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أ

بسم هللا الرحمن الرحیم 

َذِلَك ِبَأنَّ الّلَه َلْم َیُك ُمَغیِّرًا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم 
َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

53األنفال 



ب

اإلهــداء

والتطیب . .اهللاة بطاعیطیب النهار إالوالاهللاالیطیب اللیل إال بشكر

وال تطیب .. اهللاوال تطیب اآلخرة إال بعفو. .اهللابذكراللحظات إال 

ي اهللالجنة إال برؤیت

إلى نبي الرحمة . .األمةونصح .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم ....العالمینونور 

إلى من علمني العطاء بدون .. ...والوقارإلى من كلله اهللا بالهیبة 

یغفر أرجو من اهللا أن ....افتخارإلى من أحمل أسمه بكل .. ..انتظار

وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي لك وأن یجعلك في جناته

والدي العزیز....األبدالغد وٕالى 

. .والتفانيإلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان .. إلى مالكي في الحیاة 

مة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها إلى بس

أمي الحبیبة..... بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب 



ت

في العلمیة فلم یبخل عليّ تيإلي الذي كان لي السند والعون في مسیر 

زوجي العزیزإلي ......توجیه النصح واإلرشاد

نفسهمإلى من أإلى من آثروني على إلى سندي وقوتي ومالذي بعد الله

علموني علم الحیاةإلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحیاة 

وأخواتيإخوتي..........

أهدي هذا البحثلیهم جمیعاً إ



ث

الشكر والتقدیر

والصالة والسالم علي خیر البشریة والمبعوث العالمین،الحمد هللا رب 

وعلي آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي یوم الدین، للعالمین،رحمًة 

:وبعد

بفضله وكرمه وفتح لي أشكر اهللا العظیم العلي القدیر الذي امتن علّي 

ووفقني بعونه وقوتِه علي إنجاِز هذا العمل فله الحمدأوًال أبواب الخیر 

.وآخرًا 

منیر فإني أتقدم بالشكر والعرفان إلي أساتذتي األفاضل الدكتور 

، اللذین كانا مثاًال للعطاء فلم یدخرا شهداء صالح، والدكتور العابدین

وقتًا للجهد ولم یبخال علّي بتوجیهاتهم ونصحهم السدیدة ، فجزاهم اهللا 

. عني كل الخیر وجعل جهدهم في میزان حسناتهم

كما أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلي عضوي لجنة المناقشة األفاضل 

نصراهللا: والدكتورالدینأحمد جالل :الدكتور

.والسدیدةوتوضیح توجهاتهم القیمة الرسالة،لقبولهما مناقشة هذه 



ج

صاحبة المنارة إبراهیم،كما أتقدم إلي الجامعة اإلسالمیة موالنا مالك 

.ومحتویاتهاالعلمیة القیمة بأساتذتها 

إلي الوصول إلي هذا ساعدونين أهلي الذیوكما أتقدم شكري إلي 

.الجهد

.فعالً وٕالي كل من قدم لي نصحًا أو رْئیًا أو 

وآخر دعوانا الكریم،وأسأل اهللا أن یتقبل منا هذا العمل خالصًا لوجهه 

.العالمینأن الحمد هللا رب 

واهللا تعالي ولي التوفیق 

رقیة صالح الشریف
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د

إقرار الطالب 

-:ھيوبیاناتي أدناه،أنا الموقعة 

.رقیة صالح الشریف:اإلســـــم 

.13711031: رقم التسجیل 

وةاإلدار

:تحت عنوان .ماالنج

) إدارة التغییر في خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ (
حضرتھا وكتبتھا بنفسي وما زورتھا من إبداع غیري أو تألیف غیري ، 

وإذا ادعي أحد أنھا من تألیفھ وتبین أنھا فعال لیست لي فأنا أتحمل كامل 

المسؤولیة علي ذلك ، ولن تكون المسؤولیة للمشرفین أو على كلیة

الدراسات العلیا بجامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة بمنطقة 

َر ھذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة ودون أي  ماالنج ، وھذا وقد ُحرِّ

.ضغوط من أحد 

م             2015ماالنج 

-:توقیع صاحبة اإلقرار

رقیة صالح الشریف-:االسم 

.13711031-:رقم القید



ذ

مستخلص البحث
إدارة التغییر في خالفة عمر م2015)13711031(رقیة صالح الشریف

رسالة ماجستیر ، ) تحلیلیةوصفیةدراسة ( بن الخطاب رضي هللا عنھ 
كلیة الدراسات العلیا جامعة موالنا مالك إبراهیم بماالنج ، تحت إشراف 

) 197204202002121003(العابدینمنیرالدكتور :
)197201062005011001(صالحشهداء:والدكتور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضي اهللا عنهعمر بن الخطاب، اإلدارة،التغییر:كلمات أساسیة 
معرفة األسس التي قام بها الخلیفة الثاني عمر بن - 1وتهدف هذه الدراسة إلي

الذي حدث في خالفة عمر بن إیضاح خطوات التغییر - 2رضي اهللا عنه- الخطاب 
–مة اإلسالمیة في خالفته لمعرفة أثر التغییر علي األ- 3رضي اهللا عنه- الخطاب

آن ذاك-رضي اهللا عنه
والطریقة الوثائقیة وهي طریقة عملیة لجمع المعلومات من طریِق أمهاِت الُكُتِب 

لق بالبحث ، وفروعها وهذا المنهُج یتطلب عادًة تحدید المشكلة ویجمع كل ما یتع
والتحلیل وهو متفرٌع من األول وممتٌد له وناتٌج لما یقوم بدراسته من خالل الطریقة 

.الوثائقیة وینتهي بالوصول إلي نتائج مختلفة ومفیدة في الدراسة المكلف بها 
رضي -أسس إدارة التغییر عند عمر بن الخطاب- 1:ویستنتج من هذه الدراسة بأن

، وكثرة النزاع والتشاجر بعد انتشار شدة خوفه من اهللا تعالىكان أوًال في- اهللا عنه
وضع قیود حقوق الملكیة وطریقة استعمالها للعامة و اإلسالم وعدم استقالل القضاء، 

وطریقة فقه وتفهمه للتغییر من خالل واقع عایشه جعل من أساسیاته التغییر ، 
ت التغییر التي قام بها خطواو - 2والحسم في األمور الظاهرة ، ذكرنا أمثله لذلك 

العدل والمساواة، وٕاقامة الشورىمن ترسیخ مبدأ،رضي اهللا عنهعمر بن الخطاب
ها، وبیان خدمات تأمینو كفالة الحریات العامة للناسبین المجتمع اإلسالمي ، و 
كنشر الدین اإلسالمي بین الناس، ،إقامة أمور الدینالدولة للمجتمع اإلسالمي، من

وتیسیر أمور الحج، وٕاقامة ، صالة، وحفظ الدین وأصوله، وبناء المساجد وٕاقامة ال



ر

عدم التفریق بین ،تعیین العمال والموظفین، و الجهاد في سبیل اهللا،و الحدود الشرعیة
.العربي وغیره

-رضي اهللا عنه–والتغییروأثره علي األمة اإلسالمیة في خالفة عمر بن الخطاب -3
وفـــــرض التجنیـــــد اإلجبـــــاري، وٕاطـــــالق ، وترتیبیهـــــا فكـــــان منهـــــا تأســـــیس المعســـــكرات

لصـالح المسـلمین، وتأسـیس تجـاه باتخـاذ تـاریخ واحـدحـدة اإلو و اإلسالمیة ،فتوحاتال
والمسـاهمة فـي ،بیت مال المسلمین وحفظ تدوین الدواوین، وانتشار لألمن واإلستقرار

یالمفتوحة ، ضـــااألر تـــأمیم والمحافظـــة علـــي هیبتهـــا ،و ، واســـتقرار الدولـــة ،حفـــظ الـــدین
ورد ،واســـتخدام العقـــاب لصـــالح المجتمـــع اإلســـالمي،اإلداريقضـــاءوتطـــویر حكـــم ال

جدید لمن یأتي بعده مـن انتخاب خلیفة لمستحقیها، وابتكار طریقة جدیدة في المظالم
.حیث العدد المنتخبین والمدة المقررة لإلنتخاب
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ABSTRACT

This study aims to;  1)  Knowledge  the bases  which has
been  fulfillment  by the  second Caliph  Omar ibn al-Khattab
may Allah be pleased with him, 2) clarify the pace of change
that has occurred in the succession of Omar ibn al-Khattab may
Allah be pleased  3) to know the effect of the change on the
Islamic nation in his succession at that time.  The researcher
used the documentary approach, the documentary approach it is
method to collect   data from the mothers of books and its
branches. This is approach usually it requires identify the
problem and collects all which regards to the research and
analysis, It is branched from the beginning, his extended and the
result of its study   through the documentary method  and
ending  with access to different results and useful in the study
assigned. The researcher conclude from this study that; 1) The
bases of change management during Omar ibn al-Khattab’s
succession, may Allah be pleased with him, It was firstly in his
intensity fear of   Allah almighty, and frequent conflict and
quarreling after the spread of Islam, the lack of independence of
the judiciary, restrictions of property rights and the method of
using it of the people, and the way of doctrine and
understanding of the change through the reality lived, and the
way of his Jurisprudence , his understanding of the change
through the reality lived make of his basis the change and
decisiveness in matters that appear. 2) the steps of change which
fulfillments  Caliph  Omar ibn al-Khattab may Allah be pleased
with him as; establishing the principle of Shura,  establishing
the Justice and equality between the Muslim community,



س

guarantee the public freedoms for the people and secured it ,
shows the  State services of Islamic society , establishment of
religious matters such as; spread of the Islamic religion  among
the people, establish the prayers, keeping the  religion and its
origins, reconstruction the Mosques, facilitate the Hajj,
establishment of the  legitimacy  border, Jihad for the sake of
Allah, the appointment of workers and staff, not to differentiate
between the Arab people  and other. 3)  the  changing  and its
impact on the Islamic nation in the succession of Omar ibn al-
Khattab may Allah be pleased with him- such as ; the
establishment of camps  and organized it , Imposition  military
conscription,  release the Islamic expansions, unit direction by
to take one history for the benefit of all the Muslims people,
establishment of Muslims fund money and save codification of
bureaucracy,  spread of the security and stability, contribute to
the preservation of   the religion, the stability of the state,
preservation of the prestige, Nationalization  open land,
Development of the Rule of Administrative Justice, used of the
punishment for the benefit of the Muslim community,  re
grievances to recipients, Innovated  a  new way to elect a new
successor to those who come after him.

ABSTRAK
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الفصل األول

اإلطار العام

- :خلفیة البحث - أ

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، ورضي اهللا عن خلفائه 

وصحابته أجمعین، أكرمهم اهللا بصحبته، حتى نهلوا من معینه الذي ال 

وزكاهم بالعمل الصالح حتي صار هذا الدین أعظم ما یكون في ینضب 

قلوبهم وصار الرسول الكریم صلي اهللا علیه وسلم أحب إلیهم من آبائهم 

وأبنائهم وعشیرتهم وأموالهم وانفسهم  فناصروه في دعوته وتحملوا معه 

جمیع أصناف العذاب المعنوي والحسي 

إال أن ما یثیر العجب في سلوك حبیبنا وهادینا وقدوتنا محمد علیه 

الصالة والسالم هو طریقته في مواجهة مقاومي التغییر في تلك الحقبة 
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دعوته (فقد واجهت دعوة محمد للتغییر ، )كفار قریش(ونقصد بهم 

، أشرس مقاومة شهدتها أي عملیة تغییر على مر العصور) لإلسالم

ة شرسة وعلنیة ومستمرة بدأت بالرفض واإلنكار حیث كانت مقاوم

إال أنه رغم كل الصعوبات ، وانتهت بتعذیبه علیه السالم ومحاولة قتله

التي واجهها لم یضعف ولم یستكین ولم یتخلى یومَا عن أداء رسالته 

حتى تم التغییر المنشود على أتم ما یكون التغییر وعم اإلسالم الكرة 

علیه -وأصبحت والزالت شخصیة الرسولاألرضیة شرقها وغربها،

قدوة لمن أراد أن یقتدي به في مجال السلوك القیادي -الصالة والسالم

:وصدق الحق تعالى حین قال، التغییري

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّه َواْلَیْوَم ( 

1)َه َكِثیراً اْآلِخَر َوَذَكَر اللَّ 

عملیة التغییر عملیة ذاتیة تنبع من ذات الفرد عند شعوره برغبة في 

تغییرواقعه لواقع أفضل، وكلما زادت رغبة اإلنسان في التغییر، كلما 

إال أن ما یجب أن یهدف إلیه الفرد من التغییر ،سهلت عملیة التغییر

.21األحزاب سورة - 1
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یر فعالة وال تستحق هو التحسین والتطویر، فالتغییرألجل التغییر عملیة غ

لكن ما یهم هو ، كون التغییر یأتي أحیانَا دون مقدمات،االهتمام الكبیر

هدفنا من عملیة التغییر، فالتغییر یجب أن ینظر إلیه كوسیلة للتطویر 

. ولیست غایة بحد ذاتها

والصحابة رضوان اهللا علیهم كان مجتمعهم طرازًا فریدًا ونسیجًا 

وحیدًا لم یكن اتباع األنبیاء السابقین مثلهم، فهم أهل لكل محبة وتعظیم 

وٕاكرام وتقدیر من كل من جاء بعدهم من هذه األمة وأهل ألن یقتدي بهم 

اهللا صلي -فإن الدین ما كانوا علیه وال شك أنهم أفضل الخلق بعد النبي

وأن من معرفة أحوال هؤالء الصحابة وما اتصفوا به من -علیه وسلم

اخالق سامیة وصفات نبیلة ینیر الطریق أمام المؤمن الذي یرید اإلقتداء 

وصحابته األطهار وأمر آخر -صلي اهللا علیه وسلم-بسنة النبي

یستوجب العنایة بسیرهم، وهو أنهم هم الذین نقلوا إلینا اإلسالم نقالً 

صحیحًا لذلك، وجبت علینا العنایة بأخبارهم وأحوالهم وسیرهم وما قدموا 

.به من أعمال وتغیرات واجتهادات من أجل خدمة األمة اإلسالمیة 
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وقد أثني اهللا علي أصحاب نبیه صلي اهللا علیه وسلم في مواطن 

كثیرة من كتابه العزیز الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه 

-:قولهمنها

ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذیَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم ( 

ًدا َیْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َوِرْضَواًنا ِسیَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم  َتَراُهْم ُركًَّعا ُسجَّ

ْنِجیِل َكَزْرٍع َأْخَرَج ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّ  ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإلِْ

رَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِهُم  َشْطَأُه َفَآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ

اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا  اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

2)ِظیًماعَ 

بأنهم خیر القرون فعن -صلي اهللا علیه وسلم- وشهد لهم النبي

بعثت (أبي هریرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم قال 
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ابن ادم قرنا فقرنا حتي كنت من القرن الذي كنت 3من خیر القرون

4)فیه

وعقولهم في تذلیل ، فقد اجتهد الصحابة الكرام واعملوا جهدهم

. الصعاب علي العباد خصوصًا في الناحیة الدینیة

أسس الدولة وأركانها في -صلي اهللا علیه وسلم-وقد وضع النبي

رضي -المدینة المنورة فأظهر معالمها ورسم أهدافها وجاء بعده الصدیق 

فعمل جاهدًا لتوطید أركان الدولة اإلسالمیة، وانشغل بمحاربة -اهللا عنه

المرتدین، ولسبب كانت خالفته قصیرة لم یحدث التغییر والتطویر في 

.الدولة اإلسالمیة 

اتسعت -رضي اهللا عنه-ولما كانت خالفة عمر بن الخطاب

الفتوحات فواجهت حضارات وأوضاع لم یعهدها من قبل، فكان البد من 

العمل في ضوء المتغیرات والمستجدات التي یكون مصدرها روح 

قرون ، جمع قرن وهو الطبقة من الناس المجتمعین في عصر واحد وقیل هو مائة سنة - 3
البخاري ، محمد بن إسماعیل أبوعبد اهللا البخاري الجعفي ، الجامع الصحیح المختصر، - 4

، تحقیق مصطفي دیب البغا، 1407- 1987دار ابن كثیر الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة 
.1305ص3جامعة دمشق ، ج
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اإلسالمیة السمحاء، فأدخل تغیرات في حیاة األمة اإلسالمیة الشریعة 

.من سیاسیة ومالیة وعسكریه لكي یواكب التطور السریع 

وفي عصر الفاروق شهد النظام اإلداري نقلة حضاریة تمثلت  في 

مدي اهتمام الخلیفة وعنایته الفائقة بالنظم اإلداري، فقد رسخت التقالید 

فرض ) م636-ه15(الطبري في هذه السنة اإلداریة اإلسالمیة یقول

5. عمر للمسلمین فروض ودون الدواوین واعصي العطایا علي السابقة

بتنظیم -رضي اهللا عنه–ویرجع هذا إلي اهتمام عمر بن الخطاب 

الدولة اإلسالمیة إداریًا ففصل السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة، 

مصار واألقالیم وقوي العالقة بین وأكد استقالل القضاء واهتم بأمر األ

. العاصمة والوالة والعمال في أجزاء الدولة اإلسالمیة علي امتدادها

ةً علم اإلدارة قد تطور، وبان طریقومن ناحیٍة أخري نري أن

.بعد أن اتجه إلى اإلنسان، واعتبره محور الحركة، وعمود رحاهاخاّصةً 

المتوفي (ملي ، أبو جعفر الطبري للطبري ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب األ- 5
تاریخ الطبري ، وتاریخ الملوك وصلة تاریخ الطبري ، صلة تاریخ الطبري لعریب بن ) ه310:

ه 1387ه الناشر دار التراث ، بیروت ،الطبعة الثانیة 369سعد القرطبي المتوفي 
613ص3،ج
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، وفي رجل، له في اإلدارة باعٍ في هذا البحثأرید أن أقف عند تاریخ 

–فنونها نظریات، قبل أن یدّون العالم سطرًا في ذلك؛ ولكنها هبة اهللا 

رضي اهللا –التي أودعها في سیدنا عمر بن الخطاب -سبحانه وتعالى

فأصبح رجل المهمات، واألزمات التي ما أشكل فیها أمر إال وقال -عنه

جاء القرآن مؤیدًا له في كثیر قوًال فصًال، ووجد لها أنجع الحلول حتى

.من المواقف مثل؛ حادثة األسرى وغیرها

تربت ملكته، - صلي اهللا علیه وسلم- نشأ عمر في عهد الرسول 

، الذي دّل -صلي اهللا علیه وسلم-وتشربت عمریته من تربیة الرسول

.على الخیر، وأمرها به، وحّذرها من الشر ومنعها منه

ولین واآلخرین، مدرسة النبوة التي تربى عمر في مدرسة سید األ

وتربى في هذه المدرسة، وتعلم فیها كل فنون القیادة، ،منهجها القرآن

والریادة، وبرز في الجانب الذي اشتهر به، فما ذكرت الدواوین إال وذكر 

وما ذكر العدل في تقسیم الثروات ال ذكر عمرإوما ذكر التغییر عمر،

اریخ الهجري إال وذكر عمر، وما ذكر الرأي إال وذكر عمر، وما ذكر الت
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الصائب إال وذكر عمر، وهكذا كان عمر المعدول عن عامر نحوًا 

.ومعنى، والفاروق لقبًا داللة التفریق بین الحق والباطل، إشعارًا بالمدح

-بن الخطابإن مدرسة النبوة قد أنجبت، وخّرجت أفذاذًا أمثالعمر

.ًا إال وسلك الشیطان طریقًا غیرهالذي ما سلك طریق-رضي اهللا عنه

إن اإلداریین یتكلمون في نظریاتهم عن وقت كان الناس یقولون 

هل اإلدارة علم أم فن أم كالهما معًا؟ إلى أن حسم األمر، واتفق علماء 

ثنین في جمع اإل-رضي اهللا عنه-اإلدارة على أنها فن وعلم؛ لكن عمر

وٕادارتهم لمواردهم المختلفة، بوتقة واحدة؛ حیث أخذ من تجارب العرب

ختالط مع الفرس والروم، فكانت تلك هي العلوم المكتسبة، وكذلك من اإل

لكل هذا أثر 6)وقد كان ممن تعلموا القراءة وهؤالء كانوا قلیلین جداً (

كبیر في نجاحه، وقد زینت شخصیته العبقریة التي اجتمعت فیها معظم 

وصدق، وشورى في صنع القرار، المهارات المطلوبة من قوة، وأمانة،

علي محمد محمد الصالبي، فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، دار 6-
.19م، ص2003-هـ1424افجر للتراث، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
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زینت هذه ، وشجاعته اتخاذه وتصویبه نحو المطلوب في الوقت المحدد

.المكتسبات التي كانت نادرة في ذلك الوقت شخصیة عمر اإلداریة

لقد عكف الكثیرون من علماء اإلدارة على رسم خطوط عریضة 

ؤولیة في لجوانباإلدارة المهمة كي یستفید منها من یتحملون عبء المس

مبرمجةً حیاة األمم ،واستطاعوا من خالل التجربة أن یضعوا نظمًا دقیقةً 

لها أثرها الكبیر فیتسییر األمور بحكمة ورویة ، وٕادراك عمیق للنتائج 

الذي یصفه أحد )اتخاذ القرار (ونسوق مثًال شائعًا في علماإلدارة وهو 

أهم العناصر وأكثرها یعتبر اتخاذ القراربشكل عام من(: الُكتاب بقوله 

أثرًا في حیاة األفراد وحیاة المنظمات اإلداریة ،وحتى في حیاة الدول 

،وتنبع أهمیة هذا الموضوع من ارتباطه بعمل اإلنسانالیومي أو حیاته 

7.)العائلیة أو أي مجال من مجاالت النشاط اإلنساني 

للقیادات فاألفراد هم محور هذا الموضوع األساسي ، سواء بالنسبة 

اإلداریةالتي تتخذ القرارات لتوجیه أعمالها ونشاطاتها ، أو بالنسبة 

للمرؤوسین الذینیشاركون في صنع القرارات ، أوفي تنفیذها ، أو یكونون 

.43،صم 1985نواف كنعان ، اتخاذ القرارات اإلداریة ، الطبعة الثانیة ، عام ،كنعان - 7
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هدفًا لها ، كما تنبعأهمیة هذا الموضوع من ناحیة أخرى من ارتباطه 

ختیار لإلبتحقیق األهداف على اختالفأنواعها ؛ إذ طالما هناك مجال

بین أكثر من بدیل للوصول إلى هدف ماكان هناك اتخاذ قرار وذلك 

باختیار البدیل األفضل ، وهكذا تستمر عملیة اتخاذالقرارات طالما هناك 

.8عمل ونشاط لتحقیق أهداف مطلوبة

وتتضح لك أهمیة هذا الجانب إذا نظرت إلى الطریقة المثلى في اتخاذ 

س اإلداریة في عرضها ، فإن من أساسیاتها القرار، وٕان اختلفت المدار 

مراحل متتابعةلضمان السلوك األمثل في الوصول إلى القرار األمثل 

:كذلك ، وهذه المراحل هي 

.تشخیص األمر محل القرار -1

.تحلیله ودراسة الجوانب المتعلقة به -2

.طرح البدائل المتاحة التخاذ القرار -3

.یاتها وٕایجابیاتها ووزن كل منها على حدة تقویم البدائل بذكر سلب-4

.اختیار القرار المالئم لهذا األمر -5

.7م ، ص1985كنعان ، الطبعة الثانیة ، عام اتخاذ القرارات اإلداریة ، نواف - 8
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وال تتوقف هذه العملیة عند هذا الحد ، بل البد من متابعة تنفیذ القرار 

لمعرفةمدى النجاح الذي حققه هذا القرار في تحقیق الهدف أو حل 

یث عن الحاجة المشكلة المعنیة ، وقدأوردنا هذا المثل في سیاق الحد

.إلى الجانب اإلداري في الحیاة 

نموذج إصالحي لمن یرید -رضي اهللا عنه-الخطابعمر بن إن 

السیر على منهاج النبوة وعهد الخالفة الراشدة، ولقد أخلص هللا تعالى 

في مشروعه اإلصالحي فتولى اهللا توفیقه وأطلق ألسنة الناس بمدحه 

9:مد رفیق المهدوي اللیبيوالثناء علیه، قال الشاعر أح

ظهرت علیه مواهب الفتاح*** فإذا أحب اهللا باطن عبده 

مال العباد علیه باألرواح*** وٕاذا صفت هللا نیة مصلح 

كان عمر أقوى الرجال شكیمة، وأشدهم بأسًا، وأسّدهم رأیًا، وأكثرهم 

مشورة لمن كان معه، حّتى أضحى مضرب المثل في المواقف واإلدارة، 

.رحمه اهللا رحمة واسعة

1898)أحمد رفیق المهدوي- 9 - م، 1960، ُأطلق علیه في عام لیبيأدیب وشاعر(1961
)شاعر الوطن(لقب 
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ومن خالل ما سبق فقد سمیت البحث هذا ب

دراسة ) إدارة التغییر في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه(

یعتبر بها اإلنسان لیوقن أن وعبرةً كونیةً ن التغییر سنةً وصفیة لنبین أ

فال یركن إلى السكون والدعة بل یسعى إلى العمل الجاد ،الحیاة متقلبة

ؤوب لمواكبة كل ما یستجد من متغیرات ویكون على استعداد دائم الد

إن المسلم ،لمواجهة كافة التحدیات التي تفرزها هذه التغیرات السریعة

لهو أكثر الخلق تأهیَال لمجابهة المتغیرات كونه على علم ویقین بأن هذه 

یعلم الحیاة الدنیا ما هي إال دار اختبار وتمحیص یختبر بها اهللا عباده ل

.... المحسن من المفسد

دین صالح للتطبیق ممارسة وسلوكاً وبما أن الدین اإلسالمي هو

فهو بالتأكید خیر معین ودلیل للمسلمین خاصة، ، في كل زمان ومكان 

كیف .. وللناس عامة في مواجهة متطلبات الحاضر ومتغیرات المستقبل

بالعدید من اآلیات ال وقد حفلت آیات القرآن الكریم ذلك الكتاب المعجز

.التي أشارت إلى سنن اهللا في الكون ومنها سنة التغییر
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عز وجل في محكم آیاته على التدبر في خلق البارئلقد حث 

الكون والنفس بغرض إعمال العقل في فهم الحقائق الكونیة والتدبر في 

سنن الخالق سبحانه، وذلك لتهیئة النفوس على تقبل سنة التغییر في 

....ال واالستعداد لمواجهة ما یطرأ من متغیراتاألحو 

: تعالىفقد قال اهللا 

َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم ( 

10)َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیدٌ 

التفكر في تغیر الكون واختالفه ومنها وقال عز من قائل في ضرورة 

ُْوِلي ( ):تغیر اللیل والنهار( ُیَقلُِّب اللَُّه اللَّْیَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ألِّ

11)اْألَْبَصاِر 

فاإلنسان في سعي دائم وبحث حثیث عن ، التغییر مطلوب في حیاتنا

ییر بمقاومة شدیدة من األفراد لكن كثیرَا ما یجابه التغ، الكمال والسعادة

.53فصلتسورة- 10

.44النورسورة- 11
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وهذه المقاومة هي أبرز معیقات عملیة التغییر ، الذین یقع علیهم التغییر

.الحتمیة

فقد كانت دعوة اإلسالم لحریة الناس، جمیع الناس دعوة واسعة وعریضة 

قلما تشتمل على مثلها دعوة في التاریخ، وكانت أول دعوة أطلقها في 

هذا المجال هي دعوته الناس في العدید من اآلیات القرآنیة لتوحید اهللا 

ة والتوجه له بالعبادة وحده دون سائر الكائنات والمخلوقات، وفي دعو 

التوحید هذه كل معاني الحریة واالستقالل لبني اإلنسان، أضف إلى ذلك 

أّن اإلسالم عرف الحریة بكل معانیها ومدلوالتها ومفاهیمها، فتارة تكون 

فعًال إیجابیًا كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارة فعًال سلبیًا 

یختلط كثیرةً متناع عن إكراه أحد في الدخول في الدین، وفي أحیان كاإل

معناها بمعنى الرحمة، والعدل والشورى والمساواة ألن كل مبدأ من هذه 

وال یمكن تحقیقه إال ،المبادئ التي نادى بها اإلسالم ال یستقیم أمره 

بوجود الحریة، وقد أسهم مبدأ الحریة مساهمة فعالة إبان حكم الخلفاء 

فتوحات المسلمین خاصة بانتشار الدین اإلسالمي، وبتسهیل،الراشدین

ألن اإلسالم كرم اإلنسان وكفل حریاته على أوسع ، واتساع رقعة دولتهم 
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وألن النظم السیاسیة األخرى السائدة آنذاك في دولة الروم والفرس ، نطاق

كانت أنظمة استبدادیة وتسلطیة، وفئویة قاسى بسببها الرعایا وبصورة 

ة أشد درجات الكبت خاصة المناوئون السیاسیون واألقلیات الدینی

ضطهاد والظلم، فعلى سبیل المثال كانت دولة الروم تفرض على واإل

اآلخذین بالمذهب الیعقوبي وال سیما في مصر والشام أن یدینوا بالمذهب 

وكم أخذ المخالفون بالمشاعل توقد نیرانها ثم ) دینها الرسمي(الملكاني 

وانبهم على تسلط على أجسامهم حتى یحترقوا ویسیل الدهن من ج

األرض، والجبابرة القساة یحملونهم حمًال على اإلیمان بما أقره مجمع 

ثم یلقون بهم في أعماق ،مقدونیة أو یضعونهم في كیس مملوء بالرمال

وكذلك كانت دولة فارس في مختلف العصور تضطهد معتنقي ،البحار

بینها وبین الملل السماویة وال سیما المسیحیین بعد ازدیاد القتال عنفًا 

دولة الروم، وأما في اإلسالم في زمن رسول اهللا، وعصر الخلفاء 

الراشدین، فقد كانت الحریات العامة  المعروفة في أیامنا معلومةومصانة 

.                    12تماماً 

.157،158نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین، حمد الصمد ص-12
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-:أسئلة البحث -ب

إلي عهد الخلفاء الراشدین -صلي اهللا علیه وسلم-من بدایة عهد النبي 

رضوان اهللا علیهم وخاصة عهد عمر بن الخطاب طرأت متغیرات في 

-صلي اهللا علیه وسلم -حیاتهم وواقعهم اإلداري وذلك بعد وفاة النبي 

أصبح األمر أكثر تعقیدًا ألنه ال وحي ینزل من السماء وال نبي مبعوث 

.لألمة انقطع الوحي وختمت الرسالة بنبینا الكریم

ومن ذلك الذي ال یتعرف علي الدین اإلسالمي وعلي سیاسة المتغیرات 

اإلداریة یري بفكره أن الدین ال یوجد به مرونًة تتكیف مع واقع البشر 

المتغیرة وتستجد مع طبیعة عیشهم ، بعكس ما یراه أن الغرب لدیه 

قع المرونة ولدیه مواكبة العصر والمتغیرات بتتبعه لمجریات الحیاة والوا

وهذا مما یشكك ذوي النفوس الضعیفة أو المؤلفة قلوبهم في اإلسالم 

وهذا یكون طعنا مباشرًا في أساس القواعد التي بني علیها الدین 

. اإلسالمي 
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یسیر علي وفق التقدم ،ثبات أن اإلسالم دین مرنإلذلك وجب علینا 

ومن خالل هذا البحث،اإلنساني الحضاري في كل وقت وفي كل مصر

- :سوف نطرح األسئلة التالیة 

-رضي اهللا عنه-التي قام بها عمر بن الخطاب سبابي األما ه-1س

؟دارة التغییر إفي 

رضي اهللا -ما خطوات التغییر التي قام بها عمر بن الخطاب-2س

؟في خالفته  -عنه

ما أثر التغییر علي األمة اإلسالمیة في خالفة عمر بن الخطاب -3س

؟-عنهرضي اهللا –
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-:أهداف البحث-ج

التي قام بها الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب بابلمعرفة األس-

.- رضي اهللا عنه 

إیضاح خطوات التغییر الذي حدث في خالفة عمر بن الخطاب-

.-رضي اهللا عنه

رضي اهللا –مة اإلسالمیة في خالفته لمعرفة أثر التغییر علي األ

.آن ذاك-عنه

-:البحث أهمیة -د

لم تترك الشریعة اإلسالمیة جانب من جوانب الحیاة إال وغطته، ولم تدع 

كما لم تهمل أي تساؤل ورد إلى ،أي سلوك أنساني إال وقننته وهذبته

لذلك اهتمت شریعتنا الغراء بمفهوم ،بال الفرد إال وأرضته بإجابة مقنعة
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تغییر وانب، جانب التغییر وتناولته من كافة جوانبه ومن أبرز هذه الج

. رضي اهللا عنه–عمر بن الخطاب -اإلداري عند

لقد راعت الشریعة اإلسالمیة موضوع التغییر وجعلته واحدَا من المحاور 

: األساسیة في العملیة التربویة، ویتضح ذلك من خالل التالي

 عدم وجود دراسة خصت بمناقشة التغییر اإلداري عند عمر بن

. -هرضي اهللا عن-الخطاب

 الدعوة إلى التدبر في سنن الكون ومخلوقاته، والحث على تقبل

.سنة التغییر

ختالف بین الناس،وطبائعهم راعت الشریعة اإلسالمیة اإل

.وقدراتهم

 حرص المنهج اإلسالمي في التربیة على مراعاة النمو المتدرج

وأعطى لكل مرحلة سنیة حاجتها من لمدارك اإلنسان وحاجاته،

.هتمامالرعایة والتوجیه واإل
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 زماٍن ومكان لكل التبیین أن الشریعة اإلسالمیة صالحًة لكل

ممایؤكد مرونة الدین اإلسالمي وصالحیته جدید حادث ومطور 

.لي یوم القیامة إمنذ نزوله 

سار بسیاسته -رضي اهللا عنه -إن الخلیفة عمر بن الخطاب

والتي قاد بها األمة اإلسالمیة آن ذاك كل مستجد الشرعیة 

.وحادث

 لتقبل التغییر، اً وعقدیالشریعة على تهیئة األفراد نفسیاً ساعدت

.ستعداد لمواجهتهواإل

 امتالك القوة لمجابهة تبدل الزمن واختالفه من أبرز ما نادى به

المنهج اإلسالمي، مع اختالف مفهوم القوة على مر الزمن 

قوة تعني العدة والعتاد، ثم أصبحت القوة في امتالك كانت ال(

المال الوفیر، حتى باتت القوة في عصرنا الحاضر تعني قوة 

).المعلومات



21

-:حدود البحث -ه

ووجد فیه حدود وتقیید لكي یجعل الدراسة لها ضوابٌط الّ إال یخلوا بحث 

: وأشكال معلومة ولبحثنا هذا له حدود یقف عندها وهي

یدوُر البحث حول كتب التاریخ التي تشیر إلي -:الحد الموضوعي -1

بالنص -رضي اهللا عنه–عند عمر بن الخطاب يمفهوم التغییر اإلدار 

الصریح والوقوف علي جوانبه من خالل ما ورد في كتب التاریخ 

واألحادیث النبویة الشریفة التي وردت في كتب الحدیث ، واثبات صحة 

من تغیرات -رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب ما عمل به الخلیفة

شملة الدولة اإلسالمیة واألقلیات، وذلك بعد تولیه اإلمارة أما قبله فلیس 

.- رضي اهللا عنه-للباحث أي دخل من أعمال عمر بن الخطاب 

ستقرائي التحلیلي یستخدُم هذا البحث منهج اإل-:الحد المنهجي -2

. ٍط جدیٍد وتحلیلهُ كوسیلٍة ضروریة منهجیة لتقدیم نم

. 2015-2014العام الدراسي -:الحد الزمني -3
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-:مصطلحات البحث-و

التغییر یقال على : قال الراغب األصفهاني في مفرداته-:التغییر- 1

غیرت داري إذا : أحدهما لتغییر صورة الشيء دون ذاته ، یقال: وجهین

غیرت غالمي : والثاني لتبدیله بغیره نحو،بنیتها بناء غیر الذي كان 

ِإنَّ اللََّه ال ُیَغیُِّر َما { : ودابتي إذا أبدلتهما بغیرهما نحو قول اهللا عز وجل

13}ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم 

تحول ، وغیره حوله وبدله : وتغیر الشيء عن حاله: ( وقال في اللسان

َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َیُك ُمَغیًِّرا { كأنه جعله غیر ما كان وفي التنزیل العزیز 

14} ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهمْ 

سم من التغییر والغیر اإل،أمرهم اهللا معناه حتى یبدلوا ما : قال ثعلب 

.11سورة الرعد - 12

المفردات في غریب القرآن ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب ، األصفهاني - 13
.368نشر المكتبة المرتضویة، طهران، ص) هـ502(األصفهاني المتوفى 
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وال یقال إال غیرت ، وذهب اللحیاني إلى أن الغیر لیس بمصدر ، : قال

حوله  وتغایرت : إذ لیس له فعل ثالثي غیر مزید ، وغیر علیه األمر

األشیاء اختلفت ، والمغیر الذي یغیر على بعیر أداته لیخفف عنه 

. ویریحه 

من یكفر باهللا ( وورد في حدیث االستسقاء : غیرةأحواله المت،وغیر الدهر

.15أي تغیر الحال وانتقالها من الصالح إلى الفساد ) یلق الغیر 

:والمتأمل فیما أورده الراغب واللسان یجد الكلمة تأتي لثالثة معان

تبدیله بغیره وهو معنى : تغییر صورة الشيء دون ذاته ، وثانیها: أحدها

التخفیف وٕاصالح شأن الشيء كما : كان ، وثالثهاتحویله وجعله غیر ما 

یخفف صاحب البعیر عن بعیره من رحله ویصلح من شأنه ، وبحثنا 

...سیكون في التغییر بمعنى إصالح شأن الشيء

العالمة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن لسان العرب لإلمام منظور، بن ا- 14
.40ص5ج،هـ1375،م 1955طبعة بیروت ،منظور األفریقي



