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إهداء

إىل كل مــن يتــوق للعــودة إىل النبــع الصــايف لدولــة اإلســالم األوىل )اخلالفــة 
الراشدة(.

إىل الذين يرفعون لواء احلق اخلالد املبني... لواء سيد األنبياء واملرسلني.

إىل الفتيــة الذيــن يقدمــون دماءهــم رخيصــة يف ســبيل اهلل... دفاعــًا عــن بيــت 
املقدس وأكنافها.

إىل الذيــن َمَضــْوا وهــم حيملــون أمــل أمــة يف حيــاة حــرة عزيــزة عادلــة حتــت 
ظالل شجرة اإلسالم الوارفة.

إىل روح والــديت احلبيبــة التــي غرســت يب روح العلــم، وحــب التعلــم، وصربت 
وصابرت.

إىل والدي وزوجتي وأوالدي وأحفادي األعزاء.

إىل كل هؤالء ُأهدي هذا الكتاب.
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شكر وتقدير

بعــد أن مــنَّ اهللُ عــيَّ باالنتهــاِء مــن هــذا الكتــاب وإصــداره للســادة القــراء، فإنني 
أشــكر اهللَ ابتــداًء وانتهــاًء عــى فضلــه وجــوده وكرمــه وتوفيقــه، وعــى نعمــه الظاهــرة 
ِحيــم{  ُصوَهــا إِنَّ اهللَّ َلَغُفــوٌر رَّ وْا نِْعَمــَة اهللِّ الَ حُتْ والباطنــة، قــال تعــاىل: }َوإِن َتُعــدُّ

]النحل: 18[.

ــه وأفــاد وســاهم ولــو بكلمــة تشــجيع إلنجاز  كــا أتوجــه بالشــكر إىل كل مــن وجَّ
هــذا العمــل، وأخــص بالذكــر األســتاذ الدكتــور حممــد فريــد الشــيال الــذي أرشف 
عــى هــذا البحــث منــذ البدايــة كرســالة علميــة للحصــول عــى شــهادة الدكتــوراه مــن 

جامعة ويستمنسر يف لندن حتى تمَّ األمر بحمد اهلل.

كــا أتقــدم بالشــكر واالمتنــان لـــ »هيئــة علــاء فلســطني يف اخلــارج« عــى إصــدار 
ــة  ــاره جــزءًا مــن منشــورهتا، وكذلــك الشــكر موصــول لفضيل ــاب، واعتب هــذا الكت
ــم هــذا  ــة« والــذي تفضــل بتقدي ــل تكــروري »رئيــس اهليئ ــواف هاي ــور ن األخ الدكت

الكتاب للقراء الكرام.

كذلــك أشــكر األخ العزيــز حممــد خــر موســى عــى مراجعتــه لنــص الكتــاب 
وإفاداتــه ومالحظاتــه القّيمــة، والشــكر موصــول لــأخ الكريــم حممــود مصطفــى 
أبــو حممــود عــى مراجعتــه لفصــول الكتــاب وتنســيقها وتدقيقهــا، ومــن ثــم متابعــة 

طباعته حتى صدروه بصورته النهائية اجلميلة هذه.

ــا هــذا اجلهــد -ُجهــد امُلقــل- واجعلــه خالصــا لوجهــك الكريــم  ــْل منَّ ــا تقب ربن
وَثّقل به موازيننا يوم يقوم الناس لرب العباد.
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تقديم
ــني  ــيد األول ــد س ــيدنا حمم ــى س ــالم ع ــالة والس ــني والص ــد هلل رب العامل احلم

واآلخرين وعى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين: ثم أما بعد.

فــإن رســول اهلل  كان مؤيــدًا ومصوبــًا بالوحــي يف أقوالــه وأفعالــه، قــال تعاىل: 
  ــَوى * إِْن ُهــَو إاِلَّ َوْحــٌي ُيوَحــى{ ]النجــم:3-4[، فحياتــه }َوَمــا َينطِــُق َعــِن اْلَ
ــي كان  ــات الت ــور والترصف ــم األم ــى يف تلك ــه حّت ــة ب ــي ومصوب ــدة بالوح ــا مؤي كله
مبتدؤهــا مبنيًّــا عــى االجتهــاد والنّظــر؛ فهــو نظــر ال يســتقر إاّل عــى صــواب فــإذا وقــع 
اخللــل صّوبــه الوحــي وعّدلــه. ومــع ذلــك فقــد أدار رســول اهلل  دولتــه الناشــئة 
ــِر{ ]آل  ــاِوْرُهْم يِف األَْم ــه  بقولــه: }َوَش معتمــدًا عــى الشــورى التــي كّلفــه هبــا رب
عمــران:159[، فــكان جيّســد مــع أصحابــه رضــوان اهلل تعــاىل عنهــم أمجعــني قولــه 
ــا  َّ ــْم َوِم ــوَرى َبْينَُه ــْم ُش ــَاَة َوَأْمُرُه ــوا الصَّ ــْم َوَأَقاُم ِ ــَتَجاُبوا لَِربِّ ــَن اْس تعــاىل: }َوالَِّذي

َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقون{ ]الشورى:38[.

وكانــت الّشــورى هــي منهجــه  يف ســائر األمــور، وال خيــرج عــن ذلــك إال مــا 
كان فيــه أمــٌر إهلــّي ال يتجــاوزه، كــا يف يــوم احلديبيــة حيــث قــال: »يــا ابــن اخلطــاب، 
إّن رســوُل اهلل، ولــن ُيَضيَِّعنـِـي اهلل أبــدًا«)1). فــا كان  يــدع املشــورة أو األخــذ هبــا 
ــوم ُأحــد رأى رســول اهلل  ســيفه ُيثلــم  إال أن يــأيت وحــٌي إهلــّي صــارف عنهــا، فَي
ْلُتــُه: َفــالًّ َيُكــوُن  ، َفَأوَّ وبقــرًا تذبــح، فقــال هلــم: » َرَأْيــُت يِف َســْيِفي ِذي اْلَفَقــاِر َفــالًّ
ــٌر  ــُح، َفَبَق ــًرا ُتْذَب ــُت َبَق ــَة، َوَرَأْي ــا: امْلَِدينَ ْلُتَه ــٍة، َفَأوَّ ــُت َأنِّ يِف ِدْرٍع َحِصينَ ــْم... َوَرَأْي فِيُك
ــاَل َرُســوُل اهللِ )2). ورغــم أن تأويــل  ــِذي َق ــَكاَن الَّ « َف ــْرٌ ــٌر َواهللِ َخ ، َفَبَق ــْرٌ َواهللِ َخ
الّرؤيــا كان موجًعــا متمّثــال برضبــات مؤملــة يف آل بيتــه وأصحابــه فقــد أخذ بالشــورى 
عــى خــالف رأيــه الّشــخيّص عليــه الصــالة والســالم، ويــوم بــدر غــّر موضــع وموقــع 

)1) رواه البخاري ومسلم
)2) رواه امحد بإسناد حسن
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املســلمني أخــذًا بالــرأي واملشــورة، ويــوم األحــزاب حفــر اخلنــدق أخــذًا باملشــورة، 
وليــس بوحــي الســاء، وإنــا فعــل ذلــك  ليكــون ملــن بعــده أســوة، ولتكــون 

الّشورى هي منهاج حياة األمة اإلسالمّية من بعده.

وبعــد وفاتــه  وحلوقــه بالرفيــق األعــى أدرك أصحابــه رضــوان اهلل تعــاىل 
عليهــم أن مســرة احليــاة قــد اختلفــت، وأن الوحــي قــد انقطــع مــن الســاء إىل 
األرض مبــارشة، إال فيــا اســتقر مــن كتــاب وســنة ولــن يضــل مــن متســك هبــا، 
ولذلــك بكــت بركــة )أم أيمــن(  عندمــا زارهــا أبــو بكــر وعمــر  يقــول: أنــس 
بــن مالــك قــاَل أبــو َبكــٍر بعــَد وفــاِة رســوِل اهللَِّ  لُعمــَر انطِلــق بنــا إىل أمِّ أيمــَن 
نزوُرهــا، كــا كاَن رســوُل اهللَِّ  يزوُرهــا. قــاَل: فلــاَّ انَتهينــا إلْيهــا َبكــت. فقــاال هَلــا: 
مــا يْبكيــِك، فــا عنــَد اهللَِّ خــٌر لرســولِِه. قالــت إنِّ ألعلــُم أنَّ مــا عنَد اهللَِّ خٌر لرســولِِه، 
ــاء. قــاَل: َفهيََّجْتهــا عــى الُبــكاِء، فجعــال  وَلكــن أْبكــي أنَّ الوحــَي قــِد انقطــَع مــَن السَّ

يْبكياِن مَعها)1).

ومــن هنــا فإنــه مل يكــن لــدى صحابــة رســول اهلل  أدنــى اعتقاد بوجــود عصمة 
بعــد رســول اهلل  يمكــن االعتــاد عليهــا واالتــكاء إليهــا ال خلليفــة وال لــويل وال 
ألحــد مــن أهــل بيتــه  ومل يــر أحــٌد منهــم رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم مجيعــًا شــيئًا 
مــن ذلــك لنفســه وال لغــره. وإن مــا حصــل مــن اعتقــاد عنــد بعــض املذاهــب بعصمة 
األئمــة أو غرهــم كل ذلــك متأخــر عــن الوحــي وهــو مــن املعتقــدات الدخيلــة عــى 

اإلسالم واملفاهيم املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلاعة.

وإن نظــم احلكــم تنقســم إىل قســمني أساســيني: القيــم واألســس مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى األدوات واآلليــات املســتخدمة يف اإلدارة واحلكــم. فأمــا القيــم: 
فقــد جــاءت هبــا الريعــة مــن عــدل ومشــورة، وصــدق، ومســؤولية وأمانــة وفاضــت 

)1) رواه ابن ماجة بسند صحيح
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هبــا النصــوص مــن كتــاب وســنة. وال جمــال ألخذهــا مــن مصــدر آخــر. وأمــا 
  اآلليــات واألدوات فهــذه كانــت اجتهاديــة، اجتهــد هبــا أصحــاب رســول اهلل
وريض اهلل عنهــم، واســتفادوا مــن كل مــا هــو موجــود لــدى األمــم الســابقة أو 
اآلليــات  فأخــذوا  املفتوحــة،  البــالد  يف  منهــا  وجــدوا  ومــا  زماهنــم،  يف  القائمــة 
واألدوات والســبل ومل يأخــذوا عــن تلــك البــالد شــيئًا مــن القيــم ومبــادئ احلكــم؛ 
فنــرى أن أكــرب دولتــني يف ذلــك الوقــت كان احلكــم فيهــا يقــوم عــى االســتبداد 
ووراثــة احلكــم أو اغتصابــه بالقــّوة، وهــو مناقــض ملبــدأ أســايس يف اإلســالم وهــو 
ــَد األَْمــُر إىَِل َغــْرِ  ــفء لــكل عمــل، قــال رســول اهلل : »إَِذا ُوسِّ مبــدأ اختيــار الك
اَل  ُكنُتــْم  إِن  ْكــِر  الذِّ َأْهــَل  }َفاْســَأُلوْا  تعــاىل:  اهلل  وقــال  ــاَعَة«)1)،  السَّ َفاْنَتظِــِر  َأْهِلــِه 
َتْعَلُمــون{ ]النحــل:43[، ولذلــك مل يأخــذوا هــذه القيمــة املتناقضــة مع قيم اإلســالم 
وإن  واالختيــار،  باملشــورة  الراشــدين  اخللفــاء  لــكل  الراشــدة  اخلالفــة  فقامــت 
اختلفــت طرائــق االختيــار يف كل مــرة ولكنهــا مل ختــرج عــن ذلــك وال يف أي مــن 
ــات  ــك مــن اآللي ــا وراء ذل ــا في ــاء الراشــدين رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم. وأم اخللف
واألدوات، فقــد اســتفاد اخللفــاء ممــا كان قائــًا عنــد الــروم والفــرس وغرهــم مــن 
البــالد التــي فتحوهــا أو وصلــوا إليهــا فدونــوا الدواويــن، ووضعــوا النظــم احلاكمــة 
لــكل األعــال فــكان ديــوان اجلنــد، وديــوان املظــامل، وبيــت املــال، وجيشــوا اجليــوش 

بعد أن كان يعتمد عى االستنفار عند احلاجة.

وإنَّ البحــث يف قواعــد احلُكــم ووســائل اإلدارة يف الفــرة الّراشــدة مــن األمهّيــة 
بمــكان إذ حّضنــا النبــّي  عــى الّتمســك باملنهــج الّراشــدّي فقــال: »َعَلْيُكْم بُِســنَّتِي، 

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ«)2). نَي، َعضُّ اِشِديَن امْلَْهِديِّ َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّ

)1) رواه البخاري
)2) رواه ابن ماجة بسند صحيح
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وقــد تصــّدى األخ والعــامل الفاصــل د. حافــظ الكرمــي -املتبّحــر يف الّســرة 
ــفر القّيــم  النبوّيــة وســرة اخلالفــاء الّراشــدين- هلــذا املوضــوع املهــّم، فــكان هــذا السِّ

والكتاب العميق يف بابه »احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة«.

وقــد أحــاط األخ د. حافــظ هبــذا املوضــوع مــن كل جوانبــه وبني فيــه وفصل ومثل 
عليــه ونقــل التطــورات يف عهــد اخلالفــة الراشــدة مــن خليفــة آلخــر، وفــق املعطيــات 
ــد  ــا عن ــادوه مــن اطــالالت عــى م ــا أف ــا أبدعــه املســلمون وم والظــروف املتاحــة، وم
الــدول،  غرهــم، حتــى كانــت دولــة اإلســالم يف غضــون ســنوات معــدودة أول 
ــم وأفضــل مــا يمكــن أن  ــات إىل أحســن مــا هــو قائ ووصلــت يف إطــار النظــم واآللي
يكــون يف ذلــك الوقــت والزمــان، وأمــا يف إطــار القيــم احلاكمــة فقــد وصلــت دولــة 
اإلســالم إىل أعظــم ممــا وصلــت إليــه البريــة اليــوم بــل إىل مــا يمكــن أن تصــل إليــه يف 

يوم من األيام، وذلك أن توجيهات الوحي جاءت بذلك، فال ُتسبق أبدًا.

فجــزى اهلل خــرًا األخ أبــو أنــس عــى كتابــه القيــم الــذي جــاء معتــدالً يــرد انبهــار 
املبهوريــن بالغــرب واحلضــارات الســائدة اليوم وبــني أولئك املنغلقــني الذين يريدون 
أن جيعلــوا أدوات احلكــم اليــوم وآلياتــه ووســائل اإلدارة كتلــك التــي اســتخدمها 

املسلمون يف قديم العصور دون االستعارة من وسائل العرص وكل زمان.

حيــث أبــان بــا ال يــدع جمــاالً للشــك أن اخللفــاء الراشــدين مــع حفاظهــم عــى 
ــات وأدوات  ــم قــد تلقــوا آلي ــة إاّل اهّن ــة والبري ــادة الدول ــم احلكــم واإلدارة وقي قي
مــن األمــم الســابقة واملعــارصة هلــم بالقبــول وأفــادوا منهــا وحســنوا عليهــا وطوعوها 

لقيم املسلمني فحازوا بذلك خري الدنيا واآلخرة.

ــة متميــزة يف قــراءة  معتمــًدا يف ذلــك عــى كتــب الّتاريــخ والّســر مقّدمــًا منهجّي
هــذه الكتــب واالعتــاد عليهــا والّرجــوع عليهــا بثقــٍة بالــراث مــن غــر تقديــس وال 
تنزيــه وال هتويــن وتبخيــس، وبعــني الباحــث الناقــدة التــي جتمــع الّروايــات وتقّيمهــا 
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وتنقدهــا وتعتمــد األصــّح واألقــرب ملــا تقتضيــه أســس العلــم والروايــة ومنطــق 
العقل والّدراية.

وأنــه ليســعدن أن أقــدم هــذا اجلهــد املبــارك والبحــث القيــم النافــع ألبنــاء أمتنــا 
مجيعــًا بــا يمثــل مــن إضافــة نوعيــة تبعــث االعتــزاز بمنهــج هــذه األمــة وطريقتهــا 

باحلكم، عسى اهلل أن ينفع به.

وأســأل اهلل تعــاىل أن جيعــل هــذا اجلهــد املبــارك يف  ميــزان حســنات أخينــا فضيلــة 
د. أيب أنــس -حافــظ الكرمــي- وأن يوفقــه ملزيــد مــن هــذه املخرجــات. وعســى أن 
يقــدم هــذا الكتــاب للمســلمني يف كل مــكان وألصحــاب املهــام القياديــة عــى وجــه 

اخلصوص ملا فيه من نفع وخر يرجى تعميمه واالستفادة منه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

ر يف: 26 رجب 1441 هـ                 د. نواف هايل تكروري ُحرِّ

املوافق لِـ: 21 مارس 2020م        رئيس هيئة علامء فلسطني يف اخلارج
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مقدمة املؤلف
إنَّ احلمــد هلل، نحمــده ونســتعني بــه ونســتغفره، ونشــكره عــى نعائــه الكثــرة، 
ــا، ونصــي ونســلم عــى املبعــوث  ــه مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعالن ونعــوذ ب
رمحــة للعاملــني ســيدنا حممــد وعــى آلــه وأصحابــه نجــوم اهلــدى، وأنــوار الدجــى، 

ومن دعا بدعوهتم وسار عى درهبم إىل يوم الدين، وبعد:

فــإن الــدارس للتاريــخ اإلســالمي جيــد لزامــًا عليــه أن يرجــع إىل بدايــات النشــوء 
األوىل هلــذا التاريــخ، وهــي فــرة النبــوة وعــرص اخلالفــة الراشــدة )610-662م( 
والتــي ُتعتــرب فــرة التأســيس األوىل، إذ ال يمكــن ألي باحــث يف تاريــخ العصــور 
اإلســالمية املختلفــة فهــم هــذا التاريــخ إال إذا فهــم األســس والنظــم التــي ُبنــي عليها، 

حيث َشّكلت هذه النظم أسس هذا التاريخ يف حقبه املختلفة بعد ذلك.

لقــد ركــزت املصادر املختلفة أثناء دراســتها هلذه الفرة بشــكل خــاص عى اجلوانب 
لت يف أخبار الغزوات والفتح وتســير اجليوش  السياســية والعســكرية لأحداث، ففصَّ
لفتــح األرايض يف الشــام والعــراق ومــرص وغرهــا، وأســهبْت يف تناوهلــا حليــاة اخللفــاء 
ذاكــرة ســرهم وأســاء زوجاهتــم وأوالدهــم وحتــى خدمهــم، وأحيانــاً أســاء اخليــل 
واجلــال التــي كانــوا يركبوهنــا، ولكنهــا مل ُتفّصل يف ذكر نظــم احلكــم واإلدارة التي كانت 

بموجبها ُتدار الدولة يف هذه الفرة املهمة من تاريخ اإلسالم.

وقــد ُذكــرت هــذه النظــم بشــكل مفــرق يف ثنايــا املصــادر املختلفــة، ســواًء كانــت 
ــخ املــدن  ــات، وتاري ــب الســر واحلولي ــة أو كت ــة منهــا أو اجلغرافي املصــادر التارخيي

والرحالة، وحتى كتب الشعر واألدب فال ختلو من إشارات رسيعة عن ذلك.

ــارة  ــب احلض ــن جوان ــًا م ــًا مه ــكل جانب ــم واإلدارة تش ــم احلك ــت نظ ــا كان ومل
ــم واحلديــث، واحلضــارة اإلســالمية جــزءًا مــن هــذه احلضــارة،  ــة يف القدي البري
فــإن البحــث عــن هــذه النظــم، وجتميعهــا مــن بطــون املصــادر املختلفــة، مهمــة جليلــة 
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وصعبــة يف آن معــًا، ولذلــك قمــت يف عــام 1984م، وأثنــاء دراســتي للاجســتر يف 
اجلامعــة األردنيــة باختيــار موضــوع »اإلدارة يف عهــد الرســول « ليكــون عنوانــًا 
ملوضــوع بحثــي، وقــد حصلــت عــى مــادة جيــدة ومشــوقة نالــت إعجــاب جلنــة 
مناقشــة الرســالة، حيــث ُنــرت هــذه الرســالة يف كتــاب عــام 2006م مــن قبــل 
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي بواشــنطن، إذ ُاعتــربت مــن الرســائل اجلــادة التــي 

تساهم يف نر رسالة املعهد يف توعية األجيال بالفكر اإلسالمي احلضاري.

ــاب؛ وهــو  ــل هلــذا الكت ــان املكّم ــدأ برمجــة اجلــزء الث ــم شــاء اهلل تعــاىل أن أب ث
رســالة  األصــل  يف  وهــو  الراشــدة«  اخلافــة  عــر  يف  واإلدارة  »احلكــم  كتــاب 
الدكتــوراه املقدمــة إىل جامعــة وستمنســر يف لنــدن، والتــي أجيــزت مــن اجلامعــة يف 
ــن  ــراء إال بعــد عري ــا للق ــك الوقــت إخراجه ــذ ذل عــام 1997م، ومل يتســنى يل من
ــوراه( إىل  ــالة الدكت ــة رس ــة )لغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــا م ــدأت برمجته ــث ب ــنة، حي س
اللغــة العربيــة، وُيذكــر أننــي بــدأت أمجــع مــادة هــذا البحــث مــن وقــت مبكــر منــذ 
عــام 1992م، مــن أجــل رســم صــورة متكاملــة عــن نظــم احلكــم وإدارة مؤسســات 
الراشــدة  الدولــة يف املجــاالت العســكرية واملاليــة والقضائيــة يف عــرص اخلالفــة 
)11-40 هـــ(، لقــد كانــت هــذه املهمــة مهمــة شــاقة بــكل املقاييــس، تطلبــت منــي 
جهــدًا كبــرًا وعمــاًل مضنيــًا، قمــت خالهلــا بالبحــث عــن هــذه النظــم وجتميــع 
جزئياهتــا مــن بــني كــٍم كبــٍر مــن الروايــات املختلفــة واملتناقضــة أحيانــًا، ممــا تطلــب 
جهــدًا إضافيــًا يف تنقيــح الروايــات، وإخضاعهــا لعمليــات النقــد التارخيــي، فكنــت ال 
آخــذ الروايــة إال بعــد اســتنفاد الوســع، فــال أدع جمــاالً للشــك بأننــي بذلــت جهــدي يف 
الوصــول إىل احلقيقــة، وممــا زاد مــن صعوبــة مهمتــي أننــي أبحــث يف مرحلــة النشــوء 
والتكويــن، أو بمعنــى أخــر مرحلــة املخــاض والــوالدة للدولــة اجلديــدة ألمــة مل تكــن 
تعــرف يف حياهتــا إال حيــاة البــداوة والتــي ال تلتــزم معايــر الــدول وقوانينهــا ونظمهــا، 
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فكانــت الدولــة فيهــا جتربــة جديــدة مل تســتقر بعــد، حيــث واجهــت حروبــًا ضخمــة مــع 
أكرب دولتني يف ذلك الوقت: الدولة الفارسية والدولة الرومانية.

حاولــت الدولــة الوليــدة يف هــذه الفــرة أن ُتــريَس نظــًا جديــدة يف واقــع احليــاة 
إال أن احلــروب الداخليــة )الفتنــة( التــي تعرضــت هلــا الدولــة يف آخــر فــرة اخلالفــة 
الراشــدة ســنة )35-40هـــ/ 655-660م(، جعلــت البحــث أكثــر صعوبــة ألن 
املصــادر التارخييــة نفســها، أو الــرواة الذيــن أخــذت عنهــم هــذه املصــادر كانــوا 
متأثريــن بشــكل أو بأخــر هبــذه احلــروب وأطــراف النـــزاع فيهــا؛ ممــا أّثر عــى الرواية 
التارخييــة فتطلــب جهــدًا إضافيــًا يف تنقيــح الروايــات وعــدم أخــذ الروايــات امُلَبالِغــة 
يف املــدح أو الــذم لطــرف مــن األطــراف، وممــا زاد الطــني بِّلــه أن املصــادر التارخييــة 
الفــرة جــاءت متأخــرة عنهــا حــوايل مائــة عــام عــى األقــل،  أّرخــت هلــذا  التــي 
فاعتمــدت يف نقلهــا عــى الــرواة ممــا تتطلــب جهــدًا أخــر يف البحــث عــن الــرواة 
والتوثــق مــن عدالتهــم وصــدق رواياهتــم، يف حــني شــكلت اإلشــارات التــي ذكرهــا 
ــاء  القــرآن الكريــم مصــدرًا مهــا للتعــرف عــى بعــض هــذه النظــم، وبخاصــة يف أثن
احلديــث عــن نظــام احلكــم الــذي ينبغــي أن يكــون شــوريًا، حيــث قــال اهلل ســيحانه 
ـا َرَزْقنَاُهــْم ُينِفُقــون{ ]الشــورى: 38[، أو  َـّ وتعــاىل: }َوَأْمُرُهــْم ُشــوَرى َبْينَُهــْم َوِم
اآليــات التــي تتحــدث عــن بعض النظــم املالية، كا أن أحاديــث النبي  الصحيحة 
شــكّلت نرباســًا هاديــًا يل يف التعــرف عــى النُظــم التــي ُطبقــت يف هــذه الفــرة املبكــرة 

من تاريخ اإلسالم.

لقــد اســتغرقت عمليــة مجــع مــادة هــذا البحــث حــوايل ثــالث ســنوات بشــكٍل 
متواصــل، اضطــررت خالهلــا أن أســافر إىل بلــدان عــدة للحصــول عــى املعلومــات 
مــن املصــادر اخلاصــة هبــذه الفــرة، فســافرت إىل األردن، ومكثــت فــرة مــن الوقــت 
يف  املتوفــرة  املصــادر  بمراجعــة  وقمــت  األردنيــة،  اجلامعــة  العتيــدة  جامعتهــا  يف 
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مكتبتهــا الضخمــة، وأفــدت مــن بعــض الوثائــق اخلاصــة واملخطوطــات النــادرة 
التــي ال تتوافــر يف غرهــا، وناقشــت عــددًا مــن األســاتذة املتخصصــني يف الفــرة 
التارخييــة التــي أبحــث فيهــا، وعــدت أمحــل كــًا هائــاًل مــن املعلومــات املتناثــرة يف 
موضــوع بحثــي، ثــم احتــاج األمــر منــي إىل الســفر مــرة أخــرى إىل املناطــق التــي 
جــرت فيهــا األحــداث فســافرت إىل اململكــة العربيــة الســعودية، وجتولــت يف مكــة 
واملدينــة واألماكــن التارخييــة املهمــة األخــرى وهــي األماكــن التــي شــهدت قيــام 
الدولــة اإلســالمية األوىل وتطورهــا، فكانــت املدينــة هــي عاصمــة الدولــة السياســية 
ومقــر اخلليفــة، يف حــني كانــت مكــة هــي العاصمــة الروحيــة، ممــا جعــل الصــورة 
تتضــح لــدي، وبخاصــة عنــد ذكــر أســاء األماكــن واملــدن والتــي مل تعــد غريبــة عــّي، 
ــة واإلفريقيــة )ســاوس( يف جامعــة لنــدن  كــا أن مكتبــة مدرســة الدراســات الرقي
أفادتنــي كثــرًا يف مصادرهــا الغنيــة باللغــة العربيــة، واملراجــع األخــرى باللغــات 
املختلفــة  العلميــة  اللغــات األخــرى، والدوريــات  عــن  املرمجــة  أو  اإلنجليزيــة 
الصــادرة عــن مراكــز األبحــاث واجلامعــات املختلفــة، والتــي حتــوى أهــم مــا يصــدر 
مــن أبحــاث علميــة يف املجــاالت املختلفــة، فجمعــت مــادة غنيــة إضافيــة وبخاصــة 
تلــك التــي تتحــدث عــن النظــم اإلداريــة مــن زواياهــا املختلفــة، أو تلــك املقــاالت 
التــي تتنــاول نظــم احلكــم واإلدارة يف عــرص الدراســة أو العصــور األخــرى، وذلــك 
لتشــكيل قاعــدة لفهــم هلــذه النظــم بعــد تطورهــا وبخاصــة أهنــا اعتمــدت بشــكل 
كبــر عــى النظــم يف فــرة التأســيس األوىل وهــي فــرة الدراســة. وحتــى أحصــل عــى 
ــكل  ــة، فقــد قمــت بإجــراء مســح ل ــادة األولي ــة مــن امل كل مــا يمكــن احلصــول علي
ــة املســجد املركــزي يف  املصــادر التــي وجدهتــا تتعلــق بدراســتي واملوجــودة يف مكتب
املعاجــم  كتــب  أخــرى غنيــة وجيــدة، وبخاصــة يف  مــادة  عــى  لنــدن، فحصلــت 

العربية، والدوريات املتخصصة التي تصدر باللغة العربية.
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ثــم قمــت بعــد ذلــك بتجميــع هــذه املــادة األوليــة، وبــدأت أرتــب األفــكار 
وأعدهــا لكتابــة البحــث بفصولــه املختلفــة حســب اخلطــة املقرحــة، فبــدأت بصياغة 
املــادة العلميــة بعــد فحصهــا، والتأكــد من صحــة املعلومــات التي توردهــا الروايات، 
وطــرح تلــك التــي يتــرب إليهــا الّشــك: إمــا ملناقضتهــا لروايــات أخــرى أكثــر 
التصاقــًا باحلــدث -ســواء مــن الناحيــة الزمانيــة أو املكانيــة- أو لعــدم ثبوهتــا يف 
مصــادر أخــرى موثوقــة، أو لكــون رواهتــا ممــن ال تؤخــذ رواياهتــم، لشــبهة أو 

َمطعن أو هوى وميل مع طرف من األطراف.

ــع جهــدي يف احلصــول عــى  ــة أتاب ــي للفصــول املختلف ــاء كتابت ــت أثن ولقــد كن
معلومــات جديــدة أو مصــادر جديــدة، وكنــت عندمــا أشــك بروايــة أو حادثــة أجلــأ 
إىل مراجعــة املصــادر مــرة أخــرى أو البحــث عــن مصــادر بديلــة إن وجــدت حتــى تــم 

إنجازها عى الوجه األكمل حسب جهدي وقدريت.

وقــد كان مدخــي يف البحــث يف احلكــم واإلدارة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة 
بدايــة هــو البحــث عــن النظــم اإلداريــة للدولــة، وطــرق إدارة مؤسســاهتا، حيــث تــم 
بشــكل واٍف مناقشــة نظــام احلكــم واإلدارة فيهــا، والصيغــة التــي تعــارف عليهــا 
الصحابــة لشــكل ومضمــون احلكــم واإلدارة أو مــا ُســمي تارخييــًا باســم »مؤسســة 
اخلالفــة«، ومتــت مناقشــة نوعيــة هــذا احلكــم مــن حيــث كونــه مركزيــًا أو ال مركزيــًا، 
 ، ومــا يتبــع ذلــك مــن احلديــث عــن نظــام الشــورى الــذي ُأِقــر يف عهــد النبــي
فُطــرح التســاؤل التــايل: هــل ُيعتــرب هــذا املجلــس »جملــس الشــورى« جملســًا ثابتــًا 
لــه مــن اهليــاكل والصالحيــات مــا يشــبه املجالــس النيابيــة احلديثــة؟ ومتــت مناقشــة 
ــى أجبــت عــى هــذا التســاؤل وســربت غــوره  ــة، حت ــة وافي املوضــوع مناقشــة علمي

وبيَّنت شكله وهيكله.
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ــاء  ــة لبن ــا الدؤوب ــة وحماوالهت ــث أيضــًا عــن الدول ــل احلدي ــذا الفص ــم يف ه وت
الدولــة  حلاجــة  تبعــًا  املختلفــة،  الدواويــن  إنشــاء  فتــم  ثابتــة،  إداريــة  مؤسســات 
وتطورهــا، كــا بحثــت بشــكل جيــد عــن اســتفادة الدولــة الناشــئة مــن النظــم اإلداريــة 
التــي كانــت موجــودة يف البــالد اجلديــدة التــي فتحتهــا، وهــي نظــم إداريــة موروثــة عن 
الــدول األخــرى مثــل دولــة الفــرس ودولــة الرومــان، كــا تــم اإلســهاب يف احلديــث 
عــن تقســيات الدولــة اجلغرافيــة، والــذي بــدأت تتشــكل تدرجييــًا، والتــي كانــت 
خاضعــة للتطويــر باســتمرار، إذ أن الدولــة كانــت يف مرحلــة النشــوء والتكويــن، مــع 
عــدم توفــر جتربــة ســابقة يف إدارة الــدول الكبــرة، وقــد اســتفدت يف هــذا الفصــل مــن 
اطالعــي عــى بعــض األماكــن اجلغرافيــة أثنــاء زيــاريت للمملكــة العربيــة الســعودية، 
كــا اطَّلعــت عــى اخلرائــط املتعلقــة بالتقســيات اجلغرافيــة التــي تتحــدث عــن هــذه 

الفرة التارخيية، وكان ملكتبة جامعة سواس اجلغرافية الغنية فضل كبر يف ذلك.

لقــد ناقشــت يف هــذا الفصــل أيضــًا موضــوع احلكام والــوالة، واملبادئ واألســس 
التــي وضعهــا اخللفــاء الختيــار حــكام األقاليــم وناقشــت منظومــة املعايــر املتبعــة يف 
ذلــك، ومقارنتهــا مــع مــا كان ســائدًا عــى أرض الواقــع أثنــاء املارســة العمليــة، 
وممارســة اخللفــاء ملجموعــة مــن املبادئ اإلدارية املهمة مثل »مبــدأ اختيار األصلح«، 
»ومبــدأ الرقابــة واملحاســبة اإلداريــة«، والطــرق التي اتبعها اخللفــاء يف توحيد املفاهيم 
اإلداريــة التــي حتكــم الدولــة عــن طريــق تدارســها مبــارشة مــع احلــكام اإلداريــني يف 

مؤمترات ُدعوا إليها للحضور إىل مكة يف موسم احلج، وما إىل ذلك.

كــا أن احلديــث عــن النظــم اإلداريــة يف املجــال العســكري أخــذ حيــزًا ال بــأس 
بــه يف هــذا الكتــاب فــكان هــذا موضــوع الفصــل الثــان، حيــث متــت مناقشــة الطريقــة 
التــي اتبعتهــا الدولــة يف إنشــاء جيــش نظامــي مركــزي تابــع هلــا، وبعــد أن كانــت 
الدولــة تعتمــد عــى املتطوعــني يف فــرة النبــي  وأيب بكــر  أصبحــت مســؤولة 
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مســؤولية مبــارشة عــن جتهيــز اجلنــود بالطعــام والســالح واخلدمــات املختلفــة، 
وقامــت تبعــًا لذلــك ببنــاء املــدن العســكرية إليــواء اجلنــود وعائالهتــم، كــا متــت 
ــل الدولــة مســؤولية اجليــش اجلديــد، مثــل  دراســة النظــم اإلداريــة املرتبــة عــى حتمُّ
ديــوان اجلنــد، والــذي شــكل ِســّجالً عســكريًا توثيقيــًا لضبــط حركــة اجليــش وعــدد 
أفــراده، وذلــك لتأمــني املتطلبــات األساســية لــه مثــل الرواتــب والعطــاء والســالح ومــا 
إىل ذلــك، وتطلــب تبعــا لذلــك إجيــاد جمموعــة من النظــم اإلدارية الســتيعاب الوضع 
ــًا دقيقــًا، وقــد  ــًا إداري ــأ تنظيــم هــذا اجليــش تنظي اجلديــد، كــا أن الدولــة حتملــت عب
قمــت بتبيــان ذلــك ومناقشــته مناقشــة مســتفيضة أثبــتُّ فيــه أن الدولــة وخــالل فــرة 
وجيــزة اســتطاعت أن تضــع أعــى املعايــر اإلداريــة يف ضبــط اجلنــود، وربــط حتركاهتــم 

بالقرار السيايس، وتأمني مستلزماهتم املختلفة البرية واملادية والعسكرية.

ــة العســكرية يف تغطيتهــا لتاريــخ  ــز عــى الناحي ونظــرًا إىل أن املصــادر كانــت ُترّك
هــذه الفــرة، فقــد وجــدت نفــي أغــوص يف كــم هائــل مــن املعلومات املتناثــرة تطلبت 
جهــدًا إضافيــًا يف ترتيــب املــادة ومناقشــتها، وبلــورة املــادة للخــروج بصــورة متكاملــة 

عن صورة نظم احلكم واإلدارة املدنية والعسكرية السائدة يف هذه الفرة.

أمــا الفصــل الثالــث فقــد حتدثــت فيــه عــن »اإلدارة املاليــة واالقتصاديــة« حيــث 
اســتدعى تطــور الدولــة كمؤسســة، وتطور شــبكة العالقــات بني الدولــة ومواطنيها، 
وتدفــق املــوارد املاليــة عليهــا نتيجــة الفتــح إىل إعــادة تنظيــم بيــت املــال التابــع للدولــة 
وترتيــب عملــه وفــق أســس جديــدة، فوجــدت أنــه كان لزامــًا عــّي أن أتابــع بتقــٍص 
تطــور الدولــة وهــي ختطــو اخلطــوات األوىل يف إعــداد ميزانيتهــا، وضبــط مواردهــا 
ونفقاهتــا ضمــن سياســة ماليــة واضحــة، وبالفعــل وجــدت يف املصــادر اهتامــًا خاصًا 
بالناحيــة املاليــة، وبخاصــة أن هنــاك توجيهــات واضحة يف القــرآن الكريم وأحاديث 
النبــي  الصحيحــة يف هــذا املجــال، فحاولــت أن أمجــع شــتات هــذه املعلومــات 
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ــاج ذلــك إىل جهــد خــاص  الســتخراج األســس والنظــم التــي قامــت عليهــا، واحت
ــة املختلفــة، وواجهــت مشــكلة كبــرة يف  ــز بــني مصــادر دخــل الدول ــة التميي ملحاول
ــًا جمــردة  ــا تذكــر أرقام ــًا م ــي تذكرهــا املصــادر، فهــي غالب ــام الت التعامــل مــع األرق
دون ذكــر الفــرة التارخييــة، أو التمييــز بــني عهــد خليفــة وأخــر وختلــط بــني مصــادر 
الدخــل بعضهــا مــع بعــض، فتجمــع مصــادر الــزكاة -مثــاًل- وهــي مصــادر خاصــة، 
لهــا اهلل يف كتابــه، وال تدخــل يف  وتنفــق وفــق قواعــد معينــة ولفئــات حمــددة فصَّ
ميزانيــة الدولــة - مــع مصــادر الرضائــب األخــرى مثــل رضائــب اخلــراج، والُعــر 
ــت يف ذلــك  واجلزيــة، وواردات األرايض التابعــة للدولــة ومــا إىل ذلــك، وقــد حتريَّ
الدقــة الشــديدة أثنــاء التنقيــب يف املصــادر املختلفــة، وتنقيــح الروايــات للوصــول إىل 
الصــورة األقــرب للحقيقــة، ومــن هنــا أعــددت فصــل اإلدارة املاليــة الــذي تطلــب 
منــي جهــدًا أكــرب يف التعامــل مــع املصــادر التــي تبــني مصــادر إنفــاق هــذه الدخــول، 
والنظــم اإلداريــة املتبعــة يف ذلــك وبخاصــة أن الدولــة بــدأت تتجــه إىل أن تصبــح 
مســؤولة بشــكل كبــر عــن حتســس حاجــة كل مواطنيهــا وكفايتهــم وليــس املوظفــني 
العســكريني واملدنيــني فقــط، ففرضــت لفئــات منهــم العطــاء ولأطفــال حتــى ســن 
البلــوغ الرواتــب الســنوية املتدرجــة، ووزعــت يف أحيــان كثــرة الطعــام عــى النــاس 
وقــت احلــروب واملجاعــات ممــا أكــد أن الدولــة بــدأت ترســخ بوصفهــا مؤسســة 

يف حياة العرب واملسلمني بعيدًا عن مفهوم البداوة السابق.

واســتكاالً للبحــث عــن نظــم احلكــم واإلدارة التــي ســادت يف فــرة اخلالفــة 
الراشــدة كان ال بــد مــن احلديــث عــن النظــم اإلداريــة القضائيــة وهــو مــا تــم يف 
الفصــل الرابــع، حيــث بــدأ اخللفــاء يدركــون ابتــداًء مــن عهــد اخلليفــة عمــر  أن 
الدولــة ال تكتمــل أركاهنــا إال بإجيــاد نظــام قضائــي مســتقل يوفــر األمــن والطمأنينــة 
ــث  ــت بالبح ــة، فقم ــار املختلف ــة يف األمص ــلطات التنفيذي ــب الس ــني ويراق للمواطن
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والتدقيــق عــن طبيعــة النظــام القضائــي، وعــن الــروط والقواعــد التــي وضعهــا 
اخللفــاء لتعيــني القضــاة، وفصــل وظيفتهــم عــن وظيفــة الواليــة العامة فاســتعرضت 
تعيينهــم،  طــرق  عــن  اســتقصيت  ثــم  عملهــم،  وأماكــن  القضــاء  هــؤالء  أســاء 
والقواعــد التــي كانــت حتكــم عملهــم يف املصــادر املختلفــة، وعالقاهتــم مــع الســلطة 
التنفيذيــة، فوجــدت أن القضــاء كان يســر بخطــى حثيثــة نحــو االســتقالل الكامــل 
عــن الســلطة التنفيذيــة للدولــة، فتابعــت اإلجــراءات املَتَبعــة لذلــك، وقمــت بمقارنــة 
الروايــات يف املصــادر املختلفــة والتــي قــل اخلــالف بينهــا يف موضــوع القضــاء ممــا 

سهل توضيح صورة النظم القضائية السائدة يف هذه الفرة بشكل كبر.

لقــد تتبعــت نظــم احلكــم واإلدارة يف فــرة اخلالفــة الراشــدة نظامــًا نظامــًا، 
واســتقصيت مــا وســعني اجلهــد، وأعــددت فصــول بحثــي فصــاّل فصــاّل، وقمــت 
ــواَن مــن االســتفادة مــن أي معلومــة  ــات مناقشــة مســتفيضة، ومل أت بمناقشــة الرواي

متاحة أو مصدر موثوق.

وممــا جيــدر ذكــره يف هــذا املجــال أن االســتقصاء والبحــث يف نظــم احلكــم 
واإلدارة يف هــذه الدراســة تــم لعــرص اخلالفــة الراشــدة كلهــا باســتثناء الســتة شــهور 
األخــرة التــي حكــم فيهــا احلســن بــن عــي  بعــد استشــهاد والــده اخلليفــة عــي 
 باعتبــار أن فــرة حكمــه القصــرة كانــت امتــدادًا حلكــم والــده، فلــم حيــدث أي 
تغيــر ُيذكــر يف احلكــم واإلدارة عــا كان يف عهــد اخلليفــة الرابــع عــي  إذ انشــغل 
اخلليفــة احلســن بــن عــي  فيهــا بجمــع شــتات األمــة املنقســمة بعــد فتنــة عاصفــة 
فرقتهــم يف أواخــر عهــد اخلليفــة عثــان  وانتهــت باستشــهاده، واســتمرت يف 
عهــد اخلليفــة الرابــع عــي  وانتهــت كذلــك باستشــهاده عــى أيــدي جمموعــة مــن 
املجرمــني ثــم الصلــح الكبــر ومجــع شــتات األمــة مــن جديــد والــذي قــاده بحكمــة 



21 الدكتور حافظ أمحد الكرمّي

ــة ســنة  ــه عــن احلكــم ملعاوي ــدار اخلليفــة اخلامــس احلســن بــن عــي  بتنازل واقت
40هـ والذي ُسمي تارخييا باسم »عام اجلاعة«.

وأخــرا فــإن فهــم ُنُظــم احلكــم واإلدارة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة بصــورة 
كاملــة حيتــاج مــن القــارئ الكريــم أن َيطَّلــع بشــكل جيــد عــى نظــم احلكــم واإلدارة 
التــي بــدأت تتشــكل وتتبلــور يف عهــد النبــي  لتشــكال معــا األســس التــي قــام 
عليهــا النظــام الراشــد يف تاريــخ اإلســالم، والتــي ُيــرضب به املثل يف احلكم الرشــيد، 
َتــذى  وهــي الفــرة التــي ينظــر إليهــا املســلمون يف كل العصــور واألمكنــة كنمــوذج حُيْ
بــه يف احلكــم واإلدارة، ولذلــك أنصــح القــارئ الكريــم أن َيطَّلــع كذلــك عــى كتــايب 
املنشــور بعنــوان »اإلدارة يف عهــد الرســول « والــذي يمكــن اعتبــاره اجلــزء األول 

هلذا الكتاب.

وختامــًا هلــذه املقدمــة فــإن أهلــج بحمــد اهلل والثنــاء عليــه عــى مــا مــنَّ بــه عــيَّ بــأن 
الربكــة  فيــه  يطــرح  بــه وأن  ينفــع  أن  للقــراء، وأدعــوه  وفقنــي إلمتامــه وإخراجــه 
وتوجيهاهتــم  دعائهــم  مــن  َينَْســْون  أال  القــراء  إخــوان  مــن  وأرجــو  والقبــول، 
وتصويباهتــم -فهــذا جهــدي ُجهــد امُلِقــل- فــإن أحســنت فمــن اهلل وإن أخطــأت 
فمــن نفــي ومــن الشــيطان مترضعــا إىل اهلل أن جيعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم، وأن 
جيعلــه يف ميــزان أعالنــا يــوم القيامــة يــوم ال ينفــع مــاٌل وال بنــون إال مــن أتــى اهلل 

بقلب سليم... والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الفقري إىل اهلل تعاىل ر يف: 26 رجب 1441 هـ      ُحرِّ

حافظ أمحد الكرمّي املوافق لِـ: 21 مارس 2020م     
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املبحث األول: إدارة مؤسسات الدولة يف عهد اخلافة الراشدة

1. إدارة شؤون مؤسسة احلكم )مؤسسة اخلافة(
ــه مــن الســاء  ــًا ُيوحــى إلي ــة نبي ــة اإلســالمية الفتي ــي  مؤســس الدول كان النب
فضــاًل عــن كونــه زعيــًا سياســيًا لأمــة، وحاكــًا إداريــًا هلــا، وقائــدًا عســكريًا جلنودها 
يف املعــارك والغــزوات املختلفــة التــي خاضهــا مــع املركــني وأعداء الدعــوة والدولة 

يف الداخل واخلارج.

وكان النبــي  بمارســته للحكــم واإلدارة يضــع األســس واللبنــات األوىل 
لبنيــان هــذه الدولــة وهيكلهــا اإلداري وطريقــة احلكــم واإلدارة فيهــا ومعاملهــا 
بفعــل املارســة واكتســاب  التجربــة ونمــت  ثــم تطــورت هــذه  املســتقبلية، ومــن 
ــدان املفتوحــة بعــد  اخلــربة واالســتفادة مــن اإلرث البــري يف هــذا املجــال يف البل

ذلك يف زمن خلفائه وبالذات يف فرة اخلالفة الراشدة.

وبعــد أن انتقــل النبــي  إىل الرفيــق األعــى يف ســنة 11 هـــ وجــد املســلمون 
أنفســهم أمــام واقــع جديــد يتطلــب منهــم خــوض جتربــة جديــدة يتــم بموجبهــا 
اختيــار خليفــة للنبــي  قــادٍر عــى قيــادة الدولــة وإدارة شــؤوهنا يف ظــل عــدم وجود 
جتربــة ســابقة يف انتقــال الســلطة وتداوهلــا يف بيئــة عربيــة بدويــة مل تعــرف هــذا النــوع 
مــن التــداول ســابقًا، وهــذه التجربــة أفــرزت مــا ُســمَي تارخييــًا باســم »مؤسســة 

اخلالفة«، وهي مؤسسة احلكم واإلدارة يف الدولة يف زمن اخلالفة الراشدة.

لقــد استشــعر الصحابــة أمهيــة إفــراز قيــادة جديــدة تديــر شــؤون الدولــة الناشــئة 
بعــد حلظــات مــن وفــاة النبــي  إذ ســارعوا لالجتــاع لبحــث هــذا األمــر والتــداول 
فيــه بشــكل رسيــع وقبــل دفــن النبــي  وكان مــن الطبيعــي أن يســارع أهــُل املدينــة 
مــن األنصــار لالجتــاع يف ســقيفة بنــي ســاعده لتــدارس املوقــف، والتشــاور حــول 
املرشــح األنســب مــن طرفهــم لتــويل الزعامــة، وكان أبــرز مرشــحيهم لتــويل هــذا 
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املنصــب ســعد بــن عبــادة ســيد اخلــزرج أكــرب قبائــل املدينــة، فألقــى فيهــم كلمــة 
املدينــة -عاصمــة  أن  باعتبــار  فيهــا أحقيــة األنصــار يف اخلالفــة  جامعــة أوضــح 
ــوا  ــه، ومحل ــوا دين ــي  واحتضن ــن نــرصوا النب ــة- بلدهــم، وأهنــم هــم الذي الدول
ــن  ــة يف نظرهــم ليكــون مرشــحهم- ســعد ب ــه)1)، وكانــت هــذه املــربرات كافي دعوت

عبادة- هو األوىل لتويل القيادة واحلكم يف الدولة.

أمــا املهاجــرون فقــد حــرض زعاؤهــم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة عــى عجــل؛ 
بعــد أن وصلهــم خــرب االجتــاع يف الســقيفة إدراكًا منهــم ألمهيــة اللحظــة التارخييــة 
التــي بموجبهــا ســيتم حتديــد شــكل احلكــم واإلدارة يف الدولــة الوليــدة، فقــّدم أبــو 
بكــر  أهــم احلجــج لتقديــم أحــد القرشــيني كمرشــح لتــويل القيــادة واإلدارة 
خلفــًا للنبــي القــريش حممــد  فقــال: »لــن تعــرف العــرب هــذا األمــر -أي الزعامة 
والقيــادة- إال يف هــذا احلــّي مــن قريــش، هــم أوســط النــاس نســبًا ودارًا... وأخــذ 
بيــد كِل مــن عمــر بــن اخلطــاب وأيب عبيــده عامــر بــن اجلــراح، ثــم قــال: فقــد رضيت 
لكــم هذيــن الرجلــني بايعــوا أهيــا شــئتم«)2)، وكذلــك كان حديــث النبــي : »أن 
األئمــة مــن قريــش«)3) دليــاًل ســاقوه يف هــذا الســياق يف حماولــة إلقنــاع األنصــار 

. بأحقية املهاجرين يف تويل القيادة بعد وفاة النبي

وإضافــة هلاتــني الكتلتــني الرئيســتني املجتمعتــني يف الســقيفة لتــدارس وضــع 
احلكــم واإلدارة يف الدولــة كانــت هنــاك كتلــة ثالثــة صغرة من بني هاشــم حمصورة 
ــب  ــح األنس ــو املرش ــب  ه ــن أيب طال ــي ب ــي ، رأت أن ع ــارب النب ــض أق ببع
واألفضــل واألجــدر بخالفــة النبــي  باعتبــاره ربيــب النبــي ، وابــن عمــه، 

)1) ابــن إســحاق، ســرة رســول اهلل، جامعــة أكســفورد، أكســفورد، طبعــة 1990، ص 685. الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، دار املعــارف، 
القاهرة، 1962، ج 3، ص 218

)2) الطربي، املرجع السابق نفسه، ص 221
)3) ابــن إســحاق، مرجــع ســابق، ص 686. البخــاري، صحيــح اإلمــام البخــاري، املكتبــة الســلفية، املدينــة املنــورة، ج 9، ص 195-196. ابــن 

خلدون، مقدمة ابن خلدون، جلنة البيان العريب، القاهرة، 1957، ج 2، ص523
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بِعــض احلجــج  ، وقــد قدمــت هــذه املجموعــة بدورهــا  ابنتــه فاطمــة  وزوَج 
وذكــرت بعــض صفــات مرشــحها للخالفــة لنيــل هــذا املنصــب الرفيــع، »فهــو مــن 
أول النــاس إســالمًا، وأوســعهم علــًا«)1)، وأضافــوا أن النبــي  أوىص له باخلالفة 
أثنــاء حجــة الــوداع)2)، وقــد تزعــم هــذه املجموعــة عــم النبــي  العبــاس بــن عبــد 
ــن  ــك«)3) لك ــدك ولنبايع ــط ي ــه: »ابس ــال ل ــًا  فق ــب علي ــث خاط ــب  حي املطل
عليــًا كان مشــغوالً بالتحضــر لدفــن النبــي )4)، وتباطــأ يف قبــول هــذه البيعــة ربــا 
إدراكًا منــه أن هــذا األمــر ال يتــم هبــذه الطريقــة حتــى ولــو كانــت مقرحــة مــن بعــض 
أقــارب النبــي الكريــم ، فاألمــر خيــّص أمــة ودولــة ومل يعــد أمــرًا خيــّص عشــرة أو 
 والتــي هلــا وضعهــا ورشفهــا  قبيلــة حتــى ولــو كانــت عشــرة النبــي الكريــم 

ومكانتها املرموقة يف قريش ويف اجلزيرة العربية.

إن هــذا النقــاش أبــرز وجــود ثــالث جمموعــات، أو آراء حــول الطريقــة التــي 
ينبغــي أن ُتَســرَّ فيهــا األمــور يف اختيــار القيــادة اجلديــدة، وقامــت كل جمموعــة 
بتقديــم مرشــحها مــع بيــان حججهــا الواضحــة هلــذا الرشــيح، حيــث تراوحــت هــذه 
احلجــج: بــني نــرصة الرســالة والرســول ، واعتبــار أن املدينــة هــي دارهــم وهــي 
العاصمــة ومــن الطبيعــي حســب رأهيــم أن تكــون القيــادة يف أهــل البلــد حســب 

األعراف والتقاليد السائدة يف ذلك الوقت كا يف حالة األنصار.

أمــا بنــو هاشــم فقــد كان تركيزهــم عــى عامــل القرابــة مــن النبــي  وأهنــم آل 
أن  وبخاصــة  فيهــم  القيــادة  تكــون  أن  رأهيــم-  -حســب  الطبيعــي  ومــن  بيتــه، 
مرشــحهم هــو عــي بــن أيب طالــب ، وهــو مــن كبــار الصحــب الكــرام وهــذا أيضــًا 

حسب األعراف والتقاليد السائدة.
)1) ابــن األثــر ، الكامــل يف التاريــخ ، دار صــادر ، بــروت ،1965, ج2 ، ص 325-326 . ابــن خلــدون ، مقدمــة ابــن خلــدون ، جلنــة البيــان 

العريب ، القاهرة ، 1957م ، ج 2 ، ص 523.
)2) حممد النعان، دعائم اإلسالم، القاهرة، 1951، ج 1، ص 25

)3) املقريزي، النزع والتخاصم، ص 6
)4) ابن إسحاق، مرجع سابق، ص 685
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بينــا كانــت نظــرة املجموعــة الثالثــة -عمــوم املهاجريــن وبعــض األنصــار- 
حــدود  يف  تنحــر  ال  األمــة  أن  باعتبــار  واألصــوب  واألكمــل  األوســع  النظــرة 
اجلغرافيــا -املدينــة- أو حــدود العشــرة -بنــي هاشــم-، وأن اخلليفــة ينبغــي أن 
حيــوز عــى رىض العــرب مجيعــًا، وهلــذا فــال بــد أن يكــون مــن قريــش القبيلــة األكــرب 

واألقوى يف جزيرة العرب.

الســقيفة هلــذا األمــر، وإذا أردنــا  وقــد جــرت مناقشــة جــادة ومســتفيضة يف 
التأريــخ هلــذا اللحظــة الفاصلــة فإنــه يمكــن القــول إن نظــام احلكــم الرشــيد قــد ُأقــر 
مــا زال  الــذي  النظــام  األمــة، وهــو  تاريــخ  الفاصــل يف  التارخيــي  اللقــاء  هــذا  يف 
النمــوذج القــدوة لأمــة، والتــي تتــوق للعــودة إليــه يف كل عصورهــا وأزمنتهــا حتــى 

أصبح املثال الذي يقارن به غره يف كل زمان ومكان.

ــار  ــت األنص ــة جعل ــت قوي ــة كان ــوم األم ــى مفه ــي تتبن ــن الت ــة املهاجري إن حج
يتخلــون برعــة عــن مرشــحهم الســابق ســعد بــن عبــادة، وطرحوا أن يكــون احلكم 
مشــركًا بــني املهاجريــن واألنصــار فقالــوا: »منــا أمــر ومنكــم -أي مــن املهاجريــن- 
أمــر«)1)، وكان الــذي اقــرح هــذا األمــر أحــد قيــادات األنصــار احلبــاب بــن املنــذر، 
ولكــن هــذا االقــراح ُرفــض مــن قبــل املهاجريــن وبعــض األنصــار ألنــه ال يمكــن أن 
يتــم تعيــني زعيمــني لدولــة واحــدة والــذي ســيؤدي حتــًا إىل اخلــالف، وفيــه كذلــك 
تأكيــد للعصبيــة القبليــة التــي كانــت ســائدة يف اجلزيــرة والتــي تنــايف التوجــه الــذي 
جــاء بــه اإلســالم ابتــداًء والقــايض بتأســيس دولــة جديــدة تقــوم عــى مبــادئ جديــدة 
مــن الشــورى والتقــوى والكفــاءة والعــدل بعيــدًا عــن العصبيــة اجلاهليــة املقيتــة، 
  اقراحــًا بــأن يكــون اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  وهنــا قــدم عمــر بــن اخلطــاب
أحــب النــاس إىل رســول اهلل  وأقرهبــم إىل قلبــه، حيــث كان النبــي  يســتخلفه 
عنــد غيابــه وعنــد مرضــه، وصــى إمامــًا باملســلمني يف حــرضة النبــي  وأنــه حيــوز 

)1) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 218-219. ابن إسحاق، مرجع سابق، ص 686
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عــى رىض الغالبيــة العظمــى مــن املســلمني، وقــال لــه: »فمــن ذا الــذي ينبغــي لــه أن 
يتقدمك أو يتوىل األمر عليك، أبسط يدك نبايعك«)1).

لقــد لقــي مقــرح عمــر  قبــوالً عنــد املهاجريــن وعمــوم األنصــار، فتقــدم بــر 
بــن ســعد أحــد زعــاء األنصــار فبايــع أبــا بكــر، وقــال: »كرهــُت أن أنــازع قومــًا حقــًا 
جعلــه اهلل هلــم«)2)، ولكــن موقــف األوس -وهــم إحــدى أكــرب قبيلتــني يف املدينــة- 
هــو الــذي حســم األمــر لصالــح أيب بكــر حيــث قامــوا وبايعــوه)3)، وُيبــنيَّ هــذا املوقــف 
أن األنصــار  مل يكونــوا موَحديــن حــول اقراحهــم األول أو الثــان، وإنَّ وضــوح 
احلجــة التــي قّدمهــا املهاجــرون جعلتهــم يســارعون ملبايعــة أيب بكــر فتبعهــم يف ذلــك 
كل مــن حــرض يف الســقيفة باســتثناء ســعد بــن عبــادة، وقــد ُســميت هــذه البيعــة »البيعــة 
اخلاصــة« أو »بيعــة أهــل احلــل والعقــد«، ثــم خــرج أبــو بكــر الصديــق  واملؤمتــرون 
ــه مــن مقــررات يف  ــوا إلي ــا توصل ــك لطــرح م ــي ، وذل يف الســقيفة إىل مســجد النب

السقيفة إىل عامة الناس، أو ما ُسمي اصطالحًا باسم »البيعة العامة«.

إن هــذا النقــاش الــذي دار يف الســقيفة يــدل عــى جتربــة جديــدة وحماولــة مبكــرة 
لبنــاء نظــام ســيايس جديــد، وكان خماضــًا عســرًا ألمــة مبتدئــة يف تشــكيل نظــم 
احلكــم واإلدارة واهليــاكل السياســية، وكانــت هــذه النقاشــات التــي متــت واملخــاض 
الــذي جــرى بــني مــن يريــد اتبــاع النظــام امُلتبــع يف اجلزيــرة والــذي يعتمــد عــى 
اجلغرافيــا والــذي مثلــه اقــراح األنصــار باعتبــار العامــل املــكان، أو مــن يريــد اتبــاع 
ــار  ــي هاشــم باعتب ــراح بن ــه اق ــذي مثل ــة وال ــذي أساســه القبيل النظــام العشــائري ال
ــة النظــام  ــل وهــي صيغ ــرب مــن قب ــا الع ــدة مل يألفه ــدم، أو صــورة جدي ــة وال القراب
الســيايس القائــم عــى انتخــاب األكفــأ واألقــدر عــى قيــادة أمــة جديــدة واحــدة، حتــت 

إدارة وحكم قائد واحد يف دولة كبرة وموحدة.
)1) الطربي، املرجع السابق نفسه، ص 221

)2) املرجع السابق نفسه، ص 220-221. ابن إسحاق، مرجع سابق، ص 686
)3) الطربي، املرجع السابق نفسه، ج 3، ص 222-221
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لقــد تــرك النبــي  األمــة ختتــار قيادهتــا دون أن يــويص هــو بذلــك، لَيُســن ســنة 
االختيــار احلــر واملبــارش مــن قبــل األمــة أو أهــل احلــل والعقــد فيهــا للشــخص 
بعــض  املصــادر ذكــرت  أن  الدينيــة والدنيويــة، ومــع  إدارة شــؤوهنا  القــادر عــى 
ــا بكــر الصديــق  خليفــة  اإلشــارات التــي تــدل عــى أن النبــي  كان ُيفضــل أب
مــن بعــده، إذ قّدمــه للصــالة إمامــًا املســلمني عنــد مرضــه إال أنــه امتنــع عــن تســميته 
مبــارشة تــاركًا »ذلــك الجتهــاد األمــة واختيارهــا«)1)، ويظهــر أن هــذه اإلشــارات قــد 
فهمهــا الصحابــة  فهــًا صحيحــًا؛ وهلــذا قــال عمــر بــن اخلطــاب  يف اجتــاع 
الســقيفة عنــد ترشــيحه أليب بكــر: »يــا معــر األنصــار، ألســتم تعلمــون أن رســول 
ــا بكــر؟  ــاس؟ فأيكــم تطيــب نفســه أن يتقــدم أب ــؤم الن ــا بكــر أن ي ــد أمــر أب اهلل  ق

فقالت األنصار: نعوذ باهلل أن نتقدم أبا بكر«)2).

لقــد تــم انتخــاب أيب بكــر خليفــة للمســلني وفــق مبــدأ الشــورى إذ اختارتــه 
الغالبيــة العظمــى ليتــوىل اخلالفــة وإدارة الدولــة عــى أن تكــون اخلالفــة نيابــة عــن 
ــو بكــر مــن  ــا)3)، وأب ــن وسياســة الدني ــي - يف حفــظ الدي صاحــب الــرع -النب
الناحيــة العلميــة املجــردة- وكــا أمجــع املؤرخــون- يتمتــع بــكل الــروط التــي 
تؤهلــه لتــويل هــذا املركــز القيــادي األول يف الدولــة وهــي: القــوة واهليبــة والكفــاءة 

والتجربة والتواضع والتقوى والعلم والعدالة وسالمة احلس واألعضاء)4).

قــام اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  بعــد مبايعتــه البيعتــني اخلاصــة والعامــة 
بإلقــاء ُخطبــة جامعــة عــى النــاس؛ بــنيَّ فيهــا السياســة التــي ســيتبعها يف إدارة الدولــة 
ونظــام احلكــم، وهــو يشــبه إىل حــد كبــر خطــاب العــرش أو البيــان الــوزاري الــذي 
يلقيــه الزعــاء والقــادة يف هــذا العــرص يف مقتبــل فــرة توليهــم مناصبهــم احلساســة، 

وهذا اإلجراء أصبح فيا بعد تقليدًا يقوم به كل خليفة جديد.
)1) ابن خلدون، مرجع سابق، ج 2، ص541

)2) السيوطي، تاريخ اخللفاء، دار الكتب العلمية، بروت، 1988، ص 52
)3) ابن خلدون، مرجع سابق، ص 342

)4) املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مطبعة مصطفى البايب، القاهرة، 1966، ص 6
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وإذا جئنــا لنحلــل هــذا اخلطــاب أو لنقــل »خطــاب تــويل اخلالفــة« والــذي قــال 
فيــه بعــد محــد اهلل والثنــاء عليــه والصــالة والســالم عــى رســوله الكريــم: »إنِّ ُوّليــُت 
عليكــم ولســت بخركــم، فــإن أحســنت فأعينــون، وإن أســأُت فقومــون، الصــدُق 
أمانــة، والكــذُب خيانــًة.«)1) ، إذ يتضــح تركيــز اخلليفــة عــى مبــدأ الشــورى يف 
احلكــم، ومراقبــة الرعيــة لترصفــات اخلليفــة، ويف حالــة اختــاذه القــرار اإلداري 
ــذ والتطبيــق، أو تقويمــه عندمــا ينحــرف عــن  ــد التنفي ــه عن الســليم والشــورى إعانت

احلكم الرشيد يف إدارة الدولة ومؤسساهتا.

ــام  ــؤ الفــرص أم ــدأ العــدل يف احلكــم، وتكاف ــك عــى مب ــه كذل ــز يف خطاب ورّك
اخلليفــة يف احلقــوق والواجبــات فقــال: »الضعيــف فيكــم قــوي عنــدي حتــى آخــذ 
احلــق منــه إن شــاء اهلل، والقــوي فيكــم ضعيــف عنــدي حتــى آخــذ احلــق منــه إن شــاء 
ــه فهــو اجلهــاد لنــر  ــه اخلليفــة يف خطاب ــز علي ــذي رّك ــث ال ــدأ الثال ــا املب اهلل«)2)، أم
الدعــوة ومحايــة الدولــة أو بمعنــى آخــر هــدف الدولــة املركــزي املســتقبي، فقــال: 
»ال يدُع أحٌد منكم اجلهاد يف ســبيل اهلل فإنَّه ال َيَدْعه قوم إال رضهبم اهلل بالذل«)3)، 
وأشــار يف اخلطــاب إىل رضورة تطهــر املجتمــع مــن الفســاد واملفســدين، فقــال: 
»وال تشــيع الفاحشــة يف قــوم إال عّمهــم اهلل بالبــالء.«)4) ، ومل ينــَس أن يؤكــد يف هنايــة 
خطابــه القصــر إىل أن ســلطاته وإدارتــه للدولــة ومرجعيتــه يف ذلــك ســتكون مســتمدة 
مــن القــرآن الكريــم وســنة النبــي ، وأن أي جتــاوز هلــذه املبــادئ واألحــكام مــن جانبــه 
هــو بمثابــة خــروج عــى الدســتور وخــرق لــروط البيعــة املعطــاة لــه، وبالتــايل إلغاؤهــا 
ورفــع للرعيــة عنــه، وأن األمــة هلــا احلــق يف اختيــار رجــالً آخــر يقــوم بتطبيــق مبــادئ 

)1) ابن إسحاق، مرجع سابق، ص 687
)2) املرجع السابق نفسه
)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه
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اإلســالم وتريعاتــه، ويلتــزم مبــادئ البيعــة املعطــاة لــه مــن األمــة فقــال: »أطيعــون مــا 
أطعت اهلل فيكم ورسوله فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم«)1).

وَيَتضــُح ممــا ســبق أن انتخــاب اخلليفــة أبــو بكــر  كان انتخابــًا حــرًا شــوريًا 
شــارك فيــه أهــل احلــل والعقــد بالرشــيح، وزّكــى عمــوم النــاس هــذا الرشــيح 
ــة يف زمــن  ــه اإلداري واعتمــدوه فأصبحــت هــه الوســيلة مــن أســس احلكــم وأعراف
اخلالفــة الراشــدة أن ُينتخــب اخلليفــة مــن أهــل احلــل والعقــد »جملــس الشــورى« 
ثــم ُيطــرح املرشــح اجلديــد للمصادقــة عليــه مــن قبــل ســكان العاصمــة -املدينــة 
املنــورة-)2)، فيقــوم هــؤالء بمصافحتــه باليــد، وهــو مــا ســمي يف التاريــخ اصطالحــًا 
باســم البيعــة)3). كــا أصبــح مــن التقاليــد اإلداريــة الراســخة يف هــذا العهــد أن يقــوم 
اخلليفــة اجلديــد بتحديــد معــامل سياســته وأســلوبه يف اإلدارة يف بدابــة توليــه الســلطة 
مــن خــالل خطــاب جامــع يلقيــه عــى النــاس مــن عــى منــرب املســجد النبــوي يف 

العاصمة -املدينة املنورة-.

أمــا اختيــار اخلليفــة الثــان عمــر بــن اخلطــاب  فقــد تــم بطريقــة مغايــرة 
لســلفه، إذ أن اخلليفــة أبــو بكــر  مجــع أهــل احلــل والعقــد أثنــاء مرضــه األخــر، 
وأخــذ يستشــرهم فيمــن خيلفــه مــن بعــده، فقــد ذكــر احلســن بــن عــي : »أنــه ملــا 
ثُقــل أبــو بكــر ]أي: اشــتد عليــه املــرض[، واســتبان لــه مــن نفســه ]أي: شــعر أنــه 
اقــرب أجلــه[ مجــع النــاس ]أي: أهــل احلــل والعقــد[ وقــال: أنــه قــد نـــزل يب مــا قــد 
تــرون، وال أظننــي إال ميــت حلــايل، وقــد أطلــق اهلل أيانكــم ]أي: أيديكــم[ مــن 
بيعتــي، فأّمــروا عليكــم مــن أحببتــم... فقامــوا يتشــاورون ثــم عــادوا إليــه، وقالــوا: 
رأُينــا يــا خليفــة رســول اهلل رأَيــك، قــال: فلعلكــم ختتلفــون، قالــوا، ال، قــال: فعليكــم 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) عبد العزيز الدوري، النظم اإلسالمية، مطبعة نجيب، بغداد، 1950، ج 1، ص 28

)3) أرنولد، اخلالفة، جامعة أكسفورد، أكسفورد، 1924، ص 8
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ولدينــة  هلل  أنظــر  حتــى  فأمهلــون  قــال:  نعــم،  قالــوا:  الرضــا،  عــى  اهلل  عهــد 
ولعباده...«)1)

قــام أبــو بكــر الصديــق  باستشــارة كبــار الصحابــة واحــدًا واحــدًا، فاستشــار 
عبــد الرمحــن بــن عــوف وســعيد بــن زيــد وأســيد بــن خضــر وعثــان بــن عفــان 
وغرهــم، وســأهلم عــن رأهيــم بعمــر بــن اخلطــاب، فأثنــوا عليــه إال أن نفــرًا مــن 
النــاس قالــوا أليب بكــر: »مــا أنــت بقائــل لربــك إذا ســألك عــن اســتخالفك عمــر، 
فقــال: أقــول: اللهــم إّن اســتخلفت عليهــم خــر أهلــك...«)2) ، ودعــا اخلليفــة أبــو 
لــه: »اكتــب، بســم اهلل الرمحــن   وقــال  بــن عفــان   عثــان  بكــر الصديــق 
الرحيــم، هــذا مــا عهــد بــه أبــو بكــر... إنِّ اســتخلف عليكــم... وأخذتــه غشــية ]أي: 
غيبوبــة[، فكتــب عثــان: عمــر بــن اخلطــاب، ثــم أفــاق أبــو بكــر، فقــال: اقــرأ عــّي، 
فقــرأ وذكــر عمــر بــن اخلطــاب، فكــرّب أبــو بكــر، وقــال: خفــت أن تذهــب نفــي 
ــب  ــره أن يكت ــم أم ــاًل، ث ــا أله ــت هل ــرًا، واهلل إن كن ــزاك اهلل خ ــاس فج ــف الن فيختل

تتمة الكتاب، ثم أمره فختم الكتاب«)3).

وتذكــر املصــادر أن أبــا بكــر مل يكتــِف باستشــارة أهــل احلــل والعقــد، بــل خــرج 
إىل عامــة النــاس يف املســجد وقــال هلــم: »أترتضــون مــن أســتخلف عليكــم، فإن واهلل 
قــد  قرابــة، وإن  ذا  وّليــت  قــرصت[، وال  مــا  الــرأي ]أي:  مــن جهــد  ألــوت  مــا 
اســتخلفت عمــر بــن اخلطــاب، فاســمعوا لــه وأطيعــوا، فقالــوا ســمعنا وأطعنــا«)4)، 
فقــال:  للنــاس  الــذي خــرج  هــو    عفــان  بــن  عثــان  أن  اجلــوزي  ابــن  وذكــر 
»أتبايعــون ملــن يف هــذا الكتــاب قالــوا: نعــم، فبايعــوا«)5)، ويبــدو أن هــذه الروايــة هــي 

)1) ابن اجلوزي، تاريخ عمر بن اخلطاب، دار إحياء علوم الدين، دمشق، ص 67
)2) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 428

)3) املرجع السابق نفسه، ص 429
)4) املرجع السابق نفسه، ص 428

)5) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 69-68
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األقــرب إىل الدقــة نظــرًا حلالــة أيب بكــر الصحيــة، والتــي ال متكنــه مــن اخلــروج إىل 
املسجد ومواجهة الناس.

وواضــح أن اخلليفــة أبــا بكــر الصديــق  مل يعــنّي أحــدًا مــن أبنائــه أو أقاربــه، بــل 
اختــار رجــاًل حــاز عــى اإلمجــاع مــن أهــل احلــل والعقــد، وغالبيــة كبــرة مــن عامــة 
النــاس يف املدينــة، وإضافــة لذلــك فقــد علــق أمــر خالفــة عمــر  عــى رضــا النــاس 
ــت  ــاس، إذ أصبح ــل الن ــن قب ــّر م ــار احل ــدل االختي ــني ب ــر بالتعي ــون األم ــى ال يك حت

البيعة إحدى أنواع االنتخاب احلّر املبارش الذي قّرره النظام السيايس يف اإلسالم.

ألقــى اخلليفــة اجلديــد عمــر  - كــا جــرت العــادة- خطــاب البيعــة موضحــًا 
أســلوبه يف احلكــم واإلدارة، وسياســته يف التعامــل مــع األمــة فقــال: »اللهــم إن 
ني«)1)، وواضــح أن هــذا  شــديد فلّينــي، وإن ضعيــف فقــَون، وإن َبخيــٌل َفســخِّ
االســتهالل ُيقصــد منــه طمأنــة أولئــك الذيــن كانــوا يتخوفــون مــن غلظتــه حيــث كان 
ــه مســؤول عــن أمــور الدولــة ســواَء قــام  ــًا بشــدته  قبــل ذلــك، ثــم بــنيَّ أن معروف
بذلــك بنفســه أو أنــاب غــره إن كان العمــل يف أقاليــم الدولــة البعيــدة عنــه، فقــال: 
»فــال حيــرضن يشء مــن أمركــم فيليــه أحــد دون، وال يغيــب عنــي فألــوا منــه ]أي: 

أُعنيِّ عليه[ أهل الصدق واألمانة«)2).

ــا أن قواعــد العمــل اإلداري ورشوط التعيــني يف الوظائــف العامــة املتعلقــة  ك
بخدمــة عامــة النــاس كانــت واضحــة يف ذهــن اخلليفــة اجلديــد، فبــني بشــكل واضــح 
منهــا -أي  املاليــة  وبالــذات  وشــفافية ظاهــرة موضــوع حقوقــه كموظــف دولــة 
راتبــه- فقــال: »أال وإنِّ أنـــزلت نفــي مــن مــال اهلل بمنـــزلة ويل اليتيــم ]وهــي إشــارة 
إىل أن املســؤول عــن أمــوال األيتــام يمكنــه رشعــًا أن يــأكل منهــا بمقــدار حاجتــه 

)1) املرجع السابق نفسه، السيوطي، مرجع سابق، ص 110
)2) املحب الطربي، الرياض النرضة يف مناقب العرة املبرة، دار التأليف والنر والرمجة، القاهرة، 1963، ص 67
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وجهــده يف حفظهــا[، إن اســتغنيت اســتعفيت ]أي: ال يأخــذ شــيئا[ وإن افتقــرت 
أكلت باملعروف«)1).

وهــذه السياســة الواضحــة والشــفافية الكاملــة التــي أعلنهــا اخلليفة عمــر  عى 
النــاس فيــا خيــص احلقــوق املاليــة للحاكــم وعــدم جتاوزهــا هــي جــزء مــن مبــادئ 
اإلدارة احلديثــة يف حتديــد مســتحقات املوظــف بشــكل واضــح وحمــدد ومطالبــة 

الناس بمراقبته وحماسبته عى أي جتاوز يمكن أن يروه يف حياة احلاكم اجلديد.

ومــع أن هلجــة اخلطــاب يف جمملــه كانــت هلجــة لينــة إال أنــه وّجــه حتذيــرًا شــديد 
اللهجــة إىل كل مــن تســول لــه نفســه اخلــروج عــى الدولــة أو مبادئهــا وقوانينهــا فقال: 
»إنــا مثــل العــرب مثــل مجــل ُأُنــف ]وهــو كنايــة عــن املــكان الــذي يقــاد منــه[ فلينتظــر 
قائــدة حيــث يقــوده، وأمــا أنــا فــورب الكعبــة ألمحِلنَّهــم عــى الطريــق...«)2) ويبــدو 
 ، أن املقصــود بذلــك تلــك القبائــل التــي ارتــدت عــن اإلســالم بعــد وفــاة النبــي
ــك  ــه، لذل ــام خالفت ــق  إىل مقاتلتهــا معظــم أي ــو بكــر الصدي ــة أب واضطــر اخلليف
أضــاف اخلليفــة مطمئنــًا األمــة قائــال: »... فاعلمــوا أن تلــك الشــدة... تكــون عــى 
أهــل الظلــم والتعــّدي عــى املســلمني، وأمــا أهــل الســالمة والديــن فأنــا ألــني إليهــم 
مــن بعضهــم لبعــض«)3). ممــا يعنــي أن شــدة عمــر املعروفــة لــن تكــون إال عــى 

املتمردين واخلارجني عن القانون والنظام يف الدولة اجلديدة.

إن الرتيبــات اإلداريــة املاليــة أخــذت حيــزًا واســعًا يف خطــاب اخلليفــة عمــر 
ــة فقــال: »ولكــم   فبــنيَّ سياســته يف مجــع الرضائــب واألمــوال املســتحقة للدول
عــيَّ أن ال أجبــي شــيئًا مــن خراجكــم ]أي: رضيبــة األرض[ وال ممــا أفــاء اهلل 
عليكــم إال يف وجهــه، ولكــم عــيَّ إذا وضــع يف يــدي أال خيــرج إال يف حقــه...«)4) ، 

)1) املرجع السابق نفسه، السيوطي، مرجع سابق، ص 110
)2) الطربي، املرجع السابق نفسه، ج 3، ص 433

)3) ابن األثر، مرجع سابق، ج 2، ص 208
)4) املرجع السابق نفسه
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وهــذا يوضــح أن األمــوال مجعــًا وإنفاقــًا ســتكون يف غايــة االنضبــاط والتنظيــم 
واألمانــة، وهــذه األســس اإلداريــة املبتكــرة والرائعــة هــي التــي أصبحــت نموذجــًا 
ــك، وبخاصــة يف احلكــم واإلدارة يف  ــة بعــد ذل ــة املطبق ــة املالي ــة النظــم اإلداري لكاف

عرص اخلالفة الراشدة.

وأنــه  للجنــود،  املســتحقة  واألرزاق  العطايــا  مــن  ســيزيد  أنــه  إىل  أشــار  ثــم 
ســُيحصن الدولــة ضــد األعــداء ببنــاء الثغــور واملــدن العســكرية، وحراســة احلــدود، 
والدفــاع عــن الدولــة دون أن يكــون يف ذلــك ترعــًا أو هتــورًا، فقــال: »ولكــم عــيَّ 
أن أزيــد عطاياكــم وأرزاقكــم إن شــاء اهلل، وأُســّد ثغوركــم، ولكــم عــيَّ أال أْلِقيُكــم 
يف املهالــك، وال أْحُجَركــم يف ثغوركــم ]أي: إبقــاء اجلنــود يف ميــدان املعركــة أو يف 
الثغــور فــرات زمنيــة طويلــة[، وإذا غبتــم يف البعــوث ]أي: احلمــالت العســكرية أو 

االقتصادية أو السياسية[، فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم[)1).

ــد أصبحــت  ــة يف خطــاب اخلليفــة اجلدي ــة حســب هــذه السياســة املعلن فالدول
مســؤولة إداريــًا وبشــكل مبــارش عــن كافــة حاجــات األرس والعائــالت التــي يغيــب 

أرباهبا يف مهات إدارية أو جهادية أو غرها خاصة بعمل الدولة ومصاحلها.

لقــد كان هــذا اخلطــاب الشــامل عبــارة عــن خطــة إداريــة عالية املســتوى ِصيَغت 
لت أســس نظــام احلكــم واإلدارة الــذي ســار عليــه اخلليفــة  بعنايــة فائقــة؛ وشــكَّ
عمــر  يف خالفتــه بعــد ذلــك كــا يتضــح مــن روايــات املصــادر، ويمكننــا القــول إنَّ 
خطابــه هــذا يشــبه إىل حــد كبــر البيــان الــوزاري للحكومــات احلديثــة)2) وخطــة 
ــم أســس لنظــم  ــداًء مــن عهــد عمــر  ومــن ث ــة ابت ــة للحكــم واإلدارة للدول كامل

احلكم واإلدارة للدولة يف عرص اخلالفة الراشدة بعد ذلك.

)1) املرجع السابق نفسه
)2) الطنطاوي، أخبار عمر وعبد اهلل بن عمر، دار الفكر، دمشق، 1959، ص 65-64
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ــار اخلليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان  فــكان خمتلفــًا عــن ســابقيه،  أمــا اختي
ي  حيــث رفــض اخلليفــة عمــر  بعــد طعنــه أن يســتخلف خليفــة مــن بعــده أو ُيســمِّ
أحــدًا بعينــه، وجعــل األمــر شــورى بــني ســتة مــن أهــل احلــل والعقــد هــم: عــي بــن 
أيب طالــب، وعثــان بــن عفــان، وعبــد الرمحــن بــن عــوف، ســعد بــن أيب وقــاص، 
والزبــر بــن العــوام، وطلحــة بــن عبيــد اهلل)1). وطلــب مــن هــؤالء احلضــور يف اليــوم 
التــايل إليــه، وقــال هلــم: »إنِّ نظــرت فوجــدت أنكــم رؤســاء القــوم وقادهتــم، ال 
ــاس عليكــم إذا اســتقمتم، ولكــن  ــر إال فيكــم... إن ال أخــاف الن يكــون هــذا األم
ــاس، فاهنضــوا إىل بيــت عائشــة  ــا بينكــم، فيختلــف الن أخــاف عليكــم خالفكــم في
زوج النبــي  بــإذن منهــا، فتشــاوروا واختــاروا رجــاًل منكــم«)2)، ثــم قــام بتكليــف 
صهيــب الرومــي  بالصــالة بالنــاس ملــدة ثالثــة أيــام، وهــي املهلــة التــي أعطاهــا 
ــح أن توليــة صهيــب الرومــي  هلــم اخلليفــة للتوصــل إىل اتفــاق فيــا بينهــم. وواض
عــى الصــالة -وهــو ليــس مرشــحًا هلــذا املنصــب- توحــي بــأن اخلليفــة تــرك هلــؤالء 
الســتة أن يقــرروا بحريــة كاملــة دون التدخــل ملصلحــة أحدهــم ألنــه بمجــرد تعيــني 
أحدهــم للصــالة بالنــاس فســيكون ذلــك إشــارة مــن اخلليفــة عمــر  وتزكيــة هلــذا 

الشخص لتويل اخلالفة من بعده.

لقــد كان أهــل الشــورى ســتة وهــذا العــدد الزوجــي قــد يــؤدي إىل تعقيــد األمر فيا 
لــو تســاوت األصــوات عنــد اختيــار أي مرشــح، واســتباقًا ألي خــالف يف هــذا الشــأن 
طلــب اخلليفــة عمــر  مــن ابنــه عبــد اهلل أن حَيْــرض معهــم ليــس بوصفــه مرشــحًا بــل 
مــوا عبــد اهلل، وإذا  حــًا لأصــوات، وطلــب منهــم إذا تســاوت األصــوات أن حُيَكِّ ُمرجِّ

رفضوا حكمه عليهم أن يكونوا مع الفريق الذي فيه عبد الرمحن بن عوف)3).

)1) الطربي، مرجع سابق، ج 4، ص 228. البخاري، مرجع سابق، ج 9، ص 39
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الطربي، املرجع السابق نفسه، ص 229
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إن مــا قــام بــه اخلليفــة عمــر  مــن إجــراءات واحتياطــات كان خطــة متكاملــة 
ــف هبــا هــؤالء  ليــس فيهــا أيــة ثغــرات إلدراك عمــر  حساســية املهمــة التــي ُكلِّ
الســتة، وبالفعــل حصــل مــا كان يتخــوف منــه اخلليفــة عمــر  فلــم يتوصــل هــؤالء 
الســتة إىل رأي إذ مــات عمــر  قبــل الوصــول إىل نتيجــة، وُنقل إىل املســجد للصالة 
عليــه، فتقــدم كل مــن عثــان وعــي للصــالة عليــه باعتبــار ذلــك ســيكون إحــدى 
نقــاط الرجيــح ملصلحــة أحدمهــا إال أنَّ عبــد الرمحــن بــن عــوف الــذي أصبــح 
بمثابــة رئيــس جملــس احلــل والعقــد بشــكل اعتباري رفــض أن ُيصلِّ عليــه أحدمها، 
ــا  ــدم ي ــا، تق ــذا إليك ــا ه ــا م ــد علمن ــارة، لق ــى اإلم ــرص ع ــو احل ــذا هل ــال: »إنَّ ه وق
صهيــب فصــِل عليــه...«)1). أي أن عبــد الرمحــن بــن عــوف  قــد أعــاد األمــور إىل 

. نصاهبا كا أرادها اخلليفة امُلَتوىف عمر

اســتمرت املــداوالت بــني هــؤالء الســتة عــدة أيــام دون التوصــل إىل نتيجــة ومــن 
ثــم اقــرح عبــد الرمحــن بــن عــوف أن جيعلــوا أمرهــم إىل ثالثــة، أي أن يتنــازل ثالثــة 
عــن ترشــيح أنفســهم عمليــًا، فتنــازل الزبــر إىل عــي، وتنــازل طلحــة إىل عثــان، 
وتنــازل ســعد إىل عبــد الرمحــن، ثــم قــال عبــد الرمحــن بــن عــوف« جتعالنــه ]أي: 
، وأنــا أخــرج منهــا، قالــوا نعــم: فخــال بعــي، وقــال: إن لــك مــن القرابــة  األمــر[ إيلَّ
عثــان  اســتخلف  وإن   ، لتعدلــنَّ اســتخلفت  لئــن  عليــك،  واهلل  اهلل،  رســول  مــن 
، فقــال: نعــم. وخــال بعثــان وقــال مثــل ذلــك، فقــال عثــان:  لتســمعنَّ ولتطيعــنَّ
نعــم«)2). ممــا جعــل املــاوردي ُيعّقــب بقولــه: »فصــارت الشــورى بعــد الســتة يف 
ثالثــة، ثــم بعــد الثالثــة يف اثنــني: عــي وعثــان ثــم مــى عبــد الرمحــن ليستشــر 
النــاس فيهــم«)3). وكانــت هــذه املرحلــة األوىل مــن التشــاور والتــي أفــرزت عــى 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 193
)2) ابن سعد، الطبقات الكربى، دار بروت، بروت، 1978، ج 3، ص 339

)3) املاوردي، مرجع سابق، ص 12
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ــورى  ــم إن الش ــة. ث ــتة املعيَّن ــة الس ــل جمموع ــا داخ ــق عليه ــحني متواف ــل مرش األق
اتســعت بعــد ذلــك لتشــمل أعــدادًا كبــرة مــن النــاس يف املدينــة، فيذكــر الطــربي)1)، 
أن عبــد الرمحــن بــن عــوف قــام بجولــة واســعة الســتطالع اآلراء، وبخاصــة أن 
عــددًا كبــرًا مــن ممثــي األمصــار، والــوالة ووجهــاء النــاس كانــوا متواجديــن يف 
  ــاة اخلليفــة عمــر ــة بعــد وف ــم انتظــروا يف املدين ــة لقضــاء فريضــة احلــج، ث املدين

حتى يستقر األمر عى خليفة جديد للمسلمني.

ويالحــظ أن عبــد الرمحــن بــن عــوف مل يبايــع أحدمهــا إال بعــد هــذه اجلولــة، وأنــه 
اســتنتج أن ميــل النــاس كان لعثــان بــن عفــان  حتــى أن الطــربي ذكــر أن مشــاوراته 
للنــاس كانــت واســعة تشــبه إىل حــدٍّ كبــر اإلمجــاع، ممــا حــدا بعبــد الرمحــن أن جيمع 
النــاس يف املســجد. ويبايــع عثــان علنــًا، فتبعــه عــي بــن أيب طالــب ثــم بقيــة النــاس)2)، 

وبذلك أصبح عثان اخلليفة الثالث يف ذي احلجة سنة 23 هـ.

لقــد أبقــى اخلليفــة عثــان  عــى النظــم والسياســات التــي أوجدهــا ســلفة 
اخلليفــة عمــر ، وكتــب إىل القيــادات العســكرية كتابــًا يطلعهــم فيها عى سياســته، 
ــال:  ــر  فق ــة عم ــن سياس ــا ع ــف يف جممله ــي ال ختتل ــة وه ــه للدول ــرق إدارت وط
»أمــا بعــد، فإنكــم محــاة املســلمني وذادهتــم ]أي: املدافعــني عنهــم[، وقــد وضــع 
لكــم عمــر مــا مل يغــب عنــا، بــل كان عــى مــأ منــا ]أي: بعلمنــا وبعــد استشــارتنا[، ال 

يبلغني عن أحد منكم تغير وال تبديل، فيغر اهلل ما بكم«)3).

ومل يقتــرص األمــر عــى القــادة العســكريني بل وّجــه كتابًا إىل املســؤولني اإلداريني 
وبقيــة موظفــي الدولــة، وهــي تشــمل نفــس التوجيهــات التــي كانــت يف زمــن عمــر 
 فقــال: »فــإن اهلل خلــق اخللــق باحلــق، فــال يقبــل إال احلــق، فخــذوا احلــق، 

)1) ملزيد من املعلومات انظر: الطربي، مرجع سابق، ج 4، ص 241-227
)2) املرجع السابق نفسه، ص 239-238

)3) املرجع السابق نفسه، ص 245
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وأعطــوا احلــق بــه، األمانــة قومــوا عليهــا وال تكونــوا أول مــن يســلبها... وال تظلموا 
اليتيم وال املعاهد، وإن اهلل خصٌم ملن ظلمهم«)1).

وتبعــا لاللتــزام بسياســة عمــر  أقــّر الــوالة الذيــن عينهــم اخلليفــة عمــر مــدة 
عــام بعــد وفاتــه، وهنــا نلحــظ بعــدًا إداريــًا واضحــًا، فاإلبقــاء عــى الــوالة هــذه الفــرة 
يــؤدي إىل اســتكال األعــال واملشــاريع التــي بــدأت الدولــة بتنفيذهــا حتــى ال يــؤدي 
إىل اضطــراب األمــور، وكذلــك حتــى يتــم االنتقــال بشــكل تدرجيــي مــن العهــد 

العمري إىل العهد العثان اجلديد.

إال أن األمــور اإلداريــة قــد اضطربــت يف هنايــة خالفــة عثــان  والتــي يرجعهــا 
البعــض إىل أســباب إداريــة وشــخصيه حيــث يــرى الصالــح: »أن اخلليفــة أضــاع 
ال  إداريــة  مناصــب  يف  منهــم  عــددًا  عــنيَّ  إذ  أقربائــه  مــع  وضعفــه  بحياتــه  نفســه 
التذمــر واالجتــاع يف بعــض األمصــار  بعــض  يســتحقوهنا، ممــا أدى إىل ظهــور 
تطــورت إىل دخــول عنــارص خمتلفــة يف الفتنــة، وأدى اللــني الــذي واجههــم بــه إىل 

مقتل اخلليفة واضطراب أمور الدولة بشكل كبر«)2).

أمــا اختيــار اخلليفــة الرابــع عليــًا فكانــت يف ظــروف غــر طبيعيــة، فهنــاك خليفــة 
مقتــول، والقاتلــون يصولــون وجيولــون يف املدينــة، وأمــور الدولــة مضطربــة، وكبــار 
ــًا  ــة، وتذكــر املصــادر أن علي ــوا يف بيوهتــم أو خرجــوا مــن املدين ــة إمــا اعتزل الصحاب
رفــض يف البدايــة أن يتســلم اخلالفــة، ولكــن بعــض الصحابــة أرصوا عليــه قائلــني: 
ــوم أحــق هبــذا األمــر  ــاس مــن إمــام، وال نجــد الي ــد للن ــل وال ب »إن هــذا الرجــل ُقت
ــرًا خــر مــن أن  ــإنِّ أكــون وزي ــال هلــم: »ف ــب ق ــن أيب طال منــك«)3). ومــع أن عــي ب
أكــون أمــرًا«)4)، إال أهنــم أرصوا عــى مبايعتــه، فاشــرط عليهــم أن تكــون البيعــة يف 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) صبحي الصالح، النظم اإلسالمية، دار العلم، بروت، 1990، ص 264-263

)3) الطربي، مرجع سابق، ج 4، ص 427
)4) املرجع السابق نفسه
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املســجد وال تكــون باخلفــاء، وذلــك ألن أي عمــل يف اخلفــاء يــؤدي إىل زيــادة التوتــر 
واشــتعال للفتنــة، والبيعــة يف املســجد عالنيــة فيهــا تأكيــد عــى رشعيــة االختيــار فــال 
تبقــى هــذه البيعــة ُعرضــًة لأقاويــل والشــائعات، وبالفعــل بايــع كبــار الصحابــة مثــل 
مجهــور  بايعــه  ثــم  اجلديــد،  اخلليفــة  واألنصــار  واملهاجــرون  والزبيـــر  طلحــة 

املسلمني يف املدينة)1).

وكــا جــرت العــادة يف مثــل هــذه املناســبة، صعــَد اخلليفــُة اجلديــد املنــرب يف 
املســجد ليلقــي خطابــه موضحــًا سياســته ونظــام حكمــه وطريقــة إدارتــه للدولــة 
ــه ليــس يل  فقــال: »إن قــد كنــت كارهــًا ألمركــم فأبيتــم إال أن أكــون عليكــم... أال وإنَّ
أمــٌر دونكــم، أال إنَّ مغانــَم مالكــم معــي، أال وإّنــه ليــس يل أن آخــذ منــه درمهــًا 

دونكم، قالوا نعم، قال اللهم اشهد«)2).

ويتضــح مــن نــص اخلطــاب أنــه رّكــز عــى أمريــن أوهلــا: أنــه َقبِــل اخلالفــة 
ُمكرهــا، وثانيهــا: املوضــوع املــايل، وكان الركيــز عليــه واضحــًا ألنــه كان أحــد أهــم 

أسباب الفتنة يف هناية خالفة عثان والتي أدت إىل استشهاده«)3).

قــام اخلليفــة اجلديــد ابتــداًء وتطبيقــًا لسياســته اإلداريــة اجلديــدة بعــزل الــوالة 
الذيــن عينهــم عثــان  باعتبــار أهنــم أحــد أهــم األســباب التــي أدت إىل الفتنــة 
والتــي اهتــم املتمــردون واخلارجــون عــى اخلليفــة عثــان  بأنــه كان يــويلِّ أقربائــه، 
فأذعنــوا مجيعــًا لأمــر الصــادر مــن اخلليفــة عــي  باســتثناء وايل الشــام معاويــة 
بــن أيب ســفيان، معتــربًا أن بيعــة اخلليفــة عــي  غــر رشعيــة، فكانــت هــذه املشــكلة 
األوىل الكــربى التــي واجهــت اخلليفــة اجلديــد، وكانــت حجتــه أن اخلليفــة ســقطت 

.(4(» رشعيته ألنه مل ُيِقم احلد ]أي: حّد القتل[ عى قتلة اخلليفة عثان
)1) املرجع السابق نفسه

)2) املرجع السابق نفسه، ص 428
)3) املرجع السابق نفسه

)4) املرجع السابق نفسه، ص 440-441. ابن خلدون، مرجع سابق، ج 2، ص 544
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ويتضــح مــن كل مــا ســبق أن انتخــاب كل واحــد مــن اخللفــاء األربعــة تــم 
بطريقــة خمتلفــة عــن اآلخــر، وإن كانــت مجيعهــا متــت بطريقــة الشــورى أو اختيــار 
»أهــل احلــل والعقــد« حيــث يقــوم هــؤالء برشــيح أحدهــم، ثــم يعــرض عــى ســكان 
املدينــة »العاصمــة«، ملبايعتــه، وهــذه التجربــة التــي اســتمرت حــوايل 30 عامــًا )11- 
40 هـــ( كان مــن املمكــن أن تــؤدي إىل بلــورة نظــام ســيايس واضــح، بانتقــال الســلطة 
وتداوهلــا بشــكل ســلمي مــن خليفــة إىل آخــر ال يمــت إليــه بصلــة القرابــة، ولكــن مــع 
ــن أيب  ــة عــي ب ــل اخلليف ــال الســلطة بعــد مقت ــة بانتق األســف انقطعــت هــذه التجرب
طالــب  إىل بنــي أميــة ليصبــح احلكــم بعدهــا وراثيــًا ال شــوريًا يتــم بطريقــة بعيــدة 

عن اختيار أهل احلل والعقد ودون رىض األمة أو استشارهتا.

ونالحــظ أيضــًا أنــه رغــم مقتــل اخلليفــة الثالــث عثــان  مــن قبــل بعــض 
املتمرديــن عليــه، إال أنــه مل يســتطع زعاؤهــم اســتالم احلكــم وتوليــة خليفــة منهــم 
ــوا يســيطرون عــى العاصمــة بشــكل كامــل، فقــد اجتمــع أهــل احلــل  مــع أهنــم كان
والعقــد مــن الصحابــة واســتطاعوا تــدارك األمــر بنقــل الســلطة بشــكل رسيــع وآمــن 

. إىل اخلليفة عي

ويتضــح كــذاك أن اخللفــاء األربعــة عنــد انتخاهبــم قــد حــازوا عــى ثقــة شــبه كاملة 
لســكان املدينــة بشــكل أســايس، ولــذا نجــد محيــد اهلل يف وثائقــه يقــول: »إن اخلالفــة 
ــدأ اإلمجــاع«)1)، ويقــول املســترق شــاخت: »إن نواحــي  ــًا عــى مب ــًا كلي تقــوم قيام

مهمة يف التريع اإلسالمي كاخلالفة مثالً كان أساسها مبدأ اإلمجاع وحده«)2).

الدولــة  يف  األول  املركــز  صاحــب  أن  نجــد  املصــادر  روايــات  خــالل  ومــن 
لقــب  أشــهرها  وكان  ألقــاب،  عــدة  عليــه  ُأطلــق  قــد  الفــرة  هــذه  يف  اإلســالمية 
»اخلليفــة«، حيــث ُلِقــب بــه اخللفــاء األربعــة، ابتــداًء مــن أيب بكــر الــذي ُســمي خليفة 

)1) محيد اهلل، جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والراشدي، دار النفائس، 1983، ص99
)2) موسوعة العلوم اإلنسانية، ماكملني، نيويورك، 1967 ، جملد 8 ، ص 347
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رســول اهلل. وعنــد تــويل عمــر بــن اخلطــاب  ُأطِلــق عليــه خليفــة خليفــة رســول 
اهلل، ومنعــا للتكــرار يف املســتقبل أمــر عمــر  أن يســتبدل اللقــب بـــ »أمــر املؤمنــني« 
فــكان أول مــن ُنــودي هبــذا اللقــب مــن اخللفــاء، والذي يتاشــى مع عهــد الفتوحات 

ملا فيه من األشعار بالسطلتني احلربية واإلدارية)1).

كــا ُعــرف لقــب »اإلمــام«، وهــو مأخــوذ مــن احلديــث النبــوي الريــف، حيــث 
يقــول : »الديــن النصيحــة قلنــا: ملــن يــا رســول اهلل؟ قــال: هلل ولكتابــه ولرســوله 
وألئمــة املســلمني وعامتهــم«)2)، كــا أنــه لقــب يمثــل الصفــة الدينيــة، إذ أنــه مأخــوذ 
مــن اإلمامــة يف الصــالة، ثــم أصبــح ُمْصطلحــًا يــدل عــى املنصــب اإلداري األول يف 
الدولــة، يقــول ابــن حــزم: »إن لفــظ اإلمــام إذا أطلــق فإنــه ينــرصف إىل صاحــب 

اإلمامة الكربى أو العامة«)3).

وهــذه األلقــاب الثالثــة« اخلليفــة« و«أمــر املؤمنــني« و«اإلمــام« تعــود إىل معنــى 
ــة، ولكــن نشــأة كل لقــب اختلفــت  ــادي األول يف الدول واحــد، وهــو املنصــب القي
تارخييــًا عــن نشــأة اآلخــر، ويبــدو أن بعــض األلقــاب أطلقــت عــى خلفــاء أكثــر مــن 
غرهــم، فلقــب »اإلمــام« أطلــق عــى اخلليفــة عــي بــن أيب طالب دون غــره، وُنرجح 
أن يكــون ســبب ذلــك هــو منازعتــه الرعيــة مــن قبــل معاويــة إذ أن لقــب إمــام فيــه 
ــة قبــل الصفــة الدنيويــة، كــا أن إطــالق وصــف اإلمــام عــى اخلليفــة  الصفــة الديني
عــي  كان كذلــك نتــاج التأثــر بالروايــة الشــيعية التــي ُتِعــد اخلليفــة عــي  مــن 

األئمة االثني عر بل أول أولئك األئمة.

)1) ابن خلدون، مرجع سابق، ج 2، ص 579-578
)2) البخــاري: الصحيــح، كتــاب اإليــان، بــاب الديــن النصيحــة هلل ولرســوله وألئمــة املســلمني. مســلم، الصحيــح، يف كتــاب اإليــان، بــاب بيــان 

أن الدين النصيحة، حديث رقم 55 
)3) ابن حزم، الفصل يف امللل والنَِحل، القاهرة، 1928، ج 4، ص 90
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أمــا »صالحيــات اخلليفــة« فهــي تشــمل كل صالحيــات النبــي  باســتثناء 
الوحــي والتريــع، فهــو املســؤول األول عــن الدولــة والقائــد األعــى للجيــش، ولــه 
أمــر احلــرب والقتــال، وأمــر الســالم والصلــح، وقتــال املتمرديــن عــى الدولــة)1)، كــا 
أنــه لــه حــق تعيــني الــوالة وعزهلــم، وإصــدار األوامــر واجبــة التنفيــذ إىل الــوالة، كــا 
أن لــه حــق تعيــني القضــاة، وعزهلــم)2). أي بمعنــى آخــر كل الســلطات اإلداريــة 

والتنفيذية عى عموم أرض وأمة اإلسالم.

وصالحيــات اخلليفــة ليســت مطلقــة، فهــو مســؤول مســؤولية مبــارشة أمــام 
أهــل احلــل والعقــد، فقــد قــال أبــو بكــر  يف خطابــة: »وإن أســأت فقومــون«)3)، 
وقــال اخلليفــة عمــر : »لــوددت أن وإياكــم يف ســفينة يف جلــة البحــر تذهــب بنــا 
رشقــًا وغربــًا، فلــن يعجــز النــاس أن يوّلــوا رجــاًل منهــم، فــإن اســتقام بايعــوه، وإن 
جنــف ]أي: ظلــم[ قتلــوه فقــال طلحــة: ومــا عليــك لــو قلــت إن تعــوج عزلــوه؟ 

قال: ال، القتل أنكل ملن بعده«)4).

ومــن هنــا نجــد أن مســؤولية اخلليفــة أمــام األمــة تبــدأ بالنصــح واإلرشــاد 
مــن  ُيعــزل  بــه ]أي:  يتغــر  »الــذي  املــاوردي:  يقــول  وتنتهــي باخللــع واإلبعــاد، 
منصبــه[، فيخــرج بــه عــن اإلمامــة شــيئني: أحدمهــا، جــرح يف عدالتــه، وثانيهــا نقــص 
يف بدنــه[«)5). ويضــاف إىل ذلــك أن اخلليفــة يــري عليــه القانــون كبقية أفــراد األمة، 
وحياكــم أمــام القضــاء كأحدهــم، فقــد وضــع اخلليقــة أبــو بكــر نفســه أمــام املســائلة 
ــا  ــة عمــر  وعندم ــك فعــل اخلليف ــه، وكذل ــة؛ ليأخــذ كل ذي حــق حق ــام األم أم
راجعــه النــاس يف ذلــك قــال: »رأيــت رســول اهلل يعطــي الَقــَود ]أي: القصــاص[ مــن 

)1) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 228-227
)2) املرجع السابق نفسه، ج 4، ص 79-80، ص251-252. ابن سعد، مرجع سابق، ج 3، ص 284. ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 44

)3) ابن إسحاق، مرجع سابق، ص 687
)4) الطربي، مرجع سابق، ج 4، ص 213

)5) املاوردي، مرجع سابق، ص 17
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َنْفِســه، وأبــا بكــر يعطــي الَقــَود مــن َنفِســه، وأنــا ُأْعطــي الَقــَود مــن نفــي«)1)، ومل يكــن 
  ذلــك جمــرد شــعارات دون تطبيــق، فقــد ذكــرت املصــادر أن اخلليفــة عمــر
ــا ُكنــُت أحــَد َرُجَلــني، رجل جهل فعلــم، أو أخطأ  رضب رجــاًل، فقــال لــه الرجــل: »إمَّ
فُعفــي عنــه، فقــال لــه عمــر، صدقــت، دونــك، فامتثــل ]أي: اقتــص[«)2). وهــذه 
الشــواهد وغرهــا تــدل عــى هتافــت مــا ذكــره املســترق مويــر حيــث قــال: » بــأن 
احلكــم يف اإلســالم مثــاٌل للحكــم املطلــق واملســتبد«.)3) وكذلــك مــا ذكــره املســترق 

ماكدونالد: »بأنه ضمن حدود معينة فإن احلاكم يف اإلسالم مطلق الصالحية«)4).

أيضــًا أمــام  بــل كان مســؤوالً  فلــم يكــن إذن حكــم اخلليفــة حكــَا مطلقــًا، 
القضــاء العــادي، فقــد قــدم اخلليفــة عــي بــن أيب طالــب  دعــوة قضائيــة لُيطالــب 
باســرداد درعــه التــي افتقدهــا، ثــم وجدهــا عنــد أحــد اليهــود حيــث ادعــى ملكيتهــا، 
فحكــم القــايض بالــدرع لصالــح اليهــودي لعــدم توفــر أدلــة عنــد اخلليفــة عــى صــدق 
  دعــواه، والتــزم رئيــس الدولــة باحلكــم)5)«، ومــن ذلــك أيضــًا أن اخلليفــة عمــر
اســتعار فرســًا مــن رجــل فحمــل عليــه فعطــب ]أي: أصابــه مــا يقلــل حركتــه وثمنــه[ 
فشــكاه الرجــل وطلــب اســرداد ثمنــه، فطلــب اخلليفــة أن خيتــار الرجــل قاضيــًا 
للحكــم يف القضيــة، فاختــار الرجــل القــايض رُشيــح العراقــي، فقــال رشيــح لعمــر: 
»أخذتــه صحيحــًا ســليًا فأنــت لــه ضامــن حتــى تــرده صحيحــًا ســليًا«)6)، وكان هــذا 

احلكم العادل سببًا يف اختيار اخلليفة له قاضيًا للمدينة)7).

)1) الشافعي، كتاب األم، املطبعة الكربى، بوالق، القاهرة، 1322 هـ، ج 6، ص 44
)2) أبو يوسف، كتاب اخلراج، املطبعة السلفية، القاهرة، 1392 هـ، ص 65

)3) موير، اخلالفة وتطورها، بروت، 1963، ص600
)4) ماكدونالد، تطور النظرية السياسية عند املسلمني، نيويورك، 1903، ص58

)5) البيايت، النظام السيايس مقارنًا بالدولة القانونية، دار البشر، عان، 1994، ص 256
)6) أبو يعى الفراء، األحكام السلطانية، مطبعة البايب، القاهرة، 1960، ص 67

)7) نفس املرجع والصفحة



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة44

وهــذه الروايــات تــدل عــى عــدم صحــة مــا ذهــب إليــه املســترق أرنولــد كذلــك 
ــة السياســية يف اإلســالم أن ســلطة احلاكــم يف  ــال: »لقــد أوضحــت النظري ــث ق حي
اإلســالم مأخــوذة مــن التكليــف اإلهلــي وعــى األمــة طاعتــه تبعــا لذلــك، وإذا أخطــأ 

فليس ألحد أن حياسبه بل يقع حسابه عى اهلل...«)1)

وللخليفــة أن يقــدم اســتقالته مــن منصبــه، حيــث يقــول املــاوردي: »إن لإلمــام 
أن َيســَتعفي األمــة مــن اإلمامــة«)2)، ومــن ذلــك مــا فعلــه أبــو بكــر الصديــق  »ملــا 
متــت البيعــة لــه مكــث ثالثــة أيــام يقيــل النــاس وَيْســَتِقيَلُهم ]أي: يقــدم هلــم اســتقالته[ 
ويقــول: »أقلتكــم مــن بيعتــي هــل مــن كاره؟ هــل مــن ُمبغــض؟ فيقــوم عــى بــن أيب 
طالــب يف أول النــاس ويقــول: »واهلل ال نقيلــك وال نســتقيلك ]أي: ال نقيلــك نحــن 
وال نقبــل اســتقالتك[، قــد قدمــك رســول اهلل لتوجيــه ديننــا مــن الــذي يؤخــرك 
لتوجيــه دنيانــا«)3). فللخليفــة أن يقــدم اســتقالته، ومــن ثــم تقــرر األمــة أو أهــل احلــل 

والعقد -ممثلني لأمة- قبول أو رفض هذه االستقالة.

وبــا أن اخلليفــة هــو املســؤول عــن األمــة، فــال بــد أن يكــون متفّرغــًا ملســؤولياته، 
وباملقابــل ُتقــرر لــه الدولــة راتبــًا يكفيــه هــو وعائلتــه دون تقتــر أو إرساف، فقــد ذكــر 
املقريــزي: أن أبــا بكــر كان قبــل توليــة اخلالفــة يعمــل بالتجــارة، واســتمر عــى عملــه 
يف التجــارة بعــد توليــه اخلالفــة ســتة أشــهر، ولكــن مهــام وظيفتــه اجلديــدة حالــت 
دون االســتمرار يف ذلــك فجمــع الصحابــة وقــال هلــم: »ال واهلل: مــا يصلــح أمــر 
لــه  التفــرغ والنظــر يف شــؤوهنم، ففــرض  النــاس والتجــارة ومــا يصلــح هلــم إال 
ــه راتــب يومــي،  ــرض ل ــه ُف ــا ســنويا«)4)، وتقــول بعــض املصــادر أن املجتمعــون راتب
وهــو عبــارة عــن نصــف شــاة مــن الطعــام، ومــا يكســو بــه الــرأس والبطــن ]أي: ثــوب 

)1) أرنولد، مرجع سابق، ص 25
)2) املاوردي، مرجع سابق، ص 25

)3) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، القاهرة، 1957، ج 1، ص 16
)4) ابن سعد، مرجع سابق، ج 3، ص 185
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ــم يف  ــه كان )2000( ألفــا دره وعامــة[ مــن الثيــاب)1)، ويف روايــة أخــرى أن راتب
الســنة، ثــم قــال: »زيــدون فــإن يل عيــاالً، وقــد شــغلتمون عــن التجــارة، فــزادوه 
ــارة  ــًا وهــو عب ــايل آخــر عيني ــة لذلــك فــكان يضــاف للراتــب امل مخســائة«)2). وإضاف
عــن ثوبــني يأخــذ بــدالً منهــا عنــد تلفهــا، ودابــة إذا ســافر، ونفقتــه عــى أهلــه كــا كان 
ــة أخــرى تقــول: إن جممــوع  ينفــق قبــل أن ُيســَتْخَلف، إال أن الســيوطي أورد رواي
راتبــه كان ســتة آالف درهــم يف الســنة)3). ويبــدو أن هــذه االختالفــات يف تقديــر 
راتــب اخلليفــة تعــود إىل أن راتبــه قــد تغــرَّ مــن فــرة إىل أخــرى، أو أن احلاجــة زيــادة 

أو نقصانًا هي التي حُتدد مقدار الراتب.

وملــا أصبــح عمــر بــن اخلطــاب  خليفــة مجــع وجــوه أهــل احلــل والعقــد وقــال 
هلــم: »مــا حيــّل للــوايل مــن هــذا املــال؟ فقالــوا: أما خلاصته فقوتــه وقوت عيالــه، ال وكس 
وال شــطط ]أي: مــن غــر إرساف وال تقتــر[، وكســوهتم وكســوته للشــتاء والصيــف، 
ودابتــان جلهــاده وحوائجــه ومحالتــه إىل حجــة وعمرتــه، ويف روايــة ابن عمر قــال: قال 
هلــم أبــوه عمــر: » إن كنــت امــرأ تاجرًا يغني اهلل عيايل بتجاريت، وقد شــغلتمون بأمركم، 
فــاذا تفرضــون أنــه حيــل يل مــن هــذا املــال؟ فأكثــر القــوم ]أي تناقشــوا كثــرًا[، وعــي بــن 
أيب طالــب ســاكت، فقــال: مــا تقــول يــا عــي فقــال: مــا أصلحــك، وأصلــح عيالــك 
باملعــروف، ليــس لــك مــن هــذا املــال غــره، فقال القــوم: القــول قــول عــي«)4)، وعند ابن 
ــزلة مــال  ــزلت نفــي مــن مــال اهلل منـ ســعد قــال: قــال عمــر بــن اخلطــاب : »إن أنـ

اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف«)5).

