
231

التفويض اإلداري يف سياسة
عمر بن اخلطاب - رضي اهلل عنه -
رؤية حتليلية ومناذج تطبيقية

د. هيفاء فياض وراد فوارس 
أ. ليلى أبو السمن 

   تاريخ التسليم: 2016/7/3م، تاريخ القبول: 2017/2/19م. 
      أستاذ مساعد/ جامعة اليرموك/ األردن.

        طالبة دكتوراه/ جامعة اليرموك/ األردن.



232

التفويض اإلداري في سياسة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
رؤية حتليلية ومناذج تطبيقية

د. هيفاء فياض وراد فوارس
أ. ليلى أبو السمن 

ملخص:
هدفت الدرا�شة اإىل بيان مفهوم التفوي�ض الإداري، والك�شف عن 
�شوره يف �شيا�شة عمر بن اخلطاب –ر�شي اهلل عنه-اأثناء خالفته. 

وذلك من خالل املنهج الو�شفي التحليلي، واملنهج التاريخي.
وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأن التفوي�ض الإداري هو: اإنابة رئي�ض 
ملروؤو�ض اإنابة جزئية اأو كلية للقيام بتنفيذ عمل معني وفق �رشوط 
نتائج  حتمل  يف  التامة  م�شوؤوليته  بقاء  مع  الرئي�ض  قبل  من  حتدد 
اإداريًا  رئي�شًا  عنه-كان  اهلل  –ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  واأن  الإنابة. 
بغت �شخ�شيته ابتداًء على ال�شفات القيادية،  بامتياز؛ وذلك مبا �شُ
ومبا اأ�شهمت الت�رشيعات الإ�شالمية يف �شقلها وتعزيزها. وقد كان 
بع�ض  اإىل  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اخت�شا�شاته  بع�ض  يف  يفو�ض 
التخطيط  الإدارية:  العملية  القدرة من خالل عنا�رش  من يرى فيهم 
نظامًا  و�شع  املثال  �شبيل  فعلى  والرقابة،  والتوجيه  والتنظيم 
وكلف  ال�شوق،  اأحوال  يف  للنظر  العمال  وفو�ض  للح�شبة،  وديوانًا 
اأنه مل يكتف بتعيينهم،  اإل  اأي�شًا بع�ض الن�شاء للقيام بهذه املهمة، 

بل كان ينزل اإىل ال�شوق ويح�شب بنف�شه.
الكلمات املفتاحية: التفوي�ض الإداري، عمر بن اخلطاب.

The Policy of Omar bin al-Khattab –may Allah 
Bless him- toward Administrative Delegation: Ana-

lytical Vision and Applicable Forms

Abstract:

This study aims at illustrating the concept of 
administrative delegation and identifying its forms 
based on the policy of Omar bin al-Khattab - may 
Allah bless him- during his caliphate, following the 
analytical descriptive approach and the historical 
approach.

This study concluded that the administrative 
delegation can be defined as nominating an acting 
administrative staff member to partially or fully 
takeover a task to fulfill it under certain terms set by 
the administrator, who is still held responsible for 
that delegation. Omar –may Allah bless him- was an 
excellent administrator who had leadership qualities 
that were reinforced by Sharia’s regulations. He also 
used to delegate specific political and economic issues 
to those who possess the elements of the administrative 
process, namely: planning, organization, orientation 
and auditing. Therefore, he established an audit office 
where delegated staff was responsible for supervising 
the markets. Women participated in that job as well, 
yet in some cases, Omar himself participated in that 
task and used to check the markets.

Keywords: Administrative delegation, Omar Bin 
Al-Khattab.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، واأف�شل ال�شالة والت�شليم على �شيدنا 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني ومن تبعهم 

باإح�شاٍن اإىل يوم الدين. وبعد: 
الأمور  يف  ذلك  كان  �شواء  كاملة،  حياة  منهج  الإ�شالم  فيعد 
الق�شائية  اأو  الجتماعية  اأو  ال�شيا�شية  اأو  القت�شادية  اأو  ال�رشعية 
الإ�شالم  ملنهج  امل�شتقرئ  واإن  وغريها،  الإدارية  اأو  الع�شكرية  اأو 
ال�شابقة،  للجوانب  الأ�شا�شية  الأطر  على  احتواءه  ي�شتيقن  وقواعده 
ور�شمه املنظومة الفكرية للممار�شات العلمية والعملية التي ينبغي 

اأن تقوم بها.
هذا واإن الناظر لع�رش النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، وما تبعه 
حقق  الذي  القومي  باملنهج  اللتزام  يالحظ  ال�شحابة،  ع�شور  من 
جمالت  خمتلف  يف  والتمُيز  الإ�شالمية،  لالأمة  احل�شاري  ال�شهود 
احلياة، وكان حتقيق العبودية هلل -عز وجل- وال�شتخالف وعمارة 
حيث  من  حتقيقها،  اإىل  الدولة  ت�شعى  التي  الأهداف  اأوىل  الأر�ض 
التاأ�شي�ض والغاية والتنظيم، ولقد �شاحب تنفيذ هذه الأهداف اإدارة 
حكيمة نظمت جميع اجلوانب فيها، ومت اختيار جميع �شخو�شها من 
ذوي الكفاءة والتقوى والعلم بحالل اهلل وحرامه، فقد كان من يتوىل 
الإدارة اأو اخلالفة اأهاًل لها، من حيث ات�شافه بال�شفات التي توؤهله 
والقوة  القيادية،  وال�شمات  والإدارية،  الدينية  للقيام بها، كالكفاءة 

وال�شجاعة.
خالفة  يف  وخ�شو�شًا  الإ�شالمية،  الدولة  لت�شاع  ونظراً 
الالمركزية  تفعيل  من  بد  ل  كان  عليهم-،  اهلل  ال�شحابة -ر�شوان 
الإدارية، حيث �شوهد هذا الأمر ب�شكل وا�شح يف خالفة �شيدنا عمر 
بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-نتيجة للفتوحات الإ�شالمية ال�شا�شعة، 
اإىل بقاع �شا�شعة يف  اإطار اجلزيرة العربية، لتمتد  التي خرجت من 
الأر�ض، فظهرت الالمركزية والتفوي�ض الإداري على �شكل تفوي�ض 

اإداري جزئي اأو كلي ح�شب احلاجة اإليه.
تطبيقات  لتو�شح  احلالية  الدرا�شة  جاءت  ذلك،  على  وبناء 
عنه-،  اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  خالفة  يف  الإداري  التفوي�ض 
اإدارة �شوؤون الدولة الإ�شالمية والبالد املفتوحة  اأ�شاليبه يف  وبيان 

املعروفة بالأم�شار اآنذاك.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الإداري  املجال  يف  التاأ�شيلية  الدرا�شات  يف  املتاأمل  اإن 
يجدها حتتاج اإىل درا�شات يف الفكر الإداري عند امل�شلمني ابتداء من 
عهد اخللفاء الرا�شدين اإىل اليوم، وبخا�شة اأن الظروف التي حكمت 
اإدارة امل�شلمني لالأم�شار اختلفت من ع�رش اإىل ع�رش بات�شاع رقعة 
من  الدولة وظهور عوامل �شيا�شية وفكرية واجتماعية واقت�شادية، 
اإدارة اخلليفة الرا�شدي عمر بن  هنا تاأتي هذه الدرا�شة لتقف على 
الدولة يف  واإدارة  امل�شلمني  �شيا�شة  اهلل عنه-يف  –ر�شي  اخلطاب 

ع�رصه، حماولة الإجابة على الأ�شئلة الآتية:
ما مفهوم التفوي�ض الإداري يف الإ�شالم؟ ◄
من هو اخلليفة عمر بن اخلطاب؟ ◄
كيف مار�ض عمر بن اخلطاب –ر�شي اهلل عنه-التفوي�ض  ◄

الإداري يف �شيا�شة امل�شلمني؟
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بن  ◄ –عمر  اخلليفة  فيها  مار�ض  التي  املجالت  هي  ما 
اخلطاب-التفوي�ض الإداري يف �شلطاته؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�شة احلالية اإىل حتقيق الآتي:

 بيان مفهوم التفوي�ض الإداري.. 1
التعريف بعمر بن اخلطاب وخالفته و�شماته القيادية.. 2
ا�شتنتاج ممار�شات التفوي�ض الإداري يف �شيا�شة عمر بن . 3

اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-.
4 .– بيان جمالت التفوي�ض الإداري عند عمر بن اخلطاب 

ر�شي اهلل عنه-.

أهمية الدراسة:
تتاأتى اأهمية الدرا�شة احلالية من خالل اإفادتها يف اجلوانب 

الآتية:
الإداري . 1 التفوي�ض  لتطبيقات  نظري  اإطار  ر�شم  يف  تفيد 

يف خالفة عمر بن اخلطاب من خالل اجلوانب واملجالت الق�شائية 
ُتوؤ�ش�ض لنموذج وا�شح  وال�شيا�شية والقت�شادية والع�شكرية، بحيث 

املعامل والكيفيات.
تاأ�شي�ض روؤية واقعية للموؤ�ش�شات ب�شتى اأنواعها، لال�شتفادة . 2

من اأ�شلوب عمر بن اخلطاب يف املجالت التي يحتاجها التفوي�ض 
الإداري و�رشوطه وغريه من الأمور املت�شمنة يف الدرا�شة.

منهجية الدراسة:
با�شتقراء  وذلك  التحليلي؛  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  اتبعت 
بن  عمر  خالفة  اأثناء  يف  بالتفوي�ض  تتعلق  التي  الإدارية  الوقائع 
اخلطاب، ومن ثم القيام بتحليلها، وا�شتنتاج منهجيته يف ذلك، كما 
جرى اتباع املنهج التاريخي وذلك من خالل تتبع �شريته -ر�شي 

اهلل عنه-وبع�ض مواقفه التاريخية.

حدود الدراسة:
التفوي�ض  جمالت  بع�ض  بيان  يف  احلالية  الدرا�شة  تقت�رش 
واملتمثلة  عنه-،  اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  خالفة  يف  الإداري 

باملجال الق�شائي وال�شيا�شي الع�شكري والقت�شادي.

الدراسات السابقة:
بالدرا�شة  املتعلق  النظري  الأدب  على  الطالع  حدود  يف 
احلالية، وجدت بع�ض الدرا�شات املت�شلة مبو�شوع الدرا�شة، وبيانها 

فيما ياأتي:
درا�شة النوافلة )1993م()1(:

ال�شلوك  ال�شخ�شية و�شمات  ال�شفات  اإىل بيان  الدرا�شة  هدفت 
القيادي عند اخلليفة عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-، يف �شياق 
على  وعملت  للقيادة،  احلديثة  واملفاهيم  الإ�شالمية،  املفاهيم 
للدولة  قائداً  كونه  اخلليفة  بها  امتاز  التي  القيادية  املكانة  اإبراز 
الوثائق  وقراءة  التاريخي  املنهج  الباحث  وا�شتخدم  الإ�شالمية. 

وحتليل الن�شو�ض وال�شري التاريخية لعمر بن اخلطاب.

