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 الفصل األول
 مدخل في االجتهاد واإلدارة ومقاصد الشريعة اإلسالمية

 دتمهي
تعد اإلدارة العلم الذم يساعد على تدبَت شؤكف الدكلة كرعاية مصاٟتها، فبدكف اإلدارة 

، كتواجو الدكؿ قيامها فضالن عن تقدمها أك تطورىا ال ٯتكن النهوض بالدكلة أك حىت
كالشورل كاستقصاء  كمشاكل كظركؼ تقتضي الرجوع إىل الرأم باستمرار أحداث كنوازؿ

د قد يصعب على إماـ الدكلة إ٬تالظركؼ خصوصا الصعبة منها، فة ىذه ااٟتقيقة ١تواجه
الرغم  قضية كاحدة على متضاربة كمتعارضة حياؿ أك كجود آراءرأم مناسب لنازلة معينة 

٦تا يدعو إماـ الدكلة إىل بذؿ جهود الختيار  من إف ىدؼ ٚتيع اآلراء حل ىذه القضية
كيسمى بذؿ اٞتهد ُب  ود آراء مساعدةُب حالة عدـ كج ذاٌب رأم مناسب أك اٗتاذ قرار

ٖتصيل أمر ما باالجتهاد لذلك فإف االجتهاد ىو أحد أدكات اإلدارة اليت يستعُت هبا 
 إماـ الدكلة إلدارة شؤكهنا ا١تختلفة.

من ىنا تظهر عالقة االجتهاد باإلدارة كأ٫تيتو ُب ٧تاحها إف ًب كفق الشركط الضركرية 
اليت ٖتتاج إىل مستلزمات مؤىلة للقياـ بو فعدـ توفر ىذه لتحصيلو فاالجتهاد من األمور 

الشركط أك بعضها ٯتنع القياـ بو إاٌل أف يكوف االجتهاد على قدر توفر ىذه الشركط، 
 فتوفرىا يعد من مقومات إماـ الدكلة كا١تزايا اليت تؤىلو لتبؤ ىذا ا١تنصب ا١تهم كا١تؤثر.

على إماـ الدكلة إتباعها  ٬تب تباراتكاع قيم توجد كُب كل العصوركُب كل الدكؿ 
كالرأم العاـ  ،دستور الدكلة كقانوهنا منهإتاىلها  إغفا٢تا أك كليس لوكالسَت ُب طريقها 

 إضافة إىل األمانة كالنزاىة كمقتضيات الشرؼ الوظيفي كىي كثَتة. ،كحقوقو
تضاؼ ١تا  أما ُب الدكؿ أك اإلدارات ذات النظاـ اإلسالمي فإف من االعتبارات اليت

ضيات العمل اإلدارم من مقت الشريعة اإلسالمية الذم تعد ضركرتوقاصد العلم ٔتتقدـ 
من االعتبارات من ضركرة بل إف أم تعارض مع مقاصد  بل إف ضركرتو تفوؽ ما لغَته

وجب إتباع مقاصد الشريعة اإلسالمية كما الشريعة اإلسالمية كغَتىا من االعتبارات يي 
 .بأصوؿ الدين كقيم متمثلةن  جاءت بو من مبادئ
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 المبحث األول
 االجتهاد

جىهىدى ، كأصلو ُبذؿ ٣تهود كاستفراغ الوسع ُب فعل من األفعاؿؼ االجتهاد بأنو ييعر  
ان كاٍجًتهىادىان ككال٫تا جىد   كاٞتىٍهدي بلوغك غاية األمر الذم ال تألو عن اٞتىٍهًد ، ٬تىٍهىدي جىٍهدى

 .٣ِتىٍهيودم كىاٍجتػىهىٍدتي رىٍأيي كىنػىٍفسي حىت بػىلىٍغتي فيو، تقوؿ: جىهىٍدتي جىٍهدم، 
، ّأٍجتىًهد رىٍأم  االٍجًتهادالوسع كاجملهود، كُب حديث معاذ: كاالٍجًتهىادي كالتىجىاىيدي بذؿ 

استنفاذ اٞتهد فاالجتهاد ، ْبذؿ الوسع ُب طلب األمر، كىو افتعاؿ من اٞتهد كالطاقة
كال يعد الرأم اجتهادان إال فيما فيو  ، ٔوُب ٖتصيل استفراغ الوسع، أك ُٓب طلب الشيء
العلماء لبياف درجة ا١تشقة اليت يًتتب عليها القياـ باالجتهاد  مٌثلكقد كلفة أك مشقة 

يتطلب أك ما ال خردلةو أك نواةو  كليس االجتهاد ُب ٛتل حجر الرحا أك ٛتل صخرة،ٛتل 
 كلفة أك مشقة.  بو القياـ

على تعريف االجتهاد كله حسب  فقد اصطلح األصوليوف االصطالح الشرعيأما ُب 
كىو  ٕبذؿ اجملتهد كسعو ُب طلب العلم بأحكاـ الشريعة وأنحيث أف بعضهم رأل  ،فقو

                                                
)بَتكت: دار المستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْد، . انظر: الغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمُ

 .َّٓ، صِج، (ِالكتب العلمية، ط
ٖتقيق ٤تمد عبد ا١تنعم ك٤تمود العقدة )القاىرة: مطابع  تهذيب اللغة، ـ،ُْٔٗ. انظر: األزىرم، ٤تمد بن أٛتد، ِ

 .ّٕ، صٔسجل العرب، د.ط.(، ج
)د.ـ.: دار الفكر، د.ط.(، كتاب  سنن أبي داودٍل األزدم، د.ت.، . انظر: أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاّ

 .ِّٕ، صِ، جِّٗٓاألقضية، باب اجتهاد الرأم ُب القضاء، رقم اٟتديث
صححو أمُت ٤تمد ك٤تمد العبيدم )بَتكت: دار إحياء الًتاث اإلسالمي،  ،، لسان العربـُٗٗٗ. انظر: ابن منظور، ْ

 .ّٕٗ-ّٓٗ، صِ(، جّط
تأليف نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول،  ـ،ُٗٗٗىػ/َُِْبيضاكم، ناصر الدين، . انظر: الٓ

، ط  .َُِٓ، صّ، ج(ُٚتاؿ الدين عبد الرحيم بن اٟتسن اإلسنوم )بَتكت: دار ابن حـز
لي ٖتقيق الدكتور سيد اٞتمياإلحكام في أصول األحكام،  ـ،ُٖٔٗىػ/َُْٔ. انظر: اآلمدم، علي بن ٤تمد، ٔ

 .ُٗٔ، صْ(، جِكتاب العريب، ط)بَتكت: دار ال
)بَتكت: دار المستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ. انظر: الغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد، ٕ

 َّٓ، صِج، (ِالكتب العلمية، ط
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كىذا  ه،كجود فيما انعدـفي عن العلم بو كليس بذلك يبُت أف االجتهاد إ٪تا ىو فيما خي 
حيث يوجد و الطاقة ُب طلباستنفاذ ٭تتم على اجملتهد بذؿ اٞتهد ُب استحصالو، ك  ما

استفراغ اٞتهد ُب درؾ األحكاـ  ىو ، كمنهم من يرل أف االجتهادٖذلك اٟتكم
االجتهاد يكوف ، كىذا ال يتعارض مع ما سبق ُب حتمية كجود اٟتكم كلكن ٗالشرعية

 .كاستخراجو من بُت ثنايا النصوص  وفهمُب 
 نزؿ ما كلف ٝتاف ١تعٌت كاحدكمن العلماء من يرل أف االجتهاد ىو القياس بل ٫تا ا

 حكم فيو كاف إذا كعليو موجودة داللة فيو سبيل اٟتق على أك الـز حكم فقيو ٔتسلم
 كاالجتهاد باالجتهاد فيو اٟتق سبيل على الداللة طلب بعينو فيو يكن مل كإذا إتباعو

اس ف االجتهاد ليس القياس فقط بل إف القيبعض العلماء بالقوؿ إق كقد علٌ ، َُالقياس
، كليس ىناؾ تعارض ُب كوف االجتهاد ىو القياس أك إف القياس نوع من أنواع االجتهاد

جتهاد إف استعمل ُب اٟتكم على مسألة الا أحد أدكاتأحد أنواع االجتهاد، فالقياس 
مع مراعاة استنفاذ اٞتهد، فال يعد اجتهادان معتربان ما مل ٭تس اجملتهد عدـ القدرة كالعجز 

تول يستطيع أف يزيد عليو مسألة ما ٔتس اجتهد ُب حكمْتيث لو أنو  يوعلى الزيادة ف
 .ُُكمل يفعل فهذا يعد تقصَتان ُب عملية االجتهاد من جهده

لو ما لغَته من أفعاؿ ا١تكلفُت سواء أكانت طاعات يؤديها أك  إفأما حكم االجتهاد ف 
  اهلل د فرضينتهي عن فعلها أحكاـ ٢تا ظركفها كشركط ٬تب توفرىا، فقمنهيات 

من الطاعات كالسعي ألدائها كالقياـ هبا  ما فرضو عليهم طلب ُب االجتهاد خلقو على
 ُب طاعتهم ابتلى كما وفي طاعتهم كابتلى كا١تنهيات كالسعي لالنتهاء عن فعلها كٕتنبها

                                                
، أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد الظاىرم، د.ت.، ٖ )بَتكت، دار م اإلحكام في أصول األحكا. انظر: ابن حـز

 .ِٗٔ، صٖج ،الكتب العلمية، د.ط.(
تأليف نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول،  ـ،ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: البيضاكم، ناصر الدين، ٗ

، طين عبد الرحيم بن اٟتسن اإلسنوم ٚتاؿ الد  .َُِٓ، صّ(، جُ)بَتكت: دار ابن حـز
 .ْٕٕ، ص)بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ط.( الرسالةت.، انظر: الشافعي، ٤تمد بن إدريس، د. .َُ
ٖتقيق الدكتور سيد اٞتميلي اإلحكام في أصول األحكام،  ـ،ُٖٔٗىػ/َُْٔ. انظر: اآلمدم، علي بن ٤تمد، ُُ

 . ُٗٔ، صْ(، جِتاب العريب، ط)بَتكت: دار الك
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الذم ينزؿ  كفريضة من فرائضو ٢تا حكمها  فاالجتهاد بذلك أمر يتعبد بو هلل ،ُِغَته
يكوف االجتهاد كاجبان كجوبان عينيان إذا أراد اجملتهد قد ف، ا١تكلف كقدرتو حاؿحسب 

حكم ُب مسألة شرعية تقبل االجتهاد كمل يكن اط اٟتكم لنفسو أك إذا سيئل عن استنب
كاجبان على الكفاية إذا كجد ٣تتهد أك ٣تتهدكف سواه كمل ٮتش  ، كيكوفىناؾ ٣تتهد سواه

هاد مندكبان إذا كاف لبياف اٟتوادث ا١تتوقع حدكثها فوات اٟتادثة، كقد يكوف االجت
مستقبالن كمل يكن ٢تا كجود ُب الواقع، كقد يكوف االجتهاد ٤ترمان إذا كاف ُب أمور ثبتت 

 .ُّأك ُب مقابلة دليل قاطع من نص أك إٚتاع لضركرةمن الدين با
من  ب االحًتاز٬تا إاٌل إنو ييتعبد هب اليت الواجباتمن  االجتهادكعلى الرغم من كوف 

اد أك ىي ما يطلق عليها شركط االجتهىذه الشركط ك  التصدم لو دكف استيفاء شركطو
كما ُب غَته من العبادات    ادهاالجتشركط تنظم القياـ بحيث أف ىذه الشركط اجملتهد، 

غَتىا من العبادات، ه كضوء ك من شركطها الوضوء فال تصح الصالة بغَت اليت  كالصالة
ىذه الشركط أك ٚتيعها مل ٬تز للمكلف االجتهاد، باإلضافة إىل مراعاة إذا تعذر أحد ف

ط، ك ر شلتوفر ىذه ال دد تبعان ، كمستول اجملتهد الذم ٭تي ضركرة ا١تسألة ا١تراد االجتهاد فيها
إىل اجملتهد ا١تطلق كىو من كاف فقيهان متصديان للحكم  فصنف اجملتهدك يي  كبناءن على ذلك

، فتوفر ٣تتهدان ُب بعضها كىو من كاف اجملتهد اٞتزئيلفقو، ك تول ُب ٚتيع مسائل اكالف
 تهد ىو الذم ٭تدد صنفو أك رتبتو.ىذه الشركط ُب اجمل

كىي ، إال إهنم اتفقوا على أكثرىا ىذه الشركط بعض علىف علماء الفقو كقد اختل
فة معر و، ك ال يفيت ٓتالفاإلٚتاع فك  ،رسولو  سنةك  كتاب اهلل العلم ب :بشكل عاـ

القدر الذم كب طاب العربفهم خ معرفة اللغة كالنحو ٔتا ييسرك  ،نصب األدلة كشركطها
معرفة الركاية ك٘تييز اسخ كا١تنسوخ من الكتاب كالسيٌنة ك معرفة النك  ،يتعلق بالكتاب كالسنة

تهد ُب حق اجملىي  إ٪تا الشركطكىذه ا عن الفاسد كا١تقبوؿ عن ا١تردكد، الصحيح منه
                                                

 .ُِ، صلعلمية، د.ط.()بَتكت: دار الكتب ا الرسالةانظر: الشافعي، ٤تمد بن إدريس، د.ت.، . ُِ
–ُٕ)القاىرة: دار هنضة، د.ط.(، ص االجتهاد في األحكام الشرعية ـ،ُٕٗٗ. انظر: الطنطاكم، ٤تمد سيد، ُّ

ُٖ. 
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رٛتو اهلل ؿ مالك فيت أف ٬تيب عن كل مسألة، فقد سيأيس من شرط ا١تلإف كاف ك  ا١تطلق
عن أربعُت مسألة فقاؿ ُب ست كثالثُت منها ال أدرم ككم توقف الشافعي رٛتو اهلل بل 

 .ُْالصحابة ُب ا١تسائل
ُب أم رأم أك قوؿ للعلماء كالتابعُت  كالسنة القرآفكقد اشًتط بعض العلماء على ٖتكيم 

 ٦تا شيئا ٬تد مل كإف سائرىا طرحأك  بو كأفىت اعتقده مى كى حى  يهافأل  أك حىت الصحابة
 أف عليو بل منها بشيءو  يأخذ أف لو ٭تل مل السنة نص ُب كال القرآف نص ُب منها بلغو

 .ُٓ السالفُت العلماء بأقواؿ اإلحاطة المتناع بو قاؿ قائال أف يبلغو مل كإف بالنص يأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
)بَتكت: دار المستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ. انظر: الغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد، ُْ

 .َّٓ، صِ(، جِب العلمية، طالكت
، أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد الظاىرم، د.ت.، . انظر: ُٓ )بَتكت، دار اإلحكام في أصول األحكام ابن حـز

 .ُُٖ، صٓج ،الكتب العلمية، د.ط.(
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 المبحث الثاني
 إلدارةا

نشأت اإلدارة ٟتاجة اإلنساف إليها شأهنا شأف العلـو األخرل القدٯتة كاٟتديثة، ككاف ٢تا 
فما نفهمو عن اإلدارة  صائصها كا١تفاىيم اليت تعرب عنهامنذ نشأهتا األكىل مواصفاهتا كخ

كمنذ النشوء نا ٢تا من خالؿ تلك الصفات أك ا٠تصائص، فهمها أساسو فتعريف فها بونيعرٌ 
 ُب رين نظران لتغَت كتطور اٟتياةكؿ لدإدارة كإىل يومنا ىذا كىي ُب تغَت كتطور مستماأل

حُت ألخر تبعان لتغَت ، كىذا ما جعل اإلدارة تتغَت من حيث مفهومها من ٥تتلف ٣تاالهتا
 تعريفها. ها كالناجم عن تغَت اٟتاجة إليها كالذم يؤدم بالضركرة إىل تغَتخصائص

العصور اليت كانت كاسطة النقل فيها العربات اليت ٕترىا ا٠تيوؿ أك  فعلى سبيل ا١تثاؿ ُب
ستخدـ فيو اًٞتماؿ ٧تد اإلدارة ٗتتلف ُب مفهومها عن مفهـو اإلدارة ُب العصر الذم تي 

 كىذا االختالؼ نابع من اختالؼ ا٠تصائص اليت تيعٌرؼ اإلدارة الطائرة كواسطة للنقل،
كعن  فحاجة ا١تسؤكؿ عن ٣تموعة من العرباتليها، أحدثها التغَت ُب االحتياج إكاليت 

٢تا إاٌل إف اٞتميع  أحد ا١تطاراتلدإدارة ٗتتلف عن حاجة مدير  تنظيم حركتها كطرقها
ىيم متقاربة ُب معناىا فتعاريف اإلدارة تدؿ على مفهـو كاحد أك عدة مفا ٭تتاج إليها،
 .اٟتياة ا١تختلفة ُب نواحي ادخو٢تك  هامدل اتساع كىذا يدؿ على كإف اختلفت

جهد  استخدامهابعملية إنسانية تعمل على ٖتقيق أىداؼ ٤تددة عرؼ اإلدارة بأهنا تي ك 
كفالف  ٍىري بالناًس دىكرانان يقاؿ: دىارى الدى  دىارى يىٍدكري دىكرانىان ، كأصلها ُٔمادم كجهد إنساٍل

داكىرىةي كمي ، ُٕتي كجوهى مىأتىاىىاطىلىبٍ  أمٍرتي األمور كداكى  ى أىٍربىًع نسوة: أم يػىٍرعاىين  يىٍدكري عل
ميعاٞتىىتيها تعٍتالشيؤكًف 

ُٖ. 
                                                

)القاىرة: ا١تؤسسة العربية،  نحو منهج إسالمي في الفكر اإلداري ـ،ُٖٗٗ، ا١تنفلوطي، أٛتد عبد العظيم . انظر:ُٔ
 .ُٕص د.ط(

، ٖتقيق ٤تمد حسن آؿ ، المحيط في اللغةـُْٗٗىػ/ُُْْالكفاة إٝتاعيل بن عباد،  . انظر: الصاحب، كاُبُٕ
 . ِّْ-َّْ، صٗ(، جُياسُت )بَتكت: عامل الكتب، ط

صححو أمُت ٤تمد عبد الوىاب ك٤تمد العبيدم )بَتكت: دار إحياء ، لسان العرب، ـُٗٗٗ. انظر: ابن منظور، ُٖ
 .ّْٗ، صْ(، جّ، طالًتاث اإلسالمي، مؤسسة التأريخ اإلسالمي
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 الحديثةاإلدارة 
بعد قياـ الثورة  ككذللصناعي ترجع نشأة اإلدارة اٟتديثة إىل بداية ظهور اجملتمع ا

اجملتمع مل تكن موجودة قبل  ُبالصناعية ُب أكركبا حيث ظهرت طبقات جديدة 
 ىذه الطبقات بُت عالقاتالإىل ٤تاكلة تنظيم ، كىذا ما دفع ا١تفكرين كالباحثُت ُٗذلك

 متمثلةن السلطة اٟتاكمة ب د اجملتمعأفرا عالقةتنظيم ك  ُب الطبقة الواحدة هاكتنظيم
لمحافظة على لات كا١تهن ٘تثل ٥تتلف الطبق ت اليتقيمت ا٢تيئات كالنقابافأ اٟتكوماتب

 حقوؽ أفراد اجملتمع كالسَت ٨تو ازدىار اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية للبالد.
أما بالنسبة لعامل االقتصاد كاألعماؿ فإف من مقتضيات تطور اٟتركة الصناعية كازدىارىا 

توفَت ثل ىو احملافظة على النظاـ االقتصادم الذم أكجدتو الثورة الصناعية، كالذم ٯت
، ية كتسويق السلع كا٠تدماتاإلنتاج العملياتكتطوير كتنشيط  ا١توارد ا١تادية كالبشرية

من العمليات دائبُت للمحافظة على ىذه السلسلة  اإلداريُت العلماء كالباحثُت كقد عمل
اف تقليل الكلف مع ضمىا لكالعمل على تطوير  التسويقٍب  اإلنتاجٍب  بدءن ّتمع ا١توارد

 . تواجههايتاٟتلوؿ ا١تثالية للمشاكل ال إ٬تادفظة على اٞتودة إضافة إىل احملا
اليت عملت على ك  ُب علم اإلدارة ظهور النظريات اإلدارية ككاف من دالئل اىتماـ العلماء

االقتصادية ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة للمشاكل إلوير العملية اإلدارية ُب ا١تنشآت تنظيم كتط
درس اليت كانت تي  كغَتىا من ا١تفاىيما١تنافسة كاالحتكار  كشركط مثل تقلبات السوؽ

 .َِلنهوض بالعملية اإلدارية كتطويرىا لتحقيق األىداؼ ا١تختلفةل
                                                

ؼ ( قبل قياـ الثورة الصناعية، ككاف يتكوف من طبقتُت ٫تا: طبقة األشراان )إقطاعي ان زراعي ان . كاف اجملتمع األكركيب ٣تتمعُٗ
كٖتوؿ اجملتمع إىل ٣تتمع صناعي ظهرت  ، كلكن بعد قياـ الثورة الصناعيةكىم أصحاب األراضي الزراعية كطبقة الفالحُت

 .لعماؿ ُب تلك ا١تشاريع، كطبقة االصناعيةأصحاب رؤكس األمواؿ كا١تشاريع : طبقة طبقات جديدة مثل
لفكر كعلم إدارم ينهض بالعملية اإلنتاجية كيطورىا، كأكؿ ىذه لنظريات ُب اجملتمع الصناعي ٟتاجتو . ظهرت ىذه اَِ

تربت كاع ه النظرية ا١تنظمة نظاـ مغلقاليت أطلقها فريدريك تايلر، كقد اعتربت ىذالنظريات ىي نظرية اإلدارة العلمية ك 
على كجود  دؿ  األجور، إاٌل إف ا٩تفاض إنتاجية العامل مع زيادة أجوره  ديزداد بازديا اإلنساف آلة كإف مستول إنتاجيتو

 رياتظهرت نظ نية، لذااإلنسا وامل النفسية كالعالقاتمنها الع ر تؤثر ُب فاعلية العماؿ كإنتاجيتهمعوامل أخرل غَت األجو 
، ٍب توالت النظريات اليت انتاجيتهمل أسباب ا٩تفاض أك ارتفاع يعلأخرل تناقش سلوؾ العماؿ كانفعاالهتم النفسية لت

 . تقسيم اإلدارم ٢تنرم فايوؿ كغَتىانظرية الك  أللتوف مايو كمنها نظرية العالقات اإلنسانيةتبحث ُب اإلدارة كسبل تطويرىا 
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كمنذ ذلك اٟتُت كإىل يومنا ىذا كالنظريات اإلدارية تصدر كتتعدد كتتطور كحىت 
ية، فتاريخ تتعارض، كال يعٍت ىذا إف اإلدارة مل تكن معركفة قبل ظهور الثورة الصناع

لرعاية شؤكف  استعاف هبااإلدارة يرجع إىل بداية خلق اإلنساف كاستخالفو ُب األرض فقد 
ظهور أكؿ قرية على كجو األرض، كما تبع ذلك  كمن ٍب األسرة داخل ا١تنزؿ كخارجو،

من ازدياد السكاف كظهور ا١تدف كتكٌوف اجملتمعات، كنشوء اٟتضارات مثل حضارة كادم 
مثل دكلة الرـك كدكلة الفرس، كىذا يدؿ على  كقياـ الدكؿارة كادم النيل الرافدين كحض

ة من الزمن، يدؿ عليو التقدـ كالتطور كجود نظاـ إدارم متطور ككفء يناسب تلك اٟتقب
 اٟتاصل ُب تلك الدكؿ كاٟتضارات.

لتعدد اجملاالت كاألنشطة اٟتياتية اليت تدخل  تبعان تعاريف علم اإلدارة كقد تعددت 
أك نشاط يقـو بو ٭تتاج إلدارة كعنصر أساسي ُب قيامها، فكل ٣تاؿ يعمل فيو اإلنساف ا

إلدارة  طبيبإلدارة مصنعو، كال ها إلدارة متجره، كالصناعيإىل إدارة، فالتاجر ٭تتاج
تاج اإلدارة إلدارة شفاه، ككذلك ا١تدرس كا١تزارع كغَتىم، بل كحىت رب األسرة ٭تستم

ىداؼ اليت داؼ فتختلف كله حسب اجملاؿ الذم يعمل فيو، فاألأما األىشؤكف ا١تنزؿ، 
ككذلك احملامي  ن تلك اليت ٭تاكؿ الطبيب ٖتقيقهاٗتتلف ع ٭تاكؿ ٖتقيقها التاجر

كإف ، كرغم تعدد األىداؼ كاختالفها إال إف اٞتميع ٭تتاج اإلدارة لتحقيقها كا١تدرس
 اختلف ُب الطريقة أك األسلوب.

تنفيذ األعماؿ بواسطة أخرين كذلك عن اإلدارم اإلدارة بأهنا  كقد عر ؼ ركاد الفكر
كالتعريف ييعرؼ  ،ُِطريق ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كترشيد كرقابة لألداء كاٞتهد ا١تبذكؿ

التخطيط كاٗتاذ القرار كالتنظيم من خالؿ النظر إىل كظائف ا١تدير كاليت ىي  علم اإلدارة
ٚتاعة من الناس يعملوف  ىيك  -ُب حصوؿ ا١تنظمة  بة اليت ٘تارسكالقيادة كالتحفيز كالرقا

كمزجها  على ا١توارد البشرية كا١تادية كا١تالية كا١تعلوماتية -ِِمعان لتحقيق ىدؼ ٤تدد
                                                

(، ُ)القاىرة: دار الفكر العريب، طنظام اإلدارة في اإلسالم  ـ،ُٕٖٗىػ/ُّٖٗ، طبليو، ٤تمد القطب. انظر: ُِ
 .ّص

 .ُْٖ(، صٕ)جدة: دار الشركؽ، ط أصول التنظيم واألساليب، ـُٕٖٗىػ/َُْٖ. انظر: ٤تمد شاكر عصفور، ِِ
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 ،ِّف مع بيئتهاكتوحيدىا كٖتويلها إىل ٥ترجات بكفاءة لغرض ٖتقيق أىدافها كالتكيٌ 
من مدخالت كعمليات ينظر ىذا التعريف إىل اإلدارة كوهنا نظاـ متكامل يتكوف ك 

ك٥ترجات كتغذية عكسية شأهنا ُب ذلك شأف أم نظاـ أخر، فا١تدخالت ىي ا١توارد 
البشرية كا١تادية كا١تالية كا١تعلوماتية، كالعمليات ىي ا١تزج كالتوحيد كالتحويل، كا١تخرجات 

األىداؼ، على  بواسطتهاحقق تىي ما ينتج عن ىذا ا١تزج كالتحويل من نتائج إدارية ت
رط أف يكوف ىناؾ تكٌيف ٢تذه األىداؼ مع بيئتها، كيعٍت التكٌيف التأثَت ُب البيئة ش

من حيث  سابقوال ٮتتلف ىذا التعريف عن ك  ،ا كىذا ما تعنيو التغذية العكسيةكالتأثر هب
 غَت أنو زاد عليو بوصفو للنظاـ داخل ا١تنظمة. كظائف ا١تدير النظر إىل اإلدارة كوهنا

تياج اإلدارة إىل مستلزمات تقنية بشرية كغَت بشرية مثل بعض اآلالت كعلى الرغم من اح
عملية إنسانية أك األجهزة كذلك بسبب تطورىا كزيادة االعتماد عليها، إالٌ إهنا ُب النهاية 

، ِْجهد مادم كجهد إنساٍل تعمل على ٖتقيق أىداؼ ٤تددة من خالؿ استخدامها
كإف استخدمت كأداة مساعدة  أف تقـو هبا آلةفال ٯتكن  يقـو هبا إنساف أم إهنا عملية

، كيشابو ىذا التعريف ما عٌرفو طبلية ُب ىذه اٞتزئية كىو إف اإلدارة ُب عملية اإلدارة
تنفيذ األعماؿ بواسطة أخرين، كما كيشًتؾ ىذا التعريف مع تعريف الشماع من خالؿ 

شرية، غَت أنو مل يتطرؽ إىل اإلشارة إىل مستلزمات اإلدارة ا١تتمثلة باٞتهود ا١تادية كالب
، كلعل ىذا االختصار مقصود من اليت ٖتدث داخل ا١تنظمة كظائف ا١تدير أك العمليات

فقد ييعد  جل إعطاء مساحة أكرب لعمل ا١تدير، كىذا يىدؿ على اتساع علم اإلدارةأ
االختصار ُب التعريف مقصودان لتعميم ا١تفهـو الذم يدؿ عليو، كىذا ما يبينو تعريف 

التعريف  كىذا ،ِٓالعملية اليت يقـو هبا ا١تديركف إل٧تاز األىداؼ التنظيميةاإلدارة بأهنا 
يراىا مناسبة  كبو ييًتؾ للمدير ٣تاالن كاسعان للعمل بالطريقة اليت أكثر اختصاران من سابقو

                                                
 .ُّ(، صّ، طا١تسَتة )عماف: دار ارةمبادئ اإلد ـ،ََِِىػ/ُِّْ. انظر: الشماع، خليل ٤تمد حسن، ِّ
)القاىرة: ا١تؤسسة العربية،  نحو منهج إسالمي في الفكر اإلداري ـ،ُٖٗٗ، ا١تنفلوطي، أٛتد عبد العظيم انظر:. ِْ

 .ُٕص د.ط(،
 .َّ(، صُ)إربد: دار الفرقاف، طاإلدارة الحديثة  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْ. انظر: مصطفى ٧تيب شاكيش، ِٓ
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 كال يعٍتُب اإلدارة دكف تقييد، كأف يستخدـ اإلمكانات ا١تادية كا١تعنوية إلدارة ا١تنظمة 
كلكن لو اٟترية ُب عملية  ىذا عدـ إتباع ا١تدير خطة أك أسلوب ٤تدد ُب عملية اإلدارة

 تغيَت األسلوب أك ا٠تطة تبعان للظركؼ اليت يواجهها ُب عملية ٖتقيق األىداؼ.
ف ذك معٌت كاحد أك معاٍل صيغ متعددة لتعريهنا عبارة عن إاٌل إكثرة التعاريف كرغم  

اؽ األكؿ كىو كصف اإلدارة على أساس ما يقـو بو ا١تدير من متقاربة كلو سياقاف، السي
أعماؿ إل٧تاز األىداؼ، أما الثاٍل فهو كصف اإلدارة على أساس ما ٬تب على ا١تدير 
ٖتقيقو من غايات بواسطة الوظائف، كال يوجد تعارض بُت السياقىُت بل ىناؾ انسجاـ 

كذلك و من أىداؼ بواسطتها، بُت ما يقـو بو ا١تدير من كظائف كما ٬تب عليو ٖتقيق
استخداـ ا١توارد ا١تتاحة سواء أكانت مادية أك بشرية استخدامان ىو ألف ىدؼ اإلدارة 

 .ِٔأمثالن ضمن مفاىيم الكفاية كالفاعلية
أما ركاد الفكر اإلدارم الغريب فال ٗتتلف تعاريفهم لدإدارة عن تعاريف ركاد الفكر 

كسيلة لتحقيق  اإلدارة ىي، كمنها إف ِٕلغة العربيةل مًتٚتةن  ىااإلدارم العرب كسوؼ أكرد
فقط غايتها، فهي  ىذا التعريف كسيلة دكف ذكر ماىيتها فاإلدارة ُب ِٖغايات ٤تددة

الذم  تعريفال، كىذا التعريف يشابو ِٗتعمل على تنفيذ األشياء لتحقيق أىداؼ ٤تددة
كما كتيعر ؼ التنفيذ،   ُبدير ا١تتًتؾ لطريقة اإلدارة من خالؿ أىدافها أما الوسيلة فييعٌرؼ 

اإلدارة كوهنا تعريف كىذا يشابو  ،َّعملية تنفيذ األشياء من خالؿ الناساإلدارة بأهنا 
 .ُّتنسيق جهود الفرد كاٞتماعة لتنفيذ السياسة العامة ، أك إهنايقـو هبا إنسافعملية 

                                                
 .ِٕص، (ِ، ط)عماف: دار كائلنظريات العمليات مبادئ اإلدارة ال ـ،ََِْ. انظر: القريوٌب، ٤تمد قاسم، ِٔ
 .ّٗ، ص(ُ)جدة: د.ـ.، ط مقدمة في اإلدارة اإلسالميةـ، َََِىػ/ُُِْ، . انظر: ا١تزجاجي، أٛتد بن داكدِٕ

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

concerned with means for achievements of prescribed ends). 
29

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

thing done with accomplishment of defined objectives). 
31

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

people). 
31

. 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
ٔتفهومها العاـ مع نبذة عن تاريخ نشأهتا ُب العصر اٟتديث قد تقدـ الكالـ عن اإلدارة 

كعن جذكرىا اليت ٘تتد إىل بداية خلق اإلنساف، أما ُب الدكلة اإلسالمية فنجد إف اإلدارة 
اٟتيكم ُب  با١تفهـو اإلسالمي أك الشرعي قد ٕتلت مال٤تها منذ تىسليم النيب ٤تمد 

الدكلة  كلة اإلسالـ، فقد أنشأ النيب عاصمة لد ا١تدينة ا١تنورة كاليت اٗتذىا 
كقد  يدير بو الدكلة اإلسالمية على قواعد كأسس ذات نظاـ إدارم متطور كاف النيب 

كاليت كانت تتضمن مبادئ  ٘تثلت ىذه القواعد بالوثيقة األكىل اليت أصدرىا النيب 
دف كالقرل التابعة جملتمع ا١تدينة كا١ت ها من بيانات كإعالنات تصدركذلك ما تبع  اإلسالـ

اجملاكرة  كبُت ملوؾ كأمراء الدكؿ  كذلك ا١تراسالت اليت كانت بُت النيب ـ لدكلة اإلسال
 ارة السوؽ كتولية الوالة كغَتىا.كإد كقيادة اٞتيوش كتقسيم الغنائم اإلسالـ،لدكلة 

رة ُب اإلدا هنج النيب  أما ُب ا٠تالفة الراشدة فقد اتبع فيها ا٠تلفاء الراشدكف 
 من قوانُت كأنظمة. كاٟتكم ا١تبٍت على القرآف الكرَل كما سن و 

أما الدكلة اإلسالمية بعصريها األموم كالعباسي فإهنا شهدت تقدـ كتطور كبَتين، ٦تا 
 يدؿ على إف الدكلة اإلسالمية كانت ذات نظاـ إدارم متطور.

بُت الدين كالدنيا إف اإلدارة ُب اإلسالـ جزء من شخصية ا١تسلم كىي شخصية ٕتمع 
 قاؿ، ِّٗتضع ألمر اهلل كحكمتو حياتوكالركح كا١تادة، فكل حركة يتحركها ا١تسلم ُب 

 تعاىل:                       
كعلى الرغم من ، ّّ

ة مشتقة من كلم كحيدة عدـ كركد كلمة اإلدارة ُب النصوص الشرعية إاٌل إف ىناؾ مفردة
  قاؿ تعاىل: ،كردت ُب القرآف إدارة                

ّْ. 

                                                
، طالم ، المسؤولية اإلدارية في اإلسـُٔٗٗ. انظر: ٛتد حسن رقيط، ِّ  .ُِ(، صُ)بَتكت: دار ابن حـز
  .ُِٔ. سورة األنعاـ اآلية ّّ
جاء ُب تفسَت ىذه اآلية )أف ىناؾ طريقة للتجارة يرخص فيها ترؾ كتابة الدين، أم ، كقد ِِٖ. سورة البقرة، اآلية ّْ

تفسير ـ، ُٗٗٗػ/ىَُِْابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي،  ىناؾ إدارة معينة للبيع(، انظر: تكوف
 . ِّٗ، صُج(، ِسامي بن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط ٖتقيقالقرآن العظيم، 
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إالن إف ىذا مل ٯتنع من كجود الكثَت من العلماء كا١تفكرين اإلداريُت ا١تسلمُت الذين قاموا 
ظريات كأسس كقوانُت مستندين على بتعريف اإلدارة من ا١تنظور اإلسالمي ككضعوا ٢تا ن

 أيسس الشريعة اإلسالمية.
كل عمل يستند إىل نصوص القرآف الكرَل فتيعر ؼ اإلدارة من ا١تنظور اإلسالمي بأهنا  

نية اليت تسود اجملتمع كتوجيهات السنة الشريفة، كيقـو على أساس من القيم اإلنسا
 ،ّٓرية من ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كرقابةاإلسالمي، كعلى ا١تمارسات الفعلية للعملية اإلدا

كال ٮتتلف ىذا التعريف عن تعاريف اإلدارة اليت سبقتو كونو عمل أك كظائف إاٌل ُب 
اليت يستند عليها ىذا العمل كاليت ىي  من خالؿ األسس اإلسالمية ظهور صفتو

ية السائدة نصوص القرآف الكرَل كتوجيهات السنة النبوية الشريفة إضافة إىل القيم اإلنسان
ُب اجملتمع اإلسالمي كاليت لو تعارض كلها أك بعضها مع باقي األسس الشرعية فالرجوع 
ُب اٟتكم يكوف إىل األسس الشرعية، أما األىداؼ فال بد من موافقتها ١تا هتدؼ إليو 

، كعلى الرغم من كوف األسس ُب أم علم ىي ا١تيزاف الذم يقٌيم ّٔسالميةالشريعة اإل
كمشركعيتها، ككوف اإلدارة اإلسالمية تستند إىل أسس الشريعة اإلسالمية صحة األعماؿ 

اقتصار ا١تدير عليها، فيمكن االستفادة من األفكار كالعلـو اإلدارية غَت  فال يعٍت ىذا
 اإلسالمية ما مل تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية.

مشركع مقصود صادر عن أم نشاط  لذا فإف اإلدارة ُب ا١تفهـو اإلسالمي تيعر ؼ بأهنا
 تعد ذا التعريفهب، كىي ّٕفرد أك ٚتاعة ُب فًتة زمنية معينة لتحقيق ىدؼ مباح ٤تدد

 ةن ستمددارة اإلسالمية نشاطان غَت مشركع مأم ال ٯتكن أف تكوف اإل ان مشركع ان نشاط
على الرغم من عدـ ذكرىا ُب التعريف،   الشريعة اإلسالمية من مبادئ كأصوؿها شرعيت

                                                
  . ُُٖ(، صٔ)الرياض: دار ا٠تر٬تي للنشر كالتوزيع، ط، اإلدارة في اإلسالم ـُٔٗٗ. انظر: أٛتد إبراىيم أبو سن، ّٓ
اليت  اإلسالـ على كثَت من العادات  ادات كتقاليد، كقد أبقىعليو اجملتمع من عما تعارؼ  القيم اإلنسانية ىي. إف ّٔ

 الوقت الذم نبذ الكثَت منها كحٌذر منها ُب كالوفاء عليها مثل إكراـ الضيف شٌجعكانت سائدة ُب اجملتمع قبل اإلسالـ ك 
 .   مثل كأد البنات كالثأر

 .ْْص، (ُ)جدة: د.ـ.، ط اإلسالمية مقدمة في اإلدارةـ، َََِىػ/ُُِْ، انظر: ا١تزجاجي، أٛتد بن داكد. ّٕ
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 ان تطبيقان ك فكر بل ٬تب أف تيقصد  قصود فهي ليست عمالن عفويان هنا نشاط مكما كإ
األجر كالثواب ثانيان، كال يهم أف ليحصل بو التسديد كالقبوؿ أكالن ك  ىادفة كجو اهلل 

فال يهدؼ  يصدر ىذا النشاط عن فرد أك ٚتاعة فا١تهم أف تكوف أىدافو مباحة شرعيان 
ف الدكلة، فعلى سبيل ا١تثاؿ يوجد كإف كافق قانو   إىل حراـ كال ينتج عنو معصية هلل

ٖتصل ىذه  ع ا٠تمور كا١تسكرات كاالٕتار هباُب بعض الدكؿ معامل كمصانع لصن
فهي  لدكؿ اليت تقاـ فيها ىذه ا١تصانعا حكومة تلك من قانوٍل ا١تعامل على ترخيص

من ا١تعلـو إف  بذلك مل تتعارض مع القانوف السارم ُب تلك الدكؿ كمل ٗتالفو، كلكن
فال ٯتكن  الذنوب بل من كبائر ُب الشريعة اإلسالمية من احملرمات كا١تسكرات ا٠تمور

أما  ة اإلسالمية على مثل ىذا ا١تشركع كإف حصل على ترخيص قانوٍل،إطالؽ الصف
ة غرض متابعل هي ٖتديد ا٢تدؼفالصفة األخَتة لدإدارة اإلسالمية ُب ىذا التعريف 

 .م ٖتقيقو دكف اإلضرار باألخرينأ ط بو كينجم عنو كيؤكؿ إليويرتب كمعرفة ما ٖتقيقو

  التدبير
على الرغم من عدـ كركد كلمة إدارة ُب النصوص الشرعية إالٌ إف ىناؾ تعابَت تعد اإلدارة 
أحد مدلوالهتا كىي )التدبَت(، كقد كردت مفردات مشتقة منها ُب القرآف الكرَل، قاؿ 

 تعاىل:      
 .ّٗا٠تالئق أمر يدبرأم ، ّٖ

بٌػرىهي نىظىرى ُب عاًقبىًتًو، كاٍستىٍدبػىرىهي رىأل ُب كأصل التدبَت من  بػِّري تىٍدًبَتىان، كىدىبػ رى األىٍمري كى تىدى دىبػ رى ييدى
اًقبىتىوي كالت ٍدًبَتي ُب األىٍمًر: أىٍف تػىٍنظيرى ًإىل ما تػىؤيكؿي ًإليًو ع ،عاًقبىًتًو مامل ًيرى ُب صىٍدرًهً 

ُب  ، أماَْ
فتسمى اإلدارة تدبَت ا١تصاحل باعتبار ا١تصاحل ىي غاية ما يسعى  اصطالح اإلداريُت

أما ماـ الدكلة إىل أدٌل رتبة كظيفية، لتحقيقو كل فرد يقـو باإلدارة بدءن بويل األمر إ
التدبَت ُب االصطالح الشرعي ىو كل عمل أك ٣تهود يراد بو جلب منفعة عامة أك دفع 

                                                
 .ّ. سورة يونس، اآلية ّٖ
سامي بن  ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْانظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، . 39

 .َْٔ، صِج(، ٤ِتمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط

 .ِْٖ-ِّٖ، صْ(، جّت: دار إحياء الًتاث اإلسالمي، ط)بَتك  ، لسان العربـُٗٗٗ. انظر: ابن منظور، َْ
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رر أك بلوغ مقصد شرعي، يصدر من الفرد أك اٞتماعة أك ا٢تيئة ا١توكل إليها ٛتل ض
 .ُْاألمانة، فتكفلت ْتملها أداءن لألمانة كٖتمالن للمسؤكلية كحفاظان على حقوؽ الرعية

كىذا ما تعنيو اإلدارة اليت تقـو على أسس شرعية بدءن من مرحلة ٖتديد األىداؼ مركران 
لرقابة كتقييم األداء، كعلى الرغم من اتفاؽ ىذا التعريف مع تعاريف بالعمليات انتهاءن با

اإلدارة ٔتفهومها العاـ من ناحية أف اإلدارة ٣تهود أك عمل، إاٌل إف االختالؼ ُب أمرين 
األكؿ ىو األىداؼ فتحقيق ا١تنافع أك دفع األضرار أساسو لبلوغ مقصد شرعي فغايتها 

و األداء الذم ٬تب أف يكوف مبنيان على أساس الرقابة ٖتقيق ا١تقاصد الشرعية، كالثاٍل ى
الذاتية كالشعور با١تسؤكلية النابع من ذات ا١تدير كاعتبار العمل أمانة كلتحٌملها ٬تب أف 

كمسؤكليتو ٖتقيق األىداؼ  فا١تدير مؤ٘تنيكوف مستول األداء ٔتستول ىذا الشعور، 
 مم ليس فقط من قبل ٞتنة التقييييقيذات ا١تقاصد الشرعية كعملو سييتابع كأدائو س

قاؿ  ٭تاسب أماـ اهلل ل ا١تدراء كتيقيم إ٧تازاهتم، بل إنو سوؼ عم كا١تتابعة كاليت تيتابع
 راع الناس على الذي فاإلمام ،رعيتو عن مسؤول وكلكم راع   كلكم أال: )النيب 
 .ِْ(رعيتو عن مسؤول وىو

أمران أك تنفيذان من قبل  هود اٞتارية رسومهاة ا١تنظمة للجتلك العمليكييعر ؼ التدبَت بأنو 
على غاية االلتزاـ كالًتتيب كالبصَتة كالتوكل  ين كالرعية كافة ُب بيئة اإلسالـالقادة كا١تدبر 

كُب ٛتاية األمور الدينية ألفراد  اتية كقضايا ا١تعامالت كا١تعاشاتُب ضبط األمور اٟتي
، ّْب األحكاـ كاألحواؿ كالقواعد الشرعيةالرعية ٔتا ٭تفظ ك٭تقق مصاٟتها ا١تقبولة حس

من خالؿ ٖتديد  لعمل اإلدارة ُب ىذا التعريف أكثر من سابقو تظهر الصفة اإلسالميةك 
 خضوعها لألحكاـ كاألصوؿ الشرعية.ك  لعملية اإلدارية ُب بيئة اإلسالـحدكث ا

                                                
 .َٔص، (ُ، ط)عماف: دار ا١تسَتةاإلدارة في اإلسالم المنهجية  ـ،ََُِىػ/ُُِْ، . انظر: الفهداكم، فهميُْ
، )الرياض: دار السالـ صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗالبخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، . انظر: ِْ
 اب األحكاـ، باب قولو تعاىل: ، كت(ِط                          ، رقم

 .ُْٔٗ، صُّٖٕاٟتديث
 .َٔ(، صُ، ط)عماف: دار ا١تسَتةاإلدارة في اإلسالم المنهجية  ـ،ََُِىػ/ُُِْ، . انظر: الفهداكم، فهميّْ
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دارة كقد توفرت ُب ىذا التعريف الشركط اليت ٯتكن من خال٢تا تسمية اإلدارة باإل
اإلسالمية، فقد توفر ا١تكاف كا١تنهج كاألىداؼ، فا١تكاف ىو أرض إسالمية حيث ال 
ٯتكن تسمية بيئة اإلسالـ على أرض ال يسكنها ا١تسلموف أك غالبية سكاهنا مسلمُت، 
أما ا١تنهج كىو الطريقة اليت تتم هبا العملية اإلدارية من الناحية العلمية كالعملية فهو 

الذم يعتمد ُب الفكر كالتطبيق على أحكاـ الشريعة اإلسالمية كقواعدىا،  ا١تنهج الرباٍل
أما األىداؼ فهي األىداؼ اليت كضعت على أسس مقبولة شرعان، أما صفات ا١تدير 

 حسب ىذا التعريف فهي االلتزاـ كالًتتيب كالبصَتة كالتىوكل.
 تعاىل: قاؿ ا ُب كثَت من النصوص قد حثت الشريعة عليه فااللتزاـ ضركرة  

            
ْْ
 كقد حٌذر النيب ،  من عدـ الوفاء بالعهد فقاؿ

 ( :إذا وعد أخلفيصف ا١تنافق)ْٓ فااللتزاـ با١تواعيد مع العمالء كأداء الوعود ،
كاجبات ا١تدير أك إليهم من دكاعي العمل اإلدارم، إضافةن إىل الًتتيب الذم ٯتنع تعارض 

حداث اٞتارية كاستقراء هي القدرة على فهم األمور كاألفالتزاماتو معهم، أما البصَتة 
أك  اليةاٟتحداث األ ها معظركفا١تستقبل، كالنظر لألحداث ا١تاضية كتفسَتىا كمقارنة 

ؼ على كما كإهنا النظر ُب عواقب األمور ك٤تاكلة التعر ١تناسبة،  الٗتاذ القرارات ا ا١تتوقعة
مكنونات النفوس، كتوقع األخطاء كا٢تفوات أك العقبات قبل حدكثها، كالتعامل مع 

 .ْٔاألحداث كا١تتغَتات ٔتا ٭تقق األىداؼ كا٠تطط ا١ترسومة على أًب كجو
ناجح ُب أم نظاـ إف االلتزاـ كالًتتيب كالبصَتة ىي صفات ا١تدير الكعلى الرغم من 

 من ا١تدراء ُب باقي اإلدارات ىو ارة اإلسالمية عن غَتهلكن ما ٯتيز ا١تدير ُب اإلدإدارم، 

                                                
 .ّْسورة اإلسراء، اآلية  .ْْ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ْٓ

 .ّْٕ، صِِٖٔ(، كتاب الشهادات، باب من أمر بإ٧تاز الوعد، رقم اٟتديثِللنشر كالتوزيع، ط

  . جاء ُب تفسَت اآليةْٔ           فعلت كىو يعلموه، مل ما علمت: السامرمٌ  قاؿ) 69سورة طو، اآلية 
ـ، َََِىػ/َُِْالطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي،  انظر:( عا١تان  بصَتان  عملت ٔتا صرت أم: البصَتة من

 .ُّٔ، صُٖ، ج(ُ)ا١تدينة ا١تنورة: مؤسسة الرسالة، ط جامع البيان في تأويل القرآن
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فا١تدير ا١تسلم ىو ا١تدير الذم يتوكل على اهلل كيستعُت بو ُب كل أمر، التػىوىكُّل،  صفة
صابران على ما يصيبو جراء عملو ٤تتسبان أجره على اهلل فإذا ٧تح ٛتده كشكره كإذا فشل 

 ؿ تعاىل: اق صرب كاحتسب                
ىو تفويض  التػىوىكُّلك ، ْٕ

 ما كاف كمىت ما كاف ككيفما كافالذم بيده األمر كلو حيثألمور إىل موجدىا كمصٌرفها ك ا
  قاؿ تعاىل: ف لوكا١تكوٌ  العليم بو فهو                    

                                              

                                  

               
ْٖ
. 

كمع ما للتوكل من أ٫تية ُب عمل ا١تدير بل ٚتيع العاملُت ُب ا١تنظمة بل الناس ٚتيعان، إالٌ 
إنو ال ٯتكن أف يينجز أم عمل بالتوكل فقط، إذ ال بد من كجود العمل الذم يسبقو 

ال ٯتكن االعتماد على القدرات العلمية كالفنية إل٧تاز األعماؿ العلم، ُب الوقت الذم 
لذا فقد ذكر كاجبات ا١تدير كأىدافو، كيالحظ أنو بدأ  التعريفيشَت  بدكف توكل كما

بًتتيب األىداؼ من األدٌل إىل األعلى من حيث األ٫تية كفق ما تراه الشريعة اإلسالمية 
 الدينية.بدأ باألمور اٟتياتية ٍب ف

يصلح فيتعُت على ا١تدير ضبط األمور اٟتياتية كقضايا ا١تعامالت كا١تعاشات، فبدكهنا ال 
حاؿ الدنيا كال يقول اإلنساف على العيش فال غٌت لدإنساف عن الطعاـ كالشراب 
كالسكن، كذلك ضركرة تنظيم كتوجيو ا١تعامالت لدٯتومة اٟتياة ُب ظل ازدياد عدد 
السكاف كقلة ا١توارد، كما كيتعُت عليو ٛتاية األمور الدينية، فإف كانت األمور اٟتياتية 

 ف األمور الدينية ضركرية ٟتاؿ الدنيا كاآلخرة.ضركرية ٟتاؿ الدنيا فإ

                                                
  تفٌوضنا القرآف ُب آية أكرب إف، جاء ُب تفسَت اآلية )ّ. سورة الطالؽ، اآلية ْٕ             )، 

)ا١تدينة ا١تنورة:  جامع البيان في تأويل القرآنـ، َََِىػ/َُِْالطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي،  انظر:
 .ْْٗ، صِّ، ج(ُمؤسسة الرسالة، ط

 .ُْٔ. سورة البقرة اآلية ْٖ
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كعلى الرغم من الصيغة الشرعية للتعاريف اليت تعٌرؼ اإلدارة اإلسالمية، إال إننا ٧تد إف 
ىذه التعاريف ٯتكن أف تنطبق على اإلدارة بصورة عامة أم اإلدارة با١تفهـو الوضعي أك 

لًتتيب كالبصَتة، كأىم األىداؼ التطبيقي، فأىم ما يتصف بو ا١تدير ىو االلتزاـ كا
الواجب على ا١تدير ٖتقيقها ىي ٛتاية األمور الدينية كاحملافظة عليها كتنظيم األمور 
اٟتياتية كتسهيلها، كىذه أىداؼ تسعى كل األنظمة كاإلدارات لتحقيقها، كإف اختلفت 

 ُب األسلوب أك حىت ا١تعتقد.
ىو دين الفطرة كمنهجو الرباٍل ىو  إف دؿ ىذا على شيء فإ٪تا يدؿ على إف اإلسالـ

ذم ٬تب إتباعو ُب الشكل كا١تضموف، فهو دين للعبادة كال ا١تنهج األصلح من كل كجو
صاحل لكل كقت كُب كل مكاف كعلى أم حاؿ، بل إف على ا١تدير أك أم  كمنهج للحياة

اهلل عليو  ُب أم عمل يؤديو كإف كاف عمالن دنيويان حىت ٬تزيو  عامل أف يبتغي كجو اهلل 
 كمن أدل عبادة.
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 المبحث الثالث
 مقاصد الشريعة اإلسالمية

فمعناىا لغةن أىداؼ ا١تتمعن ُب لفظ مقاصد الشريعة اإلسالمية يسهل عليو تعريفها إف 
 ىداؼ الشريعة اإلسالميةىداؼ أعندما تكوف ىذه ا١تقاصد أك األكلكن  أك غايات

ألف الشريعة  ٖتقيقها اؼ كالغايات اليت أراد اهلل فسيتعلق األمر با١تقاصد كاألىد
ا٠تىٍلقى  كمقاصدىا ىي الغايات اليت خلق اهلل  لعباده اإلسالمية ىي ما شٌرعو اهلل 

  قاؿ تعاىل:من أجل ٖتقيقها                
كهبذا فإف ، ْٗ

كحده، كأف كل ما ُب الكوف  ٞتن ىو عبادة اهلل اإلنس كقبلو اا٢تدؼ األساس ٠تلق 
جعلو اهلل  اف بفطرتوككل ما يفعلو اإلنساف كاٞت من ٥تلوقات مسخر لتحقيق ىذه الغاية

  طوعا اإلقرار هباك ، ةبالعبودي غاية ا٠تلق اإلذعاف هللها، حيث أف ٖتقيقلتسهيل 
 ٯتلك أنو كاعتقاد للمعبود ضوعا٠ت إظهار ىو العبادة معٌت، فَٓاهلل ألمر كالتذلل، ككىرىان 

كال يتعارض مع ىذا أفعاؿ العبد األخرل كالزكاج  ،ُٓمستمران  ذاتيان  ًملكان  كضيرٌه العابد نفع
 قاؿ تعاىل:  كالعمل كغَتىا                           

                           
ِٓ
. 