)1) ابن األثر، مرجع سابق، ج 2، ص 424
)2) السيوطي، مرجع سابق، ص 60

)3) املرجع السابق نفسه
)4) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 616

)5) ابن سعد يف الطبقات ج 3، ص 276
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أمــا اخلليفــة الثالــث عثــان فلــم يكــن يأخــذ راتبــًا مقابــل تفرغــه للخالفــة وذلــك 
ألنــه كان مــورسًا وال حيتــاج إىل راتــب الوظيفــة)1)، وكذلــك مل توضــح املصــادر 
إذ أن  بــن أيب طالــب،  الرابــع عــى  يتقاضــاه اخلليفــة  الــذي كان  الراتــب  مقــدار 
 ، املؤرخــني انشــغلوا بنقــل أخبــار الفتنــة األوىل التــي انتهــت بقتــل اخلليفــة عثــان
ابتــدأت باحلربــني اجلمــل وصفــني وانتهــت أيضــًا بمقتــل  التــي  الثانيــة  والفتنــة 

. اخلليفة الرابع عى بن أيب طالب

وهكــذا نجــد أنــه كان للخليفــة راتــب حمــدد نظــر تفرغــه للمســؤوليات امللقــاة 
عــى عاتقــه، وأنــه يف حالــة الزيــادة فــال بــد مــن عودتــه إىل أهــل الشــورى للموافقــة عــى 
ذلــك، وإنــه ال يســمح للخليفــة باجلمــع بــني اخلالفــة والتجــارة أو يبــارش أي عمــل 
أخــر خيــل بأســس وظيفتــه، ألنــه مــن املفــرض أن مجيــع وقتــه وجهــده ملــك للدولــة، 
ولعــل هــذه القواعــد اإلداريــة والنظــم املاليــة يف تقنيــني راتــب احلاكــم ومراقبــة رصفها 
ترقــى إىل مصــاف أعــى معايــر احلكــم الرشــيد والشــفافية واملراقبــة التــي تتفاخــر هبــا 

الدول املتقدمة وُتَصنَّف عى أسسها الدول واحلكومات يف العرص احلديث.

2. إدارة شؤون مؤسسة الشورى )مؤسسة أهل احلل والعقد(
كانــت الشــورى جــزءًا مــن ســات نظــام احلكــم واإلدارة يف فــرة اخلالفــة 
الراشــدة، فقــد التــزم بذلــك اخللفــاء األربعــة، ويظهــر ذلــك مــن خــالل خطاباهتــم أو 
أفعاهلــم، فقــد ذكــر ابــن القيــم أن »أبــا بكــر كان إذا ورد عليــه اخلصــوم أو ُعرضــت 
عليــه مســألة نظــر يف كتــاب اهلل ونظــر يف ســنة رســول اهلل... فــإن مل جيــد يف ســنة ســنّها 
النبــي ، مجــع رؤســاء النــاس فاستشــارهم، فــإذا أمجــع رأهيــم عــى يشء قــى 
بــه، وكان عمــر يفعــل ذلــك«)2)، وذكــر ابــن ســعد كذلــك: »أن أبــا بكــر كان إذا نـــزل 
ــن  ــن املهاجري ــاالً م ــا رج ــه، دع ــل الفق ــرأي وأه ــل ال ــاورة أه ــه مش ــد من ــر يري ــه أم ل

)1) املرجع السابق نفسه، ج 4، ص 348-347
)2) ابن القّيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، مطبعة الكليات األزهرية، القاهرة، 1968، ج 1، 45
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واألنصــار منهــم عمــر وعثــان وعليــًا وعبــد الرمحــن بــن عــوف، ومعــاذ بــن جبــل، 
وأيب بن كعب وزيد بن ثابت، ثم توىل عمر اخلالفة وكان يدُع هؤالء أيضًا«)1).

لقــد كانــت أول أزمــة واجهــت الدولــة بعــد وفــاة النبــي  »الــردة« وهــو أمــر 
كبــر حيتــاج مــن اخلليفــة أن يستشــر أكــرب عــدد مــن وجــوه أهــل املدينــة وزعــاء 
القبائــل، وأصحــاب الــرأي للخــروج مــن هــذه األزمــة«)2)، وكان القــرار بمحاربــة 
التمــرد مــن أخطــر القــرارات اإلداريــة والعســكرية التــي واجهــت اخلليفــة اجلديــد. 
كــا تــم استشــارة كبــار الصحابــة يف مســألة مجــع القــرآن الكريــم يف مصحــف واحــد 
بعــد أن ُقتــل عــدد كبــر مــن حّفــاظ القــرآن، فخــي املســلمون ضيــاع أجــزاٍء منــه)3) 
حيــث أصــدر اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  أمــرًا إداريــًا إىل زيــد بــن ثابــت للقيــام 
ــة  ــة عمــر  اتســعت الدول هبــذه املهمــة بعــد موافقــة أهــل الشــورى)4)، ويف خالف
وكثــرت املعضــالت التــي تواجههــا، وتشــعبت مصالــح الدولــة وتعقــدت، فأصبــح 
هنــاك جملــس شــبه متخصــص جيتمــع بشــكل شــبه دوري ملتابعــة أمــر الدولــة، 

.(5( وتوجيه النصح واملشورة للخليفة عمر

ــًا لتعــم عــددًا كبــرًا مــن ذوي  وتذكــر املصــادر أن الشــورى كانــت تتســع أحيان
ــًا عــن  الــرأي والعقــل الســديد)6)، وكان اخلليفــة عمــر  هيــدف إىل الكشــف دائ
النظــم يف احلكــم  أفضــل  إىل  اإلدارة، والوصــول  أو  للحكــم  املالزمــة  األخطــاء 
واإلدارة التــي تقــوم عليهــا الدولــة. ولذلــك فقــد مجــع يف املدينــة »عاصمــة الدولــة« 
نخبــة أهــل الــرأي، ومنــع كبــار الصحابــة مــن اخلــروج لإلقامــة خــارج املدينــة تطبيقــا 
هلــذا األمــر، وكان مــن أبــرز هــؤالء عثــان وعــي وعبــد الرمحــن بــن عــوف، ومعــاذ، 

)1) ابن سعد، مرجع سابق، ج 2، ص 351
)2) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 228-225

)3) البخاري، مرجع سابق، ج 9، ص 229-228
)4) املرجع السابق نفسه، ص 229

)5) الطربي: مرجع سابق، ج 4، ص 57. وانظر: أبو يوسف، مرجع سابق، ص 27-26
)6) الطربي: مرجع سابق، ج 4، ص 57. وانظر: أبو يوسف، مرجع سابق، ص 27-26
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ــي  يف  ــت)1)، وكان هــؤالء جيتمعــون يف مســجد النب ــن ثاب ــد ب ــن كعــب وزي وأيب ب
املدينــة حيــث حيــرض معهــم أعيــان ووجهــاء املدينــة، ومــن تواجــد مــن زعــاء الواليــات 
البعيــدة كــا أجيــز ألي مســلم مهــا صغــر شــأنه حريــة الــرأي، وتوجيــه النصيحــة، كــا 
أن اخلليفــة عمــر  كان يؤخــر والتــه بعــد موســم احلــج للتشــاور معهــم يف اإلدارة 
واحلكــم، وإذا مــا اســتجد لــه أمــر طــارئ أرســل إىل بعضهــم ليــأيت للتشــاور، فقــد ذكــر 
  ــًا عــى البحريــن، فأمــره عمــر الربيــع بــن زيــاد أن أبــا موســى األشــعري كان والي
بالقــدوم عليــه هــو وعالــه ]أي: املوظفــني[، وأن يســتخلف مــن أهــل الثقــة حتــى 
يعــودوا)2)، وبلغــه أن بعــض عالــه اشــتكوا فطلــب منهــم القــدوم إىل املدينــة للتشــاور 

فقام وقال هلم: »إن لنا عليكم حقًا النصيحة بالغيب واملعاونة عى اخلر«)3).

وهكــذا يبــدو واضحــًا أن الشــورى أصبحــت دعامــة أساســية للحكــم وإدارة 
الدولــة، وإنَّ تــرك اخلليفــة عمــر  أمــر اختيــار اخلليفــة مــن بعــده إىل ســتة مــن رجال 
الشــورى يــأيت ضمــن هــذا الســياق ويــدل عــى أمهية رجــال الشــورى، ولذلك ينــدر أن 

نجد هفوات كبرة أو أخطاء كثرة يف اإلدارة واحلكم يف فرة اخلالفة الراشدة.

أمــا اخلليفــة عثــان  فقــد ســار عــى نفــس املنهــج يف احلكــم واإلدارة الــذي 
ســار عليــه ســلفه عمــر ، لكــن ويف ظــل اتســاع الدولــة، وتعــدد والياهتــا، وكثــرة 
ــم،  ــات يف بعــض األقالي ــوالة واملوظفــني، وحــدوث بعــض القالقــل واالضطراب ال
ــر عــى شــكل  ــد أث ــن احلكــم ق ــادة نفــوذ مــروان ب وضعــف وســائل االتصــال، وزي
  الشــورى الــذي مل يعــد بنفــس الفاعليــة أو الشــمول)4)، إذ أن اخلليفــة عثــان
حــاول مجــع املعلومــات عــن هــذه الشــكاوى مــن الــوالة، وأرســل بعــض املندوبــني 
لالســتقصاء ومجــع املعلومــات حمــاوالً إجيــاد حلــول ناجحــة هلــا دون استشــارة 

)1) ابن سعد، مرجع سابق، ج 4، ص 283-282
)2) ابن عبد ربه، العقد الفريد، مطبعة االستقامة، القاهرة، 1940، ج 1، ص 7

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 38
)4) البطاينة، يف تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، دار الفاروق، عان، 1985، ج 1، ص 55
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عندهــم  يكــن  مل  أنــه  باعتبــار  املدينــة  يف  املقيمــني  الشــورى«  »رجــال  الصحابــة 
معلومــات تفصيليــة عــا كان جيــري يف تلــك الواليــات النائيــة، كــا أن الكثريــن مــن 
املستشــارين انتقــل مــن العاصمــة ليســتقر بعيــدًا عنهــا)1)، ممــا أدى إىل تزايــد الســخط 
وترعــرع بــذور العصيــان والتمــرد يف بعــض اجليــوب البعيدة أو العصبيــات املختلفة 

يف أمكان خمتلفة من الدولة.

ومل خيتلــف األمــر كثــرا يف عهــد اخلليفــة الرابــع عــي بــن أيب طالــب )2)، إذ 
اتبــع نفــس هنــج أيب بكــر وعمــر، فــكان يستشــر أنصــاره بشــكل مســتمر، وبخاصــة 
أن وحــدة الدولــة قــد متزقــت نتيجــة الفتنــة التــي عصفــت باحلكــم واإلدارة يف هنايــة 
فــرة اخلليفــة عثــان  وأدت إىل استشــهاده، فأصبــح األمــر أكثر إحلاحــًا للخروج 

من الفتنة، وتوحيد أوصال األمة وإعادة اهليبة للحكم والدولة.

ويتضــح ممــا ســبق أن اخللفــاء مارســوا الشــورى يف ترصيــف أمــور احلكــم 
واإلدارة يف فــرة اخلالفــة الراشــدة ولكــن -أهــل الشــورى- مل يشــكلوا جملســًا 
واضــح املعــامل أو اهليــاكل اإلداريــة، كــا مل يكــن هنــاك وصفــًا وظيفيــًا واحــدًا جلميــع 
العهــود املختلفــة والتــي امتــدت قريبــًا مــن ثالثــني عامــًا، فلــم يكــن هنــاك- مثــاًل- 
عــدد ثابــت هلــؤالء املستشــارين، أو مــكان حمــدد جيتمعــون فيــه، أو زمــن ثابــت 
لالجتــاع، فاخللفــاء األربعــة مل حيــرصوا أنفســهم بفئــة معينــة، وإن كانــت الشــورى 
تتــم بشــكل كبــر لكبــار الصحابــة والثلــة املختــارة التــي كان يستشــرها النبــي ، أو 
ــة  ــؤد إىل تطــور مؤسســة الشــورى يف الدول ــه مل ي مــات وهــو عنهــا راٍض، وهــذا كل
لتصبــح جملســًا منتخبــًا أو معينــًا، وإن كان هلــؤالء بطريقــة أو أخــرى مهــام مشــاهبة 

للمجالس الشورية املعارصة.

)1) أمحد منظور، النظريات السياسية اإلسالمية يف العرص احلديث، 1988، ص 177-176
)2) عبد القادر مصطفى، الوظيفة العامة يف النظام اإلسالمي والنظم احلديثة، مطبعة السعادة، القاهرة، 1982، ص 56-55
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3. إدارة شؤون السلطة التنفيذية )مؤسسة الوزارة(
إنَّ الــوزارة كمنصــب إداري ظهــرت يف عهــد النبــي  فكان يســتعني بأصحابه 
يف ترصيــف أمــور الدولــة وقضــاء مصالــح النــاس كــا يــرى فريــق مــن الباحثــني، بينــا 
يــرى فريــق آخــر أن الــوزارة ظهــرت مــع اخلالفــة، فــكان عمــر وزيــرًا أليب بكــر، 
 ، ــان ــن لعث ــن احلكــم وزيري ــم مــروان ب ــن لعمــر وعــي ث ــان وعــي وزيري وعث
ــا بكــر اســتأذن  ــأن أب ــي ذكرهــا الطــربي ب ــة الت ــق عــى الرواي ــد اعتمــد هــذا الفري وق
أســامة بــن زيــد عندمــا أرســله النبــي  قبــل وفاتــه يف غــزوه فــات النبــي  قبــل 
ــادة واجلنــود-  التنفيــذ، ثــم ســارت الغــزوة بعــد تــويل أيب بكــر اخلالفــة بنفــس القي
وكان فيهــم عمــر بــن اخلطــاب- فاســتأذن بإبقــاء عمــر  إىل جانبــه قائــاًل: »إن 
رأيــت أن تعيننــي بعمــر فافعــل، فــأذن لــه بــه«)1)، وهنــاك بعــض الروايــات تذكــر أن 
اخلليفــة عمــر  أرســل عبــد اهلل بــن مســعود إىل العــراق وزيــرًا ومعلــًا مــع عــار بــن 
ــًا، وكتــب إىل أهــل العــراق: »وقــد جعلــت عــى بيــت مالكــم  يــارس الــذي كان والي

ابن مسعود، وآثرتكم به عى نفي«)2).

ولكــن الــوزارة بمفهومهــا اإلداري املتعــارف عليــه يف احلكــم واإلدارة مل تظهــر 
إال يف عصــور متأخــرة إذ أن لفــظ »الوزيــر« مل يطلــق عــى أحــد من مســاعدي اخلليفة 
يف عــرص النبــوة أو اخلالفــة الراشــدة بصفــة دائمــة أو الزمــة، وإنــا ظهــرت الــوزارة 
كمنصــب إداري دائــم يف العــرص العبــايس األول، ثــم تطــورت لتصبــح مؤسســة 

إدارية ثابتة يف نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية بعد ذلك.

4. إدارة الشؤون اإلدارية للدولة )مؤسسة الدواوين والكتَّاب(
ــاب والدواويــن  ال تســتغني الدولــة يف أي مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا عــن الُكتَّ
)ســكرتريه الدولــة( فهــي العمــود الفقــري للحكــم والعمــل اإلداري يف الدولــة يقــول 

)1) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 226
)2) املرجع السابق نفسه، ج 4، ص 139، 145
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املــاوردي: »الديــوان: موضــع حلفــظ مــا يتعلق بحقوق الســلطنة مــن األعــال واألموال 
ومن يقوم هبا من اجليوش والعال يف خمتلف إدارات الدولة املختلفة«)1).

لقــد كان أشــهر هــذه الدواويــن »ديــوان اجلنــد«، وهــو الــذي خيتــص بإحصــاء 
اجلنــود ورواتبهــم، وبلداهنــم وعوائلهــم، وهــو مــا ســيكون تفصيلــه الحقــًا يف فصــل 

»إدارة الشؤون العسكرية«.

واملعاهــدات،  العهــود  بكتابــة  يقومــون  الكّتــاب  مــن  عــدٌد  هنــاك  كان  كــا 
والرســائل الرســمية مــن اخلليفــة إىل الــوالة وقــادة اجليــوش، وهــو مــا ُســمي بعــد 
ذلــك »بديــوان اإلنشــاء والكتابــة«، وتذكــر املصــادر أن اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق 
 اختــذ خامتــًا رســميًا خلتــم هــذه املعاهــدات والرســائل وكان وســمها قــد ُنقــش 

عليه عبارة معربة عن قيم الدولة وهو: »نِعَم القادُر اهلل«)2).

ــرى أن اخلليفــة عمــر  كان أول مــن أنشــأ  لكــن بعــض املصــادر األخــرى ت
هــذا الديــوان حيــث اختــذ تابوتــًا ]أي: صندوقــا[ مجــع فيــه الصكــوك واملعاهــدات 
حلفظهــا، وهــو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه بالوقــت احلــارض بـــ »األرشــيف«)3). كــا أن 
كثــرة الرســائل والكتــب واملعاهــدات املتبادلــة بــني العاصمــة والواليــات أو بــني 
اخلليفــة وقياداتــه العســكرية واإلداريــة َتَطَلــب أن ُينشــئ اخلليفــة عمــر  جهــازًا 

إداريًا متخصصًا يعمل فيه عدد من الكتاب واملراسلني)4).

أمــا يف عهــد اخلليفــة عثــان  فقــد تــوىل مــروان بــن احلكــم إدارة ومســؤولية 
هــذا اجلهــاز -الديــوان- اهلــام واحليــوي ألداء وظائــف احلكــم واإلدارة فأصبــح لــه 
ــار مــروان هلــذا  ــة وأجهزهتــا املختلفــة، وكان اختي دور كبــر يف تســير شــؤون الدول

)1) املاوردي، مرجع سابق، ص 199
)2) الطربي، مرجع سابق، ج 3، ص 427

)3) ابن منصور، نظم احلكم واإلدارة، مطبعة خميمر، 1965، ص 291
)4) امحــد شــلبي، السياســة واالقتصــاد يف الفكــر اإلســالمي، مكتبــة النهضــة، القاهــرة، 1983، ص212. الطــاوي، عمــر بــن اخلطــاب وأصــول 

السياسة احلديثة، دار الفكر العريب، القاهرة، 1969، ص309 
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املنصــب مثــارًا لنقــد كبــر ُوِجــه للخليفــة عثــان ؛ ولعــل حادثــة الكتــاب املــزور 
الــذي خــرج مــن املدينــة يأمــر فيــه اخلليفــة عثــان  بقطــع رؤوس قــادة الوفــد 
املــرصي بعــد أن تــم الصلــح معهــم؛ خــر دليــل عــى أمهيــة هــذا الديــوان)1)، وكان يف 
البدايــة قــد ُعــنّي عبــد امللــك بــن مــروان مســؤوالً إداريــًا عــن ديــوان الكتابــة يف املدينــة 

وُعنيِّ أبو جبرة األنصاري مسؤوالً إداريًا عى ديوان الكوفة)2).

أمــا »ديــوان العطــاء« فهــو اجلهــاز اإلداري الــذي خيتــص بتوزيــع األمــوال عــى 
املســتحقني مــن العاملــني أو غرهــم، وهــو أشــبه مــا يكــون بــوزارة املاليــة يف العــرص 
ــه فــروع يف العــراق والشــام  ــة، ول احلــارض، وكان هــذا الســجل املــايل موجــوداً يف املدين
ومــرص)3)، وبذلــك تيــر لــكل مســلم أن يقبض عطــاءه )راتبه( من البلــد الذي يقيم فيه، 

وأصبح الوالة مسؤولني عن إيصال العطاءات والرواتب إىل أصحاهبا ومستحقيها.

كــا كانــت تقــوم الدواويــن املحليــة املوجــودة يف الشــام والعراق ومــرص قبل الفتح 
ــل اســتقرار احلكــم واإلدارة  ــة فتــح هــذه البلــدان، وقب هبــذا الــدور وبخاصــة يف بداي
اإلســالمية فيهــا حيــث تركــت كــا هــي بموظفيهــا وملفاهتــم األصليــة، لتســهيل احلياة 
اليوميــة للنــاس يف هــذه البــالد، فكانــت هــذه الدواويــن ُتكتــب بالعربيــة باإلضافــة إىل 

اليونانية يف الشام، والفارسية يف العراق وإيران، والقبطية يف ديوان مرص)4).

ــالد  ــا اإلداري مــع شــعوب الب ــاء تعامله ــة عــى إبق ــة يف البداي لقــد حرصــت الدول
املفتوحــة باللغــات األصليــة هلــذه البــالد حتــى يســهل إدارهتــا والتعامل مع ســكاهنا حتى 
اســتقر شــأن هــذه الواليــات، وانتقــل إليهــا عــدد كبر من العرب واســتقروا فيهــا ومن ثم 

بدأت رحلة تعريب الدواوين بشكل كامل يف مرحلة تالية يف عرص اخلالفة األموية.

)1) اجلهشياري، الوزراء والكّتاب، مطبعة البايب، القاهرة، 1938، ص 21
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الطّاوي، مرجع سابق، ص 308
)4) املقريزي: إمتاع األساع با للنبي من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع، جلنة التأليف والرمجة، القاهرة، 1941، ج 1، ص 158
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وكان هنــاك كذلــك جهــاٌز إداري آخــر ُســِمَي بـــ »ديــوان اجلبايــة واخلــراج«، 
وهــو الديــوان الــذي ُســجلت فيــه األمــوال الــواردة للدولة مــن زكاة أموال املســلمني 
واخلــراج ]أي: رضيبــة األرض[، واجلزيــة ]رضيبــة تؤخــذ مــن غــر املســلمني[ 
ففــي عهــد اخلليفــة عمــر  فتحــت بــالد كثــرة، وأبقــت الدولــة األرايض املفتوحــة 
يف الشــام والعــراق بأيــدي أهلهــا مقابــل مبالــغ ماليــة وعينيــة متفــق عليهــا، وكان هــذا 

مدعاة إلنشاء هذا الديوان)1).

لقــد عمــل يف هــذا الديــوان إداريــون متخصصــون كموظفــني متفرغــني جيوبــون 
البــالد ملســح األرض وتقديــر املحاصيــل، ومــن ثــم اســتخالص اخلــراج املفــروض 
عليهــا لصالــح الدولــة، فقــد ذكــر زيــاد بــن أبيــه أن اخلليفــة عــي  ســأله عــن 
األمــوال التــي مجعهــا بعــد أن عّينــه مســؤوال عــن هــذا الديــوان فقــال: »هــي عنــدي 
عــى حاهلــا، فقــال لــه عــي : مثلــك فليؤمتــن، واســتعمله عــى اخلــراج والديــوان 

يف البرصة، وقال له: احفظ ما استكفيتك ]أي: ما عينتك عى الديوان[«)2).

وتذكــر بعــض املصــادر أيضــا أنــه ابتــداء مــن عهــد اخلليفــة عمــر  تــم إجيــاد 
اللبنــات األوىل لدواويــن أخــرى تطــورت فيــا بعــد وبخاصــة يف عهــد األمويــني مثــل 
»ديــوان القضــاء، وديــوان اإلحصــاء واملحاســبة، وديــوان الوقــف اخلــري، وكانــت 

بلغات غر العربية وموظفيها من غر العرب ألهنا ليست من أرسار الدولة«)3).

هــذه  يف  املوظفــني  إىل  اإلداريــة  توجيهاهتــم  يصــدرون  اخللفــاء  وكان  هــذا 
الدواويــن، ويراقبــون أعاهلــم فقــد ذكــرت املصــادر أن اخلليفــة عمــر  أرســل هلــم 
توجيهــًا إداريــًا يقــول: »إن مــن القــوة عــى العمــل أال تؤخــروا عمــل اليــوم لغــد، 
ــال  ــرت[ وتزامحــت عليكــم األعــال، ف ــت ]أي: تكاث ــك توال ــم ذل فإنكــم إن فعلت

)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 47-46
)2) اجلهشياري، مرجع سابق، ص 16

)3) املجدالوي، اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب، دار النهضة ، بروت، 1991، ص166
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ــا تؤخــرون«)1)، وهــذا ُيْعَتــرَب مــن أهــم مبــادئ اإلدارة  ــا تبــدأون وأهيِّ تــدرون بأهيِّ
احلديثــة، وهــو عــدم تراكــم األعــال وتأجيلهــا والتســويف يف تنفيذهــا يف وقتهــا ومــا 

ينتج عن ذلك من فوىض إدارية وتأخر ملصالح الدولة واملواطنني.

وُيمِكننــا القــول مــن خــالل اســتعراض روايــات املصــادر أنــه مل تنطلــق هــذه 
ــرت  ــا ظه ــد، ولكنه ــوان اجلن ــى دي ــوان« إال ع ــدين أي »دي ــد الراش ــمية يف عه التس
كوظائــف بأســاء خمتلفــة مثــل: الكتَّــاب، أو جبــاة األمــوال واخلــراج، فالدولــة 
املصالــح  بقضــاء  القيــام  هلــا  ييــر  مــا كان  اإلداريــة  مــن األســاليب  تتبــع  كانــت 
الدولــة  حلاجــة  تبعــًا  اإلداريــة  واألجهــزة  الدواويــن  نشــأت  ولذلــك  املختلفــة، 
وتطورهــا، كــا أن بعــض الدواويــن أو الوظائــف أنشــأت ثــم انتفــت احلاجــة إليهــا 
فألغيــت، ومل تتأخــر الدولــة يف اســتخدام النظــم اإلداريــة املعمــول هبــا يف البــالد 

املفتوحة با ال يتعارض مع نظمها األساسية.

ويتبــع قضيــة الدواويــن وإنشــائها وضــع »التقويــم اهلجــري« وهــي قضيــة مهمــة 
يف التنظيــم واإلدارة إذ أن اخلليفــة عمــر  كان مــن ضمــن مهومــه وأولوياتــه مــن 
أجــل تنظيــم شــؤون الدولــة إداريــًا رضورة إجيــاد تأريــخ واضــح لضبــط املواعيــد 
ــل إداري واضــح  ــا موســى األشــعري شــعر بخل ــات، فتذكــر املصــادر أن أب واألوق
ــًا عــى الكوفــة فأرســل إىل عمــر  يقــول: »أنــه تأتينــا منــك كتــب  عندمــا كان والي
ليــس هلــا تاريــخ، قــال: فجمــع عمــر النــاس للمشــورة«)2)، وذكــر ميمــون بــن مهــران 
أنــه وصــل إىل اخلليفــة عمــر صــك ]أي: وثيقــة[، وأهنــا تدخــل حيــز االســتحقاق يف 
شــعبان، فقــال اخلليفــة عمــر : »أي شــعبان، الــذي هــو آت أو الــذي نحــن فيــه؟ 

ثم قال ألصحاب النبي ، ضعوا للناس شيئا يعرفونه«)3).

)1) اجلهشياري، مرجع سابق، ص 16
)2) الطربي، مرجع سابق، جملد 2، ص 3

)3) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 75
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ــات أن االضطــراب اإلداري احلاصــل بســبب عــدم وجــود  ويالحــظ مــن الرواي
تقويــم تأرخيــي كان لــه أثــر كبــر للســر يف هــذا االجتــاه، إذ أن كثــرًا مــن املراســالت 
واملعامالت والعبادات واســتحقاقات الزكاة واخلراج واجلزية والرواتب والعطاءات 
مرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالتاريــخ، ومــا رواه الطــربي أن البعــض اقــرح اســتخدام تأريــخ 
الــروم، واقــرح آخــرون اســتخدام تأريــخ الفــرس، إال أن الفكــرة ُرفضــت)1)، وكان هذا 
مدعــاة لبــذل اخلليفــة عمــر  جهــدًا كبــرًا للوصــول إىل حــٍل هلــذه املعضلــة اإلداريــة 
املســتحدثة عــى العــرب وثقافتهــم »فجمــع أصحــاب النبــي  فاستشــارهم فيــا دمهــه 
مــن احلــرة، فقــال: ضعــوا للنــاس تأرخيــًا يتعارفــون عليــه، فاتفــق هــؤالء وقالــوا: نــؤرخ 

ملهاجر النبي ، فإن هجرته فّرقت بني احلق والباطل«)2).

َقــة بــني  ومــع أن الروايــات تؤكــد أن التقويــم اهلجــري ُأِقــر بعــد مشــاورات ُمَعمَّ
املســلمني يف العاصمــة إال أن روزنتــال)3) ال يســتبعد أن تكــون فكــرة التأريــخ قــد 
أخــذت يف األصــل مــن اليمــن حيــث يســتند إىل روايــة الســخاوي ت902 هـــ الــذي 
قــال: »إن أول مــن أّرخ التأريــخ يعــي بــن أميــة حيــث كان باليمــن، وذلــك أنــه كتــب 

إىل عمر كتابًا من اليمن مؤرخًا فاستحسنه فرع يف التأريخ«)4).

ــار التأريــخ اهلجــري هــو  ــأن يكــون خي ــات ب وال إشــكال يف اجلمــع بــني الرواي
أحــد اخليــارات املطروحــة للنقــاش بنــاء عــى مــا ُذكــر يف روايــة الســخاوي، ولكنــه 
اختــذ بعــد مــداوالت طويلــة ونقاشــات معمقــة إذ أن اخلليفــة مل تــرق لــه فكــرة تقليــد 
ة  ــح البلــدان ُمبــرِّ ــة، تفت ــدة القوي ــة الرائ ــن، وبخاصــة أهنــم أصبحــوا الدول اآلخري
بحضــارة متميــزة، فــال بــد أن يكــون تقويمهــا حيمــل خصوصيــة احلضــارة احلديثــة 

وال يكون مقلدًا أو تابعًا لآلخرين.
)1) البرون، اآلثار الباقية عن القرون اخلالية، طبعة 1913، ص 30

)2) الّسخاوي، اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، مكتبة املثنى العان، بغداد، 1963، ص 141
)3) روزنتال، علم التأريخ عند املسلمني، مكتبة املثني، بغداد، 1963، ص 21

)4) السخاوي، مرجع سابق، ص 141
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ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن وضــع التأريــخ يف هــذا الوقــت كان أمــرًا إداريــًا بالــغ 
األمهيــة أدخــل احليويــة عــى احلضــارة اإلســالمية وأعطاهــا عنــرص التنظيــم اخلاص 
باإلســالم، وثبــت عليهــا الطابــع اإلســالمي، وأصبــح التقويــم اهلجــري العمــود 
املســاعدة  يف  األســايس  العامــل  وكان  التارخييــة،  واألبحــاث  للروايــات  الفقــري 

لتنظيم أجهزة الدولة ونظمها اإلدارية.

5. إدارة شؤون مراسم الدولة )مؤسسة احلجابة(
لقــد ُعرفــت وظيفــة احلجابــة يف مكــة قبــل اإلســالم، واســتمرت يف عهــد النبــي 
 وظيفــة احلجابــة بمعناهــا الدينــي واإلداري اخلــاص بالبيــت العتيــق مــن خــالل 
ــه  ــة كــا كان متفــٌق علي ــه، واالحتفــاظ بمفاتيــح الكعب ــه وعارت ــه وصيانت ــام علي القي

بني قبائل مكة وبطوهنا.

لكــن احلجابــة بمفهومهــا اإلداري )كأمانــة رس شــؤون احلكــم واإلدارة( فقــد 
توضحــت معاملهــا يف هــذه الفــرة أكثــر من ذي قبل، حيث كثر الداخلون يف اإلســالم، 
وكثــرت مســؤوليات اخلليفــة، فاقتضــت هــذه األوضــاع أن يتــوىل شــخٌص احلجابــة 
)أمانــة الــر أو مديــر الديــوان أو أمــني جملــس الــوزراء أو مــا شــابه يف املصطلــح 
احلديــث( مــن أجــل تنظيــم دخــول النــاس عى اخللفــاء يف األوقات املناســبة، وترتيب 
أصنــاف الداخلــني حســب حاجاهتــم املختلفة)1)، »والقيام بحاية اخلليفــة ورّد األذى 

إذا تطلب األمر وهو ما يمكن تسميته باملهام األمنية«)2).

وتذكــر املصــادر أن اخلليفــة عمــر  كان دائــم االتصــال بالنــاس ال يمنــع أحدًا 
مــن االتصــال بــه والدخــول عليــه)3). ولكنــه مــع ذلــك وضــع حاجبــًا أحيانــًا، وقــد 

)1) املاوردي، أدب القايض، مكتبة اإلرشاد، بغداد، 1971، ج 1، ص 2
)2) حممد إدريس، نظام احلجابة يف الدولة العربية اإلسالمية، »رسالة جامعية«، جامعة املوصل، 1989، ص 29

)3) ابن سعد، مرجع سابق، ج 3، ص 294-288
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ــن عمــرو  ــِدم ســهيل ب ــأ«)1)، فقــد َق ــه، ويســمى »يرف ــوىل هــذه الوظيفــة أحــد موالي ت
واحلــارث بــن هشــام وآخــرون مــن قريــش إىل اخلليفــة عمــر ، وكان صهيــب 
الرومــي وبــالل احلبــي واقفــني عــى بــاب عمــر، فخــرج حاجبــه قائــال أين عــار؟ أين 
بــالل؟ فتغــرت وجــوه القــوم غضبــًا فــأذن هلــا بالدخــول)2). إال أن اختــاذ احُلّجــاب يف 
هــذه الفــرة مل يكــن ســببًا يف منــع النــاس مــن الوصــول إىل اخلليفــة أو الــوايل لعــرض 

حاجاهتم أو مظاملهم ووصوهلا بشكل مبارش إىل صاحب املسؤولية.

ــة  ــا زار الشــام ســأل معاوي ــن اخلطــاب  مل وتذكــر املصــادر أيضــًا أن عمــر ب
وايل الشــام عــن صحــة مــا وصلــه مــن أخبــار بأنــه اختــذ عــى بابــه حاجبــًا، فأقــر األمــر 
ُمعلــاًل ذلــك بقولــه: »أنــه بــأرض يكثــر فيهــا اجلواســيس وعيــون العــدو، وعــز 
الســلطان يتطلــب هــذا«، مــع قبولــه الفــوري بــرأي اخلليفــة إن هــو أمــر بغــر ذلــك، 
فقــال لــه: »... إن كان مــا قلــت حقــًا، إنــه لــرأي أريــب ]أي: حكيــم[، وإن كان باطــالً، 
فإهنــا خلدعــة أريــب، فقــال: فمــرن يا أمــر املؤمنني فقــال: ال آمــرك وال أهنــاك«)3)، وهذا 
يــدل عــى الفهــم العميــق عنــد اخلليفــة والــوايل كليهــا لطبيعــة الواليــة وخصوصيتهــا،  
وأن هــذا أمــرًا إداريــًا يقــرره احلاكــم أو الــوايل حســب ظــروف البلــد أو ظــروف األمن يف 
املنطقــة أو العــرف اإلداري املتبــع يف تلــك البــالد، فهــو أعلــم مــن غــره بحاجتــه، وهكذا 

تطورت النظم اإلدارية التي تناسب الواليات واألمصار املختلفة.

لقــد تطــور نظــام احلجابــة )أمانــة رس الدولــة(، ووضعــت لــه قواعــد معينــة يف 
ترتيــب النــاس ومقابلتهــم، فجــاء يف رســالة اخلليفــة عمــر إىل واليــه عــى البــرصة أيب 
موســى األشــعري يأمــره فيهــا »أن يلتــزم بقواعــد اإلذن، بــأن يــأذن ألهــل الــرف، 
وأهــل القــرآن والتقــوى والديــن، فــإذا أخــذوا جمالســهم عليــه أن يــأذن للعامــة، 

)1) ابن اخلياط، تاريخ خليفة بن خياط، دار الكتب، بروت، 1955، ص 89
)2) ابن قتيبة، عيون األخبار، دار الكتاب العريب، 1925، ج 1، ص 85

)3) ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، مكتبة النهضة، القاهرة، ج 3، ص 1417
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وأوصــاه عــى أن ال يــأذن للنــاس عــى شــكل مجاعــات«)1)، وكذلــك كانــت القرابــة 
مــن النبــي  والســبق إىل اإلســالم مــن األســباب املوجبــة للتقديــم عنــد طلــب 
األذن، فقــد أتــى احلســني بــن عــي عــى بــاب اخلليفــة عمــر فوجــده خمتليــًا بمعاويــة، 
وابنــه عبــد اهلل بالبــاب قــد طــال انتظــاره، فرجــع ورجــع معــه احلســني، وعندمــا رآه 
ــة،  ــه: »مل أرك اليــوم، قــال: جئتــك، وأنــت خــاٍل بمعاوي عمــر  بعــد ذلــك قــال ل
وابــن عمــر بالبــاب، فلــا رجــع رجعــت معــه، فقــال: يــا حســني أنــت أحــق بــاإلذن 

من ابن عمر«)2).

ــرب  ــة كان يعت ــا يف اجلاهلي ــش وزعائه كــا أن البعــض وبخاصــة مــن ســادة قري
تأخــره عــى بــاب اخلليفــة وعــدم اإلذن لــه بالدخــول مبــارشة تقليــاًل مــن شــأنه، فقــد 
ذكــر ابــن قتيبــة: أن أبــا ســفيان اســتأذن عــى اخلليفــة عثــان ، وكان مشــغوالً بأمــر 
الدولــة فحجبــه )أي جعلــه ينتظــر بعــض الوقــت(، فقيــل لــه حجبــك أمــر املؤمنــني. 
ــن إذا  ــت مــن قومــي م ــال: ال عدم ــان، فق ــراءه ]أي: حتريضــه[ عــى عث وأرادوا إغ
شــاء حجبنــي)3) ، ونظــرا للحساســية الكبــرة يف هــذا املوضــوع فقــد كتــب اخلليفــة 
عــي  إىل والتــه قائــاًل: »فــال تطوَلــّن حجابــك عــى رعيتــك، فــإن احتجــاب الوالة 
عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلــة علــم مــن األمــور، واالحتجــاب يقطــع عنهــم 

علم ما احتجبوا دونه...«)4)

ــان  ــة، وبي ــني أن املقصــود هــو النهــي عــن االنقطــاع عــن الرعي وهــذا القــول يب
خطــر االنعــزال عنهــم، ورضورة التواصــل معهــم، وليــس إيقــاف هــذه الوظيفــة 
اإلداريــة وتريــح أصحاهبــا، ولذلــك نجــد أنــه بعــد معركــة اجلمــل ســأل اخلليفــة 
عــي  حاجبــه: »هــل مــن أحــد يف البــاب مــن وجــوه العــرب؟ قــال: حممــد بــن 

)1) وكيع، أخبار القضاة، مطبعة االستقامة، القاهرة، 1947، ج 1، ص286. حممد إدريس، مرجع سابق، ص 31-30
)2) اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتاب العريب، بروت، ج1، ص141

)3) ابن قتيبة، مرجع سابق، ج1، ص83
)4) الكاندهلوي، حياة الصحابة، دارة املعرف اإلسالمية، حيدر آباد، طبعة 1379ه، ج2، ص117
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عمــر واألحنــف بــن قيــس، فقــال: أدخلهــم، فدخلــوا فأخــذ يستشــرهم يف أمــر 
معاوية«)1)؛ ويعني ذلك أن اخلليفة الراشدي الرابع كان يتخذ حاجبًا.

ولقــد كان اخللفــاء يراقبــون أداء حجاهبــم مراقبــة دقيقــة حتــى ال يقومــوا بأعــال 
الــرع واألداء اإلداري الســليم، ويف نفــس الوقــت ال يقبلــون أن  تتناقــض مــع 
يتجــاوز أحــد عليهــم أثنــاء أدائهــم لواجباهتــم الوظيفيــة، فقــد روى ابــن ســعد: »أن 
ــاب أن يمســك عليــه البــاب، وأوصــاه بــأن ال يأخــذ شــيئًا  عمــر  أمــر أحــد احلُجَّ
مــن أحــد، فــرأى عليــه ذات يــوم ثوبــًا جديــدًا، وعلــم أنــه قــد أخذهــا مــن عبــد اهلل بــن 
عمــر، فحــّذره أن يأخــذ بعــد اليــوم شــيئًا مــن أحــد«)2). ويبــدو أن الدافــع هلــذا )أي 
إعطائــه الثــوب( تــم اعتبــاره رشــوة لتســهيل أخــذ اإلذن بالدخــول عــى اخلليفــة)3)، 
وذكــر ابــن قتيبــة أن املغــرة بــن شــعبة أعطــى حاجــب عمــر »يرفــأ« شــيئا ليســهل إليــه 
ــم بشــكل  ــة وكانــت تت ــة عــى احلاجــب رضوري ــة اإلداري الدخــول)4). وهــذه الرقاب
صــارم وبالــذات يف زمــن اخلليفــة عمــر  حتــى ال يكــون مــن يقــوم عــى شــؤون 
ــة أو يؤخــر قضــاء مصالــح النــاس أو  ــًا ممــا خيــّل يف العدال النــاس مرتشــيًا أو حمابي

شكاوهيم وطلباهتم من اإلدارة واحلكم.

وقــام اخلليفــة عثــان  بإرســال حاجبــه محــران بــن إبــان إىل الكوفــة يف مهمــة 
للتحــري عــن صحــة مــا يشــتكي منــه النــاس، بعــد أن اهتــم بعــض أهــل الكوفــة واليهــم 
الوليــد بــن عقبــة بــرب اخلمــر، فلــا عــاد محــران إىل اخلليفــة أخفــى عنــه احلقيقــة 

تعاطفًا مع الوليد، وملا تبني لعثان ما فعله محران غضب عليه ونفاه إىل البرصة)5).

إىل  اخلليفــة  عــى  الداخلــني  يرشــد  أن  أيضــًا  واجبــات احلاجــب  مــن  وكان 
جمموعــة مــن املراســم، كأن يرشــدهم إىل املظهــر الــذي حيــب اخلليفــة أن يــرى والته 

)1) املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلواهر، دار األندلس، بروت، 1965، ج 3، ص 38
)2) ابن سعد، مرجع سابق، ج 3، ص 309. الكاندهلوي، مرجع سابق، ج2، ص 506-505

)3) جورجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، دار اهلالل، القاهرة، 1958، ج 2، ص 417
)4) ابن قتيبة، املعارف، مرجع سابق، ص 558

)5) البالذري، فتوح البلدان، دار النهضة، القاهرة، د. ت، ص547
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عليــه، وهلــذا فقــد استشــار الربيــع بــن زيــاد وكان واليــًا عــى البحريــن »يرفــأ« حاجــب 
عمــر بــأن يرشــده إىل اهليئــة التــي حيــب أمــر املؤمنــني أن يــرى فيهــا والتــه، فأوصــاه 
باخلشــونة)1). ويف حالــة االعتــداء عــى احلاجــب مــن قبــل الزائريــن، كان اخلليفــة 
يعاقــب املعتــدي وذلــك حتــى ال يتجــرأ عليــه النــاس، فيذكــر ابــن ســعد: أن الزبــر 
ــه  بــن العــوام رضب حاجــب عمــر »أســلم« بعــد أن منعــه مــن الدخــول وطلــب من
االنتظــار ملــدة ســاعة ألن اخلليفــة مشــغول؛ فأغلــظ اخلليفــة القــول للزبــر وقــال لــه: 
»إنــه واهلل إنــا يرمــي الســبع للســباع فتأكلــه«)2)، والنــص فيــه إشــارة إىل أن احلاجــب 
ــة  ــرّد اإلهان ــه أن ي ــه كان بإمكان ــه دون رّد، وأن ــداء علي ــك االعت ــًا يمكن ــس ضعيف لي
ــرى،  ــرة أخ ــك م ــل ذل ــاب إن فع ــر بالعق ــح للزب ــه تلمي ــا أن في ــه، ك ــداء علي واالعت
وتوضيــح ملبــدأ إداري حديــث، وهــو محايــة الدولــة ملوظفيهــا إثنــاء أدائهــم مهامهــم 

اإلدارية مها كانت وظائفهم أو رتبهم الوظيفية.

وهكــذا يظهــر مــن جممــوع الروايــات أن معامل هــذه الوظيفــة اإلدارية توضحت 
يف هــذه الفــرة، وإن كان مــا ذكرتــه الروايــات مبالــغ فيــه أحيانــًا؛ إذ أن بعــض املصادر 
املتأخــرة بالغــت يف وصــف هــذه الوظيفــة حتــى يظــن القــارئ أن جهــازًا ضخــًا كان 

يقوم عى هذه الوظيفة كا يف العصور املتأخرة.

6. إدارة شؤون الربيد واملواصات )مؤسسة نقل وتنفيذ األوامر اإلدارية(
ــة الراشــدة لتواكــب التطــور اإلداري  ــد يف عــرص اخلالف تطــورت مؤسســة الربي
للدولــة بــكل مؤسســاهتا كــا أن توســع مســاحة الدولة لتشــمل بلــدان جديدة يف الشــام 
والعــراق ومــرص، ووجــود عــدة جيــوش تقاتــل يف جبهــات متعــددة أوجــب أن تصبــح 
هــذه املؤسســة مــن أهــم املؤسســات لدورهــا يف ربــط هــذه األجــزاء بعضهــا ببعــض 

وتسهيل عملية اإلدارة والتحكم والتواصل بني اخلليفة واجلهات املختلفة.
)1) ابن الكرازون، خمترص التاريخ، وزارة اإلعالم، بغداد، 1970، ص70

)2) ابن سعد، مرجع سابق، ج3، ص309
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وُيَعــّرف ابــن الطقطقــي يف كتابــه الفخــري يف اآلداب الســلطانية الربيــد بقولــه: 
يعنــي الرعــة  مــا  النحيفــة وهــو  »هــو أن جتعــل خيــاًل مضمــرات ]أي: اخليــل 
والرشــاقة[ يف عــدة أماكــن، فــإذا وصــل صاحــب باخلــرب املــرع إىل املــكان اآلخــر 
وقــد تعــب فرســه، ركــب غــره مســرحيًا، فــإذا وصــل إىل املــكان اآلخــر، ركــب غــره 
فرســًا آخــر، وهكــذا حتــى يصــل إىل املــكان النهائــي«)1)، وأمــا معنــاه يف اللغــة فهــو: 
»مســافة معلومــة تقــدر باثنــي عــر ميــاًل، وقــّدره علــاء املســالك ]أي: املســاحات 
والطرق[ بأربعة فراســخ، » والفرســخ يســاوي ثالثة أميال«)2). ويذكر القلقشــندي: 
»أن نظــام الربيــد ُأدِخــل يف أيــام ملــوك الفــرس وقيــارصة الــروم عــى أن مقاديــره أو 

مسافاته كانت متفاوتة«)3).

ــة الراشــدة، وذلــك متاشــيًا مــع احلاجــة  ــد يف عهــد اخلالف ــم الربي ــم تنظي لقــد ت
للتواصــل بــني الواليــات والعاصمــة، وبــني قيــادة اجليــوش واخلليفــة، فــكان ال بــد 
مــن إنشــاء نظــام نشــط للربيــد لنقــل التعليــات اإلداريــة إىل والة األمصــار وجامعــي 
الرضائــب والــزكاة واخلــراج، واألوامــر والتعليــات العســكرية إىل اجليــوش يف 
بالربيــد  خاصــًا  اهتامــًا  اهتــم    عمــر  اخلليفــة  أن  ويالحــظ  القتــال.  جبهــات 
ونظامــه، يظهــر ذلــك مــن خــالل كثــرة الكتــب والرســائل والتعليــات املوجهــة مــن 
قبــل اخلليفــة إىل الــوالة أو العكــس، أو إىل جبهــات القتــال، أو مــن قبــل هــؤالء إىل 
اخلليفــة يف العاصمــة ممــا يــدل عــى أن اخلليفــة عمــر  اســتخدم يف عهــده بريــدًا 
خاصــًا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم »بريــد األحــداث أو الربيــد الرســمي«، وحــّدد 
ســاعات معينــة يف أيــام حمــددة خلــروج الربيــد مــن املدينــة إىل جبهــات القتــال، فكان 
يســر اخلليفــة مــع ســاعي الربيــد بنفســه إىل منــازل املقاتلــني، فيعطــي النســاء رســائل 
أزوجهــن أو أقارهبــن وكان يقــول: »أزواجكــن يف ســبيل اهلل، وانتــن يف بــالد رســول 

)1) ابن الطقطقي، الفخري يف اآلداب السلطانية، دار الصدر، بروت، ص 102-101
)2) املرجع السابق

)3) القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، املطبعة األمرية، القاهرة، 1913، املجلد 14، ص367
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اهلل، إذا كان عندكــن مــن يقــرأ وإال فأقربــن ]أي: اقربــن مــن األبــواب[ حتــى أقــرأ 
، ثــم يقــول: »الربيــد خيــرج يــوم كــذا وكــذا، فاكتبــن حتــى نبعــث بكتبكــن، ثــم  لكــنَّ
يــدور عليهــن بالقراطيــس ]أي: األوراق[ والــدواة )األقــالم(«)1). وحرصــًا مــن 
الدولــة عــى التواصــل بــني اجلنــود وعائالهتــم، كان اخلليفــة عمــر  يأمــر مناديــًا 
ينــادي يف النــاس لُيعِلــم النــاس أن الربيــد خيــرج مــن ناحيــة كــذا فمــن كانــت لــه حاجة 

فليكتب، وكان اخلليفة يتوىل بنفسه الكتابة للذين ال يتقنوهنا)2).

ومل يقتــرص اهتــام الدولــة بتنظيــم شــؤون الربيــد يف العاصمــة فقــط، بــل أمر اخلليفة 
عمــر  حــكام الواليــات بإنشــاء أماكــن للربيد وإعــالم الناس بمواعيد خــروج الربيد 
إىل املدينــة، فيذكــر الكتــان: أن وايل البــرصة كان يأمــر مناديــًا لينــادي يف ســوق البــرصة 
قائــالً: »أال إنَّ بريــد املســلمني يريــد أن خيــرج فمــن كانــت لــه حاجــة فليكتــب، فكتــب 
نــرص بــن حجــاج، وكان اخلليفــة عمــر  قــد نفــاه مــن املدينــة إىل البــرصة، فكتــب كتابًا 
إىل أمــر املؤمنــني طالبــًا اإلذن بالعــودة إىل املدينــة«)3)، ممــا يؤكــد وجــود فــروع للربيــد يف 
عواصــم الواليــات، إذ أن الــوالة ال يبــادرون بإنشــاء مثــل هــذه الفــروع إال إذا كان هنــاك 
نظامــًا متكامــالً يف أنحــاء الدولــة يربطهــا بــاإلدارة املركزيــة، ففــي الكوفة مثــال كان هناك 
داٌر خمصصة للربيد ينـزل فيها »الرسل ]أي: موظفي الربيد[ إذا حرضوا من األماكن 

األخرى إىل الكوفة، وتقع تلك الدار يف طرف الكوفة«)4).

وتؤكــد الروايــات كذلــك أن الربيــد كان متواصــاًل مــع الــدول املجــاورة أيضــًا، 
فقــد ُذكــر أن ســاعي الربيــد محــل معــه مــن بــالد الــروم عقــدًا مــن اجلوهــر هديــة مــن 
ــة  ــى هدي ــي، ردًا ع ــت ع ــوم بن ــر أم كلث ــة عم ــة اخلليف ــروم إىل زوج ــك ال ــة مل زوج

)1) اخلطيــب، عمــر بــن اخلطــاب، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 1978، ص 220. ســعداوي، نظــام الربيــد يف الدولــة اإلســالمية، القاهــرة، 
1953، ص 49-48

)2) اخلطيب، مرجع سابق
)3) العسكري، املجلد 1، ص 226. راجع الكتان، الراتيب اإلدارية، إحياء التاريخ العريب، بروت، املجلد 1، ص 192

)4) املرجع السابق نفسه
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أرســلتها أم كلثــوم هلــا مــن طرائــف بــالد العــرب... فوضعــه اخلليفــة يف بيــت مــال 
املسلمني باعتبار أنه مُحل عى نفقة الدولة ]أي: يف بريدها[)1).

لقــد تطــور الربيــد تطــورًا ملحوظــًا بحيــث أصبــح -ليــس فقــط- ناقــاًل للرســائل 
بــل مراقبــًا حلــال الــوالة واملواطنــني يف الواليــات، وهــو الــذي قصــده اجلاحــظ 

عندما قال: »كان لعمر  عيون عى الناس عجيبة«)2).

أمــا الربيــد يف زمــن اخلليفــة عثــان  فقــد ســار كــا كان يف عهــد اخلليفــة عمــر 
النــاس والــوالة ويأخــذ منهــم  الربيــد عــن حــال  يســأل موظفــي  فقــد كان   ،
املعلومــات الصحيحــة بنــاًء عــى مــا رأوه وملســوه، ومــن ثــم يتــم توجيــه سياســة 
الدولــة، وإصــدار األوامــر اإلداريــة أو التحقيــق يف شــكاوى النــاس إال أنــه يف آخــر 
الظــن،  ســوء  تفــّي  إىل  أدى  ممــا  الربيــد  فتأثــر  الدولــة  أمــور  اضطربــت  عهــده 
واضطــراب األمــور اإلداريــة، ولعــل خــر مثــال عــى ذلــك مــا ذكــره الطــربي أن 
اخلليفــة عثــان  اتفــق مــع املتمرديــن عليــه مــن املرصيــني بالعــودة إىل بالدهــم 
الــوالة  واعــدًا إياهــم بالتحقيــق يف شــكواهم، وتغيــر مــن ال يرضــون عنــه مــن 
فخرجــوا مــن املدينــة عائديــن إىل بالدهــم، فوجــدوا يف الطريق ســاعي الربيد واســمه 
ــًا عــى مجــل مــن مجــال الربيــد، فلــا رأوه خارجــًا يف  أبــو األعــور بــن ســفيان راكب
ــم  ــوا: ب ــال: ال، قال ــاب؟ ق ــه: »هــل معــك كت ــوا ل هــذا الوقــت شــكْوا يف أمــره، فقال
ُأرِســلت؟ قــال: ال علــم يل ففتشــوه فوجــدوا معــه كتابــًا مرســل إىل عبــد اهلل بــن ســعد 
وايل مــرص، يأمــره اخلليفــة فيــه بتعذيــب الوفــد، وحلــق رؤوســهم وحبســهم، فعــاد 
هــؤالء إىل اخلليفــة عثــان  لســؤاله عــن االتفــاق وعــن الكتــاب، فتــربأ اخلليفــة 
مــن ذلــك، وقــال: إنــه مل َيطَّلــع عليــه، فقالــوا: بريــدك عــى مجلــك، وكتابــك عليــه 

)1) سعداوي، مرجع سابق، ص 49
)2) اجلاحظ، التاج يف أخالق امللوك، املطبعة العمرية، القاهرة، 1914، ص 169
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خامتــك، فقــال، أمــا اجلمــل فمــروق، وقــد يشــبه اخلــط اخلــط، وأمــا اخلاتــم 
فانتقش عليه، قالوا: ال َنْعَجل، وإن كنَّا اهتمناك، فاعزل عنا عالك الفساق«)1).

وتــدل الروايــة عــى أمهيــة الربيــد أوال وعى الفــوىض اإلدارية التي ســادت يف أواخر 
ــن بعــض املغرضــني وأصحــاب املصالح مــن الوصول  فــرة اخلليفــة عثــان  ممــا مكَّ
بســهولة إىل بريــد وأختــام الدولــة الرســمية، وحماولــة اســتثار ذلــك إلصــدار األوامــر 
التــي ال تتوافــق مــع مصلحــة الدولــة، وإصــدار التعليــات من غــر إذن اخلليفــة أدت إىل 

. اشتعال فتنة انتهت بمقتل رأس الدولة اخلليفة عثان سنة 36 هـ

أمــا يف عهــد اخلليفــة عــي  )36-40 هـــ( فقــد اســتمر الربيــد مرتبــكًا بســبب 
اســتمرار الفتنــة، ومتــرد أجــزاء مــن الدولــة، وقــد أدى انشــغال اخلليفــة بتوحيــد 
الدولــة وحماربــة املتمرديــن عليــه إىل توقــف تطــور كل مؤسســات الدولــة بــا يف 

ذلك نظام الربيد)2).

ويضــاف إىل الربيــد العــادي الــذي يضــم نقــل الرســائل والكتــب مــن خــالل 
موظفــي الربيــد وســيلة أخــرى لنقــل األخبــار حيــث اســُتعِملت »اإلشــارات«، فقــد 
كتــب اخلليفــة عمــر  ملعاويــة يف الشــام يدعــوه إىل »إقامــة احلــرس عــى مناظرهــا،  
واختــاذ املواقــد هلا«)3).كــا اســتخدمت املناظــر وهــي أماكــن مرتفعــة يقــف عليهــا 
احلــرس بشــكل كبــر يف عواصــم الواليــات، وكانــت توقــد بالنار ليل هنار، ويســتفاد 
مــن هليبهــا ودخاهنــا كإشــارة يف نقــل األخبــار عنــد تقــدم األعــداء، فكانــت تنقــل 
الرســائل مــن اإلســكندرية إىل ســبته يف ليلــة واحــدة، ومــن طرابلــس إىل اإلســكندرية 

يف ثالث ساعات مما يدل عى رسعة نقل األخبار وملسافات طويلة)4).

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد، 4 ص 355- 356 
)2) سعداوي، مرجع سابق، ص 50

)3) حممد إدريس، مرجع سابق، ص 117
)4) املرجع السابق نفسه
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أمــا وســائل املواصــالت فكانــت اخليــل واجلــال والــدواب األخــرى، وكانــت 
اخليــل مــن أهــم وســائل املوصــالت ونقــل الربيــد، واســتخدمت اجلــال لنقــل 
األمتعــة الثقيلــة وآالت احلصــار واملؤونــة والعتــاد)1)، ومل يكــن عنــد املســلمني طرقــًا 
معبــدة أو جســورًا أو ســفنًا بحريــة عــى شــكل أســاطيل بــل ســفن بحريــة جتاريــة 
صغــرة مملوكــة لأفــراد والتجــار، حيــث كانــوا يســلكون الطــرق املألوفــة البحريــة 
والربيــة بقصــد التجــارة، ويف عهــد اخلليفــة عمــر  مل ُتــرك املواصــالت كــا كانــت 
بــل أوجــد فيهــا مــا يكفــل أمــن الطريــق، فوضــع فيهــا حمطــات بريديــة بــني الواحــدة 
واألخــرى 12 ميــاًل، فيهــا احلراســة والــزاد واملــاء، ووضــع يف الطريــق اُلُســبل ]أي: 
أبــار املــاء[ مــا بــني مكــة واملدينــة)2). وكانــت هــذه املحطــات تتألــف كل واحــدة منهــا 
مــن خــان للــدواب، ومســجد للصــالة، وســقاية للــاء ومنهــا دواب الربيــد)3)، وقــام 
اخلليفــة عمــر  بتوجيــه عمــرو بــن العــاص وايل مــرص ليقــوم بحفــر خليــج يصــل 
مــرص بالبحــر األمحــر لتجــري بــه الســفن حاملــة الطعــام واملؤونــة والــركاب)4). 
وُيْعَتــرب هــذا اإلجــراء اإلداري مــن وســائل إحــكام الســيطرة اإلداريــة وربــط أجــزاء 
الدولــة بعضهــا ببعــض، وكذلــك أصــدر اخلليفــة عمــر  أمــرًا إداريــًا بحفــر الــرع 
القناطــر  وإصــالح  الزراعيــة  األرايض  كل  إىل  امليــاه  لنقــل  املجــاري،  وتنظيــم 
ــد  ــة، وق ــه الفســاد أو احلــرب يف أرجــاء الدول واجلســور، وأن َيْعمــروا كل مــا خّرب
ــن تواجــدوا يف العــراق بعــد فتحهــا  ــة مــن املهندســني الفــرس الذي اســتفادت الدول
لتنفيــذ هــذه املشــاريع)5)، كــا تــم هــذا اإلجــراء اإلداري يف الشــام ومــرص فأنفــق 
عمــرو بــن العــاص جــزءًا مــن اخلــراج واجلزيــة لتعمــر البــالد مــن حفــٍر للــرع 

وإقامٍة للجسور وبناٍء للقناطر وإصالٍح للجزر)6).
)1) الصالح، مرجع سابق، ص 397-396

)2) ابن سعد، مرجع سابق، جملد 3، ص 283
)3) ابن سعد، املرجع السابق نفسه. القلقشندي، مرجع سابق، جملد 14، ص 377

)4) ياقوت، معجم البلدان، مطبعة السعادة، القاهرة، 1906، جملد 3، ص 460
)5) ابن القيم، أحكام أهل الذمة، دار العلم، بروت، 1981، ص13. أبو يوسف، مرجع سابق،ص 57-38

)6) الطاَّوي، مرجع سابق، ص 322
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  ــة عمــر ــد مــن أهــل البــرصة شــاكيًا إىل اخلليف ــد جــاء وف ــا يف العــراق فق أم
ــاه الصاحلــة للــرب وَجــْدب األرض  الصعــاب التــي يالقيهــا أهلهــا مــن شــح املي
وملوحتهــا؛ لقرهبــا مــن البحــر، فأصــدر أمــرًا إداريــًا لعاملــه عــى البــرصة أيب موســى 
ــال« إىل  ــة فراســخ »تســعة أمي ــة عــى بعــد ثالث ــر هلــم هنــرًا مــن دجل األشــعري ليحف
أرادت أن جتمــع  الدولــة  البــرصة)1). وُيالحــظ ممــا ســبق أن  الشــال ليصــل إىل 
أطــراف الدولــة املختلفــة حتــت ســلطة مركزيــة يف العاصمــة يكــون التواصــل بــني 
أطرافهــا املختلفــة متاحــًا وميــرًا، ومــن أجــل تيســر طــرق إدارهتــا والقيــام بمهمــة 
النــاس،  حاجــات  وتلبيــة  واملوظفــني  والــوالة  العــال  ومراقبــة  واإلدارة  احلكــم 

والسهر عى راحتهم، وتسهيل أمورهم احلياتية واالجتاعية.

)1) املرجع السابق نفسه
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املبحث الثاين: التقسيامت اإلدارية واجلغرافية للدولة يف عهد اخلافة الراشدة
انشــغل املســلمون يف بدايــة خالفــة أيب بكــر  بقتــال املرتديــن يف أنحــاء خمتلفة 
تتوســع  الدولــة  بــدأت  الــردة  القضــاء عــى حركــة  العربيــة، وبعــد  مــن اجلزيــرة 
جغرافيــًا وســكانيًا نتيجــة الفتــوح يف بــالد الشــام والعــراق ومــرص وأطــراف اجلزيــرة 

العربية التي مل تكن خاضعة بعد لسلطان الدولة. 

وقبــل الدخــول يف حتديــد التقســيات اإلداريــة واجلغرافيــة لأمصــار ال بــد مــن 
بيــان مفهــوم »املــرص« وجُيَْمــع عــى »أمصــار«، ويعنــي يف اللغــة »احلــّد أو احلاجــز بــني 
شــيئني«، ويــرى ابــن ســيدة أن املــرص هــو: »احلــد بــني األرضــني واجلمــع ُمُصــور«)1)، 
وحتديــد مصطلــح األمصــار جــاء عــى أهنــا مراكــز عســكرية وإداريــة، وحتديــدًا: هــي 
ــم فيهــا الفــيء والصدقــات مــن غــر مشــاورة  كل كــورة تقــام فيهــا احلــدود، وُيَقسَّ
اخلليفــة)2)، أي أهنــا مســتقلة يف شــؤوهنا اإلداريــة واملاليــة، وأصبــح هــذا املصطلــح 

)املرص( التسمية الرسمية للوحدات اإلدارية يف الدولة اإلسالمية األوىل.

 1. التقسيامت اإلدارية واجلغرافية للدولة يف عهد اخلليفة أيب بكر
كانــت وحــدات الدولــة اإلداريــة يف عهــد اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  غــر 
مســتقرة بســبب حركــة اجليــوش الكثيفة، واســتمرار الفتــوح، إال أن املصادر ذكــرت أن 

اخلليفة أبو بكر الصديق  قسم األماكن املستقرة إىل الوحدات اإلدارية التالية:

1. املدينــة: وهــي عاصمــة الدولــة، وفيهــا مقر اخلليفــة ومركز احلكــم، وكان يتوىل 
إدارهتا مبارشة اخلليفة، أو من ينوب عنه يف حال غيابه أو خروجه للحج أو احلرب.

ــرث بــن نوفــل ثــم عّتــاب بــن  2. مكــة: ثــان أكــرب مدينــة، وقــد عــنيَّ عليهــا احلَ
أسيد حتى وفاة أبو بكر الصديق  سنة 13هـ.
)1) ابن منظور، لسان العرب، املطلعة األمرية، القاهرة، 1301 هـ، ج 7، ص 23

)2) املرجع السابق، املجلد 4، ص 30
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. 3. الطائف: وقد توىل إدارهتا عثاُن بن أيب العاص طيلة خالفة أيب بكر

4. ُعــان: وقــد تــوىل إدارهتــا حذيفــة بــن اليــان لفــرة قصــرة، ثــم أرســل اخلليفة 
حذيفة بن حمصن واليًا عليها.

5. اليامة: وتوىل إدارهتا إبان بن سعيد بن العاص.

6. البحريــن: وتــوىل إدارهتــا َســُمرة بــن عمــرو، ثــم َمطــرف بــن القاســم؛ حيــث 
ُأفِرزت كوحدة إدارية مستقلة يف فرة الحقة من خالفة أيب بكر)1).

7. اليمــن: وُقســمت إىل ثانيــة أقســام إداريــة وهــي: صنعــاء وحرضمــوت، 
ــكل قســم حاكــم  ــَرش، وكان ل ــد، ورمــع، ونجــران، وُج ــد، واجلن وحــوالن، وزبي

إداري، يتبع لوايل اليمن معاذ بن جبل ثم يعي بن أمية)2).

ويبــدو واضحــًا مــن هــذا التقســم اإلداري للدولــة أنــه كان مشــاهبًا إىل حــد كبــر 
ملــا كان عليــه التقســيم اإلداري يف عهــد النبــي ، ومل حيــدث أن ُقســمت الدولــة إىل 
  وحــدات إداريــة أخــرى أو ُعــِزل والهتــا؛ باعتبــار أن اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق
كان مشــغوالً بإمخــاد حركــة التمــرد والــردة، وجتهيــز اجليــوش للتحــرك إىل ســاحات 

القتال يف الشام والعراق لفتح بلدان جديدة.

 2. التقسيامت اإلدارية واجلغرافية للواليات يف عهد اخلليفة عمر
مل ختتلــف الوحــدات اإلداريــة يف بدايــة عهــد اخلليفــة عمــر  كثــرًا عــا ســبق إذ 
اســتمرت حركــة الفتــوح وبــدأ العــرب يســتقرون يف البــالد املفتوحــة ابتــداء مــن ســنة 

14هـ  مما أدى إىل توسع الدولة، وإعادة النظر يف تقسياهتا اإلدارية عى النحو التايل:

1. احلجاز: وفيها ثالثة مركز إدارية كبرة وهي:

)1) الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 427
)2) املرجع السابق. اليعقويب، تاريخ اليعقويب، النجف، 1385 هـ، ج 2، ص 116
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أ. املدينــة »عاصمــة الدولــة« ومقــر اخلليفــة، فقــد ذكــر خليفــة بــن خيــاط أن 
عمــر  اســتخلف عــى املدينــة حــني خــرج للحــج زيــد بــن ثابــت يف حجتــني، 
واســتخلف مخســة مــن األنصــار، وثالثــة مــن ُكّتابــه يف األوقــات األخــرى التــي 

اضطر فيها للخروج من املدينة، وعندما خرج للشام استخلف زيد بن ثابت)1).

ب. مكــة: وكانــت وحــدة إداريــة تعاقــب عليهــا عــدد مــن الــوالة أوردهــم 
خليفــة بــن خيــاط يف تارخيــه، وهــم حِمــرز بــن حارثــة، وقنفــذ بــن عمــر، ثــم نافــع بــن 
عبــد احلــرث، فخــرج نافــع إىل عمــر  واســتخلف مــواله عبــد الرمحــن بــن أبــزي 

فعزله عمر ووىل خالد بن العاص)2).

ج. الطائــف: كانــت وحــدة إداريــة تعاقــب عليهــا ثالثــة والة هــم، يعــي بــن 
منبــه، ثــم عثــان بــن أيب العــاص، ثــم ســفيان بــن عبــد اهلل الــذي بقــي واليهــا عليهــا 

حتى وفاة اخلليفة عمر سنة 23هـ )3)

2. اليمــن: وكانــت مقســمة إىل ثانيــة أقســام إداريــة يف عهــد اخلليفــة أبــو بكــر 
الصديــق  ثــم أصبحــت يف زمــن اخلليفــة عمــر  قســمني إداريــني ومهــا: َصنعاء 
واجلَنَــد، وكان الــوايل عــى صنعــاء لفــرة طويلــة يعــي بــن منبــه)4)، أمــا اجلنــد فتــوىل 

إدارهتا عبد اهلل بن ربيعة)5).

3. البحريــن: وتعاقــب عــى إدارهتــا عــدد من الــوالة هم: العــالء بن احلرضمي، 
وقدامة بن مظعون، وعثان بن أيب العاص وأبو هريرة، وعياش بن أيب ثور)6).

)1) ابن خياط، مرجع سابق، ص 88-87
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، صفحة 241
)4) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2. ص 139. سيد أمر عي، ص61-60

)5) املرجع السابق نفسه
)6) ابن خياط، املصدر السابق، ص 88
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4. ُعــامن: وكانــت يف بدايــة خالفــة عمــر  وحــدة إداريــة مســتقلة تعاقــب عــى 
إدارهتــا حذيفــة بــن حمصــن)1)، ورجــل مــن األنصــار يقــال لــه بــالل، ثــم ُضمــت إىل 

البحرين وأصبحت تابعة إداريًا لوايل البحرين عثان بن أيب العاص)2).

5. العــراق: ُقســَمت إىل قســمني إداريــني، أحدمهــا: عاصمتــه البــرصة، واآلخــر 
عاصمتــه الكوفــة، وقــد تــوىل إدارة البــرصة عنــد بنائهــا ســنة 17هـــ عتبــة بــن غــزوان 
ثــم املغــرة بــن شــعبة، وبعــد عزلــه تــم تعيــني أبــو موســى األشــعري الــذي بقــي واليــًا 
حتــى وفــاة اخلليفــة عمــر)3). أمــا الكوفــُة فقــد تــوىل إدارهتــا ســعد بــن أيب وقــاص)4)، 
ثــم ُعــزل وُعــني عــى إدارهتــا املغــرة بــن شــعبة، وبقــي واليــًا عليهــا حتــى وفــاة اخلليفة 
عمــر)5). وقــد خرجــت مــن البــرصة والكوفــة احلمــالت العســكرية باجتــاه بــالد 
فــارس، وهلــذا أصبــح لــكل بلــد جمموعــة مــن البــالد التابعــة لــه، وعليهــا والة 

معينون من قبل الوايل املركزي يف الكوفة والبرصة وبموافقة اخلليفة، وهي كا يي:

أقاليم البرة:

أ. كــور دجلــة، وهــي البــالد املمتــدة مــا بــني ميســان إىل البحــر كلــه)6)، وكان 
ــًا منطقتــني مهــا:  ــه إداري الــوايل عــى هــذا اإلقليــم النعــان بــن عــدي، وكان يرتبــط ب
ــة: وكان عــى إدارهتــا خبيئــة بــن كنــاز)7)، وفــرات البــرصة، وكان عــى إدارهتــا  األْيَل

احلجاج بن عتيك)8).

)1) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 241. سيد أمر عي، املرجع السابق نفسه
)2) ابن خياط، مرجع سابق، ص 88

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، صفحة 241
)4) املرجع السابق نفسه، ص 112، 162

)5) املرجع السابق نفسه
)6) ياقوت، مرجع سابق، املجلد 7، ص 293

)7) ابن ُدريد، االشتقاق، القاهرة، 1958، ص 355
)8) املرجع السابق نفسه
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ب. األحــواز أو »األهــواز«، وقــد ذكــر البــالذري أن أبــا موســى األشــعري بعــد 
األحــواز  إقليــم  ويضــم  الفــزاري)1)،  ُجنَــدب  بــن  ســُمرة  إدارهتــا  وىّل  فتحهــا  أن 
منطقتــني مهــا: َمنـَـاذر وكان واليهــا جــزء بــن أميــة)2)، ورسقــدار مهرمــز، وكان واليهــا 

أياس بن صبح احلنطي)3).

ج. فارس، وكان عى إدارهتا عثان بن أيب العاص)4).

أقاليم الكوفة: وتتكون من قسمني إداريني مها:

أ. أذربيجان، وكانت قد مُجعت لعامل واحد هو عتبة بن فرقد)5).

ب. أرمينيا: وكان واليها رساقة بن عمر)6).

6. أجنــاد الشــام: ُقّســمت بــالد الشــام إىل عــدد مــن األقســام اإلداريــة أطلــق عليها 
أســم »األجنــاد« وهــي بمعنــى األعــوان واألنصــار)7)، أو بمعنــى املدينــة)8)، فاجلنــد يف 
املصطلــح اإلداري هــو اإلقليــم العســكري الــذي يقــوم بحراســته ويقيــم فيــه ويلبــي 
حاجتــه العســكرية)9). وكانــت بــالد الشــام مقســمة إىل أربعــة أجنــاد وهــي: دمشــق، 

ومحص وفلسطني واألردن، وكان كل قسم يضم بعض املدن الكبرة)10).

ويبــدو أن العــرب عرفــوا هــذا التقســيم بحكــم صالهتــم مــع القبائــل هنــاك، 
حيــث يقــول اهليثــم بــن عــدي: »إن املســلمني ملــا قدمــوا الشــام كان كل أمــر منهــم 

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 474
)2) املرجع السابق نفسه، ص 374. أبو يوسف، مرجع سابق، ص 129

)3) ابن خياط، مرجع سابق، ص 78
)4) ابن قتيبة، مرجع سابق، ص 566

)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 155
)6) املرجع السابق نفسه

)7) ابن منظور، مرجع سابق جملد 4، ص 106
)8) املرجع السابق نفسه

)9) زيدان، مرجع سابق، جملد 4، ص 74
)10) العي، امتداد العرب، صدر اإلسالم، بغداد، 1981، ص 4
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يقــصد ناحيــة ليغزوهــا، فــكان عمــرو بــن العــاص يقصــد فلســطني، ورشحبيل يقصد 
األردن، ويزيــد بــن أيب ســفيان يقصــد دمشــق«)1)، ولكــن بعض املصادر ســّمت أقســام 
الشــام »كــورا« ولكنهــا مل توضــح فيــا إذا كانــت الكــورة التــي ذكروهــا مرادفــة لتعبــر 
اجلنــد، أم أهنــم كانــوا يقصــدون هبــا معنــى آخــر، ومــن املحتمــل أن الذيــن اســتخدموا 
كلمــة »كــورة« اتبعــوا التقســيم الــذي كان ســائدًا يف العــراق)2). وقــد أوضــح البــالذري 
ذلــك بقولــه: »وقــد اختلفــوا يف تســمية األجنــاد فقــال بعضهــم: ســّمى املســلمون 
ــن،  ــع قنري ــص م ــك مح ــك األردن، وكذل ــورا، وكذل ــت ك ــدًا ومُجع ــطني جن فلس
ــد يقضــون أرزاقهــم ]أي: يتقاضــون منهــا  ــة هلــا جن فقــال بعضهــم ســميت كل ناحي
رواتبهــم[ جنــدًا«)3)، ويذهــب بعــض املؤرخــني إىل أن الشــام ُقســمت يف عهــد عمــر 
ــن، وثانيهــا:  ــه محــص، ويتبعهــا قنري  إىل منطقتــني إداريتــني أحدمهــا: عاصمت
عاصمتــه دمشــق ويتبعــه األردن، أمــا فلســطني، فظلــت قســًا قائــًا بذاتــه)4). إال أنــه من 
املالحــظ أن بــالد الشــام متيــزت بعــدم االســتقرار يف ترتيــب األجنــاد مــن جهــة، وعــدم 

ثبات الوالة يف والياهتم من جهة ثانية ويتضح ذلك من خالل ما يي:

أ- األجناد وتقسياهتا ووالهتا عام 14هـ

كان األمــر عــى بــالد الشــام يف عهــد أيب بكــر  خالــد بــن الوليــد، فلــا تــوىل 
اخلليفــة عمــر  عزلــه وعــني أبــا عبيــدة بــن اجلــراح الــذي قــام بإعــادة ترتيــب 
الــوالة عــى الشــام بعــد فتــح دمشــق ســنة 14هـــ ، ومــن دون تدخــل اخلليفــة عمــر 
، فقــد ذكــر أبــو حفــص الدمشــقي أنــه ملــا افتتــح أبــو عبيــدة دمشــق اســتخلف يزيــد 
بــن أيب ســفيان عــى دمشــق، وعمــر بــن العــاص عــى فلســطني، ورشحبيــل عــى 

األردن، وعبادة بن الصامت عى محص«)5).
)1) البالذري، مرجع سابق، ص 138

)2) العان، إدارة بالد الشام يف العهدين الراشدي واألموي، كلية األدب، جامعة بغداد، 1968، ص 36
)3) البالذري، مرجع سابق، ص 156

)4) الصالح، مرجع سابق، ص 309
)5) البالذري، مرجع سابق، ص 156
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ب- األجناد وتقسياهتا عام 17هـ

مل يســتقر الــوالة الذيــن عينهــم أبــو عبيــدة عــى والياهتــم، فقــد أعــاد اخلليفــة عمــر 
ترتيــب أجنــاد الشــام مــرة أخــرى بعــد زيارتــه للشــام ســنة 17هـــ ، وعقــد مؤمتــر 
اجلابيــة)1)، فقــد ُذكــر أن اخلليفــة عمــر  عــنّي أبــا عبيــدة واليــًا عــى محــص، وخالــد 
ــد اهلل بــن  ــة عــى األردن، وعب بــن الوليــد عــى قنريــن، ويزيــد عــى دمشــق، ومعاوي
قيــس عــى منطقــة الســواحل)2)، وجعــل كل هــذه األجنــاد تابعــة إداريًا أليب عبيــدة، أما 
فلســطني فقــد قســّمها إىل قســمني إداريــني بنــاًء عى االتفــاق ووثيقة الصلــح مع أهلها، 
وقــد أوضــح الطــربي ذلــك بقولــه: »واكتتبــوا منــه ]أي: اصطلــح أهلهــا مــع عمر[ عى 
إيليــاء وحيزهــا، والرملــة وحيزهــا، فصــارت فلســطني نصفني، نصف مع أهــل إيلياء، 
ونصــف مــع أهــل الرملــة«)3)، وذكــر الطــربي أن علقمــة بــن حكيــم تــوىل إدارة نصفها، 
وكانــت عاصمتــه الرملــة، وعلقمــة بــن حمــرز تــوىل إدارة نصفهــا األخــر وكانــت 
عاصمتــه إيليــاء »القــدس«)4)، ويتضــح ممــا تقــدم أن ســنة 17هـ شــهدت تطــورًا إداريًا 

يف تقسيم األجناد وتوزيع الوالة وعزهلم من جهة أخرى عى النحو التايل:

• قنريــن: أصبحــت إداريــًا تابعــة لدمشــق، وتــوىل إدارهتــا خالــد بــن الوليــد 
قبل عزله هنائيا فيا بعد.

• واليــة األردن: ُعــزل رشحبيــل بــن حســنة عــن إدارهتــا وُعــنّي مكانــه معاويــة 
بــن أيب ســفيان، ألنــه كان يــرى معاويــة أقــدر إداريــًا مــن رشحبيــل، وهــذا مــا أوضحه 

حني قال: »ولكني أريد رجاًل أقوى من رجل«)5).

)1) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 67
)2) املرجع السابق، ص 67

)3) املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 608
)4) املرجع السابق نفسه

)5) املرجع السابق، املجلد 4، ص 65
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• الســواحل: أبــدى اخلليفــة عمــر  اهتامــًا كبــرًا بالســواحل نظرًا ملكانة الشــام 
ووقوعها عى ساحل البحر فجعل عليها واليًا مستقاًل هو عبد اهلل بن قيس.

• أصبحــت فلســطني قســمني، وجعــل عليهــا عاملــني بعــد عمــرو بــن العــاص 
الذي كان ُيعّد حلملته عى مرص.

ج- أجناد الشام ووالهتا عام 18هـ

بعــد طاعــون عمــواس عــام 18هـــ أي بعــد ســنة مــن عقــد مؤمتــر اجلابيــة، ونتيجة 
النتشــار وبــاء الطاعــون الــذي ســمي بطاعــون عمــواس؛ حــدث ترتيــب إداري 
جديــد، فبعــد أن تــويف أبــو عبيــدة تــم تعيــني عيــاض بــن غنــم عــى محــص ومــا يتبعهــا 
مــن قنريــن، ومعــاذ بــن جبــل عــى األردن، يزيــد بــن أيب ســفيان عــى دمشــق إال أن 
املــوت غيــب معــاذ بــن جبــل ويزيــد بــن أيب ســفيان، فأقــر اخلليفــة عمــر معاويــة عــى 

عمل يزيد وايل دمشق)1).

د- أجناد الشام عام 21 هـ

بــالد الشــام، فقــد أعــاد  يف هــذا العــام حــدث تغيــر إداري آخــر يف ترتيــب 
اخلليفــة عمــر  تقســيمها إىل قســمني إداريــني كبريــن وجعــل عليهــا واليــني فقــط، 
ــى  ــن ســعد األنصــاري ع ــام ســنة 21 هـــ عمــر ب ــحاق: »وكان بالش ــن إس ــول اب يق
دمشــق وحــوران ومحــص وقنريــن واجلزيــرة، ومعاويــة عــى البلقــاء واألردن 

وفلسطني والسواحل وإنطاكية واملعرة، وقزوين)2).

عندمــا تــويف اخلليفــة عمــر  ســنة 23هـــ كانــت الشــام مقســمة إىل ثــالث 
ــات  ــه: »وم ــر بقول ــن عم ــيف ب ــه س ــا يوضح ــذا م ــة والة؛ وه ــا ثالث ــات يديره والي
عمــر ومعاويــة عــى دمشــق واألردن، وعمــر بــن ســعد عــى محــص وقنريــن، 

)1) البالذري، أنساب األرشاف، دار املعارف، القاهرة، املجلد 1، ص 9، 19
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص145-144 
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وعلقمــة بــن حمــرز عــى فلســطني)1). ويتضــح ممــا ســبق أن بــالد الشــام ُقّســّمت إىل 
عــدد مــن الواليــات، ولكــن هــذا التقســيم مل يكــن مســتقرًا أو ثابتــًا، إال أن عــدم 

االستقرار هذا مل يؤد إىل فوىض إدارية.

ويبــدو أن ظــروف البــالد ومشــكالهتا اجلديــدة بعــد الفتــح وعــدم حســم مســألة 
االســتقرار بالنســبة للقبائــل العربيــة املســامهة بالفتــح كانــت عوامــل مؤثــرة يف هــذا 
التغيــر، وكذلــك فــإن طاعــون عمــواس قــد قــى عــى عــدد مــن الــوالة حيــث تــرك 
فراغــًا يف القيــادة ممــا أدى إىل التغيــر الريــع وال ســيا بعــد أن تــويف أبــو عبيــدة 
ربــًا مــن قبــل يف األمــور  ويزيــد بــن أيب ســفيان)2). كــا أن عــددًا مــن الــوالة مل يكــن جمَُ
اإلداريــة، ومل يكــن معروفــًا للخليفــة، فــكان ُيــرك فــرة مــن أجــل اختبــاره ثــم يعــزل 

إذا ثبتت عدم كفايته يف إدارة شؤون واليته.

7. مــر: أمــا مــرص فكانــت مقســمة إداريــًا إىل قســمني رئيســني، فقــد ذكــر ابن عبد 
احلكــم أنــه حــني تــويف عمــر كان عــى واليــة مرص أمــران مها: عمرو بن العاص بأســفل 
مــرص، وعبــد اهلل بــن ســعد عــى الصعيــد)3). وقــد اختــذ عمــرو بــن العــاص الفســطاط 
عاصمــة إداريــة لواليتــه عــى اجلــزء البحــري مــن مــرص يف حــني اختــذ عبــد اهلل بــن ســعد 
»الفيــوم« عاصمــة إداريــة لواليتــه يــرف منهــا عى الصعيد؛ ولعل هذا ما قصده ســعيد 
بــن عفــر عندمــا قــال: »إن عمــر وىّل عبد اهلل بن ســعد من الصعيد الفيــوم...«)4) ، ولكن 
ــه مــع أن مــرص كان هلــا أمــران إال أن الواقــع يــدل عــى أهنــا  ــات يؤكــد أن ــل الرواي حتلي
مجيعــًا كانــت خاضعــة لعمــرو وتــدار من قبلــه، وأن عبــد اهلل كان تابعــًا إداريًا لعمرو بن 
العــاص وقــد يكــون أحــد عالــه أو قــواده، وبخاصــة أن عبــد اهلل كان قائــد ميمنــة جيــش 
عمــرو منــذ خروجــه مــن فلســطني، يقــول ابــن عبــد احلكيــم: »وكان عبــد اهلل بــن ســعد 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) املرجع السابق نفسه، ص 60

)3) ابن عبد احلكم، فتوح مرص واملغرب، حتقيق: عي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1955، ص 200
)4) املرجع السابق نفسه
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ــه«)1)،  ــرغ مــن حرب ــذ توجهــه مــن قيســارية إىل أن ف ــن العــاص من ــة عمــرو ب عــى ميمن
ويؤكــد ذلــك أيضــا أن عمــرًا كان مســؤوالً عــن إدارة املــال للواليــة كلهــا »اجلزيــة 
واخلــراج«، حيــث وجدنــا جمموعــة كبــرة مــن الرســائل املتبادلــة بينــه وبــني اخلليفــة يف 
املدينــة، تــدور حــول اخلــراج ومجعــه، بينــا ال نجــد رســائل مــن املركــز أو اخلليفــة 

موجهة إىل عبد اهلل باعتباره تابع إداريًا للوايل عمرو بن العاص.

كــا أنــه بعــد تــويل عثــان اخلالفــة أراد أن يقســم مــرص إىل قســمني إداريــني بــني 
عمــرو وعبــد اهلل إال أن عمــرو بــن العــاص رفــض ذلــك فيذكــر ابــن عبــد احلكــم: 
»إن عثــان أراد مــن عمــرو أن يكــون عــى احلــرب، وعبــد اهلل بــن ســعد عــى اخلراج، 
فقــال عمــرو: أنــا إذًا كاســك البقــرة بقرنيهــا، وآخــر حيلبهــا فأبــى عمــرو...«)2) ، 
وقــد اعتــز عمــرو هبــذا الســلطان اإلداري حيــث قــال: »واليــة مــرص جامعــة تعــدل 
اخلالفــة«)3)، وإذا كانــت مــرص مقســمة إداريــًا إىل مــرص العليــا ومــرص الســفى، فــإن 
هذيــن القســمني الرئيســيني كانــا مقســمني إىل أقســام أصغــر هــي »الكــورة«، ويقــال أنه 
كان بمــرص ثانــون كــورة)4)، وهــذه الكــور كانــت مقســمة إىل »قــرى«، وليــس هنــاك ما 

يشر إىل أن نظام األجناد الذي كان معموالً به يف الشام قد طبق عى مرص.

 3. التقسيامت اإلدارية واجلغرافية يف عهد اخلليفة عثامن
أمــا يف عهــد اخلليفــة عثــان  بــن عفــان فقــد توســعت الدولــة حيــث تــم 
ضــم إقليــم أرمينيــا يف الشــال وبــالد إيــران وخراســان يف املــرق وطرابلــس وتونس 
يف املغــرب وصــارت الدولــة متتــد مــن هنــر جيحــون رشقــًا )أكــرب هنــر يف منطقــة آســيا 

الوسطى( إىل أطراف السند جنوبًا وامتدت إىل تونس غربا)5).
)1) املرجع السابق نفسه. ص 80

)2) املرجع السابق نفسه، ص 295
)3) العدوي، النظم اإلسالمية، القاهرة، 1972 ص 201

)4) ابن الدقاق، االنتصار لواسطة عقد األمصار، املكتب التجاري، بروت، مستنسخة من طبعة ُبلك، القاهرة، 1893«، املجلد 1، ص 2
)5) العي، مرجع سابق، ص 110
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ولكــن بقــي التقســيم اإلداري للدولــة يف بدايــة عهــد اخلليفــة عثــان  كــا كان 
يف عهــد اخلليفــة عمــر، وبقــي بعــض والة عمــر عــى والياهتــم ومــن هــؤالء: نافــع 
ــًا عــى مكــة، وســفيان بــن عبــد اهلل الثقفــي عــى  عبــد احلــارث اخلزاعــي وكان والي
الطائــف ويعــي بــن عتبــة عــى الكوفــة، وأبو موســى األشــعري وايل البــرصة، وعمرو 
بــن العــاص عــى مــرص، ويف مرحلــة الحقــة تــم تعيــني عبــد اهلل بــن ســعد واليــًا عــى 
مــرص، وبقــي عليهــا حتــى قتــل اخلليفــة عثــان  ســنة 26هـــ )1)، وعمــر بــن ســعد 
عــى محــص، ومعاويــة بــن أيب ســفيان عــى دمشــق، وعبــد الرمحــن بــن علقمــة عــى 

فلسطني وعثان بن أيب العاص عى البحرين)2).

ويف مرحلة تالية من خالفة عثان تم تغير عدد من الوالة عى النحو التايل:

ــة »مكــة« تعاقــب عــى إدارهتــا ثالثــة والة  1. احلجــاز: تذكــر املصــادر أن والي
هــم عــي بــن عــدي بــن ربيعــة، وخالــد بــن العــاص واحلــرث بــن نوفــل)3)، أمــا 
»الطائــف« فقــد تــم تغيــر واليهــا مرتــني إضافــة للــوايل املعــني زمــن عمــر  ســفيان 
بــن عبــد اهلل، فتعاقــب عــى إدارهتــا عبــد اهلل بــن عمــر احلرضمــي والقاســم بــن ربيعــة 
الثقفــي)4)، ويالحــظ أن اخلليفــة عثــان  قــد أحــدث ناحيــة إداريــة جديــدة يف 
َ عليهــا ســفيان بــن احلــرث، ومل ُتســعفنا  احلجــاز وهــي منطقــة »العــروض«، وعــنيَّ
الروايــات عــن ســبب هــذا التغيــر، وإن كان يرجــح أن عــدد ســكاهنا قد ازداد بشــكل 

يؤهلها كي تصبح وحدة إدارية مستقلة.

2. اليمــن: أصبحــت وحــدة إداريــة واحــدة بعــد أن كانــت قســمني يف عهــد 
اخلليفــة عمــر وتــوىل إدارهتــا عبــد اهلل بــن ربيعــة، وقــد عيَّنــه اخلليفــة عمــر وبقــي فــرة 

)1) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 241
)2) ابن خياط، مرجع سابق، ص 106-107. الطربي، املرجع السابق نفسه

)3) الطربان، املرجع السابق نفسه. ابن حجر، اإلصابة يف معرفة الصحابة، املكتبة التجارية، القاهرة، 1939، جملد 1، ص 406
)4) املرجع السابق نفسه
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ــن نوفــل  ــم تعاقــب عــى إدارهتــا كل مــن عــدي ب ــان، ث ــة عث ــة يف عهــد اخللفي طويل
وُنحام بن عدي، ويعي بن أمية)1).

3. الكوفــة: وتعاقــب عــي إدارهتــا أربعــة والة بعــد واليهــا املعــني يف زمــن عمــر 
ــا الوليــد بــن عقبــة ثــم ســعد بــن مالــك، وســعيد بــن  يعــي بــن عتبــة، فتــوىل إدارهت
العــاص وأبــو موســى األشــعري، ويمكــن القــول أن كثــرة الــوالة عــى الكوفــة تــدل 
عــى عــدم وجــود اســتقرار إداري فيهــا، ويبــدو أن ذلــك يعــود إىل أهنــا جتمــع عــددًا 
كبــرًا مــن القبائــل التــي اســتقرت حديثــًا، وانصهــار هــؤالء يف جمتمــع إداري ومــدن 
الــوالة عــى أهلهــا،  واحــد يتطلــب مزيــدًا مــن الوقــت، وهلــذا كثــرت شــكاوى 
وشــكاوى أهلهــا عــى الــوالة ممــا جعــل اخلليفــة عثــان  خيصــص وقتــًا طويــاًل 

ملعاجلة شؤون الكوفة وحّل مشاكلها.

4. البــرصة: يشــابه وضــع البــرصة وضــع الكوفــة حيــث تعاقــب عــى إدارهتــا عــدد 
مــن الــوالة كان أوهلــم أبــو موســى األشــعري؛ حيــث واّله اخلليفــة عمــر ، وعندمــا 
تــوىل اخلالفــة عثــان أبقــاه عــى إدارة الكوفــة عامــًا كامــاًل، ثــم عــنيَّ بــدالً منــه عبــد اهلل 
بــن عمــر ثــم عثــان بــن حنيــف)2). وعبــد اهلل بــن عمــر مــن كبــار الصحابــة ولتعينــه عــى 
إدارة الكوفــة داللــة واضحــة؛ فباإلضافــة إىل إيــالء الدولــة أمهيــة خاصــة للبــرصة نجــد 
ــدة ختتلــف عــن ســلفه، وهــي  ــة جدي ــد انتهــج سياســة إداري ــان  ق ــة عث أن اخلليف

تعيني كبار الصحابة يف مناصب إدارية يف الواليات بعيدًا عن العاصمة.

 ، 5. بــالد فــارس: وهــي مــن البلــدان التــي دخلــت يف عهــد اخلليفــة عثــان
وأصبحت وحدة إدارية توىل إدارهتا أمر بن أمحر.

6. اهلند: وتوىل إدارهتا حكيم بن جبلة.

7. أصبهان وتوىل إدارهتا خالد بن غالب.

)1) ابن خياط، مرجع سابق، ص 107
)2) املرجع السابق نفسه، ص 106
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8. ومهدان وتوىل إدارهتا جرير بن عبد اهلل)1).

لقــد كان لسياســة اخلليفــة عثــان  يف إدارة الدولــة، وبخاصــة سياســته يف 
تعيــني الــوالة أثــر كبــر عــى حــدوث التمــرد يف أواخــر خالفتــه، كــا أن ضعــف بعض 
الــوالة، وتعيــني عــدد منهــم مــن بنــي أميــة ومــن أقــارب اخلليفــة وعدم إتباع أســلوب 
احلــزم والشــدة يف حماســبة ومراقبــة هــؤالء الــوالة والعــال كــا كان يف عهــد اخلليفة 
ــر وبخاصــة يف الثغــور اجلديــدة البــرصة والكوفــة  عمــر ؛ جعــل البعــض يتذمَّ
والفســطاط، كــا أن اخلليفــة عثــان ســمح ألعــالم وســادات قريــش باخلــروج إىل 
الواليــات ممــا ســاهم يف زيــادة التوتــر وحتريــض البعــض عــى الدولــة واخلليفــة 

الذي يمثل وحدهتا فأدى إىل نشوب الفتنة ومقتل اخلليفة سنة 36هـ.

 4. التقسيامت اإلدارية واجلغرافية يف عهد اخلليفة عيل
ــا التقســيم اإلداري للدولــة يف عهــد اخلليفــة عــي بــن أيب طالــب  فلــم يكــن  أمَّ
ــة انشــغلت يف احلــروب  خيتلــف كثــرًا عــا كان يف عهــد ســلفه، وبخاصــة أن الدول
الداخليــة، ويالحــظ يف هــذا الســياق أمريــن هامــني أوهلــا: أن العاصمــة انتقلــت يف 
مرحلــة الحقــة مــن خالفــة عــي مــن املدينــة إىل الكوفــة يف العــراق، وثانيهــا: رفــض 
ــة بــن أيب ســفيان وايل الشــام مبايعــة اخلليفــة اجلديــد؛ ممــا يعنــي االنفصــال  معاوي
بالشــام عــن جســم الدولــة، ويتبــع ذلــك مــا جــرى مــن فتــن داخليــة جعلــت بعــض 
الصحابــة ال يبايعــون اخلليفــة اجلديــد منهــم: الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبــد اهلل 
وعائشــة زوج النبــي  حتــى انتهــت الفتنــة بوقــوع معركــة اجلمــل ســنة 39ه)2) كل 
الفــرة  يف  الدولــة  شــهدهتا  التــي  التمــدد  حالــة  وقــف  إىل  أدت  التطــورات  هــذه 

السابقة، وهددت بشكل كبر وحدهتا اجلغرافية واإلدارية وقوهتا العسكرية.

)1) ياقوت، مرجع سابق، جملد 8، ص 472. البالذري، فتوح البلدان، ص 380
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 508-506
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إنَّ انتقــال العاصمــة مــن املدينــة إىل الكوفــة جعلهــا تتحــول مــن مركــز الدولــة 
وعاصمتهــا إىل جمــرد واليــة مــن والياهتــا؛ تــواىل عــى إدارهتــا ثالثــة والة هم: ســهيل بن 
حنيــف، ومتــام بــن العبــاس، وأبــو أيــوب األنصــاري أمــا مكــة، فتــوىل إدارهتــا أبــو قتــادة 
األنصــاري ثــم قثــم بــن العبــاس. أمــا الطائــف فقــد عنيَّ عــى إدارهتــا قثم بن العبــاس ويف 
فــرة الحقــة أصبــح واليــًا عــى مكــة والطائــف معــًا)1)، أمــا اليمن فــكان عــى إدارهتا ثامة 

بن عدي ثم سعيد بن سعد ثم عبد اهلل بن العباس ثم حارثة بن قدامة)2).

أمــا البحريــن فتــوىل إدارهتــا ســربة بــن عمــرو، ويف فــرة الحقــة تــوىل إدارهتــا قثــم 
بــن العبــاس)3)، وأمــا الكوفــة فتــوىل إدارهتــا قرظــة بــن كعــب، ثــم عقبــة بــن ثعلبــة، ثــم 
هــان بــن هــوذة، وأمــا البــرصة فتــوىل إدارهتــا عــدة والة هــم: عثــان بــن عتيــق وعبــد 

اهلل بن عباس وزياد بن أبيه وأبو األسود الدؤيل)4).

ــن  ــت اجلــارود، واحلــارث ب ــذر ب ــوىل إدارهتــا كٌل مــن: املن ــارس فت ــالد ف ــا ب أم
راشــد وســهل بــن حنيــف)5). وعــى إدارة سجســتان كل مــن عبــد الرمحــن بــن 
حســكة، والربيــع بــن مــاس، وعبــد اهلل بــن األهتــم. أمــا أصبهــان فتــوىل إدارهتــا مخســة 
مــن الــوالة هــم: يزيــد بــن قيــس، وخمنــف بــن ســليم، واحلــرث بــن أيب احلــارث، 
ــليم  ــن س ــرو ب ــا عم ــوىل إدارهت ــدان فت ــا مه ــهم. أم ــن س ــد ب ــة، وحمم ــن حي ــر ب وجب
وســعيد بــن وهــب)6). وقــد تــم اســتحداث ناحيتــني إداريتــني مهــا الــّري وتــوىل 
إدارهتــا يزيــد بــن قيــس، ويزيــد بــن محيــدان ويزيــد بــن حجيــة)7)، واألحــواز أو 

األهواز توىل إدارهتا ميمون بن عاصم)8).
)1) ابن خياط، املصدر السابق، ص 122. ابن حجر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 219
)2) ابن خياط، املرجع السابق، ص 184. ابن حجر، مرجع سابق، املجلد 1، ص 152

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 155
)4) ابن خياط، مرجع السابق، ص 122

)5) ابن حجر، مرجع السابق، املجلد 1، ص 272
)6) نرص بن مزاحم، وقعة صفني، مطبعة املدينة، القاهرة، 1962، ص 14. ابن قتيبة، مرجع السابق، ص163

)7) نرص بن مزاحم، املرجع السابق، ص 11
)8) املرجع السابق نفسه
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أمــا الشــام فقــد انفصلــت عمليــا عــن جســم الدولــة حيــث رفــض واليهــا القــوي 
معاويــة بــن أيب ســفيان مبايعــة اخلليفــة عــي  فكانــت بدايــة احلــرب بــني الطرفــني 
والتــي بــدأت بمعركــة صفــني وانتهــت بمقتــل اخلليفــة عــي بــن أيب طالــب  ســنة 

40 هـ عى يد أحد اخلارجني عى الدولة، وانتهت بذلك فرة اخللفة الراشدة.

وكان اخلليفــة عــي  قــد أرســل يف البدايــة ســهيل بــن حنيــف واليــًا عــى 
الشــام، لكــن معاويــة وايل الشــام منعــه مــن الوصــول إىل مركــز الواليــة )دمشــق( 

فعاد إىل املدينة)1).

أمــا مــرص فقــد حافظــت عــى وحدهتــا ووالئهــا للدولــة وتــوىل إدارهتــا مــن قبــل 
اخلليفــة عــي  قيــس بــن ســعد ثــم تــوىل إدارهتــا حممــد بــن أيب بكــر حتــى قتــل ســنة 

38 هـ فتوىل إدارهتا عمرو بن العاص من قبل األمويني)2).

ــة  ــة يف عــرص اخلالف ويتضــح مــن التقســيم اإلداري واجلغــرايف الســابق للدول
الراشــدة أن النمــو اإلداري هليــكل الدولــة كان يتشــكل رويــدًا رويــدًا، ولذلــك نجــد 
أن الوحــدات اإلداريــة مل تكــن ثابتــة ســواء مــن حيــث عددهــا أو مــن حيــث التغيــر 
املســتمر يف والهتــا، وســبب ذلــك أن الدولــة كانــت يف مرحلــة التكويــن والبنــاء مــن 
جهــة، كــا أنــه مل يكــن هنــاك أســس وضوابــط مســتقرة لتعيــني الــوالة قبــل ذلــك 
يمكــن الســر وفقهــا، فــكان اخللفــاء يضطــرون إىل تعيــني الــوالة غــر امُلَجَربــني 
إداريــا، ثــم يعزلوهنــم عندمــا ال يربهنــون عــى قــدرة سياســية أو إداريــة، ولعــل ثبــات 
عمــرو بــن العــاص عــى واليــة مــرص ومعاويــة بــن أيب ســفيان عــى واليــة الشــام فــرة 

طويلة يدل عى قدرة متميزة من الناحية اإلدارية والعسكرية والسياسية.

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 442
)2) املرجع السابق، املجلد 5، ص 109-108
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كــا أن هــذا التقســيم مل يكــن متوازنــًا ســواء مــن حيــث احلجم أو األمهيــة، فهناك 
واليــة صغــرة مثــل البحريــن وواليــة كبــرة مثــل مــرص، وهــذا راجــع إىل أن الدولــة 
مل تكــن حتــى اآلن متتلــك صــورة واضحــة عــن كل واليــة مــن حيــث أمهيتهــا أو عــدد 
ســكاهنا، وكذلــك فــإن الدولــة أبقــت عــى التنظيــات اإلداريــة وأســاء األقاليــم دون 
ــن رســتة  ــَور« و »الطاســيج«. وذكــر اب ــل »الُك ــدة مث ــح اجلدي ــر يف مناطــق الفت تغي
اثنــي عــر كــورة، وكل كــورة ســتون طمســوجًا،  مثــاًل: أن الســواد كان مقســًا 

والطمسوج: الناحية)1).

كــا ظهــرت يف املصــادر التارخييــة تعابــر إداريــة وماليــة أطلقــت عــى أســاء 
العــال أو أقســام املناطــق اإلداريــة ففــي مــرص مثــاًل ظهــرت ألفــاظ مثــل: »الكــورة« 
]أي:  القــرى«  و«مــازرت  إداريــة،  وحــدات  أو  نواحــي  وتعنــي  و«حبســطال« 

مشاخيها[)2).

كــا أن بقــاء هــذه التقســيات يــدل عــى أن الدولــة تركــت تفاصيــل اإلدارة 
ــد  ــي مل يســكنها العــرب بي ــدن الت ــف واألســاء والتقســيات يف املراكــز وامل والوظائ
وهبــذه  والتعديــل)3)،  اإلرشاف  بحــق  الفاحتــني  احتفــاظ  مــع  املحليــني  الســكان 
السياســة الرشــيدة أبقــت الدولــة عــى الوظائــف التــي حتتــاج إىل خــربات خاصــة بيــد 
األشــخاص املدربــني مــن أهــل البــالد، اســتثارًا هلــذه اخلــربات أوال، وحتــى ال 
تضطــرب األمــور، وتســود الفــوىض ثانيــا، وكان هــذا يصــب يف مصلحــة الدولــة 

واداراهتا وتنظياهتا اجلديدة التي بدأت تتشكل رويدًا رويدًا.

)1) ابن رستة، اإلعالق النفيسة، مطبعة املثنى، بغداد إعادة طباعتها من طبعة بريل، مدينة ليدن، 1891، ص 107
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 179

)3) العّي، دراسات يف اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل، مطبعة املجمع العراقي، بغداد 1981، ص 156-154
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خريطة الفتوحات حتى هناية عهد اخلافة الراشدة

الدولة اإلسامية حتى هناية عهد اخلافة الراشدة
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املبحث الثالث: إدارة شؤون الواليات يف عهد اخلافة الراشدة

1. صاحيات الوالة وحقوقهم
ُيطلــق لقــب الــوايل أو العامــل عــى الشــخص الــذي يتــوىل اإلرشاف عــى منطقــة 
جغرافيــة معينــة، حيــث يقــوم باملهــات اإلداريــة املوكلــة إليــه مــن قبــل اخلليفــة، وقــد 

ُأخذ هذا اللقب »العامل« من اآلية الكريمة: }َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها{ ]التوبة:60[.

ويعتــرب الــوالة نوابــًا عــن اخلليفــة يف والياهتــم حيــث يقومــون باألعــال نفســها 
التــي يقــوم هبــا اخلليفــة يف العاصمــة، فللــوايل صالحيــة النظــر يف أمــور الواليــة كــا 
أن للخليفــة الصالحيــة يف النظــر يف أمــور الدولــة، وهــو مــا أطلــق عليــه »مصطلــح 

الوالية العامة«)1).

وهــذه الصالحيــات متتــد لتشــمل الصــالة بالنــاس، وتعليــم اإلســالم، ومجــع 
األمــوال وقســمتها، وإقامــة احلــدود، ومحايــة الواليــة مــن أي هجــوم)2)، أي بمعنى 
ــَحاسب  ــه ومـُ ــا يتعلــق بواليت ــة عــن كل م ــة كامل آخــر هــو مســؤول مســؤولية إداري

عليها أمام اخلليفة.

وكان كل وايل يتلقــى راتبــًا مــن الدولــة مقابــل وظيفتــه، فتذكــر الروايــات أن أبــا 
ــوايل، فأرســل اخلليفــة عمــر  ــد راتــب ال موســى طلــب مــن اخلليفــة عمــر  حتدي
يقــول لوالتــه: »يــا معــر األمــراء أمــا ترضــون ألنفســكم مــا أرضــاه لنفــي؟ قالــوا: 
ــرى طعامــك ُيعــي  ــش فيهــا شــديد، وال ت ــة أرض العي ــني: إن املدين ــا أمــر املؤمن ي
أحــدًا ]أي: ال يكفــي أحــدًا[، فقــال، نعــم، فــإن فرضــت لكــم كل يــوم مــن بيــت 

املال شاتني«)3).

)1) املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلواهر، دار األندلس، بروت، 1965، ج3، ص 38
)2) ابن سعد، مرجع سابق، ج 3، ص 309. الكاندهلوي، مرجع سابق، ج2، ص 506-505

)3) جورجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، دار اهلالل، القاهرة، 1958، ج 2، ص 417
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وكان اخلليفــة عمــر  قــد فــرض للعــال يف العــراق شــاة، فجعــل نصفهــا 
وســقطها ]أي: األطــراف واألمعــاء والكــرش[ لعــار لــن يــارس، وكان عــى وظيفــة 
الصــالة واجلنــد، وجعــل لعبــد اهلل بــن مســعود ربعهــا، وعثــان بــن حنيــف ربعهــا ثــم 
قــال: »إن مــاالً ُيؤخــذ منــه كل يــوم شــاة إنَّ ذلك منــه لريع ]أي: ُينقصــه رسيعًا[«)1) 
التقــارب يف املخصصــات والرواتــب يف  ، ويالحــظ مــن خــالل هــذه الروايــات 
الواليــة الواحــدة، بينــا ختتلــف هــذه املخصصــات والرواتــب مــن واليــة إىل أخــرى 

حسب تكاليف املعيشة، ومقدار الدخل بشكل عام للوالية وسكاهنا.

األئمــة  يرزقــان  كانــا  عثــان  واخلليفــة  عمــر  اخلليفــة  أن  البــالذري  وذكــر 
املوظفــني،  هلــؤالء  الرواتــب  مقــدار  حُيــّدد  والقضــاة)2). ومل  واملعلمــني  واملؤذنــني 
وذكــرت بعــض املصــادر أن اخلليفــة عمــر قــّرر راتبــًا لعــار بــن يــارس ومقــداره ســتائة 
ــوم، وحــّدد  ــع أو مخــس دراهــم كل ي ــن حنيــف أرب ــان ب درهــم شــهريًا، وحــّدد لعث
ــح  ــّرر لُري ــوم، وق ــع شــاة يف كل ي ــة درهــم كل شــهر ورب ــن مســعود مائ ــد اهلل ب لعب

القايض مائة درهم كل شهر، وفّضل عّارًا ألنه كان عى الصالة واجلند)3).

تبــني هــذه الروايــات أن الدولــة كانــت تــرصف رواتــب شــهرية للعاملــني، كــا 
كانــت تــرصف رواتــب عينيــة مــن اللحــوم واحلبــوب ســوى العطــاء الســنوي املقــرر 

من بيت املال.

ومل تتوفــر معلومــات دقيقــة مــن املصــادر عــن العــالوات التــي كان يأخذهــا 
الــوالة نتيجــة اجلهــد اإلداري املمّيــز، وإن كان ُقــِرر هلــم زيــادة يف الراتــب بالنظــر إىل 

غالء املعيشة يف كل بلد كا هو واضح من رواية أيب موسى األشعري)4).

)1) ابن قتيبة، املعارف، مرجع سابق، ص 558
)2) البالذري، فتوح البلدان، دار النهضة، القاهرة، د. ت، ص 547

)3) ابن الكرازون، خمترص التاريخ، وزارة اإلعالم، بغداد، 1970، ص 70
)4) ابن سعد، مرجع سابق، ج 3، ص 309
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2. رشوط وقواعد اختيار الوالة
اخللفــاء  حــرص  حيــث  اخلليفــة  مهــام  مــن  وتعيينهــم  الــوالة  اختيــار  كان 
الراشــدون عــى اختبــار األَْكفــاء إداريــًا لتوظيفهــم يف إدارة الواليــات، يقــول ابــن 
اجلــوزي: »إن اخلليفــة عمــر كان يســتعمل قومــًا، ويــدع ]أي: يــرك[ أفضــل منهــم 
]أي: أكثــر تقــوى[ لبرصهــم يف العمــل ]أي: الكفايــة اإلداريــة[«)1) ، وهــذا يعنــي أن 
اخلليفــة عمــر  كان يأخــذ بعــني االعتبــار القــدرة السياســية واخلــربة اإلداريــة 

للمـَُرشح لشغل أي منصب يف الدولة.

واشــرط اخللفــاء عــدة رشوط ينبغــي توافرهــا للمرشــح لشــغل أي منصــب 
إداري أو مايل: فهي باإلضافة إىل القدرة اإلدارية والسياسية ينبغي أن تتوفر فيه:

أ. اهليبــة والتواضــع: ويتضــح ذلــك مــن قــول اخلليفــة عمــر ملستشــاريه: »دلــون 
عــى رجــل أســتعمله يف أمــر قــد أمهنــي، قالــوا فــالن، قــال: ال حاجــة لنــا بــه، قالــوا، 
فمــن تريــد؟ قــال أريــد رجــاًل إذا كان يف القــوم وليــس بأمرهــم كان كأنــه أمرهــم، 

وإذا كان أمرهم كان كأنه رجل منهم«)2).

ــة  ــكان اخلليف ــة للمرشــح، ف ــة أخــرى رضوري ــوة الشــخصية: وهــي صف ب. ق
عمــر يــردد دائــًا: »ال يصلــح هلــذا األمــر يقصــد الواليــة إال اللــنيِّ مــن غــر ضعــف، 
والقــوي مــن غــر عنــف«)3)، وقــد عــزل اخلليفــة عمــر عــار بــن يــارس عــن إدارة 
الكوفــة لضعفــه، وقــال حــني عزلــه: »لقــد علمــت مــا أنــت بصاحــب عمــل ولكنــي 

تأولت ]أي: اجتهدت[«)4).

)1) ابن الطقطقي، الفخري يف اآلداب السلطانية، دار الصدر، بروت، ص 102-101
)2) املرجع السابق نفسه

)3) القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، املطبعة األمرية، القاهرة، 1913، جملد 14، ص367
)4) اخلطيــب، عمــر بــن اخلطــاب، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 1978، ص 220. ســعداوي، نظــام الربيــد يف الدولــة اإلســالمية، القاهــرة، 

1953، ص 49-48
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لقــد وضعــت الدولــة ابتــداء مــن عهــد اخلليفــة عمــر  قواعــد خاصــة للعمــل 
اإلداري وهــذه القواعــد شــّكلت دليــاًل إرشــاديًا يلتــزم بــه الــوايل أمــام ســلطة الدولــة 
ــًا. وكان مــن هــذه القواعــد: أن  ــه ثاني ــاس يف واليت ــًة باخلليفــة، وأمــام الن أوالً ممثل
يكتــب اخلليفــة كتابــًا للــوايل عنــد تعيينــه يشــهد عليــه عــدد مــن املســلمني، وهــذا 
التكليــف املكتــوب- والــذي يمكــن مقارنتــه بعقــد العمــل بني املوظــف ورب العمل 
يف الوقــت املعــارص- اســتخدم زمــن اخلليفــة عمــر واخلليفــة عثــان، فيذكــر أن 
ــه رهطــًا مــن  ــه عهــدًا، وأشــهد علي ــب ل اخلليفــة عمــر كان »إذا اســتعمل عامــاًل كت
املهاجريــن واألنصــار«)1). وكان يشــمل هــذا الكتــاب رشوط اخلليفة التي يشــرطها 
عــى الــوايل فقــد اشــرط اخلليفــة عمــر عــى بعــض والتــه رشوطــًا منهــا: »أن ال 
يركــب برذونــا ]أي: محــارًا[، وال يلبــس رقيقًا ]مالبس ناعمة تــدل عى الرف[«)2) 
؛ وقــد يكــون هنــاك مبالغــة يف هــذه الروايــة إال أهنــا تشــعر بوضــوح إىل بعــض مــا كان 

يطلبه اخلليفة من والته حتى يتميزوا عن سائر الناس.

