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 كلمة الشكر

 

: م التنزيلكالقائل يف حم أنعم علّي بنعمة العقل واإلسالم، أشكر هللا العلي القدير الذي
 .. صدق هللا العظيم76سورة يوسف، اآلية:  }وفوق كل ذي علم عليم{

 له  به سهل هللا علماً  من سلك طريقاً يلتمس فيه] :هللا صلى هللا عليه وسلموقال رسول 
 .[طريقاً إىل اجلنة

 أسأله أن مث، باركلعمل املنين على إمتام هذا اأعاالذي ، وأشكرهأمحد هللا سبحانه وتعاىل 
 جيعله خالصاً لوجهه الكرمي...

  ر التنفيذيايل مديمبع مث أتوجه ابلشكر والعرفان للجامعة املدينة العاملية، املتمثلة
 اه. ورعه هللاحفظ الدكتور / حممد بن خليفة التميمي،: فضيلة الشيخ، أستاذ ومعاونيه

مسرييت   تسهيليفعدة والشكر موصول ألسريت الكرمية ولكل من مد إيّل يد العون واملسا
 أبو بكر مر عليعكتور الد األستاذ املشارك التعليمية ، وأخص جبزيل الشكر والتقدير للسعادة 

 ى درجةل علللحصو  -هه مث تشجيعه يل مت هذا البحث التكميلي الذي من إشرافه وتوجي
، وجزى هللا سناتكميزان حأن جيعله يف م ، فأسأل هللا العلي العظيمعلى أمجل الوجه –املاجسرت 

 اجلميع خري اجلزاء فياضاً.
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 املقدمة
 

ن يهديه هللا معمالنا ئات أأنفسنا وسيإن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور 
وصحبه وعلى  على آلهشر و ، والصالة والسالم على خري البومن يضلل فلي جيد له وليا مرشدا فال مضل له

 :نته واقتفى أثره ليوم الدين وبعدمن تبع س

ة إال  احليايفاباب ة سالمياإل، فلم ترتك الشريعة به اإلسالم هو الشمول والعموم إن أهم ما يتميز
 هتنظيمو الدارة تمام ابها؛ االهبدايتمنذ اإلسالمية عة امتازت به الشري، ومن أهم ما من أوسع أبوابهوطرقته 

 .روالتطو  ةاالدار لنظام و ا على مبينديننا  ة يف ذلك فإنغراب، وال ، وهذا واضح من أول أايم اإلسالموترتيبه

 

 :مشكلة البحث

ارة وتنظيم على إد سالمي، ومدى ارتباط وقيام النظام اإلاإلسالمية أتصيل النظام اإلداري حماول .1
 األحجاث.

 .مميزات النظام اإلداري اإلسالمي، قدميا وحديثا بيان .2
قائم  و مهجي،أوضوي فهنة على أن اإلسالم نظام متكامل، ينظم ويدير األمور، فليس بشرع الب  .3

 .حاشاه ،على الصدف، وضرابت احلظ
 وبيان مهام ويل األمر يف إدارة الدولةالتفرقة بني الوزات  .4

 

 :أسئلة البحث
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 ؟إلدارة واملنهج اإلداري اإلسالميما مفهوم ا .1
 ؟تلف على األمور اإلدارية احلديثةهل خم .2
 ؟ما أهم مميزاته .3
 ؟جملتمع املسلمهل أدارى النيب عليه الصالة والسالم وصحابته ا .4

 

 :أهداف البحث

 .وعلمينهج اإلداري أبسلوب منهجي أتصيل امل .1
 .جداتواملست حداثان أن اإلسالم منهج ونظام متكامل: له أهداف خطط مستقبيلة، يدير األبي .2
 .والسالم تدل على املنهج اإلداري عرض أحداث يف عصر النيب عليه الصالة .3

 

 :منهج البحث

، ابقنيء السالعلما كتب  يف هذا البحث املنهج االستقرائي، واالستنباطي، من خالل كان املنهج املتبع
 .معينة تعني وتسهل للقارئ املراد وتنظيمها حتت مسميات

 

 :الدراسات السابقة

 :مستقل ريولكن بشكل غ منهج اإلداري االوائل،قد كتب كثري من العلماء والفقهاء يف موضوع اإلدارة 

 األحكام السلطانية للماوردي  .1
 األحكام السلطانية للفراء .2
 السياسة الشرعية ابن تيمية  .3
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 غياث األمم يف التياث الظلم للجويين  .4

 :دارة واملنهج اإلدراي بشكل مفردوحديثا هناك مؤلفات كثرية تكلمت عن اإل

 لعجاج - اإلدارة يف عهد النيب عليه الصالة والسالم .1
 ألمحد محد -حياة الرسول اجلانب السياسي يف  .2
 يف عز العرب حملمد كرداإلدارة اإلسالمية  .3

 

 :عناصر البحث

 : مفهوم االدارة ومبادئهااألول املبحث

 مفهوم مصطلح اإلدارةاملطلب األول : 
 مبادئ التنظيم اإلداري اإلسالمياملطلب الثاين : 
 السلطة اإلدارية لويل األمر املطلب الثالث : 

 اإلدارة يف عهد النيب عليه الصالة والسالم: املبحث الثاين

  : بل اهلجرة إدارة الدعوة اإلسالمية يف مكة قاملطلب األول 
  املطلب الثاين : اإلدارة النبوية بعد اهلجرة وإقامة الدولة 

 الثالث : اإلدارة يف عهد اخللفاءاملبحث 

 (ميةمنوذجا من اإلدارة اإلسال) الصحابة عهد بعداإلدارة الرابع : املبحث  
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 ومبادئها: مفهوم االدارة املبحث األول
  

  رةمفهوم مصطلح اإلدا: املطلب األول

يف االية « تديروهنا»إن كلمة اإلدارة مل ترد يف أي اية من اايت القران الكرمي، وقد جاء يف القران كلمة 
يف االية الكرمية: « تدور»[ كما جاءت كلمة 282الكرمية: ِإالا َأْن َتُكوَن ِِتاَرًة حاِضَرًة ُتِديُروهَنا ]البقرة: 

[ وقد أورد املعجم املفهرس جمموعة من االايت فيها مشتقات 19ألحزاب: يَ ْنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيُ نُ ُهْم ]ا
إال أن الرازي يف الصحاح ، وابن منظور « إدارة»كنها مل تذكر كلمة « دور»حتت مادة « دار»الفعل الثالثي 

ا ومل يف اللسان ، والفريوز أابدي يف القاموس احمليط ، والزّبيدي يف اتج العروس، ذكروا كلمات قريبة منه
  )1(يذكروها بلفظها، وهذا يدل على إهنا حديثة االستعمال بلفظها؛

  )2(مبعىن جهد يف العمل « أدار»جاء يف املعاجم :أدار السياسة: أي دبر أمورها وساس الرعية، وكذلك 

 : االدارة اصطالحا

اإلدارة تتكون من مجيع العمليات اليت تستهدف تنفيذ السياسة العامة بقوهلم:  عرفها علماء اإلدارة احملدثون
 (3) .وهذا التعريف يشمل خمتلف امليادين املدنية واالقتصادية والعسكرية والقضائية وغريها 

