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 ملخص البحث
ومن ىذه رسولو بالرسالة الشاملة الىت تشمل مجيع جوانب احلياة  لقد بعث اهلل سبحانو وتعاىل

، وقضى من بعده أبو بكر، اهلل عليو وسلمجانب القضاء ولقد قضى رسول اهلل صلى  :اجلوانب
فاتسع يف القضاء حيث قضى يف جماالت خمتلفة وقد  عنو وخلفهما يف ذلك عمر بن اخلطاب رضى اهلل

قتداء هبم لذا جاء ىذا البحث ادلتواضع ليميز بعض ما جاء عن سول اهلل صلى اهلل عيلو وسلم االأمرنا ر 
 وبدأ الباحث) .من اآلثار يف القضاء -اهلل تعاىل عنو  رضي –ىذا الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب 

مولده، امسو، نسبو،   بن اخلطاب عمر عريفبت رسالة إىل ثالثة فصول ففي فصل األول بدأ لتقسيم اب
األثر لغة واصطالحا وحكم القضاء وشروطو ويف فصل الثاين عرف   .خبتصار لقبو، أسرتو، ووفاتوكنيتو 

 (. رضي اهلل عنو ويف الفصل الثالث اآلثار ادلروية عن عمر بن اخلطابعهد عمر  ومراكز القضاء يف
من حيث القبول والرد ليميز اآلثار  ولقد تكلم الباحث على ىذه اآلثار من الناحية احلديثية ،)

 (.الصحيحة من الضعيفة 
 سن و اليد، وال، والرجل، واللسانث األول يتضمن قضاء عمر يف األذن، ادلبحأربعة مباحثوقسمو اىل 

ن قضاء عمر يف العني والرجل والضلع والصلب وادلبحث عواالصابع ، وادلبحث الثاين ربدث الباحث 
الثالث ربدث عن قضاء عمر يف االفضاء والبيضة والزنا والتعزير، وادلبحث الرابع قضائو يف ادلريض 

 واليهودي على ادلسلم .
 =آلثار إن وجدت سناد من زبرجيها  وبيان علة إلويركز الباحث يف ىذا كلو على الكالم على رجال ا

 بيان صحتها وبيان موافقة أوخمالة من قبل عمر وبعده من الصحابة والتابعني يف ىذه القضايا.و 
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Abstract 

 

Allah Almighty sent his messenger with comprehensive message that covers all the 

aspects of life including judiciary. The Prophet Muhammad May Allah bless him and 

grant him peace executed  following Abu Bakar and Umar bin Khattab respectively may 

Allah bless them all  and then the judiciary has been expanded covering different areas. 

The prophet commanded to follow them because of that, this research came to 

differentiate the versus, hadiths, and speech of scholars (Asar) of judiciary came by Umar 

bin khattab. The researcher talks about these Asar in terms of Hadiths, for acceptance or 

rejection to differentiate the correct Asar from the week effects.  The researcher starts 

introducing Umar bin khattab for his birth, name, nickname, title, family and his death. 

The researcher explains the definition of judiciary and companion by Language and 

idiomatically and then talk about the centers of judiciary during Khalifa Umar. In 

addition to that, the researcher mention the Asar irrigated from Umar bin khattab by 

dividing it into four chapters. The first chapter covers the judiciary of Umar for the ear, 

legs, tongue, hand and fingers while the second chapter talks about judiciary of Umar for 

the eye, legs, rib and steel. The third chapter explain the judiciary of Umar for the 

disclosure outweighs, adultery and discretionary whereas the fourth chapter talk about his 

judiciary for Patient and Jewish over the Muslim. The researcher focuses for the men 

attribution in externalizing and clarifying the reason of Asar if it is found. Furthermore 

the researcher clarifies the agreeing or disagreeing the Asar before Umar and after him 

for the companions and followers in these judiciaries. 
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 اإلىداء
وإىل  -دفاعا عن الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنوأىدي ىذا البحث ادلتواضع 

 وأسئل اهللبكل ما عندىم من جهد وطاقة والدّي الكرميني اللذين ربياين منذ طفوليت و ساعداين 
والقادر عليو.إنو ويل ذلك  أن ميد يف عمر أمي و يغفر أليب و يسكنو فسيح جناتو جل وعال  
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 شكر  وتقدير

حبو صاحلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم عل نبينا حممد سيد األنبياء وادلرسلني وعلى آلو و 
وبعد:ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،   

اجلزيل  ي بعد أن وفق ي اهلل سبحانو وتعاىل إىل إاجاز ىذا البحث ادلتواضع أن أقدم شكر دينيسعن
عميد كلية العلوم  مهدي عبد العزيز أحمد المصريادلكرم األستاذ ادلساعد الدكتور /دلشريف 

رسالة.ال ىذه اإلسالمية ، الذي استفدت منو كثريا من مالحظاتو، و توجيهاتو، أثناء إعداد  

لشئون  عمادة لي، وكعمر رضوانألستاذ ادلساعد الدكتور /لأن أقدم شكري ال يسع ي و 
، الذين ساعداين يف إعداد خطة شمس الدين يابي، واألستاذ ادلساعد الدكتور /يةالطالب

 البحث.

أ.  بيها، وعلى رأسهم مدير اجلامعةعموما على اجلامعة ادلدينة العادلية ومنسو  كما يسرين أن أث ي
 د. حممد خليفة التميمي )حفظو اهلل ورعاه(.

( خصوصا وعلى رأسها عمادة الدراسات العلياكما يسري أن أقدم شكري اجلزيل إىل )
، الىت سامهت بفعالية يف مساعدة  طلبة الدراسات دكوري ماسيرياألستاذ ادلساعد الدكتور /

ف.يف أنسب وأحسن الظرو العليا على إاجاز حبوثهم، ودراساهتم   

ذه الرسالة، هبمن اقًتاح وجهد وعناية   لوهخواين وزمالئي، على ما بذإ إىلكري وكذلك أقدم ش
 وكل من ساعدين يف إاجاز ىذا البحث من قريب أو بعيد.

 

 



  
 

 ل
 

 فهرس الموضوعات
 ..........................أ.....................المدينة العالميةالجامعة 

ب ............................................................صفحة البسملة.......  

ج .....................................................ملخص توصية اللجنة قرار  

............................................................................د.وافقةملا  

ه............................................قرار توصية اللجنة ملخص البحث البحث  

.............زالجامعة............................................................قرار   

......................حالبحث...............................................ملخص   

ى.............................................................................اإلىداء  

ك................................................................ ........شكر تقدير  

ك......................................................... ........فهرس الموضوعات  

ٔ.............................................. .....................فصل التمهيديال  

3.......................................... ...................عأسباب اختيار الموضو   

ٖ......................................................................:أىمية البحث  

ٗ......................................................................أىداف البحث  

ٗ..............................................................،،،،،،،،مشكلة البحث  

٘..............................................................حدود ومصادر البحث  



  
 

 م
 

٘..................................................................الدراسات السابقة  

ٚ.....................................................................أسئلة البحث.  

ٛ.......................................................................منهج البحث  

ٜىيكل البحث....................................................................  

   ٕٔ.......مباحث خمسة فيوو  رضي اهلل عنو الفصل األول: التعريف بعمر بن الخطاب

12..................................ادلبحث االول: امسو، ونسبو،  وكنيتو، ولقبو، ومولده.  

  12...................................................         ...  مولوادلطلب األول 

12..................................................................ادلطلب الثاين نسبو  

13.................................................................ادلطلب الثالث كنيتو  

13...................................................................ادلطلب الرابع لقبو  

14............................................................،،،ادلطلب اخلامس أسرتو  

18......................................................ادلبحث الثاين حالو يف اجلاىلية.  

19...............  .........................................ادلبحث الثالث علمو وفقهو  

21  .........................................................ادلبحث الرابع فضائلو....  

22  ............................................................ادلبحث اخلامس وفاتو.  

    الفصل الثاني: مفهوم األثر والقضاء، وحكم القضاء وشروطو ومراكزه في عهد عمر بن
:الخطاب، وفيو ثمانية مباحث  



  
 

 ن
 

23............................................حاً ثر لغًة واصطالادلبحث االول: تعريف األ  

24........................................اادلبحث الثاين: تعريف الّصحايب لغًة واصطالحاً   

29.....................................واصطالحا.... : تعريف القضاء لغةً الثالثادلبحث   

31.......................................................: حكم القضاءالرابعادلبحث   

35...........................................: شروط القاضى والقضاءاخلامسادلبحث   

              بن اخلطاب رضي اهلل عنو فيو القضاء وأشهر القضاة يف عهد عمر  مراكز: دسادلبحث السا
 39........................................................................... مطالب

39...............................................ادلطلب األول :القضاء يف ادلدينة النبوية.  

39..............................................................ادلطلب الثاين :العراق..  

40..............................................................ادلطلب الثالث :الكوفة  

41.................................................................ادلطلب الرابع:مصر  

41الفصل الثالث:اآلثار ادلروية عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو يف القضاء فيو أربعة مباحث  

دية األذن ،واللسان ،والسن ،واليد،واألصابع فيو مطالب: المبحث األول :قضاء عمر في  

ٖٗ...............................................ه في دية األذنؤ المطلب األول:قضا  

ٚٗ............................................ه في دية اللسانؤ المطلب الثاني : قضا  

ٜٗ.............................................ه في دية السنؤ المطلب الثالث : قضا  

ٔ٘.............................................ه في دية اليدؤ المطلب الرابع : : قضا  



  
 

 س
 

ٖ٘ .......................................ه في دية األصابعؤ المطلب الخامس: : قضا  

       . ،ويف الضلع ،والصلب دية العني ،والرجل ،واليد قضاء عمر يف المبحث الثاني:

58......................................................... العنيه ؤ ادلطلب األول: قضا   

65................................................. والرجل يف اليد ؤهادلطلب الثاين: قضا  

67.................................................الضلعه يف ؤ ادلطلب الثالث: قضا  

70.............................................والصلب. ه يفؤ : قضا ادلطلب الرابع:   

يف اإلفضاء، والبيضة ،والزنا،والتعزير فيو مطالب: قضاء عمر بن اخلطابالمبحث الثالث:   

71............................................ه يف إفضاء ادلرأة.ؤ ادلطلب األول: قضا  

72.................................................ه يف البيضة.ؤ ادلطلب الثاين: قضا  

74..................................................ه يف الزنا.ؤ ادلطلب الثالث: قضا  

76.................................................ه يف التعزير.ؤ ادلطلب الرابع: قضا  

                  :نالبقضاء عمر يف ادلريض واليهود على ادلسلم، وفيو مطالمبحث الرابع: 

80..............................   ...............ه على ادلريض.ؤ ادلطلب األول: قضا  

81.........................................ه لليهودي على ادلسلمؤ ادلطلب الثاين: قضا  

ٖٛ      .....................................................................الخاتمة  

83 .....................................................والتوصيات : نتائج البحثأوال  

83 ............................................................._النتائج.............  



  
 

 ع
 

83...........................................................التوصيات............  

84.............................................................ثانيا:الفهارس العلمية  

85.................................................................فهرس اآلات....  

87.......................................................س األحاديث واآلثار ..فهر   

92..........................................فهرس ادلراجع .................... . 

 

 

 



ُ 
 

 الفصل التمهيدي

إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده ا 
فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو كأشهد أف ٤تمدا عبده 

 كرسولو. 

  (ُ).﴾ميٍسًلميوفى  كىأىنٍػتيمٍ  ًإالَّ  ٘تىيوتينَّ  كىالى  تػيقىاتًوً  حىقَّ  وى اللَّ  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا﴿
ةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا النَّاسي  أىيػُّهىا يىا﴿  رًجىاالن  ًمنػٍهيمىا كىبىثَّ  زىٍكجىهىا ًمنػٍهىا كىخىلىقى  كىاًحدى

ـى  بًوً  تىسىاءىليوفى  الًَّذم اللَّوى  كىاتػَّقيوا كىًنسىاءن  كىًثَتنا   (ِ).﴾رىًقيبنا عىلىٍيكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  كىاٍْلىٍرحىا
ا قػىٍوالن  كىقيوليوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا﴿  كىمىنٍ  ذينيوبىكيمٍ  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  أىٍعمىالىكيمٍ  لىكيمٍ  ييٍصًلحٍ  سىًديدن

ا فػىٍوزنا فىازى  فػىقىدٍ  كىرىسيولىوي  اللَّوى  ييًطعً   (ّ).﴾عىًظيمن
 أما بعد: 

كشر اْلمور ٤تدثاهتا ككل ٤تدثة بدعة  فإف أصدؽ اٟتديث كتاب ا كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمد 
 ككل بدعة ضاللة ككل ضاللة ُب النار. 

ياة انإنسانية من اٟتتتجلى أ٫تية ىذا ا١توضوع  إذا نظرنا ُب حياتنا اليومية حيث ال ٗتلو 
داؿ كما شابو ذلك كال طريق ١تعاٞتة ذلك إال من طريق القضاء كفق ما جاء ُب الشريعة ا٠تصومات كاٞت

انإسالمية. كالبحث عن آثار الصحابة  عامة، كعن ا٠تلفاء الراشدين خاصة  ُب ا١تسائل اليت تتعلق 
 كا١تشاكل بُت الناس ا٠تصوماتبالقضاء ىي مهمة جدا كال سيما ُب ىذا الزماف الذم كثيرت فيو 

ُب مسائل القضاء تساعدنا ُب حل كثَت من  البحث ُب اآلثار الواردة عن عمر بن ا٠تطاب ك 
ا٠تصومات ُب ىذا الزماف، كذلك ١تا لو من االجتهادات ُب جوانب القضاء اليت قاـ هبا ُب مدة خالفتو، 

                                  
 .۲۰۱سورة آؿ عمراف، اآلية:  (ُ)
 .ُسورة النساء، اآلية:  (ِ)
 .۰۲-۰۰سورة اْلحزاب، اآلية: (ّ)



ِ 
 

ت النيب ٝتع» قاؿ: بالعلم كالفضل، كما جاء ُب حديث أيب ىريرة  كْلنو قد شهد لو رسوؿ ا  
 :بينا أنا نائم رأيتٍت على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء ا، ٍب أخذىا ابن أيب »، يقوؿ

قحافة فنزع هبا ذنوبا أك ذنوبُت، كُب نزعو ضعف، كا يغفر لو ضعفو، ٍب استحالت غربا، فأخذىا ابن 
كمن جانب آخر أف   (ُ)«نزع نزع عمر، حىت ضرب الناس بعطنا٠تطاب فلم أر عبقريا من الناس ي

معرفة اآلثار الواردة عن عمر ُب القضاء كاستنباط اْلحكاـ منها كتطبيقها ُب كقتنا اٟتاضر يساعد على 
 أداء اْلمانات إىل أىلها كما أمر الشارع بذلك.

مايكفي ُب تارٮتو كسياستو كإدارتو، كلكن  ًتبى عن عمر كمعركؼ بُت طلبة العلم  أنو قد ك
من جرد اآلثار ُب قضائو كخرجها. لذا كقع اختيارم على  ىذا ا١توضوع  -ى حسب علمي عل -مل أجد
كأسأؿ ا  ، جمعًا ودراسًة(لمؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء)اآلثار الواردة عن أمير ابعنواف 

ى نبٌينا ٤تٌمد ، كصلى ا عللك كالقادر عليوا١تناف أف ٯتٌن علٌي بتوفيقو كسداده ُب أمرم كلو إنٌو كيلُّ ذ
 كعلى آلو كصحبو كسٌلم. 

 
 

 

                                  
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم اٞتعفي،  ارم( أخرجو البخُ)

كنت،   لو كتاب ا١تناقب، باب قوؿ النيب ، د. ط.، د. ت.(،  دار ابن كثَت اليمامةبَتكت: ، )وسننو وأيامو = صحيح البخاري
المسند الصحيح  مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم،  أبو اٟتسُتأخرجو ك كاللفط لو، ؛ ّْٔٔ/ رقم: ٔ/ صٓج

اقق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، د. ط.، د. ، المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل 
كال٫تا   .۰ْْٓ،  رقم: ۲۲۱، ص ۲۱، جبتحقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر  ت.(،

  كاللفظ للبخارم. .ا بن عمر رضي ا عنهما من حديث أيب ىريرة كعبد
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 الموضوع: أسباب اختيار
 تتمٌثل اْلسباب  فيما يأٌب: 

  .مل ييفرىد برسالة علمٌية  حسبى علميرغم أ٫تيتو  ىذا ا١توضوع -ُ
كعدـ العناية ء القضاعدـ التزاـ اْلمة انإسالمية ُب كثَت من البلداف بأحكاـ الشرعية ُب  -ِ

  ٔتسؤكلية اْلمة. ماـاالىتبالرعٌية كعدـ 
ُب القضاء  كحاجة الٌناس إىل معرفة آرائو كاجتهاداتو ُب  عمر بن ا٠تطاب  تبحر  -ّ

القضاء  .

. االعادلة كٕتنب الظلم ك القيادة معرفة  -ْ لتزاـ العدؿ كأداء اٟتقوؽ على كجوو سليمو

 .ا٠تلفاء الراشدينقتداء بْلمره باال ٖتقق قوؿ النيٌب  -ٓ
 أىمية البحث :

 يأٌب: ى أ٫تية ىذا البحث فيماتتجل
 .ُب خالفتو كإدارتو كقضائوالٌتطٌور الكبَت كالٌتوسع  -ُ
 .ىذه اْلمة ُب القضاء لفعليو سكاف   إعراض الٌناس عما -ِ
 :عند مسلم قاؿ  عن النيبٌ  جاءكدليل ذلك فيما  عمر بن ا٠تطاب  لدما١تكانة  العلمٌية  -ّ

 بن ٛتزة عن أخربه»  يونس، أف ابن شهابحدثٍت حرملة بن ٭تِت، أخربنا ابن كىب، أخربين
 قدحا رأيت إذ نائم، أنا بينا»: قاؿ ، ا رسوؿ عن أبيو، عن ا٠تطاب، بن عمر بن ا عبد

 بن عمر فضلي أعطيت ٍب أظفارم، ُب ٬ترم الرم ْلرل إين حىت منو فشربت لنب، فيو بو أتيت
 .(ُ)«علمال»: قاؿ ا رسوؿ يا ذلك؟ أكلت فما: قالوا «ا٠تطاب

 جتهادات َب القضاء كاٟتكم.ا طوؿ خالفتو اليت مكنتو من  -ْ
 . اقف كثَتةرأيو ُب مو لموافقة القرآف   -ٓ

                                  
، ُٔ،  رقمُٖٗٓ/ ص ْضائل عمر،  جفاقق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي،كتاب العلم، باب من في الصحيح، أخرجو مسلم ،   ُ

 .عن عبد ا بن عمر 
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ىذا فضله ُب القضاء ك كٌل مناحي اٟتياة ك  ستيعاب كاٌفة ا١تستجٌدات السٌيمااما صدر عنو من  -ٔ
ذل لبٍّ أ٫تٌية  اٟتكم كمن ىنا تتبُت لكلك ُب العدالة  العطرةىل ذلك سَتتو إ، كيضاؼ لعمر 

 ىذا البحث.
 :أىداف البحث

  :يهدف الباحث في ىذه الدراسة إلى ما يأتى
 .سَتتو العطرة ُب القضاء إبراز ٪تاذج قضاء عمر بن ا٠تطاب كأ٫تية أخذ ما جاء عنو من -ُ

 .٘تييز الصحيح من السقيم من ما صدر عنو من اآلثار-ِ
 .ة ك إسًتاتيجيتو ُب اختيار القضا براز فقو عمرإ-ّ
 .بياف موافقة اْلحكاـ اليت قضى هبا عمر بن ا٠تطاب ٔتن قبلو كمن بعده من الصحابة-ْ

 مشكلة البحث:
ىو ثاين خلفاء الرشدين، كأكؿ من دعي بأمَت ا١تؤمنُت، ككونو أحد ا٠تلفاء  عمر بن ا٠تطاب إف 

... فعليكم » :، لقولو بأخذىا كالعمًل هبا ا١تأموراالحتجاج بآثاره ا١تركيٌة من الٌسنن ٬تعل الراشدين 
 . (ُ)«بسٌنيت كسٌنة ا٠تلفاء الرٌاشدين ا١تهدٌيُت عٌضوا عليها بالٌنواجذ ...

ُب مفهـو داللًة ىذا اٟتديث، كمن ناحيةو  كمن ضمنها  اآلثار الواردة عن عمر بن ا٠تطاب 
لٌصحابة حولو حُت أخرل أٌف اآلثار ا١تركيٌة عن عمر ٘تتاز بقرب عهدىا من عهد الٌنبٌوة، مع تواجد ا

                                  
، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، )بَتكت: دار سنن أبي داودداكد السجستاين اْلزدم، سليماف بن اْلشعث أبو  أخرجو ُ

أبو عبد ا ٤تمد بن يزيد  ابن ماجو، َْٕٔ/  رقم ََِ/ صْالفكر، د. ط.، د. ت.(، كتاب السنة، باب ُب لزـك السنة، ج
د الباقي، )حلب: دار إحياء الكتب العربية، د. ط.، د. ت.(،  ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عب، ابن ماجوسنن القزكيٍت، كماجة اسم أبيو يزيد، 

راـ بن عبد الصمد الدارمي، التميمي ِْ/ رقم  ُٓ/ صُج ، كاللفظ لو، كأبو ٤تمد عبد ا بن عبد الرٛتن بن الفضل بن هبى
، ُدار ا١تغٍت للنشر كالتوزيع، ط، ٖتقيق: حسُت سليم أسد الداراين، )الرياض: مسند الدارمي المعروف بـ/ سنن الدارمالسمرقندم، 

، ٤تمد ناصر الدين اْللباين، كصححو اْللباين ُب انإركاء، البن ماجوكاللفظ  .ٔٗرقم/  ِِٖ/ ص ُـ(، ج َََِ -ىػ  ُُِْ
 -ىػ  َُْٓ، ِ، طا١تكتب انإسالمي :بَتكت، )إشراؼ: زىَت الشاكيش، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

 .ِْٓٓ، رقم َُٕ، ص ٖ(، جـُٖٓٗ
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،كبارىم كصغارىم من حفاظ الٌسٌنة، كالقرآف، كالفقو، ككاف كثَتان ما يستشَتىم عن اٟتكميصدر القرار ك 
 ا١تستجدات كمن كبار أىل بدر من ا١تهاجرين كاْلنصار قبل تفرقهم ُب اْلمصار. 

عاملةن، اليتصور خلو حياة كإما م إما عبادةن،ك١تا كانت أحكاـ الٌشريعة من حيث ٦تارسة ا١تكٌلفُت ٢تا 
معرفتها تؤىلنا لالستنباط من اجتهادات كانت ا١تكلف كراء اٟتكم كالقضاء ٔتا كاف عليو سلف اْلمة ،  

 الصحابة، بعد نيب ىذه اْلمة.
نإصدار قرارات إسالمية ٕتاه التحديات  ٧تعل ىذه القضايا قواعد كمعايَت كُب ىذا ا١تقاـ

 نإسالمية كخصوصان ُب القضاء.كا١تشكالت اليت تواجو اْلمة ا
 

 البحث: حدود
ال ٗترج حدكد ىذا البحث عن اآلثار الواردة عن عمر بن ا٠تطاب ُب القضاء ال سيما فيما كرد ُب 

ْلف ىذين الكتابُت ٫تا مظنة آثار الصحابة  ؛مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين كمصنف بن أيب شيبة
 ما على غَت٫تا.كلقدمه

 
 السابقة: الدراسات

كلكنٍت سأكتفي بذكر الرسائل اليت ٢تا صلة ٔتوضوع  اؾ دراسات كثَتة كتبت حوؿ فقو عمر ىن 
 ْتثي ، كمن أ٫تها مايأٌب:

"اآلثار الواردة عن عمر بن الخطاب في البيوع : قاـ هبا كبَت غوجي، بعنواف سة األولىاالدر  
رجة ا١تاجستَت ُب اٟتديث، ُب كىي رسالة علمية قدمها صحاهبا لنيل د وعالقتها باالقتصاد المعاصر"

 ـ. ََِٖ سنةأكادٯتية الدرسات انإسالمية، جامعة ماليا، كوال١تبور، ماليزيا، 
كقد ٖتدث صاحب الرسالة عن فقو عمر ُب البيوع كعن عالقتها باالقتصاد ا١تعاصر، كقد 

ر بن ا٠تطاب، اشتملت الرسالة على ثالثة أبواب كباب ٘تهيدل كخا٘تة، كُب الباب اْلكؿ ٖتدث عن عم
التعريف بو كعن سَتتو كخالفتو، ٍب ٖتدث عن اْلكضاع االقتصادية ُب عهده، كُب الباب الثاين ٖتدث 
عن تعريف اْلثر، كتعريف الصحايب، كحجية قوؿ الصحايب، ٍب ٖتدث عن تعريف البيع، كأحكامو 
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ُب البيوع كرتبها على كشركطو. كُب الباب الرابع كىو لب البحث، ٚتع فيو اآلثار الواردة عن عمر 
بواب الفقهية حسب داللتها، يبدأ بذكر اْلثر، ٍب ٗتر٬تو مع بياف صحتو أك ضعفو، ٍب يذكر الداللة اْل

داللة الفقهية لألثر، ٍب مناقشتها مع بياف رأم الالفقهية لألثر مع إيراد أقواؿ العلماء اليت توافق أك ٗتالف 
كالعالقة اليت داللة الفقهية لألثر. الالتجارية ا١تعاصرة اليت توافق الراجح ُب ا١تسألة، ٍب يذكر ا١تعامالت 

. كٗتتلف دراسيت عن ىذه منهما تتحدث عن فقو عمر  ٕتمع بُت ىذه الدراسة كدراسيت، أف كال
 ُب القضاء، بينما ىذه الدراسة ٗتتص  بذكر فقو عمر أف دراسيت ٗتتص بذكر فقو عمر  الدراسة،

 ُب البيوع. 
/ ُ، قاـ هبا الدكتور غالب بن عبد الكاُب طأوليات الفاروق في اإلدارة والقضاء :ة الثانيةالدراس
مؤسسة الكتب الثقافية بَتكت، كمكتبة اٞتيل اٟتديد صنعاء للطبع كالنشر  ـ،ُٗٗٗ ،ق َُُْ

 كالتوزيع. 
 كقد قٌسم ا١تؤلف ىذا الكتاب إىل قسمُت: 

 كٖتتو ٜتسة أبواب كلها تتعلق بانإدارة.  القسم اْلكؿ: أكليات الفاركؽ ُب انإدارة،
القسم الثاين: أكليات الفاركؽ ُب القضاء، كٖتتو ثالثة أبواب، ككلها تتحدث عن القضاء كما يتعلق بو ُب 

 . عهد عمر 

 ىذه الدراسة مل هتتم بذلك. ما ٘تتاز دراسيت بذكر أحكاـ اآلثار من ناحية الصحة كالضعف بُت 
 ُت شيئُت انإدارة كالقضاء كلذلك فاتتو مسائل كثَتة تتعلق بالقضاء ُب إف ىذه الدراسة ٚتعت ب

 .لك الباحثذ كتعد دراسيت تكملة ما قاـ بو ،عهد عمر 
قاـ هبا الدراسة الثالثة: السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر 

امة للثقافة كالنشر جامعة انإماـ ٤تمد بن انإدارة الع ُُْٔ غبشالدكتور ٤تمد الرضا عبد الرٛتن اْل
 انإسالمية . سعود
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كقد قسم ىذا ا١تؤلف كتابو بعد الفصل التمهيدم إىل ٜتسة أبواب كُب الباب اْلكؿ تكلم عن 
منهج عمر بن ا٠تطاب كسياستو ُب تنظيم القضاء أم طريقتو ُب القضاء كسياستو فيو كاختيار القضاة 

 كأرزاقهم كسياستو ُب الرقابة عليهم. على أقاليم الدكلة كركاتبهم
كُب الباب الثاين تكلم على أقضية عمر كسياستو ُب تنفيذ أحكاـ اٟتدكد مثل الزنا كحد القذؼ كا٠تمر 

 كالسرقة كاٟترابة كالسحر كغَت ذالك.
كُب الباب الثالث: تكلم ا١تؤلف ُب شأف اٞتنايات من النفس كمادكف النفس كالدية على النفس 

 النفس كغَتىا. كما دكف
كُب الباب الرابع ٖتدث عن مسائل متفرقة كسياسة عمر ُب تنفيذ أحكامها مثل النكاح كالطالؽ 

 كاٟتضانة كالنفقة كا١تَتاث كغَتىا 
كالباب ا٠تامس: ذكر كسائل االثبات ُب عهد عمر كأثرىا ُب تنفيذ االحكاـ مثل انإقرار كالشاىد 

 لشاىد، كالقرائن كالقسامة كغَت ذالك.كالقضاء باليمُت كالقضاء باليمُت كا
كالفرؽ بُت ْتثي كىذا البحث أنو ربط كقارف بُت ما كاف ُب عهد عمر كما يقع  ُب ىذا العصر، 

القضايا اليت كقعت ُب عهد عمر.  بياف كأنا فقط ركزت على

 .أنو ٚتع بُت قضايا ٥تتلفة بيد أين اقتصرت على القضاء فقط

  من ناحية الصحة كالضعف. اآلثار غَت أين أركز على ٗتريجأنو مل يتكلم على الرجاؿ

 لكن استفدت كثَتا من ىذا الكتاب ُب معرفة كيفية صياغة البحث حيث سهل يل الرجوع  ك
 . ليةإىل ا١تراجع اْلص

 أسئلة البحث:
 يهدؼ الباحث من خالؿ ىذا  البحث  العلمٌي ُب الًٌتاث انإسالمي لإلجابة عما قد يرد من  القرٌاء

 بعوف ا تعاىل من اْلسئلة حوؿ ىذا البحث :
 كرتبتو ُب الفضًل. مكانتو العلمٌيةما ك  عمر بن ا٠تطاب من ىو  .ُ
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 .ج اآلثار الواردة عن عمر أغلبها مقبولة أك غَت مقبولةذ ىل ٪تا .ِ
 .نظاـ القضاء ُب عهد إمارتو ُب ذج ما ىي ٪تا .ّ
 .بلو كمن بعده من الصحابةىل اْلحكاـ اليت قضى هبا عمر بن ا٠تطاب توافق من ق .ْ

والمنهج  ئيمنهج اإلستقراالوسيكون منهجي في ىذا البحث على قسمين: منهج البحث:
 التحليلي:

 يالمنهج االستقرائ -
 المنهج التحليلي -

 المنهج االستقرائي:أما 
يعتمد يرتبط ىذا البحث بكتب ا١تتقدمُت، كالٌنظر ُب ْتوث كدراسات ا١تتأخرين،  كيكوف البحث ْتثان 

على ا١تصادر كا١تراجع ا١تكتبٌية، لذلك فإٌف ٢تذا النوع من البحوث منهجان معٌينان ُب البحث كىو ما يسٌمى 
 با١تنهج االستقرائي كمن ٍبٌ ا١تنهج الٌتحليلي بعد التتبع كاٞتمًع.