ــًا[  ــًا أو بري ــًا ]أي: عائــق ســواء كان مادي ومــن الــروط أيضــًا أن ال يتخــذ باب
حيــول دون وصــول النــاس إليــه، وال يتخــذ حاجبــًا)3)، »فاخلليفــة عمــر عندمــا علــم 
أن واليــه ســعد بــن أيب وقــاص اختــذ بابــًا عــى داره حيــول بينــه وبــني النــاس، أرســل 
إليــه مــن قــام بحرقهــا«)4)، ولعــل تفســر ذلــك: أن اخلليفــة عمــر  أراد أن ال 
وحاجاهتــم،  األمــة  أفــراد  عــن  الدولــة  وموظفــي  للــوالة  انعــزال  هنــاك  يكــون 
قــة للعمــل واإلنجــاز يف العــرص  واالبتعــاد عــا ُيســمى بالبروقراطيــة اإلداريــة امُلَعوِّ
احلديــث؛ ولكــن ال يعنــي إطالقــًا أن تكــون األمــور فــوىض عــى أبــواب الــوالة بــل 

)1) اخلطيب، املرجع السابق نفسه
)2) العسكري، املجلد 1، ص 226. راجع الكتان، الراتيب اإلدارية، إحياء التاريخ العريب، بروت، ن. د، املجلد 1، ص 192

)3) املرجع السابق نفسه
)4) سعداوي، مرجع سابق، ص 49
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الــوالة يف ضبــط وتنظيــم  يســاعدون  إداريــون  هنــاك موظفــون  يكــون  أن  بــد  ال 
املواعيد واللقاءات بني الوالة وأصحاب احلاجات من املواطنني.

وكذلــك اشــرط عليــه أن »يــزور املــرىض وأن يراعــي الضعفــاء، وأن يعامــل 
النــاس سواســية دون متييــز«)1). وأن يكــون عــاداًل يف قســمته ]األمانــة يف املــال، 

والتسوية يف القسمة، واخلروج من العيوب[)2).

ــارة  ــه اإلم ــة عمــر  اشــرط عــى مــن يولي وتذكــر بعــض املصــادر أن اخلليف
بعــد أن يفــرض لــه عطــاء وراتبــًا أن يتجهــز مــن هــذا الراتــب، دون أن يكلــف الدولــة 
ــه: »اشــروا دوابكــم  ــة الطــربي قــول عمــر لوالت ــه، ففــي رواي نفقــات ســفره وتنقل

وأسلحتكم من أرزاقكم، وال متدوا أيديكم إىل بيت مال املسلمني«)3).

وعــى الرغــم مــن هــذه الــروط إال أن بعــض الــوالة شــّذ عــن ذلــك، مثــل 
مأكلــه  يف  مرفــًا  يبــدو  وكان  وحجبــًا،  حرســًا  أختــذ  حيــث  الشــام  وايل  معاويــة 
وملبســه، وعندمــا ســأله اخلليفــة عمــر  يف ذلــك أجابــه: »إننــا يف بــالد ال نمتنــع 

منها من جواسيس العدو وال بد هلم ما يرهبهم من هيبة السلطان«)4).

أو  القرابــة  بســبب  التعيــني  يف  املحابــاة  مبــدأ  الراشــدون  اخللفــاء  واســتبعد 
الوجاهــة، وقــد قــال اخلليفــة عمــر: »مــن اســتعمل رجــال ملــودة أو قرابــة ال يســتعمله 
إال لذلــك، فقــد خــان اهلل ورســوله واملؤمنــني«)5)، وهلــذا فقــد رفــض رفضــًا قاطعــًا 
ــة  ــة، فقــد ُذكــر أن اخلليف ــة والي ــة يف أي ــار الصحاب ــد اهلل وهــو مــن كب ــه عب ــني ابن تعي
عمــر  قــال: »أعيــان أهــل الكوفــة، فــإن اســتعملت عليهــم ليِّنــًا اســتضعفوه، وإن 
اســتعملت عليهــم شــديدًا شــكوه، ولــوددت أن أجــد رجــاًل قويــًا مســلًا أســتعمله 

)1) اجلاحظ، التاج يف أخالق امللوك، املطبعة العمرية، القاهرة، 1914، ص 169. الكتان، مرجع سابق، املجلد 1، ص 363
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 356-355

)3) الطربي، املرجع السابق نفسه ، وانظر : سعداوي، مرجع سابق، ص 50
)4) حممد إدريس، مرجع سابق، ص 117

)5) املرجع السابق نفسه
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ــا واهلل أدلــك عــى الرجــل القــوي األمــني  ــا أمــر املؤمنــني أن عليهــم، فقــال رجــل: ي
قــال: هــو عبــد اهلل بــن عمــر، قــال اخلليفــة عمــر : قاتلــك اهلل، واهلل مــا أردت اهلل 
ــًا عــى البــرصة،  هبــا«)1). وعندمــا عــنّي اخلليفــة عمــر  ســعد بــن أيب وقــاص والي

قال له: »إياك أن تغر بأن يقال خال رسول اهلل، فإن الناس يف ذات اهلل سواء«)2).

وقــد اتبــع اخلليفــة عثــان  هــذه السياســة يف اختبــار الــوالة وتعيينهــم، ومــع 
ذلــك وجهــت لــه التهــم يف أواخــر خالفتــه بأنــه كان يعــني أقاربــه يف مناصب حساســة 
يف الدولــة، واســتعملها اخلارجــون عــى الدولــة كإحدى الذرائع للتمــرد، واخلروج 

عى رشعية اخلليفة.)3).

ويبــدو إمجــاال أن هــذه القواعــد اإلداريــة يف اختيــار الــوالة كانــت ُمتََّبعــة بشــكل 
كبــر يف عهــد اخلالفــة الراشــدة، وال خيلــو األمــر مــن مبالغــة كبــرة يف اهتــام اخلليفــة 
الثالــث عثــان بــن عفــان  بتعيــني أقاربــه ألن كثــرًا مــن الــوالة الذين عملــوا يف عهد 

. وعهد خليفتيه أيب بكر وعمر  كانوا قد عملوا يف عهد النبي  عثان

3. قواعد العمل اإلداري للوالة
ــوا يــزودون الــوالة بالتوجيهــات  يتضــح مــن روايــات املصــادر أن اخللفــاء كان
اإلداريــة باســتمرار، فهــذا اخلليفــة عمــر  يقــول خماطبــًا والتــه: »إن مل أبعثكــم 
أمــراء وال جباريــن... فأعطــوا املســلمني حقوقهــم، وال ترضبوهــم فتذلوهــم، وال 
تغلقــوا األبــواب دوهنــم، فيــأكل قوهيــم ضعيفهم، وال تســتأثروا عليهم ]أي: الَتمـَــيُّز 

عن الرعية بميزات خاصة[، فتظلموهم«)4).

)1) الصالح، مرجع سابق، ص 397-396
)2) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 283

)3) ابن سعد، املرجع السابق نفسه. القلقشندي، مرجع سابق، املجلد 14، ص 377
)4) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 118. ابن أعثم، كتاب الفتوح، حيدر آباد 1969، جملد2، ص85-84
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أمــا اخلليفــة عثــان  فقــد أرســل إىل والتــه بعــض التوجيهــات اإلداريــة منهــا: 
ــإن مــع الضعيــف عــى القــوي مــا دام  »ائتمــروا باملعــروف، وتناهــوا عــن املنكــر، ف
ــه اإلداري  ــه جــاء يف أحدهــا التوجي ــًا إىل والت مظلومــًا...«)1)، وكذلــك أرســل كتاب
التــايل: »إن اهلل أمــر األئمــة أن يكونــوا رعــاة، ومل يتقــدم إليهــم أن يكونــوا جبــاة، وإن 
ــك زّود عــال  ــل[ ُخلقــوا دعــاة«)2)، وكذل ــْدر هــذه األمــة ]أي: املســلمني األوائ َص
واألمانــة  احلــق  وأعطــوا  احلــق  »خــذوا  فقــال:  التوجيهــات  بنفــس  الصدقــات 
األمانــة، والوفــاء الوفــاء، وال تظلمــوا اليتيــم وال املعاهــد ]أي: أهــل الكتــاب[، فــإن 

اهلل خصٌم ملن ظلمهم«)3).

كــا أن اخلليفــة عــي  ســار عــى نفــس الــدرب فقــد أرســل يقــول لوالتــه: 
»اتقــوا اهلل يف عبــاده وبــالده، إنكــم مســؤولون عــن هــذه البقــاع، أطيعــوا اهلل ، وإذا 

رأيتم اخلر فخذوا به، وإذا رأيتم غره فاذكروا إذ أنتم مستضعفون يف األرض«)4).

وهكــذا يتضــح أن الدولــة كانــت حريصــة عــى أن يتمتــع والهتــا وموظفيهــا 
ــزاهة واألمانــة والعــدل والكفــاءة حتــى ال ُتســتخدم الســلطة يف  بأعــى درجــات النـ

ظلم الرعية.

كــا حرصــت الدولــة أن تنمــي الوعــي عنــد الرعيــة جتــاه الــوايل مــن حيــث 
احلقــوق والواجبــات، فهــذا اخلليفــة عمــر أرســل كتبــًا للنــاس يف أرجــاء الدولــة 
يقــول فيهــا: »إنِّ واهلل مــا أبعــث إليكــم عالكــم ليرضبــوا أبشــاركم وال ليأخــذوا 
أموالكــم«)5). »بــل ليقســموا فيئكــم ويعدلــوا بينكــم فمــن ُفعــل بــه ســوى ذلــك 

)1) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 397
)2) املرجع السابق، ص 245-244

)3) املرجع السابق، ص 245
)4) املرجع السابق، ص 436

)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 115
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ــه منــه ]أي: ليأخــذ حقــه مــن الــوايل[«)1) ؛ بصفتــه املســؤول  .. ألُقصَّ فلرفعــه إيلَّ
عنهــم، وهــو الــذي عينهــم فــكان يقــول: »أّيــا عامــل يل ظلــم أحــدًا فبلغتنــي مظلمتــه 
فلــم أغرهــا فأنــا ظلمتــه«)2). وهــذه قمــة املســؤولية اإلداريــة جتــاه الرعيــة مــن قبــل 

املسؤول األول يف الدولة.

وأمــا اخلليفــة عثــان  فاّتبــع نفــس هــذه السياســة، حيــث كتــب إىل النــاس يف 
األمصــار يقــول: »فــال ُيرَفــع إيلَّ يشء عــيَّ وعــى أحــد مــن عــايل إال أعطيتــه، وليــس 
يل وال لعــايل حــق قبــل الرعيــة إال مــروك هلــم ]أي: انــه يســامح فيــا لــه، ويعطــي مــا 
ــاس، والصــرب  ــان  عــى رضــا الن ــة عث ــغ مــن حــرص اخلليف ــد بل ــه[«)3). وق علي
عليهــم، والتجــاوز عــن أخطائهــم، أن أرســل للنــاس يف األمصــار يقــول: »واهلل 
ألفرشــنَّكم عــريض ]أي: يتحمــل ُســَباهبم وتذمرهــم[، وألبذلــنَّ لكــم صــربي، 

والستصلحنَّكم بجهدي«)4).

ــث كان حريصــًا  ــة حي ــة عــي  نفــس هــذه السياســة مــع الرعي ــع اخلليف وتاب
عــى تفقــد أحــوال الرعيــة وتلبيــة مطالبهــم، ورفــع الظلــم عنهــم فكتــب إىل كعــب بــن 
مالــك أحــد والتــه: »أمــره أن يــرك لــه خليفــة ]أي: نائــب[ عــى عملــه، وأن خيــرج 

إىل السواد ]العراق[ كورة كورة فيسأل الناس عن عاهلم، وينظر يف سرهم«)5).

ــأن ال  ــدة تقــي ب ــة الراش ــرص اخلالف ــت ســمة احلكــم واإلدارة يف ع وهكــذا كان
تتغــول الدولــة بأجهزهتــا حــى حقــوق النــاس، وال النــاس عــى حقــوق الدولــة ممثلــة 
بأجهزهتــا وموظفيهــا فُوِضــع نظــام دقيــق يف املحاســبة والرقابــة اإلداريــة؛ بــدا واضحًا يف 

. عهد اخلليفة عمر واستمر يف عهد اخلليفة عثان واخلليفة عي بن أيب طالب

)1) املرجع السابق، ص 115. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 336
)2) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 138

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 336
)4) املرجع السابق نفسه

)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 118
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4. املحاسبة واملراقبة اإلدارية
ــار، وإلــزام الــوالة بااللتــزام بالقوانــني  وبالرغــم مــن التشــدد يف رشوط االختي
والتعليــات اإلداريــة الصــادرة مــن اخلليفــة للحفــاظ عــى حقــوق النــاس، فقــد 
وضعــت الدولــة نظامــًا للمحاســبة واملراقبــة يــكاد يشــبه ُنظــم املراقبــة واملحاســبة 
اإلداريــة يف الــدول احلديثــة الديمقراطيــة، ومــن ذلــك أن اخلليفــة عمــر  كان 
حياســب الــوالة عــى أمواهلــم قبــل إرســاهلم الســتالم مهــام أعاهلــم، فيذكــر ابــن ســعد 
أن اخلليفــة عمــر كان يأمــر عالــه فيكتبــوا أمواهلــم عنــد بــدء مهــام أعاهلــم، وعندمــا 
يتــم عــزل أو اســتقالة هــؤالء الــوالة، يقــوم بحســبة أمواهلــم مــرة أخــرى)1). وهــذه 
السياســة اإلداريــة نحــو املوظفــني هــي إحــدى النظــم املتبعــة يف اإلدارات احلديثــة يف 

الدول العادلة حتى ال تكون الوظائف بابًا من أبواب الثراء غر املروع.

وكذلــك رفــض اخلليفــة عمــر أن يقــوم الــوالة بــأي عمــل آخــر وهــم عــى رأس 
أعاهلــم كالتجــارة مثــال. فــكان يقــول هلــم: »إنــا بعثتاكــم والة، ومل نبعثكم جتــارًا«)2). 
وهــذه القاعــدة اإلداريــة بعــدم اجلمــع بــني الوظيفــة والتجــارة طبقهــا عمــر عــى أحــد 
الــوالة، واســمه احلــارث بــن وهــب حيــث وجــد معــه مــاالً فســأله عــن مصــدره 
ــا واهلل مــا بعثنــاك للتجــارة يف أمــوال  فقــال: »خرجــت بنفقــة فتاجــرت هبــا، قــال: إّن
املســلمني ثــم أمــره أن حيملهــا ]أي: يعيدهــا إىل بيــت املــال[«)3). وكذلــك مــا ُذكــر عن 
عتبــة بــن أيب ســفيان حيــث اســتعمله عــى بنــي كنانــة فجــاء ومعــه مــال، فقــال: »هــذا 
مــال خرجــت بــه معــي، فقــال اخلليفــة عمــر : ومــا لــك ختــرج باملــال معــك يف هــذا 
الوجــه، فصــره يف بيــت املــال«)4)، كــا ذكــر البــالذري أن اخلليفــة عمــر وجــد مــع أيب 
هريــرة وكان واليــًا اثنــي عــر ألــف درهــم فســأله عنهــا، فقــال: »خيــاًل تناجتــت ]أي: 

)1) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 307
ار، األخبار املوفقيَّات، مطبعة العان، بغداد، 1972، ص625-624 )2) الزبر بن بكَّ

)3) املرجع السابق نفسه
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 220
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توالــدت[، وســهامًا اجتمعــت ]أي: حصتــه يف العطــاء[، وجتــارة تداولــت، فقــال: أِد 
ــه[«)1) ، وتؤكــد املصــادر أن اخلليفــة عمــر أوجــد  الشــطر ]أي: شــاطره نصــف مال
ــة املاليــة، حيــث فــرض عــى كل مــن تكونــت  نظامــًا دقيقــًا ملراقبــة عالــه مــن الناحي
عنــده ثــروة أثنــاء واليتــه وال تســمح هبــا أعطياهتــم أن يدفــع نصفهــا للدولــة«)2). 
ويذكــر البــالذري: »أنــه ملــا جــاءت أخبــار عمــرو بــن العــاص وايل مــرص -أنــه- قــد 
ــه حــني تــوىل  ــه وحيوانــات، ومل يكــن ل ــاع ورقيــق وابني ــه مــال عظيــم مــن مت صــار ل
مــرص مــال، كتــب إليــه: اكتــب إيّل مــن أيــن لــك هــذا املــال، وَعّجــل ]أي: عّجــل 
بالــرد[، فحــاول عمــرو أن يعلــل ذلــك برخــص األســعار يف مــرص، وكثــرة العطــاء 
واالدخــار«)3)، فكتــب إليــه اخلليفــة: »فــإن لســت مــن تســطرك الكتــاب، بتشــقيقك 
الــكالم يف يشء ]أي: كنايــة أنــه مل يقتنــع بحجتــه[«)4). وزاد ابــن عبــد احلكــم أن 
اخلليفــة قــال أيضــًا: »ولكنكــم معــر األمــراء قعدتــم عــى عيــون األمــوال فجبيتــم 
احلــرام وأكلتــم احلــرام«)5). ثــم وّجــه إليــه حممــد بــن مســلمة ليقاســمه املــال طالبــًا 
ــن مســلمة مــال عمــرو إىل  ــه التجــاوب مــع مبعــوث اخلليفــة... فقّســم حممــد ب من
قســمني، وجعــل أحدهــا يف بيــت املــال)6). وتفيــد املصــادر أن حممــد بــن مســلمة كان 
يقــوم هبــذا الــدور باســتمرار؛ فهــو رســول اخلليفــة عمــر إىل والتــه إذ ذكــر الطــربي: 
» وكان حممــد بــن مســلمة هــو صاحــب العــال الــذي يتقــص أثــار مــن ُشــكَي زمــن 
عمــر «)7)، لقــد كان احلــرص عــى األمــوال العامــة ومصلحــة الدولــة هــو رائــد 

اخلليفة يف حماسبته عاله بشكل دقيق وحازم.

)1) البــالذري، مرجــع ســابق، ص 100. الطرطــويس، ســراج امللــوك، املكتبــة املحمديــة، القاهــرة، 1935، ص268. ابــن عبــد الربيــع، مرجــع 
سابق، املجلد 1، ص 37

)2) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 173-172
)3) البالذري، مرجع سابق، ص 257. ابن عبد الربيع، مرجع سابق، املجلد 1، ص 38

)4) ابن عبد احلاكم، مرجع سابق، ص 172
)5) املرجع السابق نفسه، ص 172-173. ابن عبد الربيع، مرجع سابق، املجلد 1، ص 39

)6) البالذري، مرجع سابق، ص 257. ابن عبد احلاكم، مرجع سابق، ص 173-172
)7) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 121. ابن عبد الربيع، مرجع سابق، املجلد 1، ص 39
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ــة تطــورات مفاجئــة عــى حالــة املوظفــني  لقــد كان اخلليفــة عمــر  يراقــب أيَّ
االجتاعيــة أو املاليــة، فيذكــر ابــن قتيبــة أن اخلليفــة عمــر  مــّر ببيــت ُيبنــي بحجارة 
ومــن ِجــص فقــال: »أبــِت الدراهــم إال أن ختــرج أعناقهــا«)1)، وزاد ابــن عبــد ربــه يف 
الروايــة قائــاًل: »فأرســل إليــه وكان أحــد والتــه فشــاطره مالــه، وعزلــه عــن عمله«)2)، 
وروى ابــن قتيبــة أنــه قــال: »يل عــى كل خائــن أمينــان ]أي: شــاهدان[ املــاء والطــني 
]أي البنــاء[«)3) ، مــا يعنــي أنــه أخــذ حقــًا زائــدًا عــن حقــه، وبخاصــة أن اخلليفــة كان 

عارفًا بأحوال الوالة املالية قبل إرساهلم إىل وظائفهم.

كــا مـُــنع ظلــم غــر املســلمني الذيــن يعيشــون يف بــالد املســلمني، ومــن ذلــك أنــه 
ــكان  ــد س ــان ]أح ــًا تعــود لدهق ــذ أرض ــاص أخ ــن أيب وق ــعد ب ــوايل س ــم أن ال ــا عل مل
ــايب هــذا، فأرضــِه مــن  ــه يقــول: » إذا جــاءك كت العــراق مــن غــر العــرب[ كتــب إلي

حقه، وإال فأقبل إىل راجاًل ]أي: ماشيًا[«)4).

وهكــذا نجــد أن جممــل الروايــات تؤكــد وجــود رقابــة إداريــة صارمــة عــى 
ــة يقــوم هبــا اخلليفــة أو مــن يكلفــه هبــذا  ترصفــات الــوالة واملوظفــني، وهــذه الرقاب
العمــل أو الرعيــة حيــث أرشكهــم يف هــذه الرقابــة؛ طالبــًا مــن الــوالة واملوظفــني أن 
يدخلــوا املدينــة يف النهــار وليــس يف الليــل حتــى يعــرف النــاس مــا حيملــون إىل بيوهتــم 

بعد عودهتم من شغل منصب معني يف الدولة)5).

ــة فقــط؛ بــل عــزل  ويالحــظ أيضــًا أن املحاســبة للــوالة واملوظفــني مل تكــن مالي
اخلليفــة عمــر بعــض الــوالة ملخالفــات إداريــة، مــن ذلــك أنــه عــزل العــالء بــن 
ــه غــزا بــالد فــارس عــرب االنتقــال إليهــا  احلرضمــي عــن إدارة شــؤون البحريــن ألن

)1) ابن قتيبة، عيون األخبار، مرجع سابق، املجلد 1، ص 53. ابن عبد الربيع، مرجع سابق، املجلد 1 ص36
)2) ابن عبدربه، مرجع سابق، املجلد 1، ص 36

)3) ابن قتيبة، مرجع سبق ذكره، املجلد 1، ص 53
)4) البيهقي، مرجع سابق، جملد 2، ص 148

)5) الطرطويس، مرجع سابق، ص 169
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بحــرًا خمالفــًا بذلــك توجيهــات اخلليفــة)1). كــا تــم االهتــام أثنــاء املحاســبة واملتابعة 
بالضابــط الســلوكي، فــكان يرصــد أقواهلــم كــا يرصــد أفعاهلــم، ومــن ذلــك أن 
النعــان بــن ُعــدة وايل ميســان، قــال شــعرًا فيــه نــوع مــن الغــزل، فقــال اخلليفــة عمــر 
 عندمــا وصلــه: »َأي واهلل إنــه يُســوُؤن ذلــك وعزلــه«)2)، وكذلــك قــام اخلليفــة 
عثــان  بإقامــة احلــّد عــى وايل الكوفــة الوليــد بــن عقبــة بعــد أن اهُتِــم بــرب 

اخلمر وشهد عليه اثنان من أهل واليته وعزله عن والية الكوفة)3).

وكان مــن ضمــن الرقابــة واملحاســبة أن حيــرض الــوالة كل عــام يف موســم احلج إىل 
مكــة ليجتمعــوا باخلليفــة للتعــرف عــى شــؤون والياهتــم بشــكل مبــارش، وتزويدهــم 
بسياســات الدولــة العامــة، وتوجيهــات اخلليفــة، ووضعهــم يف نطــاق سياســة اإلدارة 
العليــا يف العاصمــة وبمعنــى آخــر دعوهتــم إىل مــا يشــبه الــدورة التأهيليــة والتدريــب، 
إضافــة إىل حماســبتهم، وســؤاهلم مبــارشة عــن بعــض الشــكاوى التــي تصــل إىل 
اخلليفــة مــن النــاس يف الواليــات، فقــد ذكــر الطــربي: »أنــه كان مــن ُســنَة عمر وســرته 
أن يأمــر عالــه بموافــاة احلــج يف كل ســنة للسياســة، وليحجزهــم بذلــك عــن الرعيــة، 

وليكون لشكاة الرعية وقت وحاجة ينهوهنا ]أي: يوصلوهنا[ إليه«)4).

»أهيــا  قائــال:  احلــج  يف  املحتشــدين  النــاس  إىل  كالمــه  يّوجــه  اخلليفــة  وكان 
النــاس، إنِّ بعثــت عــايل هــؤالء والة حــق عليكــم، فمــن كانــت لــه مظلمــة عنــد أحــد 
ــشَتكى عليــه- أي  ــة كان يقــف املشــتكي واملـُ ــم«)5)، ويف مثــل هــذه احلال منهــم فليُق
الــوايل- يف مــكان واحــد للتحقيــق يف الشــكوى، فــإن ُأِديــن الــوايل اقتــص منــه أو 

عاقبه با يقتي املوقف)6).
)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 79-81. الطاوي، مرجع سابق، ص 295

)2) ابن حبيب، املنمق، دائرة املعارف، حيدر آباد، 1964، ص 498-497 
)3) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 278

)4) املرجع السابق نفسه، ص 166-165
)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 116. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 293

)6) الطاوي، مرجع سابق، ص 276
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وكان اخلليفــة عثــان  يطلــب مــن الــوالة موافاتــه يف مكــة يف كل موســم حــج، 
وكان ُيرســل كُتبــًا للرعيــة يف الواليــات يطلــب منهــم فيه رفع مظاملهــم إىل أمر املؤمنني 
قائــالً: »فــال ُيرفــع إيّل يشء عــيَّ وعــى أحــد مــن عــايل إال أعطيتــه، وليــس يل وال لعــايل 
ــتم رسًا ]أي: دون أن  ــن رُضب رسًا أو ُش ــا م ــم... في ــروك هل ــة إال م ــل الرعي ــق قب ح

يعلم اخلليفة[، ومن ادعى شيئًا من ذلك فليوايف املوسم وليأخذ حقه«)1).

ــان  دعــا أربعــة مــن  ــة عث ــوالة يف زمــن اخلليف ــا زادت الشــكوى عــى ال ومل
كبــار الــوالة، وهــم مــن املســؤولني عــن الواليــات الكبــرة إىل مؤمتــر عــام لتــدارس 
املوفــق، فدعــا معاويــة وايل الشــام وعبــد اهلل بــن ســعد وايل مــرص وســعد بــن أيب 
وقــاص وايل الكوفــة وعبــد اهلل بــن عامــر وايل محــص وخاطبهــم قائــال: »إنكــم 
وزرائــي ونصحائــي، وأهــل ثقتــي، وقــد صنــع النــاس مــا رأيتــم، وطلبــوا أن أعــزل 
عــايل«)2)، وكانــت اآلراء تــراوح بــني إعطائهــم املــال لرضــوا كــا عــرض عبــد اهلل 
بــن ســعد، أو بقتــل قيــادات التمــرد كــا اقــرح ســعد، فيــا رأى معاويــة أن يكــون كل 
وايل مســؤول عــن واليتــه بشــكل مطلــق احلريــة يف التعامــل مــع املتمرديــن عــى 
ــرأي هــو  ــن عامــر أن يشــغلهم باجلهــاد، وكان هــذا ال ــد اهلل ب ــا رأى عب ــة، بين الدول
الــذي أخــذ بــه اخلليفــة)3). إضافــة إىل أنــه طلــب مــن الــوالة أن حيســنوا سياســة 
ــة، وأن يقطعــوا العطــاء عــن كل منحــرف أو معــوج)4)، ومل ينــس اخلليفــة أن  الرعي
حُيــّذر والتــه مــن أنــه خيــاف أن تكــون شــكاوى النــاس صحيحــة، ولذلــك قــال: »إن 

أخاف أن تكونوا مصدوقًا عليكم«)5).

الكوفــة  إىل  إداري  بــن مســلمة كمفتــش  أرســل حممــد  ويف مرحلــة الحقــة 
وأســامة بــن زيــد إىل البــرصة، وعــار بــن يــارس إىل مــرص، وعبــد اهلل بــن عمــر إىل الشــام 

)1) األشقر، التوحيد والبيان يف مقتل الشهيد عثان، حتقيق: حممد زياد، 1964، ص 92
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 334-333

)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه
)5) املرجع السابق نفسه
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ليدققــوا يف شــكاوى النــاس يف هــذه األماكــن التــي كانــت ُتعتــرب بــؤرة للمتذمريــن مــن 
سياســة عثــان ووالتــه وبخاصــة يف الكوفــة والبرصة ومرص، فأرســل هــؤالء الصحابة 
ــاة إال أن هــؤالء عــادوا إىل اخلليفــة  مــن املشــهود هلــم بالتقــوى والــورع وعــدم املحاب

دون أن جيدوا أّي  مآخذ إدارية أو خمالفات من ِقبل الوالة)1).

ويبــدو أن سياســة اخلليفــة عثــان  اللّينــة جُتــاه الرعيــة حيــث قــال: »ألفرشــن 
لكــم عــريض« أو »وليــس يل وال لعــايل حــق ِقبــل الرعيــة إال مــروك هلــم«؛ قــد جــّرأ 
بعــض أصحــاب األهــواء عــى التمــرد عــى الدولــة ونظمهــا، وكان مــن أســباب 
الفتنــة يف أواخــر عهــده مــن 32- 36هـــ وهكــذا أصبــح االجتــاع الســنوي وســيلة 
مــن وســائل املحاســبة واملصارحــة ممــا يــؤدي إىل ضبــط ترصفــات الــوالة طيلــة 

العام جتاه الرعية؛ حتى ال ُيفتضح أمرهم الناس يف هذا املوقف العام.

الــة أن تكــون هنــاك  وكان ُيتطلــب حتــى تكــون الرقابــة اإلداريــة للدولــة فعَّ
معلومــات كاملــة وحقيقيــة عــن الواليــات والــوالة والنــاس، لذلــك أرســل اخللفــاء 
وبخاصــة عمــر  وبشــكل رسي عيونــًا أو مراقبــني يراســلونه ويأتونــه باألخبــار، 
يقــول اجلاحــظ: » فلــم يكــن يف ُقُطــر عامــل وال أمــر جيــش إال وعليــه عــني لــه- أي 

للخليفة-... ألفاظ من باملرق واملغرب عنده يف كل مَمْسى ومصبح«)2).

ــات والــوالة تــدل  ولعــل االطــالع عــى كتــب اخللفــاء ومراســالهتم إىل الوالي
بشــكل واضــح عــى مــا ذهــب إليــه اجلاحــظ، حيــث ُيالحــظ وجــود معلومــات 
شــاملة ودقيقــة عنــد اخلليفــة عــا جيــري يف الواليــات البعيــدة أو جبهــات القتــال يف 
ثغــور الدولــة املختلــة ممــا يتيــح لــه املراجعــة واملحاســبة والتوجيــه والعــزل إذا اقتى 
األمــر، ومــع أن روايــة اجلاحــظ فيهــا بعــض املبالغــة- إذ أنــه مــن املســتحيل إمتــام مثــل 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) اجلاحظ، التاج يف أخالق امللوك، القاهرة، 1914، ص 169-168
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هــذا األمــر إال بوســائل عرصيــة- إال أنــه مــن الواضــح أيضــًا أهنــم كانــوا عــى إطــالع 
كبــر، وإال ملــا وصلــت إليــه حتــى قصيــدة الغــزل التــي نظمهــا أحــد الــوالة وأدت إىل 

عزله عن وظيفته.

  ويظهــر أن املحاســبة واملراقبــة اإلداريــة مل تكــن كافيــة بالنســبة للخليفــة عمــر
إذ قــّرر يف آخــر عهــده أن ينتقــل إىل مراكــز الواليــات املختلفــة لالطــالع مبــارشة عــى 
ــن عشــت إن  ــًا وهلــذه نجــده يقــول: »لئ ــات وشــكاوى أهلهــا ميداني أوضــاع الوالي
شــاء اهلل ألســَرنَّ يف الرعيــة حــوالً ]أي: ســنة [فــإن أعلــم أن للنــاس حوائــج ُتقطــع 
، فأســر إىل الشــام،  ، وإمـَّــا هــم فــال يصلــون إيلَّ دون، إمـَّــا ُعمــّـاهلم فــال يرجعوهنــا إيلَّ
فأقيــم شــهرين، ثــم أســر إىل اجلزيــرة فأقيــم شــهرين، ثــم أســر إىل مــرص فأقيــم 
شــهرين ثــم أســر إىل البحريــن فأقيــم شــهرين ثــم أســر إىل الكوفــة فأقيــم شــهرين ثــم 

أسر إىل البرصة فأقيم شهرين واهلل لنعم احلول هذا«)1).

ويبــدو أن زيــارة عمــر  للشــام يف فــرة ســابقة واطالعــه املبــارش عــى أوضــاع 
املواطنــني، وطــرق تعامــل الــوالة معهــم وتوجيهاتــه امليدانيــة اإلدارية يف هذا الشــأن، 
ومــا كان يأتيــه مــن معلومــات عــن الواليــات املختلفــة واختــالف طــرق إدارة هــذه 
الواليــات وأســاليب الــوالة اإلداريــة املختلفــة قــد جعلتــه يضــع هــذه اخلطــة امليدانيــة 
ــه أرســى بعزمــه  ــل إمتــام هــذه املهمــة العظيمــة، ولكن ــوىف قب ــه  ت الطموحــة؛ لكن
هــذا أحــد مبــادئ اإلدارة احلديثــة وهــو قيــام املســؤول والقائــد بــرضورة االطــالع 
ــني واألخــر، وعــدم  ــني احل ــارش ب ــاس بشــكل مب ــب الن ــة ومطال عــى شــؤون الدول

االكتفاء با يرفعه املسؤولون األقل رتبة إليه من تقارير إدارية خمتلفة.

لقــد تبــع املحاســبة العقــاب يف حالــة ثبــوت التهمــة عــى صاحــب الوظيفــة 
ــن قــرظ -وايل محــص-  ــد اهلل ب ــة، ومــن ذلــك أن اخلليفــة عمــر عاقــب عب اإلداري

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4. ص 201-202. ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 142
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ــًا، فلــا قــدم قــال اخلليفــة عمــر:  ألنــه كان حيتجــب فــال يلبــي حوائــج النــاس أحيان
»احبســوه يف الشــمس ثالثــة أيــام«، ثــم أعــاده إىل عملــه عــى أن ال يعــود إىل ذلك«)1)، 
كــا أن قصــة عمــرو بــن العــاص وابنــه مــع أحــد ســكان مــرص خــر دليــل عــى ذلــك 
حــني رضب ابــن عمــرو ذلــك املــرصي، فجــاء مشــتكيًا فأمــر اخلليفــة بإحضــار الوايل 
وابنــه إىل املدينــة، ثــم أعطــى املــرصي الســوط وطلــب منــه أن يقتــص لنفســه مــن ابــن 
الــوايل، وأن يــرضب عمــرًا ألنــه املســؤول عــن الظلــم الــذي وقــع عــى املــرصي 
بصفتــه واليــًا ومســؤوالً عــن رفــع الظلــم عــن أحــد أبنــاء واليتــه أوالً، وألن ابنــه 
اســتخدم ســلطات أبيــه يف رضب أحــد عامــة النــاس ثانيــًا«)2)، وقــال عمــر  قولتــه 
وهــذه  أحــرار؟«)3)،  أمهاهتــم  ولدهتــم  وقــد  النــاس  اســتعبدتم  »متــى  املشــهورة: 
الروايــة تــدل عــى أن الــوايل كان حُياســب أحيانــًا بِــِوزر أبنائــه أو أقربائــه يف حالــة 

تغاضيه عن ترصفاهتم الشاذة أو تقصره يف حماسبتهم وإعادة احلق إىل نصابه.

وكان مــن وســائل العقــاب أيضــًا »العــزل«، فقــد شــكا أهــل الكوفــة واليهــم 
ســعدًا، قائلــني: »ال يقســم بالســوية وال يعــدل يف القضيــة، وال يغــزو يف الريــة 
فعزلــه«)4)، كــا عــزل كاًل مــن خالــد بــن الوليــد ورشحبيــل بــن حســنة وأبــا موســى 

األشعري واملثنى بن حارثة)5).

وقــام اخلليفــة عثــان  بعــزل وايل الكوفــة ســعد بــن أيب وقــاص ألنــه اقــرض 
مــن عبــد اهلل بــن مســعود -أمــني بيــت املــال- قرضــًا ثــم عجــز عــن ســداده، فاختلفــا 
فبلــغ اخلــرب عثــان فعــزل ســعدًا، وعــني مكانــه الوليــد بــن عقبــة)6)، وهــذا التــرصف 
مــن اخلليفــة قمــة النضــج اإلداري إذ أن اختــالف الــوايل مــع املســؤول املــايل قــد 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 55
)2) ابن أعثم، املرجع السابق، املجلد 2، ص 82. ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 145

)3) املرجع السابق نفسه
)4) ابن تغرا بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، دار الكتاب، القاهرة، 1963، املجلد 1، ص 75

)5) الطربي، مرجع السابق، املجلد 4، ص 79-81. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 284
)6) الطربي، املرجع السابق نفسه، املجلد 4، ص 252-251
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ــة  ــد مــن الناحي ــايل فــال ب ــة؛ وبالت ــا الفتن يــؤدي إىل االضطــراب وضعــف األداء ورب
اإلدارية أن يبعد أحدمها حفظًا ملصلحة املجتمع والدولة.

وكذلــك كان اخللفــاء يعزلــون الــوايل عندمــا تكثــر الشــكوى ضــده، فقــد عــزل 
اخلليفــة عثــان  عبــد اهلل بــن ســعد وايل مــرص؛ وذلــك ألن بعــض أهلها شــكوه إىل 
اخلليفــة، حــني أخــذ مخــس اخلمــس لنفســه مــن غنائــم شــال أفريقيــا، فعزلــه اخلليفــة 

استجابة لطلب هؤالء وعني واليًا جديدًا مكانه)1).

  ــت يف زمــن عمــر ــي كان ــع نفــس السياســة الت ــد اتب ــة عــي  فق ــا اخلليف أم
وأوائــل خالفــة عثــان، إال أن املصــادر نــادرًا مــا تذكــر شــيئًا عــن سياســة اخلليفــة عــي 
 اإلداريــة؛ إمــا اكتفــاء بــا ذكــر يف عهــد اخلليفــة عمــر  واخلليفــة عثــان، أو أهنــا 
- وهــو األرجــح- انشــغلت عــى مــا يبــدو بنقــل أخبــار املعــارك الداخليــة والفتــن 

املشتعلة ابتداء من معركة اجلمل ثم صفني إىل أن ُقتل اخلليفة عي  سنة 40هـ.

ــة  ــد أنشــأت نظمهــا اإلداري ــت ق ــة كان ــا ســبق إىل أن الدول ونخلــص مــن كل م
واملاليــة، ونظمــت شــؤوهنا يف عهــد اخلليفــة عمــر، ومــا كان بعــد ذلــك كان امتــدادًا 

ملا وضع يف عهده الذي امتد من عام 13-23هـ.

5. إدارة الدولة بني املركزية والامركزية
اختلفــت املصــادر يف توصيــف طبيعــة إدارة الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة 
اإلدارة  ومفهــوم  »الالمركزيــة«.  أو  »باملركزيــة«  اإلدارة  هــذه  عــى  احلكــم  بــني 
املركزيــة أهّنــا : »حــرص صالحّيــات القــرار، وجتميعهــا يف يــد ســلطة واحــدة رئيســّية، 
ــلطة حمصــورة بيــد املســتوى اإلدارّي األعــى، بحيــث يمكنــه  أي أن تكــون السُّ
وحــده اخّتــاذ القــرارات دون أّي مشــاركة مــن املســتويات األخــرى«)2)، أمــا مفهــوم 

)1) املرجع السابق نفسه، املجلد 4، ص 255-254
)2) حممد جاهني، مقّدمة يف اإلدارة العاّمة، السعودية، جامعة أم القرى، صفحة 61
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اإلدارة الالمركزّيــة فهــي: »إرشاك عــدد كبــر مــن املرؤوســني يف عملّيــة التنظيــم 
ــة  ــتويات اإلدارّي ــرارات إىل املس ــاذ الق ــلطة اخّت ــل س ــالل نق ــن خ ــك م اإلدارّي، وذل

نيا«)1). الدُّ

ــا إىل طبيعــة احلكــم واإلدارة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة بــني هذيــن  وإذا نظرن
املفهومــني فإننــا نجــد أن اخلليفــة يف العاصمــة كان يقــرر السياســات العامــة للدولــة 
ــلم أو  ــرب أو الس ــاء، كإعــالن احل ــي األمــة مجع ــي تعن ــربى والت ــرارات الك أو الق
إقامــة العالقــات اخلارجيــة، فيــا يــرك للــوايل احلريــة الكاملــة يف إدارة شــؤون 
واليتــه وفــق مــا يــراه مناســبًا دون الرجــوع إىل اخلليفــة يف العاصمــة، ودون خروجــه 

كذلك عن سياسة الدولة ومصاحلها.

للنمــوذج  تكــون  مــا  أقــرب  النظــم  هــذه  اعتــرب  الدارســني  بعــض  أن  ومــع 
الالمركــزي باعتبــار أن احلكــم املركــزي حيتــاج إىل جهــاز إداري ضخــم يف حــني مل 
يكــن هــذا متوفــرًا عنــد اخللفــاء الراشــدين، مــع أن اخلليفــة هــو الــذي يعــني القــادة 
والــوالة وبقيــة املوظفــني وهــو الــذي يصــدر هلــم التوصيــات اإلداريــة املفصلــة، إال 
أن وســائل التنفيــذ مل تكــن متوفــرة لديــه، فــا أن يغــادر هــؤالء العاصمــة إىل مراكــز 
عملهــم حتــى يصبحــوا وحدهــم يف مواجهــة الظــروف اجلديــدة واحلاجــات املحلية 

الرضورية للناس يف والياهتم)2).

إال أنَّ أصحــاب الــرأي القائــل باملركزيــة يقولــون إن اخلليفــة كان هــو الذي يعيني 
الــوالة وهــو الــذي يوجههــم بنصائحــه وإرشــاداته، كــا يراقــب أداءهــم يف الــر 
واجلهــر، ومــن ثــم يدعوهــم لالجتــاع بــه ســنويًا للتشــاور ولالطــالع املبارش عى ســر 
العمــل يف والياهتــم، ومــن ثــم هــو الــذي حياســبهم أو يعاقبهــم بالعــزل أو غــره عنــد 

)1) فهــد عيــد نــارص بــن فهــد، تطبيــق الالمركزّيــة وأثرهــا عــى مســتوى أداء العاملــني، عــّان - األردن، جامعــة الــرق األوســط، ص 11، وانظــر 
ص 15-14

)2) شعبان، صدر اإلسالم والدولة األموية، بروت، 1983، ص 69-68
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تقصرهــم، وهلــذا فقــد كان أســلوب اخلليفــة يف اإلدارة واضحــًا جليــًا أمــام الــوالة يف 
كل أنحــاء الدولــة، وكذلــك فــإن بعــض املصــادر تؤكــد أن اخلليفــة كان يديــر اجليوش 
ــع  ــة، ويض ــة املالي ــّر السياس ــرها، وُيق ــى س ــارش ع ــكل مب ــر بش ــر)1)، ويؤث ــكل كب بش
سياســة مجــع الرضائــب )اخلــراج، واجلزيــة، والعشــور... وغرهــا( وهــذا كلــه يــدل 

- برأهيم- داللة واضحة عى مركزية اإلدارة يف عهد اخلالفة الراشدة.

ويمكننــي القــول أن إدارة الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة كانــت تــراوح بــني 
املركزيــة والالمركزيــة، إذ أن ظــروف الدولــة وانشــغاهلا باحلــروب يف عهــد اخللفــاء 
؛  الداخليــة يف عهــد اخلليفــة عــي  مــع األعــداء واحلــروب  األوائــل  الثالثــة 
جعلهــم يركــزون كثــرًا مــن الصالحيــات بأيدهيــم، إال أهنــم يف نفــس الوقــت أعطــوا 
مســاحة واســعة للــوالة واملوظفــني يف القيــام بمهــام عملهم والقيام بــكل اإلجراءات 
ــة  ــاب اخلليف ــن كت ــك م ــح ذل ــم، ويتض ــؤون عمله ــص ش ــي خت ــة الت ــة الذاتي اإلداري
ــدة بالشــام حيــث قــال: »فقــد وليتــك مجاعــة املســلمني... وانظــر  عمــر إىل أيب عبي

ذلك برأيك ومن حرضك من املسلمني«)2).

مــن  ينفقــون  الــوالة  فــكان  مــايل كبــر،  باســتقالل  الواليــات متتعــت  كــا أن 
األمــوال املوجــودة يف بيــت املــال عــى الواليــة ويرســلون الباقــي إىل العاصمــة، فقــد 
ذكــر ابــن عبــد احلكــم أن عمــرو بــن العــاص أرســل جــزءًا مــن املــال إىل اخلليفــة عمــر 
وأبقــى جــزءًا عنــده، وكتــب إىل اخلليفــة يقــول: »إن مــا بقــي حلفــر ُخلجهــا - يعنــي 
وَقْطــِع  امليــاه  لرفــع  قناطرهــا  وبنــاء  وإقامــة جســورها،  للزراعــة -  امليــاه  قنــوات 
أجزائهــا أي: ]وصــل اجلــزر بعضــًا ببعــض بالطــرق واجلســور[«)3) ، وهــذا يوضــح 
اجلنــود  وعطــاء  املوظفــني،  رواتــب  إىل  باإلضافــة  تتكفــل  كانــت  واليــة  كل  أن 
ورواتبهــم باإلنفــاق عــى حاجــات الواليــة واملشــاريع العمرانيــة التــي حتتاجهــا، 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 247، املجلد 4، ص 56-57. البالذري، فتح البلدان، مرجع سابق، ص 131، 313
)2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، حتقيق، عبد القادر بدران، مطبوعات روضة الشام، 1332 هـ، جملد 1، ص 151

)3) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 177
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وضمــن هــذا املفهــوم طلــب اخللفــاء مــن والهتــم مشــاورة أهــل الــرأي واخلــربة 
  وعــدم التفــرد يف اختــاذ القــرارات اإلداريــة يف هــذا الشــأن فــكان اخلليفــة عمــر
يقــول: »فالــرأي الفــرد كاخليــط الســحيل]الضعيف[، والرأيــان كاخليطــني والثالثــة 

أراء ال تكاد تنقطع«)1).

ويمكــن القــول بنــاء عــى مــا تقــدم أن البعــد اجلغــرايف واتســاع رقعــة الدولــة 
يفــرض أن يكــون هنــاك ال مركزيــة يف اختــاذ القــرارات وخصوصــًا يف الواليــات 
البعيــدة؛ ألن مــن شــأن التأخــر باختــاذ قــرارات مصريــة أن يضيِّــع حقــوق العبــاد يف 
ظــل وســائل التواصــل املتوفــرة يف ذلــك الوقــت، فاخللفــاء كانــوا يطلقــون احلريــة 
للعامــل يف الشــؤون املحليــة، ويقيدونــه يف املســائل العامــة، ممــا يؤكــد أن النظــم 
ــم  ــوالة ومتابعته ــار ال ــة، فاختي ــة والالمركزي ــني املركزي ــزج ب ــت مت ــت كان ــي اتبع الت
قامــت عــى أســاس عــدم االنفــراد باختــاذ القــرارات وفرضهــا عليهــم بــل ارتكــزت 
عــى املشــاورة ثــم كان للخلفــاء احلــق يف رســم القــرارات النهائيــة يف ضــوء املصلحــة 

العامة للدولة.

)1) الطرطويس، مرجع سابق، ص 145



 الفصل الثاين:
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املبحــث األول: اجليــش اإلســامي )نشــأته، ومعســكراته، وحقــوق أفــراده( 
ويتضمن:

1. نشأة اجليش النظامي
2. اإلعفاء من التجنيد

3. بناء وإدارة القواعد العسكرية
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8. إدارة شؤون املعارك وأساليب القتال
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9. إدارة شؤون األلوية والرايات
10. إدارة شؤون الشعار والشارة

اللوجســتية  التســلح والتمويــن واخلدمــات  إدارة شــؤون  الثالــث:  املبحــث 
ويتضمن:

1. إدارة شؤون اإلمداد )املؤن والسالح(
2. إدارة شؤون عمليات االستخبارات العسكرية )العيون واألدالء(

3. إدارة شؤون اخلدمات الطبية )السالح الطبي(
4. إدارة شؤون وظائف عسكرية أخرى
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املبحث األول: اجليش اإلسامي )نشأته، ومعسكراته، وحقوق أفراده(
كانــت كل قبيلــة عنــد العــرب يف اجلاهليــة وحــدة قائمــة بذاهتــا، إذ مل يكــن هنــاك 
جيــش مركــزي للعــرب مجيعــًا كــا الــدول املجــاورة، وهــذا أمــٌر ينســجم مــع عــدم 
وجــود دولــة واحــدة أو دول يف اجلزيــرة؛ بــل كانــت قبائــل وكل قبيلــة يقــوم فرســاهنا 

ومقاتلوها بالدفاع عنها تطوعًا؛ ألهنم يدافعون عن أهليهم وأمواهلم.

1. إنشاء اجليش النظامي
ف اجليــش بأنــه جمموعــة مــن اجلنــود، كــا يطلــق اجليــش عــى مجاعــة  ُيَعــرَّ
النــاس يف احلــرب، أو الســائرين إىل حــرب أو غرهــا)1). وقــد بــدأت مؤسســة اجليــش 
يف عهــد النبــوة بدايــة متواضعــة ثــم تطــورت بفعــل اهتــام الدولــة هبــا واحلاجــة املاســة 

إليها لتصبح املؤسسة األهم واألبرز يف الدولة يف عهد اخلالفة الراشدة.

فقــد اســتمر »اخلــروج للجهــاد« يف بدايــة العهــد الراشــدي كــا كان يف عهــد 
النبــي ، وهــو اســتنفار القادريــن عــى محــل الســالح إىل اخلــروج؛ إذ اعتمــد 
اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  عــى املتطوعــني مــن العاصمــة أوالً، وكان يبعــث إىل 
بقيــة األمصــار طالبــًا مــن والتــه حــّث املســلمني عــى اخلــروج للجهــاد، فكتــب إىل 
أمــر الطائــف عثــان بــن أيب العــاص ت51 هـــ أن خُيــرج منهــا عــددًا مــن اجلنــود 
يتناســب مــع عــدد ســكاهنا، فطلــب الــوايل عثــان مــن كل بطــن مــن البطــون أن خيــرج 
عريــن رجــاًل، وأّمــر عليهــم أخــاه، وكتــب أبــو بكــر إىل عّتــاب بــن أســيد ت31 هـــ 
ــِرج مــن أهــل مكــة مخســائة مقاتــاًل ممــن يتوافــر عنــده دابــة  وايل مكــة، وأمــره أن خُيْ
حتملــه، وأّمــر عليهــم خالــد بــن أســيد، وبقــي هــؤالء عــى أهبــة االســتعداد حتــى 

جاءهم أمر اخلليفة أبو بكر للتوجه إىل جبهة القتال)2).

)1) ابن منظور، لسان العرب، املطبعة العمرية، القاهرة، 1301 هـ، املجلد 4، ص 106
)2) الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، دار املعــارف، القاهــرة، 1962، جملــد3، ص 322. أ. بــدر، التنظيــم العســكري عنــد العــرب واملســلمني، 

جملة دراسات تارخيية، جامعة دمشق، 1981، رقم 4، ص119
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املســلمني  حــّض  ويعنــي  االســتنفار«  »أســلوب  ُيســمى  األســلوب  هــذا  كان 
للخــروج تطوعــًا للقتــال، لنــر اإلســالم، والدفــاع عــن الدولــة الناشــئة. ولذلك نجد 
أن بعــض القبائــل رفضــت اخلــروج؛ فقــد طلــب العــالء بــن احلرضمــي ت21 هـ وهو 
يف طريقــه لقتــال املرتديــن يف البحريــن مــن بني حنيفة يف اليامة أن يســروا معه للجهاد 
فرفضــوا قائلــني: »حســبنا مــا كان منـّـا مــن اخلــروج لقتــال مســيلمة، وهــو أحــد زعــاء 
الــردة يف اجلزيــرة فــال َتُلْمنــا عــى القعــود«)1). وليــس أدّل عــى أن التجنيــد مل يكــن 
إجباريــا مــن رســالة اخلليفــة أيب بكــر إىل خالــد بــن الوليــد بعــد انقضــاء حــروب الــردة، 
وكان ســائرًا إىل العــراق حيــث قــال لــه: »وأذن ملــن شــاء بالرجــوع وال تســتفتح ]أي: 

خترج لفتح بالد العراق[ بمتكاره ]يكره اخلروج[«)2).

احلاجــة  ازديــاد  مــن  بالرغــم    عمــر  خالفــة  يف  للقتــال  التطــوع  واســتمر 
إلرســال املقاتلــني إىل جبهــات القتــال يف العــراق والشــام، وقامــت إدارة الدولــة 
متمثلــة باخلليفــة عمــر  بحــّث النــاس لقتــال الفــرس ثالثــة أيــام، فاســتجاب 

لدعوته أبو عبيد بن مسعود الثقفي وقومه)3).

ــى  ــة ال تلــزم أحــدًا باخلــروج حت وبالرغــم مــن كل تلــك احلاجــة بقيــت الدول
ــة  ــة ضخم ــت املواجه ــًا، وكان ــروم مع ــة ال ــارس ودول ــة ف ــع دول ــارك م ــتدت املع اش
جــدًا، ممــا أدى إىل ضغــط شــديد عــى إدارة الدولــة وقيادهتــا يف املدينــة، وتأكــد هــذا 
ــرس إىل  ــط الف ــام ضغ ــيبان أم ــى الش ــادة املثن ــلمني بقي ــوات املس ــحبت ق ــا انس عندم
ــادة اجليــوش أن  ــار عــى حــدود الصحــراء)4)، وكذلــك عندمــا رأى ق منطقــة ذي ق
فقــال هلــم  العــراق  فــأدى إىل ضعــف جبهــة  الشــام،  يفّضلــون جبهــة  املتطوعــني 
اخلليفــة عمــر: »بــل العــراق فــإن الشــام فيــه كفايــة«)5)، وكذلــك اضطــرت إدارة 

)1) ابن أعثم، كتاب الفتوح، حيدر أباد، 1969، املجلد 1، ص 49
)2) الطربي، املرجع السابق، املجلد 3، ص 346

)3) الطربي، املرجع السابق، املجلد 3، ص 444. ابن أعثم، املرجع السابق نفسه، ص 165-164
)4) الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 446-444

)5) املرجع السابق



الدولــة وقيادهتــا أن تســمح للمرتديــن ســابقًا أن يشــاركوا يف القتــال)1) بعــد أن كانــت 
سياســتها الســابقة تقــي بعــدم مشــاركتهم يف ذلــك عقابــًا هلــم عــى ارتدادهــم عــن 

اإلسالم وحماربتهم الدولة.

وحتــت ضغــط احلاجــة للجنــود واملقاتلــني باســتمرار يف جبهــات الشــام والعراق 
تــم االنتقــال مــن »أســلوب االســتنفار« إىل أســلوب آخــر جلــأت إليه الدولــة مضطرة 
وهــو أســلوب »التجنيــد اإللزامــي« حيــث اختــذ أشــكاالً عــّدة، فقــد قامــت الدولــة 
أوالً بتذكــر النــاس بجــدب اجلزيــرة، ومــا ينتظرهــم مــن الفــيء عنــد فتــح العــراق، 
فقــال هلــم اخلليفــة عمــر  مشــجعًا: »ليســت احلجــاز لكــم بــدار إال أن تنتجعوهــا 
انتجاعــا ]أي: للزيــارة واالســتجام فقــط[«)2). ويف حــاالت الــرضورة القصــوى 
كان اخلليفــة عمــر  يلــزم كل قــادر عــى محــل الســالح باخلــروج إىل أرض 
املعركــة، فذكــر ابــن أعثــم ت314 هـــ أن أبــا عبيــدة  قائــد جبهــة الشــام كتــب إىل 
اخلليفــة عمــر  قبيــل الرمــوك خيــربه بكثــرة أعــداد الــروم ويطلــب منــه املــدد، 
فجمــع عمــر  القادريــن عــى القتــال مــن أهــل املدينــة، وأســتعرض عددهــم 
وقدراهتــم فكانــوا ثالثــة أالف فــارس فأّمــر عليهــم ســويد بــن الصامــت، وأمــره 

باملسر إىل أيب عبيدة)3).

ويف أقاليــم الدولــة املختلفــة أمــر اخلليفــة الــوالة بإحضــار كل فــارس ذي نجــدة 
أو رأي أو فــرس أو ســالح، فــإن جــاء طائعــًا »وإال حروه حرًا وقــادوه مقادًا«)4)، 
، والَعَجــل الَعَجــل)5)،  واســتعجلهم بذلــك قائــال: »ال تدعــوا أحــدًا إال وجهتمــوه إيلَّ
 قــد أصــدر أوامــره إىل القــادة ووالة األقاليــم  وبذلــك يكــون اخلليفــة عمــر 

)1) الطربي، املرجع السابق، ص 448
)2) املرجع السابق نفسه، ص 445

)3) ابن أعثم، املرجع السابق، املجلد 1، ص 233
)4) املرجع السابق نفسه، ص 479-478

)5) املرجع السابق نفسه، ص 245
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بالتجنيــد اإللزامــي واضعــًا قاعــدة جديــدة يف ذلــك، فأصبحــت اجلنديــة واجبــة 
التنفيــذ حرصــًا عــى املصلحــة العامــة للدولــة والدفــاع عنهــا والقيــام بواجبــات 

الفتح، وغر خاضعه للرغبة الشخصية.

واســتمر جتنيــد املقاتلــني اإللزامــي يف عهــد اخلليفــة عثــان  بنفــس األســس 
الســابقة حيــث كتــب إىل جنــوده داعيــًا إياهــم ألداء مهامهــم عــى أكمــل وجــه قائــاًل: 
ــم ]أي: املدافعــني عنهــم[، وقــد وضــع  ــا بعــد: فإنكــم محــاة املســلمني، وذادهُت »أمَّ
لكــم أبــو بكــر مــا مل يغــب عنّــا بــل كان عــى مــأ منّــا، وال َيْبُلغنــي عــن أحدكــم تغيــر 

وال تبديل فيغر اهلل ما بكم، ويستبدل بكم غركم«)1).

ومــع التجنيــد اإلجبــاري اإللزامــي اســتمرت الدولــة وقيادهتــا تشــجع املســلمني 
باهلجــرة وااللتحــاق باجليــوش املقاتلــة، ولكنهــا فّرقــت أحيانــًا يف طبيعــة اإللــزام 
ــاس  ــزم الن ــة عمــر  أل ــة( فُيذكــر أن اخلليف ــة أم بحري حســب مهــام اجليــش )بري
بااللتحــاق باجليــوش الربّيــة يف حــني منــع قــادة جنــده مــن اســتخدام البحــر، أمــا 
اخلليفــة عثــان  فقــد ألــزم القادريــن عــى محل الســالح عى االلتحــاق باجليوش 
الربّيــة، وتــرك هلــم اخليــار يف االلتحــاق باألســطول البحــري بعــد أن أذن ملعاويــة 
واليــه عــى الشــام بإنشــائه حيــث أمــره أن خُيــّر النــاس وال يكرههــم حتــى ال يذهــب 

أحد إىل هذا الرضب من الغزو إال طائعًا خمتارًا)2).

ويف عهــد اخلليفــة عــي بــن أيب طالــب  واجهــت الدولــة حمنــة الفتنــة الداخليــة، 
فلــزم كثــر مــن كبــار الصحابــة أعاهلــم غــر منحازين ألحد مــن الطرفــني، إذ رفض عبد 
اهلل بــن عمــر ت73 هـــ الذهــاب مــع طلحــة والزبــر إىل البــرصة قائال: »إن أمــرؤ من أهل 

املدينة، فإن اجتمعوا عى النهوض أهنض، وإن اجتمعوا عى القعود أقعد«)3).

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 44
)2) الصالح، النظام اإلسالمي، دار العلم، بروت، 1990، ص 490-489

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 446
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  وّثبــط أبــو موســى األشــعري أهــل الكوفــة عــن اخلــروج مــع اخلليفــة عــي
إذ قــال هلــم: » فإهنــا فتنــة عميــاء، فاغمــدوا الســيوف، وانصلــوا األســنة ]أي: األســنة 
بــدون نصــال[، واقطعــوا األوتــار ]أي: أوتــار الرمــاح[«)1)، ولعــل هــذا التلكــؤ كان 
بســبب عــدم الوضــوح يف احلــق، حيــث مل يكونــوا مقتنعــني باحلــروب الداخليــة، مــع 
ــار  ــر مــن كب ــاك عــدد كب ــًا فهن وجــود أزمــة ضمــر لدهيــم، ولكــن هــذا مل يكــن عاّم

. الصحابة كعار والزبر وطلحة وغرهم انحازوا إىل اخلليفة عي

لقد أدى اســتخدام الدولة ألســلوب »التجنيد اإللزامي« إىل تعهدها بســّد حاجات 
هــؤالء الذيــن يتوجهــون للقتــال باإلنفــاق عليهــم وعــى أرسهــم، حيــث أُنشــأ مــا ُيســمى 

»بديوان اجلند« سنة 15 هـ، فُفرض للجنود رواتب خاصة هلم وألرسهم)2).

وكان هذا التطور العسكري مؤذناً بتطور إداري واضح يتطلبه هذا اإللزام، فأصبح 
اجليــش مؤسســة ذات كيــان واضــح وشــخصية مســتقلة تتبع الدولة بشــكل كامــل، وبناء 
عليــه ُمنــع اجلنــود املكّلفون مــن الدولة من مزاولة أعــال أخرى، والتفرغ كلياً لوظيفتهم 

اجلديدة يف مؤسسة عسكرية جديدة أنشأهتا الدولة هي »مؤسسة اجليش«.

مــن مؤسســاهتا،  التاريــخ اجليــش مؤسســة  هــذا  منــذ  الدولــة  اعتــربت  لقــد 
فوضعــت بعــض املعايــر والــروط للتجنيــد، فــكان ال يســمح لغــر البالــغ مــن 
الذكــور باالشــراك يف الغــزوات كمقاتــل لــه ســهم مــن الغنيمــة، فقــد ذكــر ســيف بــن 

عمر ت180 هـ عن أحد املقاتلني قوله: » شهدت القادسية بعدما احتلمت«)3).

  وعندمــا أراد أهــل الكوفــة أن يرفعــوا قائمــة بأســاء اجلنــود إىل اخلليفــة عــي
القــوة  للبلــوغ  الواجــب توفرهــا باإلضافــة  الــروط  للقتــال إىل جانبــه؛ فكانــت 

)1) الدينوري، األخبار الطوال، مكتبة املثنى، بغداد، 1959، ص 145-144
)2) أبو عبيد، األموال، ص 343

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 525
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واجللــد؛ كــا هــو واضــح مــن هــذا النــص حيــث قالــوا لــه: »يــا أمــر املؤمنــني: إن َمــْن 
عندنــا مــن املقاتلــة، وأبنــاء املقاتلــة ممــن قــد بلــغ احللــم، وأطــاق ]اســتطاع[ القتــال، 

فقد رفعنا إليك منهم ذوي القوة واجلََلد«)1).

ويبــدو أن الســن التــي حّددهــا الرســول  هلــذا الغــرض كانــت اخلامســة 
عــرة، واســتمر ذلــك يف عهــد الراشــدين، فقــد ذكــر عبــد اهلل بــن الزبــر أن أبــاه منعــه 
يــوم الرمــوك مــن املشــاركة يف القتــال، وقــال إلثنــني مــن املــوايل لــه: »احبســا عبــد اهلل 
معكــا يف الَرِحــل ]أي: املتــاع[ فإنــه غــالم صغــر«)2). وذكــر ابــن اجلــوزي ت597 
هـــ أن عبــد اهلل كان أول مولــود يف اإلســالم بعــد اهلجــرة)3)، وهــذا يعنــي أن ِســنَّه يف 

هذا اليوم كان أقل من مخسة عر عامًا.

2. اإلعفاء من التجنيد
أمــا »اإلعفــاء مــن التجنيــد« فهــو إجــراء إداري عســكري كان يتــم يف حــاالت 
ــة الراشــدة أصحــاب  ــش يف عــرص اخلالف ــد يف اجلي ــكان ُيعفــى مــن التجني عــدة، ف

احلاالت التالية:

أ. صاحــب العاهــة: التــي ال يســتطيع معهــا القتــال تطبيقــًا، لقولــه تعــاىل: }َلْيــَس 
َعَى األَْعَمى َحَرٌج َوالَ َعَى األَْعَرِج َحَرٌج{ ]سورة الفتح:17[.

ب. وكان ُيعفــى أيضــًا املريــض، اســتنادًا لقولــه تعــاىل: }َلْيــَس َعــَى األَْعَمــى 
َحــَرٌج َوالَ َعــَى األَْعــَرِج َحــَرٌج َوالَ َعــَى امْلَِريــِض َحــَرٌج{ ]ســورة الفتــح:17[، ويف 
هــذا يقــول الزخمــري ت538ه: »أن رجــاًل اســتأذن عمــر بــن اخلطــاب  يف 

اجلهاد فمنعه لضعف يف بدنه«)4).
)1) املرجع السابق نفسه، املجلد 5، ص 79

)2) املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 571
)3) ابن اجلوزي، صفة الصفوة، دار املعرفة، بروت، 1979، ج 1، ص 765-764

)4) الزخمري، الفائق يف غريب احلديث، دار الكتب العربية، القاهرة، 1945، املجلد 1، ص 249
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ج. وكذلــك كان ُيعفــى »املجــروح« حتــى يــربأ فقــد كتــب أبــو بكــر خلالــد بــن 
الوليد: »وال ُيقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه«)1).

د. ومــن احلــاالت أيضــًا، »عــدم القــدرة عــى التجُهــز«، فقــد جــاء يف اآليــة 
ِذيَن الَ جَيُِدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرٌج{ ]التوبة:91[. الكريمة: }َوالَ َعَى الَّ

هـــ. وكان ُيعفــى مــن القتــال الرجــل إذا كان وحيــد أبويه أو معيــاًل لوالدين كبرين 
ــن قــد كــّف  يف الســن، فقــد أمــر عمــر  شــابًا ذهــب للجهــاد تــاركًا والــدًا كبــرًا يف السِّ
بــرصه بالعــودة إليــه قائــالً لــه: »الــزم أبويــك فجاهــد فيهــا مــا بقيــا، ثــم شــأنك بنفســك 
بعدمهــا، وأمــر لــه بعطائــه ورصفــه مــع أبيــه«)2)، ويف حالــة أخــرى حــرض والــٌد إىل عمــر 
وشــكا إليــه شــوقه إىل ابنــه، وأنــه رجــل انقــرض أهلــه وُقتــل إخوتــه، ومل يبــق لــه نــارص 
ــَرّد الولــد إىل أبيــه،  وال معــني غــر ابنــه الــذي ذهــب مــع اجليــش، فكتــب عمــر  بِ
ــإذن منــه،  ووضــع قاعــدة عامــة بحيــث يمنــع مــن كان لــه أب شــيخ مــن القتــال إال ب
وبذلــك تكــون الدولــة قــد أحدثــت هــذا اإلجــراء اإلداري إلعفــاء وحيــد أبويــه مــن 
التجنيــد)3)، ولعــل هــذا اإلجــراء اإلداري الــذي رشعتــه الدولــة يف عهــد الراشــدين هو 

املعمول به يف معظم الدول احلديثة ذات التجنيد اإلجباري اإللزامي.

ومل تكــن هنــاك ســن شــيخوخة حمددة تبيح لصاحبهــا القعود عن القتــال، فالقدرة 
عــى القتــال واحتالــه كانتــا حتــددان ذلــك، وهــذا واضــح من النــص: »فإّنــا واهلل ال نعطي 

مال اهلل إال ملن غزا يف سبيله، إال من كان من هذه الشيوخ من الصحابة«)4).

ــة  ــة كان أولوي ــع للدول ونســتنتج مــن كل مــا ســبق أن إنشــاء جيــش نظامــي تاب
اخلالفــة  عــرص  يف  واحلكــم  اإلدارة  اهتــام  فــكان  الراشــدين،  عهــد  يف  قصــوى 

)1) عبد ربه، فلسفة اجلهاد يف اإلسالم، دار الكتب، بروت 1972 ص 352
املكتــب  املصنــف،  الصنعــان،  املجلــد 2، ص 169.  القاهــرة، 1939م،  التجاريــة،  املكتبــة  الصحابــة،  معرفــة  اإلصابــة يف  )2) ابــن حجــر، 

اإلسالمي، بروت، 1972، ج 5، ص 179-175
)3) عواد، اجليش والقتال يف صدر اإلسالم، املنار، الزرقاء، 1987، ص 95

)4) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، مطبعة مصطفى البايب، 1957، جملد 1، ص 36
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الراشــدة يــدور حــول عــدد أفــراد اجليــش ورواتبهــم وأمــور معيشــتهم، وجهازهــم 
يف احلرب، ونظامهم يف القتال، وسرهتم يف الناس قبل القتال وخالله وبعده)1).

ومنــذ أن اختــذت الدولــة قرارهــا اإلداري بإنشــاء »ديــوان اجلند« ليكــون اإلطار 
أســاء  تســجل  األفــراد يف اجليــش اجلديــد صــارت  كافــة شــؤون  ينتظــم  الــذي 
املقاتلــني وترتبهــم فيــه، فُيذكــر أســم اجلنــدي وســنّه وقــّده ولونــه وصفــة وجهــه، ومــا 
يتميــز بــه عــن غــره)2). وبذلــك تكــون الدولــة قــد ضبطــت كل األمــور اإلداريــة 
املتعلقــة باملقاتلــني وهــو مــن أعظــم اإلجــراءات اإلداريــة اخلاصــة بضبــط وتنظيــم 

مؤسسة اجليش اإلسالمي اجلديد يف عهد اخلالفة الراشدة.

3. بناء وإدارة القواعد العسكرية
بعــد أن اتســعت الفتــوح خــارج اجلزيــرة العربيــة، كانــت احلاجــة ملحــة لبنــاء 
مراكــز عســكرية خاصــة باجلنــود يتخذوهنــا قواعــد حربيــة ينزلوهنــا، وينطلقــون 
منهــا ملبــارشة املهــات العســكرية التــي تــوكل إليهم، وحيصلــون منها عــى اإلمدادات 
ــزون ثغورهــم ويمــدون  الالزمــة، وهــذا مــا أكــده اخلليفــة عمــر  بقولــه: »جَيْ

األمصار ]أي: يكفون أنفسهم، ويمدون األمصار املجاورة[)3).

ــا بجــوار املــدن كــا  ــود، إمَّ لقــد كانــت سياســة عمــر اختــاذ مراكــز خاصــة للجن
بالشــام، أو بإقامــة مــدن عســكرية كالكوفــة والبــرصة والفســطاط، وذلــك إلجيــاد 
حيــاة مســتقرة للمجاهديــن وتثبيــت أقدامهــم، واالبتعــاد عــن األماكــن املعديــة ذات 
األوبئــة، فقــد كتــب ســعد بــن أيب وقــاص قائــد جيــش املســلمني يف العــراق إىل اخلليفــة 
عمــر: »أن النــاس أصاهبــم البعــوض« فــرّد عليــه اخلليفــة: »إن العــرب بمنزلــة اإلبل ال 

)1) البطاينة، يف تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، دار الفرقان، عّان، 1985، ص 1، ص 98
)2) املرجع السابق، ص 99

)3) ابن سعد، الطبقات الكربى، دار بروت، بروت، 1978، ص 6، ص 5
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يصلحهــا إال مــا يصلــح اإلبــل فارتــد هلــم موضعــًا، وال حيصــل بينــي وبينهــم بحــرًا)1). 
واختــار القائــد ســعد ومســاعدوه موقــع بنــاء ملدينــة الكوفــة ســنة 17 هـــ)2)، حيــث أمــر 
رجــاًل فوقــف يف وســط األرض ورمــي بالســهم شــاالً وغربــًا وجنوبــًا ورشقــًا، وأمــر 

الناس أن يبنوا خارج هذه املنطقة، بينا بني املسجد ودار اإلمارة يف الوسط)3).

وبعــد اختيــار موقــع البــرصة أمــر اخلليفــة عمــر أبــا موســى األشــعري باخلــروج 
إليهــا لتقســيم الــدور عــى اجلنــود، وجيعــل كل قبيلــة يف حــارة أو زقــاق، وأن يأمــر 
النــاس بالبنــاء، وأن يبنــي هلــم مســجدًا جامعــًا)4). وُيذكــر أن قائــد اجليــش يف هــذه 
املنطقــة عتبــة بــن غــزوان كتــب إىل اخلليفــة عمــر  يعلمــه بنزولــه يف البــرصة، 
وأنــه ال بــد للمســلمني مــن مــكان يقضــون فيــه الشــتاء، ويتــزودون باملــؤن عنــد 
عودهتــم مــن القتــال، فكتــب إليــه عمــر  أن جيمــع اجلنــود يف موضــع قريــب مــن 

املاء واملرعى، فبنى عتبة املدينة سنة 14 هـ)5).

ويظهــر مــن خــالل الرســائل املتبادلــة بــني قائــد اجليــش وإدارة الدولــة، أن 
اخلليفــة كان يــرف إرشافــًا مبــارشًا عــى اختيــار املوقــع، ووضــع اخلطــط، وتنظيــم 
أمــور الســكن حيــث بــرزت موهبــة اخلليفــة عمــر  يف بنــاء املــدن وختطيطهــا يظهــر 
ذلــك مــن خــالل ذلــك الكتــاب الــذي أرســله إىل ســعد بــن أيب وقــاص، وطلــب منــه 
أن جيعــل عــرض طــرق الكوفــة مخســني ذراعــًا، وأن جيعــل الســوق مــن مكان املســجد 

إىل دار الوليد دار اإلمارة)6).

ــة، القاهــرة، د. ت، ص  ــدان، دار النهضــة املرصي ــوح البل ــالذري، فت ــد 4، ص 41. الب ــد 3، ص 579، املجل )1) الطــربي، مرجــع ســابق، املجل
338- 339. أبو يوسف، كتاب اخلراج، املطبعة السلفية، القاهرة، 1392، ص 32

)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 44-42
)3) املرجع السابق 

)4) الدينوري، األخبار الطوال، مكتوبة املثنى، بغداد، 1959، ص 118
)5) البالذري، مرجع سابق، ص 425

)6) ابن رستة، األعالق النفيسة، مكتبة املثنى، بغداد، نسخة من طبعة ليدن، ليدن 1891، ص 211
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ولقــد منعــت الدولة ابتداًء البناء باحلجر، وســمحت باســتخدام القصــب ألن هذه 
املراكــز ُيفــرض أن تكــون مؤقتــة، ولكــن نــارًا هبــت يف أحــد البيــوت فأحرقــت القصــب 
كلــه، فاســتأذنوا اخلليفــة بالبنــاء فــأذن هلم وقــال: »إن املعســكر ]أي: البناء املؤقت[ أشــد 
ــا أحــب أن  ــون[، وم ــود مقاتل ــر تذكــرًا هلــم بأهنــم جن ــر لكــم ]أي: أكث حلربكــم وأذكَّ

أخالفكم، وقال: افعلوا وال يزيدن أحدكم عى ثالثة أبيات ]حجرات[)1).

أمــا يف مــرص فقــد بنــى عمــرو بــن العــاص هنــاك مدينــة الفســطاط، إذ رفــض 
اخلليفــة عمــر  أن ُينــزل اجلنــود يف مدينــة اإلســكندرية حتــى يبتعــدوا عــن حيــاة 
ــك أن يبعــد اجليــش  ــة)2)، وأراد عمــر كذل ــت شــبيهة بالبــرصة والكوف ــدن، وكان امل

عن الساحل خوفًا من مباغتة العدو، والتزم األمراء سياسة عمر يف هذا الشأن.

لقــد أرادت الدولــة مــن بنــاء املــدن العســكرية بعيــدًا عــن املــدن الرئيســية أن 
ينشــغل اجلنــد باجلهــاد، كــا أن اإلقامــة يف املــدن تعرضهــم لالختــالط بمجتمعــات 
بنــزول  املــدن  هــذه  تتــرضر  وقــد  والديــن،  والتقاليــد  العــادات  يف  عنهــم  غريبــة 
ــادرة الســتقبال هــذا العــدد الضخــم  املســلمني فيهــا، إذ أن بنيتهــا األساســية غــر ق
مــن اجلنــود، يقــول أبــو احلســن املدائنــي ت225 هـــ »أن العــدد كان مــا بــني تســعني 

ألفًا إىل مائة ألف مقاتل«)3).

وتتضــح هــذه السياســة كذلــك مــن خــالل األمــر اإلداري الــذي وجهــه اخلليفــة 
عثــان  إىل معاويــة وإىل إقليــم الشــام قائــال لــه: »أن ينــزل العــرب ]أي: اجلنــود[ 
بمواضــع نائيــة عــن املــدن والقــرى، وأن يــأذن هلــم يف اســتعال األرايض التــي ال 

هدف فيها ألحد ]أي: غر املستغلة[«)4).
)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 44

)2) ابــن عبــد احلكــم، فتــوح مــرص واملغــرب، حتقيــق عــي عمــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 1995، ص115. املســعودي، كتــاب التنبيــه 
واإلرشاف، دار الصاوي، 1938، ص 311-310

)3) ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، دار الكتب اإلسالمية، بروت، 1995، ص 157
)4) البالذري، مرجع سابق، ص 211. قدامة بن جعفر، اخلراج وصنعة الكتابة، دار الرشيد، العراق، 1981، ص 315
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واشــرطت الدولــة أال يكــون بــني املراكــز اجلديــدة وبــني العاصمــة موانــع 
ــد احلاجــة، فقــد كتــب اخلليفــة عمــر  ــارش أو املــدد عن ــة تعرقــل االتصــال املب طبيعي
ــاًل: »واختــذ للمســلمني دار هجــرة ومنــزل جهــاد،   إىل ســعد بــن أيب وقــاص قائ
وال جتعــل بينــي وبــني املســلمني بحــرًا«)1). وكتــب إىل عمــرو بــن العــاص حــني 
اســتأذن يف نــزول اإلســكندرية قائــاًل: »إنِّ ال أحــب أن ينــزل املســلمون منــزالً حيــول 

املاء »بيني وبينهم يف شتاء وال صيف«)2).

وكــذا نالحــظ أن الدولــة أرادت مــن بنــاء هذه املراكز العســكرية جتميــع املقاتلني 
وزيــادة أوارص التعــارف والتعــاون بينهــم، وتنظيــم حياهتــم وإمدادهــم بــكل مــا يلــزم 
إجيــاد  أخــر  بمعنــى  أي  املفتوحــة،  البــالد  عــى  والســيطرة  لصمودهــم وحرهبــم، 

جمتمع مدن ثابت يف أرض املعركة.

ويالحــظ أيضــًا أن سياســة الدولــة يف الشــام خمتلفــة عنهــا يف العــراق ومــرص، إذ 
ــم جنــوُد  نــزل اجلنــود بمواضــع نائيــة عــن املــدن يف معســكرات خاصــة، حيــث ُقسِّ
الشــام إىل أربعــة أقســام كل قســم ضــم جمموعــة كــور ]أي: قــرى[، وكان املقاتلــون 

َيقبِضون رواتبهم وأرزاقهم منها)3).

وذلــك  الشــام،  يف  الســواحل  بمــدن  اخلاصــة  بالعنايــة  الدولــة  قامــت  وقــد 
لتعرضهــا لغــارات البيزنطيــني مــن البحــر، فقــد ذكــر البــالذري: » أن الالذقيــة وجبلة 
وطرطــوس ُفتحــت يف واليــة أيب عبيــدة، وكان يــوكل هبــا حفظــة ]أي: حــرس[ إىل 

انغالق البحر ]أي: هناية الشاطئ[«)4).

ولذلــك طلــب اخلليفــة عمــر  مــن قائــده أيب عبيدة قائــاًل: »أن َرتِّــب بأنطاكية 
مجاعــة مــن املســلمني أهــل نيَّــات وحســبة ]أي: املرابطــني بنيــة اجلهــاد[، واجعلهــم 

)1) الدينوري، املرجع السابق، ص 124
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 115

)3) البالذري، فتوح، ص 156
)4) البالذري، املرجع السابق، ص 151. العي، امتداد العرب يف صدر اإلسالم، مطبعة املجمع العراقي، بغداد، 1981، ص94
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هبــا مرابطــة، وال حتبــس عنهــم العطــاء«)1). وذكــر العبــاس بــن هشــام ت220 هـــ عــن 
الــذي يمدهــا  املعســكر  قــورس كامُلَســلِّحة ألنطاكيــة ]أي:  أبيــه قولــه: »وكانــت 

باجلنود[ تأتيها يف كل عام طالعة من جند أنطاكية ومقاتليها«)2).

ويف فــرة الحقــة رأى معاويــة الــوايل عــى الشــام أن هــذا الرتيــب ال يكفــي فكتــب 
إىل اخلليفــة عمــر  يصــف لــه حــال الســواحل، فأمــره بتنظيــم شــؤون املقاتلــة فيهــا، 
وإقامــة احلــرس عــى مناظرهــا، واختــاذ املواقد هلــا)3). وذكر البالذري أن املســلمني كانوا 
كلــا فتحــوا مدينــة قريبــة مــن الســاحل أقامــوا فيهــا حاميــة مــن اجلنــود، فــإن حــدث أن 
هامجهــا عــدو أمدوهــا باجلنــد)4). وملــا تــوىل اخلليفــة عثــان  كتــب إىل معاويــة وايل 
الشــام بتحصينها وشــحنها باجلنود، وإقطاع من ينزل فيها القطائع ففعل ]أي: أرايض 
ينتفعــون منهــا[«)5). كــا أمــر عثــان بــن عفــان  معاويــة حــني أذن له بغــزو يف البحر أن 
يــرك يف الســواحل إذا غــزا جيوشــًا ســوى مــن فيهــا، وأن يقطعهــم مــا جــال عنــه أهله من 

املنازل، ويبني املساجد، ويوسع ما كان مبنيًا فيها قبل خالفته)6).

كــا قامــت الدولــة بإقامــة »املســالح« ]أي: القــوة الصغــرة املرابطــة عــى ثغــر مــن 
الثغــور أو وحــدات االســتطالع[ والتــي هــي أقــرب مــا تكــون إىل نقــاط املراقبــة 
العســكرية، ويمكــن أن نالحــظ أن الفــارق بــني املعســكرات واملســالح، أن املســالح 
تكــون كلهــا عــى احلــدود املتامخــة ألرض العــدو، وهــي أقــل عــددًا وجنــدًا وال 
ُيشــرط أن ُيســتأذن فيهــا اخلليفــة بــل يقــوم القائــد امليــدان بتحديــد موقعهــا، ويمكــن 

أن يتغر هذا املوقع حسب احلاجة العسكرية)7).

)1) البالذري، املرجع سابق، ص 175
)2) املرجع السابق، ص 177

)3) البالذري، املرجع السابق نفسه، ص 152. العي، امتداد العرب، ص 65-64
)4) املرجع السابق نفسه
)5) املرجع السابق نفسه
)6) املرجع السابق نفسه

)7) غالب القريش، أولويات الفاروق السياسية، دار الوفاء، املنصورة، 1990، ص 283
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لقــد شــعرت الدولــة بعــد أن أصبــح هلــا حــدود كبــرة بريــة وبحريــة أنــه ال بــد مــن 
وضــع هــذه »املســالح« عــى طــول الثغــور عــى الســواحل، وســبب ذلــك أن هرقــل 
كان يربــص الفــرص لغــزو الشــام ومــرص)1)، أمــا يف الشــام فقــد خــرج إليهــا اخلليفــة 
عمــر  فقســم األرزاق، وســد الفــروج ]أي: أماكــن اخللــل والضعــف[، وأخــذ 
عــى  األشــعري  موســى  أبــا  واســتعمل  قريــة،  كل  يف  ذلــك  وســمى  هبــا،  يــدور 
الســواحل)2)، ويف العــراق كتــب إىل املثنــى »أمــا بعــد: فاخرجــوا مــن بــني ظهــري 
األعاجــم، وتفرقــوا يف امليــاه التــي تــي األعاجــم عــى حــدود أرضكــم وأرضهــم«)3). 
ــار ]منطقــة تقــع جنــوب  ــذي ق ــزل ب ــى بذلــك فن ــم املثن ــاب اهت وعندمــا وصــل الكت
العــراق[، فقــام بتقســيم اجلنــود إىل جمموعــات تغطــي كافــة احلــدود مــن البرصة إىل 
آخــر احلــدود مــع دولــة الفــرس، وهــو ترتيــب يف غايــة الدقــة يــدل عــى بعــد النظــر يف 

فنون احلرب، ونظام اجليوش، وتنظيم خطوط الدفاع)4).

  ــة العســكرية التــي قــام هبــا اخلليفــة عمــر ومــن أعظــم اإلجــراءات اإلداري
إنشــاء »قــوات االحتيــاط« يف كل مــرص مــن األمصــار، حيــث يقــول الطــربي: »وكان 
عمــر  قــد اختــذ يف كل ِمــرِص خيــوالً عــى َقــَدِرة مــن فضــول أمــوال املســلمني وُعَدة 
]أي: الســالح وغــره[، فــكان بالكوفــة مــن ذلــك أربعــة آالف فــارس، وكان يف كل 
مــرص مــن األمصــار الثانيــة، وهــي عــدد أمصــار الدولة كــا كان بالكوفــة)5)، ويتضح 
مــن هــذه الروايــة أن هــذه القــوات كانــت معــدة للطــوارئ، ويمكــن لنــا أن نقــدر 
عــدد قــوة الفرســان املرابطــني ) قــوات الطــوارئ( يف األمصــار الثانيــة بـــ 32 ألفــًا مــن 
الفرســان، غــر املشــاة واملتطوعــني، وهــذا يــدل عــى ضخامــة قــوة اخليالــة، ويؤكــد 

وجود جيش نظامي ثابت مستعد حلاية الدولة يف كل وقت)6).
)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 430

)2) املرجع السابق نفسه، ص 195
)3) املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 490

)4) رفيق العظم، أشهر مشاهر اإلسالم يف حرب والسّياسة، دار الربيع العريب، بروت، 1983، ص296
)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 52

)6) الصالح، املرجع السابق، ص 491



119 الدكتور حافظ أمحد الكرمّي

وزيــادة يف تنظيــم األمــور وترتيبهــا أقامــت الدولــة يف زمــن اخلليفة عمــر  أماكن 
دائمــة لالســراحة عــى الطــرق لراحــة اجلنــود يف أثنــاء ســرهم إىل أرض القتــال، ألن 
املســافات الطويلــة والتــي يقضيهــا اجلنــود عــى ظهــور اخليــل واإلبــل تتطلــب وجــود 

مثل هذه األماكن ليحافظ اجلنود عى قوهتم عند الوصول إىل ميادين القتال)1).

ــة لتأمــني املتطلبــات األساســية  إن كل هــذه اإلجــراءات التــي قامــت هبــا الدول
لدعــم املقاتلــني، تــدل بــال شــك أن جيشــًا نظاميــًا مســتقرًا ظهــر إىل الوجــود يف هــذه 
الفــرة ابتــداء مــن عهــد اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  ، واســتمر يف التشــكل 

والتبلور والتطور يف الفرات الالحقة وحتى هناية عهد اخلالفة الراشدة.

4. إدارة شؤون األفراد وحقوقهم، ويشمل

أ. ديوان اجلند
لقــد تطلــب إنشــاء جيــش نظامــي قيــام الدولــة بتنظيــم الشــؤون اإلداريــة املتعلقــة 
هبــذا اجليــش، ووضــع األنظمــة واللوائــح التــي تنظِّــم رصف الرواتــب واإلجــازات 
واملكافــآت واإلعفــاء مــن التجنيــد وغــر ذلــك، فأنشــأ اخلليفــة عمــر  مــا عــرف 
تارخييــًا باســم »ديــوان اجلنــد«)2) وثَّقــت فيــه الدولــة كافــة املعلومــات عن أفراد جيشــها 
ــل حيــث حيتــوي الديــوان ســجاًل لــكل جنــدي ويتضمن كل ســجل عى:  بشــكل مفصَّ
»رتبتــه العســكرية، ومقــدار راتبــه، وعــدد أفــراد عائلتــه، وغــر ذلــك مــن املعلومــات 
ــود املتفرغــني املنتظمــني يف  ــوان إلحصــاء اجلن ــد ُوضــع هــذا الدي ــة«)3). وق الرضوري
ره بعــض  ســلك العســكرية، ومل ُتســعفنا الروايــات بمقــدار عــدد هــؤالء، وإن كان قــدَّ
املؤرخــني بــا يزيــد عــى مائــة ومخســني ألفــًا)4)، ولكــن يبــدو أن هــذا العــدد مل يكــن دقيقًا 

)1) إبراهيم حسن، طريق اإلسالم السيايس والديني واالجتاعي، مطبعة النهضة، القاهرة، 1964، ج 1، ص 490
)2) الفروز آبادي، القاموس املحيط، املكتبة التجارية، القاهرة، 1913، ج 4، ص 226

)3) اهلندي، احلياة العسكرية عند العرب، دمشق، ص 14
)4) املرجع السابق نفسه، ص 51
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ألن أعــداد هــؤالء اجلنــود كانــت تزيــد وتنقــص حســب احلاجــة واملعــارك املشــتعلة 
عــى أكثــر مــن جبهــة ويف أوقــات خمتلفــة، ممــا أدى إىل االضطــراب وعــدم الدقــة يف 

حتديد العدد الكي للجيش النظامي يف عهد الراشدين.

إنَّ ازديــاد أعــداد املقاتلــني وانتشــارهم يف األمصــار جعــل مــن الــرضوري ضبطهــم 
ــق، فقــال عمــر : »أنا جُمَنِّد املســلمني، وُمَتَحِر  يف إطــار تنظيمــي إداري عســكري موثَّ
احلــق ومدوهنــم«)1). وذكــر ابــن عبــد احلكــم ت214 هـــ أن عمــر أمــر قــادة اجليــش أن 
وا أمــراء اجلنــد بــأن عطاَءهم قائــم، وأنَّ رزق عياهلم ســائل ]أي: مضمون وُمعطى  خُيَــرِّ
هلــم[ فــال يزرعــون)2). وهــذا يعني تفرغًا كاماًل عى حســاب الدولة فــال ُيْضَطُر اجلندي 

أن يقوم بأية أعال أخرى كالزراعة أو التجارة أو غرمها.

)1) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 295
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 189
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لقــد وضعــت الدولــة أسســًا تنظيميــة وقواعــد إداريــة لرتيــب هــذا الديــوان 
»الســجل العســكري » أو »ديــوان اجلنــد«، وكان مــن ضمــن هــذه القواعــد أن يتــم 
التســجيل عــى أســاس القبيلــة والنســب، حيــث اختــارت الدولــة ثالثــة مــن أرشاف 
ــام  ــن مطعــم للقي ــر ب ــن َنوفــل، وجب ــة ب ــن أيب طالــب، وخمرَم ــل ب قريــش هــم: عقي
ــوا النــاس عــى منازهلــم ]أي: يف أماكــن إقامتهــم[ بأمــر اخلليفــة  هبــذه املهمــة، فكتب
عمــر)1)، فــكان ُيلــزُم اجلنــدي بالتســجيل يف البلــد الــذي يقيــم فيــه)2). فُســجل النــاس 
ــداء حســب قرهبــا مــن رســول اهلل  حيــث  حســب قبائلهــم، وُرتبــت األســاء ابت
ــا، وال مــا نرجــو مــن  ــا الفضــل يف الدني قــال عمــر  مــربرًا ذلــك: »واهلل مــا أدركن
اآلخــرة مــن ثــواب اهلل عــى مــا عملنــا إال بمحمــد، فهــو رشفنــا وقومــه أرشف العرب 
ــه  ــجل في ــا، ُس ــاص هب ــوان خ ــة دي ــكل قبيل ــع ل ــا ُوض ــرب«)3). ك ــرب فاألق ــم األق ث
مجيــع أفرادهــا، وممــن ينتســبون إليهــا، فقــد ذكــر ابــن ســعد: »أن عمــر كتــب النــاس 
عــى قبائلهــم«)4)، وســجل يف ديــوان كل قبيلــة حلفاَءهــا ومواليهــا، فمثــاًل كان بنــو 
َجُعولــة حلفــاء للعبــاس بــن عبــد املطلــب ففــرض هلــم عمــر مــع العبــاس)5). أمــا مــن 
مل يكــن هلــم قبائــل يف املدينــة، ومل يكونــوا حلفــاء أو مــوايل إلحــدى القبائــل فكانــوا 
ــزوا عــن احللفــاء واملــوايل  ــل األخــرى، ويميَّ ــم إحــدى القبائ ُيســجلون ضمــن قوائ
بنــي هاشــم حلفاءهــم  مــع  ل عمــر  فقــد ســجَّ »األعــداد« عليهــم  اســم  بإطــالق 
ــال  ــد ق ــم، فق ــة وعائالهت ــوان املقاتل ــجل يف الدي ــم)6). وكان ُيس ــم وأعداده ومواليه
األوزاعــي ت157 هـــ: »وقــف عمــر بــن اخلطــاب  والصحابــة الفــيء وخــراج 
ــنّة  ــك ُس ــة فصــار ذل ــال والذري ــة والعي ــه للمقاتل ــن، ُيفــرض من األرايض للمجاهدي

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 549. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 295
)2) ابن أعثم، مرجع سابق، جملد 7، ص 84

)3) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 295. البالذري، مرجع سابق، ص 549
)4) ابن سعد، املرجع السابق نفسه، ص 282

)5) السدويس، حذف من نشب قريش. حتقيق، صالح الدين املنجد، مكتبة الكتاب، القاهرة، 1960، ص 198
)6) املقديس، البدء والتاريخ، باريس، 1916، ج 5، ص 168
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ــاء«، فقــد ذكــر  ــوزع عــى املســتحقني بواســطة »الُعرف ملــن بعــده«)1). وكان العطــاء ي
املقريــزي ت845 هـــ أن النــاس يف القادســية كانــوا أعشــارًا ]أي: عــرًة عــرًة[، 
فــكان العرفــاء ثالثــة آالف عريــف عــى كل عــرة عريفــًا)2)، ورأت إدارة الدولــة أن 
رضورات التنظيــم اإلداري تقــي بــأن ُتَســلَّم األمــوال واألعطيــات إىل العرفــاء 
ويقومــوا هــم بدورهــم بتســليمها للجنــود الذيــن هــم حتــت إمرهتــم، فذكــر أبــو عبــد 
اهلل مصعــب الزبــري ت236 هـــ »أن العطــاء كان ُيدفــع إىل العرفــاء، وكان لــكل 

قبيلة عريف يأخذ أعطياهتم، ويدفعها هلم«)3).

وكان يســاعد العريــف يف توزيــع األمــوال النقيــب واألمــني، وذلــك زيــادة يف 
الدقــة، وكســبًا للوقــت، وضانــًا للنزاهــة والشــفافية، فقد ذكــر عطية بن احلــارث: »أن 
ــاء أو  ــات، فيدفعــون إىل العرف العطــاء كان يدفــع إىل أمــراء األســباع وأصحــاب الراي
النقبــاء واألمنــاء، فيدفعــون إىل أهلــه يف ُدوِرهــم«)4). واســتمر العطــاء بواســطة العرفــاء 
ــه ملــن  ــان وعــي يتضــح ذلــك مــن قــول أيب ذر الغفــاري ت32 هـــ يف وصيت زمــن عث
حــرض وفاتــه: »أنشــدكم اهلل ال يكفــي رجــل منكــم كان أمــرًا أو عريفــًا«)5). وذكــر أبــو 

عبيد أن عليًا  كان يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيَقِسُمونه)6).

لقــد كانــت واردات األرايض املفتوحــة مــن اخلــراج واجلزيــة املــورد األســايس 
لعطــاء املقاتلــني وأرزاقهــم)7)، فكانــت أمــوال هــذه األرايض تنقــل إىل بيــت املــال 
املعــد ملصالــح الدولــة، وكانــت الدولــة تدفــع العطــاء للجنــود مــن هــذا املــال، فــإذا 
عجــزت هــذه املــوارد عــن تغطيــة كافــة عطــاءات اجلنــود، فكانــت تكملهــا مــن بيــت 

)1) مالك بن أنس، املدونة الكربى، حتقيق أمحد الشاكر، مكتبة آل سعادة، القاهرة، 1313هـ، جملد2، ص 43
)2) املقريــزي، اخلطــط املقريزيــة، مطبعــة النيــل، القاهــرة، 1324ه، املجلــد 1، ص 150. عــون، الفــن احلــريب يف اإلســالم، دار املعــارف، القاهرة، 

1961، ص 113
)3) أبو عبد اهلل الزبري، نسب قريش، دار املعارف، القاهرة، ص 154

)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 49. املقريزي، مرجع سابق، املجلد، 1، ص 150
)5) األصبهان، حلية األولياء وطبقة األصفياء، دار الكتاب العريب، بروت، 1970، ص 1، ص170

)6) أبو عبيد، األموال، دار إحياء الراث اإلسالمي، قطر، ص 55
)7) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 39-72. أبو عبيد، املرجع السابق نفسه، ص 243
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املــال)1). ويف عهــد اخلليفــة عثــان  وعندمــا تباطــأت حركــة الفتــوح، وقــّل وارد 
الغنائــم وقفــت بعــض فئــات اجلنــود ضــده يف الكوفــة وأنكــرت ترصفــُه يف أخــذ 
فضــول مــال الفــيء لوضعهــا يف بيــت املــال ممــا أدى إىل بعــض االضطــراب أو 
االحتجــاج الــذي أخــذ طابعــًا ســلميًا يف البدايــة، وقــد علــل عبــد اهلل بــن عامــر ت58 
هـــ عامــل عثــان  عــى البــرصة أســباب هــذا االضطــراب بقولــه: »إنــه ليــس يــرىض 
عنــك إال مــا أســخطهم عليــك فــإن النــاس أينــا نقمــوا ألجــل املــال، فأعطهــم إيــاه 

حتى يرضوا عنك، وال يشكوا أحدًا بعد ذلك«)2).

أمــا سياســة اخلليفــة عــي  فكانــت متمشــيًة مــع نظــرة القبائــل يف أن مــن حقها 
أخــذ وتقاســم أمــوال الفــيء، وقــد عــرّب عــن سياســته اإلداريــة يف هــذا الشــأن بقولــه: 

»إن لكم عَي حٌق، وهو توفر فيُئكم فيكم«)3).

الرواتــب  توزيــع  -موعــد  العطــاء  لتوزيــع  حمــددًا  تارخيــًا  الدولــة  وضعــت 
والعطــاء- حيــث كان بدايــة شــهر حمــرم)4) تارخيــًا مناســبًا للبــدء بتوزيــع العطــاء 
الرتباطــه ببدايــة الســنة اهلجريــة مــن ناحيــة، وموعــد جبايــة األمــوال املســتحقة 

للدولة كل عام من ناحية أخرى)5).

ــز والتفاضــل يف  ــة قاعــدة واحــدة للتاي ــر العطــاء فقــد وضعــت الدول ــد تقدي وعن
العطــاء وهــي قاعــدة »أهــل الســوابق«)6)، أي أولئــك الذيــن أســلموا مبكريــن، وخاضوا 
املعــارك كلهــا منــذ بدايــة الدعــوة، وحتملــوا يف ســبيله كل الصعــاب، وهــو مبــدأ إداري 
ــة،  ــرة اخلدم ــز املوظفــون باخلــربة، وطــول ف ــى يف الوقــت احلــارض إذ يتاي ــرب حت معت
وباخلدمــات املتميــزة التــي يقدموهنــا، وهــو مــا فعلتــه الدولــة يف زمــن اخلالفــة الراشــدة، 

)1) املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مطّبعة مصطفى البايب، القاهرة، 1966، ص 31
)2) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 178

)3) السيوطي، تاريخ اخللفاء، دار الكتب العلمية، بروت، 1988، ص 107
)4) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 47. الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 190

)5) جودة، العرب واألرض يف صدر اإلسالم »رسالة علمية« اجلامعة األردنية، عان 1977، ص 190
)6) املاوردي، مرجع سابق، ص 202-201
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ويف مرحلــة متقدمــة أضيفــت عوامــل أخــرى لتحديــد مقــدار العطــاء منهــا: الشــجاعة 
ــرآن  ــظ الق ــك: حف ــدي ت207 هـــ إىل ذل ــاف الواق ــة)1)، وأض ــن األداء يف املعرك وحس
الكريــم، فقــد ذكــر ابــن عمــر أنــه بعــد االنتهــاء مــن أهــل الســابقة ُفــرض للنــاس: »عــى 
منازهلــم وقراءهتــم للقــرآن وجهادهــم«)2). ويف مرحلــة الحقــة راعــت الدولــة عــدد مــن 
يعوهلــم املقاتــل مــن أفــراد عائلتــه، وعــدد مــا يرتبــط بــه مــن اخليــل والظهــر، والبــالد التي 

يسكن فيها من حيث الرخص والغالء، وهي عوامل معتربة كا يف كل العصور.

ب. حقوق اجلنود املادية

واســتنادا إىل هــذه األســس والضوابــط يف حتديــد مقــدار العطــاء، فقــد فــرض 
ــدر[ وهــم  ــن شــهدوا معركــة ب ــني ]أي: الذي ــن البدري ــة عمــر  للمهاجري اخلليف
أقــدم مــن محــل لــواء الدعــوة مبلــغ )5000 درهــم(، وفــرض لأنصاريــني البدريني 
مبلــغ )4000 درهــم( للرجــل يف الســنة)3). ويف روايــة أخــرى: أنــه فــرض لكافــة مــن 
شــهد بــدرًا مــن العــرب واملــوايل عــى حــٍد ســواء مبلــغ )5000 درهــم( للرجــل يف 
الســنة)4). أمــا الذيــن جــاءوا بعــد ذلــك حتــى صلــح احلديبيــة فقــد فــرض هلــم مبلــغ 
)4000 درهــم( ويدخــل ضمــن هــذه الطبقــة مــن أســلم يف هــذه الفــرة أو مــن أســلم 

ومل يشهد معركة بدر من املهاجرين واألنصار)5).

وفــرض لطبقــة »أهــل احلــروب« مــن بعــد احلديبيــة إىل هنايــة حــروب الــردة 
مبلــغ )3000 درهــم( لــكل واحــد يف الســنة)6)، أمــا أولئــك الذيــن أســلموا يــوم فتــح 
)أي:  ولغلــان  املعــارك)7)،  يشــهدوا  ومل  املرتديــن،  قتــال  يف  يشــاركوا  ومل  مكــة، 

)1) املرجع السابق
)2) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 297. البالذري، مرجع سابق، ص 551

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 47. أبو عبيد، األموال، ص 256
)4) أبو يوسف، املرجع السابق، ص 47-48. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 304

)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 614. أبو يوسف، املرجع السابق
)6) الطربان، املرجع السابق نفسه. املقريزي، مرجع سابق، املجلد 1، ص 150

)7) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 297
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الشــباب الصغــار( مــن أبنــاء املهاجريــن منهــم عبــد اهلل بــن حنظلــة الغســيل، والنــرض 
بــن أنــس، وذلــك لبــالء أب كل منهــا يف معركــة أحــد)1)، ولعــدد مــن رؤســاء قبيلــة 
عــن  مســؤولني  بصفتهــم  احلقــوق  مــن  عليهــم  يرتــب  ومــا  حلاجتهــم،  طــيء 
عشــائرهم)2)، حيــث فــرض لــكل واحــد منهــم )2000 درهــم()3) ، وذكــر أبــو معر 
ت170 هـــ أن عمــر فــرض ألهــل مكــة مبلــغ )800 درهــم(، وهــذا املبلــغ فــرض 

للمكيني الذين مل هياجروا ومل يشاركوا يف القادسية والرموك)4).

ويالحــظ مــن خــالل النصــوص أن عمــر ســاوى بــني العــرب وغرهــم مــن 
ــال إىل  ــاركون يف القت ــوا يش ــث كان ــاء، حي ــات العط ــن طبق ــة م ــلمني يف كل طبق املس

جانب قبائلهم)5).

ــن شــهدوا  ــني الذي ــز يف العطــاء ب ــه مّي ــه أنَّ ــة عمــر  وحســن إدارت وبلغــت دق
ــم()6) ،  ــغ )2000 دره ــم مبل ــت حصته ــث كان ــا، حي ــذ بدايته ــية من ــة القادس معرك
وبــني أولئــك الذيــن حلقــوا باملعركــة أثنــاء احتدامهــا أو يف هنايتهــا وهــم الذيــن 
ُيَســّمون الــروادف ]أي: الذيــن جــاءوا مــددا للجيــش[، حيــث كانــت حصتهــم 
تــراوح بــني )300-1000 درهــم( حســب وقــت قدومهــم)7)، أمــا الذيــن أبلــوا 
ــال فزادهــم بمقــدار)500 درهــم( عــن نظرائهــم)8)، أمــا الذيــن  بــالًء حســنًا يف القت
شــهدوا الرمــوك فــكان عطاؤهــم )2000 درهــم( للرجــل يف العــام، وتــراوح عطــاء 

الروادف ما بني )300-1000 درهم( للرجل يف العام)9).

)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 46
)2) ابن اجلوزي، تاريخ عمر بن اخلطاب، دار إحياء العلوم الدين، دمشق، ص91

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 48. أبو الرب، العطاء يف صدر اإلسالم، »رسالة علمية«، اجلامعة األردنية، عان، 1985، ص 69-68
)4) أبو يوسف، املرجع السابق، ص 47. اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مطبعة العريب، النجف، 1385 هـ، جملد 2، ص 131

)5) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 226-267. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 304
)6) ابن سعد، املرجع السابق نفسه، ص 298

)7) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 614. جودة، املرجع السابق، ص 161
)8) الطربي، املرجع السابق نفسه أبو الرب، مرجع سابق، ص 177-176

)9) الطربي، املرجع السابق نفسه، ص 614
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أمــا يف مــرص فــكان املبلــغ )2000 درهــم(، فقــد ُذكــر أن عطــاء عمــرو بــن العــاص 
ــه  ــة ويســاوي حــوايل )2000 درهــم(، حيــث وّج ــة املحلي ــار( بالعمل كان )200 دين
اخلليفــة عمــر  كتابــًا إىل عمــرو يتضمــن القــرار اإلداري التــايل: »افــرض ملــن بايــع 
حتــت الشــجرة ]املقصــود بيعــة الرضــوان ســنة 6 هـــ[ مائتــي دينــار مــن العطــاء، وأبلــغ 
ذلــك لنفســك يف إمارتــك ]أي: راتبــه إلشــغاله هــذه الوظيفــة[، وأفــرض خلارجــة بــن 
ــه يأتيــه الضيــوف كثــرًا[)1). وكانــت هــذه الفئــة  قيــس الســهمي لضيافتــه ]أي: لكون

هي أعى فئة من ناحية االستحقاق للعطاء وسميت بـ »قائمة الرف«)2).

وورد عــن اخلليفــة عمــر  يف آخــر عهــده قولــه: » لقــد مهمــت أن أجعــل العطــاء 
أربعــة آالف، أربعــة آالف، ألفــًا حيصلهــا الرجــل يف أهلــه ]أي: ُتنفــق عى عائلة املقاتل[، 
وألفــًا يزودهــا معــه ]أي: يأخذهــا معــه عنــد الســر إىل املعركــة[، وألفــًا يتجهــز هبــا ]أي 

يشري ما يلزمه من طعام وسالح وما شابه[، وألفًا يرفق هبا ]أي: يدِخُرها[«)3).

عــن  الصــادر  اإلداري  األمــر  أبقــى  فقــد   ، عثــان  اخلليفــة  عــرص  أمــا يف 
اخلليفــة عمــر  بالتفضيــل يف العطــاء كــا هــو)4)، لكنــه حــاول إنقــاص أعطيــات 
البعــض ، فقــد جــاء يف كتابــه إىل ســعيد بــن العــاص وايل الكوفة ســنة 30 هـــ، بإنقاص 
النســاء فيهــا مــن أعطياهتــن مائــة درهــم)5)، وحــاول أن ُينِْقــص أعطيــات أولئــك 
الذيــن ُميــزوا بـــ )500 درهــم( لشــجاعتهم يف القادســية ليصبــح عطاؤهــم )2000 
درهــم()6) ممــا أدى إىل تذمــر أرشاف القبائــل، ومــن يأخــذون األعطيــات املرتفعــة 
اســتغلها  التــي  األســباب  مــن  واحــدًا  كان  هــذا  أن  ويالحــظ  عليــه)7).  بالكوفــة 

)1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 258-257
)2) املرجع السابق نفسه، ص 257

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 614. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 297
)4) الطربي، املرجع السابق نفسه، املجلد 4، ص 279، املجلد 5، ص 63

)5) أبو يوسف، املرجع السابق، ص 48
)6) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 331. ابن األثر، الكامل يف التاريخ، دار الصدر، بروت، 1965، ص 3، ص 48

)7) الطربي، املرجع السابق نفسه
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املتمــردون عــى اخلليفــة عثــان  واالحتجــاج عــى إدارتــه فيــا بعــد والتحريــض 
عليه من قبل بعض املنافقني وأوباش الناس.

وقــد تغــرت سياســة الدولــة يف عهــد اخلليفــة عــي  حيــث أصــدر أمــرًا إداريــًا 
بإلغــاء التفضيــل، وســاوى بــني النــاس يف العطــاء، ومل يفضــل أحــدًا عــى أحــد، 
ــاد اهلل، واملــال مــال اهلل،  وأعطــى املــوايل كــا أعطــى العــرب)1) وقــال هلــم: »أنتــم عب

ُيقَسُم بينكم، ال فضل ألحد منه عى أحد«)2).

ولكــن هــذه السياســة أدت إىل إرضــاء »الــروادف« ]أي: الذيــن جــاءوا بعــد 
املعــارك اإلســالمية الفاصلــة األوىل[. وأغضبــت أرشاف القبائــل كــا ذكــر ابــن أيب 
ــول مجاعــة مــن أصحــاب  ــي )ت225 هـــ( ق ــد ت656 هـــ)3). وذكــر املدائن احلدي
عــي  لــه: »يــا أمــر املؤمنــني: أُتعــِط هــذه األمــوال، وفضــل هــؤالء األرشاف مــن 
ــال يل  ــو كان هــذا امل ــاًل: » ل ــرد عليهــم قائ ــوايل والعجــم« ف العــرب وقريــش عــى امل

لساويت بينهم فكيف وهي أمواهلم!«)4).

ــل كان بســبب  ــًا بإلغــاء التفضي ــدو أن اخلليفــة عــي  بإصــداره أمــرًا إداري ويب
ــا رجــل  اعتقــاده أن التمييــز والبــالء يأخــذ املــرء أجرمهــا يف األخــرة، ولذلــك قــال: »وأيُّ
مــن املهاجريــن واألنصــار يــرى أن الفضــل لــه عــى مــن ســواه لضحيتــه ]أي: مــا قــدم 

وضحى يف سبيل هذه الدعوة[، فإنا الفضل عند اهلل وثوابه وأجره عى اهلل«.)5)

وإضافــة إىل العطــاء املفــروض للمقاتلــني ســنويًا فقــد كان للجنــود جمموعــة 
حقــوق ماديــة أخــرى حيــث َفرضــت هلــم الدولــة راتبــًا شــهريًا ابتــداء مــن ســنة 16 
هـــ، يتضــح ذلــك مــن األمــر اإلداري الــذي أصــدره اخلليفــة عمــر  أثنــاء زيارتــه 

)1) الشافعي، كتاب األم، املطبعة الكربى، القاهرة، 1322 هـ، جملد 4، ص 148. اليعقويب، مرجع السابق، املجلد 2،ص183
)2) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، دار الكتب العربية، القاهرة، د. ت، املجلد 2، ص 172

)3) املرجع السابق نفسه، ص 173
)4) املرجع السابق نفسه
)5) املرجع السابق نفسه
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للجابيــة ]تقــع إىل الغــرب مــن مدينــة نــوى الواقعــة بســهل حــوران يف الشــام[ إذ أنــه 
قــّرر لــكل مقاتــل ولــكل فــرد يف أرستــه رزقــًا شــهريًا حمــددًا، فقــد ذكــر األزدي 
ت168 هـــ أن عمــر  قــال ألمــراء األجنــاد قبــل مغادرته للجابية عائــدًا إىل املدينة: 
»واهلل ال أبــرُح حتــى تضمنــوا يل أرزاق املســلمني -اجلنــود- يف كل شــهر؛ فضمنــوا 
لــه ذلــك«)1). وال تذكــر املصــادر إن كان هــذا اإلجــراء اإلداري مــن عمــر  بنــاء 
عــى مطالبــة اجلنــود وتظلُّمهــم أمــام عمــر، أو كان بإجــراء مبــارش مــن اخلليفــة 

حتسسًا منه ألمر جنوده وحاجاهتم.

ونظــرًا لغنــى البــالد املفتوحــة باملنتوجــات الزراعيــة، وبخاصــة القمح والشــعر، 
وتوفــر هــذه املــادة احليويــة؛ مل تنشــأ عنــد الدولــة أيــة مشــكالت يف توزيــع هــذه 
األرزاق والرواتــب)2). وعنــد البحــث يف الروايــات املتعلقــة بالرواتــب نجــد أن هــذه 
كانــت متســاوية بشــكل عــام، وهنــاك نــوع مــن التبايــن يف التفاصيــل)3). ففــي بــالد 
ــد: وحــدة وزن ســاوي = 0.68  ــن مــن القمــح، ]املُّ ي ــارة عــن ُمدَّ ــت عب الشــام كان
للســوائل  قيــاس  وحــدة  ]والقســط:  زيــت  وَقســطيَّ  القمــح[،  مــن  غــرام  كيلــو 
ويســاوي نصــف صــاع، والصــاع يســاوي 2،75 لــرًا[، وقســطي خــل. وذكــر وهــب 
اخلــوالن )ت82 هـــ( أنــه ســمع اخلليفــة عمــر  يقــول: »إن فرضــت لــكل نفــس 
مســلمة يف كل شــهر ُمــّدي حنطــة، وقســطي خــل، وقســطي زيــت فقــال الرجــل: 
والعبيــد؟ قــال عمــر: والعبيــد«)4). وقولــه كل نفــس مؤمنــه تــدل عــى أن العطــاء 
شــمل أفــراد الرعيــة مجيعــًا فــكان كل واحــد يأخــذ بمقــدار عــدد أفــراد عائلتــه، وهــو 

منتهى العدل واإلدارة الرشيدة ملوارد الدولة.

)1) األزدي، فتوح الشام، القاهرة 1970، ص 257
)2) العي، التنظيات االجتاعية واالقتصادية يف البرصة يف القرن األول اهلجري، دار الطليعة، بروت، 1969، ص 147

)3) أبو الرب، املرجع السابق، ص 41
)4) أبــو عبيــد، املرجــع الســابق، ص 279. وانظــر: هانتــز، املكاييــل واألوزان اإلســالمية ومــا يعادهلــا يف النظــام املــري ترمجــة، بســام العســي، 

عان، 1970، ص 66-61
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  وكان مقــدار الرواتــب يف العــراق مســاويًا هلــا يف الشــام حيــث فــرض عمــر
للفــرد جريبــني مــن القمــح، وقســطني مــن الزيــت، وقســطني مــن اخلــل يف كل 
شــهر)1). أمــا يف مــرص فــكان نصيــب الفــرد يتألــف مــن ُأرَدب مــن القمــح، ]األردب: 

وحدة وزن يساوى 69.2 كغم[، وقسطني من العسل«)2).

