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إهـــــــداء
إىل الْالدًٓ العصٓصًٓ حفظَنا اهلل ّّفكين لربٍنا ّزشقين ّزضاٍنا
إىل كلّ أفساد العاٜل٘ الكسمي٘
إىل الصّدٓكات العصٓصات الّالتٕ كً ضيدا لٕ يف الفسح ّاحلصٌ
إىل كلّ غال عل ٙقليب ّإىل كلّ مً دعا لٕ يف الطّس ّالعلً
إىل كلّ مً علنين حسفاّ ،إىل كل مً ضلك دزبا يف العله الشّسعٕ ٓلتنظ بُ زضْاٌ اهلل
تعاىل ّإعال ٛكلن٘ ال إلُ إلّا اهلل
إىل كلّ املطلنني ّاملطلنات
إىل كلّ ٍؤال ٛأدعْ املْىل جلّ ّعال أٌ جينعين بَه يف جيّات اليّعٔه مع اليّبّٔني
ّالصّدٓكني ّالشَّداّ ٛالصّاحلني
آمني ...آمني ّاحلند هلل زب العاملني.
رقية ﭬ ورمالة

شــكــر وتـقــديـر
احلند هلل صاحب اإلحطاٌ ّالكسوّ ،الشّكس لُ عل ٙما أّالىٕ مً الفضل ّاليعه ،أمحدِ
يف ك ّل ّقت ّحني عل ٙأٌ جعلين مً طلب٘ العله ال ّشسعّّٕ ،أدعِْ  أٌ ٓيفعين
ّٓيفع بٕ ّأٌ ّّفكين للربّ ّالتكْ ٚإىُّ ّلٕ ذلك ّالكادز علُٔ.
ثهّ أشكس فضٔل٘ الدّكتْز " حمند حاج عٔط "ٙلكبْلُ اإلشساف علّّٕ ،عل ٙما قدّمُ لٕ مً
مطاعدٗ ّإزشاد ّتْجُٔ ،حتّ ٙاضتٍْ ٚرا العنل ّاكتنل ،فلُ مين جصٓل الشّكس ّالعسفاٌ.
كنا أشكس أعضا ٛلّجي٘ املياقش٘ :الدّكتْز "عبد الصند بلخاجٕ" ّالدّكتْز "عبد احلنٔد
الدّآه" عل ٙما جتشّنِْ مً عيا ٛيف قساٍ ٗٛرا البخث ّمساجعتُّ ،عل ٙمالحظاتَه الّيت ال
شكّ أٌّ ٍدفَا االزتكا ٛبَرِ املركّسٗ إىل األفضل إٌ شا ٛاهلل تعاىل.
ّأتْجُّ بالشكس إىل كلّ أضاترٗ العلْو اإلضالمٔ٘ عل ٙما قدمِْ ّٓكدمْىُ للطّلب٘ يف قطه العلْو
الشسعٔ٘ ،فجصاٍه اهلل خري اجلصا.ٛ
كنا ال ٓفْتين أٌ أشكس كلّ مً هله فضل علّّٕ ،الدٖ العصٓصًّٓ ،عاٜليت الكسميّ٘ ،صّدٓكاتٕ
العصٓصات زفٔكات الدّّزب.
ّاحلند هلل أّّال ّآخسا ّظاٍسا ّباطيا.
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لهاوبالعقلكرمها،وكفل
مشأهنا،وعلىكثريممنخلقفض
احلمدهللالّذيخلقالنفسالبشريّةوعظّ
ّ
ّ
صلِ ُح حاذلا،وشرعذلاال ّدينلتعرفبواألحكامحالذلا
ذلابالنسلحفظهاوبقاءىا،ورزقهامنادلالمايُ ْ
وحرامها ،والصالة والسالم على من بعث إىل الربية ليهديها ،وإىل  ِ
ِ
مها ،وعلى آلو
تم
لي
األخالق
مكارم
ِّ
ّ
ُ َ
ِ
أصحابواألخيا ِرسادةالبشريةوصفوهتا .
األطها ِرو
ابعد :
ّأم ُ

ِ
ِ
ومنادلعلُ ِوم َّ
لتحقيق مصا ِحل
اجاءت
تامهاالشريعةُ اإلسالميةُ الغراءُإّّن
فإنّ
أن ّ
ْ
ْ
ائعالسماويةَ ويفخ َ
الشر ّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ياتاخلمس الّيتالتقوماحلياةُوال
أساس ىذهادلصا ِحل الكلّ
العباد ومحايت َهايفكلزمان ومكان،ىذاوإ ّن َ
ُ
تستقيمإالبِ ِ ِ ِ
ادلالزلورمقاصدالشرعاإلسالمي .
العقلو ُ
النسلو ُ
َ
ص ْوهنَاوح ْفظ َها،فال ّد ُ
ُ
النفسو ُ
ينو ُ
ولقد أدرك الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم أمهيّة ىذه الكلّيات حبكم صحبتهم للنّيب  
يل،فماكانعليهمإال أناجتهدواحلفظهاومراعاهتا؛زلاولني
ومشاىدهتمألفعالوومعاصرهتمألحوالالتّنز
ّ
اعتبارىاوذلكعندفهمهمللنّصوصالشرعيّةوتنزيلهمدلاجاءتبوتلكالنّصوصمنأحكام،إضافةإىل
وتطبيقماجادبونظرىممن

يبني حكمها ،
يتمليأتنص
حكمهمعلىالوقائعوادلستج ّداتالّ
خاص ّ
ّ
ّ
افقمقاصدالشريعةاإلسالميّة .
اجتهاداتدبايو
ّ

الصحابة مجعا ودراسة
لكن الناظر يف ىذا العصر يرى أ ّن الباحثني ادلعاصرين إّّنا توجهوا إىل فقو ّ
َس َه َم
ومقارنة،و
ّ
مليزلإال القليلمنهميهتمونباجلانبادلقاصديذلذاالفقو– فقوالصحابة -وكيفأ ْ
ةللشريعةاإلسالميةوحفظها .
ف
َّ
يفرعيادلقاصدالضروريّ ّ
ّ
السلَ ُ
ودلاكانمقصدحفظال ّدينوالنّفسمنأعظمتلكادلقاصدوالكلّيات،أردتيفىذاالبحثالّذي
ّ
ومستو"مراعاة الكلّيات في فقه عمر بن الخطاب - ال ّدين والنّفس أنموذجا "-أنأسلطالضوء

علىاجلانبادلقاصديلفقوثايناخللفاءالراشدينعمربناخلطاب،زلاولةبذلكإظهارمدىاعتباره
السنّةوكذايفحكموعلىالوقائعوادلستج ّداتممّامليرد
لكلّيتال ّدينوالنّفسعندفهمولنصوصالكتابو ّ
شرعي .
ّ
فيونص ّ

و
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 إشكالية البحثإن االجتهاداتالعمريّةمبنيّة علىجلبادلصاحلللناسودرءادلفاسدكماىومعلوم لدىالكثريين،
الضرورياتاخلمسويفمق ّدمتهاال ّدينوالنّفسكانذلماح ّقهمامناالعتباروادلراعاةيف
ومنوفالب ّد أ ّن ّ
ذلكأهنماأىمىذهادلصاحل،وعليو:
فقوعمر؛
ّ
ووحكموعلى
فمامدىاعتبارعمربناخلطاب عنو دلقصدحفظال ّدينوالنّفس يفاجتهادات 
الوقائع وادلستجدات؟ وما ىي مظاىرذلكوكيفكانتذبلّياتويففقهو؟ ومامدىاستناده واعتماده
حفظالضروريات؟ 
السنّةيفإصدارهلؤلحكامدبايكفل
ّ
علىالكتابو ّ

 أهداف البحثتسعىىذهال ّدراسةإىل :
 عرضّناذج وتطبيقاتمنفقوالفاروقأسهمتيفاحلفاظعلىمقصدحفظال ّدينوالنّفس.
فقوالصحابة ومقاصدالشريعةاإلسالمية.
 إبرازاالرتباطالوثيقبني
ّ
 إبرازمدىاعتبارالفاروقومراعاتولكلّيّيتال ّدينوالنّفس عنداجتهاده وإصدارهلؤلحكام وتنزيلها
علىالواقع.

 -أهمية البحث

تكمنأمهيةالبحثيفىذاادلوضوعفيمايأيت :
ةاليقتنعهباالكثريون،لكن ربطها
 إ ّن الواقعيظهرأ ّن
ّ
ةرلردمبادئنظريّ
ّ
مقاصدالشريعةاإلسالميّ ّ
ذلوادلعنياألولالّذيميكنللمقاصديأنيستقيمنو
فقوالصحابة
بالفقويكسبهاصفةالتطبيق،وإ ّن
ّ
ّ
التطبيقاتالواقعيّةللمقاصد،حىتيقنعهبااآلخرين.
الشريعة اإلسالميّة وعلى رأسها

الصحابة كانوا أحرص النّاس على حفظ كلّيات ّ
ّ
الشك أ ّن ّ
ال ّدينوالنّفسدلاذلمامناألمهيّةالبالغةلقيامىذهال ّدنيا،وإ ّن فقوعمربناخلطّاب أظهردليلوخري
برىانعلىذلك.

ز
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 أسباب اختيار الموضوعمامنأمريقدمادلرءعلىالقيامبوإال ولوأسبابودوافع،وإ ّن منأىماألسبابالّيتدفعتينإىل
ّ
البحثيفىذاادلوضوع :
 شغفيبفقوالصحابةعموما وبفقوالفاروقعلىوجواخلصوص.
 التطلّعإىلمعرفةاجلانبادلقاصدييففقوالفاروق.
 أمهيّةادلوضوعكونويربطبنيفقوعمربناخلطابومقاصدالشريعةاإلسالمية.
ِ
باجلانبادلقاصديلفقوالصحابة.
ت
 قلّةالبحوثالّيتعُنيَ ْ
ّ
العاملاإلسالمييفاآلونةاألخرية
ّ أماعنسبباختياريلكلّييتال ّدينوالنّفس؛فؤل ّنماحيدثيف
ّ
منظهورالطّوائفواجلماعاتادلعاديةلل ّدينوكذامااستشرىواستحريفىذهاأليّاممنالقتل
وال ّدمارللنّفسالبشريّةيؤذنبفواتىاتنيالكلّيتنيوخرابال ّدنياواهللادلستعان.

السابقة
 -ال ّدراسات ّ

اساتتطرقت
يفحدوداطالعيادلتواضعملأجدحبثاأفردىذاادلوضوعبدراسةمستقلّة،لكنىناكدر
ّ
إىلاجلانبادلقاصدييففقوعمربناخلطابمنها :
 -1االجتهادات المقاصدية عند الخلفاء األربعة وأثرها في اجتهادات اإلمام مالك لنصر الدين
شراف :أ.د .خلضر خلضاري ،قسم ال ّدراسات العليا
أجدير :رسالة ماجيستري يف الفقو وأصولو ،إ 

(1430ه2002 /م) ،معهدالدعوةاجلامعيلل ّدراساتاإلسالمية بلبنان،وقدجاءتدراستويففصل
تطرقيفأوذلاإىلاالجتهاد
(تناولفيوفضائلالصحابةومدارستقصيداألحكام) وثالثةفصول؛ 
هتيدي 
ّ
ّ
تعرض فيو إىل مراعاة الكلّيّات عند اخللفاء األربعة ،ليختم يف الثالث
ادلقاصديّ ،
أما الفصل الثاين فقد ّ
باالجتهادات ادلقاصديّة عند اخللفاء األربعة وأثرىا يف اجتهاد مالك ،لكن الباحث ومع أنّو تعرض إىل
مراعاةالكلّيّاتيففقوالفاروق إِالّأنومليتطرقإليوبشكلمباشرودقيق -وذلك لطبيعةحبثواليت
اقتضتوعدمالتوسعفيها-وىذاماسأحاولإبرازهيفحبثي .
 -2االجتهاد المقاصدي في عصر الخلفاء الراشدين لمها سعد إسماعيل الصيفي :رسالة
م)،
شراف:أ.د.مازنإمساعيلىنية،قسمأصولالفقو1432(،ه 2010/
ماجيسترييفأصولالفقو ،إ 
وقدتضمنتدراستهافصالسبهيديا(حولمفهوماالجتهاد
كليةالشريعةوالقانون،اجلامعةاإلسالميةبغزة،
ّ
ح
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ادلقاصديوحجيّتو وأمهّيتو ،أما الثاين فقد
نت يف األول منها مفهوم االجتهاد
عموما) وثالثةفصول؛ بيّ ْ
ّ
أظهرتفيومنهجاالجتهادادلقاصديالراشدي،وجاءتيفالفصلالثالثبتطبيقاتلالجتهادادلقاصدي
يفعصراخللفاءالراشدين،غريأ ّن  الباحثةملتتعرضدلوضوعالكلّيّاتبالدراسة ،وىذاماسأدرسويف
حبثي .

 -منهج البحث

اقتضت مينطبيعةادلوضوعإعمال ادلنهجني الوصفيوالتحليلي ،بوصفوربليلادلسائلالّيتاجتهد
فيها الفاروق  والّيت تعترب مضان حلفظكلّييت ال ّدين والنّفس ،وإجياد ادلستند لفعل الفاروق  يف
اجتهاداتو؛وذلكللتّأ ّكدمنادلقصدالّذيراعاهواعتربهعنداجتهاده وإصدارهلؤلحكام،معاالستعانة
باالستقراءمتتبعةبذلكاآلثارالواردةعنوالنتخابّناذجزبدمىدفالبحث .

 منهجيّة البحث

ّأمااألمورادلنهجيّةالّيتاتبعتهايفالبحثفتمثّلتفيمايلي :
ةبالرسمالعثماينّبروايةحفصعنعاصم،مععزوىاإىلمواضعها
 -1قمتبكتابةاآلياتالقرآنيّ ّ
يفالكتابالعزيز،وذلكبذكرالسورةورقماآلية.
خرجت األحاديث النبويّة؛ مكتفية بذلك إذا ماكان احلديث مرويّا يف الصحيحني أو يف
-2
ّ
جتومنكتبالسنّةادلعروفة،معاحلكمعليها
خر
ّ
أحدمها،أمامامليردفيهماأويفأحدمهافقد ّ
ّ
،و ّأماالّذيمل
اردةعنعمروباقيالصحابة 
قدراإلمكان،وكذلكاألمربالنّسبةلآلثارالو
ّ
األمة
ّ
أبني حكمو من األحاديث واآلثار فمنها ما سكت عنو؛ وذلك أل ّن أغلبها ممّا تل ّقتو ّ
بالقبول،ومنهاماقصراجلهدوالوسععنها.
األئمةاألربعةوذلكلشهرهتم.
عرفتباألعالمالواردةأمساؤىميفادلنت،
ّ
باستثناءالصحابةو ّ
ّ -3
لمرة،بدايةباسمالكتاب ،مث
قةبادلصادرعندالر
 -4ذكرتكاملالبياناتادلتعلّ
ّ
جوعإليهاألو ّ
ّ
الصفحة
ادلؤلّف،وباقيالبيانات،فيمااكتفيتبعدذلكبذكراسمالكتابوادلؤلّفمعاجلزءو ّ
-5

إذاتكرراالعتمادعليو.
ّ
عنداإلحالةإىلالنّصوصالّيتاستشهدتهبا،كنتأميّزاحلديثواألثربعالماتالتّنصيص
منكالمعنالعلماءفقدميّزتوبعالمات""..؛وىذاإذاكانالنّقل
مننوع»ّ ، «..أمامانُِق َل 
حرفيّا ،كما قد أستعملهما يف وسط احلديث للتمييز بني كالم وكالم آخر ،و ّأما إذا نقلت
ط
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-6

معلومةباختصاروأردتأنأحيلالقارئإىلمصدرىالالستزادةفأقول":راجع"،معاإلحالة
إىلالصفحةومابعدىا.
ّ
متالرسالةيفاألخريدبجموعةمنالفهارسالعلميّة(:فهرساآلياتالقرآنيّة-فهرس
دع
كما ّ
ّ
األحاديث -فهرساآلثار -فهرساألعالمادلًتجمذلم -فهرسادلصطلحاتادلشروحة -فهرس
ادلصادروادلراجع-فهرسادلوضوعات).

 خطّة البحثةمقسمةإىلمق ّدمةوفصلسبهيديوفصلنيوخاسبة .
للخوضيفىذاالبحثاعتمدتخطّ ّ
فتضمنتالتعريفبادلوضوعوأمهيتوواإلشكاليةالّيتيطرحها،باإلضافةإىلاألىداف
ف ّأما المق ّدمة  ّ
يتقسمعليهاالبحث .
واألسبابوال ّدراساتالسابقةوادلنهجادلتبعوكذااخلطةالّ ِّ
قدقسمتوإىلمبحثني
و ّأما الفصل التمهيديفقدعنونتوبـ ـ ـ ـ ـ ــ"عمربناخلطابومقاصدال ّشريعة" ،ول ّ

قدبقاصدالشريعةاإلسالميّة،حيثبيّنت
ّأو
ذلماخاص بًتمجةموجزةلعمربناخلّطّاب،والثّاينمتعلّ
ّ
ّ
حقيقتهاوبعضطرقالكشفعنهاإضافةإىلإبرازعالقتهابالفقو .
ذيخصصتو لكلّيةال ّدينومظاىرحفظهايففقوعمر وكانيف
ويعقبذلك
األو ُل الّ
ّ
الفصل ّ
ُ
ِ
ينوبعضطرقحفظويفالشريعةاإلسالميّة،وجاءادلبحثانالثّاين
أوذلالبيانمفهومال ّد
ّ
ثالثةمباحث؛س َ
يق ّ
والثّالثلذكرّناذجتطبيقيّةمنفقوعمربناخلطّاب تظهرحفظولكلّيةال ّدينمنجانبالوجود
والعدمعلىالتّوايل .
ذيكانخاصابكلّيةالنّفسومظاىرحفظهاعندالفاروق وكانمشتمال
ليأيتالفصل الثّاني الّ
ّ

فسيفالشريعةاإلسالميّة،وجعلتادلبحثنيالثّاين
علىثالثةمباحث؛
ذكرتيفأوذلابعضطرقحفظالنّ
ّ
ّ
تبنيمدىحفظولكلّيةالنّفس .
والثّالثلبيانّناذجمنفقوعمرّ 
يتتوصلتإليها.
وختمتالبحثخباسبةتضم
نتأىمالنّتائجالّ
ّ
ّ
ّ
ليكتملالبحثزودتويفاألخريدبجموعةمنالفهارسالعلميةكمفاتيحتساعديفالرجوعإليها
و
ّ
واالستفادةمنها .

ي

مقدّمة
ويفآخرىذاالتقدميأسألادلوىل أنيتقبلمينمابذلتومنجهديفىذاالعمل،وأدعوهتعاىل
أنجيعلويفميزانحسنايتوأنينفعينبوأناوادلسلمني،إنّومسيعبصريوعلىاإلجابةقديرواحلمدهللرب
العادلني .
رقية ﭬ ـورمالة
تلمسان :في  42شعبان6241ه
الموافق ل ـ ـ  46ماي 4161م.
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فصل متهيدي:
عمر بن اخلطاب ومقاصد الشّريعة
إ ّن ىذا البحث متعلّق بفقو عمر بن اخلطّاب  ،ولذا كان الب ّد من إطاللة على حياة ىذا
حايب اجلليل ،ذلك أ ّن القارئ ذلذا النزر اليسري من حياة الفاروق  ولو كان لو علم سابق دبا
ّ
الص ّ
األولني فيتّبع هنجهم ويقتدي
السابقني ّ
سيقرأ؛ ّإال أنّو سيتذكر من خالل ذلك كيف كانت حياة ّ
طرق إىل بيان
هبديهم ،وأل ّن يف البحث ربطا بني الفقو ومقاصد ّ
الشريعة اإلسالميّة؛ كان من ادلناسب التّ ّ
الشريعة اإلسالميّة ،مع إبراز طرق الكشف عنها ،باإلضافة إىل إظهار عالقتها بالفقو،
حقيقة مقاصد ّ
التمهيدي فيما يأيت:
تضمنو الفصل
وىذا ما ّ
ّ

األول :ترجمة عمر بن الخطاب 
المبحث ّ
شريعة وطرق الكشف عنها وعالقتها بالفقو
المبحث الثّاني :حقيقة مقاصد ال ّ

عمر بن اخلطّاب ومقاصد الشّريعة

فصل متهيدي:

األول :ترجمة عمر بن الخطاب 
المبحث ّ
كل خرب وأثر،
قد ال يكون يف ّ
الّتمجة للفاروق إتيان باجلديد ادلنتظرّ ،
فالسابقون قد نقلوا لالّحقني ّ
ُذكر حبياة من أعز اهلل بو اإلسالم ونصرِ ،
أّن أ ِّ
يد للمسلمني ادلواعظ
فسيَ ُر الصحابة
والشك تز ُ
ّ
ولكن حسيب ّ
الزاىد أمري ادلؤمنني عمر.
والعرب ،إنّو احلاكم العادل ّ

األول :نبذة عن حياة الفاروق 
المطلب ّ
للتعرف
إ ّن يف سرية ّ
الصحايب عمر بن اخلطّاب  من ادلواقف ما يكشف احلجاب ويش ّد األلباب ّ
كل اجلوانب والنّواحي ،وأل ّن الوقت ال يتّسع لعرضها بالكامل؛ فقد حاولت إعطاء
على حياتو اجلليلة من ّ
حملة ُموجزة عن حياتو  بدءا بنسبو ومولده ومرورا بإسالمو إىل بعض ما جاء يف خالفتو.

األول :نسبو ومولده
الفرع ّ
قرشي شريف النّسب،
ال خيتلف اثنان يف أ ّن النّسب القرشي أعرق األنساب وأشرفها ،والفاروق ّ 
العزى بن رياح بن عبد اهلل بن قُرط بن َرَزاح بن عدي بن كعب بن
فهو عمر بن اخلطاب بن نُ َفيل بن عبد ّ
لؤي ،كنيتو أبو حفص ،و ّأمو حنتمة بنت ىاشم بن ادلغرية بن عبد اهلل بن عمر بن سلزوم ،وىي ابنة عم أيب
جهل واحلارث اِبْ َ َْن ىشام ،وليست أختهما كما نقل البعض عنها(.)1
ِ
الفجار األعظم()2بأربع سنني،
ُول َد عمر  بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة ،وروي عنو بأنّو ولد بعد ّ
وقد كان من أشراف قريش وسادهتا ،فقد كانت السفارة إليو يف اجلاىلية؛ إذ أ ّن قريشا كانوا إذا وقعت بينهم
مفاخر رضوا بو ُمنافراً ومفاخراً(.)3
منافر أو فاخرىم
ٌ
حرب أو بينهم وبني غريىم بعثوه سفريا ،وإن نافرىم ٌ

 /1الطّبقات الكربى حملمد بن سعد ،ج ،3:ص ،201:ربقيق :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلميّة ،لبنان" ،ط1410( "1.ه/
الرب القرطيب ،ص ،473:تصحيح :عادل ُم ْرِشد ،دار األعالم ،األردن" ،ط"1.
1990م) ،واالستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد ّ
(1423ه2002/م).
 /2ال ُفج ُار :يوم من أيّام العرب ،وىي حرب كانت بني قريش ومن معها من كنانة وبني قيس بن ِغ َيال َن يف اجلاىليّة ،ومسّت قريش ىذه
فسميت فجارا ،ينظر :لسان العرب أليب الفضل مجال ال ّدين ابن
احلرب فجارا ّ
فلما قاتلوا فيها قالوا قد فجرنا ّ
ألهنا كانت يف األشهر احلرمّ ،
منظور ،ج ،5:ص ،48:دار صادر ،بريوت" ،د.ط"(1400ه).
3
لعز ال ّدين ابن األثري ،ج ،4:ص ،138:ربقيق :علي
الصحابة ّ
الرب القرطيب ،ص ،473:وأسد الغابة يف معرفة ّ
 /االستيعاب البن عبد ّ

معوض وعادل أمحد عبد ادلوجود ،دار الكتب العلميّة ،لبنان" ،د.ط".
زلمد ّ

2
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فصل متهيدي:

النيب  لو وزواجو من ابنتو حفصة ّأم ادلؤمنني رضي اهلل عنها ،وىو أحد
ولقد زاده ّ
عزا وشرفا مصاىرة ّ

ادلبشرين باجلنّة ،ول ّقبو رسول اهلل  بالفاروق ألنّو كان سببا يف إظهار اإلسالم يف قريش بعد خفاءه
العشرة ّ
سرية ال ّدعوة إليو(.)1
و ّ

الفرع الثاني :إسالمو
النبوة؛ بعد
السادسة من ّ
السنة ّ
رغم أ ّن عمر  مل يكن من أوائل الّذين أسلموا ،فإسالمو كان يف ّ
أربعني رجال وعشر نسوة ،وعمره آنذاك ست وعشرون عاما()2؛ ّإال أ ّن إسالمو كان نصرا وعزا لإلسالم
ِ
َسلَ َم عُ َم ُر«( ،)3أل ّن مكانتو ادلتميّزة
وادلسلمني ،فقد روي عن ابن مسعود أنّو قالَ » :ما ِزلْنَا أَعزًة ُمْن ُذ أ ْ
النيب  يرجو إسالمو ،ليصبح دعما قويا
وىيبتو بني قومو يف اجلاىليّة بقيت ّ
حّت بعد إسالمو ،ولذلك كان ّ
ِ ِ
ِ
ب
َح ِّ
وحصنا منيعا حيتمي بو الضعفاء من ادلسلمني ،فكان يدعو لو كلّما رآه بقولو» :الل ُهم أَعز اإل ْس َال َم بأ َ
ك :بِعمر بْ ِن اخلَط ِ
ِِ
اب ،أ َْو بِأَِيب َج ْه ٍل بْ ِن ِى َش ٍام«( ،)4فكان عمر أحبّهما إىل اهلل . 
َى َذيْ ِن الر ُجلَ ْني إلَْي َ ُ َ َ
ت
لعل أكثرىا وقوعا يف القلب ما جاء عنو  أنّو قالَ »:خَر ْج ُ
ولقد روي عن إسالمو أخبار كثريةّ ،
ِِ
ول اهللِ  قَبل أَ ْن أ ِ
استَ ْفتَ َح ُس َورةَ احلَاق ِة،
ض َر ُس َ
ُسل َم ،فَ َو َج ْدتُوُ قَ ْد َسبَ َق َِن إِ َىل ادلَ ْسجد ،فَ ُق ْم ُ
أَتَ َعر ُ
ت َخ ْل َفوُ فَ ْ
ْ
َْ
ِ ِ
ِ
ت أ َْعجب ِمن تَأْلِ ِ
ش ،قَ َال :فَ َقَرأَ :ﭽ ﭫ ﭬ
تَ :ى َذا َواهلل َشاعٌر َك َما قَالَ ْ
يف ال ُق ْرآن ،قَ َال :فَ ُق ْل ُ
ت قَُريْ ُ
فَ َج َع ْل ُ َ ُ ْ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ( ،)5قَ َال :قُ ْلتَ :ك ِ
اى ٌن ،قَاَل :ﭽ ﭹ
ُ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ( )6إِ َىل ِ
آخ ِر ُس َورةِ احلَاق ِة ،قَ َال فَ َوقَ َع ِاإل ْس َال ُم ِيف قَ ْلِيب ُكل
1
الرب القرطيب ،ص.473:
 /االستيعاب البن عبد ّ

 /2الطّبقات الكربى البن سعد ،ج ،3:ص.204:

3
العدوي  ،رقم ،3684:ج،3:
القرشي
الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطّاب أيب حفص
 /صحيح البخاري ،كتاب فضائل ّ
ّ
ّ
السلفيّة ،القاىرة"،ط1400("1.ه).
ص ،15:ربقيق :زلب ال ّدين اخلطيب ،ادلكتبة ّ

4
الصحابة ،باب مناقب أيب حفص عمر بن اخلطّاب  ،رقم ،3681:ص ،836-835:تعليق :زلمد
 /سنن ّ
الّتمذي ،كتاب فضائل ّ

الرياض" ،ط1417("1.ه)( ،قال الّتمذي :ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن
ناصر ال ّدين األلباّن ،مكتبة ادلعارفّ ،
عمر).
 /5سورة احلاقّة ،اآليات.41-40 :

 /6سورة احلاقّة ،اآليات.46 -42 :

3

عمر بن اخلطّاب ومقاصد الشّريعة

فصل متهيدي:

ِ ()1
وبغض النّظر عن درجة ىذا احلديث فإنّو يظهر عظمة القرآن وإعجازه للعادلني ،فهذا عمر الّذي
،
َم ْوق ٍع«
ّ
دبجرد مساعو آيات من
اذلم بقتل النّيب ّ ،
كان شديدا على ادلسلمني يف اجلاىليّة ،ووصل بو األمر إىل ّ
سر ىذا ال ّدين فوقع اإلسالم يف قلبو أّديا موقع.
القرآن الكرمي أدرك ّ
احلق ،وعلم ّ

يب  والثّلّة القليلة من ادلسلمني ،وانقلب حقده على اإلسالم إدياناً باهلل
وبإسالمو  استبشر النّ ّ
ث مر ٍ
ِ
اتَ ،وُى َو يَ ُق ُول:
ورسولو  ،وقد روى ابن عمر» :أَن النِيب َ 
ص ْد َر عُ َمَر ح َ
ني أ ْ
ب َ
ضَر َ
َسلَ َم ثََال َ َ
()2
احلق والباطل إلظهاره اإلسالم؛ بعد
بني
بو
اهلل
ق
ففر
،
ص ْد ِرهِ ِم ْن ِغ ٍّلَ ،وأَبْ ِدلْوُ إِديَانًا«
الل ُهم أ ْ
ّ
َخر ِْج َما ِيف َ
ّ
السابقني إىل اذلجرة وإىل نصرة اإلسالم،
أن كان ّ
الصحابة  يكتمونو خوفا من األذى والبطش ،وكان من ّ
وشهد ادلشاىد كلّها مع النّيب  ومات  وىو عنو ر ٍ
اض فكان من خرية أصحابو  وأرضاه.
ّ

الفرع الثالث :خالفتو
ِ
الصديق  الّذي أوكل إليو
ِل اخلالفة بعهد من أيب بكر ّ
كان عمر  خري خلف خلري سلف ،إ ْذ َو َ
أمر ادلسلمني من بعده ،وبعد وفاة أيب بكر  ليلة الثالثاء لثمان بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة
للهجرة ،استقبل الفاروق اخلالفة صبيحة يوم الثالثاءّ ،فكان ّأول كالم قالو حني صعد ادلنرب» :الل ُهم إِ ِّّن
َش ِدي ٌد فَلَيِّ َِّن ،وإِ ِّّن ضعِ ٌ ِ ِ ِ
يل فَ َس ِّخ َِن«( ،)3ولقد أحسن  السرية واخلالفة()4؛ إذ بىن
َ َ
يف فَ َق ِّوّنَ ،وإ ِّّن َخب ٌ
ِ
ت دعائمو يف عهد
يب  ،وأ ُْرسيَ ْ
صرح ال ّدولة اإلسالميّة ،بعد أن ّ
ترسخ اإلسالم عقيدة وعمال يف عهد النّ ّ
لسوابق اجلليلة الكثري:
أيب بكر ّ
الص ّديق  ،وإ ّن للفاروق  يف خالفتو من األعمال العظيمة وا ّ

1
الرسالة،
 /مسند أمحد ،مسند عمر بن اخلطّاب  ،رقم ،108:ج ،1:ص ،263:ربقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشدّ ،
مؤسسة ّ
الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،كتاب ادلناقب ،باب يف إسالمو ،
الرائد يف ربقيق رلمع ّ
بريوت" ،ط1416("1.ه1995/م) ،وبغية ّ
رقم ،14407:ج ،9:ص ،56:ربقيق عبد اهلل زلمد ال ّدرويش ،دار الفكر ،بريوت لبنان1414( ،ه1994/م)( ،قال اذليثمي :رجالو
ثقات ّإال أ ّن شريح بن عبيد ،مل يدرك عمر).

 /2ادلعجم األوسط للطّرباّن ،رقم ،1096:ج ،2:ص ،20:ربقيق طارق بن عوض الدبن ،دار احلرمني ،القاىرة1415( ،ه1995/م)،

الزوائد
الصحابة ،باب ومن مناقب عمر بن اخلطّاب  ،رقم ،4492:ج ،3:ص ،91ورلمع ّ
الصحيحني ،كتاب معرفة ّ
وادلستدرك على ّ
ومنبع الفوائد للهيثمي ،كتاب ادلناقب ،باب يف إسالمو  ،رقم ،14417:ج ،9:ص( ،62:قال اذليثمي :رجالو ثقات).
 /3الطّبقات الكربى البن سعد ،ج ،3:ص.208:

4
الصفوة جلمال ال ّدين أيب الفرج ابن اجلوزي ،ج ،1:ص ،280:ربقيق :زلمد فاخوري ،دار ادلعرفة ،بريوت ،لبنان" ،ط"3.
 /صفة ّ
(1405ه1985/م).

4

عمر بن اخلطّاب ومقاصد الشّريعة

فصل متهيدي:

سن قيام رمضان ومجع النّاس على قارئ واحد وكان ذلك يف العام الرابع عشر للهجرة ،وكتب
فقد ّ
الشام والعراق
يب  ،وفتحت يف عهده الفتوح؛ ففتحت ّ
التاريخ يف العام السادس عشر وبدأه من ىجرة النّ ّ
وفارس ومصر واإلسكندريّة ،كما حضر بنفسو فتح بيت ادلقدس ،ووضع اخلراج على األراضي ادلفتوحة
الشام ومصر،
وضرب اجلزية على أىل ال ّذ ّمة ،وكان ّأول من مصَر األمصار؛ الكوفة والبصرة واجلزيرة و ّ
بوي لكثرة
واستقضى القضاة يف األمصارّ ،
ودون ال ّدواوين وفرض العطاء للنّاس ،وقام بتوسعة ادلسجد النّ ّ
النّاس بادلدينة ،وغري ذلك الكثري من األعمال الّيت أصبحت نعم البدعة يف عهده ومن بعده .)1(

بالرعية وحرصو على إصالح أحواذلم ،فقد كان ّ أول
ىذا وشلّا ميّزه  يف خالفتو اىتمامو ّ
الشديد ّ
وحيل ما
عس يف عملو؛ يتف ّق ُد أحوال النّاس باللّيل ويف األسواق ،ويقضي حوائجهم ،ويسمع شكواىمُّ ،
من ّ
أمكنو وسعو من مشاكلهم ،ومن ذلك ما روي عنو أنّو »خرج يف سواد اللّيل فرآه طلحة  فذىب عمر
فلما أصبح طلحة ذىب إىل البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة ،فقال ذلا ما
فدخل بيتا مثّ دخل بيتا آخرّ ،
ِ
عَن األذى ،فقال
الرجل يأتيك؟ فقالت :إنّو يتعاىدّن منذ كذا وكذا ،يأتيَن دبا يصلحَن وخيرج ّ
بال ىذا ّ
عمر تتّ ُبع؟«(.)2
طلحة:
ثكلتك ُّأم َ
َ
ك طلحة أعثرات َ
اليت امت ّدت ألكثر من عشرة أعوام ،ولقد كانت من أزىى
ىذه مقتطفات من أخبار خالفة الفاروق؛ ّ
فمن ِمن احل ّكام يا ترى يُعيد سرية الفاروق وأيّامو فينتشر العدل
مرت على اإلسالم وادلسلمنيَ ،
العصور الّيت ّ
السؤدد للمسلمني؟
وتعود أيّام ّ
العز واذليبة لإلسالم والكرامة و ّ

المطلب الثّاني :مناقبو واستشهاده
ال ينبغي احلديث عن الفاروق  دون ذكر مناقبو وما ورد يف الثناء عليو وما كان من خرب استشهاده
الصدد ال تكفيو صفحات معدودة ،فادلؤلفات الكاملة الّيت رب ّدثت عن
 ،ىذا وإن الكالم يف ىذا ّ
حّت تنزل عرباتو وتُرافِ َق َها
لعل القليل منها يكفي تذكرة دلن كان لو قلبّ ،
فضائلو خري دليل على ذلك ،و ّ
دعواتو بأن يصحبو يف اجلنّة بعد شلاتو.

 /1راجع :الطّبقات الكربى البن سعد ،ج ،3:ص 213:وما بعدىا.
2
الصفوة البن اجلوزي ،ج ،1:ص.281:
 /صفة ّ
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فصل متهيدي:
األول :فضلو في ال ّدين والعلم
الفرع ّ

الصفات ما ّأىلتو لقيادة ّأمة اإلسالم
مل يكن عمر  باحلاكم العادي ،فقد اجتمعت لو من ّ
بسياسة حازمة ومتميّزة؛ ذلك أنّو  كان عابدا زاىدا تأخذه احلميّة لدين اهلل  ،فال خياف يف اهلل لومة
ِ
ضوا َعلَي
الئم ،وال ّ
اس عُ ِر ُ
يب » :بَْي نَا أَنَا نَائ ٌم َرأَيْ ُ
ت الن َ
أدل على ّقوة إديانو وتقواه شلّا جاء يف رؤيا النّ ّ
ِ
ِ ِ
ِ
يص اِ ْجتَ َرهُ،
يَ ،وِمْن َها َما يَْب لُ ُغ ُدو َن َذل َ
كَ ،وعُ ِر َ
ض َعلَي عُ َم ُر َو َعلَْيو قَم ٌ
َو َعلَْي ِه ْم قُ ُم ٌ
ص ،فَمْن َها َما يَْب لُ ُغ الث ْد َ
()1
قَالُواْ فَما أَولَتَو يا رس َ ِ
الصحابة فقها وعلما ،ويشهد
أكثر
من
كان

و
ن
أ
كما
،
ِّين«
ّ
ّ
َ ُ َ َُ
ول اهلل؟ قَ َال :الد ُ
ِ ِ
دح ِم ْن لََ ٍ
َبَ -حّت أَنْظُُر
يت بَِق ٍ
ت -يعَن الل ََ
َب َش ِربْ ُ
لذلك ما روي عن النّيب  أنّو قال » :بَْي نَا أَنَا نَائ ٌم أُت ُ
()2
ول اهلل؟ قَ َال :العِْل ُم« ،
ت عُ َمَر .قَالُوا :فَ َما أَولْتَوُ يَا َر ُس َ
إِ َىل الر ِّ
ي ََْي ِري ِيف ظُْف ِري  -أ َْو أَظْ َفا ِريُ -مث نَ َولْ ُ
الصحابة فقهاؤىم.
ولقد شهد لو بالعلم والفقو يف دين اهلل كبار ّ

ِ
حيتجون هبا ويستدلّون على
ولذلك كنّا وال نزال نرى االجتهادات العمريّة قْب لَةَ للعلماء والفقهاءّ ،
عقل ورز ٍ
مذاىبهم الفقهيّة ،وذلك دلا سبيّز بو  من عمق فه ٍم لكتاب اهلل  ،ورجاحة ٍ
انة يف ّازباذ
ض لو من مستج ّدات وأحداث.
القرارات وإصدار األحكام فيما كان يَ ْع ُر ُ

السلف في الثناء عليو
الفرع الثّاني :أقوال ّ
أعظم شهادة ديكن استحضارىا يف الثناء على الفاروق  موافقاتو للقرآن الكرمي يف ع ّدة مواقف،
ٍ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ت َرِ ِ
َس َارى بَ َد ٍر«(،)3
يمَ ،وِيف احل َجابَ ،و ِيف أ َ
يب يف ثََالث :يف َم َقام إبْ َراى َ
فمنها ما جاء يف قولو َ » :وافَ ْق ُ ّ

1
العدوي  ،رقم ،3691:ج،3:
القرشي
الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطّاب أيب حفص
 /صحيح البخاري ،كتاب فضائل ّ
ّ
ّ
الصحابة ،باب من فضائل عمر  ،رقم ،2390:ص ،1859:ربقيق :زلمد فؤاد عبد
ص ،17:وصحيح مسلم ،كتاب فضائل ّ
الباقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان" ،ط1412("1.ه1991/م).
2
العدوي  ،رقم ،3681:ج،3:
القرشي
الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطّاب أيب حفص
 /صحيح البخاري ،كتاب فضائل ّ
ّ
ّ
الصحابة ،باب من فضائل عمر  ،رقم ،2391:ص.1859:
ص ،15:وصحيح مسلم ،كتاب فضائل ّ
3
الصحابة،
 /صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف القبلة ،...رقم ،402:ج ،1:ص ،148:وصحيح مسلم ،كتاب فضائل ّ

باب من فضائل عمر  ،رقم ،2399:ص ،1865:واللّفظ لو.
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فصل متهيدي:

ومنها موافقتو يف منع الصالة على ادلنافقني ،ويف ربرمي اخلمر ،وغري ذلك الكثري شلّا كان ينزل من القرآن على
قولو  ،حّت إ ّن النّيب  قال» :إِن اهلل  جعل احلق علَى لِس ِ
ان عُ َمَر َوقَ ْلبِو «(.)1
َ
ََ َ َ َ َ
الصحابة
ىذا وال يشهد على الف ّذ ّإال أقرانو وادلعاشرون لو ،أل ّن شهادهتم أوىل باالعتبار ،وشلّا ورد عن ّ
 يف الثناء عليو للتمثيل ال للحصر ما يأيت:
أنت
الصحابة ،فدخلوا عليو وقالوا :يسعك أن ّ
عمر و َ
بعض ّ
جاء أبا بكر  يف مرضو ُ
توِل علينا َ
ذاىب إىل ربِّك فماذا تقول لو؟ قال » :أَقُ ُ ِ
ت َعلَْي ِه ْم َخْي َرُى ْم«( ،)2فكان اختياره  لعمر
َ
ول ا ْستَ ْخلَ ْف ُ
ٌ
الصحابة .
خليفة من بعده شهادة منو بفضلو ويقينا منو دبقامو من غريه ،وىذا دلنزلتو العظيمة بني ّ

َحب إِ َِل أَ ْن أَلْ َقى اهللَ دبِِثْ ِل
ترحم على عمر  وقالَ » :ما َخل ْف ُ
كما ورد عن عل ّي  أنّو ّ
َح ًدا أ َ
تأَ
ِ
ِ
ك اهلل مع ص ِ
ِ
ول:
ت أ ِّ
َمسَ ُع النِيب  يَ ُق ُ
َّن َكثِ ًريا أ ْ
احبَ ْي َ
َع َمل ِو ِمْن َ
كَ ،و َحسْب ُ
كَ .وأ َْميُ اهلل إِ ْن ُكْن ُ
ت َألَظُ ُّن أَ ْن ََْي َعلَ َ ُ َ َ َ
ت أَنَا َوأَبُو بَ ْك ٍر َوعُ َم ُر«(.)3
ت أَنَا َوأَبُو بَ ْك ٍر َوعُ َم ُرَ ،و َخَر ْج ُ
ت أَنَا َوأُبُو بَ ْك ٍر َوعُ َم ُرَ ،وَد َخ ْل ُ
َذ َىْب ُ
وورد عن ابن مسعود  قولو» :لَ ْو ُو ِض َع ِع ْل ُم عُ َمَر ِيف َكف ِة ِم َيز ٍانَ ،وُو ِض َع ِع ْل ُم الن ِ
اس ِيف َكف ٍة ،لََر َج َح
ِع ْل ُم عُ َمَر«( ،)4وما انتشار علمو يف اآلفاق وتناقلو بني العلماء ّإال تصديق ذلذا األثر.
الصحابة  يف الثناء على الفاروق ،و ّأما أقوال من بعدىم من التابعني ومن تبعهم
وما أكثر أقوال ّ
الصحابة  ،وىذا ادلقام ال يسع لعرضها ،ولكن يكفي القول بأ ّن الفاروق 
فأكثر بكثري شلّا ورد عن ّ
()5

كان احلاكم العادل ،والفقيو العبقري الّذي ال يفري أح ٌد فَ ْريَوُ .

1
الّتمذي ،كتاب ادلناقب عن رسول اهلل  ،باب مناقب أيب حفص عمر بن اخلطّاب  ،رقم ،3682:ص( ،836:قال
 /سنن ّ
الّتمذي :ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو).

 /2الطّبقات الكربى البن سعد ،ج ،3:ص.207:

3
القرشي العدوي  ،رقم ،3685:ج ،3 :ص،15:
حفص
أيب
اب
ط
اخل
بن
عمر
مناقب
باب
حابة،
الص
فضائل
البخاري،
صحيح
/
ّ
ّ
ّ
الصحابة ،باب من فضائل عمر  ،رقم ،2389:ص.1859:
وصحيح مسلم ،كتاب فضائل ّ
4
السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاىرة" ،د.ط"،
 /ادلعجم الكبري للطّرباّن ،رقم ،8809:ج ،9:ص ،179:ربقيق :محدي عبد اجمليد ّ
الصحابة ،باب ومن مناقب عمر بن اخلطّاب  ،رقم ،4497:ج ،3:ص.92:
الصحيحني ،كتاب معرفة ّ
وادلستدرك على ّ
5
ي :من يفري الفري؛ أي أن يأيت بالعجب يف عملو ،ينظر :القاموس احمليط جملد ال ّدين زلمد الفريوزآبادي ،ص ،1321:ربقيق:
 /ال َف ْر ُ
الرسالة" ،ط1426("8.ه2005/م).
مكتب ربقيق الّتاثّ ،
مؤسسة ّ
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فصل متهيدي:
الفرع الثالث :استشهاده

ِ
الرضوان ،فقد دعا الفاروق  ربّو بأن يرزقو
ليس ّ
للصاحلني مآل إالّ الفالح والغفرانَ ،و َجنةُ اخلُْلد و ّ
ِ ِ
ِ
ك
اج َع ْل َم ْوِيت ِيف بَلَد َر ُسول َ
شهادة يف سبيلو ،ومن ذلك أَنوُ قَ َال» :الل ُهم اُْرُزقْ َِن َش َه َادةً ِيف َسبِيل َ
ك َو ْ

()1
يب 
الن
َن
أ
»
:

عمر
ابن
عن
ورد
فقد
بكثري،
ذلك
قبل
هبا

يب
الن
لو
دعا
ذي
ل
ا
وىو
قها
ز
فر
،
«
ّ
ّ
ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
رأَى علَى عمر قَ ِميصا أَب يض ،فَ َق َال :أ ِ ِ
س
يص َ
ً َْ َ
َجدي ٌد قَم ُ
َ
يل؟ ف َق َال :بَ ْل َغس ٌ
ك َى َذا أ َْم َغس ٌ
َ َ ُ ََ
يل ،فَ َق َال :الْبَ ْ
الدنْياَ و ِ
ج ِديداً ،و ِعش َِ
ٍِ
ول اهللِ«(.)2
اك يَا َر ُس َ
اآلخَرةِ ،قَ َالَ :وإيِّ َ
ت َش ِهيداًَ ،ويَ ْرُزقُ َ
محيداًَ ،وُم ْ
َ ْ
َ
ك اهللُ قُرَة َع ْني يف ُّ َ

احلجة سنة ثالث وعشرين للهجرة؛ قام النّاس لصالة
فلما كان يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي ّ
ّ
وحّت يف آخر حلظاتو
الفجر ،وتق ّدم عمر  إىل ادلنرب للصالة ،فطعنو أبو لؤلؤة
اجملوسي خبنجر يف ظهرهّ ،
ّ
كان  يوصي ادلسلمني باحلفاظ على ال ّدين والصالة والتّقوى ،وبعد طعنو  بثالثة أيّام استشهد ودفن
()3
النيب  وأيب بكر  حني توفّيا -
كسن
سنة،
وستني
ثالثا
ناىز
عمر
عن
؛
احملرم
صباح األحد مستهل ّ
ّ ّ

على خالف ،)4( -فاقتدى  بصاحبيو يف حياتو واتّبع هنجهما يف خالفتو ودفن جبانبهما بعد شلاتو.

وىكذا انتقل الفاروق  إىل جوار ربّو ،ولكن علمو وفقهو بقي للعلماء من بعده؛ يستنبطون منو
حل
األحكام ّ
الشرعيّة ،فتع ّددت بذلك ادلؤلّفات وكثُر ال ّدارسون الّذين ّ
اىتموا بفقو عمر  واستعانوا بو يف ّ
السياسيّة واالجتماعيّة والقانونية والعسكريّة ،...ودلا كانت وجهيت
ادلشاكل وادلستج ّدات يف سلتلف اجملاالت ّ
ّ
مضطرةً إىل إعطاء حملة عن مقاصد
ادلقاصدي ذلذا الفقو اخلصب ،فقد وجدتَُِن
يف ىذه ال ّدراسة إىل اجلانب
ّ
ّ
تضمنو ادلبحث الثّاّن للفصل التمهيدي.
ّ
الشريعة اإلسالميّة ،وىذا ما ّ


1
عرى ادلدينة ،رقم ،1890:ج ،2:ص.27:
 /صحيح البخاري ،كتاب فضائل ادلدينة ،باب  -12بعد باب كراىية النّيب  أن تُ َ
2
الرمحان األعظمي ،ادلكتب
الرّزاق ،باب أصحاب النّيب  ،رقم ،20382:ج ،11:ص ،223:ربقيق :حبيب ّ
 /مصنّف عبد ّ
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان" ،ط1403("2.ه1983/م) ،وادلعجم الكبري للطّرباّن ،مسند سامل عن عمر ،رقم ،13127:ج،12:
الصحابة ،ذكر دعاء ادلصطفى  لعمر بن
ص ،284-283:وصحيح ابن حبّان بّتتيب ابن بلبان ،كتاب إخباره  عن مناقب ّ
الرسالة ،بريوت ،لبنان" ،ط"2.
اخلطّاب ّ 
بالشهادة ،رقم ،6897:ج ،15:ص ،320:ربقيق :شعيب األرنؤوطّ ،
مؤسسة ّ
(1414ه1993/م).

 /3الطّبقات الكربى البن سعد ،ج ،3:ص.282:
 /4ينظر :االستيعاب البن عبد الرب ،ص.478:
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فصل متهيدي:

شريعة وطرق الكشف عنها وعالقتها بالفقو
المبحث الثّاني :حقيقة مقاصد ال ّ
الشريعة اإلسالميّة أصبح ضرورة حتميّة يفرضها الواقع على الباحثني يف
الصحيح دلقاصد ّ
الب ّد أ ّن الفهم ّ
ِ
القاصد الستنباط األحكام واإلفتاء فيما ج ّد
الشرعيّة ،فادلقاصد يف ىذا العصر أضحت بُغيةَ
العلوم ّ
الشروط؛ الّيت ينبغي توفّرىا يف
حّت إ ّن العلماء ادلتق ّدمني جعلوىا ضمن ّ
ويستج ّد من األحداث والنّوازلّ ،
الشريعة هبذه األمهيّة ،جاء يف ىذا ادلبحث بيان حلقيقتها ،مع
العامل
حّت يصري رلتهدا ،ودلا كانت مقاصد ّ
ّ
ّ
ألىم طرق الكشف عنها ،باإلضافة إىل إظهار عالقتها بالفقو.
ذكر ّ

شريعة
األول :حقيقة مقاصد ال ّ
المطلب ّ
ويفصلون يف
من ادلعلوم أ ّن معظم ّ
ادلتأخرين شلّن ألفوا يف ادلقاصد كانوا يستهلّون كتاباهتم بالتعريف هبا ّ
بيان أنواعها ،ورّدبا يعود ذلك إىل معرفتهم بأن ادلتقدمني مل يّتكوا ذلم تعريفا يكفيهم مؤنة البحث عن
الشريعة ،مع بيان بعض أنواعها بإَياز.
مفهومها ،ولذا تناول ىذا ادلطلب التّعريف دبقاصد ّ

األول :تعريف مقاصد الشريعة
الفرع ّ
و(الشريعة) ،وقبل التعريف هبذا ادلصطلح
الشريعة مرّكب إضايف من كلميت (ادلقاصد) ّ
مصطلح مقاصد ّ
حّت يستقيم تعريفو مرّكبا.
مرّكبا ال بد من بيان مدلول ألفاظو منفردة ،وذلك ّ
ّأوال :تعريف المقاصد.
ص َد ،ولقد تع ّددت
ادلقاصد مجع مقصد ،وادلقصد والقصد دبعىن واحد ،وىو مصدر من الفعل الثالثي قَ َ
معانيو يف اللّغة وأمهّها:
وسط والعدل :فيقال قصد يف معيشتو واقتصد ،وقصد يف األمر إذا مل َياوز فيو احل ّد ورضي
 -1التّ ّ
وسط ،ألنّو يف ذلك يقصد األس ّد( ،)1واحلاكم ادلرضي حبكمو ىو الّذي ال َيور يف حكمو بل يقصد؛
بالتّ ّ
()2

أي يعدل .

1
السود ،دار الكتب العلميّة ،لبنان" ،ط"1.
 /أساس البالغة ّ
للزسلشري ،ج ،2:ص ،81:ربقيق :زلمد باسل عيون ّ
(1419ه1998/م).

 /2لسان العرب أليب الفضل مجال ال ّدين ابن منظور ،ج ،3:ص.353:
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فصل متهيدي:

 -2استقامة الطّريق :ومنو قول اهلل تعاىل:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ()1؛ أي على اهلل
تبيني الطّريق ادلستقيم وال ّدعاء إليو باحلجج والرباىني ،ومنها جائر؛ أي غري قاصد ،ىذا ولقد قال ابن
()2
وجو والنّهود والنّهوض ضلو الشيء ،على
الت
و
ام
ز
االعت
ا
هن
بأ
العرب
كالم
يف
اقعها
و
وم
أصلها
عن
جَن
ّ
ّ
ّ
ّ
ور كما
خيتص يف بعض ادلواقف بقصد االستقامة دون ادليل ،فقد يُ ُ
اعتدال كان ذلك أو جور ،وقد ّ
قصد اجلَ ُ
وجو شامل ذلما مجيعا(.)3
قص ُد ُ
العدل ،فاالعتزام والتّ ّ
يُ َ

شيء :فيقال قص ْدتُو وقصدت لَو وقصدت ِ
وقصدت قصدهُ :أي
إليو،
 -3إتيان ال ّ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ضلوت ضلوهُ
وأتيتو(.)4
للرجل
وشلّا سبق تدور أىم معاّن القصد إمجاال يف االستقامة والعدل واالعتزام والتّ ّ
وجو ،فكثريا ما يُقال ّ
وجو قد يكون ضلو األمر ادلذموم كما يكون ضلو األمر احملمود،
العادل إنّو على استقامة ،كما أ ّن االعتزام والتّ ّ
وذلك يتح ّدد دبعرفة الوجهة؛ فإن كانت شرعيّة فهذا ىو ادلراد ،وإن كانت غري شرعيّة فهذا األمر ادلذموم
الّذي ال يراد الوصول إليو.
رت
وما يش ّد االنتباه حول كلمة ادلقصد ىو انعدام تعريف
اصطالحي ذلا يف مؤلّفات العلماء ،ولقد ق ّد ُ
ّ
تؤدي ادلعىن
أ ّن ذلك عائد إىل كون إطالق ىذه الكلمة دبفردىا يصرفها إىل أحد ادلعاّن اللّغويّة ،وىي ال ّ
()5
ادلراد؛ ّإال إذا كانت مرتبطة بلفظ آخر؛ فيكون معناىا حينئذ متوقّفا على اللّفظ الّذي أضيفت إليو  ،ومع

ذلك فإ ّن ادلعاّن اللّغويّة دبجموعها تفيد يف بيان مفهوم ىذه الكلمة فيكون ادلقصد بذلك ىو اذلدف
فشرا ،والعلم عند اهلل.
شرا ًّ
فخريا وإن ًّ
والغرض الّذي سيق ألجلو ّ
خريا ً
الشيء فإن ً

 /1سورة النّحل ،اآلية.9 :

 /2ىو عثمان بن جَن ادلوصلي ،أبو الفتح ،أحد أئمة األدب والنحو والصرف ،ولد بادلوصل وكان أبوه شللوكا روميا لسليمان بن فهد
علي الفارسي وصحبو أربعني عاما ،وأشهر تالميذه أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد ،من مصنّفاتو:
األزدي ادلوصلي ،أخذ العلم عن أيب ّ
تويف ببغداد سنة 392ه ،ينظر :معجم األدباء لياقوت
"احملتسب" يف شواذ القراءات ،و" سر الصناعة " يف اللغة ،و" اللمع" يف النحوّ ،
احلموي ،ج ،4:ص ،1585:ربقيق :إحسان عبّاس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان" ،ط1993( "1.م).
 /3لسان العرب البن منظور ،ج ،3:ص.354 -353:

4
الصحاح للجوىري ،مج ،2:ص ،524:ربقيق :أمحد عبد الغفور عطّار ،دار العلم ،لبنان" ،ط1990("4.م).
ّ /

5
الشريعة كلّياهتا ومراتبها وطرق حفظها أليب آدم سلطان محيد ،ص ،8:اجلامعة اإلسالميّة ،بغداد،
 /جاء ىذا يف أطروحة دكتوراه :مقاصد ّ

(1431ه2010 /م).
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فصل متهيدي:
شريعة
ثانيا :تعريف ال ّ

للشريعة يف اللغة ع ّدة معان؛ منها :ما شرع اهلل تعاىل لعباده ،والظّاىر ادلستقيم من ادلذاىب ،وشرع
ّ
()1
الشريعة والش ِّْرعةُ ،مشرعة ادلاء وىي مورد
الربّاّنّ العامل ادلعلّم  ،و ّ
سن ذلم ،و ّ
للنّاس أي ّ
الشارع العامل ّ

الشراع وادلشرعة؛ ادلواقع الّيت ينحدر منها ادلاء،
الشريعة و ِّ
الشاربة الّيت يشرعها النّاس فيشربون منها ويسقون ،و ّ
ّ
حّت يكون ادلاء ِعدًّا ال انقطاع لو(.)2
والعرب ال تسميها شريعة ّ
األمة يف العقائد واألصول
وإذا كانت شريعة اإلسالم " كتاب اهلل وسنّة رسولو ،وما كان عليو سلف ّ
والعبادات واألعمال والسياسات واألحكام ،والواليات والعطيات"( ،)3فهي تعَن يف االصطالح :ما سنّو
اهلل  لعباده من األحكام العمليّة والعقديّة ،فهي بذلك ال تقتصر على األحكام العمليّة فقط؛ إذ أ ّن
شرع اهلل تعاىل شامل للعقائد واألعمال(.)4

حّت
غوي و
االصطالحي ّ
للشريعة ظاىر؛ فالعرب ال تسمي مورد ادلاء شريعة ّ
لعل التّناسب بني ادلعىن اللّ ّ
و ّ
ّ
يكون ادلاء ِعدًّا متواصال ال انقطاع لو؛ وشريعة اهلل دلا كانت أحكامها للنّاس مجيعا ،ودلا كانت ميزهتا ادلرونة
ّ
ّ
لكل زمان ومكان؛ كان معينها ال ينضب ،فهي بذلك أشبو دبورد ادلاء الّذي ال انقطاع لو ،ومنو
و ّ
الصالحية ّ
للشريعة.
فالعالقة بني ادلعنيني عالقة عموم وخصوص مطلق ،فادلعىن االصطالحي واحد من ادلعاّن اللّغويّة ّ
شريعة.
ثالثا :تعريف مقاصد ال ّ
الشريعة ،كما أ ّهنم أرجعوا ذلك إىل كون
يعرفوا مقاصد ّ
أشار أغلب ادلتأخرين إىل أ ّن العلماء القدامى مل ّ
الراسخني يف
ادلقاصد كانت معلومة لديهم بالبداىة ،حبيث مل يكونوا حباجة إىل تعريفها؛ فأغلبهم كانوا من ّ

ادلتأخرون ضرورة التعريف هبا ،فكان من تعريفاهتم ذلا:
العلم ،ولذلك رأى ّ

 /1القاموس احمليط للفريوزآبادي ،ص.733-732:
 /2لسان العرب البن منظور ،ج ،8:ص.175:

3
رلمع ادللك فهد لطباعة
الرمحان بن قاسم وابنو زلمدّ ،
 /رلموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية ،ج ،19:ص ،308:مجع وترتيب :عبد ّ

السعوديّة" ،د.ط"(1425ه2004 /م).
ادلصحف ّ
الشريف ،ادلملكة العربيّة ّ
 /4ينظر :رلموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية ،ج ،19:ص.134:
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فصل متهيدي:

زبتص مالحظتها
" -1ادلعاّن واحلكم ادللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ّ

الشريعة"( ،)1ويدل ىذا التعريف أ ّن ادلقاصد مرادفة للحكمة وادلعىن ،لكنو
خاص من أحكام ّ
بالكون يف نوع ّ

يدل عليو اجلزء األخري منو.
العامة ،وىذا ما ّ
كل أنواع ادلقاصد بل اقتصر على ادلقاصد ّ
مل يشمل ّ

كل حكم من أحكامها"(ّ ،)2أما ىذا التعريف فقد
" -2الغاية منها واألسرار الّيت وضعها ّ
الشارع عند ّ

جاءت ادلقاصد فيو دبعىن للغاية واألسرار ،وادلالحظ عليو اقتصاره على ادلقاصد اجلزئيّة وىذا ظاىر من قول
كل حكم من أحكامها).
صاحبو (عند ّ

الشريعة ألجل ربقيقها ،دلصلحة العباد"( ،)3جاء ادلقصد ىنا دبعىن الغاية،
" -3الغايات الّيت وضعت ّ

الشرع.
دون احلكم واألسرار وادلعاّن ،والغاية ىنا ىي النّتيجة ادلنتظرة من وضع ّ

ِ
كل ىذه ادلعاّن
ّ
ويتلخص من ىذه التعريفات أ ّن ادلقصد مرادف للحكم والغايات واألسرار وادلعاّن ،و ّ

الشريعة ىي اذلدف الّذي سيقت
الصواب فمقاصد ّ
تفيد معىن اذلدف والغرض من وراء التّشريع ،وىذا ىو ّ
الشرعية من جلب الصالح للعباد ودرء الفساد عنهم يف العاجل واآلجل ،والعلم عند اهلل.
ألجلو األحكام ّ
االصطالحي ذلما ،ىي عالقة
الشريعة) وادلعىن
ويظهر شلّا سبق أن العالقة بني ادلعىن اللّغوي (للمقصد و ّ
ّ
تكامليّة؛ وبيان ذلك أ ّن لفظ ادلقصد إذا ورد على إطالقو يشمل الوجهة السيّئة واجليّدة ،وكذلك لفظ
لكن إضافة
ّ
الشريعة مع غلبة استعمالو يف شريعة اهلل ؛ ّإال أنّو يبقى ّ
شرعو اهلل والنّاس ،و ّ
عاما شامال دلا ّ
مكمال لو؛ إذ يصرفو إىل الوجهة اجليّدة،
الشريعة إىل ادلقصد يقيّده ويضيّق من نطاقو فيصبح بذلك
ّ
لفظ ّ
الصالح للعباد ودفع الفساد عنهم.
أل ّن شريعة اهلل  ال هتدف ّإال إىل جلب ّ

الفرع الثّاني :أقسام المقاصد
الشمول تنقسم إىل مقاصد
لقد ق ّسم العلماء ادلقاصد إىل ع ّدة أقسام وباعتبارات سلتلفة؛ فهي باعتبار ّ
وخاصة وجزئيّة ،وباعتبار مرتبتها يف القصد تنقسم إىل مقاصد أصليّة وتابعة ،وباعتبار ادلصاحل الّيت
عامة
ّ
ّ
1
الشريعة اإلسالميّة حملمد الطّاىر بن عاشور ،ص ،251:ربقيق :زلمد الطّاىر ادليساوي ،دار النّفائس ،األردن" ،ط"2.
 /مقاصد ّ
(1421ه2001/م).
2
لعالل الفاسي ،ص ،7:دار الغرب اإلسالمي" ،ط1993("5.م).
الشريعة ومكارمها ّ
 /مقاصد ّ

3
الريسوّن ،ص ،19:تقدمي :طو جابر العلواّن ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي" ،ط"4.
 /نظريّة ادلقاصد عند ّ
الشاطيب ألمحد ّ
(1416ه1995/م).
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فصل متهيدي:

جاءت باحملافظة عليها؛ تنقسم إىل مقاصد ضروريّة ومقاصد حاجيّة ومقاصد ربسينيّة( ،)1وسأقتصر يف ىذا

حل ال ّدراسة.
الفرع على بيان أقسامها باعتبار ادلصاحل الّيت جاءت باحملافظة عليها ،وذلك ّ
ألهنا متعلّقة دب ّ
ضروريّة
أوال :المقاصد ال ّ

و"معناىا ّأهنا ال ب ّد منها يف قيام مصاحل ال ّدين وال ّدنيا حبيث إذا فقدت مل ذبر مصاحل ال ّدنيا على
الرجوع باخلسران ادلبني"(،)2
استقامة ،بل على فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النّجاة والنّعيم ،و ّ

()3
اِل(-)4رمحو
ز
الغ
حامد
أبو
ذكر
لقد
و
،
ورلموعها مخس :وىي حفظ ال ّدين والنّفس والعقل والنّسل وادلال
ّ

الشرع ،وأردف ذلك بقولو:
عرف ادلصلحة ّ
بأهنا احملافظة على مقصود ّ
اهلل -ىذه ادلقاصد اخلمسة؛ بعد أن ّ
"ومقصود الشرع من اخللق مخسة :وىو أن حيفظ عليهم :دينهم ،ونفسهم ،وعقلهم ،ونسلهم ،وماذلم"(.)5

الضروريّة وإطالقاهتا عند العلماء؛ فمن إطالقاهتا :األصول اخلمسة،
ولقد تع ّددت تسميات ادلقاصد ّ
الضروريات اخلمس( ،)6وال ب ّد أ ّن ذلك دليل
الضروريّة ،و ّ
الضروريّة ،والكلّيّات اخلمس ،وادلصاحل ّ
وادلقاصد ّ
على أمهيّتها؛ فالكلّيات ال تقوم احلياة ّإال على أساسها ،وال يستمر بقاء البشريّة ّإال دبراعاهتا واحلفاظ عليها.