ان  قىصىدى كأصل الفعل  مىقاًصد ٚتع مىٍقًصد أك مىٍقصىدك  ء إتياف الشي كالقىٍصدي  يػىٍقًصدي قىٍصدى
رادتقوؿ قىصىٍدتيوي كقىصىٍدتي لو كقىصىٍدتي إليو 

ي
ٍقصيود ىو ا١ت

ى
ٍقًصدي ىو مىوضً  ،ّٓكا١ت

ى
 عي القىٍصدً كا١ت

ةي يقاؿ إليو مىٍقصىدم أىك ًكٍجهىيت ٍقصىدي ىو الوًٍجهى
ى
 كىي ا١تاء مىٍشرىعةي هي ف الش ريعةي ، أما ْٓكا١ت

                                                
 . ٔٓ. سورة الذاريات اآلية ْٗ
، ٖتقيق أٛتد جامع البيان في تأويل القرآنـ، َََِىػ/َُِْ. انظر: الطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي، َٓ

 .ْْْ، صِِ(، ج٤ُتمد شاكر )ا١تدينة ا١تنورة: مؤسسة الرسالة، ط
 .ِٔ، صِٕ، د.ط.(، ج)تونس: دار سحنوف التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗابن عاشور، ٤تمد الطاىر ، . انظر: ُٓ
  .ِّ. سورة األعراؼ، اآلية ِٓ
 .َُٖ-ُٕٗ، صُُج(، ّ)بَتكت: دار إحياء الًتاث اإلسالمي، ط ، لسان العربـُٗٗٗانظر: ابن منظور، . ّٓ
 .ّٖٕ، صُ، جيطالمعجم الوس. إبراىيم مصطفى، أٛتد حسن الزيات، حامد عبد القادر، ٤تمد علي النجار، ْٓ
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 اهلل سن   ما كالشٍِّرعةي  كالشريعةي  ،كيىٍستػىقيوفى  منها فيشربوف الناس يىٍشرىعيها اليت الشاربةً  مىٍورًدي 
  : تعاىل ، قاؿالربِّ  أىعماؿ كسائر الزكاةك  كاٟتج كالصالة كالصـو بو كأىمىر الدِّين من

            
  ، كقاؿ تعاىل:ٓٓ               ٓٔ ،
 .ٕٓما١تعىلِّ  العاملي  املي العى  كىو الر بٌاٍل عي اًر الشٌ كشىرىعى الدين لًيىٍشرىعىوي شىٍرعىان سىن وي، ك 

ا١تعاٍل كاٟتكم ا١تلحوظة للشارع ُب ٚتيع أحواؿ التشريع أك أما مقاصد الشريعة فهي 
، فكوهنا ٖٓكوف ُب نوع خاص من أحكاـ الشريعةمعظمها ْتيث ال ٗتتص مالحظتها بال

معاٍل يعٍت إف لكل شيء أك حدث ما يعنيو كأف رأيناه عن طريق ا١تصادفة أك مل ٧تد لو 
كم فال يقتضي كجودىا ظهورىا فقد ال تظهر اٟتكمة كراء معٌت ظاىر، أما كوهنا حً 

أك عدـ إدراكها، كقد يكوف ىذا ُب حد ذاتو حكمةن كمقصدان  سبب عدـ معرفتهاحيكم ب
 فليس بالضركرة ظهور حكمة الشريعة لتتبع فاألصل ىو اإلتباع كإف مل تظهر اٟتكمة.

ها الشارع عند كل حكم من كا١تراد ٔتقاصد الشريعة الغاية منها كاألسرار اليت كضع
، فيمكن ٢تا أف تيعرىؼ بالبحث كاالستقصاء كالعلم كالعمل، أك تبقى خفية ٗٓأحكامها

ٟتكمة أك غاية قصدىا الشارع، أما ا١تقصد العاـ للشريعة اإلسالمية فهو عمارة األرض 
فوا كحفظ نظاـ التعايش فيها كاستمرار صالحها بصالح ا١تستخلفُت فيها كقيامهم ٔتا كيلً 

بو من عدؿ كاستقامة كمن صالح ُب العقل كُب العمل كإصالح ُب األرض كاستنباط 
، فمقاصد الشريعة ىي ما أراد اهلل بو نفع اٞتميع كدفع َٔخَتاهتا كتدبَت ١تنافع اٞتميع

                                                
  .ُٖ. سورة اٞتاثية، اآلية ٓٓ
أم سبيالن إىل ا١تقاصد الصحيحة، كسٌنة أم طريقان كمسلكان كاضحان تفسَت ىذه اآلية )، جاء ُب ْٖ. سورة ا١تائدة، اآلية ٔٓ

امي س ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، بينان(، انظر: 
 .ٕٔ، صِج ،(ِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط

 .ٕٖ-ٖٔ، صٕج(، ّ)بَتكت: دار إحياء الًتاث اإلسالمي، ط ، لسان العربـُٗٗٗانظر: ابن منظور، . ٕٓ
ٖتقيق كدراسة ٤تمد الطاىر مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ـ،ََُِىػ/ُُِْ. انظر: ابن عاشور، ٤تمد الطاىر، ٖٓ

 .ُِٓ(، صِ)عماف: دار النفائس، طا١تيساكم 
 .ٕ(، صٓ)د.ـ.: مؤسسة عالؿ الفاسي، طمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاـ، ُّٗٗ. الفاسي، عالؿ، ٗٓ
 .ْٓ(، صٓ)د.ـ.: مؤسسة عالؿ الفاسي، طمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاـ، ُّٗٗ. الفاسي، عالؿ، َٔ
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الضرر عنهم كإصالح آخرهتم بإصالح دنياىم فهي ليست مقاصد دنيوية كاألمر 
 يسهل على العبد عبادة اهلل كإقامة شرعو، فهي در ماليس لذاهتا إ٪تا بقبإصالح األرض 

 .ُٔصاحل تًتتب على األحكاـ الشرعيةٚتلة ما أراده الشارع اٟتكيم من م
كىذا يدؿ على كجود مصلحة ُب اٟتكم  إهنا مصاحلكهبذا التعريف توصف ا١تقاصد ب

قد يتبادر ألف الناظر ُب األحكاـ الشرعية إىل ذىن القارئ  قربك٬تعل معناىا أ الشرعي
ال يشًتط ظهور ك  لف بو،كي إىل ذىنو السؤاؿ عن ا١تصلحة من كراء اٟتكم الشرعي الذم  

ا١تصلحة أك معرفتها للتسليم باٟتكم، كلكن قد يكوف ىناؾ فائدة ُب ظهورىا لزيادة 
اليقُت أك لقياس مصلحة على أخرل أك ا١تفاضلة بينما رغبةن ُب الفائدة، كغَتىا من 

 تيدرؾ إالٌ بالتعرؼ على ا١تصلحة أك اٟتكمة من األحكاـ الشرعية.األسباب اليت ال 
عت الشريعة ألجل ٖتقيقها الغايات اليت كضً كتيعر ؼ مقاصد الشريعة اإلسالمية بأهنا 

، كُب ىذا التعريف تظهر الغايات دكف تفصيل كوهنا دنيوية أـ أخركية، ١ِٔتصلحة العباد
جاءت إ٪تا إف الشريعة اإلسالمية النفوس ُب  مستقران  كلعل السبب رٔتا لكوف ىذا األمر

يق مصاحل العباد ُب اآلخرة أكالن باعتبارىا دار البقاء كا٠تلود كمصاٟتهم ُب الدنيا لتحق
ية ال كعلى أية حاؿ فإف مقاصد الشريعة اإلسالمثانيان ألف ُب صالحها صالح اآلخرة، 

، كأم عبودية هلل ٖتقيق الىي  الشارع ٖتقيقها لغاية سامية ٗترج عن كوهنا أىداؼ أراد
 من مقاصد الشريعة اإلسالمية.مقصد ىذه الغاية فهو ىدؼ يسهل 

فظة عليها، كبناءن على كتيقسم مقاصد الشريعة اإلسالمية تبعان للمصاحل اليت تسعى للمحا
كىي ا١تقاصد اليت  يةالضركرة كتسمى ا١تقاصد الضركر ا كأك٢ت ا١تعايَت اليت كضعها أىل العلم

بد منها ُب قياـ مصاحل الدين كالدنيا، ْتيث إذا فيقدت مل ٕتًر مصاحل الدنيا على  ال
استقامة، بل على فساد كهتارج كىفػىٍوًت حياة، كُب األخرل فوت النجاة كالنعيم، كالرجوع 

اٟتاجة كتسمى ا١تقاصد اٟتاجية كىي ا١تقاصد ا١تفتقر إليها من  هابا٠تسراف ا١تبُت، كثاني
رفع الضيق ا١تؤدم ُب الغالب إىل اٟترج كا١تشقة الالحقة بفوت ا١تطلوب، حيث التوسعة ك 

                                                
 .ُٕ(، صُ)الرياض: مكتبة العبيكاف، ط علم المقاصد الشرعية ـ،ََُِىػ/ُُِْ، . انظر: ا٠تادمي، نور الدينُٔ
 .ٕ(، صِ، ط)الرياض: الدار العا١تية نظرية المقاصد عند الشاطبيـ، ُِٗٗىػ/ُُِْ. انظر: الريسوٍل، أٛتد، ِٔ



22 

فإذا مل تيراعى دخل على ا١تكلفُت اٟترج كا١تشقة، كلكن ال يبلغ مبلغ الفساد العادم ا١تتوقع 
التحسُت كتسمى ا١تقاصد التحسينية كىي ا١تقاصد اليت تعٍت  هاُب ا١تصاحل العامة، كثالث
سن العادات، كٕتنب ا١تدنِّسات اليت تأنفها العقوؿ الراجحات، األخذ ٔتا يليق من ٤تا

، كعلى الرغم من ىذه ا١تعايَت فإف مقاصد الشريعة ّٔك٬تمع ذلك قسم مكاـر األخالؽ
صر هبا فكل ما جلب مصلحة أك درء مفسدة فهو مقصد  اإلسالمية أكسع من أف ٖتي

أثرىا ُب الوجود شرعي، غَت إف ىذه األقساـ ىي ترتيب لغايات الشريعة حسب 
اإلنساٍل كعلى مستول الفرد كاجملتمع ُب الدنيا كاألخرة، فهي أصوؿ ا١تقاصد الكربل 

 .ْٔكالقيم األساسية ككل شيء يؤدم إىل حفظها فهو مقصد من مقاصد الشريعة

 أثر مقاصد الشريعة اإلسالمية في االجتهاد
نيا كتسٌهل ما صعيب فيها إف الشريعة اإلسالمية جاءت ٔتقاصد تنظم حياة الناس ُب الد

عن ذؿ الشرؾ فيما سواه، كتعدىم  م إىل حياة العز ُب رحاب اإلسالـعليهم، كترتقي هب
كال غٌت لقهم كمصٌرؼ أحوا٢تم ُب اآلخرة حيث ٕتزل كل نفس ٔتا كسبت، للقاء خا

ا للعبد من أف يتبع ما رٝتتو الشريعة من خطوط تنظيمان ٟتياتو، بدءن بأعظم األمور كأجٌله
البعض ليس مهمان أك ضركريان، فلم تغفل الشريعة أم أمر ٮتص  قد يراه كانتهاءن بأدقها ٦تا

العبد مهما صىغير بل تعاملت معو على أساس ضعفو كعجزه كعدـ قدرتو على إدارة أموره 
  دكف قوانُت تنظمها كقواعد يسَت عليها قاؿ تعاىل:        

أم: ، ٓٔ
 لكم،  يقدره كما كنواىيو كأكامره شرائعو ُب          التخفيف فناسبو 

 .ٔٔك٫تتو عزمو كضعف نفسو ُب لضعفو

                                                
 .ُٗ-ُٕ، صِ(، جُار ابن القيم، ط)القاىرة: د الموافقات ـ،ََِّىػ/ُِْْ، ر: الشاطيب، أبو إسحاؽ. انظّٔ
، قسم الفقو كأصوؿ الفقو، كلية معارؼ الوحي مقابلة، َُِِ/ُِ/ُْ صباحان، َّ:ٗ ٤تمد الطاىر ا١تيساكم،. د. ْٔ

 .كالعلـو اإلنسانية/اٞتامعة اإلسالمية العا١تية ٔتاليزيا
 . ِٖ. سورة النساء، اآلية ٓٔ
سامي بن  ٖتقيقن العظيم، تفسير القرآـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، ٔٔ

 .ِٕٔ، صِ(، ج٤ِتمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
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ك٦تا أباحتو الشريعة اإلسالمية ارتقاء بالعبد كتسهيالن ٟتياتو االجتهاد، فهو كغَته من 
يقـو بتكاليف الشريعة  ا١تباحات مسىخران لغاية أباحتو كىي مساعدة العبد ُب أف

، كبالتايل فإف منو كفيواإلسالمية، فكل اجتهادو ٬تتهد بو العبد للشريعة اإلسالمية مقصده 
ُب اجملتهد فضالن عن  العلم ٔتقاصد الشريعة اإلسالمية يعد من الشركط الواجب توفرىا

كلكٍت  ، كقد كاف ُب النية إدراج ىذا ا١تطلب ٖتت مطلب شركط االجتهاد،باقي الشركط
العلم  ضركرةأكالن إلدراؾ ضركرهتا لالجتهاد، ك  رأيت ضركرة التعرؼ على مقاصد الشريعة

ا١تقاصد لوقوع  اجملتهد أف يتفطن دكره ُب للتصدم لالجتهاد اإلسالمية ٔتقاصد الشريعة
، فإصدار األحكاـ ٕٔفليس على بصَتة ُب كضع الشريعة كإالٌ  ُب األكامر كالنواىي

تهد فيو ف الشرعية من أكامر من مل يكن ملمان با١تقاصد كمدل تأثَتىا كنواىي يعد ٦تا ٬تي
واىيو يكوف غَت مؤىالن لالجتهاد، حيث أف من مستلزمات الوصوؿ نُب أكامر الشرع ك 

لدرجة االجتهاد أف يتصف اجملتهد بوصفُت أك٢تما فهم مقاصد الشريعة على كما٢تا، 
حيث إف الشريعة مبنية على جلب ، ٖٔمو فيهاكالثاٍل التمكن من االستنباط بناءن على فه

بناء ك  ،َٕكفهمها ىامعرفة مقاصد ، فال غٌت للمجتهد عنٗٔا١تصاحل كدفع ا١تفاسد
 الشريعة حكمة معرفة ىو الدين ُب الفقولفهم، ألف استنباطو على أساس ىذا ا

 .ُٕك٤تاسنها كمقاصدىا
 

                                                
، دراسة كٖتقيق البرىان في أصول الفقوـ،  ُٕٗٗىػ/ ُُْٖ. انظر: اٞتويٍت، عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف، ٕٔ

 .ُْٓ، صُج، (ُصالح بن عويضة )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
، ضبط نصو كقدـ الموافقات ـ،ُٕٗٗىػ/ُُْٕإسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي،  . انظر: الشاطيب، أبؤٖ

 .ُْ، صٓج(، ُ، طلماف )ا٠تيرب: دار بن عفاف للنشرلو كعلق عليو كخرج أحاديثو أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ س
قيق كدراسة عبد اهلل ، ٖتأدب الطلب ومنتهى األربـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: الشوكاٍل، القاضي ٤تمد بن علي، ٗٔ

، ط  .ِِٗ(، صُ٭تِت السر٭تي )بَتكت: دار ابن حـز
ٖتقيق كدراسة ٤تمد الطاىر مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ـ،ََُِىػ / ُُِْ. انظر: ابن عاشور، ٤تمد الطاىر، َٕ

 .ُّٖ(، صِا١تيساكم )عماف: دار النفائس، ط
، اعتٌت هبا كخرٌج أحاديثها عامر مجموعة الفتاوىـ، ََِٓىػ/ُِْٔ. انظر: ابن تيمية، تقي الدين أٛتد اٟتراٍل، ُٕ

  .ُّٗ، صُُ(، جّاٞتزار كأنور الباز )ا١تنصورة: دار الوفاء، ط
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 ملخص الفصل األول
شأنو ُب ذلك شأف أم تكليف كىل فى اهلل  االجتهاد كضركرتو ُب كل عصر كمكاف أ٫تية
  مستوياهتم ا١توجبة كا١تؤىلة للقياـ بو كُب مقدمتها العلم  اختالؼبو عباده على

 د الشريعة.ٔتقاص
كإف خص   ضركرة االجتهاد كونو أداة نافعة لتسيَت شؤكف ا١تسلم كفرد كا١تسلمُت كأمة

١تقاصد ور الشرع لصلة مقاصد اآلخرة بااالجتهاد أمران دنيويان ليس لو عالقة ظاىرة بأم
 .كتأثَتىا فيها الدنيوية

غاية االجتهاد تكليف ييكلف ا١تسلم بالقياـ بو حسب طاقتو دكف إفراط أك تفريط ف
الشريعة جلب ا١تصاحل ما استطاع ا١تكلف إىل ذلك سبيال كدرءي ا١تفاسد ما استطاع 

الشرعي كمنو   ٗترج العملا١تكلف إىل ذلك سبيال كليس البحث عن ا١تثالية اليت
 االجتهاد عن الواقع.

على أساسها ٔتا ال  يسوس رعيتواإلماـ كإدارتو للدكلة مرتبطة ٔتعايَت  سياسة سنى حي إف 
فضالن  ُب ٖتقيق ذلكهلل  ان عبوديتور لدين كيصلح دنياىم كآخرهتم مستحضينفرىم عن ا

 عن احتساب األجر على اهلل إضافة إىل األجر الدنيوم.
صر فكل ما جلب مصلحة أك درء مفسدة مقاصد الشريعة اإلسالمية أكسع من أف إف  ٖتي

 ُب كال اٟتالُت مقصد شرعي.فهو  مقربان العبد إىل ربو 
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 الفصل الثاني
 االجتهاد قبل خالفة عمر بن الخطاب 

 تمهيد
اإلعالف األكؿ لقياـ الدكلة اإلسالمية ة ا١تنورة مهاجران من مكة ا١تدين كاف دخوؿ النيب 

يرسم  كرجل دكلة فقد كاف    النيب األكؿ كاف يتصرؼاليـو كمنذ  بقيادتو 
كانت الوثيقة اليت   قدات الالزمة لقيامها، ك توفَت اإلمكانييعمل على دكلة ك كٮتطط لبناء 

كالذم  الصادر عن تلك الدكلة البياف األكؿاليت تضمنت مبادئ اإلسالـ ك   أصدرىا
حقوؽ كل فرد داخل فيو  ظمتني  فيو كدستورىا كمعتقدىا كتفاصيل قانوهنا الذم بٌُت 

 .عالقة األفراد مع بعضهم البعضك ا هب قتوو كعالىذه الدكلة كالواجبات ا١تًتتبة علي
ساـ أك٢تا ا٠تطر ا١تًتبص با١تسلمُت كقد كانت الدكلة ٘تر بظركؼ عصيبة كأحداث جً 

، إضافة إىل ا٠تطر ا١تًتبص من داخل تمثل با١تشركُت من قريش كحلفائهاخارج ا١تدينة كا١ت
ف حفظ أمن ىذه الدكلة ُب ا١تدينة كا١تتمثل با١تنافقُت كأىل الكتاب من اليهود، ككا

اليت مهما بلغت  ُب مرحلة التأسيس خاصةن إهنا مقدمة التحديات اليت كاجهت النيب 
إمكانيات األفراد أك ا١تؤسسات أك ا١تنظمات تبقى ضعيفة كقاصرة عن اإل١تاـ بكل 

 كتصمد ُب كجو التحديات ا١تختلفة.االحتياجات اليت ٖتتاجها الدكلة لتقـو 
كرجل   فكاف يقـو بدكره ،  إاٌل يقينو بنصر اهلل يعيش ٤تنة ال يساكيها كاف النيب ك 

اٞتيش من رماة كفرساف كحىت  تشكيالتف يرسم ا٠تطط اٟتربية كيكوٌ  دكلة فقد كاف 
يعبئ اٞتيش ك٭ترض اٞتند على القتاؿ ك٭تفز ك  ك كرصد ٖتركاتو،العيوف لتتبع أخبار العد

لنشيط، كيفعل كل ما من شأنو الذب عن الدكلة ا١تتقاعس كيعفو عن الضعيف كيكافئ ا
، ةفيطيع كيأمر بالطاع من اهلل  كقد كانت األكامر تنزؿ عليو ، بصفتو كشخصو 

ت ىناؾ أحداث مل ينزؿ فيها كانكفوؽ ذلك   عمل كجهاد كعبادة، فكانت حياتو 
كفها إىل استفراغ جهده ُب النظر فيها كتأمل ظر   و٦تا كاف يدفع من اهلل  حكم

 فييتبع إما بإقرار اجتهاده  من اهلل  اٟتكم يأٌبكم ا١تناسب ٢تا، ككاف كاستخراج اٟت
 .تشريعان ربانيان  بعد حكم اهلل  فييًتؾ، فيكوف اجتهاده  أك بإنكاره
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كالية أمر ا١تسلمُت كالقياـ بأمرىم كالنهوض  كبعد كفاة النيب توىٌل أبو بكر الصديق 
ا، ككاف كانت ما تزاؿ دكلة فتية ٖتتاج إىل الكثَت لتثبيت قواعدى  بشؤكف ىذه الدكلة اليت

قل  عدد ا١تسلمُت ف ثقيالن خاصة بعد ارتداد قبائل العرب عن اإلسالـ  العبء عليو
كقل  حلفائهم، كامتناع بعض القبائل عن أداء الزكاة ُب الوقت الذم كانت الدكلة بأمس 

إىل االجتهاد ُب أمور مل   و٦تا دفع فوفهاماؿ لتدعيم موقفها كتقوية صاٟتاجة لل
شدة   فيها بشيء فتحمل أبو بكر الصديق كمل يوصي  ٖتدث ُب عهد النيب 

ره ٦تا زاد ُب زمن ال ينزؿ الوحي إلقرار اجتهادو أك إنكا خاصة كىو  كثقل االجتهاد
 .الجتهاداتو  معارضة جلِّ الصحابة  إضافةن إىل من ثقل كحجم مسؤكليتو

كُب خضم ىذه األحداث اليت مرت هبا الدكلة منذ اليـو األكؿ لتأسيسها كحىت قبل ذلك  
سواء أكاف ُب  فيها جزءن منها قريبان من مراكز اٗتاذ القرار كاف عمر بن ا٠تطاب 

يراقب عن كثب كيفية اٗتاذ القرار  أك ُب عهد أيب بكر الصديق  عهد النيب 
كمتابعة الطريق بنفس الثقة ر كٖتمل مسؤكلية ا٠تطأ فيو كمواجهة ما يتبعو من نتائج كآثا

 ذلك.االجتهاد كٖتقيقو ١تقاصده كالغركر لالفخر ُب حاؿ ٧تاح كعدـ  مع اٟتذر
ٚتيع  كخاض ٚتيع ا١تشاىد العظيمة مع النيب  فقد شهد عمر بن ا٠تطاب 

عليو يعرض األمر  قد كاف النيب ف كمستشاريو، ككاف من كزراء النيب اٟتركب 
 مل يكن ينتظر النيب  بل إف عمر بن ا٠تطاب  ،الفائدةالرأم ك  كيستشَته ألخذ

كيدافع كينافح  يعرض رأيو على النيب  فقد كاف   تشَته إاٌل ْتدكد األدبليس
فقد كاف كزيره  ككاف ىذا حالو ُب خالفة أيب بكر الصديق بأدلتو،  ٔتا كاف مقتنعان  عنو

 كجنديو الذم يعتمد عليو كيثق بقدراتو. كقاضيو وكمستشاره كمساعده كنائب
ُب  أيب بكر الصديق ك  لنيب بو من امن قر  كقد استفاد عمر بن ا٠تطاب 

حملدقة تصريف شؤكهنا كمواجهة األخطار كاألطماع اإدارة الدكلة ك  على كيفيةالتعرؼ 
عرفتو بالرجاؿ ضافةن ١تغ ُب تصويب قراراتو كزيادة خربتو إالبال هأثر إليها، ككاف ٢تذا القرب 

أك حوؿ أيب بكر الصديق  الذين يعتمد عليهم ُب إدارة الدكلة ٦تن كانوا حوؿ النيب 
 عماؿ ككالة ُب أمصار الدكلة كمرافقهاك  فيما بعد كمستشارين كالذين استعاف هبم. 
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 المبحث األول
 اجتهاد النبي محمد 

سلهم قبلو من األنبياء و على من أر لرٛتة للعا١تُت، كفضٌ  النيب ٤تمد  بعث اهلل 
ان لألنبياء يغدك إمام فإذا بو  لهم على ما سواىم من ا١تخلوقاتالذين فضٌ  كا١ترسلُت

   قاؿ تعاىل: ا٠تلق أٚتعُت كسيدى كا١ترسلُت كسيدان لألكلُت كاآلخرين         

         
 ُأْعِطيتُ ): قاؿ  الكلم كأنطقو باٟتكمة ّتوامع كخصو اهلل ، ِٕ

  قاؿ تعاىل: ى لسانوالتشريع عل ، بل جعل اهلل ّٕ(اْلَكِلمِ  َجَواِمعَ     

          
فقد  ، كما كقد جعل اهلل الوحي من قولو كفعلو ْٕ

عن الفصاحة كالبالغة كقوة  فضالن ، ٕٓ(معو ومثلو الكتاب أوتيت إني أال: )قاؿ 
 ما عائشة رضي اهلل عنها قالت: عنف بديهية اليت اكتسبها من بٍت قوموالتعبَت كسرعة ال

 من ٭تفظو فصل بينو بكالـ يتكلم كاف كلكنو ىذا سردكم يسرد  اهلل رسوؿ كاف
 كأ ترتيل  اهلل رسوؿ كالـ ُب كاف قاؿ: اهلل  عبد بن جابركعن ، ٕٔإليو جلس
أك ما  من القرآف، إليو ا يوحيو اهلل ١ت كؿ لألمةىو ا١تشرع األ  ونٌ ، كرغم إٕٔترسيل

                                                
  .ٓٓ. سورة فاطر، األية ِٕ
(، كتاب ُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، ط مسلم صحيحـ، ََِٓىػ/ُِْٔ. انظر: النيسابورم، مسلم بن اٟتجاج، ّٕ

 .ِٕٓ، صُُٕٔعلت يل األرض مسجدان كطهوران، رقم اٟتديثا١تساجد كمواضع الصالة، باب جي 
 .ْ،ّ. سورة النجم، اآليات ْٕ
)د.ـ.: دار الفكر، د.ط.(، كتاب  سنن أبي داودانظر: أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاٍل األزدم، د.ت.،  .ٕٓ

)أكتيت الكتاب: أم القرآف، جاء ُب شرح ىذا اٟتديث ، َُٔ، صِ، جَْْٔلسنة، رقم اٟتديثالسنة، باب ُب لزـك ا
كمثلو معو: أم الوحي الباطن غَت ا١تتلو، أك تأكيل الوحي الظاىر كبيانو بتعميم كٗتصيص كزيادة كنقص، أك أحكامان 
 كمواعظ كأمثاالن ٘تاثل القرآف ُب كجوب العمل، أك ُب ا١تقدار( انظر: ٤تمد مشس اٟتق العظيم آبادم أبو الطيب،

 .ُِّ، صُِ(، جِالكتب العلمية، ط )بَتكت: دار رح سنن أبي داودعون المعبود ش ىػ،ُُْٓ
)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  سنن الترمذي. انظر: الًتمذم، ٤تمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، د.ت.، ٕٔ

 .ََٔ، صٓ، جّّٗٔ، رقم اٟتديث، باب ُب كالـ النيب د.ط.(، كتاب ا١تناقب عن رسوؿ اهلل 
77

، اعتٌت بو مشهور آؿ سلماف )الرياض: سنن أبي داودد.ت.،  كد، سليماف بن األشعث السجستاٍل،أبو داانظر: . 
 .٢ّْٖٖتدم ُب الكالـ، رقم اٟتديث، كتاب األدب، باب ا(ُمكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، ط
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من كحي ُب أقوالو  من أحاديث قدسية، أك ما آتاه اهلل  عن ربو  بو  حٌدث
  إال إنٌو كاف ٤تدكدان ُب اجتهاداتو.  كأفعالو

 لى قولُت:ع ُب جواز أك عدـ جواز اجتهاد النيب  اختلف األصوليوفكقد 
 واز تعبد النيب ّت هور األصوليُتذىب إىل ىذا القوؿ ٚت كقد ،اٞتواز القوؿ األكؿ:

أف   ٬توز لو، كما ك ٖٕألنو ليس ٔتحاؿ ُب ذاتو كال يفضي إىل ٤تاؿ كمفسدةباالجتهاد 
 لنيب جواز اجتهاد اكقد اختلف اجمليزين ُب مسألة ، ٕٗ٭تكم باجتهاده فيما مل يوح إليو

، فجٌوز بعضهم على أمور الدنيا فقط لدين كالدنيا أـ يقتصر اجتهاده ُب أمور ا
أما األقضية فيجوز االجتهاد فيها ، َُٖب اٟتركب دكف أحكاـ الدين النيب  اجتهاد

منزالن للحرب فقيل لو: إف كاف بوحي فسمعان كطاعةن كإف  نزؿ النيب  فقد ،ُٖباإلٚتاع
فرحل، فذلك  ،(بل اجتهاد ورأي):  كاف باجتهاد كرأم فهو منزؿ مكيدة، فقاؿ

 .ِٖاجتهاد ُب مصاحل الدنيا، كذلك جائز بال خالؼ إ٪تا ا٠تالؼ ُب أمور الدين
 من إف حيث قاؿ: اإلماـ ابن حـزا١تنع مطلقان، كقد ذىب إىل ىذا القوؿ القوؿ الثاٍل: 

 كفر فهو فيها إليهم يوح مل شريعة شرع ُب لألنبياء عليهم السالـ ٬توز االجتهاد أف ظن
 ىذا ُب علي أنزؿ ما: كيقوؿ الوحي فينتظر الشيء عن يسأؿ كاف  كأنو عظيم،

 أحاديث كُب كالزكجة العم مع البنتُت كمَتاث اٟتمَت زكاة ُب حديث ذلك ُب ذكر شيء

                                                
بَتكت: دار )المستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ. انظر: الغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد، ٖٕ

 .ّْٔ، صِج، (ِالكتب العلمية، ط
، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد المسودة في أصول الفقو، د.ت.، أٛتد بن عبد اٟتليم. انظر: ابن تيمية، ٕٗ

 .َٕٓ)ا١تدينة ا١تنورة: دار الكتاب العريب، د.ط.(، ص
نفائس األصول في شرح ـ، ُٓٗٗىػ/ُُْٔ . انظر: القراُب، شهاب الدين أيب العباس أٛتد بن إدريس الصنهاجي،َٖ

 .ُّٕٖ، صٗج(، ُ)د.ـ.: مكتبة نزار الباز، ط المحصول
 مناىج العقول في شرح منهاج الوصول في علم األصولـ، ُٗٔٗىػ/ُّٖٗ. انظر: البدخشي، ٤تمد بن اٟتسن، ُٖ

 .ُْٗ، صّ)مصر: مطبعة ٤تمد علي صبيح كأكالده، د.ط.(، ج
)بَتكت: دار المستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/٤َُّْتمد بن ٤تمد بن ٤تمد،  . انظر: الغزايل، أبو حامدِٖ

 .ّْٕ، صِج، (ِالكتب العلمية، ط
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  :يقوؿ أف النيب   هكقد استدؿ بأمر  ّٖٚتلة              
 كقولو ،ْٖ

  :تعاىل                  
  :تعاىل قولوك  ،ٖٓ      

                                 
كعلى الرغم  ،ٖٔ

مكائد أمور الدنيا ك  فق مع اجمليزين لو ُبيت إاٌل إنو الجتهاد النيب  من عدـ ٕتويزه
 .ٕٖصالحان   حسب ما يراه اٟترب

 يردكف على االستدالؿ باآليات  إف اجمليزين الجتهاد النيب غَت         

        ١تنع جواز اجتهاد النيب األحكاـ الصادرة عنو  بأف  
أمر باالجتهاد كتبليغ  من الوحي، حيث أنو ي، كعلى ىذا فإف االجتهاد كانت بالوح

 .ٖٖمقتضاه كمل يكن ذلك نطقان بغَت كحي
  :قولو تعاىلأما              أدٌل كال شرب قيد عنو أخرج لست: أم 
 كتنزيلو إيٌل، وحيوي الذم اهلل كحي إال إليو، كأدعوكم لكم أقوؿ فيما أتبع ما، ك ٖٗمنو

، كىذا ال يناقض اآليات السابقة بل َٗألمره ءأ٘تر لوحيو فأمضي علٌي، ينزلو الذم
 يدعمها.

                                                
، أبو ٤تمد الظاىرم، د.ت.،  .ّٖ )بَتكت، دار الكتب العلمية، د.ط.(، اإلحكام في أصول األحكام، انظر: ابن حـز
 .ٖٗٔ، صٓج
  .َٓ. سورة األنعاـ، اآلية ْٖ
 .ْ-ّاآليات . سورة النجم، ٖٓ
 .ْٔ-ْْ. سورة اٟتاقة، اآليات ٖٔ
، أبو ٤تمد الظاىرم، د.ت.، ٕٖ )بَتكت، دار الكتب العلمية، د.ط.(، اإلحكام في أصول األحكام، . انظر: ابن حـز
 .َّٕ، صٓج
 مناىج العقول في شرح منهاج الوصول في علم األصولـ، ُٗٔٗىػ/ُّٖٗ. انظر: البدخشي، ٤تمد بن اٟتسن، ٖٖ

 .ُٔٗ -ُٓٗ، صّعة ٤تمد علي صبيح كأكالده، د.ط.(، ج)مصر: مطب
سامي بن  ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، ٖٗ

 .ِٓٗ، صّ(، ج٤ِتمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
، ٖتقيق أٛتد جامع البيان في تأويل القرآنـ، َََِىػ/َُِْ. انظر: الطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي، َٗ

 .ُّٕ، صُُ(، ج٤ُتمد شاكر )ا١تدينة ا١تنورة: مؤسسة الرسالة، ط
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 ىذا يقتضيكال  ، اهلل عن الرسالة كنو كىو اإلتباع معٌت ىو كالتبليغ ت لقِّيإف الكما 
 العلماء من ينفي من هبذه اآلية ٭تتجٌ  حىت   بالوحي العمل على  النيب  تصٌرؼ قىٍصرى 
 .ُٗتهاأدل   ٢تا مستقٌلة مسألة تلك ألفٌ  الدين أمور ُب  لو االجتهاد جواز

 في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية اجتهادات النبي 
رٛتة للعا١تُت، كأرسل بُت يديو شريعة ٝتحاء  ٤تمد  النيببعث اهلل سبحانو كتعاىل 

جعلو مىضربان لألمثاؿ  ٦تا مثاليان ٣تتمعان  فيهم الذم أيرسل النيب  جعلت من اجملتمع
كب تكثر فيو اٟتر  ٣تتمعان مشتتان  اجملتمعفقد كاف ىذا  فان ُب اجملالس،كحديثان ميشرِّ 

ًتابطان ان مموحد أصبح ٣تتمعان  فلما بيعثى ، كيأكل القوم فيو الضعيف كالنزاعات
كالنعرات الطائفية  فوؽ كل العالقات القبلية كتًتفع تسامىاليت ت بركابط األخوة اإلسالمية

كاالختالفات العرقية، ٕتمعو كلمة كاحدة كشريعة كاحدة كمصَت كاحد كىدؼ كاحد قاؿ 
  تعاىل:                            

                 
ِٗ. 

حىت  ليس فقط مع ا١تسلمُت بل على أعلى درجات النظاـ كالعدالة كقد كاف ىذا اجملتمع
 أساسها العدؿالعهود كا١تواثيق داخل اجملتمع كخارجو كاليت  مبنيان على مع غَت ا١تسلمُت

اليت أيرسل هبا  جىور، كلقد جاءت ىذه الشريعةيضمن للجميع حقوقو دكف زيغو أك  ٔتا
ٔتقاصد رفيعة كأىداؼ سامية ٖتفظ لدإنساف دينو كتصلح دنياه، كبذلك فإف  يب الن

أك اجتهاد ٬تتهد بو كاف يتوافق مع ىذه األىداؼ  أم قرار كاف يتخذه النيب 
يتبعها ُب عملية  كا١تقاصد بل يعمل على ٖتقيقها، كمن األسس اليت كاف النيب 

لقيادة  كهتيئة الصحابة  قرار األنسبعلى اٗتاذ ال حرصان منو ل الشور االجتهاد 
فهو  كبدينو الذم كتب لو ا٠تلود باهلل نفوسهم  ُب كبعث الثقة األمة من بعده 

 ا١تنهج الصحيح الذم يكفل ٢تم دٯتومة صالحهم كاستمرار عزىم كسؤددىم.

                                                
 .ِّْ–ِِْ، صٕج، د.ط.(، )تونس: دار سحنوف التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗ، ابن عاشور، ٤تمد الطاىر. انظر: ُٗ
  .ّٔ. سورة األنفاؿ، اآلية ِٗ



32 

كسأكرد ٪توذجان منها   وكاف ٤تدكدان ُب اجتهادات  كقد أشرت فيما سبق إف النيب 
فيو، كىو ما حدث عقب معركة بدر  يلو كمعرفة ا١تقاصد الشرعية اليت قصدىا لتحل

 كعمر بكر أبا  ، فاستشار النيبالكربل كاليت أيسر فيها قرابة السبعُت من ا١تشركُت
 العم بنو ىم اهلل نيب يا بكر: أبو ، فقاؿ(سارىاألُ  ىؤالء في ترون ما): فقاؿ 

 يهديهم أف اهلل فعسى الكفار على قوة لنا فتكوف فدية منهم تأخذ أف أرل ،كالعشَتة
 اهلل رسوؿ يا كاهلل ال قلت: ؟(الخطاب ابن يا ترى ما) : اهلل رسوؿ فقاؿ لدإسالـ،

 عقيل من عليًّا فتمكن أعناقهم فنضرب ٘تكٌنا أف أرل كلكٍت ،بكر أبو الذم رأل أرل ما
 الكفر ىؤالء أئمة فإفٌ  قوعن فأضرب - لعمر نىًسيبنا - فالف من ك٘تكٌٍت  عنقو فيضرب

الو عمر بن ا٠تطاب ق ما يهوى  كمل بكر أبو قاؿ ما  اهلل رسوؿ مى وً هى فػى  كصناديدىا،


 ، فنزؿ قولو تعاىل: ّٗ                       

                                  

          
ْٗ. 

، ألسباب منها إنو حدث ُب أسرل بدر من أشهر اجتهاداتو  إف اجتهاد النيب 
نتصركا عقب معركة بدر الكربل كىي أكؿ ا١تعارؾ اليت خاضها ا١تسلموف ضد ا١تشركُت كا

على ا١تشركُت رغم التفاكت الكبَت بُت اٞتيشُت ُب العدة كالعدد، إضافة إىل كمية الغنائم 
اليت حصل عليها ا١تسلموف عقب ا١تعركة كالعدد الكبَت من األسرل، إضافة إىل استشارة 

ُب شأف األسرل كتعارض آرائهم كعدـ نزكؿ الوحي ٟتسم قضية  للصحابة  النيب 
ىو  أىم أسباب شهرة ىذا االجتهاد دكف غَته من اجتهادات النيب  األسرل، أما من
على اجتهاده، إضافة إىل إف ىذا االجتهاد كاف سببان ُب  للنيب  عدـ إقرار اهلل 

                                                
(، كتاب اٞتهاد ُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، ط مسلم صحيحـ، ََِٓىػ/ُِْٔلم بن اٟتجاج، . انظر: النيسابورم، مسّٗ

 .ّٖٓ، صّْٔٓكالسَت، باب اإلمداد با١تالئكة ُب غزكة بدر كإباحة الغنائم، رقم اٟتديث 
 .ٖٔ–ٕٔاألنفاؿ، اآليات . سورة ْٗ
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 فكانوا كاألمم األنبياء على حراما الغنائم كانت: مشركعية الغنائم، قاؿ ابن عباس 
 .ٓٗفتأكلو السماء من نار تنزؿ فكانت فللقربا جعلوه الغنائم من شيئا أصابوا إذا

 الذين با١تسلمُت رفقان  تعاىل اهلل هي رى أخ   مستقبل تشريع وىبدر  أسرل فداء قضيةإف 
 فنزلت فيها كانوا اليت ٠تٌلتهم كسٌدان  ا١تبُت النصر ذلك على ٢تم كإكرامان  ببدر انتصركا

 أسَت لكل الفداء ككاف، ٔٗبدر كقعة ُب األسرل شأف ُب جرل فيما األجدر األمر لبياف
 .ٕٗدر٫تان  أربعوف كاألكقية أكقية أربعُت

كاختار  حُت اجتهد على اجتهاده إاٌل أنو   النيب اهلل  على الرغم من عدـ إقرار
 قصدكاف اجتهاده ١ت  الذين كانوا على نفس رأيو كالصحابة  رأم أيب بكر الصديق 

 أحبٌ  حيث إنو ؼ دنيوية، مًتفعان عن أم أىدا كجو اهلل  شرعي أراد بو 
إنو مل كما  ا١تاؿ، إىل حاجة ُب كانوا إذ با١تسلمُت كالرٛتة اليسر من ألنٌو الفداء كاختار
 الرأيُت أحد رج ح ٍب للصحابة  ُب ىذا األمر بشيء بدليل استشارتو   يوح لو

 كأسلم بيضاء بن سيهيل حينئذ منهم أسلم قد فإهٌنم ،فيو أصاب كقد كىذا جائزه لو 
 إضمار كىو  اهلل إالٌ  يعلمو مل شيء  عليو فيخي  كقد كغَته، العباسي  بعدي  من

 .ٖٗبعد من ا١تسلمُت لقتاؿ يتأٌىبوا أف قومهم إىل الرجوع بعد بعضهم
، حيث أف يوضح مقاصد أخرل  أما الرأم األخر كىو ما أدىل بو عمر بن ا٠تطاب

٢تا كسر لشوكة الكفر كالكٌفار كرفع للركح بطاُب قتل أسرل ا١تشركُت كىم أشراؼ مكة كأى 
ا١تعنوية للمسلمُت كتعزيز ثقتهم باهلل كبنصره ك٘تكينو ٢تم على أعدائو، باإلضافة إىل 

لدإسالـ ىي دعوة ربانية  إعالـ الناس عمومان كالكفار خصوصان إف دعوة النيب ٤تمد 
 .ت من أمواؿ كغَتىابذلك تسمو فوؽ كل ا١تاديا تكفلت بنصرىا العناية اإل٢تية كىي

                                                
 النمر كعثماف اهلل عبد ٤تمد ، حققويلالتنز  معالمـ، ُٕٗٗىػ/ُُْٕمسعود،  بن اٟتسُت ٤تمد أبو انظر: البغوم،. ٓٗ

 .ّٕٕ-ّٕٔ، صّج، (ْللنشر، ط طيبة ضمَتية )ا١تدينة ا١تنورة: دار ٚتعة
 .ّٕ-ِٕ، صَُج، د.ط.(، )تونس: دار سحنوف التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗ، ، ٤تمد الطاىرابن عاشور. انظر: ٔٗ
 النمر كعثماف اهلل عبد ٤تمد ، حققوالتنزيل لممعاـ، ُٕٗٗىػ/ُُْٕمسعود،  بن اٟتسُت ٤تمد أبو انظر: البغوم،. ٕٗ

 .ّٕٕ-ّٕٔ، صّج، (ْللنشر، ط طيبة ضمَتية )ا١تدينة ا١تنورة: دار ٚتعة
 .ّٕ، صَُ، ج، د.ط.()تونس: دار سحنوف التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗ، انظر: ابن عاشور، ٤تمد الطاىر. ٖٗ
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كلكن  الذين تبنوا الرأم بالفداء كال عن الصحابة  كمل تغب ىذه ا١تقاصد عن النيب 
 كاف إٙتان  كاف فإف إٙتان، يكن مل ما أيسر٫تا أخذ إال أمرين بُت  اهلل رسوؿ خييػِّرى  ما

، ٗٗهبا هلل فينتقم اهلل حرمة تنتهك أف إال لنفسو  اهلل رسوؿ انتقم كما منو، الناس أبعد
 كٕتهيز ة ا١تسلمُت كرفع مستواىم ا١تعاشيتقوية لشوك مواؿ ا١تشركُتخذ الفداء من أألف

كالنظر  ر كا١تشركُت فرصة ١تراجعة أنفسهم، كإعطاء الكفااهللل اجملاىدين ُب سبيك  الدعاة
كليس ُب ىذا انتهاؾ ٟترمة  كمنزلة العفو فيوٝتاحتو  ُب موقفهم من اإلسالـ بعد أف يركا

 عنفرٛتة هبم،  عارض مع قتالو للكفار فهوال يت الرٛتةب  ٤تمد النيب كصف، ك هلل ا
   ىريرة أيب           

 ُب هبم تأتوف للناس الناس خَت: قاؿ ََُ
 .َُُاإلسالـ ُب يدخلوا حىت أعناقهم ُب السالسل

 قتالو كليس أعدائو، كدفع الدين صرن ىي كاحدة لغاية متمٌحض النيب  ؿاتق إف كما
 أعداء لعدد تقليالن  األسرل قتل كاف قٌلة ُب الدين أتباع كاف فإذا كالسلطاف للملك
 خشية كانتفاء با١تاؿ أتباعو لنفع الفداء  حى لي صى  أتباعو ككثر الدين انتشر إذا حىٌت  الدين
 .َُِالقوة إىل العدكٌ  عود

  النبيفي حياة  اجتهاد الصحابة 
 علىمن ا١تواضيع اليت اختلف العلماء فيها،  ُب زمن النيب  اجتهاد الصحابة إف 

 على التفاقهم، ابتداءن  ٔتناقشة االجتهاد ُب زمن النيب  الرغم من عدـ اىتماـ بعضهم
كقد  َُّالفقو ُب لو ٙترة ال ألنو الفائدة قليل فيو فا٠توض و زمان ُب أما  هبعد هجواز 

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ٗٗ

 .ٕٗٓ، صَّٔٓ، رقم اٟتديث(، كتاب ا١تناقب، باب صفة النيب ِللنشر كالتوزيع، ط
 .َُُ. سورة آؿ عمراف، اآلية ََُ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، َُُ
 (، كتاب التفسَت، باب ِر كالتوزيع، طللنش          ، صْٕٓٓرقم اٟتديث ،ٕٕٔ. 

