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ABSTRAK 
 

Thesis ini mengandungi kajian ijtihad Umar B. Al-Khattab  mengenai maqasid 

syariah (memenuhi tujuan dan matlamat Syariah). Ia dapat dijalankan melalui 

kajian ijtihad beliau dalam menguruskan negara Islam sebagai seorang ketua 

negara dan menguruskan urusan kenegaraan, menganalisis dorongan utama dan 

sampingan ke arah ijtihad - ijtihad tersebut dan kaedah yang digunapakai untuk 

melaksanakannya serta objektif-objektif yang ingin dicapai melaluinya. Selain itu, 

membincangkan dorongan – dorongan , kaedah dan objektif-objektif tersebut 

untuk mengenalpasti ijtihad – ijtihad yang menepati kehendak syariah. Kajian ini 

bertujuan untuk membentangkan suatu perspektif pentadbiran berasaskan 

kepentingan memenuhi tujuan dan matkamat tertentu melalui pembentangan 

model yang ideal dalam mencapai tujuan syariah seperti yang ditonjolkan melalui 

pentadbiran kepimpinan Umar B. Al-Khattab , menerangkan hubungan antara 

ijtihad dan ilmu pengurusan dan penjelasan tentang tumpuan Umar B. al-Khattab 

 terhadap sains pengurusan dalam usaha beliau untuk menegakkan sebuah 

Negara Islam yang berlandaskan tujuan dan matlamat syariah. Kajian tersebut 

dapat dilakukan dengan mengadaptasi pendekatan dokumentari yang berasaskan 

induksi dan penelitian kesahihan hadis berkaitan Umar B. Al-Khattab  dalam 

mengumpul maklumat dan data. Pendekatan tersebut turut menekankan aspek  

analisis kritikal terhadap tajuk – tajuk kajian tersebut  dengan menginduksikan 

pemikiran ahli akademik dan pakar –pakar dalam bidang ilmu yang berkaitan 

dengan tajuk perbincangan dalam kajian ini dan seterusnya merumuskan analisis 

pemikiran-pemikiran tersebut. Selain itu, kajian ini turut mengambilkira 

pendekatan sejarah dengan menghubungkaitkannya dengan sejarah era zaman 

dahulu walaupun analisis utamanya bersandarkan perspekstif pentadbiran zaman 

moden. Kajian ini telah menunjukkan kesan pengaruh Islam berdasarkan 

pentadbiran kepimpinan Umar B. Al-Khattab  yang dapat dikesan melalui 

perubahan standard yang digunakan oleh beliau dalam menilai sesuatu isu 

bermula dari penetapan objektif –objektif dan prinsip-prinsip yang beliau 

usahakan sedaya upaya agar menepati kehendak syariah. Justeru itu, beliau 

mengesahkan prinsip-prinsip yang menepati syariah dan menolak objektif-

objektif yang tidak mematuhi syariah. Sebagai tambahan, beliau mengubah jalan 

untuk mencapai objektif – objektif yang tidak diambilkira nilai murninya 

sekiranya ia ditolak. Kajian ini membuktikan ketelusan pentadbiran kepimpinan 

Umar B. Al-Khattab  dengan memfokuskan kepada pengurusan pentadbiran 

dan penggunaan ijtihad sebagai salah satu komponennya dan mengadakan sistem 

pentadbiran yang agak fleksibel untuk negara agar dapat mematuhi syariah di 

samping turut mementingkan syura, memelihara kuasa memberikan keputusan 

muktamad, memahami dan merumuskan sesuatu kejadian atau peristiwa 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta mengunapakai sistem yang sedia ada 

walaupun sistem-sistem tersebut bukan bersumberkan sistem peradaban Islam 

selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah.  

 



 د

ABSTRACT 
 

This thesis included studying the Ijtihad of Umar B. Al-Khattab (May Allah be 

pleased with him) in light of the purposes of Shariah. This was accomplished by 

demonstrating his Ijtihad in managing the Islamic state as the leader and 

managing body of its affairs, analyzing the motives and incentives for those 

Ijtihad and the methods he adopted for implementing them as well as the 

objectives that he intended to achieve through such Itjihad, and discussing those 

motives, methods and objectives to identify the extent to which those Ijtihad had 

successfully attained the purposes of the Shariah. The current study aims to 

present an administrative purpose-based perspective by presenting an ideal model 

in achieving the purposes of the Shariah which is represented by the 

administrative personality of Umar B. Al-Khattab (May Allah be pleased with 

him), explain the relationship between Ijtihad and the management science and 

explain his focus on the management science in his struggle to establish a state 

that complies with the purposes of the Shariah. The study has been conducted by 

adopting a documentary-based approach that relies on induction and investigation 

of narrations about Umar B. Al-Khattab (May Allah be pleased with him) in 

collecting its content. The adopted approach also emphasizes the theoretical 

critical analysis of the study’s topics by inducting sayings of Scholars and 

specialists of sciences relevant to the topics of this study and analyzing them. 