1
زلل البحث،
ليس
و
ن
أل
ها
ي
ف
أفصل
مل
و
اليويب
حملمد
ة
رعي
الش
ة
ل
باألد
وعالقتها
يعة
ر
الش
مقاصد
كتاب
على
التقسيمات
نقل
يف
اقتصرت
/
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

خاصة ادلعاصرة منها -وبالتفصيل.
ّ
وإال فتقسيمات ادلقاصد متع ّددة واعتباراهتا كثرية ،ولالستزادة فهي مذكورة يف كتب ادلقاصد – ّ

2
الشاطيب ،ج ،2:ص ،18-17:تعليق :أبو عبيدة مشهور ،دار ابن ع ّفان" ،ط1417( "1.ه1997/م).
 /ادلوافقات أليب إسحاق ّ
3
للشاطيب،ج ،2:ص.20:
 /ادلوافقات ّ

 /4ىو زلمد بن زلمد بن زلمد الطوسي الغزاِل ،اإلمام أبو حامد ،حجة اإلسالم ،فيلسوف ،متصوف ،ولد بطوس عام 450ه ،وتن ّقل

يف األمصار لطلب العلم ،أشهر مشاخيو :إمام احلرمني اجلويَن ،وأبو نصر اإلمساعيلي ،لو ضلو مئيت مصنف منها :إحياء علوم ال ّدين،
الشافعيّة
وهتافت الفالسفة ،وادلستصفى ،وادلنخولّ ،
تويف بطوس مكان مولده سنة 505ه؛ وعمره مخس ومخسون سنة ،ينظر :طبقات ّ
لإلسنوي ،ج ،2:ص ،112-111:ربقيق :كمال يوسف احلوت ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان" ،ط1407("1.ه1987/م)،
للزركلي ،ج ،7:ص ،22 :دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان" ،ط2002("15.م).
واألعالم ّ
5
ادلنورة" ،د.ط"(1413ه).
 /ادلستصفى من علم األصول أليب حامد الغزاِل ،ج ،2:ص ،482:ربقيق :محزة بن زىري حافظ ،ادلدينة ّ

6
لعلي بن زلمد اآلمدي ،ج ،3:ص ،343:تعليق :عبد
األحكام
أصول
يف
اإلحكام
و
،
482
ص:
،
2
ج:
اِل،
ز
للغ
ادلستصفى
ينظر:
/
ّ

السعوديّة" ،ط1423("1.ه2003/م) ،وشرح تنقيح الفصول لشهاب ال ّدين
الرّزاق عفيفي ،دار ّ
الرياض ،ادلملكة العربيّة ّ
الصميعيّ ،
ّ
للشاطيب ،ج ،2:ص ،17:ومقاصد
القرايف ،ص" ،304:د .ربقيق" ،دار الفكر ،بريوت لبنان" ،د.ط"(1424ه2004/م) ،وادلوافقات ّ
السعوديّة" ،ط"1.
الشريعة اإلسالميّة وعالقتها باألدلّة ّ
ّ
الشرعيّة حملمد اليويب ،ص ،182:دار اذلجرة ،ادلملكة العربيّة ّ
(1418ه1998/م).

13

عمر بن اخلطّاب ومقاصد الشّريعة

فصل متهيدي:
ثانيا :المقاصد الحاجيّة

الالحقة
ادلؤدي يف الغالب إىل احلرج وادلش ّقة ّ
و" ىي ما يفتقر إليها من حيث التّوسعة ورفع الضيق ّ
بفوت ادلطلوب ،فإذا مل تراع دخل على ادلكلّفني على اجلملة احلرج وادلش ّقة ،ولكنّو ال يبلغ مبلغ الفساد

()1
يؤدي فقدىا إىل فوت احلياة.
ال
إذ
؛
ة
األمهي
يف
يات
ر
الضرو
دون
وتأيت
،
العامة"
ّ
ّ
العادي ادلتوقّع يف ادلصاحل ّ
ّ

ثالثا :المقاصد التّحسينيّة
الراجحات ،وَيمع
و"معناىا األخذ دبا يليق من زلاسن العادات ،وذبنّب ادلدنّسات الّيت تأنفها العقول ّ

()2
بالضرورة حفظ سابقتها من ضروريات وحاجيّات.
يعَن
وحفظها
،
ذلك قسم مكارم األخالق"
ّ

بأهنا ال ّدرع الواقي ذلذه األقسام،
يتممها ،ويصلح أن يقال عنها ّ
يكملها و ّ
كل من ىذه األقسام ما ّ
ول ّ
يفوت األقسام األوىل ىو تفويت
يفوت ىذه ّ
ادلكمالت قد ال يفوت األقسام األوىل ،لكن ما ّ
فكل فعل ّ
ّ
الضرورية أصل ادلقاصد وادلقاصد احلاجيّة والتّحسينيّة فرع تابع
بالضرورة ،ولذلك فادلقاصد ّ
للمكمالت ّ
ّ
للضروريّات(.)3
ومكمل ّ
ّ

أىميتها
المطلب الثّاني :طرق الكشف عن المقاصد و ّ
حّت يسهل بعد ذلك
عرف عليوّ ،
الب ّد أ ّن أمهيّة ّ
أي شيء تستدعي البحث عن طرق لتحصيلو والتّ ّ
العمل بو واالستفادة منو ،ودلا عرف العلماء والباحثون ما للمقاصد من أمهيّة؛ حاولوا إَياد طرق ومسالك
ّ
التعرف على ىذه الطّرق لو أمهّيتو وفائدتو ،وىذا ما حاولت
لتحصيلها واالستفادة منها ،وشلّا ال ّ
شك فيو أ ّن ّ
إبرازه يف الفرعني اآلتيني.

األول :طرق الكشف عن المقاصد
الفرع ّ
شرعو،
أي عامل اجل ُزم بأ ّن مقصدا ما ىو مقصد ّ
السهل على ّ
للشارع من رواء احلكم الّذي ّ
ليس من ّ
ٍ
حّت يصبح للكالم عن ادلقصد
ولذلك فقد َوق َ
ت العلماء ع ّدة طرق ومسالك ينبغي اتّباعها من اجملتهدينّ ،

1
للشاطيب ،ج ،2:ص.21:
 /ادلوافقات ّ
2
للشاطيب ،ج ،2:ص.22:
 /ادلوافقات ّ
3
للشاطيب ،ج ،2:ص.24:
 /ادلوافقات ّ
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فصل متهيدي:

الشرعي مستن ٌد ِ
صرفت اجلهود قدديا وحديثا إلَياد طرق سب ّكن من
ّ
يقويو ويرتقي بو إىل مرتبة القطع ،ولذلك ُ
ّ

لعل أبرز ىذه الطّرق:
التّ ّ
عرف عليها ،و ّ
ّأوال :االستقراء

اصها( ،)1و ّأما يف االصطالح فهو "احلكم على كلّ ّي
وىو يف اللّغة تتبّع أفراد األشياء دلعرفة أحواذلا وخو ّ
()2
وتصرفاتو من
ع
ار
الش
عادات
ع
بتتب
ادلقصد
دلعرفة
يقا
ر
ط
اء
ر
االستق
ويكون
،
لوجوده يف أكثر جزئيّاتو"
ّ
ّ
ّ
ِ
ب النّاظر يف
السنة وما جاء فيها من األحكام ،مع فهمها فهما صحيحا ،وذلك ما ي ُكس ُ
نصوص الكتاب و ّ
للشارع(.)3
النّصوص ملكة التمييز ومعرفة الغايات ادلقصودة ّ

ولالستقراء نوعانّ :أوذلما استقراء األحكام ادلعروفة عللها والظّاىرة ،والّيت يتم إثباهتا دبسالك العلّة
()4
الشارع بسهولة ،إذ أ ّن استقراء ٍ
علل كثريةٍ متماثلة
ادلعروفة يف القياس  ،فاستقراء العِ ِلل ُحيَ ِّ
ص ُل العلم دبقاصد ّ
شرعي ،و ّأما الثّاّن
بأهنا مقص ٌد
فنج ِزُم ّ
يف كوهنا ضابطا حلكمة متّحدة ،ديَ ِّكنُنا من استخالص حكمة واحدة ْ
ّ
الشارع ومراده(.)5
فهو استقراء أدلّة أحكام اشّتكت يف علّة حبيث حيصل القطع بأ ّن تلك العلّة ىي مقصد ّ
الشرعيّة ،ألن استقراء العلل
يتوجو إىل بواطن النّصوص ّ
والظّاىر شلّا سبق -فيما يظهر -أ ّن االستقراء ّ
رلرد تعليل النّص
والبحث عنها ىو غوص يف باطن النصوص،
ّ
وبغض النّظر عن إَياد العلة أو خفاءىا ،فإ ّن ّ

الشرعي ولو بالتّعبّد ،فيو سرب ألغوار النّصوص والتفات إىل معانيها الباطنة ،ولذلك كان االستقراء أعظم
ّ
الطّرق للكشف عن ادلقاصد كما اعتربه الطّاىر بن عاشور()6رمحو اهلل.

1
الشناوي ،دار ادلعارف،
للرافعي ألمحد بن زلمد الفيّومي ،ص ،502:ربقيق :عبد العظيم ّ
 /ينظر :ادلصباح ادلنري يف غريب ّ
الشرح الكبري ّ

القاىرة" ،ط1397( "2.ه1977/م).

2
للشريف اجلرجاّن ،ص ،18:ربقيق :زلمد ص ّديق ادلنشاوي ،دار الفضيلة القاىرة" ،د.ط".
 /التعريفات ّ

3
للشريعة اإلسالميّة ليوسف حامد العامل ،ص ،115 :ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي" ،ط1415( "2.ه1994/م).
العامة ّ
 /ادلقاصد ّ
 /4مسالِ ُ ِ ِ
الزحيلي ،ص ،661:دار الفكر ،دمشق،
ك العلة :ىي الطّرق ال ّدالّة على كون الوصف علّة ،ينظر :أصول الفقو اإلسالمي لوىبة ّ
ََ
سوريا" ،ط1406("1.ه1986/م).
5
الشريعة للطّاىر بن عاشور ،ص.192-191-190:
 /ينظر :مقاصد ّ

6
تدرج يف مراحل التعليم التقليدي ،إىل
 /ىو زلمد الطاىر بن زلمد بن عاشور ،التونسي ادلالكي ،أبو عبد اهلل ،ولد بتونس عام1879مّ ،

الشيخ الرياحي ،من
أن ّ
الشيخ زلمد ،والشيخ ابن ملّكة ،و ّ
توىل القضاء والفتيا وصار شيخ جامع الزيتونة وفروعو ،أخذ العلم عن :أخيو ّ
مؤلّفاتو :التحرير والتنوير ،وحاشية على شرح القطر ،وشرح على الربدة ،تويف سنة 1973م ،وكانت لو جنازة مهيبة ،ينظر :شجرة النّور=

15

عمر بن اخلطّاب ومقاصد الشّريعة

فصل متهيدي:
مجرد األمر والنّهي االبتدائيّين التصريحيّين
ثانياّ :

غوي لألمر والنّهي وضعهما للطّلب فاألمر طلب للفعل والنّهي طلب ل ّلّتك( ،)1ومنو فإن
فاألصل اللّ ّ
للشارع
الشارع ،كما أ ّن عدم إيقاع الفعل ادلنهي عنو مقصود ّ
إيقاع الفعل عند وجود األمر بو ىو مقصود ّ

أيضاّ ،أما عدم إيقاع الفعل ادلأمور بو وإيقاع الفعل ادلنهي عنو ففي ذلك سلالفة دلقصوده(.)2

وادلفهوم من سياق الكالم عن ىذا الطّريق أنّو يقتضي تتبّع ظاىر النّص وفهمو انطالقا من اإلحاطة
األول الذي يلتفت إىل باطن النّصوص ،ولذلك
لعل ىذا الطّريق عكس الطّريق ّ
بالعربيّة واللّسان العريب ،و ّ
كان ىذا الطّريق من أيسر الطّرق الّيت تساعد على التعرف على ادلقاصد ،إذ األمر والنّهي تصريح ضمَن
أدل على ادلقصد من التّصريح بو ،واهلل أعلم.
على ادلقصد ،وال ّ
خيتص بالنّظر يف النّصوص
لعل النّاظر إىل ىذه الطرق وغريىا َيدىا منقسمة إىل قسمني ،فمنها ما ّ
و ّ
()3
رعي مباشرة
الش
ص
الن
من
يأخذ
قد
معلوم
ىو
كما
فاحلكم
،
الشرعية ومنها ما يتّجو إىل غري النّصوص
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد يأخذ منو بطريق االستنباط ،كما وقد يأخذ احلكم أيضا من خارج النّصوص استحسانا أو استصالحا
أو مراعاة لعرف ما يف زمن ما ومكان ما ،فكانت ادلقاصد تأخذ من النّصوص ومن غري النّصوص كذلك،
لعل ذلك ىو سبب انقسام طرق الكشف عن ادلقاصد إىل القسمني الّذين سبق ذكرمها ،والعلم عند اهلل.
و ّ

الفرع الثّاني :أىمية معرفة طرق الكشف عن المقاصد
إذا كانت الطّرق وادلسالك السابقة وغريىا الكثري شلّا مل يرد ذكره أصلع سبيل إىل الكشف عن ادلقاصد
ربتل مكانة متميّزة عند العلماء ،وذلك دلا تق ّدمو من فائدة للمقاصد
ّ
الشرعيّة؛ فال ب ّد أ ّن ىذه الطّرق ّ
ْم ُن يف كوهنا س ّدا منيعا وحاجزا يقطع الطّريق
التعرف على ىذه الطّرق تَك ُ
وادلقاصديّني ،إذ إ ّن الفائدة من ّ
التذرع هبا لتربير بعض الغايات واألىداف ادلبنيّة على
أمام أولئك ادلتط ّفلني على ادلقاصد؛ والّذين حياولون ّ
الشرعي.
الشرعي وغري ّ
الشهوات ،فعلى أساس ىذه الطّرق نستطيع التمييز بني ادلقصد ّ
األىواء و ّ
للصادق الزمرِل،
السلفية ،القاىرة" ،د.ط"(1349ه) ،وأعالم تونسيّون ّ
=الّزكيّة حملمد بن زلمد سللوف ،ج ،1:ص ،392:ادلطبعة ّ
ص ،361:تقدمي :محادي الساحلي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت" ،ط.)1986("1.
1
الشرعيّة ،حملمد اليويب ،ص.165:
الشريعة اإلسالميّة وعالقتها باألدلّة ّ
 /مقاصد ّ
2
للشاطيب ،ج ،3:ص.134:
 /ينظر :ادلوافقات ّ

الشؤون اإلسالميّة ،قطر" ،ط"1.
 /3ينظر :االجتهاد
ادلقاصدي لنور ال ّدين اخلادمي ،ج ،1 :ص ،60 -59 :وزارة األوقاف و ّ
ّ
(1419ه1998/م).
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فصل متهيدي:

ب بالبيّنة على ذلك ،ولكنّو بعد
ذلك أنّو إذا ّادعى أحد بأ ّن مقصدا ما ىو مقصد ل ّ
لشارع ،فإنّو يطالَ ُ
التّبَ ُّ ِ
ني من كون ادلقصد الّذي جاء بو مل يثبت عن طريق أحد تلك ادلسالك ،فعندئذ يظهر كذب ادل ّدعي
ِ
ت أفواه ال ّد ّجالني ،والعلم
وافّتاؤه ،فال يص ّدق يف دعواه ،وىذا ما يعصم ّ
الشريعة من ادلفتاتني عليها ويُ ْسك ُ
عند اهلل.

شريعة بالفقو ووجو استفادة الفقو منها
المطلب الثّالث :عالقة مقاصد ال ّ
الضروريّة يف فقو عمر  آثرت أن
دلا كان موضوع ىذه ال ّدراسة البحث عن مظاىر اعتبار ادلقاصد ّ
ّ
الشريعة اإلسالميّة مع إبراز مدى استفادة الفقو منها وذلك
أبني يف ىذا ادلطلب العالقة بني الفقو ومقاصد ّ
ّ
يف الفرعني اآلتيني:

األول :عالقة المقاصد بالفقو
الفرع ّ
بالرغم من ذلك أقرب إىل
تقرر أن مقاصد ّ
الشريعة ىي وليدة علم أصول الفقو ومباحثو ،لكنّها ّ
لقد ّ
الشرعيّة
الشريعة -فيما يظهر -ىو الفقو واألحكام ّ
علم الفقو منها إىل أصولو ،ذلك أ ّن موضوع مقاصد ّ
ِ
ستفيت يف مسألة ما -بإَياد حك ٍم للنّازلة أو
وأدلّتها ،أل ّن اجملتهد يف الفقو يُ ْع َىن -إذا ج ّدت لو نازلةٌ أو اُ َ
الشرعيّة(.)1
ادلسألة الّيت استفيت فيها ،مع االستدالل على احلكم باألدلّة ّ

الشرع ال يكفي لتطبيقو وتنزيلو على أرض الواقع ،وىنا يأيت دور مقاصد
لكن إَياد احلكم وأدلّتو من ّ
و ّ
الشريعة؛ الّيت تزن األحكام دبيزان ادلصاحل وادلفاسد ،فاجملتهد إذا وجد يف تنزيل ذلك احلكم رب ّققا للهدف
للشارع،
للشرع من جلب ادلصلحة ودفع ادلفسدة؛ فإنّو يتي ّقن من شرعيّة احلكم ادلستنبط وأنّو مقصود ّ
العام ّ
الصالح ودفع الفساد،
وبذلك يؤّكد على تطبيقو وتنزيلو على الواقعّ ،أما إذا مل َيده زل ّققا دلقصد جلب ّ
الشارع فيؤّكد على عدم جواز تطبيقو يف الواقع ،ومنو فادلقاصد
فإنّو يدرك بأن ذلك احلكم مناقض دلقصد ّ
للفقو كاألصول للفقو ،والعلم عند اهلل.

الفرع الثّاني :وجو استفادة الفقو من المقاصد
إذا كان الفقو يرتبط بادلقاصد ىذا االرتباط الوثيق ،فال بد أنّو يستفيد منها بشكل كبري:

1
عزوز ،ص ،12:دار قرطبة ،اجلزائر" ،ط1427("1.ه2006/م).
 /ينظر :زلاضرات يف مقاصد ّ
الشريعة اإلسالميّة لعبد القادر بن ّ
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فصل متهيدي:

يؤدي إىل تقييم حركتو وأدائو ،وي ّؤكد صالحية ما وصل
 أل ّن البحث يف الفقو بادلوازاة مع ادلقاصد ّإليو ِألن َيسد ويطبّق يف الواقع.
 كما أ ّن ذلك يسهم يف إزالة التّعارض بني موسوعيّة التّشريع وتقرير األحكام وزلدوديّة تطبيقهاوتنزيلها على الواقع(.)1

فهما صحيحاً فيستطيع
 والفقيو يكتسب على ضوء ادلقصد القدرة على استنباط األحكام وفهمها ًبذلك أن حيسن ربديدىا وتنزيلها على الواقع.
 باإلضافة إىل أ ّن ادلقاصد تساعد على التّنسيق واجلمع بني اآلراء ادلختلفة ودرء التّعارض بينها ،وىيادلذىيب(.)2
عصب
بذلك تسهم يف التّقليل من االختالف الفقهي والتّ ّ
ّ

نظريي واجلانب
وبناء على ما سبق ديكن القول بأ ّن ادلقاصد ذلا شقان أساسيّان مها اجلانب التّ ّ
نظريي فهو الّذي كان نتاجا للبحث يف مباحث األصول ،وقد حيسن تسميتو
طبيقيّ ،
فأما اجلانب التّ ّ
التّ ّ
بادلبادئ األساسيّة للمقاصد؛ الّيت نراىا وقد بلغت طور النّضج واالكتمال وأصبحت تأخذ يف االستقالل،
خاصة لتدريس ادلقاصد ومبادئها.
ذبسده اجلامعات بإفراد مقاييس ّ
لعل ىذا ما ّ
و ّ
طبيقي وىو جانب البحث وإصلاز ال ّدراسات والبحوث األكاددييّة وغريىا؛ فيجب أن
و ّأما اجلانب التّ ّ
تبقى فيو ادلقاصد مرتبطة مع غريىا من العلوم األخرى  -بعكس فكرة استقالذلا علما منفصال عن العلوم
رلرد نظريّات
األخرى -ويف مق ّدمتها علم الفقو ،وذلك ما يكسبها صفة التطبيق واحليويّة فال تبقى بذلك ّ
كل دراسة ،ىذا واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
يتم تداوذلا ودراستها بثوب جديد مع بعض اإلضافات يف ّ
فلعل ّأول سبيل دي ّك ُن الباحثني من الربىنة على فعاليّة ادلقاصد ىو النّظر يف فقو
وإذا كان ذلك ّ
الصحابة  الستخراج تطبيقات واقعيّة للمقاصد ،وىذا ما حاولت إبرازه من خالل حبثي عن مظاىر
ّ
الراشد عمر بن اخلطّاب  ،واهلل تعاىل ىو ادلوفّق وادلعني.
اعتبار كلّيت ال ّدين والنّفس يف فقو اخلليفة ّ



1
الشريعة وسبل ربقيقها يف اجملتمعات ادلعاصرة ،ج ،1:ص ،76:اجلامعة اإلسالميّة العادليّة دباليزيا2006( ،م).
 /مقاصد ّ

 /2ينظر :االجتهاد ادلقاصدي لنور ال ّدين اخلادمي ،ج ،1:ص.59-58:
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الضركريٌة كأسناىا ،فاهلل سبحانو كتعاىل ما خلق البشريٌة
يعترب حفظ الدين
اإلسالمي أمسى ادلقاصد ٌ
ٌ
كما فرض عليها األحكاـ العقديٌة كالعمليٌة كاألخالقيٌة ٌإل لتحقيق العبوديٌة لو كاخلضوع ألكامره؛ قاؿ

()1
الشارع ّنا يكفل رعي ىذا ال ٌدين
جاء
لذلك
ك
،
تعاىل:ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
ٌ

كاحملافظة عليو.

عامة
ىذا كمع ما بذلو كيبذلو العلماء كالفقهاء يف ادلقاصد من جهود إلبراز طرؽ حفظ الكلٌيات ٌ
ككلٌية ال ٌدين على كجو اخلصوص؛ ٌإل أ ٌف ىذه اجلهود مل تيػ ىوف ٍق يف إيقاؼ انتهاكات حرمات اإلسالـ
لكن
رلرد نظريٌات فال يقتنعوف ُّا ،ك ٌ
كأركانو ،ذلك أ ٌف الكثًن من النٌاس يعتربكف كالمهم يف ادلقاصد ٌ
األكؿ – فقو الصحابة  -لكفاىم
الرعيل ٌ
العلماء كادلقاصديٌٌن لو ُنثوا عن تطبيقات كاقعيٌة من فقو ٌ
رلرد نظريٌات على الورؽ ،كلبد أ ٌف فقو اخلليفة
ذلك ككاف ذلم ٌ
حّة كبرىانا؛ على أ ٌف كالمهم ليس ٌ
الراشد عمر بن اخلطٌاب  كاف غنيا بالجتهادات كالتٌطبيقات الواقعيٌة الٌيت تؤٌكد ذلك كتظهر حفظو
ٌ
لكلٌية ال ٌدين.
كلذا جاء ىذا الفصل ببعض النٌماذج العمليٌة كالتٌطبيقات الواقعيٌة من فقو عمر ؛ تربز مظاىر
الشرعية كتنزيلو لألحكاـ كتطبيقها يف الواقع ،كذلك يف
حفظو لل ٌدين كاعتباره لو عند فهمو للنٌصوص ٌ
الشريعة اإلسالميٌة.
مبحثٌن سبقهما مبحث نظرم فيو بياف دلفهوـ ال ٌدين كذكر لبعض طرؽ حفظو يف ٌ

شريعة اإلسالميّة
األول :مفهوم ال ّدين وطرق حفظو في ال ّ
المبحث ّ
المبحث الثّاني :مظاىر حفظ ال ّدين من جانب الوجود عند عمر 
المبحث الثّالث :مظاىر حفظ ال ّدين من جانب العدم عند عمر 

 /1سورة الذاريات ،اآلية.56:
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شريعة اإلسالميّة
األول :مفهوم ال ّدين وطرق حفظو في ال ّ
المبحث ّ
ػلرؾ النٌاس كيرسم ذلم منهج احلياة كيبين ذلم ادلستقبل ،كدلا كاف ال ٌدين ُّذه
إ ٌف ال ٌدين يف احلقيقة ىو ما ٌ
الشريعة اإلسالميٌة ،كلقد
ادلكانة كجدنا الفقهاء كالعلماء يبحثوف عن الوسائل كالطٌرؽ الٌيت تكفل حفظو يف ٌ
الشريعة.
جاء ىذا ادلبحث مبيٌنا دلعىن ال ٌدين يف اللٌةة كالصطالح إاافة إىل ذكر لبعض طرؽ حفظو يف ٌ

األول :مفهوم ال ّدين
المطلب ّ
إذا كاف ال ٌدين ّنفهومو الصطالحي ىو ادلقصود بالبياف يف ىذا ادلقاـ؛ فإ ٌف ذلك ل ؽلنع من تتبٌع
بأم مصطلح.
جذكر ىذه الكلمة عند اللٌةويٌٌن ،كىذا ما درج عليو الباحثوف عند تعريفهم ٌ

األول :تعريف ال ّدين في اللّغة
الفرع ّ
الثالثي ىديى ىن ،ككلمة
تنوع معانيها ،فال ٌدين من الفعل
العريب ليعرؼ ٌ
إف ادلتتبٌع لكلمة ال ٌدين يف اللٌساف ٌ
ٌ
ٔنص الدين –
الدي ًن -بفتح ال ٌداؿ -ليست بنفس معىن كلمة الدٍّين -بكسر ال ٌداؿ ،-كادلعاين الٌيت تأيت ل ٌ
بالفتح ،-كإٌظلا تعود للدٍّين -بالكسر ،-كإ ٌف أىم معاين الدٍّي ًن يف اللٌةة ما يأيت:
كدانيوا لىوي ّنعىن أطاعوه
ّأوال -الطّاعة والخضوع والقهر :ففي الطٌاعة كاخلضوع يقاؿ ىدا ىف ال ىق ٍويـ ىفالنا ى
()2
()1
اح ىدةن تى ًدين ىذلم ً
ش ىكلًمةن ك ً
يد ً
ً
و
ي
ب« ؛ أم تطيعهم
ر
الع
ا
ُّ
ي
ر
ػ
ق
ن
م
ر
أ
»
:

يب
الن
قوؿ
كمنو
،
كخضعوا لو
ي
ٌ
ي ٍ ىٍ
ي ي ٍ ى ىى ي
ى ى
كٔنضع ذلم ،كيف القهر يقاؿ داف فالف القوـ إذا ساسهم كقهرىم فدانوا لو(.)3

ً
الشرعي؛ لقولو تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ
نت بو ّنعىن اإلسالـ ،كىذا ىو معناه ٌ
ثانيا -اإلسالم والملّة :فد ي
()4
الشرعيٌة يف تعريف ادلصطلحات يف ادلعاجم اللٌةويٌة،
ﭻ ﭼﭽﭼ ؛ كاللٌةويٌوف كثًنا ما يستعملوف ادلعاين ٌ

1
اىيدم ،ج ،2:صٓ ،61:نقيق :عبد احلميد اذلنداكم ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،ط"1.
 /كتاب العٌن للخليل بن أمحد الفر ٌ
(1424ق2003/ـ).
الرتمذم ،كتاب تفسًن القرآف عن رسوؿ اهلل  ،باب كمن سورة ص ،رقم ،3232:ص( ،730:قاؿ الرتمذم :ىذا حديث حسن
 /2سنن
ٌ
صحيح).
3
للزسلشرم ،ج ،1:ص.306:
 /أساس البالغة ٌ
 /4سورة آؿ عمراف ،اآلية.19:
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للشريعة( ،)1كمن ذلك أ ٌف ال ٌدين كال ٌديانة اسم جلميع ما يعبد بو
ك ٌأما ادللٌة فتقاؿ اعتبارا بالطٌاعة كالنقياد ٌ
اهلل ،كىو ادللٌة كاإلسالـ كالعتقاد باجلناف كاإلقرار باللٌساف كالعمل باجلوارح باألركاف(.)2
ثالثا -الجزاء والمكافأة والحساب :فيقاؿ ًدنٍػتيوي بفعلو ًدينا ّنعىن جزيتو ،كمنو قولو تعاىل :ﭽﭞ

ﭟﭠ ﭡﭼ()3؛ أم مالك يوـ اجلزاء ،كمن احلساب قولو تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭼ()4؛ أم إنٌا
()5
الصحيح كالعدد ادلستوم(.)6
حملاسبوف ،كقولو  :ﭽﮓ ﮔ ﮕﭼ ؛ أم ذلك احلساب ٌ

يتبٌن أ ٌف ىذه األلفاظ متقاربة ادلعىن كذلا متعلٌق كاحد؛ ىو
أىم ادلعاين اللٌةويٌة لكلمة ال ٌدين؛ ٌي
كبعد رصد ٌ
تدؿ على ما سيلقاه العبد يف اآلخرة على عملو يف ال ٌدنيا من اهلل
اهلل  ،فاجلزاء كادلكافأة كاحلساب ألفاظ ٌ
تعاىل ،كما أ ٌف ادلوىل  يقهر العباد على الطاعة كاخلضوع كاتٌباع األكامر ،ك ٌأما ادللٌة فتطلق اعتبارا على
مسمى اإلسالـ
شريعة اهلل كدينو ،كبذلك فرغم اختالؼ معاين ىذه األلفاظ؛ ٌإل ٌأّنا تنطبق على ٌ
يهم يف ىذا ادلقاـ.
كالستسالـ هلل  ،كىو ادلعىن الٌذم ٌ

الفرع الثّاني :تعريف ال ّدين في االصطالح
اصطالحي للمقاصد؛
سبق الذكر -يف احلديث عن ادلقاصد -أ ٌف العلماء القدامى مل يأثر عنهم تعريف
ٌ
مكرر بالنٌسبة لل ٌدين كالكلٌيات األخرل؛
كذلك لكوّنا كانت معلومة لديهم بالبداىة ،كالظٌاىر أ ٌف ىذا األمر ٌ
ادلتأخرين من
يهتموا بتعريفها يف الصطالح ،كذلك ٌ
ألّنا معركفة ل ٓنتاج إىل شرح ،كلكن من ٌ
فادلتق ٌدموف مل ٌ
قاموا بتعريف ال ٌدين ،كإ ٌف من تعريفاهتم لل ٌدين ما يأيت:

 /1ينظر :تاج العركس من جواىر القاموس لسيٌد زلمد مرتضى الزبيدم ،ج ،35:صٓ ،53،56:نقيق :مصطفى حّازم ،الرتاث
العريب ،الكويت" ،ط1421("1.ق2001/ـ).
2
الشركؽ ،مجهوريٌة مصر العربيٌة" ،ط1425("4.ق2004/ـ).
 /ينظر :ادلعّم الوسيط ،ص ،307:رلمع اللٌةة العربيٌة ،مكتبة ٌ
 /3سورة الفآنة ،اآلية.4:
4
الصافٌات ،اآلية.53:
 /سورة ٌ
 /5سورة يوسف ،اآلية.40:
 /6لساف العرب لبن منظور ،ج ،13:ص.169:
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()1
إذلي يدعو أصحاب العقوؿ قبوؿ ما ىو عند
"كاع
ين:
د
ال
ف
أ
 ركد يف التٌعريفات للّرجاينٌ
ٌ
ٌ
()2
متوجو إىل أصحاب العقوؿ كىذا
ين
د
ال
ىذا
ف
أ
ىو
قيدا
أااؼ
قد
ىنا
اجلرجاين
ك
،
الرسوؿ "
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الصواب؛ أل ٌف غًن العاقل ليس سلاطبا بالتٌكليف ،فال يكوف سلاطبا بال ٌدين من باب أكىل.
ىو ٌ

إذلي سائق لذكم العقوؿ باختيارىم إيٌاه
 كما جاء يف ٌكشاؼ اصطالحات الفنوف أف ال ٌدين" :كاع ٌ
نيب .كقد
إىل الصالح يف احلاؿ كالفالح يف ادلآؿ .كىذا يشمل العقائد كاألعماؿ .كيطلق على ملٌة يك ٍّل ٌ

ؼلص باإلسالـ كما قاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ( ،)3كيضاؼ إىل اهلل تعاىل
ٌ
األمة لتديٌنهم كانقيادىم"( ،)4كلكن ما يؤخذ على ىذا
لصدكره عنو ،كإىل النٌيب  لظهوره منو ،كإىل ٌ
الشرح كالتفسًن ،كالتٌعريفات تكوف سلتصرة جامعة مانعة.
التعريف أ ٌف ما غلب عليو ىو الطوؿ ك ٌ

منزلة على أنبيائو؛
 كجاء يف مقاصد ٌشرعو اهلل من أحكاـ مساكيٌة ٌ
الشريعة كمكارمها بأنٌو" :رلموع ما ٌ
كىو جامع لإلؽلاف كاإلسالـ كاإلحساف ،كما يف حديث جربيل؛ ىذا جربيل جاء يعلٌمكم
دينكم"(.)5

السماكيٌة
لكل ٌ
كلكن ادلالحظ على ىذه التعريفات ٌ -
الشرائع ٌ
كخاصة األخًناف منهاٌ -أّنا شاملة ٌ
السابقة كما
كل ما ٌنزؿ على األنبياء ال ٌسابقٌن ،كلكن ٌ
الشرائع ٌ
ٌ
السابقة كىذا ليس خطأ؛ فلفظ ال ٌدين يشمل ٌ
()6
حرفت كمل يسلم منها سول ما ٌنزؿ على زلمد  ،كبذلك فمن األفضل التٌعبًن عنو برسالة
ىو معلوـ قد ٌ
1
بالسيد الشريف ،إماـ يف العلوـ العقليٌة كمن كبار علماء العربية ،كلد َنرجاف ،كقيل يف
 /ىو علي بن زلمد بن علي اجلرجاين ،ادلعركؼ ٌ
تويف
تاكو سنة 740ق ،تعلٌم يف القاىرة كشًناز ،من مصنٌفاتو :شرح ادلفتاح ،كالتٌعريفات ،كشرح ادلواقف العضديٌة ،كشرح فرائض احلنفيٌةٌ ،
الشوكاين ،ج ،1:ص ،333:دار الكتب العلميٌة،
علي ٌ
بشًناز سنة 816ق ،ينظر :البدر الطٌالع ّنحاسن من بعد القرف ٌ
السابع حملمد بن ٌ
الرسالة ،بًنكت" ،ط"1.
بًنكت لبناف" ،ط1418("1.ق1998/ـ) ،كمعّم ادلؤلٌفٌن لعمر راا كحالة ،ج ،2:صٌ ،515:
مؤسسة ٌ
(1414ق1993/ـ).
 /2التعريفات للّرجاين ،ص.111:
 /3سورة آؿ عمراف ،اآلية.19:
4
كشاؼ اصطالحات الفنوف حملمد علي التٌهانوم ،ج ،1:صٓ ،814 :نقيق :علي دحركج ،مكتبة لبناف ناشركف ،لبناف" ،ط"1.
ٌ /
(1996ـ).
5
لعالؿ الفاسي ،ص.80:
الشريعة كمكارمها ٌ
 /مقاصد ٌ
6
الرسالة اركريٌة يف إصالح
كلعل ىذا ما رآه ابن تيمية رمحو اهلل ،فقد كاف ٌ
بالرسالة ،حيث جاء يف رلموع الفتاكل" :ك ٌ
يعرب عن ال ٌدين ٌ
ٌ /
الرسالة ،"...كىذا
بالرسالة ،فكذلك ل صالح لو يف معاشو كدنياه ٌإل باتٌباع ٌ
العبد يف معاشو كمعاده ،فكما أنٌو ل صالح لو يف آخرتو ٌإل ٌ
بالرسالة،ج ،19:ص.99:
الكالـ يفهم منو تعبًنه عن ال ٌدين ٌ
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اإلسالـ من اهلل  إىل عباده مجيعا؛ كالٌيت ٌنزذلا على زلمد  خامت األنبياء كادلرسلٌن ،أك تقييده بكلمة
عاما -كما سبق ،-كىذا ما ٕنٌت اإلشارة إليو
اإلسالـ ،كبذلك يتميٌز عن باقي الشرائع ،كل يبقى مفهومو ٌ
بالصواب.
يف تعريف لفظ ادلقصد فتقييد لفظ ال ٌدين يصرفو إىل ادلعىن ادلراد ،كاهلل أعلم ٌ
يتبٌن أ ٌف ال ٌدين اإلسالمي ىو ما أرسل بو اهلل  نبيٌو زلمدا  من
السابقة ٌ
كمن رلموع التٌعريفات ٌ
أحكاـ عمليٌة كعقديٌة كأخالقيٌة ليبيٌنها للعباد فيتٌبعوىا كيؤمنوا باهلل الواحد دكف سواه ،كلقد جاء التقييد
السابقة كذلك لختالفها عما جاء بو النٌيب  كالعلم عند اهلل.
باألحكاـ العمليٌة لتمييزه عن ٌ
الشرائع ٌ
يتبٌن أ ٌف العالقة بينهما عالقة عموـ كخصوص
بعد عرض ادلعاين اللٌةويٌة كادلعىن
الصطالحي لل ٌدينٌ ،
ٌ
مطلق؛ ذلك أ ٌف معىن ال ٌدين اإلسالمي ىو كاحد من ادلعاين الٌيت أكردىا اللٌةويٌوف يف معامجهم ،كىذا ما
اإلسالمي.
حّت صارت كلمة ال ٌدين إذا أطلقت صرفت إىل ال ٌدين
غلب يف الستعماؿ بعد ذلكٌ ،
ٌ

شريعة
المطلب الثّاني :طرق حفظ كلّية ال ّدين في ال ّ
الشريعة ،لب ٌد من التذكًن بأ ٌف حفظ الكلٌيٌات اخلمس
قبل اخلوض يف بياف طرؽ حفظ كلٌية الدٍّين يف ٌ
يكوف من جانب الوجود ّنا يقيم أركاّنا كقواعدىا ،ككذا من جانب العدـ ّنا يدرأ الختالؿ الواقع أك ادلتوقٌع

()1
اطيب()2رمحو اهلل ،كانطالقا من ذلك فقد جاء ىذا ادلطلب لبياف بعض طرؽ
الش
قرره
ما
كىذا
؛
عنها
ٌ
ٌ
الشريعة اإلسالميٌة من جانب الوجود كالعدـ باختصار.
حفظ كلٌية الدٍّين يف ٌ

األول :حفظ الديّن من جانب الوجود
الفرع ّ
الضركريٌة على اإلطالؽ؛ ذلك أ ٌف سبب كجود اإلنساف
ل ٌ
شك أ ٌف ال ٌدين اإلسالمي ىو أعظم ادلقاصد ٌ

يف ىذه ال ٌدنيا ىو اإلؽلاف باهلل كعبادتو دكف سواه؛ كما أمر اهلل تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

1
للشاطيب ،ج ،2:ص.18:
 /ادلوافقات ٌ
2
ادلفسر ،احلافظ ،أخذ عن
 /ىو إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الةرناطي ادلالكي ،أبو إسحاؽ الشاطيب ،اإلماـ ،العالٌمة ،األصويلٌ ،
الشريف التلمساين كغًنىم ،من تالميذه :أبو ػلٍن بن عاصم كأخوه القااي أبوبكر بن عاصم ،لو
الفخار كعبد اهلل البلنسي ك ٌ
ابن ٌ
مصنٌفات منها" :ادلوافقات" ك"العتصاـ" يف أصوؿ الفقو ،ك"اَّالس"؛ شرح فيو كتاب البيوع من صحيح البخارم ،تويف سنة 790ق،
ينظر :نيل البتهاج بتطريز ال ٌديباج ألمحد بابا التنبكيت ،ص ،48:تقدًن :عبد احلميد عبد اهلل اذلرامة ،كلٌية الدعوة اإلسالميٌة ،طرابلس،
ليبيا" ،ط1398( "1.ق1989/ـ) ،كشّرة النٌور الٌزكيٌة حملمد سللوؼ ،ج ،1:ص.231:
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()1
شك أ ٌف عبادة اهلل تعاىل كحده ل ٓن ٌقق ٌإل عن طريق حفظ رسالة اإلسالـ؛ كذلك إٌظلا
ﮜﮝﭼ  ،كل ٌ
بالرسالة كال ٌدعوة إليها.
يتّسد يف العمل ٌ
ٌ

الشعائر كالفرائض الٌيت أمر ُّا؛ من اإلؽلاف
بالرسالة إٌظلا يكوف بامتثاؿ أكامر اهلل تعاىل ،كتطبيق ٌ
كالعمل ٌ
الصالة كإيتاء
بادلوىل  كالتصديق اجلازـ بوحدانيٌتو قول كعمال؛ كذلك من خالؿ النٌطق ٌ
بالشهادتٌن كإقامة ٌ
كحج البيت ،...كغًن ذلك من الفرائض كالواجبات الٌيت أمر ُّا اهلل سبحانو كتعاىل.
الٌزكاة كصوـ رمضاف ٌ
كليس العمل كحده كفيا لستمرار بقاء ال ٌدين اإلسالمي ،بل غلب على العباد بعد ذلك ال ٌدعوة إليو

كنشره يف العادلٌن باحلكمة كادلوعظة كحسن السًنة؛ فقد قاؿ تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ﭼ( ،)2فال ٌدعوة إىل اهلل بالرتغيب يف اإلسالـ كبياف زلاسنو

اإلسالمي ،فتزداد رغبتهم يف اعتناقو ،كلذلك
الصورة احلقيقيٌة لل ٌدين
كتوايح أحكامو؛ يبٌن لةًن ادلسلمٌن ٌ
ٌ
فال ٌدعوة إىل اهلل ىي من أعظم الوسائل كأنفعها حلفظ ال ٌدين كبقاءه كانتشاره يف اآلفاؽ(.)3

الفرع الثّاني :حفظ ال ّدين من جانب العدم
إذا كاف اإلؽلاف باهلل كتطبيق أكامره يقيم ال ٌدين كيظهره إىل الوجود؛ فإ ٌف ذلك ل يكفي لستمراره
كل البقاع كتبليةو
كبقاءه؛ من دكف زلاربة ما يه ٌدد ىذا الستمرار ،فاإلسالـ لو أنصار ػلاكلوف إيصالو إىل ٌ
إىل العادلٌن ،كيف مقابلهم أعداء يرتبصوف بو كيتحينوف الفرص للطٌعن فيو كارب ثوابتو ،بةية ً
ىدـ أركانو
ٌ
ه ٌ
كتشويو صورتو.
كمن أجل ذلك مل يرتؾ اهلل  دينو لعبث العابثٌن كطمع الطٌامعٌن؛ قاؿ تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ

()4
حّت ل
ُنفظو
ل
ف
تك
القوًن،
ٍّين
الد
ك
احلكيم
كر
ذ
ال
تعاىل
اهلل
ؿ
نز
أف
فبعد
،
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

كل ما من شأنو أف يرد عنو العتداء كالتحريف كالتٌزييف.
هتدـ قواعده؛ فكاف حفظو لو بأف ٌ
شرع ٌ

 /1سورة النساء ،اآلية.36 :
 /2سورة النٌحل ،اآلية.125:
3
الشريعة لليويب ،ص 194:كما بعدىا.
 /راجع :مقاصد ٌ
 /4سورة احلّر ،اآلية.9:
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كمن ذلك تشريع اهلل  اجلهاد يف سبيل اهلل كالقتاؿ إلعالء ال ٌدين ككلمة التوحيد؛ قاؿ تعاىل:

()1
لرد التٌهديدات الٌيت تعرتض بقاء اإلسالـ كعبادة اهلل تعاىل.
ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮱﭼ  ،كذلك ٌ

الرٌدة دلن ؼلرج عن اإلسالـ؛ قاؿ  » :ىم ٍن بىد ىؿ ًدينىوي فىاقٍػتيػليوهي«( ،)2فرتؾ ادلرت ٌد دكف
كتشريعو  ح ٌد ٌ

عقوبة مدعاة لنسالخ الكثًن من ادلسلمٌن عن إسالمهم ،كىذا ما غلعل غًن ادلسلمٌن يش ٌكوف يف حقيقتو
الزاجر للمبتدعٌن يف ال ٌدين ،كالنٌهي عن ادلنكرات كادلعاصي(.)3
سن العقاب ٌ
كيرغبوف عنو ،إاافة إىل ٌ

شرعو اهلل من األحكاـ كما ّنى عنو من منكرات األعماؿ ل ػلصيو العدد لكثرتو ،فال ٌدين
ىذا كإ ٌف ما ٌ
األمة ،كتطبيقو كما أمر اهلل تعاىل ينّي يف ال ٌدنيا كاآلخرة.
كزلرؾ ٌ
عصب احلياة ٌ



1
احلج ،اآلية.78:
 /سورة ٌ
السًن ،باب ل يع ٌذب بعذاب اهلل ،رقم ،3017:ج ،2:ص.363:
 /2صحيح
ٌ
البخارم ،كتاب اجلهاد ك ٌ
3
الشريعة تأصيال كتفعيال حملمد بكر إمساعيل حبيب ،ص" ،311:د.ط"(1427ق).
 /ينظر :مقاصد ٌ

25

الفصل األّول:

كليّة الدّين ومظاهر اعتبارها يف فقه عنر رضي اهلل عنه

المبحث الثّاني :مظاىر حفظ ال ّدين من جانب الوجود عند عمر 
الصحابة  يف حركاهتم كسكناهتم
األمة فال ٌ
شك أ ٌف ٌ
كزلرؾ ٌ
إذا كاف ال ٌدين السالمي عصب احلياة ٌ
كانوا ػلرصوف على رعيو كاحملافظة عليو ،كل ب ٌد أ ٌف عمر بن اخلٌطاب  الٌذم ٕنيٌز بنظرتو ادلقاصديٌة
الصحابة حرصا على رعي ال ٌدين ،كالناظر يف فقو الفاركؽ كاجتهاداتو ليتأ ٌكد لديو
ادلصلحيٌة؛ كاف من أكثر ٌ
الشياطٌن تفر منو لش ٌدتو يف احلق كحزمو يف أمور ال ٌدين ،ما كانت تأخذه يف اهلل لومة
أ ٌف عمر؛ الٌذم كانت ٌ
لئم ،كل كاف يق ٌدـ على دينو  شيئا ،كالنٌماذج التٌالية تظهر مدل حفظو  لل ٌدين من جانب الوجود.

األول :آراؤه في بناء الدولة اإلسالميّة
المطلب ّ

ً
البٌن كاألثر الوااح يف مسًنة بناء ال ٌدكلة
لقد أيثىر عن الفاركؽ  آراء جليلة؛ كاف ذلا الوقع ٌ
السفارة إىل قريش
لعل أبرز ىذه ادلواقف اعتذاره  عن ٌ
اإلسالميٌة ،كنشر اإلسالـ كترسيخو يف النٌفوس ،ك ٌ
الرسوؿ .
عاـ احلديبية ،ككذا موقفو يف اختيار خليفة ٌ

السفارة إلى قريش عام الحديبية
الفرع ّ
األول :االعتذار عن ّ
ٓنوؿ يف تاريخ بناء ال ٌدكلة اإلسالميٌة ،ذلك أ ٌف النٌاس أمنوا فيو على أنفسهم؛
يعترب صلح احلديبية نقطة ٌ
كتفرغ النٌيب  لنشر اإلسالـ يف جزيرة العرب كخارجها ،كلكن ىذا
فصاركا يدخلوف يف دين اهلل أفواجاٌ ،
أع ىقبىتو.
كل األحداث الٌيت تلتو ك ٍ
ٌ
الصلح سبقو موقف من عمر بن اخلطٌاب  أسهم بشكل كبًن يف ٌ
ّأوال :األثر الوارد في المسألة
يب  إىل م ٌكة معتمرا يف
يف خالصة ٌ
السنة ٌ
لقصة احلديبية؛ الٌيت كانت يف ٌ
السادسة من اذلّرة ،خرج النٌ ٌ
فلما بلغ مبلةا من
أصحابو كمن حلق بو من العرب ،كساؽ معو اذلدم لتعرؼ العرب أنٌو مل ؼلرج للحربٌ ،
كْنهزكا لقتالو ،فلم ييًرد النٌيب  لقاءىم كسلك بادلسلمٌن
الطٌريق كصلو خرب بأ ٌف قريشا قد مسعوا ِنركجو ٌ
وً ً ً
اىا«( ...،)1حّت إذا
ش اليىػ ٍوىـ إً ىىل يخطة ف ىيها صلىةي الرح ًم إًٌل أ ٍىعطىٍيتيػ يه ٍم إًي ى
طريقا أخرل ،كقاؿ »:ىل تى ٍدعي ًوين قيػىريٍ ي
بلغ النٌيب  مهبط احلديبية أسفل م ٌكة توقٌف ىناؾ ،مثٌ صارت قريش تبعث سفراءىا لالستخبار عن أمر
خركج النيب  كمن معو ،كبعد تواصل األحداث دعا النٌيب  عمر بن اخلطٌاب ليبعثو إىل م ٌكة حّت يػيبىػلٍّ ىغ
1
السالـ تدمرم ،دار الكتاب العريب ،بًنكت ،لبناف" ،ط"3.
 /السًنة النٌبويٌة لبن ىشاـ ،ج ،3:ص ،257:تعليق :عمر عبد ٌ
(1410ق1990/ـ).
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ً
ما جاؤكا ألجلو ،فقاؿ عمر » :يا رس ى ً
م
س ًّنىكةى ًم ٍن بىًين ىع ًد ٍّ
ىخ ي
وؿ اهلل إً ٍّين أ ى
ى ىي
اؼ قيػىريٍ نشا ىعلىى نىػ ٍفسي ،ىكلىٍي ى
بٍ ًن ىك ٍع و
ىعز ًُّىا ًم ٍّين،
اىا ،ىك ًغ ٍلظىًيت ىعلىٍيػ ىها ،ىكلى ًك ٍن أ يىدلُّ ي
ىح هد ؽلىٍنىػعي ًين ،ىكقى ٍد ىعىرفى ٍ
ك ىعلىى ىر يج ول أ ى
ش ىع ىد ىاكًيت إًي ى
ت قيػىريٍ ي
بأى
عثٍما يف بن عف و
اف«( ،)1فبعث النٌيب  عثماف بن ع ٌفاف ،كحدث بعد ذلك صلح احلديبية بعهد كتبو النٌيب
ي ى ٍي ى
 مع سهيل بن عمرك على شركط؛ أعلٌها أف تضع احلرب أكزارىا عشرة أعواـ(.)2
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
لقد كاف ىذا ادلوقف من عمر  موقفا حكيما كقرارا صائبا ينبئ عن نظرتو ادلقاصديٌة ادلصلحيٌة؛ الٌيت
الرسوؿ  منذ خركجو من ادلدينة كمن ذلك:
هتدؼ إىل حفظ ال ٌدين ،فقد كاف  يرل بعٌن بصًنة أفعاؿ ٌ
كحّت
كل ادلواقف الٌيت اعرتاتهم منذ خركجهم من ادلدينة ٌ
 حرص النٌ ٌيب  على ٌالركيٌة كاحللم يف ٌ
كصوذلم إىل مهبط احلديبية قرب م ٌكة.
 -سلوؾ طريق أخرل بادلسلمٌن تفاديا للقاء ادلشركٌن كمواجهتهم يف احلرب.

كل ْناكز منهم.
 استقباؿ سفراء قريش كاإلنصات إليهم كالعفو عن ٌش اليىػ ٍوىـ إً ىىل يخط وة فً ىيها ًصلىةي
 كيرتجم حلرصو على مركر ىذا األمر بسالـ قولو  » :ىل تى ٍدعي ًوين قيػىريٍ يً
اىا«(.)3
الرح ًم إًٌل أ ٍىعطىٍيتيػ يه ٍم إًي ى
الصراع كإراقة الدماء ،مع الوصوؿ إىل
كل ىذه ادلواقف من النٌيب  كغًنىا؛ كاف اذلدؼ منها تفادم ٌ
ٌ
اذلدؼ السرتاتيّي كىو إظهار حقيقة اإلسالـ كإشاعة أمره يف العرب كنشره بٌن القبائل.
السلميٌة ،للوصوؿ إىل غاية التٌعريف
كلذلك تيقن الفاركؽ بضركرة اتٌباع ّنج النٌيب  يف ادلفاكاة ٌ
الش ٌدة يف األمور كذكر عداكة قريش لو؛ أدرؾ أ ٌف قريشا لن
باإلسالـ ،كألنٌو  ىع ى
رؼ من نفسو احلميٌة ك ٌ
يكوف يف حسباّنا أنٌو جاء سفًنا يبلٌغ رسالة ،كما أ ٌّنم لن يتوانوا عن قتلو ،كبذلك لن تكوف النٌتيّة كما
ط ذلا يف البداية؛ بل إف ثائرة ادلسلمٌن ستثور لقتل الفاركؽ كسينسوف اذلدؼ الٌذم جاؤكا ألجلو.
يخطٍّ ى

 /1السًنة النٌبويٌة لبن ىشاـ ،ج ،3:ص.261:
 /2راجع :السًنة النٌبويٌة لبن ىشاـ ،ج ،3:ص 255:كما بعدىا ،كالطٌبقات الكربل لبن سعد ،ج ،2:ص 72:كما بعدىا.
 /3السًنة النٌبويٌة لبن ىشاـ ،ج ،3:ص.257:
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السفارة مراعيا مآؿ ذىابو ،ككااعا اذلدؼ الٌذم خرج النٌيب  ألجلو
فكاف قراره  بأف اعتذر عن ٌ
السلمي.
باحلل ٌ
غاية كمقصدا لو من كراء ىذا ادلوقف ،كبذلك أسهم الفاركؽ  يف إٕناـ خطٌة النٌيب ٌ 
يب  بأف يبعث
ىذا كشلٌا يؤٌكد على أف موقفو كنظرتو كاف قصده منها حفظ ال ٌدين؛ إشارتو على النٌ ٌ
عثماف  ،فعثماف بن ع ٌفاف  لًما عيرؼ عليو من اذلدكء كالسياسة يف احلوار كلًما يتمتٌع بو من مكانة
الرجل األمثل يف موقف كذلك ادلوقف ،كىذا ما رآه الفاركؽ يف شخص عثماف كمل يره
يف قريش؛ كاف ىو ٌ
كمر األمر بسالـ كأسهم الفاركؽ بذلك
يف شخصو  ،فأرسل النٌيب  عثماف كما أشار عليو عمر ٌ ،
الصلح كمنو يف حفظ ال ٌدين اإلسالمي(.)1
ادلوقف يف إٕناـ ٌ

الصلح كسبا عظيما لل ٌدكلة اإلسالميٌة ،كذلك دلا أسفر عنو من مصاحل؛ أعظمها النتصار
فكاف ٌ
السياسي للنٌيب  ،كظهور اإلسالـ كبطالف الكفر ،فقد دخل يف اإلسالـ يف تلك ادل ٌدة قريب شلن دخل
ٌ
ً
كعل ىم اخلٌاص كالعاـ أ ٌف زلمدا  كأصحابو أكلوا
فيو إىل ذلك الوقت ،كما ظهر بةي ادلشركٌن كعداكهتم ،ى
احلق كاذلدل ،كىذا ما رآه الفاركؽ بنظرتو ادلستقبليٌة دلصًن اإلسالـ كادلسلمٌن(.)2
ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر 
السل ًم
إ ٌف ما يستند إليو ىذا الفعل من الفاركؽ  ىو اتٌباع ىدم النٌيب  كاقتفاء سنٌتو يف ٌ
ٓنرم ٌ
حلل ادلشاكل ،كىذا ما يؤٌكده إشارتو  على النٌيب  بأف يبعث عثماف بدل منو؛ حيث قاؿ
كٌ
الركية ٌ
ً
ك علىى رج ول أىعز ًُّا ًم ٍّين ،عثٍما يف بن عف و
اف) ،كىذا ىو ادلبدأ الٌذم جاء بو اإلسالـ حيث جاء
ي ى ٍي ى
( ىكلىك ٍن أ يىدلُّ ي ى ى ي ى ى

يف قولو تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ﭼ( ،)3فاهلل
الصلح كاذلدنة
تعاىل أمر عباده ٌ
باللٌن كاللٌطف يف ادلعاملة مع الةًن أيٌا كاف دينهم ،كمن ال ٌدعوة إىل اهلل قبوؿ ٌ
السالـ كالبعد عن العدكاف كاتٌباع احلسىن يف
مع قريش ،كىذا ما كاف النٌيب  يريب عليو ادلسلمٌن من إيثار ٌ

1
للشؤكف اإلسالميٌة،
 /راجع :نظرات يف فقو الفاركؽ عمر بن اخلطٌاب  حملمد زلمد ادلدين ،ص 137 :كما بعدىا ،اَّلس األعلى ٌ
كزارة األكقاؼ ،القاىرة" ،د.ط"(1422ق2002/ـ).
2
الشليب،
 /ينظر :شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاحلكمة كالتٌعليل لبن قيٌم اجلوزيٌة ،ج ،1:صٓ ،103:نقيق :مصطفى أبو نصر ٌ
السوادم ،ج ٌدة" ،ط1412("1.ق1991/ـ) ،كالتٌاريخ اإلسالمي مواقف كعرب لعبد العزيز احلميدم ،مج ،3:ج ،6:ص،211:
مكتبة ٌ
السعوديٌة" ،ط1418("1.ق1998/ـ).
دار األندلس اخلضراء ،ادلملكة العربية ٌ
 /3سورة النٌحل ،اآلية.125:
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حل ادلشكالت كذلك للوصوؿ إىل اذلدؼ األكرب كىو حفظ ال ٌدين كإقامتو ( ،)1كىذا ما استصحبو الفاركؽ

 مع ما رآه من النٌيب  ،فكاف بذلك حفظ ال ٌدين كٓنقيق مصلحة اإلسالـ كادلسلمٌن ،كىذا الظٌاىر
كاهلل أعلم.

الرسول 
الفرع الثّاني :اختيار خليفة ّ
ك يف نفوسهم كبثٌت فيهم الفرقة كاخلالؼ،
الش ٌ
كاف موت النٌيب  فاجعة أدلت بادلسلمٌن؛ أدخلت ٌ
ٌ
كلكن موقفا آخر للفاركؽ كحسن تدبًن منو أسهم يف بقاء ىذا ال ٌدين كبعث الوحدة يف صفوؼ ادلسلمٌن.
ّأوال :األثر الوارد في المسألة

ركل عبد اهلل بن مسعود  قاؿ» :لىما قيبًض رس ي ً
ص يارً :منا أ ًىمًنه ىكًمٍن يك ٍم أ ًىمًنه،
وؿ اهلل  ،قىالى ٍ
ت األىنٍ ى
ى ىي
قاؿ :فىأىتىاىم عمر ،فىػ ىق ىاؿ :يا مع ىشر األىنٍصا ًر ،أىلىستيم تىػعلىمو ىف أىف رس ى ً
و
اس؟
ى
ىي
ٍ ٍ ٍي
وؿ اهلل  ،أ ىىمىر أىبىا بى ٍكر أى ٍف يىػ يؤـ الن ى
ى ىٍ ى
ي ٍ ي ىي
ً
يب نىػ ٍف يسوي أى ٍف يىػتىػ ىقد ىـ أىبىا بى ٍك ور؟ فىػ ىقاليوا :نىػعيوذي بًاهللً أى ٍف نىػتىػ ىقد ىـ أىبىا بى ٍك ور«(.)2
فىأىيُّ يك ٍم تىط ي
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
أىم الثوابت كاألصوؿ الٌيت ينبين على ْنسيدىا يف الواقع حفظ ال ٌدين كإظهار معادلو أصل
إ ٌف من ٌ
شرعت ألجل أف ٓنفظ على النٌاس دينهم كدنياىم -كصالح ال ٌدنيا ىو صالح
اخلالفة ،فاخلالفة إٌظلا ٌ

لل ٌدين -كىذا ما ٌقرره ابن تيمية( )3رمحو اهلل بقولو" :كادلقصود الواجب بالوليات :إصالح دين اخللق الٌذين
1
الصاحل ،ص ،26:مداخلة يف ادلؤٕنر العادلي عن موقف اإلسالـ من
 /ينظر :كسطيٌة اإلسالـ كمساحتو كدعوتو للحوار حملمد بن أمحد ٌ
السعوديٌة1425( ،ق2004/ـ) ،يف شكل كرد.
اإلرىاب ،ادلملكة العربٌة ٌ
2
سائي ،كتاب اإلمامة ،باب ذكر اإلمامة كاجلماعة إمامة أىل العلم كالفضل ،رقم ،777:ص ،129:تعليق زلمد ناصر ال ٌدين
 /سنن النٌ ٌ
الزكائد لنور ال ٌدين اذليثمي ،كتاب اخلالفة ،باب اخللفاء
الرائد يف ٓنقيق رلمع ٌ
الرياض" ،ط1417("1.ق) ،كبةية ٌ
األلباين ،مكتبة ادلعارؼٌ ،
األربعة ،رقم ،8936:ج ،5:ص( ،333:إسناده حسن كقاؿ اذليثمي :يف سنده عاصم بن أيب النٌّود ،كىو ثقة كفيو اعف كبقية رجالو
كحسنو األلباين).
رجاؿ ٌ
الصحيحٌ ،
 /3ىو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ ابن تيمية احلراين الدمشقي احلنبلي ،أبو العباس ،شيخ السالـ ،اإلماـ ،الفقيو ،ادلفسر،
الشيخ مشس ال ٌدين كمسع من ػلٍن بن
األصويل ،كلد يف حراف عاـ661ق ،كٓنوؿ بو أبوه إىل دمشق فنبغ كاشتهر ،أخذ األصوؿ عن كالده ٌ
الشرعية يف
السياسة ٌ
الرسوؿ  ،كاقتضاء ٌ
الصًنيف كابن أيب اليسر كغًنىم ،من مصنٌفاتوٌ :
ٌ
الصراط ادلستقيم ،ك ٌ
الصارـ ادلسلوؿ على شامت ٌ
تويف رمحو اهلل سنة 728ق ،ينظر :ال ٌذيل على طبقات احلنابلة لبن رجب احلنبلي ،ج ،2:ص ،387:تصحيح
الرعيٌةٌ ،
الراعي ك ٌ
إصالح ٌ
السنٌة احملمدية" ،د.ط"(1372ق1952/ـ).
زلمد حامد الفقي ،مطبعة ٌ

29

الفصل األّول:

كليّة الدّين ومظاهر اعتبارها يف فقه عنر رضي اهلل عنه

مّت فاهتم خسركا خسرانا مبينا ،كمل ينفعهم ما نعموا بو يف ال ٌدنيا ،كإصالح ما ل يقوـ ال ٌدين ٌإل بو من أمر

دنياىم"( ،)1كإصالح ال ٌدين إٌظلا يعين إظهاره كإغلاد ما ػلفظو.