24

- :اإلدارة - 2

ستعانة بالجوانب اإلداریة في كثیر من جوانب أصبحت الحاجة إلى اإل

األمور لم تعد من البساطة بحیث الحیاةأمرًا أساسیًا ومهمًا ؛ إذ إن 

هنا تظهر الحاجة إلى ،یستطیع الفرد أنیعالجها بالطرق التقلیدیة المعتادة 

الجانب اإلداري الذي یطرح طرق الحل بشكلمنظم ومبرمج ومتكامل ، 

نتباه إلى مسّلمات من نتاج تجارب اآلخرینتختصر الوقت ویلفت اإل

عد على تحقیق األهدافبشكل وتوفر الجهد ، وتعطي نتائج مثمرة وتسا

.أفضل 

.ولكى یتضح هذا األمر البد من تحدید معنى اإلدارة بمفهومها البسیط

عملیة اجتماعیة مستمرة ، تعمل على استغالل : فاإلدارة عبارة عن 

المواردالمتاحة استغالًال أمثل عن طریق التخطیط والتنظیم والقیادة 

16.والرقابة للوصول إلىهدف محدد  

.58ص المؤلف  تصدر عن المنتدى اإلسالم، )عددا238(مجلة البیان - 16
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قیادة وأتباعًا، -هي تلك اإلدارة التي یتحلى أفرادها :وهناك من یقول

بالعلم واإلیمان عند أدائهم ألعمالهم -أفرادًا وجماعات، رجاًال ونساء

الموكلة إلیهم على اختالف مستویاتهم ومسؤولیاتهم في الدولة 

.اإلسالمیة

مختلفة للعملیة هي تلك اإلدارة التي یقوم أفرادها بتنفیذ الجوانب ال:وكذلك

.اإلداریة على جمیع المستویات وفقًا للسیاسة الشرعیة

17.أكثر دقة وتحدیداً منهاتعریفأكثر عمومیة، في حین أن فهناك

-:- رضي اهللا عنه- عمر بن الخطاب- 3

هو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزي بن رباح بن قرط بن رزاح 

18بو حفص القرشي العدوي بن عدي بن كعب بن لؤي امیر المؤمنین أ

جمع وٕاعداد ،موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة، علي بن نایف الشحود- 17
.323ص14ج- السنةالباحث في القرآن و 

، تاریخ )ه911المتوفي (السیوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدین السیوطي - 18
حمدي الدمرداش ، الناشر مكتبة نزتر مصطفي الباز، الطبعة االولي : الخلفاء ، المحقق

.89م، ص2004ه1425
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في كعب واتفقوا علي -صلي اهللا علیه وسلم -ویجتمع نسبه مع النبي 

أنه أول من سمي أمیر المؤمنین ،واجمعوا علي كثرة علمه ووفور عقله 

وفهمه وزهده وتواضعه ورفقه بالمسلمین وانصافه ووقوفه مع الحق 

19ابعته له وشدة مت- صلي اهللا علیه سلم-وتعظیمه آثار رسول اهللا 

- :قصة اسالمه وسبب تسمیة الفاروق

یقصد دار ابن –أتیت الدار ( -رضي اهللا عنه -یقول عمر بن الخطاب

وحمزة في أصحابه جلوس ورسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم في -األرقم

عمر : مالكم ؟ قالوا : البیت فضربت الباب فاجتمع القوم فقال لهم حمزة

افتحوا له الباب فإن قیل قبلنا منه وٕان ادبر قتلناه : بن الخطاب قال 

؟ قالوا عمر بن مالكم: فسمع ذلك رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم فقال 

فحرج رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم فأخذ بمجامع ثیابه : الخطاب قال

فیة الشعراني أبو الشعراني ، عبد الوهاب بن احمد بن علي الحنفي نسبه الي محمد ابن الحن- 19
خیار ، مكتبة محمد موار في طبقات األالطبقات الكبرى ، لوافحاأل)ه973(محمد المتوفي 

.16ص- 1ه ، ج1315الملیجي الكتبي واخیه ، مصر عام النشر 
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ما أنت :فما تمالك أن وقع علي ركبتیه علي األرض قال 20ثم نتره نترة

أشهد أن ال اله اال اهللا  وحده ال شریك له :قلت : بمنته یا عمر؟ قال

ار تكبیرة سمعها أهل فكبر أهل الد: وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه قال

بلي : یا رسول ألسنا علي الحق إن متنا وٕان حیینا ؟ قال : المسجد قلت 

: فقلت: والذي نفسي بیده إنكم لعلي الحق إن متم وٕان حییتم قال 

ف ؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفین حمزة الففیماإلخت

: خلنا المسجد في أحدهما وأنا في األخر له كدید كدید الطحین حتي د

فنظرت إلي قریش والي حمزة فأصابتهم كآبة لم یصبهم مثلها : قال 

فسماني رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم الفاروق وفرق بین الحق 

21) والباطل

.  النترة ؟الجذب بجفاء- 20
المتوفي (االصبهاني ، أبو نعیم اخمد بن إسحاق بن موسي بن مهران االصبهاني - 21

دار النفائس ، اس ،دالئل النبوة حققه الدكتور محمد رواس قلعه جي ،عبد البر عب، )ه430
.241، ص1م ج1986ه 1406بیروت الطبعة الثانیة 
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ألربع بقین من ذي الحجة تمام سنة ثالث (استشهد رضي اهللا عنه 

22) وعشرین وكانت خالفته عشر سنین وستة اشهر وأربعة أیام

- :الدراسات السابقة - ح

في حدود اطالع الباحث في هذا الموضوع من خالل دلیل الرسائل 

وكذلك - ماجستیر ودكتوراه–مكتبة جامعة موالنا مالك إبراهیم الحكومیة 

من تتبع بعض المصادر األخرى المتنوعة في البحث عن الرسائل 

.السابقة 

انب فقه عمر بن فقد وجد ما تناولته بعض الدراسات التي شملت جو 

مثل الجانب السیاسي والجانب القضائي في -رضي اهللا عنه-الخطاب

عصره ولكم من دون تبیین هل هذا من التغییر الذي أحدثه عمر بن 

. الخطاب في عصره أم ال ومن الدراسات السابقة

المتوفي (ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي - 22
دار هجر للطباعة والنشر لتركي ،عبد اهللا بن عبد المحسن ا، البدایة والنهایة ، تحقیق ) ه774

، ص 10م ج2003\ه 1424، سنة الشر 1997ه1418والتوزیع واالعالن ، الطبعة االولي 
191.
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23.فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب-1

المؤلف في مقدمته احتوي علي مقدمة هو كتاب تاریخي كما أشار 

صلي -وسبع فصول ترجم لحیاته ثم تحدث عن تربیته ومالزمته الرسول

ثم تحدث عن تعامالته مع الوالة وفتوحاته في المشرق -اهللا علیه وسلم

والمغرب الكتاب من الناحیة التاریخیة قیم جدًا وقد أظهر المؤلف براعته 

.اهللا عنهفي السرد التاریخي لحیاته رضي 

فهذا الكتاب الثاني في عصر الخلفاء الراشدون -:جاء في المقدمة 

ویتناول -رضي اهللا عنه -یتحدث عن الفاروق عمر بن الخطاب

إذًا فهو كتاب تاریخي تناول حیاته من مولده حتي ،شخصیته وعصره

.استشهاده 

علي محمد الصالبي، الناشر مكتبة التابعین ، عین شمس القاهرة ، الطبعة االولي ، سنة - 23
الناحیة صفحة تتناول حیاة عمر بن الخطاب  من703، جاءت هذه الدراسة في 2002

.التاریخیة منذ مولده حتي وفاته بكل تفاصیلها
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: ومن نتائج التي توصل إلیها في دراسته

من أولها إلي آخرها -رضي اهللا عنه -إن حیاة عمر بن الخطاب-1

تدل علي أنه رجل ذو مواهب عقلیة عظیمة وكان شدید التمسك 

. باإلستقامة والعدل

صلي -إن شخصیته كانت الرئیسیة في انتشار اإلسالم بعد النبي-2

.اهللا علیه وسلم

عزائم العمریة التي إن دراسة هذه السیرة العطرة تمد أبناء الجیل بال-3

.تعید إلي الحیاة روعة األیام الجمیلة الماضیة 

رضي اهللا - السیاسة القضائیة في عهد عمر بن الخطاب-2

24وصلتها بواقعنا المعاصر–عنه

- 1416سنة النشر ، الناشر جامعة االمام محمد بن سعود ،محمد رضا عبد الحمن - 24
.صفحة 422جاءت هذه الدراسة فسي
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احتوت المقدمة علي مقدمة وخمس أبواب تحدث فیها المؤلف عن منهج 

یذه في تنظیم القضاء وعن تنف-رضي اهللا عنه -عمر بن الخطاب

.ألحكامه

إن أهم ما یمكن الرجوع إلیه في القضاء بعد كتاب - :جاء في المقدمة

اهللا وسنة علیه الصالة والسالم وسیرة خلیفته األول رضي اهللا عنه نهج 

. عمر بن الخطاب في القضاء بین الناس

تناول الباحث موضوع القضاء في خالفة عمر بن الخطاب بشكل عام 

اسة المقارنة بین القضاء في عهد بن الخطاب حیث أن الهدف من الدر 

.والقضاء في بالد الحرمین

ومن النتائج التي توصل لها في دراسته 

إن عمر بن الخطاب كان یستعین بفراسته في األمور التي تخفي -1

.علیه في بعض القضایا وبخاصة عند فقد البیانات 

إن عمر رضي اهللا عنه كان همه أن یعدل بین الرعیة فهو یحكم -2

. للمسلم كما یحكم للكافر
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شدته في القضاء فكان یشتد في عقاب أقاربه إذا بدر من أحدهم أمر -3

.یعاقب علیه

25-رضي اهللا عنه- فقه التعزیزات عند عمر بن الخطاب-3

الجرائم اآلن هذه الدراسة تحدث فیها الباحث عن مشكلة انتشار بعض

في ظل ضعف القضاء اإلسالمي والهدف من الدراسة بیان أهمیة 

العقوبات التعزیریة من خالل فقه عمر بن الخطاب في العصر الحالي 

فقد حدد الباحث بهذه الكلمات حدود بحثه ، أنه مقتصر علي جوانب 

العقوبات التعزیزیة في فقه عمر بن الخطاب وهي تدور حول فقه 

عند عمر وأهمیته وكیفیة تطبیقه أي أن الباحث تناول فقه التعزیز 

التعزیزات بشكل خاص دون التطرق الي مسائل أخري سواء في 

. المعامالت أو القضاء

ومن النتائج التي توصل إلیها في دراسته 

- 2004سنة ،كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة العلوم األمنیة ، محمد بن بشیر - 25
.صفحة361جاءت في 
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إن عقوبة التعزیز من سمات الشرعیة اإلسالمیة وهي دلیل علي -1

.شمولیتها 

. إن التعزیز من مقتضیات السیاسة الشرعیة العادلة-2

إن مراد عمر بن الخطاب بنظام التعزیزات هو الجزر واإلصالح-3

د محمد الكفایة اإلداریة عند الخلیفة عمر بن الخطاب -4

–البشیر محمد عبد الهادي األمین العام للهیئة العامَّة للحج والُعمرة 

.-السُّودان

كانت هذه الدراسة حول االمور التي كانت علیها مدار الكفایة 

اإلداریة عند عمر بن الخطاب رؤیا تشكل قواعد نفسیة في القضاء 

ختبار یجب على اإلداري؛ وتضع موازین حساسة في التوظیف واإل

القیادي اإلداري المسلم أن یلم بها، ویتخذها نبراسًا یهتدي به في ظلمات 

لتخبط، وٕادلهمام األمور، والمساواة بین الناس إذا الجهل، وغیاهب ا

اختلفوا، من حیث السماع للطرفین، واالجتهاد في الوصول إلى الحكم 

الذي یرضي اهللا سبحانه وتعالى حیث ال یطمع الشریف في الحیف، وال 
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یخاف الضعیف من عدم العدل والظلم باعتبار أن كفته مع خصمه غیر 

هم من حیث یدخل السرور على نفوس متساویة وهذا أمر إداري م

.الخصوم ویشعرهم بالعدل

والكتاب یشیر إشارات واضحة للصفات التي یجب أن یتصف بها 

اإلداري سواء كان قاضیًا أم غیره مثل صفة الفهم التي تعني إدراك 

المعاني، ولتحقیقها ال بد من أن یتمیز القاضي أو اإلداري باإلنصات 

ى ال یضیع الحقلآلخرین وسماع حججهم حت

ومن النتائج التي توصل إلیها في دراسته 

إن اإلدارة اإلسالمیة كانت محكمة في عهد الخالفة الراشدة خاصة -1

.فترة عمر بن الخطاب التي شهدت طفرات إداریة ومبادرات

إن بعض المؤسسات المالیة الحدیثة بنیت فكرتها على نظام الدواوین -2

.الذي أنشأه عمر بن الخطاب 



35

إن إدارة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب للدولة یعتبر مثاًال یحتذى -3

.للحكام في هذا العصر

إن بعض أهداف اإلدارة من مؤسسیة، وشفافیة وغیرها نالحظها -4

).في القضاءكتاب عمر (الخطاب ظاهرة في إدارة عمر بن

بداع عن عمر بن الخطاب في إدارة األموال العامةدراسة اإل-5

محمد . د،)عدم تقسیم أراضي الفئ العراق الشام ومصر(حالة 

كلیة االقتصاد والعلوم ، جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة، بدوي القاضي

قسم العلوم المالیة والمصرفیة، اإلداریة

إلى النمط القیادي للمبدعین بدراسة عدم الكاتبتعرضالدراسةیوفي هذه 

ومصر، على الفاتحین المحاربین العراق والشامءفيتقسیمه أراضي 

ومخالفة ما جرى علیه العرف والعدید من صاحبة رسول اهللا وكبارهم 

والذین أنكروا علیه ذلك بقولهم أتقف ما فاء اهللا علینا بأسیافنا على قوم 

م یحضروا ولم یشهدوا، وال بناء القوم وال بناء أبنائهم ولم یحضروا؟ ل
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فكان رده علیهم قد رأیت أن أحبس األرضین بعلوجها وأضع علیهم فیها 

لمقاتلة والذریة : الخراج وفي رقابهم الجزیة یؤدونها فتكون فیئًا للمسلمین

ند، وٕادرار ولمن یأتي من بعدهم أرأیتم هذه الثغور؟ ال بد من شحنها بالج

العطاء علیهم، فمن أین یعطى هؤالء إذا قسمت األرضیین والعلوج، ومن 

.یكون للذریة واألرامل بهذه البلدان وبغیرها

وأي إبداع في هذا الحدس والتفكیر االبداعي في أعمال قدرات 

ستبصار والتبصر في مسار األحداث واكتشافها قبل التصور واإل

لها واتخاذ القرارات  بأولیاتها الواقعیة وقوعها، ووضع مسارات جدیدة 

والحیادیة مع إجراءات تنفیذیة عملیة شمولیة قائمة على تحقیق المصالح 

جل واألثر العامة طویلة األجل بدًال من االكتفاء بالمصالح قصیرة األ

كریة أمنیة، جوانب اجتماعیة وسیاسیة، وعسفكان تحقق تبعًا لذلك

.وعقائدیة واقتصادیة

. ومن النتائج التي توصل إلیها في دراسته
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ن اجتهاد عدم تقسیم سواد العراق ومن ثم الشام ،ومصر كان قرارا أ-1

جتماعیة والسیاسیة وكذلك قتصادیةواإلمن القضایا اإلقد عالج كثیراً 

سالمیة لى فتن واضطرابات في الدولة اإلإالعقائدیة التي كانت ستؤدي 

.ةساسیتعیقها عن رسالتها اإل

ضافة بداعیة هي دراسة المحتمل الذي یراه الناس باإلن الفكرة اإلإ-2

م لحتمال الذي خرین غیر محتمل أي دراسة اإللى دراسة ما یظنه اآلإ

خرین والخروج من موقعه التفكیر النمطي المحدود یخطر على بال اآل

.لى التفكیر الشكلي واضافإ

الطابع المستقبلي الشمولي ذو النظرة الكلیة ذات التي تخطى -3

.مصالح كافة العباد في الزمن الحاضر والمستقبلباألولویات

ساس الحقیقي الذي یرسم جتهاد في موضعه الصحیح  هو األن اإلإ-4

خطاء قبل مة ومعالجة األستقرار واستمراریة حیاة األالخطوط المحددة اإل

كان في وأصیلجدید شيءالفكر القادر على انتاج بداع هو وقوعه فاإل
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فالمبدع هو ،خرین ویرویها وهو الذي رائهامام اآلأالمنطقة الموجودة 

.الضوء الذي ینیر المنطقة المظلمة

:الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

من خالل ما درسناه من هذه الدراسات السابقة البد لنا من توضیح 

بین الدراسات، فمنها ما كان الحدیث منصبًا علي تعامالته مع الفرق 

.الوالء وكانت له دورًا كبیرًا في السرد التاریخي والحدثي

ي عمر بعد كتاب اهللا وسنة نبیه أهمیة الرجوع للقضاء إلتومنها ما بین

خلیفته األول وهي البد أن تكون دراسة مقارنه، وٕاظهار التعزیزات التي و 

ده ،وكیفیة االستفادة منها في الوقت المعاصر، إبداعه حدثت في عه

.اإلداري في عهده من تقسیمه لألراضي

أما دراستنا الحالیة فسوف تتطرق للحدیث عن األسس المهمة التي 

ختیاروالرقابة من حسن اإل-رضي اهللا عنه-عملها عمر بن الخطاب
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، ذلك قتصادي من تأسیس بیت المال وغیرالمهمة وكذلك المجال اإل

ومن بیان ذلك یظهر لنا خطوات التغییر التي استعملها في عهده ، 

سالمیة في خالفته وكیف كان أثر ذلك كله من تغییر علي األمة اإل

.رضي اهللا عنه

الفصل الثاني

اإلطار النظري

تمهید: المبحث األول 

متقلبة إن التغییر سنة كونیة وعبرة یعتبر بها اإلنسان لیوقن أن الحیاة 

فال یركن إلى السكون والدعة بل یسعى إلى العمل الجاد الدؤوب لمواكبة 

كل ما یستجد من متغیرات ویكون على استعداد دائم لمواجهة كافة 

إن المسلم لهو أكثر الخلق ،التحدیات التي تفرزها هذه التغیرات السریعة
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یاة الدنیا ما تأهیَال لمجابهة المتغیرات كونه على علم ویقین بأن هذه الح

هي إال دار اختبار وتمحیص یختبر بها اهللا عباده لیعلم المحسن من 

.. المفسد

وبما أن الدین اإلسالمي هو دین صالح للتطبیق ممارسة وسلوكَا 

خاصة، للمسلمینفي كل زمان ومكان فهو بالتأكید خیر معین ودلیل 

كیف .. وللناس عامة في مواجهة متطلبات الحاضر ومتغیرات المستقبل

ال وقد حفلت آیات القرآن الكریم ذلك الكتاب المعجز بالعدید من اآلیات 

البارئلقد حث ،التي أشارت إلى سنن اهللا في الكون ومنها سنة التغییر

ض عز وجل في محكم آیاته على التدبر في خلق الكون والنفس بغر 

إعمال العقل في فهم الحقائق الكونیة والتدبر في سنن الخالق سبحانه، 

وذلك لتهیئة النفوس على تقبل سنة التغییر في األحوال واالستعداد 

: حیث قال سبحانه وتعالى....لمواجهة ما یطرأ من متغیرات
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َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َیَتَبیَّنَ ( 

26)َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیدٌ 

وقال عز من قائل في ضرورة التفكر في تغیر الكون واختالفه ومنها 

ُْوِلي ( ):تغیر اللیل والنهار( ُیَقلُِّب اللَُّه اللَّْیَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ألِّ

ِإنَّ ِفي اْخِتَالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َوَما َخَلَق ( : وقوله عز وجل27)ْبَصاِر اْألَ 

28)الّلُه ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیتَُّقونَ 

َوِمْن آَیاِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم ( تعاليوقوله

29)ْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لِّْلَعاِلِمینَ َوَأْلَواِنكُ 

َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َوَأنَزَل َلُكم مِّْن (تعاليوقوله

اْألَْنَعاِم َثَماِنَیَة َأْزَواٍج َیْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلقًا ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفي 

اٍت َثَالٍث َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّى ُظُلمَ 

.53فصلتسورة- 26
.44النورسورة27-

.6یونسسورة- 28

.22الرومسورة- 29
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وأشار كذلك إلى الحالة الصحیة لإلنسان والتغیر في أحواله 30)ُتْصَرُفونَ 

مع تقدمه في السن، فالتغیر سنة كونیة لیست فقط في أحوال الكون 

وعلى رأسها ... أحیاءوالحیاة بل تشمل كل ما على األرض من 

..اإلنسان

اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ثُمَّ ( قال تعالى

31)َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشْیَبًة َیْخُلُق َما َیَشاُء َوُهَو اْلَعِلیُم اْلَقِدیرُ 

.مفهوم التغییر في اللغة- أوالً 

غیر الشيء ( : ورد في المعجم الوسیط تعریف التغییر على النحو التالي

أي بدله بغیره أو جعله على غیر ما كان علیه، ویقال غیرت داري أي 

32)بنیتها بناَء غیر الذي كان

)م1992-هـ1412(-رحمه اهللا تعالى425ت: قال األصفهاني

.6الزمر سورة- 30

.54الرومسورة- 31

.668ص،م1989،دار الدعوة: استانبول،المعجم الوسیط،إبراهیم مصطفى وآخرون- 32
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:التغییر یقال على وجهین

إذا بنیتها : یقال غیرت داري. ء دون ذاتهلتغییر صورة الشي: أحدهما 

.بناء غیر الذي كان

33. لتبدیله بغیره: والثاني

تحول : وتغیر الشيء عن حاله( :هـ رحمه اهللا 711ت: وقال ابن منظور

َذِلَك (، وغیره حوله وبدله كأنه جعله غیر ما كان، وفي التنزیل العزیز 

ًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم ِبَأنَّ الّلَه َلْم َیُك ُمَغیِّرًا نِّْعمَ 

معناه حتى یبدلوا ما : ، قال ثعلب53األنفال )َوَأنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

34.)أمرهم اهللا

:صطالحإلافییریالتغمفهوم - ثانیاً 

،صفوان عدنان داوودي: تحقیق،مفردات ألفاظ القرآن،األصفهاني، الراغب- 33
.436، صالدار الشامیة،بیروت،دار القلم: دمشق،1ط،م1992/هـ1412

لسان ، )ت.د(،ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم اإلفریقي المصري- 34
.45، صدار صادر: بیروت، العرب
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إدخال عملیةعرفهعارفهو 

وضعهاالحالي،وبحیثتتمكنمنتعلىالمنظمة،بحیثتكونمختلفةعنتطویر أو وتحسین

35حقیقأهدافهابشكألفضل

حیث تزید في ) التغییر(في حین قرر الدجاني اتساع مدلول كلمة 

التغییر في اللسان العربي هو ( : حیث یقول) التغیر(المعنى عن كلمة 

التحویل والتبدیل، فغیر الشيء یعني حوله وبدله، كأن جعله غیر ما 

والتبدل والكلمة توحي بأن ذلك یتم تلقائیَا دون والتغیر هو التحول . كان

بینما یتحقق التغییر بفعل هذا المؤثر وبوجود إرادة فعل : مؤثر خارجي

36)وقدرة على الفعل

دائرة مدلول التغییر واسعة، تشمل كل (: كما یقول الدجاني

أشكال التحویل والتبدیل، فمن التغییر ما یحدث بفعل تجدید ما یبلى، 

٢٠٠١، ١دار یافاالعلمیة ، عمان ، ط،السلوك التنظیمي،عارف ، حسین ناجي- 34
بحث مقدم إلى ندوة مناهج ،أفكار في التغییر، م1995- هـ1415، الدجاني، أحمد صدقي- 36

-12المنعقدة في الكویت في الفترة من ،التغییر في الفكر اإلسالمي المعاصر
وزارة األوقاف والشؤون : الكویت،1ط. م1994/ینایر/28-24هـ الموافق 1415/شعبان/16

.20، ص اإلسالمیة
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یتم ) مرحلي(ومنه ما هو ،لموجود) تطویر(ومنه ما هو ) دیدتج(فهذا 

) ثورة(ومنه ما هومفاجئ اصطلح في تسمیته في عصرنا ، تدریجیاَ 

شامل في األوضاع، وهو یتصف ) انقالب(والتغییر فیها یعني إحداث 

غالبَا بالعنف والشدة فضَال عن المفاجأة، ومن التغییر ما یقتصر على 

37).التنقیح(

نتقال إلإن المقصود بالتغییر هو ا(الجابري عملیة التغییر بقولهویعرف 

وموضوع التغییر قد ،من حال إلى حال أفضل كما یراها طالب التغییر

األمة المستعبدة التي تطلب حریتها، أو المتأخرة التي ، یكون حال األمة

تطلب التقدم، أو التي زاغت عن دینها وترید العودة إلیه، أو المتقدمة 

38)وترید زیادة في هذا التقدم أو التي تخاف على هذا التقدم

.20، مرجع سابق، ص غییرأفكار في الت، الدجاني، أحمد صدقي-37

ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى،،الجـــــــــــــابري، بشـــــــــــــیر شـــــــــــــكیب-38 ـــــــــــــر وبحـــــــــــــوث قیادی الطبعـــــــــــــة ،القیادة والتغیی
.26، ص للنشر والتوزیع، جدة دار الحافظ ،م1994/هـ1414،األولى
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وعرفهالمغربیهوالتحویلمننقطةأوحالةفیفترة -

39زمنیهمعینةإلىنقطةأوحالةأخرىفیالمستقبل

عدةمعوقاتاجتماعیهسبیلتحقیقویواجهنافی،والتغییرالذینطلبهیتلخصفیرفعالكفاءة

.منتغییرفكریأوالوثقافیةواقتصادیه،ولتغلبعلى هذه المعوقاتفالبدلنا

رفعالكفاءة (:هوفالتغییرٕاذن

)وتحسینهابتغییرنمطیةالتفكیرمعالمحافظةعلىاألصولوالمبادئ

:میةالتغییرھأ- ثالثاً 

إنالعالمیمربحالةمنالتغییرالذییمسجمیعمجتمعاتالیوم،غنیها 

اقتصادیةاجتماعیةفهوظاهرة،كبیرها،فالتغییرشدیداألهمیةو وفقیرهاوصغیرها

ـ40هذه بعضجوانبأهمیةالتغییركماذكرها الخضريسیاسیةمركبة،و 

لفكر للنشر دار ا،یمؤاسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیمھالسلوك مفا. المغربي ، محمد39-
.75ص، ١والتوزیع ، عمان ، ط

مدخل اقتصادي للسیكلوجیااإلداریة للتعامل مع ، ٕادارةالتغییر، الخضري، محسن ٔاحمد- 40
.22- 12ص، م ٢٠٠٣األولى،دار الرضا ، الطبعة ،متغیرات الحاضر لتحقیق التفوق
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الحفاظعلىالحیویةالفاعلةكماتختفیروحالالمباالةوالسلبیة -١

.التیتقتالإلبداعواإلنتاج

بتكار،فالتغییردائمایحتاجإلىجهدللتعامل تنمیةالقدرةعلىاإل-٢

معهعلىأساسأنهناكفریقینمنهممنیؤیدالتغییر،ومنهم من 

.ریتعاملبالمقاومةمعذلكالتغیی

العمل وذلك من خالل التطویروتحسینالرغبة في إذكاء-٣

أو اإلصالحومواجهةالمشكالتومعالجتهاعملیات

و القادرةعلىاإلنتاج والعمألاإلنتاجیةللقوىعملیاتالتجدیدوالتطویر 

.جدیدةإنتاج تطبیقأسالیبالشاملوالمتكاماللذییقومعلىالتطویر 

المتطورة التكنولوجیاإن"واكدالخضریذلكبقوله

.نحوالتغییرالطبیعةوالذاتیةتوجدوتولداألسبابوالبواعثواألسالیبالحدیثة

وذلكمن ،وأنالوصوإللىدرجةأعلىمنالقوةواألداء-4

یتضالمحوریناللذین،عندماذكر الهیجانالتیأشارٕالیهما،وتحدثعنهمالمحورینخالال

لمؤسساتابالنسبةالراهنالوضعوتشخیص،األداءوهمامعرفةویرفعانالتغییر منهما
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بالضرورةأنیتبع هذهالجهودجهودأخرى یقتضیالذیو ،الموظفینلدولةونظام 

یمكنمنخاللها التعرفعلىطبیعةاألسبابالتیأدتإلىظهورهذه 

العالقة طبیعةالمشكالتبالنسبةلمؤسساتالدولةونظامالموظفین،ثم

،سواءتلكالمتعلقةمنها بالعوامل المتغیراتبینهاوبینالعدیدمن

قتصادیةوالثقافیةفیالمجتمعأوتلكالمتعلقة اإلجتماعیةو اإلداریةواإل

بخصائصهذهالمؤسساتأوخصائصالعاملینبهاأوالمستفیدینمن 

معرفةمجاالتالقوة وتأكیدها وجلیأن "الخدماتالتیتؤدیها،والمحورالثاني هو

.41تشجیع اإلنتاجو هذینالمحورینیؤدیانإلىتحسینمناخالعمل

:أنواعالتغییر- رابعاً 

:التغییرثالثةأنواع

.تغییریأتیمنالقیادةیقلقالمنفذین -1

.تغیریأتیمنالمنفذینویقلقصانعیالقرار-2

القرى، مجلة جامعة ٔام،نموذج الستراتیجیة المملكة في ٕادارةالتغییر. هیجان ،عبد الرحمن- 40
.45، صه١٤١1، العدد الثاني عشر، ٩السنة 
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.إلیمانالجمیعبضرورته تغییرتشتركفیهالقیادةوالمنفذیننظراً -3

وهذاالنوعاألخیر هوالذییقومعلیهالفكراإلداریاإلسالمیولهذافإن 

المنهجالذیتقومعلیه اإلدارةاإلسالمیةیؤكدعلىوجودقائدومجموعة 

.42الالزمةإندعتالحاجةلذلك.سمقتنعینبنفسالمبادئویسعونلنفسالهدفمنالنا

.أسالیبالتغییر- خامساً 

تتنوعأسالیبالتغییربتنوعالمواقفالتیتستلزمها،كماأنلكألسلوب 

-:االتاليفي میزاتهوعیوبه،وقدلخصذلككلهالسحیم

.التعلیم و التبلیغ: ولسلوب األ األ- 1

التتوفرالمعلوماتأو سلوب التعلیم والتبلیغ حینماأیستخدم 

یقتنعالناسبالتغییرفإنهم نه حالماً أعندماتكونالمعلوماتغیردقیقة ومن ممیزاته 

خصوصاً طویالً نه تستغرقوقتاً أسلوب سیسارعونإلىتنفیذه وعیوب هذا األ

.إذاكان عدد  األفرادكبیراً 

.وصیاغة التغییراإلدارةالمشاركة في :انيثسلوب الاأل- 2

.25ص،مصدر سابق،نموذج الستراتیجیة المملكة في ٕادارةالتغییر،هیجان ،عبد الرحمن- 42
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المشاركةفي اإلدارةوصیاغةالتغییر سلوب أیستخدم 

عندماالتتوفرلدىالمبادرینبالتغییركاللمعلوماتالتي 

ن أومن ممیزاته ،یحتاجونهالتخطیطالتغییرویكونلآلخرینقوةكبیرة للمقاومة

ستفادةمنمعلومات المستمده المشاركیینسیكونونملتزمینبتنفیذالتغییر،وسیتماإل

نیكونمضیعة للوقت أممكننه منالأسلوب مناألفراد وعیوب هذا األ

.إذاقامالمشاركون بتخطیطالیتالءممع الحاجةخصوصاً 

.التسهیل و الدعم : ثالثسلوب الاأل- 3

سلوب في المواقف التي یقاوم فیها الناس التغییر بسبب یستخدم هذا األ

نه یستخدمعندماالیوجدأسلوبأفضل أمشكالت التكیف ومن ممیزاته 

المستهدفونبالتغییرٕالىجدیةالوعد لمعالجةمشكالتالتكیف،ومتىاطمأن 

نه أسلوب وعیوب هذا األ، وكفایةالدعمتقألوتتالشىالمقاومة

43.أطول،وهذامكلفمع احتمالفشلهنیأخذوقتاً أمنالممكن

.تفاقالتفاوض واأل :سلوب الرابعاأل- 4

.55، صم١٢،١٩٩٨العدد ،مجلة القافلة ،ٕادارةالتغییر،السحیم، خالد بن سعید- 43
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و جماعة للخسارة من أسلوب عندما یتعرض شخص یستخدم هذا األ

نها طریقة أومن ممیزاته ، قوة المقاومةجراء التغییر ویكون لهذه الجماعة 

سلوب مكلف ا األذوعیوب ه، لتقادي قدر كبیرمن المقاومةسهلة نسبیاً 

لي التفاوض للموكبة إخرون خاصة في الحاالت التي یتجه فیها األ

.والمسایرة 

.ستقطابالمناورة واأل: سلوب الخامس األ- 5

غیر مكلف نسبیا عاماً ن یكون حالً أسلوب ممكن ا األذیستخدم ه

غیر عاماً ن یكون حالً ألمشكالت مقاومة التغییر ومن ممیزاته ممكن 

لمشكالت مقاومة التغییرومن عیوبه یحدث مشكالت في مكلف نسبیاً 

.44نهم مستهدفون بالمناورةأنهم مستغلون و أالمستقبل عندما یحس الناس 

ص ،م١٩٩٨، ٤٢- ٤٤ص،١٢العدد ،مجلة القافلة،دارةالتغییر، ٕالسحیم، خالد بن سعید44-
44.
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.الترهیب الصریح أو الضمني :سلوب السادس األ- 6

بالتغییروتتوفر لإلسراعسلوبعندما تكون هنالك حاجة ا األذیستخدم ه

الذین یسعون للتغییر سلطة واسعة ومركز تنظیمي مؤثر لألشخاص

،نوع من أنواع المقاومةأي أنه سریع ویمكن التغلب علي أومن ممیزاته 

سلوب تحفه المخاطر أومن عیوبه ،خرین محتملینأویتیح ردع مقاومین 

تیاج وٕاثارة الناس علي من یبادر بالتغییر وقد تفقد لي اهإا ما أدي ذإ

.دارة كفاءات بشریة مؤثرةاإل

سالیب جیده للتغییر إالأنه أسالیب السابقة تعتبر األ

الیفصلجمیعالمشاكاللتییمكنلكألسلوبمواجهتها،ألنهذامحل ابتكاروتجدید

أجماللمواقفالتییستخدمفیهاأسلوبالتسهیل فمثالً ،

نهیوجدمواقفكثیرةغیر أیففقط،معوالدعمفیمشكالتالتك

مشكالتالتكیف،مثاللخوفمنالفشل،والحاجةإلىالتدریب 

والمعرفة،أوالحاجةإلىالتحفیزأوغیرذلك،وكلهذالمواقفتحتاج 

إالأناإلداریالمحنكإنكانعلى ،إلىتسهیلودعمممایوجدحلو اللها
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درایةباألسالیبفلنیجیدفقطاستخدامهافیمایستلزمها منمواقف،بل 

.یاستخداماتهافسیبتكرأیضاً 

:دارة التغییرإأهداف - سادساً 

معلومأنالهدفالرئیسإلدارةالتغییر، هوٕاحداثالتغییربأفضل 

الطرقوحلمشاكلهومتابعتهولیتمذلكفالبدأنتسعىإدارة 

التغییرلتحقیقأهداففرعیة،ولكنهامهمةجدالتنجحفیالتغییر، 

وأهمهاماذكرهولیمزوآخرون

.والجماعاتإرساءقواعدالثقةبیناألفراد-1

إیجادمناخمفتوحلحاللمشكالت،وتوضیحالخالفاتفیالرأي -2

.سواءبینالجماعاتأوبینالجماعةالواحدة

.تحدیدمسؤولیةاتخاذالقرار-3

.زیادةدرجةاإلحساسبحركةالجماعة-4

.زیادةقدرةاألفرادعلىالرقابةالذاتیة-5
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.مساعدةالمدیرینعلىزیادةفهمهمومهاراتهم فیعملیةتنفیذالتغییر-6

.جلیأن هذهاألهدافجمیعها،یمكناعتبارهامقوماتإلدارةالتغییر الناجحة-7

:عوامل إدارة التغییـر- سابعًا 

فهناك ، لتفادى ومواجه ومقاومة الخوف والرهبة من التغییر والتطویر

عوامل كثیرة لها تأثیر على التغییر الذي تحدثه المنظمة وعلى درجة 

التخطیط : ن بین هذه العوامل نجدم، النجاح التي تحققها إدارة التغییر

الجید، الدقة في تحدید األهداف، النظم السلیمة للمعلومات، التنفیذ 

والتطبیق السلیم للتغییر، المتابعة والرقابة الجیدة، واألهم من ذلك العامل 

45.الثقافي الذي یمثل المحرك األساسي للتغییر

المنظمة كغیره من ویرتبط نجاح هذا األخیر أي التغییر الثقافي في 

العوامل السابقة بمؤهالت ومهارات المسیرین والمشرفین على هذه 

إال أن التوصل إلى تحقیق تغییر ثقافي یخدم مصالح المنظمة ،العملیة

، ١القیادةوالتغییر وبحوث قیادیةٔاخرى، دار الحافظ، جدة ، ط،الجابري، بشیرشكیب- 45
.32،ص١٩٩٤
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ویساعدها لبلوغ أهدافها هو عملیة جّد صعبة ألنه یتعلق بشكل كبیر 