على  التوكيد  الدرا�شة:  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  اأبرز  ومن 
مبداأ تنظيم الدولة باإقامة املوؤ�ش�شات احلديثة التي ت�شبع احلاجات 
اإبطاء،  دون  امل�شتجدات  تواجه  التي  والقوانني  الت�رشيعات  وطرح 
الأعمى  التباع  على  التحجر  وعدم  الجتهاد،  مبداأ  على  والتوكيد 
على  والتوكيد  والأحوال  الظروف  تتغري  حينما  ال�شابقة،  لالأحكام 
مبداأ املراقبة الذاتية باإحياء تقوى اهلل يف نفو�ض العباد، واإحياء يوم 

احل�شاب يف الآخرة.
درا�شة املطالقة )1416هـ()2(:

هدفت هذه الدرا�شة اإىل بيان الآثار الرتبوية لنتقال ال�شحابة 
اإىل الأم�شار يف عهد عمر بن اخلطاب.

ال�شحابة  اأثر  الدرا�شة:  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  اأبرز  ومن 
يف اإيجاد مو�شوعات جديدة مل تكن موجودة من قبل، اأو التو�شع يف 
بع�شها مما كان موجوداً يف العهد النبوي، اأما الأثر الآخر فهو اإيجاد 
طبقة من العلماء الذين كان لهم ب�شمة وا�شحٌة يف الفكر الرتبوي 
الفكرية  للمناحي  توحيد  من  ذلك  تبع  وما  بعد،  فيما  الإ�شالمي 

واإيجاد فكر تربوي نقي.
درا�شة اآل �شعود )2004م()3(:

اخلطاب  بن  عند عمر  احل�شبة  نظام  بيان  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
النحرايف،  ال�شلوك  ال�رشعي ملحاربة  والأ�شا�ض  اهلل عنه-،  -ر�شي 
عنه- اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  لدور  الجتماعي  والتاأ�شيل 

كمحت�شب يف منع وقمع ال�شلوك النحرايف.
وتو�شلت الدرا�شة اإىل جمموعة من النتائج، ومن اأهمها: توىل 
عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-احل�شبة بنف�شه، وعمل على تهذيب 
الدواب،  معاملة  يف  حتى  �شليمة  ت�رشفاتهم  وجعل  النا�ض،  �شلوك 
ال�شبيان  اجتماع  منع  ذلك  ومن  اجلرائم،  وقوع  توقي  على  وعمل 
اعتباراً  واأعطاها  احل�شبة  وظيفة  وعزز  بالفاح�شة،  يتهم  كان  مبن 

وا�شعًا وفعاًل.

التعقيب على الدراسات السابقة:
تلتقي الدرا�شة احلالية مع الدرا�شات ال�شابقة بالآتي:. 1
عنه- - اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  ب�شخ�شية  التعريف 

وخالفته وظهر ذلك جليًا يف الدرا�شات ال�شابقة جميعها.
بيان ال�شفات وال�شمات القيادية للخليفة عمر بن اخلطاب  -

وظهر ذلك يف درا�شة النوافلة.
بيان النظام الإداري ب�شكله العام يف عهد اخلليفة عمر بن  -

اخلطاب وظهر يف الدرا�شات ال�شابقة جميعها.
متايزت الدرا�شة احلالية عن الدرا�شات ال�شابقة من خالل:. 2
بن  - عمر  اخلليفة  عهد  يف  الإداري  التفوي�ض  منهج  اإبراز 

اخلطاب، وتطبيقاته يف اأهم اجلوانب احلياتية �شواء اأكانت الق�شائية 
الع�شكرية، والنظام املتبع لدى عمر  اأو  ال�شيا�شية  اأو  اأو القت�شادية 

بن اخلطاب يف ذلك.

مصطلحات الدراسة:
اآخر  - ل�شخ�ض  امل�شوؤولية  اأو  ال�شلطة  اإ�شناد  التفوي�ض)4(: 

اأحد  وهو  معينة،  اأن�شطة  لتنفيذ  املروؤو�ض(  اإىل  املدير  من  )عادة 
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املفاهيم الأ�شا�شية يف عمليات القيادة.
املثمر  - التعاون  توفري  نحو  املوجه  الن�شاط   :)5( الإدارة 

اأجل  من  العاملة  املختلفة  الب�رشية  اجلهود  بني  الفعال  والتن�شيق 
حتقيق هدف معني بدرجة عالية الكفاءة.

من  - جلانب  الإداري  الرئي�ض  نقل  الإداري:  التفوي�ض 
اخت�شا�شاته اإىل بع�ض مروؤو�شيه ليمار�شوها دون الرجوع اإليه مع 

بقاء م�شوؤوليته عن هذه الخت�شا�شات اأمام الرئا�شات العليا.
عمر بن اخلطاب)6(: هو بن عبد العزي بن رياح بن عبد اهلل  -

بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوؤي بن غالب القر�شي العدوي 
اأبو حف�ض اأمري املوؤمنني.

املبحث األول: اإلطار التمهيدي للدراسة
اللغوية  التعريفات  بع�ض  عر�ض  احلايل  املبحث  يحاول 
الإداري،  والتفوي�ض  والإدارة،  التفوي�ض،  من  لكل  وال�شطالحية 

وا�شتنتاج بع�ض التعريفات الإجرائية.

تعريف التفويض اإلداري

تعريف التفويض 

التفوي�ض لفظ ماأخوذ من اجلذر)فو�ض(: الفاء والواو وال�شاد 
ثم  عليه،  ه  وردِّ اآخر  على  الأمر  يف  اتكال  على  يدل  �شحيح  اأ�شل 
قال  ه،  ردَّ اإذا  اأمره:  اإليه  فو�ض  ذلك  ي�شبهه. من  ما  اإليه  يفرع فريد 
ريٌ  َب�شِ  َ اهللهَّ اإِنهَّ   ِ اهللهَّ اإِىَل  اأَْمِري  قال:{َواأَُفوِّ�ُض  من  ق�شة  يف  تعاىل 
ِباْلِعَباِد}]غافر:44[، وقولهم: باتوا فو�شى، اأي خمتلطني ومعناه: 
اإذا  املال:  يف  ال�رشيكان  وتفاو�ض  الآخر،  اإىل  اأمره  فو�ض  كال  اأن 
ا�شرتكا ففو�ض كل اأمره اإىل �شاحبه. هذا را�ٍض مبا �شنع ذاك وذاك 
را�ٍض مبا �شنع هذا مما اأجازته ال�رشيعة)7(، وجاء يف ل�شان العرب: 
فو�ض اإليه الأمر: �شريه اإليه وجعله حاكمًا فيه، ويف الدعاء: فو�شت 
اإليه:  الأمر  الو�شيط: فو�ض  اإليك)8(، وجاء يف  اأي رددته  اإليك:  اأمري 

جعل له الت�رشف فيه)9(.
من هنا يظهر اأن املعنى اللغوي للتفوي�ض، يدل على: اإ�شناد اأمر 
اأما ا�شطالحًا فالتفوي�ض )اأو التعيني(  اإىل �شخ�ض لأدائه بالإنابة، 
اإىل  املدير  اآخر )عادة من  ل�شخ�ض  امل�شوؤولية  اأو  ال�شلطة  اإ�شناد  هو: 
يف  الأ�شا�شية  املفاهيم  اأحد  وهو  معينة،  اأن�شطة  لتنفيذ  املروؤو�ض( 

عمليات القيادة.
والتفوي�ض يف ال�شطالح ال�رشعي: )هو اأن ي�شتوزر الإمام من 
ولهذه  اجتهاده،  على  واإف�شائها  براأيه  الأمور  تدبري  يف  عنه  ينوب 
الوزارة م�شوغ �رشعي يتمثل يف قوله تعاىل:{َواْجَعْل ِل َوِزيًرا ِمْن 
اأَْمِري}]طه:  يِف  اأَْزِريَواأَ�رْصِْكُه  ِبِه  اأَِخيا�ْشُدْد  اأَْهِليَهاُروَن 
فتكون  الوظيفي  الإداري  التق�شيم  من  نوع  والتفوي�ض   ]32  -  29
ت�شاوي  كاملة  اإليه  املوكل  الأمر  يف  امل�شتوزر  اخت�شا�شات 
اللغوي  املعنى  توافق  مدى  هنا  ويظهر  اخلليفة()10(،  اخت�شا�ض 
للتفوي�ض مع املعنى ال�شطالحي يف ال�شالحيات واملهام املنوطة 

اإىل ال�شخ�ض املفو�ض.

تعريف مصطلح اإلدارة

وتعني:  )دور(  اللغوي  اجلذر  اإىل  اللغة  يف  الإدارة  لفظ  يعود 

الطواف حول ال�شيء بالعودة اإىل املو�شع الذي اأبتداأ منه، والإحاطة 
بكل جوانبه)11(.

to serve؛  مبعنى  لتينية  كلمة  فالإدارة  ال�شطالح:  يف  اأما 
اأي لكي يخدم، والإدارة بذلك تعني اخلدمة على اأ�شا�ض اأن من يعمل 
باملفهوم  الإدارة  وتعني  الآخرين)12(.  خدمة  على  يقوم  بالإدارة 
العام: )الن�شاط املوجه نحو توفري التعاون املثمر والتن�شيق الفعال 
اأجل حتقيق هدف معني  العاملة من  الب�رشية املختلفة  بني اجلهود 

بدرجة عالية الكفاءة()13(. 
الن�شاط  عن  )عبارة  اأنها  على  عبده  املجيد  عبد  ويعرفها 
ومراقبة  وتنظيم  وتخطيط  الأفراد  وتنمية  وتوجيه  بقيادة  اخلا�ض 
امل�رشوع- يف  الرئي�شة  بالعنا�رش  اخلا�شة  والت�رشفات  العمليات 
اأهداف  واأ�شواق-لتحقيق  واأموال  معدات  من  وعدد  واآلت  اأفراد  من 

امل�رشوع املحدد باأقل تكلفة()14(.
وبعد النظر يف التعريفات ال�شابقة نخل�ض اإىل:

اأن الإدارة عملية مق�شودة وهادفة. ♦
الإدارة يجب اأن يرتاأ�شها مدير �شاحب خربة مميزة. ♦
اأن الإدارة حتتاج اإىل تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. ♦
يقوم مب�شاعدة املدير بالأعمال الإدارية موظفون يتلقون  ♦

التعليمات من ِقبله.
الإجرائي: هي عملية مق�شودة  الإدارة مبفهومها  فاإن  وعليه 
اأهداف  لتحقيق  ت�شل�شل هرمي وظيفي معني  الأفراد وفق  بها  يقوم 

معنية ومعينة �شمن خطوات منظمة حمددة من قبل املدير.

