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 علیها في �اب الع�ادات: جمع وتحقیقالمسائل الفقه�ة التي ُحكي اتفاق الخلفاء الراشدین العنوان: 

 .أ�من صالحأ. د. المشرف على الرسالة: 

عند الفقهاء �غض النظر عن  اتفاق الخلفاء الراشدین في مسألة فقه�ة له آثاره الحجاج�ة

مدى اختالفهم في االحتجاج �ه، والناظر في التراث الفقهي یرى أن هنالك العدید من المسائل التي 

ُحكي فیها اتفاق الخلفاء األر�عة حجة أو دلیًال ُ�ستند إل�ه. �ما أنه من المعلوم أن حكا�ة االتفاقات 

اإلشكاالت: أن  هذهستدالل بهذا االتفاق، من هذه ال �خلو من �عض اإلشكاالت التي تعترض اال

تلك االتفاقات �عضها ال �كون لها مستند، أو قد تكون مبینة على مستنٍد ضع�ف، أو یتعدد الرأي 

ألحد الخلفاء في المسألة الواحدة، وهذا �له لمسته في مسیرة الكتا�ة. وألجل ما تقدم فإن عملي قام 

فاق الخلفاء األر�عة في المسألة الواحدة اتفاقًا ال �خلو من على جمع المواطن التي ُحكي فیها ات

مخالفة غیرهم لهم، ثم اجتهدت وسعیت في تحقیق االتفاق  المحكي عن الخلفاء، و��ان ما صح 

والمنهج الوصفي التحلیلي  زئي،الج االتفاق ف�ه، وما لم �صح، مت�عة في ذلك المنهج االستقرائي

سألة، ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة: عدد االتفاقات لب�ان مذاهب الفقهاء في �ل م

التي ادعي اتفاق الخلفاء علیها في أبواب الع�ادات واحد وثالثون اتفاًقا، منها أحد عشر اتفاًقا تحقق 

لدى ال�احثة  ثبوتها عن الخلفاء األر�عة، رضي هللا عنهم، وعشرون اتفاًقا لم تثبت عنهم، وهناك 

التفاقات التي حكاها �عض العلماء عن الخلفاء األر�عة لم تكن عن طر�ق تت�ع اآلثار �عض ا
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الصح�حة الواردة عنهم في تلك المسائل و�نما عن طر�ق الظن واالستنتاج. وأن المذهب الحنبلي 

 هو أكثر المذاهب موافقًة لما صح من اتفاقات الخلفاء األر�عة، رضي هللا عنهم.
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ABSTRACT 

Jurisprudential matters that are agreed upon by the Rightly-

Guided Caliphs in worships chapter 

arguing effects on jurists, regardless to the extend they differ on the arguing matter. Who 

looks at the jurisprudential heritage sees that there are several issues in which the 

agreement of the four caliphs was presented as an argument or an evidence on which to 

base it. 

As it is known that the issue of agreements isn’t free from some challenges/problems 

that oppose the evidence gathering of this agreement. These challenges include the 

following: some of these agreements don’t have an evidence, or it could be based on a 

weak evidence, or there are many opinions of one of caliphs on the same matter. I have 

encountered all of these issues during the process of writing. 

To this end, this research was based on collecting the cases in which the agreement of 

the four Caliphs on one matter was narrated as an agreement that is not free from the 

opposition of others. Then I worked hard and sought to achieve agreement that was 

narrated from the Caliphs, and to highlight what was correct and what was not. I 

followed the inductive and descriptive analytical approaches to highlight the Islamic 

schools of fiqh in each matter. 

The most significant findings of this study concludes that: The number of agreements 

in which the Caliphs agreed upon in the chapters of worships is Thirty-one. Among 

them ten agreements have been proven by the four Caliphs and 21 agreements have 

not proven by them. In addition, there are some agreements narrated by some scholars 

about the four Caliphs that were not by tracking the correct facts reported by them on 

these matters but by guessing and conclusions. Moreover, the Hanbali School of 

thought is the most approved of what is right of the four Caliphs' agreements.  
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 شكر وتقدیر

، رف�ع الدرجات، قاضي الحاجات، �سم هللا الرحمن الرح�م، والحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات

الحمد، حمًدا یلیق �كرمه وفضله،  � سامعُمقیل العثرات، الحمد � في األولى واآلخرة، الحمد 

أحمدك ر�ي على إتمام عملي في هذا ال�حث، وأساله تعالى أن �كتب اإلخالص لي ف�ه وأن یتقبله 

 مني �قبول حسٍن إنه سم�ع مجیب.

فر الجز�ل لجامعة قطر الحبی�ة، و�ل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة البه�ة، ثم أتقدم �الشكر الوا

ممثلة في أساتذتها األجالء، الذین نهلت من علمهم، وترعرت على أیدیهم، في مقدمتهم عمید �لیتنا 

 حفظه هللا.

ه �فائق شكري وتقدیري إلى أ. د. أ�من صالح الُمشرف على هذ -تخص�صاً –كما �سعدني أن أتقدم 

الرسالة، إذ �ان لتوجیهاته السدیدة وآرائه الق�مة وتشج�عه الدائم أثر �بیر في إنجاز الرسالة و�ظهارها 

 �الشكل الذي هي عل�ه اآلن.

خوتي، وأخواتي، على ما قدموه لي من �و  وزوجي، كما أتقدم �الشكر إلى والدي العز�ز�ن،

ر�ق �تابتي، فجزاهم هللا عني خیًرا �ثیًرا دعم معنوي ورعا�ة شاملة وحنو منقطع النظیر وأنا في ط

 و�ارك هللا لي بهم دهوًرا وأزماًنا.

والشكر موصول لكل من ساهم في إتمام هذا ال�حث بنص�حة أو توج�ه، راج�ة لهم الجزاء األوفى 

 من هللا ت�ارك وتعالى.
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 اإلهداء

 

 

 

 

 

 

ه �إنجازي، وأهد كما س�خلدك قلبي في صم�مه ما حییت، أخلدك الیوم هنا وأشار�ك

 .، ولكل طالب علم شرعيأختي، رحمها هللا لروحك
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108.....المسائل التي وافق/ خالف فیها المذاهب األر�عة اتفاق الخلفاء الراشدین 1 الجدول رقم
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 المقدمة

الحمُد � الذي رفع العلماء إلى أشرف المناصب، وأعال أسماءهم، ونشر في الخافقین أعالمهم، 

أقالمهم، أحمده حمًدا �ثیًرا طیً�ا م�ارً�ا ف�ه؛ ألنال من اإلخالص حًظا وقسًما، وأجرى �األحكام 

 والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه وسلم، و�عد:

فإن ِعَلم الفقه من أفضل علوم الدین، وأعالها منزلة عند أهل المعرفة وال�قین؛ لما جاء ف�ه عن سید 

، فوضع الفقهاء في )1(إذ قال: "من یرد هللا �ه خیرًا �فقهه �الدین" المرسلین صلى هللا عل�ه وسلم

 ط�قة الخیر�ن.

والخلفاء الراشدون هم أبرز ورثة الفقه عن نبیهم �عده، بل امتداد للسنة المأمور �ات�اعها، قال صلى 

 واوعض بها المهدیین من �عدي، تمسكوا الراشدین الخلفاء وسنة �سنتي هللا عل�ه وسلم: "عل�كم

 .)2(ضاللة" بدعة و�ل بدعة محدثة كل فإن ،األمور ومحدثات و��اكم ذ،�النواج علیها

                                  

�تاب العلم، �اب: من یرد هللا �ه خیرا �فقهه في الدین، تحقیق: محمد زهیر بن ، أخرجه ال�خاري في صح�حه )1(
 ).71، حدیث رقم: (25، ص1د.ت)، ج، 1ناصر الناصر، (د.م: دار طوق النجاة، ط

، تحقیق: شعیب األرناؤوط وآخرون (د.م: مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل:  )2(
�تاب  ،في سننه )، وقال األرناؤوط: صح�ح. وأخرجه أبو داوود17142، رقم (367، ص28م)، ج 2001، 1ط

، 4السنة، �اب في لزوم السنة، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، (بیروت: المكت�ة العصر�ة،د.ط، د.ت)، ج
، أبواب العلم عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، �اب ما جاء في سننه ). وأخرجه الترمذي4607، رقم (200ص

م)، 1998ف، (بیروت: دار الغرب اإلسالمي، د.ط، في األخذ �السنة واجتناب البدع، تحقیق: �شار عواد معرو 
 وقال: هذا حدیث حسن صح�ح. ،)2676، رقم (341، ص4ج
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وقد �ان للخلفاء األر�عة اتفاقات فقه�ة حكیت في �تب التراث اإلسالمي لم تكن جم�عها منض�طة 

بین الخلفاء الراشدین على مسألة فقه�ة معینة  -إذا صّح  –أو قائمة على نقل صح�ح، واالتفاق 

فإنه �ضفي على المسألة قوة في الحج�ة، إذ ال �كاد أن �كون اتفاقهم إال قول الجمهور من الفقهاء 

 من �عدهم، ولر�ما سواد األمة.

على جمع األقوال التي حكت اتفاق الخلفاء األر�عة في المسائل تقوم فكرة هذا ال�حث و 

األقوال �النظر إلى الكتب التي  الفقه�ة في �اب الع�ادات، ومن ثم الق�ام �التحقق من صحة هذه

عنیت بنقل الخالف الفقهي و�تب اآلثار، ثم ب�ان موقف أعالم الفقهاء في هذه المسائل وال س�ما 

 فقهاء المذاهب األر�عة. 

 أهم�ة ال�حث:

یتمتع اتفاق الخلفاء الراشدین �أهم�ة قصوى تمیزه عن غیره من االتفاقات، جعلت �ثیرا من  .1

حتى لو نقل الخالف في المسألة عن صحا�ة آخر�ن. وال شك  ،االتفاقالعلماء یرون حج�ة هذا 

أّن جمع هذه االتفاقات وهي بهذه األهم�ة سیوفر مرجع�ة لل�احثین لهذا الدلیل المهم في 

، فكأّن هذا الجمع جمع لنصوص متمیزة تفصلها عن سائر النصوص المأثورة عن االحتجاج

الصحا�ة رضوان هللا علیهم. وهذا ال�حث س�سهم في تحقیق هذا المقصد جزئ�ا في مجال فقه 

 الع�ادات.

�مكن عد هذا ال�حث خطوة في تحقیق صحة مزاعم دعوى اتفاق الخلفاء األر�عة في �تب الفقه  .2

بهذا �ش�ه الكتب التي قصد بها التحقق من صحة اإلجماعات التي یزعمها اإلسالمي، وهو 
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�عض الفقهاء. وفي هذا إفادة �الغة ألهل النظر في المسائل الفقه�ة ألنه یوقفهم على مدى 

 المصداق�ة التي یتمتع بها هذا الدلیل المدعى عند هذا الفق�ه أو ذاك.

 إشكال�ة ال�حث وأسئلته:

  :في السؤالین اآلتیین تتمثل إشكال�ة ال�حث

 ما المسائل الفقه�ة التي حكي وجود االتفاق علیها بین الخلفاء األر�عة؟ 

 وما مدى ثبوت االتفاق المحكي في هذه المسائل وصحته؟

 :ماأقل أهم�ة وه نو�تفرع عنهما سؤاال

ما مذاهب الفقهاء في المسائل التي نقل فیها اتفاق الخلفاء الراشدین؟ وأي المذاهب 

 األر�عة أكثر عمال �اتفاق الخلفاء الراشدین؟

 خامسًا: أهداف ال�حث:

 یهدف ال�حث إلى إنجاز ما �أتي:

 .  ب�ان موجز لحج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین.1

. جمع المسائل الفقه�ة التي حكي اتفاق الخلفاء األر�عة علیها في �اب 2

 الع�ادات.

 تلك المسائل من عدمه.تحقیق ثبوت اتفاق الخلفاء الراشدین في   .3
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 . نقل أقوال الفقهاء غیر الخلفاء األر�عة في تلك المسائل الموافقة والمخالفة.4

 صعو�ات ال�حث:

 واجهت �طب�عة الحال عدًدا من الصعو�ات في أثناء �تا�ة ال�حث، وأبرزها:

عدم وجود مرجع واحد اهتم �جمع آثار الصحا�ة جم�عها من �تب اآلثار 

مع ب�ان الحكم على األسانید، مما اضطر ال�احثة إلى الرجوع لمختلف 

كتب اآلثار التي هي مظنة لنقل أقوال الخلفاء األر�عة. وقد وقفت أخیرا 

اهتم بهذا  )3(�عد قطع شوط ال �أس �ه في ال�حث على مرجع إلكتروني

األمر إال أنه في إصدار أولي ففاته �عض اآلثار ولم �حكم على �ثیر 

 من األسانید.

 حدود ال�حث:

اقتصر ال�حث على جمع المسائل في �اب الع�ادات فقط سواء صحت  .1

 حكا�ة االتفاق فیها أو لم تصح.

لم یتناول ال�حث المسائل التي نقل فیها إجماع �افة العلماء وفي ضمنهم  .2

لحج�ة حینئذ ستنتقل من حج�ة اتفاق الخلفاء األر�عة إلى األر�عة، ألن ا

 حج�ة اإلجماع. وهذا خارج عن مقصود هذا ال�حث.

