
 

 



 
 

    

 

  



  

(1)

حممد صىل اه عليه وسلم وريض اه عن صحابة رسول احلمد ه رب العاملني، والصالة والسالم عىل أفضل املرسلني 

 :اه صىل اه عليه وسلم الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

فإن العهد الذي عاش فيه اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اه عنه وما انطوت عليه من أحداث ووقائع يعد املشعل والنور 

لفقهاء هذه األمة فاستطاعوا أن جيتهدوا عىل ضوئه وأن يسريوا يف التعرف عىل مقتضاه يف كثري من الذي أضاء السبيل 

 .املسائل

ومن نظر يف الترشيعات التي صدرت يف عهد عمر ريض اه عنه وجد كثريا ما يسلك هبا مسلك التعليل الذي يطمئن 

 .جهوالتوالذي يوسع األفق الستخراج الكثري من امل ،النفو  باألحكام

ثم إن عهد عمر وما حصل فيه من أحداث كثرية يدل داللة واضحة عىل فقه عمر ألحكام الرشيعة يقول الدكتور حممد 

كانت املصلحة والنصوص قطبي الترشيع عند عمر ريض اه عنه ويف وقائعه السابقة كلها ال تكاد جتد ترشيعا )) :بلتاجي

 .((واحدا مل يرجع فيه إىل املصلحة العامة

وذلك بفضل ما  ،وأكثرهم توسعا فيه ،كان عمر ريض اه عنه أمهر الصحابة يف استعامل الرأي)) :ويقول األستاذ السايس

 .(2)( (أويت من نفاذ البصرية ورجاحة العقل

فجا وما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك )) :وعلل بعض العلامء قول النبي صىل اه عليه وسلم لعمر ريض اه عنه

 (3) ( رواه البخاري(آخر

 .(4)؛بأنه الفضل لعمر ريض اه عنه وأنه من كثرة التزامه بالصواب مل جيد الشيطان عليه مدخال ينفذ إليه

فام  ،والعاطفة اإلسالمية الصحيحة والفهم السليم هلذا الدين ،من أقوى مصادر اإليامن -عمر  -فسريته )) :ويقول بعضهم

 .(5)( (.....أحوج األمة اإلسالمية إىل الرجال األكفاء الذين يقتدون بالصحابة الكرام

                                                           
 ۱۱۷-2/119منهج عمر بن اخلطاب يف الترشيع، دراسة مستوفية لفقه عمر وتنظيامته (1)

 .44تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس:  .(2)

 5/11صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صىل اه عليه وسلم/باب مناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القرَش العدوي ريض اه عنه  (3)

 من حديث سعد بن أيب وقاص ريض اه عنه.( ۳۹۸۳)

 .۰5۷سرية أمري املؤمنني الفاروق عمر د. عيل حممد حممد الصاليب ص  (4)

 50املصدر السابق ص:  (5)



 
 

    

واختالف وجهات نظر الفقهاء  ،ونظرا خلطورة هذا املوضوع واضطراب األقوال يف حجيتها أي املصالح املرسلة

ث والوقائع التي حصلت لعمر بن اخلطاب ريض اه عنه كتبت هذا البحث داعيا اه تعاىل الصواب واألصوليني يف احلواد

 .يف القول إنه سمع الدعاء

 :واقتضت خطة البحث النهج اآليت

 .بيان معنى املصلحة عند علامء الفقه واألصول :املبحث األول

أهم الوقائع واحلوادث لعمر ريض اه عنه يف ضوء  :املبحث الثالث .موقف الفقهاء من املصالح املرسلة :املبحث الثاين

 (.املصالح املرسلة) .كتب أصول الفقه

 بيان معنى املصلحة املرسلة  

واملصلحة ما  .فعله صلح وصلح صالحا وصالحية ضد فسد :(1)املصلحة لغة :عند علامء الفقه واألصول باعتبارها جزأين

 .واالستصال  ضد االستفساد .يبعث عىل الصال  وما يتعاطاه االنسان من األعامل الباعثة عىل نفعه أو نفع قومه

وطلب  ،ما يراه القلب بعد الفكر والتأمل :عرفها العلامء بتعاريف تتقارب باملعنى والتي تدل عىل أهنا :(2)املصلحة رشعا 

بدفع املفاسد عن  -حفظ النفس والدين والعقل والنسل والامل  -مع املحافظة عىل مقصود الرشع  ،املعرفة وجه الصواب

 ل بادراكها بحيث ال تتصادم مع نصوص قطعية. وإن هذه املصلحة ال يستقل العق ،وجلب املصالح هلم ،اخللق

 .(3)من أرسل ارساال ويراد هبا االطالق لغة  :املرسلة

 .(4)هو ما مل يعلم أن الرشع ألغاه وال اعتربه  :ورشعا

وال عىل  ،اعتبارهاترشيع احلكم يف واقعة ال نص فيها وال إمجاع عىل ) :وأما تعريفها عند العلامء باعتبارها اسام مركبا فهي

فهي كل منفعة مالئمة لترصفات الشارع  ،والتي اقتضتها البيئات والظروف بعد انقطاع الوحي ،إلغائها بل سكت عنها

 .(5) (دون أن يشهد هلا باالعتبار أو اإللغاء أصل معني

                                                           
 .5۳۷، خمتار الصحا ، الرازي 748قامو  املحيط: ال (1)

 4/۳۷۷والبحر املحيط  287-1/286املستصفى للغزايل  (2)

 507القامو  املحيط:  (3)

 7/3412التحبري رش  التحرير:  (4)

 .4/196، االحكام يف اصول االحكام: 351مذكرة اصول الفقه عىل روضة النا ر:  (5)



  

 :العبادات :أوال

وال يمكن معرفته كام وكيفا  ،بأهنا حق للشارع خاص به ؛املصالح املرسلة ال تعترب يف العبادات معللنيوقع االتفاق يف أن 

 .فيأيت هبا العبد عىل حسب ما رسم له الشارع ،وزمانا إال من جهته

ا للمصلحة وزعم وألنه ال نظر فيه ؛لام فيها من مالحظة التعبد ؛عدم القبول يف العبادات فال جيوز التعليل به :وقال بعضهم

 .(1)أنه يقتضيه مذهب مالك 

ألن أمور  ؛ال خالف بني العلامء يف أن العبادات ال جيري فيها العمل باملصالح املرسلة) :ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان

فكل بدعة  ،واالبتداع مذموم ،والزيادة عليها ابتداع يف الدين ،العبادة سبيلها التوقيف فال جمال فيها لالجتهاد والرأي

. وكذلك املقدرات الرشعية كاحلدود والكفارات وفروض املرياث وغريها فان املصالح (2) (ضاللة وكل ضاللة يف النار

 املرسلة ال تعترب فيها.

 :املعامالت :ثانيا

 .(3) (فقد زلت فيها أقدام وقد كتب فيه قديام وحديثا ،املصالح املرسلة من أعوص املوضوعات) :يقول البيضاوي

 :وعند مراجعة كتب األصوليني والفقهاء بحد االضطراب يف نقل األقوال وعىل النحو اآليت

أن أحكام الشارع غري مبنية عىل  :فال حيتجون هبا مطلقا معللني ،: هؤالء نفاة القيا (4) الظاهرية واإلمامية :املذهب األول

ما سكت عنه فهو عىل  ،ما نص عليه يف كتابه وعىل لسان رسوله كفيل بتحقيق مصالح النا  ،علل متسقة تدركها عقولنا

 ،سان وال استصال الرباءة األصلية التي خلق اه عليها األشياء فهم ال يقولون بعلل وال تعليل وال بقيا  وال استح

 ..ويرون أن ما رشعه اه تعاىل غري ما حتتاج إىل ما يكمله

 

 

 

                                                           
 7/3413التحرير يف اصول الفقه: التحبري رش   (1)

 .2/237الوجيز يف اصول الفقه:  (2)

  6/2633االهباج يف رش  املنهاج:  (3)

 .مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيه، عبد الوهاب خالف (4)



 
 

    

 :احلنفية والشافعية واحلنابلة :املذهب الثاين

من  ،وابن احلاجب ،نسب للحنفية والشافعية أهنام ال يقوالن باملصالح املرسلة وال يعتربوهنا دليال رشعيا وهو قول اآلمدي

إىل اعتامد تعليق األحكام باملصالح  :ونقل عنهم الشافعية ومعظم أصحاب أيب حنيفة ،والباقالين وإمام احلرمني ،الاملكية

 .(1)املرسلة برشط املالءمة للمصالح املعتربة املشهود هلا باألصول 

 .(2)وقال الغزايل والبيضاوي من الشافعية: إن كانت تلك املصلحة رضورية قطعية كلية كانت معتربة وإال فال

 .(3)إن الءمت أصال كليا أو جزئيا       وإال فال  :احلق ما قاله الشافعي :ويقول ابن برهان

 احلنابلة أكثر مذهب وهو األكثر وعليه مطلقا املنع املرسلة للمصالح –املرسل املناسب  -وقال صاحب كتاب التحبري 

 .(4)واحلنفية  ،والشافعية

 :وحجتهم

اليوم أكلمت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ) :وقوله تعاىل (5) (اإلنسان أن يرتك سدیأحيسب ) :قال تعاىل :اوال

 .(6) (ورضيت لكم االسالم دينا

وأحكاما هدى إليها أهل الذكر والعلم فلم خيتلفوا فيها وإن  ،وعىل لسان نبيه ،رشع اه تعاىل أحكاما يف كتابه :داللتها

أن يردوه إىل حكم اه ورسوله بالقيا    ومل يقع إمجاعا ألهل العلم ،حصل التنازع يف َشء ليس فيه حكم ه وال للرسول

  حتتاج إىل أكثر مما ولو كانت مصالح النا ،وأتم عليهم نعمته ،وهذا أكمل هلم رشعهم ،أو بأي طريق من طرق رده ،عليه

 .(7)رشعه اه لبينه ومل يرتكه 

                                                           
بيان املخترص وهو رش  خمترص ابن ، 8/3834، التحبري رش  التحرير ۷۹۳إرشاد الفحول  ،4/196األحكام يف أصول األحكام لالمدي  (1)  

 2/804احلاجب يف أصول الفقه: 

 . 322. مفتا  الوصول: ص 792ارشاد الفحول: ص  (2)

 . 217 – 2/286الوصول إىل األصول:  (3)

 . 7/3408التحبري رش  التحرير:  (4)

 (. 36سورة القيامة: اآلية ) (5)

 (. 30سورة الامئدة: اآلية ) (6)

 . 94مصادر الترشيع، خالف:  (7)



  

بأنا ال نسلم عدم جواز خلو الوقائع عن األحكام وبقدر التسليم فالعمومات من الكتاب والسنة ) :ويقول األصبهاين

 .(1)(واألقيسة تفي بأحكام تلك الوقائع

 .(2)(بسبب تغيري األحوال ،مجيع حدود الرشائع ونصوصهاوفتح هذا الباب يؤدي إىل تغيري ) :يقول اإلمام الغزايل :ثانيا

إن عدم األخذ باملصلحة أحوط وأبعد من الوقوع يف الفتن واتباع اهلوى ال سيام يف عرصنا هذا الذي كثر فيه املفتون  :ثالثا

وفتح هذا الباب يؤدي إىل ) :ويقول ابن السبكي .ومن ال يتحرون احلق واملصلحة فيام يقولون طمعا أو رهبة ،الامجنون

من صنيع العلامء مل حيصل الثقة بقوهلم للمستفتني ويظن الظان أن فتياهم  تغيري مجيع احلدود والرشائع ثم إذا عرف هذا