-:، فیما یليوسلوكیاتهمباألفراد

تم به المسیرون عند إحداث التغییر هو نظرة إّن أول ما یجب أن یه-

اإلدراك فهو ترجمة خاصة به وال یمثل د لألوضاع المحیطة به أو الفر 

الواقع كما هو حقیقة، ولكنه تفسیر حسب اتجاهات، قیم، تعلیم، 

ولذاعلى اإلدارة مساعدة األفراد على رؤیة ، والخبرات السابقة لهذا الفرد

ها وعیوبها وتفسیرها التفسیر الواقعي األحداث على حقیقتها بمزایا

46.والصحیح والذي یساعد على االستجابة المالئمة للتغییر

الثقافي، إذ یصعب ئدة داخل المنظمة عائقًا للتغییر كما تعتبر القیم السا-

تغییرها فبالنسبة للفرد هي معتقدات طویلة األجل یكتسبها ویحرص على 

ه وموجهًا لسلوكه وبالتالي محركًا الحفاظ علیها، فتصبح جزءا من تفكیر 

أما القیم التنظیمیة فهي مجموعة من المعتقدات التي ، لطاقاته وقدراته

یشترك فیها األفراد لتحدید السلوك الصحیح وهي من مكونات ثقافة 

المنظمة، فإذا ما تعارضت هذه المعتقدات التنظیمیة مع القیم الشخصیة 

. ٤٢- ٤٤ص،م١٢،١٩٩٨العدد ،مجلة القافلة ،ٕادارةالتغییر،السحیم، خالد بن سعید- 46
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املین وأرباب العمل، وبالتالي فشل للفرد فسینتج عن هذا تصدع بین الع

المشاركة في نفس المعتقدات وطرق أداء العمل وهذا سیؤدي إلى التأثیر 

.سلبًا على أهداف المنظمة

ولتفادي الوصول إلى مثل هذه الحالة، على اإلدارة القیام بنشر وتبني 

قیم سلیمة بینها وبین العاملین تقوم على الصراحة التعاون، الثقة 

لحة المتبادلة، مما سیساعد على توجیه التغییر وجهة سلیمة والمص

47.وتحقیق النتائج اإلیجابیة المرغوب فیها

ویرتبط نجاح التغییر الثقافي أیضًا باتجاهات العاملین وهي عبارة عن -

إذ یجب أن ، مجموعة من أفكار وآراء األفراد حول األشیاء المحیطة بهم

في البدایة على اإلدارة التقرب ،للتغییرعتبارعند التخطیطتؤخذ بعین اإل

من العاملینومحاولة اكتشاف اتجاهاتهم حول كل ما یتعلق بالمنظمة 

ودومًا یكون هناك ، وخصوصًا األمور المرتبطة بالتغییر الذي سیحدث

اتجاهات إیجابیة وأخرى سلبیة، وبالتالي یجب أن تستغل اإلیجابیة 

لالستشارات والتطویر اإلداري القاهرة  عامر، سعیدیس،اإلدارة وسرعة التغییر، مركز وایدسیرفس- 
.77،ص م١٩٩٥، مصر
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السلبیة فعلى اإلدارة محاولة تعدیلها لخدمة مشروع التغییر، وأما 

.وتصحیحها في إطار التغییر الثقافي

من العوامل األخرى التي لها دور في إنجاح أو فشل التغییر هناك -

دوافع العاملین والتي یقصد بها تلك القوى والحاجات الداخلیة التي یسعى 

على ولذا یتوجبسلوكیاته،الفرد إلشباعها والتي تساهم في توجیه 

اإلدارة التعرف على هذه الدوافع والحاجات وتحضیر مجموعة من 

الحوافز المالئمة محاولة منها إلشباعها،وهذا بغرض كسب والء الفرد 

وتوجیهه لالقتناع بالتغییر وتقدیم ما بوسعه إلنجاحه مع العلم أن هذه 

العملیة أي إشباع الحاجیاتعن طریق تقدیم الحوافز المناسبة هي عملیة 

مستمرة، حیث أّن دوافع ورغبات األفراد غیر متناهیة وٕاذا توقف 

في غیر سلوكیاتالمسؤولون عن تلبیتها یمكن أن تصدر عن الفرد 

48.صالح المنظمة

ٕادارةالتغییروالتحدیاتالعصریةللمدیر، دار الحامد للنشر والتوزیع،  ،العطیات، محمد یوسف- 48
.56،صم٢٠٠٦عمان، األردن، ط األولى 
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یتضح مما سبق الدور الذي یلعبه األفراد في تحدید مصیر عملیة 

مهم، عتبار نظرتهم لألمورقیالتغییر، فإذا ما أخذت اإلدارة في اإل

ستفادة وأحسنت اإل)لسلوكیاتهمعوامل موجهة وكلها(هاتهم، ودوافعهم اتجا

من الجوانب اإلیجابیة لهذه العوامل وحاولت تعدیل وتصحیح الجوانب 

.السلبیة لها، فهذا حتمًا سیساعدها على بلوغ نتائج إیجابیة

إال أّن دور وأهمیة األفراد ال یقتصران على هذه العوامل فقط، بل 

اهمة في التغییر من خالل إبرازهم إلمكانیاتهم ومهاراتهم، بإمكانهم المس

لكن هذا ،بتقدیم األفكار الجدیدة واإلبداعات التي یمتلكها البعض منهم

بالتقرب ن المنظمة مجهودات كبیرة ابتداءً لن یأتي تلقائیًا بل یتطلب م

من العاملین وكسب والئهم وثقتهم وتحسیسهم بأن المصلحة مشتركة 

بینهما، ثم حثهم على التفكیر واإلبداع بتقدیم الحوافز المناسبة وٕاعداد 

برامج تدریبیة تساعدهم على تطویر وتحسین أفكارهم وبعد ذلك منحهم 

في الفرصة بتوفیر اإلمكانیات الالزمة لتحقیق وتجسید هذه األفكار

وهكذا ستنتفع المنظمة وتحقق مكاسب أفضل من أن تقوم باقتناء ، الواقع

األفكار الجدیدة من الخارج فهذا سیكلفها أكثر، باإلضافة إلى ذلك إذا 
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كانت هذه األفكار الجدیدة متمیزة وال یمتلكها المنافسون ونجحت في 

49.التطبیق، فستحقق للمنظمة نجاحًا كبیرًا وتفوقًا تنافسیاً 

خالصة القول هو أّن التغییر الثقافي یلعب دورًا هامًا في نجاح أو فشل 

إدارة التغییر، وهذا ما یبرز أهمیة العنصر البشري ألن من المكونات 

األساسیة لثقافة المنظمة هناك ثقافة األفراد العاملین بها، باإلضافة إلى 

البشري أنه یمكن الجزم بأن أهم دعائم التغییر والتطویر هو العنصر

وذلك من خالل قوته الذهنیة ومهاراته الفكریة ولیس بقوته العضلیة 

ومهاراته الیدویة بمساهمته بذكائه وٕابداعاته، بدافعیته ورغبته في 

.اإلنجاز، بالقیادة والتعاون الفعال من خالل العمل في فریق

:أنواع التغییر- ثامناً 

:هناك نوعان رئیسان للتغییر هما

على شركة االتصاالت دراسة تطبیقیه: العمري، ظافر مناع ، تحدیاتالتغییراستراتجیاتٕادارتها- 49
١٤٢١كلیة العلوم اإلداریة جامعة الملك سعود   الریاض،السعودیة، رسالة ماجستیرغیر منشورة 

.67، صھ
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وهو یعني بالقضایا طویلة األجل التي تشغل : ستراتیجيالتغییر اإل-1

المؤسسة وهو خطوة للمستقبل ولذلك یمكن تعریفة بصفة عامة بمصطلح 

ویشمل هدف المؤسسة ورسالتها وفلسفتها المشتركة ، الرؤیة االستراتیجیة 

عن النمو والجودة واالبتكار والقیم التي تخص العاملین واحتیاجات 

ستراتیجي في اإلالتغییر ویحدث،دة والتقنیات المستخدمةالفئات المستفی

نطاق عدة عوامل هي البیئة الخارجیة والموارد الداخلیة للمؤسسة 

تحلیًال ستراتیجيواإلمكانیات واألنظمة ویتطلب التنفیذ الناجح للتغییر اإل

.وتفهمًا كعاملین لهذه العوامل في مرحلتي التكوین والتخطیط

الوظیفي بالنظم والهیاكل والتقنیات التغییریرتبط: التغییر الوظیفي-2

سة، التي لها أثر مباشر على تنظیمات العمل داخل أى قطاع من المؤس

وهذه التغییرات قدیكون أثرها أكبر على العاملین من التغییرات 

.االستراتیجیة ولذلك فإنه یجب التعامل معها بعنایة فائقة 50

.عناصر عملیة التغییر- تاسعاً 

آفاق تطویر اإلدارة و القیادة التربویة في البالد العربیة، عمان ،) 2004( مؤتمن ، منى 50-
مركز الكتاب االكادیمي: 
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یرى بعض العلماء أن أي عملیة تغییر تتكون من ستة عناصر 

تبدأ جمیعها بحرف المیم، أو ) الستالمیمات(رئیسیة یطلق علیها 

51.كما في الشكل التالي... تسمى بسداسي التغییر

مفهوم التغییر: المبحث الثاني

:التغییرفیالقرآنالكریم - والً أ

.28م، ص1999دار ابن حزم، بیروت،التغییر الذكي، علي الحمادي،- 51

"سداسي التغيير"

الموضوع

المغير

المحايدالمؤيد

المقاوم

مقاومةالمقاومة
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( :  النفال في قوله تعالىاورد مفهوم التغییر في القرآن الكریم في سورة 

ُمَغیِّرًا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما َذِلَك ِبَأنَّ الّلَه َلْم َیكُ 

52)ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

ِإنَّ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا (وفي سورة الرعد في قوله عز وجل

ٍم ُسوءًا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َما ِبَأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد الّلُه ِبَقوْ 

. 53)َوالٍ 

والتغییر في  كال الموضعین یقصد به ذلك الذي یأتي من داخل اإلنسان 

یجابیة أو السلبیة وهذا ما یدل ویؤكد وبرغبته في ممارسة النواحي اإل

ى أنه على إعجاز القرآن الكریم ، فلقد أجمع الباحثون في التغییر عل

54.یأتي من داخل النفس أوَال لتحقیق ما یریده اإلنسان

القرآنیة وتحلیلها ومناقشتها والتي سوف نستدل اآلیاتقوم بعرض وسن

:الكریمبها على مفهوم التغییر في القران 

.53األنفالسورة- 52
.11الرعدسورة- 53
رؤیة معاصرة (إدارة التغییر والتحدیات العصریة للمدیر،العطیات، محمد بن یوسف النمران- 54

،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان  األردن، الطبعة األولى،)لمدیر القرن الحادي والعشرین
91، ص م2005
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ُمَغیًِّرا َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َیكُ ( في سورة االنفال یقول اهللا سبحانه وتعالى

نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

.(55

یخبرتعالىعنتمامعدلهوقسطهفیحكمه بأنهتعالىالیغیرنعمةأنعمها (قاالبنكثیر

56)علىأحدإالبسببذنبارتكبه

ما مكذبة، وأزالعنهموقااللسعدیذلكالعذابالذیأوقعهاللهباألممال

َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َیُك ُمَغیًِّرا نِّْعَمًة (فیهمنالنعیمبسببذنوبهموتغیرأنفسهم هم

) َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َیُك (مننعمالدینوالدنیابلیبقیهاویزیدهممنهاإنأدوالهالشكر

ُمَغیًِّرا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه َسِمیٌع 

) َعِلیمٌ 

فیسلبهمإیاهاویغیرهاعلیمنالطاعةإلىالمعصیة،فیكفرونبنعمةاللهویبدلونهاكفراً 

.٥٣األنفالسورة55-
ابن كثیر ،عماد الدین بن فداء بن كثیر ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، اختصار محمد علي - 56

م ٢٠٠٧شریف األنصاري للطباعة والنشر ، صیدا ، بیروت ، لبنان،90الصابوني ،ص
.ـھ١٤٢٨
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والعدل همكماغیروامابأنفسهم،وللهالحكمةفیذلك

واإلحسانإلىعبادهحیثلمیعاقبهم إالبظلمهموحیثجذبقلوبأولیائه إلیه 

َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َیُك ُمَغیًِّرا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها (بمایذیقالعبادمنالنكاإلذاخالفواأمره

) َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

57اینطقونومایسرونومایضمرونبم

َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه ( وقولهتعالى

ِإنَّ اللََّه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم 

َلُه ( :قاالبنكثیر58)َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ ُسوًءا َفَال 

ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال ُیَغیُِّر 

ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اللَّهُ 

أیللعبد مالئكةیتعاقبونعلیه )َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ 

،335تیسیرالكریم الرحمان في تفسیر كالم المنان، ص،السعدي، عبد الرحمن بن ناصر 57-
.م٢٠٠٣رة، ھالحدیثالقادار 

.١1الرعدسورة58-
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َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن (59:باللیلوالنهاریحفظونهمنبینیدیهومنخلفه ویكتبونأعماله

ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه الَ 

َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم 

).مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ 

60یحفظونهبأمراهللا:حفظهم لهمنأمراهللا،وقیاللمراد:قیاللمراد

عنأبیُخَزاَمَةعنأبیه

َرُسوَالللِهصلىاللهعلیهوسلمفقلتیاَرُسوَالللهَأَرَأْیَتُرًقىَنْسَتْرِقیهاَوَدَواًءَنتَ قالَسَأْلتُ (

قاألبوِعیَسىي )هي منَقَدِراهللاِ (َداَوىبهَوُتَقاًةَنتَِّقَیا هل َتُردُّمنَقَدرِاللِهشیئاقال

(وقاالبنأبیحاتم}هذاَحِدیٌث َحَسٌنَصِحیحٌ 

أوحیإلىنبیمنبنیإسرائیألنقللقومكأنهلیس 

منأهلقریةوالأهلبیتیكونواعلىطاعةاللهفیحولونمنها إلى 

َلُه (وتصدیقذلكفیكتاباهللا ) معصیةاللهحوالللهعنهممایحبونإلىمایكرهون

ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال ُیَغیُِّر 

ابن كثیر ،عماد الدین بن فداء بن كثیر ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، اختصار محمد علي   59-
.434، صالصابوني

.2065،حدیث٣٩٩ص/٤سننالترمذیج-60
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ُروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیِّ 

61).َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ 

َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر :( وقااللسعدي 

ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال ُیَغیُِّر َما 

أیلإلنسان )ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ 

.مالئكةیتعاقبونهویحفظونهویالزمونهدائما 

مننعمةوالإحسانورغدعیشحتىیغیرواما 

فرومنالطاعةإلىالمعصیة،أو بأنفسهمبأنینتقلوامناإلیمانإلىالك

منشكرنعماللهإلىالبطرفیسلبهماللهإیاهاعندذلك،وكذلكإذاغیر 

العبادمابأنفسهممنالمعصیةإلىالطاعة،غیراللهعلیهمماكانوافیهمن 

الشقاءإلىالخیروالسروروالغبطةوالرحمة 

ومعنىذلكأنتفسیرالتغییرلآلیتین،أنالتغییر هوالتحویلمنحاإللى 

عصیة  أومنحااللمعصیةإلىحال حال،أیمنحااللطاعةإلىالم

الترمذي، محمد بن عیسىٔابوعیسى الترمذي السلمي، الجامع الصحیح سنن دار 61-
. ٔاحمد محمد شاكر وٓاخرون: بیروت ، تحقیق-ٕاحیاء التراث  العربي دار ) 399ص:(النشر
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الطاعة،فإذاتمالتغییرمنحااللمعصیةإلىحااللطاعةغیراللهوحول 

62.حالهممنالشقاءإلى السعادة

هو 63موضوعالتغییرٕاذًاهوالحالوكیفینقل إلىحاآلخر،( قااللجابري

ِفِه َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخلْ :( والذییرمزٕالیه  األولمناآلیةالكریمة

َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم 

أي هوما )َوإَِذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ 

المغیر هواللهسبحانه، بالقوموبینتاآلیةالكریمةفیشقهااألوألن

وبینتاآلیةفیشقهاالثانیأنشرطحصولعملیةالتغییر هوأنیتحرك 

القوملیغیروامابأنفسهم،أنالمرادبالنفساألفكاروالمفاهیم، 

فإنالمرادبالنفسالعقیدةوعالمالغیب،وهنالكترابط 

كاملبینالعقیدةواألفكار،وعالمالغیبوبینالسلوكالفردیوالجماعیلمنیؤمنونبهذه 

وتفسیرها نستنتج منها مفهوم اآلیاتالقرآنیةن خالل التحلیل وم، العقیدة

تیسیرالكریم الرحمان في تفسیر كالم المنان،  دار ،السعدي، عبد الرحمن بن ناصر - 62
.335ص، م٢٠٠٣رة، ھالحدیثالقا

‘ 1ط‘ دار الحافظ جدة،القیادة والتغییر وبحوث قیادیة اخري،الجابري بشیر شكیب 63-
.34ص،1994
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التغییر في االسالم حیت أن المقصود بالتغییرفیكتاباهللا 

.هوالتحولمنحاإللىحال

:التغییرفیالسنةالنبویةالمطهرة- ثانیاً 

روىاإلماممسلمفیصحیحهفیباباألمربالمعروفوالنهیعن 

صلىاللهعلیهوسلمیقولالمنكر،عنأبیسعیدالخدریقالسمعترسواللله

فإنلمیستطعفبلسانهفإنلمیستطعفبقلبهوذلكأضعفا،منرأىمنكممنكرافلیغیرهبیده(

هوأمر إیجاب )فلیغیره(یقواللنوویفیشرحهلصحیحمسلم64)إلیمان

ویطابقالنصیحةالتیهیمن،بإجماعاألمةیطابقوجوباألمربالمعروفوالنهیعنالمنكر

الباقین،وٕاذاتركه الدین،وهوفرضكفایةإذاقامبه البعضسقطاإلثمعن

الجمیعأثموا،والذییأمربالمعروفوینهیعنالمنكر،یجبعلیهعدةأمورمنها 

خمس ) جمعه وتصنیفه(أخذ في تألیفه .أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري64-
عشرة سنة
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أنیأمرنفسه وینهاها،وأنیأمرغیرهوینهاهموأنیأمروینهیإنكانعالمابما یأمر 

.به،وینبغي لهأنیرفقلیكونأقربإلىتحصیاللمطلوب

أوالً :أماصفةالتغییرومراتبهفقدرتبهاالرسولصلىاللهعلیهوسلمكالتالي

بلسانهثمبقلبهأیلیكرهبقلبهولیسذلكإزالةأو تغییر،ولكن :ثانیاً ،بیده:

إذًایحقللمغیرأنیغیربكلوجه ،هذاالذیبوسعهفعله

،فیرفقبالقولللجاهللیكونأدعىإلى قبولهویستحبأنیكون كانأوفعالً أمكنهزوالهقوالً 

هومنأهاللصالح،ویغلظعلىالمتمادیفإذا 

اقتصرعلىاللسانفإنخافیسببمثلذلكأنأشدمنهكفیدهو و كانالتغییربالیدیسببمنكراأكبر 

كرهبقلبه،ولیساألمربالمعروف والنهیعنالمنكر 

،هوتجسسوتنفیر،بإلنعثرعلىالمنكرغیرهوبذاللجهد

نجدهناأنالتغییرفیالسنةجاءبنفسمعنىالتغییربالقرآن،هو والتحول 

منحاإللىحاألیمنالسیئإلىاألفضألوالعكس،ولكنالمرادفي 
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ریقةممكنة،وهذهمنأعظم الحدیثهنامنالسیئإلىاألفضلبكلط

65مقاصداألمربالمعروفوالنهیعنالمنكر

.مفهوم التغییر عند بعض علماء اإلدارة- ثالثاً 

تحول من وضع معین عما ( : یعرف الدكتور علي السلمي التغییر بأنه

.  كان علیه من قبل وقد یكون هذا التحول في الشكل أو النوعیة أو الحالة

عملیة تشمل سلوكیات ( :التغییر بأنهویعرف األستاذ سعید عطیوي

األفراد وهیاكل التنظیم ونظم األداء وتقییمها والتكنولوجیا، وذلك بغرض 

66) التفاعل والتكیف مع البیئة المحیطة

نتقال من حال هو اإل: من خالل ما سبق یتبین لنا أن المقصود بالتغییر

تحول من الوضع إلى حال أفضل كما یراها طالب التغییر، أوهي عملیة 

. المناهج في شرح صحیح مسلم بن حجاج. یحیي بن شرف النووي محي الدین ابو زكریا - 65
.المصریة القدیمة22ص ، 

.94-93ص،مرجع سابق، العطیات، إدارة التغییر والتحدیات العصریة للمدیر- 66
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الراهن إلى وضع مستقبلي أفضل تهدف إلى زیادة فعالیة المؤسسة 

.وتحسین بیئة العمل فیها

( قال تعالى،وموضوع التغییر هوالحال وكیف ینقل من حال إلى حال

ُمَغیِّرًا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما َذِلَك ِبَأنَّ الّلَه َلْم َیكُ 

67)ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

ِإنَّ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم ( وقوله تعالى أیضاَ 

68)َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ َوإَِذا َأَراَد الّلُه ِبَقْوٍم ُسوءًا 

موضوع التغییر قد یكون حال األمة المستعبدة التي تطلب حریتها، أو ف

المتأخرة التي تطلب التقدم، أو التي زاغت عن دینها وترید العودة إلیه، 

.أو المتقدمة التي ترید زیادة التقدم

تقدم أو تحافظ على تقدمها في أو هو حال المؤسسة التي ترید أن ت

.أجواء متغیرة

.53األنفالسورة-67

.11الرعدسورة-68
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أو حال المجموعة أو الفرد وقد طمحوا إلى األفضل، إلى الفعالیة بعد 

.عجز وٕالى التمكین بعد ذل

.التغییر والسنن التشریعیة والكونیة- رابعاً 

في أطروحته بعض السنن ) هـ1420خاشقجي،(استعرضحیث 

69.التشریعیة و الكونیة ومن ضمنها

.سنة التدافع بین الناس وحتمیة المحنة للتغییر-1

َوَلْوَال َدْفُع الّلِه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َوَلـِكنَّ (قال تعالى

70)الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمینَ 

.سنة المداولة بین األمم-2

تحدید أهداف نظام اإلسالم في التربیة في ضوء سنن اهللا في ،،خاشقجي، وجدي أحمد حمزة-69
بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في األصول ،التغییر، والتمكین، والتدافع الحضاري

.ه الفصل الدراسي األول1420،كلیة التربیة،جامعة أم القرى. اإلسالمیة للتربیة

.251البقرةسورة- 70
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ْثُلُه َوِتْلَك األیَّاُم ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ ( قال تعالى اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ

ُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلَم الّلُه الَِّذیَن آَمُنوْا َوَیتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َال 

71)ُیِحبُّ الظَّاِلِمینَ 

.سنة تغییر ما بالنفس كشرط لتغییر الواقع-3

َه َلْم َیُك ُمَغیِّرًا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َذِلَك ِبَأنَّ اللّ ( حیث قال عز وجل

72)َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

.اإلسالم ومواكبة التغییر والتطویر- خامساً 

التطور في الحیاة سنة كونیة مالزمة للبشر، وفي اإلسالم مفهوم واضح 

وصریح عن تغیر سبل وأسالیب الحیاة، فیقول الخلیفة عمر بن الخطاب 

ال تجبروا أوالدكم على أخالقكم فإنهم خلقوا لزمان (-رضي اهللا عنه-

كما أن الدین اإلسالمي بني على مسایرة سنة الحیاة في )غیر زمانكم

.140آل عمرانسورة- 71
.53األنفال سورة- 72
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ر الحاجات والعادات، وهو دین منسجم مع عالمیته وٕایمانه بالتطور تغی

73.والتغیر الحضاري

لقد واكب اإلسالم حركتي التغییر والتطویر بعدد من االستراتیجیات 

:أهمها

.االهتمام بالوقت- أ

لقد حث اإلسالم على ضرورة االستفادة من الوقت واستغالل كل 

قضاء شعیرة من الشعائر أو في دقیقة وثانیة من عمر اإلنسان في

طاعة أو طلب للعلم أو عمل یتكسب منه ، وذلك النفراد الوقت وتمیزه 

باالنقضاء والتبدل والتغیر حسب النوامیس الطبیعیة وتبعَا لحركة الكون 

والفلك ،وقضیة الزمن قضیة أشبعها الباحثون بحثَا واجتهد في دراستها 

المسلمون بالوقت نابعة من عقیدتهم لكن تبقى حقیقة اهتمام، المجتهدون

.81ص،مرجع سابق، العطیات، إدارة التغییر والتحدیات العصریة للمدیر- 73
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التي بنیت في أساسها على اإلیمان بوجود الحساب األخروي المعتمد 

. على األعمال الدنیویة یومَا بیوم وساعة بساعة

وتتمیز عالقة اإلسالم بالوقت وتظهر جلیة في ارتباط الشعائر 

في غیر اإلسالمیة بأوقات محددة، كما أن هذه الشعائر ال یمكن أداؤها 

أوقاتها المعلومة، لذلك حرص المسلمون على االهتمام بقضیة الزمن 

. ومراقبة أحواله وتبدله المستمر

االستعداد لمواجهة المتغیرات-ب

حذر اإلسالم من أحداث وفتن تحدث في آخر الزمان، ووجه المسلمین 

بضرورة التمسك بهدي القرآن الكریم وهدي المصطفى علیه الصالة و 

روى الترمذي عن علي بن أبي ، السالم عند مواجهة هذه المتغیرات

ستكون ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: طالب رضي اهللا عنه قال
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وما المخرج منها یا رسول اهللا؟ : قلت. بعدي فتن كقطع اللیل المظلم

74)كتاب اهللا، فیه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بینكم: قال

بادروا باألعمال الصالحة فستكون فتن ( لیه الصالة والسالموقوله ع

كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل مؤمنَا ویمسي كافرَا، ویمسي مؤمنَا 

75) ویصبح كافرَا، یبیع دینه بعرض من الدنیا

كما ،إن التغییر هي حقیقة ثابتة، وعلى المسلم اإلیمان بواقعیة التغییر

ومع حتمیة التغییر ، أن الصراع بین الخیر والشر هو صراع دائم وأزلي

نستنتج حتمیة سیطرة الخیر على الشر في وقت ما لیتبعه سیطرة الشر 

... على الخیر وهكذا دوالیك

....كما أن االستعداد لمواجهة كافة المتغیرات یشمل االستعداد البدني

یر قاال حدثنا عبد اهللا بن إدریس عن حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وبن نم

ربیعة بن عثمان عن محمد بن یحیى بن حبان عن األعرج عن أبي 

تحفة األحوذي بشرح جامع ، الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العالمحمد عبد -74
باب ما جاء ستكون فتن كقطع اللیل ،10األجزاء،بیروت، الترمذیدار الكتب العلمیة 

.وأخرجه أحمد وأبو داود في الفتن والحدیث سكت عنه هو والمنذري) حدیث حسن (المظلم
،ج م1994- ه 1415لبنان الطبعة االولى ، دار الكتب العلمیة بیروت ،یض القدیرف- 75
.500ص 5
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المؤمن القوي خیر (:قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: هریرة قال

وأحب إلي اهللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما 

ل لو أني فعلت ینفعك واستعن باهللا وال تعجز وٕان أصابك شيء فال تق

كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 

76)الشیطان

َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة ( ستعداد العلمي والمعرفیقال تعالواإل

ُكْم َوآَخِریَن ِمن دُ  َباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَّ وِنِهْم َال َوِمن رِّ

َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َیْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبیِل الّلِه ُیَوفَّ ِإَلْیُكْم 

77)َوَأنُتْم َال ُتْظَلُموَن 

ستعداد بالمشاركة في إحداث التغییرعن طریق األمر وكذلك اإل

عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه:بالمعروف والنهي عن المنكر

من رأى منكم ( : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول: قال

الدیباجشرح صحیح مسلم بن ،عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السیوطي،السیوطي -76
.2664رقم الحدیث31ص6،ج6األجزاء الحجاج

.60األنفالسورة -77
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منكرَا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك 

رواه مسلم78)أضعف اإلیمان

.التغییر في الفكر اإلداري- سادساً 

ال یتم أخذ القرار بالتغییر في أي مؤسسة إداریة إال عن طریق 

لكن من ، التغییر ومتخذ القرار، وبعد اإلجابة على التساؤالت السابقةقائد 

أین تبدأ عملیة التغییر؟؟ ومن هو المحرك األساس لهذه العملیة؟

خلق اهللا اإلنسان، محال لهدایات الوحي، ومیزه ( یقول حسنة 

بالعقل، الذي جعله أهال للتكلیف، ومنحه إمكانیة االختیار، وناط التغییر 

بإرادته، وجعله محور التغییر، ووسیلته، وهدفه، ومعیاره، في الوقت نفسه 

وٕانما یقاس نجاح مناهج التغییر، والعطاء الحضاري الذي تثمره، بمدى ، 

ى تحقیق إنسانیة اإلنسان، وتنمیة مواهبه، وٕاطالق ملكاته، قدرتها عل

،)هـ1367: المتوفى (األزهريمحمد منیر بن عبده أغا النقلي الدمشقي األزهري ،- 78
موقع مكتبة المدینة ،بیروت، الناشر دار ابن كثیر دمشق،اإلتحافات السنیة باألحادیث القدسیة

.174ص1، باب مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر،جالرقمیة
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اته، وانسجامه مع الكون ورعایة قابلیاته، وتحقیق وعیه بذ

رتقاء بتطلعاته، وسمو أهدافه، لیحسن القیام بدوره في التغییر واإلوالحیاة،

نحو األفضل، للوصول إلى البناء الحضاري المأمول، الذي یكرم 

لذلك، فأیة محاولة للتغییر، وٕاعادة البناء، ال بد أن اإلنسان، ویكرم به

تتجه أوال إلى اإلنسان ، إلى ما في النفس، إلى عالم األفكار، فتعید 

.79)بناءها

ویؤكد العلواني ذلك فاإلنسان نفسه هو قائد التغییر فیقول عند 

َغیُِّروْا َما ِإنَّ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى یُ ( تعلیقه على قوله تعالى

ولقد بنى ،لذلك فإن التغییر من النفس یبدأ وٕالیها یعود(80)ِبَأْنُفِسِهْم 

اإلسالم كل مناهجه التغییریة وبرامجه على تغییر ما بالنفس فمن خالل 

الذات اإلنسانیة تنطلق عملیات التغییر ، وعلى أساس منها یقوم بناؤه، 

بحث مقدم إلى ندوة ،مناهج التغییر ووسائله في ضوء الكتاب والسنة،حسنة، عمر عبید- 79
- 12المنعقدة في الكویت في الفترة من ،مناهج التغییر في الفكر اإلسالمي المعاصر

وزارة : الكویت، م 1995/هـ1،1415ط،م1994/ینایر/28- 24هـ الموافق 1415/شعبان/16
.322—320، ص األوقاف والشؤون اإلسالمیة

.11الرعد ورة س- 80
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تغییر اإللهي نتیجة وثمرة وعلى محور النفس تدور عجلته، بل جعل ال

81)لتغییر ما بالنفس اإلنسانیة

یتبع اإلسالم أسلوب التغییر المركزي، الذي یبدأ (ویقول األسمر

من المركز ثم ینتشر حتى یعم الكیان كله، وحیث أن الفرد هو مركز 

المجتمع ونواته األولى، وأن المجتمع مجموعة كبیرة من األفراد، إذا 

المجتمع كله، فإنه یبدأ بالفرد لتغییر الكیان الكلي صلح كل منهم صلح 

وفي الفرد یتجه إلى النفس باعتبارها مركز التوجیه الحقیقي، .. للفرد

والقبول واالختیار واالقتناع واإلرادة، أو الرفض والعناد والمكابرة، فإذا 

صلحت النفس في الفرد، وأصبح مجموع النفوس مستعدَا للتغییر تحقق 

82)لمنشودالتغییر ا

األزمة الفكریة ومناهج ،آفاق التغییر ومنطلقاته. م1995- هـ1415. العلواني، طه جابر- 81
بحث مقدم إلى ندوة مناهج التغییر في الفكر االسالمي ،1ط،التغییر في الواقع العربي

- 24هـ الموافق 1415/شعبان/16- 12المنعقدة في الكویت في الفترة من ،المعاصر
.40ص ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة: الكویت. 1ط.م1994/ینایر/28

. 1ط،فلسفة التربیة في اإلسالم انتماء وارتقاء،م1997/هـ1417، األسمر، أحمد رجب- 82
.314ص ، عمان دار الفرقان للنشر والتوزیع، األردن
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نستنتج مما سبق أن التغییر عملیة نابعة من الفرد نفسه، حین 

یشعر بالحاجة للتغییر وبذلك یكون هو قائد التغییر والمحرك األساس 

إال أن عملیة التغییر ال تتوقف عند الفرد فهي عملیة ، لهذه العملیة

مجتمع مستمرة وتتمیز بالتدرج فحینما یتغیر األفراد ما یلبث أن یتغیر ال

هذا التدرج الظاهر في عملیة التغییر من الفرد ، ككل نتیجة لتغیر أفراده

). سنة التدرج(إلى المجتمع متوافق تماما مع سنة إلهیة مهمة وهي 

والتدرج سنة قرآنیة، لها أبعاد " وفي ذلك یقول الغزالي رحمه اهللا تعالى 

83"حضارةتربویة ال بد من إدراكها حتى یمكن تبلیغ دعوة وٕاقامة 

عمر عبید : كیف نتعامل مع القرآن؟ مدارسة أجراها،م1992- هـ1412، الغزالي، محمد- 83
المعهد العالمي للفكر : أمریكا،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع: مصرالمنصورة،2ط،حسنة

.119ص،اإلسالمي
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.مفهوم الخطوات واألثر-سابعاً 

: أهل اللغة 

الخاء والطاء والحرف المعتل والمهموز یدل على تعدي : ))أ(خطو( 

ما بین : خطـوت أخطو ُخطوة ، الُخطوة : الشيء ، والذهاب عنه یقال 

والخطأ من هذا ، ألنه مجاوزة حد . المرة الواحدة : الرجلین ، والخطوة 

إذا أذنب : الصواب ، یقال أخطأ إذا تعدى الصواب ، وخطئ َیخطأ 

...84.

معناه ال : طرقه وآثاره ، وقال الفراء : خطوات الشیطان : اج وقال الزج

.85"معناه ال تقتدوا به : تتبعوا أثره فإن اتباعه معصیة ، وقال اللیث 

هذا طرف من أقوال أهل اللغة في الخطوات كما أرادها التعبیر القرآني ، 

األثر : " ونالحظ من خالل هذه األقوال أنها تركزت على مفهومین هما 

ونحن إذ نذكر هذین المفهومین هنا ال نقصد أن نرّجح " والطریقة 

أحدهما على اآلخر ، أو أن نوفق بینهما في مثل هذه المرحلة المتقدمة 

.323، 322ص ،البن فارس ،معجم المقاییس في اللغة - 84
.232ص ،14ج ،البن منظور ،لسان العرب- 85



83

من المبحث ، بل یجدر بنا أن نعرض ألقوال المفسرین في قدیم و 

حدیث وقبل أن نخلص إلى الرؤیة القرآنیة لهذا التعبیر وسیتضح لك في 

السطور القادمة كیف اختلف المفسرون في تحدید مفهوم الخطوات بین 

هذین المعنیین الَذین خلصنا بهما عند أهل اللغة

: أهل التفسیر 

بسنده عن بعض الصحابة والتابعین من أرباب ینقل الطبري

فعن ابن " : خطوات " التفسیر ما أثر عنهـم في تعریف 

خطیئته ، قتادة ، : أي عمله ، مجاهد : خطواته : عباس 

خطایا الشیطان التي یأمر بها ، السدي : خطایاه ، الضحاك 

ثم یعلق 86"النذور في المعاصي : طاعته ، ابن مجلز : 

قوال ذاكرًا ما یرجحه في معنى الخطوات فیقول على هذه األ

وهذه األقوال التي ذكرناها فیمن ذكرناها عنه في تأویل : " 

قریب معنى بعضها من بعض ، ألن لكل ) خطوات( قوله 

قائل منهم قول في ذلك ، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشیطان 

.102ص –2ج ،1م ، مرجع سابق،للطبري ،جامع البیان - 86
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نُت في آثاره وأعماله ،غیر أن حقیقة تأویل الكلمة هو ما بیَّ 

من أنها ُبعُد ما بین قدمیه ، ثم تستعمل في جمیع آثاره 

.87وطرقه

 یقال اتبع : ویبّین صاحب الكشاف معنى هذا التعبیر فیقول

.88خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واستن بسنته

 89أي ال تقتدوا بها في اتباع الهوى: ویقول أبو السعود.