Moreover, the study relies on the historical approach to relate the study to a 

historical past era despite its analysis according to the modern administrative 

perspective. The study illustrated the impact of Islam upon Umar B. Al- Khattab’s 

(May Allah be pleased with him) administrative personality reflected by the 

alteration of his standards in evaluating issues starting from setting objectives and 

principles that he strived to bring in compliance with the Shariah. Thus, he 

confirmed principles that came in compliance with the Shariah and discarded 

those that conflicted with it. In addition, he changed means that help achieve 

those objectives since they were unjustified by their noble purposes once found to 

be void. The study illustrated the clarity of Umar B. Al-Khattab’s (May Allah be 

pleased with him) administrative personality by focusing on the administration 

and the use of Ijtihad as one of its tools and the establishment of an administrative 

system for the state which is flexible enough not to conflict with principles of the 

Shariah, while emphasizing Shura (collaborative opinion), preserving 

centralization of decision-making, comprehending happenings based on principles 

of the Shariah, and making use of the existing systems even of their resources 

were non-Islamic civilizations as long as they did not contradict with the Shariah 

principles. 
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 ملخص البحث
اإلداريةْيفْضوءْمقاصدْْالرسالةْدراسةْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْْىذهَْتَضمنتْْ

ْاإلسالم ْيفْإدارةالشريعة ْوذلكْبعرضْاجتهاداتو ْإمامهاْْية، ْباعتباره ْاإلسالمية الدولة
ْ،لتطبيقهاْذهْاجاجتهاداتْوالطرقْال يْاتبعهاذلوالدواعيْوربليلْالدوافعْومدبَرْشؤوهنا،ْ

لطرقْواألىدافْدلعرفةْ،ْومناقشةْىذهْالدوافعْوامنْخالذلاال يْأرادْربقيقهاْْافاألىدْو
ْاجاجتهادات ْىذه ْاإلسالميةْمدىْربقيق ْالشريعة ْدلقاصد ْإىلْتقدميْْوََتدف. الدراسة

ْمقاصد ْإدارية ْرؤية ْالقدوة ْالنموذج ْتقدمي ْخالل ْمن ْالشريعةْية ْمقاصد ْربقيق يف
ْاإل ْشخصية ْوىو ْاخلطابسالمية ْبن ْْواإلداريةْْعمر ْبعلمْْبيان، ْاجاجتهاد عالقة

ْْواإلدارة ْبنْاخلطابْْأىتمامبيانْ، ْاْعلمْاإلدارةبْعمر ْالدولة ْلبناء دلوافقةْيفْسعيو
ْباجاعتمادْعلىْمّْـوقدْتَْْ.اإلسالميةْدلقاصدْالشريعة ْالدراسة مكتيبْيعتمدْيفْمنهجْْت
عىنْيُْكماْْْ،اخلطابْْلآلثارْادلرويةْعنْعمرْبنوالتقصيْْاجاستقراءمجعْمادتوْعلىْ

باستقراءْأقوالْالعلماءْوادلختصٌنْيفْالعلومْْدلوضوعاتْالبحثْالنقديْيلْالنظريبالتحل
ْدبوضوعاتْالبحثْوربليلها، ْالدراسةْْادلتعلقة ْوتعتمد ْْعلىْكما ْتعلقلْالتارخييادلنهج

ْللمنظورْاإلداريْاحلديث. ْتْصَْوقدَْخلُْْالبحثْحبقبةْتارخييةْماضيةْرغمْربليلهاْوفقًا
تغًنْاإلدرايةْمنْخاللْْالدراسةْإىلْبيانْأثرْاإلسالمْيفْشخصيةْعمرْبنْاخلطابْ

وضعْاألىدافْال يْسعىْلتوافقْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْبدًءْبْمعايًنهْيفْتقييمْاألمور
ْالشريعةْْتغًنْتبعوْمما ْميزاهنا ْوال يْجعل ْالدولة ْإدارة ْيف ْعليها يفْاألسسْال يْاستند

تغًنْإضافةْإىلْْ،وماْتعارضْطرحْفقْمعهاْمنْأسسْإداريةْوضعيةْقَِبلفماْتوااإلسالميةْ
ْغايالوسائلْاحملققةْل تْنَْيّـْ،ْوقدْبَـْيفْحالْفسادىاْالساميةَْتااؤلىدافْوال يْجاْتربرىا

ْ ْالدراسة ْاخلطاب ْبن ْعمر ْخاللْاإلداريةْوضوحْشخصية ْباإلدارةْْمن اجاىتمام
ْا ْمنْأدواَتْْجاجتهادواستخدام ْوتأسيسْكأداة ْدباْجاْا ْيتسمْبادلرونة نظامْإداريْللدولة

ألحداثْيفهمْاعلىْمركزيةْالقرارْْوْاحملافظةبالشورىْمعْْيعارضْثوابتْالشريعةْويهتم
ْ ْمنبواقعية ْويستفيد ْالشريعة ْأصول ْعلى ْكانْْباجاعتماد ْلو ْحىت ْالوضعية األنظمة

ْمية.مبادئْالشريعةْاإلسالْغًنْإسالميةْماملْزبالفْمصدرىاْحضارات
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 هيكل البحث
ْالصفحةْادلوضوع

ْْٔجاجتهادْواإلدارةْومقاصدْالشريعةْاإلسالمية:ْمدخلْيفْاْالفصلْاألول
ْْْْْْْْٖ:ْاجاجتهادْْادلبحثْاألول
ْْْْْْْٖاجاجتهادْ:ْتعريفْْادلطلبْاألول
ْْْْْْْٗحكمْاجاجتهادْ:ْْادلطلبْالثاين
ْْْْْْْ٘:ْشروطْاجاجتهادْْادلطلبْالثالث