ذا كى فا١تنهج االستقرائي كىو ٚتع  ا١تصادر كا١تراجع كاستخراج ا١تعلومات ا١تتعٌلقة با١توضوع،
ُب القضاء من كتب  الفصل الثالث عند استخراج اآلثار الواردة عن عمر بن ا٠تطاب  يكوف ُب

 اٟتديث كشركحها كمن كتب الفقو، كٚتعها ٍب ترتيبها على اْلبواب الفقهٌية حسب داللتها.
 :وأما المنهج الّتحليلي

من خاللو ا١تعلومات اليت ٚتع من  نهج االستقرائي يتبعو ا١تنهج الٌتحليلي اٌلذم ينفذ الباحثا١تكبعد  
 خالؿ ا١تنهج االستقرائي كىذا ما سيكوف  ُب الفصل الثاين ُب كالمي عن القضاء ُب عهد عمر 

 كتعريفو، كمراكز القضاء ُب عهده كأشهر القضاة ُب ذلك اٟتُت.
ٖتليلو ككذلك ُب الفصل الثالث ما يتعٌلق  بدراسة اآلثار ُب القضاء كاٌلذم جرل الباحثي عند 

 لتلك اآلثار اٌليت ٚتعها ُب ا١تنهج انإستقرائي كقد سلكت ُب ٖتليل اآلثار على الٌنحو الٌتايل:
 ٗتريج اآلثار كيكوف على الٌنحو الٌتايل:
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ك أكتفي ٔتا ذكره حافظ بن إيراد منت اٟتديث، كترٚتة ركاة اٟتديث، مع بياف مرتبتهم   - أ
حكم على اٟتديث، نا أقواؿ العلماء. كأْلف اٟتافظ إختصر ل من اٞترح كالتعديل حجر

 بُت موافقة قضاء عمر ٔتن قبلو أك بعده من الصحابة.أك 
من أخرجو  ا أذكر من حسنن  أك اصحيحن ، كإذا كاف كاف فيو  عٌلةه سأبُت العلة  فيو كإذا  - ب

أذكر من خٌرجو  كاف اْلثر ضعيفان كمل يصٌح عن عمر إذا  -كصٌححو إف كجد.ج اْلئمة 
 ٍبٌ أذكر العٌلة مع ذكر من ضٌعفو من اْلئٌمة إف كيجد. من العلماء

 يل للحديث .االشرح انإٚت - ح
 ىيكل البحث:

٘تهيدية كفيو ذكر أسباب اختيار ا١توضوع كأ٫تيتو كىدفو كمشكلتو  كحدكد   كيتكوف البحث من مقدمة
فصل فصوؿ كٖتت كل  ثالثكمصادر البحث كذكر الدراسات السابقة كبعد ذلك يقسم البحث إىل 
 مباحث كٖتت ا١تباحث مطالب ٍب ا٠تا٘تة كالتوصيات ٍب ا١تراجع كالفهارس.

 كيكوف كاآلٌب:
 المقدمة .

  .أسباب اختيار ا١توضوع
  .أ٫تية البحث

  .أىداؼ البحث
  .مشكلة البحث

 .حدكد كمصادر البحث
 .الدراسات السابقة

  .منهج البحث 
 ىيكل البحث. 

  فيو مباحث: طاب : التعريف بعمر بن الخالفصل األول



َُ 
 

 .أسرتو، كفاتواٝتو، كنسبو،  ككنيتو، كلقبو،،  مولده ١تبحث االكؿ:ا
 ا١تبحث الثاين: حالو ُب اٞتاىلية كإسالمو. 

 ا١تبحث الثالث: علمو كفقهو.
 ا١تبحث الرابع: فضائلو كمناقبو.

 : كفاتو. ا١تبحث ا٠تامس
كفيو  ،طو كمراكزه ُب عهد عمر بن ا٠تطابمفهـو اْلثر كالقضاء، كحكم القضاء كشرك الثاني: الفصل 

 مباحث: سبعة
 تعريف اْلثر لغةن كاصطالحان.  المبحث االول:

 اا١تبحث الثاين: تعريف الٌصحايب لغةن كاصطالحان. 
 ا١تبحث الثالث:  أقواؿ العلماء َب حجٌية قوؿ الصحايب. 

 ا١تبحث الرابع: تعريف القضاء لغةن كاصطالحان. 
 م القضاء.ا١تبحث ا٠تامس: حك

 ا١تبحث السادس: شركط القاضى كالقضاء.
 .ا١تبحث السابع: مراكز القضاء كأشهر القضاة ُب عهد عمر 

 مباحث: أربعةُب القضاء كفيو  اآلثار ا١تركية عن عمر بن ا٠تطاب  الفصل الثالث:
 ُب دية اْلذف، كفيو ٜتسة مطالب:  ا١تبحث اْلكؿ: قضاء عمر بن ا٠تطاب

 ُب اْلذف. قضاء عمر بن ا٠تطاب  ا١تطلب اْلكؿ:
 .اللساف ا١تطلب الثاين: قضائو ُب الدية

 ا١تطلب الثالث: قضائو ُب دية السن.
 ا١تطلب الرابع: قضائو ُب دية اليد الشالء.
 ا١تطلب ا٠تامس: قضائو ُب دية اْلصابع.

 ربعة مطالب:كالضلع، كفيو أ الرجل، كاليدين، كالصلب، ك ا١تبحث الثاين: قضاء عمر ُب العُت،
 ا١تطلب اْلكؿ: قضائو ُب العُت .
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 ا١تطلب الثاين: قضائو ُب اليد كالرجل .
 ا١تطلب الثالث: قضائو ُب الضلع.

 .الصلب ُب ا١تطلب الرابع: قضائو
 :ُب انإفضاء، كالبيضة، كالزنا، كالتعزير. كفيو أربعة مطالب قضاء عمر بن ا٠تطاب المبحث الثالث: 

 ُب إفضاء ا١ترأة.ا١تطلب اْلكؿ: قضائو 
 ا١تطلب الثاين: قضائو ُب البيضة.

 الزنا. ا١تطلب الثالث: قضائو ُب
 ا١تطلب الرابع: قضائو ُب التعزير.

 قضاء عمر ُب ا١تريض كاليهود على ا١تسلم،. كفيو مطلبُت: المبحث الرابع:
 ا١تطلب اْلكؿ: قضائو ُب ا١تريض.

 ا١تطلب الثاين: قضائو لليهودم على ا١تسلم.
 .اتمة الخ
 نتائج البحث. :أكال

 ثانيا: توصيات كمقًتحات.
 رس.افهالثالثا: 
 ارس اْلحاديث.فهالرابعنا: 

 كا١تراجع. خامسنا: فهرس ا١تصادر
كىذا ما تيٌسر ٚتعو كىى خطة لبحث تكميلي كأسأؿ ا أف ٬تعلو خالصنا لوجهو كأف يتقبلو مٍت 

لو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو آمد كعلى كصلى ا على سيدنا ٤ت إنو كيل ذلك كالقادر عليو
 عوانا أف اٟتمد  رب العا١تُت.الدين كآخر د
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 الفصل األول:
 فيو مباحث: التعريف بعمر بن الخطاب 

 وفيو ستة مطالب .وأسرتو، ، ووفاتوو،  وكنيتو، ولقبو، تاسمو، ونسب،ومولده ،  ول: المبحث األ
 المطلب األول: مولده.

 سنُت بأربع اْلعظم الفجار بعد كلد ُب كتابو انإصابة أنو (ُ)كر ابن حجرذ  :همولد :األول المطلب
 عشرة بثالث الفيل بعد كلد إنو لو بسند خليفة ذكر بدكف كقيل سنة بثالثُت النبوم ا١تبعث قبل كذلك

 افتحن  إسالمو ففكا أسلم ٍب ا١تسلمُت على شديدا ا١تبعث عند ككاف اٞتاىلية ُب السفارة إليو ككاف سنة
 بن رياح بن عبدالعزل بن نفيل بن ا٠تطاب بن عمر "ىو كاٝتو: (ِ)،الضيق من ٢تم اكفرجن  ا١تسلمُت على
 (ّ)".العدكم لؤم بن كعب بن عدم بن رزاح بنا قرط بن ا عبد

 المطلب الثاني: نسبتو:
 تسمية ذكرت كقد قريش، إىل النسبة ىذه ا١تعجمة، الشُت آخرىا كُب الراء كفتح القاؼ بضم القرشي:

  ،ْ«القريشي» ُب قريشا قريش

                                  
أٛتد بن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن أٛتد العسقالين اْلصل، ا١تصرم ا١تولد كا١تنشأ، نزيل القاىرة. كلد ُب شعباف، ىو: " (ُ)

سنة ثالث كسبعُت كسبعمائة، كمات أبوه ُب رجب سنة سبع كسبعُت كسبعمائة، كماتت أمو قبل ذلك كىو طفل، فنشأ يتيمان. كمل 
تَّاب( حىت أكمل ٜتس سنُت، فأكمل حفظ القرآف كلو تسع سنُت. ٍب مل يتهيأ لو أف يصلي بالناس الًتاكيح إال ُب سنة يدخل )الكي 
ا١تتوَب: أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين ).  اثنيت عشرة سنة نُت كسبعمائة، كقد أكملٜتس كٙتا

مكتبة ، ِّٗصُ، جرفع اإلصر عن قضاة مصر، ٖتقيق: الدكتور علي ٤تمد عمر ،ىػ( ٖتقيق: الدكتور علي ٤تمد عمرِٖٓ
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖاْلكىل، ، ط ا٠تا٧تي، القاىرة

ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود  اإلصابة في تمييز الصحابة،أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين،  (ِ)
 .ٖٖٓ ص، ْىػ(، ج ُُْٓ، ُالكتب العلمية، طكعلى ٤تمد معوض، )بَتكت: دار 

، دار إحياء الًتاث العريب، )بَتكت: اقق: علي شَتم ،البداية والنهاية، إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقي (ّ)
 .ِّ/ ص ٕ(، جـ ُٖٖٗ -، ىػ َُْٖ، ُط
 د.طّْٕصُ،جالمحيط في اللغة ،بالصاحب بن عباد إٝتاعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، ا١تشهور( ْ)
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كأمَت ا١تؤمنُت كىو أكؿ من ٝتي بأمَت  (ُ)كىو" أبو حفص" اشتهر بكنيتو  كنيتو:  :لثالثا المطلب
 (.ِ)ا١تؤمينُت كما ذكر ذلك انإماـ ابن كثَت ُب كتابو البداية كالنهاية 

 المطلب الرابع: لقبو: 
كقد ذكر بعض  الكتاب با لذم ٝتاه بالفاركؽ ىو رسوؿ ا   تعاىل عنو .رضي ا (ّ)كلقبو "الفاركؽ"

 .كلكن ْتثت عن ذلك كمل يصح فيو حديث 
 أباف عن ا عبد بن إسحاؽ طريق من" اٟتلية" ُب (ْ)نعيم أبوكمن ىذه اْلحاديث ما أخرجو 

قاؿ  ،.."قاؿ الفاركؽ؟ ٝتيت شيء ْلم  عمر سألت: "قاؿ عباس ابن عن ٣تاىد عن صاحل بن
 ا رسوؿ فسماين: "قولو كفيها إسالمو، معلنان  ا١تشركُت على كخركجو ، إسالمو قصة فذكر: ٓاْللباين
 مًتكؾ - فركة أيب ابن كىو - ا عبد بن كإسحاؽ ".كالباطل اٟتق بُت بو كفرؽ الفاركؽ، يومئذ 

 (ٔ) .ْتديثو يفرح فال الضعف، شديد

                                  
ه العبدمانظر:  (ُ) اقق: أبو قتيبة نظر  ،فتح الباب في الكنى واأللقاب، أبو عبد ا ٤تمد بن إسحاؽ بن ٤تمد بن ٭تِت بن مىٍندى

أبو  ،عمر بن كثَتإٝتاعيل بن ك  ؛َُِٕ، َِٗ، ص ُ(، جـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُ، طمكتبة الكوثر :الرياض، )٤تمد الفاريايب
 -، ىػ َُْٖ، ُ، طدار إحياء الًتاث العريب، )بَتكت: اقق: علي شَتم ،البداية والنهاية، الفداء القرشي البصرم ٍب الدمشقي

  .َُٓ/ ص ٕ(، جـ ُٖٖٗ
 .ِّص ٕجالبداية والنهاية، أنظر: ابن كثَت،  (ِ)
، اقق: ٛتدم الدمرداش، تاريخ الخلفاء، ؿ الدين السيوطيعبد الرٛتن بن أيب بكر، جالك ، كنفس الصفحة؛ نفس ا١تصدر (ّ)

  .ٖٗ، ص ُ(، جـََِْ-ىػُِْٓ، ُ، طمكتبة نزار مصطفى الباز
أٛتد بن عبد ا بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف، اٟتافظ، العالمة، أبو نعيم اْلصبهاين، أحد اْلعالـ. كلد سنة ست  (ْ)

أٛتد العساؿ كأيب القاسم الطرباين كأيب بكر القطيعي كأيب أٛتد اٟتاكم كأيب بكر اآلجرم، كخلق كثَت.  كثالثُت كثالٙتائة. ٝتع من أيب
 أنظر:  ، سَت أعالـ النبالء، كركل عنو أبو بكر ا٠تطيب كأبو سعد ا١تاليٍت، كأبو بكر بن أيب علي ا٢تمداين، كأبو علي الوخشي، كعدة.

اٟتنفي )قدٯتان( ،د ناصر الدين بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، اْلشقودرم ، اْللباين، اْلرنؤكطيعبد الرٛتن، ٤تم وأب اْللباين ىو: (ٓ)
، ُج، ثبت مؤلفات األلباني، أنظر: ىػ(َُِْكا١تتوَب بػ: "عمَّاف "، عاـ )، ىػ(ُِّّأشقودرة"، عاـ: )"بـ:كلد، ، ٍب انإماـ اجملتهد

 .ِص
 حلية األولياء وطبقات األصفياء،أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف اْلصبهاين، انظر: أبو نعيم أٛتد بن عبد ا بن  (ٔ)

. كأبو عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن َْ/ ص ُىػ(، جَُْٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية، د. ط.، 
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 كبيرة والصغيرة(.)ال :المطلب الخامس: أسرتو
 فأما الكبيرة: فهي كاآلتي: 

                                                                          :الخطابأبيو:  سمأواًل: ا
 لؤم بنا كعب بن عدم بن رزاح بن قرط بن عبدا بن رياح بن ىىلعز ا عبد بن نفيل بن ا٠تطاب ىو"

 ".  العدكم القرشي
 سم أمو:ا ثانياً:
 فعلى ا١تغَته بن ىشاـ بنت حنتمو :كقيل ،٥تزـك بن عمر بن عبدا بن ا١تغَته بن ىاشم بنت ةحنتم ىي
 يعٍت ذالك قاؿ "كمن  :عمر أبو قاؿ. عمو إبنت تكوف اْلكؿ كعلى جهل أيب أخت تكوف ىذا
 كذلك يسكل ،ىشاـ ابٍت كاٟتارث جهل أيب أخت لكانت كذلك كانت كلو خطأأ فقد ىشاـ بنت
فإف ىاشم بن ا١تغَتة كىشاـ بن ا١تغَتة أخواف، فهاشم كالد حنتمة أـ عمر، كىشاـ  عمهما بنتا ىي إ٪تا

 (.ُ)" مر ْلمو، كاف يقاؿ لو ذك الر٤تُتكالد اٟتارث كأيب جهل، كىاشم بن ا١تغَتة ىذا جد ع
 إخوانو:ثالثاً: 

 :٫تا ،اثناف منهم سبقاه إىل انإسالـ ثالث إخوةحسب ما اطلعت عليو خالؿ ْتثي لعمر بن ا٠تطاب 
ُب كزيد بن ا٠تطاب رضي ا عنهم أٚتعُت كما نص على ذلك عمر نفسو،  ،طابأختو فاطمة بنت ا٠ت

كالثالث ىو ضرار بن  (ِ)كُب قصتو مع أختو قبل إسالمو د قبلوهأنو أسلم قبلو كاستش قولو عن أخيو 
 (ُ)ُب البداية.  ّا٠تطاب كما ذكره ابن كثَت

                                                                                                           
 ُُِْ، ُدار ا١تعارؼ، ط :الرياض)، في األمةسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ آدـ، اْلشقودرم اْللباين ، 

  .ْٔص/ ٕ، ج (ـ ُِٗٗىػ / 
 ِّّٔصُج شبهات الرافضةانظر:  (ُ)
 .ِٖٗص ُج، سير أعالم النبالء نظر: الذىيب ،ا (ِ)
البداية » ىو إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضٌو بن كثَت القرشي البصركم الدمشقي، انإماـ اٟتافظ ا١تفٌسر ا١تؤرٌخ الكبَت، صاحب (ّ)

كلد ُب قرية صغَتة من قرل مدينة بصرل من أرض حوراف ُب بالد  ،، كغَت ذلك من ا١تصنفات النافعة ا١تاتعة« التفسَت»، ك « كالنهاية
= توُب ُب شهر شعباف من سنة أربع كسبعُت كسبعمائة،، كذلك سنة سبعمائة من ا٢تجرة، ١تا كاف أبوه خطيبا هبا« ٣تدؿ»الشاـ، اٝتها 
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 سرتو:أ
 :نأواًل: أزواجو رضي اهلل عنه

 الالٌب عقد عليهن قبل انإسالـ كبعده سبعة. كاف عدد أزكاج عمر بن ا٠تطاب 
 أما الالٌب تزكج ىن قبل انإسالـ؟ ىن:

، أخت أـ ا١تؤمنُت قريبة بنت أيب أمية قيت قريبة على شركها، كقد تزكجها ، بأـ سلمة بن ا١تغَتة بن ٥تزـك
ا الًَّذينى ﴿: عمر ُب اٞتاىلية، فلما أسلم عمر بقيت ىي على شركها زكجة لو، حىت نزؿ قولو تعاىل يىا أىيػُّهى

وي أىٍعلىمي بًًإٯتىاًِنًنَّ فىًإٍف عىًلٍمتيميوىينَّ ميٍؤًمنىاتو فىالى آمىنيوا ًإذىا جىاءىكيمي اٍلميٍؤًمنىاتي ميهىاًجرىاتو فىاٍمتىًحنيوىينَّ اللَّ 
لُّوفى ٢تىينَّ كىآتيوىيٍم مىا أىنٍػفىقيوا كىالى جينىاحى  عىلىٍيكيٍم أىٍف تػىٍنًكحيوىينَّ  تػىٍرًجعيوىينَّ ًإىلى اٍلكيفَّاًر الى ىينَّ ًحلٌّ ٢تىيٍم كىالى ىيٍم ٭تًى

ًو ىينَّ كىالى ٘تيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفًر كىاٍسأىليوا مىا أىنٍػفىٍقتيٍم كىٍليىٍسأىليوا مىا أىنٍػفىقيوا ذىًلكيٍم حيٍكمي اللَّ ًإذىا آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورى 
معاكية بن أيب  فطٌلقها ٍب تزكجها صلح اٟتديبية عدكذلك ب (ِ)﴾نىكيٍم كىاللَّوي عىًليمه حىًكيم٭تىٍكيمي بػىيػٍ 

 .كاف مشركان، ٍب طلقها. كمل يرد أِنا كلدت لعمرك  سفياف
، ٍب عبيد اك كلدت لو زيدا،  اٞتاىلية بنت جركؿ ا٠تزاعية: تزكجها ُب مليكةأو ) أـ كلثـو

ها أبو جهم فتزكج (ّ)،﴾كىالى ٘تيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفرً ﴿ -طلقها بعد صلح اٟتديبية بعد نزكؿ قولو تعاىل:
 .بن حذيفة كىو من قومها ككاف مثلها مشركان 

  

                                                                                                           
عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد ابن العماد العىكرم  ر:أنظ، عند شيخو ابن تيمية ُب مقربة الصوفية خارج باب النصر من دمشقكدفن 

 –دار ابن كثَت، دمشق )  ،عبد القادر اْلرناؤكطك ، ٤تمود اْلرناؤكط، شذرات الذىب في أخبار من ذىب  ،اٟتنبلي، أبو الفالح
 .ٕٔ، صُج ،(ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔاْلكىل، ،بَتكت

 .ُّّصّج، البداية والنهايةبن كثَت، ا (ُ)
 .َُ ، اآلية:سورة ا١تمتحنة (ِ)
 .َُ ، اآلية:سورة ا١تمتحنة  (ّ) 
 
 



ُٔ 
 

، تزكجها باٞتاىلية وفعثماف بن مظع بن حبيب بن كىب بن حذافة بن ٚتح: أخت زينب بنت مظعوف
أـ ا١تؤمنُت  حفصة ككلدت لو رمعبد ا بن ع كمعهما ابنهما ا١تدينة ، ٍب أسلما كىاجرا معا إىلمكة ُب

 (ُ).عبد اكعبد الرٛتن ك 

 زوجاتو بعد اإلسالم:
 كاف اٝتها عاصية  عاصم بن ثابت  اْلقلح اْلنصارية: كىي أختبن أيب ٚتيلة بنت ثابت

كاحدا ُب عهد  ٚتيلة، تزكجها ُب السنة السابعة من ا٢تجرة كلدت لو كلدا   فسماىا رسوؿ ا
فولد لو عبد الرٛتن بن  زيد بن حارثة ٍب طلقها عمر. فتزكجت بعده عاصم ىو  رسوؿ ا

 .زيد فهو أخو عاصم بن عمر
  العشرة  أحد  سعيد كأخت ،بن نفيل بن عدم زيد بن عمرك كىي ابنة عاتكة بنت زيد

ا كاحدا ىو عياض بن كلدت لو كلد( ِ)،من قبلو عبد ا بن أيب بكر و، زكجا١تبشركف باٞتنة
 .بعد كفاة عمر الزبَت بن العواـ عمر. تزكجت من

  أـ حكيم بنت اٟتارث   : ، فقتل عنها (ّ)عكرمة بن أيب جهل كانت ٖتتبن ىشاـ بن ٥تزـك
 مرج الصفرفقتل عنها يـو بن العاص،  خالد بن سعيد فخلف عليها شهيدا،ن  معركة الَتموؾ ُب

 .شهيدا، فتزكجها عمر بن ا٠تطاب، فولدت لو فاطمة بنت عمر

  

                                  
 .ُٔٓ، صٕالبداية كالنهاية، ج (ُ)
بن اعثمان  ،عمر بن الخطاب ،البداية والنهاية ، خالفة أبوبكر الصديقترتيب وتهذيب كتاب ، ٤تمد بن صامل السلمي (ِ)

 .ٕ، ص ُدار الوطن للنشر ، د. ط.، د. ت.(، ج )الرياض: ان،عف
، أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ُٔٓصٕج، البداية والنهايةبن كثَت، ا (ّ)

ىػ / ُُْٕ، ُ، طدار الكتاب العريب :بَتكت) ٖتقيق: عمر عبد السالـ تدمرم، ،الكامل في التاريخاٞتزرم، عز الدين ابن اْلثَت، 
 .ُّْصِ ج (،ـُٕٗٗ



ُٕ 
 

 تزكجها كىي صغَتة السن، كذلك ُب السنة  ،علي بن أيب طالب كىي ابنة :أـ كلثـو بنت علي
نقل الزىرم كغَته: أِنا كبقيت عنده إىل أف قتل، كىي آخر أزكاجو، ك  ،السابعة عشر للهجرة

 (.ُ) كرقية اكلدت لعمر زيدن 
 
 

  

                                  
 .ِّٔص/  ِج ،الكامل في التاريخ اٞتزرم،  ابن اْلثَت( ُ)



ُٖ 
 

  :حالو في الجاىلية: المبحث الثاني
 قريش ؼاأشر  من ككاف نشأ عمر ُب بيت شرؼ ككـر حيث كاف بيتو ُب أشرؼ قبيلة، قبيلة قريش "

 بعثوه َتىمغ كبُت بينهم أك حرب بينهم كقع إذا كانوا قريشا أف كذلك اٞتاىلية ُب السفارة كانت كإليو
 (.ُ) "مفاخرا ك منافرا بعثوه بو رضوا مفاخر فاخرىم أك منافر نافرىم كإف سفَتا

فيما جاء عنو من حديث عبد ا بن عمر عند  كاف سبب إسالمو دعوة رسوؿ ا   :إسالمو
 فكاف" :قاؿ ، بعمر أك جهل بأيب:  إليك الرجلُت بأحب انإسالـ أعز اللهم"  بلفظ الًتمذم كصححو

 ُب جلستو ٣تلسان  أدع ال إين ا رسوؿ يا": فقاؿ  النيب أتى أنو عمر كعن  (ِ)"عمر إليو أحبهما
 أف كيشهد انإسالـ يعلن فجعل متحلقة قريش بطوف كفيو ا١تسجد فأتى انإسالـ، فيو أعلنت إال الكفر

 خلصو عليو تكاثركا فلما كيضرهبم يضربونو فجعلوا ا١تشركوف فثار ا، رسوؿ ٤تمدان  كأف ا إال إلو ال
 (ّ).السهمي كائل بن العاص ذاؾ: قاؿ ا١تشركُت؟ من خلصك الذم الرجل من: لعمر فقلت رجل،

  :يقوؿ كىو مرات ثالث أسلم حُت بيده عمر صدر ضرب  ا رسوؿ أف ْعمر ابن عن
  

                                  
 ّْٖصْجاإلصابة في تمييز الصحابة،ابن حجر،  (ُ)
 ليباٟت البايب مصطفى كمطبعة مكتبة )شركة سنن الترمذي عيسى أبو الًتمذم، الضحاؾ، بن موسى بن سىٍورة بن عيسى بن ٤تمدِ
 .ُّٗ.صححو الباين ُب صحيح السَتة،صُٕٔص ٓج  ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ الثانية،ط  مصر –
ا بن  اقق: طارؽ بن عوض، وسطالمعجم األ ،سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين (ّ)

كذكر ا٢تيثمي أف رجالو ُِّٗ رقم، ْٕص ِجد. ط.، د. ت.(، ، دار اٟترمُت :القاىرة، )٤تمد ، عبد اسن بن إبراىيم اٟتسيٍت
 ،اقق: حساـ الدين القدسي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو اٟتسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تيثميثقات،  

 .ُْٗك صحيح السَتة لأللباين ص ،ُُْْٓ، رقم ٓٔص  ٗ:د. ط.(، جالقاىرة )مكتبة القدسي،
أكؿ مشاىده  ، كأبو عبد الرٛتن، أسلم مع أبيو كىو صغَت مل يبلغ اٟتلم ا بن عمر بن ا٠تطاب بن نفيل القرشي العدكم، عبد (ْ)

كاف عبد ا بن عمر يـو بدر ٦تن مل ٭تتلم، فاستصغره رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ،   االستيعاب في معرفة األصحاب ا٠تندؽ
 .986، ص3، جاالستيعاب في معرفة األصحاب ،بن عبد الربا ر:. أنظكأجازه يـو ا٠تندؽ كرده،



ُٗ 
 

:  مسعود ابن ؿقاك  (ُ)مرات ثالث ذلك يقوؿ". إٯتانان  كأبدلو غل من عمر صدر ُب ما أخرج اللهم"
 .(ِ)«عمر أسلم منذ أعزة زلنا ما»

  علمو وفقهو:المبحث الثالث: 
 الرم ْلرل إين حىت فشربت لنب بقدح أتيت نائم أنا بينا قاؿ»  ا رسوؿ ٝتعت قاؿ عمر ابن عن 
 (.ّ) «العلم قاؿ ا رسوؿ يا أكلتو فما قالوا ا٠تطاب بن عمر فضلي أعطيت ٍب أظفارم ُب ٮترج

 ٤تدثوف اْلمم من قبلكم مضى فيما كاف قد إنو»:  ا رسوؿ قاؿ:  قاؿ  ْىريرة أيب كعن
 (.ٓ)«ا٠تطاب بن عمر فإنو منهم ىذه أميت ُب كاف إف كإنو
 :فقاؿ ، هبم فرجف ، كعثماف كعمر بكر كأبو ، أحدان  صًعد  النيب أف  (ٔ)أنس كعن

  

                                  
، اقق: حساـ الدين القدسي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو اٟتسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تيثمي (ُ)
اؿ حجيث صحيح  كأخرجو اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ كق ّٕٔص/  ٖج (، ـ ُْٗٗىػ،  ُُْْد. ط.،  مكتبة القدسي، :القاىرة)

 .   ّْْٖرقم حُٕٕٔمستقيم انإسناد كمل ٮترجاه ص
/ ٓ، جكتاب مناقب اْلنصار باب إسالـ عمر ،  كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر حديث   الصحيح،، ُب ركاه البخارم (ِ)

 ّّٖٔ/ رقم .ُُص 
 . ٕٖصُج ،كاقف على الدابة باب الفىت كىوالصحيح،  البخارم ، (ّ)
ة الدكسي صاحب رسوؿ ا صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كأكثرىم حديثا عنو كىو دكسي من دكس بن عدثاف بن عبد ا بن أبو ىرير  (ْ)

بو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي أ. أنظر: زىراف بن كعب بن اٟتارث بن كعب بن مالك بن نصر بن اْلزد
عادؿ أٛتد عبد  -اقق: علي ٤تمد معوض ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، زرم، عز الدين ابن اْلثَتبن عبد الواحد الشيباين اٞت

 .ُّ، صٔ، جـ ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُ، طدار الكتب العلمية، ا١توجود
 .ُِّْٖرقم  /َٖٓص/ ٖج ،باب الطيب للجمعة ، الصحيح البخارم ، (ٓ)
د ٍبن حراـ ٍبن جندب ٍبن عامر ٍبن غنم ٍبن عدم ٍبن النجار كاٝتو: تيم اللَّو ٍبن ثعلبة أنس ٍبن مالك ٍبن النضر ٍبن ضمضم ٍبن زي (ٔ)

خادـ رىسيوؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كاف  ،من بٍت عدم ٍبن النجار، اْلنصارم ا٠تزرجي النجارمٍبن عمرك ٍبن ا٠تزرج ٍبن حارثة 
سن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اٞتزرم، عز بو اٟت :أنظريتسمى بو، كيفتخر بذلك، 

 .ِْٗصُ، جـ ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُ، ط/عادؿ أٛتد عبد ا١توجود -اقق: علي ٤تمد معوض ، ، أسد الغابةالدين ابن اْلثَت



َِ 
 

 .(ُ) «كشهيداف كصديق نيب عليك فإ٪تا أحد، اثبت» 
 غَت فجا سلك إال فجا سالكا قط الشيطاف لقيك ما بيده نفسي كالذم»: ك قاؿ رسوؿ ا  

 .(ِ)«فجك
 ا٠تطاب بن بعمر انإسالـ أعز اللهم» :قاؿ  ا رسوؿ أف عنها ا رضى (ّ)عائشة كعن

 .(ْ)«خاصة
 .(ٔ)"عمرع أسلم منذ أعزة "مازلنا :(ٓ)مسعود ابن كقاؿ

  

                                  
 ّٕٓٔح ،َُِصٗجلو كنت:  كتاب ا١تناقب، باب قوؿ النيب  ، الصحيح البخارم ، (ُ)
 .ِّْٗح ّْٓصٖج لو كنت ، كتاب ا١تناقب، باب قوؿ النيب  الصحيح البخارم ، (ِ)
عائشة بنت أيب بكر الصديق، زكج النيب صلى ا عليو كسلم، تقدـ ذكر أبيها ُب بابو، كأمها أـ ركماف بنت عامر بن عوٯتر بن  (ّ)

تزكجها  غنم بن مالك بن كنانة زكج النيب صلى ا عليو كسلم، سبيع بن د٫تاف بن اٟتارث بن ،عبد مشس بن عتاب بن أذينة بن
االستيعاب في  ،أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الرب بن أنظر: .رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٔتكة قبل ا٢تجرة بسنتُت

 .ُُٖٖ، صْج،معرفة األصحاب
، )بَتكت: ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي ، ابن ماجوسنن  ،اجة اسم أبيو يزيدأبو عبد ا ٤تمد بن يزيد القزكيٍت، كم ابن ماجو( ْ)

صححو ك  ،َُٓرقم/ ّٗص ُج ، باب فضل عمر، د. ط.، د. ت.(، فيصل عيسى البايب اٟتليب -دار إحياء الكتب العربية 
 «خاصة» : قولو، كىي ، أعٍت دكف كلمة اْلخَتة من اٟتديث«خاصة» : دكف قولو ُب صحيح كضعيف بن ماجة، باينلاْل

ُب كتابو،  أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن أيب بكر بن إٝتاعيل بن سليم بن قاٯتاز بن عثماف البوصَتم الكناين الشافعيكضعفو 
 . ُٕص ُج، مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو

ار بن ٥تزـك بن صاىلة بن كاىل بن اٟتارث بن ابن حبيب بن مشخ ابن ف -بالغُت ا١تنقوطة كالفاء -عبد ا بن مسعود بن غافل (ٓ)
ك عبد الرٛتن بن ا٢تذيل، حليف بٍت زىرة، ككاف أبوه مسعود بن  [ بن سعد بن ىذيل ابن خزٯتة بن مدركة بن إلياس بن مضر،ِ٘تيم ]

سواء بن قرمي ابن صاىلة  غافل قد حالف ُب اٞتاىلية عبد ا بن اٟتارث ابن زىرة، كأـ عبد ا بن مسعود أـ عبد بنت عبد كد بن
ككاف سبب إسالمو أنو كاف يرعى غنما لعقبة بن أيب  ،كاف إسالمو قدٯتا،  من بٍت ىذيل أيضا، كأمها زىرية قيلة بنت اٟتارث بن زىرة

 ،بن عبد الرب :، أنظرمعيط، فمر بو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كأخذ شاة حائال من تلك الغنم، فدرت عليو لبنا غزيرا
 .ََُّ، صّج، االستيعاب في معرفة األصحاب

 .ّْٖٔح/ ُْص/ ٕج ،باب مناقب عمر بن ا٠تطاب شرح صحيح البخاري، فتح الباري ،بن حجرا (ٔ)



ُِ 
 

 .(ُ)أخرجو "عمر أسلم حىت جهرة اللَّو عبدنا كما": مسعود بن اللَّو عبد قاؿ
 :فضائلوالمبحث الرابع: 

 قصر جانب إىل تتوضأ امرأة فإذا اٞتنة ُب رأيتٍت نائم أنا بينا»:  ا رسوؿ قاؿ: قاؿ.  ىريرة أيب كعن
 رسوؿ يا أغار أعليك كقاؿ عمر فبكى مدبرا فوليت غَتتو فذكرت لعمر قالوا القصر ىذا ١تن فقلت

 .(ِ)«ا
 عرضوا الناس رأيت إذ نائم أنا بينا» :يقوؿ  ا رسوؿ ٝتعت: قاؿ (ّ)ا٠تدرم سعيد أيب كعن

 قميص كعليو عمر عليٌ  كعرضى  ، ذلك دكف يبلغ ما كمنها الثدم، يبلغ ما فمنها ، قمص كعليهم عليٌ 
 .(ْ)«الدين: قاؿ لًلَّوً  ا رسوؿ يا ذلك أكلتى  فما:  قالوا ٬تره،

 (ٓ).«كقلبو عمر لساف على اٟتق جعل ا إف»: عن أيب ىريرة قاؿ:قاؿ رسوؿ ا   

  

                                  
ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ، ز الصحابةياإلصابة في تمي ،أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين (ُ)

  .ْْٖصّج (،ىػ ُُْٓ، د. ط.، دار الكتب العلمية :َتكتب، )كعلى ٤تمد معوض
 .ِِّْرقم / ِْٗص/  ٖج ،باب الطيب للجمعةالصحيح،  ،البخارم (ِ)
كاْلّتر ىو خدرة بن عوؼ بن اٟتارث بن ا٠تزرج أبو  [ اْلّتر،ِسعد بن مالك بن سناف بن عبيد بن ثعلبة بن ]عبيد بن[ ] (ّ)

ؿ مشاىده ا٠تندؽ، كغزا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم اثنيت عشرة غزكة، ككاف ٦تن حفظ سعيد ا٠تدرم، ىو مشهور بكنيتو، أك 
 ٧تباء اْلنصار كعلمائهم كفضالئهمعن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم سننا كثَتة، كركل عنو علما ٚتا، ككاف من 

االستيعاب في  ،بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب ا توُب سنة أربع كسبعُت. ركل عنو ٚتاعة من الصحابة كٚتاعة من التابعُت.
 .َِٔ، صِج، معرفة األصحاب

 .ِّرقم / ِٕص/ ُج ،باب تفاضل أىل انإٯتاف ُب اْلعماؿالصحيح، ( البخارم، ْ)
ابن  بترتيب صحيح بن حبان ، ٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت( ٓ)

كصححو ٖٖٗٔ/ رقم:  ُِّص/ ُٓج (،ُّٗٗ – ُُْْ، ِ، طمؤسسة الرسالة، )بَتكت: ، بتحقيق شعيب أرناؤكطبلبان
 أرناؤكط.