 أي آثاره : فیقول ویسهب األلوسي في تبیان معنى الخطوات

كما ُحِكي عن الخلیل ، أو أعماله كما روي عن ابن عباس 

وحاصل –رضي اهللا عنه ، أو خطایاه كما نقل عن مجاهد 

المعنى ال تقتدوا به وتستنوا بسنته فتحرموا الحالل وتحللوا 

من خطوات الشیطان الحلف : الحرام ، وعن الصادق 

یمین بغیر اهللا تعالى بالطالق ، والنذور في المعاصي ، وكل 

.103ص ،2ج ،1م،مرجع السابق ،للطبري ،جامع البیان - 87
.195ص –1ج ، مرجع سابق،للزمخشري ،الكشاف - 88
.187ص –1ج ،ألبي السعود ،إرشاد العقل السلیم - 89
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بتسكین الطاء ، ) خْطوات ( ، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة 

.90وهما لغتان في جمع خطوة ، وهي ما بین قدمي الماشي ،

 واتباع خطواته : " ویقول الطاهر بن عاشور في هذا التعبیر

استعارة تمثیلیة أصلها أن السائرٕاذا رأى آثار خطوات 

، علمًا منه بأنه ما سـار فیـه السائر السائرین تِبع ذلك المسلك

دلیل قبله إال ألنه موصل للمطلوب ، فشبه المقتدي الذي ال 

له سوى المقتدى به وهو یظن مسلكه موصًال ، بالذي یتبع 

خطوات السائرین ، وشاعت هذه التمثیلیة حتى صاروا 

. 91لههو یتبع خطا فالن بمعنى یقتدي به ویتمثل: یقولون 

.59، 58ص ،2ج ،لأللوسي ،روح المعاني - 90
.103ص ، 2ج ،2م ،البن عاشور ،التحریر والتنویر - 91
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ثالثالالفصل 

منھجیة البحث

- :تمھید

وأدوات ، و حدودهبحثفي هذا الفصل منهج الةتناول الباحثوف تس

تطرق فیه تكما سمصادر البیانات وطریقة جمع البیانات، و جمع البیانات 

.أسلوب تحلیل البیانات إلى 

- :منهج البحث- أ

سعى لتحقیقها، وهي معرفة یواألهداف التي بحثمن طبیعة الانطالقاً 

رضي اهللا عنه –التغییر الذي حدث في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب 

.اتاألساسیتلكالوقوف على -
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هداف هذا البحث فان الباحث سوف أوللوصول الى دراسة علمیة تحقق 

:في هذه الدراسةألهمیتهایستخدم المناهج التالیة نظرا 

یعّرف بأنه  األسلوب الذي یعتمد على وهو والذي -: المنهج الوصفي

دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وبما أن 

عدة فسوف یعتمد الباحث على أحد فروعه ، للمنهج الوصفي أشكاالً 

وهو المنهج الوثائقي الذي یهتم بدراسة وتحلیل المصادر األساسیة 

، من أجل استنتاج األدلة والثانویة، ذات العالقة بموضوع البحث

.والبراهین المطلوبة لإلجابة على أسئلة البحث

وسوف یستخدم الباحث هذا المنهج عند جمع المعلومات من المصادر 

والمراجع المرتبطة بموضوع الدراسة، من أجل إیضاح مفهوم التغییرفي 

-رضي اهللا عنه–إدارة عمر بن الخطاب 
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بذل فیه الباحث  الجهد العقلي والنفسي وهو الذي ی- :ستنباطيالمنهج اإل

الممكن عند دراسة النصوص الستخراج المبادئ التربویة منها واألدلة 

92.المدعمة لها

وفي ضوء هذا المنهج سوف یقوم الباحث بتحلیل المواضیع ذات الصلة 

، أدارة التغییربموضوع الدراسة، وتفسیرها وعرضها على وجهة نظر 

رضي –عند عمر بن الخطاب التغییر أدارةییرالستنباط أهداف و معا

-اهللا عنه

وهو المنهج المكتبيالمنهج التحلیليوكذلك سوف یستخدم الباحث 

الذییهتم باستقراء األجزاء لیستدل منها على حقائق تعم على الكل، 

فجوهر المنهج ،باعتبار أن ما یسري على الجزء یسري على الكل

من الجزئیات إلى الكلیات أو من الخاص إلى نتقالستقرائي هو اإلاإل

.العام

- 25ص،12007ط ، عمان ، دار االلمسرة، ساسیات البحث العلمي ،أمندر الضامن92-
26.
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ویرتبط هذا المنهج بدراسة الماضي وأحداثه من خالل وصف الظاهرة 

المراد دراستها والرجوع إلى أصلها ثم تحلیلها وتفسیرها فهو ال یهتم 

ستفادة لفهم جید ولكن من أجل اإل،بالماضي من أجل الماضي فقط

وذلك عند تناولي لموضوع ، ادة من التاریخ ستفللحاضر والمستقبل واإل

االحداث 93من خالل تحلیل إدارة التغییر في خالفة ابن الخطاب

.التاریخیة المرتبطة بموضوع البحث 

ومن خالل ما ذكرنا ءانفًا فسوف یتبع الباحث لتحقیق هذه الدراسة 

-:الخطواِت اآلتیة 

قوف علي معني اآلیات یرجُع الباحث الي أمهات كتب التاریخ للو -2

مستنبطًا منها ما استطعُت من الموضوعات التي لها عالقة بعنواِن 

. البحِث مع اإلنتباِه لسیاق اآلیات

ربُط المعاني الجزئیِة بعضها ببعض والخروج بمفاهیم حول الموضوع -3

.ثم قمُت بترتیب وتبویب تلك النصوص علي ذلك الفهم 

.257ص ، 6ط، الكویت ،وكاله المطبوعات ،صول البحث العلمي ومناهجة،أأحمد بدر- 93
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التوجهات والدروس من خالل كتب یقوم الباحث أیضا باستنباط -4

التاریخ، وربطها بالواقع الحالي ، وذلك لإلستفادِة من تطبیقها في الواقع 

.العملي في حیاة الناس 

الرجوع إلي المعاجِم اللغویة لتوضیح معاني المفردات المتعلقة -5

.بالمعاني

اإللتزاُم باألمانِة العلمیِة في نقل المعلومة وعزوها إلي مصدرها -6

.  األصلي

الترتیب ترتیُب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة-7

.األبجدي

ستنتاجات والتوصیات وأخیرًا جعل الباحُث للدراسة خاتمًة ضمنتها اإل-8

.الباحثإلیهاالتي خلص
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: بحث حدود ال- ب

الموضوعیة بعدد من المحددات المكانیة والزمانیة و بحث الاحدد هذ

: التالیة

جمع البیانات وتحلیلها وتفسیرها، خالل وف یتمس:الحدود الزمانیة- 1

.2015-2014الموسم الدراسي 

كتب التاریخ على تناول بحث قتصر الوف یس:الحدود الموضوعیة-2

الماجستیر والدكتوراه ومن المحققة، والدراسات السابقة من الرسائل 

ن قاعدة بیانات عن الم وضوع وما هو المستهدف من خاللها ُیكوِّ

.الدراسة

-:أدوات جمع البیانات-ج

حیث یقوم الباحث بدراسة الكتب والوثائق من كتب التاریخ وكتب محققة 

ن قاعدة  ودراسات سابقة من رسائل ماجستیر ودكتوراه ومن خاللها ُیكوِّ

.الموضوع وما هو المستهدف من الدراسةبیانات عن 
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وأداُة البحِث هي الوسیلة التي یجمع بها الباحث بیاناته، ولیس هناك 

تصنیُف لهذه األدوات حیث تتحكُم طبیعة فرضیة البحث في اختیار 

.األدوات التي سوف یستعملها الباحث

ات ومن األدواِت التي اعتمدها الباحث كوسیلٍة أو أداٍة لجمع المعلوم

العلمیة المحققة وشبكة كتب التاریخ والدراسات الوصفیة والكتب

.االنترنت

-:مصادر البیانات- د

مصادر بیانات البحث تنبُع من أمهاِت كتِب التاریخ وجمع جمیع األقواِل 

-:المتعلقِة بالعنوان ومن أمثلِة هذه الكتب ما یأتي 

الن، دار السدمیة، صالح غانم أسس الحكم في الشریعة اإلسال-1

.م1995المسلم للنشر، الریاض، 

.ت .بیروت، د-إعالم الموقعین، ابن القیم، دار الجیل -2

غالب عبدا لكافي القرشي، دار . أولیات الفاروق السیاسیة، د-3

.م1990المنصورة، -الوفاء
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بیروت،  -، مكتبة المعارف2البدایة والنهایة، لإلمام ابن كثیر، ط-4

.م1974

القاهرة، -، دار ثابت للنشر8خالد محمد خالد، طبین یدي عمر، -5

.م1978

.تاریخ الخلفاء، اإلمام السیوطي، مطبعة السعادة، مصر-6

تاریخ الصف السابع، هیئة المعاهد العلمیة الیمنیة، صنعاء، -7

. م1990

- حیاة الصحابة، محمد یوسف الكاندهلوي، دار الكتب العلمیة-10

.م1988بیروت،

-، مؤسسة الرسالة5لإلمام النووي، طریاض الصالحین،-11

.م1986بیروت، 

عبدا لرحمن تاج، دار . السیاسة الشرعیة والفقه اإلسالمي، د-12

.القاهرة، بدون-التألیف

القاهرة، -السیاسة الشرعیة، عبدا لوهاب خالف، دارا ألنصار-13

. بدون
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، 3محمدعبدالقادرعطا،ط:الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق-15

.م1990بیروت،-ر الكتب العلمیة دا

عبقریة عمر، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، -16

.بیروت، بدون

-عمر بن الخطاب، علي أحمد الخطیب، عالم الكتب -17

.م1986بیروت، 

- :طریقة جمع البیانات-ه

- :یستخدم الباحث طریقة لجمع مصادره لكتابة هذا البحث االتي 

وهي طریقة عملیة لجمع المعلومات عن طریِق -:الطریقة الوثائقیة- 1

أمهاِت الُكُتِب وفروعها وهذا المنهُج یتطلب عادًة تحدید المشكلة ویجمع 

. كل ما یتعلق بالبحث 
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وهو متفرٌع من األوِل وممتٌد له وناتٌج لما یقوم بدراسته من - :التحلیل- 2

یة وینتهي بالوصول إلي نتائج مختلفة ومفیدة في خالل الطریقة الوثائق

.الدراسة المكلف بها

أسلوب تحلیل البیانات -و

بعد جمع المادة المستهدفُة من البحث بعرضها علي كتب التاریخ وكتب 

وهو ما ُیعرُف ، اللغة وتحلیلها من هذا المنظور لیتبین سلیمها من علیلها

كتابة البحث العلمي بالمنهج التحلیلي في المنهجیِة العلمیة المتبعِة في

.وهو المنهج المهیمُن علي كافِة البحث 

-:ثم یقوم الباحث باتباع الطرق التالیِة لتحلیل البیانات -

. تجمیع المعلومات-

إذا كان المنهج العلمي هو العمود الفقري لمقدار الثقة بتلك الحقائق وهي 

ن نوع المعلومات وطریقة وأوعیة جمعها، تعد المادة األولیة التي إ،ف

یتعامل بها الباحث في التوصل لهذه الحقائق ، فال جدید بغیر ارتكاز 
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قدیم ،والعلم بغیر معلومات مصنفة ومجهزة للتحلیل والعرض العلمي، 

( ومن هنا تقسم عملیة جمع المعلومات في الغالب الى قسمین أساسین 

جمع المعلومات المرتبطة بالجانب النظري من المصادر )النظري

).أي بالرجوع للمصادر(الوثائقیة

باستخدام أدوات مناسبة ( جمع المعلومات میدانیًا من المستهدفین 

).ألغراض الدراسة أو البحث

.تبویب المعلومات إلي فصول ثم مباحث-

نه وقت ذاك قد إعمل الباحث مسحًا كشفیًا للمراجع والدوریات، فوهي إذا 

ورؤوس الموضوعات والفصول التي قد العناوینحصر أو حدد بعض 

تبویب وبعد بناء خطته البحثیة یقوم الباحث بعملیة ) افتراضاً (یستعین بها

.المعلومات

. تحلیل المعلومات واالجابُة علي أسئلة البحث-

عه من یحلل الباحث البیانات ویربط بینها ویفسرها، مستندًا على ما جم

.حقائق ومعلومات عن متغیرات الدراسة وموضوعها
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وٕاجرائیًا قد یستشهد الباحث برأي عالم أو نظریة علمیة ویدعمهما 

،باألدلةوالمعلومات التي جمعها مؤكدًا بذلك صحة الفرضیة التي وضعها

قد یحث العكس إذ یقدمالباحث أدلته التي جمعها ثم یدعمها برأي عالم 

.ة علمیةأو حقیقة أو نظری

.والتوصیات وعرض النتائجستنتاجاتاإل-

ستنتاجات في نهایة البحث ولیس في الجزء الخاص بتحلیل تأتي اإل

ستنتاجات ینسجم مع عدد عدد اإل، و البیانات أو أي مكان آخر

كل توصیة تبنى على استنتاجو ،كل استنتاج یرتبط بفرضیة،و الفرضیات

تختلف ، و ترتبط بالفرضیات مباشرةالتوصیات مستقبلیة والن أ، ومعلوم 

ستنتاجات في أنها مستقبلیة وال ترتبط بالفرضیات اإلالتوصیات عن

.مباشرة

، یمكن أن تتطرق التوصیات ألشیاء لم یغطها الباحث في بحثهو 

عوامل ذات عالقة بموضوع البحث ولكنها أو تتطرق التوصیات بعناصر و 

داخل ( مع نتائج البحثتتماشى التوصیات ، و تحتاج لمزید من البحث

.ستنتاجاتتوضع التوصیات بعد اإل، وطبعًا )نطاق االستنتاجات
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- :هیكل البحث - ز

سوف یقوم الباحث فیالفصل األول وهوما یتضمن علي االطار العام 

مفصُال فیه خلفیة البحث وما یقوم علیه من ركائز مهمه جعلت منه 

ة المعالم وبعدها بیان األسئلة التي علیها مدار المشكلة حأهمیة واض

یرحع لها وواقع یلتمس فه ، التي تنبع من جعل الباحث له مرجعیه 

ول ومنبته اآلخر، وكذلك الحلول ، ومنثم اهدافه التي هي عماده األ

األهمیة والحدود الموضوعیة والزمانیة وهي مجرد بیان وتوضیح وتوسیع 

ساسیة ودراساته السابقة التي اعتمد علي ته األللباحث ، ومصطلحا

.البحث من خالل داستها والتمعن فیها ووصفها كما جاءت عند كتابها

أما الفصل الثاني وهو اإلطار النظري ویشمل تمهیدًا ومبحثین األول 

یریالتغ، ومفهوم مفهوم التغییر في اللغةیتحدث عن 

دارة إأهداف ، و أسالیبالتغییر، و أنواعالتغییر، و میةالتغییرھأ،و صطالحإلافی

.أنواع التغییر،و التغییر
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، التغییرفیالقرآنالكریموالمبحث الثاني یتحدث عن

، مفهوم التغییر عند بعض علماء اإلدارةو ،التغییرفیالسنةالنبویةالمطهرةو 

، اإلسالم ومواكبة التغییر والتطویر، و التغییر والسنن التشریعیة والكونیةو 

، مفهوم الخطوات عناصر عملیة التغییر، ثم الفكر اإلداريالتغییر في و 

.واألثر عند أهل اللغة والتفسیر

أما الفصل الثالث فهو یتحدث عن منهجیة البحث من أدوات ومصادر 

وطرق لجمع البیانات وأسلوب تحلیل البیانات ثم قائمة المصادر 

.والمراجع
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الفصل الرابع

عرض البیانات وتحلیلها

شخصیة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه -:المبحث األول

.ترجمة حیاة عمر- :أوًال 

:نسبه وصفاته-1

هو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا بن 

قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، القرشي العدوى، ویكنى أبا حفص، 

عبد : بنت هاشم بن المغیرة المخزومي، وكان له من الولد وأمه حنتمة

.94اهللا وعبد الرحمن وحفصة وزینب وعیاض

- ، دار الكتب العلمیة 3طمحمد عبدالقادر عطا، : الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق- 94
.202- 201ص 3م ،ج1990بیروت،
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وبنو عدي بطن من عشرة أبطن من قریش، انتهى إلیها الشرف قبل 

في الجد السابع من فهو كریم النسب، یجتمع مع النبي ... اإلسالم 

.95جهة أبیه، ولد بمكة قبل حرب الفجار

فكان ضخمًا طویًال، شدیدًا، مهیبًا، جسیمًا، أصلع، شدید :صفهو أما 

الحمرة، أعسر، كان یصارع في سوق عكاظ ویبارز أنداده، یجهربرأیه، 

أسلم في السنة السادسة للنبوة وهو ،96ویسرع في مشیته، وال یهاب أحداً 

.97ابن ست وعشرین سنة

ورأت فتیانًا یقصدون في المشي ویتكلمون : عبد اهللا قالت الشفاء ابنة

كان واهللا عمر إذا تكلم : نّساٌك، فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: رویدًا فقالت

.98أسمع وٕاذا مشى أسرع وٕاذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقاً 

صف لي عمر بن : قال معاویة بن أبي سفیان لصعصمة بن صوالن(

یته، عدًال في قضیته، عاریًا من الكبر، كان عالمًا برع: الخطاب؟ فقال 

162م، ص 1966عمر الفاروق القائد، محمود شیت خطاب، مكتبة الحیاة، بیروت،-95

، والفاروق عمر بن 162عمر الفاروق القائد، محمود شیت خطاب، مرجع سابق، ص - 96
.10صمرجع سابق،الخطاب لمحمد رضا ،

.204محمد عبدالقادر عطا ، ص: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق- 97
.204مرجع السابق ، صبرى، ابن سعد، الطبقات الك- 98
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قبوًال للعذر، سهل الحجاب، مصون الباب، متحریًا للصواب، رفیقًا 

.99)بالضعیف، غیر محاٍب للقریب وال جاٍف للغریب

:جتماعیة والقیادیةمكانته اإل- 2

عمر بن الخطاب رجل مهیب في قومه ذو رأي سدید، وشجاعة نادرة، 

وكانت له السفارة في (األعداء ثم األصدقاء ومواقف صعبة، یهابه 

الجاهلیة، فكانت قریش إذا وقعت الحرب بینهم أو بینهم وبین غیرهم 

.100)بعثوه سفیرًا، وٕاذا ناخرهم مناخر أو فاخرهم بعثوه مناخرًا ومفاخراً 

یا محمد : ولما أسلم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه نزل جبریل فقال(

.101)بإسالم عمرلقد استبشر أهل السماء 

وبعد إسالمه نادى باإلسالم جهرًا، وكان من المهاجرین األولین، وشهد 

كل المشاهد مع النبي، بقوة وثبات، وكان له رأي سدید في غزوة بدر 

غزوة الحدیبیة، وذلك عندما وافق النبي صلى اهللا علیه وموقفشهیرفي 

.359ص1م،ج1965مصر،-، مطبعة السعادة26السید أحمد الهاشمي، جواهر األدب ، ط-99

162ص. م1966عمر الفاروق القائد، محمود شیت خطاب، مكتبة الحیاة، بیروت،- 100
- ، دار الكتب العلمیة 3محمد عبدالقادر عطا، ط: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق- 101

. 204م ص1990بیروت،
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للصلح معهم، وتسمى في كتب وسلم على شروط أهل مكة المفضیة

:    السیرة بشروط صلح الحدیبیة والتي تنص على 

.أن یعود المسلمون إلى المدینة دون عمرة-1

.أن یوقف الحرب بین الطرفین لعشرة أعوام-2

أن یرد المسلمون من أسلم من قریش خالل هذه الفترة، وال یقبلوا          -3

.رد من جاءهم مرتدًا من المسلمینإسالمه، دون التزام أهل مكة ب

.أال یعتدي أحد الطرفین على أي قبیلة متحالفة مع الطرف اآلخر-4

: صلى اهللا علیه وسلم ثم قالفبرز عمر رضي اهللا عنه أمام رسول اهللا

-أي أهل مكة -لیسو بالمشركین؟أو 

.بلى : قال صلى اهللا علیه وسلم

ألسنا بالمؤمنین ؟: قال عمر

.بلى: لى اهللا علیه وسلمقال ص

فعالما نعطى الدنّیة في دیننا ؟: قال عمر 

أنا عبد اهللا ورسوله فلن أخالف أمره ولن : قال صلى اهللا علیه وسلم

.یضیعني
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.عند ذلك لألمر وسكن-رضي اهللا عنه-فانقاد عمر

كان یخالج -رضي اهللا عنه-علمًا بأن هذا األمر الذي خاض فیه عمر

.الصحابة الحاضرین للواقعة حینذاك دون أن یعربوا عنهنفوس كثیر من

وقد نزل القرآن مؤكدًا لسالمة رأي عمر بن الخطاب في أكثر من 

عبقریًا ومحدثًا وفاروقًا، الموطن، وأعز اهللا به اإلسالم ، وسماه النبي 

وتفانى رضي اهللا عنه في خدمة اإلسالم قبل وبعد خالفته،

كان إسالم عمر فتحًا، وكانت : رضي اهللا عنهقال عبد اهللا بن مسعود(

هجرته نصرًا، وكانت إمارته رحمة، لقد رأیتنا وما نستطیع أن نصلي 

.102)بالبیت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلینا

وهكذا ضرب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه رقمًا قیاسیًا في عزة 

اإلسالم ونصرته، وأظهر قدرًا من اإلخالص والجد واالجتهاد في سبیل 

الحق، قًل أن تجد لها مثیًال في تاریخ الكسب البشري والمجاهدات 

اإلنسانیة، وذلك بفضل شخصیته القیادیة، ومكانته االجتماعیة، وجرأته 

ما : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه (حق، ومجاهداته في سبیله، في ال

- ، دار الكتب العلمیة 3محمد عبدالقادر عطا، ط: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق- 102
.204م ص1990بیروت،



105

-رضي اهللا عنه-، ولما حضرت أبو بكر103) زلنا أعزة منذ أسلم عمر

أقول استخلفت : ماذا قائل لربك ؟ قال: الوفاة استخلف عمر، فقیل له

.104علیهم خیرهم

:أولّیات عمر- 3

: فهو أول من

.هـاجـر جـهـــراً -2.             م جــهــــر بـاإلســــال-1

.                                               مصر األمصار-4.          عمل بالتاریخ الهجـري -3

.دون الـدواویــن-6.       أوقـف وقـفـًا في سبیل اهللا-5

ورة درأ الحد بالضر -8.   جمع الناس على صالة القیام-7

. استقضى القضاة في األمصار-9

.ضرب في الخمر ثمانین جلدة-10

.أوقف تقسیم األرض المفتوحة-11

م 1990بیروت،-، دار الكتب العلمیة 3الطبقات الكبرى، ابن سعد، مرجع سابق، ط- 103
.204ص

.207الطبقات الكبرى، ابن سعد، مرجع سابق ، ص - 104
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.جمع القرآن الكریم في المصحف-12

.اجـتهد في تفصیل ما لم یرد فیه نص-13

.مـنع الـصدقات عـن المؤلـفة قـلـوبهـم-14

.أمضى طالق الـثالث بكـلمـة واحـــدة-15

105.عس في المدینة وحمل الدرة وأدب بها-16

وهكذا نجد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قد جمع المجد من 

أطرافه، فكان ملء السمع والبصر في حیاته، وملء صفحات التاریخ 

أي ) یفري فریهلم أر عبقریاً (بعد مماته، وهو الذي قال عنه النبي 

.یعمل عمله

:زهده-4

وصل عمر رضي اهللا عنه من خالل معایشته للقرآن الكـریم، ومصـاحبته 

إلـى حقـائق اسـتقرت فـي قلبـه سـاعدته صلي اهللا علیه وسـلمللنبي األمین 

:على الزهد في هذه الدنیا ومن هذه الحقائق

عبدا لكافي بغال. ، وأولیات الفاروق السیاسیة،  د214- 213طبقات ابن سعد ، ص- 105
.128- 70م، ص1990القرشي، دار الوفاء، المنصورة،
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الیقین التام بأننا في هذه الدنیا أشبه بالغرباء، أو عابري سبیل كما -أ

كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر :صلي اهللا علیه وسلمقال النبي 

.106سبیل

وأن هذه الدنیا ال وزن لها وال قیمة عند رب العزة إال ما كان منها -ب

لو كانت الدنیا وسلمصلي اهللا علیه إذ یقول النبي -تبارك وتعالى-طاعة هللا 

الدنیا (، 107تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء

.108)ملعونة، ملعون ما فیها إال ذكر اهللا وما وااله، أو عالمًا، أو متعلماً 

بعثُت أنا والساعة rوأن عمرها قد قارب على االنتهاء، إذ یقول -ج

.109كهاتین بالسّبابة والوسطى

هي الباقیة، وهي دار القرار، كما قال مؤمن آل وأن اآلخرة-د

َیاَقْوِم ِإنََّما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َمَتاٌع َوإِنَّ األِخَرَة ِهَي َداُر (:فرعون

َمْن َعِمَل َسیَِّئًة َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ) 39(اْلَقَرارِ 

َو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة ُیْرَزُقوَن ِفیَها ِبَغْیِر َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوهُ 

.وهو حدیث صحیح2333، ك الزهد رقم الترمذي- 106
.2320الترمذي، ك الزهد رقم - 107
.حسن غریب قاله الترمذي2322الترمذي، ك الزهد رقم - 108
.135- 132مسلم، ك الفتن وأشراط الساعة رقم - 109
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كانت الحقائق قد استقرت في قلب عمر فترفع رضي ،110111)ِحَساٍب 

اهللا عنه عن الدنیا وحطامها وزهد فیها وٕالیك شیئًا من مواقفه التي تدل 

رضي اهللا مّر عمر : قال112على زهده في هذه الفانیة، فعن أبي األشهب

هذه : عنه على مزبلة فاحتبس عندها، فكأن أصحابه تأذوا بها، فقال

.113دنیاكم التي تحرصون علیها، وتبكون علیها

واهللا ما نعبأ : أن عمر بن الخطاب كان یقول: وعن سالم بن عبد اهللا

لنا، ونأمر 114بلذات العیش أن نأمر بصغار المعزى أن تسمط

حتى 116الزبیب فینبذ لنا في األسعانالخبز فیخبز لنا، ونأمر ب115بلباب

، أكلنا هذا وشربنا هذا، ولكنا نرید أن 117إذا صار مثل عین الیعقوب

َأْذَهْبُتْم َطیَِّباِتُكْم ِفي َحَیاِتُكْم (: نستبقي طیباتنا، ألنا سمعنا اهللا یقول

40، 39غافرسورة - 110
.48،49السید محمد نوح ص. من أخالق النصر في جیل الصحابة د- 111
.جعفر بن حیان السعدي- 112
.118الزهد لإلمام أحمد ص- 113
.نتف صوفه بالماء الحار: سمطه: سمط الجدي: السمط- 114
.الخالص من كل شيء: اللباب- 115
.قربة تقطع من نصفها وینتبذ فیها: جمع سعن، والسعن: األسعان- 116
.الحجل: الیعقوب- 117
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، وقد خطب رضي اهللا عنه الناس، وهو خلیفة، وعلیه إزار فیه 118)الدُّْنَیا

، وطاف ببیت اهللا الحرام وعلیه إزار فیه اثنتا عشرة 119رقعةاثنتا عشرة 

، وأبطأ على الناس یوم الجمعة، ثم خرج 120رقعة، إحداهن بأدم أحمر

إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان : فاعتذر إلیهم في احتباسه، وقال

.121یغسل، ولم یكن لي ثوب غیره

لقد بسطت الدنیا بین یدي عمر رضي اهللا عنه وتحت قدمیه، وفتحت 

بالد الدنیا في عهده، وأقبلت إلیه الدنیا راغمة، فما طرف لها بعین، وال 

اهتز لها قلبه، بل كان كل سعادته، في إعزاز دین اهللا، وخضد شوكة 

یقول سعد ،122المشركین، فكان الزهد صفة بارزة في شخصیة الفاروق

.20األحقافسورة- 118
.له طرق تقویه124الزهد لإلمام أحمد ص- 119
.إسناده صحیح328ص3، مرجع سابق،جالكبرىالطبقات - 120
، مرجع ئل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب محض الصواب في فضا- 121

.566ص2سابق،ج
.11ص، مرجع سابق،ةلماظ. دالفاروق أمیر المؤمنین - 122
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واهللا ما كان عمر بن الخطاب بأقدامنا : وقاص رضي اهللا عنهبن أبي 

..123هجرة، وقد عرفت بأي شيء فضلنا، كان أزهدنا في الدنیا

:مقتل عمر رضي اهللا عنه-5

ما بیني، وبینه إال عبد اهللا بن ،124إني لقائم: قال عمرو بن میمون

عباس، غداة أصیب وكان إذا مّر بین الصفین، قال استووا، فإذا استووا 

، تقّدم فكّبر، وربما قرأ سورة یوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة 

–قتلني : األولى، حتى یجتمع الناس، فما هو إال أن كبَّر، فسمعته یقول

فطار العلج بسكین ذات طرفین، ال یمرُّ الكلب، حین طعنه،–أو أكلني 

على أحد یمینًا وال شماًال إال طعنه، حتى طعن ثالثة عشر رجًال، مات 

منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمین طرح علیه ُبْرنسًا، فلما 

ظّن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر ید عبد الرحمن بن عوف 

ن یلي عمر، فقد رأى الذي أرى، وأما فم–للصالة بالناس –فقّدمه 

في مصنفه، وابن عساكر ،149ص8جأخرجه ابن أبي شیبة : إسناده جید- 123
.244ص52ج

.ینتظر صالة الفجرفي الصف : أي: إني لقائم- 124
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نواحي المسجد فإنهم ال یدُرون، غیر أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم 

سبحان اهللا، فصلى بهم عبد الرحمن صالة خفیفة، فلما انصرفوا : یقولون

: یا ابن عباس، انظر من قتلني، فجال ساعة، ثم جاء فقال: قال عمر

َنع: غالم المغیرة، قال قاتله اهللا لقد أمرت به : عم، قالن: ، قال125الصَّ

معروفًا، الحمد هللا الذي لم یجعل منّیتي بید رجل یّدعي اإلسالم قد كنت 

أنت وأبوك یرید العباس، وابنه عبد اهللا تحّبان أن تكثر العلوج بالمدینة، 

إن شئت : وكان العباس أكثرهم رقیقًا، فقال عبد اهللا إن شئت، فعلت، أي

بعدما تكلموا بلسانكم، وصّلوا –أخطأت : أي-كذبت : قال. َقَتلنا

فاحتمل إلى بیته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم . قبلتكم، وحجوا حّجكم

فشربه، فخرج من جوفه، ثّم 126تصبهم مصیبة قبل یومئذ، فُأتي بنبیذ

أتي بلبن فشربه فخرج من ُجْرحه، فعلموا أنه میت، فدخلنا علیه، وجاء 

یا عبد اهللا بن عمر انظر، ما علّي : وقال.. الناس فجعلوا یثنون علیه

إن وفى له : من الدَّین، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانین ألفًا أو نحوه، قال

َنع- 125 .یشیر إلى غالم المغیرة بن شعبة، أبو لؤلؤة، فیروز: الصَّ
كانوا یفعلون ذلك، الستعذاب . المراد بالنبیذ المذكور، تمرة نبذت في ماء، أي نقعت فیه- 126
.الماء
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مال آل عمر، فأّده من أموالهم، وٕاال فسل في بني عدي بن كعب فإن لم 

تف أموالهم، فسل في قریش، وال تعدهم إلى غیرهم، فأّد عني هذا المال، 

أم المؤمنین فقل، یقرأ علیك عمر السالم، وال تقل وانطلق إلى عائشة

أمیر المؤمنین، فإني لست الیوم للمؤمنین أمیرًا، وقل یستأذن عمر بن 

فسّلم عبد اهللا بن عمر، واستأذن ثم .. الخطاب أن یبقى مع صاحبیه

یقرأ علیك عمر بن الخطاب : دخل علیها فوجدها قاعدة تبكي، فقال

كنت أریده لنفسي، : فن مع صاحبیه، فقالتالسَّالم، ویستأذن أن ید

هذا عبد اهللا بن عمر قد : وألوثرّنه به الیوم على نفسي، فلما أقبل، قیل

الذي تحب : ما لدیك؟ قال: ارفعوني، فأسنده رجل إلیه فقال: جاء، قال

الحمد هللا، ما كان من شيء أهمُّ إلّي من : یا أمیر المؤمنین، أذنت، قال

یستأذن عمر بن الخطاب : ت فاحملني ثم سلم فقلفإذا أنا قضی.. ذلك

فلما : قال. فإن أذن لي فأدخلوني، وٕان ردتني ردوني إلى مقابر المسلمین

یستأذن : قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسّلم عبد اهللا بن عمر، قال

أدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع : عمر بن الخطاب، قالت عائشة
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، وجاءت روایات أخرى فصلت بعض األحداث التي لم 127صاحبیه

.تذكرها روایة عمرو بن میمون 


:ورعه-6

ومما یدل على ورعه رضي اهللا عنه ما أخرجه أبو زید عمر بن شبة من 

خبر معدان بن أبي طلحة الیعمري أنه قدم على عمر رضي اهللا عنه 

أني لم أرزقهم اللهم إنك تعلم : بقطائف وطعام، فأمر به فقسم، ثم قال

ولن أستأثر علیهم إال أن أضع یدي في طعامهم، وقد خفت أن تجعله 

ثم لم أبرح حتى رأیته اتخذ صحفة من : نارًا في بطن عمر، قال معدان

خالص ماله فجعلها بینه وبین جفان العامة، فأمیر المؤمنین عمر رضي 

اهللا عنه یرغب في أن یأكل مع عامة المسلمین لما في ذلك من 

جتماعیة، ولكنه یتحرج من أن یأكل من طعام صنع من المصالح اإل

مال المسلمین العام، فیأمر بإحضار طعام خاص له من خالص ماله، 

وهذا مثال رفیع في العفة والورع إذ أن األكل من مال المسلمین العام 

.3700البخاري، ك فضائل الصحابة رقم - 127
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معهم لیس فیه شبهة تحریم ألنه منهم ولكنه قد أعف نفسه من ذلك 

اهللا تعالى، ولشدة خوفه من اهللا تعالى خشي أن یكون ابتغاء مما عند 

: وعن عبد الرحمن بن نجیح قال،128ذلك من الشبهات فحمى نفسه منه

نزلت على عمر رضي اهللا عنه، فكانت له ناقة  یحلبها، فانطلق غالمه 

یا : ویحك من أین هذا اللبن لك؟ قال: ذات یوم فسقاه لبنا أنكره، فقال

الناقة انفلت علیها ولدها فشربها، فخلیت لك ناقة من أمیر المؤمنین إن 

مال اهللا، فقال ویحك تسقیني نارًا، واستحل ذلك اللبن من بعض الناس، 

، فهذا مثل من ورع أمیر 129فقیل هو لك حالل یا أمیر المؤمنین ولحمها

المؤمنین عمر رضي اهللا عنه، حیث خشي من عذاب اهللا جل وعال لما 

نه لم یتعمد ذلك، ولم تطمئن نفسه إال بعد أن شرب ذلك اللبن مع أ

استحل ذلك من بعض كبار الصحابة رضي اهللا عنهم الذي یمثلون 

المسلمین في ذلك األمر، وهذا الخبر وأمثاله یدل على أن ذكر اآلخرة 

بما فیها من حساب ونعیم أو شقاء أخذ بمجامع عمر ومأل علیه تفكیره، 

.37ص19، مرجع سابق،اإلسالميالتاریخ - 128
الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة :المدینة المنورة ، طارق بن عبد اهللا حجار ،الناشرتاریخ  -129

.702ص، 1م ،عدد األجزاء2003/هـ1423-35السنة - 120العدد :،الطبعة
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، لقد كان عمر رضي 130هذه الحیاةحتى أصبح ذلك موجهًا لسلوكه في

اهللا عنه شدید الورع، وقد بلغ به الورع فیما یحق له وال یحق، أنه مرض 

یومًا، فوصفوا له العسل دواء، وكان في بیت المال عسل جاء من بعض 

البالد المفتوحة، فلم یتداو عمر بالعسل كما نصحة األطباء، حتى جمع 

إن أذنتم لي، وٕاال فهو علي حرام، :الناس، وصعد المنبر واستأذن الناس

فبكى الناس إشفاقًا علیه وأذنوا له جمیعًا، ومضى بعضهم یقول لبعض، 

.131لقد أتعبت الخلفاء بعدك! هللا درك یا عمر

.28ص19، مرجع سابق،جالتاریخ اإلسالمي- 130
.275ص، مرجع سابق،الفاروق للشرقاوي- 131
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-:المبحث الثاني

.-رضي اهللا عنه-إدارة التغییر عند عمر بن الخطابأسباب

:تمهید

ال شك أن إدارة األفراد والبالد لهي من أصعب اإلدارات وأشقها، وتحتاج 

لرجل صبور وحكیم ومجتهد، یتقي اهللا في اجتهاده وسعیه لتدبیر أمر 

الرعیة ورعایة مصالحها، كأمثال عمر رضي اهللا عنه وأرضاه، وال یعبأ 

لما یقوله الناس هنا وهناك، من اعتراض غیر مؤسس، أو إسهاب في 

. أو إعساف في ذم، أو غیر ذلكمدح 

وبما أن الرسول صلي اهللا علیه وسلم قد وضع اللبنات األولى لنظام 

الدولة وطرق إدارتها، وترك المسلمین على المحجة البیضاء، إال أننا 

قد اجتهد في مواطن كثیرة، -رضي اهللا عنه-نجد عمر بن الخطاب 

مهمة لمعالجة إدارة تغییر واتخذ إجراءات عدیدة ومنهًجا خاًصا ، وأسساً 

الدولة اإلسالمیة في عهد خالفته، ومن هنا نذكر بعض األساسیات التي 
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كانت سببًا من أسباب فكرة التغییر لألصلح وهذا كان شأن رئیسیا عند 

.الخلیفة رضي اهللا عنه

ــالى -أوالً  ــه مــن اهللا تع ــر شــدة خوف ــل التغیی ــه لجع ــًا ل ــان دافع ك