 .ّٕ، صَُ، ج، د.ط.()تونس: دار سحنوف التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗ، انظر: ابن عاشور، ٤تمد الطاىر. َُِ
 دراسة ،الفقو أصول علم في المحصول ،ُِٗٗىػ/ ُُِْاٟتسُت،  بن عمر بن ٤تمد الدين فخر انظر: الرازم،. َُّ

 .ُٖ، صٔج، (ِالرسالة، ط العلواٍل )بَتكت: مؤسسة جابر طو كٖتقيق
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ض على ىذا القوؿاي   جواز ُب اختلف األصوليوفقد ، فَُْعًتض بذلككال كجو ١ت عًتي
 غيبتو  ُب كالوالة للقضاةأخركف  كأجازه قـو فمنعو النيب  زماف ُب االجتهادب التعبد

 ُب جائزو أن كا١تختار كقوعو، ُب زكفياجمل اختلف ، ٍب منو سكوتأك ال ذفمع اإل
 .َُٓالسكوت أك باإلذف عليو يدؿ كأف كغيبتو حضرتو

ىو قبولو حيٍكمى أيب بكر الصديق  ُب زمن النيب  األمثلة على اجتهاد الصحابة  كمن
  ُب عطاء أحد الصحابة  سعد بن معاذ  حىكىمى كقد ، كما َُٔبعد غزكة حنُتسلبو
 النيب بأمر قريظة بٍت ُب  قد أمر النيب . كما ك  عمر بن العاص ُب أف يقضي

 أنك على نعم):  قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا اضرح كأنت بينهما أقضي: فقاؿبُت رجلُت، 
 .َُٕ(أجر فلك فأخطأت اجتهدت وإن أجور عشر فلك أصبت إن

، فإف أصاب من باالجتهاد للصحابة  يأذف  النيب  فقد كاف ذلك كثَت كغَت
باإلنكار  ، كإف أخطأ صٌوبو كصحح لو أك يكتفي أقره  اجتهد من الصحابة 

سين ةن، أك أنكره فصار ضده سين ةن،  تهاد أف أقره النيب عليو، كُب كل األحواؿ صار االج
 .َُٖفال ٬توز خالفو

 
 

                                                
الجامع ألحكام وأصول الفقو الُمسمى حصول المأمول من . انظر: القنوجي، ٤تمد صٌديق حسن خاف، د.ت.، َُْ

 .ّْٕص )القاىرة: دار الفضيلة للنشر كالتوزيع كالتصدير، د.ط.(، علم األصول
)بَتكت: دار المستصفى من علم األصول  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ. انظر: الغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد، َُٓ

 .ّٓٓ، صِج، (ِالكتب العلمية، ط
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، َُٔ

، كتاب فرض ا٠تمس، باب من مل ٮتيىمِّس األسالب، كمن قتل قتيالن فلو سلبو من غَت أف ٮتمس (ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ِِٓ، صُِّْكحيكم اإلماـ فيو، رقم اٟتديث

 ، ٖتقيقالصحيحين على المستدركـ، َُٗٗ ىػ/ُُُْالنيسابورم،  اهلل عبد أبو اهلل عبد بن ٤تمد انظر: اٟتاكم،. َُٕ
، ّ، جُِْٗ، رقم اٟتديث، كتاب معرفة الصحابة (ُالعلمية، ط الكتب )بَتكت: دار القادر عبد مصطفى

 .ٗٗ، صْ، جََْٕكتاب األحكاـ، رقم اٟتديث. ِِٕص
 .ّٓٔ-ّْٔ)القاىرة: دار اٟتديث، د.ط.(، ص أصول الفقو ـ،ََِّىػ/ُِْْ. انظر: ا٠تضرم، ٤تمد، َُٖ
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 المبحث الثاني
 بكر الصديق  اجتهاد أبي

، فقد  َُٗيومان مؤ١تان كباكيان كهذا اليـو ا١تدينة ا١تنورةُب يـو مل تشهد  ٤تمد  النيبتوُب 
مصابان جلالن يصغر أمامو ك  دمت هبا األمة كىزةن ىز ٍت أركاهناصدمة صي  كانت كفاتو 
 من فإنها بي مصابو فليذكر مصيبة أحدكم أصاب إذا) : النيبقاؿ  كل مصاب

 .َُُ(المصائب أعظم
فلم يكن كياهنم كصدع نفوسهم   كفاة النيب  خربالذين ىز   ككثَتة قصص الصحابة 

 خصوصان  الظرؼ الذم مرت بو األمة اإلسالمية عمومان كا١تدينة ا١تنورة يواجوىناؾ من 
 إالٌ  كٮترج ا١تدينة كأىلها من حالة الصدمة كالذىوؿ كا٠توؼ اليت أ١تت هبم هبذا ا١تصاب

كحىت قياـ  بعثة النيب  منذ الذم ٖتمل ما مل يتحملو أم مسلم بكر الصديق  أبا
ما مل يكن اٟتـز كالعـز إدارةن فيها من  ُب إدارة األحداث ، فقد ظهرت قدرتو الساعة

باهلل كإرجاع األمور إىل  كتذكَتىم د كفق ُب هتدئة ا١تسلمُت كطمأنتهمفق عند غَته
كما  ُب سقيفة بٍت ساعدةاألنصار من  مع الصحابة  فضالن عن موقفو  نصاهبا،

تفٌرؽ كلمتهم كحدكث الفتنة بينهم، صف ا١تسلمُت ك  عليو لتفادم شقى  فتحو اهلل 
، على أحسن ما يكوف بفضلو ك  ككاف إف مرت ىذه ا١تواقف الصعبة بقدرة اهلل 

ُب مواجهة أكثر  كشجاعتو  كإتباعو خطى النيب  ٍب بإٯتاف أيب بكر الصديق 
كاجتمعت األمة على   دث العظيم ىدأت ا١تدينة ا١تنورةكبعد ىذا اٟت ،ا١تواقف خطورةن 

ٓتالفة رسوؿ  مبايعةن أبا بكر الصديق  كلمة كاحدة ُب اليـو الذم تال كفاة النيب 
 ككالية أمر ا١تسلمُت بعده. هلل ا

                                                
 علينا دخل يـو من أضوأ كال أحسن كاف قط مايو  رأيت فما ا١تدينة دخل يـو شهدتو: قاؿ  النيب كذكر أنس عن .َُٗ
الدارمي، ، انظر:  اهلل رسوؿ فيو مات يـو من أظلم كال أقبح كاف يوما رأيت فما موتو يـو كشهدتو ، اهلل رسوؿ فيو

، ٖتقيق فواز أٛتد زمريل كخالد السبع )بَتكت: دار الكتاب سنن الدارميىػ، َُْٕعبداهلل بن عبدالرٛتن أبو ٤تمد، 
 .ْٓ، صُ،جٖٖ، رقم اٟتديثكتاب ا١تقدمة، باب كفاة النيب  ،(ُعريب، طال

، ٖتقيق فواز أٛتد زمريل كخالد السبع سنن الدارميىػ، َُْٕ. انظر: الدارمي، عبداهلل بن عبدالرٛتن أبو ٤تمد، َُُ
 .ّٓ، صُج، ٖٓرقم اٟتديث ،(، كتاب ا١تقدمة، باب كفاة النيب ُالعلمي )بَتكت: دار الكتاب العريب، ط
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 في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية  الصديق أبي بكر اجتهادات
إف الشريعة اإلسالمية جاءت لتخرج الناس من ظلمات الكفر إىل نور اإلٯتاف كىي 

كضع الشرائع إ٪تا ىو  أف، فبذلك ٖتقق مكاسب كأىداؼ ٠تَت البالد كالعباد ُب الدارين
على ٖتقيق ىذه ا١تصاحل  ، كقد عمل النيب ُُُ العاجل كاآلجل معان ١تصاحل العباد ُب

ككاف إف ، كانتهاءن لنهيو منذ بعثتو حىت كفاتو  كا١تكاسب كاألىداؼ إتباع ألمر اهلل 
الوحي  أم ُب زمن ؿ نزلت باألمة ٦تا مل ٭تدث ُب حياة النيب حدثت أحداث كنواز 

فيها بشيءو حاؿ  كمل يوصي النيب شأهنا السين ة ب فلم يرد نص شرعي من القرآف أك
 خالفة أيب بكر الصديق  ٦تا جعل من ،٦تا يقتضي االجتهاد فيها حدكثها مستقبالن 

ازؿ مل تكن قد ككقوع أحداث كنو  النقطاع الوحي من جهة الجتهاداالنطالقة اٟتقيقة ل
بو بكر فكاف أ االجتهاد فيها ٦تا أكجب عليو  كقعت ُب زمن الوحي من جهة أخرل

 .أكؿ اجملتهدين بعد النيب  الصديق 
هتيئة ال يتحملها غَته فيما سواه، من  كمسؤكليةن  عبءن  االجتهادكألف اجملتهد يتحمل ُب 

، لذا فإف كٖتمل آثاره تنفاذ القدرة كالطاقة لدإتياف بوالظركؼ كاألحواؿ ا١توجبة إليو كاس
الن للمسؤكلية كانشغاالن هبا، فكاف ٖتم كاف أكؿ األمة بعد النيب   أبا بكر الصديق 

 كالسعي لتحقيق مقاصده.  كاٟترص عليو ا١تثاؿ الواضح ُب تطبيق شرع اهلل 
تحليلها كالتعرؼ على ا١تقاصد ل أكرد ٪توذجُت من اجتهادات أيب بكر الصديق كس

باإلضافة إىل التعرؼ على األكضاع كالظركؼ اليت كانت  فيها الشرعية اليت قصدىا 
قبل  كاليت كاف ٯتر هبا بطبيعة اٟتاؿ عمر بن ا٠تطاب  اإلسالمية آنذاؾ هبا الدكلة٘تر 

خربة كدراية ُب من تو أكسب كما توليو خالفة ا١تسلمُت ١تعرفة مدل تأثَتىا ُب شخصيتو
باعتباره فردان من ا١تسلمُت يشعر ٔتا يشعركف كيعرؼ ما يدكر بينهم،  معاٞتة األمور

ت ٘تر يرل عن كثب ما كان فقد كاف  ران أليب بكر الصديق باإلضافة إىل كونو كزي
ية اختيار كيفك  شاكلها١تاد اٟتلوؿ ككيفية مواجهتها ك٤تاكلة إ٬تبو الدكلة من أحداث 

                                                
 .ٗ، صِج (،ُار ابن القيم، ط)القاىرة: د الموافقات ـ،ََِّىػ/ُِْْ، ر: الشاطيب، أبو إسحاؽ. انظُُُ
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أكسبو الكثَت ٦تا استفاد منو ُب  ُب شخصيتو  ان ذا أثر ٢ت اف، ككاألكلويات كتصنيفها
بعد كمن ىذه االجتهادات ما حدث ، ُب خالفتو بعد أيب بكر الصديق  إدارة الدكلة
مرت األمة اإلسالمية بظركؼ صعبة جدان أظهرت كىن جانب فقد  كفاة النيب 

بعض ا١تناطق القليلة القريبة ا١تدينة ك أىل مكة ك أىل ارتدت العرب إاٌل  ا١تسلمُت فقد
 أبو بكر الصديق  كأنفذ منهما كاليت كانت تشكل حلفان مع ا١تسلمُت كسندان ٢تم،

ُب ا١تدينة، ككاف  اٞتند فقل   ُب كقت قريب بعد كفاة النيب  أسامة بن زيد  يشج
، الزكاة أداءكامتناع القبائل عن  ا١تدينة ُب األعراب من كثَت طمع من نتائج ىذه الظركؼ

 بقولو احتجواك   بالنيب خاصنا كاف الزكاة دفع أف العرب أحياء بعض تاعتقدفقد 
  :ُب سورة التوبة تعاىل                         

       
يعنوف بذلك  لنا سكن صالتو من إىل إالٌ  زكاتنا ندفع ال :قالواك  ُُِ

م قتا٢تى عل الصديق  بكر أبو فعـز الزكاة، يؤتوا كال الصالة يقيمواكأف  ،النيب 
 يًتكهم أف ُب كراجعوه رهقرا الصحابة  عارضف ائمُت عليوحىت يرجعوا عما ىم ق

ككاف ُب مقدمتهم ، ُُّيزكوف ذلك بعد ىم ٍب قلوهبم ُب اإلٯتاف حىت يتمكن كيتألفهم
 أمرت) : اهلل قاؿ رسوؿ كقد الناس؟ تقاتل كيف: قاؿ حيث عمر بن ا٠تطاب 

 إال ونفسو مالو مني عصم فقد قالها فمن اهلل، إال إلو ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن
 الزكاة فإف كالزكاة الصالة بُت فرؽ من ألقاتلن كاهلل فقاؿ: ،(اهلل على وحسابو بحقو،

 قاؿ منعها، على لقاتلتهم  اهلل رسوؿ إىل يؤدكهنا كانوا عناقان  منعوٍل لو كاهلل ؿا١تا حق
 .ُُْاٟتق أنو فعرفت  بكر أيب صدر اهلل شرح قد أف إال ىو ما : فواهلل عمر

                                                
سامي  ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، ُُِ

 .َِٕ، صْ(، جِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
الدكتور  ٖتقيقالبداية والنهاية، ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖ. انظر: ابن كثَت، عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل الدمشقي، ُُّ

 ِْْ-ّْٕ، صٗ(، جُعبداهلل الًتكي )القاىرة: ىجر للطباعة، ط
سالـ )الرياض: دار ال صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُُْ

 .ِِٓ، صََُْ،ُّٗٗ(، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاة، رقم ا ٟتديث ِللنشر كالتوزيع، ط
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 فيها، طمعوىم ا١تدينة أىل بقلة أخربكىم عشائرىم إىل رجعوالما فأما كفود العرب 
 ا١تسجد ْتضور ا١تدينة أىل كألـز ا١تدينة أنقاب على اٟترس الصديق  بكر أبو فجعل

 كرجع فتحال فكاف فالتقى اٞتيشاف ا١تدينة طرقوا حىت ثالثان  إالٌ  لبثوا فما كأعدكا فاستعدكا
 الليل ُب ا١تدينة كطرقت غا٪تان، سا١تان  منصوران  يدان مؤى  ا١تدينة إىل بكر الصديق  أبو

 .ُُٓكصفواف حاًب بن عدم صدقات
 قوؿ النيب على فهمو لكاف بناءن بقتاؿ مانعي الزكاة   إف اجتهاد أيب بكر الصديق 

 مالو مني عصم فقد قالها فمن اهلل، إال إلو ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت)
فيو شركط االجتهاد بل إنو أحق   استوَبقد ك  ،(اهلل على وحسابو بحقو، إال ونفسو

برغم ا١تعارضة الشديدة من  كأصر  عليو مسؤكلية القرار فقد ٖتمل  األمة كأصلحها لو
اختيار  برأيو أك ٘تسكان بقراره فدإماـ الدكلة  ىذا استبدادان منو كال يعٍت الصحابة 

بعض مستشاريو  وكنفعو للرعية حىت لو خالف كيرل صالحوالرأم الذم تطمئن لو نفسو 
 ال اإلٚتاعحيث أف  الصحابة  إٚتاع ٮتالف أبو بكر الصديق  فلم أك أغلبهم،

 مانعي قتاؿ ترؾ على أٚتعوا  الصحابة ان منٚتع أفف ،كاالثنُت الواحد ٥تالفة مع يتم
 إىل رجعوا ناظركه ١تا بل بو معتد غَت خالفو إف أحد يقل كمل  كخالفهم الزكاة
قلوب ا١تمتنعُت  كيؤلف  الصحابة أف ٮتتار ما رآه كقد كاف ىينان عليو ، ُُٔقولو

تعامل مع ىذه لكاف دافعو ل  لكن فقو ٢تذه ا١تسألة ،حرج حينهاكمل يكن عليو عن الزكاة 
ٟتق لذلك تلقوا القرار بعد يوقنوا أنو ا الصحابة  األمر الذم جعل القضايا ْتـز كيقُت

 للمسلمُت. ا١تداكلة كالشورل بالرضا كالقبوؿ ككاف فتحان من اهلل 
فالتفريق بُت  أما مقاصد الشريعة اإلسالمية ُب ىذا االجتهاد، ففي مقدمتها حفظ الدين

 بني): قاؿ النيب فيو ىدـ لو  أف يؤتى بعضها كيًتؾ بعضها األخرب أركاف الدين

                                                
الدكتور  ٖتقيقالبداية والنهاية، ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖ. انظر: ابن كثَت، عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل الدمشقي، ُُٓ

 .ْْْ – ُْْ، صٗ(، جُعبداهلل الًتكي )القاىرة: ىجر للطباعة، ط
 دراسة ،الفقو أصول علم في المحصول ،ُِٗٗىػ/ُُِْاٟتسُت،  بن عمر بن ٤تمد الدين فخر الرازم، انظر:. ُُٔ

 .ُُٖ، ص ْج، (ِالرسالة، ط العلواٍل )بَتكت: مؤسسة جابر طو كٖتقيق
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 الصالة، وإقام اهلل رسول محمداً  وأن اهلل إال إلو ال أن شهادة مس:خ على اإلسالم
قاؿ  إف مل يؤتى ٚتيعو الدين يستقيمال ، ك ُُٕ(رمضان وصوم والحج، الزكاة، وإيتاء
  تعاىل:               

 ّتميع يؤخذ أفٍ فالواجب  ُُٖ
 .ُُٗزكاجره ٚتيع كترؾ أكامره ّتميع كالعمل كشرائعو اإلسالـ عيرىل

كالنظر البعيد ُب عواقب  حسن تدبَت كإدارة أليب بكر الصديق  االجتهاد كُب ىذا
كىو  ،أخرل٢تانت فركض  فلو أنو أجاز للممتنعُت عن أداء الزكاة امتناعهم ،األمور

نان من أركاف الدين ُب بذلك قطع الطريق لكل من يريد أف يلغي أك يغَت أك حىت يؤجل رك
 دكف كجو حق.التطبيق 

اٞتانب أما  كفيو جانبُت ىو حفظ ا١تاؿر من مقاصد الشريعة اإلسالمية أما ا١تقصد األخ
 كجو على ا١تاؿ تنقيص ان شرعك  لنماءا لغةن  فالزكاةفهو حفظ ا١تاؿ ا٠تاص  األكؿ

حاكؿ ا١ترء احملافظة للضياع مهما  فهو عيرضة كإالٌ  بالزكاة يصفو ا١تاؿ كينموف ٥َُِتصوص
 قاؿحيث  العذابب كالصدقة ا١تمتنعُت عن الزكاة توعد اهلل عليو، باإلضافة إىل 

  :تعاىل                        

  
 أمواؿتحصلو الدكلة من عاـ كىو ما تحفظ ا١تاؿ ال فهو اٞتانب الثاٍلأما ، ُُِ

إضافة إىل  ط إخراج الزكاة ُب الفقوك شر  منف ،صورة دكرية أك شبو دكريةبالزكاة  كمنها
انقطاع إف حدث ف يةسنو إيرادات  فتعد بذلكا عليهسنة كاحدة  مركرىو  اكتماؿ نصاهبا

  .نومالس إلنفاؽا خطةحدكث خلل ُب تنفيذ جزئي أك كلي ُب تدفقها سيؤدم إىل 
                                                

)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُُٕ
 .ٓ، صٖ(، كتاب اإلٯتاف، باب دعاؤكم إٯتانكم، رقم اٟتديثِشر كالتوزيع، طللن

 .َِٖ. سورة البقرة، اآلية ُُٖ
سامي  ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، ُُٗ

 .ٓٔٓ، صُ(، جِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
 دراسة ،الفقو أصول علم في المحصول ،ُِٗٗىػ/ُُِْاٟتسُت،  بن عمر بن ٤تمد الدين فخر انظر: الرازم،. َُِ

 .َّٕ، صُج، (ِالرسالة، ط العلواٍل )بَتكت: مؤسسة جابر طو كٖتقيق
 .ّٓ،  ّْ. سورة التوبة، اآليات ُُِ
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الغ ُب توطيد الب ىاأثر اجتماعية كاليت ٢تا  ان أىداف للزكاة إضافة لألىداؼ االقتصاديةك 
من خالؿ كالسعي إىل تقليص الفجوة بينهم  ألفراد ُب اجملتمع الواحدالعالقات بُت ا

الشريعة اإلسالمية إليو  ، كىذا ما سعتنفاؽ على ٤تتاجيهمكاإل الشعور ٔتعاناة اآلخرين
قاؿ  أثر األغنياء با١تاؿ دكف الفقراءلكي ال يستة كجعلها من أركاف اإلسالـ، فرض الزكاب

  :تعاىل                                     

                     
 الشريعة مقاصد منف، ُِِ

 مل ماؿ كل من انتقالو ُب ٤تكم نظاـ على اإًلسالمية األمة بُت ديكلة ا١تاؿ يكوف أف
وات مثل ألحد ملك عليو يسبق

ى
 مثل معينان  جزءان  كاف أك كالركاز كاللقطات كالفيء ا١ت

 .ُِّواريثكا١ت كا٠تراج ا١تغاًل كٗتميس كالكفارات الزكاة
فهو ما رآه ُب استخالؼ عمر بن ا٠تطاب   أما االجتهاد الثاٍل أليب بكر الصديق

  أثناء مرضو مرباأل عهدفقد قبل كفاتو ُِْ ىذا بعد إف استشار، كقد حدث 
  عدد من الصحابة  بينهم مناقشات حوؿ شدة عمر بن ا٠تطاب ككاف بينو ك 

 .ُِٓأىلك خَت أىلك على تخلفتاس قلت لٍتفسأ ريب اهلل لقيت إذا: قاؿف
إف مقاصد الشريعة اإلسالمية ىي غاية ما على ا١تكلفُت ٖتقيقو ألف بتحقيقها ٖتصل 

ان بأمره كانتهاءن لنهيو كىذا أىم ما على ا١تسلم القياـ ر الغاية العظمى كىي عبودية اهلل إئتما
ا١تسلم  بو كليس ىناؾ من ال ٕتب عليو كله حسب طاقتو كمسؤكلياتو فكلما ارتقى

ٔتستواه العلمي أك الوظيفي أك االجتماعي زادت مسؤكليتو ُب عملية ٖتقيق مقاصد 
الشريعة، ككل من كيلى من أمر ا١تسلمُت شيئان كُب أم ناحية من نواحي اٟتياة يكوف ملزمان 

                                                
 .ٕ. سورة اٟتشر، اآلية ُِِ
 .ٖٓص، ِٖج، ، د.ط.()تونس: دار سحنوف ير والتنويرالتحر ـ، ُٕٗٗ، انظر: ابن عاشور، ٤تمد الطاىر. ُِّ
الدكتور  ٖتقيقالبداية والنهاية، ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖ. انظر: ابن كثَت، عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل الدمشقي، ُِْ

 .ْٕٓ، صٗ(، جُعبداهلل الًتكي )القاىرة: ىجر للطباعة، ط
ُِٓ

، ِ، ج)ليدف: مطبعة بريل، د.ط.( والملوك االمم يختار ـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد جعفر أبو. انظر:  الطربم،  
 .ِِٔ-ُٕٔص
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كأكؿ الناس كُب مقدمة من تقع عليو مسؤكلية ٖتقيق مقاصد  ،بتحقيق مقاصد الشريعة
فكما جعل كحدة األمة  فقهو أبو بكر الصديق ما كىذا  لدكلة،الشريعة إماـ ا

، بعدهكصالحها أكؿ مسؤكلياتو ُب حياتو رأل إف من مسؤكلياتو تعيُت من يلي أمرىا 
من  كىذا اجتهاد اإلسالمية ٖتقيق ٞتميع مقاصد الشريعة الصاحل تولية إماـ الدكلةففي 

 .يسبقو إليو أحدمل  أيب بكر الصديق 
 الثانيفصل الملخص 
شؤكهنا  إدارتو للدكلة كتصريف ُب هاحاكمالدكلة ك  إماـ الذم يقـو بو دكرأ٫تية ال

ف أك ا١تستويات من الوظائ من مسؤكليات تفوؽ ما لغَته ما يًتتب عليوخطورة ك 
 التنظيمية من خطورة.

أم على إماـ الدكلة توفَت كٖتصُت قراره ٔتستلزمات ٧تاحو كُب مقدمتها الشورل كأخذ الر 
 من ذكم ا٠تربة كاالختصاص كبقدر تعلق األمر هبم.

ضركرة النظر البعيد ا١تتأمل كالعميق ُب معطيات أم قرار أك اجتهاد ُب التعامل مع أم 
ناتج عن سوء تدبَت أك تىعجل أك حىت  ُب ذلك أم خطأ أك خللحدث أك نازلة ألف 

 .يدكوارث قد تدـك ألمد بعقد يودم بالدكلة أك يوقعها ُب   تردد
 .أ٫تية التدرج ُب شىٍغل ا١تناصب كاالستفادة من ٕتارب األخرين

ضركرة الثبات على ا١تبدأ ُب حاؿ القناعة التامة بو كالدفاع عنو من غَت عصبية أك 
 نظر االعتبار اآلراء ا١تضادة لو.استبداد مع األخذ ب

ئهم لئال ينشق ضركرة تأييد ا١تتشاكرين مع الرأم ا١تختار حىت ُب حالة عدـ األخذ بآرا
 ل من إ٬تابياتو أك يزيد سلبياتو.الصف كتتفرؽ الكلمة ٔتا ييضًعف القرار أك يقل
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 لثالثاالفصل 
  عمر بن الخطاب

 تمهيد
أك بغَتىا من العلـو بل حىت ال أقوؿ الباحثُت أك ا١تهتمُت باإلدارة ك ال ٮتفى على الكثَت 

ما  اسة أك البحثعلى عامة الناس أك الذين مل تتح ٢تم اٟتياة فرصة ٖتصيل العلم أك الدر 
د أك السياسة بل من مكانة كال أقوؿ ُب ٣تاؿ اإلدارة أك االقتصا لعمر بن ا٠تطاب 

 ُب ٚتيع ٣تاالت اٟتياة، ىذه ا١تكانة اليت كصل إليها دكف غَته من صحابة النيب 
الذين كانوا كنجـو السماء بعلو ٫تتهم كٝتو فضائلهم ككانوا كالبحر ُب سعة علمهم 

موىوبان ُب شخصيتو عا١تان ُب ٕتاربو فقيهان ُب إدراكو، فقد  كسالمة فهمهم، فقد كاف 
يندر كجود أمثا٢تا ُب زمن كثرت  من مقومات الشخصية ٦تا جعلو شخصية  كىبو اهلل

 فيو القدكات كاألعالـ.
الشخصية كالوظائف اليت  كسأقـو ُب ىذا الفصل بعرض صفات عمر بن ا٠تطاب 

الن عن ا٠تربة اليت ، فضكل كظيفة على شخصيتو  شغلها قبل اإلسالـ كبعده كتأثَت
الفاعل ُب ٧تاحو وين شخصيتو اإلدارية كاليت كاف ٢تا دكرىا كدكرىا ُب تك اكتسبها منها

بو كما كرد عنو من صحيح السنة النبوية  رأم النيب  ض، كذلك عر ُب إدارة الدكلة
 بو من خالؿ صحبتهم لو كالعمل معو. الشريفة، إضافة إىل آراء الصحابة 

ا١توضع من ٔتا يتسع ىذا  كا٢تدؼ من ذلك ىو ٖتليل شخصية عمر بن ا٠تطاب 
البحث حيث أف ٖتليل الشخصية يساعد ُب فهمها كبالتايل معرفة األسباب اليت دعت 

كىذا لو دكره  دكف أخرُب اٟتكم  ماأك أسلوب  ماإىل إتباع طريقة  عمر بن ا٠تطاب 
ُب التعرؼ على أسرار النجاح ك٤تاكلة إتباعها كٖتفيز القدرة على تكوين الشخصيات 

  بناء الدكؿ كاجملتمعات كتقدمها كتطويرىا كدٯتومة ازدىارىا.القيادية كا١تؤثرة ُب
الشخصية كٖتليلها ككظائفو  فليس الغرض من عرض صفات عمر بن ا٠تطاب 

كتأثَتىا جملرد الذكر بل الٗتاذ ىذه الشخصية قدكة صاٟتة كاالستفادة من ٕتاربو 
 .أف ٭تذك حذكىاجحان، ٬تب على كل إدارم باعتبارىا مثاالن نا
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 لمبحث األولا
 الشخصية عمر بن الخطاب  صفات

بعد إف أدل آخر حسنة لو ُب حياتو منذ أف شىًهدى أف ال ألو إال اهلل كأف ٤تمد رسوؿ اهلل 
كحسنتو عمر بن   الصديق بكر ، إنو أبؤُِلفظ أنفاسو األخَتة راضيان مرضيان 

 .كلن أزيد عما ذكرتو عن االستخالؼ كاستخالفو إياه ا٠تطاب 
اليت كونت منو الشخصية ك  صفات عمر بن ا٠تطاب  أكرد بعضىذا ا١تبحث كُب 

اٟتق، ذهبا كشذهبا على صقلها كى ٚتالو ٔتا ٪توذجان فريدان بعد إف أضفى عليها اإلسالـ
تعجز  أصبح شخصان عد إف أسلم إنو ب إالٌ  فهو كإف كاف موىوبان ُب أساس شخصيتو

بٌذاالن لنصرة ما  قد كاف اٟتديث عن فضائلو، فأك الكيتب كالكيٌتاب عن اإل١تاـ ٔتناقبو 
يعتقد بو فعقيدتو حُت كاف مشركان كإف كاف باطلة إىل إنو بذؿ كامل جهده ُب نصرهتا 

قدـ عليها ميٍقًدمان غَت مًتدد، فقد أقدـى على أخطر عملو قد يػيٍقًدـ عليو أحد بل مل تي 
 .ان هنار تمعةن عملو لوحده ُب فاء ٣تبا٠ت وتفعلما ك  نفوذىا كما٢تا كىو قتل النيب قريش ب

عليو باإلسالـ عىًمل بإخالص لتأكيده ٔتثل االندفاع الذم كاف يعمل  كحُت من  اهلل 
بو حملاربتو، فقد أعلن إسالمو أماـ ا١تشركُت كُب كسط مكة كقاتلهم ُب كقت كاف 

لك جهده  نصر حزبان أك أيد فكرة بذؿ ُب ذ إذا ا١تسلموف ٮتفوف إسالمهم، فقد كاف 
معادف العرب  نع النيب ، فقد سيئل ُِٕكلو كىذا دأب ا١تخلصُت ُب كل زماف كمكاف

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

                                                
 . قاؿ تعاىل: ُِٔ                                  سورة

 جوادنا كرٯتا تقينا صديقنا كاف فإنو الصديق  كرب أيب ُب نزلتا أهنجاء ُب تفسَت ىذه اآليات ) .ُِ-ُٗالليل، اآليات
ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، (، انظر:  ورسول كنصرة مواله طاعة ُب ألموالو بٌذاالن 

 .ِِْ، صٖ(، جِ)ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط تفسير القرآن العظيمـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ
 .ُِص، (ٖبَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، طأخبار عمر ) ـ،ُّٖٗىػ/َُّْي، انظر: الطنطاكياف، علي، ناج. ُِٕ
رياض: دار السالـ )ال صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُِٖ
 (، كتاب أحاديث األنبياء، باب قوؿ اهلل تعاىلِ، ط       صّّّٓاٟتديث ، رقم ،ٓٓٗ. 
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 :عن النيب  ْتقو ذكرىا متتبعان اآلثار الواردةفسوؼ أ أما صفاتو 
 كحىت ُب ٣تلس النيب مهيبان عند الرجاؿ كالنساء   عمر بن ا٠تطاب كاف: ا٢تيبة .ُ

 عالية كيستكثرنو يكلمنو قريش من نسوة كعنده  اهلل رسوؿ على  استأذففقد 
  اهلل رسوؿ لو فأذف اٟتجاب فبادرف قمن عمر استأذف فلما صوتو، على أصواهتن

 اهلل رسوؿ يا سنك اهلل أضحك عمر: فقاؿ يضحك  اهلل كرسوؿ عمر  فدخل
 ابتدرن صوتك سمعن فلما عندي كن الالتي ءىؤال من عجبت):  النيب فقاؿ

 عدكات يا عمر: قاؿ ٍب اهلل رسوؿ يا يهنب أف أحق فأنت عمر: قاؿ (الحجاب
 اهلل رسوؿ من كأغلظ أفظ أنت نعم، فقلن: ؟  اهلل رسوؿ هتنب كال أهتبنٍت أنفسهن
. اهلل رسوؿ فقاؿ : ( ًلقيك ما بيده نفسي والذي الخطاب، ابن يا إيها 

 .ُِٗ(فجك غير فجاً  سلك إال قط فجاً  سالكاً  انالشيط
عصمتو  قتضيتكال  فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أف الشيطاف ال سبيل لو عليو، كىذه

 خر إالّ  اسلم منذ عمر يلقى ال الشيطان إنقاؿ: ) أف النيب حديث أخر  فيف ،منو
 ألنظر إني) : كقاؿ، (إن الشيطان ليخاف منك يا عمر: )كقاؿ  ،َُّ(لوجهو

 الدين ُب صالبتو على داؿ كىذا ،ُُّ(عمر من وافرّ  قد والجن اإلنس شياطين إلى
 ا١تثل ضرب سبيل على يكوف ك٭تتمل أف احملض، كاٟتق الصرؼ اٞتد على حالو كاستمرار

، ُِّالشيطاف ٭تبو ما كل فخالف السداد طريق كسلك الشيطاف سبيل فارؽ  وكأن
 كإف كانت ق أمران معلومان عند اٞتميعاٟت ُب  فشدتو أف يهبنو النساء ُب كال عجب

                                                
كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ٤تمد بن إٝتاعيل. انظر: البخارم، ُِٗ

 . ُٗٔ، صّّٖٔرقم اٟتديث، ، باب مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص العدكم فضائل أصحاب النيب 
ٖتقيق طارؽ بن عوض اهلل بن ٤تمد جم األوسط، المعىػ، ُُْٓ. انظر: الطرباٍل، أبو القاسم سليماف بن أٛتد، َُّ

 .ُُٗ، صْعبد احملسن اٟتسيٍت )القاىرة: دار اٟترمُت، د.ط.(، ج ك
131

، د.ط.(،  )بَتكت: دار إحياء الًتاث سنن الترمذيالًتمذم، ٤تمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، د.ت.، انظر: . 
 .ُّٗٔ، َّٗٔرقم اٟتديث، ُِٔ- َِٔ، صٓ، جكتاب ا١تناقب، باب ُب مناقب عمر بن ا٠تطاب 

، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُِّ
 .ْٖ–ْٕ، صٕ(، جُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، ط تبو كأبوابو ٤تمد فؤادبن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم ك العزيز
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 ،ألمر ٔتعركؼ أك هني عن منكر كإ٪تا كانت إما ُب كل أمر  ليست صفة مالزمة لو
ف احًتاـ كال شك أ، ُّّا١تندكبات كطلب ا١تكركىات عن الزجر ُب يبالغ عمر ككاف
من  كتوقَته من ا١تعركؼ كاألمر بو كاجب، كرفع الصوت كاٞتهر بو ُب ٣تلسو  النيب 

قاؿ تعاىل:  ا١تنكر كالنهي عنو كاجب                   

                     ُّْ عمر بن ا٠تطاب  هنى، كلذلك
 عن رفع الصوت ُب ٣تلس النيب   كقاؿ مقالتو من ا١تنكر فأنكرهألنو. 

  لوكىذه تزكية  ُّٓ(عمر اهلل دين في وأشدىا بكر أبو أمتي أرحم) :قاؿ النيب ك 
كىذا ال  ٮتدمو كيدفع عنوأم فيما  ،أشد األمة كلكن ُب دين اهللو شديد بل حيث إن

 لقةكلو كانت ىذه الشدة مط ،قول مقاـ خيلي بل إف لك الرٛتة كالرفق كاللُت ينفي عنو 
 .بو كليس مدحان مدحو النيب  لكاف ىذا الوصف ذمان  ،تنظيم كأدكف سيطرة 

 أيا: قاؿف ،أف يىلُت للناس عمر بن ا٠تطاب   عوؼ بن الرٛتنعبد  كقد سأؿ
 اهلل خشيت حىت اشتددت ٍب اللُت ُب اهلل خشيت حىت للناس لنت لقد كاهلل الرٛتن عبد

كقد ، ُّٔبعدؾ ٢تم أؼو : يقوؿ إزاره ٬تر يبكي نالرٛت عبد فقاـ ا١تخرج؟ فأين الشدة ُب
:  قاؿف فزجره الناس قلت، كما االمر ما فواهلل ا١تؤمنُت أمَت يا اهلل اتق: لو رجل قاؿ

هبذه الكلمات ، ُّٕلنا قلتي  مل إذا فينا خَت كال لنا، يقولوىا مل إذا فيهم خَت فال دعوىم
 على الرعية رفععي برعيتو، فضركرة صلة الرامفاده  قانونان  يضع عمر بن ا٠تطاب 

 فيو ما عليو فعلو. عالن افان بو ؿ ىذا التقييم معترب و قبعلى اٟتاكم ك  إىل اٟتاكم تقييمها

                                                
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخارين علي العسقالٍل، د.ت.، . انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بُّّ

 .ْٕ، صٕ(، جُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، ط بو كأحاديثو ٤تمد فؤادبن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبواالعزيز 
 .ِسورة اٟتجرات، اآلية . ُّْ
 مسند)القاىرة: مؤسسة قرطبة، د.ط.(،  د أحمدمسنابن حنبل، أبو عبداهلل أٛتد بن ٤تمد الشيباٍل، د.ت.، انظر: . ُّٓ
 .ُْٖ، صّ،جُِِٕٗ، رقم اٟتديث مالك بن أنس
 .ِٕٖ، صّج ،(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُّٔ
 .ّٕٕ، صِج ،(ِفكر، طال )قم: دار المنورة المدينة تاريخ ىػ، َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن انظر: .ُّٕ
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 كانت هبذا الوصف أصبحت حاجزان   فإف االستبدادأك  سلطتال ال تعٍت الشدة حيث أف
أك ناؾ أم كصل ى يكوف ٯتكن تسلقو أك الوثوب من فوقو كلن البُت الراعي كرعيتو 

  نصيحة.ُب تقييم أك رقابة أك حىت ُب تواصل بينهما
 الرعية إىل اٟتد الذم ال ٗتشى فيو للحاكم ضركرة الرٛتة كالرفق كاللُت كعلى الرغم من

ة العدؿ بُت الرعية ، إال إف اٟتاكم ٭تتاج لتطبيق القانوف كإقامرفع شكول ضدهظلمو أك 
شدة أحيانان، كبدكهنا تضيع ىيبة  أنووصف بالقوة كاٟتـز كىي ما قد ي إضافة إىل ذلك

ٍب ىيبة اٟتكم كىاف كسر عصا الطاعة كاٞترأة على العصياف كاٞتهر با١تنكرات  اٟتاكم
، ، فشدة اٟتاكم سيف ا١تظلومُت على الظا١تُتا١تفاسد كغَتىا منكشق صفوؼ الشعب 

 اء.العقوبة فالكل ٖتت القانوف سو أس ا١تظلـو من حقو، كال يأمن الظامل فال يي
الكفار  ُب نفوس حىت كانت  بل ا١تسلمُت فقط عند مل تكن ىيبة عمر بن ا٠تطاب 

 عزان  عمر إسالـ كاف: كقاؿ ُّٖعمر أسلم منذ أعزة زلنا ماقاؿ:  فعن بن مسعود 
 أسلم حىت ظاىرين البيت حوؿ نصلي أف استطعنا ما كاهلل رٛتة كإمارتو نصران  كىجرتو

 كجلسنا عالنية إليو كدعي اإلسالـ ظهر عمر أسلم ١تاقاؿ:  ، كعن صهيب ُّٗعمر
 .َُْيأٌب ما بعض عليو كرددنا علينا ظغلٌ  ٦تن كانتصفنا بالبيت فناكطي  حلقان  البيت حوؿ

 يكن فإن محدثون، األمم من قبلكم فيما كان لقد: )النيب  قاؿث: دِّ الػميحى  .ِ
 رائيلإس بني من قبلكم كان فيمن كان لقد):  قاؿك ،  (عمر فإنو أحد أمتي في

 .ُُْ (فعمر أحد منهم أمتي من يكن أنبياء، فإن يكونوا أن غير من ُيكلَُّمون رجال

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗانظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي،  .ُّٖ

 .ْٖٔ، صّّٖٔ، رقم اٟتديثكتاب مناقب األنصار، باب إسالـ عمر بن ا٠تطاب (،  ِللنشر كالتوزيع، ط
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاريقالٍل، د.ت.، انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العس. ُّٗ

 .ْٖ، صٕ(، جُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، طكتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد العزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم  
 .ِٗٔ، صّ، ج(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، َُْ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، . انظُُْ

، ، باب مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص القرشي العدكم كتاب فضائل أصحاب النيب (،  ِللنشر كالتوزيع، ط
 .َِٔ، صّٖٗٔرقم اٟتديث
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ٍلهىم أك الرجل
ي
يحىد ث ىو ا١ت

 ا١تأل قبل من شيء ركعو ُب ألقي من كىو الظن، الصادؽ كا١ت
نبوة، فقد  بغَت ا١تالئكة تكلمو أم ميكىل م كقيل بو، غَته حدثو كالذم فيكوف األعلى

 ، ك٭تتملُِْ(لسانو على المالئكة تتكلم) : قاؿ ٭تدث؟ ككيف اهلل ؿرسو  يا قيل:
، ُّْأنو التفٌرس كفيسر اإل٢تاـ، إىل فَتجع اٟتقيقة ُب ميكىًلمان  يػىرى  كإف مل نفسو ُب أف تكلمو

 ٮتطب عمر فبينا ،حصُت بن سارية عليهم رى كأم   جيشان  عمر بن ا٠تطاب  بعثكقد 
 ُب اٞتمعة يـو غدكنا :قاؿ اٞتيش ذلك رسوؿ ـقدلما ف ،اٞتبل سارية يا يصيح جعل
 فهـز اٞتبل إىل ظهورنا فأسندنا اٞتبل سارية يا يصيح بإنساف فإذا فدعمونا ا٠تطبة كقت

 .ُْْالعظيمة بالغنائم كظفرنا الكفار اهلل
 كحٌدث رؤيا ُب منامو ُب  من قوؿ النيب  صفات عمر بن ا٠تطاب  كردتكقد 

 إف ُب ىذه األحاديثف العظيمة، منزلة عمر بن ا٠تطاب  ٢تا كىذا يدؿ علىهبا كأك  
 أمن إذا ذلك ٤تل أف ٮتفى كال السامعُت عند منزلتو إلظهار فيو ٔتا الفاضل على الثناء
 عليهم رؤيا األنبياءأف  كما ،ُْٓلعمر فضيلة كفيو كاإلعجاب با١تدح الفتنة من عليو

قاؿ  أمران يستلـز فعلو أك هنيان يستلـز تركولواقع أك  فهي تقريران ، من النبوة السالـك  الصالة
  تعاىل:                                       

   
  .ُْٕ(الشيطان من اهلل، والحلم من الصادقة الرؤيا) أف أخرب النيب كقد  ،ُْٔ

                                                
ٖتقيق طارؽ بن عوض اهلل بن ٤تمد المعجم األوسط، ىػ، ُُْٓد، . انظر: الطرباٍل، أبو القاسم سليماف بن أٛتُِْ

 .ُٖ، صٕ، جِٕٔٔعبد احملسن اٟتسيٍت )القاىرة: دار اٟترمُت، د.ط.(، رقم اٟتديث  ك
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُّْ

 .َٓ، صٕ(، جُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، طكتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد ا٠تطيب، رقم   العزيز بن باز ك٤تب الدين
 زكريا ، ٖتقيقالفرقان ورغائب القرآن غرائبـ، ُٔٗٗىػ/ُُْٔ ٤تمد القمي، بن اٟتسن الدين النيسابورم، نظاـ. ُْْ

 .ُْٕ، صْ(، جُالعلمية، ط الكتب عمَتاف )بَتكت: دار
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاريضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، . انظر: ابن حجر، أبو الفُْٓ

 .ّٓٗ، صُِ(، جُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
 .َُِ. سورة الصافات، اآلية ُْٔ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗعفي، انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞت .ُْٕ

 .َُِٓ، صْٖٗٔكتاب التعبَت، باب الرؤيا من اهلل، رقم اٟتديث(،  ِللنشر كالتوزيع، ط



51 

بينا أنا نائم رأيت الناس ُعرضوا عليَّ وعليهم قمص فمنها ) :النيب  ؿاقالدين:  .ّ
، (وُعرض عليَّ عمر وعليو قميص اجتره لغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك،ما يب

 .ُْٖ(الدين)قالوا: فما أكلتو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 
 اآلخرة ُب يسًتىا الدينك  الدنيا ُب العورة يسًت القميص أف بالدين القميص تعبَت كجوإف 

 أف على التعبَت أىل كاتفق، صبالقمي الفضل عن تكٍت كالعرب مكركه كل عن ك٭تجبها
 بالدين كا١تراد بعده، من صاحبو آثار بقاء على يدؿ طولو كأف بالدين يعرب القميص

 .ُْٗالعايل ا١تقاـ ذلك ُب لعمر ككاف ٔتقتضاه العمل
 منها فأخذ الذئب عدا غنمو في راع نمابي) :لنيب كىذا اٟتديث يؤيده حديث ا

 ليس السبع؟ يوم لها من لو: فقال الذئب إليو فالتفت استنقذىا حتى فطلبها ،شاة
 بكر وأبو بو أؤمن فإني):  النيب فقاؿ اهلل، سبحاف الناس: فقاؿ (غيري راع لها

ن قاؿ ذلك ١تا اطلع عليو م يحتمل أف يكوف ف ،َُٓكعمر بكر أبو ٍبى   كما (وعمر
 .ُُٓغلبة صدؽ إٯتاهنما كقوة يقينهما كىذا أليق بدخولو ُب مناقبهما

 يجري الري إلى أنظر حتى اللبن يعني شربت نائم أنا بينا) : النيب قاؿالعلم: . ْ
 قاؿ: اهلل؟ رسوؿ يا أكلتو فما ، قالوا:(عمر ناولت ثم أظفاري، في أو ظفري في

كثرة النفع، ككوهنما اللنب كالعلم ُب  ككجو التعبَت بذلك من جهة اشًتاؾ . ُِٓ(العلم)
 ةن  كالسي  الفطرة على يدؿكاللنب ، فاللنب للغذاء البدٍل كالعلم للغذاء ا١تعنوم سببا للصالح

                                                
كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ٤تمد بن إٝتاعيل. انظر: البخارم، ُْٖ

 .َِٔ، صُّٗٔ، رقم اٟتديثر بن ا٠تطاب أيب حفص العدكم ، باب مناقب عمفضائل أصحاب النيب 
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُْٗ

 .ّٓٗ، صُِ(، جُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ٤تمد بن إٝتاعيل. انظر: البخارم، َُٓ

 .َِٔ، صَّٗٔ، رقم اٟتديث، باب مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص العدكم فضائل أصحاب النيب 
، ٖتقيق عبد لبخاريفتح الباري بشرح صحيح ا. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُُٓ

 .ِٕ، صٕج، ُٖٓ، صٔج(، ُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ٤تمد بن إٝتاعيل. انظر: البخارم، ُِٓ

 .   ُٖٔ، صُّٖٔ، رقم اٟتديثحفص العدكم  ، باب مناقب عمر بن ا٠تطاب أيبفضائل أصحاب النيب 
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كا١تراد بالعلم ىنا العلم بسياسة الناس بكتاب  عمرلكُب اٟتديث فضيلة  لعلمكا كالقرآف
لنسبة إىل أيب بكر، كباتفاؽ ، كاختص عمر بذلك لطوؿ مدتو بانة رسوؿ اهلل اهلل كسي 

 .ُّٓالناس على طاعتو بالنسبة إىل عثماف
 فجاء قليب، على بكرة بدلو أنزع أني المنام في ُأريت) : النيب قاؿ العبقرم:. ٓ

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

ىم كقيمهم ككبَتىم كقيل كعبقرم القـو سيد الذم ال شيء يفوقوالعبقرم النافذ ا١تاضي ك 
ا كلما فصارك  ثل ُب كل شيء عظيمتضرب هبا العرب ا١ت نسبة إىل أرض تسكنها اٞتن

 كقيل عمر خالفة ُب اٟتديث ١ترادكا سو نسبوه إليها فقالوا عبقرم،ُب نف عظيمان رأكا شيئان 
 خالفتو ُب فكثرت عمر إىل عهد ٍب ا١تسلمُت مشل ٚتع بكر أبا ألف معان  ٠تالفتهما ىو

 من للخليفتُت جرل ١تا مثاؿ ا١تناـ ىذاك  ،قواعده كاستقرت اإلسالـ أمر كاتسع الفتوح
 .ُٓٓكاليتهما كصحة ٓتالفتهما إعالـو كفي هبما، الناس كانتفاع الصاٟتة آثار٫تا ظهور
فالراجح إف  أفضل من أيب بكر الصديق  هم من ىذا إف عمر بن ا٠تطاب كال يف

، ٚتيعان  بل أفضل الصحابة  أفضل من عمر بن ا٠تطاب ىو  بكر الصديق  أبا
 بن عمر ٍب بكر أبا فنخَت  النيب زمن ُب الناس بُت ٩تَت كنا: قاؿ  عمر ابن فعن

 ؟ اهلل رسوؿ بعد خَت الناس أم :أليب قلت :قاؿ اٟتنفية بن ٤تمد عنك ، ُٔٓا٠تطاب

                                                
ُّٓ

، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.،  
 .ّّٗ، صُِ. جْٔ-ْٓ، صٕ(، جُ، رقم كتبو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، طبن باز ك٤تب الدينالعزيز 

كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ن إٝتاعيل٤تمد ب. انظر: البخارم، ُْٓ
 .ُٖٔ، صِّٖٔ، رقم اٟتديث، باب مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص العدكم فضائل أصحاب النيب 

، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُٓٓ
 . ُّْ، صُِ. جْٔ، صٕ(، جُز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، طالعزي
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُٔٓ

، ّٓٓٔ، رقم اٟتديثكر بعد النيب ، باب فضل أيب ب(، كتاب فضائل أصحاب النيب ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ُْٔ -ُّٔص
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 ؟أنت ٍب :قلت ،عثماف :يقوؿ أف كخشيت ،عمر ٍب :قاؿ ؟من ٍب :قلت، بكر أبو :قاؿ
 ال  النيب زمن ُب كنا :قاؿ كعن ابن عمر  ،ُٕٓا١تسلمُت من رجل إال أنا ما :قاؿ

 .ُٗٓمثالن  لو ٧تعل ال أم، ُٖٓبكر أحدان  بأيب ؿي دً عٍ نػى 
أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب  بينا): النيب  قاؿ. الغَتة: ٔ

 .َُٔ(فذكرت غيرتو فوليت مدبراً )قالوا: لعمر،  (؟قصر فقلت: لمن ىذا القصر
 االختصاص بو فيما ا١تشاركة بسبب الغضب كىيجاف القلب تغَت من مشتقة كالغَتة
ا١تعاصي كإتياف ما كقد تأٌب الغَتة ٔتعٌت كره الذنوب ك  الزكجُت، بُت ذلك يكوف ما كأشد

عركؼ كالنهي أف األمر با١تصة بغَتة الرجاؿ على النساء، ففليست الغَتة ٥تت حـر اهلل 
 غَتة من أتعجبوف:  النيب اؿد قفق، َتتوعند ا١ترء ْتسب غعن ا١تنكر إ٪تا يكوف 

 ال) :يقوؿ  اهلل رسوؿ ٝتعت أهنا :أٝتاء عنك ، مٍت أغَت كاهلل ،منو أغَت ألنا ؟سعد
 .ُُٔ(الفواحش حرم ذلك أجل من، اهلل من أغير شيء

 
 
 
 
 

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُٕٓ
 .ُٔٔ، صُّٕٔ، رقم اٟتديثخليالن  متخذا كنت لو  النيب قوؿ ، باب(، كتاب فضائل أصحاب النيب ِ، ط
كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، مد بن إٝتاعيل٤ت. انظر: البخارم، ُٖٓ

 .ِِٔ، صّٖٗٔ، رقم اٟتديثالقرشي عمرك أيب عفاف بن عثماف مناقب باب، فضائل أصحاب النيب 
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُٗٓ

 .ِٓ-ُٔ، صٕ(، جُلعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، طا
كتاب (،  ِ، طض: دار السالـ)الريا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ٤تمد بن إٝتاعيل. انظر: البخارم، َُٔ

 .ُٖٔ، صَّٖٔم اٟتديث،  رق، باب مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص العدكم فضائل أصحاب النيب 
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُُٔ

 .ّّٗكقاؿ كارده، ص ،َِِٓ، ِِِٓ(، كتاب النكاح، باب الغَتة، رقم اٟتديثِللنشر كالتوزيع، ط
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 المبحث الثاني
 قبل خالفتو الوظائف التي شغلها عمر بن الخطاب 

إما بانشغالو ُب  فيمن يشغلها، دكران مؤثران هما اختلفت ُب طبيعتها إف لكل كظيفة م
شخص تأثَت ف للكما كأأدائها،   كُب نمً خربة تأثَتىا عليو مستقبالن باكتسابو  أك أدائها

 إفسادىا.أدائها ك  أك فشلو ُب يؤثر فيها إما بتحسينها كتطويرىاف على الوظيفة نفسها
قبل أف يصبح  عمر بن ا٠تطاب شغلها إىل الوظائف اليت  سأتطرؽ ُب ىذا ا١تبحثك 

 هاكأثر شخصيتو في ُب بناء شخصيتو  كإظهار أثرىا هالتحليل خليفةن للمسلمُت
 .كر عندما تيذكرييذ  بالشكل الذم جعلو 

 إسالموقبل  وظائف عمر بن الخطاب 
موعد  كاف لعمر بن ا٠تطاب كأكؿ ىذه الوظائف ما كاف يعمل فيها ُب صغره فقد  

كاف ُب صباه يرعى قد  ، فمنذ نعومة  أظفاره مع الشقة كالتعب كاالعتماد على النفس
كقد يفسر ، ُِٔغليظان  فظان  أبوه كاف  فيحتطب عليو تارةن كتارةن ٮتتطب كقد اإلبل ألبيو

 ورث الشدة لصاحبها تفىرعيي اإلبل من ا١تهن اليت ىذا لنا شدة عمر بن ا٠تطاب 
حيوانات كبَتة اٞتسم قوية  لرعيها كرعايتها، حيث أف اإلبل إليها ٟتاجة راعي اإلبل

 ٦تا يزيد من صعوبة السيطرة عليهاغالبان ما تكوف ُب الصحراء ك ١تراعي كاسعة  البناء ٖتتاج
 لرعيها ُب قطيع كاحد. ةعلى الرغم من إهنا ترعى ُب قطعاف إال إهنا ٖتتاج إىل القو ف

قوة الًتكيز كاٟتفاظ على إضافة إىل الشدة كالصرامة  كسبتو ا١تهنة أ فلعل ىذه
كىًحدة البصر كالبصَتة كبعد النظر ُب عواقب األمور كما تؤكؿ إليو األحداث  اٞتماعة

٭تتطب عليها كٮتتطب ٦تا يزيد من العمل صعوبة  اف النظر ُب األفق، كك لطوؿ
كسبو القدرة ٥تتلفة ُب آف كاحد، كىذا بدكره أ كقسوة ُب أف يتحمل أعباء ككاجبات

على إدارة كتوجيو ٥تتلف األعماؿ ُب كقتو كاحد دكف أف تتعارض مصاٟتها ا١تختلفة 
كىذا فظان غليظان ها، كقد كاف ا٠تطاب كمقاصدىا مع اٟتفاظ على األكلويات لكل من

                                                
 .ِٔٔ، صّ، ج(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى بقاتالطـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُِٔ
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فقد كاف  كضغطو عليو ُب العمل ألبيو ُب تعاملو معو كصف عمر بن ا٠تطاب 
ما ال يستطيع في دنية، فقد يعمل اإلنساف كينتجيتحمل ضغوطان نفسية فضالن عن الب

كاإلنتاج ُب عىمىلىوي أك إنتاجو ٖتت الضغط، كلعل ىذه الصفة أكسبتو القدرة على العمل 
توصف كىذا أدؽ ما  مشيتو شديد الوطء سريعان ُب ككاف ديات، ظل الضغوط كالتح

ات كٖتٌمل ُب اٗتاذ القرار  ما أكسبو رعيها من القوة شية اإلبل، فباإلضافة إىلبو مً 
 فتيانا كرأت اهلل عبد بنت الشفاء قالت ،و القوة ُب البدفأكسب ا١تسؤكليات ا١تختلفة

 إذا عمر كاهلل كاف: قالت ،اؾسٌ ني : فقالوا ىذا؟ ما: ركيدان  كيتكلموف ا١تشي ُب يقصدكف
 .ُّٔحقان  الناسك كىو ،أكجع ضرب كإذا أسرع، مشى كإذا أٝتع، تكلم

غم من كوف على الر يصارع الفتياف ُب أسواؽ مكة ك   عمر بن ا٠تطاب كقد كاف
فال بأس من ذكرىا ُب ىذا ا١توضع، حيث   طلب هبا ا١تاؿمل يي ا١تصارعة ليست مهنة ما 

 أكسبتوفقد  ،عكاظسوؽ ا١تصارعة اليت كاف تقاـ ُب أسواؽ مكة مثل س ٯتار  كاف 
كيفية التعرؼ على نقاط ضعف ا٠تصم   إىل إضافةىذه الرياضة قوة التحمل كالتحدم 

فلعلو   ى مرأل من الناسكاف يصارع عل  كل من يشاىده فقد  التأثَت ُب كالتأثَت فيو بل
 ٦تا كاف يزيد من ثقتو بنفسو كبأسوالناس منو كمهابتهم لو لقوتو  خشيةكاف يعرؼ 

أف رجالن لقي راعيان  ، فَتكلكمعرفتو بكيفية بعث الرعب ُب نفوس ا٠تصـو كالتأثَت هبم
فقاؿ: الذم يصارع ُب سوؽ  ،ف ذاؾ األعسر األيسر أسلم؟ يعٍت عمرأشعرت أ :فقاؿ

 .ُْٔعكاظ؟ قاؿ: نعم، قاؿ أما كاهلل ليوسعنهم خَتان أك ليوسعنهم شران 
تحانان للرجاؿ كإظهاران ام األماكنمن أكثر  تعد األسواؽ لو ُب التجارة فإفأما عم

 ديات ُب البيع كالشراء كاالقتضاءحيث الصرب ُب ا١تعامالت كالقدرة على التح ألخالقهم
 فذان لزمنو طويلو  كاف تاجران فقد   مكانتو ُب السوؽ كقد كانت لعمر بن ا٠تطاب 

 الؼ أجناسهم كأحوا٢تم كمستوياهتمالناس على اختع التعامل م التجارة قدرة أكسبتو
كانت لو رحلة ُب الصيف إىل الشاـ كأخرل كما يرغبوف عنو، كقد  يرغبوف بو كمعرفة ما 

                                                
 .َِٗ، صّج ،(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُّٔ
 .ِّٓ، صّ، ج(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُْٔ
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التعرؼ على أخبار البلداف  كسب ا١تاؿ إىليمن ساعدتو إضافة إىل  ُب الشتاء إىل ال
كالقرل ناس ُب ا١تدف ٦تا أكسبو خربة ُب التعامل مع ال ،ثقافاهتم كأحوا٢تمكمعرفة 

العرب كالكالـ عن تارٮتهم  أخبار كانت تتداكؿ ُب ىذه األسواؽ  ا١تختلفة، خاصةن أنو
 كمعرفتو بأخبار العرب كتارٮتهم.  كمآثرىم، ٦تا زاد من ثقافتو

يثقوف بو كانوا يقضي بُت قومو ُب خصوماهتم، ف كاف عمر بن ا٠تطاب قد  ك 
حيث إنو تعلم كيف  األثر البالغ ُب شخصيتو  اءالقض هنةكيسًتشدكف برأيو ككاف ١ت

شتغالو ُب قومو بٍت عدم كُب يتحمل مسؤكلية اٗتاذ القرار كاٟتكم بُت الناس، كذلك ا
بأحواؿ العرب السابقُت كا١تعارؾ اليت  فةزاده معر  مخصوماهتالقبائل ك  خالفاتفض 

قتهم بو تو بنفسو كزاد من ثزاد من ثق ٔتا لعهود كا١تواثيق اليت كانت بينهمكانشبت بينهم 
إف كقعت ف ُب السفارة زمنان  عمر بن ا٠تطاب فقد عىمل إىل أف جعلوه سفَتان ٢تم، 

 أك نافرىم منافر أك فاخرىم مفاخر بعثوه منافران أك رب بُت قريش كغَتىم بعثوه سفَتان ح
 .ُٓٔمفاخران كرضوا بو

ُب اٞتاىلية إف مل  ب اليت شغلها عمر بن ا٠تطا إف ىذه ا١تهنة ىي من أىم ا١تهن
حيث إف االشتغاؿ ُب الرعي أك التجارة أك حىت القضاء كاف ٦تا يدكر داخل  تكن أ٫تها

ٯتكن التغاضي عنو ألنو داخل  أك سلبيات كانت ٦تا فإف كاف عليو قصور الواحدة القبيلة
فعة بُت القبائل يدؿ على ما لو من الوجاىة كالر  سفَتان لقريش ه لكن اختيار ، حدكدىا

مكانة كبَتة ُب ذلك الوقت  وأتتب ، حيث أف قريش كانتفضالن عما تقدـ من الصفات
عمارةن كاىتمامها بالبيت اٟتراـ  قعها اٞتغراُب ُب مكة قرب الكعبةو ١تبُت القبائل 

ك١تركزىا ا١تايل حيث كانت قريش ُب ذلك الوقت تضم عددان   كباٟتجيج إطعامان كسقايةن 
ب األمواؿ الذين كانوا ٯتسكوف زماـ التجارة ُب اٞتزيرة العربية كبَتان من التجار كأصحا

ا من البلداف، كل ىذه األسباب تدؿ على إف قريش مل تكن لتختاره سفَتان لوال كما حو٢ت
إهنا رأت فيو الشخص ا١تناسب لتمثيلها بُت القبائل ١تا لو من إمكانيات كخربات 

                                                
 .ٗص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓالدين أبو الفرج،  ابن اٞتوزم، ٚتاؿ. انظر: ُٓٔ
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 أكسبو الثقة العالية بالنفس ا١تهنةىذه  ُب عمر بن ا٠تطاب كمواىب، إف اشتغاؿ 
 كيفية كأ٫تية اٗتاذ قرار دكف أخركالتعرؼ على   ٔتراكز اٗتاذ القرار ُب القبائل كاالحتكاؾ

 .متمهما عىظي  باإلضافة إىل زيادة قدرتو على ٖتمل ا١تسؤكليات
 بعد إسالمو وظائف عمر بن الخطاب 

تو خربة نان عديدة قبل إسالمو أكسبكامتهن مه أعماال ٥تتلفة عمر بن ا٠تطاب  لى مً عى 
معاملة الناس كعلو ا١تنزلة عندىم، كعلى الرغم من كثرة األعماؿ اليت ُب اٟتياة كحسن 

صحبتو من  ٔتا اكتسبو اٞتاىلية كا١تواىب اليت اكتسبها فال تعد شيئان  ُب عمل هبا 
خراج الناس من أ لمنها جي ىذه ا١تدرسة اليت ٗترٌج كتتلمذه ُب مدرسة اإلسالـ لنيب ل

 .اإلٯتاف نورالكفر كالشرؾ إىل  ظلمات
 بعد إسالمو كُب ىذا ا١توضع نستعرض الوظائف اليت كاف يشغلها عمر بن ا٠تطاب 

اليت إف دلت على شيء ك ، كُب عهد أيب بكر الصديق  كاليت كانت ُب عهد النيب 
كعند أيب بكر الصديق  عند النيب  فهي تدؿ على الثقة كا١تكانة اليت كانت يتبوؤىا 

  كعلو ٫تتو كحسن تدبَته لألمور. من صدؽ إٯتانو كحسن إسالموكالنابعة 
على سوؽ  عمر بن ا٠تطاب  استعمل النيب كمن ىذه ا١تهن اٟتسبة فقد 

، ٤تتسبان فقد كاف يدكر ُب السوؽ ينصح الناس كيرشدىم للعمل الصاحل، ُٔٔا١تدينة
 عن ا١تنكر. ىيأمر با١تعركؼ كينهكيساعد ٤تتاجهم كيعُت منقطعهم ك 

 بكر أبو توىٌل  فحُت كما إنو عمل ُب القضاء ككاف ذلك ُب خالفة أيب بكر الصديق 
 عمر كقاؿ اٞتزاء، يعٌت ا١تاؿ أكفيك أنا : عبيدة أبو لو قاؿ ا٠تالفة الصديق 
: الصديق  بكر أبو جعلفقد  رجالف، يأتيو ال سنة عمر فمكث القضاء أكفيك أنا
 بن ا٠تطاب  عمر  ُٕٔأحد إليو ٮتاصم مل سنة فمكث خالفتو ُب قاضيان. 

