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 عمر عهد فً اإلسالمٌة الدولة تنظٌم

  :الحكم نظام

 جاورت حتى دولتهم رقعة فامتدت المسلمٌن، فٌه النصر حالؾ فتوح، عهد الخطاب بن عمر عهد كان     

 لهذه بد ل وكان جنوًبا، النوبة وبالد ؼرًبا، وتونس شماًل  قزوٌن وبحر واألناضول، شرًقا والصٌن أفؽانستان،

 بما التنظٌم هذا رابد ٌكون أن الخطاب بن لعمر وقدر تستمر، حتى تنظٌم من األطراؾ المترامٌة الدولة

 المسلمٌن أوضاع على طرأ وربما الصدٌق، بكر وأبً وسلم، علٌه هللا صلى النبً سبقه، من نهج من استوحى

 بسرعة الدولة ونمو المفتوحة، البالد بشعوب الحضاري احتكاكهم بفعل والقتصادٌة والجتماعٌة السٌاسٌة،

 .النمو فً التطور هذا ٌتابع أن حاكمها على فكان مذهلة،

 الروابط توثٌق على عمل ثم العرب، بالد فً الدافعة القوة مركز تنظٌم إلى األمر، بادئ فً عمر، التفت     

 إطار فً نوعٌة نقلة ٌعد عهده فً الحكم أجهزة على طرأ الذي التطور فإن تضامنها، وتؤكٌد الدولة، أجزاء بٌن

 .لها العرب مفهوم ٌتجاوز بما الدولة بناء

 وٌسلك نهجه، ٌنتهج وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول خلٌفة هو الخلٌفة أن للخالفة، المباشرة الدللة كانت     

 بٌن به التداول تم الذي الصطالح لهذا اإلسالمً المفهوم تحدٌد فً دقة األكثر كان الماوردي ولعل مسلكه،

 فً ٌقوم لمن وعقدها الدنٌا وسٌاسة الدٌن، حراسة فً النبوة لخالفة موضوعة اإلمامة: "عفوي بشكل المسلمٌن

 . "اإلجماع واجب األمة

 وهو المضمون، فً ول الشكل، فً ل الخالفة ماهٌة وفاته قبل وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً ٌحدد لم     

 ٌختلؾ والذي طبقه، الذي العملً التؽٌٌر وهذا. كنبً سلطته إلى باإلضافة دولة كرجل المنصب هذا تولى الذي

 الدولة لمإسسة العام اإلطار حدد الذي هو الصالحٌات؛ فً المطلق النسجام عبر المعروفة الجاهلٌة األطر عن

 . التارٌخ فً ظاهرة أول جانبه من المزدوجة الممارسة هذه وتعد اإلسالمٌة،

 ومضموًنا محدًدا، دوًرا الخالفة أعطى أنه إل العام، اإلطار هذا روحٌة على الصدٌق بكر أبو وحافظ     

 أكثر شخصٌة، الخالفة منصب ٌعطً أن من ٌتمكن لم أنه من الرؼم على الالحقة، العهود فً اتضح خاًصا

 فً ابتدأت التً الفتوح إلى باإلضافة المرتدٌن إخضاع فً وانهماكه القصٌرة، ولٌته بفعل وذلك تفصٌاًل،

 مستجدة ظروؾ أمام نفسه وجد الذي الخطاب بن عمر عاتق على بالضرورة المهمة هذه عبء وقع وقد عهده،

 سلفه، عهد فً ول الرسالة، عصر فً ل سابقة لها لٌست خاصة حالت مجال فً سٌما ل تجاوزها، ٌمكن ل

 . الحكم واجهت التً الطاربة المواقؾ لمعالجة كذلك، تشرٌعٌة، صفة ٌتخذ أن إلى دفعته وقد

 الخطوة سٌاسً، كنظام الدولة مإسسة وبٌن الروحً، بمفهومها الخالفة فكرة بٌن الزدواجٌة، هذه شكلت     

 الفكر: ٌشمل السٌاسً النظام أن والمعروؾ الخطاب، بن عمر عهد منذ اإلسالمٌة الدولة مسٌرة فً األولى

 واإلدارة والمحلٌة اإلقلٌمٌة، والحكومات المركزٌة، والحكومة الدستور فٌها بما السٌاسٌة والنظم السٌاسً،

 والجماعات واألحزاب المقارنة، السٌاسٌة والنظم للحكومة، والجتماعٌة القتصادٌة، والوظابؾ العامة،

 . العام والرأي الحكومة فً الفرد ودور والهٌبات،



 بها الخاصة المبادئ تمثلت اإلسالمٌة، الدولة نواة وظهور وسلم، علٌه هللا صلى محمد النبً هجرة وبعد     

 األسس ووضعت المدنً، المجتمع فبات بٌن والتعاٌش الداخلً، السلوك قواعد حددت التً الوثٌقة بمضمون

 . الحرب شبون وعالجت الخارجٌة، للعالقات

 التعامل قوانٌن فً انقالًبا وأحدث الوقت، ذلك فً إلٌه ماسة حاجة لبى أنه من الرؼم على النظام هذا لكن

 عصر فً وذلك تطوٌر، إلى حاجة دونما الحجازي النطاق فً لمدة ظل فإنه السٌاسٌة، والعالقات الجتماعً،

 والبٌزنطٌٌن، الفرس ومواجهة المرتدٌن، إخضاع عن ٌنصرؾ أن بوسعه ٌكن لم الذي بكر أبً وعهد الرسالة،

 وحدة تكن لم حٌث الجدٌد، اإلسالمً المجتمع تجانس عدم ظل فً جدٌد ل للوضع المالبم النظام تفصٌل إلى

 . بعد استقرت قد الدولة

 فً تجربة تمتلك التً المفتوحة البالد بشعوب والحتكاك عمر، عهد فً السرٌع اإلسالمً النتشار وبعد     

 البٌبٌة، الظروؾ مع لٌتماشى تطوٌر إلى بحاجة النظام هذا أضحى السٌاسٌة؛ والعالقات الحكم شبون

 . الفتوح أفرزته ما لتحدٌات حتمٌة استجابة مضمونها فً وهً الجدٌدة، والسٌاسٌة والجتماعٌة

 من بكر أبً وعهد النبً، عهد فً علٌه قام الذي لألساس استمرار هو عمر عهد فً الحكم نظام أن والواقع     

 ؼٌر مكتوبة، ؼٌر وأعراؾ لشروط، وفًقا المطلقة السلطة المبدأ، حٌث من ٌده، فً ٌجمع الخلٌفة أن وهو بعده،

 الرسمٌة، ؼٌر الستشارٌة المجالس من أنواع ثالثة هناك كان بل المحض، الفردي طابعها تؤخذ لم القرارات أن

 ٌستشارون الذٌن الرأي ألصحاب ٌكن لم كما الخلٌفة، سلطان من الحد ؼاٌته نطاًقا ٌومبذ المجالس هذه تكن ولم

 بٌن ٌفاضل كان ثم ٌستشٌرهم، من ٌختار الذي وهو الصالحٌة، مطلق الخلٌفة كان بل علٌه، ٌفرضونها حقوق

 . ٌشاء ما وٌدع ٌشاء، ما منها فٌؤخذ آرابهم،

 منه وٌستمعون حوله، من ٌلتفون النبً عهد فً والمشورة الرأي، أهل هم واألنصار المهاجرون كان     

 وبقً الشام، بالد وفً العراق، فً منهم كثٌر انساح بكر أبً عهد كان فلما معه، وٌسٌرون علٌه، وٌشٌرون

 .عمر عهد فً واستمروا جانبه، إلى واألنصار المهاجرٌن من الصحابة كبار بعض

 :فهً الثالثة، الستشارٌة المجالس أما

 :واألنصار المهاجرٌن مجلس -1

 فكانوا والتجربة، الخبرة ذوي من واألنصار المهاجرٌن، من الصحابة كبار من المجلس هذا ٌتشكل     

 هذا أعضاء كان التدبٌر إلى ٌحتاج أمر طرأ فإذا الهامة، القضاٌا فً معه وٌتناقشون بالنصٌحة، الخلٌفة ٌزودون

 اشتراك فكان وأسبقٌتهم، واألنصار المهاجرٌن بتقدم اعترفوا المسلمٌن عامة أن والمعروؾ ٌجتمعون، المجلس

ا، أمًرا الجماعتٌن كال من أعضاء ًٌ  عفان، بن عثمان المطلب، عبد بن العباس: المجلس هذا أعضاء ومن حتم

 هذا أحكام وتعد ثابت، بن وزٌد كعب بن أبً جبل، بن معاذ عوؾ، بن الرحمن عبد طالب، أبً بن علً

 . العادٌة الٌومٌة الحٌاة شبون فً كافٌة المجالس

 :العامة مجلس -2



 فتعرض المدٌنة، على الوافدٌن البدو وزعماء واألنصار، المهاجرٌن المسلمٌن، عامة من المجلس هذا ٌتؤلؾ

 الصالة ٌنادي فكان المجلس، انعقاد طرٌقة أما وٌناقشونها، اإلسالمٌة، األمة مستوى على الهامة القضاٌا علٌهم

 فٌصلً المجلس، لنعقاد المخصص المكان وهو النبوي، المسجد إلى عمر ٌذهب الناس ٌجتمع وعندما جامعة،

 .والبحث النقاش إلى تحتاج التً القضٌة ٌقدم ثم خطبة، وٌلقً المنبر، على الصالة بعد وٌصعد ركعتٌن،

 أفراد على كإقطاع المفتوحة البالد أراضً توزٌع قضٌة لمجلس، هذا ناقشها التً القضاٌا بٌن من نذكر     

 فإنً أموركم، من حملت فٌما أمانتً فً تشتركوا ألن إل، أزعجكم لم إنً: "بقوله الجلسة عم افتتح وقد الجٌش،

 ٌدلون الناس كان أٌام عدة المناقشة جلسات استمرت ،"هواي الذي هذا تتبعوا أن أرٌد ولست كؤحدكم، واحد

 هم إذ الثقفً، عبٌد أبً مقتل بعد العراقٌة الجبهة على الوضع كذلك، المجلس هذا وناقش وجرأة، بحرٌة برأٌهم

 أصحاب من رجاًل  ٌبعث أن على الخاصة وأجمع ،"معك بنا وسر سر: "العامة فقال بنفسه، ٌذهب أن الخلٌفة

: لهم وقال الناس، جمع ذلك عند الرجل، هذا ٌمد المدٌنة فً هو وٌبقى العراق، إلى الجٌش رأس على هللا رسول

 منكم الرأي ذوو صرفنً حتى منكم كرجل كنت إنما وإنً بٌنهم، شورى وأمرهم ٌكونوا أن للمسلمٌن ٌحق"

 ".رجاًل  أبعث وأن أقٌم، أن رأٌت فقد الخروج، على

 نزل إذا حتى المدٌنة من خرج عمواس طاعون وباء اشتداد مع الشام بالد إلى ٌذهب أن عمر أراد وعندما     

 األولٌن، المهاجرٌن فجمع شدٌد، الطاعون فتك وأن سقٌمة، األرض بؤن فؤخبروه الجند، أمراء لقٌه بسرغ

 من ومنهم بالخروج، أشار من فمنهم علٌه فاختلفوا. أدراجه؟ ٌعود أم طرٌقه أٌتابع ٌفعل، ما فً واستشارهم

 من الفتح مهاجرة جمع ثم المهاجرٌن، طرٌق فسلكوا واستشارهم، األنصار ذلك عند فجمع بالعودة، نصحه

 بن هللا عبد وأمر العودة، عندبذ فقرر ،"وفناء بالء فإنه بالناس، ارجع: "له وقالوا بالعودة، فنصحوه قرٌش

 . قراره علٌهم لٌعرض الناس ٌجمع أن عباس

 لألجانب، التجارة وحرٌة العمال وتعٌٌن الدواوٌن وترتٌب الجند، بمرتبات ٌتعلق ما فً األمر كان وهكذا     

 برأي لالستبناس الشورى مجلس على عرضت النوع، هذا من القضاٌا من وكثٌر علٌها، الضرابب وتحدٌد

 . المناسب القرار الخلٌفة ٌتخذ ثم ومن أعضابه،

 أبً بن سعد قبل من العراق جٌش عنه هللا رضً الخطاب بن عمر على قدم لما" أنه ٌوسؾ أبو روى     

 رأي اتبع قد وكان الدواوٌن، تدوٌن فً وسلم علٌه هللا صلى محمد أصحاب شاور عنه، تعالى هللا رضً وقاص

 بذلك فؤشار الرأي، أنه ورأي التفضٌل، فً الناس شاور العراق فتح جاء فلما الناس، بٌن التسوٌة فً بكر أبً

 . "رآه من علٌه

 :المهاجرٌن مجلس -3

 عن الناتجة الخاصة الٌومٌة والمتطلبات اإلدارٌة، الشبون لمناقشة مخصص آخر مجلس عمر عهد فً ووجد

 الٌومٌة األخبار فٌه ٌعرض عمر كان خاص مجلس إنه. الصحابة من المهاجرٌن إل فٌه ٌشترك ول الفتوح،

 . المجوس على الجزٌة فرض مسؤلة المجلس هذا على عرضت وقد والمراكز، األقالٌم من إلٌه تصل كانت التً



 كان مهما واحد شخص بلق من تدار أن الصعوبة من الطاقات، وتلك التساع ذلك لها دولة أن والواقع     

 وعدم الدٌنٌة، النظرٌة من المستمد الحكم لنظام عمر مفهوم أن من الرؼم وعلى الحٌاة، بمرافق وملًما نشًٌطا،

 وقد الصحابة، كبار مع الهامة القضاٌا مناقشة إلى ٌمٌل كان الخلٌفة هذا فإن داخلٌة؛ قوى مراكز بنشوء السماح

 . للمناقشة إلٌهم احتاج كلما وجاهزٌن أمامه، حاضرٌن به لصٌقٌن لٌكونوا بعضهم اختار

 خصوصٌة من نابع ربٌسً بنفوذ الخلٌفة هذا تمتع حٌث عمر، عهد فً السٌاسً النظام صورة كانت تلك     

 الرأي صاحب هو الخلٌفة كان ولما الكرٌم، القرآن فرضها التً والدنٌوٌة الدٌنٌة، الوظابؾ لكافة الجامع مركزه

  . الدولة سٌاسة عن التبعٌة على ذلك لقاء علٌه كان فقد أمر؛ كل فً الفصل والقول األخٌر،

 :عمر عهد فً اإلدارة

 :اإلدارة تعرٌف

 أما ،1تركه منه طلبت إذا األمر عن وأدرته إٌاه، إلزامه حاولت إذا األمر على فالًنا أدرت من لؽة اإلدارة     