:ناجحاً 

أكثروا من ذكر النار، فإن حّرها شدید، : یقولهللا عنه عمر رضي اكان 

.132وقعرها بعید، ومقامها حدید

من شدة خوفه من اهللا تعالى یحاسب نفسه حسابًا ضي اهللا عنهوكان ر 

عسیرًا، فإذا خیل إلیه أنه أخطأ في حق أحد طلبه، وأمره بأن یقتص 

أفضوا إلیه بها منه، فكان یقبل على الناس یسألهمعن حاجاتهم، فإذا 

قضاها، ولكنه ینهاهم عن أن یشغلوه بالشكاوى الخاصة إذا تفرغ ألمر 

: فجاءه رجل فقال،133عام، فذات یوم كان مشغوًال ببعض األمورالعامة

یا أمیر المؤمنین، انطلق معي فأعني على فالن، فإنه ظلمني، فرفع 

.م1998- هـ 1419-الریاض - فرائد الكالم للخلفاء الكرام، قاسم عاشور دار طویق - 132
.155ص

.222ص،مرجع سابق ، الفاروق للشرقاوي- 133
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ل علیكم، تتركون عمر وهو مقب: عمر الدرة، فخفق بها رأس الرجل، وقال

حتى إذا اشتغل بأمور المسلمین أتیتموه، فانصرف الرجل متذمرًا، فقال 

فلما أعادوه ألقى عمربالدرة إلیه، وقال، أمسك الدرة، : عمر عَليَّ بالرجل

ال یا أمیر المؤمنین، أدعها هللا ولك قال : واخفقني كما خفقتك قال الرجل

ده من الثواب، أو تردها إما أن تدعها هللا وٕارادة ما عن: لیس كذلك: عمر

أدعها هللا یا أمیر المؤمنین، وانصرف : علّي، فأعلم ذلك، فقال الرجل

134.الرجل، أما عمر فقد مشى حتى دخل بیته

135لو مات جْدي بطف: كان من شدة خشیته هللا ومحاسبته لنفسه یقول

وعن علي رضي اهللا عنه ،136الفرات لخشیت أن یحاسب اهللا به عمر

یا : رأیت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه على قتب یعدو، فقلت: قال

: من إبل الصدقة أطلبه فقلت137بعیر ندَّ : أمیر المؤمنین أین تذهب؟ قال

.222صالسابق،مصدر،الفاروق للشرقاوي- 134
.الشاطئ: طف- 135
.161، 160ص، مرجع سابق،مناقب عمر- 136
.شرد وهرب: ندَّ - 137
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أذللت الخلفاء بعدك، فقال یا أبا الحسن ال تلمني فوالذي بعث محمدًا 

138بالنبوة لو أن عناقاً 

بینما عمر رضي اهللا عنه یجول في : الوعن الحسن البصري أنه ق

َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن (سكك المدینة إذ عرضت له هذه اآلیة 

فانطلق إلى أبي بن كعب فدخل علیه بیته وهو جالس على )َواْلُمْؤِمَناتِ 

فنبذها : دونكها یا أمیر المؤمنین قال: وسادة فانتزعها أبي من تحته وقال

أخشى أن أكون أنا صاحب : قرأ علیه هذه اآلیة وقالبرجله وجلس، ف

ال تستطیع إال أن تعاهد رعیتك، فتأمر : اآلیة، أوذي المؤمنین، قال

وكان عمر رضي اهللا عنه ربما ،139قد قلت واهللا أعلم: وتنهى فقال عمر

.لم یتم له سنةاألنثى من المعز ما : العناق- 138
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ،ابن خلدون. مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ط-139

عدد ،1996: سنة النشر،دار ابن خلدون: الناشر،حلمي محمد إسماعیل: المحققبن الجوزي أبو الفرج
یوسف بن حسن ، محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،162ص، 1: المجلدات

) هـ909: المتوفى(بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن المبرد الحنبلي 
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، :الناشر،عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن:المحقق

3:عدد األجزاء،م2000/هـ1420األولى، :الطبعة،المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
.623ص2،ج
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ابن الخطاب هل لك على هذا : توقد النار ثم یدلي یده فیها، ثم یقول

.140صبر

وهذا كما ذكرنا كان لصاحب شخصیة الباب كثیرة جداً ومواقفه في هذا

ر ي یعقد العزم ویسوي المخلوط ویغیالتغییر البد من وجود هذا األمر حت

.ویستحدث الجدید 

كثرة النزاع والتشاجر بعد انتشار اإلسالم وعدم استقالل : ثانیاً 

.القضاء 

وارتبط عندما انتشر اإلسالم، واتسعت رقعة الدولة في عهد عمر، 

المسلمون بغیرهم من األمم، دعت حالة المدنیة الجدیدة إلى تطویر 

مؤسسة القضاء، فقد كثرت مشاغل الخلیفة، وتشعبت أعمال الوالة في 

األمصار، وزاد النزاع والتشاجر، فرأى عمر رضي اهللا عنه أن یفصل 

الوالیات بعضها عن بعض وأن یجعل سلطة القضاء مستقلون، حتى 

.62ص2جالسابق،مصدر، محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب- 140
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لي إلدارة شؤون والیته، فأصبح للمؤسسة القضائیة قضاة یتفرغ الوا

مستقلین، عن الوالیات األخرى، كوالیة الحكم واإلدارة فكان عمر بهذا 

أول من جعل للقضاء والیة خاصة، فعین القضاة في األمصار 

اإلسالمیة، في الكوفة والبصرة والشام، ومصر، وجعل القضاء سلطة 

لتعیین من الخلیفة، أو كان بتفویض أحد تابعة له مباشرة، سواء كان ا

والته بذلك نیابة عنه، وهذا یدل على أن القیادة اإلسالمیة متمثلة في 

شخصیة الفاروق، لم تكن عاجزة عن وضع قواعد أصلیة، في تنظیم 

الدولة وترتیب شؤونها، وتحدید سلطاتها وقد كان هذا األصل من زمن 

معاذًا إلى الیمن وسأله رسول حین أرسلصلي اهللا علیه وسلمالرسول 

بما تقضي یا معاذ؟ فبین معاذ أنه یقضي صلي اهللا علیه وسلماهللا 

بكتاب اهللا، فإن لم یجد فبسنة رسول اهللا، فإن لم یجد یجتهد رأیه وال 

.141على ذلكصلي اهللا علیه وسلمیألو، فأقره الرسول 

–1407سنة ،دار النفائس،الظافر القاسمي، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ اإلسالمي-141

.53ص2،ج3: رقم الطبعة،2المجلدات ، عدد1987
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یتعلق بها من وأما الفاروق، فقد قام بتطویر المؤسسة القضائیة وما 

أمور، وأصبح في عهده مبدأ فصل القضاء عن غیره من السلطات 

واضحًا في حیاة الناس ولم یكن استقالل والیة القضاء مانعًا لعمر رضي 

اهللا عنه من أن یفصل في بعض القضایا، وربما ترك بعض والته 

یمارسون القضاء مع السلطة التنفیذیة، ویراسلهم في الشؤون القضائیة، 

قد راسل المغیرة بن شعبة في أمر القضاء وكان والیه على البصرة ثم ف

الكوفة، وراسل معاویة والیه على الشام في النزاع القضائي، وراسل أبا 

موسى األشعري في شأن بعض القضایا، وكان القاضي یعین للوالیة 

كلها، سواء أكان تعیینه من قبل الخلیفة أم كان من قبل الوالي بأمر 

فة، وكان مقر القاضي حاضرة الوالیة وٕالیه ترجع السلطة القضائیة الخلی

وقد تم فصل السلطة القضائیة في الوالیات الكبیرة على ،142في والیته

الغالب، مثل الكوفة، ومصر، وقد جمع لبعض والته بین الوالیة والقضاء 

إذا كان القضاء ال یشغلهم عن شؤون الوالیة، وراسلهم بهذا الوصف في 

ن القضاء، وأنه كان یقوم بالقضاء في بعض األحیان مع وجود شؤو 

.77ص، مرجع سابق،مصطفىالقضاء في اإلسالم، عطیة - 142
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ومن القضاة الذین قصرهم الفاروق في خالفته ،143قضاة له بالمدینة

:على القضاء وحده

واله عمر قضاء الكوفة، فقد روى قتادة عن مجلز : عبد اهللا بن مسعود

أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن یاسر على صالة أهل الكوفة، 

.144بد اهللا بن مسعود على بیت المال والقضاءوبعث ع

علي عتمد خاصةلكي یتم تعیینه كما یجب أن یصفات وجعل للقاضي 

في العهد الراشدي على نفس المصادر حكامفي األجاءتاألمور التی

وقضاته، وهي الكتاب صلي اهللا علیه وسلمالتي اعتمدها رسول اهللا

أمور استجدت فكان البد والسنة واالجتهاد ولكن ظهر في العهد الراشدي 

ر معنى االجتهاد والعمل به، فظهرت المشاورة یتطو من االعتماد علیها ك

.والشورى، واإلجماع، والرأي والقیاس

مكتبة :القاهرة، النظام القضائي في العهد النبوي والخالفة الراشدة، القطان- 143
.47ص،1. ط، الطبعة1993وهبة،
بِّّي الَبْغَداِديّ ْبُن َخَلِف ْبِن َحیَّاَن ْبِن َصَدَقةَ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ، أخبار القضاة- 144 الُمَلقَّب ، الضَّ

عبد العزیز مصطفى : صححه وعلق علیه وخّرج أحادیثه:المحقق)هـ306: المتوفى" (َوِكیع"ِبـ
مصطفى محمد: بشارع محمد علي بمصر لصاحبهاالمكتبة التجاریة الكبرى، :الناشر،المراغي

، الریاض–صورتها عالم الكتب، بیروت، ومكتبة المدائن ،م1947=هـ1366األولى، :الطبعة،
.188ص2،ج3عدد األجزاء
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ظهور مصادر جدیدة لم تكن في العهد النبوي، وهي السوابق وكذلك 

تي صدرت عن الصحابة من عهد خلیفة إلى خلیفة آخر، القضائیة ال

فصارت مصادر القضاء في العهد الراشدي هي؛ الكتاب، والسنة، 

واالجتهاد واإلجماع، والقیاس، والسوابق القضائیة ویظلل ذلك كله 

الشورى والمشاورة في المسائل والقضایا واألحكام 

ن لك من كتاب اقض بما استبا: قال لي عمر: قال الشعبي عن شریح

اهللا، فاقض بما استبان لك من قضاء رسول كتابِ اهللا، فإن لم تعلم كلٌ 

رسول اهللا فاقض بما أقضیةِ ، فإن لم تعلم كلٌ صلي اهللا علیه وسلماهللا 

ما قضى به أئمة استبان لك من أئمة المهتدین، فإن لم تعلم كلٌ 

.145المهتدین، فاجتهد رأیك، واستشر أهل العلم والصالح

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ،عالم الموقعین عن رب العالمینأ-145
، ییروت–دار الكتب العلمیة :الناشر،محمد عبد السالم إبراهیم:تحقیق)هـ751: المتوفى(الجوزیة 

، مرجع تاریخ القضاء في اإلسالم،و 224ص1،ج4عدد األجزاء،م1991-هـ 1411األولى، :الطبعة
.119صسابق،
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إني ألستحي من اهللا أن أرّد : فلما استخلف عمر قال: قال ابن القیمو 

، وأكد ذلك عمر أیضًا في كتاب آخر إلى شریح 146شیئًا قاله أبو بكر

أن اقض بما في كتاب اهللا، فإن لم یكن في كتاب اهللا فبسنة : قال فیه

رسول اهللا، فإن لم یكن في سنة رسول اهللا فاقض بما قضى به 

.147الصالحون

فإن لم یجد القاضي نصًا في القرآن والسنة، رجع إلى : أما اإلجماعو 

العلماء واستشار الصحابة والفقهاء، وعرض علیهم المسألة، وبحثوا فیها، 

واجتهدوا، فإن وصل اجتهادهم إلى رأي واحد، فهو اإلجماع، وهو اتفاق 

على أمر شرعي، صلي اهللا علیه وسلممجتهدي عصر من أمة محمد 

.صدر الثالث من مصادر التشریع اإلسالمي باتفاق العلماء وهو الم

.224ص1، مرجع السابق ،جأعالم الموقعین- 146
.120ص، مرجع سابق،تاریخ القضاة في اإلسالم- 147
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: قیود حقوق الملكیة وطریقة استعمالها للعامة : ثالثاً 

على تغلیب المصلحة العامة على كانت تدلعمر التي أساسیاتومن 

حتى ال یقع الخاصة المصلحة الخاصة وتفرض قیودًا على الملكیة

عن عمرو بن یحیى : في استعمالها ما رواه مالك في الموطأمشاكل

المازني عن أبیه أن الضحاك بن خلیفة ساق خلیجًا له من العریض 

فأراد أن یمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له 

الضحاك، لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أوًال وآخرًا وال یضرك، 

اك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن فأبى محمد، فكلم فیه الضح

الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن یخلي سبیله، فقال محمد ال فقال 

عمر لم تمنع أخاك ما ینفعه وهو لك نافع تسقي به أوًال وآخرًا وهوال 

واهللا لیمرن به ولو على بطنك، : یضرك، فقال محمد ال واهللا، فقال عمر

.148فأمره عمر أن یمر به، ففعَل الضحاك

، الموطأ 639–638راجع الموطأ وكتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص- 148
.746ص2ج



127

إن : وكان هذا قیاسًا من عمر على حدیث أبي هریرة الذي قال فیه

ال یمنع أحدكم جاره خشبة یغرزها في : قالصلي اهللا علیه وسلمالنبي

مالي أراكم عنها معرضین واهللا ألرمین بها بین : ثم قال أبو هریرة،جداره

. 149أكتافكم

صلي اهللا ویظهر لنا أن ما فعله عمر هو قیاس أولى، ألن نهي النبي

الجار أن یمنع جاره غرز خشبة في جداره، هذه العملیة وٕان علیه وسلم 

كانت ال تضر الجار فإنها في ذات الوقت ال تنفع هذا الجار، في حین 

أن مرور الماء اجتمع فیه األمران معًا، نفع الجار، وعدم إلحاق الضرر 

لیوم بقواعد عمر قضى في هذه النازلة بما یعرف افبه، فهو قیاس أولى، 

یرى أنها تدخل فیما یعرف الیوم في الفقه الغربي وهناك من، 150العدالة

بنظریة التعسف في استعمال الحق هذه النظریة التي سبق إلیها 

حالني ثم الصنعاني، أبو محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الك،سبل السالم-149
بدون طبعة وبدون :دار الحدیثالطبعة، )هـ1182: المتوفى(عز الدین، المعروف كأسالفه باألمیر إبراهیم،

.60ص3،ج2عدد األجزاء،تاریخ

مطبعة ،) هـ1375: المتوفى(عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه وخالصة تاریخ التشریع-150
.39ص،1عدد األجزاء، المدني المؤسسة السعودیة بمصر
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المسلمون الفقه الغربي بعدة قرون، وقد استمدت من حدیث أبي هریرة 

به سالف الذكر، الذي عممه عمر في كل ما یحتاج الجار إلى االنتفاع 

من دار جاره وأرضه وذهب آخرون إلى أنه ال یجوز ذلك إال بإذن 

.151جاره

طریقة فقه وتفهمه للتغییر من خالل واقع عایشه جعل : رابعاً 

.من أساسیاته التغییر والحسم في األمور الظاهرة 

:السرقةوانتشار عام الرمادة-أ

في عام الرمادة ناقة لرجل مزني سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة

فنحروها وأكلوها ورفع األمر إلى الفاروق، فطلب الغلمان فاعترفوا أنهم 

سرقوها من حرز والذین سرقوا عقالء مكلفون ولم یدعوا ضرورة ملجئة 

وهو یعیش –ولكنه –للسرقة، فأمر كثیر بن الصلت أن یقطع أیدیهم 

.141، 140ص، مرجع سابق،جتهاد في الفقه اإلسالمياإل-151
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إني أراك : م عذرًا فقال لموالهمعام الرمادة ویرى حال الناس التمس له

تجیعهم؟ واكتفى بذلك وأوقف القطع وأمر للمزني بثمن ناقته 

.153، فقد درء الحد عنهم للضرورة)درهم800(152مضاعفة

:مجنونة زنت-ب

أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار الناس فأمر بها عمر أن ترجم، 

أما علمت : أتاه فقالارجعوا بها ثم : فمر بها علي بن أبي طالب فقال

بلى قال فما بال هذه : أن القلم قد رفع، فذكر الحدیث وفي آخره قال

.155، وجعل عمر یكبر154ترجم؟ فأرسلها

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ، المنتقى شرح الموطإالمنتقى شرح الموطأ للباجي - 152
بجوار - مطبعة السعادة ، ) هـ474: المتوفى(أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

الطبعة -ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ، هـ1332األولى، الطبعة، محافظة مصر
.63ص6،ج7عدد األجزاء،الثانیة، بدون تاریخ

، أكرم بن ضیاء العمري،محاولة لنقد الروایة التاریخیة وفق منهج المحدثین،ة الراشدة عصرالخالف-153
148صفریق عمل المكتبة الشاملة، مكتبة العبیكان: الناشر 

148ص، مرجع السابقعصر الخالفة الراشدةو ، 351یحیى الیحیى ص،الخالفة الراشدة- 154
.148ص، مرجع سابق ، عصر الخالفة - 155
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:نساء على الزنااستكراه غلمانال-ج

غلمان من غلمان اإلمارة استكراههنأتي عمر بإماء من إماء اإلمارة 

: تبامرأة زنت فقال، وأتي عمر 156فضرب الغلمان ولم یضرب اإلماء

فلم أستیقظ إال برجل قد جثم علي فخلى سبیلها ولم إني كنت نائمةً 

ات وال فرق بین اإلكراه ، فهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبه157یضربها

وهو أن یغلبها على نفسها وبین اإلكراه بالتهدید بالقتل، فقد حدث باإللجاء

قیها إال أن تمكنه من أن امرأة استسقت راعیًا فأبى أن یس: في عهد عمر

إنها : ما ترى فیها؟ قال: نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي

158.مضطرة فأعطاها عمر شیئًا وتركها

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ،السنن الكبرىالسنن الكبرى للبیهقي -156
دار الكتب العلمیة، :محمد عبد القادر عطاالناشرالمحقق)هـ458: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیهقي 

محمد موفق أبو، المغني البن قدامةو ، 35ص8،جم2003-هـ 1424الثالثة، لبناتالطبعة–بیروت 
الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة 

تاریخ ، 10عدد األجزاء،بدون طبعة:مكتبة القاهرةالطبعة، )هـ620: المتوفى(المقدسي 
.217ص12، جم1968-هـ 1388النشر

.218ص12، مرجع سابق ،جالمغنيو ، 236ص8، المرجع سابق،جالسنن الكبرى- 157
232ص12،مرجع سابق ،جالمغني158-
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:رجل سرق من بیت المال بالكوفة-د

لم یقطع عمر من سرق من بیت المال، فقد سأل ابن مسعود عمر عمن 

وله في هذا المال أرسله فما من أحد إال : سرق من بیت المال فقال

.160وجلده تعزیراً ،159حق

:حكم من جهل تحریم الزنا-ه

أن عامًال لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر : عن سعید بن المسیب

هل كان : أن رجًال اعترف عنده بالزنى؟ فكتب إلیه عمر، أن سله: یخبره

ال، فأعلمه أنه : نعم، فأقم علیه الحد، وٕان قال: یعلم أنه حرام، فإن قال

.161فأحددهحرام، فإن عاد 

.386ص12، مرجع سابق ،جالمغني- 159
.148ص، مرجع سابق،عصر الخالفة الراشدة- 160
: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،المحلى باآلثار-161
2198رقم ،107ص12،ج12عدد األجزاء،وبدون تاریخبدون طبعة:بیروتالطبعة،دار الفكر)هـ456

.
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: جعل حد الخمر ثمانین جلدة-و

لما تولى الفاروق الخالفة وكثرت الفتوحات اإلسالمیة وتحسنت أحوال 

الناس، وتباعدت الدیار ودخل كثیر من الناس اإلسالم ولم یأخذوا التربیة 

في الدین كمن سبقهم من المسلمین، فكثر في والتفقه، اإلسالمیة الكافیة 

الناس شرب الخمر وكانت مشكلة أمام عمر، فجمع كبار الصحابة 

وشاورهم في األمر، فاتفقوا على أن یبلغ هذا الحد ثمانین وهو أدنى 

، فقد ذكر 162الحدود، فعمل به ولم یخالفه أحد من الصحابة في عهده

رة الصلیتي من الشام إلى عمر قال بن الولید بعث وباأن خالد : ابن القیم

فأتیته وعنده طلحة والزبیر بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف متكئون 

في المسجد فقلت له إن خالد بن الولید یقرأ علیك السالم ویقول لك إن 

هم : فقال عمر. الناس قد انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى

ه إذا سكر هذى وٕاذا هذى افترى وعلى أرا: فقال عليّ : قال. هؤالء عندك

.211ص1، مرجع سابق،جأعالم الموقعین- 162
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بلغ صاحبك ما قالوا، : المفتري ثمانون فأجمعوا على ذلك فقال عمر

.163فضرب خالد ثمانین وضرب عمر ثمانین



. 211ص1، مرجع سابق، جأعالم الموقعین-163
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-:المبحث الثالث

.رضي اهللا عنهخطوات التغییر التي قام بها عمر بن الخطاب

قبل عهد عمر رضي -من المعلوم أن دولة اإلسالم في عهدها األول 

لم تكن لها قوة وقواعد محددة، بل كان واجب الدفاع یقع على - اهللا عنه

دوره أن یجعل عاتق المسلمین كافة وبمشاركة جماعیة، فعمر كان 

جمیل فإنه كان یستشیر الالشورى عملیًافسلك مسلكالتغییر حقیقیًا أو 

مجاالت الشورى في عهد عمر ، وكانت أول أمره فیسمع منهم العامة 

متعددة منها في المجال اإلداري والسیاسي كاختیار العمال واألمراء، 

وأمور الترتیب األساسیة من شوؤن الدولة ورعایتها واألمور العسكریة،

سالمي الذي تتطلب لخطط وضوابط وقواعد وهو یدخل تحت النظام اإل

ه الجمیع من عدل ومساواة واحترام الحریات بما یتماشى ن یتقید بأیلزم 

.مع الواقع وبما یحترم عامة الناس 
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فكان البد من أخذ طابع جدید لظروٍف طرأت وأحواٍل تغیرت، مما 

أستدعى اتخاذ معالجات أساسیة في األمور األساسیة والتي تتمثل في 

:مایلي 

بــین المســلمین  لترســیخ قاعــدة  وشــاورهم الشــورىترســیخ مبــدأ:أوالً 

: في األمر

إن من قواعد الدولة اإلسالمیة حتمیة تشاور قادة الدولة وحكامها مع 

المسلمین والنزول على رضاهم ورأیهم، وٕامضاء نظام الحكم بالشورى 

اْلَقْلِب (:قال تعالى

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي األْمِر َفِإَذا  َالْنَفضُّ

)164َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلینَ 

َالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا (: وقال تعالى الصَّ

لقد قرنت اآلیة الكریمة الشورى بین 165)َبْیَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقونَ 

.159عمران آلسورة- 164
.28الشورى سورة - 165
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المسلمین بإقامة الصالة، فدل ذلك على أن حكم الشورى كحكم الصالة، 

وقد اعتمد ،166وحكم الصالة واجبة شرعًا، فكذلك الشورى واجبة شرعاً 

دأ الشورى في دولته، فكان رضي اهللا عنه ال عمر رضي اهللا عنه مب

یستأثر باألمر دون المسلمین وال یستبد علیهم في شأن من الشؤون 

العامة، فإذا نزل به أمر ال یبرمه حتى یجمع المسلمین ویناقش الرأي 

. معهم فیه ویستشیرهم

، وقوله الرأي 167ال خیر في أمر أبرم من غیر شورى: ومن مأثور قوله

لخیط السحیل والرأیان كالخیطین المبرمین، والثالثة مرار ال یكاد الفرد كا

رجل ترد علیه األمور فیسددها برأیه، : الرجال ثالثة: وقوله، 168ینتقض

ورجل یشاور فیما أشكل علیه وینزل حیث یأمره أهل الرأي ورجل حائر 

.169بائر، ال یأتمر رشدًا وال یقطع مرشداً 

.9ص، مرجع سابق،النظام السیاسي في اإلسالم ألبي فارس- 166
.246صسابق،، مرجع للنجار،الخلفاء الراشدون- 167
)هـ520: المتوفى(أبو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري الطرطوشي المالكي ، سراج الملوك-168

.132ص1عدد األجزاء،م1872هـ، 1289تاریخ النشر،مصر–من أوائل المطبوعات العربیة :الناشر

.273ص1، مرجع السابق،جنفس المصدر- 169
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الشورى، فعندما بعث أبا عبید الثقفي وكان یحث قادة حربه على 

صلي اهللا أسمع وأطع من أصحاب النبي: لمحاربة الفرس بالعراق قال له

، 170وأشركهم في األمر وخاصة من كان منهم من أهل بدرعلیه وسلم

وكان یكتب إلى قادته بالعراق یأمرهم أن یشاوروا في أمورهم العسكریة 

استشیروا واستعینوا في حربكم : عمرو بن معدیكرب وطلحة األسدي قائالً 

بطلحة األسدي وعمرو بن معدیكرب وال تولهما من األمر شیئًا فإن كل 

.171صانع أعلم بضاعته

فإنه كان یستشیر العامة أول : وكان مسلك الفاروق في الشورى جمیالً 

أمره فیسمع منهم، ثم یجمع مشایخ أصحاب رسول اهللا وأصحاب الرأي 

األمر ویسألهم أن یخلصوا فیه إلى رأي محمود، منهم ثم یفضي إلیهم ب

وعمله هذا یشبه األنظمة الدستوریة في : فما استقر علیه رأیهم أمضاه

أبو الحسن على بن الحسین بن على :مروج الذهب ومعادن الجوهرالمؤلف- 170
أبو الحسن على بن الحسین بن ،مروج الذهب ومعادن الجوهر:الكتاب:المسعودیوصف الكتاب

، قم–دار الهجرة ،4: عدد األجزاء،أسعد داغر: تحقیق)هـ346: المتوفى(على المسعودي 
.315ص2،جهـ1409: تاریخ النشر

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي ، سیر أعالم النبالء-171
مؤسسة الرسالة،مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط:المحقق)هـ748: المتوفى(
.317ص1،جومجلدان فهارس25:23عدد األجزاء،م1985/ هـ 1405الثالثة، الطبعة،
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كثیر من الممالك النظامیة إذ یعرض األمر على مجلس النواب مثًال ثم 

بعد أن یقرر باألغلبیة یعرض على مجلس آخر یسمى في بعضها 

ردات فإذا انتهى المجلس من مجلس الشیوخ وفي بعضها مجلس اللو 

والفرق بین عمل عمر وعمل هذه الممالك أن هنا . تقریره أمضاه الملك

.172األمر كان اجتهادًا منه وبغیر نظام متبع أو قوانین مسنونة

وكثیرًا ما كان عمر یجتهد في الشيء ویبدي رأیه فیه ثم یأتي أضعف 

یرجع عن خطأ ما رأى الناس فیبین له وجه الصواب وقوة الدلیل فیقبله و 

.173إلى صواب ما استبان له

وكان ألشیاخ بدر لهم مكانتهم الخاصة في الشورى لفضلهم وعلمهم 

وسابقتهم إال أن عمر رضي اهللا عنه أخذ یشوبهم بشباب، فإنهم على 

دربهم ماضون ألجلهم ورحمة ربهم ومغفرته والدولة البد لها من تجدید 

ذ قد فطن إلى هذه الحقیقة فأخذ یختار رجاالتها وكان عمر العبقري الف

من شباب األمة من علم منهم علمًا وورعًا وتقى فكان عبد اهللا بن عباس 

من أولهم، وما زال عمر یجتهد متخیرًا من شباب األمة مستشارین له 

.246صجع سابق،، مر للنجار،الخلفاء الراشدون- 172
.247ص،مرجع سابق،الخلفاء الراشدون - 173
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وكان : متخذًا القرآن فیصًال في التخیر حتى قال عبد اهللا بن عباس

، وقد قال 174كهوًال كانوا أو شباناً القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته

ال تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن : الزهري لغلمان أحداث

الخطاب رضي اهللا عنه كان إذا نزل به األمر المعضل دعا الفتیان 

. 175فاستشارهم یبتغي حدة عقولهم

إن كان عمر رضي اهللا عنه لیستشیر في األمر : وقال محمد بن سیرین

كان لیستشیر المرأة فربما أبصر في قولها الشيء یستحسنه حتى إن

176فیأخذه وقد ثبت أنه استشار مرة أم المؤمنین حفصة رضي اهللا عنها

وكانت مجاالت الشورى في عهد عمر متعددة منها في المجال اإلداري 

والسیاسي كاختیار العمال واألمراء، واألمور العسكریة، ومنها في 

المحضة، كالكشف في الحكم الشرعي من حیث الحل المسائل الشرعیة 

177والحرمة والمسائل القضائیة

.147ص،مرجع سابق،للنجار،الخلفاء الراشدون- 174
.90ص، مرجع سابق،الخالفة الراشدةعصر - 175
.90ص، مرجع سابق ،عصر الخالفة الراشدة - 176
.168، 167القیود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم ص- 177
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بین المجتمع اإلسالمي للحفاظ علي قواعد العدل والمساواةإقامة : ثانیاً 

:النظام اإلسالمي

إن من أهداف الحكم اإلسالمي الحرص على إقامة قواعد النظام 

ومن أهم هذه القواعد اإلسالمي التي تساهم في إقامة المجتمع المسلم 

العدل والمساواة، ففي خطاب الفاروق لألمة أقر هذه المبادئ، فعدالته 

ومساواته تظهر في نص خطابه الذي ألقاه على األمة یوم تولیه منصب 

الخالفة؛ وال شك أن العدل في فكر الفاروق هو عدل اإلسالم الذي هو 

حكم اإلسالمي فال الدعامة الرئیسیة في إقامة المجتمع اإلسالمي وال

.وجود لإلسالم في مجتمع یسوده الظلم وال یعرف العدل

إن إقامة العدل بین الناس أفرادًا وجماعات ودوًال لیست من األمور 

التطوعیة التي تترك لمزاج الحاكم أو األمیر وهواه، بل إن إقامة العدل 

د بین الناس في الدین اإلسالمي تعد من أقدس الواجبات وأهمها، وق

.178اجتمعت األمة على وجوب العدل

.455ص،مرجع سابق، الكریم للصالبيفقه التمكین في القرآن - 178
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ما فعله الفاروق في دولته، فقد فتح األبواب على مصاریعها لوصول 

الرعیة إلى حقوقها، وتفقد بنفسه أحوالها، فمنعها من الظلم المتوقع 

علیها، وأقام العدل بین الوالة والرعیة، في أبهى صورة عرفها التاریخ فقد 

بالحق وال یهمه أن یكون المحكوم كان یعدل بین المتخاصمین ویحكم

( : علیهم من األقرباء أو األعداء، أو األغنیاء أو الفقراء، قال تعالى

الَِّذیَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمیَن ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َیاَأیَُّها

َقْوٍم َعَلى َأَال َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبیٌر 

179)ِبَما َتْعَمُلونَ 

الم به تفتح قلوب الناس لإلیمان، وقد فالعدل في نظره دعوة عملیة لإلس

، فكانت سیاسته تقوم صلي اهللا علیه وسلمسار على ذات نهج الرسول

على العدل الشامل بین الناس، وقد نجح في ذلك على صعید الواقع 

والتطبیق نجاحًا منقطع النظیر ال تكاد تصدقه العقول حتى اقترن اسمه 

عرف شیئًا یسیرًا من سیرته بالعدل وبات من الصعب جدًا على كل من

أن یفصل ما بین االثنین، وقد ساعده على تحقیق ذلك النجاح الكبیر 

.8المائدة سورة- 179
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إنه كان شدید التمسك بالحق حتى إنه كان على نفسه وأهله أشد منه 

.على الناس كما سنرى

مواقفه في إقامته للعدل والقسط بین الناس فقد حكم بالحق فمن بعض

فر الیهودي على ظلمه والحیف یحمله كلرجل یهودي على مسلم، ولم

180.علیه

وجاء رجل من أهل مصر یشكو ابن عمرو بن العاص والیه على مصر 

: یا أمیر المؤمنین عائذ بك من الظلم، قال عذت معاذا قال: قائالً 

أنا : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل یضربني بالسوط ویقول

ضي اهللا عنهما یأمره بالقدوم ابن األكرمین، فكتب عمر إلى عمرو ر 

أین المصري؟ خذ السوط : فقدم عمر فقال عمر: ویقدم بابنه معه

اضرب ابن األكرمین؟ قال : فاضرب فجعل یضربه بالسوط ویقول عمر

فضرب، فواهللا، لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما رفع عنه حتى : أنس

مرو، اصنع على صلعة ع: تمنینا أن یرفع عنه، ثم قال عمر للمصري

یا أمیر المؤمنین إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفیت منه، فقال : فقال

.96ص، مرجع سابق،للصالبي،الوسطیة في القرآن الكریم- 180
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یا : مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ قال: عمر لعمرو

.181أمیر المؤمنین لم أعلم ولم یأتني

وأما مبدأ المساواة ، لقد قامت دولة الخلفاء الراشدین على مبدأ العدل 

في دولته، فیعد أحد المبادئ العامة التي أقرها الذي اعتمده الفاروق

َیاَأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم (:اإلسالم قال تعالى

ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم 

.182)َخِبیرٌ 

إن الناس جمیعًا في نظر اإلسالم سواسیة، الحاكم والمحكوم، الرجال 

والنساء، العرب والعجم، األبیض واألسود، لقد ألغى اإلسالم الفوارق بین 

الناس بسبب الجنس واللون أو النسب أو الطبقة، والحكام والمحكومون 

.كلهم في نظر الشرع سواء

ند خلفاء الصدر األول على ولم یقتصر مبدأ المساواة في التطبیق ع

المعاملة الواحدة للناس كافة، وٕانما تعداه إلى شؤون المجتمع الخاصة، 

قدم عمر بن : ومنها ما یتعلق بالخادم والمخدوم، فعن ابن عباس أنه قال

.170ص، مرجع سابق، وسطیة أهل السنة بین الفرق، محمد باكریم- 181
.13الحجرات سورة - 182
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الخطاب حاجًا، فصنع له صفوان بن أمیة طعامًا، فجاؤوا بجفنه یحملها 

أترغبونه : قام الُخّدام فقال عمرأربعة، فوضعت بین یدي القوم یأكلون و 

ال واهللا یا أمیر المؤمنین، ولكنا نستأثر : عنهم؟ فقال سفیان بن عبد اهللا

ما لقوم یستأثرون على : علیهم، فغضب عمر غضبًا شدیدًا، ثم قال

اجلسوا فكلوا، فقعد الخدام : خدامهم، فعل اهللا بهم وفعل، ثم قال للخدام

.183نینیأكلون، ولم یأكل أمیر المؤم

ولم یكن عمر لیطبق مبدأ المساواة في المدینة وحدها، من غیر أن 

فعندما قدم 184یعلمه لعماله في األقالیم، حتى في مسائل الطعام والشراب

عتبة بن فرقد أذربیجان أتى بالخبیص، فلما أكله وجد شیئًا حلوًا طیبًا، 

واهللا لو صنعت ألمیر المؤمنین من هذا، فجعل له سفطین : فقال

فلما . عظیمین، ثم حملهما على بعیر مع رجلین، فسّرح بهما إلى عمر

خبیص فذاقه، فإذا هو : أي شيء هذا؟ قالوا: قدما علیه فتحهما، فقال

: قال. ال: أكل المسلمین یشبع من هذا في رحله؟ قال: فقال. شيء حلو

.101ص، مرجع سابق ،البن الجوزي،مناقب أمیر المؤمنین - 183
.188ص1السابق،جنفس المصدر - 184
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أما بعد، فإنه لیس من كد أبیك وال من : ثم كتب إلیه،أما ال فارددهما

.185أشبع المسلمین مما تشبع منه في رحلك. أمككد

لقد كان لتطبیق مبدأ المساواة أثره في المجتمع الراشدي فقد أثر الشعور 

بها على نفوس ذلك الجیل فنبذوا العصبیة التقلیدیة، من االدعاء باألولیة 

الجاهلیة، ولم یطمع والزعامة، واألحقیة بالكرامة، وأزالت الفوارق الحسبیة

شریف في وضیع، ولم ییأس ضعیف من أخذ حقه، فالكل سواء في 

الحقوق والواجبات، لقد كان مبدأ المساواة في المجتمع الراشدي نورًا 

جدیدًا أضاء به اإلسالم جنبات المجتمع اإلسالمي وكان لهذا المبدأ 

.186األثر القوي في إنشائه

.هاتأمینو للناسكفالة الحریات العامة : ثالثاً 

مبدأ الحریة من المبادئ األساسیة التي قام علیها الحكم في عهد الخلفاء 

الراشدین، ویقضى هذا المبدأ بتأمین وكفالة الحریات العامة للناس كافة 

.147ص، مرجع سابق،البن الجوزي،مناقب أمیر المؤمنین - 185
.165ص،محمد أبو عجوة.د،المجتمع اإلسالمي دعائمه وآدابه- 186
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ضمن حدود الشریعة اإلسالمیة وبما ال یتناقض معها، فقد كانت دعوة 