 .(3) (بتحيف من جهتهم بالرأي

املصالح املرسلة مرتددة بني املصالح املعتربة واملصالح امللغاة فليس إحلاقها بإحدامها أوىل فيمتنع االحتجاج هبا دون  :رابعا

 .شاهد باالعتبار

فضال عن هذا االحتامل فيه جمال لألهواء والشهوات واألغراض فقد خيفى عىل العقل بعض وجوه الرضر والفساد فيحكم 

 .(4)فالترشيع املبني عليها عرضة للزللعىل غري علم تام 

والذي ينظر يف آراء احلنفية جيدها عىل وفق املصالح املرسلة وإن مل يعتربوها فقد توسعوا يف األخذ باالستحسان 

واالستحسان ما هو إال رعاية املصلحة فضال عن أن فقهاء العراق يف مقدمة القائلني بأن أحكام الرشع مقصود هبا املصالح 

 .ية عىل علل هي مظان تلك املصالح فهم يأخذون بمعقول النص وروحهومبن

ثم إن احلنفية ال يعتربون املصلحة املرسلة مصدرا ترشيعيا وإنام جعلوها ضمن القيا  الذي يستند إىل املصلحة أو ضمن 

 .االستحسان

إما إذا كانت عىل وفق قواعد  ،بمجرد اهلوىوأما الشافعية فينكرون املصلحة غري املعتربة من الشارع مما جير إىل احلكم 

إنه متسك باملصلحة وإن مل يستند عىل أصل عىل رشط أال يبعد عن األصول  :فقد نقل عن اجلويني ،الرشع فإهنم ال ينكروها

 .(5)إن ذلك املعروف املدون يف مذهب الشافعي  :ويقول ،الثابتة

                                                           
 . 2/804بيان املخترص:  (1)

 . 416 – 1/415املستصفى:  (2)

 . 7/3407التحبري:  (3)

 . 239، الوجيز: 4/196االحكام يف أصول االحكام:  (4)

  792ارشاد الفحول:  (5)



 
 

    

ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب  :وقال إمام احلرمني ،املعتربةونجد إن احلنابلة يف القيا  يعتمدون عىل املصلحة 

 .(1)حنيفة إىل اعتامد تعليق األحكام باملصالح املرسلة برشط املالئمة للمصالح املعتربة املشهود هلا باألصول 

 :(2) واختار البيضاوي والغزايل جوازها بضوابط

 .ما تكون من الرضوريات اخلمس :رضورية -1

 .من تكون واجبة لفائدة تعم املسلمني :كلية  -2

 .ما جيزم بحصول املصلحة فيها :قطعية -3 

احتج هبا الاملكية يف ترشيع األحكام وبناء األحكام عليها واعتربت مصدرا من مصادر الترشيع  (3)الاملكية :املذهب الثالث

 .(4)التي النص فيها وال إمجاع 

 :وحجتهم

إن الشارع اعترب جنس املصالح يف جنس األحكام واعتبار جنس املصالح  ن واعتبار هذه املصلحة الكوها من مجلة 

 .أفرادها والعمل بالظن واجب

إن املتتبع ألحوال الصحابة رضوان اه عليهم يقطع بأهنم كانوا يقنعون بمجرد معرفة املصالح يف الوقائع وال  :ياثان

 .كانت يبحثون عن وجود أمر آخر وراءها فكان ذلك منهم إمجاعا عىل وجوب اعتبار املصالح كيف

فإذا  ،وحرم علينا ما تدرك عقولنا رضره ،واه أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه ،إن األحكام معقولة يف أحكامها :ثالثا

حدثت واقعة ال حكم للشارع فيها وبنى املجتهد حكمه فيام أدركه عقله من نفع فيها أو رضر كان حكمه عىل أسا  

 .عقل معاين أحكامهاولذلك مل يفتح باب االستصال  إال يف املعامالت ونحوها مما ت ،صحيح معترب من الشارع

  :ضوابط املصلحة التي يبنى عليها الترشيع

 :من احتج باملصلحة املرسلة مل يرتكها مطلقة بدون ضوابط حتى ال تكون ذريعة لألهواء واملظامل وهذه الضوابط هي 

وحفظ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الامل وحفظ العقل  :وتشمل حفظ الرضوريات اخلمس ،أن تكون رضورية :أوال

 .العرض

                                                           
 . 287 – 2/286الوصول إىل االصول:  (1)

 . 322، مفتا  الوصول: 4/196االحكام يف أصول االحكام:  (2)

 . 2/804، بيان املخترص: 4/196االحكام:  (3)

 . 4/154، رش  الكوكب: 6/2654، االهباج/2/804بيان املخترص:  (4)



  

أي عامة ال شخصية فاحلكم يوضع املصلحة عموم النا  ال  ،ما تكون الفائدة تعم املسلمني مجيعا ،أن تكون كلية :ثانيا

 مصلحة شخصية أو فرد معني أو فئة معينة 

فيثبت بالبحث واالستقراء إهنا مصلحة حقيقية ال ومهية أي بناء  ،ما جيزم بحصول املصلحة فيها :أن تكون قطعية :ثالثا

 .احلكم عليها بجلب النفع أو دفع رضر ألهنا هبذا تكون مصلحة منفعة يف اجلملة واملصالح التي قصدها الشارع

فع ووجوه وأما جمرد توهم املصلحة من غري بحث دقيق وال استقراء شامل أو عام ومن غري موازنة عادلة بني وجوه الن

 .الرضر فهذه مصلحة ومهية ال يسوغ بناء الترشيع عليها

فال ختالف أصال من أصوله وال تنايف دليال من أدلة أحكامه بل تكون من جنسية  ،أن تكون مالئمة ملقاصد الشارع :رابعا

 .املصالح التي قصد الشارع حتصيلها أو قريبة منها ليست غريبة عنها

مل يقل يف كل مصلحة بل فيام كان من املصالح الرضورية  -مالك  -إن صح عنه فاألشبه أنه  ولعل النقل) :يقول اآلمدي

 .(1)ال فيام كان من املصالح غري الرضوري وال الكيل وال وقوعه قطعي  ،الكلية احلاصلة قطعا

يعارض أصل من الكتاب جوز العمل باملصالح املرسلة سواء قربت من موارد النص أو بعدت إذا مل ) :وقال ابن برهان

 .(2)وهو منسوب لإلمام مالك  ،والسنة أواإلمجاع

وقد اسرتسل مالك اسرتسال املدل العريق يف فهم املعاين املصلحية نعم مع مراعاة مقصود الشارع وال ) :ويقول الشاطي

وفتح باب  ،حتى استشنع العلامء كثريا من وجوه اسرتساله زاعمني أنه خلع الربقة ،وال يناقض أصال من أصوله ،خيرج عنه

وهيهات ما أبعده من ذلك ر ه اه بل هو الذي ريض لنفسه يف فقهه باإلتباع بحيث خييل لبعض النا  أنه مقلد  ،الترشيع

 .(3) ملن قبله بل هو صاحب البصرية يف دين اه

هذه اخلالفات واملناقشات بني األصولني والفقهاء حول العمل باملصالح املرسلة تكاد  :الزملييقول األستاذ مصطفى 

وذلك ألن الكل متفقون عىل أن أحكام اه رشعت املصالح العباد وكذلك متفقون عىل أن كل مصلحة  ،تكون لفظية

 إلغائها من االعتبار فإنه جيوز بناء احلكم ومل يرد الشارع ما يدل عىل ،حتلب منفعة عامة للنا  أو تدفع رضرا عنهم عاما

فمنهم من يرجعها إىل  ،عليها وقد فج عىل هذا فقهاء الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم ولكنهم خيتلفون يف التفصيل

 وابن تيمية من ،وابن احلامم من احلنفية ،وابن احلاجب من الاملكية ،عمومات النصوص واألقيسة كالغزايل من الشافعية

                                                           
 .242، الوجيز: 7/3410، التحبري: 794-793لفحول/، وذكرت هذه الضوابط يف ارشاد ا4/196االحكام يف اصول االحكام:  (1)

  287 – 2/286الوصول:  (2)

  428، وانظر: تاريخ املذاهب االسالمية، حممد ابو زهرة: 631االعتصام للشاطبي:/ (3)



 
 

    

 وإىل القيا  كالشيعة الزيدية أو إىل  اهر النصوص كالظاهرية  ،ومنهم من يرجعها إىل العقل كاإلمامية .احلنابلة

 .(1)إال أهنا من املصادر الكاشفة  أو إىل االستدالل كاألبا ية، ومنهم من يعتربها مصدرا مستقال كالاملكية

فاملنقول أهنا خاصة بنا وإذا تفقدت املذاهب وجدهتم إذا قاسوا أو أمجعوا أو فرقوا وأما املصلحة املرسلة ) :يقول القرايف

بني املسألتني ال يطلبون شاهدا باالعتبار لذلك املعنى الذي به مجعوا أو فرقوا بل يكشفون بمطلق املناسبة وهذا هو 

 .(2) (املصلحة املرسلة فهي حينئذ يف مجيع املذاهب

فام أسا  هذا االضطراب الذي عانت منه املصالح املرسلة حتى ذهب ) :-ر ه اه -ييس ويقول الدكتور  د الكب

 :ذاهبون إىل ردها مطلقا وذهب آخرون إىل وضع رشوط لألخذ بام ختيل للنا ر أن القول هبا متعرس أو تعذر ؟ ثم جييب

خوفا من  ،صول تقريرا رصحيا مع اعتبار كلهم لهوإنام فر أكثر علامء األمة من تقرير هذا األ) :أفضل ما ذكر هو قول القرايف

فرأوا أن يتقوى ذلك بإرجاع مجيع  ،اختاذ أئمة اجلور إياه حجة التباع أهوائهم وارضاء استبداهم يف أموال النا  ودمائهم

 .قيا ولو برضب من األقيسة اخلفية فجعلوا مسألة املصالح املرسلة من أدق مسالك العلة يف ال ،األحكام إىل النصوص

لكن مل تق األمة من أهواء احلكام كام ينبغي إذ كان يوجد يف كل  ،وهذا اخلوف يف حمله ،ومل ينيطوها باجتهاد األمراء واحلكام

 .(3)ولو لبعض ما يريد من اتباع اهلوى  ،عهد كل  امل من علامء السوء من يمهد له الطريق

فإذا الظروف واختالف البيئات هي أسا  هذا االضطراب فمن ضيق سبيل األخذ باملصالح املرسلة وشدد رشوطها فإنه 

ه الذي يعيشه وحيسه إذ يرى احلكام ال يألون جهدا يف احلصول عىل ما هتفو إليه أهوائهم ويريدون يف نفس يراعي واقع

الوقت إضفاء الرشعية عىل ترصفهم وسلوكهم ليتخلصوا من نفرة أبناء أمتهم فيميلون إىل علامء السوء ليمهدوا هلم سبيل 

ؤنا إىل هذه العوامل فوجدوا الترصيح بجواز العمل باملصالح املرسلة ما يريدونه بابتنائه عىل املصلحة أو غريها فنظر علام

فأوصدوه يف وجوههم ومن أجاز العمل به من أسالفنا فكأنه مل يقبل يف عرصه بمثل هذه الرشور  ،يفتح بابا هلؤالء وهؤالء

ين تتقارب يف االحتجاج بل كان احلق رائد اجلميع ومعرفة احلكم الرشعي غايتهم وطلبهم فعىل هذا فإن نظر املجتهد