ويالحــظ مــن خــالل اســتعراض هــذه الرواتــب أن راتــب الفــرد يف مــرص كان 
أكثــر مــن راتــب الفــرد يف الشــام والعــراق، ولعــل ذلــك يعــود إىل وفــرة إنتــاج مــرص 
مــن احلنطــة يف هــذه الفــرة، إذ أهنــا كانــت املصــدر الرئيــي لتزويــد احلجــاز بــه)3). 

أو قد تكون تكاليف املعيشة يف مرص كانت أغى منها يف البالد األخرى.

وكان مــن حقــوق اجلنــود أيضــًا إضافــة إىل العطــاء والرواتــب منحــة تســمى 
ــرصف  ــت ُت ــر ، فكان ــة عم ــن اخلليف ــراء يف زم ــذا اإلج ــد ه ــث وج »امُلعاون«حي
هلــم يف كل ســنة يف فصــل الربيــع حــني خيرجــون إىل الباديــة، فقــد ذكــر الطــربي 
ت310 هـــ أنــه عندمــا حــرض عمــر  إىل اجلابيــة ســنة 16 هـــ ســّمى ألهــل الشــام 
أعطياهتــم، وأرزاقهــم ومعاوهنــم)4). واملعــاون مأخــوذ مــن أســمه وهــو مســاعدة 
اجلنــود إذ أن أمــوال العطــاء والرواتــب كانــت للمــرصوف اليومــي، وهــذه تــأيت 
لدعــم تســلح اجلنــدي وركوبتــه يف كل عــام، وذكــر ابــن أيب احلديــد هدفــًا أخــر 
للمعــاون فقــال: أن املعونــة إىل اجلنــد يشء يســر مــن املــال يرســم -هيــدف- إىل 
العطــاء  عــن  خارجــًا  ذلــك  ويكــون  رواتبهــم،  وإصــالح  أســلحتهم،  ترميــم 
املفــروض)5). ويبــدو أن كثــرة األمــوال يف هــذه الفــرة نتيجــة الفتــوح جعلــت الدولــة 
ــع »املعــاون« يف كل ســنة، ويف فــرة  تتوســع يف هــذا املجــال، إذ أهنــا ســمحت بتوزي

)1) أبو يوسف، ص 51. أبو عبيد، املرجع السابق نفسه
)2) ابن عبد احلكم، الفتاح، ص 152

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 253. أبو الرب، مرجع سابق، ص 42
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 64

)5) ابن أيب احلديد، مرجع سابق، املجلد 10، ص 71
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الحقــة أصبحــت تــوزع يف بعــض األوقــات التــي يتكلف فيهــا الناس نفقــات إضافية 
ــة يف عهــد  ــدي الفطــر واألضحــى، فقــد قامــت الدول ــارك، وعي كشــهر رمضــان املب
عثــان بتوزيــع درمهــني لــكل فــرد مــن أفــراد األرسة يف كل يــوم مــن أيام شــهر رمضان 
املبــارك)1)، كــا كانــت الدولــة يف زمــن عــي  تــوزع اهلدايــا يف املناســبات املختلفــة 
إىل العرفــاء ليقومــوا بدورهــم بتوزيعهــا عــى النــاس)2). وهــذه الروايــات تبــني أن 
املــوارد وبالتــايل  الدولــة أصبحــت ترتقــي حضاريــا بشــكل واضــح تبعــا لزيــادة 
انعكــس ذلــك عــى حيــاة األفــراد مــن خــالل زيــادة األعطيــات واملكافــآت التــي 

كانت ت َوزع يف أوقات معينة يزداد فيه مرصوف الناس وتكاليف معيشتهم.

ومــن حقــوق اجلنــود أيضــًا مــا يســمى »امُلرَتَبــع« ]وهــو فــرز أرايض خاصــة 
للجنــود لرعــي خيوهلــم وإبلهــم ومواشــيهم[، فقــد كتــب اخلليفــة عمــر  إىل ســعد 

بن مالك وعتبة بن غزوان يسمح هلا بالرعي يف أرض الدولة)3).

لقــد حــددت الدولــة بدايــة موســم الربيــع مــن كل ســنة، للجنــود يف العــراق 
باخلــروج إىل »امُلرَتَبــع«، ويفرغــون مــن ذلــك يف هنايتــه)4). ويف مــرص كان اجلنــود 
خيرجــون إىل األريــاف لتســمني خيوهلــم، وحــدد عمــرو بــن العــاص أمــر مــرص، 
وقــت بــدء ذلــك أواخــر الشــتاء حيــث يكثــر اخلبــز واللبــن واخلــراف والصيــد)5)، 

وحددت وقت العودة بانتهاء الربيع فأمرهم بالعودة من الريف إىل املدينة)6).

لقــد هدفــت الدولــة مــن هــذا اإلجــراء إىل إخــراج اجلنــود مــن حيــاة الدعــة يف 
املدينــة، واالبتعــاد عــن األهــل؛ كنــوع مــن التدريــب يف حــال اضطــرار اجلنــود 
ــه  ــي إن ــا بن ــه: »ي ــود البن ــال أحــد اجلن ملغــادرة أرسهــم إىل أرض املعركــة. ولذلــك ق

)1) املقريزي، مرجع سابق، املجلد 1، ص 151
)2) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 384-383

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 43. السالومي، ديوان اجلند، أطروحة، جامعة أم القرى، مكة، 1985، ص 373
)4) ابن قدامة، جعفر، املرجع السابق، ص 194-193

)5) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 168-167
)6) ابن عبد احلكم، املرجع السابق نفسه، ص 168
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أهــم عــى الريــف والدعــة«)1). كذلــك فــإن تســمني  ُأ عــى الربــاط كــا جرَّ امُلرَتَبــع جُيــرِّ
اخليــول واإلبــل وتدريبهــا هــدف أخــر حتــى تكــون مســتعدة عنــد الطلــب واحلاجــة. 
وكانــت الدولــة تشــرط عــى اجلنــود العائديــن مــن امُلرَتَبــع إكــرام عياهلــم هبديــة أو مــا 
شــابه، ولذلــك قــال عمــرو للجنــود: » فــال يعــد أحــد منكــم ذو عيــال إال ومعــه حتفــة 
أو ُعرتــه ]أي: مصــدر  َســعته  مــن  قــدر[  أطــاق ]أي:  مــا  لعيالــه عــى  »هديــة« 

استطاعته حتى ولو كان فقرًا[«)2).

وتظهــر هــذه اللفتــة اإلداريــة البديعــة مقــدار اهتــام الدولــة بجنودهــا وعنايتهــا 
هبــم وبأزواجهــم وأبناءهــم وهــي مــن املعايــر املعتــربة يف العــرص احلــارض يف متييــز 
املعايــر  ُســلَّم  حســب  مكانتهــا  وبالتــايل  وتقديرهــم،  لشــعبها  الراعيــة  الــدول 

احلضارية لأمم والشعوب.

كــا اشــرطت الدولــة عــى اجلنــود االعتنــاء بخيوهلــم يف امُلرَتَبــع، وهلــذا قــال 
بــن العــاص: »وأربعــوا ]أي: وأطعمــوا[ خيلكــم وأســمنوها وصونوهــا  عمــرو 
وأكرموهــا...«)3). وكانــت الدولــة تعاقــب كل مــن أخــّل هبــذه التعليــات بإنقــاص 
راتبــه أو عطائــه، وعــنّي عمــرو بــن العــاص موظفــني مــن قبــل الدولــة مهمتهــم 
فحــص اخليــل عنــد عودهتــا، فــإذا وجــد أحدهــا قــد هُزلــت فإنــه يعاقــب صاحبهــا)4). 
وقــد أرســلت الدولــة مــع هــؤالء اجلنــود أوامــر وتوجيهــات مشــددة بــأن ال يضايقــوا 
بمــن  قــال عمــرو جلنــوده: »واســتوصوا  امُلرَتَبــع[ حيــث  اجلــران ]أي: جــران 

جاورمتوه من القبط خرًا، فُعّفوا أيديكم وفروجكم، وُغّضوا أبصاركم«)5).

ــوم  ــكل ق ــب ل ــود عــى هــذه األماكــن حيــث ُيكت وقامــت الدولــة بتوزيــع اجلن
ــرق العســكرية  ــزول الِف ــع األماكــن ن ــراَع يف توزي ــه، ومل ُي ــزول في املــكان املحــدد للن

)1) السيوطي، حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة، د. ت أو مكان طبع، ج1، ص 67
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 167

)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه

)5) السيوطي، مرجع سابق، املجلد 1، ص 67
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ــة  ــد احلكــم ت214 هـــ »أن أهــل الراي ــن عب موحــدة يف مــكان واحــد، فقــد ذكــر اب
]أي: الفرقة الواحدة يف املعركة[ كانوا متفرقني«)1).

ويظهــر مــن النصــوص أن الدولــة اختــارت جليشــها أماكــن خــارج املــدن أشــبه 
باملعســكرات لتدريــب اجلنــود وخيلهــم، إضافــة إىل إعطــاء املقاتل الفرصــة للرويح 

عن النفس يف أماكن الصفاء واخلرضة يف األرياف.

وكان »التنفيــل« حــق آخــر ملــن أبــى بــالًء حســنًا يف املعركــة، وهــو إجــراء إداري 
يقــوم بــه القائــد للتشــجيع وإعطــاء صاحــب األداء املمّيــز يف القتــال »مكافــأة«، وهــو 
مــا ُيســمى اليــوم بـــ »احلوافــز واملكافــآت«، وقــد كافــأ القــادة يف معــارك فتــح املدائــن 
بعــض  القادســية  معركــة  قائــد  كافــأ  وكذلــك  اجلنــود)2)،  مــن  امُلرَبزيــن  بعــض 
اجلنــود)3). وكانــت تتــم مــن اخُلمــس ]وهــو نصيــب الدولــة مــن الغنائــم[، فقــد قــام 
عبــد اهلل بــن أيب الــرح ت37 هـــ قائــد اجليــش يف إفريقيــا ســنة 27 هـــ بتوزيــع مخــس 
الغنائــم عــى املربزيــن مــن جنــوده)4). بينــا وّزع األربعــة أمخــاس األخــرى عــى كافــة 
اجلنــود، وذكــر ســيف بــن عمــر ت180 هـــ يف حديثــه عــن معركــة هناونــد أنــه قّســم 
ــوا حيمــون  ملــن بقــوا يف مــرج القلعــة مــن الفــيء كــا قّســم ألهــل املعركــة ألهنــم كان

ظهر املسلمني لئال يؤتوا من وجه من الوجوه)5).

ــوا بعــد انتهــاء املعركــة، فــال يأخــذون منهــا.  ــود ووصل ــا إذا جــاء مــدد للجن أّم
فقــد كتــب اخلليفــة عمــر  إىل ســعد يف القادســية عــى إثــر وصــول مــدد أهل الشــام 
ــد مــا مل تتفقــد القتــى فأرشكــه يف الغنيمــة«)6). وتكــرر  هلــم: »ومــن وافــاك مــن اجلن
هــذا يف عهــد عثــان ؛ إذ أن ســلان بــن ربيعــة ت30 هـــ مــن الكوفــة جــاء كمــدد 

)1) ابن عبد احلكم، املرجع السابق، ص 168
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 20

)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه، ص 235

)5) الطربي، تفسر القرآن، جملد 4، ص 243، 244
)6) البالذري، مرجع سابق، ص 315
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جليــش الشــام وقــد فــرغ اجليــش مــن القتــال، وقــى عثــان يف هــذه القضيــة بقولــه: 
»بــأن الغنيمــة بــاردة ألهــل الشــام«)1). كذلــك كان يأخــذ أهــل الشــهداء حصــة 

أقربائهم الذين ُيقتلون يف املعركة)2).

كــا وضعــت الدولــة قواعــد واضحــًة يف تقســيم الغنيمــة عــى اجلنــود ففــي حــني 
كان الرّجالــة ]أي: املشــاة[ يأخــذون قســطًا معينــًا متســاويًا)3)، كان الفــارس ُيعطــى 
ثالثــة أضعــاف الراجــل، فــكان نصيــب الفــارس يف معركــة هناونــد )6000 درهــم( 
بينــا نصيــب الراجــل )2000 درهــم()4) ، وذكــر ابــن عبــد احلكــم ت214 هـــ أنــه مّلــا 
ــان  بلغــت  ــة عث ــا يف عهــد اخلليف ــن أيب الــرح إفريقي ــن ســعد ب ــد اهلل ب غــزا عب
حصــة الفــارس )3000 درهــم(، وحصــة الراجــل )1000 درهــم(، وهــذا يعنــي أن 
النســبة ثــالث إىل واحــد)5). وهــذا الرتيــب يعنــي أن املقاتــل عــى فرســه أقــوى مــن 
املقاتــل راجــاًل ثالثــة أضعــاف، فقــد ذكــر الكالعــي ت634 هـــ أنــه بعــد انتصــار 
ــاك  ــردة أعطــى الفــارس ســهمني، وفرســه ســهًا)6). وهن ــد يف معــارك ال ــد خال القائ
بعــض االســتثناءات ولكنهــا قليلــة حيــث قّســم أحــد الــوالة يف الشــام يف عهــد عمــر 
 للفــرس ســهًا، وللفــارس ســهًا، فأقّرتــه الدولــة عــى ذلــك)7)، وحــاول القائــد 
الطريقــة إال أن احتجــاج  بنفــس هــذه  ُيَقســم  الرمــوك أن  أبــو عبيــدة يف معركــة 

البعض، وعى رأسهم الزبر بن عوام حال دون ذلك)8).

ــاء اخليــل األصيلــة ألمهيتهــا يف  ــة كانــت تشــجع اجلنــود عــى اقتن كــا أن الدول
املعــارك، إذ أن اجليــوش كانــت تعتــرب كثــرة عــدد الفرســان داللــًة واضحــًة عــى 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 201
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 211. الشافعي، كتاب األم، املطبعة الكربى، بوالق، القاهرة، 1322 هـ، جملد 7، ص 307

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 19-20. املاوردي، مرجع سابق، ص 141
)4) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 16

)5) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 211. ابن األثر، املرجع السابق نفسه، ص 90
)6) الكالعي، حروب الردة، دار االحتاد العريب، 1981، ص 166

)7) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 20
)8) األزدي، مرجع سابق، املجلد 1، ص 228
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ــة لقــوات العــدو، ممــا يفــر  ــًا للــروح املعنوي ــرة عددهــا إضعاف قوهتــا، ويشــكل كث
ذلك القرار اإلداري الذي تبنته الدولة بإعطاء الفارس ثالثة أضعاف الراجل.

أمــا »األرسى« وهــم مــا يقــع مــن الرجــال والنســاء واألطفــال يف أيدي اجليشــني 
املتحاربــني مــن اجلهــة األخــرى)1)، فقــد تعاملــت الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة 
معهــم بنفــس الطريقــة التــي عومــل هبــا هــؤالء يف عــرص النبــوة، وهــو أن تأخــذ الدولة 
اخلُمــس وُتقســم الباقــي عــى اجلنــود، وأوجــدت وســائل كثــرة بعــد ذلــك للخــروج 
مــن هــذه احلالــة غــر اإلنســانية، فقــد ذكــر الُكالعــي أنــه بعــد انتصــار املســلمني 
بقيــادة خالــد عــى املرتديــن بقيــادة مســيلمة، ُقســم الســبي مخســة أقســام، مُخُســًا 
للدولــة، والباقــي للمقاتلــني)2)، وأشــار ســيف بــن عمــر إىل أن املســلمني باعــوا ســبايا 

معركة دومة اجلندل سنة 12 هـ)3).

وهــي سياســٌة متبعــة أثنــاء احلــروب يف تلــك الفــرة وقبــل ظهــور اإلســالم، ومــن 
كل اجليــوش والــدول، واإلســالم ديــن واقعــي يتعامــل مــع األحــداث ومــع الواقــع، 
وال يذهــب يف تريعاتــه مــع اخليــال أو املثاليــة غــر القابلــة للتحقيــق، ومــن َثــم كان 
مــن الطبيعــي أن يتعامــل مــع قضيــة األرسى كواقــع يفــرض نفســه عــى احليــاة، ال أن 
يتجاهلهــا، أو يفــرض هلــا حــالًّ عاطفيًّــا غــَر واقعــي، لذلــك فكان يتعنّي عى املســلمني 
يف بعــض الظــروف أن حيتفظــوا بــاألرسى، والتــي قامــوا وبناء عى التعليــات اجلديدة 
لدينهــم الــذي جــاء رمحــة للعاملــني بعــدد مــن اإلجــراءات لتجفيــف منابع هــذه احلالة 

غر اإلنسانية كليًا وصوالً إىل إلغائها كليا وبشكل هنائي فيا بعد.

وكانــت مــن املصلحــة أحيانــًا أن تقــوم الدولــة بفــداء األرسى ]أي: إعادهتــم إىل 
قومهــم[ مقابــل املــال كــا حصــل مــع أرسى قبيلــة كنــدة، إذ جــاءوا لفــداء أرساهــم، 

)1) ابن منظور، مرجع سبق ذكره، املجلد 5، ص 78-77
)2) الكالعي، املرجع السابق، ص 166-165

)3) الطربي، تاريخ، املجلد 3، ص 383



135 الدكتور حافظ أمحد الكرمّي

فأمــر اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  اجلنــود بــرّد األرسى إىل قومهــم وقــال: »لقــد 
جعلــت الفــداء عــى رأس كل منهــم أربعائــة درهــم ، وأمــر زيــد بــن ثابــت بقبــض 

الفداء وتوزيعه كاملعتاد«)1).

ويف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب  صــدر أمــٌر إدارٌي مــن اخلليفــة ينــّص عــى: 
»أنــه ال ملــك عــى عــريب«)2) وهــذا يعنــي عــدم جــواز اســرقاق العــرب ومــن ثــم 
قبــول الفــداء لــكل العــرب الذيــن وقعــوا أرسى يف احلــروب الســابقة، فجعــل فــداء 
كل واحــد ســبعة أبقــار، ورّد األرسى الذيــن وقعــوا يف أيــدي املســلمني يف حــروب 
الــردة إىل قبائلهــم)3). وقــال عمــر : »إنــه ُيقبــح بالعــرب أن يملــك بعضهــم بعضــًا، 

وقد وسع اهلل وفتح بالد األعاجم«)4).

وهنــاك إجــراء إداري آخــر خــاص بالفالحــني مــن األرسى، فقــد ُتــرك هــؤالء 
يزرعــون األرض خلربهتــم، وهــذا واضــح مــن ســؤال قائــد اجليــش يف العــراق ســعد 
للخليفــة عمــر عــن موضــوع الفالحــني، فأمــره بإرجاعهــم وعقــد اتفاقيــة معهــم 
حــول حصــة الدولــة مــن األرض التــي يزرعوهنا)5). وكتب إىل أيب موســى األشــعري 
قائــدة يف األهــواز: »أن ال طاقــة لكــم بعــارة األرض، فخلــوا مــا يف أيديكــم مــن 

السبي ]أي :تركهم لزراعة األرض[«)6).

ــات اإلســالمية  ــاًء عــى التعلي ــدًة بن ــة جي لقــد عامــل املســلمون األرسى معامل
أمــا  بــاألرسى خــرًا«)7)،  »اســتوصوا  قــال:   حيــث  النبــي  عــن  تلَقْوهــا  التــي 
األرسى الذيــن يدخلــون يف اإلســالم بعــد أن يكونــوا عبيــدًا فُيعتقــون ويصبحــوا مــن 

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 124. الكالعي، ص 240-239
)2) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 160

)3) املرجع السابق نفسه، ص 160-159
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص340-339

)5) الكالعي، مرجع سابق، ص 64-63
)6) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 586-585

)7) الطربان، سليان بن أمحد، املعجم الصغر )معجم الطربان الصغر( ج 1، ص 250
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مــوايل القبيلــة نفســها التــي كانــوا عبيــدًا هلــا)1)، وكانــوا يشــركون معهــا يف احلــرب 
كمقاتلــني أو أدالء أو مراســلني)2)، وكان ُيفــرض هلــم مــن العطــاء أســوة بالعــرب يف 

عهد اخلليفة عمر)3).

أمــا بالنســبة لــأرض املفتوحــة، فقــد بقــي األمــر اإلداري الــذي أصــدره النبــي 
 ، بتقســيم األرض عــى اجلنــود ســاريًا حتــى بدايــة خالفــة عمــر بــن اخلطــاب 
وقامــت بعــض القبائــل بإشــغال أرايض زراعيــة خاليــة بعــد الفتــح كــا حصــل يف 
األهــواز)4). إال أنــه يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب  بــدأ بتنظيــم البــالد املفتوحــة ســنة 
21 هـــ، واســرجع هــذه األرايض)5)، حيــث أمــر بعــدم تقســيم األرايض املفتوحــة، 
]أي:  بعلوجهــا  العــراق  »أرض  بتقســيمها:  قمــت  إذا  هــذه  أن  حجتــه  وكانــت 
بفالحيهــا[ وأرض الشــام بعلوجهــا، فــا يســّد بعــد الثغــور يكــون لأرامــل والذريــة 
هبــذا البلــد وغــره مــن أرض الشــام والعــراق«)6). وهكــذا أراد عمــر أن تبقــى هــذه 
األرايض ملــكًا عامــا للدولــة ُتســتخدم يف حتصــني حــدود الدولــة والدفــاع عنهــا، وأن 

يبقى ألهل املنطقة من النساء واألطفال ما يمكنهم من العيش بكرامة.

إال أن »الصــوايف« ]أي: األرايض ذات امللكيــة العامــة، وكانــت مملوكــة لدولــة 
ــا مل  ــود مــن أهــل القادســية)7)، ولكنه ــا للجن ــربت فيئ ــارس[ يف ســواد العــراق اعت ف
تقســم بينهــم النتشــارها يف جهــات خمتلفــة لــذا تركــت ملــكًا مشــركًا ُيــوزع واردهــا 
فيــا بينهــم)8)، وكان املوقــف منهــا يف فــرة واليــة ســعيد بــن العــاص »أمــر الكوفــة« 

سببا لثورة الكوفيني ضده)9).
)1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 166
)2) الكالعي، مرجع سابق، ص 55

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 550
)4) املرجع السابق نفسه، ص 465-464

)5) املرجع السابق نفسه، ص 254. الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 72
)6) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 25-26. األزدي، املرجع السابق، ص 140. ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 108

)7) أبو يوسف، املرجع السابق نفسه، ص 26
)8) الدوري، التنظيم االقتصادي يف صدر اإلسالم، جملة العلوم االجتاعية، الكويت صدرت عام 1981، ص 140

)9) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 26. املاوردي، مرجع سابق، ص 140-139
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ج. اإلجازات الرسمية للجنود

وكان مــن حقــوق املقاتلــني أيضــًا »اإلجــازات« إذ كانــوا يتشــوقون إىل بالدهــم 
وأهاليهــم، وكانــوا يقولــون يف ذلــك شــعرًا يتحــدث عــن شــوقهم وحنينهــم إىل 
أوطاهنــم، فقــد ذكــر ياقــوت احلمــوي جمموعــة كبــرة مــن أشــعارهم)1)، وأخــذ 
ــر ]أي: يطيــل[ النــاس يف ثغورهــم وال  اخلليفــة عمــر  عهــدا عــى نفســه: »أال جُيَمِّ
يطيــل مــدة غياهبــم يف غزواهتــم حتــى يأمــن الفتنــة عليهــم، وعــى نســائهم. فقــد ُذكــر 
أن عمــر  كان ُيَعِقــب بــني الغــزاة ]أي: أن يذهبــوا إىل امليــدان بالتنــاوب[، وكانــت 
املــدة التــي يبقــى فيهــا املقاتــل يف غــزوة أربعــني يومــًا كحــد أدنــى، بدليــل قــول عمــر 
 لرجــل كان يف ربــاط: »كــم أقمــت؟ فقــال: ثالثــني يومــًا، فقــال لــه: فهــال أقمــت 
أربعــني«)2). أمــا احلــد األعــى لذلــك فــكان يــراوح بــني ثالثــة أشــهر وأربعــة، فقــد 
أمــر اخلليفــة عمــر : »أال حُتبــس اجليــوش ]أي: ال ُيمنــع اجلنــود مــن اإلجــازات[ 
فــوق أربعــة أشــهر)3)، ويف روايــة أخــرى فــوق ســتة أشــهر)4)، وحتــدث أبــو خمنــف 
ت157 هـــ عــن تنظيــم الغــزو بــني أهــل البــرصة والكوفــة فقــال: كان الرجــل يصيــب 
يف كل أربــع ســنني غــزوة)5)، كــا كان اجلنــد املرابطــون يف اإلســكندرية ُيســَتبدل هبــم 

يف كل ستة شهور)6).

وهكــذا يتبــني أن هــذه احلقــوق كانــت ومــع هــذه األعــداد الكبــرة مــن املقاتلــني 
تقــي بــأن يتطــور الســجل اإلداري للمقاتلــني »ديــوان اجلنــد« ليتســع ملثــل هــذه 
التفصيــالت يف احلقــوق واألعطيــات والرواتــب واملكافــآت املختلفــة واإلجــازات 

إذ ال يمكن أن يتم ذلك بدون تنظيم إداري فائق الدقة والتنظيم.
)1) ياقوت، معجم البلدان جملد 5، ص 263-262
)2) الكاندهلوي، حياة الصحابة، املجلد 1، ص 458

)3) السيوطي، تاريخ اخلالفة، مرجع سابق، ص 229
)4) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 101

)5) الطربي، املرجع السابق، املجلد 4، ص 161. عون، مرجع سابق، ص 89 وما يليها
)6) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 219. العدوي، النظم اإلسالمية، مكتبة األنجلو-املرصية، 1972، ص 319
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املبحث الثاين: القيادة واإلدارة العسكرية

1. قيادة اجليش وإدارته العليا
 ، اســتمر اســتخدام لفــظ »األمــر« يف عهــد الراشــدين، كــا كان يف عهــد النبــي
وهــو لفــظ يطلــق عــى قائــد اجليــش، فقــد كتــب اخلليفــة أبو بكــر الصديــق  إىل قائد 
جيشــه خالــد بــن الوليــد رســالة يأمــره بالتوجــه إىل الشــام قائــال لــه: »فــإذا التقيتــم فأنت 
أمــر اجلاعــة«)1). وكذلــك ورد لفــظ »الرياســة« يف خطــاب عمــر بــن واخلطــاب أليب 
عبيــد بــن مســعود الثقفــي ت13 هـــ عندمــا أّمــره عــى اجليــش فقــال: »فــأوىل بالرياســة 

منكم من سبق إىل الدفع ]أي: القتال[، وأجاب إىل الدعاء ]أي: النفر[)2).«

وقيــادة اجليــش أو »األمــر« مــن أهــم مســتلزمات اإلدارة العســكرية، وتنظيــم 
شــؤون اجليــش، وذلــك حلاجتهــم إىل اجتــاع الــرأي والكلمــة)3). ويتضــح مــن 
الروايــات التارخييــة املختلفــة ومــن األمــراء الذيــن تــم اختيارهــم لقيــادة اجليــوش يف 
إداريــة  يتــم حســب مواصفــات  الراشــدة أن هــذا االختيــار كان  عــرص اخلالفــة 
وقياديــة معينــة وبعــد تدقيــق يف شــخصية امُلرشــح ومفاضلــة بــني املرشــحني حســب 

تلك املواصفات كا سنبني الحقًا ومن ثم يتم االختيار بشكل هنائي.

التابعــة  القائــد األعــى للجيــوش  الراشــدين هــو  لقــد كان اخلليفــة يف عهــد 
للدولــة يف كل مياديــن القتــال، فهــو الــذي يتخــذ قــرارًا ابتــداء بتســير اجليــوش، 
ووجهتهــا وهدفهــا، والسياســة املتبعــة يف معركــة مــن املعــارك، فقــد أعلــن اخلليفــة 
عمــر  يف بدايــة خالفتــه عــن سياســته العســكرية فقــال: »واهلل ألرضبــنَّ ملــوك 

العجم بملوك العرب«)4).

)1) األزدي، مرجع سابق، ص 68
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 445

)3) الشيبان، رشح السر الكبر، مطبعة القاهرة، 1958-1960، املجلد 1، ص 60
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، 487
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احلــرب،  يف  للجيــوش  املبــارشة  القيــادة  األولــون  الثالثــة  اخللفــاء  يتــولَّ  مل 
ــة(  ــة مــن املدين ة)وهــي منطقــة قريب باســتثناء خــروج اخلليفــة أيب بكــر إىل ذي الُقصَّ
ــال: »واهلل ال أفعــل  ــال بنفســه فق ــروج للقت ــدم اخل ــه املســلمون بع ــار علي ــث أش حي
بنفــي«)1). واستشــار  التشــجيع، ورفــع املعنويــات[  وألواســينَّكم ]كلمــة تعنــي 
اخلليفــة عمــر  وجــوه الصحابــة حــول املســر بنفســه إىل العــراق، فاجتمعــوا 
مجيعــًا عــى أن يبعــث رجــاًل مــن أصحــاب النبــي  ويقيــم هــو يف العاصمــة، 
ويرســل إىل القــادة يف مناطــق القتــال اجلنــود ألن يف ذلــك إغاظــة للعــدو)2) كــا قالوا، 
واضطــرت الظــروف اخلليفــة الرابــع عــي بــن أيب طالــب  إىل قيــادة اجليــش 
بنفســه يف معركــة اجلمــل ســنة 36 هـــ، وكان قــد استشــار النــاس قبــل اخلــروج إىل 
ــه، وأشــار  ــة مقــر خالفت ــه بعضهــم بالبقــاء يف الكوف ــني ســنة 37 هـــ فأشــار علي ِصّف

أخرون باملسر فأبى إال مبارشة القتال بنفسه)3).

قــادة  مــن  الدقيقــة  املعلومــات  عــى  احلصــول  عــى  حريصــًا  اخلليفــة  وكان 
اجليــوش يف امليــدان عــن اجليــش، عــدده ومســره، والعقبــات التــي تعــرض خططه، 
ــه، ومــا إىل ذلــك، فقــد طلــب اخلليفــة عمــر  مــن  وطبيعــة العــدو الــذي يقاتلون
قائــد جيشــه يف العــراق ســعد بــن أيب وقــاص املعلومــات التاليــة: »... صــف لنــا 
ــازَل املســلمني ]أي: أماكــن نزوهلــم[، والبلــد الــذي بينكــم وبــني املدائــن، ّصفــه  من
كأن أنظــر إليــه، واجعلنــي مــن أمركــم اجلَِليَّــة ]أي: عــى إطــالع دائــم[...«، وكذلك 

كتب إليه يطلب معلومات دقيقة عن طبيعة األرض، وعن العدو وقائدهم)4).

وبنــاًء عــى هــذه املعلومــات كان اخلليفــة بوصفــه القائــد العــام يديــر املعــارك يف 
اجلبهــات الثــالث »الشــام والعــراق ومــرص«، وهــو يف مقــر إقامتــه يف املدينــة املنــورة، 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 241
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 310. الدينوري، املرجع السابق، ص 134

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 563. البطاينة، مرجع سابق، ص 1، ص 89
)4) الطربي، املرجع السابق نفسه، املجلد3، ص 492-491
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فرســم هلــا اخلطــط، ويصــدر تعلياتــه إىل القــواد يف امليــدان، وكان يقــوم بإمــداد 
اجليــوش بقــوات إضافيــة إذا اقتضــت الــرضورة، أو يأمــر بتحريــك فــرق عســكرية 
مــن جبهــة إىل أخــرى، فقــد كتــب اخلليفــة عمــر  إىل القائــد أيب عبيــدة قائد اجليش 
يف الرمــوك يأمــره بتوجيــه بعــض القــوات إىل جبهــة املســلمني يف العــراق، فقــام أبــو 
عبيــدة بتريــح ســتة آالف وأرســلهم إىل العــراق)1)، وكتــب إىل قائــد اجليــش يف 
الكوفــة أن اســتنفر أهــل الكوفــة مــع النعــان بــن املقــرن للتوجــه إىل األهــواز وموافاته 

هبا للتوجه إىل هناوند)2).

وكانــت مــن مهــات القائــد العــام -وهــو اخلليفــة- حتديــد وقــت املعركــة غالبــًا، 
وُيــرك للقائــد امليــدان حتديــد ســاعة الصفــر، فقــد كتــب اخلليفــة عمــر  إىل القائــد 
عمــرو بــن العــاص قائــد جيــش املســلمني يف مــرص يقــول لــه: »... فقــد عجبــت 
إلبطائكــم عــن فتــح مــرص، فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فاخطــب النــاس، وُحَضهــم عــى 
بهــم يف الصــرب، وأمــر النــاس أن يكــون هلــم صدمــة كصدمــة  قتــال عدوهــم، ورغِّ
رجــل واحــد ]أي: أثنــاء اهلجــوم[، وليكــن ذلــك عنــد الــزوال يــوم اجلمعــة، فإهنــا 

ساعة تتنزل فيها الرمحة، ووقت اإلجابة ]أي: استجابة الدعاء[...«)3).

القــادة يف كتــاب  الدولــة بشــكل مبــارش يف توجيــه حركــة  قيــادة  ويــربز دور 
ــا  ــه: »أم ــث جــاء في ــة الرمــوك حي ــدة يف معرك ــد أيب عبي ــر  إىل القائ ــة عم اخلليف
يتابــع  ثــم  الشــام، وبيــت مملكتهــم...«)4)  فإهنــا حصــن  بدمشــق  فابــدؤوا  بعــد: 
»وأهــل فلســطني وأهــل محــص فــإن فتحهــا اهلل قبــل دمشــق فــذاك الــذي جيــب، وإن 
تأخــر فتحهــا حتــى يفتــح اهلل دمشــق، فلينــزل بدمشــق مــن يمســك هبــا، ودعوهــا 
وانطلــق أنــت وســائر األمــراء حتــى تغــروا عى َفحل]اســم مكان يف شــال فلســطني[، 

)1) املجدالوي، اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر، دار النهضة العربية، بروت، 1991، ص 178
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 371

)3) ابن عَيد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 102
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، 438-437
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فــإن فتحهــا فانــرصف أنــت وخالــد إىل محــص، وأمــر كل بلــد عــى اجلنــد حتــى 
خيرجــوا مــن إمارتــه ]أي: كلــا دخلــوا بلــدًا يتــوىل أمرهــا املعــني قيــادة اجليــش حتــى 
خيرجــوا مــن إمارتــه[«)1)، وبذلــك يكــون اخلليفــة قــد ضمــن ســرًا حســنًا للتحــركات 
العســكرية مــع وضــوح كامــل يف األوامــر اإلداريــة املعطــاة للقــادة واجلنــود، وكانــت 
رســالة اخلليفــة عمــر  إىل ســعد مثــاالً آخــر عــى حســن األداء القيــادي للخليفــة من 
مقــره يف املدينــة حيــث كتــب لــه: »وليكــن منــك عنــد دنــوك مــن أرض العــدو، أن ُتْكثـِـر 

الطالئع، وتُبث الرايا بينك وبينهم فتقطع الرايا إمدادهم وطرقهم...«)2).

وأرشف اخلليفــة يف العاصمــة عــى معســكرات لتدريــب اجلنــود عــى فنــون 
القتــال اســتعدادًا إلمــداد اجلبهــات بــا حتتاجــه مــن املقاتلــني، وال ســّيا الفرســان يف 
مــكان اســمه »احِلمــى« القريــب مــن املدينــة، فــكان يشــهد العــروض العســكرية 
واملنــاورات احلربيــة، وكان يْصَطحــب معــه يف تلــك التدريبــات اليوميــة عــى القتــال  
ــات اخليــل« ]أي: اخلــرباء بشــؤوهنا وأنســاهبا والعارفــني بأمراضهــا وعالجهــا  »ُنعَّ
ليرفــوا عــى بيطرهتــا[)3) ، وقــد ُعــنّي مرفــًا عــى خيــل اجليــش بالكوفــة ســلان بــن 

زيد الباهي فسّاه الناس »سلان اخليل خلدمته أمرها وخلربته هبا«)4).

وغرفــة  للجيــش  العــام  القائــد  مقــر  هــو  الفــرة  هــذه  يف  املســجد  كان  لقــد 
ــًا للعبــادة فحســب، بــل  العمليــات، يقــول تومــاس أرنولــد: » مل يكــن املســجد مكان
كان أيضــًا مركــز احليــاة السياســة واالجتاعيــة، فمــن فــوق منــرب املدينــة أعلــن عمــر 

 تقهقر جيوش املسلمني يف العراق، واستحث قومه للسر إىل هذه البالد«)5).

وهكــذا نالحــظ أن رأس الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة مل يكــن بعيــدًا عــن 
للقــادة  كان  وإن  القتــال،  مياديــن  كل  يف  املقاتلــة  للقــوات  والتوجيــه  التخطيــط 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) ابن عبد ربه، العقد الفريد، مطبعة االستقامة، القاهرة، 1940، جملد 1، ص 102

)3) الصالح، مرجع سابق، ص 492
)4) ابن قتيبة، عيون األخبار، دار الكتاب العريب، 1925، املجلد 1، ص 155
)5) أرنولد، اخلالفة، طبعة جامعة أكسفورد، أكسفورد 1924، ص 38-36
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امليدانيــني مطلــق احلريــة يف قيــادة العمليــات وفــق تطــورات األوضــاع وســر املعارك 
عــى أرض الواقــع مــع األخــذ بعــني االعتبــار للسياســة العامــة للخليقــة وتوجيهاتــه 

القيادية يف العاصمة.

2. مواصفات القائد العسكري
أمــا القائــد العســكري للجيــش يف ميــدان املعركــة، فــكان ُيعــنيَّ مــن قبــل اخلليفــة 

عى أن تتوافر فيه صفات معينة خُيتار عى أساسها، منها:

أ- الشــجاعة: حيــث ُيــربر اخلليفــة عمــر  اختيــاره لســعد بــن أيب وقــاص 
قائــدًا للجيــش املتوجــه إىل العــراق بقولــه: »أنــه رجــل شــجاٌع راٍم«)1). وكذلــك قــّرر 
عمــر  مبــدأ رضورة توفــر صفــة الشــجاعة يف القائــد عنــد توليــة القائــد النعــان بــن 
ــنة  ــاه األس ــا تلق ــون ألول م ــال يك ــتعملنَّ رج ــاًل: »الس ــد قائ ــة هناون ــرن يف معرك مق

]كناية عن تقدمه لصفوف اجليش[«)2).

ب- النجــدة: وتعتــرب مؤهــاًل آخــر مــن مؤهــالت القائــد فقــد عــنّي اخلليفــة عمــر 
بــن اخلطــاب  أبــا عبيــدة بــن مســعود الثقفــي ت13 هـــ قائــدًا لنجدتــه، ومل يكــن 

من أهل السبق إىل اإلسالم)3).

ج- الكفــاءة واخلــربة بشــؤون احلــرب: فقــد كتــب اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق 
 إىل أيب عبيــدة قائــده يف الشــام ُيبــنيِّ األســباب التــي جعلتــه ُيَعــنيِّ عمــرو بــن 
العــاص قائــدًا للجيــش يف مــرص، فقــال: »قــد َعِلمــُت أنــه من ذوي الــرأي واخلربة... 
ثــم طلــب منــه مشــاورته واالســتاع إليــه«)4)، وذكــر األزدي ت168 هـــ: »أن خالــد 

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 313
)2) الدينوري، مرجع سابق، ص 135

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 445. املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، جملد 2، ص 307
)4) ابن أكثم، املرجع السابق، املجلد 1، ص 125
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عــى  وشــفقة  وســكينة  وقــار  مــع  باحلــرب،  النــاس  أبــرص  مــن  كان  الوليــد  بــن 
املسلمني، وحسن النظر هلم، والتدبر ألمورهم«)1).

د- التــأين واحلــذر وهــدوء الطبــع: وهــي مــن أهــم مســتلزمات القيــادة، فقــد 
استشــار اخلليفــة أبــو بكــر عمــرو بــن العــاص فيمــن يوليه ليكــون قائدًا جليــش حيارب 
طليحــة األســدي ]أحــد قــادة املرتديــن[، فأشــار عليــه بخالــد بــن الوليــد ألن لــه أنــاة 

القطاة ]طر ُيرضب فيه املثل يف التأن[، ووثوب األسد ]كناية عن الشجاعة[)2).

واشــرط عــى القائــد أن يكــون »هــادئ الطبــع«، متأنيــًا غــر متهــور يعــرف 
الفــرص وينتهزهــا، ويعــرف كيــف ومتــى يقاتــل، ومتــى يكــّف عــن القتــال)3)، فقــد 
قــال عمــر  لُســليط: »لــوال عجلــة منــك لولّيتــك، ولكــن للحــرب زبــون ال يصلح 

هلا إال الرجل املكيث ]أي: املتأن[«)4).

ه- مهابــًا مــن قبــل جنــوده: وُيشــرط يف قائــد اجليــش أن يكــون مهابــًا مــن قبــل 
جنــوده ولــه مكانــة خاصــة يف نفوســهم، ولذلــك نجــد أن اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق 
 كان خيتــار معظــم قــواد جيشــه مــن أهــل مكــة، ملــا يتمتــع بــه هــؤالء مــن تقديــر 
واحــرام عنــد العــرب قبــل اإلســالم وبعــده، ويتضــح هــذا أيضــًا مــن كتــاب أيب بكــر 
إىل خالــد بــن الوليــد حــني وّجهــه إىل جبهــة العــراق، فقــال للمثنــى قائد جبهــة العراق 
آنــذاك أن يكــون حتــت إمــرة خالــد وقــال لــه: »التعــِص لــه أمــرًا والختالفــّن لــه رأيــًا، 

فا أقام معك فهو األمر فإن َشَخَص] أي: عاد[ فأنت عى ما كنت عليه«)5).

و- التقــوى: ومــن صفــات القائــد كذلــك أن يتمتــع بالتقــوى، حيــث أوىص 
اخلليفــة أبــو بكــر خالــد بــن الوليــد حــني بعثــه لقتــال أهــل الــردة بقولــه: »يــا خالــد 

)1) األزدي، مرجع سابق، ص 96
)2) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 108

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 114
)4) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 5، ص 117

)5) األزدي، املرجع السابق ص 60 و61، البالذري، مرجع سابق، ص 295
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عليــك بتقــوى اهلل، وإيثــاره عــى مــن ســواه، واجلهــاد يف ســبيله«)1)، كــا أوىص عــي 
بــن أيب طالــب جاريــة بــن قدامــة حــني وّجهــه حلــرب رس بــن أرطــاه يف اليمــن بقولــه: 

»أوصيتك يا جارية بتقوى اهلل فإهنا مجوع اخلر، ورّس عى عون اهلل...«)2).

ز- قــوة الشــخصية والســيطرة: وكذلــك ال بــد للقائــد أن يكــون قــوي الشــخصية 
مســيطراً، فقد عزل اخلليفة عمر  رشحبيل بن حســنة عن جيش من جيوش الشــام، 
وعــنّي مكانــه معاويــة بــن أيب ســفيان، فقــال: »أن مل أعزلــه عــن َســَخط لكننــي أريــد رجــاًل 

أقوى من رجل«)3)، وقال: »إن ألحترج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه«)4).

وُيعتــرب اهلرثمــي مــن أفضــل مــن أمجــل صفــات قائــد اجليــش يف كتابــه »خمترص 
سياســة احلــروب« بقولــه: »أفضــل الرؤســاء يف احلــرب، أيمنهــم نقيبــة، وأكملهــم 
ــر احلــرب ومواضعهــا،  ــًا، وأبرصهــم بتدب ــة، وأبعدهــم صوت عقــاًل، وأطوهلــم جترب
ومواضــع الفــرص واحليــل واملكائــد، وأحســنهم تعبئــًة يف أحــوال التعبئــة، وأن 

يكون حسن السرة، صارمًا حازمًا متيقظًا شجاعًا سخيًا«)5).

3. حقوق واجبات القائد العسكري
حــت الدولــة احلقــوق والواجبــات للقــادة كــا للجنــود، وكان بعضهــا  لقــد وضَّ
موجــودًا يف عــرص النبــوة، حيــث كان مــن واجبــات القــادة اهلامــة: العنايــة باجلنــود، 
  والرمحــة بــم، وعــدم حتميلهــم فــوق طاقتهــم، فقــال اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق
ُموصيــًا قائــده خالــد بــن الوليــد: »ارفــق باملســلمني يف ســرهم ومنازهلــم، وتفقدهــم 
وال تعجــل بعــض النــاس عــن بعــض يف املســر، وال يف االرحتــال. واســتوِص بمــن 

)1) الكالعي، املرجع السابق، ص 58
)2) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2. ص 175

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 65
)4) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 305

)5) اهلرثمي، خمترص سياسة احلروب، املرصية للتأليف والرمجة، القاهرة، د. ت، ص 7-6
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معــك مــن األنصــار خــرًا يف حســن صحبتهــم ولــني القــول هلــم«)1). وقــال لعمــرو 
بــن العــاص عندمــا أرســله قائــدًا لبعــض اجلنــود: »كــن والــدًا ملــن معــك، وارفــق هبــم 
يف الســر، فــإن منهــم أهــل ضعــف...«)2) ، وأوىص اخلليفــة عمــر  ســعد قائــده 
عــى جيــش العــراق قائــاًل: »وترفــق باملســلمني يف مســرهم، وال جتشــمهم]أي: 
جتربهــم مســرًا يتعبهــم[، وال تقــرص هبــم عــن منــزل يرفــق هبــم حتــى يبلغــوا عدوهــم 
]أي: الرفــق هبــم أثنــاء املســر إىل أرض القتــال[، والســفر مل ينقــص قوهتــم«)3). 
وذكــر نــرص بــن مزاحــم ت212 هـــ وصيــة عــي بــن أيب طالــب لزيــاد بــن النــرض، حني 
ســبقه إىل ِصّفــني حيــث قــال لــه: »فــإن قــد وليتــك هــذا اجلنــد، فــال تســتطيلنَّ عليهــم 
ــفيههم،  ــى س ــم ع ــم، واحل ــم جاهله ــم، وعّل ــن عامله ــم م ــم[ تعّل ــرب عليه ]أي: تتك
فإنــك أنــا تــدرك اخلــر باحللــم، وكــّف األذى باجلهــل...«)4). وذكــر اهلرثمــي: »أن 
عــى األمــر أن يتفقــد جنــده، فيســتزيد حمســنهم باألعطيــات والتكريــم، ويعاقــب 
ُمقرصهــم هبــدف اإلصــالح«)5). وعــى األمــر أن يعمــل عــى إثــارة محــاس جنــده، 
ويشــجعهم عــى القتــال، ففــي معركــة »فحــل« اســتعرض أبو عبيــدة الصفوف مــن أوهلا 
إىل أخرهــا حيرضهــم عــى القتــال)6). وهــذا ما فعلــه خالد بن الوليد يف حصار دمشــق)7)، 
كــا ذكــر ابــن أعثــم ت314 هـــ يف حديثــه عــن معركــة أجناديــن: »أن خالــدًا كان ال يقــّر 
بمــكان، ولكنــه يقــف عنــد كل كتيبــة مــن املســلمني، وحيرضهــم عــى القتــال«)8)، وتشــر 
الروايات أن اخلليفة عي  شــجع جنده يف ِصّفني، فكان يقف عى الرايات، وحيث 

عى القتال، وكذلك فعل عمرو بن العاص يف الطرف األخر)9).
)1) الكالعي، مرجع سابق، ص 22

)2) فتوح الشام، دار اجلليل، بروت، د. ت، جملد 1، ص 16
)3) ابن عبدربه، مرجع سابق، املجلد 1، ص 102

)4) نرص بن مزاحم، وقعة صفني، مطبعة املدينة، القاهرة، 1962، ص 122. عواد، مرجع سابق، ص 194
)5) اهلرثمي، مرجع سابق، ص 16

)6) األزدي، مرجع سابق، ص 131
)7) املرجع السابق نفسه

)8) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 145
)9) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 77 و235 و288
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4. مقر القيادة العسكرية
كان القائــد العســكري يتخــذ مقــرًا لقيادتــه يف ســاحة املعركــة يديــر منــه املعركــة 
والقتــال، فقــد اختــذ خالــد بــن الوليــد فســطاطًا ]أي: خيمــة كبــرة[ يف حــروب 
الــردة)1)، وأشــار ســعيد بــن املســّيب ت54 هـــ أن خالــدا اختــذ خيمــة مقــرًا لقيادتــه يف 
الرمــوك)2)، واختــذ النعــان بــن مقــرن مقــرًا لقيادتــه يديــر منــه شــؤون القتــال)3)، 
ــن أيب  ــة ب ــني إىل خيمــة عظيمــة ملعاوي ــاره عــن ِصّف ــن مزاحــم يف أخب ــرص ب وأشــار ن
ســفيان)4)، وكان هــذا املقــر حمروســًا ومؤمنــًا مــن الغــارات أو الكائــن، فقــد هاجــم 
بنــو حنيفــة مقــر خالــد بــن الوليــد يف حــروب الــردة)5)، ومــن هنــا كان توجيــه اخلليفــة 

أبو بكر خلالد بن الوليد بقوله: »فكن بعيدًا عن احلملة فإن ال آمن عليك«)6).

وكان يتعــنّي عــى القائــد أن يكــون حــذرًا، وأال يتقــدم الصفــوف حرصــًا عــى 
ســالمته؛ وهــذا واضــح مــن قــول زيد بن اخلطــاب أليب بكر الصديق حــني أراد تعينه يف 
حــروب الــردة: »يــا خليفــة رســول اهلل قــد كنــت أرجــو أن ُأرَزق الشــهادة مــع رســول اهلل 
فلــم أرزقهــا، فأنــا أرجــو أن أرزقهــا.«)7)، ممــا يعنــي أنــه عندمــا أصبــح قائــدًا وجــب عليه 
احلــرص واحلــذر بشــكل أكــرب، وعندما تقــدم خالد الصفوف يف إحــدى وقائع حروب 

الردة نادى به الناس: »اهلل اهلل، فإنك أمر القوم، وال ينبغي لك أن تتقدم«)8).

5. الرتب العسكرية يف اجليش
وتشــر الروايــات أن اجليــش يف عهــد الراشــدين احتــوى عــى جمموعة مــن الرتب 
العســكرية، ممــا يــدل عى تسلســل القيادة، والتي تســتوجب مــن الرتــب األدنى الطاعة 

)1) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 34
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 99

)3) ابن األثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 10
)4) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 234-233

)5) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 34
)6) ابن عبدربه، مرجع سابق، املجلد 1، ص 100

)7) الكالعي، مرجع سابق، ص 57
)8) املرجع السابق نفسه، ص 73 و74 و75
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واالنضبــاط، فقــد أوىص اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  جنــوده حــني وجههــم إىل 
ــد هلــم عليكــم، فأطيعــوا ربكــم، وال  ــٌر عليكــم أمــراء، وعاق ــإن ُمَؤِم ــه: »ف الشــام بقول
ختالفــوا أمراءكــم...«)1). وهــذه الطاعــة حمــددة ضمن املعــروف إذ أن املبــدأ الذي حيكم 

هذه الطاعة قول النبي : »ال طاعة يف معصية إنا الطاعة يف املعروف«)2).

وتشر الروايات إىل جمموعة من الرتب العسكرية القيادية منها:

أ- النقيــب: وقــد وجــدث رتبــة النقيــب منــذ عهــد النبــوة، ويذكــر صاحــب 
»كتــاب فتــوح الشــام« أنــه يف غــزوة مــرج القبائــل عقــد أبــو عبيــدة مليــرة بــن مــروق 
لــواًء، وانتخــب لــه مــن القبائــل ثالثــة آالف فــارس، وجعــل عــى كل قبيلــة نقيبــًا)3)، 

وكان يوضع حتت إمرة النقيب عرة من العرفاء)4).

ب- العريــف: ويتضــح مــن الروايــات كذلــك أن كل »عريــف« كان أمــرًا عــى 
عــرة مــن اجلنــود، فقــد ُذكــر أن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  كتــب إىل ســعد قبيــل 
القادســية قائــالً: »إذا جــاَءك كتــايب هــذا، فعــّر النــاس ]أي: قســمهم عــرة عــرة[، 
وعــّرف عليهــم ]أي: عــنّي عليهــم عرفــاء[، وأّمــر عــى أجنادهــم، وعبئهــم، ومــر رؤســاء 
القــوم فليشــهدوا، وقدرهــم وهــم شــهود، واجعــل عــى الرايــات مــن أهــل الســابقة أي 
أصحــاب اخلــربة والتجربــة[«)5) ، ومل تكــن مهمــة العرفــاء مقترصة عى قيــادة عرة من 
اجلنــود يف القتــال بــل أصبحــوا مســؤولني عــن األمــن والنظــام أيضــًا، ومراقبــة مثــري 
الفتــن يف الداخــل، وحلقــة اتصــال بــني الســلطات اإلداريــة واألفــراد املســؤولني عنهــم 
فيــا يتعلــق بتثبيــت أســاء اجلنــد يف الدواويــن، وتوزيــع العطــاء، واســتدعائهم للقتــال 

عند احلاجة، وكان يتم اختيارهم من أصحاب النفوذ والوجاهة)6).
)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 10-11. مسلم، خمترص صحيح مسلم، ص 332

)2) البخاري، صحيح البخاري حديث رقم، 7257. مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم، 1840
)3) فتوح الشام، املجلد 2، ص 6
)4) عون، مرجع سابق، ص 114

)5) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 2، ص 452
)6) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 488. اجلنايب، تنظيات اجليش العريب يف العرص األموي، بغداد، 1984. ص 223
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ج- أمــري الكــردوس: وقــد وجــدت يف هــذه الفــرة رتبــة قياديــة جديــدة هــي »أمــر 
الكــردوس« حيــث أوجدهــا خالــد بــن الوليــد يف معركــة الرمــوك، حــني قّســم جنــده 
إىل »كراديــس« جاعــاًل عــى كل كــردوس أمــرًا)1). وكان أمــر الكــردوس مســؤواًل 
عــن عــرة مــن النقبــاء، وبذلــك يصبــح حتــت إمرتــه ألــف مقاتــل)2). ويــوازي ذلــك مــا 
حصــل حــني أرســل اخلليفــة عمــر  مــددًا لعمــرو بــن العــاص أثناء حصــاره حلصن 

بابليون، حيث أرسل له أربعة آالف مقاتل، وجعل عى كل ألف منهم أمرًا)3).

د- أمــري التعبئــة: كــا اســتمرت رتبــة »أمــر التعبئــة« التــي وجــدت يف العهــد 
النبــوي، ففــي الرمــوك ضــّم خالــد بــن الوليــد كل عــرة مــن الكراديــس، ووضــع 
عــى كل منهــا أمــر تعبئــة فــكان أبــو عبيــدة عــى كراديــس القلــب، وعمــرو بــن 

العاص عى كراديس امليمنة، ويزيد بن أيب سفيان عى كراديس امليرة)4).

ــة  ــه: »إن أمــراء التعبئ ويوضــح الطــربي ت310 هـــ تسلســل هــذه الرتــب بقول
كانــوا يلــون األمــر، والذيــن يلــون أمــراء التعبئــة أمــراء األعشــار، والذيــن يلــون 
القــواد  الرايــات  أصحــاب  يلــون  والذيــن  الرايــات،  أصحــاب  األعشــار  أمــراء 

ورؤوس القبائل«)5).

هـــ- أمــري األســباع: وَتــرْد إشــارات إىل رتبــة أمــر األســباع، وهــو الــذي يأخــذ 
العطايــا ويدفعهــا إىل العرفــاء والنقبــاء ليدفعوهــا بدورهــم إىل أصحاهبــم)6). ويبــدو 
أن اســتمرار اهلجــرة إىل األمصــار جعــل بعــض القبائــل تزيــد عــى األخــرى، ممـّـا أثــر 
ــل، فنُظمــت عــى ســبعة أســباع  ــع القبائ ــم األعشــار وأدى إىل إعــادة توزي عــى تنظي
بــدل األعشــار، وجعــل عــى كل »ُســُبع« أمــر. يقــول ســيف بــن عمــر: ورجــح 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 396-397. ابن األثر، املرجع السابق، املجلد 2، ص411
)2) ابن كثر، البداية والنهاية، دار الفكر، بروت، 1978، جملد 7، ص 8. عون، مرجع سابق، ص 114. السالومي، مرجع سابق، ص 435

)3) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 83-82
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 336. السامرائي، نظام التعبئة عند العرب، جملة املوارد، جملد 12، رقم 4، بغداد 1983، ص 11

)5) الطربي، املرجع السابق نفسه، املجلد 3 ص 489
)6) املرجع السابق نفسه، املجلد 4، ص 194
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  ــن اخلطــاب ــرًا، فكتــب ســعد إىل عمــر ب ــًا كب األعشــار بعضهــم بعضــًا رجحان
لتعديلهــم فكتــب إليــه أن عّدهلــم، فأرســل ســعد إىل قــوم مــن نّســاب العــرب ]أي: 
حفظــة األنســاب[، وذوي رأهيــم، وعقالئهــم، فعدلوهــم عــن األعشــار فجعلوهــم 
أســباعا، بينــا نظمــت القبائــل يف البــرصة عــى مخــس جمموعــات، وجعــل عــى كل 

مخٍس أمرًا، وعى هذا كان خروج املقاتلني من الكوفة والبرصة)1).

و- رتبــة اخلليفــة ورتبــة القائــد: وتشــر املصــادر أيضــًا أن اجليــش يف زمــن عمــر 
عــرف رتبــة »اخلليفــة«، وهــو أمــٌر عــى مخســني جنديــًا، ورتبــة »القائــد« وهــو األمــر 

عى مائة جندي)2).

ويبــدو ممــا ســبق أن اختــالف القــادة، وطبيعــة املعــارك، وعــدد املقاتلــة كان هلــا 
أثــر كبــر عــى هــذا االختــالف والتبايــن، وقــد يكــون أن هنــاك رتبًا عســكرية وجدت 
يف بعــض اجليــوش، ومل توجــد يف أخــرى أو يف بقعــة جغرافيــة دون أخــرى، وبــه 
نســتنتج أن ذلــك مل يكــن موحــدًا يف كافــة اجلبهــات أو يف كل الفــرات املختلفــة 

لعرص اخلالفة الراشدة.

6. إدارة شؤون التخطيط العسكري
كان التخطيــط للمعركــة مــن مهــات القائــد امليــدان يف زمــن اخلالفــة الراشــدة، 
وذلــك مــن خــالل »التشــاور مــع اجلنــود«، فقــد أوىص اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق 
 قائــده خالــد بــن الوليــد بقولــه: »فــإن معــك أصحــاب رســول اهلل، أهــل الســابقة 
ثــم ال ختالفهــم«)3). وأمــر  بــك  نــزل  فيــا  مــن املهاجريــن واألنصــار، فشــاورهم 
ــا عبيــد قائــد معركــة اجلــر يف العــراق ت13 هـــ باالستشــارة  اخلليفــة عمــر  أب
حيــث قــال: »اســمع مــن أصحــاب النبــي ، وأرشكهــم يف األمــر«)4). وقــد طبــق 

)1) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 2، ص 200
)2) الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 194

)3) ابن حبيش، الغزوات، حتقيق امحد غنايم. ص 44
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 445
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القــادة العســكريون هــذه الوصايــا فكانــوا يستشــرون اجلنــود يف وضــع اخلطــط 
العســكرية، ففــي معركــة هناونــد استشــار النعــان بــن املقــرن ت21 هـــ أهــل الــرأي 
والتجربــة بقولــه: »قــد تــرون املركــني واعتصامهــم بخنادقهــم ومدهنــم، وأهنــم ال 
خيرجــون إلينــا إال إذا شــاءوا وال يقــدر املســلمون عــى إخراجهــم، وتــرون الــذي فيــه 

املسلمون من الضيق فا الرأي؟«)1).

وكان مــن ضمــن التخطيــط »اختيــار املوقــع املالئــم مليــدان املعركــة«، فقــد أوىص 
اخلليفــة عــي  زيــاد بــن النــرض ورشيــح بــن هانــئ مــن قــادة جيشــه حــني أرســلها 
مقدمــة لــه لقتــال معاويــة بقولــه: »وإذا نزلتــم بعــدو أو نــزل بكــم فليكــن معســكركم 

يف أرشف املواضع ]أي: أعى األماكن[، وليكون ذلك حصنًا حصينًا«)2).

ــني  ــادة امليداني ــني الق ــل« ب ــال والتواص ــوط االتص ــى »خط ــة ع ــت املحافظ وكان
والقائــد األعــى )اخلليفــة( جــزءًا رئيســيًا يف عمليــة التخطيــط العســكري مــن أجــل 
عنــد  العاصمــة  مــن  باجلنــود  والدعــم  والعســكرية  الغذائيــة  اإلمــدادات  تأمــني 
احلاجــة، فقــد أشــار أبــو ســفيان عــى قادة اجليــش يف الرموك بقوله: »إن معســكركم 
هــذا ليــس بمعســكر، إن أخــاف أن يأتيكــم أهــل فلســطني واألردن، وحيولــوا بينكــم 
ــوم  ــوا أذرعــات ]ويطلــق عليهــا الي ــى جتعل ــوا حت ــة، فارحتل ــني مددكــم مــن املدين وب

اسم درعا يف سوريا[ خلف ظهوركم، ويأتكم املدد واخلر«)3).

ــون  ــة القادســية بــأن ال يك ــعد يف معرك ــد س ــر  القائ ــة عم كــا أوىص اخلليف
متوغــاًل يف بــالد فــارس بــل عــى حدودهــا مــع بــالد العــرب لضــان وصــول املــدد، 
وحفــظ خــط الرجعــة، وهــذا مــا أكــده املثنــى بــن حارثــة الشــيبان يف مشــورته عــى 
ســعد إذ قــال لــه: »وقاتلوهــم عــى حــّد أرضهــم بأدنــى حجــر مــن أرض العــرب فــإن 

)1) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 11. الدينوري، املرجع السابق، ص 137-136
)2) الدينوري، املرجع السابق نفسه، ص 166

)3) ابن عساكر، مرجع سابق، املجلد 1، ص 161. فتوح الشام، املجلد 1، ص 165
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ُيظهــر اهلل املســلمني فلهــم مــا ورائهــم، وإال رجعتــم إىل فئــة ثــم يكونــوا عــى أرضهــم 
إىل أن َيــرَد اهلل الكــرب«)1). مــن جهــة أخــرى كان هــّم القيــادة قطــع اتصــاالت العــدو 
ــدة رســالة  ــو عبي ــد جيشــه أب ــق  إىل قائ ــو بكــر الصدي ــه حيــث أرســل أب وإمدادات
توجيهيــة جــاء فيهــا: »فبــّث خيلــك يف القــرى والســواد ]أي أرض العــراق[، وضّيــق 
عليهــم بقطــع املــرة ]أي: الطعــام[ واملــادة ]أي: املــدد[«)2). ويف معركــة هناونــد 
أرســل اخلليفــة عمــر  إىل اجلنــود الذيــن كانــوا باألهــواز، وأمرهــم أن يشــاغلوا 

الُفرس يف أصبهان، وأن يقطعوا إمداد فارس عن أهل هناوند«)3).

ــا«،  ــون عليه ــي يقاتل ــة األرض الت ــوا » بطبيع ــًا واهتم ــادة أيض ــط الق ــد خط ولق
فقــد أوىص اخلليفــة عمــر  القائــد ســعد حــني وجهــه للمعركــة بقولــه: »وتّعــرف 
عــى األرض كلهــا ملعرفــة أهلهــا...«)4)، ويف هــذا الســياق أيضــًا قــال خالد بــن الوليد 
كــا ورد يف الطــربي: »قتلــت أرٌض جاهلهــا وقتــل أرضــًا عاملهــا«)5) وذكــر أيضــًا: أن 
اخلليفــة عمــر عــنّي ســلان الفــاريس رائــدًا يف جيــش ســعد ]والرائــد: هــو الــذي 

يتقدم اجليش أو القبيلة ليتعرف عى األرض ومواقع الكأ واملاء[)6).

تقــدم  العوائــق يف وجــه  »إقامــة  العســكري  التخطيــط  مــن ضمــن  وقــد كان 
العــدو«، كاخلنــادق، وإن كان اســتخدامها مل يكــن شــائعًا يف حروهبــم، فقد اســتخدم 
العــالء بــن احلرضمــي ت21 هـــ اخلنــادق يف قتالــه مرتــدة البحريــن)7)، ويف خالفــة 
عمــرو بعــد اتســاع الفتــوح، ازدادت احلاجــة إىل اســتعال اخلنــادق، فنصــح اخللفــاء 
قوادهــم بااللتــزام هبــا خشــية البيــات ]أي: املهامجــة بغتــة[)8) ، فكانــوا إذا نزلــوا 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 490
)2) األزدي، مرجع سابق، ص 5. ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 124

)3) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 9
)4) ابن عبدربه، املرجع السابق، املجلد 1، ص 1، ص 103

)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 237
)6) الطربي، املرجع السابق نفسه. وانظر أيضا، املجلد 3، ص 489

)7) املرجع السابق نفسه، املجلد 3 ص 308. ابن األثر، مرجع سابق، املجلد 2، ص 370
)8) ابن األثر، املرجع السابق نفسه، املجلد 4، ص 12



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة152

موضعــًا خندقــوا حــول عســكرهم تاركــني للمــرور بابــني، أو أربعــة متحصنــني 
باجلسور واخلنادق املائية)1).

وقــد حــرص القــادة املســلمون عــى »التكتــم والريــة« يف وضــع خططهــم 
احلربيــة، وتنفيذهــا ألن ذلــك مــن أهــم متطلبــات النجــاح، فعندمــا أرســل اخلليفــة 
عمــر  عبيــد بــن مســعود إىل العــراق ســنة 13 هـــ أوصــاه بقولــه: »إنــك تقــدم عــى 
أرض املكــر واخلديعــة واخليانــة... فانظــر كيــف تكــون؟ وأخــزن لســانك، وال 
تفشــنّي رسك«)2)، وذكــر ســيف بــن عمــر أن املثنــى بــن حارثــة ت14 هـــ كان حيــرص 
عــى أن تتســم حتركاتــه بالّريــة التامــة، ففــي معركــة البويــب ســنة 14 هـــ أمــر جنــوده 
ــن مزاحــم ت212 هـــ  ــه: »الزمــوا الصمــت، وأمتــروا مهســًا«)3). وذكــر نــرص ب بقول
وصّيــة اخلليفــة عــي  ألصحابــه عندمــا ســاروا إىل ِصّفــني فقــال هلــم: »وإن لكــم 
عنــدي أال أحتجــز دونكــم رسًا إال يف احلــرب«)4)، ويفيــد النــص أن عليــًا كان يــدرك 
ــه عــى العــدو، ولذلــك كان رصحيــًا  ــة حفــظ الــر يف كســب املعركــة، والتموي أمهي
باســتثناء األرسار  األمــور  بأنــه ســيطلعهم عــى كل  قادتــه وجنــوده  مــع  وشــفافًا 
العســكرية، وهــذا أمــر متبــع يف كل العصــور حتــى املتأخــرة منهــا باملحافظــة عــى 

أرسار الدولة، وبخاصة إذا كانت يف حالة حرب أو حالة استثنائية.

كــا حــرص القــادة كإجــراء وقائــي وعســكري عــى »عــدم بــث الشــائعات بــني 
اجلنــود«، وهــو مــا ُيســمى باحلــرب النفســية وهــي مــن أهــم عوامــل كســب املعركــة، 
وتوهــني العــدو، وبــث الفرقــة يف صفوفــه، والتأثــر عــى معنوياتــه، ويف املقابــل عــدم 
ــوده  ــاذ مــن خــالل اإلشــاعة واحلــرب النفســية إىل نفــوس جن الســاح للعــدو بالنف
للتأثــر عليهــم وتوهــني معنوياهتــم، فقــد زجــر خالــد بــن الوليــد أحــد اجلنــود يف 

)1) كريمر الرق حتت حكم اخلالفة، احتاد النارشين، بروت، 1973، ص 306
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 445

)3) املرجع السابق نفسه، ص 465
)4) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 107
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الرمــوك عندمــا قــال: » مــا أكثــر الــروم، وأقــّل املســلمني؟! فقــال لــه: بــل قــل مــا أكثــر 
املسلمني، وأقّل الروم، فإنا يكثر اجلنود بالنرص، وتقل اخلذالن«)1).

كــا يقــي التخطيــط العســكري وإدارة املعركــة بشــكل ناجــح إىل »أن يقــوم 
القائــد بخــداع العــدو« فاحلــرب ُخدعــه فقــد أمــر عبــادة بــن الصامــت ت34 هـــ أثنــاء 
حصــاره مدينــة الالذقيــة أن حُيفــر حفائــر يســتر فيهــا الرجــل وفرســه، ثــم أظهــر أنــه 
عائــد إىل محــص، فلــا جــاء الليــل اســتروا يف هــذه احلفائــر، وأهــل الالذقيــة يــرون 
أهنــم قــد ذهبــوا عنهــم ممــا دعاهــم إىل فتــح باهبــم، فلــم يرعهــم إال دخــول املســلمني 

من باب املدينة«)2).

لقــد كانــت هــذه العنــارص أساســية جــدًا يف التخطيــط العســكري، ووضــع خطــة 
املمكنــة دون  البريــة  مــن أجــل االنتصــار هبــا، واختــاذ كافــة األســباب  املعركــة 
التهــاون أو الركــون إىل الفهــم اخلاطــئ عنــد البعــض بــأن »النــرص مــن اهلل« فقــط 
دون اختــاذ كافــة األســباب املاديــة، ولذلــك حــرص القــادة العســكريون بحســب 
فهمهــم هلــذه الســنة الربانيــة عــى اســتيفاء مجيــع الــروط املاديــة والبريــة املمكنــة 
لوضــع خطــة عســكرية ناجحــة تــؤدي إىل كســب احلــرب يف أرض املعركــة مــع 

اللجوء والترضع بعد ذلك إىل اهلل.

7. إدارة شؤون التعبئة العسكرية
إن التعبئــة العســكرية للقــوات املقاتلــة مــن العمليــات اإلدارة العســكرية التــي هلــا 
أمهيــة خاصــة يف الوصــول إىل اهلــدف، »وهــو إحــراز النــرص عــى العــدو«، وهلــذا يقــول 
منــكي ت778هـــ: »ومــن أحســن تعبئتــه أفســد تعبئــة غــره«)3). ولذلــك وجــب عــى 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، 397-398. ابن األثر، املرجع السابق، املجلد 2، ص281
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 157

)3) حممد بن حممود منكي، التدبرات السلطانية يف الصناعة احلربّية، جملة املورد، جملد 12، عدد 4، بغداد، 1983، ص363
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القــادة الســر إىل جبهــات القتــال وبخاصــة يف أرض العــدو وفــق تنظيــم تعبــوي حمكم، 
ألن إتقان السر املنظم أول مرحلة للتخطيط لكسب املعركة واالنتصار عى العدو.

التعبئــة  تتــم هــذه  والتعبئــة العســكرية أقســام أوهلــا »أثنــاء املســر«، فكانــت 
ميمنــة  ]أي:  وجناحــني  وقلــب،  مقدمــة،  أقســام:)  مخســة  إىل  القــوات  بتقســيم 
وميــرة[، وســاقه، ]أي: مؤخــرة[(. وقــد اتبــع القــادة هــذا التنظيــم العســكري 
التعبــوي أثنــاء ســر اجليــش مــع اخلليفــة أبــو بكــر لقتــال املرتديــن الذيــن هامجــوا 
املدينــة ســنة 11 هـــ)1)، وكذلــك اُتبــع يف مســر خالــد بــن الوليــد لقتــال املرتديــن)2)، 
ويف مســر ســعد إىل القادســية رّتــب املقدمــة والســاقة، واملجنَّبــات ]أي: امليمنــة 
وامليــرة[ والطالئــع ثــم ســار عــى ذلــك)3). كــا ُاتبــع أيضــًا يف خــروج اخلليفــة عــي 

 لقتال طلحة والزبر يف معركة اجلمل)4)، وكذلك يف خروجه إىل ِصّفني)5).

وكانــت تتقــدم اجليــش فرقة ُتســمى ]الطالئــع[، وتضم أصحاب اخليول الســبق 
املاهريــن يف الرمــي، ويقــوم هــؤالء بالتعــرف عــى الطريــق ومعاملهــا، وحتديــد أماكــن 
القــوات املعاديــة يف حــال وجودهــا)6). فقــد أوىص الصّديــُق خالــدًا حــني بعثــه لقتــال 
املرتديــن بقولــه: »وقــّدم أمامــك الطالئــع ترتــاد لــك املنــازل، ورس يف أصحابــك عــى 
تعبئــة جيــدة«)7). وعنــد لقــاء العــدو يتــم اســتدعاء الطالئــع وتنضــم إىل كامــل اجليــش، 
فقــد قــال عمــر بــن اخلطــاب  لســعد بــن أيب وقــاص حــني وّجهــه إىل العــراق: » إذا 
عاينــت العــدو فاضمــم إليــك أقاصيــك ]أي املجموعــات التــي تكون بعيــدة عن جتمع 

اجليش[، وطالئعك، ورساياك، وامجع إليك مكيدتك وقوتك«)8).

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 246. ابن كثر، املرجع السابق، املجلد 6، ص 313
)2) ابن كثر، املرجع السابق، املجلد 6، ص 323

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 480
)4) املسعودي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 358

)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 18
)6) احلارثي، مرجع سابق، ص 29. السامرائي، مرجع سابق، ص 13

)7) ابن حبيش، مرجع سابق، ص 44
)8) ابن عبدربه، مرجع سابق، املجلد 1، ص 1، ص 102
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وقــد كان القــادة العســكريون يضعــون يف مقدمــة اجليــش أهــل الصــرب والســابقة 
]أي الذيــن جربــوا احلــروب ســابقًا[ والثبــات ألهنــا أول مــا يلقــى جيــش العــدو«)1). 
أمــا القلــب فيكــون وجــوده يف وســط اجليــش ويكــون فيــه القائــد عــادة، وإىل جانبــي 
أّمــا محايــة اجليــش مــن اخللــف فتقــع عــى  القلــب تكــون امليمنــة وامليــرة)2)، 
مســؤولية أهــل الســاقة )مؤخــرة اجليــش( حتــى ال يتزعــزع اجليــش، وتضطــرب 
صفوفــه األماميــة، فقــد ذكــر الدينــوري أن علّيــًا تــرك مالــك بــن الربوعــي يف الســاقة، 
وأمــره أن ال َيــدَع أحــدًا إال أحلقــه بالنــاس)3). ويبــدو أن الطريقــة التــي كان يتــم فيهــا 
تســير أجــزاء اجليــش هــذه تعــود بشــكل أســايس إىل اجتهــاد القائــد العســكري 
حســب اخلطــة التــي وضعهــا للمواجهــة العســكرية ومراعيــًا لطبيعــة أرض املعركــة 

أو الظروف اجلوية املختلفة.

إن تنظيــم اجليــش أثنــاء املســر هبــذه الطريقــة، يقلــل إىل أدنــى حــد ممكــن مــن 
اخلســائر يف حالــة مباغتــة العــدو، كــا يؤمــن عامــل الســيطرة واحلايــة للقــوات، 
ويســهل بواســطته االنتقــال مــن تشــكيل املســر إىل تشــكيل القتــال ضمــن أفضــل 
والعنــارص  واالســتطالع  واحلــذر  احليطــة  عنــارص  توزيــع  بســبب  الــروط 
الدفاعيــة)4)، كــا يســهل بواســطته االنتقــال مــن حالــة املســر إىل تشــكيل دفاعــي 
دائــري، وذلــك بتمركــز القلــب يف الوســط، ونــر بقيــة القــوات كل عــى حــده 
لتشــكيل نقــط إســناد مغلقــة مركزهــا القلــب، وقــد اتصــَف هــذا التشــكيل الدفاعــي 
بدرجــة كبــرة مــن املرونــة، إذ يــرك للقائــد الفرصــة للقيــام هبجــوم معاكــس بواســطة 

القوات املتمركزة يف اجلوانب غر املهددة)5).

)1) الكاليب، املرجع السابق، ص 70
)2) الكاليب، املرجع السابق نفسه

)3) الدينوري، مرجع سابق، ص 166
)4) السامرائي، مرجع سابق، 1213

)5) اهلندي، احلياة العسكرية، مرجع سابق، ص 230- 232
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أمــا التعبئــة أثنــاء توقــف املقاتلــة »للمبيــت أو الراحــة«، فــكان يتــم بأن خيتــار القائد 
مكانــًا تتوفــر فيــه رشوط الســالمة األمنيــة وامليــاه واملراعــي إن أمكــن، مــع رضورة 
االســتفادة مــن العــوارض الطبيعيــة كالتــالل واجلبــال واألهنــار كموانــع ضــد هجــات 

العدو املباغتة عى أن يكون واقعًا عى الطريق لضان وصول اإلمدادات)1).

وتبقــى القــوات معبئــة هبــذه الطريقــة أثنــاء املســر أو املبيــت حتــى الوصــول إىل 
ســاحة القتــال، وهنــاك يعــاد تنظيمهــم يف تعبئــة قتاليــة عــى شــكل »صــف مــراص« 
حيــث اســتخدم أســلوب الصــف يف العهــد النبــوي، واســتمر يف العهــد الراشــدي، 
فقــد صــّف عمــرو بــن العــاص قواتــه بفلســطني فــكان »ال خيــرج ســنان عــن ســنان 
وال عنــان عــن عنــان ]أي: احلبــل الذي ُترَبط بــه الدابة[، وال ركاب عن ركاب]أي: 
الــرج الــذي يكــون عــى ظهــر الدابــة[، وهــم كأهنــم بنيــان مرصــوص يقــرؤون 
ــه  ــا يطلب ــة ورأي القائــد، وم ــى عــدد املقاتل ــوف ع ــد عــدد الصف ــرآن«)2). وُيعتم الق
ظــرف املعركــة، فقــد كان عــدد الصفــوف يف معركــة الرمــوك ســنة 14 هـ مثــال ثالثة، 
وكذلــك كان األمــر يف القادســية)3). وجعــل اخلليفــة عــي  صفــوف جيشــه أربعــة 

يف معركة النهروان)4). ويف ِصّفني بلغ عدد صفوف جيش عي  سبعة)5).

وُيَرَتــب اجليــش حســب نــوع الســالح الــذي تتســلح بــه كل فرقــة، ففــي معركــة 
ــون عــى ركبهــم،  ــة حيــث جيث ــة الرمــاح يف الصفــوف األمامي القادســية وضــع محل
وحيمــون أنفســهم يف الــرس مــن نبــال العــدو ورماحهــم مرفوعــة، وكان محلــة 
الســيوف يقفــون خلــف أصحــاب الرمــاح، ثــم يصطــف محلــة الســهام مــن خلفهــم 

لرمي العدو من فوق رؤوسهم)6).
)1) احلارثي، مرجع سابق، ص 31. اجلنايب، مرجع سابق، ص 179

)2) فتوح الشام جملد 1، ص 20
)3) األزدي، مرجع سابق، ص 221. الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 559

)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 79
)5) الدينوري، مرجع سابق، ص 173

)6) األزدي، فتوح، ص221. الدينوري، املرجع السابق، ص 122
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وكانــت القيــادة تراعــي تقديــم البــي الــدروع، وتأخــر احلــارس ]أي: الــذي ال 
ــم  ــّووا صفوفك ــوده: »س ــي  يف ِصّفــني جلن ــة ع ــد قــال اخلليف يلبــس الــدرع[ فق

كالبنيان املرصوص، وقّدموا الدارع، وأخروا احلارس«)1).

وتعتمــد طبيعــة صــف اخليالــة عــى رأي األمــر، وظــروف املعركــة، وقــد اعتنــت 
الدولــة يف إعــداد كتائــب اخلّيالــة نظــرًا ألمهيتهــا يف حســم نتيجــة املعركــة حيــث كان 
مــن أهــم واجباهتــا اهلجــوم، وكانــت توضــع أحيانــًا عــى األجنحــة مــن أجــل حريــة 
احلركــة واملنــاورة واملرونــة يف التحــرك)2). وأخــذ تنظيــم وتقســيم فــرق اخلّيالــة 
أشــكاالً أخــرى، فقــد قّســم القائــد خالــد بــن الوليــد اخليــل يف ُبــرصى إىل َصفــني)3)، 
ويف معركــة َفْحــل جعــل خالــد اخليــل ثالثــة صفــوف)4). أّمــا يف الرموك فقــد وّزعت 
اخليــل ثالثــة أقســام حيــث وقــف عــى جانبــي كل صــف جمموعــة ملواجهــة أي 
حركــة التفــاف رسيعــة مــن جانــب العــدو)5)، ويف معركــة القادســية شــكل اخلّيالــة 
ــام بعملهــم  صفــًا يف األمــام وَصفــني إىل اجلانبــني، وذلــك ليتمكــن الرمــاة مــن القي

والقيام بحاية اجلانبني)6).

ــوم ذي  ــة »الكراديــس« كــا هــو واضــح يف ي ــل اإلســالم تعبئ وعــرف العــرب قب
قــار)7). وطّبــق خالــد هــذا النظــام يف الرمــوك، ويظهــر أن الســبب الــذي دعــاه إىل ذلــك 
كثــرة عــدد جيــش الــروم حيــث قــال: »إن عدوكــم كثــر، وليــس تعبئــة أكثــر يف رأي 
العــني مــن الكراديــس«)8). فهــو أســلوب يصبــح اجليــش يف نظــر عــدوه كثــر العــدد، 
باإلضافــة إىل أن أســلوب التعبئــة الســابق الــذي كانوا يقاتلون عليــه ال ينهي أمر القتال 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 16. حممد هان، النظم اإلدارية واملالية يف الدولة اإلسالمية، 1978، ص 15
)2) ابن سعد، مرجع السابق، املجلد 3، ص 93، 464

)3) األزدي، املرجع السابق، ص 81
)4) األزدي، املرجع السابق، ص 132. البالذري، مرجع سابق، ص 137

)5) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 254. ابن عساكر، مرجع سابق، املجلد 1، ص 163-162
)6) األزدي، مرجع سابق، ص 221. السامرائي، مرجع سابق، ص 9

)7) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 1، ص 490
)8) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 396
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مــع تلــك األعــداد الضخمــة حيــث قــال: »ال تقاتلــوا قومــًا عــى نظــام وتعبئــة، وأنتــم 
ــام،  ــذا النظ ــاس ه ــى أس ــوده ع ــَأ جن ــم عب ــل« ث ــك ال حي ــإن ذل ــار ف ــاند وانتش ــى تس ع
ويتضــح مــن روايــة ســيف أن خالــدًا جعــل كل كــردوس ألــف مقاتــل، حيــث خــرج يف 

ستة وثالثني كردوسًا، وكان عدد من شهد الرموك ستة وثالثني ألفًا)1).

وقــد أفــرز خالــد الطالئــع وجعلهــا تتقــدم الكراديــس)2)، واحتفــظ بقــوة احتياطية 
ملواجهــة التطــورات غــر املتوقعــة، إذ قــال أليب عبيــد: »رأيــت أن جَيْلــس ســعيد بــن زيد 
جملســك هــذا، ويقــف مــن ورائــه مائتــان، أو ثالثائــة يكونــون للنــاس ردءًا ]أي: 

محايًة[، وجعل النساء يف مؤخرة اجليش، وأمَرُهنَّ برضب وجه كل من يفر«)3).

ولقــد حافــظ القــادة العســكريون يف املعــارك عــى هــذا األســلوب يف التعبئــة، 
ويظهــر هــذا مــن خــالل النظــر إىل نتائــج معركــة الرمــوك بشــكل خــاص حيــث 
كانــت تعبئــة ناجحــة مــن الناحيــة اإلداريــة والتنظيميــة يف إحــراز اهلــدف املنشــود 

وهو النرص عى العدو وتدمر قواته بشكل كبر.

8. إدارة شؤون املعارك وأساليب القتال
يبــدأ القتــال عــادة »باملبــارزة« وتكــون بشــكل فــردي أو مجاعــي، فقــد حصلــت 
مبــارزات فرديــة يف معركــة املــذار)4)، ويف أجناديــن)5)، ومعركــة القادســّية)6)، وتتخــذ 
املناوشــات صــورة مجاعيــة أحيانــًا، فقــد ذكــر ابــن أعثــم ت314 هـــ يف حديثــه عــن 
معركــة هناونــد: »تقــدم عــروة بــن زيــد اخليــل، حيــث تقــدم معــه ثالثائــة، ومحــل 

ومحلت معه قبائل طيء ]أي: هجم وهجموا معه[)7).
)1) املرجع السابق نفسه، ص 395

)2) املرجع السابق نفسه، ص 397. ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 161
)3) ابن كثر، مرجع سابق، املجلد 7، ص 80
)4) املرجع السابق نفسه، املجلد 6، ص 345

)5) فتوح الشام، جملد 1، ص 61-60
)6) املسعودي، املرجع السابق، املجلد 2، ص 302

)7) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 53
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وقــد يتفــق قائــدا اجليشــني املتنازعــني عــى أن املبــارزة حتســم النــزاع، وحتقــن 
ــع  ــوا يكرهــون أن يلتقــوا بجمي ــه: »وكان ــوري ذلــك بقول ــاس، وأكــد الدين دمــاء الن
الفيلقــني خمافــة االســتئصال غــر أنــه خيــرج مــن هــؤالء إىل اجلاعــة مــن أولئــك 
فيقتتلــون بــني املعســكريني«)1). وإذا مل حتقــن املبــارزة دمــاء الفريقني يبــدأ »التزاحف« 
كــا حصــل يف القادســية)2) وِصّفــني)3)، وتبــدأ امليمنــة باحلملــة عــى ميــرة العــدو، 
فقــد ُذكــر أن ســعدًا ت55 هـــ أرســل إىل رؤســاء القبائــل يف القادســية: »أن امحلــوا 
عــى القــوم مــن ناحيــة امليمنــة«، وذكــر نــرص بــن مزاحــم ت212 هـــ يف حديثــه عــن 
ِصّفــني أن عبــداهلل بــن بديــل ت37 هـــ، كان عــى ميمنــة جيــش معاويــة)4). أمــا القلــب 
فــال يقاتــل إال عنــد الــرضورة، فقــد ذكــر ســيف ت180 هـــ أن املثنــى بــن حارثــة 
الشــيبان أمــر أمــراء القلــب بعــدم التحــرك إال عنــد الــرضورة)5). ويبــدو أن الــرضورة 
َحتّمــت هجــوم قلــب اجليــش كــا أشــار ســيف بــن عمــر)6)، وذكــر ابــن أعثــم أن 
املســلمني يف هناونــد هامجــوا مــن القلــب)7). وأشــار اهلرثمــي ت200 هـــ إىل مهمــة 
القلــب يف اجليــش يف احلالــة االعتياديــة بقولــه: »إن عــى صاحــب القلــب أن يتقــدم 
متأخــرًا لــواءه فــإذا انتهــى إىل املوضــع الــذي ينبغــي أن يقــف فيــه وقــف وركــز لــواءه 
وَعَلمــه واقــٌف فيمــن معــه مــن القلــب«)8)، وتقــوم ميــرة اجليــش بالثبــات يف مكاهنــا 
بالعــادة لتمنــع جيــش العــدو مــن الدخــول إليهــا وال يتــم اهلجــوم منهــا إال عنــد 
الــرضورة)9)، فذكــر ابــن أعثــم يف جمــال حديثــه عــن فتح َتْســَر ســنة 17 هـــ إىل هجوم 

)1) الدينوري، املرجع السابق، ص 170، 179
)2) املسعودي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 302. الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 117

)3) الدينوري، مرجع سابق، ص 181
)4) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 234. الطربي، مرجع سابق، املجلد 6، ص9

)5) الطربي، املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 457-456
)6) املرجع السابق نفسه، ص 400

)7) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 58
)8) اهلرثمي، مرجع سابق، ص47

)9) املرجع السابق نفسه، ص 37-43. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، جلنة البيان العريب، القاهرة، 1957، املجلد 2، ص 655-654
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ــة  ــة وامليــرة)1). أمــا الســاقة فيقــع عــى عاتقهــا مســؤولية محاي املســلمني مــن امليمن
اجليش من اخللف)2).

ويبــدأ القتــال بــني اجليشــني »باملطــاردة« كذلــك، فقــد ذكــر ســيف بــن عمــر يف 
حديثــه عــن القادســية أنــه: »كان يكــون أول القتــال يف كل أيامهــا باملطــاردة«)3). 
وجيــري القتــال أثنــاء النهــار، وقــد يتوقــف وقــت الظهــرة لالســراحة بالتوافــق بــني 
  الطرفــني، يتضــح ذلــك مــن قــول عبــداهلل بــن الزبــر عندمــا بعثــه اخلليفــة عثــان
ليأتيــه بخــرب املســلمني يف فتــح إفريقيــا فقــال: »كانــوا يقاتلــون كل يــوم مــن بكــرة إىل 
الظهــر فــإذا أّذن الظهــر عــاد كل فريــق إىل خيامهــم«)4). أّمــا يف ِصّفــني فقــد ذكــر أبــو 
خمنــف »أهنــم مــا كانــوا ينرصفــون إال للصــالة«)5)، وقــد ينتهــي القتــال عنــد حلــول 
الظــالم، فقــد اســتمر القتــال يف الرمــوك من رشوق الشــمس إىل غروهبــا، ومل ينفصل 
اجليشــني حتــى فــرق الليــل بينهــم)6). وأحيانــًا كان القتــال يمتــد حتــى يف الليــل كــا 
حــدث يف القادســية فكانــت ليلــة ]اهلريــر[ و]اهلــدأة[ و]الســواد[ ليــايل مشــهودة)7). 
وذكــر نــرص بــن مزاحــم عــن أحــد اجلنــود يف ِصّفــني قولــه: »فــال واهلل مــا حجــز بيننــا 
إال اهلل رب العاملــني قريبــًا مــن ثلــث الليــل«)8). وقــد حتــدث غــارات يف الليل، فكانت 
خطــة اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  يف قتالــه املرتديــن ســنة 11 هـــ اهلجــوم ليــاًل)9). 
وذكــر ابــن أعثــم يف جمــال حديثــه عــن قتــال خالــد ملســيلمة »...ومل ينــم منهــم أحــد 

تلك الليلة ملا خيافوا من البيات ]أي: اهلجوم لياًل[«)10).
)1) ابن اعثم، الفتوح، جملد 2، ص 18، 189

)2) اهلرثمي، مرجع سابق، ص 37-36
)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 545
)4) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 89

)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 11
)6) فتوح الشام، املجلد 1، ص 197

)7) البالذري، مرجع سابق، ص 316، 317. الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 5445
)8) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 363

)9) أ. أكرم، سيف اهلل خالد، ترمجة صبحي اجلايب، مطبعة الرسالة، بروت، 1979، ص 161
)10) ابن اعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 51-52
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ــال أول النهــار  ــدأ القت ــإن مل يب ــال، ف ــدء القت ــار عــادة أول النهــار موعــدًا لب وخُيت
ــر ذلــك إىل وقــت الــزوال)1). ففــي معركــة هناونــد ســأل أحــد اجلنود قائــده النعان  ُأخِّ
عــن موعــد بــدء اهلجــوم فأجابــه: »إذا زالــت الشــمس عــن كبــد الســاء وهبــت 
ــوم  ــدو، يق ــى الع ــار ع ــة االنتص ــالة«)2). ويف حال ــت الص ــرضت مواقي ــاح، وح الري
القائــد بفــرز جمموعــة خاصــة مــن اخلّيالــة تســمى »خيــل الَطَلــب« التبــاع فلــول 
العــدو، فقــد ذكــر البــالذري ت279 هـــ يف حديثــه عــن الرمــوك: »أن أبــا عبيــدة عقــد 
حلبيــب بــن مســلمة عــى خيــل الطلــب، فجعــل يقتــل مــن ُيــْدرك«)3)، وذكــر الطــربيُّ 

يف حديثه عن القادسية: »أن سعدًا اتبع فلول الُفرس كتيبة من اخلّيالة«)4).

9. إدارة شؤون األلوية والرايات
كانــت إدارة شــؤون األلويــة والرايــات مــن األمــور املهمــة اخلاصــة بتنظيــم 
اجليــش وتقســياته يف العهديــن النبــوي واخلالفــة الراشــدة، فقــد عقــد اخلليفــة أبــو 
بكــر الصديــق  أحــد عــر لــواًء للقــوات املتوجهــة لقتــال املرتديــن)5)، حيــث أفــرد 
لــواًء لــكل قائــد كــا تعــددت الرايــات عنــد كل قائــد مــن هــؤالء بنــاء عــى أوامــر 
  اخلليفــة لــه بذلــك)6). وفعــل ذلــك أيضــًا اخلليفــة عمــر)7)، وتابعــه اخلليفــة عــي

إذ عقد لواًء بالكوفة لبعض القوات عند توجههم إىل ثغر قزوين والرّي)8).

إن األلويــة والرايــات هلــا أمهيــة بالغــة يف القتــال، فبقاؤهــا مرفوعــة أثنــاء املعركــة 
يعنــي متابعــة القتــال، وســقوطها قــد يــؤدي إىل البلبلــة واهلــالك واهلزيمــة يف صفــوف 

)1) البخاري، صحيح البخاري، املجلد 12، ص 201. مسلم، مرجع سابق، ص 299
)2) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 48. ابن األثر، املرجع السابق، املجلد 3، ص 12

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 161
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 578

)5) املرجع السابق نفسه، ص 249. ابن كثر، مرجع السابق، املجلد 6، ص 315
)6) قدامة بن جعفر، مرجع سابق، ص 285. الكالعي، مرجع سابق، ص 27، 123

)7) األزدي، مرجع سابق، ص 148، 149
)8) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 115
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اجلنــد، ولــذا يســتميت صاحــب الرايــة يف ســبيل بقائهــا مرفوعــة فيذكــر الكالعــي 
ت634 هـــ أثنــاء حديثــه عــن إحــدى وقائــع حــروب الــردة: »أن األنصــار نــادت 
ثابــت بــن قيــس ت12 هـــ، وكان صاحــب رايتهــم أن الزمهــا فإنــا هــالك القــوم الراية 
ــر  ــدم ثابــت فحف ــا تق ــقوطها يــؤدي إىل البلبلــة واهلــالك واهلزيمــة[ وعنده ]أي: س
لرجليــه حتــى بلــغ أنصــاف ســاقيه، وأمســك بالرايــة حتــى استشــهد«)1)، وتكــرر مثــل 
هــذا النــداء لصاحــب اللــواء بالرمــوك، فقــد تــوىل عيَّــاض بــن ُغنــم األشــعري ت20 
هـــ منهزمــًا يف إحــدى اجلــوالت واللــواء يف يــده فصــاح بــه القــوم، إنــا ثبــات القــوم 

وأهل احلرب بألويتهم ]أي: بثبات محلة األلوية[)2).

إنَّ َتَقــُدم صاحــب الرايــة يف امليــدان يعنــي تقــدم اجليــش وانتصــاره عــى خصمــه، 
فهــذا اخلليفــة عــي  يأمــر ابنــه حممــد بــن احلنفيــة، وكانــت بيــده الرايــة يف معركــة 

اجلمل أن يتقدم هبا، فُيحِجم عن ذلك، فيأخذها منه ويتقدم هبا)3).

َعهــم أثنــاء القتــال)4)، كــا تســاعد  مُّ وُتســاعد الرايــات يف التفــاف النــاس وجَتَ
األمــر عــى اســتعراض جمموعــات املقاتلــني، وعــى تشــجيعهم عــى القتــال، فقــد 
طلــب القائــد ســعد مــن عمــرو بــن معــد يكرب ت21 هـــ وقيس بن هبــرة ورشحبيل 
ضــوا النــاس عــى القتال، وقال هلــم: »دوروا يف القبائل،  بــن الَســمط ت40 هـــ أن حُيَرِّ
وحرضــوا النــاس عــى القتــال، وكانــوا حيملــون الرايــات«)5)، وقــد ُتســتخدم الرايــة 
وســيلة إلصــدار األوامــر، فقــد ورد عــن النعــان بــن املقــرن ت21 هـــ يف معركــة 
هناونــد قولــه: »إّن هــاٌز لكــم الرايــة ثالثــًا، فــإن هززهتــا األوىل، فليُشــد كل رجــل 

)1) الكالعي، مرجع سابق، ص 127
)2) فتوح الشام، جملد 1، ص 211

)3) املسعودي، املرجع السابق، املجلد 2، ص 266
)4) الشيبان، مرجع سابق، ص 1. الدينوري، مرجع سابق، ص 72، ص 122

)5) الدينوري، مرجع سابق، ص 122
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منكــم حــزام فرســه، فــإذا هززهتــا الثانيــة، فهــزوا ســيوفكم، فــإذا هززهتــا الثالثــة 
فكربوا وامحلوا فإن حامل الراية ]أي: ابدأوا الزحف والقتال[«)1).

ونظــرًا ألمهيــة الرايــة فقــد حرصــت قيــادة اجليــش أن ال حيملهــا إال أفضــل 
النــاس عقيــدة وجتربــة وشــجاعة، فقــد ذكــر الطــربي أثنــاء حديثــه عــن إحــدى وقائــع 
بــن  الرايــة عنــد استشــهاد زيــد  مــوىل أيب حذيفــة أخــذ  الــردة، أن ســامل  حــروب 
ــا نخــاف أن ُنؤتــى مــن قبلــك  اخلطــاب ت12 هـــ فقــال لــه املســلمون: »يــا ســامل: إّن
فقــال: بئــَس حامــُل القــرآِن أنــا إذن إن أنتــم أوتيتــم مــن قبــي ]أي: ُهزمتــم[«)2)، 
أيــدي  يف  إال  حُتّملوهــا  فــال  »وراياتكــم  جلنــوده:    عــي  اخلليفــة  وقــال 
شــجعانكم...«)3). وأشــار احلســن بــن عبــداهلل ت79 هـــ إىل الطريقــة املثــى يف محــل 
اللــواء أو الرايــة، فذكــر أنــه جيــب محلــه مــن جهــة ال تؤثــر فيهــا الريــح، ويضعــه عــى 
وجــه حاملــه أو وجــه فرســه، أّمــا إذا كانــت الريــح شــديدة فتكــون عــى كتــف حاملــه 

األير ممسكًا به باليد اليرى مفرغًا يده اليمنى حلمل السيف)4).

ويبــدو أنَّ حامــل الرايــة كان إذا خــرج للمبــارزة رّكــز الرايــة يف مــكان مرتفــع أو 
أعطاهــا لغــره لكــي ال تشــغله، فقــد فعــل ذلــك رشحبيــل بــن حســنة حيــث قــال لــه 
ــد  ــا«)5). وق زه ــغلك فَركَّ ــال تش ــة لئ ــز الراي ــداهلل َأْرِك ــا عب ــا أب ــاص: »ي ــن الع ــرو ب عم
تقــي طبيعــة املعركــة أحيانــًا أن تكــون مهمــة صاحــب اللــواء أو الرايــة محــل الرايــة 

فقط دون السالح، فُيمسك هبا بيمينه، ويكون الرس بشاله)6).

)1) املرجع السابق نفسه، ص 136. ابن عبد ربه، جملد 1، ص 78
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 319 الكالعي، املرجع السابق، ص 127

)3) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 235. ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 3، ص 73
)4) ابن عبد الواحد، مرجع سابق، املجلد 1، ج 1، ص 257

)5) فتوح الشام، املجلد 2، ص 26
)6) ابن كثر، مرجع سابق، املجلد 4، ص 15
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10. إدارة شؤون الشعار والشارة
كــا أن مــن العوامــل اإلضافيــة يف إدارة اجليــش وتنظيــم شــؤون أفــراده رضورة 
االتفــاق عــى »الشــعار«، وهــو مــا يتعــارف عليــه اجلنــود مــن النــداءات ليعــرف 
بعضهــم بعضــًا عنــد احتــدام املعركــة أو أثنــاء الليــل حيــث ال يــرى بعضهــم بعضــًا، 
فقــد ذكــر الكالعــي ت634 هـــ: أنــه أثنــاء قتــال خالــد ملســيلمة الكــذاب، انتهــوا إىل 
حديقــة ُســمّيت بحديقــة املــوت، فقاتلــوا أشــد القتــال حتــى اختلطــوا فيهــا فــا يعــرف 
بعضهــم بعضــًا إال بالشــعار)1). ويف معركــة الرمــوك »مل َينَْفصــل اجليشــان حتــى 
ــوم مــن  ــون إال بالشــعار، وخــرج كل ق ــا ُيعرف ــوا وهــم م ــل بينهــم، فافرق ق اللي ــرَّ ف
العــرب هيتفــون بشــعارهم«)2)، وذكــر املســعودي ت345 هـــ يف حديثــه عــن ِصّفــني 

أن اجلنود تنادوا بالشعار حني خّيم الليل«)3).

لقــد كان هنــاك شــعاٌر خــاص لــكل فرقــة، وشــعار عــام للجيــش بشــكل عــام، 
ــا منصــور... أمــت... ــا حممــد ...ي ففــي الرمــوك كان الشــعار العــام للجيــش: »ي
أمــت«، وكان شــعار قبيلــة عبــس: »يــا لعبــس«، وشــعار أهــل اليمــن: »يــا أنصــار 

اهلل«، وشعار محّر: »الفتح«، وشعار بني مراد، »أَنرُص اهلل أْنِزل«)4).

وذكــر الشــيبان رضورة وجــود شــعارين: أحدمهــا لعاّمــة اجليــش، واألخــر 
ألهــل كل بلــد بقولــه: »وَينْبغــي أن يتخــذ كل قــوم شــعارًا حتــى إذا ضــّل الرجــل عــن 
أصحابــه نــادى بشــعارهم، وكذلــك ينبغــي أن يكــون ألهــل كل رايــة شــعاٌر معــروٌف 
الرجــوع  مــن  فيتمكــن  بشــعاره،  نــادى  رايتــه  أهــل  عــن  الرجــل  ضــّل  إن  حتــى 
إليهــم«)5)، ويف نفــس هــذا الســياق قــال املــاوردي: »إن مــن واجبــات األمــر أن جيعل 

)1) الكالعي، مرجع سابق، ص 137
)2) فتوح الشام، املجلد 1، ص 197

)3) املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 389
)4) فتوح الشام، املجلد 1، ص 211

)5) الشيبان، مرجع سابق، املجلد 1، ص 73
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لــكل طائفــة شــعارًا يتداعــون ]أي: يدعــوا بعضهــم بعضــًا[، ليصــروا متميزيــن، 
وباإلمجاع متظاهرين ]أي: جيتمع بعضهم إىل بعض بسهولة[«)1).

وقــد يوجــه األمــر نــداءات وتوجيهــات خاصــة أثنــاء القتــال، فقــد ذكــر األزدي 
ت168 هـــ منــاداة خالــد بــن الوليــد جنــده يف ُبــرصى بقولــه: »الشــدة... الشــدة »)2)، 

وكذلك نادى جنده هبذا أثناء القتال بـ: »التدمر«)3).

ُيَعلِّمــون انفســهم  وقــد ُتَتخــذ أحيانــًا »الشــارات« ]أي: العالمــات[، حيــث 
بعالمــات معينــة، ففــي معركــة هناونــد كان النعــان بــن املقــرن قائــد املعركــة ُمعّلــًا بـــ 
»القلنســوة«)4)،ويف معركــة ِصّفــني كانــت عالمــة أهــل العــراق »الصــوف األبيــض«، 
وقــد وضعــوه عــى رؤوســهم وعــى أكتافهــم، أمــا عالمــة أهــل الشــام فكانــت »ِخرقــًا 

ُصفرًا« وضعوها عى رؤوسهم وأكتافهم)5).

)1) املاوردي، مرجع سابق، ص 36
)2) األزدي، مرجع سابق، ص 82

)3) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 140
)4) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 12

)5) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، ص 332
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املبحث الثالث: إدارة شؤون التسليح والتموين واخلدمات اللوجستية

1. إدارة شؤون اإلمداد »املؤن والساح«
كان اجلنــود قبــل تأســيس ديــوان اجلنــد يعتمــدون يف متوينهــم وتســليحهم عــى 
أنفســهم إضافــة ملــا كان يقدمــه املحســنون مــن مــال وعتــاد، فقــد ذكــر ابــن أعثــم 
ــاز،  ــاس باجله ــر الن ــام أم ــرج إىل الش ــا خ ــر  عندم ــة عم ت324 هـــ: »إن اخلليف
وخــرج عــى بعــر لــه وعليــه غرارتــان ]أي: وعاءيــن يف أحدمهــا ســويق شــعر ]أي: 
ــة  ــالذري رواي ــاء...«)1)، وأورد الب ــة م ــه قرب ــني يدي ــر، وب ــني[، ويف األخــرى مت طح
أخــرى عــن أحــد اجلنــود قولــه: »أنــه كان إذا غــزا يأخــذ معــه بعريــن، بعــر حيملــه 

وبعر حيمل ماءه وزاده، وكذلك يفعل اآلخرون«)2).

وبعــد تأســيس اجليــش النظامــي اختــذت الدولــة إجــراءات إداريــة عديــدة لتوفــر 
التمويــن والتســليح الــكايف لكافــة اجلنــود املحاربــني وتأمــني خطــوط إمــداد القــوات 
املقاتلــة بكافــة احتياجاهتــم، فهــي املســؤولة مســؤولية مبــارشة عــن املقاتلــني متوينــًا 

وتسليحًا ودفع رواتبهم وأرزاقهم، وتأمني مصادر الدعم واإلسناد املستمر هلم.

للتمويــن  أســايس  كمصــدر  »الغنائــم«  عــى  كثــرًا  تعتمــد  الدولــة  فكانــت 
للجنــود  الطعــام  بمنزلــة  واإلبــل  للخيــل  العلــف  وكان  البدايــة،  يف  والتســليح 
فســمحت الدولــة للجنــود بــأكل الطعــام وإطعــام دواهبــم مــن الغنيمــة)3). فذكــر ابــن 
ســعد ت230 هـــ قــول أحــد املقاتلــني: »غزونــا يف عهــد عمــر ومعنــا أبــو بكــرة وأبــو 
َبــْرزة، فُكنَّــا نــأكل الثــار«)4)، وذكــر األزدي أن اخلليفــة عمــر كتــب إىل أيب عبيــدة بعــد 
فتــح دمشــق قائــالً: »وأّمــا احلنطــة والشــعر الــذي وجــدت بدمشــق وكُثــرت بعد ذلك 

)1) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 293- 294
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 491

)3) الشيبان، مرجع سابق، املجلد 3، ص 1019-1017
)4) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 7، ص 130
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مشــاجرتكم فيــه فهــو للمســلمني«)1). وروى الشــيبان أن اخلليفــة عمــر  كتــب إىل 
عامــل مــن عّالــه: »أن دع النــاس يأكلــوا ويعلفــوا فمــن بــاع شــيئًا مــن ذلــك فقــد وجب 
فيــه اخلُُمــس«)2). كــا ذكــر البــالذري أن املســلمني أصابــوا الطعــام مــن اأُلُبّلــة يف 

العراق، وذكر حارثة بن مرضب أنه قّسم بينهم يف إحدى الغزوات خبزًا أبيضًا)3).

ــت اتفاقيــات الصلــح يف بعــض بنودهــا أحيانــا عــى حــق »ضيافــة« ُرُســل  كــا نصَّ
  أن عمــر« : أو جنــد املســلمني، فقــد ذكــر أســلم مــوىل عمــر بــن اخلطــاب
كتــب إىل أمــراء األجنــاد يأمرهــم أن يرضبــوا اجلزيــة عــى كل مــن عليــه املوســى ]أي: 
البالغــني[، وكانــت مــن احلنطــة والزيــت، مــد مــن احلنطــة، وثالثــة أقســاط زيتــا 
)القســط فهــو نصــف صــاع( كل شــهر لــكل إنســان بالشــام واجلزيــرة، وســمنًا 
ــة مــن  ــرض عليهــم ضياف ــة لذلــك فقــد ُف وعســاًل، وال أدري كــم هــو؟«)4). وإضاف
نــزل عليهــم ثالثــًا)5). وذكــر صاحــب فتــوح الشــام أن أبــا عبيــدة كتب إىل أهل دمشــق 
وإىل أهــل الشــام كتابــًا جــاء فيــه: »أن ُيَضيِّــف كل مســلم عابــر ســبيل مــن أوســط مــا 
جيــد ويطعمــه فيهــا ثالثــة أيــام، كــا كان أهــل بعلبــك حيملــون إىل عســكر املســلمني 

الزاد واملرة ]أي: الطعام[ والعلف«)6).

ويف منطقــة اجلزيــرة بالشــام أصــدرت الدولــة أمــرًا إداريــًا بأخــذ الطعــام مــن 
ــة  ــل الزراعي أهــل القــرى وليــس مــن أهــل املــدن، وذلــك ألهنــم يملكــون املحاصي
التــي حيتاجهــا اجلنــود ودواهبــم)7). وقــد جعــل اخلليفــة عمــر هــذا األمــر ســنة دارجــة 

)1) األزدي، مرجع سابق، ص 103
)2) الشيبان، مرجع سابق، املجلد 3، ص 1017

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 148
)4) املرجع السابق نفسه
)5) املرجع السابق نفسه

)6) فتوح الشام، جملد 1 ص 144
)7) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 44
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فــكان إذا صالــح قومــًا اشــرط عليهــم مــن مجلــة مــا يشــرط أن يضيفــوا ثالثــة أيــام 
]أي: ُيطعموا من مّر هبم من جنود املسلمني[، وأن يدلوا عى الطريق)1).

لقــد كانــت »الضيافــة« تشــمل إطعــام املســلمني، وعلــف دواهبم، وإســكاهنم)2). 
وكانــت الدولــة تطلــب مــن هــؤالء مــا يتناســب مــع حالتهــم االقتصاديــة دون أن 
ُتَكِلفهــم فــوق طاقتهــم؛ ففــي العــراق كانــت الضيافــة ال تتعــدى مــا عندهــم مــن 
ــًا  طعــام أو علــف)3). وذكــر ابــُن عســاكر: »أن أبــا عبيــدة كتــب إىل أهــل دمشــق كتاب

جاء فيه: »أن ُيَضّيفوا كل مسلم عابر سبيل من أوسط ما جيدون«)4).

وذكــر البــالذري ت279 هـــ أن اخلليفــة عمــر  أخــذ الزيــت واخلــل والطعام 
باجلزيــرة لفــرة حمــددة ثــم خفــف عنهــم، وذلــك مراعــاة ألحواهلــم االقتصاديــة)5). 
ــة كانــت قــد حــددت مــدة الضيافــة حســب املنطقــة وحالتهــا  ــدو أن إدارة الدول ويب
املاديــة، ففــي العــراق كانــت يومــًا وليلــًة، فــإن تأخــر عابــر الســبيل عــن ذلــك ملــرض 
ــك  ــام)7)، وكذل ــة أي ــدة ثالث ــرص مل ــة يف م ــت الضياف ــه)6)، وكان ــن مال ــق م ــر ينف أو مط
احلــال يف الشــام)8). ومــن هنــا نجــد أن مــدة الضيافــة يف الشــام ومــرص كانــت أكثــر مــن 
مــدة الضيافــة يف العــراق ألن الشــام ومــرص شــّكال ســاحة قتــال ومعــارك مســتمرة لفــرة 

طويلة بينا استقرت أحوال العراق باهنيار الدولة الفارسية)9).

كــا قامــت الدولــة بتزويــد اجليــش بــيء مــن املــؤن مــن العاصمــة أو مــن أقــرب 
منطقــة إىل ســاحة القتــال، ففــد ذكــر ســيف بــن عمــر أن اخلليفــة عمــر  كان يمــد 
املقاتلــني يف العــراق بالســويق ]طعــام مصنــوع مــن الشــعر[ إىل جانــب مــا يصيبــون 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 42
)2) ابن القيم، أحكم أهل الذمة، دار العلم، بروت، 1981، ص 1، ص 87

)3) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 173. ابن عبد احلاكم، مرجع سابق، ص 179
)4) ابن عساكر مرجع سابق، املجلد 1، ص 149

)5) البالذري، مرجع سابق، ص 205
)6) األزدي، مرجع سابق، ص 146. أبو عبيد، املرجع السابق، ص 213

)7) البالذري، مرجع سابق، ص 148
)8) املرجع السابق نفسه

)9) احلسني، احلياة الزراعية يف بالد الشام يف العرص األموي، عان، 1978، ص 124
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ــى  ــود حت ــراء إحصــاء للجن ــاص بإج ــن الع ــام عمــرو ب ــم)1). ويف مــرص ق مــن الغنائ
يتســنى لــه أن يقــدر مقــدار مــا حيتاجــون إليــه مــن القمــح والعســل واخلــل)2). وكانــت 
ــة مكّلفــة متامــًا بإطعــام اجلنــود، فقــد ذكــر أبــو عبيــد أن عمــر  قــال لقــواد  الدول
جيشــه يف الشــام: »ال أقــوم مــن جملــي هــذا حتــى تكفلــوا يل لــكل رجــل مــن 
املســلمني بمــّدي بــر ]أي: قمــح[ وحظهــا ]ونصيبهــا[ مــن اخلــل والزيــت«)3)، 
وذكــر البــالذري أيضــًا أن اخلليفــة عمــر  أمــر بالطحــني ُفعِجــن ثــم ُخبِــز ثــم ثــرد 
]نــوع طعــام[ ثــم دعــا عليــه ثالثــني رجــاًل، فأكلــوا منــه غذاءهــم حتــى أشــبعهم، ثــم 

فعل بالعشاء مثل ذلك وقال: »يكفي الرجل جريبان كل شهر«)4).

ــة وبخاصــة احلنطــة والشــعر  ــالد املفتوحــة باملنتوجــات الزراعي ــى الب ونظــرًا لغن
هــذه  توزيــع  أيــة مشــكالت يف  تنشــأ  مل  كبــر،  بشــكل  املــادة احليويــة  هــذه  وتوفــر 
األعطيــات)5). بــل زادت هــذه األرزاق زمــن اخلليفــة عثــان )6)، وتــرد روايــة أن 
اخلليفــة عــي  أعطــى النــاس الطــالء أيضــًا ]نــوع من الطعــام[)7). وَيتبنيَّ مــن ذلك أن 
اخلليفــة عمــر  كان حريصــًا أن يأخــذ كل جنــدي القســط الــكايف من الطعــام حتى ال 
َيْضُعــف عنــد القتــال، كــا أن الدولــة أنشــأت خمــازن خاصــة لأغذيــة)8) حيــث وضــع 
اخلليفــة عمــر  عمــرو بــن عَبَســة أمينــًا عامــًا هلــذه املخــازن)9) ينفــق منهــا عــى متويــن 

اجلنود عند عجز األقطار أو عند ارحتال اجلنود من العاصمة إىل ساحات القتال.

