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املقدمة

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن وااله ..اما بعد ..فال يخفى ان الشريعة االسالمية السمحاء قد اتصفت بالمرونة

والعموم  ،فأحكامها شاملة لكل زمان ومكان  ،ومما يدل على ذلك مجيء بعض االحكام عامة دون ذكر التفاصيل والجزئ ـيــات  ،وتركت المجال

للمجتهدين من العلماء للوصول الى مراد هللا وحكمه وفقا لما يقتضيه الظرف واالحوال المحيطة بالمسألة مر اعيا لمقاصد الشارع  ،وان تحقيق

هذه المقاصد من اهم الغايات  ،بل انها اصل التشريع  ،وال بد لكل عالم بالشريعة ان يكون عالما بمقاصدها  ،وهذا مما امتاز به الرعيل االول
من اصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،الذين الزموا النبي في كل احواله واستقوا علمهم من المنبع االصيل  ،وعرفوا دقائق االمور ،
فكانوا اعلم الناس بمقاصد الشارع  ،والسبل الى تحقيقها  ،وقد شهد هللا سبحانه لهم بذلك في مواطن عديدة منها قوله تعالى  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ

()1

وقوله تعالى  :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ

()2

و قال ابن تيمية  ( :وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر

المتأخرين ،كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يعرفها أكثر المتأخرين ،فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل

وعاينوا الرسول ،وعرفوا من أقواله وأفعاله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين ،الذين لم يعرفوا ذلك ،فطلبوا الحكم مما
اعتقدوه من إجماع أو قياس )

()3

 ،وقد راعى الصحابة طلب مقاصد الشارع في اقوالهم وافعالهم واجتهاداتهم  ،ومن ابرزهم علما وتطبيقا لها

الخلفاء الراشدين  ،لتوليهم ادارة امور المسلمين مما دعاهم الى اتخاذ ق اررات كثيرة كانت سببا في توسع الدولة االسالمية وقوتها وانتشار االسالم

 ،فآثرت في بحثي هذا ان اختار احد الخلفاء الراشدين وهو الخليفة الثاني ( عمر بن الخطاب ) الستعرض اهم اقواله واجتهاداته التي كانت
تصب في صالح االمة االسالمية ومحققة لمقاصد الشارع  ،وكان البحث على ثالثة مباحث :
المبحث االول  :تعريف المقاصد الشريعة وحجيتها  .وهو على اربعة مطالب .
المبحث الثاني  :اقوال الخليفة عمر بن الخطاب وتحقق المقاصد فيها  .وهو على ثالثة مطالب.

المبحث الثالث  :االحداث والوقائع في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وبيان المقاصد فيها  .وهو على مطلبان .

املبحث األول التعريف مبصطلحات عنوان البحث
املطلب األول تعريف املقاصد لغةً واصطالحاً:

أَوالً :المقاصد لغةً :أصل المقاصد من الفعل الثالثي " :قصد يقصد قصدا فهو ِ
قاصد ،وأَصل قصد ،االعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو
االعتماد و ِإتيان الشيء " ( )4ومنها "قصدت له وقصدت اليه وإليك قصدي .وأقصدني إليك األمر"( )5وقيل :نحا نحوه اذا
ص ُد
ُ
الشيء ،والَق ْ

قصده()6وكذلك معنى المقصد غاية" :أي الغاية المقصودة مثل مقصدي من فعل كذا"

()7

" وغاية كل شيء منتهاه"

()8

ثانياً /تعريف المقاصد اصطالحاً  :عرفها الطاهر بن عاشور (:هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها،
()9
بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة)
وعرفها الريسوني  ( :هي الغايات التي وضعت الشريعة الجل تحقيقها لمصالح العباد )

()10

وللمقاصد في أصول الفقه معنيان

()11

:

المعنى االول  :مقاصد المكلف وهي التي قامت عليها القاعدة الفقهية ( :األمور بمقاصدها).

المعنى الثاني  :مقاصد الشارع او الشريعة  ،ويراد بها امور :
ِ
ِ
وقطعه .
ورفعه
 .1نفي الضرر

 .2الكليات الشرعية الخمس( :حفظ الدين  ،وحفظ النفس  ،وحفظ العقل  ،وحفظ النسل  -العرض ، -وحفظ المال ).
 .3العلل الجزئية لألحكام الفقهية.