ْْْْْْْْٚ:ْاإلدارةْْاينادلبحثْالث
ْْْْْْْْٛاإلدارةْاحلديثةْ:ْْادلطلبْاألول
ْْْْْْْٕٔاإلدارةْاإلسالميةْ:ْْادلطلبْالثاين
ْْْْْْْْٗٔالتدبًنْ:ْادلطلبْالثالث
ْْْْْْٜٔ:ْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْادلبحثْالثالث
ْْْْْٕٓ:ْتعريفْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْْادلطلبْاألول
ْْْْٕٕثرْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْيفْاجاجتهاد:ْأْْادلطلبْالثاين
ْْْْٕ٘:ْاجاجتهادْقبلْخالفةْعمرْبنْاخلطابْْْالفصلْالثاين
ْْْْْْْٕٛ:ْاجتهادْالنيبْزلمدْْْادلبحثْاألول
ْْْْْْٕٜ:ْحكمْاجتهادْالنيبْْْادلطلبْاألول
ْْٖٔيفْضوءْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْ:ْاجتهاداتْالنيبْْْادلطلبْالثاين

ْْْْٖٗيفْحياةْالنيبْْ:ْاجتهادْالصحابةْْطلبْالثالثادل
ْْْْْْٖٙ:ْاجتهادْأيبْبكرْالصديقْْْادلبحثْالثاين
ْْٖٚيفْضوءْمقاصدْالشريعةْ:ْاجتهاداتْأيبْبكرْالصديقْْْادلطلبْاألول
ْْْْٖٛ:ْمناذجْمنْاجتهاداتْأيبْبكرْالصديقْْْادلطلبْالثاين
ْْْْْْْٖٗ:ْعمرْبنْاخلطابْْْالفصلْالثالث
ْْْْ٘ٗالشخصيةْ:ْصفاتْعمرْبنْاخلطابْْْادلبحثْاألول
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ْْٖ٘قبلْخالفتوْ:ْالوظائفْال يْشغلهاْعمرْبنْاخلطابْْْادلبحثْالثاين
ْْْْٖ٘قبلْإسالموْ:ْوظائفْعمرْبنْاخلطابْْْادلطلبْاألول
ْْْْٙ٘بعدْإسالموْ:ْوظائفْعمرْبنْاخلطابْْْادلطلبْالثاين
ْْْٜ٘للدولةْاإلسالميةْارةْعمرْبنْاخلطابْ:ْفلسفةْإدْْالفصلْالرابع
ْْْٕٙللدولةْاإلسالميةْ:ْأسسْإدارةْعمرْبنْاخلطابْْْادلبحثْاألول
ْْْْْْْٕٙ:ْاألسسْالشرعيةْْادلطلبْاألول
ْْْْْْْٗٙ:ْاألسسْاإلداريةْْادلطلبْالثاين
ْْْٕٚللدولةْاإلسالميةْ:ْأىدافْإدارةْعمرْبنْاخلطابْْْادلبحثْالثاين

ْْْْْْْْٕٚ:ْحفظْالدينْْألولادلطلبْا
ْْْْْْْْٙٚ:ْحفظْالنفسْْادلطلبْالثاين
ْْْْْْْْٜٚ:ْحفظْالعقلْادلطلبْالثالث
ْْْْْْْْٓٛ:ْحفظْالنسلْْادلطلبْالرابع

ْْْْْْْْٖٛ:ْحفظْادلالْادلطلبْاخلامس
ْْٜٛللدولةْاإلسالميةْ:ْالوظائفْيفْإدارةْعمرْبنْاخلطابْْادلبحثْالثالث
ْْْْْْْْٜٔتخطيط:ْالْْادلطلبْاألول
ْْْْْْْْٕٜ:ْالتنظيمْْادلطلبْالثاين
ْْْْْْْْٜ٘:ْالتوظيفْادلطلبْالثالث
ْْْْْْْْٜٚ:ْالتوجيوْْادلطلبْالرابع

ْْْْْْْْْٜٜ:ْالرقابةْادلطلبْاخلامس
ْْْْْٔٓٙ:ْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْْالفصلْاخلامس
ْْٛٓٔرتويفْإداْادلؤسساتْال يْأحدثهاْعمرْبنْاخلطابْْ:ْْادلبحثْاألول
ْْْٖٔٔيفْإدارتوْ:ْالوظائفْال يْأحدثهاْعمرْبنْاخلطابْْْادلبحثْالثاين

ْْْْْْْْْْٜٕٔاخلاسبة
ْْْْْْْْْْٖٗٔادلصادر
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة 

ْباهلل ْونعوذ ْإليو، ْونتوب ْونستغفره ْونستعينو ْحنمده ْهلل ْاحلمد ْأنفسناْإن ْشرور ْمن
مرشداً،ْوأشهدْْومنْيضللْفلنْذبدْلوْولياْ،مضلْلوْ،ْمنْيهدهْاهللْفالوسيئاتْأعمالنا
ْ..أماْبعد.ْوحدهْجاْشريكْلوْوأشهدْأنْزلمداًْعبدهْورسولو.ْأجاْالوْإجاْاهلل

ْقالْتعاىل:ْْرمحًةْللعادلٌنْْبنْعبداهللْفقدْبعثْاهللْالنيبْزلمد         

   
وكانْيفْْوتثبتْصدقْنبوتوْنبياءْلوْمعجزاتْتؤيدهكسائرْاألْْوكانْْٔ

كأحدْْْمتوافقًاْمعْسببْبعثةْالنيبْْالذيْأنزلوْاهللْْآنمقدمةْىذهْادلعجزاتْالقْر
ْ خبلقوْقالْتعاىل:ْصورْرمحتوْ                      