تعريف مصطلح التفويض اإلداري:

الإداري  الرئي�ض  نقل  ا�شطالحًا:  الإداري  بالتفوي�ض  يق�شد 
دون  ليمار�شوها  مروؤو�شيه  بع�ض  اإىل  اخت�شا�شاته  من  جلانب 
اأمام  الخت�شا�شات  هذه  عن  م�شوؤوليته  بقاء  مع  اإليه  الرجوع 

الرئا�شات العليا)15(. 
ببع�ض  مروؤو�شيه  اإىل  الرئي�ض  )تعهد  اأنه  على  اآخر  وعرفه 
�شلطاته  عن  الرئي�ض  تخلي  اإىل  ذلك  يوؤدي  األ  على  اخت�شا�شاته 
تعديل  ب�شلطة  الرئي�ض  يحتفظ  ذلك  على  وترتيبًا  وم�شوؤولياته، 

التفوي�ض واإلغائه حتقيقًا لل�شالح العام()16(.
وال�شطالحية  اللغوية  التعريفات  يف  النظر  اإمعان  وعند 
رئي�ض  اإنابة  الإداري:  التفوي�ض  اأن  اإىل  نخل�ض  والإدارة  للتفوي�ض 
ملروؤو�ض اإنابة جزئية اأو كلية للقيام بتنفيذ عمل معني وفق �رشوط 
نتائج  حتمل  يف  التامة  م�شوؤوليته  بقاء  مع  الرئي�ض  قبل  من  حتدد 

الإنابة.

املبحث الثاني: التعريف بشخصية عمر بن اخلطاب 
وخالفته

أوالً: التعريف بشخصية عمر: عمر بن اخلطاب)17(:

هو بن عبد العزي بن رياح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن 
اأمري  حف�ض  اأبو  العدوي  القر�شي  غالب  بن  لوؤي  بن  كعب  بن  عدي 

املوؤمنني.
ع�رشة  بثالث  الفيل  عام  عنه-بعد  اهلل  -ر�شي  عمر  ولد   
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�شنة)18(، واأم�شى يف اجلاهلية �شطراً من حياته، ون�شاأ كاأمثاله من 
اأبناء قري�ض، وامتاز عليهم بتعلم القراءة، وحمل امل�شوؤولية �شغرياً، 
الرتف، ول مظاهر  األوان  �شديدة، مل يعرف فيها  ن�شاأة غليظة  ون�شاأ 
يرعى  املراعي  اإىل  وق�شوة  غلظة  يف  اخلطاب  اأبوه  دفعه  الرثوة، 
اإبله، وتركت هذه املعاملة القا�شية من اأبيه اأثراً �شيئًا يف نف�ض عمر 
-ر�شي اهلل عنه-)19(، فقد كان يقول -ر�شي اهلل عنه- كنت اأرعى 
وٍف، وكان فظًا-يعني اأباه-  اإبل اخلطاب بهذا الوادي، يف ِمْدَرَعِة �شُ
بيني  لي�ض  احت�شبت  وقد  ق�رشت،  اإذا  وي�رشبني  عملت  اإذا  يتبعني 

وبني اهلل اأحد)20(.
واإن حرفة الرعي لزمت عمر بن اخلطاب يف مكة، وقد اأك�شبته 
جملة من ال�شفات، كقوة التحمل واجللد، و�شدة الباأ�ض)21(، وقد حذق 
بن اخلطاب اإىل جانب الرعي يف �شبابه األوانًا من الريا�شة البدنية 
وروايته)22(،  ال�شعر  وتذوق  والفرو�شية  اخليل  وركوب  كامل�شارعة، 
يف  احل�شور  على  وحر�ض  و�شوؤونهم،  قومه  بتاريخ  يهتم  وكان 
الأ�شواق وا�شتفاد منها يف التجارة، ومعرفة تاريخ العرب، وما حدث 

بني القبائل من مفاخرات ومنافرات)23(.
الكثري، مما جعله من  املال  فاأك�شبته  بالتجارة  وا�شتغل عمر 
اأغنياء مكة، وك�شب معارف متعددة يف البالد التي زارها للتجارة، 
بارزة يف  �شتاًء، واحتل مكانة  اليمن  واإىل  ال�شام �شيفًا،  اإىل  فرحل 
اأجداده املجيد وخ�شو�شًا  �شاعد تاريخ  املجتمع اجلاهلي)24(، وقد 
جده نفيل بن عبد العزى الذي كانت حتتكم اإليه قري�ض يف خ�شوماتها 
اإىل تر�شيخ هذه املكانة وتوطيدها، واإك�شاب عمر باخلربة والدراية، 
ومعرفة اأحوال العرب، ف�شاًل عن ال�شفات اخللقية التي كان يت�شف 
بها من ذكاء وفطنة فلجاأت اإليه اأهل مكة يف ف�ض خ�شوماتهم)25(، 
�رشيفًا  قويًا،  ف�شيحًا  بليغًا  حكيمًا،  عنه-رجاًل  اهلل  -ر�شي  وكان 
قوي احلجة، وا�شح البيان ما اأهله لأن يكون �شفرياً لقري�ض ومفاخراً 

ومنافراً لها مع القبائل)26(.
وعبادات  عادات  من  قري�ض  األفته  ما  كل  عن  يدافع  وكان 
عما  الدفاع  يف  يتفانى  جتعله  خمل�شة  طبيعة  له  وكانت  ونظم، 
يوؤمن به، وهذا ما جعله ي�شتد يف الدفاع عما يوؤمن به فقاوم الدعوة 
الإ�شالمية يف اأول الدعوة خ�شيًة من اأن يهز هذا الدين النظام املكي 
الذي ا�شتقر)27(، وقد اأ�شلم عمر يف ال�شنة ال�شاد�شة من النبوة وهو ابن 
ال�شفات والأمور جمتمعة والتي  �شت وع�رشين)28(، ولقد كان لهذه 
توافرت يف عمر بن اخلطاب التي �شب عليها يف اجلاهلية الأثر الأكرب 
اأركانه  والدور الأعظم يف الدفاع عن الإ�شالم، ورفع لوائه وحماية 

واإر�شاء دعائمه.

ثانياً: التعريف خبالفة عمر بن اخلطاب.

بعد  ال�شديق  بكر  اأبي  من  برت�شيح  اخلطاب  بن  عمر  ويليّ 
بن  الرحمن  كعبد  بالإجماع  وموافقتهم  امل�شلمني  من  ثلة  م�شاورة 
عوف وعثمان بن عفان واأ�شيد بن ح�شري و�شعيد بن زيد وعدد من 
اإل  عمر،  يف  واحد  براأي  تقريبًا  كانوا  وكلهم  واملهاجرين  الأن�شار 
َعَلى  ا�ْشَتْخَلْفَت  َفَقاَل:  َبْكٍر  )اأَِبي  َعَلى  دَخل  فَقَد  اهلل،  عبيد  بن  طلحة 
َذا  اإِ ِبِه  ْنَت َمَعُه، َوَكْيَف  َواأَ ِمْنُه  ا�ُض  َيْلَقى النَّ َراأَْيَت َما  َوَقْد  ا�ِض ُعَمَر  النَّ
ِتَك! َفَقاَل اأَُبو َبْكٍر: اأَْجِل�ُشوِن،  َك َف�َشاِئُلَك َعْن َرِعيَّ َخاَل ِبِهْم َواأَْنَت َلٍق َربَّ
ُفِني! اإَِذا َلِقيُت َربِّي َف�َشاأََلِني ُقْلُت: ا�ْشَتْخَلْفُت  ِ ُتَخوِّ َفاأَْجَل�ُشوُه، َفَقاَل: اأَِباهللَّ
َخاِلًيا  اَن  َعفَّ ْبَن  ُعْثَماَن  اأَْح�رَشَ  َبْكٍر  اأََبا  اإِنَّ  اأَْهِلَك.ُثمَّ  َخرْيَ  اأَْهِلَك  َعَلى 

َما  َهَذا  ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ اهللَّ ِب�ْشِم  اْكُتْب:  َلُه:  َفَقاَل  ُعَمَر،  َعْهَد  ِلَيْكُتَب 
ا َبْعُد. .. -ُثمَّ اأُْغِمَي َعَلْيِه  �ْشِلِمنَي، اأَمَّ ىَل امْلُ َعِهَد اأَُبو َبْكِر ْبُن اأَِبي ُقَحاَفَة اإِ
اِب،  طَّ ا َبْعُد، َفاإِنِّ َقِد ا�ْشَتْخَلْفُت َعَلْيُكْم ُعَمَر ْبَن اخْلَ -َفَكَتَب ُعْثَماُن: اأَمَّ
َ اأَُبو  . َفَقَراأَ َعَلْيِه، َفَكربَّ ا. ُثمَّ اأََفاَق اأَُبو َبْكٍر َفَقاَل: اْقَراأْ َعَليَّ َومَلْ اآُلُكْم َخرْيً
ْن ُمتُّ يِف َغ�ْشَيِتي. َقاَل: َنَعْم.  ا�ُض اإِ َبْكٍر َوَقاَل: اأََراَك ِخْفَت اأَْن َيْخَتِلَف النَّ
ا ُكِتَب اْلَعْهُد اأََمَر ِبِه اأَْن ُيْقَراأَ  ا َعِن اْلإِ�ْشاَلِم َواأَْهِلِه.َفَلمَّ ُ َخرْيً َقاَل: َجَزاَك اهللَّ
َلُه َوَمَعُه ُعَمُر، َفَكاَن  َواأَْر�َشَل اْلِكَتاَب َمَع َمْوىًل  َعَلى النَّا�ِض، َفَجَمَعُهْم 
 ُ اهللَّ لَّى  -�شَ  ِ اهللَّ َر�ُشوِل  ِليَفِة  خِلَ َوا�ْشَمُعوا  ُتوا  اأَْن�شِ ا�ِض:  ِللنَّ َيُقوُل  ُعَمُر 
َعَلْيِهُم  ُقِرَئ  ا  َفَلمَّ ا�ُض،  َف�َشَكَن النَّ ًحا.  َياأُْلُكْم ُن�شْ مَلْ  ُه  َعَلْيِه َو�َشلََّم -َفاإِنَّ
َوَقاَل:  ا�ِض  النَّ َعَلى  َف  اأَ�رْشَ َبْكٍر  ُبو  اأَ َوَكاَن  َطاُعوا،  َواأَ �َشِمُعوا  اْلِكَتاُب 
َقَراَبٍة،  َذا  َعَلْيُكْم  ا�ْشَتْخَلْفُت  َما  َفاإِنِّ  َعَلْيُكْم؟  ا�ْشَتْخَلْفُت  ِن  مِبَ وَن  اأََتْر�شُ
ِ َما اأََلْوُت  ِطيُعوا، َفاإِنِّ َواهللَّ َواإِنِّ َقِد ا�ْشَتْخَلْفُت َعَلْيُكْم ُعَمَر َفا�ْشَمُعوا َلُه َواأَ
ُبو َبْكٍر ُعَمَر َفَقاَل  َطْعَنا. ُثمَّ اأَْح�رَشَ اأَ اأِْي. َفَقاُلوا: �َشِمْعَنا َواأَ ِمْن ُجْهِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم  لَّى اهللَّ ِ - �شَ َحاِب َر�ُشوِل اهللَّ َلُه: اإِنِّ َقِد ا�ْشَتْخَلْفُتَك َعَلى اأَ�شْ
َيْقَبُلُه  َل  ِباللَّْيِل  ا  ِ َحقًّ هلِلَّ اإِنَّ  ُعَمُر،  َيا  َقاَل:  ُثمَّ   ،ِ ِبَتْقَوى اهللَّ اُه  َواأَْو�شَ  -
ُه َل َيْقَبُل َناِفَلًة َحتَّى  َهاِر َل َيْقَبُلُه ِباللَّْيِل، َواإِنَّ ا يِف النَّ َهاِر، َوَحقًّ يِف النَّ
ا َثُقَلْت َمَواِزيُن َمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه  َ اأَنَّ اأَمَلْ َتَر َيا ُعَمُر  ُة،  ى اْلَفِري�شَ ُتوؤَدَّ
ُع ِفيِه  يَزاٍن َل ُيو�شَ قَّ َوِثْقِلِه َعَلْيِهْم، َوُحقَّ مِلِ َباِعِهُم احْلَ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِباتِّ
ْت  ْت َمَواِزيُن َمْن َخفَّ ا َخفَّ َ َغًدا اإِلَّ َحقٌّ اأَْن َيُكوَن ِقياًل. اأَمَلْ َتَر َيا ُعَمُر اأَنَّ
يَزاٍن َل  ِتِه َعَلْيِهْم، َوُحقَّ مِلِ َباِعِهُم اْلَباِطَل َوِخفَّ َمَواِزيُنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِباتِّ
ا َنَزَلْت اآَيُة  َ ُع ِفيِه َغًدا اإِلَّ َباِطٌل اأَْن َيُكوَن َخِفيًفا. اأَمَلْ َتَر َيا ُعَمُر اأَنَّ ُيو�شَ
وؤِْمُن َراِغًبا  َخاِء؛ ِلَيُكوَن امْلُ ِة َمَع اآَيِة الرَّ دَّ ِة، َواآَيُة ال�شِّ دَّ َخاِء َمَع اآَيِة ال�شِّ الرَّ
َيْرَهُب  َوَل  َلُه،  َلْي�َض  َما   ِ اهللَّ َعَلى  ِفيَها  َيَتَمنَّى  َرْغَبًة  َيْرَغُب  َل  َراِهًبا، 
اِر ِباأَ�ْشَواأِ  ُ اأَْهَل النَّ ا َذَكَر اهللَّ َ َرْهَبًة َيْلَقى ِفيَها ِبَيَدْيِه. اأََومَلْ َتَر َيا ُعَمُر اأَنَّ
ا  َ نَّ اإِ ُه  َواأَنَّ ِمْنُهْم،  اأَُكوَن  َل  اأَْن  ْرُجو  َلأَ اإِنِّ  ُقْلُت:  َذَكْرُتُهْم  َذا  َفاإِ اأَْعَماِلِهْم، 
ُه ُيَجاِوُز َلُهْم َما َكاَن ِمْن �َشيٍِّئ،  ِة ِباأَْح�َشِن اأَْعَماِلِهْم؛ ِلأَنَّ نَّ َذَكَر اأَْهَل اجْلَ
ِتي َفاَل  يَّ َفاإِْن َحِفْظَت َو�شِ ْعَماِلِهْم؟  اأَ اأَْيَن َعَمِلي ِمْن  ُقْلُت  َذَكْرُتُهْم  َفاإَِذا 