                                  

، (د.م، ، العتیق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلمالحك�مي: محمد بن م�ارك حك�مي )3(
 د،ن، د.ط، د.ت)
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ها، وهي ناقتصر ال�حث على اإلجا�ة عن األسئلة التي ننشد اإلجا�ة ع .3

جمع المسائل المحكي فیها االتفاق، والتحقق من ثبوت هذا االتفاق. وعل�ه 

ائل والتوسع فیها بذ�ر حجج الفقهاء لم تتعرض ال�احثة لدراسة المس

ونقاشاتهم لألدلة المختلفة الواردة في �ل مسألة، ألن هذا له مظانه 

 المعروفة، ومن شأنه أن �طول في ال�حث من غیر الزم.

 تاسعًا: منهج ال�حث:

المنهج االستقرائي: من خالل تت�ع ما حكي من اتفاقات للخلفاء األر�عة، رضي هللا  

أهل العلم ممن ینقلون خالف العلماء، ثم تت�ع اآلثار الواردة عن �ل خل�فة راشد في عنهم في �تب 

 كتب اآلثار، والتحقق من صحتها في �تب السنة، ثم التحقق من ثبوت ذلك االتفاق من عدمه.

المنهج الوصفي التحلیلي: وذلك من خالل ب�ان مذاهب ��ار الصحا�ة، والتا�عین، 

سائل المذ�ورة، ومن ثم تحلیل النتائج النهائ�ة التي توصلت إلیها هذه والمذاهب األر�عة في الم

 الدراسة؛ لب�ان أي المذاهب األر�عة أكثر موافقًة لما اتفق عل�ه الخلفاء الراشدون.

 عاشرًا: الدراسات السا�قة:

بتان واحدة في صلب الموضوع، واثنتان قر� ،هناك أكثر من دراسة تناولت اتفاقات الخلفاء الراشدین

 :أتيمنه، والدراسات مرت�ة تار�خً�ا من األقدم إلى األحدث �ما �
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المسائل الفقه�ة التي حكي فیها اتفاق الخلفاء  الدراسة األولى: المداني: سامي بن علي المداني.

، رسالة ماجستیر، �ل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة، (السعود�ة: األر�عة علیها تحر�رًا ودراسة

 صفحة. 478ه)، 1431-ه1430لقرى، جامعة أم ا

هدفت هذه الدراسة إلى جمع ما ُحكي من اتفاقات الخلفاء األر�عة �شكل عام في جم�ع أبواب الفقه 

تحر�ًرا ودراسة، وقد اشتملت على خمس وأر�عین مسألة، منها ست وعشرون مسألة في �اب 

من صحة النقل، ثم درسها  الع�ادات، فجمع ال�احث االتفاقات المدعاة، ونقل النصوص، وتحرى 

دراسة تحلیل�ة، فأثبت �عض االتفاقات ونفى �عضها. ومن أهم النتائج التي وصل إلیها ال�احث: 

أهم�ة العمل �اتفاق الخلفاء الراشدین، وأن األئمة األر�عة في المذاهب الفقه�ة إن صح عندهم 

ى آراء غیرهم، وقد �ختلف األئمة األر�عة فالغالب أنهم ال �عدون إل خلفاءالحدیث في النقل عن ال

األر�عة في ثبوت االتفاق عن الخلفاء األر�عة في مسألة معینة ف�كون ت�عا لذلك اختالفهم في الحكم 

 على المسألة.

 و�حثي هذا یتكامل مع هذه الدراسة و�ستدرك علیها. ومن الفروق بینهما:

حكي فیها اتفاق الخلفاء  سألةة خمس عشرة مأن �حثي هذا استدرك على الدراسة المذ�ور  .1

 .األر�عة ولم یذ�رها ال�احث

أن منهج هذا ال�حث مختلف حیث ر�ز النظر في التحقق من نقل الخالف و��ان موقف  .2

�ق�ة الفقهاء منه في زمن الصحا�ة فمن �عدهم، بینما ر�زت الدراسة السا�قة على التوسع 

وهذا في نظري �عد استطراًدا وابتعاًدا في �حث المسألة فقهً�ا �أدلتها ومناقشاتها المختلفة، 

 عن موضع اإلضافة العلم�ة في مثل هذا الموضوع.
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مسائل  اختلف هذا ال�حث مع الدراسة المذ�ورة في �عض النتائج حیث إني لم أورد ست .3

ذ�رها ال�احث، وذلك لوجود اإلجماع علیها من قبل العلماء �افة فال تختص حجیتها �النقل 

ة، وعل�ه لم �كن من الصواب ذ�رها ف�ما أرى. و�عض المسائل، وعددها عن الخلفاء األر�ع

ثالث، رّجحُت في هذا ال�حث خالف ما رجح ال�احث في دراسته المذ�ورة من ثبوت االتفاق 

 فیها بین الخلفاء وعدمه.

وأثره  ، اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنهمالدراسة الثان�ة: العّو�د: عبد العز�ز بن محمد العو�د

 م).2010-1431، 1، (الر�اض: مكت�ة الرشد، طفي األحكام

هدفت الدراسة إلى ب�ان حج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین مع دراسة الخالف ف�ه واالستدالل والترج�ح، 

ومن أهم ما توصلت إل�ه الدراسة: أن اتفاق الخلفاء الراشدین هو حجة ودلیل مؤثر في االستدالل 

ن مخالفة �عض الصحا�ة للخلفاء األر�عة ال �منع من حج�ة ما اتفقوا عل�ه، لألحكام الشرع�ة، وأ

بل هو ات�اع للدلیل، وأن �ل أمر  ،تقلیًداوأن االقتداء �اتفاق الخلفاء الراشدین إن انعقد ال �سمى 

 ُتنوزع ف�ه فاتفاق الخلفاء األر�عة على أحد القولین ف�ه مؤثر من حیث المشروع�ة وغیرها.

ه الدراسة عن �حثي من حیث الهدف، إذ الغرض منها ب�ان الحج�ة ول�س جمع مواضع وتختلف هذ

االتفاق والتحقق منها، وقد استفدت منها في الفصل التمهیدي لهذا ال�حث الذي عقدته لب�ان الحج�ة؛ 

ت �المطلوب في ذلك على وجه حسن، فقد قمت �اختصار هذا الفصل ألنه وألن هذه الدراسة وفّ 

 قصود دراستي. خارج عن م
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المسائل الفقه�ة التي اتفق علیها الخلفاء  صالح بن سالم الصاهود، الدراسة الثالثة: الصاهود:

، رسالة د�توراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة، (السعود�ة: الراشدون في غیر الع�ادات

 صفحة. 1306ه)، 1433-143

ئل التي اتفق علیها الخلفاء الراشدون ت�سیًرا للرجوع الهدف الرئ�س لهذه الدراسة محاولة حصر المسا

إلیها �عد التحقق من صحتها ف�ما عدا الع�ادات، فكانت دراسة تكامل�ة مع ما قام �ه ال�احث سامي 

بن علي المداني في رسالته في غیر �اب الع�ادات، و�دأت الدراسة من �تاب البیوع إلى نها�ة �تاب 

فة عن رسالتي في المنهج�ة والمجال فرسالتي مختصة ب�اب الع�ادات. القضاء والدعاوى. وهي مختل

وهو ما لم یتعرض إل�ه الصاهود. ومنهجه التوسع في �حث المسألة �أدلتها ومناقشاتها والترج�ح 

فیها، ولذلك جاء �حثه في أكثر من ألف صفحة، وهو ما لم أسلكه في �حثي هذا؛ ألن ذلك في 

العلم�ة التي ین�غي أن یتوخاها من رام جمع مواضع االتفاق  نظري خارج عن موضع اإلضافة

 والتحقق منها، وأما مناقشة المسائل �التفصیل فله مظانه في الكتب الفقه�ة و�تب الخالف.

 تمهید في التعر�ف �الخلفاء الراشدین وحج�ة اتفاقهم

 وقد اشتمل على م�حثین:

 عنهم. الم�حث األول: نبذة عن الخلفاء األر�عة رضي هللا

 الم�حث الثاني: حج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین وحیث�ات تحققه.

 الم�حث األول: نبذة عن الخلفاء األر�عة، رضي هللا عنهم:

الخلفاء الراشدون، رضي هللا عنهم، هم القدوة المضیئة لكل أج�ال المسلمین، وهم خیر صحا�ة 

دٌ رسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم، قال تعالى: ﴿ ِ َوالَِّذیَن َمعَھُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر َرُسوُل ُمَحمَّ َّ�
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ِ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم فِي ُوُجوِھِھْم ِمنْ  دًا یَْبتَغُوَن فَْضًال ِمَن �َّ  أَثَِر السُُّجوِد ُرَحَماُء بَْینَُھْم تََراُھْم ُركَّعًا ُسجَّ

ْنِجیِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِھ  ذَِلَك َمثَلُُھْم فِي التَّْوَراةِ  َوَمثَلُُھْم فِي اْإلِ

اِلَحاِت ِمْنُھْم َمْغِفرَ  ُ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَع ِلیَِغیَظ بِِھُم اْلُكفَّاَر َوَعدَ �َّ رَّ ﴾ ةً َوأَْجًرا َعِظیًمایُْعِجُب الزُّ

 ].           29الفتح: [

مولى النبي،  رضي هللا عنه، وقد وصفت خالفتهم �أنها خالفة راشدة على منهاج النبوة، فعن سفینة،

صلى هللا عل�ه وسلم، عن النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، قال: "الخالفة ثالثون سنة ثم �كون �عد 

تي عشرة عثمان، وسًتا علي، رحمهم ذلك ملكا قال سفینة: فخذ، سنتین أبو �كر، وعشًرا عمر، واثن

 .)4(هللا"

وهذه نبذٌة مختصرة عن �ل خل�فة من الخلفاء األر�عة، اختصرتها، لتجنب التكرار، ولوفرة تراجمهم 

 في مواطن أخرى. وقد جعلتها في أر�عة مطالب:

 المطلب األول: أبو �كر الصدیق، رضي هللا عنه.

 عنه. المطلب الثاني: عمر بن الخطاب، رضي هللا

 المطلب الثالث: عثمان بن عفان، رضي هللا عنه.

 المطلب الرا�ع: علي بن أبي طالب، رضي هللا عنه.

 ه:13ه وحتى 11المطلب األول: أبو �كر الصدیق، رضي هللا عنه، 

                                  

قیق: شعیب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، (د.م: ، تحمسند اإلمام أحمد بن حنبلأخرجه أحمد في مسنده:  )4(
، وقال إسناده حسن ورجاله ثقات. الطبراني: أبو القاسم 248، ص36م)، ج2001-ه1421، 1مؤسسة الرسالة، ط

، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، (القاهرة: مكت�ة ابن المعجم الكبیر للطبراني هـ)، 360سل�مان بن أحمد (ت
)، صححه األل�اني: سلسلة األحادیث الصح�حة وشيء من فقهها 13, برقم: (55ص 1م)، ج1994، 2ت�م�ة، ط
 .820-819، ص1م)، ج1995ه،1415، 1: مكت�ة المعارف، ط(الر�اضوفوائدها، 
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هو عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن �عب بن سعد بن ت�م بن مرة بن �عب بن لؤي بن 

، یلتقي نس�ه مع نسب النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، في مرة، �ان ُیدعى في أ�ام الجاهل�ة )5(غالب

عبد الكع�ة، فسماه النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، عبد هللا، ولق�ه بـ"عتیق" لحسن وجهه، وعتقه من 

اإلسراء  ، ولقب أ�ضًا بـ"الصدیق"؛ ألنه �ادر إلى تصدیق دعوة النبي وما جاء �ه في حادثة)6( النار

 .)7(خاصة

ولد أبو �كر الصدیق في مكة �عد عام الفیل �عامین و�ضعة أشهر، وقد �ان عالًما �أنساب العرب 

عارفًا �أخ�ارهم، وُ�عدُّ أبو �كٍر أول من أسلم من الرجال، وقد ترك أبو �كٍر التجارة �عد إسالمه لیتفرغ 

شهًرا)،  27رت خالفة أبي �كر عامین فقط (للدعوة اإلسالم�ة مع النبي، صلى هللا عل�ه وسلم. استم

 .)8( ه13 ثم توفي عام

                                  

تار�خ الرسل هـ)، ٣١٠الطبري: محمد بن جر�ر بن یز�د بن �ثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى:  )5(
 .425، ص3هـ)، ج ١٣٨٧، 2(بیروت: دار التراث، ط، والملوك

الروض األنف في شرح السیرة النبو�ة هـ)، 581السهیلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد (ت:  )6(
م)، 2000 -هـ 1421، 1ط ،تحقیق: عمر عبد السالم السالمي، (دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، البن هشام

 . 293ص 2ج
لقسطالني: أحمد بن محمد بن أبى �كر بن عبد الملك القسطالني القتیبي المصري، أبو الع�اس، شهاب الدین ا )7(

، 1مصر، د.ط، د.ت)، ج -التوف�ق�ة، القاهرة (المكت�ة، المواهب اللدن�ة �المنح المحمد�ة ،هـ)923(المتوفى: 
حدائق األنوار هـ)، 930المتوفى: (ي، . و َ�ْحَرق: محمد بن عمر بن م�ارك الحمیري الحضرمي الشافع531ص