ُنل النٌزاع بٌن ادلهاجرين كاألنصار ،كسارع إىل مبايعة أيب
كىذا ما رآه الفاركؽ  قبل ذلك حٌن بادر ٌ
الص ٌديق  خليفة للمسلمٌن ،فقصد بذلك إىل بقاء ال ٌدين كدكامو ،كذلك بعكس ما رآه األنصار من
بكر ٌ
يب
مبايعة خليفتٌن فهو مناقض دلقصد حفظ ال ٌدين ،إذ إ ٌف فيو فرقة للمسلمٌن كىو غًن جائز؛ فقد قاؿ النٌ ٌ
()2
اآلخر ً
ٌن فىاقٍػتيػليوا ً
» :إًذىا بيويً ىع ًخلىلًي ىفتىػ ٍ ً
كل
ادلسلمٌن
على
ـ
حر
تعاىل
اهلل
ف
أ
على
يدؿ
فاحلديث
؛
«
ا
م
ه
ػ
ن
م
ٌ
ٌ
ٍ
ي
ى
ٌ
ى
ٌ
()3
احملرـ بٌن ادلسلمٌن .
ما ٌ
فرؽ كالنٌزاع ٌ
فرؽ كالنٌزاع؛ كإ ٌف مبايعة خليفتٌن من أعظم أسباب التٌ ٌ
يؤدم إىل التٌ ٌ
توجب على من حدث فيهم ذلك من ادلسلمٌن أف يقوموا بعزؿ أحدعلا كإبطاؿ دعوتو ،كإبقاء
كلذلك ٌ

األصلح منهما ،كذلك إلمخاد نار الفتنة يف مهدىا( ،)4كبإمخاد الفتنة ػلفظ ال ٌدين من خالؿ ما يكوف عليو

للصفوؼ كاجتماع على كلمة احلق ،كىذه ىي احلكمة من الجتماع على إماـ كاحد
ادلسلموف من كحدة ٌ
احلق كيسهم يف حفظ
يوحد كلمتهم على ٌ
 ٌخاصة يف اإلمامة العظمى -ألف توحيد صفوؼ ادلسلمٌن يف ٌ

ال ٌدين(.)5

شرعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند ال ّ
إ ٌف يف فعل النٌيب  بعدـ تعيٌن خليفة من بعده قد كانت لو علٌتو ادلانعة من ذلك كما كرد عنو 
فيما ركاه حذيفة  عندما سئًل  بأف يستخلًف ،فقاؿ» :إً ًين إً ٍف أ ً
صو ىف ىخلًي ىف ًيت
ىستى ٍخل ٍ
ٌ
ى ٍى ٍ ى
ٍ
ف ىعلىٍي يك ٍم فىػتىػ ٍع ي
ي ى

1
الرعيٌة لبن تيمية ،صٓ ،30:نقيق :علي بن زلمد العمراف ،دار عامل الفوائد" ،د.ط".
الراعي ك ٌ
السياسة الشرعيٌة يف اصالح ٌ
ٌ /
 /2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب إذا بويع خلليفتٌن ،رقم ،1853:ص.1480:
3
الشؤكف اإلسالميٌة للكويت ،طباعة ذات السالسل ،الكويت،
 /ينظر :ادلوسوعة الفقهيٌة الكويتيٌة ،ج ،6:ص ،226:كزارة األكقاؼ ك ٌ
"ط1404("2.ق1983/ـ).
4
الزاكم كزلمود زلمد الطناحي،
 /ينظر :النٌهاية يف غريب احلديث كاألثر َّد ال ٌديٌن بن األثًن ،ج ،4:صٓ ،13:نقيق :طاىر أمحد ٌ
ادلكتبة اإلسالميٌة" ،د.ط".
5
زلمد اجلطيلي ،دار ادلسًن،
 /أسرار ٌ
البساـ كإبراىيم بن ٌ
الرمحن ٌ
الشريعة من اعالـ ادلوقٌعٌن لبن القيٌم ،ص ،35:تقدًن :عبد اهلل بن عبد ٌ
السعوديٌة" ،ط1418("1.ق1998/ـ).
ادلملكة العربيٌة ٌ
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()1
يدؿ على أ ٌف ما منع النٌيب  من أف يستخلف من بعده ىو خوفو من
اب« ؛ فاحلديث ٌ
يىػٍن ًزٍؿ ىعلىٍي يك ٍم ى
الع ىذ ي
ىٕنىُّرًد النٌاس على اخلليفة ،فيكوف ذلك عصيانا ألمر النٌيب ّ نا غللب عليهم الوباؿ كالعذاب يف ال ٌدنيا
السابقة بعصياف ير يسلً ىها فلقيت العذاب يف ال ٌدنيا قبل اآلخرة ،ك ٌأما عن احلكمة
كاآلخرة ،كما فعلت األمم ٌ
من امتناعو  عن تعيٌن اخلليفة؛ فهي عدـ النٌص على كجوب العهد باإلمامة منو  كمن بعده من
الصحابة كمن بعدىم من األمم بأ ٌف األصلح للخالفة
يرسخ يف ٌ
لكن النٌيب  أراد أف ٌ
اخللفاء دلن بعدىم ،ك ٌ
الصالة؛ حيث قاؿ
ىو أفضل النٌاس ،كلذلك أشار النٌيب  كنبٌو على كجو ادلصلحة يف استنابتو أبا بكر يف ٌ
ص ٍّل بًالن ً
اس«( ،)2فكاف ذلك إشارة منو  إلمامة أيب بكر كاستخالفو على
يف مراو » :يم يركا أىبىا بى ٍك ور فىػ ٍليي ى

األمة بالتنبيو ،ككقوفا عند أمر اهلل تعاىل بعدـ التٌصريح(.)3
ادلسلمٌن لفضلو ،كذلك حرصا منو على مصلحة ٌ

كىذا ما فهمو الفاركؽ  من فعل النٌيب  كاستند إليو يف فعلو بأف بايع أبا بكر  خليفة
للمسلمٌن ،كيؤٌكد ذلك قولو ( :أىلىستيم تىػعلىمو ىف أىف رس ى ً
و
اس؟) ،فلقد
ىي
ٍ ٍ ٍي
وؿ اهلل  ،أ ىىمىر أىبىا بى ٍكر أى ٍف يىػ يؤـ الن ى
الصالة إشارة
أدرؾ رغبة النٌيب  كأنٌو أراد بذلك مصلحة ادلسلمٌن ،كرأل  أ ٌف استخالؼ أيب بكر يف ٌ
يصرح باستخالفو كمع ذلك فهم عمر أنٌو
من النٌيب ٌ 
تدؿ على أنٌو األفضل للخالفة ككلية ،فالنٌيب  مل ٌ
ما ق ٌدمو يف أمور ال ٌدين؛ ٌإل ألنٌو األقدر على أمور الدنيا من باب أكىل ،كىكذا كاف حفظ الفاركؽ 
لل ٌدين ُنرصو على أصل اخلالفة ككحدة صفوؼ ادلسلمٌن كالعلم عند اهلل.

المطلب الثّاني :دوران الحكم مع علّتو وجودا وعدما
الرتؾ ،كلقد كاف النٌيب  ل يقوـ
تصرفات النٌيب  ذلا أىدافها كغاياهتا سواء كانت بالفعل أك ب ٌ
إ ٌف ٌ
ببعض األمور كذلك لعلٌة منعت من ذلك ،كلكنٌو دلا كاف عهد اخللفاء  كزالت العلٌة كانوا يركف فعلها،
كمن أمثلة ذلك ما رآه عمر بن اخلطٌاب  من مجع القرآف كمجع النٌاس على قارئ كاحد يف رمضاف.
1
السعوديٌة" ،ط"1.
 /مسند ٌ
الرمحن زين اهلل ،مكتبة العلوـ كاحلكم ،ادلملكة العربية ٌ
البزار ،رقم ،2895:ج ،7:صٓ ،299:نقيق :زلفوظ ٌ
الزكائد للهيثمي ،ج ،5:ص ،322:رقم( ،8910:قاؿ اذليثمي :فيو أبو اليقظاف
الرائد يف ٓنقيق رلمع ٌ
(1415ق1995/ـ) ،كبةية ٌ
عثماف بن عمًن ،كىو اعيف).
2
أحق باإلمامة ،رقم ،678:ج ،1:ص ،224:كصحيح مسلم ،كتاب
 /صحيح البخارم ،كتاب األذاف ،باب أىل العلم كالفضل ٌ
الصالة ،باب استخالؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر من مرض كسفر كغًنىا ،...رقم ،417:ص.313:
ٌ
3
كتصرفات القااي كاإلماـ لشهاب ال ٌدين القرايف ،ص ،52:اعتىن بو :عبد الفتٌاح أبو غ ٌدة ،دار
 /اإلحكاـ يف ٕنييز الفتاكل عن األحكاـ ٌ
البشائر اإلسالميٌة ،بًنكت لبناف" ،ط1416("2.ق1995/ـ).
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األول :اإلشارة بجمع القرآن الكريم
الفرع ّ
يعترب القرآف الكرًن أصل ال ٌدين كقاعدتو األساسيٌة ،كإ ٌف يف فقو الفاركؽ كثًنا من الجتهادات الٌيت
لعل أبرز تلك الجتهادات رؤيتو ادلصلحيٌة كإشارتو َنمع القرآف يف عهد
تظهر مدل حرصو على حفظو ،ك ٌ
أجل مظاىر حفظ ال ٌدين كادلصلحة الكربل للمسلمٌن.
أيب بكر  ،كىذا من ٌ
ّأوال :األثر الوارد في المسألة

يق م ٍقتىل أ ٍىى ًل اليمام ًة ،فىًإذىا عيمر بٍن اخلىط ً
اب
ركل زيد بن ثابت  قاؿ» :أ ٍىر ىس ىل إً ىيل أىبيو بى ٍك ور ٍّ
ىى ى
ىي ي
الص ٍّد ي ى ى
ً
ً
ً ً ً
ىخ ىشى إً ٍف
عٍن ىدهي ،قى ىاؿ أىبيو بى ٍك ور  :إًف عي ىمىر أىتى ًاين فىػ ىق ىاؿ إًف ال ىقٍت ىل قى ٍد ا ٍستى ىحر يىػ ٍوىـ اليى ىم ىامة بً يقراء ال يق ٍرآف ،ىكإً ٍّين أ ٍ
ً
آف .قيػ ٍل ً
اط ًن فىػي ٍذى ً ً
ً ًً ً
آف ،كإً ٍّين أىرل أى ٍف تىأٍمر ًَنم ًع ال يقر ً
ً
ف
ت لعي ىمىر :ىكٍي ى
ي
يى ى ٍ ٍ
ب ىكثًنه م ىن ال يق ٍر ى ى
ا ٍستى ىحر ال ىقٍت يل بال يقراء بادلىىو ى ى ى
ً
ً
نىػ ٍفعل ىشيئنا ىمل يػ ٍفع ٍلو رس ي ً
ص ٍد ًرم
وؿ اهلل ؟ قى ىاؿ عي ىم ير :ىى ىذا ىكاهلل ىخٍيػهر .فىػلى ٍم يىػىزٍؿ عي ىم ير يػيىراجعي ًين ىحّت ىشىر ىح اهللي ى
ىي ٍ ٍى ى ي ىي
ً
ًً
ك الٌ ًذم ىرأىل عي ىم ير.)1(«...
ت ًيف ىذل ى
ل ىذل ى
ك ىكىرأيٍ ي
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
مل يرد عن النٌيب  أنٌو أمر َنمع القرآف يف مصحف ،كعلٌة ذلك ىي كوف الوحي يف عهده  مل
كل كقت؛ إذ أ ٌف ما ينزؿ من
ينقطع نزكلو بعد ،كما أ ٌف مجعو آنذاؾ مل يكن ٌ
متيسرا كذلك لصعوبة تةيًنه يف ٌ

()2
متفرقا كعلى
ينزؿ
كاف
الكرًن
القرآف
ف
أ
كما
،
السابق
ٌ
ٌ
القرآف قد يتضمن حكما جديدا ينسخ احلكم ٌ
()3
فرتات ،كاحتماؿ نزكؿ ادلزيد من القرآف كارد ،كمجعو بذلك يتع ٌذر  ،إاافة إىل أ ٌف النٌيب  مل يعش طويال

يب .
بعد اكتماؿ نزكؿ الوحي ،كذلذه األسباب تع ٌذر اجلمع يف عهد النٌ ٌ

كّنا أ ٌف العلٌة زالت بعد موت النٌيب  زاؿ العذر من عدـ مجعو ،كدلا كاف احلكم يدكر مع علٌتو كجودا
كعدما؛ فقد أشار الفاركؽ َ نمع القرآف الكرًن حفظا لل ٌدين كخدمة دلصلحة اإلسالـ كادلسلمٌن.

 /1صحيح البخارم ،كتاب فضائل القرآف ،باب مجع القرآف ،رقم ،4986:ج ،3:ص.337:
2
الرياض" ،د.ط".
 /ينظر :اقتضاء ٌ
الرشدٌ ،
الصراط ادلستقيم لبن تيمية ،مج ،2:صٓ ،595:نقيق :ناصر بن عبد الكرًن العقل ،مكتبة ٌ
3
الشاطيب ،ج ،3:ص-16:يف اذلامشٓ ،-نقيق :مشهور بن احلسن آؿ سلماف ،مكتبة التٌوحيد" ،د.ط".
 /العتصاـ ٌ
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رعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند ال ّ
ش ّ
لقد كاف عمر  مستندا يف إشارتو على أيب بكر  بذلك إىل ما يف فعلو من اخلًن كادلصلحة لدين
اهلل تعاىل ،كما أنٌو ليس يف الكتاب اهلل كسنٌة رسوؿ اهلل  ما يعارض ذلك ،بل إ ٌف من األخبار ما يؤيٌده
كيشًن إىل ما فيو من ادلصلحة ،فالنٌيب  كاف يتٌخذ كتٌابا للوحي يف دليل على إباحة ذلك ،كما أنٌو 
أشار إىل ذلك بقولو» :ىل تىكٍتيبوا ع ٍّين .كمن ىكتىب ع ٍّين ىغيػر ال يقر ً
آف فىػ ٍليى ٍم يحوي ىك ىح ٍّدثيوا ىع ٍّين ىكىل ىحىر ىج،)1(«...
ي ى ىى ٍ ى ى ٍى ٍ
الرسوؿ  ككراىيتو كتابة احلديث عنو ،كتش ٌدده يف ذلك بأمره من كاف قد كتب
فالظٌاىر من احلديث ّني ٌ
للشرع؛
عنو شيئا أف ؽلحوه ،بعكس القرآف الكرًن الٌذم مل ؽلانع يف كتابتو ،كما أ ٌف ىذا الفعل فيو مالئمة ٌ
()2

تقويو ،كىذا من جنس ادلصاحل ادلرسلة  ،فالفاركؽ  قد اعترب رلموع
ألف رلموع األدلٌة ٌ
الشرعية ٌ
النٌصوص الٌيت كانت لو دليال على ذلك الفعل(.)3

كذلك إٌظلا ىو إشارة إىل ما يف كتابة القرآف من مصلحة حفظو من النٌسياف ،فذىاب القرآف بنسيانو

الصحابة  ذىاب لل ٌدين ،كلقد قاؿ اهلل  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
بعد موت النٌيب  ،ككذا موت احلفظة من ٌ

()4
كر ٌإل ُنفظ اهلل لو ،كمن ذلك بأف يقيٌد لو رجال
ذ
ال
ظ
ف
ػل
كيف
إذ
؛
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
ٌ
ي
ي
ٍ
ي
الصدكر كحفظو يف
الصدكرٌ ،
حّت إذا بدأكا يقلٌوف غلتمع رأيهم على قلب رجل كاحد َنمعو من ٌ
ػلفظونو يف ٌ
السطور ،كىذا ما رآه عمر بن اخلطٌاب ،كزاد يقينا بادلصلحة الٌيت ستتح ٌقق من ذلك كىي حفظ دستور
ٌ
ادلسلمٌن كإبقاء دينهم القوًن ،كالعلم عند اهلل.

الفرع الثّاني :جمع النّاس على قارئ واحد في رمضان
اإلسالمي؛ ما قاـ بو من مجع النٌاس على قارئ كاحد يف
إ ٌف من أجل ما خدـ بو عمر  ال ٌدين
ٌ
الصحابة  ككافقوا عليو عمر كمل ؼلالفوه.
رمضاف ،كىذا ما استحسنو ٌ

1
الرقائق ،باب التٌثبٌت يف احلديث كحكم كتابة العلم ،رقم ،3004:ص.2298:
 /صحيح مسلم ،كتاب ٌ
الزىد ك ٌ
 /2ادل ً
معٌن بل ّنّموع أدلٌة متظافرة دلٌت عليو ،ينظر:
لتصرفات ٌ
الشارع ،كمل غلر اعتباره بدليل ٌ
ىى
كل فعل مالئم ٌ
صال يح ادليٍر ىسلىةي :ىي ٌ
للشاطيب ،ج ،3:ص.12:
العتصاـ ٌ
3
للشاطيب ،ج ،3:ص.12:
 /ينظر :العتصاـ ٌ
 /4سورة احلّر ،اآلية.9:
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ّأوال :األثر الوارد في المسألة
ت مع عيمر بٍن اخلىط ً
ضا ىف إً ىىل
اب  لىٍيػلىةن ًيف ىرىم ى
الرمحن بن عبد القارم أنٌو قاؿ » :ىخىر ٍج ي ى ى ى ى ٍ
ركم عن عبد ٌ
ً ًً
ًً ً
ط .فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير:
ص ىالتًًو الرٍى ي
صلٍّي بً ى
صلٍّي الر يج يل فىػيي ى
صلٍّي الر يج يل لٍنػ ٍفسو ،ىكيي ى
اس أ ٍىكىزاعه يمتىػ ىفٍّرقيو ىف يي ى
ادلى ٍسّد فىإ ىذا الن ي
ً
اس علىى قىا ًر وئ ك ً و
ييب بٍ ًن ىك ٍع و
ب .يمث
احد لى ىكا ىف أ ٍىمثى ىل .يمث ىعىزىـ فى ىّ ىم ىع يه ٍم ىعلىى أ ىٍّ
ت ىى يؤىلء الن ً ى
إً ٍّين أ ىىرل لى ٍو ىمجى ٍع ي
ى
ص ىالةً قىا ًرئً ًه ٍم .قى ىاؿ عي ىم ير :نً ٍع ىم البً ٍد ىع ًة ىى ًذهً ،ىكال ًيت يىػنى يامو ىف ىعٍنػ ىها
ت ىم ىعوي لىٍيػلىةن أ ٍ
ىخىر ٍج ي
صلُّو ىف بً ى
اس يي ى
يخىرل ىكالن ي
أىفٍضل ًمن ال ًيت يػ يقومو ىف -ي ًر ي ً
ومو ىف أىكلىوي«(.)1
اس يىػ يق ي
ىي ى ى ي ي
يد آخىر اللٍي ًل -ىكىكا ىف الن ي
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
يب  لعارض كعلٌة يف عهده ،ل ب ٌد أف يأيت الوقت الٌذم
إ ٌف ٌ
أم أمر كاف ادلقتضي لفعلو قائما كتركو النٌ ٌ

يزكؿ فيو ىذا ادلانع كٔنتفي فيو ىذه العلٌة( ،)2فيكوف فعلو مصلحة بعكس ما كاف عليو ،كّنا أ ٌف احلكم
الرتاكيح لزكاؿ علٌة ادلنع.
يدكر مع علٌتو كجودا كعدما ،فقد رأل عمر  أف ػليي سنٌة صالة ٌ
لتصرفاتو ،كاف يفهم الةايات الٌيت يرمي إليها
كشلٌا ل ٌ
شك فيو أ ٌف عمر ّ نالزمتو للنٌيب  كمشاىدة ٌ

األمة،
كل ما فيو تشديد على ٌ
النٌيب  من كراء أفعالو ،كأل ٌف ال ٌدين كلٌو يسر؛ كاف ٌ
الرسوؿ  يبتعد ٌ
ًً
كتكليف ذلا ّنا ل يطاؽ ،ركت عائشة راي اهلل عنها» :أىف رس ى ً
ات لىٍيػلى وة.
صلى ًيف ادلى ٍسّد ىذ ى
وؿ اهلل  ى
ىي
ًً
ً
فىصلى بً ًً
اس .يمث اً ٍجتى ىمعيوا ًم ىن اللٍيػلى ًة الثالًثىًة أ ٍىك الرابً ىع ًة .فىػلى ٍم ىؼلٍير ٍج
اس ،يمث ى
ى
ى
ص ىالتو نى ه
صلى م ىن ال ىقابلىة .فى ىكثيػىر الن ي
وؿ اهللً  ،فىػلىما أىصبح قى ىاؿ :قى ٍد رأىي ً
كج إًلىي يكم إًل أ ٍّ ً
ً
يت
إلىٍي ًه ٍم ىر يس ي
ىين ىخش ي
ىٍ ي
ت الذم ى
صنىػ ٍعتي ٍم .فىػلى ٍم ؽلىٍنىػ ٍع ًين م ىن اخليير ً ٍ ٍ
ٍى ى
ض ىعلىٍي يك ٍم «(.)3
أى ٍف تيػ ٍفىر ى

1
الرتاكيح ،باب فضل من قاـ رمضاف ،رقم احلديث ،2010:ج ،2:ص.60:
 /صحيح البخارم ،كتاب صالة ٌ
2
الصراط ادلستقيم لبن تيمية ،مج ،2:ص.598:
 /ينظر :اقتضاء ٌ
3
الرتاكيح ،باب فضل من قاـ رمضاف ،رقم ،2012:ج ،2:ص ،61:كصحيح مسلم ،كتاب صالة
 /صحيح البخارم ،كتاب صالة ٌ
الرتغيب يف قياـ رمضاف ،رقم ،761:ص ،524:كاللٌفظ لو.
ادلسافرين كقصرىا ،باب ٌ
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فوجو ال ٌدللة من احلديث أ ٌف النٌيب  رأل يف ىذه الصالة كىذا اجلمع مصلحة للمسلمٌن كحكمة
من كراءىا ،لكنٌو  امتنع عنها لعلٌة طرأت ،كىي اخلشية من الفرتاض ،كاخلوؼ من تكليف ادلسلمٌن ّنا
الصالة عليهم(.)1
ل قبل ذلم بو ،فامتنع عن اخلركج ٌ
حّت ل تفرض ٌ

كلقد فهم عمر  القصد من فعل النٌيب  ،كعلم أ ٌف مقتضي اخلركج كىو مصلحة توحيد صفوؼ
يب ؛ كأكمل اهلل ال ٌدين؛ قاؿ
ادلسلمٌن قائمٌ ،
فلما كاف عهده  كانتهى زمن التٌشريع كالفرتاض ّنوت النٌ ٌ

تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ ( ،)2زالت علة المتناع
السنٌة مصلحة كمنفعة بدؿ ادلفسدة ،كلذلك آثر عمر  مجعهم يف
من اجلمع النٌاس كصار يف إحياء ٌ
عهده على إماـ كاحد(.)3
شرعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند ال ّ
السابق عن عائشة
إف ادلستند لفعل عمر  كمجعو النٌاس يف صالة ٌ
الرتاكيح كااح؛ كىو احلديث ٌ
وؿ اهللً  صلى ًيف ادلس ًّ ًد ىذات لىيػلى وة .فىصلى بً ًً
صلى ًم ىن ال ىقابًلى ًة.
راي اهلل عنها» :أىف ىر يس ى
ى ٍ
اس ،يمث ى
ى
ى
ى
ص ىالتو نى ه
ىٍ
()4
فى ىكثيػر الناس .يمث اًجتىمعوا ًمن الليػلى ًة الثالًثىًة أىك الرابًع ً
يب
الن
ج
خر
ذين
ل
ا
اجلمع
بٌن
من
كاف

فعمر
،
«
...
ة
ٌ
ٌ
ٍ ىي ى ٍ
ٍ ى
ى ي
ٌ
الصحابة مالزمة للنٌيب  كمن
 فيهم كصلٌى ُّم كىذا ل يشك فيو أحد ،أل ٌف الفاركؽ كاف من أكثر ٌ
أكثرىم مشاىدة ألفعالو كفهما دلقاصد التٌشريع.

فالشارع دلا أمر
ىذا كإ ٌف احلكمة من مجع عمر للمسلمٌن على إماـ كاحد ىي نبذ التنازع كالختالؼٌ ،
ٌ
بالجتماع على إماـ يف اإلمامة الكربل كصالة اجلمعة كالعيدين -مثال-؛ إٌظلا كاف ذلك س ٌدا لذريعة

1
الصراط ادلستقيم لبن تيمية ،مج ،2:ص.594:
 /ينظر :اقتضاء ٌ
 /2سورة ادلائدة ،اآلية.3:
 /3ادلوافقات للشاطيب ،ج ،3:صٓ ،-60:نقيق :عبد اهلل دراز ،ادلكتبة التٌّارية" ،د.ط".
4
الرتاكيح ،باب فضل من قاـ رمضاف ،رقم احلديث ،2012:ج ،2:ص ،61:كصحيح مسلم ،كتاب
 /صحيح البخارم ،كتاب صالة ٌ
الرتغيب يف قياـ رمضاف ،رقم احلديث ،761:ص ،524:كاللٌفظ لو.
صالة ادلسافرين كقصرىا ،باب ٌ
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()1
السنٌة،
ىذه

عمر
أعاد
كذلذا
،
احلق
الختالؼ كالنٌزاع ،كطلبا لجتماع القلوب كتآلفهم على كلمة ٌ
ٌ

باحلق كييقضى على التٌنازع كالختالؼ ،إاافة إىل ما فيو من زيادة الطٌاعات كالعبادة.
حّت غلتمع النٌاس ٌ
ٌ

شرعيّة
المطلب الثّالث :تطبيق النّصوص واألحكام ال ّ
الشرعيٌة ،كذلك من خالؿ إنكاره
يف ىذا ادلطلب بياف دلدل حرص الفاركؽ  على تطبيق النٌصوص ٌ
الشرعية.
السنٌة ،ككذا رجوعو عن أقضيتو كقوفا عند حدكد النٌصوص ٌ
كل من خالف الكتاب ك ٌ
على ٌ

شرعيّة
ش ّدة على من خالف النّصوص واألحكام ال ّ
األول :ال ّ
الفرع ّ
تيظهر الكثًن من ادلواقف الٌيت حدثت لعمر بن اخلطٌاب  مدل حرصو على العمل بنصوص الكتاب
نصا شرعيٌا من كتاب اهلل أك
كل من خالفهما ،فقد كاف يعنٌف ٌ
كل من خالف ٌ
ك ٌ
كيتوعد ٌ
السنٌة كش ٌدتو على ٌ
الرسوؿ  ،كمن تلك ادلواقف ما يأيت:
من سنٌة ٌ

ّأوال :اآلثار الواردة في المسألة
لقد كرد عن عمر بن اخلطاب  الكثًن من ادلواقف كاألحداث الٌيت ّنى فيها عن انتهاؾ النصوص
الشرعية كمن ذلك:
الصحيح أف أنس بن
طوع بعد صالة العصر ك ٌ
الضرب عليها ،فقد كرد يف ٌ
 -1النٌهي عن صالة التٌ ٌ
ض ًرب األىي ًدم علىى ً
ص ًر«(،)2
الع ٍ
ص ىالة بىػ ٍع ىد ى
مالك  سئل عن التطوع بعد العصر فقاؿ » :ىكا ىف عي ىم ير يى ٍ ي ٍ ى ى
الصب ًح حّت تىػرتىً
ً
يب
م
الش
ع
ف
الع ٍ
ص ىالةى بىػ ٍع ىد ى
س ،ىكىل ى
كذلك أل ٌف الٌرسوؿ  قاؿ» :ىل ى
ٍ
ى
ص ىالةى بىػ ٍع ىد ُّ ٍ ى ٍ
ص ًر ىحّت تىة ى
ي
()3
الصالة يف تلك األكقات احمل ٌددة ،كفعلهم ذلك سلالف ألمر
س«  ،فهذا احلديث صريح النٌهي عن ٌ
الش ٍم ي
النٌيب .

1
الشريعة من إعالـ ادلوقٌعٌن لبن القيٌم ،ص.35:
 /أسرار ٌ
 / 2صحيح مسلم ،كتاب صالة ادلسافرين كقصرىا ،باب استحباب ركعتٌن قبل صالة ادلةرب ،رقم ،836:ص.573:
3
الشمس ،رقم ،586:ج ،1:ص.199:
الصالة قبل غركب ٌ
يتحرل ٌ
 /صحيح البخارم ،كتاب مواقيت ٌ
الصالة ،باب ل ٌ
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()1
ً
بالرجم ،فقد ركم عنو  أنٌو قاؿ» :ىل أيكتىى ًّني ىحلٍّ ول ىكيزلىل ول لىوي إًل
لو
ل
احملل
ك
توع يده للمحلٍّ ًل
ٌ -2
ٌ
ىرمجىٍتيػ يه ىما«( ،)2كذلك دلخالفتهم سنٌة النٌيب  فقد ركد عنو  أنٌو قاؿ» :لى ىع ىن اهللي ادل ىحلٍّ ىل ىكادل ىحل ىل لىوي"(.)3
ي
ي
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين

السنٌة ،ككذا
إ ٌف ٌ
الش ٌدة كالتٌوعد دلن ؼلالف أكامر اهلل كرسولو؛ فال يطبٌق ما جاءت بو نصوص الكتاب ك ٌ
كل من يةار على ال ٌدين كيهدؼ إىل إعالء كلمة اإلسالـ ،كلىئًن كانت احلكمة
معاقبتهم أمر كاجب على ٌ
الشرعيٌة.
السخرية باألحكاـ ٌ
من ذلك ىي إظهار ٌ
لكل من ػلاكؿ ٌ
عزة ال ٌدين بال ٌدرجة األكىل فهي أيضا زجر ٌ
ىذا كلقد عرؼ عمر بن اخلطٌاب  بش ٌدتو كحزمو مع كل من خالف أك ؼلالف ما جاء من
عزتو كأنٌو ل غلوز ألحد الستهزاء ّنا
النٌصوص ٌ
الشرعيٌة من كتاب كسنٌة ،كذلك بقصد حفظ ال ٌدين بإظهار ٌ
جاء بو اهلل تعاىل(.)4
السابقة ،فهذه األخًنة مع اختالؼ ما جاءت بو كبيٌنتو من أحكاـ؛
كىذا ما يستنتج من رلموع اآلثار ٌ
كل من خالف أكامر اهلل كرسولو  ،فإف من مل يطبٌق
ٌإل أ ٌف القدر ادلشرتؾ بينها ىو الوعيد ك ٌ
الش ٌدة على ٌ
الشرعيٌة الٌيت ذلا قداستها ،فمن
ما كرد عن النٌيب  أك عاند كنافق يف عملو ل يعرؼ قدر النٌصوص ٌ
بالشرع القوًن ،كاهلل أعلم.
حّت يدرؾ عظمة ىذا ال ٌدين كيلتزـ ٌ
الواجب هتديده كٔنويفو ككذا معاقبتو؛ ٌ
ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر 
إ ٌف ما يؤيٌد ىذا الفعل من عمر  ما جاء من اآليات كاألحاديث الٌيت تؤٌكد على اركرة اتٌباع أمر
()5
النٌيب  ،كمنها قولو تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ  ،كقولو  : ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ

1
األكؿ ،ينظر :موسوعة فقو عمر بن اخلطٌاب حملمد ركاس قلعو جي ،ص،770:
 /ادلي ىحلٍّ يل :ىو الٌذم ينكح ادلطلٌقة ثالثا ليحلٌها لزكجها ٌ
دار النٌفائس ،بًنكت ،لبناف" ،ط1409("4.ق1989/ـ).
 /2السنن الكربل للبيهقي ،كتاب النٌكاح ،باب ما جاء يف نكاح احمللٌل ،رقم ،14191 :ج ،7:صٓ ،340 :نقيق :زلمد القادر عطا،
دار الكتب العلمية" ،ط1424("3.ق2002/ـ).
 /3سنن ابن ماجة ،كتاب النٌكاح ،باب احمللٍّل كاحمللل لو ،رقم ،1936:ص ،335:تعليق زلمد ناصر ال ٌدين األلباين ،مكتبة ادلعارؼ،
الرياض" ،ط1417("1.ق)( ،حسنو األلباين).
ٌ
 /4ينظر :منهّيٌة عمر بن اخلطٌاب يف الجتهاد مع النٌص حملمد التاكيل ،ص ،27:مطبعة آنفو-برانت ،فاس" ،د.ط"(2013ـ).
 /5سورة ادلائدة ،اآلية.92:
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ ( ،)1فاآليتاف فيهما أمر بوجوب
الشريعة اإلسالمية ،كما أ ٌف اآليتٌن تبيٌناف أ ٌف عدـ اللتزاـ
طاعة النٌيب  كاتٌباع ما جاء بو كبينو من أحكاـ ٌ
الشديد من اهلل تعاىل ،كىذا ما فهمو الفاركؽ 
ّنا جاء بو النٌيب  كاحلذر من سلالفتو سبب يف العقاب ٌ
فكاف حريصا على تطبيق أحكاـ الشريعة من اجلميع دكف اعرتاض أك سلالفة ،كىذا ما يزيد من اذليبة
كاإلجالؿ ذلذا ال ٌدين العظيم كيكفل تطبيقو أحسن التٌطبيق.

شرعيّة
بالرأي وقوفا عند النّصوص ال ّ
الرجوع عن القضاء ّ
الفرع الثّانيّ :
الشرعيٌة حافظا لل ٌدين ألنٌو تطبيق دلا أمر بو اهلل تعاىل ،فإ ٌف
إذا كاف تطبيق ما جاءت بو النٌصوص ٌ
بالرأم كقوفا عند النٌصوص ىو أيضا من تطبيق أكامر اهلل  ،ككثًنا ما كاف الفاركؽ
المتناع عن القضاء ٌ
 يقضي برأيو يف قضايا عرات لو ،كلكنٌو ما إًف ٍّ
الصحابة ّ نا جاء يف تلك القضايا من
يذكره ٌ
الشرعيٌة.
السنٌة فإنٌو يرجع عن رأيو كيقضي ّنا جاءت بو النٌصوص ٌ
نصوص الكتاب ك ٌ
ّأوال :اآلثار الواردة في المسألة
لقد نقل عن الفاركؽ  الكثًن من ادلواقف الٌيت تراجع فيها عن رأيو كقضائو كمن األخبار كالواردة يف
ذلك ما يأيت:
قاؿ:
 -1تراجعو عن رجم امرأة رلنونة زنت كذلك كقوفا عند سنٌة رسوؿ اهلل  ،فقد ركل ابن عبٌاس ى
ً
و
اسا فىأ ىىمر ًُّىا عيمر أى ٍف تػي ٍر ىجم فىمر ًُّىا ىعلىى ىعلً ٍّي بٍ ًن أًىِب طىالً و
ب
»أًييتى عي ىم ير ًّنى ٍّنيونىة قى ٍد ىزنى ٍ
ت فى ٍ
ى ي
ىي
استى ىش ىار ف ىيها أينى ن ى
ًً
ً ً
ت فىأ ىىمىر ًُّىا عي ىم ير أى ٍف تيػ ٍر ىج ىم .قى ىاؿ فىػ ىق ىاؿ ٍارًجعيوا ًُّىا
ًر ٍ
ا ىوا يف اللو ىعلىٍيو فىػ ىق ىاؿ ىما ىشأٍ يف ىىذه قىاليوا ىٍرلنيونىةي بىًىن فيالى وف ىزنى ٍ
يمث أىتىاه فىػ ىق ىاؿ يا أ ًىمًن الٍم ٍؤًمنًٌن أىما علًمت أىف الٍ ىقلىم قى ٍد رفًع عن ثىالىثىوة ع ًن الٍمّني ً
وف ىحّت يىػٍبػىرأى ىك ىع ًن النائً ًم ىحّت
ى ى ي ى ى ىٍ ى
ى ىٍ
ي
ى ي ى ىٍ
اؿ ىى ًذهً تيػ ٍر ىج يم قى ىاؿ لى ىشيءى .قى ىاؿ فىأ ٍىرًس ٍل ىها .قى ىاؿ
ِب ىحّت يىػ ٍع ًق ىل قى ىاؿ بىػلىى .قى ىاؿ فى ىما بى ي
يى ٍستىػٍي ًق ى
ظ ىك ىع ًن الصً ٍّ
فىأ ٍىر ىسلى ىها .قى ىاؿ فى ىّ ىع ىل يي ىكبٍّػ ير«(.)2

 /1سورة احلشر ،اآلية.7:
 /2سنن أيب داكد ،كتاب احلدكد ،باب يف اَّنوف يسرؽ أك يصيب ح ٌدا ،رقم ،4399:ص ،789:تعليق زلمد ناصر ال ٌدين األلباين،
(صححو األلباين).
الرياض" ،ط1424("2.ق)ٌ ،
مكتبة ادلعارؼٌ ،
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 -2رجوعو عن القضاء بادلفاالة يف ال ٌدية بٌن األصابع ،إذ كرد يف األثر » :أىف عي ىمىر ىج ىع ىل ًيف ًاإلبٍػ ىه ًاـ
ً
مخىٍس ع ٍشرةى ،كًيف السباب ًة ع ٍشرا ،كًيف الوسطىى ع ٍشرا ،كًيف البًٍن ً
ص ًر ًستًّا«( ،)1كذلك دلا كرد
ص ًر ت ٍس نعا ،ىكًيف اخلٍن ى
ى
ى ى ن ى يٍ ى ن ى
ى ى ى ى
عن النٌيب  أنٌو قضى بالتسوية بٌن األصابع ،فقد ركل ابن عبٌاس عن النٌيب  أنٌو قاؿً » :ديىةي اليى ىديٍ ًن
ً
ً
الر ٍجلى ٍ ً
صبى وع«(.)2
ىك ٍّ
ٌن ،ىس ىواءه :ىع ٍشىرةه م ىن ا ًإلبً ًل ل يك ٍّل إً ٍ
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
للصواب ،فكيف لً ىم ٍن ترِب
إ ٌف القوؿ بتقدًن عمر  للمصاحل يف مقابل نصوص ٌ
الشرع كالـ رلانب ٌ
السنة النٌبويٌة كقداستهما ،أف يق ٌدـ رأيو على ما أكحى بو اهلل 
يف مدرسة النٌ ٌبوة فعرؼ ٌ
حق القرآف الكرًن ك ٌ
ً
ب إليو كىو الٌذم تشهد لو العديد من ادلواقف بأنٌو كاف كقٌفا عند نصوص
لنبيٌو  ،فحاشاه  ما نيس ى
السنٌة ،فكثًنا ما كاف غلتهد كيقوؿ رأيا كيقضي بو -أك يريد-؛ كلكنٌو يرجع عنو عندما يذ ٌكره
الكتاب ك ٌ
السابقة كغًنىا
السنٌة ،كمن ٌ
ٌ
الشواىد على ذلك ما كرد من اآلثار ٌ
الصحابة ّنا كرد يف ذلك من القرآف أك ٌ
الكثًن(.)3

كذلك دليل على أنٌو  ل يبةي إل حفظ ال ٌدين من خالؿ رجوعو عن ما قضى بو كحكم بو من
حّت ل يتّاكزه أحد ما من النٌاس؛ إذ يركف اخلليفة أمًن ادلؤمنٌن يرتاجع عن رأيو كقضائو
أحكاـ ،كذلك ٌ
الشرع ػلفظ ال ٌدين.
ٕنسكا بكتاب اهلل كسنٌة رسولو  ،كبتطبيق نصوص ٌ
كذلك كقوفا عند حدكد اهلل ك ٌ

1
السنن الكربل للبيهقي ،كتاب اجلراح ،جامع أبواب ال ٌديات فيما دكف النٌفس ،باب األصابع كلٌها سواء ،رقم ،16285:ج،8:
ٌ /
الرٌزاؽ ،كتاب العقوؿ ،باب األصابع ،رقم ،17698:ج ،9:ص ،384:كمصنٌف ابن أيب شيبة ،كتاب
ص ،162:كمصنٌف عبد ٌ
كل أصبع ،رقم ،27430 :ج ،9:صٓ ،60:نقيق :أسامة بن إبراىيم بن زلمد ،مطبعة الفاركؽ احلديثة ،القاىرة،
الديات ،باب كم يف ٌ
"ط1429("1.ق2008/ـ).
 /2سنن أيب داكد ،كتاب الديات ،باب ديات األعضاء ،رقم ،4561:ص ،823:كسنن الرتمذم ،كتاب الديات ،باب ما جاء يف دية
األصابع ،رقم ،1391:ص ،329:كصحيح ابن حبٌاف ،كتاب الديات ،باب ذكر اإلخبار عما غلب على ادلرء من ال ٌدية يف قطع أصابع
الرسالة ،بًنكت" ،ط"2.
أخيو ادلسلم ،رقم ،6012:ج ،13:ص ،300:ترتيب ابن بلبافٓ ،نقيق :شعيب األرنؤكطٌ ،
مؤسسة ٌ
(1414ق1993/ـ).
3
الرسالة ،بًنكت،
 /راجع :السياسة الشرعيٌة يف اوء نصوص ٌ
الشريعة كمقاصدىا ليوسف القرااكم ،ص 201:كما بعدىاٌ ،
مؤسسة ٌ
لبناف" ،ط1421( "1.ق2000/ـ) ،كمنهّيٌة عمر بن اخلطاب  يف الجتهاد مع النٌص حملمد التٌاكيل ،ص 41:كما بعدىا.
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الشرعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند
ّ
إف ىذا الفعل من عمر  ىو تطبيق لقولو تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ()1؛ إذ إف تطبيق ما
عز كجل ،ك ٌأما ْناىلها كالمتناع عن تطبيقها فهو
جاء عن اهلل كرسولو ىو تطبيق ككقوؼ عند حدكد اهلل ٌ
تعد حلدكد اهلل تعاىل ،كلذا كاف الفاركؽ  شديد احلرص على تطبيق النصوص حفظا لل ٌدين.
كل من يتقلٌد أمر ادلسلمٌن على احلكم أك القضاء ،بالوقوؼ عند حدكد
كىذا ما غلب أف يكوف عليو ٌ
اهلل كتطبٌق تعاليمو كأكامره ،كبذلك ٓنفظ للنٌاس حقوقهم كػلفظ عليهم دينهم.

الرابع :الحدود ومدى حفظها لل ّدين من جانب الوجود
المطلب ّ
إ ٌف اذلدؼ من ىذه ادلسألة ىو إبراز أمر مفاده أ ٌف احلدكد كما ٓنفظ الكلٌيات اخلمس من جانب العدـ
فهي ٓنفظ ال ٌدين من جانب الوجود.

األول :الحد بالمعنى الخاص والعام
الفرع ّ
الشرع كالواجبة ح ٌقا هلل تعاىل( ،)2كلقد ٌبٌن العلماء يف القدًن كاحلديث
احلدكد ىي العقوبات ادلق ٌدرة من ٌ

أ ٌف ىذه احلدكد ٓنفظ الكلٌيات من جانب العدـ ،كىذا األمر صحيح لكنٌو ليس على إطالقو كبياف ذلك
فيما يأيت:

الزنا كشرب اخلمر كغًنىا من العقوبات على
السرقة كجلد على ٌ
ّأوال -إ ٌف آحاد احلدكد من قطع على ٌ

السرقة ػل ٌقق مقصد
كبائر ال ٌذنوب؛ يتم بواسطتها حفظ الكلٌيات مجيعها من جانب العدـ ،فقطع اليد على ٌ
حفظ كلٌية ادلاؿ من جانب العدـ ،كاجللد على شرب اخلمر ػل ٌقق مقصد حفظ العقل من جانب العدـ،
الرٌدة ػلفظ ال ٌدين من جانب العدـ،
الزاين ك ٌ
كجلد ٌ
الزانية ػلفظ النٌسل من جانب العدـ ،كقتل ادلرتد على ٌ
الضركريات كاختفاءىا.
ذلك أ ٌف ترؾ ىذه ال ٌذنوب كادلعاصي من دكف عقوبات ٓند منها يسبٌب فوات ٌ
كلذلك فإ ٌف ٓن ٌقق معىن حفظ الكلٌيات من جانب العدـ بتطبيق احلدكد إٌظلا يكوف عن طريق احلدكد
آحادا كعلى انفراد.
 /1سورة البقرة ،اآلية.229:
 /2التٌعريفات للّرجاين ،ص.74:
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تقرر أ ٌف
ثانيا -إ ٌف احل ٌد بادلفهوـ العاـ ىو من شرع اهلل تعاىل الٌذم أمرنا بو كتعبٌدنا بتطبيقو ،كلقد ٌ
كحج البيت
تطبيق العبادات كالفرائض الٌيت أمر ُّا اهلل ؛ من إقامة ٌ
الصالة كإيتاء الٌزكاة كصوـ رمضاف ٌ
الشاطيب يف ذلك:
األئمة؛ إذٌ يقوؿ ٌ
كغًنىا؛ إٌظلا ٓنفظ ال ٌدين من جانب الوجود ،كىذا األمر كااح من كالـ ٌ

الصالة،
"فأصوؿ العبادات راجعة إىل حفظ ال ٌدين من جانب الوجود؛ كاإلؽلاف ،كالنٌطق ٌ
بالشهادتٌن ،ك ٌ
()1
تقرر أ ٌف العبادات ٓنفظ ال ٌدين من جانب الوجود؛ فإف
كإذا
،
الصياـ ،كاحلج ،كما أشبو ذلك"
كالٌزكاة ،ك ٌ
ٌ

عامة شلٌا ػلفظ ال ٌدين من جانب الوجود ،العبادات ما أمر اهلل بو العباد ،كاحلدكد ىي من األكامر الٌيت
احلد ٌ
شرعها اهلل كأمر العباد بتطبيقها ،فناسب أف يكوف تطبيق احلدكد حافظا لل ٌدين من جانب الوجود.
ٌ

كيف خالصة دلا سبق ؽلكن القوؿ إ ٌف آحاد احلدكد ٌإظلا ٓنفظ الكلٌيات اخلمس من جانب العدـٌ ،أما

عامة فتطبيقو ػلفظ ال ٌدين من جانب الوجود.
احلد ٌ

الفرع الثّاني :مثال تطبيقي في فقو عمر 
من األمثلة التٌطبيقيٌة الٌيت يستشهد ُّا على حفظ ال ٌدين من جانب الوجود بتطبيق احلدكد كما كرد يف

الرياض النٌضرة من حادثة كلد عمر  الٌذم شرب اخلمر كزىن ،فأتتو ادلرأة ٓنمل
السابق ،ما نقل يف ٌ
الفرع ٌ
الولد كقالت لو بأ ٌف ابنو كاف قد أكرىها كقدر على أف يناؿ منها ،فما كاف من عمر ٌ إل أف ذىب

حّت ادلوت ،فكاف بذلك مطبٌقا
فلما استيقن ذلك من كلده ،قاده كطبٌق عليو احلد كجلده ٌ
ليتأ ٌكد من اخلرب ٌ
ألكامر اهلل تعاىل كحافظا لدينو بتطبيقو احل ٌد على ابنو دكف ىوادة يف أمر اهلل كشلا جاء يف األثر الطٌويل:
ً
رد على ابنو عندما قاؿ لو» :يا أىب ً
ت
ت ىل تىػ ٍف ى
 أنو ٌض ٍح ًين ىك يخ ٍذ السٍي ى
ف ىكقىطٍّ ٍع ًين إًىربنا إًىربنا ،قى ىاؿ :أىىما ىمس ٍع ى
ى ى
قىػ ٍولىوي تىػ ىع ىاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ( ،«)2فها ىو ذا عمر  ػلفظ ال ٌدين
بتطبيق احل ٌد علنا كما أمر اهلل تعاىل.

1
للشاطيب ،ج ،2:ص.18:
 /ادلوافقات ٌ
 /2سورة النٌور ،اآلية.2:
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ً
ً
و
آخىر ،فىػ ىق ىاؿ :ىك ىما ىملٍ يػي ىؤ ٍّخ ٍر
 ٌالصحابة حٌن قالوا  » :يىا عي ىم ير أىنٍظ ٍر ىك ٍم بىق ىي فىأى ٍّخ ٍرهي إً ىىل ىكقٍت ى
كرد على ٌ
ادلع ً
صيىةى ىل تيػ ىؤخ ير العي يقوبىةي«.
ىٍ
ً
و
صد يؽ بً ىك ىذا ىكىك ىذا
 كقاؿ ٌألـ الةالـ عندما جاءتو كقالت» :يىا عي ىم ير أى يح ُّج بً يك ٍّل ىس يوط ىحّةن ىماشيىةن ىكأىتى ى
ً
وب ىع ًن احلى ٍّد«.
د ٍرىعلنا ،فىػ ىق ىاؿ :إًف احلىج ىكالص ىدقىةى ىل تىػني ي
كرد على ابنو عندما قاؿ لو »:يا أىب ً
ك ،فىػ ىق ىاؿ :ىك ىعلىٍي ى
ت الس ىال يـ ىعلىٍي ى
 ٌك الس ىال يـ إً ٍف ىرأىيٍ ى
ت يزلىم ندا فىأىقٍ ًرأٍهي
ى ى
ً
كد«(.)1
ت عي ىمىر يىػ ٍقىرأي ال يق ٍرآ ىف ىكييطىبٍّ يق احلي يد ى
م ٍّين الس ىال ىـ ،ىكقي ٍل لىوي :ىخل ٍف ي
الردكد كىذه الكلمات إٌظلا تظهر حرص الفاركؽ على حفظ ال ٌدين بتطبيق احلدكد كعدـ
فكل ىذه ٌ
ٌ
يب  كاقتدل بسنٌتو ،فقد قاؿ
قبوؿ ٌ
الشفاعة يف ٌ
أم أمر من أكامر اللٌو تعاىل ،كالفاركؽ  إٌظلا اتٌبع ّنج النٌ ٌ
 ألسامة بن زيد عندما جاء يشفع للمرأة ادلخزكمية يف احلد الٌذم أصابتو» :أىتى ٍش ىفع ًيف ح ٍّد ًمن ح يد ً
كد الل ًو
ٌ
ي ى ٍ ي
ً
يمث قىاـ فىاختطىب يمث قى ىاؿ إًظلىا أىىلى ً
يف تىػىريكوهي ىكإً ىذا ىسىر ىؽ فًي ًه ٍم
ٍ ى
ين قىػٍبػلى يك ٍم أىنػ يه ٍم ىكانيوا إً ىذا ىسىر ىؽ في ًه ٍم الش ًر ي
ك الذ ى
ى ٍى ى
و
ً
ً
ً
ت يى ىد ىىا« ( ،)2فهذا ىو ىدم النٌيب
يف أىقى ياموا ىعلىٍي ًو ٍ
ت يزلىمد ىسىرقى ٍ
الضع ي
ت لىىقطى ٍع ي
احلىد ىك ٍأًني اللو لى ٍو أىف فىاط ىمةى بًٍن ى
 كما كاف عليو صحابتو  من تطبيق للحدكد على القريب قبل البعيد ،فيقفوف عند حدكد اهلل تعاىل
كيطبٌقوف أكامره ُّدؼ إقامة ال ٌدين كإظهاره.
يشرع اهلل حكما إل أل ٌف فيو
كلذلك فإ ٌف شرع اهلل  ما جاء إل رمحة بالعباد كمن ادلستحيل أف ٌ
حّت من
أم شخص يف ىذه ال ٌدنيا ٌ
مصلحة للعباد ،كضلن ما علينا ٌإل أف نطيع اهلل كندرؾ أنٌو أرحم بنا من ٌ

أنفسنا ،كنطبٌق تعاليمو كما جاءت ألف فيها خًن العباد.

1
الرياض النٌضرة يف مناقب العشرة أليب جعفر الطٌربم ،ج ،1:ص ،358:دار الكتب العلميٌة ،بًنكت لبناف،
 /األثر بطولو يف ٌ
السيوطي ،ج،2:
"ط1405("1.ق1984/ـ) ،كىو أثر مواوع كما جاء يف ٌ
الّللئ ادلصنوعة يف األحاديث ادلواوعة جلالؿ ال ٌدين ٌ
ص ،167:دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،ط1417("1.ق1996/ـ) ،لكنو سيق ألجل الستشهاد على كوف احلدكد ٓنفظ من
كإل فاألثر الوارد ليس فيو أ ٌف كلد عمر زىن كإٌظلا كاف يف مصر فشرب
جانب الوجود ،كليس ذلدؼ بناء حكم
شرعي أك ما شابو ذلكٌ ،
ٌ
اخلمر كح ٌده عمرك بن العاص فةضب عمر  ألنٌو مل ػل ٌده أماـ ادلإل كما جاء يف الشريعة اإلسالمية.
 /2صحيح البخارم ،كتاب احلدكد ،باب إقامة احلدكد على الشريف كالوايع ،رقم ،6887:ج ،4:ص ،248:كصحيح مسلم ،كتاب
الشريف كغًنه ،...رقم ،1688:ص.1315:
السارؽ ٌ
احلدكد ،باب قطع ٌ
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المبحث الثّالث :مظاىر حفظ ال ّدين من جانب العدم عند عمر 
كل ما من شأنو أف
مل يكن الفاركؽ  ليرتؾ دين اهلل  يندثر أك يطمس كجوده ،فقد كاف ػلارب ٌ
الشدة الٌيت كاف يتميٌز ُّا كيظهر عليها يف أم أمر قد
يهدـ أصوؿ ال ٌدين كثوابتو ،كل ٌ
أدؿ على ذلك من ٌ
يتعلٌق بثوابت ال ٌدين من قريب أك من بعيد ،كمن ذلك ما تبيٌنو ادلطالب اآلتية.

األول :حفظ القرآن الكريم
المطلب ّ
الرسالة ،كنور األبصار كالبصائر ،كأنٌو
دلا كاف القرآف "كلٌية ٌ
الشريعة ،كعمدة ادللٌة ،كينبوع احلكمة ،كآية ٌ
ٌ
()1
األمة كهتديدا لل ٌدين بالفناء ،كلذلك كجدنا
على
ا
ًن
كب
ا
ر
خط
وء
س
بأم
و
مس
كاف
،
اه"
و
س
اهلل
إىل
يق
ل طر
ٌ
ٌ ٌ ٌ
كل خطر يته ٌدد القرآف ،كمن ذلك ما تبيٌنو الفركع اآلتية.
عمر  يقطع الطٌريق أماـ ٌ

األول :النهي عن البحث في متشابو القرآن
الفرع ّ
أجل مظاىر حفظ ال ٌدين اإلسالمي ،كمن أىم ما قاـ بو الفاركؽ 
يعترب حفظ القرآف الكرًن من ٌ
حلفظو النٌهي عن البحث فيما مل يبيٌنو اهلل تعاىل من ادلتشابو القرآف.
ّأوال :األثر الوارد في المسألة

اؿ لىو صبًي هغ قى ًدـ الٍم ًدينىةى فىّعل يسأ يىؿ عن متى ىشابًًو الٍ يقر ً
آف فىأ ٍىر ىس ىل إًلىٍي ًو عي ىم ير
كرد يف األثر»:أىف ىر يجالن يػي ىق ي ي ى
ىى ى ى ٍ ىٍ ي
ٍ
ى ى
ً
ً ً
ً
ك الٍ ىعر ًاج ً
ٌن
ىكقى ٍد أ ى
ىعد لىوي ىعىراج ى
ٌن الن ٍخ ًل فىػ ىق ىاؿ ىم ٍن أىنٍ ى
صبًي هغ .فىأ ى
ت قى ىاؿ أىنىا ىعٍب يد اللو ى
ىخ ىذ عي ىم ير عيٍر يجونان م ٍن ت ٍل ى ى
ًً
ً
ً
ً
ب
ٌن ىح ٍسبي ى
فى ى
ضىربىوي ىكقى ىاؿ أىنىا ىعٍب يد اللو عي ىم ير  .فى ىّ ىع ىل لىوي ى
ا ٍربان ىحّت ىدم ىي ىرأٍ يسوي فىػ ىق ىاؿ يىا أىم ىًن الٍ يم ٍؤمن ى
ك قى ٍد ىذ ىى ى
ً
ت أ ًىج يد ًيف ىرأٍ ًسي«(.)2
الذل يكٍن ي

1
للشاطيب ،ج ،3:ص ،350:شرح كابط :عبد اهلل دراز ،ادلكتبة التٌّاريٌة الكربل ،مصر" ،ط1395("2.ق1975/ـ).
 /ادلوافقات ٌ
 /2سنن ال ٌدارمي يف ادلق ٌدمة ،باب :من ىاب الفتيا ككره التٌنطٌع كالتٌب ٌدع ،رقم ،144:ج ،1:صٓ ،66:نقيق :فواز أمحد زمريل كخالد
السبع العلمي ،قدؽلي كتب خانة" ،د.ط"( 1407ق) ،يف إسناده إرساؿ لكن اخلرب ثابت يف ادلوطأ عن ابن عبٌاس  ،كتاب اجلهاد،
السلب يف النٌفل ،رقم ،1312:ج ،1:ص ،586:كالشريعة أليب بكر اآلجرم بإسناد حسن ،ج ،5:ص،2556:
باب ما جاء يف ٌ
السعوديٌة" ،ط1420( "2.ق1999/ـ) ،كلو طريق مرسلة أيضا يف
رقمٓ ،2064:نقيق :عبد اهلل الدميّي ،دار الوطن ،ادلملكة العربيٌة ٌ
مسند البزار ،مسند عمر بن اخلطٌاب  ،كشلٌا ركل سعيد بن ادلسيٌب عن عمر ،رقم  ،299ج ،1:ص.423:
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ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
ً
كل ما يه ٌدده ،ذلك أ ٌف القرآف ىو
تيظهر احلادثة مدل حرص عمر  على حفظ القرآف كصونو من ٌ
بأم شكل من األشكاؿ؛ فهو بال ريب يريد ىدـ
ادلصدر ٌ
األكؿ للتٌشريع ،كإذا أراد أحد ما التٌشكيك فيو ٌ
ال ٌدين كطمس التٌعاليم كاألركاف ،كلقد كاف البحث يف متشابو القرآف منفذا دلن يضمركف العداء لإلسالـ
تشوش على ادلسلمٌن ،كىذا الفعل من
قدؽلا كحديثا ،فأكلئك ادللحدكف اليوـ دائما ما يبدكف ٌ
الشبو الٌيت ٌ
الشبو عليو.
عمر  إٌظلا كاف فيو حفظ لل ٌدين من كركد ٌ
كاألمر الٌذم ٌأدل بالفاركؽ  إىل فعلو بتعزير صبيغ كاربو بش ٌدة ،فألنٌو رٌّنا كاف يقصد إىل إثارة
الفتنة كنشر البدعة كٔنليدىا بٌن النٌاس ،أك التٌشكيك يف القرآف الكرًن كإاالؿ عواـ النٌاس كإفساد
يؤدم إىل أغالط عن اهلل كرسولو ،كمنو التشكيك يف أصوؿ
عقيدهتم؛ عن طريق التأكيل اخلاطئ الٌذم قد ٌ

يستحق أش ٌد النٌكًن كأعظم التٌعزير( ،)1كما فعل الفاركؽ  فهما منو دلا كرد من
ال ٌدين ،كالفاعل لذلك
ٌ
الشرع كقصدا منو إىل حفظ ال ٌدين بعدـ التشكيك يف أصولو كثوابتو.
نصوص ٌ
ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر 
وؿ اهللً
الشريعة ،فقد ركم عن عائشة راي اهلل عنها أ ٌّنا قالت» :تى ىال ىر يس ي
ٌأما عن مستند فعل عمر من ٌ
 ىى ًذهً اآليىةى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
()2
ت :قى ىاؿ
ل
ا
ق
،
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ-إً ىىل قىػ ٍولًًو -ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
ى
ى
ٍ
ً
وؿ اهللً  :فىًإ ىذا رأىيت ال ًذين يػتبًعو ىف ما تىشابو ًمٍنو فىأيكلىئً ً
كى ٍم«(.)3
ىر يس ي
ى
ين ىمسى اهللي فىا ٍح ىذ ير ي
ى ٍ ى ى ى ي ى ى ىى ي
ك الذ ى
ُنث يف غيبيات ل حاجة ترجى منها؛ كما أ ٌّنا تش ٌكل
فادلتشابو شلٌا استأثر اهلل  بعلمو ،كالبحث فيو ه
خاصة-؛ أل ٌف ما ػلتاجو ادلسلم من القرآف ىو فهم أمور دينو العمليٌة؛
خطرا على عقيدة ادلسلم -العامي ٌ
الٌيت بيٌنها النٌيب  كأكاح أصوؿ ال ٌدين كأركانو كما ػلتاجو النٌاس من البياف ،مثٌ ّناىم عن تع ٌدم حدكد اهلل

1
الرسالة،
 /ينظر :اجلامع ألحكاـ القرآف حملمد بن أمحد القرطيب ،ج ،5:صٓ ،23-22:نقيق :عبد اهلل عبد احملسن الرتكيٌ ،
مؤسسة ٌ
بًنكت ،لبناف" ،ط1427("1.ق2006/ـ).
 /2سورة آؿ عمراف ،اآلية.7:

 /3صحيح البخارم ،كتاب تفسًن القرآف ،باب ﭽ ﮜﮝ ﮞﭼ قاؿ رلاىد :احلالؿ كاحلراـ ،..رقم ،4547:ج ،3:ص.207:
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ألّنم خطر على اإلسالـ كادلسلمٌن،
بالبحث يف ما أخفي عنهم حلكمة ،كح ٌذر من الٌذين ؼلواوف فيو ٌ
كما أشار احلديث.
تةي للحقائق الٌيت أخفاىا اهلل
ٌأما عن احلكمة من النٌهي فهي محل النٌاس على المتثاؿ هلل ؛ دكف ٌ
تعاىل لةاية ،أل ٌف األصل يف العبادات التٌعبٌد كالطٌاعة كىذا من كماؿ العبوديٌة هلل تعاىل ،كعدـ إجهاد العقل

()1
حرـ اهلل فيهلكوا كيذىب دينهم.
فيما
العباد
يقع
ل
حّت
كذلك
،
يف البحث التٌفصيلي يف العلل كادلقاصد
ٌ
ٌ

الفرع الثّاني :النّهي عن االشتغال بغير القرآن
دلا كاف القرآف الكرًن الدستور اجلامع ألصوؿ اإلسالـ ،كاف عمر  ػلرص على أف ل يشتةل
ٌ
أم شيء قد يلتبس بو ،كما كرد عنو النٌهي عن اإلكثار
ادلسلموف بةًنه ،فقد كاف ينهاىم عن أف يكتبوا معو ٌ
السنٌة.
من التٌحديث ،إاافة إىل امتناعو عن كتابة ٌ
ّأوال :اآلثار الواردة في المسألة
الشعيب
 –1ركل عامر ٌ
اا ٍ ً
ٌن«(.)3
اوي بًالٍ ًم ٍقىر ى
فىػ ىقىر ى

()2

ب ًعٍن ىد يك ٍّل آيىوة تىػ ٍف ًس ىًنىىا ،فى ىد ىعا بًًو عي ىم ير
ب ىر يج هل يم ٍ
ص ىح نفا ىكىكتى ى
قاؿ » :ىكتى ى

1
الشرعيٌة ليوسف القرااكم ،ص.111:
السياسة ٌ
 /ينظرٌ :
2
العالمة اإلماـ الفقيو الثٌبت ادلتقن ،كلد يف خالفة عمر بن
ابعي ٌ
 /ىو عامر بن شراحيل اذلمداين الكويف من شعب علداف ،أبو عمرك ،التٌ ٌ
علي كأبو ىريرة كعبد اهلل ابن مسعود كابن عمر كعائشة
اخلطٌاب  عاـ جلولء يف 17ق ،ركل احلديث عن مجع من ٌ
الصحابة ،منهمٌ :
الشعيب صحيح ،ل يكاد يرسل ٌإل صحيحا" ،ينظر :تذكرة احل ٌفاظ لشمس
 ،قيل عنو بأنٌو يرسل احلديث ،كقاؿ أمحد اجلعلي" :مرسل ٌ
ال ٌدين ال ٌذىيب ،ج ،1:صُ ،63:ناشية زكريٌا عمًنات ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،ط1419("1.ق1998/ـ).
 /3مصنٌف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآف ،باب من كره أف يفسر القرآف ،رقم ،30608:ج ،10 :ص ،245:ككنز العماؿ يف
معرفة سنن األقواؿ كاألفعاؿ لعالء ال ٌدين اذلندم الربىاف فورم ،باب يف القرآف ،فصل يف آداب تالكة القرآف ،رقم ،1105 :ج،2:
الرسالة" ،ط1405("5.ق1985/ـ).
ص ،315:ابط :بكرم حياينٌ ،
مؤسسة ٌ
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الصحابة ال ٌذىاب إىل الكوفة قاؿ ذلم» :إًن يك ٍم تىأٍتيو ىف
 -2كركم عن عمر  أنٌو دلا أراد مجاعة من ٌ
م النىح ًل ،فى ىال تىصدُّكىم بًاأل ً ً
ً
وى ٍم ىجٍّريدكا ال يق ٍرآ ىف ىكأىقًلُّوا ال ًرىكايىةى،
أ ٍىى ىل قىػ ٍريىوة ىذلي ٍم ىد ًك ٌّ
ىحاديث فىػتى ٍشةىلي ي
م بًال يق ٍرآف ىك ىد ًك ٍّ ٍ
ي يٍ ى
عن رس ً ً ً
ضوا ىكأىنىا ىش ًري يك يك ٍم«(.)1
وؿ اهلل  ،ا ٍم ي
ىٍ ىي
ٍّث ًيف ىزم ً
اف عي ىمىر ىى ىك ىذا؟ فىػ ىق ىاؿ:
 -3كجاء يف تذكرة احل ٌفاظ عن أيب ىريرة  أنٌو سئل »:أى يكٍن ى
ت يٓنىد ي ى
ً
ً
ضىربىًين ّنًً ٍخ ىف ىقتً ًو« (.)2
يحد ي
يح ٍّدثي يك ٍم لى ى
لى ٍو يكٍن ي
ٍّث ًيف ىزىماف عي ىمىر مثٍ ىل ىما أ ى
تأى
ً
اب أىراد أى ٍف يكٍتب ُّ ً
ىصحاب رس ً
ً
ك،
وؿ اهللً ً يف ىذل ى
السنى ىن ،فىا ٍستى ىش ىار أ ٍ ى ى ى ي
 -4كركم» :أىف عي ىمىر بٍ ىن اخلىط ى ى ى ي ى
ً
ً
ً
ً
يد
ت أي ًر ي
فىأ ى
ىصبى ىح يىػ ٍونما ىكقى ٍد ىعىزىـ اهللي لىوي فىػ ىق ىاؿ :إً ٍّين يكٍن ي
ىش ياركا ىعلىٍيو أى ٍف يىكٍتيبىػ ىها ،فىطىف ىق يى ٍستىخًني اهللى ف ىيها ىش ٍهنرا ،يمث أ ٍ
ت قىػوما ىكانيوا قىػٍبػلى يكم ىكتىبوا يكتيبا ،فىأى ىكبُّوا ىعلىٍيػ ىها كتىػريكوا كًتى ى ً ً
ً
ً
س
ب ُّ
ٍ ي ن
السنى ىن ،ىكإ ٍّين ذى ىك ٍر ي ٍ ن
أى ٍف أى ٍكتي ى
ىى
اب اهلل ،ىكإ ٍّين ىل أىلٍب ي
ً
اب اهللً بً ىش ٍي وء أىبى ندا«(.)3
كتى ى
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
لكن عمر
من ادلعركؼ أ ٌف السنٌة إف ىي ٌإل كحي من ٌ
رب العادلٌن ،فيها البياف كالشرح َّمل القرآف ،ك ٌ
بأم أمر
 كاف يدرؾ أف القرآف الكرًن ػلتاج إىل رعاية كش ٌدة حرص ،فكاف ل يريد للمسلمٌن الشتةاؿ ٌ
تدؿ على ذلك كبيانو فيما يأيت:
السابقة ٌ
غًنه ،كاآلثار ٌ
األكؿ :جاء النٌهي عن كتابة كالـ البشر مع كتاب اهلل  يف صحيفة كاحدة ،كعلٌة
 -1يف األثر ٌ
النٌهي ىي اخلوؼ من التباس شيء من الكالـ بالقرآف ،فينسى ادلسلموف بذلك كتاب اهلل كيتٌخذكف ما

1
العماؿ لعالء ال ٌدين اذلندم ،كتاب األذكار من قسم األفعاؿ ،باب يف القرآف ،فصل يف فضائل القرآف مطلقا ،رقم،4017:
 /كنز ٌ
الصحيحٌن :أفٌ عمر
ج ،2:ص ،285-284:كتذكرة احل ٌفاظ لشمس ال ٌدين ال ٌذىيب ،ج ،1:ص ،12:كيؤيٌده ما جاء يف ادلستدرؾ على ٌ
الركاية عن رسوؿ اهلل  كأف ذلك فيو سنٌة ،كتاب العلم ،رقم ،375:ج ،1:ص.193:
أمًن ادلؤمنٌن أنكر على ٌ
الصحابة كثرة ٌ
2
الضرب؛ إذا اربو بشيء عريض كال ٌد ٌرة ،ينظر :ادلصباح ادلنًن
 /تذكرة احل ٌفاظ لل ٌذىيب ،ج ،1:ص ،12:كادلخ ٌففة :من باب اخلفق أم ٌ
للفيٌومي ،ج ،1:ص.67 :
3
العماؿ لتقي ال ٌدين اذلندم ،كتاب العلم
السنن ،رقم ،20484:ج ،11:ص ،258-257:ككنز ٌ
الرٌزاؽ ،باب كتاب ٌ
 /مصنٌف عبد ٌ
من قسم األفعاؿ ،باب يف آداب العلم كالعلماء ،فصل يف ركاية احلديث ،ج ،10:ص( ،291:سنده فيو انقطاع أل ٌف عركة مل يدرؾ عمر،
الرمحن بن ػلٍن ادلعلمي اليماين ،ص ،38:عامل الكتب ،بًنكت،
لكن األثر معركؼ عند أىل احلديث) ،ينظر :األنوار الكاشفة لعبد ٌ
(1402ق1982/ـ).
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()1
الرجل من القرآف ألنٌو جعل معو كالما غًنه قد
كتاب

عمر
أتلف
لذلك
ك
،
كتبوه قرآنا ل ػليدكف عنو
ٌ

يلتبس بو كيشتبو بو فنهى عن ذلك.

