماْيعينهمْكيسدْرمقهمْمنْطعاـو ُناجتوْأكْمظلـو
ْكانتْ ْفقد ْاألمصار ُْب ْالوالة ْرسل ْإىل ْإضافة ْاٞندينة، ُْب ْمكوثهم ْفرتة ُْب شراب

ْ ْاٝنطاب ْبن ْعمر ْبٌن ْدكرم ْكبشكل ْمستمرة ْكالعماؿ،ْكبٌنْاٞنراسبلت ْالوالة
ْكانواْيفد كالذينْْْكفْمنْالبلدافْكالقبائلْاجملاكرةباإلضافةْإىلْضيوؼْأمًنْاٞنؤمنٌنْالذين

بصفتوْإماـْالدكلة،ْفضبلنْعنْأىلْاٞندينةْمنْْكافْيستضيفهمْعمرْبنْاٝنطابْ
ْألخر. ْالفقراءْكاٞنساكٌنْالذينْكانواْ٪نتاجوفْإىلْالزادْمنْكقتو

ْالدق ْدار ْإنشاء ْال يْكُب ْالغذائية ْاٞنواد ْٓنفظ ْففيو ْاٞناؿ ْحفظ ْمنها ْٞنقاصد ْٓنقيق يق
إىلْحفظْالدينُْنفظْٚنعتوْبدكرىاْتعيلْاحملتاجٌن٣ْناْ٪نفظْأركاحهمْككرامتهم،ْإضافةْ

ْكغًنْاٞنسلمٌنْمنْأمصارْالدكلةْاإلسبلميةْكمنْلوافدينْإىلْاٞندينةْمنْاٞنسلمٌنأماـْا
ْباعتبارْاٞندينةْمركزْاٝنبلفةْاإلسبلمية.ْْأمًنْاٞنؤمنٌنكىمْرسلْملوؾْالدكؿْاجملاكرةْإىلْ

                                                
ْ.ِّٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُّْٔ
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 الِحمى
ًْ٘نىْالْيػيٍقرىبوْ٘نيانْك٘نايةنْ٘نىىىْالشيءْ٪نميكاٜنمىْ كأ٘نىْاٞنكافْجعلو

ْْكُّٕ ْوأصل،
ْحيثْفإىلْعاؿْوْمكافْعلىْكلباْنْاستعول٢ْنصباْنْمنزالْنْنزؿْإذاْالرئيسْأفْالعربْعند
ْغًنىاْك٬ننع٢ْنصوصةْمواشْفرتعاهْالكؤلْيوفْليتوفرْجانبْكلْمنْ٘ناهْصوتوْانتهى

ْ.ُّٖالصدقةْهبائمْرعيلْاإلماـْفيجعلها
أكْبساتٌنْْكٔنتلفْنوعيةْىذهْاألرضْحسبْاحتياجْالدكلةْٟنا،ْفمنهاْماْيكوفْمراعي

٠ْنمع ْيكوف ْما ْكبحًناتمائيْاتكمنها ْْة ْاألماكنْراهنأأك ْىذه ْٞنثل ْالدكلة ْفحاجة ،
ْكانتْاٜنيواناتْْ،ضتْأفْٓنميْجزءنْمنْاألراضياقت فمنْأصناؼْالصدقاتْكالغنائم

ْاألغناـ ْكاٝنيوؿْمثل ْكاإلبل ْفيهاْْكاألبقار ْلتحفظ ْمراعي ْإىل ْٓنتاج ْاٜنيوانات كىذه
فبل٬ْنكنْحفظْىذهْاٜنيواناتْأكْْنْالضياعْأكْالسرقةْأكْحىتْاٞنوتفتكوفُْبْأمافْم

ْعنخزهن ْفضبلن ْالدقيق ْدار ُْب ْأك ْبيتْاٞناؿ ُْب ْكتنْا ْكسهولةْاستثمارىا ْأعدادىا مية
ْ ْٞنعرفة ْكإحصاءىا ْاٞنتعددةاسٗنعها ْاإلنفاؽ ْٞننافذ ْكصدقاتْأكْْتعدادىا ْتوزيعها مثل

اٝنيوؿْكاإلبلْال يْتستخدـْلنقلْاٛننودْكمؤهنمْكالكرْ ُبْاستخدامهاُْبْاٜنربْخصوصاْن
ْبنْاٝنطابْاٞنعركة ْكافْعمر ْفقد ،ْْبعًنْألفْأربعٌنْعلىْالواحدْالعاـُْبْ٪نمل
اإلبلْْنتْىذهاككْبعًنْعلىْالعراؽْإىلْالرجلٌنْك٪نملْبعًنْعلىْالشاـْإىلْالرجلْ٪نمل

ْاهلل ْسبيل ْحبيسُْب ْْموسومة ْفإنو ْأرضْْلذا ْاٞنسلمٌن٘نى ْٝنيل الربذةْْكْالنقيع
ْ.ُّٗكالشرؼْإلبلْالصدقة

ْحفظْاٞناؿْففيْاٜنمىْ ْمنها ْٓنقيقْٞنقاصدْالشريعة ْكُبْإنشائو كللحمىْفوائدْعديدة
ْكذلكْحفظْٓنفظْأمواؿْ الدكلةْال يْتكوفْعلىْشكلْحيواناتْمنْالضياعْاكْاٟنبلؾ

 الدينْمنْخبلؿْاستخداـْىذهْاٜنيواناتُْبْاٛنهادْكنشرْالدينُْبْأرجاءْاٞنعمورة.

                                                
 .ِّٓ(،ْصّ،ْط)بًنكت:ْدارْاٞنعرفةالقاموس المحيط ،ْىػُِْٗ،ْ:ْالفًنكزْأبادم،٠ْندْالدين١ْنمد.ْانظرُّٕ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ُّْٖ

 .ْْ،ْصٓ(،ْجُ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْبْالدينْاٝنطيب،ْرقمْْالعزيزْبنْبازْك١ن
 .َّٔ-َِّ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،١ْْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُّْٗ
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 حظيرة ضوال اإلبل
ْضلْطريقوالضاؿْ ْفبلْْمنْاٜنيواناتْىوْما فهيْتسرحْْصاحبْٟناأكْفقدهْصاحبو

شريعةْأحكاـْىذهْيرعاىا،ْكقدْبينتْالْمنراعيْدكفْداخلْاٞندينةْأكْخارجهاْأكُْبْاٞن
ْفقدْاٜنيواناتْكسبلْالتعاملْمعها ْ؟الغنمْضالةنْعْسألويْْالنيبْإىلْأعرايبْجاء،

 ما)ْ:فقاؿْْالنيبْكجوْفتمعرْ؟اإلبلْضالةْ:قاؿْ(،للذئب أو ألخيك أو لك)ْ:قاؿ
ْ.َِّ(ربها جدىاي حتى الشجر وتأكل الماء ترد وسقاؤىا، حذاؤىا معها ولها؟ لك

ْمكانانْٜنفظْالضواؿْمنْاٜنيواناتْكملْيتخذْأبوْبكرْالصديقْْكملْيتخذْالنيبْ
ُْبْ ْاٜناؿ ْىذا ْكاستمر ْأحد، ْيعرتضها ْأف ْدكف ْاٞندينة ْكانتْتسرحُْب ْفقد مكانانْٟنا

ْ.خبلفةْعمرْبنْاٝنطابْ
ْكتب ْبلاإلْككانتْالضواؿ،ْأكْالضالةْتصلواْالْعمالوْإىلْْعمرْبنْاٝنطابْفقد

ْكافْيقوؿْْيعرتفهاْمنْيأٌبْحىتْأحدْٟناْيعرضْماْاٞنياهْكترد٨ْنبلْنْتتناتج فيأخذىا.ْفقد
ْكقاؿْْضاؿ،ْإالْالضواؿْيضمْالْْكانواْيركفْأهناْفهوْضالةْأخذْمن ْضاؿ،ْكقد
ْكأصبحتُِّْاإلبل ْمنها ْيضل ْما ْمعها ْكازداد ْاإلبل ْعدد ْازداد ْالفتوح ْكثرت ْكٞنا ،

ْدكفْمكافْ ْدكفْمنْيرعاىا،ْلذلكْاحملافظةْعليها ٓنفظْفيوْصعبانْإضافةْإىلْتكاثرىا
ْ.ِِّالنقيعْٝنيلْاجملاىدينْكالضواؿْ٘نىْ

كُبْإنشاءْحظًنةْضواؿْاإلبلْٓنقيقْٞنقاصدْالشريعةُْبْحفظْاٞناؿْشأنوُْبْذلكْشأفْ
دارْالدقيقْكأرضْاٜنمى،ْإضافةنْإىلْحفظْالدينُْنفظْأحكاموُْبْضواؿْاإلبلْكعدـْ

ْبفسادْنفوسْأفرادهْبتعديهمْعلىْضواؿْاإلبل.ْإفسادْاجملتمع
ْْْ

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْاريصحيح البخـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،َِّْ

ْكتابُْبْاللقطة،ْبابْضالةْاإلبل،ْرقمْاٜنديثِ،ْطللنشر ْ.َّْٗ،ْصِِْٖ،ْبابْضالةْالغنم،ْرقمْاٜنديثِِْٕ(،
ْكتابِْ)بًنكت:ْاٞنكتبْاإلسبلمي،ْطْمصنف عبد الرزاقىػ،َُّْْأبوْبكرْعبدْالرزاؽ،ْ .ْانظر:ْالصنعاٍل،ُِّ ،)

ْ.ُّّ،ْصَُ،ْجُُِٖٔ،ُُُْٖٔرقمْاٜنديثْ،ُِّ،ْصَُ،ْجَُٕٖٔاللقطة،ْرقمْاٜنديث
،ْاعتىنْبوْكخرٌجْأحاديثوْرائدْبنْصربمْبنْأيبْعلفةْ)بًنكت:ْبيتْالمغنيـ،ََِْْ.ْانظر:ْاٞنقدسي،ْابنْقدامة،ِِّْ

ْكتابْاللقطة،ْفصلْلئلماـْأخذْالضالةْعلىْكجوْاٜنفظْلصاحبها،ْصِاألفكارْالدكلية،ْد.ط.(،ْج ،ُُّٕ. 
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 السجن
ْأفراد ٠ْنموعة ْأك ْفرد ْالذمْ٪نبسْفيو ْاٞنكاف تجزكفْالسجنْىو ْ٪ني ١ْنددْإىلْأجلْأك

ْبوْاإلماـْأكْمن٫ْنولو،ْكملْيتخذْالنيبْكلغرضْمعٌنْيْى بكرْالصديقْْكالْأيبسجناْنْبتُّ
ْْمعٌنْحْيْكافْْحيث ْحٍبسْفرد ْلىزًـ ْاٞنْسْىبًْإذا ْسجدُب ْأما ْبنْ، ْعمر ُبْخبلفة

اشرتلْنافعْبنْعبدْاٜنارثْ،ْلذاْحبسهمموجباتْْكثرْالناسْككثرْمعهمْْاٝنطابْ
السجنْلعمرْبنْْدارْىْلتكوفْمنْصفوافْبنْأميةْدارهْبأربعمائةْكقيلْبأربعةْأالؼْدرىم

اٝنطابْ
ْ.ِّْكفيوْمرفقْللمسلمٌنْاؽسٌْ٪نبسْفيهاْالفْي،ْككافِّّْ

ْالسجنْٓنقيقْٞن ْبٌنْكُبْإنشاء ْكالعدالة ْالشريعة قاصدْالشريعةُْبْحفظْالدينْكإقامة
ْاٞنسلمٌنْكُبْحجزْأىلْالفسقْكالشركرْكدفعْأذاىمْعنْاٞنسلمٌنْكحفظْنفوسهم.ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

                                                
ْبِّّ ْأبو ْالبيهقي، ْانظر: .ْ ْعلي، ْاٜنسٌنْبن ْبن ْأ٘ند ََِّْىػ/ُِْْكر ْالكتبْْالسنن الكبرىـ، ْدار )بًنكت:

ْكتابْالبيوع،ْبابْماْجاءُْبْبيعْدكرْمكةْككرائها،ْرقمْاٜنديثّْالعلمية،ْط ْ.ٕٓ،ْصَُُُٖ(،
ْ.ًَُٗنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(،ْص)بْاألحكام السلطانية،ْىػُُِْانظر:ْأبوْيعلى،١ْنمدْالفراء،ْ.ِّْْ
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 الثانيالمبحث 
 للدولة في إدارتو الوظائف التي أحدثها عمر بن الخطاب 

ْكانتْعليوْْنظراْالتساعْالدكلةْاإلسبلميةُْبْعهدْعمرْبنْاٝنطابْ قياسانْعلىْما
ْ ْالنيب ْعهد ُْْب ْالصديق ْبكر ْأيب ْلدكلةْْكخبلفة ْاٛنغرافية ْالرقعة بسببْتوسع

نتيجةْالفتوحاتْاإلسبلميةْال يْشٌرقتْكغرٌبتُْبْعهدْعمرْبنْْثرةْسكاهنااإلسبلـْكك
باإلضافةْإىلْتوسعْنشاطاتْالدكلةْكتنوعهاْعلى٢ْنتلفْأشكاٟناْالزراعيةْْاٝنطابْ

٣ناْدعاْدفْكاختلفتْأجناسْالناسْكأحواٟنم،ْناعيةْكالتجارية،ْفكثرتْاألسواؽْكاٞنكالص
ْكانتُْبْعهدْالنيبْ أكُْبْعهدْأيبْْإىلْأفْتكوفْىناؾْمهنْككظائفْملْتكنْقد

ْ.بكرْالصديقْ
ْكرغبةنُْبْْْقياـْىذهْالوظائفْحاجةْالدكلةدعتْإىلكقدْ لتنظيمْمؤسساَتاْكمعامبلَتا

الختبلؼْْعاالزدىارْكالتوس كإقامةْالعدؿْبٌنْالرعيةْال يْاختلفتْحقوقهاْككاجباَتاْنظراْن
ْكذلكْاختبلؼْأحواؿْالببلدْفمنهاْاألراضيْ أحواٟناْمنْذميٌنْك١ناربٌنْكأحرارْكموايل،

أكْعنوةنْكغًنىااٞنفتوح ْ.ةْصلحاْن
ْكاف ْبنْاٝنطابْْكقد ْالفقوْْفقوْلعمر ْيرتقيْىذا ْكعمالو كطريقتوُْبْاختيارْكالتو
ْْليصبح ْإالْىو ْمهماْْْلغزان١ْنًنانْالْيفسره ْمنْتساؤالتْسواه ْتثًنه كال٩ْنيبْعما

ْ؟النيبْْأصحابْمنْاألكابرْتويلْالْلكْماكانتْصلتوْبوْأكْقربوْمنو،ْفقدْسئلْ
ْكافبالعملْأدنسهمْأفْأكره:ْفقاؿ ْكمعاكيةْالعاصْابنْعمركْمثلاالنْرجْيستعملْ،ْفقد
ْكطلحةْكعليْعثمافْمثلْمنهمْأفضلْىوْمنْكيدعْبةشعْبنْكاٞنغًنةْسفيافْأيبْبن

ْعمرْكإلشراؼْبوْكالبصرْالعملْعلىْأكلئكْلقوةْكنظرائهمْعوؼْبنْالر٘ننْكعبدْكالزبًن
:ْمنْاستعملْرجبلْٞنودةْأكْقرابةْالْكقاؿْْ،ِّٓلوْكىيبتهمْعليهمْبنْاٝنطابْ
كىوْيعلمْأنوْْمنْاستعملْْكقاؿْكْفقدْخافْاهللْكرسولوْكاٞنؤمنٌنيشغلوْإالْذل فاجراْن

ْمثلو ْفهو ِّْٔفاجر ْيتبٌنْمبدأه ْكهبذا ،ْْْفبلْدكر ْكموظفيها ْالدكلة ُبْتعيٌنْعماؿ
                                                