                                                
)بَتكت: دار  نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية. انظر: الكتاٍل، عبد اٟتي بن عبد الكبَت، د.ت.، ُٔٔ

 .ِٕٖ، صُالكتاب العريب، د.ط.(، ج
 .ُٕٔ، صِج، )ليدف: مطبعة بريل، د.ط.( والملوك االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد. انظر: الطربم، ُٕٔ
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ُب القضاء ُب اٞتاىلية كلو منو خربة كبَتة،  على الرغم من اشتغاؿ عمر بن ا٠تطاب ك 
إال إف تعاليم اإلسالـ كمبادئو اقتضت على من يتصدل للقضاء أف يكوف عا١تان بكتاب 

على ىذه  يكوف قراره مبنيان ل ة اإلسالميةكملمان بأحكاـ الشريع اهلل كسنة رسولو 
 .فقد كاف من فقهاء الصحابة  عمر بن ا٠تطاب  األسس، كىذا ما كاف عليو

ٕتدر اإلشارة إىل إنو على الرغم من كل ىذه ا١تكانة الكبَتة اليت كانت لعمر بن ك 
ثره إىل يومنا كال بقيى أ ذًٍكره ُب التاريخ  اإلسالـ ١تا لولكن لوال قبل اإلسالـ ا٠تطاب 

 مكانةن كمنصبان  فالذين كانوا أعظم من عمر بن ا٠تطاب ، ىذا كإىل ما شاء اهلل 
ج كال نريد أف ٩تر  ذين ماتوا على الكفر من بٍت قوموذكاءن كحيلةن من ال ماالن كأكسعكأكثر 

فالتاريخ حافل باألٝتاء اليت طواىا النسياف من  ُب مقارنتنا ىذه عن قبيلة قريش
ات اليت انتهت إىل ما انتهت إليو شخصيات مثل عمرك بن ىشاـ أك عتبة بن الشخصي

قريش كأعمدة بناءىا الصلب  ، ىؤالء الذين كانوا سادةكغَتىم ة بن خلفربيعة أك أمي
 صوالت كجوالت مع العرب كغَتىم،كالذين كانت ٢تم ُب اٟترب كالسلم كُب دنيا ا١تاؿ 

 أك البحوث ال يعرؼ ٢تم ًذكر ُب الكيتبلتاريخ في النسياف بل ُب نفايات اأصبحوا ُب ط
سول ًذكر كفرىم كعدائهم لدإسالـ ك٤تاربتهم  ا١تقاالت أك حىت ُب ٣تالس اٟتديثأك 

ُب الدنيا كُب اآلخرة  ككيف ردىم اهلل على أعقاهبم خاسرين قد نالوا ا٠تزم للنيب 
عداءو لدإسالـ ١تا أظهر من  كل ذلك كاف ليكوف لعمر بن ا٠تطاب عذاب عظيم،  

اليت ٕتعل  لوال إرادة اهلل الواحد األحد كقدرتو  كأىلو كاصطفاؼو مع ثلة الكفر ضده،
سالم بعمر اللهم أعز اإل): كلوال دعوة النيب  كتقوؿ لو كن فيكوفالشيء من العدـ 

 ،إليك الرجلين ىذين بأحب اإلسالم أعز اللهم: )كقولو ، ُٖٔ(خاصةً  بن الخطاب
 .ُٗٔ(عمر إليو أحبهما وكان :قال ،الخطاب بن عمرب أو جهل بأبي

                                                
)عماف: بيت األفكار الدكلية،  شروح سنن ابن ماجة  ـ،ََِٕ. انظر: ابن ماجة، أبو عبداهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍت، ُٖٔ

 .َُّ، صَُٓ، رقم اٟتديث، فضل عمر (، كتاب ا١تقدمة، باب فضائل أصحاب رسوؿ اهلل ُالدكلية، ط
)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  سنن الترمذي٤تمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، د.ت.، . انظر: الًتمذم، ُٗٔ

 .ُٕٔ، صُّٖٔ، رقم اٟتديث د.ط.(، كتاب ا١تناقب، باب ُب مناقب عمر بن ا٠تطاب 
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 ملخص الفصل الثالث
بالشكل الذم  الشخصية مل يتضح تأثَت اإلسالـ على صفات عمر بن ا٠تطاب 

كلدت معو أك اكتسبها ُب  و الشخصية اليتصفاتفكثَت من  ،ظهر على شخصيتو اإلدارية
ا٢تيبة كاٞترءة كحسن التدبَت اٞتاىلية ظلت مالزمة إياه حىت بعد إسالمو مثل اٟتـز ك 

، إاٌل تأثَت اإلسالـ كاف  فهي دليل على رقٌي تفكَته كسالمة فهمو كرباطة جأشو كغَتىا
على شخصيتو اإلدارية من خالؿ تغَت معايَته ُب تقييم األمور ٦تا غٌَت أىدافو  كبَتان 

ذلك ُب سبيلو، ك مضحو فمن شخصو معادو لدإسالـ إىل شخصو مدافعو عنو  كتطلعاتو
١تقاصد  ة ىذه كتلكككجوب موافق ككسائلو احملققة لألىداؼ تغَت أسسو ُب اإلدارة

 .لشريعة اإلسالمية
ة شخصي أثر الوظائف كاألعماؿ الكثَتة كا١تتنوعة كاف لو دكره الكبَت كا١تؤثر ُب تكوين

، كىذا يدؿ على أ٫تية اكتساب ا٠تربة اٞتيدة ك٦تارسة اإلدارية عمر بن ا٠تطاب 
الصحيح الناجح فهو سر ٧تاح اإلدارة كا١تثاؿ  نسبيان  عة األعماؿ بشكل شخصيكمتاب

تكوين الشخصيات كىو القدكة اٟتسنة كالتجربة الصاٟتة اليت ٬تب أف تتبع ُب بناء ك 
 تقدمها كتطويرىا كدٯتومة ازدىارىا.طريقة ا١تؤثرة ُب بناء الدكؿ كاجملتمعات ك  القيادية
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 الرابعالفصل 
 للدولة اإلسالمية  فلسفة إدارة عمر بن الخطاب

  تمهيد
١تعرفة ما ىو ا١تقصود بفلسفة إدارة الدكلة ينبغي التعرؼ على ا١تقصود بفلسفة إدارة 
ا١تنظمة أك ا١تنشأة أك غَتىا من ا١تؤسسات اليت ٘تثل النواة اليت تتكوف منها الدكلة، 

دارس كاٞتامعات كغَتىا من ا١تؤسسات تيكوف الدكلة ٔتفهومها فا١تعامل كالشركات كا١ت
الشامل، فال ٯتكن أف تقـو أم دكلة أك أف يكوف ٢تا كجود بدكف أف يكوف ٢تا مؤسسات 

الفلسفة ت من أجل أف تقـو كتستمر كتتقدـ، فأك منشآت ٥تتلفة االختصاصات كاجملاال
على كرىا ُب اجملتمع كالذم ينعكس نظرة ا١تنظمة إىل كجودىا كدنظمة ىي: للم اإلدارية

 .َُٕهاكخارج حدكدىا هتا داخلاعالق
إ٪تا ىي نظرة ا١تنظمة لنفسها  نظمة ىي ليست طريقة إدارهتاأف فلسفة إدارة ا١تكبذلك ف

ىذه النظرة فهم معُت أكالن كللمحيط الذم ٭تيط هبا ثانيان، كالبد أف يصاحب أك يعقب 
راه ُب نفسها من إمكانيات كما ٭تيط بو من تبٍت مفاىيمها على ما ت للمنظمة فهي
 .ى أساس ىذه ا١تفاىيم تقـو كتيدار شؤكهنامتغَتات، كعل

ٖتقيق األرباح  كىي ا١تنظمات اليت يكوفعلى سبيل ا١تثاؿ فإف فلسفة ا١تنظمات الرْتية ف
ا١تنظمات غَت الرْتية أك ما تسمى با١تنظمات  ىدفان أساسيا ُب قيامها ٗتتلف عن فلسفة

على الرغم من ٖتقيقها لو،  ق األرباح ليس ىدفان أساسيان ُب قيامهاَتية كاليت يكوف ٖتقيا٠ت
ا١تنظمة، فإنشاء منظمة  إلنشاءٔتعٌت أف ٖتقيق األرباح ىو ىدؼ لكنو ليس أساسيان 

ٕتارية أك صناعية أك زراعية كمصنع أك حقل أك شركة ٕتارية، ال يعٍت إف سبب إنشائها 
الرغم من استحالة قيامها دكف كجود خطة لتحقيق األرباح، كما كإف ىو ٖتقيق األرباح ب

ُب ٣تاؿ الصحة أك التعليم كأف تكوف مستشفى أك مدرسة،  تعملإنشاء منظمة إنسانية 
قد تنشأ لتحقيق األرباح كال يشًتط أف تقـو على أساس إنساٍل بالرغم من ٖتقيقها 

                                                
 (.ّ)جدة: هتامة للنشر، طللوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليليـ، ُٖٓٗىػ/َُْٓانظر: مدٍل عبدالقادر عالقي،  .َُٕ
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ة ا١تنظمة، كما كليس العمل ُب ألىداؼ إنسانية، فليس كسب الربح دليل على فلسف
 ٣تاؿ أك نشاط معُت دكف أخر دليل عليها.

من خالؿ  الفلسفة اإلدارية للمنظمة تكمن ُب دكرىا ُب ٧تاح العملية اإلدارية إف أ٫تية
نظرة ا١تدير كفهمو للمحيط  ، فهيديركف أعما٢تمتأثَتىا على الطريقة اليت يؤدم هبا ا١ت

١تعلومات اليت ٭تصل عليها كدقتها كالتجارب ١تتمثلة بامن حولو من خالؿ رؤيتو لو كا
دارية ٔتا ككيفية االستفادة من ىذه النظرة كتوظيفها ُب العملية اإل السابقة لو أك للمنظمة

 ٭تقق األىداؼ ا١ترسومة.
حل  اللتزاـ ٔتنهج من التفكَت كالقيم يعمل علىاكما إف الفلسفة اإلدارية تعمل على 

 ا١تنظمة من آف ألخر، فأف عدـ التقيد بنهج معُت من ٢تا ليت تعًتضا١تشاكل اإلدارية ا
سيؤدم بالضركرة إىل التقلب ُب التعامل مع ا١تشاكل كاألحداث اليت ٘تر  التفكَت كالفهم

٦تا سيؤدم  ستقرار ُب اٗتاذ القرارات حيا٢تاعدـ االة، كىذا بدكره سيؤدم هبا ا١تنظم
األىداؼ أك عدـ ٖتقيق جزءان كبالتايل عدـ ٖتقيق  ةركرة إىل إرباؾ العملية اإلداريبالض
 أك عدـ إ٧تازىا بالشكل أك الوقت ا١تخطط ٢تا على أقل تقدير. منها

حيث أف  كما إف ٖتديد الفلسفة اإلدارية يساعد ُب سهولة ا١تفاضلة كٖتديد األكلويات
لوؿ ضلة بُت عدة حكجود فلسفة كاضحة لدإدارة ٕتعل ا١تدير ُب موقف أسهل للمفا

 أك اختيار برنامج من بُت عدة برامج. مقًتحة للتنفيذ
أف كضوح سياسة ا١تنظمة ضركرم ُب عمل ا١تنظمة ف إضافة إىل سهولة جرياف ا١تعامالت

بل كحىت للعمالء ا٠تارجيُت الذين يتعاملوف معها، كىذا  املُت ُب داخلهاليس فقط للع
 لة كسرعة إ٧تاز األعماؿ.كسهو  كثَت من طرؽ التعامل مع ا١تنظمة  بدكره سيسهل

إدارة ا١تنظمة فلسفة إدارية معينة تكسبها دعمان معنويان، كال نبالغ لو قلنا  إتباعمن ٍب فإف 
سواء أكانت ىذه  أية أزمة طارئة تطرأ عليها دعمان ماديان ُب أم موقف تتخذه عند عالج

كانت ىذه األزمة األزمة داخل ا١تنظمة أم ُب أحد خطوطها اإلدارية أك اإلنتاجية، أك  
 .معها ا١تنظمة أك حىت اجملتمع ككلخارج ا١تنظمة كنقصد بذلك ا١تنظمات اليت تتعامل 
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 المبحث األول
 للدولة اإلسالمية أسس إدارة عمر بن الخطاب 

سواء أكاف ىذا العمل إداريان أك إنتاجيان أك  مل أيسس يقـو عليها كيستند إليهاإف لكل ع
 كل عاـ أك نشاط األفراد بشكل خاص ٘تثل نشاط الدكلة بشغَت ذلك من األعماؿ اليت

بغض النظر عن حجم تلك األعماؿ كمدل تأثَتىا ُب اٟتياة العامة، ك٘تثل ىذه األسس 
 غَتات اجملتمع كنظرتو ا١تستقبلية لومنهج أك طريقة من يقـو هبذه األعماؿ كفهمو ١تت

بكل ما فيها من إ٬تابيات ضية كمدل استفادتو من التجارب السابقة أك األحداث ا١تا
كقدرتو على توظيف ىذه ا١تعلومات كتلك ُب عملية اٗتاذ القرارات ٔتا يضمن  كسلبيات

 .ألىداؼ بأعلى كفاءةٖتقيق ا
 يستند ُب إدارتو للدكلة على أسس كىي على نوعُت: كقد كاف عمر بن ا٠تطاب 

 ةاألسس الشرعي
ها ليس ُب إدارة الدكؿ أك ا١تؤسسات كأمر بإتباع كىي األسس اليت شٌرعها اهلل 

القرآف فحسب بل حىت إتباعها ُب إدارة شؤكف الفرد ا٠تاصة، كُب مقدمة ىذه األسس 
 .الباطل من بُت يديو كال من خلفوىذا الكتاب الذم ال يأٌب  كالـ اهلل   الكرَل
ُب  من حيث اٗتاذه أساسان  بالقرآف الكرَل كبَتان  كاف اىتماـ عمر بن ا٠تطاب كقد  

لكرَل من فضالن عن األسباب اليت يتساكل فيها اٟتاكم كاحملكـو ٕتاه القرآف ا اٟتكم
كاف القراء أصحاب ٣تالس عمر كمشاكرتو كهوالن كانوا أك فقد   قراءتو كحفظو كالعمل بو،

على أف يكوف القرآف الكرَل دستوره ُب  ٭ترص ،ُُٕكاف كقٌافان عند كتاب اهللقد  ، ك شبابان 
مل ٬تد فيها مراده عرضها و مسألة عرضها على كتاب اهلل فإف رضت علياٟتكم، فإف ع

 فاستخار السنن يكتب أف أراد  قدك  ، فإف مل ٬تد اجتهد برأيو،على آثار النيب 
 كتاب كتركوا عليو فأقبلوا كتابان  كتبوا قومان  ذكرت: فقاؿ لو عـز كقد أصبح ٍب شهران  اهلل

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗانظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي،  .ُُٕ

 (، كتاب التفسَت، باب ِ، طللنشر                 ُٗٗسورة األعراؼ، اآلية ،
 .ٕٓٗ، صِْْٔرقم اٟتديث
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اب اهلل شيء أك أف يقدـ عليو كتابان أخر، على لشدة حرصو على إاٌل ٮتالط كت ُِٕاهلل
كإتباعو ٢تا كأساس ثاف ُب إدارة الدكلة  ة النيب ٤تمد ن  سي على  الرغم من حرصو

تباعها ال يقل عن بالسنة كضركرة إ كاف اىتماـ عمر بن ا٠تطاب فقد   اإلسالمية،
من  بت عن النيب يعتمد على السنة النبوية كما ث فقد كاف  اىتمامو بالقرآف الكرَل

أك كجده مع  أقواؿ كأفعاؿ كتقارير ُب أحكامو كقراراتو ٦تا مل ٬تده ُب القرآف الكرَل
 :فقاؿ ،لوفقبٌ  األسود اٟتجر إىل عمر بن ا٠تطاب  جاءقد غموضو كضركرة تبيانو، ف

 قاؿ ٍب ،لتكقبٌ  ما لكقبٌ يي   النيب رأيت أٍل كلوال ،تنفع كال تضر ال حجر أنك أعلم إٍل
  النيب صنعو شيء قاؿ ٍب ،اهلل أىلكهم كقد ا١تشركُت راءينا اكنٌ  إ٪تا ؟كللرمل لنا فما
 .ُّٕنًتكو أف ب٨تي  فال

خشية أف يدس معها  ٮتشى كتابتها أك القوؿ هبا بالسنة أنو كاف و ككاف من اىتمام
 أك اٟتديث ُب أزيد أف أكره أٍل لوال: فقاؿ شيء عن  ئلسي  ما ليس منها، فقد

 عليو يرل ىلإليو  ينظر فجعل يسألو رجل ه جاءفقد  ،ُْٕبو ٟتدثتكم منو أنتقص
 عباس ابن قاؿ ،اإلبل من أربعوف قاؿ ؟مالك كم :عمر لو قاؿ ٍب ،شيئان  البؤس من

 ٯتأل كال الثالث البتغى ذىب من كادياف آدـ البن كاف لو كرسولو اهلل صدؽ :فقلت
 ىكذا فقلت ؟ىذا ما :عمر فقاؿ ،تاب من على اهلل كيتوب الًتاب إال آدـ ابن جوؼ
 ىكذا :أيب قاؿ ؟ىذا يقوؿ ما :فقاؿ أيب إىل فجاء :قاؿ ،إليو بنا فمر :قاؿ ،يبأي  أقرانيها
ُب التحقق من  إضافة إىل منهجو  ،ُٕٓفأثبتها ؟أفأثبتها :قاؿ  اهلل رسوؿ أقرانيها

 يأٌب راكيو بشهود مل يقبلو حىت إذا ما ٝتع حديثان عن النيب  صحة اآلثار فقد كاف 
                                                

 .ِٕٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد: ابن سعد، . انظرُِٕ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُّٕ

الرمل ُب اٟتج كالعمرة،  باب .ِٗٓ، صُٕٗٓ، رقم اٟتديثاألسود اٟتجر ُب ذكر ما باب، اٟتج كتاب(،  ِ، طللنشر
 .َِٔ، صَُٓٔرقم اٟتديث

 .ِِٗ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمدانظر: ابن سعد،  .ُْٕ
، ٓ، جُُِْٗ، رقم اٟتديث)القاىرة: مؤسسة قرطبة، د.ط.( مسند أحمد، د.ت.، أٛتد بن حنبل. انظر: ُٕٓ
 .ُُٕص
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  النيب قضى :ا١تغَتة قاؿ ا١ترأة إمالص ُب فلما استشار الناسيشهدكف لو بصحتو، 
 النيب شهد أنو مسلمة بن ٤تمد فشهد قاؿ: ائت من يشهد معك، ،أمة أك عبد بالغرة
 إٍل مل أزعجكم إاٌل ألف تشًتكوا  فيقوؿ: ككاف كثَتان ما يستشَت أصحابو، ُٕٔبو قضى

فيما ٛتلت من أمور كم فإٍل كاحد كأحدكم كأنتم اليـو تقركف باٟتق خالفٍت  ُب أمانيت
 .ُٕٕمن خالفٍت ككافقٍت من كافقٍت كلست أريد أف تتبعوا ىذا الذم ىو ىوام
 شاكرقد ف، ككثَتة ىي ا١تواقف اليت تبُت ما للشورل من مكانة عند عمر بن ا٠تطاب 

بُت الناس ُب العطاء بعد أف كاف  يلالتفض كُب الدكاكين تدكين ُب   ٤تمد أصحابى 
 أف علىُب السارؽ فأٚتعوا   استشارك  ،ُٖٕيتبع رأم أيب بكر ُب التسوية بينهم

 ُب كاستشار الناس ،ُٕٗفإف عاد استودع السجن قطعت رجلوتفإف عاد  هقطعت يدت
 مهاجرة من قريش مشيخةا دعف ،دخوؿ الشاـ أك الرجوع عنها كقد اشتعل فيها الوباء

 فنادل بالناس ترجع أف نرل :فقالوا رجالف عليو منهم ٮتتلف فلم ىماستشار ف الفتح
أساس الشورل عند عمر  فإ، حيث َُٖفأصبحوا ظهر على مصبح إٍل :الناس ُب عمر

كحدة  ك  األمة صالحكل بذؿو ألف فيها   ىم األسس اليت بذؿ ٢تامن أ بن ا٠تطاب 
 .تفرؽ مشل األمةك  ا١تسلمُتشق صف  فلن يكوف أكرب من كلمتها كاف كاف ىناؾ بالء

 األسس اإلدارية.

اختصار أمانة قد أككلت إليو من اهلل اإلدارة فهي بنظرتو ُب  كاف لعمر بن ا٠تطاب 
  شأف كثَت من ا١تهاـ كاألعماؿ اليت  ُب ذلك شأهنا عنها يـو القيامةكإنو مسؤكؿه

 أف يقـو هبا مع ما لذلك مل يألو جهدان ُب تبوؤىا حىت قبل أف يصبح خليفة للمسلمُت،
                                                

(،  ِ، طار السالـ للنشر)الرياض: د صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، م، ٤تمد بن إٝتاعيلار . انظر: البخُٕٔ
 .َُُٗ، صَٔٗٔ، َٓٗٔ. رقم اٟتديثَُُٗص َٖٗٔ، َٕٗٔكتاب الديات، باب جنُت ا١ترأة، رقم اٟتديث

 .ِٓص ،(ّة، ط)القاىرة: ا١تطبعة السلفي الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖالقاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . انظر: ُٕٕ
 .ِٓٗ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُٖٕ
 .ُْٕص ،(ّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، ، أبو يوسف يعقوبالقاضي. انظر: ُٕٗ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، َُٖ

 .َُُِ، صِٕٗٓ(، كتاب الطب، باب ما يذكر ُب الطاعوف، رقم اٟتديثِللنشر كالتوزيع، ط
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ا١تفاىيم العلمية اإلدارية كاليت  يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، على الرغم من إتباعو
ىذه إف حدث تعارض ُب إدارتو للدكلة بُت ف ١تبادئ الشرعية كغَت الشرعيةتساكل فيها ات

كال يعٍت أف األسس الشرعية  يكوف للشريعة اإلسالمية، ُب اٟتكم فإف الرجوع كتلك
كال ٯتكن  سالفة الذكر كىي القرآف الكرَل كالسنة النبوية كالشورل ىي أسس غَت علمية

 قد أنزؿ شريعتو بل إف العكس ىو الصحيح حيث أف اهلل  إدارة شؤكف الدكلة هبا
ظهور اآلخرة، كلكن حاؿ يصلح هبا حاؿ الدنيا ك  د كاجملتمعلفر ٟتياة ا ان لتكوف منهج

 إتباع، جعل من ا١تفيد يرد فيها نص قاطع ُب ا١تسائل اليت ملكاٟتاجة لالجتهاد ا١تتغَتات 
على أف تكوف متوافقة  غَت إسالمية حضاراتألسس أك حىت القيم من بعض ا١تبادئ أك ا

كقد انتهج عمر كال تعارضها بأم شكل من األشكاؿ، مع الشريعة اإلسالمية كأىدافها 
أدار هبا الدكلة  اليت إىل األسس الشرعيةإضافة  إداريةن  أسسان ك  هنجان إداريان  بن ا٠تطاب 

 ىذه األسس ىي:
كىذا من األسس اليت ٯتكن كصفها لشعبية أكىل من القناعة الشخصية: اا١تطالب . ُ

اٟتاكم  قناعةيرغب هبا الشعب كأف خالفت  بالنادرة أك ا١تعدكمة كىي تنفيذ ا١تطالب اليت
لبالد يقتنع بو بصفتو حاكمان ل اىو م للحاكم ، كما نقصده بالقناعة الشخصيةالشخصية

كاليت يفًتض أف تكوف مبنية على علم كٕتارب كشورل كغَتىا من مستلزمات اٗتاذ قرار 
على مستول إماـ الدكلة، كليس ا١تقصود بالقناعة الشخصية ىي ما يقتنع بو اٟتاكم 

 متجردان عن موقعو أك رتبتو أك علمو.
حىت لو و لرأم رعيتو كتنفيذه ما يرغبوف بو نزكلنظرتو ُب  عمر بن ا٠تطاب ل كقد كاف

 رأم الشعب ُب موضع ا١تقارنة كالًتجيحفالغاية ليست كضع رأم ا٠تليفة ك  تنع بو،مل يق
إنفاذ رأم الشعب كإف مل يرجح ىذا الرأم أك يثبت صحتو فضالن عن ٥تالفتو لرأم  بل

تتحصل من إنفاذ رأم تفوؽ ا١تصاحل اليت ٯتكن أف  الدكلة، فلعل ُب إنفاذه مصاحل إماـ
ن حدكثها تتصاغر أمامو ا١تفاسد اليت ٯتك ة إف فرضنا صحتو، أك فيو درء مفاسد ماا٠تليف

بن  إىل عمر شكا أىل الكوفة سعد بن أيب كقاص فقد لعدـ إتباع رأم ا٠تليفة، 
كمل  يسألوف عنو رجاالن إىل الكوفةأرسل معو فأرسل إليو يسألو عن ذلك، ك   ا٠تطاب
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، فقد شكاه لبٍت عبس إال رجالن ُب مسجدو  دان إال سأؿ عنو كيثنوف معركفان يدع مسج
 ،خيانة كال عجز من غَت وعزل ُُٖكسالمة موقفو من صدؽ سعدو  كرغم ٖتققو 

 ال أف من خوفا ذلك ترؾ ٍب بأسان  هبم يوقع ككاد النفر أكلئك كيهدد معزكالن  سعد استمرك 
 .ُِٖأمَتان  أحدان  يشكو

برباءة سعد بن  فعلى الرغم من قناعتو  ة عمر بن ا٠تطاب غايكانت كلعل ىذه  
رغبة أىل الكوفة أك نفر منهم بعزلو   ٖتققو كتثبتو منها حققبل ك  أيب كقاص 

كىذا الرجل ىي  ، فليست خصومة سعد بن أيب كقاص  أيب كقاص بن لسعد
 ن أيب كقاص خصومة عادية بُت رجلُت بل إهنا بُت أمَت كرعيتو، فال يعد عزؿ سعد ب

باآلراء كا١تقًتحات بل  فبالقدر الذم تتشجع الرعية على إمداد اٟتاكمظلمان لو، 
لمة يكوف إٯتاهنم بأاٌل يبقى ُب ىذا ا١تنصب من ارتكب مظ كالشكاكل إلصالحو كتقوٯتو

 كبنفس القدر يتوجب عليهم الطاعة. الرعية كاحدة ظلم هبا
على  عمار بن ياسر  بن ا٠تطاب  كىٌل عمر، عزلو سعد بن أيب كقاص كبعد 

: فقاؿ الكوفة أىل على بن ا٠تطاب  عمر أقبلف حىت شكوه أىلها الكوفة فما لبث
 فشكوه فعزلو. سنة عليهم فأقاـ عليهم فأٌمره موسى األشعرم أبا: قالوا تريدكف؟ من

نتكلم ألساس الذم مع أىل الكوفة يتجلى لو ا إف ا١تتتبع لسَتة عمر بن ا٠تطاب 
ىم  حىت يشتكوا منو رغم صالحو، فوالهتمما إف ييوىٌل عليهم كاؿو حيث إهنم  عنو

كىو  ككلهم عدكؿ كليس ألحد أف يطعن بأحدو منهم كتوُب النيب  صحابة النيب 
، كرغم ذلك نزؿ عمر بن ا٠تطاب  كشكواىم على  لرأم أىل الكوفة عنهم راضو

 ام :ا١تغَتة فقاؿ فناـ، ا١تسجد ناحية ُبذات يـو  خال، فقد االرغم من عدـ قناعتو هب

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُُٖ

، باب كجوب القراءة لدإماـ كا١تأمـو ُب الصلوات كلها، ُب اٟتضر كالسفر، كما ٬تهر كتاب األذاف(،  ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ُِِ، صٕٓٓفيها كما ٮتافت، رقم اٟتديث

الدكتور  ٖتقيقالبداية والنهاية، ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖانظر: ابن كثَت، عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل الدمشقي،  .ُِٖ
 .ُُّ، صَُ(، جُط عبداهلل الًتكي )القاىرة: ىجر للطباعة،
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 كال ،أمَت عن يرضوف ال ألف مائة من أعظم شيء كأم :فقاؿ عظيم، من إال ىذا فعلت
 أصحابو كأتاه ،مقاتل ألف مائة على اختطت حُت الكوفة كأحيطت أمَت؟ عنهم يرضى
 .ُّٖعضلوٍل قد الكوفة أىل إف: فقاؿ شأنك؟ ما: فقالوا

: إف عملية تنفيذ أم قرارو ال تقل صعوبة من عملية أىلو أكالن  تنفيذ القرارات على. ِ
اٗتاذه، بل إف اٞتزء األىم كاألخطر ُب اٟتكم ىو تنفيذ القرارات كاستيعاب ردكد أفعاؿ 

ىو تنفيذه لقراراتو على أىل  لعمر بن ا٠تطاب  الرعية ٢تا، ككاف من تسديد اهلل 
 فنهى ا١تنرب صعد إذا فقد كافامة الناس آخران، بيتو كخاصتو من عشَتتو أكالن ٍب رعيتو كع

 إليكم ينظركف مكإهن ككذا كذا عن الناس هنيت إٍل قاؿ:ك  أىلو ٚتع شيء عن الناس
 عليو أضعفت إال فعلو منكم أجد أحدان  ال باهلل كأقسم اللحم إىل يعٍت الطَت نظر

كما فيها كما ُب الوالية  كىذا األساس يبُت مدل زىد عمر بن ا٠تطاب ، ُْٖالعقوبة
    اٟتاكم ُب العيش على نفسو كأىلو كلكن ىدفويأتيو منها، فمن الطبيعي أف يوسع 

 لعدؿ بُت الناس.كإقامة ا كاف إعالء كلمة اٟتق
فأكثر شكاكل الرعية كاعًتاضاهتم سببها استئثار اٟتاكم بالغٌت كسعة العيش لنفسو 

ُب الوقت ، خَتىا على أقل تقديركخاصتو، أك عدـ تنفيذ العقوبة إلساءة أحدىم أك تأ
ُب حاؿ إساءتو، فأكثر أسباب  ُب تنفيذىا على أحد من رعيتوالذم ينفذىا أك يسرع 

رات ىو عدـ العدالة بُت العاملُت كٓتس العماؿ حقهم كعدـ تقدير ا١تتميزين فشل اإلدا
دم إىل يؤثر ُب إخالصهم للعمل كيقلل إنتاجيتهم ٦تا يؤ فيهم كىذا ما يشعرىم بالظلم ك 

 .تأخر ُب إ٧تاز األىداؼتكبد خسائر أك 
كىو من األسس اليت تكتب إف طبقت كنفذت النجاح للحاكم النظر ُب ا١تظامل: . ّ

أىالن للنظر ُب  ، كقد كاف عمر بن ا٠تطاب للتوفيق الذم ٭تصل عليو من اهلل 
 من بواليصي عليكم عمايل أبعث مل إٍل: ٥تاطبان رعيتو  قاؿقد ف مظامل الرعية،

 فعل فمن فيئكم كيقسموا بينكم ليحجزكا بعثتهم إ٪تا أموالكم كال أبشاركم كال أشعاركم
                                                

 .ّٔٓاألفكار الدكلية، د.ط.(، ص)عماف: بيت  الكامل في التاريخ، د.ت.، انظر: ابن األثَت، عز الدين علي .ُّٖ
 .ِٕٓ، صّج)ليدف: مطبعة بريل، د.ط.(،  والملوك االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد. انظر: الطربم، ُْٖ
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 ا١تسلمُت تضربوا ال أال :قاؿف حٌذر عمالو ٍب منو، القصنو اهلل فو فليقم ذلك غَت بو
 تنزلوىم كال فتفتنوىم البعوث ُب ٕتمركىم كال فتكفركىم حقوقهم ٘تنعوىم كال فتذلوىم
 باب الشكاكل من خالؿ بياف كاجبات الوالة ، كبذلك يفتح ُٖٓيعوىمفتض الغياض

ليعرض كل من لو شكول  ىذا األساس عالنية كقد بٌُتى ، كحقوؽ الرعية عليهم
م عن الرعية كإرجاع اٟتق كغاية ىذا األمر رد الظلشكواه كمن لو مظلمة مظلمتو، 

 ة اٟتجة بالوصية.كإلزاـ الوال إيقاؼ ا١تتسلطُت كردىم عن تسلطهمك  ألصحابو
بأنو مل يعطيو  أبا موسى األشعرم  يشكو جاء رجله إىل عمر بن ا٠تطاب فقد 

فدعو  ذلك فعلت كنت فإف ،عليك سالـفكتب إليو:  كامالن، فلما أىب جلده  سهمو
 .ُٖٔويقتص منك كما اقتصصت من

ميق الثقة بُت إف ٤تاسبة الوالة كإيقاع العقوبة هبم أماـ الرعية دكف ظلم لو دكره ُب تعف
مساعدة الرعية كالقياـ  الراعي كرعيتو، كإلزاـ الوالة حدكد سلطاهتم القائمة على أساس

يكوف لدل كليست إذال٢تم أك أخذ شيءو من حقوقهم دكف كجو حق حينئذو  ْتاجاهتم
كحا٢تم مع الوالة ُب  ن كانتالرعية الثقة ُب أف ٭تصلوا على حقوقهم مهما كانت كمع مى 

 .لبعضاانوف كحا٢تم مع بعضهم تطبيق الق
على ٤تمد بن عمرك بن العاص بأنو أخذ  مصر ركايات ُب ىذا كثَتة منها شكول ١تكال

ه بأف يقتص أعطى ا١تصرم العصا كأمر  ثبتت الدعولبعد إف ك  فرسو كضربو بالسوط،
 :قاؿ لوٍب  ،بنوألنو لوال ىو ما ٕترأ ا ف ٭تو٢تا على صلعة عمركفأمره الفاركؽ بأ لنفسو

كال استهانة فال استعباد ، ُٕٖمىت استعبدًب الناس يا عمرك كقد كلدهتم أمهاهتم أحرارا
لناس كليست أركاح ا بو بعض الناس على بعض  ا فضل اهللأما الفضل فهو مبأحد 

 كليس ألحد سلطاف على أحد أال من أعطاه  ، كمصائرىم بأيدم أحد غَته
مل يكتفي بالشكاكل أف تأتيو   طاب، بل إف عمر بن ا٠تسلطاف ٭تكم بو بأمره 

                                                
185

 .َٖٔ، صّج ،(ِالفكر، ط )قم: دار المنورة المدينة تاريخ ،ىػ َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن انظر:. 
 .َٖٖ، صّج ،(ِالفكر، ط )قم: دار المنورة المدينة تاريخ ىػ، َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن انظر:. ُٖٔ
  .ّٗص، (ِ)بَتكت: دار الرائد العريب، ط، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج، ابن اٞتوز . ُٕٖ
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 ليعلم حاؿ رعيتو بل كاف يبادر بالسؤاؿ عن حا٢تم كحاؿ كالهتم معهم، فقد مٌر بو 
فيها، فأرسل إليو  يكوف عيلية بنا نوأ إال أمَتو  خَتي  :قالوا ؟أمَتكم كيفأىل ٛتص فقاؿ:  

 :قاؿقضت كجاءه  مافل أياـ، ثالثة الشمس ُب عٍت احبسوه :قاؿأتاه  فلماا رقهكأمر ْت
 ٍب تعب، حىتالصدقة  إبلاإلبل كأمره أف يسقي  أكبار من ٪ترة إليو فألقى ثيابك انزع

ُب  ىي الطريقة، كىذه ُٖٖكاليتيم كاألرملة سكُتى ا١تلكٌٓتو لفعو كأمره إاٌل يعد فيتكرب ع
ل، جيهات فاٞتزاء من جنس العمعملية التقييم كالتقوَل فليست العقوبة ٣ترد ٣تموعة تو 

ري فإف عقوبتو أف يرل الذؿ  حقان  ىذا العامل انتهكفكما  من حقوؽ الرعية كأصابو الًكبػٍ
وجب ي فان ١تن يتوالىا بل تكليفان عليوتشري لئال يرجع إىل ما كاف عليو، فليست الوالية
 اضعان.على من يتوالىا أف ٮتفض جناحو للرعية تو 

مل تزده لراحم برعيتو ا١تتواضع ٢تم ك ماـ اعليو فهو اإل  عمر بن ا٠تطاب كىذا ما دأب
 رحيمان  كبالضعيف الريب أىل علىفقد كانت  ا٠تالفة إال زىدان كتواضعان، أما شدتو 

فقد جعل من شركط تعيُت يرفق برعيتو كيأمر كالتو بالرفق هبم  كاف فقد  ، ُٖٗرؤكفان 
فيوصي أبا  هبا،٬تازفوا أاٌل يكوف من ا١تهلكُت الذين يستخفوف بأركاح الناس أك  الوايل

قاؿ: ك  عىمىل عىلى لىنا كنت مىا تستعملو فال هلكان مي  انظركيقوؿ:  موسى األشعرم 
 .َُٗالشرؾ أىل من كذا ىالؾ من إيل   أحب ا١تسلمُت من رجل لصالح الٌلوك 

: كىذا األساس ىو من أىم األسس اختيار األقوياء دكف الضعفاء من الرجاؿ لدإمارة. ْ
لضركرهتا لتطبيق القانوف كإقامة العدؿ بُت الرعية،  ا٠تطاب اليت عرؼ هبا عمر بن 

حيث إف العدؿ من أساسيات اٟتكم بل ىو أساسو كالنزاىة ُب عملية اختيار من يقـو 
ىل خطى أقامة العدالة ُب باٟتكم من أعلى سلطة ُب الدكلة إىل أدٌل سلطة فيها ىو أك 

ؿ بُت الرعية ىي كفاءة القائمُت على من مقتضيات تطبيق القانوف كإقامة العدالدكلة، ف

                                                
، دراسة كٖتقيق تاريخ مدينة دمشقـ، ُٔٗٗىػ/ُُْٔ. انظر: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن ىبة اهلل الشافعي، ُٖٖ

 .ُِ، صِّ(، ج٤ُتب الدين العمركم )بَتكت: دار الفكر، ط
 .ِٕٔ، صّج)ليدف: مطبعة بريل، د.ط.(،  والملوك االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد. انظر: الطربم، ُٖٗ
 .ُِٖ، صّج ،(ِالفكر، ط )قم: دار المنورة المدينة تاريخ ىػ، َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن :انظر. َُٗ
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كإف كمن  لدكلة كانتهاءن ألصغر موظفو فيها،الدكلة كا١تتصرفُت بشؤكهنا بدءن بإماـ ا
مستلزمات كفاءة ا١توظفُت باإلضافة إىل العلم كاٟتكمة كا٠تربة ىي القوة على اختالؼ 

إليو إقامتها، كلو   أكجهها كمعانيها، فإف تطبيق العدالة يستلـز كجود القوة ُب من يوكل
كاف اإلشكاؿ ُب تطبيق العدالة ىو عدـ كجود الشريعة العادلة أك اٟتاكم العادؿ ٢تاف  
كثَت من األمور اليت تقف عقبة ُب إقامة العدالة، إال إنو ىناؾ أموران ٢تا دكرىا الذم ال 

اف ٯتكن إغفالو ُب إقامة العدالة كتطبيق القانوف، كمشكلة الشعوب ُب كل زماف كمك
ىي ليست عدـ كجود القوانُت أك قصورىا أك عدـ كجود اٟتاكم العادؿ فعلى الرغم من 

 ٛتاية القوانُت كإقامة العدالة كىو كجود ىذه العوامل قد يغيب العامل الذم يؤثر ُب
يان ُب تطبيق العدالة كاليت ىي بالضركرة عملية تطبيق قانوف أساس عامالن اليت تعد القوة 

 ىا من كجهة نظر حٌكامها.الدكلة أك دستور 
فعملية تطبيق القانوف تقتضي ٛتايتو كصيانتو من التحريف أك التعطيل أك ا١تساس بو بأم 
شكل من األشكاؿ، كمنها تطبيقو على أفراد دكف آخرين فقوة اٟتاكم تسند عدالتو ُب 
تطبيق القانوف ُب الوقت الذم تعجز العدالة عن إقامة القانوف دكف قوة تسندىا، 

القانوف ىو درع الضعفاء كحاميهم كىو سيف الدكلة بوجو ا١تتسلطُت يوقفهم عند ف
للمرأة  بن زيد  أسامةفعندما تشٌفع حدكدىم كيضرب على أيدم من ظلم منهم، 

 :قاؿ ٍب (؟اهلل حدود من حد في أتشفع):  اهلل رسوؿ قاؿ ا١تخزكمية اليت سرقت
 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 الضعيف
  للحاكم.فكال الصفتُت ضركريتُتإذف ، ُُٗ(يدىا

ٍب قاؿ:  بيده على منكبو  فضربأف يستعملو،  من النيب  ذر  فقد طلب أبو
لقيامة خزي وندامة إال من أخذىا يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم ا)

                                                
السالـ )الرياض: دار  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُُٗ

  (، كتاب األنبياء، باب ِ، طللنشر         رقم ٗسورة الكهف، اآلية ،
 .ٖٔٓ، صّْٕٓاٟتديث



71 

 ال الواليات اجتناب ُب عظيم أصل اٟتديثىذا ك ، ُِٗ(بحقها وأدى الذي عليو فيها
 ٢تا أىالن  يكن ن مل١ت كالندامة ا٠تزم كأما ،هابوظائف القياـ عن ضعف فيو كاف ١تن سيما

 كمع ،عظيم فضل فلو فيها كعدؿ للوالية أىالن  كاف من أما فيها، يعدؿ كمل أىالن  كاف أك
 .ُّٗمنها  رهحذٌ  فيها ا٠تطر فلكثرة ىذا

يتحرل ُب تعيينو للعماؿ من كالة أك قادة للجيوش  كقد كاف عمر بن ا٠تطاب 
 اؿد ققفاألقوياء كإف كاف ىناؾ من يفوقهم علمان أك تقول مع عدـ كجود القوة فيهم، 

 :كاستعمل شرحبيل كعزؿ، ُْٗمنو أقول أجد كأنا الرجل أستعمل أف ألٖترج إٍل 
 رجال أريد كلكٍتقاؿ: ال،  ؟ا١تؤمنُت أمَت يا عزلتٍت سخطة أعن :شرحبيل قاؿف معاكية
 ُب تقولوف ما: قاؿُب كالية الكوفة،  أصحابو ، كعندما استشار ُٓٗرجل من أقول
 فإف ا١تسلم الضعيف أما: ا١تغَتة فقاؿ مسدد؟ قوم رجل أك مسلم ضعيف رجل تولية

 ،للمسلمُت كقوتو لنفسو سداده فإف ا١تسدد القوم كأما ،عليك كضعفو لنفسو إسالمو
 .ُٔٗالفجار كليخفك األبرار ليأمنك مغَتة يا: بعثو حُت لو كقاؿ،فوالٌه الكوفة

 
 
 
 
 
 

                                                
(، كتاب ُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، ط مسلم صحيحـ، ََِٓىػ/ُِْٔ. انظر: النيسابورم، مسلم بن اٟتجاج، ُِٗ

 .ُٕٖ، صْٔٗٔاإلمارة، باب كراىة اإلمارة بغَت ضركرة، رقم اٟتديث
(، ِالًتاث، ط إحياء )بَتكت: دار مسلم صحيح شرح المنهاجىػ، ُِّٗ، نالدي شرؼ بن ٭تِت انظر: النوكم،. ُّٗ
 .َُِ، صُِج

 .َّٓ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُْٗ
 .ُٓٔص، ّ، ج)ليدف: مطبعة بريل، د.ط.( والملوك االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد. انظر: الطربم، ُٓٗ
 .ّٕٓ، ص)عماف: بيت األفكار الدكلية، د.ط.( الكامل في التاريخ، د.ت.، انظر: ابن األثَت، عز الدين علي .ُٔٗ
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 الثانيالمبحث 
 للدولة اإلسالمية أىداف إدارة عمر بن الخطاب 

كبدكنو تعد األىداؼ حجر األساس الذم تقـو عليو اإلدارة فبدكهنا ليس ىناؾ عمل 
ليس ىناؾ مقتضياتو كمنها كعلى رأسها اإلدارة، فاألىداؼ ىي ا١توجب للعمل كالدافع 
لو كىي ٘تثل فكر الدكؿ كا١تنظمات كحىت األفراد فهي تنبع من فكر كعقيدة اإلدارة 
لذلك ٯتكن من خال٢تا إىل حدو ما التعرؼ على أفكارىا، ذلك ألف الفكر يؤثر بشكل 

األىداؼ فاالختالؼ فيو يتبعو اختالؼ ُب األىداؼ كىناؾ أساسي ُب عملية ٖتديد 
إدارة عمر بن أىداؼ  بحثىذا ا١ت كسأناقش ُبمتغَتات أخرل إال إهنا أقل أ٫تية، 

 .باعتباره رأس الدكلة اإلسالمية كإمامها ا٠تطاب 
كيرعى مصاٟتها، كٔتا  شؤكهنا ف من كاجب إماـ الدكلة ٖتقيق أىداؼ الدكلة اليت يديرإ

 داؼ اليت سعى لتحقيقهاكاف إمامان للدكلة اإلسالمية فإف األى  عمر بن ا٠تطاب اف 
ىي األىداؼ اليت تسعى الشريعة اإلسالمية لتحقيقها كىي ما يسمى ٔتقاصد الشريعة 

إال  ياة ا١تسلملكثرة أكجهها كسعة دخوؿ الشريعة اإلسالمية ُب ح كىي كثَتة ،اإلسالمية
ا يسمى بالضركريات ا٠تمس كىي حفظ الدين كالنفس م ُب ىذا ا١تبحث إٍل سأناقش

  كالعقل كالنسل كا١تاؿ فقط.
  حفظ الدين

إف حفظ الدين ىو أىم ا١تقاصد اليت جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيقها بل إنو ا١تقصد 
الوحيد الذم جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيقو كإف ٚتيع ا١تقاصد األخرل ما ىي إاٌل 

 نفع منها أك هبا أف مل ٖتققو، فالنفس كالعقل كالنسل كا١تاؿ ال ضركرة لتسهيل ٖتقيقو كال
٢ تا دكف حفظ الدين قاؿ تعاىل:              

كعلى  ُٕٗ
الرغم من انسجاـ كتوافق ىذه ا١تقاصد فال يتحقق مقصد على حساب أخر إال إف 

 الذم تسخر ٚتيع ا١تقاصد لتحقيقو.أكلوية الدين جعلتو ا١تقصد 

                                                
  .ٔٓ. سورة الذاريات، اآلية ُٕٗ
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يتوافق مع الدين يذـ ك٭تتقر  ُب أمور الدنيا إذا مل ان ٝتو ك  رفعةن مهما بلغ بصاحبو  العقلف
أف يصبح صاحبو كالبهائم بل أضل منها كإف حصل بو على أعلى الشهادات  درجةل

 قاؿ تعاىل:  بو أعلى الدرجات ُب اٟتياة الدنيا كتبوأ                

  ُٖٗ  خلقوا كىؤالء لو خلقت ما تعقلفإهنا  السارحة األنعاـ من حاال أسوأفهم 
 عليهم اٟتجة قياـ مع بو، كيشركوف غَته يعبدكف كىم لو شريك ال كحده اهلل لعبادة

 .ُٗٗإليهم الرسل كإرساؿ
  قاؿ تعاىل:  إلقامة الدين كا١تاؿ يبذالف النفسك              

                              ََِ.  

 فإني الولود الودود تزوجوا) :كحىت النسل الذم جاءت الشريعة مرغبة بو قاؿ النيب 
من  فمن األعالـ الدين فال ضركرة لو بل تركو أكىل دـ ٮتإف مل ،َُِ(مماأل بكم كاثرمُ 

من أجل  بل إلقامة الدين أك اٞتهاد دفاعان عنو بطلب العلم الولد انشغاالن  كأالزكاج  ترؾ
  قاؿ تعاىل: ضحى بالولدالدين يي                        

         
    الغالـ كقد جاء ُب قصة 212    ككاف كافران      

             َِّأف ٭تملهما حبو على أف يتابعاه على دينو. 