 .(4)باملصلحة وما نقل من خالف فيها بينهم فإنام هو خالف يف األسلوب واملنهج 

وتبني لنا من خالل عرض أقوال األصوليني والفقهاء أن اجلميع يعمل هبا سواء سامها باسمها أو نغري اسمها فضال عن 

 .واه أعلم ،اهلوىالضوابط التي ذكرها العلامء مما جيعلها بعيدة عن الزلل و

                                                           
 .468اسباب اختالف الفقهاء:  (1)

 .193مذكرة يف اصول الفقه:  (2)

 . 7/166، وتفسري املنار: 122اصول االحكام القسم الثاين:  (3)

 . 123 – 122اصول االحكام:  (4)



  

الصحابة ريض اه عنهم مجيعا مل يعملوا باملصلحة بمجرد معرفة املصالح وإنام اعتربوا من املصالح بناء عىل اطالعهم عىل 

رع مل يعترب املصالح مطلقا بل بقيود ورشائط لتهتدي العقول إليها فغاية فإن الشا ،اعتبار الرشع نوعه أو جنسه القريب

العقل أن حيكم بأن جلب املصلحة مطلوب لكن ال يستقل بإدراك الطريق اخلاص لكيفيته فال بد من االطالع عىل ذلك 

 .الطريق بدليل رشعي يرشد إىل املقصد فقبله ال يمكن اعتبار املصالح

االطالع عىل كتب أصول الفقه حديثا وقديام نجد العلامء يرضبون األمثلة كثريا لعمر ريض اه عنه يف هذا ومن خالل 

 :فسأكتب ومن أهم املسائل هي ،اجلانب

 .اشارته جلمع القرآن الكريم :املقصد األول

 .مجع النا  عىل إمام واحد يف صالة الرتاويح :املقصد الثاين

 .املؤلفة قلوهبم يف الزكاة إسقاط أسهم :املقصد الثالث

 .عدم تقسيم أرايض اخلراج عىل الغانمني :املقصد الرابع

 .إمضاء الطالق الثالث بلفظة واحدة :املقصد اخلامس

 .منعه زواج الكتابيات :املقصد الساد 

 .قتل اجلامعة بالواحد :املقصد السابع

 .وقف تنفيذ حد الرسقة يف عام املجاعة :املقصد الثامن

 .وضع تاريخ هجري لألمة اإلسالمية :التاسع املقصد

 .تدوين الدواوين :املقصد العارش

 .تنصيب القضاة للحكم بني النا  واهتاممه باحلسبة :املقصد احلادي عرش

 :اشارته جلمع القرآن الكريم :املقصد األول

إن القتل قد استحر يوم  :فقال عمر ،أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل الياممة فإذا عمر عنده :عن زيد بن ثابت قال :الواقعة هي

 ،الياممة بقراء القرآن وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املوطن فيذهب كثري من القرآن وإين أرى أن تأمر بجمع القرآن

فلم يزل  ،هو واه خري :عمر فقال ؟ وسلم عليه اه صىل اه رسول يفعله مل شيئا نفعل كيف - بكر أبا يعني –فقلت 

 .(1)احلديث  -يراجعني حتى رش  اه صدري لذلك ورأيت يف ذلك الذي رآی عمر 

 

                                                           
 . 9/12(، وتنظر: فتح الباري: 7191) 9/74صحيح البخاري كتاب االحكام/باب يستحب للكاتب ان يكون أمينًا عاقالً:  (1)



 
 

    

 :داللتها

وقول عمر يوضح  ،مجع القرآن الكريم جاء نتيجة اخلوف من ضياعه نظرا ملوت العديد من القراء يف حروب الردة :أوال

 ..(.ذلك بقوله: )أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن فيذهب كثري من القرآن

 .(1)أكثر من سبعامئة  :اشتد وكثر فقد قتل يف هذه املعركة الكثري حتى قيل :يقول ابن حجر

إنام نفر أبو ) :يقول ابن بطال ،تردد أيب بكر أول األمر معلال كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول اه صىل اه عليه وسلم :ثانيا

فكرها أن حيال أنفسهام حمل من يزيد  ،بكر أوال ثم زيد بن ثابت ثانيا     ألهنام مل جيدا رسول اه صىل اه عليه وسلم فعله

 .(2)احتياطه للدين( 

 :وعىل النحو اآليت (هو واه خري) :اختلفت وجهات نظر األصوليني والفقهاء يف قول عمر ريض اه عنه :ثالثا

قول  :وحجتهم ،إن مجع القرآن الكريم قد تم بناء عىل املصلحة املرسلة :(3)۱قال أصحاب كتب األصول  :القول األول

جلب املنفعة وهو حفظ القرآن الكريم  ألن فيها ؛فلفظه تفيد املعنى نفسه وهو املصلحة (إنه واه خري) :عمر ريض اه عنه

ثم انعقد اإلمجاع بعد ذلك بموافقة مجيع الصحابة وغريهم من غري نكري  ،ودرء املفسدة يف ضياع َشء من القرآن الكريم

وهلذا يقول  .وهذا يدل عىل أن املصلحة املرسلة يصح أن تكون سندا لإلمجاع ملن قال بحجيتها يف كتب أصول الفقه

 .(4)وأقره عىل ما مجع كل الصحابة من املهاجرين واألنصار  :السايس

وواجهت أبا بكر يف ،)ألقت اخلالفة قيادها إىل أيب بكر ريض اه عنه بعد غروب شمس النبوة :ينقال الزرقا :القول الثاين

وفيها دارت رحى احلرب بني املسلمني  ،للهجرة ۱۲منها موقعة الياممة سنة  ،خالفته هذه أحداث شداد ومشاكل صعاب

للقرآن ينتهي عددهم إىل السبعني وأخاه بعضهم إىل .. استشهد فيها الكثري من قراء الصحابة وحفظتهم .وأهل الردة

.. وقد هال ذلك املسلمني وعز األمر عىل عمر فدخل عىل أيب بكر وأخربه اخلري واقرت  عليه أن جيمع القرآن .مخسامئة

ل صىل اه النه كان وقافا عند حدود ما كان عليه الرسو ؛خشية الضياع بموت احلفاظ وقتل القراء فرتدد أبو بكر أول األمر

 .أو يسوقه اإلنشاء واالخرتاع إىل الوقوع يف مهاوي اخلروج واالبتداع ،عليه وسلم خياف أن جيره التجديد إىل التبديل

                                                           
، 260، املدخل للفقه االسالمي. حممد سالم مدكور: 159 – 1/157 ، حمارضات يف اصول الفقه لالستاذ: بدر متويل:6/2634االهباج:  (1)

 . 9/12، فتح الباري: 1/57. االتقان يف علوم القرآن: 193مذكرة يف اصول الفقه: 

 . 9/12فتح الباري:  (2)

 .3/371، املوافقات: 1/110التبيان يف آداب القرآن للنووي:  (3)

 . 38تاريخ الفقه االسالمي:  (4)



  

ولكنه بعد مفاوضة بينه وبني عمر جتىل له وجه املصلحة فاقتنع بصواب الفكرة ورش  اه له صدره وعلم أن ذلك اجلمع 

يلة من أعظم الوسائل النافعة إىل حفظ الكتاب الرشيف واملحافظة عليه من الضياع الذي يشري به عمر ما هو إال وس

وإنه ليس من حمدثات األمور وال من البدع واإلضافات الفاسقة بل هو مستمد من القواعد التي وضعها  ،والتحريف

 .(1) عليه وسلم ومجع ما كتبوه عنده حتى مات صلی اه ،الرسول بترشيع كتابة القرآن واختاذ كتاب للوحي

ولكنه مفرقا يف  ،فإنه صىل اه عليه وسلم كان يأمر بكتابته ،كتابة القرآن ليس بمحدثة) :ويقول أبو عبد اه املحاسبي

ذلك بمنزلة أوراق وجدت يف بيت  وكان ،ارقاع واألكتاف والعسيب فإنام أمر الصديق بنسخها من مكان إىل مكان جمتمعا

 .(2)اه عليه وسلم فيها القرآن منرشا فجمعها جامع وربطها بخيط حتى ال يضيع منه َشءرسول اه صىل 

فلام نبههام عمر عىل فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغري احلال يف املستقبل إذا مل جيمع القرآن فيصري  :قال ابن بطال :القول الثالث

 .(3)إىل حالة اخلفاء بعد الشهرة رجعا إليه 

ال تكتبوا عني شيئا غري ) :كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية بداللة قوله صىل اه عليه وسلم :ينثم ذكر الباقال

رسول ) :، وقوله تعاىل(6) (إن هذا الفي الصحف األوىل) :وقوله تعاىل ،(5)(إن علينا مجع وقرآنه) :مع قوله تعاىل (4) (القرآن

فكل أمر يرجع اإلحصائه وحفظه فهو واجب عىل الكفاية وكان ذلك من النصيحة ه  :قال(7)  (من اه يتلو صحفا مطهرة

 .ورسوله وكتابه وأئمة املسلمني وعامتهم

ورجع إليه أبو بكر لام رأی وجه اإلصابة يف  ،وقد فهم أن ترك النبي صىل اه عليه وسلم مجعه ال داللة فيه عىل املنع :قال

املعقول ما ينافيه وما يرتتب عىل ترك مجعه من ضياع بعضه ثم تابعها زيد بن ثابت وسائر وإنه ليس يف املنقول وال  ،ذلك

  .(8) الصحابة عىل تصويب ذلك

                                                           
 . 95 – 93، املقدمات االساسية يف علوم القرآن: 1/211مناهل العرفان:  (1)

 املصدر الذي سبق ذكره. (2)

 . 9/16فتح الباري:  (3)

 (، كتاب القرآن وهو عن أيب سعيد اخلدري 7954، احلديث )7/254السنن الكربى:  (4)

 (. 17سورة القيامة: اآلية ) (5)

 (. 18سورة االعىل: اآلية ) (6)

 (. 2سورة البينة: اآلية ) (7)

 . 9/16فتح الباري:  (8)



 
 

    

إنه لو كان  :ال نسلم أن الصحابة قنعوا بمجرد معرفة املصاحلة وسند املنع :قال الشيخ حممد الطيب الفايس :القول الرابع

كذلك مل ينعقد االمجاع بعدهم عىل إلغاء بعض املصالح فدل عىل أهنم مل يعتربوا من املصالح إال ما اطلعوا عىل اعتبار الرشع 

إذ غاية العقل أن  ،ال تعتدي العقول إليها فإن الشارع مل يعترب املصالح مطلقا بل بقيود ورشائط ،نوعه أو جنسه القريب

حتكم بأن جلب املصلحة مطلوب لكن ال ستقل بإدراك الطريق اخلاص لكيفيته فالبد من االطالع عىل تلك الطريق بدليل 

 .املقصد رشعي مرشد إىل

املقطوع به أهنم كانوا يتعلقون باملصالح يف وجوه الرأي ما مل يدل الدليل عىل إلغاء تلك املصلحة ككتاهبم  :ثم قال

 .(1)للمصاحف واملصلحة املبيحة له هي احلفظ وخوف االختالف 

ن الواقع فجمع فالقول بأن الرشيعة بأصوهلا غري وافية بحاجة النا  قول بعيد ع) :ذكر األستاذ بدر املتويل :القول اخلامس

القرآن للمصحف بإشارة من عمر ريض اه عنه يرجع إىل أصل شهد له الرشع وهو وجوب تبليغ القرآن وحفظه وكل ما 