 على العتماد حٌث من ولكنها للمدٌر، الشخصٌة والمواهب الذاتٌة، الصفات على ٌعتمد فن فاإلدارة اصطالًحا

 ل العامة الخدمة أساس على تقوم الدولة أضحت حٌن مإخًرا إل ذلك ٌتبلور ولم علم، فهً العلمٌة الصفات

 بكٌفٌة المتعلقة بالظهور، الحدٌثة الدراسات فبدأت لألفراد، الشخصٌة األحوال نشاطها شمل أن وبعد السلطة،

 فً الحكومٌة الوظابؾ أداء تكفل التً العامة اإلدارة مبادئ واكتشاؾ الحكام، واختٌار الدولة، أجهزة تنظٌم

 فكل اإلنسانٌة، والمجتمعات الدول وجود منذ موجودة اإلدارة لكن فاعلٌة، وبؤقصى كلفة وأقل وقت، أقصر

 الذي بالقدر أمره، وتسوس ترعاه قٌادة من له بد ل مشتركة، مصالح له واحدة، أرض على ٌقٌم إنسانً تجمع

 . الشخصٌة والمقدرة الكفاءة، من به تتمتع

 ل جزء وهً الحكومٌة، األهداؾ لتحقٌق والمادٌة البشرٌة، القوى وإدارة تنظٌم، فن هو العامة واإلدارة     

 التً والوظابؾ الواجبات، كافة وتشمل الحاكم، عمل من جانًبا وتكون منظمة، جماعة كل نشاط عن ٌنفصل

 معدات من ٌلزمه ما وتوفٌر الربٌسة، سٌاسته ووضع تموٌله حٌث من المشروع، بإدارة تتعلق أو تختص

 الوسابل بؤحسن الهدؾ إلى للوصول وذلك القٌادٌٌن، واألفراد الرإساء واختٌار فٌه، ٌعمل الذي اإلطار وإعداد

 التً العملٌات جمٌع من تتكون إذن، فاإلدارة استخدامها، وٌحسن المتاحة الموارد حدود فً التكالٌؾ، وأقل

 . العامة السٌاسة تنفٌذ تستهدؾ

 :العامة اإلدارة تطور

 ووجود األرض بتوفر أركانها اكتملت حٌث المدٌنة، فً الدولة تؤسٌس بعد اإلسالمٌة اإلدارة ظهرت     

 وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً بشخص متمثلة والتنفٌذٌة، والقضابٌة التشرٌعٌة بؤنواعها السلطة وقٌام الشعب،

 هٌكل واقع من الدولة شبون وٌنظم وٌفتٌهم، الناس بٌن ٌقضً فكان اإلسالم، لدولة األول والمإسس القابد،

 . المختلفة للوظابؾ تنظٌمً

 سٌاسٌة، مشكالت وسلم، علٌه هللا صلى محمد النبً وفاة بعد الحكم تسلم الذي بكر أبً عهد فً وبرزت     

 وبدأ أسامة، جٌش أنفذ إنه بل الردة، تلك مظاهر على بالقضاء واهتمامه العرب، ارتداد من واجهه بما وإدارٌة



 الدولة، دعابم وثبت الصدع، ورأب للردة، مظهر كل على قضى أن وبعد المرتدٌن، لمحاربة الجٌوش بتنظٌم

 . الشام وبالد العراق، إلى الفتوح جٌوش وجه أرجابها؛ فً األمن ووطد

 الدولتان وبخاصة جانب، كل من األعداء بها أحاط وقد بكر، أبً وفاة بعد الدولة إدارة عمر واستلم     

 الشام وبالد وفارس العراق وفتحوا علٌهما، المسلمون وانتصر لمحاربتهما، الناس فانتدب والبٌزنطٌة، الفارسٌة

 المفتوحة، البالد سكان من األعجمً بالعنصر العربً العنصر واختلط الدولة، رقعة بذلك فاتسعت ومصر،

: أهمها لعل حال، تطلبت كثٌرة مشكالت بروز إلى أدى مما وؼٌرها؛ الؽنابم من المدٌنة على األموال وتدفقت

 توزٌع منها، أنجز ما استٌعاب ٌتم رٌثما توقفها أو الفتوح استمرار العربٌة، الجزٌرة خارج الولٌات إدارة

 فً المدن كتؤسٌس المشكالت، من وؼٌرها الفتح، أراضً إدارة الكثٌرة، األموال تدفق بعد المقاتلٌن على الؽنابم

 العنصر اختالط أما مصر، فً والفسطاط العراق فً والبصرة كالكوفة، معسكرات شكل على الجهات بعض

 عمر رأىف اللؽة، حٌث من إل هإلء، إسالم بعد بخاصة حقٌقٌة، مشكلة ٌشكل فلم األعجمً، بالعنصر العربً

 من الكثٌرة األموال تدفق وكان وعاداته، لؽته على لٌحافظ المنشؤة المعسكرات فً العربً العنصر ٌقطن أن

 هو واختص الوارد، للمال خاًصا بًٌتا عمر فؤنشؤ لتصرٌفها، مرًنا حاًل  تطلبت جدٌدة قضٌة وؼٌرها الؽنابم

 الولٌات، عواصم فً دواوٌن بإنشاء وأمر لذلك، الدواوٌن ودون وجوهه، فً وتصرٌفه علٌه، القٌام بمسبولٌة

 وفرض مسلم، بكل وانتهاء وأزواجه النبً، بقرابة ابتداء الدولة فً فرد كل العطاء فشمل األعطٌات، وفرض

 واقع من المفتوحة األراضً قضٌة وحل منظم، دٌوان فً كله ذلك وجعل عطاء، اإلسالم فً ولد مولود لكل

ا مورًدا ذلك لٌكون علٌها الخراج وضع لكنه المحلٌٌن أصحابها بٌد إبقابها ًٌ  ولما المسلمٌن، مال لبٌت دابًما مال

 .فتح  ما استٌعاب ٌتم رٌثما معٌنة حدود عند التوقؾ قرر الفتوح، انتشار سرعة عمر رأى

 :للدولة  اإلداري التقسٌم

 تسهل حتى محكم تنظٌم وضع اقتضى مما كبًٌرا اتساًعا عمر عهد فً اإلسالمٌة األراضً اتسعت      

 جمٌع منها ٌتفرع والتً الحكم، لنظام األولى الخطوة أن والمعروؾ مواردها، على واإلشراؾ إدارتها،

 الحكم، تبعات ٌتحمل ولٌة كل على حاكًما أمًٌرا عمر وعٌن أقالٌم، أو ولٌات إلى الدولة تقسٌم هً التنظٌمات

 ففصل الولٌة، تتطلبها التً األعباء بكل القٌام ٌستطٌعون ل الولة أن أدرك الوقت، وٌمضً عنه، نابًبا وٌكون

ا وعٌن الولة، اختصاص عن القضاء ًٌ  باألرزاق، وخصصهم بتوجٌهاته، ٌمدهم وكان تلك الولٌات، على قاض

 الولٌة نظام وكان علٌه، ٌطلق كان كما األمٌر، أو الوالً تتبع محلٌة وحدات إلى الولٌة أحٌاًنا تنقسم وقد

 بسلطة ٌتمتع القاضً كان الوالً جانب فإلى المركزي، المنورة المدٌنة لنظام هٌكلٌته فً مصؽرة صورة

 عن المباشر .المسبول الدٌوان وصاحب المال، بٌت صاحب ثم استقاللٌة، صفة له كانت ما وؼالًبا واسعة،

 أعوانه ٌختار وكان فٌها، الجٌش قابد نفسه الوقت فً هو الولٌة حاكم أن إلى اإلشارة من بد ول الجند، مرتبات

 المدٌنة فً المركزٌة الحكومة مع بالتنسٌق وذلك عنه، ممثاًل  ٌنتدب أو العسكرٌة الحمالت فً وٌشارك القادة،

 . المنورة



 هذه وكانت علٌها، فؤبقى وفارس، العراق فً اإلدارٌة بالتقسٌمات ٌختص ما فً الفارسٌة النظم عمر أقر     

 العراق باستثناء كبٌرة أقالٌم ثالثة إلى تنقسم كانت الفارسٌة األراضً أن والواقع بالرساتٌق، تعرؾ التقسٌمات

 بعد والبصرة الكوفة، هما كبٌرتٌن ولٌتٌن أي مصرٌن إلى العراق قسم ثم وفارس، وأذربٌجان خراسان: هً

 بعض فً وطبقه البنود، نظام تسمى وكانت الشام، بالد فً البٌزنطٌة التقسٌمات على أبقى كما تؤسٌسهما،

 من مصر فً كان ما على أبقى كما األجناد، باسم النظام هذا وعرؾ قبل، من فٌها موجوًدا ٌكن لم التً النواحً

 أي علٌها ٌدخل ولم علٌه، كانت ما على بقٌت فقد ونجد، الحجاز وبخاصة العربٌة الجزٌرة أما الكور، نظام

 . الدولة عاصمة من قربها إلى ٌعود ذلك مرد ولعل جدٌد، تقسٌم

 واحًدا، إقلًٌما البٌزنطً العهد منذ تعد فلسطٌن فكانت القدٌم، التقسٌم فً أحٌاًنا تصرؾ عمر أن وٌبدو     

 إٌلٌاء إحداهما عاصمة وجعل نصفٌن، إلى عمر قسمها ،"م636/ هـ15" عام وفً محافظات، عشر وتضم

 ٌقًٌنا نعلم فال مصر أما ،5الثانٌة على حكٌم بن وعلقمة األولى، على محرز بن علقمة وولى الرملة، والثانً

 وعشرٌن ثمانً وتضم الصعٌد وهً العلٌا، المنطقة ولٌتٌن إلى قسمها عمر لكن الفتح، قبل تقسٌمها كان كٌؾ

 وولى محافظة، عشرة خمس وتضم السفلى، والمنطقة سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد علٌها واستعمل محافظة،

 عمر توفً عندما أنه الحكم عبد ابن وٌذكر مصر، على العام الحاكم العاص بن عمرو وكان آخر، حاكًما علٌها

 .الصعٌد  على سرح أبً بن سعد بن هللا وعبد األرض، بؤسفل العاص بن عمرو: أمٌران مصر على كان

 ٌتعلق التعدٌل من شًء مع الولٌات سابر على تطبٌقه ٌمكن كنموذج الشام لبالد اإلداري التقسٌم ولنؤخذ     

 بشكل المسلمون قضى حٌن فً وبحرا برا ناشطة استمرت البٌزنطٌة الجبهة ألن وذلك؛، إقلٌم كل بخصوصٌة

 هذه فإن البٌزنطً، البنود نظام مع فبالمقارنة قابمة، ذلك بعد لها تعد ولم الفارسٌة، اإلمبراطورٌة على نهابً

 األراضً قسم حٌث الصؽرى، آسٌا فً هرقل أقامه لما تطبًٌقا إل لٌس النظام وهذا األجناد، من أوسع كانت

 بصالحٌات ٌتمتعون عسكرٌٌن قادة إدارة تحت وضعت كبٌرة، عسكرٌة مناطق إلى أجنبٌة قوى تحتلها لم التً

 آسٌا فً البنود نظام من هرقل عهد فً بتطبٌقه بدأوا قد البٌزنطٌون كان ما عمر استوحى وقد اإلدارٌٌن، الحكام

 الشام وبالد طوٌل، الشامً فالساحل التقسٌم، هذا علٌه اوجبت التً هً العسكرٌة الضرورات أن إل الصؽرى،

 ٌتمكن لكً متعددة عسكرٌة مراكز إٌجاد من بد ل فكان البٌزنطٌٌن، قبل من وبحًرا بًرا، مهددة تزال ل كانت

 تابعة وطرابلس، وبٌروت وصٌدا، وجبٌل عرقة كانت فقد له، التابعة الساحلٌة المدن عن الدفاع من جند كل

 جند وعكا صور وتبعت حمص، لجند تابعة فكانت وأنطرطوس، وبانٌاس وجبلة الالذقٌة أما دمشق، لجند

 بشكل داخلٌة، وأخرى ساحلٌة منطقة جند كل وٌضم فلسطٌن، جند وؼزة، وعسقالن وٌافا وقٌسارٌة األردن،

ا األخرى على تعتمد أن منطقة كل معه تستطٌع ًٌ ا، عسكر ًٌ  قوة الوقت ذلك فً للمسلمٌن ٌكن لم أنه وبما واقتصاد

  .طبرٌة اللد، دمشق، حمص، مثل داخلٌة، مدًنا كانت كلها األجناد مراكز فإن السواحل؛ حماٌة على قادرة بحرٌة

 :اإلدارٌون الموظفون

 :للموظفٌن التنظٌمً الهٌكل



 أي الكاتب، التراتبٌة ؼٌر على بعده ٌؤتً ثم األول، المقام فً ٌؤتً اإلقلٌم، أو الولٌة حاكم أي الوالً، كان     

 وهم والقاضً، المال، بٌت وصاحب ،"الشرطة" األحداث وصاحب الخراج، وصاحب الجٌش، دٌوان فً كاتب

ا كان ٌاسر بن عماًرا أن ذلك، على مثاًل  نذكر إدارته، تحت وٌعملون الوالً إمرة تحت جمًٌعا ًٌ  الكوفة، على وال

ا، وشرًٌحا المال، بٌت صاحب مسعود بن هللا وعبد الخراج، صاحب حنٌؾ بن وعثمان ًٌ  خلؾ بن هللا وعبد قاض

 المهمة بهذه مكلًفا كان الوالً أن من الرؼم على ولٌة كل فً للجٌش قابد أحٌاًنا ووجد للدٌوان، كاتًبا الخواعً

 أو الخراج، صاحب كان ما فكثًٌرا الولٌات، جمٌع فً مستقلة األحداث إدارة تكن ولم األوقات، معظم فً

ا ٌاسر بن عمار فٌه كان الذي الوقت ففً الخدمة، بهذه ٌقوم الوالً ًٌ  وكان األحداث، إدارة إلٌه أسندت للكوفة وال

 مستقلة، كانت فقد الوالً إدارة أما المهمة، هذه ٌتولى البحرٌن فً الخراج صاحب وهو مظعون، بن قدامة

 اإلدارٌٌن من بعشرة أمده الكوفة على عماًرا عمر ولى فعندما عادة، الخلٌفة ٌعٌنهم الموظفٌن من عدًدا وتشمل

 أبو كان فعندما والخطابة، اإلنشاء فً جدًٌرا فكان الكاتب أما الخزرجً، قرظ بٌنهم من كان الرجال أكفاء من

ا األشعري موسى ًٌ  . لفصاحته وٌتعجب سمٌة، بن زٌاد كاتبه لبالؼة ٌعجب عمر كان البصرة، على وال