خاصة دلن ىم حديثوا عهد
السنٌة ٌ
 -2يف األثرين الثٌاين كالثٌالث :كرد النٌهي عن اإلكثار من ركاية ٌ
بالقرآف كأسلوبو ادلعّز ،كإ ٌف علٌة النٌهي كوف ذلك سببا يف انتشارىا يف اآلفاؽ كاشتةاؿ ادلسلمٌن ُّا عن
القرآف الكرًن ،كبذلك ينصرفوف عن تالكتو كحفظو كفهمو ،كىذا الفعل من عمر ىو ما كاف غلب أف يكوف
كل ما يشةلهم عنو ،حّت كلو
أل ٌف القرآف كاف ما يزاؿ ٌ
غضا طريٌا ػلتاج أف يلتفت لو ادلسلموف كػلّموا عن ٌ
السنٌة مع ٌأّنا كالـ النٌيب ؛ ٌإل أف كالـ اللٌو تعاىل أكىل بالتٌقدًن
كاف ٌ
الشاغل ىو سنٌة النٌيب  ،ذلك أ ٌف ٌ
لكن ىذا ما كاف النٌيب  بنفسو يراه كما كرد عنو يف
فلكل فضلوٌ ،
كٌ
الرعاية ،كليس ىذا تفضيال أك مقارنة ٌ
الرعاية كيكوف يف ٌأمة
ع ٌدة أحاديث  -كما سيأيت ،-كلذلك كاف من الواجب أف يلقى ىذا الكتاب العظيم ٌ
السنٌة(.)2
زلمد  من أمثاؿ الفاركؽ  يلهمو اهلل ىذا الرأم باحلرص على عدـ اإلكثار من ركاية ٌ

الرابع :جاء المتناع عن كتابتها؛ أل ٌف ذلك كاف يش ٌكل خطرا على ال ٌدين كىو اشتباه
 -3يف األثر ٌ
الصحابة  كانوا حديثي عهد بالقرآف -كما سبق ال ٌذكر -ػلاكلوف فهم
خاصة كأ ٌف ٌ
السنٌة مع القرآفٌ ،
ٌ
السنٌة أك
أسلوبو ٌ
السماح بكتابة ٌ
حّت يسهل عليهم حفظو كذلك لئال ينسى ،كما غلدر ال ٌذكر أنٌو لو متٌ ٌ
اإلكثار من ركايتها يف عهد النٌيب  حلدثت بعد ذلك أمور أبرزىا:
الصحابة لو مسح ذلم
أ -اختالط أقواؿ النٌيب  الٌيت قاذلا كنسخت مع تلك الٌيت مل تنسخ ،ذلك أ ٌف ٌ

بالكتابة لكتب أحد حديثا مسعو من النٌيب  اليوـ حلضوره اَّلس معو ،لكنٌو قد يةيب يف بعض اَّالس؛
السابق الٌذم مسعو منو ككتبو.
فال يسمع حديثا آخر قالو النٌيب  رٌّنا نسخ احلديث ٌ
فكل يقوؿ لقد مسعت ىذا من
ب -النٌزاع ٌ
الشديد الٌذم سيظهر يف كسط ٌ
الصحابة بسبب ذلك؛ ٌ
للصحابة كمن
يب  ،مع ٌأّنم مل يكذبوا يف السماع كحاشاىم ذلك  ،كذلك ما يزيد يف الفتنة ٌ
النٌ ٌ
بعدىم.

 /1ينظر :إكماؿ ادلعلٌم بفوائد مسلم للقااي عياض ،ج ،8:صٓ ،553:نقيق :ػلٍن إمساعيل ،دار الوفاء"،ط"1.
(1419ق1998/ـ).
 /2منهج عمر بن اخلطٌاب يف التٌشريع حملمد البلتاجي ،ص ،107 :دار الفكر العريب" ،د.ط"(1390ق1970/ـ).
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السماح باإلكثار من
ج -الكذب الٌذم سيظهر كالتٌدليس الٌذم سينتشر يف كسط ادلسلمٌن ،إذا متٌ ٌ
حّت ل يتٌسع
الصحابة من اإلكثار منها ٌ
يقل ٌ
الركايةٌ ،
ٌ
خاصة كأ ٌف اجلو مل ؼلل من ادلنافقٌن ،فكاف األمر بأف ٌ
()1
الشوب كيقع التٌدليس كالكذب من ادلنافق كالفاجر كاألعرايب .
النٌاس فيها ،كيدخلها ٌ
حرل البيٌنة شلٌا يسمع من أخبار.
الركاية كيت ٌ
كل ما سبق جعل الفاركؽ  ينهى عن اإلكثار من ٌ
ك ٌ
شرعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند ال ّ

اليت قاـ ُّا الفاركؽ  تتمثٌل فيما يلي:
كمستند ذلك من ٌ
الشرع حسب األفعاؿ ٌ
 -1أما يف النٌهي عن اإلكثار من الركاية فذلك يستند إىل قوؿ النٌيب » :إًيا يكم كىكثٍػرىة احل ًد ً
يث ىع ٍّين
ٌ
ٍ ى ى ى
ٌ
ب ىعلىي يمتىػ ىع ٍّم ندا فىػ ٍليىتىبىػوأٍ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ىن النا ًر«(.)2
ىم ٍن ىك ىذ ى
 -2ك ٌأما مستند النٌهي عن كتابة كالـ النٌاس مع القرآف الكرًن فهو ما كرد عن النٌيب » :ىل تىكٍتيبيوا
ع ٍّين .كمن ىكتىب ع ٍّين ىغيػر ال يقر ً
آف فىػ ٍليى ٍم يحوي ىك ىح ٍّدثيوا ىع ٍّين ىكىل ىحىر ىج ،)3(«...كىذا النٌهي كاف عند بعض
ى ىى ٍ ى ى ٍى ٍ
العلماء-كما سبق -عن أف يكتب احلديث مع القرآف يف صحيفة كاحدة ،كذلك ألف ل يتكل النٌاس على
بقوة احلافظة كالسماح بالكتابة يسبٌب ىّر
الكتابة كيرتكوف احلفظ إذ أ ٌف ٌ
الصحابة  كانوا يتمتٌعوف ٌ
احلفظ الٌذم ىو من أىم طرؽ حفظ العلم كبقائو(.)4

السنٌة فيستند إىل ما ركد يف حادثة كقعت لعمر مع النٌيب  ،فقد ركم
 -3ك ٌأما يف المتناع عن كتابة ٌ
وؿ اهللً! إً ٍّين مررت بًأ و ً
ب ًيل ىج يو ًام ىع ًم ىن
عن عمر  أنٌو جاء النٌيب  فقاؿ»:يىا ىر يس ى
ىخ ًيل م ٍن يىػ يه ى
ىىٍ ي
ود ،فى ىكتى ى
ً
ك؟ فىػتىػةىيػر كجو رس ً
ك ،أىىل تىػىرل ىما
وؿ اهللً  ،فىػ ىق ىاؿ ىعٍب يد اهللً  :ىم ىس ىخ اهللي ىع ٍقلى ى
ا ىها ىعلىٍي ى
التػ ٍوىراة ،قى ىاؿ :أىفى ىال أ ٍىع ًر ي
ى ىٍي ىي
و
ً ً ً
وؿ اهللً ؟ فىػ ىق ىاؿ عمر :ر ًا ً ً
بًوج ًو رس ً
يب
م ىع ًن النً ٍّ
يٍي ى ي
ىٍ ىي
يت باهلل ىربًّا ،ىكبًاإل ٍس ىالـ ديننا ،ىكًّني ىحمد ىر يس نول ،قى ىاؿ :فى يسٍّر ى
ً
ً
ً
ً ًً
ضلىٍلتي ٍم ،إًن يك ٍم ىحظٍّي ًم ىن
وسى فىاتػبىػ ٍعتي يموهي ىكتػىىرٍكتي يم ًوين ،لى ى
 ،يمث قى ىاؿ :ىكالٌذم نػى ٍفسي بًيىده لى ٍو أ ٍ
ىصبى ىح في يك ٍم يم ى

 /1ينظر :منهج عمر بن اخلطٌاب يف التٌشريع حملمد البلتاجي ،ص.112-111 :
2
األكؿ يف صحيح البخارم من
 /ادلستدرؾ على ٌ
الصحيحٌن ،كتاب العلم ،رقم ،380:ج ،1:ص ،195:كاحلديث من دكف جزئو ٌ
ب ىعلىي يمتىػ ىع ٍّم ندا فىػ ٍليىتىبىػوأٍ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ٍن النا ًر« ،كتاب اجلنائز ،باب ما يكره من النياحة على ادليت ،رقم ،1291:كصحيح
حديث » :ىم ٍن ىك ىذ ى
مسلم ،ادلق ٌدمة ،باب :تةليظ الكذب على رسوؿ اهلل  ،رقم ،2:ص.10:
3
الرقائق ،باب التٌثبٌت يف احلديث كحكم كتابة العلم ،رقم ،3004:ص.2299-2298:
 /صحيح مسلم ،كتاب ٌ
الزىد ك ٌ
 /4ينظر :إكماؿ ادلعلٌم بفوائد مسلم للقااي عياض ،ج ،8:ص.553 :
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ً
ٌن«( ،)1كلذلك كاف يف كتابة كتاب غًن القرآف يش ٌكل خطرا على بقائو ،كىذا
األ ىيم ًم ،ىكأىنىا ىحظُّ يك ٍم م ىن النبًيٍّ ى
السنٌة.
ما فهمو عمر  فكاف منو المتناع عن كتابة ٌ
كل ما سبق يؤكد ّنّموعو مدل حرص الفاركؽ على أصل ال ٌدين كركنو األساس -القرآف الكرًن،-
ك ٌ
ستؤدم إىل
فكل ذلك جعل الفاركؽ  يرل أف تلك األفعاؿ إذا ٓن ٌققت ٌ
تؤدم مصلحة بل إ ٌّنا ٌ
فإّنا لن ٌ
ٌ
مفسدة ،فكاف حريصا على حفظ الدين ُنفظ القرآف الكرًن كدفع كل خطر يه ٌدده.

الفرع الثّالث :النّهي عن التّكلّف
ٓنملو مع عدـ استطاعتو أك
التٌكلٌف ىو ٌ
ْنشم األمر على مش ٌقة كعلى خالؼ العادة ،كتكلُّ ي
ف الشيء ٌ

القدرة على فعلو( ،)2كالعبد مسٌي مكلٌفا لتكليفو ّنا فيو مش ٌقة ،كاحلكم مسٌي تكليفا ألنٌو أمر ّنا فيو مش ٌقة،
الشرع ل ؼللو من مش ٌقة فاألجر على قدر ادلش ٌقة كالتٌعب ،فلماذا ّنى الفاركؽ  عن التٌكلٌف؟
كلكن ٌ

ّأوال :األثر الوارد في المسألة
ركم عن أنس بن مالك » :أىنوي ىًمسع عيمر بٍن اخلىط ً
وؿ :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
اب يىػ يق ي
ى ىى ى
()4
()3
ض
ق
ػ
ن
مث
ىب
أل
ا
ا
م
ف
اه
ن
ػ
ف
ر
ع
د
ق
ا
ذ
ى
ل
ك
ف
:
اؿ
ق
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭼ
ي
ي
ى
ى
ُّ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ُّ
ى
ى
ى
ى
ى ي ى

عصا ىكانىت ًيف ي ًدهً؟ فىػ ىق ىاؿ :ى ىذا لىعمر اهللً الت ىكلُّف اًتبًعوا ما تىػبػٌن لى يكم ًمن ى ىذا ً
الكتى ً
اب«(.)5
ي ي ى ىى ٍ ٍ ى
ىن
ٍ ى
ى ىٍي

الصحيح أيضا ىعن أنس  أنٌو قاؿ » :يكنا ًعٍن ىد عيمر فىػ ىق ىاؿ :يّنًينىا ىعن الت ىكلُّ ً
ف« (.)6
كجاء يف ٌ
ٍ
ٍ
ىى
1
الرزاؽ ،كتاب أىل الكتابٌن ،باب ىل يسأؿ أىل الكتاب عن شيء ،رقم ،19213:ج ،10:ص.313:
 /مصنٌف عبد ٌ
 /2ينظر :لساف العرب لبن منظور ،ج ،9:ص.307:
 /3سورة عبس ،اآليات 27 :إىل.31
4
اب كالفاكهة لإلنساف ،ينظر :النٌهاية يف غريب احلديث
ادلرعى
و
ن
أ
شرحو
يف
كرد
:
ب
أل
ا
/
ى
ُّ
ٌ
للرعي كالقطع ،كقيل أف ادلرعى لل ٌدك ٌ
ادلتهيء ٌ
ٌ
كاألثر لبن األثًن ،ج ،1:ص.13:
5
يفسر القرآف ،رقم ،30607:ج ،10:ص ،244:كسنن سعيد بن
 /مصنٌف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآف ،باب من كره أف ٌ
منصور ،فضائل القرآف ،رقم ،43:ج ،1:صٓ ،181:نقيق :سعد بن عبد اهلل آؿ محيد ،دار الصميعي" ،ط1414("1.ق1993/ـ)،
كجامع البياف عن تأكيل آم القرآف –تفسًن الطٌربم -أليب جعفر الطربم ،ج ،30:ص ،78:ابط كتعليق :زلمود شاكر احلرستاين ،دار
كتوىل،
الصحيحٌن ،كتاب التٌفسًن ،باب تفسًن سورة عبس ٌ
إحياء ٌ
الرتاث العريب ،بًنكت ،لبناف" ،ط("1.د .تاريخ) ،كادلستدرؾ على ٌ
رقم ،3897:ج ،2:ص.559:
6
السؤاؿ ،...رقم ،7693:ج ،4:ص.361:
بالسنٌة ،باب ما يكره من كثرة ٌ
 /صحيح البخارم ،كتاب العتصاـ ٌ
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ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
اليت تشتمل عليها أكامر اهلل 
لكن ادلشقة ٌ
صحيح أ ٌف ما كلٌف بو اهلل العباد من أكامر فيو مش ٌقة؛ ك ٌ
ألّنا يف حدكد ادلقدرة
ٓنملها دكف أف يلحق بو ارر؛ ٌ
ىي ادلش ٌقة ادلعتادة الٌيت يستطيع العبد ٌ

كالستطاعة(.)1

ك ٌأما ما قصده الفاركؽ  من ّنيو عن التٌكلٌف فهو فعل من العبد يقوـ بو كيطلبو لنفسو ،أل ٌف
الزائدين؛ الٌذين مل يأمر ُّما اهلل  ،كالفاركؽ  أراد
ادلتكلٌف ألمر ما إٌظلا يطلب لنفسو ادلش ٌقة كالعناء ٌ
السؤاؿ عن ما فيو غموض ،كلقد جاء يف معىن ما ّنى
بنهيو عن التٌكلٌف عدـ تكليف النٌفس ّنا ل تطيق ك ٌ
السؤاؿ كالبحث عن األشياء الةامضة الٌيت ل غلب البحث عنها،
عنو عمر  أنٌو أراد النٌهي عن كثرة ٌ
الشريعة كقبوؿ ما جاء بو اهلل تعاىل من أحكاـ كما ىي(.)2
كاألخذ بظاىر ٌ
()3

رمحو اهلل ىو فعل كقوؿ ما ل مصلحة فيو كّنش ٌقة()4؛ فهو يشتمل

كألف التٌكلٌف كما قاؿ النٌوكم
حب األمر الٌذم
على نوع من العناء كعدـ الستطاعة على فعل ٌ
الشيء من العبد ،كاإلنساف قد جبل على ٌ
ادليل ً
فيو يسر كسعة كفي ًطىر على ً
إليو ،كأما األمر الٌذم فيو حرج كمش ٌقة فهو ػلاكؿ البتعاد عنو قدر
شك يسأـ كتنهك قواه ،فيرتكو كينفر منو
كحّت إف كاف ىو الطٌالب لفعلو كادلريد لو فإنٌو كل ٌ
ادلستطاعٌ ،
بشّت الوسائل ،كلرٌّنا يصل األمر من ذلك التٌكلٌف إىل أمر خطًن ىو ادلس بالعقيدة كاألصوؿ كالثٌوابت،
ٌ

1
الشرعيٌة دلرًن زلمد آؿ كدـ ،ص ،28:رسالة ماجيستًن َنامعة ادللك خالد،
 /ينظر :األدلٌة على رفع احلرج يف التٌكاليف ٌ
(1430ق2009/ـ).
 /2ينظر :النٌهاية يف غريب احلديث كاألثر لبن األثًن ،ج ،4:ص.197-196:
3
الزاىد ،الشيخ،
 /ىو ػلٍن بن شرؼ بن مرم بن حسن احلزامي الدمشقي ٌ
الشافعي ،زليي الدين أبو زكريا ،النوكم ،الفقيو ،احلافظٌ ،
اإلماـ ،العالمة ،كلد بنول قرب دمشق عاـ631ق ،أخذ عن كماؿ ال ٌدين إسحاؽ ادلةريب ،كأيب البقاء خالد النٌابلسي ،كأيب إسحاؽ
الشافعيٌة الكربل
ادلرادم ،من مصنٌفاتو :ركاة الطٌالبٌن كاَّموع كادلنهاج كشرح ادله ٌذبٌ ،
تويف بنول سنة676ق كدفن ُّا ،ينظر :طبقات ٌ
السبكي ،ج ،8:صٓ ،395:نقيق :عبد الفتاح زلمد احللو كزلمود زلمد الطٌناحي ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر،
لتاج ال ٌدين ابن ٌ
الشافعية لبن قااي شهبة ،ج ،2:ص ،193:تعليق عبد العليم خاف ،مطبعة دائرة ادلعارؼ،
"ط1413("2.ق1992/ـ) ،كطبقات ٌ
"ط1399("1.ق1979/ـ).
4
الصاحلٌن ليحٍن بن شرؼ النٌوكم ،ص ،407:تعليق :زلمد ناصر ال ٌدين األلباين كزلمد بن صاحل العثيمٌن ،دار اإلماـ
 /ينظر :رياض ٌ
مالك ،اجلزائر" ،ط1423("1.ق2002/ـ).
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اس يىػتى ىساءىليو ىف ىحّت يىػ يقوليوا .ىى ىذا اهللي ىخالً يق يك ٍّل ىش ٍي وء؛ فى ىم ٍن
فقد جاء عن النٌيب  أنٌو قاؿ» :لى ٍن يىػٍبػىر ىح الن ي
ىخلى ىق اهللى؟«(.)1
السؤاؿ يف غوامض األشياء ،كاخلوض فيما مل يرد
كبذلك ٌ
يتبٌن أ ٌف علٌة ّني عمر  عن التٌكلٌف ىي ٌ
حّت ل يدخل عليهم احلرج كادلش ٌقة ،فينفركا من ال ٌدين دلا فيو من ادلش ٌقة ،كىذا ما يتسبٌب
اهلل بيانو للنٌاس ٌ
يف اندثاره كفواتو.
شرعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند ال ّ
السنٌة منها:
يستند فعل عمر  إىل ع ٌدة نصوص شرعية من الكتاب ك ٌ
الشريعة اإلسالميٌة؛ فاهلل تعاىل مل يكلٌف
 -1يعترب التيسًن كرفع احلرج عن ادلكلٌفٌن من أىم أسس ٌ
العباد ٌإل على قدر ادلستطاع كالوسع؛ قاؿ تعاىل:ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ ( ،)2كقاؿ سبحانو:
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ( ،)3كاحلرج ىو ما فيو مش ٌقة زائدة على البدف أك النٌفس أك ادلاؿ يف
احلاؿ كادلآؿ( ،)4فإذا طلب العبد ما فيو مش ٌقة زائدة عليو فإنٌو ينايف بذلك أساس ال ٌدين ،كإ ٌف منافاة أساس
ال ٌدين كالعمل بعكس مقصوده كقوؼ يف كجو ال ٌدين ،كلذلك منع الفاركؽ كّنى عن التٌكلٌف يف ال ٌدين.
 -2يقوؿ اللٌو تعاىل:ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

()5
كيفسر القامسي( )6رمحو اهلل اآلية بقولو:
،
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ﭼ
ٌ

الصعبة الٌيت ل يطيقوف ُّا ،كاألسرار اخلفيٌة الٌيت يفتضحوف
"كادلراد بو ما ٌ
كيةمهم من التكاليف ٌ
يشق عليهم ٌ
1
السؤاؿ ،...رقم ،7296:ج ،4:ص.362:
بالسنٌة ،باب ما يكره من كثرة ٌ
 /صحيح البخارم ،كتاب العتصاـ ٌ
 /2سورة البقرة ،اآلية.286:
 /3سورة احلج ،اآلية.78:
4
الشريعة
الشريعة اإلسالميٌة اوابطو كتطبيقاتو لصاحل بن عبد اهلل بن محيد ،ص ،47:أصلو رسالة دكتوراه يف ٌ
 /ينظر :رفع احلرج يف ٌ
السعوديٌة" ،ط1403("1.ق).
اإلسالمية ،جامعة أـ القرل ،ادلملكة العربيٌة ٌ
 /5سورة ادلائدة ،اآلية.101:
 /6ىو زلمد مجاؿ الدين بن قاسم احلالؽ ،ادلعركؼ َنماؿ ال ٌدين القامسي ،إماـ الشاـ يف عصره ،عامل متضلٌع بالدين كفنوف األدب ،كلد
يف دمشق عاـ  1866ـ ،كاف سلفي العقيدة ل يقوؿ بالتقليد ،انتدبتو احلكومة للرتحاؿ كإلقاء الدركس العامة يف سورية ،مث رحل إىل مصر
كزار ادلدينة ،مث انقطع يف بيتو للتصنيف كإلقاء الدركس ،من مصنفاتو :ديواف خطب ،كالفتول يف السالـ ،ك"زلاسن التأكيل" يف التفسًن،
تويف بدمشق سنة1914ـ ،ينظر :معّم ادلؤلٌفٌن لعمر راا كحالة ،ج ،1:ص.504 :
كشرح لقطة العّالف كموعظة ادلؤمنٌنٌ ،
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السؤاؿ
بظهورىا ،كضلو ذلك شلٌا ل خًن فيو .فكما أ ٌف السؤاؿ عن األمور الواقعة مستتبع إلبدائها ،كذلك ٌ
عن تلك التٌكاليف مستتبع إلغلاُّا عليهم بطريق التشديد"( ،)1كبذلك فاآلية فيها ّني عن العودة إىل

للسائلٌن بعد أف كانت خفيٌة عليهم يكوف يف إظهارىا
مسائل ليست يف شؤكف ال ٌدين ،كلكنٌها إف ظهرت ٌ
()2
خاصة
اهلل
يعصي
أف
ما
أمر
عليو
شق
م
ذ
بال
تؤدم
قد
ة،
ق
مش
فيو
ما
األشياء
ىذه
من
ف
كإ
،
ما يسوءىم
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
إذا كاف اعيف اإلؽلاف.
كل عاـ أـ ل كإجابتو؛ مثٌ تعليل ذلك بقولو» :لى ٍو
يب  للٌذم سأؿ عن ٌ
احلج إف كاف يف ٌ
 -3كقوؿ النٌ ٌ
ً
ك ىم ٍن ىكا ىف قىػٍبػلى يك ٍم بً ىكثٍػىرةً يس ىؤاذلًً ٍم
ت .ىكلى ىما ا ٍستىطى ٍعتي ٍم .يمث قى ىاؿ :ىذ ير ًكين ىما تىػىرٍكتي يك ٍم .فىًإظلىا ىىلى ى
ت :نىػ ىع ٍم لىىو ىجبى ٍ
قيػ ٍل ي
()3
ىكاً ٍختً ىالفً ًه ٍم ىعلىى أىنٍبًيىائً ًه ٍم .فىًإ ىذا أ ىىم ٍرتي يك ٍم بً ىش ٍي وء فىأٍتيوا ًمٍنوي ىما اً ٍستىطى ٍعتي ٍم .ىكإً ىذا نىػ ىهٍيتي يك ٍم ىع ٍن ىش ٍي وء فى ىدعي يوه« ،
يبٌن للمسلمٌن اركرة األخذ ّنا جاءت بو الشريعة اإلسالميٌة دكف كثرة التٌحرم عن األمور الٌيت مل
فاحلديث ٌ
الزائدة؛ الٌيت
السؤاؿ عما مل يظهر حكمو أل ٌف يف ذلك تكلٌفا كطلبا للمش ٌقة ٌ
يأت بشأّنا ٌ
نص كااح ،أك ٌ
الصرب على ما أظهره اهلل تعاىل بسبب تلك األسئلة ،كىذا ما ينتج عنو ىالؾ
تكوف سببا يف القنوط كعدـ ٌ
األمم برتكهم دينهم كنفورىم منو ،كلذلك على ادلسلم التزاـ أكامر اهلل تعاىل دكف ُنث فيما قد يتسبٌب يف
غضبو  ،كالعلم عند اهلل.

المطلب الثّاني :معاملة المسيء للنّبي 
يب  كانت سببا يف ىالكهم يف ال ٌدنيا كاآلخرة،
إ ٌف ادلعاملة ٌ
السيٌئة من بعض ادلنافقٌن كغًنىم مع النٌ ٌ
تسوؿ لو
ىذا كلقد كاف الفاركؽ  ل يراى أف يعامل رسوؿ اهلل ٌ
بكل من ٌ
بأم سوء ،فكاف يرل أف ينزؿ ٌ
بأم شكل من األشكاؿ أش ٌد العقاب كالتٌنكيل.
نفسو التٌطاكؿ على النٌيب ٌ

األول :الطّعن في عدل ال ّرسول  وعدم الرضى بحكمو
الفرع ّ
الرسوؿ  الطٌعن يف عدلو كعدـ القبوؿ ُنكمو كقضاءه ،فما كاف موقف
إ ٌف من أشكاؿ التطاكؿ على ٌ
أم نظرة مقاصديٌة رآىا ّنوقفو ْناىهم؟
عمر بن اخلطٌاب  ضلوىم ك ٌ
1
السود ،دار الكتب
 /تفسًن القامسي ٌ
ادلسمى زلاسن التأكيل حملمد مجاؿ ال ٌدين القامسي ،ج ،4:ص ،260:تصحيح :زلمد باسل عيوف ٌ
العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،ط1423("2.ق2003/ـ).
 /2تفسًن التٌحرير كالتٌنوير حملمد الطٌاىر بن عاشور ،ج ،7:ص ،65،67:ال ٌدار التونسيٌة ،تونس" ،د.ط".
3
مرة يف العمر ،رقم ،1337:ج ،2:ص.975:
 /صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب فرض ٌ
احلج ٌ
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ّأوال :األثر الوارد في المسألة
وؿ الل ًو 
 -1يف الطٌعن يف عدؿ النٌيب  كرد عن جابر بن عبد اهلل أنٌو قاؿ» :أىتىى ىر يج هل ىر يس ى
ً
وؿ الل ًو  يػ ٍقبً ً
ً
بً ًٍ ً
ٌن كًِف ثػىو ً
اس فىػ ىق ىاؿ يىا يزلىم يد
ب بًالىوؿ فًضةه ىكىر يس ي
ى ي
اجل ٍعىرانىة يمٍن ى
صىرفىوي م ٍن يحنىػ ٍ و ى ٍ
ض مٍنػ ىها يػي ٍعطى الن ى
ً
ً
ً
ً
ً
ت إً ٍف ىملٍ أى يك ٍن أ ٍىع ًد يؿ " .فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير بٍ ين
ٍاعد ٍؿ .قى ىاؿ " :ىكيٍػلى ى
ت ىك ىخس ٍر ى
ك ىكىم ٍن يىػ ٍعد يؿ إً ىذا ىملٍ أى يك ٍن أ ٍىعد يؿ لىىق ٍد خٍب ى
ً
اخلىط ً
ىين أىقٍػتي يل
ٍ
اس أ ٍّ
اب  ىد ٍع ًين يىا ىر يس ى
وؿ الل ًو فىأىقٍػتي ىل ىى ىذا الٍ يمنىاف ىق .فىػ ىق ىاؿ " :ىم ىعا ىذ الل ًو أى ٍف يىػتى ىحد ى
ث الن ي
أىصح ًايب .إًف ى ىذا كأىصحابو يػ ٍقرءك ىف الٍ يقرآ ىف لى يغلا ًكز حن ً
اجىريى ٍم ؽلىٍيرقيو ىف ًمٍنوي ىك ىما ؽلىٍير يؽ الس ٍه يم ًم ىن الرًمي ًة"»(.)1
ى ي ىى
ٍى
ٍ
ى ى ٍ ى ىي ى ى ي
 -2يف عدـ الراى ُنكم النٌيب  كرد أ ٌف » :رج نال ًمن ادلنىافً ًقٌن ىكا ىف بػيػنىو كبػٌن رج ول ًمن اليػه ً
ود
ىي ى ي ى
ىٍ ي ى ى ٍ ى ى ي ى ى ي
ٌ
ً
ود ُّ ً ً
ب اًب ًن األى ٍشر ً
خصومةه ،فىػ ىق ىاؿ اليػه ً
و ً ً
ؼ ،...فىأ ىىِب
م انٍطىل ٍق بًنىا إً ىىل يزلىمد ىطلٍتىص ٍم إًلىٍيو ىكقى ىاؿ ادلينىاف يق بى ٍل إً ىىل ىك ٍع ً ٍ
ىي
ي يى
ى
ً
اصمو إً ىىل النيب فىاًختصما إً ىىل النيب فىػ ىقضى لًٍليػه ً
اصمو إً ىىل النيب كأىِب اليػه ً
ً
ً
م،
ود ُّ
ود ٍّ
م إًل أى ٍف يؼلى ى ي
ادلينىاف يق أى ٍف يؼلى ى ي
ٍّ ى ى ي
ٍّ ى ى ى ي
ٍّ ٍ ى ى ى
ً ً ً
اصمك إًلىي ًو فىأىقٍػبل معو اليػه ً
ً ً ًً
اب أ ً
م فى ىد ىخ ىال
ود ُّ
فىػلىما ىخىر ىجا م ٍن عٍنده قى ىاؿ ادلينىاف يق انٍطىل ٍق بًنىا إً ىىل عي ىمىر بٍ ًن اخلىط ً ى
يخ ٍ ى ٍ ى ى ى ى ي ى ي
ً
و
علىى عمر فىػ ىق ىاؿ لىو اليػه ً
ً
ض ىى ىذا
ود ُّ
ت أىنىا ىكىى ىذا الر يج يل إً ىىل يزلىمد فىػ ىق ى
ص ٍم ي
ضى ًيل ىعلىٍيو فىػلى ٍم يىػ ٍر ى
م يىا عي ىم ير إًًين ا ٍختى ى
ي ىي
ى ي ىى
ً
ً ً
ضائًو كىزعم أىنو يؼلى ً
ىخ ير ىج إًلىٍي يك ىما
ك فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير ل ٍل يمنىاف ًق أى ىك ىذل ى
اص يم ًين إًلىٍي ى
ك؟ قى ىاؿ نىػ ىع ٍم ،فىػ ىق ىاؿ يرىكيٍ ىد يك ىما ىحّت أ ٍ
بًىق ى ى ى ى ي
ً
ت فىاً ٍشتىمل ىعلىى السٍي ً
ضىربىوي ىح ىّت بىػىرىد« (.)2
فى ىد ىخ ىل البىػٍي
ف يمث ىخىر ىج إً ىىل ادلنىاف ًق فى ى
ى
ى
ى
ي
ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
كبنبوة زلمد  ،فإ ٌف ما يقضي بو
كل من يشهد بوحدانيٌة اهلل ٌ
إذا كانت طاعة ٌ
الرسوؿ  فراا على ٌ

بٌن النٌاس داخل يف ىذه الطٌاعة ،كلقد قاؿ اهلل تعاىل يف زلكم التنزيل:ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

()3
كل مسلم أف يراى ُنكم
على
اجب
و
فال
لذلك
ك
،
ﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﭼ
ٌ

الرسوؿ  كمن ٌفذا لو بال
النٌيب  دكف أم جداؿ ،فالعبد ل يكوف مسلما ُنق ٌإل إذا كاف طائعا ألمر ٌ
اعرتاض.

 /1صحيح مسلم ،كتاب الٌزكاة ،باب ذكر اخلوارج كصفاهتم ،رقم ،1063:ص.740:
2
الزمنٌن ،ج ،1:صٓ ،383-382:نقيق :أيب عبد اهلل حسٌن بن عكاشة كآخر ،الفاركؽ
 /تفسًن القرآف العزيز لعبد اهلل زلمد بن أيب ٌ
احلديثيٌة" ،ط1423("1.ق2002/ـ) ،كاحلادثة غًن كاملة يف معاين القرآف أليب جعفر النٌ ٌحاس ،ج ، 2:صٓ ،125:نقيق :زلمد علي
السعوديٌة" ،ط1409("1.ق1988/ـ) ،كيف تفسًن الطٌربم ،ج ،5:ص،183،186:
ٌ
الصابوين ،جامعة أـ القرل ،ادلملكة العربية ٌ
كتاريخ اخللفاء جلالؿ ال ٌدين السيوطي ،ص ،101:دار ابن حزـ ،بًنكت ،لبناف" ،ط1424("1.ق2003/ـ).
 /3سورة ادلائدة ،اآلية.92:
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كلكن الٌذم ل يراى ُنكمو  إٌظلا ىو مرتد كافر ّنا نزؿ على النٌيب  من اذلدل ،كالكافر ادلرت ٌد
كٔنمد الفتنة الٌيت قد يكوف سببا يف نشرىا.
شره ي
يقتل كذلك ٌ
حّت ييدرأ ٌ
ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر 
يستند ىذا الفعل العمرم إىل قولو تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
()1

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ  ،ككذا إىل قولو  : ﭽ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯﭼ( ،)2فادلسلم احلق ل ؽلكنو كل ػلق لو أف يعرتض على قضاء النٌيب  كحكمو ،أل ٌف النٌيب
الرسوؿ  كعاراو أك ش ٌكك يف عدلو ،فهذا ل يشك
 أعلم ّنصلحتو منو ،ك ٌأما من جادؿ يف حكم ٌ
الصواب كالعلم عند اهلل.
أحد بأنٌو ليس مؤمنا ،كغلب قتلو كما فعل عمر  ،كىذا ٌ

سب النّبي 
الفرع الثّاني :قتل من ّ
الرسوؿ  ،كشلٌا أثر عن عمر  حكمو بقتل ىؤلء.
إ ٌف من أكرب الكبائر ٌ
سب اهلل ك ٌ
ّأوال :األثر الوارد في المسألة
()3
ً
ً
و
ً
اهلل
ب
س
ن
م
:

ر
م
ع
اؿ
ق
مث
،
و
ل
ػ
ت
ق
ػ
ف

يب
الن
ب
س
ل
ج
ر
ب

ر
م
ع
ييت
أ
»
قاؿ:
و
ن
أ
كرد عن رلاىد
ى
ي
ى
ى
ى
ٌ
ى
ى
ي
ي
ي
ى
ىٍ ى
ىي ى
ىي
ى ىي
()4
ىح ندا ًم ىن األىنٍبًيى ًاء فىاقٍػتيػليوهي« .
ىكىر يسولىوي ،أ ٍىك ىسب أ ى

 /1سورة األحزاب ،اآلية.36:
 /2سورة النٌساء ،اآلية.65:
3
كثًن احلديث ،كلد عاـ
السائب ادلخزكمي ،شيخ كإماـ يف اإلقراء كالتٌفسًن ي
 /ىو رلاىد بن جرب أبو احلّاج ادلكي ،موىل السائب بن أيب ٌ
 21ق ،برع يف التفسًن كقراءة القرآف كاحلديث ،من مشاؼلو :أبو ىريرة ،كابن عباس ،كعبداهلل بن عمر  ،أخذ عنو :ابن كثًن ادلكي ،كأبو
تويف رمحو اهلل سنة102ق،
عمرك بن العالء كعكرمة كطاككس كعطاء ،لو كتاب يف التٌفسًن ،كقد تكلٌم عنو العلماء قدؽلا كحديثا باخلًنٌ ،
الزبًنم كآخركف،
أئمة التٌفسًن كاإلقراء كالنٌحو كاللٌةة ،مج ،2:ص ،1876:مجع :كليد بن أمحد احلسٌن ٌ
ادليسرة يف تراجم ٌ
ينظر :ادلوسوعة ٌ
رللٌة احلكمة ،بريطانيا" ،ط1424("1.ق2003/ـ).
4
الرسالة ،بًنكت،
 /زاد ادلعاد يف ىدم خًن العباد لبن القيٌم ،ج ،5:صٓ ،60:نقيق :شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكطٌ ،
مؤسسة ٌ
القصة مذكورة يف مسائل حرب لكن النٌسخة ادلتوفٌرة غًن كاملة كلذلك مل يتم العثور عليها.
"ط1412( "26.ق1992/ـ) ،ك ٌ
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ثانيا :بيان وجو حفظ ال ّدين
إ ٌف زلبة النٌيب  فرض على كل ادلسلمٌن؛ لقولو » :ىل يػؤًمن أىح يد يكم حّت أى يكو ىف أىحب إًلىي ًو ًمن ك ً
لدهً
يٍ ي ى ٍ ى
ى ٍ ٍى
ٌ
ٌ ٌ
ً ()1
ىكىكالً ًدهً ىكالن ً
كمشوش
ين،
د
لل
مفسد
لعراو
ض
عر
الت
أك
و
بسب

يب
الن
يؤذم
من
ف
فإ
كبذلك
،
ٌن«
ٌ
اس أ ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ىمجىع ى
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
على النٌاس يف دينهم؛ كقد قاؿ ابن تيمية-رمحو اهلل -أ ٌف "الفساد نوعاف :فساد ال ٌدنيا من ال ٌدماء كاألمواؿ
الرسوؿ  كيقع يف عراو يسعى ليفسد على النٌاس دينهم ،مثٌ
كالفركج ،كفساد ال ٌدين ،كالٌذم ٌ
يسب ٌ
()2
يب  كافر حالؿ ال ٌدـ،
الن
سب
من
ف
أ
يف
خالؼ
فال
لذلك
ك
،
بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياىم"
ٌ
ٌ
ٌ ٌ
()3
ابن ادلنذ ًر( )4رمحو اهلل
ذلك
على
اإلمجاع
قل
ن
كما
،
الصحابة  حاصل على قتلو
ى
كاإلمجاع من لدف ٌ
ي
ى

سب النٌيب  القتل"(.)5
بقولو" :كأمجعوا على أ ٌف على من ٌ

أم
بك ٌ
يب  بسوء؛ من كالـ يف عراو أك إحلاؽ ٌ
بالس ٌ
كيلحق ٌ
الشتم يف احلكم ٌ
كل ما ؽلس شخص النٌ ٌ
()6
الشتم يسيء إليو ،
اس
الن
عليو
تعارؼ
ا
شل
؛
نقص بو يف نفسو ،أك نسبو ،أك دينو
ٌ
ٌ
فكل ما يأيت يف مقاـ ٌ
ٌ
الساب للنٌيب  بٌن ظهراين ادلسلمٌن ىو من
فإ ٌف فعل الفاركؽ ذلك فيو حفظ لدين ىذه ٌ
األمة ،إذ إف ترؾ ٌ
أكرب الفنت كاألخطار الٌيت هت ٌدد دين ادلسلمٌن ككاحد من الطرؽ إىل فساده كاندثاره؛ فقد قاؿ ابن تيمية:
الرسوؿ  مناؼ لدين اهلل بالكلٌية ،فإ ٌف العرض مّت انتهك سقط الحرتاـ كالتٌعظيم،
"إ ٌف انتهاؾ عرض ٌ
الرسالة ،فبطل ال ٌدين ،فقياـ ادلدحة كالثٌناء عليو كالتٌعظيم كالتٌوقًن لو قياـ ال ٌدين كلٌو،
فسقط ما جاء بو من ٌ
1
الرسوؿ  من اإلؽلاف ،رقم ،15:ج ،1:ص ،21:كصحيح مسلم ،كتاب اإلؽلاف ،باب
 /صحيح البخارم ،كتاب اإلؽلاف ،باب ٌ
حب ٌ
الرسوؿ  أكثر من األىل كالولد كالوالد كالنٌاس أمجعٌن ،رقم ،44:ص.67:
كجوب زلبٌة ٌ
2
الرسوؿ ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،صٓ ،732:نقيق :زلمد بن عبد اهلل احللواين كزلمد بكًن شودرم،
ٌ /
الصارـ ادلسلوؿ على شامت ٌ
السعودية" ،ط1417("1.ق1997/ـ).
رمادم للنٌشر ،ادلملكة العربية ٌ
 /3ينظر :تبصرة احل ٌكاـ أليب عبد اهلل زلمد بن فرحوف ادلالكي،ج ،2:ص ،213-212:تعليق :مجاؿ ال ٌدين مرعشلي ،دار الكتب
العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،ط1416("1.ق1995/ـ).
 /4ىو زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم ،أبو بكر ،اإلماـ اَّتهد الفقيو احلافظ الورع ،كلد عاـ242ق كاف شيخ احلرـ ّنكة ،قاؿ عنو
ال ٌذىيب بأنٌو كاف على ّناية من معرفة احلديث كالختالؼ ككاف رلتهدا ل يقلٌد أحدا ،مسع من زلمد بن ميموف ،كزلمد بن ػلٍن
ال ٌدمياطي ،من مصنٌفاتو " :ادلبسوط " يف الفقو ،ك كتاب "األكسط" كاإلمجاع كالختالؼ كاإلشراؼ ،تويف سنة 319ىػ ،ينظر :طبقات
السبكي ،ج ،3:ص.102:
ٌ
الشافعية الكربل لبن ٌ
 /5اإلمجاع أليب بكر زلمد ابن ادلنذر ،صٓ ،174:نقيق :صةًن أمحد بن زلمد حنيف ،مكتبة الفرقاف ،عّماف" ،ط"2.
(1420ق1999/ـ).
 /6ينظر :تبصرة احل ٌكاـ لبن فرحوف،ج ،2:ص.213-212:
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كسقوط ذلك سقوط لل ٌدين ،كإذا كاف كذلك كجب علينا أف ننتصر لو شلن انتهك عراو ،كالنتصار لو
بالقتل؛ أل ٌف انتهاؾ عراو انتهاؾ لل ٌدين"(.)1
ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر 
و
ت تى ٍشتي يم النًيب  ىكتىػ ىق يع
ت لىوي أ ُّيـ ىكلىد ىكانى ٍ
يستند ىذا الفعل إىل ما ركاه ابن عبٌاس » :أىف أ ٍىع ىمى ىكانى ٍ
ً
و
ًً
يب 
ات لىٍيػلىة ىج ىعلى ٍ
اىا فى ىال تىػٍنتى ًهي ىكيىػ ٍز يج يرىىا فى ىال تىػٍنػىزج ير ،فىػلىما ىكانى ٍ
ت تىػ ىق يع ًيف النً ٍّ
ت ىذ ى
فيو ،فىػيىػنىػ ىه ى
كتى ٍشتمو...فىػ ىقتػلىها ،فىػلىما أىصبح ذيكًر ىذلً ً
اس فىػ ىق ىاؿ :أىنٍ يش يد اهللى ىر يج نال فىػ ىع ىل ىما فىػ ىع ىلً ،يل
ٍى ى ى ى
ك للنً ٍّ
ى يي ي ى ى
يب  ،فى ىّ ىم ىع الن ى
ً
وؿ اهللً أىنىا ً
اىا فى ىال
ىعلىٍي ًو ىح ٌّق إًل قى ىاـ ،فىػ ىق ىاـ األ ٍىع ىمى...فىػ ىق ىاؿ :يىا ىر يس ى
ك ىكتىػ ىق يع ف ى
ت تى ٍشتي يم ى
صاحبيػ ىها ،ىكانى ٍ
يك فىأىنٍػ ىه ى
ى
ً ()2
ً ً
يب  :أىىل اً ٍش ىه يدكا أىف
ت ادل ٍة ىوىؿ فىػ ىو ى
ت ىعلىٍيػ ىها ىحّت قىػتىػ ٍلتيػ ىها ،فىػ ىق ىاؿ النً ُّ
ا ٍعتيوي ًيف بىطٍن ىها ،ىكات ىكأٍ ي
ىخ ٍذ ي
تىػٍنتى ًهي...فىأ ى
()3
للصحابة الٌذين يسمعوف أمره فيطيعوف كػلفظوف دين اهلل
ذلك
د
ك
يؤ

يب
الن
فهذا
،
ىد ىم ىها ىى ىدهر«
ٌ
ٌ
ٌ
كحدكده ،كاألكيد أ ٌف عمر  ما كاف ليخفى عليو ىذا احلدث ألنٌو تعلٌق بأمر خطًن ىو ىدر دـ من
بالسوء ،كالنتصار لدين اهلل بنصرة نبيٌو الكرًن  ،كالعلم عند اهلل.
ٌ
يب ٌ
تعرض للنٌ ٌ
الصحابة  ينتصركف للنٌيب  كل يسمحوف بأم تطاكؿ عليو ،كىذ ما غلب أف يكوف
كىكذا كاف ٌ
كل ما ؽلسو بسوء فيحفظوف بذلك دينهم.
يب الكرًن من ٌ
عليو ادلسلموف من بعدىم؛ ينتصركف لنٌ ٌ

الحج والنّهي عنها
المطلب الثالث :متعة ّ
احلج ادلربكر
احلج من أكرب ٌ
الشعائر الٌيت افرتاها اهلل تعاىل على عباده كمن أعظمها ثوابا؛ ذلك أ ٌف ٌ
إ ٌف ٌ
()4

ليس لو جزاء ٌإل اجلنٌة ،كللحج ثالثة أنواع من النٌسك ىي اإلفراد

()5

كالقراف

كالتٌمتٌع ،كيف ىذه ادلسألة

1
الصارـ ادلسلوؿ لبن تيمية ،ص.397:
ٌ /
ً 2
الرجل ٓنت ثيابو ،ينظر :لساف العرب لبن منظور ،ج ،11:ص.510:
 /ادل ٍة ىو يؿ :بكسر ادليم ىو شبو سيف صةًن يشتمل بو ٌ
3
(صححو األلباين).
بتصرؼٌ ،-
 /سنن أيب داكد ،كتاب احلدكد ،باب احلكم فيمن ٌ
يسب النٌيب  ،رقم،4361:صٌ - ،782:
ً 4
كيسن اإلحراـ بعمرة بعده ،ينظر :بداية اَّتهد كّناية
تعرل عن صفات التٌمتٌع كالقراف كىو اإلحراـ ٌ
باحلج منفرداٌ ،
 /اإلفٍػىر ياد :ىو ما ٌ
الشرح الكبًن
ادلقتصد أليب الوليد زلمد ابن رشد ،ج ،1:ص ،332 :دار ادلعرفة" ،ط1402("6.ق1982/ـ) ،كحاشية ال ٌدسوقي على ٌ
حملمد عرفة ال ٌدسوقي ،ج ،2:ص" ،28:دٓ .نقيق" ،دار إحياء الكتب العربيٌة" ،د.ط".
ً 5
الشربيين،
احلج قبل الطٌواؼ ،ينظر :مةين احملتاج للخطيب ٌ
باحلج كالعمرة معا من ادليقات أك اإلحراـ بعمرة يف أشهر ٌ
 /القىرا يف :ىو اإلحراـ ٌ
ج ،1:ص ،747:اعتىن بو :زلمد خليل عيتاين ،دار ادلعرفة ،بًنكت ،لبناف" ،ط1418("1.ق.)1997/
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عرض دلظهر من مظاىر حفظ ال ٌدين عند عمر كىو ّنيو عن ادلتعة ،كلكن قبل ذلك يتوجب الوقوؼ على
احلج ،إاافة إىل ما كرد عن العلماء يف الوجو الٌذم قصده عمر  بالنٌهي.
أنواع ادلتعة يف ٌ

الحج
األول :أوجو المتعة في ّ
الفرع ّ
()1
احلج على أربعة أنواع:
يف
ادلتعة
ف
أ
تفسًنه
يف
اهلل
رمحو
ذكر القرطيب
ٌ
ٌ

احلج من عامو كيف
احلج ،مثٌ اإلحالؿ منها ّن ٌكة كإنشاء ٌ
األكؿ :كىو اإلحراـ بالعمرة يف أشهر ٌ
ٌأكل -الوجو ٌ
تلك األشهر ،من غًن الرجوع إىل البلد ،كىو ادلراد بقولو تعاىل:ﭽ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂﭼ( ،)2كىذا ما اتٌفق عليو العلماء(.)3

احلج ،كىو
احلج كالعمرة بإحراـ كطواؼ كاحد ،كاإلىالؿ ُّما يف أشهر ٌ
ثانيا -الوجو الثٌاين :كىو اجلمع بٌن ٌ
احلج أخرل ،كىذا
مرة كإىل ٌ
السفر إىل العمرة ٌ
نفسو القراف ،كمسٌي ٕنتٌعا ل ٌف القارف يتمتٌع برتؾ التٌعب يف ٌ
السابق باإلحراـ الواحد كالطٌواؼ الواحد
نفسو سبب تسمية الوجو ٌ
األكؿ ٕنتٌعا ،فيما ٕنيٌز القراف عن الوجو ٌ
السابق ٕنتٌعا ،كىذا النٌوع جائز أيضا(.)4
للعمرة ك ٌ
احلج يف نفس الوقت ،كلذلك مسٌي ىذا الوجو قرانا ،ك ٌ

حل كأقاـ
باحلجٌ ،
حّت إذا دخل م ٌكة فسخ ٌ
الرجل ٌ
ثالثا -الوجو الثٌالث :كىو أف ػلرـ ٌ
حّو إىل عمرة ،مثٌ ٌ
حّة الوداع؛
باحلج من يوـ ٌ
حالل ٌ
الرتكية ،كىذا ىو الوجو الٌذم أمر بو النٌيب  أصحابو يف ٌ
يهل ٌ
حّت ٌ
باحلج أف غلعلها عمرة(.)5
كذلك دلن ل ىدم لو ككاف أحرـ ٌ

1
ادلفسرين باألندلس ،من مشاؼلو :أمحد بن عمر
 /ىو زلمد بن أمحد بن أيب بكر األندلسي ادلالكي ،أبو عبد اهلل القرطيب ،من كبار ٌ
السؤاؿ
القرطيب ،كاحلسن بن زلمد البكرم كغًنىم ،لو مؤلٌفات منها :اجلامع ألحكاـ القرآف يف التٌفسًن ،كالتذكرة بأمور اآلخرة ،كرد ذؿ ٌ
ادلذىب يف معرفة أعياف علماء ادلذىب لبن فرحوف
بالكتب ك ٌ
الشفاعة ،تويف ّننيٌة بين خصيب سنة671ق كدفن ُّا ،ينظر :ال ٌديباج ٌ
ادلالكي ،ج ،2:صٓ ،309-308:نقيق :زلمد األمحدم أبو النٌور ،دار الرتاث ،القاىرة" ،د.ط".
 /2سورة البقرة ،اآلية.196:
للقرطيب ،ج ،3:ص.301-300:
 /3ينظر :بداية اَّتهد لبن رشد ،ج ،1:ص ،332:كاجلامع ألحكاـ القرآف
ٌ
 /4اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،3:ص.302-301:
 /5اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،3:ص.303:
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الرابع :كىو متعة ادل ٍح ى ً
فحل يف مكانو كضلر اذلدم
رابعا -الوجو
ٌ
صر الٌذم اعرتاو عارض كص ٌده عن البيتٌ ،
ي
()1
بكل ما كاف حراما عليو يف إحرامو .
كٕنتٌع ٌ

الفرع الثّاني :توجيو نهي عمر  عن متعة الحج
أل ٌف ادلتعة يف احلج أنواع؛ فقد اختلف العلماء يف الوجو الٌذم قصده عمر بن اخلطٌاب  بالنٌهي،
الرتجيح.
كفيما يلي عرض لألقواؿ كأدلٌتها ،إاافة إىل سبب اخلالؼ يف ادلسألة ك ٌ
احلج إىل قولٌن:
ّأوال -أقوال العلماء وأدلّتهم :انقسم العلماء يف توجيو ّني عمر  عن متعة ٌ
احلج مث احلج بعدىا قبل
 -1القول ّ
األول :أ ٌف ادلتعة الٌيت ّنى عنها عمر  ىي اإلحراـ بالعمرة يف أشهر ٌ

الشافعيٌة(.)2
األكؿ-سابقا ،-كىو اختيار النٌوكم كمن تبعو من ٌ
العودة إىل البلد ،كىي ادلبيٌنة يف الوجو ٌ

يقوؿ النٌوكم يف اَّموع" :يف مذاىب العلماء يف اإلفراد كالتٌمتٌع كالقراف .قد ذكرنا أ ٌف مذىبنا جواز
الصحيحٌن عن عمر بن
الصحابة كالتٌابعٌن كمن بعدىمٌ ،إل ما ثبت يف ٌ
الثٌالثة ،كبو قاؿ العلماء كافٌة من ٌ

اخلطٌاب كعثماف بن ع ٌفاف راي اهلل عنهما ٌأّنما كانا ينهياف عن التٌمتٌع ،)3("...كيقوؿ أيضا ... ":يف ّني

الصحابة يف حّة الوداع ،كىو
ٌ
عمر كعثماف تأكيالف...كالثٌ
اين...أّنما كانا ينهياف عن التٌمتٌع الٌذم فعلتو ٌ

خاصا ذلم ،...كىذا تأكيل اعيف كإف كاف مشهورا ،)4("...كمن
فسخ احلج إىل العمرة ،أل ٌف ذلك كاف ٌ
األدلٌة على ىذا القوؿ ما يأيت:
أ -ما كرد عن ابن عبٌاس  أنٌو مسع عمر بن اخلطٌاب  يقوؿ » :ىكاهللً إً ٍّين ىألىنٍػ ىها يك ٍم ىع ٍن ادلٍتػ ىع ًة،
ي
كإًنػها لىًفي كًتى ً
وؿ اهللً  -.يىػ ٍع ًين العي ٍمىرىة ًيف احلى ٍّج.)5(«-
اب اهللً ،ىكقى ٍد فىػ ىعلى ىها ىر يس ي
ى ى

 /1اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،3:ص.306:
 /2ينظر :منهّيٌة عمر يف الجتهاد مع النٌص حملمد التاكيل ،ص.71:
 /3اَّموع شرح ادله ٌذب ليحٍن بن شرؼ النٌوكم ،ج ،7:صٓ ،143:نقيق :زلمد صليب ادلطيعي ،مكتبة اإلرشاد ادلملكة العربيٌة
السعوديٌة" ،د.ط"(1970ـ).
ٌ
بتصرؼ-
،
143
ص:
،
7
ج:
وكم،
للن
اَّموع
/4
ٌ
ٌ
 /5سنن النٌسائي ،كتاب احلج ،باب التٌمتٌع ،رقم ،2736:ص( ،426:قاؿ األلباين :صحيح اإلسناد).
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صرح بأنٌو ينهى عن ادلتعة الٌيت يف كتاب اهلل تعاىل كادلتعة الٌيت يف
كجو ال ٌدللة من األثر أ ٌف عمر  قد ٌ
القرآف الكرًن ىي ادلتعة ادلعركفة ل غًنىا.
ب -عن عمراف ابن احلصٌن  قاؿ» :أ ٍىعلىم أىف رس ى ً
ٌن ىح وج ىكعي ٍمىرةو يمث ىملٍ يىػٍن ًزٍؿ فً ىيها
وؿ اهلل  ىمجى ىع بىػ ٍ ى
ي ىي
()1
ً
وؿ اهللً  قى ىاؿ فً ىيها ىر يج هل بًىرأٍيًًو ىما ىشاءى« .
اب ىكىملٍ يىػٍنػ ىهنىا ىعٍنػ يه ىما ىر يس ي
كتى ه
كجو ال ٌدللة :أف احلديث يدؿ على متعة احلج ادلعركفة كادلقصودة يف اآلية ،كىي الٌيت مل يأت فيها ّني

من كتاب كل سنٌة ،كقاؿ فيها رجل ّنا شاء ،كلقد كرد بأ ٌف ادلقصود ىو عمر بن اخلطٌاب .)2( 

كّني عمر عنها كاف خلشيتو من اياع القراف كاإلفراد أل ٌف النٌاس قد صاركا يكثركف من التٌمتٌع دكف
ألّنما شلٌا أمر بو اهلل تعاىل ،فنهى عن
النٌسكٌن اآلخرين ،فأراد أف ل ينسى النٌاس اإلفراد كالقراف ،كذلك ٌ
السفر إليها كل يندثر القراف
ادلتعة ٌ
حّت يقصد البيت يف غًن أشهر احلج كينتعش اقتصاد م ٌكة بتكرار ٌ

كاإلفراد(.)3

السابقة ،كىو
 -2القول الثّاني :كمفاده أ ٌف الوجو الذم قصده الفاركؽ  ىو الوجو الثٌالث من األكجو ٌ
فسخ احلج يف عمرة ،كىو قوؿ مجهور العلماء كما جاء عن القرطيب ،كاختاره ابن عبد الرب(.)4

الصحيح عندم أ ٌف عمر بن اخلطٌاب  مل ينو عن التٌمتع ادلذكور يف ىذا الباب؛
قاؿ ابن عبد الرب" :ك ٌ
عما أباحو اهلل يف كتابو كأباحو رسوؿ اهلل  كأمر بو كأذف فيو،
ألنٌو كاف أعلم باهلل كرسولو من أف ينهى ٌ
كإٌظلا ّنى عمر -عند أكثر العلماء -عن فسخ احلج يف العمرة .فهذه العمرة الٌيت تواعد عليها عمر"(.)5

 /1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز التٌمتع ،رقم ،1226 :ص.899:
 /2ينظر :اَّموع للنٌوكم ،ج ،7:ص.150-149-148:
 /3ينظر :اَّموع للنٌوكم ،ج ،7:ص.152:
 /4ىو يوسف بن عبد اهلل بن زلمد النمرم القرطيب ادلالكي؛ أبو عمر ،ابن عبد الرب ،اإلماـ ،احلافظ ،احملدث ،شيخ علماء األندلس ،كلد
عاـ 368ق ،أخذ عن أيب عمر بن ادلكوم ،كأيب الوليد بن الفراي كابن عبد ادلؤمن كغًنىم ،من تالميذه :أبو العبٌاس ال ٌدلئي كأبو زلمد
تويف بشاطبة سنة463ق ،ينظر :الديباج
بن أيب قحافة كأبو زلمد بن حزـ ،لو مصنٌفات منها :التمهيد كالستيعاب كالكايف كالستذكارٌ ،
ادلذىب لبن فرحوف ،ج ،2:ص.367:
 /5ينظر :الستذكار لبن عبد الرب القرطيب ،ج ،11:صٓ ،212-211:نقيق :عبد ادلعطي أمٌن قلعّي ،دار الوعي ،القاىرة" ،ط"1.
(1414ق1993/ـ).