 .(2) (يؤدي إىل ذلك فهو واجب فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 مجع النا  عىل إمام واحد يف صالة الرتاويح  :املقصد الثاين

. وسبب ذلك أن .النا  عىل صالة الرتاويح هو عمر بن اخلطاب ريض اه عنه وكتب لذلك إىل البلدانأول من مجع 

ويصيل الرجل فيصيل  ،الفاروق خرج يف ليلة من ليايل رمضان إىل املسجد فإذا النا  أوزاع متفرقون يصيل الرجل لنفسه

 .(3)لكان أمثل ثم عزم فجمعهم عىل أيب بن كعب إين أرى لو مجعت هؤالء عىل قارئ واحد  :بصالته الرهط فقال عمر

 .ثم خرجت معه ليلة أخرى والنا  يصلون بصالة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه ،عبد الر ن بن القاري :قال الراوي

وفعله ذلك وتعميمه يف الواليات يدل عىل حبه وولعه بالنظام  ،ألهنا أمر فعل عىل غري مثال منعدم :ويقصد بالبدعة

 .(4)والوحده 

والنساء عىل  ،إن عمر ريض اه عنه مجع النا  عىل قيام شهر رمضان الرجال عىل أيب بن كعب :وعن عروة بن الزبري

 .(5)سليامن بن أيب حتمة 

                                                           
 .2656 – 6/2655االهباج:  (1)

 .159 – 1/157حمارضات يف اصول الفقه عىل مذاهب اهل السنة واالمامية:  (2)

، وحديث مجع النا  عىل أ يب ابن كعب صحيح رواه البخاري يف صحيحه كتاب الرتاويح باب فضل 51-5/50املجموع رش  املهذب:  (3)

 .رمضان شهر قيام باب –من قام رمضان، والبيهقي يف سننه كتاب الصالة 

 .2010البخاري رقم:  (4)

 .2/493السنن الكربى للبيهقي:  (5)



  

وقد ذكر صاحب املجموع خالفا فيمن حيفظ  ،وأكثر اخلرسانني ولكن لضوابط ،وهناك من ذكر خالف ذلك منهم البغوي

وال ختتل اجلامعة يف السعد لتخلفه فإن فقد أحد هذه األمور فاجلامعة أفضل بال  ،وال خياف الكسل عنها لو انفرد ،القرآن

 .(1)خالف 

وعن عيل أنه أمر رجال يصيل هبم  ،كان النا  يقومون يف زمن عمر يف رمضان بثالث وعرشين :وروى مالك عن يزيد قال

إنام فعل هذا أهل املدينة ألهنم أرادوا مساوات أهل مكة فإن أهل  :وقال بعض أهل العلم ،عرشين ركعة وهذا كاإلمجاع

وما كان عليه أصحاب رسول اه  ،كعاتمكة يطوفون سبعا بني كل تروحيتني فجعل أهل املدينة مكان كل سبع أربع ر

 .(2)صىل اه عليه وسلم أوىل وأحق باالتباع 

 :إسقاطه أسهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة :املقصد الثالث

يف خالفة عمر ريض اه عنه حيثام بلغ اإلسالم من القوة واملنعة والتمكن مما جيعله يف غنى عن هذا الصنف من  :الواقعة

فأسقط سهم املؤلفة قلوهبم من  (.. واملؤلفة قلوهبم.إنام الصدقات للفقراء واملساكني) :األصناف التي نصت عليها اآلية

 .(3)الزكاة 

 :داللتها

أنه ال داعي لتأليف  اإلسالم أصبح قويا ذا عزة ومتكن بعد أن كان ضعيفا يف عهده األول فرأى عمر ريض اه عنه -1 

 .هؤالء وهؤالء بعد العز والنرص والقوة

  .نزعتهم التواكلية إنه ليس هناك خوف من هؤالء الذين يطلبون التأليف بل كان اخلوف عليهم أن يظلوا عىل -۲

عىل اإلسالم فقد نظر  عمر فحوى النص وهو إعزاز اإلسالم بدخول أرشاف العرب فيه وتثبيت من أسلم منهمفهم  -3

فقد أعز اه اإلسالم وكثر أهله فقد أصبح اإلعطاء حينئذ يف نظر عمر ذلة وخنوعا وزالت  ،إىل علة النص ال إىل  اهره

 .الزكاة وبناء عىل ذلك أوقف عمر هذا السهمالعلة التي من أجلها جعل اه للمؤلفة قلوهبم نصيبا من 

فقلد رأى إن اإلسالم وصل شأنه إىل القمة يف القوة واملنعة سواء من الناحية املعنوية بسطوع حجته ) :يقول البوطي

 .(4)(وبرهانه أو من الناحية الامدية املتعلقة بكثرة أهله وسعة انتشاره

                                                           
 .5/51املهذب: املجموع رش   (1)

 .1/799املغني:  (2)

: وفيه )روى حسان بن عطية قال: قال عمر ريض اه عنه واتاه عيينه بن حصن يطلب من سهم املؤلفة 2/376ينظر: تفسري الاموردي:  (3)

" اي ليس  29 قلوهبم فقال: قد اغنى اه عنك وعن رضبائك )وقل احلق من ربكم فمن شاء فليأمن ومن شاء فليكفر( " سورة الكهف

 اليوم مؤلفة (.

 . 130ضوابط املصلحة للطويب:  (4)



 
 

    

لام رأي زوال وصف الفقراء عنهم  ،يامثل من مل يعط أناسا كان يعطيهم    لفقرهموهذا ) :يقول الدكتور عبد الكريم زيدان

 . (1) (حسب اجتهاده يف ضوء مصلحة املسلمني

وبناء عىل ذلك فإن عمر ريض اه عنه يف عمله يراعي تغري الظروف والعلل التي بنيت عليها نصوص األحكام ومل يقف  

 .مع  اهرها

 :هؤالء كفار ومسلمون وهم مجيعا السادة املطاعون يف أقوامهم وعشائرهم والكفار قسامن :املراد باملؤلفة قلوهبم

 .من يرجى إسالمه فيعطى من الزكاة لتقوى رغبته يف اإلسالم فيسلم -1

 .(2)من خيشی رشه ويرجی بعطيته كف رشه وكف رش غريه  -۲ 

 :وهم أربعة أقسام

الزكاة رجاء  فيعطون من ،قوم من سادات املسلمني هلم نظراء من الكفار من جهة الرياسة والربوز يف قومهم  -1

 .اسالم نظرائهم

 ،سادة مطاعون يف قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيامهنم ومناصحتهم وأخالصهم فيه فيطيعون من الزكاة هلذا لغرض -2

  (. اعطي رجااًل حديثي عهد الكفر أتلفهمفأين) (:صىل اه عليه وسلم)ويف حديث رسول اه 

  .قوم عىل حدود بالد املسلمني يعطون من الزكاة ليدفعوا رش الكفار وعمن يليهم من املسلمني -3

قوم يعطون من الزكاة ليقوموا بجبايتها ممن يامطل يف ادائها نظر  لقوة هؤالء وقدرهتم عىل استحصاهلا من هؤالء   -4

  .(3)املامطلني واملمتنعني  عن ادائها 

جاؤا  (صىل اه عليه وسلم)يعطيهم ليؤلفهم عىل االسالم فلام قبض رسول اه  (صىل اه عليهم وسلم)وكان رسول ه 

فارضره ذلك فأخذ  (ريض اه عنه)فاستدلوا منه طًا لسهامهم فيدل هلم اخلط ثم جاؤا اىل عمر  (ريض اه عنه)يب بكر اىل ا

فأمام اليوم فقد أعز  ،كان يعطيهم ليؤلفهم عىل االسالم (صىل اه عليه وسلم)أن رسول اه  :وقال ،اخلط من يدهم ومزقه

  .(4)يف أو اإلسالم فليس بيننا وبينكم إال الس ،اه دينه

                                                           
 . 237الوجيز:  (1)

 . 341تفسري السعدي:  (2)

 )يترصف(.  341تفسري السعدي:  (3)

 . 7/327، املجموع رش  املهذب: 3/444البناية رش  اهلداية:  (4)



  

ألن االسالم كان قوي اجلانب يف خالفته غال حاجة لالنفاق من اموال  ،سهمهم والسبب (ريض اه عنه)اسقط عمر 

  .(1)الزكاة عىل هذا الصنف من االصناف التي نصت عليه اآلية 

  :أوقف نصا من نصوص القرآن الكريم وهو بعيد عن احلقيقة ألسباب (ريض اه عنه)واشتغل املغرضون للقول بأن عمر 

 ،أنه ال داعي لتأليف هؤالء (ريض اه عنه)ورأى  ،االسالم اصبح عزيزًا قويًا بعد ان كان ضعيفًا يف عهده االول -1

  .(2)وهؤالء بعد العز والنرص القوة 

وافق الصحابة عىل قرار الفاروق ومل تكن املوافقة اعتباطًا وإنام نتيجة االقتناع باملربرات التي دفع هبا إليقاف   -2

قليل ال وزن له بعد دخول أمم إعطاء املؤلفة قلوهبم من ان االسالم قد غدا يف قوة ومكنة جتعله يف غنى عن عدد 

 .(3)ة قلوهبم أي امجاع الصحابة كثرية يف االسالم ونقل اإلمجاع عىل سقوط املؤلف

 .نزعتهم التواكلية  إنه ليس ثمة خوف من هؤالء الذين يطالبون التأليف بل كان اخلوف عليهم أن يظلموا عىل -3 

 .ثم إن حق هؤالء ليس حقا مورثا يتوارثونه جيال بعد جيل - 4

وتثبيت من  ،فيه إن عمر ريض اه عنه قد فهم أن املقصود من النص هو إعزاز اإلسالم بدخول أرشاف العرب -5 

وحيث أعز اإلسالم وكثر أهله فقد أصبح االعطاء حينئذ  ،أسلم منهم عىل اإلسالم فقد نظر إىل علة النص ال إىل  اهره

جعل اه للمؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة وبناء عىل ذلك أوقف وزالت العلة التي من أجلها  ،يف نظر عمر ذلة وخنوعا

 .عمر هذا السهم ومل يعطه هلم

وبناء عىل ذلك فإن عمر ريض اه عنه يف عمله يراعي تغري الظروف والعلل التي من نصوص األحكام ومل يقف مع 

 . واهرها كام سبق القول

م وصل شأنه إىل القمة يف القوة واملنعة سواء من الناحية املعنوية فلقد رأى إن االسال :يقول حممد سعيد رمضان البوطي

 .بسطوع حجته وبرهانه أو يف النواحي الامدية التعلقة بكثرة أهله وسعة انتشاره

فاإلسالم يف منعة وعزة ال حيتاج إىل أن  ،ولقد تبني لعمر يض اه عنه أن مناط حق هؤالء يف الزكاة مل يعد متحققا يف عهده

 ...موافقة لنص اآلية التي ربطت عطاءهم بتأليف املسلمني إياهم ،ب ودهم بالامء فألغى عطائهمخيط

                                                           
 . 3/444البناية رش  اهلداية:  (1)

 . 178 – 177، سياسة الامل يف االسالم: 7/327املجموع رش  املهذب:  (2)

، وخالفا ذلك احلسن البرصي والزهري وحممد بن 2/60، ورد املختار عىل درر املختار حاشية ابن عابدين: 3/444البناية رش  اهلداية:  (3)

 عيل وا د الشافعي يف قول أن سهمهم مل يسقط وبه قالت الظاهرية. 