ِِ 
 

 وفاتو: المبحث الخامس
حديث عمرك بن ميموف قاؿ: إين لقائم ما بيٍت كبُت عمر إال  أسد الغابةُب ( ُ) عز الدين ابن اْلثَت

استوكا حىت إذا مل ير فيهم خلال عبد ا بن عباس حذاءه غداة أصيب ككاف إذا مر بُت الصفُت قاؿ: 
تقدـ فكرب، كرٔتا قرأ سورة يوسف كالنحل أك ٨تو ذلك ُب الركعة اْلكىل حىت ٬تتمع الناس؛ فما ىو إال 
أف كرب فسمعتو يقوؿ: قتلٍت أك أكلٍت الكلب حُت طعنو أبو لؤلؤة غالـ ا١تغَتة كصار العلج بسكُت ذات 

  ة؛ ككانت كفاتوطعنو حىت طعن ثالثة عشر رجال مات منهم سبع طرفُت ال ٯتر على أحد ٯتينا كمشاال إال
   يـو اْلربعاء ْلربع بقُت من ذم اٟتجة سنة ثالث كعشرين من ا٢تجرة، ككانت خالفتو عشر سنُت

كوامل كستة أشهر كأربعة أياـ، ككاف سنو ثالثا كستُت سنة كصلى عليو صهيب كجاه ا١تنرب كدفن مع 
 (ِ). النيب

  

                                  
أسد الغابة في  أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اٞتزرم، عز الدين ابن اْلثَت(ُ)

، ْج (،ـ ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ(، ُ، طالكتب العلميةدار )، عادؿ أٛتد عبد ا١توجود -لي ٤تمد معوض اقق: ع ،معرفة الصحابة
 .ُٔٓص

 -ىػ ُُْٓ(، ُ، طالكتب العلميةدار )، عادؿ أٛتد عبد ا١توجود -اقق: علي ٤تمد معوض  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة(ِ)
 .ُٔٓ، صْج (،ـ ُْٗٗ

 



ِّ 
 

 اني:الفصل الث
 .مفهوم األثر، وحكم القضاء ،وشروطو ،ومراكزه في عهد عمر بن الخطاب 

 مباحث: ستةوفيو  
 المبحث األول تعريف األثر لغة  واصطالحا: 

. ، ٤ترَّكةن: بىًقيَّةي الشيًء، بقية الشيء،:  لغة األثرأواًل:  ، كا٠تىبػىري ، ٤ترَّكةن: بىًقيَّةي الشيًء، ج: آثاره كأيثوره  اْلىثػىري
، كا٠تىبػىري   .(ُ) كخىرىجى ُب ًإٍثرًًه كأثىرًه: بعدىه ،ج: آثاره كأيثوره

 للخرب مرادؼ اْلثر ادثُت كعند أفعاؿ، أك أقواؿ من كالتابعُت الصحابة عن ركم ما: كاصطالحان  
 (ِ)".لألثر نسبة أثريان  ادث كيسمى ركيتو، ٔتعٌت اٟتديث أثرت:  يقاؿ" التدريب كُب كاٟتديث،
 كتىأىثػٍَّرتو تػىثػىٍرتيواٍ ك  بعده أىم أىثىره كُب ًإٍثره ُب كخرجت كأيثور آثار كاٞتمع الشيء بقية اْلىثرأيضا: قيل  

 يصف نويرة بن متمم قوؿ كمنو ًإياه أىتٍػبىعو أىم ككذا بكذا ككذا كذا آثػىرى  كيقاؿ الفارسي عن أىثره تتبعت
ٌيان  شِّحي تػيرى  ًبًدٯتىةو  الواًديػٍَُّتً  سىٍيلى  فىآثػىرى " :الغيث  كاْلىثر بعده بدٯتة تقدـ مطران  أىتبع أىم "ًخٍركعا النٍَّبتً  من كىٝتًٍ

 كاآلثاري  أىثران  فيو ترؾ الشيء ُب كأىثػَّرى  الشيء ُب اْلىثر ًإٍبقاءي  كالتٍأثَت الشيء رسم من بقي ما بالتحريك
 (ّ).العظيمة الدكابٌ  من كاْلىًثَتىةي  اْلىٍعالـ

 يتتبع من اْلثر بأىل يراد أف كٯتكن ا١توقوؼ، على الفقهاء بعض رهقص كإف ا١تعتمد، القوؿ على
 (ْ)كحاال. كقوال، كعمال، علما،  النيب أثر

                                  
٤تمد ، ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،عقوب الفَتكزآبادل٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن ي (ُ)

 .ُّْ، صُ، جـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔ/ٖ(، طلبناف –مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ، )نعيم العرقسيوسي
، حققو: أبو قتيبة نظر ٤تمد الفاريايب ،ريب النواويتدريب الراوي في شرح تق، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي (ِ)

 .ِٗ، ص ُ، د. ط.، د. ت.(، جدار طيبة)بَتكت: 
، دار صادر :بَتكت)، لسان العرب ، ٤تمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور اْلنصارم الركيفعى انإفريقى (ّ)

 ٓص ْج (، ىػ ُُْْ، ّط
، د. ُدار اْلرقم  ط :بَتكت) ،شرح نخبة الفكر في مصطلح اأىل األثر ،٤تمد القارم ا٢تركمنور الدين علي بن سلطاف  (ْ)

  .ُْٖ/ ص /ُجت.(، 



ِْ 
 

 : تعريف الصحايب لغة كاصطالحا:المبحث الثاني
صحب: صحبو يصحبو صحبة، بالضم، كصحابة، بالفتح، كصاحبو: عاشره. كالصحب:  :لغة صحايبال

ْلصحاب: ٚتاعة الصحب مثل فرخ كأفراخ. كالصاحب: ا١تعاشر؛ ٚتع الصاحب مثل راكب كركب. كا
ال يتعدل تعدم الفعل، أعٍت أنك ال تقوؿ: زيد صاحب عمرا، ْلِنم إ٪تا استعملوه استعماؿ اْلٝتاء، 
٨تو غالـ زيد؛ كلو استعملوه استعماؿ الصفة لقالوا: زيد صاحب عمرا، أك زيد صاحب عمرك، على 

زيد ضارب عمرا، كزيد ضارب عمرك؛ تريد بغَت التنوين ما تريد بالتنوين؛ إرادة التنوين، كما تقوؿ: 
كاٞتمع أصحاب، كأصاحيب، كصحباف، مثل شاب كشباف، كصحاب مثل جائع كجياع، كصحب 
كصحابة كصحابة، حكاىا ٚتيعا اْلخفش، كأكثر الناس على الكسر دكف ا٢تاء، كعلى الفتح معها، 

 كىي اْلنصار، إىل منسوب كاْلنصارم - الصحابة إىل منسوب (ُ).كالكسر معها عن الفراء خاصة
 . معاشرة كعاشر مرافقةن  مالزمةن كرافق الـز ٔتعٌت صُّحبىةن  يىصحيبي  صحبى  مصدر

 أك  النيب صحب من بأنو -: تعريفو ُب تعاىل ا رٛتو ِالبخارم انإماـ قاؿ -:االصطالح كُب
 (ّ).ا١تسلمُت من رآه

 كلو رآه أك  النيب صحب من بأنو -: تعريفو ُب - ا رٛتو -(ْ)ديٍتا١ت بن علي انإماـ كقاؿ
 .ِنار من ساعة

                                  
 –دار صادر ) الناشر:، لسان العرب ،٤تمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور اْلنصارم الركيفعى انإفريقى (ُ)

 .َِٓف صُ، ج ىػ ُُْْ، ِ(، ط-بَتكت
بن ا١تغَتة بن بردزبو اٞتعفي موالىم البخارم  ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيمالبخارم شيخ انإسالـ كإماـ اٟتفاظ أبو عبد ا  (ِ)

كحفظ تصانيف ابن  مولده ُب شواؿ سنة أربع كتسعُت كمائة كأكؿ ٝتاعو للحديث سنة ٜتس كمائتُت ،صاحب الصحيح كالتصانيف
، ُط، لبناف-دار الكتب العلمية بَتكت)، الذىيب، تذكرة الحفاظ ،مات ليلة عيد الفطر سنة ست كٜتسُت كمائتُت، ا١تبارؾ كىو صيب

 .َُْص
 /ٓ ، ج«، أك رآه من ا١تسلمُت، فهو من أصحابوكمن صحب النيب »  باب فضائل أصحاب النيب  ،صحيحال ،لبخارما (ّ)

 .ِص 
الشيخ انإماـ اٟتجة أمَت ا١تؤمنُت ُب اٟتديث، أبو اٟتسن علي بن عبد ا بن جعفر بن ٧تيح بن بكر بن سعد السعدم موالىم  (ْ)

، مات سنة ٙتاف كسبعُت كمائة، كاف أبوه ٤تدثا، مشهورا، لُت اٟتديث،  ىل عركة بن عطية السعدمالبصرم، ا١تعركؼ: بابن ا١تديٍت، مو 



ِٓ 
 

 أك يومان  شهران  أك سنةن  صحبو من كل بأنو: (ِ)للصحايب تعريفو ُب ا رٛتو (ُ)أٛتد انإماـ كقاؿ
 معو. سابقتو ككانت صحبو ما قدر على الصحبة من رآه لو أك ساعةن  أك

 كثَت أطلقو ىكذا. إسالمو حاؿ ُب  النيب رأل من أنو اٟتديث أىل بُت ا١تشهور ا١تعركؼ كىو
 يره كمل  صحبو فمن كإال ، كالعمى ، الرؤية من ا١تانع زكاؿ مع بذلك كمرادىم اٟتديث أىل من

 صحبو من: حنبل بنا أٛتد قاؿ. خالؼ بال الصحابة ُب معدكد ك٨توه مكتـو أـ كابن بنظره لعارض
 صحب من": صحيحو ُب البخارم كقاؿ. الصحابة من فهو رآه؛ أك ساعة، أك يوما، أك شهرا، أك سنة،
 إىل جاء الذم اْلعمى دخوؿ كُب" (ّ)قاؿ العراقي: .أصحابو من فهو ا١تسلمُت من رآه أك ، النيب
 كاف النيب القى: النظم ُب قيل كلو ،نظر البخارم عبارة ُب ،٬تالسو كمل يصحبو، كمل مسلما،  النيب

                                                                                                           
سليماف، كيزيد بن زريع، كعبد  ٝتع علي: أباه، كٛتاد بن زيد، كجعفر بن، يركم عن: عبد ا بن دينار، كطبقتو من علماء ا١تدينة
ا  مشس الدين أبو عبد كغَتىم. أنظر : مر بن سليماف، كسفياف بن عيينةالوارث، كىشيم بن بشَت، كعبد العزيز الدراكردم، كمعت

 .َُْ، صٗ، جـََِٔ-ىػُِْٕ، ُ، طالقاىرة -دار اٟتديث، سير أعالم النبالء، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز الذىيب
ككاف جده حنبل من ، أصلو من البصرة، ينىو شيخ انإسالـ، كأحد اْلئمة ا١تتبوعُت، انإماـ أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيبا (ُ)

، قدمت بو أمو كىي حامل بو إىل بغداد، فولد فيها سنة الدعوة العباسية، ككيل سرخس ، ككاف أبوه ٤تمد من أجناد مرك مناصرم
كلو من العمر  كإتهت ٫تتو إىل طلب اٟتديث، ،ثُت سنة، فريب أٛتد يتيمامن ثالىػ( ، ٍب ما لبث أف توُب أبوه شابا لو ٨تو  ُْٔ)

بغداد ىشيم بن ،كٝتع من ىػ( ، فكاف أكؿ من كتب عنو اٟتديث انإماـ أبو يوسف القاضي ُٕٜٗتس عشرة سنة  ، كذلك سنة )
كبشر بن  ،من معتمر بن سليماف، كٝتع أيضا من بشَت، كُب ٣تلسو ٝتع انإماـ أٛتد بوفاة ٛتاد بن زيد كانإماـ مالك بن أنس

جلس ٔتسجد ا٠تيف كأفىت فيو ،  قاؿ انإماـ أٛتد: فاتٍت مالك فأخلف ا علي سفياف بن عيينة ،  عيينةمن سفياف بن  ك ،ا١تفضل
 ُِكفاتو ُب ضحى ، كاف كقد كتب انإماـ أٛتد كتب الشافعي كلهاقي انإماـ الشافعي كل فتيا كاسعة، كسفياف بن عيينة ما يزاؿ حيا

أبو عبد ا أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد  أنظر:.سبعُت سنة، رٛتو ا( ، كىو ابن سبع ك ِىػ( ) ُِْربيع اْلكؿ سنة )
 .ّٖ، صُ، جُ، طمؤسسة الرسالة، عادؿ مرشد، كآخركف -اْلرنؤكط اقق: شعيب ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،الشيباين

، د. ط.، د. دار ا١تعرفة :بَتكت)، امد الفقيالمحقق: محمد ح، طبقات الحنابلة، أبو اٟتسُت ابن أيب يعلى، ٤تمد بن ٤تمد  (ِ)
 .ُٗص  /ِجت.(، 

عبد .تالتبصرة والتذكرة = ألفية العراقي( ) ،زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي (ّ)
 َُِصِ،جُ،ط.،ماىر ياسُت فحل -اللطيف ا٢تميم 



ِٔ 
 

 أف االعًتاض من السا١تة فالعبارة ، الصالح ابن عبارة فيو تبعت كلكن" أيضا: (1)قيااؿ العر "، كقأكىل
 كابن كافرا، كمات ارتد من ليخرج ؛ انإسالـ على مات ٍب مسلما  النيب لقي من الصحايب: يقاؿ

 كفاة بعد أسلم ٍب ارتد ٍب مسلما لقيو من دخوؿ كُب. ك٨توىم صبابة، بن كمقيس أمية، بن كربيعة خطل،
 اْلـ"  ُب الشافعي عليو كنص ،حنيفة أيب عند للعمل ٤تبطة الردة فإف كبَت، نظر الصحابة ُب  النيب

 ٤تبطة أِنا فالظاىر كحينئذ با١توت، اتصا٢تا بشرط ٖتبط إ٪تا أِنا: عنو حكى قد (2)الرافعي كاف كإف ،"
 بن ا حياتو،كعبد ُب انإسالـ إىل جعر  من أما. قيس بن ككاْلشعث ىبَتة، بن كقرة ا١تتقدمة، للصحبة

 (ّ)."أعلم كا ، انإسالـ ُب الثاين بدخولو الصحبة ُب دخولو من مانع فال سرح، أيب
 :حجية قول الصحابي

 -: قوالن  قاؿ إذا الصحايب فإف سبق ما على كبناء 
 ذلك على الصحابة سائر يوافقو ك قولو يشتهر أف من ٮتلو فال . 
 ٮتالفوه أك . 
 يشتهر مل أـ اشتهر يعلم ال أك يشتهر ال أك . 

                                  
قي اْلصل الكردم العراقي اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن إبراىيم ا١تهراين ا١تولد العرا اٟتافظ زين الٌدين عبد الرحيم بن (1)

كاشتغل بالقراءات، كالـز ا١تشايخ ُب « التنبيو»كلد ُب ٚتادل اْلكىل سنة ٜتس كعشرين كسبعمائة، كحفظ  ، ، حافظ العصرالشافعي
كتوُب عقب خركجو من اٟتٌماـ ُب ثاين ، كغَته يش، كابن عبد ا٢تادمالركاية، كٝتع ُب غضوف ذلك من عبد الرحيم بن شاىد اٞت

  . ٕٖ، صٗ، جشذرات الذىب في أخبار من ذىب، أنظر: شعباف كلو إحدل كٙتانوف سنة كربع سنة
الفضل بن شيخ الشافعية عامل العجم كالعرب إماـ الدين أبو القاسم عبد الكرمي ابن العالمة أيب الفضل ٤تمد بن عبد الكرمي بن  (ِ)

 كقرأ على أبيو ُب سنة تسع كستُت.، مولده سنة ٜتس كٜتسُت، اٟتسُت الرافعي، القزكيٍت
كركل عنو: كعن عبد ا بن أيب الفتوح بن عمراف الفقيو، كحامد بن ٤تمود ا٠تطيب الرازم، كأيب ا٠تَت الطالقاين، كأيب الكـر علي بن 

دار ، سير أعالم النبالء، توُب ُب ذم القعدة سنة ثالث كعشرين كست مائة زم،ذاين، كعلي بن عبيد ا الراعبد الكرمي ا٢تم
 .ُٕٗ/صُٔ(، جـََِٔ-ىػُِْٕ -، طالقاىرة) -اٟتديث

شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي (ّ)
/ ُج (،ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُط دار الكتب العلمية، :بَتكت، )ماىر ياسُت فحل -بد اللطيف ا٢تميم اقق: ع، العراقي(

 .َِٓص



ِٕ 
 

 .بالدليل سعد من مع فاٟتجة فخالفوه اشتهر كإف (ُ). إٚتاع فهو الصحابة ككافقو قولو اشتهر فإف
 ىو فهذا  ؟ ال أـ اشتهر ىل يعلم مل أك قولو يشتهر مل كإف . صحايب قوؿ كونو ُب ال فيو اٟتجة كحينئذو 
 . النزاع موطن

 ا رٛتهم كأٛتد كالشافعي كمالك حنيفة أبو ا١تتبوعوف كاْلئمة السابقوف ءالعلما عليو كالذم
 . حجة أنو أصحاهبم كٚتهور  تعاىل

 بسنة أخذت فيو أجده مل فما كجدتو، إذا ا بكتاب آخذ إين": ا رٛتو (ِ)حنيفة أبو قاؿ
 ا كتاب ُب أجد مل ذافإ الثقات، عن الثقات أيدم ُب فشت اليت عنو الصحاح كاآلثار  ا رسوؿ

 إىل قو٢تم عن أخرج ال ٍب شئت من قوؿ كأدع شئت من أصحابو بقوؿ أخذت  ا رسوؿ سنة كال
 أف فلي … ا١تسيب بن كسعيد سَتين كابن كاٟتسن كالشعيب إبراىيم إىل اْلمر انتهى فإذا غَتىم، قوؿ

   (ّ). اجتهدكا كما أجتهد
 .خالفو أستجيز كال فأقلده بو أفىت أنو صحايب عن بلغٍت ما يضا:أكقاؿ 
 .  بدعة فإِنا ؛ ٤تدثة ككل كإياؾ السلف، كطريقة باْلثر عليك: (ْ)الثورم كقاؿ

                                  
 . ٔٔص  / ِ، جالمعتمد في أصول الفقوانظر:  (ُ)
كمائة النعماف بن ثابت بن زكطا بن ماه، موىل لتيم ا ابن ثعلبة: كلد سنة ٙتانُت كمات ببغداد سنة ٜتسُت  : اٝتوأبو حنيفة  (ِ)

قاؿ الشافعي: قيل ١تالك: ىل رأيت أبا حنيفة؟ قاؿ: نعم، رأيت رجالن لو كلمك ُب ىذه السارية أف ٬تعلها ، كىو ابن سبعُت سنة
كمن أراد اٞتدؿ فعليو بأيب حنيفة، كمن بمالك،  ركل حرملة عن الشافعي قاؿ: من أراد اٟتديث الصحيح فعليو - -ذىبان لقاـ ْتجتو
يو ٔتقاتل بن سليماف. كركل حرملة أيضان قاؿ: ٝتعت الشافعي يقوؿ: من أراد أف يتبحر ُب الفقو فهو عياؿ علي أيب أراد التفسَت فعل

كأخذ الفقو عن ٛتاد بن أيب سليماف راكية إبراىيم كقد كاف ُب أيامو أربعة من الصحابة: أنس بن مالك كعبد ا بن أيب أكَب ، حنيفة
كاثلة كسهل بن سعد الساعدم كٚتاعة من التابعُت كالشعيب كالنخعي كعلي بن اٟتسُت كغَتىم، كقد  اْلنصارم كأبو الطفيل عامر ين

، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم أنظر:. مضى تاريخ كفاهتم، كمل يأخذ أبو حنيفة عن أحد منهم، كقد أخذ عنو خلق كثَت
 .ٖٔ، صُ، جُ، طلبناف –َتكت دار الرائد العريب، ب، إحساف عباس قق: ،طبقات الفقهاء

، ِ، طعامل الكتب :بَتكت، )بي حنيفة وأصحابوأأخبار  ،اٟتسُت بن علي بن ٤تمد بن جعفر، أبو عبد ا الصٍَّيمىرم اٟتنفي (ّ)
 .ُُص  /ُ (، جـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

، أمَت  ثور ٫تداف الكوُب الفقيوعبد ا الثورم ثور مضر الأبو  سفياف بن سعيد بن مسركؽ انإماـ شيخ انإسالـ سيد اٟتفاظ(ْ)
قاؿ اْلكزاعي: مل يبق من ٕتتمع عليو اْلمة بالرضى كالصحة إال سفياف. كقاؿ ابن ا١تبارؾ ال أعلم على كجو  . ا١تؤمنُت ُب اٟتديث
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 ك الفتول ُب كزاٛتهم الصحابة زمن ُب كأفىت التابعُت أئمة من كاف من: دكِنم ىو فيمن قاؿ بل
 .كعلقمة جدع،اْل بن كمسركؽ اٟتسن، ك شريح، مثل أقلده، فأنا االجتهاد، لو سوغوا

  (ُ)يوسف أيب كعن
  

                                                                                                           
أٛتد بن عثماف مشس الدين أبو عبد ا ٤تمد بن  ،الذىيب.    انظر: ُب شعباف سنة إحدل كستُت كمائة توُب.اْلرض أعلم من سفياف

 .ُُٓ، صُج ،ـُٖٗٗ -ىػُُْٗاْلكىل،  الطبعة:، لبناف-دار الكتب العلمية بَتكت الناشر: ،تذكرة اٟتفاظ ،بن قىاٯٍتاز الذىيب
بن أيب أسامة بن  كية بن قحافة بن نفيل بن سدكس بن عبد مناؼام بن حبيب بن سعد بن ّتَت ابن معاٝتو يعقوب بن إبراىي(ُ)

كاف ٭تضر ،  ككاف يعرؼ باٟتفظ للحديث، سحمة بن سعد بن عبد ا بن قرادة بن ثعلبة بن معاكية بن زيد بن الغوث بن ّتيلة
لـز أبا حنيفة النعماف بن ثابت فتفقو كغلب عليو الرأم كجفا  ،ادث فيحفظ ٜتسُت كستُت حديثا فيقـو فيمليها على الناس

أبو عبد ا ٤تمد بن سعد بن  ، أنظر:مس لياؿ خلوف من ربيع اآلخر سنة اثنتُت كٙتانُت كمائة ُب خالفة ىاركفمات ٠ت ،اٟتديث
 –دار الكتب العلمية )، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر عطا، الطبقات الكربل، منيع ا٢تامشي بالوالء، البصرم، البغدادم ا١تعركؼ بابن سعد

 .ِّٖ، صٕ، ج(ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْ، بَتكت
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 عن جاء فإذا بو، أخذنا الثقات عن  النيب عن اٟتديث جاء إذا: يقوؿ حنيفة أبا ٝتعت: قاؿ
 (ُ).زاٛتتهم التابعُت عن جاء فإذا أقاكيلهم، عن ٩ترج مل أصحابو

انإٚتاع إذا كاف أصح قاؿ الشافعي: أقاكيل الصحابة إذا تفرقوا فيها تصَت إىل ما كافق الكتاب كالسنة أك 
ُب القياس، كإذا قاؿ الواحدمنهم القوؿ ال ٭تفظ عن غَته منهم فيو لو موافقة كال خالؼ صرت إىل اتباع 

 .ِقولو إذا مل أجد كتابا كال سنة كال إٚتاعا كال شيئا ُب معناه ٭تكم لو ْتكمو أك كجد معو قياس
ال بأس بو يركيو أىل الشاـ عن أيب  :قاؿ منا ،كقاؿ االماـ أٛتد ١تا سئل عن قوؿ ُب مي العيد تقبل ا

. يعٍت، أنو صدر من الصحايب كىذا يدؿ على أنو ٭تتد بقوؿ ّأمامة قيل ككاثلة بن االسقع؟ قاؿ نعم
 الصحايب مطلقا إذا مل ٬تد غَته.