                                                
 .ْْ. سورة الفرقاف، اآلية ُٖٗ
سامي  ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، ُٗٗ

 .ُُّ، صٔج، (ِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
  .َِ. سورة التوبة، اآلية ََِ
)د.ـ.: دار الفكر، د.ط.(،   سنن أبي داود. انظر: أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاٍل األزدم، د.ت.، َُِ

 .ِٓٔ، صُج ،ََِٓ، باب من تزكج الولود، رقم اٟتديثكتاب النكاح
 .َٖلكهف، األية . سورة اَِِ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، َِّ

   (، كتاب التفسَت، باب قولو: ِللنشر كالتوزيع، ط                       

   صِْٕٔسورة الكهف، رقم اٟتديث ،ُِٖ. 
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    ريسلو كأنزؿ شرائعو إىل خلقو إلقامة الدين قاؿ تعاىل:   اهلل قد أرسلك 

                                    

    
بأمور عديدة منها  الدين على حفظ كقد عىًمل عمر بن ا٠تطاب ، َِْ

خوفان من ضياعو أك نسيانو، إضافة  ف ُب الصحفأكؿ من ٚتع القرآفهو  حفظ شريعتو
ك٘تسكو هبا كخوفو أف ٮتالطها ما ليس منها فقد  إىل حرصو على حفظ سينة النيب 

 حفظو فمن بالكالـ أكلمكم إٍل الناس أيها: قائالن  فيو طعن الذم العاـ ُبأكصى الناس 
 علي   يقوؿ أف امرئ على باهلل فأحرج ٭تفظو مل كمن راحلتو بو انتهت حيث بو فليحدث

 أنتقص أك اٟتديث ُب أزيد أف أكره أٍل لوال: فقاؿ شيء عن  ئلسي  قد، ك أقل مل ما
 .َِٓبو ٟتدثتكم منو

كما كقد عمل أاٌل يدخل ُب الدين ما ليس منو فقد كاف الناس يأتوف الشجرة اليت بايع 
فأكعدىم  ٖتتها ُب بيعة الرضواف فيصلوف عندىا فبلغو ذلك  النيب  الصحابة 

 الناسرأل  كرجع وحج قضى فلماُب حجة   خرجقد ، ك َِٔفيها كأمر هبا فقطعت
 ثارآ اٗتذكا الكتاب أىل ىلك ىكذا :فقاؿ،  النيب فيو صلى مسجدُب  يبتدركف
 فيو منكم لو تعرض مل كمن فليصل الصالة فيو منكم لو عرضت من ،بيعان  أنبيائهم
 أىًكن   :لبٌناءه كقاؿ النيب  مسجد بناء بإعادة  أمرقد ، كما ك َِٕيصل فال الصالة
فيما زاد ككسعو كبناه   كأدخل دار العباس بن عبد ا١تطلب َِٖفيو كزادا١تطر  من الناس
 من رؤكسهم رفعوا إذا الناس ككاف وفي اٟتصى ألقى من أكؿكىو  ر الناس با١تدينة١تا كثي 

، كأمر بوضع َِٗجدسا١ت ُب سطفبي  العقيق من اٟتصىب فجيء أيديهم نفضوا السجود
                                                

 .ُّ. سورة الشورل، اآلية َِْ
 .ِِٗ-ُِٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، َِٓ
 .ُُٓص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓ، ٚتاؿ الدين، انظر: ابن اٞتوزم. َِٔ
 .ّٕٔ، صِج)د.ـ.: الدار السلفية، د.ط.(،  شيبة أبي ابن مصنف العبسي، د.ت.، ابن أيب شيبةانظر:  .َِٕ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، َِٖ

 .ٕٕ، صْْٔ(، كتاب الصالة، باب بنياف ا١تسجد، رقم اٟتديثِللنشر كالتوزيع، ط
 .ِْٖ-ِّٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، َِٗ
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، كرأل الرجاؿ كالنساء يتوضئوف من حوض كاحد فأمر َُِالقناديل لتنوير ا١تسجد
 .ُُِحياضان  كللنساء حياضان  للرجاؿ صاحب اٟتوض أف ٬تعل

بتسخَت طاقات األمة ُب نشر  بو كبَتان  عمر بن ا٠تطاب  فقد كاف اىتماـأما اٞتهاد 
ٟتكم كإمارة ا١تسلمُت بعد أيب بكر مقاليد ا  و، فمنذ اليـو األكؿ لتسلماإلسالـ

توفَت مستلزماتو كالبذؿ  دب الناس للجهاد كُب أكؿ خطبة لو، فضالن عنن الصديق 
 ٭تمل بعَت ألف أربعُت على الواحد العاـ ُب ٭تمل ُب ذلك ما استطاع، فقد كاف 

اليت  بعَت فضالن عن ا٠تيوؿ على العراؽ إىل الرجلُت ك٭تمل بعَت على الشاـ إىل الرجل
 ُب موسومةتستخدـ ُب اٞتهاد دك٪تا عملو آخر كال تقسم ُب عطاء ا١تسلمُت فقد كانت 

 .ُِِل اهللسبي ُب حبيس: أفخاذىا
هذه اإلبل كا٠تيوؿ موقوفة للجهاد لئال يتوقف أك يتعطل إمداد اٞتيوش ٔتا ٭تتاجوف من ف

دة عن ا١تدينة فقد كانت ثغور ا١تسلمُت كأطراؼ الدكلة بعي سالح أك مؤف أك مقاتلُت
ألمراء اٞتيوش أكثر من غَتىم لئال  ، فضالن عن فرضو ا١تنورة حاضرة الدكلة اإلسالمية

يًتكهم ٤تتاجُت فتمتد أيديهم ١تا يصلوف إليو ك١تا ٮتتصوف بو من مهاـ عسكرية كمتاعب 
 كأعن اٞتهاد أك التفكَت فيو بالقدر الذم يلههم  أك قد يشغلهم السعي للرزؽ ُِّٚتة

فضالن عن ٛتاية ذ٦تهم من تلويثها ٔتا ٖتت أيديهم من ماؿ اٞتيش  تركيزىم عنو،يشتت 
 من يصلحهم ما قدر على اٞتيوش ألمراء يفرض كاففيتأخر النصر أك ال يأٌب، فقد  

 .ُِْاألمور من بو يقوموف كما الطعاـ
 عن الشاـ كاستعمل عليو أبا عبيدة بن الوليد  خالد عمر بن ا٠تطاب  عزؿكقد 
، ليس ىوك  علم أف اهلل ينصر دينوحىىت  يى  أما ألنزعن خالدان ، كقاؿ:  بن اٞتراح عامر

                                                
 .ُٔص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓ انظر: ابن اٞتوزم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج،. َُِ
 .ٕٓ، صُ(، جِبَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، ط) مصنف عبد الرزاقىػ، َُّْعبد الرزاؽ،  . انظر: الصنعاٍل،ُُِ
 .َِّ،َّٔ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُِِ
 .َْٓ، صِجامعة أـ القرل، د.ط.(، ج )مكة: اإلدارة العسكريةـ، ُِٗٗىػ/ُُّْ، . انظر: سليماف بن صاحلُِّ
 .ْٔص(، ّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖن إبراىيم، انظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب ب. ُِْ
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لو  ب قائلاهلل أكرب، ري  : يب عبيدة قاؿ عمرى ألبفتح اهلل ع بعد ذلك البشَت دى رى كى فلما 
 .ُِٓكاف خالد

باب منها أنو كاف ألس  اجتهادات عمر بن ا٠تطابىذا االجتهاد من أشهر كيعد 
مل يأخذ بو، كما إف عزؿ خالد ُب فًتة خالفتو ك  على أيب بكر الصديق  حومقًتحان اقًت 
كاف ُب كقت كىو ُب قمة عطاءه كانتصاراتو فقد فتح اهلل معظم أرض   بن الوليد 

الشاـ على يديو، أما ا١تقاصد اليت تيفهم من ىذا االجتهاد كعالقتها بالدعوة للجهاد 
بو كرفع  كتقوية صلتهم قة ا١تسلمُت باهلل ثزيادة ُب  فهي، رغبة عمر بن ا٠تطاب 

ا١تسلمُت بقادهتم  اٟتد من عدـ اغًتار، ك ف النصر من عند اهلل ٫تمهم للجهاد أل
التعلق ٔتتاع الدنيا  اٟتد منك  يها دكف العمل اٞتاد سعيان للنصر،ق ٔتواىبهم كالركوف إلكالتعل

تفويت الفرصة على آلخرة، على مغزل اٞتهاد كعالقتو باكالتعرؼ  ٔتا يعطل اٞتهاد
 ٞتهاد ْتجة عدـ القدرة أك ا٠تربة.ا١ترجفُت كا١تنافقُت الداعُت للقعود عن ا

 حفظ النفس
مل تعطيو  من اٟترمة ماها كأعطت اىتمت الشريعة اإلسالمية بالنفس البشرية اىتماما بالغان 

  خلقها تعدؿ ٚتيع النفوس اليت عدا الدين فإف النفس الواحدة عند اهلل  لسواىا
فكأ٪تا أحيا الناس ٚتيعان كمن قتلها أك أعاقها عن أداء  فمن أحياىا على طاعة اهلل 

   الواجب الذم خيلقت لو فكأ٪تا قتل الناس ٚتيعان، قاؿ تعاىل:         

                                        

                    
، فهي النواة اليت يتكوف منها ُِٔ

 قاؿ تعاىل: عو كصالح اجملتمع مرىوفه بصالحها، اجملتمع على اتسا         

                                  
217. 

                                                
 .ُْٕ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، انظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب. ُِٓ
 .ِّ. سورة ا١تائدة، اآلية ُِٔ
  .ُ. سورة النساء، اآليةُِٕ
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جاىدان على صيانة ىذه النفس كالدفاع عنها كعن   عمر بن ا٠تطابعمل قد ك 
اىتم  حقوقها منذ كالدهتا كحىت ٦تاهتا كمل يفرؽ ُب ىذا بُت الرجاؿ كالنساء بل إنو 

 كيساعد ٤تتاجيهم كينصر نفوس من ىم على غَت دين اإلسالـ فقد كاف يرأؼ بالذميُتب
٭ترص على اٟتفاظ على النفس منذ ٟتظة كالدهتا باإلنفاؽ   ضعفائهم، فقد كاف

ينادم ُب  مناديان   أمرعليها ككفالة معيشتها، فبعد أف كاف العطاء ال يشمل الرضع 
 ككتب اإلسالـ ُب مولود لكل نفرض فإنا الفطاـ عن صبيانكم تعجلوا ال أال: الناس
 درىم مائة أمو طرحتو ًإذىا للمنفوس كفرضخوفان عليهم من ا٢تالؾ  ُِٖاآلفاؽ إىل بذلك

 .ُِٗزاده بلغ فإذا مائتُت بو بلغ ترعرع فإذا
ألىل الطريق   أذففقد  افر كعابر السبيل حقو ُب الضيافةللمس كما كقد حفظ 

 طريق ُب  كضعك  كالظل با١تاء أحق السبيل بنا: كقاؿ دينةكا١ت مكة بُت ما ايبنو ل
فمهما ، َِِماء إىل ماء من ك٭تمل بو ينقطع من يصلح ما كا١تدينة مكة بُت ما السبل

جاؿ ا١تسلم ُب بالد اإلسالـ ال ٮتشى على نفسو أك أىلو ا٢تالؾ جوعان أك عطشان فضالن 
زيادة العمراف كازدىار البالد  ىذا قطعت بو السبل أك فقد طريقو، كُبعما يصلحو إذا ان

قطع يشدد على حق ا١تسافر كا١تن ، كقد كاف الناس كانتعاش التجارةكتأمُت الطرؽ ب
فلم يسقوه حىت مات  مأىل ماء فاستقاىفقد أتى رجالن  كعابر السبيل با١تاء كالطعاـ

 .ُِِديتو عطشان فأغرمهم عمر بن ا٠تطاب 
ُب  موسى األشعرم  فقد أكصى أبا الغايةا كاف مهم ال ٮتاطر بأركاح الناس ككاف 

 لعم لىع نال كنت ام تستعملو فال هلكان مي  نظرأتولية العماؿ كا١توظفُت كقادة اٞتيش: 
بل   ،ِِِالشرؾ أىل من كذا ىالؾ من إيل   أحب ا١تسلمُت من رجل لصالح كالٌلو: قاؿك 

                                                
 .َُّ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمدانظر: ابن سعد، . ُِٖ
 .ْٔ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖانظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . ُِٗ
 .ِّٖ،َّٔ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، َِِ
 .ّٗص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج، ز انظر: ابن اٞتو . ُِِ
 .ُِٖ، صّج ،(ِالفكر، ط )قم: دار المنورة المدينة تاريخ ىػ، َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن انظر:. ِِِ
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أال ماؿ كأعظمها أ٫تية األع أجلٌ  يًتفق با١تسلمُت كال ٮتاطر بأركاحهم حىت ُب كاف 
 ال: كاف يقوؿعن اٞتهاد عن طريق البحر   كىو اٞتهاد ُب سبيل اهلل فعندما سيأؿ 

 يسألو  العاص بن عمرك إىل  كتبك  أبدان  البحر ا١تسلمُت ركوب عن اهلل يسألٍت
 ،الدكد ىلك العود انكسر فإف عود على دكد: يقوؿ إليو عمرك فكتب ،البحر ركوب عن

فعلى الرغم من إف ا١تسلمُت ٖترسهم ، ِِّوركوب عن فأمسك البحر ُب ملهم٭ت أف فكره
كره فلهم أعظم األجر كىو الشهادة عناية اهلل كإهنم ُب سبيلو سائركف فإذا ما حدث ما يي 

 رفض ا١تخاطرة رأفة هبم كابتعادان عن مواطن البالء كاحملن. ُب سبيل اهلل إال إنو 
لى أركاح ا١تسلمُت رغم ل لعلمو بالوباء حفاظان عفحُت أراد دخوؿ الشاـ أىب أف يدخ

 يا قا٢تا غَتؾ لو : فقاؿ اهلل؟ قدر من أفراران  : عبيدة أبو لو قاؿفقد طلبو ا١تشورة، 
 .ِِْاهلل قدر إىل اهلل قدر من نفر نعم، عبيدة أبا

ٯتنع من  الشاـ ال يعد اجتهادان لوجود نص عن النيب  يظن البعض إف عدـ دخوؿكقد 
لو علمه بو غَت   عمر بن ا٠تطاب أرضو فيها الطاعوف، كىذا صحيح لو كاف دخوؿ

ما كاف  بو كلو كاف يعلم اجتهد بعدـ الدخوؿ قبل أف يبلغو حديث النيب  إنو
، بعد ذلك جاء عدـ الدخوؿ استشار كقرر فما حدث أنو  ،مرليستشَت ُب ىذا األ

 تقدموا فال بأرض بو سمعتم اإذ): قاؿ النيب  : إفقاؿف عبد الرٛتن بن عوؼ 
على قـو   مر   كقد، ِِٓ(منو فرارا تخرجوا فال بها وأنتم بأرض وقع وإذا عليو،

 .ِِٔمى سبيلهأمر هبم فخلٌ لعدـ دفعهم اٞتزية، ف عذبوفيي 
 
 

                                                
 .ِٖٓ-ِْٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِِّ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ِِْ

 .َُُِ، صِٕٗٓ(، كتاب الطب، باب ما يذكر ُب الطاعوف، رقم اٟتديث ِللنشر كالتوزيع، ط
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ِِٓ

 .َُُِ، صِٕٗٓ(، كتاب الطب، باب ما يذكر ُب الطاعوف، رقم اٟتديث ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ّْٔ، صّ، ج(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِِٔ
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 حفظ العقل
هبا على بٍت آدـ بل إنٌو أعظمها فبو ييفرؽ بُت  إف العقل من أعظم ا١تنن اليت مٌن اهلل 

بُت باقي ا١تخلوقات األخرل، فقد أنعم اهلل على بٍت البشر بالعقل كجعلو بٍت آدـ ك 
ا١تيزاف الذم يتصرؼ بو كيدبٌر معامالتو، فحسن التدبَت كا١تعاملة دليل على رجاحة العقل 
كاتزانو كفقدانو أك إعاقتو ٬تعلو كالبهائم كإف لبس ما يلبس البشر كٖتدث بلغتهم، 

 كن ٞتسد اإلنساف بل كاف لعقلو، قاؿ تعاىل: فخطاب الشريعة كتوجيهها، مل ي   

                       
 كىي العقوؿ ذكككىم  ِِٕ

لذلك كاف عليو ٛتل الرسالة اليت ال ٭تفظها أك يصوهنا ، ِِٖالعقل كىو بلي  ٚتع األلباب
 عقلو الذم بدكنو يتحوؿ إىل ما ىو أضل من البهائم قاؿ تعاىل:  جسده بل   

                                 

                                      

    
 تنتفع ال اليت السارحة كاألنعاـ يعونو كال اٟتق يسمعوف ال الذينف ،ِِٗ

 كال صوت راعيها تسمعالدنيا فهي  اٟتياة ظاىر من يعيشها الذم ُب إال اٟتواس هبذه
 بتسخَتىا، كإما بطبعها إما لو خلقت ما تفقوك  هبا أبس إذا تستجيب قد كمع ىذا تفقو

 اهلل أطاع من ك٢تذا كأشرؾ باهلل  فكفر كيوحده اهلل ليعبد قلً خي  إ٪تا فإنو الكافر ٓتالؼ
 .َِّمنو أًب الدكاب كانت باهلل  كفر كمن ا١تالئكة من أشرؼ كاف البشر من
 الكائنة هتاالآ عن كالسمع كاإلبصار الفقو نفي كمعٌت العيقوؿ ١توقع اسمفهي  القلوبأما 

 الضر بو كيدفع األبدم ا٠تَت بو ٭تصل فيما استعما٢تا بًتؾ أعما٢تا عطلوا أهنم فيهم
                                                

 .ِٗ. سورة ص، اآلية ِِٕ
سامي  ٖتقيقتفسير القرآن العظيم، ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، . انظر: ابن كثَتِِٖ

 .ّٔ، صٕج، (ِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
 .ُٕٗ. سورة األعراؼ، اآلية ِِٗ
سامي  ٖتقيق تفسير القرآن العظيم،ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، َِّ

 .ُْٓ، صّج، (ِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
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 أنفسهم حجركا فأىل الضالؿ ا١تضار، كدفع ا١تنافع لتحصيلخلقها   اهلل ألف األبدم
 .ُِّاألنعاـ من سبيالن  أضل فهم كاالستدالؿ النظر عن كإعراض بتقصَتىم مدركاهتم عن

على حفظ العقل باعتباره اٞتزء ا١تنوط بو حفظ الدين  عمر بن ا٠تطاب ل مً كقد عى 
العقوبة ١تن حاكؿ تغييب دكر العقل بشرب ا٠تمر أك أم نوع أخر من  لذا فقد غٌلظ 

ا١تسكرات اليت تيفقد اإلنساف عقلو كلو كاف بشكل مؤقت، كقد حٌرمت الشريعة 
 على بً بالشارً  ا العقوبة فقد كاف يؤتى، أما٠تمر كحٌذرت منو كأمرت باجتنابواإلسالمية 

 إليو فيقـو الصحابة  عمر خالفة من كصدران  بكر أيب كإمرة  اهلل رسوؿ عهد
 كفسقوا عتوا إذا حىت أربعُت فجلد عمر إمرة آخر كاف حىت كأرديتهم، كنعا٢تم ديهمبأي

 كاجًتؤكا اشربوى قد الناس إف: كقاؿ ا٠تمر دً لٍ جى  ُب الناس ، كقد شاكر ِِّٙتانُت جلد
 الفرية حد فاجعلو افًتل ىذل كإذا ىذل سكر إذا السكراف إف:  علي فقاؿ عليها،
 ككاف الثقفي ركيشد بيت كأحرؽ، ِّّاٟتدكد أدٌل كىذا ٙتانُت الفرية حد عمر فجعلو
 ضرب، كقد ِّْشراب صاحب ككاف خيرب إىل خلف بن أمية بن ربيعة كغرب حانوتان 
  ِّٓلشربو ا٠تمر ُب رمضاف ه عشرينرى ٙتانُت كعزٌ  رجالن. 

 حفظ النسل
اختلف العلماء ُب تسمية ىذا ا١تقصد فمنهم من قاؿ حفظ النسل منهم من قاؿ حفظ 
النسب كمنهم من قاؿ حفظ البضع كُب اٟتقيقة ال يوجد تعارض بُت ىذه ا١تسميات ُب 
ضركرة حفظها كالعناية هبا، بل إف حفظ ىذه ا١تسميات يكمل بعضو بعضان فال ٯتكن 

افظ على الباقي، كُب نفس الوقت إذا ضيٌيع أحدىا فيعٍت ا حملافظة على أحدىا ما مل ٭تي
                                                

 .ُّٖ، صٗج، د.ط.(، )تونس: دار سحنوف التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗ. انظر: ابن عاشور، ٤تمد الطاىر، ُِّ
السالـ )الرياض: دار  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ِِّ

 .ُُٗٔ، صٕٕٗٔ(،كتاب اٟتدكد، باب الضرب باٞتريد كالنعاؿ، رقم اٟتديثِللنشر كالتوزيع، ط
(، كتاب ِ)بَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، ط مصنف عبد الرزاقىػ، َُّْأبو بكر عبد الرزاؽ،  . انظر: الصنعاٍل،ِّّ

 .ّٕٕ، صٕ، جُُّْٓ، رقم اٟتديثّٖٕ، صٕ، جُِّْٓالطالؽ، باب حد ا٠تمر، رقم اٟتديث
 .ِِٖ-ُِٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِّْ
 .ُٓٔ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، انظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب. ِّٓ
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بالضركرة تضيع الباقي، كبالتايل ال يوجد تعارض ُب تسمية ىذا ا١تقصد بأم منها، أما 
الشريعة اإلسالمية فقد جاءت بقوانُت ٖتفظ ىذه ا١تعاٍل كتنظم طريقة التعامل معها 

 ا أك العبث هبا أك تضيعها.كشددت على خطورة إ٫تا٢ت
إف حفظ النسل أعم من حفظ النسب كحفظ النسب أخص، كلكن حفظ النسل 
معرض للخطر إذا ضيع حفظ النسب ك١تا كاف حفظ النسل ُب دين اهلل ال طريق لو إال 
النكاح ا١تشركع أطلق كل منهما على اآلخر، فتجد علماء ا١تسلمُت يطلقوف ىذا مرة 

نسب ُب اإلسالـ ىو حفظ النسل كحفظ النسل ىو حفظ كذاؾ أخرل، فحفظ ال
، فحفظ النسل ىو حفظ النوع، كىذا يقتضي التناسل سواء أكاف بالطرؽ ِّٔالنسب

ا١تشركعة مثل النكاح الشرعي أك غَت ا١تشركعة كمنها الزنا، أما حفظ النسب فال يتم إال 
ا ٬تعل حفظ كل بالنكاح الشرعي مثلو ُب ذلك مثل البضع الذم ال ٭تفظ إال بو، ٦ت

ىذه ا١تسميات ضركرة، ألف البضع مقصود اٟتفظ ألف ُب التزاحم عليو اختالط 
األنساب كتلطيخ الفراش كانقطاع التعهد عن األكالد الستبهاـ اآلباء، كفيو التوثب على 

 .ِّٕالفركج بالتشهي كالتغلب كىي ٣تلبة الفساد كالتقاتل
، كىي اختالط األنساب كقطع النسل ا١تعاٍلفاسد النإتة من عدـ االىتماـ هبذه ا١تإف 

ألف الزاٍل قصده اللذة اآلنية كليس الولد غَت مباؿو ٔتا ستؤكؿ إليو ا١تعاشرة اٞتنسية، 
كانتشار الفساد ا٠تيلقي الذم ينشأ عنو مفاسد خيلقية كصحية كثَتة ككبَتة، بل إف بعض 

ء النوع البشرم أك العلماء يرل إف حفظ البضع ىو األساس الذم يعتمد عليو بقا
انقراضو ألف ا١تزاٛتة على األبضاع تفضي إىل اختالط األنساب ا١تفضي إىل انقطاع 

 .ِّٖالتعهد من اآلباء ا١تفضي إىل انقطاع النسل كارتفاع النوع اإلنساٍل من الوجود

                                                
 . َٗ(، صّ، طدينة ا١تنورة: دار اجملتمع)ا١ت اإلسالم وضرورات الحياة، ىػُِِْر: عبداهلل بن أٛتد قادرم، . انظِّٔ
شفاء الغليل في بيان الشبو والمخيل ومسالك ـ، ُُٕٗىػ/َُّٗ. انظر: الغزايل، أبو حامد ٤تمد الطوسي، ِّٕ

 .َُٔ(، صُ، ٖتقيق ٛتد الكبيسي )بغداد: مطبعة االرشاد، طالتعليل
، ٓج(، ُالعلمية، ط الكتب )بَتكت: دار روالتحبي التقريرـ، ُٗٗٗ/ىػُُْٗاٟتنبلي،  اٟتاج أمَت انظر: ابن. ِّٖ
 .ّٕٗص
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بالنسل أنو كاف يشجع على التناسل فقد قاؿ   ا٠تطاب بن عمر ككاف من اىتماـ
 :يهمكأى  ،كحتي نى  الناس أم إىل أبايل لست أٍل إال اٞتاىلية أمر من يءه ش ُب   بقي ما 

فأحد طرؽ حفظ النسل ىو الًتغيب ُب الزكاج كالتشجيع عليو كتسهيل  ،ِّٗحتي كى أنٍ 
السبل ا١تؤدية إليو، فكلما كاف الزكاج شائعان ُب اجملتمع كسهل التحقيق من غَت قيود 

تسود فيو الفضيلة كا٠تلق السليم فضالن عن  تقيده أك عقبات تعطلو كاف ٣تتمعان متزنان 
خلوه من األمراض اليت يسببها اال٨تراؼ كاالبتذاؿ كانتكاس الفطر كخركج األفراد عن 
ا١تألوؼ بسبب عدـ استقرار اجملتمع لعدـ تيسر الزكاج، إضافة إىل إف الزكاج من أىم 

كتقوية الركابط بُت األسر الطرؽ اليت تصنع اجملتمع ا١تًتابط من خالؿ التناكح كالتصاىر 
فضال تكثَت الذرية كزيادة القوة البشرية ُب البالد، كل ىذه ا١تزايا كغَتىا نتيجة الزكاج 
بالطرؽ الشرعية كضدىا الزنا الذم لو تفشى ُب ٣تتمع ما فمصَته ا٢تالؾ، لذا كاف من 

سٌت على الزكاج ىو ٖتديد مهور النساء أك تقليلها ليت تشجيع عمر بن ا٠تطاب 
 .َِْأال ال تغالوا صدقة النساء: قاؿ  بأقل التكاليف ا١تادية فقد الزكاجللشباب 

حربان ضده بغلق السبل ا١تؤدية إليو كتشديد  إما الزنا فقد شن  عمر بن ا٠تطاب 
إىل البصرة لتغزؿ النساء بو كقو٢ًتن  بو  اجحج بن نصرفىت يدعى  العقوبة، فقد سٌَت 

جعدة بن سليم مائة معقوالن ألنو كاف  بعده للسبب ذاتو، كجلد شعران كسٌَت ابن عمو 
 ذم عن األعزب يغزم يدخل على النساء اآلٌب تغٌيب ذكيهن كهناه عن ذلك، ككاف 

حفصة رضي اهلل عنها: كم تشتاؽ  ، كقد سأؿ ُِْالغزاة بُت يعقب كاف أنوك  اٟتليلة
ال يستحي من اٟتق فأشارت ا١ترأة لزكجها؟ فخفضت رأسها كاستحيت فقاؿ: فإف اهلل 

 .ِِْأالٌ ٖتبس اٞتيوش فوؽ أربعة أشهر بيدىا ثالثة أشهر كإال أربعة أشهر، فكتب 

                                                
 .ِٖٗ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِّٗ
241

دار  :)بَتكت:  د. بشار عواد معركؼ، ٖتقيق سنن الترمذيـ، ُٖٗٗ، يسى أبو عيسىانظر: الًتمذم، ٤تمد بن ع. 
 .َْٔ، صِ، جُُُْرقم اٟتديث ،جاء ُب مهور النساءباب ما ، (ِ، طاٞتيل

 .َّٔ،ِٖٓ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمدانظر: ابن سعد،  .ُِْ
، ط تاريخ الخلفاءـ، ََِّىػ/ُِْْ، . انظر: السيوطي، جالؿ الدينِِْ  .ُُٓ(، صُ)بَتكت: دار ابن حـز
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 حفظ المال
إف ا١تاؿ عصب اٟتياة ك٤ترؾ كل نشاط يقـو بو اإلنساف فيها سواء أكاف ىذا النشاط 

طبيعية أك على مستول األفراد أك الدكؿ، كا١تاؿ ما ٘تتلكو الدكؿ أك األفراد من موارد 
اصطناعية، فقبل اخًتاع األكراؽ النقدية كاف التعامل بالذىب كالفضة كقبل اكتشاؼ 

غَتىا ة بالسلع الضركرية مثل اٟتبوب ك ىذه ا١تعادف النفيسة كاف التعامل بنظاـ ا١تقايض
 من ا١تنتجات اليت تيعد مصدر قوةو اقتصادية لبعض الدكؿ.

د ا٠تامس ُب ترتيب مقاصد الشريعة كعلى الرغم من كوف حفظ ا١تاؿ ىو ا١تقص
فظ باقي مقاصد الشريعة اإلسالمية، ُب ح ية إاٌل إف ٦تا ٕتد اإلشارة إليو أ٫تيتواإلسالم

فا١تاؿ أحد العوامل ا١تهمة ُب حفظ الدين حيث أف الدعوة للدين كالدفاع عنو كاٞتهاد 
عاة لدعوة الناس ُب سبيلو كل ىذه األعماؿ ٖتتاج بشكل أساسي إىل ا١تاؿ فيحتاجو الد

اإلنفاؽ على الكفار كأعداء الدين إما لتأليف ك  كاإلنفاؽ عليهم طمعان ُب إسالمهم
ؿ قلوهبم كتشجيعهم للدخوؿ ُب اإلسالـ أك لكف أيديهم عن اإلسالـ كا١تسلمُت ُب حا

كإاٌل ال سبيل للدعوة إىل اهلل بعد اٟتكمة كا١توعظة  ضعف األمة عن ٣تاهبتهم بالسالح
ول اٞتهاد كىذا بدكره لو مستلزماتو كمتطلباتو اليت ال غٌت عن ا١تاؿ لتوفَتىا اٟتسنة س

فاجملاىد ٭تتاج إىل عدة القتاؿ من مركب كسالح كزاد كغَتىا فضالن عما يًتكو ١تن 
يعولوىم يتقوتوف بو ُب فًتة غيابو، كما كإف ىناؾ بعض الفركض اليت ال تقاـ بدكف ا١تاؿ 

لقياـ بو دكف كفرة ا١تاؿ فضالن عن ا١تستحبات مثل الصدقة مثل اٟتٌج الذم ال ٯتكن ا
الًتبوية كالتعليمية اء ا١تساجد كا١تؤسسات اإلسالمية كإعانة الضعيف كمساعدة احملتاج كبن

 كإعمار اجملتمع كغَتىا من األمور اليت ٕتعل من ا١تاؿ أساسان إلقامة الدين كاٟتفاظ عليو.
ن كغَتىا من األشياء اليت ال ٯتكن اٟتصوؿ كذلك حاجة النفس من زاد ككسوة كمسك

بصحتها كسالمتها فأكثر األمراض كاألكبئة اليت اؿ فضال عن العناية عليها بدكف ا١ت
الصحية أك سوء التغذية كُب  بالنظافة أك الثقافة ببها عدـ العنايةتصيب اإلنساف س

عزهتا من أف تذؿ أك مقدمة أسباهبا الفقر كضعف القدرة ا١تادية فضالن عن كرامة النفس ك 
 ٖتتقر بسبب الفقر.
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أما النسل الذم تعد احملافظة عليو قرينة احملافظة على النفس كأساسها، فقلة ا١تاؿ تدفع 
الكثَت من األسر إىل عدـ اإل٧تاب كتعريض النسل البشرم لالنقراض كعزكؼ الشباب 

إىل بيع األجساد ـ عليو بعض األسر بسبب شدة اٟتاجة دً عن النكاح إضافة إىل ما تػيقٍ 
 الرذيلة ُب اجملتمع.كتفشي 

الثقافة اليت ٭تصل عليها اإلنساف من خالؿ أما العقل فدكر ا١تاؿ ُب احملافظة عليو ىو إف 
قدراتو كإمكانياتو  طلبو للعلم كخوض التجارب كالتعامل مع الثقافات ا١تختلفة كتطوير

 مساعدة ا١تاؿ.أك استحصاؿ جزءن منو بدكف  اال ٯتكن استحصا٢تالذىنية 
 كاهلل: قاؿ، فقد كامالن   للحفاظ على ا١تاؿ ىو إنفاقو ككاف من فقو عمر بن ا٠تطاب 

 حساب بغَت ٢تم ألحشوف   كثرتو أعياٍل فإف عدان  ٢تم ألعدف   ا١تاؿ زاد ما الناس ألزيدف  
 ا١تاؿ لعدكو إف قاؿ رجل: يا أمَت ا١تؤمنُت لو أبقيت من ىذاكقد ، ِّْيأخذكنو ما٢تم ىو

: مالك قاتلك اهلل نطق هبا على لسانك شيطاف؟ كفاٍل اهلل فقاؿ حضر أك نائبة 
حجتها كاهلل ال أغصنب اليـو لغد كلكن أيعدُّ ٢تم كما أىعد  ٢تم رسوؿ اهلل 

ِْْ. 
لظركؼو طارئة إاٌل إف رفض  اء بعض ا١تاؿكعلى الرغم من ثبوت بعض الفوائد ُب إبق

عدـ التخطيط أك الدعوة إىل أك دليالن على مل يكن جزافيان  عمر بن ا٠تطاب 
 حقائق منها: االقتصاد كترشيد اإلنفاؽ فاآلثار اليت كردت تؤكد اإلسراؼ كعدـ

 موسى أيب إىل  ا٠تطاب بن عمر كتب. تربئة الذمة من ماؿ ا١تسلمُت: فقد  ُ
 حكتسيي  حىت درىم ا١تاؿ بيت ُب يبقى ال السنة من يومان  فأعلم بعد أما: األشعرم 
 فوضع ٔتاؿ  ٌبأي ، ك١تا ِْٓحقو حق ذم كل إىل أديت قد أٍل اهلل يعلم حىت اكتساحان 

 إال قط قـو أعطيو ما كاهلل ىذا إف فبكى كقاؿ  إليو كينظر يتصفحو فأخذ ا١تسجد ُب
البحرين ليقسم بُت ا١تسلمُت  من طيبه  عليو  دـقى ، ك ِْٔكالبغضاء العداكة بينهم ألقي

                                                
 .َّٓ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِّْ
 .ٓٗص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج، انظر: ابن اٞتوز . ِْْ
 .َّّ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمدانظر: ابن سعد،  .ِْٓ
 .ٓٗ، صٕٗٓ(، رقم اٟتديثُ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط الزىدـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: أٛتد بن حنبل، ِْٔ
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 من صيبي أف من أف تزنو رغم معرفتها بالوزف خشية هناىا  فلما أرادة زكجتو قسمتو
 .ِْٕشيئان  ا١تسلمُت

 خبز ٍب فعجن طعاـ من ّتريب عمر بن ا٠تطاب  أمراالقتصاد ُب ا١تعيشة: فقد . ِ
 الرجل يكفي: قاؿ ٍب ،ومثل العشاء ُب فعل ٍب منو فأكلوا رجالن  ثالثُت عليو دعا ٍب ثرد ٍب

 كل جريبُت كا١تملوؾ كالرجل ا١ترأة شهر، كل جريبُت الناس فرزؽ شهر كل جريباف
 فبعثاستكثره ف شعَت، من فرقان  :لقي ؟عما ييعلف بو فرسو كل يـو كسأؿ ، ِْٖشهر
 ِْٗا١تسلمُت من بيت إىل علفو كصرؼ النقيع إىل بفرسو. 
لشدة حرصو على أمواؿ  عدـ تبديد أمواؿ ا١تسلمُت: فقد كاف عمر بن ا٠تطاب  .ّ

، َِٓعنو اهلل يسألٍت أف ٠تشيت الفرات شط على ضياعان  ٚتل مات لووؿ: ا١تسلمُت يق
 .ُِٓٚتٌاالن لتحميلو ٚتلو ما ال يطيق كقاؿ لو: ٛتٌلت ٚتلك ما ال يطيق كضرب 

 النقيع ٭تمي ٟتفظ ا١تاؿ أف يستثمره، فقد كاف   ا٠تطاب بن عمر من طرؽ كافك 
يث أف كضع ىذه اٟتيوانات ُب الصدقة، ح إلبل كالشرؼ الربذة ك٭تمي ا١تسلمُت ٠تيل

أماكن ٥تصصة لرعيها ٭تفظها من الضياع كيعمل على ٪تائها كتكاثرىا لتىوفر ا١تراعي 
أما ، ِِٓكسهولة حصرىا كإحصائها كسيأٌب البسط ُب ىذا ا١توضوع ُب مبحثو الحق

ىو مسح األراضي ا١تفتوحة من أرض العراؽ  أعظم استثمارو قاـ بو عمر بن ا٠تطاب 
لشاـ كضرب ا٠تراج عليها بشكل مل يسبقو إليو أحد، فعدـ تقسيم األراضي على كبالد ا

الفاٖتُت كجٍعلها للدكلة كتقدير ثركاهتا الزراعية كالصناعية كا١تعدنية بل كحىت البشرية 
كضرب ا٠تراج عليها يضمن تدفق األمواؿ ٠تزينة الدكلة دك٪تا انقطاع ٦تا ٯتكن الدكلة 

 أكجو اإلنفاؽ ا١تختلفة.استخداـ ىذه األمواؿ ُب 
                                                

 .ٖٗ، صِّٔ(، رقم اٟتديثُ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط الزىدـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: أٛتد بن حنبل، ِْٕ
 .ِّٕ،َّٓ، صّج، (ُصادر، ط)بَتكت: دار  الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِْٖ
 .ٓٗ، صَِٔ(، رقم اٟتديثُ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط الزىدـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: أٛتد بن حنبل، ِْٗ
 .َّٓ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، َِٓ
 .ِٗص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج، انظر: ابن اٞتوز . ُِٓ
 .َّٓ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِِٓ
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أما لو قيسمت األراضي على الفاٖتُت بثركاهتا فإف الفائدة سوؼ تيقتصر عليهم كىذا فيو 
كضياع الثركات لعدـ قدرة األفراد على إدارهتا  فوارؽ طبقية ُب اجملتمع مفاسد منها ظهور

كجود مقارنة بإمكانيات الدكلة كرجوع من أسلم ُب ىذه األراضي عن اإلسالـ لعدـ 
 سطوة الدكلة فيها كعدـ سيطرة الفاٖتُت على ما ٯتلكونو من الذميُت لكثرهتم.

 األرضُت على ا٠تراج ككضع اٞتبل كأرض السواد سحٔت لذلك قاـ عمر بن ا٠تطاب 
 كأربعُت ٙتانية الغٍت على فوضع البلداف، من فتح فيما الذمة أىل ٚتاجم على كاٞتزية
 السواد خراج فبلغ ،در٫تان  عشر اثٍت الفقَت كعلى در٫تان  ينكعشر  أربعة الوسط كعلى در٫تان 

 آنذاؾ لواؼكمقدار ا ،كاؼو  ألف ألف كعشرين ألف ألف مائة ه عهد على كاٞتبل
 .ِّٓكنصف كدانقاف درىم

 ، خاصة ما يرده من األمصارٟتفظ ا١تاؿ التحرم عنو عمر بن ا٠تطاب  ككاف من فقو
ع ع ع ليكشف كونو حالالن غَت مغتصب ٚتي ن طيب نفسو دكف إكراه فضالن عن كونو ٚتي

إضافة إىل ٚتعو كٛتايتو يكوف حسب الًنسب ا١تقررة للخراج كاٞتزية كغَتىا، فحفظ ا١تاؿ 
اٞتباة عن ا١تاؿ كيغلظ عليهم ُب السؤاؿ يسأؿ  معو دكف شبهة حراـ فقد كاف ّت

جباة خراج ككانوا  حنيف بن كعثماف اليماف بن حذيفة ليعرؼ حقيقتو، فقد سأؿ 
 لئن عنو كقاؿ  فسارهأرض السواد عن مقدار ا٠تراج الذم ٚتعوه ككرر سؤالو كاست

، كىو بذلك ِْٓأبدا بعدم رجل إىل ٭تتجن ال العراؽ أىل أرامل دعن  أل اهلل سلمٍت
كقد  يرٛتوا الضعفاء منهم لئال ٭تيىٌملوا فوؽ ما يطيقوف اة ا١تاؿ أف يًتفقوا بالرعية ك يرشد جب

من  عشرة من أىل الكوفة كعشرة العراؽ كل سنة مئة مليوف أكقية ٍب ٮترج ٬تيب ف كا
 .ِٓٓذمي ظلم مسلم كال وأىل البصرة يشهدكف أربع شهادات باهلل إنو من طيب ما في

                                                
 .ِِٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِّٓ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، . انظر: البِْٓ

، باب قصة البيعة كاالتفاؽ على عثماف بن عفاف، رقم اٟتديث (، كتاب فضائل أصحاب النيب ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ِِٔ، صََّٕ

  .ُِْص(، ّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، انظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب. ِٓٓ
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فلما قىًدـ ، يسأؿ اٞتباة عن طيب ا١تاؿ حىت لو كانوا من صحابة النيب  كقد كاف 
 ألف ٓتمسمائة جئت: غ لذم ٚتعو فقاؿعن ا١تبل من البحرين سألو  أبو ىريرة 

٭ترص على حفظ  ، ككما كاف ذلك إال أعلم ال نعم: قاؿ أطيب؟ فسألو  درىم
 رفقة قدمت٭ترص عليو من أيدم اللصوص فقد  ا١تاؿ من طغياف اٞتباة فقد كاف 

 الليلة ٨ترسهم أف لك ىل:  عوؼ بن الرٛتن لعبد  فقاؿ ا١تصلى فنزلوا التجار من
 .٢ِٓٔتما اهلل كتب ما كيصلياف ٭ترساهنم فباتا رؽ؟الس من

ُب تدكين   عمر بن ا٠تطاب استشارفقد  حفظ ا١تاؿ تدكين الدكاكين طرؽ كمن
يسع الناس كإف مل ٭تصوا حىت تعرؼ  أرل ماال كثَتان  : قاؿ عثماف بن عفافف الديواف

إٍل قد  :ؤمنُتقاؿ لو رجل يا أمَت ا١تك  ،أف ينتشر األمر ةمن أخذ ٦تن مل يأخذ خشي
، فتدكين أكجو ِٕٓالديواف فى دك  يعطوف الناس عليو فى  رأيت ىؤالء األعاجم يدكنوف ديوانان 

مع غَت ا١تستلمُت كمعرفة ا١تقدار ا١تنفق كاالستفادة  إنفاؽ ا١تاؿ ٬تنب اختالط ا١تستلمُت
 من ا١تعلومات كاألرقاـ ا١تدكنة ُب السجالت لوضع خطة مستقبلية لدإنفاؽ.

الرقابة على العماؿ كالوالة ٟتفظ ا١تاؿ ىي  ؽ اليت اتبعها عمر بن ا٠تطاب كمن الطر 
ة ُب حفظ ، كسأٖتدث ُب ىذه الفقرة عن دكر الرقابركط ٧تاح اإلدارةمن أىم ش فهي

 على مراحل: ، ككاف ىذا النوع من الرقابة على عهد عمر بن ا٠تطاب ا١تاؿ فقط
كذلك بتدكين كإحصاء ٦تتلكات  :اـ الوظيفة. جرد أمواؿ الوالة كالعماؿ قبل تويل مهُ

مثل  ان يتقاضى عليو أجر شهرم أك سنومككل من يعمل للدكلة عمالن معينا١توظفُت 
الوايل كالقاضي كصاحب بيت ا١تاؿ كأمَت اٞتند كغَتىا من الوظائف اليت ٖتتاج إىل قدر 

ىت ما شاء م بو ٯتكنو أف يتصرؼٖتت إمرة كمسؤكلية صاحبها معُت من ا١تاؿ يكوف 
الرجوع إىل السلطة اليت أعلى منو، حيث أف بعض ما شاء دكف كأينما شاء ككيف

الوظائف ٯتكن للموظف فيها أك ا١تسؤكؿ عنها أف ٭تصل على بعض األمواؿ بشكل غَت 
شرعي كدكف كجو حق سواء أكاف من أمواؿ الرعية كأرزاؽ اٞتند أك أمواؿ خزانة بيت 

                                                
 .َُّ-ََّ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمدانظر: ابن سعد، . ِٔٓ
 .ََّ،ِٓٗ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِٕٓ
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دية أك رشوة تعطى لو مقابل فوائد ٭تصل عليها بعض ا١تاؿ أك من الناس على شكل ى
الناس دكف غَتىم مستغالن نفوذه كمنصبو، كبذلك ٯتكن ٢تؤالء ا١توظفُت إضافة ىذه 
األمواؿ إىل ٦تتلكاهتم أما لو ًب كتابة األمواؿ كا١تمتلكات فإنو سيتبُت مقدار الفائدة 

 لو عامال بعث إذا  كافد  اٟتاصلة من الوظيفة ٦تا يسهل ٤تاسبة ا١توظف عليها، كق
 .ِٖٓمالو كتب مدينة على

 إذا فقد كاف عمر بن ا٠تطاب  :. متابعة إنفاؽ الوالة الشخصي أثناء مدة ا٠تدمةِ
 غلقواي كال رقيقا لبسواي كال نقيا أكلواي كال برذكنان  ركبواي أال عليهم اشًتط عماال بعث
ُب حفظ ا١تاؿ كوهنا ٖتد من  كبَتان كىذه ا١ترحلة ٢تا دكران   ،ِٗٓالناس حوائج دكف مأبواهب

عدـ السعي ُب حوائج ىم أك الفساد اإلدارم كتبديد أمواؿ الدكلة بإسراؼ الوالة كتبذير 
وايل ىذه الرقابة اللصيقة الرعية كالتكرٌب عليهم كقطع صلة الوايل برعيتو، فحُت ٬تد ال

ُب  العامل النفسي إىلسوؼ ٮتشى احملاسبة كالتدقيق، إضافة لكل عمل يعملو ف١تتابعة اك 
 أيب بن سعد أف  عمر بن ا٠تطاب بلغفقد  حاؿ عدـ التقيد بالشركط أك خرقها

 .َِٔالباب أحرؽمسلمة ف بن ٤تمد فأرسل ،بابان  عليو كجعل قصران  اٗتذ  كقاص
كاقتسامها  مفيقـو ا٠تليفة ّترد ٦تتلكاهتخدمتم: العماؿ بعد انتهاء مدة . جرد أمواؿ ّ

 كاحد غَت سمى قا قدف، ا١تصادرةك  ردلعلمو بعملية اٞت فساد الوايل ٭تد من، كىذا ممعه
 ٤تمد بعث،كما ُِٔىريرة كأبو كقاص أيب بن سعد منهم عزلو إذا مالو عمالو ككالتو من
 .ِِٔمالو فقاٝتو ٔتصر عمرك إىل مصر صحابة ُب الربيع بن

                                                
 .ِّٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗ الزىرم، سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِٖٓ
)بَتكت: دار الكتب ، ٖتقيق ٤تمد السعيد بسيوٍل شعب اإليمانىػ، َُُْأبو بكر أٛتد بن اٟتسُت،  . البيهقي،ِٗٓ

 .ِْ، صٔ، باب ُب طاعة كيل األمر، ج(ُالعلمية، ط
، اإلصابة في تمييز الصحابةـ، ُِٗٗىػ/ُُِْفعي، . انظر: ابن حجر، أٛتد بن علي أبو الفضل العسقالٍل الشأَِ

 .ّْ، صٖٔتقيق علي ٤تمد البجاكم )بَتكت: دار اٞتيل، د.ط.(، باب ذكر من اٝتو ٤تمد، ج
 .ِّٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ُِٔ
، اإلصابة في تمييز الصحابةـ، ُِٗٗىػ/ُُِْل العسقالٍل الشافعي، . انظر: ابن حجر، أٛتد بن علي أبو الفضِِٔ

 .ّْ، صٖٔتقيق علي ٤تمد البجاكم )بَتكت: دار اٞتيل، د.ط.(، باب ذكر من اٝتو ٤تمد، ج
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 المبحث الثالث
 للدولة اإلسالمية إدارة عمر بن الخطاب الوظائف في 

استخداـ ا١توارد  ف اإلدارة كما تقدـ ُب مبحث سابق ىي العلم الذم يتم من خاللوإ
كىو   ال أنو يبُت بشكل عاـ عمل ا١تديركىذا التعريف رغم اختصاره إ لتحقيق األىداؼ

، كبذلك يندرج ٖتت ىذا التعريف كل ما يقـو استخداـ ا١توارد لتحقيق األىداؼ كيفية
 .العملية اإلدارية داخل ا١تنظمةكاجبات ٘تثل بو ا١تدير من أعماؿ ككظائف ك 

كىي باختصار ٣تموعة  ِّٔتوجيو ا١تنظمات ٨تو ٖتقيق أىدافهاككظيفة اإلدارة ىي 
فا٢تدؼ من العملية ُب عملو ٨تو ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، الوظائف اليت يقـو هبا ا١تدير 

ر ىو ا١تسؤكؿ األكؿ كهبذا فإف ا١تدي ا١تنظمة،اإلدارية ىو ٖتقيق األىداؼ اليت تنشدىا 
تو داخل ىو كظيف العمل الذم يقـو بوك اليت يديرىا، عن عملية ٖتقيق أىداؼ ا١تنشأة 

منصب أك عمل يتضمن كاجبات كمسؤكليات هي فالوظيفة ىيكل ا١تنظمة التنظيمي، أما 
 .٤ِْٔتددة كىي الوحدة األساسية اليت يتكوف منها التنظيم

كالتوجيو كالرقابة، كٯتكن أف يدخل معها التوظيف ككظائف ا١تدير ىي التخطيط كالتنظيم 
الذم ىو اختيار العناصر أك األفراد الذين سوؼ يقوموف بتفاصيل العملية اإلدارية بدءن 

 بالتخطيط مركران بالتنظيم كالتوجيو كانتهاءن بالرقابة كتقييم األداء.
يقـو  طاب كعملي ُب ىذا ا١تبحث ىو عرض الوظائف اإلدارية اليت كاف عمر بن ا٠ت

ا١تنظور اٟتديث لدإدارة، إلبراز اٞتانب ها من هبا ُب إدارتو للدكلة اإلسالمية كالنظر إلي
أما األسباب فهي إبطاؿ البحوث للدكلة اإلسالمية،   علمي كالفٍت إلدارتوال

كالدراسات اليت تصف اإلسالـ بالتخلف كعدـ مواكبة التطور اٟتاصل ُب ا١تيادين 
االقتصادية منها، كدحض الدعوات ٟتل ا١تشاكل االقتصادية بإتباع العلمية السيما 

بشكل خاص كإدارة الدكؿ  األنظمة اإلدارية اٟتديثة ُب إدارة ا١تنظمات أك ا١تنشآت
كإثبات إف اال٨تطاط االقتصادم الذم تعاٍل منو الدكؿ اإلسالمية ليس بشكل عاـ، 

                                                
 .ِٗ(، صُ)إربد: دار الفرقاف، طاإلدارة الحديثة مفاىيم  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْ . انظر: مصطفى ٧تيب شاكيش،ِّٔ
 .ُْٓص ،(ٕ)جدة: دار الشركؽ، ط أصول التنظيم واألساليب، ـُٕٖٗىػ/َُْٖفور، . انظر: ٤تمد شاكر عصِْٔ
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ًتدم االقتصادم ُب ور كالسببو اإلسالـ، بل العكس ىو الصحيح، حيث إف التدى
 سببو عدـ اٗتاذ النموذج اإلدارم اإلسالمي ُب إدارهتا. سالميةاإلكغَت  اإلسالميةالدكؿ 

و لصاحل البشر ُب الدنيا كاآلخرة فهو ليس ٣ترد فاإلسالـ دين اهلل عز  كجل أرسلو سبحان
يدخل ُب  مالتمية، بل إنو دين عبادات كمعاكال ٯتىس حياة الفرد اليو  دين عبادات فقط

 كالدتو كحىت ٦تاتو. ذصميم حياة الفرد كينظم كل تفاصيلها من
للدكلة اإلسالمية الدليل على تقدـ اإلسالـ كحضوره ُب  كُب إدارة عمر بن ا٠تطاب 

تصحيح عجلة األحداث كتوجيهها التوجيو الذم يضمن السالمة كالرفعة كالسمو، 
ىو امتداد للنجاح الذم حققو النيب  كالذم ذم سٌطرتو إدارتو ككذلك النجاح ال

من بعده، ككذلك ُب كل العهود اليت تلت كاليت اٗتذت  كأبو بكر الصديق  ٤تمد 
 اٟتياة من معامالت كعالقات من اإلسالـ منهجان إلصالح اجملتمعات ُب كل نواحي

هجو كليس فقط منهجان للعبادة، تؤكد ىذه اٟتقيقة إف ال رفعة كتقدـ بدكف اإلسالـ كمن
 .صيلُب إصالح اجملتمعات بكل ما فيها من تفا

كسأتناكؿ ُب ىذا ا١تبحث ما توصلت إليو من أخبار كآثار عن الوظائف اإلدارية اليت  
صاحل جاءت هبا كمناقشتها ُب ضوء ما حققتو من م كاف يتوالىا عمر بن ا٠تطاب 

مديران  بن ا٠تطاب  فقد كاف عمردو سواء، الدنيوية على حالشريعة اإلسالمية الدينية ك 
 بكل ا١تقاييس كقد كانت لو كظائف ال ٗتتلف عن كظائف أم مدير، فقد كاف 

ٮتطط كقبل التخطيط ٭تدد األىداؼ اليت تساعده ُب كضع ا٠تطة ا١تناسبة لتحقيقها، 
، كقد يعقب املُت الذين يناط هبم تنفيذىاكمن ٍب ينظم ا٠تطة بتوزيع ا١تهاـ على الع