 1419، 1جدة، ط –المنهاج  (دارتحقیق: محمد غسان نصوح عزقول،  ،ومطالع األسرار في سیرة النبي المختار
 .228هـ) ص: 

سیرة ابن اسحاق = السیر  ،هـ)151بن إسحاق بن �سار المطلبي �الوالء، المدني (المتوفى:  إسحاق: محمدابن  )8(
 .140م)، ص: 1978هـ /1398، 1تحقیق: سهیل ز�ار، ( بیروت: دار الفكر، ط ،والمغازي 
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اشتهر أبو �كر رضي هللا عنه �الكثیر من الخصال الحمیدة، �ما أنه �ان زاهًدا متواضًعا، وسخً�ا 

كثیر البذل والعطاء، لیًنا، رقیق القلب، �عید النظر، ثاقب الفكر، حازًما في اتخاذ القرارات، وعندما 

صلى هللا عل�ه وسلم، في آخر خط�ة له، قال: "إن أمّن الناس علي في صحبته وماله  خطب النبي،

خوة اإلسالم؛ ال ت�قى خوخة في أأبو �كر، ولو �نت متخًذا خلیًال التخذت أ�ا �كر خلیًال، ولكن 

 .)9(المسجد إال خوخة أبي �كر، رضي هللا عنه"

نة �ان أبو �كر، رضي هللا عنه، ساعده األ�من، وحینما استقر النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، في المدی

وقد خصه �مزا�ا لم �خص أحًدا بها، وقدر له منزلته، وأشاد بذ�ره �ثیًرا: "ما ألحد عندنا ید إال وقد 

 .)10(كافأناه إال أ�ا �كر، فإن له عندنا یًدا �كافئه هللا عز وجل بها یوم الق�امة"

 ه:23 -ه13عنه،  المطلب الثاني: عمر بن الخطاب، رضي هللا

عبد العزى بن ر�اح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح  بن هو: "أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل

بن عدي بن �عب، و�نسب إلى عدي، ف�قال له: العدوي، وأمه خثمة بنت هاشم بن المغیرة بن عبد 

 تتحاكم إل�ه هللا بن عمر بن مخزوم بن �قظة بن مرة بن �عب، و�ان نفیل جد عمر شر�ًفا نبیًال 

                                  

أخرجه مسلم في صح�حه، �تاب فضائل الصحا�ة رضي هللا تعالى، عنهم �اب من فضائل أبي �كر الصدیق  )9(
, 1854ص 4رضي هللا عنه المحقق: محمد فؤاد عبد ال�اقي (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، د.ط، د.ت)، ج

 ).2382رقم: (
أخرجه الترمذي في سننه: أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، �اب مناقب أبي �كر الصدیق  )10(

 ،)3661, رقم (50ص 6رضي هللا عنه واسمه عبد هللا بن عثمان ولق�ه عتیق، تحقیق: �شار عواد معروف، ج
 وقال عنه: "هذا حدیث حسن غر�ب من هذا الوجه".
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) قبل الهجرة، ونشأ في مكة وترعرع 40، ولد عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه، في عام ()11(قر�ش"

في تلك البیئة التي ُملئْت �الوثن�ة في ظل والده، تذوق الشعر ورواه، واعتلى منزلة رف�عة بین القرشیین 

 .)12(في الجاهل�ة، فكان مكلًفا �السفارة لهم

أسلم في ذي الحجة السنة السادسة من النبوة، وهو ابن ست وعشر�ن سنة، وشهد عمر بن الخطاب 

وخرج في عدة سرا�ا  -صلى هللا عل�ه وسلم  -بدرا وأحدا والخندق والمشاهد �لها مع رسول هللا 

ر ، و�رز عمر في الس�اسة العامة، لذلك �ان النبي یدعوه وز�ره، وحین �شاو )13(و�ان أمیر �عضها

أصحا�ه �جعل لرأي عمر مكانة تعدل مكانة الرأي الذي یبد�ه أبو �كر، على أن صرامة عمر، 

وصراحته وشدته، ومخالفة النبي لرأ�ه في �عض ما أشار �ه لم تنقص یوًما من مكانة عمر، أو من 

توفي عمر بن الخطاب  .)14(احترامه، وذلك �أنه �ان مخلًصا صادًقا في �ل ما یراه، و�شیر �ه

 15تلقاها من أبو لؤلؤة المجوسي، أثر الطعنات التي هـ23سنة ضي هللا عنه ر 

 ه:35-ه23المطلب الثالث: عثمان بن عفان، رضي هللا عنه، 

                                  

تحقیق: سهیل  ،أنساب األشرافهـ)، 279َالُذري: أحمد بن �حیى بن جابر بن داوود الَبَالُذري (المتوفى: البَ  )11(
 .286ص 10جم)،  1996 -هـ  1417، 1ز�ار ور�اض الزر�لي، (بیروت: دار الفكر، ط

-هـ1424، 1(دار النفائس، ط ،تار�خ الخلفاء الراشدین الفتوحات واإلنجازات الس�اس�ةطقوش: محمد سهیل،  )12(
 .173م)، ص2003

ابن سعد: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن من�ع الهاشمي �الوالء، ال�صري، ال�غدادي المعروف �ابن سعد  )13(
 1410، 1ط ،بیروت –تحقیق: محمد عبد القادر عطا، (دار الكتب العلم�ة  ،ى ر الط�قات الكبهـ)، 230(المتوفى: 

 .205-202ص، 3م)، ج 1990 -هـ 
 .177، صتار�خ الخلفاء الراشدینطقوش،  )14(

 .266، ص3ج ابن سعد: الط�قات الطبرى، 15
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هو: "عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أم�ة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، األموي 

أروى بنت �ر�ز بن ر��عة بن حبیب القرشي، أمیر المؤمنین، ولد �عد مولد النبي �خمس سنین، أمه 

، )16(بن عبد شمس، وأمها الب�ضاء بنت عبد المطلب، عمة النبي، و�انت توأمة لوالده عبد هللا"

، اشترك )18(، و�ان �ثیر اإلحسان والحلم)17(اشتهر عثمان، رضي هللا عنه، �العفة والح�اء والكرم

ذاك �استثناء غزوة بدر، الشتغاله عثمان، رضي هللا عنه، في العدید من غزوات المسلمین آن

بتمر�ض زوجته التي ماتت، ودفنت في الیوم الذي انتصر ف�ه المسلمون، فعده النبي، صلى هللا 

عل�ه وسلم، من البدر�ین، وزوجه ابنته الثان�ة أم �لثوم؛ وألجل هذا لقب بذي النور�ن، لزواجه �ابنتي 

هجم المرتدون على دار عثمان بن عفان رضي  .)19(النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، رق�ة وأم �لثوم

 . 20هـ35فقتلوه وهو �قرأ �تاب هللا و�ان ذلك في سنة هللا عنه 

 ه:40-ه35المطلب الرا�ع: علي بن أبي طالب، رضي هللا عنه، 

                                  

(بیروت: الكتب الثقاف�ة  ،السیرة النبو�ة وأخ�ار الخلفاء هـ)،354ابن ح�ان: أبو حاتم، الدارمي الُ�ستي (المتوفى:  )16(
 .499ص 2هـ),  ج 1417 -بیروت الط�عة: الثالثة  -
 .199، ص1ج ،أنساب األشراف البالذري، )17(
 هـ)852ابن حجر العسقالني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: )18(

تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ( بیروت: دار الكتب العلم�ة، ، اإلصا�ة في تمییز الصحا�ة
 . 379، ص 4هـ)ج 1415، 1ط
مرآة الجنان هـ)، 768أبو محمد عف�ف الدین عبد هللا بن أسعد بن علي بن سل�مان ال�افعي (المتوفى: ال�افعي:  )19(

م),  1997 -هـ  1417، 1( بیروت: دار الكتب العلم�ة ط ،وعبرة ال�قظان في معرفة ما �عتبر من حوادث الزمان
 .78ص  1ج
 .688، ص2الطبري، تار�خ األمم والملوك، ج 20
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هو: "اإلمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ابن عم النبي: 

، ولد اإلمام علي، رضي هللا )21(مه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف"�كنى �أبي تراب، أ

عنه،  في مكة قبل ال�عثة �عشِر سنین، ونشأ في حجر النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، وذلك أن أ�ا 

طالب �ان �ثیر الع�ال، فلما أصاب مكة جدب، طلب النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، من عمه 

أن �خفف عن أبي طالب مشقة الع�ش �أن �عول �عض ولده، فذه�ا إل�ه الع�اس، رضي هللا  عنه، 

وعرضا عل�ه المساعدة فقبل، فضم الع�اس إل�ه جعفرا، وضم النبي علً�ا، ولما �عث النبي �ان علي 

، شارك اإلمام علي، رضي هللا عنه، في )22(أول من آمن �ه من الصب�ان، وهو ابن عشر سنین

ى هللا عل�ه وسلم، �استثناء غزوة تبوك؛ ألن النبي، صلى هللا عل�ه جم�ع الغزوات مع النبي، صل

وسلم، خّلفه على المدینة. وقد روى �ثیًرا عن النبي، وروى عنه عدد من الصحا�ة مثل عبد هللا بن 

قال ابن سعد: "ُقتل، رحمه ، )23(مسعود، وعبد هللا بن ع�اس، �اإلضافة إلى ابن�ه الحسن والحسین

ة الجمعة لس�ع عشرة لیلة خلت من شهر رمضان سنة أر�عین وهو ابن ثالث وستین هللا، صب�حة لیل

سنة. ودفن �الكوفة عند مسجد الجماعة في قصر اإلمارة. والذي ولي قتله عبد الرحمن بن ملجم 

 .)24(المرادي، و�ان خارج�ًا لعنة هللا عل�ه"

                                  

 .91، ص6، جالط�قات الكبرى  ابن سعد، )21(
 .285-282، ص1ج السیرة النبو�ة،ابن هشام،  )22(
ابن األثیر: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكر�م بن عبد الواحد الشی�اني  )23(

 .588ص 3م), ج1989 -هـ 1409، ( بیروت: دار الفكر،  د.ط، أسد الغا�ةهـ)، 630الجزري(المتوفى: 
 .92-91، ص6، جالط�قات الكبرى بن سعد، ا )24(
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 :)25(الم�حث الثاني: حج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین

ء على حج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین إذا �ان موضع إجماع بین �ل الصحا�ة رضوان اتفق العلما

هللا علیهم، ولكن اختلفوا في حج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین إذا خالفهم غیرهم من الصحا�ة على ثالثة 

 أقوال: طرفان ووسط:

، وابن رجب )26(شافع�ةالقول األول: اتفاق الخلفاء الراشدین حجة و�جماع، وهو قول العالئي من ال

 .)28(وأبي حازم القاضي من الحنف�ة، )27(من الحنابلة

                                  

هذا الم�حث هو ملخص لما توصل إل�ه العو�د في دراسته لحج�ة اتفاق الخلفاء الراشدین، فمن أراد النظر في  )25(
 لعبد العز�ز العو�د. �تاب اتفاق الخلفاء الراشدین وأثره في األحكامالتفاصیل یرجع إلى 

إجمال هـ)، ٧٦١یل بن ��كلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي (المتوفى: العالئي: صالح الدین أبو سعید خل )26(
، 1، تحقیق: محمد سل�مان األشقر، (الكو�ت: جمع�ة إح�اء التراث اإلسالمي، طاإلصا�ة في أقوال الصحا�ة

 .47ه)، ص١٤٠٧
لدمشقي، الحنبلي ابن رجب: ز�ن الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، ال�غدادي، ثم ا )27(

، تحقیق: محمود بن شع�ان بن عبد المقصود وآخرون، ( فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري  هـ)،٧٩٥(المتوفى: 
 ، ص1م)، ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  1المدینة النبو�ة: مكت�ة الغر�اء األثر�ة، ط

، في األصولالفصول هـ)، ٣٧٠الجصاص: أحمد بن علي أبو �كر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  )28(
 .301، ص3م)، ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، 2(الكو�ت: وزارة األوقاف الكو�ت�ة، ط



 

16 

 

، )30(، وابن ت�م�ة)29(القول الثاني: اتفاق الخلفاء الراشدین حجة ول�س �إجماع، وهو قول ابن المنذر

 .)31(وابن الق�م

                                  

، األوسط في السنن واإلجماعهـ)، ٣١٩ابن المنذر: أبو �كر محمد بن إبراه�م بن المنذر الن�سابوري (المتوفى:  )29(
 .213، ص4م)، ج ١٩٨٥هـ،  ١٤٠٥، 1تحقیق: أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حن�ف، (الر�اض: دار طی�ة، ط

، مجموع الفتاوى هـ)، ٧٢٨ابن ت�م�ة: تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م بن ت�م�ة الحراني (المتوفى:  )30(
، 28م)، ج١٩٩٥هـ/١٤١٦تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدینة المنورة: مجمع الملك فهد، د.ط، 

 .493ص
إعالم  هـ)،٧٥١�كر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ق�م الجوز�ة (المتوفى: محمد بن أبي  ابن الق�م الجوز�ة: )31(