 :ف اإلدارة يف اإلسالميوتعر 

أبهنا الوالية أو الرعاية أو املتابعة أو األمانة، فكل منها حيمل معىن املسئولية وااللتزام أبداء الواجبات 
واإلحاطة ابألمور واحلفاظ على األمانة وهبذا املفهوم ينادي اإلسالم على إسناد الوالية والرعاية إىل الفرد من 

                                  
 ( أمحد عجاج كرمى _ اإلدارة يف عصر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم )ج27/1( . 1 )

 ( دينهارت دوزي، تكملة املعاجم العربية ترمجة: حممد سليم النعيمي، العراق، وزارة الثقافة سنة )1981 م( )ج 4، ص 434( .2 )

  ( أمحد عجاج _االدارة يف عصر الرسول )1_28( .3)
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ت اجلماعة وذلك حرصاً على اجتماعات اعمل واحلياة أفراد اجلماعة، وهو بذلك يرى أن القيادة من ضروراي
 مع الناس، ويروى عن الرسول صلى هللا علية وسلم )إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ( .

   اإلسالمي : مبادئ التنظيم اإلدارياملطلب الثاين
 

 األمرمبدأ وحدة  .1

حد ال من رئيس واوامره إوس أمن مبادئ التنظيم املهمة مبدأ وحدة األمر، والذي يقصد به أال يتلقى املرؤ 
  .(فقط، وكما يقول املثل العامي : )املركب اليت هبا رئيسني تغرق

إن  ن ملكة، و أكثر م ليةخلومما يؤكد على سالمة هذا املبدأ وجوده بشكل فطري يف خلية النحل، فال ِتد 
و تطردها ألخرى ألى اعكان هناك أكثر من ملكة مرشحة فإنه يتم سباق تنافسي بينهما لتقضي أحدامها 

ن تقود سرابً ميكن أ ينئذوتظل الرائسة لواحدة فقط، فإن كان وال بد من وجود ملكة قوية أخرى فإهنا ح
 .جديداً من النحل الصغري الناشئ وتنطلق به لبناء خلية جديدة وهكذا

ة لى تغذيععمل تنين علمت من علماء متخصصني يف علم احلشرات وخاصة النحل، أن الشغاالت بل إ
وقتلت  اهانتخبت أقوا أكثر من حنلة انشئة لتكون ملكة فإذا بدأت تظهر عالمات النمو بوضوح عليها،

 .األخرايت

سبحان  لفسدات، فهللاة إال ا آهل: )لو كان فيهمظيم يف التنظيم بقول هللا عز وجلولعلنا خنتم هذا الدرس الع
 .(22هللا رب العرش عما يصفون( )األنبياء : 

 

 مبدأ تكافؤ السلطة واملسئولية .2
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نفسًا إال  "ال يكلف هللا والذي ينطلق من قاعدة شرعية عريضة مؤداها أن يكون التكليف على قدر الوسع،
 . ان أدائهنه ممكافئة متكوسعها" وذلك أبال يتم حتميل أحد األفراد مسؤولية دون منحه سلطة 

  عن توافر قدر جه، ينمري و خولعل ما نالحظه من لسعي كل حنلة وحركتها يف أداء املهمة املنوطة هبا على 
 لعليا للمملكةصلحة اء املكبري من السلطة والصالحية املكافئة املمنوحة لكل حنلة للتصرف حبرية يف ضو 

  .ل الواضح للمسؤوليةوالرسالة اليت نشأت وفطرت من أجلها والتحم

 

 مبدأ تفويض السلطة .3

 ومؤداه إبجياز : أن السلطة تفوض واملسئولية ال تفوض

مسئوليته  لتفويضام ابومنه تنشأ سلسلة مستمرة ومتدرجة من تفويض السلطة دون أن يفقد أي مستوى، ق
جياز بليغ إدد يف حيسلم أمام املستوى األعلى الذي قام بتفويضه، ولعل حديث الرسول صلى هللا عليه و 

نوعة من اعًا متأنو  جوهر هذه املبادئ حينما يقرر "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ..." مث عدد
 .املسئوليات اليت ال تتم إال بناء على تفويض السلطة

 

 مبدأ تبادل املشورة .4

ها نظام احلكم عليقوم يت يلقد حظيت الشورى مبكانة عظيمة يف التشريع اإلسالمي، وأصبحت من املبادئ ال
 واإلدارة يف الدولة اإلسالمية يف خمتلف العصور.

، فقال قرارات اهلامةختاذ الند اومما يؤكد ذلك أن هللا سبحانه وتعاىل أوجب الرجوع إىل األمة أو اجلماعة ع
اعف عنهم فن حولك وا مسبحانه وتعاىل )فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظًا غليظ القلب النفض

 (159 :استغفر هلم وشاورهم يف األمر( )آل عمرانو 
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رهم، فيقول ملشورة يف أمو تبادل ابنيا وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني أثناء ممارستهم لكل شئون احلياة الد
ى : نفقون( )الشور يزقناهم ر مما و سبحانه وتعاىل )والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم 

38.)  

 مبدأ املساواة  .5

لعصر لتشريعات يف ااروف من و معلقد جاء اإلسالم مببدأ املساواة، وكان بذلك أسبق   يف هذا املقام   مما ه
 ن إخوة ( .و ن)إمنا املؤم ويف اآلايت القرآنية اليت تدعو إىل املساواة قولة سبحانه وتعاىل : احلديث

ن إائل لتعارفوا اًب وقبشعو  ناكم من ذكر وأنثى وجعلناكموقوله سبحانه وتعاىل : )اي أيها الناس إان خلق
 ( 13أكرمكم عند هللا أتقاكم( )احلجرات : 

 

 مبدأ العدالة .6

لونية أو قتصادية أو الروق االللف تقوم اإلدارة يف اإلسالم على مبدأ )قاعدة( العدالة بني اجلميع دون مراعاة
 .الشرعي لواجبوالعلم، والعمل الصاحل، وأداء ااجلنسية، والتمييز يقوم على أساس التقوى، 

  .(13يقول هللا تعاىل : ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( ) احلجرات : 

كم أن مر )إن هللا أي :تعاىل قوله كثرية ومن تلك اآلايتومن اآلايت القرآنية اليت وردت يف احلث على العدالة  
 .(57ء : س أن حتكموا ابلعدل( )النساتؤذوا األماانت إىل أهلها وإذا حكمتم بني النا

ليفه اداته وعدم تكواستعد لفرداكما تتمثل العدالة يف اإلسالم يف إسناد األعمال واملهام املناسبة لقدرات 
ا اكتسبت( عليها مو سبت كفوق طاقته، فقد قال سبحانه وتعاىل )ال يكلف هللا نفسًا إال وسعها هلا ما  

 .(286)البقرة : 
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 دارةمبدأ اجل .7

لوظائف لعمل وتولية ااداء يف األ لقد طبقت اإلدارة يف اإلسالم مبدأ الكفاءة واجلدارة واألمانة والقدرة على
لتنظيمي بني السلوك ا ية ربطتسالمالعامة قبل أن أتخذ به النظم اإلدارية احلديثة، ومعىن ذلك أن اإلدارة اإل