59

الفصل األّول:

كليّة الدّين ومظاهر اعتبارها يف فقه عنر رضي اهلل عنه

توعد عليو عمر بن اخلطٌاب كقاؿ :متعتاف كانتا
كقاؿ القرطيب" :كالوجو الثٌالث من التٌمتٌع ىو الٌذم ٌ
احلج"( ،)1كذلك بعد أف ٌبٌن
على عهد رسوؿ اهلل  كأنا أّنى عنهما كأعاقب عليهما :متعة النٌساء كمتعة ٌ

الكؿ كالثٌاين كما سبق بياّنما على التٌوايل يف أكجو ادلتعة يف احلج.
الوجو ٌ

الصحيح" :ك ٌأما فسخ احلج يف عمرة فهو يف حديث عائشة كابن عبٌاس
كجاء يف التوايح لشرح اجلامع ٌ
كجابر كغًنىم .كاجلمهور على تركو ،كأنٌو ل غلوز فعلو بعد رسوؿ اهلل ...كقد قاؿ أبو ذر :ما كاف ألحد
ؼلص نبيٌو ّنا
بعدنا أف ػلرـ باحلج ،مثٌ يفسخو يف عمرة .كركم ذلك عن عثماف .كعن عمر أنٌو قاؿ :إ ٌف اهلل ٌ

احلج كالعمرة هلل"( ،)2كمن أدلٌة ىذا القوؿ ما يأيت:
شاء كإنٌو قد مات ،فإٔنٌوا ٌ

أ -ما كرد عن عمر بن اخلطٌاب أنٌو قاؿ »:مٍتػعتى ً
اف ىكانىػتىا ىعلىى ىع ٍه ًد رس ً
وؿ اهللً  ىكأىنىا أىنٍػ ىهى ىعٍنػ يه ىما
يى
ىي
ً
ً
ٍّس ًاء ىكيمٍتػ ىعةي احلى ٍّج«( ،)3ككجو ال ٌدللة من احلديث :ما ظهر من كالـ عمر  يف
ىكأ ىيعاق ي
ب ىعلىٍيه ىما :يمٍتػ ىعةي الن ى

األثر ىو معاقبتو على ادلتعة؛ إذ قاؿ بنهيو عنهما كمعاقبتو عليهما ،كالعقاب ل يكوف على أمر مشركع،
فالتٌمتٌع جائز كما سبق ،ك ٌأما الفسخ فةًن مشركع كلذا كاف يعاقب عليو(.)4
ً
ً
ت ىعلىى رس ً
وؿ اهللً  كيىو منً ه ً
ت؟"
ىح ىّ ٍّ ى
ب -عن أِب موسى قاؿ» :قىد ٍم ي
يخ بالبىطٍ ىحاء .فىػ ىق ىاؿ ًيل "أ ى
ي ى ي
ىي
ً
ف
ت .طي ٍ
ت :لىبػٍي ى
ك بًًإ ٍى ىال وؿ ىكًإ ٍى ىال ًؿ النً ٍّ
ىح ىسٍن ى
ت؟" قى ىاؿ قيػ ٍل ي
ت :نىػ ىع ٍم .فىػ ىق ىاؿ "ِبى أ ٍىىلىٍل ى
فىػ يق ٍل ي
يب  .قى ىاؿ "فىػ ىق ٍد أ ٍ
ً
ً ً
ً
ً
ت ٍامىرأىنة ًم ٍن بىًين قىػٍي و
ت
س .فىػ ىفلى ٍ
ت بًالبىػٍيت ىكبًالص ىفا ىكادلىٍرىكة .يمث أىتىػٍي ي
بًالبىػٍيت ىكبًالص ىفا ىكادلىٍرىكة ىكأىحل" قى ىاؿ :فىطيٍف ي
ًً
ً
اس .ىحّت ىكا ىف ًيف ًخ ىالفىًة عي ىمىر  .فىػ ىق ىاؿ لىوي ىر يج هل :يىا أىبىا
ت بًاحلى ٍّج .قى ىاؿ :فى يكٍن ي
ىرأٍسي .يمث أ ٍىىلىٍل ي
ت أيفٍ ًيت بو الن ى
ًً
ك ىل تى ٍد ًرم ما أىح ىد ى ً
ٌن ًيف النُّس ً
وسى أ ٍىك :يىا ىعٍب ىد اهللً بٍ ىن قىػٍي و
ك
ض فيػٍتػيى ى
اؾ .فىًإن ى
ث أىمًني ادليٍؤمن ى
ى ٍ
س يرىكيٍ ىد ىؾ بىػ ٍع ى
يم ى
ي
ًً
ً
ً
ٌن قى ًاد هـ ىعلىٍي يك ٍم .فىبً ًو فىائٍػتى ُّموا .قى ىاؿ:
اس ىم ٍن يكنا أىفٍػتىػٍيػنىاهي فيػٍتػيىا فىػ ٍليىتئ ٍد .فىًإف أىم ىًن ادليٍؤمن ى
بىػ ٍع ىد ىؾ .فىػ ىق ىاؿ :يىا أىيػُّ ىها الن ي
فىػ ىق ًدـ عمر  .فى ىذ ىكر ً
ًً ً ً ً
اب اهللً يىأٍ يم ير بًالت ىم ًاـ .ىكإً ٍف نىأٍ يخ ٍذ بً يسن ًة
ت ذىل ى
ٍي
ك لىوي .فىػ ىق ىاؿ :إً ٍف نىأٍ يخ ٍذ بكتىاب اهلل فىًإف كتى ى
ى ي ىي

 /1اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،3:ص.303:
2
الشؤكف اإلسالميٌة،
الصحيح لسراج ال ٌدين ابن ادلل ٌقن ،ج ،11:صٓ ،247:نقيق :دار الفالح ،كزارة الكقاؼ ك ٌ
 /التٌوايح لشرح اجلامع ٌ
قطر" ،ط1429("1.ق2008/ـ).
3
الرمحن األعظمي ،دار
 /سنن سعيد بن منصور ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف ادلتعة ،رقم ،853:ج ،1:صٓ ،219:نقيق :حبيب ٌ
يب
الكتب العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،د.ط" ،كشرح معاين اآلثار أليب جعفر أمحد بن زلمد الطٌحاكم ،كتاب مناسك ٌ
احلج ،باب ما كاف النٌ ٌ
حّة الوداع ،رقم ،3686:ج ،2:صٓ ،146:نقيق :زلمد زىرم النٌّار كآخر ،عامل الكتب ،بًنكت،
 بو زلرما يف ٌ
"ط1414("1.ق1994/ـ).
4
ص حملمد التٌاكيل ،ص.74:
 /ينظر :منهّيٌة عمر بن اخلطٌاب  يف الجتهاد مع النٌ ٌ
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ً
وؿ اهللً  فىإف رس ى ً
رس ً
م ىًزللوي«( ،)1ككجو ال ٌدللة :من األثر أ ٌف أبا موسى
ىي
ىي
وؿ اهلل  ىملٍ ىػلل ىحّت بىػلى ىغ اذلىٍد ي

حّتو يف عمرة ،كلكنٌو توقٌف عن ذلك دلا
حّتو كىو فسخ ٌ
 كاف يفيت النٌاس ّنا أمره بو النٌيب  يف ٌ
ٌ
مسعو من ّني عمر عنو.
ج -ما جاء عن عمر  يف قولو» :إًف اهللى ىكا ىف يًػل ُّل لًىر يسولًًو ىما ىشاءى ًّنىا ىشاءى .ىكإًف ال يق ٍرآ ىف قى ٍد نىػىزىؿ
ً
منىا ًزلىو .فىأًىٕنُّوا احلج كالعمرىة هللً .ىكما أىمريكم اهلل .كأىبًتُّوا نً ىك ً ً
ً
ً
ىج ول
ى ي
اح ىىذه النٌ ىساء .فىػلى ٍن أيكتىى بىر يج ول نى ىك ىح ٍامىرأىةن إ ىىل أ ى
ى
ى ىى ٍ ي ى
ى ى يٍى
()2
ً
يبٌن أ ٌف الٌذم ّنى عنو عمر ىو ما كاف اهلل تعاىل قد أمر بو
إًل ىرمجىٍتيوي بًاحل ىّ ىارةً«  ،ككجو ال ٌدللة :أف األثر ٌ
للصحابة دلن مل يكن معو منهم ىدم ،كىذا يعين خصوصيٌة
احلّة بفسخ احلج يف عمرة ٌ
النٌيب  يف ٌ
ً
ىصح ً
اب
الفسخ بأصحاب النٌيب  ،كيؤيٌد ذلك ما كرد عن أيب ذر  أنٌو قاؿ » :ىكانى ٍ
ت ادليٍتػ ىعةي ًيف احلى ٍّج أل ٍ ى
()3
الصحابة بو لعلٌة ىي العتقاد الفاسد الٌذم كاف سائدا بٌن النٌاس آنذاؾ؛
خص
كقد
،
يزلىم ود ىخاصةن«
ٌ ٌ
كما ركد عن ابن عبٌاس ٌ أّنم »:ىكانيوا يىػىرٍك ىف أىف ادلٍتػ ىعةى ًيف أى ٍش يه ًر احلى ٍّج ًم ٍن أىفٍ ىّ ًر ال يف يّوًر ًيف األ ٍىر ً
ض.
ي
ً
و
ً
ً
ً
ٍّ
ى
وىا عي ٍمىرنة.
ل
ع
غل
ف
أ
،
م
ى
ر
ىم
أ
ف
ج
احل
ب
،
ٌن
ل
ه
م
.
ة
ع
ب
ا
ر
ة
يح
ي
ص ىفىر ...فىػ ىقد ىـ النً ُّ
يب  ىكأ ٍ
صبً ى ى ى ى ي ى ى ٍّ ى ى ى ي ٍ ٍ ىٍ ى ى
ىص ىحابيوي ى
ىكىٍغل ىعليو ىف ادلي ىحرىـ ى
()4
ً
احلج
بفسخ
أمرىم
من
احلكمة
ك
،
ىم احلً ٍّل ،قى ىاؿ :احلً ُّل يكلُّوي«
ك ًعٍن ىد يى ٍم .فىػ ىقاليوا :يىا ىر يس ى
وؿ اهللً ،أ ُّ
فىػتىػ ىعاظى ىم ىذل ى
ٌ
احلج( ،)5كبانتفاء علٌة التٌخصيص
كل ٌ
الشهور ّنا يف ذلك أشهر ٌ
إلةاء ذلك العتقاد كبياف جواز العمرة يف ٌ
ّنى عنها عمر .
ثانيا -سبب الخالف في المسألة

احلج
يرجع سبب اخلالؼ يف ادلسألة -فيما يظهر -إىل اختالؼ العلماء يف أفضل أنواع النٌسك يف ٌ
ً
ظ
حّة الوداع؛
فادلالح ي
أىل بو النٌيب  يف ٌ
(اإلفراد أك القراف أك التٌمتٌع) ،ككذا اختالفهم يف النٌسك الٌذم ٌ
لكالـ العلماء غلدىم عند توجيههم لنهي عمر  يأتوف بو عند استدلذلم على النٌسك الٌذم يركف أنٌو
حّة الوداع.
األفضل ،ككذا عن الوجو الٌذم أىل بو النٌيب  يف ٌ

 /1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب يف فسخ التٌحلٌل من اإلحراـ كاألمر بالتٌماـ ،رقم ،1221:ص.895:
2
باحلج كالعمرة ،رقم ،1217:ج ،2:ص.885:
 /صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب يف ادلتعة ٌ
 /3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز التٌمتٌع ،رقم ،1223:ص.897:
4
احلج دلن مل يكن معو ىدم ،رقم ،1564:ج،1:
 /صحيح البخارم ،كتاب احلج ،باب التٌمتٌع كالقراف كاإلفراد باحلج كفسخ ٌ
ص ،483:كصحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز العمرة يف أشهر احلج ،رقم ،1240:ج ،2:ص.910-909:
 /5ينظر :اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،3:ص.304-303:
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معضدة
كلكننا إف نظرنا يف األدلٌة الٌيت
استدؿ ُّا الفريقاف كجدناىا يف الةالب أدلٌة صحيحة أك ٍّ
ٌ
لبعضها ،كإذا كاف األمر كذلك فهذا يقود إىل القوؿ بأ ٌف عمر  قد ّنى عن كال الوجهٌن (التٌمتع
كل ّني لو سببو:
ادلعركؼ كفسخ احلج إىل عمرة) ،كىذا األمر ل تناقض فيو ؛ أل ٌف ٌ
()1
فالسبب ما رآه النٌاس من
،
فأما عن ّنيو عن ادلتعة ادلقصودة من اآلية :ﭽ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ
ٌ
ٌ

الزكار للبيت
قل ٌ
السهولة فيو؛ حّت صاركا يكتفوف بالعتمار يف أشهر ٌ
ٌ
احلج كيرتكوف سائر األشهر ،كبذلك ٌ
سكٌن اآلخرين بسبب ذلك ،كأل ٌف اإلفراد كالقراف شلٌا أمر بو
يف سائر العاـ ،فخشي عمر  من اياع النٌ ٌ
كل الشهور ،كذلك لينتعش اقتصاد م ٌكة بتكرار
اهلل تعاىلّ ،نى عمر عن ادلتعة ٌ
يظل البيت عامرا يف ٌ
حّت ٌ
السفر إليها كل يندثر القراف كاإلفراد ،كّنيو ذلك إٌظلا كاف ّني كراىة ،فعمر إٌظلا ّنى عنو لعدـ ىّراف القراف
ٌ
كاإلفراد(.)2

ك ٌأما ّنيو عن فسخ احلج يف عمرة فسببو ما ظهر من التٌساىل الٌذم فشا بٌن النٌاس يف أمر اهلل تعاىل

الشرعيٌة كتطبيقها ،ذلك أ ٌف اهلل  يقوؿ :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ( ،)3كىذا ما
كغفلتهم عن النٌصوص ٌ
ذىب إليو عمر  بقولو...» :فىأًىٕنُّوا احلج كالعمرةى هللً .ىكما أىمريكم اهلل ،)4(«...كقولو» :إً ٍف نىأٍ يخ ٍذ بً ًكتى ً
اب
ى ىى ٍ ي
ى ى يٍى
ً
وؿ اهللً  فىإف رس ى ً
اهللً فىًإف اهلل  يأٍمر بًالتم ًاـ كإً ٍف نىأٍخ ٍذ بًسن ًة رس ً
م
ى
ىي
ي ي ىي
ى يي ى ى
وؿ اهلل  ىملٍ ىػلل ىحّت بىػلى ىغ اذلىٍد ي
ً ()5
حض النٌاس على إٕناـ النٌسك ما دخلوا فيو؛ أل ٌف الفسخ يػيٍب ًط يل األعماؿ
ىزللوي«  ،فقصده من النٌهي كاف ٌ
()6
حّو ،مع أنٌو أراد ذلك كما
فسخ
و
ن
أ
عنو
يرد
مل

يب
الن
ف
أ
ا
كم
،
كىو غًن جائز عند مجهور العلماء
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

 /1سورة البقرة ،اآلية.196:
 /2ينظر :اَّموع للنٌوكم ،ج ،7:ص ،143:كرلموع الفتاكل لبن تيمية ،ج ،26:ص.276:
 /3سورة البقرة ،اآلية.196:
4
احلج ،باب احليلة يف النٌكاح ،رقم ،6961:ج ،4:ص ،289:كصحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب يف ادلتعة
 /صحيح البخارم ،كتاب ٌ
باحلج كالعمرة ،رقم ،1217:ج ،2:ص ،885:كاللٌفظ لو.
ٌ
5
يب  ،رقم ،1559:ج ،1:ص ،480:كصحيح مسلم،
الن
كإىالؿ

يب
الن
زمن
يف
أىل
من
باب
احلج،
كتاب
البخارم،
صحيح
/
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كتاب احلج ،باب يف فسخ التٌحلٌل من اإلحراـ كاألمر بالتٌماـ ،رقم ،1221:ص ،895:كاللٌفظ لو.
6
الرياض" ،ط1417("3.ق1997/ـ)،
 /ادلةين دلوفق ال ٌدين ابن قدامة ،ج ،5:صٓ ،252:نيق :عبد احملسن ٌ
الرتكي ،دار عامل الكتبٌ ،
كبداية اَّتهد لبن رشد ،ج ،1:ص ،333:كاَّموع للنٌوكم ،ج ،7:ص ،153:كرلموع الفتاكل لبن تيمية ،ج ،26:ص.49:
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ً
قاؿ» :لىو استىػ ٍقبػ ٍل ً
م ىحلىلىٍلت« ( ،)1كذلك ألنٌو أراد
استى ٍدبىػ ٍر ي
ت ىما أ ٍىى ىديٍ ي
ٍ ٍ ى ي
ت م ٍن أ ٍىم ًرم ىما ٍ
ت ىكلى ٍوىل أىف ىمعي ا ٍذلىٍد ى
يبٌن ذلم أف العمرة يف أشهر احلج جائزة(.)2
حّت ٌ
أف يؤٌكد ذلم كيزيدىم يقينا بأ ٌف اهلل أمره ّنا أمرىم كذلك ٌ
ثالثا -ما تعارض من األحاديث ودرء التّعارض بينها
ػت
الصدد :مثػل مػا كرد عػن أيب ذر  قولػو » :ىكانى ٍ
ٌأما ما يظهر من تعارض بٌن بعض األخبار يف ىذا ٌ
()3
احلا ًر ً
ث بػ ًن بً ىػال وؿ عػن أىبًي ً
ً
ىصح ً
ػوؿ الل ًػو
ل
ػ
ق
»
:
ػاؿ
ق
ػو
كحديث:
،
اب يزلىم ود ىخاصةن«
ٍ
ٍ
ػت يىػا ىر يس ى
ى
ي
ى
ي
ى ٍ
ىٍ
ادليٍتػ ىعةي ًيف احلى ٍّج أل ٍ ى
احلى ٍّج لىنىا ىخاصةن أ ٍىـ لًلن ً
اس ىعامةن قى ىاؿ بى ٍل لىنىا ىخاصةن«(.)4
أىفى ٍس يخ ٍ
وؿ الل ًو أىلىنىا ىى ًذهً ىخاصةن؟ قى ىاؿ ىل بى ٍل ًألىبى ود«(.)5
كما كرد عن سراقة بن مالك أنٌو سأؿ النٌيب  » :يىا ىر يس ى
و
ً
كيف حديث جابر »...فىػ ىقاـ سراقىةي بن مالً ً
ك
ك بٍ ًن يج ٍع يش وم فىػ ىق ىاؿ يىا ىر يس ى
ػوؿ الل ًػو أىل ىع ًامنىػا ىىػ ىذا أ ٍىـ ًألىبىػد فى ىشػب ى
ى يى ٍ ي ى
ً
رس ي ً
احلى ٍّج ىمرتىػ ٍ ً
ٌن ىل بى ٍل ًألىبى ود أىبى ود«(.)6
ت الٍعي ٍمىرةي ًيف ٍ
يخىرل ىكقى ىاؿ ىد ىخلى ٍ
ىصابً ىعوي ىكاح ىد نة ًيف ٍاأل ٍ
وؿ اللو  أ ى
ىي
بالصػاحبة دكف مػن بعػدىم ،فيمػا
خاصػة ٌ
ككجػو التٌعػارض بػٌن األحاديػث :أف األكىل منهػا تب ٌػٌن أف ادلتعػة ٌ
خاصة بذلك العاـ بل ىػي لسػائر األعػواـ القادمػة كمػا
ٌ
تبٌن األحاديث عن سراقة بن مالك ٌ أّنا مل تكن ٌ
لكن ىذا التٌعارض ظاىرم كؽلكن درؤه كما يأيت:
كرد عن النٌيب  قولو (ل بل لألبد) ،ك ٌ
حّػػتهم إىل عمػػرة ،كقػػد كػػاف اذلػػدؼ مػػن ذلػػك -كمػػا سػػبق
ػيب  قػػد أمػػر ٌ
الصػػحابة بفسػػخ ٌ
 -1إ ٌف النٌػ ٌ

البياف -إزالة العتقاد الفاسد بأف العمرة يف أشهر احلج من أفّر الفّور.

ً
 /1صحيح البخارم ،كتاب التمين ،باب قوؿ النٌيب  » لىو اًستػ ٍقبػلٍ ً
ت« ،رقم ،7230:ج ،4:ص-349 :
ت م ٍن أ ٍىم ًرم ىما ا ٍستى ٍدبػىٍر ي
ٍ ٍى ى ي
 ،350كصحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حّة النٌيب  ،رقم ،1218:ص.886:
 /2ينظر :منهّيٌة عمر يف الجتهاد مع النٌص حملمد التاكيل ،ص.76:
 /3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز التٌمتٌع ،رقم ،1223:ص.897:
4
يهل باحلج مثٌ غلعلها عمرة ،رقم ،1808:ص ،315:كسنن النسائي ،كتاب مناسك
 /سنن أيب داكد ،كتاب ادلناسك ،باب ٌ
الرجل ٌ
احلج ،باب إباحة فسخ احلج بعمرة دلن مل يسق اذلدم ،رقم ،2808:ص ،436:كسنن ابن ماجة ،كتاب ادلناسك ،باب من قاؿ :كاف
خاصة ،رقم( ،2984:اعفو األلباين) .
احلج ذلم ٌ
فسخ ٌ
 /5صحيح البخارم ،كتاب التمين ،باب قوؿ النٌيب  » لو استقبلت من أمرم ما استدبرت« ،رقم ،7230:ج ،4:ص-349 :
 ،350كصحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حّة النٌيب  ،رقم ،1218:ص.886:
 /6صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حّة النٌيب  ،رقم ،1218:ص.886:
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ػص بػو
 -2إ ٌف قوؿ النٌيب  لسراقة بػأف ادلتعػة لألبػد ،إٌظلػا كػاف ادلقصػود منهػا ادلتعػة ادلعركفػة كلػيس مػا يخ ٌ

الصحابة  من فسخ احلج؛ أم أنٌو مل يقصد بأ ٌف الفسخ لألبد ،فلو كاف ذلك ىو ادلقصػود مػا اجتمػع
ٌ
احلج إىل عمػرة( ،)1كلكنٌػو  أراد أف يب ٌػٌن جػواز العمػرة حػّت يف أشػهر
مجهور العلماء على عدـ جواز فسخ ٌ

احلج إىل األبد ،كبذلك يستطيع الناس أف ػلرموا بالعمرة كيتبعوىػا احلػج يف مػا يقػدـ
احلج ،كدخوؿ أفعاذلا يف ٌ

افعي رمحو اهلل كأكثر العلماء(.)2
الزمن ،كليس يف ذلك العاـ فقط؛ كىذا ىو تفسًن ٌ
من ٌ
الش ٌ

ذر 
للصػحابة ٌ
ٌ -3أما قوؿ أيب ذر فهو زلموؿ علػى الفسػخ الٌػذم كػاف ٌ
خاصػة- ،كمػا كرد عػن أيب ٌ

فالصحابة  ل ؽلكن أف يرد مػنهم أمػر بػرأيهم كىػواىم ،فهػم إٌظلػا قػالوه علػى مػا كقفػوا
الصحابةٌ -
كغًنه من ٌ
عليػػو ،فمػػا أمػػرىم بػػو النٌػػيب  ل غلػػوز ذلػػم تركػػو ٌإل إذا كرد عنػػو مػػا يبػ ٌػٌن ذلػػم ذلػػك كمػػا كرد عػػنهم يبػ ٌػٌن ٌاىػػم
خصوا بذلك كليس دلن بعدىم أف يفعل ذلك(.)3
ٌ

 -4كيؤيد ما كرد عن أيب ذر ما ركل أبو داكد يف سننو » :أىف أىبا ذى ٍّر ىكا ىف يػ يق ي ً
ػخ ىها
ػيم ٍن ىحػج يمث فى ىس ى
ٌ
ى
ى
ػوؿ ف ى
ً
ب الٌ ًذين ىكانيوا مع رس ً
ك إًل لًلرٍك ً
وؿ اهللً .)4(« 
بًعي ٍمىرةو :ىملٍ يى يك ٍن ذىل ى
ىى ىي
ى
كبػػذلك يكػػوف التٌعػػارض بػػٌن األحاديػػث ظاىريٌػػا كلػػيس حقيقيػػا ،فمػػا جعلػػو النٌػػيب  لألبػػد ىػػو ادلتعػػة
خاصة ىو فسخ احلج يف عمرة.
للصحابة ٌ
ادلعركفة يف احلج ،كما كاف ٌ

الفرع الثّالث :وجو حفظ ال ّدين في المسألة
بعد بياف أكجو ادلتعة يف احلج ككذا توجيو ّني الفاركؽ  بأنٌو ّنى عن كال الحتمالٌن الٌ ىذيٍ ًن كردا عن
العلماء ،بقي بياف كجو حفظ ال ٌدين من ادلسألة ،كلعل كجو حفظو قد متٌ بيانو يف ما سبق منفصال كىذا
السابقٌن.
يضم ما ٌ
الفرع ٌ
تفرؽ يف الفرعٌن ٌ

 /1ينظر :اَّموع شرح ادله ٌذب للنٌوكم ،ج ،7:ص ،162:كرلموع الفتاكل لبن تيمية ،ج ،26:ص.49:
 /2اَّموع شرح ادله ٌذب للنٌوكم ،ج ،7:ص.13-12:
3
الصحيح لبن ادلل ٌقن ،ج ،11:ص.248:
 /ينظر :شرح معاين اآلثار للطٌحاكم ،ج ،2:ص ،196-195:كالتٌوايح لشرح اجلامع ٌ
4
يهل باحلج مث غلعلها عمرة ،رقم ،1807:ج ،11:ص( ،315:قاؿ األلباين :صحيح
 /سنن أيب داكد ،كتاب احلج ،باب ٌ
الرجل ٌ
موقوؼ).
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ّأوال :في النّهي عن فسخ الحج إلى عمرة
الرئيس للنٌهي عن فسخ احلج يف عمرة إىل عدـ مبالة النٌاس كإكثارىم منو كىو غًن جائز
السبب ٌ
يرجع ٌ
كما سبق ال ٌذكر ،كذلك فيو سلالفة ألكامر اهلل  فعمر  رأل أ ٌف اهلل تعاىل يأمر بإٕناـ األعماؿ كمن
الشعائر كالفرائض ،كاهلل تعاىل يقوؿ :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ
تلك األعماؿ كالفرائض احلج؛ الٌذم ىو من أكرب ٌ

()1
الراجح ىو :اإلتياف ُّما كاستيفاؤعلا َنميع أجزائهما كشركطهما،
يف
اآلية
يف
باإلٕناـ
اد
ر
ادل
ك
،
ﯕﯖﭼ
ٌ
()2
الشركط
على
أك
،
كحفظهما من مفسداهتما كمنقصاهتما أك أحدىا
األقل إٕنامهما كلو بدكف استكماؿ ٌ
ٌ
الشركع كلو حلق الفساد(.)3
كذلك يف حاؿ ما إذا فسدا ،فاهلل تعاىل أمر باإلٕناـ بعد ال ٌدخوؿ ك ٌ

للحج كالعمرة،
كىذا ما يؤٌكده ما كرد يف أحاديث سابقة عن عمر  كالٌيت فيها ٌ
احلث على اإلٕناـ ٌ
فتلك األخبار من عمر  تظهر بواوح أ ٌف قصده  من النٌهي ىو التأكيد على اركرة إكماؿ النٌاس
للحج ما دخلوا فيو ،ففعلهم ذلك فيو تساىل يف أكامر اهلل تعاىل ،كىذا ما يسبٌب إفساد ال ٌدين كىدـ
ٌ
أركانو.
ثانيا :في النّهي عن المتعة المعروفة
إ ٌف ّني عمر عن ىذه ادلتعة أيضا فيو حفظ ال ٌدين كذلك ألنٌو خشي اياع ما أمر بو اهلل من أنواع
احلج كالعمرة كاإلٕناـ عنده بأف يفصل بٌن
النٌسك الباقية (اإلفراد كالقراف) ،إاافة إىل إرادتو أف يتم النٌاس ٌ
احلج كالعمرة كما كرد يف اآلثار عنو.
كبذلك فنهي عمر عن ادلتعة فيو خًن كمصلحة من جانبٌن علا؛ أف ل يضيع القراف كاإلفراد ،ككذلك أف
بالزكار.
يبقى البيت عامرا طوؿ العاـ ٌ

 /1سورة البقرة ،اآلية.196:
 /2أحكاـ القرآف أليب بكر ابن العريب ،ج ،1:ص ،168:تعليق :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،لبناف" ،ط"3.
(1424ق2003/ـ).
 /3ينظر :إعالـ ادلوقٌعٌن عن رب العادلٌن لبن قيٌم اجلوزية ،ج ،3:ص ،243:تعليق :أيب عبيدة مشهور آؿ سلماف ،دار ابن اجلوزم،
"ط1423("1.ق) ،كأحكاـ القرآف لبن العريب ،ج ،1:ص.168:
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ىذا باإلاافة إىل أمر آخر متعلٌق باجلزاء يف كل من النٌهيٌن كىو أ ٌف من يقوـ بفسخ احلج إىل عمرة
حّة م ٌكية( ،)1كل يؤتى فيها
حّتو تكوف ٌ
سيعتمر كعندما يأيت يوـ الرتكية ػلرـ باحلج من جديد ،فإ ٌف ٌ

حّة من مكاف آخر؛ أم أف يكوف اإلحراـ للحج من ميقات البالد الٌيت قدـ
ادلسلم األجر كما لو كانت ٌ
احلاج منها كذلك لزيادة ادلش ٌقة كالتٌعب ،كاألجر يأيت على حسب التعب كالنٌصب ،ككذلك األمر بالنٌسبة

نصبنا كتعبا(.)2
أقل أجرا أل ٌف فيو أقل ى
للمتمتع بعمرة كأتبعها باحلج فإنٌو يرتؾ ٌ
السفر للحج ،كذلك ٌ
شرعي لفعل عمر 
ثالثا :المستند ال ّ

يستند ىذا الفعل باإلاافة إىل آية إٕناـ احلج كالعمرة إىل قوؿ اهلل تعاىل:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

يستدؿ ُّذه اآلية على أف ال ٌدخوؿ يف
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ( ،)3إذ إ ٌف من العلماء من
ٌ

()4
طوع
الت
لعمل
سبة
بالن
األمر
كاف
كإذا
،
طوع كالتٌحلٌل منو -سواء كاف صالة أك صياما -غًن جائز
ٌ
ٌ ٌ
عمل التٌ ٌ
ىو ىذا ،فما بالك باألعماؿ ادلفركاة ،فهذا النٌهي إٌظلا ىو ّني عن إبطاؿ ادلسلم عملو ،كالنٌهي ادلطلق

عامة؛ فيكوف بذلك كجوب إٕناـ الفرض إذا يشرع فيو من باب أكىل(.)5
للتٌحرًن ،كما أ ٌف اآلية ٌ

كما يستند فعلو إىل قولو تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ( ،)6فاهلل تعاىل قد أمر بأنواع
النٌسك الثٌالثة ،كالنٌيب  مبلٌغ عن اهلل تعاىل ،كإ ٌف ترؾ نسك من تلك األنواع ىو سلالفة ألكامر اهلل كرسولو،
الشرع عصياف هلل كرسولو كقدح يف ال ٌدين ،كىذا ما يش ٌكل هتديدا
كمنو فإف سلالفةى التعاليم الٌيت جاء ُّا ٌ
1
فيقل الثٌواب بقلٌة ادلش ٌقة ،ينظر:
ادليقات
من
اـ
ر
اإلح
فضيلة
العبد
يفوت
كبذلك
مكة،
من
اـ
ر
اإلح
إنشاء
كاف
إذا
ة
مكي
تكوف
ة
احلّ
/
ٌ
ٌ
ٌ
صحيح مسلم ،ص -،884:اذلامش.-
2
اب قى ى ً
اؿ ًيل أينىاس ًمن أىى ًل مكةى تى ً
الصحيحٌن أ ٌف أىبا ًشه و
ص يًن
ٍّعا ىمكةى بًعي ٍمىرةو فى ىد ىخلٍنىا قىػٍب ىل التػ ٍرًكيىًة بًثىىالثىًة أىي واـ فىػ ىق ى
اؿ» :قىد ٍم ي
 /كرد يف ٌ
ت يمتى ىمتػ ن
ى
ه ٍ ٍ ى
احلّة ادلكية تفوت ُّا فضيلة اإلحراـ من ادليقات كحّة أىل مكة،
ٍاآل ىف ىحّتي ى
ك ىم ٍّكيةن «...كاحلديث طويل ،كلكن كجو ال ٌدللة منو أ ٌف ٌ
صحيح البخارم ،كتاب احلج ،باب التٌمتع كالقراف كاإلفراد باحلج ،...رقم ،1568:ج ،1:ص ،484:كصحيح مسلم ،كتاب احلج،
باب بياف كجوه اإلحراـ ،...رقم ،1216:ص.884:
 /3سورة زلمد ،اآلية.33:
4
طوع ليس
 /ينظر :اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،19:ص ،287:كيقوؿ القرطيب ىنا بأ ٌف ٌ
الشافعي رمحو اهلل ل يقوؿ بذلك أل ٌف التٌ ٌ
تطوع كيقتضي التٌخيًن ،كادلهم من ذلك أنٌو يقوؿ بذلك يف الفرض
كاجبا كادلفركض ،فاللٌفظ ٌ
العاـ غلوز ٔنصيصو ،ككجو ذلك أ ٌف النٌفل ٌ
طوع أ ٌما الفرض فمتٌفق عليو.
يهم يف ىذا ادلقاـ فالختالؼ حاصل يف النٌفل كالتٌ ٌ
كىذا ما ٌ
 /5ينظر :اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،ج ،19:ص ،287:كمنهّيٌة عمر بن اخلطٌاب يف الجتهاد مع النٌص حملمد التٌاكيل ،ص.74:
 /6سورة ادلائدة ،اآلية.92:
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اإلسالمي كيؤذف باختفائو ،كبذلك يظهر أ ٌف فعل الفاركؽ ىو اتٌباع دلقاصد
كخطرا عظيما على ال ٌدين
ٌ
الزكاؿ كالندثار كالعلم عند اهلل.
التٌشريع يف حفظ ال ٌدين كمحايتو من ٌ
كيف خالصة دلا سبق ؽلكن القوؿ بأف الدين عند الفاركؽ  كاف أصل األصوؿ ،كغاية قصده كانت
بكل
رعيو كاحملافظة عليو ،كلقد ْنلٌت مظاىر اعتباره كحفظو يف فقهو ْ نلٌيا كااحا؛ إذ أنٌو كاف ٌ
يهتم ٌ
تنوعت مظاىر حفظو على عديد ادلستويات العقديٌة كالعمليٌة كاألخالقيٌة،
صةًنة ككبًنة تتعلٌق بال ٌدين ،كلقد ٌ
كتصب يف ىدؼ كاحد ىو
السنٌة،
ٌ
كلقد كانت أعمالو كأحكامو كأقضيتو كلٌها تصدر من مشكاة الكتاب ك ٌ
الرسالة كبقائها كٓنقيق ادلقصد األمسى خللق اخللق كىو ٓنقيق العبوديٌة كاخلضوع للٌو تعاىل.
حفظ ٌ
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أجل مظاىر تكرمي اظتوىل  للنٌفس البشريٌة أف أسكنها اصتنٌةٍ ،بٌ أنزؿ اهلل تعاىل بعد ذلك
إ ٌف من ٌ
اإلنساف خليفة ُب األرض ليعيش فيها كيعمرىا ،كإذا كانت النٌفس ّٔذه اظتنزلة من القدر الشرؼ فهذا
ترسخ ضركرة
الضركريٌة ،كلذلك جاءت أحكاـ ٌ
دليل على ٌأّنا من أعظم اظتقاصد ٌ
الشريعة اإلسالمية ٌ
لتبّي عواقب االعتداء عليها كمصري ذلك ُب ال ٌدنيا
حفظها كتؤٌكد مدل أقتٌيٌتها ،كما أ ٌّنا جاءت أيضا ٌ
كاآلخرة.
السابق مدل اعتباره لكلٌية ال ٌدين كحفظها؛ كتتهد
تبّي ُب
كىذا عمر بن اطتطٌاب  الٌذم ٌ
الفصل ٌ
ٌ
الشرعيٌة كاألفعاؿ النٌبويٌة ال ٌدالٌة على حفظ ىذه النٌفس اظتق ٌدسة ككتتهد فيما ج ٌد عليو
ُب فهم األحكاـ ٌ
من اظتستج ٌدات ،فكاف منو من اظتواقف كاالجتهادات التٌطبيقيٌة ما يظهر جبالء مدل سعيو  ضتفظها؛
سواء تعلٌق ذلك بصوّنا من جانب الوجود أك العدـ ،كسواء كاف ذلك عند فهمو للنٌصوص أك عند
تطبيقو لألحكاـ كتنزيلها على أرض الواقع.
كُب ىذا الفصل بياف لنماذج تطبيقيٌة تظهر مدل حفظو  للنٌفس ،باإلضافة إىل ذكر بعض طرؽ
حفظ النٌفس ُب الشريعة اإلسالميٌة ،كذلك ُب اظتباحث الثٌالثة اآلتية.

شريعة اإلسالميّة
األول :طرق حفظ النّفس في ال ّ
المبحث ّ
المبحث الثّاني :مظاهر حفظ كلّية النّفس من جانب الوجود عند عمر 
المبحث الثّالث :مظاهر حفظ كلّية النّفس من جانب العدم عند عمر 
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شريعة اإلسالميّة
األول :طرق حفظ النّفس في ال ّ
المبحث ّ

الشريعة ،ذلك أ ٌف ٌأكؿ ما يقضى فيو بّي النٌاس يوـ
لقد اىتم العلماء كثريا بإبراز طرؽ حفظ النٌفس ُب ٌ

()1
يب  مؤٌكدا على ضركرة حفظ النٌفوس ظتا ُب شأّنا
الن
قاؿ
لقد
ك
،
القيامة ال ٌدماء؛ كما جاء ُب اضتديث
ٌ
ٌ
من عظيم خطر» :إً َّف ًد ىماءى يك ٍم ىكأ ٍىم ىوالى يك ٍم ىحىر هاـ ىعلىٍي يك ٍم ىك يح ٍرىم ًة يىػ ٍوًم يك ٍم ىى ىذا ًُب بىػلى ًد يك ٍم ىى ىذا ًُب ىش ٍه ًريك ٍم
ىى ىذا ،)2(«..كلإلشارة فإ ٌف اضتديث عاـ يراد بو اطتصوص ،ذلك أ ٌف النٌفس منها اظتعصومة كمنها غري
ً
ً
اظتعصومة ،كىذا ما يبيٌنو قولو » :أيم ٍر ي
َّاس ىح ََّّت يىػ يقوليوا ىال إًلىوى إًَّال اهللي ،فى ىم ٍن قى ىاؿ ىال إًلىوى إًَّال اهللي
ت أى ٍف أيقىات ىل الن ى
ص ىم ًم ِّّْن ىمالىوي ىكنىػ ٍف ىسوي إًَّال ًِبىق ًّْو ىك ًح ىسابيوي ىعلىى اهللً«( ،)3فاظتسلم معصوـ ال ٌدـ ٌإال ِب ٌقو ،كمعىن ذلك أنٌو ال
ىع ى

أم إنساف؛ ما مل يرتكب ما يبيح دمو ِب ٌقو( ،)4كفيما يلي بياف لبعض طرؽ حفظ
كتوز االعتداء على ٌ
الشريعة اإلسالميٌة.
النٌفس ُب ٌ

األول :حفظ النّفس من جانب الوجود
المطلب ّ
اظتادية كاظتعنويٌة ،كبذلك يقوـ
كل جوانبها ٌ
إ ٌف اظتقصود ِبفظ النٌفس صوف ال ٌذات البشريٌة كعصمتها ُب ٌ

()5
الشريعة اإلسالميٌة حفظ
كفلت
لقد
ك
ىذا
،
أصلها الٌذم يعترب ػتور عمارة األرض كما سبقت اإلشارة
ٌ
النٌفس من جانب الوجود كذلك بع ٌدة طرؽ ككسائل.

1
َّاس ًُب الدّْم ً
ّي الن ً
اء« ،كتاب ال ٌديات ،باب قوؿ اهلل تعاىل ﭽﮓ ﮔ
 /جاء ُب صحيح البخارم» :قاؿ النٌيب  :أ َّىك يؿ ىما يػي ٍق ى
ضى بػى ٍ ى
ى

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [النساء ،]93:رقم ،6864:ج ،4:ص.265:
2
يب ،
 /صحيح البخارم ،كتاب اضتج ،باب اطتطبة ُب أيٌاـ مىن ،رقم ،1739:كصحيح مسلم ،كتاب اضتج ،باب ٌ
حجة النٌ ٌ
رقم ،1218:ص ،889:كاللٌفظ لو.
3
الرٌدة ،رقم ،6924:ج،4:
 /صحيح البخارم ،كتاب استتابة اظترت ٌدين كاظتعاندين كقتاعتم ،باب قتل من أىب قبوؿ الفرائض كما نسبوا إىل ٌ
ص ،280-279:كصحيح مسلم ،كتاب اإلنتاف ،باب األمر بقتاؿ النٌاس حَّت يقولوا ال إلو إالٌ اهلل ،رقم ،20:ص.51:
4
الشريعة حملمد اليويب ،ص.211:
 /ينظر :مقاصد ٌ
5
الصفوة،
 /ينظر :اظتقاصد العامة ل ٌ
لعز ال ٌدين بن زغيبة ،ص ،177:أصلو رسالة دكتوراه جبامعة ٌ
لشريعة اإلسالميٌة ٌ
الزيتونة ،تونس ،دار ٌ
القاىرة" ،ط1417("1.ق1996/ـ).
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األول :إباحة المطعومات والمشروبات والملبوسات
الفرع ّ
لقد أباح اظتوىل  لإلنساف رتيع أنواع اظتأكوالت كاظتشركبات كاظتلبوساتٌ -إال ما استثِّن بالٌتحرمي،-
()1

قاؿ تعاىل:ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ  ،كقاؿ :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﭼ( ،)2كذلك ّٔدؼ إقامة النٌفس كتقويتها على عبادة اهلل كإقامة الفرائض كالواجبات،
الشرع
السعي لتحقيق اظتصاحل ال ٌدنيويٌة اظتشركعة ،كاإلباحة ىنا إٌفتا يقصد ّٔا اضتكم العاـ الٌذم كفلو ٌ
ككذا ٌ
حق اإلنساف كاجبا،
الشرب كغري ذلك؛ ٌ
لإلنساف ُب ىذه النعم؛ من األكل ك ٌ
كإال فإنٌو قد يصري اظتباح ُب ٌ
يؤدم ال ػتالة إىل ىالؾ النٌفس ،كإذا أكصل اإلنساف
ذلك أنٌو إذا ما امتنع عن األكل مثال فهذا الفعل ٌ
نفسو إىل ذلك فإنو يصري اظتباح ُب ح ٌقو كجبا(.)3

كمن نافلة القوؿ أ ٌف اهلل تعاىل قد زاد للعباد فوؽ ما أباحو عتم من طيٌبات أف جعل عتم أجرا على
قوم على عبادة اهلل  كطاعتو،
االنتفاع ّٔا ،كذلك إذا ما صحبت ىذا االنتفاع النٌية ٌ
الصادقة بقصد التٌ ٌ
التامة هلل تعاىل.
كىذا ؽتٌا يزيد العباد حرصا على إقامة أنفسهم كاالنتفاع بالطٌيبات لتحقيق العبادة ٌ

ضرورة
الفرع الثّاني :إباحة
المحرمات والمحظورات عند ال ّ
ّ
الضركرة القصول ،كلقد بّي اهلل تعاىل جواز
احملرمات كاحملظورات ُب حاالت ٌ
كإٌفتا أباح الشارع اضتكيم ٌ
احملرمات؛ من اظتيٌتة كال ٌدـ كضتم اطتنزير...
ذلك ُب كتابو العزيز ،فبعد أف ٌبّي سبحانو ُب القرآف غتموعة ٌ
ػترمات ػتدكدة القدر؛ َّ
حملرـ بقولو
ذكر بأ ٌف ىناؾ من
يضطر إليها كأخرجو من دائرة ا ٌ
ٌ
كغريىا من ٌ

تعاىل:ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ( ،)4إذ إ ٌف العبد ما داـ مأمورا
ِبفظ نفسو؛ فإنٌو من الواجب عليو أف لترص على حفظها كرعيها كلو باألكل من اظتيتة إذا مل كتد عليها
سبيال غريىا ،كذلك إلنقاذ نفسو من اظتوت احمل ٌقق كىذا من دتاـ حفظ النٌفس.

 /1سورة األنفاؿ ،اآلية.26:
 /2سورة األعراؼ ،اآلية.157:
3
لعز ال ٌدين بن زغيبة ،ص.176:
للشاطيب ،ج ،4:ص" ،27:بتعليق عبد اهلل دراز" ،كمقاصد ٌ
 /ينظر :اظتوافقات ٌ
الشريعة اإلسالميٌة ٌ
 /4سورة البقرة ،اآلية.173:
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ػترـ يكوف فيو إنقاذ
كما أنٌو يلحق باالضطرار كيدخل ُب مفهومو اإلكراه كإرغاـ النٌفس على فعل أمر ٌ

لنفسو؛ فقد قاؿ تعاىل:ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(،)1
حق غريه ُب اضتياة ،كمن أكره مثال على إيذاء غريه مقابل سالمتو فهذا
كذلك مامل يكن ذلك على حساب ٌ
حَّت ال يكوف
ال لتق لو أ ٌف لتافظ على نفسو ُب مقابل إزىاؽ ركح غريه ،فاألحرل بو أف يقبل مبا يصيبو ٌ
سببا ُب موت إنساف ال ذنب لو(.)2

المطلب الثّاني :حفظ النّفس من جانب العدم
حق جرـ فظيع،
ال ٌ
شك أ ٌف إتالؼ النفس من أعظم الكبائر كال ٌذنوب ،ذلك" أ ٌف قتل النٌفس بغري ٌ
()3
السبل كالطٌرؽ الٌيت تكفل
رتيع
كف
يتحر
كحديثا
قدنتا
العلماء
جتد
لذلك
ك
،
كفظاعة قتل النٌاس كلٌهم"
ٌ
ٌ
متص جانب العقوبات ،كمن
لعل أىم ما ذكره العلماء من الطٌرؽ ما ٌ
كل ما يه ٌدد بقاءىا ،ك ٌ
حفظها كإبعاد ٌ

ذلك حترمي االعتداء على النٌفس كتشريع القصاص.

األول :تحريم أشكال االعتداء على النّفس
الفرع ّ
الشرعيٌة من الكتاب
أم اعتداء على النٌفس البشريٌة ،كالنٌصوص ٌ
كذلك بتشديد ٌ
الزجر كالوعيد على ٌ
السنٌة مؤٌكدة لذلك؛ فقد قاؿ اهلل تعاىل:ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ك ٌ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ()4؛ كىذا أش ٌد الوعيد على قتل النٌفس،
فاستحق بذلك أش ٌد العقاب ُب ال ٌدنيا بالقصاص ،كقاؿ
أم إنساف إٌفتا ىو متع ٌد حدكد اهلل،
ٌ
فالعامد لقتل ٌ
النٌيب » :إً ىذا اًلٍتىػ ىقى اظتسلًم ً
اؿ
وؿ اهللً ىى ىذا ال ىقاتً يل فى ىما بى ي
وؿ ًُب النَّا ًر :قىاليوا يىا ىر يس ى
اف بً ىسٍيػ ىفٍي ًه ىما فىال ىقاتً يل ىكاظت ٍقتي ي
يٍ ى
ٌ
( )5ى
اظت ٍقتوًؿ؟ قى ىاؿ :إًنَّو ىكا ىف ح ًريصا علىى قىتً ًل ً ً
مصمما على قتل صاحبو
ى ن ى
صاحبًو« ٌ ،
ي
ى
فحَّت اظتقتوؿ فإنٌو ظتا كاف ٌ
ى ي
كمع أنٌو ىو الٌذم مات ال صاحبو؛ فجزاءه النٌار عقابا على نيٌتو كتصميمو على القتل ،فاهلل تعاىل قد ق ٌدر
 /1سورة النٌحل ،اآلية.106 :
2
الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدكم ،ص ،462 :أصلو رسالة دكتوراه من اصتامعة األردنيٌة ،دار النٌفائس ،األردف،
 /ينظر :مقاصد ٌ
"ط.)2000("1.
 /3التٌحرير كالتٌنوير حملمد الطٌاىر بن عاشور ،ج ،6:ص.177:
 /4سورة النٌساء ،اآلية.93:

 /5صحيح البخارم ،كتاب ال ٌديات ،باب قوؿ اهلل تعاىل ﭽ ﭦﭧ...ﭼ ،رقم ،6875:ج ،4:ص ،267:كصحيح مسلم ،كتاب
الساعة ،باب إذا تواجو اظتسلماف بسيفيهما ،رقم ،2888 :ص ،2213:كاللٌفظ للبخارم.
الفنت كأشراط ٌ
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لكن اهلل تعاىل كاف قادرا على أف كتعلو القاتل بدال من صاحبو ،كذلك أل ٌف
لو أنٌو ىو الٌذم سيموت ك ٌ
الشرع حتذيرا كزجرا كش ٌدة و
كعيد
تعوض إف ىي ذىبت ،كىذه األدلٌة كغريىا الكثري إٌفتا جاء ّٔا ٌ
األنفس ال ٌ

عرض للنٌفس(.)1
على التٌ ٌ

الفرع الثاني :تشريع القصاص
عرض للنٌفس باألذل كاإلخبار عن اظتصري اظتنتظر ُب
مل يكتف اظتوىل  بالوعيد كالتحذير من التٌ ٌ
حق،
لكل من يعتدم عليها ،بل كقاـ بتشريع القصاص زجرا لكل من اعتدل على أخيو بغري كجو ٌ
اآلخرة ٌ
َّـ لوي من عقابو ُب ىذه ال ٌدنيا قبل اآلخرة.
ذلك أف الوعيد كالتٌحذير ال يكفياف الرتداع اإلنساف؛ إذا مل يقد ٍ
الشريعة كاسع؛ يشمل النٌفس كما دكّنا ،كُب ذلك قاؿ تعاىل:ﭽ ﮮ ﮯ
كإ ٌف مفهوـ القصاص ُب ٌ

ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼
()2
فكل أذل يلحق بالنٌفس لو جزاؤه بقدر الفعل كاالعتداء ،كأكرب جزاء ىو القصاص؛
،
﮽﮾ﭼ
ٌ
بإزىاؽ ركح القاتل إلزىاقو ركح إنساف بغري كجو حق ،ذلك أ ٌف قتل النٌفس الٌيت حٌرـ اهلل تعاىل من أكرب
ال ٌذنوب كاظتعاصي؛ كما قاؿ النٌيب »:أى ٍكبىػ ير ال ىكبىائًًر ًاإل ٍشىرايؾ بًاهللً ،ىكقىػٍتل النَّػ ٍف ً
الوالً ىديٍ ًن ،ىكقىػ ٍو يؿ
س ،ىكعي يق ي
وؽ ى
ي
الزكًر«(.)3
الزكًر أ ٍىك قى ىاؿ ىك ىش ىه ىادةي ُّ
ُّ

ات ،أل ٌف اظتقتوؿ كإف عفى أىلو عن القصاص
يات كالك ٌفار ي
كما أنٌو يأٌب دكف القصاص ُب اظترتبة ال ٌد ي
لدمو ،فإ ٌف القاتل ال يتخلٌص من تبعة فعلو؛ إذ عليو أف يدفع ال ٌدية إىل أىلو كما إىل ذلك ،فاإلنساف إذا
لكن القصاص ُب الواقع ال يتح ٌقق
رأل ما سيلقاه إف ىو اعتدل على النفس بقتل أك جراح فإنٌو سريتدع ،ك ٌ
اظتقتص منو؛ فال يعودكف لفعلو ،أل ٌف القصاص
فيو معىن حفظ النٌفس ٌإال إذا حصل ارتداع النٌاس من مشهد
ٌ

ُب اضتقيقة ىو تدارؾ بعد فوات النٌفس كقتلها(.)4

1
الشريعة حملمد اليويب ،ص 212:كما بعدىا.
 /راجع :مقاصد ٌ
 /2سورة اظتائدة ،اآلية.45:
 /3صحيح البخارم ،كتاب ال ٌديات ،باب قوؿ اهلل تعاىل ﭽ ﭦﭧ...ﭼ ،رقم ،6871:ج ،4:ص ،266:كصحيح مسلم ،كتاب اإلنتاف،
باب بياف الكبائر كأكربىا ،رقم ،88:ص ،91:كاللٌفظ للبخارم.
4
الشريعة اإلسالميٌة لعز ال ٌدين يب زغيبة ،ص 177 :كما بعدىا.
 /راجع :مقاصد ٌ
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يتوجب
كاظتهم من ذلك كلٌو ىو أ ٌف النٌفس البشريٌة أمانة استودعها اهلل تعاىل ُب ىذه األرض ،كلذلك ٌ
حَّت يتح ٌقق معىن االستخالؼ ببقاء النٌفوس كييعبد اهلل
على اصتميع صوّنا كتقديرىا أفرادا كرتاعات ،كذلك ٌ
ِ بق.
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المبحث الثاني :مظاهر حفظ النّفس من جانب الوجود عند عمر 
التعرض عتا بسوء جاريا منذ
إ ٌف النٌفس البشريٌة أغلى نعمة ُب ىذا الوجود ،كلقد كاف التٌأكيد على عدـ ٌ

األزؿ؛ فقد قاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ( ،)1كإ ٌف ُب فقو

التعرؼ عليو عن قرب ظتعرفة سبل اضتفاظ عليها ،كىذا
الفاركؽ  من اظتواقف كاالجتهادات ما ينبغي ٌ
اظتبحث فيما يأٌب من مطالب يذكر فتاذج تطبيقية تربز مدل حفظو  عتذه الكلٌية من جانب الوجود.

األول :فرض العطاء
المطلب ّ
إ ٌف من أحيا النٌفس لكأنٌو أحيا النٌاس رتيعا ،كىذا ما كاف الفاركؽ  يراه من كراء أفعالو كاجتهاداتو
ُب حفظ النٌفوس ،مسلمهم ككافرىم ،صغريىم ككبريىم ،غنيٌهم كفقريىم ،فكلٌهم نفوس حتتاج إىل اضتفظ
الرعاية.
كٌ

لعامة المسلمين
األول :فرض العطاء ّ
الفرع ّ
لقد اشتهر عهد عمر بن اطتطٌاب  بكثرة الفتوحات اإلسالميٌة؛ كلقد عادت ىذه األخرية بالنٌفع
()2
عامة اظتسلمّي من خالؿ الفيء العظيم؛ الٌذم كاف الفاحتوف يغنمونو ،فما كاف من الفاركؽ 
على ٌ
إزاء ىذا اظتاؿ الٌذم كسبوه ٌإال أنٌو قاـ باستغاللو مبا يوافق مقاصد التٌشريع ُب حفظ نفوس اظتسلمّي.
ّأوال :األثر الوارد في المسألة

ركل أكس بن اضتدثاف قاؿ :شتعت عمر بن اطتطٌاب يقوؿ » :ىما ىعلىى األ ٍىر ً
ض يم ٍسلً هم ىال نتىٍلً يكو ىف ىرقىػبىتىوي إًَّال
ً
الر ً
ً ً
ً
ً
اعي بًاليى ىم ًن ىحقَّوي قىػٍب ىل أى ٍف ىٍلت ىمَّر ىك ٍج يهوي ،يىػ ٍع ًِّن ًُب
ت لىيىأٍتًى َّ
ّي َّ
لىوي ًُب ىى ىذا ال ىفيء ىح ّّق أ ٍيعطيىوي أ ٍىك يمن ىعوي ،ىكلىئ ٍن ع ٍش ي
طىلىبً ًو«(.)3

 /1سورة اظتائدة ،اآلية.32:
 /2الفيء :من الفعل فيأ كالفيء ىو ما كتتلبو اصتيش من اظتاؿ كالغنيمة إثر فوزىم ُب اضترب ،ينظر :كتاب العّي للخليل بن أزتد
الفراىيدم ،ج ،3:ص ،348:حتقيق :عبد اضتميد ىنداكم ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،لبناف" ،ط1424("1.ق.)2003/
 /3الطٌبقات الكربل البن سعد ،ج ،3:ص ،227:ككنز العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،الغنائم ،رقم ،11548:ج ،4:ص.524:
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ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
()1
حَّت يستعينوا بو على قضاء
َّ
يعر ي
ؼ العطاء بأنٌو ما يفرضو اإلماـ كاضتاكم للمسلمّي من اظتاؿ  ،كذلك ٌ

لذريتهم اضتياة الطيٌبة كالعيش الكرمي ،كمن ىذا اظتنطلق يظهر أ ٌف من أسباب
حوائجهم ،كيوفٌركا ألنفسهم ك ٌ
شك ٌأّنم يصريكف إىل الفقر كالتٌك ٌفف كسؤاؿ
ضياع النٌفوس كىالكها فقد اظتاؿ؛ أل ٌف الٌذين يفقدكف اظتاؿ ال ٌ
لقمة العيش الٌيت تنقذىم من خطر اظتوت ،أل ٌف ذلك الوضع إف طاؿ ّٔم فإ ٌف فيو فواتا ألنفسهم مع مركر
خاصة
ٌ
الزمن ال ػتالة ،كلذلك كاف الفاركؽ  ال يرضى لرعيٌتو الوصوؿ إىل ىذا اظتستول من العيشٌ ،
بعدما فتح اهلل على اظتسلمّي كأغدؽ عليهم من نعمو.
لكل نفس مسلمة ،كبذلك تربز حكمة عمر  كفهمو
كاظتراد من األثر تقرير اضتق ُب فرض العطاء ٌ
الرعيٌة بكرامة ،كدكف أف
كل ٌ
ظتقاصد التٌشريع جبالء ،حيث يظهر من األثر مدل حرصو  على أ ٌف تعيش ٌ
كل
يه ٌددىا خطر الفاقة الٌذم ٌ
يؤدم بالكثريين إىل اظتوت احملتٌم ،فقد كاف عمر  يرل نفسو مسؤكال عن ٌ

ما يصيب النٌاس ُب ال ٌدكلة اإلسالميٌة(.)2

يتحرل أف يأخذ
كعمر  ظتٌا فرض العطاء للنٌاس كأغدؽ عليهم من ماؿ اهلل الٌذم رزقهم؛ إٌفتا كاف ٌ
أىم ما يصلح حاؿ
حقٌ ،
كل النٌاس ما عتم من ٌ
حَّت يضمن حفظ النٌفوس كإقامتها مبا يصلحها ،كاظتاؿ من ٌ
ٌ
()3

السعي إىل رفع اظتستول اظتعيشي للنٌاس كافٌة .
لكل مسلم ٌ
النٌاس ،كلقد كاف قصده من ذلك العطاء ٌ

كلقد كاف الفاركؽ يفرض للمسلمّي رتيعا دكف اعتبار للغىن كالفقر ،فالفقري يعوؿ نفسو كعيالو باظتاؿ
كالغِّن يفعل ذلك كيتص ٌدؽ مبا يزيد عن حاجتو ،كلذا كاف العطاء مفركضا للجميع.
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
م أىنَّوي قى ًد ىـ ىعلىى عي ىمىر ًُب ًخ ىالفىتً ًو
الس ٍع ًد ّْ
من مستندات ىذا الفعل من عمر  ما كرد عن عبد اهلل بن َّ
ً
َّك تىلًي ًم ٍن أ ٍىع ىم ًاؿ الن ً
ت :بىػلىى،
يحد ٍ
يت الٍعي ىمالىةى ىك ًرٍىتىػ ىها؟ فىػ يق ٍل ي
َّاس أ ٍىع ىم ناال ،فىًإذىا أ ٍيعط ى
فىػ ىق ىاؿ لىوي عي ىم ير »:أى ىملٍ أ ى
َّث أىن ى ى
ً
ك؟ قيػ ٍل ي ً
ص ىدقىةن ىعلىى
اسا ىكأ ٍىعبي ندا ىكأىنىا ًِبىٍوري ،ىكأي ًر ي
فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير :ىما تيًر ي
يد إً ىىل ىذل ى
يد أى ٍف تى يكو ىف عي ىمالىًيت ى
ت :إ َّف ًِل أىفٍػىر ن
الٍمسلً ًمّي .قى ىاؿ عمر :ىال تىػ ٍفعل ،فىًإ ِّّْن يكٍنت أىرد ً
وؿ:
وؿ اللَّ ًو  يػي ٍع ًط ًيِّن الٍ ىعطىاءى فىأىقي ي
ت ،فى ىكا ىف ىر يس ي
ت الَّذم أ ىىرٍد ى
ي ىٍ ي
يٍ ى
ىٍ
ي ىي
 /1موسوعة فقو عمر بن اطتطٌاب حملمد ركاس قلعو جي ،ص.659:
 /2ينظر :منهج عمر بن اطتطٌاب ُب التٌشريع حملمد البلتاجي ،ص.395:
 /3ينظر :نظرات ُب فقو عمر حملمد اظتدِّن ،ص.171:
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ًً
ًً
ًً
ًً
َّؽ
صد ٍ
ت أ ٍىعطو أىفٍػ ىقىر إًلىٍيو م ِّّْن فىػ ىق ىاؿ النً ُّ
أ ٍىعطو أىفٍػ ىقىر إًلىٍيو م ِّّْن ،ىح ََّّت أ ٍىعطى ًاِّن ىمَّرنة ىم ناال فىػ يق ٍل ي
َّيب  :يخ ٍذهي فىػتى ىم َّولٍوي ىكتى ى
و
ً
ً
ك«(.)1
ت ىغٍيػ ير يم ٍش ًرؼ ىكىال ىسائً ول فى يخ ٍذهي ىكإًَّال فى ىال تيػٍتبً ٍعوي نػى ٍف ىس ى
بًو فى ىما ىجاءى ىؾ م ٍن ىى ىذا الٍ ىم ًاؿ ىكأىنٍ ى

يب  يعطي عمر  كما يعطي غريه من اظتسلمّي ،كيقوؿ لو بأ ٌف ذلك حق لو كال ينبغي
فهذا النٌ ٌ
اضتث من النٌيب  على عمر بأف ال يرفض
يرده ما داـ قد أعطيو من دكف مسألة ،كسبب ذلك ٌ
عليو أف ٌ
حَّت يعلٌمو أ ٌف النٌاس كلٌهم عتم حق ُب العطاء سواء أكانوا أغنياء أـ فقراء ،فالفقراء
عطاء ق ٌدـ لو ،كذلك ٌ
ينفقونو مبا ينفع نفوسهم كنفوس عياعتم ،كاألغنياء ينفقوف منو ما يقيم نفوسهم كيساعدكف بو غريىم من
الصدقة كالٌزكاة كغريىا من أساليب النٌفع للمسلمّي كإقامة نفوسهم.
الفقراء عن طريق ٌ
الساعدم بأف ال يرفض العطاء كاستشهد
كىذا ما فهمو عمر  كاستند إليو عندما قاؿ لعبد اهلل ابن ٌ
لكل اظتسلمّي ،فعمر  كاف يرل أف كل نفس مسلمة
مبا قالو لو النٌيب  ،كما استند عليو بفرض العطاء ٌ
الراعي الٌذم ُب أقصى البالد اإلسالميٌة.
عتا اضتق ُب العطاء؛ ٌ
حَّت ٌ
()2

الفرع الثّاني :المساواة بين العرب والموالي

لكل نفس مسلمة فإ ٌف عمر  مل يقتصر فيو على اظتسلمّي
السابق أف العطاء ٌ
إذا ٌ
تقرر ُب الفرع ٌ
حق ٌ
من العرب بل جتازكىم إىل اظتسلمّي من اظتواِل.

ّأوال :األثر الوارد في المسألة

ً
جاء ُب األمواؿ» :أ َّ
ب إًلىٍي ًو عي ىم ير:ى ىأال
وسى فىأ ٍىعطىى ى
العىر ى
ىف قىػ ٍونما قىد يموا ىعلىى أًىيب يم ى
ب ىكتىػىرىؾ اظتىىوًاِل فى ىكتى ى
ت بىػٍيػنىػ يه ٍم؟ ًِبىس ً
ىخاهي اظت ٍسلً ىم«(.)3
ب اظت ٍرًء ًم ىن الشَّّْر أى ٍف ىٍلت ًقىر أ
ىس َّوي
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
يربز من ىذا األثر حتقيق مبدأ اظتساكاة كنبذ التٌمييز بّي العرب كغريىم ُب العطاء ،كىذا مبدأ راسخ ُب
يفرؽ بّي العرب
السياسة العمريٌة اظتبنيٌة على العدؿ كنبذ العنصريٌة -بتعبري العصر ،-فالفاركؽ  مل ٌ
بالرسالة كلو مل
كغريىم من األجناس ُب العطاء أل ٌف ىؤالء اظتواِل مسلموف يشهدكف هلل بالوحدانيٌة كلنبيٌو ٌ 

 /1صحيح البخارم ،كتاب األحكاـ ،باب رزؽ اضتاكم كالعاملّي عليها ،...رقم ،7163:ج ،4:ص.334:
2
السياؽ ىم اظتشركوف من غري العرب الٌذين يسلموف كيوالوف العرب ،ينظر:
 /اظتواِل :لفظ مشرتؾ لو ع ٌدة معاف ،كاظتقصود بو ُب ىذا ٌ
لساف العرب ،ج ،15:ص.406:
3
العماؿ لعالء ال ٌدين
 /األمواؿ أليب عبيد ،ص ،325:حتقيق :ػتمد عمارة ،دار ٌ
الشركؽ ،بريكت" ،ط1409( "1.ق1989/ـ) ،ككنز ٌ
اعتندم ،رقم ،11691:ج ،4:ص.576:
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يكونوا من أصل عريب ،كمن غري اظتعقوؿ أف يرتؾ عمر  أحدا من اظتسلمّي مهما كاف أصو كانتماؤه
العرقي.
ًً
يتغري معناىا
كقصده إىل حفظ النٌفس البشريٌة ،فالنٌفس ال ٌ
كذلك إٌفتا ىو اتٌباع منو  لركح التٌشريع ٍ
يفرؽ بّي
بّي العرب كغريىم ،كلذلك كاف من عمر  ىذا الفعل ،حيث أمر كاليو أبا موسى بأف ال ٌ
ألم فارؽ بّي
العرب كاظتواِل ُب العطاء ،كىذا يؤٌكد حرصو  على حفظ للنٌفس اإلنسانيٌة دكف اعتبار ٌ
النٌاس(.)1

أىم النٌظم األخالقيٌة الٌيت
السامي من حتقيق اظتساكاة؛ إ ٍذ إ ٌف من ٌ
كىذا ىو ما يقوـ عليو مبدأ اإلسالـ ٌ
الشريعة اإلسالمية إىل حتقيقها منذ مبعث النٌيب  نفي العنصرية كالتٌ ً
فرقة ،كالوصوؿ إىل حتقيق
هتدؼ ٌ
ٌ
ٌ
اظتساكاةي بّي النٌاس رتيعا كىذا ما لتفظ نفوسهم.
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ

السنٌة
يستند ّني الفاركؽ  أليب موسى عن التٌفرقة بّي العرب كاظتواِل من اظتسلمّي؛ إىل ما جاء ُب ٌ
النٌبويٌة من عدـ التمييز أك التفريق بّي الناس ُب األمور كلٌها –كالعطاء كاحد منها -فقد ركم عن النٌيب 
اح هد أىىال ىال فى ٍ ً
اح هد كإً َّف أىبا يكم ك ً
ً
ً
يب ىعلىى أ ٍىع ىج ًم ٍّي ىكىال لً ىع ىج ًم ٍّي
ض ىل ل ىعىرً ٍّ
َّاس أىىال إ َّف ىربَّ يك ٍم ىك ى ى ٍ ى
أنٌو قاؿ» :يىا أىيػُّ ىها الن ي
ىزتىىر إًَّال بًالتَّػ ٍق ىول«( ،)2فاضتديث فيو تأكيد على نفي
ىس ىوىد ىعلىى أ ٍ
يب ىكىال ًأل ٍ
ىعلىى ىعىرً ٍّ
ىس ىوىد ىكىال أ ٍ
ىزتىىر ىعلىى أ ٍ
الفوارؽ كنبذ االختالؼ بّي النٌاس الختالؼ أعراقهم.
كل من لو سلطة على رتاعة من النٌاس ،كبذلك كاف مبدأ
فهذا ىو اظتبدأ اظتطلوب كاعتدؼ ٌ
اظترجو من ٌ
كتصرفاتو ،كاظتساكاة كال شك تسهم ُب رفع اطتطر على النٌفوس
اظتساكاة كاف ال ٌ
ينفك عن فكر الفاركؽ ٌ
()3
تقرر من اضتديث أل ٌف األصل ُب اظتفاضلة بّي النٌاس كالتفريق بينهم
ما
كىذا
،
كىذا ما لتفظ كجودىا
ٌ
يفرؽ ىو صاحب اضتق ُب التٌفريق ربٌنا تبارؾ
ليس على أساس اصتنس أك العرؽ كإٌفتا على التٌقول كإ ٌف من ٌ
كتعاىل.