 -هـ ١٤١١، 1: دار الكتب العلم�ة، ط(بیروتتحقیق: محمد عبد السالم إبراه�م، الموقعین عن رب العالمین، 
 .141، 2م)، ج١٩٩١
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، )33(لحنابلة، وا)32(القول الثالث: اتفاق الخلفاء الراشدین ل�س �حجة وال إجماع، وهو مذهب الشافع�ة

، )35(، وهو قول الصنعاني)34("قال الزر�شي: "وهو مذهب جماهیر العلماء من األئمة األر�عة

 .)36(والشو�اني

 ومن أهم األدلة التي استند إلیها أصحاب القول األول وهو أن اتفاق الخلفاء الراشدین حجة و�جماع:

ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓواْ قوله تعالى: ﴿ -1 َزۡعتُۡم ِفي  یَٰ ُسوَل َوأُْوِلي ٱۡألَۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن تَنَٰ َ َوأَِطیعُواْ ٱلرَّ أَِطیعُواْ ٱ�َّ

ِلَك َخۡیٞر َوأَۡحسَ  ِ َوٱۡلیَۡوِم ٱۡألِٓخِرۚ ذَٰ ُسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن بِٱ�َّ ِ َوٱلرَّ [النساء:  ﴾ُن تَۡأِویًال َشۡيٖء فَُردُّوهُ إِلَى ٱ�َّ

لداللة: أمرنا هللا س�حانه وتعالى في هذه اآل�ة �طاعة أولي األمر، ومن أهل العلم من ]، وجه ا59

                                  

، للوامع في شرح جمع الجوامعالدرر اهـ)،  ٨٩٣ - ٨١٢الكوراني: شهاب الدین أحمد بن إسماعیل الكوراني ( )32(
تحقیق: سعید بن غالب �امل المجیدي، أصل الكتاب: رسالة د�توراة �الجامعة اإلسالم�ة �المدینة المنورة، (المدینة 

 .146، ص3م)، ج ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩المنورة: الجامعة اإلسالم�ة، د.ط 
هـ)،  ٨٨٥شقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: الدین أبو الحسن علي بن سل�مان المرداوي الدم المرداوي: عالء )33(

: وزارة األوقاف والشؤون (قطرتحقیق: عبد هللا هاشم، وهشام العر�ي، ، تحر�ر المنقول وتهذیب علم األصول
 .411-410، ص2، جأصول الفقه، ابن مفلح، 148م)، ص ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤، 1اإلسالم�ة، ط

تحقیق: محمد المختار بن محمد األمین سالسل الذهب،  )،هـ ٧٩٤ - ٧٤٥الزر�شي: بدر الدین الزر�شي ( )34(
 .350م)، ص ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، 2الشنق�طي، (المدینة المنورة: المحقق، ط

الصنعاني: محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراه�م، عز الدین،  )35(
تحقیق: حسین  أصول الفقه المسمى إجا�ة السائل شرح �غ�ة اآلمل،، هـ)١١٨٢المعروف �أسالفه �األمیر (المتوفى: 

 .152م)، ص١٩٨٦، 1بن أحمد الس�اغي وحسن محمد مقبولي األهدل، (بیروت: مؤسسة الرسالة، ط
إرشاد الفحول إلي هـ)، ١٢٥٠الشو�اني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشو�اني ال�مني (المتوفى:  )36(

 -هـ ١٤١٩، 1تحقیق: الش�خ أحمد عزو عنا�ة، (دمشق: دار الكتاب العر�ي، ط لم األصول،تحقیق الحق من ع
 .188، ص2م)، ج١٩٩٩
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، واألمر �فید )37(فسر أولي األمر �الخلفاء الراشدین منهم أبو �كر الوراق �ما عزاه إل�ه العیني

 الوجوب فطاعتهم واج�ة ف�ما اتفقوا عل�ه.

وعظنا رسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم، دیث العر�اض بن سار�ة، رضي هللا عنه قال: "ح -2 

یوما �عد صالة الغداة موعظة بل�غة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه 

موعظة مودع، فماذا تعهد إلینا �ا رسول هللا؟ قال: "أوص�كم بتقوى هللا والسمع والطاعة، و�ن عبد 

و��اكم ومحدثات األمور فإنها ضاللة فمن أدرك ح�شي، فإنه من �عش منكم یرى اختالفا �ثیرا، 

 .)38(ذلك منكم فعل�ه �سنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیها �النواجذ"

وجه الداللة: أمرنا الرسول، صلى هللا عل�ه وسلم �ات�اع سنة الخلفاء الراشدین، واألمر �فید الوجوب، 

 .)39(همولو لم تقم الحجة �قولهم لما أمرنا �ات�اع

 هو أن اتفاق الخلفاء الراشدین حجة ول�س �إجماع:و ومن أهم أدلة أصحاب القول الثاني 

                                  

العیني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى:  )37(
 .176، ص18لتراث العر�ي، د.ط، د.ت)، ج(بیروت: دار إح�اء ا عمدة القاري شرح صح�ح ال�خاري،هـ)، ٨٥٥

، 44، ص5واجتناب البدع، ج األخذ �السنة، �تاب العلم، �اب ما جاء في سنن الترمذي أخرجه الترمذي، )38(
، 12، ص5، قال: هذا حدیث حسن صح�ح، وأبو داوود: �تاب السنة، �اب في لزوم السنة، ج2676حدیث رقم 

، 1)، وابن ماجه: سنن ابن ماجه، المقدمة، �اب ات�اع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، ج4607حدیث رقم: (
صح�ح  )، صححه األل�اني في17144، حدیث رقم(367، ص28ج المسند،)، وأحمد: 42، حدیث رقم: (15ص

، 1، (د.م: المكتب اإلسالمي، د.ط، د.ت)، ج…)، حرف األلف ( أوص�كم بتقوى هللالجامع الصغیر وز�ادته
 .17142، رقم: 367، ص28. صححه األرناؤوط في مسند أحمد، ج2549، رقم: 449ص

، شرح هـ)٧١٦ المتوفى:الطوفي: سل�مان بن عبد القوي بن الكر�م الطوفي الصرصري، أبو الر��ع، نجم الدین ( )39(
م)،  ١٩٨٧-هـ  ١٤٠٧، 1عبد هللا بن عبد المحسن التر�ي، (د.م: مؤسسة الرسالة، ط :، تحقیقمختصر الروضة

 .100، ص3ج
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 السابق ذ�ره. ، رضي هللا عنه،حدیث العر�اض بن سار�ة -1

واستدل أصحاب هذا القول �أدلة تفید أن اتفاق الخلفاء الراشدین ل�س �إجماع منها: أن اإلجماع  -2

، وأن هناك من الصحا�ة من خالف الخلفاء )40(�كون �جم�ع األمة والخلفاء األر�عة ل�سوا جم�ع األمة

الخطأ فالخطأ ، وأ�ًضا ال دلیل على عصمة الخلفاء األر�عة من )41(األر�عة ولم ینكر علیهم ذلك

 .)42(عنهم وارد

 .)43(قال ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة: "ما سنَّه الخلفاء الراشدون.. سنُّوه �أمر هللا ورسوله، فهو ُسنَّة"

واستدل أصحاب القول الثالث وهو أن اتفاق الخلفاء ل�س �حجة وال إجماع، �أدلة القول الثاني في 

 دلتهم على أن اتفاقهم ل�س �حجة:أن اتفاق الخلفاء الراشدین ل�س �إجماع، أما أ

أن غیر الخلفاء قد �ساو�هم في االجتهاد، بل قد �فضل �االجتهاد علیهم، فال �قدم قولهم  -1

 .)44(حینها

                                  

 .47، صإجمال اإلصا�ة العالئي، )40(
، تحقیق: عبد المجید تر�ي، (بیروت: دار الغرب اإلسالمي، شرح اللمعسحق إبراه�م الشیرازي، الشیرازي: أبو إ )41(

 .715، ص2م)، ج1988 -ه1408، 1ط
الَواِضح في هـ) ٥١٣الظفري: أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل ال�غدادي الظفري، (المتوفى:  )42(

 ،أُصوِل الِفقه
، 5م)، ج ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، 1مؤسسة الرسالة، ط :بد الُمحسن التر�ي، (بیروتالد�تور َعبد هللا بن عَ  :تحقیق

 .222ص
 .319، ص21،، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة،  )43(
 .221، ص5،جالَواِضح في أُصوِل الِفقهالظفري،  )44(
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أن اإلمامة رت�ة فال �قدم بها وألجلها القول في �اب االجتهاد، �القر�ى، واإلمامة في السر�ة  -2

 .)45(اءأمیر في رسالة) والقض (إرسالوالرمالة أي 

 .)46(الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فال حجة في قوله"قال الغزالي: "إن من �جوز عل�ه  -3

القول الثاني، وهو أن اتفاق الخلفاء  -�هللا أعلم  -والذي أراه راجًحا من بین تلك األقوال هو 

ألخرى فقد ناقشها ورد ، وذلك لقوة أدلته ووجاهتها، أما أدلة األقوال ااالراشدین ُحجة ول�س إجماعً 

  .)47(علیها العو�د في دراسته �شكل واف لمن أراد االستزادة

  

                                  

 المرجع السابق. )45(
تحقیق: محمد عبد السالم ، المستصفى هـ)،٥٠٥الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  )46(

 .168م)، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، 1عبد الشافي، ( د.م: دار الكتب العلم�ة، ط
، اتفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنهم وأثره في األحكامالعوّ�د: عبد العز�ز بن محمد بن إبراه�م العوّ�د،  )47(

 .64-14م)، ص2010-1431، 1(الر�اض: مكت�ة الرشد، ط
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الفصل األول: المسائل الفقه�ة التي حكي فیها اتفاق الخلفاء 

 )48(الراشدین في الطهارة

 و�شتمل على المسائل اآلت�ة:

 الوضوء مما مست النار. .1

 نقض الوضوء من لحم اإلبل. .2

 الغسل �مجرد اإلیالج. .3

 استح�اب تجدید الوضوء لكل صالة.  .4

 

                                  

أدرج ال�احث سامي المداني في دراسته (المسائل الفقه�ة التي حكي اتفاق الخلفاء األر�عة علیها تحر�را ودراسة)  )48(
 في فصل الطهارة مسألة معنى القرء بینما هي في األصل تندرج في �اب العدة.
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 ): الوضوء مما مّست النار:1المسألة (

من نواقض الوضوء التي ذهب إلیها �عض العلماء، األكل مما مست النار، أي الطعام الذي ُط�خ 

�النار فغّیرته، �اللحم وغیره من المأكوالت، وقد نقل �عض العلماء أن الخلفاء الراشدین اتفقوا على 

 �عدم الوضوء مما مست النار.القول 

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنهم:

قال ابن المنذر في األوسط: "وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار فممن �ان ال یرى الوضوء 

 .)49(مما مست النار أبو �كر الصدیق وعمر وعثمان وعلي..."

ة: في أكل ما مست النار هل ینقض الوضوء؟ فال وقال الماوردي في الحاوي: "فأما المسألة الثان�

 .)50(ینقض الوضوء �حال، و�ه قال في الصحا�ة الخلفاء األر�عة..."

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في حكم الوضوء مما مست النار على قولین:

�رة، وعائشة األول: نقض الوضوء مما مست النار وهو قول: ابن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي هر 

، ومن التا�عین الثوري، واألوزاعي، والحسن بن )51(رضي هللا عنهم أجمعین، وغیرهم من الصحا�ة

                                  

 .321، ص 1، جاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفر، ابن المنذ )49(
الحاوي هـ)،  450الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ال�صري ال�غدادي، (المتوفى: الماوردي: أبو  )50(

 .205، ص 1م)، ج1994 -هـ  1414، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طالكبیر
المنهاج شرح صح�ح مسلم بن هـ)، 676النووي: أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي (المتوفى:  )51(

 .43، ص4ه)، ج1392، 2ر إح�اء التراث العر�ي، ط(بیروت: داالحجاج، 



 

23 

 

حي، وابن أبي لیلى، و�سحاق، وأبي ثور، وأبي عبیدة، وداوود بن علي، �محمد بن جر�ر 

 .)52(الطبري 

، )54(بت، وابن عمر، وز�د بن ثا)53(الثاني: عدم نقض الوضوء مما مست النار وهو قول: ابن ع�اس

وخارجة بن ز�د بن ثابت، وأبي �كر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعمر بن عبد العز�ز، 

 .)55(أبي قال�ة، وأبي مجلز الحق بن حمید، والحسن ال�صري، وابن شهاب، و�حیى بن �عمرو 

                                  

 463ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:  )52(
االستذ�ار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ف�ما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح هـ)، 

، 1، تحقیق: عبد المعطي امین قلعجي، (دمشق: دار قتی�ة، حلب: دار الوعي، ط�اإل�جاز واالختصارذلك �له 
 .151، ص2م)، ج 1993 -هـ  1414

، المصنفهـ)، ٢١١الصنعاني: أبو �كر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري ال�ماني الصنعاني (المتوفى:  )53(
، 1ه)، ج١٤٠٣، 2جلس العلمي، بیروت: المكتب اإلسالمي، طحبیب الرحمن األعظمي، (الهند: الم :تحقیق

 .165ص
بیروت: دار ابن حزم، جدة: دار ما صح من آثار الصحا�ة في الفقه، (ال�اكستاني: ز�ر�ا بن غالم قادر،  )54(