 .4المصلحة مطلقا سواء جلب المنفعة أم درء المفسدة.
أوال :األدلة من القرآن الكريم



حجية املقاصد
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 .1من اآليات األُخرى التي أشارت الى المقاصد ،تحقيق العدل في الحياة بين الناس والمحافظة على مصالحهم ،قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤ
ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﱠ

()12

 ،فيبين هللا تعالى في هذه االية ان القصاص انما شرع لحكمة وهي حفظ الحياة ،

فعلل وجود حكم القصاص وبين القصد من تشريعه  ،وهو تحقيق المصلحة العامة للناس في حفظ االنفس وبيان قيمتها .

()13

 .2ومن اآليات القرآنية التي تضمنت الكالم عن بيان المقاصد قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱸﱺﱻﱼﱽ ﱾﱠ
ﱹ
ﱶﱷ

()14

فالحكمة والمصلحة من ارسال الرسل هو التبشير للصالحين بالجنة وانذار للعاصين

بالعذاب االليم  ،وبارسال الرسل تنقطع حجة الناس بادعائهم الجهل  ،فكان ارسال الرسل فيه من المصلحة والحكمة الشيء الكثير .
.3

ومن اآليات األُخرى التي تضمنت المقصد قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ

نص صريح وواضح على اثبات المقاصد النها جاءت بلفظ االرادة أي ان التيسيير هو مراد هللا ومقصده

()17

؛ هذه االية فيها

 ،ومثلها قوله تعالى  :ﱡﭐﭐ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀ ﱠ
بلفظ االرادة أي ان هللا ال يريد لكم الوقوع في الحرج

()16

()15

()18

وهنا ايضا جاءت

،اي ان هللا تعالى مقصده التيسيير ورفع الحرج  ،وهذا عام في كل االحكام  ،فنجد

تشريعاته سبحانه كلها قائمة على رفع الحرج عن الناس وتيسيير امورهم (.)19

ثانيا :األدلة من السنة النبوية  :تضمنت االحاديث النبوية أدلة تنشأ منها المقاصد ومن هذه االحاديث :
 .1قال الرسول"َ ال ضرر وَال ِ
ض َرَار "( " )20فالمعنى ليس ألحد أن يضر صاحبه بوجه وال الثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا"
َ ََ َ
()22
ومن االحاديث التي تضمنت األدلة على المقاصد الشرعية :
"وجه الداللة :تحريم كل فعل ولو كان مباحا اذا كان يتضمن القصد الضار"
.2

()21

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء

من الدلجة )

()23

ترجم االمام البخاري هذا الحديث في باب (ان الدين يسر ) فقد وصف النبي صلى هللا عليه وسلم الدين كله بصفة اليسر

 ،مبينا ان احكامه جاءت ميسرة ومقصده ه و التيسيير على الناس  ،ومنع من التشدد والمبالغة  ،ووصف المتشدد في الدين بأنه مغلوب

ومنقطع

()24

ثالثا :اإلجماع:

اجمع العلماء على ان االحكام الشرعية معللة مصالح العباد  ،ولها مقاصد شرعت لتحقيقها .

()25

اهمية المقاصد للمجتهد في بيان االحكام لمعرفة االحكام والتوصل لمراد الشارع منها يتصرف الفقيه في فققه على انحاء خمسة كما وضحها
الطاهر بن عاشور  ،وهذه االنحاء هي

()26

:

النحو االول  :فهم المراد من قول الشارع  ،اعتمادا على االستعمال الفقهي والنقل الشرعي من اجل االستفادة من مدلوالت تلك االقول وفهم
المراد منها ؛ وحاجة الفقيه الى معرفة مقاصد الشريعة في هذا النحو ليستطيع الجزم على ان اللفظ منقول شرعا مثال .

النحو الثاني  :البحث في المتعارض من االدلة  ،ومحاولة التوفيق بينهما او ترجيح احدهما للوصول الى مراد الشارع ؛ وحاجة الفقيه في هذا
النحو الى معرفة مقاصد الشريعة يدور في كون أي الدليلين اقرب الى مقصد الشارع .