 ،واألمانة الصدق، مثل الحمٌدة الصفات إلى باإلضافة الدٌنً، اإلطار ضمن الموظفٌن اختٌار وٌتم     

 أربعة هناك وكان التعٌٌن، شروط فٌهم تتوفر الذٌن الرجال بكنه معرفة على عمر وكان والٌقظة، والكفاءة،

 سمٌة، بن وزٌاد شعبة بن والمؽٌرة العاص، بن وعمرو سفٌان، أبً بن معاوٌة وهم العرب، بدهاة عرفوا رجال

 استحسن قد النبً وكان كاتًبا، األرقم بن هللا عبد وعٌن الدولة، مناصب بؤكبر األوابل الثالثة إلى عمر عهد وقد

 . كتابته

 الذي الرجل اختٌار فً الحاضرٌن من الرأي طلب نهاوند أمر فً للنظر الشورى مجلس عمر عقد وعندما     

 مإهالتنا قدرت وأنت فٌنا، ألحد تتوفر ل لدٌك التً المعرفة إن: "الحاضرون قال المعركة، لٌقود ٌرسل

 .الختٌار بحسن الجمٌع واعترؾ مقرن، بن النعمان عمر سمى عندبذ ،"ٌقدرها أن أحد ٌستطع ولم وقدراتنا،

 السٌاسة مٌدان فً هامة ظاهرة وهذه بحضورهم، الولة لبعض رجال إنابة اإلنابة، بمبدأ عمر وعمل     

 وكان المدٌنة، سوق على عتبة بن هللا لعبد نابًبا الكندي ثمامة بن سعٌد بن ٌزٌد بن السابب عٌن فقد واإلدارة،

  . الكوفة على وقاص أبً بن لسعد نابًبا عتبان بن هللا عبد بن هللا عبد

 :الوالً

 :الوالً تعٌٌن شروط

 بالد لفتح أرسلهم الذٌن القادة بكر أبً تعٌٌن الموظفٌن تعٌٌن حٌث من اإلداري التنظٌم بوادر أولى إن     

 على حسنة بن وشرحبٌل فلسطٌن، على العاص بن عمرو ولى فقد بفتحها، كلفوا التً المناطق على ولة الشام؛

 هو فؤمٌرهم قتال حدث إذا وأنه حمص، على الجراح بن عبٌدة وأبا دمشق، على سفٌان أبً بن وٌزٌد األردن،

 أمٌر كل صلى تفرقوا وإذا اجتمعوا، إذا بالناس ٌصلً أن مشافهة عمًرا وأمر عمله، فً ٌكونون الذي

 جاء عندما ذلك بعد للقٌادات توحًٌدا نالحظ لكن فٌهم، ٌكون لواء قبٌلة لكل ٌعقدوا أن األمراء وأمر بؤصحابه،

 فً كله الشام جمع الذي عمر خالفة فً التوحٌد هذا واستمر هناك، للمسلمٌن مدًدا لشام بالدا إلى الولٌد بن خالد



 إلى الفتوح عملٌة أثناء عبٌدة أبو وعمد به، ثقته وعظٌم لمكانته، نظًرا الجراح بن عبٌدة ألبً والحرب السلم،

 عسكرٌة، اتٌبصالح الوالً وٌتمتع إلٌه، المسلمٌن من جماعة وضم أهلها، صالحه مدٌنة كل على وال تعٌٌن

 الكور، على العمال وٌعٌن القادة، ٌوجه الذي فهو ولٌته، فً التنظٌمً الهرم رأس بوصفه واسعة ومدنٌة

 . هقادت ٌبرمها التً الصلح عقود على وٌوافق

 لعل العمرٌة، بالشروط سمً ما فً المرشح فً صفات عدة توفر على الولة اختٌار فً عمر أسلوب ٌعتمد     

 : أهمها

 أستعمل أن ألتحرج إنً: "ذلك فً وٌقول به، المكلؾ إلى المسند بالعمل للنهوض المإهلة والقدرة القوة -

 له قال معاوٌة، إلى وأسندها الشام، ولٌة عن حسنة بن شرحبٌل عزل فعندما ،"منه أقوى أجد وأنا الرجل،

 . "رجل من أقوى رجاًل  أرٌد ولكنً أحب، لكما إنك ل،: قال المإمنٌن؟ أمٌر ٌا سخطة أعن: "األول

  .الرحمة لفقدان الرعٌة على شدته من ٌخشى الذي الرجل ٌوالً ل فكان بالناس، والرأفة الرحمة -

 ل إنه ذلك، من شًٌبا ٌولٌهم ل كان هللا رسول ألن وذلك؛ الصحابة، أكابر من ول النبً، آل من ٌكون ل أن -

 إنزال واقع من الحرج فً الخلٌفة فٌقع علٌها، السكوت ٌمكن ل أخطاء ٌرتكبون فقد بالعمل، ٌدنسهم أن ٌرٌد

 هناك ثم عمر، على أشد فهو وأخطابهم تجاوزاتهم، عن السكوت أما ٌرٌده، ل وذلك بهم، المناسب العقاب

ا أو عفان، بن عثمان ٌول لم فإنه لذلك وفقههم، مشورتهم إلى الحاجة ًٌ  بن الرحمن عبد أو طالب، أبً بن عل

 . وؼٌرهم المطلب عبد بن العباس أو عوؾ،

 الرجل فجاء ولٌة، على رجل تولٌة أراد أنه عمر عن أثر فقد الولٌة، على حرًٌصا المرشح ٌكون ل أن -

ا ٌوله؛ ولم ذلك عن عمر فتوقؾ ٌطلبها، ًٌ  قادًرا، كان ولو طلبه من أمًرا ٌولً ل كان فإنه بالنبً، بذلك مقتد

 . ٌولى ل الولٌة فطالب

 جٌش قٌادة وقاص أبً بن سعًدا ولى عندما ذلك من أمًٌرا، أو قابًدا ٌولً أن أراد إذا ٌستشٌر عمر كان -

 ٌبعث جٌش أول على قابًدا ٌولً أن أراد حٌن وكذلك بسعد، علٌه فؤشاروا الناس، استشار العراق، فً المسلمٌن

 أن نجد وهكذا الثقفً، عبٌد أبا اختار اآلراء، مختلؾ على الطالع وبعد هناك، للمقاتلٌن مدًدا العراق إلى به

 . ذلك ٌستحق من وٌثبت العزل، ٌستحق من وٌعزل فٌولٌهم الولة، اختٌار فً قدوة كان عمر

 شروًطا ٌتضمن الذي التعٌٌن عهد ٌعطٌه األشخاص أحد اختار أن حدث فإذا ولته، اختٌار على عمر حرص -

 بٌن والطمؤنٌنة األمن، ونشر العدل وإحالل هللا، حكم تطبٌق وأهمها ولٌته، خالل لٌنفذها علٌها مشهوًدا سلوكٌة

 الخٌالء، على تبعث التً الدابة لهذه الخلقٌة الصفات إلى ٌعود المنع هذا ولعل برذوًنا، ٌركب ل وأن الناس،

 والكبر الخٌالء، إلى الوصول من علٌهم خشٌة وذلك ولته، على فكٌؾ نفسه، على عمر خشٌها التً والكبر

 لبس من ومنعهم ،4الشام بالد إلى قدم عندما سابقة تجربة له أن وبخاصة للوالً، خلقٌة صفة تصبح قد التً

 أن والمعروؾ المظهر، فً الرفٌعة اإلسالمٌة األخالق على العمال محافظة على حرصه بفعل وذلك الرقٌق،

 تعالً إلى ٌإدي فإنه ذلك حصل وإذا الناس، على والتمٌٌز اإلسراؾ على دللة له الثٌاب من الرقٌق لبس

 على عمر لحرص وذلك الدقٌق، من النقً أكل من أًٌضا ومنعهم علٌهم، الرعٌة وحقد ؼٌرهم، على الحكام



 واتخاذ الناس، حوابج دون بابهم إؼالق من أًٌضا ومنعهم والمشرب، المؤكل فً بالمحكومٌن الحكام مساواة

 الدعة إلى الوالً ٌمٌل وقد شاء، متى وٌدخلهم شاء، متى بحجبهم الرعٌة وبٌن بٌنهم، حاجًزا ٌكون حاجب

 الحاكم، بقرب والشعور الوقت، من الستفادة من هإلء حرمان إلى ٌإدي قد مما الناس حجب على وٌعتاد

 . لقضاٌاهم وتفهمه

 عن الخاص العمل ٌشؽله ل حتى وذلك الحكم، لشبون فقط والتفرغ آخر، عمل أي ممارسة عن عماله نهى -

 . الخاص العمل عن إؼنابهم على حرًٌصا وكان والمجتمع، الوالً على خسارة ٌعد مما العام عمله

 :الوالة عمل على مراقب تعٌٌن

 بكل اإلحاطة الصعب من أضحى ولٌاتها، عدد وازدٌاد عمر عهد فً اإلسالمٌة الدولة رقعة لتساع نتٌجة     

 كان وما ولته، تصرؾ فً األمور دقابق على ٌقؾ أن على حرًٌصا عمر كان ولما ولٌة، كل فً ٌجري ما

 مسلمة بن محمد هو وتجربة، وسنا وأمانة وقوى، تقوى رجاله خٌرة من رجاًل  اختار ولٌة؛ كل فً ٌجري

: ٌوسؾ أبو وٌذكر لهم، المرفوعة الشكاوي فً والنظر وأعمالهم العمال، على الخاص مراقبه لٌكون األنصاري

 خالؾ الذي بوالً أي به، إبتٌنً: وقال فبعثه العمال، إلى رسوله وكان مسلمة، بن محمًدا عمر، أي فدعا،"

 قمٌص علٌه فإذا حاجًبا، بابه على فوجد فؤتاه: قال علٌها، تجده الذي الحال على ؼنم، بن عٌاض وهو الشروط،

 أي علٌه، به فقدم هذه حالك على إل ل: قال قبابً، على أطرح دعنً: قال المإمنٌن، أمٌر أجب: قال رقٌق،

 . "المدٌنة فً عمر على

 :الوالً محاسبة

 والتعالً والتمٌز الفخر، على تدل التً التصرفات تلك وبخاصة أخطابهم، عن عماله ٌحاسب عمر كان      

 أي نظره، فً األمة كانت حٌث اإلسالمٌة األمة من موقفه واقع من نابع الموقؾ، وهذا العامة، األموال وهدر

 الوالً، تصرؾ سوء على تدل مإشرات برزت فإذا والواجبات، الحقوق فً متساوٌن المسلمٌن، جماعة

 فاستدعاه ضده، شكوى رفعت عندما البصرة حاكم األشعري موسى أبً مع حدث مثلما المدٌنة إلى ٌستدعٌه

 زاد إذا عزله وقت ماله ٌشاطره ثم إرساله، وقت المالً العامل وضع ٌحصً وكان بنفسه، معه وحقق عمر

 الشدة هذه أن على ،"تجاًرا نبعثكم ولم ولة بعثناكم إنما نحن: "لعماله ٌقول وكان الشبهة، ٌثٌر بشكل ماله رأس

 األحكام إصدار فً المطلقة الحرٌة لهم كانت فقد سلطتهم، إضعاؾ منها ٌقصد ٌكن لم الولة محاسبة فً

 عوقب بهم أحد استهان أو معتد، علٌهم اعتدى فإذا العدل، لزموا ما عمر لسلطات مساوٌة وسلطاتهم وتنفٌذها،

 راكًبا الشام إلى قدم لقد بعدها، علٌه وٌثنً بها، اقتناعه ٌخؾ لم أقنعته فإذا عاملة، لحجة ٌسمع كان إنه ثم بشدة،

 فمضى بالخالفة، عمر على وسلم معاوٌة ونزل مهٌب، فخم موكب فً سفٌان أبً بن معاوٌة فاستقبله حماًرا،

! كلمته فلو المإمنٌن؛ أمٌر ٌا الرجل أتعبت: "عوؾ بن الرحمن عبد له فقال السالم، علٌه ٌرد ولم سبٌله فً

 شدة مع: عمر قال! نعم: معاوٌة قال أرى؟ الذي الموكب لصاحب إنك: وسؤله معاوٌة، إلى عمر فالتفت

 فٌها كثر ببالد ألننا: معاوٌة وأجابه وٌحك؟! ولم: معاوٌة قال ببابك؟ الحاجات ذوي ووقوفك احتجاجك،

 جرأة البذلة من نخاؾ فإننا الحجاب وأما علٌنا، وهجم بنا استخؾ والعدد العدة، نتخذ لم فإن العدو، جواسٌس



 ٌا: عمر قال ،"وقفت استوقفتنً وإن زدت، استزدتنً وإن نقصت، فإناستنقصتنً عاملك، بعد وأنا الرعٌة،

 إنه باطاًل  كان ولن أرٌت، لرأي إنه حًقا قلت ما كان لبن الضرس، رواجب مثل فً تركتنً إل سؤلتك ما معاوٌة

 . "أنهاك ول آمرك ل: قال شبت، بما المإمنٌن أمٌر ٌا فمرنً: قال أدٌت، لخدٌعة

 مدى لٌرى عنهم الناس وٌسؤل أعمالهم، عن ٌسؤلهم عام، كل من الحج موسم فً بمكة عماله ٌجمع عمر وكان

 ٌتجردون عماله ٌرى حٌن ٌؽتبط وكان لذوٌهم، أو ألنفسهم أدابه حٌن وتنزههم بواجبهم، الضطالع فً دقتهم

 .عظًٌما ثناء لذلك علٌهم وٌثنً الرعٌة، لخٌر

ا تتطابق الفعلٌة السلطة كانت كهذه رإٌة وفق ًٌ  تكن ولم لألمة، الجماعٌة والمصالح الجماعٌة، اإلدارة مع عمل

 وفً عمر بنظر لٌست فاإلمارة وهكذا الجماعٌة، المصالح تلك وتدبٌر اإلرادة هذه لتحقٌق وسٌلة إل اإلمارة

 إذا الوالً ٌعزل كان لذلك األمر، صاحبة تبقى التً الجماعة من وتوكٌل تفوٌض وإنما وملًكا، سٌادة سلوكه

 ولٌة عن وقاص أبً بن سعد عزل فً ولنا العامة، المصلحة تؽلٌب واقع من به الخاص التفوٌض بشروط أخل

  . الوضوح عدم إلٌه الموجهة التهم ٌشوب كان وإن ذلك، على مثل العراق

 :الدواوٌن

 اإلسالمٌة األمة لكٌان األساسٌة النواة عمر، أسسه الذي اإلداري النظام أو اإلدارٌة المإسسة تعد     

