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  النظر المصلحي في السياسة الشرعية

  للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
 فهد بن صالح العجالن

جامعة امللك  -  كلية الرتبية -  بقسم الدراسات اإلسالمية -  الفقه وأصوله قسم

  العربية السعودية اململكة –سعود
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  :الملخص

عهد عمر بن اخلطاب من أخصب املراحل الستخراج      تعترب السياسة الشرعية يف 

القواعد والضوابط احلاكمة يف النظر الفقهي يف السياسة الشرعية، وقد درس البحث 

ًأحد عشر تطبيقا من تطبيقات السياسة الشرعية يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب، 
ذه التطبيقات، وعند النظر يف ه .لبيان وجه االجتهاد املصلحي يف هذه التطبيقات

وفحصها، وبيان عالقتها بالنص فإننا سنلحظ أ�ا تدل على توسع يف اعمال االجتهاد 

مبا ال خيالف النص ، وأن هذا مسلك وسط بني  اعتبار املصاحل مبا يتجاوز النص، 
وعند النظر  .ًوبني تعطيل العمل �ا أو تضييق ما يقبل منها متسكا بفهم خاطئ للنص

عن كو�ا اجتهاد يف واقعة ال نص فيها، أو سلوك ال خترج قائع جند أ�ا  هذه الويف

 .لفهم حمتمل ، أو سلوك لطريقة ال تعارض النص، أو تقدمي ملا هو أوقى عند التعارض
تراعي اعتبار الشريعة للمصلحة، إىل منهجية صحيحة واالجتهاد املصلحي حيتاج 

عارض مع النص، وللنظر يف طبيعة االجتهاد يف ولوز�ا، وللمعىن املقصود ، ولوجه الت

وبسبب التفريط يف هذه األصول يقع الكثري من االغالط يف النظر  .دفع التعارض
املصلحي، كاعتبار ما مل يعتربه الشارع من املصاحل أو إمهال ما اعتربه، أو القصور يف 

  .حلفهم النص، أو الزيادة يف االعتبار، أو ترك اجلمع بني املصا

 -  سياسة شرعية-  اجلمع بني املصاحل-مقاصد الشريعة: مفتاحيةالكلمات ال
  .االجتهادات العمرية
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The reformist consideration of legitimate politics 

For Caliph Omar bin Al-Khattab, may God be 

pleased with him 

Fahd bin Saleh Al-Ajlan 

Department of Jurisprudence and its Foundations - 

Department of Islamic Studies - College of Education - King 

Saud University - Kingdom of Saudi Arabia 

E-MAIL:  Fajlan@ksu.edu.sa 

abstract 

     Sharia policy during the reign of Omar bin Al-Khattab was 

considered one of the most fertile stages for extracting the 

rules and regulations governing the jurisprudential 

consideration of legal policy. The research examined eleven 

applications of the legal policy during the reign of Caliph 

Omar bin Al-Khattab, in order to demonstrate the direction 

of reformist jurisprudence in these applications.     When 

looking at these applications, examining them, and stating 

their relationship to the text, we will notice that they indicate 

an expansion in the work of ijtihad in a manner that does not 

contradict the text, and that this is a course between 

considering interests beyond the text, and disrupting work on 

them or narrowing what is accepted from them, adhering to a 

wrong understanding of the text .     When looking at these 

facts, we find that they do not deviate from the fact that they 

are diligence in an incident that does not contain a text, or a 

behavior for a possible understanding, or a behavior in a way 
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that does not contradict the text, or an introduction to what is 

stronger when there is conflict .     The reformist jurisprudence 

needs a correct methodology that takes into account the 

consideration of Shari'a as interest, its weight, the intended 

meaning, the face of the contradiction with the text, and to 

consider the nature of the ijtihad in defending the 

contradiction .     Because of the neglect of these principles, 

many errors occur in the reformist consideration, such as 

considering what the legislator did not consider as interests, 

neglecting what he considered, or failing to understand the 

text, or an increase in consideration, or abandoning the 

combination of interests. 

Keywords: maqasid al-sharia- combining interests- legal 

policy- Al-ijtihadat Al- Omariya. 
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  :مقدمة البحث

 العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب

  أمجعني، مث أما بعد، 

ملراحل التارخيية الكتشاف االجتهاد الفقهي املعترب فإن عصر اخلالفة الراشدة أخصب ا

يف السياسة الشرعية، وذلك ملا جاء يف فضل هذه اخلالفة، وألن االئمة فيها كانوا خرية 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد حكموا مدة ليست بالقصرية، عمروها 

ع صيانة أحكام الشريعة، بنموذج استثنائي يف حتقيق العدل، ومراعاة مصاحل الناس، م

والقيام حبقوق اهللا وحقوق عباده، ولكل واحد من اخللفاء الراشدين األربعة مناذج كثرية 

  .من التطبيقات السياسية اليت جيب العناية �ا القتفاء أثرها

ولعل أكثر اخللفاء يف هذه االجتهادات هو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، حيث 

ًوفتحت أمصار كثرية، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، ًطالت مدة حكمه نسبيا، 

ًفكانت فرتة حكمه جماال لعدة نوازل وقضايا اجتهد فيها رضي اهللا عنه يف حتقيق 

مصلحة املسلمني مبا ال يعارض الشريعة، فكان من املهم دارسة هذه املسائل، ومعرفة 

  .ت العمريةحدود النظر املصلحي يف السياسة الشرعية من خالل التطبيقا

 :مشكلة البحث

تتعلق باالجتهادات العمرية يف السياسة الشرعية، وعالقة االجتهاد املصلحي فيها 

  .بالنص الشرعي
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  :حدود البحث

تتعلق باجتهادات عمر بن اخلطاب املتعلقة بالسياسة الشرعية، وهي تصرفه يف الشأن 

  .العام فيما ال نص فيه

 : أهداف البحث

 رضي اهللا عنه فقد كتب فيها أحباث نافعة كثرية، إال أن أمهية ألمهية اجتهادات عمر

هذه االجتهادات ومركزيتها يف الفقه اإلسالمي يستوجب مزيد عناية، وقد حرصت يف 

 :هذا املبحث على هدفني مركزيني

  .تها مبجال النص عالقلتحريرًمجع أبرز االجتهادات العمرية، ودراستها فقهيا -١

  .ر املصلحي املعترب من خالل فحص هذه االجتهاداتاستكشاف حدود النظ-٢

  :منهج البحث

  .املنهج االستقرائي االستنباطي

  :خطة البحث

  :وقد جاء البحث يف مبحثني أساسيني، تفصيل ذلك يف النحو التايل

وقائع السياسة الشرعية يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وفيه : املبحث األول

  :ًأحد عشر مطلبا، وهي

  .ختميس السلب: املطلب األول

  .النهي عن نكاح الكتابيات: املطلب الثاين

  ً.امضاء الطالق ثالثا: املطلب الثالث

  .إيقاف حد السرقة: املطلب الرابع

  .إيقاف سهم املؤلفة قلو�م: املطلب اخلامس

  .وقف األراضي اليت فتحت عنوة: املطلب السادس
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  .مشاطرة مال العمال: املطلب السابع

  .تغليظ عقوبة اخلمر: ملطلب الثامنا

  .الصلح على قبول اجلزية من دون امسها: املطلب التاسع

  :جعل اخلالفة شورى بني الستة: املطلب العاشر

  .النهي عن التمتع يف احلج: املطلب احلادي عشر

االجتهاد املصلحي يف السياسة الشرعية لعمر بن اخلطاب رضي اهللا : املبحث الثاين

  :ثالثة مطالبعنه، وفيه 

  .منهج عمر رضي اهللا عنه يف التعامل مع النص: املطلب األول

  .العالقة بني االجتهاد املصلحي يف سياسة عمر، والنص: املطلب الثاين

  .أصول االجتهاد املعترب يف إعمال املصاحل: املطلب الثالث

  .مث خامتة بأبرز النتائج

 

اتباعه، وجينبا الباطل، ويرزقنا العلم النافع ًواهللا املسؤول أن يرينا احلق حقا، ويرزقنا 

  .والعمل الصاحل، إنه خري مسؤول، واهللا تعاىل أعلم وأحكم
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  ملبحث األولا

   وقائع السياسة الشرعية يف خالفة عمر بن اخلطاب

  :تخميس السلب:المطلب األول
ً قتل قتيال فله من(األصل يف السلب ما جاء يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 فالسلب للقاتل، ومل يكن السلب يعامل كالغنيمة فيؤخذ منه اخلمس، وإمنا ، ١)سلبه

 .يعطى املال كله للقاتل

ويف عهد عمر بن اخلطاب، بارز الرباء بن مالك املرزبان فقتله، وأخذ سلبه، فبلغ سلبه 

ب، وإن سلب إنا كنا ال خنمس السل: ثالثني ألف، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فقال
ًالرباء قد بلغ ماال كثريا ، وال أراين إال خامسه ً.٢   

ٍفهذا اجتهاد مصلحي من عمر رضي اهللا عنه يف حمل قد ورد فيه نص فال بد من دفع 

  .هذا اإلشكال عنه

  . وحىت حنرر حمل اإلشكال بدقة فنحتاج أن حنرر بعض املواضع الفقهية يف هذه القضية

  :ة عن هذا األمر، يمكن أن نلخصها فيما يليوقد ذكر العلماء عدة أجوب

 أن املقصود هو أنه اذا نفله أخذ منه اخلمس، وإذا مل خيمسه مل ينفله، :الجواب األول

  :يقول الطحاوي

فأخرب عمر أ�م كانوا ال خيمسون األسالب، وهلم أن خيمسوها، وأن تركهم ختميسها، (

للقاتلني، كما جتب هلم سهما�م إمنا كان برتكهم ذلك، ال ألن األسالب قد وجبت 

   ٣).من الغنيمة

                                                           

   ،    ١٣٧١ / ٣        ومسلم     ١١٤٤ / ٣               أخرجه البخاري١

                    ،  والبيهقــــي يف الــــسنن    ٣٨٩                   وأبــــو عبيــــد يف األمــــوال   )     ٩٤٦٨ (           اق يف مــــصنفه                 أخرجــــه عبــــد الــــرز٢

) ١٢٧٨٧      (    

     ٢٣١ / ٣                 شرح معاين اآلثار ٣
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ًوهذا فيه تكلف يف تفسري املوقف، فهو ظاهر أن التخميس مل يكن موجودا يف 
  .التنفيل، وليس أ�ا مل ختمس بسبب عدم التنفيل

 كما روي عن ابن ١ أن السلب خيمس على قول بعض الفقهاء، :الجواب الثاني

إن عمر مخس ما هو : ، فيمكن أن يقال)مسالسلب من الغنيمة وفيه اخل(عباس 
  .مستحق للتخميس يف أصل الشرع

 إال أنه يشكل عليه ما جاء يف أول األثر من كون عمر من أن السلب مل يكن 
  .خيمس، فال يستقيم هذا اجلواب

 عدم العمل �ذا األثر، وأن هذا األثر معارض مبا جاء أن سعد بن :الجواب الثالث
   ٢.ً يف يوم القادسية اثين عشر ألفا، فهو أكثر من ذلكًأيب أوقاص نفل رجال

ولو ثبتت هذه الرواية عن عمر فإنه يقدم العمل بالنص على اجتهاد عمر، وأن هذا 
   ٣.احلديث يدل على عدم التخميس، وأن احلجة يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملعتاد وليس يف املال  أنه رأى عدم التخميس إمنا يكون يف املال ا:الجواب الرابع
  ٤.ًالكثري جدا، وأن لإلمام أن خيمس إذا استكثره،  وهو مذهب إسحاق

بأن هذه الصورة ليست داخلة يف مقصود الناس، وال يصح محل : وميكن يستدل هلذا
  .العموم على غري املعتاد

                                                           

                                                                            اختلـف الفقهـاء يف كيفيـة قـسمة الـسلب، فقيـل هـو مـن أصـل الغنيمـة وال خيمـس، وهـو مـذهب ١

       ليـه فـال ً                                                                           ًاملالكية والشافعية، وهي هو من اخلمس وليس من الغنيمة وهو مذهب املالكية، وبنـاء ع

                                                                           ميكن أن خيمس ألنه ليس من الغنيمـة، وقيـل هـو مـن الغنيمـة بعـد إخـراج اخلمـس، وهـو مـذهب 

  ،    ١٢٩ / ٣                        ، شـرح  خمتــصر خليـل للخرشــي   ٩٩ / ٥               ، البحـر الرائــق    ٣٩١ / ٢       اهلدايــة   :             احلنفيـة، انظـر

       ، املغــين    ٢٣٤-   ٢٣٣ / ٦           ، حبــر املــذهب    ٣٩٧-   ٣٩٦ / ٨             ،احلــاوي الكبــري    ٤٠٦ / ١               الفواكــه الــدواين 

٢٣٧ / ٩   .   

  .   ٢٢٧ / ٩                     ، معرفة السنن واآلثار    ١٥٠ / ٤      األم  :      انظر٢

   .   ٢٣٧ / ٩       ، املغين    ٣٩٣               األموال أليب عبيد   :       انظر٣

   .   ٢٣٧ / ٩     املغين   :       انظر٤
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ل فمقصود احلديث هو حث املقاتلني على االثخان يف القتال، وهذا إمنا يتحقق يف املا

ًاملعتاد الذي حيقق مصلحة للفرد دون إضرار باجلماعة، خبالف املال الكثري جدا، كما 
أن احلديث متعلق بآحاد املقاتلني وما حيملونه عادة، وليس بالشيء االستثنائي الذي 

حيمله رئيسهم، فهذه صورة نادرة ال حيمل عليها عموم احلديث، وهلذا استثىن بعض 

املشركني من األسورة والتيجان أ�ا ال تدخل يف هذا السلب، الفقهاء ما يلبسه عظماء 
ًبناء على أنه ليس معتادا ً. ١  

  ٢.فيكون املال اليسري هو الذي ينفل، أما اذا زاد إىل هذا احلد فهو أقرب إىل الغنيمة

 فقد ينظر إليه ٣إذن، جند أننا امام عدة اجتاهات يف توجيه موقف عمر رضي اهللا عنه،

 السياسة الشرعية ألنه تطبيق للحكم الشرعي، أو ألنه خمالف للنص، على أنه خارج
وميكن أن ينظر إليه على أنه سياسة شرعية إذا اعترب أنه اجتهاد يف موقف مصلحي ال 

  .خيالف النص

  النهي عن الزواج من الكتابيات : املطلب الثاين

لطيبات وطعام الذين اليوم أحل لكم ا(أباح اهللا الزواج من الكتابيات يف قوله تعاىل 

أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم، واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من 
  ).الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

                                                           

          ، الفواكـــــــه   ١٦ / ٢                                ، حاشــــــية العـــــــدوي علـــــــى كفايــــــة الطالـــــــب    ٥٧٢ / ٤              التـــــــاج واإلكليـــــــل   :       انظــــــر١

   .   ٤٠٥ / ١      الدواين

  .   ٢١٢                   منهج عمر يف التشريع   :       انظر٢

ً                                                    ًأن التنفيــل مــرتبط بــإذن اإلمــام ولــيس مــستحقا بأصــل الــشرع،   :                         وميكــن أن نــضيف مــن األجوبــة٣

ًوبناء عليه فكما للحاكم أن ينفله ابتداء بالشرط، فله أن ينفله بعد اخلمس بالشرط أيضا، وهذا  ً ً                                                                                       ً ً ً
ًاجلواب يصح على مذهب من يرى أن التنفيل بالسلب متعلقـا باإلمـام ولـيس مـستحقا بالـشرع،  ً                                                                              ً ً

                                              تقيم مـــع مــــن يـــرى مـــنهم أن اخلمــــس واجـــب يف النفـــل، وهــــم                            وهـــم احلنفيـــة واملالكيـــة، وهــــو يـــس