 .88، ص1م)، ج 2000-هـ  1،1421الخراز، ط
 .147، ص2، جاالستذ�ارابن عبد البر،  )55(
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األر�عة: علیها المذاهب  تمما مست النار من األحكام التي اتفقأي عدم نقضه وترك الوضوء 

 .)59(والحنابلة ،)58(والشافع�ة ،)57(والمالك�ة، )56(الحنف�ة

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء الراشدین في المسألة:

 من اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة في هذه المسألة:

�قول: "قرب لرسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم خبز  ، رضي هللا عنه،عن جابر بن عبد هللا .1

ثم صلى الظهر ثم دعا �فضل طعامه فأكل ثم قام إلى  ،دعا بوضوء فتوضأثم  ،ولحم

الصالة ولم یتوضأ، قال ثم دخلت مع أبي �كر، فقال هل من شيء ف�هللا ما وجده، فقال 

أین شاتكم فأتي بها فاعتقلها ثم حلب لنا فصنع لنا ح�سا فأكلنا ثم قمنا إلى الصالة ولم 

                                  

ال�حر الرائق هـ)، ٩٧٠بن إبراه�م بن محمد، المعروف �ابن نج�م المصري (المتوفى:  ز�ن الدین ابن نج�م: )56(
الكاساني: عالء الدین، أبو �كر بن . 144، ص1، د.ت)، ج2، (د.م: دار الكتاب اإلسالمي، ط.شرح �نز الدقائق

د.م: دار الكتب العلم�ة، (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، هـ)، 587مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 
 .33-32، ص1م)، ج1986 -هـ 1406، 2ط
المفهم لما أشكل من تلخ�ص هـ)،  656 - 578القرطبي: أبو الع�اس أحمد بن عمر بن إبراه�م القرطبي ( )57(

محمود إبراه�م بزال،  -یوسف علي بدیوي  -أحمد محمد السید  -محیي الدین دیب م�ستو  كتاب مسلم، تحقیق:
 .603، ص1م)، ج 1996 -هـ  1417، 1(دمشق: دار ابن �ثیر، ط

: المكت�ة التجار�ة (مصر تحفة المحتاج في شرح المنهاج،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي،  الهیتمي: )58(
: أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي . النووي 129، ص1م)، ج ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧الكبرى، د.ط، 

، 2فكر، د.ط، د.ت)، جل(مع تكملة الس�كي والمط�عي)، (د.م: دار االمجموع شرح المهذب هـ)، 676(المتوفى: 
 .57ص

(بیروت: عالم  ،شرح منتهى اإلرادات هـ)، ١٠٥١البهوتي: منصور بن یونس بن بن إدر�س البهوتى (المتوفى:  )59(
ابن قدامة: أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن . 74، ص1م)، ج ١٩٩٣-هـ١٤١٤، 1الكتب، ط

(د.م: مكت�ة القاهرة، د.ط، المغني البن قدامة، هـ)، 620قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 
 .141، ص1م)، ج1968 -هـ 1388
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نا جفنة فیها خبز ولحم وها هنا جفنة فیها خبز یتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت ها ه

  .)60(ولحم فأكل عمر ثم قام إلى الصالة ولم یتوضأ"

عن سعید بن المسیب أن عثمان بن عفان أكل طعاما قد مسته النار، ثم مضى إلى الصالة  .2

ولم یتوضأ. قال: وال أعلم إال قال ثم قال عثمان: توضأت �ما توضأ رسول هللا صلى هللا 

وصلیت �ما صلى رسول هللا  ،وسلم، وأكلت �ما أكل رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلمعل�ه 

 .)61(صلى هللا عل�ه وسلم

عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وعبد هللا بن ع�اس �انا "ال یتوضآن مما مست  .3

مالك ، قال القرطبي: "لقوة االختالف في هذه المسألة �المدینة بین علمائها أش�ع )62(النار"

رحمه هللا في موطئه في هذا ال�اب وشده وقواه فذ�ر ف�ه عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم 

من حدیث ابن ع�اس وسو�د بن النعمان وهما إسنادان صح�حان وذ�ر ف�ه عن أبي �كر 

 .)63(النار"مست مما  یتوضؤون وعمر وعثمان وعلي...أنهم �انوا ال 

                                  

 المصنف،هـ)،  ٢١١: أبو �كر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري ال�ماني الصنعاني (المتوفى: عبد الرزاق )60(
، الحك�مي: محمد بن 165، ص1ه)، ج١٤٠٣، 2تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، (الهند: المجلس العلمي، ط

ن، د.ط، د.ت)، قال ، (د.م: د.لعتیق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلمم�ارك حك�مي، ا
 .232، ص1صح�ح، ج

 .236، ص1ج ، قال الحك�مي في العتیق: صح�ح موقوف،166، ص1، جلمصنفعبد الرزاق: ا )61(
 ،26، ص1ج م)، ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦(بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، د.ط،  الموطأ، مالك بن أنس، )62(
 هـ)،٤٦٣القرطبي: أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:  )63(

: (المغربمحمد عبد الكبیر ال�كري،  ،تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي  التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید،
 .338، ص3هـ)، ج ١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، د.ط،
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اء الراشدین في مسألة ترك الوضوء مما مّست النار، وذلك تبین مما سبق صحة نس�ة االتفاق للخلف

كما نقله العلماء المعتمدون في نقل خالفهم واتفاقهم، وقد صحح ز�ر�ا بن غالم قادر ال�اكستاني 

 .)64(اآلثار التي نقلت عن أبي �كر، وعمر، وعثمان، رضي هللا عنهم

 ): نقض الوضوء من لحم اإلبل:2المسألة (

ي وجوب الوضوء من أكل لحوم اإلبل، وقد ُحكي عن الخلفاء الراشدین اتفاقهم اختلف الفقهاء ف

 على أن أكل لحم اإلبل ال ینقض الوضوء.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنهم:

قال النووي: "اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور وذهب األكثرون إلى أنه ال ینقض الوضوء وممن 

 .)65(الخلفاء األر�عة الراشدون أبو �كر وعمر وعثمان وعلي"ذهب إل�ه 

 مذاهب الفقهاء في المسألة: 

 اختلف الفقهاء في الوضوء من لحم اإلبل على قولین:

                                  

 .89، ص1، جما صح من آثار الصحا�ة في الفقهال�اكستاني،  )64(
 .48، ص4ج المنهاج شرح صح�ح مسلم بن الحجاج، ،النووي  )65(
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األول: إن أكل لحم اإلبل ال ینقض الوضوء وهو قول : ابن عمر، وسو�د بن غفلة رضي هللا 

وهو ، )70(، واألوزاعي)69(، واللیث بن سعد)68(، والنخعي)67(، والثوري )66(عنهم، ومجاهد، وعطاء

    .)73(، والشافع�ة)72(، والمالك�ة)71(الحنف�ةمذهب 

                                  

الكتاب هـ)، 235ابن أبي شی�ة: أبو �كر عبد هللا بن محمد بن إبراه�م بن عثمان بن خواستي الع�سي (المتوفى:  )66(
 .64، ص1هـ)، ج1409، 1(د.م: دار الفكر، ط المصنف في األحادیث واآلثار،

سنن  هـ)،279الترمذي: أبو ع�سى محمد بن ع�سى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، (المتوفى:  )67(
 الترمذي

، 125، ص1م)، ج 1975 -هـ  1395، 2تحقیق: أحمد محمد شاكر، (مصر: مكت�ة مصطفى ال�ابي الحلبي، ط
 هـ)،463یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: و�نظر: القرطبي: أبو عمر 

تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر ال�كري، (المغرب: ، التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید
 .  351، ص3هـ)، ج1387وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، د.ط، 

 . 64، ص1، جالمصنفأبي شی�ة، ابن  )68(
 . 349، ص3ج التمهید،ابن عبد البر،  )69(
 . 349، ص3المرجع السابق، ج )70(
 الم�سوط للسرخسي،هـ)، 483السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (المتوفى:  )71(

بدائع ، الكاساني: 142، ص1م)، ج2000هـ 1421، 1تحقیق: خلیل محي الدین الم�س، (بیروت: دار الفكر، ط
 . 32، ص 1جالصنائع في ترتیب الشرائع، 

، الخرشي: محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو 116، ص1، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعل�ش،  )72(
 .158، ص1تصر خلیل للخرشي، ( بیروت: دار الفكر، د.ط، د.ت)، جهـ)، شرح مخ١١٠١عبد هللا (المتوفى: 

إمام الحرمین: أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد ، 129، ص1تحفة المحتاج، ج ،الهیتمي )73(
لمنهاج، تحقیق عبد العظ�م محمود الدیب، (د.م: دار ا في درا�ة المذهب، المطلبنها�ة هـ)، 478الجو�ني (المتوفي: 

سراج الدین أبي حفص عمر بن رسالن البلقیني الشافعي،  البلقیني: .136، ص1م)، ج2007 -هـ 1428، 1ط
هـ 1433، 1، تحقیق: أبو �عقوب نشأت بن �مال المصري، (الر�اض: دار القبلتین، طالتدر�ب في الفقه الشافعي

 .96، ص1)، ج2012 -
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، وزهیر بن حرب (أبو )74(الثاني: إن أكل لحم اإلبل ینقض الوضوء وهو قول: محمد بن إسحاق

، وقال �ه من )77(، والظاهر�ة)76(، وهو مذهب الحنابلة)75(خیثمة)، و�سحاق بن راهو�ه، وأبو ثور

 .)79(، والنووي )78(لشافع�ة: البیهقيا

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء الراشدین في المسألة:

ثبت النقل عن الخلفاء الراشدین أنهم لم �كونوا یتوضؤون مما مست النار �ما ذ�رناه في المسألة 

في. السا�قة. ومع هذا لم یثبت عنهم قول في الوضوء من لحوم اإلبل خاصة ال �اإل�جاب وال �الن

ولذلك قال ابن ت�م�ة: "وأما من نقل عن الخلفاء الراشدین أو جمهور الصحا�ة خالف هذه 

المسائل؛ وأنهم لم �كونوا یتوضؤون من لحوم اإلبل: فقد غلط علیهم و�نما ُتّوهم ذلك لما نقل 

 عنهم: "أنهم لم �كونوا یتوضؤون مما مست النار"، و�نما المراد: أن أكل ما مس النار ل�س هو

  .)80(الوضوء" سب�ًا عندهم لوجوب

                                  

، المجموع شرح المهذب، النووي، 351، ص3، جن المعاني واألسانیدالتمهید لما في الموطأ مابن عبد البر،  )74(
 .250، ص1، جلمغنيقدامة، ا ، ابن58، ص2ج
 المراجع السا�قة )75(
عبد الرحمن  قدامة:.  ابن 250، ص1ج المغني، ابن قدامة، ،74، ص1، جشرح منتهى اإلرادات البهوتي، )76(

، (د.م: الشرح الكبیر على متن المقنعهـ)، 682بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي (المتوفى: 

.ابن مفلح: إبراه�م بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح 189، ص1دار الكتاب العر�ي، د.ط، د،ت)، ج

 .128، ص1م)، ج 2003-هـ 1423دار عالم الكتب، د.ط،  (الر�اض:المبدع شرح المقنع، هـ)،  884(المتوفى: 
المحلى هـ)، 456ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى:  )77(

 .225، ص1(بیروت: دار الفكر، د.ط، د.ت)، ج�اآلثار، 
 المرجع السابق )78(
 .59، ص2جالمجموع،  ،النووي  )79(
 .13، ص21ج، مجموع الفتاوى ابن ت�م�ة،  )80(
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وهذا االعتراض محتمل لكن یرد عل�ه أن العموم �كفي في إث�ات النقل، ألن الحاصل أنه یوجد 

نقل عن الخلفاء �العموم وال یوجد نفي خاص أو عام منقول عنهم. وعل�ه فالعموم یدل على 

 مذهبهم و�ن �انت داللته قاصرة عن داللة الخصوص.

نقل النووي صح�حا �اعت�ار العموم ال الخصوص. وقد �ان األولى أن یبین ذلك  وعلى هذا �كون 

�أن یذ�ر أن مذهبهم عدم الوضوء مما مست النار وهذا �شمل �عمومه لحوم اإلبل وغیرها. �هللا 

 أعلم.

 ): الغسل �مجرد اإلیالج:3المسألة (

 .)81(الغسل لغة: تمام غسل الجسد �له

 .)82(والغسل اصطالحًا: تعم�م البدن �الماء بن�ة معتبرة

من غیر إنزال ولو . والمقصود إدخال حشفة ذ�ر الرجل في فرج األنثى )83(واإلیالج لغة: اإلدخال

 المني.

