
  
  
  
  

  
  

  اشدین رضي هللا عنھم اتفاق الخلفاء الر
  وأثره في األحكام

  
  

  
  بن دمحم بن إبراھیم العوید زعبد العزی. د 

  

  بقسم أصول الفقھ  األستاذ المشارك
  

  كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة 
   جامعة القصیم

  
  
  
  
  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٢  

  
  
  

  
     



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٣  

  المقدمة
لوات هللا وسالمه وص، والشكر  حق الشكر ،  احلمداحلمد  حق 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثرياً إىل يوم ، وبركاته على خري اخللق حممد 
  :وبعد  ،الدين 

ا إلينا أن نتبع سنة خلفائه ، لنا  فإن من وصية نبينا حممد  واليت عهد 
الراشدين املهديني أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم أمجعني ؛ إذ هم 

م منزلة من ، وأزكاها أفئدة ، وهم أبر األمة قلوبًا ، نبيها بعد  أفضل األمة وأقر
  . نبينا حممد 

، باقتفاء أثرهم واتباع سنتهم  وملا حباهم هللا من منزلة فقد أمر النيب 
ا قبوالً ورداً  ،  ولذا اشتغل األصوليون يف أقوال اخللفاء الراشدين واالحتجاج 

اخللفاء الراشدين مع اخلالف واالستدالل  فرغبت أن أدرس أحكام اتفاق
  :فكان هذا الكتاب ، رتجيح وال

  ) .دين رضي هللا عنهم وأثره يف األحكام اتفاق اخللفاء الراش(  
  .وخامتة ،  فصول تسعةو ، ومتهيد ، مشتمالً على مقدمة وكان 

  .فضل اخللفاء الراشدين  :التمھید 
  .الراشدين االستدالل باتفاق اخللفاء  :الفصل األول 
  .مرتبة االستدالل عند اخللفاء الراشدين  :الفصل الثاني 

تقوية احلديث الضعيف بعمل اخللفاء الراشدين  :الفصل الثالث 
  .مبقتضاه

اتفاق اخللفاء الراشدين على الرتك وأثره يف نفي  : الفصل الرابع
  .املشروعية 

دليل أثر اتفاق اخللفاء الراشدين على نسخ ال : الفصل الخامس
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  .وعدمه
  .الرتجيح مبا اتفق اخللفاء الراشدون على روايته  : الفصل السادس

  .على العمل بالدليل الرتجيح باتفاق اخللفاء الراشدين  : السابعالفصل 
  .تعارض قول اخللفاء الراشدين والقياس  : الفصل الثامن

 اتفاق اخللفاء الراشدين على القولو تعارض القياسني  :الفصل التاسع 
  .بأحدمها أو العمل به 

  .أهم ما توصلت إليه من نتائج والتوصيات  :الخاتمة 
  : اآليت وفق املنهج  سرت يف الكتابو 
  .نقل األقوال وتوثيقها وحترير ما اضطرب منها  - ١
وذكر ما يرد ،  لكل قول مع بيان وجه الداللة من كل دليل مجع األدلة - ٢

  .عليه أو االستدالل به من اعرتاضات 
  .الرتجيح ملا أراه راجحًا مع بيان سبب الرتجيح  - ٣
  .عنيت بالتمثيل الفقهي للمسائل األصولية  - ٤
  .عزو اآليات القرآنية  - ٥
  .ختريج األحاديث النبوية وآثار الصحابة  - ٦

ً تغنفما كان منها يف الصحيحني اكتفيت بذلك اس بإطباق األمة على  اء
والنقل عن احملدثني ، هدت يف تتبعه ا جوما كان يف غريمه،  صحة ما فيهما

  .القول يف تصحيحه أو تضعيفه 
  .ترمجت لألعالم غري املشهورين  - ٧
  .عرفت باملصطلحات واأللفاظ الغريبة  - ٨
  : تشمل على وضعت فهارس للبحث  - ٩
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  .القرآنية فهرس اآليات  -
  .النبوية فهرس األحاديث  -
  .اآلثار فهرس  -
  .فهرس األعالم  -
  .املصادر واملراجع فهرس  -
  .فهرس املوضوعات  -

ومراجع هذا الكتاب وعليه فإنه من الطبيعي أن تتنوع وتتكاثر مصادر 
، والسنة وشروحها ، فهي يف تفسري كتاب هللا تعاىل ، لطبيعة موضوعه الشمولية 

  .فضالً عن املصادر يف أصول الفقه ، والفقه ، واآلثار واملرويات 
  

ن حيشرين ووالدي وذرييت ومشاخيي وقراء هذا البحث وأسأل هللا العظيم أ
واتباع ، وأن يرزقنا حبهم ، يف زمرة حممد خري النبيني وخلفائه الراشدين املهديني 

                                           .سنتهم إنه مسيع جميب 

  واحلمد  رب العاملني                                   
                                               
  

                                                            
     وكـتـبـھ

عبد العزیز بن دمحم بن . د                                    
  إبراھیم العوید

  بریدة- القصیم                                          
ب   . ص                                                       

٢٣٤٥١  
        Ab7538@hotmail.com                                      
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  .)١( فضل الخلفاء الراشدین: التمھید 
  

                                         
 ،وسائر الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني ، اخللفاء الراشدين  أهل العلم ببيان فضائل عين  ) ١(

فما من كتاب من كتب السنة إال وفيه  ، ومن ذلك إفراد جامعي السنة فضائلهم بأبواب مستقلة 
  . ن املرويات يف فضائلهمأو املناقب حيشر فيه مجعًا م، كتاب للفضائل 

ويكون للخلفاء الراشدين القدح املعال ،  وكذا ألفت املؤلفات يف فضائل أصحاب رسول هللا 
م العطرة  ، ككتاب االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب : والعناية التامة بذكر سري

  .وكتاب اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر 
اخللفاء  ألربعة مبؤلف خاص كأيب نعيم األصبهاين يف كتابه فضائل ومنهم من خص اخللفاء ا

الس يف ، واإلمام النيسابوري يف كتابه اخللفاء األربعة ، األربعة  وأيب القاسم الغرناطي يف كتابه ا
  .وابن قدامة يف كتابه منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين ، فضائل اخللفاء األربعة 

ن ألف كتابًا يف فضائل واحٍد منهم كما فعل ابن بلبان يف كتابه حتفة الصديق يف ومن العلماء م
والبن قامياز ،  ب مناقب عمر بن اخلطاب اوالبن اجلوزي كت،  فضائل أيب بكر الصديق 

والبن اجلوزي كتاب مناقب علي بن ،  الرتكماين كتاب التبيان يف مناقب عثمان بن عفان 
  . طالب 

وتاريخ ، اريخ وسري اخللفاء كتب السري والتأريخ ككتاب الكامل يف التاريخ البن األثري بت ينعُ  كما
  .وكتاب البداية والنهاية البن كثري ، األمم وامللوك البن جرير الطربي 

، ومن أمهها التاريخ الكبري لإلمام البخاري ، عنيت بسرية اخللفاء الراشدين كتب الرجال والرتاجم و 
  .وسري أعالم النبالء للذهيب ، د وطبقات ابن سع

  : وهناك رسائل وأطروحات علمية معاصرة يف بيان فضائل اخللفاء الراشدين ومن ذلك 
رسالة ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود . مناقب اخللفاء الراشدين يف ضوء السنة 

  .اإلسالمية قدمها عبدالعزيز بن أمحد اجلاسم 
، والفهرست البن الندمي ، وبرنامج الوادي آشي ، إيضاح املكنون و ، هدية العارفني / ينظر 

  .يف مواضع متفرقة من هذه الكتب . واحلطة يف ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان 
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: األربعة  اخللفاء الراشدون  أمجعت األمة أن أفضل األمة بعد نبيها
طالب أيب وعلي بن ، بن عفان  وعثمان، وعمر بن اخلطاب ، أبوبكر الصديق 
  .)١(رضي هللا عنهم 

وثناء هللا ، وقد قامت األدلة وتواترت على بيان فضلهم وعلو منزلتهم 
ا ال مم، وخالل  هم مبا خصهم هللا من مزايا وخصالعلي وثناء رسوله ، تعاىل 

  : ومنها ، يستوعب يف مثل هذا املقام 
ويدخل يف هذه األدلة ،  عموم األدلة على فضل الصحابة مجيعاً  - ١
  .األربعة الراشدون دخوليًا أوليًا   اخللفاء

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀڀ  ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ   ٻٱ  ٻ  ٻژ  :كقوله تعاىل 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٿ  ٿ

  . )٢( ژژ  ڑ  ڑ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ : وكقوله تعاىل 

  . )٣( ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ          ٿ  ٿ  ٹ
خري الناس قرين مث : " قال  أن النيب  ويف حديث عمران بن احلصني 

م  م ، الذين يلو عد قرونه قرنني أو فال أدري َأذكر ب: قال عمران ، مث الذين يلو
  . )٤(.... " ثالثة 

                                         
،  ٢/٥٧٧فتح القدير ،  ١٠/١٨٦اللباب يف علوم الكتاب ،  ٨/٢٣٦تفسري القرطيب   ) ١(

الشذا الفياح ،  ٢/٣٢٠تدريب الراوي ،  ٤/١٣٠فتح املغيث ،  ١١/١٥١مرقاة املفاتيح 
٢/٧٢٢ .  

  . من سورة الفتح  ٢٩آية   ) ٢(
  . من سورة التوبة  ١٠٠آية   ) ٣(
ومن ،  باب فضائل أصحاب النيب  - كتاب فضائل أصحاب النيب   -رواه البخاري  ) ٤(

=  
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قال النيب : ويف حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي هللا عنهما قاال 
  " : ال تسبوا أصحايب فلو أن أحداً أنفق مثل أحٍد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم

  . )١(" وال نصيفه 
  .ما يدل على فضلهم خبصوصهم وتقدميهم على غريهم  - ٢

  ڇچ  چ  چ  چژ  : ل عليه كثري من املفسرين قول هللا تعاىلما مح: ومنه 
گ  گ  گ      گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

  .)٣(بأن املراد باملوصوفني هنا اخللفاء الراشدون  )٢( ژڳ  
 .....: " قال رسول هللا : قال  حديث العرباض بن سارية  :ومنه 
" يني من بعدي عضوا عليها بالنواجذنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدفعليكم بس

)٤( .  
  . فوصفهم بالراشدين املهديني

                                         
= 

  .ومواضع أخر ) ٣٦٥٠ح( ٧/٦أو رآه من املسلمني فهو من الصحابة ، صحب النيب 
م   -كتاب فضائل الصحابة   -ومسلم         م مث الذين يلو باب فضل الصحابة مث الذين يلو

  ) .٢٥٣٥ح( ٤/١٩٦٤
  . من حديث أيب سعيد   ) ١(

لو كنت متخذاً خليالً  باب قول النيب  -كتاب فضائل الصحابة   -أخرجه البخاري        
  ) .٣٦٧٣ح( ٧/٢٧

باب حترمي سب الصحابة رضي هللا عنهم  -كتاب فضائل الصحابة   -ومسلم        
  ) .  ٢٥٤١ح( ١٩٦٨و٤/١٩٦٧

  .من سورة احلج  ٤١،  ٤٠آية   ) ٢(
 ١٧/١٦٤روح املعاين ،  ٤/١٥٥احملرر الوجيز ،  ١/١١٤٣التسهيل لعلوم التنزيل / ينظر  ) ٣(

 .  
  .  سيأيت خترجيه   ) ٤(
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  . وهو من عرف احلق واتبعه ، مجع راشد  والراشدون
م عرفوا احلق : " قال ابن رجب  وإمنا وصف اخللفاء بالراشدين ؛ أل

  . )١(" به وقضوا 
وهي اليت تتم ، اه هللا هداية تامة مجع مهدي وهو من هد "مهديني "  و

  . )٢(مبعرفة احلق والعمل به 
  .فضل كل واحد منهم استقالالً  الدالة علىاألدلة  - ٣

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ۀژ : فمن األدلة على فضل أيب بكر قوله تعاىل 
  . )٣(  ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ذه ويف : " قال ابن حجر  اآلية أيضًا فضل أيب بكر الصديق ؛ ألنه انفرد 
ووقاه  -يعين اهلجرة  -يف تلك السفرة  املنقبة حيث صاحب رسول هللا 

  . )٤(" بنفسه 
عليَّ يف  )٥(إن أمنَّ الناس "  : قال  ويف حديث أيب سعيد اخلدري 

، ر كختذت أبابالولو كنت متخذاً خليالً غري ريب ، صحبته وماله أبو بكر 
  .)٦("باب أيب بكرقنيَّ يف املسجد باب إال سدَّ إال وال يب، ولكن أخوَّة اإلسالم 

فاشتد  مرض رسول هللا : " قال  ويف حديث أيب موسى األشعري 

                                         
  .   ٢/١٢٦جامع العلوم واحلكم   ) ١(
  .  ٥/٥٧٧النهاية يف غريب احلديث ،  ٢/١٢٦العلوم واحلكم جامع / ينظر   ) ٢(
  . من سورة التوبة  ٤٠من آية   ) ٣(
  .  ٧/١٣فتح الباري   ) ٤(
  .أبذل لنفسه وأعطى ملاله : واملراد ، أي ما أحد أجود مباله وذات يده منه : أمنَّ الناس   ) ٥(

  . ٢/٥٥٢اري البن رجب فتح الب،  ٤/٣٦٥النهاية يف غريب احلديث / ينظر        
سدوا األبواب  باب قول النيب  - كتاب فضائل أصحاب رسول هللا   -رواه البخاري  ) ٦(

  ) . ٣٦٥٤ح( ٧/١٦إال باب أيب بكر 
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يا : قالت عائشة رضي هللا عنها . مروا أبا بكر فليصل بالناس : مرضه فقال 
: فقال ، أن يصلي بالناس  رسول هللا إنه رجل رقيق إذا قام مقامك مل يستطع

مري أبابكر فليصل بالناس فإنكن : فقال ، فعادت ، مري أبابكر فليصل بالناس 
  . )١("  فآتاه الرسول فصلى بالناس يف حياة رسول هللا ، صواحب يوسف 

، وأعظمهم إميانًا ، ومن فضائل أيب بكر أنه أول الصحابة إسالمًا 
وشهد املشاهد كلها ، ورفيقه يف اهلجرة ، ل األو  خليفة رسول هللا ، والصديق 

  . )٢(وأسلم على يديه مخسة من العشرة املبشرين باجلنة ، 
بن اما جاء يف حديث سعد  ومن األدلة على فضل عمر بن اخلطاب 

ابن اخلطاب والذي نفسي بيده ما  يا إيهاً : " قال  أن النيب  أيب وقاص 
  . )٤("  سلك فجًا غري فجك قط إال )٣(لقيك الشيطان سالكًا فجًا 

لقد كان فيما قبلكم : "  قال رسول هللا : ويف حديث أيب هريرة قال 

                                         
لقد كان يف يوسف وإخوته آيات " باب قول هللا تعاىل  -كتاب األنبياء   -رواه البخاري  ) ١(

  .ومواضع أخر .  ٦/٢٩٩" للسائلني 
باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر  -كتاب الصالة   -ومسلم        

  ) . ٤٢٠ح( ١/٣٢٧وغريمها 
،  ١/٩تذكرة احلفاظ ،  ٣/٣١٥أسد الغابة ،  ٤/١٤٤اإلصابة يف متييز الصحابة / ينظر   ) ٢(

  .  ٤/٢٠٥ذيب الكمال ،  ٣/٣١٥الطبقات الكبري 
  .وعلى الطريق الواسع ، لق على الطريق بني اجلبلني ويط، الفج هو املسلك والطريق   ) ٣(

  . ١٤/١٩٠عمدة القاري ،  ٨/٦٢٠جامع األصول / ينظر         
باب مناقب عمر بن اخلطاب  - كتاب فضائل أصحاب رسول هللا   -رواه البخاري   ) ٤(

  ) . ٣٦٨٣ح( ٧/٥٢ أيب حفص القرشي العدوي 
 ٤/١٨٦٣ باب من فضائل عمر  -ابة كتاب فضائل الصح  -ورواه مسلم        

  ) .٢٣٩٦ح(
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  . )٢(" فإن يكن يف أميت أحد فإنه عمر ،  )١(من األمم حمدثون 
، الفاروق ، وثاين اخللفاء الراشدين ، ن فضائل عمر أنه أمري املؤمنني وم

وشهد بدراً وبيعة ، ملهاجرين األوليني من ا، كان إسالمه عزاً ظهر به اإلسالم 
  . )٣(وهو عنه راض  الرضوان وكل مشهد حىت توىف رسول هللا 

 فمن فضائله ما رواه البخاري تعليقًا يف قول  وأما عثمان بن عفان 
  . )٤(فحفرها عثمان " من حيفر بئر رومه فله اجلنة : " 

  . )٥(ه عثمان فجهز " من جهز جيش العسرة فله اجلنة : "   وقوله
بألف  جاء عثمان إىل النيب : قال  ومن حديث عبدالرمحن بن مسرة 

                                         
، الرجل الصادق الظن : وقيل ، امللهم : فقيل : اختلف يف تأويله ، حمّدثون مجع حمدث   ) ١(

  .من جيري الصواب على لسانه من غري قصد : وقيل 
  . ٨/٦١٠جامع األصول ،  ٧/٦٤فتح الباري / ينظر        

باب مناقب عمر بن اخلطاب  - أصحاب رسول هللا  كتاب فضائل  -رواه البخاري   ) ٢(
  ) .٣٦٨٩ح( ٧/٥٤ أيب حفص القرشي العدوي 

  ).٢٣٩٨ح( ٤/١٨٦٤ باب من فضائل عمر  -كتاب فضائل الصحابة   -ومسلم        
اإلصابة ،  ١/١١تذكرة احلفاظ ،   ٥/٣٤١ذيب الكمال ،  ٤/١٥٦أسد الغابة / ينظر  ) ٣(

  .  ٣/٢٤٥الطبقات الكبري ،  ٤/٤٨٤يف متييز الصحابة 
  .٧/٦٧باب مناقب عثمان بن عفان  -كتاب فضائل الصحابة   -رواه البخاري موقوفًا   ) ٤(

، واإلمساعيلي ، مسنداً للدارقطين  ٤٢٩و ٣/٤٢٨وقد وصله ابن حجر يف تغليق التعليق       
  .والبيهقي ، وأيب نعيم 

ا أوقف أرضًا أو بئراً واشرتط لنفسه مثل والء باب إذ -كتاب الوقف   - رواه البخاري   ) ٥(
  ) . ٢٦٢٦ح( ٣/١٠٢١املسلمني 

  . ٧/٦٧ باب مناقب عثمان بن عفان  -كتاب فضائل الصحابة   - كما رواه موقوفًا         
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يف كمه حني جهز جيش  -يف مواضع أخر  -  )١(قال احلسن بن واقع . دينار 
بها يف  فرأيت رسول هللا : قال عبدالرمحن . فنثرها يف حجره ، العسرة  قّلِ ُ ي

  . )٢(" مرتني ....  ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم: حجره ويقول 
من ، وعثمان بن عفان ثالث اخللفاء الراشدين أمري املؤمنني ذو النورين 

وشهد املشاهد إال بدراً لتمريض زوجته ، هاجر اهلجرتني ، السابقني إىل اإلسالم 
كان ذا يد يف جتهيز اجليوش وقضاء حوائج املسلمني ،  رقية بنت رسول هللا 

)٣( .  
: ث سلمة بن األكوع قال ا ورد يف فضائله حديوعلي بن أيب طالب مم

أنا أختلف : د فقال وكان به رم، يف خيرب  قد ختلف عن النيب   كان علي
فلما كان مساء الليلة اليت ،  فخرج علي فلحق بالنيب ! ؟ عن رسول هللا 

                                         
  .وفاته سنة عشرين ومائتني، روى عنه البخاري  ، هو احلسن بن واقع ابن القاسم الرملي  ) ١(

  . ٧/٤٧٢الطبقات الكبري ،  ٦/٣٣٣ب الكمال ذي/ ينظر         
  ) .٣٧٠٢ح( باب مناقب عثمان بن عفان  -كتاب املناقب   -رواه الرتمذي   ) ٢(

  .هذا حديث حسن غريب : وقال        
  .حسن : وقال األلباين        
  . ٣/٦٣وأمحد يف املسند         
فضل أمري املؤمنني ذي  -ي هللا عنهم كتاب معرفة الصحابة رض  - واحلاكم يف املستدرك        

  ) .٤٥٥٣ح( ٣/١١٠ النورين عثمان بن عفان 
  .ووافقه الذهيب ، حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال        

 ٢/٥٨٧ باب يف فضل عثمان بن عفان  -وابن أيب عاصم يف كتاب السنة         
  ) . ١٢٧٩ح(

اإلصابة يف ،  ٥/١٢٦ذيب الكمال ،  ٣/٦٠٦ أسد الغابة،  ٣/٥١الطبقات الكربى   ) ٣(
  .   ٤/٣٧٧متييز الصحابة 
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 ألعطني الراية أو ليأخذن الراية غدًا : "  فتحها هللا يف صباحها قال رسول هللا 
فإذا حنن بعلي " حيب هللا ورسوله يفتح هللا عليه : أو قال . حيبه هللا ورسوله  رجالً 
  . )١(" فأعطاه الراية ففتح هللا عليه ، هذا علي :  وافقال، رجوه نوما 

أما ترضى : لعليّ  قال النيب : قال  ويف حديث سعد بن أيب وقاص 
  . )٢(" ن موسى مأن تكون مين مبنزلة هارون 

وصهره على ،  ابن عم رسول هللا ، اخللفاء  رابععلي بن أيب طالب  فهو
 وشهد مجيع املشاهد إال تبوكًا ؛ ألن النيب ، هاجر إىل املدينة ، ابنته فاطمة 

ني ومن السابقني األول، واطن كثرية اللواء يف م أعطاه النيب ، استخلفه 
  . )٣(لإلسالم 

  رضي هللا عنهم أمجعني

                                         
 ٧/٩٠ باب مناقب علي بن أيب طالب  -كتاب فضائل الصحابة   -رواه البخاري   ) ١(

  ) .٣٧٠٢ح(
 ٤/١٨٧٢ باب من فضائل علي بن أيب طالب  -كتاب فضائل الصحابة   -ومسلم         
  ) . ٢٤٠٧ح(

 ٧/٩١ باب مناقب علي بن أيب طالب  -كتاب فضائل الصحابة  -رواه البخاري  ) ٢(
  .ومواضع أخر ) ٣٧٠٦ح(
 باب فضائل علي بن أيب طالب  - كتاب فضائل أصحاب النيب   -ومسلم        

  ) . ٢٤٠٤ح( ٤/١٨٧٠
،  ٥/٢٥٧ذيب الكمال ،  ٤/١٠٠أسد الغابة ،  ٣/١٧الطبقات الكبري / ينظر  ) ٣(

  .  ٤/٤٦٤صحابة اإلصابة يف متييز ال
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  : الفصل األول 
  .االستدالل باتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم 

  

عند النظر يف كالم األصوليني وغريهم يف موقفهم من اتفاق اخللفاء 
م قد اختلفوا فيه على ثالثة أقوال  وسأذكرها مع نسبتها ، الراشدين أجد أ

  :وأدلتها 
أن اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم : القول األول 

  . وحجةإجماع 
، أي إذا انعقد اتفاقهم وجب على األمة العمل به  "إمجاعًا " واملراد بكونه 

  .وحرمت خمالفتهم حىت من غريهم من الصحابة 
إال لتأكيده ؛ إذ " إمجاع " ال تعدوا يف عطفها على هنا  "حجة " : وقوله 

 أنه حينئذ حجة باتفاقهممن املعلوم أنه إذا صح وقوع اإلمجاع االصطالحي 
   . ودليل

، والقول بأن اتفاقهم إمجاع هو ما نسبه العالئي لإلمام الشافعي يف القدمي 
ويف كتاب اختالفه مع مالك يف اجلديد عند تفرق أقوال الصحابة أنه يصري إىل 

وحينئذ فاالحتجاج مبا اتفقوا عليه : " قال العالئي . قول أحد اخللفاء األربعة 
  . )١(" يكون بطريق األوىل 

  . )٢(ا القول هو رواية عن اإلمام أمحد رمحه هللا وهذ

                                         
  .  ٤٧إمجال اإلصابة ص  ) ١(
القواعد ،  ٥/٢٢٠الواضح يف أصول الفقه ،   ٣/٢٨٠التمهيد ،  ٤/١١٩٨العدة / ينظر  ) ٢(

،  ٢/٤١٢أصول الفقه البن مفلح ،  ٢/٦٦٠املسودة ،  ٢/١١٣١والفوائد األصولية 
شرح التحرير التحبري ،  ٢/٢٣٩شرح الكوكب املنري ،  ٢/١٢٣جامع العلوم واحلكم 

=  
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وهو  "عن اإلمام أمحد يف أن اتفاقهم إمجاع قال أبو يعلى ناقالً الرواية 
وقد سأل أمحد ،  )١(د يف رواية إمساعيل بن سعي -رمحه هللا  - ظاهر كالم أمحد 

؛  ن زعم أنه ال جيوز أن خيرج من قول اخللفاء إىل من بعدهم من الصحابةمع
: قال .  )٢(" عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين : قال  ألن رسول هللا 

ذا ،  أصحابهفناظرين يف بعض ما قاله  ما أبعد هذا : وقال ، مث رأيته قد قنع 
  . )٣(" القول أن يكون كذلك 

 ، )٥(من أصحاب اإلمام أمحد  )٤(واختار هذه الرواية ورجحها ابن البناء 
  . )٢(من متأخري احلنابلة  )١(ابن بدران  اكما رجحه ، )٦(وابن رجب 

                                         
= 

  .  ٣/٩٩شرح خمتصر الروضة ،  ٢٥٢شرح غاية السول ص،  ٤/١٥٨٨
من أحسن وأكثر أصحاب اإلمام أمحد ، هو إمساعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق   ) ١(

  .وصفه أمحد بأنه فقيه عامل ، كان عاملًا بالرأي كبري القدر ، رواية عنه 
طبقات احلنابلة ،  ١١/٣٧٤أعالم النبالء  سري،  ١/٢٦١املقصد األرشد / ينظر         

١/١٠٢ .  
  .  سيأيت ختريج احلديث والكالم عليه   ) ٢(
  .  ١١٩٩و٤/١١٩٨العدة   ) ٣(
ومسع ، هو احلسن بن أمحد بن عبدهللا بن البناء احلنبلي احملدث الفقيه الواعظ قارئ بالسبع  ) ٤(

طاهر األخالق ، جيد القرحية ، لذهن نقي ا، وأفىت زمانًا طويالً ، منه احلديث خلق كثري 
شرح : وله مصنفات كثرية منها ، وفاته سنة إحدى وسبعني وأربعمائة ، مكرمًا ألهل العلم 

وفضائل ، ومناقب اإلمام أمحد ، وخمتصر غريب احلديث أليب عبيد ، خمتصر اخلرقي 
  .الشافعي 

  .    ٣/٣٣٧شذرات الذهب ،  ١/٤٩٥بغية الوعاة ،  ١/١٣ذيل طبقات احلنابلة / ينظر        
شرح ،  ٢/١١٣٢القواعد والفوائد األصولية ،  ٢/٤١٢أصول الفقه البن مفلح / ينظر   ) ٥(

  .  ٢٥٢شرح غاية السول ص،  ٤/١٥٨٨التحبري شرح التحرير ،  ٢/٢٣٩الكوكب املنري 
  . ٣٨٨و١/٣٧٦فتح الباري   ) ٦(
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كما عزاه إليه  ، من احلنفية  )٣(والقول بأن اتفاقهم إمجاع هو قول أيب حازم 
  .)٦( اوغريمه )٥(والسرخسي ،  )٤(بكر اجلصاص كأيب كثري من احلنفية  

لبعض  )٧(وصاحب التقرير والتحبري ، كما عزاه ابن مهام االسكندري 
يعين                     -أنه وافقه : " وقال نقالً عن شرح البديع ،  )٨(احلنفية 

                                         
= 
يم الرومي مث الدمشقي املعروف بابن بدران هو عبدالقادر بن أمحد بن مصطفى بن عبدالرح ) ١(

وفاته سنة ست وأربعني وثالمثائة ، فقيه أصويل أديب ناظم مؤرخ شارك يف كل العلوم ، 
ورشف الشمول منظومة يف ، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد : له كتب منها ، وألف  
  .األصول 

  .  ٥/٢٨٤معجم املؤلفني ،  ٤/٣٧األعالم / ينظر        
  .  ٢٨٢املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص  ) ٢(
، أبو حازم أو أبو خازم هو عبداحلميد بن عبدالعزيز السكوين البصري مث البغدادي احلنفي   ) ٣(

حىت : قال الذهيب . بارع يف املذهب ، كان ثقة دينًا ورعًا عاملًا فرضيًا ذكيًا كامل العقل 
وفاته سنة اثنتني وتسعني ، وفة وكرخ بغداد ويل القضاء بالشام وبالك، فضل على مشاخيه 

وكتاب ، وكتاب أدب القاضي ، كتاب احملاضر والسجالت : وله كتب منها ، ومائتني 
  .وغريها ، الفرائض 

تاج الرتاجم ،  ١٣/٥٤١سري أعالم النبالء ،  ١٤١طبقات الفقهاء للشريازي ص/ ينظر        
  .   ١٨٢ص

  .  ٣/٣٠١أصول الفقه للجصاص   ) ٤(
  .  ١/٣١٧أصول السرخسي   ) ٥(
  . ٣/١٣١تيسري التحرير ،  ٣/٣٤التقرير والتحبري / ينظر   ) ٦(
  .  ٣/٣٤التقرير والتحبري   ) ٧(
  .  ٣/١٣١تيسري التحرير   ) ٨(
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  . )٢(علماء املذهب يف زمانه  )١( -حازم  أبا
ومسعت بعض شيوخنا حيكي عن أيب : " قال أبوبكر اجلصاص يف أصوله 

فذكر أن أبا حازم   - وكان هذا الشيخ ممن جالسه وأخذ عنه  -حازم القاضي 
اخللفاء األربعة من الصحابة رضي هللا عنهم إذا اجتمعت على  إن: " كان يقول 

: "  وحيتج بقول النيب " ال يتسع خالفها فيه ، شيء كان اجتماعها حجة 
وألجل " نواجذ عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بال

ريث ذوي خالفًا يف تو  بزيد بن ثابت -يعين أبا حازم  - هذا املذهب مل يعتد
على  )٣(حكم برد أموال قد كانت جعلت يف بيت مال املعتضد با و ، األرحام 

، وقبل املعتضد فتياه ، أن بيت املال من ذوي األرحام فردها إىل ذوي األرحام 
   . )٤(" وكتب به إىل اآلفاق ، وأنفذ قضاءه بذلك 

  . )٦(وابن رشيق لقوم ،  )٥(ونسبه السمعاين لبعضهم 
ويطلق لفظ  : "شاطيب يف املوافقات يقتضي هذا القول حني يقول وكالم ال

السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك يف الكتاب أو السنة أو مل يوجد ؛ 

                                         
  .  ٣/١٣١التقرير والتحبري   ) ١(
  . ٣/١٣١التقرير والتحبري   ) ٢(
، بن األمري أيب أمحد بن املوفق امللقب بناصر الدين  هو اخلليفة العباسي املعتضد با أمحد  ) ٣(

، شجاع فاضل من رجاالت قريش حزمًا وجرأة وإقدامًا ، أقام شعار اخلالفة ورفع منارها 
  .وفاته سنة تسع ومثانني ومائتني 

  .  ٥/١٢٣املنتظم ،  ١/٤١٥العرب يف خرب من غرب / ينظر        
  . ٣٠٢و٣/٣٠١أصول الفقه للجصاص   ) ٤(

  . ٣/٢٤٢تيسري التحرير ،  ١/٣١٧أصول السرخسي / وينظر       
  . ٣/٣٢٥قواطع األدلة   ) ٥(
  . ٢/٤٤١لباب احملصول   ) ٦(
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أو اجتهاداً جمتمعًا عليه منهم أو ، لكونه اتباعًا لسنة ثبتت عندهم مل تنقل إلينا 
إىل حقيقة اإلمجاع وعمل خلفائهم راجع ، من خلفائهم فإن إمجاعهم إمجاع 

 " ....)١(   .   
  

  :أدلة ھذا القول 
  

ی   ی                ژ : قول هللا تعاىل  :الدلیل األول 
                                           یی

  . )٢( ژ         
فكان هذا  ،أمر بطاعة أويل األمر أن هللا تعاىل  :وجه الداللة من اآلية 

م اخللفاء ، األمر واجبًا  ر بعض أهل العلم أويل األمر يف اآلية بأ وقد فسَّ
  .فدلت اآلية على وجوب قبول قوهلم مجيعًا فيما اتفقوا عليه ، ن و الراشد

كما رواه عنه عبد   )٣(باخللفاء الراشدين الكليب  "أويل األمر " وممن فسر 
كما عزاه إليه العيين يف عمدة   )٥(وراق وأبوبكر ال،  )٤(بن محيد يف تفسريه ا

                                         
  . ٤/٢٩٠املوافقات   ) ١(
  . من سورة النساء  ٥٩آية   ) ٢(
ابة رواية عامل ، هو حممد بن السائب بن بشر بن عمرو بن احلارث الكليب أبو النضر   ) ٣( نسَّ

  .وفاته سنة ست وأربعني ومائة ، التفسري واألخبار وأيام العرب ب
روحني البن حبان ،  ٧/٢٧٠اجلرح والتعديل / ينظر           .    ٦/١٣٣األعالم ،  ٢/٢٥٣ا

  .   ٢/١٩٧أخرجه عبد بن محيد يف تفسريه كما عزاه إليه السيوطي يف الدر املنثور   ) ٤(
اإلمام ، بن حممد بن عمر بن مهران املستعلي الوراق أبو بكر  حممد بن إمساعيل بن العباس ) ٥(

وفاته سنة مثان وسبعني ،  وصدر هراة ورئيسهااحملدث حمدث بغداد صاحب األمايل 
=  



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ١٩  

  . )٢(يف حتفة األحوذي واملباركفوري  ، )١( القارئ
يف تفسريمها تفسري أويل األمر  )٤(وابن عادل ،  )٣(وذكر الفخر الرازي 
  .باخللفاء األربعة ومل ينسباه 

  . )٥(كما ذكر ابن حزم اآلية دليالً ألهل القول 
  : نها وجياب عن االستدالل بأجوبة م

أن تفسري أويل األمر باخللفاء الراشدين هو خالف ما عليه احملققون  - ١
  .من املفسرين واألصوليني 

فمنهم من فسر أويل األمر بالوالة واألمراء وهو املروي عن بعض الصحابة  
 اوبعض التابعني وتابعيهم كميمون بن مهران ومقاتل وغريمه،  )٦( كأيب هريرة 

                                         
= 

  .وثالمثائة 
  .    ١٦/٣٨٨سري أعالم النبالء ،  ٢/١٢٤تذكرة احلفاظ ،  ٢/٥٣تاريخ بغداد / ينظر        

  .  ٢٠٣و١٨/١٧٦عمدة القاري   ) ١(
  .  ٣/١٩٤حتفة األحوذي   ) ٢(
  . ١/١٤٧٥التفسري الكبري   ) ٣(
  . ٦/٤٤٣اللباب يف علوم الكتاب   ) ٤(
  . ٦/٨٤٦اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٥(
 -روى هذا التفسري عن أيب هريرة رضي هللا عنه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى   ) ٦(

  . )٢٦٧ح( ١/٢٣٨باب تقليد العامي للعامل 
 ٤/١٢٨٧باب تفسري سورة النساء  -كتاب تفسري القرآن   -وسعيد بن منصور يف السنن        

  ) .٢٦٧ح(
باب ما جاء يف طاعة اإلمام واخلالف عنه  -كتاب السري   -وابن أيب شيبة يف املصنف        

  ) .٣٣٠٧١ح( ١١/١٤٣
=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٢٠  

)١( .   
  .)٣( واإلمام الطربي،  )٢(حه اإلمام الشافعيرجوهو الذي 

  : ويرجحون هذا التفسري بأمور منها 
ژ  :قال ما ورد يف سبب نزول اآلية عن ابن عباس رضي هللا عنهما  - ١

بن حذافة انزلت يف عبدهللا  ژ  یی   ی  ی              
  . )٤(" يف سرية  السهمي إذ بعثه النيب 

ۅ  ۉ  ژ : السابقة هلذه اآلية ذكر العدل يف قوله تعاىل تقدم يف اآلية  - ٢

  . )٦(وهو مطلوب يف الوالة  )٥( ژ ۉ   ې  ې  ې  ې
وال ، ما احتج به اإلمام الشافعي من أن قريشًا كانوا ال يعرقون اإلمارة  - ٣

                                         
= 

ن مشكل ما روي عن رسول باب بيا -كتاب التفسري   -والطحاوي كما يف حتفة األخيار        
  ) .٥٥٣٢ح( ٨/٢٩٩" وأويل األمر منكم : " يف املراد بقوله  هللا 

  . ٧/١٧٦والطربي يف تفسريه        
اإلكليل يف استنباط التأويل ،  ٧/١٧٧تفسري الطربي / ينظر يف توثيق هذه الروايات  ) ١(

  . ٧٦ص
  . ٩٠-٨٨الرسالة ص  ) ٢(
  .  ٧/١٨٢تفسري الطربي   ) ٣(
ذوي . باب أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم  -كتاب التفسري   -رواه البخاري   ) ٤(

  ) .٥٥٨٤ح( ٨/٢٥٣األمر 
باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية  -كتاب اإلمارة   -ومسلم        

  ) . ١٨٣٤ح( ٣/٣٢٥
  . من سورة النساء  ٥٨من آية   ) ٥(
  .  ٢/٤٢٢كام القرآن للكيااهلراسي أح  ) ٦(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٢١  

فلما ، وكانت تأنف أن يعطى بعضها بعضًا طاعة اإلمارة ، ينقادون إىل أمري 
،  بالطاعة مل تكن ترى ذلك يصلح لغري رسول هللا   دانت لرسول هللا

  . )١(فأمروا أن يطيعوا ويل األمر 
م العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم    .ومنهم من فسر أويل األمر بأ

ذا من الصحابة عبدهللا بن عباس   )٣(وجابر بن عبدهللا  )٢(وممن فسره 
، وأبو العالية ، ابن أيب جنيح و ، وعطاء ، ومن بعدهم جماهد ، رضي هللا عنهم 

  . )١(ومالك بن أنس ،  )٤(وميمون بن مهران 
                                         

  .  ٨٩الرسالة ص  ) ١(
باب ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم  -كتاب العلم   -رواه عنه احلاكم يف املستدرك   ) ٢(

  ) .٤٣١ح( ١/٣٢٨صغرينا ويعرف لعاملنا 
  .) ٢٦٦ح( ١/٢٣٧باب تقليد العامي للعامل  -والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى        
  ) .٥٥٣٤ح( ٣/٩٨٩وابن حامت يف تفسريه        
  . وغريهم  ٧/١٨٠والطربي بسنده يف تفسريه        

باب ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم  -كتاب العلم   -رواه عنه احلاكم يف املستدرك   ) ٣(
  ) .٤٣٠ح( ١/٣٢٨صغرينا ويعرف لعاملنا 

  .حايب عندمها مسند وتفسري الص، حديث صحيح له شاهد : وقال        
باب ما جاء يف طاعة اإلمام واخلالف عنه  -كتاب السري   -وابن أيب شيبة يف املصنف        

  ) .٣٣٠٧٣ح( ١١/٢٤٤
  ) .٥٥٣٣ح( ٣/٩٨٨وابن أيب حامت يف تفسريه        
  . ٧/١٧٩والطربي يف تفسريه بسنده        
  . وابن املنذر ، ن محيد واحلكيم الرتمذي لعبد ب ٢/١٩٧ونسبه السيوطي يف الدر املنثور        

الدر ،   ٣/٩٨٩تفسري ابن أيب حامت ،  ٧/١٧٩تفسري الطربي / ينظر املرويات عن هؤالء   ) ٤(
مصنف ابن ،  ١/٧٧سنن الدارمي ،  ٤/١٢٨٧سنن سعيد بن منصور ،  ٢/١٩٧املنثور 

=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٢٢  

، األمراء والعلماء : احملققون أن اآلية تتناوهلم مجيعًا والراجح الذي عليه 
  ام وممن ذهب إىل هذا اإلم، وأن اخلالف بينهما اختالف تنوع ال تضاد 

وابن ،  )٥(الفخر الرازي و ،  )٤(وابن العريب ،  )٣(وأبوبكر اجلصاص ،  )٢(أمحد
  . وغريهم،  )٨(وابن القيم ،  )٧(وابن كثري ،  )٦(تيمية 

، مث إن من فسر أويل األمر باخللفاء الراشدين ومها الكليب وأبوبكر الوراق 
مقدم على قوهلما ؛ إذ من قوله  فتفسريمها معارض بتفسريعنهما إن صح النقل و 

تهدين ، وكبار التابعني ، فسري هو قول بعض الصحابة املشهورين بالت واألئمة ا
.  