النحو الثالث  :الحاق ما لم يرد فيه نص في حكمه بما ورد نص في حكمه في الحكم ؛ اما سبب احتياج الفقيه هنا الى معرفة مقاصد الشارع
فالن القياس يقوم على العلل وال يمكن اثبات هذه العلل اال بمعرفة مقاصد الشارع .

النحو الرابع  :االجتهاد في االحداث والوقائع الجديدة التي ليس لها نظير يقاس عليه  ،وحاجة الفقيه لمعرفة مقاصد الشريعة هنا مهم جدا

الستم ارر الشريعة االسالمية ومواكبتها لكل زمان ومكان  ،وفيه اثبت االمام مالك حجية المصالح المرسلة  ،وعمل اخرون باالستحسان .

النحو الخامس :االمتثال والتسليم لبعض االحكام الشرعية الثابتة والتي لم يتعرف احد على عللها  ،وال حكمة تشريعها  ،وهي ما يعرف

باالحكام التعبدية ؛ واحتياج الفقيه الى معرفة مقاصد الشارع في هذا النحو كبير جدا فكلما توسع في معرفة مقاصد التشريع وحكمها كلما قل
لديه هذا النحو .

املطلب الثاني نبذة موجزة عن سرية اخلليقة عمر بن اخلطاب 
أوالً :اسمه ونسبه وكنيته وألقابه:
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قرط بن َرزاح بن عدي بن كعب بن لؤي( ،)27بن غالب القرشي
الع َّزى بن رياح بن عبد هللا بن ُ
هوعمر بن الخطاب بن ُنفيل بن عبد ُ
العدوي( ،)28يجتمع نسبه مع رسول هللا  rفي كعب بن لؤي بن غالب( ،)29ويكنى أبا حفص( ،)30ولقب بالفاروق( ،)31ألنه أظهر اإلسالم بمكة

ففرق هللا به بين الكفر واإليمان(.)32
ّ
()33
الخْلقية ،فكان رضي هللا عنه ،أبيض
صفته
أما
و
سنة
ة
ر
عش
بثالث
الفيل
عام
بعد
عنه
هللا
رضي
عمر
ولد
قية:
ل
خ
ال
وصفته
مولده
:
ا
ثاني
َْ
ً
َ
أمهق ،تعلوه حمرة ،حسن الخدين واألنف والعينين ،غليظ القدمين والكفين ،مجدول اللحم ،وكان طويالً جسيماً أصلع ،قد فرع الناس ،كأنه راكب

السبلة وكان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع ،وإذا
على دابة ،وكان قوياً شديداً ،ال واهناً وال ضعيفاً( ،)34وكان يخضب بالحناء ،وكان طويل َّ

ضرب أوجع(.)35

أحدا والمشاهد كلها مع النبي
سبعا وعشرين سنة ،وشهد ًا
بدر و ً
ثالثاً /إسالمه أسلم عمر  في السنة السادسة من البعثة النبوية ،وكان عمره ً
أمير على بعضها ،وكان ممن ثبت يوم أحد مع رسول هللا  ،وهو أحد السابقين األولين ،وأحد العشرة المشهود
 ،وخرج في عدة سرايا ،وكان ًا
لهم بالجنة ،وأحد الخلفاء الراشدين ،وأحد أصهار النبي  ،وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم ( .)36اعتبر إسالمه  بمثابة بداية مرحلة
جديدة من مراحل الدعوة ،ولذلك قال ابن مسعود  ":ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر"( .)37وجاء إسالمه  بسبب دعوة النبي  فعن ابن عمر
أن رسول هللا  قال" :اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك :بأبي جهل ،أو بعمر بن الخطاب" ()38وكان أحبهما إليه عمر.
خالفة عمر بن الخطاب

كان عمر بن الخطاب مقرًبا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستشيره في المهمات ،شهد معه المشاهد كلها ،وقد صاهره بالزواج من
كثيرا ،وهو الذي أشار عليه بجمع القرآن ،وقد عهد إليه بالخالفة بعد مشاورة
ابنته حفصة أم المؤمنين ،وكان أبو بكر يستشيره ً

كبار الصحابة ورضاهم .ولقب بأمير المؤمنين .وقد أظهر عمر بن الخطاب في خالفته حسن السياسة ،والحزم والتدبير ،والتنظيم لإلدارة
والمالية ،ورسم خطط الفتح وسياسة المناطق المفتوحة ،والسهر على مصالح الرعية ،وإقامة العدل في البالد ،والتوسع في الشورى" ،وكان القراء