 .وبني اإلنتاج يف العمل

اىل )إن ال سبحانه وتعقفة فقد لشريمية مبا جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية اوقد التزمت اإلدارة اإلسال
 .(26خري من استأجرت القوي األمني( )القصص:

 

 مبدأ الرقابة .8

لتأكد ري األعمال واسكيفية   عرفةمتعين الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية اإلشراف واملتابعة من سلطة أعلى بقصد 
  المية وجند يفعة اإلسلشرية تستخدم وفقًا للخطة املوضوعة، وكل ذلك وفق مبادئ امن أن املوارد املتاح

ون يف * الذين يفسد ملسرفنيمر اأكتاب هللا وسنة رسوله ما يوجب الرقابة، فالقران الكرمي يقول )وال تطيعوا 
 .(152-151األرض وال يصلحون( )الشعراء : 

 

 مبدأ تسلسل الرائسة .9

لقد طُبقت منذ صدر اإلسالم ظاهرة ما يعرف يف اإلدارة احلديثة مببدأ التدرج الرائسي أو ما يسمى 
ابلتسلسل اهلرمي اهلرمي للمكاتب وهو يعين أن لكل وظيفة جمموعة من الواجبات واملسئوليات ولقد حتدد 
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عليه الصالة والسالم )ال حيل مفهوم )مبدأ( تسلسل الرائسة يف اإلدارة اإلسالمية مبا قاله الرسول الكرمي 
 .(أمروا عليهم أحدهم لثالثة يكونون يف األرض إال

 

 

 مبدأ ختصصية املهام وتفويض السلطات.10

ع حتديد مهمة تنفيذ مة اللقد كان أسلوب العمل اإلداري يف الدولة اإلسالمية يقوم على فكرة ال مركزي
لتعليمية أن اإلدارة لى اعسبة من هنا فإنه ينبغي وواجبات واختصاصات الوايل مع تفويضه السلطات املنا

به  ا كان مأخوذاً يمي، كملتعلأتخذ هبذه اخلاصية وهي حتديد املهام وتفويض السلطات يف التنظيم اإلداري ا
 .يف اإلدارة اإلسالمية

 

  بدأ االلتزام ابملسئوليةم .11

ه أمام هللا ماته واختيارتل التزاوحتم املوكلة إليهتعين املسئولية يف اإلسالم التزام الشخص أبن ينتهض ابألعباء 
 .( ... تهعن رعي سئولموقد وضح اإلسالم ذلك يف قول الرسول عليه الصالة والسالم )كلكم راع وكلكم 

ىل )هذا ل سبحانه وتعاان فيقو البيمث أتيت مسئولية التنفيذ اليت تقوم على مبدأ االلتزام الشخصي، واإلعالم و 
 (138وموعظٌة للمتقني( )آل عمران : بياٌن وهدى 

إن اإلدارة الرتبوية اإلسالمية تستند على التعاون واملشورة الصادقة املخلصة، وعلى العدل واملساواة، وعمادها 
الشعور ابملسئولية كل فرد يف حدود مسئولياته وميزهتا عن غريها أهنا ال تسعى لتحقيق األهداف الدنيوية 

 .)4(الفالح يف اآلخرة فحسب، بل وتسعى لتحقيق

                                  
 ): http://aklaam.net/forum/archive/index.php/t-34179.htmاملصدر l( 4   ) 

http://aklaam.net/forum/archive/index.php/t-34179.htm%20المصدرl
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 :: السلطة اإلدارية للويل األمرثاملطلب الثال
تكاد السلطات يف الدولة اإلسالمية ال خترج عن مخس: هي: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، 

 املراقبة والتقومي .والسلطة القضائية، والسلطة املالية وسلطة 
مور ه من جعل كل أهللا ب أمر ويقوم اإلمام ابعتباره انئًبا عن األمة يف مباشرة هذه السلطات يف حدود ما

 ل أمور احلكم،أي يف كالر  احلكم شورى بني املسلمني، ويف حدود ما أمر هللا به احلاكم من استشارة أهل
التنفذية،  السلطة هي هذه السلطات دة، وما يهمنا يفوسنتكلم فيما أييت على هذه السلطات واحدة واح

 :ابعتبارها سلطة إدارية

 :السلطة التنفذية

مة لتنفيذية إلقاعمال ال األقوم عليها رئيس الدولة وهو اإلمام، وخيتص هبا وحده، فمن واجبه القيام بكي
 ىت أمهها تعينيصاصات شاخت اإلسالم وإدارة شؤون الدولة يف حدود اإلسالم، ويدخل يف هذا التعبري العام

هلدنة وإبرام لصلح واقد ااملوظفني وعزهلم وتوجيههم ومراقبة أعماهلم، وقيادة اجليش وإعالن احلرب وع
لح أمورهم ى ما يصس علاملعاهدات، وإقامة احلدود وتنفيذ األحكام، ووالية الصالة واحلج ومحل النا

و عنه من وز العفما جيويصدره من أوامر، والعفو عويوجههم وجهة اإلسالم صحيحة مبا يسنه من لوائح 
 اجلرائم والعقوابت.

واألصل يف اإلسالم أن اإلمام هو رئيس الدولة ومصرف أمورها واملسؤول األول عن أعماهلا، ومسؤولية اإلمام 
ليست حمدودة، وإمنا هي مسؤولية اتمة فهو الذي يضع سياسة الدولة ويشرف على تنفيذها وهو الذي 

ولإلمام أن يستعني ابلوزراء يف القيام على شؤون الدولة وتوجيه  يهيمن على كل أمور الدولة ومصائرها
أمورها، ولكنهم مسؤولون أمامه عن أعماهلم وليس هلم سوى تنفيذ سياسته واتباع أوامره، ومركزهم منه مركز 

منه وينوبون عنه فيما يباشرون من  النواب عنه يعينهم ويقيلهم، وهم أفراد أو جمموعات، يستمدون سلطاهنم
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أعماهلم، وكل منهم يعتب رئيًسا إداراًي للوزارة اليت يشرف عليها، وآراؤهم وسياستهم ال تقيد رئيس الدولة ما مل 
 يسكت عليهم حىت ينفذوها فيتقيد مبا مت تنفيذه منها.