   .وعليه فإن التفسري ألويل األمر باخللفاء الراشدين تفسري ضعيف 
وال مينع ذلك من القول أن تفسريها بوالة األمر والعلماء أن اخللفاء 

وهم ، فهم أويل أمر ، دخوالً أوليًا الراشدين رضي هللا عنهم يدخلون يف تفسريها 
ا ب، علماء  م ، ل هم أوىل من يدخل  بل تتناوهلم ، ولكنها ليست خاصة 

                                         
= 

  .   ١١/٢٤٤أيب شيبة 
  .  ١/٤٩٦البن العريب  أحكام القرآن،  ٥/٢٢٩تفسري القرطيب   ) ١(
  .  ١٨/١٣٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   ) ٢(
  .  ٢/٢١٠أحكام القرآن   ) ٣(
  . ١/٤٩٦أحكام القرآن   ) ٤(
  .   ٦/٨٦احملصول   ) ٥(
  . ٣٤٥و١٠/٣٤٤جمموع الفتاوى   ) ٦(
  .  ٤/١٣٦تفسري ابن كثري   ) ٧(
  . ٣/٥٤١و٢/١٤إعالم املوقعني   ) ٨(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٢٣  

م خبصوصهم ليكون اتفاقهم ، وغريهم  فال داللة حينئذ يف اآلية على إراد
  .إمجاعًا 

  

وعظنا رسول هللا : قال  حديث العرباض بن سارية  :الدلیل الثاني 
  ا رسول هللا  ي: فقلنا ، وذرفت منها العيون ، موعظة وجلت منها القلوب

ا موعظة مودع فأوصنا  لطاعة وإن والسمع وا، أوصيكم بتقوى هللا : قال . كأ
فعليكم ، من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثرياً  وإنه، تأمر عليكم عبد 

  .)١(احلديث...." بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ 
                                         

  ) .٤٦٠٧ح( ٥/١٢باب يف لزوم السنة  -كتاب السنة   -ه أبو داود روا  ) ١(
 ٥/٤٣باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع  -كتاب العلم   -والرتمذي        

  ) . ٢٦٧٦ح(
  .هذا حديث حسن صحيح : وقال        
  ) .٤٢ح( ١/٢٠باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني  -املقدمة  -وابن ماجه        
  وصححه األلباين        
 ٢٨/٣٧٣و ) ١٧١٤٢ح( ٢٨/٣٦٧حديث العرباض بن سارية / وأمحد يف املسند        

  ) .١٧١٤٤ح(
  ) .٩٦ح( ١/٢٢٨باب اتباع السنة  -املقدمة  -والدارمي        
باب ما يقضي به القاضي  -كتاب آداب القاضي   -ورواه البيهقي يف السنن الكربى        

وال أن حيكم أو يفيت ،  دهرهفإنه غري جائز له أن يقلد أحداً من أهل ، به املفيت  ويفيت
  ) .٢٠٨٣٥ح( ١٠/١١٤باالستحسان 

  ) . ٣٣٠ح( ١/١٧٥ -كتاب العلم   -واحلاكم يف املستدرك        
  .إسناد صحيح وال أعرف له علة : وقال        
فرقة الناجية من بني الفرق اليت تفرتق ذكر وصف ال -املقدمة  -وابن حبان يف صحيحه        

  ) .٥ح( ١/١٧٨ عليها أمة املصطفى 
=  
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  ٢٤  

كمـا   )٢(كما استدل به أبـو حـازم ،  )١(د هذا احلديث استدل به اإلمام أمح
  .يف املنقول عنهما على أن اتفاق اخللفاء األربعة إمجاع وحجة 

واألمر ، أمر باتباع سنتهم كما أمر باتباع سنته  :وجه الداللة من احلديث 
  . )٤(ولو مل تقم احلجة بقوهلم ملا أمرنا باتباعهم ،  )٣(يقتضي الوجوب 

، وهو ختصيص يوجب اتباعهم : " إيراد احلديث  بعد )٥(قال الشوشاوي 
  .  )٦(" وهو املطلوب 

وإذا كان اتباع سنتهم واجبًا كان : " وقال األصفهاين يف شرح املختصر 

                                         
= 

  ) .١٥٠٢١ح( ١٣/١٦٢والطرباين يف املعجم الكبري        
باب احلث على التمسك بكتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا  -واآلجري يف كتاب الشريعة        
  ٨٦ح( ١/٤٠٠وسنة أصحابه. (  

باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن (  - جامع بيان العلم وفضله وابن عبدالرب يف       
: وقال ) . ١٧٥٨ح( ٢/٩٢٤.... ) االختالف خطأ وصواب يلزم طالب احلجة عنده 

  . إسناده صحيح 
  . ٥/٢٢٢الواضح يف أصول الفقه ،  ٣/٢٨٢التمهيد يف أصول الفقه ،  ٤/١١٩٨العدة   ) ١(
  .  ٣/٣٠١أصول الفقه للجصاص   ) ٢(
  .  ٤/١٢٠١العدة / ينظر   ) ٣(
  .  ٢٨٢املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص،  ٣/١٠٠شرح خمتصر الروضة   ) ٤(
عامل أصويل مقرئ مفسر ، هو حسني بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي أبو علي   ) ٥(

 رفع النقاب شرح على تنقيح الفصول: له ، تويف يف آخر القرن التاسع ، زاهد ورع 
  .والفوائد اجلميلة على اآليات اجلليلة وغريمها 

  . ٣/٢٥٤معجم املؤلفني ،  ٢/٢٤٧األعالم ،  ٢/١٢٩٦كشف الظنون / ينظر         
  .  ١/٥٧٢بيان املختصر   ) ٦(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٢٥  

  . )١(" إمجاعهم حجة 
فكما ال يعتد : " باحلديث بعد ذكره  دالً قال أبو الوفاء بن عقيل مست

  . )٢(" لفاء ال يعتد خبالف سنة اخل،  خبالف سنة النيب 
إن اخللفاء : " وينقل أبوبكر اجلصاص يف أصوله عن أيب حازم أنه يقول 

األربعة من الصحابة رضي هللا عنهم إذا اجتمعت على شيء كان اجتماعهم 
  . )٣(" ال يتسع خالفها فيه مث ساق احلديث ، حجة 

يث ال وأكدوا استدالهلم باحلديث ببيان أن املراد باخللفاء الراشدين يف احلد
،  رد من بيان النيب و مستدلني لذلك مبا ، حيتمل إال األربعة رضوان هللا عليهم 

اخلالفة يف : فقال  خطبنا رسول هللا : قال  ومن ذلك حديث سفينة 
مث : راويه عن سفينة  هانُمجْ قال سعيد بن . أميت ثالثون سنة مث ملكًا بعد ذلك 

، وخالفة عثمان ، وخالفة عمر ، أمسك خالفة أيب بكر : قال يل سفينة 
  .)٤(احلديث .... " وأمسك خالفة علي رضي هللا عنهم فوجدناها ثالثني سنة 

                                         
  .  ٤/٦٣٦رفع النقاب   ) ١(
  .   ٥/٢٢٢الواضح يف أصول الفقه   ) ٢(
  .  ٣/٣٠١أصول الفقه   ) ٣(
  ) .٤٦٤٧و٤٦٤٦ح( ٥/٢٧باب يف اخللفاء  -كتاب السنة   - رواه أبو داود  ) ٤(

  ) . ٢٢٢٦ح( ٤/٤٣٦باب ما جاء يف اخلالفة  -كتاب الفنت   -والرتمذي        
وال نعرفه إال من حديث ،  مجهانهذا حديث حسن رواه غري واحد عن سعيد بن : وقال        

  .سعيد بن مجهان 
 ٣٥/٢٤٨ بدالرمحن سفينة موىل رسول هللا حديث أيب ع -ورواه اإلمام أمحد        

  ) .٢١٩١٩ح(
  ) .١٤٠٧ح( ٢/٥٩٢وعبدهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب السنة        

=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٢٦  

غريهم هو إمجاع املسلمني يطلق عليهم ال " لفاء الراشدين اخل" والقول بأن 
)١( .  

ستدالل باحلديث كثريًا من غري أن املخالفني قد وجهوا على اال
  :هي  االعرتاضات

بل هو عام لكل خليفة ، ديث ال داللة فيه على تعيني األربعة أن احل - ١
ا احلديث    .)٢(اتصف بتلك الصفة اليت صرح 

أنه عام يف كل اخللفاء : " قال اآلمدي جوابًا عن االستدالل باحلديث 
  .   )٣(" وال داللة فيه على احلصر يف األئمة األربعة ، الراشدين 

                                         
= 

  ).١١٣ح( ١/١١٦ذكر الفاروق عمر بن اخلطاب  -وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين        
وم السنة واالقتضاء عليها باب احلض على لز  -وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله        

  ) .٢٣١٣ح( ٢/١١٦٩
"  وإليه أذهب يف اخللفاء، حديث سفينة يف اخلالفة صحيح : " ونقل عن اإلمام أمحد قوله        

 .  
مل يذكر فيه خالف إال ما ورد عن بعضهم من إدخال اخلليفة عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا   ) ١(

  .وهو قول ضعيف ، 
جمموع فتاوى ،  ٨/٦٦التمهيد البن عبدالرب ،  ٢/١١٦٨بيان العلم وفضله  جامع/ ينظر        

إمجال اإلصابة ،  ٢/١٢٢جامع العلوم واحلكم ،  ٤/٤٢١شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . ٤٩ص

اج يف شرح املنهاج / ينظر   ) ٢( ،  ٤٨إمجال اإلصابة ص،  ٣/٢٩٥الفائق ،  ٢/١٣٣٥اإل
إرشاد الفحول ،  ١/١٠٠شرح خمتصر الروضة ،  ١/٣٢٨اإلحكام يف أصول األحكام 

  . ٢/١٦سبل السالم ،  ٥٠إجابة السائل ص،  ٢/٣٩٤
  . ١/٣٢٨اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٣(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٢٧  

  :ورد هذا اجلواب من وجهني 
م املقصودون باخللفاء مب -أ ومن ذلك حديث ، ا ورد من األدلة على أ
  .املتقدم  سفينة 

العالئي من اإلمجاع من العلماء قاطبة على اختصاصهم رضي  نقلهما  -ب
  . )١("وأنه ال يطلق على من بعدهم، ث هللا عنهم بالوصف املذكور يف احلدي

ولكن مل يرد أن إمجاعهم ، األربعة اخللفاء الراشدين بسلمنا أن املراد  - ٢
م أهل لالو ، معترب  م إمنا هو حممول على أ   . )٣(أو تقليدهم  )٢(قتداء 

بأن ظاهر احلديث يدل على وجوب  :على هذا  )٤(وقد اعرتض البابريت 
م    . )٥(ومن مل يكن قوله حجة ال جيب االقتداء به ، االقتداء 

فالسنة ، اتباع السنة واالقتداء  كما يعرتض عليه مبا فرق به ابن تيمية بني
ا هنا ما سنوه للناس  وأما االقتداء فيدخل فيه فيما يفعله اإلنسان مما ، املأمور 

  .مل جيعله سنة 

                                         
  . ٤٩إمجال اإلصابة ص  ) ١(
  . ١٥١إجابة السائل ص،  ٢/٧١٦شرح اللمع   ) ٢(
الواضح يف ،  ١/٥٥٧الردود والنقود ،  ١/٥٧٢بيان املختصر ،  ٢/٧٥٩اية السول   ) ٣(

  . ٥/٢٢٤أصول الفقه 
أكمل الدين احلنفي ، حممد بن حممد بن حممود البابريت : وقيل ، حممد بن حممود بن أمحد   ) ٤(

وفاته سنة ، وافر العقل ، صاحب فنون ، فقيه أصويل فرضي متكلم مفسر حمدث فاضل ، 
وشرح مشارق ، جب له الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلا، ست ومثانني وسبعمائة 

  .وغريمها ، األنوار 
  . ١١/٢٩٨معجم املؤلفني ،  ٢/١٠٣الدرر الكامنة / ينظر        

  . ١/٥٥٧الردود والنقود   ) ٥(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٢٨  

واالقتداء ال يتحقق مبوافقتهم فيما أمجعوا ، أن احلديث أمر باالقتداء  - ٣
كل شيء   بل هو أدق من ذلك ؛ إذ أن شرط االقتداء املوافقة يف، فقط عليه 

  .)١(وهو ال يتحقق يف طلب موافقتهم على ما أمجعوا عليه، حىت املوافقة يف النية 
ق أمهه واملمكن منه حتقق ما تقولونه فال أقل من حتق إن مل ميكن:  وجوابه

اعتبار إمجاعهم يف األحكام  هومن، واملقصود شرعًا من مثل هذه األلفاظ ، 
  .الشرعية 
ه يف احلديث سلوك طرائقهم بإقامة الدين وردع أن االقتداء املأمور ب - ٤

م،  ثنيباعوالوجهاد الكفار ، املبتدعني  ن إمجاعهم يف أوال ، حجة  ال أ
  . )٢(الشرعيات حجة 
لكن ليس ذلك نصًا ، سلمنا أن املراد اتباع سنتهم فقط : " قال الطويف 

فتيا أو على اتباعهم يف ال - أي احلديث  -فيحمل ، يف أن اتفاقهم إمجاع 
يقدم قوهلم يف ذلك لقدم عهدهم يف ، أو الرواية أو تفسري القرآن ، السياسة 

  . )٣(" اإلسالم ورسوخهم فيه 
وخصهم بالذكر ، هم يف الفتيا ومحل أبو يعلى يف العدة احلديث على تقدمي

م  م أعلم من غريهم يف وقتهم وزما   . )٤(؛ أل
داللة احلديث على اعتبار  عدمبعدم التسليم ب :وميكن أن جياب عنه 

                                         
  . ١٥٢إجابة السائل ص  ) ١(
  . ٢/١٦سبل السالم ،  ١٥٢إجابة السائل ص  ) ٢(
  . ١/١٠١شرح خمتصر الروضة   ) ٣(

  .   ٣/٢٨٢لتمهيد أليب اخلطاب ا،  ٤/١٢٠١العدة / وينظر        
  . ٤/١٢٠١العدة   ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٢٩  

فهو احتمال وارد ال معىن ، فإن مل يكن من منصوص احلديث ، إمجاعهم 
  .إللغائه وتقدمي غريه عليه من دون دليل 

وهو موضوع لكل واحد ال ، أن لفظ اخللفاء مجع حملى باأللف والالم  - ٥
موعي  أو ، ة ؛ وإن محل على كل واحد فقد تكون أقواهلم متناقض )١(الكلي ا

  . متباينة 
واحلمل على الكل من حيث هو كل ليس : "قال األصفهاين يف الكاشف 

  . )٢(" هو ظاهر اللفظ 
  :وميكن أن جياب عنه بأمرين 

ا بل السنة اليت أمر ، عدم التسليم بإرادة كل واحد منهم على حدته  -أ
   .واحلجية فيما اختلفوا فيه ، هي اإلمجاع فيما اتفقوا عليه 

  . )٣(ا اجلواب حمل نظر ال خيفى وهذ
م ، سلمنا أن املراد اتباع كل واحد منهم وأنه حجة  -ب فينتج عندنا أ

كتعارض الدليلني واإلمجاعني والقياسني إذا اختلفوا فثمت منهج أصويل للرتجيح  
  .وإذا اتفقوا كان إمجاعًا وحجة من باب أوىل ، 

ا أفىت به مجيعهم أو أكثرهم ويتناول م: " قال ابن القيم يف شرح احلديث 
م مل يسنوا ، أو بعضهم ؛ ألنه علق ذلك مبا سنه اخللفاء الراشدون  ومعلوم أ

                                         
موعي   ) ١( موع من حيث هو خبالف الكلي الفردي : الكلي ا هو ما احلكم فيه على ا

  .الذي احلكم فيه بكل فرد 
  . ٣/١٠٣املنثور يف القواعد / ينظر         

  . ٢٢٣و٥/٢٢٢الواضح يف أصول الفقه ،  ٥/٥١١الكاشف عن احملصول   ) ٢(
  . ٥١و٥٠إمجال اإلصابة ص  ) ٣(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٣٠  

فهو ، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم يف وقته ، ذلك وهم خلفاء يف آن واحد 
  . )١(" من سنة اخللفاء الراشدين

ب بأنه إذا تعذر محله عند االختالف وج :بل أجاب الصفي اهلندي 
  . )٢(دفعًا للتفضيل ؛ محله على كونه إمجاعًا 

، أن احلديث يدل على اختصاصهم بالفضل من سائر الصحابة  - ٦
وال يدل على أكثر من هذا من اعتبار ، ويدل على نوع متيز هلم عن غريهم 

  . )٣(إمجاعهم 
   :وميكن أن جياب 

ث دل فال يصح دعوى أن احلدي، بأن احلديث صرح باألمر باتباعهم  -أ
  .على جمرد فضلهم 

فوجب بيان ، على التسليم بأنه دل على جمرد متيز هلم على غريهم  -ب
  .نوع هذا التميز وهو يتحقق فيما قلناه 

فال  أن سنة اخللفاء الراشدين إن كانت هي سنة رسول هللا  - ٧
ا  ، وإن سلمنا اعتبار سنتهم ، وإن كانت غري سنته مل تعترب ، اختصاص هلم 

فإن مل تعترب لزم ، مع سنتهم أو تعترب معها  أن ال تعترب سنة رسول هللا  فإما
، وهو باطل بإمجاع  استقالل سنتهم بالصواب مع خمالفتها سنة رسول هللا 

مل تستقل سنتهم بإصابة احلق ؛ ألن ما اعترب  وإن اعتربت معها سنة الرسول 

                                         
  . ٤/١٤٠إعالم املوقعني   ) ١(
  . ٣/٢٩٦الفائق   ) ٢(
  . ٣/١٠١شرح خمتصر الروضة ،  ٣/٣٢٨قواطع األدلة   ) ٣(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٣١  

  .)١(له سببان أو علق على سببني مل حيصل بأحدمها 
  : وميكن أن جياب عنه 

فلزم ، أن هذا التقسيم لو طبق يف كل دليل عدا الكتاب والسنة ألبطله  -أ
  .بطالن اإلمجاع من أصله 

  !! .مما مل يرد فيه دليل  يبطل قولكم فيما سنوه بعد وفاة النيب  -ب
فقرن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها  : " قال ابن القيم يف شرح احلديث 

ا حىت أمر بأن يعض عليها بالنواجذ ، سنته باتباع كما أمر  ، وبالغ يف األمر 
وإال كان ، وإن مل يتقدم من نبيهم شيء ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه لألمة 

  . )٢(....... " ذلك سنته 
ويطلق أيضًا لفظ السنة على ما عمل : " وقال الشاطيب يف شرح احلديث 

  . )٣(.... " أو مل يوجد ، أو السنة ، كتاب عليه الصحابة وجد ذلك يف ال
بل ، ال يلزم من كون سنتهم حجة معتمدة أن يكون هلا هذه املساواة  -ج

ا بشرط عدم وجود سنة للنيب  قدمت  جيوز أن تكون مأموراً باتباعها والعمل 
كما أن القياس حجة شرعية وهو متأخر يف الرتبة عن الكتاب ، على سنتهم 

  . )٤( والسنة 
فغاية ما فيه أن قوهلم ، إذا سلمنا أن احلديث يدل على اعتبارهم  - ٨

                                         
  . ٣/١٠٠شرح خمتصر الروضة   ) ١(
  . ٤/١٤٠إعالم املوقعني   ) ٢(
  . ٤/٢٩٠املوافقات   ) ٣(
  . ٤٩إمجال اإلصابة ص  ) ٤(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٣٢  

  . )١(ومن املعلوم أن ليس كل حجة إمجاعًا  ، حجة 
وإمنا ، مل يرد لبيان صحة التشريع بقوهلم  هأن احلديث من عموم سياق - ٩

يه وال فيما عل، أن املراد أن ال يبتدع اإلنسان مبا مل يكن يف السنة " جاء لبيان 
  . )٢(" الصحابة يف زمن اخللفاء األربعة ؛ لقرب عهدهم بتلقي الشرع 
وإياكم وحمدثات " ويؤيد هذا ما جاء يف احلديث بعد األمر باتباعهم 

  " .وكل بدعة ضاللة ، فإن كل حمدثة بدعة ، األمور 
أن األمر باعتبار اتفاقهم مقبول وصحيح إذا مل يظهر خالفهم يف  -١٠
  . )٣(الصحابة 

بأن احلديث عام خاٍل من التخصيص بقبول قوهلم  :ميكن أن جياب عنه و 
  .عند عدم املعارض 

أصحايب كالنجوم بأيهم اهتديتم : "  أن احلديث معارض بقوله  -١١
  . )٤(" اقتديتم 

                                         
  . ٤/١٥٩١التحبري شرح التحرير ،  ٣/١٠١خمتصر الروضة  شرح  ) ١(
  . ٤/١٥٩١التحبري شرح التحرير   ) ٢(
  . ٣/٢٨٢التمهيد أليب اخلطاب ،  ٤/١٢٠١العدة   ) ٣(
باب  -من حديث جابر بن عبدهللا رواه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله بسنده   ) ٤(

 ٢/٩٢٤... ختالف خطأ وصواب ذكر الدليل على أقاويل السلف على أن اال
  ) .١٧٥٩ح(
  .هذا إسناد ال تقوم به احلجة ؛ ألن احلارث بن عقبة جمهول : وقال        
  .إىل الدارقطين يف كتاب الفضائل  ٨١وعزاه العراقي يف ختريج أحاديث املختصر ص        
املنتخب من املسند أخرجه عبد بن محيد يف " بأيهم أخذمت " ومن حديث ابن عمر بلفظ         

  ) .٧٨٣ح( ٢٥١و٢٥٠ص 
=  



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٣٣  

  . )١(كذا قرره كثري من املانعني لالستدالل 
دل على إذا سلمنا أن حديث العرباض ي" اآلمدي  كما قالوجه املعارضة  

ذا احلديث ، األربعة احلصر باخللفاء  لداللته على اعتبار ؛ فهو معارض 
  . )٢(" الصحابة مجيعًا 

  .وليس العمل بأحد اخلربين أوىل من اآلخر 
  :باحلديث  ةوأجيب عن املعارض

  . أن هذا احلديث ال يصح عن النيب  -أ
ضعيفة مل كلها وأسانيده  ، هذا احلديث مشهور : " فقد قال البيهقي 

  .)٣("  منها شيءيثبت 

                                         
= 

  . ٧٨٦و٢/٧٨٥وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال        
  " .فيه ضعف جداً : "  ٤/١٤٦وقال ابن حجر يف املطالب العالية        
  .إسناده ضعيف :  ٨٢وقال العراقي يف ختريج املنهاج ص       
مرتوك : وقال النسائي ، منكر احلديث : لبخاري قال ا. ومداره على محزة بن أيب محزة        

  .مرتوك متهم بالوضع : وقال ابن حجر . احلديث 
  . ١٧٩تقريب التهذيب ص،  ٢/٧٨٥الكامل البن عدي / ينظر        
  . ١/١٤٤وجعله األلباين موضوعًا كما يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة        

،  ٥/٢٢٥الواضح يف أصول الفقه ،  ١/٢٢٩صول األحكام اإلحكام يف أ/ ينظر مثالً   ) ١(
إمجال اإلصابة ،  ٢/١١٠شرح املعامل ،  ٤/٤٩١البحر احمليط ،  ١/٥٥٧الردود والنقود 

  . ٤/١٧٦احملصول ،  ٤٨ص
  . ٣٢٩و١/٣٢٨اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٢(
  . ٢/٢٢٩ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزيلعي   ) ٣(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٣٤  

  . )١("  هذا الكالم مل يصح عن النيب : " وقال البزار 
  .حديث موضوع : وقال ابن حزم 

  . )٢( هذا الكالم ال يصح عن النيب : وقال مرة أخرى 
 )٦(وابن امللقن ،  )٥(وابن حجر  )٤(والعراقي  )٣(كما ضعفه ابن عبدالرب 

  . )٧(وجزم بوضعه األلباين 
  . )٨(الصحيح  وحينئذ فال يعارض حديث العرباض 

أن احلديث ليس فيه ما يدل على وجوب االقتداء حىت يستلزم حجية  -ب
وذلك ، غاية ما يف احلديث أن يدل على جواز االقتداء ، واحد منهم كل قول  

  . )٩(ال يستلزم أن يكون قوله حجة موجبة 

                                         
-٨٠املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر ص،  ٤/١٩٠التلخيص احلبري / ينظر   ) ١(

  .  ٢٠٧-٢٠٥االبتهاج بتخريج أحاديث املنهاج ص،  ٨٤
  . ٦/٨١٠اإلحكام يف ًأصول األحكام   ) ٢(
  . ٩٢٥و٢/٩٢٤جامع بيان العلم وفضله   ) ٣(
  . ٨٢املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج ص  ) ٤(
  . ٤/١٤٦املطالب العالية   ) ٥(
هذا احلديث غريب مل يروه أحد من أصحاب : " وقال ،  ٥٨٥و ٩/٥٨٤البدر املنري   ) ٦(

  " . الكتب املعتمدة 
  .٥٨٨و٩/٥٨٤وقد استقصى ابن امللقن طرق احلديث وبنيَّ ضعفها مجيعًا يف البدر املنري        

  . ١/١٤٤سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة   ) ٧(
وابن ، واحلاكم ، اإلمام الرتمذي  -كما تقدم يف خترجيه   -فقد صحح حديث العرباض   ) ٨(

  .واأللباين ، عبدالرب 
  . ١/٥٥٨الردود والنقود   ) ٩(
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  ٣٥  

والصحيح أنه : " الفقه قوله  يف كتابه أصول )١(نقل الزركشي عن القرطيب 
، يقتضي أن يقتدي باخللفاء فيما اتفقوا عليه : فإن األول ، ال تعارض بينهما 

تهدين والصحابة ، األمر للمقلد بالتخيري : والثاين  فال ، واعتبار ا
  . )٢(....."يعارضه

فال يعارض حديث ، يدل على أن قول كل صحايب حجة  هسلمنا أن -ج
فهذا احلديث دل على حجية ، اللته على أن اتفاق اخللفاء إمجاع العرباض ؛ لد

أنه  عليهيزيد  وحديث العرباض، ومنهم اخللفاء األربعة ، صحايب منفردًا القول 
  .تفق اخللفاء الراشدون قوي اتفاقهم ليكون إمجاعاً إن ا

  .فال تعارض بني مدلويل احلديثني 
حة حديث أصحايب وعلى فرض ص - كما ميكن أن جيمع بينهما   -د
يرجح قول اخللفاء وعند تعارض أقواهلم ، بأن يكون قول اجلميع حجة  -.....

  . )٣(ويقدم على قول غريهم ، األربعة 
  .ويف هذا اجلواب نظر 

املشهور لشريح  ما جاء يف كتاب عمر بن اخلطاب  :الدلیل الثالث 
هللا فبسنة رسول هللا فإن مل جتد يف كتاب ، أن اقض مبا يف كتاب هللا : " وفيه 

                                         
فقيه حمدث أصويل مالكي ، هو أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب األنصاري أبو العباس   ) ١(

له خمتصر البخاري وخمتصر مسلم ، مخسني وستمائة وفاته سنة ست و ، يعرف بابن املزين 
  .ا وغريه، أشكل من تلخيص كتاب مسلم وشرحه املفهم ملا ، 

  . ٢/٢٧معجم املؤلفني ،  ١/١٨٦األعالم ،  ١/٨٩املنهل الصايف / ينظر        
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٢(
  . ٣/٢٩٦الفائق ،  ٥٠إمجال اإلصابة ص  ) ٣(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٣٦  

  ، فإن مل يكن يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا  فاقض مبا قضى به
  .)١(...... " الصاحلون 

ذا احلديث ابن حزم يف اإلحكام  ومل ينب وجه الداللة ، ذكر االستدالل 
" والظاهر أن ابن حزم أورد احلديث دليالً باعتبار أن القائلني رأوا أن ، منه 
، بالقضاء مبا قضوا به هم اخللفاء الراشدون  الذي أمر عمر " حلون الصا

                                         
 ٨/٢٣١باب احلكم باتفاق أهل العلم  -كتاب آداب القضاء   -ه النسائي أثر عمر روا  ) ١(

  ) .٥٣٩٩ح(
  .صحيح اإلسناد موقوف : وقال األلباين        
 ٥/٣٩٥باب احلكم مبا اتفق عليه أهل العلم  -كتاب القضاء   -ويف السنن الكربى        

  ) .٥٩١١ح(
  ) .١٩٦ح( ١/٢٦٥من الشدة باب الفتيا وما فيه  -والدارمي يف املقدمة        
باب ما يقضي به القاضي ويفيت به  -كتاب آداب القاضي   -والبيهقي يف السنن الكربى        

وال أن حيكم أو يفيت باالستحسان ، فإنه غري جائز أن يقلد أحداً من أهل دهره ، املفيت 
  ) .٢٧٢٩ح( ١٠/١١٥

 ٤/١٣٠ما حيكم به احلاكم باب  -كتاب آداب القاضي   -ويف السنن الصغري        
  ) .٤١٢٩ح(
باب يف القاضي ما ينبغي أن يبدأ  -كتاب البيوع واألقضية   -وابن أيب شيبة يف املصنف        

  ) .٢٣٤٤٢ح( ٧/٢٣٩يف قضائه 
  .  ٦/٨٤٩وابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام        
عن الصحابة والتابعني يف احلكم ذكر ما يروى  -واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه        

  ) .٤٣٨ح( ١/٢٣٨باالجتهاد وطريق القياس 
باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم  -وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله        

  ) .١٥٩٢ح( ٢/٨٤٤النصوص يف حني نزول النازلة 
  ) . ١٤/٧١٩وضوعة سلسلة األحاديث الضعيفة وامل( سنده صحيح : وقال األلباين        
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  ٣٧  

حيث أجاب عن ورده لالستدالل ، ودليل هذا الفهم جواب ابن حزم 
مبا قضى به بعض : وهذا عليهم ال هلم ؛ ألن عمر مل يقل : " االستدالل بقوله 

يع الصاحلني فهذا هو إمجاع مج" ما قضى به الصاحلون : " وإمنا قال ، الصاحلني 
 ")١( .   

أن القول بأن اتفاقهم يكون إمجاعًا إمنا هو لفضل  :الدلیل الرابع 
  . )٢(وطول صحبتهم ، سبقهم وتعددهم 

بأن املزية بالفضل والصحبة ال أثر هلا باالستدالل  :وميكن اإلجابة عنه 
  .واالحتجاج 

أن القائلني  يف التقريب )٣(وذكر القاضي "  :قال الزركشي يف البحر احمليط 
ذا املذهب أرادوا الرتجيح لقوهلم على قول غريهم ؛ لفضل سبقهم وتعددهم 

  . )٤(" وعندنا أن الرتجيح إمنا يطلب به غلبة الظن ال العلم ، وطول صحبتهم 
أن اتفاق الخلفاء الراشدین حجة ولیس : القول الثاني 

  .بإجماع 
ولكنه ليس بإمجاع ، ومعىن ذلك أنه دليل لثبوت األحكام الشرعية 

  .اصطالحي 
أن معىن كون اتفاق اخللفاء الراشدين  )٥(وقد أبان عبداحلليم بن تيمية 

                                         
  . ٦/٨٤٩اإلحكام يف أصول األحكام   ) ١(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٢(
  . أبا بكر الباقالين : يعين به   ) ٣(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٤(
شهاب ، هو عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبدهللا بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلراين  ) ٥(

له فضائل ، اإلمام املفيت الفقيه ، خ حران وحاكمها وخطيبها شي، الدين أبو احملاسن 
=  
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  ٣٨  

ولعل هذا ،  )١(من الصحابة حجة أن يكون قوهلم مقدمًا على أقوال الباقني 
 ً فاتفاق اخللفاء ، صار منه باعتبار أن احلنابلة يرون حجية قول الصحايب ابتداء

  .مقدمة على أقوال آحاد الصحابة الراشدين يكون حجة 
،  )٢(شدين حجة اإلمام الشافعي يف قول وممن قال بأن اتفاق اخللفاء الرا

  . )٣(واإلمام أمحد يف روايته الثانية 
وهو الذي محله بعض أصحاب اإلمام أمحد يف قوله أنه ال خيرج عن قوهلم  

  . )٥(دإنه ظاهر مذهب أمح: وقال ابن تيمية .  )٤(إىل قول غريهم 
   . )٦(وهو الذي محل عليه بعض األصوليني كالم أيب حازم كالزركشي 

  . )٧(ونسبه الغزايل يف املستصفى لقوم 
  . )٢(ابن مهام و ،  )١(كأيب بكر اجلصاص وهو قول بعض احلنفية  

                                         
= 

له التعليقة على ، وفاته ثنتني ومثانني وستمائة ، حسنة وقرأ عليه ابنه الفقه واألصول 
  .املسودة 

  .  ٢/٩٢املنهل الصايف ،  ٢/١٦٦املقصد األرشد / ينظر        
   . ٢/٦٦٠املسودة   ) ١(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٢(
،  ٢/٤٧٤روضة الناظر ،  ٢/٦٦٠املسودة ،  ٢/١١٣٢القواعد والفوائد األصولية / ينظر  ) ٣(

أصول الفقه البن مفلح ،  ٢/١٢٣جامع العلوم واحلكم ،  ٣/٩٩شرح خمتصر الروضة 
  . ٤/١٥٩٢التحبري شرح التحرير ،  ٧٥قواعد األصول ص،  ٢/٤١٢

  . ٧٥قواعد األصول ص  ) ٤(
  . ٢٠/٣٠٨ جمموع الفتاوى  ) ٥(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٦(
  . ٢/٤٥١املستصفى   ) ٧(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٣٩  

  .ومل يسمهم  )٣(وعزاه الشوكاين لبعض أهل العلم 
  . )٤(وأبطل غريه  ،واستدل له ، وانتصر احلافظ العالئي هلذا القول 

  . )٥(هو قول الرازي يف تفسريه و 
  . )٦(ورجحه البابريت يف شرحه للمختصر 
،  )٨(ابـن تيميـة و ،  )٧(ابن املنـذر قال بهوالقول بأن اتفاقهم حجة هو الذي 

ــــن القــــيم حممــــد األمــــني الشــــنقيطي يف مــــذكرة والعالمــــة ،  )١٠(والربمــــاوي ،  )٩(واب
  . )١١(األصول

ول لإلمام الشافعي فقد محله عليه الزركشي بناء على ما أما نسبة هذا الق
وكان اخللفاء األربعة مع ، إذا اختلفت الصحابة على قولني "  )١٢(قاله ابن كج 

                                         
= 
  . ٤/٢٤٧أحكام القرآن   ) ١(
  . ٣/٢٤٤التحرير مع شرحه التيسري   ) ٢(
  . ١/٣٩٣إرشاد الفحول   ) ٣(
  .وما بعدها  ٤٧إمجال اإلصابة ص   ) ٤(
  . ١/١٦٤التفسري الكبري   ) ٥(
  . ١/٥٥٧الردود والنقود   ) ٦(
  .   ٤/٢١٤وسط األ  ) ٧(
  . ٢٨/٤٩٣جمموع الفتاوى   ) ٨(
  . ١٢/١٧٦حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ،  ٢٤٥و٢/٢٤٤إعالم املوقعني ) ٩(
  . ٢/١٧سبل السالم ،  ٣/٤١حتفة األحوذي ) ١٠(
  . ٢٣٧مذكرة أصول الفقه ص) ١١(
مذهب اإلمام  هو يوسف بن أمحد بن كج الدينوري أبو القاسم القاضي اإلمام أحد أركان ) ١٢(

ورحل ، انتهت إليه الرئاسة يف املذهب ، يضرب به املثل يف حفظ املذهب ، الشافعي 
=  
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  ٤٠  

وقال يف موضع  ، يصار إىل قول اخللفاء األربعة : فقال الشافعي . أحد الفريقني 
ما سواء :    . )١(" انتهى . ويطلب داللة سوامها ، إ

وابن تيمية ، قني من احلنابلة يذكرونه رواية سبته لإلمام أمحد فإن احملقوأما ن
  . )٢(يرى أن القول باحلجية هو ظاهر مذهب اإلمام أمحد 

 )٣(ونسبته أليب حازم وإن كان املشهور عنه القول األول فألن الربماوي 
، إمجاع  أنكرا أن يلزم من قوله املتقدم أن يكون مريداً أن اتفاقهم )٤(والزركشي 

  .بل أراد كونه حجة فقط 
 )٥(ابن تيمية لإلمام أيب حنيفة  -أي القول باحلجية  - ونسب هذا القول 