                                                                          املالكيـة، فهـذا اجلــواب يـصح علــى مـذهب املالكيــة فقـط، لكــن يـشكل عليــه أن عمـر مل خيمــسه 

  .                              إال بعد ذلك، فليس هناك شرط مسبق



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

وتزوج عدد من الصحابة من الكتابيات، كحذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد اهللا 

أة من أهل ٍواجلارود بن املعلي وأذينة العبدي، فكل واحد منهم تزوج كل واحد امر
  ١الكتاب

وقد روي عن عمر رضي اهللا عنه �ي الصحابة عن هذا الزواج، ومن الروايات يف ذلك 
  :واليت تكشف عن سبب هذا النهي

: طلقها فإ�ا مجرة قال: أن حذيفة نكح يهودية يف زمن عمر، فقال عمر: عن قتادة
  ٢.لك طلقهاال، فلم يطلقها حذيفة لقوله، حىت إذا كان بعد ذ: أحرام هي؟ قال

وعن سعيد بن املسيب، أن عمر بن اخلطاب كتب إىل حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة، 
أن فارقها فإنك بأرض ا�وس، وإين أخشى أن : ونكح امرأة من أهل الكتاب، فكتب

كافرة قد تزوج صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجيهل الرخصة : يقول اجلاهل

  ٣.جوا نساء ا�وس ففارقهااليت كانت من اهللا فيتزو

أحرام : ويف رواية عن ابن سريين، أن حذيفة تزوج يهودية، فقال له عمر يف ذلك، فقال

  ٤.ال، ولكنك سيد املسلمني ففارقها: هي؟ قال

أعزم عليك أن ال تضع كتايب هذا حىت ختلي سبيلها، فإن : ويف رواية أن عمر كتب إليه

روا نساء أهل الذمة جلماهلن وكفى بذلك فتنة أخاف أن يقتدي بك املسلمون، فيختا
   ٥.للمسلمني

                                                           

  ،   ٨٨-   ٨٧                       الناسخ واملنسوخ أليب عبيد   :        ، وانظر   ٣٢٠ / ٢                           مسائل اإلمام أمحد، رواية صاحل   :       انظر١

   .   ٤٠٣ / ١         ن للجصاص            أحكام القرآ

    ).     ١٠٠٥٧ (                   أخرجه عبد الرزاق ٢

   )      ١٢٦٧٦ (                                أخرجه عبد الرزاق يف املصنف برقم ٣

   .   ٢٢٥ / ١                             أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ٤

     ).    ٤١٢ (       ، برقم    ٣٩٤ / ١                  االثار حملمد بن احلسن   :       انظر٥



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: وعن شقيق، قال

إين ال أزعم أ�ا حرام، ولكين أخاف أن : إن كانت حراما خليت سبيلها فكتب إليه
  ١.تعاطوا املومسات منهن

طاب إىل حذيفة بعد ما واله املدائن وكثر عن سعيد بن جبري قال بعث عمر بن اخل
املسلمات إنه بلغين أنك تزوجت امرأة من أهل املدائن من أهل الكتاب فطلقها فكتب 
إليه ال أفعل حىت ختربين أحالل أم حرام وما أردت بذلك فكتب إليه ال بل حالل 

  ٢. ولكن يف نساء األعاجم خالبة فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم
  يف يوجه هذا االجتهاد؟فك

  :اختلف العلماء في ذلك إلى عدة مسالك
ً من يرى أن عمر رضي اهللا عنه كان حيرم نكاح الكتابيات خالفا :المسلك األول

جلمهور الصحابة، ويستدل لذلك مبا روي أن طلحة بن عبيد اهللا نكح يهودية، ونكح 
ً عنه غضبا شديدا، حىت حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن اخلطاب رضي اهللا ً

ُهم بأن يسطو عليهما لئن حل : فقال! ِّفقاال حنن نطلق يا أمري املؤمنني، وال تغضب. ّ
   ٣.ُطالقهن لقد حل نكاحهن

   ٤.غري أن هذه رواية ضعيفة، وروي عن عمر ما هو أصح منه يف جواز النكاح
فقهاء  فال يصح هذا املسلك، بل مذهب عمر يف ذلك مذهب مجهور الصحابة و

   ٦. وإمنا يعرف اخلالف فيه عن ابن عمر٥األمصار بعدهم 
                                                           

           والبيهقـي يف   )    ٧١٦ (                      وسـعيد بـن منـصور يف سـننه   )      ١٦١٦٣ (                            أخرجه ابـن ايب شـيبة يف املـصنف ١

   .           اسناده صحيح  :    ٥٨٣ / ١                                   ، قال ابن كثري يف تفسري القران العظيم  )     ١٤٣٦١ (    سنن   ال

  .   ٥٨٨ / ٣                      أخرجه الطربي يف تارخيه ٢

  .   ٣٦٥-   ٣٦٤ / ٤                      أخرجه الطربي يف تفسريه ٣

   .   ٢٩٦ / ١            احملرر الوجيز   :        ، وانظر   ٣٦٥ / ٤           تفسري الطربي   :       انظر٤

              ،  وحكـى الطـربي   ٦٨ / ٣                     ، اجلـامع ألحكـام القـرآن   ٩٠   و  ٨٤                       الناسـخ واملنـسوخ أليب عبيـد   :       انظر٥

   وال    : (   ٤٠٣ / ١                            ، وقـال اجلـصاص يف أحكـام القـرآن    ٣٦٦ / ٤           تفسري الطـربي   :                 اإلمجاع عليه، انظر

   .   ٢٠٥ / ٢          ، ومثله يف  )                                           نعلم عن أحد من الصحابة، والتابعني حترمي نكاحهن

                                          أن ابـــن عمـــر  كـــان إذا ســـئل عـــن نكـــاح النـــصرانية     ):      ٥٢٨٥ (                          كمـــا يف صـــحيح البخـــاري بـــرقم ٦

  =                                                                إن اهللا حرم املشركات على املؤمنني، وال أعلم من اإلشراك شيئا أكرب من أن    :                واليهودية، قال



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

 أن عمر مل مينعهم من النكاح، وإمنا هو من قبيل ترك األوىل، أو التنزه :المسلك الثاني

   ١.والكراهة ال التحرمي

  

وبه نأخذ ال نراه : (ًوهلذا ذكر حممد بن احلسن منع عمر رضي اهللا عنه وقال معقبا

  ٢).أن خيتار عليهن نساء املسلمني، وهو قول أيب حنيفةًحمرما، ولكن نرى 

   ٣.فعمر �ى حذيفة ألن اآلية اشرتطت العفة وهذه ال تؤمن أن تكون عفيفة

  

  :ويقول احملاسيب

مل تزل اإلمة جممعة أن نكاح نساء أهل الكتاب حالل، إال ابن عمر فإنه كرهه، (

     ٤.)ة ليست بعفيفةّوكرهه عمر وغريه بغري التحرمي، خوفا أن تكون الذمي

                                                                                                                                           

                                                                 ر�ــا عيــسى، وهــو عبــد مــن عبــاد اهللا، ومحلــه بعــض العلمــاء علــى الكراهــة كمــا يف   :           تقــول املــرأة =

  :                               ،  ومحله آخرون على التحرمي، انظر   ٢٢٢ / ٩              ، احلاوي الكبري    ٤٠٣ / ١                    أحكام القرآن للجصاص 

                      ، قال ابن املنذر ال يـصح    ٤١٧ / ٩              ،  فتح الباري   ١٣ / ٩       ، احمللى    ١٩٥    حاس                   الناسخ واملنسوخ للن

  :                             ، وروي عـن عطـاء أنـه كرهـه وقـال  ٩٣ / ٥       اإلشـراف   :                                   عن أحد من األوائل أنه حـرم ذلـك، انظـر

       ، وحـــسن  )     ١٦١٦٤ (                                                        كـــان ذلـــك واملـــسلمات قليـــل، كمـــا عنـــد ابـــن ايب شـــيبة يف املـــصنف بـــرقم 

           فـــتح البـــاري   :     انظـــر  .                 باحـــة حبـــال دون حـــال                                      اســـناده ابـــن حجـــر، وقـــال هـــذا يعـــين أنـــه خـــص اإل

٤١٧ / ٩   .  

                       ، شــرح صــحيح البخــاري البــن   ٩٠                         ، الناســخ واملنــسوخ أليب عبيــد    ٣٦٦ / ٤           تفــسري الطــربي   :       انظـر١

  ،    ١٣٢-   ١٣١ / ٢                       ،  التمهيـد البـن عبـد الـرب    ٤٠٣ / ١                      ، أحكـام القـرآن للجـصاص    ٤٣٤ / ٧     بطال 

   .   ١٣٤-   ١٣٣ / ٥                 ،  التاج واإلكليل    ٧٩٦-   ٧٩٥ / ٢                   ،  أحكام أهل الذمة    ٥٠٠ / ٧     املغين 

   .   ٣٩٥  /  ١                      اآلثار،  حملمد بن احلسن ٢

  .  ٩١                        الناسخ واملنسوخ، أليب عبيد   :       انظر٣

     ٢٢٩                       فهم القرآن ومعانيه، ص٤



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

وعلى هذا املسلك فال إشكال، ألن زواج املسلم أوىل من الكتابية، وإباحة زواجهم ال 

  ١.تنفي الكراهة التنزيهية، وهذا مذهب أكثر الفقهاء يف أصل نكاح الكتابيات

  ٢.ً أنه كان منعا، وهو قول كثري من املعاصرين:المسلك الثالث

غري ند املعاصرين، وميكن أن نقول هو قول مجهورهم،  وهذا القول هو القول الشائع ع

 أجد من ذكره من الفقهاء السابقني، وقد انتقد بعض املعاصرين هذا املسلك، أين مل

                                                           

                                                                                    ذهــب مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والــشافعية إىل كراهــة نكــاح الكتابيــة الذميــة، وذهــب ١

                          ، ونــصوا علــى أن تركــه أوىل،                                                           ابــن القاســم إىل إباحتــه، وهــو قــول عنــد الــشافعية، ومــذهب احلنابلــة

                                                                                     وأما احلكم يف الكتابية احلربية يف دارهم فمن كـره نكـاح الذميـة فاحلربيـة اشـد كراهـة عنـده، وهلـذا 

            ، حاشــية ابــن    ١١١ / ٣             البحــر الرائــق   :                                                 ذهــب احلنفيــة إىل التحــرمي، وهــو قــول عنــد احلنابلــة،  انظــر

  ،    ١٣٤ / ٥                التـــاج واإلكليـــل  ،   ١٣٥ / ٧               ، روضـــة الطـــالبني    ٣١١ / ٤             ،  مغـــين احملتـــاج   ٤٥ / ٣       عابـــدين 

        ، املبــــــدع    ٥٠٠ / ٧         ، املغــــــين    ٢٧١ / ٢              ، بلغــــــة الــــــسالك    ٢٢٦ / ٣                     شــــــرح خمتــــــصر خليــــــل للخرشــــــي 

   .   ١٣٥ / ٨         ، اإلنصاف    ١٣٩ / ٦

               ، نظريــة اإلباحــة    ٣٠٦ ،-   ٣٠٤                     ، مــنهج عمــر يف التــشريع   ٤٤                     تعليــل األحكــام حملمــد شــليب   :       انظــر٢

                   ، التعسف يف استعمال    ٢٢٩                              ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي    ٣٤٨                     عند الفقهاء واألصوليني 

                   ، املـــدخل إىل الـــسياسة   ٥٣-  ٥٢                                   ، الـــسياسة الـــشرعية يف األحـــوال الشخـــصية    ١٦٣-   ١٦٢    احلـــق 

                   ،  اجتهادات عمر بن    ١٠٣                                 ، السياسة الشرعية لعبد اهللا القاضي    ٣٤٩                       الشرعية واألنظمة املرعية 

         عمــر بــن                               ، االجتهــاد األصــويل عنــد أمــري املــؤمنني   ١٧١                               اخلطــاب خلالــد حممــد عبــد الواحــد حنفــي 

        ، مقاصـــد    ٥٨٣                                            ، ، املـــصلحة العامـــة مـــن منظـــور إســـالمي لفـــوزي خليـــل        ٣٤٤٠٣٤٥      اخلطـــاب 

-   ٤٦٨                                  ، تغــري الظـروف وأثـره يف اخـتالف األحكــام    ٢٣٦                            الـشريعة يف ختـصيص الـنص باملـصلحة 

                                           ، اســتثمار الــنص الــشرعي بــني الظاهريــة واملقتــصدة    ٤٣٠                            ، أصــل اعتبــار املــآل لعمــر جديــة    ٤٦٩

                                ، اعتبـار املـآالت ومراعـاة التـصرفات    ٢١٢                   ييد املباح حلـسني املـوس     ، تق   ٢٠٢-   ٢٠١        ألمحد ذيب 

                       ، الــسياسة الــشرعية ألكــرم    ٤٥٥                                         ، الــسياسة الــشرعية وأثرهــا يف احلكــم التكليفــي    ١٦٦        للــسنوسي 

   .   ١٤٤     كساب 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

وأنه طريق غري معترب، وأن عمر مل يرد عنه هذا املنع، فهو من قبيل التقييد غري املشروع 

  ١.للمباحات

يمكن أن يوجه هذا املنع بعدة أسباب مأخوذة  وعلى قول كثري من املعاصرين باملنع، ف

  :من مجلة الروايات السابقة

 خشية من نكاح املومسات منهن، فإن اآلية قد شرطت العفة فيخشى :السبب األول

  .أن ال يتحقق

 أو ألجل أن من تزوجوا كحذيفة وطلحة كانوا هم قادة الناس :السبب الثاني

لبعض الناس من مباح خشية من وقوع مفسدة ًوكبارهم، وممن يقتدى �م، فيكون منعا 
  .بسبب ذلك

ووجه بعض املعاصرين املنع من زواج القادة حلساسية مواقعهم السياسية وخشية من 
االطالع على أسرار الدولة أو التأثري عليه باختاذ سياسة معينة ال تتفق مع مصلحة 

  ٢الدولة

س، وهذا مصرح به يف بعض وهذا بعيد، فاألقرب هو ألن هؤالء األكابر قدوة للنا

الروايات، وال يصح إحلاق الوضع يف ذلك الزمان مبثل ما يشيع يف عصرنا من حتديد 

الزواج من األجنبيات على بعض القادة العسكريني أو السياسيني مراعاة حلساسية 
مواقعهم فالصورة خمتلفة، فما طبيعة تلك األسرار اليت خيشى من تسللها إىل الزوجات 

  .وهم يف احلقيقة كانوا من رعايا الدولة اإلسالمية، وليسوا أجانب عنها! ؟الذميات

ً أنه خشي أن يكون سببا لزواج املشركات ظنا أن هذا مباح بسبب :السبب الثالث ً
  ٣.جهل الناس وحداثة عهدهم باإلسالم

                                                           

  .   ١٦٦-   ١٦٥                             منهجية عمر يف االجتهاد مع النص   :       انظر١

                        ألصـويل عنـد أمـري املـؤمنني عمـر            ، االجتهـاد ا  ٥٥                                 السياسة الشرعية يف األحـوال الشخـصية   :       انظر٢

   ،    ٣٤١                      بن اخلطاب حملمد فؤاد ضاهر

                                        ، وسـبق ذكـر أن رأي ابـن عبـد الـرب أن ذلـك مـن    ١٣٢-   ١٣١ / ٢                     التمهيد، البن عبد الـرب   :       انظر٣

  .                  عمر من باب الكراهة



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  ١ أن ذلك خشية من حصول الزهادة يف املسلمات:السبب الرابع

ًم، خصوصا إذا كان يف مكان معني يقل فيه املسلمات ًفيكون مراعيا ملصلحة أعظ
  .ًفيكون منعا من مباح يف وضع استثنائي ملصلحة أعظم