شبانا" ،ومحاسبة الوالة وفق مبدأ "من أين لك هذا" ،ومنعهم من أذى الرعية .وفتح بابه أمام
أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهوال كانوا أم ً

شكاوي الناس ،وتدوين الدواوين ،وتعيين العرفاء على العشائر والقبائل .وابتدأ التأريخ الهجري ،وكان ال يستحل األخذ من بيت مال المسلمين

إال حلة للشتاء وأخرى للصيف وناقة لركوبه وقوته كقوت رجل متوسط الحال من المهاجرين.وتدل خطب عمر بن الخطاب ورسائله إلى الوالة

والقادة على بالغته العالية وبيانه الواضح مع اإليجاز المفيد والبعد عن اإلطناب واإلغراب والمبالغة ،وتعبر بدقة عن شعوره العميق بالمسؤولية

تجاه الدين والرعية ،مع حسن التوكل على هللا والثقة بالنفس (.)39
اغتيال الخليفة عمر

قد غلبت الدولة اإلسالمية في عهده الفرس والروم وحررت الهالل الخصيب ومصر ،ومصرت الكوفة والبصرة والفسطاط ،وما ازلت في

صعود وامتداد ،حتى اغتاله أبو لؤلؤة المجوسي غالم المغيرة بن شعبة وهو يؤم المسلمين في صالة الفجر ليلة األربعاء ألربع ليال بقين من
ذي الحجة سنة  23للهجرة ،بعد خالفة دامت عشر سنين وستة أشهر ،وكان عمره ثالثًا وستين سنة.وأرجح أن سبب اغتيال عمر بن

الخطاب يعود إلى الدافع الشخصي لدى قاتله المجوسي ،وكان عجميا ماه ار بالصناعة ،وكان عمر قد نهى عن جلب األعاجم البالغين من
غير المسلمين إلى المدينة ،ولكن مصالح الناس أدت إلى جلبهم (.)40

املبحث الثاني اهم االحداث والوقائع يف زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب وبيان املقاصد فيها

 .1عدم إعطاء المؤل ــفة قلوبهــم سهمهم من الزكــاة  ،الن عمر رضي هللا عنه قد رأى أن علة هذا الحكم قد انتفت عندما اعز هللا تعالى
االسالم واهله  ،فلم يعد بحاجة الى تأليفهم مراعيا بذلك مقاصد الشريعة  ،فذكر صنف المؤلفة قلوبهم في االية ال يدل على ثبوت سهمهم في
كل العصور  ،بل انه يدل على ان لهذا الصنف سهم من الصدقات ان كان وضع الدولة االسالمية يستدعي ذلك وهذا امر يحدده اولي االمر

في كل عصر  ،كما هو الحال اذلم يوجد ابن السبيل في سنة من السنين فال يكون له سهم وهذا ال يسقط سهمه اذا وجد

()41

.

 .2ايقاف العمل بحد السرقة في عام الرمادة  ،لعدم توافر شروط تطبيق ذلك الحد  ،فالحدود في الشريعة االسالمية تدفع بالشبهات  ،لقول
النبي صلى هللا عليه وسلم  ( :ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله ،فإن اإلمام أن يخطئ في العفو

خير من أن يخطئ بالعقوبة ) ( ،)42وليس هناك شبهة اكبر من وجود المجاعة  ،فما كان السارق يسرق اال لدفع الجوع والحفاظ على النفس ،
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وما قام به سيدنا عمر رضي هللا عنه من ايقاف العمل بالحد لم يكن اال مراعاة لمصالح المسلمين وتطبيقا لمقاصد الشارع في حفظ الضروريات

الخمس .