 
  

                                  
 .ُُص  /ُ ا١تصدر السابق، ج ،أبو عبد ا الصٍَّيمىرم اٟتنفي (ُ)
ٖتقيق: ٤تمد عبد السالـ ، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية (ِ)

 .ِٗ، صْ، ج(ـُُٗٗ -ىػ ُُْ،ُط، ييروت –دار الكتب العلمية ، )إبراىيم
الشرح الكبير على متن ،لرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي اٟتنبلي، أبو الفرج، مشس الدينعبد ا  (ّ)

 .ِٗٓ، صِ، ج٤تمد رشيد رضا صاحب ا١تنار ط.، دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع،)المقنع
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 :: تعريف القضاء لغًة واصطالحاً الثالثالمبحث 
 بلغتو: كطرم كقضيت حكمت،: كعليهما ا٠تصمُت بُت قضيت: اللغة أىل قال عدة، معان للقضاء
فىًإذىا قىضىٍيتيم مَّنىاًسكىكيٍم ﴿ تعاىل: قاؿ أديتو؛: كالدين اٟتج كقضيت كذلك، اٟتاجة كقضيت كنلتو،

نػٍ  يىا كىمىا لىوي ُب اآلًخرىًة ًمٍن فىاذٍكيريكٍا الٌلوى كىذًٍكرًكيٍم آبىاءكيٍم أىٍك أىشىدَّ ذًٍكران فىًمنى النَّاًس مىن يػىقيوؿي رىبػَّنىا آتًنىا ُب الدُّ
 حقي منو كاقتضيت قضاءه، طلبت كاستقضيتو اْلداء، ٔتعٌت ىنا فالقضاء أديتموىا،: أم (ُ)﴾خىالىؽو 
 .عليو دؿ: الوجوب اْلمر كاقتضى عليو، صاٟتتو: ماؿ على كقاضيتو حاكمتو،: كقاضيتو أخذت

كىشىٍرعنا )فىٍصلي ا٠ٍتيصيومىاًت كىقىٍطعي اٍلمينىازىعىاًت( كىًقيلى غىيػٍري ذىًلكى كىمىا بيًسطى ُب  كالقضاء 
تً   (ِ).اٍلميطىوَّالى

  

                                  
 . ََِ: اآلية ،سورة البقرة (ُ)
، بَتكت-دار الفكر)، ار على الدر المختاررد المحت ،ابن عابدين، ٤تمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اٟتنفي (ِ)

 .ِّٓ،صٓج، ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ



ُّ 
 

 حكم القضاء:المبحث الرابع: 
 .عليو اْلمم كإٚتاع  رسولو كسنة ا كتاب، ا٠تصـو بُت اٟتكم كتنفيذ القضاء كجوب ُب اْلصل

ًليفىةن  ؾى جىعىٍلنىا ًإنَّا دىاكيدي  يىا﴿: قاؿ ا تعاىل:الكتاب من الدليل   كىالى  بًاٟتٍىقِّ  النَّاسً  بػىٍُتى  فىاٍحكيمٍ  اٍْلىٍرضً  ُب  خى
 (ُ).﴾اللَّوً  سىًبيلً  عىنٍ  فػىييًضلَّكى  ا٢ٍتىوىل تػىتًَّبعً 

 ا٠تالفة كتكوف ، لنا خليفة:  أحد٫تا:  كجهاف ففيو اْلرض ُب خليفة جعلناؾ إنا: تعاىل قولو أما
 .النبوة ىي

 .ا١تلك ىي ا٠تالفة كتكوف ا،فيه تقدمك ١تن خليفة: كالثاين
 اليت اٟتكمة من مأخوذ أنو: أحد٫تا: كجهاف اٟتكم منو أخذ كفيما باٟتق الناس بُت فاحكم: كقولو 

 . موضعو ُب الشيء كضع توجب
 . انإلزاـ من فيو ١تا اللجاـ حكمة كمنو الشيء إحكاـ من مأخوذ أنو: كالثاين 
 .بالعدؿ: أحد٫تا: كجهاف باٟتق: قولو كُب 
 . ا ألزمك الذم اٟتق: كالثاين 
 . يهواه من مع ا١تيل: أحد٫تا: كجهاف .﴾ا٢تول تتبع كال﴿: قولو كُب 
 . هتواه ٔتا ٖتكم أف: كالثاين 
 .ا دين عن: أحد٫تا: كجهاف.﴾ا سبيل عن فيضلك﴿:  قولو كُب 
 (ِ).ا طاعة عن: كالثاين 

  :(ّ)البصرم اٟتسن قاؿ

                                  
 . ِٔ: اآلية ،سورة ص (ُ)
 .ّصُٔج  د. ط.، د. ت.(،، دار الفكر :بَتكت) لحاوي الكبير،العالمة ا١تاكردل، اأبو اٟتسن ( ِ)
اٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم أبو سعيد كاسم أيب اٟتسن يسار من سيب ميساف موىل زيد بن ثابت ركل عن أنس بن مالك كابن ( ّ)

( كٝتع من عمرك بن ِٝتع اٟتسن من ابن عمر كأنس بن مالك كابن مغفل )، ( ركل عنو الشعيب كيونس بن عبيدْعمرك أيب برزة )
  الجرح، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازم ابن أيب حاًب ، أنظر:أحاديث (ّتغلب )
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 (ُ)."بصوابو ىذا على كأثٌت باجتهاده ىذا عذر تعاىل ا لكن ىلكوا قد اٟتكاـ أيتلر  اآلية ىذه لوال" 
نػىهيمٍ  شىجىرى  ًفيمىا ٭تيىكِّميوؾى  حىىتَّ  يػيٍؤًمنيوفى  الى  كىرىبِّكى  فىالى ﴿: كقاؿ تعاىل ديكا الى  ٍبيَّ  بػىيػٍ  أىنٍػفيًسًهمٍ  ُب  ٬تًى

ا  (ِ).﴾تىٍسًليمنا كىييسىلِّميوا قىضىٍيتى  ٦تَّا حىرىجن
 ٖتىٍكيميوا أىفٍ  النَّاسً  بػىٍُتى  حىكىٍمتيمٍ  كىًإذىا أىٍىًلهىا ًإىلى  اٍْلىمىانىاتً  تػيؤىدُّكا أىفٍ  يىٍأميريكيمٍ  اللَّوى  ًإفَّ ﴿كقاؿ تعاىل

 (ّ).﴾بًاٍلعىٍدؿً 
نػىهيمٍ  اٍحكيمٍ  كىأىفً ﴿: تػىعىاىلى  كىقىاؿى   (ْ).﴾أىٍىوىاءىىيمٍ  تػىتًَّبعٍ  كىالى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٔتىا بػىيػٍ

 أجراف، فلو أصاب ٍب فاجتهد اٟتاكم حكم إذا» :  قاؿ رسوؿ ا قاؿ: عن عمرك بن العاص
عن  أبو سلمة حدثٍت كذاى" فقاؿ: أبا بكر بن حـز فحدثت بو. «أجر فلو أخطأ ٍب فاجتهد حكم كإذا

 (ٓ)..أيب ىريرة
 بغَت قضى رجل اٞتنة ُب كقاض النار ُب قاضياف ثالثة القضاة قاؿ  النيب أف:  أبيو عن بريدة ابن عن

 باٟتق قضى كقاض النار ُب فهو الناس حقوؽ فأىلك يعلم ال كقاض النار ُب فذاؾ ذلك فعلم اٟتق
 .(ٔ) اٞتنة ُب فذلك

  

                                                                                                           
ىػ  ُُِٕ، ُط، بَتكت –ا٢تند دار إحياء الًتاث العريب  -ْتيدر آباد الدكن  -طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ، والتعديل_

 .َّ، صّ، جـ ُِٓٗ
 ّصُٔج  ، د. ط.، د. ت.(،دار الفكر :بَتكت) لحاوي الكبير،العالمة ا١تاكردل، اأبو اٟتسن  (ُ)
 .ٓٔساء، اآلية: نسورة ال (ِ)
 ٖٓالنساء اآلية (ّ)
 ْٗسورة ا١تائدة اآلية  (ْ)
 .ِّٕٓح رقم َُٖصٗباب أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ ج ،البخاري صحيحم ، البخار (ٓ)
 عمراف حديث من إال نعرفو ال غريب حديث ىذا كقاؿ الًتمذم " ُِٔص ّ، باب القاضي جيسنن الترمذ ، الًتمذم (ٔ)

 .ُب صحيح الًتمذم كحسنو اْللباين "القطاف
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 منو ا برئ جار فإذا ٬تر مل ما القاضي مع ا إف»: ا رسوؿ قاؿ قاؿ أكَب أىب بن ا عبد عن
 (ُ).« الشيطاف كألزمو

 قضاء عليا فوىل ؛ القضاء كقلد.  ا١تتشاجرين بُت كحكم ا١تتنازعُت بُت  ا رسوؿ كقضى
 قاؿ (ِ)"اآلخر من تسمع حىت ْلحد٫تا تقض فال إليك ا٠تصماف حضر إذا: "لو كقاؿ اليمن ناحية
 رسوؿ كاستخلف. الوداع حجة ُب  ا رسوؿ على منها كقدـ بعدىا قضية علي أشكلت فما علي
أىنَّوي  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -عىٍن النَّيبِّ  " كقاؿ كقاضيا كاليا الفتح بعد مكة على أسيد بن عتاب  ا

نيوا قىاؿى لًعىتَّاًب ٍبًن أيسىٍيدو ًحُتى كىجَّهىوي إىلى أىٍىًل مىكَّةى انٍػهىهيٍم عىٍن بػىٍيًع مىا ملٍى يػىٍقًبضيوا كىرًٍبًح مىا ملىٍ  .  (ّ)" يىٍضمى
 يشبهو ككاف اليمن ناحية قضاء الكليب دحية كقلد.  قدمنا ما لو كقاؿ اليمن بعض قضاء معاذا كقلد

 بُت كيقضي الدين شرائع يعلمهم من عليهم أقاـ قـو أسلم إذا ككاف  - السالـ عليو - ّتربيل
 بُت  بكر أبو فحكم.  كاٟتكاـ القضاة كقلدكا الناس بُت الراشدكف ا٠تلفاء حكم كقد. ا١تتنازعُت

 موسى أبا كبعث ، الناس بُت عمر كحكم. قاضيا البحرين إىل أنسا كبعث ، القضاة كاستخلف الناس
 ، الناس بُت عثماف كحكم.  قاضيا الكوفة إىل مسعود بن ا عبد كبعث قاضيا، البصرة إىل اْلشعرم

 من ذلك فصار  ياقاض البصرة إىل عباس بن ا عبد كبعث الناس بُت علي كحكم. القضاء شر٭تا كقلد
 (ْ).إٚتاعا فعلهم

                                  
، اقق: ٤تمد عبد القادر عطا سنن الكبرى،ال، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساين، أبو بكر ،البيهقي (ُ)
 حسنوك  .ٕٕٓصِ، جبن ماجواسنن ، كابن ماجو؛ُّْصَُج.(. ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ ،ّطب العلمية، دار الكت :بَتكت)

 .باينلاْل
كقاؿ ىذا حديث حسن كاٟتديث حسنو ُُّّح رقم  َُٔصّباب ماجاء ُب انإماـ العادؿ،ج ،سنن الترمذي ،الًتمذم (ِ)

 . الباين
بن إسحاؽ عن عطاء   دبض عن بن عباس.  ك اٟتديث أيضا عنباب حكم البيع قبل القَٕصّجاألم ُب  الشافعيي  أخرجو (ّ)

 باب القبض كاحكامو . َٔصّ،عن صفواف بن يعلى بن أمية عن أبيو ، ،أنظر تلخيص اٟتبَت ج
 .ٔصُٔج ،الحاوي الكبير ،أبو اٟتسن ا١تاكردل (ْ)
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التَّائًبيوفى اٍلعىاًبديكفى ﴿: يقوؿ تعاىل كا ا١تنكر عن كِني با١تعركؼ أمر القضاء كْلف: كالعرؼ العقل دليل
ًٟتيديكًد الٌلًو  اًفظيوفى اٟتٍىاًمديكفى السَّاًئحيوفى الرَّاًكعيوفى السَّاًجدكفى اآلًمريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنَّاىيوفى عىًن اٍلمينكىًر كىاٟتٍى 

 
ي
 .(ُ) ﴾ٍؤًمًنُتى كىبىشًِّر ا١ت

 فيهم يقل كالتجاذب التنازع من عليو فطركا ك١تا كالتغالب التنافس من طباعهم ُب ١تا الناس كْلف
 منم عليه يقدـ لعناد أك تدين من على تدخل لشبهة إما ، كالتخاصم التشاجر فيهم كيكثر التناصر

 . ٬تور
 على الباعثة كالقضايا لتنازعهم القاطعة باْلحكاـ كالتناصف اٟتق إىل قودىم إىل الضركرة فدعت 
 . تناصفهم
 . كاردة بو الشرائع كٚتيع جارية بو اْلمم عادات كْلف 
 إال فيو ا١تختلفُت بُت أحد٫تا يتعُت فلم االختالؼ فيو يكثر ما االجتهاد أحكاـ ُب كْلف 
 (ِ). القاطع كالقضاء الفاصل باٟتكم

  

                                  
 .ُُِ: سورة التوبة، اآلية (ُ)
 ٗصُٔج ،الحاوي الكبير ،أبو اٟتسن ا١تاكردل(  ِ)
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 على تشتمل القضاء فوالية ذكرنا ما تقرر فإذا " (1) قال الماوردي:القضاء شروط: الخامسالمبحث 
 . كعقد كنظر كعمل كموىٌل  موؿٌ : شركط ٜتسة

 . كفرع أصل إىل فيو فَتجع ا١تويل كىو اْلكؿ الشرط فأما (ا١تويل) 
 من القضاء فتقليد ، جهتو من القضاء تقليد اْلمة على ا١تستخلف انإماـ فهو اْلصل فأما 

 . كاليتو عمـو ُب لدخولو:  أحد٫تا:  ْلمرين عليو يتعُت فرض جهتو
 . ا١تسًتعاة اٟتقوؽ من ْلنو يسأؿ حىت يتوقف أف ٬توز كال ، جهتو من إال يصح ال التقليد ْلف: كالثاين

 فيما ءالقضا تقليد لزمو النواحي ٚتيع ُب النظر عن عجز إذا انإقليم قاضي فهو: الفرع كأما 
 . فيو النظر مباشرة عن عجز

 مشًتكا التقليد فرض كاف منو قرب كإف القاضي على التقليد فرض تعُت انإماـ عن بعد فإف 
 . انإماـ كبُت بينو

 . عنهما فرضو سقط بالتقليد انفرد فأيهما غَت٫تا دكف عليهما كيتعُت 
 .(ِ) كاليتو عمـو على فيو كاف بالتقليد القاضي تفرد فإف 

 : وط القاضيشر 
 لقد ذكر العلماء شركط القاضي قبل توليتو للقضاء منها:

                                  
أحد  انإماـ العالمة، أقضى القضاة، أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصرم، ا١تاكردم، الشافعي، صاحب التصانيف. (ُ)

اْلئمة، لو التصانيف اٟتساف ُب كل فن، مات ُب ربيع اْلكؿ سنة ٜتسُت كأربع مائة، كقد بلغ ستا كٙتانُت سنة، ككيل القضاء ببلداف 
ىػ( سَت ْٖٕمشس الدين أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز الذىيب )ا١تتوَب : ، ىيب الذانظر:  شىت، ٍب سكن بغداد.

الطبعة : ، الناشر : مؤسسة الرسالة، اقق: ٣تموعة من اققُت بإشراؼ الشيخ شعيب اْلرناؤكط، ٕٔ-ٓٔ، صُٖج أعالـ النبالء
 ك٣تلداف فهارس( ِّ) ِٓعدد اْلجزاء : ، ـ ُٖٓٗىػ /  َُْٓالثالثة ، 

الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام ، و اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت با١تاكردمأب (ِ)
 ُُْٗ، ُ، طلبناف –دار الكتب العلمية، بَتكت ) ،الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود -الشيخ علي ٤تمد معوض  قق:، الشافعي

 .ٕ، صُٔ(، جـ ُٗٗٗ-ىػ 
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فإف غَت البالغ ال ٬ترم عليو أحكاـ  الذكورية، ككُب ىذا الشرط يراعي البلوغ  (ُ) :أن يكون رجال -1
كأما ا١ترأة فناقصة العقل كضعيفة ا٠تلقة كغَت جائز شرعا تولية القضاء  ٟتضور الرجاؿ كالنساء  التكليف،

 أثناء اٟتكم كْلف القضاء ٭تتاج إىل إعماؿ العقل ك٘تاـ العقل كالفطنة كا١ترأة ناقصة العقل كالدين.
  

                                  
، أبو ٤تمد موفق الدين عبد ا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي (ُ)

  .ّٔ / صَُ(، جـُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ، د. ط.، مكتبة القاىرة)القاىرة:  ،المغني البن قدامة
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 :والفطنةالذكاء  -2
كىو شرط ٣تمع على اعتباره فال يكفي ُب القاضي بالعقل الذم تعلق بو التكليف من علمو با١تدركات 

السهو كالغفلة يتوصل باذكائو اىل إيضاح ما  الضركرية اليت يكوف صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن
 (ُ)أشكل كما أعضل .

 الحرية -3
  (ِ)فالرقيق ال يتوىل القضاء ،ْلنو مشغوؿ ْتوائج سيده، فإذا أعتق جاز لو أف يقضي.

 :اإلسالم -4
 (ّ).كلن ٬تعل ا للكافرين على ا١تؤمنُت سبياللكونو شرطا ُب جواز الشهادة مع قولو: 

ف "كىذا الشرط متفق عليو بُت العلماء ْلف ُب القضاء إقامة للعدؿ بُت ا١تسلمُت كال كقاؿ ا١تؤل
 (ْ)يقيم العدؿ إال من كاف أىال لو.

 :العدالة -5
كىي معتربة ُب كل كالية كىي أف يكوف صادؽ ا٢تجة ،ظاىر اْلمانة عفيفا عن ااـر ،متوقيا ١تآٍب، بعيدا 

 (ٓ)مثلو ُب دينو كدنياه. ١تركءةستعمال عن الريب مأمونا ُب الرضى كالغضب م
 السمع والبصر: في السالمة -6

كذالك ليصح هبما إثبات اٟتقوؽ كيعرؼ بُت الطاليب كا١تطلوب كٯتييز ا١تقر من ا١تنكر ليميز لو اٟتق من 
 .(ٔ)الباطل كيعرؼ اق من ا١تبطل 

                                  
 .ََُص   /ُج، السياسة القضائية (انظر:ُ)
دار  :القاىرة، )لطانيةساألحكام ال ،بو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت با١تاكردمأانظر:  (ِ)

 . ُُُ/  ص ُج  - ، د. ط.، د. ت.(،اٟتديث
 ُُْسورة النساء اآلية( ّ)
 .ََُص   /ُج، السياسة القضائية انظر: (ْ)
 .ٓٔص/ ُ، جلطانيةساألحكام ال ،١تاكردم( آ)
 .ّٔص/ َُج  ،بن قدامةالالمغني بن قدامة، ا (ٔ)
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 :أن يكون عالما ألحكام الشرع األربعة -7
الذم تصح بو معرفة ما تضمنو من اْلحكاـ ناسخا، الوجو   تعاىل علىعلمو بكتاب اأحدىا :

 كمنسوخا، ٤تكما كمتشاهبا، عموما كخصوصا، ٣تمال، كمفصال.
الثابتة من أقوالو كأفعالو كطرؽ ٣تيئها من التواتر كاآلحاد  الثاين: علمو بسنة رسوؿ ا 

 كالصحة كالفساد كما كاف من سبب أك إطالقا.
و بتأكيل السلف فيما اجتمعوا عليو كاختلفو فيو ليتبع انإٚتاع ،ك٬تتهد برأيو ُب الثالث: علم

 االختالؼ.
الرابع: علمو بالقياس ا١توجب لرد الفركع ا١تسكوت عنها إىل اْلصوؿ ا١تنطوؽ هبا اجملع عليهاحىت 

  (ُ)٬تد طريقا إىل العلم بأحكاـ النوازؿ ك٘تييز اٟتق من الباطل .
 

  

                                  
 . َُُص ،ُج، ائيةضالسياسة القاانظر:  (ُ)
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 : مراكز القضاء في عهد عمر  :دسالمبحث السا
 المطلب األول:القضاء في  المدينة النبوية:

مناطق كمراكز للقضاء كمن ىذه ا١تراكز ُب عهده: ا١تدينة ا١تنبوية اٗتذ ٢تا رجال يسمى:  ٗتذ عمر إ
 زيد بن ثابت اْلنصارم الصحايب اٞتليل اختاره الفاركؽ قاضيا ُب ا١تدينة فكاف يقضي مستقال، كعُت لو

كىذا من إسًتاتيجية عمر كمعرفة ما ينبغي أف يقـو بو من مصاٟتل الرعية  راتبا يكفيو كيكفي عيالو.
 شغل يشغلو عن أمور الرعية.حيث اختار ىذا الصحايب اٞتليل ك إعطاعو ما يكفيو حىت ال يتفكر 

ث رجاؿ الذين يستحقوف تولية اْلمانات كمن يصلح لذلك حيبالكىذا من فقو عمر كمعرفتو 
لتعليم لغة  كاختاره النيب  اختار الصحايب اٞتليل الذم كاف أمينا على كتابة الوحي منذ زمن النيب 

اليهود لذكائو كفطنتو كأمانتو ككاف أمينا على ما يكتب إىل اليهود كما يأٌب منهم، كىو الذم جعلو عمر 
 (ُ)قاضيا بينو كبُت أيب بن كعب ١تعرفتو بعلمو كعدلو كأمانتو.

 :العراقلب الثاني:القضاء في المط
جعلهما من مراكز ك بعدما أسس ا١تدف مثل البصرة  كالكوفة اىتم ا٠تليفة هباتُت ا١تدنتُت البصرة كالكوفة   

منارتُت للعلم، كمقرنا البتكار التأليف كا١تناظرة لذا اختار ٢تذه  ككانت القضاء كاعتٌت هباتُت ا١تدينتُت
اله قاضيا ُب البصرة ككىل كعبا بعده ُب البصرة كىو كعب بن سوار بضم ا١تنطقة رجال يسمى أبو مرمي كك 

السُت كسكوف الواك بن بكر بن عبيد بن ثعلب اْلزدم ٥تضـر أدرؾ اٞتاىلية كانإسالـ توُب ُب كقعة 
  (ِ). ّٔاٞتمل سنة 

سبب توليتو كما ذكره ابن حجر: بعثو عمر قاضيا على البصرة ٠ترب عجيب مشهور جرل لو مع 
مر ُب امرأة شكت زكجها إىل عمر فقالت: زكجي يقـو الليل كيصـو النهار، كأنا أكره أف أشكوه ع

 إليك، كىو يعمل بطاعة ا، فكأف عمر مل يفهم عنها، ككعب بن سوار جالس معو فأخربه أِنا تشكو
عة أياـ أك ليس ٢تا من زكجها نصيب، فأمره عمر بن ا٠تطاب أف يقضي بينهما، فضي للمرأة بيـو من أرب

                                  
 .ْٖص ّج أوليات الفاروق،: نظرا (ُ)
 . ِِّص  /ٓ ج في تمييز الصحابة، اإلصابة : ابن حجر،أنظر (ِ)
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فعجب  عاىل أحل لو أربع نسوة ال زيادة ،لو عمر عن ذلك فقاؿ: "إف ا تأليلة من أربعة لياؿ، فس
 (ُ)عمر من ذلك فاستقضاه".

أنظر عمق النظر لدم عمر كذكائو ُب اختيار ىذا القاضي الذكي حيث فهم صالحيتو ٢تذه 
 ة.ا١تهمة ،كىذا يدؿ على اىتمامو ٔتا يصلح اْلمانة الرعي

 :الكوفةالمطلب الثالث: القضاء في 
شهر القضاة ُب تلك ا١تنطقة ُب عهده أالكوفة كمن  كمن مراكز القضاء ُب عهد عمر بن ا٠تطاب 

شريح بن اٟتارث الكندم الذم استمر ُب القضاء سٌتُت سنة كاف نصيب الكوفة منها ثالثا كٜتسُت 
  .(ِ)سنة

حيحنا سليمنا فحصل يو ُب رجل أخذ عمر فرسو صكسبب توليتو على الكوفة أف عمر ٗتاصم ال
فأراد عمر رده كأجرتو بدكف ضماف العطب الذم حصل لو فطالب الرجل عمر  ،لو شيء من مرض

تى بو الرجل قبل عمر أفعمر ال يعرفو لكن ١تا  الضماف أكتقاضى، فاختار الرجل شر٭تا ْلنو كاف يعرفو،
، فعليك أف ترده سليمنا كما التحاكم إليو فقاؿ شريح: "يا أمَت ا١تؤمنُت  أخذتو صحيحنا سليمنا على سـو

 (ّ)أخذتو.
كمن قضاة ا١تشهورين بالكوفة عبد ا بن مسعود الصحايب اٞتليل الذم يضرب بو ا١تثل ُب العلم 

كما ذكر   كبيت ا١تاؿ فيها، ككاف قبل شريح قاضيا على الكوفة كالتقول فقد كاله عمر بن ا٠تطاب 
 (ْ)ر القضاة.ككيع ُب أخبا

                                  
المحقق: حبيب الرحمن اق، مصنف عبد الرز ، أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نافع اٟتمَتم اليماين الصنعاين: نظر( اُ)

 .َُّٕٓ، رقم ُٕٔ ص ٔج ،باب كجوب النكاح كفضلو ق(،َُّْ، ِ، طا١تكتب انإسالمي :بَتكت)، األعظمي
 .ٗٓص/  ّج/ أوليات الفاروق،: نظرا (ِ)
يَّافى ٍبًن صىدىقىةى أىبيو بى  انظر: (ّ) يلى  ٍكرو ٤تيىمَّدي ٍبني خىلىًف ٍبًن حى

اًدٌم، ا١ت اقق: صححو كعلق   ،أخبار القضاة ،قَّب بًػ"كىًكيع"الضَّيبٌِّ البػىٍغدى
، ا١تكتبة التجارية الكربل، بشارع ٤تمد علي ٔتصر لصاحبها: مصطفى ٤تمد، )مصر: عليو كخرٌج أحاديثو: عبد العزيز مصطفى ا١تراغي

  .ُٖٗ/ ص ِ(، جـُْٕٗىػ=ُّٔٔ، ُط
 نفس ا١تصدر، كنفس الصفحة.؟ (ْ)
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على إسًتاتيجية عمر ُب اختيار من يقـو هبذا العمل الثقيل مرة ينظر ُب ذكاء الرجل كمرة كىذا كلو يدؿ 
 ُب صالبتو على اٟتق كمرة لكثرة ٦تارة الرجل ك٫تارتو يوليو عليو.

 المطلب الرابع:القضاء في المصر:
همي فلما مات كتب عمر بن ا٠تطاب من أشهر القضاة ُب عهده ُب مصر العربية قيس بن العاص الس

 .(ُ)ستقضي كعب بن يسار بن ضبة العبسياىل عمرك بن العاص أف ي
 كنالحظ أف عمر بن ا٠تطاب ركز على صفات التالية:

اْلمانة حيث اختار الصحايب اٞتليل زيد بن ثابت الذم كاف أمينا على كتابة الوحي منذ زمن النيب -ُ
 يضا ُب تعليم لغة اليهود لذكائو كفطنو ك امانتو.صلى ا عليو كسلم، كاختاره أ

أبا مرمي ْلمر عجيب أعجب عمر من شأنو حُت جاءت ث كىل يمعرفة سيكلوجية النفسية ح  -ِ
ففهم أبو مرمي أنو ال يعطيها حقها من ا١تبيت، كقضى ٢تا بعد   اهامرأة إىل عمر تشتكي زكج

 كل أربعة أياـ حقها.
ىل شر٭تا بعد أف قضى بُت عمر نفسو كخصيمو كأعطى الصالبة ُب تنفيذ اْلحاـ حيث ك  -ّ

 ليفة.٠تاا٠تصيم اٟتق على عمر مع كونو 
     

 
 
 
 
 

 

                                  
 .ٗٓص  /ّج أوليات الفاروق، نظر،ا (ُ)
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 الفصل الثالث
 .اآلثار المروية عن عمر بن الخطاب في القضاء

 مباحث: أربعةوفيو  
 مدخل:

كا١تبحث  ث:مباح أربعةاآلثار ا١تركية عن عمر بن ا٠تطاب ُب القضاء كفيو  عنىذا الفصل  سيتحدث
 ُب قضائو فيو كا١تبحث الثاين ؛كاليد كاْلصابع، السن، ك كاللساف، قضائو ُب دية اْلذف اْلكؿ يتضمن

،  كالزنا، كالتعزير ، البيضة، ك نإفضاءُب ا هؤ قضا العُت، كالرجل، كُب الضلع، كالصلب، كا١تبحث الثالث
 على ا١تسلم. مُب ا١تريض كاليهود قضائوكا١تبحث الرابع، 

كأكتفي بتقريب التهذيب  مع بياف مراتبهم  الركاةذكر ترٚتة ك اْلثر  منت  إيراد و ُب فيكز ك أر  
كإذا كاف فيو علة سأبُت  ،الشرح انإٚتايل لألثرٍب  بن حجر ٍب ذكر ا١تتابعات كالشواىد إف كجدتال

 .احكم على اْلثر ٍبالعلة، 
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 المبحث األول
 .واألصابع األذن واللسان والسّن واليدفي ديّة   قضاء عمر بن الخطاب

 وفيو خمسة مطالب: 
 ه في ديّة األذن:ؤ المطلب األول: قضا

 متن الحديث في ديّة األذن:
: "حدثنا ٤تمد بن بكر، عن بن جريج، قاؿ: أخربين عبد العزيز بن (ُ)قاؿ انإماـ أبو بكر بن أيب شيبة 

ُب اْلذف نصف الدية، أك عدؿ »ا٠تطاب، قاؿ: عمر، أف ُب كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن 
 (ِ)«.ذلك من الذىب

 ترجمة رجال اإلسناد:
: "٤تمد بن بكر بن عثماف الربساين بضم ا١توحدة قاؿ حافظ ابن حجركما : ىو محمد بن بكر

مات  -أم الطبقة التاسعب-كسكوف الراء ٍب مهملة أبو عثماف البصرم صدكؽ قد ٮتطىء من التاسعة
 (ّ)مائتُت".سنة أربع ك 

"عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج اْلموم موالىم ا١تكي  ىو كما قاؿ اٟتافط : :وابن جريج
ز السبعُت كقيل ة مات سنة ٜتسُت أك بعدىا كقد جاثقة فقيو فاضل ككاف يدلس كيرسل من السادس

 (ُ)جاز ا١تائة كمل يثبت".
                                  

أبو بكر بن أيب شيبة اٝتو عبد ا بن ٤تمد بن إبراىيم بن عثماف العبسي من أىل الكوفة كأبو شيبة ىو إبراىيم بن عثماف كىو ( ُ)
أخو عثماف كالقاسم يركم عن ىشيم كابن عيينة حدثنا عنو شيوخنا مات سنة ٜتس كثالثُت كمائتُت ككاف متقنا حافظا دينا ٦تن كتب 

٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، أبو  . أنظر:ف كذاكر ككاف أحفظ أىل زمانة با١تقاطيعكٚتع كصن
 ، دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد الدكن ا٢تند، كزارة ا١تعارؼ للحكومة العالية ا٢تندية ٖتت مراقبة:، الثقات ،حاًب، الدارمي، البيسيت

 .ُّٕٗ=   ى ُّّٗ ،ُط
اقق:   المصنف في األحاديث واآلثار،( أبو بكر بن أيب شيبة، عبد ا بن ٤تمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواسيت العبسي، ِ)

، رقم ّْٓ، ص ٓق(، كتاب الديات، ُب اْلذف نصف الدية، جَُْٗ،  ُكماؿ يوسف اٟتوت، )الرياض: مكتبة الرشد، ط
ِّٖٔٗ. 

 .َٕٔٓ، رقم َْٕ، ص ُج لتهذيب،تقريب ابن حجر العسقالين، ا (ّ)
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مد ر ابن عبد العزيز ابن مركاف اْلموم أبو ٤تقاؿ ابن حجر: "عبد العزيز ابن عم عبد العزيز بن عمر:
كىذه علة أخرل تضعف  (ِ)من السابعة مات ُب حدكد ا٠تمسُت". ا١تدين نزيل الكوفة صدكؽ ٮتطئ
 اٟتديث كىي قولو صدكؽ ٮتطأ.

قاؿ ابن حجر: "عمر بن عبد العزيز بن مركاف بن اٟتكم بن أيب العاص  عمر بن عبد العزيز:
م أبو حفص ا١تدين أمَت ا١تؤمنُت انإماـ العادؿ كا٠تليفة الصاحل، كأمو أـ عاصم بن أمية القرشي اْلمو 

 ّٔبنت عاصم بن عمر بن ا٠تطاب. مات ُب رجب سنة إحدل كمائة. قاؿ ابن سعد: "قالوا كلد سنة 
. كقاؿ عمرك بن علي: ٝتعت عبد ا  ككاف ثقة مأمونا لو فقو كعلم ككركل حديثا كثَتا ككاف إمامنا عادالن

كذكر سعيد بن عفَت أنو كاف أٝتر دقيق الوجو ٨تيف اٞتسم  ُٔبن داكد يقوؿ: "كلد مقتل اٟتسُت سنة 
 (ّ)حسن اللحية".