وقد اختلف العلماء في الغسل، هل �جب �مجرد اإلیالج أم البد من اإلنزال ل�كون واج�ًا؟ وقد وردت 

 في اتفاق الخلفاء األر�عة على وجوب الغسل �مجرد اإلیالج.أقوال ل�عض العلماء 

                                  

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرو�فعي اإلفر�قى (  )81(
 . 494، ص11ه)، ج1414، 3، (بیروت: دار صادر، ط لسان العربه)، 711المتوفى: 

العارفین بن علي بن ز�ن العابدین الحدادي المناوي  المناوي: ز�ن الدین محمد المدعو �عبد الرؤوف بن تاج )82(
م)، 1990 -ه1410، 1، ( القاهرة: عالم الكتب، طالتوق�ف على مهمات التعار�فه)، 1031القاهري ( المتوفى: 

 .252ص 
المص�اح المنیر في غر�ب ه)، 770الفیومي: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي (المتوفى: نحو  )83(

 . 671، ص2، (بیروت: المكت�ة العلم�ة، د.ط، د.ت)، جكبیرالشرح ال
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 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

اجتمع المهاجرون أبو �كر، وعمر، وعثمان، " عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین، قال:

  .)84("وعلي، إن ما أوجب الحدین، الحد والرجم أوجب الغسل

الختانین: "وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وقال الترمذي عن وجوب الغسل �التقاء 

 .)85(صلى هللا عل�ه وسلم منهم: أبو �كر، وعمر، وعثمان، وعلي.."

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 ، واختلفوا في وجو�ه �اإلیالج دون إنزال على قولین:)86(اتفق الفقهاء على وجوب الغسل �اإلنزال

                                  

، وقد أورده محمد حك�مي في �تا�ه العتیق 85، ص1، جالكتاب المصنف في األحادیث واآلثارابن أبي شی�ة:  )84(
 .76، ص3مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلم، وقال إنه ضع�ف، ج

 .109، رقم 182، ص1جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، ج �تاب الطهارة، �اب ما ،السنن الترمذي، )85(
 .420-403، ص1، جموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي  )86(
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: عائشة، وابن ع�اس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي  القول األول: وجوب الغسل، وهو قول

، وهو )88(، سوطاوو ، وشر�ح، -رضي هللا عنهم-، والنعمان بن �شیر ، وسهل بن سعد )87(هر�رة

 .)93(، وقال �ه ابن حزم الظاهري )92(، والحنابلة)91(، والشافع�ة)90(، والمالك�ة)89(مذهب الحنف�ة

لز�یر بن العوام، وطلحة بن عبید هللا، وُأبي بن �عب، القول الثاني: عدم وجوب الغسل وهو قول: ا

 رضي هللا عنهم. )94(وز�د بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 من اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة في هذه المسألة:

 .)95(ني: ِمن اإلكسال�ع -ب، قاَل: �اَن أبو �كر وعمر �أمران �الغسل یَعن سعید بِن المس .1

                                  

 269، ص1، جاالستذ�ارابن عبد البر،  )87(
 .86، ص1، جالمصنف ابن أبي شی�ة، )88(
تبیین الحقائق هـ)،  743ز�لعي الحنفي (المتوفى: الز�لعي: عثمان بن علي بن محجن ال�ارعي، فخر الدین ال )89(

 .17، ص1هـ)، ج 1313، 1بوالق، ط -: الكبرى األمیر�ة (القاهرة، شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشلبي
منح الجلیل شرح مختصر هـ)، 1299عل�ش: محمد بن أحمد بن محمد عل�ش، أبو عبد هللا المالكي (المتوفى: )90(

 .121، ص1م)، ج1989هـ/1409د.ط،  ، (بیروت: دار الفكر،خلیل
مغني المحتاج إلى هـ)، 977الشر�یني: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشر�یني الشافعي (المتوفى:  )91(

 م)1994 -هـ 1415، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طمعرفة معاني ألفاظ المنهاج
هـ)، 1051البهوتي: منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدر�س البهوتى الحنبلى (المتوفى:  )92(

 .142، ص1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، د.ط، د.ت)، جكشاف القناع عن متن اإلقناع
المحلى  هـ)،456ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى:  )93(

 .231، ص1(بیروت: دار الفكر، د.ط، د،ت)، ج �اآلثار،
 .87-86، ص1، جالمصنف ابن أبي شی�ة، )94(
ا، وأكسل في الجماع: خالطها ولم ینزل، أو عزل ولم یرد ولداإلكسال: ، 376، ص1ابن رجب، فتح الباري، ج )95(

، : مؤسسة الرسالةالقاموس المح�ط، (لبنان، هـ)٨١٧(ت  مجد الدین أبو طاهر محمد بن �عقوب الفیروزآبادي:
 .1053ص�اب الالم فصل القاف،  )،م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، 8ط
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ورد عن سعید بن المسیب أنه قال: إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج  .2

 .)96(النبي صلى هللا عل�ه وسلم �انوا �قولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"

أجد أحدا جامع امرأته ولم �غتسل  وعن ابن المسیب قال: سمعت عمر �قول على المنبر:"ال .3

 .)97(أنزل أو لم ینزل إال عاقبته"

 .)98(وعن جعفر عن أب�ه أن عل�ا �ان �قول: ما أوجب الحد أوجب الغسل .4

، تبین صحة اآلثار الواردة عن �ل )99(�عد تت�ع اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة في �تب اآلثار

 د عنهم �اتفاقهم على الغسل �مجرد اإلیالج.خل�فة راشد وعل�ه �حكم �صحة النقل الوار 

 ): استح�اب تجدید الوضوء لكل صالة:4المسألة (

                                  

موطأ مالك روا�ة هـ)،  179مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�حي المدني (المتوفى:  )96(
ور �شار عواد معروف، (بیروت: دار هـ)، تحقیق: الد�ت 244، روا�ة �حیى بن �حیى اللیثي اَألندلسي (�حیى اللیثي

، 1، �تاب الطهارة, �اب واجب الغسل إذا التقى الختانان، جم) 1997هـ  1417، 2الغرب اإلسالمي، ط
 .98، ص1، جما صح من آثار الصحا�ة). واألثر صح�ح صححه ال�اكستاني في �تا�ه 102،حدیث رقم:(45ص

 .77، ص3صح�ح. ج :العتیق، قال الحك�مي في 79، ص2، جاألوسطابن المنذر،  )97(
هـ)، ٤٥٨البیهقي: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو �كر البیهقي (المتوفى:  )98(

 معرفة السنن واآلثار
 -هـ ١١٢، 1ط�اكستان: جامعة الدراسات اإلسالم�ة، وآخرون،  -عبد المعطي أمین قلعجي، (كراتشي  :تحقیق
 .82، ص3، قال الحك�مي في العتیق: مرسل صح�ح، ج467، ص1م)، ج١٩٩١

، العتیق، الحك�مي، 253-245، ص1، جالمصنف، الصنعاني، 86-84، ص1، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )99(
 ،104-72، ص3ج
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التجدید في الوضوء هو أن �كون الشخص متوًضئا، ثم یتوضأ مرة أخرى من دون أن �حدث، 

�معنى دون أن ی�طل وضوؤه األول. وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب الوضوء لكل صالة ما لم 

  .)100(�حدث

ومن االتفاقات التي ُنقلت عن الخلفاء الراشدین، مواظبتهم على تجدید الوضوء عند �ل صالة دون 

 الوقوع في حدث.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین في المسألة:

قال ابن جر�ر الطبري: "حدثنا ز�ر�ا بن �حیى بن أبي زائدة قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن 

 .)101(یتوضؤون لكل صالة" سیر�ن أن الخلفاء �انوا

عن هشام بن حسان، عن محمد بن سیر�ن، قال: "كان أبو �كر، وعمر، وعثمان، ف�ما �علم أبو 

 .)102(خالد یتوضؤون لكل صالة، فإذا �انوا في المسجد دعوا �الطست"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في حكم تجدید الوضوء لكل صالة على ثالثة أقوال:

                                  

أسامة بن سعید،  . القحطاني:241، ص18، جالتمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانیدابن عبد البر،   )100(
، 1م)، ج2012 -هـ 1433، 1، (الر�اض: دار الفضیلة، طموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميوآخرون، 

 .290ص
(مكة جامع الب�ان عن تأو�ل آي القرآن، هـ)، 310 - 224الطبري: أبو جعفر، محمد بن جر�ر الطبري ( )101(

 ، وقال مرسل صح�ح.408، ص2ج  العتیقحك�مي:  .،13، ص10المكرمة: دار التر��ة والتراث، د.ط، د.ت)، ج
 ، المرجع السابق قال الحك�مي: وهو مرسل.35، ص1ج المصنف،ابن أبي شی�ة،  )102(
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، )105(، والمالك�ة)104(، وذهب إلى ذلك الحنف�ة)103(الوضوء لكل صالة ما لم �حدث استح�اباألول: 

 .)107(، والحنابلة)106(والشافع�ة

الثاني: عدم استح�اب الوضوء لكل صالة وهو قول: أبي موسى األشعري رضي هللا عنه، واألسود 

 .)108(ي، وعطاءبن یز�د، وأنس بن مالك رضي هللا عنه، و�براه�م النخعي، والشعب

الثالث: وجوب الوضوء لكل صالة، وهو قول عكرمة وابن سیر�ن. وقد حكم ابن ت�م�ة على هذا 

 .)109(القول �الشذوذ

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

، )110(وردت آثار مسندة عن تجدید الخلفاء وغیرهم من الصحا�ة للوضوء عند �ل صالة 

 وذلك �ما نقله العلماء المعتمدون في نقل خالفهم واتفاقهم ومنها: 

                                  

 .290، ص1، جموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي . القحطاني،110، ص1، جاألوسطابن عبد البر،   )103(
 .119، ص1ج رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدین،   )104(
 .138، ص1، جشرح مختصر خلیل للخرشي الخرشي، )105(
 .49، ص1جمغني المحتاج، الشر�یني،  )106(
هـ)، ١٢٤٣السیوطي: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي، الرحی�انى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى:  )107(

، 110، ص1م)، ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، 2المكتب اإلسالمي، ط :، (د.ممطالب أولي النهى في شرح غا�ة المنتهى
 .105، ص1، جالمغنيابن قدامة، 

 .56-55، ص1جالمصنف، عبد الرزاق،  )108(
 .371-370، ص21، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة،  )109(
 .52، ص1، جما صح من آثار الصحا�ة في الفقهال�اكستاني،  )110(
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عن هشام بن حسان، عن محمد بن سیر�ن، قال: "كان أبو �كر، وعمر، وعثمان، ف�ما  .1

 .)111(�علم أبو خالد یتوضؤون لكل صالة، فإذا �انوا في المسجد دعوا �الطست"

أخبرنا فضیل بن مرزوق  وجاء في مصنف عبد الرزاق، عن رجل، من أهل مصر قال: .2

 .)112(الهمداني، أن عل�ا �ان یتوضأ لكل صالة "

وعل�ه فالناقل التفاق الخلفاء األر�عة قد نقل فعلهم الوضوء لكل صالة وهذا یدل على 

النقل و�تضح في هذه المسألة أن ، االستح�اب ال أكثر، ووافق ذلك األئمة األر�عة رحمهم هللا

 .أرضاهمهللا عنهم و رضي  ،صح�ح عنهم

  

                                  

 رسل صح�ح.، قال الحك�مي في العتیق: وهو م35، ص1ج المصنف،ابن أبي شی�ة،  )111(
 .447، ص1، جتخر�ج شرح السنة، قال األرناؤوط: رجاله ثقات، 58، ص1، جالمصنف عبد الرزاق، )112(
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الفصل الثاني: المسائل الفقه�ة التي حكي فیها اتفاق الخلفاء  

 الراشدین في الصالة:

 و�شتمل على المسائل اآلت�ة:

 وقت صالة الفجر. .1

 حدوث القنوت في صالة الفجر. .2

 القنوت موضعه �عد الر�وع. .3

 الجهر �ال�سملة في الصالة. .4

 الجمع لیلة المطر. .5

 وقت صالة الجمعة. .6

 الخطبتین.الجلسة بین  .7

 تقد�م صالة العید على الخط�ة. .8

 خطیب الجمعة هو الذي �صلي �الناس الجمعة. .9

 الوتر بر�عة واحدة. .10

 من قاء أو رعف في صالته انصرف وتوضأ ثم یبني على صالته. .11

 صالة العیدین في المصلى ال في المسجد. .12

 �عید اإلمام الصالة إذا صلى �الناس وهو على جنا�ة . .13

 لمغرب القبل�ة.عدم استح�اب سنة ا .14

 النهي عن الصالة ر�عتین واإلمام �خطب الجمعة. .15
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 ): وقت صالة الفجر: 1المسألة(

ورد عن الخلفاء الراشدین رضي هللا عنهم إجماعهم على أن صالة الفجر تكون في أول وقت الفجر، 

آخر  والصالة في أول الفجر هي المعروفة �التغل�س، والتغل�س من الغلس، وهو في اللغة: ظلمة

 .)113(اللیل إذا اختلطت �ضوء الص�اح، ُ�قال: غلسنا: سرنا �غلس

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال الشافعي: "وتقد�م صالة الفجر في أول وقتها عن أبي �كر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن 

 .)114(مسعود، وأبي موسى األشعري، وأنس بن مالك، وغیرهم مثبت"

مسعود األنصاري: "إن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم صلى صالة الص�ح  قال ابن ت�م�ة: "عن أبي

مرة �غلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم �انت صالته �عد ذلك التغل�س حتى مات لم �عد إلى 

أن �سفر" رواه أبو داوود، وألن التغل�س بها عمل الخلفاء الراشدین وغیرهم من أصحاب النبي صلى 

 .)115(اء ذلك عن أبي �كر وعمر وعثمان وعلي"هللا عل�ه وسلم ج

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

                                  