 البلدان لشعوب المتقدمة بالتجربة المتؤثرة الجدٌدة العربٌة اإلدارة أشكال وأول عهده، فً والسٌاسً الجتماعٌة،

 تنظٌم على تعمل مالٌة إدارة خلق فً ساهمت التً الدوافع أبرز أحد ذلك كان وقد لها، المجاورة أو المفتوحة

 اإلطار فً الضٌقة دابرتها من المإسسة هذه معه تخرج نحو على ثابتة جداول وفق وتوزٌعها الخالفة، عابدات

 . بالدٌوان ٌعرؾ ما فً وذلك الشامل، العام

 ؼذ العربٌة، اللؽة فً أوسع مضموًنا للكلمة أن على الجدول، أو السجل معناها معربة فارسٌة دٌوان وكلمة     

 كما والعسكرٌة، والمالٌة اإلدارٌة، الدولة أعمال تنفٌذ به المنوط اإلداري الجهاز مع مترادًفا الدٌوان ٌصبح

 فٌها ٌجلس التً األمكنة على تطلق صارت ثم الدولة، سجالت فٌه تحفظ التً المكان على الكلمة هذه تطلق

 لهم فرض من فٌه أحصً سجل هو فالدٌوان األول، معناها عمر عهد فً تتعد ولم اإلداري، الجهاز أفراد

 بؤنه الدٌوان الماوردي وعرؾ صاحبه، عطاء اسم كل أمام فٌه وذكر ؼٌرهم، ومن الجٌش رجال من العطاء

 . والعمال الجٌوش من بها ٌقوم ومن واألموال األعمال، من السلطنة بحقوق ٌتعلق ما لحفظ موضع

 والتباٌن الفروق موضًحا عمر، بدٌوان المتعلقة األساسٌة الرواٌات لجملة مكثًفا عرًضا الماوردي لنا ٌقدم      

 .4وتكرٌبه الدٌوان تارٌخ عن عامة لمحة ٌعطٌنا عرضه فإن لذلك بٌنها، فٌما

 :العطاء دٌوان

 تقدٌم ٌتم وكذلك عمر، ٌد على العطاء دٌوان وضع وظروؾ أسباب، توضٌح فً المصادر رواٌات تتباٌن     

 من لنا بد فال وتؤسٌسه، نشؤته بظروؾ ترتبط وطابعه وبنٌته، الدٌوان وظٌفة أن بما ولكن لوضعه، توارٌخ عدة

 أخذها ٌمكن تارٌخٌن المصادر وتذكر الدٌوان، بوضع قراره الخلٌفة فٌها اتخذ التً الفعلٌة السنة عن البحث

 لوضع كتارٌخ" م636/ هـ15" سنة الطبري حدد فقد،  مالبساتهما فً والبحث والهتمام الجد، محمل على



 على العطاٌا وأعطى الدواوٌن، ودون للمسلمٌن، عمر فرض السنة هذه وفً: "فقال عمر، ٌد على الدٌوان

 فً وذلك الدٌوان، تدوٌن على عمر أجمع لما" ذكر فقد ،"م641/ هـ22" سنة البالذري حدد حٌن فً السابقة،

 على األموال تدفق كثرة أن وهً جوهرٌة، نقطة حول تتفق الرواٌات جمٌع ولكن ،"عشرٌن سنة المحرم

 . الدٌوان وضع إلى عمر دعا الذي السبب كانت األمصار، فتوح من المنورة المدٌنة

 اتسمت ،"م636-635/ هـ16-14" سنة ببٌن أي عمر خالفة من األولى الثالث السنوات أن المعروؾ      

 ولهذا للخلٌفة، الخمس رفع بعد المقاتلة القوى على بالتساوي توزع الؽنابم كانت حٌث التقلٌدٌة، الؽزوات بطابع

 . المؽنومة واألموال المكتسب، الفًء وإدارة لتوزٌع، نظام بتؤسٌس القٌام إلى حاجة هناك تكن لم

 األموال كمٌلة ،"م636/ هـ16" عام منذ أي والستقرار، للفتوح المنسق الؽزو بداٌات منذ المدة مع وتنامت     

ا المدٌنة، على المتدفقة المخموسة ًٌ  .عظًٌما مقداًرا وكانت والبٌزنطٌٌن، الفرس أراضً فتوح نتٌجة شدًٌدا، تنام

 واختلؾ: "الماوردي ٌقول الدٌوان، لتؤسٌس سبًبا كان الذي البحرٌن خمس عن رواٌة المصادر فً وتتكرر

 جبت ماذا: عمر له فقال البحرٌن، من بمال علٌه قدم هرٌرة أبا أن سببه: قوم فقال له، وضعه سبب فً الناس

 فقال مرات، خمس ألؾ مابة نعم: قال تقول؟ ما أتدري: فقال عمر، فاستكثره درهم، ألؾ خمسمابة: فقال به؟

 مال جاءنا قد الناس أٌها: قال ثم علٌه، وأثنى هللا فحمد المنبر عمر فصعد أدري، ل: فقال هو؟ أطٌب: عمر

 األعاجم رأٌت قد المإمنٌن أمٌر ٌا: فقال رجل، إلٌه فقام عًدا، لكم عددنا شبتم وإن كٌاًل، لكم كلنا شبتم فإن كثٌر،

 تنامً مع صعوبة ٌزداد كان المدٌنة فً األموال توزٌع أن الواضح ،"دٌواًنا لنا أنت فدون لهم، دٌواًنا ٌدونون

 .المتدفقة األموال هذه حجم

 أمٌر ٌا: "فقال حزام، بن وحكٌم حرب، بن سفٌان أبو إلٌه قام الدٌوان عمر وضع لما أنه الجاحظ ذكر     

 التجارات، وتركوا الدٌوان، على الناس اتكل ذلك فعلت إن إنك األصفر، بنً كدٌوان أدٌوان المإمنٌن،

 الفتوح، اندفاع توقؾ عندما إذ لألمور، سلٌمة نظرة هذه، "والمسلمون الفًء كثر قد: عمر فقال والمعاش،

 تراجع بؽداد، إلى ثم دمشق إلى المنورة المدٌنة من العاصمة انتقلت أن بعد وذلك فٌه، العرب ؼٌر واشتراك

 والسعً التجارة فً العمل ٌستسػ لم البطالة على جٌل فنشؤ العربٌة، الجزٌرة ألهل مفروًضا كان الذي العطاء

 عن تؽب ولم الظاهرة، هذه أدرك عمر أن والواقع القتصادٌة، الحجاز مقدرة بالتالً فتراجعت الرزق، إلى

 الرزق، من والستكثار والسعً العمل، على الناس ٌحث نراه لذلك المستقبل، فً حدوثها توقع وربما تفكٌره،

 .وزهًدا تعبًدا الدنٌا عن األعراض ٌظهرون الذٌن أولبك ضد الحساسٌة شدٌد كان كما

 هم المسلمون وكان: "اإلسالم فً الدواوٌن تدوٌن لكٌفٌة شرحه أثناء مفٌدة بمعلومات الطقطقً ابن ٌمدنا     

 قررته الؽنابم من نصًٌبا أخذوا وؼنموا ؼزوا، إذا كانوا لكنهم الدنٌا، ألجل ل الدٌن ألجل قتالهم وكان الجنود،

 وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول مسجد إلى أحضر البلدان بعض من مال المدٌنة إلى ورد وإذا لهم، الشرٌعة

 سنة كانت فلما بكر، أبً خالفة مدى ذلك على األمر وجرى وسلم، علٌه هللا صلى ٌراه ما حسب فٌهم وفرق

 األحمال وأن ملكت، قد األكاسرة كنوز وأن توالت، قد الفتوح أن رأى عمر خالفة وهً للهجرة، عشرة خمس

 تلك وتفرٌق المسلمٌن، على التوسٌع فرأى تتابعت، قد الفاخرة والثٌاب النفٌسة والجواهر والفضة، الذهب من



 رأى فلما الفرس، مرارزبة بعض بالمدٌنة وكان ذلك، ٌضبط وكٌؾ ٌصنع، كٌؾ ٌعرؾ ٌكن ولم فٌهم، األموال

 ٌشذ ل فٌه مضبوط وخرجهم دخلهم جمٌع دٌواًنا، ٌسمونه شًٌبا لألكاسرة إن المإمنٌن أمٌر ٌا: له قال عمر حٌرة

 فوصفه لً، صفه: وقال عمر، فتنبه خلل، علٌها ٌتطرق ل مراتب فٌه مرتبون العطاء وأهل شًء، منه

 فإذا ،"مكرًرا نوًعا المسلمٌن من واحد لكل فجعل العطاء، وفرض الدواوٌن، ودون لذلك عمر ففطن المرزبان،

 سنة تحدٌد ٌستتبع فهذا الدٌوان، وضع فً السبب المدٌنة على الواردة الؽنابم وضبط توزٌع، ضرورة كانت

 .للهجرة عشرة بالخامسة وضعه

 فً المسلمٌن واستقرار الفتوح، تنامً مع تطور أنه الواضح لكن واحدة، دفعة وضع أنه الرواٌات وتصور     

 فً المسلمٌن دون وحدها المدٌنة تخص كانت للهجرة عشرة الخامسة السنة فً بداٌته أن ٌعنً وهذا األمصار،

 إن إذ ووظٌفته، الدٌوان بناء على انعكست التً األوضاع بدلت والمدابن القادسٌة، فتوح لكن المفتوحة، البالد

ا تضمنت التً الناس تعرٌؾ إعادة ًٌ  عشرة السابعة السنة فً حدثت قد طبقاتهم حسب المقاتلة لعطاءات تحد

 إلى المدٌنة على القادم الخمس بتوٌع خاص تنظٌمً إجراء من الدٌوان تحوٌل أن نستنتج أن فٌمكننا للهجرة،

ا حدثت قد المقاتلة، على المفتوحة األمصار ؼنابم توزٌع عملٌة لضبط مركزٌة؛ تنظٌمٌة وسٌلة ًٌ  السنة فً عمل

 السنة، هذه فً حدث قد المنظم الفتح إلى التقلٌدٌة الؽارة من النوعً التبدل أن بدلٌل للهجرة، عشرة السادسة

 من ٌرد الذي الفًء على ٌعتمد أن ٌمكن ل الدٌوان تدوٌن أن والمعروؾ. والمدابن القادسٌة، لفتوح كنتٌجة

 ولم والخراج، ٌةالجز على اعتمد أنه إًذا بد ل ثابت، سنوي مصروؾ والدٌوان ثابت، ؼٌر مورد ألنه الؽزو؛

 رواٌة إلٌه تشٌر ما وهذا هـ،15 عام فً جمًٌعا المسلمٌن عطاء ٌسمع الذي الخراج ٌبلػ ولم الجزٌة، تبلػ

 المدابن، أهل وهم علٌهم، هللا أفاء الذٌن الفًء ألهل فرض حٌن العطاء عمر فرض: قالوا: "التالٌة الطبري

 ومصر، وفلسطٌن واألردن، وحمص ودمشق والبصرة، الكوفة إلى المدابن عن انتقلوا الكوفة، إلى بعد فصاروا

 سكنت فٌهم أل لؽٌرهم، ٌفرض ولم معهم وأقام وأعانهم، بهم لحق ولمن األمصار، هإلء ألهل الفًء: وقال

 إعطاء فً كتب ثم العدو، ودوخ الفروج سدت وبهم الجزاء، أدى وإلٌهم الصلح، جرى وعلٌهم والقرى، المدابن

 . "عشرة خمس سنة واحًدا إعطاء أعطٌاتهم العطاء أهل

 فرض وبٌن الدٌوان، وضع بٌن البسٌط الزمنً الفارق ٌراعوا لم عنه، نقل ومن الطبري أن الواضح     

 الخامسة السنتٌن فً حدثت التً الهامة النوعٌة التطورات مهملٌن المفتوحة، البالد فً المقاتلة على العطاء

 وٌإرخ للهجرة، عشرة الخامسة السنة إلى الدٌوان تؤسٌس ٌرجع فالطبري. للهجرة عشرة والسادسة عشرة

 ٌإرخ أنه واضًحا وٌبدو للهجرة، عشرة السادسة السنة أوابل فً المدابن وفتوح القادسٌة، تلت التً للفتوح

 .عمر دٌوان وعالقته رمزه، واحد تؽٌر أنها على التطورات هذه لجملة

 وجبى والشام، العراق عمر افتتح كما" والشام العراق، فتوح باستقرار العطاء فرض البالذري وٌربط      

 نعم: فقالوا ألهله، العطاء أفرض أن رأٌت قد إنً: فقال وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب جمع الخراج

 دٌوان جاء الفتوح فً المشاركٌن المسلمٌن عدد وكثرة الفًء، كثرة خلٌفته فعلى ،"المإمنٌن أمٌر ٌا الرأي رأٌت



 فً لقدمهم طبًقا متعددة فبات إلى وتصنٌفهم الناس، إحصاء فكان منه، نصٌبه مقاتل فرد كل لٌعطً عمر

 .عمر لدٌوان األساسً الجتماعً المحتوى الفتوح، فً وفضلهم اإلسالم،

 جوهر هً التً العقٌدة بمبدأ متصلة خلفٌات لها كانت العطاء لتوزٌع مقٌاًسا اتخذت التً القاعدة فإن وهكذا    

 أحد من وما منعة، أو أعطٌة حق، المال هذا فً له إل أحد الناس من ما: "قوله فً واضحة وتبدو المجتمع،

 هللا رسول من وقسمنا هللا، كتاب من منازلنا على ولكنا كؤحدهم، إل فٌه أنا وما مملوك، عبد إل أحد من به أحق

 اإلسالم، فً وؼناإه والرجل اإلسالم، فً وقدمه والرجل اإلسالم، فً وبالإه فالرجل وسلم، علٌه هللا صلى

 الخلٌفة قرر وقد ،"مكانه وهو المال هذا من حظه صنعاء بجبل الراعً لٌؤتٌن بقٌت لبن وهللا وحاجته، والرجل

 أحداثه فً والمشاركة اإلسالم، فً األسبقٌة بمبدأ أخذ ثم العطاء، فً ؼٌرهم على النبً أسرة هاشم بنً تقدم

 . الشام وبالد العراق، فً الكبرى المعارك وبقٌة وأحد، كبدر األولى المعارك سٌما ل البارزة التارٌخٌة

 إلٌك اجتمع ما سنة كل تقسم: "طالب أبً بن علً له قال الدٌوان تدوٌن فً المسلمٌن عمر استشار وعندما     

 ٌعرؾ حتى ٌحصوا لم فإن الناس، ٌتبع كثًٌرا ماًل  أرى: عفان بن عثمان وقال شًٌبا، منه تمسك ول المال، من