 عمر بن الخطاب:
قاؿ ابن حجر: "عمر ابن ا٠تطاب ابن نفيل بنوف كفاء مصغر ابن عبد العزل ابن رياح بتحتانية  

 زام خفيفة ابن عدم ابن كعب القرشي العدكم ابن عبد ا ابن قرط بضم القاؼ ابن رزاح براء ٍب
]يقاؿ لو: الفاركؽ[ أمَت ا١تؤمنُت مشهور جم ا١تناقب استشهد ُب ذم اٟتجة سنة ثالث كعشرين ككيل 

 (ْ)ا٠تالفة عشر سنُت كنصفا".
كيبقى  ،ح بالتحديث عن عبد العزيز بن عمرابن جريج كما ترل مدلس كلكن صر  :علة األثر

 عبد العزيز ك عمر بن ا٠تطاب ، ك ىذا علة تضعف اٟتديث عند علماء ىذا الفن.  انقطاع بُت عمر بن

                                                                                                           
 . َُْٖ، رقم ّّٔ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر العسقالين،  (ُ)
 .ُُّْ، رقم ّٖٓ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر العسقالين،  (ِ)
 .ْٕٔ -ْٕٓ، ص ٕج تهذيب التهذيب،انظر: ابن حجر،  (ّ)
 .ْٖٖٖ، رقم ُِْ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر العسقالين،  (ْ)
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 حكم الحديث:

فركايتو ضعيفة لوجود انقطاع بُت عمر كعمر بن عبد العزيز،  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب 
ك ابن عبد قاؿ ابن حجر: "٤تمد ابن بكر ابن عثماف الربساين البصرم صدكؽ قد ٮتطىء. ك"عبد ا١تلك 

 .العزيز ابن جريج ثقة فقيو فاضل ككاف يدلس كيرسل
بن شعيب عمر بن عبد العزيز ُب إخراج ىذا اْلثر  تابع عمرك ٢تذا اْلثر متابع:الشواىدو  بعاتاالمت

ك بن شعيب قاؿ: قضى أبو بكر ُب اْلذف فجعلها منقولة قاؿ: معمر، عن عمر  عبد الرزاؽ عن كلفظو:
كقضى عمر فيها بنصف الدية أك عدؿ ذلك من الذىب أك »ال يذىب ٝتعها كيسًتىا الشعر كالعمامة 

 (ُ).«الورؽ

، منها ما أخرجو ابن أيب شيبة من طريق عاصم تدؿ على ثبوت ىذا اٟتكمك٢تذا اْلثر شواىد   
ُب اْلذف نصف »ص، عن أيب إسحاؽ، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قاؿ: حدثنا أبو اْلحو  قاؿ:
ُب اْلذف »قاؿ: حدثنا ككيع، عن أيب بكر، عن الشعيب، عن شريح، قاؿ:  كيعكمن طريق   ِ«الدية

 (ّ)«نصف الدية
اْلصل ُب كجوب الدية الكتاب كالسنة كانإٚتاع؛ أما الكتاب فقوؿ ا  شرح ما تضمنو الحديث:

اآلية. كأما ْ  مىٍن قػىتىلى ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كىًديىةه ميسىلَّمىةه ًإىلى أىٍىًلًو ًإال أىٍف يىصَّدَّقيواكى تعاىل: 
، أف النيب  السنة، فركل أبو كتب لعمرك بن حـز كتابا إىل أىل  بكر بن ٤تمد بن عمرك بن حـز

ركاه النسائي، ُب  ٓ«كإف ُب النفس مائة من انإبل»كقاؿ فيو: اليمن، فيو الفرائض كالسنن كالديات، 

                                  
 .ُّٕٗٗ، رقم ِّْ، ص ٗ، جباب اْلذفكتاب العقوؿ،   المصنف،عبد الزاؽ الصنعاين،  (ُ)
 .ِّٖٓٔ، رقم ّْٓ، ص ٓج، ص ٓكتاب الديات، ُب اْلذف نصف الدية، ج،  المصنفابن أيب شيبو،  (ِ)
 .َِْٖٔ، رقم ّْٓ، ص ٓكتاب الديات، ُب اْلذف نصف الدية، جابن أيب شيبو، ا١ترجع السابق،   (ّ)
 .ِٗ( سورة النساء، اآلية: ْ)
ٖتقيق: عبد  المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين، النسائي،  (ٓ)

-ـ(، باب ذكر حديث عمرك بن حـز ُب العقوؿ، ُٖٔٗ – َُْٔ، ُالفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب ا١تطبوعات انإسالمية ، ط
؛ كمالك بن أنس بن مالك بن عامر اْلصبحي ا١تدين، ا١توطأ، اقق: ٤تمد ّْٖٓ، رقم ٕٓ، ص ٖلُت لو ، جكاختالؼ الناق-
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: كىو كتاب مشهور عند أىل السَت، كمعركؼ عند (ُ)سننو، كمالك، ُب " موطئو ". قاؿ ابن عبد الرب
أىل العلم معرفة يستغٍت بشهرهتا عن انإسناد؛ ْلنو أشبو ا١تتواتر، ُب ٣تيئو ُب أحاديث كثَتة. كأٚتع أىل 

 (ِ)جوب الدية ُب اٞتملة.العلم على ك 
ا١تقدسي: "كل ما ُب انإنساف منو شيء كاحد ففيو دية كلسانو كأنفو كذكره ّقاؿ ابن قدامة 

كىو أف ٬تعل كجهو ُب  ْصعرهكعقلو ككالمو كبطشو كمشيو ككذلك ُب كل كاحد من  مشوكٝتعو كبصره ك 
تو دية. كما فيو منو شيئاف ففيهما جانبو كتسويد كجهو كخديو كاستطالؽ بولو أك غائطو كقرع رأسو كٟتي

نُت كاٟتاجبُت كالشفتُت كاْلذنُت كاللحيُت كاليدين كالثديُت كانإليتُت يالدية كُب أحد٫تا نصفها كالع
 (ٓ)كالرجلُت". سكتُتكاْلنثيُت كاْل

                                                                                                           
 ََِْ -ىػ  ُِْٓ،  ُمصطفى اْلعظمي، )أبو ظيب، انإمارات: مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ ِنياف لألعماؿ ا٠تَتية كانإنسانية ، ط

 .ُّّٗ ، رقمُِّْ، ص ٓـ(، كتاب العقوؿ، باب ذكر العقوؿ، ج
انإماـ العالمة حافظ ا١تغرب شيخ انإسالـ أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم اْلندلسي  (ُ)

 ،مولده ُب سنة ٙتاف كستُت كثالث مائة ُب شهر ربيع اآلخر. كقيل: ُب ٚتادل اْلكىل، القرطيب ا١تالكي صاحب التصانيف الفائقة
كثالث مائة كأدرؾ الكبار كطاؿ عمره كعال سنده كتكاثر عليو الطلبة كٚتع كصنف ككثق كضعف كسارت  طلب العلم بعد التسعُت

فكاف فقيها عابدا متهجدا عاش ٜتسُت سنة ككاف قد تفقو على التجييب كٝتع: من أٛتد  ،بتصانيفو الركباف كخضع لعلمو علماء الزماف
 .ّٕٓ، صُّج، ير أعالم النبالءس، الذىيب ، أنظر:بن مطرؼ كأيب عمر بن حـز ا١تؤرخ

( أبو ٤تمد موفق الدين عبد ا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي، ِ)
 .ّٕٔ، ص ٖـ(، جُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖمكتبة القاىرة، د. ط.،   المغني البن قدامة،

 داـ بن نصرتهد شيخ انإسالـ موفق الدين أبو ٤تمد عبد ا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة بن مقالشيخ انإماـ القدكة العالمة اجمل (ّ)
مولده ّتماعيل، من عمل نابلس، سنة إحدل كأربعُت  ،"ا١تقدسي، اٞتماعيلي، ٍب الدمشقي، الصاٟتي، اٟتنبلي، صاحب "ا١تغٍت

ُت، كحفظ القرآف، كلـز االشتغاؿ من صغره، ككتب ا٠تط ا١تليح، ىاجر مع أىل بيتو كأقاربو، كلو عشر سن، كٜتس مائة، ُب شعباف
 .ُْٗ، صُٔج، سير أعالم النبالء، الذىيب :. أنظرككاف من ْتور العلم، كأذكياء العامل

صعر: )الصعر( بفتحتُت ا١تيل ُب ا٠تد خاصة كقد )صعر( خده )تصعَتا( ك )صاعره( أم أمالو من الكرب. كمنو قولو تعاىل: }كال  (ْ)
 مختار الصحاح،[ . انظر: زين الدين أبو عبد ا ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي الرازم، ُٖتصعر خدؾ للناس{ ]لقماف: 

 . ُٕٔ، ص ُـ(، جُٗٗٗىػ / َُِْ، ٓكصيدا: الدار النموذجية، ط –اقق: يوسف الشيخ ٤تمد، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية 
 بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي، أبو ٤تمد موفق الدين عبد ا (ٓ)

 .ُِّ، ص ُـ(، باب ديات اٞتراح، جََِْ -ىػ ُِْٓاقق: أٛتد ٤تمد عزكز، ا١تكتبة العصرية،  عمدة الفقو،
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يبُت لنا قيمة دية اْلذف، فهي نصف  فاٟتديث الذم مضى ا١توقوؼ عن عمر بن ا٠تطاب 
ف من انإبل، أك ما يعادلو من و نا أف الدية الكاملة ىي مائة من انإبل، كنصفها ٜتسالدية، كقد مٌر ب

 الذىب. 
 ة اللسانؤه في ديقضا : لب الثانيالمط

 ة اللسان:متن الحديث في دي
: أخربنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد (ُ)قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ 

الدية تامة، كما أصيب من اللساف، فبلغ أف  (ِ)ُب اللساف إذا استؤصل»بن ا٠تطاب، العزيز، عن عمر 
 (ّ)«.كقص ىذه القصة كاملة كلها« ٯتنع الكالـ ففيو الدية تامة، كُب لساف ا١ترأة الدية كاملة

 ترجمة رجال اإلسناد:
 .ّْص  ابن جريج ثقة كقد تقدـ

 .ْْص  سبقعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدكؽ كقد 
 .ْْ إماـ كتقدمت ترٚتتو ثقة مؤموف عمر بن عبد العزيز:كىو

 : علة الحديث

                                  
ارٖتل إىل اٟتجاز كالشاـ  اٟتمَتم موالىم الصنعاين، الثقة الشيعيبن نافع اٟتافظ الكبَت عامل اليمن أبو بكر  عبد الرزاؽ بن ٫تاـ ( ُ)

حدث عن: ىشاـ بن حساف، كعبيد ا بن عمر، كأخيو عبد ا كابن جريج، كمعمر فأكثر عنو كحجاج بن  ،كالعراؽ كسافر ُب ٕتارة
دار ) ،سير أعالم النبالء، الذىيب :. أنظرتوُب عبد الرزاؽ: ُب شواؿ سنة إحدل عشرة كمائتُت، أرطاة كعبد ا١تلك بن أيب سليماف

 .ِِِ، ٖ، جـََِٔ-ىػُِْٕ، ُ(، طالقاىرة -اٟتديث
إف ا تعاىل يقوؿ آلدـ: أخرج نصيب جهنم من ذريتك، فيقوؿ: يا رب كم؟ فيقوؿ: »استؤصل: ٔتعٌت: احتفى، كمنو حديث:  (ِ)

أم استؤصلنا، من إحفاء الشعر. ككل شيء استؤصل فقد « ماذا يبقى؟من كل مائة تسعة كتسعُت، فقالوا: يا رسوؿ ا احتفينا إذا، ف
النهاية في انظر: ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن عبد الكرمي الشيباين اٞتزرم ابن اْلثَت،  احتفى.

 -ىػ ُّٗٗا١تكتبة العلمية، د. ط.، ٤تمود ٤تمد الطناحي، )بَتكت:  -ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل  غريب الحديث واألثر،
 . َُْ، ص ُـ(، جُٕٗٗ

 .َُٕٔٓ، رقم ّٖٓ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب اللساف، جالمصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ّ)
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ضعيفة لوجود االنقطاع بُت عمر كعمر بن عبد فركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب 
 .َته لشواىدىا غرتقي إىل درجة اٟتسن لت لكن  ةضعيف فركاية ىذا اْلثر ىذا ، كعلىالعزيز

الرحيم بن سليماف، عن أشعث، عن  عبد طريقشواىد ما أخرجو ابن أيب شيبة من كمن ىذه ال
بن فضيل، ، كمن طريق «ُب اللساف إذا استؤصل الدية كاملة: »الزىرم، رفعو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 .«ُب اللساف إذا استؤصل الدية أٜتاسا، فما نقص فباٟتساب»عن أشعث، عن الشعيب، عن عبد ا: 
إسناد عبد الرزاؽ عنعنة ابن جريج كلكن صرح بالتحديث ُب إسناد الذم عند بن أيب شيبة كنلحظ ُب 
  .كىذه فائدة

 شرح ما تضمنو الحديث:
كما أصيب  )ٔتعٌت إذا قلعو من أصلو ففي ىذه العملية دية كاملة(، ُب اللساف إذا استؤصل الدية تامة،

)كمن ٍب كل ما كقع كأصاب من اللساف حىت كصل  من اللساف، فبلغ أف ٯتنع الكالـ ففيو الدية تامة،
، )كُب ىذه النقطة يبُت كُب لساف ا١ترأة الدية كاملة اْلمر إىل عدـ الكالـ ففي ذلك أيضان الدية كاملة(،

لنا انإسالـ أف أعضاء الرجل كا١ترأة سواء  فكل ما على الرجل من الدية فكذلك للمرأة، لذا ُب لساف 
 كاف للرجل.   ا١ترأة الدية كاملة كما

  



ْٗ 
 

  :المطلب الثالث: قضائو في ديّة الّسنّ 
 متن الحديث في ديّة الّسّن:

: حدثنا يزيد بن ىاركف، عن سعيد بن أيب عركبة، عن قتادة، عن عبد بن أيب شيبة أبو بكر انإماـ قاؿ
إذا  ُب السن السوداء»ا بن بريدة، عن ٭تِت بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن ا٠تطاب، قاؿ: 

 .(ُ)«نزعت، ككانت ثابتة ثلث ديتها
أبو بكر قاؿ: حدثنا ككيع، عن أيب ىالؿ، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ٭تِت بن يعمر، عن ابن   قاؿ  

 (2)«فيها ثلث الدية»عباس، قاؿ: 
 ترجمة رجال اإلسناد:

لد الواسطي ثقة بن ىاركف ابن زاذاف السلمي موالىم أبو خايزيد  قاؿ ابن حجر: " :يزيد بن ىارون
 (ّ)".متقن عابد من التاسعة مات سنة ست كمائتُت كقد قارب التسعُت

سعيد ابن أيب عركبة مهراف اليشكرم موالىم أبو النضر " قاؿ ابن حجر: :سعيد بن أبي عروبة
ُب قتادة من كثَت التدليس كاختلط ككاف من أثبت الناس البصرم ثقة حافظ لو تصانيف ]لكنو[  

 (ْ)".سنة ست كقيل سبع كٜتسُتالسادسة مات 
قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدكسي أبو ا٠تطاب البصرم ثقة ثبت يقاؿ كلد قاؿ ابن حجر: " :قتادة

 (ٓ)".أكمو كىو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة
 بن بريدة ابن ا٠تصيب اْلسلمي أبو سهل ا١تركزم عبد ا  قاؿ ابن حجر: " :ةعبد اهلل بن بريد

  

                                  
 .َِٕٕٓ، رقم ّّٕ، ص ٓ، كتاب الديات، السن السوداء تصاب، جالمصنف ابن أيب شيبة، (ُ)
 مرج السابق نفس اٞتزء كالصفحة. (ِ)
 .ٖٕٕٗ، رقم َٔٔ، ص ُجتقريب التهذيب، جر، ابن ح (ّ)
  .ِّٓٔ، رقم ِّٗ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر،  (ْ)
 .ُٖٓٓ، رقم ّْٓ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ٓ)
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 (ُ)".قاضيها ثقة من الثالثة مات سنة ٜتس كمائة كقيل بل ٜتس عشرة كلو مائة سنة
 ،البصرم أبو سليماف كيقاؿ: أبو سعيد كيقاؿ : أبو عدم قاضي مرك ٭تِت بن يعمر: يحيى بن يعمر

ا بن يعمر بفتح التحتانية كا١تيم بينهما مهملة ]ساكنة[ البصرم نزيل مرك كقاضيه ٭تِتقاؿ ابن حجر: "
 (ِ)".من الثالثة مات قبل ا١تائة كقيل بعدىا ككاف يرسلثقة فصيح 

حرب اْلمة، كفقيو العصر، كإماـ التفسَت،  عبد ا بن عباس البحر أبو العباس ا٢تامشيابن عباس: 
العباس بن عبد ا١تطلب شيبة بن ىاشم، كاٝتو عمرك بن عبد  عم رسوؿ ا  أبو العباس عبد ا، ابن

صي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر القرشي، ا٢تامشي، ا١تكي، اْلمَت مناؼ بن ق
٨توا من  صحب النيب  مولده: بشعب بٍت ىاشم، قبل عاـ ا٢تجرة بثالث سنُت.. رضي ا عنو -

كأمو؛ ىي أـ الفضل لبابة بنت اٟتارث بن حزف بن ّتَت  ثالثُت شهرا، كحدث عنو ّتملة صاٟتة.
 (ّ)، من ىالؿ بن عامر.ا٢تاللية

كقاؿ الواقدم، كا٢تيثم، كأبو  قاؿ علي بن ا١تديٍت: توُب ابن عباس سنة ٙتاف، أك سبع كستُت.
كلو من  : ألف كست مائة كستوف حديثا.ده()مسنك كقيل: عاش إحدل كسبعُت سنة. نعيم: سنة ٙتاف.

حديثا، كتفرد: مسلم بتسعة  كتفرد: البخارم لو ٔتائة كعشرين : ٜتسة كسبعوف.لك ُب )الصحيحُت(ذ
 (ْ)أحاديث.

  

                                  
، رقم ُٕٓ، ص ٓج التهذيب، تهذيب ابن حجر،كانظر:  .ِِّٕ، رقم ِٕٗ ، صُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ُ)

َِٕ. 
 .ّٕٔٔ، رقم ٖٗٓ، ص ُج ب التهذيب،تقريابن حجر،  (ِ)
 .ّّّ – ُّّ، ص ّج سير أعالم النبالء،الذىيب، ( ّ)
 .ّٗٓ، ص ّالذىيب، مرجع سابق، ج (ْ)
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 .ّٕص تقدمت ترٚتتو ُب اٟتديث اْلكؿ عمر بن الخطاب:
ككيع ابن اٞتراح ابن مليح الرؤاسي بضم الراء ك٫تزة ٍب  :ككيع ىو بن اٞتراح قاؿ اٟتافظ:اإلسناد الثاني

ك ]أك[ أكؿ سنة مهملة أبو سفياف الكوُب ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات ُب آخر سنة ست 
 .(ُ)سبع كتسعُت ]كمائة[ كلو سبعوف سنة 

٤تمد ابن سليم أبو ىالؿ الراسيب ٔتهملة ٍب موحدة  - :"أبو ىالل ىو كما قال الحافظ
البصرم قيل كاف مكفوفا كىو صدكؽ فيو لُت من السادسة مات ُب آخر سنة سبع كستُت كقيل قبل 

 (2)".ذلك 
 .ْٗ ص سبق ذكرهكقد  : ثقةقتادة

 .ْٗص سبق ذكرهكقد  ثقة بن بريدةا
 َٓص سبق ذكرهكقد  بن يعمر: يحيى

 حكم الحديث: 
كلكن تابع  سعيد بن أيب عركبة د عنعنةضعيفة لوجو فركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب 

 .أبو ىالؿ عن قتادة كىذا يدؿ على ثبوتو عن قتادة ك اْلثر حسن ْلف أباىالؿ صدكؽ اسعيد
 :منو الحديثشرح ما تض

، فهذا اْلثر يبُت لنا قيمة ديٌة سن السوداء إذا نزعت، ككانت ثابتة ثلث ديتهاكاٟتديث يدؿ على أف  
الٌسٌن السوداء إذا أخرجت، ككانت راسخة من قبل فقيمتها ُب الدية الثلث، كمل تبلغ النصف كاْلذف، أك  

 كاملة كاللساف ُب الدية.
 يد الشالء.ه في ديّة الؤ المطلب الرابع: قضا

 متن الحديث في ديّة اليد الشالء:

                                  
 .ُْْٕ، رقمُٖٓ، ص ُ، جتقريب التهذيبابن حجر ،  (ُ)
 .ِّٗٓ، رقمُْٖ، ص ُ، جتقريب التهذيبابن حجر ،  (ِ)
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قضى عمر بن ا٠تطاب ُب اليد الشالء، إذا قطعت بثلث »عن معمر، عن قتادة قاؿ: قاؿ عبد الرزاؽ 
 (ُ).«ديتها

: حدثنا يزيد بن ىاركف، عن سعيد بن أيب عركة، عن قتادة، عن ابن بن أيب شيبة قاؿ أبو بكر 
ُب اليد الشالء إذا قطعت ثلث »عباس، عن عمر بن ا٠تطاب، قاؿ:  بريدة، عن ٭تِت بن يعمر، عن ابن

 (ِ).«الدية
ُب اليد »عن معمر، عن ابن أيب ٧تيح، عن ٣تاىد: كركم انإماـ عبد الرزاؽ الصنعاين قاؿ: 

 (ّ).«الشالء ثلث ديتها
 اإلسناد األول: ترجمة رجال اإلسناد:

عركة البصرم نزيل اليمن ثقة ثبت  موالىم أبومعمر ابن راشد اْلزدم : "قال ابن حجر :كمامعمر ىو
فاضل إال أف ُب ركايتو عن ثابت كاْلعمش ]كعاصم بن أيب النجود[ كىشاـ ابن عركة شيئا ككذا فيما 

 ْ".حدث بو بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع كٜتسُت كىو ابن ٙتاف كٜتسُت سنة
 .ْٗسبقت ترٚتتو ُب ص قتادة: 

عبد ا ابن أيب ٧تيح يسار ا١تكي أبو يسار الثقفي موالىم ثقة رمي  اٟتافظ:"ؿ :قاابن أبي نجيح ىو
 (ٓ).بالقدر كرٔتا دلس من السادسة مات سنة إحدل كثالثُت أك بعدىا

٣تاىد ابن جرب بفتح اٞتيم كسكوف ا١توحدة أبو اٟتجاج ا١تخزكمي موالىم ا١تكي  مجاىد ىو:
لثة مات سنة إحدل أك اثنتُت أك ثالث أك أربع كمائة كلو ثالث ثقة إماـ ُب التفسَت كُب العلم من الثا

 (ٔ).كٙتانوف
                                  

 .ُُْٕٕ، رقم ّٕٖ، ص ٗؿ، باب اليد الشالء، جكتاب العقو المصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين، (  ُ)
 .َُِٕٕ، رقم ّٖٕ، ص ٓج اليد الشالء تصاب، كتاب الديات،المصنف، ابن أيب شيبو، ( ِ)
 .َُُٕٕ، رقم ّٖٔ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب اليد الشالء، جالمصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ّ)
 .َّٖٔ، رقم ُْٓ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ْ)
 ِّٕٕ، رقم ِّٕ، ص ُج ، تقريب التهذيب،ابن حجر (ٓ)
 .6481، رقم َِٓ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ٔ)
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 .اإلسناد الثاني
 .ْٗص  ثقة كما تقدـ :يزيد بن ىارون

 .ْٗص  ثقة أيضا :سعيد بن أبي عروبة
 .ْٗ ص ثقةكقد سبق :قتادة

 .  ْٗص  ثقة :عبد اهلل بن بريدة
 . َٓ صسبق  ثقة :بن يعمر يحيى

 علة الحديث:
ركاية ضعيفة لوجود  ة اْلكىل اليت أخرجها عبد الرزاؽ الصنعاين، ا١تركية عن عمر بن ا٠تطاب الركاي

انقطاع بُت قتادة كعمر كلكن كصلو عبد الرزاؽ من طريق آخر ك ىو من طريق معمر عن ابن أيب ٧تيح 
 عن ٣تاىد، كمن طريق ابن جريج عن داكد بن أيب عاصم عن ابن ا١تسيب عن عمر بن ا٠تطاب 

عثماف بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد ا بن بريدة، عن ٭تِت بن يعمر، طريق ك من ( ُ)٨توه.
 كاْلثر  حسن لغَته ٔتجيئو من طرؽ أخرل كما سبق. (ِ).عن ابن عباس، عن عمر مثلو

 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
يما ركاه ابن أيب شيبو ُب ف عنهما قوؿ ابن عباس رضي ا كافق حكم كقضاء عمر بن ا٠تطاب 

حدثنا أبو بكر قاؿ: حدثنا ككيع، عن أيب ىالؿ، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ٭تِت بن يعمر، مصنفو: 
 (ّ).«ُب اليد الشالء إذا قطعت ثلث الدية»عن ابن عباس، قاؿ: 

 المطلب الخامس: قضائو في ديّة األصابع.
 متن الحديث في ديّة األصابع:

                                  
، رقم ّٖٔ؛ كص َُُٕٕ، رقم ّٖٔ، ص ٗباب اليد الشالء، جكتاب ا١تعقوؿ، المصنف، انظر: عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ُ)

ُُُٕٕ. 
 ُُْٕٕ، رقم ّٕٖ، ص ٗاليد الشالء، ج كتاب العقوؿ، بابالمصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ِ)
 .َُِٖٕ، رقم ّٖٕ، ص ٓج اليد الشالء تصاب، كتاب الديات،المصنف، ابن أيب شيبو،  (ّ)
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عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن ا٠تطاب، لرزاؽ: عبد ا 
ُب كل إصبع ٦تا ىنالك عشر من انإبل، أك عد٢تا من الذىب أك الورؽ، كُب كل قصبة قطعت من »

قصب اْلصابع، أك شلت ثلث عقل انإصبع كُب كل إصبع، قطعت من أصابع يد ا١ترأة أك رجلها، أك 
لك من الذىب أك الورؽ، كُب كل قصبة من قصب أصابع ا١ترأة ثلث عقل دية انإصبع، أك عدؿ عدؿ ذ

 (ُ).«ذلك من الذىب أك الورؽ
عن الثورم، عن ٭تِت بن سعيد، عن سعيد بن ا١تسيب، أف عمر، جعل ُب قاؿ عبد الرزاؽ:  

كُب ا٠تنصر ستا، حىت  انإهباـ ٜتس عشرة، كُب السبابة عشرا، كُب الوسطى عشرا، كُب البنصر تسعا،
 (ِ).«أف اْلصابع كلها سواء فأخذ بو: »كجدنا كتابا عند آؿ حـز عن رسوؿ ا 

أف عمر كتب إليو أف اْلصابع سواء "عن الثورم، عن جابر، عن الشعيب، عن شريح، قاؿ عبد الرزاؽ: 
"(ّ) 

ُب  »طاب قاؿ: عن معمر، عن قتادة، كعن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن ا٠تقاؿ عبد الرزاؽ: 
 (ْ).«ثالث قالئص، كثلث قلوص»قاؿ: كُب حديث عكرمة عن عمر: « كل أ٪تلة ثلث دية انإصبع

 ترجمة الرواة اإلسناد:
  .ّْص  بن جريج ثقة كقد مر ذكره اْلثر اْلكؿ:

 .ْْ ذكره عبد العزيز بن عمر صدكؽ مر
 .ْْ ص إماـ كقدمر ذكره ثقة عمر بن عبد العزيز

سفياف ابن سعيد ابن مسركؽ الثورم أبو عبد ا الكوُب قاؿ ابن حجر: " وري:الثاْلثر الثاين: 
ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة من رؤكس الطبقة السابعة ككاف رٔتا دلس مات سنة إحدل كستُت كلو 

 (ُ)".أربع كستوف
                                  

 .ُٕٕٗٔ، رقم ّّٖ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب اْلصابع، ج، المصنفعبد الرزاؽ الصنعاين، (ُ)
 .ُٖٕٗٔ، رقم ّْٖ ، صٗ، جكتاب العقوؿ، باب اْلصابعمرجع السابق،   عبد الرزاؽ الصنعاين،( ِ)
 .ََُٕٕ، رقم ّْٖ ، صٗباب اْلصابع، جكتاب ا١تعقوؿ، المصنف، انظر: عبد الرزاؽ الصنعاين، (ّ)
 .َُٕٕٓ، رقم ّٖٓ ، صٗكتاب العقوؿ، باب اْلصابع، جا١ترجع السابق،   (ْ)
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ثقة ثبت  ٭تِت ابن سعيد ابن قيس اْلنصارم ا١تدين أبو سعيد القاضي: "قال ابن حجر يحيى ابن سعيد
 (ِ)".من ا٠تامسة مات سنة أربع كأربعُت أك بعدىا

بن ا١تسيب ابن حزف ابن أيب كىب ابن عمرك ابن سعيد بن حجر: "اقاؿ  بن المسيبسعيد 
عائذ ابن عمراف ابن ٥تزـك القرشي ا١تخزكمي أحد العلماء اْلثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا 

اسيل كقاؿ ابن ا١تديٍت ال أعلم ُب التابعُت أكسع علما منو مات بعد التسعُت على أف مرسالتو أصح ا١تر 
 (ّ)".كقد ناىز الثمانُت

 .ْٓ كىو ثقة تقدمت ترٚتتوالثوري: كُب النص الثالث: 
جابر بن يزيد بن اٟتارث بن عبد يغوث بن كعب بن اٟتارث بن معاكية بن كائل بن مرئي بن  جابر:

 .كيقاؿ : أبو يزيد كيقاؿ : أبو ٤تمد الكوُب جعفي اٞتعفي أبو عبد ا
جابر ابن يزيد ابن اٟتارث اٞتعفي أبو عبد ا الكوُب ضعيف رافضي "قاؿ ابن حجر: الشعيب: 

 (ْ)".من ا٠تامسة مات سنة سبع كعشرين كمائة كقيل سنة اثنتُت كثالثُت
ة مشهور فقيو فاضل من يل الشعيب بفتح ا١تعجمة أبو عمرك ثقبعامر ابن شراح "قاؿ ابن حجر: 

 (ٓ)".الثالثة قاؿ مكحوؿ ما رأيت أفقو منو مات بعد ا١تائة كلو ٨تو من ٙتانُت
شريح ابن اٟتارث ابن قيس الكوُب النخعي القاضي ]كيقاؿ لو: قاضي ا١تصرين[ أبو  "قاؿ ابن حجر: 

ئة كٙتاف سنُت أك أكثر أمية ٥تضـر ثقة ]من الثانية[ كقيل لو صحبة مات قبل الثمانُت أك بعدىا كلو ما
 (ٔ)".يقاؿ حكم سبعُت سنة

 .ِٓص كىو ثبت تقدمت ترٚتتومعمر: : األثر الرابع

                                                                                                           
 .ِّْٔ، رقم ِْْ، ص ُج التهذيب، تقريبابن حجر،  (ُ)
 .ٕٗٓٓ، رقم ُٗٓ، ص ُج ، تقريب التهذيب،ابن حجر (ِ)
 .ِّٔٗ، رقم ُِْ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر،  (ّ)
 .ٖٕٖ، رقم ُّٕ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر، ( ْ)
 .َّّٗ، رقم ِٕٖ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ٓ)
 .ِْٕٕ، رقم ِٓٔ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ٔ)
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 .ْٗ تقدمت ترٚتتو أيضان ثقة   قتادة:
 مل أقف على اٝتو كال على ترٚتتو، فهو راك مبهم ال يعرؼ من ىو. رجل: 

ثبت عامل بالتفسَت مل عكرمة أبو عبد ا موىل ابن عباس أصلو بربرم ثقة  قاؿ ابن حجر: "
 (ُ)".يثبت تكذيبو عن ابن عمر كال تثبت عنو بدعة من الثالثة مات سنة أربع كمائة كقيل بعد ذلك

 حكم األحاديث: 
ٞتود انقطاع بُت عمر كعمر بن  ضعيفةفركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب اْلثر اْلكؿ: 

١تتابعة سعيد بن ا١تسيب كشريح ي إىل درجة اٟتسن لغَته كيرتق ، رجاؿ انإسناد كلهم ثقاتعبد العزيز
 .لعمر بن عبد العزيز كدليل على ثبوت ذلك عن عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو

، كوف رجاؿ انإسناد  صحيحةفركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب اْلثر الثاين: 
 ، كما تقدـ.ثقات  كلهم

 رجاؿ انإسنادأحد ، كوف ضعيفةفركايتو  عن عمر بن ا٠تطاب ىذا اْلثر ا١تركم اْلثر الثالث: 
جابر ابن يزيد ابن اٟتارث "، كىو جابر بن يزيد اٞتعفي كما تقدـ ُب ترٚتتو، كقاؿ ابن حجر:  اضعيف

اٞتعفي أبو عبد ا الكوُب ضعيف رافضي من ا٠تامسة مات سنة سبع كعشرين كمائة كقيل سنة اثنتُت 
  (ِ)".كثالثُت