ًفسواء صحت هذه املعاين أو بعضها، فاملقصد أن منع عمر رضي اهللا عنه كان متعلقا 
ًحبالة جزئية خشي من حتقق املفسدة من أمر مباح فقيد هذا املباح ألمر عارض سدا 

  .حملرملذريعة ا

 خشية التأثر بدين الكتابيات، أو الركون إليهن، أو تأثري ذلك على :السبب الخامس

  .األوالد واألسرة

وال يصح أن حيمل اجتهاد عمر على هذا املعىن، ألن هذا املعىن موجود يف أصل 

احلكم الشرعي الذي أباح الزواج منهم، فالكتابيات قد يؤثرن على ازواجهن، وقد 
والد، لكن اإلباحة وجدت مع ذلك ألن املصلحة املرتتبة على ذلك يؤثرن على األ

  .أعظم

 هذه املفاسد، ألن هذا اجتهاد يعود على ألجلإن عمر منعهم : فال يصح أن يقال

أصل اإلباحة بالنقض، فال يصح أن ترجع أي سياسة إىل نقض هذا األصل، فيجب 

 أن يكون له أسباب خاصة إذا قيل إن عمر ألزمهم بالطالق، أو منعهم من الزواج
ًاستثائية حتقق مصلحة معتربة شرعا، ال ترجع على أصل احلكم الشرعي بالنقض، وإمنا 

  .مصلحة معتربة بسبب ظرف زمين أو مكاين خمتلف ميكن أن خيصص من املنع

ًففي عصرنا مثال ميكن أن يقال مبنع الزواج ألن الزواج يقع يف بالد حتكمها قوانني ال 
ام اإلسالم فيكون ذلك له أثر على األوالد، فهنا اجتهاد صحيح، ألن هذا تلتزم بأحك

ٍوصف مؤثر مل يكن موجودا يف أصل اإلباحة الذي كان متعلقا بزواج من الكتابيات  ً ً
ًحيكمه قانون اإلسالم، وميكن أن يقال أيضا باملنع ألن شرط العفة مل يتحقق، فيشرتط 

                                                           

                                                    ، وظـــاهر ســـياق الطـــربي أنـــه ذكـــر هـــذا املعـــىن يف ســـياق التنزيـــه،    ٣٦٦ / ٤           تفـــسري الطـــربي   :       انظـــر١

   .                                    هنا أنه سبب ميكن أن يستند إليه يف املنع            واملقصد ذكره 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

ألجل معىن اخلشية على الدين وحنوه فهو اجتهاد التحقق منه قبل الزواج، وأما املنع 

  .يعود بالنقض على أصل اإلباحة الشرعية فال يصح

  : ًامضاء الطالق ثالثا: المطلب الثالث

هات من هناتك، أمل يكن الطالق : عن طاوس أن أبا الصهباء قال البن عباس
قد كان : لالثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر واحدة؟ فقا

  ١.ذلك، فلما كان يف عهد عمر تتايع الناس يف الطالق فأجازه عليهم

أتعلم أمنا كانت الثالث جتعل واحدة على : أن أبا الصهباء قال البن عباس: ويف لفظ

  .نعم: ًعهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وثالثا من إمارة عمر فقال ابن عباس

هللا عنه أن جيتهد أن يغري يف عدد الطالق فيجعل كيف ساغ لعمر بن اخلطاب رضي ا

  طالق الثالث واحدة؟

ًقبل اجلواب عن هذا، ال بد من معرفة حكم إيقاع الطالق ثالثا، وهل يقع واحدة أم 
  ًثالثا؟

  :اختلف العلماء فيها إلى قولين

ً أن طالق الثالث يقع ثالثا، وهذا قول املذاهب األربعة مجيعا:القول األول ً
ه ، وحكا٢

  ٣ً.بعضهم إمجاعا

وعلى هذا القول فليس يف فعل عمر عندهم أي اجتهاد سياسي، وإمنا أمضى عمر 

  .طالق الثالث على حكمه الشرعي

                                                           

   ).    ١٤٧٢ (                  أخرجه مسلم برقم ١

              ، احلــاوي الكبــري    ٣١٤ / ٤                               ، التوضــيح يف شــرح خمتــصر ابــن احلاجــب    ٢٥٧ / ٣             البحــر الرائــق   :       انظــر٢

   .   ٣٦٤ / ٩     احمللى   :        ، وانظر   ٣٣٤ /  ١٠       ، املغين    ١١٨ /  ١٠

               كـام القـرآن البـن     ، أح   ٤٦٩ / ١                      ، أحكـام القـرآن للجـصاص    ١٩٠ / ٥                 اإلشراف البن املنذر   :       انظر٣

   .  ٩١ /  ٣٣             جمموع الفتاوى   :                                      ، وانظر نقد ابن تيمية لدعوى االمجاع هنا   ٢٥٩ / ١      العريب 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

وقد استدلوا لذلك بعدة أدلة، منها ما جاء يف هذه الواقعة، حيث إ�ا تدل على إمجاع 

ا حبد ذاته دليل الصحابة على هذا احلكم، وإقرارهم ملا فعل عمر رضي اهللا عنه، وهذ
  ١.ٍكاف

  :وأما حديث ايب الصهباء عن ابن عباس فأجابوا عنه من ثالثة أوجه

 احلكم بأن هذه الرواية شاذة، وقد صح عن ابن عباس رواية ختالفها، :الوجه األول

  ٢.كما أنه أفىت مبا خيالفه، فيقدم ما هو أقوى عليها

واية، ومل يكن ليخالفه إال لعلمه  النسخ، ألن ابن عباس خيالف هذه الر:الوجه الثاني

   ٣.بشيء نسخه

ويشكل على القول بالنسخ أن عمر ال ينسخ ما جاء يف سنة النيب صلى اهللا عليه 

وسلم، ولو كان املقصود النسخ باإلمجاع، فاإلمجاع سيكون على دليل هو الناسخ، 
  ٤.ًلكن ظهوره يف عهد عمر سيكون مسبوقا بإمجاع من قبله

ره املازري أن من قال بالنسخ ال يقول إن عمر هو الذي نسخه وإمنا واجلواب عما ذك
   ٥.هو ظهر يف عصره، وكان عملهم قبل ذلك لعدم علمهم به

                                                           

    ٥٥ / ٣               شرح معاين اآلثار   :       انظر١

                                  ،  وحكـــــم اإلمـــــام أمحـــــد علـــــى هـــــذه الروايـــــة    ٢٣٥-   ٢٣٤ /  ١٥                    التمهيـــــد البـــــن عبـــــد الـــــرب   :       انظـــــر٢

           ، عـن األثـرم    ٣٣٤ /  ١٠  ين                       ، ونقل ابن قدامة يف املغـ   ٦٢٥ / ٢               شرح علل الرتمذي   :              بالشذوذ، انظر

-َّ                                  َّكان الطالق الثالث علـى عهـد رسـول اللـه   : َّ                                  َّسألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس  :    قال

                    بروايـة النـاس عـن ابـن   :                                         وأىب بكـر وعمـر واحـدة، بـأي شـيء تدفعـه؟ قـال-َّ                  َّصلى الله عليه وسـلم

        يــذهب،        وإىل هــذا  :    قــال  .                                                    عبــاس مــن وجــوه خالفــه، مث ذكــر عــن عــدة عــن ابــن عبــاس أ�ــا ثــالث

  ،     ١٧٧٠ / ٤                                 ،  مـسائل اإلمـام أمحـد وإسـحاق للكوسـج    ٢٤٦                      اخـتالف الفقهـاء للمـروزي   :      وانظر

  .  ٦٨ /  ١٥                      اجلامع لعلوم اإلمام أمحد 

  .  ٣٨ /  ١١                   معرفة السنن واالثار   :                        وهو قول الشافعي، انظر٣

   .   ١٩٣-   ١٩٢ / ٢                  املعلم بفوائد مسلم   :       انظر٤

  .   ٣٦٤ / ٩           فتح الباري   :       انظر٥



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  ١. أن هذا مل يكن من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أنه علمه فأقره:الوجه الثالث

تدل على أن  تأويل احلديث على غري ظاهره، ومحله على حمامل ال :الرابعالوجه 
طالق الثالث يقع واحدة كما هو املتبادر إىل الذهن، وقد ذكروا يف ذلك حمامل 

  ٢.كثرية

، وقول ٣ أن طالق الثالث يقع واحدة، وهو قول عدد من التابعني:القول الثاني
  ٦.، ونصره شيخ اإلسالم ابن تيمية٥ وداود الظاهري٤إسحاق

 يقع واحدة، وهو الذي حيتمل واالشكال يرد على من يرى أن الطالق الثالث
  االجتهاد املصلحي السياسي،  فما وجه السياسة يف فعل عمر؟

  :اجلواب، أنه حممول على عدة أوجه

هو عقوبة تعزيرية من حاكم عدل على الناس ليلزمهم حبفظ حق : الوجه األول
   ٧.الشارع، بسبب تفريطهم يف واجب شرعي يف النكاح، مع كو�م عاملني به

   ٨. هذا عقوبة تستعمل وقت احلاجة فقطفهي على

                                                           

   .  ٤٢ /  ١١                     ، معرفة السنن واآلثار  ١  ٣٩-   ٣٩٠ / ٩ / ٩     احمللى   :       انظر١

       ، املغــــين    ١٩٣ / ٢                    ، املعلــــم بفوائــــد مــــسلم   ٣٩ /  ١١                   معرفــــة الــــسنن واآلثــــار   :                   انظـــر يف هــــذه احملامــــل٢

  .   ٣٦٤-   ٣٦٣ / ٩               ، فتح الباري    ٣٣٥ /  ١٠

   .   ٣٦٢ / ٩             ، فتح الباري    ٣٣٤ /  ١٠       ، املغين    ٢٤٦                      اختالف الفقهاء للمروزي   :       انظر٣

  .   ٢٤٦                      اختالف الفقهاء للمرزوي   :       انظر٤

  .  ٣٤ / ٣              إعالم املوقعني  :      انظر٥

                                                                             ينـــسب هـــذا القـــول إىل عـــدد مـــن الـــصحابة، والتـــابعني، ومـــن بعـــدهم،   وعـــدد مـــن الفقهـــاء يف ٦

              ، إعالم املـوقعني   ٨٣-  ٨١ /  ٣٣             جمموع الفتاوى   :                                       مذهب اإلمام مالك، وأيب حنيفة، وأمحد، انظر

٣٤-  ٣٣ / ٣  .  

  ،   ٣٥ / ٣         املـوقعني       ، إعـالم  ٨٧ /  ٣٣    و    ٣١٢ /  ٣٢               ، جمموع الفتـاوى    ٣٢٣ / ١            جامع املسائل   :       انظر٧

   .  ٩٢-  ٩١ /  ٣٣             جمموع الفتاوى   :                                               وهذا الوجه هو الذي يرجحه الشيخ فيما يظهر، انظر

   .  ٨٨ /  ٣٣             جمموع الفتاوى   :       انظر٨



       
 
 

 

 
 

 
 

٥١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

وألنه عقوبة فيبىن عليها أن ال يعاقب عليها يف حال جهل الناس باحلكم أو تأوهلم فيه، 

َوإذا كان هذا خمرج ما فعله عمر، فيقال: (يقول ابن تيمية من كانوا عاملني بالتحرمي، : َ
َ بالتحرمي، فمن ألزمهم به وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحرمي، واستكثروا منه بعد علمهم

َّفقد اقتدى بعمر يف ذلك، ومبن وافقه من الصحابة، وأما من مل يعلم أن ذلك حمرم، أو  ّ
ُاعتقد أنه مباح وفـعله؛ فهذا ال يستحق أن يعاقب، وال ميكن إلزامه به على وجه  َُ َََ َ

   ١).َالعقوبة، إال أن يكون الشارع ألزمه بالثالث

يرون أن الطالق كان يقع واحدة ملا كان املسلمون ال يوقعونه إال أو أ�م  :الوجه الثاني
   ٢.ًقليال، وأما اذا كثر فليس فيه رخصة، وعلى هذا فيكون هذا تشريع الزم

، ٣وميكن أن يقال إن هذه املسائل من مسائل اخلالف السائغ احملتمل :الوجه الثالث
  . فللحاكم أن يأخذ بأحد االقوال سياسة

  :ايقاف حد السرقة: المطلب الرابع
  : روي عن عمر رضي اهللا عنه أن أوقف حد قطع يد السارق يف واقعتني

  :عام المجاعة: األولى

  ٤.ال يقطع يف عذق، وال عام السنة: قال عمر

   ٥.وتوارد العلماء على ذكر واقعة أن عمر مل يقطع يد السارق يف عام الرمادة

   حاطب، في قصة سرقة غلمان عبد الرحمن بن: والثانية
                                                           

   .   ٣٢٣ / ١              جامع املسائل ١

  .  ٨٨ /  ٣٣             جمموع الفتاوى   :       انظر٢

                                                                                      ذكر ابن تيمية عن بعض الفقهاء كجده أيب الربكات ابن تيمية  أ�م كـانوا يفتـون بلـزوم الطـالق٣

  : ً                                                                           ًثالثــا مــرة، ومــرة يفتــون بعــدم لزومــه، وذكــر مــن أســباب ذلــك أنــه الخــتالف اجتهــادهم، انظــر

                                                           ، فيمكن أن يستأنس مبثله على هذا الوجه من اجلـواب، بـأن فعـل عمـر   ٩٣ /  ٣٣             جمموع الفتاوى 

   .                  أخذ بأمر سائغ حمتمل

    ).     ١٨٩٩٠ (                   أخرجه عبد الرزاق ٤

   .  ٧٥ / ٤                      شرح الزرقاين على املوطأ   :       انظر٥



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

فعن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب،  أن غلمة ألبيه عبد الرمحن بن حاطب سرقوا 

ًبعريا فانتحروه، فوجد عندهم جلده ورأسه، فرفع أمرهم إىل عمر بن اخلطاب، فأمر 
. ّعلي �م: فمكثوا ساعة، وما نرى إال أن قد فرغ من قطعهم،  مث قال عمر. بقطعهم

، إين ألراك تستعملهم، مث جتيعهم، وتسيء إليهم، حىت لو واهللا: مث قال لعبد الرمحن

كم كنت تعطى لبعريك؟ : مث قال لصاحب البعري. وجدوا ما حرم اهللا عليهم، حلل هلم
  ١.قم فاغرم هلم مثان مائة درهم: قال لعبد الرمحن. أربع مائة درهم: قال

واجلوع، فال يسلم وسبب إسقاط العقوبة أن عام ا�اعة مظنة وقوع الناس يف الشدة 
ًالسارق من وقوعه يف ضرورة توجب على صاحب املال بذل املال له جمانا أو بعوض، 

  ٢. وهذه شبهة قوية تدرأ عنه احلد

  ٣ .وقد اتفق الفقهاء على عدم قطع يد السارق احملتاج يف عام ا�اعة

د وقد يقال هنا إن هذا من قبيل احلكم الفقهي ال السياسي، ألن معرفة احلدو
  .وشروطها ليست سياسة مصلحية

ًغري أن الصورة هنا ليست حبثا يف حكم إقامة احلد أو تركه، وإمنا يف واقعة معينة اجتهد 
ًعمر يف عدم تطبيق احلدود لوجود هذه الضرورة، وهذا يتطلب اجتهادا يف هذه الواقعة، 

  .ًدا كذلككما أن احلكم على ا�اعة العامة بأ�ا من قبيل الضرورة يتطلب اجتها

وهذه تظهر يف قصة الرمادة أكثر من قصة غلمان ابن حاطب، ألن هذه واقعة خاصة 

  .حيقق مناط الضرورة يف حمل قضائي، خبالف ذلك احلدث السياسي العام

ًوقد ذهب بعض املعاصرين استدالال �ذه القصة إىل أن حد السرقة ال يقام إال يف 
  .والتقدمجمتمع ميتلك احلد األدىن من الرفاهية 