اإلسالم لحریة الناس، جمیع الناس دعوة واسعة وعریضة قلما تشتمل 

على مثلها دعوة في التاریخ، وكانت أول دعوة أطلقها في هذا المجال 

هي دعوته الناس في العدید من اآلیات القرآنیة لتوحید اهللا والتوجه له 

عبادة وحده دون سائر الكائنات والمخلوقات، وفي دعوة التوحید هذه بال

كل معاني الحریة واالستقالل لبني اإلنسان، أضف إلى ذلك أّن اإلسالم 

عرف الحریة بكل معانیها ومدلوالتها ومفاهیمها، فتارة تكون فعًال إیجابیًا 

تناع عن كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارة فعًال سلبیًا كاالم

إكراه أحد في الدخول في الدین، وفي أحیان كثیرة یختلط معناها بمعنى 

الرحمة، والعدل والشورى والمساواة ألن كل مبدأ من هذه المبادئ التي 

نادى بها اإلسالم ال یستقیم أمره وال یمكن تحقیقه إال بوجود الحریة، وقد 

لراشدین خاصة أسهم مبدأ الحریة مساهمة فعالة إبان حكم الخلفاء ا

بانتشار الدین اإلسالمي، وبتسهیل فتوحات المسلمین واتساع رقعة 

.دولتهم ألن اإلسالم كرم اإلنسان وكفل حریاته على أوسع نطاق 
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إن دین اإلسالم لم یكره أحدًا من الناس على اعتناقه، بل دعا إلى 

أن التفكر والتأمل في كون اهللا ومخلوقاته وفي هذا الدین وأمر اتباعه

قال وهناك ءایات تدل علي هذه األمور یجادلوا الناس بالتي هي أحسن، 

َفِإْن َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك : وقال تعالى187َال ِإْكَراَه ِفي الدِّینِ : تعالى

اْدُع ِإَلى َسِبیِل : وقال تعالى188َعَلْیِهْم َحِفیًظا ِإْن َعَلْیَك ِإالَّ اْلَبَالُغ 

ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َربَِّك 

.189َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدینَ 

أقّر أهل : عمر سار على هدي النبي والخلیفة الراشد أبي بكر فقد

نهم الجزیة وعقد معهم المعاهدات كما سیأتي الكتاب على دینهم؛ وأخذ م

تفصیله، وخططت معابدهم ولم تهدم وتركت على حالها وذلك لقول اهللا 

َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَیٌع : تعالى

.190اَوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم اللَِّه َكِثیرً 

.256البقرةسورة- 187
.48الشورىسورة- 188
.125النحلسورة- 189
.40الحجسورة- 190



149

حتى إن الفاروق نفسه جاءته ذات یوم امرأة نصرانیة عجوز كانت لها 

: أسلمي تسلمي؛ إن اهللا بعث محمدًا بالحق، فقالت: حاجة عنده فقال لها

أنا عجوز كبیرة، والموتإليَّ أقرب، فقضى حاجتها، ولكنه خشي أن یكون 

على في مسلكه هذا ما ینطوي على استغالل حاجتها لمحاولة إكراهها 

وكان ،191اللهم إني أرشدت ولم أكره: اإلسالم، فاستغفر اهللا مما فعل وقال

كنت عبدًا : حّدث فقال) أشق(لعمر رضي اهللا عنه عبد نصراني اسمه 

نصرانیًا لعمر، فقال أسلم حتى نستعین بك على بعض أمور المسلمین، 

: الألنه ال ینبغي لنا أن نستعین على أمورهم بمن لیس منهم، فأبیت فق

اذهب حیث : فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال). ال إكراه في الدین(

.192شئت

وكتب والي عمر بمصر عمرو بن العاص ألهل مصر عهدًا جاء فیه؛ 

بسم اهللا الرحمن الرحیم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من 

األمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم 

.41ص، مرجع سابق،معاملة غیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي إدوارغالي- 191
.58ص1، مرجع سابق،جنظام الحكم في الشریعة والتاریخ اإلسالمي - 192
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على ماضي هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله : ذلك العهد بقولهوأكد

.193نوذمة الخلیفة أمیر المؤمنین وذمم المؤمنی

إن اإلسالم أقر ،حق األمن، وحرمة المسكن، وحریة الملكیة ومن ذلك 

حق األمن في العدید من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة، قال 

َفَمْن اْعَتَدى (:وقال أیضاً 194)َلى الظَّاِلِمینَ َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ عَ (:تعالى

).195َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْیُكْم 

وقد عرف اإلسالم أیضًا حق الحیاة الذي هو أوسع من حق األمن، 

عنه باالمتناع ألن هذا األخیر یتضمن فعًال سلبیًا من جانب الدولة یعبر 

عن االعتداء أو التهدید في حین أن حق الحیاة یتضمن عالوة على ذلك 

فعًال إیجابیًا وهو حمایة اإلنسان ودمه من أي اعتداء أو تهدید ویجعل 

هذه الحمایة مسؤولیة عامة ملقاة على عاتق الناس كافة، ألن االعتداء 

: المتوفى(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ، البدایة والنهایة-193
دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع ،عبد اهللا بن عبد المحسن التركي:تحقیق)هـ774

-20:عدد األجزاء،م2003/ هـ 1424سنة النشر، م1997-هـ 1418األولى، واإلعالنالطبعة
.98ص7،جومجلد فهارس21

.193البقرة سورة- 194
.194البقرة سورة - 195
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: ، قال تعالى196بدون حق على أحدهم هو بمثابة االعتداء علیهم جمیعاً 

َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي األرض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا (

. 197)َوَمْن َأْحَیاَها َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا

ومن المنطلق القرآني والممارسة النبویة تكفل الفاروق في عهده لألفراد 

الحیاة وسهر على تأمینهما وصیانتهما من أي عبث بحق األمن وحق 

إني لم أستعمل علیكم : (أو تطاول وكان الفاروق رضي اهللا عنه یقول

عمالي لیضربوا أبشاركم ویشتموا أعراضكم ویأخذوا أموالكم، ولكن 

استعملتهم لیعلموكم كتاب ربكم وسنة نبیكم فمن ظلمه عامله بمظلمة 

لیس الرجل : وجاء عن عمر أیضًا قوله،198فلیرفعها إليَّ حتى أقصه منه

، 199بمأمون على نفسه أن أجعته أو أخفته أو حبسته أن یقر على نفسه

وقوله هذا یدل على عدم جواز الحصول على اإلقرار واالعتراف من 

مشتبه به في جریمة تحت الضغط أو التهدید سواء أكانت الوسیلة 

المستعملة بذلك مادیة 

.163ص، مرجع سابق،نظام الحكم في عهد الراشدین- 196
.32المائدةسورة- 197
.164ص، مرجع سابق،ظام الحكم في عهد الراشدینن- 198
.165صالسابق،نفس المصدر- 199
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المسكن، فإن اهللا سبحانه حرم دخول البیوت وفیما یتعلق بحرمة 

والمساكن بغیر موافقة أهلها أو بغیر الطریقة المألوفة لدخولها، فقال 

َال َتْدُخُلوا ُبُیوًتا َغْیَر ُبُیوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا (سبحانه بهذا الشأن

َفِإْن َلْم َتِجُدوا ِفیَها َأَحًدا 0) 27(َذكَُّرونَ َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم تَ 

َفَال َتْدُخُلوَها َحتَّى ُیْؤَذَن َلُكْم َوإِْن ِقیَل َلُكْم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى 

.200)َلُكمْ 

وقد كانت حرمة المسكن مكفولة ومصانة في عهد الفاروق وعصر 

.201الخلفاء الراشدین

.28-27النور سورة- 200
.168ص ، مرجع سابق،ظام الحكم في عهد الراشدینن- 201
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:بیان خدمات الدولة للمجتمع اإلسالمي : رابعاً 

الخدمات التي كان البد لها من الظهور علي الوقع بعد ما تم من عتبرفت

انجازات في النواحي العملیة والعلمیة والسفلوجیة االساسیة 

في األقالیمتقسیم ومن خالل ما ظهر للمجتمع من مزایا وبروز مسألة 

لما كانت علیه في عهد أبي بكر ،عهد عمر امتدادًا في بعض نواحیه

إقلیمیًا، مع وجود تغیرات في المناصب القیادیة لهذه الوالیات في كثیر 

في عهد عمر فكانت هناك والیة مكة المكرمة الذي توالهامن األحیان 

رضي اهللا عنه ُمحرز بن حارثة بن ربیعة بن عبد شمس ثم ولي مكة 

نافع (مر ُفنُقذ بن عمیر بن جدعان التمیمي، وبعده تولى مكة لعمر لع

.وقد توفي عمر رضي اهللا عنه وهو على مكة ) بن الحارث الخزاعي

أثناء قدومه للحج فقال له ) ُعْسَفان(وقد ورد أیضًا أن نافعًا لقي عمر بـ 

: قال) أْبزى(ابن : عمر من استعملت على الوادي یعني مكة؟ قال نافع

استعملت علیهم مولى؟ : مولى من موالینا، فقال: من ابن أْبزى؟ قالو 
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: أما إن نبیكم قال: إنه قارئ لكتاب اهللا عالم بالفرائض قال عمر: فقال

.202اهللا یرفع بهذا الكتاب قومًا ویضع به آخرین

عتبر الخلیفة هو الوالي المباشر للمدینة، نظرًا ألنه فیالنبویة أما المدینة

یها وبالتالي كان یتولى شؤونها ویسوس أمورها، وخالل غیاب كان یقیم ف

الخلیفة عمر عن المدینة كان یولي علیها من یقوم مقامه في إدارة شؤون 

المدینة المختلفة، فكان عمر أحیانا یولي على المدینة خالل بعض 

كما ولى عمر علي ،203زید بن ثابت رضي اهللا عنه،أسفاره أو حجه 

وهكذا فإن عمر 204المدینة عدة مرات أثناء غیابهبن أبي طالب على 

وأبي بكر صلي اهللا علیه وسلمرضي اهللا عنه سار على سیاسة الرسول 

ستخالف على المدینة في حال غیابهفي اإل

ٕاحدى أهم المدن اإلسالمیة في عهد عمر رضي تعتبر فهي الطائفوأما 

اهللا عنه، وكانت تمد حركة الجهاد بالمقاتلین األشداء، وكان والیها منذ 

عثمان بن صلي اهللا علیه وسلمعهد الرسول 

.67ص1، مرجع سابق، جالوالیة على البلدان عبد العزیز العمري- 202
.68ص1، مرجع سابق،جالوالیة على البلدان- 203
موقع الوراق، تاریخ الیعقوبي،تاریخ الیعقوبي- 204

http://www.alwarraq.com147ص2ج.
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أبي العاص وأقره أبو بكر على ما كان علیه، واستمرت والیته على 

ان بن أبي الطائف لمدة سنتین من خالفة عمر، وقد تاقت نفس عثم

: العاص إلى الجهاد، فكتب إلى عمر یستأذنه في الغزو فقال له عمر

أما أنا فال أعزلك، ولكن استخلف من شئت فاستخلف رجًال من أهل 

وقد ورد أن 205الطائف مكانه، وعین عمر عثمان على ُعمان والبحرین

) سفیان بن عبد اهللا الثقفي(والي عمر على الطائف حین وفاته هو 

. وغیرها من االمصار واألقطارالمدائنالشام والیمن و ووالیة206

بما بوأهم اهللا من مكانة، قد ألقى المناطة لهم الوالةوكان من واجبات 

على كاهلهم أعباًء ثقاًال، وواجبات جسامًا، أثر منها عن عمر بن 

كنشر الدین : إقامة أمور الدینإلظهاره للمجتمع فكان منهاالخطاب

الناس، وٕاقامة الصالة، وحفظ الدین وأصوله، وبناء اإلسالمي بین 

:منهاالمساجد وتیسیر أمور الحج، وٕاقامة الحدود الشرعیة

خلیفة بن خیاطأبو عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني العصفري البصري تاریخ - 205
، دمشق -مؤسسة الرسالة ، دار القلم ،أكرم ضیاء العمري. د:المحقق)هـ240: المتوفى(

.134ص،1عدد األجزاء، 1397بیروتالطبعةالثانیة، 
.239ص5، مرجع سابق،جتاریخ الطبري- 206
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: نشر الدین اإلسالمي- 1

حیث اختص ذلك العصر بفتوحات عظیمة اقتضت من الوالة العمل 

على نشر الدین في البالد المفتوحة مستعینین بمن معهم من 

، وفي زمن عمر كتب إلیه یزید بن أبي سفیان وكان والیًا 207الصحابة

إن أهل الشام قد كثروا وملؤوا المدائن واحتاجوا إلى من : على الشام

یعلمهم القرآن ویفقههم فأعني برجال یعلمونهم، فأرسل إلیه عمر خمسة 

.208من فقهاء الصحابة

:إقامة الصالة-2

إن أهم أمركم عندي : تهكان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه یكتب لوال

الصالة فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینه ومن ضیعها فهو لما سواها 

، كما كان عمر یؤكد لوالته أهمیة إقامة الصالة في 209أشد إضاعة

.247ص2سابق،ج، مرجع أعالم الموقعین- 207
.247ص2، مرجع سابق،جسیر أعالم النبالء- 208
67ص2، مرجع سابق،ج، الوالیة على البلدان240ص، مرجع سابق،الطریقة الحكمیة- 209
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،210وٕانما نولیكم لتقیموا الصالة وتعلموهم العلم والقرآن: الناس بقوله

وكان عمر رضي اهللا عنه ینص في قرار التعیین أن فالنًا أمیر الصالة 

والحرب كالقرار الذي عین فیه عمار بن یاسر على الصالة والحرب 

وقد تحدث الفقهاء ،211وعبد اهللا بن مسعود على القضاء وبیت المال

الذین كتبوا في السیاسة الشرعیة عن أهمیة الصالة بالنسبة لألمیروما 

.212ذلك األمر من معان عظیمة دنیویة وأخرویةیتضمنه 

:حفظ الدین وأصوله- 3

حرص الفاروق على حفظ الدین على أصوله الصحیحة التي نزلت على 

صلي اهللا علیه رسول اهللا، وكان یعمل جاهدًا على إحیاء سنة الرسول 

والقضاء على البدع والعمل على احترام دین اهللا وٕاحیاء سنة رسول وسلم 

: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،التبر المسبوك في نصیحة الملوك-210
هـ 1409األولى، لبنانالطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت ، أحمد شمس الدینا:ضبطه وصححه)هـ505

.72ص،1عدد األجزاء،م1988-

.33ص، مرجع سابق،األحكام السلطانیة- 211
.67ص2، مرجع سابق، جالوالیة على البلدان- 212
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، فقد أمر بطرد رجل وتغریبه نتیجة كثرة صلي اهللا علیه وسلم اهللا 

.213إثارته لمواضیع من المتشابه من القرآن

:تخطیط وبناء المساجد- 4

مسجد في 4000وتذكر بعض اإلحصاءات أنه أنشئ في عهد عمر 

بالد العرب وحدها وقد اشتهر الوالة بنشر المساجد وتأسیسها في مختلف 

عیاض بن غنم الذي أنشأ مجموعة من المساجد في مناطق حكمهم مثل 

.214النواحي المختلفة من الجزیرة

:تیسیر أمور الحج-5

كان الوالة في عهد الخالفة الراشدة مسؤولین عن تیسیر أمور الحج في 

والیاتهم وتأمین سالمة الحجاج منها، فقد كان الوالة یعینون األمراء على 

السفر حیث ال یغادر الحجاج بلدانهم قوافل الحج، ویحددون لهم أوقات 

إال بإذن الوالي وقد أكد الفقهاء بعد ذلك على أن تسییر الحجاج عمل 

.68ص2، مرجع سابق ، جالوالیة على البلدان- 213
دار ومكتبة :لناشر) هـ279: المتوفى(الَبَالُذري فتوح البلدان، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود -214

، مرجع ، الوالیة على البلدان182ص،1م ،عدد األجزاء1988:بیروت ،عام النشر، الهالل
.69ص2سابق،ج



159

أما تسییر الحجیج من عمله : من مهام الوالي على بلده یقول الماوردي

.215فداخلة في أحكام إمارته ألنه من جملة المعونات التي تنسب لها

:تأمین الناس في بالدهم-6

المحافظة على األمن في الوالیة من أعظم األمور الموكلة إلى إن 

الوالي، وفي سبیل تحقیق ذلك فإنه یقوم بالعدید من األمور أهمها إقامة 

الحدود على العصاة والفساق، مما یجد من الجرائم التي تهدد حیاة 

وقد كتب عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى 216الناس وممتلكاتهم

كما أن إقامة ،217الفساق واجعلوهم یدًا یدًا ورجًال رجالً أخیفوا: األشعري

فریضة الجهاد ضد األعداء كان له دور كبیر في تأمین البالد اإلسالمیة 

.218وأمصارها

.33ص، مرجع سابق ،األحكام السلطانیة- 215
.71ص2،مرجع سابق،جالوالیة على البلدان- 216
: المتوفى(بن قتیبة الدینوري عبد اهللا بن مسلمأبو محمد ، عیون األخبارعیون األخبار - 217
.11ص1،ج4عدد األجزاء،هـ1418:تاریخ النشر، بیروت–دار الكتب العلمیة )هـ27

.71ص2، مرجع سابق،جالوالیة على البلدان- 218
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:الجهاد في سبیل اهللا- 7

إذا استعرضنا أسماء األمراء منذ بدایة خالفة أبي بكر إلى خالفة عمر 

الفتوحات، بل إنهم كانوا یتوجهون أمراء إلى لوجدنا لهم باعًا طویًال في 

بلدان لم تفتح بعد فیعملون على فتحها ومن ثم تنظیمها كأمراء الشام أبي 

عبیدة، وعمرو بن العاص، ویزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة، 

وأمراء العراق كالمثنى بن حارثة وخالد بن الولید وعّیاض بن غنم 

عهد الخلفاء الراشدین مع إدارتهم لبالدهم ، وقد كان الوالة في219وغیرهم

مجاهدین لنواحي العدو، ولم یمنعهم ذلك من القیام بأعمالهم الموكلة 

.إلیهم

:تعیین العمال والموظفین-8

كان تعیین العمال والموظفین في الوظائف التابعة للوالیة في كثیر من 

األحایین من مهام الوالي حیث إن الوالیة في الغالب تتكون من بلد 

رئیسي إضافة إلى بلدان وأقالیم أخرى تابعة للوالیة، وهي بحاجة إلى 

تنظیم أمورها، فكان الوالة یعینون من مثلهم عماًال وموظفین في تلك 

.72ص2، مرجع سابق،جنفس المصدر- 219
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لمناطق، سواء كانوا في مستوى أمراء، أو عمال خراج، وفي الغالب فإن ا

.220هذا التعیین یتم باالتفاق بین الخلیفة والوالي

 -عدم التفریق بین العربي وغیره:

یجب على الوالة أن یقوموا بالمساواة بین الناس وأن ال یفرقوا بین العربي 

لعمر بن الخطاب، فأعطى وغیره من المسلمین، فقد قدم قوم على عامل 

فبحسب المرء من الشر : أما بعد: العرب وترك الموالي، فكتب إلیه عمر

.221أال سویت بینهم: أن یحقر أخاه المسلم وفي روایة، كتب إلیه

.79ص2، مرجع سابق،جالوالیة على البلدان- 220
.523ص، مرجع سابق،النبوي والخالفة الراشدةالوثائق السیاسیة للعهد - 221
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خطوات التغییر التي قام بھا عمر بن الخطاب 

نشر الدین االسالمي 

إقامة الصاله 

حفظ الدین و أصولھ 

تیسیر  أمور الحج 

تخطیط و بناء المساجد 

تأمین الناس في بالدھم 

الجھاد  في سبیل هللا

تعیین العمال والموظفین

عدم التفریق بین الغربي و غیره 

162

خطوات التغییر التي قام بھا عمر بن الخطاب 

ترسیخ مبدأ الشورى بین المسلمین 
لترسیخ قاعدة وشاورھم في االمر 

إقامة العدل و المساوه بین المجتمع 
االسالمي للحفاظ على قواعد النظام 

االسالمي 

كفالة الحریات العامھ للناس 
وتأمینھا 

بیان خدمات الدولھ للمجتمع 
االسالمي 

نشر الدین االسالمي 

تخطیط و بناء المساجد 

تأمین الناس في بالدھم 

تعیین العمال والموظفین

عدم التفریق بین الغربي و غیره 

162

خطوات التغییر التي قام بھا عمر بن الخطاب 

ترسیخ مبدأ الشورى بین المسلمین 
لترسیخ قاعدة وشاورھم في االمر 

إقامة العدل و المساوه بین المجتمع 
االسالمي للحفاظ على قواعد النظام 

االسالمي 

كفالة الحریات العامھ للناس 
وتأمینھا 
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المبحث الرابع 

سالمیة في خالفة عمر بـن الخطـاب مة اإلالتغییر وأثره علي األ

-رضي اهللا عنه–

المتابعة مع اتسعت الدولة وشغل عمر رضي اهللا عنه بكثرة عندما

وترتیبها واستحداث جهاز جدید لتدوین األموالبعضها من حفظ 

القضاة في األمصار كلیفوتوتطویرهنظام القضاءالدواوینوترتیب

أن عمر رضي اهللا عنه قد طور نظم الحكم والبلدان، وهووالوالیات

وكثرة الفتوحات االسالمیة عن صاحبیهوهیاكل اإلدارة التي ورثها

لمن هاوانتشار االمن وتطویر صیغ جدیده النتخاب الخلیفة لتكون تشریع

.یأتي بعده 

كانت من تغییرات علي تلك الدولة في طور ازدهارها ما عایشه 

المسلمون آنذاك من آثاره المترتبة علیه وعلي األمة االسالمیة العمیقة 

بعض التغییرات التي كانت لها دورًا بارزًا وسوف نحاول أن نستخلص
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مة مكانتها وصورتها أمام البشریة في تلك الحقبة من في جعل لهذه األ

.عصره رضي اهللا عنه وفیما یلي بعضًا منها  

وٕاطالق جباريوفرض التجنید اإلتأسیس المعسكرات وترتیبیها: أوالً 

.في عهد عمر رضي اهللا عنهسالمیة اإلفتوحاتال

بعد اتساع رقعة الدولة إثر الفتوحات اإلسالمیة، وجد الخلیفة عمر 

رضي اهللا عنه نفسه أمام مستجدات في أمر الحرب، تحتاج إلى اجتهاد 

وترتیب شأن القتال، وتخطیط لمواجهة األعداء واألحداث في المواقع 

الجدیدة، ومن حینها سعى جادًا في تكوین قوة عسكریة رسمیة تتكون من 

فكان من أولیات عمر إقامة ( بعینهم، وتحدید مناطق عسكریة، أفراد 

المعسكرات المتعددة لیتجمع في كل معسكر جند معینون مزودون بكل 

ما یحتاجون إلیه من الرزق والسالح، وتكون هذه المعسكرات قواعد 

بل تجاوز ذلك وقام 222)حربیة ثابتة ینطلق منها جند اهللا في وقت النفیر

كان عمر ( بتكوین قوات احتیاطیة لتكون تحت االستعداد لكل طارئ، 

.276ت فاروق السیاسیة، صغالب عبد الكافي القرشي، أولیا- 222
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قد أعد في األمصار خیوًال للطوارئ وتتحرك بإنذار قصیر لألماكن 

المهددة بالخطر من دار اإلسالم، وقد حمى عمر بعض المراعي لتلك 

موسومة الخیول، فحمى الربذة مثًال لخیول المسلمین، وكانت عنده خیل 

.223حبیس في سبیل اهللا یحمل الغزاة علیها"على أفخاذها 

واتخذ قوات احتیاطیة -أي نقاط عسكریة -وأقام الثغور والمسالح 

وأمر قادة الجبهات الجهادیة أن یوافوه بالتقاریر المفصلة في أوقات 

.224منتظمة، وخصص للجیوش األطباء والقضاة والمرشدین

أواله غایة اهتمامه، باعتباره عامًال حاسمًا أما التوجیه المعنوي فقد 

ومؤثرًا في میزان الحرب وٕادارتها، كتب إلى سعد بن أبي وقاص ومن 

فإني آمرك ومن معك من : أما بعد: معه في الطریق إلى القادسیة فقال

األجناد بتقوى اهللا على كل حال، فإن تقوى اهللا أفضل العدة على العدو 

آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من وأقوى العدة في الحرب، و 

المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجیش أخوف علیهم من عدوهم 

، وٕانما ُینصر المسلمون بمعصیة عدوِّهم هللا، ولوال ذلك لم یكن لنا بهم 

.112محمود شیت خطاب ، مرجع سابق ، ص- 223
.51الهیئة العامة للمعاهد العلمیة الیمنیة، مرجع سابق، ص- 224
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قوة، ألن عددنا لیس كعددهم وال عددتنا كعدتهم، فإن استوینا في 

القوة، وٕاال ننصر علیهم بفضلنا لم المعصیة كان لهم الفضل علینا في 

. 225نغلبهم بقوتنا

فهذه توجیهات عسكریة تصدر بصیغة األمر، وبالتالي لیس أمام القائد 

وجنوده خیار غیر تنفیذها، وهي تعكس مدى اهتمام القائد عمر رضي 

اهللا عنِه، بهذه المؤسسة الحیویة، ومدى فهمه واستیعابه للحیاة السیاسیة، 

رفیة، ثم إصدار اللوائح واألوامر والتشریعات المناسبة والضرورات الظ

.لكل حال وكل موقف وكل ظرف

إلزام كل مستطیع من أفراد الرعیة : وأما المقصود بالتجنید اإلجباري

بالدخول في الجندیة تلبیة لواجٍب عاٍم، كرد عدوان أو إخماد فتنة أو 

كون فیها الجهاد تكوین قوة احتیاطیة لمواجهة النوازل، وفي كل حالة ی

أي -فرض عین على كل مسلم لم یشمله استثناء أصلي أو عارض

وهي مسألة ال خالف بین علماء اإلسالم في -غیر المعوقین والمعذرین

.94محمود شیت خطاب ، مرجع سابق ، ص- 225



167

وجوبها وحتمیتها، إذ أنها ضرورة دینیة ووطنیة، ویقع أمر تنفیذها على 

.     عاتق الحاكم أو ولي األمر عند نشوء سببها

بن الخطاب رضي اهللا عنه هو أول من طبقها عملیًا في ویعتبر عمر 

ظل الدولة المسلمة، وٕالزامه للناس بضرورة المشاركة فیها دوریًا، لحمایة 

أي نقاط -أقام الثغور والمسالح( الثغور والرباط هناك، فهو الذي 

وأخذ قوات احتیاطیة، وأمر بالتجنید اإلجباري، وأمر قادة -عسكریة

.226)في أوقات منتظمةةیة أن یوافوه بالتقاریر المفصلالجبهات الجهاد

من جموع -قائد الجند بالعراق-عندما خشي المثنى بن الحارث

الفرس واستنجد، كتب إلیه أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا 

وال تدعوا في ربیعة أحدًا وال مضر وال حلفائهم أحدًا من : ( عنه فقال

ًا إال اجتلبوه، فإن جاء طائعًا، وٕاال حشرتموه، أهل النجدات وال فارس

أحملوا العرب على الجد إذا جد العجم، فلتلقوا جدهم بجدكم، ثم كتب إلى 

.51الیمنیة ، مرجع سابق ، صالهیئة العامة للمعاهد - 226
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أال تدعوا أحدًا له سالح : والقبائل-أي المدن-عمال العرب على الُكَورِ 

.227أو فرس أو نجدة أو رأي إال انتخبتموه إليَّ والعجل العجل 

التجنید اإلجباري معمول بها وبجدیة متناهیة في ولألسف فإن ظاهرة

بالد غیر المسلمین، وبنسبة قلیلة في بالد المسلمین، بل ویستنكرها 

.بعضهم غفلة أو تغافالً 

وٕاذا خلصنا إلى مشروعیة التنجید اإلجباري وحتمیته بال نزاع، باعتباره 

.أحد المسلمات الشرعیة والضرورات العصریة والبدهیات العقلیة

في عهد الصدیق رضي االسالمیة والتي كانتالفتوحاتمما نتج عنه

اهللا عنه في العراق بقیادة خالد بن الولید المرحلة األولى من الفتوحات 

لما مات الصدیق أصبح عمر ، فاإلسالمیة التي انطلقت نحو المشرق 

فندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق وحرضهم ورغبهم في الثواب 

لك، فلم یقم أحد ألن الناس كانوا یكرهون قتال الفرس لقوة على ذ

سطوتهم، وشدة قتالهم، ثم ندبهم في الیوم الثاني والثالث فلم یقم أحد، 

وتكلم المثنى بن حارثة فأحسن وأخبرهم بما فتح اهللا تعالى على یدي 

.281غالب عبد الكافي القرشي، مرجع سابق، ص- 227
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خالد من معظم أرض العراق ومالهم هناك من األموال واألمالك 

، فلم یقم أحد في الیوم الثالث فلما كان الیوم الرابع كان واألمتعة والزاد

أول من انتدب من المسلمین أبو عبید بن مسعود الثقفي ثم تتابع الناس 

وكان سلیط بن قیس األنصاري قد استجاب لنداء عمر ،228في اإلجابة

یا أمیر المؤمنین إنما كان عن هؤالء الفرس : بعد أبي عبید الثقفي وقال

هذا شقشقة من شقاشق الشیطان، أال وٕاني قد وهبت نفسي هللا إلى وقتنا

فكان لكالم سلیط هذا ،229أنا ومن أجابني من بني عمي ومن اتبعني

أثر قوي في تشجیع الناس ورفع معنویاتهم وزیادة رغبتهم في جهاد 

الفرس، وطالبوا الخلیفة أن یولَي علیهم رجًال من المهاجرین أو األنصار 

ما أجد لها أحق من الذي ندب الناس بدءًا ولوال أن واهللا: فقال عمر

سلیطًا عجوٌل في الحرب ألمرته علیكم ولكن أبو عبید هو األمیر وسلیط 

.230هو الوزیر فقال الناس سمعًا وطاعة

.26ص7، مرجع سابق، جالبدایة والنهایة- 228
.216األنصار في العصر الراشدي ص،164ص1،جالفتوح ابن أعثم- 229
.216ص، مرجع سابق،األنصار في العصر الراشدي- 230
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وكثرت سار المسلمون إلى أرض العراق وهم سبعة آالف رجل،

وقعة النمارق، ومعركة االنتصارات، وتعددت الوقعات التي كانت منه

معركة ،و هـ13السقاطیةبكسكر ومعركة باروسماوقعة جْسر أبي عبید 

فتوح الشام ومصر و ) فتح الفتحوح(معركة ناهاوند الشهیرة و القادسیة

التي كانت من أسباب انتشار االسالم هنا وهناك ورفعة شوكة ولیبیا

.مة وجعلتها مهابة أمام الحضارات السائدة آنذاكاأل

.لصالح المسلمینوحدة االتجاه باتخاذ تاریخ واحد-ثانیاً 

یعد التاریخ بالهجرة تطورًا له خطره في النواحي الحضاریة، وكان أول 

من وضع التاریخ بالهجرة عمر، ویحكى في سبب ذلك عدة روایات، فقد 

ُدفع إلى عمر رضي اهللا عنه َصٌك : جاء عن میمون بن مهران أنه قال

شعبان هذا الذي مضى أو الذي هو آت : محله في شعبان، فقال عمر

صلي اهللا علیه وسلمن فیه، ثم جمع أصحاب رسول اهللا أو الذي نح

اكتبوا على تاریخ الروم : ضعوا للناس شیئًا یعرفونه، فقال قائل: فقال لهم

اكتبوا : إنه یطول وٕانهم یكتبون من عند ذي القرنین، فقال قائل: فقیل
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كلما قام ملك طرح ما كان قبله، فاجتمع رأیهم على : تاریخ الفرس قالوا

روا كم أقام رسول اهللا بالمدینة فوجدوه أقام عشرة سنین فكتب أو أن ینظ

، وعن 231صلي اهللا علیه وسلمكتب التاریخ على هجرة رسول اهللا 

جمع : سمعت سعید بن المسیب یقول: ، قال232عثمان بن عبید اهللا

متى نكتب : عمر بن الخطاب المهاجرین واألنصاررضي اهللا عنهم فقال

منذ خرج النبي : ن أبي طالب رضي اهللا عنهالتاریخ؟ فقال له علي ب

فكتب : من أرض الشرك، یعني من یوم هاجر، قالصلي اهللا علیه وسلم

أول : ، وعن ابن المسیب قال233ذلك عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

من كتب التاریخ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لسنتین ونصف من 

بن أبي طالب رضي خالفته، فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة على

استشار عمر في التاریخ فأجمعوا على : 235، وقال أبو الزناد234اهللا عنه

.316ص1مرجع سابق ،جالصواب،محض - 231
.رافع مولى النبي یروي عن أبیهابن أبي - 232
.وصححه ووافقه الذهبي،14ص3،حالمستدرك - 233
.163ص، مرجع سابق،تاریخ اإلسالم للذهبي- 234
.302عبد اهللا بن ذكوان القرشي، ثقة فقیه، التقریب ص- 235
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، وروى ابن حجر في سبب جعلهم بدایة التاریخ في شهر 236الهجرة

صلي اهللا محرم ولیس في ربیع األول الشهر الذي تمت فیه هجرة النبي 

التي أن الصحابة الذین أشاروا على عمر وجدوا أن األمورعلیه وسلم

یمكن أن یؤرخ بها أربعة، هي مولده ومبعثه وهجرته ووفاته، ووجدوا أن 

المولد والمبعث ال یخلو من النزاع في تعیین سنة حدوثه، وأعرضوا عن 

التأریخ بوفاته لما یثیره من الحزن واألسى عند المسلمین، فلم یبق إال 

ء العزم على الهجرة، وٕانما أخروه من ربیع األول إلى المحرم ألن ابتدا

الهجرة كان من المحرم، إذ وقعت بیعة العقبة الثانیة في ذي الحجة، 

وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هالل استهل بعد البیعة والعزم على 

: ثم قال ابن حجر.. الهجرة هو هالل محرم، فناسب أن ُیجعل مبتدأ

.237وهذا أنسب ما وقعت علیه من مناسبة االبتداء بالمحرم

دث اإلداري المتمیز أسهم الفاروق في إحداث وحدة شاملة بكل وبهذا الح

ما تحمله الكلمة من معنى في شبه الجزیرة، حیث ظهرت وحدة العقیدة 

.317ص1، مرجع سابق، جمحض الصواب - 236
، مرجع سابق،الیحیى، الخالفة الراشدة، یحیى 268ص7، مرجع سابق،جفتح الباري- 237

.286ص
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بوجود دین واحد، ووحدة األمة بإزالة الفوارق، ووحدة االتجاه باتخاذ 

.238تاریخ واحد، فاستطاع أن یواجه عدوه وهو واثق من النصر

:مال المسلمین وحفظ تدوین الدواوینتأسیس بیت : ثالثاً 

هو المكان الذي ترد إلیه جمیع موارد الدولة، وهو كذلك : بیت المال

المكان الذي تصرف منه جمیع مصروفاتها من أعطیات الخلفاء 

.239والجیش والقضاة والعمال والمرافق العامة والخاصة للدولة وهكذا

سجل فیها أمور الدولة وقد فهي السجالت والدفاتر التي ت: وأما الدواوین

أطلقت كلمة دیوان على المكان الذي یجتمع فیه الكتاب والموظفون 

.240العاملون بتلك السجالت عند الفرس

اتسع سلطان الدولة شرقًا وغربًا، فبدأ بالتفكیر في طریقة یدبر عندما

فیها ما تجمع لدى الخلیفة من أموال الفتوحات وغنائمها، وٕایرادات 

.90جولة تاریخیة في عصر الخلفاء الراشدین، محمد الوكیل ص- 238
: الدار السعودیة للنشر والتوزیع، سنة النشر: الناشر، عبد القادر عودة، سیاسة المال في اإلسالم -239

.155ص، 5رقم الطبعة ،1: ، عدد المجلدات1984

.155ص، مرجع سابقسیاسة المال في اإلسالم،243، مرجع سابقصمقدمة ابن خلدون- 240



174

لخراج والصدقات فكثرت الجیوش واحتاجت إلى ضبط الجزیة وا

احتیاجاتها وأسماء رجالها خوفًا من ترك أحدهم دون عطاء، أو تكرار 

العطاء لآلخرین وتوالت حمالت الفتح وانتصاراتها، فكثرت األموال 

بشكل لم یكن معروفًا لدى المسلمین من قبل، فرأى أمیر المؤمنین عمر 

أن االقتصادیةه بضبطها، وأنه لیس من الحكمة أنال طاقة للخلیفة وأمرائ

یترك زمام األمور المالیة بید العمال والوالة دون أن یضبطها عدًا أو 

یحصیها حسابًا، فكان نتیجة ذلك التفكیر ملیًا في وضع قواعد ثابتة لهذه 

األموال، ومن هنا نشأ الدیوان، وكان عمر رضي اهللا عنه هو أول من 

: وقصة ذلك كما تناقلها المؤرخون241دولة اإلسالمیةوضع الدیوان في ال

قدمت من البحرین بخمسمائة ألف درهم فأتیت عمر : أن أبا هریرة قال

: بن الخطاب رضي اهللا عنه فسألني عن الناس، فأخبرته، ثم قال لي

هل تدري . ویحك: جئت بخمسمائة ألف، قال: قلت: ماذا جئت به؟ قال

ومائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، نعم، مائة ألف،: ما تقول؟ قلت

إنك ناعس، ارجع إلى أهلك، فنم، فإذا أصبحت : قال. ومائة ألف

.157ص، مرجع سابق،سیاسة المال في اإلسالم- 241
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ماذا جئت به؟ قلت جئت بخمسمائة : فائتني، فلما أصبحت أتیته، فقال