 
 

    

فام صنعه عمر ليس نسخا حلكم إعطاء املؤلفة قلوهبم بوجه من الوجوه فضال عن أن يكون  :ويقول الشيخ القرضاوي

وإنام يملك اإلبطال من يملك  ،ألن النسخ إبطال حكم رشعه اه ؛.. أو أخبار عن الواقع يف زمنهم.إمجاعا عىل ذلك

 .(1)الترشيع وليس ذلك إال اه عز وجل عن طريق الرسول صىل اه عليه وسلم املوحى إليه 

 .عدم تقسم أرايض اخلراج عىل الغانمني :املقصد الرابع

أما والذي <روى اإلمام البخاري يف الصحيح من طريق زيد، عن أبيه، أنه سمع عمر بن اخلطاب ريض اه عنه يقول: 

نفيس بيده لوال أن أترك آخر النا  ببانا ليس هلم َشء، ما فتحت عىل قرية إال قسمتها كام قسم النبي صىل اه عليه وسلم 

  .(2)>خيرب ولكني أتركها خزانة هلم يقتسموها

لوال آخر ) :وذكر قول عمر ،فيه طرفا من حديث عمر يف وقف أرض خيرب -أي البخاري  -ذكر  :قال احلافظ يف الفتح

 اهر ويؤخذ أيضا من احلديث  ،وأخذ املصنف صدر الرتمجة من احلديث األول (املسلمني ما فتحت قرية إال قسمتها

لكن النظر آلخر املسلمني يقتيض أن ال أقسمها بل أجعلها وقفا عىل املسلمني وقد  :ألن بقية الكالم حمذوف تقديره ؛الثاين

صنع ذلك عمر يف أرض السواد وأما قوله وأرض اخلراج إلخ فيؤخذ من احلديث الثاين فإن عمر لام وقف السواد رضب 

 .(3)عىل من به من أهل الذمة اخلراج فزارعهم وعاملهم 

هناك مجلة من املصالح األمنية التي استند إليها اخلليفة والذين وافقوه عىل رأيه يف اختاذ هذا القرار يمكننا تصنيفها إىل 

 :صنفني

املصالح الداخلية وأمهها سد الطرق عىل اخلالف والقتال بني املسلمني وضامن توافر مصادر ثابتة ملعايش البالد  :أوهلام

 .اجات الامدية الالزمة لألجيال الالحقة من املسلمنيوتوفري احل ،والعباد

والقدرة عىل  ،وما يسد حاجاهتا من الرجال واملؤن ،املصالح اخلارجية والتي يتمثل أمهها يف ما يسد ثغور املسلمني :ثانيهام

جتهيز اجليوش بام يستلزمها ذلك من كفالة الرواتب وإدرار العطاء ومتويل االنفاق عىل العتاد والسال  وترك بعض 

والذي جيب مالحظته يف هذه  ،ما ليدها من خراج األطراف لتتوىل مهام الدفاع عن حدود الدولة وأرضها اعتامدا عىل

بل وفيام يليه من عصور  ،ره دعائم ثابتة األمن املجتمع السيايس ليست يف عرصه فقطاملصالح أن اخلليفة أراد أن يضع بقرا

 .(4)بعده 

                                                           
 . 2/602ه الزكاة للقرضاوي: فق (1)

 (. 4235) 5/138كتاب املغازي/باب غزو خيرب:  (2)

 . 5/17فتح الباري:  (3)

 . 24، واخلراج أليب يوسف: 28 – 27، واخلراج: 64االموال العبيد:  (4)



  

نموذجا عاليا سار عليه الصحابة يف كيفية التعامل وفق  ،إن ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم األرايض :ثم يبقى القول

 .(1)آداب احلوار وأخالقيات مناقشة القضايا 

األوضاع األقطاعية الظاملة التي  فقد ألغي اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اه عنه كل ،نظام اإلقطاعالقضاء هنائيا عىل  -أ

فقد ترك عمر ريض اه عنه أرض السواد يف أيدي  ،احتكرت كل األرايض لصاحلها واستعبدت الفالحني لزراعتها جمانا

عل الفالحني مرسورين بقرار عمر ريض اه عنه فالحيها يزرعوها مقابل خراج عادل يطيقونه يدفعونه كل عام مما ج

وإن كان الفالحون  ،بشعورهم ألول مرة يف حياهتم أهنم أصحاب األرض الزراعية ال ملكا لألقطاعني من الطبقة احلاكمة

 جمرد أجزاء يزرعوا دون مقابل وكأنه تعبهم وكدهم يذهب إىل صوب الطبقة األقطاعية طبقة مالك األرض وال يرتكون هلم

 .(2)إال الفتات 

فأتی طلحة عمر بالكتاب فقال ) :قال .أقطع أبو بكر طلحة بن عبد اه أرضا وكتب له هبا كتابا وأشهد له ناسا منهم عمر

واه ما أدري أنت  :فقال ،فرجع طلحة مغضبا إىل أيب بكر :أهذا كله لك دون النا  ؟ قال ،ال أختم :قال ،اختم عىل هذا

 .(3)بل عمر ولكنه أيب  :فقال .احلليفة أم عمر

من الفر  والروم  بجعل الفالحني يبغضون حكامهم :قطع الطريق عىل عودة جيوش الروم والفر  بعد طردهم -ب

حتى أن رستم القائد  ،وال يقدمون هلم أية مساعدات بل كانوا عىل العكس من ذلك يقدمون املساعدات للمسلمني ضدهم

 .الفاريس دعا أهل احلرية فقال: يا أعداء اه فرحتم بدخول العرب علينا بالدنا وكنتم عيونا علينا وقويتموهم باألموال

مسارعة أهل احلصار املفتوحة إىل الدخول يف اإلسالم فقد ترتب عىل ما تقدم متليك األرض للفالحني أن سارعوا إىل  -ج 

وأحسوا بكرامتهم  ،فقد ملسوا العدل وبني هلم احلق ،اإلسالم الذي انترش بينهم برسعة مدهشة مل يسبق هلا مثيلالدخول يف 

 .اإلنسانية من معاملة املسلمني هلم

فقد امتدت الدولة اإلسالمية صوب جهاهتا األربع وانتقلت أسامء الثغور إىل ما وراء حدود  :تدبر األموال حلامية الثغور -د 

التي كانت متتد عىل طول اخلط اسرتاتيجي /ة يف عصورها األوىل ومن أهم هذه الثغور ما كان يعرف بالثغور الفراتيةالدول

يفصل ما بني الدولة اإلسالمية واألمرباطورية البيزنطية وغريها من الثغور وقد اختذ عمر ريض اه عنه يف كل مرص عىل 

ني يف األمصار إىل أكثر من ثالثني ألف فار  وهذا بخالف قوات املشاة وقد وصلت قوات الفرسان املرابط ،خيوال قدره

وأي قوات أخرى كاجلاملة وخالفه وهذه خصصها عمر جليش منظم احلامية ثغور املسلمني وكفل أرزاقهم وحرمتهم عن 

                                                           
 . 8/163نيل االوطار:  (1)

 . 7/112، بدائع الصنائع: 289االموال أليب عبيد:  (2)

 .7/20سنن البيهقي:  (3)



 
 

    

ا املوىل عز وجل االشتغال بأي َشء إال باجلهاد يف سبيل نرش الدعوة اإلسالمية فكان اخلراج من األسباب التي ساقه

 .لتجهيز هذا القوات وكفالة أرزاق أجنادها

إن الفاروق وضع قواعد نظام اخلراج بوصفه موردا من املوارد الاملية اهلامة حلرفية الدولة وكان اهلدف من ورائه إىل أن  -ه  

طرقها وال يتأتى ذلك إال بإبقاء يكون بيت الامل قائام بام جيب عليه من حتقيق املصالح العامة لألمة وحفظ ثغورها وتأمني 

أصحاب األرض التي متلكها املسلمون عنوة لقاء نسبة معينة مما تنتجته األرض وهذا أمر من شأنه أن يزيدهم  اسا يف 

العمل ورغبة يف االستغالل واالستثامر ومقارنة ذلك بام كانوا يرهقون به من الرضائب من طرف أوياء أمورهم قبل وصول 

 .املسلمني

  :امضاؤه الطالق الثالث بلفظ واحدة :املقصد اخلامس

كان الطالق عىل عهد رسول اه صىل اه عليه وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر  :عن ابن عبا  ريض اه عنهام قال

إن النا  قد استعجلوا يف أمر قد كان هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه  :فقال عمر بن اخلطاب ،طالق الثالث واحدة

 .عليهم

واحدة عىل عهد النبي صلی اه عليه وسلم وأيب بكر  أتعلم إنام كانت الثالث جتعل :وعن أيب الصهباء قال البن عبا  

عنه خالف ما كان عليه يف عهد رسول اه صىل اه  فقَض عمر ريض اه .نعم :وثالثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عبا 

 .(1)فقد كان الطالق ثالثا بلفظ واحد أو جملس واحد يقع طلقة واحدة  ،عليه وسلم وعهد أيب بكر الصديق

إن النا  أكثروا من إحداث طالق الثالث فأراد أن يردهم إىل الطالق السني  :ووجه عمر يف إيقاع هذه العقوبة والتغرير 

فإن كان له رغبة يف عودة وشائج الزوجية راجعها  ،الذي رشعه اه وهو إيقاع طلقة واحدة ثم يرتكها حتى تنتهي عدهتا

 .ق الثالثوهكذا تنتهي عدد الطال ،قبل انتهاء العدة

وهذا الترصف من عمر بن اخلطاب عده بعض النا  خمالفة للنصوص وعمال بالرأي واحلق أن عمر مل خيالف النصوص  

 .وإنام اجتهد يف فهم النصوص إذ له سند منها

 إن :حدثه أن ابن املسيب حدثه روی مالك عن أشهب عن القاسم بن عبد اه أن حييى بن سعيد حدثه إن ابن شهاب -1 

إن لك عليها  :رجال من أسلم طلق امرأته عىل عهد رسول اه صىل اه عليه وسلم ثالث تطليقات فقال له بعض الصحابة

إن زوجي طلقني ثالث تطليقات يف كلمة  :فانطلقت امرأته حتى وقفت عىل رسول اه صىل اه عليه وسلم فقالت ،رجعة

                                                           
 .7/190(، معجم فقه السلف: 14749(، وسنن البيهقي الكربى )3406) 7/336( و والنسائي: 1472صحيح مسلم ) (1)



  

قد بنت منه وال مرياث بينكام ففي هذا احلديث أمَض رسول اه صىل  :مفقال هلا رسول اه صىل اه عليه وسل ،واحدة

 (1)بكلمة واحدة  اه عليه وسلم الطالق الثالث

 إن رسول اه صىل اه عليه وسلم أخرب عن رجل طلق امرأته ثالث :روى النسائي بسنده -۲ 

 .يارسول اه أال أقتله ؟ :أيلعب بكتاب اه وإيني بني أ هركم حتى قام رجل وقال :تطليقات مجيعا فقام غضبان ثم قال

إذ لو مل تقع الثالث بلفظ  ،مما يدل عىل وقوعها .غضب رسول اه عىل من طلق امرأته ثالثا بلفظ واحد وأنكر عليه :داللته

 .(2)ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة مع إمكانه غري جائز ؛واحد ثالثا لبني ذلك رسول اه صىل اه عليه وسلم

واه ما  :النبي بذلك وقال إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهمية البتة فأخرب :عن نافع بن عمري بن يزيد بن ركانة -3

واه ما أردت إال  :واه ما أردت إال واحدة ؟ فقال ركانة :فقال رسول اه صىل اه عليه وسلم ،ةأردت إال واحد