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 488
)2) فرانكلني دينية، الرضائب يف صدر اإلسالم، 1960، ص 126

)3) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 279. اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 125
)4) البالذري، مرجع سابق، ص 446. أبو يوسف، مرجع سابق، ص 51

)5) العي، مرجع سابق، ص 147
)6) عون، مرجع سابق، ص 285

)7) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 6، ص 179. نرص بن ُمزاحم، مرجع سابق، ص 106
)8) رفيق العظم، املرجع السابق، ص 368

)9) املرجع السابق نفسه
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أّما تزويد اجلند بالســالح »التســليح« فقد اســتمر يف عرص الراشــدين مســؤولية 
تأمــني  املحلــة عــى  أهــل  أو  القبيلــة  تتعهــد  أن  أو  ابتــداء  نفســه  تســليح  الفــرد يف 
أســلحتهم املختلفــة بأنفســهم، فذكــر أحــد اجلنــود عــن حــروب الــردة قولــه: »قدمنــا 
معــر جهينــة أربعائــة معنــا الظهــر واخليــل«)1). وذكــر األزدي ت168 هـــ قــول 
اخلليفــة أيب بكــر للنــاس عندمــا أراد غــزو الــروم: »فتجهــزوا عبــاد اهلل إىل غــزو الروم 
بالشــام، فخــرج القــوم يتجهــزون«)2)، وظلــت مســؤولية الفــرد يف تســليح نفســه 
قائمــة حتــى بعــد وضــع الديــوان، فقــد ذكــر ابــن أيب احلديــد ت656 هـــ: »أن ســلان 
بــن ربيعــة الباهــي ت30 هـــ غــزا أرمينيــا ســنة 22 هـــ فــكان ال يقبــل مــن اخليــل إال 
ــرده،  ــظ ف ــن معــد يكــرب بفــرس غلي ــه عمــرو ب ــر[ فمــّر ب ــَدرب الكب ــًا ]أي امُل عتيق

وقال: »هذا هجني ليس أصيال«)3).

كــا كانــت »االســتعارة« طريقــا آخــر مــن طــرق التســليح فــكان البعــض يســتعر 
مــا يلزمــه مــن ســالح مــن أحــد املورسيــن عــى أن يعطيــه نصــف مــا يغنــم، »حتــى أهنــا 

ليقسان السهم بينها«)4).

ويف مرحلــة تاليــة مــن مراحــل اخلالفــة الراشــدة قامــت الدولــة بإجــراءات 
خمتلفــة لتوفــر الســالح والتدريــب عليــه، فكانــت ابتــداء تســتخدم أدوت احلــرب 
التــي تغنمهــا ]أي: ســالح الغنائــم[ فــكان مصــدرًا أساســيًا لتجهيز املقاتلة بالســالح، 
فقــد ذكــر ســيف بــن عمــرو ت180 هـــ »أن املســلمني يف العذيــب ]تقــع شــال املدينــة 
هبــا  انتفــع  ]دروع[  وغــره  جلــود  مــن  وأســفاطًا  ــابًا  وَنشَّ رماحــًا  املنورة[غنمــوا 
املســلمون«)5)، وذكــر عمــر بــن شــبَّه ت262 هـــ أن عتبــة بــن غــزوان انتــرص يف اأُلُبّلــة 

)1) ابن حبيش، املرجع السابق، ص 39. الكالعي، مرجع سابق، ص 55
)2) األزدي، مرجع سابق، ص 7-5

)3) ابن عبد الواحد، مرجع سابق، املجلد 12، ص 119
)4) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 85

)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 493
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وأصــاب متاعــًا وســالحًا)1)، وغنــم اجلنــود يف معركــة مــرج الــروم ســنة 15 هـــ كثــرًا 
من الدواب والسالح والثياب)2).

وكانــت الدولــة تقــوم أيضــًا »بــراء األســلحة« لتأمــني مــا ينقــص يف هــذا الشــأن، 
فقــد ذكــر الدينــوري أن اخلليفــة أبــو بكر الصديق : »كان يشــري اخليل والســالح 
واإلبــل فُتْحَمــل يف ســبيل اهلل«)3). وذكــر ابــن أعثــم أن أبــا بكــر كان يــوزع الســالح عــى 
اجلنــود الذيــن ال يملكــون ســالحًا يف حــروب الــردة، كــا فعــل مع بني ســلمة ســنة 11 

هـ إذ دفع إليهم كثرًا من السيوف والرماح والقي ]مجع أقواس[ والسهام)4).

الدولــة »مِحــى«  أقامــت    مــن عهــد اخلليفــة عمــر  متقدمــة  ويف مرحلــة 
ومجعهــا »أمحــاء« وهــي أرايض وحمميــات طبيعيــة تقــع إىل الــرق مــن املدينــة 
ــت  ــي ُتعتــرب جــزءًا أساســيًا يف عمليــة التســليح فكان ــل)5)، والت لربيــة اإلبــل واخلي
هــذه إجــراءات إداريــة احتياطيــة قامــت هبــا الدولــة لتزويــد اجليــش باخليــول املقاتلــة 
عنــد احلاجــة، وكان اخلليفــة عمــر  يــزود هــذه اجليــوش يف كل عــام بأربعــني ألفــًا 

من الدواب بأنواعها)6).

ــز املقاتلــني بالســالح يف عهــد اخلليفــة عثــان  ــة تعتنــي بتجهي واســتمرت الدول
، فقــد زاد عثــان بــن عفــان  يف احلمــى)7). واختــذ اخلليفــة عــي  خزائــن 
خاصــة حُتفــظ فيهــا األســلحة وهــي شــبيهة باملخــازن، وكانــت الدولــة يف هــذه الفــرة 
توثــق هــذه األســلحة وحتفظهــا يف ســجالت ألهنــا ملــك للدولــة، فكانــت ُتكتــب 
عبــارات ُمَعيَّنــة عــى الســيوف لتمييزهــا، وأمــا اخليــل واإلبــل فــكان ُيكتــب عــى 

)1) املرجع السابق نفسه ص 349
)2) املرجع السابق نفسه، ص 598

)3) الدينوري، املرجع السابق، ص 173
)4) ابن أعثم، مرجع سابق، املجلد 1، ص 8

)5) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 5، ص 12، ص 305. السلومي، مرجع سابق، ص 448
)6) ابن سعد، املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 302

)7) السيوطي، مرجع سابق، ص 131 
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أفخاذهــا كّيــًا بالنــار كلمــة ]َصَدقــة[ أو ]ُعــدة[)1) ، وهــي كلــات تــدل عــى أهنــا ملــك 
للدولة ال جيوز الترصف هبا إال بأمر الدولة وللمصلحة العامة.

وذكــر ســيف بــن عمــر أن اخلليفــة عــي  مجــع مــا كان عنــد اجلنــود مــن 
ســالح بعــد معركــة اجلمــل، ومجعهــا يف مســجد البــرصة ثــم أعطــى األســلحة ذات 
امللكيــة اخلاصــة ألصحاهبــا، أمــا األســلحة ذات امللكيــة العامــة فقــد وضعــت يف 
ــة  ــة وللحيلول ــح ملكيتهــا خاصــة بالدول ــة)2) لتصب ــام الدول ــن، وختمــت بأخت خزائ
ــدل عــى تطــور  ــراد ملنافعهــم الشــخصية ، وهــذا اإلجــراء ي دون اســتعاهلا مــن األف

اداري كبر للدولة الوليدة.

ــا فيهــا األســلحة  ــة ب ــواع األســلحة كاف ــة احلصــول عــى أن ــت الدول كــا حاول
الثقيلــة مثــل ]املنجنيــق[ وتطويــره ليقــذف باإلضافــة إىل احلجــارة الســهام والنــار 

فغدا سالحًا فتاكًا ومؤثرًا)3).

كــا قامــت الدولــة بتطويــر ســالح ]الدبابــة[ وهــي مــن اخلشــب واجللــد وتتســع 
ــى  ــلمون ع ــل املس ــا حص ــالت)4)، ك ــان عج ــى ث ــر ع ــت جُتَ ــود فأصبح ــرة جن لع
قبــل  احلصــون  دك  يف  اســتعملوه  الكبــش[  ]رأس  أســمه  أخــر  ثقيــل  ســالح 
اقتحامهــا)5). وقــد اســتخدم املســلمون هــذه األســلحة الثقيلــة يف حروهبــم حــول 
املــدن املحصنــة يف الشــام مثــل : دمشــق وحلــب والقــدس ويف العــراق مثــل : املدائــن 

وغرها، واعترب املنجنيق والدبابة سالحني توأمني يساعد كل منها األخر)6).

)1) عون، مرجع سابق، ص 167
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 538

)3) عون، مرجع سابق، ص 141
)4) زيدان، مرجع سابق، ص 179

)5) عون، مرجع سابق، ص 168
)6) املرجع السابق نفسه، ص 169
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ويف عهــد اخلليفــة عثــان  اســتخدم املســلمون »ســالح البحريــة«، وبنــوا أول 
أســطول حــريب يف تاريــخ الدولــة، فقــد أرســل عثــان إىل واليــه عــى الشــام معاويــة بــن 
أيب ســفيان يأمــره بتحصــني الســواحل وشــحنها باجلنــود وكانــت هذه خطــة دفاعية تِف 
بأغــراض الدولــة املتمثلــة بنــر الدعــوة والدفــاع عنهــا بــكل الوســائل املمكنــة، وبخاصة 
أن اجليــش اإلســالمي وقــف عاجــزًا يف البدايــة أمــام البحــر األبيــض ، ومل يتمكــن مــن 
التحــرك شــاالً باجتــاه أوروبــا، ولذلــك بــدأت الدولــة ببنــاء األســطول وأصبحــت عــى 
أهبــة االســتعداد للهجــوم يف داخــل البحــر إىل قــربص، ورودس، وكريــت وغرهــا عــى 
متــن مئــات الســفن احلربيــة، وذلك باالســتفادة من خربات ســكان الشــام ومــرص يف هذا 
املجــال)1). ويف ســنة 34 هـــ كان املســلمون قــد امتلكــوا أســطواًل بحريــا اشــتبك مــع 
األســطول البيزنطــي يف معركــة بحريــة ألول مــرة يف تاريــخ املســلمني، وكان عــدد ســفن 
األســطول اإلســالمي حــوايل مائتــي ســفينة، وعــدد ســفن األســطول البيزنطــي حــوايل 
مخســائة، ودارت معركــة ضخمــة، اســتطاع األســطول اإلســالمي احلديــث أن هيــزم 
األســطول البيزنطــي العريــق يف معركــة ُســميت بمعركــة ذات الصــواري لكثــرة الســفن 

ذات الصواري ]أي: األرشعة[ التي اشركت يف القتال)2).

الدولــة  فقامــت  املقاتلــني،  حيتاجــه  ورضوريــًا  هامــًا  جــزءًا  »اللبــاس«  وكان 
بتوفــره بطــرق شــتى منهــا »اجلزيــة« فتذكــر املصــادر أن ُحَلــاًل جــاءت مــن اليمــن يف 
زمــن اخلليفــة عمــر  فقســمها عــى النــاس)3)، وذكــر ابــن عبــد احلكــم أن عمــرو 
بــن العــاص فــرض عــى أهــل حصــن بابليــون يف مــرص بعــد فتحــه أن يقدمــوا لرجالــه 
بحيــث يكــون نصيــب الواحــد منهــم دينــارًا، وُجبــة وبرنســًا وعامة]أنــواع مــن 

املالبس[وُخفني ]أحذية[)4).
)1) العسي، مرجع سابق، ص 592

)2) أ. الرفاعي، النظم اإلسالمية، دار الفكر، دمشق، 1973، ص 166- 167
)3) ابن عساكر، مرجع سابق، املجلد 5، ص 40

)4) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 81. البالذري، مرجع سابق، ص 216
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بــن عمــر أن  كــا كانــت »الغنائــم« مصــدرًا هامــًا للبــاس، فقــد ذكــر ســيف 
املســلمني حصلــوا عــى الثيــاب بشــكل كبــر يف معركــة مــرج الــروم ســنة 15 هـــ)1)، 
العــراق عــى  البــالذري ت279 هـــ أن املســلمني حصلــوا يف األُُبّلــة يف  كــا ذكــر 
اللبــاس حيــث ذكــر أحــد اجلنــود: »أصبــت قميصــًا أخــرضًا، فكنــت أحــرض فيــه 
ــة  ــم ملدين ــد فتحه ــس عن ــى املالب ــلمون ع ــل املس ــك حص ــة«)2)، وكذل ــالة اجلمع ص

توج )مدينة يف ارض فارس( سنة 23 هـ)3).

2. إدارة شؤون االستخبارات العسكرية »العيون واألدالء«
إن مــا ُيعــرف اآلن »باالســتخبارات العســكرية« هــي مــن أهــم العنــارص يف إدارة 
معركــة ناجحــة وحتقيــق االنتصــار فيهــا، فاالســتخبارات أو »العيــون واألدالء« كــا 
كانــت ُتســمى يف هــذا الفــرة عنــارص قتاليــة فاعلــة، وإن مل تبــارش القتــال الفعــي، 
فهــي تقاتــل العــدو داخــل صفوفــه مــن خــالل احلصــول عــى املعلومــات املهمــة عــن 
اخلطــط  وضــع  يتوقــف  إذ  جيشــه،  وأعــداد  وأســلحته  وقواتــه  وخططــه  العــدو 
اهلجوميــة أو الدفاعيــة عــى املعلومــات التــي يقدمهــا هــؤالء، وهــم هبــذه املهمــة 
والتــي ال  اجليــش  العســكرية يف  املجموعــات  أهــم  مــن  االســراتيجية اخلطــرة 

يمكن ألي قائد عسكري االستغناء عنها.

ولقــد اهتمــت الدولــة يف هــذه الفــرة بتوفــر املعلومــات الكاملــة للجنــود املقاتلني 
ببــث العيــون جلمــع املعلومــات عــن الطــرق وجيــش العــدو عــدده وتســليحه وطــرق 
إمــداده ومتوينــه، ومــا إىل ذلــك. فتذكــر املصــادر أن خالــدًا ملــا وصــل إىل أرض بنــي متيــم 
أرســل الطالئــع ]أي: االســتخبارات العســكرية[، وأمرهــم أن خيتــربوا كل مــن مّر هبم 
عنــد مواقيــت الصــالة ]أي: التفتيــش مخــس مــرات يوميــًا[)4). وعندمــا وجــه اخلليفــة 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 598
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 420

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 176
)4) الكالعي، املرجع السابق، ص 70
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أبــو بكــر عمــرو بــن العــاص إىل الشــام أوصــاه باختــاذ العيــون، وقــال لــه: »وأبعــث 
عيونــك يأتونــك بأخبــار أيب عبيــدة، فــإن كان بعــدوه ظاهــرًا ]أي: منتــرصًا عليهــم[، 

فكن أنت لقتال من يف فلسطني، وإن كان يريد جيشًا فأرسل إليه جيشًا«)1).

ويف الرمــوك كان أليب عبيــدة عيــون يف جيــش الــروم، فيتعرفــون عــى أخبارهــم 
ويرســلوهنا برعــة إليــه)2)، كــا ذكــر أبــو خمنــف ت157 هـــ عــن نشــاط حركــة 
التجســس بــني جيــش اخلليفــة عــي  وبــني جيــش معاويــة يف ِصّفــني)3)، وكتــب 
ملواجهــة  النواحــي  كل  يف  العيــون  يبثــوا  أن  األقاليــم  والة  إىل    عــي  اخلليفــة 

اخلوارج عى الدولة)4).

كــا شــجعت الدولــة التجــار للقيــام هبــذا الــدور خدمــة للمجاهديــن، ويتضــح 
  هــذا مــن رســالة أيب عبيــدة قائــد اجليــش يف الشــام إىل اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق
يقــول فيهــا: »وإن عيــون مــن أنبــاط الشــام أخــربون أن إمــدادات الــروم قــد وقعــوا 
عليــه، ]أي: وصلــوا إليــه[، وأن أهــل مدائــن الشــام بعثــوا رســلهم إليــه يســتمدون 
]أي: يطلبــون املــدد[«)5). وعنــد وصــول عمــرو بــن العــاص إىل فلســطني تقــدم إليــه 
عــدي بــن عامــر مــن املســلمني، وكان قــدم إىل الشــام يف جتــارة لــه وأخــربه عــن تقــدم 

جيش كبر للروم يزيد عى مائة ألف فارس)6).

لقــد كان القــادة حيرصــون عــى اختيــار العيــون )اجلواســيس( بدقــة ضمــن 
مواصفــات حمــدده ينبغــي توفرهــا فيــا يعمــل يف هــذا اإلطــار، ونالحــظ ذلــك مــن 
خــالل وصيــة عمــر بــن اخلطــاب  لســعد حــني أرســله إىل معركــة القادســية حيــث 

)1) فتوح الشام، املجلد 1، ص 15
)2) األزدي، مرجع سابق، ص 174. راجع، فتوح الشام، مرجع سابق، ص 163

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 566
)4) املرجع السابق نفسه، املجلد 5، ص 79

)5) األزدي، مرجع سابق، ص 174
)6) العسي، الفن احلريب يف عهد الراشدين، دار الفكر، بروت، 1994، ص 67
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قــال لــه: »وليكــن عنــدك مــن أهــل األرض ممــن تطمئــن إىل نصحــه وصدقــه، فــإن 
الكــذوب ال ينفعــك خــربه، والغــاش عــني عليــك ال عــني لــك«)1)، ومــن ضمــن 
الــروط الواجــب توفرهــا بــه أيضــًا »أن يكــون عارفــًا بلغــة القــوم الذيــن ُيرســل 
ــة يف  ــة الرومي ــون اللغ ــن يعرف ــة مم ــاص جمموع ــن الع ــرو ب ــنيَّ عم ــد ع ــم«، فق إليه
أمنيــة  بمهــات  للقيــام  العســكرية«  »االســتخبارات  أو  »العيــون واألدالء«  فرقــة 
متقدمــة وإلرســاهلم إىل الــروم يف حالــة التفــاوض يف أثنــاء احلــرب أو الســلم)2)، 
ــدة أمامــه  ــو عبي وقــد تقــوم مقدمــة اجليــش هبــذا الــدور، ففــي فتــح دمشــق بعــث أب
ــد بعــث النعــان بــن  ــا أمامــه ومعــه رجــالن يأتــون باخلــرب[)3). ويف هناون طليعــة ]أب

مقرن ثالثة رجال ليتعرفوا عى أخبار العدو ويأتوه هبا)4).

ــه إىل كِل مــن  ــة ]الطليعــة[ يف وصيت ــة عــي  دور املقدم ــد أوضــح اخلليف وق
القــادة زيــادة بــن النــرض ورشيــح بــن هانــئ حــني أرســلها مقدمــة إىل ِصّفــني بقولــه: 
ــا  ــا خرجت ــإذا أنت ــون املقدمــة طالئعهــم، ف ــة القــوم عيوهنــم، وعي ــا أن مقدم »واعل
مــن بالدكــا فــال تســأما مــن توصيــة الطالئــع]أي: إصــدار التوجيهــات للعيــون 

واملخابرات[«)5).

أّمــا ]األدالء أو املرشــدين[ فقــد قامــوا بــدور هــام بإرشــاد اجليــش إىل نقــاط 
الضعــف يف صفــوف العــدو، حيــث أفــاد القــادة العســكريون مــن بعــض املتعاونــني 
ــوري  ــد ُيعطوهنــا، فيذكــر الدين ــل فوائ معهــم مــن العــدو فاختذوهــم أدالء هلــم مقاب
ت282 هـــ: أن املثنــى بــن حارثــة الشــيبان أرســل إىل ُمرزبــان األنبــار ]وهــو وايل 
حمــي[ أن يبعــث معــه بــاألدالء لإلغــارة عــى ســوق بغــداد ففعــل)6). ويف فتــح 

)1) ابن عبدربه، مرجع سابق، املجلد 1، ص 102
)2) ابن اعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 18، 189

)3) ابن كثر، مرجع سابق، املجلد 7، ص 16
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 15. ابن أعثم، املجلد 2، ص 44

)5) نرص بن مزاحم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 123
)6) الدينوري، املرجع السابق، ص 116. انظر: الطربي، جملد 4، ص 7879
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ــا ندلكــم عــى طريــق  املدائــن خــرج مــن القــوم أحــد الســكان وقــال لســعد: »إنَّ
تدركون منه القوم قبل أن يمعنوا يف السر]أي: يبتعدوا[ فدهلم عى الطريق«)1).

َعــت بني املســلمني وأهــل البالد  وقــد نصــت كثــر مــن معاهــدات الصلــح التــي ُوقِّ
املفتوحــة عــى أن يقومــوا هبــذه املهمــة، فيذكــر البــالذري أن مــن مجلــة الــروط التــي 
ــا«)2)، وكان مــن  ــوا أدالء وأعوان صالــح عليهــا القائــد خالــد ]أهــل أليــس[ »أن يكون
املســلمني  يعاونــوا  »أن  هـــ   20 ســنة  الرهــا  أهــل  مــع  الصلــح  رشوط  ضمــن 
ويرشــدوهنم«)3)، وذكــر الطــربي ت310 هـــ أن مــن رشوط األمــان التــي أعطاهــا نعيم 

بن مقرن ألهل الّرّي ومن كان معهم من غرهم »أن َينَْصحوا ويُدلوا«)4).

3. إدارة شؤون اخلدمات الطبية »الساح الطبي«
حرصــت الدولــة كذلــك عــى توفــر اخلدمــات الطبيبــة للجنــود أو مــا ُيســمى يف 
اجليــوش املعــارصة بـــ )الســالح الطبــي(، فقامــت بتجهيــز وتوفــر الفــرق الطبيــة 
املدربــة واملتخصصــة لرافــق املقاتلــني إىل ســاحات القتــال لتكــون جــزءًا مــن الفــرق 
املنضويــة حتــت قيــادة اجليــش وإدارتــه، وتقــوم أحيانــًا بمهــام قتاليــة مميــزة، وكانــت 
املــرأة تقــوم بــدور مميــز يف هــذا املجــال، حيــث كانــت تــداوي اجلرحــى وتســقي 
اجلنــود، كــا حــدث يف معركــة الرمــوك)5). ويف القادســية قالــت مُهام بنــت احلارث: 
»شــهدنا القادســية مــع ســعد مــع أزواجنــا فلــا أتانــا أن قــد َفــِزع اجلنــود ]أي: خــاف[ 
شــددنا علينــا ثيابنــا، وأخذنــا اهلــراوي ]أي: العــيص[ ثــم أتينــا القتــى، فمــن كان مــن 
املســلمني ســقيناه ورفعنــاه، ومــن كان مــن املركــني أجهزنــا عليــه...«)6). وذكــر 

)1) ابن قتيبة، املعارف، دار املعارف، القاهرة، 1969، ص 127
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 297. وانظر: أبو يوسف، مرجع سابق، ص 155

)3) البالذري، املرجع السابق نفسه، ص 206
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 173

)5) البالذري، مرجع سابق، ص 160
)6) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 581
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املســعودي ت345 هـــ أن اجلريــح كان ينقــل إىل النســاء للعــالج)1). كــا قامــت 
النســاء والصبيــان بحفــر القبــور لدفــن الشــهداء)2). وذكــر ســيف بــن عمــر يف حديثــه 

عن القادسية أن عمر بن اخلطاب بعث األطباء مع سعد إىل العراق)3).

وُيستشــف مــن كل ذلــك أن احلكــم يف عــرص اخلالفــة الراشــدة كان معنيــًا 
املتنقلــة واألدويــة وتوفــر كافــة  بتهيئــة وســائل اإلســعاف والعــالج والعيــادات 
املســتلزمات الرضوريــة إلنقــاذ أكــرب عــدد ممكــن مــن املصابــني ضمــن اإلمكانــات 

الطبية املتوفرة يف ذلك الزمان.

وهنــاك طــرق عــدة يتــم فيهــا نقــل املصابــني مــن أرض املعركــة، فكانــت الــدواب 
وبخاصــة واإلبــل تســتخدم كوســائل لنقــل املصابــني كــا ذكــر ســيف بــن عمــر أنــه تــم 
إخــالء اجلرحــى والقتــى يف القادســية بنقلهــم عــى ظهــور اإلبــل)4). إضافــة إىل ذلــك 
فقــد اتبــع املقاتلــون طــرق الوقايــة مــن بعــض األوبئــة التــي كانــت حتــل هبــم، كــا 
حصــل عندمــا حــّل هبــم طاعــون عمــواس ســنة 18 هـــ وأودى بحياة مخســة وعرين 
ألفــًا)5) معظمهــم مــن اجلنــود فــرك ذلــك أثــرًا ســلبيًا عــى نفــوس املقاتلــني، فأصــدر 
اخلليفــة أمــرًا بالرحيــل مــن املنطقــة، حيــث جــاء يف رســالة اخلليفــة عمــر  إىل أيب 
غــور  ويقصــد  منخفضــة  ]أي:  أرضــًا عميقــة  النــاس  أنزلــت  »...فإنــك  عبيــدة: 

األردن[، فارفعهم إىل أرض مرتفعة نزهة ]أي: هواؤها عليل وغر موبوءة[«)6).

كــا حرصــت الدولــة عــى صحــة املقاتــل وحيويتــه يف املعركــة فقــد ُأبِيــح اإلفطــار 
يف رمضــان ملــن يقاتــل، فقــد ذكــر ســيف أن املثنــى بــن حارثــة أمــر جنــده يف معركــة 
البويــب بــأن يفطــروا ففعلــوا)7). وذكــر ســعيد بــن جبــر 95 هـــ أن عمــر بــن اخلطــاب 

)1) املسعودي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 317
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 88
)4) املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 542

)5) املرجع السابق نفسه، املجلد 4، ص 58- 59. اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 128
)6) الطربي، املرجع السابق نفسه، ص 61. ابن كثر، مرجع سابق، املجلد 7، ص 79-78

)7) الطربي، املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 461، 462



179 الدكتور حافظ أمحد الكرمّي

 أمــر قومــًا مــن املحارصيــن للعدو يف رمضان أن ال يصوموا)1). ويشــر البالذري 
أيضــًا إىل أن أبــا موســى األشــعري عــزم عــى كل صائــم يف األهــواز بالعــراق أن يفطــر 
أو ال خيــرج إىل القتــال)2). وكذلــك كانــت النســاء تقــوم بإعــداد الطعــام للمقاتلــة 
ــة يف  ــام للمقاتل ــداد الطع ــّن يقمــّن بإع ــث ذكــر األزدي ت168 هـــ أن النســاء ك حي

معركة الرموك)3).

4. إدارة شؤون وظائف عسكرية أخرى
ووجــدت كذلــك وظائــف عســكرية أخــرى تتبــع اإلدارة العســكرية وقيــادة 

اجليش منها:

أ- احلــارش: حيــث كان يرافــق اجلنــود إىل جهــات القتــال شــخص أو أشــخاص 
يكونــوا يف مؤخــرة اجليــش ومهمتهــم أن يتفقــدوا اجلنــد فــال يتخلــف أحــد أو فــرس 
يكــون احلــارش يف اخللــف فيجــده،  املقاتلــني  مــن  مــا ســقط يشء  دابــة، وإذا  أو 

وكذلك حير اجلنود بحيث ال يتخلف آخر اجليش عن أوله.

أبــو بكــر  ُعــنيِّ احلــارش لضــان وحــدة املقاتلــني، فقــد أوىص اخلليفــة  وقــد 
ــق باملســلمني يف  ــه: »وارفِ ــن بقول ــال املرتدي ــدًا حــني أرســله إىل قت ــق  خال الصدي
ســرهم ومنازهلــم وتفقدهــم، وال تعجــل بعــض النــاس عــن بعــض يف املســر أو 
االرحتــال«)4). ونظــرًا لعــدم محاســة اجلنــود للخــروج مــع اخلليفــة عــي  عندمــا 
قــرر اخلــروج لقتــال أهــل الشــام فقــد عســكر بجنــوده يف النخيلــة ]اســم مــكان قــرب 

الكوفة[، وأمر مالك يب حبيب أن حير الناس إىل املعسكر)5).

)1) الصنعان، مرجع سابق، املجلد 5، ص 302 
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 465

)3) األزدي، مرجع سابق، ص 220
)4) ابن حبيش، مرجع سابق، ص 43. الكالعي، مرجع سابق، ص 62

)5) ابن اعثم، مرجع سابق، املجلد 2، ص 450
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اجليــش  حيتاجهــا  التــي  املهمــة  الوظائــف  مــن  وكذلــك  املهنــدس:  ب- 
»املهندســون«، وهــم الذيــن يقومــون بتمهيــد الطــرق وإصــالح اجلســور أو بنائهــا 
ــال  ــذه األع ــل ه ــون بمث ــداًء يقوم ــود ابت ــد كان اجلن ــا، ولق ــادق أو ردمه ــر اخلن وحف
بأنفســهم، وباتســاع الفتــوح اســتفاد املســلمون مــن خــربات أهــل البــالد املفتوحة، فقد 
تضمنــت بعــض معاهــدات الصلــح أن يقــوم بعــض أهل البــالد املفتوحة هبــذه األعال 
اهلندســية، فقــد جــاء يف رشوط الصلــح مــع أهــل الرهــا ]يف الشــام[ أن عليهــم »إرشــاد 
]أي:  الدهاقــني  أن  املســعودي  وذكــر  والطــرق«)1).  اجلســور  وإصــالح  الضــال، 

الفالحني الفرس يف العراق[، نصبوا اجلر أليب عبيد عى الفرات)2).

وذكــر الدينــوري أن املثنــى بعــث إىل مرزبــان األنبــار ]املســؤول املحــي[، وأمــره 
أن يصنــع لــه جــرًا عــى الفــرات كــي يغــزو ســوق بغــداد ففعــل)3). وكذلــك فــرض 
ــه القناطــر...«)4) ،  ــن قيــس عــى أهــل الذمــة يف قراهــم: »أن يصلحــوا ل األحنــف ب
ويف مــرص اســتخدم عمــرو بــن العــاص مجاعــات مــن الفالحــني، فأصلحــوا لــه 
الطــرق واجلســور مــا بــني الفســطاط واإلســكندرية)5)، وقــد أكــد هذا النهــج اهلرثمي 
ــن  ــوة م ــدة[ يف ق ــة ]أي: الش ــل الرصام ــن أه ــاًل م ــل رج ــه: »واجع ت200 هـــ بقول
وقطــع  الطــرق،  إلصــالح  العــال[  ]أي:  الَفَعلــة  مــع  عســكرك  أمــام  أصحابــك 

الشجر، وإقامة اجلسور واملعابر«)6).

ج- صاحــب األقبــاض: ومــن الوظائــف اإلداريــة العســكرية املهمــة أيضــا مــا 
شــخصًا  يوظفــون  اجليــوش  قــادة  كان  حيــث  األقبــاض«  »صاحــب  بـــ  ُيســمى 
لــإلرشاف عــى الغنائــم قبــل قســمتها؛ فقــد ذكــر ســيف بــن عمــر أن عبــداهلل بــن 

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 206
)2) املسعودي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 307، 398

)3) الدينوري، مرجع سابق، ص 116
)4) أبو بكر، املرجع السابق، ص 173

)5) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 177
)6) اهلرثمي، مرجع سابق، ص 29



181 الدكتور حافظ أمحد الكرمّي

مســعود ت32 هـــ ُعــنيِّ يف هــذا املنصــب يف معركــة الرمــوك.)1) وعــنّي اخلليفــة عمــر 
 األقــرع بــن حابــس عــى الغنائــم يف معركــة هناونــد)2)، وذكــر ســيف أن أبــا عبيــد 
ــة مــع القاســم فحافــظ  ــم عــى اجلنــود وأرســل حصــة الدول ت13 هـــ، قســم الغنائ
القاســم عليهــا حتــى أوصلهــا إىل املدينــة)3)، كــا ذكــر أن ســعدًا قّســم الفــيء بــني 

اجلنود، وأرسل اخلمس إىل الدولة)4).

ــًا  ــون عامل ــة أن يك ــذه الوظيف ــوم هب ــن يق ــا فيم ــب توفره ــالت الواج ــن املؤه وم
بالقــراءة والكتابــة واحلســاب، فقــد ذكــر عوانــة بــن احلكــم ت147 هـــ أن املقاتلــني 
عنــد فتــح »اأُلُبّلــة« مل يكــن معهــم أحــد يكتــب احلســاب إال زيــاد ]زيــاد بــن أبيــه[)5) 
، وأضــاف املدائنــي ت224 هـــ: »وكان زيــاد قاســمهم ]أي: قّســم الغنائــم[، وهــو 

ابن أربع عرة سنة«)6).

 ليكــون مرفــًا عــى  الــذي والّه اخلليفــة عمــر  بــن حابــس  أمــا األقــرع 
الغنائــم يف معركــة هناونــد، فــكان كاتبــًا حاســبًا)7)، ولذلــك قــال الشــيبان ت189 هـ: 
»وإذا أراد اإلمــام قســمة الغنائــم ينبغــي أن جيعــل عليهــا رجــاًل عــدالً عاملــًا باألمــور 
جمربــًا فــإذا مّيــز اخلمــس ]أي: أخــرج حصــة الدولــة[ جعــل عليــه رجــاًل أمينــًا 

حافظًا كاتبًا عاملًا«)8).

وكان مــن مهــات مــن يتــوىل هــذه الوظيفــة إحصــاء مــا يتجمــع لديــه مــن الغنائــم 
قبــل قســمتها، فقــد ذكــر ســيف: أن عمــرو بــن ُمقــرن كان املســؤول عــن إحصــاء مــا 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 397. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 2، ص 18
)2) الدينوري، مرجع سابق، ص 135

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 451
)4) املرجع السابق نفسه، ص 589، املجلد 4، ص 19

)5) البالذري، مرجع سابق، ص 421
)6) ياقوت احلموي، معجم البلدان، مطبعة السعادة، القاهرة، 1960، جملد 1، ص 89، 90

)7) ابن اأُلثر، مرجع سابق، املجلد 3، ص 14
)8) الشيبان، مرجع سابق، املجلد 3، ص 1013
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ــذي يقــوم  ــه)1). وكان ال ــن واإلرشاف علي ــح املدائ ــوان كــرى بعــد فت يف قــرص وإي
عــى هــذه الوظيفــة يأخــذ أجــرة يوميــة، فقــد ذكــر املدائنــي ت225 هـــ: »أن زيــاد ابــن 

أبيه يف األُُبّلة كان يتقاىض كل يوم درمهني لقيامه هبذه الوظيفة هناك«)2).

ويتضــح مــن كل مــا ســبق أن الدولــة يف هــذه الفــرة اســتطاعت أن تبنــي جيشــًا 
كبــرًا منظــًا يتمتــع بكافــة الــروط الالزمــة جليــش نظامــي منضبــط يتبــع دولــة 
إداريــة متكاملــة لضبطــه والقيــام عــى شــؤونه  لــه مؤسســة  حضاريــة، وأنشــأت 
أو  الدفــاع  وزارات  كبــر  بشــكل  يشــبه  والــذي  اجلنــد«  »ديــوان  وهــي  اإلداريــة 
احلــرب يف الــدول املعــارصة ممــا يــدل عــى التطــور اإلداري واحلضــاري واإلنســان 
الــذي متتعــت بــه هــذه الدولــة يف زمــن اخلالفــة الراشــدة، والتــي نافســت الــدول 
العريقــة املحيطــة -فــارس والــروم- وتفوقــت عليهــا يف اإلدارة والتنظيــم وإدارة 
شــؤون األفــراد وحفــظ حقوقهــم املاديــة واملعنويــة، وإدارة شــؤون وبنــاء الثغــور 
ــٍة واقتــدار، وتعبئــة اجليــوش وتســرها  العســكرية، وإدارة املعــارك العســكرية بُِمْكنَ
وإدارهتــا، وتوفــر كافــة مســتلزماهتا البريــة واملاديــة والعســكرية واللوجســتية ، 
وبذلــك ال نســتغرب إذ اســتطاع هــذا اجليــش أن يتفــوق ويتنــرص عــى جيــوش أكــرب 
قوتــني يف ذلــك الوقــت يف معظــم املعــارك العســكرية التــي خاضهــا يف عــرص اخلالفــة 

الراشدة املجيدة.

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 16
)2) املرجع السابق نفسه، املجلد 3، ص 597
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املبحث األول: إدارة الشؤون املالية ويشمل
اســتمرت حركــة الفتــوح يف عهــد الراشــدين، واتســعت لتشــمل بــالدًا كثــرة يف 
العــراق والشــام ومــرص وبــالد فــارس، وقــد أدى ذلــك إىل مواجهــة الدولــة أوضاعــا 
جديــدة أوضاعــًا جديــدة غــدت فيهــا مســؤولة عــن أرايض شاســعة تابعــة هلــا، كــا 
تدفقــت املــوارد املاليــة نتيجــة الغنائــم والفــيء والــزكاة واجلزيــة والعشــور واخلــراج 
وغرهــا، ومُحلــت هــذه األمــوال إىل املدينــة لوضعهــا يف بيــت املــال، فقــد كتــب عمــر 
 إىل أيب موســى األشــعري وايل البــرصة مــن ســنة 17-23 هـــ رســالة أمــره بــا يــي: 
»إذا جــاءك كتــايب هــذا فأعــط النــاس أعطياهتــم، وامحل إيّل ما بقي مع زيــاد ففعل«)1). 
كــا طلــب مــن معاويــة وايل الشــام وعمــرو ابــن العــاص وايل مرص مثــل ذلــك)2). وتبعًا 
لذلك ازدادت مســؤوليات الدولة املالية جتاه متطلبات إنشــاء دولة كبرة وحضارية، 
نــت الدواويــن، وُوضعــت  وبنــاء املؤسســات املختلفــة، فُأنشــأ اجليــش النظامــي، وُدوِّ
النظــم والقوانــني ممــا أدى إىل تطــور النظــم املاليــة وذلــك مــن أجــل إدارة وضبــط 
املــوارد والنفقــات وتوثيقهــا، واالســتفادة مــا أمكــن مــن النظــم املاليــة واإلداريــة التــي 

كانت سائدة يف البالد املفتوحة قبل دخوهلا يف اإلسالم.

1. إنشاء وإدارة بيت املال
ــه األمــوال  كان التفكــر ابتــداًء ينصــب عــى رضورة إجيــاد مــكان مالئــم حُتفــظ في
العينيــة والنقديــة، وتعيــني موظفــني إداريــني لــإلرشاف عليهــا وحفظهــا وتوثيقهــا، 
واإلرشاف عــى النفقــات وحتديدهــا وفــق املصلحــة العامــة للدولــة، وكان ذلــك ابتــداء 
من عهد اخلليفة أيب بكر ؛ إذ كان بيت املال يف عهده يف منطقة »الشــيح« يف املدينة، 
فــكان جيمــع فيــه األمــوال الــواردة قبــل رصفهــا عى املســتحقني، وقــد قيل لــه: »أال جتعل 

من حيرسه؟ قال: ال، فكان ُينفق مجيع ما فيه عى املسلمني فال يبقى فيه يشء«)3).
)1) ابن اجلوزي، تاريخ عمر بن اخلطاب، دار إحياء علوم الدين، دمشق، ص 12

)2) املقريزي، اخلطط املقريزية، مطبعة النيل، القاهرة، 1324 هـ، املجلد 1، ص 148
)3) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، دار سدر، بروت، 1965، ص 2، ص 422
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ويبــدو أن سياســة أبــو بكــر الصديــق  املاليــة كانــت تقــوم عــى إنفــاق كل مــا 
يــرد إىل بيــت املــال عــى املســتحقني فــورًا، وهــي نفــس السياســة التــي اُتبِعــت يف عهــد 
النبــي ، وبعــد وفــاة أيب بكــر  قــام اخلليفــة عمــر  بإحصــاء مــا يف بيــت املــال 

قبل تَسُلِمه فلم جيد إال دينارًا واحدًا سقط سهوًا أثناء التوزيع)1).

أمــا يف عهــد اخلليفــة عمــر  فقــد تدفقــت األمــوال، وكثــرت املــوارد نتيجــة 
الفتوحــات الكثــرة، فلــم تعــد املــوارد تقتــرص عــى الــزكاة والغنائــم واجلزيــة بــل 
ُوِجــدت مــوارد جديــدة وضخمــة مثــل: اخلراج وعشــور التجارة واملعادن املكتشــفة 
ــروم ومــا إىل ذلــك)2)؛ ممــا  ــي متــت غنيمتهــا بعــد هزيمــة الفــرس وال ــوز الت أو الكن
ــًا بإنشــاء بيــت للــال ليــرف بشــكل منظــم عــى إعــداد  جعــل اخلليفــة يفكــر جدي
ميزانيــة الدولــة وضبــط املــوارد والنفقــات ضمــن سياســة إداريــة وماليــة واضحــة، 
ــاس يف كل ســنة،  ــإن أرى أن أجعــل عطــاء الن ــال عمــر  ملستشــاريه: »ف وهلــذا ق
وامجــع املــال فإنــه أعظــم للربكــة، فقالــوا اصنــع مــا رأيــت«)3). فأصبحــت سياســة 
الدولــة واضحــة يف هــذا املجــال حيــث جتمــع كل املــوارد يف بيــت املــال بعــد توثيقهــا 
ــة وحتفــظ يف ســجالت بيــت املــال، فقــد ذكــر الطــربي أن  وكتابتهــا يف صــكاك معين
الســائب بــن األقــرع جــاء إىل املدينــة بعــد معركــة هناونــد وكان حيمــل مــاالً عظيــًا هــي 
حصــة الدولــة مــن الغنائــم، فقــال لــه عمــر : »أدخلهــا يف بيــت املــال حتــى ننظــر 
بشــأهنا، واحلــق بجنــدك«)4). وكانــت الدولــة تنظــر إىل هــذا املــال عــى أنــه ُملــك 
للرعيــة وأهنــا مســتأمنة عليــه، وهلــذا قــال عمــر: »واهلل مــا أحــد أحــق هبــذا املــال مــن 

أحد، واهلل ما من املسلمني من أحد إال وله يف هذا املال نصيب«)5).
)1) املرجع السابق نفسه

)2) أبــو يوســف، كتــاب اخلــراج، املطبعــة الســلفية، القاهــرة، 1392 هـــ، ص 19-20. أبــو عبيــد، األمــوال، دار إحيــاء الــراث اإلســالمي، قطــر، 
ن. د، ص 374-373

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 47
)4) الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، دار املعارف، القاهرة، 1962، جملد 4، ص 133

)5) ابن اجلوزي. مرجع سابق، ص 120
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لقــد تطلــب ترتيــب الشــؤون املاليــة للدولة أن يكون هنــاك جمموعة من املوظفني 
ــًا عــى تنظيــم شــؤون بيــت املــال، وال نجــد يف املصــادر إال معلومــات  يرفــون إداري
قــة وجمتــزءة عــن هــؤالء املوظفــني، فذكــر ابــن اجلــوزي مثــالً أن معيقيــب بــن أيب  ُمتَفرَّ
فاطمــة تــوىّل إدارة شــؤون بيــت املــال يف عهــد اخلليفــة عمــر )1)، بينــا يــورد البيهقي 
اســم عبــد اهلل بــن األرقــم عــى أنــه هــو الــذي تــوىّل إدارة بيــت املــال)2) يف حــني أن أبــا 

عبيد ذكر أن عبد الرمحن القاري قد توىّل إدارة بيت املال زمن عمر)3).

ــوا عــى  ــني، أوهلــا: أن هــؤالء تعاقب ــات بطريقــني اثن ويمكــن فهــم هــذه الرواي
  هــذه الوظيفــة وعملــوا يف بيــت املــال يف أزمنــة خمتلفــة مــن عهــد اخلليفــة عمــر
13-23 هــــ، إذ املصــادر ال حتــدد أزمنــة معينــة للفــرة التــي تــم فيهــا توظيفهــم، 
ــور أن  ــه ال ُيتص ــت إذ أن ــس الوق ــًا يف نف ــوا مع ــوا عمل ــد يكون ــؤالء ق ــا: أن ه وثانيه
شــخصًا واحــدًا قــادٌر عــى ضبــط هــذه املــوارد الضخمــة واملتعــددة ومــن ثــم توزيعهــا 
عــى مســتحقيها مــن املوظفــني واجلنــود وأوليــاء أمــور األطفــال وأصحــاب العطــاء، 
ــا نتصــور أن هــؤالء  فضــال عــن توثيقهــا وكتابتهــا يف ســجالت خاصــة، وهلــذا فإنن
األشــخاص كانــوا يعملــون بمســاعدة طاقــم كامــل مــن الكتبــة واجلبــاة واملحاســبني 

واحلراس واملتطوعني وغر ذلك مما تتطلبه هذه الوظيفة احلساسة.

وتذكــر بعــض املصــادر انــه تــم إنشــاء بيــت للــال يف عاصمــة كل واليــة مــن 
واليــات الدولــة، حيــث يقــوم الــوايل بعــد استشــارة اخلليفــة بتعيــني مــن يقــوم هبــذه 
املهمــة فيــا خيــص الواليــة نفســها، وأحيانــًا يرســل اخلليفــة إىل الواليــة مــن يقــوم 
ــوم بــإدارة  ــاًل- كان يق ــعود -مث ــن مس ــد اهلل ب ــد أن عب ــو عبي ــر أب ــذه املهمــة، فيذك هب
ــا بيــت  بيــت املــال يف الكوفــة وبتفويــض مبــارش مــن اخلليفــة عمــر يف املدينــة)4) ، أمَّ

)1) املرجع السابق نفسه، ص 126
)2) البيهقي، السنن الكربى، دائرة املعارف، حيدر باد، املجلد 6، ص 357

)3) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 520
)4) املرجع السابق نفسه ص 96. البيهقي، مرجع سابق، املجلد 6، ص 354
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ــة إىل  ــت العاصم ــى انتقل ــة( حت ــة الدول ــة )عاصم ــي يف املدين ــد بق ــزي فق ــال املرك امل
الكوفــة يف زمــن اخلليفــة عــي  َفنُقــل بيــت املــال املركــزي إليهــا)1)، وبقــي هنــاك 

حتى هناية خالفته سنة 40 هـ.

كان العمــل يتــم داخــل بيــت املــال ضمــن قواعــد واضحــة ودقيقــة، إذ إن املــوارد 
ــا اآلخــر غــر  ــة، وبعضه ــراج واجلزي ــزكاة واخل ــل: ال ــا دوري مث ــة كان بعضه املالي
دوري قــد يــأيت وقــد ال يــأيت مثــل: عشــور التجــارة، ومخــس الغنائم، والفــيء، ومخس 
الــركاز ]أي: املعــادن أو الكنــوز املدفونــة داخــل األرض، وكل مــن ال مالــك لــه مــن 
األفــراد[)2) ، ممــا حيتــم عــى املســؤول عــن بيــت املــال أن يأخــذ ذلــك بعــني االعتبــار، 
كــا أن بعــض هــذه املــوارد كالــزكاة ومخــس الغنائــم والفــيء ال يتــم إدخالــه ضمــن 
ــه مــوزع عــى  ــوارد األخــرى ألن ــة، فــال يمكــن مجعــه مــع امل ــة العامــة للدول املوازن
مســتحقيه بموجــب نصــوص رشعيــة، وال حيــق للخليفــة أو غــره التــرصف بــه إال 
ــة الكريمــة:  وفــق ذلــك، حيــث ُقســمت الــزكاة عــى أصنــاف ثانيــة وفــق نــص اآلي
َقــاِب  ــْم َويِف الرِّ َفــِة ُقُلوهُبُ َدَقــاُت لِْلُفَقــَراء َوامْلََســاكني َواْلَعاِمِلــنَي َعَلْيَهــا َوامْلَُؤلَّ ــَا الصَّ }إِنَّ
ــَن اهللِّ َواهللُّ َعِليــٌم َحِكيــم{ ]ســورة  ــبِيِل َفِريَضــًة مِّ َواْلَغاِرِمــنَي َويِف َســبِيِل اهللِّ َواْبــِن السَّ
التوبــة: 60[، أمــا مخــس الغنائــم والفــيء فقــد وزعــت عــى األصنــاف التاليــة وفــق 
ــِذي  ــوِل َولِ ُس ــُه َولِلرَّ ــَأنَّ هللِِّ مُخَُس ٍء َف ــن يَشْ ــم مِّ ــَا َغنِْمُت ــوْا َأنَّ ــرآن: }َواْعَلُم ــص الق الن
بِيِل{]ســورة األنفــال: 41[، ويمكــن أن  السَّ َواْبــِن  َوامْلََســاِكنِي  َواْلَيَتاَمــى  اْلُقْرَبــى 
نطلــق عــى هــذه الشــعبة مــن املــوارد اســم »شــعبة املــوارد اخلاصــة«، وكانــت مهمــة 
الدولــة تقتــرص عــى توزيــع مــوارد الفــيء والغنيمــة عــى مســتحقيها، أمــا املــوارد 
األخــرى مثــل واردات اخلــراج والعشــور واجلزيــة والــركاز ومــا إىل ذلــك أو »شــعبة 
املــوارد العامــة«، فــإن للخليفــة احلــق يف إنفاقهــا يف مرصوفــات الدولــة املختلفــة 
ــدود  ــة ح ــن ومحاي ــلحة والتموي ــود ورشاء األس ــب وأرزاق اجلن ــاء والروات كالعط

)1) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مطبع العريب، النجف، 1385 هـ، ج 2، ص 177-176
)2) الشلبي، السياسة واالقتصاد يف الفكر اإلسالمي، مكتبة النهضة املرصية القاهرة، 1983، ص 170
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ــو  ــك، يقــول أب ــر الزراعــة وتشــجيع التجــارة وغــر ذل ــرع وتطوي ــر ال ــة وحف الدول
يوســف: »وال ينبغــي أن جُيمــع مــال اخلــراج إىل مــال الصدقــات والعشــور ألن 
اخلــراج يفء جلميــع املســلمني، والصدقــات ملــن ســّمى اهلل يف كتابــه«)1)، كــا أن 
املــاوردي قــد نّبــه إىل ذلــك فقــال: »وال جيــوز أن ُيــرصف الفــيء يف أهــل الصدقــات، 

وال ُترصف الصدقات يف أهل الفيء، وُيرصف كل واحد من املالني يف أهله«)2).

وتــدل هــذه النصــوص أن عمــل بيــت املــال وطريقــة إدارتــه كانــت معقــدة بعــض 
الــيء، وحتتــاج إىل مهــارة خاصــة ملــن يتــوىل إدارتــه، وانــه ال يمكــن لفــرد واحــد 
القيــام بــكل أعبــاء هــذه الوظيفــة، وان كانــت هــذه املصــادر مل تذكر إال بعض األســاء 
واجلزئيــات ممــا ُيَصعــب عــى الباحــث إعطــاء صــورة واضحــة أو أرقــام دقيقــة 
وميزانيتهــا  الدولــة  إيــرادات  حجــم  أو  أعدادهــم  أو  املوظفــني  عمــل  لطريقــة 
الدولــة  أن  عــى  املصــادر  يف  ُذكــرت  التــي  الصــكاك  تلــك  حتــى  ومرصوفاهتــا، 
اســتحدثتها ليتــم الدفــع عــن طريقها للمســتحقني، مل يصلنــا منها إال النـــزر القليل، كا 
أن ســجالت بيــت املــال التــي ُحفظــت فيهــا الــواردات والنفقــات ودونــت فيهــا أســاء 
املســتحقني ووظائفهــم ومقــدار مســتحقاهتم وتاريــخ اســتحقاقها قــد امتــدت إليهــا يــد 

العبث والتخريب يف األزمان املختلفة وبخاصة يف زمن الفتن واحلروب الداخلية.

2. إدارة شؤون موارد بيت الدولة وتوزيعها ويشمل
لنــا احلديــث عــن مخــس الغنائــم والفــيء يف الفصل الثــان من هــذا الكتاب  لقــد فصَّ
فصــل »اإلدارة العســكرية«، ولذلــك فــإن حديثنــا يف هــذا الفصــل ســيقترص عــى دراســة 

املوارد املهمة األخرى، وهي: الزكاة، ورضيبة اخلراج، واجلزية، والعشور.

)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 94-93
)2) املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مطبعة مصطفى البايب، 1966، ص 112
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أ. إدارة شؤون مجع الزكاة وتوزيعها

ُتَعــدُّ الــزكاة أحــد أركان اإلســالم اخلمســة، وهــي واجــب دينــي يؤديــه املســلم 
بإخــراج جــزٍء مــن مالــه وفــق رشوط معينــة وتعد من أهــم واردات الدولــة، وُتفرض 
عــى األمــوال والذهــب والفضــة وأمــوال التجــارة والــزروع والثــار، واملــوايش 
ــدار  ــوغ النصــاب »أي: املق ــزكاة بل ــه ال ــذي جتــب في ــال ال واألنعــام، وُيشــرط يف امل
الــذي ينبغــي أن يملكــه املســلم حتــى جتــب عليــه الــزكاة«، ومــرور عــام عــى ملكيــة 
األمــوال النقديــة أو الذهــب والفضــة واملــوايش أو حصــول احلصاد بالنســبة للزروع 

والثار كا هو مفصل بشكل دقيق يف كتب الفقه)1).

النقــود  مــن  بنســبة %2.5  الــزكاة  لقــد حــددت الريعــة اإلســالمية مقــدار 
مــن  غرامــًا  بمقــدار 81  قيمتهــا  بلغــت  إذا  التجــارة  وأمــوال  والفضــة  والذهــب 
الذهــب فأكثــر، أو مــا يعادهلــا مــن النقــود والفضــة ورؤوس التجــارة، ونســبة %10 
بــاء املطــر وبلغــت مخســة  بالنســبة للمحاصيــل الزراعيــة يف حالــة كوهنــا ُتســقي 
أوســق)أي: 647 كغــم(، ونســبة 5% إذا كانــت ُتســقى بــاء اآلبــار االرتوازيــة أو 
التــي يقــوم املــرء باإلنفــاق عليهــا كثمــن املــاء واحلصــاد والعنايــة ومــا إىل ذلــك، 

حيث تراعى حالة املزارع إذا كانت تكلفة العملية الزراعية عالية)2).

ــوع املاشــية،  ــل والبقــر والغنــم« فهــي خمتلفــة حســب ن أمــا زكاة املــوايش »اإلب
فبلــوغ النصــاب بالنســبة لإلبــل مخســة، وثالثــون يف البقــر، وأربعــون بالنســبة للغنــم. 
ورشطهــا أن تكــون ســائمة يف املراعــي ومعــدة لإلنتــاج وليــس للعمــل. وزكاة اإلبــل 
إذا بلغــت مخســة... شــاة، وهكــذا يف كل مخســة مــن اإلبــل شــاة، فــإذا بلغــت مخســًا 

)1) أنظر القرضاوي، فقه الزكاة، مطبعة الرسالة، بروت، 1977، ج 1، ص 422-421
)2) املرجع السابق نفسه، ص 238، 311، 340
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وعريــن ففيهــا بنــت خمــاض وهــي التــي بلغــت ســنة ودخلــت يف الثانيــة، ويف ســت 
وثالثني بنت لبون وهي التي بلغت سنتني ودخلت يف الثالثة، وهكذا)1).

أمــا زكاة البقــر ففــي كل ثالثــني عجــل يبلــغ مــن عمــره ســنة وهكــذا، أمــا زكاة 
الضــأن واملاعــز ففــي كل أربعــني شــاة، ويف 121 شــاتان، ومــا زاد عــى ذلــك ففــي 

كل مائة شاة)2).

ــي  ــدل أن اإلســالم أراد أن حيــدد هــذا الواجــب الدين ــق ي وهــذا التقســيم الدقي
فــال ُيــرك الجتهــادات احلــكام أو املوظفــني اإلداريــني ضانــًا للعدالــة وعــدم التغيــر 
والتبديــل نتيجــة االجتهــاد البــري أو الظــروف املختلفــة، ويالحــظ أيضــًا انــه مل 
ُتفــرض الــزكاة عــى اخليــل والبغــال واحلمــر إال إذا كانــت معــدة للتجــارة، فينطبــق 

عليها حينئذ ما ينطبق عى األموال التجارية أي نسبة 2.5% من قيمتها)3).

كــا يشــر الفقهــاء إىل زكاة املعــادن أو الكنــوز املدفونــة وهــو مــا ُســمي اصطالحًا 
»بالــركاز« وهــو كل مــال وذهــب أو فضــة أو معــدن ثمــني وجــد يف باطــن األرض يف 

أرض خاصة لشخص أو أشخاص فإن زكاته ُحددت 20% من قيمته)4).

لقــد حرصــت الدولــة يف عــرص اخلالفة الراشــدة عى مجــع وإدارة مــوارد الزكاة، 
واعُتــرب عــدم دفعهــا مظهــرًا مــن مظاهــر اخلــروج عــى الدولــة ومتــردًا هيــّدد ســيادهتا، 
فقــد حــارب اخلليفــة أبــو بكــر  القبائــل التــي امتنعــت عــن دفــع الــزكاة بعــد وفــاة 
النبــي ، وقــال: »واهلل ألقاتِلــنَّ مــن فــرق بــني الــزكاة والصــالة«)5)، يف إشــارة أن 
اإلســالم كٌل ال يتجــزأ، وأن الســاح بتنفيــذ جــزء مــن التعليــات وتــرك اجلــزء اآلخــر 

فيه إضاعة هليبة الدولة وعقيدهتا وخروج عى إدارهتا وقوانينها وسيادهتا.
)1) املرجع السابق نفسه، ص 237-167

)2) املرجع السابق نفسه
)3) املرجع السابق نفسه

)4) املرجع السابق نفسه، ص 311-238
)5) ابن األثر، مرجع سابق، املجلد 2، ص 344
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وبعــد اســتقرار األمــور وعــودة املتمرديــن املرتديــن إىل الطاعــة يف مجيــع أنحــاء 
»جبــاة  وا  ُســمُّ ماليــني  إداريــني  موظفــني  بتعيــني  اخللفــاء  قــام  العربيــة،  اجلزيــرة 
د  األمــوال« وإرســاهلم إىل الواليــات املختلفــة للدولــة للقيــام هبــذه الوظيفــة، وقــد ُزوِّ
ــل اخللفــاء بخصــوص ُطــرق  ــة واضحــة مــن قب هــؤالء املوظفــني بتوجيهــات إداري
الدقــة  حتــري  مــع  األفــراد،  ومصلحــة  العامــة  املصلحــة  بــني  واملوازنــة  اجلمــع، 
ع  مُّ والعدالــة وســهولة اإلجــراءات، فكانــوا حيرصــون عــى مجــع الــزكاة يف أماكــن جَتَ
ــات أو إىل  ــاء االنتقــال إىل مراكــز الوالي هــذه املــوايش دون أن يكّلفــوا أصحاهبــا عن
العاصمــة، ُمَتبعــني توجيهــات النبــي  اإلداريــة يف هــذا الصــدد، حيــث قــال: »ال 
ُتؤخــذ صدقــات املســلمني إال عــى مياههــم وبأفنيتهــم ]أي: ديارهــم[«)1). كــا تــم 
التشــديد عــى أن ال يأخــذ املوظفــون أفاضــل األمــوال أو املاشــية أو أفاضــل الــزروع 
والثــار ألن يف ذلــك إرضار بأصحاهبــا، ويف املقابــل ال يقبلــوا املريضــة مــن املــوايش 
أو اهلرمــة أو اهلزيلــة ألن يف ذلــك إرضار بمصلحــة الفقــراء، ودفعــًا للحــرج فقــد كان 
يقــوم املوظــف بتقســيم املــوايش والــزروع والثــار إىل ثالثــة أقســام: أفضلهــا وال 
يأخــذ منــه شــيئًا، وأدناهــا وال يأخــذ منــه شــيئًا أيضــًا فيــا تؤخــذ الــزكاة مــن القســم 
الثالــث وهــو القســم الوســط. كــا كان ُيســمح لصاحــب املاشــية أن ُيبــادل بــا عنــده 
إىل صنــف آخــر؛ كأن يبــادل أغنامــًا ببقــر أو إبــاًل ببقــر أو أن يدفــع مــاالً نقــدًا، للتيســر 
وقتهــا ومراعــاة  الــزكاة يف  أداء  عــى  وتشــجيعًا  األمــوال  عــى أصحــاب رؤوس 

ملصلحة املستحقني هلذه الصدقات)2).

وكانــت الدولــة حتــدد أوقاتــًا حمــددًة جلمــع الــزكاة، وغالبــًا مــا يكــون ذلــك يف 
فصــل الصيــف إذ يكــون أصحــاب املــوايش قــد عــادوا هبــا مــن املراعــي التــي كانــوا 
خيرجــون إليهــا يف فصــل الربيــع، ولذلــك قال مالك بن أنس: »ُســنَّة عــّال الصدقات 

)1) الشافعي، كتاب األم، مطبعة بوالق، القاهرة، 1322ه، جملد 2، ص 17. أبو عبيد، األموال، ص 438
)2) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 436-435
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أن ُيبعثــوا قبــل الصيــف، وحــني تطلــع الثريــا ويســر النــاس بمواشــيهم إىل مياههــم، 
ألن يف ذلــك رفــق بالنــاس«)1)، بينــا يــرى الشــافعي أن يكــون اجلمــع يف شــهر املحرم 
مــن كل ســنة ســواًء كان ذلــك يف الصيــف أو يف الشــتاء)2)؛ ألن ذلــك يســهل عــى 
ــة  ــا، وبخاصــة أن شــهر حمــرم هــو بداي ــزكاة وتوثيقه ــني مجــع ال املوظفــني اإلداري
الســنة اهلجريــة، وفيهــا خُتــرج األرزاق والعطــاء وحقــوق األطفال والفقــراء ورواتب 
املوظفــني ومــا إىل ذلــك. كــا أن التوثيــق املتمثــل بوجــود الديــوان قــد ســهل عــى 
الدولــة جبايــة الــزكاة مــن املســجلني فيــه، إذ كانــت ختصــم مــن أصحــاب األعطيــات 
مــا يتوجــب عليهــم مــن زكاة مــن أعطياهتــم فقــد ذكــر أبــو عبيــد: »أن عمــر وغــره 
مــن اخللفــاء كانــوا يأخــذون الــزكاة عنــد األعطيــة«)3)، وقــال عبــد الرمحــن بــن عبــد 
القــاري ت80 هـــ: »َكَتــَب عــٌي  بيــت املــال زمــان عمــر )أي: عمــل كاتبــًا( فــكان 
إذا أخــرج العطــاء مجــع أمــوال التجــار غائبهــا وشــاهدها ثــم أخــذ الــزكاة مــن شــاهد 
املــال عــن الغائــب والشــاهد«)4)، وقــال قدامــة بــن مظعــون ت36 هـ »كنــت إذا جئت 
عثــان ألقبــض عطائــي، ســألني هــل عنــدك مــن مــال وجبــت فيــه الــزكاة؟ قــال: فــإن 

قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك املال، وإن قلت: ال دفع إيلَّ عطائي«)5).

ولقــد حرصــت الدولــة مــن خــالل تنظياهتــا اإلداريــة املختلفــة أن تــوزع أمــوال 
الــزكاة عــى فقــراء القــوم الذيــن مٌجعــت الــزكاة مــن أغنيائهــم، فــإن بقــي منهــا يشء 
فتــوزع عــى فقــراء القــوم األقــرب إليهــم وهكــذا)6)، فــإذا بقــي يشء بعــد تســديد 
حاجــة األصنــاف املســتحقني للــزكاة حُيمــل الباقــي إىل بيــت املــال يف العاصمــة، فقــد 
  ــي ــزكاة يف اليمــن يف زمــن النب ــل كان جيمــع ال ــن جب ــد: أن معــاذ ب ــو عبي ذكــر أب

)1) الشافعي، مرجع السابق، جملد 2، ص 14. العي، تنظيم جباية الصدقات، جملة العرب، جملد 10، 1969، ص 870
)2) الشافعي، املرجع السابق نفسه

)3) أبو عبيد، مرجع السابق، ص 562. الصنعان، املصنف، املكتب اإلسالمي، بروت، 1972، جملد 4، ص 118-117
)4) ابن حزم، املحى، املطبعة املنرية، القاهرة، 1351 هـ ، املجلد 5، ص 234

)5) مالك بن أنس، املوطأ، دار األفاق، بروت، 1979، ص 1، ص 246. أيب عبيد، مرجع سابق، ص 563
)6) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 626-625
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وأيب بكــر وعمــر، ويف عهــد عمــر زادت الصدقــة عــن حاجــة النــاس يف اليمن بمقدار 
ــن  ــذ م ــك لتأخ ــول: »إن بعثت ــر  يق ــه عم ــل إلي ــة، فأرس ــله إىل املدين ــث فأرس الثل
أغنيــاء النــاس فردهــا عــى فقرائهــم، فقــال معــاذ: مــا بعثــت إليــك بــيء وأنــا أجــد 
أحــدًا يأخــذه منــي«)1)، وهــذا نمــوذج مــن نــاذج الكفالــة الذاتيــة التــي كانــت توفرهــا 
كل واليــة مــن واليــات الدولــة اجلغرافيــة فيكفــي األغنيــاُء فيهــا الفقــراء، بينــا تتفــرغ 
التــي تنفــع األمــة  الدولــة بعــد ذلــك لإلنفــاق عــى املشــاريع العمرانيــة الكــربى 
بأرسهــا، وكذلــك ُتنفــق مــن املوازنــة العامــة عــى إعــداد اجليــوش ومتويلهــا ومحايــة 

احلدود، وتوطيد أركان الدولة وتطويرها.

أمــا بخصــوص مقاديــر أمــوال الــزكاة التــي مُجعــت يف عــرص اخلالفــة الراشــدة 
11-40 هـــ أو تلــك التــي كانــت جُتمــع كل عــام، فلــم نجــد يف املصــادر إال بعــض 
  اإلشــارات التــي تذكــر بعــض األرقــام اجلزئيــة، فيذكــر الشــيبان مثــاًل: »أن عمــر
محــى أرض الربــذة يف املدينــة إلبــل الصدقــة وكان حيمــل عليهــا يف ســبيل اهلل ]أي: 
تزويــد املقاتلــني يف أرض القتــال[ كل عــام أربعــني ألفــًا مــن الُظُهــر«)2)، كــا ذكــر 
صدقــات  عــى  العــاص  أيب  بــن  احلكــم  عــنّي    عثــان  اخلليفــة  أن  البــالذري 
ُقضاعــة فبلغــت ثالثــة مائــة ألــف درهــم)3). وهــذه الروايــات بمجموعهــا عبــارة عــن 
إشــارات قليلــة ومتباعــدة ممــا ال يســاعد عــى تكويــن صــورة متكاملــة عــن حجــم 
ــوزع عــى  ــم، أو مــا كان ُي ــزكاة ومقاديرهــا، ومــا كان جُيمــع مــن كل إقلي واردات ال
الفقــراء فيــه، وحجــم مــا كان ُينقــل إىل العاصمــة، ولــو تيــر ذلــك لكــن باإلمــكان 
إعطــاء صــورة واضحــة عــن احلالــة االقتصاديــة للدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة، 
ننــا مــن معرفــة مســتوى املعيشــة للنــاس يف املجتمــع اإلســالمي يف هــذه الفــرة  ومكَّ

املبكرة من تاريخ اإلسالم.
)1) املرجع السابق نفسه، ص 785-784

)2) الشيبان، رشح السر الكبر، مطبعة القاهرة، القاهرة، 1958-1960، جملد 4، ص 2085. أبو عبيد، مرجع السابق، ص 330
)3) البالذري، أنساب األرشاف، حتقيق، إحسان عباس، بروت، 1979، جملد 4، ص 515
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ب. إدارة شؤون األرايض اخلراجية

ــة عــى األرايض فهــي مــن  ــة األرض «  التــي تفرضهــا الدول ــا اخلــراج أو » رضيب أّم
املســائل اإلداريــة اهلامــة التــي واجهتهــا الدولــة يف هــذه الفــرة، حيــث توســع الفتــح 
اإلســالمي يف العــراق والشــام ومــرص ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن وجــود األرايض 
ــذه األرايض  ــادر أن ه ــر املص ــة، فتذك ــؤولية الدول ــت مس ــت حت ــي أصبح ــعة الت الشاس
ُقّســمت مــن ناحيــة التعامــل اإلداري معهــا إىل قســمني: قســم أصبــح ملــكًا للدولــة بعــد 
قتــال مــع العــدو والــذي ســمته املصــادر بـــ »األرايض التــي ُفتحــت عنــوة«، وقســم آخــر 
صالــح أهلــه عليــه ســواء بعــد معركــة أو دون ذلــك والــذي ســمته املصــادر »األرايض 
التــي ُفتحــت صلحــًا«)1)، ويظهــر أن املصــادر قــد تعاملــت مــع هــذا التقســيم عــى اعتبــار 
أنــه األســاس الــذي تــم بموجبــه تنظيــم شــؤون هــذه األرايض، وتقديــر قيمــة الرضيبــة 

املفروضة عليها تبعًا لذلك حيث كانت تزيد يف احلالة األوىل عنها يف احلالة الثانية.

التــي  بالغــة يف حتديــد األرايض  وعنــد دراســة هــذه املســالة وجدنــا صعوبــة 
فتحــت عنــوة أو تلــك التــي ُفتحــت صلحــًا، حيــث جيــد الباحــث خلطــًا واضحــًا يف 
ذلــك، ويبــدو أن الســبب يف ذلــك عائــد إىل االختــالف واالضطــراب احلاصــل يف 
التعامــل  يف  االضطــراب  إىل  إضافــة  املصــادر،  يف  املوجــودة  التارخييــة  الروايــات 
اإلداري مــع هــذه األرايض نتيجــة الرعــة التــي حصــل فيهــا الفتــح، وعــدم وجــود 
ــًا  ــل التعامــل اإلداري خاضع ــا جع ــأن مم ــابقة عنــد املســلمني يف هــذا الش ــة س جترب
النهــج  تــم االســتقرار الحقــًا عــى  لعوامــل التجربــة )الصــواب واخلطــأ( حتــى 

اإلداري واملايل للدولة بشكل عام وهلذه املسألة بشكل خاص.

)1) البالذري، فتوح البلدان، دار النهضة املرصية، القاهرة. د. ت، ص 301-300
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  وتبــني أن مســألة تقســيم األرايض املفتوحــة مل ُتَثــر يف عهــد اخلليفــة أيب بكــر
حيــث مل يتعــرض اجلنــود الفاحتــون للفالحــني أثنــاء فتــح احلــرة وبانقيــا)1)، فتــم 
ــلطان  ــتقر س ــتمرة ومل يس ــت مس ــا زال ــت م ــارك كان ــم، إذ أن املع ــم يف أرضه إقراره

الفاحتني، بينا كانت اجليوش ما زالت مشغولة بالقتال ومتابعة فلول األعداء.

إال أن البــوادر األوىل ملشــكلة إدارة شــؤون األرايض املفتوحــة قــد أثــرت يف 
عهــد اخلليفــة عمــر ، وكان ذلــك مــن ِقبــل جنــود جيــش ســعد يف العــراق، والذي 
قــام بــدوره بمراســلة اخلليفــة ليستشــره يف شــأن تقســيم األرايض املفتوحــة عــى 
املقاتلــني)2)، وملــا كنــت هــذه املســالة مــن األمهيــة واحلساســية بحيــث ال يســتطيع 
الدولــة  رجــال  كبــار  إىل  الرجــوع  دون  فرديــًا  قــرارًا  فيهــا  يتخــذ  أن  اخلليفــة 
واملستشــارين، فقــام اخلليفــة عمــر  بجمــع هــؤالء لينظــروا يف األمــر)3)، وتظهــر 
املناقشــات واحلجــج التــي ُأثــرت بــني املستشــارين أن املســألة قــد أخــذت وقتــا 
طويــاًل يف النقــاش بحيــث قــام كل فريــق بعــرض حجتــه، فأشــار بعضهــم عــى 
اخلليفــة أن ُيقســم األرض عــى املقاتلــني باعتبــار أهنــا مــن الغنائــم والفــيء، وهــذه 
الباقــي  واخلمــس  للمقاتلــني  أمخــاس  أربعــة  القــرآن  نصــوص  بحســب  مقســمة 
ــمُت بينهــم مل يبــَق ملــن بعدهــم يشء، فكيــف  ــا: »لــو ُقسِّ للدولــة، فقــال اخلليفــة حماجَّ
بــرأي«)4).  يــأيت مــن املســلمني، فيجــدون األرض قــد ُقّســمت... فــا هــذا  بمــن 
ــث  ــة وبعــد نظــر حي ــدل عــى حصاف ــا عمــر  ت ــي قدمه ــت هــذه احلجــة الت وكان
ــح املســلمني يف كل  ــُق منهــا عــى مصال ــة، ُينَْف ــًا للدول ــكًا عام تبقــي هــذه األرض مل
العصــور بعــد ذلــك، وتابــع اخلليفــة عمــر  قائــاًل: »فــا ُيَســّد بــه الثغــور؟ ومــا 

)1) أبــو يوســف، مرجــع ســابق، ص 30. ابــن آدم، كتــاب اخلــراج، حتقيــق. أمحــد شــاكر، املطبعــة الســلفية، القاهــرة، 1929، ص28. البــالذري، 
فتوح، ص 300

)2) أبو يوسف، املرجع السابق نفسه، ص 24. ابن آدم، مرجع سابق، ص 27
)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 27

)4) املرجع السابق نفسه. أبو عبيد، املرجع السابق، ص 71
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املوضــوع  هــذا  ولشــدة حساســية  البلــد...؟«)1)،  هبــذا  واألرامــل  ريــة  للذُّ يكــون 
وجدليتــه انقســم املستشــارون احلــارضون إىل قســمني متســاويني؛ بحيــث ال يمكــن 
ترجيــح رأي عــى آخــر، فتــم االتفــاق عــى اختيــار عــرة رجال آخرين مــن أصحاب 
ــرأي واملشــورة مــن األنصــار، مخســة مــن األوس ومخســة مــن اخلــزرج، لعــرض  ال
األمــر عليهــم لرجيــح طــرف أحــد الفريقــني، فقــام الفريــق الــذي يطالــب بالتقســيم 
بعــرض وجهــة نظــره أمــام فريــق التحكيــم، ثــم قــام اخلليفــة عمــر  بعــرض حجتــه 
ممثــاًل للفريــق اآلخــر معتمــدًا عــى فهمــه لآليــات العــر األوائــل من ســورة احلر، 
ــر  التــي تدعــو يف جمملهــا إىل أن األمــة يف حارضهــا ومســتقبلها أمــة واحــدة، ثــم َذكَّ
باألجيــال القادمــة وأن هلــا نفــس احلقــوق وعليهــا نفــس الواجبــات قــال تعــاىل: 
ــَبُقوَنا  ــَن َس ــا الَِّذي ــا َوإِلْخَوانِنَ ــْر َلنَ ــا اْغِف نَ ــوَن َربَّ ــْم َيُقوُل ــن َبْعِدِه ــاُؤوا ِم ــَن َج }َوالَِّذي
ِحيــم{ ]ســورة  ــَك َرُؤوٌف رَّ ــا إِنَّ نَ ــوا َربَّ ِذيــَن آَمنُ ــا ِغــاًّ لِّلَّ َعــْل يِف ُقُلوبِنَ بِاإِليــاَمِن َوالَ َتْ
احلــر: 10[، فــكان جواهبــم مجيعــًا الــرأي رأيــك، فنعــم مــا قلــت)2). وبذلــك اتبــع 
اخلليفــة عمــر  أرقــى الوســائل احلضاريــة الديمقراطيــة يف حســم اخلــالف يف 
هــذه القضيــة احلساســة التــي لــو متــت إدارهتــا بطريقــة خاطئــة ألدت إىل رشخ كبــر بني 
الدولــة وجيشــها املقاتــل، ومــا لذلــك مــن آثــار عــى الدولــة ومتاســكها، وعنــد االنتهــاء 
مــن املشــاورات واالســتقرار عــى الــرأي اجلاعــي أصــدر اخلليفــة أمــرًا إداريــًا يف غايــة 
األمهيــة، وضّمنــه يف رســالة إىل قائــد جيشــه يف العــراق جــاء فيــه: »فــإذا أتاك كتــايب هذا، 
فانظــر مــا أجلــب النــاس ]أي :أحــرضوا[ أو غنمــوا عليــك بــه إىل العســكر مــن كــراع 
ومــال ]أي: األمــوال العينيــة[ فاقســمه بــني مــن حــرض... واتــرك األرضــني واألهنــار 
لعاهلــا ليكــون ذلــك يف أعطيــات املســلمني، فإّنــا لــو قســمناها بــني مــن حــرض مل يكــن 
ملــن بعدهــم يشء«)3). وهبــذا اإلجــراء اإلداري الناضــج ُحســمت قضيــة يف غايــة 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 27

)3) املرجع السابق نفسه أبو عبيد، مرجع سابق ص 71. ابن آدم، مرجع سابق، ص 28-27
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األمهيــة وجتــاوزت فيهــا الدولــة مشــكلة خطــرة إذ أصبحت هــذه األرايض ملــكًا عامًا 
لأمة بجميع أجياهلا يتداولونه ويرثه األبناء عن اآلباء)1).

ــم معاجلــة مشــكلة األرايض املفتوحــة يف الشــام ومــرص بنفــس الطريقــة،  كــا ت
فقــد أرســل اخلليفــة عمــر  إىل قائــد جيشــه يف الشــام خيــربه باألمــر اإلداري نفســه 
ــرأي حيــث جــاء يف  ــه بعــد مشــاورة أهــل الشــورى وأصحــاب ال ــذي توصــل إلي ال
رســالته: »فأِقــرَّ مــا أفــاء اهلل عليــك ]أي : األرايض املفتوحــة[ يف أيــدي أهلــه، واجعل 
عليهــم اجلزيــة بقــدر طاقتهــم... ويكونــون ُعــّار األرض فهــم أعلــم هبــا وأقــوى 
عليهــا«)2). وكذلــك أمــر عمــرو بــن العــاص قائــد جيشــه يف مــرص هبــذا اإلجــراء 
اإلداري فقــال لــه: »أن دعهــا ]أي: األرض[ حتــى يغــزو َحَبــُل احلُبلــة ]أي: األجيال 

القادمة[ وذرهم يكون خراجهم رضيبة األرض فيئًا للمسلمني، وقوة هلم«)3).

لقــد تــم اختــاذ هــذا اإلجــراء اإلداري اهلــام مــن قبــل رأس الدولــة )اخلليفــة( بعــد 
مناقشــات موســعة، وكــا هــو واضــح كان قــرارًا مثرًا للجــدل داخل أوســاط اجلنود 
يف أرض القتــال، وأصحــاب الــرأي والقــادة والــوالة واملستشــارين عــى حــد ســواء، 
ألنــه كان يمــس بصــورة مبــارشة حيــاة هــؤالء مجيعــًا، فجــاء القــرار ليكــون يف 
مصلحــة األمــة يف أجياهلــا املختلفــة، وتأكيــدًا عــى أمهيــة وصحــة واســراتيجية هــذا 
اإلجــراء فــإن اخللفــاء الذيــن جــاءوا مــن بعــد عمــر  عثــان وعــي مل يغــرا هــذا 
القــرار واســتمروا يف تطبيقــه، فقــد قــال اخلليفــة عــي : »إن عمــر كان رشــيد األمر 
ولــن أغــر شــيئًا صنعــه عمــر«)4)، ويذكــر الطــربي أن اخلليفــة عــي  أرســل رســالة 
إىل حممــد بــن أيب بكــر واليــه عــى مــرص »أمــره أن جيبــي خــراج مــرص عــى مــا كانــت 

)1) الريس، اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية، دار األنصار، القاهرة، 1977، ص 117
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 152-151

)3) ابن عبد احلكم، فتوح مرص واملغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 1995، ص 112
)4) ابن آدم، مرجع السابق، ص 23 
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ــق هــذه  ــه«)1)، واســتمر بتطبي ــدع في ــه وال ُيبت ــل وال يســتنقص من ــه مــن قب ــى علي جُتب
السياســة واتبــاع هــذا اإلجــراء اإلداري املحكــم حتــى بعــد أن انتقلــت عاصمتــه إىل 

الكوفة يف العراق)2).

ــذي جعــل األرض املفتوحــة تابعــة مــن  ــرار ال ــت املصــادر أن هــذا الق ــد أثبت لق
ــة للدولــة مــن أعظــم القــرارات التــي اختذهتــا الدولــة يف عهــد اخلالفــة  ــة إداري ناحي
الراشــدة، ففكــرة التقســيم مل تكــن ممكنــة مــن الناحيــة الفنيــة واإلداريــة، إذ أن ذلــك 
مــن شــأنه أن حُيــدث تغــرًا هائــالً يف املمتلــكات مع احتالية كبــره أن ال يتمكن اجلنود 
مــن االســتفادة مــن تلــك املســاحات الشاســعة مــن األرض)3)، كــا جــاء هــذا القــرار 
منســجًا مــع خطــة الدولــة يف توفــر مــورد مــايل دائــم لإلنفــاق منــه عــى مســتلزمات 
الدولــة وأجهزهتــا ومؤسســاهتا املختلفة مثــل رواتب اجلنــود، وخمصصات أصحاب 
العطــاء الذيــن شــاركوا يف الفتــوح املختلفــة منــذ عهــد الرســول ، ونفقــات الدولــة 
املختلفــة، ونفقــات الشــؤون االجتاعيــة وحقــوق األطفــال والُرضــع، ومــا يتطلبــه 
العمــران واإلصــالح الزراعــي ومــا إىل ذلــك، وهلــذا قــال عمــر  يف معــرض دفاعــه 
عــن هــذا القــرار: »إذا ُقّســمت العــراق والشــام فــا ُيَســُد بــه الثغــور، ومــا يكــون للّذريــة 

واألرامل هبذا البلد وبغره من أرض الشام والعراق«)4).

وبذلــك أصبحــت األرض عنــرص إنتــاج وأداة لتوفــر مصــادر الدخــل املســتمر 
لبيــت املــال، كــا أدى تــرك األرض يف أيــدي أهلهــا، ومعاملتهــم بطريقــة متســاحمة 
إىل كثــرة القــرى والُكــور التــي ســارعت لعقــد صلــح مــع املســلمني، كــا يؤكــد ســعد 
ــل  ــر أه ــد كُث ــول: »وق ــث يق ــيم حي ــدم التقس ــراره بع ــدًا ق ــر مؤي ــاص لعم ــن أيب وق ب

صلحنا، وإنه أْعَمُر لنا ]أي: أقوى لنا[ وأوهن لعدونا تأُلُفهم«)5).
)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 556

)2) ابن آدم، مرجع السابق، ص 23
)3) ويلهاوسن، تاريخ الدولة العربية وسقوطها، جلنة التأليف والرمجة، القاهرة، 1968، ص 28

)4) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 26
)5) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 585
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ونظــرا ألمهيــة هــذا األجــراء ومــا تبعــه مــن إجــراءات اختذهتــا الدولــة فــإن هــذا 
البحــث ســركز عــى تفصيــالت هــذه اإلجــراءات اإلداريــة يف كل نــوع مــن هــذه 
األرايض »اخلــراج، الصــوايف، الصلــح« يف الســاحات الرئيســية الثــالث العــراق 
ــة  ــدًا ومناســبًا لتطبيــق سياســاهتا اإلداري ــًا جدي والشــام ومــرص، والتــي كانــت ميدان

اجلديدة، ومن ثم يكون ما بعد ذلك تبعًا هلذه السياسية الواضحة والعادلة.

ج. إدارة شؤون األرايض التي فتحت عنوة

بعــد اســتقرار األمــور وانتهــاء األعــال العســكرية يف العــراق، وقــرار اخلليفــة 
بعــدم تقســيم األرايض عــى اجلنــود، وتركهــا بأيــدي أصحاهبــا يســتزرعوهنا مقابــل 
ــذه  ــؤون ه ــم ش ــة تنظ ــدأت الدول ــم، ب ــة عليه ــا الدول ــي فرضته ــراج الت ــة اخل رضيب
األرايض، وتضــع القواعــد والقوانــني التــي ســيتم بموجبهــا معاملــة الســكان بعــد مــا 
كان هنــاك يف البدايــة بعــض احلــرة والــردد يف طريقــة إدارة هذه األرايض الواســعة، 
ويؤكــد ذلــك ابــن عســاكر حيــث يقــول: » أن ســعد بــن أيب وقــاص قائــد اجليــش يف 
العــراق كان يســتعمل العامــل عــى طســوج ]أي: الناحيــة[ فيأتيــه بــا جيــد، وال يدري 
كيــف يعمــل«)1). وبعــد معركــة هناونــد 21 هـــ أراد عمــر  أن ينظم شــؤون الســواد 
يف العــراق، ويضــع قواعــد إداريــة واضحــة للتعامــل مــع األرايض والعاملــني فيهــا، 
وتقديــر  الســواد  ملســح  اليــان  بــن  بــن حنيــف وحذيفــة  عثــان  مــن  فأرســل كل 
مســاحته، ومــن ثــم تقديــر مقــدار الرضيبــة املســتحقة عليهــا، فُحــِدَد الســواد مــن 
ــق القادســية  ــوان إىل منتهــى طري ــًا ومــن أرض حل ــادان جنوب املوصــل شــاالً إىل عب

بالعذيب عرضًا، وعى هذه املساحة ُفرضت رضيبة اخلراج)2).

)1) ابن عساكر، األوائل، وزارة الثقافة، دمشق، 1975، ص 135
)2) أبو عبيد، املرجع السابق، ص82-83. ابن رستة، األعالق النفيسة، مكتبة املثنى، بغداد، مستنسخة من طبعة ليدن، ليدن، 1891، ص 104
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وقــد قــام عثــان وحذيفــة بمســح الســواد وفــق قواعــد معينة، فتــم اســتثناء التالل 
ــاه وال  ــا املي ــي ال تصله ــور الت ــاء، واألرض الب ــال واملســتنقعات املغمــورة بامل واجلب
تصلــح للزراعــة)1). وليــس هنــاك مــا يشــر إىل الطريقــة التــي متــت فيهــا عمليــة املســح 
أو الفــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها هــذه العمليــة، إال أن هنــاك بعــض اإلشــارات 
ــو يوســف: أن مقــدار  تــدل عــى أن فــرة املســح اســتغرقت عامــًا واحــدًا، فيذكــر أب
ـ [  الرضيبــة التــي اســتحقت عــى الســواد قبــل عــام مــن وفــاة عمــر  ]أي : عــام 22 هــ
ــا  ــة املســح متــت ســنة21 هـــ فإنن ــة ألــف ألــف درهــم)2)، وملــا كانــت عملي كانــت مائ
يمكــن أن نســتنتج أن العمليــة متــت يف ســنة واحــدة، والقيــام هبــذا العمــل الضخــم يف 
هــذه الفــرة الوجيــزة نســبيًا يــدل عــى أن الطريقــة املتبعــة يف عمليــة املســح كانــت 
بســيطة وغــر معقــدة، كــا أن عثــان وحذيفــة كانــا يتمتعــان بخــربة كبــرة يف هــذا 
املجــال، إضافــة إىل أن كل أصحــاب كــورة أو قريــة كانــوا يعرفــون مســاحة أرض 
قريتهــم، فــكان يقــوم عثــان وحذيفــة بالتدقيــق يف املســاحات التــي يذكرهــا الســكان، 
ويــرى أبــو يوســف أن عمــل عثــان وطريقــة مســحه كانــت أدق مــن عمــل ومســاحة 
حذيفــة حيــث قــال: »إن عثــان كان عاملــًا باخلــراج فمســحها مســاحة الديبــاج ]أي: 
احلريــر[، وأمــا حذيفــة فــكان أهــل منطقتــه قومــًا مناكــر فلعبــوا بــه يف مســاحته«)3)، 
ــه  ــه »إن ل ــه ل ــل تعيين ــل لعمــر قب ــزًا يف هــذا املجــال، إذ قي ــان كان متمي ــدو أن عث ويب
بــرصًا وعقــاًل وجتربــة«)4)، كــا أن الرعــة التــي متــت هبــا عمليــة املســح بالنســبة لســعة 
األرض جعلــت املــؤرخ الغــريب »دينيــت« يقــول: أن عمــر أرســل عثــان عــى رأس 
جلنــة متســح الســواد كلــه بينــا بعــث بلجنــة أخــرى عــى رأســها حذيفــة متســح اإلقليــم 
الــذي يقــع رشق دجلــة جلمــع املعلومــات واإلحصــاءات عــن قــدر املمتلــكات، كــا 

)1) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 129
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 28

)3) املرجع السابق نفسه، ص 38
)4) املرجع السابق نفسه، ص 26
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أن هــذه اللجــان مل تقــم بمســح كل جريــب مــن األرض فقــد قــام بذلــك الساســانيون 
مــن قبــل)1). وقــد توصــل عثــان وحذيفــة وحــددوا مســاحة الســواد بـــ ســتة وثالثــني 
ــع()2) ، وهــذه املســاحة  ألــف جريــب )اجلريــب: يســاوي 1366،0416 مــر مرب
هــي املســاحة القابلــة للزراعــة، وُتركــت األرايض التــي ال تــزرع، واجلبــال والطــرق 
ــاًء عــى توجيهــات  وأماكــن التجمعــات الســكانية، ومــا إىل ذلــك)3)، وكان ذلــك بن
ــال أحــدًا فــوق  إداريــة مبــارشة مــن عمــر  بحيــث يتــم توخــي العدالــة، وأن ال حُيمِّ
ــا  ــادة يف التوثــق ســأل اخلليفــة عمــر  عثــان وحذيفــة بعــد أن أهني ــه)4)، وزي طاقت
ــال األرض فــوق مــا ُتطيــق؟ فقــال عثــان: مَحَّلــت األرض أمــرًا  عملهــا: »هــل مَحَّ
هــي لــه ُمطِيقــة، ولــو شــئت ألضعفــت األرض ]أي : ضعــف الرضيبــة املفروضــة[، 

وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا هي له حمتملة«)5).

وختتلــف املصــادر عــى مقــدار الرضيبــة املفروضــة عــى األرض يف العــراق، 
فيذكــر أبــو يوســف أن عمــر  فــرض عــى كل جريــب مــن األرض مزروعــة 
باحلنطــة قفيــزًا ]أي: 33،012 كيلــو غــرام[ ودرمهــًا أو أربعــة دراهــم باعتبــار أن 
القفيــز مــن احلنطــة يســاوي ثالثــة دراهــم، وعــى كل جريــب مــن النخــل ثانيــة 
دراهــم، والقصــب ســتة دراهــم، والكرمــة ُفــرض عليهــا عــرة دراهــم والشــعر 
درمهــني، وعــى جريــب الزيتــون اثنــي عــر درمهــًا)6)، ويف روايــة أخــرى أنــه ألغــى 

الرضيبة املفروضة عى النخل عونًا للمزارعني)7).

)1) بول دينيت، رضيبة اخلراج يف الفرة املبكرة من تاريخ اإلسالم، 1960، ص 55
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 36. العي، دراسات يف اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل، مطبعة املجمع العلمي العراقي، 1989، ص 178

)3) ياقوت، معجم البلدان، مطبعة السعادة، القاهرة، 1906، جملد 5، ص 160-159
)4) اليعقــويب، املرجــع الســابق نفســه، جملــد 2، ص 129. املــاوردي، األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، مطبعــة مصطفــى البــايب، القاهــرة، 

1966. ص 148
)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 40

)6) املرجع السابق نفسه، ص 38. أبو عبيد، املرجع السابق، ص 83-82
)7) أبو يوسف، املرجع السابق نفسه، ص 38
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وهــذا االختــالف يف مقاديــر الرضيبــة يرجــع إىل التبايــن يف خصوبــة األرض مــن 
منطقــة إىل أخــرى، والتايــز بــني الثــار ومقاديــر أثاهنــا، وقــرب املــزارع مــن األســواق 
العزيــز  عبــد  ويــرى  اإلنتــاج)1)،  تكاليــف  زيــادة  إىل  يــؤدي  ذلــك  بعدهــا ألن  أو 
الــدوري أن رضيبــة اخلــراج ُفرضــت أوالً عــى أرض احلنطــة والشــعر ابتــداء، 
وهــي »درهــم وقفيــز« أي كانــت رضيبــة عينيــة ونقديــة، ومــن ثــم تــم فــرض الرضيبــة 
عــى بقيــة الغــالت، ويؤيــد ذلــك أن املغــرة بــن شــعبة كتــب إىل اخلليفــة وكان واليــًا 
عــى ســواد العــراق 22- 24 هـــ: »أن قبلنــا أصنافــًا مــن الغلــة هلــا مزيــد عــى احلنطــة، 
فذكــر الكــروم والرطبــة والسمســم والقصــب فوضــع عليهــا ثانيــة ثانيــة وألغــى 
بــأن بعــض  بــن آدم ُتشــعر  الــدوري كذلــك أن روايــة حيــي  النخيــل«)2)، ويذكــر 
الغــالت مل ُيفــرض عليهــا يشء يف البدايــة، وأهنــا أضيفــت إىل القائمــة يف واليــة املغرة 
ــة عمــر  كانــت  ــات يعــود إىل أن خالف ــن شــعبة)3)، وهــذا االختــالف يف الرواي ب
فــرة بنــاء املؤسســات، ووضــع األســس اإلداريــة واملاليــة، وتنظيــم شــؤون الرضائــب 
يف البــالد، وهلــذا فليــس مســتغربًا أن يكــون هنــاك نــوٌع مــن عــدم االســتقرار والتغيــر 
املســتمر، ألن هــذه اإلجــراءات كانــت ختضــع للمراجعــة بعــد التطبيــق، إضافــة إىل 
مراعــاة الدولــة للتقاليــد واألعــراف الســائدة يف هــذه البــالد، إال أن تلــك الرضائــب 

مالت إىل االستقرار يف هناية خالفة عمر  23 هـ.

ــان ، مــع إجــراء بعــض  كــا أن هــذه اإلجــراءات بقيــت مطبقــة يف عهــد عث
التغيــرات الطفيفــة التــي يقتضيهــا تغــرُّ الزمــن أو الظــروف، مــن هنــا نجــد أن عثــان 
فــرض عــى بعــض القــرى التــي ُتســقى بميــاه الفــرات، وُتــزرع زراعــة مكثفــة ]إي: 
أكثــر مــن مــرة يف العــام[ عــى كل جريــب مــن القمــح رضيبــة تقــدر بدرهــم ونصــف 

)1) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 130
)2) الدوري، النظم اإلسالمية، مطبعة نجيب، بغداد، 1950، ج 2، ص 68

)3) الدوري، املرجع السابق نفسه، ج 2، ص 68. وانظر، دينيت، مرجع سابق، ص 57
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وصــاع مــن الطعــام، وعــى كل جريــب ُزرع قمحــًا زراعــة متوســطة درمهــًا، وعــى 
ــب النخــل والشــجر  ــي درهــم، وعــى جري ــة ثلث كل جريــب قمــح ُزِرع زراعــة قليل
ــه ثــالث ســنيني ودخــل الرابعــة  عــرة دراهــم، وعــى جريــب الكــرم إذا أتــت علي
وأطعــم عــرة دراهــم، وأعفــى كل شــاٍذ عــن القــرى يأكلــه مــن يأتيــه [أي: ليــس لــه 
مالــك]، وأعفــى اخلــرضاوات مثــل املقاثــي)1). لقــد كانــت هــذه التغيــرات رضوريــة 
الن املوظفــني الذيــن كانــوا يقومــون هبــذه املهمــة قــد اكتســبوا خــربة جيــدة، وفهمــوا 
أوضــاع األمصــار تدرجييــا، فاقرحــوا عــى الدولــة مثــل هــذه التغــرات ألهنــا أفضــل 

بالنسبة للرعية، وأكثر حتقيقًا ملصلحة الدولة.

أمــا بالنســبة لطريقــة اجلبايــة فــإن املوظفــني كانــوا يتعاملــون مــع الوحــدات 
ــع  ــاق م ــم االتف ــة مجاعيــة، إذ يت ــي بطريق ــل القــرى أو الُكــور والنواح الســكنية مث
بجمــع  هــؤالء  فيقــوم  املحــي[،  املســؤول  ]لقــب  الدهاقــني  أو  املحليــني  الزعــاء 
الرضيبــة ثــم يعطوهنــا للموظــف املرســل مــن قبــل الدولــة)2)، وهــذا كان أكثــر فعاليــة 
مــن ناحيــة إداريــة إذ ال يســتطيع موظفــو الدولــة مهــا كثــر عددهــم أن يذهبــوا إىل كل 
فــرد ليأخــذوا الرضيبــة املرتبــة عــى أصحــاب األرض متفرقــني، كــا أن توكيــل 
الزعــاء املحليــني هبــذه املهمــة هيــدف أيضــًا إىل أن يقــوم هــؤالء بحفظ النظــام واألمن 

يف النواحي التي يرفون عليها.

ــاك يف  ــس هن ــة واألرايض التابعــة هلــا فلي ــرة الفراتي ــا بالنســبة للشــام واجلزي أم
ــراق،  ــت يف الع ــا فعل ــا ك ــح األرايض فيه ــت بمس ــة قام ــدل أن الدول ــا ي ــادر م املص

وهلذا قال املاوردي معقبًا: »أن عمر عمل يف نواحي الشام عى غر هذا«)3).

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 332-330
)2) قدامة بن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد، العراق، 1981، ص 374، 378، 384، دينيت، مرجع سابق، ص 85

)3) املاوردي، مرجع سابق، ص 148
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ففــي الشــام ُفِرضــت رضيبــة األرض عــى املــدن بعــد أن اعُتــربت ملــكًا عامــًا، 
فيذكــر اليعقــويب: »أن أبــا عبيــدة صالــح أهــل محــص عــى مجيــع بالدهــم عــى أن 
ــدة  ــا عبي ــار«)1). كــا أن البــالذري ذكــر أن أب ــة وســبعني ألــف دين عليهــم خــراج مائ
صالــح أهــل محــاة عــى اجلزيــة عــى رؤوســهم، واخلراج عــى أرضهــم)2)، ويالحظ 
هنــا أن الطريقــة التــي اتبعــت يف جبايــة اخلــراج يف مــدن الشــام ختتلــف كليــًا عــن 
الطريقــة املتبعــة يف العــراق حيــث فــرض دينــاٌر عــى كل راس، وجريــب حنطــة 
)132،48( كغــم عــى كل جريــب أرض، كــا أننــا نلمــس عــدم التفرقــة بــني اجلزيــة 
]رضيبــة الــرؤوس[ واخلــراج ]رضيبــة األرض[ بدقــة فإهنــا ُعــّدا جزئيــني لرضيبــة 
واحــدة...«)3). إال أن بعــض املناطــق يف الشــام كان هلــا أوضــاع خمتلفــة، فــروي أن 
أهــل الالذقيــة صاحلــوا عــى خــراج يؤدونــه إن قّلــوا أو كثــروا)4)، وصولــح أهــل 
الســامرة وهــم هيــود عــى جزيــة رؤوســهم، وأعفــوا مــن خــراج األرض ألهنــم كانــوا 
عيونــًا وأدالء للمســلمني عــى البيزنطيني)5)، وهذا يــدل أن إدارة األرايض اخلراجية 

يف الشام ختتلف عن إدارهتا يف العراق كا هو واضح من هذه الروايات.

ــم  ــاض بــن ُغنْ ومل خيتلــف األمــر يف اجلزيــرة الفراتيــة فيذكــر أبــو يوســف أن عيَّ
فــرض يف خالفــة عمــر  عــى ســكان اجلزيــرة: »عــى كل مججمــة دينــارًا وُمّديــن 
مــن القمــح، وقســطني مــن الزيــت، وقســطني مــن اخلــل، وجعلهــم طبقــة واحــدة«)6)، 
ــرق  ــح أهــل أب ــم صال ــن غن ــاض ب ــالذري مــن أن عيَّ ــك ممــا ذكــره الب كــا يتضــح ذل
قائــالً: »األرض لنــا قــد وطئناهــا، وأحرزناهــا، فأقرهــا يف أيدهيــم عــى اخلــراج... 

ووضع عليهم مع الدينار اجلزية أقفزة من قمح وشيئًا من زيت وخل وعسل«)7).
)1) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 119. البالذري، مرجع سابق، ص 155

)2) البالذري، مرجع سابق، ص 156
)3) الدوري، مرجع سابق، املجلد 1، ص 130

)4) البالذري، مرجع سابق، ص 157
)5) املرجع السابق نفسه، ص 187

)6) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 44
)7) البالذري، املرجع السابق، ص 205. قدامة بن جعفر، مرجع سابق، ص 313
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أمــا يف مــرص فــإن املعومــات كثــرة ومفصلــة، ويبــدو أن املصــادر قــد اختلفــت 
ابتــداًء حــول فتحهــا هــل تــم عنــوة أم صلحــًا؟ فقــد أورد ابــن عبــد احلكــم)1) ثــم 
ــة حــول ذلــك، كــا أن البــالذري  ــات متباين ــردي)3) رواي ــن تغــري ب املقريــزي)2) واب
ارجــع هــذا التبايــن إىل أن عمــرو قائــد اجليــش يف مــرص قاتــل أهــل حصــن بابليــون 
ــوا أن يعاملهــم كــا عامــل مــدن  ــة( وانتــرص عليهــم وقبــل أن يستســلموا طلب )اليون
الشــام، فقبــل عمــرو ذلــك بعــد استشــارة اخلليفــة عمــر  يف العاصمــة، وبعــد 
ذلــك صالــح مجيــع أهــل مــرص عــى نفــس الــروط، والتــي تقــي بــأن يدفــع كل 
صاحــب أرض ثالثــة أرادب حنطــة )اإلردب = 66،024 كغــم( ، وقســطي زيــت 
)القســط = نصــف صــاع والصــاع 2،751 كغم(، وقســطي عســل، وقســطي خل)4)، 
ويبــدو واضحــّا أن ذلــك كان يف البدايــة؛ إذ أن الصلــح اقتــى أن يدفعــوا هــذه 
املبالــغ، أمــا بعــد اســتقرار األمــور فقــد تــم تنظيمهــا بشــكٍل آخــر حيــث ُفــرض عــى 

كل جريب دينارًا وثالثة أرادب طعامًا، وقد وافق اخلليفة عمر عى ذلك)5).

حجــم  خــالل  مــن  ذلــك  ويظهــر  خصبــة،  أرضــًا  مــرص  أرض  كانــت  لقــد 
الرضائــب التــي كان جيمعهــا عمــرو كل عــام، إذ بلغــت يف الســنة األوىل أربعــة عــر 
مليــون دينــار، ويف الســنة الثانيــة هبــط اخلــراج إىل عــرة ماليــني دينــار)6)، أمــا 
دينــار)7)،  مليــون  عــر  اثنــا  كان  عمــرو  زمــن  مــرص  خــراج  أن  فــرى  املقريــزي 
ويســتبعد الريــس أن يصــل اخلــراج يف هــذا العهــد إىل هــذا الرقــم، وبخاصــة أن 
ــار، ومل  ــني دين حجــم الرضائــب املســتحقة يف زمــن األمويــني مل يتجــاوز أربعــة مالي

)1) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 115-108
)2) املقريزي، مرجع سابق، املجلد 2، ص 72

)3) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف أخبار ملوك مرص والقاهرة، دار الكتاب، القاهرة، 1963، املجلد 1، ص 20-19
)4) البالذري، مرجع سابق، ص 251-252. ابن عبد احلاكم، مرجع سابق، ص 178

)5) البالذري، املرجع السابق نفسه
)6) املقريزي، املرجع السابق، املجلد 1، ص 127

)7) املرجع السابق نفسه، ص 159
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حيــدث مــا بــني خالفــة عثــان وخالفــة معاويــة مــن فســاد أو خــراب يف األرض حتــى 
هتبــط اجلبايــة مــن أربعــة عــر مليونــًا إىل أربعــة ماليــني، ومــن هنــا فــإن الريــس 
يرجــح أن مقــدار الرضائــب بلــغ يف عهــد عمــر  مليــون دينــار، وأقــى مــا ُجبــي 
يف عــرص اخلالفــة الراشــدة كان أربعــة ماليــني دينــار)1). وممــا يرجــح أن يكــون هــذا 
الرقــم هــو األقــرب للصحــة مــا يؤكــده اجلاحــظ يف روايتــه أن خــراج مــرص كان 
ــار  ــني دين ــان  أربعــة مالي ــة عث ــغ يف عهــد اخلليف ــار)2)، كــا بل ــني دين أربعــة مالي
أيضــًا، وكان واليهــا يومئــٍذ عبــد اهلل بــن ســعد)3)، وهنــاك إشــارات تــدل عــى أن 
الزيــادة يف حجــم الرضائــب يف زمــن عثــان تعــود إىل َتَغرُّ أســلوب اجلباية، والتشــدد 
يف الرقابــة الرضائبيــة، وتقويــم كثــر مــن املــواد العينيــة التــي كانــت تؤخــذ كالقمــح 
الزراعيــة واملشــاريع  بالنقــود، كــا أن اإلصالحــات  والتمــر وغرهــا واســتبداهلا 

. بدأت تؤيت أكلها يف زمن عثان  املائية التي أنشئت يف عهد عمر

وهكــذا يظهــر لنــا أن طريقــة إدارة األرايض اخلراجيــة يف كل مــن مــرص والشــام 
كانــت متشــاهبة، وذلــك بخــالف طريقــة إدارة األرايض يف العــراق، والتشــابه يعــود 
ــام كانــت ختضــع  ــا أن مــرص والش ــام، ك ــابه ظــروف الفتــح بــني مــرص والش إىل تش
حلكــم إداري واحــد قبــل الفتــح، ومتقاربــة جغرافيــًا ممــا جعــل أهلهــا يطالبــون 

بنفس معاملة أهل الشام.

أمــا حجــم الرضائــب التــي كانــت جتبــى مــن هــذه املناطــق فلــم ُتذكــر يف املصــادر 
بدقــة إال أن حجمهــا كان كبــرًا ممــا ضمــن للدولــة مــوردًا ماليــًا كبــرًا وثابتــًا يمكنهــا 

من القيام بمهامها الداخلية واخلارجية.

)1) الريس، املرجع السابق، ص 150-149
)2) اجلاحظ، البلدان، مطبعة احلكمة، بغداد، 1970، ص 492

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 253. قدامة بن جعفر، املرجع السابق، ص 339
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د. إدارة شؤون األرايض اململوكة للدولة »أرايض الصوايف«

مالــك،  بــدون  بقيــت  كثــرة  أرايض  أن  كذلــك  الفتــح  نتائــج  مــن  كان  لقــد 
وأصبحــت هــذه األرايض ملــكا للدولــة باعتبــار أنــه ليــس هلا مالك حمدد، وســميت 
»الصــوايف« وقــد حــّدد أبــو يوســف والبــالذري أرايض الصــوايف بأهنــا تلــك التــي مــا 
كان لكــري ومرازبيــة، وأهــل بيتــه، وممــا مل يكــن يف يــد أحــد، أو حلــق بــأرض 
ــات عــن  ــاه ومــا إىل ذلــك)1)، ومــن خــالل اســتعراض الرواي احلــرب أو أماكــن املي
»أرايض الصــوايف« نجــد أن املعلومــات قليلــة عــن صــوايف مــرص والشــام، وواضحــًة 

نوعًا ما عن العراق.

كــا ُتبــنيِّ املصــادر أن أرايض الصــوايف عوملــت معاملــة األرايض اخلراجيــة مــن 
حيــث منــع البيــع والــراء باعتبــار أن ملكيتهــا عامــة، فيذكــر ســيف بــن عمــر أن 
ــرّد  ــى عمــر فأخــربه ف ــد اهلل »اشــرى أرضــًا مــن أرض الســواد... وأت ــن عب ــر ب جري
بعضهــا  الدولــة  أقطعــت  فقــد  البــور  األرايض  أمــا  وكرهــه«)2).  الــراء  ذلــك 
ألشــخاص إلحيائهــا واســتثارها واالســتفادة منهــا، فقــد ذكــر حيــي بــن آدم »أن عمــر 
ــًا فقــام بإحيائهــا«)3). وكانــت هــذه اإلجــراءات  ــن جبــر أرضــًا موات أقطــع خــوان ب
إجــراءات إداريــة صائبــة مــن قبــل الدولــة بحيــث يتــم االســتفادة مــن هــذه األرايض 

للمزارعني أوالً وللدولة ثانيًا واستثارًا يف مورد هام من موارد الدولة املالية.

مل تســعفنا املصــادر بذكــر حجــم هــذه األرايض أو حجــم إيراداهتــا، ففــي الشــام 
أفــادت الروايــات أن حجــم الصــوايف كان كبــرًا نتيجــة هــرب كثــر مــن البيزنطيــني 
ممــا دفــع بعــض العــرب إىل اســتثار بعضهــا »حيــث كان هنــاك مــروج مباحــة فيــا 
بــني أهــل دمشــق وقراهــا ليــس ألحــد منهــم فأقامــوا هبــا... فبنــوا الــدور، ثــم أمضــاه 

)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 62-63 البالذري، املرجع السابق نفسه، ص 334
)2) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 33 و95

)3) البالذري، املرجع السابق، ص 12
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عثــان مــن بعــده«)1). ويظهــر مــن خــالل موافقــة الدولــة عــى إقطــاع بعــض هــذه 
الصــوايف للجنــود يف الشــام أن ذلــك كان يتم ألســباب عســكرية وإداريــة، فاجليوش 
الفاحتــة للشــام مل تبــِن مدنــًا عســكريًا كــا يف العــراق ومــرص، كــا أن قــرًى كثــرة 
وعامــرة تركهــا أهلهــا البيزنطيــون وهربــوا مــع جيشــهم إىل خــارج بــالد الشــام فتــم 
اســتثارها إلســكان اجلنــود وعائالهتــم، كــا أن بعــض هــذه الصــوايف كانــت أرايض 
مواتــًا فقــام العــرب باســتصالحها ومــن ثــم الســكن فيهــا)2)، ووجــد أيضــًا أن هنــاك 
بعــض الــدور التــي تركهــا أصحاهبــا يف مــرص وبخاصــة يف اإلســكندرية تــم إســكان 

اجلنود فيها خوفا عليها من التخريب)3).

أمــا حجــم واردات أرايض الصــوايف فهــي غــر واضحــة يف مــرص والشــام، 
وهنــاك بعــض الروايــات اجلزئيــة عــن واردات العــراق، فيذكــر أبــو يوســف أن 
واردات غلــة صــوايف الســواد بلغــت يف عهــد عمــر أربعــة ماليــني درهــم)4)، وهنــاك 
ــد بأهنــا كانــت حــوايل ســبعة ماليــني درهــم)5)، وينفــرد املــاوردي  ــة أخــرى تفي رواي
  بروايــة أخــرى حيــث ذكــر أن واردهــا بلــغ تســعة ماليــني درهــم كان عمــر
يرصفهــا يف مصالــح املســلمني)6). ويعلــق الــدوري عــى اختــالف األرقــام فــرى أن 
الروايــة األوىل متثــل بدايــة التقديــر والثانيــة متثــل مــا اســتقرت عليــة الــواردات بعــد 
ذلــك، ويــرى أن األرقــام متثــل وارد صــوايف البســاتني فقــط)7)، وهــو قول فيــه تفصيل 
ــة مــن هــذه األرايض يف  ــرادات املالي أقــرب مــا يكــون للواقــع عــن حجــم هــذه اإلي

هذه الفرة الزمنية.

)1) ابن عساكر، تاريخ دمشق، حتقيق، عبد القادر بدران، مطبعة روضة الشام، 1332 هـ، ج1، ص 185
)2) املرجع السابق نفسه

)3) جاسم، التنظيات اإلدارية يف عهد عمر بن اخلطاب، أطروحة، جامعة املوصل، 1988، ص176
)4) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 62

)5) املرجع السابق نفسه أبو عبيد، مرجع سابق، ص 316
)6) املاوردي، مرجع سابق، ص 193. الريس، املرجع السابق، ص 145

)7) الدوري، مرجع سابق، املجلد 2، ص 176
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أمــا طريقــة إدارة هــذه األرايض فهــي غــر واضحــة، ولكــن بعــض الروايات تؤكد 
أن اســتثار هــذه األرايض كان يتــم عــن طريــق املزارعة ]أي: اتفــاق بني الدولة وبعض 
املواطنــني عــى زراعتهــا مقابــل نســبة معينــة للدولــة[، فيذكــر االصطخري ذلــك بقوله 
»كانــت هنــاك مقاســات عــى قــرى صارت لبيت املــال ُيزارع الناس عليها فيقاســمون 
عــى العــر والثلــث والربــع وغــر ذلــك«)1)، وكان الــوالة يف واليــات الدولــة املختلفة 
يقومــون بــاإلرشاف عليهــا وإدارهتــا، يقــول ابــن عســاكر: »فصــارت تلــك املــزارع 
والقــرى صافيــة للمســلمني، موقوفــة لبيــت املــال...«)2)، وقــد طلــب بعض الــوالة من 
اخلليفــة أن ُيعَطــوا احلريــة يف إدارة هــذه األرايض مــن حيــث اإلنفــاق مــن ناجتهــا عــى 
أمــور إداريــة مهمــة يف والياهتــم، فقــد طلــب معاويــة وايل الشــام مــن عثــان أن ُيســمح 
لــه بــأن يســتثمر واردات الصــوايف لإلنفــاق عى بعض املهات الدبلوماســية كاســتقبال 
قــادة جنــده وتنقلهــم، واســتقبال وفــود الــروم وســفرائهم فوافــق عثــان عــى ذلــك)3)، 
وهــذا يوضــح كذلــك أن ريــع هــذه األرايض كان ُينفــق منــه عى مصالــح الدولة العامة 
ــات  ــواًء كان يف الوالي ــكرية، س ــا والعس ــى الدبلوماســية منه ــة حت ــا املختلف ووظائفه

املختلفة أو العاصمة اإلدارية للدولة »املدينة املنورة«.

هـ. إدارة شؤون األرايض التي فتحت صلحًا

وهــي تلــك األرايض التــي صالــح أهلهــا الدولــة دون قتــال، عــى أن يدفعــوا 
ــن آدم:  ــي اب ــول حي ــك يق ــم، ولذل ــم هل ــة أرضه ــى ملكي ــدة، وتبق ــة واح ــة مالي رضيب
»فمــن كان منهــم قــد عقــد صلحــاً فعليهــم الــذي ُصوحِلــوا عليــه، فيخــى بينهــم وبــني 
أرضهــم، وال يوضــع عليهــم يشء مــا أقامــوا عى صلحهــم يؤدونه إىل املســلمني...«)4) ، 

)1) اإلصطخري، املسالك واملالك، دار القلم، القاهرة، 1961، ص 95. الدوري، املرجع السابق، املجلد 1، ص 121
)2) ابن عساكر، مرجع سابق، املجلد 1، ص 183

)3) املرجع السابق نفسه
)4) ابن آدم، املرجع السابق، ص 21. الدوري، مرجع سابق، املجلد 1، ص 121
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ــوة  لقــد كانــت نســبة أرايض الصلــح إىل حجــم األرايض األخــرى التــي فتحــت عن
ضئيلــة وهــي يف العــراق أرايض احلــرة وبانقيــا وأليــس)1). واملعــروف أن خالــد بــن 
الوليــد قائــد اجليــش يف هــذه املنطقــة قــد عقــد معهــم الصلــح عــى أن يدفعــوا مبلغــًا 
حمــددًا للدولــة، فــكان يدفــع أهــل احلــرة 190 ألــف درهــم يف الســنة)2)، أمــا أهــل 
بانقيــا وأليــس فقــد ُصوحِلــوا عــى أن يدفعــوا مبلغــًا معينــًا)3) كــا أن بعــض املناطــق يف 
ــرة  ــم افتتــح اجلزي ــاض بــن غن الشــام قــد ُفتحــت صلحــًا، يقــول البــالذري: »أن عيَّ
ــغ  ــى مبال ــا ع ــع أهله ــاق م ــم االتف ــوه«)4)، وت ــا عن ــًا وريفه ــا صلح الفراتيــة ومدائنه

حمددة يؤدوهنا لبيت املال مقابل ذلك.