نعم، مائة ألف، حتى : قلت! هل تدري ما تقول؟! ویحك: ألف، قال

ال أعلم : قلتعدها خمس مرات، یعدها بأصابعه الخمس قال أطیب؟ 

أیها الناس، : فصعد المنبر، فحمد اهللا وأثنى علیه، ثم قال: قال. إال ذلك

إنه قد جاءنا مال كثیر، فإن شئتم أن نكیلكم كیًال، وٕان شئتم أن نعدكم 

یا أمیر المؤمنین، إني قد رأیت هؤالء األعاجم : عدًا فقام إلیه رجل فقال

.243، فاشتهى عمر ذلك242یدونون دیوانًا لهم

وقد استشار عمر المسلمین في تدوین الدواوین، فأشار بعضهم بما یراه 

جئت الشام فرأیت ملوكها قد : إال أن الولید بن هشام بن المغیرة، قال

دونوا دیوانًا وجندوا جندًا، فدون دیوانًا وجند جندًا وفي بعض الروایات أن 

كان وذكر بعض المؤرخین أنه ،244الذي قال ذلك هو خالد بن الولید

یا أمیر : بالمدینة بعض مرازبة الفرس، فلما رأى حیرة عمر قال له

إن لألكاسرة شیئًا یسمونه دیوانًا جمیع دخلهم وخرجهم : المؤمنین

.301، 300ص3مرجع سابق، جسعد،الطبقات البن - 242
.49، 48ص، مرجع سابقالخراج ألبي یوسف،244صمقدمة ابن خلدون - 243
.436ص،مرجع سابق،فتوح البلدان227، 226ص، مرجع سابق،األحكام السلطانیة- 244
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مضبوطة فیه ال یشذ منه شيء، وأهل العطاء مرتبون فیه مراتب ال 

صفه لي، فوصفه المرزبان فدون : یتطرق علیها خلل، فتنبه عمر وقال

أرى : ، وقد حبذ عثمان التدوین فأشار برأیه245فرض العطاءالدواوین و 

ماًال كثیرًا یسع الناس وٕان لم یحصوا حتى ُیعرف من أخذ ممن لم یأخذ، 

.246خشیة أن ینتشر األمر

بدأ عمر رضي اهللا عنه تسجیله بدیوان سجل فیه أصحاب كذلك و 

األعطیات ومقدار أعطیاتهم، وسمَّى دیوان الجند على أساس أن جمیع

العرب المسلمین جنود للجهاد في سبیل اهللا، فبدأ سجله للجیش ببني 

هاشم األقرب فاألقرب من رسول اهللا ثم بمن بعدهم طبقة بعد طبقة، 

وجعل لكل واحد من المسلمین مبلغًا محددًا، وفرض لزوجات النبي 

وسراریه، وسائر المسلمین من الرجال والنساء صلي اهللا علیه وسلم

.247الوالدة والعبید بمقادیر مختلفةواألطفال منذ

.456ص1ج، تاریخ اإلسالم السیاسي 226ص،مرجع سابق، األحكام السلطانیة - 245
.158، سیاسة المال ص226ص،مرجع سابق، األحكام السلطانیة - 246
.160ص، مرجع سابق،سیاسة المال في اإلسالم- 247



177

وبإخراج هذا الدیوان أظهر عمر اهتمامه بأمر الجهاد في سبیل اهللا، 

واعتنى بأمر المجاهدین حفظًا لحقوقهم، وعمل سجل الجند باللغة 

العربیة بالمدینةالمنورة على ید نفر من نوابغ قریش وعلماء األنساب 

الدولة اإلسالمیة، فدونت بلغة منهم، ثم أمر بعمل الدواوین في أقالیم

البالد المفتوحة، ولم یتم تعریبها إال في خالفة عبد الملك بن مروان وابنه 

الولید، وبعد تدوین الدواوین صار عمر یجمع المال مدة سنة ثم یقسمه 

بین الناس، ألنه یرى أن جمعه أعظم للبركة، فكان جمع المال یستلزم 

،248أرقم على بیت المال في عهد عمرأن یكون له أمناء فكان زید بن

كنت على : وروى أبو عبید بسنده عن عبد القاري من قبیلة القارة قال

.249بیت المال زمن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري-248
89ص1،ج15:دار الكتب العلمیة، بیروت ،عدداألجزاء)هـ821: المتوفى(

.160صهذا المصدر والذي فوقه من سیاسة المال ،318ص1الزكاة، جفقه - 249
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والمساهمة في حفظ الدین ستقرار انتشار لألمن واإل: رابعاً 

:    والمحافظة علي هیبتها واستقرار الدولة

من مقومات الحیاة األساسیة، التي بدونها ال یجد ستقراراألمن واإل

الناس للحیاة معنى وال ألنفسهم راحة وال سعادة، فقد امتن اهللا تعالى على 

قریش بنعمة األمن التي اكتسبها أهل مكة بسبب حرمة البیت الحرام 

ُجوٍع َوآَمَنُهم الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن * َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْیتِ { :وقدسیته فقال

ْن َخْوفٍ  .250}مِّ

كما أن رسول صلي اهللا علیه وسلم قد اهتم ببسط األمن بمفهومه 

السائد الیوم، ومن ذلك قیامه بتعیین حذیفة بن الیمان رضي اهللا عنه في 

هذه الوظیفة لیأتیه بخبر األحزاب یوم الخندق، كما كلف نعیم بن مسعود 

یخذل الناس عن المؤمنین في یوم األشجعي أیضا أن یكتم إیمانه و 

األحزاب، وفعل األمر نفسه مع عمه العباس الذي أثبتت الروایات أنه 

كان یكتم إیمانه بین قریش لیعرف سرها، وأخر هجرته ألجل أداء هذه 

.4-3قریش سورة- 250
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المهمة، وهو الذي كشف لرسول صلي اهللا علیه وسلم حجم قوة قریش 

.لمدینة خفیةعند مخرجهم إلى ُأحٍد مباغتة، بكتاب أرسله ل

أما عمر رضي اهللا عنه فقد أثرى الموضوع، ووضع له األسس 

لست بالخب وال الخب -الشرعیة في كافة المجاالت، وهو القائل 

وهي عبارة تعكس ذكاءه وفطنته وحذره فهو لیس ذكاء هجوم -یخدعني

ذكاء مراوغة أو مقاومة، إنما ذكاء تفوق یتفجر من شخصیة متفوقة وال 

.251ویعمل في خدمة مبادئ متفوقة 

و في طریقه إلى كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه وه

إذا وطئت أدنى أرض العدو فاذك العیون بینك : ( القادسیة یقول

حتى ال یخفى علیك أمرهم، وأختر لهذا من تطمئن -أي بثها - وبینهم

إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب ال ینفعك خبره وٕان صدق في بعضه، 

.252)  والغاش عین علیك ولیس عینًا لك

.128، مرجع سابق، ص)م1996- 1920(، بین یدي عمر، خالد محمد خالد ثابت-251

. 142، صالسابقمرجع،، بین یدي عمرخالد محمد خالد ثابت- 252
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ه والكلمات، اهتمامرضي اهللا عنه یؤكد في هذا السیاقفإن عمر 

وبدوره الحیوي في الحیاة كافة، وٕان ذلك من أسباب النجاح برجل األمن ،

واالنتصار في كل المیادین، وجزء هام من عوامل االستقرار والتمكین 

بعد النصر، بل یذهب ألكثر من ذلك حین یحدد سمات وممیزات رجل 

.األمن التي تمكنه من أداء مهمته بنجاح 

.حذر واالنضباط وحسن السلوك والتصرفوالصدق واألمانة والكالذكاء،

من : كما یكشف رضي اهللا عنه عن تطبیقاته العملیة في هذا المجال

إحسان اختیار العیون، ثم بثها في موطن العدو لتحدید طبیعة المعركة، 

وكشف خططهم وتدابیرهم، ثم اتخاذ ما یلزم من الحیطة والحذر، تحاشیًا 

وٕاذا دنوت من أرض ( د دومًا، ثم یقول لمباغتة األعداء وغدرهم المعهو 

العدو فأكثر الطالئع وبث السرایا، أما السرایا فتقطع إمدادهم ومرافقهم، 

وأما الطالئع فتبلوا أخبارهم، وانتق للطالئع أهل الرأي والبأس من 

.253) أصحابك

.142مرجع السابق، ص،بین یدي عمر،خالد محمد خالد ثابت- 253
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وال یكتفي عمر رضي اهللا عنه بمعرفة أحوال الناس وصدق نوایاهم ثم 

هم، بل كان علیمًا بأحوال الناس، فطنًا، ال ینظر إلیهم من االطمئنان إلی

بل علم الدنیا وعلم كیف یتقلب اإلنسان، -خیرًا أو شراً -جانب واحد

وراح في علمه هذا یراقب الناس مراقبة الحذر، ویقیم علیهم األرصاد، 

مراقبة الرجل الذي ال یفوته أن ینتظر منهم ما ینتظر من خیر وشر وقوة 

. 254صالح وفساد وضعف و 

كان كالطیر الحذر : ( سئل ابن عباس عن عمر رضي اهللا عنهم فقال

. 255) یرى أن له بكل طریق شركًا یأخذ 

والبد لنا أن نذكر أن القائم على مثل هذا العمل لهو قائٌم على ثغرٍة 

عظیمٍة ، ینبغي أن یستعین علیها بالتقوى والطاعة واالعتماد على اهللا 

أوًال، ثم لیعلم أنها عمل عظیم، ومهمة كبیرة تحتاج النضباط أكبر، قال 

} َه َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكمْ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللَّ { :تعالى

فإن ذنوب الجیش أخوف : (وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه256

. 257) وٕاالَّ ُننصر علیهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا... علیهم من عدوهم 

.160محمود شیت خطاب ، مرجع سابق ، ص- 254
.156المرجع نفسه، ص- 255
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أما استغالل المنصب والتعدي على حرمات اآلخرین، وهتك أسرارهم 

. من مثبطات األمة ومحبطاتهادون حجة أو مسوغ مقبول، فهو 

من موارد الدولة اً یالمفتوحة وجعلها موردضاتأمیم األر - خامساً 

:وخاصًة بالمسلمین لتقویة أركان الدولة  

أصبح األمریحتاج لفقه یستوعب تلك المستجدات، من حیث إدارة 

قد ومن لم یسلم و ممن أسلم منه-المناطق المفتوحة، ووضعیة أهلها

.الخ... بین المجاهدین والمسلمین كافةوتقسیم الغنائم والفيء -سالم

بما في ذلك -ومن المقرر شرعًا أنه یجب تقسیم الغنائم والفيء

:على جملة المشاركین في الجهاد، قال تعالى-األرض المفتوحة 

وِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َوِللرَّسُ {

.7محمد سورة - 256
.94محمود شیت خطاب ، مرجع سابق ، ص- 257
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َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم ِبالّلِه َوَما َأنَزْلَنا َعَلى 

258} َعْبِدَنا َیْوَم اْلُفْرَقاِن َیْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

مغایرة في هذا األمر، طبقًا ولكن عمر رضي اهللا عنه یتبع سیاسة

ویجعل األرض المفتوحة وقفًا عامًا ،لمقتضیات الظروف وضرورة الحال

ویستجیب األخرى،ویمنع تقسیمها من بین الغنائم ،للمسلمین

في طاعة وتسلیم، رغم -رضي اهللا عنهم - المستشارون من الصحابة 

نه دأبهم في علمهم بفقه الغنائم وما ورد فیها من نصوص قطعیة، ولك

، واالجتهادات التي هیةأدب االختالف والتعامل مع المستجدات الفق

. تتماشى مع حكمة التشریع

ورد أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه بعد فتح مصر كتب إلى عمر 

بن الخطاب رضي اهللا عنه یعلمه بفتحها وشأنها وأن المسلمین طلبوا 

ن خرجها فیئا للمسلمین وقوة ال تقسمها وذرها یكو : (قسمها، فكتب عمر

.259)لهم على جهاد عدوهم

.41األنفالسورة - 258
.129محمود شیت خطاب ، مرجع سابق ، ص- 259



184

ومن یومها أصبحت األرض المفتوحة من موارد الدولة الثابتة، وتصرف 

تقویًة ألركان الدولة، وصدًا ،عوائدها في صالح اإلسالم والمسلمین

یًال على اولم یكن ذلك تشویهًا لإلسالم وال تح،وعونًا للرعیة،لألعداء

،لفهم الصحیح لإلسالم واالستیعاب الكامل لنصوصهنصوصه، بل هو ا

.والتعامل معها بمرونة وثبات

إذ نظر عمر رضي اهللا عنه لمستقبل الدولة واألجیال الالحقة، فاتخذ 

إذ أن ،ویحفظ للدولة قوتها، ولم یخرج عن روح النص،قرارًا یؤمن ذلك

، الغنائم دفع المجاهدین وتحفیزهم لحمایة دولة اإلسالمتوزیعأحدأهداف

.فالحمایة والقوة والمنعة هي األصل في هذا المقام
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االداري واسـتخدام العقـاب لصـالح قضـاءتطـویر حكـم ال-سادساً 

:لمستحقیهاورد المظالمالمجتمع االسالمي

اإلدارة من المعلوم أن عمر رضي اهللا عنه قد طور نظم الحكم وهیاكل

التي ورثها عن صاحبیه وأسس بعض الدواوین التي لم یسبق لها وجود

.في هیكل الدولة اإلسالمیة

فقام بوضع المبادئ العامة إلجراءات القضاء وسیر المحكمة، وأروع 

موضحًا فیه منهج القضاء ،مثال لذلك كتابة ألحد قضاته باألمصار

غي أن یسیر على نهجها واإلجراءات التي ینب،الذي یجب أن یتبع

... من عبد اهللا أمیر المؤمنین إلى عبد اهللا بن قیس : (، إذ یقولالقاضي

فأفهم إذا ،فإن القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة. أما بعد.علیكسالم 

.260)أدلي إلیك وأنفذ إذا تبین لك، فإنه ال ینفع حق ال نفاذ له

90بكر بن العربي، مرجع سابق ، صالقاضي أبو- 260
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والمساواة بین األولیة كاستقبال الدعوةوفي مجال اإلجراءات

وسیرها، وٕامكانیة التصالح خارج القضایا المتخاصمین عند النظر في

:إطار المحكمة، یقول 

آسي بین الناس في مجلسك ووجهك، حتى ال یطمع شریف في حیفك (

وال ییأس ضعیف من عدلك، البینة على من ادعى  والیمین على من 

حرامًا أو حرم أنكر، والصلح جائز بین المسلمین إال صلحًا أحل

261).حالالً 

:، یقولهوعن عدم سقوط الحق بالتقادم وٕامكانیة استئناف

وال یمنعك قضاء قضیته باألمس فراجعت فیه نفسك وهدیت لرشدك أن (

ومراجعة الحق خیر ،فإن الحق قدیم ال یبطله شيء: ترجع إلى الحق

262).من التمادي في الباطل

المسلمون عدول في الشهادة بعضهم (:یقولوعن الشهود وشروطهم، 

على بعض، إال مجلودًا في حد أو مجربًا علیه شهادة زور، أو ظنینًا في 

263). والٍء أو قرابٍة، فإن اهللا تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات

.101ص، مرجع سابق ،البن الجوزي،مناقب أمیر المؤمنین - 261
.123خالد محمد خالد، مرجع سابق، ص- 262
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وعن هیئة المحكمة وأدب القاضي أمام الخصوم وضرورة حرصه على 

والقلق والضجر، و التأذي بالناس، وٕایاك : (إنجاز العدالة ، یقول 

والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي یوجب اهللا بها األجر، ویحسن 

الذخر، فإنه من یخلص نیته فیما بینه وبین اهللا تبارك وتعالى یكفیه اهللا 

.الخ... ما بینه وبین الناس 

فلیس من قوٍل یصلح أن یكون تعلیقًا على هذا المشهد الرائع والتخطیط 

.264)لفذ، فلندعه لیعبر عن نفسه دون تعلیق، إذ لربما التعلیق یفسدها

فصله السریع والدقیق في خصومة المدعى علیه فیها ابن أحد نري مدي

.والته

یتقدم إلى أمیر المؤمنین أحد أفراد الرعیة یشتكي من اعتداء ابن الوالي 

علیه دون ذنب، فیسمع عمر رضي اهللا عنه إلى تفاصیل الشكوى،

ویصدر أمرا بإحضار الوالي وابنه، ویمثالن أمامه في وقت وجیز، ینظر 

بن الوالي، ویعزم على افي القضیة ثم یصدر حكمه بإنزال العقوبة على 

یر الوالي نفسه النحیازه إلى جانب ابنه وعدم إنصافه الرعیة، ثم ز تع

.132ص خالد محمد خالد، مرجع سابق،- 263
.140- 139خالد محمد خالد، مرجع سابق، ص- 264
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متى : یطلقها صیحة تدوي في عالم العدالة إلى یوم العدل والجزاء

وقد ورد أن عمر رضي اهللا ، عبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً است

ما : عنه مر بشیخ من أهل الذمة یسأل على أبواب المساجد، فقال

ثم . كنا أخذنا منك الجزیة في شبابك ثم ضیعناك في كبرك. أنصفناك

.265أجرى علیه من بیت المال ما یصلحه

سجن بن مسعود في فقد روى أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه (

عاقب نصر -أي عمر-وورد أنه 266)نفرمن الصحابة سنة بالمدینة

بن حجاج ألنه یتعرض لنساء المدینة في الشوارع ویفتنهن بجماله، فأمر 

، إذ شیئاً له، فلم ُتجد تلك العقوبةیراً ز عمر رضي اهللا عنه بحلق رأسه تع

أسه، فقرر عمر صار نصر بن حجاج أكثر جماًال وأشد فتنًة بعد حلق ر 

الحاضر النفي كالسجن في وقتناو -رضي اهللا عنه نفیه إلى خارج المدینة

أو أشد 

)هـ1384: المتوفى(الكاندهلوي حیاة الصحابة، محمد یوسف بن محمد إلیاس بن محمد إسماعیل -265
الدكتور بشار عّواد معروف ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر :حققه، وضبط نصه، وعلق علیه

.80ص2ج، 5:عدد األجزاء،م1999-هـ 1420األولى لبنان الطبعة–والتوزیع، بیروت 

.87القاضي أبو بكر بن العربي، مرجع سابق ، ص- 266
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روى أن عمر رضي اهللا عنه كان یتعسس ذات لیلة فسمع امرأة (

هل من سبیل إلى خمٍر فأشربها أم هل من سبیل إلى نصر بن :تقول

فلما أصبح استدعى نصر بن ، أما في عهد عمر فال:حجاج فقال

جاج فوجده أجمل الناس وجهًا، فأمر بحلق شعره فازداد جماًال، فنفاه ح

.وقیل البصرة 267)إلى الشام 

ال ذنب لك، :ما ذنبي یا أمیر المؤمنین ؟ فقال(:فقال نصر بن حجاج

وٕانما الذنب لي حیث ال أطهر دار الهجرة منك، فقد نفاه الفتتان النساء 

، وهي إزالة االفتتان بسببه في به وٕان لم یكن بصنعه، فهو فعل لمصلحةٍ 

دار الهجرة التي هي من أشرف البقاع،ففیه رٌدوردٌع عن منكر واجب 

ففي جمال نصر وغیاب (، وسٌد لذریعٍة قد تجلب الفساد،268)اإلزالة

ذریعٌة إلى الوقوع : وتوفر األمن والراحة في المدینة،الجنود عن نسائهم

الثالثة، :الطبعة،لبنان –دار الكتاب العربي، بیروت ) هـ1420: المتوفى(فقه السنة، ،سید سابق -267
.183ص2، جم1977-هـ 1397

.31ص،یوسف القرضاوي ، شریعة اإلسالم - 268
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بالمنطقة العسكریة یعتبر سدًا للذریعة في الفتنة، فنقله إلى بلدٍة هي أشبه 

.269)وتربیًة له

هذه سیاسة عمر الشرعیة في التصدي لألحداث ومعالجة القضایا في 

إطار المصلحة العامة وحمایة الرعیة، ولو أدى األمر إلى التضییق 

على بعض أفراد الرعیة، في سبیل استقرار وأمن وسكینة اآلخرین، حیث 

نقیس هذاوعلى ،ؤثر سلبًا على تلك المعانيهو المالمضیق علیه كان 

.بقیة األشباه والنظائر

برجل شرب الخمر صلي اهللا علیه وسلمُأتي رسول اهللا :قالعن أنس (

فضربه بالنعال نحوًا من أربعین، ثم ُأتي به أبو بكر رضي اهللا عنه 

فصنع مثل ذلك، ثم ُأتي به عمر رضي اهللا عنه فاستشار الناس في 

أقلَّ الحدود ثمانون، فضربه عمر : فقال ابن عوف. الحدود

ورد في روایة مسلم أن علیًا رضي اهللا عنه جلد الولید بن (270)ثمانون

82غالب عبد الكافي القرشي ، مرجع سابق ، ص- 269
330ص2جمرجع سابق،السید سابق ، فقه السنة ،- 270
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أربعین، وأبو صلي اهللا علیه وسلمعقبة أربعین، ثم قال جلد رسول اهللا 

.271)بكر أربعین، وعمر ثمانین وكٌل سنة وهذا أحب إلّي 

حجة ال یجوز تركه بفعل غیره، وال لمصلي اهللا علیه وسوفعل رسول اهللا 

يأبفعل و صلي اهللا علیه وسلمینعقد اإلجماع على ما خالف فعل النبي

یر یجوز فعله إذا رآه ز على أنها تعالعقوبة هنا فتحمل زیادة ،بكر وعلى

.اإلمام

وهي ظاهرة ،فعمررضي اهللا عنه وجد نفسه أمام ظاهرة تقتضي الحسم

. تفشي الخمر وعدم المباالة بالحد، فاجتهد لحسمها

والذي ینبغي التأمل فیه والتأسي به، موقف علي رضي اهللا عنه من هذا 

، وال یتطاول علیه رولكنه ینعته بما هو خی،فهو یخالف عمر الرأي

فهو ال یلتزم به ألن العمل األول "سنة"بل یسمي ذلك ،ویسفه اجتهاده

.ولكنه ال یستنكر الثاني وال یقلل من شأنه،هأحب إلی

تلك هي المعاني التي غابت عن الكثیر من المسلمین الیوم، وتاهت عن 

إدراك كنهها عقولهم، وذلت في سبیلها أقدامهم، وشتان ما بین السلف 

.336ص2جمرجع سابق،سابق ، فقه السنة ،سید-166
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نعم إن النصوص خطیر، ، والمنعرج الروالخلف في هذا المقام الكبی

لمنبثقة عنها لها قدسیتها ومكانتها في نفوس الشرعیة القطعیة واألحكام ا

،تباعها والتزامها واجب، ولكن األوجب من ذلك هو إعمالهااو ،المؤمنین

ومعالجة األحداث على ضوئها، ومجابهة المشكالت في محیط حكمتها، 

، بل جاءت لحسم قضایا فحسببهارنم إذ أنها لم تنزل للتبرك والت

ه بطریق النجاة في الدنیا واآلخرة، وتبصیر ،وحل مشكالته،المجتمع

والترفع بها عن میادین األحداث وتقلبات ،فتعلیقها على صحائف ملساء

عتداء علیها الحیاة خوفًا علیها، لعمري هو من أول مظاهر اإل

.نتقاص منهاواإل
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جدید لمن یأتي بعده انتخاب خلیفة ابتكار طریقة جدیدة في : سابعاً 

.المنتخبین والمدة المقررة لالنتخابعدد من حیث 

استمر اهتمام الفاروق عمر رضي اهللا عنه بوحدة األمة ومستقبلها، حتى 

اللحظات األخیرة من حیاته، رغم ما كان یعانیه من آالم جراحاته 

البالغة، وهي بال شك لحظات خالدة، تجلى فیها إیمان الفاروق العمیق 

وقد استطاع الفاروق في تلك اللحظات الحرجة أن ،272وٕاخالصه وٕایثاره

یبتكر طریقة جدیدة لم یسبق إلیها في اختیار الخلیفة الجدید وكانت دلیًال 

لقد ،ملموسًا، ومعلمًا واضحًا على فقهه في سیاسة الدولة اإلسالمیة

ولم یستخلف بعده أحدًا بنص صلي اهللا علیه وسلممضى قبله الرسول 

أبو بكر الصدیق واستخلف الفاروق بعد مشاورة صریح، ولقد مضى 

كبار الصحابة ولما طلب من الفاروق أن یستخلف وهو على فراش 

الموت، فكر في األمر ملیًا وقرر أن یسلك مسلكًا آخر یتناسب مع 

ترك الناس وكلهم مقر بأفضلیة صلي اهللا علیه وسلمالمقام؛ فرسول اهللا 

لخالف كان نادرًا وخصوصًا أن النبي أبي بكر وأسبقیته علیهم فاحتمال ا

.161ص، مرجع سابق، مرجللعاني،الخلیفة الفاروق عمر بن الخطاب- 272
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وجه األمة قوًال وفعًال إلى أن أبا بكر أولى باألمر صلي اهللا علیه وسلم 

من بعده، والصّدیق لما استخلف عمر كان یعلم أن عند الصحابة 

أجمعین قناعة بأن عمر أقوى وأقدر وأفضل من یحمل المسؤولیة بعده، 

لم یخالف رأیه أحد منهم، وحصل بعد مشاورة كبار الصحابة و فاستخلف

.273اإلجماع على بیعة عمر

وأما طریقة انتخاب الخلیفة الجدید تعتمد على جعل الشورى في عدد 

صلي اهللا علیه وسلممحصور، فقد حصر ستة من صحابة رسول اهللا 

وهو عنهم صلي اهللا علیه وسلم كلهم بدریون وكلهم توفي رسول اهللا 

ألمر ولو أنهم یتفاوتون وحدد لهم طریقة راض وكلهم یصلحون لتولي ا

االنتخابومدته، وعدد األصوات الكافیة النتخاب الخلیفة وحدد الحكم في 

المجلس والمرجح إن تعادلت األصوات وأمر مجموعة من جنود اهللا 

لمراقبة سیر االنتخابات في المجلس وعقاب من یخالف أمر الجماعة 

.122ص، مرجع سابق،أولیات الفاروق- 273
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خل أو یسمع ما یدور في ومنع الفوضى بحیث ال یسمحون ألحد ید

.274مجلس أهل الحل والعقد

أما العدد فهو ستة وهم؛ علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد 

الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبیر بن العوام، وطلحة بن 

وترك سعید بن زید بن نفیل وهو من . عبید اهللا رضي اهللا عنهم جمیعاً 

.275ولعله تركه ألنه من قبیلته بني عديالعشرة المبشرین بالجنة 

أمرهم أن یجتمعوا في بیت أحدهم ویتشاوروا وفیهم عبد اهللا بن عمر 

یحضرهم مشیرًا فقط ولیس له من األمر شيء ویصلي بالناس أثناء 

التشاور صهیب الرومي وأمر المقداد بن األسود وأبا طلحة األنصاري 

.276أن یرقبا سیر االنتخابات

.124ص، مرجع سابق،ولیات الفاروقأ- 274
.142ص7، مرجع سابق،جالبدایة والنهایة- 275
.648صرفیق العظم ،، أشهر مشاهیر اإلسالم في الحرب والسیاسة - 276
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ق رضي اهللا عنه بثالثة أیام وهي فترة كافیة وٕان زادوا حددها الفارو 

ال یأتي الیوم : علیها فمعنى ذلك أن شقة الخالف ستتسع ولذلك قال لهم

.277الرابع إال وعلیكم أمیر

بأن یحضر اهم في حال االختالف أوصو لقد أمرهم باالجتماع والتشاور

يء، ولكن عبد اهللا بن عمر معهم في المجلس وأن لیس له من األمر ش

فإن رضي ثالثة رجًال منهم وثالثة رجًال منهم فحّكموا عبد اهللا : قال لهم

بن عمر فأي الفریقین حكم له، فلیختاروا رجًال منهم، فإن لم یرضوا 

بحكم عبد اهللا بن عمر فكونوا مع الذین فیهم عبد الرحمن بن عوف، 

و ونعم ذ: ووصف عبد الرحمن بن عوف بأنه مسدد رشید فقال عنه

الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشید له من اهللا حافظ فاسمعوا 

یا أبا طلحة إن اهللا : طلب عمر أبا طلحة األنصاري وقال لهو 278من

عز وجل أعز اإلسالم بكم فاختر خمسین رجًال من األنصار فاستحث 

إذا : وقال للمقداد بن األسود،279هؤالء الرهط حتى یختاروا رجًال منهم

.364ص3، مرجع سابق،جالطبقات البن سعد- 277
.225، ص5، مرجع سابق،جتاریخ الطبري- 278
.225، ص5،جالمصدر نفسه- 279
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حفرتي فاجمع هؤالء الرهط في بیت حتى یختاروا رجًال وضعتموني في 

.280منهم

ولم یشغله ما نزل به من البالء وال -رضي اهللا عنه–هكذا ختم حیاته 

سكرات الموت عن تدبیر أمر المسلمین، وأرسى نظامًا صالحًا للشورى 

لم یسبقه إلیه أحد، وال یشك أن أصل الشورى مقرر في القرآن والسنة 

وأبو - صلي اهللا علیه وسلم –فعلیة وقد عمل بها رسول اهللا القولیة وال

بكر ولم یكن عمر مبتدعًا بالنسبة لألصل ولكن الذي عمله عمر هو 

تعیین الطریقة التي یختار بها الخلیفة وحصر عدد معین جعلها فیهم 

رضي اهللا -وال الصدیق صلي اهللا علیه وسلم وهذا لم یفعله الرسول 

ل ذلك عمر ونعم ما فعل فقد كانت أفضل الطرق بل أول من فع-عنه

.281المناسبة لحال الصحابة في ذلك الوقت

.225، ص5، مرجع سابق ،جتاریخ الطبري- 280
.127ص، مرجع سابق،أولّیات الفاروق السیاسة- 281



198

تأسیس المعسكرات وترتیبھا وفرض 
التجنید االجباري  واطالق الفتوحات 

وحدة االتجاه بأتخذ تاریخ واحد لصالح 
المسلمین 

تأسیس بیت المال للمسلمین وحفظ تدوین الداواوین 

أنتشار لالمن و االستقرار والمساھمھ في حفظ 
الدین واستقرار الدولھ والمحافظھ علیھا   

تأمیم االراضي المفتوحھ وجعلھا مورد من 
موارد الدولھ 

تطویر حكم القضاء  االداري و إستخدام  
العقاب لصالح المجتمع االسالمي 

ابتكار طریقھ جدیده  في انتخاب خلیفھ جدید 
لمن یأتي بعده 

198

التغییر وأثره على االمھ االسالمیھ في 
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 عملیة التغییر اإلداري عند عمر بن الخطاب رضي

اهللا عنه  

عملیة التغییر اإلداري 
عند عمر بن الخطاب 

أسس التغییر -1
عند عمر بن 

الخطاب

التغییر وأثره علي األمة - 3
االسالمیة في خالفة عمر

ت التغییر خطوا- 2
التي قام بها عمر 

بن الخطاب

شدة خوفھ من هللا تعالي - 1
كان 
كثرة النزاع والتشاجر - 2

بعد انتشار االسالم
قیود حقوق الملكیة - 3

وطریقة استعمالھا للعامة 
طریقة فقھ وتفھمھ - 4

للتغییر من خالل واقع 
عایشھ جعل من أساسیاتھ 

التغییر والحسم في االمور 
-2تأسیس المعسكرات وترتیبھا وفرض -1الظاھرة 

التجنید االجباري وإطالق الفتوحات
وحدة االتجاه باتخاذ تاریخ واحد لصالح 

المسلمین
تأسیس بیت مال للمسلمین وحفظ-3
انتشار لألمن واالستقرار والمساھمة في -4

ة حفظ الدین واستقرار الدول
تأمیم االراضي المفتوحة وجعلھا مورد -5

من موارد الدولة
تطویر حكم القضاء االداري واستخدام -6

العقاب
ابتكار طریقة جدیدة في انتخاب خلیفة-7

ترسیخ مبدا الشوري بین -1
المسلمین 

اقامة العدل والمساواة بین -2
المجتمع االسالمي 

وتأمینھاكفالة الحریات العامة -3
بیان الدولة للمجتمع االسالمي-4
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الخامسالفصل 

مناقشة البحث

إلنسان لیوقن أن الحیاة متقلبة فال یركن إلى وتوثیق لإن التغییر سنة 

إلى العمل الجاد الدؤوب ویكون على استعداد السكون والدعة بل یسعى 

المسلم ،فدائم لمواجهة كافة التحدیات التي تفرزها هذه التغیرات السریعة

تأهیَال لمجابهة المتغیرات كونه على علم ویقین بأن هذه من غیرهأكثر 

الحیاة الدنیا ما هي إال دار اختبار وتمحیص یختبر بها اهللا عباده لیعلم 

.. مفسدالمحسن من ال

إدخال فالنظریة في التغییرعبارة عنعملیة، 

أتحقیقعلىالمنظمةتكونمختلفةعنوضعهاالحالي،وبحیثتتمكنمنتطویر أو وتحسین

بوجود إرادة فعل وقدرة على یكون ق التغییر یتحق، فهدافهابشكألفضل

.      282، یعني وجود أركان لهذه العملیة القیمةالفعل

م٢٠٠١، ١عمان ، طدار یافاالعلمیة، ،السلوك التنظیمي. عارف ، حسین ناجي- -282
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ر التنظیمي ینبغي وضع هذه الخطة في بعد أن یتم التخطیط للتغییف

التنفیذ، وحتى تنفذ الخطة یستلزم األمر شرح خطة التغییر للعاملین 

الذین سینفذونها، ثم تجربة جزء منها على نطاق ضیق قبل تعمیم 

.283التغییر

وهذا ما بدأ به عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه منأسس إدارة التغییر 

الم وٕالي الذي انتشر بعد انتشار اإلسفتسارع إلي حل النزاع والشقاق 

لمصلحة العامة على المصلحة ووضع ل، تغییر القضاء واستقالله 

.الخاصة 

، تنفیذ التغییرعلى نطاق أوسع وعلى مراحلو 

.اإلداريضمننجاحالتغییر تل، اإلصالحومواجهةالمشكالتومعالجتهاوعملیات

أنتشجعمابینالعاملینوتوصل بجبالتیالجدیدةاألفكارف

.للرؤساءالذینعلیهممكافأتهاإنكانتجیدةوقابلةللتطبیق

مدخل اقتصادي للسیكلوجیااإلداریة للتعامل مع متغیرات ( ٕادارةالتغییرد ،الخضري، محسن ٔاحم-283
22-12م ص٢٠٠٣دار الرضا، الطبعة األولى ، )الحاضر لتحقیق التفوق



202

القیام بنشر وتبني قیم سلیمة بینها وبین لها دورةیاإلدار فالقیادة

العاملین تقوم على الصراحة التعاون، الثقة والمصلحة المتبادلة، مما 

سیساعد على توجیه التغییر وجهة سلیمة وتحقیق النتائج اإلیجابیة 

284.المرغوب فیها

وعمر بن خطاب رضي اهللا عنه نجح بمتیاز في تعاونه وربطه بین 

عماله علي األقالیم وجعل بینهم الصراحة والثقة والتعاون ، وهذا كله 

ساعد علي التغییر وحقق النتائج التي كانت متوقعه كما حاولنا دراستها 

في هذا البحث ، وهذا كله یصب في القیادة الحكیمة والمدبرة لما یصلح 

.مة وما یضر بها لأل

،فكان یتمیز بها أمیر قدركبیرمنالمرونةوالقدرةعلىالتغییروكان علي 

تتوفرفیالمدیرینمهاراتقیادیةالمؤمنین عمر رضي اهللا عنه ، وهو البد أن

285.فكریةهاراتمو إنسانةهاراتم،و تنظیمیةومهاراتفنیة ،هارات،وم

اإلداري عامر، سعیدیس،اإلدارة وسرعة التغییر، مركز وایدسیرفس لالستشارات والتطویر- 284
.77ص م١٩٩٥القاهرة  ، مصر،

، ١الجابري، بشیرشكیب، القیادةوالتغییر وبحوث قیادیةٔاخرى، دار الحافظ، جدة ، ط- 285
32،ص١٩٩٤
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التغییر الذي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا ومن ممیزات

.286التغییرعنه  أنالمشاركینأو الموجودین كانوا علي التزام بتنفیذ

، بین المسلمین جعل لهذا الصنیع أثره ومستواه الشورىفتم تطبیق مبدأ

بین المجتمع اإلسالمي للحفاظ علي قواعد النظام اإلسالمي ، وحرصهم 

.الحریات العامة للناسیج علي الحفاظ علي نس

خطيقضایا طویلة األجل التي تشغل المؤسسة وهووقد راعي كذلك

البیئة ،لتوفیر عدة أمور منها287رؤیة استراتیجیةكانت خطوة للمستقبل و 

المتمثلة في الفتوحات اإلسالمیة والقوة التي جعلت للدولة الخارجیة

الموارد الداخلیة للمؤسسة و هیبتها ونفوذها بین األقالیم المجاورة لها ، 

، والتي كانت متمثلة في المعسكرات واستتباب واإلمكانیات واألنظمة

اإلستقرارواإلمن ووضع خدمات للمجتمع تبرز للدولة مدي إدارتها وتنفیذ 

عملیة التغییرال تتوقف عند الفرد فهي عملیة مستمرة التغییر فیها، ف

. م١٩٩٨، ٤٢-٤٤، ص١٢السحیم، خالد بن سعید ، ٕدارةالتغییر، مجلة القافلة ، العدد - 286
.44ص 

القیادة التربویة في البالد العربیة، ، آفاق تطویر اإلدارة و ) 2004( مؤتمن ، منى - 287
مركز الكتاب االكادیمي: عمان 
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یلبث أن یتغیر المجتمع ككل نتیجة وتتمیز بالتدرج فحینما یتغیراألفراد ما 