 ذ:نفيتزارة التطورات التارخيية قد انتهت جبعل الوزارة على ضربني: وزارة تفويض وو 

وزير لى اجتهاده، و عمضاءها ه وإفأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبري األمور برأي
 ل، ألنه مسؤوله من عمأنفذالتفويض له اختصاص عام إال أن عليه أن يطالع اإلمام مبا أمضاه من تدبري و 

ير وتدبريه ال الوز أعم مام من جهته أن يتصفحعن كل عمله وليس له أن يستبد بعمله على اإلمام. ولال
 .ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفهاألمور ليقر منها 

وأما وزارة التنفيذ فالنظر فيها مقصود على رأي اإلمام وتدبريه، وما الوزير إال وسيط بينه وبني الرعااي والوالة 
ام ما ورد من الرعااي والوالة وما استجد يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذكر وميضي ما حكم ويعرض على اإلم

َها وال متقلد هلا.  (5)من أحداث ليعمل فيها مبا يؤمر به، فهو معني يف تنفيذ األمور وليس ِبَواٍل َعَلي ْ

شرة ر التفويض مباوز لوزينه جيوزراء أحدها: أ ويفرقون بني وزارة التفويض ووزارة التنفيذ من أربعة وجوه:
 املظامل وليس ذلك لوزير التنفيذ.احلكم والنظر يف 

 تنفيذ.وزير اللك لذوالثاين: أنه جيوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الوالة واملوظفني وليس 

 ر التنفيذ.لك لوزيذليس والثالث: أنه جيوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيري اجليوش وتدبري احلروب و 

ا جيب عليه مه ودفع لتحق  أموال بيت املال بقبض ما يسوالرابع: أنه جيوز لوزير التفويض أن يتصرف يف
 وليس ذلك لوزير التنفيذ.

ا خرجوا على لهم كلميقي وسواء كان الوزراء مفوضني أو منفذين فهم مسؤولون أمام رئيس الدولة وله أن
 أوامره وتوجيهاته أو احنرفوا عن سياسته يف إدارة شؤون الدولة.

                                  
  ( عبد القادر عودة_ اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ج1/ 231( .  5)
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 .بصفة عامة وأمام أهل الشورى بصفةسياسته ألمور الدولة أمام أفراد األمة  ورئيس الدولة بدوره مسؤول عن

 عليه الصالة والسالمعهد النيب  : االدارة يفاملبحث الثاين

 ملطلب األول : إدارة الدعوة اإلسالمية يف مكة قبل اهلجرةا
ه الفرتة إىل قسيم هذميكن تو إلدارة الدعوة يف مكة، « اهلدف األول»كان التخطيط لنشر الدعوة اإلسالمية 

 تهاملرحلتني طبيعاهاتني  ة منقسمني، مها: الدعوة السرية الفردية ، والدعوة اجلهرية اجلماعية ولكل مرحل
 اإلدارية اخلاصة هبا:

 :أوال: إدارة الدعوة الفردية
م أن يعرض ليه وسل عهللاتستدعي من النيب صّلى  -فرتة الدعوة األوىل -كانت الظروف السائدة يف مكة.

ق. ه ( فامنت به، مث  3دعوته على من يثق به من أهله وأصدقائه، فعرضها أوال على زوجته خدجية )ت 
 ( ه 39طالب )ت يب أه ( فامن به، وعلى ابن عمه وربيبه علي بن  13ر )ت عرضها على صاحبه أيب بك

 .وهبؤالء الثالثة بدأت دعوة اإلسالم. «1»فامن به كذلك 

ال سيما أن و لدعوة، ذه اهويالحظ أن ظروف هذه الفرتة جعلت النيب صّلى هللا عليه وسلم يتدرج يف عرض 
ا يعد هللتبليغ لتخفاء اباالسمكة، فكان ال بد من السرية و  املعتقدات اليت ينادي هبا ختالف معتقدات أهل

ابّيا يف قفا إجيه، بل كان مو ، ومل يكن هذا االستخفاء موقفا سلبّيا ال حركة في«2»أرضا صلبة تقف عليها 
 .«3»إلسالمي اجملتمع اناء دوافعه وااثره؛ ألنه كان موقف التأسيس والرتبية واإلعداد وختري املواد لب

األرقم بن  وهي دار -هو وأصحابه -النيب صّلى هللا عليه وسلم بناء على ما سبق ابختيار دار خيتفي فيهاقام 
كان ال بد   . واليت كان منها يدير دعوته ويريب أصحابه ويبتعد هبم عن أذى املشركنيه ( 53أيب األرقم )ت 

مل يكن هذا االستخفاء موقفا سلبّيا ال من السرية واالستخفاء ابلتبليغ ليعد هلا أرضا صلبة تقف عليها ، و 
ري املواد لبناء حركة فيه، بل كان موقفا إجيابّيا يف دوافعه وااثره؛ ألنه كان موقف التأسيس والرتبية واإلعداد وخت

اجملتمع اإلسالم ، ألن ظروف هذه الفرتة جعلت النيب صّلى هللا عليه وسلم يتدرج يف عرض هذه الدعوة، وال 
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تقدات اليت ينادي هبا ختالف معتقدات أهل مكة ،  فقام النيب صّلى هللا عليه وسلم بناء على ما سيما أن املع
. واليت كان منها ه ( 53األرقم بن أيب األرقم )ت  وهي دار -هو وأصحابه -سبق ابختيار دار خيتفي فيها

 يدير دعوته ويريب أصحابه ويبتعد هبم عن أذى املشركني.

 كان من ااثر  ،رقم خصوص مدة مكث النيب عليه السالم يدعو سرا ويف دار األوالرواايت مضطربة يف 
ا  ذوي بيواتهتقريش و  تيانالدعوة السرية أهنا متكنت من السري إىل القلوب والعقول ألعداد مميزة من ف

 .والوافدين عليها من غري أهلها

 

 :الدعوة اجلماعيةة ر ااثنيا : إد
 اأْلَقْ َرِبنَي ْر َعِشريََتكَ أَْنذِ وَ قال: فمن الدعوة السرية الفردية أمر هللا سبحانه وتعاىل نبيه  بعد ثالثة أعوام 

 .(ماعيةهرية )اجل[ وبذلك بدأت الدعوة يف مكة مرحلة جديدة هي مرحلة الدعوة اجل214]الشعراء: 

طب هبا أهل اصة خياخمات مكاان خاّصا وكل -اختار النيب صّلى هللا عليه وسلم للدخول يف هذه املرحلة
ى ، واندى أبعلشكل كبريبيون مكة، فوقف النيب صّلى هللا عليه وسلم عند الصفا، وهو مكان جيتمع فيه املك

ة تسرتعي هي كلم مكة ، ويالحظ أن هذه الكلمة اليت افتتح هبا النيب دعوته ألهلصوته: )واصباحاه(
لنيب صّلى أدرك ا واص، خحات، بل إنه صباح له وجه االنتباه، فهو يعين أن هذا الصباح ليس ككل الصبا

بد من اختاذ نفس، والط الهللا عليه وسلم أن دعوته بدأت تدخل مرحلة حرجة تستدعي مزيدا من الصب وضب
ة تعين إحداث اجلديد دعوةكل الوسائل للحفاظ على عالقة الود بينه وبني قومه، ولكن قريشا شعرت أن ال

ا الدينية مورواثهتيش و نظيمات القائمة، وإحداث خلخلة كاملة لكل معتقدات قر تغري كامل يف بنية الت
 .واالجتماعية واإلدارية

حترك النيب صّلى هللا عليه وسلم حلماية أصحابه يف عدة حماور، فوجه بعض األغنياء من الصحابة لشراء 
، واحده سبعة من هؤالءق بعض هؤالء العبيد املستضعفني وإعتاقهم، وابلفعل فقد أعتق أبو بكر الصدي