مبهم ال رجاؿ انإسناد أحد ، كوف ضعيفةفركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب الرابع:  اْلثر
 بركايات اليت ربك لكن ينج يعرؼ من ىو، فلهذا كانت ىذه الركاية ضعيفة لوجود ٣تهوؿ اٟتاؿ كالعُت

 .قبلو 
 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:

                                  
 .ّْٕٔم ، رقّٕٗ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر،  (ُ)
 .ٖٕٖ، رقم ُّٕ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر، ( ِ)
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 ُالذم أخرجو الصنعاين ُب مصنفو  عنو ما ثبت عن النيب كافق قضاء عمر بن ا٠تطاب رضي ا
فيو  كتب ٢تم كتابان   عن معمر، عن عبد ا بن أيب بكر بن ٤تمد، عن أبيو، عن جده، أف النيب قاؿ: 

 .«كُب أصابع اليدين، كالرجلُت ُب كل إصبع ٦تا ىنالك عشر من انإبل»
  

                                  
  .ّّٖ، صٗج كتاب العقوؿ، باب اْلصابع،، المصنف، عبد الرزاؽ ُ
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 المبحث الثاني:
  ن، والرجل واليدين، وفي الضلع، والصلب.في العي قضاء عمر بن الخطاب 

 وفيو أربعة مطالب:
 :المطلب األول: قضائو في العين

 متن الحديث:
ُب العُت نصف »عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن ا٠تطاب قاؿ:  قاؿ عبد الرزاؽ: 

لك من الذىب أك الدية أك عدؿ ذلك من الذىب أك الورؽ، كُب عُت ا١ترأة نصف ديتها أك عدؿ ذ
 (ُ).«الورؽ

أف النيب صلى ا عليو »عن معمر، عن عبد ا بن أيب بكر، عن أبيو، عن جده، ركل عبد الرزاؽ  
 (.ِ)«كسلم كتب ٢تم كتابا كُب العُت ٜتسوف من انإبل

 اإلسناد األول:ترجمة رواة اإلسناد:
 . ّْص : ثقة كما تقدـابن جريج

 .ْْص  تقد: صدكؽ كما عبد العزيز بن عمر
 انإسناد الثاين:

 .ِٓص  سبق معمر ثقة ثبت كما
عبد ا ابن أيب بكر ابن ٤تمد ابن عمرك ابن حـز اْلنصارم ا١تدين  ىو: عبد ا بن أيب بكر

 (ّ).القاضي ثقة من ا٠تامسة مات سنة ٜتس كثالثُت كىو ابن سبعُت سنة

                                  
 .ُُْٕٗ، رقم ِّٗ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب العُت، جالمصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ُ)
 ، ِّٔ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب العُت، ج  المصنفعبد الرزاؽ الصنعاين، ( ِ)
 .ِّّٗ، رقم ِٕٗ، ص ُ، جتقريب التهذيبابن حجر ، ( ّ)
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ارم النجارم بالنوف كاٞتيم ا١تدين القاضي أبو بكر ابن ٤تمد ابن عمرك ابن حـز اْلنص ىو:" بكر أبو
]كقد ينسب إىل جده[ اٝتو ككنيتو كاحد كقيل إنو يكٌت أبا ٤تمد ثقة عابد من ا٠تامسة مات سنة 

 (ُ).عشرين كمائة كقيل غَت ذلك
٤تمد ابن عمرك ابن حـز اْلنصارم أبو عبد ا١تلك ا١تدين لو رؤية كليس لو ٝتاع إال من  :"جده ىو

 (ِ).يـو اٟترة سنة ثالث كستُت الصحابة قتل
أبو بكر ابن ٤تمد ابن عمرك ابن حـز  قاؿ اٟتافظ:" بو بكر بن عمرك اْلنصارمأ :أبوه ىو

اْلنصارم النجارم بالنوف كاٞتيم ا١تدين القاضي ]كقد ينسب إىل جده[ اٝتو ككنيتو كاحد كقيل إنو يكٌت 
 (ّ).قيل غَت ذلكأبا ٤تمد ثقة عابد من ا٠تامسة مات سنة عشرين كمائة ك 

 حكم الحديث:
ضعيفة لوجود انقطاع بُت عبد العزيز كعمر بن فركايتو   ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب 

من حديث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  يدؿ على ثبوت ىذا اٟتكم  شاىدا٠تطاب كلكن ٢تذا اْلثر 
ابن كما ركاه انإماـ عبد الرزاؽ عن  كافق ىذا القضاء الذم قضى بو عمر ما ثبت عن النيب ك 

ُب العُت نصف العقل ٜتسوف من انإبل أك عد٢تا من : »جريج، عن عمرك بن شعيب قاؿ: قاؿ النيب 
  (ْ).«الذىب أك الورؽ أك الشاء أك البقر

 

                                  
 .ٖٖٕٗ، رقم ِٓٔ، ص ُ، جالتقريب التهيبابن حجر ،  (ُ)
 .  ُِٖٔ، رقمْٗٗ، ص ُ، جتقريب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 .ٖٖٕٗ، رقم ِٓٔ، ص ُابن حجر، تقريب التهذيب، ج (ّ)
 .ُُْٖٕ، رقم ِّٖ، ص ٗالعُت، جكتاب العقوؿ، باب المصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين، ( ْ)
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عُت نفسو، فقضى لو  (ُ)أف رجال فقأ»عن معمر، عن قتادة، قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ  :متن الحديث
 (ِ).«٠تطاب بعقلو على عاقلتوعمر بن ا

 الحكم على رجال اإلسناد:
 .ِٓص  ثقة ثبت كما تقدـ:معمر
 .ْٗص  أيضا ثقة كما سبق :قتادة

 حكم الحديث:
ىذه الركاية اليت أخرج الصنعاين ُب مصنفو فهي ركاية ضعيفة لوجود االنقطاع فيها بُت قتادة كعمر بن 

ب كمل أقف على من تابع قتادة على ىذه الركاية كمل ا٠تطاب حيث مل يسمع قتادة عن عمر بن ا٠تطا
 . عبد الرزاؽ  غَتىذا اْلثر أقف على من أخرج 

 :قضائو في العين األعور
 :متن الحديث

قضيا ُب عُت »عن ابن جريج قاؿ: حدثت عن ابن ا١تسيب، أف عمر، كعثماف، انإماـ عبد الرزاؽ  ركل 
 (ّ).«اْلعور بالدية تامة

لز، عن عبد ٣تن عثماف بن مطر، عن سعيد بن أيب عركبة، عن قتادة، عن أيب م لرزاؽانإماـ عبد ا ركل
 .(ْ)«قضى ُب عُت أعور، فقئت عينو الصحيحة بالدية كاملة»ا بن صفواف، أف عمر بن ا٠تطاب، 

 :رجال اإلسناد ترجمة 
 .ّْثقة ص  اْلثر اْلكؿ: ابن جريج

                                  
٤تمد بن مكـر بن انظر:  .فقأ: فقأ العُت كالبثرة ك٨تو٫تا يفقؤ٫تا فقأ كفقأىا تفقئة فانفقأت كتفقأت: كسرىا. كقيل قلعها كٓتقها (ُ)

(، ىػ ُُْْ، ُط ، دار صادر :بَتكت) ،لسان العرب، على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور اْلنصارم الركيفعى انإفريقى
  .ُِّ، ص ُج
 .ُِِْٕ، رقم ِّٗ ، صٗ، جالعُتكتاب العقوؿ، باب ،  المصنفعبد الرزاؽ الصنعاين،  (ِ)
 .َُّْٕ، رقم ُّّ، ص ٗعُت اْلعور، جكتاب العقوؿ، باب  المصنف،عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ّ)
 (عبد الرزاؽ مرجع السابق. ْ)
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 .ٓٓص  تقدمت ترٚتتو  ةثق بن ا١تسيباك  
عثماف ابن مطر الشيباين أبو الفضل أك أبو علي  "، قاؿ بن حجر : عن عثمان بن مطر ر الثاين:اْلث

 .البصرم كيقاؿ اسم أبيو عبد ا ضعيف من الثامنة ؽ
 .ْٗص  :ثقة كثَت التدليس كما سبق كقد عنعنسعيد بن أبي عروبة

 .ْٗ ثقة كقد تقمت ترٚتتو سابقا: قتادة
الحق ابن ٛتيد ابن سعيد السدكسي البصرم أبو ٣تلز فظ: اقاؿ اٟت :ىو  الحق بن ٛتيدجلزم وأب

بكسر ا١تيم كسكوف اٞتيم كفتح الالـ بعدىا زام مشهور بكنيتو ثقة من كبار الثالثة مات سنة ست 
 .(ُ)كقيل تسع كمائة كقيل قبل ذلك 

اٞتمحي أبو  عبد ا ابن صفواف ابن أمية ابن خلفكما قاؿ ابن حجر :  ىو :عبد اهلل بن صفوان
صفواف ا١تكي كلد على عهد النيب صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كْلبيو صحبة مشهورة كقتل مع ابن الزبَت كىو 

 .(ِ)متعلق بأستار الكعبة سنة ثالث كسبعُت ذكره ابن سعد ُب الطبقة اْلكىل من التابعُت 
بن ا١تسيب ُب ىذا اْلثر عبد ا كلكن تابع  ىو كاْلثر اْلكؿ ُب إسناده رجل مبهم ال يدرل من 

عبد العزيز بن عمر بن  كأخرجو عبد الرزاؽ من، كما سبق  صفواف عن عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو
قاؿ: أخربين عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن  نفسو ابن جريجمن طريق عبد العزيز 

ىا الدية كاملة، كُب عُت ا١ترأة، إذا مل يبق من ُب العُت، إذا مل يبق من بصره غَت »عمر بن ا٠تطاب، 
  (ّ).«بصرىا غَتىا ٍب أصيبت، الدية كاملة

كىو  راك ضعيف ك ُب اْلثر الثاين : االنقطاع بُت عمر بن عبد العزيز كعمر بن ا٠تطابعلة ىذا األثر
عبد ا لسعيد سن لغَته ١تتابعة ك يرتقي إىل درجة اٟت ،كقد عنعنو  كىو سعيد كمدلس عثماف بن مطر

  .بن ا١تسيب

                                  
 .َْٕٗ، رقم ٖٔٓ، ص ُ، جالتقريب التهيبابن حجر ،  (ُ)
 .ّّْٗ، رقمَّٖ، ص ُ، جالتقريب التهيب( ابن حجر ، ِ)
 .ُُّْٕ، رقم ُّّ، ص ٗعُت اْلعور، جكتاب العقوؿ، باب عبد الرزاؽ الصنعاين، مرجع السابق،    (ّ)



ِٔ 
 

 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
ىذا اْلثر يدؿ على موافقة عثماف بن عفاف رضي ا عنو ْتكم الذم قضى عليو عمر بن ا٠تطاب 

 رضي ا عنو. كمل أقف على أثر أك نٌص آخر ُب ىذا اٟتكم.
 ه في العين القائمة:ؤ قضا

 متن الحديث
قضى عمر بن ا٠تطاب ُب العُت القائمة، إذا فقئت »عن معمر، عن قتادة، قاؿ: لرزاؽ قاؿ انإماـ عبد ا

عبد الرزاؽ قاؿ: أخربنا ابن جريج، عن داكد بن أيب عاصم، عن كُب لفظ آخر عن  (ُ)«بثلث ديتها
عن كُب لفظ  ّ«بثلث ديتها ِقضى ُب العُت القائمة تبخص»سعيد بن ا١تسيب، أف عمر بن ا٠تطاب، 

قضى عمر بن ا٠تطاب ُب العُت القائمة، إذا أصيبت كطفئت » ن الزىرم، عن سامل قاؿ:معمر، ع
ُب العُت القائمة »ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عمر بن ا٠تطاب، كمن طريق  (ْ).«بثلث ديتها

 ٓ.«تبخص بثلث ديتها
 ترجمة رواة اإلسناد:

  .ِٓثقة حافظ تقدمت ترٚتتو ص معمرالركاية اْلكىل: 
 .ْٗص ، كقد سبق ذكر ترٚتتوة قث وقتادة

 .ّْص  ترٚتتو ت : ثقة، كقد تقدمابن جريج

                                  
 .ُُْْٕ، رقم ّّْ ، صٗ، جالعُت القائمةكتاب العقوؿ، باب ،  المصنفعبد الرزاؽ الصنعاين،  (ُ)
زين الدين أبو عبد ا ٤تمد بن أيب بكر بن عبد . انظر: لعها مع شحمتها كبابو قطع كال تقل: ٓتسب خ ص: )ٓتص( عينو ق  (ِ)

، ٓط الدار النموذجية، -ا١تكتبة العصرية  :صيدا ،بَتكت، )اقق: يوسف الشيخ ٤تمد ،مختار الصحاح، القادر اٟتنفي الرازم
 .َّ، ص ُ(، جـُٗٗٗىػ / َُِْ

 .ُْْٕٓ  ، رقمّّْ ، صٗ، جالعُت القائمةكتاب العقوؿ، باب ،  المصنف عبد الرزاؽ الصنعاين، (ّ)
 .َُْٕٓ، رقم ّّٓ ، صٗ، جالعُت القائمةكتاب العقوؿ، باب  ،السابق رجعا١ت (ْ)
 .ُْْٕٔ، رقم ّّٓ ، صٗ، جالعُت القائمةكتاب العقوؿ، باب  ،السابق مرجع ( ٓ)



ّٔ 
 

داكد ابن أيب عاصم ابن عركة ابن مسعود الثقفي ا١تكي ثقة من قاؿ ابن حجر: " وداود بن أبي عاصم: 
 (ُ)".الثالثة

 .ٓٓص  كىو ثقة إماـ تقدمت ترٚتتوسعيد بن المسيب: 
 .ِٓ توتقدمت ترٚت ثقة معمر:الركاية الثالثة: 

٤تمد ابن مسلم ابن عبيد ا ابن عبد ا ابن شهاب ابن عبد ا ابن اٟتارث  :"وابن شهابالزىري: 
ابن كالب القرشي الزىرم ]ككنيتو[ أبو بكر الفقيو اٟتافظ متفق على جاللتو كإتقانو ]كثبتو[ ابن زىرة 

   .  (ِ)"كىو من رؤكس الطبقة الرابعة مات سنة ٜتس كعشرين كقيل قبل ذلك بسنة أك سنتُت ع
العدكم أبو عمر أك أبو عبد ا  بن ا٠تطاب القرشيبن عمر بن عبد ا سامل قاؿ ابن حجر: "

ا١تدين أحد الفقهاء السبعة ككاف ثبتا عابدا فاضال كاف يشبو بأبيو ُب ا٢تدم كالسمت من كبار الثالثة 
  (ّ)".مات ُب آخر سنة ست على الصحيح

سامل بن عبد ا بن عمر بن ا٠تطاب العدكم أبو عمر كيقاؿ أبو عبد كقاؿ ابن حجر أيضنا: "
زيد بن ا٠تطاب كأيب لبابة على   الفقيو ركل عن أبيو كأيب ىريرة كأيب رافع كأيب أيوب كعنا ا١تدين

 (ْ)".خالؼ فيو كغَتىم
 .ّْص  ثقة ىو ك تقدمت ترٚتتوابن جريج: : الرواية الرابعة

 ، فهي ركاية ضعيفة لوجود االنقطاع بُتعن معمر، عن الزىرم، عن ساملالركاية الثالثة:  اآلثار:علل 
إال أف الركاية مع انقطاعها فهي ترتقي إىل  (ٓ)سامل كجده عمر بن ا٠تطاب، حيث مل يرد ٝتاعو منو،

 .تابعة ابن ا١تسيب لسامل مدرجة اٟتسن لغَته لوجود 

                                  
 . ُّٕٗ، رقم ُٗٗ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر،  (ُ)
 .ِٔٗٔرقم  ،َٔٓ، ص ُج ، تقريب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 .ُِٖٔ ، رقمِِٔ، ص ُ، جا١ترجع السابقابن حجر،  (ّ)
 .َٕٖ، رقم ّْٕ - ّْٔ، ص ّج التهذيب، هذيبتابن حجر،  (ْ)
  .َٕٖ، رقم ّْٕ - ّْٔ، ص ّجتهذيب التهذيب، ابن حجر، انظر:  (ٓ)



ْٔ 
 

ىذه الركاية أيضنا  من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عمر بن ا٠تطاب،الركاية الرابعة: 
زىرم مل يسمع من عمر بن ا٠تطاب كإ٪تا ٝتع من عبد ا بن عمر فيها انقطاع حيث أف ابن شهاب ال

 .لوجود متابعة سامل للزىرمكمع ذلك فإف الركاية ترتقي إىل درجة اٟتسن لغَته  (ُ)رضي ا عنهما،
ىذه الركاية اليت أخرج الصنعاين ُب مصنفو فهي ركاية منقطعة حيث مل يسمع قتادة عن الركاية اْلكىل: 
 .ا١تتابعة رتقي إىل درجة اٟتسن لغَته لوجوداب، لكن الركاية مع انقطاعها فهي تعمر بن ا٠تط

 الركاية الثانية: ىذه الركاية صحيحة ْلف رجاؿ إسنادىا كلهم ثقات.
  

                                  
بيد ا بن عبد ا بن شهاب بن عبد ا ابن اٟتارث بن زىرة ا١تدين أبو ٤تمد أخو عبد ا" بن مسلم بن عقاؿ ابن حجر:  (ُ)

 ...الزىرم انإماـ ككاف اْلكرب ركل عنو ابن عمر كأنس كٛتزة بن عبد ا بن عمر كحنظلة بن قيس الزرقي كعبد ا بن ثعلبة 
نت أيب بكر كغَتىم كعنو أخوه كابنو ٤تمد بن عبد ا كبكَت بن صعَت كأخيو ٤تمد بن مسلم بن شهاب الزىرم كموىل ْلٝتاء ب... 

بن اْلشج كالنعماف بن راشد كعبد الوىاب بن أيب بكر ككيل أخيو كٚتاعة قاؿ عثماف الدارمي عن ابن معُت ثقة كقاؿ النسائي ثقة 
توُب قبل أخيو ككذا قاؿ الواقدم كزاد ثبت كذكره ابن حباف ُب الثقات كقاؿ أٛتد بن صاحل يركم عن الزىرم يركم عنو كقاؿ خليفة 

، رقم ِٗ، ص ٔجتهذيب التهذيب، ابن حجر،  كقاؿ ابن سعد كاف ثقة قليل اٟتديث كىو أشبو. -ككاف ثقة كثَت اٟتديث قلت
ْٔ. 
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 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
مل أقف على  ىذه اآلثار الواردة عن عمر بن ا٠تطاب ُب قضائو كحكمو على العُت القائمة إذا فقئت،

من حكم ُب ىذا غَت عمر بن ا٠تطاب، كمل أجد من خالفو، كىذا اٟتكم معترب كونو صادر من خليفة 
 . عمر بن ا٠تطاب  رسوؿ ا 

 المطلب الثاني: قضائو في اليد والرجل.
 متن الحديث: 

كالرجل إذا  ُب اليد»عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر،  :عبد الرزاؽ الصنعاينقاؿ  
  (ُ).«نقصت فاٟتساب

 متن الحديث
عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ  

كُب اليد نصف الدية، كُب الرجل نصف الدية، أك عدؿ ذلك من الذىب أك »ا٠تطاب قاؿ: 
 (ِ).«الورؽ

 ترجمة رواة اإلسناد:
 .ّْص  دـ:ثقة كتقابن جريج
 .ْْص  ترٚتتو تمدصدكؽ كتق :عبد العزيز

 اٟتكم على اْلحاديث:
، رجاؿ انإسناد كلهم ثقات، لكن ىناؾ انقطاع ُب السند، ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب 

كىو بُت عمر بن عبد العزيز كعمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو ك عمر بن عبد العزيز مل يسمع من عمر 
 .كبالتايل الركاية ضعيفة ا عنوبن ا٠تطاب رضي 

 :ثبت ىذا الحكملآلثار شواىد ت

                                  
 .ُِٕٗٔ، رقم ِّٖ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب اليد كالرجل، جالمصنف، عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ُ)
 .ُْٖٕٔ، رقم ُّٖ ، صٗكتاب العقوؿ، باب اليد كالرجل، جمرجع سابق،   عبد الرزاؽ الصنعاين، (ِ)
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أبو سعيد، حدثنا ٨توه ُب ا١تسند من طريق  ما ركم عن النيب صلى ا عليو كسلم عبد أٛتد اْلكؿ:
٤تمد بن راشد، حدثنا سليماف بن موسى، عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، أف رسوؿ ا 

 "« جدع كلو الدية كاملة، كإذا جدعت أرنبتو نصف الدية، كُب العُت نصف قضى ُب اْلنف إذا
 .(ُ)«الدية، كُب اليد نصف الدية، كُب الرجل نصف الدية

زكريا بن أيب إسحاؽ ا١تزكي، أنبأ أبو  أيبأيضان ٨توه ُب السنن الكربل من طريق  (ِ)كأخرج البيهقي
أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا ٤تمد بن إسحاؽ، عن عبد ا ٤تمد بن يعقوب، أنبأ ٤تمد بن عبد الوىاب، 

، ُب اٞتراحات ُب ا١توضحة فصاعدا، قضى ُب ا١توضحة ٓتمس من قضى رسوؿ ا »مكحوؿ، قاؿ: 
انإبل، كُب السن ٜتسا، كُب ا١تنقلة ٜتس عشرة، كُب اٞتائفة الثلث، كُب اآلمة الثلث، كجعل ُب النفس 

اليد نصف الدية، كُب الرجل نصف الدية، كُب الذكر الدية   الدية كاملة، كُب اْلذف نصف الدية، كُب
 .(ّ) «كاملة، كُب اللساف الدية كاملة، كُب اْلنثيُت الدية

معمر، كالثورم، عن أيب إسحاؽ، عن عاصم بن من طريق أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاين ُب مصنفو 
  ٨ْتوه، فأكرده مرتُت، مرة ٥تتصران كمرة مطوالن.ضمرة، عن علي 

                                  
 -اقق: شعيب اْلرنؤكط  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد ا أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين (ُ)

، ُُ(، جـ ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُ، طةمؤسسة الرسال، )بَتكت: إشراؼ: د عبد ا بن عبد اسن الًتكي، عادؿ مرشد، كآخركف
 .َِٕٗ، رقم ِٔٔص 

ىو اٟتافظ العالمة الثبت الفقيو شيخ انإسالـ أبو بكر؛ أٛتد ابن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تسركجردم ا٠تراساين. كبيهق:  (ِ)
كىو ابن ٜتس عشرة سنة من: كٝتع: ، كلد ُب سنة أربع كٙتانُت كثالث مائة ُب شعباف، عدة قرل من أعماؿ نيسابور على يومُت منها

أيب اٟتسن ٤تمد بن اٟتسُت العلوم؛ صاحب أيب حامد بن الشرقي كىو أقدـ شيخ عنده كفاتو السماع من أيب نعيم انإسفراييٍت؛ 
 صاحب أيب عوانة كركل عنو بانإجازة ُب البيوع كٝتع: من اٟتاكم أيب عبد ا اٟتافظ فأكثر جدا كٗترج بو كمن أيب طاىر بن ٤تمش

 .ّّٔ، صُّج، سير أعالم النبالء ،الذىيب ، أنظر:الفقيو
، اقق: ٤تمد عبد القادر عطا ،السنن الكبرى، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساين، أبو بكر البيهقي (ّ)
، ٖ، جباب ا١تنقلة  -كف النفس كتاب الديات ٚتاع أبواب الديات فيما د (،ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ دار الكتب العلمية، :بَتكت)

 .َُِْٔ، رقم ُْْص 
، رقم ٓ، ص ْ، ك جَُٖٕٔ، رقم ِّٖ ، صٗكتاب العقوؿ، باب اليد كالرجل، جعبد الرزاؽ الصنعاين، مرجع سابق،   (ْ)

ْٕٔٗ . 
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 فقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:موا
فاْلثر الذم كرد من عمر بن ا٠تطاب ُب قضائو كحكمو ُب اليد كالرجل بنصف الديٌة، فهو ثابت ُب 

اقتدل ٔتا حكم عليو خَت اْلمة على  ، فهذا يدؿ على أف عمر بن ا٠تطاب قضاء رسوؿ ا 
 .انإطالؽ رسوؿ ا٢تدل 

 ع.المطلب الثالث: قضائو في الضل
 متن الحديث:

عن ابن جريج قاؿ: أخربين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيو، عن عمر بن عبد الرزاؽ 
 .(ِ)«ببعَت (ُ)أنو قضى ُب الضلع»ا٠تطاب 

عن ابن جريج، كمعمر، كالثورم، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن عبد الرزاؽ 
 .(ّ)«ٚتلُب الضلع »أسلم، موىل عمر قاؿ: قاؿ عمر: 

 ترجمة رواة اإلسناد:
 .ّْص  ثقة كقد تقدـ ابن جريج :الرواية األولى

 .ْْص  صدكؽ كما سبق:عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز و
 .ْْص  عمر بن عبد العزيز إماـ كما سبق :وأبوه

 .ِٓص  ثقة كقد سبق معمر الرواية الثانية :
 . ْٓ ثقة إماـ كما سبق :والثوري و

زيد بن أسلم القرشي العدكم أبو أسامة كيقاؿ: أبو عبد ا ا١تدين الفقيو موىل  :زيد بن أسلم
 .عمر بن ا٠تطاب

                                  
م كىي أنثى كٚتعها الضلع من اٟتيواف بكسر الضاد كأما الالـ فتفتح ُب لغة اٟتجاز كتسكن ُب لغة ٘تيالضلع: قاؿ اٟتموم: " (ُ)

علي الفيومي ٍب ُ ُأٛتد بن ٤تمد بن انظر:  ."أضلع كأضالع كضلوع كىي عظاـ اٞتنبُت كضلع الشيء ضلعا من باب تعب اعوج
 .ّّٔ/ ص ِ، د. ط.، د. ت.(، جا١تكتبة العلمية :بَتكت) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، اٟتموم، أبو العباس

 .َُُٕٔ، رقم ّٕٔ، ص ٗج ،باب الضلع، كتاب العقوؿالمصنف، ين، عبد الرزاؽ الصنعا (ِ)
 .َُٕٕٔ، رقم ّٕٔ ، صٗج ،باب الضلع، كتاب العقوؿمرجع سابق،   عبد الرزاؽ الصنعاين، (ّ)
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زيد" بن أسلم العدكم أبو أسامة كيقاؿ أبو عبد ا ا١تدين الفقيو موىل عمر ركل عن  ابن حجر: "قاؿ 
كوع كأنس كأيب صاحل أبيو كابن عمر كأيب ىريرة كعائشة كجابر كربيعة بن عباد الديلي كسلمة بن اْل

السماف كبسر بن سعيد كاْلعرج كعلي بن اٟتسُت كعبد الرٛتن بن كعلة كعبد الرٛتن بن أيب سعيد 
كالقعقاع بن حكيم كعياض بن عبد ا بن سعد بن أيب سرح كاْلعرج كأـ الدرداء كغَتىم. كعنو أكالده 

ن جريج كسليماف بن بالؿ كحفص بن الثالثة أسامة كعبد ا كعبد الرٛتن كمالك كابن عجالف كاب
ميسرة كداكد بن قيس الفراء كأيوب السختياين كجرير بن حاـز كعبيد ا بن عمر كابن إسحاؽ ك٤تمد 

كردم كٚتاعة قاؿ الدكرم عن ابن معُت ابن جعفر بن أيب كثَت كمعمر كىشاـ بن سعد كالسفياناف كالدر 
أسلم  عن ابن عجالف. ما ىبت أحدا قط ىيبيت زيد بنمل يسمع من جابر كال من أيب ىريرة كقاؿ مالك 

كقاؿ العطاؼ بن خالد حدث زيد بن أسلم ْتديث فقاؿ لو رجل يا أبا أسامة عن من ىذا فقاؿ يا بن 
أخي ما كنا ٧تالس السفهاء. كقاؿ أٛتد كأبو زرعة كأبو حاًب ك٤تمد بن سعد كالنسائي كابن خراش ثقة 

الفقو كالعلم ككاف عا١تا بتفسَت القرآف قاؿ خليفة كغَت كاحد مات  كقاؿ يعقوب بن شيبة ثقة من أىل
 .(ُ) "سنة ست كثالثُت كمائة زاد بعضهم ُب العشر اْلكؿ من ذم اٟتجة كقيل غَت ذلك

زيد ابن أسلم العدكم موىل عمر أبو عبد ا كأبو أسامة ا١تدين ثقة عامل  كقاؿ ُب التقريب: "
 .(ِ) "ست كثالثُت ككاف يرسل من الثالثة مات سنة

مسلم بن جندب ا٢تذيل أبو عبد ا القاضي ركل عن الزبَت قاؿ اٟتافظ ابن حجر: " :مسلم بن جندب
بن العواـ كحكيم بن حزاـ كأيب ىريرة كابن عمر كنوفل بن إياس ا٢تذيل كيزيد بن أنيس ا٢تذيل كأسلم موىل 

ن سعيد اْلنصارم ك٭تِت بن أيب كثَت ك٤تمد بن عمر كغَتىم ركل عنو ابنو عبد ا كزيد بن أسلم ٭تِت ب
عمرك بن حلحلة كأصبغ بن عبد العزيز كابن أيب ذئب كآخركف ذكره بن حباف ُب الثقات كقاؿ مات سنة 

 الطبقة الثانية من أىل ا١تدينة مات ُب خالفة ىشاـ ككاف يقضي بغَت رزؽ ُبست كمائة كقاؿ بن سعد 

                                  
 .ّٔٗ – ّٓٗ، ص ّجتهذيب التهذيب، ابن حجر،  (ُ)
 .ُُِٕ، رقم ِِِ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ِ)
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لعجلي تابعي ثقة كقاؿ بن ٣تاىد كاف من فصحاء الناس ككاف معلم قلت بقية كالمو ككاف كبَتا كقاؿ ا
 .(ُ) "عمر بن عبد العزيز ككاف عمر يثٍت عليو كعلى فصاحتو بالقرآف

مسلم ابن جندب ا٢تذيل ا١تدين القاضي ثقة فصيح قارلء من الثالثة مات كقاؿ ُب التقريب: "
 .(ِ) "سنة ست كمائة

أسلم العدكم موىل عمر ثقة ٥تضـر  قاؿ اٟتافظ: ،خالد أسلم القرشي العدكم أبو : كىوأسلم
 .(ّ)سنة ]من الثانية[ مات سنة ٙتانُت كقيل بعد سنة ستُت كىو ابن أربع عشرة كمائة

 حكم الحديث:
ْلف عمر بن عبد العزيز مل ، ، منقطعة فركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب الركاية اْلكىل: 

يرتقي إىل درجة  اْلثرفإف  ة أسلم لعمر بن عبد العزيز عن طريق الثورم ك معمر، ١تتابعك يسمع من عمر، 
 اٟتسن لغَته.

، كوف رجاؿ انإسناد كلهم صحيحةفركايتو  ىذا اْلثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب الركاية الثانية: 
 ، كال يوجد انقطاع ُب انإسناد.ثقات

                                  
 . ِِّ، رقم ُِْ، ص َُج ،هذيبتهذيب الت ابن حجر، (ُ)
 .َِٔٔ، رقم ِٗٓ، ص ُج التهذيب، قريبتابن حجر،  (ِ)
 .ََْٔ، رقم َُْ، ص ُج التهذيب، قريبتابن حجر،  (ّ)
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ه في الصلب:ؤ المطلب الرابع: قضا  

 متن الحديث:
إذا مل ( ُ)قضى ُب الصلب»عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة، أف أبا بكر، أك عمر  عبد الرزاق،

 .(ِ) «يولد لو بالدية، فإف كلد لو فنصف الدية
 ترجمة رواة اإلسناد:

 .ّْص :ثقة مدلس كما سبقابن جريج
 مل أقف على اٝتو كال على ترٚتتو، فهو ٣تهوؿ اٟتاؿ كالعُت.: عن رجل

 .ٔٓما سبق صثقة ك عكرمة
 حكم الحديث:

تاف ، فيها راكو مبهم غَت معركؼ بل ٣تهوؿ اٟتاؿ كالعُت، كانإسناد أيضا فيو عنعنة لىذه  الركاية فيها ع
 ابن جريج كىو مدلس لذا اْلثر ضعيف.