 /1ينظر :منهجيٌة عمر بن اطتطٌاب ُب التٌشريع ،ص.397:
 /2مسند أزتد ،حديث رجل من أصحاب النٌيب  ،رقم اضتديث ،23489 :ج ،38:ص.473:
 /3ينظر :سياسة التٌشريع عند عمر بن اطتطٌاب  حملمد صبحي حسّي أبو صقر ،ص ،9:رسالة ماجيستري ُب الفقو اظتقارف ،كلٌية
غزة1428( ،ق2007/ـ).
ٌ
الشريعة كالقانوف ،اصتامعة اإلسالميٌةٌ ،
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الفرع الثّالث :العطاء ألهل ال ّذ ّمة

من أعظم مظاىر حفظ النٌفس رعاية غري اظتسلمّي من أىل ال ٌذ ٌمة ،كىذا الفرع امتداد ظتا سبق ُب بياف
مدل حفظ عمر  للنٌفس البشريٌة ،كؽتٌا كرد عن عمر  ما يلي:

ّأوال :األثر الوارد في المسألة

اب  بًب ً و ً ً
اطتىطَّ ً
ص ًر،
جاء ُب األثر أنٌو » :ىمَّر عي ىم ير بٍ ين ٍ
اب قىػ ٍوـ ىك ىعلىٍيو ىسائ هل يى ٍسأ يىؿ ،ىشٍي هخ ىكبًٍيػهر ى
ض ًريٍػ ير الٍبى ى
ى
ىم أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
ت؟
ض ىدهي ًم ٍن ىخ ٍل ًف ًو ىكقى ىاؿً :م ٍن أ ّْ
ب ىع ي
فى ى
اب أىنٍ ى
ضىر ى
م.
فىػ ىق ىاؿ :يىػ يه ٍوًد ّّ
ىصتىأ ىىؾ إً ىىل ىما أ ىىرل ؟
قى ىاؿ :فى ىما أ ٍ
الس ُّن.
اصتًٍزيىةى ،ىك ٍ
ىسأ يىؿ ٍ
اجةي ىك ّْ
قى ىاؿ :أ ٍ
اضتى ى
قى ىاؿ :فىأىخذ عمر بًي ًدهً كذىىب بًًو إً ىىل مٍن ًزلًًو فىػرضخ لىو بً ىشي وء ّْمن الٍمٍن ًزًؿ .يٍبَّ أىرسل إً ىىل خا ًزًف بػي ً
ت الٍ ىم ًاؿ؛
ٍ ى ى ى ىٍ
ى ىىى ي ٍ ى ى
ى ي ىي ى ى ى ى
ً
ص ٍفنىاهي أى ٍف أى ىك ٍلنىا ىشبًيبىتىوي يٍبَّ ىـتٍ يذليوي ًعٍن ىد اعتىىرًـ:ﭽﮠ ﮡ ﮢ
فىػ ىق ىاؿ :اينٍظيٍر ىى ىذا ىك ي
ضىربىاءىهي ،فىػ ىواهلل ىما أىنٍ ى
()1
ً
ّي ًمن أىى ًل ً
ً
ً
الكتى ً
ض ىع ىعٍنوي اصتًٍزيىةى
اب ،ىكىك ى
ﮣ ﮤﭼ  ،ىكال يف ىقىراءي يى ٍم اظت ٍسل يمو ىف ،ىكىى ىذا م ٍن اظت ىساك ً ٍ ٍ
ى
ي
ضىربىائًًو«(.)2
ىك ىع ٍن ي
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
كبغض النٌظر عن ال ٌدين كاالعتقاد،
إف حفظ النٌفس البشريٌة أمر كاجب كمبدأ راسخ ُب اإلسالـ
ٌ
ً
اضترية،
يفرؽ ُب العطاء بّي النٌاس على أساس الغىن كالفقر أك اصتنس كالعرؽ أك العبوديٌة ك ٌ
فالفاركؽ  مل ٌ
كما أنٌو مل يكتف بذلك بل قاـ بفرض العطاء للبعض من أىل ال ٌذ ٌمة الٌذين لتتاجوف إىل ذلك مبا لتفظ
بالرغم من كوّنم ليسوا من اظتسلمّي(.)3
نفوسهم كيقيمها ،كذلك ٌ

كإف الٌذين يسعوف إىل تقرير التكافل االجتماعي كبياف صوره؛ لن كتدكا أعظم من ىذه الصورة ُب
اليهودم الكثري من اضتكم كالفوائد كمنها:
التٌعامل مع غري اظتسلمّي ،ذلك أف ُب حادثة عمر  مع
ٌ

 /1سورة التٌوبة ،اآلية.60:
 /2اطتراج ليعقوب بن إبراىيم أبو يوسف ،ص ،126:دار اظتعرفة ،بريكت ،لبناف1399( ،ق1979/ـ).
 /3ينظر :منهجيٌة عمر بن اطتطٌاب ُب التٌشريع حملمد البلتاجي ،ص.398:
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بالسيف ،فاإلسالـ
 -1أ ٌف ىذه اضتادثة تفنٌد بش ٌدة ما يقاؿ عن اإلسالـ بأنٌو دين دموم
إرىايب نشر ٌ
ٌ
اإلرىايب ال يعامل األجناس األخرل ّٔذه الطٌريقة الٌيت تعامل
الدموم ك
لكن ال ٌدين
ٌ
بالسيف فعال؛ ك ٌ
قد نشر ٌ
ٌ
بيّي الٌذين يضمركف اضتقد لإلسالـ
ّٔا عمر  مع
السيف ما كاف مسلٌطا ٌإال على األعداء اضتر ٌ
ٌ
اليهودم ،ك ٌ
كيبيٌتوف ال ٌدسائس لكسر شوكتو.
اضتق الٌذم يتسامى مبن يعيشوف ُب ظلٌو كلتوطهم برزتتو
 -2تظهر ىذه اضتادثة أ ٌف اإلسالـ ٌدين ٌ
كإحسانو عندما لتتاجوف إىل مواساة ألم سبب من األسباب بل ككتعلهم عياال على بيت ماؿ اظتسلمّي
كيفرض عتم أيا كانت ديانتهم(.)1

بالرعيٌة كحرص على عدـ إذالعتا ،فإذالؿ النٌفس ضياع عتا ،كعمر
 -3إ ٌف صنيع الفاركؽ  فيو رزتة ٌ
 مل يرض أف يذؿ رجل من أىل الذمة ،كىو لتيا ُب كنف اإلسالـ فيعيش على الصدقة يتكفف الناس،
حَّت لقمة عيشو ،فكيف بو أ ٌف كتد ما يدفعو من
فقاـ بإعالتو من بيت اظتاؿ ككضع عنو اصتزية ألنٌو ال كتد ٌ
اصتزية ،فكاف منو  أف فرض لو كألمثالو من اظتاؿ ما لتفظ نفوسهم من اصتوع كاعتالؾ(.)2

ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر
ٌأما عن مستند ذلك الفعل من عمر  فهو كاضح ظاىر من كالمو ،فقد كاف فعلو  استنادا إىل

الصدقات:ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ( ،)3كانطالقا ؽتٌا فهمو من معناىا ،فالفاركؽ
آية ٌ
 كاف يرل أ ٌف الٌزكاة كتب أف تصرؼ ُب مصارفها الثٌمانية الٌيت ذكرىا القرآف ،كسهم اظتساكّي كاحد
كسب ،كىو احملتاج الٌذم يلجئو
منها ،كإذا كاف اظتسكّي ىو ٌ
الضعيف الٌذم ال يقدر على العمل كالتٌ ٌ
الضراعة كاظتذلٌة ،فذلك يعِّن أنٌو من يكوف ُب أش ٌد اضتاجة إىل ما يقيم نفسو؛ ألف من يصل
احتياجو إىل ٌ
حتمل أمل الفاقة كاطتصاصة ،كاألكثر من
ضرع كاظتسألة ال يصل إىل ذلك ٌإال ألنٌو فقد ٌ
الصرب عن ٌ
إىل ح ٌد التٌ ٌ
ذلك إٌفتا يكوف من ش ٌدة اطتوؼ على النٌفس كخشية ىالكها(.)4

كحَّت لغري اظتسلمّي قصدا منو
كل ذلك مل متف على الفاركؽ  كلذلك فرض للمسلمّي كللمواِلٌ ،
ك ٌ
األصلي من فرض عمر 
إىل حفظ النٌفوس كسالمتها كتوفري ما يكفل بقاءىا ،كبذلك يظهر أ ٌف اظتقصد
ٌ
العطاء ىو حفظ النٌفوس بتوفري ما يكفل عتا الوجود.
1
الشاملة.-
 /ينظر :كسطيٌة اإلسالـ كشتاحتو كدعوتو للحوار ،ج ،4:صٌ - ،99:
2
الشاملة.-
 /ينظر :كسطيٌة اإلسالـ كشتاحتو كدعوتو للحوار ،ج ،4:صٌ - ،99:
 /3سورة التٌوبة ،اآلية.60:
4
الشرعيٌة البن تيمية ،ص ،52 :كالتٌحرير كالتٌنوير حملمد الطٌاىر بن عاشور ،ج ،10:ص.235:
السياسة ٌ
 /ينظرٌ :
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المطلب الثاني :رعاية المسلمين

السهر على زتايتهم
ختتلف مظاىر حفظ النٌفوس كرعايتها ٌ
السؤاؿ عن أحواعتم ،ك ٌ
كتتنوع ،كإ ٌف من ذلك ٌ
ككذا السعي إلجاد حلوؿ ظتا يعرتضهم من مشاكل ُب اضتياة.

الوالة عن المسلمين ومراقبة أحوالهم المعيشيّة
الفرع ّ
األول :سؤال ّ
كل البالد اإلسالميٌة على امتداد
السؤاؿ عن أحواؿ ٌ
لقد كاف الفاركؽ  لترص على ٌ
الرعيٌة ُب ٌ
مساحتها ،فكاف يسأؿ الوالٌة عن أىل األمصار كيتف ٌقد أحواعتم كما ىم عليو من ظركفهم اظتعيشية.
ّأوال :األثر الوارد في المسألة
قدـ خالد بن عرفطة العذرم على عمر فسألو عما كراءه ؟ فقاؿ » :يا أمري اظتؤمنّي تركت من كرائي
يسألوف اهلل أف يزيد ُب عمرؾ من أعمارىم ما كطيء أحد القادسية إال عطاؤه ألفاف أك ستس عشرة مائة
كما من مولود يولد إال أضتق على مائة كجريبّي كل شهر ذكرا كاف أك أنثى كما بلغ لنا ذكر إال أضتق على
ستسمائة أك ستمائة فإذا خرج ىذا ألىل بيت منهم من يأكل الطعاـ كمنهم من ال يأكل الطعاـ فما ظنك
بو؟ فإنو لينفقو فيما ينبغي كفيما ال ينبغي قاؿ عمر  :فاهلل اظتستعاف إفتا ىو حقهم أعطوه كأنا أسعد بأدائو
إليهم منهم بأخذه فال حتمدِّن عليو فإنو لو كاف من ماؿ اطتطاب ما أعطيتموه كلكِّن قد علمت أف فيو
فضال كال ينبغي أف أحبسو عنهم فلو أنو إذا خرج عطاء أحد ىؤالء العريب ابتاع منو غنما فجعلها
بسوادىم ٍب أنو إذا خرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعلو فيها فأىن كلتك يا خالد بن عرفطة أخاؼ أف
يليكم بعدم كالة ال يعد العطاء ُب زماّنم ماال فإف بقي أحد منهم أك أحد من كلدىم كاف عتم شيء قد
اعتقدكه فيتكئوف عليو فإف نصيحيت لك كأنت عندم جالس كنصيحيت ظتن ىو بأقصى ثغر من ثغور
اظتسلمّي كذلك ظتا طوقِّن اهلل من أمرىم قاؿ رسوؿ اهلل  :من مات غاشا لرعيتو مل يرح رائحة اصتنة«(.)1

ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
الرعيٌة
أجل مظاىر اىتماـ الفاركؽ  بالنٌفوس؛ ما عرؼ عنو من اضترص على معرفة أحواؿ ٌ
إ ٌف من ٌ
كل كقت ،كذلك ألنٌو يدرؾ أ ٌف النٌاس
كمعرفة ظركفهم اظتعيشيٌة ،ككذا عدـ إغفاعتم ك ٌ
السؤاؿ عنهم ُب ٌ
حتملها كسيسأؿ عنها يوـ القيامة.
كرعايتهم أمانة ٌ
1
العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،رقم ،11661:ج ،4:ص.567:
 /الطٌبقات الكربل البن سعد ،ج ،3:ص ،227-226:ككنز ٌ
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الرعيٌة ،كىذه
يبّي ذلك بوضوح؛ فقد كاف  يسأؿ ٌ
كاألثر الٌذم بّي أيدينا ٌ
الوالة عمن كراءىم من ٌ
بعزة ككرامة ُب
كل مسلم ٌ
ىي حاؿ اطتليفة العادؿ كاألمري اطتائف على أحواؿ النٌاس اضتريص على أف يعيش ٌ
السؤاؿ عنهم ُب
دكلة اإلسالـ ال متشى الفاقة
ٌ
كيطمئن ظتعرفتو أف لو حاكما عادال يرأؼ ِبالو كال يغفل عن ٌ
كل الظٌركؼ كاألحواؿ ،كليس ىذا فقط بل كاف من ش ٌدة حرصو على حياة النٌاس كالتٌأ ٌكد من حفظ
ٌ
اظتعيشي الٌذم
النٌفوس متابعة أحواعتم عن قرب ،كذلك بأف كاف يتن ٌقل بنفسو ُب األسواؽ ليعرؼ اظتستول
ٌ
يسود ُب اظتدينة ،فمن كانت لو حاجة قضاىا لو كبذؿ لو من بيت اظتاؿ ما يصلحو كعيالو مبا يكفيو كيزيده،
الشارع من العدؿ ِبفظ النٌفوس(.)1
كىذا ما ي ٌؤكد العدالة كاضترص على حتقيق مقصد ٌ

الرعيٌة
كىذا ما كتب أف يكوف عليو اضتاكم العادؿ كاألمري ٌ
بكل ما يعود على ٌ
الصاحل؛ إذ عليو أف يقوـ ٌ
يضرىم بنفسو إف قدر على ذلكٌ ،أما ُب
باطتري ،كأف ٌ
كل ما فيو نفعهم كصالحهم ،كأف يدفع ما ٌ
لتصل ٌ

حاؿ عدـ قدرتو على ذلك لكثرة مشاغلو فعليو أف يقيم ػتلٌو من يقوـ بذلك ؽتٌن يثق ّٔم فيقضوف أمور
النٌاس كيرعوف مصاضتهم(.)2
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
يتوىل أمر اظتسلمّي إذا مل يهتم ضتاعتم كمل يسأؿ عن ظركؼ معيشتهم ،كمل يقم أك حَّت
إ ٌف اضتاكم ال ٌذم ٌ
ييسر عتم العيش ،كيوفٌر عتم ما يقيم نفوسهم فهو خائن لألمانة؛ الٌيت صارت إليو كتك ٌفل ِبفظها
لتاكؿ أف ٌ
ً ً ً
ً
ًً
وت ىكيى ىو
ّي فىػيى يم ي
يب  » :ىما م ٍن ىك واؿ يىلي ىرعيَّةن م ٍن الٍ يم ٍسلم ى
كرعيها ،كىذا ىو اظتعىن ال ٌذم كرد ُب حديث النٌ ٌ
()3
كل ما فعلو عمر بن اطتطٌاب  يؤٌكد على حكمو العادؿ
ف
كإ
،
اش ىعتي ٍم إًَّال ىحَّرىـ اللَّوي ىعلىٍي ًو ٍاصتىنَّةى«
ىغ ّّ
ٌ
ٌ
يؤد ح ٌقهم،
كحرصو الكبري على رعيٌتو ،فهو كاف يعرؼ أ ٌف من ال يرل ما حاؿ رعيٌتو؛ فهو عتم غاش مل ٌ
كلذلك كاف  يسهر على توفري ما يضمن حفظ نفوسهم كإقامتها مبا يصلحها.

الفرع الثّاني :العسس في الليل

يذكر اظتؤلٌفوف عن الفاركؽ  أنٌو دتيٌز بأمور كإؾتازات كاف ىو ٌأكؿ من قاـ ّٔا ،كإ ٌف من تلك
األكليات الٌيت عرؼ ّٔا كارتبطت باشتو العسس باللٌيل ،حيث تركم اآلثار عديد اظتواقف الٌيت حدثت لو مع
ٌ
 /1ينظر :نظرات ُب فقو الفاركؽ حملمد اظتدِّن ،ص.171:
2
الشاملة.-
 /شرح سنن أيب داكد لعبد احملسن العبادٌ - ،
3
ً
ينصح ،رقم ،7151:ج ،4:ص.331:
فلم ٍ
 /صحيح البخارم ،كتاب األحكاـ ،باب من استيػ ٍرع ىي رعيٌةن ٍ
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لكن ىذه النٌقطة مع ما كرد فيها من آثار ٌإال أ ٌّنا مل تلق اىتماما كمل تلفت نظرا ،كلكنٌها ُب اضتقيقة
النٌاس ،ك ٌ
الضوء عليها ،إلبراز كجو حفظ النٌفس البشريٌة من ذلك.
لعل ما يأٌب يسلٌط بعض ٌ
مليئة باألسرار كاضتكم ،ك ٌ
ّأوال :اآلثار الواردة في المسألة
عن زيد بن أسلم عن أبيو قاؿ أنٌو» :خرج مع عمر بن اطتطاب ذات ليلة فأبصركا نارا فقاؿ عمر يا
أسلم إِّن ألرل ىا ىنا ركبا قصر ّٔم الليل كالربد انطلق بنا فخرجنا...حَّت دنونا منهم فإذا بامرأة معها
صبياف صغار كقدر منصوبة على نار كصبياّنا يتضاغوف ،فقاؿ عمر السالـ عليكم يا أصحاب الضوء ككره
أف يقوؿ يا أصحاب النار ،...ما باؿ ىؤالء الصبية يتضاغوف؟ قالت اصتوع قاؿ فأم شيء ُب ىذه القدر
قالت ما أسكتهم بو حَّت يناموا كاهلل بيننا كبّي عمر فقاؿ أم رزتك اهلل كما يدرم عمر بكم قالت يتوىل
عمر أمرنا ٍب يغفل عنا قاؿ فأقبل علي فقاؿ انطلق بنا ...حَّت أتينا دار الدقيق فأخرج عدال من دقيق ككبة
من شحم فقاؿ ازتلو علي فقلت أنا أزتلو عنك قاؿ أنت حتمل عِّن كزرم يوـ القيامة ال أـ لك فحملتو
عليو فانطلق كانطلقت معو إليها ّنركؿ فألقى ذلك عندىا كأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقوؿ عتا ذرم علي
كأنا احرؾ لك كجعل ينفخ حتت القدر ٍب أنزعتا فقاؿ أبغيِّن شيئا فأتتو بصحفة فأفرغها فيها ٍب جعل يقوؿ
عتا أطعميهم كأنا أسطح عتم فلم يزؿ حَّت شبعوا كترؾ عندىا فضل ذلك كقاـ كقمت معو فجعلت تقوؿ
جزاؾ اهلل خريا كنت أكىل ّٔذا األمر من أمري اظتؤمنّي فيقوؿ قوِل خريا إذا جئت أمري اظتؤمنّي كحدثيِّن ىناؾ
إف شاء اهلل ٍب تنحى ناحية عنها ٍب استقبلها فربض مربضا  ...ال يكلمِّن حَّت رأيت الصبية...ناموا كىدأكا
فقاؿ يا أسلم إف اصتوع أسهرىم كأبكاىم فأحببت أف ال أنصرؼ حَّت أرل ما رأيت«(.)1

مر ...ببيت من
يعس اظتدينة إذ ٌ
كؽتٌا ركم أ ٌف أنس بن مالك  أنٌو قاؿ » :بينا عمر رضواف اهلل عليو ٌ
الصوت الٌذم
شعر ...فدنا منو فسمع أنّي امرأة كرأل رجال قاعدا فدنا منو فسلٌم عليو ٍبٌ قاؿ ...:ما ىذا ٌ
أشتعو ُب البيت؟ ...قاؿ :امرأة دتخض قاؿ :ىل عندىا أحد؟ قاؿ :ال قاؿ :فانطلق حَّت أتى منزلو فقاؿ
ً و()2
علي رضواف اهلل عليهما...خذم معك ما يصلح اظترأة لوالدهتا...كجيئيِّن ببيػ ٍرىمة
المرأتو ٌأـ كلثوـ بنت ٌ
حَّت انتهى إىل البيت فقاؿ
كشحم كحبوب .قاؿ فجاءت بو فقاؿ عتا :انطلقي كزتل الربمة كمشت خلفو ٌ
حَّت أنضجها
الرجل فقاؿ لو :أكقد ِل نارا ففعل فأكقد حتت الربمة ٌ
عتا ادخلي إىل اظترأة كجاء ٌ
حَّت قعد إىل ٌ
1
الصحابة ألزتد ابن حنبل ،رقم ،382:ص ،357-356:حتقيق :كصي اهلل بن ػتمد عباس ،دار ابن اصتوزم ،اظتملكة العربية
 /فضائل ٌ
بتصرؼ( -إسناده حسن).
السعودية" ،ط1420("2.ق1999/ـ)ٌ -،
2
ً
الرب ًاـ ،كىي قدر من حجر ،ينظر :العّي للفراىيدم ،ج ،1:ص.135:
 /البيػ ٍرىمةي :مفرد ى
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فلما شتع بأمري اظتؤمنّي كأنٌو ىابو فجعل
ككلدت اظترأة فقالت امرأتو :يا أمري اظتؤمنّي ٌ
بشر صاحبك بغالـ ٌ
يتنحى عنو فقاؿ لو :مكانك كما انت فحمل الربمة فوضعها على الباب ٍبٌ قاؿ :أشبعيها ففعلت ٍبٌ
ٌ
الرجل فقاؿ:
أخرجت الربمة فوضعتها على الباب فقاـ عمر رضواف اهلل عليو فأخذىا فوضعها بّي ٌ
يدم ٌ
للرجل :إذا كاف غدا فأتنا نأمر
"كل كلتك فإنٌك قد سهرت من اللٌيل ففعل ٍبٌ قاؿ المرأتو :اخرجي كقاؿ ٌ

الرجل فأجازه كأعطاه«(.)1
لك مبا يصلحك" ففعل ٌ
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس

جاء ُب لساف العرب أ ٌف العسس ىو الطٌواؼ باللٌيل كاضتراسة( ،)2كإ ٌف عتذا العمل لو غاية نبيلة كىدؼ

و
ساـ ،ذلك أ ٌف من يقوـ ّٔذا العمل إٌفتا يهدؼ منو إىل زتاية النٌاس كصيانة أركاحهم؛ عن طريق تف ٌقد
بالرغم من كونو خليفة
أحواعتم كػتاكلة تلبية ما قد لتتاجونو ،كلقد كاف ذلك فعال عظيما منو  فهو ٌ
كل اظتلوؾ
للمسلمّي لو من يأدتركف بأمره كين ٌفذكف ذلك الفعل؛ ٌإال أنٌو مل يرض أف يبقى كما يبقى ٌ
يتنعموف مبا ل ٌذ كطاب من أكل كشرب كفراش ناعم ،بل مل يرض أف كتعل غريه
السالطّي ُب قصورىم ٌ
ك ٌ
كِل أمرا أف لتسن
كل من ٌ
يشرؼ على أحواؿ النٌاس كيرل ما ّٔم من حاجة ،فهو كاف يرل النٌيب ٌ 
لتث ٌ
كل شيء صغريا كاف أـ كبريا.
فعلو ،كذلك ٌ
عاـ ُب ٌ
حترم أمر اظتسلمّي ،فكثريا ما كاف 
كطوافو باللٌيل بّي البيوت إٌفتا كاف دليال على ش ٌدة حرصو على ٌ
حَّت ّٔويٌتو،
يتعرؼ عليو النٌاس ٌ
بكل تواضع كمن دكف أف ٌ
لتل مشاكل يقع فيها النٌاس فيق ٌدـ عتم يد العوف ٌ
ٌ
السابقاف بوضوح.
كىذا ما يظهره األثراف ٌ
الراعي للحمى ال
كىنا تظهر النٌظرة اظتقاصديٌة كااللتفات إىل ركح التٌشريع من الفاركؽ  ،ذلك أ ٌف ٌ
يناـ عن زتاية رعيٌتو ،كىذا ىو الفاركؽ  الٌذم ال ىم لو ٌإال أف يسهر اللٌيل للقياـ ِبقوؽ اظتسلمّي،
ذمتو،
ٌ
الرعيٌة من الوقوع ُب ؼتمصة كاإلشراؼ على اعتالؾ فيكوف ُب ٌ
كحَّت ال يكوف ما قد يصيب أحدا من ٌ
كاهلل أعلم.

 /1مناقب أمري اظتؤمنّي عمر بن اطتطٌاب أليب الفرج عبد الرزتن ابن اصتوزم ،ص ،85-84 :حتقيق :حلمي بن ػتمد بن إشتاعيل
اظتصرم ،دار ابن خلدكف ،اإلسكندريٌة" ،د.ط"(1416ق1996/ـ) -،بتصرؼ-
 /2لساف العرب البن منظور ،ج ،6:ص.139:
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شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
عامة بوجوب حفظ األمر الٌذم ىم عنو
الرسوؿ  للنٌاس ٌ
يستند ىذا الفعل من عمر  إىل قوؿ ٌ
كؿ ىع ٍن ىر ًعيَّتً ًو،
مسؤكلوف ،فقد قاؿ عبد اهلل ابن عمر  أنٌو شتع رسوؿ اهلل يقوؿ » :يكلُّ يك ٍم ىر واع ىكيكلُّ يك ٍم ىم ٍس يؤ ه
ً
ً ًً
اعيةه ًُب بػي ً
ت ىزٍكًج ىها
الر يج يل ىر واع ًُب أ ٍىىلً ًو ىكيى ىو ىم ٍس يؤ ه
ًاإل ىم ياـ ىر واع ىكيى ىو ىم ٍس يؤ ه
كؿ ىع ٍن ىر ًعيَّتً ًو ىك َّ
كؿ ىع ٍن ىرعيَّتو ،ىكاظتىٍرأىةي ىر ى ىٍ
()1
كمسؤكلىةه عن ر ًعيَّتًها ،كاطتا ًدـ ر واع ًُب م ًاؿ سيّْ ًدهً
كؿ عن ر ًعيَّتً ً
يب  مترب النٌاس أرتعّي
فالن
،
«
...
و
ؤ
س
م
و
ى
ك
ه
ٌ
ي
ى
ي
ٍ
ى
ى ى
ى
ٍ
ىى ٍ ي ى ٍ ى ى ى ى ي ى
ى
ى
ٌ
بأّنم إف تسلٌموا مقاليد أمر من األمور؛ فإنٌو من الواجب عليهم أف لتسنوا رعيو كاحملافظة عليو ،أل ٌف ذلك
ٌ
يهتم ّٔم أل ٌّنم
مسؤكليٌة أماـ اهلل تعاىل ،كىذا ما كاف عمر يراه ُب نفسو ألنٌو كِل أمر اظتسلمّي فعليو أف ٌ
أصبحوا حتت رعايتو كمسؤكليٌتو ،فمن غري اظتعقوؿ أف يرتؾ عيالو من اظتسلّي يذكقوف اآلالـ كيعانوف الظٌركؼ
الوِل العادؿ الٌذم كتب أف يكوف اليوـ ُب البالد اإلسالميٌة
ٌ
الصعبة كال يفعل من أجلهم شيئا ،ىذا ىو ٌ
لتفظ على اظتسلمّي نفوسهم ،كالعلم عند اهلل.
()2

الرمادة
المطلب الثّالث :عام ّ

إ ٌف من أعظم مظاىر حفظ النٌفوس من طرؼ اطتليفة كاضتاكم ما يظهر منو من إجراءات كتدابري
يتٌخذىا عند حدكث أزمة من األزمات الٌيت قد تسبٌب فوت حياة الكثري من األركاح إذا مل جتابو بسياسة
الرمادة الٌيت حدثت ُب عهد عمر بن اطتطٌاب  من أشهر
ػتكمة راشدة من اضتاكم ،كإ ٌف أزمة عاـ ٌ
تعرض عتا اظتسلموف ُب تاريخ دكلة اإلسالـ ،كىي مليئة مبظاىر حفظ الفاركؽ  لنفوس
األزمات الٌيت ٌ
اظتسلمّي.
كلقد كاف الفاركؽ  يرل اضتاؿ الٌيت كصلت إليها اضتياة باظتدينة كما جاكرىا؛ من اصتدب كآّاعة فلم
متفف من على النٌاس كيساعدىم على جتاكز األزمة كآّاعة اطتانقة ،فقاـ بوضع سياسة
يرتؾ أمرا يرل أنٌو ٌ
لتسيري ذلك الوضع مبا يكفل حفظ نفوس اظتسلمّي كبقاءىم.

 /1صحيح البخارم ،كتاب اصتمعة ،باب اصتمع ُب القرل كاظتدف ،رقم ،893:ج ،1:ص ،284:كصحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب
بالرعيٌة ،رقم ،1829:ص.1459:
فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة اصتائر ك ٌ
الرفق ٌ
اضتث على ٌ
2
كالرماد ،كرمد كأرمد إذا ىلك ،كقد قيل ُب تسميو ّٔذا االسم بأ ٌف األرض فيو صارت كلٌها
َّ /
الرىم ىادةي :يقاؿ رمده كأرمده إذا أىلكو ٌ
كصريه ٌ
بالرماد ككانت فرتهتا آّاعة تسعة أشهر ،ينظر :الطٌبقات الكربل البن سعد ،ج ،3:ص ،235:كالنٌهاية ُب غريب
سوداء فشبٌهت ٌ
اضتديث كاألثر البن األثري ،ج ،2:ص.262:
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األول :ال ّدعاء وسؤال الفرج من اهلل تعالى
الفرع ّ
الصالة كاظتذلٌة ،فقد كاف عمر  عاـ
وجو إىل اهلل تعاىل بال ٌدعاء ك ٌ
إ ٌف أفضل سبيل يرفع البالء ىو التٌ ٌ
نّي
بالس ى
الرمادة يصلٌي إىل آخر الليل كيدعو اهلل أف يرفع البالء ،كمن ذلك أنٌو كاف يقوؿٌ » :
ٌ
اللهم ال هتلكنا ٌ

()1
ضرع إليو بال ٌدعاء ،فقد
الت
ك
تعاىل
اهلل
إىل
العودة
بضركرة
اس
الن
ر
ك
يذ
كاف
ف
أ
كما
،
كارفع عنٌا البالء«
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
خطب ُب النٌاس يوما فقاؿ» :أيٌها النٌاس اتٌقوا اهلل ُب أنفسكم كفيما غاب عن النٌاس من أمركم فقد ابتليت
فهلموا فلندع اهلل
كعمتكمٌ ،
عمتِّن ٌ
علي دكنكم أك عليكم دكِّن أك قد ٌ
بكم كابتليتم يب ،فما أدرم ٌ
السخطة ٌ

احملل«( ،)2ذلك أ ٌف من أسباب كقوع البالء كثرة اظتعاصي كال ٌذنوب
يصلح فقلوبنا كأف يوزتنا كأف يرفع عنٌا ٌ

كاالبتعاد عن اهلل  ،كال يتوب اهلل على العبد كيرفع عنو البالء ٌإال إذا تاب توبة نصوحا ،كعاد إىل اهلل
كتوجو إليو بال ٌدعاء كاظتسألة.
ٌ
كيتضرعوا إليو كيطلبوا إليو
عمالو ُب األمصار أف مترجوا ليستسقوا رٌّٔم
كما أنٌو رتع النٌاس كأرسل إىل ٌ
ٌ
حَّت لتيوا ،كذلك إٌفتا ىو من ش ٌدة اطتوؼ على نفوس اظتسلمّي كطلبا
رفع اصتدب كآّاعة عن النٌاس ٌ

ضتفظها كبقائها(.)3

الفرع الثّاني :اإلشراف على توزيع المعونات والغذاء
لقد كاف توزيع اظتواد الغذائية على األعراب يتم كفق نظاـ دقيق كػتكم ،ككاف التوزيع يبدأ من دار
كل ما لتتاجو النٌاس من األساسيات؛
الدقيق ،إذ يتم توزيع اظتؤف كاظتواد الغذائية على الوافدين إىل اظتدينة؛ ب ٌ
كل
ٍ
من دقيق ،كدتر ،كزبيب غري ذلك ؽتا ىو ضركرم لقياـ حياهتم ،كما كاف األعراب ينزلوف إىل اظتدينة من ٌ
كل من
كيوزعوف عليهم الطٌعاـ
ٌ
ناحية ،فيجتمعوف عنده ،فيأمر عمر  رجاال يقوموف عليهم ٌ
فيتعشى ٌ
العماؿ بإحصاء من حضر ككذا من مل يقدر من اظترضى كالصبياف ،فتعمل عتم
حضر عنده كبعدىا يأمر ٌ
كل بيت من اظتسلمّي مثلهم ،ذلك أ ٌف
العصائد كيطعموفٌ ،
حَّت إ ٌف عمر  ف ٌكر ُب أف كتعل مع أىل ٌ
اح ًد يك ً
ً
ٍفي
اإلنساف ال يهلك على نصف شبعو -أك كما كرد عنو ،-فقد قى ىاؿ ىر يس ي
وؿ اهلل » :طى ىع ياـ الٍ ىو ى

1
العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،ج ،12:ص.613:
 /كنز ٌ
2
العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،ج ،12:ص.614:
 /كنز ٌ
3
العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،ج ،12:ص.613:
 /ينظر :كنز ٌ
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ٍفي األىربػعةى ،كطىعاـ األىربػع ًة يك ً
ّي يك ً
ً
ً
االثٍػنىػ ٍ ً
ٍفي الث ىَّمانًيىةى«( ،)1كذلك لكثرة اصتوعى كتوافدىم
ٍى ى ى ى ي ٍى ى ى
ّي ،ىكطى ىع ياـ االثٍػنىػ ٍ ً ى
على اظتدينة طلبا لإلغاثة كالطٌعاـ ،كلقد كاف ذلك نظاما شبيها بسياسة التموين ُب الوقت اضتاِل(.)2

والة األمصار
الفرع الثّالث :طلب المساعدة من ّ

كمن ألخبار الواردة ُب ذلك اطتطاب الٌذم أرسلو  إىل عمرك بن العاص يطلب منو اظتدد كاظتعونة
اب ًُب ع ًاـ َّ ً
الع ً
اص:
ب عي ىم ير بٍ ين اطتىطَّ ً ى
الرىم ىادة إً ىىل ىع ٍم يرك بٍ ًن ى
من الغذاء كاللباس ،فعن أسلم  قاؿ  » :ىكتى ى
ً
ًمن عب ًد اهللً عمر أ ًىمري اظت ٍؤًمنًّي إً ىىل الع ً
ف( )3أىنىا
ت ىكىم ٍن قىػٍبػلى ى
اص ّْي ،...إًن ى
ك أى ٍف أ ٍىع يج ى
ي ىى ي ي ى
َّك لى ىع ٍم ًرم ىما تيػبى ًاِل إً ىذا ىشتٍن ى
ٍ ىٍ
ى
ً
ك! ًعري أ َّىكيعتا ًعٍن ىد ىؾ ك ً
آخ يرىىا ًعٍن ًدم ىم ىع
ب ىع ٍم يركَّ :
ك لىبَّػٍي ى
الس ىال يـ أ َّىما بىػ ٍع يد لىبَّػٍي ى
ك لىبَّػٍي ى ه ى
ى
ىكىم ٍن قىػٍبلي ،فىػيىا ىغ ٍوثىاهي! فى ىكتى ى
ىِّن أىرجو أى ٍف أ ًىج ىد سبً نيال أى ٍف أ ًٍ
ىزت ىل ًُب البى ٍح ًر«(.)4
أ ّْ ٍ ي
ى
كجلي فلقد كاف عمر بن اطتطٌاب من ش ٌدة
كإ ٌف كجو حفظ النٌفس ُب ىذا األثر كىذا الفعل ظاىر ٌ
الرعيٌة كعلى توفري ما يقيم أركاحهم كحياهتم أف قاـ بع ٌدة إجراءات طارئة ظتساعدة النٌاس على
حرصو على ٌ
جتاكز ىذه األزمة اطتانقة كآّاعة الٌيت صاركا فيها ،ىذا كيرتجم لش ٌدة حرصو على حفظ نفوس اظتسلمّي ما
لظن النٌاس أ ٌف عمر نتوت قتٌا
قاـ بو من أعماؿ كاستنفارٌ ،
الرمادة ٌ
احملل عاـ ٌ
حَّت قيل عنو أنٌو لو مل يرفع اهلل ٌ
بأمر اظتسلمّي(.)5

ىذه بعض اإلجراءات كالتٌدابري الٌيت أسهمت ُب حفظ نفوس اظتسلمّي كبقائهم ،ككذا جتاكز ػتنة آّاعة
الراشدة اضتكيمة من عمر بن اطتطٌاب
السياسة ٌ
كاألزمة اطتانقة الٌيت كادت هتلك الكثري من اظتسلمّي ،لوال ٌ
.


 /1صحيح البخارم ،كتاب األطعمة ،باب طعاـ الواحد يكفي االثنّي ،رقم ،5392 :ج ،3:ص ،434:كصحيح مسلم ،كتاب
األشربة ،باب فضيلة اظتواساة ُب الطٌعاـ القليل ،...رقم ،2059:كاللٌفظ ظتسلم.
 /2ينظر :نظرات ُب فقو الفاركؽ حملمد اظتدِّن ،ص.189-188:
3
للزؼتشرم ،ج ،1:ص.636:
الع ىج ي
كع ٍج ي
اؼ :قلٌةي األمطار ي
ف النٌفس عن الطٌعاـ حبسها عنو مع اشتهائو ،ينظر :أساس البالغة ٌ
 /ي
 /4كنز العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،رقم ،35889:ج ،12:ص ،609:كصحيح ابن خزنتة ،كتاب الٌزكاة ،باب ذكر ال ٌدليل على أ ٌف
الصدقة إف عمل عليها ،...رقم ،2367:ص ،1138:حتقيق :ػتمد مصطفى األعظمي ،اظتكتب اإلسالمي" ،د.ط"
العامل على ٌ
بتصرؼ.-
(1424ق2003/ـ) ،كاظتستدرؾ على ٌ
الصحيحّي ،كتاب الٌزكاة ،رقم ،1471:ج ،1:صٌ - ،563:
 /5كنز العماؿ لعالء ال ٌدين اعتندم ،رقم ،35895:ج ،12:ص.611:
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المبحث الثّالث :مظاهر حفظ النّفس من جانب العدم عند عمر 
ترد فيو األمانة إىل خالقها ،كظتا كاف
الركح البشريٌة أمانة استودعها اهلل  ،كال ب ٌد أف يأٌب يوـ ٌ
إ ٌف ٌ
ٌ
أم
شرع من الوسائل كالطٌرؽ ما لتفظها ٌ
كيرد عنها ٌ
األمر كذلك مل يرتؾ اظتوىل ىذه األمانة دكف زتاية ،بل ٌ
هتديد ،كىذا فقو عمر بن اطتطٌاب  معّي ال ينضب من االجتهادات الٌيت لتفظ من خالعتا كلٌية النٌفس
كل خطر يته ٌدد بقاءىا كعيشها بكرامة كأمن ،كمن ذلك ما تظهره ىذه اظتطالب من تطبيقات.
كيدرأ عنها ٌ

األول :حفظ كرامة المسلمين وتطبيق القصاص
المطلب ّ
نتس نفسو كيه ٌدد بقاءىا ،كلقد كاف عمر بن اطتطٌاب
إف اظتسلم عند اهلل ٌ
مكرـ مصوف من ٌ
كل ما قد ٌ
 لترص على حفظ كرامة اظتسلمّي كلتارب كل ما من شأنو أف يه ٌدد حياهتم ككجودىم ،كؽتٌا نتثٌل لذلك
الوالة على ظلمهم أك تعديهم على ا ٌلرعيٌة ،ككذا قتلو اصتماعة بالواحد.
ُب فقهو  معاقبة ٌ

الرعيّة
األول :عقاب ّ
الفرع ّ
الوالة على عقاب ّ
مكرـ بتكرمي اهلل  لو ،كإذا كاف األمر كذلك فإ ٌف إذالؿ اظتسلمّي ؽتٌا يناُب ىذا التٌكرمي
إ ٌف اظتسلم ٌ
يؤدم إىل ىالكها.
كل ما
يسبب إذالعتا الٌذم ٌ
ٌ
كلقد كاف الفاركؽ  لترص على حفظ كرامة اظتسلمّي من ٌ

ّأوال :اآلثار الواردة في المسألة

ً ً
اض يك ٍم
ىستىػ ٍع ًم ٍل ىع ٍلي يك ٍم عي َّم ًاِل لًيى ٍ
ض ًربيوا أىبٍ ىش ىاريك ٍم ىكليى ٍشت يموا أى ٍعىر ى
 -1كرد عن عمر  أنٌو قاؿ » :ىملٍ أ ٍ
ً ً
ً
ً
اب ىربّْ يك ٍم ىك يسنَّةى نىبًيّْ يك ٍم ،فى ىم ٍن ظىلى ىموي ىع ًامليوي ًمبىظٍلى ىم وة فى ىال إً ٍذ ىف
ىكيىأٍ يخ يذكا أىٍم ىوالى يك ٍم ىكلىك ِّّْن ا ٍستىػ ٍع ىم ٍلتيػ يه ٍم لييػ ىعلّْ يمويك ٍم كتى ى
ً
اص  : يا أىًمري اظت ٍؤًمنًّي ،أىرأىيت إً ٍف أى َّد ً
ِل ح ََّّت أيقً َّ ً
ً
الع ً
ى ى ي ى ىٍ ى
صوي مٍنوي .فىػ ىق ىاؿ ىع ٍم يرك بٍ ين ى
ى
لىوي ىعلى َّي ليىػ ٍرفىػ ٍع ىها إ ىَّ ى
ب أىمريه
ً ً ًً ً
صو ًمٍنو؟ فىػ ىق ىاؿ عمر :كما ًِل ىال أيقً ُّ ً
ص ًم ٍن نىػ ٍف ًس ًو؟
ت ىر يس ى
وؿ اهللً  ييًق ُّ
صوي مٍنوي ىكقى ٍد ىرأىيٍ ي
ىر يج نال م ٍن ىرعيَّتو أىتيق ُّ ي ي
ي ىي ىى
ً
ً
ً
ًً
وى ٍم
ب عي ىم ير إً ىىل أيىمىراء األى ٍجنىاًد :ىال تى ٍ
ض ًربيوا اظتي ٍسلم ى
كى ٍم فىػتىػ ٍفتني ي
كى ٍم ىكىال يجتى ّْم ير ي
وى ٍم فىػتي ىك ّْف ير ي
وى ٍم ىكىال ىٍحت ًريم ي
ّي فىػتيذلُّ ي
ىكىكتى ى
()1
ً
وى ٍم«(.)2
ع
ػ
ي
ض
ت
ػ
ف
ّْ
ى
اض ي ى ي ي
ىكىال تيػٍن ًزلي ي
وى ٍم الغيى ى

ً 1
تفرقوا فيو كدتكن منهم العدك ،ينظر :النهاية ُب غريب اضتديث كاألثر البن
 /الغيى ي
اض :رتع غيضة ،كىي الشجر اظتلتف ،فإذا نزلو ناس ٌ
األثري ،ج ،3:ص.402:
 /2الطبقات البن سعد ،ج ،3:ص.213 :
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 -2كركم» :أف رجال كاف مع أيب موسى األشعرم ككاف ذا صوت كنكاية فغنموا مغنما فأعطاه أبو
الرجل
موسى األشعرم بعض سهمو فأىب أف يقبلو ٌإال رتيعا فجلده أبو موسى عشرين سوطا كحلقو فجمع ٌ
حَّت قدـ عليو فدخل عليو ٍبٌ قاؿ :أما كاهلل لوال النٌار فقاؿ عمر:
شعره ٍبٌ ارحتل إىل عمر بن اطتطٌاب ٌ
إِّن كنت ذا صوت كنكاية فأخربه بأمره كقاؿ :ضربِّن أبو موسى
صدؽ لوال النٌار فقاؿ :يا أمري اظتؤمنّي ٌ
السالـ عليك ٌأما
عشرين سوطا كحلق رأسي كىو يرل أنٌو ال
ٌ
يقتص منو ...فكتب عمر إىل أيب موسىٌ :
بعد فإ ٌف فالنا أخربِّن بكذا ككذا فإف كنت فعلت ذلك ُب مأل من النٌاس فعزمت عليك ظتا قعدت لو ُب مأل
حَّت
حَّت
يقتص منك كإف كنت فعلت ذلك ُب خالء من النٌاس فاقعد لو ُب خالء من النٌاس ٌ
من النٌاس ٌ
ٌ
فلما قعد أبو
ٌ
الرجل فقاؿ لو النٌاس  :أعف عنو فقاؿ :ال كاهلل ال أدعو ألحد من النٌاس ٌ
يقتص منك فقدـ ٌ
إِّن قد عفوت عنو«(.)1
موسى
السماء ٍبٌ قاؿ :اللهم ٌ
ٌ
ليقتص منو رفع ٌ
الرجل رأسو إىل ٌ
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
ظل
يقررىا اإلسالـ كيؤٌكد على حتقيقها ٌ
إ ٌف من أىم اظتبادئ الٌيت ٌ
لكل إنٌساف يعيش ُب ٌ
حق األمن ٌ
ال ٌدكلة اإلسالميٌة ،كلقد كاف عمر  مبا عرؼ عنو من عدؿ كحرص على حفظ كرامة اظتسلمّي يعمل ّٔذا
اظتبدأ؛ فال يقبل ُّ َّ
اظتؤدية
ألم إنساف مهما كانت منزلتو ،أل ٌف إذالؿ النٌفس كامتهاّنا ىو أحد األسباب ٌ
الذؿ ٌ
بالضرب فيو ضرر على اإلنساف جسديٌا كمعنويٌا ،ظتا يسبٌبو
إىل ىالكها ،ذلك أ ٌف االعتداء على النٌفس ٌ
بتحمل العذاب كاصتلد قد يصل إىل
ٌ
الضرب من أمل للجسد ،كما أ ٌف اإلنساف إذا كاف ضعيفا ال طاقة لو ٌ
فسي ال ٌذم ينجم عنو ،فاإلنساف غتبوؿ على عدـ قبوؿ اإلىانة
حد اعتالؾ ،ىذا باإلضافة إىل األمل النٌ ٌ
كصحتو ككاف ذلك سببان ُب ىالؾ نفسو.
كاإلذالؿ ،كلرٌمبا ٌ
تأزـ كضعو كساءت حالو ٌ
الوالة على ذلك مبثل ما
السبب منع عمر بن اطتطٌاب  من إذالؿ النٌاس كامتهاّنم ،كعاقب ٌ
كعتذا ٌ

عاقبوا بو ،كذلك تطبيقا ظتا جاء ُب القرآف الكرمي ،كما قاؿ  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

()2
يقتص منو مبثل ما
أف
من
جل
الر
ن
ك
نت
باف
موسى
أليب

عمر
أمر
من
اىر
ظ
ال
كىذا
،
ﮕ ﮖﮗ ﭼ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ناؿ منو من جلد كإىانة ،كُب ذلك جتسيد ظتبدأ العدالة بّي النٌاس.
ىذا كلقد كاف الفاركؽ  يهدؼ إىل حفظ حق اضتياة الذم ىو أكسع من حق األمن ،ألف ذلك
يتضمن فعالن سلبيان من جانب الدكلة يعرب عنو باالمتناع عن االعتداء أك التهديد ُب حّي أف حق اضتياة
1
بتصرؼ.-
 /مناقب أمري اظتؤمنّي عمر بن اطتطٌاب  البن اصتوزم ،صٌ - .94-93:
 /2سورة البقرة ،اآلية.194:
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يتضمن عالكة على ذلك فعالن إكتابيان كىو زتاية اإلنساف كدمو من أم اعتداء أك هتديد ككتعل ىذه اضتماية
مسؤكلية عامة ملقاة على عاتق الناس كافة ،ألف االعتداء بغري كجو حق على أحدىم ىو مبثابة االعتداء
عليهم رتيعا ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

()1
اظتوالة كمعاقبتهم
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ  ،كىذا ما فهمو عمر  من أفعاؿ ٌ

حق ،فكاف نتنع من إذالعتم كيعاقب على عقأّم(.)2
للرعيٌة بغري كجو ٌ
ٌ
رعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
ش ّ

وؿ :ىال يٍكتلى يد فىػ ٍو ىؽ
يب  يىػ يق ي
لعل أبرز مستند لفعل عمر  ما ركم عن أيب بردة  أنٌو قاؿ » :ىكا ىف النًَّ ُّ
ات إًَّال ًُب ح ٍّد ًمن ح يد ً
ع ٍش ًر ج ٍل ىد و
كد اهللً«(.)3
ى ٍ ي
ى ى
يدؿ على عدـ جواز ضرب اظتسلم كإذاللو أماـ النٌاس ٌإال عن أمر يستوجب ذلك كاضتدكد
فاضتديث ٌ
حق -كما ُب
ليعز اظتسلمّي بعد أف كانوا أذلٌة ،كضرّٔم بال كجو ٌ
كال ٌذنوب الكبرية ،فاإلسالـ إٌفتا جاء ٌ
للرجل -من اإلذالؿ الٌذم مل يأذف بو اهلل كال رسولو  ،كمن األخبار ال ٌدالة على ذلك
ضرب أيب موسى ٌ
ىض ًرب غيالىما ًِل بً َّ ً ً
ص ٍوتنا ًم ٍن ىخ ٍل ًفي
الس ٍوط فى ىسم ٍع ي
ما ركد عن أيب مسعود األنصارم أنٌو قاؿ » :يكٍن ي
ت ى
تأٍ ي ن
و
الصو ً
ضً
وؿ اللَّ ًو -صلٌى اهلل عليو
ب .قى ىاؿ :فىػلى َّما ىدنىا ًم ّْىن إًذىا يى ىو ىر يس ي
ت م ىن الٍغى ى
" ٍاعلى ٍم ،أىبىا ىم ٍسعيود" .فىػلى ٍم أىفٍػ ىه ًم َّ ٍ ى
و
و
الس ٍو ىط ًم ٍن يى ًدم فىػ ىق ىاؿ « ٍاعلى ٍم،
كسلٌم -فىًإ ىذا يى ىو يىػ يق ي
ت َّ
وؿ " ٍاعلى ٍم ،أىبىا ىم ٍسعيود ٍاعلى ٍم ،أىبىا ىم ٍسعيود" قى ىاؿ :فىأىلٍ ىقٍي ي
أىبا مسع و
ود أ َّ
ب ؽتىٍليونكا بىػ ٍع ىدهي أىبى ندا« (.)4
ت :الى أ ٍ
ك ًمٍن ى
ىف اللَّوى أىقٍ ىد ير ىعلىٍي ى
ك ىعلىى ىى ىذا الٍغيالىًـ" قى ىاؿ فىػ يق ٍل ي
ى ى ٍي
ىض ًر ي
يسبب اإلذالؿ
كمن ىذا اظتنطلق تكفل الفاركؽ ُ ب عهده لألفراد ِبق األمن كحق اضتياة مبنع ما
ٌ
للنٌفس ،كسهر على تأمينهما كصوّنما من أم عبث أك تطاكؿ ،كىذا ىو اظتبدأ الٌذم كاف يراه كيسريه عليو
السابق( :إِّن مل أستعمل عليكم عماِل ليضربوا أبشاركم )...بقصد حفظ النٌفس
ٌ
كيقرره كما جاء ُب األثر ٌ

من اعتالؾ كالعلم عند اهلل(.)5

 /1سورة اظتائدة ،اآلية.32:
2
الشاملة.-
الصاليب ،صٌ -.163-162-161 :
الراشدين ،أمري اظتؤمنّي عمر بن اطتطاب لعلي ػتمد ٌ
 /ينظر :تاريخ اطتلفاء ٌ
 /3صحيح البخارم ،كتاب اضتدكد ،باب كم التٌعزير كاألدب ،رقم ،6848:ج ،4:ص ،262:كصحيح مسلم ،كتاب اضتدكد ،باب قدر
أسواط التٌعزير ،رقم ،1708:ص.1332:
 /4صحيح مسلم ،كتاب األنتاف ،باب صحبة اظتماليك ،ككفارة من لطم عبده ،رقم ،1659:ص.1281-1280:
5
الشاملة.-
الصاليب ،صٌ -.163 :
الراشدين ،أمري اظتؤمنّي عمر بن اطتطاب لعلي ػتمد ٌ
 /ينظر :تاريخ اطتلفاء ٌ
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الفرع الثّاني :قتل الجماعة بالواحد
الشرعيٌة ال ٌدالٌة على كجوب
شك أ ٌف حفظ النٌفس من األصوؿ الكلٌية اظتعلومة من غتموع النٌصوص ٌ
ال ٌ

ص على تطبيق القصاص كما جاء ُب عن اظتوىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
حفظها ،كمن ذلك النٌ ٌ

ﮐﭼ( ،)1كمن االجتهادات العمريٌة اظتتعلٌقة بذلك تطبيق القصاص بقتل اصتماعة بالواحد.
ّأوال :األثر اوارد في المسألة

الصحيح » :ىع ٍن ابٍ ًن عي ىمىر ىر ًضي اللَّوي ىعٍنػ يه ىما أ َّ
ىف غي ىال نما قيتً ىل ًغيلىةن ،فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير :لىٍو ا ٍشتىػىرىؾ فً ىيها
جاء ُب ٌ
ى
()2
صبًيِّا فىػ ىق ىاؿ عي ىم يرً ..مثٍػلىوي« .
صٍنػ ىعاءى لىىقتىػ ٍلتيػ يه ٍم« ،كُب ركاية» :إً َّف أ ٍىربىػ ىعةن قىػتىػليوا ى
أ ٍىى يل ى
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
قد يقوؿ قائل بأ ٌف القصاص ليس فيو معىن ضتفظ النٌفس بل ىو زيادة ُب القتل ،ألنٌو إذا قتل القاتل
ً
الشخصّي ،كذلك بعكس ما إذا مل يقتل القاتل فإنٌو ال
القاتل فإ ٌف ُب ذلك فوتا ضتياة ٌ
شخصاٍ ،بٌ قيت ىل ىذا ي
فوات ٌإال لنفس كاحدة.
شرعو اهلل
ك ٌ
لكن ذلك ليس تفسريا صحيحا ضتقيقة القصاص كاظتقصد منو ،فالقصاص من أعظم ما ٌ
تعاىل ضتفظ النفوس ،فقد قاؿ تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ( ،)3فالقاتل إذا ما علم أنٌو إذا قىػتى ىل
فسيلقى نفس اظتصري فإنٌو لن يقدـ على ذلك الفعل ،كىذا قبل كقوع القتل ٌأما ُب حاؿ كقوع القتل فإ ٌف
القصاص من القاتل سيكوف عربة لغريه ؽتن يفكركف ُب القتل؛ فيبتعدكف عن الفكرة من أساسها ،كبذلك
يتح ٌقق معىن حفظ النٌفس بالقصاص(.)4

 /1سورة البقرة ،اآلية.178:
2
ً
ً
ص ًمٍنػ يه ٍم يكلّْ ًه ٍم ،رقم ،6869:ج ،45:ص.272:
ب أ ٍىك يػى ٍقتى ُّ
 /صحيح البخارم ،كتاب ال ٌديات ،باب إً ىذا أ ى
ىص ى
اب قىػ ٍوهـ م ٍن ىر يج ول ىى ٍل يػي ىعاق ي
 /3سورة البقرة ،اآلية.179:
4
السعوديٌة" ،ط"1.
 /الشرح اظتمتع على زاد اظتستقنع حملمد بن صاحل العثيمّي ،ج ،14:ص ،35:دار ابن اصتوزم ،اظتملكة العربيٌة ٌ
(1428ق).
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كإذا كاف معىن حفظ النٌفس بالقصاص متح ٌققا فإنٌو ال فرؽ ُب ذلك بّي أف يكوف القصاص من نفس
كاحدة أك من أكثر من ذلك ،ذلك أ ٌف معىن القصاص باؽ كال ينتفي إذا ما كاف اظتقتوؿ قد أزىقت ركحو
على يد شخص كاحد أك أكثر من شخص ،كليس ظتن قاؿ من العلماء بعدـ جواز قتل اصتماعة بالواحد

حق مع ما استشهدكا بو من قولو تعاىل:ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ( ،)1فلو أ ٌف ما اذىبوا
ٌ

إليو كاف طبٌق فإنٌو لن لت ٌقق مقصد حفظ النٌفس ،أل ٌف الشخص إذا ما علم أنٌو لن يطبٌق عليو القصاص إذا
كاف غتتمعا مع آخرين فإنٌو لن يتواف عن االتٌفاؽ مع رتاعة على قتل من يريد قتلو ،كذلك ذريعة إىل كثرة
القتل كانتشار اصتماعات؛ الٌيت تن ٌفذ عمليٌات القتل اصتماعيٌة فرارا من عقوبة القصاص بداع عدـ التٌماثل ُب
السبب قضى عمر  بقتل اصتماعة بالواحد؛ س ٌدا لذريعة العدكاف على النٌاس بالقتل
القصاص ،كلذلك ٌ

يؤدم إىل درء العقوبة عن أصحابو ،كإ ٌف ُب فعل
حرمو اهلل ،كذلك باالشرتاؾ الٌذم ٌ
كسفك ال ٌدـ الٌذم ٌ
الفاركؽ  إيقافا لقتل النٌفس كاالعتداء عليها بغري كجو حق(.)2
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
إ ٌف من مستندات فعل الفاركؽ  بقتلو اصتماعة بالواحد ما ركم :أ ٌف أبا سعيد اطتدرم كأبا ىريرة ذكرا
الس ىم ًاء ىكاأل ٍىر ً
عن النٌيب  أنٌو قاؿ» :لى ٍو أ َّ
ض اً ٍشتىػىريكوا ًُب ىدًـ يم ٍؤًم ون ىألى ىكبَّػ يه ٍم اهللي ًُب النَّا ًر«(،)3
ىف أ ٍىى ىل َّ
ٌ
حق ُب اآلخرة
فاضتديث ٌ
يدؿ داللة صرلتة على أ ٌف عقاب النٌفر الٌذين يشرتكوف ُب قتل نفس مسلمة بغري ٌ
ىو أف يكبٌوا ُب النٌار؛ أم أّنم يصرعوف كيقلبوف على كجوىهم ُب النٌار( ،)4كإذا كاف ذلك ىو مصريىم ُب
اآلخرة فإ ٌف اظتفهوـ من اضتديث أ ٌف مصري اصتماعة الٌيت تشرتؾ ُب قتل النٌفس الواحدة ىو القود كالقصاص،
كل كاحد منهم قتل مبفرده فيقتلوف رتيعا ُب ال ٌدنيا ،كيلقوف مصري النٌار ُب اآلخرة.
كما لو أ ٌف ٌ

شك ُب أ ٌف قتل اصتماعة بالواحد من أعظم مظاىر حفظ الٌنفس الٌيت اعتمدىا عمر بن
كبذلك فما من ٌ
اطتطٌاب ُ ب صوف النٌفس كحفظها من جانب العدـ.
 /1سورة اظتائدة ،اآلية.45:
2
السعوديٌة،
السنوسي ،ص ،162:دار ابن اصتوزم ،اظتملكة العربيٌة ٌ
الرزتاف بن معمر ٌ
صرفات لعبد ٌ
 /ينظر :اعتبار اظتآالت كمراعاة نتائج التٌ ٌ
"ط1424("1.ق).
 /3سنن الرتمذم ،كتاب ال ٌديات ،باب اضتكم ُب ال ٌدماء ،رقم ،1398:ص(.330:قاؿ الرتمذم :ىذا حديث غريب).
 /4مرقاة اظتفاتيح شرح مشكاة اظتصابيح لعلي القارم ،ج ،7:ص ،25:حتقيق :صدقي ػتمد رتيل العطٌار ،دار الفكر ،بريكت لبناف،
(1414ق1994/ـ).
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المطلب الثّاني :االحتياط في األمراض

تعترب األمراض كاألكبئة من أكثر أسباب ىالؾ النٌفس البشريٌة ،كاألمراض كما ىو معلوـ على أنواع
لكن
كل األكقات كليست باطتطرة على النٌفس ،ك ٌ
متع ٌددة ،فمنها األمراض العاديٌة الٌيت تصيب النٌاس ُب ٌ
بعض األمراض الٌيت تنتقل بالعدكل فيها خطر كبري على اإلنساف كلذلك كاف الفاركؽ  حريصا على
الصحيٌة اصتيٌدة للنٌاس.
اضتالة ٌ
()1

شام في الطاعون
األول :االمتناع عن دخول الجيش ال ّ
الفرع ّ

إ ٌف الطٌاعوف من أخطر األمراض الٌيت تفتك باإلنساف كذلك لسرعة انتشارىا كانتقاعتا بالعدكل عرب
الشاـ فما كاف موقفو  منو؟ ككيف
النٌاس ،كلقد حدث ىذا الطٌاعوف ُب عهد عمر بن اطتطٌاب ُ ب ٌ
العامة للمسلمّي؟
تعامل مع االمر مبا متدـ اظتصلحة ٌ
ّأوال :األثر الوارد في المسألة

اب  ىخرج إً ىىل الش ً
اطتىطَّ ً
ىع ٍن ىعٍب ًد اللَّ ًو بٍ ًن ىعبَّ و
اس رضي اهلل عنهما» :أ َّ
غ
ىف عي ىمىر بٍ ىن ٍ
َّاـ ىح ََّّت إً ىذا ىكا ىف بً ىس ٍر ى
ىى
ً
ض الش ً
َّاـ قى ىاؿ ابٍ ين ىعبَّ و
ىف الٍ ىوبىاءى قى ٍد ىكقى ىع بًأ ٍىر ً
ىخبىػ يركهي أ َّ
اس
ىجنى ًاد أىبيو عيبىػٍي ىد ىة بٍ ين ٍ
ىص ىحابيوي فىأ ٍ
اصتىَّر ًاح ىكأ ٍ
لىقيىوي أ ىيمىراءي ٍاأل ٍ
ً
ً
ىف الٍوباء قى ٍد كقىع بًالش ً
اختىػلى يفوا فىػ ىق ىاؿ
َّاـ فى ٍ
استى ىش ىاريى ٍم ىكأ ٍ
ين ٍاألىَّكل ى
ّي فى ىد ىع ي
اى ٍم فى ٍ
ىخبىػىريى ٍم أ َّ ى ى ى ى ى
فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير ٍادعي ًِل الٍ يم ىهاج ًر ى
ً
بػعضهم قى ٍد خرج ً
ىصحاب رس ً
ك بىًقيَّةي الن ً
وؿ اللَّ ًو 
ض يه ٍم ىم ىع ى
ت أل ٍىم ور ىكىال نىػىرل أى ٍف تىػ ٍرج ىع ىعٍنوي ىكقى ىاؿ بىػ ٍع ي
ىى ٍ ى
َّاس ىكأ ٍ ى ي ى ي
ىٍ يي ٍ
ً
ً
ً
استى ىش ىاريى ٍم
ص ىار فى ىد ىع ٍوتيػ يه ٍم فى ٍ
ىكىال نىػىرل أى ٍف تيػ ٍقد ىم يه ٍم ىعلىى ىى ىذا الٍ ىوبىاء فىػ ىق ىاؿ ٍارتىفعيوا ىع ِّّْن يٍبَّ قى ىاؿ ٍادعيوا ًِل ٍاألىنٍ ى
ً
ً
اختً ىالفً ًه ٍم فىػ ىق ىاؿ ٍارتىًفعيوا ىع ِّّْن يٍبَّ قى ىاؿ ا ٍدعي ًِل ىم ٍن ىكا ىف ىىا يىنىا ًم ٍن ىم ٍشيى ىخ ًة
اختىػلى يفوا ىك ٍ
ين ىك ٍ
يل الٍ يم ىهاج ًر ى
فى ىسلى يكوا ىسب ى
ً
ً
ف ًمٍنػ يه ٍم ىعلىٍي ًو ىر يج ىال ًف فىػ ىقاليوا نػىىرل أى ٍف تىػ ٍرًج ىع بًالن ً
قيػىريٍ و
َّاس ىكىال تػي ٍق ًد ىم يه ٍم
ش ًم ٍن يم ىهاجىرةً الٍ ىفٍت ًح فى ىد ىع ٍوتػي يه ٍم فىػلى ٍم ىمتٍتىل ٍ
ىعلىى ىى ىذا الٍ ىوبى ًاء فىػنى ىادل عي ىم ير ًُب الن ً
اصتىَّر ًاح أىفًىر نارا
ىصبً يحوا ىعلىٍي ًو قى ىاؿ أىبيو عيبىػٍي ىد ىة بٍ ين ٍ
صبّْ هح ىعلىى ظى ٍه ور فىأ ٍ
َّاس إً ِّّْن يم ى
ً
ً
ً ً
ً
ً
ك إًبً هل
ت لى ٍو ىكا ىف لى ى
م ٍن قى ىد ًر اللَّو فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير لى ٍو ىغٍيػ يرىؾ قىا ىعتىا يىا أىبىا عيبىػٍي ىد ىة نىػ ىع ٍم نىفُّر م ٍن قى ىد ًر اللَّو إً ىىل قى ىد ًر اللَّو أ ىىرأىيٍ ى
اقتا خ ً
ت ك ًاديا لىو ع ٍدكتى ً
اف إً
ى
صبىةى ىر ىعٍيتىػ ىها بًىق ىد ًر اللَّ ًو ىكإً ٍف
ي
ل
أ
ة
ب
د
ج
ل
ر
يخ
األ
ك
ة
ب
ص
د
ح
ت ٍ
ٍ
ى
ي
ه
ه
ٍ
ى
ٍ
ى
اطتى ٍ
س إً ٍف ىر ىعٍي ى
ٍ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ىىبىطى ٍ ى ن ي ي ى
ى
ى
الر ٍزت ًن بن عو و
ً
ً
ؼ ىكىكا ىف يمتىػغىيّْبنا ًُب بىػ ٍع ً
اجتً ًو فىػ ىق ىاؿ إً َّف
ت ٍ
ىر ىعٍي ى
ض ىح ى
اصتى ٍدبىةى ىر ىعٍيتىػ ىها ب ىق ىد ًر اللَّو قى ىاؿ فى ىجاءى ىعٍب يد َّ ى ٍ ي ى ٍ