()43

 .3إمضاء الطالق الثالث بلفظ واحد طالقا ثالثا ،بعدما كان في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و عهد أبي بكر رضي هللا عنه يعد

طلقة واحدة ،كما روي عن ابن عباس رضي هللا عنه قال (( :كان الطالق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر وسنتين

من خالفة عمر طالق الثالث واحدة فقال عمر بن الخطاب  :إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه

عليهم ))

()44

ان الظاهر من معنى الحديث في قوله (كان طالق الثالث واحدة) ان الطالق زمن النبي صلى هللا عليه وسلم وزمن ابي بكر يقع واحدة واحدة
أي مرة بعد مرة  ،وهو طالق السنة  ،فقد كان الناس ملتزمين بما ارشدهم به النبي محمد صلى هللا عليه وسلم معتادين على ذلك  ،ولكن هذا
ال ي عني ان الطالق ثالثا بلفظ واحد ال يقع  ،او انه لم يؤثر عن النبي ايقاعه  ،ففي السنة النبوية اثار واحاديث تؤكد ان النبي محمد صلى
هللا عليه وسلم قد اوقع الطالق ثالثا بلفظ واحد  ،غير انه استنكر هذا الفعل  ،ودعا الى االفراد كل طلقة على حدة  ،وقد التزم الناس بذلك ،
الى ان تغيرت عادات الناس في زمن عمر رضي هللا عنه واكثروا من الطالق ثالثا بلفظ واحد  ،فاجازه عمر رضي هللا عنه معلال ذلك بقوله
(قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة)  ،فاراد تأديبهم بأمضاء امر اقره النبي صلى هللا عليه وسلم على من استعجل كما ورد في بعض
الروايات  ،حتى ال يتهاونوا بلفظ الطالق  ،مراعيا بذلك مقصد الشارع من جعل ثالثا بثالث الفاظ منفردة  ،رفقا وتأنياً  ،وقد بينه تعالى بقوله
(ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل هللا يحدث بعد ذلك أم ار ) أي قد يقع الندم بعد الطلقة االولى فيراجع زوجته  ، )45(،قال االمام
النووي ( :وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فاألصح أن معناه أنه كان في أول األمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق

أنت طالق ولم ينو تأكيدا وال استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم االستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن
عمر رضي هللا عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة االستئناف بها حملت عند اإلطالق على الثالث عمال بالغالب السابق

إلى الفهم منها في ذلك العصر وقيل المراد أن المعتاد في الزمن األول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثالث دفعة فنفذه

عمر فعلى هذا يكون إخبا ار عن اختالف عادة الناس ال عن تغير حكم في مسألة واحدة)

()46

و المقصد من ذلك هو زجر الناس عن التساهل بكثرة إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد .

 .4جمع الناس على إمام واحد في صالة التراويح  ،فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال  (( :خرجت مع

عمر بن الخطاب ( ضي هللا عنه ) ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته
الرهط فقال عمر :إني أرى لو جمعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل .ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي هللا عنه ثم خرجت معه

ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس

يقومون أوله ))

()47

و هذا امر فعله النبي صلى هللا عليه وسلم في حياته  ،فكان يصلي بالناس جماعة في صالة التراويح في رمضان  ،ولكنه خشي ان تفرض
عليهم كالصلوات الخمس المفروضة  ،وهذه هو علة ترك النبي صلى هللا عليه وسلم الجماعة في التراويح  ،واال فأن صالة الجماعة اجرها

اكبر وثوابها اعظم  ،ومقصد تشريعها يفضي الى فوائد عظيمة من جمع المسلمين وعدم تفرقهم  ،وشمول بعضهم بثواب االخر ودعائه وغير
ذلك من الفوائد الكثيرة  ،وهذه المقاصد العظيمة فهمها سيدنا عمر رضي هللا عنه و هي التي كانت سبب قيام النبي صلى هللا عليه وسلم
للصالة جماعة في بادئ االمر لكن عندما عارض هذه المصلحة مصلحة اكبر منها وهو خوف افتراض التراويح على االمة باعتبار ان فعل
النبي تشريع  ،ترك النبي الصالة جماعة  ،ولكن لما اختفت العلة عاد عمر الى الجماعة لتحقيق المصلحة .