عندما ضاقت مكة بدعوة النيب صّلى هللا عليه وسلم، واشتد األمر على املستنصفني من املؤمنني وكانت 
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هناك حماوالت حلماية املؤمنني عن طريق دخوهلم يف جوار بعض زعماء املشركني، فدخل عثمان بن مظعون 
، ولكن اإلجراء الكبري الذي قام ابن الدغنة مث رده عليهيف جوار يف جوار الوليد بن املغرية، ودخل أبو بكر 

به النيب صّلى هللا عليه وسلم حلماية أصحابه هو أن يهاجروا إىل احلبشة  وكانت هذه اهلجرة دليال قاطعا 
على دقة ختطيط النيب وإدارته لدعوته بنجاح، فهو عليه الّسالم يدرس املوقف جيدا ويعلم أن احلبشة فيها 

  .ظلمملك ال ي

 هتم من مكة يفن بعقيداجرو هزت هذه اخلطوة أوساط البيوت الكبرية من قريش وهم يرون أبناءهم الكرام يه
، وأما لنجاشيييد املعنوي لسب التأم كالبيئة قبلية هتزها هذه األمور هزّا عنيفا ، وأراد النيب عليه الصالة والس

تتعرف إىل  اول أنحترجها جعل القبائل يف مكة وخااجلانب اإلعالمي هلذه اخلطوة فقد كان مقصودا، فقد 
مل إطار أوسع يش لي إىلاحمل هذا الدين اجلديد الذي يدفع أصحابه إىل اهلجرة مما أخرج الدعوة من إطارها

 اجلزيرة العربية كلها.

 جاء ، مثاسم احلج ليعرض الدين، مث توجه إىل الطائفومن أبرز التخطيط للنشر الدعوة رصده للقبائل يف مو 
، م تعاليم االسالم متهيدا للهجرة، وبعت معهم من يعلمهوالبيعة مع رهط من شباب املدينة وقت التخطيط

قد كان أمر التهيئة ملباحثات البيعة قد مت بتخطيط دقيق وفيها مت حتديد معامل الدولة اجلديدة وقيادهتا، فقد 
 )6(ن قومهم يعلم هبدف خروجهم. حترك الوفد اليثريب إىل مكة بسرّية اتمة، فلم يكن أحد م

 

 (نبوية بعد اهلجرة ) إقامة الدولةاملطلب الثاين : اإلدارة ال
لقد مهد النيب عليه السالم هلجرته وإقامة دولة جديدة مبا مت قي البيعتني وتكوين نقباء كل نقيب من من 

بته لتنجح هجرته احهام لصقبيلة معينة ، مث جاء موعد الرحيل واهلجرة فخطط عليه الصالة والسالم وأوكل امل
قدم النيب صّلى هللا عليه وسلم املدينة فوجد جمتمعا خيتلف عن جمتمع مكة، إىل املدينة مث عندما قدم للمدينة 

                                  
 (  انظر أمحد عجاج _ اإلدارة يف عصر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم _ص 59 وما بعدها . 6 )



17 
 

بدأت رحلة إقامة الدولة دأ ابلتخطيط جملتمع جديد، و وجد تنافرا بني عشائر املدينة واختالفا يف دايانهتا ، فب
 : من أهم ما قام به وأداره ما أييتاالسالمية اجلديدة ف

 استيعاب املهاجرين اجلدد يف جمتمع املدينة 

فخط لبين زهرة يف انحية املسجد، وجعل للزبري بن »فخط النيب صّلى هللا عليه وسلم الدور للمهاجرين  
وجعل لطلحة موضع داره، والل أيب بكر موضع دارهم، وخط لعثمان موضع داره   العوام بقيعا واسعا،

وكان النيب صّلى هللا عليه وسلم يقطع أصحابه هذه القطائع مما كان من عفائن األرض  ، أما ما  «  كذلك
أن  كان من اخلطط املسكونة العامرة فإن األنصار وهبوه له، فكان يقطع من ذلك ما شاء  ، وتذكر املصادر

هناك قوما مل جيدوا أماكن ينزلون فيها فأنزهلم النيب مؤخرة املسجد )الصفة( فسّموا أصحاب الصفة  وكانوا 
يكثرون ويقلون حبسب من يتزوج منهم أو ميوت أو يسافر، وكانوا ما يقارب املائة، وكان النيب صّلى هللا عليه 

 (7)وسلم يتعهداهم ويشرف عليهم 

  بناء املسجد وجعله  مركزا إدارايا للدولة الفتية 

ك ن املسجد واشرت سلم مكاو ليه وكان النيب صّلى هللا عليه وسلم قد بىن مسجد وقد اشرتى النيب صّلى هللا ع
 هو والصحابة يف بنائه فقال قائلهم

 لئن قعدان والنيب يعمل ... لذاك منا العمل املضلل 

 عليه وسلم كان ، فمنه كان نيب صّلى هللا عليه وسلم يوجه املسلمني يف ويالحظ أن مسجد الرسول صّلى هللا
اجملتمع اجلديد، وفيه يتدارس مع املسلمني األمور الطارئة ويتخذ القرارات املناسبة ، وال خيفى أن املسجد كان 

لى الساحة مكاان للشورى؛ إذ جيتمع الناس يف املسجد فيستشريهم رسول هللا يف القضااي اليت تستجد ع
اإلسالمية؛ إذ إن استشارة املسلمني يف أحد واخلندق كانت تتم يف املسجد  وكان املسجد أيضا مكاان لفض 
املنازعات، ففيه يقضي النيب صّلى هللا عليه وسلم بني املسلمني، ومنه تنطلق اجليوش وتستقبل الوفود، ومنه 

كان كذلك دار ندوة للجماعة اإلسالمية تبحث فيها ينطلق الرسل إىل امللوك والرؤساء وجباة الضرائب  ، و 
                                  

 ( السمهودي، وفاء الوفا )ج 1، ص 518، 519(  7 )
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مجيع شؤوهنا، أضف إىل ذلك دوره يف القيام ابملهمة الروحية فهو مركز عبادة للمسلمني من صالة وذكر، 
 .وغري ذلك

ل الصالة ومن خال ليةلقد كان بناء املسجد خطوة تنظيمية مهمة قدمت على غريها من خطوات إدارية ات
بدأ ملابوربط الناس  لقبلية،ابية استطاع اإلسالم أن يصل إىل درجة كبرية من إذابة روح العص بروحها اجلماعية

 راباجلديد وفق أحكام جديدة تقوم على العقيدة واألخوة ال على رابطة الدم والق

سول طول حياة الر  اإلدارةو حكم وقام املسجد يف بقية أجزاء الدولة بنفس هذا الدور؛ إذ مل يوجد مقر اخر لل
 .صّلى هللا عليه وسلم  وبذلك يكون املسجد أول مركز لإلدارة يف اإلسالم

  املوأخاة بني األنصار واملهاجرين 

ت املصادر فأشار « ملؤاخاةا»ة هو رحلاهتم به النيب صّلى هللا عليه وسلم وكان إجراء إداراّي ضروراّي يف هذه امل
واألنصار،  هاجرينمن امل هللا عليه وسلم بني أصحابهواخى رسول هللا صّلى »إىل ذلك، فقال ابن إسحاق 

ذا اتخى ، وهك« هذا أخي»، مث أخذ بيد علي بن أيب طالب فقال: « اتخوا يف هللا أخوين أخوين»فقال: 
م بعضا وال شد بعضهية عن لقد كانت هذه املؤاخاة ضرورية إلذهاب الوحشة والغرب« الصحابة اثنني اثنني

 وا كل املقومات األساسية للحياة يف مكةسيما أن املهاجرين ترك

وكان النيب  خطوات، ا منوهكذا كانت املؤاخاة خطوة مهمة يف توحيد اجملتمع اجلديد تضاف إىل ما سبقه
ام اهلية فوضع نظيف اجل ائداصّلى هللا عليه وسلم قد فكر جداّي بنظام حيل حمل نظام األحالف الذي كان س

 املؤاخاة بديال عن ذلك .