ْ.ِّٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمدانظر:ْابنْسعد،ْ .ِّٓ
 .ِٕص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْانظر:ْابنْاٛنوْز.ِّْٔ
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ْيلي ْكاؿو ْعاملْأك ْكاٞنسلمٌنْشيئانْفْللقرىبُْبْتقييم ْالدكلة ْأمور ْمن لتعيٌنْىوْامعيار
كملْْاألمانةْكالكفاءة،ْكسأكردْبعضْاٞنهنْكالوظائفْال يْأحدثهاْعمرْبنْاٝنطابْ

ْقْٟناْكجودْقبلْخبلفتو.يسب
ْ مراقب الوالة

ال يْأحدثهاْعمرْْإفْكظيفةْمراقبْالوالةْىيْالوظيفةْاألكثرْأ٨نيةْبٌنْالوظائفْاألخرل
ْكبلميْهباْالرتباطهاْبأعلىْكظيفةْبعدْاٝنليفةْفإفْْكلذلْبنْاٝنطابْ آثرتْأفْأبدأ

ائهمْكالتأكدْمنْصحةْتقييمْعملْالوالةْكمراقبةْأدْعنْمراقبْالوالةْىوْالرجلْاٞنسؤكؿ
ْمثلْ ْبشأهنم ْاٝنليفة ْقرارات ْتنفيذ ْإىل ْباإلضافة ْضدىم ْاٝنليفة ْتصل ْال ي الشكاكم

ْالتوب ْأك ْدكرانْْاإلقالة ْالوظيفة ْكٟنذه ْالعقوبات، ْمن ْغًنىا ْأك ُْْبْاْنكبًْنيخ العملية٤ْناح
ْ.ممقركفْبنجاحْعمليةْتقييمْالعاملٌنْفيهاْكتقو٬نهْفنجاحهاْمنظمةُبْأيةْاإلداريةْ

ْاٝنطابْ ْبن ْعمر ْكضع ْليْيْكقد ْكُبْنفسْعرٌْقانونان ْبو ْااللتزاـ ْعليهم ْما ؼْالوالة
ْالقانوفْتنزؿْبوْ ْااللتزاـْفمن٫ْنرؽْشيئانْمنْىذا الوقتْتقييمْأدائهمْعلىْأساسْىذا

ْكاف، من ْكائناْن ْكافْالعقوبة ْكالْبرذكناْنْتركبواْالْعليهم،ْأفْشرطْعمالوْبعثْإذاْْفقد
ْمنْشيئاْفعلتمْفإفْالناس،ْحوائجْدكفْأبوابكمْتغلقواْكالْرقيقاْنْتلبسواْكالْنقياْنْتأكلوا
ِّْْْْٕالعقوبةْبكمْحلتْفقدْذلك
ْكافْيعتمدْعليهمْعمرْبنْاٝنطابْْك ُْبْمراقبةْالوالةْالصحايبْمنْاٞنراقبٌنْالذين

ْ ْمسلمة ْبن ْإىلْْالببلدُْبْاٞنعضلةْاألمورْلكشفْمعداْنْكافْالذم١ْنمد إضافة
فقدْأرسلوْعمرْْةْالشكاكمْال يْتصلْللخليفةْضدْالوالةْأكْالعماؿ،صحالتحققْمنْ
ْبأنوْْكقاصْأيبْبنْالشكولْال يْكصلتوْضدْسعدْعنْالكشفُْبْبنْاٝنطابْ

،ْبابوْعليوْأحرؽمنْصحةْالشكولْْْفلمآْنققْباباْنْعليوْكجعلْبالكوفةْاْنقصْرْأنذ
ْ.ِّٖلوماْفقاٚنوّْنصرْعمركْإىلْْعمرْبنْاٝنطابْأرسلوكماْ

                                                
 ْ.ِْ،ْصٔ(،ْجُرْالكتبْالعلمية،ْط)بًنكت:ْداْشعب اإليمانىػ،َُُْْأ٘ندْبنْاٜنسٌن،ْْ.ْانظر:ْالبيهقي،ِّٕ
،ْاإلصابة في تمييز الصحابةـ،ُِْٗٗىػ/ُُِْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأ٘ندْبنْعليْأبوْالفضلْالعسقبلٍلْالشافعي،ِّْٖ

ْ.ّْ،ْصٔٓنقيقْعلي١ْنمدْالبجاكمْ)بًنكت:ْدارْاٛنيل،ْد.ط.(،ْبابْذكرْمنْاٚنو١ْنمد،ْج
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الرقيقْْولبسلمصرْْكىوْعاملْأمًنْاٞنؤمنٌنْعلىعياضْبنْمغنمْإىلْْوْبعثكماْكقدْ
ابوْىْبفأتاهْفوجدْعل،ْاٜناؿْال يْْندهْعليهاْى:ْائتينْبوْعلْكقاؿ،ْاٜناجبْهذاكأن

اؿ:ْقْفقاؿ:ْدعينْأطرحْعليْقبائيْقاؿ:ْأجبْأمًنْاٞنؤمنٌنفْعليوْقميصْرقيقْكْحاجباْن
ْال ْع، ْلإال ْحالك ْعليودًْقْىفػْىْىذهى ْبو ْعمرفْـ ْرآه ْْلما ْاٝنطاب ْانزعْْبن قاؿ:

:ْالبسْىذهْاٞندرعةْكخذْىذهْفقاؿْكدعاّْندرعةْصوؼْكبريضةْمنْغنمْكعصاْقميصك
ْالغنمْكأشربْكاسقْمنْمرَّْ ْكارعْىذه ْقْالفضلْعليناْكأحفظبكْْالعصا ؟ ٍعتي اؿ:ْأٚنًى

ْ:ْكمًلْىفقاؿْْخًنْمنْىذااْعليوْكيرددْللموتْفجعلْيرددىْكاٞنوتْخًنْمنْىذا،ْنعم
ْكافْيرعىْالغنمْأبوؾْغنماْنْيتكرهْىذاْكإ٧ناْٚنْي ،ْقاؿ:ْنعمْأترلْيكوفْعندؾْخًن؟،ْألنو

ْ.ِّٗفلمْيكنْلوْعاملْيشبهوْ،ىْعملولهْعكردْىْقاؿ:ْانزع
عمالوْكليسْالقصدْمنْاٞنراقبةْتتبعْالعوراتْْهبذهْالسياسةْيسوسْعمرْبنْاٝنطابْ

ْعنْالتوسعُْبْالعيش،ْكلكنْكليسْمنْهنيْلبسْالرقيقْ يه أكْأكلْالنقيْمنْالطعاـْهنى
بسطْتيْْدنياْالطعاـْكاللباسمرْالرعية،ْفمراقبةْكيٌلْاألمرْلعمالوْكاجبْعليوْفيماْتوىلْمنْأ

فتحرفهمْعنْكاجباَتمْأكْشعورىمُْناؿْالضعفاءْفيأخذىمْالكربْْفيألفوفْنعيمهالعمالوْ
وفْأبواهبمْعنْحوائجْالناس،ْظلمهمْفيغلقرْكثْيفييحبطْعملهمْكيْىْالرعيةيتسلطوفْعلىْْك
لعاملوْماْفعلوْعمرْبنْاٝنطابْف ،ْوكاجباتيعلوْعلىْْكألئبلْيغلوُْبْحكموْْتذكًناْن

ْإفْكاليتوْأمرْاٞنسلمٌنْتكلي فيهاْمنْالتشريفْفانْعليوْكليسْتشريفانْلو،ْكإفْماْكلًيعلمى
ُْبْاآلخرة.ْكفوزْهْامةُْبْالدنيافهوْمنْعندْاهللْكْر

ْاألشعرمْْموسىْالذمْقىًدـْبشكولْضدْأيب١ْنصنْبنْضبةىوْمراقبْأخرْْكىذا
ْيتحققْمنْفأرسلْإليوْعمرْبنْاٝنطابْْلنفسو،ْاألساكرةْأبناءْمنْأربعٌنْالصطفئو

ْالشكول ْاٛنندْعنهم٫ْندعْأفْكخشيتْاصطفيتهمْاٞنؤمنٌنْأمًنْياْ:فقاؿْصحة
ْ.َّّكاهللْفصادؽْهْضبة:ْفقاؿْكقسمت،ٌْٙنستٍْبْفدائهمُْبْكاجتهدتْففاديتهم

                                                
ْ.ُُٔ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْأبوْيوسف،ْيعقوبانظر:ْالقاضيْ.ِّْٗ
،ْٓنقيق١ْنمدْعبدْالقادرْالسنن الكبرىـ،ََِّْىػ/ُِْْ.ْانظر:ْالبيهقي،ْأبوْبكرْأ٘ندْبنْاٜنسٌنْبنْعلي،َّّْ

 ْ.ِْٓ،ْصٔ،ْجُُِٖٓ(،ْرقمْاٜنديثّعطاْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط
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كتتحققْمقاصدْالشريعةُْبْىذهْالوظيفةْمنْخبلؿْحفظْالدينْكحفظْالنفسْكحفظْ
العقلْكحفظْالنسلْكحفظْاٞناؿُْنفظْالقائمٌنْعلىْأمرْاٞنسلمٌنْلرعيتهمْبتطبيقْشرعْ
اهللْفيهمْكعدـْظلمهمْكمراقبةْأحواٟنمْكاحملافظةْعلى٣ْنتلكاَتم،ْكىذاْماْيساعدْمراقبْ

ْلوالةُْبْٓنقيقوْمنْخبلؿْمراقبةْالوالةْكتفقدْأحواٟنمْكتقييمْأدائهم.ْْا
ْالحمى مراقب
ْليتوفرْاٞنواتْذلكْمنْاإلحياءْمن٬ْننعْاٞنباح،ْخبلؼْكىوْاحملميْاٞنكافْىوْكْاٜنمى
ْغًنىاْك٬ننع٢ْنصوصةْمواشْفرتعاهْالكؤلْفيو ْهبائمْبرعي٢ْنصوصةْاإلماـْفيجعلها،

ْتُّّمثبلْنْالصدقة اٞنمتلكاتْأمْمنْعدْأرضْاٜنمىْملكانْلبيتْماؿْاٞنسلمٌنْ،ْكهبذا
اٞنصلحةْاٝناصةْْحىتْالعامةْال يْالْيسمحْألحدْاستخدامهاْإاٌلْللمصلحةْالعامة،ْأك

،ْكعلىْىذاْاألساسْفإفْأرضْاٜنمىْمعٌرضةْبشركطْكضوابطْيقررىاْإماـْالدكلةلكنْْك
ْآ ْقبل ْمن ْتستخدـ ْأف ْكرّنإىل ْالعامة ْاٞنصلحة ْلغًن ْخرين ْاستيفاء ْدكف ْلشركطا

ْك٪نرسها.ْموافقةْكيلْاألمر،ْلذلكْٓنتاجْإىلْمنْيراقبهادكفْأكْْاالستخداـ
ْكافْعمرْبنْاٝنطابْ ْْكقد يتعهدْىذهْاألرضْكيراقبهاْبنفسوْإىلْأفْعٌٌنْمنْيقـو

ْكافاْالعملهبذ ْعليوْعمرْيليْأرضانْلعثمافْ،ْكىوْعثمافْبنْمضعوفْالذم ،ْككاف٬ْنرُّ
:ْأراؾْالْتربحْىاْفلماْعرؼْإنوْالْيرتؾْمكانوْاستعملوْفقاؿْلوْْبنْاٝنطابْ

:ْفإٍلْأستعملكْعلىْماْىهناْفمنْرأيتوْيعضدْىهنا؟ْقاؿْابنْمضعوف:ْأجل،ْقاؿْ
أك٫ْنبطْفخذْفأسوْكحبلو،ْفقاؿْابنْمضعوف:ْآخذْرداءه،ْقاؿ:ْال ْ.ِّّشجراْن

ْ،عمرْآؿْموايلْكىمْاف٨ندُْبْينتسبوفْىينْآؿكىناؾْعاملْأخرْيدعىْىنيانْكىوْمنْ
ْكافْيوصيوْعمرْبنْاٝنطابّّّْهبمْاٞنوثوؽْالنبهاءْالفضبلءْمنْكافْك ْ:ؿْوقيفْ،ْكقد

                                                
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاريٍل،ْد.ت.،ْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلُّّ

ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطالعزيزْ  .ْْ،ْصٓ(،ْجُبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
ْ.ٕٔص، (ِ،ْط)بًنكت:ْدارْالرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓرج،ْانظر:ْابنْاٛنوزم،ْٗناؿْالدينْأبوْالف.ِّّْ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ّّّْ

ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْط  .ُٕٔ،ْصٔ(،ْجُالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
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ْ،مستجابةْاٞنظلـوْدعوةْفإفْاٞنظلـوْدعوةْكاتقْ،اٞنسلمٌنْعنْجناحكْاضممْىينْيا
َْتلكْإفْفإهنماْعفافْبنْكنعمْعوؼْبنْعمكنًْْكإيامْ،الغنيمةْكربْالصر٬نةْربْكأدخل

ْيأتينْماشيتهماَْتلكْإفْالغنيمةْكربْالصر٬نةْربْكإفْ،كزرع٦ْنلْإىلْيرجعاْماشيتهما
ْالذىبْمنْعليْأيسرْكالكؤلْفاٞناءْ،لكْأباْالْأناْأفتاركهمْاٞنؤمنٌن؟ْأمًنْياْفيقوؿْببنيو

ْاٛناىليةُْبْعليهاْفقاتلواْلببلدىمْإهناْظلمتهمْقدْأٍلْلًنكفْإهنمْاهللْكاَلْ،ؽرًْكالوْى
ْاهللْسبيلُْبْعليوْأ٘نلْالذمْاٞناؿْلوالْبيدهْنفسيْكالذمْ،اإلسبلـُْبْعليهاْكأسلموا

ْ.ّّْشرباْنْببلدىمْمنْعليهمْ٘نيتْما
الصبلحياتْاٞنمنوحةْلوْكاٞنبينةُْبْتعليماتْعملْاٞنوظفُْبْىذهْالوظيفةْْكفهذهْىيْ

ْفُّْالكْكمديرهْاٞنباشرْكىيْباعتبارهْكيلَّْأمرهْالوصاياْال يْكصاهْهباْعمرْبنْاٝنطابْ
ْاإلبلْمنْالقليلةْالقطعةْصاحبكالسماحْلْم،الضعفاءْكالر٘نةْهبمْكاتقاءْدعوَتْظلمْعن

عْْاتسوْإاٌلُْبْحالةْاكمنعْأصحابْاٞنواشيْالكثًنةْمنْالرعيْفيْاٜنمىأكْالغنمْبدخوؿْ
ْٟنلكتْنعوامْيْلوْهنمألْيفإفْأصحابْاٞنواشيْالقليلةْأكىلْمنهمْبالرعْاٞنرعىْلذلكْكإالٌْ

ْ.ّّٓخلتهمْلسدْٟنمْكالفضةْالذىبْبصرؼْتعويضهمالتايلْكبْمواشيهم
ْالتدبًنْلدلْعمرْبنْاٝنطابْ ْتبٌنْمدلْبعدْالنظرْكسعة كىذهْاجملموعةْمنْالوصايا

ْْمنْحيثْمراعاةْحقوؽْاٛنميعْبدأُْنًقْاهللْْْاٛنزءْمنْاألرض ُبْاقتطاعْىذا
ْكجعل ْاٞنسلمٌن ْماؿ ْلبيت ْ٘نىن ْلوحالو ْالضْكْتياجو ْحقوؽ ٍْبىَّ ْالرعيةمن ْمن ،ْعفاء

ْكدعمْ ْاالقتصادية ْاٜنياة ُْبْازدىار ْكدكرىا ْأمواٟنم ْأل٨نية ْالرعية ْمن كحقوؽْاٞنيسورين
النشاطاتْالتجاريةْكغًنىاْللدكلة،ْكحقوؽْبيتْماؿْاٞنسلمٌنُْبْاحملافظةْعلىْالسيولةْ

تلفة،ْكصرؼْاألكىلْفاألكىلْمنهاُْبْأكجوْاإلنفاؽْاٞنخْنقديةْفيوْكبيافْأكلوياتْاإلنفاؽال
ْكالتحذير٣ْناْيسمىْبتبديدْاألمواؿْالعامةْببيافْخطورتوْلتجنبْالوقوعْفيو.