   .منسوبًا إليه ومل أجده يف كتب احلنفية ، 
  . )٦(ومل يسم القائلني . وقيل : ونقله القرايف بصيغة التضعيف 

  

  :أدلة ھذا القول 
  : تدل األدلة هلذا القول من وجهني 

                                         
= 

  .له كتاب التجريد ، وفاته سنة مخس وأربعمائة ، الناس إليه 
 ١/١٩٨طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ،  ٤/٣٥٩طبقات الشافعية الكربى / ينظر        

  . ١١٨طبقات الفقهاء للشريازي ص، 
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ١(
  . ٢٠/٣٠٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ) ٢(
  . ٤/١٥٨٩ينقله عن الربماوي املرداوي يف التحبري   ) ٣(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٤(
  . ٢٠/٣٠٨جمموع الفتاوى   ) ٥(
  . ١/١٥٠الذخرية   ) ٦(
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  ٤١  

  .أدلة تثبت أن اتفاق اخللفاء الراشدين حجة : ول األ
  .أدلة متنع أن اتفاق اخللفاء الراشدين إمجاع : الثاين 

  :ونعرض هلما 
  

 ً   .االستدالل لحجیة اتفاق الخلفاء الراشدین : أوال
  :استدل القائلون حبجية اتفاق اخللفاء الراشدين بأدلة هي 

فعليكم بسنيت " ملتقدم وفيه حديث العرباض بن سارية ا :الدلیل األول 
  .)١(" وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 

" باتباع سنتهم رضي هللا عنهم بقوله  أمر  :وجه الداللة من احلديث 
  . )٢(أمر إجياب وهو عام  - وهو كما قال الغزايل  -" عليكم 

يدل على وجوب : "  من احلديثقال البابريت يف بيان وجه الداللة 
  . )٣(" ومن مل يكن قوله حجة ال جيب االقتداء به ، م االقتداء 

أمر  ووجه العالئي االستدالل باحلديث من وجه آخر وهو أن النيب 
وذلك جماز كناية عن مالزمة ، والعض عليها بالنواجذ ، بالتمسك بسنتهم 

ا وعدم العدول عنها  قرن يف هذه األوامر بني سنته وسنتهم  مع أنه ، األخذ 
  . )٤(انا يف احلجية سواء فك، 

ها يف رد بعض بعدة أجوبة سبق عرض:  وقد أجيب عن االستدالل
وبعضها ال يصح ؛ ، االستدالل باحلديث للقول األول غري أن بعضها يصح هنا 

                                         
  .سبق خترجيه   ) ١(
  . ٢/٤٥٣املستصفى   ) ٢(
  . ٢/٥٥٧لنقود الردود وا  ) ٣(
  . ٤٩إمجال اإلصابة ص  ) ٤(
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  ٤٢  

  .الختالف املطلوب من احلديث 
  :ومن هذه االعرتاضات 

م  - ١ م أهل لالقتداء  هلم حجة ال على أن قو ، أن احلديث دليل على أ
تهد متعبد بالبحث عن الدليل    . )١(على غريهم ؛ فإن ا

  .بأنه ال معىن لألمر باالقتداء إال احلجية  :وجياب عنه 
فإن قلت إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنته مل "  :يقول الشوكاين 

 مثرته أن من الناس من مل:  قلت. مثرة " وسنة اخللفاء الراشدين "  يبق لقوله 
، أو أدرك زمنه وزمن اخللفاء ، وأدرك زمن اخللفاء الراشدين ،  يدرك زمنه 

ذا اإلرشاد إىل سنة ، ولكنه حدث أمر مل حيدث يف زمنه ففعله اخللفاء  فأشار 
وخيتلج فيها من ، اخللفاء إىل دفع ما عساه يرتدد يف بعض النفوس من الشك 

  . )٢(" الظنون 
  . هم هو يف اقتدائهم بسنته أن املراد باألمر باتباع - ٢

بل فيه ، بعدم التسليم أن احلديث ال حيتمل غري هذا املعىن  :وجياب عنه 
وَّج  عدة احتماالت هي أقوى من هذا االحتمال كاألمر بلزوم سنتهم عمومًا املتـَ

  ....... " .فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء : " بقوله 
مر باتباع سنن اخللفاء إذا أ وأيضًا فإن رسول : " قال ابن حزم 

أباح أن يسنوا  إما أن يكون : الراشدين ال خيلو ضرورة من أحد من وجهني 
ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل ، فهذا مما ال يقوله مسلم ، سننًا غري سنته 

ال ، وإما حرام أو حالل ، دمه وماله ؛ ألن الدين كله إما واجب أو غري واجب 
                                         

  . ١/٣٩٤إرشاد الفحول   ) ١(
  . كما نقله عن الشوكاين ومل أجده يف مظنته من كتبه   ٧/٣٦٧حتفة األحوذي   ) ٢(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٤٣  

فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين ، ذه األقسام أصالً قسم يف الديانة غري ه
فقد أباح أن حيرموا شيئًا كان حالالً على ،  سنة هلم مل يسنها رسول هللا 

أو أن يوجبوا ،  أو أن حيلوا شيئًا حرمه رسول هللا ، إىل أن مات  عهده 
،   أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول هللا،  فريضة مل يوجبها رسول هللا 
وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئًا كافر مشرك ، ومل يسقطها إىل أن مات 

وإما ، بإمجاع األمة كلها بال خالف وبا التوفيق فهذا الوجه قد بطل و احلمد 
فكهذا نقول ليس حيتمل هذا ،  أن يكون أمر باتباعهم يف اقتدائهم بسنته 

  . )١(" احلديث وجهًا غري هذا أصالً 
أن : " يف شرح سنن الرتمذي فيما نقله عن بعضهم  )٢(يقول الكشمريي و 

  . )٣(" وإمنا ظهرت على أيديهم ،  سنة اخللفاء يف الواقع سنة النيب 
ا من سائر  - ٣ أن احلديث يدل على اختصاصهم بفضائل اختصهم 

ا ، الصحابة    . )٤(وال يدل على أن قوهلم حجة مقطوع 
فكيف " عليكم " ث ناطق بلفظ دال على الوجوب بأن احلدي :ويرد هذا 

                                         
  . ٣٦باب   ٨٤٩و٦/٨٤٨اإلحكام يف أصول األحكام   ) ١(
إمام يف علوم القرآن ، فقيه جمتهد قوي احلافظة ، هو حممد أنور شاة بن معظم الكشمريي  ) ٢(

وفاته بعد سنة ، وحماربة القاديانيني ، من علماء اهلند املعتنني بالرواية واإلسناد ، واحلديث 
فيض الباري شرح صحيح البخاري ومشكالت القرآن : له ، مخس وأربعني وثالمثائة وألف 

  .وغريمها 
تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين املعجم اجلامع يف ،  ١٣/١٧الرسالة املستطرفة / ينظر        

١/٣٢٦  .  
  . ٢/٦٩العرف الشذي   ) ٣(
  . ٣/٣٢٨قواطع األدلة   ) ٤(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٤٤  

والداللة ، بل املقصود املباشر األمر بلزوم سنتهم ، حيصر بأنه من أدلة الفضائل 
  .على الفضل جاء تبعًا من السياق 

أن االقتداء املأمور به يف احلديث هو يف سلوك طرائقهم بإقامة الدين  - ٤
م حجة وجهاد الكفار والعاب، وردع املبتدعني ،    . )١(ثني ال أ

أن هذا ختصيص لعموم احلديث مل يرد عليه دليل واألصل عدمه  :وجوابه 
.  

وال ، أن احلديث جاء لبيان النهي عن االبتداع مبا مل يكن فيه سنة  - ٥
  . )٢(لقرب عهدهم بتلقي الشرع عليه الصحابة يف زمن اخللفاء األربعة 

  .احلديث .... دثات األمور وإياكم وحم" بدليل آخر احلديث يف قوله 
أن لفظ احلديث عام وال مينع تأكيد بعض معانيه بعُد ؛ إذ مل  :وجوابه 

  .وأنتم ال تقولون بذلك ، يرد آخره على مورد التخصيص 
فهو ، أن األمر يف احلديث على فرض التسليم إفادته حجية قوهلم  - ٦

أما إن خالفهم ف، حممول على ما مل يرد ويظهر خالفهم فيه مع الصحابة 
  . )٣(الصحابة فالعربة بالدليل 

  .أن هذا احلمل تأويل وإخراج للفظ عن عمومه حيتاج لدليل  :وجوابه 
لو كان حديث العرباض داالً على حجية اتفاق اخللفاء الراشدين  - ٧

  . )٤(لكان كل حديث فيه مدح لصحايب دليل على حجية قوله 

                                         
  . ٣/٣٩حتفة األحوذي ،  ١٥٢إجابة السائل ص  ) ١(
  . ٤/١٥٩١التحبري شرح التحرير   ) ٢(
  . ٣/٢٨٢التمهيد أليب اخلطاب ،  ٤/١٢٠١العدة   ) ٣(
  . ١/٣٩٤إرشاد الفحول   ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٤٥  

ن الصحابة أخبار ورويت هلم وقد ورد يف غريهم م: " قال السمعاين 
، لو تتبعناها وتعلقنا مبا فيها ؛ دل أيضًا أن أقواهلم حجة  فضائل عن النيب 

  . )١(" وأنه جيب علينا أن نتبعهم ونرتك قول غريهم 
" اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر: "  ومن هذه األحاديث قوله 

دي عمار : "  وقوله ،  )٢( دي ابن مسعودومتسك، اهتدوا  وقوله ،  )١("وا 
                                         

  . ٣٢٩و٣٢٨/قواطع األدلة     ) ١(
  : من حديث حذيفة بن اليمان   ) ٢(

 ٣٨/٣٠٩و ) ٢٣٢٤٥ح( ٣٨/٢٨٠ حديث حذيفة بن اليمان  -رواه أمحد        
  ) .٢٣٢٧٦ح(
 ١/٣٥٩و ) ١٩٨ح( ١٨٧و١/١٨٦كما رواه أمحد يف كتاب فضائل الصحابة          

   ) .٥٢٦ح(
) ٢٣٧٩٩ح( ٥/٦٢٧ مناقب عمار بن ياسر  باب -كتاب املناقب   -والرتمذي        

   .هذا حديث حسن : وقال 
) ٩٧ح( ١/٣٣ باب يف فضائل أصحاب رسول هللا  -يف املقدمة  -وابن ماجه        

  وصححه األلباين
 ١/٤٤٤باب ما جاء يف قول الواحد من الصحابة  -واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه        

  ) .٤٦٧ح(
باب فيما يشرتك فيه أبو بكر وعمر  -كتاب املناقب   -حبان كما يف موارد الظمآن  وابن       

  ) .٢١٩٣ح( ٥٣٩و٥٣٨وغريمها من الفضل ص 
 ١٢/١١ ما ذكر يف أيب بكر الصديق  -كتاب الفضائل   -وابن أيب شيبة يف املصنف        

  ) .٣٢٦٠٥ح(
ما للمحرم قتله من دواب الرب يف اخلل باب  - كتاب النكاح   -والبيهقي يف السنن الكربى        

  ) .١٠٣٤٨ح( ٥/٢٠٩واحلرم 
أبو بكر بن أيب قحافة رضي هللا عنهما  -كتاب معرفة الصحابة   -واحلاكم يف املستدرك        

=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٤٦  

  " :م أيبَّ هوأقرؤ ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، م باحلالل واحلرام معاذ هأعلم
")٢(.  

                                         
= 

  ) .٤٤٥١ح( ٣/٧٩
  .وصححه الذهيب        
  ) .٥٥٠٣ح( ٥/٣٤٤والطرباين يف املعجم األوسط        
  :ود ومن حديث ابن مسع       
 ٥/٦٣٠باب مناقب عبدهللا بن مسعود  -كتاب أبواب املناقب   -رواه الرتمذي        

  .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه : وقال ) ٣٨٠٥ح(
أبو بكر بن أيب قحافة رضي هللا عنهما  –كتاب معرفة الصحابة   -واحلاكم يف املستدرك        

  ) .٤٤٥٦ح( ٣/٨٠
  .واه سنده : وقال الذهيب        
  ) .٨٣٤٤ح( ٧/٤٦٠والطرباين يف املعجم الكبري        
وهو ، يف سنده حيىي بن سلمة بن كهيل :  ١٣٦وقال ابن كثري يف حتفة الطالب ص       

  .ضعيف 
  :ومن حديث أيب الدرداء         
ورد من  باب فيما -كتاب املناقب   -رواه الطرباين كما عزاه إليه اهليثمي يف جممع الزوائد        

وقال الغماري يف ، وفيه من مل أعرفهم : قال اهليثمي .  ٩/٥٣الفضل أليب بكر وعمر 
  . إسناده ضعيف :  ٢٧١ختريج أحاديث اللمع ص

  .وتقدم خترجيه ...... " اقتدوا " قطعة من حديث حذيفة والذي طرفه   ) ١(
  : من حديث أنس بن مالك   ) ٢(

  ) .١٢٩٢٧ح( ٣/١٨٤د  رواه اإلمام أمحد يف املسن       
باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأيب بن كعب وأيب  -كتاب املناقب   -والرتمذي        

  ) .٣٧٩٠ح( ٨٦٠عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنهم ص
  .هذا حديث حسن غريب : وقال        

=  



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٤٧  

اجلمع بينهما ممكن بأن : " وقد أجاب العالئي عن هذا االعرتاض بقوله 
، وعند تعارض أقواهلم يرجح قول اخللفاء الراشدين ، يكون قول اجلميع حجة 

  . )١(" غريهم كما يف القياس مع الكتاب والسنة ويقدم على قول 
كما ميكن اإلجابة على هذه املعارضة مبا قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية من 

اقتدوا باللذين : كما يف الفرق بني اتباع السنة للخلفاء الراشدين واألمر باالقتداء  
  .من بعدي 

ما: " قال بعد إيراد احلديثني  ر باالقتداء  أمر الراشدون اخللفاء و  فهذان أُمِ
  : ويف هذا ختصيص للشيخني من وجهني ، بلزوم سنتهم 
ما ، أن السنة ما سنوه للناس  :أحدها  وأما القدوة فيدخل فيها االقتداء 

  .فيما فعاله مما مل جيعلوه سنة 
ما إ: فقد يقال ، أن السنة أضافها إىل اخللفاء ال إىل كل منهم  :والثاين 

ذا القدوة وأما القدوة فعني ، ا عليه دون ما انفرد به بعضهم ذلك فيما اتفقو 
                                         

= 
  ).٨١٨٥ح( ٧/٢٤٥ معاذ بن جبل  -كتاب املناقب   -والنسائي يف السنن الكربى        
  . وصححه األلباين) ١٥٤ح( ٢٣صفضل خباب  -املقدمة  -وابن ماجه        
عن مناقب الصحابة  كتاب إخباره   -وابن حبان يف صحيحه كما يف ترتيب ابن بلبان        

ذكر البيان بأن معاذ بن جبل   -رجاهلم ونسائهم بذكر أمسائهم رضوان هللا عليهم أمجعني 
  ) .٧١٣١ح( ١٦/٧٤احلالل واحلرام كان من أعلم الصحابة ب

  .إسناده صحيح على شرط البخاري : قال شعيب األرناؤوط        
  . ١/٢١٦وصححه األلباين يف صحيح اجلامع        
ذكر مناقب زيد بن  -كتاب معرفة الصحابة رضوان هللا عنهم   -واحلاكم يف املستدرك        

  ) .٥٧٨٤ح( ٣/٤٧٧ ثابت كاتب النيب 
  . ٥٠إمجال اإلصابة ص  ) ١(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٤٨  

  . )١("ذاو
وهذا القول من ابن تيمية وإن كان قصد به بيان علو منزلة الشيخني على 

فالشيخان جاء األمر باتباع سنتهم ، عثمان وعلي رضي هللا عنهم أمجعني 
م  الفرق منه  ا ندركإال أنَّ  ،وعثمان وعلي جاء األمر باتباع سنتهم ، واالقتداء 

ا مل ترد على مورد واحد ؛ ، وحديث العرباض بني داللة هذه األحاديث  وأ
   .  فال تعارض حينئذ وهو املقصود ، الختالف املنتزع منها 

االجتهاد على سائر الصحابة رضي لحديث حترمي ليلزم من هذا الفهم  - ٧
  . )٢(ومل يكن كذلك ، هللا عنهم إذا اتفق اخللفاء 

بأن األصل مضي اجتهادهم غري أنه وعند  :وجياب عن هذا االعرتاض 
ووجود الدليل ال مينع من االجتهاد ؛ إذ قد ، ح دليالً باتفاق اخللفاء األربعة يص

  .ما هو أقوى منه به يثبت 
  
  
  

  
  

 ً   .أن اتفاق الخلفاء الراشدین إجماعأدلة منع : ثانیا
  : الدلیل األول 
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ : لة على حجية اإلمجاع كقوله تعاىل عموم األدلة الدا

وكقوله تعاىل ،  )٣( ژڇ   ڍ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
  .   )٤( ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ : 

                                         
  . ٣٥/٢٢جمموع الفتاوى   ) ١(
  . ٢/٤٥٣املستصفى   ) ٢(
  .من سورة النساء  ١١٥آية   ) ٣(
  .من سورة البقرة  ١٤٣من آية   ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٤٩  

    . )١(" ال جتتمع أميت على ضاللة : "  وكقوله 
اشرتط فيه املعترب اع أن اإلمجأفادت  :وجه الداللة من هذه األدلة 

واخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم ليسوا كل ، وكل املؤمنني ، اجتماع كل األمة 
  . )٢(األمة وليسوا كل املؤمنني 

إمجاعًا   -أي اتفاق اخللفاء األربعة  -وأما كونه : " قال احلافظ العالئي 
ا لكون اإلمجاع حجة  كما إذا أمجعت األمة قاطبة فبعيد ؛ ألن األدلة املتمسك

وال ريب يف أن اخللفاء األربعة ليسوا ، من النقلية والعقلية إمنا تتناول مجيع األمة 

                                         
  ،من حديث أنس بن مالك   ) ١(

  ) .٣٩٥٠ح( ٢/١٣٠٣باب السواد األعظم  -كتاب الفنت  -رواه ابن ماجه        
يف أمره بلزوم اجلماعة وإخباره أن  باب ما ذكر عنه  -يف كتاب السنة وابن أيب عاصم        

   ) .٨٤ح( ١/٤١يد هللا مع اجلماعة 
  .إسناده ضعيف جداً : قال األلباين        
 الكالم يف األصل الثالث من أصول الفقه وهو -واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه        

تهدين    ) .٤١٥ح( ١/٢٢٩إمجاع ا
  : ومن حديث ابن عمر        
  ) .٢١٦٧ح( ٤/٤٦٦باب ما جاء يف لزوم اجلماعة  - كتاب الفنت   -رواه الرتمذي        
  .هذا حديث غريب من هذا الوجه : وقال        
  ) .٣٩٧ح( ١/٢٠ -كتاب العلم   -واحلاكم يف املستدرك        
  . ١/٣٧٨وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع        

 ٢/١٣٧البدر الطالع ،  ٢/٧١٥شرح اللمع ،  ٢/٤٣١نثر الورود ،  ٢/١٠٩شرح املعامل  ) ٢(
شرح الكوكب املنري ،  ٣/٢٨١التمهيد يف أصول الفقه ،  ١/٥٧٠بيان املختصر ، 
  . ١/٣٩٣إرشاد الفحول ،  ٢/٢٣٩



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٥٠  

  . )١(" مجيع األمة 
وألن الدليل على أن اإلمجاع حجة : " وقال السمعاين يف قواطع األدلة 

وإمنا ورد السمع بعصمة ، إمنا هو من طريق السمع  ، ليس من طريق العقل 
فدل على " ال جتتمع أميت على ضاللة : " يع األمة ؛ ألنه عليه السالم قال مج

  . )٢(" وإمنا ال جيوز على مجاعتهم ، أن اخلطأ جيوز على بعضهم 
  

  : الدلیل الثاني 
أو أكثرهم أن بعض الصحابة رضوان هللا عليهم خالف مجيع الصحابة 

ومل حيتج ، ملخالفتهم اخللفاء ومل ينكر عليهم ، األربعة  ومنهم اخللفاء الراشدون
  . )٣(عليهم باتفاق اخللفاء 

قع ولو ، من آحاد الصحابة  همساغ خالف ولو كان اتفاق اخللفاء إمجاعًا ملا
  . )٤(اإلنكار عليهم مبخالفته اإلمجاع 

ومثلوا لذلك بوقائع فقهية حصلت للصحابة رضي هللا عنهم وخاصة أهل 
  : ومنها ، منهم االجتهاد 
ومنهم اخللفاء بن عباس رضي هللا عنهما خالف مجيع الصحابة أن ا - ١

  .يف مخس مسائل يف الفرائض الراشدون 
ومنهم اخللفاء خالف مجيع الصحابة  أن عبدهللا بن مسعود  - ٢

                                         
  . ٤٧إمجال اإلصابة ص  ) ١(
  . ٣/٣٢٨قواطع األدلة   ) ٢(
  .  ٢/٢٤١شرح الكوكب املنري ،  ٤/٤٩١البحر احمليط ،  ٢/٧١٤شرح اللمع   ) ٣(
  . ٢/٤٤٢لباب احملصول   ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٥١  

  . )١(ائل يف الفرائض أيضًا يف أربع مسالراشدون 
اتفاقهم يعين اعتبار  - قلنا فيلزمكم على هذا : " قال الغزايل يف املستصفى 

حترمي االجتهاد على سائر الصحابة رضي هللا عنهم إذا اتفق اخللفاء ؛  -إمجاعًا 
بل كانوا خيالفون وكانوا يصرحون جبواز االجتهاد فيما ظهر هلم  ، ومل يكن كذلك 

  . )٢(" وإن انفرد ، وظاهر هذا حترمي خمالفة كل واحد من الصحابة ، 
الصحابة رضي هللا عنهم كما أنكروا  ال يقال اعرتاضًا بل أنكر عليهم بعض

  . )٣(ال جيري إال يف النسيئةأن الربا : قوله على ابن عباس رضي هللا عنهما 

                                         
،  ٢/٢٤١شرح الكوكب املنري ،  ٤/٤٩١البحر احمليط ،  ٢/٧١٥شرح اللمع / ينظر   ) ١(

  . ٤/١٥٩١التحبري شرح التحرير 
  . ٢/٤٥٣املستصفى   ) ٢(
يرويه له أسامة  االربا إال يف النسيئة مل كان عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ال يرى وقوع  ) ٣(

  .إمنا الربا يف النسيئة : قال  بن زيد أن النيب 
  ) .٤١٧٣ح( ٥/٤٧باب بيع الطعام مثالً مبثل  -كتاب املساقاة   -كما رواه مسلم         

وقد أنكر عليه ذلك بعض الصحابة كأيب سعيد اخلدري كما يف مسلم أن أبا سعيد         
 أرأيت قولك يف الصرف أشيئًا مسعته من رسول هللا : " قي ابن عباس فقال له اخلدري ل

أما رسول هللا . ال أقول ، كال : أم شيئًا وجدته يف كتاب هللا عز وجل ؟ فقال ابن عباس 
  ولكن حدثين أسامة بن زيد أن رسول هللا ، وأما كتاب هللا فال أعلمه ، فأنتم أعلم به
  ربا يف النسيئة أال إمنا ال: قال.  "  

  ) .٤١٧٥ح( ٥/٥٠باب بيع الطعام مثالً مبثل  -كتاب املساقاة   -رواه مسلم        
إىل ، أال تتقي هللا : يا ابن عباس : وعند احلاكم يف املستدرك أن أبا سعيد قال البن عباس        

ا سعيد اجلنة ؛ جزاك هللا يا أب: ويف آخره قال ابن عباس ، .....مىت توكل الناس الربا 
فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد ، استغفر هللا وأتوب إليه ، فإنك ذكرتين أمراً كنت نسيته 

  .النهي 
=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٥٢  

فإننا نقول إن ما حصل من إنكارهم إمنا هو خلرب صح عندهم خالفه 
  .الصحايب املخالف ال لكونه خالف يف قوله اتفاق اخللفاء الراشدين 

بأن حتقق اإلمجاع من اخللفاء  :ة عليه ولكن هذا الدليل ميكن اإلجاب
لتحقق مسمى اخللفاء  الراشدين باتفاقهم إمنا يكون يف آخر خالفة علي 

وما قبله فلم يتحقق فصح خالف بعض الصحابة يف هذه احلقبة خالفًا ، فيهم 
  .ال مينع اإلمجاع باتفاقهم 

  .أو بعده لصح االستدالل  نعم لو ثبت نقل خالفهم يف عصر علي 
  : الدلیل الثالث 

؛  )١(كما جيوز يف حق كل أربعة ، أن اخلطأ جيوز يف قول اخللفاء األربعة 
  . )٢(إذ ال داللة على عصمتهم 

  .بأن هذا قياس مع الدليل  :وميكن أن جياب عنه 
  

  :الدلیل الرابع 
أن اتفاقهم لو كان إمجاعًا للزم أن يكون قول كل واحد أو اثنني منهم 

  . )٣(ائل بذلك إمجاعًا وال ق
والقول ، إن اإلمجاع خرج عن مفهوم إرادة الكل إىل البعض  :وجه اإللزام 

                                         
= 

  .هذا حديث صحيح اإلسناد :  ٢/٤٩قال احلاكم        
فيه ضعف وليس حبجة  -أحد رواة احلديث  -حيان بن عبيد هللا العدوي : وقال الذهيب        

.  
  . ٤/١٢٠٠العدة   ) ١(
  . ٥/٢٢٢الواضح يف أصول الفقه   ) ٢(
  . ٣/١٠١شرح خمتصر الروضة   ) ٣(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٥٣  

م ال فرق    .بإمجاع اتفاق أربعة يسوغ اإلمجاع باتفاق من دو
مبنع الالزم إذ ملا جاء الدليل بأن اتفاق مجيع  :وميكن أن جياب عنه 

تهدين إمجاع مل يلزم منه أن يكون   .إمجاعًا أيضًا  قول الواحد منهم ا
ولو قام كما قام ، مث إن الدليل مل يقم على اعتبار إمجاع االثنني إذا اتفقا 

  .هنا يف األربعة لقلنا به 
  

  :الدلیل الخامس 
وإمنا التأثري لالجتهاد ، فكذلك األربعة ، أن اإلمامة ال تأثري هلا يف اإلمجاع 

  . )١(ومبثابتهم مثلهم وغريهم يف االجتهاد ، والعلم 
غري أنا مل نقل باإلمجاع ملا قام ، بأن هذا صحيح  :وميكن أن جياب عنه 

  .من وصف اإلمامة 
  : الدلیل السادس 

بل قد ، الوالية بأن غري اخللفاء ساوى اخللفاء يف االجتهاد الذي ال يزاد 
  . )٢(يفضل باالجتهاد غري الوايل على الوايل 

االتفاق على أن اخللفاء  الدليل والذي قبله بنقل وميكن أن يرد هذا
  .الراشدين رضي هللا عنهم هم أعلم األمة بعد نبيها 

إن : فقال  خطب الرسول : قال  ويف حديث أيب سعيد اخلدري 
فبكى أبو بكر ، هللا خري عبداً بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند هللا 

 خريَّ عبداً بني إن يكن هللا! ما يبكي هذا الشيخ ؟ : فقلت يف نفسي ، الصديق 
وكان ، هو العبد  فكان رسول هللا ، الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند هللا 

                                         
  . ٣/٢٨١التمهيد يف أصول الفقه   ) ١(
  . ٥/٢٢١الواضح يف أصول الفقه   ) ٢(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٥٤  

  .احلديث  )١( ..... "أبو بكر أعلمنا 
وفيه أن أبا بكر أعلم الصحابة ؛ ألن : "قال ابن بطال يف شرح احلديث 

  . )٢(" ومل ينكر ذلك أحد ، أبا سعيد شهد له بذلك حبضرة مجاعتهم 
إين ألحسب عمر قد ذهب بتسعة : "  وقال عبدهللا بن مسعود 

  . )٣(" أعشار العلم 
فإن ، لقد كان فيما قبلكم حمدثون : "  وقد سبق يف حديث أيب هريرة 

  . )٤(" يكن يف أميت أحد فإنه عمر 
 الناسأعلم أن يرون  -يعين الصحابة  -نوا وكا: " وقال حممد بن سريين 

  .)٥("وبعده عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ، عفان  باملناسك عثمان بن
                                         

...." إن أمنَّ الناس: "  وهي قوله ، حديث سعيد تقدم خترجيه يف التمهيد يف قطعة منه  ) ١(
.  

  . ٢/١١٥ن بطال شرح صحيح البخاري الب  ) ٢(
  .  ٧/١٣٩عمدة القارئ ،  ٢/١٧٣أعالم املوقعني / وينظر        

  ) .٨٨٠٨ح( ٩/١٦٢رواه الطرباين يف املعجم الكبري   ) ٣(
  ) .٦١ح( ١٨وأبو خيثمة يف كتاب العلم ص       
تدل ويس، باب أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها  -والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى        

  ).٤٤ح( ١/٤٥به على معرفة الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أكابر فقهاء األمصار 
ورواه الطرباين بأسانيد ورجال هذا رجال : "  ٨/٣٧٢قال اهليثمي يف جممع الزوائد        

  ." وهو ثقة ، الصحيح غري أسد بن موسى 
  . ١٠سبق خترجيه ص   ) ٤(
 ٤/٨٥من قال إمنا هي حجة واحدة  -كتاب املناسك   -ف رواه ابن أيب شيبة يف املصن  ) ٥(

  ) .١٥٩٢٠ح(
ويستدل ، باب أقاويل الصحابة إذا اتفقوا فيها  -والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى        

=  



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٥٥  

أعوذ با من معضلة ليس هلا أبو احلسن : "  وقال عمر بن اخلطاب 
  . )١("  - يعين علي بن أيب طالب  -

أن اتفاق الخلفاء الراشدین لیس بإجماع : القول الثالث 
  .وال حجة 

أثر له يف  ين الرون أن اتفاق اخللفاء الراشدالذاهبون هلذا القول ي
  .فليس حبجة تنصب دليالً فضالً عن كونه إمجاعًا حترم خمالفته ، االستدالل 

من  يف كتب األصول جند أن هذا القول هو قول مجهورهموعند النظر 
   .سائر املذاهب 

  :على أمناط هلم ونصبهم هلذا القول أو إدراكه مذهبًا 
ين ليس بإمجاع وال من ينص على أن اتفاق اخللفاء الراشد :األول 

  . )٢(حجة
وال شك ، من ينص على أن اتفاق اخللفاء الراشدين ليس حبجة  :الثاين 

  . )٣(نفي كونه إمجاعًا من باب أوىل  هأن الزم

                                         
= 

  ).٩١ح( ١/٩٢به على معرفة الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أكابر فقهاء األمصار 
  . ٣/٦٠باب ذكر لباس عثمان  - ى وابن سعد يف الطبقات الكرب        

  ) .١١٠٠ح( ٢/٦٤٧رواه اإلمام أمحد يف كتاب فضائل الصحابة   ) ١(
ويستدل ، باب أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها  –والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى        

  ).٥٢ح( ١/٤٥به على معرفة الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أكابر فقهاء األمصار 
  .  ٢/٣٣٩باب ذكر من يفيت باملدينة  - وابن سعد يف الطبقات الكربى        

اية السول ،  ٢/٢٩٦رفع احلاجب ،  ٣/٣٠٢أصول الفقه للجصاص / ينظر مثالً  ) ٢(
  .  ٢/٤١١أصول الفقه البن مفلح ،  ٢/٧٥٨

  . ٣/٢٩٣الفائق ،  ٤/١٧٤احملصول ،  ٢/٤٥٣املستصفى / ينظر مثالً   ) ٣(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٥٦  

وال ، من يعرض عن املسألة أصالً فال يذكرها يف مسائل اإلمجاع  :الثالث 
اتفاق اخللفاء يف مسائل قول الصحايب فيدرك من تركه هلا عدم االحتجاج ب

  .)١(الراشدين ؛ إذ لو كان يرى ذلك لذكره 
والقول بأن اتفاق اخللفاء الراشدين ليس بإمجاع وال حجة هو قول مجاهري 

  .)٢(العلماء من األئمة األربعة وغريهم 
وأبانوا ، قول أيب حازم املتقدم وعارضوه فهو مذهب احلنفية حيث ذكروا 

  . )٣(أن األكثر على خالفه 
وبلغين أن أبا سعيد : " بوبكر اجلصاص بعد سوق قول أيب حازم قال أ

  .)٥(" هذا فيه خالف بني الصحابة : وقال ، كان أنكر ذلك عليه  )٤(الربدعي 
  . )٦(وهو مذهب املالكية  

د من رواية الشافعي ر ال ينكره إال ما و  )٧(نهم موهو مذهب الشافعية اتفاقًا 
                                         

  .والباجي يف إحكام الفصول ، ومن ذلك فعل ابن احلاجب يف املختصر   ) ١(
  . ٣٥٠سالسل الذهب ص  ) ٢(
  . ٣/٢٤٢تيسري التحرير ،  ٣/٣٤التقرير والتحبري   ) ٣(
من شيوخ احلنفية وأخذ عنه أبو ، هو أمحد بن احلسني الربدعي أو الربذعي أبو سعيد  ) ٤(

  .يف مقتوالً ببغداد سنة ثالث عشرة وثالمثائة تو ، احلسن الكرخي وأبو طاهر الدباس 
اجلواهر املضيئة يف ،  ٢/٢٧٢شذرات الذهب ،  ١٤/٤٥٦سري أعالم النبالء / ينظر        

  .   ٢/٢٨٧طبقات احلنفية 
  . ٣٠٢و٣/٣٠١أصول الفقه   ) ٥(
،  ١/٥٦٨بيان املختصر ،  ٢/٢٩٦خمتصر ابن احلاجب مع شرحه رفع احلاجب / ينظر   ) ٦(

شرح ،  ٤/٦٣٦رفع النقاب ،  ٣١٠شرح تنقيح الفصول ص،  ١/٥٥٣لردود والنقود ا
  . ٢/١٠٩املعامل البن التلمساين 

احملصول ،  ٢/٤٥٣املستصفى ،  ٢/٧١٥شرح اللمع ،  ٣/٣٢٥قواطع ا ألدلة / ينظر   ) ٧(
مجع اجلوامع مع شرحه البدر الطالع ،  ١/٣٢٨اإلحكام يف أصول األحكام ،  ٤/١٧٤

=  



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٥٧  

  .أحد من الشافعية موافقة هذه الرواية ينقل عن  ومل، أنه حجة كما تقدم 
قال يف ، والقول هو الرواية الثالثة عن اإلمام أمحد يف رواياته يف املسألة 

إذا اختلف أصحاب رسول هللا " وغريه  )٢(كما نقلها أبو يعلى  )١(ي ذرواية املرو 
  ل اقو ينظر أقرب األ، مل جيز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إال على اختيار
  . )٣("  الكتاب والسنة  إىل

، وهو قول مجاهري احلنابلة حيث رجحوا هذه الرواية عن اإلمام ونصروها 
واستدلوا للقول وأجابوا عن أدلة األقوال األخرى ، وأجابوا عن الروايات األخرى 

)٤( .   
والقول بعدم اعتبار اتفاق اخللفاء الراشدين إمجاعًا وال حجة هو قول األمري 

  .)٦(والشوكاين ،  )٥(الصنعاين 
                                         

= 
اج يف شرح املنهاج ،  ٢/٧٥٨اية السول ،  ٣/٢٩٣الفائق ،  ٢/١٣٧  ٢/١٣٣٤اإل
  . ٢٨٦غاية املأمول ص،  ٤/٤٩١البحر احمليط ، 

، من أصحاب اإلمام أمحد ، أمحد بن حممد بن احلجاج بن عبدهللا املروذي أبو بكر   ) ١(
إمام يف الفقه ، اإلمام القدوة الفقيه احملدث شيخ اإلسالم ، ومقدم عنه لورعه وفضله 

  .وفاته سنة مخس وسبعني ومائتني ، شديد االتباع 
  . ١٣/١٧٣سري أعالم النبالء ،  ١/١٥٦املقصد األرشد / ينظر        

  . ٤/١١٩٨العدة   ) ٢(
  . ٣/٢٨٠التمهيد / ينظر   ) ٣(
روضة ،  ٥/٢٢٠الواضح يف أصول الفقه ،  ٣/٢٨٠التمهيد ،  ٤/١١٩٨العدة / ينظر   ) ٤(

شرح ،  ٢/٤١٢أصول الفقه البن مفلح ،  ٣/٩٩شرح خمتصر الروضة ،  ٢/٤٧٤اظر الن
  . ٤/١٥٨٨التحبري شرح التحرير ،  ٢/٢٣٩شرح الكوكب املنري ،  ٢٥٢غاية السول ص

  .  ١٥٢إجابة السائل ص  ) ٥(
  . ٢٩٤و١/٣٩٣إرشاد الفحول   ) ٦(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٥٨  
  

  :أدلة القول  
  : استدالهلم لنفي كون اتفاقهم إمجاعًا : أوالً 

استدل أصحاب هذا القول بنفي كون اتفاق اخللفاء األربعة إمجاعًا مبا 
  .استدل به أصحاب القول األول من نفي اإلمجاع باتفاقهم 

  : استدالهلم لنفي كون اتفاقهم حجة : ثانيًا 
فقد استدلوا باألدلة ،  في حجية اتفاق اخللفاء الراشدينلنأما استدالهلم 

  :اآلتية 
  : الدلیل األول 

  . )١(" أصحايب كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم : "  قوله 
قع عليه اسم ين مموذلك يعم اخللفاء وغريهم : " قال أبو الوفاء بن عقيل 

  .فال مزية هلم باالحتجاج بقوهلم  )٢(" الصحايب 
وبدفع معارضته ، اجلواب عن االستدالل باحلديث لضعفه وقد سبق 

  . ألحاديث احلجية واإلمجاع
  : الدلیل الثاني 

فال ، بل قد يفضل عليهم به ، أن غري اخللفاء قد يساويهم يف االجتهاد 
  . )٣(يقدم قوهلم حينئذ 
  : وجياب عنه 

د ورد أما ق، يصح لو مل يرد الدليل باألمر حبجية اتفاقهم قياس هذا  -أ
                                         

  .تقدم خترجيه   ) ١(
  . ٥/٢٢١الواضح يف أصول الفقه   ) ٢(
  . ٥/٢٢١الواضح يف أصول الفقه   ) ٣(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٥٩  

  .فال عربة به 
بل اخللفاء ، أثبتت األدلة أن الصحابة ال يساوون اخللفاء يف العلم  - ب 

فال يصح دعوى مساواة غريهم من الصحابة هلم ، أعلم الصحابة على اإلطالق 
  .وقد تقدم بيان ذلك ، 