  

                                  
أم إف كسر الظهر فحدب الرجل ففيو الدية. كقيل « ُب الصلب الدية»كمنو حديث سعيد بن جبَت الصلب: قاؿ ابن اْلثَت: " (ُ)

٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ انظر:  ."بشيء حىت أذىب منو اٞتماع، فسمي اٞتماع صلبا، ْلف ا١تٍت ٮترج منوأراد إف أصيب صلبو 
ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل  ،النهاية في غريب الحديث واألثر، بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن عبد الكرمي الشيباين اٞتزرم ابن اْلثَت

 .ْْ، ص ّ(، جـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ ، د. ط.،كتبة العلميةا١ت: بَتكت، )٤تمود ٤تمد الطناحي -
 .ََُٕٔ، رقم ّٓٔ، ص ٗالصلب، ج باب، كتاب العقوؿ،  المصنف عبد الرزاؽ الصنعاين، (ِ)
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  المبحث الثالث
 في اإلفضاء، والبيضة، والزنا، والتعزير. وفيو أربعة مطالب. قضاء عمر بن الخطاب 

 ب األول: قضائو في إفضاء المرأة.المطل
 متن الحديث:

عن معمر، عن رجل، عن عكرمة قاؿ: قضى عمر بن ا٠تطاب ُب ا١ترأة إذا غلبت قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ 
 (ِ).«ال حد عليها»أك ذىب عذرهتا بثلث ديتها، كقاؿ:  (ُ)على نفسها فأفضيت،

ثلث »ب ا١ترأة فيفضيها قاؿ: عن معمر، عن رجل، عن قتادة ُب الرجل يصيعبد الرزاؽ   
 (ّ).«الدية

عن ىشيم، عن داكد بن أيب ىند قاؿ: حدثنا عمرك بن شعيب، أف رجال استكره امرأة  
 (.ْ)«فضربو عمر بن ا٠تطاب اٟتد، كأغرمو ثلث ديتها»فأفضاىا، 

 ترجمة رواة اإلسناد:
 الرواية األولى:

 .ِٓص ثقة كسبق الكالـ عليو:معمر
 ٣تهوؿ اٟتاؿ كالعُت . عرؼ من ىو: مبهم ال يعن رجل 

 .ْٗص : ثقة كقد سبققتادة
 .ٔٓ ه: ثقة كقد سبق ذكر عن عكرمة

  

                                  
 .َُِ، ص ٕجلسان العرب، ابن ا١تنظور،  انظر: كالتفويض ُب النكاح التزكيج بال مهر. (ُ)
 .ََُُٗ، رقم ِْْ، ص َُباب القطع ُب عاـ سنة، جكتاب اللقطة،   المصنف،عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ِ)
 ُٕٗٔٔ، رقم ّٕٕ، ص ٗكتاب اللقطة، باب القطع ُب عاـ سنة، ج  المصنف،عبد الرزاؽ الصنعاين،  ( ّ)
 .ّٕٕص ٗعبد الرزاؽ الصنعاين،ا١تصنف،باب انإفضاء، ج (ْ)
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ىشيم بالتصغَت ابن بشَت بوزف عظيم ابن القاسم ابن دينار السلمي  قاؿ اٟتافظ:" ىشيم :الرواية الثانية
 .(ُ)"٠تفي من السابعةأبو معاكية ابن أيب خاـز ٔتعجمتُت الواسطي ثقة ثبت كثَت التدليس كانإرساؿ ا

د ابن أيب ىند القشَتم موالىم أبو بكر أك أبو ٤تمد البصرم داك :"قال الحافظ د ابن أبي ىندداو 
 .(ِ) "ثقة متقن كاف يهم بأخرة من ا٠تامسة مات سنة أربعُت كقيل قبلها 

عمرك ابن شعيب ابن ٤تمد ابن عبد ا ابن عمرك ابن العاص  :"عمرو بن شعيب، قال الحافظ
 .(ّ) "صدكؽ من ا٠تامسة مات سنة ٙتاين عشرة كمائة 

كيكوف انإسناد ْلجلو  كباقي الرجاؿ ثقات :اْلثر اْلكؿ فيها رجل مبهم ال يعرؼالحكم على األثر
 ُت يضعف انإسناد.أيضا فيها رجل مبهم كاالنقطاع كهبتُت العلت الركاية الثانية ضعيف ،

رجاؿ انإسناد كلهم ثقات كاْلثر  :فيو ىشيم يكثر التدليس كما قاؿ اٟتافظ كباقي كاية الثالثةر كال
 اٟتسن. إىل متابع للحديثُت تابع عمرك قتادة كعكرمة كيرتقياف من الضعفكىو   ضعيف ٢تذه العلة 

 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
، كىذا عن عمر بن ا٠تطاب  نا، ركاه صحايب آخر بطولو، كىو ابن عباس ىذا اْلثر الذم مٌر مع

يدؿ على موافقة الصحابة رضواف ا عليهم أٚتعُت على ىذا اٟتكم، كمل أقف على نٌص ينقض قضاء 
 كحكم عمر بن ا٠تطاب ُب ذلك.

 .البيضة: قضائو في الثانيالمطلب 
 متن الحديث:

م، عن ليث، عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن عبد ا بن عمرك بن عن الثور قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ  
 .(4) «ةأنو حكم ُب البيضة يصاب جانبها اْلعلى بسدس من الديٌ »العاص، عن عمر، 

                                  
 .ُِّٕ، رقم ْٕٓ، ص ُج التهذيب، قريبتابن حجر،  ( ُ)
 .ُُٕٖرقمََِصُ ج، التهذيب تقريبابن حجر، ( ِ)
 .ََٓٓرقمِّْصُ، جتقريب التهذيبابن حجر ، (ّ)
 .ََُٕٔ، رقم ّٓٔ، ص ٗكتاب العقوؿ، باب البيضتُت، ج  المصنف،عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ْ)
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 :رواة اإلسنادترجمة 
 .ْٓص  فياف بن مسركؽ الثورم ثقة كما سبقسىو  :الثوري

سليم ابن زنيم بالزام كالنوف مصغر  الليث ابن أيبقاؿ حافظ بن حجر: :ىو ابن أيب سليم  ليث
كاسم أبيو أٯتن كقيل أنس كقيل غَت ذلك صدكؽ اختلط جدا كمل يتميز حديثو فًتؾ من السادسة مات 

 .(ُ)سنة ٙتاف كأربعُت 
 .ٔٔص كسبقت ترٚتتو صدكؽ :عمرو بن شعيب

ا ابن عمرك ابن شعيب ابن ٤تمد ابن عبد قاؿ ُب التقريب: " كما قاؿ اٟتافظ ُب التقريب:  :أبوه ىو
 (ِ)".العاص صدكؽ ثبت ٝتاعو من جده من الثالثة

ىاشم بن سعيد بن سعد بن  عبد ا بن عمرك بن العاص بن كائل بن: عبد اهلل بن عمرو بن العاص
سهم بن عمرك بن ىصيص بن كعب بن لؤم بن غالب القرشي، أبو ٤تمد، كقيل: أبو عبد الرٛتن، 

مو رائطة بنت منبو بن اٟتجاج بن عامر بن حذيفة، كيقاؿ: حذافة بن سعد كقيل: أبو نصَت السهمي. كأ
بن سهم. كمل يكن بينو كبُت أبيو ُب السن سول إحدل عشرة سنة. كأسلم قبل أبيو، كقاؿ فيهم النيب 

 نعم أىل البيت: عبد ا، كأبو عبد ا؛ كأـ عبد ا"، كقيل: كاف اٝتو العاص، فلما أسلم ٝتاه :
 (ّ).عبد ا. ككاف غزير العلم، ٣تتهدا ُب العبادة  النيب

مٍت إال عبد ا بن عمرك، فإنو كاف  قاؿ أبو ىريرة: ما كاف أحد أكثر حديثا عن رسوؿ ا 
ألف  كقاؿ شفي بن ماتع، عن عبد ا بن عمرك: حفظت عن رسوؿ ا  يكتب، ككنت ال أكتب.

 (ْ)مثل.

                                  
 .ٖٓٔٓ، رقم ْْٔ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ُ)
 .َِٖٔ، رقم ِٕٔ، ص ُج تقريب التهذيب،ابن حجر،  (ِ)
تهذيب الكمال في ، ف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ابن الزكي أيب ٤تمد القضاعي الكليب ا١تزميوس (ّ)

 – ّٕٓ/ ص ُٓـ(، جَُٖٗ –ق  ََُْ، ُ، طمؤسسة الرسالة :بَتكت، ): د. بشار عواد معركؼٖتقيق ،أسماء الرجال
ّٖٓ. 

 .ّٖٓ/ ص ُٓ( ا١ترجع السابق، جْ)
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بن مالك بن جعشم، كعبد الرٛتن بن عوؼ، كعمر بن ا٠تطاب، كأبيو ، كعن سراقة ركل عن النيب 
 (ُ).عمرك بن العاص، كمعاذ بن جبل، كأيب بكر الصديق

ىذا اْلثر مركم عن عمر بن ا٠تطاب كلعلو يكوف حسن ْلف فيو رجالف حكم اٟتديث: 
 صدكقاف كا أعلم.

  موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
، كىو من عبد ا بن عمرك بن العاصمن طريق  كردت عن عمر بن ا٠تطاب ىذه الركاية اليت 

الصحابة الكراـ رضواف ا عليهم، فركايتو تدؿ على موافقتو ٢تذا اٟتكم، ككذلك بقية الصحابة فلم 
يركل حسب علمي ما يناقض ىذا اٟتكم، فهذه داللة كاضحة على موافقة الصحابة كمن بعدىم من 

 ٟتكم.التابعُت ٢تذا ا
 المطلب الثالث: قضائو في الزنا.

 متن الحديث:
من ا٠تمس أبكارا  (ِ)جلد كالئد»عن معمر، عن الزىرم، أف عمر بن ا٠تطاب قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ  

 (ّ).«ُب الزنا
عن ابن عيينة، عن ٭تِت بن سعيد، عن سليماف بن يسار قاؿ: أخربين عبد ا بن عياش بن أيب 

قاؿ: «. كالئد لإلمارة فبعث عمر بن ا٠تطاب شبابا من قريش فجلدكىن اٟتدأحدثت »ربيعة قاؿ: 
 (.ْ)«فكنت ٦تن جلدىن»

                                  
 .ّٖٓ/ ص ُٓج،الكمال في أسماء الرجالتهذيب ، ا١تزم (ُ)
الوالد اْلب كٚتعو بالواك كالنوف كالوالدة اْلـ كٚتعها باْللف كالتاء كالوالداف اْلب كاْلـ للتغليب كالوليد الصيب ا١تولود كاٞتمع (ِ)

انظر:  .كاْلنثى كا١تثٌت كاجملموعكلداف بالكسر كالصبية كاْلمة كليدة كاٞتمع كالئد كالولد بفتحتُت كل ما كلده شيء كيطلق على الذكر 
، د. ا١تكتبة العلمية :بَتكت) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ٍب اٟتموم، أبو العباس

  .ُٕٔ، ص ِط.، د. ت.(، ج
 .ُُُّٔ، رقم ّٓٔ، ص ٕج ،باب زنا اْلمة ،كتاب الطالؽ المصنف،عبد الرزاؽ الصنعاين،  (ّ)
 .َُّٗٔ، رقم ّٓٗصٕ، باب الزنا اْلمة، ج،  المصنفمرجع السابق ،  (ْ)
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قاؿ انإماـ عبد الرزاؽ عن ابن عيينة، عن عمرك بن دينار، عن ابن ا١تسيب قاؿ: ذكركا الزنا بالشاـ، 
فكتب إىل عمر بن  فقاؿ رجل: زنيت. قيل: ما تقوؿ؟ قاؿ: أك حرمو ا؟ قاؿ: ما علمت أف ا حرمو.

 (ُ).«إف كاف علم أف ا حرمو فحدكه، كإف كاف مل يعلم فعلموه، كإف عاد فحدكه»ا٠تطاب، فكتب: 
 :رواة اإلسنادترجمة 

 . ِٓص وتترٚت تمعمر ثقة كتقدمالرواية األولى:
 . ّٔص ثقة كقد سبق ترٚتتو أيضا :الزىري

ا٢تاليل  سفياف ابن عيينة ابن أيب عمراف ميموف ر :ىو كما ذكر حافظ بن حج ابن عيينة :الرواية الثانية
أبو ٤تمد الكوُب ٍب ا١تكي ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغَت حفظو بأخرة ككاف رٔتا دلس لكن عن 
الثقات من رؤكس الطبقة الثامنة ككاف أثبت الناس ُب عمرك ابن دينار مات ُب رجب سنة ٙتاف كتسعُت 

 .(ِ) كلو إحدل كتسعوف سنة
٭تِت ابن سعيد ابن قيس اْلنصارم ا١تدين أبو سعيد  "كما قاؿ حافظ بن حجر : ىو :سعيد بنيحي 

 .(ّ) "القاضي ثقة ثبت من ا٠تامسة مات سنة أربع كأربعُت أك بعدىا 
عبد ا ابن عياش ٔتثناة كمعجمة ابن عباس ٔتوحدة كمهملة القتباين بكسر القاؼ  :عبد اهلل بن عياش

اكنة ٍب موحدة أبو حفص ا١تصرم صدكؽ يغلط أخرج لو مسلم ُب الشواىد من السابعة بعدىا مثناة س
 .(ْ) مات سنة سبعُت

  

                                  
 .ُّّْٔ، رقم َِْ، ص ٕ، جباب ال حد إال على من علموكتاب الطالؽ،   المصنف،ا١ترجع السابق،  (ُ)
 ،.ُِْٓ، ِْٓ، ص ُج، تقريب التهذيب، (، بن حجرِ) 
 ،.ٕٗٓٓ، رقم ُٗٓ، ص ُج، تقريب التهذيب، ابن حجر (ّ)
 ،.ِِّٓ، رقم ُّٕ، ص ُج، التهذيب تقريببن حجر، ( ا ْ)
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 .ٕٓص سبق ذكرهقد  :ابن عيينة ثقة كالرواية الثالثة
عمرك ابن دينار ا١تكي أبو ٤تمد اْلثـر اٞتمحي موالىم ثقة ثبت من الرابعة مات  :عمرو بن دينار ىو

 (.ُ)سنة ست كعشرين كمائة 
 .ٓٓص :ثقة إماـ كقد سبقىو سعيد ابن المسيب

حيث أف الزىرم مل يسمع من عمر، لكن رجاؿ السند كلهم  ُب ركاية اْلكىل انإنقطاع :حكم الحديث
  ثقات كلكن لألثر متابع حيث تابع عبد ا بن عياش  الزىرم كلذلك يرتقي إىل درجة اٟتسن لغَته.

ْلكىل ل ث كصف ابن حجر عبد بن عياش بالغلط كمع ذلك تقو :فيها ضعف يسَت حيالرواية الثانية
 كا أعلم.

من طريق سعيد بن ا١تسيب فهي صحيحة كرجا٢تا ثقات، كما أرسلو سعيد إىل النيب أك  :الرواية الثالثة
 إىل الصحايب ال يضٌر السند، كمراسيلو أصح ا١تراسيل بعد مراسيل الصحابة رضواف ا عليهم.

 ر لمن كان قبلو أو بعده:موافقة قضاء عم
ُب قضائو ْلىل الزنا من الوالئد كغَتىم مل أقف على  ىذا اٟتديث الذم كرد عن عمر بن ا٠تطاب 

نٌص ُب ىذه القضية غَت ما تقدـ، كمل أجد أحدان من الصحابة أك التابعُت خالف عمر أك اعًتض أك 
  عليهم كالتابعُت هبذا اٟتكم. الصحابة رضي ا انتقده ُب ذلك، كىذا يكفي داللة على موافقة

 :المطلب الرابع: قضائو في التعزير
: حدثنا سفياف بن عيينة، عن ٛتيد اْلعرج، عن ٭تِت بن عبد ا بن صيفي: بن أيب شيبة قاؿ أبو بكر

 (ِ).«أال تبلغ ُب تعزير أكثر من ثالثُت»أف عمر كتب إىل أيب موسى: 
  

                                  
 .َِْٓ، رقمُِْ، ص ُ، جتقريب التهذيب، ( ابن حجر ُ)
  .َِٕٖٖ، رقم ْٗٓ، ص ٓج كتاب اٟتدكد ُب التعزير كم ىو ككم يبلغ بو ؟ المصنف،، ابن أيب شيبة (ِ)
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ابن عيينة، عن جامع، عن أيب كائل: أف رجال كتب إىل أـ سلمة ُب : حدثنا بن أيب شيبة قاؿ أبو بكر 
، قاؿ بعض أصحابنا:  «فأمر عمر بن ا٠تطاب أف يضرب ثالثُت جلدة»دين لو قبلها ٮترج عليها فيو: 

 .(ُ) كلها يبضع ك٭تدر
 :رواة اإلسنادترجمة 

 األثر األول :
 .ٕٓص قة ثبت كقدـ ترٚتتوث: سفياف بن عيينة
ٛتيد ابن قيس ا١تكي اْلعرج أبو صفواف القارلء ليس بو بأس من السادسة مات سنة  :حميد األعرج

 .(ِ) ثالثُت كقيل بعدىا
بن صيفي  ٭تِت بن عبد اقاؿ ابن سعد: " ٭تِت بن عبد ا بن صيفي:: يحيى بن عبد اهلل بن صيفي

 (ّ)."ا١تخزكمي. ككاف ثقة كلو أحاديث
ابن ٤تمد ابن ٭تِت ابن صيفي ]كيقاؿ: ٭تي بن ٤تمد، ٭تِت ابن عبد ا  قاؿ بن حجر :"

 .(ْ)كيقاؿ: ٭تي بن عبد ا بن صيفي[ ا١تكي ثقة من السادسة 
جامع بن أيب راشد الكاىلي الصَتُب الكوُب أخو ربيع بن أيب راشد كربيح بن : جامع جامع ىو:

جامع بن أيب راشد الكاىلي الصَتُب الكوُب ركل عن أيب الطفيل ظ ابن حجر: "قاؿ اٟتاف. أيب راشد
كمنذر الثورم كأيب كائل كغَتىم كعنو اْلعمش كزبيد اليامي ك٫تا من أقرانو كالسفياناف ك٤تمد بن طلحة 
بن مصرؼ كشريك قاؿ عبد ا بن أٛتد عن أبيو شيخ ثقة كقاؿ النسائي ثقة كقاؿ العجلي ثقة ثبت 

 كأخوه ربيع يقاؿ إنو مل يكن بالكوفة ُب زمانو أفضل منو ك٫تا ُب عداد الشيوخ ليس حديثهم بكثَت صاحل
قلت كقاؿ يعقوب بن سفياف كوُب ثقة كقاؿ البخارم ُب التاريخ قاؿ علي عن سفياف جامع أحب إيل 

                                  
 .ُِٕٖٖ، رقم َٓٓ، ص ٓج كتاب اٟتدكد ُب التعزير كم ىو ككم يبلغ بو ؟ المصنف،ابن أيب شيبة،  (ُ)
 .ُٔٓٓ، رقم ُِٖص  ُج، تقريب التهذيب، ابن حجر (ِ)
ٖتقيق: ٤تمد  ،الطبقات الكبرى، أبو عبد ا ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي بالوالء، البصرم، البغدادم ا١تعركؼ بابن سعد (ّ)

 .َُٓٔ، رقم الًتٚتة: ّٓص ، ٔ(، جـ َُٗٗ -ىػ  َُُْ، ُ، طدار الكتب العلمية :بَتكت، )عبد القادر عطا
 .7797، رقم 593ص  1، جتقريب التهذيب، ابن حجر (ْ)
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يك فقاؿ جامع من عبد ا١تلك بن أعُت كقاؿ بن حباف ُب الثقات جامع بن أيب راشد كرٔتا ركل عنو شر 
 (ُ)."بن راشد كالصحيح ما قالو سفياف يعٍت كغَته ابن أيب راشد

 ِ".جامع ابن أيب راشد الكاىلي الصَتُب الكوُب ثقة فاضل من ا٠تامسةقاؿ ُب التقريب: "
 كاٝتو شقيق بن سلمة اْلسدم أحد بٍت مالك بن ثعلبة بن دكداف بن أسد بن خزٯتة. أبو وائل:

؟ اٞتراح عن أيب العنبس عمرك بن مركاف قاؿ: قلت ْليب كائل ىل أدركت النيب.  قاؿ: أخربنا ككيع بن
 (ّ)قاؿ: نعم كأنا غالـ أمرد. كمل أره.

كمل يسمع منو شيئا، ٝتع  شقيق بن سلمة أبو كائل االسدم، أدرؾ النيب "قاؿ البخارم ُب التاريخ: 
فص )نا( أيب )نا( اْلعمش: قاؿ يل عمر كعبد ا كقاؿ: أتانا كتاب أيب بكر، حدثٍت عمر بن ح

إبراىيم: عليكم بشقيق فاين أدركت الناس كىم متوافركف كإِنم ليعدكنو من خيارىم، كمات شقيق بعد 
 (ْ).ابن مهدم عن شعبة عن يزيد بن أيب زياد خيثمة، قاؿ يل ابن بشار عن

سعود أدرؾ الٌنيٌب أبو كائل، صاحب ابن م :شقيق بن سلمة اْلسدمٌ "قاؿ ابن حجر ُب انإصابة: 
  كىاجر بعده. كركل عن أيب بكر كعمر كعلٌي كحذيفة كخٌباب كغَتىم. ركل عنو اْلعمش، كمنصور

 (5)."كعاصم، كعمرك بن مرة كأبو حصُت كآخركف
كقاؿ إسحاؽ بن منصور عن ابن معُت ثقة ال يسأؿ عن مثلو كقاؿ ككيع كاف  قاؿ ابن حجر: "

كقاؿ ، ِٖاٟتديث قاؿ خليفة بن خياط مات بعد اٞتماجم سنة  ثقة كقاؿ ابن سعد كاف ثقة كثَت

                                  
 .ٖٓ، رقم ٔٓ، ص ِجتهذيب التهذيب، ابن حجر،  (ُ)
 .ٕٖٖ، رقم ُّٕ، ص ُجتقريب التهذيب، ابن حجر،  (ِ)
 .ُْٖٗ، رقم الًتٚتة: ُْٓ، ص ٔج ،الطبقات الكبرى، بن سعدا (ّ)
، رة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباددائ)ا٢تند: ، التاريخ الكبير، بن ا١تغَتة البخارم، أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم (ْ)

 .ِْٔ – ِْٓ، ص ْ، د. ط.، د. ت.(، جطبع ٖتت مراقبة: ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، الدكن
ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود  ،اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين (ٓ)

كانظر: ابن حجر،  .ََُْ، رقم الًتٚتة: ُُّ، ص ّ(، جىػُُْٓ، ُ، طدار الكتب العلمية :بَتكت، )كعلى ٤تمد معوض
 .ُّٔ، ص ْجتهذيب التهذيب، 
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كقاؿ ابن حباف ُب الثقات سكن الكوفة ككاف من  :الواقدم مات ُب خالفة عمر بن عبد العزيز قلت
 (ُ)".عبادىا كليست لو صحبة كمولده سنة إحدل من ا٢تجرة

ينة عن جامع كما سبق لذا اْلثر بن عي من طريق ٭تِت بن عبد ا بن صيفيأبو كائل تابع المتابعة: 
اْلكؿ يتقول بالثاين كىو صحيح، حيث أنو ثبت ٝتاع أيب كائل عن عمر بن ا٠تطاب، كمن فضائلو أنو 

كىو حي يرزؽ إال أنو مل يره، فكاف أكثر مشايخ أيب كائل من الصحابة، فلذلك يعٌد من   أدرؾ النيب 
  كبار التابعُت.

 حكم الحديث: 
بن عيينة، عن ٛتيد اْلعرج، عن ٭تِت ذم أخرجو ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف من طريق اٟتديث اْلكؿ: ال

ْلف ٭تي مل  كعمر بن ا٠تطاب  ٭تِت بن عبد ا بن صيفي، فيو انقطاع بُت بن عبد ا بن صيفي
 ه.ركاية الثانية من أيب كائل فَتتقي ْلجلها إىل درجة اٟتسن لغَت اليسمع من عمر، إال أف اٟتديث بوجود 

 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
ُب التعزير. ك٦تا يدؿ على موافقة  ىذه اآلثار أك اْلحاديث اليت مرت بنا ُب قضاء عمر بن ا٠تطاب 

 من كاف بعده هبذا اٟتكم ما أكرده ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف.
 

  

                                  
 .ّّٔ - ِّٔ، ص ْجتهذيب التهذيب، ابن حجر،  (ُ)
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 المبحث الرابع
 :ناقضاء عمر في المريض واليهود على المسلم، وفيو مطلب 

 .الرجل يضرب الرجل، فال يزال مريضا حتى يموتالمطلب األول: قضائو على 
: حدثنا ٤تمد بن بكر، عن ابن جريج، قاؿ: أخربين ابن شهاب: أف عمر بن بن أيب شيبة قاؿ أبو بكر 

أكطأ ُب زمانو رجل من جهينة رجال من بٍت غفار، أك رجل من بٍت غفار رجال من جهينة، »ا٠تطاب 
لو أنو مات من ذلك، فأحلفهم عمر ٜتسُت رجال منهم من ا١تدعُت، فأبوا أف ٭تلفوا، كأىب فادعى أى

  (ُ).«ا١تدعى عليهم أف ٭تلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية
 :رواة اإلسنادترجمة 

 ّْصدكؽ ٮتطأ كقد سبق ص: محمد بن بكر
 .ّْص  كىو ثقة تقدمت ترٚتتو: ابن جريج

 .ّٔص ماـكىو إ تقدمت ترٚتتو ابن شهاب:
 حكم الحديث:

كُب إسناده االنقطاع بُت ابن شهاب ك عمر بن  ىذا اٟتديث الذم أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو
رجاؿ السند كلهم ك  ا٠تطاب ْلف ابن شهاب مل يسمع من عمر ك٢تذا يكوف اٟتديث ضعيف ٢تذه العلة

لربساين بضم ا١توحدة كسكوف قاؿ ابن حجر: " ٤تمد ابن بكر ابن عثماف اثقات، إال ٤تمد بن بكر، 
  التاسعة مات سنة أربع كمائتُت". الراء ٍب مهملة أبو عثماف البصرم صدكؽ قد ٮتطىء من

 

 موافقة قضاء عمر لمن كان قبلو أو بعده:
ىذا اْلثر الذم مٌر بنا اآلف الذم يبُت لنا حكم كقضاء عمر بن ا٠تطاب ُب الرجل الذم ضرب رجل 

بأف يدفع نصف الدية، فالصحابة الذين كانوا موجودين ُب ىذا الوقت مل آخر كصار ىذا سبب موتو 

                                  
 .ِِٕٗٔ، رقم ِّْ/ ص ٓج فال يزاؿ مريضا حىت ٯتوت، جل الرجل يضرب الر  ،كتاب الدياتالمصنف، ابن أيب شيبة،  (ُ)
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كىذا يدؿ على موافقة  ينكركا على حكم كقضاء عمر كال التابعُت الذين أدركوا صحابة رسوؿ ا 
 الصحابة كالتابعُت ٟتكمو رضي ا عنو.

 .والمسلم على اليهودي المطلب الثاني: قضائو لليهودي على المسلم
حدثنا ككيع قاؿ حدثنا سفياف عن أيب ا١تقداـ عن سعيد بن ا١تسيب عن عمر بن أيب شيبة: أبو بكر  قاؿ

 (ُ)".دية اليهودم كالنصراين أربعة آالؼ كدية اجملوسي ٙتا٪تائة" :بن ا٠تطاب قاؿ
 :رواة اإلسنادترجمة 

 .ُٓص تقدـقة ثبن اٞتراح ككيع : عوكي
 . ْٓص تقدمت ترٚتتوالثورم ثقة : سفيان

١تقداـ اٟتداد كالد عمرك بن أيب ا١تقداـ موىل بكر بن كائل ثابت بن ىرمز الكوُب أبو ا: أبي المقدام
ثابت ابن ىرمز  قاؿ ابن حجر: " .كيقاؿ: موىل بٍت عجل بن ٞتيم بن صعب بن علي بن بكر بن كائل

 (ِ)".الكوُب أبو ا١تقداـ اٟتداد مشهور بكنيتو صدكؽ يهم من السادسة
 .ٓٓ ثقة فقيو تقدمت ترٚتتو :سعيد بن المسيب

  

                                  
 .ِْْٕٓ، رقم َْٕ، ص ٓ، جمن قاؿ: الذمي على النصف أك أقل ، بابكتاب الدياتالمصنف، ابن أيب شيبة،  (ُ)
 . ِّٖ، رقم ُّّ، ص ُابن حجر، ا١ترجع السابق، ج (ِ)
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 لحديث:حكم ا
ىذا اٟتديث الذم أخرجو ابن أيب شيبة، كعبد الرزاؽ الصنعاين، من طريق سعيد بن ا١تسيب، ركاية 

قاؿ ابن حجر: " ثابت ابن ىرمز الكوُب أبو ا١تقداـ حسنة، ْلف ُب رجاؿ إسناد الركاية صدكؽ يهم، 
 (ُ)اٟتداد مشهور بكنيتو صدكؽ يهم من السادسة".