ْٕ
 قالْتعاىل:معىًنْْوْلفظاًْْحبفظوْقدْتكفلْاهللْْو                

ْٖ
وإىلْماْشاءْْنْحيفظوْمنذْنزولوْعلىْالنيبْزلمدْمْللقرآنَْتيئةْْوفظوكانْمنْحِْ

ْجلَّْيفْعاله.ْسبحانو
ْكانْصحابةْْو اسْعلماًْونشرهْبٌنْالنْحبفظْالقرآنْوأوجاىمْالناسْأولْىمْالنيبْقد
كانواْلقوْومعامالتو،ْفقدْْناًْديشيْعلىْاألرضْيفْخُْآواحدْمنهمْقْركلْْْكانقدْْعماًل،ْفْو

ْاخللق ْالناسْبلْخًن ْتعاىلْخًن ْقال :                    

              
نْآجعلْالقْرْرجالًْمنْبٌنْىؤجاءْالرجالْْوكانْ،ٗ

ْيفْاحلُْالتْومنهجوْيفْيفْالعلمْمرجعو ْوادلتفقهٌنْفيوْْ،كمطبيقْودستوره وجعلْحفظتو
نفعْللمسلمٌنْأوْويعتمدْعليوْيفْكلْمسألةْذبلبْالْيفْكلْأمرْالذيْيرجعْإليوْورللس

تلميذاًْْذيْكانالْالصحايبْاجلليلْبنْاخلطابْْإنوْالفاروقْعمرتدفعْالضررْعنهم،ْ
ْ.دولةْاإلسالملْومستشاراًْلوْيفْإدارتوْ،يفْمدرسةْالنيبْْاًْمطيعنبيهاًْجنيباًْ
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عادجاًْناصحوأخاًْاًْصاحلاًْوزيْرْكانْعمرْبنْاخلطابْْْوعندماْتويفْالنيبْ وقاضياًْ ْاًْ
ْيفْكلْأمر.يستعٌنْبوْْأيبْبكرْالصديقْخلليفتوْْأميناًْوخازناًْ
ْْوجايةْأمرْادلسلمٌنْبعدْوفاةْأيبْبكرْالصديقْْطابْتوىلْعمرْبنْاخلوعندماْ

ْلل ،ْذلمْعاقبَْادليكونْْهبمْقبلْأنْراحمَْال،ْْومسلمٌنْقبلْأنْيكونْقائدىمكانْخادمًا
ْكانْْالدولةْبزمامْأمورْاًْسكوائجْأىلوْوممساعيْيفْقضاءْحوائجهمْقبلْحالْو يفْوقت

ْإىلْقائدٍْ كانْفقدْْفحسبْْأوْقوياًْْأميناًْأوْْجاْنقولْحكيماًْْادلسلمونْبأمسْاحلاجة
ْْبلْ،فاتىذهْالصْمنْوافراًْْنصيباًْْْممنْعاصرواْخالفتوْْلكثًنْمنْصحابةْالنيب

فكانْحبقْْقواعدْاحلكمْفيهاْويُثّبتؤسسْذلاْأنظمتهاُْيْْكانتْالدولةْحباجةْإىلْعبقريٍْ
إلسالمْيفْنشرْاال يْملْيتجاوزْعمرىاْالعقدينْتنطلقْْالعبقريْالذيْجعلْىذهْالدولة

ْحواجز.ْأماموربدهْحدودْأوْتقفْنْوغرباًْيفْأصقاعْاألرضْدونْأْشرقاًْ
 البحث مشكلة

أثرْاإلسالمْيفْتغيًنْْهْالدراسةْالبحثْفيهاْىيخاللْىذْإنْادلشكلةْال يْأسعىْمن
ْومعايًنْ ْبنْاخلطابْْشخصيةمفاىيم ْويفْْعمر ْالشريعةْاإلدارية ْمقاصد مقدمتها

ْكانتتلكْادلعايًنْاْاإلسالمية ْكانْيقودْْو ادليزانْل ي الدولةْاإلسالميةْْادلقياسْالذي
ْ ْشؤوهنا ْوالنجاحْوالتسديدْيفْربقيقْويدير ْالرعية ْالقبولْمن ْكتبْلو ْدبا علىْأساسو

ْ ْكونو ْمن ْالرغم ْإسالموْْاألىدافْعلى ْقبل ْناجحًا ْإداريًا ْكان ْكدليل ْإنْ، على
حياتوْدباْجيعلهاْأكثرْأماناًْواستقراراًْالتشريعْاإلسالمْجاءْلغاياتْترتقيْباإلنسانْوتنظمْ

ْاإلسالميةوان ْاألمة ْتقدم ْوإن ْاإلسالميةْْتعاشاً، ْالشريعة ْبإتباع ْإجا ْيتم ْجا ْشأهنا وعلو
ْ.أحكامهاْوالسعيْلتحقيقْمقاصدىاوتطبيقْ

ْأهمية البحث
ْ ْإن ْشخصية ْوىي ْيتناوذلا ْال ي ْالشخصية ْأمهية ْمن ْالبحثْنابعة ْىذا ْبنْأمهية عمر

ْتناولتفْاخلطابْ ْالشخصيةْبْالتاريخكتْقد ْكتبْْدراسةًْْوْاًْحبثْىذه ْعن فضاًل
ْوا ْوالسياسة ْالرتبيةْإلدارةالفقو ْوحىت ْكان ْفقد ،ْْ ْدين ْعَْْورجل ْدباْمِْدولة ْللدنيا ل