 إدارته ملوارد املالية للدولة: 

يالحظ أن النيب صّلى هللا عليه وسلم أوىل اهتماما كبريا للناحية االقتصادية الرتباطها ابلكيان السياسي، وقد  
كانت قبائل اليهود حتتكر التجارة واألسواق وبيدهم عصب االقتصاد يف املدينة، ومثل هذا الوضع جيعلهم 

ة أسواق  أشهرها سوق بين قينقاع، وكان هذا السوق هو السوق الرئيسي دولة داخل دولة وكان هناك عد
 للمدينة، وكان العرب )األنصار( يتعاملون فيه بيعا وشرا .
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لقد تنبه النيب صّلى هللا عليه وسلم إىل خطورة هذه السيطرة اليهودية، فكان البد من إجراء إداري سريع 
ن النيب صّلى هللا عليه وسلم ذهب إىل أكب سوق لليهود فألقى حيّول هذه السيطرة لألمة اجلديدة، فريوى أ

فوته يف املساحة واملركز عليه نظرة فاحصة، مث حبث عن مكان اخر يف املدينة يعدل هذا السوق أو ي
أن رجال جاء إىل النيب صّلى هللا عليه وسلم فقال: إين رأيت موضعا ». فقد روى ابن ماجه )8(والنظام

 :إليه؟. قال للسوق أفال تنظر

م سوقكم هذا فال ينتقض نع» :بلى، فقام معه حىت جاء موضع السوق، فلما راه أعجبه وركض برجليه، وقال
فنظر إليه  النبك، ىل سوقذهب ابتداء إ»ويذكر أن النيب صّلى هللا عليه وسلم « وال يضربن عليكم خراج

  .«كمهذا سوق»قال:  مث رجع إىل هذه السوق فطاف به مث« ليس لكم هذا بسوق»فقال: 

ن الرسول صحابة مض الويالحظ أن النيب صّلى هللا عليه وسلم كان يراقب األسواق بنفسه وقد طلب بع
ن تعاملهم أن مون حبسملسلصّلى هللا عليه وسلم أن يسعر للناس، ولكن الرسول امتنع من ذلك، واستطاع ا

ملسلمني اىل سوق خل إاألشرف اليهودي يد حيّولوا الناس من سوق اليهود إىل سوقهم مما جعل كعب بن
 ويقطع أطناهبا .

 وضع دستورا ينظم الدولة اجلديدة: 

وكان من أعظم اإلجراات اإلدارية اليت قام هبا الرسول صّلى هللا عليه وسلم بعد هجرته إىل املدينة القيام 
أو الوثيقة عالقة املسلمني مع ظم العالقات بني سكاهنا، ولقد نظمت الصحيفة بكتابة دستور املدينة الذي ين

بعضهم البعض وعالقتهم ابلرسول ، وعالقة الدولة مع اليهود خارج وداخل املدينة ونظمت العالقة بني 
املدينة وقريش وقعددت القواعد إلقامة دولة قائمة على القانون ، ويفهم من مواد الصحيفة أن السلطات 

م املدينة الرسول صّلى هللا عليه وسلم، فهو املرجع األعلى يف  اإلدارية والقضائية والعسكرية جعلت بيد حاك

                                  
 ( أمحد حممد، اجلانب السياسي يف حياة الرسول )ط 1( الكويت، دار القلم، )1402 ه ( ، )ص 69( . 8 )
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كل خالف سواء كان بني املؤمنني أنفسهم أو بينهم وبني جرياهنم، فهو عليه الّسالم يشرف على مجيع 
 .الصحيفة )9(التطبيقية جلميع ما قررته امليادين 

 : اإلدارة يف عهد اخللفاءالثالث املبحث

 
ليفة رئيس الدولة األعلى، وصاحب مسؤوليات كبى، يقود األمة حنو أفضل الغاايت، وخيطط ملسريهتا يف اخل

ضوء أعدل الطرق وأصحها وأيسرها. ومبا أنه فرد ذو قدرات حمدودة، فهو حيتاج إىل أعوان وأنصار لتسيري 
ن ما وكل إىل اإلمام من تدبري األمة ال يقدر على مباشرة مجيعه إال إ»احلكم يف البالد، قال املاوردي: 

 .ومن هؤالء األعوان تتكون السلطة التنفيذية يف اإلسالم (10)«ابستنابة

دع يف احلرب الم ابتكر وأبأن اإلسو د، ولقد نقل التاريخ أن اخللفاء املسلمني أبدوا جناحًا ابهرًا يف إدارة البال
 كما اخرتع وأبدع يف العلم والتشريع وأسباب املدين.واإلدارة والسياسة،  

ذ الغنائم دو، وأخالع وبدأت نواة اإلدارة يف عهد الرسول صّلى هللا عليه وسلم ببث الدعوة، وجهاد
 فقراء املسلمنيو ألنصار ن واوالصدقات واجلزى والعشور، وقسمتها بني اجملاهدين وأهل البالد من املهاجري

 .كاليمن   بعض البلدانلمني إىلاملعاله، ومعاملته هلم وللوفود والنساء ، وإرسال القضاة و وتوزيع العمل بني عم

 

 :أوال : إدارة الصديق
لذين استعملهم صاحب الشريعة، ا سار أبو بكر بسرية الرسول يف اإلدارة اإلسالمية، واحتفظ ابلعمال

القضاء. وكان الصديق يشاور أهل الرأي  واألمراء الذين أمرهم. وقام أبو عبيدة بشؤون املال، وعمر أبمر
والفقه فيما يعرض له من القضااي. وقسمت جزيرة العرب إىل والايت أو عماالت كمكة واملدينة والطائف 

                                  
 ( أمحد عجاج _ االدارة  يف عهد النيب عليه الصالة والسالم )(9 )

 ( األحكام السلطانية: ص 20، 10 )
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وصنعاء .... وقسمت احلجاز إىل ثالث والايت، واليمن إىل مثان، والبحرين وتوابعها والية. وكان أهم 
زة هو قتال املرتدين وتوطيد دعائم اإلسالم، وتثبيت أركان الدولة شاغل أليب بكر يف مدة خالفته الوجي

