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  بي موسى األشعريأإىل  )رضي اهلل عنه(عمر بن اخلطاباخلليفة  رسالة

 حٌن واله البصرة : بً موسى األشعريأإلى  )رضً هللا عنه( عمر بن الخطابالخلٌفة كتب 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

،  أما بعد فإن القضاء فرٌضة محكمةعمر أمٌر المؤمنٌن الى عبد هللا بن قٌس : ))من عبد هللا      

آس بٌن الناس فً مجلسك  ، ، فإنه ال ٌنفع تكلم بحق ال نفاذ له ، فافهم إذا أدلً إلٌك وسنة متبعة

البٌنة على من ادعى  ، ، وال ٌخاف ضعٌف من جورك ، حتى ال ٌطمع شرٌف فً حٌفك ووجهك

 وال ، أو أحل حراما   حرم حالال   والٌمٌن على من أنكر، والصلح جائز بٌن المسلمٌن إال صلحا  

، أن ترجع عنه إلى الحق  ٌمنعك قضاء قضٌته باألمس فراجعت فٌه نفسك، وهدٌت فٌه لرشدك

 .(( ، ومراجعة الحق خٌر من التمادي فً الباطل فإن الحق قدٌم

 حتليل الرسالة :

احدى الرسائل الميمة المشيورة التي تبين قواعد القضاء في االسالم ، وىي موجية ىذه الرسالة      
الى أبي موسى األشعري حينما أصبح واليًا عمى  )رضي اهلل عنو( عمر بن الخطابمن الخميفة 

قواعد القضاء وأصول  )رضي اهلل عنو( عمر بن الخطاب، وقد جمع فييا الخميفة قضاء البصرة 
لشيود ، ومؤىالت القاضي ، والصمح الجائز ، الذي يرضي الطرفين ، واالجتياد ، الحكم ، ومنيا ا

 والعودة عنو ، إذا ظير ما يستوجب ذلك .

وقد افتتح الرسالة بالبسممة ، ثم ذكر اسم الُمرِسل واسم الُمرَسل اليو ، ووضح أن النظر في      
مظالم الناس فرض واجب ، وعمى القاضي أن يفيم ، ويحسن الفيم ؛ ألنو مفتاح الحكم الصالح ، 

وال كبيرًا  شريفًا من وضيع ،والطريق الى احقاق الحق ، ثم عميو أن يساوي بين الناس ، فال يميز 
 من صغير ، عندىا ال يطمع القوي ، وال ييأس الضعيف .

دليمو ، فإن  إلحضارستمع الى دليل المدعي ، ويعطيو الوقت الكافي وعمى القاضي أن ي     
البينة عمى من ادعى واليمين عمى من )) :وعبارتو ر في ذلك ، استحمت عميو القضية ، قصّ 
والصمح واجب إال الصمح الذي يجعل زم بيا القوانين كميا ، انونية تمت(( أصبحت قاعدة قأنكر

الحالل حرامًا والحرام حالاًل فيذا ال يرضي اهلل وال يرضي المتخاصمين ، وىو وضع لمحق في 
 غير موضعو .



 مميزات الرسالة :

وما  )رضي اهلل عنو( عمر بن الخطابالخميفة فيي إذًا رسالة حكومية تصور لنا نفسية      
جبمت عميو من يقظة وحب لممساواة والعدالة وحسن تصرف واجتياد وحرص عمى مصمحة 

 وضرورة التمسك بالقيم الخمقية في ساحة القضاء . باإلسالمالمسممين واعتزاز 

وىذه الرسالة مكونة من مقدمة وعرض وخاتمة ، أما المقدمة فاكتفى فييا بالبسممة ، وأما      
دستور القضاء عند المسممين  )رضي اهلل عنو( عمر بن الخطابفقد أوضح فيو الخميفة العرض 

فرسم مبادئو في لفظ جزل وأسموب جميل ، ثم ختم رسالتو بتوجيو نصيحة عامة بترك التمويو 
 والنفاق .

كان  ، إال أن كاتبياوجية بالدرجة األولى الى األفكارواسموب الرسالة عممّي متأدب فالعناية م     
 ، وعمى الرغم من ذلك ففي اسموبو مسحة من جمال .ن القول ، فيو يحدد ألفاظو ويوجزخبيرًا بفنو 

في القضاء ما تزال  )رضي اهلل عنو( عمر بن الخطابكل ىذا أن مبادئ الخميفة واألىم من      
تسب النص ، ومن ىنا اكالى اليوم مبادئ قيمة خالدة صالحة لألخذ بيا في ساحة القضاء النزيو 

، إذ تخطى الزمان والمكان واألجيال ليخاطب اإلنسانية كميا في جميع األصقاع صفة الخمود 
 واألزمان .

والنص نموذج لألدب الصافي المعنى ، وكذلك كان شأن األدب في عصر صدر االسالم ؛      
ي الوقت نفسو ، فيو صاحب رسالة ، وراعي امة ، وىو فألن الكاتب والخطيب كان لديو ما يقولو 

 خبير بفن القول .

 الرسالة :

لون من النثر الفني ، تنقل فيو الكممة المكتوبة شعور الكاتب أو فكرتو ، أو رأيو الى غيره ،       
وقد استخدميا الرسول ) صل اهلل عميو وسمم( لمدعوة الى االسالم ، وكان يدرك أىمية الرسائل ، 

بن أبي طالب  ولذلك اتخذ كَتابًا يدونون القرآن ، ويحبرون الرسائل منيم عثمان بن عفان وعمي
 وخالد بن سعيد )رضي اهلل عنيم( .



رسائل الى رؤساء القبائل العربية يدعوىم لإلسالم ، كما  ) صل اهلل عميو وسمم(وكتب الرسول     
 كتب الى المموك والحكام مثل كسرى والمقوقس وىرقل والنجاشي وكان ذلك سنة ست من اليجرة .

نو بسم اهلل ا  نو من سميمان و إ، حتى نزل قولو تعالى : ))  وكانت الرسالة تبدأ : باسمك الميم     
ة بالبسممة ، ثم صارت سنّ يفتتح رسائمو  ) صل اهلل عميو وسمم(الرحمن الرحيم(( ، فأخذ الرسول
 باآلتي : ) صل اهلل عميو وسمم( بعده ، وقد تميزت رسائل الرسول

 القصر وااليجاز . -1

 وضوح العبارة . -2

 رف المفظي .خموىا من الزخ -3

نما ظيرت الرسائل الحربية ،       ثم تعددت أغراض الرسائل فمم تعد رسائل دعوة فقط ، وا 
واالدارية ، والسياسية ، والقضائية ، واالجتماعية كالتي عبر عن الشوق أو العتاب أو التينئة أو 

 التعزية أو الرثاء أو الشكر، أو الوصف أو طمب الحاجات وغيرىا .

ناقة العبارة ، وقوة العاطفة ، أن الرسائل تميزت باختيار المفظ و أصائصيا العامة ومن خ     
واشتماليا عمى الصور البيانية ، والمحسنات البديعية ، واالقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف ، والتضمين من الشعر والمثل والحكمة ، وأما عناصر الرسالة فيي : المقدمة والعرض 

 الخاتمة . و 

       

 