. ْعِجِزِه()29( ْوِت، َوَل�ْشَت مِبُ ٍ ِمَن امْلَ َيُكوَننَّ َغاِئٌب اأََحبَّ اإَِلْيَك ِمْن َحا�رشِ
ب�شفته  اأعماله  عنه-،  اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  وبا�رش 
وتوىل  عنه-)30(.  اهلل  -ر�شي  بكر  اأبي  وفاة  فور  للم�شلمني  خليفة 
فاجليو�ض  ال�شعوبة،  غاية  يف  اأمامه  كانت  واملهمة  اخلالفة،  عمر 
تثبت  ومل  والعراق،  ال�شام  يف  هائلة  معارك  تخو�ض  الإ�شالمية 
اإىل  الفر�ض، واحلاجة  الذين هزموا  الروم  تواجه  اأقدامها، واجليو�ض 
اإىل  واحلاجة  ملحة،  كانت  الأحوال  هذه  يف  ت�شوره  يعطي  قائد 
يتوجهوا  اأن  النا�ض  فاأقنع  كذلك،  الأمم  على  �شلطانه  ين�رش  �شيا�شي 
فحقق  الوليد،  بن  خالد  بقيادة  العراق  اإىل  حارثة  بن  املثنى  مع 
واأر�شل  الريموك،  اإىل  وو�شل  ال�شام  اإىل  اجته  ثم  كبرية  انت�شارات 
جي�شًا اآخر بقيادة خالد بن �شعيد بن العا�ض مل�شاعدة هذه اجليو�ض، 
اأما على نطاق بالد ال�شام فقد اأر�شل جي�شًا بقيادة القعقاع بن عمرو 
22هـ،  �شنة  وهمزان  21هـ،  �شنة  نهاوند  وفتحت  الفر�ض،  ملحاربة 
غزو  اأول  عهده  يف  وكان  22هـ،  �شنة  واذربيجان  وقومي�ض  ورييّ 
بي�شان  عهده  يف  وفتحت  اأي�شًا  22هـ،  �شنة  خرا�شان  وغزو  للرتك 
وليبيا  م�رش  لفتح  واأر�شلها  اجليو�ض  وجهز  القد�ض  ودخل  وطربية 
ففتحت مناطق كثرية منها القرما، بلبي�ض والإ�شكندرية)31(، وقد كان 
اأمره  هذا على ال�شعيد الع�شكري اأما على ال�شعيد الداخلي فقد كان 
ل ي�شدر اإل بعد ت�شاوره مع اأهل احلل والعقد، ومن اأقواله املاأثورة 
اأبرم من غري �شورى()32(، وكان م�شلك الفاروق يف  )ل خري يف اأمر 
اأمره في�شمع منهم، ثم  اأول  العامة  ي�شت�شري  اإذ كان  ال�شورى جميال؛ 
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واأ�شحاب  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب  م�شايخ  يجمع 
اإىل  فيه  يخل�شوا  اأن  وي�شاألهم  بالأمر  اإليهم  يف�شي  ثم  منهم،  الراأي 
الفاروق  وكان  اأم�شاه)33(،  راأيهم  عليه  ا�شتقر  فما  حممود،  راأي 
ذلك  يف  جنح  وقد  الر�شول  نهج  ذات  على  �شار  وقد  عدله  يف  قدوة 
على �شعيد الواقع والتطبيق جناحًا منقطع النظري حتى اقرتن ا�شمه 
والرجل  واملحكوم  فاحلاكم  النا�ض،  بني  بامل�شاواة  ونادى  بالعدل 
واملراأة والعرب والعجم، والأبي�ض والأ�شود واجلن�ض والن�شب والطبقة 
كلهم يف نظر ال�رشع �شواء)34(، وقد �شادت احلرية يف كافة اأ�شكالها 
كاحلرية الدينية والتي كانت قائمة على قوله تعاىل: { َل اإِْكَراَه يِف 
الدِّيِن}]البقرة:256[، وحرية التنقل –حرية الغدو والرواح- ولكن 
الأمن  وحق  امللكية  وحرية  ال�شتثنائية،  احلالت  ببع�ض  قيدها 
وحرية امل�شكن، واأوىل حرية الراأي كفالة تامة ومتثل ذلك يف قوله: 
رجل،  له  فقام  فليقومه،  اعوجاجًا  يفيّ  منكم  راأى  من  النا�ض!  )اأيها 
عمر:  فقال  ب�شيوفنا!  لقومناه  اعوجاجًا  فيك  راأينا  لو  واهلل  وقال: 
احلمد هلل الذي جعل يف هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر ب�شيفه()35(.
وقد ا�شتمرت خالفة عمر بن اخلطاب ع�رش �شنوات دانت لالأمة 
الإ�شالمية دولة الروم والفر�ض وامتد �شلطان امل�شلمني على م�شاحة 
�شا�شعة من الأر�ض ف�شمت م�رش و�شوريا والعراق وفل�شطني واأر�ض 
فار�ض، ومتتع امل�شلمون بالرخاء، ومتتع اأهل الذمة بالأمن والأمان، 
واأ�شبح اجلميع يعي�شون بال خوف من ظلم اأو بط�ض، واأ�شبح للدولة 
قوانني م�شتمدة من كتاب اهلل و�شنة ر�شوله واأ�شبح لها مكانة عظيمة 
يف العامل كله، واأ�شبح ا�شم عمر بن اخلطاب يرمز لكل ما هو جليل 

ونبيل وعظيم.
الأربعاء  يوم  يف  تعاىل  رحمته  اإىل  الفاروق  اخلليفة  انتقل 
اأثر طعنات على  لأربع ليال بقني من ذي احلجة �شنة )23هـ( على 
يد اأبي لوؤلوؤة املجو�شي، وُدفن بجانب �شيد الب�رشية حممد �شلى اهلل 

عليه و�شلم و�شاحبه ال�شديق -ر�شي اهلل عنهما-)36(.

ثالثاً: مسات السلوك القيادي عند اخلليفة عمر بن اخلطاب.

يف  بالغًا  النف�ض  قوي  عمر  كان  وقد  عمر  يف  العقاد  يقول 
الطمع  اأ�شحاب  البالغة مل يكن من  النف�شية، ولكن على قوته  القوة 
اجلاه  يف  والتو�شع  الغلبة  اإىل  يندفعون  ممن  يكن  ومل  والقتحام، 
مفطوراً  كان  لأنه  كاره،  وهو  اإليه  يحفزه  دافع  بغري  وال�شلطان 
العدل واإعطاء احلقوق والتزام احلرمات، وقد كان مهيبًا رائع  على 
املح�رش حتى يف ح�رشة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الذي تت�شافر 
يف  توجه  الهيبة  تلك  كانت  وقد  عمر،  جبهة  واأولها  اجلباه،  عنده 
اأهل  واإخافة  وال�شدق  اخلري  وتاأمني  الباطل  وهزمية  احلق  ن�رشة 
الذين  من  له  اأهيب  عمر  يعرفون  الذين  كان  وقد  والبهتان،  البغي 
ممتازاً  كان  فقد  مميزة،  �شخ�شية  كانت  عمر  ف�شخ�شية  يجهلونه، 
بعمله ممتازاً بتكوينه وكان وفاء �رشوط المتياز والتقدير يف عرف 
الأقدمني واملحدثني، من املوؤمن بدينه وغري املوؤمن)37(. وبعد ذكر 
بع�ض ال�شفات ال�شخ�شية والقيادية لعمر �شوف تقف الدرا�شة يف 
هذا املطلب على ذكر �شمات ال�شلوك القيادي عند اخلليفة عمر بن 

اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-ومن هذه ال�شمات:
اأولً: �شماع النقد. ♦

وهي من اأهم ال�شفات ال�شلوكية للقائد الناجح؛ اأن يكون رحب 
اعًا للنقد يحرتم الراأي الآخر، وقد ات�شف الفاروق بهذه  ال�شدر، �شميّ