عاملُت لتوزيعهم على ا١تهاـ ُب حالة عدـ كجودىم سلفان ُب العمل، ٗتطيطو توظيف ال
كعلى  تشجيع كمساعدة من ٭تتاج منهم، كمن ٍب يقـو بتوجيو العاملُت على أعما٢تم ك

مدار عملية تنفيذ ا٠تطط تتم عملية الرقابة كتقييم األداء الذم من شأنو الكشف عن 
رسومة كبالتايل تتم عملية التصحيح إنقاذان مواطن ا٠تطأ كالضعف أك ا٠تركج عن ا٠تطة ا١ت

 للعمل كمنعان للخسائر.
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 التخطيط
إف األىداؼ ىي الدافع األكؿ إلنشاء ا١تنظمات ك٣ترد إنشاء منظمة ال يعٍت ٖتقق 
أىدافها، حيث البد من أف تكوف ىناؾ عملية يتم من خال٢تا ٖتقيق ىذه األىداؼ 

ظيفة األكىل ُب العملية اإلدارية طيط ىو الو ىذه العملية ىي العملية اإلدارية، كالتخ
كالذم يػيٌتبع كييرجع إليو ُب حاؿ كجود أم  كالعمود الذم ترتكز عليو كا١ترجع األىم فيها

بُت األىداؼ من ىنا جاءت العالقة ات تقف أماـ ٖتقيق أىداؼ ا١تنشأة، عقب
الستفادة من افالتخطيط ليس غاية ُب نفسو كلكنو كسيلة ٘تكن ا١تنظمة من  كالتخطيط

فهو كما يصفو ركاد الفكر اإلدارم الغريب كمنهم  لتحقيق األىداؼ اإلمكانيات ا١تتوفرة
كضركرة التخطيط تربز  ، ِٓٔدكايت كالدك بأنو العالقة اٟتتمية بُت الوسائل كاألىداؼ

كوف ا١تنظمات على اختالفها ُب النشاط كاٟتجم كقبلها األىداؼ تعمل ُب ظركؼ غَت 
٤تيط تغمره العقبات كا١تفاجأت اليت تقف ُب طريقها لتحقيق األىداؼ،  مؤكدة، أم ُب

كالتهيئة للتصدم ٢تا  ف من حدة ىذه الظركؼلذلك فإف التخطيط ىو ٤تاكلة التخفي
م ككيفية معاٞتتها ُب حاؿ حدكثها، ألنو ا١تنهج الذم ييعتمد عليو ُب حاؿ كجود أ

ُب موقع أفضل كأكثر مركنة ُب تعديل  ٬تعل ا١تنظمةك  أخطاء أك أمور ليست ُب اٟتسباف
سياستها كأىدافها عند كل جديد، حيث أف مسألة تعديل ا٠تطة أك استبدا٢تا من مهاـ 

 .ِٔٔفهو اٞتسر الذم ٭تقق للمنظمة أىدافها ١تدير كٖتديدان ُب عملية التخطيطا
نب هو اٞتاكيقـو التخطيط على ركنُت أساسيُت ٫تا التنبؤ كاالستعداد، أما التنبؤ ف

إف عملية التخطيط ىي عملية كالذم يؤكد  عنصر اٟتيوم ُب عملية التخطيطالفكرم كال
ذىنية كاستعداد طبيعي لعمل شيء بطريقة منظمة أم التفكَت قبل العمل كىو أجد من 

سهل مع دراستو على ضوء اٟتقائق يى  كمعقدان  التخمُت فالعمل مهما كاف صعبان 
 كأفضل الطرؽ ىاكمقادير  لعقبات ا١تمكن حدكثهاكا كا١تعلومات اليت تبُت الصعوبات

التخطيط ليست ف ،ككلما زادت الدراسة ككثرة ا١تعلومات كانت ا٠تطورة أقل ١تواجهتها
                                                

 .ٖٔ(، صُ)الرياض: دار اللواء، ط فلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي، ىػَُُْمر ملوح، . انظر: ا١تطَتم، ثآِٔ
 .ََِ(، صّط )جدة: هتامة للنشر،للوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليليـ، ُٖٓٗ. انظر: مدٍل عبد القادر عالقي، ِٔٔ
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عملية مقامرة كما إهنا ليست اجتهادا شخصيان بل ىي تنبؤ علمي قائم على أساس 
١ترحلة الثانية فهي أما ا ،كاإلحصاء القائم على ٚتع اٟتقائق كا١تعلومات ث كالتحليلالبح

مرحلة االستعداد كىذه ا١ترحلة ٘تثل اٞتانيب العملي كالتطبيقي كتشمل اٗتاذ اإلجراءات 
 .ِٕٔكالتدابَت كالقرارات كاليت تضع ا٠تطة موضع التنفيذ

للجهاد كٮتتار القادة كعدد يندب الناس ك  ارؾلمعل ططٮت كاف عمر بن ا٠تطاب كقد  
 كمصر كالشاـ كاٞتزيرة كالبصرة الكوفة  رى ص  مى قد ف١تدف ا ، إضافة إىل ٗتطيطاٞتند

كتوفَت اختيار ا١تكاف فكرة اإلنشاء ك ٢تذه ا١تدف منذ  ، فقد خطط ِٖٔكا١توصل
بناء ا١تسجد كدكر ٮتطط ا١تدف من الداخل ك  ، بل كاف٠تطةتنفيذ اكحىت  ا١تستلزمات

 متطورة.طيطية التفاصيل اليت تدؿ على إدارة علمية ٗتكغَتىا من  الشوارعك الناس 
 التنظيم

٨تو ٖتقيق األىداؼ، كأنو الربنامج األكىل  ا١تدير كظيفةبعد ذكر التخطيط كأ٫تيتو كونو 
كالذم يتضمن ٚتيع أعماؿ  نيان ُب ا١تستقبلا١تدير أكالن كا١تنظمة ثاالذم يوضح عمل 

ينبغي  ،ؼاىددم هبا أعما٢تا كصوالن إىل األكالطريقة كا١تواعيد اليت تؤ  امتطلباهتنظمة ك ا١ت
ُب كل صغَتة رجع الذم يرجع إليو ا١تو كأنتخطيط كضركرتو ال رغم أ٫تية أف اإلشارة إىل

ليس لو كجود مدٌكف على األكراؽ  برنامج نظرم لعمل ا١تنظمة وإالٌ إن ككبَتة تتعلق بالعمل
تاج الواقع العملي ُب نشاط ا١تنظمة، فهو ٣ترد أفكار كتوقعات كحسابات ٖتعلى أرض 

ير حىت يدخل التخطيط حيز لتصبح حقيقة إىل ا٠تطوة الثانية أك الوظيفة الثانية للمد
يبدأ مع بداية ىذه الوظيفة كاليت ىي التنظيم،  وف االختبار اٟتقيقي لنجاحالتنفيذ بل إ

ٖتديد األعماؿ ، أما التنظيم فهو ِٗٔرسم برنامج كاضح للعملحيث أف التخطيط ىو 
 .َُِٕب سبيل الوصوؿ إىل ا٢تدؼ كتوزيعها على األفراد

                                                
 .ٖٖ-ٕٖ(، صُ، ط)الرياض: دار اللواء فلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي، ىػَُُْنظر: ا١تطَتم، ثامر ملوح، . إِٔ
 .ِِٖ، صّ، ج(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِٖٔ
 .َُٓ(، صّ)جدة: هتامة للنشر،طللوظائف  ةاسة تحليلياإلدارة در ، ىػَُْٓ: مدٍل عبد القادر عالقي، . انظرِٗٔ
 .ُْٖ(، صٕ)جدة: دار الشركؽ، ط أصول التنظيم واألساليب، ـُٕٖٗىػ/َُْٖ، . انظر: ٤تمد شاكر عصفورَِٕ
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كالسلطة، أما ا١تسؤكلية فهي توزيع  كيقـو التنظيم على ركنُت أساسيُت ٫تا ا١تسؤكلية
ا١تنظمة، فكل موظفو لو كاجبو كمسؤكليتو  ا١تسؤكليات كا١تهاـ على األفراد العاملُت ُب
سوا ُب نفس ُت ليفالعامل ستويات التنظيميةاليت ٬تب عليو القياـ هبا على اختالؼ ا١ت

 كمنهم هم من يتخذ القراراتفمن رغم تداخل بعض ا١تستويات أحيانان  ا١تستول الوظيفي
ق باإلشراؼ على كمنهم يتابع تنفيذىا، باإلضافة إىل إف لبعض العاملُت اٟت من ينفذىا

، فيعمل كل العاملُت كا١توظفُت ُب انسجاـ كتوافق ٨تو ٖتقيق األىداؼ البعض األخر
أما اٟتق الذم يتمكن ٔتوجبو با١تسؤكلية أك توزيع ا١تسؤكليات،  عليوكىذا ما يطلق 

ا١تسؤكؿ ألزاـ تابعيو بأداء كاجباهتم فهو السلطة، كصاحب ىذا اٟتق ملـز بأمرين:  
، حيث إف منح السلطة ألحد العاملُت ُِٕكفاءتو، كمدل استخدامو للسلطة ا١تخولة لو

غي ره أدائو ُب تنفيذ الواجبات، من ىنا ينبال يعٍت أىليتو للقياـ ٔتقتضياهتا كىذا ييظه
كالفرؽ ىو إف السلطة ٘تنح ١تن يستطيع أداء الواجب  التمييز بُت السلطة كالصالحية

 ل صاٟتان ألداء الواجب ا١تكلف بوك١تن ال يستطيع، أما الصالحية فهي ما يكوف بو العام
 كيكفي داللة االسم للتمييز بينهما.

 يوشٞتتنظيم اللدكلة  يفة ُب إدارة عمر بن ا٠تطاب ككاف من دالالت ىذه الوظ
ـ أك و إدارة ٣تاميع ا١تقاتلُت كتنفيذ األكامر با٢تج ضمن ىيكل منظم ٔتا يسهل ىاعدادكإ

ا رتب ا١تقاتلُت كالقادة كأمراء السراي االنسحاب أك التعسكر كغَتىا، إضافة إىل تنظيم
لو دكره ُب ٖترؾ غَتىا ٦تا ك د ا١تيسرة قائقائد ا١تيمنة ك عُت كتنظيم اٞتيش من داخلو كت

 .وفو كتوزيع ا١تهاـ ا١تختلفةاٞتيش بتنسيق كتعبئة صف
الختالؼ الرتب كيصنفها  اٞتند ينظم أرزاؽ  فقد كاف عمر بن ا٠تطاب األرزاؽإما 

ألمراء اٞتيوش أكثر من غَتىم لئال يًتكهم ٤تتاجُت فرض ي فقد كاف كتفاكت ا١تسؤكليات
، إضافة ِِٕا يصلوف إليو ك١تا ٮتتصوف بو من مهاـ عسكرية كمتاعب ٚتةفتمتد أيديهم ١ت

                                                
 .ُِٕص ،)حلب: مديرية الكتب كا١تطبوعات اٞتامعية، د.ط.( وظائف اإلدارة، ُِٖٗ. انظر: زكي حنوش، ُِٕ
، ِ)مكة ا١تكرمة، جامعة أـ القرل، د.ط.(، ج اإلدارة العسكريةـ، ُِٗٗىػ/ُُّْ، . سليماف بن صاحلِِٕ
 .َْٓص
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تعٍت أخذ ا١تقاتل كقتا ٤تددا للراحة كالقياـ ببعض األعماؿ ا١تهمة اليت ك  اإلجازات إىل
أاٌل ٖتبس   أك مرابطة، فقد أمرسواء أكاف اٞتيش ُب حالة قتاؿ  ركرية ا٠تاصة بوالض

مرأة تشتاؽ لزكجها كىو ُب جيش الغزك، كىذا ألنو ٝتع ا ِّٕاٞتيوش فوؽ أربعة أشهر
ا١تهمة كاليت ٢تا دكرىا ُب رفع الركح ا١تعنوية للمقاتلُت كاالطمئناف على  النظميعد من 

يعمل على توفَت كتنظيم  ككاف اندفاعهم ُب القتاؿ كالصرب عليو، ذكيهم ٦تا يزيد من 
 اهلل سبيل ُب حوؿ كل بعَت ألف ثالثُت على ٭تمل فقد كاف  اٞتيش مستلزمات

 كأقتاهبا براذعها اهلل سبيل ُب عليها ٭تمل اليت اإلبل أداة يصلح ككاف فرس ثالٙتائة كعلى
كدقتو ف ّتودة التنظيم و رىم ، فالنصرِْٕأداتو معو جعل البعَت على الرجل ٛتل فإذا

 فتنظيم مستلزمات اٞتيش ال يقل أ٫تية عن توفَتىا.
 اإيراداهت للدكلة ىو تنظيم إدارة عمر بن ا٠تطاب ُب  تنظيمكظيفة ال ككاف من دالالت

فكثَتة ىي الدكؿ  ،النظاـ اإلدارم كاالقتصادم ورتطو من أكثر معامل حيث أن كنفقاهتا
اليت ٘تتلك ثركات ىائلة كإيرادات كبَتة كلكن رعاياىا يعيشوف ُب فقر مدقع بسبب سوء 

ا١تستول االقتصادم للبالد  التنظيم كعدـ القدرة على توظيف ىذه الثركات ٔتا يرفع
تنظيم  كا١تستول ا١تعاشي لدإفراد خصوصان، لذلك أكىل عمر بن ا٠تطاب  عمومان 

كىو  كضع ا٠تراج مسح األراضينفقاهتا اىتمامان كبَتان من خالؿ إيرادات الدكلة كبعدىا 
ية الدكلة كما ٘تتلكو من ثركات سواء أكانت زراعية أك صناعية أك مائ جرد كامل ألراضي

أك حىت ما ٖتت األرض من معادف إضافة إىل جرد سكاٍل شامل ١تعرفة تعداد ا١تسلمُت 
 األرض ضعكك كتعداد الذميُت كغَتىم، فقد أرسل عثماف بُت حنيف ١تسح أرض السواد 

 .ِٕٓكٕتربة كعقالن  بصران  فقد كاف لو ٭تتملوف ما العلوجككضع على  مواضعها
حفظ  ازدىار البالد كىي على كجهُت األكؿ كر ُب٢تا د تنمية اإليرادات ١تاإضافة إىل 

مثل دار الدقيق، كالثاٍل ها أماكن ٟتفظ  أنشأ ف كالضياع لذلكاإليرادات من التل
                                                

، ط تاريخ الخلفاءـ، ََِّىػ/ُِْْ. السيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن، ِّٕ  .ُُٓ(، صُ)بَتكت: دار ابن حـز
 .َّٓص، ّ، ج(ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِْٕ
 .ِٔ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖالقاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . انظر: ِٕٓ
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 ٠تيل النقيع ٭تمي  كافتوفَت أماكن الستثمار ىذه اإليرادات كتنميتها كٛتايتها فقد  
 .ِٕٔالصدقة إلبل كالشرؼ الربذة ك٭تمي ا١تسلمُت

ف إنفاؽ األمواؿ ُب غَت على ما لدإيرادات من أ٫تية أل تزيدفلو أ٫تية  فقاتنال تنظيمأما 
بتنظيم النفقات  ، ككاف من اىتماـ عمر بن ا٠تطاب ٤تلها قد يأٌب بنتائج عكسية

فأف تقييد موارد الدكلة ا١تالية  مؤشران على تطور الدكلةكانت فقد   تدكين الدكاكين
لى معرفة مواردىا كنفقاهتا إضافة إىل ثركهتا كمصارفها كالسكاف كإحصائهم يساعد ع

 الدكلة كتقييم قوهتا كنقاط ضعفها، إضافة إىل ذلك فقد باشرالبشرية للوقوؼ على كضع 
 منها القرب من النيب  الناس متبعان بعض ا١تعايَت صنيفنظيم كتبت  كالسبق ُب

ذكم الفضل   معرفةاإلسالـ كاالجتهاد ُب نصرتو كالدفاع عنو، كىذا التصنيف يساعد ُب
 ُب تطوير مرافق الدكلة. كاالستفادة منها كأصحاب ا٠تربة كا٢تمة

 التوظيف
اختالؼ بعض  على الرغم مناليت يقـو هبا ا١تدير  ا١تهمةالتوظيف من الوظائف يعد 

بعضهم يعدىا من كظائفو كلكن ينظر ٢تا ف ،حوؿ اعتبارىا من كظائف ا١تدير اإلداريُت
فإذا كاف  كليست كظيفة ٢تا أ٫تيتها ا١تستقلة، من كظيفة التنظيمأساس إهنا جزء  على

فإف التنظيم ىو توزيع  ز الالـز ال٧تاز األىداؼ احملددة،إعداد اٞتهاالتوظيف ىو عملية 
تزكيد ، فهو عملية ِٕٕالواجبات على أعضاء ىذا اٞتهاز بدرجة كبَتة من التنسيق

سوؼ يقوموف بالعمل لصاحل الذين األشخاص متمثلُت ب ِٖٕا١تنظمة با١توارد البشرية
 كىم العاملُت ُب أنشطتها كأعما٢تا ا١تختلفة. ا١تنظمة

إف عملية اختيار ا١توظفُت كالعاملُت للمنظمة ليست عملية عشوائية أك غَت نظامية بل 
إهنا عملية تعتمد على خطة كدراسة ك٢تا خطوات يتم من خال٢تا اختيار العاملُت 

١تنظمة، فالتوظيف من العمليات اإلسًتاتيجية اليت يقـو هبا ا١تدير، ا١تناسبُت للقياـ بعمل ا
                                                

 .َّٓ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِٕٔ
 .ُِٗ(، صِ، ط)عماف: دار كائليات العمليات مبادئ اإلدارة النظر  ـ،ََِْ. انظر: القريوٌب، ٤تمد قاسم، ِٕٕ
 .َّٓ(، صُ)إربد: دار الفرقاف، طاإلدارة الحديثة مفاىيم  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْ. انظر: مصطفى ٧تيب شاكيش، ِٖٕ
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يقـو ا١تدير باختيار الكادر الذم  ، فبهاأم كظيفة من كظائفو كأ٫تيتها ال تقل شأنان عن
سوؼ يقـو بأعماؿ ا١تنظمة للوصوؿ إىل ا٢تدؼ، كمن الضركرم معرفة إنو ال قيمة 

ينفذ ىذا كذاؾ، حيث إف التخطيط ىو  للتخطيط أك التنظيم دكف أف يكوف ىناؾ من
كضع خطة العمل، كالتنظيم ىو توزيع أدكار العاملُت على األعماؿ اليت تتضمنها ا٠تطة، 

 لذلك بدكف التوظيف ليس ىناؾ عمل أما التوظيف ىو إ٬تاد من يقـو هبذه األدكار،
 كبالتايل لن يكوف ىناؾ ٖتقيق لألىداؼ.

 لتعرؼ كاإل١تاـ ّتميع كظائف كأعماؿ ا١تنظمة كطبيعتهاكدكر ا١تدير ُب ىذه الوظيفة ىو ا
كغَتىا من االعتبارات  الختيار ا١توظفُت ا١تناسبُت ٢تا ككذلك أكلويات االختيار كأسسو

 .عده ُب ٚتع الكادر العامل ُب ا١تنظمةلتسا أف يكوف ملمان هباب اليت ٬ت
 ُت اٟتاجة الداعية للوظيفةاختيار ا١توظفُت ألهنا تب معايَت كتبدأ كظيفة التوظيف بوضع

يستقصي عمن يكوف ٢تم  عمر بن ا٠تطاب كقد كاف  ،كمستول الكفاءة ا١تطلوب
مستشاريو  فقد سأؿ  الكفاءة كا٠تربة كالنزاىة من ذكمالقدرة على أداء الوظائف 

إىل أىل الكوفة كالبصرة يبعثوف إليو رجال من  كتبك  كعقل جزالة لىوي  رجلو ليبحثوا لو عن 
يستعمل ذكم العلم كا٠تربة إضافة إىل اٟتكمة  فقد كاف  ِٕٗىم كأصلحهمأخَت 

 .َِٖالذين لوال ىذا مل يستعملهم هبم ا١توثوؽ النبهاء الفضالء منكالنزاىة 
شركط التعيُت كاليت تنم عن دراية كفهم إدارم يضع   عمر بن ا٠تطاب كافكقد  

قو يعرؼ كل منهما حقو متطور فهذه الشركط ٔتثابة عقد كعهد بينو كبُت العامل ل
ُب كضع اٟتجة على عمالو  تبُت مدل خربتو ككاجباتو كما يتحرج عليو فعلو كما 

ككالتو من خالؿ بياف الشركط اليت ٬تب عليهم االلتزاـ هبا ٟتفظ حقوؽ الرعية كحفظ 
 أال عليهم اشًتط عماال بعث إذا  كاف فقد بتجنيبهم العقوبات بالتحذير همحقوق

 فإف الناس حوائج دكف أبوابكم غلقواي كال رقيقا لبسواي كال نقيا أكلواي كال ان برذكن ركبواي
                                                

 .ُِِ، ِٔ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، القاضي أبو يوسف، يعقوب. انظر: ِٕٗ
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاريضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، . انظر: ابن حجر، أبو الفَِٖ

 .ُٕٔ، صٔ(، جُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
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ٯتلي على  كما كاف ،  ُِٖيشيعهم ٍب العقوبة مهب حلت فقد ذلك من شيئا وافعل
يوصي عمالو بوصايا عامة   الوصايا فقد كاف العماؿ كالوالة إضافة إىل الشركط بعض

ٗتص ا١تهنة بذاهتا فقد كاف يوصي مراقب اٟتمى كالرفق بالرعية كالرٛتة هبم، ككصايا 
كيوصي آخر  ،ِِٖمستجابة افإهن ا١تظلـو دعوة كاتق ا١تسلمُت عن جناحك ضمما: فيقوؿ

إٍل أستعملك على ما ىهنا فمن رأيتو يعضد شجران أك ٮتبط فخذ فأسو كحبلو، فقاؿ: 
 .ِّٖقاؿ: ال داءه؟آخذ ر 

طة العمل كإتباع الوصايا كالتعليمات ىو إف االلتزاـ بالشركط ا١تتعاقد عليها كتنفيذ خ
مؤشر ٧تاح ا١توظفُت ك٧تاح عملية اختيارىم كيظهر ىذا من خالؿ الرقابة كتقييم األداء، 

 غرض منهاكليس ال ،العامل فإنو يستحق العقوبة عليو فإف اكتشف أم خلل تسبب بو
 ، كقد كافلغَتهتشجيع لو ك من توجيو معنوم كعنصر ل بالعامل بقدر ما فيها إٟتاؽ األذ

  يوقع العقوبة بالعماؿ كله حسب تقصَته أك جرمو مع مراعاة أف تكوف العقوبة من
 جنس العمل كا١تثل با١تثل دكف أم ظلم أك مبالغة. 

 التوجيو
يتم  توزيع أفراد كأعضاء ا١تنظمة عليوكتنظيم ك  عد أف ًب التخطيط للعمل كتفاصيلوكب

توجيو ثالثة من كظائف ا١تدير كنعٍت بو لوظيفة التوجيههم إليو، حيث أف التوجيو ىو ا
كاإلشراؼ القيادم  مر اإلدارية كالتعليمات كاألنظمةاألفراد كاجملموعات من خالؿ األكا

على العمل ٨تو تنفيذ العمليات اليت سبق توزيعها على األفراد أك اجملموعات ٦تثلة ُب 
كإ٪تا عن  س عن طريق األكامر فقطأعما٢تم لي، كتوجيو األفراد إىل ِْٖاإلدارات كاألقساـ

                                                
د بسيوٍل زغلوؿ )بَتكت: ، ٖتقيق ٤تمد السعيشعب اإليمانىػ، َُُْ. انظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت، ُِٖ

 .ِْ، صٔ(، باب ُب طاعة كيل األمر، جُدار الكتب العلمية، ط
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ِِٖ

ماؿ كأرضوف فهي ٢تم، رقم  (، كتاب اٞتهاد كالسَت، باب إذا أسلم قـو ُب دار اٟترب ك٢تمِللنشر كالتوزيع، ط
 .َٔٓ، صَّٗٓاٟتديث

 .ٕٔ(، صِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج، انظر: ابن اٞتوز . ِّٖ
 .ُْٓ)حلب: مديرية الكتب كا١تطبوعات اٞتامعية، د.ط.(، ص وظائف اإلدارة، ُِٖٗ. انظر: زكي حنوش، ِْٖ
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عملية التأثَت على  لعاملُت كٖتفيزىم ٨توىا، فهوطريق ا١تؤثرات النفسية من خالؿ إرشاد ا
 . ا٢تدؼ ا١تقصود ٨توتركيز جهودىم كتعبئة طاقاهتم  سلوؾ األفراد لضماف

 كقد يتم التوجيو باإلرشاد كالتشجيع كالتحفيز الذم ىو من أىم كاجبات ا١تشرؼ على
العمل كليس شرط يكوف القائد أك رئيس العمل فالتحفيز كصيف القيادة، فالقيادة ٖتث 

 ا١تشرؼ ٭تفزىم ألسباب داخلية أما ألسباب خارجية عادةن مثل العائد الناس على العمل
كوف عنصران ٤تبوبان داخل مثل العالقات اٞتيدة كاالحًتاـ ا١تتبادؿ فا١توظف يرغب ُب أف ي

ىذه ك  ا١توظف بأ٫تية عملو كجودة أدائو قدير الشخصي كىو شعوركذلك الت  ا١تنظمة
احملفزات ا١تعنوية ال تقل أ٫تيةن عن احملفزات ا١تادية مثل الطعاـ كالشراب كا١تلبس كا١تسكن 

كىو فن كقدرة ا١تدير على السَت الصحيح ٔتن ٖتت أمرتو ، حيث أف التوجيو ِٖٓكغَتىا
ب كالرضا كالتفاٍل كاالنتماء للعمل حىت كىديهم كتوجيههم مع إشاعة ركح الود كاٟت

 .ِٖٔيتحقق ا٢تدؼ ا١تطلوب ٖتقيقو
من أىم عوامل ٧تاح العملية ٢تا فإف رضا العاملُت عن ا١تنظمة كشعورىم باالنتماء 

فأم عمل مهما قل  ُب العمل،شاعر كاستثمارىا اإلدارية، كدكر ا١تدير ىو ٖتفيز ىذه ا١ت
أف يواجو بعض ا١تشاكل اليت  البد لالزمة إل٧تازهأك ايٗتذت كافة االحتياطات ا حجمو

من ناحية اٞتودة أك الوقت أك الكلفة أك عدـ إ٧تازه بالكلية، فعلى  من شأهنا اإلضرار بو
أك األمور اليت تيسرٌع  شأهنا عرقلة سَت العمل ١تعاٞتتهاا١تدير مالحظة األمور اليت من 

 .وضع النفسي للعاملُتالا هكزيادة دعمها كمنكتسٌهل عملية إ٧تاز العمل 
 إف التوجيو ىو ٖتفيز العامل على أداء العمل كتشجيعو على اإلبداع فيو لذا ال يعٍت

لشركط ال يعٍت إف موافقة ا١توظفُت على اكما   لم كا٠تربة ٘تاـ الوظيفةاختيار ذكم الع
عمالو عند تسليم العمل كأثناءه يوجو   عمر بن ا٠تطاب كاف  التزامهم هبا، لذا

صرؼ ماديان ب همإضافة إىل تشجيع، رشدىم كينصحهم موازنان توجيهو بُت كعد ككعيدكي
القادة  خصٌ فيهم تشجيعان ٢تم على العمل ك ما يك يصرؼ  األرزاؽ ٢تم فقد كاف

                                                
 .ُٕٔ(، صُ، ط، )الرياض: دار اللواءفلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي، ىػَُُْمر ملوح، نظر: ا١تطَتم، ثاا .ِٖٓ
 .ُُٗص (،ْط ا١تدينة:مكتبة ا١تلك فهد،)اإلدارة في اإلسالم ، ىػُُْٖياف، عبد الرٛتن إبراىيم، . انظر: الضحِٖٔ
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بل كاف  َتة بأرزاؽ تفوؽ ما لعامة العماؿكالرؤكساء منهم من ذكم ا١تسؤكليات الكب
 حدثأي  أمل :فقاؿالسعدم  بن اهلل عبد أؿ فقد س ،٬تربىم بعضهم على أخذ ركاتبهم

 :عمر فقاؿ ،بلى اؿ:فق ،كرىتها العمالة أعطيت فإذا أعماال الناس أعماؿ من تلي أنك
 صدقة عماليت تكوف أف كأريد ٓتَت كأنا كأعبدان  أفراسان  يل إف اؿ:ق ؟ذلك إىل تريد فما

يقوؿ:   النيب اففك أردت الذم أردت كنت فإٍل تفعل ال :عمر قاؿ ،ا١تسلمُت على
 سائل وال مشرف غير وأنت المال ىذا من جاءك فما بو وتصدق فتمولو خذه

ث الثقة ُب نفوس العماؿ من خالؿ اإلشادة كا١تديح ُب بعإضافة إىل ذلك ، ِٕٖفخذه
رد بعضهم إىل أعما٢تم بعد معاقبتهم أك بياف سبب اإلقالة ُب حاؿ إقالة الصواب ك 

الطرؽ اليت يتشجع هبا العماؿ كيتحفز ألداء العمل  بعضهم أماـ الناس كغَتىا من
 فيها يقدـ كاف   إضافة إىل ا١تراسالت اليتيفة بكل نشاط كإصرار على النجاح، كالوظ

التوصيات كالتعليمات كا١تالحظات للعماؿ كالوالة كقادة اٞتند كيتابع أعما٢تم كيبدم 
كيشعرىم بالتأييد من القيادة رأيو فيما استجد من األمور كاألحداث ٔتا ٭تفز العماؿ 

 كالتواصل معها تأكيدان على صحة جرياف األعماؿ.
 الرقابة

ة على إف ُب كل عمل أك نشاط ىناؾ أخطاء كىفوات تقع على يد العاملُت ُب ا١تنظم
كىذه األخطاء ٗتتلف ُب مستويات تأثَتىا على سَت العمل  اختالؼ مستوياهتم الوظيفية

كغالبا ما تكوف ىذه األخطاء خفية كغَت  ول الذم حدثت فيوازه تبعا للمستكسرعة إ٧ت
ظاىرة أك تكوف ظاىرة كلكن ليس بشكل ملفت لالنتباه كُب كال اٟتالُت فإهنا مهما  

مضاره منها تراكم  لتأخر اكتشافهاإف  كانت صغَتة أك غَت ظاىرة سوؼ تظهر غَت
نا تظهر من ىيل آثارىا، عوبة معاٞتتها أك تقلكص على العمل األخطاء كزيادة تأثَتىا
كسيلة القيادة ُب التعرؼ على مدل كفاءة اإلدارة ُب إ٧تاز أىدافها أ٫تية الرقابة اليت تعٍت 

                                                
)الرياض: دار السالـ  البخاريصحيح ـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ِٕٖ

  .ُِّّ، صُّٕٔ(، كتاب األحكاـ، باب رزؽ اٟتكاـ كالعاملُت عليها، رقم اٟتديثِللنشر كالتوزيع، ط
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كالتعريف يظهر ، ِٖٖكمقدار النفقات كاجملهودات اليت بذلت لتحقيق األىداؼ ا١ترسومة
أهنا عملية تقييم لألىداؼ كمدل توافقها مع كلفة إ٧تازىا، أم عملية  على إهنا الرقابة

تتم ُب هناية العملية اإلدارية من خالؿ تقييم أداء العاملُت، كعلى الرغم من صحة ىذا 
ا١تفهـو إال إف ىذا النوع من الرقابة ال يتدخل بعمل اإلدارة خالؿ فًتة اإل٧تاز كلكن 
يقـو بالتقييم ُب هناية الفًتة، لَتفع بعد ذلك التوصيات كالنصائح باالستمرار على ىذا 

ىو الرقابة  لكن مفهـو الرقابة الذم نرمي لبيانولنهج أك تصحيحو أك حىت استبدالو، ا
 ٫تا التنبؤ كا١تتابعة.  اليت يقـو عملها على صيغتُت

التهيؤ ١تواجهتها كاٟتيلولة بل حدكثها كا١تبادرة ك كالتنبؤ ىو القدرة على توقع األخطاء ق
لرقابة اليت ٖتدث قبل كىي اة أك ا١تسبقة الوقائي دكف كقوعها، كيسمى ىذا النوع بالرقابة

، كما ِٖٗا١ترغوبة النتائج ٖتقق سوؼ األنشطة أف من التأكد مهمةأك ىي  أداء العمل
إهنا  من سياؽ التعريف إف الرقابة ىي تقييم أداء العاملُت ا١تستقبلي، كال يعٍت ىذا يظهر

ى درجة ا١تدير العلمية عل كلكن ىذه القدرة تكوف مبنية الرجم بالغيب أك خوارؽ العادة
ملكاتو، فنجاح ىذا النوع من الرقابة يعتمد ك قدراتو و السابقة ك ٕتاربكخرباتو ا١تكتسبة ك 

على دقة ا١تعايَت اليت يعتمد عليها ا١تدير ُب تقييم أداء العاملُت لألنشطة قبل أدائها، كال 
ا١تنظمة  توجد صعوبة ُب ىذا النوع من التقييم حيث أف ملفات العاملُت كقدرات

 كتارٮتها يساعد ُب أعطاء صورة عن مستقبلها كمستقبل نشاطها كلو بصورة تقريبية.
اٞتهد اإل٬تايب كتسمى الرقابة ا١تستمرة، كىي  هي الرقابة اليت تتم أثناء العملأما ا١تتابعة ف

كتيسَت سبل إ٧تازىا بأعلى درجة  لى حسن متابعة األعماؿ كالنشاطاتالبٌناء القائم ع
، فهذا النوع من الرقابة يتابع فيو ا١تدير عمل ا١تنظمة َِٗمن الكفاءة كالفعالية ٦تكنة

ملُت كتصٌيد أخطائهم كأفرادىا خالؿ فًتة إ٧تاز األعماؿ، كال يعٍت أنو الًتبص بالعا
إضافة كمعاٞتتها من أجل عدـ الوقوع فيها الحقان،  كمتابعتها دكف فائدة بل تشخيصها

                                                
 .ُُِص ،(ُ، ط)الرياض: دار اللواء فلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي، ىػَُُْنظر: ا١تطَتم، ثامر ملوح، . اِٖٖ
 .ِٖ(، صُطالعليا،  الدراسات تطوير مركز)القاىرة:  ط والرقابةالتخطيـ، ََِٕ، انظر: كامل علي متويل. ِٖٗ
 .ُِِص ،(ُ، طياض: دار اللواء)الر  فلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي، ىػَُُْنظر: ا١تطَتم، ثامر ملوح، . اَِٗ
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 التأكد م عليها من أجل استمرارىا كزيادهتا، فهي عمليةدعم ٧تاحاهتم كتشجيعهإىل 
أداء قٌيم تي  ، أما الرقابة اليتُِٗا٠تطة َب ٢تا ٤تدد ىو ١تا كفنقا تتم األشياء أف من

لتقرير الذم األخَتة لعمل ا١تدير قبل كتابتو اهي ا١ترحلة العاملُت من خالؿ النتائج، ف
 دل توافقها مع ا٠تطة ا١توضوعة، فهييذكر فيو خالصة عملو كالنتائج اليت ٖتققت كم

، كىي عملية دقيقة يتم ِِٗمقارنة مستويات األداء كفقان للمعايَت احملددة بالنتائج عملية
 كالنتائج اليت ٖتققت. األداءقياس ول أداء العاملُت كفقان ١تعايَت مقارنة مستفيها 
رؽ لو، فقد تنجز ٫تا مستول اإل٧تاز كالوقت ا١تستغ فمعيارابط بعملية التقييم كيرت

األىداؼ ُب الوقت ا١تقرر لكن ٔتستول ضعيف ال يتوافق مع ا١تقاييس ا١توضوعة أك 
ا١تتوقعة، أك أف مستول إ٧تاز األىداؼ عايل كرفيع كلكن ليس ُب الوقت ا١تخطط لو أك 

 أك احملافظة على ان إما بقلة اٞتودة لتقليل الكلفا١تتوقع، كُب كال اٟتالُت يتأثر الناتج سلب
 اٞتودة مع ارتفاع مستول الكلفة. 

٦تا تقدـ يتبُت لنا أ٫تية الرقابة كدخو٢تا ُب صلب عمل ا١تنظمة كُب كافة ا١تستويات كُب 
من إنتاج كتسويق ك٘تويل كشؤكف عاملُت  اإلنتاج أك مراحل ٖتقيق األىداؼ ٚتيع مراحل

ُب باقي لذم يبذلو كغَتىا، فهي الوظيفة اليت تتطلب من ا١تدير جهدان مضاعفان للجهد ا
ن الوظائف اليت ترتبط ألف عمل ا١تنظمة عبارة عن سلسلة م الوظائف اإلدارية األخرل

كأم خلل ُب أحد ىذه الوظائف أك تقصَت سوؼ ينجم عنو تعطيل أك  بعضها ببعض
، لذلك كاف لزامان على ا١تدير أف تكوف ه السلسلة أك األضرار بوتأخَت العمل ُب ىذ

ليضمن عدـ حدكث مثل ىذه األضرار ائف كمستويات العمل كظرقابتو ُب ٚتيع 
 .طة ا١توضوعةحسب ا٠تالتثبت من ٖتقق النتائج ك 

 على نوعُت: للدكلة اإلسالمية  عمر بن ا٠تطاب كقد كانت الرقابة ُب إدارة
   فقد كاف الرقابة على نفسوالرقابة الذاتية: كقد كانت ىذه الرقابة على صورتُت ىي 

حائطان  دخل حىت ذات يـو مع أنس بن مالك   خرجقد ف بة لنفسوكثَت احملاس
                                                

 .ِٖ(، صُطالعليا،  الدراسات تطوير مركز)القاىرة:  التخطيط والرقابةـ، ََِٕ، انظر: كامل علي متويل .ُِٗ
 .ُٖٓ)حلب: مديرية الكتب كا١تطبوعات اٞتامعية، د.ط.(، ص وظائف اإلدارة، ُِٖٗ. انظر: زكي حنوش، ِِٗ
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 أك اهلل لتتىقُت   كاهلل ا١تؤمنُت بخو بخو  أمَت ا٠تطاب بن عمر: يقوؿ فسمعو أنس 
لىييعذبن كى 

بيتو ُب  كثَت احملاسبة لكل فرد من أىل  كاف  فقد الرقابة على أىل بيتوك ، ِّٗ
 بخو  يقوؿ فجعل اهلل عبدالبنو  ل إبالن ٝتانان السوؽ فرأ ، فقد دخل نشاطأم عمل أك 

 ُب باقيو كاجعل مالك رأس على غدأ اهلل عبد يا فناداه كقاؿ لو:ا١تؤمنُت  أمَت ابن بخو 
 يستحقها كونو ابن أمَت ا١تؤمنُت و قد حصل على فائدة اللظنو إن ،ِْٗا١تسلمُت ماؿ بيت
عامة نفس الوقت كُب  نفسو سب٭تاأىل بيتو ٘تامان كما  ٤تاسبةية ٖتتم عليو سؤكلفا١ت

ا١تسلمُت، فال فضل لنفسو أك أىل بيتو على عامة ا١تسلمُت كما ال فضل ألم فرد من 
 .همبين يراقب رعيتو كيعدؿ كبذلك كاف  لى أخر إالٌ ٔتا فضٌلو اهلل عليورعيتو ع

بن  عمر الرقابة اليت كاف يقـو هبا ىيك  على صورتُت كىذه الرقابة :الرقابة على الرعية
األسواؽ كبيده  ُب كاف ٬توؿخارجها، فقد  على رعيتو ُب ا١تدينة ك  بنفسو ا٠تطاب 

٣تزرة الزبَت بن  كاف يأٌبمنكران منعو ك الًدرِّة فإف رأل من ٭تتاج التأديب أدبو كإف رأل 
كمل يكن با١تدينة ٣تزرة غَتىا فإذا رأل رجالن اشًتل ٟتمان يومُت متتابعُت ضربو  العواـ

كاف يساعد   ىذا باإلضافة إىل إنو ،ِٓٗاؿ: أال طويت بطنك ٞتارؾ كابن عمكبالدرة كق
 كموازينهم كصالحيتها كيوجو الباعة كينصحهم كيراقب بضاعتهم احملتاج كيعُت الضعيف

 عن فسألو زبيب فيهما غرارتاف يديو كبُت ا١تصلى بسوؽ ْتاطب  مر   كقد، كدقتها
ينً  لو فسع ر سعر٫تا  الطائف من ميقبلة بًعَت حيًدٍثتي  قد : عمر لو ؿفقا درىم لكل ميد 

 البيت زبيبك دخلتي  أف كإما السعر ُب رفعتى  أف فإما ؾى رً عٍ سً بً  تربكفعٍ يػى  كىم زبيبان  ملٖتى 
 إف لو: فقاؿ داره ُب حاطبان  أتى ٍب نفسو حاسب  عمر رجع فلما شئت كيف تبيعوف

 فحيث البلد ىلأل ا٠تَت بو تأرد شيء ىو إ٪تا قضاء كال مٌت بعزمةو  ليس قلت الذم

                                                
، ٖتقيق ٤تمد مصطفى األعظمي )أبو ظيب: مؤسسة زايد بن الموطأـ، ََِْىػ/ُِْٓ. انظر: مالك بن أنس، ِّٗ

 .ُّْْ، صٓج، ّّٖٔقم اٟتديث(، كتاب اٞتامع، باب ما جاء ُب التقى، ر ُ، طماؿ ا٠تَتيةسلطاف آؿ هنياف لألع
، ٖتقيق ٤تمد عبد القادر السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْ. انظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، ِْٗ

 .ِّْ، صٔ، جُُُُٖ(، كتاب إحياء ا١توات، باب ما جاء ُب اٟتمى، رقم اٟتديثّ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
 .ّٕص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓأبو الفرج، م، ٚتاؿ الدين انظر: ابن اٞتوز . ِٓٗ
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 من ا١تعركؼ الوجو على سلعهم يبيعوف الناس كاف فإذا، ِٔٗفبع شئت ككيف فىًبعٍ  ًشئتى 
هم فإلزام اهلل إىل فهذا ا٠تلق لكثرة كإما شيءال لقلة إما السعر ارتفع كقد منهم ظلم غَت

: فقاؿ ُب التسعَت  سأؿ الناس النيب  ، كقدِٕٗحق بغَت إكراه بعينها بقيمة البيع
 وليس اهلل ألقى أن ألرجو وإني الرزاق الباسط القابض المسعر ىو تعالى اهلل إن)

ُب  عمر بن ا٠تطاب  رجعلذلك ، ِٖٗ(مال وال دم في بمظلمة يطالبني منكم أحد
أمره ٟتاطب برفع سعر الزبيب كمل يكرىو على البيع بسعر معُت، كإ٪تا كاف أمره رغبة منو 

 .خدمة للمصلحة العامةضرار بالسوؽ ُب عدـ اإل
إال  إف أمره برفع السعر فيو رؤية  عن موقفو ٕتاه حاطب كعلى الرغم من تراجعو 

رخيص كىذا سوؼ يضر  حيث أف السعر الذم كاف يبيع بو حاطب  ٯتكن ٖتليلها
سبب من خالؿ عدـ تشجيع التجار الوافدين من خارج ا١تدينة للقدـك إليها ب بالسوؽ

كبالتايل عدـ توفر بعض البضائع اليت ٭تتاجها السوؽ  ار ُب سوقهاتدٍل مستول األسع
بالتجارة ا٠تارجية كىي التجارة صان اليت تفد من ا٠تارج، كىذا بدكره سوؼ يضر خصو 

 .خارج الدكلة كبُت ٕتار من داخلهااليت تتم بُت ٕتار من 
ُب أراضيها حيث إف الدكؿ ُب حاجة مستمرة إىل من يأٌب ٢تا بالسلع اليت ال تتوفر 

كعملية إدخاؿ السلع من خارج حدكد الدكلة إىل داخلها تسمى باالستَتاد كأم تأخر 
ُب كصوؿ ىذه البضائع أك منعها سيؤدم إىل ارتفاع أسعارىا كبالتايل إىل ارتفاع أسعار 
السلع األخرل بالشكل الذم سيضر با١تستهلكُت، كُب نفس الوقت ىناؾ بعض السلع 

السوؽ مع حاجة بالد أخرل ٢تا، ٦تا يدفع ٕتار البلد إىل بيع ىذه اليت تفيض عن حاجة 
السلع خارج حدكد الدكلة كتسمى ىذه العملية بالتصدير كعدـ خركج السلع أك دخو٢تا 

                                                
، ٖتقيق ٤تمد عبد القادر السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْ. انظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، ِٔٗ

 .ْٖ، صٔج، ُُُْٔ(، كتاب البيوع، باب التسعَت، رقم اٟتديثّعطا )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
 .ِِص، )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ط.( الحسبة في اإلسالم. انظر: ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم، د.ت.، ِٕٗ
)د.ـ.: دار الفكر، د.ط.(، أكؿ   سنن أبي داود. انظر: أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاٍل األزدم، د.ت.، ِٖٗ

 .ِّٗ، صِ، جُّْٓكتاب اإلجارة، باب ُب التسعَت، رقم اٟتديث
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لذلك للبلد يىضر بالنظاـ االقتصادم للسوؽ كقد تدـك أثار ىذا الضرر إىل كقت طويل، 
سواؽ الداخلية أك خركجها إىل األسواؽ فإف تأمُت كصوؿ ىذه السلع من ا٠تارج إىل األ

د ٧تاح التجارة ا٠تارجية على سهوؿ كيعتم رجية من ضركريات العمل االقتصادم،ا٠تا
توفَت كٖتسُت الطرؽ ات، كذلك بدخوؿ السلع أك خركجها من الدكلة بانتظاـ كدكف عقب

سة معينة ُب فرض ا١تؤدية من كإىل الدكلة كتوفَت كسائل الراحة للتجار كالباعة كإتباع سيا
تعريفة على السلع الوافدة من خارج حدكد الدكلة أك ا٠تارجة منها، لذلك كاف عمر بن 

كرة ُب سوقنا ال ال حً  يشجع التجارة ا٠تارجية بتوفَت مستلزماهتا فيقوؿ: ا٠تطاب 
عمد رجاؿ بأيديهم فضوؿ من أذىاب إىل رزؽ من رزؽ اهلل نزؿ بساحتنا فيحتكركنو يى 

عمر  أٯتا جالب جلب على عمود كبده ُب الشتاء كالصيف فذلك ضيفي  علينا كلكن
 .ِٗٗفليبع كيف شاء اهلل كليمسك كيف شاء اهلل

ينة يتفقد أحواؿ بل مشلت شوارع ا١تد على السوؽ كمل تقتصر رقابة عمر بن ا٠تطاب 
يبكوف من  صبياف معها امرأةفوجد  ليلة خرج فقد بل حىت من يسكن بالعراء الناس 
شحم  كجراب دقيق من عدالن  فأخرج الدقيق دار إىل يهركؿ فرجع  اٞتوعشدة 

 .ََّكانصرؼ بنفقة ٢تمى أكص ٍبفطبخ ٢تم فأكلوا حىت شبعوا كناموا  فحملو إليهم
 كاف  فقدكيراقب أدائهم،  لوالة ُب األمصاريفقد أحواؿ ا  عمر بن ا٠تطابكقد كاف 

 الوالة ككبار يتفقد أحواؿ  السرية يقـو بعملية تفتيش دقيقة كعلى درجة عالية من
رداء فتش دكر كالتو منهم أبو الد الشاـ باٞتابية فعندما قدـ  موظفي كعماؿ الدكلة

أما ، َُّغَتىمأبو موسى األشعرم كعمرك بن العاص ك كأبو عبيدة كخالد بن الوليد 
 بتوكيلو منو  يقـو هبا ا١تراقبُت كاف  الرقابة اليتالصورة الثانية للرقابة على الرعية فهي 

                                                
، ٖتقيق ٤تمد مصطفى األعظمي )أبو ظيب: مؤسسة زايد بن الموطأـ، ََِْىػ/ُِْٓ. انظر: مالك بن أنس، ِٗٗ

 .ِْٗ، صْج، ِّٖٗكتاب البيوع، باب اٟتكرة كالًتبص، رقم اٟتديث (،  ُ، ط٠تَتيةسلطاف آؿ هنياف لألعماؿ ا
الدكتور  ٖتقيقالبداية والنهاية، ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖ. انظر: ابن كثَت، عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل الدمشقي، ََّ

 .ُٕٖ، صَُج(، ُعبداهلل الًتكي )القاىرة: ىجر للطباعة، ط
 .ّّٖ، صّج ،(ِالفكر، ط )قم: دار المنورة المدينة تاريخ ىػ، َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن انظر:. َُّ
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كالوالة الذين  للعماؿ  بنفسو الرقابة ازدادت صعوبة لة اإلسالميةنظران التساع الدك ف
لذا   وتالاشغلكثرة إن ًتامية األطراؼكا١تدف اإلسالمية اليت أصبحت م زاد عددىم

قاؿ فقد ، بنفسو القياـ هبا رغبتو ُب رغم بالرقابةغَته  ل اقتضى ىذا الوضع أف يوكٌ 
 :تػيٍقطىع حوائج للناس أف أعلم فإٍل حٍوالن  الرعية ُب ألسَتفٌ  اهلل شاء إف عشت ئنل 

 .َِّىذا اٟتوؿ لنعم كاهلل إيل يرفعوهنا فال عما٢تم كإما إيل يصلوف فال ىم إٌما دكٍل
 ملخص الفصل الرابع

ككاليتو للمسلمُت دكران كبَتان كحاٝتان ُب عملية  لقد كاف إلدارة عمر بن ا٠تطاب 
ق مقاصد الشريعة اإلسالمية ْتفظ الدين من التحريف كنصرتو كنشره بكل الوسائل ٖتقي

ا١تتاحة كحفظ النفس باإلنفاؽ عليها كٛتايتها كتثقيفها كاحملافظة على كرامتها كحفظ 
تشجيع عليو بصورة شرعية الكحفظ النسل ب ٦تا يعطلو أك يفسده كا١تسكِّرات العقل

  .كاستثماره وكالعدالة ُب توزيع أك الضياع تو من التلفكحفظ ا١تاؿ ْتماي ك٤تاربة الزنا
ُب صنع النموذج القدكة من  ان َت كبان  دكر كاف لو مبادئ إدارية    عمر بن ا٠تطاب تبٌٍت 

كم قائم على بتوازف كمركنة فكاف نظاـ اٟتاألسس الشرعية كاإلدارة العلمية  خالؿ اتباعو
عاملُت خدمةن للدكلة، بعث الثقة ُب نفوس القرار ك ا١تشاركة باٗتاذ ال مع ُب اإلدارة ركزيةا١ت
سطوة ب لعاملُت ٔتا يشعرىملصيقة لالا١تتابعة ك  مع الرقابة الشديدة ُب اإلدارة الالمركزيةك 

 استغالؿ.ُب حكم أك يستغل منصبو أم  تسوؿ نفس أحدىم أف يظلمفال الدكلة 
وسة األثر ُب إدراة عمر بن إف الوظائف اإلدارية ٔتفهومها اٟتديث كاضحة ا١تمارسة كملم

فقد أخذ التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة جانبان كبَتان من االىتماـ  ا٠تطاب 
 .داريةتو اإلجرائاتطبيق ُب ٚتيع إكاإلعداد كال

من خالؿ إدارتو للدكلة اإلسالمية  إف النموذج اإلدارم الذم قدمو عمر بن ا٠تطاب 
بشكل عملي ١تا ىو معركؼ  دكر القدكةمن خالؿ تقدٯتو لٚتع بُت ا١تثالية كالواقعية قد 
 .ـز كالوفاء كعلو ا٢تمة كغَتىاأساس أنو نظريات ُب أمور مثل األمانة كاٟت على

                                                
 .ُِٖ، صّج ،(ِالفكر، ط )قم: دار المنورة ةالمدين تاريخ ىػ، َُُْ البصرم، عمر زيد أبو شبو، ابن انظر:. َِّ
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 الخامسالفصل 
 اجتهادات عمر بن الخطاب 

 تمهيد
باعتباره أمَتان للمؤمنُت كخليفة  إف االجتهادات اليت اجتهد هبا عمر بن ا٠تطاب 

باحث سابقة أما ُب كقد بينت ما تعنيو االجتهادات ُب م ،ي ٣تاؿ البحثللمسلمُت ى
 .اجتهادات عمر بن ا٠تطاب  أمفسأبُت ما ٘تثلو االجتهادات  ىذا الفصل

كلكن ىناؾ بعض التساؤالت اليت تيطرح كاليت تبُت اإلجابة عليها ما ٘تثلو اجتهادات 
أم تكوين معايَت العتبار أعمالو اجتهادات أـ ال منها ىل كل ما  عمر بن ا٠تطاب 

يعد  بكر الصديق  كمل يفعلو أبو ٦تا مل يفعلو النيب  اب قاـ بو عمر بن ا٠تط
على عمر بن  أك ٣تلس الشورل اليت تقًتح ؟ ىل تعد مقًتحات الصحابة اجتهادان 

 عمر بن ا٠تطاب  ُب خالفة اجتهادان؟ ىل ينسب اجتهاد الصحابة  ا٠تطاب 
ُب النازلة اجتهادان حىت مع ؟ ىل ييعد الفهم اٞتديد للنصوص اجتهادان؟ ىل ييعد الرأم إليو

 .كجود النصوص مع عدـ العلم هبا؟
كاليت ٗتص إنشائو ١تراكز   اجتهادات عمر بن ا٠تطاب سأكرد بعضكُب ىذا الفصل 

الكبَتة اليت كمقرات ألغراض كأىداؼ اقتضت اٟتاجة إليها إىل إنشائها نظران للمتغَتات 
، تتناسب كحجم التغَت اٟتاصل فيهاحصلت ُب الدكلة كاليت أظهرت حاجتها إىل مرافق 

أسباب إنشاء ىذه ا١ترافق كالدكافع اليت دفعت إلنشائها ككذلك  كسأناقش ُب ىذا الفصل
 الفوائد اليت جنتها الدكلة من إنشائها كعالقة ىذه كتلك ٔتقاصد الشريعة اإلسالمية.