 .(3)والثالثة يف زمان عثامن  ،فطلقها الثانية يف زمان عمر ،فردها إليه رسول اه صلی اه عليه وسلم ،واحدة

 .لو قصد بطالقه البتة الطالق الثالث لوقعن، وإال فلم تكن لتطليقه معنی :داللته

مما تقدم فإن عمر بن اخلطاب استند إىل دليل من السنة ومل يكن رأيا من نفسه كام إن كثريا من الصحابة وافقه فيام ذهب إليه 

حدة أو كلامت مثل أنت طالق ثالثا أو عرش إذن فقضية إيقاع الطالق ثالثا بكلمة وا .كعثامن وعيل وابن عبا  وابن مسعود

 طلقة أو ثالثا يوقعها أن واملكان الزمان يف املصلحة من يرى ما بحسب للحاكم اجتهادية مسالة –طلقات أو مائة طلقة 

 .رجعية واحدة

وال ريب أن  ،لام علموا أنه حرام بعواقبه ،مل خيالف عمر امجاع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثالث عقوبة هلم :قال ابن القيم

 .(4)ومل يقبلوا فيه رخصة اه عز وجل وتسهيله  ،هذا سائغ لألمة أن يلزموا النا  بام ضيقوا به عىل أنفسهم

وأحاديث رسول اه صىل  ،ىل منع وقوع الثالث بلفظ واحدواخلالصة: إن كتاب اه ليس فيه ما يدل ع :ويقول البوطي

 اه عليه وسلم الكثرية الصحيحة مؤكدة لوقوع الثالث بلفظ واحد 

وعىل فرض صحة هذا ال  ،واحلديث الذي أورده ابن عبا  ضعفه كثري من رجال احلديث يف مقدمتهم ابن عبد الرب

 .وال القرآنيتضمن خمالفة عمر ريض اه عنه لسنة رسول اه 

                                                           
 هو مرسل، مراسيل سعيد بن املسيب صحا .  2/62املدونة الكربى:  (1)

 . 9/362، قال ابن حجر عن هذا احلديث: اخرجه النسائي وجاله ثقات، فتح الباري: 6/142سنن النسائي:  (2)

 ، قال أبو داود: وهذا أصح من حديث جريج. 1/511سنن ايب داود:  (3)

 . 5/270زاد املعاد:  (4)



 
 

    

إن النا  كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع النا  اآلن ثالث تطليقات ويدل عىل صحة هذا التأويل  :فمعنى احلديث

فأنكر عليهم أن أحدثوا يف الطالق استعجال أمر كانت هلم  ،أن النا  قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة :إن عمر قال

ما قاله وال عابه عليهم أهنم استعجلوا يف  ،فيه أناة فلو كان حاهلم ذلك يف أول اإلسالم يف زمن النبي صىل اه عليه وسلم

 .(1) أمر كانت هلم فيه أناة

 (2) عةإذا اكتفينا هبذا كان صحة قاط :ويقول الطحاوي يف حديث ابن عبا 

 .:منعه الزواج بالكتابيات :املقصد الساد 

أتزعم أهنا حرام  :فكتب إليه حذيفة ،خل سبيلها :لام علم عمر ريض اه عنه أن حذيفة بن اليامن تزوج من هيودية كتب إليه

ويف رواية أين أخشى أن تدعوا  ،ولكني أخاف أن تعاطوا املومسات منهن ،ال أزعم أهنا حرام :فأخيل سبيلها ؟ فقال

 .(3)املسلامت وتنكحوا املومسات 

جيب أن نقرر هنا أن األوىل للمسلم أن ال يتزوج إال مسلمة لتامم األلفة من كل وجه ولقد كان عمر ريض  :قال أبو زهرة 

 .(4)اه عنه ينهي عن الزواج بالكتابيات إال لغرض سام كارتباط سيايس يقصد به مجع القلوب وتأليفها أو نحو ذلك 

أما إذا  ،نالك مفاسد يلحق الزواج أواألبناء أو املجتمع املسلمهذا إذا مل تكن ه ،فالزواج باملسلمة أفضل هو رأي اجلمهور

 .(5)وجدت مفاسد فإن احلكم هو املنع وهذا ما ذهب إليه بعض العلامء املعارصين 

 وهو رأي عمر ريض اه عنه إذ منه الزواج بالكتابيبات مستندا يف ذلك إىل حجتني 

  .ألنه يؤدي إىل كساد الفتيات املسلامت وتعنيسهن -1

أنه إذا نظرنا إىل عرصنا  إال ،ألن الكتابية تفسد أخالق األوالد املسلمني ودينهم ومها حجتان كافيتان يف هذا املنع -۲

فإننا سنجد مفاسد أخرى كثرية استجدت جتعل هذا املنع أشده وقد أورد األستاذ مجيل حممد مبارك جمموعة من هذه 

 :املفاسد منها

 .الكتاب مهمة التجسس عىل املسلمنيقد تكون للزوجة من أهل  -أ

                                                           
 . 2/419رش  معاين اآلثار/ (1)

 . 2/419املصدر نفسه/ (2)

 . 475، كتاب اآلثار ملحمد بن احلسن الشيباين: 7/501املغني:  (3)

 . 104االحوال الشخصية أليب زهرة:  (4)

 . 77فقه االولويات حممد الوكييل:  (5)



  

 .دخول عادات الكفار إىل بالد املسلمني -ب 

 .تعرض املسلم لتجنس بجنسية الكفار -ج    

 .جهل املسلمني املتزوجني بالكتابيات مما جيعلهم عجينة سهلة التشكيل الكتابيبات -د

 .(1)وهو أمر أدى إىل اجلهل بدين اه  شعور املتزوجني بالكتابيات بالنقص -ه

إن هذه القيود تنسجم مع املصالح الكربى للدولة واألهداف العظمى للمجتمعات اإلسالمية فقد علمت األمم الواعية ما 

 .قصدا وما جيلبه هذا الزواج من اخطار تعيب الوطن عفوا او ،يف الزواج باألجنبيات من املضار

الناحية من اهتامم عمر ريض اه عنه مقام األستاذية احلازمة احلاسبة لكل من جاء من بعده كحاكم عىل مر ولقد كان هلذه 

 ،وأكثرهن يبقني عىل دينهن ،إن الزواج من الكتابيات فيه مفاسد عظيمة فإن دخيالت علينا وخيالفننا يف كل َشء ،الزمان

 .للزوجفال يتذوقن حالوة اإلسالم وما فيه من وفاء وتقدير 

  .وبحسن معرفته لام ينفع املسلمني وما يرضهم ،عمر كل ذلك بفهمه لدينه وبصائب تقديره لطبائع البرش

 :قتل اجلامعة بالواحد :املقصد السابع

لو اشرتك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ويف رواية أربعة قتلوا صبيا  :عن ابن عمر ريض اه عنهام إن غالما قتل غيلة فقال عمر

 (2)لو اشرتك فيه أهل صنعاء لقتلتهم  :مرفقال ع

وإنام بني حكمه عىل فهمه ملقاصد  ،وهذا احلكم مل يوجد فيه نص كتاب وال سنة ومل يوجد أثر عن الصديق إنه قَض بمثله

ولذلك يقتيض العدل ومصلحة األمة  ،الرشيعة والتي جاءت حلفظ أمن املجتمع واستقراره إذ إن الدماء ليست أمرا هنيا

 .ومقاصد الرشيعة القصاص إذ ثبت أن اجلميع تواطأوا عىل قتله وهذا ما ذهب إليه مجهور العلامء

االتباع وذلك لقوة الدليل يف فعل عمر وإمجاع الصحابة ولام فيه من حكمة يف ردع وزجر وهذا الرأي هو األرجح واألوىل ب

 .(3)النا  وحفظ النفو  يف املجتمع 

 :وقد ذكر الدكتور حممد لبتاجي اعتبارات ترشيعية نظر إليها عمر يف هذه املسألة قائال وهي

 .عىل سبيل القطع مع نصها تعارضاختياره العمل بفهم معني يف اآلية حيقق املصلحة وال ي :أوال

                                                           
 . 86سف يونس: ، تاريخ الفقه يو214شهيد املحراب التلمساين:  (1)

 اخرجه البخاري كتاب الديانات/باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.  (2)

 .409، اولويات الفاروق السياسية: 341سرية امري املؤمنني:  (3)



 
 

    

وقد آزره يف هذا االختيار أحد املقررات العامة يف الترشيع اإلسالمي وهو أن فكرة القصاص رشعت أصال لتامني  :ثانيا

فإن علموا أن القصاص واقع هبم ال حمالة رجع أكثرهم عن فكرة التعدي  ،حياة النا  يمنع بعضهم من االعتداء عىل بعض

 .بالقتل فكان يف رجوعهم حياة للنا 

يف توقفه عن قتل اجلامعة بالواحد إهدار هبذا املعنى وتشجيعا للنا  عىل االشرتاك حتى يسقط وقد رأي عمر  

 .(1)القصاص

 :وقف تنفيذ حد الرسقة يف عام املجاعة :املقصد الثامن

ألن رشوط تنفيذ احلد مل تكن متوافرة فأوقف  ؛وقف احلد للسارق يف عام الرمادة ليس تعطيال هلذا احلد كام يكتب البعض

حد الرسقة هلذا السبب فالذي يأكل ما يكون ملكا لغريه بسبب شدة اجلوع وعجزه من احلصول عىل الطعام يكون غري 

 .خمتارا فال يقصد الرسقة وهلذا مل يقطع عمر

 .(2)شبهات أحب أيل من أن أقيمها ألن أعطل احلدود يف ال :قال عمر بن اخلطاب :عن إبراهيم قال :عن أيب يوسف 

ال قطع يف املجاعة يعني أن املحتاج إذا رسق ما يأكله فال قطع  :حتى إن املذاهب اإلسالمية تأثرت بفقه عمر فقال أ د

 .ألنه كاملضطر ،عليه

ونظر إىل السبب الدافع إىل  ،وهذا فهم عمري عميق املقاصد الرشيعة فقد نظر عمر إىل جوهر املوضوع ومل يكتف بالظواهر

  .(3) الرسقة فوجد أنه يف احلالتني اجلوع الذي يعد من الرضورات التي تبيح املحضورات

 :يقول الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

ألن يرسق الرجل ،فكان مما رآه عمر ريض اه عنه: أن من الشبه التي علق الرسول صىل اه عليه وسلم األمر بإلغاء احلد

وذلك أن املضطر جيوز له أن يأخذ من مال غريه ما يسد  ،إذ تتعلق شبهة قوله حينئذ فيام رسقه ،الامل أثناء املجاعة العامة

أم قلنا أنه حق مملوك  ،سواء أقلنا أنه يعترب قرضا عليه يلزم بوفائه بعد اليرس كام يقول الشافعية ،رضورته ولو من دون إذنه

 .يةله كام يقول كثري من احلنف

 .ومل خيالف أحد من األئمة واملجتهدين يف كل عرص أن حد الرسقة يسقط بوجود شبه حق للسارق فيام رسق

 

                                                           
 . 5/17، املهذب/467منهج عمر بن اخلطاب )ريض اه عنه( يف الترشيع:  (1)

 . 205الشبهات، اخلراج أليب يوسف/ (2)

 . 3/11، أعالم املوقعني:8/278، أعالم املوقعني:ملغني: 8/278املغني:  (3)



  