  : الدلیل الثالث 
، االجتهاد  أن اإلمامة اليت أدركها األربعة رضوان هللا عليهم ال أثر هلا يف

ا    .  )١(فال يقدم يف املسائل االجتهادية 
يسلم هذا الدليل لو كان القول حبجية كل من ويل اخلالفة  :وجياب عنه 

وإمنا خص باخللفاء ، أحد ومل يقل بذلك ، رد إمامته وواليته والوالية واإلمارة 
  .الراشدين لقيام الدليل 

  :  الدلیل الرابع 
ومل تثبت عصمته عنه ، أن من جيوز عليه الغلط والسهو "  :ما قاله الغزايل 

  . )٢(" فال حجة يف قوله ، 
بأن هذا يصح لو مل يرد الدليل  -مبا سبق  - وميكن اإلجابة عليه

م    . باالحتجاج 
  

  :الترجیح 
فإن ،  ومناقشتهاما تقدم من عرض األقوال ونسبتها وأدلتها  من خالل
، القول بأن الراجح يف املسألة هو القول الثاين  -وهللا أعلم  -الذي يظهر يل 

  .وهو اتفاق اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم حجة وليس بإمجاع 

                                         
  . ٥/٢٢١الواضح يف أصول الفقه   ) ١(
  . ٢/٤٥١املستصفى   ) ٢(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٦٠  

  : وأسباب الرتجيح 
ما استدل به القائلون بأن اتفاقهم ليس بإمجاع ؛ ذلك أن األدلة على  - ١

ا إلبطال وهي اليت يصح االستدالل ، اإلمجاع أدلة مسعية ربطتها بعموم األمة 
، واتفاق أهل املدينة ، إمجاع كل اتفاق ال يكون فيه كل األمة كاتفاق األكثر 

 فاقات اليت ال تصل ألن يكون املتفقونوحنوها من االت، واتفاق أهل البيت 
  .ومن ذلك اتفاق اخللفاء الراشدين، علماء األمة مجيعًا 

وهم ، على قول ويؤيد هذا ويدعمه خمالفة بعض الصحابة هلم مع اتفاقهم 
وفيهم من العلم ، هم هوأفق من أعلم أصحاب رسول هللا  -أي املخالفون  -

فما ساغت منهم املخالفة إال ، يرونه إمجاعًا  اً خيالفون فيه اتفاقال والورع ما 
لعلمهم أن املسألة موضع اجتهاد ال يقوضه اتفاق اخللفاء األربعة رضي هللا عنهم 

  .أمجعني 
صحيحة  أدلتهبه القائلون بأن اتفاقهم إمجاع وإن كانت  أن ما استدل - ٢

ا هو حمل إال أن توجيه االستدالل  -آية وحديث صحيح أو أثر صحيح  -
بل  ،توجيهًا صحيحًا نظر ؛ إذ مل يصح توجيه الداللة منها على املطلوب 

وكون بعض االعرتاضات متت ، لالستدالل توجهت االعرتاضات الصحيحة 
وهي  -فإن مثت اعرتاضات ،   -بشكل قوي أو غري قوي  - ها اإلجابات عن

  . تدفع االعرتاضالقلم عن إجابة صحيحة  ىبن - األقوى 
االستدالل بفضلهم وسبقهم فال شك يف ذلك غري أن اإلمجاع شأن  اوأم

  .يف األدلة على جمموع األمة  بينآخر 
ومها اإلمام  ،اضطراب نسبة القول بأن اتفاقهم إمجاع ملن نسب إليهم  - ٣

  .وأيب حازم من احلنفية رمحهما هللا ، أمحد 



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٦١  

وقد انربى أصحابه ، أما اإلمام أمحد فالروايات عنه يف املسألة ثالث 
وتقدمي غريها ، إلمجاع ل  الرواية املفيدةنين لتضعيف وتوهو املتقدمون واملتأخر 

داد بإمجاعهم بل جعلوا ظاهر كالم اإلمام أمحد هو القول بعدم االعت،  )١(عليها 
وهو من أشهر احلنابلة دراية بالروايات عن اإلمام ،  )٢(كما قاله أبو يعلى 

مع أن بعض الباحثني قد وهَّن داللة الرواية عن اإلمام أمحد يف ، والرتجيح بينهما 
  . )٣(إرادته اإلمجاع 

ن زعم أنه ال جيوز أن خيرج من قول اخللفاء إىل من مفاإلمام أمحد سئل ع
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء " : قال  من الصحابة ؛ ألن رسول هللا بعدهم 
ذا ،  هصحابأفناظرين يف بعض ما قال : قال .  )٤( "الراشدين مث رأيته قد قَنِع 

وهي  -فهذه الرواية ،  )٥(ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك : وقال . القول 
ويدل ، فاقهم إمجاعًا ليست صرحية يف كون ات - اليت استند عليها األصحاب 

  . )٦(لذلك أن أمحد كان مرتدداً يف ذلك حني ناظره السائل 
يعين  -وقد نقل عنه : " يف قواعد األصول  )٧(قال صفي الدين احلنبلي 

                                         
  . ٥/٢٢٠الواضح يف أصول الفقه ،  ٣/٢٨٠التمهيد ،  ٤/١١٩٨العدة / ينظر   ) ١(
  . ٤/١١٩٨العدة   ) ٢(
مام أمحد من كتاب روايات اإل: هو الشيخ فهد بن عبدالرمحن البطي يف رسالته املاجستري   ) ٣(

  . ٤٢٤-٤٢١ينظر ص . العدة 
  .سبق خترجيه   ) ٤(
  . ١١٩٩و٤/١١٩٨العدة   ) ٥(
  . ٤٢٢روايات اإلمام أمحد من كتاب العدة ص  ) ٦(
الفقيه اإلمام الفرضي ، هو عبداملؤمن بن عبداحلق بن عبدهللا بن مسعود القطيعي البغدادي  ) ٧(

مقبل على العلم والتصنيف والتدريس ، غل بالفقه مشت، املتقن صفي الدين أبو الفضائل 
=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٦٢  

وهذا يدل على أنه حجة ال ، أنه ال خيرج عن قوهلم إىل قول غريهم  -أمحد 
  . )١("إمجاع

  :اثنني  ندياانتقلقوله  وأما أبو حازم فقد وجه
وإمنا أقصى ، ما نسب إليه ال يلزم منه إرادة اإلمجاع باتفاقهم  أن :أوهلما 

  .ما يدل عليه االحتجاج باتفاقهم 
بل ، ال يلزم من احتجاج أيب حازم أن يكون إمجاعًا : " قال الربماوي 

  . )٢(" حجة فقط 
قول  علىقوهلم أراد أن يقدم  - يعين أبا حازم  -إنه : " وقال الزركشي 

  . )٣(" غريهم 
فذكر : ويؤيد هذا الفهم نص أيب بكر اجلصاص يف النقل عنه حيث قال 

إن اخللفاء األربعة من الصحابة رضي هللا عنهم إذا : أن أبا حازم كان يقول 
  . )٤(اجتمعت على شيء كان اجتماعها حجة 

وي ذفإنه رد على ، املسألة أصالً يف  قد عورضأن أبا حازم  :ثانيهما و 
ا لبيت املال ؛ لقضاء اخللفاء الراشدين بذلك  ومل ، األرحام أمواالً بعد القضاء 

بل خالف فيه بعضهم ، يعد خالف زيد بن ثابت خالفًا مع اخللفاء الراشدين 

                                         
= 

  .وغريمها ، وشرح العمدة ، شرح احملرر : له ، وفاته سنة تسع وثالثني وسبعمائة ، واإلفتاء 
  .   ٦/١٢٠شذرات الذهب ،  ٢/١٦٧املقصد األرشد / ينظر        

  . ٧٥قواعد األصول ص  ) ١(
  . ٤/١٥٨٩التحبري شرح التحرير   ) ٢(
  . ٤/٤٩١لبحر احمليط ا  ) ٣(
  . ٣٠٢و٣/٣٠١أصول الفقه للجصاص   ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٦٣  

  . )١(! فكيف يكون اتفاقًا ؟ -أي اخللفاء  -
 :صاحب تيسري التحرير بقوله به تأوله ما ومل يدفع هذا اإلشكال إال مبثل 

ومن هنا حيتمل أن يكون أبو حازم بناه على أن خالف الواحد واالثنني ال "  
  . )٢(" يقدح يف اإلمجاع 

ا املثبتون حلجية اتفاق اخللفاء الراشدين واليت  - ٤ قوة األدلة اليت استدل 
وهو مع صحته ، من أبرزها وأظهرها يف الداللة حديث العرباض رضي هللا عنه 

  .وال معىن هلذا إال اعتبار قوهلم وحجيته  سنتهماتباع دال على وجوب 
وقد  -يف نظري  -فلم يصح شيء منها ، وأما أورد على االعرتاض عليه 

  .دفع هذا يف موضعه 
ول بعض احملققني يف املسألة كأيب بكر ومما يقوي هذا القول أنه ق - ٥

                                         
ومل أجد نسبة يف ، القول بتوريث ذوي األرحام منقول عن عمر وعلي رضي هللا عنهما   ) ١(

  .املسألة أليب بكر وعثمان رضي هللا عنهم 
  .والقول بعدم توريثهم جعله النووي رواية ثانية عن عمر وصحح األوىل        
السنن الكربى للبيهقي ،  ٢/٤٦٢سنن الدارمي ،  ٤/٤٢١سنن أيب داود / ينظر        

موع ،  ٧/٨٣املغين ،  ٦/٢١٤   .  ٨/٧٣احلاوي الكبري للماوردي ،  ١٦/٥٦ا
  . ٣/٢٤٤تيسري التحرير   ) ٢(

  اختلف األصوليون هل ينعقد اإلمجاع خبالف الواحد واالثنني ؟ و 
  .ًا لعموم األدلة املقتضية للكل فذهب اجلمهور أنه ال يكون إمجاع

وابن ، وأيب احلسني  اخلياط ، وذهب حممد بن جرير الطربي وبعض األصوليني كالغزايل 
  .إىل انعقاده مبخالفة الواحد واالثنني ؛ ألنه شذوذ ال عربة به محدان 
،  ٢/٤٢٧نثر الورود ،  ١/٥٤١خمتصر ابن احلاجب مع شرحه الردود والنقود / ينظر 
شرح الكوكب ،  ٤/١١٢٢العدة ،  ٢/٩٤الوصول إىل األصول ،  ٢/٧٠٦للمع شرح ا
  . ١/٤١٧إرشاد الفحول ،  ٢٢النبذ البن حزم ص،  ٢/٢٣٠املنري 



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٦٤  

  .والشنقيطي ،  وابن القيم، والعالئي ، وابن تيمية ، اجلصاص 
  .فة إىل أنه رواية راجحة عند بعض األئمة كالشافعي وأمحد باإلضا

، ضعف ما استدل به القائلون بعدم حجية اتفاق اخللفاء الراشدين  - ٦
بان ضعفه عند  )١(" أصحايب كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم : " فحديث 

  .تقدم  اكماحملققني من احملدثني  
فهذه ، طأ والسهو عليهم وورود اخل ،وقياس غريهم عليهم يف االجتهاد 

ا يصح أدلة  تباع سنتهم لو مل يرد دليل مسعي بتخصيصهم بوجوب ااالستدالل 
  .أما قد ورد فال يصح القياس يف مقابلة النص ، 

   

                                         
  .سبق خترجيه   ) ١(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٦٥  

  : ة بالفصل تعلقممسائل 
  

  .أصل ھذه المسألة :  المسألة األولى 
يها يف نص الزركشي يف سالسل الذهب على أن أصل املسألة واخلالف ف

  . )١(أن قول الصحايب املشهود له مبزية حجة أم ال ؟ 
يف رد بعض املانعني لإلمجاع واحلجية ألدلة احملتجني بنفي  أحلظه وهذا

  .التالزم بني املزية واحلجية 
   .)٥(والشوكاين ،  )٤(والزركشي ،  )٣(والسمعاين ،  )٢(كما فعل الغزايل 
مزية اخللفاء  -ة الربط بينهما عدم صح -وهللا أعلم  -والذي يظهر يل 

؛ إذ أن احملتجني بانعقاد اإلمجاع باتفاق  - وفضلهم مع االحتجاج باتفاقهم 
رضي هللا  -أو حبجية اتفاقهم مل يستدلوا بأدلة فضائلهم ، اخللفاء الراشدين 

  .وإمنا استدلوا حبديث العرباض الذي يأمر بطاعتهم واتباع سنتهم  -عنهم 
م أو ليعارضوهذا قدر خص به ا  خللفاء مل يرد يف حق غريهم ليقاس 

  . بقول اخللفاء  مقوهل
  

  
   . نوع حجیة اتفاق الخلفاء الراشدین:  المسألة الثانیة

على القول الراجح بأن اتفاق اخللفاء الراشدين حجة فما نوع حجيته 

                                         
  . ٣٥١سالسل الذهب ص  ) ١(
  . ٢/٤٥١املستصفى   ) ٢(
  . ٣/٣٢٨قواطع األدلة   ) ٣(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٤(
  . ١/٣٩٤فحول إرشاد ال  ) ٥(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٦٦  

  .حينئذ ؟ 
صاحب  )١(سوى ابن مهام الدين مل أجد من تكلم عن نوع احلجية 

إن حجية اتفاق اخللفاء الراشدين حجة :  حيث قاال )٢(وتبعه شارحاه ، رير التح
  "  .واحلق أن مقتضاه احلجية الظنية : " الدين ابن مهام قال ، ظنية 

احلجية فللطلب اجلازم  اأم: " ذلك بقوله  التحريرصاحب تيسري  وقد علل
  .)٣("خرب واحد -حجية قوهلم  دليليعين  -وأما الظنية فألنه ، لالتباع هلم 

  .إجماع الخلفاء الراشدین وقت تحقق : ة لثالمسألة الثا
على القول بأن اتفاق اخللفاء الراشدين حجة فمىت تكون بداية حجية 

  .قوهلم الذي يستدل به 
ُ  )٤(ذكر ابن قاسم العبادي   علم أن هذا سنة هلميف اآليات البينات أنه ال ي

ذا لعدم ؛ إقبل انقراضهم   -يعين اخللفاء  - ذ أن حتقق خالفتهم مل تتم إال 
م اخللفاء األربعة إال عند والية الواحد منهم  فتحققت ، العلم قبل ذلك بأ

                                         
كمال ، هو حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد السيواسي األسكندري القاهري احلنفي   ) ١(

وفاته سنة ، عامل مشارك يف األصول والتفسري والفرائض ، الدين املعروف بابن اهلمام 
  .وغريمها ، وشرح اهلداية ، له التحرير يف أصول الفقه ، إحدى وسبعني ومثامنائة 

  .  ١٠/٢٦٤معجم املؤلفني ،  ٧/٢٩٨شذرات الذهب / ينظر        
  . ٣/٢٤٤تيسري التحرير ،  ٣/٢٨١التقرير والتحبري   ) ٢(
  . ٣/٢٤٤تيسري التحرير   ) ٣(
شهاب الدين اإلمام العالمة الفهامة عامل ، هو أمحد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي   ) ٤(

حاشية : له ، يف املدينة النبوية عائداً من احلج  وفاته سنة أربع وتسعني وتسعمائة، فقيه 
  .وحاشية على شرح املنهاج وغريمها ، على شرح الورقات 

  . ٢/٤٨معجم املؤلفني ،  ٨/٤٣٣شذرات الذهب / ينظر        
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  .مبوت آخرهم وهو علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم 
فلم يعلم يف زمن األول منهم وال الثاين وال الثالث ؛ إذ  " : يقول العبادي 

م خلفاء مل يعلم من أول ا ألمر فال يتأتى قبل انقراضهم اتباع ما اجتمع كو
اتباعهم قبل يت آ؛ ألنا نقول خنتار الثاين وال حمذور يف عدم تاخللفاء األربعة عليه 

على أنه يتأتى قبل انقراضهم وذلك يف كل ، ويكفي اتباعهم بعده ، انقراضهم 
  . )١(" زمن آخرهم فيه فيما وافق من قبله كما هو ظاهر 

نقيطي يف نثر الورود كالم العبادي على أن إمجاعهم ال وقد محل الش
  . )٢(" وهو ظاهر : قال الشنقيطي . يتصور علمه إال يف خالفة علي 

م خلفاء مل يكن ومل يعلم  ووجه ظهوره ما أومأ إليه العبادي أن حتقيق أ
م خلفاء    .بل علمه كان بعد وقوعه ، من أول األمر حىت يلزم قوهلم بأ

ما أورده املستدلون لنفي حجية اتفاق اخللفاء على ذا وقد جياب 
  .كان سابقة لتحقق اتفاقهم  مبأن معارضته:  مبعارضة بعض الصحابة ألقواهلم

  

  . قول رابع في المسألة    :المسألة الرابعة 
يف املسألة وهو أن اتفاق أيب بكر وعمر  بعض األصوليني قول رابعذكر 

اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر : " حبديث استدالالً  )٣(يكون إمجاعًا 

                                         
ِنات   ) ١( ّ   . ٣/٢٩٣اآليات البي
  . ٢/٤٣١نثر الورود   ) ٢(
املوافقات ،  ٣/١٢٣ص يف أصول الفقه التلخي،  ٣/٣٢٥قواطع األدلة / ينظر مثالً   ) ٣(

،  ٢/١١٣٣القواعد والفوائد األصولية البن اللحام ،  ٤/١٧٥احملصول ،  ٤/٤٥٦
  .  ٤/١٥٩٢التحبري شرح التحرير 



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٦٨  

  . )٢(" أبا بكر وعمر يرشدوا  واعين يطفإ: "  وبقوله ،   )١("وعمر
وقد نص العبادي أنه ال حاجة لذكر الشيخني مع ذكر اخللفاء الراشدين ؛ 

  . )٣(ألنه إذا انتفت احلجية عن الكل انتفت عن البعض باألوىل 
يف أنه ال يصح نصب هذا الرأي قوالً  - وهللا أعلم -والذي يظهر يل 

  .مستقلة  مسألة بل هي،  - اتفاق اخللفاء الراشدين  -مسألتنا 
نعم يلزم من القول باألخذ باتفاق الشيخني األخذ بقول األربعة من باب 

  .أوىل ؛ ألنه قوهلما وزيادة 
  

الفرق بین اتباع سنة الخلفاء الراشدین : المسألة الخامسة
  .والتقلید 

املأمور به يف ين بعض العلماء ببيان الفرق بني املتابعة للخلفاء الراشدين ع
والتقليد " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي : "  قوله 

على العرباض ديث املستدلني للتقليد يستدلون حبوسبب ذلك أن بعض  ؛
ن التقليد الزائد عن األخذ مشروعية التقليد باعتبار أن األخذ بقول اخللفاء هو م

  .بالكتاب والسنة 
وال شك أن األخذ والعمل باتفاق اخللفاء الراشدين حني قام دليل اعتباره 

  .بل هو من األخذ بالدليل ، مل يكن تقليداً 
العمل بقول الغري من غري " إذ أنه ملا تقرر أن التقليد عند األصوليني هو 

                                         
  .تقدم خترجيه   ) ١(
واستحباب ، باب قضاء الصالة الفائتة  -كتاب املساجد ومواضع الصالة   -رواه مسلم   ) ٢(

  ) .٣١١ح( ١/٤٨٩تعجيل قضائها 
نات   ) ٣( ّ   . ٣/٢٩٢اآليات البي
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فلما قام ، م الدليل باتباعه دليالً تقليدًا مل يكن الرجوع إىل ما قا )١(" حجة 
وعلى وجوب األخذ باإلمجاع ،  الدليل على وجوب اتباع وقبول قول الرسول 

وكذا اتباع اخللفاء الراشدين ، وال للجمعني  مل يكن اتباعهما تقليدًا ال للنيب 
باعهم فات، ليس تقليداً عند احملتجني الستنادهم على الدليل املوجوب التباعهم 

  . بال حجة موافقةدليل وحجة ال تقليداً ؛ ألن التقليد يكون 
ولذا ملا احتج بعض مثبيت التقليد على مشروعيته بأدلة األمر باتباع اخللفاء 

تقليد رد هذا القول بعض األئمة بعدم التسليم من الالراشدين باعتبار أن اتباعهم 
  .بل هو اتباع للدليل ، أنه تقليد 

  .يف إرشاد النقادوالصنعاين ، لفرق ابن القيم يف إعالم املوقعني وممن بنيَّ ا
  : ومن أبرز الفروق 

مثل فعل الغري على الوجه الذي فعله أن االقتداء يف حقيقته فعلك  - ١
  .والتقليد فعل مثل فعله دون االطالع على احلجة ، بالدليل الذي فعله 

م هو من اتباع  - ٢   .لكتاب والسنة اأن االقتداء 
  .واألخذ بالدليل ليس مقلداً ، أن احلديث قد دل على اتباع سنتهم  - ٣
أن األخذ بقوهلم هو متضمن لألخذ بالكتاب والسنة ؛ إذ طريقتهم  - ٤
دين ، اتباعها    .وال يلزم هذا يف املقّلِ
أن القائلني بالتقليد استدالالً باألمر باتباع اخللفاء الراشدين هم  - ٥

                                         
  . ١٠٧٢الفوائد شرح الزوائد ض  ) ١(

أدب املفيت ،  ٦٤التعريفات ص،  ٦٤احلدود للباجي ص/ وينظر يف تعريف التقليد        
،  ٤٧٢املنخول ص،  ٣/٣٥٠خمتصر ابن احلاجب مع شرحه البيان ،  ١٥٨واملستفيت ص

  . ٤/٥٢٩شرح الكوكب املنري 
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م م بذلك قوهلم ألمرهليستدلون  م من أئمتهم ، وال يقلدو بل يقلدون من دو
  . ولرمبا منعوهم من تقليد غريهم ، أو أتباع أئمتهم 

يهم عن  - ٦ ديهم علمنا منه  أنه ملا صح األمر باتباع سنتهم واالقتداء 
  .إذ مل يكن منهم أحد يدع السنة إذا ظهرت لقول غريه كائنًا من كان، التقليد 

أن معتمد التفريق األساس هو أن التقليد  - وهللا أعلم  - يظهر يلوالذي 
فال ، واتباع اخللفاء الراشدين هو دليل بذاته عند احملتجني ، اتباع بغري دليل 

ا تقليداً    . )١(يكون األخذ 
وإن كان قد مال  - وهذا التفريق ليس من نتائجه القول مبنع التقليد مطلقًا 

مشروعية التقليد بضوابطه األصولية اليت قامت فالصحيح  - إليه بعض املفرقني 
  . )٢(وهو قول اجلمهور ، عليها األدلة 

  : وإمنا املراد هنا يف التحقيق 
عدم جواز االستدالل بأدلة اتباع اخللفاء الراشدين على مشروعية  - ١
  .التقليد 
بل هو ، عدم التسليم بأن اتباع اخللفاء الراشدين من صور التقليد  - ٢
  .لحجة والدليل اتباع ل

                                         
  .٣/٤١حتفة األحوذي ،  ١٠٦ - ١٠٣إرشاد النقاد ص،  ٢/٢٤٤إعالم املوقعني / نظر ي ) ١(
احملصول البن العريب ،  ٢/٧٣٣إحكام الفصول ،  ٦٧٥ميزان األصول ص/ ينظر   ) ٢(

العدة ،  ٤/٢٧٨اإلحكام يف أصول األحكام ،  ٢/١٠١٠شرح اللمع ،  ٦٠٩ص
  . ٤/٣٩٩التمهيد أليب اخلطاب ،  ٤/١٢٢٥



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٧١  

  :الفصل الثاني 
  .مرتبة االستدالل عند الخلفاء 

: العالمة الكشمريي يف شرح سنن الرتمذي ويف شرح حديث العرباض قال 
وهذه املرتبة فوق مرتبة ، إن اخللفاء الراشدين جمازون يف إجراء املصاحل املرسلة " 

  . )١(" االجتهاد وحتت مرتبة التشريع 
احلكم : واملصاحل املرسلة : " صاحل املرسلة هنا بقوله وأبان مقصوده بامل

وهو احلق الزائد هلم الذي ال ، على اعتبار علة مل يثبت اعتبارها من الشارع 
تهدين  وهذا جائز للخلفاء الراشدين ال : " ولذا قال ، ميلكه غريهم من ا

تهدين    .  )٢(" ا
ئل أيب حنيفة تدل وختم الكشمريي الكالم عن املسألة بأن بعض مسا

  . )٣(على أن هلم مساغ إجراء املصاحل املرسلة 
  : وعند التأمل يظهر يل اآليت 

  .من يوافق الكشمريي يف هذا القول -فيما اطلعت عليه  -مل أجد  - ١
ضابط املصلحة املرسلة الذي ذكره إن كان هو املقصود عن مجهور  - ٢

على قول نفي اعتبار املصاحل إال ، فليست مثت خصيصة هلم به  -القائلني به 
  . )٤(املرسلة 

                                         
  . ٢/٦٩لعرف الشذي ا  ) ١(
  . ٢/٦٩العرف الشذي   ) ٢(
  . ٢/٦٩العرف الشذي   ) ٣(
، ونفوسهم ، املصلحة هي املنفعة اليت قصد الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم  ) ٤(

  .ونسلهم ، وعقوهلم 
  .هي املصلحة اليت مل يرد دليل على اعتبارها أو إلغائها : واملصلحة املرسلة        

=  



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٧٢  

، إلخراجه له عن مرتبة االجتهاد  - وهو ظاهر كالمه  -وإن كان غريه 
فيما اطلعت عليه وما هو  -إذ مل يثبت أحد من أهل العلم  - فهذا حمل نظر 

  .أن هناك مرتبة فوق االجتهاد وحتت التشريع  -معلوم يف أصول التشريع 
ا فوجب اتباعها إمنا هي صادرة عن اجتهادهم وسنتهم اليت انفردو  أو ، ا 

  .إمجاعهم إن اتفقوا 

                                         
= 

ا تأصيالً ، تلف األصوليون يف حجية املصلحة املرسلة واخ        املالكية : وأشهر من قال 
ا تطبيقًا كما قرره الشنقيطي ، واحلنابلة    .وإن كان مجيع أهل املذاهب يعملون 

روضة الناظر ،  ٤٤٦شرح تنقيح الفصول ص،  ٤٢٥شرح غاية السول ص/ ينظر        
   . ٢/٥٠٤نثر الورود ،  ٤/٤٣٣شرح الكوكب املنري ،  ٢/٥٣٧
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  :الفصل الثالث 
  .تقویة الحدیث الضعیف بعمل الخلفاء الراشدین بمقتضاه 

احلديث الضعيف إذا اتفق اخللفاء الراشدون على العمل مبقتضاه هل 
ذا اإلطباق منهم على العمل به ؟    يتقوى 

أحداً ينص عليه غري السرخسي يف  - عت عليه فيما اطل -مل أجد 
،  )٣(والزيلعي يف نصب الراية ،  )٢(والعيين يف عمدة القاري ،  )١(املبسوط 
عرضوا حلديثني فيهما ضعف مث قوومها معللني ذلك  )٤(يف االعتبار واحلازمي 

ما    .بعمل اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم 
ألة قسمة الفيء والغنيمة استدل السرخسي يف املبسوط وهو يعرض ملس

وأنكر وجوبه بسبب ،  على جواز صرف بعض اخلمس لقرابة رسول هللا 
، سهم ذوي القرىب هلم يف حيايت : " قال  القرابة حبديث أم هاينء أن النيب 

فقد ، واحلديث وإن كان شاذاً : " قال بعد ذلك  )٥(" وليس هلم بعد وفايت 
                                         

  . ١٠/٢٤املبسوط   ) ١(
  . ٥٥و٩/٥٤عمدة القاري   ) ٢(
  . ١/٣٦١نصب الراية   ) ٣(
  . ١/٨٠االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار   ) ٤(
فقال ، حديث أم هاينء أن فاطمة أتت أبا بكر رضي هللا عنهم تسأله سهم ذوي القرىب   ) ٥(

وليس هلم ، سهم ذوي القرىب هلم يف حيايت : يقول   مسعت رسول هللا: هلا أبو بكر 
  .بعد مويت 

  .وفيه الكليب وهو مرتوك ، رواه إسحاق بن راهويه  ٥/٦٢٩قال يف كنز العمال        
  .كما ضعفه البوصريي يف إحتاف املهرة         
السائب هو وابن ، هذا اللفظ مل خيرجوه  ٢/١٨٦وقال ابن حجر يف املطالب العالية        

  .  الكليب مرتوك 
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  . )١(" شدين على العمل به تأكد بإمجاع اخللفاء الرا
كان رسول : " ملا عرضا حديث سعيد بن جبري قال  )٢(والعيين والزيلعي 

وكان أهل مكة يدعون مسيلمة ، جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم مبكة  هللا 
، فأخفاها  فأمر رسول هللا ، إن حممدًا يدعو إىل إله اليمامة : الرمحن فقالوا 

ا حىت مات  عرضا ملا قد يورد على احلديث بأنه مرسل أجابا  )٣(" فما جهر 
م كانوا  عنه بأنه وإن كان مرسالً ولكنه يتقوى بفعل اخللفاء الراشدين ؛ أل

   . )٤(... " أعرف بأواخر األمور 

مرسل يتقوى بفعل اخللفاء وهذا : ومثله الزيلعي إذ إنه بعد ذكره قال 
  . وعلله مبثل ما علاله به،  )٥(الراشدين 

أن اتفاق اخللفاء الراشدين ليس من قواعد  - وهللا أعلم  -والذي يظهر 
فيما اطلعت عليه من كتب مصطلح  -التصحيح لألحاديث حيث مل أجد 

ذا  - احلديث    .من قال 

                                         
  . ١٠/٢٤املبسوط   ) ١(
  . ١/٣٦١نصب الراية   ) ٢(
  ) .٢٢٧٣ح( ٣/٢٨٤رواه الطرباين يف مسند الشاميني   ) ٣(

باب ما جاء يف اجلهر ببسم هللا الرمحن  -من الصالة  -ورواه أبو داود يف كتابه املراسيل         
  ) .٣٣ح( ٤٣الرحيم ص

  .إسناد ضعيف :  ١٣/٩٥٨ يف السلسلة الضعيفة قال األلباين       
معلول املنت : "  ١/١٣٦وقال ابن حجر عن احلديث يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية        

  " .من جهة أن مسيلمة مل يكن يدعي األلوهية 
  . ١/٣٦١نصب الراية ،  ٥٥و٩/٥٤عمدة القاري   ) ٤(
  . ١/٣٦١نصب الراية   ) ٥(
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خرج خمرج االسئناس واحلازمي يلعي ولعل قول السرخسي والعيين والز 
ضمون احلديث ومعناه يتقوى ال أن اتفاقهم على م، بعملهم الذي اتفقوا عليه 

يف كتب احلنفية وال  -فيما اطلعت عليه  -فهذا مما مل يقرر ، به الضعيف 
    .غريهم فضالً عن علماء مصطلح احلديث 
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  : صل الرابع الف
في نفي  وأثرهترك العلى اتفاق الخلفاء الراشدین 

  .  المشروعیة
اء الراشدين على اخلالف يف مشروعية أمر مث وقع اتفاق اخللف حصلإذا 

  فهل اتفاقهم على الرتك دليل على عدم املشروعية ؟، تركه وعدم العمل به 
استدل بعض أهل العلم على عدم مشروعية بعض ما اختلف فيه باتفاق 

  .تركه اخللفاء الراشدين على 
وشيخ اإلسالم ،  )٢(والنووي ،  )١(املستدلني أبو بكر اجلصاص ومن هؤالء 

  . )٥(والزركشي احلنبلي ،  )٤(وابن حجر ،  )٣(ابن تيمية 
أبو بكر اجلصاص يف تفسريه أحكام القرآن ملا أورد اخلالف يف قسمة 

وأن سهم ، إن األصل منها على ستة أسهم : وأن هناك من قال ، مخس الغنيمة 
هللا كان مصروفًا إىل الكعبة بنيَّ أن هذا القول ال معىن له ؛ ألنه لو كان ثابتًا لورد 

فلما ، أوىل الناس باستعمال ذلك  ولكانت اخللفاء بعد النيب ، قل متواتراً الن
  . )٦(مل يثبت ذلك عنهم علم أنه غري ثابت 

                                         
  . ٤/٢٤٤القرآن أحكام   ) ١(
موع شرح املهذب   ) ٢(   . ٥/٤٩٧ا
  . ٢٣/٣٦٩جمموع الفتاوى   ) ٣(
  . ١١/١٣٣فتح الباري   ) ٤(
  . ٣/١٤٩شرح الزركشي ملختصر اخلرقي   ) ٥(

والزركشي هو حممد بن عبدهللا بن حممد الزركشي املصري احلنبلي مشس الدين أبو عبدهللا        
وفاته سنة ثنتني وسبعني ، مام يف املذهب وأحد أعيانه اإل، الشيخ الفقيه العالمة 

  .وشرح قطعة من احملرر ، له خمتصر اخلرقي ، وسبعمائة 
  .١٠/٢٣٩معجم املؤلفني ،  ٦/٢٢٤شذرات الذهب ،  ٣/٢٢٥النجوم الزاهرة / ينظر        

  . ٤/٢٤٤أحكام القرآن   ) ٦(
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، النووي استدل على حترمي حتلية الكعبة وسائر املساجد بالذهب والفضة و 
مل يرد فيه سنة وال عمله أحد من اخللفاء " ومتويه سقفه وتعليق قناديلها بأنه 

  . )١(" فهو بدعة وكل بدعة ضاللة ، اشدين الر 
ار املأمور به عند أخذ  ويف روضة الطالبني رد النووي قول من فسر الصَّغَ
اجلزية ببعض اهليئات اليت مل ترد يف الشريعة كأخذه بلحيته بأن هذا مل ينقل عن 

  .وال أحد من اخللفاء الراشدين ،  النيب 
، ال نعلم هلا على هذا الوجه أصالً معتمداً  هذه اهليئة املذكورة أوالً : " قال 

تؤخذ : وقال مجهور األصحاب ، وإمنا ذكرها طائفة من أصحابنا اخلراسانيني 
فالصواب بأن هذه اهليئة باطلة مردودة على من ، اجلزية برفق كأخذ الديون 

وال أحد من اخللفاء الراشدين فعل شيء منها  ومل ينقل أن النيب ، اخرتعها 
  . )٢(" خذهم اجلزية مع أ

وكذلك يستدل ابن حجر يف فتح الباري على عدم مشروعية الدعاء بعد 
ً اإلمام واملنفرد بأن ذلك مل يفعله  ،  السالم من الصالة مستقبل القبلة سواء

  .  )٣(وال اخللفاء بعده 
يف شرح املختصر يف بيان إقامة حد اجللد طريقته وآلته  والزركشي احلنبلي

ألن ذلك مل ينقل عن : " قال " وال ميد وال يربط " احب املختصر عند قول ص
  . )٤(" اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم 

                                         
موع شرح املهذب   ) ١(   .  ٤٩٨و٥/٤٩٧ا
  . ١٠/٣١٦ة الطالبني روض  ) ٢(
  . ١١/١٣٣فتح الباري   ) ٣(
  . ٣/١٤٩شرح الزركشي   ) ٤(
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عدم على وقد كثر االستدالل باتفاق اخللفاء الراشدين على الرتك 
ً يف املسائل الفقهية أم العقدية والرد  املشروعية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية سواء

  .على أهل البدع 
من  ما تركه " ر يف كتابه القواعد النورانية قاعدة يف هذا املقام وهي يذك

ولفعله اخللفاء بعده ، جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعًا لفعله أو أذن فيه 
  . )١(" فيجب القطع بأن فعله بدعة وضاللة ، والصحابة 

ا اخللفاء بل عامة الصحابة  د على فقد تر ، وال خيفى أن القاعدة مل خيص 
   .اتفاق الصحابة مجيعًا 

  .وأدق منها يف حتديد اخللفاء الراشدين 
والبدعة ما اشتهر عند أهل : " وقد عرف شيخ اإلسالم البدعة بقوله 

  . )٢(" وما كان عليه اخللفاء الراشدون ، السنة خمالفتها للكتاب والسنة 
، ن البدع فيكون ناطقًا بأن ما خالف قول وفعل اخللفاء الراشدين فإنه م

  . )٣(ومفهمًا أن ما يفعل يف عهدهم من غري إنكار ال يكون بدعة 
  : ومن أمثلة استدالل ابن تيمية برتك اخللفاء الراشدين على عدم املشروعية

، فإنه يعيد وال إعادة على املأمومني ، إذا صلى اإلمام ناسيًا جنابته  - ١
م صلوا بالناس مث ، ين وبذلك مضت سنة اخللفاء الراشد: " قال ابن تيمية  فإ

  . )٤(" ومل يأمروا الناس باإلعادة وهللا أعلم ، رأوا اجلنابة بعد الصالة فأعادوا 

                                         
  .  ١٠٢القواعد النورانية الفقهية ص  ) ١(
  . ٦٠٢خمتصر الفتاوى املصرية ص  ) ٢(
  . ١/١٥٥منار السبيل   ) ٣(
  . ٢٣/٣٦٩جمموع الفتاوى   ) ٤(
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وقال إنه بدعة ، اإلمام بنيَّ اخلالف فيه إن كان حلاجة  ءالتبليغ ورا - ٢
مل يكن التبليغ والتكبري ورفع الصوت " واستدل لذلك بأنه ، احلاجة عدم ند ع

  .)١(... " وال على عهد خلفائه ،  لتسليم على عهد رسول هللا بالتحميد وا
أفىت ببدعية شعائر احلزن والفرح وشعائر السرور والفرح يوم عاشوراء  - ٣

  . )٢(وال خلفاؤه الراشدون ، مل يسنه  بأن النيب 
ا مما  ا النيب  ىفيمن تقصد وسافر للبقاع اليت صل - ٤ وحترى الصالة 

، وإمنا صلى فيها من باب املوافقة ، احلث على الصالة فيها   مل يرد عن النيب
وحتري هذا ليس من سنة اخللفاء ، فقد أبان ابن تيمية أن هذا من البدع 

  . )٣(بل هو مما ابتدع ، الراشدين 
رفع األصوات يف الذكر والقتال واجلنازة وما يصاحبه من ضرب  - ٥

ستدالً لذلك أنه مل تكن تعرف على الدفوف أنكره ابن تيمية ورأى أنه بدعة م
  .)٤(ن بعدهم من أمراء املسلمني  موال، عهد اخللفاء الراشدين 

  :أخلص إىل اآليت وعند تأمل ما تقدم 
أن االستدالل بنفي املشروعية باتفاق اخللفاء على الرتك وإن مل يكن  - ١

ني ومن شىت ه هو منهج األئمة احملققإال إن -علم أفيما  -الً كمسألة علمية صمؤ 
أبو بكر اجلصاص والنووي وابن تيمية وابن حجر  - وكما تقدم منهم ، املذاهب 