ققْماْجعلوْحيْدباْ،يفْالوسائلْآلخرةْبتوافقْعاٍلْودونْتعارضْيفْاألىدافْأويصلحْا



 ي

ْلو ْكان ْمن ْحيققو ْأْمل ْالوظيفي ْالعنفسْموقعو ْظروفو ْملو ْالبحثْية، وسوفْيتناول
ْيفْضوءْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْال يْساسْهباْدولةْاإلسالمْودراسةْاجتهاداتوْاإلداريةْ

ْل ْْولتعرفْعلى ْاذباربْوعِْْكوهناْْىااألىدافْوراءالدوافع ْعلى ْاجاستفارب ْمنهاألمة ْْدة
ْ صالحْرلتمعاتناْمنْهباْإلْجيبْاإلقتداءْوأسوةْحسنةْأعلىْوقدوةْصاحلةْمثاجاًْكوهنا

ْ.نْالبالدْوالعبادْفيهادلسؤولٌنْوالقائمٌنْعلىْإدارةْشؤْوخاللْإصالحْا
ْواإلدارةْ ْاجاجتهاد ْبـُمؤَلفْيف ْاإلسالمية ْادلكتبة ْرفد ْيف ْأمهية ْالدراسة ْذلذه ْأن كما
ْإىلْ ومقاصدْالشريعةْاإلسالميةْديكنْللباحثٌنْمنْذويْالعالقةْاإلستفادةْمنو،ْإضافًة

إضافًةْْحىتْأشخاصْجلانْأوْكافةْأشكاذلاْسواءْأكانتْرلالسْأوْىيئاتْأوداراتْباإل
ىذهْاإلداراتْيفْمواجهةْدائمةْألحداثْونوازلْجديدةْكلْفْداريةْادلؤقتةاإلاجملالسْإىلْ

ْ.ىلْاجاجتهادْفيمكنهاْاجاستفادةْمنْىذهْالدراسةربتاجْإ
 بحثاسئلة 

ْ.يفْربقيقْمقاصدْالشريعةْهىوْدوْرماْ،ْعالقةْبٌنْاجاجتهادْوعلمْاإلدارةماْىيْال
ْإدارياًْقبلْإسالمو.ْىلْكانْعمرْبنْاخلطابْ

 بعدْإسالمو.ْْادلعايًنْاإلداريةْإلدارةْعمرْبنْاخلطابْْوْاألسسْْيفماْحجمْالتغًّنْ
ْ.للدولةْومقاصدْالشريعةْماْحجمْالتوافقْبٌنْإدارةْْعمرْبنْاخلطابْ

ْأهداف البحث
ْ.يفْربقيقْمقاصدْالشريعةْاإلسالميةْتوبيانْأمهي،ْْواإلدارةبيانْعالقةْاجاجتهادْبعلمْ

ْ.ةعيموافقةْدلقاصدْالشْريفْسعيوْلبناءْدولةْْعمرْبنْاخلطابْْعندبيانْأمهيةْاإلدارةْ
ْ.رؤيةْإداريةْمقاصديةْمنْخاللْربليلْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْتقدميْ

 يفْشؤونْاإلدارة.ْالقدوةنموذجْالتزويدْاإلداريْادلسلمْب
ْْمجال البحث

يفْضوءْْوربليلهاْعمرْبنْاخلطابْلْاإلداريةْجتهاداتجااعرضْإنْرلالْالبحثْىوْ
ْ ْاإلسالمية ْالشريعة ْدوافعهامقاصد ْمراعاة ْْمع ْعليهاأو ْادلرتتبة ْيفْالنتائج ْوسأقتصر ،

ْالدولةْْاجتهاداتوْالعرضْوالتحليلْعلى فقط،ْمعْتناولْخالفتوْْاإلسالميةْيفيفْإدارة
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ْاجاجتهادْبعضْاحملاور ْبالبحثْمنها ْاإلسالميةْوْإلدارةاْوْذاتْالعالقة ْمقاصدْالشريعة
سبهيداًْلدراسةْْواجتهادْأيبْبكرْالصديقْْوالعالقةْبينهم،ْإضافةْإىلْاجتهادْالنيبْ

ْ.عمرْبنْاخلطابْاجتهاداتْ
 الدراسات السابقة

ْاخلطاب:ٔ ْبن ْعمر ْالفاروق ْفقو ْيف ْنظرات ْْأوردْ. ْادلؤلف ْالكتاب ْىذا بعضْيف
ْاخلطابْ ْبن ْالنيبْْاجتهاداتْعمر ْكانتْيفْعهد ْأيبْبكرْْوال ي ويفْخالفة

التوسعْيفْربليلْماْنقلْمنهاْمنْوجهةْنظرْادلفسرينْْمعْْخالفتوويفْْالصديقْ
ْ ْاحلديثْوالفقهاء، ْالكوعلماء ْإن ْاجاجتهاداتإجّا ْنقل ْيف ْمقاًل ْكان ْكانْْتاب فقد

التحليل،ْفلمْحيتويْالكتابْسوىْعلىْبضعْاجتهاداتْاجتهدْهباْعمرْبنْْعلىالرتكيزْ
ْكانتْفيهاعدمْربديدْمعْْاخلطابْ ْكْْاجملاجاتْال ي ْأوْاحلربْاإلدارةْوأالسياسة

ْكانْقوامْىذاْْإىلْإضافةْإىلْعدمْاإلشارة الفرتةْالزمنيةْلكلْاجتهادْدباْخيدمْالتحليلْبل
اجتهاداتْْدتوْرقدمْفإينْقدْأمُْـيفْحبثيْالْأماْليلو،الكتابْذكرْاجاجتهادْومنْمثْرب