 ، مادة (غلس).156، ص6ج ،لسان العربابن منظور،  )113(
: ، (مصرتحقیق: أحمد محمد شاكر، الرسالة، هـ) ٢٠٤ - ١٥٠محمد بن إدر�س الشافعي (الشافعي:  )114(

 .286، ص1ج)، م ١٩٤٠-هـ  ١٣٥٨، 1، طالحلبيمط�عة مصطفى ال�ابي 
ابن ت�م�ة: تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد  )115(

من أول �تاب  -شرح العمدة لش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة  هـ)، ٧٢٨ابن ت�م�ة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
خالد بن علي بن محمد المش�قح، ( الر�اض: دار العاصمة،  :آخر �اب آداب المشي إلى الصالة، تحقیقالصالة إلى 
 .219، ص1م)، ج ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، 1الر�اض، ط
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رضي - )117(، أبو موسى األشعري، وابن الز�یر)116(ممن قال �أن وقت صالة الفجر �غلس: عائشة

، )119(وهو مذهب المالك�ة )118(، وعمر بن عبد العز�ز، وأبو ثور، واألوزاعي، والطبري -هللا عنهم

 .)122(، والظاهر�ة)121(، والحنابلة)120(والشافع�ة

وممن �ان یرى اإلسفار أي عدم التغل�س في الفجر: ابن مسعود، والحسین بن علي، وأبو الدرداء، 

، وهو )123(والمغیرة بن شع�ة، وز�د بن أسلم، وسو�د بن غفلة، سعید بن جبیر، و�براه�م النخعي

بین أدلة التغل�س  -رحمه هللا، وهو حنفي-وقد جمع الطحاوي  .)124(مذهب أبي حن�فة وصاحب�ه

 .)125(واإلسفار �أن یدخل في الصالة مغلًسا، و�طول القراءة حتى ینصرف عنها مسفًرا

 

                                  

 ، صح�ح لوروده في الصح�حین.149، ص4، جالعتیقحك�مي،  )116(
 المرجع السابق، وحكم عل�ه �الصحة. )117(
تحقیق: ، نیل األوطارهـ)، 1250الشو�اني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشو�اني ال�مني (المتوفى:  )118(

 .23، ص2م)، ج1993 -هـ 1413، 1عصام الدین الص�ا�طي، (مصر:دار الحدیث، ط
، رح الكبیرحاش�ة الدسوقي على الشهـ)، ١٢٣٠محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى:  الدردیر: )119(

 180، ص1(د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت)، ج
 51، ص3، جالمجموعالنووي،  )120(
منتهى اإلرادات مع هـ)،  972ابن النجار: تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهیر �ابن النجار ( )121(

 حاش�ة ابن قائد
 .152، ص1م)،ج 1999 -هـ  1419 ،1مؤسسة الرسالة، ط :تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التر�ي، (د.م

 .218، ص2، جالمحلىابن حزم،  )122(
 .285-282، ص1، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )123(
 ـ82، ص1، ج تبیین الحقائق، الز�لعي، )124(
الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري (المتوفى:  )125(

، 1محمد سید جاد الحق)، (د.م: عالم الكتب، ط -، تحقیق: محمد زهري النجار اآلثارشرح معاني هـ)، 321
 .184، ص1م)، ج 1994هـ، 1414
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 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 اختلفت الروا�ات عن الخلفاء األر�عة �التغل�س واإلسفار، فمما ورد و�دل على التغل�س:

عن عمرو بن م�مون األودي قال: إن �نت ألصلي خلف عمر الفجر ولو أّن اْبِني من   .1

 .)126(ثالثة أذرع ما عرفته حتى یتكلم

خرشة بن الحر قال: صلى عمر �الناس الفجر فغّلس ونور، وصلى بهم ف�ما بین عن  .2

 .)127(ذلك

 .)128(عن مغیث بن سمى أنه سمع ابن عمر �قول: لما قتل عمر أسفر بها عثمان .3

 .)129(عن علي بن ر��عة قال: سمعت عل�ا �قول لقنبر: أسفر أسفر �عني �صالة الغداة  .4

و�ناء على ذلك یتبین أن الخلفاء الراشدین لم یتفقوا على اإلسفار في صالة الفجر وال على التغل�س 

 فیها، وعل�ه فإن القول �اتفاقهم على التغل�س ل�س صح�حا. �هللا أعلم. 

 

  

                                  

، 1، صح�ح، ال�اكستاني: ما صح عن آثار الصحا�ة في الفقه، ج320، ص1، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )126(
 .169ص

 .151، ص4: صح�ح، ج، قال الحك�مي في العتیق284، ص1ابن أبي شی�ة، المصنف، ج )127(
 .169، ص1، جما صح عن آثار الصحا�ة في الفقهال�اكستاني،  )128(
 ، 162، ص4صح�ح، ج :العتیق، قال الحك�مي في 569، ص1، جالمصنفعبدالرزاق،  )129(



 

40 

 

 القنوت في صالة الفجر:): حدوث 2المسألة(

، وقد روي من فعل النبي )130(القنوت هو: "الدعاء في الصالة في محل مخصوص من الق�ام"

واختلفوا في مشروع�ة  ،)132(واتفق العلماء على مشروع�ة القنوت في الوتر ،)131(عل�ه وسلم صلى هللا

 القنوت في صالة الفجر على قولین.

 راشدین على عدم مشروع�ة القنوت في صالة الفجر. ونقل �عض أهل العلم اتفاق الخلفاء ال

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

ة جمال الدین بن مسعود األنصاري من الحنف�ة �نقل إجماع الخلفاء الراشدین على هذه المسألة الفقه

، إذ ساق الحدیث عن أبي )133(هـ) في �تا�ه الل�اب في الجمع بین السنة والكتاب 686(المتوفى: 

الك األشجعي، قال: "قلُت ألبي: �ا أبت لقد صلیت خلف رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وأبي م

�كر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهم ها هنا �الكوفة نحوا من خمس سنین أكانوا 

 ")134(.�قنتون؟ قال: أي ُبني ُمحدث

                                  

 . 490، ص2، جفتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري  ابن حجر العسقالني، )130(
 ).675، حدیث رقم: (467، ص1القنوت في الصالة، ج، �تاب الصالة، �اب استح�اب صح�ح مسلم )131(
هـ)،  ٦٢٨ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت )132(

م)، 2004-ه1424، 1، تحقیق: حسن فوزي السعودي، (د.م: الفاروق الحدیثة، طاإلقناع في مسائل اإلجماع
 .131، ص1ج
الل�اب في الجمع أبو محمد: جمال الدین علي بن أبي �حیى ز�ر�ا بن مسعود األنصاري الخزرجي، المن�جي  )133(

، 1م)، ج1994-هـ1414، 2، تحقیق: محمد فضل عبد العز�ز المراد، (بیروت: دار القلم، طبین السنة والكتاب
 .177ص

)، وقال: حسن 402، رقم(520، ص1أخرجه الترمذي في السنن، �تاب الصالة، �اب في ترك القنوت، ج )134(
 صح�ح.
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 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 نوت في صالة الفجر على قولین: اختلف الفقهاء في مشروع�ة الق

األول: عدم مشروع�ة القنوت في الفجر. وممن روي عنه ذلك: ابن ع�اس، وابن عمر، رضي هللا 

، والثوري في روا�ة، واللیث بن )135(عنهم، وسالم بن عبد هللا، وابن طاوس، وابن شبرمة، والشعبي

 .)138(، والحنابلة )137(، وهو مذهب الحنف�ة)136(سعد،

والقول الثاني: استح�اب القنوت في الفجر. وممن روي عنه ذلك: ابن أبي لیلى، والحسن بن 

 .)142(، وابن حزم الظاهري )141(والشافع�ة، )140(، وهو مذهب المالك�ة)139(حي

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

                                  

 .201، ص6جاالستذ�ار ابن عبد البر،  )135(
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل هـ)، 251الكوسج: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو �عقوب المروزي، (المتوفى:  )136(

، 2م)، ج2002 -هـ 1425، 1(المدینة المنورة: عمادة ال�حث العلمي، الجامعة اإلسالم�ة، طو�سحاق بن راهو�ه، 
 .544ص

رد المحتار ه)،  1252ابن عابدین: محمد أمین بن عمر بن عبد العز�ز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى:  )137(
. السمرقندي: محمد بن أحمد بن 11، ص2م)، ج1992-ه1412، 2، (بیروت: دار الفكر، طعلى الدر المختار

(بیروت: دار الكتب العلم�ة، تحفة الفقهاء، هـ)،  540حو أبي أحمد أبو �كر عالء الدین السمرقندي، (المتوفى: ن
 . 203، ص1ه)، ج 1414، 2ط
التنق�ح أبو النجا الحجاوي،  -المرداوي: علي بن سل�مان ابن أحمد السعدي المرداوي عالء الدین أبو الحسن )138(

، 1: مكت�ة الرشد، ط، تحقیق: ناصر بن سعود بن عبدهللا السالمة، (الر�اضالمش�ع في تحر�ر أحكام المقنع
 .101، ص2م)، ج2004 -ه1425

 .201، ص 6، جاالستذ�ار ،ابن عبد البر  )139(
. أبو عبد هللا: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�حي 282، ص1، جشرح مختصر خلیل الخرشي، )140(

 .192ص ،1م)، ج1994 -هـ 1415، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طالمدونةهـ)، 179المدني (المتوفى: 
 ،. إمام الحرمین492، ص 3جالمجموع شرح المهذب،  ،. النووي 351، ص 2ج الحاوي الكبیر، ،الماوردي)141(

 .185، ص 2، جنها�ة المطلب في درا�ة المذهب
 .54، ص 2، جالمحلى �اآلثار ،ابن حزم )142(
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 من اآلثار التي وردت عن الخلفاء األر�عة في هذه المسألة:

 .)143(عن طلحة أن أ�ا �كر لم �قنت في الفجر .1

 .)144(نه �ان ال �فعله، �عني القنوت في الفجرأعن أبي الشعثاء عن ابن عمر عن عمر  .2

عن أبي إسحاق قال ذاكرت أ�ا جعفر القنوت فقال خرج علي من عندنا وما �قنت و�نما  .3

 .)145(قنت �عد ما أتاكم. ومعناه قنوت الحرب

شجعي صححه أهل الحدیث وف�ه أن الخلفاء األر�عة لم �كونوا �قنتون و�ما أن حدیث أبي مالك األ

 في صالة الفجر، ولصحة اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة، فإذن النقل عنهم صح�ح �هللا أعلم.

 ): القنوت موضعه �عد الر�وع:3المسألة (

األر�عة على أن موضع  هل موضع القنوت قبل الر�وع أم �عده؟ حكى �عض أهل العلم اتفاق الخلفاء

القنوت �عد الر�وع، واختلف أهل العلم في ذلك، وفي هذه المسألة ب�ان لمدى تحقق ذلك االتفاق 

 بین الخلفاء الراشدین.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

فهؤالء أئمة الهدى، أبو �كر،  ،قال ابن حزم : "ورو�نا أ�ضا عن ابن ع�اس: القنوت �عد الر�وع

 .)146(عثمان، وعلي"وعمر، و 

                                  

 .385ص، 10: مرسل جید، جالعتیق ، قال الحك�مي في102، ص2ج المصنف، ابن أبي شی�ة، )143(
 .391، ص10المرجع السابق، قال الحك�مي في العتیق: سند صح�ح، ج )144(
 .428، ص10. قال الحك�مي في العتیق: حسن، ج103، ص2المرجع السابق،ج )145(
 .56، ص3، جالمحلىابن حزم،  )146(
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 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في موضع القنوت هل هو قبل الر�وع أو �عده على قولین:

األول: موضع القنوت �عد الر�وع وممن قال ذلك: أنس بن مالك، وأبي بن �عب، والبراء بن عازب 

  .)149(، والحنابلة)148(، وهو مذهب الشافع�ة)147(ور��ع بن خث�م، أبو رافع -رضي هللا عنهم-

، -رضي هللا عنهم-الثاني: موضع القنوت قبل الر�وع: ابن ع�اس، وابن مسعود، وابن عمر، 

، وهو مذهب )150(وعبیدة بن عمرو السلماني، و إبراه�م النخعي، والحسن، وابن سیر�ن، واألسود

  .)152(، والمالك�ة)151(الحنف�ة

 المسألة:تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في 

 ومن اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة: 

 .)153(عن أبي عثمان أن أ�ا �كر وعمر رضي هللا عنهما قنتا في صالة الص�ح �عد الر�وع .1

 .)154(عن علي بن ز�د أنه سمع أ�ا عثمان �حدث عن عمر أنه �ان �قنت �عد الر�وع .2

                                  

 .222-105، ص3ج المصنف، ،  الصنعاني،97-96، ص2، ج، مصنف ابن أبي شی�ةابن أبي شی�ة )147(
 .368، ص1، جمغني المحتاج �یني،الشر  )148(
 239، ص1، جشرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  )149(
 .222-105، ص3ج المصنف، ،  الصنعاني،97-96، ص2، جمصنف ابن أبي شی�ةابن أبي شی�ة،  )150(
 .170، ص1جتبیین الحقائق، الز�لعي،  )151(
 .260، ص1ج منح الجلیل شرح مختصر خلیل،عل�ش،  )152(
، قال: رواه البیهقي وقال: هذا 389، ص10، جالعتیق، الحك�مي، 295، ص2، جالسنن الكبرى  البیهقي، )153(