 :وضع تاريخ هجري لألمة اإلسالمية :املقصد التاسع

شعبان هذا الذي مَض أو الذي هو آت أو الذي  :رفع إىل عمر ريض اه عنه صك حمله يف شعبان فقال عمر :الواقعة هي

اكتبوا عىل  :ضعوا للنا  شيئا يعرفونه فقال قائل :ثم مجع أصحاب رسول اه صىل اه عليه وسلم فقال هلم ،نحن فيه

فاجتمع رأهيم عىل  ،كلام قام ملك طر  ما كان قبله :قالوا ،ر اكتبوا تاريخ فا :وقال قائل ،إنه يطول :فقيل ،تاريخ الروم

 .(1)أن ينظروا كم أقام رسول اه صلی اه عليه وسلم 

مجع عمر بن اخلطاب املهاجرين واألنصار ريض اه عنهم  :سمعت سعيد بن املسيب يقول :وعن عثامن بن عبيد اه قال

فكتب  :يعني من يوم هاجر قال ،منذ خرج النبي من أرض الرشك :متى نكتب التاريخ ؟ فقال له عيل ريض اه عنه :فقال

 (2)ذلك عمر بن اخلطاب ريض اه عنه 

ول الشهر الذي متت فيه هجرة النبي صىل اه عليه جعلهم بداية التاريخ يف شهر حمرم وليس يف ربيع األ) :وذكر ابن حجر

مولده ومبعثه وهجرته  :وسلم أن الصحابة الذي أشاروا عىل عمر وجدوا يف األمور التي يمكن أن يؤرخ هبا أربعة هي

ووجدوا أن املولد واملبعث ال خيلوا  ،نام أعرضوا عن التاريخ بوفاته لام يثريه من احلزن واألسى عند املسلمنيوإ –ووفاته 

وإنام أخروه من ربيع األول إىل املحرم ألن ابتداء العزم عىل اهلجر كان  ،من النزاع يف تعيني سنة حدوثه فلم يبق إال اهلجرة

 .(3)من املحرم فناسب أن جيعل مبتدأ 

 :(4)داللتها 

حيث  هرت وحدة  الكلمة من معنى يف شبه اجلزيرةأسهام الفاروق عمر يف إحداث وحدة شاملة بكل ما حتمله  -1

تاريخ واحد فاستطاع أن يواجه عدوه هو واثق  ووحدة اختاذ ،ووحدة األمة بإزالة الفوارق ،العقيدة بوجود دين واحد

 .من النرص

املراسالت بني اخلليفة  نتيجة التطور اهلائل للدولة واتساع رقعتها اجلغرافية وتعدد مؤسساهتا وتوسع مهامها وكثرة -۲ 

  .ووالته عىل املصار كانت الباعث الرئيس الختاذ هذه اخلطوة

 .رؤية عمر ريض اه عنه يف حاجة األمة إىل تاريخ جيمعها ويميزها عن سائر األمم -3

 لام للهجرة من ،واختاذ عمر ريض اه عنه من هجرة الرسول صىل اه عليه وسلم بداية للتاريخ - 4

                                                           
 . 1/316حمض الصواب ابن اجلوزي:  (1)

 ، وصححه ووافقه الذهبي. 3/14املستدرك:  (2)

 . 7/268فتح الباري:  (3)

 . 66 – 65سرية امري املؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب:  (4)



 
 

    

  .الغة يف مسار الدعوة اإلسالميةأمهية ب

 .أكسب ذلك احلوادث العربية تتابعا زمنيا منتظام سارت عليه األمة إىل وقتنا احلارض -5

 تدوين الدواوين :املقصد العارش

فصعد عمر  -قدمن من البحرين بخمسامئة ألف درهم فأتيت عمر ريض اه عنه  :قال أبو هريرة ريض اه عنه :الواقعة

وإن شئتم أن  ،إهيا النا  إنه قد جاءنا مال كثري فأن شئتم أن نكيلكم كيال :ريض اه عنه املنرب فحمد اه وأثنى عليه ثم قال

 .(1)إين قد رأيت هؤالء األعاجم يدونون ديوانا هلم فاشتهى عمر ذلك  ،يا أمري املؤمنني :فقال إليه رجل فقال ،نعدكم عدا

 :داللتها

 .معرفة أصحاب األعطيات ومقدار أعطياهتم وحسب ذوي السوابق :يف تدوين الدواوين -1

 .بيان االهتامم بأمر اجلهاد يف سبيل اه وحفظا حلقوق املجاهدين -۲ 

مجع الامل يستلزم أن  ألنه يرى أن مجعه أعظم للربكة فكان ؛كان عمر جيمع الامل مدة سنة ثم يقسمه بني النا  -3 

 .يكون له أمناء فاختار زيد بن أرقم عىل بيت الامل يف عهد عمر

 يف تدوين الدواوين ضبط جلميع دخلهم وخرجهم ال يشذ منه َشء. -4 

 :تنصيب القضاة للحكم بني النا  واهتاممه باحلسبة :املقصد احلادي عرش

واتسعت رقعة الدولة يف عهده وارتبط املسلمون بغريهم من األمم دعت حالة املدينة اجلديدة إىل  ،عندما انترش االسالم

التشاجر فزاد النزاع و ،وقد شغلت الكثري من األمور اخلليفة وتشعبت أعامل الوالة يف األمصار ،تطوير مؤسسة القضاء

حتى يتفرغ الوايل إلدارة شؤون  ،وإن جيعل سلطة القضاء مستقلة ،فرأى عمر ريض اه عنه إنه يفصل الواليات بعضها عن

واليته فأصبح للمؤسسة القضائية قضاة يستقلون عن الواليات األخرى كوالية احلكم واإلدارة فكان أول من جعل 

وسلامن بن ربيعة عىل  ،فوىل عبد اه بن مسعود عىل الكوفة ،ر اإلسالميةفعني القضاة يف األمصا ،للقضاء والية خاصة

وويل خالد بن العاص  ،ونافع اخلزاعي واليا عىل مكة ثم عزله ،وقيس بن أيب العاص القرَش عىل مرص ،البرصة ثم القادسية

واملغرية بن شعبة  ،ي واليا عىل الطائفوسفيان بن عبد اه الثقف ،ويعىل بن أمية عىل صنعاء ،بن هشام بن املغرية املخزومي

  .(2)وايل الكوفة 

 

                                                           
 . 226، خرب صحيح، االحكام السلطانية: 3/310الطبقات البن سعد:  (1)

 . 47، النظام القضائي يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة للقطان: 2/53نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ االسالمي/ (2)



  

 :ووقع عىل عاهل الوالت أعباء ثقيلة وواجبات جسام منها

وبناء املساجد  ،وحفظ الدين وأصوله ،كنرش الدين اإلسالمي بني النا  وإقامة الصالة :أقامة أمور الدين -1

 وإقامة احلجج الرشعية  ،وتيسري أمور احلج

ويف سبيل حتقيق  ،إن املحافظة عىل األمن يف الوالية من أعظم األمور املوكلة إىل الوايل :تأمني النا  يف بالدهم -۲

مما حيد من اجلرائم التي هتدد حياة النا   ،ذلك فإنه يقوم بالعديد من األمور أمهها إقامة احلدود عىل العصاة والفساق

 .وممتلكاهتم

فقد  ،حتصني البالد الدفاع عن الوالية ضد األعداء ،إرسال متطوعني إىل اجلهاد :ومهمتهم :اجلهاد يف سبيل اه -3 

  .أمر الفاروق ببناء حصون ملن نزل اجليزة يف مرص من قبائل الفتح خوفا عليهم من االغارات املفاجئة

 عبيدة ريض اه عنه متابعته الدقيقة التجمعات الروم وامداد فقد اشتهر عن أيب ،فضال عن تتبع أخبار األعداء

فأقطع أناسا من البرصة أرايض كي يعملوا فيها عىل انتاج اخليول وتربيتها كام  ،األمصار باخليل للجهاد حسب حاجتها

تهم اهلدف من أرضا للعناية باخليل فزعوها فانتزعها منهم واغرمهم ملخالف أعطى عمر أناسا من املسلمني يف دمشق

 أعطائهم األرايض وهو املساعدة إنتاج اخليل 

 .وكذلك تعليم الغلامن وإعدادهم للجهاد ومتابعة دواوين اجلند وتنفيذ املعاهدات

 .بذل اجلهد يف تأمني األرزاق للنا  - 4

 .تعيني عامل ومو فني -6

 .رعاية أهل الذمة -7

 .النا مشاورة أهل الرأي يف واليتهم وإكرام وجوه  -۷   

  .النظر إىل حاجة الوالية العمرانية -۸ 

 .مراعاة األحوال االجتامعية لسكان الوالية -9

 .العدل بني العريب وغريهم وعدم التفريق بينهم - ۱۰ 

واجتهد ريض اه عنه يف  ،واهتم الفاروق بحامية وتطوير املؤسسات للدولة الاملية والقضائية والعسكرية واملتعلقة بالوالة

 ل النا  عىل امتثال أوامر اه تعاىل وأوامر نبيه صىل اه عليه وسلم وعمل عىل  ل النا  عىل اجتناب ما يف اه عنه 

وىف عنه نبيه صىل اه عليه وسلم من خالل منصبه كخليفة للمسلمني ومن خالل الواليات اإلسالمية املنترشة يف الدولة 

وقد أقام  ،وإنام مجيع الواليات اإلسالمية إنام مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر :قال ابن تيمية ،اإلسالمية

وحارب املنكر  ،وحماربة الزيغ وإقامة العبادات يف املجتمع اإلسالمي ،الفاروق ريض اه عنه بحامية جانب التوحيد

 .(1)وشجع عىل املعروف 

                                                           
 . 6احليبة يف االسالم:  (1)



 
 

    

 

 :األمور اآلتيةأفرز البحث 

  .اخلالف بني العلامء يف االحتجاج باملصالح املرسلة لفظيا ال حقيقيا فجميع العلامء حيتجون باملصالح املرسلة :األول

نتيجة ملهارة اخلليفة عمر ريض اه عنه يف استعامله املصلحة وأكثرهم توسعا فيه بفضل ما أويت من نفاذ البصرية  :الثاين

 (.املصلحة املرسلة)العلامء يستشهدون بوقائع كثرية له يف هذا اجلانب  ورجاحة العقل ونجد

يف وقائع اخلليفة التي وقعت يف عهده ريض اه عنه يف هذا البحث ذكرناها  :يف كل يوم نجد وجوها للمصلحة :الثالث 

 .بَّشء من التفصيل

األراء الشخصية منا يطعن بعض احلاقدين عىل  نجد أن الوقائع التي اجتهد فيها عمر ريض اه عنه مل تكم من :الرابع

 .اإلسالم وإنام وفق ضوابط رشعية التي ذكرها العلامء وقد فصلت القول يف ذلك

لام فيها من  ،وقيا  الكثري من الوقائع املعارصة عليها ،جيب مرعاة املصلحة التي اعتمدها عمر يف اجتهاداته :اخلامس

 .وسع األفق الستخراج الكثري من املجهوالتالتعليل الذي يطمئن النفو  والذي ي

سرية عمر ريض اه عنه من أقوى مصادر اإليامن والعاطفة اإلسالمية الصحيحة والفهم  :وصدق من قال :الساد 

 .السليم هلذا الدين فام أحوج األمة اإلسالمية إىل الرجال األكفاء الذين يقتدي بالصحابة الكرام

 

 رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد ه 

 

 

 

  



  

 

 بريوت  –عامل الكتب  ،للسيوطي وهامشه اعجاز القرآن للبامالين ،اإلتقان يف علوم القرآن  -