ْكاًلْحسبْاجملالْال يْزبتصْبوْمعْربليلْموجز،ْومعْْعمرْبنْاخلطابْ معْتبويبها
ْ.٘بآراءْأخرىْادلقارنةويفْْلآلثارالتحليلْيفْْالكتابْتوسعاستفدتْمنْْذلكْفقد

ْكتابْصنفْا.ْأولياتْالفاروقْيفْاإلدارةْوالقضاءٕ دلؤلفْأعمالْعمرْبنْ:ْويفْىذا
ْوىوْْاخلطابْ ْمنها ْلكل ْوالسياسي ْاإلداري ْالتحليل ْفيو ْأولياتْوأورد ْإهنا على

عنْْكانيفْاإلدارةْأماْالثاينْفقدْْْالكتابْعلىْجزئٌنْتكلمْيفْاألولْعنْأولياتوْ
ادلؤلفْيفْالعرضْوالتحليلْلالجتهاداتْوذكرْْقدْتوسعْوْكماْْيفْالقضاءْأولياتوْ

ْكانتْجاْزبصْعمرْبنْاخلطابْادلواضيعْذاتْ معْْالعالقةْهباْبشكلْعامْحىتْلو
ذكرْالتكييفْالفقهيْلكلْمنهاْإذْملْيكنْىناكْمعيارْثابتْيفْعمليةْالتحليل،ْأماْ

ْكانْعلىْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْ ومماْزادْمنْتركيزْْحبثيْالـُمقدمْفإنْالرتكيز
وربليلْىذهْاجاجتهادْعلىْأساسْفقطْْالبحثْىوْعرضْاجتهاداتوْيفْفرتةْخالفتوْ
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ْ ْفقد ْذلك ْمن ْالرغم ْوعلى ْاإلسالمية، ْالشريعة ْدلقاصد ْىذهْربقيقها ْمن استفدت
ْ ْإىل ْإضافة ْواآلراء ْاآلثار ْكثرة ْاإلداريالدراسة ْذلاْالتحليل وذبدرْْ،والتكييفْالفقهي

ْ.ٙبعنوانْأولياتْالفاروقْيفْالسياسةْالكتابْإنْللمؤلفْكتابْسبقْىذااإلشارةْإىلْ
عنْْادلؤلفْتكلمْويفْىذاْالكتابْ:.ْاإلدارةْاإلسالميةْيفْعهدْعمرْبنْاخلطابْٖ

ْأىمْالدولْال يْقامتْيفْتلكْالبقعةْاًْستعرضمْقبلْاإلسالمْيفْشبوْاجلزيرةْالعربيةْاإلدارة
ْإىلْ زلمدْْعنْاإلدارةْيفْعهدْالنيبْ،ْمثْتكلمارةْيفْدولةْالفرسْودولةْالروماإلدإضافًة

ْبكرْالصديقْْيفةْأيبوعهدْاخللْْبذلكْللكالمْعنْاإلدارةْيفْخالفةْعمر ممهداًْ
ْأسلوبْال يْبنْاخلطابْ ْكتابو ْإليهاأوردْيف ْونظرتو ْإىلْاجاجتهاداتْو ْدونْاإلشارة

ْمشاكلْ ْمن ْواجهو ْإىلْما ْالرمادةإضافًة ْْوطاعونْعمواسْمثلْعام ْازبذْوغًنىا فقد
عْربليلْبسيطْأوْدونْربليلْيفْكثًنْمنْألحداثْميفْسردْاْاألسلوبْالتارخييْالكاتب

عنْا جاجتهادْوربليلوْْمنْالناحيةْالشرعيةْواإلدارية،ْوقدْادلواضع،ْأماْحبثيْالـمقدمْفجلُّوُْ
ْ.ٚاستفدتْمنْالكتابْنقلْالكثًنْمنْاآلثارْواألحداث

 ادلؤلفْتعرضيفْىذاْالكتابْْوْ.ْعمرْبنْاخلطابْوأصولْالسياسةْواإلدارةْاحلديثة:٘
ْإ ْفيو ْاحلسنةْىلْأسلوبْالفاروق ْالقدوة ْباعتباره ْبْيفْالقيادة ْمقارنتو أصولْإضافة

ْاحلديثة ْْ،السياسة ْعن ْالسلطاْمعْْوتعاملوتكلم ْوالتنفيذيةْتقسيم ْالتشريعية ت
ْمعايًنهْ،القضائيةْو ْإىل ْومراقبتهمْْإضافة ْالوجاة ْاختيار ْمنْْيف ْوغًنىا وتوجيههم

ْالكتابْقدْناق شْىذهْادلسائلْمناقشةْيفْغايةْاجاتقانْولكنْمنْالقضاياْإجّاْإنْىذا
تكلمْعنْيشرعية،ْأماْحبثيْالـمقدمْفالناحيةْالعلميةْاحلديثةْودونْالتطرقْإىلْالناحيةْال

ْمن ْْاجاستفادة ْاحلديثة ْالشريعةاإلدارة ْمقاصد ْأوْْيفْربقيق ْاتباعْسياسة فالْضًنْيف
اآلراءْاحلديثةْْْمنْفدتأصولْالدين،ْوقدْاستمنهجْعلميْحديثْماملْيتعارضْمعْ