()48

والمقصد من ذلك هو المحافظة على الجماعة و تحقيق الوحدة.،

 .5قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله ،قال عمر

رضي هللا عنه (( عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،أن غالما قتل غيلة ،فقال

عمر :لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ،وقال مغيرة بن حكيم ،عن أبيه :إن أربعة قتلوا صبيا  ،فقال عمر :مثله))

()49

و هنا نجد ان سيدنا عمر قد راعى مقاصد الشريعة في صيانة االنفس و ردع المعتدين  ،فـإنه قد ادرك ان الحكمة من القصاص هي الزجر
والردع وعصمة الدماء  ،فال بد من ايقاع القصاص على الكل حتى تتحقق الحكمة من تشريع القصاص ويحصل الردع لكل من تحدثه نفسه
لقتل انسان او حتى االشتراك بكلمة في قتله ( ،)50وقد مثل هللا تعالى لقاتل النفس بمن قتل الناس جميعا  ،فقال سبحانه  :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
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ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘ

ﱛ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ (. )51
ﱜ
ﱙﱚ
 .6امر عمر رضي هللا عنه حذيفة رضي هللا عنه ان يفارق زوجته اليهودية  ،كما في الرواية (( :تزوج حذيفة رضي هللا عنه يهودية ،فكتب
إليه عمر رضي هللا عنه أن يفارقها ،فقال " :إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات " وهذا من عمر رضي هللا عنه على طريق

التنزيه والكراهة ،ففي رواية أخرى أن حذيفة كتب إليه أحرام هي؟ قال :ال ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن ))

()52

رغم ان زواجه بها

شرعا غير محرم  ،ولم ينكر عمر ذلك ولم يحرمه انما كان امره للمفارقة من باب الكراهة وتحقيق المصلحة  ،فقد علل عمر ذلك بقوله (ولكني
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن) أي يخشى ان ينصرف الناس عن زواج المسلمات الى التزوج بالكتابيات  ،فيلق الضرر بالمسلمات ،
فاعتبر رضي هللا عنه أن األولية في الزواج هو اختيار الزوجة المسلمة

()53

 ،باالضافة الى كون حذيفة سيدا في قومه  ،فخشي عمر ان

يقتدي به قومه في ذلك  ،مما يزداد الضرر بالمسلمات  ،كما جاء في احدى الروايات (عن ابن سيرين  ،أن حذيفة تزوج يهودية فقال له عمر
في ذلك  ،فقال  :أحرام هي ؟ قال  :ال  ،ولكنك سيد المسلمين ففارقها) ..

()54

.

()55

اخلامتة

 .1ان الشريعة االسالمية قائمة على مقاصد وحكم  ،في احكامها وغاياتها وتشريعاتها .

 .2إن الصحابة قد نهجوا نهج الرسول فكانوا يعتبرون المقاصد والمآالت في اجتهاداتهم وفتاويهم  ،وخاصة عند الخلفاء األربعة ألن المقاصد
تظهر بجالء عند الحاكم العادل الذي يسعى إلى صالح رعيته.
 .3ان الصحابة رضوان هللا عليهم اكتسبوا هذا العلم من عند رسول هللا .فكانوا هم النقلة لهذا العلم  ،فقد عاصروا التنزيل وفهموا مقاصد
الشارع وطبقوها .

 .4ان موافقة القرآن في كثير من المواضع لما يقول عمر رضي هللا عنه انما تدل على فهمه العميق لمراد هللا  ،وتفكيره حسب ما تستلزم
الحكمة االالهية ومقاصد الشريعة .
 .5لم يعطل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أي حكم في القرآن ولم يغيره كما يدعي البعض  ،انما كان مطبقا لروح النص وفحواه ومقصده

املصادر واملراجع

 .1أحكام القرآن  ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى370 :هـ)  ،المحقق :محمد صادق القمحاوي  -عضو لجنة
مراجعة المصاحف باألزهر الشريف  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت  1405 ،هـ .

 .2االحكام في اصول االحكام ،علي بن محمد االمدي ،تحقيق عبد الرزاق عفيفي ،ط  2بيروت ،المكتب اإلسالمي 1402 ،هـ .

 .3بحث بعنوان (الحكم بقطع يد السارق في الشريعة االسالمية  ،الحمد عبيد الكبيسي  ،منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
 ،العدد  ، 18:الناشر :موقع الجامعة على اإلنترنت .
الزبيدي (ت 1205هـ) تحقيق
محمد بن عبد ّ
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب بمرتضىَ ،
محمد بن ّ
 .4تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
مجموعة من المحققين( ،الرياض ،دار الهداية ،ب ت) .

 .5تاريخ الخلفاء  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ)  ،حمدي الدمرداش  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط ،1
1425هـ2004-م .
 .6تاريخ الخلفاء  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ)  ،حمدي الدمرداش  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط ،1
1425هـ2004-م .