 جبت قد المإمنٌن أمٌر ٌا: المؽٌرة بن هشام بن الولٌد له فقال األول، ٌنتشر أن خشٌت ٌؤخذ لم ممن أخذ من

 أبً بن عقٌاًل  فدعا بقوله، فؤخذ جنًدا، وجند دٌواًنا، فدون جنًدا، وجندوا دٌواًنا، دونوا قد ملوكها فرأٌت الشام،

 فكتبوا، منازلهم، على الناس اكتبوا: فقال قرٌش، نساب من وكانوا مطعم، بن وجبًٌرا نوفل بن ومخرمة طالب،

 وهللا لوددت: قال عمر فٌه نظر فلما الخالفة، على وقومه عمر ثم وقومه، بكر أبا اتبعوهم ثم هاشم، ببنً فبدأوا

 وضعه حٌث عمر تضعوا حتى فاألقرب، األقرب وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول بقرابة ابدأوا ولكن هكذا، أنه

 . "هللا

 ل،: قال بنفسك، ابدأ: عوؾ بن الرحمن وعبد علً، له قال الدٌوان، وضع عمر أراد ولما: "الطبري روى     

 بدر ألهل فرض ثم به، وبدأ للعباس ففرض فاألقرب، األقرب ثم وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول بعم أبدأ بل

 بعد لمن فرض ثم آلؾ، أربعة آلؾ أربعة الحدٌبٌة إلى بدر بعد لمن فرض ثم آلؾ، خمسة آلؾ خمسة

 بكر، أبً عن وقاتل الفتح، شهد من ذلك فً آلؾ، ثالثة آلؾ ثالثة الردة أهل عن بكر أبو أقلع أن إلى الحدٌبٌة

 ألفٌن الشام وأهل القادسٌة، ألهل فرض ثم آلؾ، ثالثة آلؾ ثالثة هإلء كل القادسٌة، قبل األٌام ولى ومن

 بؤهل القادسٌة أهل ألحقت لو: له فقٌل وخمسمابة، ألفٌن وخمسمابة ألفٌن منهم البارع البالد ألهل وفرض ألفٌن،

 وقاتلهم داره قربت بمن داره بعدت من سوٌت قد: له وقٌل ٌدركوا، لم من بدرجة أللحقهم أكن لم: فقال! األٌام

 مثل المهاجرون قال فهاًل  للعدو، وشجى للحوق ردًءا كانوا ألنهم بالزٌادة؛ أحق داره قربت من: فقال فنابه، عن

 من المهاجرون إلٌهم وهاجر بفنابهم، األنصار نصرة كانت فقد! واألنصار منهم السابقٌن بٌن سوٌنا حٌن قولكم

 للروادؾ ثم خمسمابة، خمسمابة المثنى: للروادؾ فرض ثم ألًفا، ألًفا والٌرموك القادسٌة، بعد لمن وفرض بعد،

 للروادؾ وفرض وعجمهم، عربهم وضعٌفهم، قوٌهم العطاء فً طبقة كل سوى ثلثمابة، ثلثمابة بعدهم، الثلٌث

 أربعة بدر بؤهل وألحق مابتٌن، على والعباد هجر أهل وهم بعدهم لمن وفرض وخمسٌن، مابتٌن على الربٌع

 ألًفا، عشر اثنا: وقٌل ألًفا، وعشرٌن خمسة للعباس فرض وكان وسلمان، ذر وأبا والحسٌن الحسن: أهلها ؼٌر



 عابشة وفضل الملك، علٌها جرى من إل آلؾ، عشرة آلؾ عشرة وسلم علٌه هللا صلى النبً نساء وأعطى

 ونساء خمسمابة، خمسمابة فً بدر أهل نساء وجعل تؤخذ، فلم إٌاها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لمحبة بؤلفٌن

 أهل ونساء ثلثمابة، ثلثمابة األٌام إلى ذلك بعد من ونساء أربعمابة، أربعمابة على الحدٌبٌة إلى بعدهم من

 ستٌن جمع ثم مابة، مابة على سواء الصبٌان وجعل ذلك، بعد النساء بٌن سوى ثم مابتٌن، مابتٌن القادسٌة

 ولعٌاله منهم، إنسان لكل ففرض جرٌبتٌن، من ٌخرج فوجوده أكلوا، ما فؤحصوا الخبز، وأطعمهم مسكًٌنا،

 . "الشهر فً جرٌبتٌن

 :الجباٌة دٌوان

 وأما" بٌنهما الخلط من وٌحذر الجباٌة، دٌوان وبٌن عمر أنشؤه الذي العطاء دٌوان بٌن الماوردي ٌمٌز     

 من علٌه كان ما على والعراق، بالشام اإلسالم، ظهور بعد فٌه المر هذا فجرى األموال وجباٌة الستٌفاء، دٌوان

 ممالك من كان ألنه بالفارسٌة؛ العراق دٌوان وكان الروم، ممالك من كان ألنه بالرومٌة؛ الشام دٌوان فكان قبل،

ا أمرهما ٌزل فلم الفرس، ًٌ  سنة العربٌة إلى الشام دٌوان فنقل مروان، بن الملك عبد زمن إلى ذلك على جار

 . "هجرٌة وثمانٌن إحدى

ا دٌواًنا كان عمر دٌوان أن مإكًدا الدواوٌن، بٌن التمٌٌز ضرورة إلى خلدون ابن وٌشٌر      ًٌ ا داخل ًٌ  ل عرب

 دٌواًنا كان فإنه الجٌش، دٌوان مبدأ كان وهو والفالحٌن، السكان من الضرابب وجمع تنظٌم، بمسابل له عالقة

 دٌوان قبل، من علٌه كان ما على اإلسالم بعد فبقً الجباٌة، دٌوان وأما إلٌها، حقوقها إٌصال أجل من للقبابل

 . الفرٌقٌن من العهد أهل من الدواوٌن وكتاب بالرومٌة، الشام ودٌوان بالفارسٌة العراق

 الجٌش، دٌوان فً لحًقا دخل الذي" العطاء" عمر بدٌوان مطلًقا له عالقة ل بقً الدٌوان هذا أن والمعروؾ    

 .أقباط موظفون الدٌوان هذا وٌتولى بالقبطٌة، ٌكتب كان مصر دٌوان بؤن وٌذكر

 أن وٌبدو المحلٌة، والبٌزنطٌة الفارسٌة الدواوٌن صالحٌات من فبقٌت وتنظٌمه وجمعه، الخراج ضبط شبون أما

 وهم الفاتحٌن، المسلمٌن وبٌن المحلٌة، الدواوٌن هذه بٌن الشخصٌٌن الوسطاء كانوا األجناد وأمراء العرفاء

ا ٌؤخذون كانوا الذٌن ًٌ  إطار ضمن بتوزٌعها وٌقومون المحلٌة، الدواوٌن هذه قبل من المجموعة األموال سنو

 . والقبابل الناس على عمر دٌوان أرضٌة وعلى العرافة،

 :المال بٌت

 بتوزٌع سٌاستهما قضت حٌث بكر، أبً عهد فً ول النبً، عهد فً موجوًدا ٌكن ولم المال، بٌت عمر أنشؤ     

 على الخروج األمر بادئ فً عمر رفض وقد فٌها، من على المدٌنة إلى الزكاة وأموال األخماس، من ٌؤتً ما

! كان إن لكون عدة األموال بٌوت فً تركت لو المإمنٌن أمٌر ٌا: "المسلمٌن أحد له قال فعندما. السٌاسة هذه

: ورسوله هللا أمرنا ما لهم أعد بل بعدي، لمن فتنة وهً شرها، هللا وقانً فٌك على الشٌطان ألقاها كلمة: فقال

 . هلكتم أحدكم دٌن ثمن المال هذا كان فإذا ترون، ما إلى أفضٌنا بها التً عدتنا فهما ورسوله، هللا طاعة

 تؤسٌس على ووافق سٌاسته، تؽٌٌر إلى عمر دفعت الفتوح، استقرار بعد المالٌة الدولة موارد كثرة أن وٌبدو     

 .المسلمٌن مصالح على الضروري واإلنفاق الجند، أعطٌات عن الفابضة األموال فٌه ٌحفظ للمال بٌت



 على األخٌرة هذه وكانت والخراج، والعشور والجزٌة، والصدقات الزكاة، من المال بٌت موارد وتعددت     

 مما المحلٌٌن، أصحابها أٌدي فً الزراعٌة األراضً بإبقاء الخلٌفة قرار بعد وبخاصة األهمٌة، من كبٌر جانب

 جهة من المالٌة الدولة عابدات ودعم جهة، من المفتوحة البالد فً لالستقرار مشجع مناخ توفٌر فً ساهم

 مجتمعات بٌن والتالحم النصهار، تحقٌق إلى للوصول البعٌدة الخلٌفة نظرة عن معبًرا القرار هذا وكان أخرى،

 بهذا للقٌام الكافٌة الزراعٌة التجربة لدٌهم تكن لم هإلء وأن سٌما ل الفاتحٌن، المسلمٌن وبٌن البلدان، هذه

 . الدور

 المهمة، لهذه الخلٌفة ٌنتدبه جهاز إشراؾ تحت المال بٌت فً المالٌة المصادر هذه تسجٌل ٌجري وكان     

 المنظم شكلها تؤخذ التوزٌع عملٌة وكانت ،"المال بٌت صاحب"بـ ٌعرؾ صار الذي األول المسبول مقدمته وفً

 الخلٌفة بؤمر المحمولة األموال عن فضاًل  إعطاء، إلى أو المستقرة الرواتب إلى المكافؤة، أو الهبة ٌتعدى الذي

  . عامة خصابص ذات مشارٌع فً

 :القضاء

 :عمر عهد حتى القضاء تطور

 الحكم، هو والقضاء حكم، بمعنى تؤتً قضى كلمة بؤن متفقون اللؽة أهل لكن معان، عدة اللؽة فً للقضاء     

 بحكم اإللزام له من إلزام" أًٌضا وهو ،"عنه وإخبار تعالى هللا لحكم إظهار" فهو الصطالحً، المعنى أما

 . "وجل عز هللا أنزل بما والحكم بالحق، الناس بٌن الحكم" وهو ،"الشرع

 كان فقد بكر، أبً عهد وفً الرسالة، عصر فً الولٌات فً ناببة أو للدولة، األعلى بالحاكم القضاء ارتبط     

 أكانوا سواء إلٌه، هللا أنزل بما الناس بٌن ٌحكم فكان اإلسالم، فً قاض أول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 حكم فٌه لٌس أمر من جاءه وما اإلسالمٌة، الدولة إطار ضمن ٌعٌشون داموا ما مسلمٌن، ؼٌر أم مسلمٌن

 تتبع كانت المدٌنة من القرٌبة فالقبابل ٌختلؾ، كان األمر فإن المدٌنة، خارج أما وٌجتهد، فٌه ٌشاور واضح

 حصول مكان إلى الذهاب ٌقتضً األمر كان وإن بٌنهم، النبً لٌقضً إلٌها المتقاضون فٌؤتً مباشرة، المدٌنة

 المدٌنة، عن البعٌدة المناطق وأما القضٌة، فً التحقٌق لٌستكمل عنه نٌابة أصحابه أحد النبً فٌبعث الخالؾ،

 كولة جبل بن ومعاذ طالب، أبً بن علً واشتهر القضاء، بؤمر ٌقومون النبً ٌعٌنهم الذٌن األمراء كان فقد

 .النبً عهد فً القضاء ٌتولون

 البعٌدة، األمصار فً وبخاصة والقضاة، القضاء وضع حٌث من النبً بعهد شبًٌها بكر أبً عهد وكان     

 فٌما الخطاب، بن عمر إلى القضاء مهمة أسند حٌن جدًٌدا أسلوًبا ابتكر فقد المدٌنة فً أما القاضً، هو فالوالً

ا القضاء فصل" علٌه نطلق أن ٌمكن ًٌ  لم أنه كما بالكلٌة، القضاء ٌترك ولم بنفسه، ٌقضً كان بكر أبا ألن ؛"جزب

 فً الناس مصالح وازدادت وتفكٌره،،  المدٌنة خارج األخرى الولٌات فً الولٌة عن القضاء لفصل حاجة ٌر

 من تقتضٌه وما الفتوح تقدم وكان علٌها، ٌرد الذي المال وكثرة سكانها، عدد بازدٌاد وتشابًكا تعقًٌدا، المدٌنة

 من بد ل كان لذلك التنظٌم، هذا فً بآرابه جنده أمراء إلى ٌكتب أن إلى ٌدعوه المفتوحة، البالد ونلشإ تنظٌم

 . الدولة مصلحة به تتؤثر ل فٌما األفراد، مصالح ٌقضون له أعواًنا ٌولً أن



ا الوالً بجانب فجعل الولٌة، عن القضاء فصل أن فعله ما أول وكان       ًٌ  ل القضاء أمور فً ٌنظر قاض

 هذه نفذ وقد القضاء، عمل جانب إلى المال بٌت بشبون القٌام أو التعلٌم، القضاة لبعض ٌجمع وقد ؼٌره، له عمل

 به تمتاز ما ذلك سبب ولعل ومصر، الشام وبالد العراق، فً عهده، فً فتحت التً الجدٌدة الولٌات فً الخطة

 من ذلك عن ٌنتج وما الفاتحٌن، المسلمٌن إلى باإلضافة البلدان، تلك أهل من السكان كثافة من األمصار تلك

 للقضاء كاماًل  فصاًل  ٌكن لم عمر عمل لكن الوالً، على الولٌة بؤعباء القٌام وثقل والمشكالت، القضاٌا كثرة

 وكان لذلك، بداٌة علمه كان وإنما مستقلة، سلطة القضاء أضحى بحٌث الولٌات فً ونوابه الخلٌفة، سلطة عن

 لقضاته وٌكتب فٌولوهم، للقضاء الصالحٌن باختٌار لنوابه وٌكتب وٌحاكمهم، وٌعزلهم القضاة، ٌعٌن الذي هو

 . واآلداب بالتعلٌمات

 :عمر قضاة أشهر

 بابن المعروؾ ثمامة بن سعٌد بن زٌد األنصاري، ثابت بن زٌد: القضاة من أٌامه فً اشتهر من أبرز لعل     

ا ٌعٌنه لم لكن طالب، أبً بن علً النمر، أخت ًٌ  وٌستشٌره القضاٌا، ببعض النظر ٌكلفه كان وإنما متفرًؼا، قاض

 قٌس بن مالك بن عامر بعٌدة، إمارة ول قٌادة ٌوله لم ولذلك عنه، ٌستؽنً ل كان فإنه الهامة، األمور فً