ْ.ْْٛيفْاإلدارةْوأسلوبوْوشخصيتوْالقياديةْإدارةْعمرْبنْاخلطابْللكتابْوربليلْ
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:ْيفْىذاْالكتابْيقومْالكاتبْبتحليلْفقهيْيفْالتشريعْ.ْمنهجْعمرْبنْاخلطابْٚ
وعرضهاْسواءْأكانتْيفْفرتةْخالفتوْأمْقبلهاْعلىْآراءْْألعمالْعمرْبنْاخلطابْ

ادلذاىبْدبزيدْمنْالتحليلْوالتفصيلْوقدْاستوعبْىذاْالكتابْالكثًنْمنْفقوْالفقهاءْْو
ْكتابْغينْباآلراءْعمرْبنْاخلطابْ والتحليالتْغًنْأنوْملْيشرْإىلْْبالشرحْوىو

ْبنْاخلطابْ ْبٌنْأعمالْعمر ْإىلْإنْالكتابْقدْْالعالقة ْإضافة ومقاصدْالشريعة
،ْعلقْبإدارتوْتنْغًنْاجاجتهاداتْتمْتناولْعدةْامورْزبصْفقوْعمرْبنْاخلطابْ

ْوعالقتهايفْإدارتوْللدولةْْأماْحبثيْالـمقدمْفًنكزْعلىْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْ
ْدبقاصدْالشريعةْاإلسالمية،ْوقدْاستفدتْمنْىذاْالكتابْيفْتبويبْالبحثْإضافةْإىل

ْ.ٜالذيْمشلْكثًناًْمنْآراءْادلذاىبْوالعلماءْاجاستفادةْمنْالتحليل
ْمنها:ْتناولتْسًنةْعمرْبنْاخلطابْْىناكْحبوثاًْقدْماْتقدمْمنْمؤلفاتةْإىلْإضاف
ْاخلطابْٔ ْبن ْعمر ْعند ْالتشريع ْسياسة .ْالرسالة ْىذه ْيف ْالباحثْعنْْ: تكلم

ْبنْاخلطابْ ْأصلْمنْْسياساتْعمر ْأو ْمبدأ ْإيراد ْوذلكْعنْطريق يفْالتشريع
ْبنْاخلطابْ ْعمر ْطريقة ْوقديفْالتْأصولْالدينْومناقشة ْالباحثْْعاملْمعو أورد

والتفصيلْيفْادلواضيعْْشرحاليفْْمعْتوسعْمناذجْمنْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْ
ْعلىْ ْبناًء ْالتحليل ْيتم ْومل ْالشريعة ْمقاصد ْعلى ْيركز ْالبحثْمل ْإن ْإجّا ذاتْالعالقة

ْمنها ْاستفدت ْوقد ْرلاذلا ْيف ْجيدة ْفالدراسة ْذلك ْرغم ْالتحليالتْْربقيقها، كثرة
ْ.ْٓٔوادلواضيعْادلختلفةْوادلصادر

ْاخلطابْٕ ْبن ْادلؤمنٌنْعمر ْألمًن ْاجاقتصادي ْالفقو .ْ ْْتعد: ْالرسالة ْدراسةًْىذه
يعْاإلنتاجْوالتوْزْواضيعْاقتصاديةْمثلوفهموْدلْعامةْلفقوْعمرْبنْاخلطابْْةاقتصادي

وكيفيةْتطبيقْاألحكامْالشرعيةْعليها،ْإجّاْإنْىذهْالدراسةْاختصتْْوغًنىاْواجاستهالك
ْب ْاخلطاب ْبن ْعمر ْلفقو ْاجاقتصادي ْالْاجلانب ْمقاصدْدون ْأو ْاإلدارة ْيف نظر
اإلداريْودراستوْيفْضوءْْأماْحبثيْالـمقدمْفيتناولْفقوْعمرْبنْاخلطابْْشريعة،ال

                                                
 (.ْٖ)القاىرة:ْدارْالسالمْللنشر،ْطْمنهج عمر بن الخطاب في التشريعم،ْٕٙٓٓىـ/ٕٚٗٔ.ْانظر:ْزلمدْبلتاجي،ْٜ

 م،ْرسالةْماجستًنْيفْالفقوْادلقارنْ)كليةْالشريعةْوالقانون/جامعةْغزةْاإلسالمية(.ٕٚٓٓ.ْانظر:ْزلمدْأبوْصقر،ْٓٔ



 ن

مقاصدْالشريعةْاإلسالميةْعلىْالرغمْمنْحضورْاجلانبْاجاقتصادي،ْوقدْاستفدتْمنْ
ْ.ٔٔاإلداريْمنْخاللْربليلْالفقوْاجاقتصادييلْالفقوْطريقةْربلْالتعرفْعلىالرسالةْ

وىذهْبفقوْأشهرْاجملتهدين:ْْيفْادلعامالتْادلاليةْمقارناًْْ.ْفقوْعمرْبنْاخلطابْٖ
ْواحدكسابالرسالةْْ ْناحية ْاختصتْيف ْْةقتها ْاخلطاب ْبن ْعمر ْإدارة ْنواحي ْمن

غمْمنْعدمْمعْربليلْفقهيْموسعْعلىْالْرْوىيْادلعامالتْادلاليةْجاأْللدولةْاإلسالمية
ْاإلسالمية ْالشريعة ْمقاصد ْإىل ْْوْ،التطرق ْاستفدتْقد ْالدراسة ْىذه ْتعلقهاْمن بقدر

ْ.ٕٔنشاطْالدولةْالعامْوخاصةْالنشاطْاإلداريْنفادلعامالتْادلاليةْجزءْمْببحثي
ْالرسالةْتطرقْالباحثْ:ْ.ْاجتهاداتْعمرْبنْاخلطابْٗ لطريقةْعمرْبنْيفْىذه