يدة كُب ىذا الفصل كذلك سأعرض الوظائف اليت اقتضى كجود مرافق الدكلة اٞتد
كجودىا استكماالن لدكرىا ُب ٖتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية، فإف ىذه ا١ترافق قد 

 أنشأت ٢تذه الغاية كأم عمل يساعد ُب ٧تاحها أك تطورىا يؤدم إىل ٖتقيق ىذه الغاية.
ٖتتاج إىل من ٭ترسها أك يراقبها كىذا ما  إف ا١تراكز اليت أنشائها عمر بن ا٠تطاب 

دقيق كمراقب اٟتمى كغَتىا من الوظائف اليت انشأت للمسا٫تة ُب يعملو خازف دار ال
 ٖتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
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 األولالمبحث 
 في إدارتو المؤسسات التي أحدثها عمر بن الخطاب 

ا١تكاف ا١تخصص  ليس كخالفة أيب بكر الصديق  كاف ا١تسجد ُب زمن النيب 
 فهو ا١تكاف الذم يعقد فيو ٣تلس اٟترب بل كاف لو أغراض كثَتة ألداء الصالة فقط

اجملرمُت كييعٌلم فيو الصبية القرآف كمأكل فيو الغنائم كيسجن فيو األسرل ك كتوزع  كالقضاء
 د الذم كاف ا١تسلموفا١تكاف الوحي فهو لصدقات كغَتىا،ا١تنقطع كعابر السبيل ك٥تزف ا

 .ن ا٠تطاب من خالفة عمر ب ىذا اٟتاؿ جزءن ، كاستمر الدكلة فيو يديركف
كازدياد تعداد السكاف نتيجة إقباؿ  دكلة كرقعة جغرافية لكثرة الفتوحكلكن بعد توسع ال

 غَت ا١تسلمُتلدكلة من الذين ىم ٖتت كصاية ا إضافة إىلالناس للدخوؿ ُب اإلسالـ 
ف ا١تدينة ا١تنورة زاد عددىم ازداد عدد اٞتند كازدادت الصدقات كالغنائم كحىت سكا

سكاف ا١تدينة من أىلها كاف ىناؾ السكاف الوافدين إليها، إما طلبا للجهاد  إضافة إىلف
أك طلب  ،ا١تدينة ا١تنورة منطلق اجملاىدينكانضمامان لصفوؼ جند ا١تسلمُت فقد كانت 

كالفقهاء كحفاظ القرآف الكرَل كالسنة النبوية، ٦تا  للعلم ففي ا١تدينة جٌل الصحابة 
فضال عن أف  عتو يضيق با١تصلُت ُب كقت الصالةتوسجعل ا١تسجد النبوم حىت بعد 

األماكن اليت ٦تا دفع إىل إنشاء بعض  ٗتزف فيو ا١تواد الغذائية أك الصدقات أك غَتىا،
 تتخصص ُب إدارة شؤكف الدكلة ا١تختلفة.

كتعد ىذه ا١تراكز كا١تؤسسات مؤشران على تطور البالد كتقدمها فظهورىا كانتشارىا يدؿ 
ة على تنوع ا١تواىب كلة على التخصص ُب األعماؿ كتقسيمها مع احملافظعلى قدرة الد
إعطاء فرصة لدإبداع ُب جانب معُت قد تكوف ك   مؤسسة كاحدةعها ُبكإمكانية ٕتمي

تبديدان ألمواؿ  اإلنفاؽ على تأسيسها ، كال يعٍتاىرةن كمتمكنةن منو أكثر من غَتها١تنشأة م
تتمكن الدكلة من حفظ األمواؿ من خالؿ كضع  نفق عليهايي  الذم قدرالالدكلة بل ب

الشخص ا١تناسب كا٠تبَت كاحملًتؼ ُب عمل يكوف فيو أقدر من غَته كُب مكاف أنسب 
من غَته ألداء كاجبو، كسأكرد ُب ىذا ا١تبحث بعضان من ا١تؤسسات اليت أنشأىا عمر بن 

 نشاءىا.كمناقشة أسباب كأىداؼ إذلك  ك اليت مل تكن قد أنشئت قبل ا٠تطاب 
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 دار الدقيق
كانت الصدقات كالزكوات كالغنائم تتخذ أشكاالن عديدة، منها ما يكوف على شكل 

، كمنها ما يكوف على شكًل من فؤكس أك سيوؼأمواؿ من ذىبو أك فضةو، أك أدكاتو 
، كمنها ما يكوف على شكل موادو غذائيةو حبوبو  مواشو إبلو أك أبقارو أك أغناـو أك خيوؿو

، كغَتىا من األصناؼ اليت ٕتىب كٕتمع من األمصار، كبعدأك ٘ترو أ إف ضاؽ  ك زبيبو
ٌزف فيو ىذه ا١تواد إىل أجلأصبح من الضركرم كجود مكاف  ا١تسجد ٔتن فيو كٔتا فيو  ٗتي

 ا من الضياع أك التلف.ان ٢تحفظ
 الدقيق فيها فجعل الدقيق بعضهم كقاؿ الرقيق دار كقد اٗتذ عمر بن ا٠تطاب 

ينزؿ بعمر بن  كالضيف بو ا١تنقطع بو يعُت إليو تاج٭تي  كما كالزبيب كالتمر كالسويق
ا٠تطاب 

 ئية اليت ٯتكن خزهنا ألمدو معُت.كىي مكاف ٠تزف كحفظ ا١تواد الغذا، َّّ
الناس على الدكلة اإلسالمية كمركز ا٠تالفة ككاف يفد إليها كانت ا١تدينة ا١تنورة عاصمة ك 

هم ٣تاىده ُب سبيل اهلل أك طالبه للعلم أك ٤تتاجه جاء اختالؼ أحوا٢تم كمطالبهم، فمن
ْتاجتو أك مظلـو جاء ٔتظلمتو ككانوا ٭تتاجوف إىل ما يعينهم كيسد رمقهم من طعاـو أك 
شراب ُب فًتة مكوثهم ُب ا١تدينة، إضافة إىل رسل الوالة ُب األمصار فقد كانت 

 الوالة كالعماؿ، كبُت ا١تراسالت مستمرة كبشكل دكرم بُت عمر بن ا٠تطاب 
كالذين   كف من البلداف كالقبائل اجملاكرةباإلضافة إىل ضيوؼ أمَت ا١تؤمنُت الذين كانوا يفد

بصفتو إماـ الدكلة، فضالن عن أىل ا١تدينة من  كاف يستضيفهم عمر بن ا٠تطاب 
 الفقراء كا١تساكُت الذين كانوا ٭تتاجوف إىل الزاد من كقتو ألخر.

يق ٖتقيق ١تقاصد منها حفظ ا١تاؿ ففيو ٖتفظ ا١تواد الغذائية اليت كُب إنشاء دار الدق
إىل حفظ الدين ْتفظ ٝتعتو بدكرىا تعيل احملتاجُت ٦تا ٭تفظ أركاحهم ككرامتهم، إضافة 

 كغَت ا١تسلمُت من أمصار الدكلة اإلسالمية كمن لوافدين إىل ا١تدينة من ا١تسلمُتأماـ ا
 باعتبار ا١تدينة مركز ا٠تالفة اإلسالمية.  أمَت ا١تؤمنُتكىم رسل ملوؾ الدكؿ اجملاكرة إىل 

                                                
 .ِّٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، َّّ
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 الِحمى
 وأصل، ك َّْكأٛتى ا١تكاف جعلو ًٛتى ال يػيٍقرىبو ٛتيان كٛتايةن ٛتىىى الشيء ٭تميكاٟتمى 

 حيث فإىل عاؿو  مكاف على كلبان  استعول ٥تصبان  منزالن  نزؿ إذا الرئيس أف العرب عند
 غَتىا كٯتنع ٥تصوصة مواش فًتعاه الكأل يوف ليتوفر جانب كل من ٛتاه صوتو انتهى

 .َّٓالصدقة هبائم رعيل اإلماـ فيجعلها
أك بساتُت  كٗتتلف نوعية ىذه األرض حسب احتياج الدكلة ٢تا، فمنها ما يكوف مراعي

، فحاجة الدكلة ١تثل ىذه األماكن راهنأأك  ة كبحَتاتمائي اتكمنها ما يكوف ٣تمع
فمن أصناؼ الصدقات كالغنائم كانت اٟتيوانات  ،ضت أف ٖتمي جزءن من األراضياقت

كىذه اٟتيوانات ٖتتاج إىل مراعي لتحفظ فيها  كاألبقار كاإلبل كا٠تيوؿ مثل األغناـ
فال ٯتكن حفظ ىذه اٟتيوانات أك  ن الضياع أك السرقة أك حىت ا١توتفتكوف ُب أماف م

مية أعدادىا كسهولة استثمارىا كتن ا ُب بيت ا١تاؿ أك ُب دار الدقيق فضالن عنخزهن
مثل توزيعها كصدقات أك  تعدادىا ١تنافذ اإلنفاؽ ا١تتعددةاسٚتعها كإحصاءىا ١تعرفة 

ُب استخدامها ُب اٟترب خصوصان ا٠تيوؿ كاإلبل اليت تستخدـ لنقل اٞتنود كمؤهنم كالكر 
 بعَت ألف أربعُت على الواحد العاـ ُب ٭تمل ، فقد كاف عمر بن ا٠تطاب ا١تعركة
اإلبل  نت ىذهاكك بعَت على العراؽ إىل الرجلُت ك٭تمل بعَت على الشاـ إىل الرجل ٭تمل

الربذة ك  النقيع ٠تيل ا١تسلمُتٛتى أرض  لذا فإنو  موسومة حبيس ُب سبيل اهلل
 .َّٔكالشرؼ إلبل الصدقة

كللحمى فوائد عديدة كُب إنشائو ٖتقيق ١تقاصد الشريعة منها حفظ ا١تاؿ ففي اٟتمى 
الدكلة اليت تكوف على شكل حيوانات من الضياع اك ا٢تالؾ كذلك حفظ ٖتفظ أمواؿ 

 الدين من خالؿ استخداـ ىذه اٟتيوانات ُب اٞتهاد كنشر الدين ُب أرجاء ا١تعمورة.

                                                
 .ِّٓ(، صّ، ط)بَتكت: دار ا١تعرفةالقاموس المحيط ، ىػُِْٗ، : الفَتكز أبادم، ٣تد الدين ٤تمد. انظرَّْ
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاريأٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.،  . انظر: ابن حجر، أبو الفضلَّٓ

 .ْْ، صٓ(، جُ)بَتكت: دار ا١تعرفة، طكتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد العزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم  
 .َّٔ-َِّ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  ٤تمد. انظر: ابن سعد، َّٔ



111 

 حظيرة ضوال اإلبل
فهي تسرح  صاحب ٢تاأك فقده صاحبو فال  من اٟتيوانات ىو ما ضل طريقوالضاؿ 

شريعة أحكاـ ىذه يرعاىا، كقد بينت ال منراعي دكف داخل ا١تدينة أك خارجها أك ُب ا١ت
 ؟الغنم ضالةن ع سألوي  النيب إىل أعرايب جاء، فقد اٟتيوانات كسبل التعامل معها

 ما) :فقاؿ  النيب كجو فتمعر ؟اإلبل ضالة :قاؿ (،للذئب أو ألخيك أو لك) :قاؿ
 .َّٕ(ربها جدىاي حتى الشجر وتأكل الماء ترد وسقاؤىا، حذاؤىا معها ولها؟ لك

 مكانان ٟتفظ الضواؿ من اٟتيوانات كمل يتخذ أبو بكر الصديق  كمل يتخذ النيب 
مكانان ٢تا فقد كانت تسرح ُب ا١تدينة دكف أف يعًتضها أحد، كاستمر ىذا اٟتاؿ ُب 

 .خالفة عمر بن ا٠تطاب 
 بلاإل ككانت الضواؿ، أك الضالة تصلوا ال عمالو إىل  عمر بن ا٠تطاب فقد كتب

فيأخذىا. فقد كاف يقوؿ  يعًتفها من يأٌب حىت أحد ٢تا يعرض ما ا١تياه كترد ٫تالن  تتناتج
 كقاؿ  ضاؿ، إال الضواؿ يضم ال ضاؿ، كقد كانوا يركف أهنا فهو ضالة أخذ من 

، ك١تا كثرت الفتوح ازداد عدد اإلبل كازداد معها ما يضل منها كأصبحت َّٖاإلبل
ٖتفظ فيو صعبان إضافة إىل تكاثرىا دكف من يرعاىا، لذلك احملافظة عليها دكف مكاف 

 .َّٗالنقيع ٠تيل اجملاىدين كالضواؿ ٛتى 
كُب إنشاء حظَتة ضواؿ اإلبل ٖتقيق ١تقاصد الشريعة ُب حفظ ا١تاؿ شأنو ُب ذلك شأف 
دار الدقيق كأرض اٟتمى، إضافةن إىل حفظ الدين ْتفظ أحكامو ُب ضواؿ اإلبل كعدـ 

 بفساد نفوس أفراده بتعديهم على ضواؿ اإلبل. إفساد اجملتمع
   

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، َّٕ

 . َّٗ، صِِْٖ، باب ضالة الغنم، رقم اٟتديثِِْٕ(، كتاب ُب اللقطة، باب ضالة اإلبل، رقم اٟتديثِ، طللنشر
(، كتاب ِ)بَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، ط مصنف عبد الرزاقىػ، َُّْأبو بكر عبد الرزاؽ،  . انظر: الصنعاٍل،َّٖ

 .ُّّ، صَُ، جُُِٖٔ، ُُُٖٔ، رقم اٟتديثُِّ، صَُ، جَُٕٖٔاللقطة، رقم اٟتديث
، اعتٌت بو كخرٌج أحاديثو رائد بن صربم بن أيب علفة )بَتكت: بيت المغنيـ، ََِْ. انظر: ا١تقدسي، ابن قدامة، َّٗ

 .ُُّٕاب اللقطة، فصل لدإماـ أخذ الضالة على كجو اٟتفظ لصاحبها، ص، كتِاألفكار الدكلية، د.ط.(، ج
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 السجن
تجزكف السجن ىو ا١تكاف الذم ٭تبس فيو فرد أك ٣تموعة أفراد  ٤تدد إىل أجل أك ٭تي

بكر الصديق  كال أيبسجنان  بتُّ بو اإلماـ أك من ٮتولو، كمل يتخذ النيب كلغرض معُت يى 
 ُب خالفة عمر بن ، أما سجدُب ا١ت سى بً إذا لىزًـ حٍبس فرد معُت حي  كاف  حيث

اشًتل نافع بن عبد اٟتارث ، لذا حبسهمموجبات  كثر الناس ككثر معهم  ا٠تطاب 
السجن لعمر بن  دارى  لتكوف من صفواف بن أمية داره بأربعمائة كقيل بأربعة أالؼ درىم

ا٠تطاب 
 .ُُّكفيو مرفق للمسلمُت اؽسٌ ٭تبس فيها الفي ، ككاف َُّ

قاصد الشريعة ُب حفظ الدين كإقامة الشريعة كالعدالة بُت كُب إنشاء السجن ٖتقيق ١ت
 ا١تسلمُت كُب حجز أىل الفسق كالشركر كدفع أذاىم عن ا١تسلمُت كحفظ نفوسهم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
)بَتكت: دار الكتب  السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْ. انظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، َُّ

 .ٕٓ، صَُُُٖ(، كتاب البيوع، باب ما جاء ُب بيع دكر مكة ككرائها، رقم اٟتديث ّالعلمية، ط
 .ََُٗتكت: دار الكتب العلمية، د.ط.(، ص)ب األحكام السلطانية، ىػُُِْعلى، ٤تمد الفراء، انظر: أبو ي. ُُّ
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 الثانيالمبحث 
 للدولة في إدارتو الوظائف التي أحدثها عمر بن الخطاب 

قياسان على ما كانت عليو  نظرا التساع الدكلة اإلسالمية ُب عهد عمر بن ا٠تطاب 
بسبب توسع الرقعة اٞتغرافية لدكلة  كخالفة أيب بكر الصديق  ُب عهد النيب 

نتيجة الفتوحات اإلسالمية اليت شٌرقت كغرٌبت ُب عهد عمر بن  ثرة سكاهنااإلسالـ كك
باإلضافة إىل توسع نشاطات الدكلة كتنوعها على ٥تتلف أشكا٢تا الزراعية  ا٠تطاب 

٦تا دعا دف كاختلفت أجناس الناس كأحوا٢تم، ناعية كالتجارية، فكثرت األسواؽ كا١تكالص
أك ُب عهد أيب  إىل أف تكوف ىناؾ مهن ككظائف مل تكن قد كانت ُب عهد النيب 

 .بكر الصديق 
لتنظيم مؤسساهتا كمعامالهتا كرغبةن ُب   قياـ ىذه الوظائف حاجة الدكلةدعت إىلكقد 

كإقامة العدؿ بُت الرعية اليت اختلفت حقوقها ككاجباهتا نظران الختالؼ  عاالزدىار كالتوس
أحوا٢تا من ذميُت ك٤تاربُت كأحرار كموايل، كذلك اختالؼ أحواؿ البالد فمنها األراضي 

 .ة صلحان أك عنوةن كغَتىاا١تفتوح
كطريقتو ُب اختيار كالتو كعمالو يرتقي ىذا الفقو  فقو لعمر بن ا٠تطاب  كقد كاف

كال ٬تيب عما تثَته من تساؤالت سواه مهما   لغزان ٤تَتان ال يفسره إال ىو  ليصبح
 ؟النيب  أصحاب من األكابر تويل ال لك ماكانت صلتو بو أك قربو منو، فقد سئل 

 كمعاكية العاص ابن عمرك مثلاالن رج يستعمل ، فقد كافبالعمل أدنسهم أف أكره: فقاؿ
 كطلحة كعلي عثماف مثل منهم أفضل ىو من كيدع بةشع بن كا١تغَتة سفياف أيب بن

 عمر كإلشراؼ بو كالبصر العمل على أكلئك لقوة كنظرائهم عوؼ بن الرٛتن كعبد كالزبَت
: من استعمل رجال ١تودة أك قرابة ال كقاؿ  ،ُِّلو كىيبتهم عليهم بن ا٠تطاب 
فاجران كىو يعلم أنو  من استعمل  كقاؿ ك فقد خاف اهلل كرسولو كا١تؤمنُتيشغلو إال ذل

ُب تعيُت عماؿ الدكلة كموظفيها فال دكر  ، كهبذا يتبُت مبدأه ُّّفاجر فهو مثلو
                                                

 .ِّٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمدانظر: ابن سعد،  .ُِّ
 .ِٕص، (ِ، طدار الرائد)بَتكت: ، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج، انظر: ابن اٞتوز . ُّّ
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لتعيُت ىو امعيار من أمور الدكلة كا١تسلمُت شيئان ف للقرىب ُب تقييم عامل أك كاؿو يلي
كمل  األمانة كالكفاءة، كسأكرد بعض ا١تهن كالوظائف اليت أحدثها عمر بن ا٠تطاب 

 ق ٢تا كجود قبل خالفتو.يسب
  مراقب الوالة

اليت أحدثها عمر  إف كظيفة مراقب الوالة ىي الوظيفة األكثر أ٫تية بُت الوظائف األخرل
آثرت أف أبدأ كالمي هبا الرتباطها بأعلى كظيفة بعد ا٠تليفة فإف  كلذل بن ا٠تطاب 

ائهم كالتأكد من صحة تقييم عمل الوالة كمراقبة أد عن مراقب الوالة ىو الرجل ا١تسؤكؿ
الشكاكم اليت تصل ا٠تليفة ضدىم باإلضافة إىل تنفيذ قرارات ا٠تليفة بشأهنم مثل 

العملية ٧تاح  ُب ان كبَت يخ أك غَتىا من العقوبات، ك٢تذه الوظيفة دكران  اإلقالة أك التوب
 .ممقركف بنجاح عملية تقييم العاملُت فيها كتقوٯته فنجاحها منظمةُب أية اإلدارية 

ؼ الوالة ما عليهم االلتزاـ بو كُب نفس عرٌ قانونان ليي  كقد كضع عمر بن ا٠تطاب 
الوقت تقييم أدائهم على أساس ىذا االلتزاـ فمن ٮترؽ شيئان من ىذا القانوف تنزؿ بو 

 كال برذكنان  تركبوا ال عليهم، أف شرط عمالو بعث إذا  فقد كاف العقوبة كائنان من كاف،
 من شيئا فعلتم فإف الناس، حوائج دكف أبوابكم تغلقوا كال رقيقان  تلبسوا كال نقيان  تأكلوا
    ُّْالعقوبة بكم حلت فقد ذلك

 ُب مراقبة الوالة الصحايب من ا١تراقبُت الذين كاف يعتمد عليهم عمر بن ا٠تطاب ك 
إضافة إىل  البالد ُب ا١تعضلة األمور لكشف معدان  كاف الذم ٤تمد بن مسلمة 

فقد أرسلو عمر  ة الشكاكم اليت تصل للخليفة ضد الوالة أك العماؿ،صحالتحقق من 
 بأنو  كقاص أيب بن الشكول اليت كصلتو ضد سعد عن الكشف ُب بن ا٠تطاب 

، بابو عليو أحرؽمن صحة الشكول   فلما ٖتقق بابان  عليو كجعل بالكوفة ان قصر  اٗتذ
 .ُّٓلوما فقاٝتو ٔتصر عمرك إىل  عمر بن ا٠تطاب أرسلوكما 

                                                
  .ِْ، صٔ(، جُ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط شعب اإليمانىػ، َُُْأٛتد بن اٟتسُت،  . انظر: البيهقي،ُّْ
، اإلصابة في تمييز الصحابةـ، ُِٗٗىػ/ُُِْ. انظر: ابن حجر، أٛتد بن علي أبو الفضل العسقالٍل الشافعي، ُّٓ

 .ّْ، صٔل، د.ط.(، باب ذكر من اٝتو ٤تمد، جٖتقيق علي ٤تمد البجاكم )بَتكت: دار اٞتي
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الرقيق  ولبسلمصر  كىو عامل أمَت ا١تؤمنُت علىعياض بن مغنم إىل  و بعثكما كقد 
ابو ى بفأتاه فوجد عل، اٟتاؿ اليت ٕتده عليها ى: ائتٍت بو عل كقاؿ، اٟتاجب هذاكاٗت

اؿ: ق فقاؿ: دعٍت أطرح علي قبائي قاؿ: أجب أمَت ا١تؤمنُتف عليو قميص رقيقك  حاجبان 
قاؿ: انزع  بن ا٠تطاب  لما رآه عمرف ـ بو عليودً قى فػى  ىذهى حالك لإال ع، ال

: البس ىذه ا١تدرعة كخذ ىذه فقاؿ كدعا ٔتدرعة صوؼ كبريضة من غنم كعصا قميصك
؟ ق الفضل علينا كأحفظبك  العصا كارع ىذه الغنم كأشرب كاسق من مر   ٍعتي اؿ: أٝتًى

 : كمًلى فقاؿ  خَت من ىذاا عليو كيردد للموت فجعل يرددى كا١توت خَت من ىذا، نعم
، قاؿ: نعم أترل يكوف عندؾ خَت؟، ألنو كاف يرعى الغنم أبوؾ غنمان  يتكره ىذا كإ٪تا ٝتي 

 .ُّٔفلم يكن لو عامل يشبهو ،ى عملوله عكردى  قاؿ: انزع
عمالو كليس القصد من ا١تراقبة تتبع العورات  هبذه السياسة يسوس عمر بن ا٠تطاب 

يه عن التوسع ُب العيش، كلكن كليس من هني لبس الرقيق  أك أكل النقي من الطعاـ هنى
بسط تي  دنيا الطعاـ كاللباسمر الرعية، فمراقبة كيٌل األمر لعمالو كاجب عليو فيما توىل من أ

فتحرفهم عن كاجباهتم أك شعورىم ْتاؿ الضعفاء فيأخذىم الكرب  فيألفوف نعيمهالعمالو 
وف أبواهبم عن حوائج الناس، ظلمهم فيغلقر كثي فييحبط عملهم كيى  الرعيةيتسلطوف على ك 
، وكاجباتيعلو على  كألئال يغلو ُب حكمو  تذكَتان لعاملو ما فعلو عمر بن ا٠تطاب ف

فيها من التشريف فان عليو كليس تشريفان لو، كإف ما كلًيعلمى إف كاليتو أمر ا١تسلمُت تكلي
 ُب اآلخرة. كفوزه  امة ُب الدنيافهو من عند اهلل كر 

 األشعرم  موسى الذم قىًدـ بشكول ضد أيب ٤تصن بن ضبةىو مراقب أخر  كىذا
 يتحقق من فأرسل إليو عمر بن ا٠تطاب  لنفسو، األساكرة أبناء من أربعُت الصطفئو

 اٞتند عنهم ٮتدع أف كخشيت اصطفيتهم ا١تؤمنُت أمَت يا :فقاؿ صحة الشكول
 .ُّٕكاهلل فصادؽه  ضبة: فقاؿ كقسمت، ٌٜتست ٍب فدائهم ُب كاجتهدت ففاديتهم

                                                
 .ُُٔ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، أبو يوسف، يعقوبانظر: القاضي . ُّٔ
، ٖتقيق ٤تمد عبد القادر السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْ. انظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، ُّٕ

  .ِْٓ، صٔ، جُُِٖٓ(، رقم اٟتديثّلمية، طعطا )بَتكت: دار الكتب الع
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كتتحقق مقاصد الشريعة ُب ىذه الوظيفة من خالؿ حفظ الدين كحفظ النفس كحفظ 
العقل كحفظ النسل كحفظ ا١تاؿ ْتفظ القائمُت على أمر ا١تسلمُت لرعيتهم بتطبيق شرع 
اهلل فيهم كعدـ ظلمهم كمراقبة أحوا٢تم كاحملافظة على ٦تتلكاهتم، كىذا ما يساعد مراقب 

 لوالة ُب ٖتقيقو من خالؿ مراقبة الوالة كتفقد أحوا٢تم كتقييم أدائهم.  ا
 الحمى مراقب
 ليتوفر ا١توات ذلك من اإلحياء من ٯتنع ا١تباح، خالؼ كىو احملمي ا١تكاف ىوك  اٟتمى

 هبائم برعي ٥تصوصة اإلماـ فيجعلها، غَتىا كٯتنع ٥تصوصة مواش فًتعاه الكأل فيو
ا١تمتلكات أم من عد أرض اٟتمى ملكان لبيت ماؿ ا١تسلمُت ، كهبذا تُّٖمثالن  الصدقة

ا١تصلحة ا٠تاصة  حىت العامة اليت ال يسمح ألحد استخدامها إاٌل للمصلحة العامة، أك
، كعلى ىذا األساس فإف أرض اٟتمى معٌرضة بشركط كضوابط يقررىا إماـ الدكلةلكن ك 

 لشركطا دكف استيفاء خرين لغَت ا١تصلحة العامة كرٔتإىل أف تستخدـ من قبل آ
 ك٭ترسها. موافقة كيل األمر، لذلك ٖتتاج إىل من يراقبهادكف أك  االستخداـ

يتعهد ىذه األرض كيراقبها بنفسو إىل أف عٌُت من يقـو  كقد كاف عمر بن ا٠تطاب 
، ككاف ٯترُّ عليو عمر يلي أرضان لعثماف ، كىو عثماف بن مضعوف الذم كافا العملهبذ

: أراؾ ال تربح ىا فلما عرؼ إنو ال يًتؾ مكانو استعملو فقاؿ لو  بن ا٠تطاب 
: فإٍل أستعملك على ما ىهنا فمن رأيتو يعضد ىهنا؟ قاؿ ابن مضعوف: أجل، قاؿ 

 .ُّٗشجران أك ٮتبط فخذ فأسو كحبلو، فقاؿ ابن مضعوف: آخذ رداءه، قاؿ: ال
 ،عمر آؿ موايل كىم اف٫تد ُب ينتسبوف ىٍت آؿكىناؾ عامل أخر يدعى ىنيان كىو من 

 :ؿو قيف ، كقد كاف يوصيو عمر بن ا٠تطاب َِّهبم ا١توثوؽ النبهاء الفضالء من كافك 

                                                
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، ُّٖ

 .ْْ، صٓ(، جُبن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، طالعزيز 
 .ٕٔص، (ِ، ط)بَتكت: دار الرائد، تاريخ عمر بن الخطاب ىػَُْٓرج، وزم، ٚتاؿ الدين أبو الفانظر: ابن اٞت. ُّٗ
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، َِّ

 .ُٕٔ، صٔ(، جُت: دار ا١تعرفة، طالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتك 
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 ،مستجابة ا١تظلـو دعوة فإف ا١تظلـو دعوة كاتق ،ا١تسلمُت عن جناحك اضمم ىٍت يا
 هتلك إف فإهنما عفاف بن كنعم عوؼ بن عمكنً  كإيام ،الغنيمة كرب الصرٯتة رب كأدخل

 يأتٍت ماشيتهما هتلك إف الغنيمة كرب الصرٯتة رب كإف ،كزرع ٩تل إىل يرجعا ماشيتهما
 الذىب من علي أيسر كالكأل فا١تاء ،لك أبا ال أنا أفتاركهم ا١تؤمنُت؟ أمَت يا فيقوؿ ببنيو
 اٞتاىلية ُب عليها فقاتلوا لبالدىم إهنا ظلمتهم قد أٍل لَتكف إهنم اهلل كاَل ،ؽرً كالوى 

 اهلل سبيل ُب عليو أٛتل الذم ا١تاؿ لوال بيده نفسي كالذم ،اإلسالـ ُب عليها كأسلموا
 .ُِّشربان  بالدىم من عليهم ٛتيت ما

الصالحيات ا١تمنوحة لو كا١تبينة ُب تعليمات عمل ا١توظف ُب ىذه الوظيفة ك فهذه ىي 
 فُّ الك كمديره ا١تباشر كىي باعتباره كيل  أمره الوصايا اليت كصاه هبا عمر بن ا٠تطاب 

 اإلبل من القليلة القطعة صاحبكالسماح ل م،الضعفاء كالرٛتة هبم كاتقاء دعوهت ظلم عن
ع ا تسو إاٌل ُب حالة اكمنع أصحاب ا١تواشي الكثَتة من الرعي في اٟتمىأك الغنم بدخوؿ 
 ٢تلكت نعوامي  لو هنمأل يفإف أصحاب ا١تواشي القليلة أكىل منهم بالرع ا١ترعى لذلك كإالٌ 

 .ِِّخلتهم لسد ٢تم كالفضة الذىب بصرؼ تعويضهمالتايل كب مواشيهم
كىذه اجملموعة من الوصايا تبُت مدل بعد النظر كسعة التدبَت لدل عمر بن ا٠تطاب 

  من حيث مراعاة حقوؽ اٞتميع بدأ ْتًق اهلل  ُب اقتطاع ىذا اٞتزء من األرض
، عفاء من الرعيةمن ٍبى  حقوؽ الضك  تياجو لوحالو ٛتىن لبيت ماؿ ا١تسلمُت كجعل

كحقوؽ ا١تيسورين من الرعية أل٫تية أموا٢تم كدكرىا ُب ازدىار اٟتياة االقتصادية كدعم 
النشاطات التجارية كغَتىا للدكلة، كحقوؽ بيت ماؿ ا١تسلمُت ُب احملافظة على السيولة 

تلفة، كصرؼ األكىل فاألكىل منها ُب أكجو اإلنفاؽ ا١تخ نقدية فيو كبياف أكلويات اإلنفاؽال
 كالتحذير ٦تا يسمى بتبديد األمواؿ العامة ببياف خطورتو لتجنب الوقوع فيو.

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ُِّ

 .َٔٓ، صَّٗٓ، رقم اٟتديثار اٟترب(، كتاب اٞتهاد كالسَت، باب إذا أسلم قـو ُب دِللنشر كالتوزيع، ط
، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاريٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.، . انظر: ابن حجر، أبو الفضل أِِّ

 .ُٕٔ، صٔ(، جُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
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كمقاصد الشريعة ُب ىذه الوظيفة ىي حفظ ا١تاؿ ْتماية ا١تكاف الذم ترعى فيو مواشي 
 نفس ٔتساعدة احملتاجُت من ا١تسلمُت ُب رعي مواشيهم فال يهلكوا. بيت ا١تاؿ كحفظ ال

   اح األراضيمسّ 
هم مهنك  لدكلة كإحصاء سكاهنا كطبقاهتمامسح ألراضي بعملية  يفة اليت تقـوىي الوظ
باإلضافة إىل إحصاء  منو راج الذم ٬تب عليهم دفعو للدكلةا٠تك  لهمدخك كحرفهم 

راعية أـ أراضي للرعي أك غَت ذلك كالناتج أك األراضي ا١تنتجة سواء أكانت أراضي ز 
 لية جيب ا٠تراج كٚتعو.بالشكل الذم يسهل عم الدخل ا١تتوقع منها

ا١تتمثلة ّترد اإليرادات العامة  ُب كضع ا٠تطة االقتصادية للدكلة مساحة األرض تساعدك 
كمشاريع تطوير  ٣تاؿ التجارة الداخلية كا٠تارجيةُب  ، من استثماراتلوضع خطة اإلنفاؽ

ة يأعطيات الرعك  نفقات اٞتيش كالشرطةن ككنفقات األم كالصناعية شآت الزراعيةا١تن
  فإف عمر بن ا٠تطاب  كحقوقها ُب ا١تاؿ العاـ كغَتىا، ك٠تطورة ىذه الوظيفة كأ٫تيتها

 ، فقد٢تا ا١توظف ا١تناسب الختياركمعايَته  اكاف لو نظرتو كرؤيتو ُب تعيُت من يقـو هب
 العلوج عىلىى كيضع مواضعها األرض يضع كعقل جزالة لىوي  رجل عن الصحابة  سأؿ

 بصران  لىوي  فإف ذلك أىل ًإىلى  تبعثو: كقالوا حنيف بن عثماف عىلىى لىوي  وافاجتمع ٭تتملوف؟ ما
 .ِّّالسواد أرض مساحة فواله عمر إليو كٕتربة، فأسرع كعقالن 

كال ٗتفى أ٫تية ىذه الوظيفة ُب حفظ ا١تاؿ فإف الدقة كالشفافية ُب مسح األراضي 
فإف الدكر الذم يقـو كسكاهنا على الرغم من تشعب تفاصيلها من أصعب األعماؿ لذا 
 بو ا١توظف ُب ىذه الوظيفة يعد دكران مهمان كال ٯتكن االستغناء عنو.

 جابي الخراج
 كاليت كاف عمر بن ا٠تطاب  راج من الوظائف ا١تهمة كاٟتساسةتعد كظيفة جباية ا٠ت

اإلضافة ب ا ٦تن يشهد ٢تم باألمانة كالصالحفقد كاف ٮتتار عما٢ت يهتم هبا بشكل خاص
 كأخَتان ا١تعرفة الواسعة بالبالد اليت ٬تىب منها ا٠تراج. لفطنة كحسن التدبَتإىل ا

                                                
 .ِٔ(، صّلسلفية، ط)القاىرة: ا١تطبعة ا الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖانظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . ِّّ
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راد جيب كبعض الرجاؿ من ا١تدف ا١ت من جهة فقد كاف يستعمل بعض الصحابة 
كىذا يسهل العمل كثَتان كيساعد ُب ٕتنب بعض ا١تشكالت  ا٠تراج منها من جهة أخرل

ناس يكونوف أخرب من غَتىم ُب معرفة ىذه اليت تواجو جايب ا٠تراج، حيث إف ىؤالء ال
األراضي كإمكانياهتا ا١تادية، باإلضافة إىل معرفة مالكيها معرفة كاسعة ككجود عالقات 

 بعض األمور ا٠تاصة بعملية اٞتيب.معهم كىذا لو دكره ُب تسوية 
ىل الكوفة يبعثوف إليو رجال من أخَتىم كأصلحهم أل بن ا٠تطاب  كتب عمر فقد

، فبعث إليو أىل الكوفة عثماف بن فرقد كبعث إليو أىل كإىل أىل الشاـل البصرة كإىل أى
،الشاـ معن بن يزيد كبعث إليو أىل البصرة اٟتجا  فاستعمل   ج بن عالط كلهم سيلىًميُّوفى

 .ِّْكل كاحد منهم على خراج أرضو
ايا ىؤالء العماؿ كاٞتباة ٯتضوا ُب أعما٢تم دكف كص يدع  عمر بن ا٠تطاب يكن كمل

يعطي ٞتميع عمالو  أك توجيهات أك حىت ٖتذير فضالن عن التقييم، حيث كاف 
ككالتو الوصايا كالتوجيهات إضافة إىل الطرؽ النافعة ألداء الوظيفة ا١تبنية أساسان على 

يعلى بن أمية على خراج  أما اٞتباية فلما بعث ، العلم بالشريعة اإلسالمية كفقهو ٢تا
أف أنظر كل أرض جال أىلها عنها فما كاف من أرض بيضاء أرض ٧تراف كتب إليو 

تسقى سيحان أك تسقيها السماء، فما كاف فيها من ٩تيل أك شجر فادفعو إليهم يقوموف 
عليو كيسقونو فما أخرج اهلل من شيء فلعمر كللمسلمُت منو الثلثاف ك٢تم الثلث، كما  

كادفع إليهم ما كاف من أرض كاف يسقى بغرب فلهم الثلثاف كلعمر كا١تسلمُت الثلث، 
بيضاء يزرعوهنا فما يسقى سيحان أك تسقيو السماء فلهم الثلث كلعمر كا١تسلمُت الثلثاف، 

 .ِّٓكما كاف من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثاف كلعمر كا١تسلمُت الثلث
 لكشف عن أم خلل ُب عملية اٞتبايةكبعد مرحلة اٞتباية كٚتع ا٠تراج تأٌب مرحلة ا

ذير من كجود أية مظامل أك مبالغة ُب جيب ا٠تراج أك انتهاؾ ٟتقوؽ الرعية أك كالتح
بعد إف أرسلهما ٞتيب  حنيف بن كعثماف اليماف بن حذيفة فقد سأؿ حرماهتا، 

                                                
 .ُِِص(، ّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖ، انظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب. ِّْ
 .ِٖ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖانظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . ِّٓ
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 :قاال تطيق؟ ال ما األرض ٛتلتما قد تكونا أف أٗتافاف ؟فعلتما كيف خراج أرض السواد
 ما األرض ٛتلتما تكونا أف اانظر : قاؿ ،فضل كبَت فيها ما ،مطيقة لو ىي أمران  ٛتلناىا

لقد تركت فضال كقاؿ عثماف لقد تركت  :فقاؿ حذيفةفأما  ،ِّٔال: قاال :قاؿ ،تطيق ال
 .ِّٕالضعف كلو شئت ألخذتو

ك٢تذه الوظيفة ما للوظيفة اليت سبقتها من األ٫تية بل إهنا تكمل عمل كظيفة ا١تٌساح 
ادىا للجيب أما جايب اٞتراج فيعتمد ُب عملية اٞتيب فعمل ا١تٌساح ىو جرد األراضي كإعد

على ا١تعلومات اليت ٭تصل عليها من ا١تٌساح كبالتايل فإف ٢تذه الوظيفة األ٫تية ذاهتا ُب 
 ٖتقيق مقاصد الشريعة. 

 خازن بيت المال
ماؿ ا١تسلمُت خازف بيت ا١تاؿ ىو الشخص الذم يقـو ّترد ا١تاؿ الوارد على بيت 

 كافمن السرقة أك الضياع، كقد   عليوحراستو كاحملافظة ن ا١تصركؼ منو، ك كتدكينو كتدكي
عبد ٫تا بل أثنُت  أكؿ من جعل خازنان على بيت ماؿ ا١تسلمُت عمر بن ا٠تطاب 

 ،ِّٖالرٛتن بن القارئ فقد كاف يعمل مع عبد اهلل بن األرقم على بيت ماؿ ا١تسلمُت
 أال: لو فقيل أحد، رسو٭تال  عركؼم بالسنح ماؿ بيت  الصديق بكر أليب كافكقد  
 ما يعطى فكاف قفل، عليو: قاؿ مًلى؟: قيل عليو، ٮتاؼ ال: فقاؿ ٭ترسو؟ من عليو ٕتعل

 .ِّٗهدار  ُب جعلو ا١تدينة إىل انتقل فلما يفرغ حىت فيو
 ّسابالنَ 

إف الوظائف اليت تيستحدث ُب الدكلة إ٪تا تقتضيها حاجتها إليها كالنإتة عن توسع 
تنوعو، فأ٫تية ىذه الوظائف ٖتددىا حاجة الدكلة اليت قد تكوف ُب دكلة من نشاطها ك 

                                                
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗاٞتعفي،  . انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيلِّٔ

 .ِِٔ، صََّٕ، رقم اٟتديث ب قصة البيعة كاالتفاؽ على عثماف، با(، كتاب فضائل أصحاب النيب ِ، طللنشر
 .َْ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖانظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . ِّٕ
، ٖتقيق ٤تمد عبد القادر السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْانظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، . ِّٖ

 .ْٗٔ، صِ، جَّْٔ(، كتاب الصالة، باب قياـ شهر رمضاف، رقم اٟتديثّعطا )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
 .ُِّ، صّج، (ُت: دار صادر، ط)بَتك  الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ِّٗ
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كمن الوظائف تكوف ُب دكلة أخرل عدٯتة األ٫تية، الدكؿ بالغة األ٫تية ُب الوقت الذم 
كىي الوظيفة اليت يقـو ا١توظف فيها  كظيفة النىٌساب اليت أحدثها عمر بن ا٠تطاب 
 ناس كتصنيفهم كفق ضوابط كمعايَت معينة.لّترد كامل للرعية كتدكين أٝتاء ا

 كسبب حاجة الدكلة ٢تذه الوظيفة ىو االجتهاد الذم اجتهد بو عمر بن ا٠تطاب 
اجتهد ُب تفضيل الناس  ُب تقسيم األمواؿ من إيرادات الدكلة بُت الرعية، حيث أنو 

الن بو بعضهم على بعض ُب العطاء من بيت ماؿ ا١تسلمُت، األمر الذم مل يكن معمو 
حيث أف توزيع األعطيات آنذاؾ كاف بالتساكم بُت الناس دكف  على عهد النيب 

 ُب الناس بُت يسوم كاف أبو بكر الصديق تفضيل أحد على أحد من الرعية، كقد  
 .َّّسواء فيو كالكبَت كالصغَت كاألنثى كالذكر كالعبد اٟتر القسم
إىل أف  مر بن ا٠تطاب من خالفة ع استمر العطاء على ىذا النحو جزءن كقد 

من العدؿ ما تصفو بو ألمة كاجتهد ٔتا فيو نظامان جديدان رأل فيو فائدة ل استحدث 
فقٌسم على أساسو  أك جوركيأخذ كل ذم حق حقو دكف أف يشعر بظلم  نفوس الرعية

  كافكل مسلم حق ُب ماؿ ا١تسلمُت، فقد  أعطيات ا١تسلمُت مع احملافظة على إف ل
 من بو بأحق أنا كما أحد من ا١تاؿ هبذا أحق أحد ما كاهلل :يقوؿ ثالث افأٯت على ٭تلف
 على اكلكنٌ  ٦تلوكان  عبدا إال نصيب ا١تاؿ ىذا ُب كلو إالٌ  أحد ا١تسلمُت من ما كاهلل أحد

 كالرجل اإلسالـ ُب كبالؤه فالرجل  اهلل رسوؿ من كقسمنا تعاىل اهلل كتاب من منازلنا
 ٢تم بقيت لئن ككاهلل ،كحاجتو كالرجل اإلسالـ ُب كغناؤه رجلكال اإلسالـ ُب مودى كقً 

 .ُّّمكانو يرعى كىو ا١تاؿ ىذا من حظو صنعاء ّتبل الراعي ليأتُت  
بو بعض الناس على بعض  كما فٌضل أساس التفضيل بُت الناس ىو كتاب اهلل إف 

 قاؿ تعاىل:                              

                                     

                                                
 .ُِّ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، َّّ
 .ِْص، ُج)القاىرة: مؤسسة قرطبة، د.ط.(،  مسند أحمدأٛتد بن ٤تمد الشيباٍل، د.ت.، . انظر: ابن حنبل، ُّّ
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   :كقاؿ تعاىل ،ِّّ

                                    

             
ّّّ. 

 مناز٢تم ُب كىالقيعودى  كا٠تىٍفض الدعةى  ا١تؤثركف اهلل سبيل ُب اٞتهاد عن ا١تتخلِّفوف يعتدؿ فال
 اهلل سبيل ُب كاجملاىدكف ّتهادىم اهلل أعداء مالقاة كمشقة األسفار حيزيكنة ميقاساة على

 اهلل أعداء كيد نفيما يوى ٢تا إنفاقنا بأموا٢تم اهلل أعداءً  قتاؿ ُب تهمطاق ا١تستفرغوف
فضلوف هبا عن فهؤالء اجملاىدين كا١تنفقُت ٢تم درجات يي  ُب قتا٢تم هبا مباشرةن  كبأنفسهم

كمنازؿ من منازؿ  فضائل من اهلل٦تن مل ٬تاىدكا أك مل ينفقوا، فهذه الدرجات  غَتىم
 درجة، اإلسالـ ُب كا٢تجرة درجة، ل: اإلسالـقي كما  درجات اٞتنة، أكأك ىي  الكرامة

 أف كذلك كتكرٯتان  من اهلل إحسانان  ،ّّْجةدر  اداٞته ُب كالقتل درجة، ا٢تجرة ُب اٞتهادك 
ا اٟتاؿ كاف مكة فتح قبل  الفتح بعد كأما الصديقوف، إال حينئذو  يؤمن يكن فلم شديدن
، ففتح مكة كاف ّّٓأفواجا اهلل دين ُب الناس كدخل عظيمنا ظهورنا اإلسالـ ظهر فإنو

 من أفضل مكة فتح بلق من كالقتاؿ النفقة كانتقتالُت كنفقتُت فقد   حدان فاصالن بُت
 .ّّٔذلك بعد كالقتاؿ النفقة

جة الرجل ليس  خر، فحايت ٗتتلف من شخص ألالك كباإلضافة إىل ىذه ا١تعايَت اٟتاجة 
كعلى الرغم من صعوبة  األعزب، حاجة ا١تتزكج ليس كأك الطفل كحاجة  كحاجة ا١ترأة

ؿ كالتقصي، السؤابة الناس حسب سابقتهم ُب اإلسالـ إال إنو ٯتيكن ضبط ذلك بكتا
                                                

 .ٓٗ. سورة النساء، اآلية ِّّ
 .َُيد، اآلية . سورة اٟتدّّّ
، ٖتقيق أٛتد جامع البيان في تأويل القرآنـ، َََِىػ/َُِْ. انظر: الطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي، ّّْ

 .ٖٗ-ٖٓ، صٗ(، ج٤ُتمد شاكر )ا١تدينة ا١تنورة: مؤسسة الرسالة، ط
سامي  ٖتقيقالعظيم، تفسير القرآن ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْ. انظر: ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي، ّّٓ

 . ُِ، صٖ، جّٖٖ، صِ(، جِبن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط
، ٖتقيق أٛتد جامع البيان في تأويل القرآنـ، َََِىػ/َُِْ. انظر: الطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي، ّّٔ

 .ُْٕ، صِّ(، ج٤ُتمد شاكر )ا١تدينة ا١تنورة: مؤسسة الرسالة، ط
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يعرفوف بعضهم البعض إضافة إىل إف العهد مازاؿ قريبان من عهد  فمعظم الصحابة 
 يعرؼ كل ذم فضلو من الصحابة ل كاألشخاص مازالوا ُب الذاكرةالنبوة كاألحداث 

 فضلو. كما يعرفو باقي الصحابة   فضلو
أ ُب التوزيع يبد عندما استشار ٔتن ، فإف عمر بن ا٠تطاب أما الصلة بنسب النيب 

بك يا أمَت ا١تؤمنُت إنك كيلُّ ذلك، قاؿ: ال كلكن أبدأ بآؿ رسوؿ اهلل ٍب قالوا:  كا١تفاضلة
َت عقيل بن أيب طالب ك٥ترمة بن نوفل كجب  دعا، فّّٕاألقرب فاألقرب فاألقرب إليو

ٍب  از٢تم، فبدءكا ببٍت ىاشمأكتبوا الناس على من :فقاؿ بن مطعم ككانوا من نٌساب قريش
، ٍب دفعوه إليو  بوا القبائل على ا٠تالفةككت أتبعوىم أبا بكر كقومو ٍب عمر كقومو

 األقرب ٍب األقرب كلكن ابدءكا بقرابة رسوؿ اهلل  فقاؿ: ال، كددت أنو كاف ىكذا
 .ّّٖكقاؿ: كصلتك رحميث كضعو اهلل تعاىل فشكره العباس، حىت تضعوا عمر ح

كمعرفة القبائل كمكوناهتا  هالو خربة كدراية في إال منيقـو هبا كعملية ضبط األنساب ال 
 كعالقة كل قبيلة بأخرل من حيث النسب كا١تصاىرة كالوالء كاألحالؼ كغَتىا من

ٖتفظ لذكم الوظيفة ُب حفظ الدين ْتفظ أىل السابقة فيو فهي  ، كدكر ىذها١تعايَت
بالنيل  ؿ من اإلسالـيقدركف حق قدرىم كال ييناف فضلهم ُب اإلسالـ الفضل كالسابقة

 و.كالدفاع عن منهم، كفيو حث على السعي كاالجتهاد ُب خدمة اإلسالـ
لوال سبق  ورأل رأيان  كأحب أف يفعل قد عمر بن ا ٠تطاب  فكمن اٞتدير بالذكر أ

كاهلل لئن بقيت إىل العاـ ا١تقبل ألٟتقن  :مشَتان إىل أساس توزيع ا١تاؿ  ا١تنية فقد قاؿ
ٖتقيق ١تقصد العدؿ بُت الرعية  و، كفيّّٗكاحدان  ٢تم كألجعلنهم رجالن آخر الناس بأك 

 .َّْكالعدالة بُت األجياؿ ُب توزيع الثركة
                                                

، )بَتكت: دار الكتب السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْلبيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، . انظر: إّّ
 .ِٗٓ-ُٗٓ، صٔ، جََُّٕ، رقم اٟتديثاب إعطاء الفيء(، كتاب قسم الفيء كالغنيمة، بّالعلمية، ط

 .ِّٕد.ط.(، ص )بَتكت: دار الكتب العلمية، األحكام السلطانية، ىػُُِْ: أبو يعلى، ٤تمد الفراء، . انظرّّٖ
 .َِّ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الطبقات الكبرىـ، ُٖٔٗ. انظر: ابن سعد، ٤تمد بن سعد الزىرم، ّّٗ
كلية معارؼ الوحي كالعلـو ، قسم الفقو كأصوؿ الفقو/مقابلة ،َُِِ/ُِ/ّمساءن،  ََ:ٕ، عارؼ يعارؼ علد.  .َّْ

 اإلنسانية/اٞتامعة اإلسالمية العا١تية ٔتاليزيا.
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 خازن األغذية
اليت كانت ترد من األمصار ظهرت اإليرادات  كمكاف ٠تزف إنشاء دار الدقيق بعد

خل فيها  ْتساب ا١تواد اليت تدكيقـو  كجود من ٭ترس ىذه ا١تخازف من جهةاٟتاجة إىل 
من جهة أخرل، كقد كانت تسمى ىذه ا١تخازف  نفقاتك كإيرادات كاليت ٗترج منها

 رى أمٌ د كق ،ٗتزف فيها ا١تواد الغذائية على أختالؼ أنواعها كىي عبارة عن ٥تازف ُّْىراءاإل
، كىذه الوظيفة فيها ٖتقيق ١تقصد ِّْخازنان عليها ةعبس بن عمرك عمر بن ا٠تطاب 

بتوظيف من  فظ ا١تواد اليت ا١تعر ضة للتلف أك الضياع كالسرقةحفظ ا١تاؿ من خالؿ ح
فظ فيو إضافة إىل جرد الوارد إليها كا١تنفق منها.  يقـو ْتراسة ا١تكاف الذم ٖتي

 ر السواحليخف
التنبو للخطر عند كىذه الوظيفة ىي من الوظائف اليت ٢تا دكران كبَتان ُب حفظ األمن ك 

 إال سلكوىاأك جبهة إف أعداء اإلسالـ ال يدعوف طريقان ف و،ذ التدابَت ١تواجهتخاقًتابو أل
كقد كانت دكلة ، لقضاء على دكلة اإلسالـانت جبهة عسكرية أك جبهة فكرية لسواء أك

القرل كىذا ما ك  ا١تدف مقتصرة على مكة كا١تدينة ا١تنورة كبعض اإلسالـ ُب عهد النيب 
 .بعض االتساع البسيط مع كاف عليو اٟتاؿ ُب خالفة أيب بكر الصديق 

 مسَتة بعد على ىاثغور  كبات توسعت قد الدكلة فإف  ا٠تطاب بن عمر خالفة ُب أما
 كأحواؿ كأنواع أشكاؿ تاختلف كبذلك ا٠تالفة عاصمة ا١تنورة ا١تدينة عن كأشهر أياـ

 لدكلةا ٭تد أف كىو السواحل اٟتدكد ىذه كمن لدكلةل طبيعتها ُب جديدة حدكد كظهرت
 هيف منو يأٌب أف يتوقع أك منو األخر الطرؼ ُب العدك يكوف مائي ٣تمع أم أك هنر أك ْتر

 اٟترب. أياـ خاصة كبَتة أ٫تية نهاكلتأمي اليابسة حاؿ ذلك ُب حا٢تا الدكلة ثغور بذلك
عن  مسؤكالن  قيس على السواحل فقد كاف عبداهلل بن عمر بن ا٠تطاب  استعمل قدك 

ُب مواجهة الرـك اليت كاف لديها أسطوؿ ْترم يهدد قد كانوا مية، فالسواحل الشا
                                                

منها(  أصحابو يرزؽ كسرل ألف اإلىراء تسمى ككانت الطعاـ، أنابَت فيها تكوف كانت ألهنا أنبارا األنبار ٝتيت إف). ُّْ
 .ّْٖ، ُج)ليدف: مطبعة بريل، د.ط.(، والملوك االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمدالطربم،  انظر:

 .ُٓٔ، صّج ،دف: مطبعة بريل، د.ط.()لي والملوك االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد ،انظر: الطربم .ِّْ
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فلهذه الوظيفة دكرىا ُب حفظ الدين كالنفس كالنسل كوهنا درعان للدكلة ، ّّْا١تسلمُت
دكران ُب حفظ ا١تاؿ  كعينان ٢تا على أعدائها كا١تًتبصُت هبا، إضافة إىل إف ٢تذه الوظيفة

ت األعداء كتأمُت السواحل إضافة إىل رصد ٖتركا مراقب السواحل مهاـحيث أف من 
من ا٢تجمات القادمة عن طريق البحر، ىي جباية خراج البحر فالبحر مليء بالكنوز 

شأهنا ُب ذلك شأف األراضي  ستثمار ألتت با٠تَت الكثَتكالثركات اليت لو تستثمر حق اال
يعلى بن أمية  استعمل عمر بن ا٠تطاب فقد  الزراعية أك أراضي الرعي كالتعدين،

فكتب  ُب عنربة كجدىا رجل على الساحل فكتب إىل عمر بن ا٠تطاب  ى البحرعل
إنو سيب من سيب اهلل كفيما أخرج اهلل جل ثناؤه من البحر ا٠تمس :ّْْ. 