ال�شفة)38(، ويف ذلك له مواقف جمة منها ما رواه حذيفة حيث قال 
له:  فقلت  حزينًا  مهمومًا  فراأيته  عمر  املوؤمنني  اأمري  على  )دخلت 
اأقع يف منكر، فال  اأن  اأخاف  اإن  املوؤمنني؟ فقال:  اأمري  يا  ما يهمك 
راأيناك خرجت  اأحٌد منكم تعظيمًا يل. فقال حذيفة: واهلل لو  ينهان 
عن احلق لنهيناك، ففرح عمر، وقال: احلمد هلل الذي جعل يل اأ�شحابًا 
بن  عمر  اأن  املوقف  هذا  من  ويتبني  اعوججت()39(،  اإذا  يقومونني 
النقد فقط بل كان �شغوفًا  اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-مل يكن ي�شمع 
احلاجة.  عند  اإليه  الن�شح  يقدموا  واأن  اأعماله  �شحابته  يرتقب  باأن 
واأنه كان يوؤكد على ذلك دومًا بني �شحابته ليهون الأمر عليهم عند 

النقد ويرفع املهابة من اأنف�شهم.
النا�ض  بني  يومًا  وقف  اأنه  عمر  عن  ُذكر  ما  اأي�شًا  ذلك  ومن 
األقيت  زاد  فمن  اأوقية  اأربعني  على  الن�شاء  مهور  تزيدوا  ل  وقال: 
الزيادة يف بيت املال: فوقفت امراأة فقالت: ما ذاك لك، ف�شاألها: ومل؟ 
فاأجابته: لأن اهلل تعاىل يقول {واآتيتم اإحداهن قنطاراً فال تاأخذوا 
فتهلل  مبيناً}]الن�شاء:20[،  واإثماً  بهتاناً  اأتاأخذونه  �شيئاً  منه 
واأخطاأ  امراأة  اأ�شابت  امل�شهورة:  عبارته  وقال  وتب�شم  عمر،  وجه 
عمر)40(، ومن هذا املوقف يتبني لنا مدى �شعة �شدر عمر واإذعانه 
للحق وتقبله اإياه واحرتامه واإجالله لراأي املراأة عندما وافقت احلق 

باحلجِة والربهاِن.
ثانياً: و�شع اإطار للعمل. ♦

ولقد و�شع اخلليفة عمر بن اخلطاب اأُطراً منا�شبة لإدارة الدولة 
اأمور)41(،  عدة  خالل  من  ذلك  وظهر  قيادتها  توىل  التي  الإ�شالمية 

منها:
ابتدعها  التي  الأمور  بها  واملق�شود  والتجديدات:  الأوليات 
اأول من ع�ض  اأنه  عمر -ر�شي اهلل عنه-، ومل تكن قبله)42(، ومنها: 
اأول من  يف عمله يف املدينة، واأول من حمل الدرة واأدب بها، وهو 
م�رش،  ِمْن  بال�شفن  الطعام  ل  حميّ من  واأول  الهجري،  التقومي  و�شع 
واأول من جعل  الأُعطية،  واأول من فر�ض  الأم�شار،   َ َمْن م�رشَّ واأول 
من  واأول  الإ�شالم،  يف  الع�رش  و�شع  من  واأول  اجلي�ض،  يف  اخلدمة 

و�شع الدواوين)43(.
ثالثاً: امل�شاركة يف اتخاذ القرار. ♦

املوؤ�ش�شة،  يف  الإداري  العمل  حمور  القرار  اتخاذ  عملية  اإن 
وال�شورى يف العمل الإداري، ت�شاعد القائد على اتخاذ القرار ال�شائب، 
ال، وقد مار�ض عمر ال�شورى ممار�شة عملية، حيث �شارك  والأداء الفعيّ
نخبة من ال�شحابة الذين نهلوا الإميان من معني �شاف، ومن ذلك 
ا�شت�شارته اأ�شحابه يف توجهه اإىل اأر�ض العراق قائداً للجي�ض، فرف�ض 
ال�شحابة خوفًا من ك�رش عمر و�شعف �شوكة امل�شلمني، واأ�شار عمر 
يف اأر�ض ال�شواد اأيوزعها فيئًا على امل�شلمني اأم تق�شم على املقاتلني 

فقرر بعد امل�شورة اأن يرتك الأر�ض لتكون فيئًا للم�شلمني)44(.
عمر  ♦ اخلليفة  عند  املتميزة  الإن�شانية  العتبارات  رابعاً: 

-ر�شي اهلل عنه-.
ال�شيخ  وله فيها يف مواقف م�شهورة منها، ما جاء يف ق�شة 
الذمي الطاعن يف ال�شن، الذي كان ي�شتجدي ف�شاأله عمر عن حاله. 
عمر:  فقال  والنفقة،  اجلزية  اأ�شتجدي  ال�شن  طاعن  �شيخ  اأنا  فقال: 
اأخذنا منك اجلزية �شابًا، ثم �شيعناك �شيخًا، واأمر بفر�ض مقدار من 

مال له ولأمثاله)45(.
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للطفل  امل�شلمني  املال  من  نفقة  فر�ض  يف  اأي�شًا  ذلك  ومن 
عن  اخلطيب  ويقول  الفطام،  يف  الن�شاء  تعجل  ل  حتى  الر�شيع 
اإن�شانية عمر -ر�شي اهلل عنه-، فيورد قوله من اإحدى خطبه” ولكم 
البعوث  األقيكم املهالك. واإذا رغبتم يف  األ  النا�ض اذكرها  اأيها  عليَّ 

فاأنا اأبو العيال حتى ترجعوا اإليهم)46(.
على  ♦ والتغلب  التغريات  اإحداث  على  القدرة  خام�شاً: 

املواقف الطارئة.
لزمت  التي  الناجح  القائد  �شفات  من  �شلوكية  �شفة  وهي 
اإليه راأي عمر بن  اآل  الفاروق يف املواقف الطارئة)47(، من ذلك ما 
اخلطاب بعد امل�شورة يف طاعون عموا�ض اأن ل يتمم امل�شري يف جي�ض 
امل�شلمني خوفًا على �شالمتهم، وحفاظًا على اأرواحهم)48(، ومن ذلك 
اأي�شًا اأنه يف عام الرمادة عندما انت�رشت املجاعة يف اأنحاء البالد، 
بع�رشات  تعد  �شخمة  اأعدادهم  وكانت  املدينة،  اإىل  النا�ض  وجاوؤه 
كان  بل  الطعام،  يطعمونهم  عليهم  يقوموا  باأن  رجاًل  اأمر  الآلف، 
يحمل الطعام بنف�شه وي�شنعه بنف�شه يف النا�ض، وينادي مناديًا من 
اأحب اأن يح�رش طعامنا فياأكل فليفعل، ومن اأحب اأن ياأخذ ما يكفيه، 
واأهلُه فلياأِت، فياأخذ، ثم خرج ليايل متتالية ي�شلي �شالة ال�شت�شقاء 

حتى ال�شباح حتى اأمطرهم اهلل، وفاء عليهم من ف�شله)49(.
�شاد�شاً: الرقابة الإدارية. ♦

وهي اإحدى مكونات العملية الإدارية املرتبطة باأوجه الن�شاط 
الإداري املختلفة من تخطيط وتنظيم وقيادة واتخاذ القرارات، وهي 
الأعمال  اأن  من  التاأكد  اإىل  اأ�شا�شًا  وتهدف  دائمة،  متتابعة  عملية 
مر�شية)50(،  ب�شورة  املخططة  الأهداف  اجتاه  يف  ت�شري  الإدارية 
منها:  للرقابة  عنه-اأ�شاليب خمتلفة  اهلل  عمر -ر�شي  ا�شتخدم  وقد 
الرقابة الذاتية، يف قوله: )اإن اأنزلت نف�شي من مال اهلل منزلة مال 

اليتيم، اإِْن ا�شتغنيت ا�شتعففت واإن افتقرت اأكلت باملعروف()51(.
والرقابة الداخلية تتمثل يف قوله: )خرٌي يل اأن اأعزل كل يوم 
اأُبقي ظاملًا �شاعة من نهار()52(، والرقابة اخلارجية  اأن  عاماًل من 
التي تتمثل فيما ذكر اأن عمر بن اخلطاب كان ياأمر عماله اأن يوافوه 
باملوا�شم فاإذا اجتمعوا، قال: اأيها النا�ض اإن مل اأبعث عمايل عليكم 
لي�شيبوا من اأب�شاركم، ول من اأموالكم واإنا بعثتهم ليحجزوا بينكم، 
ويق�شموا فياأكم فمن فعل به غري ذلك فليقم، فما قام اإل رجٌل قال: 
فيما  فقال:  �شوط:  مئة  فالنًا �رشبني  عاملك  اإن  املوؤمنني:  اأمري  يا 

�رشبته؟ فلم ياأِت بحجه، فقال قم فاقت�ض منه)53(. 
ومن خالل هذا العر�ض املوجز لل�شمات الإدارية للخليفة عمر 
بن اخلطاب تخل�ض الدرا�شة اإىل اأن عمر بن اخلطاب �شخ�شية اإ�شالمية 
لها  و�شنعت  بالأمة  نه�شت  التي  القيادية  ال�شفات  بجميع  ات�شمت 
جمدها اآنذاك، وقد �شدق فيه الأعرابي عندما وجده م�شتغرقًا بالنوم 

حتت ظل �شجرة، فقال: )حكمت فعدلت فاأمنت فنمت()54(.

املبحث الثالث:

تطبيقات التفويض اإلداري يف سياسة عمر بن اخلطاب.

اإن التفوي�ض ميدان هام يف ميدان ال�شيا�شة الإدارية، وخا�شة 
يف الدول الكربى الراهنة، واإن مل يح�شل مثل ذلك على عهد ر�شول 
اأن الدولة الإ�شالمية  اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم-، فال�شبب يف ذلك 
مل تكن قد ات�شعت وا�شتقرت، كما و�شلت يف عهد الفاروق، ويف عهد 

اأمور  ثالثة  هناك  ولكن  قبله،  كانت  عما  كثرياً  تختلف  مل  ال�شديق 
عليه  اهلل  -�شلى  الر�شول  عهد  يف  التفوي�ض  متثل  ظاهرة  كانت 
على  اأ�شحابه  بع�ض  الر�شول  واإنابة  موؤتة  غزوة  كاأمراء  و�شلم-: 
اإىل  اأكرث من عامل  واإر�شال  اأو حلج  لغزو  املدينة حني يخرج منها 
اليمن يف وقت واحد)55(، ويفهم من ذلك امل�شوغ ال�رشعي ملا عمله 

عمر يف خالفته من الإنابة والتفوي�ض.
مدى  على  تدل  ق�شة  ن�شوق  وا�شحة  الفكرة  تكون  وحتى 
حر�ض عمر بن اخلطاب يف ممار�شة الرقابة على اأموال من يفو�شهم 
ب�شكٍل عام فقد كان عمر بن اخلطاب يجري تفتي�شًا بنف�شه على من 
البيوت،  يدخل  حتى  كانوا  اأينما  ومواقعهم  اإماراتهم،  يف  يفو�شهم 

ويرى مدى حر�شهم على مال امل�شلمني،
ومن ذلك ما رواه اأبو زيد بن �شيبة يف كتابه تاريخ املدينة، 
حني ُذكر اأن عمر -ر�شي اهلل عنه-، قال لغالمه يرفاأ: يا يرفاأ انطلق 
ار وم�شباح، مفرت�شًا  �شمَّ اأب�رشه عنده  اأبي �شفيان  اإىل يزيد بن  بنا 
ديباجًا وحريراً من يفء امل�شلمني، ت�شلم عليه ل يرد عليك، وت�شتاأذن 
عليه فال ياأذن لك حتى يعلم من اأنت...، قال: فانطلقنا حتى انتهينا 
من  قال:  اأدخل،  قال:  وعليك،  قال:  عليكم،  ال�شالم  فقال:  بابه،  اإىل 
اأنت؟ قال يرفاأ: هذا من ي�شووؤك، هذا اأمري املوؤمنني، ففتح الباب فاإذا 
�شمار وم�شباح، واإذا هو مفرت�ض ديباجًا وحريراً من يفء امل�شلمني، 
ة بني  فقال عمر -ر�شي اهلل عنه-: يا يرفاأ، الباب الباب وو�شع الدريّ
اأذنيه �رشبًا، ثم كور املتاع فو�شعه يف و�شط البيت، ثم قال للقوم: 

ل يربحن منكم اأحد حتى اأرجع اإليكم)56(.
ومن هذا يتبني لنا مدى حر�ض اخلليفة القائد عمر بن اخلطاب 

على مال امل�شلمني، ومقدار حفظه لالأمانة التي ُوكل بها اأمام اهلل.