ويظهــر مــن خــالل الروايــات أن العالقــة املاليــة بــني الدولــة وبــني أولئــك الذيــن 
تــم الصلــح معهــم دون قتــال إمجــاالً كانــت عالقــة واضحــة ومســتقرة ومثبَّتــة عــن 
طريــق عقــود ومواثيــق أعطيــت هلــم مــن قبل القــادة العســكريني أو الــوالة اإلداريني يف 

املنطقة، وهي تنص يف الغالب عى رضيبة مالية تفرض عى أهل املنطقة عمومًا.

ويمكــن القــول يف هنايــة هــذا املبحــث أن املصــادر ختتلــف فيــا بينهــا بشــكل 
واضــح يف حتديــد أنــواع األرايض الثــالث املذكــورة ممــا يــؤدي بالباحــث إىل عــدم 
القــدرة عــى الوصــول إىل نتائــج حاســمة يف هــذا الشــأن، كــا أن هنــاك خلطــًا واضحًا 
ــات عــن  ــة األرض[، وان الرواي ــرؤوس[ واخلــراج ]رضيب ــة ال ــة ]رضيب بــني اجلزي
حجــم الرضائــب التــي كانــت جُتبــى منهــا كانــت جزئيــة ومضطربــة يف كثــر مــن 
الراشــدة،  فــرات اخلالفــة  ثابتــًا يف كل  إذ أن مقــدار اخلــراج مل يكــن  األحيــان، 
وخضــع للتعديــل وتغيــر والقوانــني والتوجهــات اإلداريــة املختصــة بالرضائــب 
املفروضــة عــى األرض بأنواعهــا الثالثــة باســتمرار. وقــد راعــت الدولــة بشــكل عــام 

)1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 97
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 344-343
)4) البالذري، املرجع السابق، ص 207. الدوري، مرجع سابق، املجلد 2، ص 180
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عنــد فرضهــا للخــراج الطاقــة اإلنتاجيــة لــأرض زيــادة أو نقصانــًا، وجــودة اإلنتــاج 
ــادة األســعار أو نقصاهنــا،  ــث زي ــة الســوق مــن حي ــه، كــا أهنــا راعــت حال أو رداءت
ومراعــاة طــرق الَســقي بالدواليــب والنواضــح ]أي: بالطــرق اآلليــة[، أم باألمطــار 
بحيــث ال تفــرض رضائــب فــوق الطاقــة عــى الفالحــني، بــل كانــت دون الطاقــة كــا 
أوضــح عثــان بــن حنيــف وحذيفــة بــن اليــان املســؤوالن عــن مســح األرض يف 
العــراق لُِعمــر بــن اخلطــاب  حــني ســأهلا عــن ذلــك)1)، ولذلــك فــإن مــا ذهــب 
يفرضهــا  كان  التــي  األرض  رضيبــة  »إن  قــال:  حــني  لــوكاررد  املســترق  إليــه 
املســلمون عــى األرض اخلراجيــة كانــت احلــد األعــى للطاقــة«)2) كانت غــر دقيقة، 
كــا أن املســترق كســر رفــض اســتنتاجات لــوكاررد وقــال: »إن مضامــني الطاقــة 
هنــا تدخــل يف اعتبارهــا التغيــرات االقتصاديــة يف حالــة دافعــي الرضائــب التــي 
تكــون عــادة يف إطــار احلــدود الدنيــا لالســتطاعة«)3)، وقــد أكــد املســترق مايــة ذلك 
بقولــه: »إن مبــادئ اخلــراج املفــروض عــى أرض العنــوة والغالبيــة العظمــى مــن 

أرض الصلح هي ضمن حدود قدرة دافع الرضيبة«)4).

ولذلــك يمكننــا القــول أن الدولــة وضعــت نظامًا راعت فيه الدقــة املمكنة والعدالة 
الناجــزة، وأنشــئت جهــازّا إداريــّا جلمــع هــذه الرضيبــة مراعيــة مصلحــة املواطنــني دون 
املســاس باملصلحــة العامــة للدولــة، ممــا أدى إىل تشــجيع هــؤالء عى االســتمرار بزراعة 

األرض وتطويرها، وزيادة اإلنتاج وبالتايل زيادة الدخل لأفراد والدولة معًا.

)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 140
)2) لوكاررد، الرضيبة يف اإلسالم، كوبنهاجن، 1950، ص 80-79

)3) كسر، األثار السياسية واالجتاعية عى الرضيبة من خالل كتاب اخلراج البن آدم، 1960، ص 228
)4) ماية ، نظرية التوكيل يف اإلسالم ، ص 245



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة212

و. إدارة شؤون رضيبة اجلزية )حتصيلها وإنفاقها(

ــق بينهــا يف  ــة اخلــراج وعــدم التفري ــة ورضيب ــة اجلزي إن تداخــل مفهــوم رضيب
املصــادر يــؤدي أحيانــًا إىل التداخــل يف واردات كل منهــا، ولكــن ســنحاول أن نضــع 
صــورة شــبه متكاملــة عــن طبيعــة هــذه الرضيبــة وحجمهــا مــن خــالل الروايــات 

املوجودة يف املصادر األولية.

لقــد ُعّرفــت اجلزيــة بأهنــا: الرضيبــة املفروضــة عــى أهــل الكتــاب -اليهــود 
والنصارى-املواطنــون يف الدولــة اإلســالمية أو مــا ُســموا اصطالحــًا »أهــل الذمــة«، 
وقــد  األرض،  عــى  املــرضوب  باخلــراج  هلــا  تشــبيهًا  باخلــراج  أحيانــًا  ُوســميت 
ُفرضــت عــى الرجــال البالغــني مــن أهــل الكتــاب، ومل ُتفــرض عــى األطفــال أو 
النســاء، وال تؤخــذ إال مــن أهــل الســعة مــن املــال)1). وهــي حــق مــن حقــوق الدولــة 
عــى مواطنيهــا كــا أن املســلمني مــن مواطنــي الدولــة يدفعــون الــزكاة فــإن غــر 

املسلمني كانوا يدفعون هذه الرضيبة.

لقــد قامــت إدارة الدولــة يف العــراق ابتــداًء بإحصــاء أهــل الكتــاب مــن غــر 
املســلمني وتســجيلهم كعمــل إداري توثيقــي يشــبه إىل حــد بعيــد إصــدار الوثائــق 
الشــخصية يف هــذه األيــام)2)، وهــو عمــل معــروف يف تلــك األيــام ومل يكــن ليثــر أيــة 
اعراضــات وبخاصــة أن الدولــة كانــت متــارس هــذا العمــل اإلداري بأرقــى صــورة 
ممكنــة ودون املــس بكرامــة النــاس، فقــد ذكــر أبــو يوســف أن عددهــم بلــغ مخســائة 
ومخســني ألفــًا)3)، وهــذا اإلحصــاء الدقيــق للرجــال البالغــني كان مهــًا يف إعطــاء 
ــة عــن عــدد الســكان يف العــراق يف هــذه الفــرة، مــع مراعــاة أن  صــورة شــبه تقريبي

)1) )2( ابن القيم، أحكام دار الذمة، دار العلم، بروت، 1981، ص 22
)2) )3( ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 111. الدوري، مرجع سابق، املجلد 1، ص 12

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 138. البالذري، مرجع سابق، ص 280
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العــدد الــذي ذكــره أبــو يوســف كان ال يشــمل إال الســكان غــر املســلمني، كــا أنــه ال 
يشمل النساء واألطفال والعبيد باعتبار أهنم غر مطالبني بدفع اجلزية)1).

أمــا قيمــة هــذه الرضيبــة فــإن عــدة روايــات يف املصــادر تؤكــد أن عمــر  أخــذ 
منهــم نفــس قيمــة الرضيبــة التــي كانــت تتقاضاهــا دولــة فــارس)2)، ففــرض عــى كل 
ــة أخــرى فــرض عــى كل رجــل  ــن درمهــًا ســنويًا)3)، ويف رواي رجــل أربعــة وعري
أربعــة دراهــم شــهريًا أي: ثانيــة وأربعــني درمهــًا ســنويًا)4). وهــذا االختــالف يف 
الروايــات لعلــه يشــر إىل فــرات خمتلفــة أو أن الدولــة كانــت تزيــد وتنقــص يف 
قيمتهــا تبعــًا للظــروف املاديــة للمواطنــني، إال أن الدولــة وضعــت بعــد ذلــك نظامــًا 
دقيقــًا لتحديــد قيمــة هــذه الرضيبــة مراعيــة الفــوارق املاليــة بــني املكلفــني، فُقّســموا 
إىل فئــات ثــالث: فئــة أوىل ذات يســار وُفــرض عليهــا ثانيــة وأربعــني درمهــًا، وفئــة 
متوســطة احلــال وفــرض عليهــا رضيبــة بقيمــة أربعــة وعريــن درمهــًا ســنويًا، وفئــة 
عمــوم النــاس وفــرض عليهــم رضيبــة بقيمــة اثنــا عــر درمهــًا ســنويًا)5)، وبقــي هــذا 

التقسيم ساريًا حتى هناية خالفة عي سنة 40 هـ كا يروي اليعقويب)6) يف تارخيه.

ويف الشــام واجلزيــرة الفراتيــة كانــت رضيبــة اجلزيــة مشــاهبة هلــا يف العــراق كــا 
يذكــر البــالذري)7)، وكان االســتثناء الوحيــد مــن ذلــك نصــارى بنــي تغلــب حيــث 
رفضــوا أن تفــرض عليهــم الدولــة رضيبــة اجلزيــة، وهــّددوا بــأن يلتحقــوا بالــروم، 
فصاحلهــم عمــر  وفــرض عليهــم رضيبــة مضاعفــة ســموها »صدقــة« وليســت 
جزيــة)8)، ويبــدو أهنــم كعــرب كانــوا يأنفــون مــن أن ُتفــرض عليهــم اجلزيــة، فأخــذ 

)1) أبو يوسف، املرجع السابق نفسه
)2) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 53

)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه، ص 74

)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 138
)6) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 130

)7) البالذري، مرجع سابق، ص 148
)8) ابن قتيبة، املعارف، دار املعارف، القاهرة، 1969، ص 249
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منهــم عمــر  رضيبــة مضاعفــة وتــرك هلــم حريــة تســميتها بــا يشــاءون، يقــول 
النعــان بــن زرعــة أحــد زعائهــم للخليفــة عمــر: »فإهنــم قــوم عــرب، يأنفــون مــن 
اجلزيــة... فأضعــف عليهــم الصدقــة، واشــرط عليهــم أن ال ُينَّــرصوا أوالدهــم«)1)، 
وبذلــك تكــون الدولــة قــد تعاملــت مــع هــذه املعضلــة بمرونــة إداريــة واضحــة أدت 

إىل حّلها والقضاء عى روح التمرد يف نفوسهم دون أن ختر الدولة شيئًا.

أمــا يف مــرص فقــد اتفــق عمــرو معهــم أال يفــرض عليهــم أكثــر مــن ديناريــن عــى 
كل بالــغ، لكنــه يف املقابــل اشــرط عليهــم إمكانيــة الزيــادة بالنظــر إىل قــدر مــا يملــك 
ــاء  ــني األغني ــز ب ــة يعــود إىل التميي ــزرع)2)، وهــو يف النهاي الشــخص مــن األرض وال
َمــت بعــد ذلــك نقــدًا لتصبــح قيمــة اجلزيــة  وغرهــم، ويبــدو أن الرضيبــة العينيــة ُقوِّ

أربعة دنانر كا يروي الليث بن سعد)3).

ــة مــن أقبــاط  ــدًا يف حتصيلــه للرضيب ــرًا اتبــع أســلوبا جدي ــا نلحــظ أن َعْم كــا أنن
مــرص، إذ جعلهــا عــى القــرى بشــكل مجاعــي، وأســند إىل أمــراء كل قريــة املســؤولية 
املبــارشة يف تقديــر هــذه الرضيبــة بحســب قدرهتــا عــى االحتــال)4)، ويذكــر الطــربي 
أن جممــوع رضيبــة اجلزيــة بلغــت ثانيــة ماليــني دينــار)5)، والروايــة تعيدنــا إىل 
املشــكلة األساســية يف دقــة هــذه األرقــام، وهــل كانــت هــذه جزيــة عــام أو أكثــر؟ 

وهو األمر الذي مل يوضحه الطربي يف روايته.

ويف فــرة الحقــة تــم فتــح بــالد جديــدة يف شــال إفريقيــا كانــت تابعــة إداريــًا 
ــا  ــة )شــال ليبي ــح برق ــم فت ــا ت ــه مل ــة أن ــالذري يف رواي ــوايل مــرص، فيذكــر الب ــًا ل ومالي
اليــوم(، بلغــت جزيــة أهلهــا ثالثــة عــر ألــف دينــار)6)، ويف خالفــة عثــان ســنة 27 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 108

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 553-252
)4) املقريزي، مرجع سابق، املجلد 1، ص 123
)5) الطربي، املرجع السابق، املجلد 1، ص 17

)6) البالذري، مرجع سابق، ص 264
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هـــ فتــح عبــد اهلل بــن ســعد تونــس وصالح أهلهــا عى جزيــة قدرها مليونني ومخســائة 
وعرين ألف دينار)1).

ــة كانــت حريصــة عــى أن تكــون  ــات املصــادر أن الدول ــني مــن خــالل رواي ويتب
هــذه الرضيبــة ســهلة وميــرة، حيــث ُفرضــت عــى الرجــال القادريــن وأعفــي منهــا 
باإلضافــة للنســاء واألطفــال القســس والرهبــان)2)، وكان مقدارهــا يــراوح بــني اثنــي 
عــر درمهــًا إىل ثانيــة وأربعــني درمهــًا يف الســنة، كــا أننــا نالحــظ يف أواخــر فــرة 
ــرارًا  ــا أصــدر ق ــًا ســهل األمــر عــى أهــل الذمــة بشــكل أكــرب عندم الراشــدين أن علي
إداريــًا يطلــب فيــه مــن والتــه أن خُيــّروا النــاس بــني دفعهــا نقــدًا أو يدفعوهنــا مــن 
منتجاهتــم أو مصنوعاهتــم بقيمــة مــا جيــب عليهــم حيــث كان يأخــذ مــن أصحــاب املال 
ــال وهكــذا)3)، وبذلــك  ــن يصنعوهنــا[ احلب ــال ]أي: الذي مــاالً، ومــن أصحــاب احلب
ــف مواطــن فــوق  ــم أحــدًا، وان ال ُيَكلَّ ــة أن ال تظل ــر اجلزي ــد تقدي ــة عن راعــت الدول
طاقتــه، عــى أن يكــون مــن مســؤوليتها توفــر احلايــة واألمــن لــكل مواطنيهــا بــا يف 
ذلــك أهــل الذمــة، وتفتــح هلــم أبــواب الصناعــة والتجــارة وغرهــا مــن املجــاالت 
االقتصاديــة، ممــا يوفــر هلــم وبشــكل متكافــئ مــع التجــار املســلمني املنــاخ املناســب 

للكسب واإلنتاج والتفاعل مع املجتمع دون الشعور بالظلم أو الدونية.

ز. إدارة شؤون رضيبة العشور

وكان مــن مــوارد بيــت املــال أيضــًا رضيبــة ُتســمى »العشــور«، وقــد ُفرضــت عــى 
التجــار غــر املســلمني الذيــن يمــرون يف أرض الدولــة اإلســالمية للمتاجــرة، أو 
املــرور بتجارهتــم مــن خــالل طرقاهتــا ومعابرهــا املختلفــة وهــي أشــبه مــا تكــون 
باجلــارك املفروضــة عــى الســلع املختلفــة بــني الــدول يف العــرص احلديــث، وقــد تــم 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 268
)2) املرجع السابق نفسه، ص 256

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 122. أبو عبيد، املرجع السابق، ص 55
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فــرض هــذه الرضيبــة »اجلــارك«. يف عهــد عمــر ، حيــث أرســل أبــو موســى 
األشــعري إىل عمــر  يقــول:  »أن جتــارًا مــن املســلمني يأتــون أرض احلــرب ]أي: 
الدولــة الفارســية[ فيأخــذون منهــم الُعــر، فكتــب إليــه عمــر : خــذ أنــت منهــم 

كا يأخذون من جتار املسلمني، وخذ من أهل الذمة نصف العر«)1).

الدولــة  يف  ســائدًا  كان  الــذي  واألمــن  االقتصــادي  االزدهــار  أن  ويالحــظ 
اإلســالمية يف عــرص اخلالفــة الراشــدة مــن ضمــن العوامــل التــي شــجعت التجــار 
غــر املســلمني عــى القــدوم بتجارهتــم، فيذكــر أبــو يوســف أن أهــل منبــح وهــم قــوم 
مــن أهــل احلــرب كتبــوا إىل عمــر يقولــون: »دعنــا ندخــل أرضــك جتــارًا وتعرنــا، 
أهــل  مــن  ُعــر  مــن  أول  فكانــوا  يعرهــم  بــأن  الشــورى،  أهــل  عليــه  فأشــار 

احلرب«)2).

لقــد اقتــى فــرض هــذه الرضيبــة »اجلــارك« رضورة إجيــاد موظفــني إداريــني 
يتواجــدون عــى الثغــور ومداخــل الدولة ومفــارق الطرق التجارية، للقيــام هبذه املهمة، 

فعنيَّ عمر بن اخلطاب  زياد بن ُحَدير ليقوم هبذه املهمة يف العراق والشام)3).

وال ُيَتوقــع أن يقــوم زيــاد هبــذه الوظيفــة اإلداريــة الكبــرة وحــدة، إذ ال يمكنــه أن 
ُيــرف عــى كل هــذه املعابــر والثغــور وطــرق القوافــل إال مــع فريــق كبــر مــن 
املوظفــني، ورغــم أن املصــادر مل تذكــر إال اســم زيــاد كمســؤول عــن هــذا العمــل إال 
أنــه يمكــن االســتنتاج مــن روايــة زيــاد التــي يذكــر فيها تعيني عمــر له عى هــذه الوظيفة 
حيــث قــال: »إننــي أول مــن بعثنــي عمــر عى العشــور«)4)، أنــه كان املســؤول عن الذين 

يقومون هبذه الوظيفة مثل وظيفة مجع اخلراج أو الزكاة وما إىل ذلك.

)1) أبو يوسف، املرجع السابق نفسه، ص 145-144
)2) املرجع السابق نفسه، ص 146

)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه، ص 120
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لقــد وضعــت الدولــة ملوظفــي العشــور جمموعــة مــن القواعــد اإلداريــة للتقيــد 
هبــا عنــد مجــع هــذه الرضيبــة، فقد أمــر عمر زيــادًا »أن ال ُيَفّتــش أحــدًا«)1)، واالعتاد 
ــة  ــر قيمــة الرضيب ــار عــن حجــم جتارهتــم مــن أجــل تقدي ــة التجــار يف األخب عــى أمان
املســتحقة، ومــا لذلــك مــن أثــر نفــي عــى التجــار وتشــجيعهم للقــدوم بتجارهتــم عــرب 
أرايض الدولــة واملتاجــرة يف أســواقها، وهــو مــا تضعــه الــدول احلديثــة لتشــجيع 
التجــارة واالســتثار يف أســواقها، كــا أن الدولــة طلبــت مــن موظفيهــا عــدم جبــي هــذه 
الرضيبــة إال مــرة واحــدة يف الســنة، فقــد ذكــر أبــو يوســف أن رجــالً نرصانيــًا مــّر عــى 
زيــاد وكان عــى العشــور عــى شــاطئ الفــرات، فأخــذ منــه العــر ثــم انطلــق الرجــل 
فبــاع ســلعته فلــا رجــع مــّر عليــه مــرة أخــرى فــأراد أن يأخــذ منــه، فشــكا الرجــل أمــره 
إىل عمــر  فقــال لــه: »ليــس لــه عليــك يف مالــك يف الســنة إال مــرة واحــدة وكتــب إىل 
ــق عــى  ــوع مــن التوثي ــون بن ــوم املوظف ــر يســتدعي أن يق ــك«)2). وهــذا األم ــاد بذل زي
احلــدود واملعابــر إلحصــاء الســلع والتوثــق مــن أصحاهبــا حتــى يتــم ضبــط هــذا 
  العمليــة، وحفــظ حقــوق األفــراد والدولــة معــًا، وزيــادة يف التشــجيع أصــدر عمــر
قــرارًا إداريــًا وأبلغــه إىل زيــاد مســؤول رضيبــة العشــور »اجلــارك« جــاء فيــه: »مــن أقــام 
منهــم ]أي: التجــار[ ســتة أشــهر فخــذ منــه العــر، ومــن أقــام ســنة فخــذ منــه نصــف 
العــر«)3)، حيــث يتضــح أن الرضيبــة تقــل كلا طــال بقاء التاجر يف البالد اإلســالمية، 
كــا أن عمــر  أصــدر قــرارًا بأخــذ نصــف العــر مــن جتــار النبــط الذيــن يأتــون إىل 

سوق املدينة بالزيت واحلنطة من الشام لكي يكثر محل السلع إىل املدينة)4).

ويبــدو مــن خــالل اســتعرضنا لروايات املصادر أن هذه اإلجــراءات االقتصادية 
الدولــة  اقتصــادي خيطــط ملســتقبل  إرادة حقيقيــة وعقــل  االســتثارية دلــت عــى 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) املرجع السابق نفسه، ص 147

)3) ابن آدم، مرجع السابق، ص 25
)4) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 566
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وتنميــة مواردهــا التجاريــة وإن كان بصــورة أوليــة بســيطة، كــا مل تذكــر هــذه املصــادر 
مقــدار مــا مُجـِـع مــن التجــار كرضيبــة مســتحقة عــى بضائعهــم، كــا أن دواويــن بيــت 
املــال التــي ُيفــرض أن تكــون قــد وّثقــت هــذه املبالــغ مل تصــل إلينــا، وإال لتمكنــا مــن 

رسم صورة تقريبية حلجم التجارة اخلارجية للدولة يف عهد اخلالفة الراشدة.

3. إدارة شؤون نفقات الدولة ويشمل
لقــد اشــتملت نفقــات الدولــة عــى عــدة أمــور كان من أمههــا النفقات العســكرية 
والتــي تشــمل عطــاءات اجلنــود ورواتبهــم، ومتويــل ورشاء األســلحة واللبــاس 
واخليــول والطعــام ومــا إىل ذلــك، وقــد ناقشــناها بشــكل مفصــل يف فصــل اإلدارة 
العســكرية مــن هــذا الكتــاب، ويف هــذا الفصــل ســيتم بحــث ودراســة النفقــات 
األخــرى التــي ختتــص باجلانــب املــدن مثــل )العطــاء واملنــح، والرواتــب، والشــؤون 
االجتاعيــة، وتعمــر املــدن، وإصــالح القناطــر، وحفــر األهنــار، وإنشــاء الطــرق، 

وما إىل ذلك( عى النحو التايل:

أ. إدارة شؤون العطاء وطرق توزيعه

قامــت الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة بتوزيــع رواتــب حمــددة عــى رعاياهــا 
ســمي بـ)العطــاء( وهــو يشــبه إىل حــد كبــر خدمــات الضــان االجتاعــي يف الوقــت 
احلــارض، وقــد ابتــدأ ذلــك يف زمــن أبــى بكــر عــى شــكل هبــات متفرقــة وغــر دوريــة 
ليصبــح العطــاء ابتــداًء مــن عهــد عمــر  مبلغــًا ماليــًا حمــددًا يقبضــه أصحابــه 

بشكل دوري، وضمن رشوط حمددة يف بداية كل عام هجري.

كان العطــاء يف عهــد أبــى بكــر يتــم بطريقــة بســيطة وغــر معقــدة، فــكان إذا جــاءه 
مــال قســمه بــني النــاس بالتســاوي ودون إبطــاء)1)، فــكان يشــمل الذكــور واإلنــاث 

)1) ابن سعد، مرجع سابق، الطبقات الكربى، دار بروت، 1978، جملد 3، ص 296. أبو يوسف، املرجع السابق، ص 45
          وانظر: جب، موسوعة اإلسالم، طبعة ليدين، بريل، 1070م، جملد 1، ص730-729
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واألحــرار والعبيــد والكبــار والصغــار، فتذكــر عائشــة ]زوج الرســول [: »أنَّ أبــا 
بكــر قســم الفــيء يف العــام األول، فأعطــى احلــر عــرة دراهــم، وأعطــى اململــوك 
عــرة، واملــرأة عــرة، ثــم قســم يف العــام الثــان فأعطاهــم عريــن درمهــًا«)1)، ويف 
ــن،  ــن احلرضمــي وايل البحري ــا بكــر جــاءه مــال مــن العــالء ب ــة اليعقــويب أن أب رواي
فقّســمه أبــو بكــر الصديــق  لــكل النــاس األســود واألبيــض واألمحــر واحلــر 
والعبــد)2)، ويبــدو أن تســوية أبــو بكــر بــني النــاس يف العطــاء جعلــت بعــض األفــراد 
مــن أصحــاب الــرف والســوابق والفضــل يف خدمــة اإلســالم أو بعــض أولئــك 
بكــر  أبــو  فقــام  التذمــر واالحتجــاج،  بعــض  ُيبــُدون  املعــارك  الذيــن شــاركوا يف 
الصديــق  ودافــع عــن سياســته املاليــة قائــاًل: »أمــا مــا ذكرتــم مــن الســوابق والِقــَدم 

والفضل... فإنا ذلك يشء ثوابه عى اهلل«)3).

أمــا طريقــة التوزيــع فكانــت كذلــك ميــرة وغــر معقــدة، فــروي ابــن ســعد: أن 
أبــا بكــر كان يــوزع بنفســه عــى النــاس نفــرًا نفــرًا فيصيــب كل مائــة إنســان مبلــغ كــذا 
وكــذا)4)، كــا أننــا نالحــظ أن العطــاء شــمل أهــل املــدن وبخاصــة أهــل العاصمــة ومل 
يشــمل األعــراب أو القبائــل التــي مل تشــارك يف الفتــوح والقتــال، أمــا اجلنــود الذيــن 
شــاركوا دون قبائلهــم أي شــاركوا بصــورة فرديــة فكانــوا يأخــذون نصيبهــم ورواتبهم 
ــن  ــا ع ــم يبلغن ــاء فل ــا العط ــه: »أم ــك بقول ــد ذل ــو عبي ــد أب ــش، ويؤك ــات اجلي ــن نفق م
الرســول  وال أحــد مــن خلفائــه أنــه فعــل ذلــك إال بأهــل احلــارضة أهــل الغنــاء عــن 
اإلســالم ]أي: الدفــاع عــن اإلســالم[«)5)، ويؤكــد اخلليفــة عمــر  ذلــك بقولــه: » 

من أرسع إىل اجلهاد أرسع به العطاء ومن أبطأ عن اجلهاد أبطأ عنه العطاء«)6).
)1) املقريزي، مرجع سابق، املجلد 1، ص 92. أيب عبيد، املرجع السابق، ص 294

)2) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 113
)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 45

)4) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 213
)5) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 263

)6) املرجع السابق نفسه، ص 319
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ويبــدو ممــا تقــدم أن أبــا بكــر وضــع األســس األوىل لنظــام العطــاء، وال ريــب أن 
قلــة املــال وقــرص فــرة خالفتــه، وانشــغال الدولــة بأمــور الــردة والفتوحــات الكبــرة 
يف العــراق والشــام كان لــه أثــر كبــر عــى عــدم وضــع أســس إداريــة وماليــة واضحــة 

لتوزيع العطاء عى مستحقيه بشكل أكثر تنظيًا.

وعندمــا تــوىل اخلليفــة عمــر  اخلالفــة ســار يف بدايــة عهــده بنفــس طريقــة ســلفه، 
ــدة للعطــاء شــملت رشوط املســتحقني  وبعــد وضــع الدواويــن تــم وضــع أســس جدي
للعطــاء، ومقــداره وأســائهم ومــا إىل ذلــك، وحــاول عمــر  كذلــك أن يوســع دائــرة 
العطــاء لتشــمل كافــة مواطنــي الدولــة حيــث قــال: »مــا مــن أحد مــن املســلمني إال له حق 
يف هــذا املــال«)1)، وســار عــدة خطــوات يف ذلــك كــا يذكــر ابــن ســعد: أن عمــر  كان 
يذهــب إىل بعــض القبائــل قديد وعســفان فيعطي أهلها حتــى وفاته)2)، وكان لوفاته ســنة 
ـ أثــر عــى تعطيــل هــذا التوجــه، كــا أن عمــر  اســتثنى العبيــد مــن العطــاء)3)(،  23 هــ
وذلــك الهنــم ال يملكــون انفســهم ، وســار اخللفــاء عثــان وعــي عى نفس السياســة بعد 
ذلــك، كــا أن عمــر  قــام بتقســيم النــاس إىل طبقــات يف العطــاء، يقــول املــاوردي: »ملــا 
ــون  ــدأت بعــد وضــع الدي ــد ب ــة ق ــت املفاضل ــوان فضــل بالســابقة«)4)، وكان وضــع الدي

وترتيب األمور اإلدارية واملالية للدولة سنة 20 هـ)5).

أمــا عــن مقــدار هــذا العطــاء فقــد ورد يف املصــادر تفصيــالت دقيقــة لذلــك ألن 
املصــادر اعتمــدت عــى ســجالت الديــوان حيــث كان يتــم توثيــق أســاء مســتحقي 
العطــاء ومقــدار عطــاء كل منهــم، فذكــر أبــو عبيــد: أن عطــاء عائشــة زوج الرســول 
 كان أثنــى عــر ألــف درهــم يف الســنة)6)، واختلفــت املصــادر يف مقــدار عطــاء 

)1) ابن سعد، املرجع السابق، املجلد 3، ص 299
)2) املرجع السابق نفسه، ص 298. البالذري، مرجع سابق، ص 552

)3) الشافعي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 72
)4) املاوردي، مرجع سابق، ص 201

)5) املرجع السابق نفسه
)6) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 255
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بقيــة زوجاتــه ولكنهــا تــورد أرقامــًا تقــل بكثــر عــن الــذي ُفــرض لعائشــة)1)، كــا 
فــرض لصفيــة بنــت عبــد املطلــب عمــة النبــي  ســتة آالف درهــم)2) وفــرض 
ــاء عــي أحفــاد النبــي  لــكل منهــا مخســة آالف درهــم)3)،  للحســن واحلســني أبن
ويبــدو أن املصــادر كانــت تقــدم ذكــر هــؤالء كــا أن الدولــة اعتنــت هبــم عنايــة خاصــة 

باعتبارهم أهل بيت النبي  وما للنبي وأهله من فضل يف اإلسالم.

ــاء املقاتلــني الذيــن شــهدوا بــدرًا بمقــدار آلفــي  كــا فرضــت الدولــة عطــاًء ألبن
درهــم)4)، وُيذكــر أن عمــر  فــرض لبعــض أبنــاء املهاجريــن واألنصــار الذيــن كان 
آلبائهــم فضــل كبــر يف الدفــاع عــن اإلســالم ألفــني مــن الدراهــم كذلــك)5)، كــا 
َفرضــت الدولــة للمهاجريــن الذيــن هاجــروا إىل احلبشــة أو لعوائلهــم يف حــال وفــاة 
آبائهــم أربعــة آالف درهــم يف الســنة)6). أمــا أولئــك الذيــن هاجــروا إىل املدينــة قبــل 

فتح مكة سنة 8 هـ فقد ُفرض هلم عطاء سنوي مقداره ثالثة آالف درهم)7).

ــوا  ــن بذل ــة نظــرة خاصــة ألصحــاب البــالء يف اإلســالم ]أي: الذي ونظــرت الدول
وقدمــوا وضّحــوا يف ســبيله[ فتــم متيزهــم يف العطــاء منهــم عبــد اهلل بــن عمــر، وعمــر ابــن 

أبى سلمة وأسامة بن زيد حيث فرض لكل منهم عطاٌء قدره أربعة آالف درهم)8).

ومل تكــن الدولــة متيــز يف العطــاء بــني الرجــال والنســاء حيــث وضــع يف الديــوان 
الئحــة بأســاء النســاء الــاليت هلــن حــق يف العطــاء، وتــم تقســيِمِهنَّ إىل طبقــات، 
فكانــت نســاء املهاجريــن واألنصــار الذيــن شــهدوا بــدرًا طبقــة واحــدة، وفــرض 

)1) املرجع السابق نفسه البالذري، مرجع سابق، ص 557-556
)2) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص300

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 550
)4) ابن سعد، مرجع سابق، ص 297
)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 46

)6) املرجع السابق نفسه
)7) املرجع السابق نفسه

)8) املرجع السابق نفسه. ابن سعد، مرجع سابق، ص 297. ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 129
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لــكل واحــدة منهــن مبلــغ مخســائة درهــم)1)، وُجعلــت النســاء الــاليت دخلــنَّ أو 
أزواجهــن يف اإلســالم مــا بــني معركــة بــدر2 هـــ وصلــح احلديبيــة 6 هـــ طبقــة واحــدة 
وكان عطائهــن الســنوي أربعائــة درهــم،)2)، وكــا أن الدولــة قــد ميــزت الرجــال 
الذيــن هلــم خدمــات خاصــة لإلســالم فقــد ُميــَزت النســاء ذات البــالء يف اإلســالم 
وعوملــّن معاملــة خاصــة ففــرض هلــنَّ عطــاٌء قــدره ألــف درهــم، وكان منهــن أســاء 
بنــت أبــى بكــر، وأســاء بنــت ُعميــس، وأم عبــد اهلل بــن مســعود وغرهــن)3)، يف حــني 
زادت عطــاء خولــه بنــت حكيــم زوجــة عثــان بــن مظعــون التــي هاجرت مــع زوجها 
إىل احلبشــة مرتــني ومــات زوجهــا يف احلبشــة إىل آلفــي درهــم)4). كــا ُفــرض للنســاء 

الاليت شهد أزواجهنَّ معركتي القادسية والرموك عطاٌء قدره مائتي درهم)5).

كــا أن الدولــة جعلــت أولئــك الذيــن شــهدوا بيعــة الرضــوان ســنة 6 هـــ مــع 
النبــي  طبقــة واحــدة وفرضــت لــكل منهــم مبلغــًا مــن املــال قــدره ألــف درهــم)6)، 
كــا ُجعــل أهــل مكــة طبقــة واحــدة وفــرض للبالغــني منهــم مبلغــا قــدره ثانائــة 
درهــم)7) يف حــني خيالــف اليعقــويب بقيــة املصــادر ليقــول: أنــه فــرض هلــم مبلغــًا مــا بني 
الســتائة والســبعائة درهــم)8). وطــال العطــاء بعــض أرشاف العجــم مــن أولئــك 
الذيــن دخلــوا يف اإلســالم وتولــوا مهــات إداريــة أو ماليــة، منهــم فــروز بــن يزدجــرد 
فــكان عطائــه ألــف درهــم)9)، واهلرمــزان ت23 هـــ وكان عطــاؤه آلفــي درهــم)10) أمــا 

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 615
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 48

)3) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 257-256
)4) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 131

)5) الطربي، مرجع سابق، ص 615-614
)6) أبو عبيد، املرجع السابق، ص 257
)7) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 48

)8) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 131
)9) البالذري، مرجع سابق، ص 570

)10) املرجع السابق نفسه
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ــاله  ــة أع ــم يف الطبقــات املعين ــدم دخوهل ــاء لع ــملهم العط ــي النــاس الذيــن مل يش باق
فقد فرض لكٍل منهم مبلغًا سنويًا قدره مائتني ومخسني درمهًا)1).

ويبــدو مــن التصنيــف املذكــور أعــاله أن الدولــة وضعــت أسســًا واضحــة لعملية 
توزيــع العطــاء، فكانــت القرابــة مــن النبــي ، والبــالء يف اإلســالم، واالشــراك يف 
مهــات خاصــة كاهلجــرة إىل احلبشــة، وبيعــة الرضــوان أو القيــام بمهــات إداريــة 
مفيــدة للدولــة مثــل حالــة فــروز واهلرمــزان الفارســيني، هــي مــن ضمــن األســباب 
للتفضيــل يف العطــاء أو فــرض العطــاء يف حالــة كــون صاحبهــا ال يســتحق العطــاء، 
كــا أن الدولــة جعلــت العطــاء عطــاًء واحــدًا ال يتكــرر إذا كان الشــخص يدخــل يف 
الرضــوان  بــدرا وبيعــة  العطــاء لكونــه مثــال شــهد  أكثــر مــن طبقــة مــن طبقــات 

والرموك وما إىل ذلك وكان ذلك كله موثق يف سجالت الديوان توثيقًا دقيقًا.

وهنــاك إشــارات أن عمــر  فكــر بإلغــاء مبــدأ الطبقات يف العطــاء وجعل الناس 
طبقــة واحــدة وكان ذلــك ســنة 23 هـــ قبــل وفاتــه حيــث قــال: »لئــن عشــت إىل هــذه 
الليلــة مــن قابــل أي يف الســنة القادمــة ألحِلَقــنَّ أخــرى النــاس بأوالهــم حتــى يكونــوا 
يف العطــاء ســواء فتــويف قبــل ذلــك«)2)، وعــى أيــة حــال فــإن الوقــت كان كفيــاًل بتقليــل 
الفــوارق التــي أوجدهــا الســبق يف اإلســالم وصحبــة الرســول  واالشــراك يف 
املعــارك، ومــا إىل ذلــك، حيــث كان املــوت مــن أهــم العوامــل التــي كانــت تعمــل عــى 

ث إىل األبناء بموت صاحبها. إزالة الفوارق يف العطاء إذ أن أسباب التفضيل ال ُتَورَّ

  ويف عهــد عثــان 23-35 هـــ بقيــت القواعــد التــي وضعــت يف عهــد عمــر
لتوزيــع العطــاء هــي الســائدة إال أن كثــرة األمــوال التــي كانــت جُتبــى جعلــت اخلليفة 
عثــان  يزيــد عطــاء النــاس بشــكل عــام مائــة درهــم)3)، وبقــي األمــر حتــى ســنة 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 438. ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 298-297
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 50

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 245
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34 هـــ حيــث قّلــت الــواردات ممــا اضطــر عثــان إىل إنقــاص العطــاء والــذي أدى إىل 
التمرد والتململ وبخاصة يف املدن العسكرية يف العراق )البرصة والكوفة()1).

أمــا اخلليفــة عــي  35-40 هـــ فقــد قــام بتغيــر نظــام العطــاء وطريقــة تقديــره 
حيــث رجــع إىل النظــام الــذي كان ســائدًا يف عهــد النبــي  وأيب بكــر وبدايــة عهــد 
عمــر فألغــي التفضيــل يف العطــاء، وجعــل الناس سواســية، وأعطي العــرب واملوايل، 
كــا أنــه مل يلتــزم بموعــد حمــدد لتوزيــع العطــاء حيــث كان يــوزع املــال عنــد قدومــه 
وكان يــردد دائــًا: »أنــا لســت لكــم بخــازن«)2). ويبــدو أن متــرد بعــض القبائــل عــى 
اخلليفــة عثــان  بســبب التفضيــل يف العطــاء ومــا تبــع ذلــك مــن فتنــة جعــل عليــًا 
يعيــد النظــر يف نظــام التوزيــع، فألغــى التفضيــل، وقــال هلــم: »أنتــم عبــاد اهلل، واملــال 

مال اهلل، ُيقَسُم بينكم بالسوية ال فضل ألحد عى أحد«)3).

ويظهــر أن هــذه السياســة قــد أرضــْت الــروادف ]وهــم الذيــن جــاءوا إىل الثغــور 
بعــد القادســية والرمــوك[ وكان عطــاء هــؤالء أقــل، ومــن هــؤالء خــرج أولئــك 
الذيــن قــادوا التمــرد عــى عثــان  ســنة 35 هـــ، وأغضبــت يف املقابــل أرشاف 
القبائــل وأهــل التمييــز يف العطــاء مــن املهاجريــن واألنصــار، وحاولــوا أن يضغطــوا 
عــى اخلليفــة عــي  إلبقــاء األمــور كــا هــي إال أن عليــًا رفــض ذلــك وقــال : »لــو 
كان هــذا املــال مــايل لســويت بينهــم، فكيــف وإنــا هــي أمواهلــم«)4)، وقــد أدى ذلــك 
إىل أن خيــر اخلليفــة عــي بعــض هــؤالء لصالــح خصومــه وقــد بــنيَّ ابــن أبــى احلديــد 
ذلــك بقولــه: »أن الرؤســاء مــن أصحــاب عــي كانــوا جيــدون يف أنفســهم مــن املســاواة 
بينهــم وبــني األتبــاع فيخذلونــه  باطنــًا وإن اظهــروا لــه النــرص«)5)؛ وذلــك يف 

النزاع الذي حصل مع معاوية يف الشام بعد ذلك.
)1) ابن آدم، املرجع السابق، ص 79

)2) اليعقويب، مرجع سابق، ص 160
)3) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، دار الكتب العربية، املجلد 2، ص172

)4) املرجع السابق نفسه، ص 203
)5) املرجع السابق نفسه. املجلد 10، ص 71
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وهكــذا أصبــح العطــاء جــزءًا مــن واجبــات الدولــة جتــاه مواطنيهــا، وكانــت 
مهمــة الوفــاء بــه مــن قبــل الدولــة والتــي اســتمرت حتــى هنايــة هــذه الفــرة يــدل عــى 
املســتوى احلضــاري يف تعامــل الدولــة ومفهــوم عالقاهتــا باملواطنــني، إذ أن الــدول 
احلديثــة ُيقــاس مســتواها احلضــاري بمقــدار مــا تقدمــه للفــرد مــن خدمــات وضــان 
اجتاعــي ومــا إىل ذلــك، كــا أن العطــاء أوجــد يف املجتمــع نفســه نوعــًا مــن التضامــن 
االجتاعــي والروابــط املميــزة حتــى وصــل األمــر أن يتــوارث أهــل كل ديــون عطــاء 
مــن ال وارث لــه، ويبــنيِّ الزهــري ذلــك بقولــه: » كتــب عمــر أنــه إذا كان الرجــل مــن 
ــة امُلَســجلني يف  العــرب ال ُيعــرف أصلــه يف ديــوان قــوم ]أي: أهــل البلــدة أو الناحي
ــه مــال  ــًا وليــس ل ــة كان َمدين ــه يف حال ــوا دين ــه ]أي يتحمل ــوا عن ــوان واحــد[ عقل دي

فُيسد دينه بعد موته[، فمراثه هلم«)1).

ب. إدارة شؤون حقوق الذرية واألطفال

كــا فرضــت الدولــة ابتــداًء مــن عهــد عمــر  راتبــًا خاصــًا باألطفــال، وذلــك 
يشــر إىل تطــور وظيفــة الدولــة ومســؤوليتها جتــاه أفــراد املجتمــع بتقديــم اإلعانــة 
للمواليــد اجلــدد لبنــاء أرسة قويــة وجمتمــع متاســك، وكانــت الدولــة تبــدأ بــرصف 
خمصصــات األطفــال عنــد وصوهلــم إىل ســّن الفطــام، إال أن الدولــة غــرت ذلــك 
وعممــت املخصصــات لتشــمل مجيــع املواليــد حــال والدهتــم، فتذكــُر املصــادر أن 
هــذا التغيــر حــدث بعــد أن أصبــح بعــض النــاس يســارعون يف فطــام أبنائهــم قبــل 
وصوهلــم ســن الفطــام، فأدركــت الدولــة مــدى خطــورة ذلــك عــى صحــة األطفــال 
واكتــال نموهــم الطبيعــي، فيذكــر أبــو عبيــد أن اخلليفــة عمــر  مــّر بامــرأة حتــاول 
فطــام ابنهــا قبــل األوان، فلــا ســأهلا عــن ذلــك قالــت: » ألن عمــر ال يفــرض إال 
للُفطَّــم... فأمــر عمــر مناديــًا أن ينــادي يف النــاس: أال تعجلــوا صبيانكم عنــد الفطام، 

)1) الصنعان، مرجع سابق، املجلد 9، ص 12
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فإنــا نفــرض لــكل مولــود يف اإلســالم«)1)، ففــرض للطفــل إذا ولدتــه أمــه مائــة درهــم 
ــإذا بلــغ زاده)3).  ــه مائتــني ف ــرض ل ــإذا ترعــرع ُف أو مــا يعادهلــا بالدنانــر ســنويًا)2)، ف
وبقيــت هــذه السياســة مســتمرة حتــى أواخــر فــرة اخلليفــة عــي ، حيــث تــم 
تثبيــت املبلــغ املفــروض لأطفــال عــى مائــة درهــم دون زيــادة حتــى يصــل الطفــل إىل 
ســّن البلــوغ، فيذكــر أبــو خمنــف ت159 هـــ عــن عّمــه حممــد األزدي، قــال: » كنــت 
مــع أيب خمنــف بــن ســلم يف صفــني وأنــا ابــن ســبعة عــر ســنة، وليــس يل عطــاء«)4)، 

ويبدو أن ُعُمر السابعة عرة هو سن البلوغ كا يتضح من هذه الرواية.

اهلمــدان  فــروي   ، عثــان  اخلليفــة  عهــد  يف  السياســة  هــذه  واســتمرت 
ت128 هـــ »أن جــّده ]أي: جــّد اهلمــدان[ مــّر عــى اخلليفــة عثــان  فقــال لــه 
اخلليفــة: كــم معــك مــن عيالــك يــا شــيخ؟ قــال كــذا وكــذا، قــال: »قــد فرضنــا لــك 
 ، ألفــا ومخســائة، ولعيالــك مائــة مائــة«)5)، وكذلــك كان األمــر زمــن اخلليفــة عــي
فيذكــر ســفيان الثــوري ت198 هـــ »أن رجــاًل مــن خثعــم قــال: ولــد يل غــالم فأتيــت 
عليــًا فأثبتــه يف مائــة«)6)، وهكــذا يمكــن القــول إن خمصصــات األطفــال بقيــت ثابتــة 

حتى هناية عرص اخلالفة الراشدة 40 هـ.

ــاء املعروفــة عوائلهــم، بــل تعــدى  ــة عــى األبن مل يقتــرص هــذا العطــاء مــن الدول
ذلــك إىل األطفــال اللقطــاء حيــث متــت العنايــة هبــم عنايــة خاصــة، فُفــِرض لــكل 
ــة، وكانــت ُتدفــع  ــة إىل نفقــات الرضاعــة والرعاي ــة درهــم يف الســنة إضاف طفــل مائ
ــه  ــط فــرض ل ــة هبــم، فيذكــر الواقــدي: »أن عمــر كان إذا ُأيت باللقي ــوىل العناي ملــن يت
مائــة درهــم، ورزقــًا يأخــذه وليــه كل شــهر، ثــم يزيــده ســنة بعــد ســنة، ويــويص هبــم 

)1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 269. ابن سعد، مرجع سابق، ص 301
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 50. أبو عبيد، املرجع السابق نفسه، ص 270

)3) أبو يوسف، املرجع السابق نفسه
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص 570

)5) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 269-270. البالذري، مرجع سابق، ص 562
)6) املرجع السابق نفسه
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خــرا، وجيعــل رضاعتهــم ونفقتهــم مــن بيــت املــال«)1)، وهــذه العنايــة اخلاصــة مــن 
ِقبــل الدولــة باللقطــاء جعلــت بعــض النــاس يأتــون بأحــد أبنائهــم ويدعــون أهنــم مــن 
  اللقطــاء ليأخــذ بــدل نفقتــه ورضاعــة مــن بيــت املــال، لذلــك كان اخلليفــة عمــر
يأمــر بالتحــري عــن الشــخص الــذي يأتيــه بطفــل لقيــط ليتأكد مــن ِصدقه، فيســتدعي 
بعــض الشــهود عــى صــدق الرجــل، فقــد ســأل عمــر رجــاًل اســمه أبــو مجيلــة جــاءه 
بلقيــط فقــال لــه: »مــا محلــك عــى اخذ هــذه النســمة؟ قــال: وجدهتا ضائعــة فأخذهتا 

فقال رجل من القوم: إنه رجل صالح، فقال: أكذلك هو؟ قال نعم«)2).

ويف عهــدي عثــان وعــي اســتمرت الدولــة تنتهــج هــذه السياســة، فيذكــر متيــم بــن 
مشــيج قــال: »وجــدت لقيطــًا فأتيــت بــه عليــًا فأثبتــه يف مائــة«)3)، وذكر موســى اجلهني 
ــًا فــرض البــن الزنــا مائــة درهــم مثــل باقــي األطفــال)4)، وكذلــك  ت144 هـــ أن علي

فرضت الدولة يف زمن عي  للمولود الذي ال ُيعرف أهله مائة درهم)5).

وهــذه الروايــات ترســم لنــا صــورة عــن اخلدمــات التــي كانــت تتحملهــا الدولــة 
جتــاه رعاياهــا يف هــذه الفــرة املبكــرة مــن التاريــخ اإلســالمي ممــا يؤكــد أهنــا كانــت 
دولــة حضاريــة تتعامــل مــع اإلنســان بطريقــة تؤهلــه للنمــو الطبيعــي، ليكــون عضــوًا 

فاعاًل يف املجتمع.

ج. إدارة شؤون املواد الغذائية واملابس وتوزيعها

ــوزع  ــت ت ــة ومســؤولياهتا جتــاه شــعبها أهنــا كان ــات الدول ــة نفق وكان مــن مجل
املــواد الغذائيــة واللبــاس عــى النــاس وبخاصــة الطعــام، وقــد ُســمي الطعــام الــذي 
كانــت توزعــه الدولــة بـــ »طعــام اجلــار« ]نســبة إىل مــكان عــى ســاحل البحــر األمحــر 

)1) ابن سعد، مرجع سابق، ص 298
)2) الشافعي، املرجع السابق، املجلد 4، ص 71

)3) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 9، ص 10. أبو عبيد، املرجع السابق، ص 270
)4) ابن حزم، مرجع سابق، املجلد 8، ص 274

)5) البالذري، مرجع سابق، ص 563
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كانــت الســفن املحملــة بالطعــام ترســو فيــه قبــل توزيــع الطعــام[)1) ، فتذكــر املصــادر 
ن  أن احلنطــة والزيــت كانــت حُتمــل مــن مــرص إىل املدينــة عــرب البحــر األمحــر فُتخــزَّ
ــاك، قبــل توزيعهــا عــى النــاس، يقــول اليعقــويب: »أن عمــر كتــب إىل عمــرو بــن  هن
العــاص وايل مــرص وطلــب منــه أن حيمــل إليــه طعامــًا يف البحــر إىل املدينــة يكفــي 
عامــة املســلمني حتــى يســر بــه إىل اجلــار، فأعــد عمــرو بــن العــاص عريــن مركبــًا 
ســرها يف البحــر يف كل مركــب ثالثــة آالف إردب ]اإلردب يســاوي 66،24 كغــم[ 
أكثــر أو أقــل، حتــى واىف اجلــار«)2)، ونظــرًا لبعــد املســافة بــني مينــاء اجلــار واملدينــة 
ــي  ــث بن ــواد حي ــن هــذه امل ــاء نفســه، لتخزي ــاء مســتودعات يف املين ــر عمــر  ببن أم
خمزنــني كبريــن ليتــم ختزيــن الطعــام فيهــا وبخاصــة الطعــام الــذي كان يــأيت بشــكل 
دوري مــن الواليــات املختلفــة، وبالــذات مــن مــرص إىل احلجــاز)3)، كــا أن الدولــة 
عّينَــت موظفــني إداريــني متفرغــني لــإلرشاف عــى هــذه املخــازن، وإحصــاء مــا فيهــا 
قبــل القيــام بتوزيعهــا عــى املســتحقني، فتذكــر بعــض املصــادر أن عمــر  عنيَّ ســعد 
بــن نوفــل مســؤوالً عــن إدارة هــذه املخــازن حيــت أصبــح ُيعــرف بعــد ذلــك باســم 
ســعد اجلــار ]نســبة إىل مينــاء اجلــار[ فــكان يتــوىل قبــض مــا َيــِرد مــن الطعــام ويكتبــه 
يف ســجالت ومــن ثــم يتــوىل حفظــه واإلرشاف عليــه)4)، ويذكــر يزيــد بــن أبــى حبيب 
ت128 هـــ أن عمــر كان يكتــب إىل عمــرو بــن العــاص يأمــره فيهــا أن حيمــل مــا 
يفيــض مــن طعــام اخلــراج إىل املدينــة يف البحــر فــإذا وصــل إىل مينــاء اجلــار تــوىل 
قبضــه ســعد اجلــار)5)، واســتمر توزيــع املــواد الغذائيــة عــى أهــل املدينــة طيلــة عهــد 

اخلالفة الراشدة.

ــع  ــعد، مرج ــن س ــد2، ص 641. اب ــرة، 1313 هــــ، جمل ــعادة، القاه ــة الس ــد شــاكر، مطبع ــق: أمح ــربى، حتقي ــة الك ــك، املدون ــن مال ــس ب )1) أن
سابق، جملد3، ص282. ياقوت، مرجع سابق، جملد2، ص132

)2) اليعقويب، مرجع سابق، ص 132
)3) املرجع السابق نفسه

)4) البالذري، مرجع سابق، ص 253. اليعقويب، مرجع سابق، ص 132
)5) البلدهوري، املرجع السابق نفسه
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ــت  ــة، حيــث كان ــة وموثق ــة دقيق ــة إداري ــم بطريق ــع تت ــة التوزي ــت عملي لقــد كان
تــوزع الدولــة عــى املســتحقني هلــذا الطعــام أوراقــًا ثبوتيــًة خاصــة كانــت ُتســمى 
»ِصــَكاك«، ُيكتــب فيهــا اســم الشــخص املســتفيد ومقــدار حصتــه، ثــم خُيَتــم الصــك 
يف أســفله منعــًا ألي تالعــب، فيذكــر ابــن عبــد احلكــم أن عمــر أمــر زيــد بــن ثابــت 
»أن يكتــب للنــاس صــكاكًا مــن قراطيــس ثــم خيتــم يف أســفلها فــكان أول مــن صــّك 
وختــم أســفل الصــكاك«)1)، ويقــول ابــن منظــور: »أن الصــكاك مجــع صــك وهــو 

الكتاب، وكانت األرزاق ُتسمى صكاكًا«)2).

ويبــدو أن طريقــة قبــض هــذا الطعــام للمســتحقني عــرب هــذه الصــكاك كانــت تتــم 
بصــورة مبــارشة مــن مينــاء اجلار بعد أن حيصل الشــخص عــى األوراق الثبوتية الالزمة 
ــم ذلــك الطعــام  »الصــكاك« مــن زيــد يف املدينــة، فيذكــر ابــن عبــد احلكــم: »أن عمــر قسَّ

عى الناس يف املدينة وكتب بالصكاك إىل اجلار، فكانوا خيرجون ويقبضون«)3).

وبالرغــم مــن هــذه الروايــات فــإن املصــادر مل تســعفنا - لأســف- بذكــر مقــدار 
مــا كان ُيــرصف لــكل شــخص يف املدينــة إال أن أفلــح بــن محيــد ت158 هـــ يــروي: 

»أن عمر فاضل بني الناس يف طعام اجلار«)4).

ولقــد أدت عمليــة توزيــع الطعــام إىل تنشــيط الســوق االقتصاديــة يف املدينــة، إذ أن 
التجــار كانــون يشــرون الصــكاك مــن أصحاهبــا ثــم يقومــون بتحصيلهــا مــن الدولــة، 
ــوا يكتبــون للنــاس بأرزاقهــم  ــه: »أنَّ األمــراء كان ــح ابــن منظــور ذلــك بقول وقــد وضَّ
وأعطياهتــم ُكتبــًا فيبيعــون مــا فيها قبــل أن يقبضوها، ويعطون املشــري الصك ليمي 
ويقبضــه«)5)، كــا أن ابــن عبــد احلكــم أكــد عــى ذلــك بقولــه: »أن عمــر  صــك 

)1) ابن عبد احلكم، مرجع سابق ص 193
)2) ابن منظور، لسان العرب، املطبعة األمرية، 1301 ه، جملد 12، ص 344

)3) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 193
)4) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 5، ص 347

)5) ابن منظور، مرجع سابق، املجلد 12، ص 344
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للنــاس بذلــك الطعــام صكــوكًا فتبايــع التجــار الصكــوك بينهــم قبــل أن يقبضوهــا«)1). 
ولقــد أوجــدت هــذه العمليــة جمموعــة مــن التعامــالت التجاريــة غــر القانونيــة ممــا 

اضطر الدولة إىل التدخل ملنعها كا سنرى يف مبحث إدارة التجارة يف هذا الفصل.

كــا أن هنــاك إشــارات يف املصــادر توضــح أن التوزيــع مل يكــن يقتــرص عــى املــواد 
الغذائيــة فقــط بــل كان يتــم توزيــع اللبــاس أحيانــًا، فقد ذكر ابــن قتيبــة: أن ُحلالً وصلت 
إىل املدينــة مــن اليمــن فوزعهــا عمــر  عــى النــاس فحصــل كل رجــل عــى ثــوب)2). 
وهــذا كلــه يؤكــد أن الدولــة كانــت تــوزع مــا يأتيهــا مــن األمصــار ســواًء كانــت مــوادًا 
غذائيــة أو مالبــس أو غــر ذلــك، وملــا كانــت هــذه العمليــة حتتــاج إىل إجــراءات إداريــة 
ــط  ــره ومســتحقيه فقــد وضعــت الضواب ــع ومقادي ــق شــؤون هــذا التوزي ــط وتوثي لضب
اإلداريــة واســتخدمت الوثائــق الثبوتيــة لتتــم بشــكل صحيــح دون أيــة أخطــاء، وليأخــذ 

كل فرد حقه دون زيادة أو نقصان بسبب األخطاء اإلدارية أو غرها.

د. إنشاء وإدارة شؤون املشاريع العمرانية

املشــاريع  عــى  اإلنفــاق  عــى  الراشــدة  اخلالفــة  عــرص  يف  الدولــة  حرصــت 
العمرانيــة املختلفــة ســواًء كان ذلــك يف مكــة واملدينــة أو يف واليــات الدولــة املختلفة، 
فتــم بنــاء مــدن جديــدة مثــل: »البــرصة والكوفــة والفســطاط« كــا تــم بنــاء املســاجد 
اجلامعــة، وتوســيع القائــم منهــا، فقــد قــام اخلليفــة عثــان  ســنة 26 هـــ بتوســيع 
املســجد احلــرام، وابتــاع مــن أجــل ذلــك مــن قــوم منازهلــم، وجعــل يف أعمدتــه 
الرصــاص، وجعــل طولــه مائــة وســتني ذراعــًا، وعرضــه مائــة ومخســني ذراعــًا)3)، كــا 
تــم إنشــاء مشــاريع رّي متعــددة، يقــول البــالذري: »مســح حذيفــة شــقي دجلــة... 

)1) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 193
)2) ابن قتيبة، عيون األخبار، دار الكتاب العريب، جملد 1، ص 55

)3) اليعقويب، مرجع سابق، املجلد 2، ص 142. ابن خياط، مرجع سابق، ص 91
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فبنيــت قناطــر فســميت قناطــر حذيفــة، ألنــه هــو الــذي حّددهــا)1)، كــا تــم حفــر 
ــة للتغلــب عــى  ــن قــرب الكوف جمموعــة مــن األهنــار يف العــراق ومــرص منهــا هنري
ملوحــة مائهــا فــكان أحدمهــا يســمى هنــر األُبلــه)2)، وهنــر آخــر حفــره معقــل بــن يســار 

ُسمي »هنر معقل«)3).

ويف مــرص تــم إنشــاء جمموعــة مــن املشــاريع العمرانيــة حيــث كانــت الدولــة 
تنفــق عليهــا مــن واردات رضيبــة اخلــراج فــكان عمــرو يقتطــع مــن خراجهــا« حلفــر 
أدرك  ولقــد   ،(4(« جزائرهــا  وقطــع  قناطرهــا  وبنــاء  جســورها،  وإقامــة  ُخلجهــا، 
اخلليفــة عمــر  أمهيــة العــارة يف مــرص مــن أجــل اســتمرار تطــور وازدهــار البــالد، 
وزيــادة اإلنتــاج وبالتــايل زيــادة مدخــوالت الدولــة مــن الرضائــب ونحوهــا. وهنــاك 
الربيــد واســراحات  اآلبــار وحمطــات  الطــرق وحفــر  كإنشــاء  أخــرى  مشــاريع 
الطــرق التــي كانــت تشــحن بالطعــام والــدواب وحاجــات املســافرين واملصالــح 

العامة)5) والتي تم احلديث عنها سابقا يف فصول هذا الكتاب.

ويمكــن القــول إّن الدولــة -كمنظومــة جديــدة- يف عــرص اخلالفــة الراشــدة 
ومــا قامــت بــه مــن إنفــاق يف هــذه املجــاالت وغرهــا بــدأت ترســخ يف حيــاة النــاس 
كمؤسســة راعيــة ملصاحلهــم، وســاهرة عــى شــؤوهنم احلياتيــة حيــث أصبحــت 
حياهتــم مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا هبــا ممــا ســاعد عــى نشــوء املؤسســات اإلداريــة واملاليــة 
وتطورهــا يومــا بعــد يــوم حتــى وصلــت إىل مرحلــة متقدمــة يف ذلــك الزمــان بالنســبة 
ألمــة مل تكــن تعــرف إال حيــاة البــداوة والرعــي واالعتــاد عــى الــذات دون وجــود 

كيان جيمع شتاهتا، وجيعلها ذات رسالة حضارية تتقدم هبا للناس قديا وحديثًا.

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 333. عواد األعظمي، الزراعة واإلصالح الزراعي يف صدر اإلسالم، جملد 15، 1967-1978، ص 78
)2) البالذري، مرجع سابق، ص 438

)3) املرجع السابق نفسه ص 348
)4) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 177

)5) العي، التنظيات االجتاعية واالقتصادية يف البرصة، دار الطليعة، بروت، 1969، ص 170-165



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة232

املبحث الثاين: إدارة الشؤون االقتصادية ويشمل
ــة  ــى الزراع ــوم ع ــدة تق ــة الراش ــرة اخلالف ــة يف ف ــاة االقتصادي ــت احلي ــد كان لق
ــوا فنوهنــا  ــوا يف التجــارة وأتقن ــة املاشــية بشــكل أســايس، كــا أن العــرب عمل وتربي
وبخاصــة أهــل مكــة حيــث ُذكــر ذلــك يف القــرآن الكريــم يف ســورة قريــش)1)، والتــي 
حتدثــت عــن رحــاليت الشــتاء والصيــف التــي كان يقــوم هبــا جتــار مكــة إىل اليمــن 
والشــام قبــل اإلســالم، واســتمر األمــر يقــوم بــه النــاس بشــكل شــخيص دون أن 
يكــون هنــاك دولــة ُتراعــي مصاحلهــم، وتدافــع عنهــم حتــى قامت الدولة اإلســالمية 
ابتــداء مــن عهــد النبــوة ومــن ثــم بــدأت تتطــور يف عــرص اخلالفــة الراشــدة ووضعــت 
التجــار وقواعــد  بــني  املعامــالت  املاليــة والتجاريــة وقواعــد  القواعــد واألنظمــة 
التعامــل مــع األســواق الداخليــة واخلارجيــة وتطــورت هــذه التجــارة، وأصبحــت 
الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة تتدخــل بشــكل كبــر يف تنظيــم وإدارة شــؤون 
ــد  ــع والــراء، وحتدي ــة البي ــي حتكــم عملي ــني الت الزراعــة والتجــارة، ووضــع القوان
مقاديــر املكاييــل واملوازيــني واملقاســات والنقــود ومــا شــابه، وسيشــمل بحثنــا يف 
هــذه القضايــا طريقــة إدارة الدولــة لشــؤوهنا واإلجــراءات التــي اختذهتــا لتنظيــم 

وإدارة احلياة االقتصادية يف هذه الفرة املبكرة من تاريخ اإلسالم.

1. إدارة شؤون الزراعة
كانــت الزراعــة وتربيــة املــوايش مصــدرًا رئيســًا مــن مصــادر الدخــل للفــرد 
والدولــة تقــوم حيــاة النــاس عليهــا وبخاصــة يف البــالد املفتوحــة، فقامــت الدولــة عــى 
إدارة شــؤوهنا مــن خــالل االهتــام بــاألرض واملحافظــة عليهــا وعى أهلهــا الفالحني، 
فركــت األرض يف أيدهيــم يزرعوهنــا ويعتنــون هبــا، فقــد أوىص اخلليفــة أبــو بكــر 
الصديــق  القــادة العســكريني جليشــه بــأن ال يتعرضوا للفالحــني يف أرضهم)2)، ثم 

)1) سورة قريش-سورة رقم 106
)2) أبــو يوســف، مرجــع ســابق، ص 52. البــالذري، مرجــع ســابق، ص 304. ابــن آدم، مرجــع ســابق، ص 27. أبــو عبيــد، مرجــع ســابق، ص 

213-212
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كانــت اإلجــراءات اإلداريــة املنظمــة للعالقــة بــني الدولــة والفالحــني يف عهــد اخلليفــة 
عمــر بــن اخلطــاب ، والتــي تــم احلديــث عنــه آنفــًا، والتــي قامــت أساســًا عــى 
احــرام هــؤالء الفالحــني وتقديــر خرباهتــم يف هــذا املجــال، فُمنــع العــرب الفاحتــون 
مــن االشــتغال بالزراعــة ليتفرغــوا لأمــور العســكرية، وُتــرك األمــُر ألهــل البــالد 
املتقنــني للزراعــة، فقــد ذكــر ابــن عبــد احلكــم أن عمــر أصــدر أمــرًا إداريــًا إىل اجلنود يف 
كل الســاحات جــاء فيــه: »أال إن رزق عياهلــم ســائل ]أي: مضمــون مــن الدولــة[، فــال 
يزرعــون وال ُيزارعــون ]أي: االتفــاق مــع أشــخاص آخريــن ليزرعوا هلــم[«)1)، ويبدو 
أن بعــض اجلنــود كانــوا يريــدون زيــادة دخلهــم فحاولــوا ذلــك عــن طريــق الزراعــة 
دون أن ُيعلمــوا قادهتــم، فقــد قــام أحــد اجلنــود بالزراعــة يف مــرص دون علــم عمــرو بــن 
ــة  ــم اســتدعائه إىل املدين العــاص، وعندمــا علــم بذلــك كتــب خيــرب اخلليفــة، حيــث ت
ــة أرادت باإلضافــة إىل تفــرغ  ــه وليكــون عــربة لآلخريــن)2)، كــا أن الدول ــال عقاب لين
هــؤالء للقتــال اســتثار خــربات أهــل البــالد مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج والــذي كان 
مصــدرًا رئيســًا للدخــل، إال أن عمــر اســتثنى مــن ذلــك بعــض اجلنــود عــى الســواحل 

الشامية، وأذن هلم بزراعة األرض التي ليست ملكًا ألحد)3).

ويف عهــد اخلليفــة عثــان  تــم تغيــر هــذه السياســة حيــث ُســمح للعــرب 
بالزراعــة بعــد أن اســتقر هــؤالء فعــاًل يف هــذه البــالد، وتعلمــوا فنــون الزراعــة مــن 
أهلهــا، كــا أن الدولــة رأت أن هنــاك أرضــًا جــال عنهــا أهلهــا، وإن منــع العــرب مــن 
الزراعــة ســيؤدي إىل عــدم اســتثارها وهــي أرض خصبــة ومنتجــة، وبالتــايل خســارة 
خراجهــا، فقامــت الدولــة بإعطائهــا إىل مــن يقــوم بزراعتهــا بعــد التأكــد مــن قدرتــه 

عى القيام بذلك من ناحية اجلهد واخلربة)4).
)1) ابن عبد احلكم، املرجع السابق، ص 189

)2) املرجع السابق نفسه
)3) البالذري، مرجع سابق، ص 150، 152، 164، 211

)4) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 318-317
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ــن حُيســن  ــح هــذه األرايض مل ــة متن ــة عــي  اســتمرت الدول ويف عهــد اخلليف
زراعتهــا، فتذكــر املصــادر أن عليــًا منــح كــردوس بــن هانــئ أرضــًا لزراعتهــا كانــت 

ُتسمى »الكردوسية« نسبة إليه)1)، كا أعطى سويد بن عقلة أرضا لزراعتها)2).

ومل يقتــرص األمــر عــى األرايض الزراعيــة بــل تــم تشــجيع النــاس عــى إحيــاء 
األرض املــوات التــي مل تكــن ُتــزرع مــن قبــل، فــكان عمــر  يقــوم بمنــح الراغبــني 
أرضــًا مواتــًا إلحيائهــا، وتبقــى الدولــة تديــر وتــرف عــى هــذه األرض حتــى تتأكــد 
دون  ســنني  ثــالث  عليهــا  مــّر  حــال  فعــاًل، ويف  اســتصالحها وزراعتهــا  تــم  أنــه 
اســتصالح فــكان ُيْصــِدر أمــرًا بانتزاعهــا منــه أو انتــزاع اجلــزء الــذي مل ُيســَتصلح 
منهــا، ويعطيهــا إىل غــره ليقــوم بعارهتــا)3)، كــا امتــدت رقعــة إحيــاء األرض املــوات 
إىل األرايض القريبــة مــن أرايض احلمــى ]أي: األرض التــي تقــوم الدولــة بوضعهــا 
حتــت احلايــة بحيــث تســتثمر للصالــح العــام[ ابتــداًء مــن عهــد عثــان وحتــى هنايــة 
القــرن األول اهلجــري)4)، وجتــدر اإلشــارة إىل أن حتديــد مــدة عــارة األرض املــوات 
بثــالث ســنوات ومنــع امتــالك األرض دون إصالحهــا قاعــدة عامــة منــذ عهــد 
اخلليفــة عمــر ، ونظــرا لإلقبــال الشــديد مــن قبــل النــاس عــى إحيــاء األرض 
املــوات جعــل الدولــة تضــع رشطــًا لذلــك وهــو مــا أصبــح ُيســمى بـــ »اإلذن« أي إذن 
األرض  بتجهيــز  يتــم  اإلحيــاء  وكان  باإلحيــاء)5)،  الــروع  قبــل  ابتــداًء  الدولــة 
ــر  ــاء وحــرق الشــجر واألعشــاب)6) وجتفيــف املســتنقعات)7) وتوف للزراعــة أو البن

)1) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 589
)2) املرجع السابق نفسه

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 71-70
)4) ابن الشيبة، تاريخ املدينة املنورة، دار األصفهان، جدة، 1979، جملد 1، ص 150-149

)5) مالك، مرجع سابق، املجلد 6، ص 195. ابن آدم، املرجع السابق، ص 63
)6) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 3، ص 77

)7) املرجع السابق نفسه
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أو  املصانــع  وبنــاء  والــربك)3)  الســدود)2)  )1)وإنشــاء  اآلبــار  كحفــر  امليــاه  مصــدر 
جلــب املــاء باجلــداول)4) والقنــوات الســطحية)5) والباطنيــة)6) وينتهــي بالزراعــة 

أو البناء أو بكليها)7).

وكان مــن مظاهــر عنايــة الدولــة بالزراعــة أهنــا قامــت بتوســيع مســاحة األرض 
الصاحلــة للزراعــة عــن طريــق شــّق األهنــار، وحفــر الــرع والقنــوات، فقــد أمــر عمــر 
 أبــا موســى األشــعري وايل البــرصة أن حيفــر هنــرًا يصــل بــه إىل البــرصة، فأمــر أبــو 
موســى باحلفــر مــن منطقــة األبلــه حتــى البــرصة بطــول ثالثــة فراســخ ]الفرســخ 
يســاوي 5544 مــرًا[)8) ، ويف عهــد اخلليفــة عثــان  أمــر واليــه عــى العــراق 
زيــاد بــن أبيــه عبــد الرمحــن بــن أبــى بكــرة ســنة 30 هـــ بحفــر هنــر آخــر ووصــل بــه إىل 
ــن  ــار حفــر ســعد ب ــة األنب ــد البــرصة)9)، ويف منطق ــاء عن ــي ال يصلهــا امل األرايض الت
أبــى وقــاص، هنــرًا ليصــل بــه إىل األرايض البــور هنــاك)10) هــذا باإلضافة إىل املشــاريع 

الزراعية الكثرة التي تم انشاؤها  يف مرص يف عهد عمر وعثان)11).

  كــا تــم العنايــة باملــزارع والبســاتني وُحفــرت هلــا العيــون، فقــد َأْقَطــع عمــر
ــع، واشــرى عــٌي قطعــة أخــرى وحفــر  عــي بــن أبــى طالــب  أرضــًا بمنطقــة َينُْب
فيهــا عينــا مــاء فانفجــرت عيونــًا عــدة، وكان لعــي عيونــًا أخــرى يف بســاتني خمتلفــة 
املثمــرة)12).  واألشــجار  بالنخيــل  مليئــة  كانــت  وغرهــا  القــرى  وواد  املدينــة  يف 

)1) ابن قتيبة، مرجع سابق، ص 321
)2) السمهوري، وفاء الوفاء يف أخبار دار املصطفى، مطبعة األدب، القاهرة، 1316 هـ، جملد 3، ص1098

)3) البكري، معجم ما استعجم من أساء البالد واملواقع، القاهرة، 1945-1951، املجلد 4، ص1316
)4) احلمدان، صفات جزيرة العرب، مطبعة السعادة، القاهرة، 1951، ص 333-330

)5) املرجع السابق نفسه
)6) البالذري، املرجع السابق، ص 214

)7) املرجع السابق نفسه ص 35. السمهوري، مرجع سابق، املجلد 3، ص 1045-1044
)8) البالذري، مرجع سابق، ص 438

)9) ابن خياط، املصدر السابق، ص 96
)10) البالذري، مرجع سابق، ص 336

)11) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 190
)12) ابن شبة، املرجع السابق، املجلد 1، ص 225-219



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة236

وباإلضافــة إىل النخيــل الــذي كان يــزرع بكثــرة يف خيــرب ووادي القــرى واملدينــة 
ــام بزراعــة الفواكــه املختلفــة مــن الرمــان والتــني واخلــوخ  ــم االهت واليمــن، فقــد ت
والســفرجل يف الطائــف، واحلبــوب مــن الشــعر واحلنطــة التــي كانــت تــزرع يف 
أنحــاء متفرقــة مــن اجلزيــرة العربيــة وبــالد الشــام)1)، كــا تــم تربيــة دودة القــز إلنتــاج 
ــة النحــل، وأخــذت الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة مــن  احلريــر، وأعُتنــي بربي

ُمريب النحل زكاة العسل لكثرته ووفرته)2).

ــة فقــد كانــت مــن وســائل الدخــل املهمــة، حيــث  ــروة احليواني أمــا بالنســبة للث
اهتــم النــاس بربيــة األغنــام واإلبــل والبقــر ودواب النقــل مثــل اخليــل والبغــال 
واحلمــر وقامــت الدولــة مــن جهتهــا باالعتنــاء بالثــروة احليوانيــة، وتشــجيع النــاس 
بكافــة الوســائل؛ ومنهــا أن الدولــة قامــت بحايــة بعــض األماكــن للرعــي ألفــراد أو 
ــن  ــالل ب ــف هل ــرب الطائ ــان ق ــد الودي ــة أح ــي  بحاي ــام النب ــد ق ــة، فق ــل معين قبائ
ــه عــى  ــد اهلل والي عامــر عــى العــر)3)، ويف عهــد عمــر  كتــب إىل ســفيان بــن عب
الطائــف أن: »امحــه هلــم وخــذ منهــم العــر وإال فهــو مشــاع للنــاس يأكلــه مــن 
يشــاء«)4)، وهــو هبــذا اإلجــراء يكــون قــد اســتمر عــى تطبيــق اإلجــراء اإلداري الــذي 

. ومن بعده اخلليفة أبو بكر  قام به النبي

كــا أن املصــادر تذكــر أســاء جمموعــة مــن اإلمحاء التــي قامت الدولــة بحايتها 
مــن أجــل الرعــي، فقــد محــى أبــو بكــر  أبــرق الربــذة)5) وتوســع عمــر  يف 
محايــة بعــض األماكــن وجعلهــا مراعــي عامــة أو خاصــة، ففــي ســنة 16 هــــ محــى 

)1) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 41 و61 و72. ابن عبد احلاكم، مرجع سابق، ص 178-179. أبو عبيد، مرجع سابق، ص 83
)2) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 529-528

)3) الصنعان، مرجع سابق، املجلد 4، ص 62
)4) املرجع السابق نفسه املجلد 4، ص 62. الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 240-239

)5) الطربي، مرجع سابق، ص 248
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َيــة)2)، أمــا عثــان  فقــد محــى منطقــة ُتســمى فيــد)3)، وكان  عمــر الربــذة)1)، ورَضْ
هــذا آخــر إجــراء إداري تقــوم بــه الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة يف اجلزيــرة 
العربيــة واســتمر هــذا التوقــف عــن محايــة بعــض األماكــن وجعلهــا مراعــي عامــة أو 

خاصة حتى هناية القرن األول اهلجري.

ــل اجلهــاد  ــة تســتغل مــن أجــل الرعــي خلي لقــد كانــت هــذه املســاحات املحمي
وإبلــه)4)، وأضيفــت يف مرحلــة الحقــة مــن عهــد عمــر إبــل الصدقــة)5)، حيــث َكُثــَرت 
ــة هــذه اإلجــراءات  ــم فــكان أن اختــذت الدول ــة نتيجــة الغنائ اإلبــل اململوكــة للدول
اإلداريــة مــن أجــل املحافظــة عــى هــذه اخليــول واإلبــل لكوهنــا رضوريــة يف تزويــد 

ساحات املعارك واجليوش با حتتاج منها.

ــأن تدخــل مواشــيهم  ــوايش ســمحت ب ــريب امل ــا مل ــة وتشــجيعًا منه كــا أن الدول
هــذه اإلمحــاء العامــة للرعــي، وقــد كانــت أولويــة الدخــول ملــوايش الفقــراء مــن 
  ــرر اخلليفــة عمــر ــذايت لشــؤون حياهتــم وقــد ب أجــل مســاعدهتم يف االكتفــاء ال
ــح ذوي الدخــل املحــدود عندمــا عــنيَّ عمــر  ــز لصال هــذا اإلجــراء اإلداري والتميي
 مــوالً لــه ُيســمى »هنــى« مرفــًا عــى محــى الربــذة، حيــث زوده بالتعليــات 
التاليــة: »ادخــل غنــم املســاكني... وامنــع غنــم عثــان وابــن عــوف، فإهنــا إن هلكــت 
ماشــيتها، رجعــا إىل نخــل وزرع، وإن هــذا املســكني إن هلكــت ماشــيته جــاء إيلَّ 
يصيــح... واملــاء والــكالء أهــون عــّي مــن أن أغــرم لــه ذهبــًا أو ِورقــًا«)6)؛ وهــو بذلــك 
يقــّر مســؤولية الدولــة عــن هــؤالء يف حالــة القحــط أو الكــوارث البيئيــة األخــرى، 

وأن الدولة كانت تعوض هؤالء عن مواشيهم يف حالة موهتا نتيجة ذلك.
)1) ابن األثر، مرجع سابق، جملد 2، ص 525. ابن كثر البداية والنهاية، دار الفكر، بروت، 1978، جملد 7، ص 73

)2) السمهودي، مرجع سابق، جملد 3، ص 1093
)3) املرجع السابق، ص 1102. العي، إدارة احلجاز يف العهود اإلسالمية األوىل، جملة اجلامعة األمريكية، بروت، جملد 2، 1968، ص 378

)4) ابــن شــبة، مرجــع ســابق، جملــد 1، ص 155، البــالذري مرجــع ســابق، ص 8-9. ابــن قتيبــة، مرجــع الســابق، ص 190. الواقــدي، كتــاب 
املغازي، بروت، 1984، جملد 2، ص 425

)5) الشافعي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 271. ابن سعد، مرجع سابق، جملد 3، ص 305
)6) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 113. الطربي، مرجع سابق، املجلد 4، ص14
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إن هــذا اإلجــراء اإلداري للدولــة كان بمثابــة خطــة اســتثارية متطــورة مــن قبــل 
اخلليفــة عمــر  بتقديــم إبــل املحتاجــني والفقــراء عــى إبــل األغنيــاء؛ ممــا يوفــر يف 
ميزانيــة الدولــة، وبخاصــة األمــوال الســائلة الذهــب والفضــة التــي حتتاجهــا الدولــة 

للرصف عى املشاريع األخرى وبخاصة جيوش الفتح وما شابه.

وقــد اقتضــت احلاجــة إىل احلمــى وتطورهــا إىل إتبــاع طريقــة معينــة إلدارهتــا، 
حيــث تــم تعيــني بعــض املوظفــني اإلداريــني لــإلرشاف عــى هــذا احلمــى عرفــوا فيــا 
ــًا عــى  ــا ســالمة مرف ــو بكــر  مــواله أب امــني«)1)، فقــد عــنيَّ أب بعــد باســم »احلوَّ
محــى أبــرق الربــذة)2)، كــا عــنّي عمــر مــواله »هنــى« عــى محــى الربــذة)3)، ومــوىل 
لعثــان بــن مظعــون عــى محــى رضيــة)4). كــا وضعــت الدولــة قواعــد وأحكامــًا 
لتنظيــم االســتفادة مــن اإلمحــاء وعــدم التجــاوز عليهــا، فيذكــر البــالذري: أن ســعد 
بــن أبــى وقــاص قطــع شــجرًا يف احلمــى، فقــام عمــر  بتعنيفــه)5). كــا أن الدولــة 
وفــّرت بعــض اخلدمــات اخلاصــة باحلمــى، ففــي عهــد اخلليفــة عثــان  تــم حفــر 
آبــار وعيــون مــاء يف محــى رضيــة، ومحــى فِْيــد قــرب املدينــة)6)، كــا تــم توفــر ســجل 
خــاص باحلمــى لتدويــن معلومــات وافيــة عــن أعــداد وأعــار اإلبــل واخليــل، وكان 
اخللفــاء يولــون أمهيــة خاصــة هلــذه الســجالت ألهنــا حتفــظ هــذه األمــوال اخلاصــة 
بالدولــة بشــكل موثــق خوفــًا مــن َتَرهِبــا أو ضياعهــا أو اســتغالها بشــكل شــخيص، 
فيذكــر الطــربي أن عمــر  كان َيْصَطِحــب معــه كاًل مــن عثــان وعــي إىل احلمــى 
لتوثيقهــا وتســجيلها بوجودهــم؛ حتــى ال يتــم التالعــب فيهــا بعــد ذلــك)7)، كــا 

)1) السمهودي، مرجع السابق، جملد 3، ص 1085، ص 1099
)2) املاوردي، مرجع سابق، ص 185

)3) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 5، ص 11-12. السمهودي، املرجع السابق، ص 1088
)4) البالذري، مرجع سابق، ص 7

)5) املرجع السابق نفسه، ص 8
)6) السمهودي، مرجع السابق، ص 1095-1093

)7) الطربي، مرجع سابق، ص 201. السمهودي، مرجع سابق، ص 1188
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قامــت الدولــة بتحديــد حــدود احلمــى)1) فوضعــت عالمــات خاصــة لتميــز احلمــى 
وضعــت  كــا  الرعــي)2)،  ووقــت  بالرعــي  هلــا  املســموح  واملــوايش  غــره،  عــن 
احلراســات عــى احلمــى، وكان هــؤالء خمّولــون باســتخدام القــوة يف حالــة تعــرض 
احلمــى لالعتــداء)3)؛ وهــذه القواعــد والنظــم اإلداريــة الصارمــة ُطبقــت بدقــة حتــى 
أواخــر عهــد اخلليفــة عثــان  وكان حلــدوث الفتنــة أثــر كبــر يف اختــالل أمــر هــذه 
الضوابــط حيــث جتــرأ بعــض النــاس عــى األمــالك العامــة للدولــة وأعتــدوا عليهــا 
وهــو أمــر حيصــل غالبــًا يف غيــاب قــوة الدولــة وضعــف ســيطرهتا وبالتــايل عــدم التزام 

الناس بالقانون والنظام.

ــة فلــم أجــد يف  ــة واحليواني ــر اإلنتــاج مــن الثــروة الزراعي أمــا بخصــوص مقادي
املصــادر إحصائيــات دقيقــة عــن ذلــك، ولكننــا عرفنــا يف مــكان ســابق مــن هــذه 
الدراســة أن هــذه املنتوجــات كانــت ُتنقــل مــن األماكــن التــي تفيض فيهــا إىل األماكن 

األخرى الفقرة أو التي تصاب بالقحط والكوارث البيئية املختلفة.

2. إدارة شؤون التجارة
اســتمرت احلركــة التجاريــة قائمــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة يف عــرص اخلالفــة 
الراشــدة، ومل ُتزعــزع الفتوحــات اقتصاديــات البــالد املفتوحــة)4)، وجعلــت الدولــة 
بعــد توســعها خطــوط التجــارة متتــد إىل احلــدود بــني بــالد فــارس وبيزنطــة، وغرهــا 

من البالد يف مجيع اجلهات.

لقــد قامــت الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة بتشــجيع التجــارة مــن خــالل 
توفــر األمــن عــى طرقــات التجــارة وخطــوط املواصــالت داخــل البــالد وعــى 

)1) الواقدي، مرجع سابق، ص 425
)2) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 113. أبو عبيد، مرجع سابق، ص 332-330

)3) املرجع السابق نفسه
)4) جيب، دراسات يف حضارة اإلسالم، ترمجة إحسان عباس وآخرون، دار القلم، بروت، 1964، ص 8
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نصــت  كــا  العراقيــل،  وأزالــت  الطــرق،  وقطــاع  اللصــوص  فحاربــت  احلــدود، 
معاهــدات الصلــح التــي كانــت تتــم بــني الدولــة وبــني اآلخريــن ســواًء كانــوا دوالً أو 
قبائــل أو أفــرادًا عــى رضورة تأمــني طــرق التجــارة، فــروي البــالذري: »أن أبــا عبيــده 
صالــح أهــل بعلبــك عــى األمــان ألنفســهم وأمواهلــم... ولتجارهــم أن يســافروا إىل 
ــن  ــد اهلل ب ــة عب ــح املســلمون عليهــا«)1)، ويف والي ــي صال ــالد الت ــث أرادوا مــن الب حي
ســعد عــى مــرص، عقــد املســلمون اهلدنــة مــع أهــل النوبــة، ونصــت عــى حريــة التبــادل 
التجــاري بــني اجلانبــني، فــكان النوبيــون يأتــون يبيعــون الرقيــق، ويأخــذون منهــم 

القمح والعدس واملواد الغذائية األخرى وحاجتهم من الثياب واألثاث)2).

كــا أن عمــر  طلــب مــن عمــرو بــن العــاص وايل مــرص أن هييــئ طريقــًا ســهاًل 
لنقــل البضائــع والغــذاء مــن مــرص إىل اجلزيــرة العربيــة، فــكان أن أنشــأ عمــرو قنــاة 
بــني هنــر النيــل والبحــر األمحــر ُســميت »خليــج أمــر املؤمنــني« لتســهيل ربــط هذيــن 
املمريــن املائيــني ليصبحــا ممــرًا واحــدًا يصــل إىل مناطــق كثرة مــن األرايض الزراعية 

ليسهل نقل هذه املنتوجات إىل املناطق املختلفة وبخاصة اجلزيرة العربية)3).

كــا حاولــت الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة تنشــيط التجــارة اخلارجيــة عــن 
طريــق خفــض الرضيبــة املرتبــة عــى التجــارة إىل النصــف »نصــف العــر« لــكل مــن 
يقيــم عامــًا فأكثــر مــن التجــار غــر املســلمني يف أرايض الدولــة اإلســالمية)4)، وهــو 
مــا يشــجع االســتثارات املاليــة والتجاريــة يف الدولــة، كــا أن عمــر  أصــدر أمــرًا 
إداريــًا لزيــاد بــن ُحديــر ليأخــذ الرضائــب مــن التجــار األجانــب مــرة واحــدة يف الســنة 

بعد أن كانت تؤخذ مرات عدة)5).

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 154
)2) ابن خياط، مرجع السابق، ص 92

)3) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 190
)4) ابن آدم، املرجع السابق، ص 25

)5) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 147
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ــة إال أن هــذه  ــة اتبعــت كل الوســائل لتنشــيط التجــارة اخلارجي ومــع أن الدول
ــك  ــدو أن ذل ــجيعات، ويب ــهيالت والتش ــع حجــم التس التجــارة مل تكــن تتناســب م
كان راجعــًا إىل أســباب تتعلــق بطبيعــة العالقــات التــي كانــت ال تــزال تتأثــر يف هــذه 
الفــرة بشــكل كبــر باألعــال احلربيــة التــي كانــت جتــري بــني املســلمني والــدول 

األخرى املختلفة.

أمــا بالنســبة للتجــارة الداخليــة فقــد كانــت نشــطة نوعــًا مــا، وكان أكــرب أســواق 
الدولــة »ســوق العاصمــة« يف املدينــة حيــث قامــت الدولــة يف فــرة الحقــة بالتدخــل 
يف تنظيــم شــؤون الســوق، فعينــت مراقبــًا خاصــًا بســوق املدينــة هــو الســائب بــن 
يزيــد، وبعــد ذلــك تــم تعيــني مســاعدًا لــه هــو عبــد اهلل بــن عبيــد،)1) وَيْذكــُر الزبــري 
أن اخلليفــة عمــر  اســتعمل أيضــًا ســليان بــن أيب خثعــم عــى ســوق املدينــة)2)، كــا 
الســوق يف  لتفقــد شــؤون  بنفســه  تفتشــيه  يقــوم أحيانــًا بجــوالت    كان عمــر 
املدينــة)3)، وذكــر البــالذري أن جــزء بــن معاويــة كان عــى ســوق البــرصة، وأن َســُمرة 
بــن ُجنــدب كان عــى ســوق األهــواز)4)، ويف زمــن عثــان عــنّي احلــارث بــن احلكــم 

عى سوق املدينة لراعي أمر املثاقيل واملوازين)5).

ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذه الروايــات وإن كانــت جزئيــة إال أهنــا تؤكــد أن 
هنــاك موظفــني إداريــني يف مجيــع األســواق يتلقــون رواتــب شــهرية من قبــل الدولة، 
فُيذكــر أن عثــان بــن عفــان  قــد فــرض راتبــًا شــهريًا مقــداره درمهــني للحــارث بــن 
احلكــم عندمــا عّينــه عــى ســوق املدينــة)6)، ولكــن يف املقابــل مل ُتســعفنا املصــادر 

)1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 565
)2) الزبري، مصعب بن عبداهلل، أنساب قريش، دار املعارف، القاهرة، ن. د، ص 374

)3) املرجع السابق نفسه
)4) البــالذري، مرجــع ســابق، ص 465. ابــن األثــر، أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، املكتبــة اإلســالمية، طهــران، 1342 هـــ، املجلــد 1، 

ص337
)5) الديار بكرى، تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس، القاهرة، املجلد 2، ص 268

)6) املرجع السابق نفسه
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بمعلومــات عــن مراقبــي األســواق يف الواليــات وطريقــة تعيينهــم إال أنــه يمكــن 
االســتنتاج أن الــوايل كان مفوضــًا مــن قبــل اخلليفــة بــإدارة كافــة شــؤون واليتــه، وأن 
احلكــم يف زمــن اخلالفــة الراشــدة كان حكــًا ال مركزيــًا يف كثــر مــن جوانبــه لــذا 
ــو  ــات ه ــني يف الوالي ــواق اإلداري ــي األس ــنيِّ موظف ــذي كان ُيع ــول أن ال ــن الق يمك

الوايل املعنيَّ من قبل الدولة.

لقــد تــم حتديــد مهــام موظفــي األســواق يف العاصمــة أو يف الواليــات مــن قبــل 
ــى ال  ــة يف الســوق حت ــة األعــال التجاري ــه مراقب ــوايل فــكان مــن مهات اخلليفــة أو ال
يتــم الغــش أو التالعــب أثنــاء التعامــالت التجاريــة)1)؛ فيذكــر ابــن قيــم اجلوزيــة: أن 
اخلليفــة عمــر  كان يأمــر بإتــالف اللبــن املغشــوش ويســكبه عــى األرض تأديبــًا 
لصاحبــه)2)، كــا كان يقــوم عامــل الســوق بجبايــة الرضائــب املرتبــة عــى التجــار غــر 
  املســلمني، فيذكــر الســائب بــن يزيــد املســؤول عــن ســوق املدينــة يف عهــد عمــر
يأتــون إىل ســوق  كانــوا  الذيــن  النبــط  مــن جتــار  العشــور  يأخــذ رضيبــة  أنــه كان 
املدينــة)3)، وأحيانــًا كان يتــم التدخــل يف حتديــد األســعار، فيذكــر مالــك بــن أنــس: أن 
اخلليفــة عمــر  أمــر حاطــب بــن أبــى بلتعــة أن يبيــع بضاعتــه بســعر يســاوي ســعر 
الســوق، وإال فــال يبيــع يف ســوق املســلمني)4) كــا أن هنــاك بعــض الروايــات تبــني أن 
الريعــة  بموجــب  بيعهــا  جيــوز  ال  التــي  البضائــع  بإتــالف  تأمــر  كانــت  الدولــة 
اإلســالمية، فيذكــر مالــك بــن أنــس أنــه تــم إحــراق بيــت لرجــل كان ُيســمى رويشــد 
ــًا باخلمــور ُيتاجــر هبــا، وقــال لــه عمــر  ُمَعنِّفــًا »أنــت فويســق ولســت  وكان مليئ

رويشد«)5).

)1) أبو عبيد، مرجع السابق، ص 565
)2) ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الرعية، دار األدب، القاهرة، 1317 هـ، ص 247

)3) الشافعي، مرجع سابق، ص 125. أبو عبيد، مرجع السابق، ص 565
)4) ابن القيم، مرجع السابق، ص 233

)5) مالك بن أنس، مرجع السابق، املجلد 2، ص 544
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لقــد تدخلــت الدولــة يف زمــن اخلالفــة الراشــدة بشــكل مبــارش حلــل املشــاكل 
التــي حتــدث بــني التجــار يف الســوق، كتنظيــم أماكنهــم يف الســوق؛ إذ أن األســواق 
كانــت غالبــًا مــن اخليــام، وهــذا يــؤدي إىل مشــكالت متكــررة مثــل: الســبق إىل 
األماكــن املهمــة يف الســوق »املحــل التجــاري« لذلــك فقــد نّظــم عــي بــن أبــى طالــب 
ســوق الكوفــة عــى أســاس: »مــن ســبق إىل موضــع فهــو أحــق بــه مــا دام فيــه ذلــك 
اليــوم فــإذا انتقــل عنــه فهــو ملــن حــل فيــه، وظلــت هــذه القاعــدة مطبقــة حتــى واليــة 

املغرة بن شعبة«)1).

ويف واليــات الدولــة املختلفــة كانــت األســواق تنشــأ يف عواصــم هــذه الواليــات  
»البــرصة، الكوفــة، الفســطاط«، وكانــت بســيطة يف البداية بســبب الطبيعة العســكرية 
للمــدن، فكانــت تنشــأ قــرب املســاجد وبيــت اإلمــارة، وهــذا كان حُيــدث مشــكالت 
يســتوجب تدخــل الدولــة لتنظيــم شــؤوهنا، فكانــت تطبــق نفــس القاعــدة حيــث 
 إىل الواليــات بتعميــم إداري يقــول فيــه: »األســواق عــى ســنة  أرســل عمــر 
املســاجد فمــن ســبق إىل مقعــد فهــو لــه حتــى يقــوم منــه إىل بيتــه أو َيْفــرُغ مــن بيعــه«)2)، 
وهــو بذلــك يشــر إىل حريــة اختيــار مــكان البيــع يف الســوق وشــّبهه باملســجد إذ خيتــار 

الشخص مكان اجللوس الذي جيلس فيه ما دام ال جيلس فيه أحد.

ــة تبنيهــا وفــق مواصفــات  ــد اســتمرت األســواق تتطــور، وأصبحــت الدول وق
حمــددة، يقــول اليعقــويب واصفــًا ســوق الكوفــة: » ُجعلــت الســوق يف الكوفــة بــني 
القــرص واملســجد إىل دار الوليــد... ويف زمــن خالــد بــن عبــد اهلل القــري فإنــه بنــى 
األســواق وجعــل ألهــل كل بياعــة دارًا وطاقــًا ]أي: مكانــًا خمصصــًا واحــدًا[، 
ــًا، وأصبــح كل  ــر تنظي ــد«)3)، وهكــذا أصبحــت األســواق أكث وجعــل غالهلــا للجن

)1) أبو بكر، املرجع السابق، ص 366
)2) الطربي، مرجع سابق، ص 46-45

)3) اليعقويب، فتوح البدان، ليدن، 1891، ص 311
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أصحــاب ســلعة يشــكلون حيــًا أو مكانــًا خاصــًا يعرضــون فيــه بضاعتهــم، وهــذا 
ل عى الدولة إدارة ومراقبة السوق وضبطها بشكل كبر. التنظيم سهَّ

أمــا يف الفســطاط فقــد ُأنشــأ الســوق قــرب املســجد اجلامــع، فــروي ابــن عبــد 
ــة إىل  ــاه عمــرو للخليف ــًا بن احلكــم: أن عمــر  أمــر عمــرًا وايل مــرص أن حيــّول بيت
ــه دار بمــرص، وأمــره أن جيعلهــا  ــى لرجــل يف احلجــاز أن تكــون ل ــاًل: »أنَّ ســوق قائ

سوقًا للمسلمني«)1).

ومل تذكــر املصــادر كثــرًا مــن املعلومــات عــن األســواق ومرافــق اإلدارة العامــة يف 
ــات واضحــة حوهلــا،  ــك الوقــت؛ إذ ليــس ثمــة رواي الفســطاط عاصمــة مــرص يف ذل
ولكــن يبــدو أن مثــل هــذه املرافــق قــد ظهــرت وتطــورت بمــرور الزمن، وهــذا ما ُيفهم 
مــن روايــة ابــن عبــد احلكــم عــن وجــود أســواق خمتلفــة يف القــرن األول اهلجــري فقــد 

أورد أساء عدة أسواق منها، برير، وردان، احلام، ورست، وغرها)2).

وكان مــن البضائــع التــي نشــطت جتارهتــا ابتــداًء مــن عهــد عمــر  »جتــارة 
الطعــام«، وبخاصــة بعــد أن أصبحــت املــواد الغذائيــة حُتمــل مــن مــرص إىل احلجــاز 
لُتــَوزع عــى أهلهــا، فتــوزع الدولــة »الصــكاك« التــي تبــني حــق املواطنــني يف الطعــام 
املــوزع مــن قبــل الدولــة، فــكان النــاس يبيعــون هــذه الصــكاك للتجــار ليحصلوهــا 
مــن الدولــة عنــد حضــور الطعــام ووقــت التوزيــع، وتطــورت األمــور حيــت أصبــح 
رشاء الصــكاك جتــارة متداولــة بــني التجــار أنفســهم، فمنعــت الدولــة ذلــك عــى 
اعتبــار أن رشوط البيــع غــر مكتملــة، وأن ذلــك يشــبه الربــا إذ أن التجــار كانــوا 
يشــرون هــذه الصكــوك مــن النــاس ثــم يبيعوهنــا إىل جتــار آخريــن مقابــل ربــح معــني، 
ــذا  ــك)3)، ول ــن ذل ــي  ع ــى النب ــد هن ــض، وق ــا مل يقب ــع م ــه بي ــا ألن ــن الرب ــرب م فاعت

)1) ابن عبد احلكم، املرجع السابق، ص 116
)2) املرجع السابق نفسه صفحات، 124 و125 و135 و137 و138 و142 و146 و163 و174

)3) مالك بن أنس، املرجع السابق، املجلد 2، ص 641-640
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أصــدر اخلليفــة عمــر  تعليــات إىل التجــار بعــدم بيــع مــا يشــرونه مــن طعــام 
اجلــار حتــى يقبضونــه، فقــد ذكــر الصنعــان: »أن حكيــم بــن حــزام كان يشــري 
األرزاق يف عهــد عمــر  مــن اجلــار فنهــاه عمــر أن يبيعهــا حتــى يقبضهــا«)1)، وقــد 
ــًا بمنــع هــذا البيــع، فيذكــر  تدخلــت إدارة الدولــة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة أحيان
مالــك بــن أنــس: »أن حكيــم بــن حــزام إبتــاع طعامــًا أمــر بــه عمــر للنــاس فبــاع حكيــم 
الطعــام قبــل أن يســتوفيه، فبلــغ ذلــك عمــر فــرّده عليــه، وقــال: »ال تبــع طعامــًا ابتعتــه 
حتــى تســتوفيه ]أي: تقبضــه[)2)، وكانــت هــذه التجــارة مربحــة للتجــار جينــون منهــا 
ــح مــن جتــارة  ــم رب ــر ت94 هـــ: »أن حكي ــن الزب ــة، فقــد ذكــر عــروة ب أرباحــًا طائل
صكــوك اجلــار مائــة ألــف درهــم، فســأله عمــر: »أبعتــه قبــل أن تقبضــه؟ قــال: نعــم، 

قال عمر : فهذا بيع ال يصلح، فاستعاد حكيم ماله ووزع ربحه صدقة«)3).

كــا اشــتغل البعــض بالرصافــة كــا يــروي مالــك بــن أنــس أنــه رصف ذهبــًا بفضــة 
مــن طلحــة بــن عبيــد اهلل)4)، وذكــر ابــن حبيــب بعــض الروايــات التــي تؤكــد ذلــك 
اف بأخــذ أمــوال مــن النــاس بمقــدار تســعة آالف دينــار،  حيــث قــال: »قــام رصَّ
ــم  ــم، ث ــوه بأمواهل ــم طالب ــض[، ث ــول قب ــكاكًا ]أي: وص ــك ص ــل ذل ــم مقاب وأعطاه
شــكوه إىل عبيــد اهلل بــن العبــاس، فُقــِي عليــه أن ُيعيــد للنــاس أمواهلــم وأخــذ 
الصــكاك مــن أيــدي النــاس وحرقهــا«)5)، كــا أن وضع الديون وتســجيل املســتحقني 
للعطــاء أوجــد جمموعــة مــن املعامــالت التجاريــة تشــبه إىل حــد بعيــد مــا ُيســمى 
اليــوم بـــ »االئتــان املــرصيف« إذ صــار مــن املفــروض أن ُيوزع العطــاء يف موعد حمدد، 
فــكان إذا احتــاج أصحــاب العطــاء إىل املــال باعــوا ُأعطياهتــم التــي مل يقبضوهــا بعــد 
أو التــي مل حيــن أجلهــا وبأقــل مــن قيمــة العطــاء، فقــد ذكــر علقمــة بــن قيــس النجفــي: 

)1) الصنعان، مرجع سابق، املجلد 8، ص 30-29
)2) مالك بن أنس، مرجع سابق، املجلد 2، ص 641. ابن عبد احلاكم، مرجع سابق، ص 194

)3) ابن عبد احلكم، مرجع سبق ذكره، ص 194
)4) الشافعي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 25

)5) ابن حبيب، كتاب املحرب، املكتب التجاري، بروت، د. ت، ص 146
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»أن ابــن مســعود كان لــه عطــاء يف بيــت املــال فباعهــا بنقصــان فنهــاه عمــر عــن 
ذلــك«)1)، ويبــدو أن عمــر اعتــرب هــذا النــوع مــن التعامــل حمرمــًا لشــبهة وجــود 
ــري  ــح يش ــا، فأصب ــل عــى موضــوع الرب ــاس إىل التحاي ــد جلــأ بعــض الن ــا، وق الرب
ــه  ــة إىل الشــخص الــذي اشــراها من ــع املــواد العيني ــد بي ــم يعي ــة ث عطــاءه بمــواد عيني
ــع)2). كــا تعامــل  ــه ليدخــل التعامــل يف نطــاق البي ــذي أخــذه من بأقــل مــن الثمــن ال
النــاس بالســلف »الَســلم«، فــكان أحدهــم يســلف اآلخــر ثيابــًا أو حنطــة أو غــر 
ذلــك مــن الســلع، أو أن يســتلف أحدهــم دنانــر عــى طعــام قمــح أو شــعر أو نحــوه، 
وكان امُلســلَّف إليــه يتعهــد بــرد القيمــة للُمســلِّف بعــد أجــل مســمى، وهــي قيمــة 

تكون عادة أكثر من قيمة الُسْلَفة نفسها)3).

وشــهدت مياديــن القتــال بعــد انتهــاء األعــال احلربيــة عمليــات البيــع والــراء، 
ــون خصيصــًا  ــم إىل جتــار يأت ــع حظهــم مــن الغنائ ــود يقومــون ببي فــكان بعــض اجلن
لذلــك، حيــث كانــوا يشــروهنا بأســعار اقــل مــن أســعار الســوق، فجنــوا أرباحــًا 
طائلــة، يذكــر عبــد اهلل بــن عمــر أنــه شــهد معركــة جلــوالء فاشــرى مــن الغنائــم 
بأربعــني ألفــًا مــن الدراهــم)4)، وقــدم الســائب بــن األقــرع عقــب معركــة هناونــد 21 
هـــ إىل عمــر بــن اخلطــاب بســفطني مــن كنــوز آل كــري، فأمــره عمــر  أن يعــود 
إىل العــراق ويبيــع الكنــوز ويضــع األمــوال يف بيــت املــال لتــوزع عــى املقاتلــني فباعهــا 
ــم لعمــرو بــن حريــث، ثــم خــرج عمــرو إىل  الســائب يف الكوفــة بمئتــي ألــف دره

أرض فارس وباعها بأربعائة ألف درهم)5).

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 576
)2) مالك بن أنس، مرجع سابق، املجلد 2، ص 118

)3) الشافعي، مرجع سابق، ص 87
)4) الطربي، مرجع سابق، ص 117
)5) أبو بكر، مرجع سابق، ص 286
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وعــى آيــة حــال فاألخبــار عــن حركــة التجــارة يف هــذه الفــرة جــاءت عــى شــكل 
روايــات متفرقــة وتتحــدث عــن حــاالت فرديــة وال تســاعد عــى تكويــن صــورة واضحة 
عــن حجــم هــذه التجارة الداخليــة واخلارجية، وكذلك ليس هنــاك أية إحصائيات تبني 

مقدار ما كانت تصدره الدولة إىل الدول املجاورة أو حجم ما كانت تستورده منها.

3. إدارة شؤون الصناعة
أمــا بالنســبة للصناعــة فقــد اســتمرت عــى نحــو مــا كان يف زمــن النبــي ، وعى 
ــاًل اســتمرت  ــح، ففــي اليمــن مث ــل الفت ــالد املفتوحــة قب ــه يف الب ــت علي ــا كان نحــو م
صناعــة األســلحة مــن الســيوف والــدروع واخلناجر والســكاكني والنصــال املعدنية، 
ــة نســبة إىل  ــاك صناعــات للســيوف يف دمشــق، وصناعــة الرمــاح اخلطي كــا كان هن
مدينــة اخلــط عــى البحــر بــني ُعــان والبحريــن والرمــاح الُردينيــة والرمــاح الســمهرية 

وسميت بذلك نسبة إىل صانعيها)1).

واستمرت صناعة املنسوجات من الثياب النجرانية وامُلعافرية والظهرانية واهلُجرية 
وغرهــا)2)، وعندمــا نقــل عمــر ابــن اخلطاب  أهل نجــران إىل العراق نقلوا معهم هذه 
الصناعــة هنــاك، والتــي كانــوا يدفعــون منهــا اجلزيــة املفروضــة للدولة عــى رقاهبــم)3)، كا 
أن النــاس أتقنــوا صناعــات أخــرى مثــل صناعــة اإلَبــر واملســال واحلبــال وأدوات الزراعة 

املختلفة)4)، وصناعة األصبغة وصناعة السفن وبخاصة يف مرص)5).

اليدويــة، ولكنهــا  املهــارات  الصناعــات كانــت بســيطة وتعتمــد عــى  وهــذه 
كانــت تتناســب مــع حاجــات املجتمــع يف ذلــك الوقــت حيــث كان ُينظــر لــأرض 

)1) ابن سعد، مرجع سابق، املجلد 4، ص 362
)2) جواد عي، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم، بروت، 1971، جملد 7، ص 600-595

)3) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 133
)4) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 55. وانظر: اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مرجع سابق، جملد 2، ص 130

)5) البالذري، مرجع سابق، ص 140
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عــى أهنــا مصــدر الثــروة كــا كانــت الزراعــة ومنتوجاهتــا ومــا يرتــب عليهــا مــن بيــع 
ورشاء وحفظ وما إىل ذلك هي عاد االقتصاد للدولة يف عرص اخلالفة الراشدة.

4. إدارة شؤون النقود املتداولة وسكها
مل ختتلــف النقــود املســتخدمة يف عهــد الراشــدين عــن النقــود املســتخدمة يف 
ــرة يف العهــود الســابقة، حيــث اســتخدمت يف التعامــل التجــاري نوعــني مــن  اجلزي
النقــود »الدراهــم« وكانــت مصنوعــة مــن الفضــة »والدنانــر« وكانــت مصنوعــة مــن 
الذهــب، ويبــدو أن الدولــة قامــت بــإدارة وتنظيــم وحتديــد أوزان الدراهــم حتــى ال 
ــرة  ــواع كث ــت الدراهــم أن ــع والــراء والتعامــل، فكان ــاك تالعــب يف البي يكــون هن
ومتعــددة األوزان ممــا أحــدث نوعــًا مــن االضطــراب يف املعامــالت التجاريــة، 
فــكان هنــاك دراهــم تــزن ثانيــة دوانــق ]الدانــق وزنــه 0.496 غــرام[ ودراهــم وزهنا 
6 دوانــق، وأخــرى وزهنــا 4 دوانــق)1) فــأرادت الدولــة أن توحــد وزن الدرهــم 
والرضائــب  املعامــالت  كل  فــإن  وكذلــك  واضحــًا،  التجــاري  التعامــل  ليصبــح 
والعطــاء والرواتــب وحقــوق الدولــة وحقــوق النــاس ُتدفــع بالدرهــم، وبقــاء هــذا 
يــؤدي إىل اضطــراب إداري ومــايل كبــر، كــا أن  االختــالف يف أوزان الدراهــم 
ــة مقلــدة لغرهــا،  ــة أرادت أن ُتوِجــد عملــة خاصــة هبــا، وإن كانــت يف البداي الدول
فحــدد عمــر وزن الدرهــم اجلديــد الــذي ينبغــي التعامــل املــايل يف الدولــة اإلســالمية 
عــى أساســه بســتة دوانــق وهــو متوســط وزن الدراهــم املســتعملة ســابقًا، يقــول 
املقريــزي واصفــًا طريقــة ســّك الدراهــم يف عهــد عمــر  وأســباب ذلــك: »حتــى 
إذا اســُتخِلف عمــر وفتــح اهلل عــى يديــه مــرص والشــام والعــراق مل يعــرض عــى يشء 
مــن النقــود بــل أقرهــا عــى حاهلــا، فلــا كانــت ســنة 18 هـــ رأى عمــر أن يــرضب 
ــة ]أي: نســبة إىل نقــش كــري[ فنقــش عــى بعضهــا  الدراهــم عــى نقــش الكروي

)1) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، جلنة البيان العريب، 1957، جملد 2، ص 639. الريس، املرجع السابق، ص 355
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عبــارة »احلمــد هلل« ويف بعضهــا عبــارة »حممــد رســول اهلل« ويف بعضهــا عبــارة »ال 
إلــه إال اهلل وحــده«. ويف آخــر عهــده وزن عــرة دراهــم بســبعة مثاقيــل«)1)، ولذلــك 
قــال جاســم يف كتابــه: »أمْجَــَع أهــل العــرص األول عــى أن التقديــر وهــو أن الدرهــم 
ســتة دوانــق«)2). فاســتقر وزن الدرهــم الرعــي عــى ذلــك، وهــو 2،975 غــرام مــن 
عــى  الدراهــم  رضب  عمــر  إن  القــول  ويمكننــا  احلــارض)3)،  عرصنــا  يف  الفضــة 
أشــكاهلا ومل حيــاول رضب ســكة جديــدة إال أنــه أضــاف بعــض العبــارات اإلســالمية 
ــد امللــك بــن مــروان يف عهــد  عــى نقوشــها، وبقــي األمــر عــى ذلــك حتــى زمــن عب

اخلالفة األموية.

أمــا عملــة »الدينــار« فكانــت مــن الذهــب وتطلــق عليــه املصــادر اســم »املثقــال«، 
ــث كان  ــه كان حمــدد القيمــة ثابــت املقــدار حي ــهل ألن ــه أس ــل مع وكان أمــر التعام
يســاوي وزنــه وزن 72 حبــة شــعر واحلبــة تســاوي 0،059 غــرام، وبذلــك يكــون 
وزن املثقــال = 72× 0،059 = 4،25 غــرام مــن الذهــب)4). واســتخدم كذلــك يف 
هــذه الفــرة مصطلــح »القنطــار« وقــد قــال ابــن منظــور: »اختلــف النــاس يف القنطــار 

ما هو؟ ثم قال: »واملعمول عليه عند العرب انه أربعة آالف دينار«)5).

ــذي ُســمي  ــد مقــدار النقــود وبخاصــة الدرهــم ال ــة بتحدي ــام الدول لقــد كان قي
»الدرهــم الرعــي« مــن التنظيــات اإلداريــة املاليــة املهمــة، التــي كان لــه أثــر كبــر يف 
الــزكاة ونصاهبــا، ورضائــب  مثــل مقاديــر  للدولــة،  املاليــة  النظــم  تنظيــم شــؤون 
اخلــراج واجلزيــة والعشــور واحلقــوق املتعلقــة بالدرهــم لتصبــح هــذه العمليــة 

عملية متكاملة يف مجيع املجاالت.