                                         
  . ٢٣/٤٠٠جمموع الفتاوى   ) ١(
  . ٢٥/٣١٠جمموع الفتاوى   ) ٢(
  . ٣٨٩و١/٣٨٨اقتضاء الصراط املستقيم   ) ٣(

  . ٢/٥٢٨الرد على البكري / وينظر        
  . ١/٣٢٥االستقامة   ) ٤(
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- .  
املشروعية والقول ببدعية ما أمجعوا على تركه مصدره  القول بعدمأن  - ٢

  : ثالثة أمور 
  .وهذا أمر واضح جلي ،  أنه مل يرد عن النيب  :األول 
بل هو أوسع ، وراً بفعل ما فعلوا أن األمر باتباع سنتهم ليس حمص :والثاين 

  .ليدخل يف سنتهم ترك ما تركوا 
ما جاء يف حديث العرباض بن سارية من ربط األمر باتباع  :والثالث 

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء " وسنة خلفائه الراشدين بالنهي عن البدعة  سنته 
" بدعة ضاللة  فإن كل، املهديني عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور 

  .وأن خمالفتهم هو البدعة ، فأفاد العالقة بني سنته وسنتهم  .
ستدل لعدم مشروعية ما اتفق اخللفاء الراشدون يولذلك كان ابن تيمية 

ذا احلديث    .)١(بل ويستدلون به لبدعية ما تركوا ، على تركه 

                                         
  . ١/٣٨٩اقتضاء الصراط املستقيم ،  ٢٥/٣١٠جمموع الفتاوى / ينظر مثالً   ) ١(
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  : الفصل الخامس
  . نسخالأثر اتفاق الخلفاء الراشدین على 

  

إال القليل أن النسخ ال يكون فيه مجهور األصوليني مل خيالف  دقرر عناملت
وال ،  )١(ولذلك ال يصح النسخ باإلمجاع،  بعدهإال وقت نزول الوحي ال يصح 

  . )٣(وال قول الصحايب ،  )٢(القياس 
غري أنه عند التتبع لكالم شراح األحاديث والفقهاء يف استخراج األحكام 

                                         
عن عيسى وورد ، مجهور األصوليني من املذاهب على أن اإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ به   ) ١(

  . بن أبان وأبو احلسني البصري خمالفتهم 
تيسري ،  ٢٤٦تقومي األدلة ص،  ٣/١٥١٦أصول البزدوي مع شرحه الكايف / ينظر        

نثر الورود ،  ٢/٤٣٧الردود والنقود ،  ١/٤٣٥إحكام الفصول ،  ٣/٢٠٧التحرير 
العدة ،  ٤/١٢٨البحر احمليط ،  ٣/٣٥٤احملصول ،  ١/٤٩٠شرح اللمع ،  ١/٣٤٢
،  ٢/٨١٨إرشاد الفحول ،  ٢/٣٣٠شرح خمتصر الروضة ،  ١/٤٥٠املسودة ،  ٣/٨٢٦

  . ٣٧٩إجابة السائل ص
وحكي ، اجلمهور من مجيع املذاهب على أن القياس ال ينسخ النص من الكتاب والسنة   ) ٢(

  .عن الباقالين واجلزري جوازه 
  .ون اخلفي ونسب البن سريج جواز النسخ بالقياس اجللي د       
  .ونقل الرازي اإلمجاع على عدم اجلواز        
  .ويشكل عليه ما نسب لبعض املخالفني        
التبصرة ،  ٣/٣٥٨احملصول ،  ١/٤٣٥إحكام الفصول ،  ٣٥٩إفاضة األنوار ص/ ينظر        

  . ٢/٨٢١إرشاد الفحول ،  ١/٢٣٢روضة الناظر ،  ٣/٨٣٤العدة ،  ٢٧٤ص
والقاضي أيب الطيب القول بالنسخ بقول الصحايب ، لألستاذ أيب منصور نسب الزركشي  ) ٣(

  .ذاته فضالً االستدالل بقوله على إثبات النسخ 
البحر احمليط ،  ٢/٥٣٢التلخيص يف أصول الفقه ،  ١/٤٣٣إحكام الفصول / ينظر         

٤/١٥٦ .  
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منهم إىل أن التفاق اخللفاء الراشدين أثرًا يف إثبات  كثريٍ ل  ميمن األدلة أجد أن 
ولكن ، ليس ألن اتفاقهم هو الناسخ أو النايف للنسخ ، أو نفيه ، النسخ 

حيتجون باتفاق اخللفاء على العمل بالدليل على عدم نسخه كما حيتجون 
  .باتفاقهم على عدم العمل به على نسخه 

  : وهؤالء العلماء كثري ومنهم 
، )٣(وابـن رجـب،  )٢(وابـن عبـدالرب ،  )١(القاضـي عيـاض : من شـراح السـنة 

وابـن ،  )٨(والزرقـاين ،  )٧(والشـوكاين ،  )٦(والعراقـي ،  )٥(وابن حجـر ،  )٤(والعيين 
  . )٢(واللكنوي،  )١(واملباركفوري                ، )١٠(ومغلطاي ،  )٩(القيم 

                                         
  . ٢٢٥و  ١/٢٢٤إحكام اإلحكام البن دقيق العيد   ) ١(
  . ٩/٢٠٥التمهيد ،  ١/١٧٥تذكار االس  ) ٢(
  . ١/٣٧٦فتح الباري البن رجب   ) ٣(
  . ٦/٢٩٠عمدة القاري   ) ٤(
  . ٢/١٧٥فتح الباري   ) ٥(
  . ٢/٣٠٢طرح التثريب   ) ٦(

ويل الدين أبو ، والعراقي هو أمحد بن احلافظ أيب الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي       
وفاته سنة ست وعشرين ، إمام حمدث فقيه حمقق أصويل  ،حافظ بارع يف الفنون ، زرعة 

  .وحتفة التحصيل وغريمها ، شرح مجع اجلوامع : وله ،ومثامنائة 
  . ٧/١٧٣شذرات الذهب ،  ١/٣٣٢املنهل الصايف / ينظر        

  . ٩/٦٨نيل األوطار   ) ٧(
  . ١/٩٠شرح الزرقاين على املوطأ   ) ٨(
  . ٩/١٨٦حاشية سنن أيب داود   ) ٩(
  . ١/٤٧٥شرح سنن ابن ماجه ) ١٠(

مؤرخ من ، ومغلطاي هو بن قليج بن عبدهللا البكجري املصري احلكري عالء الدين       
=  
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وابن جربيل ،  )٥(وابن تيمية ،  )٤(ايف القر و ،  )٣(ابن املنذر : ومن الفقهاء 
،  )٧(واألزهري املالكي يف الثمر الداين،  )٦(ب لاملالكي صاحب كفاية الطا

  .  )٨(والبهويت يف شرح منتهى اإلرادات 
وقد محل شراح املوطأ بعض روايات مالك على أنه يرى أن اتفاق اخللفاء 

  . )٩(نسوخ الراشدين على ترك العمل بالدليل دليل على أنه م
ملا ، ذلك أن اإلمام مالك يف املوطأ يف باب ترك الوضوء مما مست النار 

أدلة الوضوء وأدلة عدم الوضوء ساق بعض الروايات عن اخللفاء بعدم ذكر 
                                         

= 
شرح : له ، وفاته سنة سبعمائة وثنتان وستون ، عارف باألنساب ، حفاظ األحاديث 
  .وشرح سنن ابن ماجه وغريمها ، صحيح البخاري 

  .   ٧/٢٧٥األعالم ،  ٦/١١٤الدرر الكامنة / ينظر        
  . ٦/٥حتفة األحوذي   ) ١(
  . ٣/٦٥التعليق املمجد   ) ٢(

واللكنوي هو حممد بن عبداحلي بن حممد عبداحلليم األنصاري اللكنوي اهلندي أبو       
، وفاته سنه أربع وثالمثائة وألف ، ومن فقهاء احلنفية ، عامل باحلديث والرتاجم ، احلسنات 

  .والرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل وغريمها ، د البهية يف تراجم احلنفية الفوائ: له 
  . ٦/١٨٧اإلعالم ،  ٢/٧٢٨فهرس الفهارس واإلثبات / ينظر         

  .   ١/٢٢٥األوسط   ) ٣(
  .   ٨/١٦٧أنوار الربوق   ) ٤(
  .   ١/٣٤٠شرح العمدة   ) ٥(
  . ٢/٥٢٤كفاية الطالب   ) ٦(
  .   ١/٦٥٣ الثمر الداين  ) ٧(
  .   ٢/٢٣٤شرح منتهى اإلرادات   ) ٨(
  . ١٢/٢٧٥التمهيد ،  ١/١٧٥االستذكار / ينظر   ) ٩(
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  ٨٤  

  . )١(وضوئهم 
الناظر يف موطئه أن عمل  -يعين مالكًا  -أعلم : " قال ابن عبدالرب معلقًا 
وأن اآلثار ، مما مست النار دليل على أنه منسوخ  اخللفاء الراشدين برتك الوضوء

  . )٢(" الواردة بذلك ناسخة لآلثار املوجبة له 
أنه : كما ذكر ابن عبدالرب يف التمهيد لطيفة يف هذا للزهري رمحه هللا وهي 

النار هو الناسخ خمالفًا ما اتفق عليه اخللفاء  مستا ممذهب أن الوضوء 
فيه الزهري مع وهذا مما غلط " : قال ابن عبدالرب ف، من ترك الوضوء  ونالراشد

  . )٣(" سعة علمه 
كيف خيفى : وذكر ابن عبدالرب أن أصحاب الزهري قد ناظروه بالسؤال 

  على اخللفاء الراشدين ؟  سخالنا
كيف يذهب : وقد ناظره أصحابه يف ذلك فقالوا : " قال ابن عبدالرب 

م ! وهم اخللفاء الراشدون ؟  ،الناسخ على أيب بكر وعمر وعثمان وعلي  فأجا
  . )٤(" أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ احلديث ومنسوخه : بأن قال 

كما قرر القول بأن اتفاق اخللفاء الراشدين على العمل برتك الدليل من 
وأن العمل به قرينة عدم النسخ بعض العلماء املؤلفني يف الناسخ ، قرائن نسخه 

وابن ،  )١(النحاس و ،  )٥(عبيد هللا القاسم بن سالم  أبو كما فعل، واملنسوخ 
                                         

  . ٥٢املوطأ ص  ) ١(
  . ١/١٧٥االستذكار   ) ٢(
  . ٣/٣٣٢التمهيد   ) ٣(
  . ٣/٣٣٢التمهيد   ) ٤(
  . ٣٤٢و٢٧٦الناسخ واملنسوخ ص  ) ٥(
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  ٨٥  

  . )٣(واحلازمي ،  )٢(شاهني 
، سألة ملالكية عند تعارض األدلة يف املومن لطائف ما رأيت أن بعض ا

بفعلهم م يرجحون ين على العمل بأدلة أحد القولني فإواتفاق اخللفاء الراشد
وعللوا ذلك بأن فعله ،  لفعله مع موافقتهم  رضي هللا هللا عنهم دون فعله 

  . )٤(عليه الصالة والسالم يتطرق إليه النسخ دون فعلهم 
نسخ يف زمن النبوة خبالف ولعل ذلك بين عندهم على أن السنة الفعلية تُ 

 ُ   .نسخ اتفاق اخللفاء الراشدين فهو بعد زمن النبوة فال ي
لفاء الراشدين أن اتفاق اخل -وهللا أعلم  -وبعد كل ما تقدم فإنه يظهر 

  .على النسخ  دليل يدلولكنه ، يصح النسخ به  على قول أو فعل ليس دليالً 
على عدم  دليلفما اتفقوا على القول به أو العمل به من األقوال فاتفاقهم 

  .نسخ أدلة القول 
على صحة دعوى  دليلوما اتفقوا على تركه وعدم العمل به فاتفاقهم 

  . النسخ للدليل
على ذلك هو ما أومأ إليه ابن املنذر من أنه ال جيوز أن يطبق ولعل الدليل 

أو يرتكوا ، اخللفاء األربعة وهم أبر األمة وأعلمها على العمل بدليل وهو منسوخ 

                                         
= 
  . ١٢٧ص الناسخ واملنسوخ للنحاس   ) ١(
ومل أجد ، ٦/٥واملباركفوري يف حتفة األحوذي ،  ٩/٦٨نسبه إليه الشوكاين يف نيل األوطار   ) ٢(

  .يف مظنته من كتابه ناسخ احلديث ومنسوخه 
  . ١/٢٤٨االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث   ) ٣(
  . ٢/٥٢٤كفاية الطالب الرباين ،  ١/٦٥٣الثمر الداين / ينظر   ) ٤(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٨٦  

   . )١(العمل بدليل إال لنسخه عندهم 
  

  :  ومن األمثلة ملا تقدم
إذا مس اخلتان اخلتان ذكر ابن رجب اخلالف : يف مسألة الغسل  - ١

: " وروى عن اخللفاء األربعة إجياب الغسل مث قال ، ألدلة على وجوبه وعدمه وا
فهؤالء اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم قد أمجعوا على ذلك مع أن بعضهم 

م علموا أن ما خالف ذلك منسوخ ملا ، خالفه  روى عن النيب  فلوال أ
  . )٢(..... "  خالفوا ما مسعوا من النيب 

الوضوء مما مست النار استدل ابن املنذر مبا ورد عن جابر  ةويف مسأل - ٢
الوضوء مما ترك  كان آخر األمرين من رسول هللا " من قوله  بن عبدهللا 
على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق  والدليل: " مث عقب قائالً  )٣( "مست النار 

                                         
  . ١/٢٢٥وسط البن املنذر األ/ ينظر   ) ١(
  . ١/٣٧٦فتح الباري البن رجب   ) ٢(
  ).١٨٥ح( ١/١٠٨باب ترك الوضوء مما غريت النار  -كتاب الطهارة   -رواه النسائي   ) ٣(

  ) .١٨٨ح( ١/١٤٧نسخ ذلك   -كتاب الطهارة   -ويف السنن الكربى        
  ).١٩٢ح( ١/١٠٠ا مست النار باب يف ترك الوضوء مم -كتاب الطهارة   - وأبو داود        
  .إسناده صحيح : وقال األلباين        
ذكر خرب  -كتاب الطهارة   -وابن حبان يف صحيحه كما يف الصحيح برتتيب ابن بلبان        

 ٣/٤١٦بالوضوء من حلوم اإلبل  قد يوهم غري املتبحر يف صناعة العلم أنه ناسخ ألمره 
  ) .١١٣٤ح(
 ١/١٥٥باب ترك الوضوء مما مست النار  -كتاب الطهارة   -لسنن الكربى والبيهقي يف ا       

)٦٩٨. (  
  ) .٤٦٦٣ح( ٥/٥٨والطرباين يف املعجم األوسط        
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  ٨٧  

وعثمان بن ، وعمر بن اخلطاب ، اخللفاء الراشدين املهديني أبو بكر الصديق 
وقد ثبت أن ، وعلي بن أيب طالب صلوات هللا عليهم يف ترك الوضوء ، عفان 
وال " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي : " قال  النيب 

جيوز أن يسقط عنهم مجيعًا علم ما حيتاجون إليه يف الليل والنهار ؛ إذ مما البد 
و كان األكل حدثًا ينقض الطهارة ويوجب ول، للناس منه األكل والشرب 

وغري جائز أن ، ومل يذهب ذلك عليهم معرفةً ، الوضوء مل خيف ذلك عليهم 
  . )١(" جيهلوا ذلك 

وزة : يف مسألة صالة اإلمام جالسًا  - ٣ عرض ويل الدين العراقي لألدلة ا
وزين فقال ،  ديثني معًا وأجابوا عن احل: " مث ذكر جواب الكارهني عن أدلة ا

ما منسوخان بقوله عليه الصالة والسالم  " ال يؤمنَّ أحٌد بعدي جالسًا " : بأ
وإن كان النسخ ال ميكن ، اخللفاء بعده وأنه مل يؤم أحٌد منهم قاعداً وبفعل ،  )٢(

                                         
  . ١/٢٢٥األوسط   ) ١(
وقائمًا ، كتاب مجاع أبواب صالة اإلمام قاعداً بقيام   -رواه البيهقي يف السنن الكربى   ) ٢(

 ٣/٨٠ي يف النهي عن اإلمامة جالسًا وبيان ضعفه باب ما رو  -بقعود وغري ذلك 
  ) .٤٨٥٤ح(
 ١/٣٩٨باب صالة املريض جالسًا باملأمومني  -كتاب الصالة   -الدارقطين يف سننه و        

  ) .٦ح(
  .واحلديث مرسل ال تقوم به حجة ، مل يروه غري جابر اجلعفي وهو مرتوك : وقال        
وهذا مع إرساله من رواية جابر اجلعفي أحد الضعفاء :  ١/١٧٣وقال ابن حجر يف الدراية        

.  
ذكر خرب خامس يدل على  -كما يف الصحيح برتتيب ابن بلبان وابن حبان يف صحيحه         

  . ٥/٤٧١أن هذا األمر فريضة ال فضيلة 
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  ٨٨  

يه عن إمامة القاعد بعده  ميكن بعد النيب  م على ذلك تشهد بصحة  فمثابر
 " .  

  .)١( .... "ذه أقوى األقاويل وه: " ضي عياض قال القا
ذكر ابن القيم اخلالف يف :  )٢(يف مسألة مشروعية املخابرة  - ٤

وذكر األدلة املتعارضة يف هذا وساق املروي عن اخللفاء يف ،  عدمهو  امشروعيته
وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول : " مث قال بعد ذلك ، مشروعيته 

مث أهلوهم من ، اشدون من بعده حىت ماتوا مث خلفاؤه الر ، حىت مات  هللا 
من  وعمل به أزواج النيب ، ومل يبق باملدينة أهل بيت حىت عملوا به ، بعدهم 
 ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا الستمرار العمل به من النيب ، بعده 

فنسخ هذا من ، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به ، إىل أن قبضه هللا 
  . )٣(" حملال أحمل ا

، يف كتابه الطرق احلكمية اخلالف يف العقوبات املالية  القيمعرض ابن  - ٥
إن العقوبة باملال منسوخة وردها مستدالً على عدم النسخ : وذكر مقولة من قال 

   .بفعل اخللفاء الراشدين لبعضها 
وفعل اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة رضي هللا عنهم بعد موته : " قال 

                                         
  . ٢/٣٠٢طرح التثريب   ) ١(
رض من صاحبها فيزرعها بنصف أو أن يأخذ األ: املزارعة وفسرها زيد بن ثابت  : املخابرة  ) ٢(

  .ثلث أو ربع 
  .  ٥/٤٤٢احلاوي الكبري ،  ٥/٥٨١املغين / ينظر        

  . ٩/١٨٦حاشية ابن القيم على سنن أبو داود   ) ٣(
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  ٨٩  

  ١(.... " مبطل لدعوى نسخها( .  
األئمة احملققني تثبت أن التفاق  ذه التطبيقات الفقهية ومن هؤالءفه

وثبوت نسخ ما اتفقوا على ، اخللفاء الراشدين أثراً يف بقاء مشروعية ما عملوا به 
وهو كله يف دائرة التطبيق غري ما قاله بعض املالكية من أن اإلمام مالك ، تركه 

  .إرادته يف املوطأ كما تقدم  أومأ إىل

                                         
  . ٣٨٨الطرق احلكمية ص  ) ١(
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  ٩٠  

  :الفصل السادس 
  .الترجیح بما اتفق الخلفاء على روایتھ 

  

اخللفاء  اتفقو يف مسألة  إذا اختلفت وتعارضت أحاديث رسول هللا 
  .فهل تقدم روايتهم على رواية غريهم ،  هاأحدرواية على  الراشدون

أو ما رواه ، ايته هذه املسألة ذكرها بعض األصوليني مبا اتفقوا على رو 
أحدهم يقدم بشرط أال يكون يف الرواية األخرى أحد اخللفاء من باب أن ترجيح 

  .فما اتفقوا على روايته من باب أوىل ، ما رواه أحدهم إذا قدم 
   فهل يرجح ما اتفق اخللفاء الراشدون على روايته ؟ 

  : في المسألة قوالن 
ن تقدم وترجح أن روایة الخلفاء الراشدی: القول األول 

  .غیرھم روایة على 
وهو الذي رجحه السبكي ،  )١(وهذا هو الرواية الراجحة عند اإلمام أمحد 

اج    . )٣(والشوكاين يف إرشاد الفحول ،  )٢(يف اإل
وحافظ احلكمي يف ،  )٤(كما رجح روايتهم القامسي يف قواعد التحديث 

                                         
شرح غاية السول ،  ٣/٦٩٦شرح خمتصر الروضة ،  ٤/١٥٨٩أصول الفقه البن مفلح   ) ١(

املدخل إىل ،  ٨/٤١٥٧التحبري شرح التحرير ،  ٤/٦٤٣الكوكب املنري شرح ،  ٤٤٩ص
  . ٣٩٨مذهب اإلمام أمحد ص

اج يف شرح املنهاج   ) ٢(   . ١٨١٠و٣/١٨٠٩اإل
  . ٢/١١٢٩إرشاد الفحول   ) ٣(
  . ٣١٤قواعد التحديث ص  ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٩١  

  . )١(دليل أرباب الفالح 
هو املتضمن لكثري من  على روايته اخللفاء الراشدوناتفق والقول برتجيح ما 

  .قواعد الرتجيح اليت قاهلا األصوليون 
فجمهور األصوليني على الرتجيح برواية أكابر الصحابة رضي هللا عنهم  

وغريهم ،  )٥(واحلنابلة ،  )٤(والشافعية ،  )٣(واملالكية ،  )٢(كما هو عند احلنفية 
  . الصحابة وال شك أن اخللفاء أكرب،  )٦(

بىن بعض األصوليني ترجيح رواية اخللفاء على القول برتجيح رواية ولذلك 
   . )٧(أكابرهم 

                                         
  . ٤٠دليل أرباب الفالح ص  ) ١(
  . ٣/١٦٣لتحرير تيسري ا،  ٢/٢٠٧فواتح الرمحوت / ينظر   ) ٢(
رفع ،  ٣/٣٨٠خمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر ،  ٤٧٩تقريب الوصول ص/ ينظر   ) ٣(

رفع النقاب ،  ٤٢٣شرح تنقيح الفصول ص،  ٢/٧٣٩الردود والنقود ،  ٤/٦١١احلاجب 
٥/٥٨٣ .  

مجع ،  ٢/٧٩قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم ،  ٤/٢٩٩اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٤(
،  ٢/٢٦٤التحصيل ،  ٦٧٠الغيث اهلامع ص،  ٢/٣٥٠جلوامع مع البدر الطالع ا

الفوائد شرح الزوائد ،  ٦/١٥٣البحر احمليط ،  ٤/٤١٢الفائق ،  ٢/٥٨٣املنتخب 
  . ٩٨٢ص

شرح ،  ٨/٤١٥٧التحبري شرح التحرير ،  ٤٤٩شرح غاية السول ص،  ٣/١٠٢٦العدة  ) ٥(
املختصر يف أصول الفقه البن ،  ٤/٦٤٣نري شرح الكوكب امل،  ٣/٦٩٧خمتصر الروضة 

  . ١٦٩اللحام ص
  . ٤٢١إجابة السائل ص  ) ٦(
  . ٤/٦٤٣شرح الكوكب املنري / ينظر مثالً   ) ٧(
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  ٩٢  

وعكس بعضهم املسألة فبىن ترجيح رواية أكابرهم على رواية اخللفاء 
   . )١(الراشدين 

 وهو قول، األفقه واألعلم و كما أن مجهور األصوليني يرجح برواية الفقيه 
،  )٦(وغريهم،  )٥(واحلنابلة ،  )٤(والشافعية ،  )٣(واملالكية ،  )٢(مجاهري احلنفية 

  .وال شك وال ريب أن اخللفاء الراشدين األربعة هم أفقه الصحابة وأعلمهم 
  كمــــا فعــــل أبــــو إســــحاق   ورجــــح بعــــض األصــــوليني روايــــة األقــــرب للنــــيب 

 )١(والزركشــي        ،  )٩(واحلـازمي ،  )٨(وأبـو اخلطــاب الكلـوذاين ،  )٧(الشـريازي 

                                         
املختصر يف ،  ٤٤٩شرح غاية السول ص،  ٨/٤١٥٧التحبري شرح التحرير / ينظر مثالً   ) ١(

  . ١٦٩أصول الفقه البن اللحام ص
  . ٣/١٦٣تيسري التحرير   ) ٢(
مفتاح الوصول ،  ٤٢٣شرح تنقيح الفصول ص،  ٤٧٩تقريب الوصول ص/ ينظر  ) ٣(

  .  ٥/٥٢٣رفع النقاب ،  ٦٢٣ص
 ٤/٢٩٦اإلحكام يف أصول األحكام ،  ٥/٤١٥احملصول ،  ٢/٦٥٨شرح اللمع / ينظر   ) ٤(

البحر احمليط ،  ٢/٢٦٣التحصيل ،  ٦٧٠الغيث اهلامع ص،  ٢/٩٨٣اية السول ، 
٦/٢٥٣ .  

،  ٤٤٨شرح غاية السول ص،  ٣/٦٩٣شرح خمتصر الروضة ،  ٢/٢٠٦التمهيد / ينظر   ) ٥(
املدخل إىل مذهب ،  ٨/٤١٥٣التحبري شرح التحرير ،  ٤/٦٣٥شرح الكوكب املنري 

  .  ١٦٩املختصر يف أصول الفقه البن اللحام ص،  ٣٩٧اإلمام أمحد ص 
،  ١/١٣٢ الناسخ واملنسوخ يف احلديث االعتبار يف،  ٢/٦٥٥تدريب الراوي / ينظر   ) ٦(

  . ٢/١١٢٨إرشاد الفحول 
  . ٢/٦٥٨شرح اللمع   ) ٧(
  . ٢/٢٠٨التمهيد يف أصول الفقه   ) ٨(
  . ١/١٣٦االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث   ) ٩(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٩٣  

  .  )٢(والشنقيطي ، 
مبن كان يف جملسه من الصحابة وقيد الشنقيطي القرب هنا مبا إذا فسر 

  . )٣(أقرب عادة من غريه 
يف جل صور القرب ال  والظاهر أن اخللفاء الراشدين هم األقرب منه 

   .ط فقهذه 
   :وقد استدل القائلون برتجيح رواية اخللفاء الراشدين بأدلة هي 

فعليكم بسنيت : " وفيه  حديث العرباض بن سارية  :الدلیل األول 
  ..... " .وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 

ومن سنتهم ، دل احلديث على وجوب اتباع سنتهم  :وجه الداللة 
  .فتقدم على غريهم ، أخبارهم وروايتهم 

بكل  أن اخللفاء الراشدين هم أقرب الصحابة للنيب :  الدلیل الثاني
السة والسفر وطول الصحبة ، معاين القرب  ومن كان أقرب من أحد ، ومنها ا

  . )٤(فهو أعلم حباله من البعيد 
م ، زيادة فضلهم ما قام من األدلة املتواترة على  :الدلیل الثالث  وأ
  . )٥(أوجبت تقدمي روايتهم وهذه ، أفضل األمة بعد نبيها 
  -لراشدين هم أعلم الصحابة على اإلطالق أن اخللفاء ا :الدلیل الرابع 

                                         
= 
  . ٦/١٥٤البحر احمليط   ) ١(
  . ٥٩٤نثر الورود ص  ) ٢(
  . ٥٩٤نثر الورود ص  ) ٣(
  . ٤/٦٤٣لكوكب املنري شرح ا  ) ٤(
  . ٣/٦٩٧شرح خمتصر الروضة   ) ٥(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٩٤  

دة تيقظهم ما علم من حاهلم من زيا: ومن ذلك ،  -كما قامت بذلك األدلة 
  . )١(قدم روايتهم على غريهمفت، لألحكام واحتياطهم هلا  مههوتنب

وشأن الرئيس ،  اخللفاء الراشدين قد تولوا الرئآسة أن :الدلیل الخامس 
  . )٢(فتقدم روايته ، ه من غريه أن يكون أشد صونًا ملنصب

  

أن روایة الخلفاء الراشدین ال تقدم وال : القول الثاني 
  . ترجح على غیرھم

  

ذا القول إال ما يذكره بعض احلنابلة من أنه رواية عن  ومل أجد من قال 
مع ما يظهر من قوهلم من تضعيف هذه الرواية وتقوية الرتجيح ،  )٣(اإلمام أمحد 

  .  )٥(حىت أن بعضهم مل يذكر إال الرواية األوىل وأغفل هذه الرواية ،  )٤(بروايتهم 
 )٦(مجاعةوذكر ابن عبداهلادي املعروف بابن املربد أن هذه الرواية اختارها 

  .ومل يذكرهم  -يعين من احلنابلة  -
  : وذكروا للقول دليالً واحدًا 

ٌ  واخللفاء الراشدون وغريهم، أن مناط الرواية هو الصحبة  فال ، فيها  سواء
  .)٧(تقدم روايتهم على غريهم 

  : الترجیح 
                                         

  . ٣/٦٩٧شرح خمتصر الروضة   ) ١(
  . ٤/٦٩٧شرح الكوكب املنري   ) ٢(
شرح غاية ،  ٦٩٧و٣/٦٩٦شرح خمتصر الروضة ،  ٤/١٥٨٩أصول الفقه البن مفلح   ) ٣(

  . ٣٩٨املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص ،  ٤٤٩السول ص
  . ٤٤٩ول صشرح غاية الس  ) ٤(
  . ٨/٤١٥٧التحبري شرح التحرير / ينظر  ) ٥(
  . ٤٤٩شرح غاية السول ص  ) ٦(
  . ٣/٦٩٦شرح خمتصر الروضة   ) ٧(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٩٥  

القول األول املرجح لروايتهم على رواية غريهم  -وهللا أعلم  -والراجح 
  .لألدلة املنصوبة للقول 

اية هو الصحبة وهم والصحابة وأما دليل املانعني وهو أن مناط الرو 
  : فغري مسلم لألمور اآلتية ،  سواءٌ 

ولكن ذلك ، هو الصحبة  يم أن املؤثر يف الرواية عن النيب مع التسل - ١
غري أن الصحبة تتفاوت يف أمور كثرية رعاها األصوليون ، يف أصل الرواية 

  .عند التعارضواحملدثون يف تقدمي رواية بعض الصحابة على غريهم 
ورواية ما ، والعامل بروايته هلا كرتجيحهم رواية صاحب القصة واملالبس 

  . )١(على ما احتمل السماع  من النيب مسعه 
هذه هي ، أن الرتجيح مصدره اعتبار تفاوت الظنون فريجح األقوى  - ٢

وال شك أن ما اتفق على روايته اخللفاء الراشدون أقوى ، املعتربة قاعدة الرتجيح 
  .يف الظن من رواية غريهم 

مىت اقرتن  وتفاصيل الرتجيح كثرية فالضابط فيه أنه: " قال ابن اللحام 
أو قرينة عقلية أو لفظية ، أو اصطالحي عام أو خاص ، بأحد الطرفني أمر نقلي 

   . )٢(" وأفاد ذلك زيادة الظن رجح به ، أو حالية 
، بل غلبة الظن متحققة يف رواية أحدهم أو بعضهم فكيف حال اتفاقهم 

                                         
املنهاج يف ترتيب احلجاج ،  ٤٢٣شرح تنقيح الفصول ص،  ٣/١٠٢٥العدة / ينظر  ) ١(

،  ٤٢٦املنخول ص،  ٢/١٨٩فواتح الرمحوت ،  ٢/٣١٠شرح العضد ،  ٣٤٢و٣٣٩ص
،  ٤/٦٣٩شرح الكوكب املنري ،  ٢/٣٦٣حاشية البناين ،  ١٨٩تصر الروضة صشرح خم

  . ٩٤١الفوائد شرح الزوائد ص
  . ١٧٢املختصر يف أصول الفقه ص  ) ٢(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٩٦  

  .بل هو من باب أوىل 
اليدين عند الركوع وعند وقد مثل بعض األصوليني للمسألة بأحاديث رفع 

أال أصلي : " أنه قال  فقد جاء يف حديث عبدهللا بن مسعود ، السجود 
بينما روى ،  )١(" فصلى ومل يرفع يديه إال مرة : ؟ قال  بكم صالة رسول هللا 

وإذا  اخللفاء الراشدون كلهم ما يدل على أنه كان يرفع يديه إذا افتتح صالته 
ا من رواية ، الركوع  ركع وإذا رفع رأسه من فقد رجحوا هذه الروايات لكو
  . )٢(اخللفاء األربعة وغريهم 

 ال نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول هللا : " قال اإلمام احلاكم 
باجلنة فمن بعدهم من  اخللفاء األربعة مث العشرة الذين شهد هلم رسول هللا 

                                         
  ) .١٠٢٦ح( ٢/١٨٢باب ترك ذلك  -كتاب القبلة   -رواه النسائي   ) ١(

  ).٦٤٥ح( ١/٢٣١باب الرخصة يف ترك ذلك  -كتاب التطبيق   -ويف السنن الكربى        
 ٤٩٤و١/٤٩٣باب من مل يذكر الرفع عند الركوع  -كتاب الصالة   -وأبو داود        

  ) .٧٤٩و٧٤٨ح(
 ٢/٤٠باب ما جاء يف رفع اليدين عند الركوع  -كتاب أبواب الصالة   -والرتمذي        

  ) .٢٥٧ح(
  .حديث حسن : وقال        
  .صحيح : وقال األلباين        
  ) .١٣٠٤ح( ١/٣٤٠باب العمل يف الركوع  -كتاب الصالة   -رمي والدا       
  ) .٢٢٩٤٩ح( ٥/٣٤٢وأمحد يف املسند        
  .  ١٧/٢٤١والطرباين يف املعجم الكبري        

شرح التبصرة والتذكرة ،  ٢٧٠التقييد واإليضاح ص،  ٢/٤٤٢الشذا الفياح / ينظر   ) ٢(
  . ٢/٢٣٤ار توضيح األفك،  ٣/٤١فتح املغيث ،  ١/١٩٢



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٩٧  

  . )١(" عة غري هذه السنة أكابر الصحابة على تفرقهم يف البالد الشاس
   . )٤(والزين العراقي ،  )٣(وابن منده ،  )٢(البيهقي  هووافق

                                         
  . ١/١٤٦٦شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي ،  ٢/٤٢٦طرح التثريب   ) ١(
  . ١/١٤٦٦شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي   ) ٢(
  . ٢/٢٢٠فتح الباري   ) ٣(
  . ٢/٢٢١تقريب األسانيد مع شرحه طرح التثريب   ) ٤(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ٩٨  

  مسائل متعلقة بھذا الفصل 
  

  : المسألة األولى 
بىن بعضهم اخلالف يف تقدمي رواية اخللفاء الراشدين على غريهم على 

  اخلالف يف إمجاعهم هل حجة أم ال ؟ 
  . )١(" ًا عليه فهو شبيه به فإن مل يكن مبني: " قال الطويف 

ويشكل على هذا ما تقرر عند األصوليني أن باب الرتجيح أسهل من باب 
 ً فقد يرجح بدليل عند بعضهم ولو مل يصح االستدالل به ، االستدالل ابتداء

  . عندهم
  
  

  :  المسألة الثانیة
نفى الطويف يف شرح خمتصر الروضة العالقة بني الرتجيح برواية أكابر 

وعلل ذلك بأن الرتجيح برواية األكابر ، اخللفاء األربعة الرتجيح برواية حابة و الص
  . )٢(حمتملة للخالف مطلقًا خبالف رواية اخللفاء األربعة 

وعند التأمل أجد أن الطويف ما قصد باحتمال اخلالف يف تقدمي رواية 
  أكابر الصحابة اخلالف األصويل هل تقدم أم ال ؟ 

مث لو قيل أن ، ر الصحابة حمل خالف يف ضابط الكرب قصد أن أكاب اوإمن
املالزمة فهي أيضًا حمل خالف يف بعضهم من حيث  وأ فظالكرب يف العمر أو احل

  .ولذلك أحال الطويف ملعرفة األكابر لكتب الطبقات ، وأولويته عليه تقدميه لغريه 
  .ضابط اخللفاء األربعة منضبط حمل اتفاق و 

  : الفصل السابع 
  .على العمل بالدلیل جیح باتفاق الخلفاء الراشدین التر

  

                                         
  .   ٣/٦٩٧شرح خمتصر الروضة   ) ١(
  . ٣/٦٩٧شرح خمتصر الروضة   ) ٢(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ٩٩  

  
أحدمها اخللفاء األربعة رضي إذا تعارض يف املسألة دليالن وقال أو عمل ب

  .عنهم فهل يرجح باخللفاء الراشدين ؟  هللا
إذا اختلف الصحابة رضوان هللا عليهم : ومثل هذه املسألة قوالً واستدالالً 

فهل ، اخللفاء األربعة على األخذ بأحد القولني يف مسألة اجتهادية مث اتفق 
وعليها مدار ، يرتجح باتفاقهم عليه ؟ وإن كان األصل يف املسألة الصورة األوىل 

  . جل البحث غري أن بعضهم أدخل يف املسألة الصورة الثانية 
  : اختلف األصوليون يف املسألة على قولني 

  

  .الراشدین  الترجیح بقول وعمل الخلفاء: القول األول 
  .فيقدم الدليل الذي اتفق اخللفاء الراشدون على العمل به دون اآلخر 

  .وكذا يقدم ما اتفقوا عليه من األقوال على غريه 
 )١(احلنفية  -وهذا هو مذهب مجاهري األصوليني من املذاهب األربعة 

  .  - )٤(واحلنابلة  )٣(والشافعية  )٢(واملالكية 
                                         

التقرير ،  ٢/٢٠٦مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرمحوت ،  ٣/١٦٢يسري التحرير ت  ) ١(
  . ٣/٣٤والتحبري 

بيان ،  ٤/٦٣٠رفع احلاجب ،  ٢/٣١٦شرح العضد ،  ٢/١٩٨خمتصر ابن احلاجب   ) ٢(
  . ٤/٣٢١حتفة املسؤول ،  ٢/٧٥٦الردود والنقود ،  ٣/٣٩٤املختصر 

الفوائد شرح الزوائد ،  ٤/٣٢٤يف أصول األحكام  اإلحكام،  ٣/٤٥١التلخيص للجويين  ) ٣(
  . ٦/١٧٨البحر احمليط ،  ٢/١٠٠٨اية السول ،  ٩٧٧ص

،  ٥/١٠٠الواضح يف أصول الفقه ،  ٣/٢٢٠التمهيد يف أصول الفقه ،  ٣/١٠٥٠العدة   ) ٤(
قواعد ،  ٣/٧٠٩شرح خمتصر الروضة ،  ١/٦١٤املسودة ،  ٣/١٠٣٦روضة الناظر 