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ّّْْ

ُْبْدِللنشرْكالتوزيع،ْط ْكتابْاٛنهادْكالسًن،ْبابْإذاْأسلمْقـو ْ.َٔٓ،ْصَّٗٓ،ْرقمْاٜنديثارْاٜنرب(،
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ّّْٓ

ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطْالعزيزْبنْبازْك١نب ْ.ُٕٔ،ْصٔ(،ْجُالدينْاٝنطيب،ْرقم
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كمقاصدْالشريعةُْبْىذهْالوظيفةْىيْحفظْاٞناؿُْنمايةْاٞنكافْالذمْترعىْفيوْمواشيْ
ْنفسّْنساعدةْاحملتاجٌنْمنْاٞنسلمٌنُْبْرعيْمواشيهمْفبلْيهلكوا.ْبيتْاٞناؿْكحفظْال

ْ  اح األراضيمسّ 
همْمهنْكْلدكلةْكإحصاءْسكاهناْكطبقاَتمامسحْألراضيْبعمليةْْيفةْال يْتقـوىيْالوظ
ْ ْللدكلةاٝنْكْلهمدخْككحرفهم ْدفعو ْعليهم ٩ْنب ْالذم ْإحصاءْْمنوْراج ْإىل باإلضافة

ْأكانتْأراضيْْز ْسواء ْأراضيْللرعيْأكْغًنْذلكْكالناتجْأكْاألراضيْاٞننتجة ْأـ راعية
ْليةْجيبْاٝنراجْكٗنعو.بالشكلْالذمْيسهلْعمْالدخلْاٞنتوقعْمنها

اٞنتمثلةَْنردْاإليراداتْالعامةُْْبْكضعْاٝنطةْاالقتصاديةْللدكلةْمساحةْاألرضْتساعدْك
كمشاريعْتطوير٠ْْناؿْالتجارةْالداخليةْكاٝنارجيةُبْْ،ْمنْاستثماراتلوضعْخطةْاإلنفاؽ

ْككنفقاتْاألمْكالصناعيةْشآتْالزراعيةاٞنن ةْيأعطياتْالرعْكْنفقاتْاٛنيشْكالشرطةن
ْْفإفْعمرْبنْاٝنطابْْكحقوقهاُْبْاٞناؿْالعاـْكغًنىا،ْكٝنطورةْىذهْالوظيفةْكأ٨نيتها

ْهب ْ،ْفقدٟناْاٞنوظفْاٞنناسبْالختياركمعايًنهْْاكافْلوْنظرتوْكرؤيتوُْبْتعيٌنْمنْيقـو
ْالعلوجْعىلىىْكيضعْمواضعهاْاألرضْيضعْكعقلْجزالةْلىوْيْرجلْعنْالصحابةْْسأؿ
ْبصراْنْلىوْيْفإفْذلكْأىلًْإىلىْْتبعثو:ْكقالواْحنيفْبنْعثمافْعىلىىْلىوْيْوافاجتمعْ٪نتملوف؟ْما

ْ.ّّٔالسوادْأرضْمساحةْفوالهْعمرْإليوْكْنربة،ْفأسرعْكعقبلْن
ْاألراضيْ ْمسح ُْب ْكالشفافية ْالدقة ْفإف ْاٞناؿ ْحفظ ُْب ْالوظيفة ْىذه ْأ٨نية ْٔنفى كال

ْكسكاهناْعلىْالرغمْمنْتشعبْتفاصيلهاْمنْأصعبْاألعماؿْلذاْ فإفْالدكرْالذمْيقـو
كال٬ْنكنْاالستغناءْعنو. مهماْن ْبوْاٞنوظفُْبْىذهْالوظيفةْيعدْدكراْن

ْجابي الخراج
ْكافْعمرْبنْاٝنطابْْراجْمنْالوظائفْاٞنهمةْكاٜنساسةتعدْكظيفةْجبايةْاٝن ْكال ي

ْكاف٫ْنتارْعماٟنْيهتمْهباْبشكلْخاص اإلضافةْبْا٣ْننْيشهدْٟنمْباألمانةْكالصبلحفقد
اٞنعرفةْالواسعةْبالببلدْال ي٩ْنىبْمنهاْاٝنراج.ْلفطنةْكحسنْالتدبًنإىلْا ْكأخًناْن

                                                
 .ِٔ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.ّّْٔ
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ْ ْبعضْالصحابة ْيستعمل ْكاف ْجهةْفقد ْاٞنْمن ْاٞندف ْمن ْجيبْكبعضْالرجاؿ راد
كيساعدُْبْْننبْبعضْاٞنشكبلتْْاٝنراجْمنهاْمنْجهةْأخرل ْكثًناْن كىذاْيسهلْالعمل

ناسْيكونوفْأخربْمنْغًنىمُْبْمعرفةْىذهْال يْتواجوْجايبْاٝنراج،ْحيثْإفْىؤالءْال
ْككجودْعبلقاتْ ْكاسعة ْمعرفة ْمالكيها ْإىلْمعرفة ْباإلضافة ْاٞنادية، األراضيْكإمكانياَتا

ْبعضْاألمورْاٝناصةْبعمليةْاٛنيب.معهمْكىذاْلوْدكرهُْبْتسويةْ
ىلْالكوفةْيبعثوفْإليوْرجبلْمنْأخًنىمْكأصلحهمْألْبنْاٝنطابْْكتبْعمرْفقد

،ْفبعثْإليوْأىلْالكوفةْعثمافْبنْفرقدْكبعثْإليوْأىلْكإىلْأىلْالشاـلْالبصرةْكإىلْأى
،الشاـْمعنْبنْيزيدْكبعثْإليوْأىلْالبصرةْاٜنجْا ْكلهمْسيلىًميُّوفى فاستعملْْْجْبنْعبلط

ْ.ّّٕكلْكاحدْمنهمْعلىْخراجْأرضو
اياْىؤالءْالعماؿْكاٛنباة٬ْنضواُْبْأعماٟنمْدكفْكصْيدعْْعمرْبنْاٝنطابْيكنْكمل

ْ ْكاف ْحيث ْالتقييم، ْعن ْفضبلن ْحىتْٓنذير ْتوجيهاتْأك ْعمالوْْأك يعطيْٛنميع
ْأساسانْعلىْ ْاٞنبنية ْالوظيفة ْألداء ْالنافعة ْالطرؽ ْإىل ْكالتوجيهاتْإضافة ْالوصايا ككالتو

يعلىْبنْأميةْعلىْخراجْْأماْاٛنبايةْفلماْبعثْ،ْالعلمْبالشريعةْاإلسبلميةْكفقهوْٟنا
ْ ْكتبْإليو ْكافْمنْأرضْبيضاءْأرض٤ْنراف ْفما ْعنها ْكلْأرضْجبلْأىلها ْأنظر أف

ْكافْفيهاْمن٦ْنيلْأكْشجرْفادفعوْإليهمْيقوموفْ تسقىْسيحانْأكْتسقيهاْالسماء،ْفما
ْالثلثافْكٟنمْالثلث،ْكماْْ ْأخرجْاهللْمنْشيءْفلعمرْكللمسلمٌنْمنو عليوْكيسقونوْفما

ْكافْمنْأرضْكافْيسقىْبغربْفلهمْالثلثافْكلعمرْكاٞنسلمٌنْالثلث،ْ كادفعْإليهمْما
أكْتسقيوْالسماءْفلهمْالثلثْكلعمرْكاٞنسلمٌنْالثلثاف،ْ بيضاءْيزرعوهناْفماْيسقىْسيحاْن

ْكافْمنْأرضْبيضاءْتسقىْبغربْفلهمْالثلثافْكلعمرْكاٞنسلمٌنْالثلث ْ.ّّٖكما
ْا ْاٝنراجْتأٌبْمرحلة ْكٗنع ْاٛنباية ْمرحلة ْاٛنبايةكبعد ْأمْخللُْبْعملية ْلكشفْعن

ْأكْكالتح ْالرعية ْٜنقوؽ ْانتهاؾ ْأك ْاٝنراج ُْبْجيب ْمبالغة ْأك ْمظامل ْأية ْكجود ْمن ذير
ْ ْحرماَتا، ْٛنيبْْحنيفْبنْكعثمافْاليمافْبنْحذيفةْفقدْسأؿ ْأرسلهما ْإف بعد

                                                
ْ.ُِِص(،ّْعةْالسلفية،ْط)القاىرة:ْاٞنطبْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖ،ْانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوب.ّّْٕ
ْ.ِٖ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.ّّْٖ
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ْ:قاالْتطيق؟ْالْماْاألرضْ٘نلتماْقدْتكوناْأفْأٔنافافْ؟فعلتماْكيفْخراجْأرضْالسواد
ْماْاألرضْ٘نلتماْتكوناْأفْاانظْر:ْقاؿْ،فضلْكبًنْفيهاْماْ،مطيقةْلوْىيْأمراْنْ٘نلناىا

لقدْتركتْفضبلْكقاؿْعثمافْلقدْتركتْْ:فقاؿْحذيفةفأماْْ،ّّٗال:ْقاالْ:قاؿْ،تطيقْال
ْ.َّْالضعفْكلوْشئتْألخذتو

ْاٞنٌساحْ ْتكملْعملْكظيفة ْبلْإهنا ْمنْاأل٨نية ْال يْسبقتها ْللوظيفة ْما ْالوظيفة كٟنذه
ادىاْللجيبْأماْجايبْاٛنراجْفيعتمدُْبْعمليةْاٛنيبْفعملْاٞنٌساحْىوْجردْاألراضيْكإعد

ْمنْاٞنٌساحْكبالتايلْفإفْٟنذهْالوظيفةْاأل٨نيةْذاَتاُْبْ علىْاٞنعلوماتْال يْ٪نصلْعليها
ْٓنقيقْمقاصدْالشريعة.ْ

 خازن بيت المال
ْبيتْ ْعلى ْالوارد ْاٞناؿ َْنرد ْالشخصْالذمْيقـو ْىو ْبيتْاٞناؿ ْاٞنسلمٌنْخازف ماؿ

ْكافمنْالسرقةْأكْالضياع،ْكقدْْْعليوحراستوْكاحملافظةْنْاٞنصركؼْمنو،ْْككتدكينوْكتدكي
عبد٨ْناْبلْأثنٌنْْأكؿْمنْجعلْخازنانْعلىْبيتْماؿْاٞنسلمٌنْعمرْبنْاٝنطابْ

ْكافْيعملْمعْعبدْاهللْبنْاألرقمْعلىْبيتْماؿْاٞنسلمٌن ْ،ُّْالر٘ننْبنْالقارئْفقد
ْأال:ْلوْفقيلْأحد،ْرسو٪نالْْعركؼمْبالسنحْماؿْبيتْْالصديقْبكرْأليبْكافكقدْْ
ْماْيعطىْفكافْقفل،ْعليو:ْقاؿْمًلى؟:ْقيلْعليو،٫ْناؼْال:ْفقاؿْ٪نرسو؟ْمنْعليوْْنعل
ْ.ِّْهداْرُْبْجعلوْاٞندينةْإىلْانتقلْفلماْيفرغْحىتْفيو
ّْسابالنَ 

ْتوسعْ ْعن ْكالناْنة ْإليها ْحاجتها ْتقتضيها ْإ٧نا ْالدكلة ْالوظائفْال يْتيستحدثُْب إف
تنوعو،ْفأ٨نيةْىذهْالوظائفْٓنددىاْحاجةْالدكلةْال يْقدْتكوفُْبْدكلةْمنْنشاطهاْْك

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ّّْٗ

ْكتابْفضائلْأصحابْاِ،ْطللنشر  .ِِٔ،ْصََّٕ،ْرقمْاٜنديثْبْقصةْالبيعةْكاالتفاؽْعلىْعثماف،ْبالنيبْ(،
ْ.َْ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.َّْْ
بدْالقادرْ،ْٓنقيق١ْنمدْعالسنن الكبرىـ،ََِّْىػ/ُِْْ.ْانظر:ْالبيهقي،ْأبوْبكرْأ٘ندْبنْاٜنسٌنْبنْعلي،ُّْْ

ْكتابْالصبلة،ْبابْقياـْشهرْرمضاف،ْرقمْاٜنديثّعطاْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط  .ْٗٔ،ْصِ،ْجَّْٔ(،
 .ُِّ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ِّْْ
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كمنْالوظائفْتكوفُْبْدكلةْأخرلْعد٬نةْاأل٨نية،ْالدكؿْبالغةْاأل٨نيةُْبْالوقتْالذمْ
ْاٞنوظفْفيهاْْكظيفةْالنىٌسابْال يْأحدثهاْعمرْبنْاٝنطابْ كىيْالوظيفةْال يْيقـو
ْكاملْللرعيةْكتدكينْأٚناءْا ْناسْكتصنيفهمْكفقْضوابطْكمعايًنْمعينة.لَنرد

ْكسببْحاجةْالدكلةْٟنذهْالوظيفةْىوْاالجتهادْالذمْاجتهدْبوْعمرْبنْاٝنطابْ
اجتهدُْبْتفضيلْالناسُْْبْتقسيمْاألمواؿْمنْإيراداتْالدكلةْبٌنْالرعية،ْحيثْأنوْ

النْبوْبعضهمْعلىْبعضُْبْالعطاءْمنْبيتْماؿْاٞنسلمٌن،ْاألمرْالذمْملْيكنْمعمْو
ْالنيبْ ْبالتساكمْبٌنْالناسْدكفْْعلىْعهد ْكاف ْاألعطياتْآنذاؾ ْتوزيع حيثْأف

ُْبْالناسْبٌنْيسومْكافْأبوْبكرْالصديقْتفضيلْأحدْعلىْأحدْمنْالرعية،ْكقدْْ
ْ.ّّْسواءْفيوْكالكبًنْكالصغًنْكاألنثىْكالذكرْكالعبدْاٜنرْالقسم
ْ ْجزءْنكقد ْالنحو ْىذا ْعلى ْالعطاء ْعْاستمر ْخبلفة ْمن ْاٝنطاب ْبن ْأفْْمر إىل

رألْفيوْفائدةْلْاستحدثْ جديداْن منْالعدؿْماْتصفوْبوْؤلمةْكاجتهدّْناْفيوْنظاماْن
ْكلْذمْحقْحقوْدكفْأفْيشعرْبظلمْْنفوسْالرعية فقٌسمْعلىْأساسوْْأكْجوركيأخذ

ْْكافكلْمسلمْحقُْبْماؿْاٞنسلمٌن،ْفقدْْأعطياتْاٞنسلمٌنْمعْاحملافظةْعلىْإفْل
ْمنْبوْبأحقْأناْكماْأحدْمنْاٞناؿْهبذاْأحقْأحدْماْكاهللْ:يقوؿْثبلثْافأ٬نْعلىْ٪نلف
ْعلىْاكلكن٣ٌْْنلوكاْنْعبداْإالْنصيبْاٞناؿْىذاُْبْكلوْإالٌْْأحدْاٞنسلمٌنْمنْماْكاهللْأحد
ْكالرجلْاإلسبلـُْبْكببلؤهْفالرجلْْاهللْرسوؿْمنْكقسمناْتعاىلْاهللْكتابْمنْمنازلنا

ْٟنمْبقيتْلئنْككاهللْ،كحاجتوْكالرجلْاإلسبلـُْبْكغناؤهْرجلكالْاإلسبلـُْبْمودْىكقًْ
ْ.ّْْمكانوْيرعىْكىوْاٞناؿْىذاْمنْحظوْصنعاءَْنبلْالراعيْليأتٌنَّْ
ْكتابْاهللْإفْ بوْبعضْالناسْعلىْبعضْْكماْفٌضلْأساسْالتفضيلْبٌنْالناسْىو

ْ  قاؿْتعاىل:                             

                                     

                                                
 .ُِّ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْىالكبر  الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ّّْْ
 .ِْص،ُْج)القاىرة:ْمؤسسةْقرطبة،ْد.ط.(،ْْمسند أحمدأ٘ندْبن١ْنمدْالشيباٍل،ْد.ت.،ْ.ْانظر:ْابنْحنبل،ّْْْ
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   :كقاؿْتعاىلْ،ّْٓ

                                    

             
ّْٔ. 