                                                           

    ).     ١٨٩٨٧ (                          ، عبد الرزاق يف املصنف برقم     ١٠٨٣ / ٤               مالك يف املوطأ        أخرجه١

   .  ١٨-  ١٧ / ٣            إعالم املوقعني   :       انظر٢

         ، اإلقنــاع    ١٣٢ /  ١٠               ، روضــة الطــالبني    ٣٢٤ /  ١٦                  ، البيــان والتحــصيل   ٥٨ / ٥             البحــر الرائــق   :       انظــر٣

  .   ٢٨١ / ٤        للحجاوي 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

وهذه طريقة ليست فقهية وال من السياسة الشرعية يف شيء، أل�ا ترجع على النص 

القطعي بالنقض، فالشارع أقام العقوبة من دون مراعاة هذا الشرط، مث إن معرفة حتققه 
يف حكم املتعذر، إضافة إىل كونه وصف غري منضبط، وال ميكن حتديد وصف له ميكن 

  . كل أحد سيضع له من الضوابط حبسب اختياره احملضتعليق االحكام عليه، بل

  :ايقاف سهم المؤلفة قلوبهم: المطلب الخامس

إمنا (ومن االجتهادات السياسية العمرية إيقافه لسهم املؤلفة قو�م الوارد يف قوله تعاىل 

  ).الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلو�م

  :م سهم املؤلفة قلو�موقد اختلف الفقهاء يف حك

 أن هذا كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت ضعف اإلسالم :القول األول

   ١.وحاجته إليهم

وقد اختلفوا يف هذا، فقيل هذا من قبيل النسخ، وقيل هو من قبيل انتهاء احلكم 

   ٢.النتهاء غايته

ٍوسلم، بل هو باق، وهم على ً أنه ليس خاصا بزمن النيب صلى اهللا عليه :القول الثاني

   ٣.َّرأي خيص املؤلف باملسلم الذي يرجى تقوية إميانه أو إسالم غريه: رأيني

ًورأي جيعلها عاما للمسلم الذي يرجى تقوية إميانه أو إسالم غريه، وللكافر الذي يرجى 
    ٤.إميانه أو كف شره

بيق احلكم الشرعي، فعلى القول األول يكون إيقاف عمر هلذا السهم هو من قبيل تط

  .حيث إنه ال حق هلم يف املال، فالتزم عمر بتطبيق احلكم الشرعي
                                                           

   .   ٣٥٩ / ٢           والتحصيل         ، البيان   ٢٥٩ / ٢                   العناية شرح اهلداية   :                                 وهو مذهب احلنفية واملالكية، انظر١

                              ، وانتقد البابريت القول بالنسخ    ٢٥٨ / ٢               ، البحر الرائق    ٢٦١-   ٢٦٠ / ٢                   العناية شرح اهلداية   :       انظر٢

   .                       وقال ليس بصحيح من املذهب

   .   ١٥٦ / ٦             ، �اية احملتاج    ١٥٥ / ٧          حتفة احملتاج   :                          وهو مذهب الشافعية، انظر٣

       األحكـام   :                 لقـولني، ومناقـشتها                ، انظـر يف  أدلـة ا   ٢٣٢ / ٧       اإلنـصاف   :                         وهو مـذهب احلنابلـة، انظـر٤

   .   ٧١٠-   ٧٠٦ / ٢                                                     الفقهية اليت اتفق عليها اخللفاء الراشدون، لياسني احلاشدي 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

ٍوعلى القول بأن السهم باق، فهو معلل بتحقق هذه العلة، فأسقطه عمر لعدم حتقق 

العلة يف زمانه، فيكون من قبيل السياسة الشرعية ألنه اجتهاد سياسي يف مالحظة هذه 
  ١.العلة ومصلحة املسلمني فيها

  :وقف األراضي التي فتحت عنوة: المطلب السادس
من االجتهادات السياسية العمرية أنه منع من قسمة األراضي املفتوحة فلم يعاملها 

  .ًمعاملة الغنائم، وجعلها وقفا يؤخذ منه خراج ملصاحل املسلمني

 وقد كان الدافع لعمر يف هذا االجتهاد هو مالحظته املصلحية حلال املسلمني فيما

لوال آخر املسلمني، ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها، : بعد، فقال رضي اهللا عنه

  ٢.كما قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب

وقد استشار عمر بن اخلطاب الصحابة يف أول األمر، ووقع خالف يف ذلك، فأشار 

قسم األرض عليه �ذا بعض الصحابة، فقال له معاذ رضي اهللا عنه ملا أراد عمر أن ي
إنك إن قسمتها اليوم، صار الربع العظيم يف أيدي القوم مث يبيدون، : بني املسلمني

فيصري ذلك إىل الرجل الواحد أو املرأة، مث يأيت من بعدهم قوم يسدون من اإلسالم 

ًمسدا وهم ال جيدون شيئا، فانظر أمرا يسع أوهلم وآخرهم ً.٣    

ال بد أن نستحضر هنا آراء الفقهاء يف حكم وملعرفة حقيقة هذا االجتهاد العمري، 

  :األراضي املفتوحة، فقد اختلفوا إىل ثالثة أقوال

                                                           

                                                                         عبد العال عطوة إىل أن السياسة الشرعية يف اجتهاد عمر هو على القول األول الذي   .        ذهب د١

   ومل ً                                                                         ًيـــرى أن احلكـــم قـــد توقـــف، بنـــاء علـــى ان هـــذا مـــن قبيـــل االجتهـــاد الـــذي يراعـــي علـــة الـــنص 

    واهللا -               ، والـذي يظهـر يل   ٨٨                         املـدخل إىل الـسياسة الـشرعية   :                              خيالفه، خبالف القول الثاين ، انظـر

   .                                              هو العكس، وأن السياسة على القول الثاين ال األول-    اعلم

    ).    ٣١٢٥ (                أخرجه البخاري ٢

  ي                   السنن الكربى للبيهقـ  :        ، وانظر   ١٩٥                      ، وابن زجنويه يف األموال   ٧٥                          أخرجه أبو عبيد يف األموال ٣

  ،   ٣٧-  ٣٥              اخلراج أليب يوسف   :                                          ، ويف قصة مفصلة لالستشارة واخلالف يف ذلك، انظر   ٢٢٦ / ٩

   .   ٥١٧ / ٦                       ، والسنن الكربى للبيهقي   ٤٦-  ٤٥  و 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  ١. أ�ا توقف:القول األول

  ٢. أن اإلمام خمري بني القسمة والوقف:القول الثاني

  ٣. أ�ا تقسم:القول الثالث

احلكم  يف فعلى القولني األول والثاين فال إشكال يف اجتهاد عمر رضي اهللا عنه، فإن 

أساس الشرع هو الوقف، فعمر قد طبق احلكم الشرعي فال إشكال فيه، وال يكون من 
  .قبيل السياسة الشرعية

وعلى القول الثاين فهو خمري بني أمرين مشروعني فاختار األصلح للمسلمني فهو ضمن 
  .السياسة الشرعية

كل،  وقد أجابوا عن ًوأما على القول الثالث فاجتهاده سيكون خمالفا للنص، وهذا مش
  ٤.ذلك بأن عمر قد استأذن الغامنني يف ذلك فأذنوا له

  : مشاطرة مال العمال: املطلب السابع
  :من السياسات العمرية مشاطرته لعماله على األمصار

    ٥.ًفعن الشعيب أن عمر كان إذا استعمل عامال كتب ماله

عد ابن أيب وقاص، فشاطرهم وعن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أمواهلم، منهم س

ًعمر أمواهلم فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا ً.٦  

                                                           

   .   ٢٥٠              ، جامع األمهات    ٥٣٩ / ٢                البيان والتحصيل   :                               وهو مشهور مذهب املالكية، انظر١

ــــة شــــرح اهلدايــــة ٢                 منتهــــى االرادات      ، شــــرح   ٤٧٠ / ٥                                                    وهــــو مــــذهب احلنفيــــة واحلنابلــــة، انظــــر العناي

٦٤٧ / ١     

   .   ١٤٧ / ٦           �اية احملتاج   :                          وهو مذهب الشافعية، انظر٣

   .   ٢٧٥ /  ١٠             روضة الطالبني   :       انظر٤

   .   ٢٣٣ / ٣                                أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ٥

   .   ٢٣٣ / ٣                                أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ٦



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

كما قاسم عمر أبا هريرة حني واله البحرين، وقاسم عمرو بن العاص، ومعاذ بن 

   ٢. وكان حممد بن مسلمة رسول عمر إىل عماله، وهو الذي شاطرهم عن أمرهم١.جبل

  ٣. وقصة املشاطرة شهرية، تكرر ذكر العلماء هلا

  ٍصل حرمة مال املسلم، فما وجه االجتهاد السياسي يف أخذ مال أحد بغري رضاه؟واأل

أن عمر رأى أن العامل قد استفادوا بالوالية ما مل يكن هلم لوالها،  فرأى أن : اجلواب
من كمال حفظه حلقوق بيت مال املسلمني، وكمال نصحه للوالة أن يشاطرهم هذه 

  .األموال

  :يقول ابن تيمية

حماباة الوالة يف املعاملة من املبايعة واملؤاجرة واملضاربة واملساقاة واملزارعة وحنو وكذلك (
ذلك هو نوع من اهلدية، وهلذا شاطر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من عماله من 

كان له فضل ودين ال يتهم خبيانة، وإمنا شاطرهم ملا كانوا خصوا به ألجل الوالية من 

مر يقتضي ذلك ألنه كان إمام عدل يقسم بالسوية، فلما تغري حماباة وغريها، وكان األ
اإلمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويرتك 

   ٤).من احلرام ما حرم عليه وال حيرم عليه ما أباح اهللا له

  : ويقول القرايف

وال تظن اهلدايا بأيب هريرة وغريه الزائد قد يكون من التجارة أو الزراعة ال من اهلدية، (
ًمن الصحابة إال مما ال يقتضي أخذا، ومع ذلك فالتشطري حسن، ألن التجارة ال بد 

                                                           

   .   ٣٦١ /  ١٠             انساب األشراف   :       انظر١

   .  ٣٠ / ٨                 البداية والنهاية   :       انظر٢

             ، سـراج امللــوك    ١٧٧ / ٣                              ،  خمتـصر اخـتالف العلمـاء للطحـاوي    ٤٠٢ / ٣             در والزيـادات      النـوا  :       انظـر٣

   .    ٤٠٩٣-    ٤٠٩٢ / ٩              ، نفائس األصول    ١٤٣

   .   ٢٧١                    خمتصر الفتاوى املصرية   :        ، وانظر  ٦٥ /  ٦٤                  السياسة الشرعية ٤



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

أن ينميها جاه العمل فيصري جاه املسلمني كالعامل، والقاضي أو غريه رب املال، 

  ١).ًفأعطي العامل نصف املال عدال بني الفريقني

  :ويقول الشماع

هللا عنه أكثرهم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكل والته عمال عمر رضي ا(

عدول، إذ ال جيوز تولية غري العدل، وليس عمر رضي اهللا عنه ممن يتعاطى ما ال جيوز، 

فمرتبته التقوى و�اية العدل، والنصيحة معلومة بالضرورة، وإذا كان األمر كذلك، فليس 
تظلم منهم أحد، ومل يطلبهم فيما يف أيديهم، ًملا بأيديهم طالب، ومل يظلموا أحدا ومل ي

ًغري أنه رضي اهللا عنه استكثر ما بأيديهم ورأى فاضال على ما رزقوه، فأشكل عليه أن 
ًيكون مكتسبا باجلاه وغريه، فصار كما لو تنازعه أثناء أو رأي أ�م إن اكتسبوا ذلك 

أى أن جيعله مضاربة كما بنوع من التنمية سائغ، إال أن رأس املال كان لبيت املال فر

   ٢).فعل مع ولده

ًفخالصة هذا أن عمر رضي اهللا عنه رأى أن لبيت املال حقا يف هذه األموال، وذلك 
  :أن هذه األموال اليت زادت عن أموال أمرائه ال خترج عن حالني

  أن يكون ملكانة الوالية، وجاهها أثر يف هذا التوسع يف التجارة والزراعة:الحالة األولى

وحنوها، ولو كان بطريق مباح، لكن هذه الوالية هي لعموم املسلمني، وقد يسرت هلم 

  .ًما مل يكن ممكنا قبل ذلك

 أن يكون بعض هذه األموال مما أعطي حماباة أو هدية وفيها اشتباه أو :الحالة الثانية

يقتضي التورع جتنبها، فاحتاط الفاروق لذلك بأن أخذ النصف للمسلمني وأبقى 
  .صف هلمالن

فهذه األموال ال ميكن أن خترج عن هاتني احلالتني، ألن والة عمر رضي اهللا عنه هم 
ٍمن الصحابة العدول وال ميكن ملثلهم أن يتوسع يف املال بطريق حرام، كما أن عمر 

                                                           

   .  ٨١ /  ١٠         الذخرية ١

  .   ٢٥٢ / ٤  :              ، مواهب اجلليل   ٦٢١ / ٢        االعتصام   :        ، وانظر   ٢٢٦               مطالع التمام ٢



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

كان شديد احملاسبة لوالته فلم يكن ليرتك أي تقصري يف ذلك، فلو كان يف هذه 

ًاألموال فعال حمرما ملا   ١ . اقتصر على املشاطرة، وملا ترك العقوبةً

ويلحظ هنا أن هذه السياسة من عمر ليست جمرد تعنت أو تضييق على الوالة، 

وتبسط يف أخذ أمواهلم، وإمنا كان يرى رضي اهللا عنه أنه وكيل عن بيت مال املسلمني، 
 حفظه ووكيل عن األيتام والفقراء واملساكني من املسلمني، فهذا االجتهاد هو من

فاجتهد للمسلمني يف ذلك واحتاط عليهم، كما فعل بعماله إذ شاطرهم (حلقوقهم، 

إمنا شاطرهم حني ظهرت هلم : ( ويتقوى هذا إنه٢).ًأمواهلم احتياطا لعامة املسلمني
   ٣).أموال بعد الوالية مل تكن تعرف هلم

ٍوميكن أن يضاف وجه آخر، وهو أن يكون هذا مسبوقا بشرط قبل الوالي   .ةً

وهذه الطريقة يف املشاطرة هلا من الفاروق هلا شاهد آخر شبيه �ا، وهي يف قصة أيب 

موسى األشعري مع عبد اهللا، وعبيد اهللا ابين عمر بن اخلطاب، وذلك أ�ما مرا �ا 
ًوهو أمري يف البصرة، فأسلفهما ماال من بيت املال، فيشرتيان به مث يبيعانه يف املدينة، 

أكل : ل إىل عمر ويأخذا الربح، وكتب بذلك إىل عمر، فقال عمرويسلما رأس املا

ال، فأمرمها أن يؤديا املال ورحبه، فاعرتض عبيد اهللا : اجليش أسلفه كما أسلفكما؟ فقاال
ًبأ�ما لو خسر املال لضمناه، فجعله عمر قراضا، وأخذ نصف الربح، وأعطاهم 

  ٤.نصفه

                                                           

                                                                 مـشاطرة عمــر لعمالـه أ�ــا مـن جـنس العقوبــات املاليـة، فــذكرها ضـمن الــشواهد                 ذكـر ابـن فرحــون ١

                                         ، هـو غريــب، ألن عمـال عمــر عـدول، ومل  يرتكبــوا    ٢٩٣ / ٢                                  الدالـة علـى مــشروعية العقوبـة املاليــة 

                                                                                    جناية توجب هذه املشاطرة، وقد استفاد ابن فرحون يف حبث العقوبة املالية والشواهد الشرعية يف 