،  ٤/١٦١٢أصول الفقه البن مفلح ،  ٤/٧٠٠رح الكوكب املنري ش،  ٩٩األصول ص
املختصر يف أصول ،  ٨/٤٢١٢التحبري شرح التحرير ،  ٤٥٥و٤٥٤شرح غاية السول ص
  . ١٧١الفقه البن اللحام ص



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ١٠٠  

: عنه صاحب تيسري التحرير بعد تقرير القول بقوله  فقد أبان: أما احلنفية 
وما عمل به اخللفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان هللا عليهم " 

  . )١(" يرجح على ما ليس كذلك 
فأبان أن جمرد اتفاق اخللفاء على أحد الدليلني يرجح به حىت وإن علم ما 

  .خيالفهم 
مستدلني أنه ، راح املوطأ عليه قول مالك فقد محل بعض ش: وأما املالكية 

مث ذكر ما ، والقائلني بعدمه ، عرض دليل القائلني بالوضوء عن ما مست النار 
م مل يتوضؤا  فحمله الشراح على أنه يرجح أحد املتعارضني ، ورد عن اخللفاء أ

  .)٢(بفعل اخللفاء الراشدين
ر مذهب يقر يين وهو مام اجلو اإلفقد نقل العالئي عن : وأما الشافعية 

إذا اختلف الصحابة :  -يعين الشافعي  - وقال يف بعض أقواله : " الشافعي 
  . )٣(فالتمسك بقول اخللفاء أوىل 

، إذا اختلفت الصحابة على قولني : " ونقل الزركشي عن ابن كج قوله 
يصار إىل قول : وكان اخللفاء األربعة مع أحد الفريقني فقال الشافعي يف موضع 

ما سواء ويطلب داللة سوامها : وقال يف موضع ، لفاء األربعة اخل   .)٤("إ
كما ذكر العالئي أن اجلديد عند الشافعي أنه عند تفرق أقوال الصحابة 

                                         
  . ٣/١٦٢تيسري التحرير   ) ١(
  . ١/٧٨التعليق املمجد ،  ١/٩١شرح الزرقاين   ) ٢(
  .اجلويين يف الربهان ومل أجده يف مظنته  ونسبه ٣٦إمجال اإلصابة ص  ) ٣(
  . ٤/٤٩١البحر احمليط   ) ٤(



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ١٠١  

  . )١(" يصري إىل قول أحد اخللفاء األربعة 
يؤخذ بقول األكثر :  -يعين الشافعي يف القدمي  - قال : " وقال املاوردي 

فإن استوى أخذ بقول من معه ،  )٢(عليكم بالسواد األعظم : م لقوله عليه السال
  . )٣(.... " اخللفاء األربعة 

وحينئذ فاالحتجاج مبا اتفقوا عليه يكون بطريق : " قال العالئي خترجيًا 
  .    )٤(" األوىل 

ونص أمحد رمحه هللا : "  )٦(وابن عقيل  )٥(فقال أبو يعلى : وأما احلنابلة 
  . " اضع يف هذا يف مو 

ا هي األظهرو    .)٧(الطويف ذكر أنه رواية عن اإلمام أمحد غري أنه أبان أ
  . )٨(" أصح الروايتني عن إمامنا : " وقال ابن اللحام 

                                         
  .ومل أجده يف مظنته فيه ، ونسبه إىل اجلويين يف الربهان ،  ٣٦إمجال اإلصابة ص  ) ١(
  .ال جتتمع أميت على ضاللة" واملتقدم خترجيه وطرفه ،  جزء من حديث أنس بن مالك  ) ٢(

  " .م بالسواد األعظم فعليك" وهذه الزيادة       
  . ٦٥١باب السواد األعظم ص -كتاب الفنت   -رواه ابن ماجه        
  ) .٤٢١ح( ١/٤٠٩واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه        
ضعيف جداً دون اجلملة :  ٨/٤٥٠وقال األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه        

  .األوىل فهي صحيحة 
  . ١/٣٦احلاوي الكبري   ) ٣(
  . ٤٧إمجال اإلصابة ص  ) ٤(
  . ٣/١٠٥٠العدة   ) ٥(
  . ٥/١٠٠الواضح يف أصول الفقه   ) ٦(
  . ٣/٧٠٩شرح خمتصر الروضة   ) ٧(
  .  ١٧١املختصر يف أصول الفقه ص  ) ٨(
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وهو مقتضى كالم ،  )٢(وابن القيم ،  )١(وهو الذي رجحه ابن تيمية 
  . )٤(كما رجح به الصنعاين يف إجابة السائل ،  )٣(اجلويين 

  . )٦(ونسبه الصنعاين للربماوي ،  )٥(النجار هذا القول جلمع  ونسب ابن
إذا اختلفت : " وهو قول اإلمام الدارمي كما حكاه عنه البيهقي أنه قال 

 ا إىل ما عمل به اخللفاء الراشدونومل يتبني الراجح منها نظرن، أحاديث الباب 
  .  )٧(" فرجحنا به أحد اجلانبني ،  بعد النيب 

                                         
  . ٣٢/٣٤٧جمموع الفتاوى ،  ٣/٢٠٥و  ٢/٥٠٠و  ١/٣٤٠شرح العمدة   ) ١(
  . ١٤٠و٤/١١٩إعالم املوقعني   ) ٢(
  . ٣/١٢٣التلخيص يف أصول الفقه    )٣(
  . ٤٢٩إجابة السائل ص  ) ٤(
  . ٤/٧٠٠شرح الكوكب املنري   ) ٥(
  . ٢/١٧سبل السالم   ) ٦(
  .هكذا ورد يف كتب شروح احلديث   ) ٧(

شرح ،  ١/٢١٨حتفة األحوذي ،  ١/٢٢٧عون املعبود ،  ١/٣١١فتح الباري / ينظر        
  . ١/٧٨التعليق املمجد ملوطأ اإلمام حممد ،  ١/٩١الزرقاين على املوطأ 

ذا النص مستقيم يف ترجيح الدارمي ملا اتفق عليه اخللفاء األربعة           .وهو 
يعين عثمان بن  -قال أبو سعيد " نصه  ١/١٥٧غري أن الذي يف السنن الكربى للبيهقي        

، قد اختلف فيها  - يعين أحاديث الوضوء مما مست النار -فهذه األحاديث  -سعيد 
فلم نقف على الناسخ واملنسوخ منها ببيان بّنيِ حنكم به ، واختلف يف األول واآلخر منها 

فنظرنا إىل ما اجتمع عليه اخللفاء الراشدون واألعالم من أصحاب رسول ، دون ما سواه 
  فأخذوا بإمجاعهم يف الرخصة فيه باحلديث الذي يروى فيه الرخصة عن النيب،  هللا 
. "  

ذا النص ال يظهر يل صحة نسبة القول له ؛ ألن ظاهر قوله إرادة اتفاق الصحابة مجيعًا         و
 .   
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رتجيح للدليل الذي اتفق على القول أو العمل به اخللفاء والقول بال
الراشدون هو املتضمن ملنهج كثري من الفقهاء وشراح األحاديث عند مجعهم بني 

  .األدلة املتعارضة يف املسائل 
والزيلعي ،  )١(السرخسي : وممن رجح باتفاق اخللفاء الراشدين من الفقهاء 

  .من احلنفية  )٥(والكاساين ،  )٤( وابن جنيم،  )٣(وابن عابدين ،  )٢(
  . من املالكية  )٨(وابن عبدالرب ،  )٧(والقرايف ،  )٦(وابن أيب زيد القريواين 

من  )١٢(والرملي ،  )١١(واملاوردي ،  )١٠(وأيب زكريا األنصاري ،  )٩(والنووي 
  . الشافعية

من  )١٥(والزركشي يف شرح املختصر ،  )١٤(وابن قدامة ،  )١٣(وابن مفلح 

                                         
  . ١٠/١٨املبسوط   ) ١(
  . ١/٢١٩تبيني احلقائق   ) ٢(
  . ٤/١٤٩حاشية ابن عابدين   ) ٣(
  . ٢/٧٣البحر الرائق   ) ٤(
  . ٧/٤بدائع الصنائع   ) ٥(
  . ١٤٧منت الرسالة ص  ) ٦(
  .  ١٠/١٢٩الذخرية   ) ٧(
  . ٥/٨٤االستذكار   ) ٨(
موع شرح املهذب   ) ٩(   . ٢/٥٩ا
  . ١/٥٥أسىن املطالب ) ١٠(
  . ٧/٥احلاوي الكبري ) ١١(
  .   ١/٥٠٣اية احملتاج   ) ١٢(
  ٥/٤٣٩الفروع   ) ١٣(
  .   ٥/٥٨١املغين   ) ١٤(
  . ٣/٣٩٢شرح املختصر   ) ١٥(
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  .  احلنابلة 
 رجح به: ومن احملدثني يف شروح السنة عند مجعهم لألحاديث املتعارضة 

والعظيم ،  )٤(والعيين ،  )٣(وابن حجر ،  )٢(وابن دقيق العيد،  )١(ابن عبدالرب 
  . )٨(والصنعاين ،  )٧(واللكنوي ،  )٦(واملباركفوري ،  )٥(آبادي 

أبواب مشكل احلديث  وكثري من احملدثني يف كتب مصطلح احلديث يف
  .ينصون على الرتجيح باتفاق اخللفاء الراشدين 

،   )١٠(والسيوطي يف تدريب الراوي،  )٩(اسي يف الشذا الفياح بنومنهم األ
،  )١٢(واحلازمي يف االعتبار ،  )١١(واحلافظ العراقي يف شرح التبصرة والتذكرة 

  . )١٣(والقامسي يف قواعد التحديث 
فإن املتتبع لنهجهم ، صوليني مل يذكر املسألة بنصها ومع أن كثرياً من األ

                                         
  . ١٢/٢٧٧التمهيد   ) ١(
  . ٢٥شرح األربعني النووية ص  ) ٢(
  . ١٠/٨٤فتح الباري   ) ٣(
  . ٥/٢٨٩عمدة القاري   ) ٤(
  . ١/٢٧٧عون املعبود   ) ٥(
  . ٧/٣٦٧حتفة األحوذي ) ٦(
  . ١/٣٥١التعليق املمجد على موطأ اإلمام حممد ) ٧(
  . ٣/٣٠٦سبل السالم ) ٨(
  . ٢/٤٧٤الشذا الفياح ) ٩(
  .   ٢/٢٩٢تدريب الراوي ) ١٠(
  .  ١/٢٠٠شرح التبصرة والتذكرة   ) ١١(
  . ١/١٤٩االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث   ) ١٢(
  .   ٣١٤قواعد التحديث ص  ) ١٣(
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اتفق عليه اخللفاء الراشدون هو املتوافق مع ما  يف الرتجيح يظهر له أن الرتجيح مبا
عرضوه من قواعد للرتجيح خاصةً إذا علمنا أن املتقرر من قواعد الرتجيح عند 

األصويل بدليل األصوليني أن الرتجيح أسهل من باب االستدالل ؛ إذ قد يرجح 
 ً   . ال يصح االستدالل به ابتداء

فإنه يلزم منه أنه ، فمثالً من رجح بعمل أيب بكر وعمر بأحد الدليلني 
  . )١(من باب أوىل كما هو قول السبكي يرجح عمل األربعة ب

  ومن رجح أحد القولني باألخذ بقول من معه أحد اخللفاء األربعة
فالرتجيح ،  )٥(والنووي ،  )٤(اإلسنوي و ،  )٣(وابن دقيق العيد ،  )٢(كاخلطايب 

  .ملن معه اخللفاء كلهم كذلك ؛ إذ أن من كان معه األربعة اخللفاء أوىل 
وفيه دليل : " قال اإلمام البغوي يف شرح السنة شارحًا حديث العرباض 

على أن الواحد من اخللفاء الراشدين إذا قال قوالً وخالفه غريه من الصحابة كان 
  . )٦(" وإليه ذهب الشافعي يف القدمي ،  إىل قوله أوىل املصري

إذا اختلفت " ومثله ما نص عليه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه بأنه 
فإن استويا يف العدد وكان ، الصحابة واستوى الدليالن فإنه يؤخذ بقول األكثر 

  . )١(" على أحدمها إمام وليس على اآلخر إمام قدم الذي عليه اإلمام 

                                         
اج يف شرح املنهاج   ) ١(   .   ٣/١٨٤٣اإل
  . ٤/٣٠٠معامل السنن   ) ٢(
  . ٧٢شرح األربعني النووية ص  ) ٣(
  . ١/٥٠٠التمهيد يف ختريج الفروع على األصول   ) ٤(
  . ١١/١٤٧روضة الطالبني   ) ٥(
  . ١/٢٠٧شرح السنة   ) ٦(
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بل خري ، وليس بإمام فيه اخللفاء الراشدين فيه أئمة وال شك أن الذي 
، ة من عىن اخلطيب مكانوا يف مقد  -أي اخللفاء  - ولعلمهم ، وأفضل األئمة 

  . )٢(ولذلك استدل لقوله حبديث العرباض رضي هللا عنه 
  .مستدلني باحلديث )٤(واملاوردي ،  )٣(ومثله قول أيب إسحاق الشريازي 

والسبكي يف مجع اجلوامع رجح من الدليلني املوافق للصحايب الذي ميَّزه    
هذا عموم يدخل فيه تقدمي ما اتفق عليه اخللفاء و ،  )٥(النص على غريه 

م النصوص  م أسبق وأكرم من ميز   .الراشدون دخوالً أوليًا ؛ أل
ا اتفق يكون تقدمي مأو بعضهم عند تقدمي قول الواحد منهم أنه وال شك 

  .عليه األربعة من باب أوىل 
حبجية اتفاق اخللفاء الراشدين : أن كل من قال  -وهللا أعلم  -ويظهر يل 

فإنه يرجح به ؛ إذ هو حينئذ من تكاثر األدلة خصوصًا من يرى منهم الرتجيح ، 
  . )٦(بكثرة األدلة 

                                         
= 
  .   ٤٤٢و١/٤٤١الفقيه واملتفقه   ) ١(
  . ١/٤٤٢الفقيه واملتفقه   ) ٢(
  . ٧٥١و٢/٧٥٠شرح اللمع   ) ٣(
  . ١/٣٦احلاوي الكبري   ) ٤(
  . ٦٨٢مجع اجلوامع مع شرحه الغيث اهلامع ص  ) ٥(
احلنابلة إىل الرتجيح والتقوية بكثرة األدلة ويستدلون لذلك بإمجاع ذهب املالكية والشافعية و  ) ٦(

م كانوا يرجحون بالكثرة ، الصحابة رضي هللا عنهم  كما روى ابن شهاب أن قبيصة ، فإ
ما أعلم لك : فقال ، بن ذؤيب أخربه أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر الصديق تسأله حقها 

أنا : فقال املغرية بن شعبة ، اس الصبح سأهلم فلما صلى الن، وسأسأل الناس ، شيئًا 
هل معك غريك ؟ فقال حممد بن : فقال أبو بكر ، أعطاها السدس  مسعت رسول هللا 

=  
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  .وملا تقرر عند األصوليني أن باب الرتجيح أوسع من باب االستدالل 
فال يتصور عنده الرتجيح ، أما من يرى أن اتفاق اخللفاء الراشدين إمجاع 

  .فال تعارض ، حينئذ ؛ إذ انعقاد اإلمجاع عنده بفعلهم قاطع للخالف أصالً 
  : أدلة القول 

فعليكم : " حديث العرباض بن سارية املتقدم وفيه  :الدلیل األول 
                                         

= 
  .فأعطاها ذلك أبو بكر ، أعطاها ذلك  أنا مسعت رسول هللا : مسلمة 

 شرح الكوكب املنري،  ٢/١١١٦اية الوصول ،  ٧٣٧إحكام الفصول ص/ ينظر         
٤/٦٣٤ .  
 ٢/٥١٣باب مرياث اجلدة  - كتاب الفرائض   -وخرب أيب بكر رواه مالك يف املوطأ         
   ).٤ح(
  ) .١٨٠٠٧ح( ٤/٢٢٥وأمحد يف املسند        
  .وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني ، صحيح لغريه : وقال شعيب األرناؤوط        
  ) . ٢٨٩٤ح( ٣/٣١٦اث اجلدة باب مري  -كتاب الفرائض   - وأبو داود        
 ٤/٤١٩باب ما جاء يف مرياث اجلدة  - كتاب الفرائض عن رسول هللا   -والرتمذي        

  ) .٢١٠٠ح(
  .ضعيف : قال األلباين        
  ) .٢٧٢٤ح( ٤/٢٦باب مرياث اجلدة  -كتاب الفرائض   -وابن ماجه        
 اديرمقو باب ذكر اجلدات واألجداد  - كتاب الفرائض  -والنسائي يف السنن الكربى        

  ) .٦٣٣٩ح( ٤/٧٣نصيبهم 
ذكر وصف ما  –كتاب الفرائض   –وابن حبان يف صحيحه كما يف ترتيب ابن بلبان        

  ) .٦٠٣١ح( ١٣/٣٩٠تعطى اجلدة من املرياث 
  ) .٧٩٧٨ح( ٤/٣٧٦حديث معمر  -كتاب الفرائض   -واحلاكم يف املستدرك        
  .ووافقه الذهيب ، ني ومل خيرجاه حديث صحيح على شرط الشيخ :وقال        
  . ١٤/١٢٠والطرباين يف املعجم الكبري        
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  . )١(" بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 
م  حث النيب  :وجه الداللة من احلديث   )٢(على متابعتهم واالقتداء 

  . )٣(وسالمته عن املعارض ، وذلك يغلب على الظن الثقة بقوهلم ، 
أن اخللفاء الراشدين إذا اتفقوا على عمل بدليل وترك  :الدلیل الثاني 

م مل يرتكوا النص اآلخر إال حلجة  عملوا به  ولذلك قدم ما، آخر فالظاهر أ
  . )٤(على غريه

وال شك عمل اخللفاء يقوى ، الرتجيح طريقة غلبة الظن  :الدلیل الثالث 
  .الظن بأن الدليل الذي عملوا به هو األقوى 

وإمنا رجحنا بعملهم وقوهلم ؛ ألن هذا أمر : " قال أبو الوفاء بن عقيل 
ن اإلسالم املبلغ وال شك أن األئمة واخللفاء الذين بلغوا م، طريقه غلبة الظن 

ِح أقواله  مْ وأفعاله يقوي الظن فيما تضمنه اخلرب من  الذي حازوا به الفقه وَل
ويرجح على حديث مل تعضده أقواهلم ، احلكم إذا كانوا به عاملني وقائلني 

                                         
  .تقدم خترجيه   ) ١(

 ٣/٧٠٩شرح خمتصر الروضة ،  ٣/٢٢٠التمهيد أليب اخلطاب / وينظر يف االستدالل به       
 شرح التحرير التحبري،  ٤/٧٠٠شرح الكوكب املنري ،  ٣/١٦٢تيسري التحرير ، 
٨/٤٢١٢ .  

شرح خمتصر ،  ٩٧٧الفوائد شرح الزوائد ص،  ٤/٣٢٤اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٢(
  . ٣/٣٤التقرير والتحبري ،  ٣/٧٠٩الروضة 

  . ٤/٣٢٤اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٣(
التحبري شرح التحرير ،  ٤/٧٠١شرح الكوكب املنري ،  ٣/٧٠٩شرح خمتصر الروضة   ) ٤(

٨/٤٢١٢ .  
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  ١٠٩  

  . )١(" وأفعاهلم
أن ذلك يغلب على : " وقريب منه قول اآلمدي يف استدالله باحلديث 

  . )٢(" ن املعارض الظن قوته وسالمته ع
أن اخللفاء الراشدين أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي  :الدلیل الرابع 

، بل هم أعلمهم ، وهم من أعلم الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني ، والتأويل 
  . )٣(فكان ترجيحهم مقدمًا 
 أن اخللفاء الراشدين آكد أصحاب رسول هللا  : الدلیل الخامس

  . )٤(فقدم ترجيحهم على غريهم ، صحبة ومالزمة من غريهم 
فإن الظاهر من ، أن اخللفاء الراشدين إذا عملوا بدليل  : دسالدلیل السا

م أجل من أن خيفى عليهم احلكم الثابت  عملهم بقاء ذلك احلكم ؛ أل
  . )٥(الواجب العمل 

  

أن عمل اخللفاء الراشدين بأحد الدليلني يدل على أنه  : سابعالدلیل ال
  . )٦(فيقدم على غريه ، حني تنزل الوحي رين آخر األم

  

أن اخللفاء الراشدين إذا أطبقوا على عمل بأحد الدليلني  : الدلیل الثامن

                                         
  . ٥/١٠١الواضح يف أصول الفقه   ) ١(
  . ٤/٣٢٤اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٢(
  . ٤/٣٢٤اإلحكام يف أصول األحكام ،  ٣/١٦٢تيسري التحرير   ) ٣(
  . ٢/٧٥٦الردود والنقود ،  ٣/٣٩٥بيان املختصر   ) ٤(
  . ٢/٢٠٦فواتح الرمحوت   ) ٥(
  . ٤/٦٣١رفع احلاجب   ) ٦(
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  ١١٠  

فكان هذا أقوى ، فإن هذا كان منهم مبحضر من الصحابة رضي هللا عنهم ، 
  . )١(يف النفس 

  

عدم الترجیح بقول وعمل الخلفاء : القول الثاني 
  .الراشدین 

  

كون اتفاق اخللفاء الراشدين على القول أو العمل بأحد الدليلني فال ي
  .املتعارضني ترجيحًا له 

من  )٢(فقد ذكر الفخر إمساعيل ، وهذا املذهب هو رواية عن اإلمام أمحد 
  . )٣(أصحابه هذه الرواية عنه 

  : ولكن هذا الرواية هي الضعيفة عن اإلمام أمحد لألمور اآلتية 
عنه الدالة على الرتجيح باتفاقهم حىت قال القاضي أبو  كثرة املرويات  - ١

  . )٤(" وقد نص أمحد رمحه هللا على هذا يف مواضع : " يعلى 
  : ومما نقل عن اإلمام أمحد 

  توضؤا مما مست : " قال  روي أن النيب : قال  )٥(يف رواية صاحل  -أ

                                         
  . ٤/٦٣١ب رفع احلاج  ) ١(
بارع يف األصلني ، هو إمساعيل بن علي بن احلسني األزجي املأموين الفخر غالم ابن املين   ) ٢(

التعليقة يف : له ، وفاته سنة عشر وستمائة ، وكان حسن العبارة ، واملذهب واخلالف 
  .اخلالف وغريه 

  .   ٢/٢٨٠معجم املؤلفني ،  ٢٢/٢٨١سري أعالم النبالء / ينظر       
  . ٤/١٦١٢أصول الفقه البن مفلح ،  ١/٦١٤املسودة   ) ٣(
  .  ٣/١٠٥٠العدة   ) ٤(
له مسائل ، الفقيه احملدث قاضي أصبهان  ، هو صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ) ٥(

=  
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  ١١١  

يعين أمحد  - فنظر "  )٣(عظمًا وصلى ومل يتوضأ  )٢(س " وروي أنه ،  )١(" النار
فقد ، إىل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي مل يتوضؤا مما مست النار  - أمحد 

  . )٤(تكافأت الرواية فيه 
ومها بإسناد ، عنه يف احلديثني املختلفني  )٥(يف رواية أيب احلارث  -ب

  . )٦(فيعمل به ، ينظر إىل ما عمل به األئمة األربعة :  صحيح عن النيب 
ينظر إىل ما : يف احلديثني بإسناد صحيح  )٧(فضل بن زياد يف رواية ال -ج

                                         
= 

وفاته سنة ست وستني ، صدوق : وقال عنه ابن أيب حامت ، وتفقه عليه ، عن أبيه اإلمام 
  .ومائتني 

  . ٢/١٤٨شذرات الذهب ،  ٣/٥١تذكرة احلفاظ / ينظر       
باب الوضوء مما مست النار  -كتاب احليض   -رواه مسلم :  من حديث أيب هريرة   ) ١(

  ) .٣٥٢ح( ١/٢٨٣
  .مها مبعىن واحد: وقيل ، والنهش األخذ جبميعها ، النهس أخذ اللحم بأطراف األسنان   ) ٢(

  .٥/١٣٦النهاية يف غريب احلديث ،  ٩/٤٧٧البن بطال شرح صحيح البخاري / ينظر        
 ٤٥/٣٤٤و ) ٢٧٠٩١ح( ٤٥/٣٩من حديث أم حكيم رواه اإلمام أمحد يف املسند   ) ٣(

  ) .٢٧٣٥٥و٢٧٣٥٤ح(
  . ٣/١٠٥١العدة   ) ٤(
وروى عنه مسائل كثرية يف ، أمحد بن حممد الصائغ أبو احلارث من مقدمي أصحاب أمحد   ) ٥(

  .مل تذكر سنة وفاته ، وكان يقدمه ويكرمه ،  بضعة عشر جملداً 
  . ١/٧٤طبقات احلنابلة / ينظر        

  . ٣/١٠٥٢العدة   ) ٦(
أحد املتقدمني من أصحاب أمحد ، الفضل بن زياد القطان الطسيت البغدادي أبو العباس   ) ٧(

  .مل تذكر سنة وفاته ، وكان جيله ويكرمه ، شيخ ثقة ، وحدث عنه 
  . ١٢/٣٦٠تاريخ بغداد ،  ٢/٣١٢املقصد األرشد /  ينظر       
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  ١١٢  

  . )١(عمل أو ما قال به اخللفاء بعده 
أن كثريًا من الناقلني للمذهب من األصوليني نصوا أن القول بالرتجيح  - ٢

د ابن تيمية  )٢(هو الصحيح الذي عليه أمحد  أنه نص على األول : حىت قال ا
  . )٣("  -يعين القول بالرتجيح  -

وممن ال يقول بالرتجيح بقوهلم وعملهم الغزايل كما يف املستصفى حيث 
  . )٤(عده مما يظن أنه مرجح وليس مبرجح 

نص يف اإلحكام على الرتجيح باتفاقهم على أحد وإن وكذا اآلمدي فإنه 
ولكنه يف منتهى السول بعد ذكر املسألة ، كما تقدم يف القول األول   )٥(الدليلني 

  . )٦(" وفيه نظر " ول بقوله أعقب الق
وممن ال يقول بالرتجيح بقول وعمل اخللفاء الراشدين اإلمام الشوكاين 

يعين من  -النوع اخلامس : " حيث أورد املسألة يف إرشاد الفحول فقال 
موافقًا لعمل اخللفاء األربعة  -أي الدليالن  -أن يكون أحدمها  - املرجحات 
  . )٧(" وفيه نظر ....... فق فإنه يقدم املوا، دون اآلخر 
من  انفيكون، باتفاقهم  انال يرجحا حيتمل أن يكون" وفيه نظر "  ماوقوهل

  .التوقف فيكون قوالً ثالثًا يف املسألة  ماوحيتمل منه، أهل هذا القول 
                                         

  . ٣/١٠٥٢العدة   ) ١(
  . ٨/٤٢١٢التحبري شرح التحرير ،  ٣/٧٠٩شرح خمتصر الروضة / ينظر مثالً   ) ٢(
  . ١/٦١٤املسودة   ) ٣(
  . ٤/١٧٥املستصفى   ) ٤(
  . ٤/٣٢٤اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٥(
  . ٣٥٦منتهى السول ص   ) ٦(
  . ٢/١١٣٩رشاد الفحول إ  ) ٧(
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نص يف إرشاد السائل على الرتجيح بقوهلم حيث قال يف  غري أن الشوكاين
ئد احلديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن فأجل فوا" شرح حديث العرباض 

  . )١("وىل من رأي غريهم عند عدم الدليلولكنه أ، كان من سنته كما تقدم 
  . )٢(ما قرره يف اإلحكام من القول بالرتجيح يف املنتهى اآلمدي خالف و 

  

  : دلیل ھذا القول 
  

لروضة مل أجد هلذا القول إال دليالً واحداً ذكره الطويف يف شرح خمتصر ا
فإنه ال يدل على ، بآخر  ضٍ إذا عمل اخللفاء األربعة بدليل معارَ : " وهو 

م تركوا العمل بالثاين ؛ ألنه مل يبلغهم  فال يكون حينئذ ، ترجيحه ؛ جلواز أ
  . )٣(" تركهم له دليالً على رجوحيته 

  : وهذا الدليل ميكن اإلجابة عنه بأجوبة منها 
فيبعد كثرياً خفاء  الصحابة برسول هللا  أن اخللفاء الراشدين ألصق - ١

  .الدليل املعارض الذي تركوا العمل به عليهم مجيعًا 
فإن بقية الصحابة وخاصة علماؤهم ، على فرض أنه مل يبلغهم  - ٢

م خيربون اخللفاء مبا مسعوا من احلديث    .ومل يسمعه اخللفاء ، وروا
بة خاصة أهل العلم قد اشتهر عن اخللفاء األربعة سؤاهلم للصحا - ٣

وهل ، من مرويات يف املسألة  والرواية عن ما ال يعلمونه عن رسول هللا 

                                         
ومل أجده يف مظنته من املطبوع من إرشاد السائل  ٧/٣٦٧كذا نقله عنه يف حتفة األحوذي   ) ١(

.  
  . ٤/٣٢٤اإلحكام يف أصول األحكام   ) ٢(
  . ٣/٧٠٩شرح خمتصر الروضة   ) ٣(
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  . عندهم علم عن النيب 
ما لك يف كتاب هللا : فقد سأهلم أبو بكر عن مرياث اجلدة ملا أتته فقال 

، ولكن حىت أسأل الناس ، شيئًا  وما علمت لك يف سنة الرسول ، من شيء 
  . )١(" أعطاها السدس  ه حممد بن مسلمة أن رسول هللا فسأهلم فأخرب 

استشار عمر بن اخلطاب الناس : وكما يف حديث املسور بن خمرمة قال 
قضى فيه بغرة عبد أو  شهدت النيب : فقال املغرية بن شعبة ، يف مالص املرأة 

فشهد له حممد بن : قال ، أئتين مبن يشهد معك : فقال عمر : قال . أمة 
  . )٢( مةمسل

م رضي هللا عنهم ملن حضرهم من الصحابة أمر بني ال خيفى    .واستشار
بل إن سؤاهلم الصحابة رضي هللا عنهم عما يرد عليهم ويشكل هو منهج 

  .هلم رضي هللا عنهم 
إذا ورد خصم نظر يف   كان أبو بكر " : عن ميمون من مهران قال 

فإن مل جيد يف الكتاب ، بينهم  فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، كتاب هللا 
ا ، فيه سنة  النيب من نظر هل كانت  وإن مل يعلم خرج ، فإن علمها قضى 
  . )٣(" فسأل املسلمني 

                                         
  .تقدم خترجيه   ) ١(
  .ومواضع أخر)  ٦٩٠٥ح(  ١٢/٣٠٧باب جنني املرأة  -كتاب الديات   -رواه البخاري  ) ٢(

باب دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على  -كتاب القسامة   -ومسلم        
  ) .١٦٨٣ح( ٣/١٦٧عاقلة اجلاين 

  ) .١٦١ح( ١/٦٩باب الفتيا وما فيه من الشدة  -املقدمة  -رواه الدارمي   ) ٣(
باب ما يقضي به القاضي ويفيت به  -ي كتاب آداب القاض  -والبيهقي يف السنن الكربى        

وال أن حيكم أو يفيت باالستحسان ، فإنه غري جائز أن يقلد أحداً من أهل دهره ، املفيت 
  ) .٢٠٨٣٨ح( ١٠/١١٣



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ١١٥  

  .)١(..."كان يفعل ذلك   أن عمر بن اخلطاب : " ويف رواية البيهقي 
الدليل ملعارضه لعدم إطالعهم عليه إمنا تركوا : فال جيوز بعد هذا أن يقال 

.  
  : الترجیح 

من خالل ما تقدم فال أشك بالقول بالرتجيح باتفاق اخللفاء الراشدين 
وأن اتفاقهم رضي هللا عنهم ، على العمل أو القول بأحد الدليلني املتعارضني 

  .على أحد الدليلني يرتجح به على مقابله 
  : وذلك مدرك من خالل األمور اآلتية 

فاق اخللفاء الراشدين يرجح به عند قوة ما استدل به القائلون بأن ات - ١
  .التعارض 
، أن هذا القول هو قول اجلمهور من مجيع املذاهب نصًا من بعضهم  - ٢

  .ودخوالً يف عموم قواعد الرتجيح عند بعضهم اآلخر 
ضعف دليل القائلني بعدم الرتجيح باتفاقهم ؛ إذ هو دليل واحد مبين  - ٣

وعموم الصحابة ، خللفاء الراشدين على احتمال مدفوع مبا تقرر من أحوال ا
  .رضي هللا عنهم أمجعني 

ألحد  -يف نظري  - أن القول بعدم الرتجيح هو قول ال تصح نسبته  - ٤
.  

ومل يصح منهم نقل ، فالرواية عن أمحد ضعيفة واهية نقلها بعض احلنابلة 
  .خبالف قوله بالرتجيح فهو منصوص قوله  -عن أمحد يسندها 

بأن الرتجيح : وكاين فلم يصرحا بعدم الرتجيح بل قاال وأما اآلمدي والش
                                         

  . ١٠/١١٤سنن البيهقي   ) ١(
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  . وهو احتمال لعدمه واحتمال للتوقف ، فيه نظر 
  .علما أن اآلمدي قد قال بالرتجيح يف اإلحكام يف أصول األحكام 

  .والشوكاين قال بالرتجيح يف إرشاد السائل 
د يف عد )٢(واحملدثني  )١(وميثل للمسألة كما عند بعض األصوليني 

  ففي حديث عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا ، التكبريات يف صالة العيد 
يف اآلخرة سوى تكبرييت ومخسًا ، يف الركعة األوىل كان يكرب يف العيدين سبعًا 

أيب موسى األشعري وحذيفة ملا سأهلما سعيد بن بينما وقع يف حديث  )٣(الركوع 

                                         
  . ٣/١٠٥٠العدة   ) ١(
  . ١/١٥٠االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث   ) ٢(
  ) .٢٤٤٠٩ح( ٤٠/٤٧٣و) ٢٤٣٦٢ح( ٤٠/٤٢٢سند رواه أمحد يف امل  ) ٣(

  .حسن لغريه : وقال شعيب األرناؤوط        
  ) .١١٤٩ح( ١/٤٧٥باب التكبري يف العيدين  - كتاب الصالة   - وأبو داود        
كم يكرب اإلمام يف صالة العيدين : باب ما جاء يف  -كتاب الصالة   –وابن ماجه        

  ) .١٢٨٠ح( ٢٢٨ص
  وصححه األلباين         
  ) .١١٠٢ح( ١/٤٣٨كتاب صالة العيدين   -واحلاكم يف املستدرك        
  .ووافقه الذهيب ، هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ومل خيرجاه : وقال        
  ) .١٣ح( ٢/٤٦كتاب العيدين   -والدارقطين يف السنن        
أنه كرب يف صالة  عن النيب  وقد روي: "  ٢/٣١٦يف االستذكار قال ابن عبدالرب        

  " .ومخسًا يف الثانية من طرق حسان ، العيدين سبعًا يف الركعة األوىل 
وحديث ، حديث عبدهللا بن عمرو : ومن هذه األحاديث اليت أشار إليها ابن عبدالرب        

وحديث أيب ، وحديث عبدهللا بن عمر ، وحديث عمرو بن عوف ، جابر بن عبدهللا 
  .ليثي واقد ال
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ضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى يكرب يف األ كيف كان رسول هللا : العاص 
فقال أبو موسى ، صدق : فقال حذيفة ، كان يكرب أربعًا كتكبريه على اجلنازة : 
  . )١(وكذلك كنت أكّربِ يف البصرة حيث كنت عليهم: 

فقد تعارض احلديثان يف عدد التكبريات فرجح كثري من احملدثني والفقهاء 
اتفق اخللفاء الراشدون رضي هللا حديث عائشة رضي هللا عنها ؛ ألنه هو الذي 

   . )٢(عنهم على العمل به 
  . )٥(وأمحد ،  )٤(والشافعي ،  )٣(وهو مذهب مالك 

                                         
  ) .١١٥٣ح( ١/٤٧٦باب التكبري يف العيدين  -كتاب الصالة   -رواه أبو داود   ) ١(

  ) .١٩٧٣٤ح( ٣٢/٥١٠مسند أيب موسى األشعري  -وأمحد يف املسند        
 التكبري باب ذكر اخلرب الذي روي يف -كتاب صالة اخلوف   -والبيهقي يف السنن الكربى        

  ) .٥٩٧٨ح( ٣/٢٨٩أربعًا 
  .إسناده ضعيف : وقال األلباين ، وضعفه اخلطايب        
  .وهو الصواب : قال األلباين . ورجح البيهقي وقفه على ابن مسعود        
حتقيق األلباين ملشكاة املصابيح ،  ٤/٣١٧صحيح أيب داود مع أحكام األلباين / ينظر        

١/٣٢٤ .  
  . ٣/١٠٥٠العدة ،  ٥/٩٧ح شرح مشكاة املصابيح مرقاة املفاتي/ ينظر يف نسبته إليهم   ) ٢(
الكايف يف فقه ،  ٢/٦٤٥الفواكه الدواين ،  ١٦/٣٧التمهيد ،  ٢/٤٢١الذخرية / ينظر   ) ٣(

  . ١/٢٦٤أهل املدينة 
موع ،  ٢/١١١٠احلاوي الكبري ،  ١/٢٣٦األم للشافعي / ينظر   ) ٤( روضة ،  ٥/١٥ا

  . ٢/٧١الطالبني 
املبدع ،  ١/١٥١منار السبيل ،  ١/٣٢٧شرح منتهى اإلرادات ،  ٢/٢٣٤ين املغ/ ينظر   ) ٥(

  . ٢/١٧٠شرح املقنع 
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  ١١٨  

  :الفصل الثامن 
  .تعارض قول الخلفاء الراشدین والقیاس 

فقد نسب السرخسي ، ما قاله اخللفاء الراشدون مع القياس إذا تعارض 
م وعلى القول بتقدمي م لبعض أهل احلديث أ  القياس على قول الصحايب فإ

فإنه يقدم قوهلم ، اخللفاء الراشدين قول خيصون من ذلك ما إذا عارض القياس 
  . )١(على القياس 

م يستدلون لذلك حبديث العرباض   بقوله  وأشار السرخسي إىل أ
  " .وعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي : " 

 )٢(إمنا هم ممن يقول بتقدمي القياس رخسي وهؤالء الذين نسب إليهم الس
  .ويستثىن من ذلك قول اخللفاء الراشدين ، على قول الصحايب 

فاملسألة غري  )٣(على القياس مطلقًا أما من قال بتقدمي قول الصحايب 
مفرتضة عندهم ؛ إذ ملا كان يقدم قول كل صحايب على القياس فاخللفاء 

  .بآحادهم أوىل فضالً عن اتفاقهم 

                                         
  . ٢/١٠٦أصول السرخسي   ) ١(
وأبو ، والكرخي ، القول بتقدمي القياس على قول الصحايب هو قول الشافعي يف اجلديد   ) ٢(

  .الوفاء بن عقيل 
،  ٣/١٩٤التمهيد يف أصول الفقه ،  ٢/٤٥٠املستصفى ،  ٣٩٩التبصرة ص/ ينظر        

  .  ٢/١١٣٥القواعد البن اللحام 
  .والشافعي يف القدمي  -احلنفية واملالكية واحلنابلة  -وهو قول األئمة الثالثة   ) ٣(

شرح تنقيح ،  ٢/١٧٢كشف األسرار شرح املنار ،  ٣/٣٦١الفصول يف األصول / ينظر       
، ٦/٥٤البحر احمليط ،  ٣٩٩التبصرة ص،  ٤/٥١٣رفع احلاجب ،  ٤٤٥الفصول ص

  .٢/٩٩٥إرشاد الفحول ،  ٣/١٩٤التمهيد يف أصول الفقه ،  ٤/١١٩٣العدة 
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  ١١٩  

  :الفصل التاسع 
على القول اتفاق الخلفاء الراشدین  ون قیاسیالتعارض  

  .أو العمل بھ بأحدھما 
، به أو العمل به إذا تعارض قياسان وعضد أحدمها قول اخللفاء الراشدين 

ذا ؟    فهل يرجح 
القياس الذي قال به أو عمل رجح نص أبو بكر اجلصاص يف أصوله أنه ي

   .ن و به اخللفاء الراشد
وكذلك القياس الذي يعضده قول اخللفاء الراشدين هو أوىل من : " قال 

ويكون هلذا القياس  ،اخللفاء إذا عارض القياس األول قياس خيالفه قول هؤالء 
  .)١("ب من الرجحانضر 

  . واستدل له حبديث العرباض 
كان يرجح األدلة بقول أو فعل اخللفاء   يتخرج على مذهب منوهذا القول 

  .شدين وهو ال يرى أن اتفاقهم إمجاع أو حجة الرا
هنا هو يف اعتبار أن اتفاق اخللفاء من املرجحات ال اجلصاص فقول الرازي 

  .من األدلة 
ال حاجة ، ولكن الذين يرون أن اتفاق اخللفاء الراشدين إمجاع أو حجة 

ج ؛ ألن القياس املخالف ملا اتفقوا عليه ساقط باالحتجا عندهم هلذا الرتجيح 
  .أصالً  ةفال معارض، باتفاقهم 

  
  الخاتمة

  

                                         
  . ٤/٢١٠أصول الفقه   ) ١(



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ١٢٠  

اية هذا البحث أمجل هذه النتائج والتوصيات    : يف 
أن اعتبار أقوال اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم ليس مصدره الثناء  - ١

م ، عليهم وبيان منزلتهم  ولعل ، واتباع سنتهم ، بل ملا ورد من األمر باالقتداء 
  .عنهم أمجعنيوغريهم من سائر الصحابة رضي هللا هذا من الفروق بينهم 

أن اتفاق اخللفاء الراشدين ال ينعقد به إمجاع حترم خمالفته ؛ إذ أن  - ٢
  .األدلة قامت على أن حتقق اإلمجاع إمنا هو منوط بسائر األمة 

أن اتفاق اخللفاء الراشدين هو حجة ودليل مؤثر يف االستدالل  - ٣
  .لألحكام الشرعية 

بعض الصحابة للخلفاء األربعة الراشدين ال مينع من حجية خمالفة أن  - ٤
وهو ، ما اتفقوا عليه ؛ ألن أثر اتفاق اخللفاء الراشدين ال يتحقق إال يف آخرهم 

  . عصر علي بن أيب طالب 
أن اتفاق اخللفاء الراشدين إذا انعقد كان حجة ودليالً لقيام الدليل  - ٥

م تقليدًا وحينئذ ال يصح جع، باعتبارهم    . بل هو اتباع لدليل، ل االقتداء 
مل أجد دليالً وال قوالً موافقًا ملا قاله الكشمريي بأن للخلفاء الراشدين  - ٦

  . ودون التشريع منزلة يف التشريع فوق مرتبة االجتهاد 
وإمنا ألن ، أن احلديث الواهي ال يتقوى باتفاق اخللفاء لذات فعلهم  - ٧

أو يكون اتفاق اخللفاء حجة بذاته ، غريه ه من الصحاح هذا احلديث قد وافق
  .واحلديث الواهي كأن مل يرد لعدم اعتباره 

على أحد قوليه مؤثر من حيث تفاق اخللفاء أن كل أمر تنوزع فيه فا - ٨
وإذا ، فإذا اتفقوا على العمل به دل هذا على مشروعيته ، املشروعية وعدمها 

  .ى عدم مشروعيته اتفقوا على ترك العمل به دل عل
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  ١٢١  

أن القول ببدعية ما مل يقل به أو يفعله اخللفاء الراشدون هو نظر قوي  - ٩
م من معدن النبوة  وما ورد يف حديث العرباض ، وسعة علمهم ، يشهد له قر
  .والتحذير من البدع ، من الربط بني األمر باتباع سنتهم 

  . نسخ به األدلةأن اتفاق اخللفاء الراشدين ال تُ  -١٠
إذا اختلف دليالن أو أدلة مسألة فإن اتفاق اخللفاء على العمل  -١١

كما أن اتفاقهم على ترك العمل بالدليل دليل ، بالدليل دليل على عدم نسخه 
ولكن تركهم يدل على وجود الناسخ ، وليس اتفاقهم هو الناسخ ، على نسخه 

ل بدليل مل ينسخ أن يطبقوا على ترك العم - لفضلهم وعلمهم  -؛ إذ ال ميكن 
.  