ْمنازٟنمُْبْكىالقيعودْىْكاٝنىٍفضْالدعةْىْاٞنؤثركفْاهللْسبيلُْبْاٛنهادْعنْاٞنتخلِّفوفْيعتدؿْفبل
ْاهللْسبيلُْبْكاجملاىدكفَْنهادىمْاهللْأعداءْمبلقاةْكمشقةْاألسفارْحيزيكنةْميقاساةْعلى

ْيوىْٟناْإنفاقناْبأمواٟنمْاهللْأعداءًْْقتاؿُْبْتهمطاقْاٞنستفرغوف ْاهللْأعداءْكيدْنفيما
فضلوفْهباْعنْفهؤالءْاجملاىدينْكاٞننفقٌنْٟنمْدرجاتْيْيُْبْقتاٟنمْهباْمباشرةْنْكبأنفسهم

ْالدرجاتْْغًنىم ْأكْملْينفقوا،ْفهذه كمنازؿْمنْمنازؿْْفضائلْمنْاهلل٣ننْمل٩ْناىدكا
ْدرجة،ْاإلسبلـُْبْكاٟنجرةْدرجة،ْل:ْاإلسبلـقيْكماْْدرجاتْاٛننة،ْأكأكْىيْْالكرامة

ْأفْكذلكْكتكر٬ناْنْمنْاهللْإحساناْنْ،ّْٕجةدْرْاداٛنهُْبْكالقتلْدرجة،ْاٟنجرةُْبْاٛنهادْك
اْاٜناؿْكافْمكةْفتحْقبل ْالفتحْبعدْكأماْالصديقوف،ْإالْحينئذْوْيؤمنْيكنْفلمْشديدن
ْكافّْْٖأفواجاْاهللْدينُْبْالناسْكدخلْعظيمناْظهورناْاإلسبلـْظهرْفإنو ،ْففتحْمكة

ْمنْأفضلْمكةْفتحْبلقْمنْكالقتاؿْالنفقةْكانتقتالٌنْكنفقتٌنْفقدْْْحدانْفاصبلنْبٌن
ْ.ّْٗذلكْبعدْكالقتاؿْالنفقة

جةْالرجلْليسْْخر،ْفحا ئْنتلفْمنْشخصْألالْككباإلضافةْإىلْىذهْاٞنعايًنْاٜناجةْ
ْكأكْالطفلْكحاجةْْكحاجةْاٞنرأة كعلىْالرغمْمنْصعوبةْْاألعزب،ْحاجةْاٞنتزكجْليس

ؿْكالتقصي،ْالسؤابةْالناسْحسبْسابقتهمُْبْاإلسبلـْإالْإنو٬ْنيكنْضبطْذلكْبكتا
                                                

ْ.ٓٗ.ْسورةْالنساء،ْاآليةّْْٓ
ْ.َُ.ْسورةْاٜنديد،ْاآليةّْْٔ
،ْٓنقيقْأ٘ندْفي تأويل القرآن جامع البيانـ،َََِْىػ/َُِْ.ْانظر:ْالطربم،ْأبوْجعفر١ْنمدْبنْجريرْاآلملي،ّْْٕ

ْ.ٖٗ-ٖٓ،ْصٗ(،ْج١ُنمدْشاكرْ)اٞندينةْاٞننورة:ْمؤسسةْالرسالة،ْط
ْكثًن،ْأبوْالفداءْإٚناعيلْبنْعمرْالدمشقي،ّْْٖ ساميْ ٓنقيقتفسير القرآن العظيم، ـ،ُْٗٗٗىػ/َُِْ.ْانظر:ْابن

ْ.ُِْ،ْصٖ،ْجّٖٖ،ْصِ(،ْجِبن١ْنمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْط
،ْٓنقيقْأ٘ندْجامع البيان في تأويل القرآنـ،َََِْىػ/َُِْ.ْانظر:ْالطربم،ْأبوْجعفر١ْنمدْبنْجريرْاآلملي،ّْْٗ

ْ.ُْٕ،ْصِّ(،ْج١ُنمدْشاكرْ)اٞندينةْاٞننورة:ْمؤسسةْالرسالة،ْط
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يعرفوفْبعضهمْالبعضْإضافةْإىلْإفْالعهدْمازاؿْقريبانْمنْعهدْْفمعظمْالصحابةْ
ْمنْالصحابةْلْكاألشخاصْمازالواُْبْالذاكرةالنبوةْكاألحداثْ ْيعرؼْكلْذمْفضلو

ْفضلو.ْكماْيعرفوْباقيْالصحابةْْْفضلو
أُْبْالتوزيعْيبدْعندماْاستشارّْننْ،ْفإفْعمرْبنْاٝنطابْأماْالصلةْبنسبْالنيبْ

بكْياْأمًنْاٞنؤمنٌنْإنكْكيلُّْذلك،ْقاؿ:ْالْكلكنْأبدأْبآؿْرسوؿْاهللٍْبْقالوا:ْْكاٞنفاضلة
ًنْعقيلْبنْأيبْطالبْك٢نرمةْبنْنوفلْكجبْْدعا،ْفَّٓاألقربْفاألقربْفاألقربْإليو

ٍبْْازٟنم،ْفبدءكاْببينْىاشمأكتبواْالناسْعلىْمنْ:فقاؿْبنْمطعمْككانواْمنْنٌسابْقريش
ْكقومو ْعمر ٍْب ْكقومو ْبكر ْأبا ْاٝنبلفةككتْأتبعوىم ْعلى ْالقبائل ْْبوا ْإليو ْدفعوه ،ٍْب

ْكافْىكذا ْبقرابةْرسوؿْاهللْْفقاؿ:ْال،ْكددتْأنو ْاألقربٍْبْاألقربْكلكنْابدءكا
ْ.ُّٓكقاؿ:ْكصلتكْرحميثْكضعوْاهللْتعاىلْفشكرهْالعباس،ْحىتْتضعواْعمرْح

ْهباْكعمليةْضبطْاألنسابْالْ كمعرفةْالقبائلْكمكوناَتاْْهالوْخربةْكدرايةْفيْإالْمنيقـو
ْمن ْكاألحبلؼْكغًنىا ْكالوالء ْالنسبْكاٞنصاىرة ْحيث ْمن ْبأخرل ْقبيلة ْكل ْكعبلقة

ْكدكرْىذهاٞنعايًن ْفهيْْ، ْفيو ٓنفظْلذكمْالوظيفةُْبْحفظْالدينُْنفظْأىلْالسابقة
بالنيلْْؿْمنْاإلسبلـيقدركفْحقْقدرىمْكالْيينافْفضلهمُْبْاإلسبلـْالفضلْكالسابقة

ْو.كالدفاعْعنْمنهم،ْكفيوْحثْعلىْالسعيْكاالجتهادُْبْخدمةْاإلسبلـ
لوالْسبقْْورألْرأيانْْكأحبْأفْيفعلْقدْعمرْبنْاْٝنطابْْفكمنْاٛنديرْبالذكرْأ

إىلْأساسْتوزيعْاٞناؿْْاٞننيةْفقدْقاؿ كاهللْلئنْبقيتْإىلْالعاـْاٞنقبلْألٜنقنْْ:مشًناْن
ْبأْك ْالناس ْرجبلْنآخر ْكألجعلنهم ْكفيِّٓكاحداْنْٟنم ْالرعيةْْو، ْبٌن ْالعدؿ ْٞنقصد ٓنقيق

ْ.ّّٓكالعدالةْبٌنْاألجياؿُْبْتوزيعْالثركة
                                                

َّْٓ ْبنْاٜنسٌنْبنْعلي، ْأ٘ند ْبكر ْأبو ْالبيهقي، ْانظر: ََِّْىػ/ُِْْ. ْالكتبْالسنن الكبرىـ، ْدار ْ)بًنكت: ،
ْكتابْقسمْالفيءْكالغنيمة،ْبّلعلمية،ْطا ْ.ِٗٓ-ُٗٓ،ْصٔ،ْجََُّٕ،ْرقمْاٜنديثابْإعطاءْالفيء(،

 .ِّٕ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(،ْصْاألحكام السلطانية،ْىػُُِْ:ْأبوْيعلى،١ْنمدْالفراء،ْ.ْانظرُّٓ
 .َِّ،ْصّج،ْ(ُصادر،ْط)بًنكت:ْدارْْالطبقات الكبرىـ،ُْٖٔٗ.ْانظر:ْابنْسعد،١ْنمدْبنْسعدْالزىرم،ِّْٓ
ْ،ْقسمْالفقوْكأصوؿْالفقو/مقابلةْ،َُِِ/ُِ/ّمساءن،ََْْ:ٕ،ْعارؼْيعارؼْعلد.ْْ.ّّٓ كليةْمعارؼْالوحيْكالعلـو

 اإلنسانية/اٛنامعةْاإلسبلميةْالعاٞنيةّْناليزيا.
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ْخازن األغذية
ْالدقيقْبعد ْدار ْٝنزفْإنشاء ْظهرتْاإليراداتْْكمكاف ْاألمصار ْمن ْترد ْكانت ال ي

ْْكجودْمنْ٪نرسْىذهْاٞنخازفْمنْجهةاٜناجةْإىلْ خلْفيهاُْْنسابْاٞنوادْال يْتدكيقـو
ْاٞنخازفْْنفقاتكْكإيراداتْكال ئْنرجْمنها ْكانتْتسمىْىذه ْكقد ْأخرل، منْجهة

ْرْىأمٌْدْكقْ،ٔنزفْفيهاْاٞنوادْالغذائيةْعلىْأختبلؼْأنواعهاْكىيْعبارةْعن٢ْنازفّْْٓىراءاإل
عليهاْةعبسْبنْعمركْعمرْبنْاٝنطابْ ،ْكىذهْالوظيفةْفيهآْنقيقْٞنقصدّْٓٓخازناْن

بتوظيفْمنْْفظْاٞنوادْال يْاٞنعرَّضةْللتلفْأكْالضياعْكالسرقةحفظْاٞناؿْمنْخبلؿْح
فظْفيوْإضافةْإىلْجردْالواردْإليهاْكاٞننفقْمنها. ُْنراسةْاٞنكافْالذمْٓني ْيقـو

 ر السواحليخف
ْكبًنانُْبْحفظْاألمنْْك ْدكران ْالوظيفةْىيْمنْالوظائفْال يْٟنا التنبوْللخطرْعندْكىذه

ْإالْسلكوىاأكْجبهةْإفْأعداءْاإلسبلـْالْيدعوفْطريقاْنفْو،ذْالتدابًنْٞنواجهتخاقرتابوْأل
ْكانتْدكلةْ،ْلقضاءْعلىْدكلةْاإلسبلـانتْجبهةْعسكريةْأكْجبهةْفكريةْلسواءْأك كقد

القرلْكىذاْماْْكْاٞندفْمقتصرةْعلىْمكةْكاٞندينةْاٞننورةْكبعضْاإلسبلـُْبْعهدْالنيبْ
ْ.بعضْاالتساعْالبسيطْمعْكافْعليوْاٜناؿُْبْخبلفةْأيبْبكرْالصديقْ

ْمسًنةْبعدْعلىْىاثغوْرْكباتْتوسعتْقدْالدكلةْفإفْْاٝنطابْبنْعمرْخبلفةُْبْأما
ْكأحواؿْكأنواعْأشكاؿْتاختلفْكبذلكْاٝنبلفةْعاصمةْاٞننورةْاٞندينةْعنْكأشهرْأياـ

ْلدكلةاْ٪ندْأفْكىوْالسواحلْاٜندكدْىذهْكمنْلدكلةلْطبيعتهاُْبْجديدةْحدكدْكظهرت
ْهيفْمنوْيأٌبْأفْيتوقعْأكْمنوْاألخرْالطرؼُْبْالعدكْيكوفْمائي٠ْنمعْأمْأكْهنرْأكُْنر

ْاٜنرب.ْأياـْخاصةْكبًنةْأ٨نيةْنهاكلتأميْاليابسةْحاؿْذلكُْبْحاٟناْالدكلةْثغورْبذلك
ْكافْعبداهللْبنْعمرْبنْاٝنطابْْاستعملْقدْك عنْْمسؤكالْنْقيسْعلىْالسواحلْفقد

ْالشا ْفالسواحل ْمية، ْكانوا ْيهددْقد ُْنرم ْأسطوؿ ْلديها ْكاف ْال ي ْالرـك ْمواجهة ُب
                                                

منها(ْْأصحابوْيرزؽْلكسْرْألفْاإلىراءْتسمىْككانتْالطعاـ،ْأنابًنْفيهاْتكوفْكانتْألهناْأنباراْاألنبارْٚنيتْإف).ّْْٓ
 .ّْٖ،ُْج)ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(،ْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمدالطربم،ْْانظر:
ْ.ُٓٔ،ْصّجْ،)ليدف:ْمطبعةْبريل،ْد.ط.(ْوالملوك االمم تاريخـ،ُْٕٖٗجرير،ْْبن١ْنمدْ،انظر:ْالطربمْ.ّٓٓ
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ّْٔٓاٞنسلمٌن ْدرعانْللدكلةْ، ْكوهنا ُْبْحفظْالدينْكالنفسْكالنسل ْدكرىا ْالوظيفة فلهذه
ْالوظيفة ْإىلْإفْٟنذه ْإضافة ْكاٞنرتبصٌنْهبا، ْعلىْأعدائها دكرانُْبْحفظْاٞناؿْْكعينانْٟنا

تْاألعداءْكتأمٌنْالسواحلْإضافةْإىلْرصدْٓنركاْمراقبْالسواحلْمهاـحيثْأفْمنْ
ْبالكنوزْ ْمليء ْفالبحر ْعنْطريقْالبحر،ْىيْجبايةْخراجْالبحر منْاٟنجماتْالقادمة

شأهناُْبْذلكْشأفْاألراضيْْستثمارْألتتْباٝنًنْالكثًنكالثركاتْال يْلوْتستثمرْحقْاال
ْبنْاٝنطابْفقدْْالزراعيةْأكْأراضيْالرعيْكالتعدين، يعلىْبنْأميةْْاستعملْعمر

فكتبُْْبْعنربةْكجدىاْرجلْعلىْالساحلْفكتبْإىلْعمرْبنْاٝنطابْْىْالبحرعل
ْإنوْسيبْمنْسيبْاهللْكفيماْأخرجْاهللْجلْثناؤهْمنْالبحرْاٝنمس:ّٕٓ.ْ

 إمام التراويح
ْفأصبحْبصبلتوْرجاؿْكصلىْاٞنسجدُْبْفصلىْالليلْجوؼْمنْليلةْنْالنيبْْخرج
ْأىلوْعنْاٞنسجدْعجزْالثانيةٍْبْالثالثةْحىتُْبْالليلةْمنهمْأكثرْفاجتمعْفتحدثواْالناس

ْأقبلْالفجرْقضىْفلماْالصبحْلصبلةْْخرجْحىتُْبْالليلةْالرابعةْفلم٫ْنرجْالنيبْ
 أن خشيت ولكني مكانكم علي يخف لم فإنو ،بعدْأما)ْ:قاؿٍْبْفتشهدْالناسْعلى

ْعلىْألمراْكافٍْب،ْذلكْعلىْكاألمرْْالنيبْفتوُبْ(،عنها فتعجزوا عليكم تفترض
اؿْكظلْىذاْاٜن،ّْٖٓعنهماْاهللْرضيْعمرْخبلفةْمنْكصدراْنْبكرْأيبْخبلفةُْبْذلك
ْاجتماعْأكؿْذلكْفكافْرمضافُْبْهبمْفقاـْكعبْبنْيبأيْْعلىْْٗنعهمْحىتزمنانْ
ْ.ّٗٓرمضافُْبْكاحدْقارئْعلىْالناس

                                                
)بًنكت:ْمؤسسةْْوليات الفاروق في اإلدارة والقضاءأـ،َُْٗٗىػ/َُُْ.ْانظر:ْالقريشي،ْغالبْبنْعبدْالكاُب،ّْٔٓ