1
العاـ كالوباء الٌذم يفسد لو اعتواء فتفسد بو األمزجة كاألبداف ،ينظر :لساف العرب البن منظور ،ج ،13:ص.267:
 /الطٌاعوف :اظترض ٌ
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ًً
ً ً
ض فى ىال تىػ ٍق ىد يموا ىعلىٍي ًو ىكإً ىذا ىكقى ىع بًأ ٍىر و
وؿ إً ىذا ىًشت ٍعتي ٍم بًًو بًأ ٍىر و
ض ىكأىنٍػتي ٍم
وؿ اللَّ ًو  يىػ يق ي
ت ىر يس ى
عٍندم ًُب ىى ىذا ع ٍل نما ىشت ٍع ي
ً
ً ً
ً
ؼ«(.)1
صىر ى
ّٔىا فى ىال ىختٍير يجوا فىر نارا مٍنوي قى ىاؿ فى ىحم ىد اللَّوى عي ىم ير يٍبَّ انٍ ى
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
الضركريٌة الٌيت تقوـ عليها اضتياة كيستمر بقاءىا ،فإنٌو من
أىم اظتقاصد ٌ
إذا كاف اضتفاظ على النٌفس من ٌ
كل خطر يه ٌدد بقاءىا ،كمن ذلك اضترص على االىتماـ
الواجب على اإلنساف اضترص على حفظها من ٌ
الصحيٌة للنٌفس.
كل ما قد ٌ
يؤدم إىل تدىور اضتالة ٌ
ٌ
بصحة اصتسم من خالؿ تفادم ٌ
الشاـ موقفا صائبا قصد من خاللو حفظ األنفس
بالرتاجع عن دخوؿ ٌ
ىذا كلقد كاف موقف عمر ٌ 
كل خطر يه ٌددىا ،كذلك من قدر اهلل تعاىل.
كزتايتها من ٌ
يفركف
السابق؛ إذ يقوؿ عمر  أليب عبيدة عندما قاؿ لو بأ ٌّنم بذلك الفعل ىم ٌ
كىذا ما يبيٌنو األثر ٌ
من قدر اهلل الٌذم ق ٌدره اهلل عتم ككتبو عليهم ،كلذلك ال كتب اعترب من قدره سبحانو كمواجهة كل خطر
لكن عمر  فهم أ ٌف قدر اهلل تعاىل ال لتتٌم على اإلنساف أف يلقي بنفسو
قد يواجههم كيه ٌدد أركاحهم ،ك ٌ
مرتددا ُب ال ٌدخوؿ كينتظر خربا يقينا ُب ذلك من سنٌة النٌيب
إىل التٌهلكة ما داـ يستطيع تفادم ذلك ،فكاف ٌ
الرزتاف بن عوؼ كأخربه باطترب ،فزاده ذلك يقينا كقول ما ذىب إليو بعدـ الدخوؿ
 ،فكاف أف جاء عبد ٌ
حفاظا على نفوس اظتسلمّي.
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
لشاـ بسبب اطتطر؛ الٌذم كانوا سيقتحمونو لو ٌأّنم
لقد كاف عمر  مستندا ُب قراره بعدـ ال ٌدخوؿ ل ٌ
دخلوا ،كذلك أل ٌف الطٌاعوف مرض ككباء خطري على األنفس ظتا يتميٌز بو من فتك باألعضاء كظتا يعرؼ عنو
من سرعة انتشار ،كإ ٌف اقتحاـ مكاف فيو ذلك اطتطر ىو من رمي النٌفس إىل التٌهلكة ،كىذا ما يناُب أمر اهلل
تعاىل بعدـ إلقاء النٌفس ُب اظتهالك كما قاؿ تعاىل:ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ( ،)2عبد الرزتن بن

 /1صحيح البخارم ،كتاب اضتيل ،باب ما يكره من االحتياؿ ُب الفرار من الطٌاعوف ،رقم ،6973:ج ،4:ص ،292:كصحيح مسلم،
السالـ ،باب الطٌاعوف كالكهانة كؿتوىا ،رقم ،2219:ص ،1740:كاللٌفظ ظتسلم.
كتاب ٌ
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ض فى ىال تىػ ٍق ىد يموا ىعلىٍي ًو ىكإً ىذا ىكقى ىع بًأ ٍىر و
عوؼ أف رسوؿ اهلل  قاؿ» :إً ىذا ىًشت ٍعتي ٍم بًًو بًأ ٍىر و
ض ىكأىنٍػتي ٍم ًّٔىا فى ىال ىختٍير يجوا
ً ً ()1
يعرض نفسو إىل اطتطر اظتتوقٌع كلو ظنٌا.
ال
أف
اإلنساف
على
اجب
و
فال
،
فىر نارا مٍنوي«
ٌ
()2

الفرع الثاني :المرأة المجذومة

ظتا كاف اصتذاـ مرضا معديا يه ٌدد حياة النٌاس كاف من الواجب على اإلنساف أف لترص على جتنٌب ما
ٌ
يتسبب ُب ىالكو ،كمن ذلك جتنب اظتخالطة ظتن ىم مصابوف بذلك اظترض ،كما يأٌب من فقو الفاركؽ 
ٌ
فيو بياف لوجو حفظ النٌفس.
ّأوال -األثر الوارد في المسألة

اب مَّر بًامرأىةو ىغت يذ و ً
وؼ بًالبػي ً
ً
جاء ُب اظتوطٌأ لإلماـ مالك رزتو اهلل» :أ َّ
ت،
كمة ،ىكى ىي تىطي ي ى ٍ
ىف عي ىمىر بٍ ىن اطتىطَّ ى ٍ ى ٍ ى
ً
فىػ ىق ىاؿ ىعتا :يا أىمةى اهللً ،ىال تػي ٍؤًذم النَّاس ،لىو جلىس ً
ت ًُب بػيتً ً
ك ،فىػ ىق ىاؿ ىعتىا:
ت .فى ىمَّر ًّٔىا ىر يج هل بىػ ٍع ىد ذىل ى
ك .فى ىجلى ىس ٍ
ىٍ
ى ى ى
ى ٍ ى ٍ
()3
ً
ً
ً
ت ًأل ًيط ىيعوي ىحيِّا ىكأ ٍىع ًصيىوي ىميّْتنا« .
ات ،فىاي ٍخ يرجي .فىػ ىقالى ٍ
إً َّف الَّذم ىكا ىف نىػ ىهاؾ قى ٍد ىم ى
ت :ىما يكٍن ي
ثانيا -بيان وجه حفظ النّفس
إف اصتذاـ مرض يصيب اإلنساف فيفتك جبسده كيكوف مصريه اعتالؾ البطيء ،كألنٌو مرض خطري قد
شك أ ٌف ذلك سيكوف
يصيب صاحبو غريه بالعدكل ،كأل ٌف العدكل إذا انتقلت إىل رتع كبري من النٌاس ال ٌ
كل حدب
سببا ُب ىالكهمٌ ،
خاصة إذا كاف ذلك ُب ٌ
جتمع كبري كما ُب اضتج الٌذم يأٌب فيو النٌاس من ٌ
كصوب ،كبغض النٌظر عن أ ٌف العدكل ليست أكيدة التٌح ٌقق كليس متي ٌقنا منها؛ ٌإال أف عمر  عمل مببدأ
كتؤدم نسكها مع كجود احتماؿ كبري بانتقاؿ
االحتياط كقطع ٌ
الشك باليقّي ،فبدال من أف تبقى اظترأة ٌ
العدكل منها إىل النٌاس ،فإنٌو خري للجماعة كقطع ألم احتماؿ أمره  عتا بأف تلزـ منزعتا كال تقوـ بفريضة

اطتاصة اظتتمثٌلة ُب أداء فريضة اضتج(،)4
العامة على مصلحتها
ٌ
اضتج كذلك تقدنتا منو ظتصلحة اظتسلمّي ٌ
ٌ
 /1صحيح البخارم ،كتاب اضتيل ،باب ما يكره من االحتياؿ ُب الفرار من الطٌاعوف ،رقم ،6973:ج ،4:ص ،292:كصحيح مسلم،
كتاب السالـ ،باب الطٌاعوف كالطرية كالكهانة كؿتوىا ،رقم ،2219:ص ،1741 :كاللٌفظ للبخارم.
2
السوداء ُب البدف كلٌو فتفسد مزاج األعضاء كىيئتها ،كرٌمبا انتهى العضو بذلك إىل القطع ،ينظر:
 /اصتي ىذ ياـٌ :
بالضم علٌة حتدث من انتشار ٌ
تاج العركس للزبيدم ،ج ،31:ص.381:
3
عواد
 /اظتوطٌأ لإلماـ مالك–بركاية لتىي بن لتىي اللٌيثي ،-كتاب اضتج ،باب جامع اضتج ،رقم ،1275:ج ،1:ص ،565:حتقيقٌ :
بشار ٌ
معركؼ ،دار الغرب اإلسالمي" ،ط1417("2.ق1997/ـ).
 /4ينظر :منهج عمر بن اطتطٌاب ُب التٌشريع حملمد البلتاجي ،ص.464:
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كىذا الفعل ليس فيو تعد على حق اظترأة بل ىو حفظ لكرامتها من أف هتاف من جهة ،كحفظ لألنفس ؽتٌا
قد يه ٌددىم من العدكل باظترض من جهة أخرل.
ألّنا لو رأتو قد ظلمها كأجحف ُب ح ٌقها ما كانت
كىذا ما رأتو اظترأة أيضا كفهمتو من فعل عمر ٌ 
كقرت ُب بيتها ،كمل تعصو ُب
لتطيعو كتأدتر بأمره ،كأل ٌّنا عرفت كفهمت ما كاف القصد من فعلو اطاعت أمره ٌ
ً
ت مبوتو بعد ذلك.
حياتو كال بعد ؽتاتو كما جاء عنها بعدما عل ىم ٍ
شرعي لفعل عمر
ثالثا -المستند ال ّ
اضتج،
حق اظترأة ُب أف ٌ
تؤدم ما عتا فيو ٌ
مل يكن عمر ُ ب فعلو ذلك متع ٌديا على ٌ
حق بتأدية فريضة ٌ

للعامة اظتسلمّي ،كإ ٌف فعلو  لو شاىد من اؿ ٌشرع
العامة ٌ
كلكنٌو كاف يرل كيضع نصب عينيو اظتصلحة ٌ
()2
()1
كىو ما كرد عن النٌيب ُ ب أمر آّذكـ فقد أكرد البخارم ُب صحيحو» :ىال ىع ٍد ىكل ىكىال ًطيىػىرىة ىكىال ىى ىامةى
كىال ص ىفر( )3كفًَّر ًمن الٍمج يذ ًكـ ىكما تىًفُّر ً
ىس ًد«(.)4
األ
ن
م
ٍ
ى ىى ى ٍ ىٍ
ٍ ى
ى
الش ًر ً
يد ىعن أىبً ًيو قى ىاؿ ىكا ىف ًُب كفٍ ًد ثىًق و
كـ فىأ ٍىر ىس ىل إًلىٍي ًو النً
َّيب  « :- -إًنَّا قى ٍد
ذ
غت
ل
ج
ر
يف
ىع ٍن ىع ٍم ًرك بٍ ًن َّ
ي
ى
ٍ
ه
ي
ٍ
ى
ى
ه
ٌ
اؾ فى ٍارًج ٍع» (.)5
بىايىػ ٍعنى ى
الشريفاف يظهراف أ ٌف النٌيب  أيضا كاف لتتاط من أمر آّذكـ كيتحاشى االحتكاؾ بو ،ألنٌو
فاضتديثاف ٌ
كل خطر يه ٌددىا ،كإ ٌف من أكثر ما يه ٌدد بقاء النٌفس انتشار
يرل ضركرة حفظ النٌفس كاالبتعاد عن ٌ
األمراض اظتعدية اطتطرية الٌيت تتسبٌب ُب قتل النٌاس.
كظتا كاف مرض اصتيذاـ من تلك األمراض الٌيت يفتك باألنفس ،كاف فعل الفاركؽ  مع اظترأة من
ٌ
السنٌة النٌبوية كمن منطلق حفظ النٌفس البشريٌة كالعلم عند اهلل.
منطلق ٌ

1
الصحاح للجوىرم ،ص.728:
الس ٌيء ،ينظرٌ :
 /الطّْيىػىرةي :ما يتشائم بو من الفأؿ ٌ
2
يدرؾ بثأره تصري ىامة فتزقو عند قربه ،تقوؿ اسقوِّن
 /اعتى ىامةي :من طري اللٌيل ،كىو ٌ
الصدل ،ككانت العرب تزعم أف ركح القتيل الٌذم ال ى
الصحاح للجوىرم ،ص.2063:
اسقوِّن ،فإذا أدرؾ بثأره طارت ،ينظرٌ :
3
الصفر ما كانوا يعتقدكنو فيو من
َّ /
الص ىفير :حيٌة تكوف ُب البطن تصيب اظتاشية كالنٌاس كىي أعدل من اصترب عند العرب ،فاظتراد بنفي ٌ
العدكل ،صحيح البخارم ،ج ،4:ص.39:
 /4صحيح البخارم ،كتاب الطٌب ،باب اصتذاـ ،رقم ،5707:ج ،4:ص.37:
5
السالـ ،باب اجتناب آّذكـ كؿتوه ،رقم ،2231:ص.1752:
 /صحيح مسلم ،كتاب ٌ
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المطلب الثّالث :درء الحدود

للشريعة
الضركريٌة ٌ
إ ٌف اضتدكد من أعظم األحكاـ الٌيت فرضها اهلل تعاىل على عباده ضتفظ اظتقاصد ٌ
لكن حفظ اضتدكد للكلٌيات ال يكوف
اإلسالميٌة ،كىذا ما ٌقرره العلماء ُب مقاصد ٌ
الشريعة قدنتا كحديثا ،ك ٌ
الشرعيٌة ،كالفرعاف اآلتياف يبيٌناف مدل حفظ النٌفس من
فقط بتطبيقها كما جاء ُب األحكاـ كالنٌصوص ٌ
خالؿ االمتناع عن تطبيق بعض اضتدكد عند عمر .
األول :درء حد السرقة
الفرع ّ
السارؽ ،كذلك
السنٌة فرضو اهلل كأمر بتطبيقو على ٌ
السرقة ح ٌد ثابت ُب الكتاب ك ٌ
إ ٌف حد القطع ُب ٌ
لكن تطبيق ىذا اضت ٌد ليس على إطالقو
الضركريٌة ٌ
يتجسد حفظ اظتقاصد ٌ
بشركطوٌ ،
للشريعة اإلسالميٌة ،ك ٌ
حَّت ٌ
الضركريٌات؛ بل قد يكوف عدـ تطبيقو مظهرا من مظاىر حفظ ىذه
كقد ال يتح ٌقق من خاللو حفظ ٌ
الكلٌيات.

ّأوال :األثر الوارد في المسألة
 -1جاء ُب موطٌأ اإلماـ مالك بركاية الزىرم(» :)1إً َّف رقًي نقا ًضت ً
اط ً
ب بٍ ًن أًىيب بىػ ٍلتىػ ىعةى ىسىرقيوا نىاقىةن لًىر يج ول ًم ٍن
ٌ
ى ى
ً ً
الص ٍل ً
ك إً ىىل بٍ ًن اطتىطَّ ً
ت أى ٍف يىػ ٍقطى ىع أىيٍ ًديىػ يه ٍم ،يٍبَّ قى ىاؿ عي ىم ير :إً ِّّْن
اب ،فىأ ىىمىر ىكثً ىري بٍ ىن َّ
كىا ،فىػ يرف ىع ىذل ى
يمىزيٍػنىةى ،فىانٍػتى ىح ير ى
ً
ك؟ قى ىاؿ :أ ٍىربىػعي ًمئى ًة ًد ٍرىى وم ،قى ىاؿ
ك ،يٍبَّ قى ىاؿ ل ٍل يم ٍز ًِّن :ىك ٍم ىذتى ين نىاقىتً ى
َّك غيٍرنما يى يش ُّق ىعلىٍي ى
أ ىىر ىاؾ يًجتيعي يه ٍم ،ىكاهللً ،ىألي ىغّْرىمن ى
عي ىمير :أ ٍىع ًط ًو ىذتى ًافتًئىةى ًد ٍرىى وم«(.)2

 /1ىو أزتد بن أيب بكر الزىرم العوُب اظتدِّن ،أبو مصعب ،االماـ الفقيو ،أحد األثبات كشيخ أىل اظتدينة كقاضيهم كػتدثهم ،كلد عاـ
150ق ،لزـ مالكا كتفقو على يديو كحدث عنو كعن إبراىيم بن سعد كيوسف بن اظتاجشوف كغريىم ،قاؿ عنو الدارقطِّن؛ بأنٌو ثقة ُب
اظتوطأ ،كقاؿ بن حزـ  :آخر ما ركل عن مالك موطأ أيب مصعب كموطأ أيب حذافة كفيهما زيادة على غريىا من الركايات ،للموطٌأ ؿتو من
مائة حديث ،كقاؿ الزبري بن بكار أبو مصعب ىو فقيو أىل اظتدينة ،مات على القضاء ُب رمضاف سنة 292ق ،ينظر :تذكرة اضت ٌفاظ
لل ٌذىيب ،ج ،2:ص.51:
2
الزىرم ، -كتاب األقضية ،باب القضاء ُب الضوارم ،رقم ،2905:ج ،2:ص،470:
 /اظتوطٌأ لإلماـ مالك -بركاية أيب مصعب ٌ
الرسالة ،بريكت لبناف" ،ط1432("5.ق2013/ـ).
حتقيقٌ :
عواد معركؼٌ ،
بشار ٌ
مؤسسة ٌ
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ك ًُب نىاقىػتىػ ٍ ً
ّي
 -2كركم أف رجال جاء إىل عمر بن اطتطاب ُب ناقة ؿترت فقاؿ لو عمر  » :ىى ٍل لى ى
ً ً ً ()1
ًّٔىا ىع ىشا ًريىػتىػ ٍ ً
السنى ًة« اظتربغتاف اظتوطيتاف(.)2
ك فىًإنَّا ىال نىػ ٍقطى يع ًُب ىع ًاـ ّْ
ّي قى ىاؿ بًنىاقىتً ى
ّي يمىربىػغىتىػ ٍّي ىشتينىتىػ ٍ

ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
السرقة -مثال -ىو تدارؾ
تعترب اضتدكد تداركا ٌ
للحق بعد فوات اظتنفعة أك جزء منها ،ذلك أ ٌف القطع ُب ٌ
للسارؽ كزجر لو كردع ألمثالو ؽتٌن رأكا حاؿ احملدكد ،كذلك
ظتا فات من ماؿ على صاحبو ،كما أنٌو عقاب ٌ

()3
لكن اضتدكد ال تكوف دائما
ك
،
إٌفتا ىو تطبيق ألمره تعاىل:ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
ٌ
تؤدم ُب كقت ما إىل فوت مقصد آخر ُب مقابل
شرعت ألجل حفظو ،فقد ٌ
ٌ
مؤدية ضتفظ اظتقصد الٌذم ٌ
السرقة ُب عاـ آّاعة فإنٌو سيحفظ كلٌية اظتاؿ؛ لكنٌو ُب مقابل
كتسده تطبيق ح ٌد ٌ
اظتقصد األصلي ،كىذا ما ٌ
يتوجب س ٌدىا.
السارؽ ُب ىذا الوضع إٌفتا كاف ػتاطا بشبهة اضتاجة الٌيت ٌ
ذلك ٌ
سيفوت كلٌية النٌفس ،كفعل ٌ

بأم حاؿ من األحواؿ،
كأل ٌف حكم اهلل تعاىل الٌذم يتلى ُب الكتاب العزيز ال نتكن تعطيلو أك إيقافو ٌ
الشريعة اإلسالميٌة،
لنص من نصوص ٌ
فقد كاف فعل الفاركؽ  من قبيل درء اضتد للشبهة كليس تعطيال ٌ
تغري اضتكم من القطع إىل عدمو أل ٌف مناط حتقيق ىذا اضتكم ليس موجودا ،أل ٌف تطبيق اضتكم كتب
كبذلك ٌ
أف يكوف ُب ظركؼ مالئمة ككفق أرضيٌة مناسبة للتٌطبيق ُب الواقع.
لكن عاـ
شرع ألجلو حقيقة كأصالة؛ من ٌ
الزجر كاالرتداعٌ ،
السرقة ىو ما ٌ
كاظتناط الٌذم يتح ٌقق فيو ح ٌد ٌ
آّاعة عاـ قد كثر فيو احملاكيج ،كال سبيل يلجأ إليو النٌاس حياؿ ذلك الوضع ٌإال أف يأخذكا من ماؿ غريىم
حَّت ينقذكا أنفسهم من اعتالؾ ،كإذا كاف ىذا اضتاؿ كىذا القصد ظتن يأخذ ماؿ غريه فإنٌو لن يرتدع اإلنساف
ٌ
الكرة ليعيل
ٌ
حَّت لو علم أنٌو إف فعل ذلك قطعت يده ،كما لن يرتدع من يركنو أيضا ،فألف يعيد اإلنساف ٌ
حَّت مع علمو بأنٌو ستقطع يده خري لو من أف تزىق ركحو كمن يعيلهم من ش ٌدة
نفسو كعيالو اصتوعى ٌ
صح التٌعبري -ىو توفري ضركرات اضتياة الٌيت كفلها اإلسالـ
السارؽ -إف ٌ
اضتاجة كاصتوع ،ذلك أ ٌف ىدؼ ٌ
فإّنا سرتاه يأخذ ح ٌقو من
كحث على ضركرة بذعتا لو من ال ٌدكلة فإف مل تفعل ال ٌدكلة ذلك ٌ
لكل إنسافٌ ،
ٌ
 /1اظتربػَّغىتى ً
اف :اظتخصبتاف ،كاإلرباغ إرساؿ اإلبل على اظتاء ترده أم كقت ،كأيربغتا :أم أخصبت أبداّنما كشتنتا ،ينظر :النهاية ُب غريب
يى
اضتديث كاألثر البن األثري ،ج2 :ػ ،ص.190:
2
السنة ،رقم ،18991:ج ،10:ص ،243-242 :كاحمللى أليب ػتمد علي
الرٌزاؽ ،كتاب اللٌقطة ،تباب القطع ُب عاـ ٌ
 /مصنٌف عبد ٌ
ابن حزـ ،ج ،11:ص" ،343:د .حتقيق" ،الطٌباعة اظتنريية ،مصر"،ط1348("1.ق).
 /3سورة اظتائدة ،اآلية.38:
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السارؽ ُب عهد عمر ؛ كاف ُب تطبيق القطع ظلم
النٌاس بغري إذّنم ،كظتٌا كانت حقيقة ذلك الفعل من ٌ
سيؤدم إىل فوات
يؤدم الغرض اظتطلوب ،بل إنٌو ٌ
لإلنساف ،كظتٌا ف ًه ىم عمر  اظتقصد من اضتد كرأل أنٌو لن ٌ
مقصد فوات النٌفوس كىالكها(.)1
اضطرىم حاؿ اصتوع
كىذا ما كاف عليو حاؿ عبيد حاطب بن أيب بلتعة عندما أقدموا على فعلتهم فقد ٌ
كاطتوؼ من اعتالؾ إىل سرقة النٌاقة كاالنتفاع ّٔا ،كىذا ما رآه الفاركؽ  إذ قاؿ ضتاطب "إً ِّّْن أ ىىر ىاؾ
ك".
َّك غيٍرنما يى يش ُّق ىعلىٍي ى
يًجتيعي يه ٍم ،ىكاهللً ،ىألي ىغّْرىمن ى
الرمادة؛ من حاؿ اصتوع كاضتاجة اظتلجئة للنٌاس ،فراعى مصلحة
كمثل ذلك أيضا ما رآه عمر عاـ ٌ
حفظ النٌفوس الٌيت لت ٌققها عدـ تطبيق اضتد ،على مصلحة حفظ اظتاؿ للنٌاس ذلك أ ٌف النٌفس تق ٌدـ على
سخره اهلل  لقياـ النٌفس كبقاءىا.
اظتاؿ ٌ
ألّنا أعظم درجة منو فاظتاؿ ؽتٌا ٌ
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
نص منها
إ ٌف فعل الفاركؽ  ىو تطبيق لنصوص عديدة من ٌ
ألم ٌ
الشريعة اإلسالميٌة ،كليس تعطيال ٌ
كما يقوؿ بعض دعاة تعطيل النٌصوص الشرعيٌة باسم اظتصاحل ،كقد ناقش ىذه القضيٌة عدد من العلماء
الصحابة .)2(
اظتعاصرين دفاعا عن ٌ
الشريعة اإلسالميٌة كعن أفعاؿ ٌ

ذلك أ ٌف تطبيق اضت ٌد يستوجب توفٌر شركطو كانتفاء موانعو ،فمن شركط تطبيق اضتد أف ال يكوف

()3
عامة تشمل
فاآلية
،
مضطرا كذلك لقولو تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﭼ
السارؽ
ٌ
ٌ
ٌ

يضطر إليو اإلنساف ّٔدؼ إنقاذ نفسو كعيالو من اعتالؾ ،كذلك من دكف اعتداء منو ،كإف البن
كل ما قد
ٌ
ٌ
()4
حزـ رزتو اهلل ُب ذلك كالـ نفيس إذ يقوؿ" :من سرؽ من جهد أصابو فإف أخذ مقدار ما يغيث بو

1
لشرعيٌة للقرضاكم ،ص 186:كما بعدىا.
السياسة ا ٌ
 /راجع :نظرات ُب فقو الفاركؽ ،ص 68:كما بعدىا ،ك ٌ
2
الشرعيٌة ُب ضوء نصوص
السياسة ٌ
لعل أبرز أكلئك العلماء اظتعاصرين ؽتٌن ي
كقفت على ما كتبوا ال ٌدكتور "يوسف القرضاكمُ -ب كتابو ٌ
ٌ /
الشريعة كمقاصدىا" كال ٌدكتور "ػتمد التاكيلُ -ب كتابو منهجيٌة عمر بن اطتطٌاب ُب االجتهاد مع النٌص".
ٌ
 /3سورة البقرة ،اآلية.173:
 /4ىو علي بن أزتد بن سعيد بن حزـ األندلسي الظاىرم ،أبو ػتمد ،العامل اضتافظ الفقيو ،كلد بقرطبة عاـ 384ق ،كاف شافعي
اظتذىب كانتقل إىل مذىب أىل الظاىر كنبغ ُب علوـ رتٌة ،من أشهر مشامتو شيخو ُب اظتنطق ػتمد بن اضتسن اظتذحجي اظتعركؼ بابن
الكتاِّن ،كانت لو مناظرات كثرية مع أيب الوليد الباجي اظتالكي ،لو مصنٌفات منها :اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ كالفصل ُب اظتلل كاألىواء
الزماف البن خلّْكاف  ،ج ،3:ص ،325:حتقيق :إحساف عبٌاس ،دار صادر،
كالنٌحلٌ ،
توُب سنة 456ق ،ينظر :كفيات األعياف كأنباء ٌ
بريكت" ،د.ط"(1974ـ).
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نفسو فال شيء عليو ،كإٌفتا أخذ ح ٌقو فإف مل كتد ٌإال شيئا كاحدا ففيو فضل كثري كثوب أك لؤلؤة .أك بعري.
أك ؿتو ذلك فأخذه كذلك فال شيء عليو أيضا...ألنٌو مل يقدر على فضل قوتو منو ،فلو قدر على مقدار
قوتو يبلغو إىل مكاف اظتعاش فأخذ أكثر من ذلك كىو ؽتكن ال يأخذه فعليو القطع ألنٌو سرؽ ذلك عن غري
ضركرة ،كأ ٌف فرضا على اإلنساف أخذ ما اضطر إليو ُب معاشو فإف مل يفعل فهو قاتل نفسو كىو عاص هلل

()1
لكل ما اقتضاه لفظو"(.)2
عموـ
كىو
،
قاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ
ٌ

الشبهة ذلك أ ٌف
الشبهة الٌيت تدرأ اضتد ،إذ أنٌو ال يصح تطبيق اضت ٌد مع ٌ
كمن شركط التٌطبيق أيضا انتفاء ٌ
الشبػه ً
ات
اضتدكد تدرأ ٌ
حَّت إنٌو كرد عنو قولو»:ىألى ٍف أ ىيعطّْ ىل اضتي يد ى
بالشبهات ،كىذا ما فهمو عمر ٌ 
كد بً ُّ ي ى
ً ()3
ً
ب إً ىَّ ً
ات« .
الشبيػ ىه
يم ىها بً ُّ
ىح ُّ
أى
ِل م ٍن أى ٍف أيق ى
كعليو فمن النٌصوص الٌيت يستند عليها فعل الفاركؽ :
مضطرين إىل أخذ ما يسد رمقهم
فإّنم كانوا
 -1فيما يتعلٌق بعبيد حاطب بن ايب بلتعة الٌذين سرقوا النٌاقة ٌ
ٌ
كجوعتهم ،كاظتضطر إىل ما عند الغري ليس سارقا فإٌفتا ىو آخذ ضت ٌقو كبقدر حاجتو كليس فوؽ ما لتتاج،

كُب ذلك يقوؿ اهلل تعاىل:ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(،)4

كما يقوؿ أيضا :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ( ،)5فعبيد حاطب
كل إنساف،
كانوا ُب حاؿ اضطرار كحاجة ملجئة إىل ذلك بغية إنقاذ أركاحهم كىذا ؽتٌا أمر بو اهلل تعاىل ٌ
الضركرات تبيح احملظورات كما ىو معلوـ ،كلذلك ٌقرر عمر  بأنو ال قطع عليهم أل ٌّنم كانوا ُب حاؿ
كإ ٌف ٌ
الضركرة ،كاضتاؿ ىو نفسو ُب عاـ آّاعة.
ٌ

 /1سورة النٌساء ،اآلية.29:
 /2احمللٌى البن حزـ ،ج ،11:ص.343:
3
بالشبهات ،رقم ،29068:ج ،9:صُ( .304:ب إسناده إرساؿ ،إبراىيم
 /مصنٌف ابن أيب شيبة ،كتاب اضتدكد ،باب ُب درء اضتدكد ٌ
مل يدرؾ عمر .) 
 /4سورة اظتائدة ،اآلية.3:
 /5سورة البقرة ،اآلية.173:
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ً
 -2عن عائشة رضي اهلل عنها قالت» :قى ىاؿ رس ي ً
ًً
ّي ىما اً ٍستىطى ٍعتي ٍم فىًإ ٍف
وؿ اهلل  :ا ٍد ىريؤكا اضتي يد ى
كد ىع ًن اظتي ٍسلم ى
ىي
ً ()1
ً
الع ٍف ًو ىخٍيػهر ًم ٍن أى ٍف يمتٍ ًط ىئ ًُب العي يقوبىة«  ،فاضتديث فيو
ىكا ىف لىوي ؼتىٍىر هج فى ىخلُّوا ىسبًيلىوي فىًإ َّف ا ًإل ىم ىاـ أى ٍف يمتٍط ىئ ًُب ى

دليل على درء اضتدكد بالشبهات ،ألنٌو قد يشتبو أمر اإلنساف كيشكل حالو لوقوع االحتماؿ ُب فعلو إف
ِبل فعلو أك حرمتو ،ككذا ما لو من عذر يدرأ عنو العقوبة؛
كاف موجبا للحد أـ ال؛ ٌإما للعلم أك اصتهل ٌ
كلوجود االحتماؿ كانتفاء اليقّي من فعلو ،كلذلك فألف يقع اطتطأ ُب درء العقوبة عن فاعل سبىبً ىها ،أىوف
من اطتطأ ُب إيقاع عقوبة على من مل يفعل سبىبىػ ىها ،ذلك أ ٌف رزتة اهلل سبقت غضبو ،كشريعتو مبنية على
حَّت يثبت ما
اليسر كالسهولة ،كما أف األىم من ذلك ىو أ ٌف األصل ُب دماء اظتعصومّي كأبداّنم التحرميٌ ،
يبيحها(.)2

السرقة كما فهمو منها ،ذلك أنٌو  فهم من اآلية
 -3ىذا باإلضافة إىل أ ٌف عمر  كاف مستندا إىل آية ٌ
()3

حق لو فيو ،كمن يسرؽ عاـ آّاعة إٌفتا ىو يأخذ ح ٌقو الٌذم يقيم نفسو .
أ ٌّنا تعِّن أخذ اإلنساف ما ال ٌ

الفرع الثاني :درء الحد عن المرأة حتّى وضع الحمل

إم فاحشة
لقد كاف عمر  شديدا ُب تطبيق اضتدكد على من يتع ٌدل حدكد اهلل  كيرتكب ٌ
بالشبهات ،كاف  يرتاجع عن إقامة اضتدكد مَّت طرأت لو شبهة تدرأ ىذا
كلكنٌو ظتا كانت اضتدكد تدرأ ٌ
ٌ
اضت ٌد كمن ذلك تراجعو عن إقامة اضت ٌد عن امرأة كلدت لستٌة أشهر ،كتراجعو عن إقامة اضت ٌد على امرأة
كلدت ُب غيبة زكجها.
ّأوال  :ذكر األثر الوارد في المسألة

 -1كرد عن اضتسن  » :أ َّ ً
اب  فىػه َّم بًر ًٍ
ت لً ًست ًَّة أى ٍشه ور فىأًيٌب ًّٔا عيمر بٍن اطتىطى ً
رت ىها
ىف ا ٍمىرأىنة ىكلى ىد ٍ
ي ى ى ىي ي
ى ى
فىػ ىق ىاؿ لىو علً
وؿ ًُب كًتىابً ٍو:ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ( ،)4فىػ ىق ٍد يى يكو يف
ي
ل
:
ي
ك  :إً َّف اهللى  يىػ يق ي
ى
س ذى ىاؾ لى ى
ّّ
يى
ٍ
ى
1
الرتمذم ،كتاب اضتدكد عن رسوؿ اهلل  ،باب ما جاء ُب درء اضتدكد ،رقم ،1424:ص( ،336:مل يعلق عليو الرتمذم،
 /سنن ٌ
كضعفو األلباِّن).
2
السعدم ،ص ،119:كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ ،الرياض،
الرزتاف بن ناصر ٌ
كقرة عيوف األبصار لعبد ٌ
ّٔ /جة قلوب األبرار ٌ
"ط1423("4.ق).
 /3نظرات ُب فقو الفاركؽ حملمد اظتدِّن ،ص.70:
 /4سورة األحقاؼ ،اآلية.15 :
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ً
ً
ً
ً
ك ىدتى ياـ ىما قى ىاؿ اهللي :ثىىالثيو ىف ىش ٍهنرا فى ىخلىى ىعٍنػ ىها
ين ىش ٍهنرا فى ىذل ى
الر ى
ضاعي أ ٍىربىػ ىعةن ىكع ٍش ًر ى
ُب البىطٍ ًن ستَّةى أى ٍش يه ور ىك ٌ
عي ىم ير«(.)1
ً
اب ىع ٍن اً ٍمرأىتًًو ىسنىتىػ ٍ ً
ّي ،فى ىجاءى ىكًى ىي يحٍبػلىى،
 -2كركم أ ٌف » :ىر يج نال ىخىر ىج ًُب ىزىم ًن يع ىمىر بٍ ًن اطتىطَّاب  فىػغى ى
ى
اب فىأىمر بًر ًٍ
فىػرفىػعها إً ىىل عيمر بٍ ًن اطتىطَّ ً
ً
ك ىعلىى ىما ًُب
س لى ى
ك لى ى
رت ىها ،فىػ ىق ىاؿ لىوي يم ىعاذه :إً ٍف يى ي
ى ىى
ك ىعلىٍيػ ىها ىسب ه
ىى ى
ىى
يل فىػلىٍي ى
ً ً
ً
ً
ت غي ىالما لىو ثىنًيَّتى ً
ك عي ىمىر ،فىػ ىق ىاؿ:
اف ،فىػلى َّما ىرآهي َّ
الر يج يل قى ىاؿ :ابًٍِّن ابًٍِّن ،فىػبىػلى ىغ ذىل ى
بىطٍن ىها ،فى ىحبى ىس ىها عي ىم ير ىح ََّّت ىكلى ىد ٍ ن ي
ً
و
عجز ً
ك عي ىم ير«(.)2
ت النّْ ىساءي أى ٍف تىل ىد ًمثٍ ىل يم ىعاذ ،لى ٍوىال يم ىعاذي ىعتىلى ى
ى ىى
ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
كتبّي زتلها فإ ٌف ال كتب أف يقاـ عليها اضت ٌد ذلك أ ٌّنا
إذا كانت اظترأة الٌيت يظن أ ٌّنا قد أصابت ح ٌدا ٌ
الركح.
حتمل نفسا ليس عتا اضتق كال لغريىا أف يسلب عتا اضتياة بعد أف كتب اهلل عتا رزقها كنفخ فيها ٌ
شك أ ٌف ذلك من
حَّت يضعن زتلهن ،كال ٌ
كىذا ما فهمو عمر  من خالؿ تراجعو عن رجم النٌساء ٌ
الركح ،كلذلك قاؿ معاذ
اضتق ُب العيش منذ أف ٌ
مظاىر حفظ النٌفس البشريٌة فاإلنساف لو ٌ
يبث اهلل تعاىل فيو ٌ
حق ُب أف يقيم عليها اضت ٌد فإنٌو ال يستطيع أف يتجاكز حد نفس
لعمر  بأنٌو إف يكن لو على اظترأة ٌ
الصغري الٌذم ُب بطن ٌأمو.
ٌ
األـ
حق نفس اصتنّي ُب العيش فدرأ اضت ٌد ٌ
كما تراجع عمر عن تطبيق اضتد ٌإال ألنٌو عرؼ ٌ
حَّت تضع ٌ
بغض النٌظر عن كوف اظترأتّي كانتا بريئتّي فاألكىل ثبت أ ٌف
الولد ٍبٌ يقاـ عليها اضت ٌد اظتكتوب عليها ،كىذا ٌ
الٌذم ُب بطنها ىو ابن شرعي كلد لستٌة أشهر ،ككذلك اظترأة الثٌانيٌة الٌيت كلدت كلدا لو ثنيٌتاف كذلك من
قدرة اهلل تعاىل على أف متلق ما يشاء ،كبذلك أسهم الفاركؽ من خالؿ تراجعو عن تطبيق اضتدكد ِبفظ
أبنائهن.
نفوسهن كنفوس
ٌ

شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
ىف اًمرأىنة ًمن جهيػنىةى اً ٍعتىػرفى ً
َّيب 
ى ٍ
ت عٍن ىد النً ّْ
السنٌة النٌبويٌة ما كرد ُب اضتديث » :أ َّ ٍ ى ٍ ي ى ٍ
اظتستند ُب ذلك من ٌ
فىػ ىقالىت :إً ِّّْن حبػلىى ،فى ىدعا النًَّيب  كلًيَّػها ،فىػ ىق ىاؿ" :أ ً
ىخً ٍربًِّن" .فىػ ىف ىع ىل ،فىأ ىىمىر
ض ىع ٍ
ٍ
ىحس ٍن إًلىٍيػ ىها فىًإ ىذا ىك ى
ت زتىٍلى ىها فىأ ٍ
ٍ
يٍ
ى ُّ ى ى
ً
ً
ً
رتها يٍبَّ صلَّى ىعلىٍيػها ،فىػ ىق ىاؿ لىوي عيمر بٍن اطتىطَّ ً
وؿ اهللً ىررتىٍتىػ ىها يٍبَّ
اب :يىا ىر يس ى
ّٔىا فى يشد ٍ
ى
ى
َّت ىعلىٍيػ ىها ثيىابػي ىها يٍبَّ أ ىىمىر بًىر ٍ ى
ىي ي

 /1سنن سعيد بن منصور ،باب اظترأة تلد لستٌة أشهر ،رقم ،2074:ج ،2:ص.66:
 /2سنن سعيد بن منصور،باب اظترأة تلد لستٌة أشهر ،رقم ،2076 :ج ،2:ص.67:
101

الفصل الثّاني:

كلّية النّفس ومظاهر اعتبارها يف فقه عمر رضي اهلل عنه

ً ً ً
تيصلّْي علىيػها؟ فىػ ىق ىاؿ " :لىىق ًد تىابت تىػوبةن لىو قي ًسمت بػّي سبعً ً
ت ىشٍيئنا
ّي م ٍن أ ٍىى ًل اظتىدينىة لىىوس ىعٍتػ يه ٍم ،ىكىى ٍل ىك ىج ٍد ى
ى ٍ ٍى ٍ ى ٍ ىٍ ى ىٍ ى
ى ى ٍى
ت بًنىػ ٍف ًس ىها هللً"«(.)1
ض ىل ًم ٍن أى ٍف ىج ىاد ٍ
أىفٍ ى
كِل اظترأة باإلحساف
فاضتديث ٌ
يدؿ على أ ٌف النٌيب  كاف يقصد من ذلك حفظ نفس الولد بأف أمر ٌ
حَّت تضع كليدىا ،كىذا من دتاـ حفظ النٌفس كذلك ما رآه الفاركؽ  كفهمو من فعل النٌيب ،
إليها ٌ
كلذلك تراجع عن تطبيق اضتد عن اظترأتّي.

الرابع :األرض المفتوحة وركوب البحر.
المطلب ّ

إف من أعظم االجتهادات الٌيت اشتهر ّٔا عمر بن اطتطٌاب  امتناعو عن تقسيم األرض اظتفتوحة
على الفاحتّي كما كانت تقسم الغنائم بينهم ،كإ ٌف فعلو ذلك مل يكن ٌإال لغاية كمقصد راعاه بذلك
االجتهاد؛ فكاف نفع ذلك عائدا باطتري على اظتسلمّي من جهة كعلى أىل تلك األراضي من جهة أخرل،
كبذلك نرل ُب ىذا اظتطلب مظهرين من مظاىر حفظ النٌفس من خالؿ امتناع عمر  من تقسيم
األراضي اظتفتوحة.

األول :االمتناع عن قسمة األرض المفتوحة.
الفرع ّ
تذكر اآلثار أ ٌف األرض اظتفتوحة على ثالثة أنواع؛ ٌأكعتا األرض الٌيت أسلم عليها أىلها فهي ملك عتم
الصلح
كليس عليهم فيها شيء ،كالثٌانية األرض الٌيت افتتحت صلحا على خراج معلوـ ،فهي على ما ًب ٌ
عليو ،ك ٌأما الثٌالثة فهي األرض الٌيت فتحت عنوة ،فهذه الٌيت كقع اطتالؼ عليها ،فقيل أ ٌّنا تأخذ حكم
الغنيمة ،كقيل أ ٌف أمرىا يرجع إىل اضتاكم يرل فيها ما ىو مناسب ،كلكن عمر بن اطتطٌاب  امتنع عن

تقسيمها ،كال بد أ ٌف ذلك كاف لو ىدؼ أراد حتقيقو على أرض الواقع(.)2

ّأوال :اآلثار الوارد في المسألة
لقد كردت آثار كثرية ُب ىذه اظتسألة كمن أبرز ىذه اآلثار ما يأٌب:
-1

ً
الس ىو ىاد ،قىاليوا لًعي ىمىر :اًقٍ ًس ٍموي بىػٍيػنىػنىا ،فىًإنَّا فىػتى ٍحنىايه
جاء ُب األمواؿ أنٌو» :لى َّما افٍػتىتى ىح اظت ٍسلً يمو ىف َّ
ي
ً
ً
ً
ً
ً
اس يدكا بىػٍيػنى يك ٍم
ّي؟ ىكأى ىخ ي
عيٍنػ ىوةن...فىأى ىىب ،ىكقى ىاؿ :فى ىما ل ىم ٍن ىجاءى بىػ ٍع ىد يك ٍم م ىن اظتي ٍسلم ى
اؼ إ ٍف قى ىس ٍمتيوي أى ٍف تىػ ىف ى

1
حَّت تضع ،رقم ،1435:ص( ،339:قاؿ الرتمذم :ىذا حديث حسن
 /سنن ٌ
الرجم باضتبلى ٌ
الرت ٌ
مذم ،كتاب اضتدكد ،باب تربٌص ٌ
صحيح).
 /2األمواؿ أليب عبيد ،ص.132:
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ًُب اظتًياهً
السو ًاد ًُب أىر ًضي ًهم ،كضرب علىى ريؤ ً
ى
ى
كس ًه ٍم اصتًٍزيىةى ،ىك ىعلىى أىىر ًضي ًه ٍم
ل
ى
أ
ر
ػ
ق
أ
ف
...
ى
ى
َّ
َّ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى ى
ى ٍ ى ى
الطَّ ٍس ىق( ،)1ىكىملى يىػ ٍق ًس ٍم بىػٍيػنىػ يه ٍم«(.)2

 -2كجاء ُب األمواؿ أيضا أ ٌف عمر كتب إىل سعد بن أيب كقٌاص  - يوـ افتتح العراؽ» :-أىَّما
اس قى ٍد ىسأىليوا أى ٍف تىػ ٍق ًس ىم بىػٍيػنىػ يه ٍم ىغنىائً ىم يه ٍم ،ىكىما أىفىاءى اهللي ىعلىٍي ًه ٍم
بىػ ٍع يد ،فىػ ىق ٍد بىػلىغىًِّن كًتىابي ى
ك :أى َّف النَّ ى
ك ًُب اظتعس ىك ًرً ،من يكر واع أىك م واؿ :فىاًقٍ ًسمو بػّي من ح ً
ًً
ّي.
فىاينٍظيٍر ىما أى ٍجلىبيوا بًًو ىعلىٍي ى
ٍ ي ىٍ ى ى ٍ ى ى
ضىر م ىن اظتي ٍسلم ى
ٍ ى ٍ ى
يى ٍ
ً
ً ً ً
ً ً ًً
ً
ّي ىم ٍن
ّي ىكاألىنٍػ ىه ىار لعي َّماعتىا .ليى يكو ىف ىذل ى
اىا بىػ ٍ ى
ك ًُب أي ٍعطيىات اظتي ٍسلم ى
ىكايتٍػ يرٍؾ األىىرض ى
ّي .فىًإنَّا لى ٍو قى ىس ٍمنى ى
ضىر ىملٍ يى يك ٍن لً ىم ٍن بىػ ٍع ىد يى ٍم ىش ٍيءه «(.)3
ىح ى

ثانيا :بيان وجه حفظ النفس
لقد ًبٌ بياف أنواع األرض اظتفتوحة -كما سبق -كالقسم الثٌالث من تلك األنواع ىو الٌذم مل يقسمو
عمر  بّي اظتسلمّي كآثر أف يبقيو ُب أيدم أىل ال ٌذ ٌمة كضرب على رؤكسهم اصتزية كأبقاىم عليها عاملّي
مقابل خراج معلوـ يسلٌم إىل بيت اظتاؿ ،كلقد كاف اعتدؼ من كراء ذلك أف تكوف األرض فيئا للمسلمّي
الالحقة يتوارثونو جيال عن جيل ،كىذا ما يظهره
ما تناسلوا؛ أم أنٌو أراد أف تكوف األراضي كقفا لألجياؿ ٌ
ً
ً
ًً
ّي
اىا بػى ٍ ى
السابقة ،بقولو (فى ىما ل ىم ٍن ىجاءى بىػ ٍع ىد يك ٍم م ىن اظتي ٍسلم ى
ّي؟) ،كقولو( :فىًإنَّا لى ٍو قى ىس ٍمنى ى
كالـ الفاركؽ ُب اآلثار ٌ
ضىر ىملٍ يى يك ٍن لً ىم ٍن بىػ ٍع ىد يى ٍم ىش ٍيءه)(.)4
ىم ٍن ىح ى
كمن ذلك يظهر كجو حفظ النٌفس عند الفاركؽ  بنظرتو اظتستقبليٌة ،كتفكريه فيمن سيأٌب من
األجياؿ ،كىذا من أعظم مظاىر رعي النٌفس كاضترص على حفظها ،فإذا تساءؿ أحد ما :كيف يكوف
السياسة التٌخطيطيٌة كالنٌظرة اظتستقبليٌة
حفظ نفوس مل تأت بعد إىل ال ٌدنيا؟ فيجاب عن ذلك بأ ٌف ٌ
كاالستشراؼ ظتا ىو قادـ ُب ىذه األيٌاـ من إحصاء للس ٌكاف ىدفو ىو البحث عن تطوير سبل العيش بتوفري
الالحق يستغفر
كل ما من شأنو أف يضمن لل ٌذريٌة حياة مرلتة جيٌدة؛ كىذا ما يكفل حفظ النٌفوس ككتعل ٌ
ٌ
للسابق ظتا كفٌر لو من حياة كرنتة.
ٌ
َّ 1
معربة ،ينظر :النهاية ُب غريب اضتديث كاألثر البن األثري ،ج،3:
اظتقرر عليها ،كىي كلمة فارسية ٌ
 /الط ٍس يق :الوظيفة من خراج األرض ٌ
ص.124:
 /2األمواؿ أليب عبيد ،ص.134:
 /3األمواؿ أليب عبيد ،ص.136:
4
الشرعيٌة للقرضاكم ،ص.173-172:
 /األمواؿ أليب عبيد ،ص ،136-135:كينظر :السياسة ٌ
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الراشدة كامت ٌدت جذكره إىل اضتاضر،
كتسده منذ عصر اطتالفة ٌ
كىذا ما كاف عمر بن اطتطٌاب ٌ 
فلقد كاف حريصا على أف لتفظ نفوس اظتسلمّي مبا فرضو من خراج على األراضي الٌيت يعود ريعها عليهم
كل من يأٌب من بعدىم،
باطتري ،ذلك أنٌو لو ًبٌ تقسيم األراضي بّي من حضر فإ ٌف ُب ذلك ضياعا ضتق ٌ
ذلك أ ٌف قسمتها تعِّن أ ٌف األراضي ستؤكؿ إىل عدد قليل من اظتسلمّي كىم كرثة أصحأّا الٌذين قسمت
الالحقة
عليهم فقط ،كبذلك فلن يستفيد منها إال ذلك العدد القليل ،كُب ىذا ىالؾ للنٌفوس كاألجياؿ ٌ
يتسبب ُب تفاسد النٌاس اضتاضرين فيما
أل ٌّنم لن كتدكا ما يعيلهم كيصلحهم من ماؿ ،كما أ ٌف ذلك قد
ٌ
الالحقوف على األراضي الٌيت مات أىلها كال كرثة عتا
بينهم على اظتياه كاضتقوؽ ُب تلك األراضي ،ككذلك ٌ
يرثوّنا(.)1

كما أ ٌف ُب فعل عمر  كجها آخر ضتفظ النٌفس ،ىو أ ٌف ُب امتناع عمر  عن تقسيم األرض
كإبقائها ُب يد أىلها حفظا لنفوس أىل ال ٌذ ٌمة بإبقائهم ُب األرض متدموّنا كيسكنوّنا ،كتكوف زتايتهم
كل اعتداء ما داموا مستأمنّي على أركاحهم كيدفعوف اصتزية
على جيوش اظتسلمّي الٌذين يص ٌدكف عنهم ٌ
قسم تلك األراضي مع كرب حجمها فأين سيذىب ذلك العدد الٌذم ال
للمسلمّي ،فلو أ ٌف عمر ٌ 
لوالتو ُب األمصار بأف يأخذكا منهم اصتزية كأف
لتصى من أىل ال ٌذ ٌمة ،كىذا ما يربزه قوؿ عمر رضي اهلل عنو ٌ
الصبياف كالٌذين ال طاقة عتم على دفعها ،أل ٌّنم ال يستطيعوف ذلك.
ال يأخذكىا من النٌساء كال من ٌ
كىذا ما يؤٌكده كالمو  عندما أكصى اطتليفة من بعده بأف متلفو خريا مع اظتهاجرين كاألنصارٍ ،بٌ
قاؿ بعد ذلك» :أي ً
وَب ىعتي ٍم بً ىع ٍه ًد ًى ٍم ،ىكأى ٍف يػي ىقاتى ىل ًم ٍن ىكىر ًاء ًى ٍم ىكأى ىف ىال يي ىكلَّ يفوا
كص ًيو بً ًذ َّم ًة اهللً ىكىر يسولًًو  أى ٍف يي ى
ً ً ()2
بغض النٌظر
ة
ي
ر
البش
فس
الن
رعي
على
حرصو
مدل
على
دليل
إال
ة
م
ذ
ال
بأىل
تو
كصي
فما
،
فىػ ٍو ىؽ طىاقىته ٍم«
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
عن ال ٌدين كاالعتقاد.
شرعي لفعل عمر
ثالثا :المستند ال ّ
كجل كمن سنٌة رسوؿ اهلل  كردت صراحة على لساف
إ ٌف ُب ىذه اظتسألة مستندات من كتاب اهلل ٌ
عز ٌ
عمر بن اطتطٌاب  كىذه اظتستندات تؤٌكد أ ٌف الفاركؽ  مل يكن ُب حكمو ؼتالفا لكتاب اهلل كال لسنٌة
رسوؿ اهلل .
1
الشرعيٌة للقرضاكم ،ص 177:كما بعدىا.
السياسة ٌ
 /راجعٌ :
 /2صحيح البخارم ،كتاب اصتنائز ،باب ما جاء ُب قرب النٌيب  كأيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما ،...رقم ،1392:ج ،1:ص.428:
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فأما ما استند إليو الفاركؽ  من القرآف الكرمي قولو تعاىل:ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ٌ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

()1

إىل قولو تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(.)2
تقرر منها توزيع الفيء توزيعا عادال؛ إذ يجعل منو نصيب للجيل اضتاضر من اظتهاجرين
فاآليات قد ٌ
الٌذين أخرجوا من ديارىم بغري حق ٌإال أف يقولو ربٌنا اهلل ،ككذا يجعل فيها نصيب لألنصار الٌذين استقبلوا
بكل ما نتلكوف كقاشتوىم ماعتم كلو كاف ّٔم خصاصة(.)3
اظتهاجرين كجعلوىم إخواّنم كآثركىم ٌ
ىذا كليشرتؾ أيضا مع ذلك ً
اصتيل الٌذم يأٌب من بعدىم يستغفركف عتم كيدعوف عتم باطتري أف
اصتيل؛ ي
الالحقة ،كلوال ذلك ظتا بقي ظتن بعد
سبقوا باإلنتاف كأف كانوا فاحتّي لألراضي الٌيت عاد نفعها على األجياؿ ٌ

للسابقّي(.)4
األكلّي ما يقيم حياهتم كيكوف سببا ُب أف يستغفر ٌ
ٌ
الالحقوف ٌ

السنٌة؛ فما كرد عن النٌيب  من أخبار تفيد أنٌو افتتح بعض األراضي
ك ٌأما ما يستند إليو فعلو  من ٌ
كمل يقسمها بّي الفاحتّي بل أبقاىا ُب أيدم أىلها.
فمن ذلك أنٌو دخل أرض م ٌكة عنوة كلكنٌو مل يقسمها بّي الفاحتّي ،كمن ذلك أيضا أ ٌف فتح أرض
خيرب كمل يقسمها كاملة مل يقسم أرض م ٌكة كغري ذلك من األخبار الٌيت نتكن أف يستند إليها فعل الفاركؽ

.)5(

الفرع الثّاني :االمتناع عن ركوب البحر في الغزو
ُب ىذا الفرع بياف ظتظهر من مظاىر حفظ نفوس اظتسلمّي عند عمر ؛ كذلك مبنعو من ركوب
البحر ،كمن اآلثار الواردة ُب ذلك.
 /1سورة اضتشر ،اآلية.7:
 /2سورة اضتشر ،اآلية.10:
3
الشرعيٌة للقرضاكم ،ص.183:
السياسة ٌ
 /ينظرٌ :
4
الشرعيٌة للقرضاكم ،ص.183:
السياسة ٌ
 /ينظرٌ :
5
ص حملمد التٌاكيل ،ص 83:كما بعدىا.
 /راجع :منهجيٌة عمر بن اطتطٌاب ُب االجتهاد مع النٌ ٌ
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ّأوال :األثر الوارد في المسألة
ركل ابن اظتسيب( )1قاؿ » :ىكا ىف عمر يكٍره أى ٍف ىلت ًمل اظتسلً ً
ّي غيىزاةن ًُب البى ٍح ًر«( ،)2كركم عنو أيضا أنٌو
م
ي ى ي ى ىي ٍ ى ٍ ٍ ى
ٌ
ً ً
ث عيمر بٍن اطتىطَّ ً
اب ىع ٍل ىق ىمةى بى ىن يغتىَّزًز ًُب أينى و
ف عي ىم ير بًاهللً :ىال
اس إً ىىل اضتىبى ىشة فىأيصيبيوا ًُب البى ٍح ًر ،فى ىحلى ى
قاؿ» :بىػ ىع ى ى ي ي
ىٍلت ًم يل فً ىيها أىبى ندا«(.)3
كجاء ُب الطٌبقات الكربل أ ٌف عمر بن اطتطٌاب أرسل إىل عمرك بن العاص يسألو عن ركوب البحر،
و ً
ُّكد« ،فكره عمر  أف لتملهم ُب
ود ىىلى ى
فكتب عمرك إليو يقوؿ » :يد ه
ك الد ي
كد ىعلىى عيود فىًإ ٍف انٍ ىك ىسىر العي ي
البحر ،كأمسك عن ركوبو(.)4

ثانيا :بيان وجه حفظ النّفس
اإلسالمي ،كذلك ألنٌو يقطع الطٌريق أماـ كل من لتاكؿ ىدـ
إ ٌف اصتهاد من أكرب مظاىر حفظ ال ٌدين
ٌ
الرغم من أ ٌف فيو إزىاقا ألركاح كثرية؛ إذ إ ٌف حفظ ال ٌدين كما ىو معلوـ مق ٌدـ
اإلسالـ كػتاربة أركانو؛ على ٌ
الرئيس من اصتهاد ىو دفع األخطار عن
على حفظ النٌفس ،ك ٌ
لكن ذلك ليس على إطالقو؛ أل ٌف اعتدؼ ٌ
كرد العدكاف عنهم ،باإلضافة إىل رفعة اإلسالـ ،كذلك إف كانت اضتاجة إليو داعية(.)5
اظتسلمّي ٌ

 /1ىو سعيد بن اظتسيب اظتخزكم ٌي ،أبو ػتمد ،اإلماـ ،شيخ االسالـ ،فقيو اظتدينة ،من أجل التابعّي ،كلد لسنتّي مضتا من خالفة عمر
كجل ركايتو اظتسندة منو كىو زكج ابنتو
كشتع من عمر شيئا كىو متطب ،كشتع من عثماف كزيد بن ثابت كعائشة كسعد كأيب ىريرة ٌ 
كأخذ علمو منهم ،ككاف كاسع العلم كافر اضترمة متّي الديانة ،فقيو النفس .ركل اسامة بن زيد عن نافع أف ابن عمر قاؿ :سعيد بن
اظتسيب ىو كاهلل أحد اظتفتّي ،كقاؿ أزتد بن حنبل كغريه :مرسالت سعيد صحاح ،كقاؿ قتادة ما رأيت أحدا أعلم من سعيد بن اظتسيب،
توُب رزتو اهلل سنة94ق-على أقول األقواؿ ،-ينظر :تذكرة اضت ٌفاظ لل ٌذىيب ،ج ،1:ص.44:
ٌ
2
الرزاؽ ،كتاب اصتهاد ،باب الغزك ُب البحر ،رقم ،9623ج ،5:ص.283:
 /مصنٌف عبد ٌ
3
الرٌزاؽ ،كتاب اصتهاد ،باب الغزك ُب البحر ،رقم ،9625:ج ،5:ص.284:
 /مصنٌف عبد ٌ
 /4الطٌبقات الكربل البن سعد ،ج ،3:ص.216:
5
الشرعية اصتزئية ُب كتاب اصتهاد دراسة فقهية مقارنة ظتركاف سيد ػتمد نصر ،ص ،55-54 :رسالة دكتوراه ُب الفقو
 /ينظر :اظتقاصد ٌ
اظتقارف ،جامعة اظتدينة العاظتيٌة ،ماليزيا1434( ،ق2013/ـ).
106

الفصل الثّاني:

كلّية النّفس ومظاهر اعتبارها يف فقه عمر رضي اهلل عنه

كظتا كاف من أنواع اصتهاد قتاؿ اظتشركّي خارج البالد اظتسلمة كاف البد من الوصوؿ إىل تلك البالد ٌإما
أم أمر قد يكوف ُب هتديد على دكلة
لإلدخاؿ أىلها ُب ال ٌدين أك بإلزامهم باصتزية ،أك ظتنعهم من التفكري ُب ٌ
اظتسلمّي(.)1
كلكن اصتهاد ال كتب أف يكوف فيو فوت ضتياة الكثري من اظتسلمّي كىالكهم ،كذلك ُب حاؿ ما إذا
كانت نسبة فقدىم كىالكهم متوقٌعة كمنتظرة بشكل كبري؛ أل ٌف مقصد حفظ النٌفس أيضا ضركرم ،كإذا ًبٌ
التٌح ٌقق أك غلب على الظٌن ىالؾ اظتسلمّي دكف حتقيق عتدؼ حفظ ال ٌدين؛ فإ ٌف االمتناع عن اصتهاد أكىل
الشريعة ،كىذا ما غلب غلى الظٌن عند عمر  عندما كاف سبيل اصتهاد ىو
كأسلم ،كىو احمل ٌقق ظتقاصد ٌ
حَّت ركوب البحر فيو ؼتاطر
البحر مع ما فيو من أخطار تعرتض النٌفوس ،إذ حاؿ اصتهاد ُب البحر أك ٌ
كثرية ،كعتذا السبب امتنع عمر  عن ركوب اظتسلمّي للبحر كذلك ّٔدؼ اضتفاظ على حياهتم.
كل اضترص على رعي النٌفس
كىذا ىو ما يظهر ؽتٌا سبق من اآلثار؛ إذ إ ٌف عمر  كاف حريصا ٌ
البشريٌة كحفظها ،فاصتهاد كما سبق ال ٌذكر ىو من كسائل حفظ كلٌيٌة ال ٌدين ،كلكنٌو ظتا كاف ُب ىذا اظتوقف
يرجح عمر  حفظ النٌفس على حفظ ال ٌدين ألف احتماؿ
سببا ُب ىالؾ األنفس كاف من اظتناسب أ ٌف ٌ
فقد اظتسلمّي بغرؽ كموت ُب البحر أكرب من احتماؿ كصوعتم بسالـ للجهاد فكاف من عمر  كما سبق
الذكر تقدمي حفظ النفس على حفظ الدين ،كمع ذلك فإف ىذا ُب اضتقيقة لن يكوف سببا ُب ضياع ال ٌدين
الرب ،كذلك أكثر أمنا كأزيد ثقة بسالمة اصتيش كلذلك قاـ
أل ٌف اصتهاد لو طرؽ عديدة منها التٌن ٌقل على ٌ
الفاركؽ  مبا فعل بقصد حفظ النٌفوس كالعلم عند اهلل.
ثالثا :المستند الشرعي لفعل عمر
ظتا كاف ُب ركوب البحر ما فيو من اطتطر على حياة اإلنساف ،كذلك حسب ما كصفو عمرك بن العاص
للعمر رضي اهلل عنهما ،كاف من اظتخاطرة أف يسمح عمر  بأف يركب اصتيش ُب البحر أل ٌف اهلل تعاىل
()2

يقولو ُب كتابو العزيز :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ  ،ككذا قولو تعاىل :ﭽ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ( ،)3كلقد اعترب الفاركؽ  ركوب البحر مبثابة إلقاء اصتيش كالنٌاس إىل التهلكة
1
الشرعية اصتزئية ُب كتاب اصتهاد ظتركاف سيد ػتمد نصر ،ص.58:
 /اظتقاصد ٌ
 /2سورة النٌساء ،اآلية.29:
 /3سورة البقرة ،اآلية.195:
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خاصة مع ما أصاب النٌفر الٌذين بعثهم
فلم ،يرد أف يكوف أم مكركه يصاب بو أحدا من النٌاس بسببو ٌ
فهلكوا ُب البحر ،كالعلم عند اهلل.
يتّب أ ٌف عمر بن اطتطٌاب  كاف لترص على رعي كلٌية النٌفس ،كلقد ظهر ذلك ُب فقهو
كبذلك ٌ
الشرع من
الشرع كمستندا إىل نصوص ٌ
كل أقضيتو منطلقا من منطلق ٌ
جليٌا كاضحا كما أنٌو  كاف ُب ٌ

الشريفة.
السنٌة النٌبويٌة ٌ
القرآف الكرمي ك ٌ



108

خامتة

خامتة
احلمد هلل محدا كثريا طيّبا مباركا فيو ،أمحده سبحانو كما ينبغي جلالل وجهو وعظيم سلطانو ،على أن

وفّقين إلمتام ىذا البحث ،والّذي كانت نتائجو كما يأيت:

جم ،وطافح مبظاىر حفظ الكلّيات اخلمس على وجو
 -1إ ّن فقو عمر بن اخلطّاب فقو واسع ّ
العموم وكلّييت ال ّدين والنّفس على وجو اخلصوص ،ولقد ظهر ذلك جليا عرب التّطبيقات الّيت سيقت لذلك.
متوزعة على جانبني
 -2لقد كانت مظاىر حفظ ادلقصد ال ّدين والنّفس يف فقو عمر بن اخلطّاب ّ
ومها حفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم.
السفارة عام احلديبية،
 ففي حفظ ال ّدين من جانب الوجود جند أبرز تلك ادلظاىر :اعتذاره عن ّوحسم النّزاع مببايعة أيب بكر  خليفة للمسلمني ،وكذا إشارتو جبمع القرآن الكرمي ،ومجع النّاس

على قارئ واحد يف رمضان ،مع حرصو على تطبيق النّصوص الشرعية دون هتاون يف ذلك ،و ّأما من
جانب العدم فنجد أىم التجليّات هنيو عما فيو هتديد وإيذان بزوال القرآن الكرمي ،وكذا ش ّدتو مع
كل من يسيء هلل ورسولو  ،إضافة إىل حفظو لألركان والفرائض من االندثار كما ظهر ذلك من
ّ
هنيو عن متعة احلج.