                                                              القـــيم يف الطــرق احلكميـــة، ومل يــورد ابــن القـــيم هــذه املـــشاطرة ضــمن شـــواهد                 ذلــك ممــا كتبـــه ابــن 

   .               العقوبات املالية

   . ٤ / ٧           االستذكار ٢

   .   ١٤٣             سراج امللوك ٣

                         ، والبيهقــــــي يف الــــــسنن الكــــــربى   ٢٣ / ٤            ، والــــــدراقطين    ٩٩٢ / ٤                          أخــــــرج القــــــصة مالــــــك يف املوطــــــأ ٤

  .           إسناده صحيح   ):    ١٣٩ / ٣ (                             ، قال ابن حجر يف التلخيص احلبري    ١٨٣ / ٦



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

فعل عمر أن اإلمام حيصي أموال االمراء، ًوقد توسع بعض الفقهاء فرأى استنادا إىل 

  .ًفما زاد عن رزقهم يأخذه كامال

  :يقول ابن يونس

ًوكان عمر إذا وىل أحدا أحصى ماله فكتبه لينظر ما يزيد له فيأخذه منه، ولذلك (
  ١).شاطر عمر العمال أمواهلم حيث كثرت ومل يستطيع متييز ما ازدادوه بعد الوالية

فكل ما أفاد الوايل يف واليته من مال سوى رزقه،  أو : بيبقال ابن ح: :(ومن قبله

قاض يف قضائه أو متويل أمر للمسلمني فلإلمام أخذه منه للمسلمني، وكان عمر إذا 

ًوىل أحدا أحصى ماله لينظر ما يتزيد،  ولذلك شاطر عمر العمال حني كثرت ومل 
  ٢).يقدر على متييز ما ازدادوه بعد الوالية

  :تغليظ عقوبة اخلمر: املطلب الثامن
شدد عمر يف عقوبة شارب اخلمر، فزاد حده إىل مثانني، وذلك بعد أن استشار 

الصحابة يف ذلك،  كما روى أنس بن مالك، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت برجل 

وفعله أبو بكر، فلما كان عمر : قد شرب اخلمر، فجلده جبريدتني حنو أربعني، قال
   ٣.أخف احلدود مثانني، فأمر به عمر: ل عبد الرمحناستشار الناس، فقا

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن السائب بن يزيد، قال
ًوسلم وإمرة أيب بكر وصدرا من خالفة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حىت 

   ٤.د مثاننيكان آخر إمرة عمر، فجلد أربعني، حىت إذا عتوا وفسقوا جل

وقد رأى الصحابة أن يلحقوا عقوبة اخلمر بعقوبة القذف، كما قال علي بن أيب 

نرى أن جنلده مثانني، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي : طالب

  ١.فجلد عمر يف احلد مثانني. افرتى، أو كما قال

                                                           

    ١٢٦ / ٩                       املختصر الفقهي البن عرفة   :        ، وانظر   ٧٢١ /  ١٥                     اجلامع ملسائل املدونة ١

  .   ٤١٦ / ٧                             التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب   :        ، وانظر   ٤٠٢ / ٣                    النوادر والزيادات ٢

    ).    ١٧٠٦ (                  أخرجه مسلم برقم ٣

    ).    ٦٧٧٩ (                     أخرجه البخاري برقم ٤



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

ال بد أن نعرف آراء وحىت يتبني حمل االجتهاد العمري هنا، وكيفية دفع اإلشكال عنه، 

  :العلماء يف عقوبة شارب اخلمر، وذلك أ�م اختلفوا فيها إىل ثالثة أقوال

   ٢. أن حد اخلمر مثانون جلدة:القول األول

   ٣. أن حد اخلمر أربعون جلدة:القول الثاني

  وأنه قد جاءت األخبار متواترة عن النيب صلى ٤. أنه ال حد فيه مقدر:القول الثالث
   ٥ً. وسلم أنه مل يسن يف اخلمر حداً معينااهللا عليه

  :نأيت بعض ذلك الستعراض هذه األقوال لتحديد حمل االجتهاد العمري

أما من يرى أن العقوبة ليست مقدرة، فال إشكال عليهفي ذلك مع اجتهاد عمر، 

ًأل�ا جناية غري مقدرة شرعا فاجتهد عمر يف تقدير ما يناسبها، فهي اجتهاد سياسي 
  .ًير  عقوبة تعزيرية، هي مما جيوز للحاكم أن يضع فيه حدا حبسب املصلحةيف تقد

، ٦إن الزيادة عن األربعني هي من قبيل التعزير: وأما من يرى أن احلد أربعون، فيقولون
  .ٍفيكون من باب الزيادة على احلد عند وجود سبب مقتض لذلك وهو اجتهاد سائغ

  

                                                                                                                                           

              والنــسائي بــرقم   )      ١٣٥٤٢ (                           ، وعبــد الــرزاق يف املــصنف بــرقم     ١٢٣٤ / ٥                     أخرجــه مالــك يف املوطــأ ١

) ٥٢٦٩    .(    

      ، شرح    ٢٠٤ /  ١٢         ، الذخرية   ٣١ / ٥             البحر الرائق   :                                            وهو مذهب احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، انظر٢

   .   ٣٦٢ / ٣              منتهى االرادات 

  ،   ١٥ / ٨             ، �ايــــة احملتــــاج    ٤٩٩ /  ١٢     املغــــين   :                                              وهـــو مــــذهب الــــشافعية، وروايــــة عنــــد احلنابلــــة، انظــــر٣

   .   ٣٦٧ /  ١٢     احمللى   :      وانظر

              ، قال ابن حجـر   ٧٤    و   ٧٢ /  ١٢             ، فتح الباري    ٣٦٥ /  ١٢     احمللى   :                 عض الفقهاء، انظر            وهو قول لب٤

  .                   أظن هذا قول البخاري  :   ٧٥ /  ١٢        يف الفتح 

  .   ١٥٥ / ٣               شرح معاين اآلثار   :       انظر٥

   .  ٧١ /  ١٢             ، فتح الباري   ١٥ / ٨             ، �اية احملتاج   ٥٣ /  ١٣                   معرفة السنن واآلثار   :       انظر٦



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  :بهم من وجهينوأما من قال إن الحد ثمانين، فكان جوا

 عدم التسليم بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب أربعني، وإمنا كان :الوجه األول

ًاألمر موكوال إىل االجتهاد، فلم يكن الضرب يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مقدرا  ً
بعدد معني، وإال ملا خالفه الصحابة، وإمنا اجتهدوا يف تقدير ذلك يف عهد عمر، مث 

   ١.لى الثماننيأمجعوا ع

 أن الزمان اختلف، فكثر الفساد، فأمجع الصحابة على هذه العقوبة، :الوجه الثاني
  ٢.فكان هذا هو حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمثاهلم

ًوهذا مشكل، ألن هذا صار تغيريا للحد الشرعي عن أصله دائما ومل يربط مبصلحة  ً
  .فيتغري احلكم من أجلها

  :الصلح على قبول الجزية، من دون أن تسمى بذلك: المطلب التاسع
وهم قبيلة قوية من العرب، عرضت على عمر أن تدفع وهو ما حدث مع بين تغلب، 

  .ما هو أكثر من اجلزية من دون أن تفرض عليهم جزية

أنشدك اهللا يا أمري املؤمنني يف : فقال له زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة التغليب

م واهللا العرب، يأنفون من اجلزية، وهم قوم شديدة نكايتهم، فال تعن بين تغلب، ه

 أموال وإمنا هم أصحاب ماشية فضع -  أظنه قال -عدوك �م، وهم قوم ليست هلم 
  ٣.عليهم الصدقة، فأرسل إليهم فرجعوا فضعف عليهم الصدقة

فصاحلهم عمر رضي اهللا عنه على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من املسلم يف 
   ٤.لصدقات من األموال واملواشيا

                                                           

ً                             ً، وبنـــاء عليـــه تـــأولوا مـــا ورد يف    ٢٠٥ /  ١٢         ، الـــذخرية    ١٥٨-   ١٥٥ / ٣               شـــرح معـــاين اآلثـــار   :       انظـــر١
   .   ١٥٥-   ١٥٣ / ٣              شرح معاين االثار  :                                            الروايات الصحيحة من حتديد العدد بأربعني، انظر

  .  ٣١ / ٥             البحر الرائق   :       انظر٢

               ، أصل املصاحلة يف  )     ١٨٧٩٦ (                         ، والبيهقي يف السنن الكربى    ١٣٠                           اخرجه ابن زجنويه يف األموال ٣

   )     ١٠٥٨٧ (  ة            وابن ايب شيب  )     ٩٩٧٤ (                مصنف عبد الرزاق 

   .   ٥٨١ /  ١٠       ، املغين    ١٨٧ / ٢       املبسوط   :       انظر٤



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  ١.وقد اختلف العلماء يف التعامل معها، هل هي كالزكاة أو اجلزية

فاالجتهاد هنا أنه مل يسقط اجلزية عنهم، وإمنا أسقط عنهم االسم ملصلحة، وليس يف 

  ً.هذا ما مينع شرعا

  :جعل الخالفة شورى بين الستة: المطلب العاشر

إن : قيل لعمر أال تستخلف؟ قال:  عنهما، قالعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا

أستخلف فقد استخلف من هو خري مين أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خري 
  ٢. مين، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ًما أجد أحدا أحق �ذا األمر من هؤالء : أوص يا أمري املؤمنني استخلف، قال: فقالوا
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى النفر، أو الرهط، الذين تويف ر

ًعليا، وعثمان، والزبري، وطلحة، وسعدا، وعبد الرمحن ً.٣   

إن عجل يب أمر، فاخلالفة شورى بني هؤالء الستة، الذين تويف رسول اهللا صلى : وقال

   ٤.اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض

                                                           

                                                                          ذهــب مجهــور الفقهــاء إىل العمــل مبــا روي عــن عمــر مــن تــضعيف الــصدقة يف اجلزيــة، واختلــف ١

                                                                                   الفقهاء هل تعامل معاملة اجلزية أم معاملة الزكـاة مـن حيـث املـصارف ومـن توخـذ منـه كالنـساء؟ 

ـــة، وهـــو مـــذهب ا              البحـــر الرائـــق   :                      حلنفيـــة، واحلنابلـــة، انظـــر                                           فقيـــل تؤخـــذ كالزكـــاة، وتـــصرف كاجلزي

                                      تؤخذ وتصرف كاجلزية، وهو مذهب الشافعية،   :       ، وقيل   ٦٥٩ / ١                    شرح منتهى االرادات    ١٢٦ / ٥

    لـــيس    : (   ١٦٨ / ٢                             فــــيقول ابـــن رشـــد يف بدايـــة ا�تهـــد   :               ، وأمـــا املالكيـــة  ٩٧ / ٨           �ايـــة احملتـــاج   :     انظـــر

                        وهلذا فهم ال يرون العمـل  ،   ٣٣٣ / ١       املدونة   :      وانظر   ).                               حيفظ عن مالك يف ذلك نص فيما حكوا

                         ، حاشــــية العــــدوي علــــى كفايــــة    ٤٣٠ / ١                        التهــــذيب يف اختــــصار املدونــــة   :                  �ــــذا التــــضعيف، انظــــر

   .   ٤٩٢ / ١       الطالب 

   ).    ١٨٢٣ (           ومسلم برقم   )     ٧٢١٨ (                     أخرجه البخاري برقم ٢

    ).    ٣٧٠٠ (                أخرجه البخاري ٣

    ).   ٥٦٧ (             أخرجه مسلم ٤



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

صلة للوالية اجتهادية ما مل وهذه سياسة مصلحية ال ختالف النص، فكل الطرق املو

  ً.تتضمن حمرما

ويلحظ هنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يستخلف، فاتفق الصحابة على أيب بكر، 

مث اختار أبو بكر أن يستخلف عمر، مث اختار عمر أن جيعل الشورى بني ستة نفر من 
عنه، مث بعد صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم فاختاروا من بينهم عثمان رضي اهللا 

ًمقتل عثمان بايع الصحابة عليا يف املسجد، فهذه طرق خمتلفة يف كيفية تعني احلاكم، 
مبا يدل على أن هذا كله من السياسة الشرعية اليت يبحث فيها عن ما هو أصلح 

  .للناس

  :النهي عن التمتع في الحج: المطلب الحادي عشر
نه من النهي عن التمتع، وهذه مسألة من االجتهادات العمرية ما جاء عنه رضي اهللا ع

  .مشكلة، لوقوع اختالف كبري يف حقيقة هذا االجتهاد وتفسريه

  .وقد وافق عمر على النهي عن التمتع عدد من الصحابة كعثمان، ومعاوية، وابن الزبري

 وعمران ١ وابن عباس٢ وابن عمر١كعلي بن أيب طالب : وخالفه من الصحابة آخرون
  .  ٤ وعائشة٣ أيب وقاص وسعد بن٢بن حصني

                                                           

                                عنهما،  وعثمان ينهى عـن املتعـة،                         شهدت عثمان، وعليا رضي اهللا  :                        عن مروان بن احلكم، قال١

               مــا كنــت ألدع ســنة   :      ، قــال »                                                      وأن جيمــع بينهمــا،  فلمــا رأى علــي أهــل �مــا، لبيــك بعمــرة وحجــة

   )    ١٢٢٣ (      ومسلم   )     ١٥٦٣ (              أخرجه البخاري   .                               النيب صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد

    : "    قال  ،      أباك                  فقيل له إنك ختالف   ،         فأمر �ا   ،                         سئل ابن عمر عن متعة احلج   :    قال  ،          عن سامل ٢

                          أي أن العمرة ال تـتم يف شـهور   ،                      أفردوا العمرة من احلج   :        إمنا قال  ،                         إن أيب مل يقل الذي تقولون 

        وعــاقبتم   ،                      فجعلتموهــا أنــتم حرامــا   ،                                   وأراد أن يــزار البيــت يف غــري شــهور احلــج   ،            احلــج إال �ــدي 

  :    قــال  ،   "           عليـه وسـلم                        وعمـل �ـا رسـول اهللا صـلى اهللا   ،                     وقـد أحلهـا اهللا عـز وجـل   ،             النـاس عليهـا 

  )     ٥٧٠٠ (                                               أفكتاب اهللا عز وجل أحق أن يتبـع أم عمـر؟ أخرجـه أمحـد     : "    قال  ،                  فإذا أكثروا عليه 

   ).    ٨٨٧٥ (                        والبييهقي يف السنن الكربى 
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فهذا االجتهاد مل يكن حمل اتفاق بني الصحابة رضي اهللا عنهم، فقد وقع اخلالف 

  ٥ .بينهم ، فأنكره عدد منهم، وخالفوه

  :وقد اختلف العلماء يف املراد بالتمتع الذي �ى عنه عمر رضي اهللا عنه، إىل قولني

  ٦. هو فسخ احلج إىل العمرة:القول األول

ى عنه عمر هو الفسخ الذي فعله الصحابة يف حجهم مع النيب صلى اهللا  فالذي �
ًعليه وسلم ألن ذلك كان خاصا �م، فال يسوغ ألحد أن يفعل هذا، وهذا قول 

هذه املتعة : (مجهور الفقهاء، وحكى بعضهم اإلمجاع على هذا،  فذكر ابن العريب أن

                                                                                                                                           

            أخرجــه مــسلم    .                                                   كــان ابــن عبــاس يــأمر باملتعــة، وكــان ابــن الــزبري ينهــى عنهــا  :                  عــن أيب نــضرة، قــال١

) ١٢١٧    (  

                                                      تعة يف كتـاب اهللا، يعـين متعـة احلـج، وأمرنـا �ـا رسـول اهللا صـلى اهللا            نزلت آية امل  :               عن عمران قال٢

                   صـلى اهللا عليـه وسـلم -                                                              عليه وسلم مث مل تنزل آية تنسخ آية متعة احلج، ومل ينه عنها رسول اهللا 