 .ُْٕ،ْصُ(،جُالكتبْالثقافية،ْط
ْ.ٕٔ(،ْصّ)القاىرة:ْاٞنطبعةْالسلفية،ْطْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖانظر:ْالقاضيْأبوْيوسف،ْيعقوبْبنْإبراىيم،ْ.ّْٕٓ
)الرياض:ْدارْالسبلـْْاريصحيح البخـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،ْْ.ّٖٓ

ْط ْكالتوزيع، ِْللنشر ْالرتاكيح، ْصبلة ْكتاب ْاٜنديثرمضافْقاـْمنْفضلْباب(، ْرقم ْصَُِِ، ْرقمِِّْ، .
 .ِِّ،ْصََِٗاٜنديث

،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ّْٗٓ
ْكتبوْكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝن  .ِِٓ،ْصْ(،ْجُطيب،ْرقم
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ْفمتفرقْوْأكزاعْالناسْفإذاْاٞنسجدْإىلْرمضافُْبْليلةْْعمرْبنْاٝنطابْخرجفقدْ
ْٗنعتْلوْأرلْإٍلْ:ْفقاؿْالرىطْبصبلتوْفيصليْالرجلْكيصليْلنفسوْالرجلْيصلي
ْفكافْْ،َّٔكعبْبنْيبأيْْعلىْفجمعهمْعـزٍْبْأمثلْلكافْكاحدْقارئْعلىْىؤالء
ُْبْكذلكْالبلدافْإىلْبوْككتبْذلكْعلىْالناسْكٗنعْرمضافْشهرْقياـْسنْمنْأكؿ
ْكقارئاْنْبالرجاؿْيصليْقارئاْنْقارئٌنْنةباٞنديْللناسْكجعلْعشرةْأربعْسنةْرمضافْشهر
ْْ،ُّٔبالنساءْيصلي ْكاف ْيصليْالدارمْٕنيمْككافْبالرجاؿْيصليْكعبْبنْيبأْيفقد
ْ.حثمةْأيبْبنْكقيلْسليمافْبالنساء

ْالليايلْتلكُْبْمعوْصلىْمنْْالنيبْتقريرْمنْذلكْْعمرْبنْاٝنطابْاستنبطقدْْك
ْْعمرْعندْكرجحْذلكْمنْألمناْحصلْْماتْفلماْعليهمْيفرضلئبلْْكرىوْكقد
ْمنْلكثًنْأنشطْكاحدْعلىْاالجتماعْكألفْالكلمةْافرتاؽْمنْاالختبلؼُْبْٞناْذلك

ْكوفْىذهْالوظيفة،ِّْٔاٞنصلٌن ْدْكظيفةنْإداريةنْإاٌلْإفْفيهاْبعضتعالْْكعلىْالرغمْمن
ْْالوقتْتنظيمْمثلْاٛنوانبْاإلدارية ْاٞنسجد ُْب ْكاالجتماع ْكاالنفضاضْمنو ْكقتو ُب

ْكلمتهماحدْك ْ.،ْكفيهآْنقيقْٞنقصدْحفظْالدينْبتوحيدْصفْاٞنسلمٌنْككحدة
 ّفذ الحدودُمن َ 

ْىيْالعقوبةْاٜندكد القتلْانْمثلْمعينْاْنجرمٞنكلفٌنْالرتكاهبمْاْيعاقبْهباال يْْٗنعْحدو
أكْشربْاٝنمرْكحدهْاٛنىلد،ْككافْالنيبْْالعمدْكحدهْالقتلْأكْالسرقةْكحدىاْقطعْاليد

ْفْمن٩ْندهْمنْالصحابةْيكلدكدْبتيقيمْىذهْاٜنْماْأبوْبكرْبقربوْلتنفيذىا،ْأ
ُبْخبلفةْ،ْأماْعينانْليقيمْتلكْاٜندكدفلمْيؤثرْعنوْأفْقدْعٌٌنْشخصانْمْالصديقْ

ْتنفيذْْمليكةْأيبْبنْاهللْعبدْكافْْفقدْْاٝنطابْبنْعمر ْإليو ْاٞنوكل ْالرجل ىو

                                                
)الرياض:ْدارْالسبلـْْصحيح البخاريـ،ُْٗٗٗىػ/ُُْٗ.ْانظر:ْالبخارم،ْأبوْعبدْاهلل١ْنمدْبنْإٚناعيلْاٛنعفي،َّْٔ

ْكتابْصبلةْالرتاكيح،ِْللنشرْكالتوزيع،ْط  .ِِّ،ْصََُِ،ْرقمْاٜنديثرمضافْقاـْمنْفضلْباب(،
ْ.ُِٖ،ْصّج،ْ(ُ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطْالكبرى الطبقاتـ،ُْٖٔٗالزىرم،ْْسعدْبن١ْنمد.ْانظر:ْابنْسعد،ُّْٔ
،ْٓنقيقْعبدْفتح الباري بشرح صحيح البخاري.ْانظر:ْابنْحجر،ْأبوْالفضلْأ٘ندْبنْعليْالعسقبلٍل،ْد.ت.،ِّْْٔ

ْكتبوْكأبوابو١ْنمدْفْؤ  .ِّٓ-ِِٓ،ْصْ(،ْجُادْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْطالعزيزْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم
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ْدارْبوْفطرؽْاْنسكرانْرجبلْنْفوجدْأجنادُْبْبنْاٝنطابْْعمرْمر،ْفقدّّْٔاٜندكد
ْ.ّْٔفاجلدهْأصبحتْإذا:ْفقاؿمليكةْْأيبْبنْاهللْعبد

ماْتقعْاٜنوادثْفوائدْمنهإْنٌرسْمنفذْاٜندكدْعلىْتنفيذىاْبإتقافْكٟنذهْالوظيفةْ فكثًناْن
الغرضْمنْْفليسلقلةْاٝنربةُْبْتنفيذْالواجباتْإضافةْإىلْعدـْأدائهاّْنهنيةْكحيادية،ْ

ْكافْعمرْبنْاٝنطابْءْاٞنعاقبْكدفعوْللشعورْباألملْذا٠نردْإيْاٜندكد يوصيْْفقد
ْعبداهللْ ْعلىْاٜندكد ْْمليكةْيبأْبنعاملو ْعملو ْأداء ْكيفية ْإىل ْلوْفيقوؿكيرشده ْإذا:

ْ.ّٓٔتلينهاْحىتْحجرينْبٌنْالسوطْٖنرةْتدؽْحىتْْنلدْفبلْْنلدْأفْأردت
اْن٩نعلهاْألٌنْكأقلْأٞنْجريندقهاْبٌنْحْكْمنوْىيْاٛنزءْالذمْيبلمسْاٛنًلدٖنرةْالسوطْْك

ْإىل ْإضافة ْلغرضْاٜند، ْتأديتها ْبعضْمع ْالوظيفة ُْبْىذه ْالنفسيْولضغاْإف ْال يْط ة
ْكتكريهوْفيوْلئبلْيرجعْإىلْفعلوْبْاقْىارسْعلىْاٞنعْىٕن ْفعلْمنْجـر لتعريفيوْببشاعةْما

ْْ،ثانيةْن ْبنْاٝنطابْْأيٌبفقد ْالْرجلْإىلْكبعثنَّألْلوْفقاؿْللخمر،ْبشاربْوْلعمر
ْ.ّٔٔالعدكلْاألسودْبنْمطيعْإىلْبوْفبعثْىوادةْفيكْتأخذه

بإقامةْاٜندكدْكحفظْالنفسْبالرفقْْكبًناْنْْحفظْالدينُْبْدكرْىذهْالوظيفةكالْشكْإفْ
ّْننْتقعْعليوْالعقوبةْكحفظْالعقلُْبْتنفيذْحدْشربْاٝنمر.

ْ
ْ
ْ

                                                
ْالصنعاٍل،ّّٔ ْانظر: . ْ ْالرزاؽ، ْعبد ْبكر َُّْْأبو ْاٞنكتبْْمصنف عبد الرزاق،ىػ، ْ)بًنكت: ْحبيبْالر٘نن ٓنقيق

ْكتابْالطبلؽ،ِْاإلسبلمي،ْط  .ِّٕ،ْصٕ،ْجُُِّٓرقمْاٜنديثاهلل،ْْدينُْبْرأفةْهبماْتأخذكمْكالْباب(،
،ْاإلصابة في تمييز الصحابةـ،ُِْٗٗىػ/ُُِْبنْعليْأبوْالفضلْالعسقبلٍلْالشافعي،ْ.ْانظر:ْابنْحجر،ْأ٘ندّْْٔ

ْ.ّٗٗ،ْصْٓنقيقْعلي١ْنمدْالبجاكمْ)بًنكت:ْدارْاٛنيل،ْد.ط.(،ْج
ْالصنعاٍل،ّٓٔ ْانظر: . ْ ْالرزاؽ، ْعبد ْبكر َُّْْأبو ْاٞنكتبْْمصنف عبد الرزاق،ىػ، ْ)بًنكت: ْحبيبْالر٘نن ٓنقيق

ْكتابْالطبلِاإلسبلمي،ْط  .ِّٕ،ْصٕ،ْجُُِّٓرقمْاٜنديثاهلل،ْْدينُْبْرأفةْهبماْتأخذكمْكالْبابؽ،ْ(،
ّْٔٔ ْعلي، ْاٜنسٌنْبن ْبن ْأ٘ند ْبكر ْأبو ْالبيهقي، ْانظر: ََِّْىػ/ُِْْ. ْالكتبْْالسنن الكبرىـ، ْدار )بًنكت:

ْكتابْاألشربة،ْبابْماْجاءُْبْإقامةْاٜند،ْرقمْاٜنديثّالعلمية،ْط  .ُٓٓ،ْصٖ،ْجُِٕٔٓ(،
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 ملخص الفصل الخامس
الدكلةْكال يْٟناْداللةْعلىْتقدـْْالتخصصْكتقسيمْالعملْمنْاٞنؤشراتْاإل٩نابيةْلعمل

ْعلىْالرغمْمنْإفْىذاْالنظاـْالذمْأنشأنوْعمرْبنْاْٝنطابْْالدكلةْكازدىارْمرافقها
التساعْالدكلة. ْقدْأكجدتوْاٜناجةْنظراْن

ْكبًنانُْبْإظهارْالعديدْمنْلوْإنشاءْىذهْاٞنؤسساتإفْ ْكتطويرىاْاٞنواىبْكتنميتهاْدكر
أكْْىذاْاإلبداعْْيظهرقدْال١ْنددْعُْبْاختصاصْأكْعملخبلؿْإعطاءْفرصةْلئلبداْْمن

الشخصْاٞنناسبْْلعملوُْبْغًن٠ْنالوْفاختيارْباختصاصاتْأخرلْأكْالختبلطوْيتطور
ْيكوفْمناسبْلوْيعطيْمردكدْيفوؽْماْقدْ٪نصلْلوْكًضعُْبْمكافْأخر.ُْبْعملْو

ألمْو اٟناْبلْعلىْالعكسْإفْاإلنفاؽْعلىْإنشاءْكإدارةْمؤسساتْالدكلةْالْيعينْتبديداْن
منْحفظْأمواٟناْعلىْاختبلؼْأشكاٟناْسواءْالنقديةْأكْالعينيةْأكْنْالدكلةْفإنشائها٬ْنكٌْ
ْحىتْالطبيعية.

ْكبًنُْب٤ْناحْالعاملإفْاالحرتافيةْكالشفافيةُْبْاختيارْالعماؿْٟن فالنظرْإىلْالعاملْْاْدكر
ْ ْبغضْالنظر ْأدائو ْعلى ْكإمكانياتو ْالعمل ْعلى ْقدرتو ْأخرلْالْكتقييم ْمعايًن ْأية عن

ْعبلقةْٟناْبالعملْأكْاالختصاصْيعملْبشكلْكبًنْعلى٤ْناحْالعاملْكاستمرارهْفيو.
ْكشركطْ ْالعاملٌنْكأناذىا ْاختيار ْعلىْأساسها ْاٞنعايًنْال يْيتم ُْبْتعدد ْكثًنا يساعد

ْة.اعطاءْالصورةْاٜنقيقةْكالواقعيةْنسبياْلقدرةْالعاملُْبْإ٤نازْالعملْأكْأداءْالوظيف
إفْكصفْالوظيفةْعلىْأساسْاٜناجةْإليهاْأكْاألىداؼْاٞنرجوْٓنقيقهاْمنهاْيساىمُْبْ
دقةْاختيارْالعماؿْكاٞنوظفٌنْحيثْأفْعمليةْاختيارْاٞنوظفٌنْستتمْعلىْأساسْاٞنعايًنْ

لقدرةْالعاملْأكْاٞنوظفْعلىْأداءْالعملْأكْٓنقيقوْلؤلىدا ْؼ.ال يْتوضعْكفقاْن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 الخاتمة

  ثنتائج البح

 بالشركطْاٞنعتربةْعندْالعلماء.ْمضبوطاْنأ٨نيةْاالجتهادْكضركرتوُْبْكلْعصرْكمكافْ .ُ

ْكلْْذمفتحْبابْاالجتهادْمن١ْناسنْالشريعةْاإلسبلميةْال .ِ ٩نعلهاْقابلةْللتطبيقُْب
ْكافْحجمهاْأكْتأثًْنْاْنفلمْتعجزْالشريعةْيومْ،زمافْكمكاف ْىاأماـْحدثْأكْنازلةْمهما

 ةْعبلج٣ْناْأبقاىاْحٌيةنْتسايرْأحواؿْالناسْكمتطلباَتم.بلْكافْعندىاْلكلْمشكل

ّ. ْ ْإىل ْْإغبلؽالدعوة ْإىل ْدعوة ْىي ْاالجتهاد ْعلىْْالتقييدباب ْكالتضييق الفقهي
ْكافْصًْ ْها،ْبلْىيْدعوةْللطعنُْبْاإلسبلـغرْاٞنسألةْاٞنرادْاالجتهادْفياٞنكلفٌنْمهما

 أمْحدثْأكْنازلةْٕنرْباألمة.الَتاموْبالعجزْأكْالتناقضُْبْحاؿْعدـْاالجتهادْأماـْ

ْعصورْ .ْ ُْب ْبو ْمعموالن ْكاف ْالذم ْالشورل ْصور ْأحد ْىو ْاٛنماعي ْاالجتهاد إف
ٞناْيطرأْعلىْحياةْالناسْمنْأمورْجديدة.ْاإلسبلـْاألكىل ْكبًنةْنظراْن  ٞناْلوْمنْأ٨نية

طْمنْشْركْْضركرةْالعلمّْنقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْالستخراجْاالجتهادْاٞنتوافقْمعها .ٓ
ْالعلمْكشْر ْدكف ْاالجتهاد ْصبلحية ْكعدـ ْاالجتهاد ْْط ْىيْهبا، ْالشريعة ْمقاصد إلف

معهاْغاياَتاْفبل٬ْنكنْأف متعارضاْن  .يعملْاٞنكلفْعمبلْن

،٣ْناْيزيدْسائلهاُْبْعمليةْٓنقيقْاألىداؼسيلةْمنْْكاالجتهادْأحدْأدكاتْاإلدارةْكْك .ٔ
 ع.ٝنركجْبوْإىلْالواقللتطوراتْكااٜنيومْكمواكبتوْْهدكْرمنْ

ْْأكْمعارضتهاْاألسسْاإلسبلميةْعجزإلدارةْالْيعينْالعتمادْعلىْأسسْكضعيةُْبْاا .ٕ
 .استخداـْالطرؽْاٜنديثةُْبْاإلدارةْالْيعينْعدـْصبلحيةْالطرؽْاإلسبلميةكماْإفْ

الوقوعُْبْْكوينْرؤيةْمستقبليةْكاضحةْكناضجةْلتجنبُبْتْرباتْكالتجارباٝنْأ٨نية .ٖ
 عةْتصحيحهاُْبْحاؿْكقوعها.ضيْمعْدقةْكسْرأخطاءْمشاهبةْألخطاءْحدثتُْبْاٞنا