 إمام التراويح
 فأصبح بصالتو رجاؿ كصلى ا١تسجد ُب فصلى الليل جوؼ من ليلةن  النيب  خرج

 أىلو عن ا١تسجد عجز الثانية ٍب الثالثة حىت ُب الليلة منهم أكثر فاجتمع فتحدثوا الناس
 أقبل الفجر قضى فلما الصبح لصالة  خرج حىت ُب الليلة الرابعة فلم ٮترج النيب 

 أن خشيت ولكني مكانكم علي يخف لم فإنو ،بعد أما) :قاؿ ٍب فتشهد الناس على
 على ألمرا كاف ٍب، ذلك على كاألمر  النيب فتوُب (،عنها فتعجزوا عليكم تفترض

اؿ كظل ىذا اٟت، ّْٓعنهما اهلل رضي عمر خالفة من كصدران  بكر أيب خالفة ُب ذلك
 اجتماع أكؿ ذلك فكاف رمضاف ُب هبم فقاـ كعب بن يبأي  على  ٚتعهم حىتزمنان 
 .ّْٔرمضاف ُب كاحد قارئ على الناس

                                                
)بَتكت: مؤسسة  أوليات الفاروق في اإلدارة والقضاءـ، َُٗٗىػ/َُُْ. انظر: القريشي، غالب بن عبد الكاُب، ّّْ

 .ُْٕ، صُ(،جُالكتب الثقافية، ط
 .ٕٔ(، صّ)القاىرة: ا١تطبعة السلفية، ط الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖانظر: القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم، . ّْْ
)الرياض: دار السالـ  صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗانظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي،  .ّْٓ

. رقم ِِّ، صَُِِ، رقم اٟتديثرمضاف قاـ من فضل باب(، كتاب صالة الًتاكيح، ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ِِّ، صََِٗاٟتديث

، ٖتقيق عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقالٍل، د.ت.،  . انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علئّْ
 .ِِٓ، صْ(، جُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
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 فمتفرقو  أكزاع الناس فإذا ا١تسجد إىل رمضاف ُب ليلة  عمر بن ا٠تطاب خرجفقد 
 ٚتعت لو أرل إٍل : فقاؿ الرىط بصالتو فيصلي الرجل كيصلي لنفسو الرجل يصلي
 فكاف  ،ّْٕكعب بن يبأي  على فجمعهم عـز ٍب أمثل لكاف كاحد قارئ على ىؤالء

 ُب كذلك البلداف إىل بو ككتب ذلك على الناس كٚتع رمضاف شهر قياـ سن من أكؿ
 كقارئان  بالرجاؿ يصلي قارئان  قارئُت نةبا١تدي للناس كجعل عشرة أربع سنة رمضاف شهر

 يصلي الدارم ٘تيم ككاف بالرجاؿ يصلي كعب بن يبأي فقد كاف  ،ّْٖبالنساء يصلي
 .حثمة أيب بن كقيل سليماف بالنساء

 الليايل تلك ُب معو صلى من  النيب تقرير من ذلك  عمر بن ا٠تطاب استنبطقد ك 
  عمر عند كرجح ذلك من ألمنا حصل  مات فلما عليهم يفرضلئال  كرىو كقد

 من لكثَت أنشط كاحد على االجتماع كألف الكلمة افًتاؽ من االختالؼ ُب ١تا ذلك
 د كظيفةن إداريةن إاٌل إف فيها بعضتعال  كعلى الرغم من كوف ىذه الوظيفة، ّْٗا١تصلُت

ُب كقتو كاالنفضاض منو كاالجتماع ُب ا١تسجد  الوقت تنظيم مثل اٞتوانب اإلدارية
 .، كفيها ٖتقيق ١تقصد حفظ الدين بتوحيد صف ا١تسلمُت ككحدة كلمتهماحدك 

 ّفذ الحدودُمن َ 
القتل ان مثل معين ان جرم١تكلفُت الرتكاهبم ا يعاقب هبااليت  ٚتع حدو ىي العقوبة اٟتدكد

أك شرب ا٠تمر كحده اٞتىلد، ككاف النيب  العمد كحده القتل أك السرقة كحدىا قطع اليد
 ف من ٬تده من الصحابة يكلدكد بتيقيم ىذه اٟت ما أبو بكر بقربو لتنفيذىا، أ

ُب خالفة ، أما عينان ليقيم تلك اٟتدكدفلم يؤثر عنو أف قد عٌُت شخصان م الصديق 
ىو الرجل ا١توكل إليو تنفيذ  مليكة أيب بن اهلل عبد كاف  فقد  ا٠تطاب بن عمر

                                                
ر السالـ )الرياض: دا صحيح البخاريـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗ. انظر: البخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي، ّْٕ

 .ِِّ، صََُِ، رقم اٟتديثرمضاف قاـ من فضل باب(، كتاب صالة الًتاكيح، ِللنشر كالتوزيع، ط
 .ُِٖ، صّج، (ُ)بَتكت: دار صادر، ط الكبرى الطبقاتـ، ُٖٔٗالزىرم،  سعد بن ٤تمد. انظر: ابن سعد، ّْٖ
، ٖتقيق عبد بشرح صحيح البخاريفتح الباري . انظر: ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.،  ّْٗ

 .ِّٓ-ِِٓ، صْ(، جُالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو كأبوابو ٤تمد فؤاد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط
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 دار بو فطرؽ ان سكران رجالن  فوجد أجناد ُب بن ا٠تطاب  عمر مر، فقد َّٓاٟتدكد
 .ُّٓفاجلده أصبحت إذا: فقاؿمليكة  أيب بن اهلل عبد

فكثَتان ما تقع اٟتوادث فوائد منها ٘تٌرس منفذ اٟتدكد على تنفيذىا بإتقاف ك٢تذه الوظيفة 
الغرض من  فليسلقلة ا٠تربة ُب تنفيذ الواجبات إضافة إىل عدـ أدائها ٔتهنية كحيادية، 

يوصي  فقد كاف عمر بن ا٠تطاب ء ا١تعاقب كدفعو للشعور باألمل ذا٣ترد إي اٟتدكد
 إذا: لو فيقوؿكيرشده إىل كيفية أداء عملو  مليكة يبأ بنعاملو على اٟتدكد عبداهلل 

 .ِّٓتلينها حىت حجرين بُت السوط ٙترة تدؽ حىت ٕتلد فال ٕتلد أف أردت
ان ٬تعلها ألُت كأقل أ١ت جريندقها بُت حك  منو ىي اٞتزء الذم يالمس اٞتًلدٙترة السوط ك 

ة اليت ط النفسيو لضغا إف ُب ىذه الوظيفة بعض مع تأديتها لغرض اٟتد، إضافة إىل
لتعريفيو ببشاعة ما فعل من جـر كتكريهو فيو لئال يرجع إىل فعلو ب اقى ارس على ا١تعى ٘ت

 ال رجل إىل كبعثن  أل لو فقاؿ للخمر، بشاربو  لعمر بن ا٠تطاب  أيٌبفقد  ،ثانيةن 
 .ّّٓالعدكل األسود بن مطيع إىل بو فبعث ىوادة فيك تأخذه

بإقامة اٟتدكد كحفظ النفس بالرفق  كبَتان   حفظ الدين ُب دكر ىذه الوظيفةكال شك إف 
 ٔتن تقع عليو العقوبة كحفظ العقل ُب تنفيذ حد شرب ا٠تمر.

 
 
 

                                                
ٖتقيق حبيب الرٛتن )بَتكت: ا١تكتب  مصنف عبد الرزاق،ىػ، َُّْأبو بكر عبد الرزاؽ،  . انظر: الصنعاٍل،َّٓ

 .ِّٕ، صٕ، جُُِّٓرقم اٟتديثاهلل،  دين ُب رأفة هبما تأخذكم كال ببا(، كتاب الطالؽ، ِاإلسالمي، ط
، اإلصابة في تمييز الصحابةـ، ُِٗٗىػ/ُُِْ. انظر: ابن حجر، أٛتد بن علي أبو الفضل العسقالٍل الشافعي، ُّٓ

 .ّٗٗ، صْٖتقيق علي ٤تمد البجاكم )بَتكت: دار اٞتيل، د.ط.(، ج
ٖتقيق حبيب الرٛتن )بَتكت: ا١تكتب  مصنف عبد الرزاق،ىػ، َُّْاؽ، أبو بكر عبد الرز  . انظر: الصنعاٍل،ِّٓ

 .ِّٕ، صٕ، جُُِّٓرقم اٟتديثاهلل،  دين ُب رأفة هبما تأخذكم كال باب(، كتاب الطالؽ، ِاإلسالمي، ط
)بَتكت: دار الكتب  السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْ. انظر: البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي، ّّٓ

 .ُٓٓ، صٖ، جُِٕٔٓ(، كتاب األشربة، باب ما جاء ُب إقامة اٟتد، رقم اٟتديثّ، طالعلمية
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 ملخص الفصل الخامس
الدكلة كاليت ٢تا داللة على تقدـ  التخصص كتقسيم العمل من ا١تؤشرات اإل٬تابية لعمل

 على الرغم من إف ىذا النظاـ الذم أنشأنو عمر بن ا ٠تطاب  الدكلة كازدىار مرافقها
 قد أكجدتو اٟتاجة نظران التساع الدكلة.

 كتطويرىا ا١تواىب كتنميتها دكر كبَتان ُب إظهار العديد من لو إنشاء ىذه ا١تؤسساتإف 
أك  ىذا اإلبداع  يظهرقد ال ٤تدد ع ُب اختصاص أك عملخالؿ إعطاء فرصة لدإبدا  من

الشخص ا١تناسب  لعملو ُب غَت ٣تالو فاختيار باختصاصات أخرل أك الختالطو يتطور
 يكوف مناسب لو يعطي مردكد يفوؽ ما قد ٭تصل لو كًضع ُب مكاف أخر. ُب عملو 

ا٢تا بل على العكس إف اإلنفاؽ على إنشاء كإدارة مؤسسات الدكلة ال يعٍت تبديدان ألمو 
من حفظ أموا٢تا على اختالؼ أشكا٢تا سواء النقدية أك العينية أك ن الدكلة فإنشائها ٯتكٌ 

 حىت الطبيعية.
فالنظر إىل العامل  ا دكر كبَت ُب ٧تاح العاملإف االحًتافية كالشفافية ُب اختيار العماؿ ٢ت

عن أية معايَت أخرل ال كتقييم قدرتو على العمل كإمكانياتو على أدائو بغض النظر 
 عالقة ٢تا بالعمل أك االختصاص يعمل بشكل كبَت على ٧تاح العامل كاستمراره فيو.

يساعد كثَتا ُب تعدد ا١تعايَت اليت يتم على أساسها اختيار العاملُت كاٗتاذىا كشركط 
 ة.اعطاء الصورة اٟتقيقة كالواقعية نسبيا لقدرة العامل ُب إ٧تاز العمل أك أداء الوظيف

إف كصف الوظيفة على أساس اٟتاجة إليها أك األىداؼ ا١ترجو ٖتقيقها منها يساىم ُب 
دقة اختيار العماؿ كا١توظفُت حيث أف عملية اختيار ا١توظفُت ستتم على أساس ا١تعايَت 

 ؼ.اليت توضع كفقان لقدرة العامل أك ا١توظف على أداء العمل أك ٖتقيقو لألىدا
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 الخاتمة

  ثنتائج البح

 بالشركط ا١تعتربة عند العلماء. مضبوطان أ٫تية االجتهاد كضركرتو ُب كل عصر كمكاف  .ُ

٬تعلها قابلة للتطبيق ُب كل  ذمفتح باب االجتهاد من ٤تاسن الشريعة اإلسالمية ال .ِ
 ىاأماـ حدث أك نازلة مهما كاف حجمها أك تأثَت  ان فلم تعجز الشريعة يوم ،زماف كمكاف

 ة عالج ٦تا أبقاىا حٌيةن تساير أحواؿ الناس كمتطلباهتم.بل كاف عندىا لكل مشكل

الفقهي كالتضييق على  التقييدباب االجتهاد ىي دعوة إىل  إغالؽالدعوة إىل  .ّ
 ها، بل ىي دعوة للطعن ُب اإلسالـغر ا١تسألة ا١تراد االجتهاد فيا١تكلفُت مهما كاف صً 

 أم حدث أك نازلة ٘تر باألمة.الهتامو بالعجز أك التناقض ُب حاؿ عدـ االجتهاد أماـ 

إف االجتهاد اٞتماعي ىو أحد صور الشورل الذم كاف معموالن بو ُب عصور  .ْ
 ١تا لو من أ٫تية كبَتة نظران ١تا يطرأ على حياة الناس من أمور جديدة. اإلسالـ األكىل

ط من شر ك  ضركرة العلم ٔتقاصد الشريعة اإلسالمية الستخراج االجتهاد ا١تتوافق معها .ٓ
إلف مقاصد الشريعة ىي هبا،  ط االجتهاد كعدـ صالحية االجتهاد دكف العلمك شر 

 .يعمل ا١تكلف عمالن متعارضان معها غاياهتا فال ٯتكن أف

، ٦تا يزيد سائلها ُب عملية ٖتقيق األىداؼسيلة من ك االجتهاد أحد أدكات اإلدارة كك  .ٔ
 ع.٠تركج بو إىل الواقللتطورات كااٟتيوم كمواكبتو  هدكر من 

  أك معارضتها األسس اإلسالمية عجزإلدارة ال يعٍت العتماد على أسس كضعية ُب اا .ٕ
 .استخداـ الطرؽ اٟتديثة ُب اإلدارة ال يعٍت عدـ صالحية الطرؽ اإلسالميةكما إف 

الوقوع ُب  كوين رؤية مستقبلية كاضحة كناضجة لتجنبُب ت ربات كالتجاربا٠ت أ٫تية .ٖ
 عة تصحيحها ُب حاؿ كقوعها.ضي مع دقة كسر أخطاء مشاهبة ألخطاء حدثت ُب ا١تا

إف مقاصد الشريعة اإلسالمية كأىداؼ تسعى الشريعة إىل ٖتقيقها ٯتكن االستعانة  .ٗ
بأم علم من العلـو لبلوغها، كعلم اإلدارة كواحد من العلـو ا١تهمة كاٟتيوية كذات التأثَت 

و دكران ُب ٖتقيق ا١تباشر ُب تسيَت األحداث كتوجيهها فمما ال شك فيو أف يكوف ل
 مقاصد الشريعة اإلسالمية.    
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بالشكل  الشخصية . مل يتضح تأثَت اإلسالـ على صفات عمر بن ا٠تطاب َُ
كلدت معو أك  و الشخصية اليتصفاتفكثَت من  الذم ظهر على شخصيتو اإلدارية،

ءة كحسن اكتسبها ُب اٞتاىلية ظلت مالزمة إياه حىت بعد إسالمو مثل اٟتـز كا٢تيبة كاٞتر 
، إالٌ تأثَت اإلسالـ فهي دليل على رقٌي تفكَته كسالمة فهمو كرباطة جأشو التدبَت كغَتىا

على شخصيتو اإلدارية من خالؿ تغَت معايَته ُب تقييم األمور ٦تا غٌَت أىدافو  كبَتان كاف  
ُب سبيلو، كذلك  مضحو فمن شخصو معادو لدإسالـ إىل شخصو مدافعو عنو  كتطلعاتو

١تقاصد  ة ىذه كتلكككجوب موافق ككسائلو احملققة لألىداؼ و ُب اإلدارةتغَت أسس
 .لشريعة اإلسالمية

ككاليتو للمسلمُت دكران كبَتان كحاٝتان ُب عملية  . لقد كاف إلدارة عمر بن ا٠تطاب ُُ
ٖتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ْتفظ الدين من التحريف كنصرتو كنشره بكل الوسائل 

النفس باإلنفاؽ عليها كٛتايتها من ا١ترض أك ا٢تالؾ كتثقيفها كاحملافظة ا١تتاحة كحفظ 
على كرامتها كحفظ العقل ٦تا يعطلو أك يفسده أك يؤثر عليو كا١تسكِّرات أك ا١تكيفات 
كحفظ النسل بتشجيع عليو بصورة شرعية ك٤تاربة الزنا كٛتاية اجملتمع من تفٌشي الرذيلة 

 تلف أك الضياع كالعدالة ُب توزيعو كاستثماره كإ٪تائو. فيو كحفظ ا١تاؿ ْتمايتو من ال
مبادئ إدارية كاف لو الدكر الكبَت ُب صنع النموذج  . تبٌٍت عمر بن ا٠تطاب ُِ

القدكة من خالؿ اتباعو األسس الشرعية كاإلدارة العلمية بتوازف كمركنة فكاف نظاـ 
اذ القرار من خالؿ الشورل اٟتيكم قائم على ا١تركزية ُب اإلدارة مع ا١تشاركة باٗت

 كالالمركزية ُب اإلدارة مع الرقابة الشديدة كا١تتابعة اللصيقة للعاملُت.
. إف الوظائف اإلدارية ٔتفهومها اٟتديث كاضحة ا١تمارسة كملموسة األثر ُب إدراة ُّ

فقد أخذ التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة جانبان كبَتان من  عمر بن ا٠تطاب 
 ـ كاإلعداد كالتطبيق ُب ٚتيع إجرائاتو اإلدارية.االىتما

من خالؿ إدارتو للدكلة قد  . إف النموذج اإلدارم الذم قدمو عمر بن ا٠تطاب ُْ
ٚتع بُت ا١تثالية كالواقعية من خالؿ تقدٯتو لدكر القدكة بشكل عملي ١تا ىو معركؼ على 

 .َتىاو ا٢تمة كغأساس أنو نظريات ُب أمور مثل األمانة كاٟتـز كالوفاء كعل



131 

. التخصص كتقسيم العمل من ا١تؤشرات اإل٬تابية لعمل الدكلة كداللة على تقدمها ُٓ
كازدىار مرافقها مثل إنشاء مؤسسات ذات اختصاصات ٥تتلفة كُب شىت اجملاالت كىذه 

ا١تواىب كتنميتها كتطويرىا بإعطاء  ا١تؤسسات بدكرىا ذات أثر كبَت ُب إظهار العديد من
بداع ُب اختصاص أك عمل ٤تدد قد ال يظهر ىذا اإلبداع أك يتطور الختالطو فرصة لدإ

 باختصاصات أخرل ٦تا يعطي مردكدان يفوؽ ما قد ٭تصل لو كًضع ُب مكاف أخر.
ا٢تا بل إف ُب لدكلة ال يعٍت تبديدان ألمو إلنفاؽ على إنشاء كإدارة مؤسسات ل. إف أُ

 النقدية أك العينية أك حىت الطبيعية. على اختالؼ أشكا٢تا سواء إنشائها حفظ ٢تا
. إف االحًتافية كالشفافية ُب اختيار العماؿ ٢تا دكر كبَت ُب ٧تاح العامل كما إف ُٕ

تعدد ا١تعايَت اليت يتم على أساسها اختيار العاملُت يساعد كثَتا ُب اعطاء الصورة اٟتقيقة 
اليت يساعد كصفها كيساىم  كالواقعية لقدرة العامل ُب إ٧تاز العمل أك أداء الوظيفة

  بشكل كبَت ُب دقة اختيار العماؿ كا١توظفُت.

 التوصيات
ت اإلدارية براز الشخصيامي من خالؿ إسالبتدريس الفكر اإلدارم اإلاالىتماـ  .ُ

 كطرح سَتهتا افدارية كاإل٧تازات اليت ٖتققت على أيديها. اإلسالمية

دراء ككبار ا١توظفُت للتذكَت بالصفات إقامة ا١تؤ٘ترات كالندكات كالدكرات للقادة كا١ت .ِ
 القيادية الالزمة ١تن يىشغل ا١تناصب اليت يشغلوىا.

 بناء اٞتيل القائد على منهج التدرج ُب التحصيل العلمي ٔتا يوافق أكلويات الشريعة .ّ
فأكؿ ما ٬تب أف يتعلمو الفرد العقيدة كاألصوؿ الشرعية كاآلداب اإلسالمية اإلسالمية 

 اإلعداد اإلدارم كالفٍت كاإل١تاـ بأصوؿ اإلدارة كفهم كاستعاب كظائفها ا١تختلفة. كمن ٍب

١تسؤكلُت عداد القادة كاتعليمي إل مسمىأم ك اىد أك معارس أك مداكز أنشاء مر إ .ْ
ُب  لغرض غرس الصفات القيادية مؤثرة ُب ا١تستقبل مهم مناصب قياديةسلٌ الذين يتوقع ت
م كصقلها من أم ملكاهتكتطوير  يهها الوجهة السليمةهم كتوجمية مواىبنفوسهم كتن

ادية قد تقود األمة ُب يـو من ٔتا يساعد ُب تكوين شخصية قي شوائب أك ا٨ترافات
 ستثمار الوقت ُب إعدادىا.الُب اكتشاؼ ا١تواىب  إضافة إىل دكر ىذه ا١تراكز، ياـاأل
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 حقل أك اختصاصمشاركة القادة ُب كضع ا٠تطط مع اإلداريُت ا١تختصُت ُب كل  .ٓ
على تطوير إمكانيات القادة كازدياد معرفتهم ٔتا  يعمل ٢تا ٔتا سبةانا١تات كاٗتاذ القرار 

كيل عداد مسؤ ازدياد خرباهتم ُب ٥تتلف ا١تيادين لكي ال يكوف إمور ك تسَت عليو األ
 .رالتطو عن طبيعة العمل كحركة  ا١تستقبل بعيدان 

كمناسبة لكل  دقيقة موضوعيةية كمقاييس العاملُت كا١تسؤكلُت على أسس علمتقوَل  .ٔ
اليت يغلب  راء الذاتيةبدال من االعتماد على األحكاـ الشخصية كاآل أك كظيفة عمل

 عليها اٞتانب العاطفي أك التأثَت االجتماعي.

بإبراز دكر الرقابة  إتباع السياسة الوقائية ١تواجهة ا١تشاكل كاألخطاء قبل كقوعها .ٕ
، كما ٬تب على كيٌل األمر االطالع ختالؼ مستوياهتم التنظيميةالعاملُت على اكمتابعة 

ا١تيداٍل على حاؿ الرعية إضافة إىل االطالع ا١تيداٍل للمدراء على حاؿ العاملُت 
 كظركفهم الشخصية لتالُب أم ا٩تفاض ُب اإلنتاجية.

اليت  التفريق بُت اإلسالـ باعتباره ٣تموعة من األصوؿ كا١تبادئ كبُت األنظمة الوضعية .ٖ
كال يعٍت ىذا عدـ اتباع واهنا كاليت ال ٘تت لدإسالـ بصلة، يتبعها ا١تسلموف مهما كاف عن

 ُب حاؿ عدـ معارضتها ١تقاصد هااالستفادة منالنظم كالسياسات الوضعية حيث ٯتكن 
 الشريعة اإلسالمية. كأصوؿ

 االستفادة من التجارب السابقة خصوصان الناجحة منها. .ٗ

 ُب فهم األحداث. الشورل كالواقعية  .َُ

 الجهات المستفيدة من البحث
ؼ بدراسة موضوعاتو كٚتع اٟتكم على ىذا البحث كوٍل الباحث الذم تشرٌ  ٯتكنٍتال 

كليس من مكاـر األخالؽ أف ٯتتدح ا١ترء نفسو، كلكن بناءن على ما ًب ُب ىذا  مادتو
و جهات معينة أف تستفيد من كنقوؿ أف البحث ٯتٯتكن الالبحث كما خيطط لو مسبقان 

 :على النحو التايل
فكل موضوع ييكتب أك ييبحث فيو يكوف مفيدان لطالب العلم : سالميةاإلا١تكتبة  .ُ

منها االجتهاد كمقاصد  ُب أم ٣تاؿ كاف، كىذا البحث يتناكؿ عدة مواضيع ُتكالباحث
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ُب من ا١تنظور اإلسالمي، كعلى الرغم من أف البحث  الشريعة اإلسالمية كاإلدارة
قد ًب كفقان لرؤية إدارية  ٖتليل كثَت من فصولو كمباحثوراسات اإلسالمية إىل إف لدا

ُب معرفة كثَت من االستفادة منو  ٯتكن كما كيناقش البحث شخصية تارٮتية لذاحديثة،  
ٯتكن لطالب العلم أك ٔتوضوع البحث، لذا  األمور كاألحداث التارٮتية ذات الصلة

 عديدة. ٣تاالت ُباالستفادة من البحث  الباحث

كىي اإلدارات ا١تمىثلة باألشخاص أك باجملالس  :دارات على اختالؼ مستوياهتااإل .ِ
مدير أك  ٣تلس الوزراء كحىت أصغر أك متمثلة برئيس الدكلة الدكلة ُب إدارةأعلى بدءن ب

إدارة شركة أك منشأة أك حىت مدير أك ٣تلس إدارة  فيها كأف يكوف ٣تلس ٣تلس إدارة
ه اإلدارات ُب مواجهة دائمة كمستمر ألحداث كنوازؿ جديدة ٖتتاج إىل مدرسة، فهذ

 االجتهاد كما ك٬تب أف يراعى فيها ٖتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.

اليت تنشأ ُب األزمات  أك اجملالس اإلدارية اإلدارات كىي :دارية ا١تؤقتةاإلاجملالس  .ّ
ة أك األكبئة كغَتىا من االقتصاديأك األزمات  ك الكوارث الطبيعيةاٟتركب أ النإتة عن

النوازؿ كاألحداث اليت تيظهر اٟتاجة إىل قرارات أك اجتهادات اقتضتها الظركؼ 
طط ٢تا ُب ا٠تطة العامة لدإدارة.  االستثنائية ٦تا مل يىعتد حدكثها أك ٮتي
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 المصادر
 المصادر القديمة

 في الطحاوية شرح ىػ،ُُْٖفي، اٟتن علي بن علي الدين العز، صدر أيب ابن .ُ
 (.ُ، طاإلسالمية الشئوف )الرياض: كزارة شاكر ٤تمد أٛتد ٖتقيق، السلفية العقيدة

 أبي ابن مصنف ، د.ت.،الكوُب العبسي ٤تمد بن اهلل عبد بكر أبوابن أيب شيبة،  .ِ
 ار السلفية، د.ط.(.)د.ـ.: الد عوامة ٤تمد ٖتقيق ،ثارواآل األحاديث في شيبة

الكامل في التاريخ تاريخ ، د.ت.، ، عز الدين أبو اٟتسن علي اٞتزرمابن األثَت .ّ
 ، اعتٌت بو أبو صهيب الكرمي )عماف: بيت األفكار الدكلية، د.ط.(.ابن األثير

 ،والتحبير التقريرـ، ُٗٗٗ/ىػ٤ُُْٗتمد اٟتنبلي،  بن ٤تمد اٟتاج، أمَت ابن .ْ
 (.ُالعلمية، ط الكتب ٤تمود )بَتكت: دار اهلل عبدكٖتقيق  دراسة

، تاريخ عمر بن الخطاب ـُٖٓٗىػ/َُْٓابن اٞتوزم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج،  .ٓ
 (.ِ)بَتكت: دار الرائد العريب، ط

 رب عن الموقعين إعالمـ، ُٖٔٗ/ىػُّٖٖ بكر، أيب بن ٤تمد القيم، ابن .ٔ
 األزىرية، د.ط.(. الكليات ىرة: مكتبةسعد )القا الرؤكؼ عبد ٖتقيق طو، العالمين

، ٖتقيق ٤تمد المسودة في أصول الفقو، د.ت.، أٛتد بن عبد اٟتليمابن تيمية،  .ٕ
 ٤تيي الدين عبد اٟتميد )ا١تدينة ا١تنورة: دار الكتاب العريب، د.ط.(.

)بَتكت: دار الكتب  الحسبة في اإلسالمابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم، د.ت.،  .ٖ
 .ط.(.العلمية، د

، اعتٌت مجموعة الفتاوىـ، ََِٓىػ/ُِْٔابن تيمية، تقي الدين أٛتد اٟتراٍل،  .ٗ
 (.ّهبا كخرٌج أحاديثها عامر اٞتزار كأنور الباز )ا١تنصورة: دار الوفاء، ط

ـ، ُِٗٗىػ/ُُِْابن حجر، أٛتد بن علي أبو الفضل العسقالٍل الشافعي،  .َُ
 جاكم )بَتكت: دار اٞتيل، د.ط.(.، ٖتقيق علي ٤تمد الباإلصابة في تمييز الصحابة
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فتح الباري بشرح ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي العسقالٍل، د.ت.،  .ُُ
بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، رقم كتبو بن عبد اهلل ، ٖتقيق عبد العزيز صحيح البخاري

 (.ُكأبوابو كأحاديثو ٤تمد فؤاد عبد الباقي )بَتكت: دار ا١تعرفة، ط

، أبو ٤تمد ع .ُِ اإلحكام في لي بن أٛتد بن سعيد الظاىرم، د. ت.، ابن حـز
 )بَتكت، دار الكتب العلمية، د. ط.(.أصول األحكام، 

ـ، ُٖٔٗالزىرم،  البصرم عبداهلل أبو منيع بن سعد بن ٤تمدابن سعد،  .ُّ
 (.ُ، ٖتقيق إحساف عباس )بَتكت: دار صادر، طالكبرى الطبقات

 المدينة تاريخ ىػ، َُُْ ،البصرم النمَتم شبو بن عمر زيد أبو شبو، ابن .ُْ
 (.ِالفكر، ط شلتوت )قم: دار ٤تمد فهيم ، ٖتقيقالمنورة

تاريخ ـ، ُٔٗٗىػ/ُُْٔابن عساكر، أبو القاسم علي بن ىبة اهلل الشافعي،  .ُٓ
 (.ُ، دراسة كٖتقيق ٤تب الدين العمركم )بَتكت: دار الفكر، طمدينة دمشق

تفسير ـ، ُٗٗٗىػ/َُِْابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي،  .ُٔ
 .(ِسامي بن ٤تمد )ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة للنشر، ط ٖتقيقالقرآن العظيم، 

البداية ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖابن كثَت، عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل الدمشقي،  .ُٕ
 (.ُالدكتور عبداهلل الًتكي )القاىرة: ىجر للطباعة، ط ٖتقيقوالنهاية، 

، شروح سنن ابن ماجة  ـ،ََِٕد بن يزيد القزكيٍت، ابن ماجة، أبو عبداهلل ٤تم .ُٖ
 (.ُقدـ لو كحققو رائد بن صربم بن أيب علفة )عماف: بيت األفكار الدكلية، ط

صححو أمُت ٤تمد عبد الوىاب ك ٤تمد ، لسان العرب، ـُٗٗٗابن منظور،  .ُٗ
 (.ّالعبيدم، )بَتكت: دار إحياء الًتاث اإلسالمي، مؤسسة التأريخ اإلسالمي، ط

، اعتٌت بو أبو سنن أبي داودد.ت.،  داكد، سليماف بن األشعث السجستاٍل، أبو .َِ
 .(ُعبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف )الرياض: مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، ط

، سنن أبي داود.، أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاٍل األزدم، د.ت .ُِ
 )د.ـ.: دار الفكر، د.ط.(. اٟتوت، تعليق كىمىاؿ ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين
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األحكام ـ، َََِىػ/ُُِْأبو يعلى، ٤تمد بن اٟتسُت الفراء اٟتنبلي،  .ِِ
 تب العلمية، د.ط.(.، صححو كعٌلق عليو ٤تمد الفقي )بَتكت: دار الكالسلطانية

، كضع حواشيو ٤تمد عبد السالـ الزىدـ، ُٗٗٗىػ/َُِْأٛتد بن حنبل،  .ِّ
 (.ُشاىُت )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط

 )القاىرة: مؤسسة قرطبة، د.ط.(. مسند أحمدأٛتد بن حنبل، د.ت.،  .ِْ
ٖتقيق األستاذ  تهذيب اللغة، ـ،ُْٔٗاألزىرم، أبو منصور ٤تمد بن أٛتد،  .ِٓ

 ١تنعم كاألستاذ ٤تمود فرج العقدة )القاىرة: مطابع سجل العرب، د. ط(.٤تمد عبد ا

اإلحكام في أصول األحكام،  ـ،ُٖٔٗىػ/ َُْٔاآلمدم، علي بن ٤تمد،  .ِٔ
 (.ِٖتقيق الدكتور سيد اٞتميلي، )بَتكت: دار الكتاب العريب، ط 

مناىج العقول في شرح ـ، ُٗٔٗىػ/ُّٖٗالبدخشي، ٤تمد بن اٟتسن،  .ِٕ
 )مصر: مطبعة ٤تمد علي صبيح كأكالده، د.ط.(. ل في علم األصولمنهاج الوصو 

صحيح ـ، ُٗٗٗىػ/ُُْٗالبخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي،  .ِٖ
 (.ِ)الرياض: دار السالـ للنشر كالتوزيع، ط البخاري

كشف األسرار ـ، ُٕٗٗىػ/ُُْٖالبخارم، عالء الدين عبد العزيز بن أٛتد،  .ِٗ
كضع حواشيو عبداهلل ٤تمود ٤تمد عمر )بَتكت: م البزدوي، عن أصول فخر اإلسال

 (.ُدار الكتب العلمية، ط

 ، حققوالتنزيل معالمـ، ُٕٗٗىػ/ُُْٕمسعود،  بن اٟتسُت ٤تمد أبو البغوم، .َّ
 .(ْللنشر، ط طيبة ضمَتية )ا١تدينة ا١تنورة: دار ٚتعة النمر كعثماف اهلل عبد ٤تمد

نهاية السول في شرح منهاج  ـ،ُٗٗٗىػ/ َُِْالبيضاكم، ناصر الدين،  .ُّ
اإلسنوم، عبد الرحيم بن اٟتسن تأليف ٚتاؿ الدين الوصول إلى علم األصول، 

، ط  (.ُحققو شعباف ٤تمد إٝتاعيل )بَتكت: دار ابن حـز

، السنن الكبرىـ، ََِّىػ/ُِْْالبيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي،  .ِّ
 (.ّكتب العلمية، طٖتقيق ٤تمد عبد القادر عطا )بَتكت: دار ال
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، ٖتقيق ٤تمد شعب اإليمانىػ، َُُْالبيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت،  .ّّ
 (.ُالسعيد بسيوٍل زغلوؿ )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط

، ٖتقيق سنن الترمذيالًتمذم، ٤تمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، د.ت.،  .ّْ
 ط.(.أٛتد ٤تمد شاكر كآخركف )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، د.

البرىان في ـ،  ُٕٗٗىػ/ ُُْٖاٞتويٍت، عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف،  .ّٓ
 (.ُ، دراسة كٖتقيق صالح بن عويضة )بَتكت: دار الكتب العلمية، طأصول الفقو

 المستدركـ، َُٗٗ ىػ/ُُُْالنيسابورم،  اهللعبد أبو اهللعبد بن ٤تمد اٟتاكم، .ّٔ
 (.ُالعلمية، ط الكتب َتكت: دار)ب القادر عبد مصطفى ، ٖتقيقالصحيحين على
 في الطحاوية شرح ىػ،٤ُُْٖتمد،  بن علي بن علي الدين صدر اٟتنفي، .ّٕ

 ، د.ط.(.اإلسالمية الشئوف شاكر )الرياض:كزارة ٤تمد أٛتد ٖتقيق ،السلفية العقيدة
ٖتقيق فواز ، سنن الدارميىػ، َُْٕالدارمي، عبداهلل بن عبدالرٛتن أبو ٤تمد،  .ّٖ

 .(ُأٛتد زمريل كخالد السبع العلمي )بَتكت: دار الكتاب العريب، ط

 المحصول ،ُِٗٗىػ/ ُُِْاٟتسُت،  بن عمر بن ٤تمد الدين فخر الرازم، .ّٗ
 (.ِالرسالة، ط العلواٍل )بَتكت: مؤسسة جابر طو كٖتقيق ،الفقو أصول علم في

)بَتكت:  تاريخ الخلفاءـ، ََِّىػ/ُِْْالسيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن،  .َْ
، ط  (.ُدار ابن حـز

 ـ،ََِّىػ/ُِْْالشاطيب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي،  .ُْ
 (.ُ)القاىرة: دار ابن القيم، ط  الموافقات

الشافعي، ٤تمد بن إدريس، د.ت.، الرسالة، ٖتقيق كشرح أٛتد ٤تمد شاكر  .ِْ
 )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ط.(.

 ـ،ُٕٗٗىػ/ُُْٕالشاطيب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي،  .ّْ
أحاديثو أبو عبيدة مشهور بن حسن ، ضبط نصو كقدـ لو كعلق عليو كخرج الموافقات

 (.ُآؿ سلماف )ا٠تيرب: دار بن عفاف للنشر كالتوزيع، ط
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أدب الطلب ومنتهى ـ، ُٖٗٗىػ/ُُْٗالشوكاٍل، القاضي ٤تمد بن علي،  .ْْ
، ط، ٖتقيق ك األرب  (.ُدراسة عبد اهلل ٭تِت السر٭تي )بَتكت: دار ابن حـز

، المحيط في ـُْٗٗىػ/ُُْْالصاحب، كاُب الكفاة إٝتاعيل بن عباد،  .ْٓ
 (.ُ، ٖتقيق ٤تمد حسن آؿ ياسُت )بَتكت: عامل الكتب، طاللغة

ٖتقيق  مصنف عبد الرزاق،ىػ، َُّْأبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ،  الصنعاٍل، .ْٔ
 (.ِظمي )بَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، طحبيب الرٛتن األع

ٖتقيق طارؽ المعجم األوسط، ىػ، ُُْٓالطرباٍل، أبو القاسم سليماف بن أٛتد،  .ْٕ
 عبد احملسن اٟتسيٍت )القاىرة: دار اٟترمُت، د.ط.(. بن عوض اهلل بن ٤تمد ك

المعجم ـ، ُّٖٗىػ/َُْْالطرباٍل، سليماف بن أٛتد بن أيوب أبو القاسم،  .ْٖ
 (.ِٛتدم بن عبد اجمليد السلفي )ا١توصل: مكتبة العلـو كاٟتكم، ط، ٖتقيق الكبير

جامع البيان في ـ، َََِىػ/َُِْالطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير اآلملي،  .ْٗ
 (.ُ، ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر )ا١تدينة ا١تنورة: مؤسسة الرسالة، طتأويل القرآن

)ليدف:  وكوالمل االمم تاريخـ، ُٕٖٗجرير،  بن ٤تمد جعفر أبوالطربم،  .َٓ
 مطبعة بريل، د.ط.(.

عون ىػ، ُُْٓالعظيم آبادم، ٤تمد مشس اٟتق العظيم آبادم أبو الطيب،  .ُٓ
 (.ِ) بَتكت: دار الكتب العلمية، ط المعبود شرح سنن أبي داود

المستصفى من  ـ،ُّٖٗىػ/َُّْالغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد،  .ِٓ
 (.ِ )بَتكت: دار الكتب العلمية، طعلم األصول 

شفاء الغليل في بيان الشبو ـ، ُُٕٗىػ/َُّٗ، الغزايل، أبو حامد ٤تمد .ّٓ
 (.ُ، ٖتقيق ٛتد الكبيسي )بغداد: مطبعة االرشاد، طوالمخيل ومسالك التعليل

القاموس ـ، ََِٖىػ/ُِْٗالفَتكز أبادم، ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب،  .ْٓ
 (.ّيع، ط)بَتكت: دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر كالتوز المحيط 
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)القاىرة:  الخراج كتاب  ىػ،ُِّٖالقاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم،  .ٓٓ
 (.ّا١تطبعة السلفية، ط

نفائس ـ، ُٓٗٗىػ/ُُْٔأٛتد بن إدريس الصنهاجي، القراُب، شهاب الدين  .ٔٓ
، دراسة كٖتقيق الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كالشيخ األصول في شرح المحصول

 (.ُ)د.ـ.: مكتبة نزار الباز، طعلي ٤تمد معوض 

الجامع ألحكام وأصول الفقو القنوجي، ٤تمد صٌديق حسن خاف، د. ت.،  .ٕٓ
، ٖتقيق كدراسة أٛتد مصطفى قاسم الُمسمى حصول المأمول من علم األصول

 الطهطاكم )القاىرة: دار الفضيلة للنشر كالتوزيع كالتصدير، د.ط.(.

نظام الحكومة النبوية المسمى . ، الكتاٍل، عبد اٟتي بن عبد الكبَت، د.ت .ٖٓ
 )بَتكت: دار الكتاب العريب، د.ط.(. التراتيب اإلدارية

، اعتٌت بو كخرٌج أحاديثو رائد بن أيب علفة المغنيـ، ََِْا١تقدسي، ابن قدامة،  .ٗٓ
 )بَتكت: بيت األفكار الدكلية، د.ط.(.

 يحصح شرح المنهاجىػ، ُِّٗمرم،  بن شرؼ بن ٭تِت زكريا أبو النوكم، .َٔ
 (.ِالعريب، ط الًتاث إحياء )بَتكت: دار الحجاج بن مسلم

)بَتكت: دار  مسلم صحيحـ، ََِٓىػ/ُِْٔالنيسابورم، مسلم بن اٟتجاج،  .ُٔ
 (.ُا١تعرفة، ط

 غرائبـ، ُٔٗٗىػ/ُُْٔ ٤تمد القمي، بن اٟتسن الدين النيسابورم، نظاـ .ِٔ
 (.ُالعلمية، ط بالكت عمَتاف )بَتكت: دار زكريا ، ٖتقيقالفرقان ورغائب القرآن

، ٖتقيق ٤تمد مصطفى األعظمي )أبو الموطأـ، ََِْىػ/ُِْٓمالك بن أنس،  .ّٔ
 (.ُظيب: مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ ا٠تَتية كاإلنسانية، ط

عون المعبود شرح سنن  ىػ،ُُْٓ ٤تمد مشس اٟتق العظيم آبادم أبو الطيب، .ْٔ
 (.ِ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط أبي داود

 لمصادر الحديثةا
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)تونس:  التحرير والتنويرـ، ُٕٗٗابن عاشور، ٤تمد الطاىر بن ٤تمد الطاىر،  .ٓٔ
 دار سحنوف للنشر كالتوزيع، د.ط.(.

مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ـ،ََُِىػ / ُُِْابن عاشور، ٤تمد الطاىر،  .ٔٔ
 (.ِٖتقيق كدراسة ٤تمد الطاىر ا١تيساكم )عماف: دار النفائس، ط

)الرياض: دار ا٠تر٬تي ، اإلدارة في اإلسالم ـُٔٗٗبراىيم، أبو سن، أٛتد إ .ٕٔ
 (.ٔللنشر كالتوزيع، ط

معجم علوم اللغة العربية  ـ،ُٓٗٗىػ / ُُْٓاألشقر، ٤تمد سليماف عبداهلل،  .ٖٔ
 (.ُ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط)عن األئمة( 

 علم المقاصد الشرعية ـ،ََُِىػ/ُُِْا٠تادمي، نور الدين بن ٥تتار،  .ٗٔ
 (.ُمكتبة العبيكاف، ط )الرياض:

 )القاىرة: دار اٟتديث، د.ط.(. أصول الفقو ،ىػُِْْا٠تضرم، ٤تمد،  .َٕ

 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيـ، ُِٗٗىػ/ُُِْالريسوٍل، أٛتد،  .ُٕ
 (.ِ)الرياض: الدار العا١تية للكتاب اإلسالمي، ط

ركيز على مبادئ اإلدارة مع الت ـ،ََِِىػ/ُِّْالشماع، خليل ٤تمد حسن،  .ِٕ
 (.ّ)عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، ط إدارة االعمال

اإلدارة في اإلسالم الفكر ، ُٖٗٗىػ/ُُْٖالضحياف، عبد الرٛتن إبراىيم،  .ّٕ
 (.ْا١تدينة ا١تنورة: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، طوالتطبيق )

 عمر بن الخطاب وأصول السياسة واإلدارةـ، ُٕٔٗالطماكم، سليماف،  .ْٕ
 (.ِ)القاىرة: دار الفكر العريب، طالحديثة 

أخبار عمر وعبداهلل بن عمر  ـ،ُّٖٗىػ /َُّْ، ناجي، اف، عليالطنطاكي .ٕٓ
 (.ٖبَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، ط)

)القاىرة: دار  االجتهاد في األحكام الشرعية ـ،ُٕٗٗالطنطاكم، ٤تمد سيد،  .ٕٔ
 هنضة مصر للطباعة كالنشر ك التوزيع، د.ط.(.



141 

)بَتكت: مؤسسة   ، اجتهاد النبيـُٖٓٗىػ/َُْٓادية شريف، العمرم، ن .ٕٕ
 (.ّالرسالة، ط 

)د.ـ.: مؤسسة مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاـ، ُّٗٗالفاسي، عالؿ،  .ٖٕ
 (.ٓعالؿ الفاسي، ط

اإلدارة في اإلسالم المنهجية  ـ،ََُِىػ/ُُِْالفهداكم، فهمي خليل،  .ٕٗ
 (.ُكالتوزيع كالطباعة، ط )عماف: دار ا١تسَتة للنشرالتطبيق القواعد 

 مدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةـ، ُٕٗٗىػ/ُُْٕالقرضاكم، يوسف،  .َٖ
 (.ِ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط

أوليات الفاروق في اإلدارة ـ، َُٗٗىػ/َُُْالقريشي، غالب بن عبد الكاُب،  .ُٖ
 (.ُ)بَتكت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط والقضاء

 دئ اإلدارة النظريات العمليات الوظائفمبا ـ،ََِْالقريوٌب، ٤تمد قاسم،  .ِٖ
 .(ِ)عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع، ط

نظام اإلدارة في اإلسالم  ـ،ُٕٖٗىػ/ُّٖٗالقطب، ٤تمد القطب طبليو،  .ّٖ
 (.ُ)القاىرة: دار الفكر العريب، ط دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة

بن  نظرات في فقو الفاروق عمرـ، ََِِىػ/ُِِْا١تدٍل، ٤تمد ٤تمد،  .ْٖ
 )القاىرة: مطبعة األىراـ، د.ط.(. الخطاب

مقدمة في اإلدارة ـ، َََِىػ/ُُِْا١تزجاجي، أٛتد بن داكد األشعرم،  .ٖٓ
 (.ُ)جدة: د. ـ.، ط اإلسالمية

، فلسفة الفكر اإلداري والتنظيميـ، َُٗٗىػ/َُُْا١تطَتم، ثامر ملوح،  .ٖٔ
 (.ُ)الرياض: دار اللواء للنشر كالتوزيع، ط

نحو منهج إسالمي في الفكر  ـ،ُٖٗٗعبد العظيم ٤تمد، ا١تنفلوطي، أٛتد  .ٕٖ
 )القاىرة: ا١تؤسسة العربية اٟتديثة، د.ط.(. اإلداري
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)حلب: مديرية الكتب  المدخل إلى إدارة األعمال ـ،ُُٖٗالناشد، ٤تمد،  .ٖٖ
 (.ِكا١تطبوعات، ط

)القاىرة: مكتبة  اإلدارة واألصول واألسس العلمية ـ،ُِٖٗا٢توارم، سيد،  .ٖٗ
 ، د.ط.(.عُت مشس

)بَتكت: ، المسؤولية اإلدارية في اإلسالم ـُٔٗٗىػ/ُُْٔٛتد حسن رقيط،  .َٗ
، ط  (.ُدار ابن حـز

 ، د.ط.(.ةعا١تطبو )حلب: مديرية الكتب  وظائف اإلدارة، ُِٖٗزكي حنوش،  .ُٗ

، اإلدارة العسكريةـ، ُِٗٗىػ/ُُّْسليماف بن صاحل بن سليماف كماؿ،  .ِٗ
 القرل، د.ط.(.)مكة ا١تكرمة، جامعة أـ 

)ا١تدينة  اإلسالم وضرورات الحياةـ، ََُِىػ/ُِِْعبداهلل بن أٛتد قادرم،  .ّٗ
 (.ّا١تنورة: دار اجملتمع للنشر كالتوزيع، ط

اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن ـ، ُُٗٗىػ/ُُُْفاركؽ ٣تدالكم،  .ْٗ
  (.ُ)بَتكت: دار النهضة العربية، طالخطاب 

 تطوير مركز)القاىرة:  التخطيط والرقابةـ، ََِٕكامل علي متويل عمراف،  .ٓٗ
 (.ُطكالبحوث،  العليا الدراسات

)جدة: دار  أصول التنظيم واألساليب، ـُٕٖٗىػ/٤َُْٖتمد شاكر عصفور،  .ٔٗ
 (.ٕالشركؽ، ط

للوظائف  ةاإلدارة دراسة تحليليـ، ُٖٓٗىػ/َُْٓمدٍل عبد القادر عالقي،  .ٕٗ
 (.ّبات، ط، )جدة: هتامة للنشر كا١تكتوالقرارات اإلدارية

اإلدارة الحديثة مفاىيم وظائف  ـ،ُّٗٗىػ/ُُْْمصطفى ٧تيب شاكيش،  .ٖٗ
 (.ُ)إربد: دار الفرقاف، ط تطبيقات
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  رسائل الماجستير والدكتوراه
الفقو االقتصادي ألمير المؤمنين عمر ـ، َََِىػ/ُُِْجريبو أٛتد اٟتارثي،  .ٗٗ

 لشريعة/جامعة أـ القرل(.دكتوراه ُب االقتصاد اإلسالمي )كلية ا،  بن الخطاب
دكتوراه ، اجتهادات عمر بن الخطاب خالد ٤تمد عبد الواحد، د.ت.،  .ََُ

 .ُب أصوؿ الفقو )كلية الشريعة/جامعة األزىر(
، المعامالت المالية في فقو عمر بن الخطاب ىػ، َُِْعادؿ الفخرم،  .َُُ

 )كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية/جامعة أـ القرل(. دكتوراه ُب الفقو كاألصوؿ
ـ، نظرية مقاصد َََِق/ُُِْعبد الرٛتن يوسف عبد اهلل القرضاكم، .َُِ
/جامعة القاىرة(.يعة، الشر   ماجستَت ُب مقاصد الشريعة اإلسالمية )كلية دار العلـو

 سياسة التشريع عند عمر بن الخطابـ، ََِٕىػ/٤ُِّْتمد أبو صقر،  .َُّ
، .)ماجستَت ُب الفقو ا١تقارف )كلية الشريعة كالقانوف/جامعة غزة اإلسالمية 

الترجيح بالمقاصد ضوابطو وأثره ـ، ََِٕق/ُِْٖشورم، ٤تمد عا .َُْ
 (.سالمية/جامعة اٟتاج ٠تضرالعلـو اإللفقو كاألصوؿ )كلية  ُب اماجستَت، الفقهي
أثر المقاصد في االجتهاد  ـ،َََِىػ/ ُِْٓعبد اهلل الزبَت عبد الرٛتن،  .َُٓ

 )د. ـ.: ٣تلة جامعة القرآف الكرَل كالعلـو اإلسالمية، العدد التاسع(. الشرعي
التراتيب اإلدارية في عهد ـ، ََِٗق/َُّْ، جابر علي بن سامل بن ٤تمد .َُٔ

، ْتث ُب اإلدارة اإلسالمية )موقع األلوكة الثقافية/ إشراؼ د.  عمر بن الخطاب
 سعد بن عبد اهلل اٟتميد، د. خالد بن عبد الرٛتن اٞتريسي(.

  مقابالت
، قسم الفقو كأصوؿ مقابلة، َُِِ/ُِ/ّمساءن،  ََ:ٕعارؼ علي عارؼ،  .َُٕ

 كالعلـو اإلنسانية/اٞتامعة اإلسالمية العا١تية ٔتاليزيا. الفقو/كلية معارؼ الوحي
، قسم الفقو مقابلة، َُِِ/ُِ/ُْصباحان،  َّ:٤ٗتمد الطاىر ا١تيساكم،   .َُٖ

 كأصوؿ الفقو، كلية معارؼ الوحي كالعلـو اإلنسانية/اٞتامعة اإلسالمية العا١تية ٔتاليزيا.
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