  )    ١٢٢٦ (      ومسلم   )     ٤٥١٨ (        البخاري   .                                 حىت مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء

        فعلناهـا  «  :                               وقاص رضي اهللا عنـه عـن املتعـة؟ فقـال               سألت سعد بن أيب   :                      عن غنيم بن قيس، قال٣

   )    ١٢٢٥ (           أخرجه مسلم   »                                     وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعين بيوت مكة

  .   ٢٣٨ / ٣     املغين   :       انظر٤

               ، التوضـــيح لـــشرح    ٢٧٨ /  ٢٦               ، جممـــوع الفتـــاوى    ١٩٩ / ٩              ، عمـــدة القـــاري    ٢٣٨ / ٣     املغـــين   :       انظـــر٥

     ٢٣٥ /  ١١             اجلامع الصحيح 

        ، إكمـــال    ٣١٧ / ٣                          فهـــم ملـــا أشـــكل مــن تلخـــيص مـــسلم      ،  امل   ١٤٦ / ٢               شـــرح معـــاين اآلثــار   :       انظــر٦

               ، ويلحــــظ هنــــا أن   ١٨ / ٥              ، طــــرح التثريــــب    ٣٣٨ / ١                      ، أحكــــام القــــرآن للجــــصاص    ٢٩٤ / ٤      املعلــــم 

                                                                               بعض الفقهاء كاجلصاص، حيمل التوعد بالعقاب علـى هـذا املعـىن، وأمـا النهـي عـن التمتـع فعلـى 

   .               واحد هو الفسخ                                                           معىن التنزيه، فيفصل موقف عمر من التمتع،  وبعضهم حيمله على معىن
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 وقيل ١).الصدر األول مث زالقد انعقد اإلمجاع على تركها بعد خالف يسري كان يف 

  ٢.بشذوذ هذا القول

وال إشكال يف املنع على هذا، ألن عمر ال يرى أن هذا أمر مشروع، بل هو ممنوع، 

  .ًفهو مينع عن الناس ما يراه ممنوعا وليس له وجه سائغ حبسب اجتهاده

 القول  أنه �ي عن متعة النساء، وأن عمر رجع عن النهي عن التمتع إىل:القول الثاني

  ٣.به

  ٥ً. والتمتع هنا يشمل القارن أيضا٤. أن �ي عن التمتع املعروف:القول الثالث

  .وهذا يشكل على اتفاق العلماء على مشروعية التمتع

ًألن الكتاب والسنة مث ما ال أعلم فيه خالفا يدل على أن التمتع : (قال الشافعي
  ٦).بالعمرة إىل احلج، وإفراد احلج والقرآن واسع كله

                                                           

          ال أعــرف مــن    : (  ٩٥ / ٤                             ، قــال ابــن عبــد الــرب يف االســتذكار    ١٨٠ / ١                         أحكــام القــران البــن العــريب ١

                                             ، والقول بعدم مشروعية هذا الفسخ هو مذهب مجهـور  )                               الصحابة من جييز فسخ احلج يف العمرة

   ،    ٥٨ / ٤      تحـصيل             ، البيـان وال  ٢١ / ٢            تبيـني احلقـائق   :                                           الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية، انظـر

                                                            ، وذهب اإلمام أمحد بن حنبل إىل أنـه شـرع عـام، وملـا قـال لـه سـلمة بـن    ٤٦٢ / ١           أسىن املطالب 

     فقـال   !                                                             يـا أبـا عبـد اهللا كـل شـيء منـك حـسن مجيـل إال خلـة واحـدة، تقـول بفـسخ احلـج  :     شبيب

ًوقــد كنــت أرى أن لــك عقــال، عنــدي مثانيــة عــشر حــديثا صــحاحا جيــادا كلهــا يف فــسخ   :    أمحــد ً ً ً                                                                   ً ً ً ً

     ٤٨٠ / ١                الكايف البن قدامة   :     انظر  .                 ج، أتركها لقولك؟  احل

   .   ٢٢٩ / ١                       أحكام القرآن البن الفرس   :       انظر٢

   ،    ٢٣٦ /  ١١                     ،  التوضيح البن امللقن   ٩٨ / ٥     احمللى   :       انظر٣

  .   ١٦٩ / ٨                         شرح النووي على صحيح مسلم   :       انظر٤

    ٢٤٥ / ٤                          شرح صحيح البخاري البن بطال   :       انظر٥

          ، التمهيد    ١٦٧-   ١٦٦ / ٢           معامل السنن   :            علماء، انظر                       ، وحكى االتفاق عدد من ال   ١٦٠ / ٨        األم ٦

                     ، اجلــامع ألحكــام القــرآن    ١٦٩ / ٨                            ،  شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم    ٢٠٥ / ٨            البــن عبــد الــرب 

   .  ٤٩ /  ٢٦               ، جمموع الفتاوى    ٣٨٧ / ٢
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  :وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذا النهي أو المنع إلى ثالثة آراء أساسية

 ١. أن هذا من باب اختيار األفضل هلم، وأن النهي للكراهة ال للتحرمي:الرأي األول
  .فظاهر قوهلم أنه مل يكن مث إلزام من عمر يف هذه القضية

ا هو أفضل وهو أن يفصلوا  إن عمر مل ينه عن التمتع، وإمنا أرشدهم مل:الرأي الثاني
   ٢.بني احلج والعمرة فيفردوا كل واحد منهما بسفرة، فهو أفضل من أن جيمعوا بينهما

وأما �ي عمر بن اخلطاب عن التمتع فإمنا هو عندي �ي أدب ال : (قال ابن عبد الرب 
ما �ي حترمي،  ألنه كان يعلم أن التمتع مباح وأن القران مباح وأن اإلفراد مباح فل

صحت عنده اإلباحة والتخيري يف ذلك كله اختار اإلفراد،  فكان حيض على ما هو 
  ٣).املختار عنده

  ٤.ونسب إىل أكثر العلماء ان عمر مل ينه عن هذا التمتع، وإمنا �ى عن الفسخ

وفعل ابن عمر شاهد على هذين الرأيني، فقد أنكر على من متسك بنهي عمر عن 
: إن أيب مل يقل الذي تقولون،  إمنا قال: ك ختالف أباك، قالالتمتع، فلما قالوا له إن

أفردوا العمرة من احلج، أي أن العمرة ال تتم يف شهور احلج إال �دي، وأراد أن يزار 
   ٥.ًفجعلتموها أنتم حراما، وعاقبتم الناس عليها، البيت يف غري شهور احلج 

                                                           

                      ، أحكـام القـرآن للجـصاص    ١٦٩ / ٨                ، شرح صحيح مـسلم    ٢٩٥-   ٢٩٤ / ٤            إكمال املعلم   :       انظر١

       ،  شـــرح    ٢٣٥ / ٢                   ، املنتقــى شــرح املوطــأ   ٩٩ / ١   ســـي                           ،  أحكــام القــرآن للكيــا اهلرا   ٣٤٥-   ٣٤٤ / ١

   .  ١٨ / ٥    ، و   ٢٨ / ٥              ، طرح التثريب    ٣٩٧ / ٢                  الزرقاين على املوطأ 

   :     ٢٢٦ / ٧                     ، وقـال الـشافعي يف األم    ٢٧٨ /  ٢٦               ، جمموع الفتاوى    ١٩٥-   ١٩٣ / ٢          زاد املعاد   :       انظر٢

                                       ، وظــاهره عــدم النهــي هنــا ينفــي �ــي التحــرمي )                                      ومل يــرو عنــه أنــه �ــى عــن العمــرة يف أشــهر احلــج (

       ، معــامل    ٣٩٧ / ٣                 حبــر املــذهب للرويــاين   :                                               والكراهــة، فيكــون مــن بــاب االختيــار والتفــضيل، وانظــر

   .   ١٦٧ / ٢      السنن 

    ٩٤ / ٤           االستذكار ٣

                           مـــن يقـــول بالكراهـــة، ومـــن يقـــول   : ً                           ً ، ولعـــل هـــذا يـــشمل القـــولني مجيعـــا  ٩٥ / ٤         االســـتذكار   :       انظـــر٤

  .            باألفضلية فقط

   ).    ٨٨٧٥ (                       والبيهقي يف السنن الكربى   )     ٥٧٠٠ (            أخرجه أمحد ٥
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مر مشروع، وإمنا أرشدهم إىل وعلى هذا فال إشكال يف ذلك ألن عمر مل مينعهم من أ
  .ما هو أفضل

 أن عمر ألزمهم به ألنه هو األفضل هلم، ولزهد الناس فيه، ولئال تعرى :الرأي الثالث
   ١.مكة من الناس وألنه أرفق باهل مكة

وعلى كل هذه اآلراء فمن الدوافع ملوقف عمر أنه كان خيشى أن ختلو مكة من الناس 
 وأنه ألجل أن ال ينسى االفراد والقران، ألنه ٢. مومسهيف غري موسم احلج ويزدمحوا يف

  ٣.رأى الناس مييلون للتمتع لكونه أيسر، فخشي أن تضيع هذه الشعرية

فعلى هذا القول باملنع فهو يف نظرهم اجتهاد مصلحي من السياسة الشرعية،  فهو 
ئغ ألنه متعلق  ليس من حمال السياسة الشرعية املتفق عليها، وإمنا هو اجتهاد له وجه سا

بظرف خاص استثنائي، خشي فيه عمر من مفاسد قوية تتعلق خبلو الكعبة من 
الطائفني واملعتمرين لقلة الناس، وكثرة من يتمتعون، كما خشي من نسيان الناس 
لشعرية اإلفراد والقرآن ألن التمتع أيسر عليهم،  مع انه يرى أن التمتع امر مفضول 

 يف حال مؤقته ألجل مراعاة هذه املفاسد، وهو مل مينعهم ًوليس هو األفضل فكان منعا
  .ًمن العمرة مطلقا، وإمنا ألزمهم بأن يفردوا سفرة أخرى للعمرة وال جيمعوها مع احلج

  :وهلذا ملا توسع من بعدهم يف املنع مل يصوب العلماء موقفهم، يقول ابن تيمية

قوما : مصري الناس شيعتنيفلما حصلت الفرقة بعد ذلك بني األمة مبقتل عثمان و(
مييلون إىل عثمان وشيعته وقوما مييلون إىل علي وشيعته، صار قوم من والة بين أمية 
ًينهون عن املتعة ويعاقبون من يتمتع وال ميكنون أحدا من العمرة يف أشهر احلج، وكان 

   ٤)يف ذلك نوع من اجلهل والظلم

                                                           

   .   ٣٢١-   ٣٢٠ / ١            جامع املسائل   :        ، وانظر   ٢٧٨ /  ٢٦             جمموع الفتاوى   :       انظر١

                            ، أحكـام القـرآن للكيـا اهلراسـي    ٢٩٥ / ٤              ، إكمـال املعلـم    ٢١٠ / ٨                     التمهيد البـن عبـد الـربد   :       انظر٢

٩٩ / ١  .   

   .   ٢٩٦ / ٤              ، إكمال املعلم    ٢١٠ / ٨                    التمهيد البن عبد الرب   :       انظر٣

  .   ٢٧٩-   ٢٧٨ /  ٢٦               جمموع الفتاوى ٤
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   الثاينملبحثا

  لشرعية لعمر بن اخلطاب االجتهاد املصلحي يف السياسة ا
  

  :منهج عمر رضي اهللا عنه في التعامل مع النص الشرعي: المطلب األول
تبني لنا من خالل التطبيقات السياسية يف خالفة عمر رضي اهللا عنه حضور االجتهاد 

املقاصدي يف سياسته، وأن دائرة االجتهاد واسعة يف نظره الفقهي والسياسي، غري أن 
  .كله يف احلدود اليت ال تعارض النصذلك 

فاخليط الناظم لكل هذه االجتهادات السياسية يف خالفة عمر وغريه من اخللفاء 
الراشدين أ�ا تسعى لتحقيق املصلحة من دون معارضة للنص الشرعي، وأن ما يوهم 

  .التعارض ليس كذلك، بل هو يف جزئية معينة ليست معارضة للنص

جود معارضة بني النص واملصلحة، وأن الصحابة قدموا وقد توهم بعض الصور و

ًاملصلحة على النص، أو اكتفوا بالنظر املصلحي وجعلوه أصال من دون مراعاة ملا 
  .عداه، وأن البحث يف تفصيل ذلك مبا ينفي هذه املخالفة هو من قبيل التكلف

ي معرفة حبال ًوهذا قد يكون مقبوال لو كنا جاهلني حبال الصحابة، فلم يكن لدينا أ

ًعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سوى أن رأينا موقفا منه يبدو خمالفا للنص يف جزئية  ً
  .منه، فيمكن أن يقال حينها أنه اعتمد املصلحة ولو خالفت النص

ًلكن هذه طريقة قاصرة يف النظر واحلكم، فال ميكن أن حنكم حكما صائبا على هذه  ً
 هؤالء اخللفاء الراشدين، وال إدراك لطبيعة فقههم الوقائع من دون معرفة كافية حبال

ونظرهم السياسي، وهلذا ال بد من استحضار أن العمل بالنص، وتقدميه، واالحتكام 

ًإليه، وجتنب خمالفته كان أصال حمكما يف فقه اخللفاء الراشدين عموما، ويف فقه عمر  ً ً
  :ذلكًبن اخلطاب خصوصا،  ويتجلى هذا بإبراز عدة أصول كاشفة ل

  :تأكيدهم على اتباع النص: األصل األول

فمما يدل على العناية بالنص يف االجتهاد السياسي تأكيدهم على ضرورة اتباع ما 

  :جاء يف كتاب اهللا وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
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إياكم وأصحاب الرأي، فإ�م أعداء السنن أعيتهم : (فعن عمر رضي اهللا عنه أنه قال

  ١).وها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوااألحاديث أن حيفظ

الفهم الفهم فيما أديل إليك مما ورد : ويف رسالة عمر الشهرية إىل أيب موسى، قال

  ٢).عليك مما ليس يف قرآن أو سنة، مث قايس األمور عند ذلك

  :البحث عن النص قبل االجتهاد في الواقعة-٢

ن النصوص قبل أن جيتهدوا فمن أصول النظر عند اخللفاء الراشدين أ�م يبحثون ع

  :فيها، وهلا شواهد كثرية، منها

ما لك يف : أيب بكر فسألته مرياثها، فقال جاءت اجلدة إىل :قال قبيصة بن ذؤيب عن

ًكتاب اهللا شيء، وما علمت لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا، 
حضرت رسول اهللا : املغرية بن شعبة فارجعي حىت أسأل الناس، فسأل الناس، فقال

حممد بن مسلمة  هل معك غريك ؟ فقام: صلى اهللا عليه وسلم أعطاها السدس، فقال 

  ٣.أبو بكر املغرية بن شعبة، فأنفذه هلا فقال مثل ما قال األنصاري

: ما أدري ما أفعل �م، فأخربه عبد الرمحن بن عوف حبديث: وقال عمر يف ا�وس

   ٤.سنوا �م سنة أهل الكتاب

ثالث أيها الناس وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  عمر رضي اهللا عنهوقال

   ٥.اجلد، والكاللة، وأبواب من أبواب الربا: ًكان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه

ً مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنني شيئا، فقام ًاذكر اهللا امرءا: وقال عمر
كنت بني جارتني فضربت احداهن األخرى مبسطح : محل بن املالك بن النابغة فقال

                                                           

                    ، وصـححه ابـن القـيم يف     ١٠٤٢ / ٢                                          هقي، وابن عبد الرب يف جـامع بيـان العلـم وفـضله             أخرجه البي١

   .  ٤٤ / ١            إعالم املوقعني 

   .   ٢٥٢ /  ١٠                              أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ٢

  )    ٢٧٢٤ (          وابن ماجه   )     ٢١٠٠ (        والرتمذي     )     ٢٨٩٤ (                 أخرجه أبو داود ٣