ْكأىداؼْتسعىْالشريعةْإىلْٓنقيقها٬ْنكنْاالستعانةْ .ٗ إفْمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية
ْاٞنهمةْكاٜنيويةْكذاتْالتأثًنْ ْكواحدْمنْالعلـو ْلبلوغها،ْكعلمْاإلدارة بأمْعلمْمنْالعلـو

ْل ْيكوف ْأف ْالْشكْفيو ْفمما ْاألحداثْكتوجيهها ُْبْتسيًن ْدكرانُْبْٓنقيقْاٞنباشر و
 مقاصدْالشريعةْاإلسبلمية.ْْْْ
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ْبنْاٝنطابَُْ ْعلىْصفاتْعمر ْملْيتضحْتأثًنْاإلسبلـ .ْبالشكلْْالشخصية
ْاإلدارية، ْشخصيتو ْعلى ْْالذمْظهر ْمن ْال يصفاتفكثًن ْالشخصية ْأكْْو كلدتْمعو

ْكاٟنيبةْكاٛنْر ءةْكحسنْاكتسبهاُْبْاٛناىليةْظلتْمبلزمةْإياهْحىتْبعدْإسبلموْمثلْاٜنـز
،ْإالٌْتأثًنْاإلسبلـْفهيْدليلْعلىْرقٌيْتفكًنهْكسبلمةْفهموْكرباطةْجأشوْالتدبًنْكغًنىا

علىْشخصيتوْاإلداريةْمنْخبلؿْتغًنْمعايًنهُْبْتقييمْاألمور٣ْناْغًٌنْأىدافوْْكبًناْنكافْْ
ْْكتطلعاتو ْعنو ْمدافعو ْإىلْشخصو ْلئلسبلـ ْمعادو ْكذلكْْمضحْوفمنْشخصو ُبْسبيلو،

ْأسس ْاإلدارةتغًن ُْب ْلؤلىداؼْو ْاحملققة ْكتلكككجوبْموافقْككسائلو ْىذه ٞنقاصدْْة
ْ.لشريعةْاإلسبلمية

ْكافْإلدارةْعمرْبنْاٝنطابُُْ ُبْعمليةْْ.ْلقد كحاٚناْن ككاليتوْللمسلمٌنْدكرانْكبًناْن
ٓنقيقْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةُْنفظْالدينْمنْالتحريفْكنصرتوْكنشرهْبكلْالوسائلْ

ْكاحملافظةْاٞنتاحةْكحفظْ ْمنْاٞنرضْأكْاٟنبلؾْكتثقيفها ْك٘نايتها النفسْباإلنفاؽْعليها
ْكاٞنسكِّراتْأكْاٞنكيفاتْ ْكرامتهاْكحفظْالعقل٣ْناْيعطلوْأكْيفسدهْأكْيؤثرْعليو على
كحفظْالنسلْبتشجيعْعليوْبصورةْشرعيةْك١ناربةْالزناْك٘نايةْاجملتمعْمنْتفٌشيْالرذيلةْ

ْتلفْأكْالضياعْكالعدالةُْبْتوزيعوْكاستثمارهْكإ٧نائو.ْفيوْكحفظْاٞناؿُْنمايتوْمنْال
ْبنْاٝنطابُِْ ْعمر ْتبيٌن .ْْْالكبًنُْبْصنعْالنموذج ْالدكر ْكافْلو مبادئْإدارية

ْنظاـْ ْفكاف ْكمركنة ْبتوازف ْالعلمية ْكاإلدارة ْالشرعية ْاألسس ْاتباعو ْخبلؿ ْمن القدكة
ْبأن ْاٞنشاركة ْمع ْاإلدارة ُْب ْاٞنركزية ْعلى ْقائم ْالشورلْاٜنيكم ْخبلؿ ْمن ْالقرار اذ

ْكالبلمركزيةُْبْاإلدارةْمعْالرقابةْالشديدةْكاٞنتابعةْاللصيقةْللعاملٌن.
ْاٜنديثْكاضحةْاٞنمارسةْكملموسةْاألثرُْبْإدراةُّْ .ْإفْالوظائفْاإلداريةّْنفهومها

ْ ْاٝنطاب ْبن ْمنْْعمر ْكبًنان ْجانبان ْكالرقابة ْكالتوجيو ْكالتنظيم ْالتخطيط ْأخذ فقد
ْـْكاإلعدادْكالتطبيقُْبْٗنيعْإجرائاتوْاإلدارية.االىتما
منْخبلؿْإدارتوْللدكلةْقدْْ.ْإفْالنموذجْاإلدارمْالذمْقدموْعمرْبنْاٝنطابُْْ

ٗنعْبٌنْاٞنثاليةْكالواقعيةْمنْخبلؿْتقد٬نوْلدكرْالقدكةْبشكلْعمليْٞناْىوْمعركؼْعلىْ
ْكالوفاءْكعل ْ.ًنىاوْاٟنمةْكغأساسْأنوْنظرياتُْبْأمورْمثلْاألمانةْكاٜنـز
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.ْالتخصصْكتقسيمْالعملْمنْاٞنؤشراتْاإل٩نابيةْلعملْالدكلةْكداللةْعلىْتقدمهآُْ
كازدىارْمرافقهاْمثلْإنشاءْمؤسساتْذاتْاختصاصات٢ْنتلفةْكُبْشىتْاجملاالتْكىذهْ

ْكبًنُْبْإظهارْالعديدْمن اٞنواىبْكتنميتهاْكتطويرىاْبإعطاءْْاٞنؤسساتْبدكرىاْذاتْأثر
بداعُْبْاختصاصْأكْعمل١ْنددْقدْالْيظهرْىذاْاإلبداعْأكْيتطورْالختبلطوْفرصةْلئل

يفوؽْماْقدْ٪نصلْلوْكًضعُْبْمكافْأخر. ْباختصاصاتْأخرل٣ْناْيعطيْمردكداْن
اٟناْبلْإفُْبْلدكلةْالْيعينْتبديدانْألمْوإلنفاؽْعلىْإنشاءْكإدارةْمؤسساتْل.ْإفْأُ

ْالنقديةْأكْالعينيةْأكْحىتْالطبيعية.ْعلىْاختبلؼْأشكاٟناْسواءْإنشائهاْحفظْٟنا
ْإفُْٕ ْكما ْكبًنُْب٤ْناحْالعامل ْدكر ْالعماؿْٟنا ْكالشفافيةُْبْاختيار ْإفْاالحرتافية .

ْكثًناُْبْاعطاءْالصورةْاٜنقيقةْ تعددْاٞنعايًنْال يْيتمْعلىْأساسهاْاختيارْالعاملٌنْيساعد
ْالوظيفة ْأداء ْأك ْالعمل ْإ٤ناز ُْب ْالعامل ْلقدرة ْكيساىمْْكالواقعية ْكصفها ْيساعد ال ي

 ْبشكلْكبًنُْبْدقةْاختيارْالعماؿْكاٞنوظفٌن.

 التوصيات
ُ. ْ ْاإلاالىتماـ ْاإلدارم ْإسبلبتدريسْالفكر ْخبلؿ ْمن ْالشخصيامي تْاإلداريةْبراز

 كطرحْسًنَتاْافداريةْكاإل٤نازاتْال يْٓنققتْعلىْأيديها.ْاإلسبلمية

دراءْككبارْاٞنوظفٌنْللتذكًنْبالصفاتْإقامةْاٞنؤٕنراتْكالندكاتْكالدكراتْللقادةْكاٞن .ِ
 القياديةْالبلزمةْٞننْيىشغلْاٞنناصبْال يْيشغلوىا.

ْبناءْاٛنيلْالقائدْعلىْمنهجْالتدرجُْبْالتحصيلْالعلميّْناْيوافقْأكلوياتْالشريعة .ّ
فأكؿْما٩ْنبْأفْيتعلموْالفردْالعقيدةْكاألصوؿْالشرعيةْكاآلدابْاإلسبلميةْاإلسبلميةْ

 اإلعدادْاإلدارمْكالفينْكاإلٞناـْبأصوؿْاإلدارةْكفهمْكاستعابْكظائفهاْاٞنختلفة.ْكمنٍْب

ٞنسؤكلٌنْعدادْالقادةْكاتعليميْإلْمسمىأمْكْاىدْأكْمعارسْأكْمداكزْأنشاءْمْرإ .ْ
ُبْْلغرضْغرسْالصفاتْالقياديةْمؤثرةُْبْاٞنستقبلْمهمْمناصبْقياديةسلٌْالذينْيتوقعْت
ْكتن ْمواىبنفوسهم ْكتوجمية ْالسليمةهم ْالوجهة ْْيهها ْأمْملكاَتكتطوير ْمن ْكصقلها م

ْا٥نرافات ْقيْشوائبْأك ُْبْتكوينْشخصية ْيساعد ْمنّْنا ُْبْيـو ْاألمة ْتقود ْقد ادية
 ستثمارْالوقتُْبْإعدادىا.الُبْاكتشاؼْاٞنواىبْْإضافةْإىلْدكرْىذهْاٞنراكز،ْياـاأل
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ْكلْ .ٓ ْالقادةُْبْكضعْاٝنططْمعْاإلداريٌنْاٞنختصٌنُْب ْحقلْأكْاختصاصمشاركة
ْالقراْر ّْناْسبةاناٞناتْكأناذ ّْناْْيعملْٟنا ْمعرفتهم ْكازدياد ْإمكانياتْالقادة علىْتطوير

ْاأل ْعليو ْْكتسًن ْإمور ْيكوف ْال ْلكي ْاٞنيادين ٢ْنتلف ُْب ْخرباَتم ْمسْؤازدياد كيلْعداد
 .رالتطْوعنْطبيعةْالعملْكحركةْْاٞنستقبلْبعيداْن

كمناسبةْلكلْْدقيقةْموضوعيةيةْكمقاييسْالعاملٌنْكاٞنسؤكلٌنْعلىْأسسْعلمتقوَلْ .ٔ
ْكظيفةْعمل ْكاآلْأك ْالشخصية ْالذاتيةبدالْمنْاالعتمادْعلىْاألحكاـ ال يْيغلبْْراء

 عليهاْاٛنانبْالعاطفيْأكْالتأثًنْاالجتماعي.

ْكقوعها .ٕ ْقبل ْكاألخطاء ْاٞنشاكل ْٞنواجهة ْالوقائية ْالسياسة ْالرقابةْْإتباع ْدكر بإبراز
ْكما٩ْنبْعلىْكيٌلْاألمرْاالطبلعْختبلؼْمستوياَتمْالتنظيميةالعاملٌنْعلىْاكمتابعةْ ،

ْالعاملٌنْ ْحاؿ ْعلى ْللمدراء ْاٞنيداٍل ْاالطبلع ْإىل ْإضافة ْالرعية ْحاؿ ْعلى اٞنيداٍل
 كظركفهمْالشخصيةْلتبلُبْأمْا٦نفاضُْبْاإلنتاجية.

ال يْْالتفريقْبٌنْاإلسبلـْباعتباره٠ْنموعةْمنْاألصوؿْكاٞنبادئْكبٌنْاألنظمةْالوضعية .ٖ
ْكافْعن كالْيعينْىذاْعدـْاتباعْواهناْكال يْالْٕنتْلئلسبلـْبصلة،ْيتبعهاْاٞنسلموفْمهما

ُْبْحاؿْعدـْمعارضتهاْٞنقاصدْهااالستفادةْمنالنظمْكالسياساتْالوضعيةْحيث٬ْنكنْ
 الشريعةْاإلسبلمية.ْكأصوؿ

الناجحةْمنها. .ٗ  االستفادةْمنْالتجاربْالسابقةْخصوصاْن

 ُبْفهمْاألحداث.ْالشورلْكالواقعيةْ .َُ

 الجهات المستفيدة من البحث
ْكوٍلْالباحثْالذمْتشر٬ٌْْنكنينالْ ؼْبدراسةْموضوعاتوْكٗنعْاٜنكمْعلىْىذاْالبحث

ْعلىْماًْبُْبْىذاْْمادتو ْاألخبلؽْأف٬ْنتدحْاٞنرءْنفسو،ْكلكنْبناءن كليسْمنْمكاـر
وْجهاتْمعينةْأفْتستفيدْمنْكنقوؿْأفْالبحث٬ْن٬نكنْالالبحثْكماْخيططْلوْمسبقاْن

ْ:علىْالنحوْالتايل
ُ. ْ ْيكوفْمفيدانْلطبلبْالعلمْ:ْسبلميةاإلاٞنكتبة ْييبحثْفيو فكلْموضوعْييكتبْأك

ْالبحثْيتناكؿْعدةْمواضيعٌْنكالباحث ْكاف،ْكىذا منهاْاالجتهادْكمقاصدُْْبْأم٠ْناؿ
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ْكاإلدارة ْاإلسبلمية ْْالشريعة ْالبحث ْأف ْمن ْالرغم ْكعلى ْاإلسبلمي، ْاٞننظور ُبْمن
ْلدا ْإف ْإىل ْكمباحثوراساتْاإلسبلمية ْفصولو ْمن ْكثًن ْإداريةْْٓنليل ْلرؤية ْكفقان ًْب قد

ْكثًنْمنْاالستفادةْمنو٬ْْنكنْكماْكيناقشْالبحثْشخصيةْتار٫نيةْلذاحديثة،ْْ ُبْمعرفة
ْالصلة ْذات ْالتار٫نية ْكاألحداث ْْاألمور ْلذا ْالبحث، ْأكّْنوضوع ْالعلم ْلطالب ٬نكن

 عديدة.٠ْناالتُْباالستفادةْمنْالبحثْْالباحث

ْباجملالسْْ:داراتْعلىْاختبلؼْمستوياَتااإل .ِ ْباألشخاصْأك كىيْاإلداراتْاٞنمىثلة
مديرْأك٠ْْنلسْالوزراءْكحىتْأصغرْأكْمتمثلةْبرئيسْالدكلةْالدكلةُْبْإدارةأعلىْبدءنْب

ْكأفْيكوف٠ْنلس٠ْنلسْإدارة إدارةْشركةْأكْمنشأةْأكْحىتْمديرْأك٠ْنلسْإدارةْْفيها
ْفهذ ْٓنتاجْإىلْمدرسة، ْكمستمرْألحداثْكنوازؿْجديدة ْدائمة ْاإلداراتُْبْمواجهة ه

ْكماْك٩نبْأفْيراعىْفيهآْنقيقْمقاصدْالشريعةْاإلسبلمية.  االجتهاد

ْاٞنؤقتةاإلاجملالسْ .ّ ْاجملالسْاإلداريةْاإلداراتْكىيْ:دارية ْاألزماتْْأك ُْب ْتنشأ ال ي
ةْأكْاألكبئةْكغًنىاْمنْاالقتصاديأكْاألزماتْْكْالكوارثْالطبيعيةاٜنركبْأْالناْنةْعن

ْالظركؼْ ْاقتضتها ْاجتهادات ْأك ْقرارات ْإىل ْاٜناجة ْتيظهر ْال ي ْكاألحداث النوازؿ
ططْٟناُْبْاٝنطةْالعامةْلئلدارة.  االستثنائية٣ْناْملْيىعتدْحدكثهاْأك٫ْني

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 المصادر
 المصادر القديمة

ْْعليْبنْعليْالدينْالعز،ْصدرْأيبْابن .ُ  في الطحاوية شرحْىػ،ُُْٖاٜننفي،
ْ(.ُاإلسبلمية،ْطْالشئوفْ)الرياض:ْكزارةْشاكر١ْنمدْأ٘ندْٓنقيق،ْالسلفية العقيدة

 أبي ابن مصنفْ،ْد.ت.،الكوُبْالعبسي١ْنمدْبنْاهللْعبدْبكرْأبوابنْأيبْشيبة،ْ .ِ
 )د.ـ.:ْالدارْالسلفية،ْد.ط.(.ْعوامة١ْنمدْٓنقيق ،ثارواآل األحاديث في شيبة
ْالدينْأبوْاٜنسنْعليْاٛنزرم،ْعزْابنْاألثًن .ّ الكامل في التاريخ تاريخ ،ْد.ت.،

ْ،ْاعتىنْبوْأبوْصهيبْالكرميْ)عماف:ْبيتْاألفكارْالدكلية،ْد.ط.(.ابن األثير
ْْبن١ْنمدْاٜناج،ْأمًنْابن .ْ ْاٜننبلي، ُْٗٗٗ/ىػ١ُُْٗنمد ْ،والتحبير التقريرـ،

ْ(.ُالعلمية،ْطْالكتب١ْنمودْ)بًنكت:ْدارْاهللْكٓنقيقْعبدْدراسة
، تاريخ عمر بن الخطاب ـُٖٓٗىػ/َُْٓابنْاٛنوزم،ْٗناؿْالدينْأبوْالفرج،ْ .ٓ

 (.ِ)بًنكت:ْدارْالرائدْالعريب،ْط

ُْٖٔٗ/ىػُّٖٖ بكر،ْأيبْبن١ْنمدْالقيم،ْابن .ٔ  ربْعن الموقعين إعالمـ،
ْاألزىرية،ْد.ط.(.ْالكلياتْسعدْ)القاىرة:ْمكتبةْالرؤكؼْعبدْ،ْٓنقيقْطوالعالمين

،ْٓنقيق١ْنمدْالمسودة في أصول الفقو،ْد.ت.،ْدْبنْعبدْاٜنليمأ٘نابنْتيمية،ْ .ٕ
 ١نييْالدينْعبدْاٜنميدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْالكتابْالعريب،ْد.ط.(.