إبظهار قوة املسلمني ملن خالفهم. وكان أيضًا يهتم مبراقبة أحوال العمال ، أي املوظفني اإلداريني، ومسوا 
 .عماهلم لبيان أن العامل ليس مطلق السلطة

 :اثنيا: إدارة الفاروق
م كفاء، وراقبهعمال األني العهد عمر التساع رقعة الدولة اإلسالمية، فعووضحت صورة التنظيم اإلداري يف 

يت ن الدواوين الاي، ودو لعطامراقبة شديدة، وشاطرهم أمواهلم، وأحصى القبائل وفرض هلا الفروض وأعطاها ا
حو وفة على النرة والكالبصتشبه الوزارات اليوم، فوضع أول ديوان يف اإلسالم للخراج واألموال بدمشق و 

امل حبسب رزق العان يالذي كان عليه قبل، وكان أول من استقضى القضاة، وأحدث التاريخ اهلجري، وك
و ذلك من أجل، وحنذن و حاجته وبلده، وحجر على أعالم قريش من املهاجرين اخلروج من البلدان إال إب

 مات والتنظيمات اإلدارية السديد .التقسي

  :: إدارة عثمان بن عفاناثلثا
أانس من  عمر مع ينهمعحافظ عثمان رضي هللا عنه على األوضاع اليت وضعها عمر، وعلى العمال الذين 

واشتغل  يخوخته،مان لشيف النصف األخري من عهد عث أهله وعشريته يف بدء واليته. مث ضعفت اإلدارة 
بقوه إىل سيقة من ة طر بار العمال أبطماعهم يف الوالايت ، وكانت طريقة علي أيضًا يف اإلدار بعض ك
 اإلمامة.

مث تبلورت النظم اإلدارية يف عهد األمويني والعباسيني بسبب اتصاهلم ابحلضارات األخرى، وظهور الطابع 
ن فقهاء اإلسالم من صياغة األحكام اإلدارية املناسبة ،الدنيوي عليها   (11)  مما مكا

 

 

                                  
 ( اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب لألستاذ حممد كرد علي_)23_27( 11 )
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 (اإلدارة اإلسالميةمنوذجا من ) الصحابة عهد بعداإلدارة  :املبحث الرابع

  
 لت بالد الشامة، فجعكبري   اتسعت الدولة اإلسالمية يف عهد عمر رضي هللا عنه، فقسمت إىل أقسام إدارية

ذه األقسام يم من هإقل قسمني، وبالد فارس ثالث والايت، وأفريقيا ثالث والايت أيضاً. وكان على كل
، وجيمع املال احلرب، ند يفيف اخلصومات، ويقود اجلعامل )أو وال أو أمري( يؤم الناس يف الصالة ويفصل 

 .وكان مع الوايل عامل خاص للخراج

 واليمن جازويف عهد بين أمية حيث بلغت أقصى اتساعها، قسمت إىل مخس والايت كبى هي احل
 دوالعجمي )بال لقدمية(اشور وتوابعها، ومصر بقسميها السفلي والعلوي، والعراقان: العريب )بالد اببل وآ

 جزر صقلِّية. ندلس و د األفارس(، وبالد اجلزيرة ويتبعها أرمينية وأذربيجان، وأفريقية الشمالية وبال

ح ا اقتضته الرو زئي فيهري جوحافظ العرب على هذا النظام اإلداري يف البالد اليت فتحوها، مع إحداث تغي
د النظام اإلدا يما يف سلدواوين، وال تعددت ا، و ري جزئياً العربية، ولكن بتقدم الدولة، واتساع حدودها، تعقا

  .عهد العباسيني الذين أتثروا ابلفرس كثرياً يف نظم احلكم واإلدارة

ام متس سياسة من أحك ئمهاوأملى هذا التطور على الفقهاء ضرورة البحث يف طبيعة هذه الوالايت وما يال
 .عامة وخاصةالدولة فقسموا، أي الفقهاء، الوالية أو اإلمارة إىل قسمني: 

ات ابألمن وحاج ا يتعلقء فيموهي اليت ختتص جبميع األمور املتعلقة ابإلقليم سوا :اإلمارة العامة .1
 ء.ستيالالدفاع، أم ابلقضاء وشؤون املال. وهي نوعان: إمارة استكفاء وإمارة ا

وهي اليت يعقدها اإلمام لشخص كفء عن رضا واختيار. أبن يفوض إليه اخلليفة إمارة  :إمارة االستكفاء
بلد أوإقليم والية على مجيع أهله، ونظرًا يف املعهود من سائر أعماله، فيصري عام النظر فيما كان حمدودًا من 
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وقد بقيت هذه  عمل، ومعهودًا من نظر، أي أنه مفوض الصالحية العامة يف كل األعمال املسندة إليه.
اإلمارة من عهد الراشدين بتعيني الوالة على أقاليم مصر أو اليمن أو الشام أو العراق، إىل عصر األمويني 
والعهد الذهيب للدولة العباسية. مث انتشرت إمارة االستيالء مند النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري، 

البويهية والسامانية والغزنوية والسلجوقية يف الشرق، حيث وجدت الدويالت يف املشرق واملغرب، كالدولة 
 والطولونية واإلخشيدية واألغلبية يف الغرب .

 :وهي ،ارسها صاحب هذه اإلمارة فهي سبعةوأما األعمال اليت كان مي

 ليفة قدرها، كون اخلي أن النظر يف تدبري اجليوش وترتيبهم يف النواحي، وتقدير أرزاق اجلند، إال
 قرر .فيعمل مبا 

 النظر يف األحكام وتقليد القضاة واحلكام 
 جباية اخلراج وقبض الصدقات وتقليد العمال هلا، وتفريق ما استحق منها 
 لتبدي محاية الدين والذب، أي الدفاع، عن احلرمي ومراعاة الدين من تغيري أو 
 إقامة احلدود يف حق هللا وحقوق اآلدميني 
 فسه أو ابالستخالف عليهااإلمامة يف صالة اجلمع واجلماعات بن 
 تسهيل أداء فريضة احلج كل عام 

مة عداء وقسوهو جهاد األ ور(:وهناك واجب اثمن على وايل البالد الساحلية أو اجملاورة حلدود العدو )الثغ
 .الغنائم على وفق أحكام الشرع

ما ن الفرق بينهألويض؛ تفة الوالشروط املطلوبة فيمن يعني هلذه اإلمامة: هي ذات الشروط املقررة يف وزار 
مقيد يف نطاق فإلقليم ري اإقليمي حبت، فسلطة وزير التفويض عامة يف كل أحناء الدولة، وأما اختصاص أم

ان هو ك  أحيااًن إذا ه عزهلمل ولبإقليمه. وحينئذ يكون لوزير التفويض احلق يف مراقبة أعمال والة األقاليم، 
 .العزل  على اخلليفة فال بد من موافقة اخلليفة الذي عينهم. فإن عينهم اخلليفة أو إبذن
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وزر وزير وز له أن يستجيلكن ال ن، و وجيوز لوايل اإلقليم أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ إبذن اخلليفة أو بغري إذ
 ي .قل الرأمست تفويض إال إبذن اخلليفة؛ ألن وزير التنفيذ معني، ووزير التفويض مستبد، أي