أوالً: تفويض عمر -رضي اهلل عنه-يف إدارة القضاء.

كيفية  يف  يهتم  الإ�شالمي  الق�شاء  يف  الإداري  التفوي�ض  اإن 
اأجل تطبيق الأحكام  ال�رشوط من  و�شع الأجهزة اخلا�شة املنطبقة 
الإ�شالمية  الأمة  يف  تظهر  التي  والق�شايا  احلوادث  على  ال�رشعية 
املتعلقة  الأحكام  وتنفيذ  حللها  املنا�شبة  والو�شائل  الطرق  واتخاذ 
بها)57(. فما هي امليزة التي امتازت بها �شيا�شة التفوي�ض يف عهد 

عمر؟
عندما ويليّ عمر بن اخلطاب الولة على الأم�شار خطب النا�ض، 
بعثتهم  اإنا  فاإن  الأم�شار،  اأمراء  على  اأُ�شهدك  اإن  )اللهم  وقال: 
واأن  فياأهم،  فيهم  يق�شموا  واأن  نبيهم،  و�شنة  دينهم  النا�ض  ليعلموا 
اخلطاب  هذا  من  اإيل()58(،  رفعوا  عليهم  اأ�شكل  فاإن  بينهم،  يعدلوا 
يتبني اأن عمر بن اخلطاب عندما كان يويل الوايل اأو القا�شي كان 
اإليه، ثم يبني له املهمة  اأ�ش�ض ليقوم باملهمة املناطة  يختاره على 
اأن  اأو ق�شائه، ثم يبني لهم  اإليه، والدور املرجو من وليته  املوكلة 
احلكم يف الأمور حكمًا مقيداً يف الكتاب وال�شنة مبا هو وا�شح، اأما 
اأن  ليق�شي فيه، وهذا يبني  اإليه  العودة  الأمور فيجب  اأ�شكل من  ما 
التفوي�ض من قبله مل يكن مطلقًا يف ولية الق�شاء، واإنا كان مقيداً 

يف الأمور امل�شكلة فيجب الرجوع اإليه فيها. 
كتبه  ما  منها  مواقف  عدة  لعمر  كان  الأمر  هذا  ولتو�شيح 
عمر بن اخلطاب اإىل القا�شي �رشيح بن احلارث: اإن �شئت اأن تاأمرن 
�شيا�شة  وكانت  لك)59(،  اأ�شلم  اإل  اأياي  ماأمرتك  اأرى  ول  فافعل، 
الكتب  ير�شل  كان  اإذ  القا�شي،  تعيني  بعد  عمر  تفارق  ل  التوجيه 
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من  نوع  وهذا  املعاملة،  وكيفية  الق�شاء،  بكيفية  يذكرهم  للق�شاة 
مو�شى  اأبي  اإىل  اأر�شل  فقد  للق�شاء،  الإداري  التفوي�ض  تقييد  اأنواع 
الأ�شعري حني كتب له )اأما بعد: فاإن الق�شاء فري�شة حمكمة، و�شنة 
متبعة، فافهم اإذا اأديل اإليك بحجة واأنفذ احلق اإذا اأت�شح، فاإنه ل ينفع 
تكلم بحق ل نفاذ له، واآ�ض بني النا�ض يف وجهك وجمل�شك وعدلك، 
حتى ل يياأ�ض ال�شعيف من عدلك، والبينة على من ادعى، واليمني 
على من اأنكر...، واجعل ملن ادعى بينة اأمراً ينتهي اإليه، فاإن اأح�رش 
بينة اأخذ بحقه، واإل وجهت الق�شاء اإليه، وامل�شلمون عدول بع�شهم 
ومن  النا�ض)60(.  بني  والتاأذي  وال�شجر  والقلق  واإياك  بع�ض،  على 
احلكم،  يف  ال�شورى  اتخاذ  عنه-اإىل  اهلل  -ر�شي  دعوته  اأي�شا  ذلك 
وقد ورد يف ذلك ما قاله القا�شي �رشيح ؛ اإذ قال: لقد قال يل عمر 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ق�شاء  من  لك  ا�شتبان  مبا  اق�ضِّ  اخلطاب.  بن 
عليه و�شلم، فاإن مل تعلم كل اأق�شية ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 
فاق�ض مبا ا�شتبان لك من اأئمة املهتدين، فاإن مل تعلم كل ما ق�شيت 

به اأئمة املهتدين، فاجتهد راأيك وا�شت�رش اأهل العلم وال�شالح()61(.
يف  الق�شاة  اتخذه  الذي  الكتاب  هذا  من  الباحثة  وت�شرت�شد 
اىل  مطبقة  زالت  ما  ق�شائية  قواعد  القانون  واتخذه  عمر  ع�رش 
ع�رشنا احلا�رش يف الدول الإ�شالمية خا�شة ويف دول العامل عامة، 
لالأهمية  تبعًا  مت�شل�شلة  قيود  بعدة  كان مير  للق�شاة  عمر  تقييد  اأن 
والأولوية وقد كانت تعترب خطًا منظمًا وحمدداً ل�شالحيات القا�شي 

وكيفية املقا�شاة ومبا يجب اللتزام به من غري حيد اأو اإهمال. 
وتخل�ض الدرا�شة يف ختام هذا املطلب اإىل اأن �شيا�شة التفوي�ض 
على  ليحكموا  للق�شاة  مطلقة  �شيا�شة  تكن  مل  الق�شائية  الأمور  يف 
اللتزام  واأهمها  منها،  اأمور  بعدة  اللتزام  عليهم  بل وجب  اأهوائهم 
مبا جاء يف الكتاب وال�شنة والأخذ بال�شورى يف الأمور امل�شكلة، ثم 
حله،  وا�شت�شعب  فيه،  الإ�شكال  ا�شتع�شى  فيما  احلاكم  اإىل  الرجوع 
ومن هنا يت�شح مدى حتري عمر -ر�شي اهلل عنه-احلق يف و�شول 
مفو�شيه اإىل اإعادة احلقوق اإىل اأ�شحابها، ومدى خوفه من اتباعهم 

الهوى في�شيع الظلم بني النا�ض.
ومن ذلك يتبني اأن ابن اخلطاب مل يكن اإداريًا عاديًا بل كان ذا 
طاقات هائلة ا�شتطاع من خاللها الإحاطة بتنظيم الأمور الداخلية 
املفتوحة  البالد  اإىل  ذلك  ليمتد  العربية،  واجلزيرة  املدينة  يف 
ب�شخ�شه تارة، ومن خالل من فو�شهم ليحلوا حمله يف اإدارة الأمور 

تارة اأخرى.

ثانياً: تفويض عمر -رضي اهلل عنه-يف االدارة السياسية والعسكرية.
عظيمة،  وم�شوؤولية  ثقياًل  احلكم  يرى  اإداريًا  عمر  كان  وقد 
�شيئًا ويت�شح  اأمر رعيته وين�شفهم ول يظلمهم  اأن ينظر يف  فعليه 
ذلك من قوله: )اأميا عامل يل ظلم اأحداً فبلغني مظلمته فلم اأغريها 
فاأنا ظامٌل)62(، ومن ال�شيا�شة الداخلية يف الأمور التي كان يقوم بها 
بني  وطوافه  بنف�شه  الرعية  لالأحوال  عنه-تفقده  اهلل  -ر�شي  عمر 
جوف  يف  بامراأة  فاإذا  ليلة  ذات  طاف  اأنه(  ذلك  ومن  لياًل،  النا�ض 
فدنا  ماًء  مالأته  قد  نار  بقدر  واإذا  يبكون  �شبياٌن  وحولها  لها،  داٍر 
عمر بن اخلطاب من الباب فقال: يا اأمة اهلل، ما بال هوؤلء ال�شبية 
على  التي  القدرة  هذه  فما  قال:  بكاوؤهم من جوع.  فقالت:  يبكون؟ 
النار؟ فقالت قد جعلت فيها ماء اأعللهم بها حتى يناموا، واأوهمهم 
دار  اإىل  ثم جاء  فبكى  و�شمٍن، فجل�ض عمر  دقيٍق  �شيئًا من  فيها  اأن 
ال�شدقة فاأخذ غرارة وجعل فيها �شيئًا من دقيق و�شمن و�شحٍم ومتٍر 

: فقال: يا  وثياب ودراهم حتى مالأ غراره ثم قال: يا اأ�شلم احمل علييّ
اأمري املوؤمنني اأنا اأحمله عنك. فقال: ل اأُم لك يا اأ�شلم. اأنا اأحمله لأنني 
اأتى به منزل  اأنا امل�شئول عنهم يف الآخرة، فحمله على عنقه حتى 
املراأة واأخذ القدر فجعل فيها �شيئًا من دقيق و�شيئًا من �شحم ومتر 
وجعل يحركه بيديه ونفخ حتت القدر: وكانت جُلتيّه عظيمة والدخان 
يخرج من خالل جلته حتى طبخ لهم ثم جعل يغرف بيديه ويطعمهم 

حتى �شبعوا()63(.
اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  اأن  ن�شتنتج  احلادثة  هذه  ومن 
عنه-مل يكن يركن للتفوي�ض يف معرفة اأحوال الرعية اإىل من حوله، 
واإنا كان يقوم بالعمل بنف�شه وذلك ل�شعوره بامل�شوؤولية عن النا�ض 
القيامة وكان يتحمل  �شي�شاأل عنهم يوم  اأمام اهلل -عزيّ وجل-واأنه 
الإرهاق اجل�شدي يف الدنيا خوفًا من عذاب الآخرة، واأخرياً ات�شافه 
بالراأفة والرفق والعطف التي كانت متازج ال�شدة يف �شجيه الفاروق 