)بًنكت:ْدارْالكتبْْالحسبة في اإلسالمابنْتيمية،ْأ٘ندْبنْعبدْاٜنليم،ْد.ت.،ْ .ٖ
 العلمية،ْد.ط.(.

،ْاعتىنْمجموعة الفتاوىـ،ََِْٓىػ/ُِْٔابنْتيمية،ْتقيْالدينْأ٘ندْاٜنراٍل،ْ .ٗ
 (.ّهباْكخرٌجْأحاديثهاْعامرْاٛنزارْكأنورْالبازْ)اٞننصورة:ْدارْالوفاء،ْط

َُ. ْ ْالعسقبلٍلْالشافعي، ْالفضل ْبنْعليْأبو ْأ٘ند ـ،ُِْٗٗىػ/ُُِْابنْحجر،
 ،ْٓنقيقْعلي١ْنمدْالبجاكمْ)بًنكت:ْدارْاٛنيل،ْد.ط.(.اإلصابة في تمييز الصحابة
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ُُ. ْ ْالفضل ْأبو ْحجر، ْابن ْد.ت.، ْالعسقبلٍل، ْعلي ْبن فتح الباري بشرح أ٘ند
ْكتبوْصحيح البخاري ،ْٓنقيقْعبدْالعزيزْبنْعبدْاهللْبنْبازْك١نبْالدينْاٝنطيب،ْرقم

 (.ُكأبوابوْكأحاديثو١ْنمدْفؤادْعبدْالباقيْ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفة،ْط

ُِ. ْ ْت.، ْد. ْالظاىرم، ْبنْسعيد ْعليْبنْأ٘ند ١ْنمد ْأبو ، اإلحكام في ابنْحـز
 )بًنكت،ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ْط.(.األحكام،  أصول

ُّ. ْ ْسعد، ْْالبصرمْعبداهللْأبوْمنيعْبنْسعدْبن١ْنمدابن ـ،ُْٖٔٗالزىرم،
ْ(.ُ،ْٓنقيقْإحسافْعباسْ)بًنكت:ْدارْصادر،ْطالكبرى الطبقات

 المدينة تاريخْىػ،َُُْْْالبصرم،ْالنمًنمْشبوْبنْعمرْزيدْأبوْشبو،ْابن .ُْ
 (.ِالفكر،ْطْشلتوتْ)قم:ْدار١ْنمدْفهيمْ،ْٓنقيقالمنورة
ُٓ. ْ ْاهللْالشافعي، ْالقاسمْعليْبنْىبة ْأبو تاريخ ـ،ُْٔٗٗىػ/ُُْٔابنْعساكر،

 (.ُ،ْدراسةْكٓنقيق١ْنبْالدينْالعمركمْ)بًنكت:ْدارْالفكر،ْطمدينة دمشق

ُٔ. ْ ْالدمشقي، ْعمر ْبن ْإٚناعيل ْالفداء ْأبو ْكثًن، ُْٗٗٗىػ/َُِْابن تفسير ـ،
 .(ِمدْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْطيبةْللنشر،ْطساميْبن١ْن ٓنقيقالقرآن العظيم، 

ْكثًن،ْعمادْالدينْأيبْالفداءْإٚناعيلْالدمشقي،ْ .ُٕ البداية ـ،ُْٖٗٗىػ/ُُْٖابن
 (.ُالدكتورْعبداهللْالرتكيْ)القاىرة:ْىجرْللطباعة،ْط ٓنقيقوالنهاية، 

،ْشروح سنن ابن ماجةْْـ،ََِٕابنْماجة،ْأبوْعبداهلل١ْنمدْبنْيزيدْالقزكيين،ْ .ُٖ
 (.ُلوْكحققوْرائدْبنْصربمْبنْأيبْعلفةْ)عماف:ْبيتْاألفكارْالدكلية،ْطقدـْ

صححوْأمٌن١ْنمدْعبدْالوىابْك١ْنمدْ، لسان العرب، ـُٗٗٗابنْمنظور،ْ .ُٗ
ْ(.ّالعبيدم،ْ)بًنكت:ْدارْإحياءْالرتاثْاإلسبلمي،ْمؤسسةْالتأريخْاإلسبلمي،ْط

،ْاعتىنْبوْأبوْاودسنن أبي دد.ت.،ْ أبوْداكد،ْسليمافْبنْاألشعثْالسجستاٍل، .َِ
 .(ُعبيدةْمشهورْبنْحسنْآؿْسلمافْ)الرياض:ْمكتبةْاٞنعارؼْللنشرْكالتوزيع،ْط

ُِ. ْ ْد.ت.، ْاألزدم، ْاألشعثْالسجستاٍل ْبن ْسليماف ْداكد، ،ْسنن أبي داودأبو
 ،ْتعليقْكىمىاؿْاٜنوتْ)د.ـ.:ْدارْالفكر،ْد.ط.(.ٓنقيق١ْنمد١ْنييْالدين
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ْاٜن .ِِ ْالفراء ْاٜنسٌن ْبن ١ْنمد ْيعلى، ْأبو َََِْىػ/ُُِْنبلي، األحكام ـ،
ْ،ْصححوْكعٌلقْعليو١ْنمدْالفقيْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(.السلطانية

ِّ. ْ ْحنبل، ْبن ُْٗٗٗىػ/َُِْأ٘ند ْالسبلـْالزىدـ، ْعبد ١ْنمد ْحواشيو ْكضع ،
 (.ُشاىٌنْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط

 ط.(.)القاىرة:ْمؤسسةْقرطبة،ْد.ْمسند أحمدأ٘ندْبنْحنبل،ْد.ت.،ْ .ِْ
ِٓ. ْ ْأ٘ند، ْبن ١ْنمد ْمنصور ْأبو ْاألستاذْْتهذيب اللغة، ـ،ُْٔٗاألزىرم، ٓنقيق

 ١نمدْعبدْاٞننعمْكاألستاذ١ْنمودْفرجْالعقدةْ)القاىرة:ْمطابعْسجلْالعرب،ْد.ْط(.

ِٔ. ْ ْبن١ْنمد، ْعلي َُْْٔاآلمدم، اإلحكام في أصول األحكام،  ـ،ُٖٔٗىػ/
 (.ِلعريب،ْطْٓنقيقْالدكتورْسيدْاٛنميلي،ْ)بًنكت:ْدارْالكتابْا

ِٕ. ْ ْاٜنسن، ْبن ١ْنمد ُْٗٔٗىػ/ُّٖٗالبدخشي، مناىج العقول في شرح ـ،
 )مصر:ْمطبعة١ْنمدْعليْصبيحْكأكالده،ْد.ط.(.ْمنهاج الوصول في علم األصول

ِٖ. ْ ْاٛنعفي، ْإٚناعيل ْبن ْاهلل١ْنمد ْعبد ْأبو ُْٗٗٗىػ/ُُْٗالبخارم، صحيح ـ،
 (.ِ)الرياض:ْدارْالسبلـْللنشرْكالتوزيع،ْطْالبخاري

كشف األسرار ـ،ُْٕٗٗىػ/ُُْٖبخارم،ْعبلءْالدينْعبدْالعزيزْبنْأ٘ند،ْال .ِٗ
كضعْحواشيوْعبداهلل١ْنمود١ْنمدْعمرْ)بًنكت:ْعن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 

 (.ُدارْالكتبْالعلمية،ْط

ْ،ْحققوالتنزيل معالمـ،ُْٕٗٗىػ/ُُْٕمسعود،ْْبنْاٜنسٌن١ْنمدْأبوْالبغوم، .َّ
 .(ْللنشر،ْطْطيبةْضمًنيةْ)اٞندينةْاٞننورة:ْدارْعةٗنْالنمرْكعثمافْاهللْعبد١ْنمد

ُّ. ْ ْالدين، ْناصر َُِْْالبيضاكم، نهاية السول في شرح منهاج  ـ،ُٗٗٗىػ/
تأليفْٗناؿْالدينْعبدْالرحيمْبنْاٜنسنْاإلسنوم،ْالوصول إلى علم األصول، 

،ْط  (.ُحققوْشعباف١ْنمدْإٚناعيلْ)بًنكت:ْدارْابنْحـز

،ْالسنن الكبرىـ،ََِّْىػ/ُِْْٜنسٌنْبنْعلي،ْالبيهقي،ْأبوْبكرْأ٘ندْبنْا .ِّ
 (.ّٓنقيق١ْنمدْعبدْالقادرْعطاْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط
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ّّ. ْ ْاٜنسٌن، ْبن ْأ٘ند ْبكر ْأبو َُُْْالبيهقي، ١ْنمدْشعب اإليمانىػ، ْٓنقيق ،
 (.ُالسعيدْبسيوٍلْزغلوؿْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط

ّْ. ْ ْالسلمي، ْعيسى ْأبو ْعيسى ْبن ١ْنمد ْالرتمذم، ْٓنقيقْسنن الترمذيد.ت.، ،
 أ٘ند١ْنمدْشاكرْكآخركفْ)بًنكت:ْدارْإحياءْالرتاثْالعريب،ْد.ط.(.

البرىان في ـ،ُْْٕٗٗىػ/ُُْْٖاٛنويين،ْعبدْاٞنلكْبنْعبدْاهللْبنْيوسف،ْ .ّٓ
 (.ُ،ْدراسةْكٓنقيقْصبلحْبنْعويضةْ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْطأصول الفقو

 المستدركـ،َُْْٗٗىػ/ُُُْالنيسابورم،ْْاهللعبدْأبوْعبداهللْبن١ْنمدْاٜناكم، .ّٔ
 (.ُالعلمية،ْطْالكتبْ)بًنكت:ْدارْالقادرْعبدْمصطفىْ،ْٓنقيقالصحيحين على
ْْبنْعليْبنْعليْالدينْصدرْاٜننفي، .ّٕ  في الطحاوية شرح ىػ،١ُُْٖنمد،

 اإلسبلمية،ْد.ط.(.ْالشئوفْشاكرْ)الرياض:كزارة١ْنمدْأ٘ندْٓنقيقْ،السلفية العقيدة
،ْٓنقيقْفوازْسنن الدارميىػ،َُْْٕ،ْعبداهللْبنْعبدالر٘ننْأبو١ْنمد،ْالدارمي .ّٖ

 .(ُأ٘ندْزمريلْكخالدْالسبعْالعلميْ)بًنكت:ْدارْالكتابْالعريب،ْط

ْْبنْعمرْبن١ْنمدْالدينْفخرْالرازم، .ّٗ  المحصولْ،ُِٗٗىػ/ُُِْْاٜنسٌن،
 (.ِطالرسالة،ْْالعلواٍلْ)بًنكت:ْمؤسسةْجابرْطوْكٓنقيقْ،الفقو أصول علم في

)بًنكت:ْْتاريخ الخلفاءـ،ََِّْىػ/ُِْْالسيوطي،ْجبلؿْالدينْعبدْالر٘نن،ْ .َْ
،ْط  (.ُدارْابنْحـز

 ـ،ََِّىػ/ُِْْالشاطيب،ْأبوْإسحاؽْإبراىيمْبنْموسىْبن١ْنمدْاللخمي،ْ .ُْ
 (.ُ)القاىرة:ْدارْابنْالقيم،ْطْْالموافقات

١ْنمد .ِْ ْأ٘ند ْكشرح ْٓنقيق ْالرسالة، ْد.ت.، ْإدريس، ْبن ١ْنمد شاكرْْالشافعي،
 )بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْد.ط.(.

 ـ،ُٕٗٗىػ/ُُْٕالشاطيب،ْأبوْإسحاؽْإبراىيمْبنْموسىْبن١ْنمدْاللخمي،ْ .ّْ
،ْضبطْنصوْكقدـْلوْكعلقْعليوْكخرجْأحاديثوْأبوْعبيدةْمشهورْبنْحسنْالموافقات

ْ(.ُآؿْسلمافْ)اٝنيرب:ْدارْبنْعفافْللنشرْكالتوزيع،ْط
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ْعل .ْْ ْبن ١ْنمد ْالقاضي ْالشوكاٍل، ُْٖٗٗىػ/ُُْٗي، أدب الطلب ومنتهى ـ،
،ْطاألرب  (.ُ،ْٓنقيقْكدراسةْعبدْاهللْ٪نٍنْالسر٪نيْ)بًنكت:ْدارْابنْحـز

ْٓ. ْ ْعباد، ْبن ْإٚناعيل ْالكفاة ْكاُب ، المحيط في ـُْٗٗىػ/ُُْْالصاحب،
 (.ُ،ْٓنقيق١ْنمدْحسنْآؿْياسٌنْ)بًنكت:ْعاملْالكتب،ْطاللغة

ٓنقيقْْمصنف عبد الرزاق،ىػ،َُّْْْأبوْبكرْعبدْالرزاؽْبن٨ْناـ، الصنعاٍل، .ْٔ
 (.ِحبيبْالر٘ننْاألعظميْ)بًنكت:ْاٞنكتبْاإلسبلمي،ْط

ٓنقيقْطارؽْالمعجم األوسط، ىػ،ُُْْٓالطرباٍل،ْأبوْالقاسمْسليمافْبنْأ٘ند،ْ .ْٕ
 عبدْاحملسنْاٜنسيينْ)القاىرة:ْدارْاٜنرمٌن،ْد.ط.(.ْبنْعوضْاهللْبن١ْنمدْك

ْبنْأيوب .ْٖ ْبنْأ٘ند ْسليماف ْْالطرباٍل، ْالقاسم، ُّْٖٗىػ/َُْْأبو المعجم ـ،
ْكاٜنكم،ْطالكبير  (.ِ،ْٓنقيقْ٘ندمْبنْعبدْاجمليدْالسلفيْ)اٞنوصل:ْمكتبةْالعلـو

جامع البيان في ـ،َََِْىػ/َُِْالطربم،ْأبوْجعفر١ْنمدْبنْجريرْاآلملي،ْ .ْٗ
 (.ُ،ْٓنقيقْأ٘ند١ْنمدْشاكرْ)اٞندينةْاٞننورة:ْمؤسسةْالرسالة،ْطتأويل القرآن

ْْبن١ْنمدْجعفرْأبوْالطربم، .َٓ ُْٕٖٗجرير، )ليدف:ْْوالملوك االمم تاريخـ،
 مطبعةْبريل،ْد.ط.(.