)1) ابن خلدون، املرجع السابق نفسه، ص 640. الريس، مرجع السابق، ص345
)2) جاسم، مرجع سابق، ص 349-347

)3) الصالح، النظم اإلسالمية، دار العلم، بروت، 1990. ص 422-428. الريس، مرجع سابق، ص 354
)4) املبارك، امليزان يف األقيسة واملوازين، مطبعة بوالق-القاهرة، 1892، ص 32-20

)5) ابن منظور، املجلد 6، ص 432-431
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5. إدارة شؤون وحدات القياس واملكاييل واملوازيني ومراقبتها
إن حتديــد معــان ومصطلحــات األطــوال واملكاييــل واألوزان يف هــذه الفــرة مهم 
جــدًا أيضــًا لتحديــد وفهــم كثــر مــن نظــم اإلدارة املاليــة التــي قامــت الدولــة باعتادهــا، 
ونّظمــت عــى أساســها مــوارد الدولــة ومرصوفاهتــا، مثــل الرضائــب، ومســح األرض 
ومقاديــر املــواد العينيــة الواجبــة يف الــزكاة، ورضيبــة اخلــراج، والعشــور ومــا إىل ذلــك. 

وقد ُعرفت جمموعة من وحدات القياس يف هذه الفرة منها:

أ. اجلريــب: وهــو وحــدة املســاحة الرســمية التــي كانــت حُتــدد عــى أساســها 
األمــالك، وُتقــدر الرضائــب وبخاصــة رضائــب األرض واخلــراج، وقــد اســتخدم 
ف املــاوردي  »اجلريــب« يف البدايــة يف مســح أرض الســواد يف العــراق، وقــد َعــرَّ
اجلريــب بقــول: »وأمــا اجلريــب فهــو عــر قصبــات، يف عــر قصبــات، والقصبــة 

ستة أذرع، وبذلك يكون اجلريب ثالثة آالف وستائة ذراع«)1).

ب. الــذراع: وهــو عــدة أنــواع ختتلــف يف مقاديرهــا، أقرصهــا »القاضيــة« وثــم 
»اليوســفية«، ثــم »الســواد« ثــم »اهلاشــمية الصغــرى« والتــي كانــت ُتســمى »البالليــة« ثــم 
اهلاشــمية الكــربى والتــي كانــت ُتســمى الزَياديــة ثــم العمرانيــة)2). والــذراع اهلاشــمية هي 
التــي ُمســح هبــا الســواد ومقــداره 61،6 ســم، وبذلــك تكــون مســاحة القصبــة 3،696 
وهــذه هــي القصبــة اهلاشــمية، فعــر قصبــات = 3،696× 10 = 36،96 وبذلك تكون 

مساحة اجلريب = 36،96 × 36،96 = 1366،0416 مر مربعاً)3).

)1) املاوردي، مرجع سابق، ص 152. الصالح، مرجع سابق، ص 412
)2) اليعقويب، األحكام السلطانية، مطبعة مصطفى البايب، القاهرة، 1960، ص 157. الصالح، مرجع سابق، ص 412

)3) الريس، مرجع السابق، ص 290. الصالح، مرجع سابق، ص 416
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ج. القفيــز: ويســتخدم يف املســاحات واألطــوال كوحــدة مســاحة وُيْســتَخدم 
أيضــَا يف املوازيــن كوحــدة وزن، وعنــد اســتخدامه يف املســاحات يســاوي ُعــر 

اجلريب كا يقول املاوردي فتكون مساحته 136،6 مرًا مربعا)1).

د. العشر: ويساوي ُعر القفيز وبذلك تكون مساحته 13،66 مرًا مربعًا)2).

كا استخدمت جمموعة من وحدات قياس املساحات بشكل اقل شيوعًا منها:

أ. امليل: وهو أربعة آالف ذراع، ويساوي 1848 مرا)3).

ب. الفرسخ: ويساوي ثالثة أميال، وبذلك يكون طوله 5544 مرًا.

ج. الربيــد العــريب: ويســاوي أربعــة فراســخ، وبذلــك يكــون طولــه يســاوي 
22176 مرًا، أو 22،176 كيلوا مرًا)4).

أما املكاييل واملوازيني املستخدمة يف هذه الفرة فهي:

أ. القفيــز: ويســاوي ثانيــة مكاكيــك، واملكــوك وهــو طــاس يــرب بــه، ومكيــال 
يسع صاعًا ونصف، كا قال الفروز آبادي يف القاموس)5).

ب. الصــاع: ويســاوي أربعــة أمــداد، وامُلــّد يســاوي رطــل وثلــث، وبذلك يكون 
وزن الصــاع يســاوي مخســة أرطــال وثلــث الرطــل، وأمــا وزن الرطــل فقــد ُاختلــف 
يف وزنــه، وقــد أكــد الفقهــاء أن الرطــل املشــار إليــه هــو الرطــل البغــدادي العراقــي، 
ويــرى عــي املبــارك أن الرطــل البغــدادي يســاوي 128،4 درمهــًا، فالصــاع يســاوي 
685،7 درمهــًا)6) والدرهــم يســاوي 3،17غــم، فــوزن الصــاع بالغــرام يســاوي 

)1) الريس، املرجع السابق نفسه، ص 292
)2) الريس، املرجع السابق نفسه، ص 292. الصالح، مرجع سابق، ص 416

)3) قاموس أكسفورد املخترص، مدخل كلمة »ميل«، أكسفورد، 1939، ص 721. الصالح، مرجع سابق، ص 417-416
)4) املرجع السابق نفسه الريس، املرجع السابق، ص 301-300

)5) املرجع السابق نفسه، ص 308
)6) املرجع السابق نفسه، ص 309
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2751 غرامــًا أو 2،75 لــرًا. وامُلــّد هــو ربــع الصــاع، وهــو يســاوي = 0،688 
لــرًا)1)، أمــا القســط فهــو نصــف صــاع)2)؛ فالقفيــز إذًا يســاوي 12 صاعــًا، والصــاع 

يساوي 2751 غرامًا، وهو بذلك = 3312 غرامًا أو 33،012 كغم.

ــن األثــر بـــ  ــال للشــام ومــرص، وقــّدره اب ــد، وهــو مكي ــدُي: وهــو غــر امُل ج. امُل
22،5 صاعًا)3) وهو يساوي 61،9 كغم.

ــرف مــن األوزان يف هــذه الفــرة »اجلريــب« وهــو مــن املصطلحــات  د. كــا ُع
املشــركة بــني وحــدات الطــول والــوزن، ويقــول ابــن منظــور أنــه يســاوي أربعــة 

أقفزة فهو إذن 48 صاعًا)4)، وبذلك يكون وزنه = 132،048 كغم.

وكان من وحدات الوزن املعروفة يف مرص يف هذه الفرة أيضًا:

هـــ. اإلردب: ويســاوي أربعــة وعريــن صاعــًا)5)، وأمــا وزنــه بالكيلوغــرام 
فيساوي 66،024 كغم.

و. الويبة: وهي ُسدس اإلردب وتساوي 11،004 كغم)6).

الوســق: فــال خــالف عــى انــه يســاوي ســتون صاعــًا)7)، وهــو بالكيلوغــرام 
يساوي 129،06 كغم)8).

ــة املســتخدمة وكان مســتخدمًا يف  ــل العربي ح. الكــر: وهــو مــن أضخــم املكايي
العــراق، وهــو عندهــم ســتون قفيــزًا، وملــا كان القفيــز 12 صاعــًا؛ فيكــون الكــر 720 

)1) الريس، املرجع السابق نفسه، ص 329. املبارك، مرجع سابق، ص 59، 61
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الريس، املرجع السابق نفسه، ص 329
)4) ابن منظور، مرجع سابق، جملد 1، ص 253

)5) املرجع السابق نفسه، ص 401-400
)6) املرجع السابق نفسه، املجلد 2، ص 306

)7) ابن آدم، مرجع سابق، ص 139-141. الريس، مرجع سابق، ص 333
)8) القرضاوي، فقه الزكاة، ج 1، ص 421
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صاعــًا)1)، وهــو يســاوي 1980،72 كغــم، وقــد اســتخدم بشــكل كبــر لتقديــر 
الرضائــب املســتحقة للدولــة عــى األرايض اخلراجيــة؛ إذ أنــه ُذكــر كثرًا يف ســجالت 

الدولة املتعلقة بتحصيل الرضائب من أهل العراق يف فرة اخلالفة الراشدة.

ويمكــن عــى ضــوء حتديــد أطــوال وأوزان الوحــدات املســتخدمة يف هــذه الفــرة 
فهــم كثــر مــن املعلومــات واألرقــام التــي وردت يف ثنايــا هــذا الفصــل أو الفصــول 

األخرى من هذا الكتاب.

ــة اســتطاعت أن تضــع  ــا القــول يف خامتــة هــذا الفصــل أن الدول وهكــذا يمكنن
ــم العالقــة بــني  نهــا مــن ضبــط وتنظي ــة مــا مكَّ ــة واإلداري مــن القوانــني والنظــم املالي
الدولــة ومواطنيهــا ســواًء كانــوا مــن املســلمني أو غرهــم، وإذا مــا عرفنــا أن مســاحة 
األرايض وعــدد ســكاهنا التــي انضمــت إىل الدولــة يف ســنوات قليلــة يفــوق بأضعاف 
مســاحتها األصليــة يف احلجــاز وعــدد ســكاهنا، فإننــا نــدرك اإلنجــاز العظيــم والقفزة 
اإلداريــة الضخمــة التــي أنجــزت يف فــرة اخلالفــة الراشــدة؛ إذ قامــت هــذه الدولــة 
بوضــع جمموعــة مــن التريعــات التــي حــّددت بموجبهــا حقوقهــا املاليــة جتــاه 
مواطنيهــا ومنهــا: »الــزكاة، رضائــب اخلــراج، واجلزيــة، والعشــور، وأمخــاس الغنائم، 
والكنــوز«، كــا حــددت يف املقابــل واجباهتــا جتــاه هــؤالء املواطنني فأصبحت مســؤولة 
ــًا  ــًا اجتاعي ــاء وتوزيعهــا عــى الفقــراء، وفرضــت ضان ــزكاة مــن األغني عــن مجــع ال
للمواطنــني ُســمي بالعطــاء، وشــاركت العوائــل يف تربيــة أبنائهــم واإلنفــاق عليهــم؛ 
بتوزيــع  الرشــد، وقامــت  ِســّن  يبلغــوا  أن  ففرضــت لأطفــال رواتــب ســنوية إىل 
األطعمــة واملالبــس عــى النــاس، وأرشفــت بشــكل مبــارش عــى إنشــاء املشــاريع 

العمرانية: كاملساجد، واألهنار، والرع، والقناطر وما إىل ذلك.

)1) الريس، مرجع سابق، ص 334-335. الصالح، مرجع سبق ذكر، ص 422
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ــة  ــؤون الزراع ــجيع ش ــر يف تش ــل كب ــة تدخ ــح للدول ــه أصب ــظ ان ــا نالح ــا أنن ك
والتجــارة، ووضــع القوانــني والتريعــات التــي تنظــم شــؤوهنا بشــكل يشــجع عــى 
تنميــة االقتصــاد املحــي، ومــا لذلــك مــن أثــر عــى مســتوى املعيشــة لأفــراد داخــل 
الدولــة كــا أن قــوة الدولــة كان جــزءًا كبــرًا منــه يعــود إىل قــوة جبهتهــا الداخليــة التــي 

تم ضبطها بتلك القوانني والنظم اإلدارية العادلة.

لقــد كانــت الدولــة تقــوم وهــي حديثــة التجربــة فضــاًل عــن كوهنا حديثة اإلنشــاء 
مــن اخلطــأ،  الصــواب  ملعرفــة  التجربــة  لواقــع  والنظــم  القوانــني  هــذه  بإخضــاع 
ــًا مــع االســتفادة  ــدرج ونمــت نمــوًا طبيعي ــايل تطــورت هــذه النظــم بشــكل مت وبالت
مــن القوانــني والنظــم التــي كانــت ســائدة قبــل اإلســالم فأخــذت الصالــح منهــا، 
وعّدلــت بعضهــا لتتوافــق مــع التريعــات اإلســالمية ممــا أدى إىل قيــام دولــة منظمــة 
ذات رؤيــة واضحــة ورســالة حضاريــة ختــدم وتنظــم وتديــر شــؤون النــاس وحياهتــم 
الدنيويــة دون نســيان اهلــدف األســمى هلــذه الدولــة وهــو إخــراج النــاس مــن عبــادة 

العباد إىل عبادة رب العباد ومستفيدة من التجارب البرية السابقة.
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املبحث األول: مؤسسة القضاء وتطورها يف عهد اخلافة الراشدة
فــه ابــن خلــدون بأنــه: »الفصــل  القضــاء يف اللغــة هــو احلكــم واإللــزام)1)، فيــا ُيَعرِّ
بني الناس يف اخلصومات حسًا للتداعي وقطعًا للتنازع«)2)، وقد أدركت املجتمعات 
اإلنســانية منــذ البدايــة احلاجــة إىل األنظمــة والقوانــني امُلنظِّمــة حليــاة النــاس والتــي 
بموجبهــا حيتكــم النــاس واليهــا يرجــع القضــاة يف قضائهــم، وكانــت العــادات والتقاليــد 
افــون يقومــون  ــان والعرَّ واألعــراف تشــكل املــادة األساســية هلــذه القوانــني، وكان الُكهَّ

بدور أسايس يف احلكم والقضاء يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم.

وبعــد ظهــور اإلســالم كان ال بــد مــن إجيــاد نظــام قضائــي جديــد يســتوحي 
أحكامــه وقوانينــه مــن اإلســالم، وقــد تطــور هــذا النظــام عــرب مرحلتــني: كانــت 
املرحلــة األوىل قــد امتــدت خــالل العهــد النبــوي وعهــد أيب بكــر ارتبــط القضــاء فيهــا 
ــة العامــة، فــكان يتــوىل الفصــل يف اخلصومــات واحلكــم بــني النــاس النبــيُّ  بالوالي
 أو اخلليفــة أو الــوايل باإلضافــة إىل قيامــه بأعبــاء احلكــم واإلدارة يف املجــاالت 

املختلفة األخرى.

 ، أمــا املرحلــة الثانيــة فقــد ابتــدأت يف فــرة الحقــة مــن عهــد اخلليفــة عمــر
وإن كانــت بعــض املصــادر تنفــي أن يكــون اخلليفــة عمــر قــد عــنيَّ قضــاة مســتقلني 
خــالل فــرة واليتــه، ومــن ذلــك مــا قالــه الزهــري: »أن أبــا بكــر وعمــر مل يكــن هلــا 
قــاٍض حتــى كانــت الفتنــة فاســتقى معاويــة«)3)، ويؤكــد ذلــك أيضــًا مالــك بــن أنس 
بقولــه: »أول مــن اختــذ قاضيــًا معاويــة بــن أيب ســفيان، وكان اخللفــاء قبــل ذلــك 
يبــارشون كل يشء مــن أمــور النــاس بأنفســهم«)4)، كــا أن أهــل املدينة كانــوا ينكرون 

)1) ابن منظور، لسان العرب، املطبعة العمرية، القاهرة، جملد 20، ص 49-47
)2) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، جلنة البيان العريب، القاهرة، 1957، جملد 2، ص 567

)3) الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، دار املعــارف، القاهــرة، 1962، جملــد 4، ص 241. وكيــع، أخبــار القضــاة، طبعــة عــامل الكتــب، بــروت، 
د. ت، جملد 1، ص 105. أبو زرعة، تاريخ أبو زرعة، جامعة بغداد، 1972، ص 156

)4) وكيع، املرجع السابق نفسه، ص 111-110
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ــع حيــث قــال: »والدليــل عــى  ــروي وكي ــًا كــا ي أن عمــر  قــد عــنّي رُشحيــًا قاضي
  ــا مل نســمع لُريــح أيــام اخلليفــة عثــان ذلــك كــا يقولــون ]أي: أهــل املدينــة[ أنَّ
ــه عــى املهاجريــن ومل ُيعــرف قــط«)1)، كــا أن ابــن عســاكر  ِذكــرًا، وقالــوا: كيــف ُيَولِّ
روى أن مالــك بــن انــس أنكــر أن رُشحيــًا كان قاضيــًا زمــن عمــر ، وذلــك أنــه قيــل 
لــه: َمــن أول مــن اســتقى؟ ]أي: َعــنيَّ قاضيــًا[ فقــال معاويــة: فقيــل لــه: فعمــر، 
كذلــك  قــال:  رُشحيــًا،  أفرأيــت  العــراق:  أهــل  مــن  رجــل  لــه  فقــال  ال،  فقــال: 
يقولــون)2).« كــا أن الشــافعي أكــد ذلــك بقولــه: »مل يكــن رُشيــح قاضيــًا لعمــر، فقيــل 
لــه: أكان قاضيــًا ألحــد، قــال: نعــم، كان قاضيــًا لزيــاد بــن أبيــه«)3). وقــد تكــون هــذه 
الروايــات هــي التــي دفعــت بعــض الباحثــني إىل القــول: »أن اخللفــاء األمويــن هــم 
الذيــن أوجــدوا وظيفــة القــايض«)4). وينفــرد اليعقــويب بذكــر أن أول مــن وىّل قضــاة 
مســتقلني هــو اخلليفــة العبــايس أبــو جعفــر املنصــور)5). وهــي روايــة تبــدو فيهــا 

املبالغة واضحة جدًا، وتنفيها روايات املصادر األخرى الكثرة.

 للقضــاة يعتمــدون بشــكل  ويظهــر ممــا ســبق أن املنكريــن لتوليــه عمــر 
ــه جيــب  ــن أنــس، إال ان ــك ب ــي ُنقلــت عــن الزهــري ومال ــات الت أســاس عــى الرواي
التنويــه هنــا أن املصــادر نقلــت عــن الزهــري روايــة أخــرى يبــدو أهنــا تناقــض الروايــة 
األوىل، حيــث يقــول: »مــا اختــذ رســول اهلل قاضيــًا وال أبــو بكــر وال عمــر، حتــى قــال 
عمــر ليزيــد بــن أخــت النمــر اكفنــي بعــض األمــور، يعنــي صغارهــا«)6). ومــع ذلــك 
فــإن هــذه الروايــة ال تعنــي بالــرضورة تفريــغ يزيــد للقيــام بمهــام هــذه الوظيفــة، إذ إن 

)1) املرجع السابق نفسه، جملد 2، ص 190
)2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، مطبعة روضة الشام، 1332 هـ، جملد 6، ص 307-308. أبو زرعة، مرجع سابق، ص 165

)3) ابن عساكر، املرجع السابق نفسه، ص 306
)4) ابن جاسم، التنظيات اإلدارية يف عهد عمر بن اخلطاب، رسالة علمية، جامعة املوصل، 1988، ص 212

)5) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مطبعة العريب، النجف، 1385ه، جملد 3، ص 134
)6) وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 105
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بعــض األمــور الصغــرة التــي كان يقــوم هبــا الصحابــة ُتعتــرب مــن بــاب تقديــم العــون 
للخليفــة، فلــم يكــن القضــاء يف الفــرة األوىل مــن خالفــة عمــر  وظيفــة دائمــة، إذ مل 
يكــن هنــاك قــاٍض مســتقل، فاخللفــاء يقومــون بوظيفــة القضاء بأنفســهم، ويســتعينون 

أحيانًا بمن يرون من أهل اخلربة يف أمور القضاء وغره مما حيتاجون إليه.

ــي تؤكــد حــدوث  ــات املصــادر األخــرى الت ــاد عــى رواي ــا االعت ولكــن يمكنن
عمليــة الفصــل بــني وظيفــة الــوايل ووظيفــة القــايض وَتعيــني قضــاة مســتقلني يف كثــر 
مــن أمصــار الدولــة املختلفــة يف فــرة مــا بعــد اســتقرار املســلمني يف العــراق والشــام 
ومــرص، وإقامــة جمتمعــات ثابتــة بعــد ســنة 15 هـــ، فيذكــر الســائب بــن يزيــد: »أن 
النبــي  وأبــا بكــر مل يتخــذا قاضيــًا وأول مــن اســتقى عمــر«)1)، وأورد ابــن ســعد 
روايــة أخــرى تقــول: »إن عمــر  اســتعمل زيــد بــن ثابــت عــى القضــاء وفــرض لــه 

رزقًا«)2)، وعلَّق عى ذلك اهليثمي بقوله: »أن هذا كان يف أخر زمانه«)3).

وإذ صّحــت روايتــي الزهــري املتعارضتــني ومــا ذكــره الســائب وابــن ســعد 
واهليثمــي فإنــه يمكــن القــول إن اخلليفــة عمــر  مل جيعــل القضــاء وظيفــة مســتقلة 
يف بدايــة خالفتــه، وإنــا كان يبــارش ذلــك بنفســه، وبعــد اتســاع الدولــة وامتدادهــا إىل 
مناطــق شاســعة، واســتقرار أحواهلــا يف الفــرة األخــرة مــن خالفتــه تــم فصــل وظيفــة 
القضــاء عــن الواليــة العامــة يف األمصــار الكبــرة، وهــذا يتفــق مــع الواقــع الــذي 
يؤكــد أن هــذه الفــرة شــهدت بشــكل متســارع إنشــاء املؤسســات اإلداريــة املختلفــة 
للدولــة، كــا أنــه يتفــق مــع مــا ورد يف املصــادر الكثــرة التــي ذكــرت أن عمــر  عــنّي 
القضــاة يف  العــراق والشــام ومــرص، وذكــرت أســاء هــؤالء  قضــاة مســتقلني يف 
ــه: »ومــن  ــة الســابق بقول ــع رّد عــى قــول أهــل املدين الفــرات املختلفــة، كــا أن وكي
النمــر عــى  أخــت  بــن  يزيــد  اســتقى    أن عمــر  يــرون  أهنــم  احلجــة عليهــم 

)1) اهليثمي، معجم الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القديس، القاهرة، 1353 ه، املجلد 4، ص 196
)2) ابن سعد، الطبقات الكربى، دار بروت، بروت، 1978، جملد 2، ص 359. وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 108

)3) اهليثمي، مرجع سابق، جملد 4، ص 196
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املهاجريــن، واســتقى ســلان بــن ربيعــه عــى أهــل القادســية وكعــب بــن ِســوار عــى 
ــم احلنفــي وهــؤالء كلهــم مثــل رُشيــح«)1). وكان ابــن ســعد قــد  ــا مري البــرصة، وأب
ذكــر أن اخلليفــة عمــر  كان: »أول مــن اســتقى القضــاة يف األمصــار«)2)، يف 
حــني ذكــر ابــن خلــدون يف مقدمتــه أن أول مــن فصــل وظيفــة القضــاء وجعلهــا 

مستقلة عن الوالة وجعل عليها قضاة مستقلني هو عمر)3).

ويبــدو واضحــا أن وظيفــة القضــاء مل تكــن مســتقلة بشــكل كامــل يف البدايــة حيث 
كان يقــوم هبــا اخلليفــة يف العاصمــة أو الــوايل أو قائــد اجلنــد يف الواليــات املختلفــة، 
ولكــن بعــد اتســاع الدولــة وزيــادة املهــات اإلداريــة للمســؤولني التنفيذيــني، والتطــور 
املتــدرج لأنظمــة اإلداريــة واملؤسســات واســتقراراها بشــكل نســبي بــدأت املؤسســة 

القضائية تأخذ شكلها املستقل عن بقية مؤسسات الدولة التنفيذية.

)1) وكيع، مرجع سابق، جملد 2، ص 190
)2) ابن سعد، مرجع سابق، جملد 3، ص 282. ابن اجلوزي، تاريخ عمر بن اخلطاب، دار العلوم الدينية، دمشق، د. ت، ص44

)3) ابن خلدون، مرجع سابق، جملد 2، ص 567
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املبحث الثاين: إدارة شؤون القضاء يف أمصار الدولة املختلفة
لقــد انقســمت واليــات الدولــة املختلفــة مــن حيــث فصــل وظيفــة القضــاء عــن 
الواليــة العامــة أو اندماجهــا معــًا إىل قســمني: األوىل: بقيــت وظيفــة القضــاء ضمــن 
وظائــف الــوايل، فمدينــة مكــة مثــال مل ُيعــنّي اخلليَفــُة قاضيــًا مســتقال هلــًا، فــكان يقــوم 
ــن احلــارث  ــوايل نفســه، وقــد انفــرد األزرقــي بالقــول إن نافــع ب بوظيفــة القضــاء ال
ــزي اخلزاعــي  ــن أب ــد الرمحــن اب ــف عب ــد كّل وايل مكــة يف أواخــر عهــد عمــر  ق
وهــو مــن حفــاظ القــرآن بالقيــام بمهمــة القضــاء بشــكل مســتقل، وملــا بلــغ عمــر ذلك 
قــال: »إن اهلل ســبحانه يرفــع هبــذا القــرآن أقوامــًا ويضــع بــه آخريــن«)1). ومهــا يكــن 
مــن أمــر فــإن هــذا الَتْعِيــنِي كان يتــم حتــت إرشاف الــوايل نفســه، وقــد يكــون يف فــرة 
زمنيــة حمــددة، ألن املصــادر مل تذكــر ذلــك أثنــاء حديثهــا عــن القضاة يف هــذا العرص، 
أمــا يف مدينــة الطائــف، فــكان يقــوم واليهــا ســفيان بــن عبــد اهلل بمهمــة القضــاء 
باإلضافــة إىل أمــور احلكــم واإلدارة، ونفــس األمــر بالنســبة لصنعــاء وواليهــا يعــى 
بــن منبــه، أو اجلَنَــد يف اليمــن وواليهــا عبــد اهلل بــن أيب ربيعــه، ومجيــع هــؤالء كانــوا 
والة عــى هــذه األمصــار عنــد وفــاة اخلليفــة عمــر ســنة 23 هـــ)2)، ويبــدو أن ظــروف 
هــؤالء كانــت تســمح هلــم بالقيــام بمهــام وظيفــة القضــاء مــع حتمــل أعبــاء الســلطة 
التنفيذيــة، وبخاصــة أن هــذه املناطــق مل تكــن قريبــة مــن مناطــق احلــدود وبالتــايل 
ــى  ــاة ع ــال امللق ــن األع ــل م ــا يقل ــوش مم ــادة جي ــوا ق ــم مل يكون ــال، فه ــن القت ميادي
عاتقهــم، كــا أن مناطــق أخــرى مثــل مكــة واملدينــة كانــت قريبــة مــن مركــز اخلالفــة 
يف املدينــة ممــا جيعلهــا تابعــة إداريــًا هلــا، وأن مــا حيــدث فيهــا مــن قضايــا شــائكة فإنــا 

كان ُيعرض عى اخلليفة أو أحد قضاته يف املدينة.

)1) األزرقي، أخبار مكة، دار الثقافة، 1978، جملد 2، ص 152
)2) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 241
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ــة بمهــام القضــاء يف اليمــن إىل  ــن أمي ــى اب ــام َيْع ــان  ق ويف عهــد اخلليفــة عث
جانــب مهــام الواليــة العامــة، كــا تــوىل قضــاء منطقــة سجســتان الربيــع بــن زيــاد 
احلارثــي، وقضــاء منطقــة الســند عثــان ابــن حكيــم العبــدي، وعــى قضــاء البحريــن 
عبــد اهلل بــن ِســوار)1)، وهــذه الواليــات كانــت مــن الواليــات الصغــرة والبعيــدة عــن 

املراكز اإلدارية األساسية للدولة.

1. إدارة شؤون القضاء يف املدينة )العاصمة(
تتميــز املدينــة بأهنــا عاصمــة الدولــة، وأن مؤسســات احلكــم فيهــا تتداخــل 
صالحياهتــا بحكــم كوهنــا مقــرًا للحكــم واإلدارة ومــكان إقامــة اخلليفــة، وبالتــايل 
إرشافــه بشــكل مبــارش عــى عمــل املوظفــني يف املجــاالت املختلفــة، ففــي خالفــة أيب 
بكــر  والتــي كانــت قصــرة ال تتجــاوز ســنتني 11-13 هـــ، قــال أبــو بكــر لعمــر 
وأيب عبيــدة عنــد توليــه اخلالفــة إنــه ال بــد يل مــن أعــوان، فقــال لــه عمــر: »أنــا أكفيــك 
القضــاء، وقــال لــه أبــو عبيــدة: أنــا أكفيــك املــال فمكــث عمــر عــى قضــاء املدينــة ســنة 
ــني  ــات ب ــات ونزاع ــود خصوم ــدرة وج ــى ن ــدل ع ــذا ي ــد«)2)، وه ــه أح ــدم إلي ال يتق
النــاس يف املدينــة، وجتــاوز مــا حيصــل منهــا دون احلاجــة إىل الرجــوع إىل القــايض 
املكّلــف مــن ِقَبــل اخلليفــة، لكــن هــذا النــص ال يــدل عــى أن عمليــة التقــايض مل 
ــْت بعــض  ــو ماجــدة الســهمي قــال: »قابلــت رجــاًل ُقطِع ــدًا، فقــد روى أب حتصــل أب
ُأذنــه، َفَقِدمــا ]أي: اجلــان واملجنــي عليــه[ أبــا بكــر يف موســم احلــج، فُرفــع شــأهنا 
إليــه، فقــال أبــو بكــر لعمــر: انظــر: هــل بلــغ أن ُيقتــص منــه؟ قــال: نعــم فقــال: عــيَّ 
باحلجــام.«)3)، ويبــدو أن هــذه العمليــة جــرت بعيــدًا عــن املدينــة يف إحــدى مناطــق 
الريــف أو عنــد األعــراب يف الباديــة، ومل يكــن عندهــم قــاٍض معــني مــن ِقبــل الدولــة 

)1) ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، دار الكتب، بروت، 1995، ص 107
)2) وكيع، مرجع سابق جملد 1، ص 104. الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 426

)3) وكيع، املرجع السابق نفسه، ص 102
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للفصــل يف اخلصومــات، فانتظــر صاحبهــا موســم احلــج ليــأيت إىل قــايض املدينــة 
عمر ليقدم شكواه إليه.

ويالحــظ أن بعــض املصــادر بالغــت فاعتــربت هــذا التكليــف لعمــر وكأنــه 
ــلمني  ــور املس ــن أم ــيئًا م ــن ويل ش ــي: »أول م ــم النخع ــال إبراهي ــمية، فق ــة رس وظيف
ــال:  ــالم، فق ــاٍض يف اإلس ــكان أول ق ــاء ف ــر القض ــو بك ــاب، واله أب ــن اخلط ــر ب عم
  اقــض بــني النــاس فــإن يف ُشــغل«)1). إال أن إشــارات املصــادر تــدل عــى أن عمــر
ــت  ــام عمــر  بمهمــة القضــاء كان ــإن قي ــًا، وهلــذا ف ــرًا وقاضي كان مستشــارًا ووزي

. جزءًا من مهات كثرة كان يؤدهيا عمر عونًا للخليفة أيب بكر

ــام بمهمــة  ــد بــن ثابــت للقي أمــا يف عهــد اخلليفــة عمــر  فقــد تــم تكليــف زي
ــن ثابــت عــى  ــد ب ــن ســعد: »أن عمــر  اســتعمل زي ــة، فيذكــر اب القضــاء يف املدين
القضــاء يف املدينــة، وفــرض لــه رزقــًا«)2)، وممــا يؤكــد هــذه الروايــة مــا ذكــره الشــعبي 
مــن أنــه كان بــني أبيــه وعمــر خصومــة: »فجعــال بينهــا زيــد بــن ثابــت، فأتيــاه فقــال 
اخلليفــة عمــر : يف بيتــه ُيؤتــى احلكــم«)3). ويبــدو أن زيــدًا حــاول حمابــاة عمــر 
ــه عمــر  ــة مــن حلــف اليمــني، فقــال ل ــأن طلــب مــن خصمــه أن َيعفــي اخلليف  ب
: »أهكــذا تقــي بــني النــاس، قــال: ال، قــال فاقــِض بيننــا كــا ُيقــي بــني النــاس، 

قال: احلف يا أمر املؤمنني«)4).

كــا أن هنــاك إشــارة يف الطــربي ُتفيــد أن اخلليفــة عمــر  جعــل عــى القضــاء 
عــي بــن أيب طالــب  )5)، وقــد أوردت املصــادر عــددًا مــن احلــوادث طلــب فيهــا 
عمــر  مــن عــي احلكــم فيهــا)6)، ويبــدو واضحــًا أن عمــر  مل ُيعــنّي قاضيــًا 

)1) ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق عي البيجاوي، مكتبة النهضة، القاهرة، د. ت، جملد 2، ص 465
)2) ابن سعد، مرجع سابق، جملد 2، ص 359. وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 108

)3) وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 109-108
)4) املرجع السابق نفسه

)5) الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 479
)6) املرجع السابق نفسه، ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الرعية، دار األدب، القاهرة، 1317 هـ، ص 52-50
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ــه بمهــام  ــس لقيام ــال لي ــت امل ــا[ مــن بي ــا ]أي: راتب ــد رزق ــا فــرض لزي متفرغــًا، وإن
القضــاء أو تفرغــه لــه عــى وجــه اخلصــوص بــل لقيامــه بعــدد كبــر مــن األعــال 
ــة، كــا أن عمــر  كان يســتخلفه عــى  ــة بشــؤون الدول ــة املتعلق ــة واإلداري الكتابي
املدينــة إذا ســافر فــكان ينــوب عنــه يف القضــاء وغــره. لذلــك فإنــه حتــى عندمــا أورد 
الطــربي روايــة تــدل عــى تكليــف عــي ابــن أيب طالــب بالقضــاء أحاطهــا بنــوع مــن 
الشــك فقــال: »وكان عــى القضــاء فيــا ُذكــر عــي ابــن أيب طالــب«)1). كــا أن ابــن 
حجــر ووكيــع ذكــرا أن عمــر  كّلــف يزيــد بــن ســعيد الكنــدي املعــروف بابــن 
ــور ]أي:  ــض األم ــي بع ــه: »اكفن ــال ل ــث ق ــة حي ــاء يف املدين ــى القض ــر ع ــت النم ُأخ
صغارهــا[«)2)، يف روايــة وكيــع عــن ابــن عمــر قــال لــه: »اكفنــي صغــار األمــور فــكان 
يقــي يف الدرهــم ونحــوه«)3)، وذكــر ابــن حجــر أن عمــر  يف فــرة مــا وىلَّ أبــا 

يه قضاء دمشق)4). الدرداء القضاء يف املدينة قبل أن يولِّ

ويف عهــد اخلليفــة عثــان  تــوىل زيــد بــن ثابــت القضــاء يف املدينــة، وبقــي 
كذلــك حتــى وفــاة عثــان ســنة 35 هـــ، أمــا بعــد اضطــراب األمــور يف عهــد اخلليفــة 
عــي  وانتقــال العاصمــة إىل الكوفــة، فــإن املصــادر ال تذكــر مــن تــوىل القضــاء يف 

هذه الفرة، ويمكن االستنتاج أن زيدًا بقي قاضيًا حتى وفاته سنة 45 هـ)5).

2. إدارة شؤون القضاء يف البرة
تتفــق معظــم روايــات املصــادر عــى أن أول مــن ويَل القضــاء يف البــرصة بعــد 
إنشــائها عــام 17 هـــ هــو صبــح بــن حُمــِرش، وُيكنــى أبــا مريــم احلنفــي)6)، ويظهــر أن 

)1) الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 479
)2) وكيع، مرجع سابق جملد 1، ص 105. ابن حجر، اإلصابة يف معرفة الصحابة، مطبعة املقطم التجارية، القاهرة، جملد 3، ص 619

)3) وكيع، املرجع السابق نفسه، ص 106
)4) ابن حجر، هتذيب التهذيب، دار السدر، بروت، 1968، جملد 8، ص 175

)5) الطربي، مرجع سابق جملد 4، ص 422. ابن اأُلثر، الكامل يف التاريخ، دار السدر، بروت، 1965، جملد 3، ص 452
)6) ابن خياط، مرجع سابق، ص88. البالذري، فتوح، ص 109. وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص269
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َتْعِيــنِي أيب مريــم مل يكــن بتكليــف مــن اخلليفــة عمــر ، وإنــا هــو إجــراء إداري قــام 
بــه وايل البــرصة عتبــة بــن غــزوان، فقــد ذكــر األصمعــي قائــاًل: »كان األمــر عــى 
ــا مريــم القضــاء فلــم يــزل  ــة بــن غــزوان 17 هـــ، فــوىلَّ أب ــام عمــر  ُعتب البــرصة أي

قاضيًا حتى مات عتبة بن غزوان«)1).

ومــع أن إشــارات املصــادر تبــني أن َتْعِيــنِي القضــاة كان مــن مهــات اخلليفــة 
نفســه، فــإن هــذه الروايــة تبــني أن الــوايل هــو الــذي عــنيَّ القــايض يف البــرصة، كــا أن 
ــم هــذا كان مــن أصحــاب مســيلمة، وشــارك يف حــروب  ــا مري املصــادر تتفــق أن أب
  الــردة ضــد املســلمني، وهــو الــذي قتــل زيــد بــن اخلطــاب شــقيق اخلليفــة عمــر
ــم،  ــة أليب مري ــنِي ُعَيين ــة َتْعِي ــت رواي ــإذا صح ــالمه)2). ف ــن إس ــاب وَحُس ــم ت ــا، ث فيه
فيكــون قــد جتــاوز توجيهــات عمــر  بعــدم َتْعِيــنِي مــن ارتــد عــن اإلســالم ثــم تــاب 
يف أي منصــب أو وظيفــة مــن الوظائــف العامــة)3)؛ ممــا َيســتدعي النظــر بحــذر إىل هذه 
الروايــة، وبخاصــة أن روايــة الشــعبي تؤكــد أن عمــر »اســتقى كعــب بــن ِســوار عــى 
البــرصة، فــكان أول قــاٍض عــى البــرصة«)4)، ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن كان أبــو مريــم 
قــد ُعــني عــى البــرصة مــن ِقَبــل الــوايل ُعَيينــة فــإن عمــر  عزلــه كــا يذكــر األصمعــي 
يف روايتــه عــن ابــن عمــر أنــه قــال: »ُشــكي لــه أي لعمــر ضعــف أيب مريم احلنفــي، فأمر 
ــة إىل أن  ــرة معين ــعبة وايل البــرصة مــارس القضــاء ف ــن ُش ــرة ب ــه«)5). كــا أن امُلِغ بعزل
اختــار اخلليفــة عمــر كعــب بــن ِســوار قاضيــًا)6)، كــا أن األصمعــي أشــار إىل أن كعــب 

بن ِسوار ظل قاضيًا عى البرصة حتى وفاة عمر سنة 23 هـ)7).

)1) وكيع، املرجع السابق نفسه، ص 270-269
)2) ابن سعد، مرجع سابق جملد 7، ص 91. البالذري، مرجع سابق، ص 109، وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 271

)3) الطربي، مرجع سابق، جملد 3، ص 557، جملد 4، ص 25
)4) وكيع، مرجع سابق جملد 1، ص 275. ابن قتيبة، املعرف، دار املعارف، القاهرة 1969، ص430

)5) وكيع، املرجع السابق نفسه، ص 270
)6) املرجع السابق نفسه، ص 274

)7) املرجع السابق نفسه، ابن خياط، مرجع سابق، ص 88، الطربي، مرجع سابق جملد 4، ص 241
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ــاء تــويل كعــب بــن ِســوار قضــاء البــرصة، كان  ــه أثن وذكــرت بعــض املصــادر أن
بعــض أهــل الذمــة يأتــون إليــه للفصــل يف اخلصومــات التــي تقــع بينهــم، فكانــوا 
يرفعــون إليــه قضاياهــم، فــكان إذا أراد أن يســتحلف أحدهــم فإنــه كان يــأِت بــه إىل 
املذبــح ]أي: املــكان املقــدس للنصــارى[، ويضــع عــى رأســه اإلنجيــل، ويســتحلفه 
ــه أن يأخــذوا النــرصان معهــم حللــف  ــًا يطلــب مــن أعوان ــاهلل »)1)، كــا كان أحيان ب
ــل  ــوراة يف حجــره واإلنجي ــه إىل البيعــة، وأمجعــوا الت ــوا ب ــاًل هلــم: »اذهب اليمــني قائ
عــى رأســه، واســتحلفوه بــاهلل«)2)، أمــا إذا أراد أن يســتحلف هيوديــًا، قــال ألعوانــه: 
»أدخلــوه الكنيــس، وضعــوا التــوراة عــى رأســه، واســتحلفوه بــاهلل الــذي أنــزل 
التــوراة عــى موســى«)3)، وإذ صّحــت هــذه الروايــات فإهنــا تصبــح عــى جانــب كبــر 
مــن األمهيــة، ألهنــا تؤكــد أن القــايض املســلم كان ينظــر يف قضايــا أهــل الذمــة يف هــذه 
الفــرة املبكــرة مــن صــدر اإلســالم)4)، ومــا يشــكله ذلــك مــن شــهادة بنزاهــة القضــاء 
ــس،  ــع والُكنُ ــك البي ــت تل ــن كان ــا أي ــر لن ــات ال تذك ــذه الرواي ــالمي، إال أن ه اإلس
وبخاصــة أن البــرصة مل يكــن فيهــا يومئــٍذ بِيعــَا أو ُكنســًا ممــا يشــر إىل أنــه مــن املحتمل 
أن القــايض كان ينتقــل إىل املناطــق التــي يتواجــد فيهــا هــؤالء خــارج البــرصة للقيــام 

بمهامه عى أكمل وجه)5).

ولقــد بقــي كعــب قاضيــًا عــى البــرصة طيلــة عهــد عمــر وعثــان والفــرة األوىل من 
عهــد اخلليفــة عــي  حتــى استشــهد يف معركــة اجلمــل ســنة 36 هـــ«، كــا أن بعــض 
املصــادر تذكــر أن ُعَمــَر عــنّي َأَبــا موســى اأْلَْشــَعِريِّ قاضيــًا عــى البــرصة)6)، مــع أن 
املعــروف يف روايــات املصــادر أن أبــا موســى كان واليــًا عــى البــرصة يف هــذه الفــرة، 

)1) وكيع، مرجع سابق جملد 1، ص 278
)2) املرجع السابق نفسه
)3) املرجع السابق نفسه

)4) األنباري، النظام القضائي يف بغداد يف العرص العبايس، النجف، 1977، ص 81
)5) جاسم، مرجع سابق، ص221

)6) الطربي، مرجع سابق جملد 4، ص 264
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وهــذا يؤكــد أن توليتــه مهــام القضــاء كانــت بشــكل مؤقــت قبــل أن يتــوىل كعــب بــن 
ِسوار القضاء بشكل مستقل، إذ إن الوايل كان يقوم بمهام القايض عند الرضورة.

أمــا بعــد وفــاة كعــب فقــد عــنّي اخلليفــة عــي  أبــا األســود الــدؤيل قاضيــًا عــى 
البــرصة، كــا أن ابــن خيــاط يف تارخيــه يذكــر أســاء أشــخاص أخريــن تولــوا القضــاء 
يف البــرصة مهــا: الضحــاك بــن عبــد اهلل اهلــاليل، وعبــد اهلل بــن فضالــة الليثــي)1)، ومل 

تؤكد املصادر األخرى ذلك لنا.

وبذلــك يمكــن القــول إن القضــاء يف البــرصة كان مســتقاًل منــذ البدايــة عــن 
الواليــة العامــة إال يف فــرات متقطعــة حيــث كان يتــوىل فيهــا الــوايل أمــر القضــاء 

حتى صدور قرار من اخلليفة بتكليف من يقوم هبذه املهمة.

3. إدارة شؤون القضاء يف الكوفة
اختلفــت املصــادر يف حتديــد أول مــن تــوىل قضــاء الكوفــة بعــد إنشــائها ســنة 
17هـــ هـــ، فيذكــر ابــن خيــاط ت240 هـــ عــدة روايــات يف ذلــك، منهــا مــا يذكــر أن 
أول مــن تــوىّل هــذه الوظيفــة كان عــروة بــن اجلَعــد البارقــي، ويــرى أخــرون أن 
ســلان بــن ربيعــه الباهــي هــو أول مــن تــوىل ذلــك، يف حــني يــرى البعــض األخــر أن 
جــرب بــن القشــعم الكنــدي هــو أول مــن تــوىل مهــام هــذه الوظيفــة)2)، ويوضــح 
الشــعبي هــذا االختــالف بقولــه: »كان أول قــاِض لعمــر بالعــراق ســلان بــن ربيعــه 
  الباهــي، ثــم شــهد القادســية وكان قاضيــًا هبــا، ثــم قــى باملدائــن، ثــم عزلــه عمــر
واســتقى جبــر بــن ُمطعــم عــى املدائــن ثــم عزلــه، واســتقى أبــا قــرة الكنــدي 
فاختــط النــاس الكوفــة وقاضيهــم أبــو قــره«)3)، ويبــدو أن هــذه الروايــة هــي األقــرب 
للصحــة ذلــك أن ظــروف الدولــة املتغــرة جعلــت اخلليفــة يقــوم بعــزل وتغيــر 

)1) ابن خياط، مرجع سابق ص 121. الطربي، املرجع السابق نفسه، جملد 5، ص 93، 141
)2) ابن خياط، املرجع السابق نفسه، ص 88

)3) ابن قتيبة، مرجع سابق، ص 558
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ــى  ــم ع ــام بمهامه ــم للقي ــدم كفاءهت ــوت ع ــتمر بعــد ثب ــكل مس ــني بش ــض املوظف بع
ــح اإلســالمي يف العــراق  ــة واســتقرار الفت ــاء الكوف الوجــه األكمــل، ولكــن بعــد بن
بــدأت الدولــة بإنشــاء املؤسســات املســتقرة، ومــن ضمنهــا القضــاء، فقــد روى قتــادة 
عــن أيب جِملــز »أمحــد بــن محيــد: »أن عمــر بعــث ]أي: وىّل[، عــار بــن يــارس عــى 
صــالة أهــل الكوفــة وجيوشــهم وبعــث عبــد اهلل بــن مســعود عــى قضائهــم وبيــت 
ماهلــم«)1)، كــا يؤكــد البيهقــي الروايــة الســابقة بالقــول: »إن عمــر  اســتعمل عبــد 

اهلل بن مسعود عى القضاء وبيت املال«)2).

ويــرى ابــن خلــدون أن عمــر وىّل أبــا موســى األشــعري القضــاء يف الكوفــة)3)، 
وروايــة الطــربي الســابقة تؤكــد أن عمــر  واّله قضــاء البــرصة، وبخاصــة أن كثــرًا 
مــن املصــادر)4) ذكــرت ذلــك الكتــاب الــذي أرســله عمــر  إىل قاضيــه عــى البرصة 
ولكــن  وأحكامــه،  القضــاء  يف  متكامــاًل  دســتورًا  البعــض  واعتــربه  موســى،  أبــا 
  مراجعــة الروايــات واملصــادر املختلفــة جتعلنــا نميــل إىل القــول أن اخلليفــة عمــر
عــنّي أبــا موســى األشــعري عــى الكوفــة واليــًا وحــني شــكاه أهلهــا إىل عمــر  عزلــه 
عمــر وعيَّنــه واليــًا عــى البــرصة، وملــا كان هنــاك فــراغ يف وظيفــة القــايض قبــل َتْعِيــنِي 
الشــخص املناســب كانــت وظيفــة القضــاء تدخــل ضمــن الواليــة العامــة للــوايل أبــو 

موسى األشعري سواًء كان يف البرصة أو الكوفة.

وكان مــن أشــهر القضــاة الذيــن ُعينــوا يف الكوفــة رُشيــح بن احلــارث الكندي)5) 
والــذي تــوىّل القضــاء فيهــا بعــد عــزل عبــد اهلل بــن مســعود، وبقــي قاضيــًا فيهــا زمنــًا 
ــه هلــا فضــل  ــه يف زمــن األمويــني، حيــث كانــت أحكامــه وأقضيت ــاًل حتــى وفات طوي

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 330
)2) البيهقي، مرجع سابق جملد 10، ص 87

)3) ابن خلدون، مرجع سابق، جملد 2، ص 567
د، الكامــل يف اللغــة واألدب، مطبعــة مصطفــى البــايب، القاهــرة، 1936، جملــد 1، ص 14-15. ابــن القيــم، إعــالم املوقعــني عــن رب  )4) املــربَّ

العاملني، طلعة 1968، جملد 1، ص 86، جملد2، ص 1
)5) ابن خياط، مرجع سابق، ص 88. وكيع، مرجع سابق، جملد 2، ص 189
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كبــر يف إثــراء الســجل القضائــي اإلســالمي، وأصبحــت تشــكل األســاس واملرجــع 
للقضاة يف خمتلف العصور بعد ذلك.

لقــد ذكــرت املصــادر قائمــة مفصلــة بأســاء القضــاة الذيــن تولــوا وظيفــة القضــاء 
يف البــرصة والكوفــة حتــى عــام 304 هـــ)1) يف حــني مل نجــد يف هــذه املصــادر أي ذكــر 
ألي اســم لقضــاة تولــوا القضــاء يف املراكــز اإلداريــة األخــرى يف العــراق يف عهــد 

الراشدين أو األمويني حيث اقترص التعيني عى البرصة والكوفة.

4. إدارة شؤون القضاء يف باد الشام
كان القضــاء يف بــالد الشــام ابتــداًء مــن مســؤولية قــادة اجليــوش الذيــن أصبحــوا 
ــة أيضــًا مثــل أيب عبيــده ويزيــد بــن أيب ســفيان، ويتضــح  هــم مســئويل اإلدارة املحلي
ذلــك مــن الرســالة التــي أرســلها عمــر إىل قائــد جيشــه يف الشــام أيب عبيــده، وهنــاك 
مــن يــرى أهنــا موجهــة إىل معاويــة)2) وهــي تتحــدث عــن مميــزات القــايض الناجــح، 
ــد حضورهــم جملــس  ــة التــرصف مــع اخلصــوم عن ــا القــايض إىل كيفي ويرشــد فيه
القضــاء)3)، ومل تذكــر لنــا املصــادر متــى تــم فصــل القضــاء عــن الواليــة العامــة يف بــالد 
ــاف يف كتابــه أدب القــايض: أن عمــر كتــب إىل أيب عبيــده ومعــاذ  الشــام، فيذكــر اخلصَّ
بــن جبــل بالشــام: »انظــرا رجــاالً مــن ِقَبلكــم فاســتعملوهم عــى القضــاء، وأوســعوا 
عليهــم الــرزق«)4)، وزاد ابــن قدامــة: » ألن أهــل كل بلــد حيتاجــون إىل بلــد اإلمــام، 
ومــن أمكنــه ذلــك شــّق عليــه فوجــب إغناؤهــم عنــه«)5)، وهــذه إشــارة مبكــرة مــن 
اخلليفــة عمــر  عــن مقــدار رواتــب القضــاة، ورضورة أن تكــون جمزيــة ومغنية هلم 
)1) ابــن خيــاط، املرجــع الســابق نفســه، ص 88، 107، 121، العــي، دراســات يف اإلدارة يف العهــود اإلســالمية األوىل، مطلعــة املجمــع العراقــي، 

1968، ص 146
)2) اجلاحظ، البيان والتبني، مكتبة الطالب، بروت، 1968، ج 2، ص 390. وكيع، مرجع سابق، جملد، 1، ص 75-74

)3) املرجع السابق نفسه
ــاف، أمحــد بــن عمــر، آدب القــايض، مطبعــة اإلرشــاد، 1977، جملــد 2، ص 9، ســحنون، رســالة القــايض لعمــر بــن اخلطــاب،  )4) اخلصَّ

اململكة املغربية، 1998، ص 78
)5) ابن قدامة، املغني، دار الكتاب العريب، بروت، 1972، ج 1، ص 338. سحنون، مرجع سابق، ص 78
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وهــو املعمــول بــه يف األنظمــة القضائيــة احلديثــة، إال أنــه ُيفهــم ممــا ذكــره البــالذري أن 
جعــل القضــاء وظيفــة متخصصــة حــدث بعــد وفــاة يزيــد بــن أيب ســفيان عــى أثــر 
طاعــون عمــواس ســنة 18 هـــ)1)، وتــويّل معاويــة بــن أيب ســفيان مســؤولية إدارة بــالد 
ــد، ووىلَّ معــه  ــة الشــام بعــد يزي ــر  معاوي الشــام حيــث يقــول البــالذري: »وىلَّ عَم
رجلــني مــن أصحــاب الرســول  عــى الصــالة والقضــاء، فــوىلَّ أبــا الــدرداء قضــاء 
دمشــق واألردن وصالهتــا ]أي: إمــام صــالة اجلمعــة يف عواصــم هــذه الواليــات[، 
ووىلَّ عبــادة بــن الصامــت قضــاء محــص وقنريــن وصالهتــا«)2)، وبقــي أبــو الــدرداء 
ــان ســنة 32 هـــ)3)، ويــرى  ــه يف عهــد عث يقــوم بوظيفــة القضــاء يف دمشــق حتــى وفات
احلافــظ الذهبــي أن أبــا الــدرداء تــوىلَّ أيضــًا قضاء القدس وتويف ســنة 34 هـــ)4). ويبدو 
يل أن املصــادر كانــت تذكــر أحيانــًا دمشــق ويف روايــات أخــرى القــدس باعتبــار أن 

هاتني املدينتني مها مركز احلكم واإلدارة يف بالد الشام يف عهد اخلالفة الراشدة.

ومــن ذلــك يتضــح أن فصــل القضــاء عــن الواليــة يف بــالد الشــام، جاء بعد اســتقرار 
القبائــل العربيــة وتوطيــد دعائــم وجودهــا هنــاك)5)، وبذلــك يكــون عمــر  أول مــن 

فصل بني السلطتني وهذا ال يتناىف أنه مجع لبعض ُعّاله بني الوالية والقضاء معًا.

5. إدارة شؤون القضاء يف مر
اســتقر العــرب الفاحتــون يف مــرص، وأقامــوا جتمعــات ســكنية ثابتــة، وهــذا تطلب 
ــنِي قضــاة مســتقلني للقيــام بمهــام القضــاء، وقــد وضــح ذلــك  أن تقــوم الدولــة بَتْعِي
ابــن عبــد احلكــم بقولــه: أن اخلليفــة عمــر  أرســل إىل عمــرو ابــن العــاص وايل 
ـة بالقيــام بمهــام القضــاء يف  مــرص رســالة يطلــب فيهــا منــه تكليــف كعــب بــن ِضنَـّ

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 167
)2) املرجع السابق نفسه، أبو زرعة، مرجع سابق، ص 151، 165

)3) البالذري، مرجع سابق ص 167. الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 422-421
)4) الذهبي، العرب يف أخبار من عرب، مطبعة اإلرشاد، 1961، جملد 1، ص 35

)5) ابن عبد احلكم، فتوح مرص واملغرب، مطلعة دار الثقافة العربية، القاهرة، 1955، ص 257-278. وكيع، مرجع سابق، جملد 3، ص 221



مــرص)1)، وُيعتقــد أن ســبب اختيــاره هلــذا املنصــب هــو خربتــه يف هــذا املجــال، إذ كان 
قاضيــًا يف مكــة قبــل اإلســالم)2)، وبذلــك تســتطيع الدولــة أن تعتمــد عــى خربتــه 
وجتاربــه وعلمــه)3)، إال أن كعبــًا رفــض هــذا الَتْعِيــنِي خوفــًا من حتمل مســؤولية القضاء 
اجلســيمة، وقــال: »واهلل ال ينجيــه اهلل مــن أمــر اجلاهليــة ]أي: يقصــد نفســه[، ومــا كان 
منهــا مــن التهلكــة ثــم يعــود فيهــا أبــدًا إذ نجاه اهلل منهــا«)4)، إال أن الوايل عمرو اســتطاع 
أن يقنعــه أن يقــوم باألمــر مؤقتــًا حتــى يتــم إخبــار اخلليفــة باألمــر قائــال لــه: »ال بــد مــن 
الســمع والطاعــة ألمــر املؤمنــني، فقــى كعــب حتــى أعفــاه عمــر مــن القضــاء«)5)، 

فمكث شهرين قاضيًا حتى جاء كتاب عزله من اخلليفة عمر)6).

ويظهــر أن قــرص مــدة تــويل كعــب القضــاء دفــع الــرواة إىل القــول إن أول قــاٍض 
قــى بمــرص هــو قيــس بــن أيب العــاص الســهمي الــذي ُعــني بعــد كعب ســنة 23 هـــ)7)، 
واســتمرت واليتــه عــى القضــاء زهــاء ثالثــة أشــهر إذ مــات يف ربيــع األول مــن الســنة 
ذاهتــا)8)، وبعــد وفاتــه تــوىلَّ ابنــه عثــان بــن قيــس القضــاء وبقــي يف منصبــه إىل أن مــات 
يف عهــد اخلليفــة عــي ، فأرســل اخلليفــة عــي  األشــر النخعــي ليكــون واليــًا 
وقاضيــًا يف مــرص إال أنــه مــات يف الطريــق قبــل أن يصــل إليهــا، وبقيــت وظيفــة القضــاء 

شاغرة حتى توىلَّ معاوية اخلالفة فعنيَّ ُسليم بن ِعر قاضيًا سنة 40 هـ)9).

ويــرى بعــض الباحثــني أن عمــرو بــن العــاص جعــل اختصاص القضــاة مقترصًا 
عــى العــرب واملســلمني املوجوديــن يف مــرص، وتــرك قضــاء أهــل البــالد مــن القبــط 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) املرفة، القايض يف اإلسالم، مطبعة االعتاد، القاهرة، 1939، ص 139

)3) ابن عبد احلكيم، مرجع سابق ص 257-278. وكيع، مرجع سابق، جملد 3، ص 221
)4) ابن عبد احلكم، املرجع السابق ص 257-278. وكيع، مرجع سابق، جملد 3، ص 221

)5) الكندي، الوالة الذين تولوا قضاء مرص. روما، 1958، ص4. م. عرنوس ، القايض يف اإلسالم، القاهرة، د. ت، ص18
)6) املرجع السابق نفسه

)7) ابن عبد احلكم، مرجع سابق ص 258، وكيع، مرجع سابق، جملد 3، ص 220
)8) الكندي، مرجع سابق ص 4

)9) املرجع السابق نفسه، ص 6. ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 251. عرنوس، مرجع سابق، ص 18-17
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إىل أنفســهم يقــوم بــه كهنتهــم وزعاؤهــم املحليــني، ولعــل أبــرز مــن قــال بذلــك هــو 
املــؤرخ الفرنــي مرســيل الــذي ذهــب إىل القــول: »أن عمــر مل ُيعــِط القــايض العــريب 
عــى  مقصــورًا  اختصاصــه  جعــل  بــل  مــرص،  أهــايل  منازعــات  يف  الفصــل  حــق 

املنازعات بني اجلند«)1).

العــرب  اســتقرار  بعــد  أمــا  يبــدو،  كــا  الفتــح  بدايــة  كان صحيحــًا يف  وهــذا 
وتوطنهــم وإقامــة إدارة عربيــة ثابتــة؛ فقــد كانــت وظيفــة القــايض عامــة تشــمل 
العــرب وغرهــم، مــع مالحظــة أن الدولــة كانــت ُتعطــي ألهــل الذمــة احلــق يف 
اختيــار قضــاة مــن أنفســهم يقومــون بالفصــل يف القضايــا الدينيــة أو الشــخصية مثــل 
ــة عامــة يف كل األمصــار وال  ــا إىل ذلــك، وهــو حال ــزواج والطــالق واملــراث وم ال
َفــة: »ونحــن ُنَســلِّم أن  يقتــرص األمــر عــى واليــة مــرص وحدهــا، يقــول الكاتــب ِمَرْ
العــرب كانــوا ُيرســلون مــع اجلنــد قضــاة لفــض املنازعــات غــر أننــا ال ُنســلِّم أن 

اختصاصهم كان مقصورًا عى العرب فقط«)2).

ويتضــح ممــا ســبق أن القضــاء يف هــذه الفــرة مل يكــن قــد تطــور ليصبــح مؤسســة 
قضائيــة وتريعيــة واضحــة املعــامل واألســس بقــدر مــا كانــت بدايــة إلرســاء وتطويــر 
مثــل هــذه املؤسســة، وإنَّ وجــود وظيفــة القضــاء منفصلــًة عــن الوظائــف األخــرى يف 
بعــض الواليــات مثــل مــرص والبــرصة والكوفــة والشــام هــو تأكيــد ملثــل هــذا التوجه، 
ــرُّ األصلــح  كــا أن كثــرة التغــرات التــي حدثــت يف تعيــني القضــاة كان مــن بــاب خَتَ
ــأ هلــذا املنصــب احلســاس، ممــا  ــار األكف ــب أكــرب عــدد ممكــن منهــم الختي وتدري
كان لــه أثــر بــارز الحقــًا يف تكامــل وقيــام ســلطة قضائيــة مســتقلة واضحــة املعــامل هلــا 

أسسها وقواعدها.

)1) جاسم، مرجع سابق، ص 225
)2) مرفه، مرجع سابق، ص 141
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املبحث الثالث: رشوط وقواعد اختيار القضاة
الراشــدة حريصــة عــى  كانــت مؤسســة احلكــم واإلدارة يف عــرص اخلالفــة 
اختيــار القضــاة ضمــن مواصفــات حمــددة، ويذكــر ابــن تيميــة هــذه املواصفــات يف 
واليــة  يف  م  »وُيَقــدَّ قائــاًل:  والرعيــة(  الراعــي  إدارة  يف  الرعيــة  )السياســة  كتابــه 
رشوط  حــدد  الُقــرايف  اإلمــام  أن  كــا  واألكفــأ«)1)،  واألروع  األعلــم  القضــاء 
باألحــكام  أعــرف  هــو  مــن  القضــاء  يف  م  »وُيقــدَّ بقولــه:  القــايض  ومواصفــات 
 : الرعيــة، وأشــد تفطنــًا حلجــاج اخلصــوم وِخَدِعهــم وهــو معنــى قــول النبــي
فيكــون  تتعــارض  قــد  للتفضيــل  املوجبــة  األســباب  وان  عــي...«)2)،  »أقضاكــم 
األفضــل مــن حــاز أكثرهــا وأفضلهــا«)3)، وتتضــح هــذه الــروط بشــكل كبــر مــن 

خالل التعرف عى الطريقة التي كان خيتار فيها اخللفاء الراشدون قضاهتم.

فاخلليفــة عمــر  كان حيــرص أن يكــون قاضيــه »ذو فراســة وحســن نظــر يف 
األمــور« وكان حيــاول أن يكتشــف ذلــك بنفســه مــن خــالل الوقائــع اليوميــة، وهــذا 
يتضــح مــن طريقــة َتْعِيــنِي كعــب بــن ِســوار قاضيــًا عــى البــرصة، فتذكــر املصــادر أن 
كعــب بــن ســوار كان جالســًا عنــد عمــر  فجــاءت امــرأة ومدحــت زوجهــا أمــام 
عمــر وقالــت: »مــا رأيــت رجــال قــط أفضــل مــن زوجــي، واهلل إنــه ليبيــت ليلــه قائــًا، 
ــا  ــن ِســوار: »ي ــا غــادرت قــال كعــب ب ــى عليهــا عمــر، ومل ــًا« فأثن ويظــل هنــاره صائ
أمــر املؤمنــني، هــال أعديــت املــرأة عــى زوجهــا ]أي: أنصفتهــا مــن زوجها[، قــال، وما 
َشــَكت، قــال: َشــَكت زوجهــا أشــد الشــكاية؟ قــال: أو ذاك أرادت، قــال: نعــم، فأمــره 
أن يقــِض بينهــا، فقــى بــأن يتعبــد زوجهــا ثــالث ليــال، وتــرك الرابــع هلــا، فقــال عمــر 
: واهلل ما رأيك األول أعجب إيلَّ من األخر، اذهب فأنت قاٍض عى البرصة«)4)، 

)1) ابن تيمية، السياسة الرعية يف إدارة الراعي والرعية، دار الكتب العربية، بروت 1386 هـ، ص 19
)2) ابن ماجة، الصحيح، مرجع سابق، ص 125

)3) القرايف، اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام، املطلعة اإلسالمية، حلب، 1967، ص 37
)4) ابــن قدامــة، مرجــع ســابق، جملــد 10، ص 46-47. املــاوردي، األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، مطبعــة مصطفــى البــايب، القاهــرة، 

1966، ص 93-92
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ويالحــظ أن القضــاء يف هــذه احلادثــة هــو أقــرب مــا يكــون إىل القضــاء اإلداري 
احلديــث ألن القضــاء اإلداري ال يكــون مقيــدًا بنصــوص تريعيــة مفصلــة، ومــن ثــم 

فإنَّ جمال االجتهاد فيه واسع لعدم وجود سوابق قضائية مشاهبة.

ــه ذكاؤه  ــني ل ــة حــني تب ــر مــن قضي ــاره يف أكث ــًا بعــد اختب ــار كعب كــا أن عمــر اخت
وعقليتــه القضائيــة املتميــزة، فيذكــر أبــو عبيــد أن رجــالً جــاء إىل عمــر وعنــده كعــب بن 
ِســوار فقــال: »إنَّ يل عينــًا ]أي: عــني مــاء[ فاجعــل يل خــراج مــا تســقي ]أي: جــزءًا مــن 
منتوجــات األرض التــي تســقيها[، فقــال: هــو لــك، فقــال كعــب: ليــس لــه ذلــك، قــال 
عمــر: ومِلَ؟ قــال: ألنــه يفيــض مــاؤه عــن أرضــه فيســقي أرض النــاس ولــو حبــس مــاءه 
ــه وأرضــه.. فقــال عمــر: هــذه لكعــب مــع األوىل  ــم ينتفــع بائ يف أرضــه لغرقــت، فل

]أي: أثنى عى كعب يف االثنتني[ حسن فهمه للمسألة، وحسن قضائه فيها«)1).

كــا كانــت »العدالــة والتقــوى« مــن الصفــات الواجــب توفرهــا يف القضــاة، حيــث 
كتــب عمــر  إىل أيب عبيــدة ومعــاذ بــن جبــل حــني بعثهــا إىل الشــام فقــال: »أن انظــرا 
الصــالح  القضــاء«)2)، ألن  عــى  فاســتعملوهم  ِقَبِلكــم  مــن  مــن صاحلــي  رجــاالً 
والتقــوى مهــا املعيــار يف احلكــم عــى األشــخاص وهــي مطلوبــة يف كل مــن يتــوىل 
وظيفــة عامــة، وهــي مــن بــاب أوىل مطلوبة بشــكل أكــرب يف القايض التي تقــوم أحكامه 

وأقضيته عى الفصل يف قضايا حساسة جدًا تتعلق بحياة الناس بشكل كبر.

كــا أن القــايض ينبغــي أن يكــون »ُمَهــاب اجلانــب«، هيابــه اخلصــوم، ويتضــح 
ذلــك مــن قــول عمــر: »الســَتعِمَلنَّ عــى القضــاء رجــاًل إذا رآه الفاجــر َفَرقــه ]أي: 
خافــه[«)3). كــا كان مــن توجيهــات اخلليفــة عمــر أليب موســى األشــعري: »ال 

)1) وكيع، مرجع سابق جملد 1، ص 277-278. ابن القيم الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص 66
)2) اخلصاف، مرجع سابق جملد 2، ص 9. سحنون، مرجع سابق، ص 78

)3) البيهقي، مرجع سابق، جملد 10، ص 108. وكيع، جملد 1، ص 274-270
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تســتقضنَيَّ إال ذا مــال وذا حســب، فــإن صاحــب املــال ال يرغــب يف أمــوال النــاس، 
وإن ذا احلََسْب خيشى العواقب من الناس«)1).

كــا وذكــر الرخــي أن عمــر أراد مــن القــايض »الريــث وعــدم العجلــة يف 
ــى  إصــدار اإلحــكام«، والفصــل يف اخلصومــات فيقــول: »رّدوا عــيَّ اخلصــوم حت
يصطلحــوا فــإن فصــل القضــاء يــورث بينهــم الضغائــن«)2)، وعــن الشــعبي قــال: 
»كانت القضية ُترفع إىل عمر  فربا يتأمل يف ذلك شهرًا ويستشُر أصحابه«)3).

ــف«  ــر بالعواط ــدم التأث ــة وع ــات النزاه ــايض »بصف ــّى الق ــَرَض أن َيَتح ــا ُيف ك
فــال يتأثــر يف حكمــه اذا كان أحــد اخلصــوم أو كليهــا تربطــه بالقــايض روابــط القرابــة 
أو املصلحــة أو الصداقــة أو غــر ذلــك، فقــد خاصــم هيــودٌي عــيَّ بــن أيب طالــب أمــام 
اخلليفــة عمــر : » فقــال لــه عمــر ، قــم يــا أبــا احلســن، وأجلس أمــام خصمك، 
ففعــل، ولكــن مــع تأثــر الح عــى وجهــه، فلــا انتهــت اخلصومــة، قــال لــه عمــر: 
أكرهــت يــا عــي أن جتلــس أمــام خصمــك، قــال: كال، ولكنــي كرهت أنــك مل تالحظ 
املســاواة بيننــا بقولــك: يــا أبــا احلســن«)4) إذ إن عليــًا اعتــرب دعــوة اخلليفــة لــه بكنيتــه 

نوع من التكريم الذي يتناىف مع مطلق العدالة بني اخلصمني.

ــل  ــا تتعام ــرة باعتباره ــة وخط ــة حساس ــايض وظيف ــة الق ــار وظيف ــرًا العتب ونظ
مــع حقــوق النــاس، وتــؤدي يف حالــة كانــت هنــاك عدالــة يف القضــاء أن َيَطمئــن 
النــاس أن حقوقهــم مصانــة، وبالتــايل نــر األمــن والطمأنينــة والعدالــة يف املجتمــع، 
لــذا اعتــربه بعــض الفقهــاء أفضــل مــن اجلهــاد)5)، وذلــك أن القــايض هــو الــذي 
يتــوىل الفصــل يف اخلصومــات، وإثبــات احلقــوق واحلكــم يف الــزواج والطــالق 
بقولــه:  القضــاء  خطــورة    عمــر  اخلليفــة  بــني  وقــد  ذلــك،  إىل  ومــا  والنفقــة 

)1) وكيع، املرجع السابق نفسه، ص 76-77. الصنعان، املصنف، املكتب اإلسالمي، بروت، 1972، جملد 11، ص 328
)2) الرخي، املبسوط، دار املعارف، بروت، د. ت، جملد 16، ص 110

)3) املرجع السابق نفسه، جملد 16، ص 4
)4) أبو الفتح بك، املختارات الفتحية يف تاريخ التريع والفقه، القاهرة، 1924، ص 114

)5) ابن األخوة، معامل القربى يف أحكام احلسبة، املطبعة املرصية للكتاب، 1976، ص 299
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»القضــاة ثالثــة، قــاٍض قــى برشــوة فهلــك، وقــاٍض اجتهــد فأخطــأ فــوّد لــو أن أّمــه 
ــأفلت، ومل يكــد يفلــت«)1). ولقــد بــنّي اخلليفــة  مل تلــده، وقــاٍض اجتهــد فأصــاب فـ
عــي  الصفــات الواجــب توفرهــا فيمــن خُيتــار هلــذه الوظيفــة احلساســة يف كتابــه 
الــذي أرســله إىل واليــه يف مــرص األشــر حيــث قــال: »ثــم ختــرَّ للحكــم بــني النــاس 
أفضــل رعيتــك يف نفســك ممــن ال تطيــق بــه األمــور وال متلكــه اخلصــوم ]أي: القادر 
عــى حتمــل أعبــاء هــذه املهمــة دون مهادنــة للخصــوم أو ألحدهــم[، وال يتــادى يف 
الزلــة، وال حُيــرص مــن الفــيء إىل احلــق إذا عرفــه ]أي: إذا تبــني لــه اخلطــأ عــدل عنــه 
إىل الصــواب حتــى ولــو بعــد أن قــى بغــره[، وال ُيــرف نفســه عــى طمــع ]أي: ال 
يطمــع يف منصــب أو مــاٍل أو جــاه[، وال يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه ]أي: 
االجتهــاد يف حــده األقــى لفهــم املســائل املعروضــة عليــه[، أوقفهــم يف الشــبهات 
]أي: ال يصــدر األحــكام يف حالــة وجــود شــبهة ضــد اخلصــم أو معــه حتــى يتضــح 
والرباهــني  األدلــة  ]أي:  باحلجــج  وآخذهــم  خافيــة[،  شــبهة  كل  بالدليــل  لــه 
ــد اتضــاح احلكــم  ــًا بمراجعــة اخلصــوم وأحرصهــم عن ــات[ وأقلهــم تربم واإلثبات
عــى إنفــاذه ]أي: عنــده صــرب كبــر يف املراجعــة ومناقشــة اخلصــوم يف حججهــم 
وادعاءاهتــم، حتــى يتضــح احلكــم بالرباهــني واألدلــة وعنــد ذلــك يقــوم بتنفيــذه[، 
ممــن ال يزدهيــه إطــراء وال يســتميله إغــراء ]أي: ال يؤثــر يف أحكامــه املديــح أو 

اإلغراءات املادية أو املعنوية[«)2).

لقــد بّينــت الروايــات أن اخلليفــة هــو الــذي خيتــار القضــاة ويعينهــم بعــد سلســلة 
األمصــار  يف  للقضــاة  اخللفــاء  تعيينــات  مــن  واضــح  وهــذا  االختبــارات،  مــن 
املختلفــة، كــا أنَّ اخلليفــة يقــوم بعــزل القضــاة عندمــا يتبــني لــه عــدم أهليتهــم، فقــد 
عــزل اخلليفــة عمــر  أبــا مريــم احلنفــي عــن قضــاء البــرصة؛ فــروي األصمعــي 

)1) ابن عبد احلكم، مرجع سابق ص 255. ابن األخوة، مرجع سابق ص، 298
)2) الريف الريض، هنج البالغة. دار اهلجرة، قم. د. ت، ص 435-434
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عــن ابــن عمــر أنــه قــال: » ُشــكَي ضعــف أيب مريــم احلنفــي إىل عمــر فأمــر بعزلــه«)1)، 
وُيقــال أن ســبب عزلــه أنــه أصلــح بــني متخاصمــني يف دينــار فغرمــه من مالــه اخلاص 
تســهياًل لأمــر«)2)، ومل يكتــف اخلليفــة بعزلــِه بــل أمــر أبــا موســى بمراجعــة أحكامــه، 
فقــال أبــو موســى: »إن ال أهتــم أبــا مريــم«)3). كــا أن إعفــاء كعــب بــن ِضنــة بعــد أن 
ــر شــهرين  ــة عمــر  نفســه حيــث انتظ ــاء مــرص كان مــن اخلليف ــويل قض ــض ت رف
حتــى أتــى كتــاب عمــر بالعــزل)4)، ممــا يــدل عــى أن اخلليفــة هــو الــذي ُيعــنّي القضــاة 

ويقوم أيضًا بعزهلم يف حال تبني عدم أهليتهم أو اعتذارهم عن القيام بمهامهم.

ــرض هلــم رواتــب  ــد ُف ــني القضــاة، فق ــار وتعي ــة يف اختب ونظــرًا ملســؤولية الدول
تغنيهــم عــن العمــل أو االرتشــاء، وكان اخلليفــة عمــر  أول مــن فــرض للقضــاة 
ــل تفرغهــم هلــذا العمــل،  ــة فضــال عــا ُخصــص هلــم مــن عطــاء مقاب رواتــب جمزي
والروايــات التــي تذكــر مقــدار هــذه الرواتــب قليلــة وغــر واضحــة، كــا أن هــذه 
الرواتــب مل تكــن موحــدة جلميــع القضــاة فبينــا خصــص عمــر  للقــايض رُشيــح 
راتبــًا شــهريًا قــدره مائــة درهــم مــع مؤونتــه مــن احلنطــة، فإننــا نجــد أن روايــة أخــرى 
تذكــر أن عمــر  كان يــرصف لســليان بــن ربيعــة الباهــي وهــو أحــد قضاتــه مبلــغ 
مخســائة درهــم شــهريًا)5)، يف حــني نجــد أن ابــن ســعد ال حيــدد مقــدار الراتــب الــذي 
ُفــرض لزيــد بــن ثابــت يف املدينــة فهــو يقــول: »إن عمــر  اســتعمل زيــد عــى 
القضــاء وفــرض لــه رزقــًا«)6)، وكتــب عمــر إىل أيب عبيــدة ومعــاذ يــن جبــل يف الشــام: 
»أن ُأنظــرا رجــاالً مــن صاحلــي مــن ِقَبلكــم، فاســتعملوهم عــى القضــاء، وأوســعوا 
عليهــم، وارزقوهــم واكفوهــم مــن مــال اهلل«)7). وهــذه الروايــات مــع أهنــا تــدل عــى 

)1) وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 270
)2) املرجع السابق نفسه، ص 272. األنباري، مرجع سابق، ص 79

)3) املرجع السابق نفسه، ص 279
)4) الكندي، مرجع سابق، ص 4

)5) ابن عساكر، مرجع سابق جملد 6، ص 305. الرخي، مرجع سابق، جملد 16، ص 102
)6) ابن سعد، مرجع سابق، جملد 2، ص 359. وكيع، مرجع سابق جملد 1، ص 108

)7) ابن قدامة، مرجع سابق، جملد 9، ص 73
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أن رواتــب القضــاة كانــت متميــزة ولكنهــا تبــني كذلــك أهنــا كانــت حمــددة بالظــرف 
ومــكان الوظيفــة وتوفــر املــادة العينيــة مثــل احلنطــة أو النقــود أو اللحــم ومــا إىل 
ذلــك، كــا أنــه ُيفــرض أن أعطيــات القضــاة كانــت تــزداد بالتدريــج تبعــًا لزيــادة 

مدخوالت الدولة، وزيادة تكاليف املعيشة.

كــا أن اخلليفــة عــي  حــرص عــى زيــادة رزق القضــاة، فتذكــر املصــادر أن 
عليــًا زاد راتــب القــايض رُشيــح قــايض الكوفــة مــن مائــة درهــم يف الشــهر زمــن عمــر 
 حتــى بلــغ 500 درهــم، ويعلــل الرخــي )ت490 هـــ( هــذه الزيــادة الكبــرة 
يف الراتــب بقولــه: »وذلــك لقلــة عيالــه ]أي: القــايض رُشيــح[ رخــص األســعار زمــن 
  عمــر، وكثــرة عيالــه يف زمــن عــي وغــالء ســعر الطعــام«)1)، كــا أن اخلليفــة عــي
ــه يف  ــال: »وافســح ل ــة فق ــب جُمزي ــه عــى مــرص أن خيــص القضــاة بروات أوىص والي
البــذل مــا يزيــل علتــه ]أي: فقــره وحاجتــه[ وتقــل معهــا حاجتــه إىل النــاس، وأعطــه 
مــن املنزلــة لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك«)2)، ويبــدو أن هــذه القواعــد 
هــي املتبعــة يف العــرص احلديــث إذ إن اإلدارات احلديثــة جتعــل رواتــب القضــاة مــن 
أعــى الرواتــب يف الدولــة، مراعــاة لنفــس املبــادئ التــي أقرهــا النظــام اإلســالمي يف 
زمــن اخلالفــة الراشــدة كــا ُتْظهــر فطنــة اخلليفــة عمــر  بــرضورة إغنــاء القضــاة 
وكفايــة رواتبهــم ملــا لذلــك مــن أثــر يف حتقيــق العدالــة وعــدم حاجــة القــايض أو تأثــره 

بأي من املؤثرات املختلفة.

)1) الرخي، مرجع سابق، جملد 16، ص 102
)2) الريف الريض، مرجع سابق، ص 435
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املبحث الرابع: مرجعية القضاة وتوجيهاهتم واإلجراءات اإلدارية 
املتعلقة بالقضاء

ــة القضــاة يف  ــنيِّ مرجعي ــي تب ــا املصــادر جمموعــة مــن اإلشــارات الت ذكــرت لن
أحكامهــم، واإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة بالقضــاء مــن حيــث طريقــة تعاطــي 
القــايض مــع القضايــا املعروضــة، وإجــراءات املحاكمــة، وعمليــة رفــع القضايــا، 
والتعامــل مــع اخلصــوم واملتهمــني، وأســلوب التعامــل مــع األدلــة، واألمــور املتعلقة 

بمكان انعقاد جملس القضاء وزمانه وما إىل ذلك.

1. مرجعية القضاة
كان أســاس األحــكام التــي يعتمــد عليهــا القضــاة يف قضائهــم القــرآن والســنة، 
فــكان أبــو بكــر إذا ورد عليــه اخلصــوم نظــر يف كتــاب اهلل فــإن وجــد فيــه مــا يقــي 
بينهــم قــى بــه، وإن مل جيــد بحــث يف ســنة النبــي ، فــإن مل جيــد خــرج وســأل 
النــاس لعــل أحدهــم يكــون قــد ســمع مــن النبــي  قضــاًء مشــاهبًا، وإن مل جيــد كان 
  جَيمــع مستشــاريه فــإذا امجعــوا عــى رأي قــى بــه)1). وقــد تابــع اخلليفــة عمــر
ــال  ــد ق ــه، فق ــاد لنفس ــب أي اجته ــى أن ينس ــًا ع ــًا دائ ــه كان حريص ــج لكن ــذا النه ه
ــإن  ــال: هــذا مــا رأى اهلل ورأى عمــر: »بئســا قلــت، هــذا مــا رأى عمــر ف لرجــل، ق
يكــن صوابــا فمــن اهلل وإن يــُك خطــًأ فمــن عمــر«)2)، وتبعــًا لذلــك فــإن املصــادر 
تذكــر لنــا جمموعــة مــن الروايــات التــي تؤكــد أن عمــر  كان جيتهــد رأيــه يف 
ــا يعمــالن  ــنْي اللذيــن كان ــه، فقــد ُذكــر يف ذلــك قصــة الراِعَي ــا املعروضــة علي القضاي
عنــد حاطــب بــن أيب بلتعــة فرقــا ناقــة ألعــرايب جــاء إىل الســوق لبيعهــا، وذبحاهــا 
وأكال مــن حلمهــا، فــأراد عمــر  أن يقطــع أيدهيــا تطبيقــًا حلــد الرقــة، لكنــه 
اســتدرك وقــال: »أمــا واهلل لــوال أن أعلــم أنكــم تســتعملوهنم وجتيعوهنــم حتــى أن 

)1) البيهقي، مرجع سابق، جملد 10، ص 115-114
)2) املرجع السابق نفسه، ص 116
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ــم اســتبدل هــذه  ــه، لقطعــت أيدهيــا«)1)، ث ــه حــّل ل ــو أكل مــا حــرم اهلل علي أحدهــم ل
العقوبــة بغرامــة يدفعهــا حاطــب -مالــك الغالمــني- لصاحــب الناقــة حيــث قــال 
لأعــرايب: »كــم تســاوي ناقتــك؟ قــال: أربعائــة، قــال عمــر اذهــب فأعطــه ثانائــة«)2)، 
ويالحــظ هنــا أن عمــر  قــى أن يدفــع حاطــب ضعفــي ثمنهــا عقوبــة لــه عــى عــدم 
كفايــة الغالمــني طعامهــم ورشاهبــم ممــا اضطرمهــا للرقــة، وبذلــك فــإن عمــر  مل 

يقِض بحرفية النص بل بفهم روحية النص، وهذا من صميم عمل القايض العادل.

كــا أن اخلليفــة عثــان  اتبــع هــذا النهــج فــكان يأخــذ بالــرأي، وإن كان يــرى 
أن القضــاء بالــرأي ال يلــزم األمــة فمــن شــاء أخــذه ومــن شــاء تركــه)3)، كــا أن 
اخلليفــة عــي  كان مــن أكثــر اخللفــاء الراشــدين اجتهــادًا يف أمــر القضــاء، فيذكــر 
ابــن القيــم ت751 هـــ روايــة تبــني ذلــك فقــال: »أن امــرأة أدخلــت صديقهــا إىل 
فــراش زوجهــا ليلــة زفافهــا، فلــا جــاء الــزوج ليدخــل عــى زوجتــه، ووجــد رجــال 
غريبــا يف فراشــه هجــم عليــه الــزوج وقتلــه، فقامــت هــي بقتــل زوجهــا، فقــى 
اخلليفــة عــي ، أن تدفــع املــرأة ديــة الصديــق ألهنــا هــي التــي عرضتــه للقتــل، ثــم 

حكم عليها بالقتل لقتلها زوجها«)4).

كــا أن اخلليفــة عــي  اســتخدم أســلوبًا متقدمــًا يف االســتجواب القضائــي فــكان 
يأخــذ شــهادة الشــهود كٌل عــى حــدة كــا هــو متبــع اآلن يف القضــاء يف الوقــت احلــارض، 
ــة تؤكــد  ــم رواي ــن القي ــة عــي ، فذكــر اب فاالســتجواب كان أول مــن أجــراه اخلليف
ذلــك، إذ جــاءت امــرأة إىل عــي  ُشــهد عليهــا بأهنــا زنــت، وكانــت هــذه املــرأة يتيمــة 
ــة البيــت أن يقــوم  ــة، فخشــيت املــرأة صاحب تعمــل يف إحــدى البيــوت، وكانــت مجيل
زوجهــا بالــزواج مــن هــذه الفتــاة، فقامــت بمســاعدة جاراهتــا بفــض عذريتهــا بإصبعها، 

)1) املرجع السابق نفسه، جملد 2، ص 18-17
)2) املرجع السابق نفسه، جملد 2، ص 18
)3) املرجع السابق نفسه، جملد 1، ص 20

)4) ابن القيم، مرجع سابق، ص 60-50
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ثــم جــاءت واهتمــت البنــت بالزنــا، فقــال اخلليفــة عــٌي  هلــا: » الــِك شــهود؟ قالــت: 
 ... نعــم، هــؤالء جــارايت يشــهدن بــا أقــول، فأحرضهــنَّ وأحــرض الســيف، وفــرق بينهــنَّ
ودعــا كل واحــدة عــى حــدة، فقال اخلليفة عي  إلحدى الشــاهدات: لقــد قالت املرآة 
مــا قالــت ورجعــت إىل احلــق، وأعطيتهــا األمــان، فقالــت الشــاهدة: مــا فعلــت اليتيمــة 
الفاحشــة؟! إال أهنــا ]أي: زوجــة الرجــل التــي اهتمتهــا بالزنــا[ رأت مجاالً وهيبة فخافت 
فســاد زوجهــا فدعتنــا وأمســكناها حتــى افتضتهــا بإصبعهــا، فقــال عــي: اهلل أكــرب، أنــا أول 
مــن فــرق بــني الشــاهدين«)1)، وقــى عــي بمعاقبــة املــرأة باجللــد بجريمــة القــذف، وأمــر 

زوجها بتطليقها، وأن يتزوج الفتاة وساق إليها مهرها من بيت املال«)2).

ــة املختلفــة، فقــد  ــوا ينتــرون يف أمصــار الدول ــن كان ــا بالنســبة للقضــاة الذي أم
كانــوا يعتمــدون يف أحكامهــم عــى الكتــاب والســنة، وكان اخلليفــة عمــر  يوّجــه 
قضاتــه إىل ذلــك حيــث أرســل إىل رُشيــح القــايض يقــول لــه: »إذا حــرضك أمــر ]أي: 
قضيــة للحكــم فيهــا[ فأنظــر مــا يف كتــاب اهلل فاقــِض بــه، فــإن مل يكــن ففيــا قــى بــه 
رســول اهلل، فــإن مل يكــن ففيــا قــى بــه الصاحلــون وأئمــة العــدل، فــإن مل يكــن فأنــت 
باخليــار، فــإن شــئت أن جتتهــد رأيــك فافعل، وإن شــئت أن تؤامرن ]أي: تشــاورن[ 

وال أرى مؤامرتك إياي إال خرا لك«)3).

2. التوجيهات اإلدارية للقضاة
ــة  ــة الراشــدة يوجهــون القضــاة يف أمصــار الدول ــاء يف عــرص اخلالف كان اخللف
املختلفــة إىل اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا أثنــاء القيــام هبــذه الوظيفــة، وكان القضــاة 
أنفســهم يستشــرون اخللفــاء فيــا ُيْشــِكل عليهــم مــن أمــور القضــاء وإجراءاتــه، فقــد 
ــن  ــاء[ ع ــات ]أي: األقرب ــول: »ردوا القراب ــه يق ــر  إىل قضات ــة عم ــل اخلليف أرس

)1) املرجع السابق نفسه
)2) املرجع السابق نفسه، ص 60-50

)3) البيهقي، مرجع سابق، جملد 10، ص 115. ابن القيم، مرجع سابق، اجلزء 1، ص 98
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ســاحة القضــاء فــإن ذلــك يــورث التضاغــن«)1)، ويبــدو واضحــًا أن اخلليفــة عمــر 
 كان حريصــًا عــى أن تبقــى العالقــات متينــة بــني أفــراد املجتمــع كافــة وبخاصــة 
األقربــاء، ولذلــك كتــب إىل قضاتــه يقــول: »ردوا اخلصــوم حتــى يصطلحــوا، فــإن 
ــة عــي  أن  ــن«)2)، كــا حــرص اخلليف ــني القــوم الضغائ ــورث ب فصــل القضــاء ي
حيفــظ كرامــة كرمــاء القــوم، وأن العــدل ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال إهانــة 
األرشاف أو األغنيــاء، وهلــذا كتــب إىل بعــض قضاتــه يقــول: »أنــه مل يــزل للنــاس 
املســلم  بحســب  فإنــه  النــاس،  وجــوه  فأكرمــوا  النــاس  حوائــج  يرفعــون  وجــوه 

الضعيف أن ينتصف يف احلكم والقسمة«)3).

ومل تقتــرص التوجيهــات اإلداريــة للقضــاة عــى حــّل القضايــا املطروحــة بــل 
تعــدي ذلــك إىل توجيــه القضــاة إىل كيفيــة التــرصف يف جملــس القضــاء، حيــث كتــب 
عمــر  إىل القــايض رُشيــح يوجهــه: »ال ُتَشــاِر وال مُتـَـاِر ]أي: تــرك اجلــدل واملــراء[ 
ــان«)4).  ــع وال ُيدفــع يف جملــس القضــاء، وال تقــِض بــني اثنــني وأنــت غضب وال تبي
ولعــل أوضــح هــذه التوجيهــات للقضــاة ذلــك الكتــاب الــذي أرســله عمــر  إىل 
أيب موســى األشــعري الــذي كان يقــوم بمهمــة القضــاء يف البــرصة، إذ ُيعتــرب هــذا 
الكتــاب مــن أعظــم مــا ُكتــب يف هــذا الشــأن بــل اعتربهــا بعــض العلــاء دســتورًا 
للقضــاة واملتقاضــني، وهــي تشــبه إىل حــد كبــر األســس والقواعــد القضائيــة التــي 
وصلــت إليهــا النظــم القضائيــة احلديثــة، وقوانــني اســتقالل الســلطة القضائيــة، فقــد 
جــاء يف هــذه الرســالة الطويلــة عــدة قواعــد وتوجيهــات عــن رضورة أن يكــون 
القــايض متميــزا برعــة البدهيــة وحســن الفهــم حيــث يقــول: »فــإن القضــاء فريضــة 

)1) اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1964-1965، املجلد 1، ص 265
)2) الرخي، مرجع سابق جملد 16، ص 110

)3) وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 285
)4) الرخي، مرجع سابق جملد 16، ص 66
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ــه  حمكمــة، وســنة ُمتََّبعــة، فافهــم إذا ُأديل إليــك ]أي: إذا جاءتــك املســالة[«)1)كا أن
ــذ ألنــه ال فائــدة مــن قضــاء ال  وّجهــه أنــه إذا تبــني لــه احلكــم الصحيــح فــال بــد أن ُينَفَّ
ــذ، فيقــول: »وأنفــذ إذا تبــني لــك، فإنــه ال ينفــُع حــٌق ال نفــاذ لــه«)2) كا بــنيَّ الكتاب  ُينَفَّ
ــة تعامــل القــايض مــع اخلصــوم مــن حيــث املســاواة التامــة بينهــم يف املجلــس  كيفي
والنظــر وطريقــة الــكالم ومــا إىل ذلــك فيقــول: »واِس ]أي: ســاِو[، بــني النــاس يف 
جملســك ووجهــك حتــى ال يطمــع رشيــف يف حيفــك ]أي: ظلمــك[، وال ييــأس 
ضعيــف مــن عدلــك«)3). ويقــول ابــن القيــم وهــو يــرح هــذا الكتــاب: »فمتــى 
خــّص القــايض أحــد اخلصمــني بالدخــول عليــه أو القيــام بــني يديــه، أو تصــدر 
املجلــس واإلقبــال عليــه والبشاشــة لــه، والنظــر إليــه كان عنــواُن حيفــه وظلمــه«)4)، 
ــن اخلليفــة كتابــه حديثــًا للنبــي  يبــنيِّ فيــه مبــدأ مــن مبــادئ القضــاء فيقــول:  وُيَضمِّ
»البيِّنــة عــى مــن ادعــى واليمــني عــى مــن أنكــر«)5)، كــا وّجهــه إىل أن حتــل القضايــا 
بالصلــح مــا أمكــن حتــى ال يــؤدي فصــل القضايــا بــني النــاس يف ســاحات القضاء إىل 
أن انتشــار احلقــد والكراهيــة بــني أفــراد املجتمــع اإلســالمي فيقــول: »والصلــح 
جائــز بــني املســلمني، إال صلحــًا أحــل حرامــًا أو حــرم حــالالً«)6)، كــا أن القــايض إذا 
تبــني لــه خطــأ حكمــه يف قضيــة قــى فيهــا فــال بــد أن يعــود إىل احلكــم الصحيــح، 
ــه  ــه باألمــس، فراجعــت ب ــت ب ــال عمــر : »وال يمنعــك قضــاء قضي ــا ق ومــن هن
ــه يشء  ــم، وال يبطل ــإن احلــق قدي ــت لرشــدك أن ترجــع إىل احلــق ف نفســك، وُهدي
ومراجعــة احلــق خــر مــن التــادي بالباطــل«)7)، ويالحــظ يف هــذا األمــر أن اخلليفــة 
)1) وكيــع، مرجــع ســابق جملــد 1، 70-73. البيهقــي، مرجــع ســابق، جملــد 10، ص 150. ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، حتقيــق، حممــد 
العريــان، مطبعــة االســتقامة، القاهــرة، 1940، جملــد 1، ص 69-70. املــربد، مرجــع ســابق جملــد 1، ص 14-15. ابــن العــريب، عريضــة 
األحــوذي يف رشح صحيــح الرمــذي، املطبعــة املرصيــة، األزهــر، 1931، جملــد 9، ص 17-18. ابــن القيــم، إعــالم املوقعــني عــن رب 

العاملني، مرجع سابق، جملد 1، ص 85. ابن خلدون. مرجع سابق، جملد 2، ص 570-568
)2) املراجع السابقة نفسها
)3) املراجع السابقة نفسها

)4) ابن القيم، نفس املرجع، ص 89
)5) ابن القيم، نفس املرجع، ص 89

)6) ابن القيم، مرجع سابق، جملد 1، ص 85
)7) املرجع السابق نفسه
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عمــر  مل ُيَقيِّــد قضاتــه بااللتــزام بالســوابق القضائيــة مــا دام ال يوجــد نــص واضــح 
يف ذلــك، وقــد أقــر النبــي قبــل ذلــك هــذا املنهــج عندمــا وافــق عــى قــول معــاذ بــن 
جبــل حــني أرســله قاضيــًا إىل اليمــن وســأله عــن الطريقــة التــي يتبعهــا يف القضــاء إذا 
ــي  ــال النب ــو، فق ــي وال آل ــال معــاذ: »أجتهــد رأي ــران والســنة، فق ــك يف الق مل جيــد ذل
: احلمــد هلل الــذي وفــق قــايض رســول اهلل ملــا حيبــه اهلل«)1). وُاثــر عــن اخلليفــة 
عمــر  أنــه قــى يف حالتــني متشــاهبتني بحكمــني خمتلفتــني وعندمــا ُســِئل قــال: 
ــالة أن  ــالل الرس ــن خ ــح م ــي«)2)، ويتض ــا نق ــى م ــذه ع ــا وه ــا قضين ــى م ــك ع »تل
ــا  ــم القضاي ــدون يف فه ــرأي وجيته ــتخدمون ال ــف يس ــه كي ــم قضات ــر أراد أن يعل عم
التــي ال يوجــد فيهــا نــص واضــح فقــال: »الفهــم الفهــم، فــا تلجلــج يف صــدرك ممــا 
ليــس يف كتــاب اهلل وال ســنة، وأعــرض األشــباه واألمثــال ثــم قــس األمــور عنــد 

ذلك، وأعمد إىل أحبها إىل اهلل وأشبهها باحلق مما ترى«)3).

كــا حيــدد الكتــاب أن ِمــن ســلطة القــايض تأجيــل احلكــم وهــو مــن متــام العــدل، 
ــل عليه باحلكم  فــإن امُلَدعــي أو امُلدعــى عليــه قــد تكــون ُحجتــه أو بينتــه غائبة، فلو عجَّ
بطــل حقــه، كــا أن التأجيــل ليــس مفتوحــًا إىل مــال هنايــة، بــل ال بــد أن يكــون ذلــك 
ألمــد حمــدد حتــى ال تضيــع حقــوق النــاس فقــال: »وأجعــل ملــن ادعــى حقــًا غائبــًا أو 
بينــة أمــدًا ينتهــي، فــإن أحــرض بينــة أخــذت لــه بحقــه، وإال اســتحللت عليــه القضــاء 
]أي: وجــب احلكــم عليــه دون تأجيــل[، فــإن ذلــك أنفــي للشــك، وأجــى للعمــى، 
وأبلــغ للعــذر«)4)، كــا تطرقــت الرســالة إىل حتديــد صفــات الشــهود الذيــن يقومــون 
ــة انتفــت صفــة العــدل عــن املســلم فــال  ــه يف حال ــنيَّ أن ــاإلدالء بشــهاداهتم، حيــث ب ب
ُتقبــل شــهادته فقــال: »واملســلمون عــدول يف الشــهادة بعضهــم عــى بعــض إال جملودًا 

)1) أبو داود، السنن، كتاب األقضية، ج 9، ص، 401 وانظر: الطاَّوي، مرجع سابق، ص 33-334
)2) املرجع السابق نفسه

)3) ابن القيم، مرجع سابق، جملد 1، ص 86 وما يليها
)4) املرجع السابق نفسه
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يف حــّد أو جمربــًا يف شــهادة زور أو ظنيــًا ]أي: متهــًا[، يف والء أو قرابــة«)1)، والقســم 
األخــر مــن الكتــاب يتحــدث عــن الوســائل التــي ينبغــي عــى القــايض عــدم اإلتيــان هبــا 
أثنــاء نظــره أي قضيــة مــن القضايــا فقــال: »وإيــاك والقلــق والضجــر والتــأذي للنــاس 
والتنكــر للخصــوم يف موطــن احلــق، التــي يوجــب اهلل هبــا األجــر«)2)، كــا ختــم 
توجيهاتــه بتنبيــه القضــاة إىل الثــواب واألجــر عنــد اهلل ملــن يقــي بالعــدل، فقــال »فــا 

ظنك بثواب اهلل يف عاجل رزقه وخزائن رمحته والسالم«)3).

وهــذا الكتــاب حــاول البعــض الطعــن يف صحتــه)4)، إال أن ابــن القيــم قــال: 
»وهــذا كتــاب جليــل تلقــاه العلــاء بالقبــول، وبنــوا عليــه أصــول احلكــم والشــهادة، 
واحلاكــم ]أي: القــايض[ واملفتــي أحــوج يشء إليــه، وإىل تأملــه والتفقــه فيــه«)5)، 
وهــي بــال شــك تعتــرب مــن الوثائــق املهمــة التــي تبــني كيفيــة إدارة القضــاء، وإجراءاتــه 
التــي كانــت تقــوم عــى اليــر والبســاطة، وأن يكــون القضــاء يف متنــاول اجلميــع بــال 
إجــراءات وال رســوم ممــا حيقــق العدالــة بشــكل متســاِو ورسيــع جلميــع أفــراد 

املجتمع دون النظر إىل مراكز اخلصوم أو صفاهتم اإلدارية أو االجتاعية.

وذكــرت لنــا املصــادر أيضــًا جمموعــة مــن الكتــب التــي أرســلها اخلليفــة عمــر 
لتوجيــه قضاتــه منهــا كتــاب أرســل إىل أيب عبيــدة واليــه وقاضيــه يف الشــام)6)، وهــي 
يف جمموعهــا ال ختــرج عــن معــان الكتــاب الســابق إذ أنــه ُيعتــرب أعمهــا واشــملها، 
كــا ذكــرت لنــا املصــادر أن اخلليفــة عــي  قــد أكثــر مــن رســائل التوجيــه اإلداري 
لقضاتــه، ومــن ذلــك مــا أرســله لأشــر حيــدد لــه فيــه صفــات القــايض واإلجــراءات 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) املرجع السابق نفسه
)3) املرجع السابق نفسه

)4) ابــن حــزم، املحــى، املطبعــة املنصوريــة، القاهــرة، 1351ه، جملــد 9، ص381-382. ابــن األثــر، مرجــع ســابق، جملــد 6، ص429-428. 
البلتاجي، منهج عمر بن اخلطاب يف التريع، دار الفكر، بروت، 1970، ص 48

)5) ابن القيم، مرجع سابق، جملد 1، ص 86
)6) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 153
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الالزمــة لعمليــة التقــايض، وقــد ذكــر هــذا الكتــاب أثنــاء احلديــث عــن صفــات 
القضاة ورشوط َتْعِيينِهم)1).

ــة الراشــدة أوجــدوا كل  ــني مــن كل مــا ســبق أن اخللفــاء يف عــرص اخلالف ويتب
الضانــات التــي تكفــل قيــام الســلطة القضائيــة بعملهــا دون تدخــل الســلطة التنفيذية 
حيــث كانــت الســلطة القضائيــة شــبه مســتقلة، ومــع أن اخلليفــة كان هــو الــذي يعــنيِّ 
القــايض، وأحيانــًا كان القــايض نفســه يتــوىل وظائــف تنفيذيــة أخــرى غــر القضــاء إال 
أنــه كان واضحــًا عنــده رضورة الفصــل يف مهمتــه عنــد عمليــة التقــايض حيــث قــال 
ابــن خلــدون: »إن الفقهــاء مل يــروا غضاضــة يف أن جيمــع القــايض إىل جــوار القضــاء 
وظائــف تنفيذيــة ليــس هلــا عالقــة بالقضــاء إطالقــًا مثــل قيــادة اجليــوش وغرهــا«)2). 
فهــذا التداخــل مل يــؤِد إىل املســاس باســتقالل القضــاء إذ كان القــايض بمنــأى عــن 
تدخــل الســلطة التنفيذيــة بــل إنَّ اخلليفــة نفســه كان حمــل مســاءلة أمــام القــايض 
شــأنه شــأن النــاس العاديــني وهلــذا يقــول املــودودي: »والقضــاة -وإن كان اخلليفــة 
هــو الــذي يتــوىل تعينهــم- إال أنــه مل يكــن مــن حقــه إذا عــنيَّ القــايض ووالة منصبــه 
أن حيــاول التدخــل يف قضائــه بــل إذا كان لرجــٍل مــن الرجــال دعــوى عــى اخلليفــة 
مــن حيــث منزلتــه الشــخصية أو باعتبــاره رئيســًا للهيئــة التنفيذيــة مل يكــن جيــد اخلليفة 
ــن  ــا يذكــره اب ــك م ــني«)3)، ومــن ذل ــة املواطن ــام القــايض كعام ــدًا مــن احلضــور أم ب
القيــم »أن عمــر  أخــذ فرســًا مــن رجــل، فحمــل عليــه فَعطِــب، ]أي: أصابــه مكره 
ــي وبينــك رجــاًل، فقــال  فأعجــزه[، فخاصمــه الرجــل، فقــال عمــر : اجعــل بين
الرجــل إن أرىض بُريــح العراقــي، فلــا جــاءا إليــه وعرضــا عليــه األمــر، قــال رُشيــح 
للخليفــة: أخذتــه صحيحــًا ســليًا فأنــت لــه ضامــن حتــى تــرده صحيحــًا ســليًا«)4)، 

)1) الريف الريض، مرجع سابق، ص 435-434
)2) ابن خلدون، مرجع سابق، جملد 2، ص 570

)3) انظر مثال: كتاب، املودودي، نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور، دار الفكر، دمشق، 1964
)4) ابن القيم، مرجع سابق، جملد 1، ص 300
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  كــا ذكــر ابــن األثــر روايــة أخــرى تؤكــد هــذا األمــر حيــث قــاىض اخلليفــة عــي
هيوديــًا وجــد معــه درعــًا لــه عنــد رُشيــح القــايض، وجلــس اخلليفــة بجانــب خصمــه 
أمــام القــايض وقــال: »هــذه درعــي وســأل القــايض عليــًا، ألــك بينــة؟ قــال: ال، فقــى 
بالــدرع لليهــودي، فأخــذه ومشــى يســرًا ثــم عــاد، وقــال: هــذه أحــكام األنبيــاء، 
واعــرف أن الــدرع ســقطت مــن اخلليفــة أثنــاء مســره إىل معركــة صفــني«)1)، وتشــر 
هــذه الروايــة أن الدولــة مل تكــن متيــز بــني مواطنيهــا ســواًء كانوا من املســلمني أو غرهم 
فجميعهــم أمــام القضــاء سواســية وبذلــك يتبــني مقــدار مــا كان يتمتــع بــه القضــاء 
اإلســالمي مــن النزاهــة واالســتقاللية بعيــدا عــن التأثــر هبيبــة احلاكــم أو اخلليفــة وهــو 

من أساسيات استقالل القضاء باعتباره سلطة مستقلة يف الوقت احلارض.

3. اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالقضاء
مل حتــدد املصــادر إذا مــا كان للقــايض جملســًا معينــًا جيلــس فيــه للقضــاء، وإن 
كانــت بعــض الروايــات تشــر إىل أن القــايض كان جيلــس يف بيتــه أحيانــًا، فقــد ذكــر 
ــه  ــن ثابــت يف بيت ــد ب ــن كعــب ختاصــا فانطلقــا إىل زي ــع أن اخلليفــة عمــر وأيب ب وكي
ليقــي بينهــا فقــال عمــر: »يف بيتــه يؤتــى احلكــم«)2)، ولكــن القــايض كان غالبــًا مــا 
جيلــس يف املســجد ليســتمع إىل الدعــاوى املرفوعــة لــه، فيذكــر ابــن عبــاس أن اخلليفــة 
ــر  ــا ذك ــه«)3)، ك ــة كلَّم ــه حاج ــن كان ل ــاس فم ــس للن ــى جل ــر  كان: »إذا ص عم
وكيــع أن رُشحيــًا اختــذ جملــس قضائــه يف مســجد الكوفــة، فــإذا كان يــوم مطــر جلــس 
هــذا  مثــل  فيهــا  اتبــع  التــي  الفــرة  لنــا  حيــدد  ال  وكيعــًا  أن  إال  داره)4)،  يقــي يف 

األسلوب.

)1) ابن اأُلثر، مرجع سابق، جملد 3، ص 401
)2) وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 109-108

)3) الَبَسوي، املعرفة والتاريخ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1974، جملد 1، ص 521
)4) وكيع، مرجع سابق، جملد 2، ص 226. األنبار، مرجع سابق، ص 8
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ويف زمــن اخلليفتــني عثــان وعــي  كان املســجد هــو املــكان الــذي جيلــس فيــه 
القــايض أيضــًا للحكــم بــني النــاس، إال أن الزحيــي أورد روايــة منفــردة تفيــد أن 
عثــان هــو أول مــن اختــذ دارّا مســتقلة عــن املســجد لتكــون دارًا للقضــاء)1)، إال أننــي 
مل أجــد يف املصــادر مــا يؤكــد هــذه الروايــة وبخاصــة أن الزحيــي مل حيــدد لنــا املصــدر 

الذي اعتمد عليه، كا مل حيدد املكان أو الزمان الذي تم فيه هذا األمر.

ويالحــظ أيضــا أنــه مل يكــن هنــاك ســلطة قائمــة ومتخصصــة يف البدايــة للعمــل 
عــى تنفيــذ األحــكام التــي يصدرهــا القــايض، فقــد ذكــر الزهــري عن أيــوب اهلحيمي 
عــن عمــه قــال: »شــهدت ســلان بــن ربيعــة ُأيِت يف حــد فرضبــه القــايض ثــم أضجعــه 
ــق القضــاء كانــت ســهلة  ــي تراف فجعــل يــرضب ســاقيه«)2)، كــا أن اإلجــراءات الت
وميــرة لعــدم وجــود قضايــا معقــدة، فلــم تــرد إلينــا إشــارات عــن وجــود ســجل أو 
كاتــب للقــايض، ُتــدون فيــه األحــكام القضائيــة لعــدم فشــو التناكــر والتظــامل بــني 
النــاس ممــا ال يضطــر معــه القــايض إىل التدويــن واحلفــظ، وتــرد أول إشــارة لنــا عــن 
اســتخدام أول ســجل قضائــي يف أول عهــد الدولــة األمويــة، فقــد روى الكنــدي أن 
ســليم بــن ِعــر قــايض مــرص عــى زمــن اخلليفــة معاويــة قــد قــى يف »مــراث فقســمه 
بــني الورثــة، ثــم تنازعــوا فعــادوا إليــه، فقــى بينهــم وكتــب كتابــًا بقضائــه، وأشــهد 

عليه شيوخ اجلند فكان أول قاٍض بمرص سجل سجاًل بقضائه«)3).

كــا أنــه مل يــرد مــا يشــر إىل وجــود مــا ُيســمى »االختصــاص القضائــي« بــل كان 
ــة يف شــؤون األرسة  ــا املختلفــة التــي ُتعــرض علي القــايض يقــوم باحلكــم يف القضاي
ــع ضــد رجــال  ــت ُترف ــي كان ــا الت ــا القضاي ــك، أم ــا إىل ذل واحلــدود والقصــاص وم
الدولــة والــوالة فقــد كان ينظــر فيهــا مــا ُيســمى بقــايض املظــامل، وتــرد أول إشــارة إىل 

)1) الزحيي، نظام اإلسالم، منشورات جامعة بنغازي، 1974، ص 279
)2) وكيع، مرجع سابق، جملد 2، ص 185

)3) الكندي، مرجع سابق، ص 10. ابن حجر، رفع اإلرص عن قضاة مرص، مطبعة، العامرية، القاهرة، 1957-1961، جملد 2، ص 254
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ــد  ــن يزي ــي تذكــر أن عمــر  وىّل الســائب ب ــة الت ــي يف الرواي االختصــاص القضائ
امللقــب بابــن أخــت النمــر عــى القضــاء يف األمــور الصغــرة وقــال لــه: » اكفنــي 
صغــار األمــور فــكان يقــي بالدرهــم ونحــوه«)1)، ويبــدو أن مــا ذكــره ابــن خلــدون 
ــه يف عــرص اخللفــاء الراشــدين الفصــل بــني اخلصــوم  ــا كان ل مــن أن: »القــايض إن
فقــط«)2)، ليــس هنــاك مــا يدعمــه بــل إن الروايــات تــدل عــى غــر ذلــك، فقــد ذكــر 
القاســم بــن عبــد اهلل عــن أبيــه قــال: »ُأيت عبــد اهلل بــن مســعود برجــٍل مــن قريــش وِجــد 
مــع امــرأة يف فراشــها، ومل تقــم البيِّنــة عــى ذلــك، فرضبــه عبــد اهلل أربعــني... فجــاء 
بعــض أهــل مكــة يشــكون إىل عمــر وقالــوا لــه: لقــد ُفضــح منــا رجــل، فأرســل عمــر 
إىل عبــد اهلل: قــال لــه هــل رأيــك كذلــك؟ قــال: نعــم، قــال لــه عمــر : نِعــم مــا 
رأيــت، فقالــوا: جئنــا نســتعني بــه فاســتقضاه«)3)، وهكــذا يتبــني أن االختصــاص 
ــًا عــى وجــه التخصيــص مــا  املوضوعــي للقــايض مل يكــن حمــددًا فلــم يكــن معروف
يدخــل ومــا خيــرج يف اختصاصــات القضــاة مــن مــواد املنازعــات بحيــث ال يكــون 
ــر مــن حقوقهــم، إذ  ــا بعــد إىل ســلب كث ــه، وهــذا أدى في لغرهــم حــق الفصــل في
أو  الــوالة واخللفــاء  أو تضيــق بحســب رغبــة  دائــرة اختصاصهــم  تتســع  كانــت 

زهدهم يف السلطة القضائية.

)1) وكيع، مرجع سابق، جملد 1، ص 106
)2) ابن خلدون، مرجع سابق، جملد 2، ص 570

)3) وكيع، مرجع سابق، جملد 2، ص 188. البهي، تاريخ القضاة، جلنة التأليف العريب، القاهرة، 1965، ص 145
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املبحث اخلامس: إدارة شؤون املؤسسات املتعلقة بالقضاء
ــع  ــا م ــع مهاهت ــرى تتقاط ــات أخ ــاء مؤسس ــة القض ــب مؤسس ــأ إىل جان ــد نش لق
مهمــة القضــاء مثــل قضــاء املظــامل، وشــؤون احلســبة، والرطــة واألمــن والتــي 
كانــت تتكامــل مهامهــا مجيعــًا لتحقيــق العدالــة، وتوفــر األمــن للنــاس يف أنفســهم 

وأمواهلم وممتلكاهتم، وبسط العدالة بموجب أحكام القانون ومنها:

1. إدارة شؤون نظام املظامل
نشــا إىل جانــب القضــاء العــادي قضــاء أخــر هــو قضــاء املظــامل، وكان ُيقصــد منــه 
إخضــاع أصحــاب النفــوذ مــن األفــراد أو الــوالة ورجــال الدولــة والذيــن قــد يعجــز 
القضــاء العــادي عــن إخضاعهــم حلكــم القانــون، وهلــذا فــإن نظــام املظــامل أشــبه مــا 
ف املــاوردي نظــام املظامل  يكــون بنظــام القضــاء اإلداري بمفهومــه احلديــث)1)، وُيعــرِّ
بقولــه: »َقــَود املتظاملــني ]أي: إجبــار اخلصــوم[ إىل التناصــف بالرهبــة ]أي: القــوة[، 
وزجــر املتنازعــني ]أي: اخلصــوم[ عــن التجاحــد ]أي: إنــكار احلــق[ باهليبــة«)2)، أو 
فــه ابــن خلــدون: »وظيفــة ممتزجــة مــن ســطوة الســلطنة، ونصفــة القضاء  هــو كــا ُيَعرِّ
]أي: عدلــه[، وحتتــاج إىل علــو يــد وعظيــم رهبــة، لقمــع الظــامل مــن اخلصمــني وزجر 

املعتدي«)3).