 مرٌم، بؤبً المعروؾ الحنفً محرش بن صبٌح بن إٌاس المدٌنة، فً القضاء وله وقد الدرداء، بؤبً المعروؾ

 الكوفة قضاة أحد مسعود بن هللا عبد الكوفة، ولة أشهر من الكندي سور بن كعب البصرة، على قاض أول

 عهد فً مشهورٌن قضاة أسماء لنا ٌحفظ لم التارٌخ بؤن وٌذكر الشام، بالد فً الصامت بن عبادة المشهورٌن،

 مصر قضاة بٌن من نذكر القضاة، باختٌار العاص بن عمرو عامله كلؾ فقد مصر فً أما الشام، بالد فً عمر

 . العبسً ضبة بن ٌسار بن وكعب السهمً، العاص أبً بن قٌس

 تنظٌم، فً خطوة أول تولٌتهم وتعد نبٌه، وسنة هللا كتاب حدود فً برأٌهم مستقلٌن القضاء هإلء حكم     

 التطور ضرورات بها وقضت الحاجة، إلٌها أدت خطوة كانت أنها على بعض، عن بعضها السلطات وفصل

  . الدولة أوضاع فً

 :القضاء نظام فً عمر تعالٌم

 أرساه بما وذلك علٌه، ٌسٌرون الذي النهج لهم وٌحدد القضاء، مهمة ٌولٌهم أن قبل قضابه ٌختبر عمر كان     

 وأصوله، القضاء، فً علمه بسعة تشهد وأقواله كتبه، تزال ول القضاة، وآداب القضاء، نظام فً تعالٌم من

 من قطعة ٌعد الذي القضاء، وله حٌن األشعري موسى أبً إلى الشهٌر كتابه ذلك فً كتبه ما وأهم وأحكامه،

 الرحٌم، الرحمن هللا بسم: "ٌقول فهو بالشرح، عظًٌما اهتماًما العلماء به اهتم وقد خالدة، تزال ل القضاة أدب

 متبعة، وسنة محكمة فرٌضة القضاء فإن بعد، أما! علٌك سالم قٌس، بن هللا عبد إلى المإمنٌن أمٌر هللا عبد من

 وعدلك وجهك، فً الناس بٌن وآس. له نفاذ ل بحق تكلم ٌنفع ل فإنه لك، تبٌن إذا وأنفذ إلٌك، أدلً إذا فؤفهم

 من على والٌمٌن ادعى، من على البٌنة عدلك، فً ضعٌؾ ٌٌؤس ول حٌفك، فً شرٌؾ ٌطمع ل حتى ومجلسك،

 باألمس، قضٌته قضاء ٌمنعك ول حالًل، حرم أو حراًما أحل صلًحا إل المسلمٌن بٌن جابز والصلح أنكر،

 من خٌر الحق ومراجعة قدٌم، الحق فإن الحق، إلى ترجع أن رشدك، إلى فٌه وهدٌت عقلك، فٌه الٌوم فراجعت



 األشباه نفسك أعرؾ ثم سنة، ول كتاب فً لٌس مما صدرك فً تلجلج فٌما الفهم الفهم الباطل، فً التمادي

 حًقا أدعى لمن واجعل بالحق، وأشبهها هللا إلى أقربها إلى واعمد بنظابرها، ذلك عند األمور وقس واألمثال،

 وأجلى للشك أنفى فإنه علٌه؛ القضاء وجهت وإل بحقه، له أخذت بٌنه أحضر فإن إلٌه، ٌنتهً أمًدا بٌنة أو ؼابًبا،

 ولء فً طنًٌنا أو زور، شهادة علٌه مجرًبا أو حد، فً مجلوًدا إل بعض، على بعضهم عدول المسلمون للعمى،

 والتؤذي والضجر والقلق، وإٌاكم واإلٌمان، بالبٌنات ودرأ السرابر منكم تولى سبحانه هللا فإن نسب؛ أو

 فمن الذكر، به وٌحسن األجر، به هللا ٌعظم الحق مواطن فً الحق فإن الخصومات؛ عند والتنكٌر بالخصوم،

 شؤنه نفسه من لٌس أنه هللا ٌعلم بما للناس تخلق ومن الناس، وبٌن بٌنه ما هللا كفاه نفسه على وأقبل نٌته صحت

 . والسالم! رحمته وخزابن رزقه، عاجل فً هللا بثواب ظنك فما هللا،

 : التالٌة القضابٌة المبادئ أهم لنا توضح الكتاب لمضمون متؤنٌة قراءة إن

 التً الكلٌة األحكام مثل منسوخ، ؼٌر محكم فرض أحدهما: نوعان به ٌحكم ما أن ٌعلم أن القاضً على -

 .النبً سنها أحكام واآلخر كتابه، فً هللا أحكمها

 .القضاء على ٌساعد ما أهم من القضٌة فً والفقه الفهم صحة إن -

 الحق أخذ ثم به، واإللزام، الحكم بإعالن وذلك ٌنفذه، أن علٌه بل العادل، بالحكم القاضً ٌنطق أن ٌكفً ل -

 .تسلٌمه علٌه المدعى رفض إذا لصاحبه

 القوى إلى الطمع تسرب أحدها اختل فإذا القضاء، وفً القاضً نظر وفً المجلس، فً الخصوم بٌن المساواة -

 .العدل من الضعٌؾ إلى والٌؤس القاضً، بحٌؾ

 فقدان وعند دعوه، على البٌنة المدعً من ٌطلب ثم علٌه، المدعى من والرد الدعوى، ٌسمع أن القاضً على -

 .الٌمٌن ٌحلؾ أن علٌه البٌنة

 الذي الصلح أما والسنة، الكتاب مع ٌتوافق أن على جابز فذلك الخصوم، بٌن الصلح محاولة القاضً رأى إذا -

 .جابز فؽٌر الحالل، وٌحرم الحرام ٌحل

ا وقًتا فٌإجل ؼاببة، ولكنها بٌنة له وكانت ؼابًبا، حًقا ادعى من - ًٌ  من متهرًبا ٌكن لم ما بٌنته إلحضار كاف

 المدعً عجز وإن ببٌنته، حقه أظهر قد ألنه حقه؛ أعطً المضروب األجل حدود فً البٌنة أحضر وإذا الحق،

 عذر له حصل قد ٌكن لم ما هذا دعواه، فً له حق فال له، المحدد األجل فً زعمها التً البٌنة إحضار عن

 ٌكون التؤجٌل ٌستحق ما وأجل والبٌنة، الدعوى سماع فً الطرق هذه القاضً اتبع فإن بٌنته، إحضار من منعه

 .لمعتذر عذر ول إشكال، ٌبقى فال القضٌة، فً العمى وجلى العذر، فً أبلػ قد

 بعدها وجاءته قضٌة فً قضى وإذا فٌه، قضى فٌما رجوع فال فٌها الحكم ونفذ قضٌة، فً القاضً قضى إذا -

 الخطؤ، ٌتابع ول له، ظهر بما ٌقضً فإنه الحق، له وبان األولى، فً القضاء فً أخطؤ أنه له فبان مماثلة قضٌة

 .األولى القضٌة فً القضاء عن الرجوع ٌعنً ل وهذا باألمس، قضى كما فٌقضً

 .الحق ٌبطل ل الخاطا واجتهاده الرجوع، فعلٌه ظهر، ثم علٌه قضى فإنه فٌه، القاضً اجتهاد من أقدم الحق -

 .العدالة تلك ٌخدش ما ٌثبت لم ما العدالة، المسلمٌن جمٌع فً األصل -



 أما ظاهر، حكم فٌها التً القضاٌا فً وذلك ضوبهما، على الحق وتحري السنة، أو الكتاب فً ورد بما األخذ -

 ونظر وعلم فهم إلى تحتاج فإنها السنة، أو الكتاب فً ظاهر حكم فٌها ولٌس القاضً، على ترد التً القضاٌا

 الدلٌل، من مستند لها التً منها القرٌبة القضاٌا من أشباهها فً النظر القضاٌا هذه مثل فً العمل إن ثم دقٌق،

 قناعته إلى الموصل النظر بعد إل ذلك ٌكون ول بها، قضٌة وأشبه أقرب، على الجدٌد وٌحمل القاضً فٌنظر

 . القاضً ٌعلم فٌما هللا، إلى الطرق أحب إلٌه توصل ما بؤن

 وقت بالناس ٌضٌق أن له ٌنبؽً ول القضاء، أثناء وضجره وقلقه، ؼضبه ٌثٌر عما القاضً ٌبتعد أن بد ل -

 .الذكر وحسن األجر ٌكسبه والعدل القضاء، على الصبر إن ثم ذلك، عند للخصوم وٌتنكر الخصومة،

 مما القضاء تحمً واألقربٌن، النفس على ولو الحق، قول إلى تإدي التً القضاء مهنة فً الخالصة النٌة إن -

 .هللا بكفاٌة وإظهاره، الحق قول بسبب وشر عداء، من الناس له ٌضمره

 من النفس فً لٌس بما التزٌن من بعامة وللناس بخاصة، للقضاة وتحذٌر األعمال، جمٌع فً النٌة إخالص -

 . فضل أو قول

 :للقاضً راتب تعٌٌن

 استمرار على وعٌاله ٌعٌنه، الذي المنتظم الراتب دونها بعمله ٌنهض أن لقاض ٌمكن ل التً األمور من     

 تعاطى لو إذ لعمله، وتفرؼه لألمة، مصلحته استمرار تضمن المسلمٌن مال بٌت من علٌه النفقة وأن الحٌاة،

 إذن للقاضً بد فال القضاء، وظٌفة بواجب ٌقوم أن استطاع لما عٌاله ورزق رزقه، لٌإمن آخر عماًل  القاضً

 زٌد منهم نذكر القضاء، مٌدان فً للعمل فرؼهم الذٌن للقضاة رواتب عمر فرض وقد الحاجة، من التفرغ من

 .مسعود بن هللا وعبد الكوفة، قاضً الباهلً ربٌعة بن سلمان الكندي، شرٌح ثابت، بن

 :اإلسالمً بالمجتمع الخلٌفة عالقة

 المتبادلة وعالقاتها ارتباطها، واقع من إل األولى الفتوح أثناء للخالفة التارٌخً الطابع استٌعاب ٌمكن ل     

 السابد الجتماعً النظام من ٌتجزأ ل جزًءا كانت المركزٌة السٌاسٌة القٌادة ألن السابدة؛ الجتماعٌة الهٌكلٌة مع

ا نموذًجا عمر قدم لقد،  ًٌ ا، سٌاس ًٌ  وبٌن والسنة، القرآن من المستمدة اإلسالمٌة القٌم بٌن خالله من ربط وأخالق

 المركزي تنظٌمه خالل من الخارج، نحو وانتشاره توسعه، مرحلة فً القبلً الجتماعً النظام حركة

 . الفتوح واستقرار الجدٌد الدٌن ووحدة القبابل، وحدة بٌن تامة مساواة نشؤت بحٌث فٌبها، وتقسٌم للؽزوات،

 برقابة إل حالها ٌستقٌم ل اإلسالمٌة الجماعة من تفوٌض أنها على المسلمٌن إمارة وظٌفة فً عمر رأى     

 لبعض، بعضنا اتسع ما سددتها إل حاجة أدع أل على حرٌص إنً: "قوله فً مهمته وصؾ لقد علٌها، األمة

 فٌها وقع الذي مثل نفسً من علمتم أنكم ولوددت الكفاؾ، فً نستوي حتى عٌشنا فً تآسٌنا عنا ذلك عجز فإذا

 فإن األمانة، علً عرض هللا عبد أنا وإنما فؤستعبدكم، بملك أنا ما وهللا وإنً بالعمل، إل معلمكم ولست لكم،

 بٌتً إلى واستتبعتكم حملتها أنا وإن سعدت، وترووا بٌوتكم، فً تشبعوا حتى وأتبعتكم علٌكم، ورددتها أبٌتها

 . "فؤستعتب أرد ول أقال، ل وبقٌت طوٌاًل، وحزنت قلٌاًل، ففرحت شقٌت،



 فٌنفصل الناس وبٌن بٌنه حاجًزا تقٌم الحجابة ألن حاجًبا؛ ٌتخذ أن عمر رفض الموقؾ هذا مع انسجاًما     

 المسلمٌن، مال على األمٌن الحارس نفسه ٌعد كان بل لنفسه، شًٌبا الخالفة من ٌبتػ لم عمر أن والواقع عنهم،

 واجبات هً المسلمٌن نحو واجبات الخلٌفة، على تلقً أبوة الخالفة أن وٌرى ووحدتهم، وحرٌتهم وأرواحهم

 مسلم امرإ إنً: "فقال الناس، فً ٌوًما خطب بهم، والتصاًقا بالناس قرًبا الناس اشد كان لذلك أبنابه، نحو األب

 إنما هللا، شاء إن شًٌبا خلقً من خالفتكم من ولٌت الذي ٌؽٌر ولن وجل، عز هللا أعان كما إل ضعٌؾ، وعبد

 من الحق أعقل ولً، منذ تؽٌر عمر إن: منكم أحد ٌقولن فال شًء، منها للعباد ولٌس وجل، عز هلل العظمة

 فلٌإذنً، خلق، فً علٌنا عتب أو مظلمة، ظلم أو حاجة، له كانت رجل فؤٌما أمري، لكم وأبٌن وأتقدم، نفسً

 أنفسكم، من الحق وأعطوا وأعراضكم، وحرماتكم وعالنتٌكم، سركم فً هللا بتقوى فعلٌكم منكم، رجل أنا فإنما

 أمراء إلى وكتب،  "هوادة الناس من أحد وبٌن بٌنً لٌس فإنه إلً، تحاكموا أن على بعًضا بعضكم ٌحمل ول

 ول فتكفروهم، حقوقهم تمنعوهم ول فتفتنوهم، تجمروهم ول فتذلوهم، المسلمٌن تضربوا ل أل: "األجناد

 . فتضٌعوهم الؽٌاض تنزلوهم

 وسٌادة حكم، عالقة إنشاء إلى بدورها تإدي األمصار فً قوى مراكز تنشؤ ل كً جهد عمر أن الواضح     

 صلة على ٌبقى وأن بها، ٌستقل أو وظٌفته الوالً ٌستؽل أل على حرًٌصا كان لهذا الناس، وعامة األمراء بٌن

 . المسلمٌن جمهور مع أي الشؤن، أصحاب مع حقٌقٌة

 خاللها من حارب السٌاسٌة، الالمركزٌة عماله نحو عمر انتهج السٌاسٌة لإلدارة الرإٌة هذه مع انسجاًما     

 بعزل السٌاسة هذه افتتح وقد حٌاته، طوال النهج هذا على وحافظ أٌدٌهم، فً والثورة السلطة، تركٌز اتجاهات