 لو أو بعده:موافقة قضاء عمر لمن كان قب
، كاٟتسن البصرم، كابن عمرك بن دينارن ا٠تطاب كعن غَته من التابعُت كىذا اْلثر ا١تركم عن عمر ب

ا١تسيب، كغَتىم، كلهم يذكركف نفس ما قضى بو عمر بن ا٠تطاب، فهذه داللة كاضحة على موافقتهم 
ما قضى بو عمر بن ، إال عمر بن عبد العزيز فقد كرد فيو ما ٮتالف بقضاء عمر بن ا٠تطاب 

حدثنا أبو أسامة، عن ىشاـ، قاؿ: قرأت كتاب عمر بن عبد ": ابن أيب شيبة أبو بكر ا٠تطاب، قاؿ
 (ِ).«إف دية اليهودم كالنصراين على الثلث من دية ا١تسلم»العزيز: 

 
  

                                  
 .ِّٖ، رقم ُّّ، ص ُج ،تقريب التهذيبجر، ابن ح (ُ)
 .ِْْٕٓ، رقم َْٕ، ص ٓج ،من قاؿ: الذمي على النصف أك أقلباب  المصنف،ابن أيب شيبة،  (ِ)
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 الخاتمة
 نتائج البحث والتوصيات

 
 أخيًرا:

ترٚتة الصحايب بدراسة  ا البحث، حيث قاـ الباحثا سبحانو كتعاىل على الباحث بإ٘تاـ ىذ فقد منٌ 
، كمن ٍب بٌُت ، كىو عمر بن ا٠تطاب بعد أيب بكر الصديق  اٞتليل خليفة الثاين لرسوؿ ا 

كأيضا أبرز مفهـو اْلثر كالقضاء، كحكم القضاء كشركطو كمراكزه ُب عهد عمر بن ا٠تطاب، الباحث 
 ثالثةد جاء ىذا البحث ُب مقدمة، ك كق ،ُب القضاء  ا٠تطاب ثار ا١تركية عن عمر بنآ٪توذج  الباحث
سأؿ الباحثة البارم جٌل ُب عاله أف يكوف ىذا العمل مقبوالن عنده خالصنا لوجهو يك  كخا٘تة، فصوؿ،

 : اآلٌبالنتائج فهي كالكرمي، كتوصل البحث إىل النتائج كالتوصيات كأٌما 
 أواًل: نتائج البحث: 

أف ٮتتار من بواليتو تصلح أمور الرعية ُب توليتو على أمور القضاء كغَتىا ،  أف الراعي ٬تب عليو  .1
 . ْلف عمر إختار أشخاص أكفاء ُب تولية القضاء

حيث كىل عمر بن  كقوة ُب تنفيذ اْلحكاـة ُب اٟتق كصاحب دين بمن فيو صال علىيركز  أنو  .2
 رعايتو فأعجبو ذلك ا٠تطاب شر٭تا ١تا فهم فيو الصالبة حيث قضى على عمر مع كونو ٖتت

 .  فواله ُب القضاء
 ك٬تب أيضا مراكز للقضاء كا١تصر  أنو ُب التولية ينظر أماكن ا١تهمة حيث اختار البصرة كالكوفة .3

 .قبل ذلك أمُت ُب كتابة الوحي كىو قاضيا، اختار زيد بن ثابت ثأمينا حي أف ٮتتار
فاتو كأبرز ما اطع ا ُب أف ا إطلع على قلب عمر حيث اختاره لصحبة نبيو كخليفة لو بعد ك  .4

د النيب صلى ا عليو كسلم فقضى عة كحسن ا٠تالفة ببقلبو من ا٠تَت حيث حسن الصح
 كعدؿ.  
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 ٙتانية أثرا، كثالثوف ةُب الرسالة ثالث حسب مااآلثار الواردة عن عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو  .5
كما   ن كأربع صحيحة،سككاحد ح ،ا ليس شديدهكلكن منجربة حيث ضعف  ضعيفةكالعشركف 

 سبق ُب الدراسة.
كىذه اآلثار اليت كردت عنو رضي ا عنو مل ٬تد الباحث ٥تالفتو بالذين قبلو من الصحابة كأيب  .6

بكر رضي ا عنو، كمن بعده كعثماف بن عفاف رضي ا عنو، فكاف الصحابة يوافقوف على 
 ىذا القضاء الذم يقضي بو عمر بن ا٠تطاب ُب زمانو.

 ياً: التوصياتثان
 وصي ٔتا يأٌب:ي إليها الباحث ُب ضوء النتائج السابقة اليت توصل

  اآلثار الواردة عن عمر ) ىذا ا١توضوعأف يهتم طالب الدراسات العليا كالباحثوف عمومنا ٓتدمة
(؛ فإنو ال يزاؿ إىل كقتنا ىذا ْتاجة ماسة إىل خدمة علمية تتعلق بن ا٠تطاب ُب القضاء كغَته

 ف ُب ذلك علمنا كثَتنا كفوائد ٚتَّة. . ْلا١توضوعالفوائد كاآلثار الواردة ُب ىذا بإخراج 
  عمر بن ا٠تطاب أكصي كذلك أف هتتم اٞتهات العلمية كاٞتامعات انإسالمية بإقامة مؤ٘تر عن

السنة النبوية  فإف ذلك يساعد ُب فهم كعن جهوده ُب القضاء كمعرفة صحة اآلثار الواردة عنو،
 بناء أمتنا ُب ىذه اٟتقبة التارٮتية. معرُب تكاملي ْلُب بناء 

أٛتده سبحانو كتعاىل كأشكره على نعمو علينا اليت ال تعد كال ٖتصى، كأسألو جٌل ُب عاله أف  كختامان 
يتقبل منا صاحل اْلعماؿ، كأف ٬تعل خَت أعمالنا خوا٘تها، كخَت أعمارنا أكاخرىا، كأف يرزقنا انإخالص 

 .كسلم، كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو ٤تمد، كعلى آلو كصحبو ُب السر كالعلن
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 الفهارس
 :أوال: فهرس اآليات القرآنية

 سورة البقرة
 رقم

 الصفحة
رقم  

 اآلية

فىًإذىا قىضىٍيتيم مَّنىاًسكىكيٍم فىاذٍكيريكٍا الٌلوى كىذًٍكرًكيٍم آبىاءكيٍم أىٍك ﴿  ِٔ
نٍػيىا كىمىا لىوي  أىشىدَّ ذًٍكران فىًمنى النَّاسً  مىن يػىقيوؿي رىبػَّنىا آتًنىا ُب الدُّ
 ﴾ ُب اآلًخرىًة ًمٍن خىالىؽو 

ََِ 

 
 سورة أل عمران 
ِ ا يىا  كىأىنٍػتيمٍ  ًإالَّ  ٘تىيوتينَّ  كىالى  تػيقىاتًوً  حىقَّ  اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى

 ﴾ميٍسًلميوفى 
َُِ 

 سورة النساء

ا يىا﴿ ُ ةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا اسي النَّ  أىيػُّهى  كىخىلىقى  كىاًحدى
 الًَّذم اللَّوى  كىاتػَّقيوا كىًنسىاءن  كىًثَتنا رًجىاالن  ًمنػٍهيمىا كىبىثَّ  زىٍكجىهىا ًمنػٍهىا

ـى  بًوً  تىسىاءىليوفى  ا  ﴾رىًقيبنا عىلىٍيكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  كىاٍْلىٍرحى

ُ 

نػىهيمٍ  شىجىرى  ًفيمىا ٭تيىكِّميوؾى  حىىتَّ  يػيٍؤًمنيوفى  الى  بِّكى كىرى  فىالى ﴿ ِٗ ديكا الى  ٍبيَّ  بػىيػٍ  ٬تًى
ا أىنٍػفيًسًهمٍ  ُب   ﴾ تىٍسًليمنا كىييسىلِّميوا قىضىٍيتى  ٦تَّا حىرىجن

ِٗ 

 ًلًو ًإال كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كىًديىةه ميسىلَّمىةه ًإىلى أىىٍ ﴿ ُْ
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 ﴾أىٍف يىصَّدَّقيوا

 بػىٍُتى  حىكىٍمتيمٍ  كىًإذىا أىٍىًلهىا ًإىلى  اٍْلىمىانىاتً  تػيؤىدُّكا أىفٍ  يىٍأميريكيمٍ  اللَّوى  ًإفَّ ﴿ ِٗ
 ﴾بًاٍلعىٍدؿً  ٖتىٍكيميوا أىفٍ  النَّاسً 

ِٗ 

 ّّ ﴾ كلن ٬تعل ا للكافرين على ا١تؤمنُت سبيال﴿  ّّ

 سورة المائدة

ِٗ  ًنػىهيمٍ  كيمٍ احٍ  كىأىف  ِٗ ﴾ أىٍىوىاءىىيمٍ  تػىتًَّبعٍ  كىالى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٔتىا بػىيػٍ

 سورة التوبة

التَّائًبيوفى اٍلعىاًبديكفى اٟتٍىاًمديكفى السَّاًئحيوفى الرَّاًكعيوفى السَّاًجدكفى ﴿ َّ
الٌلًو كىبىشًِّر اآلًمريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنَّاىيوفى عىًن اٍلمينكىًر كىاٟتٍىاًفظيوفى ًٟتيديكًد 

 ﴾ اٍلميٍؤًمًنُتى 

 

 األحزابسورة 

ا قػىٍوالن  كىقيوليوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىايا ﴿ ُ  لىكيمٍ  ييٍصًلحٍ  سىًديدن
 فػىٍوزنا فىازى  فػىقىدٍ  كىرىسيولىوي  اللَّوى  ييًطعً  كىمىنٍ  ذينيوبىكيمٍ  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  أىٍعمىالىكيمٍ 

ا  ﴾عىًظيمن

 

 سورة ص

 ، اآليةسورة الممتحنة

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا جىاءىكيمي اٍلميٍؤًمنىاتي ميهىاًجرىاتو ﴿  ُٓ
فىاٍمتىًحنيوىينَّ اللَّوي أىٍعلىمي بًًإٯتىاًِنًنَّ فىًإٍف عىًلٍمتيميوىينَّ ميٍؤًمنىاتو فىالى 

ُٓ 
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لُّوفى ٢تىينَّ  تػىٍرًجعيوىينَّ ًإىلى اٍلكيفَّاًر الى ىينَّ ًحلٌّ ٢تىيمٍ  كىالى ىيٍم ٭تًى
كىآتيوىيٍم مىا أىنٍػفىقيوا كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم أىٍف تػىٍنًكحيوىينَّ ًإذىا 
آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ كىالى ٘تيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفًر كىاٍسأىليوا مىا 

ًو ٭تىٍكيمي بػىيػٍنىكيٍم كىاللَّوي أىنٍػفىٍقتيٍم كىٍليىٍسأىليوا مىا أىنٍػفىقيوا ذىًلكيٍم حيٍكمي اللَّ 
 ﴾عىًليمه حىًكيمه 

   

 

 .والآثار الوارة في الرسالة ثانيا: فهرس األحاديث

 طرف الحديث واألثر                           م       

 أ

رقم   
 الصفحة

إف كاف علم أف ا حرمو فحدكه، كإف كاف مل يعلم فعلموه، " 
 "كإف عاد فحدكه

71 

 كاف إف كإنو ٤تدثوف اْلمم من قبلكم مضى فيما كاف قد نوإ" 
 ....."ا٠تطاب بن عمر فإنو منهم ىذه أميت ُب

ُٖ 

 َِ  " كقلبو عمر لساف على اٟتق جعل ا إف " 

 ِٕ "أال تبلغ ُب التعزيرأكثر من ثالثُت" 

   



ٖٖ 
 

 17 " إٯتانان  كأبدلو غل من عمر صدر ُب ما أخرج اللهم "  

 18 " كشهيداف كصديق نيب عليك فإ٪تا د،أح اثبت"  

 57 "أف عمر كتب إليو أف اْلصابع سواء"  

 62 "ببعَت أنو قضى ُب الضلع" 

  أف رجال فقأ عُت نفسو، فقضى لو عمر بن ا٠تطاب بعقلو" 

 كألزمو منو ا برئ جار فإذا ٬تر مل ما القاضى مع ا إف" 
 .."الشيطاف

29 

 17 ....".خاصة ا٠تطاب بن بعمر انإسالـ أعز اللهم " 

 72  «أال تبلغ ُب تعزير أكثر من ثالثُت»     

 76 «أكطأ ُب زمانو رجل من جهينة رجال من بٍت غفار»" 

أنو حكم ُب البيضة يصاب جانبها اْلعلى بسدس من  " 
 "ةالديٌ 

68 

  ب 

 جانب إىل تتوضأ امرأة فإذا اٞتنة ُب رأيتٍت نائم أنا بينا "     
 إىل تتوضأ امرأة فإذا اٞتنة ُب رأيتٍت نائم أنا بينا فقلت قصر

 " فقلت قصر جانب

27 
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 2 "" بينا أنا نائم رأيتٍت على قليب عليها دلو  

 18 " لنب فيو بو أتيت قدحا رأيت إذ نائم، أنا بينا " 

 

 27 «قمص كعليهم عليٌ  عرضوا الناس رأيت إذ نائم أنا بينا» 

 27 « ئم رئيتٍت ُب اٞتنة...بينا أنا نا» 

 79 جعل عمر بن ا٠تطاب دية اليهودم كالنصراين أربعة آالؼ " 

 77 « جلد كالئد................» 

 77 "دية اليهودم كالنصراين أربعة آالؼ كدية اجملوسي ٙتا٪تائة " 

 77 " دية اليهودم كالنصراين أربعة آالؼ، كدية اجملوسي ٙتا٪تائة " 

  ف 

فعليكم بسٌنيت كسٌنة ا٠تلفاء الرٌاشدين ا١تهدٌيُت عٌضوا عليها  " 
  "بالٌنواجذ

4 

 13 "ا...... رسوؿ فسماين " 

 39 " " ُب اْلذف نصف الدية، أك عدؿ ذلك من الذىب 

 43 ..".ُب اللساف إذا استؤصل الدية تامة" 
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 44 " ُب السن السوداء إذا نزعت، ككانت ثابتة ثلث ديتها " 

 47 " ُب اليد الشالء إذا قطعت ثلث الدية " 

 49 " ُب كل إصبع ٦تا ىنالك عشر من انإبل " 

 57 "ُب كل أ٪تلة ثلث دية انإصبع" 

 54 "ُب العُت نصف الدية أك عدؿ ذلك من الذىب أك الورؽ" 

 61 "ُب اليد كالرجل إذا نقصت فاٟتساب" 

 72 "، «فأمر عمر بن ا٠تطاب أف يضرب ثالثُت جلدة»" 

  ق 

 62 قصى في األنف... 

  "قضى عمر بن ا٠تطاب ُب اٞتراح اليت مل يقض فيها النيب" 

قضى عمر بن ا٠تطاب ُب ا١ترأة إذا غلبت على نفسها  " 
 " فأفضيت

67 

 65 " قضى ُب الصلب " 

قضى عمر بن ا٠تطاب ُب العُت القائمة، إذا فقئت بثلث " 
 "ديتها

58 

 47ُب اليد الشالء، إذا قطعت بثلث قضى عمر بن ا٠تطاب " 
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 " ديتها

  م 

 19 ". أخرجو عمر" أسلم حىت جهرة اللَّو عبدنا ما"  

 17 ...العاص ذاؾ: قاؿ ا١تشركُت؟ من خلصك الذم الرجل من " 

  و 

 41 ."كإف ُب النفس مائة من انإبل " 

 إال فجا سالكا قط الشيطاف لقيك ما بيده نفسي كالذم " 
 .."فجك غَت فجا سلك

19 

كُب اليد نصف الدية، كُب الرجل نصف الدية، أك عدؿ ذلك " 
 "من الذىب أك الورؽ

61 

 
 ي

  ...."يقبضوا مامل بيع عن إِنم عتاب يا " 

 أعلنت إال الكفر ُب جلستو ٣تلسان  أدع ال إين ا رسوؿ يا" 
 "انإسالـ فيو

17 
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 المصادر والمراجع
 الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اٞتزرم، أبو اٟتسن علي بن أيبابن اْلثَت، 

،  ٖتقيق: عمر عبد السالـ تدمرم، )بَتكت: دار الكامل في التاريخ عز الدين ابن اْلثَت، 
 ـ(.ُٕٗٗىػ / ُُْٕ، ُالكتاب العريب، ط

د الواحد الشيباين اٞتزرم، ابن اْلثَت، أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي بن عب
عادؿ أٛتد عبد  -اقق: علي ٤تمد معوض  أسد الغابة في معرفة الصحابة، ،عز الدين

 ـ(. ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُا١توجود، )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
رم ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن عبد الكرمي الشيباين اٞتز  ،ابن اْلثَت
٤تمود ٤تمد الطناحي،  -ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل  النهاية في غريب الحديث واألثر،، 

 ـ(.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗلعلمية، د. ط.، )بَتكت: ا١تكتبة ا
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل،سد الشيباين، أبو عبد ا بن ٤تمد بن حنبل بن ىالؿ بن أ ،أٛتد

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد ا بن عبد اسن الًتكي،  -اقق: شعيب اْلرنؤكط 
 ـ(. ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط

 معرفة الصحابة، ،اْلصبهاين، أبو نعيم أٛتد بن عبد ا بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف
 ـ(. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ُقيق: عادؿ بن يوسف العزازم، )الرياض: دار الوطن للنشر، طٖت

حلية األولياء  ،اْلصبهاين، أبو نعيم أٛتد بن عبد ا بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف
 ىػ(.َُْٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية، د. ط.،  وطبقات األصفياء،

صر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، اْلشقودرم اْللباين، أبو عبد الرٛتن ٤تمد نااْللباين ، 
، ُ)الرياض: دار ا١تعارؼ، ط سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة،

 ـ(. ُِٗٗىػ /  ُُِْ
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واء إر  ،أبو عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، اْلشقودرم اْللبايناْللباين ، 
 .(ـُٖٓٗ -ىػ  َُْٓ ِ، طا١تكتب انإسالمي ، )بَتكتالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

 ،أبو عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، اْلشقودرم اْللبايناْللباين ، 
 د سنة.  ُ، ط،اْلردف –عماف  -نإسالمية المكتبة ا،) صحيح السيرة النبوية

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم اٞتعفي،  ،البخارم
)بَتكت: دار ابن كثَت اليمامة، د. ط.، د.  وسننو وأيامو = صحيح البخاري،رسول اهلل 

 ت.(.
ئرة ا١تعارؼ )ا٢تند: دا التاريخ الكبير،٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة ، أبو عبد ا،  ،البخارم

 الدكن، طبع ٖتت مراقبة: ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، د. ط.، د. ت.(. –العثمانية، حيدر آباد 
 السنن الكبرى،أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساين، أبو بكر ،  ،البيهقي

 (.ـ ََِّ -ىػ  ُِْْاقق: ٤تمد عبد القادر عطا، )بَتكت: دار الكتب العلمية، 
معرفة السنن واآلثار، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساين، أبو بكر ،  ،البيهقي

باكستاف(، دار قتيبة  -اقق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي، جامعة الدراسات انإسالمية )كراتشي 
، ُ، طالقاىرة( -دمشق(، دار الوفاء )ا١تنصورة  -بَتكت(، دار الوعي )حلب -)دمشق 
 ـ(.ُُٗٗ -ىػ ُُِْ

البوصَتم، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن أبكر بن إٝتاعيل، مصباح الزجاجة ، اقق:٤تمد منتقى 
 بَتكت.-الكشناكم، ط.، دار العربية

)شركة  الترمذينن س ،٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم، أبو عيسى ،الًتمذم
 ـ(. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗر ط الثانية، مص –مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب 
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 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ، أبو العباس،  ،ٟتموما
 )بَتكت: ا١تكتبة العلمية، د. ط.، د. ت.(.

األحكام أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت با١تاكردم، 
 ة: دار اٟتديث، د. ط.، د. ت.(.القاىر السلطانية، )

، اقق: ٤تمد تقريب التهذيب ،العسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد ،بن حجرا
 ـ(.ُٖٔٗ – َُْٔ–يد ريا: دار الرشعوامة، )سو 

)ا٢تند: مطبعة  تهذيب التهذيب، ،، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتدبن حجر العسقالينا
 ىػ(.ُِّٔ، ُدائرة ا١تعارؼ النظامية، ط

 اإلصابة في تمييز الصحابة، ،بن حجر العسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتدا
الكتب العلمية، د. ط.، ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلى ٤تمد معوض، )بَتكت: دار 

 ىػ(. ُُْٓ
 الجرحأبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي،  الرازم ، ابن أيب حاًب

ْتيدر آباد الدكن، بَتكت: دار إحياء  -)ا٢تند: طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية  والتعديل،
 ـ(.ُِٓٗىػ  ُُِٕ، ُالًتاث العريب، ط

، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت ، ابن حباف،  ٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
، ِطبتحقيق شعيب أرناؤكط، )بَتكت: مؤسسة الرسالة،  صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان،

ُُْْ – ُّٗٗ.) 
٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت، ابن حباف، 

)طبع بإعانة: كزارة ا١تعارؼ للحكومة العالية ا٢تندية، ٖتت مراقبة: الدكتور ٤تمد عبد  الثقات،
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ا٢تند، كن ة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد الد ا١تعيد خاف مدير دائرة ا١تعارؼ العثمانية، )ا٢تند: دائر 
 ـ(.ُّٕٗ=   ى ُّّٗ، ُط

يلىقَّب بًػ"كىًكيع"، ابن حباف، 
اًدٌم، ا١ت قىةى الضَّيبٌِّ البػىٍغدى أخبار أىبيو بىٍكرو ٤تيىمَّدي ٍبني خىلىًف ٍبًن حىيَّافى ٍبًن صىدى

اقق: صححو كعلق عليو كخرٌج أحاديثو: عبد العزيز مصطفى ا١تراغي، )مصر:   القضاة،
، ُمصطفى ٤تمد، ط ١تكتبة التجارية الكربل، بشارع ٤تمد علي ٔتصر لصاحبها:ا

 ـ(.ُْٕٗىػ=ُّٔٔ
رفع اإلصر عن قضاة  ،أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين ،بن حجر

 .م 1998 -ىـ  1418 ،1ط مكتبة الخانجي، ، )القاىرة:٤تمد عمر الدكتور علي: اقق، مصر
دار ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي

 .ُّٕٗرقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: ٤تمد فؤاد عبد الباقي  ،بَتكت،  -ا١تعرفة 
مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادم ، أبو اٟتسن علي بن عمر بن أٛتد بن  ،الدارقطٍت

أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسلم، ذكر 
، ُٖتقيق: بوراف الضناكم / كماؿ يوسف اٟتوت، )بَتكت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط

 ـ(.ُٖٓٗ -ىػ َُْٔ
ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد  سنن أبي داود،سليماف بن اْلشعث السجستاين اْلزدم،  ،أبو داكد

 َتكت: دار الفكر، د. ط.، د. ت.(.اٟتميد، )ب
راـ بن عبد الصمد، التميمي السمرقندم، أبو ٤تمد عبد ا بن عبد الرٛتن بن الف ،الدارمي ضل بن هبى

ٖتقيق: حسُت سليم أسد الداراين، )الرياض: دار مسند الدارمي المعروف بـ/ سنن الدارم، 
 ـ(. َََِ -ىػ  ُُِْ، ُا١تغٍت للنشر كالتوزيع، ط
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)القاىرة: دار  ء،سير أعالم النبالمشس الدين أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز ،  ،الذىيب
 ـ(.ََِٔ-ىػُِْٕاٟتديث، د. ط.، 

الكاشف في معرفة من لو رواية مشس الدين أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز ،  ،الذىيب
اقق: ٤تمد عوامة أٛتد ٤تمد ٪تر ا٠تطيب، )جدة: دار القبلة للثقافة  في الكتب الستة،

 ـ(.ُِٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُمؤسسة علـو القرآف، ط -انإسالمية 
اقق:  مختار الصحاح، ،الرازم، زين الدين أبو عبد ا ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي

ىػ / َُِْ، ٓكصيدا: الدار النموذجية، ط –يوسف الشيخ ٤تمد، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية 
 ـ(.ُٗٗٗ

)بَتكت: دار العلم  األعالم،شقي، خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الدم ،الزركلي
 ـ(.ََِِ، أيار / مايو ُٓللماليُت، ط

، خالفة أبوبكر الصديق، عمر بن يب وتهذيب كتاب البداية والنهايةترت٤تمد بن صامل ،  ،لسلميا
 )الرياض: دار الوطن للنشر ، د. ط.، د. ت.(.الخطاب، عثمان بن عفان، 

اقق: عبد الرٛتن  األنساب،التميمي ا١تركزم، أبو سعد،  عبد الكرمي بن ٤تمد بن منصور ،السمعاين
 ُِّٖ، ُبن ٭تِت ا١تعلمي اليماين كغَته، )اا٢تند: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد، ط

 ـ(. ُِٔٗ -ىػ 
حققو:  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين ،  ،السيوطي

 ظر ٤تمد الفاريايب، )بَتكت: دار طيبة، د. ط.، د. ت.(.أبو قتيبة ن
اقق: ٛتدم الدمرداش، مكتبة نزار تاريخ الخلفاء، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين،  ،السيوطي

 ـ(.ََِْ-ىػُِْٓ، ُمصطفى الباز، ط
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إدارة  تشي:)كرا الديات،أبو بكر بن أيب عاصم كىو أٛتد بن عمرك بن الضحاؾ بن ٥تلد ،  ،الشيباين
 القرآف كالعلـو انإسالمية، د. ط. د. ت(.

المصنف في بن خواسيت العبسي، أبو بكر، عبد ا بن ٤تمد بن إبراىيم بن عثماف  ،بن أيب شيبةا
 ق(.َُْٗ،  ُرياض: مكتبة الرشد، طاقق: كماؿ يوسف اٟتوت، )ال األحاديث واآلثار،

)بَتكت: دار الكتب تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرٛتن بن أٛتد بن يونس ، أبو سعيد،  ،الصدُب
 ىػ(. ُُِْ، ُالعلمية، ط

 أخبار أبي حنيفة وأصحابو،اٟتسُت بن علي بن ٤تمد بن جعفر، أبو عبد ا اٟتنفي،  ،الصٍَّيمىرم
 ـ(.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، ِت: عامل الكتب، ط)بَتك 

، اقق: المعجم االوسط ،، سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسمالطرباين
طارؽ بن     عوض ا بن ٤تمد ، عبد اسن بن إبراىيم اٟتسيٍت، )القاىرة: دار اٟترمُت، د. 

 ط.، د. ت.(.
)مكة ا١تكرمة، دار  تاريخ الثقات،ا بن صاحل العجلى الكوَب،  أبو اٟتسن أٛتد بن عبد ،يالعجل

 ـ(.ُْٖٗ-ىػَُْٓ،  ُالباز، ط
مرك اقق: ع تاريخ دمشق،أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة ا ا١تعركؼ بابن عساكر، ابن عساكر، 

 ـ(. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓشر كالتوزيع، بن غرامة العمركم، )بَتكت: دار الفكر للطباعة كالن
اقق: حبيب الرٛتن  مصنف عبد الرزاق،عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نافع اٟتمَتم اليماين الصنعاين، 

 ق(.َُّْ، ِاْلعظمي، )بَتكت: ا١تكتب انإسالمي، ط
معرفة االستيعاب في ، أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب

 (.ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ُط دار الجيل،) ، بَتكتاقق: علي ٤تمد البجاكم ،األصحاب
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معرفة الثقات من رجال أىل العلم والحديث أبو اٟتسن أٛتد بن عبد ا بن صاحل الكوَب،  ي،العجل
عودية اقق: عبد العليم عبد العظيم البستوم، )الس ومن الضعفاء وذكر مذاىبهم وأخبارىم،

 ـ(.ُٖٓٗ -ق َُْٓ، ُا١تدينة ا١تنورة: ط -مكتبة الدار 
مغاني األخيار في ، أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت اٟتنفى بدر الدين ،العيٌت

ٖتقيق: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل، )بَتكت: دار  شرح أسامي رجال معاني اآلثار،
 ـ(. ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، ُالكتب العلمية، ط

ندوة القضاء الشرعي في عدد من العلماء كالباحثُت. قاـ ّتمعها كتنسيقها: أبو إبراىيم الذىيب، 
ربيع األول  14-13-12العصر الحاضر الواقع والمأمول في الفترة الواقعة بين، 

 ىـ(.13/4/2776-12-11ىـ(. الموافق 1427
شرح  ،بد الرٛتن بن أيب بكر بن إبراىيمالعراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت بن ع

ماىر ياسُت فحل،  -(، اقق: عبد اللطيف ا٢تميم )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي
 ـ(. ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط

أبو ٤تمد موفق الدين عبد ا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي ، ابن قدامة
اقق: أٛتد ٤تمد عزكز، ا١تكتبة العصرية،  عمدة الفقو،اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي، 

 ـ(.ََِْ -ىػ ُِْٓ
اقق:  البداية والنهاية،َت القرشي البصرم ٍب الدمشقي، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثابن كثَت، 

 ـ(. ُٖٖٗ -، ىػ َُْٖ، ُالعريب، طعلي شَتم، )بَتكت: دار إحياء الًتاث 
، مسند أمير المؤمنين أبي أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقي، ابن كثَت

اقق: عبد ا١تعطي  ى أبواب العلم،حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو وأقوالو عل
 ـ(ُُٗٗ -ىػ ُُُْ، ُا١تنصورة، ط –قلعجي، )مصر: دار الوفاء 
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 )بَتكت: دار الفكر، د. ط.، د. ت.(. الحاوي الكبير،أبو اٟتسن العالمة ا١تاكردل، ، ا١تاكردل
شفاء الغرام بأخبار البلد مد بن أٛتد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب ا١تكي اٟتسٍت الفاسي، ٤ت

 ـ(.َََِ-ىػُُِْ، ُدار الكتب العلمية ط)بَتكت:  الحرام،
٤تمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور اْلنصارم الركيفعى انإفريقى،   ،ابن منظور

 ىػ(. ُُْْ، ّ)بَتكت: دار صادر، ط لسان العرب،
ٖتقيق: ٤تمد  سنن ابن ماجة ،أبو عبد ا ٤تمد بن يزيد القزكيٍت، كماجة اسم أبيو يزيد،  ،ابن ماجة

ليب، د. ط.، د. فيصل عيسى البايب اٟت -فؤاد عبد الباقي، )بَتكت: دار إحياء الكتب العربية 
 ت.(.

 -برنامج منظومة التحقيقات اٟتديثية  ،صحيح وضعيف سنن الترمذي ،٤تمد ناصر الدين اْللباين
 .الـ ْلْتاث القرآف كالسنة بانإسكندريةمن إنتاج مركز نور انإس -اجملاين 

 -برنامج منظومة التحقيقات اٟتديثية  ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،٤تمد ناصر الدين اْللباين
 .من إنتاج مركز نور انإسالـ ْلْتاث القرآف كالسنة بانإسكندرية -اجملاين 
يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ابن الزكي أيب ٤تمد القضاعي الكليب  ،ا١تزم

اقق: د. بشار عواد معركؼ، )بَتكت: مؤسسة  تهذيب الكمال في أسماء الرجال،، 
 ـ(.َُٖٗ -ق ََُْ، ُالة، طالرس

المسند الصحيح المختصر أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم، مسلم، 
: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، )بَتكت: دار ، المحققبنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل 

 إحياء الًتاث العريب، د. ط.، د. ت.(.



ََُ 
 

اقق: عبد الرحيم ٤تمد أٛتد  ، الكنى واألسماء،م النيسابورمبن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَت  ،مسلم
القشقرم، )ا١تدينة ا١تنورة: عمادة البحث العلمي باٞتامعة انإسالمية، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة 

 ـ(.ُْٖٗىػ/َُْْ، ُالعربية السعودية، ط
تور رفعت فوزم عبد اقق: الدك الجامع،أبو ٤تمد عبد ا بن كىب بن مسلم القرشي،  ،ا١تصرم

 ََِٓ -ىػ  ُِْٓ، ُالدكتور علي عبد الباسط مزيد، )بَتكت:  دار الوفاء، ط -ا١تطلب 
 ـ(.

إكمال بن قليج بن عبد ا البكجرم ا١تصرم اٟتكرم اٟتنفي، أبو عبد ا، عالء الدين،  ،مغلطام
أبو ٤تمد أسامة  -اقق: أبو عبد الرٛتن عادؿ بن ٤تمد  تهذيب الكمال في أسماء الرجال،

 ـ(. ََُِ -   ىػ ُِِْبن إبراىيم، )القاىرة: الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشر، 
المجتبى من السنن = السنن الصغرى  النسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين،

 – َُْٔ، ُٖتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب ا١تطبوعات انإسالمية ، طللنسائي، 
 ـ(.ُٖٔٗ

)بَتكت:  شرح نخبة الفكر في مصطلح اأىل األثر،نور الدين علي بن سلطاف ٤تمد القارم ا٢تركم، 
 ، د. ت.(.ُدار اْلرقم  ط

اقق:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،أبو اٟتسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ،  ،ا٢تيثمي
 ـ(. ُْٗٗىػ،  ُُْْد. ط.،  حساـ الدين القدسي، )القاىرة: مكتبة القدسي،

اقق: ٤تمد حامد الفقي، )بَتكت:  طبقات الحنابلة،أبو اٟتسُت ، ٤تمد بن ٤تمد ،  ،ابن أيب يعلى
 دار ا١تعرفة، د. ط.، د. ت.(.
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