    ).     ١٨٦٥٤ (                         ، والبيهقي يف السنن الكربى    ٣٩٥ / ٢                     أخرجه مالك يف املوطأ ٤

    ).    ٣٠٣٢ (      ومسلم   )     ٥٥٨٨ (              أخرجه البخاري   .                   صحيح البخاري ومسلم  ٥
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 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

لو مل : فألقت جنينها فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة، فقال عمر

   ١.نسمع هذا لقضينا فيه بغري هذا

ن أحد أهيب مبا ال يعلم من أيب بكر رضي اهللا عنه، ومل مل يك: وعن ابن سريين قال

يكن أحد بعد أيب بكر أهيب مبا ال يعلم من عمر رضي اهللا عنه، وأن أبا بكر نزلت به 
ًقضية فلم جيد يف كتاب اهللا منها أصال وال يف السنة أثرا فاجتهد برأيه، مث قال هذا : ً

   ٢.مين وأستغفر اهللاًرأيي، فإن يكن صوابا فمن اهللا، وإن يكن خطأ ف

  

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر يف كتاب : وعن ميمون بن مهران قال
اهللا تعاىل، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن مل جيد يف كتاب اهللا نظر يف سنة 

رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك 

هل علمتم أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قضى فيه بقضاء؟ فرمبا : سأل الناس
قضى فيه بكذا وكذا، فإن مل جيد سنة سنها النيب صلى اهللا : قام إليه القوم فيقولون

عليه وسلم مجع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، 

هل كان أبو :  الكتاب والسنة سألوكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن جيد ذلك يف
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان أليب بكر قضاء قضى به، وإال مجع علماء الناس 

   ٣.واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به

  

انظر ما يتبني لك يف كتاب اهللا فال :  على قضاء الكوفة قال لهًوملا بعث عمر شرحيا
 يف كتاب اهللا فاتبع فيه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه تسأل عنه أحدا، وما مل يتبني لك

   ٤.وسلم ، وما مل يتبني لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك

                                                           

    ).    ٤٥٧٢ (                 أخرجه أبو داود ١

    ٤٣ / ١            إعالم املوقعني   :       انظر٢

  .  ٥٠-  ٤٩ / ١            إعالم املوقعني   :       انظر٣

   .  ٥٠ / ١            إعالم املوقعني   :       انظر٤
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 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  :شدة التمسك بداللة النص -٣

ومن األصول الكاشفة أن االجتهاد املصلحي ال يعارض النص شدة متسكهم اخللفاء 
ميكن أن يتجاوزه، ومن مبا يظهر هلم من داللة النصوص، مبا يعين أن اجتهادهم ال 

  :ذلك

ما جاء من اختالف يف قتال املرتدين بني ايب بكر وعمر، فتمسك عمر بعموم - 
كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حديث،  وقال أليب بكر

ال إله إال اهللا : ال إله إال اهللا، فمن قال: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا:  وسلم
واهللا ألقاتلن من فرق بني : فقال. اله ونفسه، إال حبقه وحسابه على اهللاعصم مين م

الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا 
فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد : صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر

  ١.ل، فعرفت أنه احلقشرح صدر أيب بكر للقتا

ًفكان التمسك بالنص هو دافعهما مجيعا يف خالفهما األول، مث تابع عمر رأي أيب 
  .بكر ملا ظهر له صوابه

معاقبته من خيالف أوامر النيب صلى اهللا عليه وسلم :  ومن شدة متسك عمر بالنص- 
  :ولو كانت يف مسألة حمتملة، فكان يضرب على التنفل بعد صالة العصر

  ٢.كان عمر يضرب األيدي على صالة بعد العصر:  أنس رضي اهللا عنه قالفعن

  :رجوعهم عن االراء المخالفة للنص -٤

وهذا أصل كاشف عن حدود االجتهاد السياسي عند اخللفاء الراشدين، فهو جيتهد يف 
  حدود هذا النص، فإذا تبني له أن قوله خالف النص رجع عنه، 

الدية للعاقلة، وال ترث املرأة من دية : طاب يقولكان عمر بن اخل: فعن سعيد، قال
كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ًزوجها شيئا، حىت قال له الضحاك بن سفيان

  ٣أن أورث امرأة أشيم الضبايب  من دية زوجها،  فرجع عمر: وسلم

                                                           

    ).  ٢٠ (      ومسلم   )     ٧٢٨٤ (                أخرجه البخاري ١

    ).   ٨٣٦ (             أخرجه مسلم ٢

                              هذا حديث حسن صحيح، والعمل على   :     وقال  )     ١٤١٥   (       والرتمذي  )     ٢٩٢٧ (                 أخرجه أبو داود ٣

   .                 هذا عند أهل العلم
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 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

ًوقد كان هذا أمرا شائعا يف اجتهادات عمر رضي اهللا عنه، حىت كثرت الوقائع اليت  ترك ً

        ١.فيها اجتهاده ورجع فيها إىل السنة

  :ًوهذا الرجوع كان ظاهرا يف هدي غريهم من الصحابة، ومن ذلك

تفيت أن احلائض تصدر : كنت مع ابن عباس، إذ قال زيد بن ثابت: عن طاووس قال

إما ال، فسل فالنة األنصارية، : قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس

فرجع زيد  إىل ابن عباس :  بذلك رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالهل أمرها
   ٢.ما أراك إال قد صدقت: يضحك، وهو يقول

وكذلك مجيع وقائع الصحابة رضي اهللا عنهم ،كلما شرعوا يف : (وهذه قاعدة مطردة
 االجتهاد فعرفوا النص أقصروا عن النظر، ووقفوا عند ما نقل عنه صلى اهللا عليه وسلم

   ٣).من اخلرب

  

العالقة بين االجتهاد المصلحي في سياسة عمر، والنص : المطلب الثاني
  :الشرعي

ما تقدم ذكره من أصول كاشفة عن االلتزام بداللة النص تبني لنا حدود االجتهاد 

ًالسياسي الراشدي، وأنه يف اعتبار مصلحي ال خيالف النص، وهذا االجتهاد واسعا ما 
  :لنص،  فهو مسلك وسط بني مسلكي تفكريدام أنه غري معارض ل

 من يغلو يف اعتبار النظر املصلحي ولو جتاوز احلد يف خمالفة النص، :المسلك األول
  .فيقصر يف معرفة النص، ويقصر يف داللته

  .ً من يفرط يف اعتبار النظر املصلحي متسكا باعتبار النص:المسلك الثاني

                                                           

                                               يف كتابه عـن منهجيـة عمـر يف االجتهـاد مـع الـنص أكثـر -      رمحه اهللا-                        مجع الشيخ حممد التأويل  ١

  .  ٨٩-  ٦٤                             منهجية عمر يف االجتهاد مع النص   :                      واقعة على ذلك، انظر  ٣١   من 

    ).    ١٣٢٨ (             أخرجه مسلم ٢

   ٩٥   .                     مطالع التمام للشماع٣
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كنه يف حدود االعتبار السائغ، وحني ننظر يف ًفاجتهاد اخللفاء السياسي كان واسعا، ل

الوقائع السابقة من اجتهادات عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جند أ�ا ال خترج عن 
  :أحد هذه املسالك التالية

ً أن يكون االجتهاد يف واقعة ال نص فيها أصال ، وذلك استخالفه :المسلك األول
  .أمر ال نص فيهرضي اهللا عنه للستة من بعده، فهذا جمال يف 

ً أن يكون النص حمتمال، فيؤخذ بأحد احملتمالت السائغة منه، وذلك :المسلك الثاني
ًمثل ترك عمر لقسمة األراضي املفتوحة وجعله وقفا على املسلمني، فهذه صورة حمتملة 

  .ًللخالف، اختار فيها عمر رضي اهللا عنه ما يراه أرجح دليال، وأوفق مصلحة

ً يسلك طريقة معتربة ال تعارض داللة النص، متسكا بأصل  أن:المسلك الثالث
  :مصلحي معترب، وهذا ميكن يكون عرب عدة مسارات

الداللة والنصح، وذلك مثل �ي عمر عن نكاح الكتابيات على القول بأنه من : األول

  .باب النصح هلم، فليس يف طريقة النصح ما يعارض اإلباحة

اجة إليه، وذلك مثل النهي عن الكتابيات على القول تقييد املباح يف حال احل: الثاين

ًبأنه منع يف كونه متعلقا حبال استثنائية خاصة يقيد فيها هذا املباح ملصلحة أعظم، 
  .وتقييد املباح ال يعارض داللة النص

، فزاد إىل العقوبات والتعازير ملصلحة معتربة، كالزيادة يف عقوبة شارب اخلمر: الثالث

 فسخ النكاح ملن خالف ما جيب عليه ة تعزيرية ملصلحة معتربة، ومثلحد اخلمر عقوب
ً وذلك يف إلزام عمر طالق الثالث ليكون ثالثا ًشرعا يف واجبات الشريعة يف الزواج

  ً.على قول من يراه تعزيرا

ًالرتخص يف الوسائل متسكا باملقصود، وذلك مثل قبول اجلزية من بين تغلب من : الرابع
اجلزية، فهي طريقة معتربة وال تعترب خمالفة للنص، ألن عدم تسميتها دون تسميتها ب

  .باجلزية ال يغري حكمها

  .فهذه مسارات معتربة ال تعارض النص، وفيها إعمال ألصل مصلحي معترب
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 أن يقدم ما هو أقوى عند التعارض، فيكون من قبيل تقدمي بعض الدالئل على :الرابع

مر عن التمتع على القول بإنه إلزام خشية من بعض، وذلك مثل ما جاء عن �ي ع
ًخلو احلرم، أو لئال تنسى شعرية االفراد والقران، فمثل هذا هو منع من مشروع تقدميا 
ٍملصلحة مشروع أعظم، ومثل مجع القرآن يف عهد عثمان على حرف واحد، فدفع 

  .مفسدة التفرق واالختالف والنفور من الدين اعظم

بيل مالحظة سقوط الشروط، أو حضور املوانع يف احلكم،  أن يكون من ق:الخامس

وذلك مثل إسقاط عقوبة السرقة يف عام ا�اعة، وميكن يندرج حتته توريث املطلقة يف 
  .مرض موت زوجها، ألن هذا الطالق قد وجد مانع من إمضائه

 كان فيه اعمال مصلحي ظاهر، يف حدود النص، فهو عمر رضي اهللا عنهاذن اجتهاد 
يعتد باملصلحة من دون التفات إىل احلدود الشرعية، فال يتوهم أن اخلليفة الراشد ال 

حني يستدل باملصلحة يف هذه الوقائع أنه يستدل �ا بغض النظر عما يعارضها من 

النص، وإمنا هو عامل يعرف حدود النص فيعرف أن هذه املصلحة ال تعارض النص 
صلحة حمفزة لالجتهاد والتأمل يف نصوص ألنه عامل بالكتاب والسنة، وقد تكون امل

  .الشارع، ال أن يعتمدها بال علم مبا يعارضها

  :أصول االجتهاد المعتبر في إعمال المصالح: المطلب الثالث

إذن، فاالجتهاد املصلحي معترب، وله أثره يف األحكام، لكنه حباجة إىل منهجية 

  :صحيحة موصلة، وهذه املنهجية جيب أن تراعي عدة أصول

 اعتبار الشريعة هلذه املصلحة، فهل هذه املصلحة اليت سرتاعى يف :األصل األول

  االجتهاد مما راعته الشريعة، أو سكتت عنه، أو مما رفضته؟ 

ً وزن االعتبار الشرعي هلا، فهل هذا االعتبار قويا يصل إىل حد :األصل الثاني
  الضروري، أو هو من قبيل احلاجيات أو دون ذلك؟

 ما املعىن يف النص واملقصود منه؟ فقبل احلديث عن التعارض بني :ثالثاألصل ال

  ً.املصاحل والنصوص ال بد من فهم النص جيدا

ً وجه التعارض بني املصلحة وداللة النص، هل التعارض قطعيا أم ظنيا؟ :األصل الرابع ً
  وهل هو من كل وجه؟ 



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  . طبيعة االجتهاد يف دفع التعارض:األصل الخامس

على ما سبق، فإن القصور يف فهم النص، أو يف إدراك املصاحل وحدود إعماهلا ًوبناء 

يوقع يف عدة أغالط، هي راجعة للتفريط يف واحدة أو أكثر من هذه األصول اخلمسة، 

  :وميكن أن حنددها يف االغالط التالية

  اعتبار ما لم يعتبره الشارع من المصالح: الغلط األول

ًت مما جاءت الشريعة باعتباره أصال، مث يريد إعماهلا يف مبعىن أن يأيت مبصلحة ليس
  .مقابل النصوص، فهذا مسلك خاطئ يف النظر املصلحي

ًمن ذلك أن يضع شروطا على إقامة حد السرقة مراعاة ملصاحل غري معتربة، كمن 
،أو يوجد ا�تمع العادل الذي مينع االحنراف يف ١يشرتط أن حيصل الرخاء يف ا�تمع

 وهي مصاحل مل تعتربها الشريعة ملا فرضت هذه العقوبة، فليس هذا من ٢ .رقةحد الس
قبيل االجتهاد املصلحي، وال يصح أن يقال عن مثله إنه اجتهاد مصلحي، ألنه يعترب 

  .ما مل يعتربه الشارع، فهو اجتهاد مناقض للمصلحة الشرعية

  : إهمال ما اعتبره الشارع: الغلط الثاني

ر مصلحي يريد اعتبار مصاحل أمهلتها الشريعة وألغتها، فرييد أن وذلك بأن يأيت نظ
يعملها وجيعلها خمصصة للنصوص، كمثل من يدعو إىل ترك احلجاب الشرعي 

  .الواجب، أو التوسع يف مفهومه مبا خيالف احلد الشرعي بدعوى التيسري على املرأة

ثل هذه احلال اليت وهذه مصلحة قد عطلتها الشريعة، فالشارع قد فرض احلجاب يف م

يريدون التخفيف على املرأة فيها، فليس مث ضرورة أو حاجة، وإمنا املشقة املعتادة اليت 

  . جاء الفرض باإللزام مع وجودها

التسوية يف املرياث بني الذكر واألنثى مراعاة ملصلحة العدل أو دفع الضرر : ومن ذلك

  .ًلتفضيل وال يلقي هلا باالعن املرأة، فيهمل ما اعتربه الشارع هنا من عدم ا

                                                           

  .   ١٨٢                           من هنا نبدأ، خلالد حممد خالد   :       انظر١

  .   ١٥٩                      روح اإلسالم، جلمال البنا   :       انظر٢



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

ومن أمثلته الغالية يف عصرنا من جييز الفطر يف �ار رمضان ألجل التقوية على العمل، 

فالشارع يريد الصيام يف هذا الزمان ولو كان الشخص يف عمل أو شغل، فيلغي اعتباره 
  .وال يبايل بذلك

ليس هذا من النظر وغريها من أمثلة، تراعي مصاحل قد ألغت الشريعة اعتبارها، ف
  .املصلحي املعترب

  

 القصور يف فهم النص، مبا يوقع يف توهم التعارض بني النص :الغلط الثالث

  .واملصلحة، فيقع التعارض بسبب قصوره يف فهم النص

ومن ذلك ادعاء التعارض يف اجتهاد عمر رضي اهللا عنه يف اسقاط سهم املؤلفة 

مر للعمل بالنص، وأنه قد كان الواجب قلو�م، حيث يرون أن هذا من قبيل ترك ع
  .ًعلى عمر أن يعطيهم من الزكاة، لكنه ترك هذا األمر اجتهادا من عنده

فالغلط هو يف قصور فهم النص، توهم بسببه أن سهم املؤلفة واجب على اإلمام يف 
ًكل زمان ومكان، فلما رأوا عمر مل يعمل به جعلوا هذا مضعفا للنص، مع أن فقه 

ًهم املؤلفة هو مرتبط بعلة التأليف لقلو�م على اإلسالم، وهذا سواء قلنا النص أن س
ًإنه باق أو منسوخ فهو مرتبط بعلة وليس واجبا يف كل زمان ومكان ٍ.  