شيخ اإلسالم عيل بن عبد الكايف  :اإلهباج يف رش  املنهاج رش  عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للقايض البيضاوي تأليف -

 .الوهاب بن عيل السبكيالسبكي وولده تاج الدين عبد 

دار الصميعي  ،علق عليه العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،لإلمام العالمة عيل بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام  -

 م  ۲۰۰۳ه  1424سنة  ،1للنرش والتوزيع ط

عصام  :حتقيق ،الاموردي ي البغدادياألحكام السلطانية والواليات الدينية لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرص  -

 م. 1996الطبعة األوىل  ،املكتب اإلسالمي/فار  احلرستاين

 .األحوال الشخصية أليب زهرة -

حممد صبحي  :حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه ،تأليف حممد بن عيل الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -

    .م 2000 – ه 14۲۱، سنة 1دار بن كثري ط  ،بن حسن حالق

 .الدار العربية للطباعة،م 1976 –ه  1396أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الرشعية للدكتور مصطفى الزيل الطبعة األوىل    -

  .دار السالم دمشق سورية ،أ. د.  د عبيد الكبييس ،أصول األحكام وطرق االستنباط يف الترشيع اإلسالمي  -

 ۱۹۷۳بريوت سنة  -حتقيق عبد الرؤوف  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية -

دار الكتب العلمية بريوت /حتقيق و تعليق حممد خليل ،ه 224لإلمام أيب عبيد بن القاسم بن سالم املتوىف سنة  ،االموال اليب عبيد -

  .م1986 –ه 1406الطبعة األوىل ،لبنان

ه ضبطه نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور  ۷۹4البحر املحيط يف أصول الفقه لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اه الزركَّش      ت   -

 م.۲۰۰۰ -ه 1421الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية بريوت  ،منشورات حممد عيل .أ د حممد ثامر

 . م1986ه 1406، ۲ط -دار الكتب العلمية بريوت  ،يبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام الكاساين احلنف  -

حتقيق أ.د.  ،أيب الثناء شمس الدين حممود بن عبد الر ن األصبهاين :بيان املخترص وهو رش  ابن احلاجب يف أصول الفقه تأليف -

 م۲۰۰3 -ه 1434دار السالم للطباعة والرتمجة سنة  ،عيل مجعة حمد

 .مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح وأوالده بدون طبعة وسنة ،تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس  -

 ملكتبة التجاريةام،  1967سنة  ۸ط  ،الشيخ حممد اخلرضي بك ،تاريخ الفقه اسالمي  -

ه 1403دمشق الطبعة األوىل  -نرش الوكالة العامة للتوزيع  ،ين النوويالتبيان يف آداب  لة القرآن أبو زكريا حييى بن رشف الد -

 .م۱۹۸۳ -

دراسة وحتقيق د. أ د بن  ،للعالمة عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل ،التحبري رش  التحرير يف أصول الفقه  -

 .م مكتبة الرشد الرياض۲۰۰۰ه ۱۹۲۱، سنة 1ط  ،حممد الرساج



 
 

    

حممد  :ه ضبط أحاديثه۲۷5ه، املتويف ۲۰۲لإلمام احلافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين األزدي املولود  ،أيب داودسنن  -

 بريوت –حمي الدين عبد احلميد دار إحياء الرتاث العريب 

 املعرفة للطباعة  دار ،1346الطبعة األوىل  (ـه 458سنن الكربى للبيهقي أليب بكر أ د بن احلسن بن عيل البيهقي )ت  -

 .بريوت :والنرش

تصحيح وختريج  -ه برش  احلافظ جالل الدين السيوطي ۳۰۳سنن النسائي للحافظ أيب عبد الر ن أ د بن عيل اخلرساين ت   -

 .الشيخ عبد الوارث حممد عيل

 .حممد حممد الصاليبسرية أمري املؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب ثاين اخللفاء الراشدين )شخصيته وعرصه( د. عيل  -

 .أربد –دار الكتاب الثقايف األردن 

حممد بن أ د بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي احللبي املعروف بابن  :رش  الكوكب املنري املسمى املخترص التحرير للعالمة  -

 .الرياض -م، مكتبة العبيكان ۱۹۹۷ -ه 1418د. نزيه  اد طبع سنة  ،حتقيق د. حممد الزحييل ،النجار

ه خرج أحاديثه ۳۲۱لإلمام أيب جعفر أ د بن حممد بن سالمة بن عبد امللك األزدي الطحاوي احلنفي ت -رش  معاين اآلثار   -

 .۲۰۰۱ -ه 1422لبنان /دار الكتب العلمية ،إبراهيم شمس الدين، منشورات حممد عيل

دار الكتب  ،منشورات حممد عيل ،ه256املغرية البخاري تصحيح البخاري تأليف أيب عبد اه حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن  -

 م. ۲۰۰۲ -ه 1423الطبعة األوىل /العلمية بريوت

بريوت  ،دار الكتب العلمية ،ه منشورات حممد عيل261لإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري ت  ،صحيح مسلم -

 م. ۲۰۰۱ -ه 1421الطبعة األوىل 

منشورات  -حممد عبد القادر عطا /الطبعة األوىل دراسة وحتقيق ،سعد بن منيع اهلاشمي البرصيملحمد بن  ،الطبقات البن سعد -

 .الكتب العلمية بريوت ،حممد عيل

ه مؤسسة الرسالة للطباعة 1421 -م ۲۰۰۰ ،6د. حممد سعيد رمضان البوطي ط ،ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية  -

شعيب األرنؤوط وعبد القادر  :حقق نصوصه ،زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية - .لبنان -بريوت  -والنرش 

 .األرنؤوط مؤسسة الرسالة

 ه.1424 -۲۰۰۳سنة  4ط ،بريوت لبنان -دار الكتب العلمية  ،فتح الباري رش  صحيح البخاري البن حجر العسقالين -

 .۱۹۷۷ - ۱۳۹۷الطبعة الثانية  ،وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة مؤسسة الرسالةدراسة مقارنة ألحكامها  ،فقه الزكاة للقرضاوي  -

سنة  ،۲دار املعرفة بريوت ط  ،القامو  املحيط مرتب ترتيبا ألف بائيا ملجد الدين حممد بن يعقوب رتبه خليل مأمون شيام -

 .ه1428 –۲۰۰۷



  

 ،ه676تأليف أيب زكريا حييى بن رشف الدين النووي ت ،املجموع للنووي رش  املهذب لإلمام أيب إسحاق الشريازي -

 م.۲۰۰۲ -ه 1443بريوت لبنان الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عيل

 .۱۹۷۲سنة  ۲حمارضات يف أصول الفقه لألستاذ بدر املتويل ط  -

 .حمض الصواب البن اجلوزي  -

 م.۱۹۹۰ – 1415سنة  1لبنان نارشون ط  -نرش مكتبة بريوت  ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحا  للرازي -

 ه۱۳۲۰املطبعة اخلريية سنة  ،املدونة الكربى لإلمام مالك مع مقدمات ابن رشد، الطبعة األوىل -

 .مرص املطبعة العاملية -النهضة العربية م دار ۱۹۹۳ – ۱۳۸۳ ،الطبعة الثانية ،املدخل للفقه السالمي حممد سالم مدكور -

حتقيق وتعليق أيب حفص  ،تأليف الشيخ حممد األمني الشنقيطي ،لإلمام ابن قدامة احلنبيل ،مذكرة أصول الفقه عىل روضة النارض -

  1دار اليقني للنرش والتوزيع ط ،سامي العريب

 .األسكندرية/دار البصرية ،نقيطيمذكرة يف أصول الفقه، تأليف حممد األمني بن حممد املحتار الش  -

حتقيق وتعليق د. حممد  (ه 505 – 450لإلمام الغزايل أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ) ،املستصفی من علم الصول -

 م.۱۹۹۷ -ه 1417سنة  1سسليامن األشقر مؤسسة الرسالة ط 

 .۱۹۷۰ - ۱۳۹۰الكويت الطبعة الثانية  -دار القلم  ،تأليف عبد الوهاب خالف ،مصادر الترشيع فيام ال نص فيه  -

 :للشيخ حممد الطيب الفايس يف رش  خالصة األصول للشيخ عبد القادر الفايس تقديم وحتقيق ،مفتا  الوصول إىل علم الصول -

 .دار البحوث اإلمارات ،م۲۰۰4 - ۱425سنة  1د. إدريس الفايس الفهري ط 

     .م 2004 –ه  1427سنة  3تأليف عبد اه يوسف اجلديع مؤسسة الريان ط ،املقدمات األساسية يف علوم القرآن -

 ه  1405 مطابع الصفا بمكة املكرمة سنة ،ملحمد املنترص الكتايب ،معجم فقه السلف عرتة صحابة وتابعني -

القاهرة سنة  –دار احلديث  ،بقلم الشيخ حممد بن عبد العظيم الزرقاين حتقيق أ د بن عيل ،مناهل العرفان يف علوم القرآن -

 م.۲۰۰۱ -ه 1422

 -للنرش والتوزيع /دار التاريخ العريب ،املغني مع الرش  الكبري لإلمامني موفق الدين بن قدامة وشمس الدين بن قادمة املقديس -

  .بريوت

 .حتقيق عبد القادر داراز ،بريوت -نرش دار املعرفة  ،راهيم بن موسى اللخمي الاملكياملوافقات يف أصول الفقه تأليف إب -

 م.۱۹۷۰للدكتور حممد بلتاجي  ،دار الفكر العريب -دراسة منوعة الفقه عمر  ،منهج عمر بن اخلطاب يف الترشيع -

   -بريوت /دمشق | والدار الشامية/دار القلم ،حتقيق حممد الزحييل ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي أليب إسحاق الشريازي  -

 م.۱۹۹۷ -ه 1417الطبعة األوىل 



 
 

    

مكتبة  ،حتقيق د. عبد احلميد عيل أبو زنيد ،الوصول إىل األصول لرشف اإلسالم أيب الفتح أ د بن عيل بن برهان البغدادي -

 م.۱۹۸4ه 1404سنة  1عارف الرياض طامل

  .دار التوزيع والنرش اإلسالمية ،الدكتور عبد الكريم زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه -

 .بريوت -رش  منتقى األخبار للشيخ اإلمام حممد بن عيل بن  حممد الشوكاين دار اجليل  ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار -

ه( حتقيق: سليم بن عيد ۷۹۰موسی بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوف: االعتصام املؤلف: إبراهيم بن   -

 م.۱۹۹۲ -ه ۱۶۱۲الطبعة: األوىل،  ،النارش: دار ابن عفان، السعودية ،اهلاليل

القلموين احلسيني تفسري املنار املؤلف: حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين بن حممد هباء الدين بن منال عىل خليفة  -

 م.  ۱۹۹۰سنة النرش:  ،النارش: اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ه( 1354)املتوىف: 

املؤلف: أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري بالاموردي  ،تفسري الاموردي = النكت والعيون -

 .لبنان/بريوت -النارش: دار الكتب العلمية  ،عبد الرحيمه(، املحقق: السيد ابن عبد املقصود بن 450)املتويف: 

املحقق: عبد  ،ه( ۱۳۷۹املؤلف: عبد الر ن بن نارص بن عبد اه السعدي )املتوف:  ،تيسري الكريم الر ن يف تفسري كالم املنان  -

 م.۲۰۰۰ -ه 1420النارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل   ،الر ن بن معال اللوحيق