ولذلــك فــإن القــايض أبــا يعــى يلخــص الفــرق بــني قضــاء املظــامل والقضــاء 
العــادي بقولــه: » إن لناظــر املظــامل مــن فضــل اهليبــة، وقــوة اليــد، مــا ليــس للقضــاة يف 
كــّف اخلصــوم عــن التجاحــد، ومنــع الظلمــة مــن التغالــب والتجــاذب«)4)، ولذلــك 
فقــد اشــرطوا أن يتمتــع مــن يتــوىل هــذه الوظيفــة بخصائــص معينــة منهــا بــأن يكــون: 

)1) الطاوي، مرجع سابق، ص 355
)2) املاوردي، مرجع سابق، ص 102

)3) ابن خلدون، مرجع سابق، جملد 2، ص571
)4) أبو فارس، أبو يعى وكتابه األحكام السلطانية، مطبعة الرسالة بروت، 1983، ص 377-376
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»جليــل القــدر، نافــذ األمــر، عظيــم اهليبــة، ظاهــر العفــة، قليــل الطمــع، كثــر الــورع، 
ألنــه حيتــاج يف نظــره إىل ســطوة الســلطنة، وتريــث القضــاة، فاحتــاج إىل اجلمــع بــني 

صفتي الفريقني«)1).

لقــد تــوىل النبــي  مســؤولية نظــر وظيفــة قضــاء املظــامل يف عهــده، أمــا يف عــرص 
اخلالفــة الراشــدة فقــد تــوىل اخللفــاء بأنفســهم النظــر بالتظلــات التــي يرفعهــا النــاس 
باجتــاه الــوالة ورجــال اإلدارة واملوظفــني، ومل يكــن هنــاك قضــاة مســتقلني لنظــر 
املظــامل، فاملصــادر تذكــر لنــا أن اخلليفــة عمــر  كان شــديد الوطــأة عــى الــوالة 
واملوظفــني وهلــذا قــال: » لئــن عشــت إن شــاء اهلل إىل قابــل ]أي: إىل الســنة القادمــة[ 
ألســَرنَّ يف الرعيــة ســنة، فــإنِّ أعلــم أن للنــاس حوائــج تنقطــع دون أمــا عاهلــم 
«)2)، ويظهــر أن قــرار عمــر  ، وأمــا هــم فــال يصلــون إيلَّ ]أي: الــوالة[ فــال يرفعونــه إيلَّ
 هــذا يدخــل ضمــن مــا ُيســمى نظــر املظــامل، وكان ذلــك يف أواخــر خالفتــه بعــد 
ــم  فتــح مــرص ســنة 21 هـــ، وذلــك ُيفهــم مــن اإلشــارة إىل مــرص مــن ضمــن األقالي
األخــرى التــي قــرر عمــر  زيارهتــا، كــا أن الروايــات تشــر أن عمــر  عــنيَّ 
حممــد بــن ســلمة ليتحقــق مــن الشــكاوى التــي يرفعهــا النــاس عــى حكامهــم يف 
األمصــار املختلفــة)3). ومــع أن عمــر  مل يســتطع الســفر كــا خطــط ورتــب إذ أنــه 
مــات قبــل هنايــة العــام إال أن املصــادر ذكــرت لنــا جمموعــة مــن قضايــا املظــامل التــي 
ــه منهــا تلــك القصــة الشــهرة التــي لطــم فيهــا ابــن  ــاء خالفت نظــر فيهــا عمــر  أثن
ــل اخلليفــة عمــر  أحــد ســكان مــرص مــن  ــن العــاص وايل مــرص مــن قب عمــرو ب
األقبــاط ألهنــا تســابقا عــى اخليــل فســبقه القبطــي، فجــاء الرجــل إىل املدينــة شــاكيًا 
إىل اخلليفــة عمــر  ابــن وايل مــرص، فأمــر بقــدوم الــوايل مــع ابنــه املعتــدي إىل 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 375
)2) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص201-202. ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 85

)3) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 121
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املدينــة، وأعطــى الســوط للقبطــي، حتــى يأخــذ حقــه من الــذي رضبه، وقــال اخلليفة 
قولتــه املشــهورة ُمَعنِّفــًا عمــرو بــن العــاص وابنــه: »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

ولدهتم أمهاهتم أحرارًا«)1).

لقــد تابــع اخلليفــة عثــان  نظــر املظــامل بنفســه، وقــد أرســل إىل النــاس يف 
األمصــار املختلفــة يقــول: » أيــا عامــل يل ظلــم أحــدًا فبلغتنــي مظلمتــه فلــم أغرهــا 
فأنــا ظلمتــه«)2)، وكان منهجــه يف ذلــك أن ُيعطــي النــاس مظاملهــم باجتــاه الــوالة 
إال  عــايل  مــن  أحــد  عــى  أو  عــيَّ  يشء  إيلَّ  ُيرفــع  »فــال  فقــال:  الدولــة  ورجــال 
ـه«)3)، كــا أن املصــادر مل تذكــر لنــا أن اخلليفــة عــي  قــد أفــرد يومــًا أو  ألعطينَـّ
ســاعة لنظــر قضايــا املظــامل بــل كان ينظــر يف شــكاية مــن يأتيــه مــن املتظلمــني ويعمــل 
  عــى إنصافهــم حتــى ولــو كانــت القضيــة ضــده، وقصــة اختصــام اخلليفــة عــي
مــع هيــودي عــى درع، ورفــع ذلــك أمــام القضــاء هــو مــن بــاب نظــر املظــامل، حيــث 
طلــب القــايض شــاهدًا، فأحــرض اخلليفــة شــاهدين ابنــه احلســن ومــوالة ُقنــرب، وملــا 

كان الولد ال يشهد لوالده فقد رد القايض الدعوة، وحكم بالدرع لليهودي)4).

وهكــذا وبالنظــر إىل خصوصيــة هــذه الوظيفــة، ومــا يدخــل فيهــا مــن ســلطات 
واســعة جــدًا حيــث يقــوم قــايض املظــامل بالرقابــة عــى أعــال اإلدارة مــن والة وعــال 
جهــة،  مــن  وحرياهتــم  األفــراد  حقــوق  عــى  منهــم  اعتــداء  أي  ومنــع  وغرهــم، 
وإنصــاف موظفــي اإلدارة أنفســهم، وتنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة حلايــة 
حقــوق النــاس مــن جهــة أخــرى جعــل اخللفــاء يقومــون بأنفســهم بالنظــر يف هــذه 

القضايا ومل يكلفوا أحدّا أخر بالقيام بذلك إال يف حاالت نادرة.

)1) ابــن أعثــم، كتــاب الفتــوح، حيــدر آبــاد، 1969، جملــد 2، ص 82. ابــن عبد احلكــم، مرجــع ســابق، ص 195. ابــن اجلــوزي، مرجــع ســابق، 
ص 71-70

)2) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 138
)3) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 336

)4) ابن األثر مرجع سابق، جملد 3، ص 401
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2. إدارة شؤون نظام احِلْسبة
ــا  ــة، لكنه ــاء والرط ــِل القض ــا بعم ــل عمله ــي يتَِّص ــف الت ــن الوظائ ــبة م احلس
مســتقلة عنهــا، وهــي يف املصطلــح التارخيــي تعنــي، وظيفــة إداريــة دينيــة مدنيــة 
فهــا املــاوردي بقولــه: »احلســبة أمــر باملعــروف إذا  صاحبهــا ُيســمى )حُمَتســب( وعرَّ

ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله«)1).

ر هــذا األمــر ليصبــح نظامــّا واضحــًا يف احلكــم  وكان اخلليفــة عمــر  قــد طــوَّ
واإلدارة بصــورة دائمــة، فقــد كانــت مهمــة املحتســب تقــوم عــى النظــر يف املصالــح 
املبــان  وهــدم  واألحيــاء،  الشــوارع  ونظافــة  األســواق،  عــى  كاإلرشاف  العامــة 
ــة يف  ــن أي أهنــا أشــبه مــا تكــون بعمــل اخلدمــات البلدي ــة، وفحــص املوازي املتداعي

عرصنا احلارض.

3. الفرق بني احلسبة والقضاء
فــرق العلــاء بــني احلســبة والقضــاء مــن حيــث اختصــاص كل منهــا، فقــد ذكــر 
املــاوردي)2) عــدة فــروق بــني وظيفــة احلســبة والقضــاء، فقــال اهنــا يتفقــان يف أن كال 
مــن املحتســب والقــايض يمكنــه ســاع الدعــاوى والشــكاوى والنظــر فيهــا، يف حــني 

ختتلف احلسبة عن القضاء با يي:

أ. خيتــص املحتســب بالنظــر يف القضايــا املتعلقــة بالبيــع والــراء والغــش يف 
البضاعــة أو التدليــس يف الســعر والثمــن أو املاطلــة يف دفع املســتحقات بني املتبايعني 
ــا ال يســتطيع أن ينظــر يف دعــاوى العقــود واملعامــالت األخــرى  ومــا إىل ذلــك، بين

التي حتتاج إىل بينات وشهود ألن ذلك من صميم وظيفة القايض.

)1) املاوردي، مرجع سابق، ص 240
)2) املرجع السابق نفسه، ص 235
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ب. املحتســب ال حيتــاج إىل مــن يرفــع إليــه القضايــا كالقــايض، فهــو الــذي 
يبحــث عــن املخالفــني، ويصحــح األوضــاع املخالفــة للقوانــني)1)، وهــو يف ذلــك 
يملــك مــن الســلطة واهليبــة يف التنفيــذ املبــارش مــا ال يملكــه القــايض، ومــن هنــا فقــد 
كان املحتســب يقــوم بفــض كثــر مــن املنازعــات قبــل أن تصــل إىل القضــاء، وهــو مــا 

جعل هذه الوظيفة جزءًا من مؤسسة القضاء يف الدولة اإلسالمية.

ج. ويالحــظ أيضــًا مــن خــالل اســتعراض املهــام التــي يقــوم هبــا املحتســب أن 
معظمهــا يقــع يف األســواق حيــث التعامــل اليومــي بــني النــاس بينــا مهمــة القــايض يف 

املحاكم التي تنعقد يف دار القضاء سواء يف داره أو يف املسجد أو أم ما شابه.

وقــد كانــت الدولــة ُتعــنّي يف هــذه األســواق موظفــني ُســُموا »باملحتســبني«، 
ملراقبتهــا والقيــام بوظيفــة األمــر املعــروف والنهــي عــن املنكــر، ففــي املدينــة قــام 
اخللفــاء أنفســهم أحيانــا هبــذه املهمــة، فقــد قــام اخلليفــة عمــر وأثنــاء جتوالــه يف 
األســواق بمعاقبــة رجــٍل مَحــل عــى مجلــه مــا ال يطيــق)2)، كــا أن عمــر  قــام 
هبــدم دار أليب ســفيان يف مكــة ألن أهــل مكــة شــكوا أن الــدار متنــع عنهــم ســيل 
املــاء)3)، كــا أن املصــادر ذكــرت أن عمــر  أراق اللبــن املغشــوش تأديبــًا لصاحبــه 
الــذي أراد أن يغــش املســلمني)4)، وتعــدت أحيانــا هــذه املهمــة إىل تفقــد أحــوال 
املجتمــع والتدخــل يف إبطــال البيــوع والتعامــالت الفاســدة، فقــد روى مالــك أن 
أوس بــن احلدثــان جــاء بذهــب لبيعــه يف ســوق املدينــة، فذهــب إىل الــرصاف ملبادلتــه 
بالنقــود، فأخــذ الــرصاف منــه الذهــب، وقــال لــه انتظــر حتــى يــأيت خازنــه ]أي: 
املؤمتــن عــى مالــه أو أمــني الصنــدوق مــن الغابــة وهو اســم مــكان قريب مــن املدينة[، 
فقــال لــه عمــر: »واهلل ال تفارقــه حتــى تأخــذ منــه«)5)، وهــو بذلــك كان حيــول بــني متــام 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 235
)2) ابن اجلوزي، مرجع سابق، ص 117. املرفة، مرجع سابق، ص 187-188. حسن، النظم اإلسالمية، ص 355

)3) ابن اجلوزي، املرجع السابق نفسه
)4) ابن القيم، الطرق احلكمية، ص 222

)5) مالك، املوطأ، دار األفاق، بروت، 1979، ص 522
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هــذه الصفقــة الفاســدة بنــاًء عــى توجيهــات النبــي  الــذي يقــول: » فــإن اســتنظرك 
]أي: الــرصاف[ إىل أن تلــج بيتــه فــال تنظــره«)1) ألن أســعار الــرصف يمكــن أن تتغــر 

بني حلظة وأخرى مما يدعو إىل االستعجال يف هذا األمر.

وبــا أن مهمــة املحتســب تعنــي بشــكل عــام األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر، 
فــإن الدولــة أرادت أن يكــون النــاس مجيعــًا مكلفــون للقيــام هبــذه الوظيفــة بشــكل 
تلقائــي مــن عنــد أنفســهم، وإن كانــت أحيانــًا ُتعــنيِّ بعــض املحتســبني املتفرغــني هلــذه 
 ، الوظيفــة، فقــد ُعــنيِّ الســائب بــن يزيــد حمتســبًا يف ســوق املدينــة يف عهــد عمــر
ويبــدو أن كثــرة املهــام جعلــت الدولــة ُتعــنّي مســاعدًا لــه هــو عبــد اهلل بــن عتبــه)2)، ويف 
فــرة الحقــة اســُتعمل ســلان بــن خثعــم عــى ســوق املدينــة)3)، وذكــر أبــو عبيــد أن 
جــزء بــن معاويــة كان حمتســبًا عــى ســوق البــرصة، وُعــنّي َســُمرة بــن ُجنــَدب عــى 
ــنِي احلــارث بــن  ســوق األهــواز)4)، ويف عهــد اخلليفــة عثــان  بــن عفــان تــم َتْعِي
احلكــم عــى ســوق املدينــة مقابــل درمهــني يوميــًا)5)، وهــذه الروايــة تــدل عــى أن 
املحتســب كان متفرغــًا ويقبــض راتبــًا معقــوالً مــن الدولــة، ومــع أن املصــادر مل تذكــر 
روايــات أخــرى تــدل عــى ذلــك إال أن هــذه الروايــة تصلــح لالســتنتاج بــأن هــذا مــا 
كان حاصــاًل فعــال، وان الدولــة عّينــت هــؤالء كموظفــني نظاميــني يقومــون بعملهــم 
بشــكل منظــم وثابــت، كــا أننــا ال نجــد يف املصــادر معلومــات وافيــة عــن املحتســبني 

وأسائهم يف األمصار املختلفة األخرى يف أنحاء الدولة.

وكان مــن مهــات املحتســب أيضــًا االهتــام باألخــالق العامــة، فــكان ينهــى 
الشــعراء عــن التشــبب بالنســاء، وإال كانــت عقوبتهــم اجللــد، فــكان يــؤدب وينفــي 
مــن يتعــرض للنســاء بســوء، فقــد نفــى اخلليفــة عمــر  نــرص بــن احلجــاج مــن 

)1) املرجع السابق نفسه
)2) أبو عبيد، األموال، دار إحياء الراث اإلسالمي، قطر، د. ت، ص 565

)3) الشافعي، كتاب األم، املطبعة الكربى، بوالق، القاهرة، جملد 4، ص 125
)4) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 711

)5) ابن عساكر، األوائل، وزارة الثقافة، دمشق، 1975، جملد 1 ص 276
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املدينــة إىل البــرصة حفاظــًا عــى األخــالق العامــة)1)، ووقايــًة للمجتمــع مــن عوامــل 
الفتنة والفساد واالنحالل األخالقي.

وملــا كانــت هــذه مهــات املحتســب، فإنــه يمكــن القــول إن هــذه الوظيفــة فيهــا 
مــن اختصاصــات القضــاء، واختصاصــات الرطــة مــا جيعلهــا وظيفــة مهمــة جعــل 

اخللفاء يارسوهنا بأنفسهم أو يولوهنا الثقاة من الناس.

4. إدارة شؤون نظام العسس واحلرس والرشطة )األجهزة األمنية(
ف  كلمــة »الَعَســَس« مأخــوذة من َعَســَس وأَعَس، وهي بمعنى طاف بالليــل، وُيعرِّ
اخلليــل ابــن أمحــد ت170 هـــ هــذه الوظيفــة بَقولــه: »والَعــَس نفــض الليــل عــن أهــل 
الريبــة ]أي: مراقبــة املشــبوهني ومنعهــم مــن الرقــة أو ارتــكاب اجلرائــم حتــت جنــح 

الظالم[»)2)، وقال أيضَا: »وبه ُسمي الَعَسَس الذي يطوف للسلطان بالليل«)3).

ويبــدو أن املصــادر ُتفــرق بــني »احلَــَرْس« و »الَعَســَس«، مــن حيــث الوقت الذي 
يقــوم كٌل منهــا بوظيفتــه، فيذكــر ابــن اجلــوزي قصــة وقعــت ملــؤذن أذَّن الفجــر قبــل 
موعــده حيــث جــاء يف ســياق القصــة أن هــذا العمــل يــؤدي إىل أن ينقطــع العســس 
عــن احلــرس)4)، ويبــدو مــن خــالل الروايــة أن الذيــن يقومــون بحايــة األمــن يف 
الليــل ينتهــي عملهــم عنــد آذان الفجــر وهلــذا ُيســَمون »اَلَعَســس«، أما الذيــن يقومون 
ــمس  ــروب الش ــى غ ــر حت ــن آذان الفج ــم م ــدئ عمله ــار فيبت ــن يف النه ــة األم بحاي

ْون »احلرس«. وُيسمَّ

إن املعلومات املتوفرة يف املصادر ال تفيد أن النبي  أنشــأ ما ُيســمى بالعســس 
أو الرطــة، وإنــا ُذكــرت بعــض الكلــات مثــل »احلــرس«، فُعرفــت يف فــرة مبكــرة 

)1) املرجع السابق نفسه، ص 226
)2) جمهول، املصباح امليء، وزارة األوقاف، بغداد، 1976، ص 554. ابن منظور، لسان العرب، جملد 8، ص 44

)3) املرجع السابق نفسه
)4) املرجع السابق نفسه
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قبــل أن يتطــور األمــر إىل إنشــاء »الرطــة« لتصبــح مؤسســة منظمــة هلــا هياكلهــا 
اإلدارية وأفرعها املختلفة.

مل يتغــر األمــر يف زمــن أيب بكــر  كثــرا عــن زمــن النبــي  فذكــرت املصــادر 
معلومــات قليلــة ومتناثــرة عــن »احلــرس«، وذلــك لقــرص فــرة خالفتــه مــن جهــة، 
ــة مــن جهــة  ــي شــملت معظــم أنحــاء الدول ــردة الت وانشــغال املســلمني بحــروب ال
ــا بكــر  مل يتخــذ  ــة أب ــد أن اخلليف ــاك إشــارات يف املصــادر ُتفي أخــرى، كــا أن هن
حرســًا خاصــًا لــه، ولكــن كان يضــع احلــرس عــى أنقــاب ]أي: مداخــل[ املدينــة)1)، 
ويف عهــد أيب بكــر وعمــر  ظهــر اســم »الَعَســَس« إىل جانــب املســميات األخــرى 

مثل »احلرس«، وكانت مهمتهم احلراسة وحفظ األمن يف املجتمع اإلسالمي.

ــن احلراســة واحلايــة للنــاس يف الليــل وهــم  وهكــذا فــإن الدولــة كانــت تؤمِّ
نيــام، فقــد ذكــر عبــد اهلل بــن نافــع قــال: »َقِدَمــت رفقــة مــن التجــار، فنزلــوا املصــى 
فقــال عمــر لعبــد الرمحــن بــن عــوف: هــل لــك أن حترســهم الليلــة مــن الرقــة، فباتــا 
حيرســاهنم«)2) وملــا كثــر املفســدون وجاهــروا باملنكــر يف وضــح النهــار احتــاج األمــر 
ــَرس« والذيــن تطــور عملهــم  إىل مــن يرصدهــم هنــارًا، وهــم الذيــن ُيســمون »احلَ
ووظيفتهــم وهياكلهــم اإلداريــة ليصبحــوا جهــازًا منظــا تابعــا للدولــة أطلــق عليــه 

اسم »الرطة« بعد ذلك)3).

لقــد اختلفــت املصــادر يف ذكــر مــن بــدأ »نظــام العســس« مــن اخللفــاء والــوالة، 
ففــي حــني يذكــر العســكري أن أول مــن عــسَّ بالليــل اخلليفــة عمــر )4)، حيــث 
ذكــر املقريــزي يف روايــة لــه أن أول مــن عــسَّ بالليــل عبــد اهلل بــن مســعود كان يعــس 

)1) ابن خياط، مرجع سابق، ص 51
)2) ابن سعد، مرجع سابق، جملد 3، ص 301

)3) العجالن، عبقرية اإلسالم يف احلكم، دار الكتب، 1965، ص 368
)4) ابن عساكر، مرجع سابق، جملد 1، ص 226 ، وانظر ابن سعد، مرجع سابق، جملد 3، 282
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باملدينــة«)1)، ويؤيــد هــذه الروايــة مــا رواه أبــو داود )ت 275 هـــ( يف الســنن حيــث 
قــال: »ُأيت عبــد اهلل بــن مســعود فقيــل لــه: هــذا فــالن تقطــر حليتــه مخــرًا، فقــال: إننــا 

هُنينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا يشء نأخذ به«)2).

يتولــون هــذه  الذيــن  أولئــك  الراشــدي يف  العهــد  الدولــة يف  لقــد اشــرطت 
ــوا مــن أهــل التقــوى والعلــم والشــجاعة)3)، وُيســتنتج ذلــك مــن  الوظيفــة أن يكون
خــالل اســتعراض أســاء أولئــك الذيــن تولــوا احلراســة والعســس يف هــذه الفــرة، 
فهنــاك روايــات متعــددة تبــني أن عمــر كان حيــرس املدينــة بنفســه، كــا كان يســتعني 
عــى ذلــك بغــره، وذهــب اليعقــويب إىل القــول أن عبــد اهلل بــن عبــاس تــوىل مســؤولية 
الرطــة يف هــذه الفــرة)4)، كــا كان عمــر ُيصــدر التعليــات إىل بعــض أعوانــه للقيــام 
طِّيــة حمــددة كإقامــة احلــدود، أو تنفيــذ األحــكام األخــرى، فيذكــر  بوظائــف رُشَ
األصفهــان أن عمــر  عندمــا نفــى أبــا حمجــن الثقفــي خــارج املدينــة بعــث معــه 

حارسًا، فهرب من احلارس وحلق بجيش القادسية يف العراق)5).

وكان مــن مهــام العســس الليــي التجــول يف الطــرق والشــوارع يفحصــون أبواب 
البيــوت، ويتأكــدون مــن أقفاهلــا، كــا يتأكــدون مــن ســالمة أقفــال أبــواب احلوانيــت 
والدكاكــني واملتاجــر، والعســس كان لــه ارتبــاط دقيــق مــع احلــرس النهــاري أو 
الرطــة، فالعســس الليــي يقــوم بتتبــع أثــار اجلريمــة التــي تقــع ليــاًل ثــم يقــوم بتحــري 
املعلومــات والقبــض عــى املجرمــني واملتهمــني، وتتــوىل الرطــة حترياهتــا وإجراءاهتــا 
هنــارًا، وكان ســالح العســس الســيف واخلنجــر وعصــا طويلــة يتحســس هبــا الطــرق 

املظلمة، وليتقي هبا الكالب الضالة التي قد تعرض طريقه)6).
)1) املقريزي، اخلطط املقريزية، مطلعة النيل، القاهرة، 1342 هـ، جملد 3، ص 66

)2) أبو داود، السنن، مرجع سابق، ص 4890
)3) صالح درادكة، احلرس والرطة يف صدر اإلسالم، جملة دراسات اجلامعة األردنية، عان، 1987، جملد 14، عدد 4، ص72

)4) اليعقويب، مرجع سابق، املجلَد 2، ص 137
)5) األصفهان، األغان، دار الثقافة، بروت، 1957، جملد 19، ص 1

)6) أ. أمني، الرطة يف اإلسالم، جمالت الرطة، عدد 1، 1957. ص 75. درادكة، مرجع سابق، ص 74
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أمــا كلمــة »الرطــة« فقــد وردت يف حديــث عبــد اهلل بــن مســعود حــني ذهــب 
ــون إال  ــوت ال يرجع ــٌة للم ــَرط رشط ــال: »... وَتْش ــث ق ــروم، حي ــال ال ــلمون لقت املس
غالبــني«)1)، وقــال ابــن منظــور يف رشحــه: »والرطــة أول طائفــة مــن اجليــش تشــهد 
الوقيعــة ]أي: املعركــة[)2)، ويبــدو أن هــذا االســم »الرطــة« جــاء من هــذا الوصف ]أي 
اهنــم ارشطــوا أنفســهم بعالمــات متيزهــم عــن غرهــم، حتــى إذا رآهــم النــاس عرفوهــم 

هبا، ويف هذا املعنى ما ورد يف القران الكريم عن أرشاط الساعة]أي: عالماهتا[)3).

وقــد ورد يف املصــادر مصطلــح »رشطــة اخلميــس«، وهــم الذيــن كانــوا مــع جيــش 
اخلليفــة عــي ، فاشــتق اســمهم مــن ذلــك ألن اجليــش كان ُيســمى »اخلميــس«، 
وملــا اشــهروا أنفســهم عــن ســائر اجليــش، وصــاروا أعالمــًا يف القتــال قيــل هلــم »رشطــة 
اخلميــس«)4)، وقــد ســئل األصبــغ بــن بناتــه وكان أحــد أفــراد رشطــة اخلميــس »كيــف 
ُســميتم رشطــة اخلميــس؟ قــال: إننــا ضمنــا ألمــر املؤمنــني الذبــح ]أي : كنايــة عــن 
التعهــد عــى الثبــات يف القتــال[، وضمــن لنــا الفتــح... وقــال إن الرطــة أول طائفــة 
ــن  ــي أن عفــان ب ــن الكلب مــن اجليــش تشــهد الوقيعــة ]أي: املعركــة[«)5)، كــا ذكــر اب

.(6( املسيح كان مسؤوال عن رشطة اخلميس يف عهد اخلليفة عي

ويبــدو مــن خــالل الروايــات أن األرجــح أن تســميتها جــاءت مــن اشــراط 
املــوت ]أي: القتــال ابتغــاء اجلنــة[، ومــن هنــا يمكــن أن نخلــص إىل القــول أن 
الرطــة: »فئــة مــن اجلنــد كانــوا مكلفــني بحفــظ األمــن الداخــي، وضبــط النظــام، 
وطمأنينــة  وماهلــم  وعرضهــم  حياهتــم  عــى  األمــان  يف  الرعيــة  حــق  وصيانــة 

أنفسهم«)7).
)1) ابن منظور، مرجع سابق، املجلد 9، ص 202 .م. جواد، أوليات الرطة، جملة أوليات الرطة، عدد 1، بغداد، 1963، ص 19

)2) املرجع السابق نفسه
)3) املرجع السابق نفسه، ص 203

)4) ابن وهب اخلطيب، الربهان يف وجوه البيان، مطبعة العان، بغداد، 1967، ص 394
)5) ابن الكلبي، مجهرة النسب، ص 345

)6) املرجع السابق نفسه
)7) الزبيدي، تاج العروس، املطبعة اخلرية، القاهرة، 1306 هـ، جملد 5، ص 167
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ــان  هــو أول مــن عــنّي شــخصًا  ــكاد املصــادر جتمــع عــى أن اخلليفــة عث وت
باســم »صاحــب الرطــة« ]أي: املســؤول عنهــا[، حيــث تــوىّل هــذا املنصــب عبــد اهلل 
بــن ُقنُْفــذ مــن بنــي مَتيــم كــا يذكــر اليعقــويب)1)، بينــا قــال ابــن الكلبــي أن الــذي تــوىل 
هــذه الوظيفــة كان املهاجــر ابــن ُقنفــذ بــن جدعــان)2)، وال ُيســتبعد أن يكــون كال مــن 
الرجلــني قــد تــوىل هــذه الوظيفــة يف فــرة زمنيــة خمتلفــة عــن اآلخــر، كــا أن نشــوء 
هــذا املنصــب وتطــور نظــام الرطــة يف زمــن عثــان كان نتيجــة التطــور الــذي بــدأت 
أعالمــه تلــوح باختــالط العــرب مــع غرهــم مــن األمــم، وبخاصــة األمــم التــي 
طيــة  الــروم والعجــم، حيــث كان هلــؤالء أنظمــة رُشَ عرفــت هــذه األنظمــة مثــل 
متطــورة، باإلضافــة إىل مــا تقتضيــه مصلحــة الدولــة يف حفــظ األمــن، ومــا يســتدعيه 

التطور والنمو الطبيعي ملؤسسات الدولة املختلفة.

ــت  ــي ظهــرت يف عهــد عــي ، كان ــس الت ــة اخلمي ــا أن رشط وســبق أن ذكرن
تقــوم بمهــام حربيــة باإلضافــة إىل القيــام بأعــال الرطــة العاديــة، حيــث كانــت 
ترافــق اخلليفــة عــي  أثنــاء حتركاتــه يف األســواق، كــا أن رشطــة اخلميــس قامــت 
 ، بــدور مهــم بحايــة بيــت املــال أثنــاء الفتنــة التــي حصلــت يف عهــد اخلليفــة عــي
حيــث رفــض عثــان بــن حنيــف وايل اخلليفــة عــي  عى البــرصة أن ُيَســلِّم بيت املال 
إىل املتمرديــن، وبقيــت رشطــة اخلميــس تدافــع عنــه حتــى قــدوم اخلليفــة عــي  إىل 
البــرصة)3)، وهــذا يــدل أن أعــداد هــؤالء كان كبــرًا وقــد بــنيَّ ذلــك البــالذري ذلــك 
بقولــه: »أن أعــداد هــؤالء كان حــوايل أربعائــة رُشطــي«)4)، مــع أنــه يــروي روايــة 
أخــرى يقــول فيهــا أن عددهــم كان أربعــني رشطيا فقــط)5)، ويبــدو يل أن الرواية األوىل 

)1) اليعقويب، مرجع سابق، جملد 2، ص 150. ابن حبيب، مرجع سابق، ص 373. ابن خياط، مرجع سابق، ص 106
)2) ابن الكلبي، مرجع سابق، ص 55

)3) البالذري، مرجع سابق، ص 462. الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 463
)4) املرجع السابق نفسه
)5) املرجع السابق نفسه
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هــي األقــرب إىل الواقــع، وبخاصــة أن هــذه الفئــة كانــت تقــوم بأعال رُشطيــة كاحلاية 
وغرها باإلضافة إىل األعال احلربية مما يتطلب أن يكون عددها كبرًا.

يف  واشــتد  قــوي  وإنــا  فحســب،  العواصــم  عــى  الرطــة  نظــام  يقتــرص  ومل 
الواليــات أيضــًا فقــد تــوىل زرارة بــن أوىف »وظيفــة صاحــب الرطــة« يف الكوفــة 
زمــن عثــان )1) أمــا يف البــرصة فــكان صاحــب رشطتهــا زيــد بــن جبلــة الســعدي 
عــى مــا يذكــر ابــن عســاكر)2)، أمــا يف خالفــة عــي فقــد تــوىل هــذه الوظيفــة يف الكوفــة 
)عاصمــة اخلالفــة يف عهــد عــي( كٌل مــن ســعيد بــن ســارية، وقيــس بــن ســعد، 

وعفان بن املسيح بن بر، وأبو األصبع بن جياش)3).

وقــد ذكــرت املصــادر عــددًا ممــن توَلــْوا هــذه الوظيفــة »صاحــب الرطــة«، يف 
زمــن اخلليفــة عــي  منهــم َمْعَقــل بــن قيــس الرياحــي، ويزيــد بــن قيــس بــن متــام، 
ــًا كان لــه حــرس  وكــدام بــن احلرضمــّي)4)، ومــع ذلــك فــإن املصــادر مل تذكــر أن عليَّ
خــاص، إذ مل يكــن هنــاك مــن حيرســه شــخصيًا، ولعــل نجــاح حماولــة اغتيالــه عــى 
يــد أحــد اخلــوارج ســنة 40 هـــ خــر دليــل عــى ذلــك)5)، كــا أن عــدم نجــاح املحاولــة 
التــي قــام هبــا اخلــوارج ضــد عمــرو بــن العــاص وايل مــرص ملعاويــة، ومعاويــة نفســه 
ــة الرفيعــة  ــًا عــى املكان يف الشــام، تــدل أوال أنــه كان هلــا حــرس خــاص، وتــدل ثاني
التــي بلغهــا صاحــب الرطــة عندمهــا، فقــد أنــاب عمــرو بــن العــاص صاحــب 
رشطتــه خارجــة بــن حذافــة للصــالة يف النــاس يف صــالة الفجــر، فــكان االغتيــال مــن 

نصيبه حتى قال الذي اغتاله: »أردت عمرًا وأراد اهلل خارجة«)6).

)1) ابن الكلبي، مرجع سابق، ص 144
)2) ابن عساكر، مرجع سابق، املجلد 5، ص 450

)3) ابن حبيب، مرجع سابق، ص 373
)4) الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 145-144

)5) الزبري، مرجع سابق ص 375. الطربي، مرجع سابق، املجلد 5، ص 149
)6) ابن الكلبي، ص 57 و176 و355 و185
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وتــدل كثــرة مــن تولــوا هــذه الوظيفــة يف هــذه الفرة القصــرة إىل عدم االســتقرار 
الــذي أصــاب مؤسســات الدولــة، وإىل األمهيــة اخلاصــة التــي بــدأ اخللفــاء يولوهنــا 
ملــن ينبغــي أن ُتســند لــه هــذه الوظيفــة، إذ أصبــح مطلــوب منــه أن يتمتــع بكفــاءة 

عالية وذكاء وفطنة وحسن إدارة لضبط البالد والعباد والوالء الشديد للخليفة.

ومــع أن اخلليفــة عليــًا كان ال يتخــذ لــه حرســًا خاصــًا، إال أن املصــادر تذكــر أن 
صاحــب الرطــة كان يصاحــب اخلليفــة عــي  أثنــاء تنقالتــه وحركاتــه، فــإذا 
ــه صاحــب الرطــة)1)، وتــدل إشــارات املصــادر الســابقة  ــاج إىل يشء ســأل عن احت
طِيَّــة منظمــة تقــوم بمهــام خمتلفــة يف أثنــاء  انــه نشــأ يف زمــن اخلليفــة عــي  قــوة رُشَ

احلروب أو يف ضبط األمن الداخي للدولة.

لقــد ارتبطــت الرطــة يف أول األمــر بنظــام القضــاء، فكانــت هــي الســلطة 
املنفــذة لقــرارات القضــاء، فتقــوم بتنفيــذ أحــكام القضــاء يف العقوبــات واحلــدود 
ــه  ــت بحق ــؤدب وتعــزر مــن يثب ــار املجرمــني واللصــوص، وت ــي أث وغرهــا، وتكتف
األدلــة  وجتمــع  املجرمــني،  هويــة  مــن  التثبــت  يف  القــايض  وتســاعد  االنحــراف، 
واإلثباتــات املتعلقــة بذلــك، كــا انــه يف فــرة الحقــة تطــورت مهاهتــا لتقوم باســتقدام 
املتهمــني إىل ســاحة القضــاء، وتتعقــب اهلاربــني وجتلبهــم أمــام القــايض)2)، والوقوف 
وقــت القضــاء واملحاكمــة بــني القــايض واملتهــم ملنــع االعتــداء عليــه، وهــي مهــام 

أشبه ما تكون بمهام الرطة يف العرص احلديث.

ويبــدو أن وظيفــة »صاحــب الرطــة » يف مــرص خاصــة كانــت مــن أعظــم 
الوظائــف يف الواليــة، حتــى أن »صاحــب الرطــة« كان ينــوب عــن الــوايل عنــد 
ســفره ومرضــه يف إدارة شــؤون الواليــة ومتابعــة شــؤوهنا، كــا أن الــوايل كان هــو 
املعروفــني  القربــى  ذوي  مــن  يكــون  مــا  وغالبــًا  رشطتــه،  صاحــب  خيتــار  الــذي 

)1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص 140
)2) حسن إبراهيم، النظم اإلسالمية، مكتبة النهضة، القاهرة، 1939، ص 355. درادكة، مرجع سابق، ص 80
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بالشــجاعة واإلقــدام، هلــذا كثــر عــزل أصحــاب الرطــة مــن مناصبهــم كــا هــو 
واضــح مــن جريــدة أســاء الذيــن تولوا هــذا املنصــب يف الواليات املختلفــة وبخاصة 
يف البــرصة والكوفــة)1)، كــا تكــررت عــودة بعــض هــؤالء ملنصبــه أكثــر مــن مــرة 
عندمــا تتغــر الظــروف، فيذكــر الكنــدي أن عمــرو بــن العــاص ويل خارجــة بــن 
حذافــة الرطــة أثنــاء واليتــه األوىل عــى مــرص، وملــا تــم عزلــه يف زمــن عثــان، وتــويل 
ــنِي هشــام بــن كنانــة عــى  عبــد اهلل بــن أيب الــرح، قــام عبــد اهلل بعــزل خارجــة وَتْعِي
ــل اخلليفــة  الرطــة، وملــا تــويل عمــرو واليــة مــرص مــرة أخــرى عــام 38 هـــ مــن ِقَب
ــة، عــزل عمــرو هشــامًا، وأعــاد خارجــة إىل منصبــة حتــى ُقتــل عــى يــد أحــد  معاوي

اخلوارج كا اسلفنا آنفًا)2).

مل تبــني لنــا املصــادر مقاديــر رواتــب أفــراد الرطــة، غــر أننــا نفــرض أن راتــب 
صاحــب الرطــة ال يقــل عــن راتــب القــايض حيــث تــروي بعــض املصــادر أنــه كان 
حــوايل مائــة درهــم يف الشــهر ومؤونتــه مــن احلنطــة)3)، ولذلــك يمكــن أن نقيــس 
ــه كان قريبــًا مــن هــذا الرقــم، وبخاصــة أن  ذلــك عــى راتــب مســؤول الرطــة بأن

صاحب الرطة يقوم بكثر من املهام املشاهبة لعمل القضاة فجاز القياس.

مرادفــة  مصطلحــات  والرطــة  واحلــرس  العســس  أن  يتبــني  وهكــذا 
ملجموعــات كانــت تقــوم بمهمــة محايــة أمــن النــاس ليــاًل وهنــارًا، حيــث كان تابعــة 
ابتــداًء للقضــاء ثــم تطــورت ليصبــح صاحــب الرطــة مســتقاًل عــن القــايض ينظــر يف 
اجلرائــم بنفســه، ويقــوم بإثبــات التهــم عــى املتهمــني، وهــذه األنظمــة التــي وضعتهــا 

الدولة كانت بداية بسيطة وغر معقدة، تتالءم مع طبيعة املرحلة يف هذه الفرة.

)1) ابن الكلبي، مرجع سابق، ص 57، 355
)2) ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص 131-130

)3) ابن عساكر، مرجع سابق، جملد 6، ص 305. املقريزي، مرجع سابق، جملد 1، ص 401. الرخي، مرجع سابق، جملد 16، ص 102
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5. إدارة شؤون نظام السجون
ــا  ــة أيب بكــر، وإن ــي  أو اخلليف ــًا يف عهــد النب مل يكــن نظــام الســجون معروف
كان حُيبــس املتهــم يف املســجد، ويالزمــه خصمــه حتــى ال حيــاول الفــرار، فقــد ذكــر 
ابــن القيــم: »أن النبــي  وأبــا بكــر مل يكــن هلــا حمبــس معــد حلبــس اخلصــوم«)1)، 
وكان الغايــة مــن احلبــس يف هــذه الفــرة منــع املتهــم مــن االختــالط بغــره، أمــا إذا 

انتهك املتهم حدًا من حدود اهلل أقيم عليه احلد فورًا دون تريث أو إبطاء.

وتعقــدت  مؤسســاهتا  وتطــورت    عمــر  عهــد  يف  الدولــة  اتســعت  وملــا 
معامالهتــا وكثــر املجرمــون الذيــن ينبغــي عزهلــم عــن املجتمــع اشــرى اخلليفــة عمــر 
  بيتــًا يف مكــة وجعلــه ســجنًا حيبــس فيــه املجرمــني، فيذكــر ابــن القيــم أن عمــر 
اشــرى هــذه الــدار مــن صفــوان ابــن أميــة... بأربعــة آالف درهــم وجعلهــا ســجنا)2)، 
وال ُيســتبعد واحلالــة هــذه أن يكــون قــد فعــل األمــر نفســه يف املدينــة عاصمــة الدولة، 
وإن كانــت املصــادر ال تذكــر لنــا ذلــك إال مــا ذكــره ابــن ســرين مــن أنَّ »أبــا حمجــن 
الثقفــي كان ال يــزال جُيلــد لربــه اخلمــر، فلــا أكثــر ]أي: ُجلــد أكثــر مــن مــرة وعــاد 
إىل فعــل[ أمــر اخلليفــة عمــر  بســجنه)3)، وهــذه إشــارة مبكــرة إىل وجــود الســجن 
ــول: »أن  ــث يق ــول حي ــك الق ــف ذل ــي ت 748 هـــ خيال ــة«، وإن كان الذهب يف املدين
عمــر  نفــى أبــا حمجــن إىل جزيــرة نائيــة، فهــرب وحلــق بســعد ابــن أيب وقــاص يف 

القادسية، فكتب إىل سعد بأن يسجنه يف العراق«)4).

أمــا يف الواليــات األخــرى فقــد وردت إشــارة عنــد البــالذري تفيــد بوجــود 
الســجن يف البــرصة، حيــث ذكــر »أن ُعَيينــة بــن غــزوان عندمــا بنــي دار اإلمــارة بنــي 

)1) ابن القيم، مرجع سابق، ص 102
)2) املرجع السابق نفسه

)3) الطربي، مرجع سابق، املجلد 3، ص 548
)4) الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهر واألعيان، دار الكتب العلمية، بروت، 1988، ص115



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة304

أيضــًا فيهــا الســجن والديــوان«)1)، كــا وردت إشــارة أخــرى عنــد البــالذري نفســه 
تفيــد أن املغــرة بــن شــعبة وأثنــاء واليتــه عــى البــرصة، ســنة 22 هـــ حبــس َمعــن بــن 
ــه انتقــش عــى خاتــم اخلالفــة  ــاًء عــى أمــر اخلليفــة عمــر  يف املدينــة ألن زائــدة بن
ر ختــم الدولــة الرســمي[ فأصــاب مــاالً مــن خــراج الكوفــة، وكان الســجن  ]أي: زوَّ

يومئٍذ من قصب«)2).

أمــا يف الكوفــة والفســطاط فلــم يــرد يف املصــادر مــا يفيــد بوجــود الســجن، ولكن 
ُيستشــف مــن تطــور نظــام القضــاء والرطــة فيهــا إىل وجــود الســجن حتــى ولــو كان 

بسيطًا، كا أننا مل نجد ما يفيد أن هناك أحكامًا بالسجن ملدة طويلة.

ــث  ــة الســجن حي ــر مــن عقوب ــة النفــي شــاعت يف هــذه الفــرة أكث كــا أن عقوب
نفــى اخلليفــة عثــان  عــددًا مــن املعارضــني، فُيذكــر أنــه نفــي أبــا ذر الغفــاري إىل 
الربــذة قــرب املدينــة ألنــه عــارض عثــان بشــكل ُخــي معــه مــن الفتنــة)3). أمــا 
اخلليفــة عــي  فقــد وضــع نظامــًا خاصــًا بالســجون، فجعــل الدولــة مســؤولة عــن 
ــن هلــم الطعــام والكســوة يف الشــتاء والصيــف،  الســجناء مســؤولية كاملــة بحيــث تؤمِّ

وأنشأ يف كل عاصمة والية وبخاصة يف العراق سجنًا خاصًا)4).

ويمكــن القــول إن مؤسســة الســجون كانــت بســيطة، كــا أن األحــكام التــي 
كانــت تصــدر بالســجن عــى بعــض املتهمــني مل تكــن طويلــة إذ إن غالــب األحــكام 
ــق حــاالً  ــل تطب ــم تطبيقهــا دون احلاجــة للســجن ب الصــادرة عــن القضــاء كانــت يت

سواًء كانت عقوبات جسدية أو مالية.

وأخــرا فيمكننــا القــول أن هــذه األنظمــة اإلداريــة التــي وضعتهــا الدولــة لبعض 
الوظائــف كانــت تتــالءم مــع طبيعــة املرحلــة، فهــي أنظمــة إســالمية النشــأة أدى 

)1) البالذري، مرجع سابق، ص 568
)2) املرجع السابق نفسه، ص 445. ابن عساكر، مرجع سابق، جملد 1، ص 253

)3) الطربي، مرجع سابق، جملد 4، ص 284
)4) أبو يوسف، مرجع سابق، ص 150-149
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ــة  ــة املحلي ــاءة مبتكــرة اســتفادت مــن األنظمــة اإلداري تطورهــا إىل إجيــاد حضــارة َبنَّ
للبلــدان املفتوحــة، واعتمــدت عــى عنــارص مشــهود هلــا بالكفايــة والتقــوى والعلــم، 
النــاس يف  ُوِجــدت لتحمــل مســؤولية مشــركة يف محايــة  وان هــذه املؤسســات 
أرواحهــم وممتلكاهتــم، وحراســتها مــن الفســاد واملفســدين، وكانــت تتطــور حســبا 
تفتضيــه املصلحــة العامــة، ومل تكــن هنــاك قوالــب جامــدة أو أنظمــة ثابتــة، فكانــت 
ــة ممــا أدى إىل  ــة، وتنظــر بعقــل مفتــوح لــكل التجــارب البري تســتفيد مــن التجرب

تطورها بشكل متدرج وسليم بعيدًا عن العفوية واالرجتال.



اخلامتة
لقــد توصلــت هــذه الدراســة إىل نتائــج مهمــة يف جتليــة طبيعــة نظــام احلكــم 
واإلدارة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة والــذي كان ســائدًا يف هــذه الفــرة املبكــرة مــن 

التاريخ اإلسالمي.

لقــد بقــي النبــي  بصفتــه الدينيــة زعيــًا للدولــة حتــى وفاتــه، فوجــد املســلمون 
ــدة  ــة الولي ــادة للدول ــرز قي ــه ف ــم في ــوب منه ــف مطل ــام موق ــرة أم ــهم وألول م أنفس
ونظامــُا للحكــم واإلدارة فيهــا، وهــذا أدى بــدوره إىل ظهــور احلاجــة للتفاهــم عــى 
شــكل ومضمــون ووظيفــة مؤسســة احلكــم واإلدارة يف الدولــة اإلســالمية أو مــا 
الدراســة إىل أن  باســم »مؤسســة اخلالفــة«، وقــد توصلــت هــذه  تارخييــًا  ُســمي 
اخللفــاء الراشــدين األربعــة وإن كان انتخــاب كل خليفــة منهــم تــم بصــورة خمتلفــة 
ــوم  ــث يق ــت بموافقــة األمــة ومشــاورهتا، حي ــا مت ــابه يف أهن ــا تتش ــر إال أهن عــن األخ
ــوالً  ــاءة وقب ــخاص كف ــر األش ــار أكث ــد« باختي ــل والعق ــل احل ــوم أو »أه ــاء الق وجه
بحيــث تتوفــر فيــه الــروط املتعــارف عليهــا للرجــل املناســب يف هــذا املنصــب 
احلســاس، ثــم ُيطــرح هــذا االختيــار أمــام النــاس يف العاصمــة »املدينــة«، إلقــرار هــذا 
االختيــار أو رفضــه، ولقــد اســتمرت هــذه التجربــة مــن ســنة 11-40 هـــ، وكان مــن 
املمكــن أن تتطــور لتــؤدي إىل بلــورة نظــام ســيايس واضــح، يضمــن انتقــال الســلطة 
بشــكل ســلمي، إال أن هــذه التجربــة انقطعــت مــع األســف بعــد مقتــل اخلليفــة عــي 

 سنة 40 هـ، وبداية احلكم الوراثي يف عهد بني أمية بعد ذلك.

اخلالفــة  عــرص  يف  واإلدارة  احلكــم  أســلوب  أن  الدراســة  هــذه  بيَّنــت  لقــد 
ــًا بــني »اإلدارة املركزيــة والالمركزيــة«، أمــا »اإلدارة املركزيــة«  الراشــدة كان متوازن
فكانــت تعنــي أن اخلليفــة هــو زعيــم الدولــة، والقائــد األعــى للجيــش، فهــو الــذي 
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يعــني القــادة العســكريني والــوالة والقضــاة واملوظفــني يف أجهــزة الدولــة املختلفــة، 
ويقــوم بمراقبتهــم وحماســبتهم وعزهلــم إذا اقتضــت احلاجــة، كا يرســم السياســات 
ويتخــذ القــرارات الكــربى، كإعــالن احلــرب أو الســلم أو إقامــة العالقــات، وأمــا 
»اإلدارة الالمركزيــة«، فكانــت تعنــي إطــالق احلريــة للــوالة واملوظفــني يف األمصــار 
املختلفــة يف إدارة شــؤون والياهتــم بالطريقــة التــي يروهنــا مناســبة، مــع رضورة 

االلتزام بعدم خمالفة السياسات العامة للدولة.

لقــد توصلــت الدراســة أيضــًا إىل أن الســلطات رغــم أهنــا كانــت مركــزة بشــكل 
كبــر بيــد اخلليفــة، إال أن نظــام »الشــورى« املطبــق كان حيــول دون التحــول إىل احلكم 
الفــردي املطلــق، فــكان اخللفــاء ال يقطعــون أمــرًا وبخاصــة القــرارات الكبــرة إال بعــد 
استشــارة مــا ُســمي تارخييــًا باســم »أهــل احلــل والعقــد«، ومــع أهنــم كانــوا ُيستشــارون 
لوا جملســًا واضــح املعــامل واهليــاكل  بشــكل مســتمر إال أننــا ال يمكننــا القــول أهنــم شــكَّ
والصالحيــات، فلــم يكــن هنــاك عــدٌد ثابــت هلــم، أو مــكاٌن وزمــاٌن حمــدٌد لالجتــاع، 
ــة أو مؤسســة الشــورى -إذا جــازت التســمية- ضمــن  ولكــن وبالنظــر إىل هــذه اهليئ
ســياقها التارخيــي واملارســات الســائدة يف تلــك األيــام يف دول اجلــوار، نســتطيع القول 
أهنــا كانــت أســلوبًا متقدمــًا يف إرشاك ممثــي األمــة يف احلكــم واإلدارة، وكان يمكــن 
هلــا أن تتطــور لتصبــح مؤسســة ثابتــة هلــا صالحياهتا وهياكلهــا الواضحة التي تشــبه إىل 

حد بعيد املجالس النيابية والتريعية والشورية احلديثة.

كــا أثبتــت هــذه الدراســة أن الدولــة كانــت حريصــة عــى بنــاء مؤسســات إداريــة 
ثابتــة تأخــذ عــى عاتقهــا إدارة الدولة وتســير شــؤوهنا، فتم إنشــاء الدواويــن املختلفة 
»اجلنــد، املــال، العطــاء، املظــامل، الكتابــة واإلنشــاء، ومــا إىل ذلــك«، تبعــًا حلاجــة 
الدولــة وتطورهــا، ومل تتــواَن الدولــة يف االســتفادة مــن النظــم اإلداريــة املعمــول هبــا 
يف البــالد املفتوحــة بــا ال يتعــارض مــع قيمهــا األساســية ممــا يــدل عــى ثقــة الدولــة 
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بقيمهــا احلضاريــة، واســتيعاهبا للنظــم األخــرى وصهرهــا لتتوافــق مــع فلســفتها 
وقيمها اجلديدة.

ــم إىل وحــدات إداريــة  ــة بــدأت ُتقسَّ وأوضحــت هــذه الدراســة أيضــًا أن الدول
»أمصــار« بعــد فتــح مكــة ســنة 8 هـــ، وتطــور األمــر بعــد الفتوحــات يف عهــد اخللفــاء 
ــذه  ــني أن ه ــد تب ــًا، وق ــكل تدرجيي ــة يتش ــرايف للدول ــح التقســيم اإلداري اجلغ فأصب
الوحــدات اجلغرافيــة مل تكــن ثابتــة يف البدايــة، ســواًء مــن حيــث عددهــا أو حجمهــا 
أو التغــر املســتمر يف حكامهــا اإلداريــني، ذلــك أن الدولــة كانــت يف مرحلــة النشــوء 
والتكويــن مــع عــدم وجــود جتربــة ســابقة هلــم يف إدارة الــدول الكبــرة، فــكان اخللفاء 
ــت  يعينــون والة يفتقــرون للخــربة أحيانــًا، فمــن ُيثبــت قدرتــه وكفاءتــه اإلداريــة ُيثبَّ
يف منصبــه، كــا هــو احلــال يف الشــام وواليهــا معاويــة بــن أيب ســفيان أو مــرص وواليهــا 
عمــرو بــن العــاص أو عــدم القــدرة عــى االســتمرار فُيعــزل كــا هــو احلــال يف الكوفــة 

وواليها عار بن يارس.

كــا توصــل البحــث إىل أن هــذا التقســيم مل يكــن متوازنــًا ســواًء كان مــن حيــث 
ــة، فهنــاك واليــات كبــرة مثــل »مــرص والشــام« وأخــرى صغــرة  احلجــم أو األمهي
مثــل »البحريــن وُعــان«، ذلــك أن الدولــة كانــت قــد ورثــت هــذه الوحــدات اإلدارية 
قبــل فتحهــا، فــكان مــن احلكمــة إدارهتــا كــا هــي حتــى تتجنــب إحــداث تغــرات 

إدارية وجغرافية كبرة ومرجتلة.

كــا تبــني مــن خــالل اســتعراض طريقــة اختيــار النبــي  واخللفــاء مــن بعــده 
لرجــال احلكــم واإلدارة أهنــم كانــوا يارســون مبــدأ »اختيــار األصلــح«، ممــن تتوافر 
فيهــم صفــات الكفــاءة واهليبــة والتواضــع، وقــوة الشــخصية، والبســاطة، حيــث قــام 
يزودوهنــم  فكانــوا  للــوالة واملوظفــني،  إداريــة واضحــة  قواعــد  بوضــع  اخللفــاء 
بالتوجيهــات اإلداريــة الالزمــة عنــد اختيارهــم لتــويل منصــب مــا، ويتابعــون التوجيه 
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واملراقبــة اإلداريــة، ولذلــك وجدنــا أن اخلليفــة عمــر ســّن ســنَّة عقــد مؤمتــرات عامــة 
للقــادة والــوالة يف موســم احلــج ملحاســبتهم وتــدارس األمــور معهــم يف القضايــا 
التــي هتــم رعاياهــم يف الواليــات املختلفــة وقــد أدى ذلــك إىل زيــادة وعــي األمــة 
بحقوقهــا وواجباهتــا جتــاه الدولــة، بحيــث ال تتغــول الدولــة بأجهزهتــا عــى حقــوق 

الرعية، وال تتعدى الرعية عى حقوق الدولة.

وأظهــر هــذا البحــث أن اهتــام اخلليفــة الثالــث عثــان بتوليــة بعــض أقربائــه غــر 
األكفــاء يف مناصــب الدولــة املختلفــة -حســب زعــم املتمرديــن- كان احلجــة التــي 
بــرروا فيهــا متردهــم وقتلهــم للخليفــة  بعــد ذلــك، وبالتــايل فتــح البــاب أمــام 
حــروب داخليــة »اجلمــل وصفــني«، أدت إىل االضطــراب الســيايس واإلداري، 
وســامهت يف تأخــر اســتقرار ونضــوج املؤسســات اإلداريــة املختلفــة، وانتهــت بتغيــر 

النظام السيايس الشورى الذي كان سائدًا، وتفتيت وحدة األمة والدولة معًا.

كــا قامــت الدولــة ابتــداًء مــن عهــد اخلليفــة عمــر  بإنشــاء قــوة عســكرية 
  ــي ــدي النب ــد يف عه ــد أن كان التجني ــش«، فبع ــة اجلي ــا »مؤسس ــة هل ــة تابع منظم
وأيب بكــر  يقــوم عــى التطــوع بشــكل أســايس أصبــح إلزاميــًا، وأصبحــت الدولــة 
مســؤولة مســؤولية شــبه كاملــة عــن جتهيــز املقاتلــني، وإمدادهــم بالســالح والتمويــل 
»البــرصة  مثــل  الثابتــة  العســكرية  املــدن  ببنــاء  لذلــك  تبعــًا  واخلدمــات، وقامــت 
والكوفــة والفســطاط« ومــع أن هــذه املــدن كانــت باألســاس مــدن عســكرية إال أن 
اخللفــاء مل يغفلــوا جانــب التطــور العمــران فيهــا، وبنــاء املراكــز اإلداريــة فيهــا » كــدار 
ــة فيهــا وألول مــرة مــا ُيســمى  ــوان وبيــت املــال« كــا أوجــدت الدول اإلمــارة والدي
»قــوات االحتيــاط«، فكانــت ُتشــحن باجلنــود والســالح والتمويــن لتزويــد جبهــات 

القتال هبا عند احلاجة.
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وأثبتــت هــذه الدراســة أن الدولــة يف هــذه الفــرة قامــت بأعظــم اإلجــراءات 
اإلداريــة املتعلقــة بتنظيــم شــؤون اجليــش، فأنشــأ هلــذا الغــرض »ديــوان اجلنــد«، 
كســجل عســكري توثيقي لتنظيم املقاتلة يف إطار عســكري وإداري حمكم، واشــتمل 
هــذا الديــوان عــى األنظمــة التــي بموجبهــا ُتنظــم العالقــة بــني الدولــة واجليــش، 
فُســجلت فيــه املعلومــات الكاملــة عــن اجلنــود وهــو بذلــك أشــبه مــا يكــون بالســجل 
العســكري للجنــود يف العــرص احلديــث، وبنــاء عــى هــذه املعلومــات الدقيقــة يتــم 

حتديد حقوق اجلندي املادية مثل الراتب واحلوافز واإلجازات وما إىل ذلك.

كــا تــم تنظيــم اجليــش تنظيــًا داخليــًا دقيقــًا، فظهــرت رتــب عســكرية جديــدة 
نتيجــة ازديــاد أعــداد اجلنــود مثــل »أمــر التعبئــة، وأمــر األعشــار، وأمــر األســباع، 
وأمــر الكــردوس، وغــر ذلــك«، وكان ثمــة ربــط واضــح بــني اجليــش والقــرار 
القــادة  يعــني  الــذي  فهــو  للجيــش  العــام  القائــد  هــو  اخلليفــة  كان  إذ  الســيايس، 
العســكريني، ويضــع اخلطــط العامــة للمعــارك، وحيــرك القطاعــات العســكرية مــن 
ــكري  ــط العس ــام بالتخطي ــدان القي ــد املي ــة القائ ــت مهم ــني كان ــر، يف ح ــكان إىل آخ م
امليــدان ســواًء مــن حيــث اختيــار املوقــع املالئــم إلقامــة اجلنــود وتفحــص طبيعــة 
األرض التــي ســيقاتل عليهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن مهــات ميدانيــة خمتلفــة، مــع 
احلــرص عــى موافــاة اخلليفــة بالتقاريــر الدوريــة عــن ســر األمــور يف أرض املعركــة، 
كــا أننــا وجدنــا أن اخلليفــة كان يعــزل القــادة العســكريني حتــى ولــو كانــوا مــن القــادة 
ــك  ــدث ذل ــن حســنة« دون أن حُي ــل ب ــد ورشحبي ــن الولي ــد ب ــال »خال العظــام مــن أمث
ــا نؤكــد بشــكل حاســم أن الدولــة يف  هــزات إداريــة أو متــردًا عــى الدولــة، ممــا جعلن
ــة الــروط  ــًا متمتعــًا بكاف ــة الراشــدة اســتطاعت أن تبنــي جيشــًا نظامي عــرص اخلالف
الالزمــة جليــش منضبــط يتبــع دولــة حضاريــة، وأن تتفــوق يف إدارة املعارك وتنظيمها، 

وإعداد اجليوش وتعبئتها، وتوفر كافة مستلزماهتا البرية واملادية والعسكرية.



311 الدكتور حافظ أمحد الكرمّي

ــال  ــت امل ــق عــى بي ــدأت تتدف ــي ب ــوارد الت ــرة امل ــت هــذا البحــث أن كث ــد أثب وق
نتيجــة الفتــوح، اســتدعت إعــادة النظــر يف بيــت املــال وتنظيــم عملــه وفــق أســس 
إداريــة وماليــة  الدولــة ضمــن سياســة  ميزانيــة  إداريــة جديــدة، وضبــط وإعــداد 
ــة عيَّنــت عــددا ممــن يتقنــون القــراءة واحلســاب  واضحــة، ولذلــك نجــد أن الدول
وأصحــاب اخلــربة والتجربــة مــع طاقــم مــن الكتبــة واجلبــاة واملحاســبني واحلــراس 
واملتطوعــني، ليقومــوا بإحصــاء األمــوال الداخلــة واخلارجة إىل بيت املال، فشــملت 
هــذه املــوارد األمــوال النقديــة والعينيــة، كــا ُقســمت األرايض املفتوحــة حســب 
طريقــة فتحهــا حربــًا أو ســلًا وفرضــت عليهــا الرضيبــة تبعــًا لذلــك، ولكــن مــع ذلــك 
بــني  بينهــا بشــكل حاســم، ألن املصــادر ختلــط  فيــا  التفريــق  وجدنــا صعوبــة يف 
أصنافهــا، كــا أن هنــاك خلطــًا واضحــًا بــني اجلزيــة »رضيبــة الــرؤوس«، واخلــراج 
»رضيبــة األرض« أدى إىل صعوبــة حتديــد حجــم غلــة كل نــوع مــن أنــواع هــذه 
الرضائــب، إال أنَّ الدولــة كانــت قــد راعــت يف كل الظــروف أن تكون هذه الرضائب 

ضمن طاقة الناس ولكن دون املساس باملصلحة العامة للدولة.

وكان مــن نتائــج هــذه الدراســة أيضــا أننــا عرفنــا أن شــبكة العالقــات بــني الدولــة 
ــادة  ــة، وزي ــة جتــاه الرعي ــادة مســؤولية الدول ــث زي ــد تطــورت مــن حي ــا ق ومواطنيه
واجبــات املواطنــني جتــاه الدولــة، فقامــت الدولــة بتنظيــم جباية الرضائــب، وفرضت 
العطــاء للمســتحقني، وهــو أشــبه مــا يكــون بخدمــات الضــان االجتاعــي يف أيامنــا 
ــى ســن  ــذ والدهتــم وحت ــًا خاصــًا باألطفــال من ــة راتب املعــارصة، كــا فرضــت الدول
ــت هــذه املســاعدات  ــة، وكان ــال اللقطــاء عــى الدول ــة األطف ــوغ، وجعلــت نفق البل
هتــدف إىل تقديــم اإلعانــة لــأرس ذات األطفــال؛ لبنــاء أرس قويــة وجمتمــع متاســك، 
كــا تبــني أن الدولــة كانــت تقــوم بتوزيــع املــواد الغذائيــة وألول مــرة مــن خــالل 
»ِصــكاك« أو أوراق ثبوتيــة، وهــو إجــراء إداري مهــم يــدل عــى تطــور يف مفهــوم 
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الدولــة وعالقاهتــا مــع املجتمــع، والقيــام بتوثيــق احلقــوق والواجبــات، ممــا يؤكــد 
الدولــة  بــدأت  كــا  حقوقــه،  عــى  وحتافــظ  اإلنســان  حتــرم  حضاريــة  دولــة  أهنــا 

كمؤسسة ترسخ يف حياة الناس بعيدًا عن مفهوم البداوة السابق.

ــق  ــة االقتصــاد املحــي عــن طري ــة اجتــه أيضــا إىل تنمي ــام الدول كــا نجــد أن اهت
تشــجيع الزراعــة، وتوزيــع األرايض البــور عــى الراغبــني بزراعتهــا واالســتفادة 
منهــا، كــا أن تعاملهــا بــروح مفتوحــة مــع التجــار األجانــب عــن طريــق تأمــني الطرق 
التجاريــة، والتفريــق بــني التاجــر املقيــم، والتاجــر غــر املقيــم، بحيــث ُيفــرض عــى 
األول مــن الرضائــب نصــف مــا ُيفــرض عــى الثــان يف إشــارة إىل تشــجيع االســتثار 
والتجــارة يف أســواق الدولــة يف عهــد اخلالفــة الراشــدة، إضافــة إىل حتديــد قيمــة 
النقــود املتداولــة وتوحيــد أوزاهنــا ممــا يســهل عمليــة البيــع والــراء، وحتديد وضبط 
ــاة  وحــدات الــوزن والكيــل واملســاحة املســتعملة، وســن القوانــني التــي تنظــم احلي
التجاريــة  الــدورة  تنشــيط  إىل  أدى  ممــا  النــاس،  بــني  والعالقــات  االقتصاديــة، 

الداخلية، ونمو االقتصاد املحي وارتفاع مستوى املعيشة بشكل كبر.

ــا هــذا الدراســة أيضــًا أن وظيفــة القضــاء، كانــت يف عهــدي  لقــد أوضحــت لن
النبــي  وأيب بكــر  ضمــن الوظيفــة العامــة للخليفــة أو الــوايل، وقــد تــم فصــل 
بعــد أن اســتقر    العامــة يف أواخــر عهــد اخلليفــة عمــر  القضــاء عــن الواليــة 
الوضــع يف البــالد املفتوحــة، وظهــور املشــكالت التــي حتتــاج إىل ســلطة متفرغــة 
بعيــدة عــن مهــام الــوالة املتعــددة، فتــم تعيــني قضــاة مســتقلني يف الواليــات الكبــرة 
مثــل »البــرصة، والكوفــة، وبــالد الشــام ومــرص«، إال أن القضــاء يف هــذه املرحلــة مل 
ــة  يصــل إىل درجــة أن يكــون مؤسســة واضحــة املعــامل واألســس بقــدر مــا كان بداي
إلرســاء وتأســيس مثــل هــذه املؤسســة، وكان واضحــًا أن تعيــني قضــاة مســتقلني يف 
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هــذه األمصــار تأكيــد ملثــل هــذا التوجــه، وكان لــه أثــره يف تكامــل قيــام ســلطة قضائيــة 
شبه مستقلة هلا أسسها وقواعدها فيا بعد.

حــت هــذه الدراســة أن اخللفــاء كانــوا يتشــددون يف اختيــار القضــاة  كــا وضَّ
ضمــن مواصفــات دقيقــة، فكانــوا يقومــون باختبــار األشــخاص املرشــحني هلــذا 
املنصــب، ويعيِّنــون أولئــك الذيــن تظهــر عليهــم عالمــات ذكاء متميــزة يف فهــم 
القضايــا واســتيعاب حجــج اخلصــوم وأدلتهــم، كــا حــرص اخللفــاء بعــد ذلــك عــى 
ــه الرســائل إىل القضــاة يف أماكــن عملهــم يذكروهنــم بأســس القضــاء، وهــذا  توجي
التوجيــه كان للتأكــد مــن ســالمة القضــاء وعدالتــه، ومل يكــن يمــس بــأي حــال مــن 
يف  اخلليفــة  تدخــل  عــن  بمنــأى  القــايض  فــكان  ونزاهتــه،  اســتقالله  األحــوال 
أمــام  للمســاءلة  خضعــوا  أنفســهم  اخللفــاء  إن  بــل  نفســها،  التقــايض  إجــراءات 
القضــاء إذ ال يوجــد هنــاك شــخص فــوق القانــون، حتــى ولــو كان خصمــه مــن 
بعــض رعايــا الدولــة غــر املســلمني ومثــال ذلــك قصــة تقــايض اخلليفــة عــي  مــع 
ــع  ــل مقن ــده دلي هيــودي أمــام القــايض املســلم يف درع للخليفــة فقدهــا، ومل يكــن عن
للقــايض وبالتــايل احلكــم لصالــح اليهــودي ممــا يشــر إىل أن العدالة كانــت مضمونة 
للجميــع، بعيــدًا عــن التأثــر هبيبــة احلاكــم، وهــذا مــن أهــم أســس نزاهــة القضــاء 
باعتبــاره ســلطة مســتقلة يف الوقــت احلــارض ،كــا وجدنــا أنــه مل ُيعــرف يف هــذه الفــرة 
ــا  ــع القضاي ــي«، فالقــايض يقــوم بالفصــل يف مجي مــا ُيســمى »االختصــاص القضائ
ــة عــى عــال اإلدارة  ــام »قضــاة املظــامل« بالرقاب ــه، ويف فــرة الحقــة ق املعروضــة علي

من والة وجباة وقادة ومعاقبة أي معتٍد عى حقوق املواطنني وحرياهتم.

كــا أننــا عرفنــا أن »احلــرس والرطــة« كانــا تابعــني للقضــاء يف البدايــة إذ كانــوا 
القــايض، وكان أول مــن عــنيَّ صاحبــًا للرطــة  أمــام  يقومــون بتطبيــق احلــدود 
ــح يف أواخــر  ــر ليصب ــم تطــور هــذا األم ــان  ث ــة عث مســتقاًل عــن القضــاء اخلليف
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فــرة اخلليفــة عــي  مــن األجهــزة املســتقلة عــن القضــاء كليــًا، وأصبــح منصــب 
»صاحــب الرطــة« يــوازي يف أمهيتــه منصــب »صاحــب القضــاء« كــا أنَّ الفتنــة 
واالضطــراب يف عهــد اخلليفــة عــي  جعلــه أكثــر أمهيــة، فــكان ال بــد أن يتمتــع 
صاحــب املنصــب بكفــاءة عاليــة لضبــط األمــن يف البــالد، وأن يكــون حمــل ثقــة 

اخلليفة بشكل تام.

ويمكــن القــول أخــرًا أن هــذا البحــث أثبــت أن هــذه األنظمــة التــي وضعتهــا 
ــة  ــة، فهــي أنظمــة عربي ــالءم مــع طبيعــة املرحل ــت تت ــة اإلســالمية كان ــة العربي الدول
ــالد املفتوحــة، وصهرهتــا يف  ــة املطبقــة يف الب النشــأة اســتفادت مــن األنظمــة اإلداري
بوتقــة تتناســب مــع قيمهــا ورســالتها احلضاريــة، واعتمــدت يف تطبيقهــا عــى عنارص 
ــه املصلحــة  مشــهود هلــا بالكفــاءة والتقــوى والعلــم، وكانــت تتطــور حســبا تقتضي
العامــة فهــي أنظمــة ثابتــة تســتفيد مــن التجربــة، وتنظــر بعقــل مفتــوح لــكل التجــارب 
الســابقة أو املطبقــة ممــا أدى إىل تطورهــا بشــكل ســليم ومتــدرج بعيــدًا عــن العفويــة 

واالرجتال.



قائمة املصادر واملراجع
القرآن الكريم
أوال: املصادر

* ابن األثري، عيل بن حممد ت 629 هـ / 1232م
1. الكامل يف التاريخ »11جملدا«، دار الصدر، بروت، 1965م

2. اإلصابة يف معرفة الصحابة، املكتبة اإلسالمية طهران، ط 5، 1342 هـ
3. كتاب الفتوح »8 جملدات«، دائرة املعارف العثانية، حيدر آباد، ط 1، 1969م

* ابن األخوة، حممد بن حممد القريش ت 729 هـ / 1328م
4. كتاب معامل القربى يف أحكام احلسبة، حتقيق: حممد شعبان، اهليئة املرصية للكتاب، 1976م

* ابن آدم، حييى ت 203 هـ / 818م
5. كتاب اخلراج، حتقيق: أمحد شاكر، املطبعة السلفية، القاهرة، 1929م

* األزدي، حممد بن عبد اهلل ت 168 هـ / 784م
6. فتوح البلدان، حتقيق: عبد املنعم عامر، القاهرة، 1970م

* األزرقي، حممد بن عبد اهلل ت 250 هـ / 864 م
7. أخبار مكة، حتقيق: رشدي ملحس، دار الثقافة، مكة، ط 3 ، 1978م

* ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار ت 151 هـ / 768م
مطبعــة جامعــة  أ. غويليــوم،  مراجعــة:  أكســفورد،  مطبعــة جامعــة  ترمجــة:  اهلل،  8. ســرة رســول 

أكسفورد، ط 9، 1990م
* اإلصطخري، إبراهيم بن حممد الكرخي ت 346 هـ / 957م

9. املسالك واملالك، حتقيق: حممد جابر، دار القلم، القاهرة، 1961م
* األشعري، حممد بن حييى ت 741 هـ

10. التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثان، حتقيق: حممد يوسف زيد، دار الثقافة، الدوحة، 1985م
* األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل ت 430 هـ /1038م

11. ُحلية األولياء وطبقة األصفياء، »10 جملدات«، دار الكتاب العريب، بروت، 1970م
* األصفهاين، عيل بن احلسني ت356 هـ / 966 م

12. األغان، »23 جملد«، دار الثقافة، بروت، ط 2، 1957م
* ابن أعثم الكويف، حممد بن عيل ت 314 هـ / 926م

13. كتاب الفتوح »8 جملدات«، دائرة املعارف العثانية، حيدر آباد، ط 1، 1969م
* ابن أنس، مالك ت 179 هـ/ 795 م

14. املدّونة الكربى »6 جملدات«، مكتبة السعادة، القاهرة، 1313 هـ
15. املوطأ، حتقيق: فاروق سعيد، دار األفاق، بروت، ط 1، 1979م

* البخاري، حممد بن إسامعيل ت 256 هـ / 869 م
16. صحيح البخاري »9 جملدات«، حتقيق: حممد خان، املكتبة السلفية، د.ت
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* البسوي، يعقوب بن سفيان ت 277 هـ/ 890 م
17. املعرفة والتاريخ ، حتقيق: أكرم ضياء العمري، مطّبعة اإلرشاد، بغداد، 1974م

* ابن بّكار، الزبري ت 256 هـ / 869 هـ
18. األخبار واملوافقات، حتقيق: سامي العان، مطبعة العان، بغداد، 1972م

* البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ت 487 هـ / 1009 م
ــة  ــق: مصطفــى الســقا، جلن ــالد واملواقــع »4 جملــدات«، حتقي 19. ُمعجــم مــا أســُتْعِجم مــن أســاء الب

التأليف والرمجة والنر، القاهرة، 1945-1951م
* الباذري، أمحد بن حييى ت 279 هـ / 892 م

20. أنساب األرشاف، »جملد 1«، حتقيق: حممد محيد اهلل، دار املعرفة، القاهرة، د.ت
21. أنساب األرشاف، جملد 4، حتقيق: إحسان عباس، املطبعة الكاثوليكية، بروت، 1979م

22. فتوح البلدان، حتقيق: صالح الدين املنجد، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، د.ت
* البريوين، حممد بن أمحد ت 440 هـ /1048م

23. األثار الباقية يف القرون اخلالية، طبعة ليبزك، 1913م
* البيهقي، إبراهيم بن حممد ت 320 هـ / 932 م

24. املحاسن واملساوئ »جملدان«، حتقيق: حممد بدر الدين احللبي، مطبعة السعادة، القاهرة، 1906م
* البيهقي، أمحد بن احلسني« ت 458 هـ / 1065م

25. السنن الكربى»10 جملدات«، دار املعارف العثانية، حيدر آباد، ط 1، 1352هـ
* التاجي الفايس، حممد بن أمحد ت 823 هـ / 1428م

26. شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، »جملدان«، مكتبة النهضة احلديثة، القاهرة، 1956م
* الرتمذي، حممد بن عيسى ت 279 هـ/892 م

27 صحيح الرمذي »13 جملدا«، حتقيق: ابن العريب، املطبعة املرصية باألزهر، القاهرة، ط 1، 1931م
* ابن تغري بردي، مجال الدين أبو املحسن يوسف ت 847 هـ / 1469 م

28. النجوم الزاهرة يف ملك مرص والقاهرة »12 جملدا«، دار الكتاب، القاهرة، ط 1، 1963م
* ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم ت 728 هـ

ــروت، 1386هـــ، ودار  ــة، ب ــب العربي ــة، دار الكت ــة يف إصــالح الراعــي والرعي 29. السياســة الرعي
اجلهاد، 1961م

* اجلاحظ، عمر بن بحر ت 255 هـ / 668 م
30. البيان والتبيان »3 جملدات«، حتقيق: فوزي العطوي، مكتبة الطالب، بروت، 1968م

31. البلدان، حتقيق: صالح العي، مطبعة احلكمة، بغداد، 1970م 
32. رسائل اجلاحظ »جملدان«، حتقيق: عبد السالم هارون، مكتبة اخلَنَّجي، القاهرة، 1964-1965م

33. التاج يف أخالق امللك، حتقيق: أمحد زكي، املطبعة العامرية، القاهرة، ط 1، 1914م
34. العثانية، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الكتاب العريب، القاهرة، 1955م

* ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل ت 597 هـ / 1200م
35. صفــوة الصفــوة »4 جملــدات« حتقيــق: حممــد فاخــوري، دار املعرفــة، بــروت، ط 2، 1979م، 

وطبعة دار املعارف، حيدر أباد 1356هـ
36. عمر بن اخلطاب، حتقيق: أسامة عبد الكريم الرفاعي، دار إحياء العلم، دمشق. د.ت
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* احلاكم، حممد بن محداويه ت 405 هـ / 1014م
37. املستدرك عى الصحيحني »4 جملدات«، دار الكتاب العريب، بروت، د.ت

* ابن حبيب، حممد ت 245 هـ / 859م
، حتقيق: إليزا استر، املكتب اإلسالمي، بروت، د.ت 38. كتاب امُلَحربَّ

ق، حتقيق: خورشيد أمحد، دار املعارف العثانية، حيدر آباد، 1964م 39. امُلنَمَّ
* ابن ُحَبيش، عبد الرمحن بن حممد ت 544 هـ / 1188 م

40. الغزوات، حتقيق: أمحد ُغنيم، ط 1، 1983م
* ابن حجر العسقاين، أمحد بن عيل ت 822 هـ / 1448 م

41. فتــح البــاري يف رشح صحيــح البخــاري »28 جملــدا«، حتقيــق: طــه عبــد الــرؤوف وآخــرون، 
مكتبة الكلية األزهرية، القاهرة، 1978م

42. اإلصابة يف معرفة الصحابة »4 جملدات«، املكتبة التجارية، القاهرة، 1939م
43. رفــع اإلرص عــن قضــاة مــرص، حتقيــق: محــد عبــد املجيــد وحممــد مّحــاد مهــدي، املطبعــة العامرية، 

القاهرة، 1957-1961م
44. هتذيــب التهذيــب »8 جملــدات«، دار الصــدر، بــروت، 1968، نســخة طبــق األصــل مــن طبعــة 

حيدر أباد، 1326هـ 
* ابن حزم، عيل بن أمحد ت 466 هـ / 1063 م

45. الفصل يف امللل والنحل، دون دار نر، القاهرة، 1928م
46. جوامع السرة النبوية، حتقيق: إحسان عباس ونارص الدين األسد، دار املعارف، القاهرة، د.ت

، »11 جملدات«، حتقيق: حممد منر الدمشقي، املطبعة املنرية، القاهرة، ط 1، 1351هـ 47. امُلحىَّ
* ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل »ت 666 هـ / 1258 م«

48. رشح هنر البالغة »4 جملدات«، دار الكتب العربية، القاهرة، د.ت
* احلمداين، احلسن بن أمحد »ت 334 هـ / 945 م«

49. صفة جزيرة العرب، حتقيق: حممد بن عبد اهلل، مطبعة السعادة، القاهرة، 1953م
* ابن حنبل، أمحد بن حممد »ت 2141 هـ / 855 م«

50. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، »6 جملدات«، دار الصدر، بروت، د.ت
* اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل »ت 463 هـ / 1070 م«

51. تاريخ بغداد، دار الكتاب العريب، بروت، د.ت
اف، أمحد بن عمر »ت 847 هـ / 1443 م« * اخلصَّ

52. كتاب أدب القايض، حتقيق: حمي الدين رسحان، مطبعة اإلرشاد، ط 1، 1977م
* ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد »ت 818 هـ /1415 م«

53. مقدمــة ابــن خلــدون »جملــدان«، حتقيــق: عــي عبــد الوحــد وايف، جلنــة البيــان العــريب، القاهــرة، ط 
1، 1957م

* ابن خياط، خليفة »ت 240 هـ / 854 م«
54. تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، حتقيــق: مصطفــى نجيــب وحكمــت فــواز، دار الكتــب العلميــة، بروت، 

ط 1، 1995م
* الدارقطني، عيل بن عمر »ت 385 هـ، / 995 م«
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55. ُسنَن الدارقطني »4 جملدات«، حتقيق: عبد اهلل هاشم املدن، دار املحاسن، القاهرة، 1966م
* الدارمّي، عبد الرمحن عبد اهلل »ت 255 هـ / 868 م«

56. سنن الدارمي »جملدان«، دار إحياء الراث اإلسالمي، القاهرة، د.ت
* أبو داود السجستاين، سليامن بن األشعث »ت 275 هـ / 888 م«

57. السنن »5 جملدات«، دار الكتاب العريب، بروت، د.ت
* ابن دريد، حممد بن احلسن »ت 321 هـ /933 م«

58. االشتقاق، القاهرة، دون دار نر ، 1958م
* ابن دقامق، إبراهيم بن حممد »ت 809 هـ / 1406 م«

ــن  ــر، بــروت، مأخــوذة م ــاري للطباعــة والن ــار لواســطة عقــد األمصــار، املكتــب التج 59. االنتص
طبعة بوالق، القاهرة، 1893م

* الديار بكري، احلسني بن حممد »ت 966 هـ / 1564 م«
60. تاريــخ اخلميــس يف أحــوال أنفــس نفيــس« جملــدان« مطبعــة عثــان عبــد الــرزاق، القاهــرة، ط1، 

1302هـ
* الدينوري، أمحد بن داود »ت 281 هـ / 894 هـ«

61. األخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر، مطبعة املثنى، بغداد، 1959م
* الذهبي، حممد بن أمحد »ت 748 هـ/ 1347 م«

62. العرب يف أخبار من عرب، وزارة اإلرشاد، الكويت، 1961م
63. تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهر واألعــالم. »اخللفــاء الراشــدون« حتقيــق: عمــر عبــد الســالم 

التدمري، دار الكتب العلمية، بروت، 1988م
* الرازّي، حممد بن عبد القادر »ت 666 هـ / 1267 م«
64. خمتار الصحاح، دار الكتب العلمية، بروت، د.ت

* ابن رستة، أمحد بن قمر »ت 290 هـ / 902 م«
65. األعالق النفيسة، مكتبة املثنى، بغداد، مأخوذ من طبعة ليدن، ليدن، 1891م

* الزبيدي، حممد املرتىض حممد »ت عام. 1205 هـ / 1811 م«
66. تاج العروس من جواهر القاموس، املطبعة اخلرية، القاهرة، ط1، 1306هـ

* الزبريي، مصعب بن عبد اهلل »ت 266 هـ/ 850 م«
67. نسب قريش، دار املعارف، القاهرة، ط 3. د.ت

* أبو زرعة، عبد الرمحن بن صفوان »281 هـ / 894 م«
68. تاريخ أبو زرعة الدمشقي، حتقيق: شكر اهلل نعمة اهلل، جامعة بغداد، 1972

* الزخمرشي، حممد بن عمر »ت 538 هـ / 1143 م«
69. الفائق يف غريب احلديث »3 جملدات«، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 1945م

* الزهري، حممد بن مسلم. »ت 127 هـ / 741 م«
ار، دار الفكر، دمشق، ط1، 1980م 70. املغازي النبوية، حتقيق: سهيل زكَّ

اوي، حممد بن عبد الرمحن »ت 902 هـ / 1498 م« * السخَّ
71. اإلعالم بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، حتقيق: روزنتال، مطبعة العان، بغداد، 1963م

* السدويس، معراج بن عمر »ت 189 هـ / 813 م«
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72. حذف من نسب قريش، حتقيق: صالح الدين املنجد، مكتبة العروبة، القاهرة، 1960م
* الرسْخيس، حممد بن أبو سهل »ت 490 هـ / 1096 م«

73. املبسوط »30 جملدا«، دار املعرفة، بروت، ط 2، د.ت
* ابن سعد، حممد، »ت 230 هـ / 844 م«

74. الطبقات الكربى »9 جملدات«، دار بروت، بروت، 1978م
* ابن سام، أبو عبيد القاسم »ت 247 هـ / 838 م«

75. كتاب األموال، حتقيق: حممد خليل هراس، دار إحياء الراث اإلسالمي، قطر، د.ت
* السمهودي، عيل بن عبدا هلل »ت 911 هـ / 1507 م«

76. وفاء الوفاء يف أخبار دار املصطفى، مطبعة األدب، القاهرة، 1316 هـ
* الُسَهيِّيل، عبد الرمحن بن عبد اهلل »ت 581 هـ / 1185 م«

77. الــرْوُض األُُنــف يف رشح الســرة النبويــة« 7 جملــدات »حتقيــق: عبــد الرمحــن الوكيــل، دار الكتب 
املرصية، القاهرة، د.ت

* السيوطي، جال الدين عبد الرمحن »ت 911 هـ / 1507 م«
78. حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة، دون دار نر، د.ت

79. تاريخ اخللفاء، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1988م
* الشافعي، حممد بن إدريس »ت عام. 204 هـ / 819 م«

80. كتاب األم »7 جملدات«، املطبعة الكربى، بوالق، القاهرة، 1322 هـ
* ابن َشبَّة، عمر »262 هـ / 875 م«

81. تاريخ املدينة املنورة، دار األصفهان، جدة، 1979م
* الرشيف الرايض، حممد بن احلسني«460 هـ / 1067 م«

82. هنج البالغة، صبحي الصالح، دار اهلجرة، قم، د.ت
* الشيباين، حممد بن احلسن »ت 189 هـ / 804 م«

ــة  ــد، مطبع ــز أمح ــد العزي ــد وعب ــن املنج ــالح الدي ــق: ص ــدات« حتقي ــر »3 جمل ــر الكب 83. رشح الس
مرص، القاهرة، 1958- 1960م

* الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام. »ت 211 هـ / 826 م«
84. امُلَصنَّف »11 جملدا«، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بروت، ط1 ، 1972م

* الطربي، حممد بن جرير »ت311 هـ / 922 م«
85. تاريــخ الرســل وامللــوك »10 جملــدات«، حتقيــق: حممــد أبــو الفاضــل إبراهيــم، دار املعــارف، 

القاهرة، 1962
* الطرطويش، حممد بن الوليد »ت 520 هـ / 1126 م«

86. رساج امللوك، املكتبة املحمدية، القاهرة، ط1، 1935م
* ابن الطقطقي، حممد بن عيل«709 هـ/ 1309 م«

87. الفخري يف األدب السلطانية والدولة اإلسالمية، دار الصدر، بروت، 1966م
* ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل »ت 463 هـ / 1070 م«

البيجــاوي، مكتبــة النهضــة،  »4 جملــدات«، حتقيــق: عــي  88. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب 
القاهرة، د.ت
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* ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد اهلل »ت 214 هـ / 929 م«
89. فتوح مرص واملغرب، حتقيق: عي حممد عمر، مطلعة الثقافة الدينية، القاهرة، 1995م

* ابن عبد ربه، أمحد بن حممد »ت 328 هـ«
90. العقد الفريد، حتقيق: حممد سعيد العريان، »8 جملدات«، مطبعة االستقامة، القاهرة، ط1، 1940م

* ابن العريب، حممد بن عبد اهلل »ت 543 هـ / 1148 م«
91. عارضة األحوذي يف رشح صحيح الرمذي »12 جملداً«، املطبعة املرصية، األزهر، القاهرة، 1931م

92. أحكام القرآن، حتقيق: عي البَِجاوي، دار الكتب العربية، القاهرة، ط 1، 1957م
* ابن عساكر، حسن بن عبدا هلل »ت 395 هـ / 907 م«

93. األوائل »جملدان« حتقيق: حممد املرصي والوليد قصاب، وزارة الثقافة، دمشق، 1975م
* ابن عساكر، عيل بن احلسن »ت 571 هـ / 1175 م«

94. تاريخ دمشق، حتقيق: عبد القادر بدران »6 جملدات«، مطبعة روضة الشام، 1332هـ
* الغزايل، حممد بن حممد »ت 505 هـ / 1111 م«

95. الترب املسبوك يف نزهة امللوك »املعروف بنزهة امللوك«، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط 1، 1968
* الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب »ت 817 هـ / 1414 م«

96. القاموس املحيط »4 جملدات«، املكتبة التجارية، القاهرة، 1913م
* ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم »ت 276 هـ / 889 م«

97. اإلمامة والسياسة، مطبعة البايب، طبعة 2، 1957م
98. املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، دار املعارف، القاهرة، ط2 ، 1969م 

99. عيون األخبار »4 جملدات«، دار الكتاب العريب، القاهرة، 1925م
* ابن جعفر، قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج »ت 338 هـ / 949 م«

100. اخلراج وصنعة الكتابة، حتقيق: حممد الزبيدي، دار الرشيد، بغداد، 1981م
* اجلهشياري، حممد بن عباس، »ت 313 هـ / 942 م«

101. الوزراء والكتَّاب، حتقيق: مصطفى السقا، مطبات البابي، القاهرة، ط 1، 1938م. 
* القرايف، أمحد بن إدريس »ت سنة 684 هـ / 1285 م«

102. اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى مــن األحــكام وترصفــات القــايض واإلمــام، حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو 
غدة، مكتب الطباعة اإلسالمية، حلب، 1967

* ابن القضاة، عبد اهلل بن أمحد
103. امُلْغني »12 جملدًا«، دار الكتاب العريب، بروت، 1972م

* ابن القيم اجلوزية، حممد بن أبو بكر »ت 751 هـ / 1350 م«
104. حكم أهل الذمة، حتقيق: صبحي الصالح، دار السالم، بروت، ط 2، 1981م

105. إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلية األزهرية، 1968م
106. الطرق احلُْكميَّة يف السياسة الرعية، مطبعة دار األدب، القاهرة، 1317هـ

* ابن كثري، إسامعيل بن عمر »ت 744 هـ / 1372م«
107. البداية والنهاية، »8 جملدات«، دار الفكر، بروت، 1978م

* ابن الكزروين، عيل بن حممد، »ت 677 هـ / 1297 م«
108. خمتــرص التاريــخ مــن أول الزمــان إىل منتهــى دولــة بــن عبــاس، حتقيــق: مصطفــى جــواد، وزارة 

اإلعالم، بغداد، 1970م 
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* ابن الكلبي، هشام بن حممد »ت 206 هـ / 821 م«
109. مجهرة النسب، مستنسخة من طبعة اسكر يبال، د.ت

* الُكاعي، سلامن بن موسى »ت 634 هـ / 1236 م«
110. حروب الردة، حتقيق: أمحد غنيم، دار االحتاد العريب، 1981م

* الكندي، حممد بن يوسف »ت 350 هـ / 961 م«
111. القضاة الذين تولوا قضاء مرص، دون وجود مكان الطبع، 1958م

د، حممد بن يزيد »ت 285 هـ / 898 م« * امُلرَبَّ
112. الكامــل يف اللغــة واألدب، »3 جملــدات«، حتقيــق: أمحــد شــاكر، مطبعــة مصطفــى البــايب، 

القاهرة، ط 1، 1936م
* امُلِحب الطربي، حمب الدين أمحد بن عبداهلل »ت عام. 944 هـ / 1294 م«

113. الرياض النرضة يف مناقب العرة املبرة »جملدان«، مطبعة دار التأليف، القاهرة، 1963م
* املسعودي، عيل بن احلسني«346 هـ / 957 م«

114. كتاب التنبيه واإلرشاف، حتقيق: عبد اهلل الصاوي، دار الصاوي، 1938م
115. مروج الذهب ومكامن اجلوهر »4 جملدات«، دار األندلس، بروت، ط1، 1965م

* املاوردي، عيل بن حممد »ت 450 هـ / 1058 م«
116. آداب القايض، حتقيق: حميي هالل الرحان، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1971م 

117. احِلَكم السلطانية والواليات الدينية، مطبعة البايب، القاهرة، ط 2، 1966م
* مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري »ت 261 هـ / 874 م«

118. خمتــرص صحيــح مســلم، حتقيــق: حممــد نــارص الديــن األلبــان، املكتــب اإلســالمي، بــروت، 
الطبعة الرابعة، 1983م

* املقديس، مظهر بن طاهر »ت عام222 هـ / 933 م«
119. البدء والتاريخ »6 جملدات«، حتقيق: كلومان هوار، باريس، 1916م 

* املقريزي، أمحد بن عيل »ت 845 هـ / 1441 م«
ــاع »جملــدان«، حتقيــق: حممــد  ــاء واألمــوال واحلفظــة واملت ــا للنبــي مــن األبن ــاع األســاع ب 120. إمت

شاكر، مطبعة جلنة التأليف والرمجة، القاهرة، 1941م
121. اخلطط املقريزية، املساة باملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، مطبعة النيل، القاهرة، 1324هـ

* منكايل، حممد بن حممد »ت عام778 هـ / 1376 م«
122. التدبــرات الســلطانية يف الصناعــة احلربيــة، حتقيــق: صــادق حممــد اجلميــي، جملــة املــورد، 

املجلد 12، العدد، 4، بغداد، 1983م
* ابن منظور، حممد بن مكرم »ت 711 هـ / 1311م«

123. لسان العرب »20 جملدًا«، املطبعة العامرية، القاهرة، ط 1، 1301 هـ
* املنّقري، نر بن مزاحم. »ت 121 هـ / 827 م«

124. وقعة صفني، حتقيق عبد السالم هارون، مطبعة املدينة، القاهرة، ط 2، 1962م
* النسائي، أمحد بن عيل »ت 303 هـ / 915 م«

125. ســنن النســائي »9 جملــدات« حتقيــق: جــالل الديــن الســيوطي، مراجعــة: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 
مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ط 1، 1986م
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* النووي، حييى بن رشف الدين »ت 676 هـ / 1277 م«
126. رياض الصاحلني، مؤسسة الرسالة، بروت، 1984م

127. هنايــة اإلرب يف معرفــة أنســاب العــرب، حتقيــق: إبراهيــم اإلبيــاري، الركــة العربيــة للنــر، 
القاهرة، 1959م

128. صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، »14 جملدا«، املطبعة العامرية، القاهرة، 1913م
* الرثمي، أبو سعد الشعراوي »ت 208 هـ /815 م«

129. خمتــرص سياســة احلــرب، حتقيــق: عبــد الــرؤوف عــون، املؤسســة املرصيــة للتأليــف والرمجــة، 
القاهرة، د.ت

* اليثمي، عيل بن أيب بكر »ت 808 هـ / 1404 م«
130. جممع الزوائد ومنبع الفوائد، »9 جملدات«، القاهرة، 1353هـ

* الواقدي، حممد بن عمر »حوايل 207 هـ / 822 م«
131. كتــاب املغــازي »3 جملــدات«، حتقيــق: مارســدين جونســون، دار عــامل الكتــب، بــروت، ط 3، 

1984م
* وكيع، حممد بن خلف »ت 306 هـ / 918 م«

132. أخبــار القضــاة »3 جملــدات«، حتقيــق: عبــد العزيــز املرعــي، مطبعــة االســتقامة، القاهــرة، ط 1، 
1947م، ودار الكتب، بروت، د.ت

* ابن وهب، إسحاق بن إبراهيم. »ت 335 / 947م«
133. الربهــان يف وجــوه البيــان، حتقيــق: أمحــد مطلــب وخدجيــة احلديثــي، مطبعــة املدينــة، بغــداد، ط 

1، 1967م
* ياقوت احلموي، شهاب الدين بن عبد اهلل »ت 626 هـ / 1228 م«

134. كتــاب معجــم. البلــدان »10 جملــدات«، حتقيــق: حممــد اخلنجــي، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، 
ط 1، 1906م

* أبو يعىل الفراء، حممد بن احلسني »ت 458 هـ / 1092 م«
135. احِلَكم السلطانية، حتقيق: حممد محد الفقي، مطبعة البايب، القاهرة، ط 2، 1960م

* اليعقويب، أمحد بن جعفر »ت 222 هـ / 904 م«
136. البلدان، مكتبة بريل، ليدن، 1891م

137. تاريخ اليعقويب »3 جملدات«، مطبعة العرب، النجف، 1385 هـ
* أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم. »ت 188 هـ / 798 م«

138. كتاب اخلراج، املطبعة السلفية، القاهرة، ط 4، 1392هـ
* املؤلف جمهول

139. فتوح الشام، دار اجلليل، بروت، ط 2، د.ت
* املؤلف جمهول

140. املصباح امليء، مراجعة: نجية إبراهيم، ديوان األوقاف، بغداد، 1976م
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* أمحد، منصور

141. النظريــة السياســية اإلســالمية يف العــرص احلديــث، ترمجــة. عبــد اجلــواد خلــف وآخــرون، ط 
1، 1988م

*أرنولد، توماس والكر
142.اخلالفة، طبعة أكسفورد، 1924م

* األعظمي، عواد ماجد
143. األلقــاب السياســية واإلداريــة والعســكرية يف التاريــخ اإلســالمي، جملــس الدراســات التارخيية، 

جامعة دمشق، جملد 4، 1981م
144. الزراعــة واإلصــالح الزراعــي يف صــدر اإلســالم واخلالفــة األمويــة، جملــة األســتاذ، املجلــد. 

15، 1967-1968م
* أكرم. أ

145. سيف اهلل خالد بن الوليد، مؤسسة الرسالة، بروت، 1979م
* األلباين، حممد نارص الدين

146. صحيح اجلامع الصغر »سلسلة األحاديث الصحيحة«، الكتاب اإلسالمي، دمشق، ط 1، 1969م
* األلويس، حممد شكري

147. بلوغ اإلرب يف أحوال العرب »3 جملدات«، مطبعة دار السالم، 1896م
* أمني، حسني

148. الرطة يف اإلسالم، جملة الرطة، رقم. 1، بغداد، 1969م
* األنباري، عبد الرزاق عيل

149. النظام القضائي يف بغداد يف العرص العبايس، النجف، 1977م
* بدر، أمحد

150. التنظيم العسكري عند العرب واملسلمني، جملة دراسات تارخيية، جامعة دمشق، جملد 4، 1981م
* برايس، و. س

151. أطلس التاريخ اإلسالمي، طبعة بريل، ليدن، 1981م
* براون، إدوارد جرانفيل

152. التاريخ األديب لبالد فارس، ترمجة: عي الصالح، لندن، 1959م
153. قاموس أكسفورد املوجز، طبعة أكسفورد، أكسفورد، ط 3، 1939م

* البطاينة، حممد ضيف اهلل
154. تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، دار الفرقان، عان، ط2، 1985م

* البلتاجي، حممد
155. منهج عمر بن اخلطاب يف التريع، دار الفكر العريب، القاهرة، 1970م

، حممد * البهيُّ
156. تاريخ القضاة، جلنة التأليف والرمجة، القاهرة، 1965م

* البيايت، منري حامد
157. النظام السيايس مقارنا بالدولة القانونية، دار البشر، عان، ط 2، 1994م



احلُكُم واإلدارة يف عرص اخلالفة الراشدة324

* بيضون، إبراهيم
158. جتــارة املدينــة املنــورة، نــدوة ماليــة الدولــة يف صــدر اإلســالم، جامعــة الرمــوك، اربــد، األردن، 

1987م
* جاد املوىل، حممد أمحد

159. أيام العرب يف اجلاهلية، مطبعة عيسى البايب، القاهرة، د.ت. 
* جاسم، باسل طه

160. التنظيم اإلداري يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب »رسالة علمية«، جامعة املوصل، 1988م
* جاهني، حممد

161. التنظيم اإلداري يف اإلسالم، احلياة املرصية للكتاب، القاهرة، د.ت
*جب، هـ. أ. ر

162.دراسة يف حضارة اإلسالم، ترمجة: إحسان عباس وآخرون، دار القلم، بروت،1964م 
163. موسوعة اإلسالم، الطبعة اجلديدة، ليدن، 1979م

* اجلنَّايب، خالد جاسم
164. تنظيم اجليش العريب، دارة الشؤون الثقافية للنر، بغداد، 1984م

* جواد، مصطفى
165. أوليَّات الرطة-أطوارها وأصنافها-جملة الشورى واألمن، رقم 10، بغداد، 1981م

* جودة، مجال حممد
166. العرب واألرض يف العراق يف صدر اإلسالم »رسالة علمية«، اجلامعة األردنية، عان، د.ت

* جولدن، ج
167. مقدمة يف اإلدارة العامة، لندن، 1952م

* حسن، حسن إبراهيم
النهضــة،  »4 جملــدات«، مكتبــة  168. تاريــخ اإلســالم الســيايس والدينــي والثقــايف واالجتاعــي 

القاهرة، ط 4، 1964م
169. النظم اإلسالمية، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ط 1، 1995م

* حسني، فالح
170. احلياة الزراعية يف بالد الشام يف العرص األموي، اجلامعة األردنية، عان، 1978م

* محيد اهلل، حممد
171. مجع الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، دار النفيس، 1983م

* خطَّاب، حممد شيت
172. الرسول القائد، دار الفكر، بروت، ط 5، 1974م

* اخلطيب، عبد الكريم
173. عمر بن اخلطاب، دار الفكر العريب، القاهرة، 1978م

* درادكة، صالح
174. احلــرس والرطــة يف صــدر اإلســالم إىل هنايــة الدولــة األمويــة، جملــة دراســات، اجلامعــة 

األردنية، املجلد 14، عدد 4، 1987م
* دينيت، دانيال س
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175. رضيبة اخلراج يف صدر اإلسالم، فرانكلني، 1960م
* دوزي، رينهارت باتني

176. تكملة املعاجم العربية، ترمجة: سامل النعيمي، وزارة الثقافة، العراق، 1981م
* الدوري، عبد العزيز

177. يف التنظيم االقتصادي يف صدر اإلسالم، جملة العلوم االقتصادية، جامعة الكويت، 1981م
178. النظم اإلسالمية، مطبعة نجيب، بغداد، ط 1، 1950م

* أبو الرب، هاين
179. العطاء يف صدر اإلسالم. »رسالة علمية« اجلامعة األردنية، عان، 1985م

* الرفاعي، أنور
180. النُّظم اإلسالمية، دار الفكر، دمشق، ط 1، 1973م

* روزنتاك، ف
181. علم التاريخ عند املسلمني، ترمجة: صالح أمحد العي، مكتبة املثنى، بغداد، 1963م

* الريس، حممد ضياء الدين
182. اخلراج والنظم املالية يف الدولة اإلسالمية، دار األنصار، القاهرة، ط 4، 1977م

* الُزَحيَّيل، وهبة مصطفى
183. نظام اإلسالم، جامعة بنغازي، بغداد، ط1، 1974م

* زيدان، جرجي
184. تاريخ التمدن اإلسالمي »5 جملدات«، دار اهلالل، القاهرة، 1958م

* السامرائي، عبد اجلبار حممد
185. التعبئة عند العرب، جملة املورد، املجلد 12، العدد 4، بغداد، 1983م

* سحنون، أمحد
186. رسالة القايض لعمر بن اخلطاب، اململكة املغربية، دون دار نر، 1990م

* سعداوي، نذير حسن
187. نظام الربيد يف الدولة اإلسالمية، دار مرص للطباعة، القاهرة، 1953م

* السلومي، عبد العزيز عبد اهلل
188. ديوان اجلند »رسالة علمية« جامعة أم القرى، مكة، 1985م

* شعبان، حممد عبد احلي
189. صدر اإلسالم والدولة األموية، األهلية للنر، بروت، 1983م 

* شلبي، أمحد
190. السياسة واالقتصاد يف تاريخ اإلسالم، مكتبة النهضة، القاهرة، 1983م

* شام، سمري
191. النقــد املتــداول يف عــرص الرســول واخللفــاء الراشــدين، النــدوة الثالثــة لدارســة تاريــخ اجلزيــرة 

العربية، جامعة الرياض 1982م
* الصالح، صبحي

192. النظم اإلسالمية، دار السالم، بروت، ط 8. د.ت
وي، سليامن حممد * الطامَّ
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193. عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط 1، 1969م
* طنطاوي، عيل عبد اهلل

194. أخبار عمر وعبد اهلل بن عمر، دار الفكر، دمشق، 1959م 
* العاين، عبد اللطيف عبد الرازق

195. إدارة بالد الشام يف العهدين الراشدي واألموي، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1968م
* عبد الباقي، حممد فؤاد

196. املعجم املفهرس يف ألفاظ احلديث النبوي الريف، » 7 جملدات« مطبعة بريل، ليدن 1962م
197. املعجم املفهرس يف ألفاظ القران الكريم، دار الفكر، بروت، ط 2، 1981م

* عبد ربه، عبد احلفيظ
198. فلسفة اجلهاد يف اإلسالم، دار الكتاب اللبنان، بروت، 1972م

* عبد الادي، محد أمني
199. اإلدارة العامة، نيو دهلي، 1958م

* العدوي، إبراهيم أمحد
200. النظم اإلسالمية، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، 1972م

* عرنوس، حممد بن حممد
201. تاريخ القضاء يف اإلسالم، املطبعة املرصية األهلية، القاهرة، د.ت 

* العسيل، بسام
202. الفن احلريب يف العهد الراشدي، دار الفكر، بروت، 1994م

* العظم، رفيق
203. أشهر مشاهر اإلسالم يف احلرب والسياسة، دار الرائد العريب، بروت، 1983م

* عيل، جواد
204. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليني، بروت، 1971م 

* عيل، سيد أمري
205. تاريخ فتوح املسلمني، دون دار نر، لندن، 1921م

* العيل، صالح أمحد
206. دراسات يف اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل، مطبعة املجمع العلمي العراقي، بغداد، 1981م

207. إدارة احلجــاز يف العهــود اإلســالمية األوىل، جملــة األبحــاث اجلامعيــة األمريكيــة، بــروت، 
السنة احلادية والعرون، املجلد 2، 1968م

208. امتداد العرب يف صدر اإلسالم، مطبعة املجمع العراقي، بغداد، 1981م
209. تنظيم جباية الصدقات، جملة العرب، املجلد 15، 1969م

210. التنظيــات االقتصاديــة واالجتاعيــة يف البــرصة يف القــرن األول اهلجــري، دار الطليعــة، بــروت 
ط 2، 1969م

* العمري، عبد العزيز بن إبراهيم
211. احلرف والصناعات يف عرص الرسول ، ط 1، 1985م

* عواد، حممد أمحد
212. اجليش والقتال يف صدر اإلسالم، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، 1987م 
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* عون، عبد الرؤوف
213. الفن احلريب يف صدر اإلسالم، دار املعارف، القاهرة، 1961م 

*أبو فارس، حممد عبد القادر
214. القايض أبو يعى الفراء وكتابه األحكام السلطانية، مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1983م

* أبو الفتح بك، أمحد
215. املختارات الَفْتِحيَّة يف تاريخ التريع والفقه، دون دار نر، القاهرة، 1924م

* القريش، غالب عبد الكايف
216. أولويَّات الفاروق السياسية، دار الوفاء للطباعة والنر والتوزيع، املنصورة، ط1، 1990م 

* القرضاوي، يوسف
217. فقه الزكاة »جملدان«، مؤسسة الرسالة، بروت، ط 3، 1977م

* الكتاين، عبد احلي حممد احلسيني
218. كتــاب الراتيــب اإلداريــة واملاليــة والسياســية واحلالــة العلميــة التــي كانــت عــى عهــد تأســيس 
املدينــة اإلســالمية يف املدينــة املنــورة املعــروف بـــ »نظــام احلكومــة النبويــة »جملــدان«، دار إحيــاء 

الراث العريب، بروت، د.ت
* كريمر، الفرد

219. الرق حتت حكم اخلالفة، ترمجة: هدى بقش، احتاد النارشين، بروت، 1973م 
* كسرت، م. ج

220. األثــار االجتاعيــة والسياســية املرتبــة عــى اخلــراج مــن خــالل كتــاب اخلــراج البــن آدم، ط 3، 
1965م

* الكياين، منري
221. عبقريات اإلسالم يف أصول احلكم، دار الكتاب اجلديد، ط 2، 1965م

* الكندهلوي، حممد يوسف حممد
222. حياة الصحابة »3 جملدات«، درة املعارف اإلسالمية، حيدر آباد 1379هـ

* كوتو، أكريا
223. دستور املدينة، دون دار نر، 1982

* مارتني، لنجز
224. حياة حممد واملجتمع اإلسالمي من خالل املصادر األولية، كامربدج 1995م

* لوكاررد، ف
225. الرضائب اإلسالمية يف صدر اإلسالم، كوبنهاجن، 1950 

* ماكدونالد، دونكن باك
226. تطور النظرية اإلسالمية )الفقه ونظرية الدستور(، نيويورك، 1903م

* مايه، ي
227. نظرية الوكيل يف اإلسالم، )رسالة علمية( سواس، لندن، 1962م

* املبارك، عيل
228. امليزان يف األقيسة واملوازين، مطبعة بوالق، القاهرة، 1892م

* جمدالوي، فاروق
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229. اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب، دار النهضة، العربية، بروت، ط1، 1991م
* حممد، إدريس سليامن

230. نظام احلجابة يف الدولة العربية اإلسالمية »رسالة علمية« جامعة املوصل، 1989م
* حممد، نعامن

231. دعائم اإلسالم، دون دار نر، القاهرة، 1951
* مرشفة، عطية مصطفى

232. القضاء يف اإلسالم، مطبعة االعتاد، القاهرة، الطبعة األوىل، 1939م
* مصطفى، عبد القادر

233. الوظيفة العامة يف النظام اإلسالمي والنظم احلديثة، مطبعة السعادة، القاهرة، ط1، 1982م
* منصور، عيل

ــة، مطبعــة خميمــر، القاهــرة،  ــني الوضعي 234. نظــم احلكــم واإلدارة يف الريعــة اإلســالمية والقوان
الطبعة األوىل، 1965م

* املودودي، أبو األعىل
235. نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور، دار الفكر، دمشق، ط1، 1964م

* امليموين، عبد العزيز
236. الطرائف األدبية، جلنة التأليف والرمجة والنر، القاهرة، 1937م

* مرجليوث، د. س
237. تعليات عمر للقضاة، جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية، 1910م

*موير، وليام
238. اخلالفة )صعودها وسقوطها(، مكتبة اخلياط، بروت، 1963م

*هونتز، فالرت
239. املكاييــل واملوازيــن اإلســالمية ومــا يعادهلــا يف النظــام املــري، ترمجــة بســام العســي، عــان، 

1970م
* الندي، إحسان

240. احلياة العسكرية عند العرب، مطبعة اجلمهورية، دمشق، د.ت
* الوين، فرج حممد

241. النظــم اإلداريــة واملاليــة يف الدولــة العربيــة اإلســالمية منــذ قيــام دولــة الرســول يف املدينــة وحتــى 
هناية الدولة األموية، دون دار نر، 1976م

* هيكل، حممد حسني
242. حياة حممد، ترمجة: إساعيل الفاروقي، دار الروق، لندن، 1976م

* ويلهاوزن، جوليوس
243. تاريــخ الدولــة العربيــة وســقوطها، ترمجــة، حممــد عبــد اهلــادي وحســني مؤنــس، جلنــة التأليــف 

والرمجة، القاهرة، 1968م
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التعريف باملؤلف
د. حافظ أمحد عجاج الكرمّي

ولد يف قرية صيدا التابعة ملدينة طولكرم يف فلسطني املحتلة عام1961م.

نــال درجــة البكالوريــوس يف أصــول الديــن مــن كليــة الريعــة يف اجلامعــة 
األردنية يف عان -األردن عام 1984م.

حصــل عــى درجــة املاجســتر يف الســرة النبويــة مــن كليــة الدراســات العليــا يف 
اجلامعة األردنية عام 1987م.

نــال درجــة الدكتــوراه يف الدراســات اإلســالمية مــن جامعــة ويستمنســر يف 
لندن عام 1997 م.

عمل يف عدة مواقع خدمة للدعوة اإلسامية والقضية الفلسطينية منها:

1. مديــر عــام مركــز مايفــر اإلســالمي بلنــدن )مركــز دعــوي، ثقــايف، اجتاعــي، 
ريايض، تعليمي( منذ عام 1998م.

2. رئيــس املنتــدى الفلســطيني يف بريطانيــا )منتــدى خــاص باجلالية الفلســطينية 
إعالمــي،  حقوقــي،  اجتاعــي،  ســيايس،  )منتــدى  عــن  عبــارة  وهــو  بريطانيــا  يف 

تربوي( منذ عام 2006م.

التنفيــذي واملســؤول اإلعالمــي هليئــة علــاء فلســطني يف  املكتــب  3. عضــو 
اخلارج منذ عام 2009 م.

4. عضو االحتاد العاملي لعلاء املسلمني منذ عام 2009 م.
5. عضو أمناء مؤسسة القدس الدولية منذ عام 2008 م.

6. عضو جملس أمناء مسجد فنزبري بارك يف لندن منذ عام 2005 م.
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له عدة مؤلفات وأبحاث منشورة:

1. كتــاب »الطيــور اخلــرض« )اجلــزء األول( )كتــاب يتحــدث عــن ِســَر شــهداء 
االنتفاضــة الفلســطينية األوىل( صــدر عــن منظمــة الشــباب اإلســالمي )MAYA( يف 

أمريكا الشالية عام 1990.

2. كتــاب »الطيــور اخلــرض« )اجلــزء الثــان( )كتــاب يتحــدث عــن ِســَر شــهداء 
االنتفاضة الفلسطينية األوىل ( صدر عن دار الفرقان عان 1992.

3. كتــاب »اإلدارة يف عــرص الرســول » صــدر عــن املركــز العاملــي للفكــر 
اإلسالمي-2006.

4. كتــاب »احلكــم واإلدارة يف عــرص اخلالفــة الراشــدة« صــدر عــن هيئــة علــاء 
فلسطني يف اخلارج - 2020 م 

5. بحث منشور بعنوان »فقه التوعية وأثره عى الدعوة اإلسالمية« احلج نموذجاً. 
مقدم إىل ندوة احلج الكربى املنعقدة يف مكة املكرمة عام 2010 م، 1431 هـ.

6. ُكَتيِّــب »رؤيــة محــاس يف اإلصــالح الســيايس واالجتاعــي يف فلســطني«، 
منشور من قبل مركز الزيتونة، بروت عام 2013.

7. نــارش ورئيــس حتريــر جملــة »اجلــر« جملــة املعهد الــدويل للدراســة والبحوث« 
وهي جملة علمية حمكمة شهرية )صدر منها تسعة عداد حتى اآلن(.

وللمؤلــف مشــاركات إعالميــة وعلميــة واســعة يف عــدد كبــر مــن النــدوات 
العلمية واملؤمترات واملقابالت التلفزيونية عى وسائل اإلعالم املختلفة.