يف معاملة رعيته، حيث كان ي�شتخدم كاًل ح�شب املواقف.
ومن اأقوال عمر ال�شهرية يف اإح�شا�شه بامل�شوؤولية اأمام اهلل: لو 
عرثت بغلة يف العراق يف الطريق خلفت اأن اهلل ي�شاألني عن ذلك ملاذا 
مل ت�شِو لها الطريق..)64(، ومن اأ�شاليب الرقابة التي اأتبعها عمر بعد 
اأن قام بعملية التفوي�ض يف الأمور ال�شيا�شية لأمراء الأم�شار الذين 
يفرت�ض اأن يحكموا با�شمه، وي�شريوا على نهجه تقيَّد هذا التفوي�ض 
بعدة �شبل منها: اأن جعل النا�ض م�شوؤولون عن اأفعال ولتهم ومثال 
اإل  اأبعثهم  اأمراء الأم�شار اإن مل  اأ�شهدكم على  ذلك: )اأيها النا�ض اإن 
ليفقهوا النا�ض دينهم، ويق�شموا عليهم فياأهم، ويحكموا بينهم، فلما 
رعيتك؟  لبع�ض  الوايل  اأتقت�ض من  قال:  ذلك  العا�ض  بن  �شمع عمر 
قال عمر: كيف ل اأقت�ض منه وقد راأيت ر�شول اهلل يقت�ض من نف�شه(

)65(. وقال اأي�شًا: اأراأيتم اإذا ا�شتعملت عليكم خري من اأعلم، ثم اأمرته 

يف  اأنظر  حتى  ل!  قال:  نعم،  قالوا:  علي؟  ما  ق�شيت  اأكنت  بالعدل، 
عمله، اأعِمل مبا اأمرته اأم ل، ومن اأقواله يف ذلك اأي�شًا: اأن اهلل ابتالكم 
بي وابتالن بكم، واأبقان بعد �شاحبي، فو اهلل ل يح�رشن �شيء من 
اأمركم قبله اأحد دون، ول يتغيب عني. فاآلوا فيه عن اجلزاء والأمانة، 

ولئن اأح�شن الولة، اأح�شنت اإليهم، ولئن اأ�شاوؤوا لأنلكن بهم)66(.
ومن اأ�شاليب رقابته يف التفوي�ض اأي�شًا و�شع الع�ش�ض ملراقبة 
اأعمال الولة ثم رفع ما ي�شلون اإليه اإىل اخلليفة، ومن ذلك ما قال 
اجلاحظ: )اأن علم عمر مبن ناأى عنه من عماله، كعلمه مبن بات معه 
يف مهاد واحد، وعلى و�شادة واحدة، فلم يكن يف قطر من الأقطار، 
ول ناحية من النواحي عامل اأو اأمري جي�ض اإل وعليه عني ل يفارقه، 
األفاظ من بامل�رشق واملغرب عنده يف كل م�شمى وم�شبح( فكانت 

.)67(

واإىل  من  والإياب  الذهاب  يف  الربيد  مع  عمر  )عني  وكانت 
تاأتيه  كانت  كما  وجنده  عماله  باأخبار  تاأتيه  كافة  الدولة  اأقاليم 
يف  عينه  وكانت  والجتماعية،  ال�شيا�شة  الأخبار  عدوه  باأخبار 
ف�شبط  وم�رش()68(،  وال�شام،  العراق،  يف  اجلهات،  كل  على  اخلارج 
العمال ووجههم، ومما يذكر يف هذا املجال ما جاء به اإىل عمر بن 
له  يذكر  املال ومل  من  احتز جزءاً  اأنه  اأبي هريرة  اخلطاب من خرب 
البحرين  قائاًل: )ملا قدمت من  احلادثة  اأبو هريرة  م�شدرها فروى 
ل�شت  قلت  اهلل،  مال  خنت  الإ�شالم،  وعدو  اهلل  عدو  يا  عمر:  يل  قال 
مال  اأخن  ومل  عاداهما،  عدو من  ولكني  الإ�شالم،  عدويّ  ول  اهلل  عدو 
اهلل، ولكنهما اأثمان خيٍل يل تناجتت و�شهام اجتمعت. قال ذلك ثالث 

مرات، ثم غرمني اثني ع�رش األفًا()69(.
وكان عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-ي�شتغل مو�شم احلج 
للتعرف على �شري الأمور وعلى الولة وكيفية �شنيعهم بالنا�ض، فقد 
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كان ي�شاألهم عن حال اأمرائهم و�شريتهم فيهم، فيقولوا: خرياً، فيقول: 
العبد؟  يعود  هل  فيقول:  نعم،  فيقولوا:  مر�شاكم؟  الأمري  يعود  هل 
فيقولوا: نعم! فيقول: كيف �شنعته بال�شعيف؟ هل يجل�ض على بابه، 

فاإن قالوا خ�شلة منها ل عزله)70(.
ويف الأمور الع�شكرية ملفو�شيه، كان يتبع بن اخلطاب النهج 
ما  ذلك  ومن  ل�شبهة،  ولو  اجلي�ض  قادة  يعزل  كان  اأنه  حتى  نف�شه، 
وعيا�ض  باجلي�ض  توغل  عندما  اأنه  الوليد  بن  خالد  ق�شة  عن  روي 
الآفاق  اأهل  فق�شد  عظيمة،  بغنائم  رجعا  الروم،  بالد  يف  غنم  بن 
بع�رشة  فاأجازه  الكندي،  قي�ض  بن  الأ�شعث  ومنهم  ملعروفه،  خالداً 
اآلف، وكان عمر ل يخفى عليه �شيء يف عمله، فكتب عمر اإىل قائده 
الذي  املال  م�شدر  يف  خالد  مع  بالتحقيق  ياأمره  عبيدة  اأبي  العام 
يف  العمل  عن  وعزله  العامرة)71(،  الإجازة  تلك  الأ�شعث  منه  اأجاز 
اجلي�ض اإطالقًا، وا�شتقدمه املدينة، ومت ا�شتجواب خالد بح�شور اأبي 
اأبي بكر  عبيدة، وترك بريد اخلالفة يتوىل التحقيق وترك اإىل موىل 
يقوم بالتنفيذ، وانتهى الأمر برباءة خالد اأن يكون مد يده اإىل غنائم 
ع  امل�شلمني، ومع ذلك انفذ عمر عزل خالد، فلما علم خالد بعزله، وديّ
اأهل ال�شام، وقد كان هذا العزل ملجرد ال�شبهة، وهذا مما يوؤكد حر�ض 
عمر بن اخلطاب على غنائم امل�شلمني وخوفه على م�شلحة الأمة)72(.

ومن رقابته الإدارية ملفو�شيه من القادة اأي�شًا مالحظته اجلند 
والنظر يف اأحوالهم، فهو كما مل يكن يرتك التفوي�ض على الغارب يف 
اأحوال امل�شلمني ويف الغنائم فكذلك مل يكن يرتك الت�رشف يف جند 
للقائد دون مراقبة ذلك ومالحظته، ومن ذلك ما �شاهده  امل�شلمني 
الذي  ما  �شعداً  قائدهم  ف�شاأل  هزل،  من  امل�شلمني  جند  يف  الفاروق 
غري األوان العرب وحلومهم؟ فاأجابه: اإنها وخومه املدائن، فكتب اإليه: 
)اأن العرب ل يوافقها اإل ما يوافق اإبلها من البلدان، فابعث �شليمان 
وحذيفة فلريتادا منزًل بريًا ل بحريًا لي�ض بيني وبينكم من بحر ول 

ج�رش()73(.
وهذا يدل على اأن عمر بن اخلطاب كان ميلك عينًا نافذة وعقاًل 
ت�شورا  لهم  وي�شع  الولة  يفو�ض  الأمور،  جميع  على  يطلع  راجحًا 
يف  ع�شكرية  اأم  كانت  �شيا�شية  اأمورا  لكافتها،  حمكما  وتخطيطا 
الدولة ثم ي�رشف على تنفيذ هذا التخطيط املحكم، ثم يقوم بتوجيه 
العمل اأثناء �شريه ثم ت�شحيح ما يجب ت�شحيحه واإعادته اإىل م�شاره 

ال�شحيح بالطريقة التي كان يراها -ر�شي اهلل عنه-منا�شبة.
ثالثاً: تفويض عمر -رضي اهلل عنه-يف األمور االقتصادية.

مل تكن احلاجة ما�شة لوجود بيت املال يف عهد الر�شول �شلى 
كانت  فقد  عنه-،  اهلل  -ر�شي  ال�شديق  بكر  واأبي  و�شلم  عليه  اهلل 
ال�شدقات توزع يف احلال على م�شتحقيها انطالقًا من قوله تعاىل: 
َفِة  َوامْلُوؤَلهَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َشاِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�شهَّ َا  اإِنهَّ  }
ِبيِل َفِري�َشًة  ِ َواْبِن ال�شهَّ ُقلُوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َشِبيِل اهللهَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم}]التوبة:60[. ِ َواهللهَّ ِمَن اهللهَّ
اهلل  -ر�شي  عمر  خالفة  زمن  يف  الفتح  رقعة  ات�شاع  ولكن 
اأغدق ماًل كثرياً على الدولة الإ�شالمية كاخلراج  عنه-، فتح مورداً 
اإقامة  واجلزية، مما حمل اخلليفة عمر بن اخلطاب على التفكري يف 
نظام مايل للدولة النا�شئة، فكان ل بد من التطوير يف نظام الدولة 
املايل، فاأن�شاأ الدواوين واأن�شاأ بيت املال ووظف له اأ�شخا�شًا يقومون 
اإن�شاء  من  الغر�ض  كان  وقد  املجالت)74(،  هذه  يف  العمل  باإدارة 
القائمني على  الدولة ونفقاتها وحما�شبة  اإيرادات  بيت املال �شبط 
اأمورها، وتقييد ذلك يف ك�شوف متكن من يقوم بالرقابة كما متكن 
اإيرادات جديدة،  ا�شتجد من  ما  املال من معرفة  بيت  ديوان  متويل 

وعلم ما نق�ض وبيان اأ�شباب ذلك النق�ض()75(.
الفاروق  ي�شع  كان  فقد  املهام  وتوزيع  الإنفاق  جمال  ويف 
على  الإنفاق  عن  امل�شوؤولية  خالل  من  الأوىل  املرتبة  يف  نف�شه 
النا�ض، وتق�شيم املخ�ش�شات املالية لهم، ومن ذلك قوله ر�شي اهلل 
عنه: )من اأراد اأن ي�شاأل عن القراآن فلياأت اأُبييّ بن كعب، ومن اأراد اأن 
ي�شاأل عن الفرائ�ض فلياأت زيد بن ثابت ومن اأراد اأن ي�شاأل عن الفقه 
فلياأت معاذ بن جبل، ومن اأراد اأن ي�شاأل عن املال فلياأتني فاإن اهلل-