 .7تفسير المراغي ،أحمد بن مصطفى المراغي ،مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده ،ط  1365 ، 1هـ1946 ،م
 .8تفسير المنار ،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني ،القاهرة،
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990 ،م .

 .9تهذيب األسماء واللغات  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676 :هـ)  ،شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية،
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان .

 .10حاشية السندي على سنن ابن ماجه  ،أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت 1138هـ)  ،بيروت  ،دار الجيل ،ط، 2ب ت



 





املقاصد الشرعية يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب



 .11سنن ابن ماجه ،ابي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (ت 275هـ) ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،ب ت .

 .12سنن الترمذي  ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب مناقب عمربن الخطاب ،رقم  ، 836-835 : 3681تعليق محمد ناصر الدين االلباني
 ،مكتبة المعارف  ،الرياض  ،ط1417 ، 1 :ه .

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي (المتوفى458 :هـ)  ،لمحقق :محمد عبد
 .13السنن الكبرى  ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
القادر عطا  ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات  ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م .
 .14سنن سعيد بن منصور  ،سعيد بن منصور  ،المتوفى 227 :هـ  ،المحقق :حبيب الرحمن األعظمي  ،دار الكتب العلمية – بيروت ،
الطبعة :األولى 1985 ،م .

 .15شرح صحيح البخارى ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى449 :هـ)  ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم  ،مكتبة
الرشد  -السعودية ،الرياض  ،الطبعة :الثانية 1423 ،هـ 2003 -م .

 .16صحيح البخاري ،الجامع الصحيح المختصر  ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  ،دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،
الطبعة الثالثة ، 1987 – 1407 ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  -جامعة دمشق .

 .17صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب  ،مجدي فتحي السيد  ،دار الصحابة للتراث 1996 ،

.

 .18صحيح مسلم بشرح النووي  ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي  ،سنة الوفاة  ، 676دار إحياء التراث العربي  ،سنة النشر
 ، 1392بيروت .

طبقات الكبرى  ،البن سعد 191/ 3: ،؛ و فضائل الصحابة  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (ت:
 .19ال ّ
303هـ)  ،دار الكتب العلمية – بيروت  ،ط. 1405 ،1

 .20الطبقات الكبرى ،أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد (ت230 :هـ) تحقيق:
محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية – بيروت ط 1410 ،1هـ  1990 -م .

 .21عصر الخالفة الراشدة  -محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين  ،أكرم بن ضياء العمري  ،مكتبة العبيكان .
 .22علم المقاصد الشرعية  ،نور الدين بن مختار الخادمي  ،مكتبة العبيكان  ،الطبعة :األولى 1421هـ2001 -م .
 .23عمارة األرض في المنظور اإلسالمي ،عزيز اسماعيل محمد العزي ،اطروحة دكتوراه ،بغداد ،جامعة بغداد ،كلية العلوم اإلسالمية،
1429هـ 2008 ،م محاسن التأويل ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (ت 1332هـ) ،تحقيق محمد باسل عيون
السود ،بيروت ،دار الكتب العلميه ،ط  1418 ، 1ه .

 .24عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى
(المتوفى855 :هـ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت .
 .25عمر بن الخطاب  ،د .احمد مزيد  ،دار الوطن للنشر .
ﱡ َّ
ِ .26
َّ
َّ
النظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث َّ
أهم َّ
النبويَّة وتخريجها)  ،أ .دَ .و ْهَبة
الفْق ُه
اإلسالمي وأدلتُ ُه (الشامل لألدّلة الشرعيَّة واآلراء المذهبيَّة و ّ
الشريعة  ،دار الفكر  -سوريَّة – دمشق  ،الطبعةَّ :
الز َحْيلِي ،أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق  -كّليَّة َّ
ﱡ
الطبعة الرَّابعة
ّ
ّ
َّ
َّ
بالنسبة لما سبقها .
المنقحة
المعدلة ِّ

 .27كشف المشكل من حديث الصحيحين  ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :هـ)  ،المحقق:
علي حسين البواب  ،دار الوطن – الرياض .

 .28لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور(ت 711هـ) ،بيروت ،دار صادر ،ط 1388 ، 1هـ. ،

 .29مجموع الفتاوى  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى728 :هـ)  ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن
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