عصر ث يف الما حداليت تعقد عن اضطرار أبن يستويل شخص على السلطة، كوهي  إمارة االستيالء:
كن وسياستها. ول أمورها دبريالعباسي الثاين   عصر الدويالت، فيقره اخلليفة على إمارهتا، ويفوض إليه ت

لتدبري، اًا ابلسياسة و ه مستبديالئحيتفظ اخلليفة مبا يتعلق ابلدين، فيكون األمري   كما قال املاوردي   ابست
 .حة اإلابر إىلواخلليفة إبذنه منفذاً ألحكام الدين، ليخرج من الفساد إىل الصحة ومن احلظ

عد عبارته ال املاوردي بقن هبا، تهاو وهذا اعرتاف ابألمر الواقع أو حبكم الضرورة. أما أحكام الدين فال جيوز ال
الشرعية،  لقواننيان حفظ وأحكامه، ففيه موهذا، وإن خرج عن عرف التقليد املطلق يف شروطه »السابقة: 

 .علوالتاًل مدخواًل، وال فاسداً موحراسة األحكام الدينية ما ال جيوز أن يرتك خم

لناس دولة، وشعور ارعية الشبدأ واملعىن أن الفقهاء إزاء ِتزؤ الدولة والتطور احلادث أرادوا احلفاظ على م
وح التعاون بقى الوحدة ور زية، فتملركريق االرتباط االمسي ابخلالفة اابلتايل أبهنم يعيشون يف ظل الشرعية، عن ط

 سائدة يف القضااي العامة.

ملستويل، اغلبها األمري أط تلزم شرو  إال أن إقرار هذا النوع االستثنائي أو االعرتاف ابألمر الواقع مقيد بسبعة
 ويلزم بعضها اخلليفة نفسه وهي:

  ما تفرع و لشريعة احدود ة، وتدبري أمور امللة، حلفظ أحكام و حفظ منصب اإلمامة يف خالفة النبو
 عنها من حقوق.

 .ظهور الطاعة الدينية اليت يزول معها حكم العناد واالنشقاق 
 اجتماع الكلمة على األلفة والتناصر، ليكون للمسلمني يد على من سواهم. 
 .أن تكون عقود الوالايت الدينية جائزة، واألحكام واألقضية انفذة 
 خذها.أن يكون استيفاء األموال الشرعية حبق تبأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آ 
 .أن تكون احلدود مستوفاة حبق، وقائمة على مستحق 
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 طاعته إن  دعو إىلع، ويأن يكون األمري يف حفظ الدين ورعًا عن حمارم هللا، أيمر حبقه إن أطي
 عصي.

 مة.يفة حتفظ هبا حقوق اإلماهذه هي شروط االعرتاف ابجلزء املنفصل من قبل اخلل

 :الفرق بني إماريت االستكفاء واالستيالء: هناك أربعة فروق وهي

 .د عن ستيالء فتنعقالأما إمارة ا إن إمارة االستكفاء تتم بعقد وتراٍض واختيار بني اخلليفة واملستكفي
 اضطرار.

  مقصورة على فستكفاء ة االإمار إن إمارة االستيالء شاملة البالد اليت غلب عليها املستويل. وأما
 البالد اليت تضمنها عهد املستكفي.

 ستكفاء خاصة ارة اال. وإمإمارة االستيالء تشتمل على النظر يف مجيع األمور: املعهودة والنادرة
 ابملعهود ال النادر.

  تفويض ني وزير فاء تعيالستكاجيوز ألمرياالستيالء تعيني وزير تفويض ووزير تنفيذ، وال جيوز ألمري
 إال إبذن اإلمام، ولكن له أن يستوزر وزير تنفيذ.

 

 اإلمارة اخلاصة: .2

فاع. فقال: من والداأل وهي اليت تتحدد فيها سلطات األمري بصالحيات معينة. وخصصها املاوردي بشؤون
 قليم الدولة،ة، أي إلبيضاوهي أن يكون األمري مقصور اإلمارة على تدبري اجليش وسياسة الرعية ومحاية 

 قات.والذب عن احلرمي. وليس له أن يتعرض للقضاء واألحكام وجلباية اخلراج والصد

ويالحظ أن اإلمارات كانت صدر اإلسالم عامة، مث بدأت تتخصص بتوسع الدولة وتعقد اجلهاز اإلداري. 
 فكان عمرو بن العاص صاحب والية عامة على مصر. مث عني اخلليفة عمر شخصًا آخر جلباية اخلراج هو
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عبد هللا بن أيب سرح. مث عني قاضيًا يف اخلصومات هو كعب بن سور، فصارت سلطة الوايل مقصورة على 
 (12)قيادة اجليش وإمامة الصالة . 

 

 

 خلامتةا

 

احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على أشرف املخلوقات وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
 : يوم الدين وبعدأثره إيل 

م يف قاع الظال ن كانواأعد ب، الزاخر ابلتنظيم والقيم واألخلق بعد هذا البحث والتطواف يف  اتريخ األمة
ه قيمة لإلنسان وِتعل حياة ا تنظمو والفوضى قابعني إىل أن أاتهم النيب ابإلسالم وتعاليمه العالية اليت تكرم 

 : تبني االيتوكيان يف كل جماالت احلياة 

 سى التنظيم وإدارة األحداث والناأن هذا الدين من أول بوزغ له قائم عل. 
 قائد جيب أن  ارة كأياإلد من أبرزالصفات اليت امتاز هبا الرسول يف حياته الدعوية التنظيم وحسن

 .املميزةتكون له هذه الصفة 
  جه ري شوؤهنم أبو ها وتدبرعايتإن تعاليم ومقاصد الشرع والقيم اإلسالمية تدعو إلقامة مصاحل الناس و

 .ور السياسيةذه األمهم هأارة من شرعية قدد حددهتا الشريعة وأسس السياسة الشرعية ، وتعتب اإلد
  ان واضحا ني ما كملسلمالقد تشرب صحابة رسول هللا املنهج اإلداري وحسن التنظيم وإدارة شوؤن

 .ة حكمهم وقيامهم على امور الدولةيف فرت 

                                  
 ( انظر األحكام السلطانية للماوردي: ص 27 وما بعدها._ وهبه الزحيلي _الفقه اإلسالمي وأدلته )ج8_6225(12 )
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  مما  ن يتكونأن جيب اإلسالمي ابلعموم والشمول والصالح لكل زمان ومكان ، كاليمتاز الدين
م ابلسلطة ، فاهت لدولةيتكون منه أي جمتمع ودولة على إعتبار أنه ليس هناك فصل بني الدين وا

اإلدارية ،  األمور انبهاالتشريعية وهي الوحي ويشمل القران والسنة ، والسلطة التنفذية ومن جو 
 عدل والبقاء .يضمن السس لا له وما عليه ، والسلطة القضائية ، وأرست هلا القواعد واألاحلاكم وم

 ن شره .هللا م عذانأهذا وما كان من صواب فمن هللا وما كان من خطأ أو نسيان فمين ومن الشيطان 

 وهللا أعلم
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