ْالنصْاخلطابْ ْمع ْالتعامِل ْْيف ْجاجتهاداتو ْإمهالو ْجاْمع لرتكزْْنصْفيوْفيما
ْخطورةْىدمْاألحكامْالشرعيةبيانْدراستوْحولْالدفاعْعنْالفهمْالصحيحْللنصوصْْو

ْعلىْالنصوص ْبنْاخلطابْْحُبجةْالقائمة ْاخلاصْللنصوصْتقليدْعمر ،ْيفْفهمو
رْللنصوصْوىذهْدراسةْذلاْدورىاْيفْرصدْاألخطاءْيفْاجاجتهادْالنامجةْعنْالفهمْالقاص

عدمْالغوصْوالتعمقْيفْمكنوهناْواجاكتفاءْبظاىرىا،ْأماْحبثيْالـمقدمْفقدْتطرقْإىلْْوأ
ْ.ٖٔاجاجتهادْمعْورودْالنصْعلىْحٍدْسواءنصْفيوْْوْربليلْاجاجتهادْفيماْجا

ْ ْبنْاخلطابْْومجاليْفحبثأما ْيفْاألْاجتهاداتْعمر ْالنظر ال يْْعمالفقطْدون
ْفيها ْمتبعًا ْأْالنيبْْعملها ْالصديق ْبكر ْأبا ْأريدْبيانْ،و ْبنْْىوْوفما ْعمر فقو

ْكذلكنْيتبعوليسْفقوْمَْْاخلطابْ ْاجتهاداتوهاداتْال يْاستهدفهاْىيْاجاجتْفإنْ،
،ْأوْخالفةْأيبْبكرْالصديقْْيفْعهدْالنيبْْفقطْوليسْاجتهاداتوْْخالفتوْيف

كْكذلفيها،ْْْمرْادلسلمٌنيفْكالْالعهدينْاللذينْسبقاهْملْيكنْلوْوجايةْأْألنْاجتهاداتو
،ْفالْتقفْإدارةْالدولةْعاجزةْعنْرةْالدولةعناصرْإداكوهناْعنصراًْمنْالنظرْجاجتهاداتوْْ

ْماْيشاهبهاْيفْتاريخْتلكْالدولة.لعدمْوجودْازباذْقرارْأوْاحلكمْيفْمسالةْ
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ْا ْاألىمْمنْالبحثأما ْإىلْْجلزء ْالنظر ْبنْاخلطابْفهو ضوءْْيفْاجتهاداتْعمر
ْاإلسالميةْكانْإمامْالدولةْْأنْعمرْبنْاخلطابْذلكْ،ْشريعةْاإلسالميةمقاصدْال

اإلسالمْوشرعْلتحقيقهاْىيْاألىدافْال يْجاءْهباْْفهذاْيعينْأنْاألىدافْال يْسعى
ْالتشريعاتْلتحقيقها ْوبالتايلْفإنْاجتهاداتو ،ْْْتتوافقْمع ْجيبْأن ْالدولة يفْإدارة

وىذاْماْملْيتطرقْإليوْْوبيانوْيفْىذهْالدراسة،ْمْبتحليلومقاصدْشريعتها،ْوىذاْماْسأقْو
بالبحثْوالدراسةْعلىْْابْوالباحثٌنْممنْتناولواْسًنةْعمرْبنْاخلطابْتّْأحدْمنْالكُْ

ْفمن ْأوجو ْعلى ْإجّا ْعلمي، ْأخْهمحد ْوتوسعمن ْبعضها ْاجاجتهاداتْأو ْأحد يفْْذ
ْالشرحْوالتحليلْدونْا ْومنهم ْأغلبْْيعمجْأخذْمنلتطرقْإىلْباقيْاجاجتهادات، أو

ْمن ْومنهم ْربليل، ْدون ْنقاًل ْعْْاجاجتهادات ْبعيدًا ْربليلو ْالشريعةْكان ْمقاصد ن
ماْأىتمْبالسياسةْاجاقتصاديةْأوْادلاليةْأوْالسياسيةْجاجتهاداتْعمرْْاإلسالمية،ْومنهم

ْوكٌلْمأجورْومشكورْعلىْاجلهدْادلقدم.ْ،دونْاإلداريةْبنْاخلطابْ
 منهجية البحث

ْالبحث علىْاجاستقراءْمكتيبْيعتمدْْمنهجْاستقرائييفْمجعْمادتوْعلىْْسيعتمدْىذا
ْ ْاخلطاب ْبن ْعمر ْعن ْادلروية ْلآلثار ْْهااستخراجْوْوالتقصي ْوادلراجعْمن الكتب

ْْ،يفْادلكتبةْوالبحوث باستقراءْْدلوضوعاتْالبحثْالنقديْيلْالنظريعىنْبالتحليُْكما
ْدبوضوعا ْادلتعلقة ْالعلوم ْيف ْوادلختصٌن ْالعلماء ْالبحثأقوال ْتركيبْت ىذهْْوإعادة

ْإىلادلوضوعاتْ ْكماشاملةْنتائجْوصوجا ْالبحثْإىلْسيميلْوْ، ْالتارخييادلْمنهج ْنهج
ْْتعلقل ْإىلالبحثْحبقبةْتارخييةْماضيةْخاصًة عمرْبنْاخلطابْْشخصيةبْوعلقتْإضافًة
ْْْاحلديث.هاْوفقاًْللمنظورْاإلداريْرغمْربليلاإلدارية