 .سابًقا ذكرنا كما مكانه الجراح بن عبٌدة أبً وتعٌٌن الشام، بالد فً المسلمٌن جٌوش إمارة عن الولٌد بن خالد

 أن وقاص أبً بن سعد على همذان أهل من دهقان اقترح الكوفة تؤسٌس أثناء أنه المصادر رواٌات وتروي

 فً عمر ذلك وبلػ سعد، قصر عن الناس حدٌث وكثر بابه، وؼلق كسرى، قصر ؼرار على قصًرا له ٌبنً

 قصًرا بنٌت أنك بلؽنً" لسعد التالً الكتاب معه وأرسل القصر، باب لٌحرق مسلمة بن محمًدا فؤرسل المدٌنة،

 انزل الخبال، قصر ولكنه بقصرك، فلٌس باًبا، الناس وبٌن بٌنك وجعلت سعد، قصر وٌسمى حصًنا، اتخذته

 حقوقهم عن به وتنفٌهم دخوله، من الناس تمنع باًبا القصر على تجعل ول وأؼلقه، األموال بٌوت ٌلً مما منزًل 

  . "خرجت إذا دارك من ومخرجك مجلسك، لٌوافقوا

 :الصلح عقود خالل من المفتوحة البالد إدارة

 :الصلح لعقود العام الطابع

 شروط أن ٌعنً وهذا البلدان، لفتوح استعراضها لدى عنوة والفتح صلًحا، الفتح بٌن المصادر رواٌات تمٌز     

 أقر فقد السكان، جانب من قتال دون صلًحا الفتح تم فإذا الفتح، فٌه تم الذي بالشكل مباشرة تتعلق كانت الصلح

 قتال وحدث عنوة، تم قد الفتح كان إذا أما سنوٌة، جزٌة دفع مقابل وأمانهم وأموالهم حرٌتهم، لهإلء المسلمون

 الختالؾ ٌعنً وهذا وممتلكاتهم، أموالهم ومصادرة الناس سبً ٌتم فقد بالقوة، األراضً وأخذت السكان، مع

 على للجزٌة فرضهم لدى الفتح شكل المسلمون راعى فقد ذلك، إلى ٌضاؾ للسكان، الحقوقٌة الوضعٌة فً



 من ثم خاصة، فتح لعقود واسًعا مجاًل  تترك لكنها قاتل، من جزٌة من أقل صالح من جزٌة كانت حٌث الناس

 . للفتح الملموسة للظروؾ وفًقا األحٌان بعض فً إلؽابه حتى أو العام، القانون هذا تعدٌل خاللها

 كالقادسٌة الفاصلة المعارك فً والبٌزنطٌة الفارسٌة، المركزٌة للجٌوش المٌدانٌة القوة تحطٌم فبعد     

 األمراء فبرز المفتوحة، والقرى المدن فً تواجدها أماكن المركزٌة الحكومٌة األجهزة ؼادرت والٌرموك،

 الصلح عقود توقٌع عاتقهم على أخذوا وقد الفاتحٌن، أمام المباشرٌن الممثلٌن وأضحوا الفراغ، لٌمألوا المحلٌون

 مقابل الجزٌة دفع المسلمٌن على والقرى المدن، بعض عرضت حٌن ففً الفتح، لشكل وفًقا أشكالها تباٌنت التً

 بدفع القبول إلى بادرت أن لبثت ما ثم األمر، بادئ فً الفاتحٌن مقاومة أخرى وقرى مدن حاولت األمان،

 عقود فرض على أحٌاًنا المسلمون وأقدم فٌه، الستمرار جدوى عدم أدركت أن بعد القتال وقؾ مقابل الجزٌة

 عقود تضمنت إذ الجزٌرة، فتوح فً الحال كان كما ل، أم قتال جرى قد كان إذا عما النظر بؽض الصلح

 فتحت قد القرٌة هذه أن إلى تشٌر المصادر رواٌات أن من الرؼم على نفسها الشروط المنطقة لهذه الصلح

 استسلمت أن بعد ألحقوها هإلء لكن بشدة، المسلمٌن قاومت مثاًل، العٌن فرأس عنوة، فتحت قد وتلك صلًحا،

 . نفسها وبالشروط صلًحا، فتحت التً الجزٌرة نواحً من بؽٌرها

 وضعه خالل من وعنوة صلًحا، الفتح شروط فً التداخل هذا من مصر لفتح البالذري استعراض ٌخلو ول     

 عقود وتطابق تشابه، إلى تشٌر رواٌاته أن من الرؼم على المصرٌة، الدٌار أرجاء لمختلؾ الفتوح لمسار

 مصر أهل بؤن الطبري رواٌات تشٌر وكذلك المصرٌة، والقرى المدن، جمٌع مع المسلمون عقدها التً الصلح

 وقاتلتهم، المسلمٌن قاومت المصرٌة القرى بعض أن والمعروؾ بمضمونه، وقبلوا بابلٌون صلح فً دخلوا كلهم

 علٌه، صالحوا ما مجرى عنوه أخذه ما أجروا المسلمٌن لكن منه، قسم فً عنوة فتح قد نفسه بابلٌون حصن وأن

 بالد فً حصل ما مع بالمقارنة الشدٌدة المقاومة من فارس بالد فً حصل وما،  ذمة كلهم مصر أهل فصار

 عقدها التً الصلح عقود بٌن لفت بشكل المصادر رواٌات تمٌز ل سلمٌة؛ الفتوح معظم كانت حٌث الشام

 خسارة بعد ٌمنع، لم نهاوند فً جرى الذي الشدٌد فالقتال الشام، بالد فً عقودهم وبٌن فارس، فً المسلمون

 وبمبادرة صلًحا، تم قد منها كثًٌرا أن من الرؼم على قبلها ةالمفتوح للمدن الصلح بشروط إلحاقهم من الفرس،

ا تؤملنا ولو نهاوند، فتح عن ٌختلؾ لم همذان وفتح السكان، من ًٌ  أذربٌجان بفتح الخاصة المصادر رواٌات مل

 . الجزٌة على صالحهم ثم وعنًٌفا، ضارًبا قتاًل  المسلمٌن قاتل البالد، هذه ملك المرزبان، حٌث

 متنازع فقهٌة مسابل إلى تحولت وعنوة صلًحا، الفتح مسؤلة أن الطبري رواٌات استعراض من الواضح     

 على الفتوح أثناء المجوس، حتى والناس، األمم جمٌع بٌن المعاملة فً ساووا الفاتحٌن المسلمٌن وأن علٌها،

 له ٌقدر لم الفقهً مذهبه أن إل فقهٌة، مدرسة صاحب كان مإرخنا أن والمعروؾ مواجهتها، طرق من الرؼم

 .والستمرار النجاح

 لدى عنوة أو صلًحا، الفتح لمسؤلة اإلشارات من الرؼم على التجاه هذا فً تصب رواٌاته معظم نرى لذلك     

 السواد أهل عومل ذلك مع ولكن عنوة، فتح أنه الطبري ٌذكر السواد، مسؤلة ففً الفتوح، ألحداث وصفها

 الصلح، وشروط الفتح شكل بٌن الربط إمكان ٌنكر ولم الناس، من ؼٌرهم مثل مثلهم وذمة عقد، كؤصحاب



 ٌإكد لهذا الشروط، بذات الناس كل صالحوا وأنهم اإلمكانٌة، هذه ٌستخدموا لم الصحابة أن ٌرى كان ولكنه

 . اإلسالم دار فً والبلدان واألمم الناس، لجمٌع الحقوقٌة الوضعٌة تساوي

 الجمٌع على فرضوه المفتوحة، والقرى المدن، مع واألمان الصلح، لعقود واحًدا نموذًجا المسلمون اعتمد     

 بعض أن البالذري رواٌات وتشٌر عنفه، أو سهولته عن النظر وبؽض قتال، حدث قد كان إذا عما النظر بؽض

 بعد المسلمٌن مع الصلح وعقدت ٌسٌر، بشكل فتحت وجبٌل، وبٌروت وصٌدا عرقة، مثل الشام بالد فً المدن

 اختالؾ إلى إشارة أي الرواٌات هذه تشٌر ل ذلك ومع لوقفهم، المقاومة وانعدام وشدته، زحفهم سرعة رأٌت أن

 . تلك أو الصورة هذه على التوقٌع قبل قاتلت التً الشام بالد مدن سابر وبٌن المدن، هذه بٌن الصلح شروط

 لشكل الفعلٌة الوضعٌة نتٌجة األمر بادئ فً تارٌخٌة نشؤت إنما وعنوة صلًحا، الفتح مسؤلة أن الواضح     

ا، منحى ذلك بعد اتخذت ثم الفتح، ًٌ  والخراج، الجزٌة نظام فً التعدٌل قضٌة مع ارتبط الفقهً النقاش وأن فقه

 حاجة اشتدت كلما باستمرار تطرح كانت والتً والعباسً، األموي العصرٌن فً عموًما، الضرابب نظام وفً

ا، تحدًٌدا والخراج الجزٌة، كمٌة آنذاك حددت الصلح عقود من الكثٌر أن والمعروؾ لألموال، المال بٌت ًٌ  عدد

ا، تبرًٌرا ٌتطلب كان هذا تؽٌٌر وأن ًٌ  إطالق على ٌساعد عنوة فتحت قد تلك أو البالد، هذه تحدٌد وكان شرع

 المعنٌٌن البالد أهل بؤن اإلقرار ٌعنً فكان صلًحا، الفتح تحدٌد وأما ٌشاء، كما الشروط وتؽٌٌر تعدٌل، فً البدء

 كانوا أمٌة بنً ملوك أن" ...  اإلسكندرٌة فتح بشؤن الطبري ٌروي به، ٌخل أن لمسلم ٌجوز ل عقد أصحاب

 . "شبنا ما ونضع شبنا، كٌؾ علٌهم نزٌد عبٌدنا هم وإنما عنوة، دخلت إنما مصر أن مصر أمراء إلى ٌكتبون

 من الفقهٌة، المعالجات صلب فً أدخلها عندما فقهٌة، مسؤلة إلى الفتح شكل تحول ظاهرة الماوردي وٌإكد     

 ما وبالتالً البلدان، لفتوح التارٌخٌة األشكال تحدٌد فً المختلفة الفقهٌة للمواقؾ بالتفصٌل استعراضه واقع

 أرض حكم حول كاماًل  فصاًل  وٌخصص والخراج، الجزٌة تحدٌد مسابل فً تنوع من كهذا تقسٌم على ٌترتب

 اختلفوا الفقهاء أن إلى وٌشٌر ،"نظابرها به ٌعتبر بما الفقهاء حكم أصل" ألنها البالد؛ هذه أهمٌة وٌبرر السواد،

 على وأقره الؽانمٌن، بٌن عمٌر ٌقسمه لم ولكن عنوة، فتح أنه إلى العراق أهل فذهب وفتحه، السواد حكم فً

 استنزلهم ثم ملًكا الؽانمون واقتسمه عنوة، فتح السواد بؤن الشافعً وٌقر أرضه، على الخارج وضرب سكانه،

 عمر ضرب للمسلمٌن، خلص فلما منه، حقوقهم عن به عاوضهم بمال نفوسهم استطاب طابفة إل فنزلوا عمر،

 أٌدي فً وأقره المسلمٌن، كافة على وقفه عمر أن إلى أكثرهم فذهب الشافعً، أصحاب فاختلؾ خراًجا، علٌه

 . األرضٌن رقاب على ضربه بخراج أربابه

 كل فً منتشرة وهً تارٌخٌة، مقولة وشروطه الفتح، أشكال بٌن الرتباط مقولة أن قدمنا مما نستنتج     

 :بعاملٌن الصلح عقود ارتبطت وقد الضرٌبً، النظام تطور بفعل فقهٌة مسؤلة إلى ذلك بعد تحولت ثم المصادر،

 ؼٌر أًٌضا وكانوا وعاداتها، وأدٌانها لؽاتها، لها شاسعة بالد فً ؼرباء كانوا المسلمٌن ألن الفتح؛ حال: األول

 .للتوسع المسٌر ٌتابعون ثم لٌصالحوا، ٌفتحون مستقرٌن



 عقلٌة تفرضه كانت المفتوحة البالد سكان مع الصلح نموذج أن ٌعنً وهذا للفاتحٌن، الجتماعٌة الحالة: الثانً

 وعٌشها القبابل، لحٌاة الجتماعً الشكل كان الفتح أن أي بٌنهم، فٌما وعالقاتهم وأعرافهم، أنفسهم، الفاتحٌن

 .المرحلة  هذه فً ورزقها،

 :المفتوحة البالد بسكان الفاتحٌن عالقة

ا انتهى ومصر، الشام بالد من البٌزنطٌٌن وإخراج الفارسٌة، اإلمبراطورٌة على القضاء بعد      ًٌ  هذه فً عمل

 الهٌبات ٌمثلون الذٌن هم والمقاطعات المدن وأعٌان المحلٌون، الولة وأضحى الدولة، مإسسة وجود البالد

 وجودها على والبٌزنطٌٌن الفرس، لدولتً اإلدارٌة التقسٌمات حافظت لهذا المسلمٌن، مع والتفاوض العامة،

 اإلدارٌة الناحٌة من أو عملها، فً المحلٌٌن الحكام طبقة استقرت حٌث الشخصٌة، الناحٌة من سواء ووظٌفتها

 الفاتحٌن، المسلمٌن بٌن العالقة شكل الفتوح مرحلة طبٌعة وحددت وظابفها، أداء فً الدواوٌن استمرت حٌث

 معسكرات فً والسكن للفتوح، المسلمٌن تفرغ بفعل وذلك خارجٌة، عالقة بقٌت التً المحلٌٌن البالد وأصحاب

 الخارجٌة العالقة هذه وارتبطت الفاتحٌن، استقرار ٌتطلبان اللذٌن والختالط بالندماج، ٌسمح ل مما خاصة،

 . والثقافً اإلداري والستقالل والذمة، الجزٌة: أمور بثالثة

 القٌم جملة عن عبارة وهً الصلح، عقود خالل من السٌادة للممارسة الحقوقٌة األرضٌة الجزٌة شكلت     

ا دفعها المؽلوبٌن على ٌتوجب التً والنقدٌة العٌنٌة، المادٌة، ًٌ  بٌن عقدٌة عالقة إنها الفاتحٌن، المسلمٌن إلى سنو

 أي تجاه عنهم والدفاع وصونهم للسكان، الشامل األمان ضمان مقابل ففً وواجبات، حقوق منهما لكل طرفٌن

 الحقوق وهذه ذمتهم، فً أدخلوهم الذٌن للمسلمٌن هإلء على المتوجبة الجزٌة كانت خارجً، عدوان