فإنه يرجح ، إذا تعارض دليالن واتفق اخللفاء على رواية أحدمها  -١٢
   . ويقدم على خمالفه 

باتفاق  تقوي أحدمها وترجحهأن الراجح عند تعارض الدليلني  -١٣
  . عليه والعمل بهاخللفاء الراشدين 

اخللفاء واتفق ، إذا اختلف الصحابة يف املسألة على قولني أو أقوال  -١٤
ذا االتفاق    .الراشدون على أحد هذه األقوال قوالً به أو عمالً يرجح القول 

أن كثرياً من األصوليني الذين مل ينصوا على الرتجيح مبا اتفق عليه  -١٥
لدفع التعارض من أوجه الرتجيح يظهر جليًا  الوهوبتتبع ما ق، اخللفاء الراشدون 

يف اخللفاء الراشدون هو املتوافق مع قواعدهم  أن التقدمي للدليل الذي اتفق عليه
  . الرتجيح

فيقدم اتفاقهم على ، إذا تعارض اتفاق اخللفاء الراشدين والقياس  -١٦
  .القياس 
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  ١٢٢  

إذا تعارض قياسان فالصحيح أن القياس الذي عضده اتفاق اخللفاء  -١٧
   .بالقول أو العمل به يرتجح على معارضه 

قهاء يف كتبهم ينظرون إىل اتفاقات اخللفاء أن شراح كتب السنة والف -١٨
الراشدين مبنظر اإلجالل واالعتبار مما يعين أن أثراً كبرياً هلذا االتفاق منهم يف بناء 

  .املسألة احلديثية والفقهية 
أن كثرياً من مباحث اتفاق اخللفاء الراشدين وإن مل يتطرق إليها  -١٩

صولية واحلديثية والفقهية هي اليت األصوليني بتأصيلها غري أن التطبيقات األ
أبانت جبالء عن كثري من مواقف العلماء من اتفاق اخللفاء الراشدين وأثره يف 

  .األحكام 
، ح أن يقوم ثلة من الباحثني جبمع اتفاقات اخللفاء الراشدين أقرت  -٢٠

   .بني املتعارضات ودراسة أسانيدها وأثرها يف بناء األحكام والرتجيح 
ً  -بال شك  - ذا العمل وسيكون ه للمكتبة اإلسالمية يف الرواية  إثراء

  .والدراية 
                           

  .واحلمد  رب العاملني ، وعلى هللا قصد السبيل 
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  الفھارس

  
  .فھرس اآلیات القرآنیة  -
  .فھرس األحادیث النبویة  -
  .فھرس اآلثار  -
  .فھرس األعالم  -
  .مراجع فھرس المصادر وال -
  . فھرس الموضوعات  -
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  ١٢٤  

 ً   فھرس اآلیات القرآنیة: أوال
  

  الصفحة  رقمها  اآلية
  سورة البقرة

  ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 
  سورة النساء

  ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېژ 
         یی   ی  ی              ژ 

                                
  ژ          

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ 
  ژڇ   ڍ   ڇچ  ڇ  ڇ

  سورة التوبة
ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ژ 

    ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ژ 

   ژ  ٹ  ٹ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ
  سورة احلج

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ڇچ  چ  چ  چژ 
  ژگ  گ  گ        گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 سورة الفتح
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻژ 

ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٿ  ٿ
ڍ  ڌ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

  ژ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌ  ڎ  ڎ  
  
  

  
١٤٣  
  
  
٥٨  
٥٩  

  
  

١١٥  
  
  
٤٠  
  
  

١٠٠  
  

  
  ٤١و٤٠

  

  
٥٠  
  
  
٢٢  

٢١، ١٩  
  
  
٥٠  
  
  
٩  
  
  

  ٨و٧
  

  
  ٩و٨
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  ١٢٥  

  
٢٩  

  
٧  
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  ١٢٦  

 ً   فھرس األحادیث النبویة: ثانیا
  

  الصفحة  احلديث
  أصحايب كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم 

  اجلدة السدس  أعطى 
  ........مهم باحلالل واحلرام معاذ أعل

  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
فصلى ومل يرفع ،  أال أصلي بكم صالة رسول هللا 

   يديه إال مرة 
  أَما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى

إن هللا خري عبدًا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند 
   هللا 

  يَّ يف صحبته وماله أبو بكر إنَّ أمنَّ الناس عل
كان يكرب يف العيدين سبعًا يف الركعة   أن رسول هللا 

  ومخسًا يف اآلخرة سوى تكبرية الركوع ، األوىل 
  إمنا الربا يف النسيئة 
دي عمار  دي ابن مسعود ، اهتدوا    ومتسكوا 

بن اخلطاب والذي نفسي بيده ما لقيك ا إيهًا يا
  إال سلك فجًا غري فجك  الشيطان سالكًا فجًا قط
  توضئوا مما مست النار 

  ...عليكم بسنيت = حديث العرباض بن سارية 
  مث ملكًا بعد ذلك، اخلالفة يف أميت ثالثون سنة 

م ، خري الناس قرين     ......مث الذين يلو

٦٦، ٦٠، ٣٣  
١١٧، ١١٠  
  ٤٨و٤٧
٧٠، ٤٦  

٩٩  
  
١٣  
٥٥  
  
١٠  

  ١٢٠و١١٩
  
  
٥٢  

  ٤٧و٤٦
١١  
  
١١٤  
  
٢٦  
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  سهم ذوي القرىب هلم يف حيايت 
  عليكم بالسواد األعظم 

  فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا 
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من ف

  بعدي 
  
  
  
  

  يف إمالص املرأة بغرة عبد أو أمة قضى رسول هللا 
ترك الوضوء مما  كان آخر األمرين من رسول هللا 

   مست النار 
  جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم  كان رسول هللا 

ى يكرب أربعًا كتكبريه عل - يعين يف العيدين  -  كان 
  اجلنازة 

  ألعطني الراية غذًا رجالً حيب هللا ورسوله 
  ال جتتمع أميت على ضاللة 

ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدًا أنفق مثل جبل أحد 
  ذهبًا ما بلغ أحدهم وال نصيفه 

 َ   أحد بعدي جالسًا  نَّ مَ ُؤ ال يـ
فإن يكن يف ، لقد كان فيما قبلكم من األمم حمدثون 

  أميت أحد فإنه عمر 
  عثمان ما عمل بعد اليوم  ما ضر

٨  
٧٦  
١٠٤  
٧٠  

٢٤، ١٨، ١٦، ٩ ،
٦٣، ٤٦، ٤٣، ٤٢ ،
٩٠، ٨٣، ٧٠، ٦٧ ،

١٠٩، ١٠٨، ٩٦ ،
١٢٢، ١١٦، ١١١ ،

١٢٣  
١١٧  
٨٩  
  
٧٧  
١٢٠  
  
١٣  
٥٠  
٨  
  
٩٠  

٥٦، ١١  
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  مروا أبا بكر فليصل بالناس 
  من حيفر بئر رومة فله اجلنة

  عظمًا وصلى ومل يتوضأ  س 
وكل ، فإن كل حمدثة بدعة ، وإياكم وحمدثات األمور 

  بدعة ضاللة 

١٢  
١٠  
١٢  
١١٤  

٨٣، ٤٥، ٣٣  
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  ١٢٩  

 ً   فھرس اآلثار: ثالثا
  

  الصفحة  قائله  األثر
أرأيت قولك يف الصرف أشيئًا مسعته من 

اب أم شيئًا وجدته يف كت،  رسول هللا 
  .هللا عز وجل 

أعوذ با من معضلة ليس هلا أبو احلسن 
  . -يعين علي بن أيب طالب  -

  إىل مىت توكل الناس الربا. أال تتقي هللا 
فإن مل جتد يف ، إن اقض مبا يف كتاب هللا 

  ..... كتاب هللا فبسنة رسول هللا 
إين ألحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار 

  .العلم 
  .لعلماء هم ا: أولوا األمر 
  .هم العلماء : أولوا األمر 
  .هم الوالة واألمراء : أولوا األمر 

فإنك ذكرتين ، جزاك هللا يا أبا سعيد اجلنة 
  .أمرًا كنت نسيته 
إذا ورد خصم نظر يف  كان أبو بكر 

  .كتاب هللا 
  .كان أبو بكر أعلمنا 

يرون أن أعلم  -يعين الصحابة  - كانوا 
  .عفان  الناس باملناسك عثمان بن

  عبدهللا بن مسعود
  
  

  عمر بن اخلطاب
  

  أبو سعيد اخلدري
  عمر بن اخلطاب

  
  عبدهللا بن مسعود

  
  جابر بن عبدهللا
  عبدهللا بن عباس

  أبو هريرة
  عباسعبدهللا بن 
  

  ميمون بن مهران
  

  أبو سعيد اخلدري
  حممد بن سريين

  

٥٣  
  
  
٥٦  
  
٥٣  
٣٧  
  
٥٥  
  
٢٢  
٢٢  
٢٠  
٥٣  
  
١١٨  
  
٥٥  
٥٦  
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يعين قوله " نزلت يف عبدهللا بن حذافة 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا : تعاىل 

  .وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 
  

  ٢١  عبدهللا بن عباس
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  ١٣١  

 ً   فھرس األعالم: رابعا
  

  الصفحة  االسم
  أمحد بن احلسني الربدعي 

  أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي 
  أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب 

  ن قاسم العبادي القاهري الشافعي أمحد ب
  أمحد بن حممد بن احلجاج املروزي 
  أمحد بن حممد الصائغ أبو احلارث 

  إمساعيل بن سعيد الشالنجي
  إمساعيل بن علي بن احلسني األزجي املأموين 

  حممد بن حممود بن أمحد = البابريت 
  عبدالقادر بن أمحد= ابن بدران 

   عيل بن العباس حممد بن إمسا= أبو بكر الوراق 
  احلسن بن أمحد بن عبدهللا = ابن البنا 

  أمحد بن حممد الصائغ = أبو احلارث 
  عبداحلميد بن عبدالعزيز = أبو حازم 

  احلسن بن أمحد بن عبدهللا ابن البنا 
  حسني بن علي بن طلحة الشوشاوي 

  حممد بن عبدهللا بن حممد = الزركشي احلنبلي 
  بن احلسني أمحد = أبو سعيد الربدعي 

  حسني بن علي بن طلحة = الشوشاوي 
  صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل 

٥٨  
٨٥  
٣٦  
٦٨  
٥٨  
١١٤  
١٦  
١١٣  
  
  
  
  
  
  
١٦  
٢٥  
  
  
  
١١٤  
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  عبداملؤمن بن عبداحلق بن عبدهللا = صفي الدين احلنبلي 
  عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبدهللا = عبداحلليم بن تيمية 

  عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبدهللا بن تيمية
  البصري أبو حازم عبداحلميد بن عبدالعزيز السكوين 

   عبدالقادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران 
عبداملؤمن بن عبداحلق بن عبدهللا القطيعي احلنبلي صفي 

  الدين 
  أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني = العراقي 

  إمساعيل بن علي بن احلسني = الفخر إمساعيل 
  الفضل بن زياد القطان الطسيت البغدادي 

  بن قاسم  أمحد= ابن قاسم العبادي 
  أمحد بن عمر بن إبراهيم = القرطيب 
  يوسف بن أمحد = ابن كج 

  حممد أنور شاه بن معظم = الكشمريي 
  حممد بن السائب بن بشر = الكليب 

  حممد بن عبداحلي بن حممد عبداحلليم = اللكنوي 
  حممد أنور شاه بن معظم الكشمريي 

  حممد بن السائب بن بشر الكليب 
  الوراقبن العباس حممد بن إمساعيل 

  حممد بن عبداحلي بن حممد عبداحلليم اللكنوي 
  حممد بن عبدهللا بن حممد الزركشي 

  حممد بن عبدالواحد السيواسي األسكندري ابن مهام الدين 
  د بن حممود بن أمحد البابريت حمم

  
  
  
٣٩  
١٧  
١٧  
٦٣  
  
  
  
١١٥  
  
  
  
  
  
  
٤٤  
١٩  
٢٠  
٨٦  
٧٩  
٦٨  
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  ١٣٣  

  أمحد بن حممد بن احلجاج = املروزي 
   املعتضد با أمحد بن األمري أيب أمحد املوفق

  مغلطاي بن قليج بن عبدهللا البكحري 
  حممد بن عبدالواحد= ابن مهام الدين 

  يوسف بن أمحد بن كج 
  

٢٨  
  
١٨  

  ٨٦و٨٥
  
٤١  

                    
                 
    



    اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األحكام  
  ١٣٤  

 ً   لمصادر والمراجع فھرس ا: خامسا
  

  . القرآن الكرمي - ١
باسم فيصل أمحد . حتقيق د) ه٢٨٧ت(البن أيب عاصم . اآلحاد واملثاين  - ٢

  .ه ١٤١١الرياض . دار الراية . اجلوابرة 
نات على شرح احمللي  - ٣ ّ للشيخ احملقق شهاب امللة . مع اجلوامع جلاآليات البي

عن مطبعة اخلديوي الكربى  مصور) ه٩٩٢ت(والدين أمحد بن قاسم العبادي 
  .ه  ١٣٨٩مصر . 
، لعبدهللا بن حممد بن الصديق الغماري . االبتهاج بتخريج أحاديث املنهاج  - ٤

  .  ه١٤٠٥بريوت . عامل الكتب . دوب علق عليه وضبط خترجياته مسري طه ا
اج يف شرح املنهاج  - ٥ وولده ) ه٧٥٦ت(لعلى بن عبدالكايف السبكي . اإل

املكتبة ، إمساعيل شعبان حممد . د حققه وقدم له، ) ه٧٧١ت(اب عبدالوه
  .  ه١٤٢٥املكية 

) ه١١٨٢ت(حملمد بن إمساعيل الصنعاين . إجابة السائل شرح بغية اآلمل  - ٦
. مؤسسة الرسالة . حسن حممد األهدل . حتقيق حسني بن أمحد السياغي ود

  . هـ ١٤٠٧بريوت 
خلليل بن كيكلوي صالح الدين العالئي .  إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة - ٧
من منشورات مركز ، حققه وعلق عليه حممد بن سليمان األشقر ) ه٧٦١ت(

  .ه ١٤٠٧املخطوطات والرتاث جبمعية إحياء الرتاث اإلسالمي بالكويت 
لإلمام العالمة احلافظ تقي الدين . إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  - ٨

) ه٧٠٢ت(يع القشريي املعروف بابن دقيق العيد حممد بن علي بن وهب بن مط
 ١٤٠٧بريوت . عامل الكتب . حققه وقدم له وراجع نصوصه أمحد حممد شاكر 

  .ه 
ألىب الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي . إحكام الفصول يف أحكام األصول  -٩
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  ١٣٥  

ـــد تركـــي  )ه٤٧٤ت( ي ـــق وتقـــدمي عبدا بـــريوت  .دار الغـــرب اإلســـالمي  .، حتقي
  .ـه١٤٠٧

ألىب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم . اإلحكام يف أصول األحكام  -١٠
. دار احلديث . مد عثمان حممد حا. الظاهري ، ضبط وحتقيق وتعليق د 

  .هـ ١٤٢٦ القاهرة
لعلي بن أىب علي بن حممد التغليب اآلمدى . اإلحكام يف أصول األحكام  -١١
عام  ١دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ط .تعليق العالمة عبدالرازق عفيفي ، 

  .هـ ١٤١٤
د بن علي الرازي اجلصاص لإلمام احلجة أيب بكر أمح. أحكام القرآن  -١٢

ونسخة أخرى بتحقيق حممد الصادق ، بريوت . دار الفكر  )ه٣٧٠ت(
  .هـ  ١٤٠٥بريوت . دار إحياء الرتاث العريب . قمحاوي 

د الدين بن حممد الطربي املعروف لإلمام الفقيه عما. أحكام القرآن  -١٣
دار . عزت علي عطية . حتقيق موسى حممد علي ود) ه٥٠٤ت(بالكيااهلراسي 

  .القاهرة . الكتب احلديثة 
ت (لإلمام أيب بكر حممد بن عبدهللا املعروف بابن العريب . أحكام القرآن  -١٤

  .دار الكتاب العريب . حتقيق عبدالرزاق املهدي ) ه٥٤٣
، لعثمان بن عبدالرمحن بن عثمان الشهرزوري . فيت واملستفيت أدب امل -١٥

  .ه ١٤٠٧بريوت . مكتبة العلوم واحلكم . موفق عبدهللا عبدالقادر . حتقيق د
حتقيق ، ) ه١٢٥٠ت(حملمد بن علي بن حممد الشوكاين . إرشاد الفحول  -١٦

  .ه ١٤٢١الرياض .  دار الفضيلة .وتعليق أيب حفص سامي بن العريب األثري 
حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد . إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد  -١٧
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  ١٣٦  

. دار اإلصالح . حتقيق زياد نقشبندي ) ه١١٨٢ت(املشهور باألمري الصنعاين 
  .م  ٢٠٠٧دمشق 

أليب عمر يوسف بن عبدهللا . االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار  -١٨
دار . حتقيق سامل حممد عطا وحممد علي معوض ، ابن عبدالرب النمري القرطيب 

  .م ٢٠٠٠بريوت . الكتب العلمية 
. حتقيق د) ه٧٢٨ت(ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . االستقامة  -١٩

. من مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، حممد رشاد سامل 
  .ه ١٤٠٣الرياض 

لعز الدين أيب احلسن علي بن حممد ابن  .أسد الغابة يف معرفة الصحابة  -٢٠
دار إحياء . اعتىن بتصحيحه عادل أمحد الرفاعي ) ه٦٠٣ت(األثري اجلزري 
  .ه ١٤١٧بريوت . الرتاث العريب 

لشيخ اإلسالم زكريا بن حممد بن . أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  -٢١
دار الكتب  .حممد حممد تامر . حتقيق د) ه٩٢٦ت(أمحد بن زكريا األنصاري 

  .  هـ  ١٤٢٢بريوت . العلمية 
ألمحد بن علي بن حجر العسقالين . اإلصابة يف متييز الصحابة  -٢٢

دار . دراسة وحتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض ) ه٨٥٢ت(
  .ه  ١٤١٥بريوت . الكتب العلمية 

ع مطبوع م، أيب احلسن علي بن حممد فخر اإلسالم . أصول البزدوي  -٢٣
مكتبة . دراسة وحتقيق فخر الدين سيد حممد قانت ، شرحه الكايف للسغنايف 

  .ه  ١٤٢٢الرياض  . الرشد 
ت (ألىب بكر حممد بن أمحد بن أىب سهل السرخسي . أصول السرخسي  -٢٤
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  ١٣٧  

  .بريوت، دار املعرفة ، حقق أصوله أبو الوفاء األفغاين ، ) ه٤٩٠
حققه ) ه٧٦٣ت(فلح املقدسي لشمس الدين حممد بن م. أصول الفقه  -٢٥

الرياض ، مكتبة العبيكان ، فهد بن حممد السدحان . وعلق عليه وقدم له د
  .ـ  ه ١٤٢٠

للحافظ أيب بكر حممد بن . االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث  -٢٦
، دراسة وحتقيق أمحد طنطاوي جوهري ) ه٥٨٤ت(موسى احلازمي اهلمداين 

  . ه ١٤٢٢مكة املكرمة . حزم  املكتبة املكية ودار ابن
. دار العلم للماليني . خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي . األعالم  -٢٧

  .م ١٩٨٠بريوت 
حملمد بن أىب بكر بن سعد حريز املعروف . إعالم املوقعني عن رب العاملني  -٢٨

 بو عبيدة مشهور بنقرأه وقدم له وعلق عليه أ، ) ه٧٥١ت(بابن قيم اجلوزية 
  .هـ١٤٢٣ ١الدمام ، ط. دار ابن اجلوزي . حسن آل سلمان 

حملمود بن حممد الدهلوي . إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار  -٢٩
الرياض . دار الرشد . خالد حممد عبدالواحد احلنفي . حتقيق د) ه٨٩١ت(

  .ه ١٤٢٦
ن ألمحد عبداحلليم ب. اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم  -٣٠

. مطبعة السنة احملمدية . حتقيق حممد حامد الفقي ) ه٧٢٨(تيمية احلراين 
  .ه  ١٣٦٩القاهرة 

لإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر . اإلكليل يف استنباط التنزيل  -٣١
  .بريوت . دار الكتب العلمية ) ه٩١١ت(السيوطي 

ر اد) ه٢٠٤ت(لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي . األم  -٣٢
  .ه  ١٣٩٣بريوت . املعرفة 

أليب بكر حممد بن إبراهيم بن . يف السنن واإلمجاع واالختالف األوسط  -٣٣
. نيف حأبو محاد صغري أمحد بن أمحد . حتقيق د) ه٣١٨ت(املنذر النيسابوري 
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  ١٣٨  

  .ه  ١٤٠٥الرياض . دار طيبة 
م بن حممد بن جنيم لزين الدين بن إبراهي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٣٤

  .بريوت . دار املعرفة ) ه٩٢٦ت(
ادر . البحر احمليط يف أصول الفقه  -٣٥ لبدر الدين حممد بن عبد هللا بن 

طبع وزارة ، عمر بن سليمان األشقر . ، قام بتحريره د) ه٧٩٤ت(الزركشي 
  .ـ ه١٤١٣األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 

لعالء الدين أيب بكر بن مسعود بن . شرائع بدائع الصنائع يف ترتيب ال -٣٦
  .م ١٩٨٢بريوت . دار الكتاب العريب ) ه٥٨٧ت(أمحد الكاساين 

جلالل الدين أيب عبدهللا حممد بن . البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع  -٣٧
شرح وحتقيق مرتضى علي بن حممد احملمدي الداغستاين ، أمحد احمللي الشافعي 

  .ه ١٤٢٦بريوت . ن مؤسسة الرسالة ناشرو . 
لسراج ، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري  -٣٨

حتقيق ، ) ه٨٠٤ت(الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد بن امللقن 
الرياض . دار اهلجرة . مصطفى أبو الغيظ وعبدهللا بن سليمان وياسر بن كمال 

  .هـ ١٤٢٥
) ه٧٤٩ت(حممد بن جابر الوادي آشي التونسي . برنامج الوادي آشي  -٣٩
  .ه  ١٤٠٠بريوت . دار املغرب اإلسالمي . حتقيق حممد حمفوظ ، 

جلالل الدين عبدالرمحن . بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -٤٠
بريوت . املكتبة العصرية . حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ) ه٩١١ت(السيوطي 

.   
لشمس الدين حممود بن . رح خمتصر ابن احلاجب بيان املختصر ش -٤١

حممد مظهر بقا من . حتقيق د) ه٧٤٩ت(عبدالرمحن بن أمحد األصفهاين 
  .مكة املكرمة . جامعة أم القرى . منشورات مركز إحياء الرتاث اإلسالمي 

أليب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوين . تاج الرتاجم  -٤٢
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دمشق . دار القلم . ه حممد خري رمضان يوسف حققه وقدم ل) ه٨٧٩ت(

  . هـ  ١٤١٣
للخطيب أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي . تاريخ بغداد  -٤٣

  .بريوت . دار الكتب العلمية  )ه٤٦٣ت(
للشيخ اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن . التبصرة يف أصول الفقه  -٤٤

دار . حممد حسن هيتو . دشرحه وحققه ) ه٤٧٦ت(يوسف الفريوزآبادي 
  . ه ١٤٠٣دمشق . الفكر 

. لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  -٤٥
  .هـ ١٣١٣القاهرة . دار الكتب اإلسالمي 

لعالء الدين علي بن سليمان . التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه  -٤٦
عوض بن . بن حممد السراح و د أمحد. دراسة وحتقيق د) ه٨٨٥ت(املرداوي 

الرياض  .مكتبة الرشد ، عبدالرمحن بن عبدهللا اجلربين  . حممد القرين و د
  . ـ ه١٤٢١

البن . التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية  -٤٧
مطبعة مصطفى البايب . مطبوع مع شرحه تيسري التحرير . مهام االسكندري 

  . ـه ١٣٥١اهرة الق. احلليب 
لسراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي . التحصيل من احملصول  -٤٨

. مؤسسة الرسالة . عبداحلميد علي أبو زنيد . د.دراسة وحتقيق أ) ه٦٨٢ت(
  .ه ١٤٠٨بريوت 

حملمد عبدالرمحن بن عبدالرحيم . حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  -٤٩
   .بريوت . ب العلمية دار الكت. املباركفوري أبو العال 

أليب جعفر أمحد بن حممد بن . حتفة األخيار برتتيب شرح  مشكل اآلثار -٥٠
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. حتقيق وترتيب خالد حممود الرباط دار بلنسية ) ه٣٢١ت(سالمة الطحاوي 
  .هـ  ١٤٢٠الرياض 

أليب الفداء إمساعيل . حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب  -٥١
دراسة وحتقيق عبدالغين بن محيد بن حممود ) ه٧٧٤ت( بن عمر بن كثريا

  .ه  ١٤٠٦مكة املكرمة . دار حراء . الكبيسي 
أليب زكريا حيىي بن موسى . حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول  -٥٢

يوسف . اهلادي بن احلسني شبيلي ود. دراسة وحتقيق د) ه٧٧٢ت(الرهوين 
وث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث من منشورات دار البح، األخضر القيم 

  .ه ١٤٢٢دولة اإلمارات العربية املتحدة ، 
لعبدهللا بن حممد الصديقي . ختريج أحاديث اللمع يف أصول الفقه  -٥٣

. يوسف عبدالرمحن املرعشلي . خرج أحاديثه وعلق عليه د، الغماري احلسيين 
  .ه  ١٤٠٥بريوت . عامل الكتب 

جلمال . واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري ختريج األحاديث  -٥٤
، حتقيق عبدهللا بن عبدالرمحن السعد . الدين عبدهللا بن يوسف حممد الزيلعي 

  .هـ ١٤١٤الرياض . دار ابن خزمية 
جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب . تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  -٥٥

دار . عزت علي عطية . د علي ودحتقيق موسى حمم) ه٩١١ت(بكر السيوطي 
  .القاهرة . الكتب اإلسالمية 

دراسة وحتقيق زكريا . حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب . تذكرة احلفاظ  -٥٦
  . ـه١٤١٩بريوت . دار الكتب العلمية . عمريات 

. حتقيق إبراهيم األبياري ، لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين . التعريفات  -٥٧
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  .ه ١٤٠٥بريوت . عريب دار الكتاب ال
مطبوع مع ، لعبد احلي اللكنوي . التعليق املمجد ملوطأ اإلمام حممد  -٥٨

دمشق . دار القلم . تقي الدين الندوي . حتقيق د، املوطأ رواية حممد بن احلسن 
  .ه ١٤١٣

أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد . تغليق التعليق على صحيح البخاري  -٥٩
موسى القزقي حتقق سعيد عبدالرمحن ) ه٨٥٢ت(عسقالين بن أمحد بن حجر ال

  . هـ ١٤٠٥بريوت . دار عمار . 
لإلمام اجلليل عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن  . تفسري القرآن العظيم  -٦٠

. دار عامل الكتب . حتقيق مصطفى السيد حممد وآخرين  ،كثري الدمشقي 
  .هـ ١٤٢٥الرياض 

لإلمام . والصحابة والتابعني  رسول هللا  تفسري القرآن العظيم عن -٦١
حتقيق ) ه٣٢٧ت(احلافظ عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حامت 

  .هـ ١٤١٧مكة املكرمة . مكتبة الباز . أسعد حممد الطيب 
لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي . التفسري الكبري ومفاتيح الغيب  -٦٢

  .ونسخة أخرى نشر دار إحياء الرتاث العريب، وت بري . دار الفكر ) ه٦٠٤ت(
لإلمام زين الدين أيب الفضل . تقريب األسانيد وترتيب املسانيد  -٦٣

  .مطبوع مع شرحه طرح ا لتثريب ) ه٧٢٥(عبدالرحيم بن احلسني العراقي 
لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين . تقريب التهذيب  -٦٤

  .ه  ١٤٠٨حلب . دار الرشيد . أصله حممد عوامة قدم له وقابله ب) ٨٥٢ت(
أليب القاسم حممد بن أمحد بن ُجزي . تقريب الوصول إىل علم األصول  -٦٥

حممد املختار بن الشيخ . حتقيق ودراسة د) ه٧٤١ت(الكليب الغرناطي املالكي 
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  .ه ١٤٢٣نشر احملقق . حممد األمني الشنقيطي 
حملمد بن احلسن املعروف بابن أمري احلاج . التقرير والتحرير شرح التحرير  -٦٦

  .هـ ١٤١٧بريوت . دار الفكر ) ه٨٧٩ت(
لإلمام أيب زيد عبيد هللا بن عمر الدبوسي . تقومي األدلة يف أصول الفقه  -٦٧

مكة . مكتبة الباز . قدم له وحققه خليل حمي الدين امليسي ) ه٤٣٠ت(
  .ه ١٤٢١املكرمة 

لزين الدين عبدالرحيم بن . مة ابن الصالح التقييد واإليضاح شرح مقد -٦٨
. املكتبة السلفية ، حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان ) ه٨٠٦ت(احلسني العراقي 

  .ه  ١٣٨٩املدينة املنورة 
لشهاب الدين أمحد . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  -٦٩

والتعليق عليه عىن بتصحيحه وتنسيقه ) ه٨٥٢ت(بن علي بن حجر العسقالين 
  .عبدهللا هاشم اليماين املدين 

أليب املعايل عبدامللك بن عبدهللا يوسف . التلخيص يف أصول الفقه  -٧٠
دار البشائر . حتقيق عبدهللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري ) ه٤٧٨ت(اجلويين 

  . هـ ١٤١٧بريوت . اإلسالمية 
ن احلسن الكلوذاين حمفوظ بن أمحد ب. التمهيد يف أصول الفقه  -٧١

، مفيد حممد أبو عمشة . اجلزء األول والثاين بتحقيق ودراسة د) ه٥١٠ت(
من ، حممد بن علي بن إبراهيم . اجلزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د

مكة  .جبامعه أم القرى  العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي مطبوعات مركز البحث
  .املكرمة

لعبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي . ع على األصول التمهيد يف ختريج الفرو  -٧٢
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  .هـ ١٤٠٠بريوت . مؤسسة الرسالة . حممد حسن هيتو . حتقيق د) ه٧٧٢ت(
أليب عمر يوسف بن عبدهللا . التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -٧٣

حتقيق مصطفى العدوي وحممد ) ه٤٦٣ت(بن حممد بن عبدالرب النمري القرطيب 
   . مؤسسة قرطبة .  البكري عبدالكبري

حتقيق ، الزكي عبدالرمحن املزي أبو احلجاج ليوسف بن . ذيب الكمال  -٧٤
  .ه ١٤٠٠بريوت . مؤسسة الرسالة . بشار عواد معروف . د

. حملمد أمني املعروف بأمري بادشاه . تيسري التحرير شرح كتاب التحرير  -٧٥
  .ه  ١٣٥١القاهرة . مطبعة مصطفى البايب احلليب 

أليب إبراهيم حممد بن إمساعيل بن . توضيح األفكار ملعاين تنقيح األفكار  -٧٦
دراسة وحتقيق صالح بن حممد ) ه١١٨٢ت(باألمري الصنعاين صالح املعروف 

  .ه ١٤١٧بريوت . دار الكتب العلمية . عويضة 
لصاحل . الثمر الدواين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  -٧٧

  .بريوت . املكتبة الثقافية ) ه١٣٣٥ت( األزهري يببن عبدالسميع اآل
د الدين أيب السعادات . جامع األصول يف ختريج أحاديث الرسول  -٧٨

حقق نصوصه وخرج أحاديثه ) ه٦٠٦ت(املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري 
   . ه ١٣٨٩مكتبة الفالح . وعلق عليه عبدالقادر األرناؤوط 

ألىب عمر يوسف  .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله  -٧٩
دار ابن ،  حتقيق أيب األشبال الزهريي ) ه٤٦٣ت (بن عبدالرب النمري القرطيب ا

  .ـ ه ١٤١٩الدمام ،  اجلوزي  
أليب جعفر حممد بن جرير الطربي . جامع البيان عن تأويل القرآن  -٨٠

الرياض . دار الكتب . بن عبداحملسن الرتكي عبدهللا . حتقيق د) ه٣١٠ت(
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  . هـ  ١٤٢٤
لإلمام . جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم  -٨١

احلافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي الشهري بابن رجب 
بريوت . دار الرسالة . حتقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس ) ه٧٩٥ت(

  . ه ١٤٢٤
. أليب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب . اجلامع ألحكام القرآن  -٨٢

  .القاهرة . دار احلديث . مراجعة حممد إبراهيم احلفناوي 
مطبوع مع . لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي . مجع اجلوامع  -٨٣

  . ـه ١٤٢٦بريوت . مؤسسة الرسالة ناشرون . شرحه البدر الطالع 
مطبوع مع ، حاشية البناين عبدالرمحن البناين املغريب على مجع اجلوامع  -٨٤