288.لتغیرأفراده

ختصاصات؛ اإلالخلیفة الفارق علي أمر مهم وهو توزیعحرصوقد 

وتجنب المركزیة المتسلطة؛ مع الرقابة الواعیةالیقظة ؛والمتابعات 

المستمرة لتحقیقالوفاء بمتطلبات العمل في جو من العالقات 

ةاإلداریة الراشدة التي تؤمن وهذا هو دور القیاد،اإلنسانیةالصحیحة

؛ والحرص على اإلنسانیةحترامللقیمةبالعمل الجماعي المنظم؛ مع اإل

أهداف الجماعة وعلى احترام النظم والقواعد الموضوعة مع المرونة 

، 289والتغیرات المتجددة،الكاملة الالزمة لمواجهة كل المواقف الطارئة

وترتیبیها وفرض التجنید ، كتأسیس المعسكرات حال األمةتغیرقد و 

االسالمیة وتأسیس بیت مال المسلمین فتوحاتاإلجباري، وٕاطالق ال

العطیات، محمد یوسف، ٕادارةالتغییروالتحدیاتالعصریةللمدیر، دار الحامد للنشر والتوزیع،  - 288
.56م،ص٢٠٠٦عمان، األردن، ط األولى، 

على شركة دراسة تطبیقیه: العمري، ظافر مناع ، تحدیاتالتغییراستراتجیاتٕادارتها- 289
االتصاالت السعودیة، رسالة ماجستیرغیر منشورة ،كلیة العلوم اإلداریة جامعة الملك سعود   

.67،صھ١٤٢١الریاض،
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وحفظ تدوین الدواوین، وانتشار لألمن واإلستقرار والمساهمة في حفظ 

قضاءالدین واستقرار الدولة والمحافظة علي هیبتها ، وتطویر حكم ال

.لمستحقیهاورد المظالماإلداري ، 

خرى التي لها دور في إنجاح أو فشل التغییر هناك من العوامل األو 

دوافع العاملین والتي یقصد بها تلك القوى والحاجات الداخلیة التي یسعى 

ولذا یتوجب على سلوكیاته،الفرد إلشباعها والتي تساهم في توجیه 

اإلدارة التعرف على هذه الدوافع والحاجات وتحضیر مجموعة من 

وهذا ما قام به ابن الخطاب ،290منها إلشباعهاالحوافز المالئمة محاولة

من وضع آلیات للتوجیه ، وهو كان بدوریه اإلداري الذي یضع 

المالحظات ویكون دوافع وحوافز للمجتمع وهذا عامل أساسي مهم لماذا 

غرض كسب والء الفرد وتوجیهه لالقتناع بالتغییر وتقدیم ما بوسعه ؟ ل

ة أي إشباع الحاجیاتعن طریق تقدیم مع العلم أن هذه العملی، إلنجاحه 

الحوافز المناسبة هي عملیة مستمرة، حیث أّن دوافع ورغبات األفراد غیر 

الطبعة ،القیادة والتغییر وبحوث قیادیة أخرى،،الجابري، بشیر شكیب-193
.26، ص للنشر والتوزیع، جدة دار الحافظ ،م1994/هـ1414،األولى
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وٕاذا توقف المسؤولون عن تلبیتها یمكن أن تصدر عن الفرد ، متناهیة 

.في غیر صالح المنظمةسلوكیات

ذا لكن ه،تقدیم األفكار الجدیدة واإلبداعات التي یمتلكها البعض منهمف

بالتقرب لن یأتي تلقائیًا بل یتطلب من المنظمة مجهودات كبیرة ابتداءً 

من العاملین وكسب والئهم وثقتهم وتحسیسهم بأن المصلحة مشتركة 

بینهما، ثم حثهم على التفكیر واإلبداع بتقدیم الحوافز المناسبة وٕاعداد 

برامج تدریبیة تساعدهم على تطویر وتحسین أفكارهم وبعد ذلك منحهم 

في الفرصة بتوفیراإلمكانیات الالزمة لتحقیق وتجسید هذه األفكار 

وهكذا ستنتفع المنظمة وتحقق مكاسب أفضل من أن تقوم ، 291الواقع

باقتناء األفكارالجدیدة من الخارج فهذا سیكلفها أكثر، باإلضافة إلى ذلك

، الذییقومعلیهالفكراإلداریاإلسالمي

منهجاإلدارةاإلسالمیةیؤكدعلىوجودقائدومجموعة و 

مدخل اقتصادي للسیكلوجیااإلداریة للتعامل مع ، ٕادارةالتغییر، الخضري، محسن ٔاحمد- 291
.22- 12م ص٢٠٠٣األولى،دار الرضاللنشر، الطبعة ،متغیرات الحاضر لتحقیق التفوق
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،292ةإندعتالحاجةلذلكویسعونلنفسالهدفالالزم،منالناسمقتنعینبنفسالمبادئ

وهذا كان متمثًال في وجود قیادة طاهرة لراعت جمیع الشرائح والمستویات 

الموجودة ینها ، وهذه المجتمعات تواصلة واتفقت علي صنع الجدید ، 

وتبروز التغییر واألصالح فهما ركان البد من توافرهما ولن یتم التغییر 

ار الجدیدة متمیزة وال إذا كانت هذه األفك،بنقص أحدهما عن األخر 

یمتلكها المنافسون ونجحت في التطبیق، فستحقق للمنظمة نجاحًا كبیرًا 

.وتفوقًا تنافسیاً 

القرى، مجلة جامعة ٔام،نموذج الستراتیجیة المملكة في ٕادارةالتغییر. هیجان ،عبد الرحمن- 292
.25ص، ه١٤١1، العدد الثاني عشر، ٩السنة 
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الفصل السادس

خاتمة البحث

-:نتائج البحث-أ

ه الصالحات ، وُتسرج بنورعلمه الظلمات ، الحمد هللا الذي تتم بنعمت

إدارة التغییر في خالفة عمر بن الخطاب –إكمال هذا البحثلين سهل أ

توضیحه ، كي –قدر استطاعتي –الذي حاولت فیه -رضي اهللا عنه 

إدارة التغییر عند أمیر نبراسًا ُیبِرز –إن شاء اهللا –یكون هذا البحث 

.ي قالب علمي بّین المعالم، واضح األركان ، ویكشف حبائله، فالمؤمنین 

-:فقد ظهر لنا من اإلستعراض السالفة الذكر اآلتي

أوًال تكان-رضي اهللا عنه-إدارة التغییر عند عمر بن الخطاببابإنأس-1

وكثرة ،فقد كان دافعًا له لجعل التغییر ناجحًا شدة خوفه من اهللا تعالىفي

قام بتطویر م وعدم استقالل القضاء و النزاع والتشاجر بعد انتشار اإلسال
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ووضع قیود حقوق الملكیة المؤسسة القضائیة وما یتعلق بها من أمور، 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وطریقة استعمالها للعامة فغلب 

، في استعمالهمشاكلحتى ال یقع الخاصة ،قیودًا على الملكیةفرضو 

مه للتغییر من خالل واقع عایشه أیضًا طریقة فقه وتفهبابومن األس

جعل من أساسیاته التغییر والحسم في األمور الظاهرة ، ذكرنا منها أمثله 

، واستكراه مجنونة زنت فیها،و السرقةوانتشار عام الرمادةلیست للحصر، ف

حكم من ، و رجل سرق من بیت المال بالكوفة، و نساء على الزناغلمانال

.لخمر ثمانین جلدةجعل حد ا، و جهل تحریم الزنا

رضي اهللا عنهأما خطوات التغییر التي قام بها عمر بن الخطاب-2

لظروٍف طرأت وأحواٍل تغیرت، مما استدعى اً جدیداً طابعتأخذيوه

:اتخاذ خطوات أساسیة في األمور المهمة والتي تتمثل في ما یلي 

م فـــي بـــین المســـلمین  لترســـیخ قاعـــدة  وشـــاورهالشـــورىمـــن ترســـیخ مبـــدأ

تشــاور قــادة الدولــة وحكامهــا مــع المســلمین والنــزول علــى رضــاهم األمر،ف

بــــین العــــدل والمســــاواة، وٕاقامــــة ورأیهــــم، وٕامضــــاء نظــــام الحكــــم بالشــــورى

ففـــي خطـــاب المجتمـــع اإلســـالمي للحفـــاظ علـــي قواعـــد النظـــام اإلســـالمي 
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الفاروق لألمة أقر هذه المبادئ، فعدالته ومساواته تظهر في نص خطابه 

كفالـة الحریـات العامـة ، و ذي ألقاه على األمة یوم تولیه منصب الخالفـةال

مبدأ الحریة من المبادئ األساسیة التي قام علیها الحكم ها، فتأمینو للناس

فــي عهــد الخلفــاء الراشــدین، ویقضــى هــذا المبــدأ بتــأمین وكفالــة الحریــات 

ـــا ـــة ضـــمن حـــدود الشـــریعة اإلســـالمیة وبمـــا ال یتن ـــاس كاف قض العامـــة للن

أثـر منهـا عـن عمـر بـن ، وبیان خدمات الدولـة للمجتمـع اإلسـالمي، معها

كنشــر الــدین ،إقامــة أمــور الــدینإلظهــاره للمجتمــع فكــان منهــاالخطــاب

اإلســــالمي بــــین النــــاس، وٕاقامــــة الصــــالة، وحفــــظ الــــدین وأصــــوله، وبنــــاء 

الجهـــاد فـــي ،و وتیســـیر أمـــور الحـــج، وٕاقامـــة الحـــدود الشـــرعیة، المســـاجد 

.عدم التفریق بین العربي وغیره، والموظفینتعیین العمال ، و سبیل اهللا

التغییر وأثـره علـي األمـة اإلسـالمیة فـي خالفـة عمـر بـن الخطـاب أما -3

فكان منها تأسیس المعسكرات وترتیبیها وفـرض التجنیـد -رضي اهللا عنه–

،فــي عهــد عمــر رضــي اهللا عنــهاإلســالمیة فتوحــاتاإلجبــاري، وٕاطــالق ال

لصــالح المســلمین، وتأســیس بیــت مــال جــاه باتخــاذ تــاریخ واحــدتحــدة اإلو و 

ــدواوین، وانتشــار لألمــن واإلســتقرار والمســاهمة  المســلمین وحفــظ تــدوین ال
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ـــــة والمحافظـــــة علـــــي هیبتهـــــا ،و  ـــــي حفـــــظ الـــــدین واســـــتقرار الدول تـــــأمیم ف

یالمفتوحة وجعلها مورد من موارد الدولة وخاصًة بالمسـلمین لتقویـة ضااألر 

اإلداري واســتخدام العقــاب لصــالح قضــاء، وتطــویر حكــم الأركــان الدولــة

لمســـتحقیها، وابتكـــار طریقـــة جدیـــدة فـــي ورد المظـــالمالمجتمـــع اإلســـالمي

ــد لمــن یــأتي بعــده مــن حیــث العــدد المنتخبــین والمــدة انتخــاب خلیفــة  جدی

.المقررة لإلنتخاب

:توصیات البحث -ب

:یوصي الباحث 

ومرّبي األجیال فیها ، والقائمین على علماء األمة اإلسالمیة ،علي -1

موضوع إدارة عمر بن الخطاب رضي وضع المناهج التعلمیة ، بإیالء 

اهتمامًا أكبر في دروسهم ومناهجهم، وذلك سیرًا على الطریقة اهللا عنه 

واللتغییر من أهمیة بالغة في إبراز أصالموضوع،ولما في هذهالعلمیة 
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ت وكیف استفاد منها المسلمون إلي في ذلك الوقالقائمة واإلدارة 

..تاریخنا المعاصر 

فلدینا مثال واضح لعمر بن الخطاب اختیاروتعیین القیادات اإلداریة-2

في تغییره من الناحیة اإلداریة ، ونري في عدم اختیار القیادات اإلداریة 

سبب زیادة التعقید في األعمال اإلداریة في المجاالت المختلفة، فإنه ی

بذل الجهد للبحث عن القیادات اإلداریة واختیارها لتقود مسیرة ینبغي

.اإلداریةالمؤسساتالنجاح في

ض الشخصیات اإلسالمیة تحلیل مواقف بعوأختم هذه الوصایا بوصیة-3

ط الناشئة بالشخصیات اإلسالمیة وربمنها في الحیاة الیومیة،واإلستفادة

هذا التاریخ خاصة في جوانب وتوضیح تاریخ األمة المسلمة، واإللتزام ب،

.التطبیق والقدوة الحسنة
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-:مقترحات البحث-ج

-:وأخیرًا نختم بحثنا هذا ببعض المقترحات 

استمرارهذا الجهد المتواضع ویساهم علي التحلیل والتصحیح في هذه -1

–إدارة التغییر في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه –الدراسة 

.وربطه من خالل الواقع الحاضرإدارة التغییرن ألنه یساهم في بیا

رضي اهللا عنه أثارعمربنالخطابعْ بِّ تَ وضع دراسٍة تُ -2

فیالنواحیاألخرىالتیلمیتطرق

واستنتاجاتمنشأنهاایضاحالقواعدخرینللخروجبتتبعأثارالخلفاءاآلو لیهاالبحث،إ

ن بعلیاجتهاداتعمروهألحدثواتجدیداً ،صورةالطیبةلإلسالممنخالتطبیقهمله

.منبعدهأوالالخطاب

فقهعمربنالخطابفیجمیعالمجاالتلسةوضع درا-3

.ساسیةلإلسالمالمصالحودفعالمفاسدبشرطالتقیدبالقواعدالعامةاألو 
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الفصل السادس

خاتمة البحث

-:نتائج البحث-أ

الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات ، وُتسرج بنورعلمه الظلمات ، 

إدارة التغییر في خالفة عمر بن الخطاب –إكمال هذا البحثلين سهل أ

توضیحه ، كي –قدر استطاعتي –الذي حاولت فیه -رضي اهللا عنه 

إدارة التغییر عند أمیر نبراسًا ُیبِرز –إن شاء اهللا –یكون هذا البحث 

.، ویكشف حبائله، في قالب علمي بّین المعالم، واضح األركان المؤمنین 

-:السالفة الذكر اآلتيفقد ظهر لنا من اإلستعراض 

أوًال تكان-رضي اهللا عنه-إدارة التغییر عند عمر بن الخطاببابإنأس-1

وكثرة ،فقد كان دافعًا له لجعل التغییر ناجحًا شدة خوفه من اهللا تعالىفي

قام بتطویر النزاع والتشاجر بعد انتشار اإلسالم وعدم استقالل القضاء و 
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ووضع قیود حقوق الملكیة من أمور، المؤسسة القضائیة وما یتعلق بها 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وطریقة استعمالها للعامة فغلب 

، في استعمالهمشاكلحتى ال یقع الخاصة ،قیودًا على الملكیةفرضو 

أیضًا طریقة فقه وتفهمه للتغییر من خالل واقع عایشه بابومن األس

مور الظاهرة ، ذكرنا منها أمثله جعل من أساسیاته التغییر والحسم في األ

، واستكراه مجنونة زنت فیها،و السرقةوانتشار عام الرمادةلیست للحصر، ف

حكم من ، و رجل سرق من بیت المال بالكوفة، و نساء على الزناغلمانال

.جعل حد الخمر ثمانین جلدة، و جهل تحریم الزنا

رضي اهللا عنهأما خطوات التغییر التي قام بها عمر بن الخطاب-2

لظروٍف طرأت وأحواٍل تغیرت، مما استدعى اً جدیداً طابعتأخذيوه

:اتخاذ خطوات أساسیة في األمور المهمة والتي تتمثل في ما یلي 

بـــین المســـلمین  لترســـیخ قاعـــدة  وشـــاورهم فـــي الشـــورىمـــن ترســـیخ مبـــدأ

م تشــاور قــادة الدولــة وحكامهــا مــع المســلمین والنــزول علــى رضــاهاألمر،ف

بــــین العــــدل والمســــاواة، وٕاقامــــة ورأیهــــم، وٕامضــــاء نظــــام الحكــــم بالشــــورى

ففـــي خطـــاب المجتمـــع اإلســـالمي للحفـــاظ علـــي قواعـــد النظـــام اإلســـالمي 
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الفاروق لألمة أقر هذه المبادئ، فعدالته ومساواته تظهر في نص خطابه 

كفالـة الحریـات العامـة ، و الذي ألقاه على األمة یوم تولیه منصب الخالفـة

مبدأ الحریة من المبادئ األساسیة التي قام علیها الحكم ها، فتأمینو لناسل

فــي عهــد الخلفــاء الراشــدین، ویقضــى هــذا المبــدأ بتــأمین وكفالــة الحریــات 

ـــاقض  ـــة ضـــمن حـــدود الشـــریعة اإلســـالمیة وبمـــا ال یتن ـــاس كاف العامـــة للن

أثـر منهـا عـن عمـر بـن ، وبیان خدمات الدولـة للمجتمـع اإلسـالمي، معها

كنشــر الــدین ،إقامــة أمــور الــدینإلظهــاره للمجتمــع فكــان منهــالخطــابا

اإلســــالمي بــــین النــــاس، وٕاقامــــة الصــــالة، وحفــــظ الــــدین وأصــــوله، وبنــــاء 

الجهـــاد فـــي ،و وتیســـیر أمـــور الحـــج، وٕاقامـــة الحـــدود الشـــرعیة، المســـاجد 

.عدم التفریق بین العربي وغیره، والموظفینتعیین العمال ، و سبیل اهللا

التغییر وأثـره علـي األمـة اإلسـالمیة فـي خالفـة عمـر بـن الخطـاب أما -3

فكان منها تأسیس المعسكرات وترتیبیها وفـرض التجنیـد -رضي اهللا عنه–

،فــي عهــد عمــر رضــي اهللا عنــهاإلســالمیة فتوحــاتاإلجبــاري، وٕاطــالق ال

لصــالح المســلمین، وتأســیس بیــت مــال تجــاه باتخــاذ تــاریخ واحــدحــدة اإلو و 

ــدواوین، وانتشــار لألمــن واإلســتقرار والمســاهمة المســلمین وحفــ ظ تــدوین ال
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ـــــة والمحافظـــــة علـــــي هیبتهـــــا ،و  ـــــي حفـــــظ الـــــدین واســـــتقرار الدول تـــــأمیم ف

یالمفتوحة وجعلها مورد من موارد الدولة وخاصًة بالمسـلمین لتقویـة ضااألر 

اإلداري واســتخدام العقــاب لصــالح قضــاءأركــان الدولــة ، وتطــویر حكــم ال

لمســـتحقیها، وابتكـــار طریقـــة جدیـــدة فـــي ورد المظـــالمميالمجتمـــع اإلســـال

ــد لمــن یــأتي بعــده مــن حیــث العــدد المنتخبــین والمــدة انتخــاب خلیفــة  جدی

.المقررة لإلنتخاب

:توصیات البحث -ب

:یوصي الباحث 

علماء األمة اإلسالمیة ، ومرّبي األجیال فیها ، والقائمین على علي -1

موضوع إدارة عمر بن الخطاب رضي وضع المناهج التعلمیة ، بإیالء 

اهتمامًا أكبر في دروسهم ومناهجهم، وذلك سیرًا على الطریقة اهللا عنه 

واللتغییر من أهمیة بالغة في إبراز أصالموضوع،ولما في هذهالعلمیة 
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في ذلك الوقت وكیف استفاد منها المسلمون إلي القائمة ارة واإلد

..تاریخنا المعاصر 

فلدینا مثال واضح لعمر بن الخطاب اختیاروتعیین القیادات اإلداریة-2

في تغییره من الناحیة اإلداریة ، ونري في عدم اختیار القیادات اإلداریة 

ت المختلفة، فإنه سبب زیادة التعقید في األعمال اإلداریة في المجاالی

ینبغي بذل الجهد للبحث عن القیادات اإلداریة واختیارها لتقود مسیرة 

.اإلداریةالمؤسساتالنجاح في

ض الشخصیات اإلسالمیة تحلیل مواقف بعوأختم هذه الوصایا بوصیة-3

ط الناشئة بالشخصیات اإلسالمیة وربمنها في الحیاة الیومیة،واإلستفادة

وتوضیح تاریخ األمة المسلمة، واإللتزام بهذا التاریخ خاصة في جوانب ،

.التطبیق والقدوة الحسنة
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-:مقترحات البحث-ج

-:وأخیرًا نختم بحثنا هذا ببعض المقترحات 

استمرارهذا الجهد المتواضع ویساهم علي التحلیل والتصحیح في هذه -1

–إدارة التغییر في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه –الدراسة 

.وربطه من خالل الواقع الحاضرإدارة التغییرألنه یساهم في بیان 

رضي اهللا عنه أثارعمربنالخطابعْ بِّ تَ وضع دراسٍة تُ -2

فیالنواحیاألخرىالتیلمیتطرق

ایضاحالواستنتاجاتمنشأنهاقواعدخرینللخروجبتتبعأثارالخلفاءاآلو لیهاالبحث،إ

بن علیاجتهاداتعمروهألحدثواتجدیداً ،صورةالطیبةلإلسالممنخالتطبیقهمله

.منبعدهأوالالخطاب

فقهعمربنالخطابفیجمیعالمجاالتلسةوضع درا-3

.ساسیةلإلسالمالمصالحودفعالمفاسدبشرطالتقیدبالقواعدالعامةاألو 
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم 
أسس الحكم في الشریعة اإلسالمیة،  دار المسلم ،صالح غانم السدالن ،غانم 

.م1995للنشر، الریاض،
بِّّي الَبْغَداِديّ ،الَبْغَداِدّي  ، َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن َحیَّاَن ْبِن َصَدَقَة الضَّ

وعلق صححه :المحقق،أخبار القضاة،)هـ306: المتوفى" (َوِكیع"الُمَلقَّب بِـ
المكتبة :الناشر،عبد العزیز مصطفى المراغي: علیه وخّرج أحادیثه

مصطفى محمد: التجاریة الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها
صورتها عالم الكتب، بیروت، ،م1947=هـ1366األولى، :الطبعة،

3.عدد األجزاء، الریاض–ومكتبة المدائن 

: المتوفى(الفزاري القلقشندي ثم القاهري أحمد بن علي بن أحمد ،القلقشندي
دار الكتب العلمیة، :الناشر،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء)هـ821

.15عدد األجزاء،بیروت
موسوعة الرد على المذاهب الفكریة ، علي بن نایف الشحود،الشحود

.جمع وٕاعداد الباحث في القرآن والسنة،المعاصرة
الناشر مكتبة التابعین ، عین شمس القاهرة ، علي محمد الصالبي، ،الصالبي 

.2002الطبعة االولي ، سنة 



215

المؤمنین علي محمد محمد الصالبي، فصل الخطاب في سیرة أمیر ،الصالبي
فجر للتراث، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، لدار اعمر بن الخطاب،

.م2003-هـ1424
.ب العربي، بیروت، بدونعباس محمود العقاد، عبقریة عمر، دار الكتا،العقاد 

بیروت -عمر بن الخطاب، علي أحمد الخطیب، عالم الكتب ، الخطیب
.م1986،
مكتبة الحیاة، الفاروق القائد، ب، عمر محمود شیت خطا،الخطیب

.م1966بیروت،
الكحالني ثم إسماعیل بن صالح بن محمد الحسنیمحمد بن ،الصنعاني 

: المتوفى(المعروف كأسالفه باألمیر الصنعانیأبو إبراهیم عز الدین، 
بدون طبعة وبدون :الطبعة،دار الحدیثالناشر،سبل السالم)هـ1182
.2عدد األجزاء،تاریخ
أبو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري الطرطوشي المالكي ،الطرطوشي

من أوائل المطبوعات العربیة :الناشر، سراج الملوك،)هـ520: المتوفى(
:یخ النشرمصرتار – 1عدد األجزاء،م1872هـ، 1289
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد عثمان بن َقاْیماز الذهبي ،الذهبي
مجموعة من المحققین :المحقق، سیر أعالم النبالء)هـ748: المتوفى بن(

1405الثالثة، :الطبعة،مؤسسة الرسالة،بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط
ومجلدان فهارس25:23:األجزاءعدد ،م1985/ هـ 
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موقع : مصدر الكتاب، تاریخ الیعقوبي، الیعقوبي
http://www.alwarraq.comالوراق

أبو عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني العصفري البصري ،الشیباني 
،أكرم ضیاء العمريد،تاریخ خلیفة بن خیاطالمحقق،) هـ240: المتوفى(

عدد 1397الثانیة، :بیروتالطبعة، دمشق -مؤسسة الرسالة ، دار القلم 
.1األجزاء

.ت،تاریخ الخلفاء، اإلمام السیوطي، مطبعة السعادة، مصر، ب،السیوطي 
- ،المكتب اإلسالمي3یوسف القرضاوي،شریعة اإلسالم، ط. د،القرضاوي 

.م1983بیروت،
محاولة لنقد الروایة - الخالفة الراشدة عصر ، العمريأكرم بن ضیاء ،العمري

مصدر الكتاب ، مكتبة العبیكان: الناشر ،التاریخیة وفق منهج المحدثین
.فریق عمل المكتبة الشاملة: 

الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي أبو ،القرطبي
، المنتقى شرح الموطإ،)هـ474: المتوفى(القرطبي الباجي األندلسي 

1332األولى، بجوار محافظة مصرالطبعة-السعادة مطبعة:الناشر
الطبعة الثانیة، بدون -ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ،هـ

.7تاریخعدد األجزاء
الخراساني، أبو أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي،البیهقي 

محمد عبد :المحقق،السنن الكبرى، )هـ458: المتوفى(بكر البیهقي 
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الثالثة، لبناتالطبعة–الكتب العلمیة، بیروت ار دالناشر،القادر عطا
.م2003-هـ 1424

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي ،القرطبي 
–دار الفكر رالناش،باآلثارالمحلى ،)هـ456: المتوفى(الظاهري 

.12عدد األجزاء،بدون طبعة وبدون تاریخ:بیروتالطبعة
- الوفاءأولیات الفاروق السیاسیة ، دار،غالب عبدا لكافي القرشيالقرشي، 

.م1990المنصورة،
البخاري ، محمد بن إسماعیل أبوعبد اهللا البخاري الجعفي ، الجامع   الصحیح 
المختصــــر، الناشــــر دار ابــــن كثیــــر الیمامــــة ، بیــــروت ، الطبعــــة الثالثــــة 

.، تحقیق مصطفي دیب البغا، جامعة دمشق1987-1407
ملي ، أبو جعفر الطبري ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآل

تاریخ الطبري ، وتاریخ الملوك وصلة تاریخ ) ه310:المتوفي (يالطبر 
ه 369الطبري ، صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي المتوفي 

.ه1387الناشر دار التراث ، بیروت ،الطبعة الثانیة 
، )ه911المتوفي (السیوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدین السیوطي 

حمدي الدمرداش ، مكتبة نزتر مصطفي الباز، : تاریخ الخلفاء ، المحقق
.م2004ه1425الطبعة االولي 

الشعراني ، عبد الوهاب بن احمد بن علي الحنفي نسبه إلي محمد ابن الحنفیة 
الطبقات الكبرى ، لوافحاألموار في )ه973(الشعراني أبو محمد المتوفي 

عام ،طبقات األخیار ، مكتبة محمد الملیجي الكتبي واخیه ، مصر 
.ه 1315النشر 
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المتوفي (نعیم اخمد بن إسحاق بن موسي بن مهران االصبهاني صبهاني، أبو األ
، دالئل النبوة حققه الدكتور محمد رواس قلعه جي ،عبد البر )ه430

.م1986ه 1406النفائس ، بیروت الطبعة الثانیة عباس ، الناشر دار
،داووديتحقیقصفوان عدنان ،مفردات ألفاظ القرآن،األصفهاني، الراغب

.الدار الشامیة،بیروت،دار القلم: دمشق،1ط،م1992هـ1412
مقدم إلى بحث ،أفكار في التغییر، م1995-هـ1415، الدجاني، أحمد صدقي

المنعقدة في الكویت ،الفكر اإلسالمي المعاصرندوة مناهج التغییر في 
. م1994ینایر28-24هـ الموافق 1415شعبان16-12في الفترة من 

.الكویتوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة،1ط
الطبعة ،القیادة والتغییر وبحوث قیادیة أخرى،،الجابري، بشیر شكیب

.یعللنشر والتوز ، جدة دار الحافظ ،م1994هـ1414،األولى
إدارة التغییر والتحدیات العصریة ،العطیات، محمد بن یوسف النمران

، الطبعة األولى،)رؤیة معاصرة لمدیر القرن الحادي والعشرین(للمدیر
.م2005،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان  األردن
الفكریة األزمة ،آفاق التغییرومنطلقاته. م1995-هـ1415،العلواني، طه جابر

بحث مقدم إلى ندوة مناهج ،1ط،التغییر في الواقع العربيومناهج
المنعقدة في الكویت في الفترة من ،التغییر في الفكر االسالمي المعاصر

الكویتوزارة ،1ط،م1994ینایر28-24هـ الموافق 1415شعبان12-16
.األوقاف والشؤون اإلسالمیة
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انتماء سالم فلسفة التربیة في اإل،م1997/هـ1417، األسمر، أحمد رجب
.عمان دار الفرقان للنشر والتوزیع، األردن،1ط،وارتقاء

أجراها كیف نتعامل مع القرآن؟ مدارسة ،م1992-هـ1412، الغزالي، محمد
الوفاء للطباعة والنشر دار ، مصرالمنصورة،2ط،عمر عبید حسنة

.المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،أمریكا،والتوزیع
.م1999، دار ابن حزم، بیروت،الحمادي، التغییر الذكيعلي ،الحمادي
.م1986القاموس المحیط، الفیروز أبادي، مؤسسة الرسالة، بیروت،،الفیروز 

، مطبعة السعادة مصر، 26السید أحمد الهاشمي، جواهر األدب، ط،الهاشمي 
.م1965

صحیحشرح الدیباج،عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السیوطي،السیوطي 
.6األجزاء مسلم بن الحجاج

: المتوفى (األزهريمحمد منیر بن عبده أغا النقلي الدمشقي األزهري،
الناشر دار ابن كثیر ،اإلتحافات السنیة باألحادیث القدسیة،)هـ1367
موقع مكتبة المدینة الرقمي: تاب مصدر الك، بیروت، دمشق

.م١٢،١٩٩٨العدد ،مجلة القافلة ،ٕادارةالتغییر،السحیم، خالد بن سعید
لعصریةللمدیر، دار الحامد ٕادارةالتغییروالتحدیاتا،العطیات، محمد یوسف

.م٢٠٠٦والتوزیع، عمان، األردن، ط األولى، للنشر 
دراسة تطبیقیه على ،دارتهااستراتجیاتإ ییر العمري، ظافر مناع ، تحدیاتالتغ

لوم كلیة الع،منشورة االتصاالت السعودیة، رسالة ماجستیرغیرشركة
.ھ١٤٢١الریاض،اإلداریة جامعة الملك سعود 
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التبر )هـ505: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،الغزالي 
دار ،أحمد شمس الدینا:ضبطه وصححه،المسبوك في نصیحة الملوك

، م1988- هـ 1409األولى، لبنانالطبعة–الكتب العلمیة، بیروت 
.1األجزاءعدد 
1898)أحمد رفیق المهدوي،المهدوي  - ، ُأطلق لیبيأدیب وشاعر(1961

).شاعر الوطن(م، لقب 1960في عام علیه 
الكتب ، دار 2و1محمد یوسف الكاندهلوي،حیاة الصحابة ج،الكاندهلوي

.م1988بیروت،- العلمیة
یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، ،الصالحي 

محض الصواب في )هـ909: المتوفى(جمال الدین، ابن المبرد الحنبلي 
عبد العزیز بن محمد :المحقق، فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب

جامعة اإلسالمیة، عمادة البحث العلمي بال:الناشر،بن عبد المحسن
األولى، :الطبعة،المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة

.3:عدد األجزاء،م2000/هـ1420
، )هـ346: المتوفى(أبو الحسن على بن الحسین بن على المسعودي،المسعودي 

، 4عدد األجزاء ،أسعد داغر: تحقیق،مروج الذهب ومعادن الجوهر
.هـ1409: تاریخ النشر،قم–دار الهجرة : الناشر

: الناشر،نظام الحكم في الشریعة والتاریخ اإلسالمي،الظافر القاسمي، القاسمي
رقم ،2: عدد المجلدات1987-1407: سنة النشر،دار النفائس

.3الطبعة 
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- ، مؤسسة الرسالة5الصالحین،لإلمام النووي، ط، ریاض النووي
.م1986بیروت،

، دارا 10البوطي،فقه السیرة النبویة،طمحمد سعید رمضان ،البوطي 
.دمشق ، بدون–لفكرالمعاصر، بیروت 

الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي أبو ،بن كثیر ا
حسن :عبد اهللا بن عبد المتحقیق،البدایة والنهایة،)هـ774: المتوفى(

األولى، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالنالطبعة،التركي
عدد ،م2003/ هـ 1424سنةالنشر، م1997-هـ 1418
.ومجلد فهارس21\20األجزاء

ار ، د3محمد عبدالقادر عطا، ط: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق،ابن سعد
.م 1990الكتب العلمیة ، بیروت،

محب الدین الخطیب،العواصم :القاضي ابوبكر بن العربي، تحقیق،بن العربيا
.م1994بیروت،-، دارالجیل 3طمن القواصم، 

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ،بن قدامة ا
الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

بدون طبعةعدد :مكتبة القاهرةالطبعةالناشر،المغني)هـ620: المتوفى(
.م1968-هـ 1388تاریخ النشر، 10األجزاء

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ،ابن قیم 
محمد :تحقیق،عالم الموقعین عن رب العالمینأ،) هـ751: المتوفى(

، ییروت–دار الكتب العلمیة :الناشر،عبد السالم إبراهیم
.4عدد األجزاء،م1991-هـ 1411األولى، :الطبعة
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بیـروت،  -، مكتبة المعارف2، ط7إلمام ابن كثیر،جاالبدایة والنهایة، ،ابن كثیر
.م1974

، دار 3النظام السیاسي في اإلسالم، ط،محمد عبدا لقادر أبو فارس، أبو فارس 
.م1986األردن،الفرقان،

بن مكرم بن منظور المة أبي الفضل جمال الدین محمد لإلمام العمنظور،بن ا
.هـ1375م،1955لسان العرب طبعة بیروت ، األفریقي

، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي أبو الفرج،بن الجوزيا
: المحقق،)ابن خلدون. ط(مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

عدد ،1996سنة النشر ،الناشردارابن خلدون،حلمي محمد إسماعیل
.1المجلدات 

)هـ276: المتوفى(اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري أبو محمد عبد ،بن قتیبة ا
عدد ،هـ1418:بیروتتاریخ النشر–دار الكتب العلمیة ، عیون األخبار

.4األجزاء
.م1989،دار الدعوة،استانبول،المعجم الوسیط،إبراهیم مصطفى وآخرون

القاهرة، -السیاسة الشرعیة والفقه اإلسالمي، دار التألیفعبدالرحمن تاج، ،تاج
.بدون

. القاهرة، بدون-ألنصاردارا،السیاسة الشرعیة،عبدا لوهاب خالف ،خالف 
أصول الفقه وخالصة علم،) هـ1375: المتوفى(عبد الوهاب خالف ،خالف 

عدد ، مطبعة المدني المؤسسة السعودیة بمصر:الناشر،تاریخ التشریع
.1األجزاء
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القاهرة، -دار ثابت للنشر، 8خالد محمد خالد، بین یدي عمر، ط،خالد
.م1978

ضوء داف نظام اإلسالم في التربیة في تحدید أه،خاشقجي، وجدي أحمد حمزة
بحث تكمیلي لنیل ،سنن اهللا في التغییر، والتمكین، والتدافع الحضاري

كلیة ،جامعة أم القرى، درجة الماجستیر في األصول اإلسالمیة للتربیة
.األوله الفصل الدراسي 1420،التربیة

بیروت، -، دارا لكتب العلمیة 3بن الخطاب،طر الفاروق عممحمد رضا،،رضا
.م1983

م 1985الطبعة الثانیة ، عام اتخاذ القرارات اإلداریة ، ، نواف كنعان،كنعان
.

بحث مقدم ،مناهج التغییر ووسائله في ضوء الكتاب والسنة،حسنة، عمر عبید
المنعقدة في ،اإلسالمي المعاصرإلى ندوة مناهج التغییر في الفكر 

- 24هـ الموافق 1415شعبان16-12الكویت في الفترة من 
وزارة األوقاف : الكویت، م 1995هـ1،1415ط،م1994ینایر28

.والشؤون اإلسالمیة
محمد رضا عبد الحمن ، الناشر جامعة االمام محمد بن سعود ، سنة النشر 

1416.
محمد بن بشیر، جامعة نایف العربیة العلوم األمنیة ، كلیة الدراسات العلیا ،سنة 

2004 .
.عن المنتدى اإلسالم، المؤلف تصدر)عددا238(مجلة البیان 
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مركز وایدسیرفس لالستشارات والتطویر اإلدارة وسرعة التغییر،سعیدیس،عامر،
.م١٩٩٥اإلداري القاهرة  ، مصر،

-الریاض -فرائد الكالم للخلفاء الكرام، دار طویق ،قاسم عاشور ،عاشور 
.م1998-هـ 1419

الدار السعودیة للنشر ،،المال والحكم في اإلسالم،عبد القادر عودة،عودة 
.5رقم الطبعة ،1عدد المجلدات ، 1984: سنة النشر، والتوزیع

-ه 1415لبنان الطبعة االولى ، دار الكتب العلمیة بیروت ،یض القدیرف
.م1994

.م1992بیروت،-، دارا لكتب3فقه السنة،جالسید سابق،،سابق 
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