 تعد لم وعودهم، تنفٌذ عن المسلمون عجز فإذا البعض، بعضها وتشترط البعض، بعضها تكمل والواجبات

 الذمة، عنهم سقطت مجدًدا، المسلمٌن وقاتلوا العهود نقضوا أو دفعها، عن السكان امتنع وإذا لهم، حًقا الجزٌة

 . صلح أهل ل حرب أهل وأضحوا

 عالقة ل للسكان الداخلٌة الشبون فً ٌدخل أنه على إلٌه النظر تم فقد العالقة، هذه تعدى ما كل أما     

 من تحوٌه بما والمقاطعات المدن، فً الذاتٌة باإلدارة المحلٌٌن للسكان المسلمٌن إقرار ٌعنً وهذا به، للمسلمٌن

 وأدٌانهم، وثقافاتهم وعاداتهم أوضاعهم، على تركهم وبالتالً لهإلء، الثقافٌة بالستقاللٌة واإلقرار دواوٌن،

 .فٌها التدخل دون وطبقاتهم

 أن نرٌد: "له وقالوا العاص، بن لعمرو أعٌانها تقدم اإلسكندرٌة صلح توقٌع بعد أنه المصادر رواٌات تذكر     

 أصحابكم، بؤمور نعلم ل إنا: "جوابه فكان ،"منا طلبت الذي المال ٌجمع حتى أصحابك من رجاًل  علٌنا تولوا

 علٌكم، فولوه المال، لجمع علٌكم تختارونه ممن أكابركم فً فانظروا الضعٌؾ، ول منكم القادر نعرؾ ول

 المدٌنة حاكم وقٌل وقتال، حصار بعد بعلبك مدٌنة فتح تم، "ذلك على له مساعًدا أصحابنا من رجل معه وٌكون

 وقد المحدد، وقتها فً إلٌهم الجزٌة تؤتٌهم خارجها، ٌبقوا وأن المدٌنة، إلى المسلمون ٌدخل أل شرط الصلح بعقد

 . قبل من ذلك إلى أشرنا



 الرها وتعهدت دورها، نصؾ المدٌنة تخلً أن على معهم، الصلح عقد أثناء حلب أعٌان مع عبٌدة أبو اتفق     

 من الكثٌر ونصت والجسور، الطرق بإصالح دورٌة بصورة تقوم بؤن ؼنم بن عٌاض مع الصلح عقد بموجب

 فتح ولما أٌام، ثالثة لمدة المحلٌٌن السكان على ضٌوفاً  بالنزول المحتاجٌن المسلمٌن حق على الصلح عقود

 ٌبٌعوا أن لهم وسمح دٌنار، ألؾ عشر ثالثة قٌمتها بلؽت التً الجزٌة على أهلها صالح برقة، العاص بن عمرو

 عقدها التً الصلح عقود بٌن ومن قبل، من ذلك إلى أشرنا وقد المبلػ، هذا تؤمٌن لقاء بٌعه أحبوا من أبنابهم من

 خراسان حاكم مع مقرن بن سوٌد أبرمه الذي العقد كان فارس، بالد من الشرقٌة الولٌات أمراء مع المسلمون

 جٌالن وجٌل طبرستان، على خراسان اصبهذ للفرخان مقرن بن سوٌد من كتاب هذا: "طبرستان منطقة على

 بؽٌة، لنا تإوي ول أرضك، حواشً وأهل لصوتك، تكؾ أن على وجل عز هللا بؤمان آمن إنك العدو، أهل من

 ٌؽٌر أن منا ألحد فلٌس ذلك فعلت فإذا أرضك، دراهم من درهم ألؾ بخمسمابة أرضك خرج ولً من وتتقً

 تإوون ول سبٌلكم، وكذلك آمنة، باإلذن علٌكم سبٌلنا بإذنك، إل علٌك ٌدخل ول أرضك، إلى ٌتطرق ول علٌك،

 وهند التمٌمً، قطبة بن سواد شهد وبٌنكم، بٌننا عهد فال فعلتم فإن تؽلون، ول عدو، إلى لنا تسلون ول بؽٌة لنا

 وكتب البكري، النهاس بن وعتٌبة العبسً، عبٌد بن وسماك األسدي، مخرمة بن وسماك المرادي، عمرو بن

 . "عشرة ثمان سنة

 المناطق فً السابدة العامة األوضاع على الحفاظ إلى الفتوح عملٌات انتهاء بعد المسلمون اضطر     

 مصلحة من وكان الوسٌط، الطرؾ أضحوا الذٌن المحلٌٌن الحكام رحمة تحت الناس تركوا حٌث المفتوحة،

 والنظام األمن، على الحفاظ مهمات إلٌهم أوكلت حٌث الوسطاء هإلء أوضاع استقرار على الحفاظ الفاتحٌن

ا معهم التشاور وكان الصلح، عقود شروط وتنفٌذ ًٌ  . األعمال سٌر لحسن ضرور

 مع التعامل كٌفٌة بشؤن دهاقنتها مع وقاص أبً بن سعد تشاور السواد، أراضً على الفتح استتب أن بعد     

 الفالحون، سبً إذا ٌحصد أو سٌزرع من ألنه ٌزرعونها؛ أرضهم على الناس ٌترك أن فؤشاروا الفالحٌن،

 صعاب اعترضتهم ما إذا الدهاقنة لنصابح سمعوا أن العراق على عماله ٌؤمر عمر وكان أرضهم؟ عن وأبعدوا

 مع مباشرة عالقة أي الفاتحٌن للمسلمٌن تكن لم ، لذلك ؼٌرهم من وناسهم ببالدهم أعلم هإلء ألن ومشكالت؛

 البالد هذه أسٌاد أنهم على البدء منذ قبلوا الذٌن وأمرابها واز،حاأل دهاقنة مع معامالتهم وانحصرت السكان،

 ٌتعلق عاًما المفتوحة البالد مع التعامل أسلوب كان هكذا، الفاتحٌن أمام ممثلوها وبالتالً سكانها، وساسة

 ٌذكر دوًرا تإد لم هامشٌة فكانت للسكان، الداخلٌة األوضاع أما الداخلٌة، وعالقاتهم أنفسهم، الفاتحٌن بؤوضاع

 . التعامل هذا شكل تحدٌد فً

 : الخلٌفة عمر)رضً هللا عنه( مقتل

 بن للمؽٌرة خادم أنه إل أمره من الناس ٌعرؾ ل مؽمور شخص بٌد فجؤة )رضً هللا عنه(عمرالخلٌفة  قتل     

 سبً من األصل فارسً وهو المجوسً، لإلإة أبو فٌروز فهو اسمه أما بالطابؾ، ثقٌؾ زعماء من وهو شعبة،

 . خراجه ثقل الخلٌفة إلى شكا قد وكان نهاوند،



 خرج ،"م644 عام الثانً تشرٌن 23/ هـ23 عام الحجة ذي شهر من بقٌن ألربع" األربعاء ٌوم فجر ففً     

 تلك فً ودخل لٌكبر، للصالة ٌنوي بدأ المصلٌن، جمع انتظم إذا حتى الفجر، لصالة الناس لٌإم منزلة من عمر

 سرته، تحت إحداها ست أو طعنان ثالث حادان، نصالن له بخنجر وطعنه بجانبٌه، فجؤة ظهر رجل اللحظة

 القاتل وحاول ،"قتلنً فقد الكلب أدركوا: "ٌقول ٌدٌه باسًطا المصلٌن إلى فالتفت السالح، بحر عمر وشعر

 أتاه عوؾ بن هللا عبد إن ثم منهم، عشر ثالثة فؤصاب وشماًل  ٌمًٌنا ٌطعنهم فراح المصلون، له فتصدى الفرار،

 مسدًل  بخنجره انتحر محالة، ل مقتول أنه فٌروز أٌقن وعندما أرًضا، وطرحه رداءه علٌه وألقى ورابه، من

 مماثلة لحوادث فاتحة كانت ألنها الوقت؛ ذلك حتى المسلمٌن واجهت قضٌة وأخطر أهم، دوافع على الستار

 . المستقبل فً المسلمٌن تواجه سوؾ

 فاستخلؾ طرًٌحا، وسقط أثرها من الوقوؾ ٌستطع فلم قاتلة، سرته تحت عمر أصابت التً الطعنة كانت     

 الذي هو لإلإة أبا أن علم ولما دًما، ٌنزؾ وهو منزله إلى ونقل بالناس، الصالة على عوؾ بن الرحمن عبد

 األحد ٌوم ودفن لٌال، ثالث بعد وتوفً له، سجدها بسجدة هللا عند ٌحاجه قاتله ٌجعل لم الذي هللا حمد طعنه،

 . عابشة استؤذن أن بعد بكر أبً جانب إلى النبوٌة بالحجرة هـ24 عام من محرم مستهل

 أحبار كبار أحد ،اراألحب كعب من وتحذٌر لإلإة، أبو إلٌه وجهه إنذار عن تكشؾ مقدمات عمر لمقتل كان     

 ٌا: "له فقال لإلإة، أبو فلقٌه السوق، فً ٌطوؾ الحج من عودته بعد ٌوًما عمر خرج فقد المدٌنة، فً الٌهود

: قال خراجك؟ كم: عمر وقال كثًٌرا، خراًجا علً فإن شعبة، بن المؽٌرة على -انصرنً- أعدنً المإمنٌن أمٌر

 على بكثٌر خراجك أرى فما: عمر قال حداد، نقاش، نجار،: قال صناعتك؟ وما: عمر قال ٌوم، كل فً درهمان

: عمر قال. نعم: قال فعلت، بالرٌح تطحن رحى أعمل أن أردت لو: تقول أنك بلؽنً قد. األعمال من تصنع ما

 قال عنه، انصرؾ ثم والمؽرب، بالمشرق من بها ٌتحدث رحى لك ألعملن سلمت لبن: قال رحى، لً فؤعمل

ا ٌكترث أن دون منزله عمر ودخل ،"آنًفا العبد توعدنً لقد :عمر ًٌ  كعب جاءه الؽد من كان فلما التهدٌد، بهذا جد

 الؽداة وفً الثانً، الٌوم فً القول علٌه وأعاد ،"أٌام ثالثة فً مٌت فإنك المإمنٌن، أمٌر ٌا: "له فقال األحبار،

 بكر أبً بن الرحمن عبد شهد وقد ،"صبٌحتها إلى لك وهً ولٌلة، ٌوم وبقً ٌومان ذهب: "له قال الٌوم ذلك من

 لإلإة، وأبً الحٌرة نصارى أحد وجفٌنة الفارسً، األمٌر الهرمزان مع عمر به طعن الذي الخنجر رأى أنه

 . وجفٌنة الهرمزان قتل إلى ؼضب ثورة فً وهو عمر، بن هللا عبٌد دفع مما لهم، اجتماع أثناء

 مع اندثرت وقد دوافعها، على الموضوعً الحكم قبل مقنعة إثباتات إلى تحتاج المستوى هذا على حادثة إن     

 المؤلوفة القواعد عن ٌخرج ألمر الدولة، فً األول الرجل قتل على لإلإة أبً إقدام إن إذ الثالثة، األشخاص قتل

 أن الباحث ٌستطٌع ل الحالة هذه وفً التارٌخٌة، الرواٌة إلٌه تشر لم وهذا الجنون، من مس به كان إذا إل

 حول التقلٌدٌون المإرخون تناقلها التً الهزٌلة األسباب رفض بعد خارجٌة بعوامل القضٌة هذه ربط ٌتجاهل

 خٌوطها، على مطلًعا أو فٌها، مشترًكا األحبار كعب ٌكون أن أستبعد ول لإلإة، أبً خراج ثقل حول خراج ثقل

 اإلسالم ضد ٌتآمرون أخذوا الٌهود أن والمعروؾ دللته، له وساعته، القتل لٌوم وتحدٌده لعمر، تحذٌره إن إذ

 عمر باؼتٌال الدنٌبة مإامرتهم وبدأت المسلمة، البالد هذه لحكام الؼتٌالت وٌدبرون إلٌه، وصل بلد كل فً



 من البٌزنطٌٌن وأخرج الفارسٌة، اإلمبراطورٌة على عمر قضى لقد المدٌنة، فً الموجودٌن بالفرس مستعٌنٌن

 ولعمر بعامة، والمسلمٌن لإلسالم الحقد فؤضمروا العرب، جزٌرة من الٌهود أخرج كما ومصر، الشام بالد

 لإلإة أبا بؤن علم حٌن قوله عمر عن وروي التنفٌذٌة، أداتها لإلإة أبو كان التً المإامرة هذه فحاكوا بخاصة،

 . "فعصٌتمونً أحد، علوجهم من علٌنا تجلبوا أن عن نهٌتكم كنت قد: "طعنه الذي هو

 الذٌن الثروات وأصحاب التجار، بقاٌا من المتذمرٌن بعض مصلحة فً تصب الؼتٌال حادثة تكون قد     

 انتقال على مشددة رقابة فرض عمر أن والمعروؾ الحٌوٌة، لمصالحهم ضربة الصارم عمر نظام فً وجدوا

 وانتشار والثروات، األموال كثرة أن ٌرى وكان المفتوحة، البلدان فً والقرى المدن إلى الحجازٌة الشخصٌات

 لظهور األولى األجواء عن تبعدهم المسلمٌن، تطور فً جدٌدة آفاًقا ٌفتح أن ٌمكن المفتوحة األمصار فً قرٌش

 المدٌنة، فً وحصرهم بعامة، قرٌش وعلى بخاصة، المهاجرٌن على ضٌق الرإٌة هذه مع وانسجاماً  اإلسالم،

ا فمنعهم ًٌ  من تضٌع الثراء فرض بؤن شعروا الذٌن هإلء لدى صدمة أثار مما الفتوح، بثمار التنعم من عمل

 مع ومواقفهم أهدافهم تعارضت ولهذا قراره، تعدٌل على المتشدد الخلٌفة حمل فً ٌنجحوا أن دون أمامهم

 الخلٌفة اندماج هً النفصال مإشرات أبرز ولعل وقوانٌنها، الدولة بفكرة الملتزم وهو ومواقفه، عمر أهداؾ

ا المستفٌدة والشعبٌة المتوسطة، الفبات مع عضوٌة بصورة ًٌ  هإلء اشتراك استبعد لكنً العطاء، تنظٌم من عمل

 دوًرا تإدي سوؾ الفبة هذه أن من الرؼم على هذا ،"لتقتلنً العرب كانت ما: "عمر قول بدلٌل المإامرة، فً

  . المتحركة وحوافزها ٌتوافق، بما البدٌل شخصٌة اختٌار فً بارًزا

 