 -و ّأما عن حفظ النّفس فقد متثّلت مظاىر ذلك من جانب الوجود بفرض العطاء لعامة ادلسلمني مبا

كل مكان ،مع
يعينهم على العيش ،واحلرص على رعايتهم وتف ّقد أحواذلم يف الليل والنّهار ويف ّ
كل ما من
سرعة ّاّتاذ التّدابري ّ
الالزمة يف األزمات الطّارئة ،وبالنّسبة جلانب العدم فقد كان مينع ّ
شأنو ادلساس بشخص ادلسلمني وحيرص على إبعاد األذى عنهم ،فقد كان يضرب الوالة على
للرعية ،وقتل اجلماعة على قتلهم واحدا ،كما قام صرف خطر األمراض عن ادلسلمني ودرء
إذالذلم ّ
بعض احلدود ،وامتنع عن ركوب البحر دلا فيو من خطر على حياة ادلسلمني...

 -3إ ّن ّأول مستند بين عليو فقو عمر  يف مراعاتو لل ّدين والنّفس ىو نصوص القرآن الكرمي
واألحكام الّيت جاء هبا اهلل  ،فيما كان ادلستند الثّاين ىو سنّة رسول اهلل  من أقوال وأفعال وتقريرات.
الشريعة اإلسالميّة مرتبطان
 -4وآخر ما توصلت إليو من البحث إمجاال ىو أ ّن علم الفقو ومقاصد ّ

ارتباطا وثيقا ومها ميشيان جنبا إىل جنب ،وال ّدليل على ذلك التّطبيقات الّيت ظهر من خالذلا ذلك يف فقو
عمر بن اخلطّاب .
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ىذا ما استطعت استخالصو والوقوف عليو ،وال ّأدعي أين قد بلغت الكمال يف ىذا العمل ،فالعمل

شك حيوي أخطاء وىفوات ،فما كان من صواب فمن اهلل واهلل وحده ادلوفق إىل
البشري مهما كمل فإنّو ال ّ
الصواب واذلادي إىل سواء السبيل.
السر والعلن وصلّى اهلل على سيد األولني واآلخرين وعلى آلو وصحبو والتابعني واحلمد
واحلمد هلل يف ّ
هلل رب العادلني.
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الفــهـــارس الــعـــامـــــة:
فـ ـ ـهـ ـ ـرس اآلي ـ ـ ـات ال ـ ـقـ ـرآن ـ ـيـ ـة
فـ ـهـ ـرس األح ـ ـادي ـ ـث ال ـن ـب ـوي ـة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس اآلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
ف ـهـ ـرس األع ـ ـالم ال ـم ـت ـرج ـم ل ـه ـم
ف ـه ـرس ال ـم ـص ـط ـل ـح ـات ال ـم ـش ـروحة
فـ ـ ـه ـ ـرس ال ـم ـ ـصـ ـادر والـ ـ ـمـ ـ ـراجـ ـ ـع
فـ ـ ـ ـه ـ ـ ـرس ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـوض ـ ـ ـوعـ ـ ـ ـ ـ ـات
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

طـ ـ ـ ـرف ال ـ ـح ـ ـدي ـ ـ ـ ـث
ً
ًً
ني ىما اً ٍستىطى ٍعتي ٍم«
»ا ٍد ىريؤكا احلي يد ى
كد ىع ًن ادلي ٍسلم ى
»إً ىذا اًلٍتىػ ىقى ادلسلًم ً
وؿ ًِف النَّا ًر« ...
اف بً ىسٍيػ ىفٍي ًه ىما فىال ىقاتً يل ىكادل ٍقتي ي
يٍ ى
ى
ً ً ًً ً
اآلخر ًمٍنػ يه ىما«
»إ ىذا بيوي ىع خلىلي ىفتىػ ٍني فىاقٍػتيػليوا ى
ض فى ىَل تىػ ٍق ىد يموا ىعلىٍي ًو ىكإً ىذا ىكقى ىع بًأ ٍىر و
»إً ىذا ىًَس ٍعتي ٍم بًًو بًأ ٍىر و
ض ىكأىنٍػتي ٍم ًِبىا فى ىَل ىَتٍير يجوا «
يد ًمن قيػري و ً ً ً
ً
ب«
»أي ًر ي ٍ ىٍ
ين ىذلي ٍم ِبىا ى
العىر ي
ش ىكل ىمةن ىكاح ىد نة تىد ي
»أى ٍكبىػ ير ال ىكبىائًًر ًاِل ٍشىرايؾ بًاهللً ،ىكقىػٍتل النَّػ ٍف ً
الوالً ىديٍ ًن« ...
س ،ىكعي يق ي
وؽ ى
ي
ً
ً
َّاس ىح ََّّت يىػ يقوليوا ىَل إًلىوى إًََّل اهللي...
»أيم ٍر ي
ت أى ٍف أيقىات ىل الن ى
و
»أ َّ
َِّب  ىكتىػ ىق يع فً ًيو«...
ت لىوي أ ُّيـ ىكلىد ىكانى ٍ
ىف أ ٍىع ىمى ىكانى ٍ
ت تى ٍشتي يم النً َّ
»إً َّف اهلل  جعل احل َّق علىى لًس ً
اف عي ىمىر ىكقىػ ٍلبًو «
ى
ىى ى ى ى ى
ً
»أ َّ
ض«...
ىف الن ِّ
يصا أىبٍػيى ى
َِّب  ىرأىل ىعلىى عي ىمىر قىم ن
ث مَّر و
ً
»أ َّ
ات«...
َِّب  ى
ىف النً َّ
ص ٍد ىر عي ىمىر ح ى
ني أ ٍ
ب ى
ضىر ى
ىسلى ىم ثىىَل ى ى
ىف اًمرأىنة ًمن جهيػنىةى اً ٍعتىػرفى ً
ت :إً ِِّّن يحٍبػلىى...
َِّب  فىػ ىقالى ٍ
ى ٍ
ت عٍن ىد النً ِّ
»أ َّ ٍ ى ٍ ي ى ٍ
»إً َّف ًد ىماءى يك ٍم ىكأ ٍىم ىوالى يك ٍم ىحىر هاـ ىعلىٍي يك ٍم ىك يح ٍرىم ًة يىػ ٍوًم يك ٍم ىى ىذا ًِف بىػلى ًد يك ٍم ىى ىذا«..
ًً
ىف رس ى ً
ات لىٍيػلى وة«...
صلَّى ًِف ادلى ٍسجد ىذ ى
وؿ اهلل  ى
»أ َّ ى ي
اؾ فى ٍارًج ٍع»
»إًنَّا قى ٍد بىايىػ ٍعنى ى
ً
»إً ًِّن إً ٍف أ ً
اب«
ىستى ٍخل ٍ
ٌ
ٍ
صو ىف ىخلي ىف ًِت يىػٍن ًزٍؿ ىعلىٍي يك ٍم ى
ف ىعلىٍي يك ٍم فىػتىػ ٍع ي
الع ىذ ي
»إًيَّا يكم كىكثٍػرةى احل ًد ً
يث ىع ِِّّن ىم ٍن ىك ىذ ىب ىعلى َّي يمتىػ ىع ِّم ندا فىػٍليىتىبىػ َّوأٍ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ىن النَّا ًر«
ٍى ى ى
ً
ص« ...
َّاس عي ًر ي
»بىػٍيػنىا أىنىا نىائ هم ىرأىيٍ ي
ضوا ىعلى َّي ىك ىعلىٍي ًه ٍم قي يم ه
ت الن ى
ً ً
دح ًم ٍن لىى و
ت« ...
يت بًىق و
َب ىش ًربٍ ي
»بىػٍيػنى ىما أىنىا نىائ هم أيت ي
»خرجت أىتىػعَّرض رس ى ً
يسلً ىم«...
وؿ اهلل  قىػٍب ىل أى ٍف أ ٍ
ىى ٍ ي ى ي ى ي
ً
ً
الر ٍجلى ٍ ً
صبى وع«
» ًديىةي اليى ىديٍ ًن ىك ِّ
ني ،ىس ىواءه :ىع ٍشىرةه م ىن ا ًِلبً ًل ل يك ِّل إً ٍ
ني يك ً
اح ًد يك ً
ً
ً
ٍفي ً
اَلثٍػنىػ ٍ ً
ٍفي األ ٍىربىػ ىعةى«...
ني ،ىكطى ىع ياـ اَلثٍػنىػ ٍ ً ى
»طى ىع ياـ الٍ ىو ى
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ً
»فىًإذىا رأىيت الَّ ًذين يػتَّبًعو ىف ما تىشابو ًمٍنو فىأيكلىئً َّ ً
كى ٍم«
ى
ين ىَسَّى اهللي فىا ٍح ىذ ير ي
ى ٍ ى ى ى ي ى ى ىى ي
ك الذ ى
ً
ك رس ي ً
احلى ِّج
ت الٍعي ٍمىرةي ًِف ٍ
يخىرل ىكقى ىاؿ ىد ىخلى ٍ
ىصابً ىعوي ىكاح ىدةن ًِف ٍاأل ٍ
وؿ اللَّو  أ ى
»فى ىشبَّ ى ى ي
ً
ً
ت ىعلىى رس ً
وؿ اهللً  كيىو منً ه ً
ت؟"«
ىح ىج ٍج ى
»قىد ٍم ي
يخ بالبىطٍ ىحاء .فىػ ىق ىاؿ ًِل "أ ى
ي ى ي
ىي
كؿ ىع ٍن ىر ًعيَّتً ًو«...
» يكلُّ يك ٍم ىر واع ىكيكلُّ يك ٍم ىم ٍس يؤ ه
»ىَل تى ٍدعوًِّن قيػريش اليػوـ إً ىَل خطَّوة فًيها ًصلىةي َّ ً
اىا«
الرح ًم إًٌَل أ ٍىعطىٍيتيػ يه ٍم إًيَّ ى
ي ىٍ ي ى ٍ ى ي
ى
»ىَل تىكٍتيبوا ع ِِّّن .كمن ىكتىب ع ِِّّن ىغيػر ال يقر ً
آف فىػ ٍليى ٍم يحوي ىك ىح ِّدثيوا«...
ي ى ىى ٍ ى ى ٍى ٍ
الصب ًح ح ََّّت تىػرتىً
س«...
َّم
الش
ع
ف
»ىَل ى
ٍ
ى
ص ىَلةى بىػ ٍع ىد ُّ ٍ ى ٍ
ي
ً
ً ً
ً ً
ً
ىس ًد
»ىَل ىع ٍد ىكل ىكىَل طيىػىرةى ىكىَل ىى ىامةى ىكىَل ى
ص ىفىر ىكفَّر م ٍن الٍ ىم ٍج يذكـ ىك ىما تىفُّر م ٍن ٍاأل ى
ات إًََّل ًِف ح ٍّد ًمن ح يد ً
»ىَل يُيلى يد فىػو ىؽ ع ٍش ًر ج ٍل ىد و
كد اهللً«
ى ٍ ي
ٍ ٍ ى ى
ب إًلىي ًو ًمن ك ً
َّاس أ ٍ ً
ً
لدهً ىكىكالً ًدهً ىكالن ً
ني«
ىْجىع ى
ىح يد يك ٍم ىح ََّّت أى يكو ىف أ ى
»ىَل يػي ٍؤم ين أ ى
ىح َّ ٍ ٍ ى
»لى ىع ىن اهللي ادل ىحلِّ ىل ىكادل ىحلَّ ىل لىوي«
ي
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ك«...
ىح ِّ
ب ىى ىذيٍ ًن َّ
الر يجلى ٍني إلىٍي ى
»اللَّ يه َّم أىعَّز اِل ٍس ىَل ىـ بأ ى
»لىو استىػ ٍقبػ ٍل ً
ت«...
استى ٍدبىػ ٍر ي
ت ىما أ ٍىى ىديٍ ي
ٍ ٍ ى ي
ت م ٍن أ ٍىم ًرم ىما ٍ
الس ىم ًاء ىكاأل ٍىر ً
»لى ٍو أ َّ
ض اً ٍشتىػىريكوا ًِف ىدًـ يم ٍؤًم ون ىألى ىكبَّػ يه ٍم اهللي ًِف النَّا ًر«
ىف أ ٍىى ىل َّ
ت .ىكلى ىما اً ٍستىطى ٍعتي ٍم«...
ت :نىػ ىع ٍم لىىو ىجبى ٍ
»لى ٍو قيػ ٍل ي
ً ً ً
ً
ًً
اش ىذلي ٍم«...
وت ىكيى ىو ىغ ٌّ
ني فىػيى يم ي
» ىما م ٍن ىك واؿ يىلي ىرعيَّةن م ٍن الٍ يم ٍسلم ى
ص ِّل بًالن ً
َّاس«
» يم يركا أىبىا بى ٍك ور فىػ ٍليي ى
ً
ىص ىح ًاِب«...
َّاس أ ِّ
ىِّن أىقٍػتي يل أ ٍ
» ىم ىعا ىذ اهلل أى ٍف يىػتى ىحدَّث الن ي
َّؿ ًدينىوي فىاقٍػتيػليوهي«
» ىم ٍن بىد ى
ً
ً
ً
ً ًً
ضلىٍلتي ٍم«...
وسى فىاتػَّبىػ ٍعتي يموهي ىكتىػىرٍكتي يموًِّن ،لى ى
» ىكالٌذم نىػ ٍفسي بًيىده لى ٍو أ ٍ
ىصبى ىح في يك ٍم يم ى
اح هد كإً َّف أىبا يكم ك ً
ً
ً
اح هد«...
َّاس أىىَل إ َّف ىربَّ يك ٍم ىك ى ى ٍ ى
»يىا أىيػُّ ىها الن ي
اصةن؟ قى ىاؿ ىَل بى ٍل ًألىبى ود«
»يىا ىر يس ى
وؿ اللَّ ًو أىلىنىا ىى ًذهً ىخ َّ
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ث ـ ـالـ ـثـ ـ ـا :ف ـ ـ ـه ـ ـ ـرس اآلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
الرقم

ط ـ ـ ـ ـ ـرف األثـ ـ ـ ـ ـ ـر

12

»أف رجَل كاف مع أِب موسى األشعرم ككاف ذا صوت كنكاية فغنموا مغنما«..
اؿ لىو صبًي هغ قى ًدـ الٍم ًدينىةى فىجعل يسأ يىؿ عن متى ىشابًًو الٍ يقر ً
»أ َّ
آف«...
ىف ىر يجَلن يػي ىق ي ي ى
ىى ى ى ٍ ى ٍ ي
ٍ
ى ى
ً ً
»إً َّف رقًي نقا ًحل ً
اط ً
كىا« ...
ب بٍ ًن أًىِب بػىٍلتىػ ىعةى ىسىرقيوا نىاقىةن لىر يج ول م ٍن يمىزيٍػنىةى ،فىانٍػتى ىح ير ى
ى ى
اب  ىخرج إً ىَل الش ً
اخلىطَّ ً
غ« ...
»أى َّف عي ىمىر بٍ ىن ٍ
َّاـ ىح ََّّت إًذىا ىكا ىف بً ىس ٍر ى
ىى
ً
»أ َّ
ب ال ُّسنى ىن«...
ىف عي ىمىر بٍ ىن اخلىطَّاب أ ىىر ىاد أى ٍف يىكٍتي ى
اب مَّر بًامرأىةو ىرل يذ و ً
وؼ بًالبػي ً
ً
»أ َّ
ت« ...
كمة ،ىكى ىي تىطي ي ى ٍ
ىف عي ىمىر بٍ ىن اخلىطَّ ى ٍ ى ٍ ى
ً ً ً
»أ َّ
س ىع ٍشىرىة«...
ىف عي ىمىر ىج ىع ىل ِف اِلبٍػ ىهاـ َخىٍ ى
»أ َّ
ب ىكتىػىرىؾ ادل ىوًاِل« ...
العىر
وسى فىأ ٍىعطىى
ىف قىػ ٍونما قى ًد يموا ىعلىى أًىِب يم
ى
ى
ى
ى
ً
ًً ً ً ً
ً
َّم ًاـ«...
»إً ٍف نىأٍ يخ ٍذ بكتىاب اهلل فىًإ َّف كتى ى
اب اهلل يىأٍ يم ير بالت ى
و
م بًال يقر ً
ً
م النى ٍح ًل«...
آف ىك ىد ًك ِّ
»إنَّ يك ٍم تىأٍتيو ىف أى ٍى ىل قىػ ٍريىة ىذلي ٍم ىد ًك ٌّ ٍ
»أىنَّوي ىًَسع عيمر بٍن اخلىطَّ ً
وؿ«...
اب يىػ يق ي
ى ىى ى

َِّب  فىػ ىقتىػلىوي«
» 1أًيِتى عي ىم ير بًىر يج ول ىس َّ
ب النً َّ
ً
و
اسا«...
» 2أًيِتى عي ىم ير ًِبى ٍجنيونىة قى ٍد ىزنى ٍ
ت فى ٍ
استى ىش ىار ف ىيها أينى ن
يق ىم ٍقتى ىل أ ٍىى ًل اليى ىم ىام ًة«...
ِل أىبيو بى ٍك ور ِّ
» 3أ ٍىر ىس ىل إً ىَّ
الص ِّد ي
ً ً
ىف رس ى ً
اب«
وؿ اهلل  ىْجى ىع بىػ ٍ ى
ني ىح وج ىكعي ٍمىروة يُثَّ ىَلٍ يىػٍن ًزٍؿ ف ىيها كتى ه
» 4أ ٍىعلى يم أ َّ ى ي
» 5أىقي ي ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم ىخٍيػىريى ٍم«
وؿ ا ٍستى ٍخلى ٍف ي
ِّث ًِف ىزم ً
اف يع ىمىر ىى ىك ىذا؟ فىػ ىق ىاؿ«...
» 6أى يكٍن ى
ت يُتىد ي ى
َّك تىلًي ًم ٍن أ ٍىع ىم ًاؿ الن ً
َّاس أ ٍىع ىم ناَل«...
يحد ٍ
» 7أى ىَلٍ أ ى
َّث أىن ى ى
اس قى ٍد ىسأىليوا أى ٍف تىػ ٍق ًس ىم بىػٍيػنىػ يه ٍم ىغنىائً ىم يه ٍم«...
» 8أىَّما بىػ ٍع يد ،فىػ ىق ٍد بىػلىغىًِّن كًتىابي ى
ك :أى َّف النَّ ى
ً
ىف أىبا ذى ٍّر ىكا ىف يػ يق ي ً
ك إًََّل لً َّلرٍك ً
ب
يم ٍن ىح َّج يُثَّ فى ىس ىخ ىها بًعي ٍمىرةو :ىَلٍ يى يك ٍن ذىل ى
ى
» 9أ َّ ى
وؿ ف ى
الٌ ًذين ىكانيوا مع رس ً
وؿ اهللً « 
ىى ىي
ى
» 10إً َّف اهللى ىكا ىف يًُي ُّل لًىر يسولًًو ىما ىشاءى ًِبىا ىشاءى .ىكإً َّف ال يق ٍرآ ىف قى ٍد نىػىزىؿ ىمنىا ًزلىوي«...
» 11أ َّ ً
ت لً ًست ًَّة أى ٍشه ور فىأًيِت ًِبا عيمر بٍن اخلىطى ً
اب« ..
ىف ا ٍمىرأىنة ىكلى ىد ٍ
ي ى ى ىي ي
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ً ً
ً
ك«
اج ىع ٍل ىم ٍوًِت ًِف بىػلىد ىر يسول ى
»أىنَّوي قى ىاؿ اللَّ يه َّم ايٍريزقٍ ًِّن ىش ىه ىادةن ًِف ىسبًيل ى
ك ىك ٍ
»أ ً
وَف ىذلي ٍم بً ىع ٍه ًد ًى ٍم« ...
يكص ًيو بً ًذ َّم ًة اهللً ىكىر يسولًًو  أى ٍف يي ى
»أىيػُّها النَّ ً
ً
ً ً
اب ىع ًن النَّ ً
اس ًم ٍن أىٍمرؤيك ٍم«...
ى
يما ىغ ى
اس اتَّػ يقوا اهللى ِف أىنٍػ يفس يك ٍم ىكف ى
ي
ث عيمر بٍن اخلىطَّ ً
اب ىع ٍل ىق ىمةى بى ىن يرلىَّزًز ًِف أينى و
اس«...
»بىػ ىع ى ى ي ي
س ادل ًدينىةى إً ٍذ ىمَّر«...
»بىػٍيػنىا عي ىم ير ًر ٍ
ض ىوا يف اهللً ىعلىٍي ًو يىػعي ُّ
ى
و
» ىخرج مع عيمر بٍ ًن اخلىطَّ ً
ص يركا نى نارا«...
اب ذى ى
ات لىٍيػلىة فىأىبٍ ى
ى ى ى ى ىى
ت مع عيمر بٍن اخلىطَّ ً
ضا ىف «...
اب لىٍيػلىةن ًِف ىرىم ى
» ىخىر ٍج ي ى ى ى ى ٍ
و ً
ُّكد«
ود ىىلى ى
» يد ه
ك الد ي
كد ىعلىى عيود فىًإ ٍف انٍ ىك ىسىر العي ي
ً
اب ىع ٍن اً ٍمرأىتًًو ىسنىتىػ ٍ ً
ني« ...
» ىر يج نَل ىخىر ىج ًِف ىزىم ًن عي ىمىر بٍ ًن اخلىطَّاب  فىػغى ى
ى
ًً
ً
ً
ً
ومةه«
ني ىكا ىف بػىٍيػنىوي ىكبىػ ٍ ى
» ىر يج نَل م ىن ادلينىافق ى
ني ىر يج ول م ىن اليىػ يهود يخ ي
صى
ً
ً
ت ىعلىى رس ً
وؿ اهللً  كيىو منً ه ً
ت؟ «
ىح ىج ٍج ى
»قىد ٍم ي
يخ بالبىطٍ ىحاء .فىػ ىق ىاؿ ًِل "أ ى
ي ى ي
ىي
ض ًرب األىي ًدم علىى ً
ص ًر«
الع ٍ
ص ىَلة بىػ ٍع ىد ى
» ىكا ىف عي ىم ير يى ٍ ي ٍ ى ى
ًً
ً
ني غيىزا نة ًِف البى ٍح ًر«...
» ىكا ىف عي ىم ير يىكىٍرهي أى ٍف ىٍُيم ىل ادلٍ ٍسلم ى
ً
ىصح ً
اصةن«
اب يزلى َّم ود ىخ َّ
» ىكانى ٍ
ت ادليٍتػ ىعةي ًِف احلى ِّج أل ٍ ى
ىف ادلٍتػ ىعةى ًِف أى ٍش يه ًر احلى ِّج ًم ٍن أىفٍ ىج ًر ال يف يجوًر ًِف األ ٍىر ً
» ىكانيوا يىػىرٍك ىف أ َّ
ض«...
ي
ب ًعٍن ىد يك ِّل آيىوة تىػ ٍف ًس ىريىىا«...
ت
ك
ك
ا
ف
ح
ب ىر يج هل يم ٍ
ص ى ن ىى ى ى
» ىكتى ى
اب ًِف ع ًاـ َّ ً
الع ً
اص«...
ب عي ىم ير بٍ ين اخلىطَّ ً ى
الرىم ىادة إً ىَل ىع ٍم يرك بٍ ًن ى
» ىكتى ى
» يكنَّا ًعٍن ىد عيمر فىػ ىق ىاؿ :يُنًينىا ىعن التَّ ىكلُّ ً
ف«
ٍ
ىى
ىض ًرب غي ىَلما ًِل بً َّ ً ً
ص ٍوتنا ًم ٍن ىخ ٍل ًفي«...
الس ٍوط فى ىسم ٍع ي
» يكٍن ي
ت ى
تأ ٍ ي ن
»ىَل أيكتىى ًِبي ىحلِّ ول ىكيزلىلَّ ول لىوي إًََّل ىرْجىٍتيػ يه ىما«
ً
الشبػه ً
»ىألى ٍف أيعطِّل احل يدكد بً ُّ ً
ب إً ىَّ ً
ات«
ىح ُّ
ى ى ي ى
يم ىها بً ُّ ي ى
الشبيػ ىهات أ ى
ِل م ٍن أى ٍف أيق ى
» ىَل أ ً
عماِل ليضربوا أبشاركم كليشتموا أعراضكم« ...
ٍ ٍ
ىستىػ ٍعم ٍل ىع ٍليكم ٌ
ً
الس ىو ىاد ،قىاليوا لًعي ىمىر :اًقٍ ًس ٍموي بىػٍيػنىػنىا ،فىًإنٌاى فىػتى ٍحنىاهي عيٍنػ ىونة« ...
»لى َّما افٍػتىتى ىح ادل ٍسلً يمو ىف َّ
ي
ً
ص يارً :منَّا أىًمريه«...
ن
أل
ا
ت
ل
ا
ق
،

اهلل
وؿ
س
ى
ي
ى
»لى َّما قيبً ى
ى ٍ ٍى
ض ىر ي
ً
يف فىػ ىق ِّوًِّن«...
ضعً ه
»اللَّ يه َّم إً ِِّّن ىشدي هد فىػلىيِّػ ِِّّن ،ىكإً ِِّّن ى
نني ىكاًٍرفى ٍع ىعنَّا البى ىَلءى«
»اللَّ يه َّم ىَل تيػ ٍهلً ٍكنىا بً ِّ
الس ً ى
119
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ً
صٍنػ ىعاءى لىىقتىػ ٍلتيػ يه ٍم«
»لى ٍو ا ٍشتىػىرىؾ ف ىيها أ ٍىى يل ى
»لى ٍو يك ًض ىع ًع ٍل يم عي ىمىر ًِف ىكف ًَّة ًم ىيز واف ،ككضع علم النٌاس ِف ك ٌفة«...
ِل أى ٍف أىلٍ ىقى اهللى ِبًًثٍ ًل ىع ىملً ًو«...
ىح َّ
ب إً ىَّ
» ىما ىخلَّ ٍف ي
ىح ندا أ ى
تأى
ض مسلًم ىَل َىٍلً يكو ىف رقىػبتو إًََّل لىو ًِف ى ىذا ال ىف ً
يء ىح ٌّق«...
ى ىى ي ي ى
» ىما ىعلىى األىٍر ً ي ٍ ه
ً
ىسلى ىم عي ىم ير«
» ىما ًزلٍنىا أىعَّزنة يمٍن يذ أ ٍ
ً
ً ً ً
ً
ب ىعلىٍي ًه ىما«
» يمٍتػ ىعتىاف ىكانىػتىا ىعلىى ىع ٍهد ىر يسوؿ اهلل  ىكأىنىا أىنٍػ ىهى ىعٍنػ يه ىما ىكأ ىيعاق ي
اب  بًب ً
اخلىطَّ ً
اب قىػ ٍووـ ىك ىعلىٍي ًو ىسائً هل«...
» ىمَّر عي ىم ير بٍ ين ٍ
ى
ًً
ني ىًَسينىتىػ ٍ ً
ني يمربىػغىتىػ ٍ ً
ً ً
» ىىل لى ى ً
ني
ٍ
ك ِف نىاقىػتىػ ٍني ِبىا ىع ىشاريىػتىػ ٍ ى
»كافىػ ٍقت رًِب ًِف ثىىَل و
ث ًِف م ىق ًاـ إًبٍػر ًاىيم كًِف احلًج ً
اب«...
ى
ى
ى ىى
ى ي ىٌ
»كاهللً إً ِِّّن ىألىنٍػها يكم ىعن ادلٍتػع ًة ،كإًنػَّها لىًفي كًتى ً
اب اهللً«...
ى ٍ ٍ يى ى ى
ى
»يا أىب ً
ف ىكقىطِّ ٍع ًِّن إًىربنا إًىربنا«...
ض ٍح ًِّن ىك يخ ٍذ َّ
ت ىَل تىػ ٍف ى
السٍي ى
ى ى
»يا أمري ادلؤمنني تركت من كرائي يسألوف اهلل أف يزيد ِف عمرؾ«...
اصةن؟ قى ىاؿ ىَل بى ٍل ًألىبى ود«
»يىا ىر يس ى
وؿ اللَّ ًو أىلىنىا ىى ًذهً ىخ َّ
وؿ اهللً! إً ِِّّن مررت بًأ و ً
ب ًِل ىج يو ًام ىع ًم ىن التػ ٍَّوىراةً«.
»يىا ىر يس ى
ىخ ًِل م ٍن يىػ يه ى
ىىٍ ي
ود ،فى ىكتى ى
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3
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98

4
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15
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6
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8
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59
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51
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23

2

7
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سـ ـادس ـ ـا :فـ ـهـ ـرس الـ ـمـ ـص ـادر والـ ـمـ ـراجـ ـع
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
أوال :الكتب المطبوعة
الشؤكف اِلسَلميٌة ،قطر" ،ط"1.
 -1اَلجتهاد
ادلقاصدم لنور ال ٌدين اخلادمي ،كزارة األكقاؼ ك ٌ
ٌ
(1419ق1998/ـ).
-2

اِلْجاع ألِب بكر زلمد ابن ادلنذر النيسابورمُ ،تقيق :صغري أمحد بن زلمد حنيف ،مكتبة الفرقاف،

عجماف" ،ط1420( "2.ق1999/ـ).
 -3أحكاـ القرآف ألِب بكر ابن العرِب ،تعليق :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
لبناف" ،ط1424( "3.ق2003/ـ).
الصميعي،
الرٌزاؽ عفيفي ،دار ٌ
لعلي بن زلمد اآلمدم ،تعليق :عبد ٌ
 -4اِلحكاـ ِف أصوؿ األحكاـ ٌ
السعوديٌة" ،ط1423("1.ق2003/ـ).
ٌ
الرياض ،ادلملكة العربيٌة ٌ
-5

كتصرفات القاضي كاِلماـ لشهاب ال ٌدين القراِف ،اعتىن بو:
اِلحكاـ ِف متييز الفتاكل عن األحكاـ ٌ

عبد الفتٌاح أبو غ ٌدة ،دار البشائر اِلسَلميٌة ،بريكت لبناف" ،ط1416("2.ق1995/ـ).

السود ،دار الكتب العلميٌة ،لبناف" ،ط"1.
 -6أساس البَلغة ٌ
للزسلشرمُ ،تقيق :زلمد باسل عيوف ٌ
(1419ق1998/ـ).
-7

اَلستذكار َلبن عبد الرب القرطِبُ ،تقيق :عبد ادلعطي أمني قلعجي ،دار الوعي ،القاىرة" ،ط"1.

(1414ق1993/ـ).

الرب القرطِب ،تصحيح :عادؿ يم ٍرًشد ،دار األعَلـ،
 -8اَلستيعاب ِف معرفة األصحاب َلبن عبد ٌ
األردف" ،ط1423( "1.ق2002/ـ).
معوض كعادؿ أمحد عبد
الصحابة ٌ
 -9أسد الغابة ِف معرفة ٌ
لعز ال ٌدين ابن األثريُ ،تقيق :علي زلمد ٌ
ادلوجود ،دار الكتب العلميٌة ،لبناف" ،د.ط".
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البساـ كإبراىيم بن
 -10أسرار ٌ
الشريعة من إعَلـ ادلوقٌعني َلبن القيٌم ،تقدمي :عبد اهلل بن عبد ٌ
الرمحن ٌ
السعوديٌة" ،ط1418("1.ق1998/ـ).
ٌ
زلمد اجلطيلي ،دار ادلسري ،ادلملكة العربيٌة ٌ
الزحيلي ،ص ،661:دار الفكر ،دمشق ،سوريا" ،ط"1.
 -11أصوؿ الفقو اِلسَلمي لوىبة ٌ
(1406ق1986/ـ).
السنوسي ،دار ابن اجلوزم ،ادلملكة
صرفات لعبد ٌ
 -12اعتبار ادلآَلت كمراعاة نتائج التٌ ٌ
الرمحاف بن معمر ٌ
السعوديٌة" ،ط1424("1.ق).
العربيٌة ٌ

الشاطِبُ ،تقيق :مشهور بن احلسن آؿ سلماف ،مكتبة التٌوحيد" ،د.ط".
 -13اَلعتصاـ ألِب إسحاؽ ٌ
 -14إعَلـ ادلوقٌعني عن رب العادلني َلبن قيٌم اجلوزية ،تعليق :أِب عبيدة مشهور آؿ سلماف ،دار ابن
اجلوزم" ،ط1423( "1.ق).
للصادؽ الزمرِل ،تقدمي :محادم الساحلي ،دار الغرب اِلسَلمي ،بريكت" ،ط"1.
 -15أعَلـ تونسيٌوف ٌ
(.)1986

الزركلي ،دار العلم للمَليني ،بريكت ،لبناف" ،ط2002("15.ـ).
 -16األعَلـ خلري الدين ٌ

الصراط ادلستقيم لشيخ اِلسَلـ ابن تيميةُ ،تقيق :ناصر بن عبد الكرمي العقل ،مكتبة
 -17اقتضاء ٌ
الرشد ،الٌرياض" ،د.ط".
ٌ
 -18إكماؿ ادل ٍعلً ًم بفوائد مسلم للقاضي عياضُ ،تقيقُ :يىي إَساعيل ،دار الوفاء"،ط"1.
ي
(1419ق1998/ـ).
الشركؽ ،بريكت" ،ط"1.
 -19األمواؿ ألِب عبيد قاسم بن سَلـُ ،تقيق :زلمد عمارة ،دار ٌ
(1409ق1989/ـ).
الرمحن بن ُيىي
 -20األنوار الكاشفة لعبد ٌ
(1402ق1982/ـ).

ادلعلمي اليماِّن ،عاَل الكتب ،بريكت،

الرمحن زين اهلل ،مكتبة العلوـ كاحلكم ،ادلملكة العربية
الزخار مسند ٌ
 -21البحر ٌ
البزارُ ،تقيق :زلفوظ ٌ
السعوديٌة" ،ط1415( "1.ق1995/ـ).
ٌ
 -22بداية اجملتهد كُناية ادلقتصد ألِب الوليد زلمد ابن رشد ،دار ادلعرفة" ،ط1402("6.ق1982/ـ).
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الشوكاِّن ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت
علي ٌ
 -23البدر الطٌالع ِبحاسن من بعد القرف ٌ
السابع حملمد بن ٌ
لبناف" ،ط1418("1.ق1998/ـ)،
الزكائد كمنبع الفوائد للهيثميُ ،تقيق عبد اهلل زلمد ال ٌدركيش ،دار الفكر،
 -24بغية الرائد ِف ُتقيق رلمع ٌ
بريكت لبناف1414( ،ق1994/ـ).

السعدم ،كزارة الشؤكف اِلسَلمية
كقرة عيوف األبصار لعبد ٌ
ِ -25بجة قلوب األبرار ٌ
الرمحاف بن ناصر ٌ
كاألكقاؼ ،الرياض" ،ط1423("4.ق).
 -26تاج العركس من جواىر القاموس لسيٌد زلمد مرتضى الزبيدمُ ،تقيق :مصطفى حجازم ،الرتاث
العرِب ،الكويت" ،ط1421("1.ق2001/ـ).
 -27التٌاريخ اِلسَلمي مواقف كعرب لعبد العزيز احلميدم ،دار األندلس اخلضراء ،ادلملكة العربية
السعوديٌة" ،ط1418("1.ق1998/ـ).
ٌ

الشاملة.-
الصَلِبٌ -
الراشدين ،أمري ادلؤمنني عمر بن اخلطاب لعلي زلمد ٌ
 -28تاريخ اخللفاء ٌ

 -29تاريخ اخللفاء جلَلؿ ال ٌدين السيوطي ،دار ابن حزـ ،بريكت ،لبناف" ،ط1424("1.ق2003/ـ).
 -30تبصرة احل ٌكاـ ألِب عبد اهلل زلمد بن فرحوف ادلالكي ،تعليقْ :جاؿ ال ٌدين مرعشلي ،دار الكتب
العلميٌة ،بريكت ،لبناف" ،ط1416("1.ق1995/ـ).

 -31تذكرة احل ٌفاظ لشمس ال ٌدين ال ٌذىِب ،حباشية زكريٌا عمريات ،دكف ُتقيق ،دار الكتب العلميٌة،
بريكت ،لبناف" ،ط1419( "1.ق1998/ـ).
للشريف اجلرجاِّنُ ،تقيق :زلمد ص ٌديق ادلنشاكم ،دار الفضيلة القاىرة" ،د.ط".
 -32التعريفات ٌ
 -33تفسري التٌحرير كالتٌنوير حملمد الطٌاىر بن عاشور ،ال ٌدار التونسيٌة ،تونس" ،د.ط".

ادلسمى زلاسن التأكيل حملمد ْجاؿ ال ٌدين القاَسي ،تصحيح :زلمد باسل عيوف
 -34تفسري القاَسي ٌ
السود ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،لبناف" ،ط1423("2.ق2003/ـ).
ٌ
الزمننيُ ،تقيق :أِب عبد اهلل حسني بن عكاشة كآخر،
 -35تفسري القرآف العزيز لعبد اهلل زلمد بن أِب ٌ
الفاركؽ احلديثيٌة" ،ط1423("1.ق2002/ـ).
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الصحيح لسراج ال ٌدين ابن ادلل ٌقنُ ،تقيق :دار الفَلح ،كزارة اَلكقاؼ
 -36التٌوضيح لشرح اجلامع ٌ
الشؤكف اِلسَلميٌة ،قطر" ،ط1429("1.ق2008/ـ).
ك ٌ

 -37جامع البياف عن تأكيل آم القرآف –تفسري الطٌربم -ألِب جعفر الطربم ،ضبط كتعليق :زلمود
الرتاث العرِب ،بريكت لبناف" ،ط("1.دكف تاريخ).
شاكر احلرستاِّن ،دار إحياء ٌ

الرسالة،
 -38اجلامع ألحكاـ القرآف حملمد بن أمحد القرطِبُ ،تقيق :عبد اهلل عبد احملسن الرتكيٌ ،
مؤسسة ٌ
بريكت ،لبناف" ،ط1427( "1.ق2006/ـ).
الشرح الكبري حملمد عرفة ال ٌدسوقي" ،دُ .تقيق" ،دار إحياء الكتب العربيٌة،
 -39حاشية ال ٌدسوقي على ٌ
"د.ط".
 -40اخلراج ليعقوب بن إبراىيم أبو يوسف ،دار ادلعرفة ،بريكت ،لبناف" ،د.ط"(1399ق1979/ـ).
ب ِف معرفة أعياف علماء ادلذىب َلبن فرحوف ادلالكيُ ،تقيق :زلمد األمحدم أبو
 -41ال ٌديباج ادليٍذ ىى ي
النٌور ،دار الرتاث ،القاىرة" ،د.ط".
السنٌة احملمدية،
 -42ال ٌذيل على طبقات احلنابلة َلبن رجب احلنبلي ،تصحيح زلمد حامد الفقي ،مطبعة ٌ
دكف طبعة1372( ،ق1952/ـ).

الشريعة اِلسَلميٌة ضوابطو كتطبيقاتو لصاحل بن عبد اهلل بن محيد ،أصلو رسالة دكتوراه
 -43رفع احلرج ِف ٌ
السعوديٌة" ،ط1403("1.ق).
ِف ٌ
الشريعة اِلسَلمية ،جامعة أـ القرل ،ادلملكة العربيٌة ٌ

الصاحلني ليحىي بن شرؼ النٌوكم ،تعليق :زلمد ناصر ال ٌدين األلباِّن كزلمد بن صاحل
 -44رياض ٌ
العثيمني ،دار اِلماـ مالك ،اجلزائر" ،ط1423("1.ق2002/ـ).
الرياض النٌضرة ِف مناقب العشرة ألِب جعفر الطٌربم ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت لبناف" ،ط"1.
ٌ -45
(1405ق1984/ـ).
 -46زاد ادلعاد ِف ىدم خري العباد َلبن قيٌم اجلوزيةُ ،تقيق :شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط،
الرسالة ،بريكت" ،ط1412( "26.ق1992/ـ).
ٌ
مؤسسة ٌ
الرياض" ،ط1417("1.ق).
 -47سنن ابن ماجة ،تعليق زلمد ناصر ال ٌدين األلباِّن ،مكتبة ادلعارؼٌ ،
الرياض" ،ط1424("2.ق).
 -48سنن أِب داكد ،تعليق زلمد ناصر ال ٌدين األلباِّن ،مكتبة ادلعارؼٌ ،
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الرياض" ،ط1417("1.ق).
 -49سنن ٌ
الرتمذم ،تعليق :زلمد ناصر ال ٌدين األلباِّن ،مكتبة ادلعارؼٌ ،

 -50سنن ال ٌدارميُ ،تقيق :فواز أمحد زمرِل كخالد السبع العلمي ،قدَي كتب خانة" ،د.ط"
(1407ق).
السنن الكربل البيهقيُ ،تقيق :زلمد القادر عطا ،دار الكتب العلميٌة" ،ط"3.
ٌ -51
(1424ق2002/ـ).
الرياض" ،ط1417("1.ق).
سائي ،تعليق زلمد ناصر ال ٌدين األلباِّن ،مكتبة ادلعارؼٌ ،
 -52سنن النٌ ٌ

 -53سنن سعيد بن منصورُ ،تقيق :سعد بن عبد اهلل آؿ محيد ،دار الصميعي" ،ط"1.
(1414ق1993/ـ).
الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،لبناف،
 -54سنن سعيد بن منصورُ ،تقيق :حبيب ٌ
"د.ط".
الرعيٌة َلبن تيميةُ ،تقيق علي بن زلمد العمراف ،دار عاَل
الراعي ك ٌ
السياسة الشرعيٌة ِف إصَلح ٌ
ٌ -55
الفوائد" ،د.ط".
الرسالة ،بريكت،
 -56السياسة الشرعيٌة ِف ضوء نصوص ٌ
الشريعة كمقاصدىا ليوسف القرضاكمٌ ،
مؤسسة ٌ
لبناف" ،ط1421( "1.ق2000/ـ).

السَلـ تدمرم ،دار الكتاب العرِب ،بريكت ،لبناف،
 -57السرية النٌبويٌة َلبن ىشاـ ،تعليق :عمر عبد ٌ
"ط1410( "3.ق1990/ـ).
السلفية ،القاىرة" ،د.ط"(1349ق).
 -58شجرة النٌور الٌزكيٌة حملمد بن زلمد سللوؼ ،ادلطبعة ٌ

 -59الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع حملمد بن صاحل العثيمني ،دار ابن اجلوزم ،ادلملكة العربيٌة ال ٌسعوديٌة،
"ط1428( "1.ق).
 -60شرح تنقيح الفصوؿ لشهاب ال ٌدين القراِف ،دكف ُتقيق ،دار الفكر ،بريكت لبناف" ،د.ط"
(1424ق2004/ـ).
الشاملة.-
 -61شرح سنن أِب داكد لعبد احملسن العبادٌ - ،
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 -62شرح معاِّن اآلثار ألِب جعفر أمحد بن زلمد الطٌحاكمُ ،تقيق :زلمد زىرم النٌجار كآخر ،عاَل
الكتب ،بريكت" ،ط1414( "1.ق1994/ـ).
السعوديٌة" ،ط"2.
 -63الشريعة ألِب بكر اآلجرم ُتقيق :عبد اهلل الدميجي ،دار الوطن ،ادلملكة العربيٌة ٌ
(1420ق1999/ـ).

 -64شفاء العليل ِف مسائل القضاء كالقدر كاحلكمة كالتٌعليل َلبن قيٌم اجلوزيٌةُ ،تقيق :مصطفى أبو
السوادم ،ج ٌدة" ،ط1412("1.ق1991/ـ).
النٌصر ٌ
الشلِب ،مكتبة ٌ
الرسوؿ ألمحد بن عبد احلليم ابن تيميةُ ،تقيق :زلمد بن عبد اهلل
ٌ -65
الصارـ ادلسلوؿ على شامت ٌ
السعودية" ،ط"1.
احللواِّن كزلمد بكري شودرم ،مطبعة رمادم للنٌشر ،ادلملكة العربية ٌ
(1417ق1997/ـ).

الصحاح للجوىرمُ ،تقيق :أمحد عبد الغفور عطٌار ،دار العلم ،لبناف" ،ط1990("4.ـ).
ٌ -66

الرسالة ،بريكت" ،ط"2.
 -67صحيح ابن حبٌاف ،ترتيب ابن بلبافُ ،تقيق :شعيب األرنؤكطٌ ،
مؤسسة ٌ
(1414ق1993/ـ).
 -68صحيح ابن خزَةُ ،تقيق :زلمد مصطفى األعظمي ،ادلكتب اِلسَلمي" ،د.ط"
(1424ق2003/ـ).
السلفيٌة ،القاىرة" ،ط1400("1.ق).
 -69صحيح البخارمُ ،تقيق :زلب ال ٌدين اخلطيب ،ادلكتبة ٌ

 -70صحيح مسلمُ ،تقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية ،بريكت ،لبناف" ،ط"1.
(1412ق1991/ـ).
الصفوة جلماؿ ال ٌدين أِب الفرج ابن اجلوزمُ ،تقيق :زلمد فاخورم ،دار ادلعرفة ،بريكت ،لبناف،
 -71صفة ٌ
"ط1405("3.ق1985/ـ).

السبكيُ ،تقيق :عبد الفتاح زلمد احللو كزلمود زلمد
 -72طبقات ٌ
الشافعيٌة الكربل لتاج ال ٌدين ابن ٌ
الطٌناحي ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر" ،ط1413("2.ق1992/ـ).
الشافعية َلبن قاضي شهبة ،تعليق :عبد العليم خاف ،مطبعة دائرة ادلعارؼ" ،ط"1.
 -73طبقات ٌ
(1399ق1979/ـ).
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الشافعيٌة لإلسنومُ ،تقيق :كماؿ يوسف احلوت ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،لبناف،
 -74طبقات ٌ
"ط1407( "1.ق1987/ـ).
 -75الطٌبقات الكربل حملمد بن سعدُ ،تقيق :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلميٌة ،لبناف،
"ط1410( "1.ق1990 /ـ).
الصحابة ألمحد ابن حنبلُ ،تقيق :كصي اهلل بن زلمد عباس ،دار ابن اجلوزم ،ادلملكة
 -76فضائل ٌ
العربية السعودية" ،ط1420("2.ق1999/ـ).
الرسالة،
 -77القاموس احمليط جملد ال ٌدين زلمد الفريكزآبادمُ ،تقيق :مكتب ُتقيق الرتاثٌ ،
مؤسسة ٌ
"ط1426( "8.ق2005/ـ).
اىيدمُ ،تقيق :عبد احلميد اذلنداكم ،دار الكتب العلميٌة،
 -78كتاب العني للخليل بن أمحد الفر ٌ
بريكت ،لبناف" ،ط1424( "1.ق2003/ـ).
 -79كنز العماؿ ِف معرفة سنن األقواؿ كاألفعاؿ لعَلء ال ٌدين اذلندم الربىاف فورم ،ضبط :بكرم
الرسالة" ،ط1405( "5.ق1985/ـ).
حياِّنٌ ،
مؤسسة ٌ

السيوطي ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،لبناف،
ٌ -80
الّللئ ادلصنوعة ِف األحاديث ادلوضوعة جلَلؿ ال ٌدين ٌ
"ط1417("1.ق1996/ـ)؟

 -81لساف العرب ألِب الفضل ْجاؿ ال ٌدين ابن منظور ،دار صادر ،بريكت" ،د.ط"(1400ق).
 -82اجملموع شرح ادله ٌذب ليحىي بن شرؼ النٌوكمُ ،تقيق :زلمد جنيب ادلطيعي ،مكتبة اِلرشاد ادلملكة
السعوديٌة" ،د.ط"(1970ـ).
العربيٌة ٌ

رلمع ادللك
الرمحاف بن قاسم كابنو زلمدٌ ،
 -83رلموع فتاكل شيخ اِلسَلـ بن تيميةْ ،جع كترتيب :عبد ٌ
السعوديٌة" ،د.ط"(1425ق2004 /ـ).
فهد لطباعة ادلصحف ٌ
الشريف ،ادلملكة العربيٌة ٌ

عزكز ،دار قرطبة ،اجلزائر" ،ط"1.
 -84زلاضرات ِف مقاصد ٌ
الشريعة اِلسَلميٌة لعبد القادر بن ٌ
(1427ق2006/ـ).
 -85احمللى ألِب زلمد علي ابن حزـ" ،دكف ُتقيق" ،الطٌباعة ادلنريية ،مصر"،ط1348("1.ق).
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 -86مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح لعلي القارمُ ،تقيق :صدقي زلمد ْجيل العطٌار ،دار الفكر،
بريكت لبناف1414( ،ق1994/ـ).
الصحيحني للحاكم النيسابورمُ ،تقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
 -87ادلستدرؾ على ٌ
العلميٌة ،بريكت ،لبناف" ،ط1422( "2.ق2002/ـ).
ادلنورة" ،د.ط"
 -88ادلستصفى من علم األصوؿ ألِب حامد الغزاِلُ ،تقيق :محزة بن زىري حافظ ،ادلدينة ٌ
(1413ق).

الرسالة ،بريكت" ،ط"1.
 -89مسند أمحد بن حنبلُ ،تقيق :شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشدٌ ،
مؤسسة ٌ
(1416ق1995/ـ).
للرافعي ألمحد بن زلمد الفيٌوميُ ،تقيق :عبد العظيم
 -90ادلصباح ادلنري ِف غريب ٌ
الشرح الكبري ٌ
الشناكم ،دار ادلعارؼ ،القاىرة" ،ط1397( "2.ق1977/ـ).
ٌ
الرمحاف األعظمي ،ادلكتب اِلسَلمي ،بريكت ،لبناف" ،ط"2.
الرٌزاؽُ ،تقيق :حبيب ٌ
 -91مصنٌف عبد ٌ
(1403ق1983/ـ).

الصابوِّن ،جامعة أـ
 -92معاِّن القرآف ألِب جعفر النٌ ٌحاس ،ج ، 2:صُ ،125:تقيق :زلمد علي ٌ
السعوديٌة" ،ط1409("1.ق1988/ـ).
القرل ،ادلملكة العربية ٌ
 -93معجم األدباء لياقوت احلمومُ ،تقيق :إحساف عبٌاس ،دار الغرب اِلسَلمي ،بريكت ،لبناف،
"ط1993( "1.ـ).
 -94ادلعجم األكسط للطٌرباِّنُ ،تقيق طارؽ بن عوض الدبن ،دار احلرمني ،القاىرة،
(1415ق1995/ـ).
السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاىرة" ،د.ط".
 -95ادلعجم الكبري للطٌرباِّنُ ،تقيق :محدم عبد اجمليد ٌ
الرسالة ،بريكت" ،ط1414( "1.ق1993/ـ).
 -96معجم ادلؤلٌفني لعمر رضا كحالةٌ ،
مؤسسة ٌ

الشركؽْ ،جهوريٌة مصر العربيٌة" ،ط"4.
 -97ادلعجم الوسيط ،رلمع اللٌغة العربيٌة ،مكتبة ٌ
(1425ق2004/ـ).
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الشربيِّن ،اعتىن بو :زلمد خليل عيتاِّن ،دار ادلعرفة ،بريكت ،لبناف" ،ط"1.
 -98مغِّن احملتاج للخطيب ٌ
(1418ق.)1997/
الرياض" ،ط"3.
 -99ادلغِّن دلوفق ال ٌدين ابن قدامةُ ،تيق :عبد احملسن ٌ
الرتكي ،دار عاَل الكتبٌ ،
(1417ق1997/ـ).
الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدكم ،أصلو رسالة دكتوراه من اجلامعة األردنيٌة ،دار
 -100مقاصد ٌ
النٌفائس ،األردف" ،ط.)2000("1.
الشريعة اِلسَلميٌة حملمد الطٌاىر بن عاشورُ ،تقيق :زلمد الطٌاىر ادليساكم ،دار النٌفائس،
 -101مقاصد ٌ
األردف" ،ط1421( "2.ق2001/ـ).

الشرعيٌة حملمد اليوِب ،دار اذلجرة ،ادلملكة العربيٌة
الشريعة اِلسَلميٌة كعَلقتها باألدلٌة ٌ
 -102مقاصد ٌ
السعوديٌة" ،ط1418( "1.ق1998/ـ).
ٌ
الشريعة تأصيَل كتفعيَل حملمد بكر إَساعيل حبيب" ،د.ط"(1427ق).
 -103مقاصد ٌ

الشريعة كسبل ُتقيقها ِف اجملتمعات ادلعاصرة ،أكراؽ ادلؤمتر العادلي دلقاصد الشريعة
 -104مقاصد ٌ
اِلسَلمية ،اجلامعة اِلسَلميٌة العادليٌة ِباليزيا2006( ،ـ).

لعَلؿ الفاسي ،دار الغرب اِلسَلمي" ،ط1993("5.ـ).
الشريعة كمكارمها ٌ
 -105مقاصد ٌ
الزيتونة ،تونس،
 -106ادلقاصد العامة ٌ
لعز ال ٌدين بن زغيبة ،أصلو رسالة دكتوراه جبامعة ٌ
للشريعة اِلسَلميٌة ٌ
الصفوة ،القاىرة" ،ط1417("1.ق1996/ـ).
دار ٌ

للشريعة اِلسَلميٌة ليوسف حامد العاَل ،ادلعهد العادلي للفكر اِلسَلمي" ،ط"2.
العامة ٌ
 -107ادلقاصد ٌ
(1415ق1994/ـ).
 -108مناقب أمري ادلؤمنني عمر بن اخلطٌاب ألِب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزمُ ،تقيق :حلمي بن زلمد
بن إَساعيل ادلصرم ،دار ابن خلدكف ،اِلسكندريٌة" ،د.ط" (1416ق1996/ـ).

 -109منهج عمر بن اخلطٌاب ِف التٌشريع حملمد البلتاجي ،دار الفكر العرِب" ،د.ط"
(1390ق1970/ـ).
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 -110منهجيٌة عمر بن اخلطٌاب ِف اَلجتهاد مع النٌص حملمد التاكيل ،مطبعة آنفو-برانت ،فاس" ،د.ط"
(2013ـ).

الشريعة ألِب إسحاؽ الشاطِب ،شرح كضبط :عبد اهلل دراز ،ادلكتبة التٌجارية
 -111ادلوافقات ِف أصوؿ ٌ
الكربل" ،ط1395("2.ق1975/ـ).
الشاطِب ،تعليق :أبو عبيدة مشهور ،دار ابن ع ٌفاف،
الشريعة ألِب إسحاؽ ٌ
 -112ادلوافقات ِف أصوؿ ٌ
"ط1417( "1.ق1997/ـ).
الشؤكف اِلسَلميٌة الكويت ،طباعة ذات السَلسل،
 -113ادلوسوعة الفقهيٌة الكويتيٌة ،كزارة األكقاؼ ك ٌ
الكويت" ،ط1404( "2.ق1983/ـ).
الزبريم
أئمة التٌفسري كاِلقراء كالنٌحو كاللٌغةْ ،جع :كليد بن أمحد احلسني ٌ
ادليسرة ِف تراجم ٌ
 -114ادلوسوعة ٌ
كآخركف ،رللٌة احلكمة ،بريطانيا" ،ط1424("1.ق2003/ـ).
 -115موسوعة فقو عمر بن اخلطٌاب حملمد ركاس قلعو جي ،دار النٌفائس ،بريكت ،لبناف،
"ط1409("4.ق1989/ـ).
الرسالة،
الزىرمُ ، -تقيقٌ :
 -116ادلوطٌأ لإلماـ مالك -بركاية أِب مصعب ٌ
عواد معركؼٌ ،
بشار ٌ
مؤسسة ٌ
بريكت لبناف" ،ط1432("5.ق2013/ـ).
عواد معركؼ ،دار الغرب
 -117ادلوطٌأ لإلماـ مالك –بركاية ُيىي بن ُيىي اللٌيثيُ ،-تقيقٌ :
بشار ٌ
اِلسَلمي" ،ط1417("2.ق1997/ـ).
للشؤكف
 -118نظرات ِف فقو الفاركؽ عمر بن اخلطٌاب  حملمد زلمد ادلدِّن ،اجمللس األعلى ٌ
اِلسَلميٌة ،كزارة األكقاؼ ،القاىرة" ،د.ط"(1422ق2002/ـ).

الريسوِّن ،تقدمي :طو جابر العلواِّن ،ادلعهد العادلي للفكر
 -119نظريٌة ادلقاصد عند ٌ
الشاطِب ألمحد ٌ
اِلسَلمي" ،ط1416( "4.ق1995/ـ).
الزاكم كزلمود زلمد
 -120النٌهاية ِف غريب احلديث كاألثر جملد ال ٌديٌن بن األثريُ ،تقيق :طاىر أمحد ٌ
الطناحي ،ادلكتبة اِلسَلميٌة" ،د.ط".
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 -121نيل اَلبتهاج بتطريز ال ٌديباج ألمحد بابا التنبكِت ،تقدمي :عبد احلميد عبد اهلل اذلرامة ،كلٌية الدعوة
اِلسَلميٌة ،طرابلس ،ليبيا" ،ط1398( "1.ق1989/ـ).

الزماف َلبن خلٌكاف ُ ،تقيق :إحساف عبٌاس ،دار صادر ،بريكت" ،د.ط"
 -122كفيات األعياف كأنباء ٌ
(1974ـ).

ثانيا :الرسائل الجامعية والمقاالت العلمية

الشرعيٌة دلرمي زلمد آؿ كدـ ،رسالة ماجيستري جبامعة ادللك
 -123األدلٌة على رفع احلرج ِف التٌكاليف ٌ
خالد1430( ،ق2009/ـ).
 -124سياسة التٌشريع عند عمر بن اخلطٌاب  حملمد صبحي حسني أبو صقر ،رسالة ماجيستري ِف
غزة1428( ،ق2007/ـ).
الفقو ادلقارف ،كلٌية ٌ
الشريعة كالقانوف ،اجلامعة اِلسَلميٌةٌ ،

الشرعية اجلزئية ِف كتاب اجلهاد دراسة فقهية مقارنة دلركاف سيد زلمد نصر ،رسالة دكتوراه
 -125ادلقاصد ٌ
ِف الفقو ادلقارف ،جامعة ادلدينة العادليٌة ،ماليزيا1434( ،ق2013/ـ).

الشريعة كلٌياهتا كمراتبها كطرؽ حفظها ألِب آدـ سلطاف محيد ،اجلامعة اِلسَلميٌة ،بغداد،
 -126مقاصد ٌ
(1431ق2010 /ـ)ِ ،ف شكل كرد.

الصاحل ،أكراؽ مداخلة من ادلؤمتر العادلي
 -127كسطيٌة اِلسَلـ كَساحتو كدعوتو للحوار حملمد بن أمحد ٌ
السعوديٌة1425( ،ق2004/ـ)ِ ،ف شكل كرد.
عن موقف اِلسَلـ من اِلرىاب ،ادلملكة العربٌة ٌ
 -128كسطيٌة اِلسَلـ كَساحتو كدعوتو للحوار ،مداخلة من ادلؤمتر العادلي عن موقف اِلسَلـ من
اِلرىاب -الشاملة.-
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سابعا :فـ ـهـ ـرس الـ ـمـ ـوضـ ـوعـ ـات
الصفحة

الـ ـ ـم ـ ـ ـوض ـ ـ ـ ـوع
إىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداء
شػ ػ ػكػ ػ ػر كت ػ ػ ػق ػ ػ ػديػ ػ ػر
م ػ ػ ػق ػ ػ ػ ػ ٌدمػ ػ ػ ػ ػة

ق-ؾ
فصل تمهيدي :عمر بن الخطاب ومقاصد الشريعة

المبحث األول :ترجمة عمر بن الخطاب 

1
2

المطلب األول :نبذة عن حياة الفاركؽ 

2
2

األكؿ :نسبو كمولده
الفرع ٌ

3

الفرع الثاِّن :إسَلمو

الفرع الثالث :خَلفتو

4

المطلب الثاني :مناقبو كاستشهاده

5
6

األكؿ :فضلو ِف ال ٌدين كالعلم
الفرع ٌ

6

السلف ِف الثناء عليو
الفرع الثٌاِّن :أقواؿ ٌ

8

الفرع الثالث :استشهاده

المبحث الثاني:حقيقة مقاصد الشريعة وطرق الكشف عنها وعالقتها بالفقه
الشريعة
المطلب األول :حقيقة مقاصد ٌ

9
9
9

األكؿ :تعريف مقاصد الشريعة
الفرع ٌ

12

الفرع الثٌاِّن :أقساـ ادلقاصد

المطلب الثاني :طرؽ الكشف عن ادلقاصد كأمهٌيتها
األكؿ :طرؽ الكشف عن ادلقاصد
الفرع ٌ

الفرع الثٌاِّن :أمهية معرفة طرؽ الكشف عن ادلقاصد

الشريعة بالفقو ككجو استفادة الفقو منها
المطلب الثالث :عَلقة مقاصد ٌ
األكؿ :عَلقة ادلقاصد بالفقو
الفرع ٌ

الفرع الثٌاِّن :كجو استفادة الفقو من ادلقاصد
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الفصل األول :كلية الدين ومظاهر اعتبارها في فقه عمر 
المبحث األول :مفهوم الدين وطرق حفظه في الشريعة اإلسالمية
المطلب األول :مفهوـ ال ٌدين

19
20
20

األكؿ :تعريف ال ٌدين ِف اللٌغة
الفرع ٌ
الفرع الثٌاِّن :تعريف ال ٌدين ِف اَلصطَلح

الشريعة
المطلب الثاني :طرؽ حفظ كلٌية ال ٌدين ِف ٌ

األكؿ :حفظ الديٌن من جانب الوجود
الفرع ٌ
الفرع الثٌاِّن :حفظ ال ٌدين من جانب العدـ

20
21
23
23
24

المبحث الثاني :مظاهر حفظ الدين من جانب الوجود عند عمر 

26

المطلب األول :آراؤه ِف بناء الدكلة اِلسَلميٌة
السفارة إَل قريش عاـ احلديبية
الفرع ٌ
األكؿ :اَلعتذار عن ٌ

26

الرسوؿ 
الفرع الثٌاِّن :اختيار خليفة ٌ

المطلب الثاني :دكراف احلكم مع علٌتو كجودا كعدما
األكؿ :اِلشارة جبمع القرآف الكرمي
الفرع ٌ

الفرع الثٌاِّنْ :جع النٌاس على قارئ كاحد ِف رمضاف

الشرعيٌة
المطلب الثالث :تطبيق النٌصوص كاألحكاـ ٌ
الشرعيٌة
الش ٌدة على من خالف النٌصوص كاألحكاـ ٌ
األكؿٌ :
الفرع ٌ
الشرعيٌة
بالرأم كقوفا عند النٌصوص ٌ
الرجوع عن القضاء ٌ
الفرع الثٌاِّنٌ :
المطلب الرابع :احلدكد كمدل حفظها لل ٌدين من جانب الوجود
األكؿ :احلد بادلعىن اخلاص كالعاـ
الفرع ٌ

الفرع الثٌاِّن :مثاؿ تطبيقي ِف فقو عمر 

المبحث الثالث :مظاهر حفظ الدين من جانب العدم عند عمر 
المطلب األول :حفظ القرآف الكرمي

26
29
31
32
33
36
36
38
40
40
41
43
43

األكؿ :النهي عن البحث ِف متشابو القرآف
الفرع ٌ
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:ملخص البحث
 ولقد،للشريعة اإلسالمية
ّ الضرورية
ّ  واملقاصد تناول ىذا البحث موضوعا فقهيا مقاصديا مجع بني فقو اخلليفة عمر بن اخلطّاب
. لكلّييت ال ّدين والنّفس مت من خالل ىذه ال ّدراسة رصد مناذج وتطبيقات واقعيّة تربز مدى حفظ عمر بن اخلطّاب
الشريعة
ّ كما أبرزت ىذه ال ّدراسة أىم املستندات الّيت بنيت عليها االجتهادات العمريّة الّيت كان ىدفها األكرب حفظ أصول
كل مشاكل املسلمني وحلّها
ّ  باإلضافة إىل إظهارىا مناحي خمتلفة مشلتها االجتهادات العمرية؛ وذلك هبدف استيعاب،اإلسالمية وكلّياهتا
.  مبا يوافق مقاصد التشريع يف حتقيق اهلدف األمسى وىو العبودية التّامة هلل
: الكلمات المفتاحية-

. النّفس- ال ّدين- الكليات الخمس- الفقه- المقاصد- عمر بن الخطاب
Résumé de la recherche:
Cette recherche porte sur le sujet de la doctrine Maqasidia combinent la jurisprudence du calife Omar
ibn al-Khattab nécessaires à la loi et à des fins islamique, et je suis allé à travers cette étude pour
surveiller les modèles, des applications et des reflets réalistes dans la mesure de garder Omar ibn alKhattab aux facultés de la religion et de la psychologie.
Cette étude a également mis en évidence les documents les plus importants sur lesquels la
jurisprudence de l'âge qui était le plus grand objectif de maintenir les actifs de la loi islamique et ses
collèges, ainsi que de montrer différents aspects couverts interprétations d'âge, et afin d'accueillir tous
les musulmans et résoudre les problèmes, y compris l'application de la législation approuvée dans la
réalisation de l'objectif ultime: la servitude complète à Dieu.


Mots clés:
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Research Summary:
This research deals with the subject of doctrinal Mqasidia combine the jurisprudence of the
Caliph Omar ibn al-Khattab necessary to Islamic law and purposes, and I've been through this study
to monitor models, applications and realistic highlights the extent of keeping Omar ibn al-Khattab to
the faculties of religion and psychology.
This study also highlighted the most important documents upon which the age jurisprudence that was
the biggest goal of keeping the assets of Islamic law and its colleges, as well as to show different aspects
covered age interpretations; and in order to accommodate all Muslims and resolving problems,
including the purposes of the legislation approved in achieving the ultimate goal: the complete
servitude to God.
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