  :الغلط الرابع

  .الزيادة فيما اعتربه الشارع، أو النقصان منه

رار حبرية ومن ذلك الدعوة إىل جتاوز بعض األحكام الشرعية بدعوى احلريات، كاإلق
الردة واالنتقال من دين اإلسالم إىل غريه، أو حرية نشر اآلراء مهما كانت منكرة، أو 

  .حرية السلوكيات املنحرفة، بدعوى أن هذا من احلرية اليت جاءت الشريعة بإقرارها

فالشارع اعترب احلرية، لكن هذه الزيادة ليست من احلرية الشرعية، وإمنا حرية متأثرة 

تلفة، فال بد أن تعترب املصاحل على وفق اعتبار الشارع هلا، ال أن تغريها مبرجعية خم

  .بالزيادة أو النقصان



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  :الغلط الخامس

ًترك إعمال املصاحل مجيعا، وذلك بأن يتوهم أنه ال ميكن اجلمع بني املصاحل، فيرتك 
حتني ًبعض ما جاءت به الشريعة متسكا بوجود ما خيالفها، مع إمكانية ان يعمل باملصل

  ً.مجيعا





       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  خامتة البحث

  :ميكن أن نوجز أهم نتائج هذا البحث يف العناصر التالية

يلحظ حضور السياسة الشرعية يف فقه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وكثرة -١
الوقائع اليت استند فيها إىل هذه السياسة، حيث يراعي املصلحة العامة، مبا ال 

  .يعارض الشريعة

 هذه االجتهادات، وتبني من خالهلا أن هذا االجتهاد هو يف استعرضنا لعدد من-٢
ا�ال املعترب الذي ال  يعارض النص، وأن توهم معارضته للنص إمنا يأيت من قصور 

  .يف فهم النص، أو قصور يف إدراك املصلحة

منهج عمر رضي اهللا عنه يف التعامل مع النص هو منهج من قبله ومن بعده من -٣
ن وصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تقدير النص، والبحث عن اخللفاء الراشدي

  .مراد الشرع، وعدم جتاوزه إىل غريه

اجتهادات عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جند أ�ا ال خترج  وقائع يف  عند النظر -٤
  :عن أحد هذه املسالك التالية

  .ًأن يكون االجتهاد يف واقعة ال نص فيها أصال: المسلك األول

  .اًأن يكون النص حمتمال، فيؤخذ بأحد احملتمالت السائغة منه: ملسلك الثاينا

ًأن يسلك طريقة معتربة ال تعارض داللة النص، متسكا بأصل : املسلك الثالث
  :، ومن هذه الطرقمصلحي معترب

  . الداللة والنصح- 

  .تقييد املباح يف حال احلاجة إليه- 

  .العقوبات والتعازير ملصلحة معتربة- 

  .ًالرتخص يف الوسائل متسكا باملقصود- 

أن يقدم ما هو أقوى عند التعارض، فيكون من قبيل تقدمي بعض الدالئل على : الرابع

  .بعض



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

  أن يكون من قبيل مالحظة سقوط الشروط، أو حضور املوانع يف احلكم، : اخلامس

 إىل منهجية صحيحة موصلة، وهذه املنهجية جيب أنحيتاج االجتهاد املصلحي -٥
  :تراعي عدة أصول

  .اعتبار الشريعة هلذه املصلحة: األصل األول

  .وزن االعتبار الشرعي هلا: األصل الثاني

  . ما املعىن يف النص واملقصود منه؟:ثاألصل الثال

  .وجه التعارض بني املصلحة وداللة النص: األصل الرابع

  .طبيعة االجتهاد يف دفع التعارض: األصل الخامس

يف هذه األصول يقع الغلط يف النظر املصلحي، وهذه االغالط بسبب التفريط -٦

  تتلخص يف

  اعتبار ما مل يعتربه الشارع من املصاحل: الغلط األول

  : إمهال ما اعتربه الشارع: الغلط الثاني

القصور يف فهم النص، مبا يوقع يف توهم التعارض بني النص : الغلط الثالث

 .واملصلحة

  .ما اعتربه الشارع، أو النقصان منهالزيادة في :الغلط الرابع

ًترك إعمال املصاحل مجيعا، وذلك بأن يتوهم أنه ال ميكن اجلمع بني  :الغلط الخامس
  .املصاحل

  واهللا تعالى أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

   :املراجعأهم 
 دار الكتب ٣ عبد اهللا، طأحكام القرآن، ابن العريب، أبو بكر حممد بن  ،

  .هـ١٤٢٤العلمية، 
 عبد املنعم بن عبد الرحيم، حتقيق طه أبو سريح  الفرس، ابنأحكام القران ،

  .ه١٤٢٧، دار ابن حزم، ١وآخرون، ط
 دار ١، اجلصاص، أمحد بن علي، حتقيق عبد السالم شاهني، طأحكام القران ،

  .ه١٤١٥الكتب العلمية، 
 أبو احلسن علي بن حممد، حتقيق موسى حممد علي اسيلكيااهلر، اأحكام القران ،

  .ه١٤٠٥، دار الكتب العلمية، ٢وعزة عطية،  ط
 ابن القيم، حممد بن أيب بكر، حتقيق يوسف البكري، وشاكر أحكام أهل الذمة ،

  .ه١٤١٨، رمادي للنشر، ١بن توفيق، ط
 واء ، املروزي، حممد بن نصر، حتقيق حممد طاهر حكيم، أضاختالف الفقهاء

  .ه١٤٢٠السلف، 
 ابن عبد الرب، يوسف بن عمر، حتقيق سامل عطا، وحممد علي االستذكار ،

  .ه١٤٢١، دار الكتب العلمية، ١عوض، ط
 على مذاهب العلماء، ابن املنذر، حممد بن إبراهيم، حتقيق صغري االشراف 

  .هـ١٤٢٥، مكتبة مكة، ١األنصاري، ط
 دار عفان، ١يق سليم اهلاليل، ط، الشاطيب، إبراهيم بن موسى، حتقاالعتصام ،

  .ه١٤١٢
 عن رب العاملني، ابن القيم، حممد بن أيب بكر، حتقيق حممد عبد اعالم املوقعني 

  .ه١٤١١، دار الكتب العلمية، ١السالم إبراهيم، ط
 موسى بن أمحد، حتقيق عبد  يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، احلجاوي، االقناع

 .اللطيف السبكي، دار املعرفة
 كمال املعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض،  إ

  .ه١٤١٩، مصر، ١حتقيق حيىي إمساعيل، ط
 دار الوفاء، ١م، الشافعي، حممد بن إدريس، حتقيق رفعت فوزي، طاأل ،

  .م٢٠٠١



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

 دار ١ يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، علي بن سليمان، طاالنصاف ،
  .إحياء الرتاث العريب

 دار ١ شرح كنز الدقائق، ابن جنيم، زين الدين ابن إبراهيم، طالبحر الرائق ،
  .الكتاب العريب

 ١حبر املذهب، الروياين، عبد الواحد بن إمساعيل، حتقيق طارق فتحي السيد، ط ،
  .م٢٠٠٩دار الكتب العلمية، 

 ه١٤٢٥ و�اية املقتصد، ابن رشد، حممد بن أمحد، دار احلديث، بداية ا�تهد.  
 القرب املسالك، الصاوي، أمحد، حتقيق حممد عبد السالم شاهني، بلغة السالك 

  .ه١٤٢٥دار الكتب العلمية، 
  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، ابن رشد، حممد

  .ه١٤٠٨، دار الغرب، ٢بن امحد، حتقيق حممد حجي وآخرون، ط
 دار الكتب ١ق، حممد بن يوسف، ط ملختصر خليل، املواالتاج واالكليل ،

  .ه١٤١٦العلمية، 
 يف أصول األقضية ومناهج األحكام،  ابن فرحون، إبراهيم بن تبصرة احلكام 

  .ه١٤٠٦، مكتبة الكليات االزهرية، ١علي، ط
  طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، عبد الرحيم بن احلسني، دار احياء

  .الرتاث العريب
 رح املنهاج، ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، املكتبة التجارية،  يف شحتفة احملتاج

  .ه١٣٥٧
  ،جامع البيان يف تفسري آي القران، الطربي، حممد بن جعفر، حتقيق امحد شاكر

  .ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١ط
 ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب، يوسف بن عمر، حتقيق التمهيد 

  .ه١٣٨٧وحممد البكري، وزارة األوقاف املغربية، مصطفى العلوي، 
 الرباذعي، خلف بن ايب القاسم حممد، حتقيق حممد التهذيب يف اختصار املدونة ،

  .ه١٤٢٣، دار البحوث، ١األمني ولد حممد سامل، ط
 خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،

  .ه١٤٢٩ه، ، مركز جنيبوي١حتقيق أمحد جنيب، ط
 اجلامع الصحيح، ابن امللقن، عمر بن علي، حتقيق دار الفالح، التوضيح لشرح 

  .ه١٤٢٩، دار النوادر، ١ط



       
 
 

 

 
 

 
 

٥٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 للخليفة الراشد عمر بن الخطاب النظر املصلحي يف السياسة الرشعية 

 ابن احلاجب، عثمان بن عمر، حتقيق أبو عبد الرمحن األخضر، جامع األمهات ،
  .ه١٤٢١، اليمامة، ١ط

 وآخرون، ، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، حتقيق علي العمران جامع املسائل
  .ه١٤٣٢، عامل الفوائد، ١ط

 ابن يونس، حممد بن عبد اهللا، حتقيق جمموعة باحثني، اجلامع ملسائل املدونة ،
  .ه١٤٣٤، دار الفكر، ١ط

  ٢، ابن عابدين، حممد أمني، ط"حاشية ابن عابدين"رد احملتار على الدر احملتار ،
  .ه١٤١٢دار الفكر، 

 العدوي، علي بن أمحد، حتقيق  الرباينحاشية العدوي على كفاية الطالب ،
  .ه١٤١٤يوسف البقاعي، دار الفكر، 

 املاوردي، علي بن حممد، حتقيق علي حممد معوض، وعادل بن احلاوي الكبري ،
  .ه١٤١٩، دار الكتب العلمية، ١عبد املوجود، ط

 دار ١حممد حجي وآخرون، ط: الذخرية، القرايف، أمحد بن إدريس،  احملقق ،
  .م١٩٩٤الغرب، 

 ١رد على السبكي، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، حتقيق عبد اهللا املزروع، طال ،
  .هـ١٤٣٥دار عامل الفوائد، 

  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، حيىي بن شرف، حتقيق زهري الشاويش
  .ه١٤٤١٢، املكتب اإلسالمي، ٣ط

 ،مؤسسة ٢٧ط زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم، حممد بن أيب بكر ،
  .الرسالة

  ،ه١٢٨٩سراج امللوك، الطرطوشي، حممد بن حممد.  
 ١، أمحد بن عبد احلليم، حتقيق علي العمران، طتيمية، ابن السياسة الشرعية ،

  .دار عامل الفوائد
 دار ١ُّشرح الزرقاين على خمتصر خليل، الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف، ط ،

  .ه١٤٢٢الكتب العلمية، 
 صحيح مسلم بن احلجاج، النووي، أبو زكريا حيىي بن  شرف ، املنهاج شرح 

  ه١٣٩٢، بريوت، دار احياء الرتاث العريب، ٢ط
 أبو متيم ياسر بن : شرح صحيح البخاري، ابن بطال، علي بن خلف، حتقيق

  .ه١٤٢٣، مكتبة الرشد، ٢إبراهيم، ط
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 مد جاد شرح معاين اآلثار، الطحاوي، امحد بن حممد، حتقيق حممد النجار وحم
  .ه١٤١٤، دار عامل الكتب، ١احلق، ط

  دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، البهويت، منصور
  .ه١٤١٤، دار عامل الكتب، ١بن يونس، ط

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيين، حممود بن أمحد، دار احياء الرتاث
  .العريب

 حممد بن حممد، دار الفكرالعناية شرح اهلداية، البابريت ،.  
  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أمحد بن علي، بريوت، دار

  .ه١٣٩٧املعرفة، 
  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، امحد بن غامن، دار

  .ه١٤١٥الفكر، 
 دار الكتب ،١الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، عبد اهللا بن امحد، ط 

  .ه١٤١٤العلمية، 
 دار الكتب العلمية، ١املبدع يف شرح املقنع، ابن مفلح، إبراهيم بن حممد، ط ،

  .ه١٤١٨
  ،ه١٤١٤املبسوط، السرخسي،  حممد بن أمحد، دار املعرفة.  
  جمموع الفتاوى، ابن تيمية،  أمحد بن عبد احلليم، مجع عبد الرمحن بن حممد بن

 .ه١٤١٦اعة املصحف، قاسم، جممع امللك فهد لطب
 دار ١احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، عبد احلق بن غالب، ط ،

  .ه١٤١٣الكتب العلمية، 
 احمللى باآلثار، ابن حزم، علي بن أمحد، دار الفكر.  
 ٢خمتصر اختالف العلماء، الطحاوي، أمحد بن حممد، حتقيق عبد اهللا نذير، ط ،

  .ه١٤١٧دار البشائر، 
 ١طختصر الفقهي، ابن عرفة، حممد بن حممد، حتقيق حافظ عبد الرمحن، امل ،

  .ه١٤٣٥بتور، مؤسسة اخل
 مطالع التمام ونصائح االنام، الشماع، أمحد اهلنتايت، حتقيق عبد احلالق أمحدون  
 ١معامل السنن، شرح سنن أيب داود، اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد، ط ،

  .ه١٣٥١حلب، املطبعة العلمية، 
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  ،معرفة السنن واآلثار، البيهقي، أمحد بن احلسني، حتقيق عبد املعطي قلعجي
  .ه١٤١٢، جامعة الدراسات اإلسالمية، ١ط

 الدار ٢ُْاملعلم بفوائد مسلم، املازري، حممد بن علي، حتقيق حممد الشاذيل، ط ،
  .م١٩٨٨التونسية، 

  ،ه١٣٨٨املغين، ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد، مكتبة القاهرة.  
 دار ١مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الشربيين، حممد بن أمحد، ط ،

  .ه١٤١٥الكتب العلمية، 
 املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، القرطيب، أبو العباس أمحد بن عمر، ، ا

  .ه١٤١٧، دمشق دار ابن كثري، ١حتقيق حمي الدين ميستو وآخرون، ط
 ،مطبعة السعادة، ١ سليمان بن خلف، طاملنتقى شرح املوطأ، الباجي ،

  .ه١٣٣٢
 ٣مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، احلطاب الرعيين، حممد بن حممد، ط ،

  .ه١٤١٢دار الفكر، 
  الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، أبو عبيد، القاسم

  .ه١٤١٨، مكتبة الرشد، ٢بن سالم، حتقيق حممد املديفر، ط
  نفائس األصول يف شرح احملصول، القرايف، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، علي

  .ه١٤١٦،  مكتبة نزار مصطفى الباز، ١حممد معوض، ط
  ،اية احملتاج إىل شرح املنهاج، الرملي، حممد بن أيب العباس، دار الفكر�

  .ه١٤٠٤
 ُالنوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األم َّ َ َ ِّ ِهات، ابن ايب زيد، أبو َّ

، دار الغرب، ١حممد عبد اهللا القريواين، حتقيق عبد الفتاح احللو وآخرون، ط
  .م١٩٩٩

  ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي، املرغيناين، علي بن أيب بكر، حتقيق طالل يوسف
  .دار احياء الرتاث العريب