  .ه ١٣٥٦القاهرة . مطبعة مصطفى البايب احلليب . شرح جالل الدين احمللي 
حملمد أمني . حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  -٨٥

  .هـ ١٤٢١ت بريو . دار الفكر للطباعة والنشر . الشهري بابن عابدين 
دار الكتب . حاشية ابن القيم حممد بن أيب بكر على سنن أيب داود  -٨٦

  .ه  ١٤١٥بريوت . العلمية 
للعالمة أيب احلسن علي بن حممد املاوردي البصري . احلاوي الكبري  -٨٧

   .بريوت . دار الفكر ) ه٤٥٠ت(الشافعي 
نزيه . حتقيق د) ه٤٧٤ت(أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي . احلدود  -٨٨

  .ه ١٣٩٢بريوت . مؤسسة الزغيب . محاد 
أليب الطيب صديق حسن خان القنوجي . احلطة يف ذكر الصحاح الستة  -٨٩

   .ه ١٤٠٥بريوت . دار الكتب العلمية ) ه١٣٠٧ت(
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أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن . الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  -٩٠
دار . قيق السيد عبدهللا هاشم اليماين املدين حت) ه٨٥٢ت(حجر العسقالين 

  .بريوت . املعرفة 
عنيت  ،لإلمام جالل الدين السيوطي . الدر املنثور يف التفسري باملأثور  -٩١

  .القاهرة . بطبعه مطبعة األنوار احملمدية 
للحافظ شهاب الدين أيب الفضل . ة منالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثا -٩٢

طبع حتت مراقبة حممد ) ه٨٥٢ت(العسقالين بن حجر لي بن حممد أمحد بن ع
  .ه ١٣٩٢اهلند . جملس دارئة املعارف العثمانية عبد املعيد خان الناشر 

ألمحد بن عبداحلليم بن  -تلخيص كتاب االستغاثة  -الرد على البكري  -٩٣
. مكتبة الغرباء األثرية . حتقيق حممد علي عجال ) ه٧٢٨ت(تيمية احلراين 
  .ه ١٤١٧املدينة املنورة 

الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب حملمد بن حممود بن أمحد البابريت  -٩٤
. دراسة وحتقيق ضيف هللا بن صاحل بن عون العمري ود) ٧٨٦ت(احلنفي 

  . ـه١٤٢٦مكتبة الرشد . ترحيب بن ربيعان الدوسري 
حتقيق . القرايف لشهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي . الذخرية  -٩٥

  . م ١٩٩٤بريوت . دار الغرب . حممد حجي 
حتقيق خالد السبع ) ه٢٠٤ت(حملمد بن إدريس الشافعي . الرسالة  -٩٦

  . ـه ١٤٢٦بريوت  .دار الكتاب العريب ، العلمي و زهري شفيق الكليب 
دار ) ه٣٨٦ت(رسالة ابن أيب زيد القريواين أيب حممد عبدهللا بن عبدالعزيز  -٩٧

  .بريوت . فكر ال
أليب عبدهللا حممد ابن . الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة  -٩٨
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   . نسخة إلكرتونية موافقة للمطبوع . جعفر الكتاين األدريسي املغريب 
، لعبد الوهاب بن علي السبكي . رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  -٩٩

عامل . وعادل أمحد عبداملوجود  ،حتقيق وتعليق ودراسة علي حممد معوض 
  . ـ ه١٤١٩بريوت . الكتب 

أليب علي حسني بن علي بن طلحة . رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  -١٠٠
 .دأمحد بن حممد السراح و . حتقيق د )ه٨٩٩ت(الرجراجي الشوشاوي 

  .  ه  ١٤٢٥الرياض  .مكتبة الرشد  .عبدالرمحن بن عبد هللا اجلربين 
للقاضي أيب يعلى املتوىف . ام أمحد األصولية من كتاب العدة روايات اإلم -١٠١
رسالة ماجستري إعداد الباحث فهد بن عبدالرمحن بن حممد ) ه٤٥٨ت(سنة 

  .ه ١٤٢٨كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر . البطي 
حملي الدين حيىي بن شرف النووي . روضة الطالبني وعمدة املفتني  -١٠٢

   . هـ ١٤٠٥بريوت . المي املكتب اإلس) ه٦٧٦ت(
لعبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة . روضة الناظر وجنة املناظر  -١٠٣

 .مكتبة الرشد  .حتقيق الدكتور عبد الكرمي بن على النملة ) ه٦٢٠ت(املقدسي 
  .الرياض 

للشيخ اإلمام . سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام  -١٠٤
حتقيق عصام الدين ) ه١١٨٢ت(مري اليمين الصنعاين حممد بن إمساعيل األ

  .هـ ١٤٢٥القاهرة . دار احلديث . الصبايطي وعماد السيد 
ادر الزركشي . سالسل الذهب  -١٠٥ لإلمام بدر الدين حممد بن عبدهللا بن 

دون ذكر . حتقيق ودراسة حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي ) ه٧٩٤ت(
  .الناشر 
حملمد . األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ على األمة  سلسلة -١٠٦

  . الرياض . مكتبة املعارف . ناصر الدين األلباين 
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مطبوع مع ظالل اجلنة يف ختريج ، لإلمام ابن أيب عاصم . كتاب السنة  -١٠٧
  .ه ١٤٠٠بريوت . املكتب اإلسالمي . أحاديث السنة حملمد ناصر األلباين 

لإلمام أيب عبدالرمحن عبدهللا بن أمحد بن حنبل . نة كتاب الس -١٠٨
دار رمادي . حممد بن سعيد بن سامل القحطاين . حتقيق ودراسة د) ه٢٩٠ت(

  .ه ١٤١٦الدمام . للنشر 
أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي . سنن الرتمذي  -١٠٩

. عطوة  حتقيق وترخيج أمحد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم) ه٢٩٧ت(
  .ه  ١٣٩٦القاهرة . مكتبة البايب احلليب 

حتقيق ) ه٣٨٥ت(علي بن عمر الدارقطين البغدادي . سنن الدارقطين  -١١٠
  .ه ١٣٨٦بريوت . دار املعرفة ، السيد عبدهللا هاشم مياين املدين 

. حققه د. أيب حممد عبدهللا بن عبدالرمحن الدارمي . سنن الدارمي  -١١١
  .هـ  ١٤١٢دمشق . دار القلم .  مصطفى ديب البغا

إعداد وتعليق عزت ، سليمان بن األشعث السجستاين . سنن أيب داود  -١١٢
  .ه  ١٣٩٤بريوت . دار احلديث . عبيد الدعاس وعادل السيد 

لإلمام احملدثني احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن . السنن الصغري  -١١٣
من منشورات ، عطي أمني قلعجي عبدامل. دوثق أصله ) ه٤٥٨ت(علي البيهقي 

     .ه ١٤١٠كراتشي . جامعة الدارسات اإلسالمية 
سعد بن عبدهللا . دارسة وحتقيق د) ٢٢٧ت. (سنن سعيد بن منصور  -١١٤

  .هـ ١٤١٤الرياض . دار الصميعي . بن عبدالرزاق آل محيد 
لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي . السنن الكربى  -١١٥

ـ ه١٤٢٠مكة املكرمة . مكتبة الباز  .حتقيق حممد عبدالقادر عطا ) ه٤٥٨ت(
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.  
عبدالغفار . حتقيق د، لإلمام أمحد بن شعيب النسائي . السنن الكربى  -١١٦

ه ١٤١١بريوت . دار الكتب العليمة . سليمان البنداري وسيد كسروي حسن 
.  

حقق ) ه٢٧٥ت(ين أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزوي. سنن ابن ماجه  -١١٧
ونسخة أخرى حكم على ، نصوصه ورقمه وعلق عليه حممد فؤاد عبدالباقي 

  .الرياض . دار املعارف . العالمة حممد ناصر الدين األلباين  اأحاديثه
اعتىن به ، أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي . سنن النسائي  -١١٨

حلب . ت اإلسالمية املطبوعا. ورقمه ووضع فهارسه عبدالفتاح أبو غدة 
  . ـه١٤٠٦
لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب . سري أعالم النبالء  -١١٩

  .هـ١٤١٠بريوت . الة مؤسسة الرس. حققه مجاعة من احملققني ) ه٧٤٨ت(
إلبراهيم بن موسى بن أيوب . الح صالشذا الفيَّاح من علوم ابن ال -١٢٠

الرياض . مكتبة الرشد . ل حتقيق صالح فتحي هل) ه٨٠٢ت(ناسي باأل
  .هـ ١٤١٨
أليب الفالح عبداحلي بن العماد . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  -١٢١

   .بريوت . دار املسرية ) ١٠٨٩ت(احلنبلي 
للحافظ تقي الدين حممد بن علي بن مطيع . شرح األربعني النووية  -١٢٢

  .ه١٤٢١الرياض . دار القاسم ) ه٧٠٢ت(القشريي املعروف بابن دقيق العيد 
لشهاب الدين . شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول من األصول  -١٢٣

. حققه طه عبدالرؤوف سعد ) ه٦٨٤ت(أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف 
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  . ـه ١٣٩٣القاهرة . دار الفكر 
حملمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاين . شرح الزرقاين على موطأ مالك  -١٢٤

  .ه ١٤١١بريوت . لكتب العلمية دار ا) ١١٢٢ت(
لشمس الدين أيب عبدهللا حممد ابن . شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  -١٢٥

دار الكتب . حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم ) ه٧٢٢ت(عبدهللا الزركشي 
   .ه ١٤٢٣بريوت . العلمية 

حتقيق  )ه٥١٠ت(لإلمام احلسني بن مسعود البغوي . شرح السنة  -١٢٦
دمشق وبريوت . املكتب اإلسالمي . رناؤوط وحممد زهري الشاويش شعيب األ

  .هـ  ١٤٠٣
لعالء الدين . إلعالم بسنته عليه السالم شرح ابن ماجه املسمى ا -١٢٧

حتقيق  ) ه٧٦٢ت(مغلطاي بن قليج بن عبدهللا البكجري املصري أبو عبدهللا 
  .  ه ١٤١٩مكة املكرمة . مكتبة الباز . كامل عويضة 

أليب احلسن علي بن خلف بن عبدامللك بن . رح صحيح البخاري ش -١٢٨
مكتبة . حتقيق أبو متيم ياسر بن إبراهيم ، ) ه٤٤٩ت(بطال البكري القرطيب 

  . هـ  ١٤٢٣الرياض . الرشد 
لعضد امللة والدين عبدالغفار بن . شرح العضد ملختصر ابن احلاجب  -١٢٩
مكتبة . ان حممد إمساعيل شعب. مراجعة وتصحيح د) ه٧٥٦ت(األجيي أمحد 

   .هـ  ١٤٠٣القاهرة . الكليات األزهرية 
ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . شرح العمدة يف الفقه  -١٣٠

الرياض . مكتبة العبيكان . سعود بن صاحل العطيشان . حتقيق د) ه٧٢٨ت(
  . ه ١٤١٣
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د بن ليوسف بن حسني بن أمح. شرح غاية السول إىل علم األصول  -١٣١
دراسة وحتقيق أمحد بن طرقي العنزي ) ه٩٠٩ت(عبداهلادي املشهور بابن املربد 

  .ه ١٤٢١بريوت . دار البشائر اإلسالمية . 
حي املعروف حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتو . شرح الكوكب املنري  -١٣٢

من مطبوعات ، نزيه محاد . حممد الزحيلي ود. حتقيق د )ه٩٧٢ت(بابن النجار 
  .البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  مركز

ألىب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازى . شرح اللمع  -١٣٣
يد تركي ، ) ه٤٧٦ت(  .دار الغرب . حققه وقدم له ووضع فهارسة عبدا

  . ـه١٤٠٨بريوت 
وي بن عبدالكرمي قلنجم الدين سليمان بن عبدال. شرح خمتصر الروضة -١٣٤

 .مؤسسة الرسالة  .عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي . حتقيق د )ه٧١٦ت(الطويف 
  .  ـه١٤١٠بريوت 
البن التلمساين عبدهللا بن حممد بن علي . شرح املعامل يف أصول الفقه  -١٣٥

حتقيق الشيخني عادل أمحد ) ه٦٤٤ت(شرف الدين أبو حممد الفهري املصري 
  . ه ١٤١٩بريوت . عامل الكتب . حممد معوض عبد املوجود وعلي 

ملنصور . شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أوىل النهى لشرح املنتهى  -١٣٦
  .م ١٩٩٦بريوت . عامل الكتب ) ه١٠٥١ت(بن يونس بن إدريس البهويت 

مطبوع مع شرحه فتح ، حممد بن إمساعيل البخاري . صحيح البخاري  -١٣٧
ـ ه١٤٢١الرياض . دار السالم  .م حممد فؤاد عبدالباقي الباري البن حجر برتقي

.  
برتتيب  حامت حممد بن حبان التميمي البسيتأيب . صحيح ابن حبان  -١٣٨

بريوت . مؤسسة الرسالة . حتقيق شعيب األرناؤوط ، ابن بلبان اإلحسان 
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   . ه ١٤١٤
ذه ) ه٢٦١ت(صحيح مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  -١٣٩ عين 

  .ـه١٤١٨القاهرة . دار احلديث . مصطفى الذهيب . طبعة وأشرف عليها دال
) ه٥٢٦ت(أليب احلسني حممد بن حممد بن أيب يعلى . طبقات احلنابلة  -١٤٠

  .بريوت . دار املعرفة . حتقيق حممد حامد الفقي 
ر بن قاضي أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عم. طبقات الشافعية  -١٤١
  .ه  ١٤٠٧بريوت . عامل الكتب . حلافظ عبدالعليم خان ا. حتقيق د،  شهبة
، لتاج الدين علي بن عبدالكايف السبكي . طبقات الشافعية الكربى  -١٤٢

دار هجر للطباعة . عبدالفتاح حممد احللو . حممود حممد الطناحي ود. حتقيق د
  .ه ١٤١٣القاهرة . والنشر والتوزيع 

) ه٤٧٦ت(اهيم بن علي الشريازي أليب إسحاق إبر . طبقات الفقهاء  -١٤٣
  .م ١٩٧٠بريوت . دار الرائد العريب . حتقيق إحسان عباس 

. حملمد بن سعد بن منيع البصري أبو عبدهللا الزهري . الطبقات الكربى  -١٤٤
علي . حتقيق د. ونسخة أخرى باسم الطبقات الكبري ، بريوت . دار صادر 
  .ه ١٤٢١القاهرة . مكتبة اخلاجني . حممد عمر 

لويل الدين أيب زرعة أمحد بن . طرح التثريب يف شرح التقريب  -١٤٥
خرج أحاديثه ووضع هوامشه ) ه٨٢٦ت(عبدالرحيم بن احلسني العراقي 

  .ه ١٤٢١بريوت . دار الكتب العلمية . عبدالقادر حممد علي 
حملمد بن أيب بكر بن سعد بن . الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية  -١٤٦

مطبعة . حممد مجيل غازي . حتقيق د) ه٧٥١ت(عروف بابن قيم اجلوزية حريز امل
  . القاهرة . املدين 
، حملمد ناصر الدين األلباين . ظالل اجلنة يف ختريج أحاديث السنة  -١٤٧

هـ ١٤٠٠دمشق . املكتب اإلسالمي . مطبوع مع كتاب السنة البن أيب عاصم 
.  
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 حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز أليب عبدهللا. العرب يف خرب من غرب  -١٤٨
دار الكتب العلمية . حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول ) ه٧٤٨ت(الذهيب 

  .بريوت . 
ألىب يعلي حممد بن احلسني الفراء البغدادى . العدة يف أصول الفقه  -١٤٩

، أمحد بن علي سري املباركي . حققه وعلق عليه وخرج نصه د) ه٤٥٨ت(
  .ـ ه١٤١٠الرياض 

حملمد أنور شاه ابن معظم شاه . العرف الشذي شرح سنن الرتمذي  -١٥٠
  .مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع . حتقيق حممود أمحد شاكر ، الكشمريي 

حتقيق حممد ناصر ، لزهري بن حرب أبو خيثمة النسائي . كتاب العلم   -١٥١
  .هـ ١٤٠٣بريوت . املكتب اإلسالمي . الدين األلباين 

دار . حملمد مشس احلق العظيم آبادي . ملعبود شرح سنن أيب داود عون ا -١٥٢
  .ه ١٤١٥بريوت . العلمية الكتب 

لويل الدين أيب زرعة أمحد بن . الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع  -١٥٣
  .ه ١٤٢٥بريوت . دار الكتب العلمية ) ه٨٢٦ت(عبدالرحيم العراقي 

د بن عبدالرحيم بن حممد لصفي الدين حمم. الفائق يف أصول الفقه  -١٥٤
على بن عبدالعزيز العمرييين . دراسة وحتقيق د) ه٧١٥ت(األرموى اهلندي 

  .ـه١٤١١
لزين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن . فتح الباري شرح صحيح البخاري  -١٥٥

حتقيق أيب معاذ طارق  )ه٧٥١ت(شهاب الدين البغدادي الشهري بابن رجب 
  .هـ ١٤٢٢الدمام . اجلوزي  دار ابن. بن عوض هللا حممد 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين . فتح الباري شرح صحيح البخاري  -١٥٦
نشر وتوزيع الرئاسة . قرأه وصححه عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز ) ه٨٥٢ت(

  .السعودية . العامة إلدارات البحوث 
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حملمد بن . فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  -١٥٧
  .القاهرة . مطبعة البايب احلليب ) ه١٢٥٠ت(علي بن حممد الشوكاين 

لإلمام أيب عبدالرمحن حممد بن . فتح املغيث بشرح ألفية احلديث  -١٥٨
مكتبة . شرح وحتقيق رضوان جامع رضوان ) ه٩٠٢ت(عبدالرمحن السخاوي 

. العلمية ونسخة أخرى دار الكتب ،  هـ ١٤٢٠مكة املكرمة . نزار الباز 
  .ه ١٤٠٣بريوت 
لإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص . الفصول يف األصول  -١٥٩

من مطبوعات وزارة األوقاف . عجيل النشمي . دراسة وحتقيق د) ه٣٧٠ت(
  .هـ  ١٤١٤دولة الكويت . والشؤون اإلسالمية 

) ه٧٦٣ت(حملمد بن مفلح بن حممد بن مفلح الصاحلي . كتاب الفروع   -١٦٠
. عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي . حتقيق د، مع تصحيح الفروع للمرداوي  مطبوع

  .هـ ١٤٢٤بريوت . مؤسسة الرسالة 
) ه٢٤١ت(أليب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيباين . فضائل الصحابة  -١٦١

من مطبوعات مركز البحث ، حققه وخرج أحاديثه وصي هللا بن حممد عباس 
    .ه ١٤٠٣مكة املكرمة . جبامعة أم القرى العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

ألىب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي . الفقيه واملتفقه  -١٦٢
الدمام  .دار ابن اجلوزي  .حققه عادل بن يوسف العزازي ، ) ه٤٦٢ت(

  .ـ ه١٤١٧
. دار املعرفة . أليب الفرج حممد بن إمساعيل بن الندمي . الفهرست  -١٦٣

  .ه  ١٣٩٨بريوت 
أليب إسحاق إبراهيم بن موسى األبناسي . الفوائد شرح الزوائد  -١٦٤
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رسالة ماجستري يف كلية الشريعة . حتقيق عبدالعزيز بن حممد العويد ) ه٨٠٢ت(
  . ه ١٤١٣بالرياض 

، حملب الدين بن عبدالشكور . فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت  -١٦٥
  .بريوت . دار الكتب العلمية . مطبوع أسفل كتاب املستصفى للغزايل 

قواعد األصول ومعاقد الفصول خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول  -١٦٦
لصفي الدين عبداملؤمن بن كمال الدين عبداحلق البغدادي احلنبلي . واجلدل 

مركز إحياء الرتاث . علي عباس احلكمي . حتقيق وتعليق د) ه٧٣٩ت(
  .ه  ١٤٠٩كرمة مكة امل. جامعة أم القرى . اإلسالمي 

لشيخ اإلسالم عز " القواعد الكربى " قواعد األحكام يف مصاحل األنام  -١٦٧
. نزيه كمال محاد ود. حتقيق د) ه٦٦٠ت(الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم 

  .ه ١٤٢٨دمشق . دار القلم ، عثمان مجعة ضمريية 
داجلبار ألىب املظفر منصور بن حممد بن عب. قواطع األدلة يف األصول  -١٦٨

على بن . عبدهللا بن حافظ احلكمي ود. حتقيق ودراسة د) ه٤٨٩ت(السمعاين 
  .ـ ه١٤١٨طبع عام ، عباس احلكمي

حملمد مجال الدين القامسي . قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث  -١٦٩
جة البيطار  )ه١٣٣٢ت(   .دار إحياء الكتب العربية . حتقيق وتعليق حممد 

ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . ورانية الفقهية القواعد الن -١٧٠
  .ه ١٣٩٩بريوت . دار املعرفة . حتقيق حممد حامد الفقي ) ه٧٢٨ت(

أليب احلسن علي بن حممد بن علي بن . والفوائد األصولية القواعد  -١٧١
دراسة وحتقيق عايض بن عبدهللا الشهراين ) ه٨٠٣ت(عباس البعلي ابن اللحام 

  .ه ١٤٢٣الرياض . الرشد مكتبة . 
أليب عبدهللا حممد بن حممود .  علم األصول يفالكاشف عن احملصول  -١٧٢

حتقيق وتعليق ودراسة الشيخني عادل ) ه٦٥٣ت(بن عباد العجلي األصفهاين 
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بريوت . دار الكتب العلمية . أمحد بن عبد املوجود وعلي حممد معوض 
  .ه ١٤١٩
أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن . املالكي  الكايف يف فقه أهل املدينة -١٧٣

حتقيق حممد حممد أحيد ) ه٤٦٣ت(حممد بن عبدالرب بن عاصم النمري القرطيب 
  .ه ١٤٠٠الرياض . مكتبة الرياض احلديثة . يك املوريتاين دولد ما
دار . أليب أمحد عبدهللا بن عدي اجلرجاين . الكامل يف ضعفاء الرجال  -١٧٤

  .ه  ١٤٠٥بريوت . الفكر 
أليب الربكات عبدهللا بن أمحد . كشف األسرار شرح املصنف على املنار   -١٧٥

  .ه ١٤٠٦بريوت . درا الكتب العلمية ) ه٧١٠ت(النسفي 
  .بريوت . دار الفكر . حلاجي خليفة . كشف الظنون   -١٧٦
أليب احلسن علي بن . كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب زيد القريواين   -١٧٧
حتقيق يوسف الشيخ حممد ) ه٩٣٩ت(الدين بن حممد بن جربيل املنويف ناصر 

    .ه ١٤١٢بريوت . دار الفكر . البقاعي 
للعالمة احلسني بن رشيق املالكي . لباب احملصول يف علم األصول  -١٧٨

من منشورات دار البحوث ، حتقيق حممد غزايل عمر جايب ) ه٦٣٢ت(
  .ـ ه١٤٢٢اإلمارات العربية املتحدة ،  وإحياء الرتاث، للدراسات اإلسالمية 

لإلمام املفسر أيب حفص عمر بن علي بن . اللباب يف علوم الكتاب  -١٧٩
دار . حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وآخرين ) ه٨٨٠ت(عادل الدمشقي 

  .هـ ١٤١٩بريوت . الكتب العلمية 
بن مفلح إلبراهيم بن حممد بن عبدهللا بن حممد ا. املبدع شرح املقنع  -١٨٠

  .ه ١٤٢٣الرياض . دار عامل الكتب ) ه٨٨٤ت(
لشمس الدين أيب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي . املبسوط  -١٨١

دار الفكر للطباعة والنشر . دارسة وحتقيق خليل حمي الدين امليس ) ه٥٥٤ت(
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  .هـ ١٤٢١بريوت . 
روحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني  -١٨٢ بن حبان أليب حامت حممد . ا

  .ه ١٣٩٦حلب . دار الوعي . حتقيق حممود إبراهيم زايد ) ه٣٥٤ت(البسيت 
لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي . جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -١٨٣

  .  ه ١٤٠٢بريوت . دار الكتاب العريب ) ه٨٠٧ت(
موع شرح املهذب  -١٨٤ لإلمام أيب زكريا حمي الدين حيىي بن شرف . ا
املكتبة . حققه وعلق عليه وأكمله حممد جنيب املطيعي ) ه٦٧٦ت(ي النوو 

   . العاملية بالفجالة 
أمحد بن عبداحلليم بن . جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية  -١٨٥

مطابع .  مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم )ه٧٢٨ت(عبدالسالم 
  .  هـ  ١٤٢٣ الرياض. احلكومة 

أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب املالكي . ألصول احملصول يف علم ا -١٨٦
اجلامعة اإلسالمية . رسالة ماجستري ، حتقيق عبداللطيف بن أمحد احلمد ، 

  .ه ١٤٠٩
ن عمر بن احلسني لفخر الدين حممد ب. احملصول يف علم أصول الفقه  -١٨٧

مؤسسة ، طه جابر فياض العلواين .  دراسة و حتقيق د )ه٦٠٦ت(الرازي 
  .ـ ه ١٤١٨بريوت ، الرسالة 

مجع بدر الدين حممد بن علي ، البن تيمية . خمتصر الفتاوى املصرية  -١٨٨
الدمام . دار ابن القيم . حتقيق حممد حامد الفقي ) ه٧٧٧ت(البعلي احلنبلي 

  .ه ١٤٠٦
لعلي بن حممد بن علي بن عباس املعروف . املختصر يف أصول الفقه  -١٨٩

حممد مظهر . حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه د )ه٨٠٣ت(بابن اللحام 
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جامعة أم . من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ، بقا 
  .ه ١٤٠٠القرى 
دراسة . ألمحد بن احلسني بن علي البيهقي . املدخل إىل السنن الكربى  -١٩٠

ـ ه١٤٢٠رياض ال. مكتبة أضواء السلف . وحتقيق حممد ضياء الرمحن األعظمي 
.  

، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد لعبدالقادر بن بدارن الدمشقي  -١٩١
. مؤسسة الرسالة . عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي . صححه وقدم له وعلق عليه د

  .ه ١٤٠٥بريوت 
للشيخ العالمة حممد األمني بن . مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  -١٩٢

دار عامل . طبع بإشراف بكر بن عبدهللا أبو زيد ، حممد املختار الشنقيطي 
  .ه ١٤٢٦مكة املكرمة . الفوائد 
لإلمام أيب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم . املستدرك على الصحيحني  -١٩٣

ونسخه أخرى بتحقيق مصطفى ، هـ  ١٤١٨بريوت . دار املعرفة . النيسابوري 
  .ه ١٤١١بريوت . دار الكتب العلمية . عبدالقادر عطا 

ألىب حامد حممد بن حممد الغزايل . املستصفى من علم األصول  -١٩٤
  .محزة بن زهري حافظ . دراسة وحتقيق د، ) ه٥٠٥ت(

مطبوع ، حملب الدين بن عبدالشكور . مسلم الثبوت يف أصول الفقه  -١٩٥
  .بريوت . دار الكتب العلمية . مع شرحه فواتح الرمحوت حباشية املستصفى 

. حتقيق بإشراف د، الشيباين لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل . ند املس -١٩٦
  .ه ١٤١٤بريوت . دار الرسالة . عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي 

  .بريوت . ونسخة أخرى غري حمققه تصوير دار صادر 
آلل تيمية جمد الدين عبدالسالم بن عبدهللا بن . املسودة يف أصول الفقه  -١٩٧

، بداحلليم بن عبدالسالم وتقي الدين أمحد بن عبداحلليم تيمية وشهاب الدين ع
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دار . أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي . حققه وضبط نصه وعلق عليه د
ونسخة أخرى بتحقيق حممد حمي الدين ، ه ١٤٢٢الرياض . الفضيلة 

  .القاهرة . مطبعة املدين . عبداحلميد 
حتقيق حممد ، ب التربيزي حملمد بن عبدهللا اخلطي. مشكاة املصابيح  -١٩٨

  . ه ١٤٠٥بريوت . املكتب اإلسالمي . ناصر الدين األلباين 
لإلمام احلافظ أيب بكر عبدهللا بن حممد بن إبراهيم ابن أيب . املصنف  -١٩٩
. حتقيق محد بن عبدهللا اجلمعة وحممد بن إبراهيم واللحيدان ) ٢٣٥ت(شيبة 

  .هـ  ١٤٢٥الرياض . مكتبة الرشد 
ادر . ملعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر ا -٢٠٠ حملمد بن عبدهللا بن 

يد السلفي ، الزركشي    .ه ١٤٠٤الكويت . دار األرقم . حتقيق محدي عبدا
لسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين . املعجم األوسط  -٢٠١

راهيم احلسيين حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد وعبداحملسن بن إب) ه٣٦٠ت(
  .ه ١٤١٥القاهرة . دار احلرمني . 

كتاب . املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين  -٢٠٢
  .إلكرتوين أعده موقع ملتقى أهل احلديث اإللكرتوين 

 لسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين. املعجم الكبري  -٢٠٣
يد )ه٣٦٠ت( . مكتبة العلوم واحلكم . السلفي  حتقيق محدي بن عبدا

  . هـ  ١٤٠٤املوصل 
. لعمر رضا كحالة . معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية  -٢٠٤

  . بريوت . مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب 
دار ) ه٦٢٠ت(أليب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي . املغين  -٢٠٥
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  .هـ ١٤٠٥بريوت . الفكر 
لإلمام الشريف أيب . مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول  -٢٠٦

دراسة وحتقيق حممد علي ) ه٧٧١ت(عبدهللا حممد بن أمحد احلسيين التلمساين 
  .ه ١٤٢٤مكة املكرمة . املكتبة املكية . فركوس 
لإلمام برهان الدين . املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  -٢٠٧

عبدالرمحن . حتقيق د) ه٨٨٤ت(مد بن عبدهللا بن حممد بن مفلح إبراهيم بن حم
  .هـ ١٤١٠الرياض . مكتبة الرشد . بن سليمان العثيمني 

إلبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان . منار السبيل يف شرح الدليل  -٢٠٨
    .ه ١٤٠٩بريوت . املكتب اإلسالمي . حتقيق زهري الشاويش ) ه١٣٥٣(

حتقيق وتعليق مصطفى  )ه٢٤٩ت(افظ عبد بن محيد للح. املنتخب  -٢٠٩
  .ه ١٤٠٥الكويت . دار األرقم . بن العدوي شلباية 

لفخر الدين حممد بن عمر . املنتخب من احملصول يف علم أصول الفقه  -٢١٠
رسالة . حققه عبداملعز بن عبدالعزيز حريز ) ه٦٠٦ت(بن احلسني الرازي 

الرياض . مام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة اإل. كلية الشريعة . دكتوراه 
  .ه ١٤٠٤
أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد . املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  -٢١١

  .ه ١٣٥٨بريوت . دار صادر ) ه٥٧٩ت(اجلوزي 
لإلمام العالمة سيف الدين أيب احلسن . منتهى السول يف علم األصول  -٢١٢

دار الكتب العلمية . أمحد فريد املزيدي حتقيق ) ه٦٣١ت(علي حممد اآلمدي 
  .هـ  ١٤٢٤بريوت . 

ادر الزركشي . املنثور يف القواعد  -٢١٣ لبدر الدين حممد بن عبدهللا بن 
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  .نسخة إلكرتونية ) ه٧٩٤ت(
لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن . املنخول من تعليقات األصول  -٢١٤

. حممد حسن هيتو . عليه دحققه وخرج نصه وعلق ) ه٥٠٥ت(حممد الغزايل 
  . ه ١٤١٩بريوت . دار الفكر 

أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي . املنهاج يف ترتيب احلجاج  -٢١٥
مكتبة . مطبوع مع السراج على املنهاج لعبدالسالم علوش ) ه٤٧٤ت(املالكي 
  .ه  ١٤٢٥الرياض . الرشد 
ف لدين أيب احملاسن يوسجلمال ا. املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف  -٢١٦

حممد حممد أمني . حققه ووضع حواشيه د) ه٨٧٤ت(األتابكي  دىر ب ابن تغرى
  .م ١٩٨٤اهليئة املصرية للكتاب . 

لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي . موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان  -٢١٧
  . وت بري . دار الكتب العلمية . حققه ونشره حممد عبدالرزاق محزة ) ه٨٠٧ت(

أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد املوافقات يف أصول الشريعة  -٢١٨
ضبط نصه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ) ه٧٩٠ت(اللخمي الشاطيب 

  .ه ١٤٢٤القاهرة . دار ابن القيم ودار ابن عفان . سليمان 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق ، لإلمام مالك بن أنس . املوطأ  -٢١٩

  .مصر . دار إحياء الكتب العربية . مد فؤاد عبدالباقي عليه حم
أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي . الناسخ واملنسوخ  -٢٢٠

. مكتبة الفالح . حممد عبدالسالم حممد . حتقيق د) ه٣٣٨ت(النحاس 
  .ه ١٤٠٨الكويت 

حممد  للشيخ العالمة حممد األمني بن. نثر الورود شرح مراقي السعود  -٢٢١



  حكام اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأثره في األ
  ١٦١  

مكة . دار عامل الفوائد . حتقيق علي بن حممد العمران ، املختار الشنقيطي 
  .ه ١٤٢٦املكرمة 

جلمال الدين أيب حممد عبدهللا بن . نصب الراية ألحاديث اهلداية  -٢٢٢
. مؤسسة الريان . حتقيق حممد عوامة ) ه٧٦٢ت(يوسف بن حممد الزيلعي 

  .ه ١٤١٨بريوت 
جلمال الدين .رح منهاج الوصول إىل علم األصول اية السول يف ش -٢٢٣

شعبان . ج شواهده دحققه وخر ) ه٧٧٢ت (عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي 
  .هـ ١٤٢٠بريوت  .دار ابن حزم  .حممد إمساعيل 

د الدين املبارك بن حممد اجلزري . النهاية يف غريب احلديث واألثر  -٢٢٤
  . ـه١٣٩٩بريوت . دار الفكر . حي حتقيق حممود حممد الطنا، ابن األثري 

لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد . اية احملتاج إىل شرح املنهاج  -٢٢٥
بريوت . دار الفكر للطباعة ) ه١٠٠٤ت(بن محزة بن شهاب الدين الرملي 

  . هـ  ١٤٠٤
للشيخ صفي الدين حممد بن . اية الوصول يف دراية األصول  -٢٢٦

صاحل بن سليمان اليوسف و . حتقيق د )ه٧١٥ت(اهلندي  عبدالرحيم األرموي
  .هـ  ١٤١٦مكة املكرمة . املكتبة التجارية . سعد بن سامل السويح . د

حملمد بن علي بن حممد الشوكاين . نيل األوطار شرح منتقى األخبار  -٢٢٧
   .إدارة املطبعة املنريية. مطبوع مع تعليقات حممد منري الدمشقي ) ه١٢٥٠ت(

أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل .الواضح يف أصول الفقه  -٢٢٨
مؤسسة ، بداحملسن الرتكي عبدهللا بن ع. حتقيق د) ه٥١٣ت(البغدادي احلنبلي 

  .ـ ه١٤٢٠ الرسالة
لشرف اإلسالم أيب الفتح أمحد بن علي بن . الوصول إىل األصول  -٢٢٩

مكتبة . ن علي أبو زنيد بعبداحلميد . حتقيق د )ه٥١٨ت(برهان البغدادي 
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  .ه ١٤٠٣الرياض . املعارف 
  : المكتبات الحاسوبیة 

. اإلصدار الرابع . العريب و اجلامع الكبري لكتب الرتاث اإلسالمي  -٢٣٠
  .إصدار مركز الرتاث للربجميات 

مركز امللك ، اإلصدار الثالث  -قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية  -٢٣١
  .إلسالمية فيصل للبحوث والدراسات ا

   .مجع جمموعة من طلبة العلم، الثالث الثاين و اإلصدار . الشاملة  املكتبة -٢٣٢
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 ً  فھرس الموضوعات: سادسا
 ٣ --------------------------------------------------------- املقدمة

 ٦ ---------------------------------- .اخللفاء الراشدين  فضل: التمهيد 

 ١٤ -------- ستدالل باتفاق اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهماال :الفصل األول 

 ٦٥ --------------------------------------- :  بالفصل متعلقة مسائل
 ٦٥ ------------------------------- . املسألة هذه أصل :  األوىل املسألة
 ٦٥ ------------------- . الراشدين اخللفاء اتفاق حجية نوع : الثانية املسألة
 ٦٦ ------------------- . الراشدين اخللفاء إمجاع حتقق وقت : الثالثة املسألة
 ٦٧ ----------------------------- .  املسألة يف رابع قول  : الرابعة املسألة
 ٦٨ ---------- . والتقليد الراشدين اخللفاء سنة اتباع بني الفرق :سةاخلام املسألة

 ٧١ ------------------------- رتبة االستدالل عند اخللفاءم :الفصل الثاين 

 ٧٣ --- الضعيف بعمل اخللفاء الراشدين مبقتضاه قوية احلديثت :الفصل الثالث 

 ٧٦ -- تفاق اخللفاء الراشدين على الرتك وأثره يف نفي املشروعيةا :الفصل الرابع 

 ٨١ --------------- ثر اتفاق اخللفاء الراشدين على النسخأ : الفصل اخلامس

 ٩٠ ------------------رتجيح مبا اتفق اخللفاء على روايتهال :الفصل السادس 

 ٩٨ -------------------------------------- الفصل ذا متعلقة مسائل
 ٩٨ ---------------------------------------------- : األوىل املسألة
 ٩٨ -----------------------------------------------: الثانية املسألة

 ٩٨ ----- تفاق اخللفاء الراشدين على العمل بالدليلجيح باالرت  :الفصل السابع 

 ١١٨---------------- عارض قول اخللفاء الراشدين والقياست :الفصل الثامن 
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و اتفاق اخللفاء الراشدين على القول بأحدمها عارض القياسني ت :الفصل التاسع 
 ١٢٠-------------------------------------------------- أو العمل به

 ١٢٠-------------------------------------------------------اخلامتة

 ١٢٤----------------------------------------------------- الفهارس

 ١٢٥ ------------------------------------ القرآنية اآليات فهرس : أوالً 
 ١٢٧ ---------------------------------- النبوية األحاديث فهرس : ثانياً 
 ١٣٠ -------------------------------------------اآلثار فهرس : ثالثاً 
 ١٣٢ ----------------------------------------- األعالم فهرس : رابعاً 

 ١٣٥ -------------------------------- واملراجع املصادر فهرس : خامساً 
 ١٦٤ ------------------------------------ وعاتاملوض فهرس : سادساً 

  