تبارك وتعاىل-جعلني له خازنًا وقا�شمًا()76(.
نهار  ليل  نف�شه  اهلل عنه-مكر�شًا  الفاروق -ر�شي  كان  ولقد 
املالية  امل�شتلزمات  ق�شاء  على  وال�شهر  امل�شلمني  باأمور  للقيام 
ومنافعهم،ممن  حوائجهم  من  وكبرية  �شغرية  كل  من  للنا�ض، 
رعاية  �شوؤون  بكل  يقوم  اأن  لو  ويود  اإليهم،  ي�شل  اأن  ي�شتطيع 
ي�شتعني  الدولة جعله  ات�شاع  اأن  اإل  الإ�شالمية،  الدولة  امل�شلمني يف 
ببع�ض رجاله الأكفاء يف بع�ض الأعمال يف �شوؤون بيت املال وكان 
ممن عمل على ذلك: قتيبة بن اأبي فاطمة الدو�شي وعبد الرحمن بن 
عبد الفاأري)77(، الذي قال يف حر�ض ال�شديق على اأموال امل�شلمني 
اإَِذا َخَرَج اْلَعَطاُء  اِب، َفَكاَن  طَّ اِل َزَمَن ُعَمَر ْبِن اخْلَ )ُكْنُت َعَلى َبْيِت امْلَ
َكاَة ِمْن  اِر، ُثمَّ َح�َشَبَها �َشاِهَدَها َوَغاِئَبَها، ُثمَّ اأََخَذ الزَّ َجَمَع اأَْمَواَل التُّجَّ
اأن  على  يدل  القول  وهذا  َواْلَغاِئِب()78(،  اِهِد  ال�شَّ َعَلى  اِل  امْلَ �َشاِهِد 
وجود العمال اإنا حلاجة اإدارية وهي امل�شاعدة يف اأداء املهام ومل 
يكن لهم تفوي�ض اإداري يف القيام على �شوؤون بيت املال فيما يتعلق 
بال�شيا�شة الداخلية واأعطيات الدولة الإ�شالمية، وحتى ي�شمن اأمانة 
هوؤلء العمال وعدم جترئهم على مال امل�شلمني كان يح�شي اأموالهم 
عند توليتهم ومن ذلك ما رواه بن �شعد وبن اجلوزية )اأن عمر كان اإذا 

ا�شتعمل عاماًل كتب ماله()79(.
ونظم  الفاروق  و�شعها  التي  املايل  النظام  مراقبة  �شبل  ومن 
للنظر يف  العمال  اأن و�شع نظامًا وديوانًا للح�شبة، وفو�ض  عملها، 
ال�شائب بن يزيد عاماًل على  ال�شوق ومن املفو�شني يف ذلك  اأحوال 
�شوق املدينة، وعبد اهلل بن عتبة ملراقبة ال�شوق كما اختار �شليمان 
بن اأبي حثمة لهذه املهمة، اأي�شًا وكلف بع�ض الن�شاء كال�شفاء بنت 
اأنه مل يكتف بتعيينهم،  اإل  عبد اهلل الأن�شارية للقيام بهذه املهمة، 
بل كان ينزل اإىل ال�شوق ويحت�شب بنف�شه، وقد روي عنه اأنه �شادف 
اأراقه  اأن  اإل  منه  كان  فما  باملاء،  لنب  من  يبيع  ما  خلط  قد  رجال: 
عليه)80(، اأما خمالفو الأ�شواق يف الأمور امل�رشفية ال�شارة يف حياة 
ما  ذلك  ومن  بنف�شه  حماكمتهم  يتوىل  الفاروق  كان  فقد  امل�شلمني 
روي )اأن اأمية بن يزيد الأ�شدي وموىل مزينة كانا يحتكران الطعام 
باأقوات  يتحكم  من  ينفي  كان  فقد  عمر()81(،  فاأخرجهما  باملدينة 

النا�ض خارج املدينة عقابًا له.
اأما فيما يت�شل باخلراج فقد و�شع الفاروق عليه مفو�شًا من 
قبله يقوم مب�شح الأر�ض اخلراجية وي�شع اخلراج عليها ومن هوؤلء 
عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان وقد كان تفوي�شهما يف العمل 
بعد اأن تاأكد -ر�شي اهلل عنه-من قدرتهما على ذلك وحينما قدما 
اإليه �شاألهما: لعلكما حملتما الأر�ض اأكرث ما تطيق؟ فاأجاب كل منهما 
اإجابًة ر�شيها وا�شرتاحت نف�شه لها. ولكنه مل يكتف بذلك وتقبل ما 
جاء من املال و�شكت، بل طلب بينة م�شددة على طيب اخلراج وخلوه 
من الظلم وما يت�شل باحلرام، فطلب من الب�رشة ع�رشة رجال، ومن 

الكوفة ع�رشة ليقوموا وي�شهدوا باأنه حالٌل وطيٌب)82(.
بتفوي�ض  يكتِف  مل  اخلطاب  بن  عمر  اأن  يت�شح  ذلك  ومن   
العدل  اإقامة  مدى  ملعرفة  وامل�شاءلة  للمكا�شفة  عر�شه  بل  الكفء 
الأ�شخا�ض  اأمانة  بالتاأكد من مدى  الأ�شخا�ض، وقام  بِه  َل  فيما وكَّ
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التفويض اإلداري في سياسة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
رؤية حتليلية ومناذج تطبيقية

د. هيفاء فياض وراد فوارس
أ. ليلى أبو السمن 

على  كثرية  تاريخية  �شواهد  وهناك  �شهود  ِقبل  من  التنفيذ  وعدالة 
مدى حر�ض ابن اخلطاب على الأمور املالية والقت�شادية فقد كان 
ل ينفق من املال اإل ما راأى اأنه اأنفق يف وجه حق ول يجبي منه اإل 

ما وجد اأن هلل ولر�شوله فيه حقًا.

اخلامتة

النتائج:

تو�شلت الدرا�شة احلالية اإىل جمموعة من النتائج املتمثلة 
بالآتي:
يعرف التفوي�ض الإداري باأنه: اإنابة رئي�ض ملروؤو�ض اإنابة . 1

جزئية اأو كلية للقيام بتنفيذ عمل معني وفق �رشوط حتدد من قبل 
الرئي�ض مع بقاء م�شوؤوليته التامة يف حتمل نتائج الإنابة.

ياأذن . 2 ن�ض  وجود  الإداري؛  التفوي�ض  �رشوط  من 
بالتفوي�ض، �شدور القرار بالتفوي�ض، واأن يكون التفوي�ض بجزء من 

الخت�شا�ض، واأن يكون ن�ض التفوي�ض ن�شًا �رشيحًا.
�شماع . 3 بن اخلطاب؛  القيادي عند عمر  ال�شلوك  �شمات  من 

النقد وو�شع اإطار للعمل، وامل�شاركة يف اتخاذ القرار، والعتبارات 
على  والتغلب  التغريات،  اإحداث  على  والقدرة  املتميزة،  الإن�شانية 

املواقف الطارئة.
 مل يكن ابن اخلطاب اإداريًا عاديًا بل كان ذا طاقات هائلة . 4

املدينة  يف  الداخلية  الأمور  بتنظيم  الإحاطة  خاللها  من  ا�شتطاع 
ب�شخ�شيته  تارة  املفتوحة  البالد  اإىل  ذلك  ليمتد  العربية  واجلزيرة 

وتارة من خالل من فو�شهم ليحلوا حمله يف اإدارة الأمور.
راجحًا . 5 وعقاًل  نافذة  عينًا  ميلك  اخلطاب  بن  عمر  كان 

تطلع على جميع الأمور فت�شنع �شنيعًا لكافتها، �شيا�شية كانت اأم 
ع�شكرية يف الدولة، ثم ي�رشف على تنفيذ هذا التخطيط املحكم بعد 
تفوي�ض الأمر اإىل املخت�شني ثم يقوم بتوجيه العمل اأثناء �شريه، ثم 
ي�شحح ما يجب ت�شحيحه واإعادته اإىل م�شاره، بالطريقة التي كان 

يراها -ر�شي اهلل عنه-منا�شبة.
من �شبل مراقبة النظام املايل التي و�شعها الفاروق ونظم . 6

يف  للنظر  العمال  وفو�ض  للح�شبة،  وديوانًا  نظامًا  و�شع  اأن  عملها 
اأحوال ال�شوِق، وكلف اأي�شًا بع�ض الن�شاء للقيام بهذه املهمة، اإل اأنه 

مل يكتف بتعيينهم، بل كان ينزل اإىل ال�شوق ويح�شب بنف�شه.

التوصيات:

يف �شوء النتائج ال�شابقة فاإن الدرا�شة تو�شي مبا ياأتي:
عمر . 1 اخلليفة  فكر  يف  للبحث  احلثيث  التوجه  الباحثني؛ 

بن اخلطاب الإداري وال�شتفادة منه وتفعيله على ار�ض الواقع يف 
الوقت احلا�رش.

لتفعيل . 2 ا�شرتاتيجية  خطط  و�شع  الإدارية؛  املوؤ�ش�شات 
ال�شيا�شات الإدارية عند عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-.

زيادة البحث يف �شيا�شة التفوي�ض وجمالتها يف الع�شور . 3
الع�رش  ومتطلبات  يتنا�شب  مبا  ذلك  وتفعيل  قاطبة،  الإ�شالمية 

احلايل.

اهلوامش:
القيادي للخليفة عمر . 1 ال�شخ�شية وال�شلوك  ال�شمات  النوافلة، حممد توفيق، 

الريموك،  جامعة  من�شورة،  ماج�شتري  ر�شالة  عنه،  اهلل  ر�شي  اخلطاب  بن 
1993م.

الفكر . 2 اإىل الأم�شار يف تو�شيع دائرة  اأثر انتقال ال�شحابة  اأحالم،  مطالقة، 
ر�شالة  عنه-،  اهلل  -ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف  الإ�شالمي  الرتبوي 

ماج�شتري غري من�شورة، جامعة الريموك، 1416هـ.

اخلطاب يف حماربة . 3 بن  الرا�شد عمر  اخلليفة  دور  الرحمن،  عبد  �شعود،  اآل 
الرتبية،  الأزهر، جملة  ال�شلوك النحرايف من خالل نظام احل�شبة، جامعة 

2004م.

الكتب . 4 مركز  بريوت،  الإدارية،  ال�شلطة  يف  التفوي�ض  الغني،  عبد  اهلل،  عبد 
الثقافية، د.ط، 1986م، �ض42.

ط1، . 5 اأ�شامة،  دار  عمان،  املعا�رشة،  الرتبوية  الإدارة  �شليمان،  حامد، 
2009م، �ض5.

علي . 6 )حتقيق:  ال�شحابة،  متييز  يف  الإ�شابة  اأحمد،  الع�شقالن،  حجر  ابن 
حممد البجاوي(، بريوت-لبنان، دار اجليل، ط1، 1412هـ، ج4، �ض588.

القاهرة، دار احلديث، . 7 اللغة،  اأحمد، معجم مقايي�ض  اأبو احل�شن  ابن فار�ض، 
د.ط، 2008م، �ض723.

دار . 8 بريوت،  العرب،  ل�شان  مكرم،  بن  الدين  جمال  الف�شل  اأبو  منظور،  ابن 
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