ُٓ. ْ ْالطيب، ْأبو ْآبادم ْالعظيم ْاٜنق ْمشس ١ْنمد ْآبادم، ُُْْٓالعظيم عون ىػ،
 (.ِ)ْبًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْطْالمعبود شرح سنن أبي داود

ستصفى من الم ـ،ُّٖٗىػ/َُّْالغزايل،ْأبوْحامد١ْنمدْبن١ْنمدْبن١ْنمد،ْ .ِٓ
 (.ِ)بًنكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْطْعلم األصول 

١ْنمد .ّٓ ْحامد ْأبو ْالغزايل، ُُْٕٗىػ/َُّٗ، شفاء الغليل في بيان الشبو ـ،
 (.ُ،ْٓنقيقْ٘ندْالكبيسيْ)بغداد:ْمطبعةْاالرشاد،ْطوالمخيل ومسالك التعليل

ْٓ. ْ ْيعقوب، ْبن ١ْنمد ْالدين ٠ْند ْأبادم، ََِْٖىػ/ُِْٗالفًنكز القاموس ـ،
 (.ّ)بًنكت:ْدارْاٞنعرفةْللطباعةْكالنشرْكالتوزيع،ْطالمحيط 
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ٓٓ. ْ ْإبراىيم، ْبن ْيعقوب ْيوسف، ْأبو )القاىرة:ْْالخراجْكتاب  ىػ،ُِّٖالقاضي
 (.ّاٞنطبعةْالسلفية،ْط

ٓٔ. ْ ْبنْإدريسْالصنهاجي، ْشهابْالدينْأ٘ند ُْٓٗٗىػ/ُُْٔالقراُب، نفائس ـ،
اٞنوجودْكالشيخْْ،ْدراسةْكٓنقيقْالشيخْعادؿْأ٘ندْعبداألصول في شرح المحصول

 (.ُعلي١ْنمدْمعوضْ)د.ـ.:ْمكتبةْنزارْالباز،ْط

ٕٓ. ْ ْت.، ْد. ْخاف، ْحسن ْصٌديق ١ْنمد الجامع ألحكام وأصول الفقو القنوجي،
،ْٓنقيقْكدراسةْأ٘ندْمصطفىْقاسمْالُمسمى حصول المأمول من علم األصول

 الطهطاكمْ)القاىرة:ْدارْالفضيلةْللنشرْكالتوزيعْكالتصدير،ْد.ط.(.

ْالكتاٍل .ٖٓ ،ْ ْد.ت. ْالكبًن، ْعبد ْبن ْاٜني ْعبد نظام الحكومة النبوية المسمى ،
ْ)بًنكت:ْدارْالكتابْالعريب،ْد.ط.(.ْالتراتيب اإلدارية

،ْاعتىنْبوْكخرٌجْأحاديثوْرائدْبنْأيبْعلفةْالمغنيـ،ََِْْاٞنقدسي،ْابنْقدامة،ْ .ٗٓ
 )بًنكت:ْبيتْاألفكارْالدكلية،ْد.ط.(.

ْْنبْشرؼْبنْ٪نٍنْزكرياْأبوْالنوكم، .َٔ ُِّْٗمرم،  صحيح شرح المنهاجىػ،
 (.ِالعريب،ْطْالرتاثْإحياءْ)بًنكت:ْدارْالحجاج بن مسلم
)بًنكت:ْدارْْمسلمْصحيحـ،ََِْٓىػ/ُِْٔالنيسابورم،ْمسلمْبنْاٜنجاج،ْ .ُٔ

 (.ُاٞنعرفة،ْط

ْنظاـ .ِٔ ْالقمي،ْبنْاٜنسنْالدينْالنيسابورم، ُْٔٗٗىػ/١ُُْْٔنمد ْغرائبـ،
 (.ُالعلمية،ْطْالكتبْعمًنافْ)بًنكت:ْدارْزكرياْ،ْٓنقيقالفرقان ورغائب القرآن
،ْٓنقيق١ْنمدْمصطفىْاألعظميْ)أبوْالموطأـ،ََِْْىػ/ُِْٓمالكْبنْأنس،ْ .ّٔ

ْ(.ُظيب:ْمؤسسةْزايدْبنْسلطافْآؿْهنيافْلؤلعماؿْاٝنًنيةْكاإلنسانية،ْط
عون المعبود شرح سنن  ىػ،ُُْٓ ١نمدْمشسْاٜنقْالعظيمْآبادمْأبوْالطيب، .ْٔ

 (.ِكت:ْدارْالكتبْالعلمية،ْط)بًْنْأبي داود

 المصادر الحديثة
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)تونس:ْْالتحرير والتنويرـ،ُْٕٗٗابنْعاشور،١ْنمدْالطاىرْبن١ْنمدْالطاىر،ْ .ٓٔ
 دارْسحنوفْللنشرْكالتوزيع،ْد.ط.(.

ٔٔ. ْ ْالطاىر، ١ْنمد ْ/ُُِْْابنْعاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ـ،ََُِىػ
ْ(.ِالنفائس،ْطْٓنقيقْكدراسة١ْنمدْالطاىرْاٞنيساكمْ)عماف:ْدار

ٕٔ. ْ ْإبراىيم، ْأ٘ند ْسن، ْاٝنر٩نيْ، اإلدارة في اإلسالم ـُٔٗٗأبو ْدار )الرياض:
 (.ٔللنشرْكالتوزيع،ْط

ْ/ُُْْٓاألشقر،١ْنمدْسليمافْعبداهلل،ْ .ٖٔ معجم علوم اللغة العربية  ـ،ُٓٗٗىػ
ْ(.ُ)بًنكت:ْمؤسسةْالرسالة،ْط)عن األئمة( 

ٔٗ. ْ ٢ْنتار، ْبن ْالدين ْنور ْعلم المقاصد الشرعية ـ،ََُِىػ/ُُِْاٝنادمي،
 (.ُ)الرياض:ْمكتبةْالعبيكاف،ْط

 )القاىرة:ْدارْاٜنديث،ْد.ط.(.ْأصول الفقو ،ىػُِْْاٝنضرم،١ْنمد،ْ .َٕ

ُٕ. ْ ْأ٘ند، ُِْٗٗىػ/ُُِْالريسوٍل، ْنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيـ،
 (.ِ)الرياض:ْالدارْالعاٞنيةْللكتابْاإلسبلمي،ْط

مبادئ اإلدارة مع التركيز على  ـ،ََِِىػ/ُِّْالشماع،ْخليل١ْنمدْحسن،ْ .ِٕ
 (.ّ)عماف:ْدارْاٞنسًنةْللنشرْكالتوزيعْكالطباعة،ْطْإدارة االعمال

ّٕ. ْ ْإبراىيم، ْالر٘نن ْعبد ُْٖٗٗىػ/ُُْٖالضحياف، اإلدارة في اإلسالم الفكر ،
 (.ْاٞندينةْاٞننورة:ْمكتبةْاٞنلكْفهدْالوطنية،ْطوالتطبيق )

ْٕ. ْ ْسليماف، ُْٕٔٗالطماكم، وأصول السياسة واإلدارة  عمر بن الخطابـ،
 (.ِ)القاىرة:ْدارْالفكرْالعريب،ْطالحديثة 

ْعليالطنطاكي .ٕٓ ْاف، ْناجي، ،َُّْ/ْ أخبار عمر وعبداهلل بن عمر  ـ،ُّٖٗىػ
 (.ٖبًنكت:ْاٞنكتبْاإلسبلمي،ْط)

)القاىرة:ْدارْْاالجتهاد في األحكام الشرعية ـ،ُٕٗٗالطنطاكم،١ْنمدْسيد،ْ .ٕٔ
 توزيع،ْد.ط.(.هنضةْمصرْللطباعةْكالنشرْكْال
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ٕٕ. ْ ْناديةْشريف، ْمؤسسةْْْ، اجتهاد النبيـُٖٓٗىػ/َُْٓالعمرم، )بًنكت:
ْ(.ّالرسالة،ْطْ

)د.ـ.:ْمؤسسةْمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاـ،ُّْٗٗالفاسي،ْعبلؿ،ْ .ٖٕ
 (.ٓعبلؿْالفاسي،ْط

ٕٗ. ْ ْخليل، ْفهمي اإلدارة في اإلسالم المنهجية  ـ،ََُِىػ/ُُِْالفهداكم،
 (.ُعماف:ْدارْاٞنسًنةْللنشرْكالتوزيعْكالطباعة،ْط)التطبيق القواعد 

َٖ. ْ ْيوسف، ُْٕٗٗىػ/ُُْٕالقرضاكم، ْمدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةـ،
 (.ِ)بًنكت:ْمؤسسةْالرسالة،ْط

أوليات الفاروق في اإلدارة ـ،َُْٗٗىػ/َُُْالقريشي،ْغالبْبنْعبدْالكاُب،ْ .ُٖ
 (.ُ)بًنكت:ْمؤسسةْالكتبْالثقافية،ْطْوالقضاء

ْالقريوٌب .ِٖ ْقاسم، ١ْنمد ْمبادئ اإلدارة النظريات العمليات الوظائف ـ،ََِْ،
 .(ِ)عماف:ْدارْكائلْللنشرْكالتوزيع،ْط

ّٖ. ْ ْطبليو، ْالقطب ١ْنمد نظام اإلدارة في اإلسالم  ـ،ُٕٖٗىػ/ُّٖٗالقطب،
 (.ُ)القاىرة:ْدارْالفكرْالعريب،ْطْدراسة مقارنة بالنظم المعاصرة

ْٖ. ْ ١ْنمد، ١ْنمد ََِِْىػ/ُِِْاٞندٍل، ظرات في فقو الفاروق عمر بن نـ،
 )القاىرة:ْمطبعةْاألىراـ،ْد.ط.(.ْالخطاب

ٖٓ. ْ ْاألشعرم، ْداكد ْبن ْأ٘ند َََِْىػ/ُُِْاٞنزجاجي، مقدمة في اإلدارة ـ،
 (.ُ)جدة:ْد.ْـ.،ْطْاإلسالمية

ٖٔ. ْ ْملوح، ْثامر َُْٗٗىػ/َُُْاٞنطًنم، ،ْفلسفة الفكر اإلداري والتنظيميـ،
 (.ُ،ْط)الرياض:ْدارْاللواءْللنشرْكالتوزيع

ٖٕ. ْ ١ْنمد، ْالعظيم ْعبد ْأ٘ند نحو منهج إسالمي في الفكر  ـ،ُٖٗٗاٞننفلوطي،
 )القاىرة:ْاٞنؤسسةْالعربيةْاٜنديثة،ْد.ط.(.ْاإلداري
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ٖٖ. ْ ١ْنمد، ْالكتبْْالمدخل إلى إدارة األعمال ـ،ُُٖٗالناشد، ْمديرية )حلب:
ْ(.ِكاٞنطبوعات،ْط

ٖٗ. ْ ْسيد، ْمكتبةْْاإلدارة واألصول واألسس العلمية ـ،ُِٖٗاٟنوارم، )القاىرة:
 عٌنْمشس،ْد.ط.(.

)بًنكت:ْ، المسؤولية اإلدارية في اإلسالم ـُٔٗٗىػ/ُُْٔ٘ندْحسنْرقيط،ْ .َٗ
،ْط ْ(.ُدارْابنْحـز

 ،ْد.ط.(.)حلب:ْمديريةْالكتبْاٞنطبوعةْوظائف اإلدارة،ُِْٖٗزكيْحنوش،ْ .ُٗ

ِٗ. ْ ْكماؿ، ْسليماف ْبن ْصاحل ْبن ُِْٗٗىػ/ُُّْسليماف ،ْاإلدارة العسكريةـ،
ْة،ْجامعةْأـْالقرل،ْد.ط.(.)مكةْاٞنكرم

)اٞندينةْْاإلسالم وضرورات الحياةـ،ََُِْىػ/ُِِْعبداهللْبنْأ٘ندْقادرم،ْ .ّٗ
ْ(.ّاٞننورة:ْدارْاجملتمعْللنشرْكالتوزيع،ْط

ْٗ. ْ ٠ْندالكم، ُُْٗٗىػ/ُُُْفاركؽ اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن ـ،
 ْ(.ُ)بًنكت:ْدارْالنهضةْالعربية،ْطالخطاب 

ْكاملْعليْمتويلْعم .ٓٗ ََِْٕراف، ْْالتخطيط والرقابةـ،  تطوير مركز)القاىرة:
ْ(.ُطكالبحوث،ْ العليا الدراسات

)جدة:ْدارْْأصول التنظيم واألساليب،ْـُٕٖٗىػ/١َُْٖنمدْشاكرْعصفور،ْ .ٔٗ
ْ(.ٕالشركؽ،ْط

للوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليليـ،ُْٖٓٗىػ/َُْٓمدٍلْعبدْالقادرْعبلقي،ْ .ٕٗ
ْ(.ّللنشرْكاٞنكتبات،ْط،ْ)جدة:َْتامةْوالقرارات اإلدارية

ٖٗ. ْ اإلدارة الحديثة مفاىيم وظائف  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْمصطفى٤ْنيبْشاكيش،
 (.ُ)إربد:ْدارْالفرقاف،ْطْتطبيقات

ْ
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  رسائل الماجستير والدكتوراه
الفقو االقتصادي ألمير المؤمنين عمر ـ،َََِْىػ/ُُِْجريبوْأ٘ندْاٜنارثي،ْ .ٗٗ

 )كليةْالشريعة/جامعةْأـْالقرل(.ْ،ْدكتوراهُْبْاالقتصادْاإلسبلميْبن الخطاب
ََُ. ْ ْدكتوراهْاجتهادات عمر بن الخطاب خالد١ْنمدْعبدْالواحد،ْد.ت.، ،

 .ُبْأصوؿْالفقوْ)كليةْالشريعة/جامعةْاألزىر(
،ْفي المعامالت المالية فقو عمر بن الخطاب ىػ،َُِْْعادؿْالفخرم،ْ .َُُ

 ية/جامعةْأـْالقرل(.دكتوراهُْبْالفقوْكاألصوؿْ)كليةْالشريعةْكالدراساتْاإلسبلم
ْالقرضاكم، .َُِ ْاهلل ْعبد ْيوسف ْالر٘نن ْمقاصدَََِْق/ُُِْعبد ْنظرية ـ،

/جامعةْالقاىرة(.  الشريعة،ْماجستًنُْبْمقاصدْالشريعةْاإلسبلميةْ)كليةْدارْالعلـو
ْسياسة التشريع عند عمر بن الخطابـ،ََِْٕىػ/١ُِّْنمدْأبوْصقر،ْ .َُّ
،ْةْكالقانوف/جامعةْغزةْاإلسبلمية(.ماجستًنُْبْالفقوْاٞنقارفْ)كليةْالشريع 

َُْ. ْ ْعاشورم، ََِْٕق/١ُِْٖنمد الترجيح بالمقاصد ضوابطو وأثره ـ،
ْاإلُْبْالفقوْكاألصوؿْ)كليةْ،ْماجستًنالفقهي  (.سبلمية/جامعةْاٜناجْٝنضرالعلـو
َُٓ. ْ ْالر٘نن، ْاهللْالزبًنْعبد ُِْْٓعبد أثر المقاصد في االجتهاد  ـ،َََِىػ/

ْاإلسبلمية،ْالعددْالتاسع(.ْ)د.ْـ.:٠ْنلةْجامعةْالشرعي  القرآفْالكرَلْكالعلـو
التراتيب اإلدارية في عهد ـ،ََِْٗق/َُّْ،ْجابرْعليْبنْساملْبن١ْنمد .َُٔ

ْالثقافية/ْإشراؼْد.ْ،ُْنثُْبْاإلدارةْاإلسبلميةْ)موقعْاألْعمر بن الخطاب لوكة
 سعدْبنْعبدْاهللْاٜنميد،ْد.ْخالدْبنْعبدْالر٘ننْاٛنريسي(.
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ْاإلنسانية/اٛنامعةْاإلسبلميةْالعاٞنيةّْناليزيا.  الفقو/كليةْمعارؼْالوحيْكالعلـو
،ْقسمْالفقوْمقابلة،َُِِْ/ُِ/ُْصباحان،َّْْ:١ٗنمدْالطاىرْاٞنيساكم،ْْ .َُٖ

ْاإلنسانية/اٛنامعةْاإلسبلميةْالعاٞنيةّْناليزيا. ْكليةْمعارؼْالوحيْكالعلـو  كأصوؿْالفقو،

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/118/