 إسناد حسن. 
 ، وقال صح�ح.399، ص10،  الحك�مي، العتیق: ج296، ص2المرجع السابق، ج )154(
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عن العوام بن حمزة المازني عن أبي عثمان النهدي قال: سألته عن القنوت في صالة  .3

الص�ح فقال: �عد الر�وع قال: قلت: عمن أخذته؟ قال: عن أبي �كر وعمر وعثمان قال 

 .)155(العوام: وذ�ر را�عا فنسیت

 .)156("عن أبي عبد الرحمن السلمي: "أن عل�ا رضي هللا عنه �ان �قنت في الوتر �عد الر�وع .4

 ، )157(وقد وردت آثار ضع�فة عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه تخبر أنه �ان �قنت قبل الر�وع

 .)158(ووردت آثار عن علي رضي هللا عنه �أنه �ان �قنت قبل الر�وع وهي ضع�فة أ�ًضا

من خالل ما تقدم ذ�ره من آثار صح�حة عن الخلفاء األر�عة، یتبین أن النقل الثابت عن الخلفاء 

 راشدین هو اتفاقهم على القنوت �عد الر�وع �هللا أعلم.ال

 ): الجهر �ال�سملة في الصالة:4المسألة(

تعد مسألة الجهر �ال�سملة في الصالة من المسائل الخالف�ة بین الفقهاء، والتي �ثر فیها األخذ 

فاء الراشدین والرد، اختلفوا في حكمها في بدا�ة الفاتحة و�دا�ة السور األخرى. وقد ورد عن الخل

اتفاقهم على عدم الجهر �ال�سملة تارة، واتفاقهم على الجهر بها تارة أخرى، فأیهما هو االتفاق الثابت 

 عن الخلفاء األر�عة رضوان هللا علیهم؟

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 ، قال: حسنه البیهقي.415، ص10، جحك�مي، العتیقال )155(
 .0486، رقم 56، ص3، جالسنن الكبرى البیهقي،  )156(
 .414-413، ص10ج العتیق، ،حك�ميال )157(
 .418، ص10المرجع السابق، ج )158(
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ول: �سم هللا : عن ابن عبد هللا بن مغفل، قال: سمعني أبي وأنا في الصالة، أق�سنده الترمذي أخرج

الرحمن الرح�م، فقال لي: أي بني محدث إ�اك والحدث، قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول هللا 

قال: " وقد صلیت مع  -�عني منه  -صلى هللا عل�ه وسلم �ان أ�غض إل�ه الحدث في اإلسالم 

م �قولها. النبي صلى هللا عل�ه وسلم، ومع أبي �كر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منه

والعمل عل�ه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلم منهم: أبو �كر، وعمر، 

 )159(وعثمان، وعلي، وغیرهم."

وقد خالف النووي ما نقله الترمذي فقال: "في مذاهب العلماء في الجهر ب�سم هللا الرحمن الرح�م:  

هر �القراءة في الفاتحة والسورة جم�عا فلها في قد ذ�رنا أن مذهبنا استح�اب الجهر بها حیث �ج

الجهر حكم �اقي الفاتحة والسورة. هذا قول أكثر العلماء من الصحا�ة والتا�عین ومن �عدهم من 

الفقهاء والقراء. فأما الصحا�ة الذین قالوا �ه فرواه الحافظ أبو �كر الخطیب عن أبي �كر وعمر 

 .)160(وعثمان وعلي..."

 ي المسألة: مذاهب الفقهاء ف

 اختلف الفقهاء في حكم الجهر �ال�سملة في الصالة على قولین:

                                  

. 244، رقم 12، ص2سنن الترمذي، �تاب الصالة، �اب ما جاء في ترك ( �سم هللا الرحمن الرح�م)، ج )159(
 حدیث حسن.

 .341، ص3، جالمجموعالنووي،  )160(
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األول: عدم استح�اب الجهر �ال�سملة في الصالة، وممن قال ذلك: ابن مسعود، وابن الز�یر، 

، وهو مذهب )161(، والحكم، وحماد، واألوزاعي، والثوري، وابن الم�ارك-رضي هللا عنهم -وعمار

 .)164(والحنابلة )163(ة، والمالك�)162(الحنف�ة

الثاني: استح�اب الجهر �ال�سملة في الصالة، وممن قال بذلك: ابن عمر، وابن ع�اس، وُأبّي بن 

، وهو )166(، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعید بن جبیر)165(رضي هللا عنهم -كعب، وأبو هر�رة

 .)167(مذهب الشافع�ة

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة: من

عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم وأ�ا �كر، وعمر رضي هللا عنهما �انوا  .1

، وفي روا�ة لمسلم عنه: )168(] "٢﴾ [الفاتحة: الحمد � رب العالمین﴿ �فتتحون الصالة ب

فلم أسمع أحًدا منهم  "صلیت مع رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وأبي �كر وعمر وعثمان

 .)169(�قرأ �سم هللا الرحمن الرح�م"

                                  

 .345، ص1، جالمغنيابن قدامة،  )161(
 .107، ص1، جتبیین الحقائق الز�لعي، )162(
 .289، ص1جشرح مختصر خلیل للخرشي،  الخرشي، )163(
 .188، ص1، جدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف �شرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  )164(
 .91-90، ص2، جالمصنفعبد الرزاق،  )165(
 .149، ص2، جالمغنيابن قدامة،  )166(
 .34-31، ص2ج ج في شرح المنهاج،تحفة المحتا ابن حجر العسقالني، )167(
 ).743، حدیث رقم: (149، ص1صح�ح ال�خاري، �تاب األذان، �اب ما �قول �عد التكبیر، ج )168(
 ).399), برقم: (299 /1صح�ح مسلم، �تاب الصالة، �اب حجة من قال ال �جهر �ال�سملة: ( )169(
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ِحیمِ قال الطحاوي: فثبت بتصح�ح هذه اآلثار ترك الجهر ب ﴿ .2 ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ ﴾ بِۡسِم ٱ�َّ

] وذ�رها سرا. وقد روي ذلك أ�ًضا عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وغیره ١[الفاتحة: 

 .)170(من أصحاب رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم

من خالل ما تقدم من اآلثار الصح�حة، وعدم معارضتها �آثار أو حتى انتقادات تخُرم اتفاق الخلفاء 

ألة، فإنه یتبین لي �هللا أعلم صحة ما ُنقل من اتفاقهم األر�عة رضي هللا عنهم الوارد في هذه المس

 على عدم الجهر �ال�سملة في الصالة.

 ): الجمع لیلة المطر:5المسألة(

أجمع الفقهاء على الجمع بین الصالتین الظهر والعصر �عرفة، و�ین المغرب والعشاء لیلة 

جمـع بـین الصالتین لعذر، ومانع ، لكن وقع الخالف بینهم ف�ما عدا ذلك ما بین مجیز لل)171(النحر

، ومن ضمن تلك المسائل المختلف فیها جمع )172(منه مطلقا، ومتساهل ف�ه �إ�احته بدون عذر

 الصالة للمطر، وقد ُحكي اتفاق الخلفاء األر�عة على الجمع �سبب المطر.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 .203، ص1، جشرح معاني اآلثارالطحاوي،   )170(
تحقیق ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمد، (د.م: ، اإلجماعابن المنذر: محمد بن إبراه�م بن المنذر الن�سابوري،  )171(

 .38م)، ص ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، 1دار المسلم للنشر والتوز�ع، ط
 ابن رشد (الحفید): أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر �ابن رشد الحفید )172(

 هـ)٥٩٥(المتوفى: 
، ابن عبد 183، ص1م)، ج ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ( القاهرة: دار الحدیث، د.ط،بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد 

 .213-211، ص2البر: االستذ�ار، ج
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 .)173(د فعله الخلفاء الراشدون..."قال القیرواني: "...والجمع لیلة المطر تخف�ف وق

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

فّرق الفقهاء بین الجمع في المغرب والعشاء والجمع في الظهر والعصر لیلة المطر، فمن قال �إ�احة 

، وأ�ان بن عثمان، )174(الجمع لیلة المطر بین صالتي المغرب والعشاء: ابن عمر رضي هللا عنه

واألوزاعي، و�سحاق ومروان،  )175(كر بن عبد الرحمن وسعید بن المسیب،وعروة بن الز�یر، وأبو �

 .)179(، والحنابلة)178(، والشافع�ة)177(، وهو مذهب المالك�ة)176(وعمر بن عبد العز�ز

 .)180(وممن قال �عدم جواز الجمع لیلة المطر:  الحنف�ة

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء في المسألة:

ن الصحا�ة عامة والخلفاء األر�عة خاصة �ما �خص مسألة الجمع تت�عي لآلثار التي وردت ع �عد

. )181(لیلة المطر، فإن ما وقفت عل�ه �ان أثًرا لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وهو ضع�ف جًدا

                                  

متن  هـ)،386القیرواني: أبو محمد عبد هللا بن (أبي ز�د) عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي (المتوفى:  )173(
 .147، ص1، (د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت)، جالرسالة

 .277، ص4، وصححه الحك�مي في العتیق، ج44، ص2، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )174(
 المرجع السابق. )175(
 .177، ص2، جالمغنيابن قدامة،  )176(
 .13، ص2، جشرح مختصر خلیلالخرشي،  )177(
 .534، ص1ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الشر�یني،  )178(
هـ)، ١٠٥١البهوتي: منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدر�س البهوتى الحنبلى (المتوفى:  )179(

 .7، ص2(د.م: دار الكتب العلم�ة، د.ط، د.ت)، ج كشاف القناع عن متن اإلقناع،
 .126، ص1، جبدائع الصنائع الكاساني، )180(
 .275، ص4، جالعتیق الحك�مي، )181(
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و�ناًء على ما سبق من عدم ورود أثر صح�ح عن الخلفاء الراشدین في الجمع �عذر المطر؛ فإن 

 �هللا أعلم. وال �تاب ،م یثبت عندي من طر�قعلى الجمع لیلة المطر لنقل اتفاق الخلفاء الراشدین 

 ): وقت صالة الجمعة �عد الزوال:6المسألة(

، )182(أجمع العلماء على أن صالة الجمعة واج�ة على األحرار ال�الغین المق�مین الذین ال عذر لهم

ى اتفاق الخلفاء األر�عة على واختلفوا في وقتها هل هو قبل الزوال أو �عده؟ ومن أهل العلم من حك

 أن وقتها �عد الزوال.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال الز�لعي الحنفي: "و�ذا الخلفاء الراشدون ومن �عدهم من األئمة فصار إجماعا منهم على أن 

 .)183(وقتها �عد الزوال"

اتفاق الخلفاء على  ذ�ر أنه حكى �عُض أهل العلم )184(و�شار هنا إلى أن ال�احث سامي المداني

أن وقت صالة الجمعة قبل الزوال، ثم أورد نقًال في ذلك عن العیني رحمه هللا. و�عد التحقق من 

كالم العیني وجدت العیني ذ�ر نقال عن ابن �طال أن اتفاق الخلفاء على هذا األمر لم یثبت فقال: 

تعالى عنهم، أنهم �انوا  "وفي التوض�ح ألنه روى عن أبي �كر وعمر وعثمان وعلي، رضي هللا

 .)185(�صلون الجمعة قبل الزوال، من طر�ق ال یثبت قاله ابن �طال.."

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

                                  

 .40، صاإلجماع ابن المنذر، )182(
 .219، ص1، جتبیین الحقائق الز�لعي،)183(
 .199-198، رسالة ماجستیر، صالمسائل الفقه�ة التي حكي اتفاق الخلفاء األر�عة علیها المداني، )184(
 .199، ص6، جعمدة القاري العیني،  )185(
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 اختلف الفقهاء في وقت صالة الجمعة على قولین:

األول: جواز وقت صالة الجمعة قبل الزوال وممن قال ذلك: ابن مسعود، وجابر، ومعاو�ة رضي 

 .)187(مذهب الحنابلة ، وهو)186(هللا عنهم

الثاني: وقت صالة الجمعة هو وقت صالة الظهر، أي �عد الزوال وممن قال ذلك: أنس بن مالك، 

، )189(، وهو مذهب: الحنف�ة)188(وابن ع�اس رضي هللا عنهم، وأ�ان بن عثمان وأبو رز�ن

 .)191(، والشافع�ة)190(والمالك�ة

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

وردت آثار صحاح عن الخلفاء األر�عة تنص على أنهم أقاموا صالة الجمعة �عد الزوال ومن هذه 

 اآلثار:

 .)192(عن سو�د بن غفلة أنه صلى مع أبي �كر وعمر حین زالت الشمس .1

عن ابن ع�اس قال: هجرت یوم الجمعة فلما زالت الشمس خرج عمر فصعد المنبر وأخذ  .2

 .)193(المؤذن في أذانه

                                  

، (د.م: دار المؤ�د، د.ط، د.ت)، الروض المر�ع شرح زاد المستقنع البهوتي: منصور بن یونس البهوتي، )186(
 .150ص

 .26، ص2، ج�شاف القناعالبهوتي،  )187(
 .445، ص1، جالمصنف ، وابن أبي شی�ة،178-174، ص3، جالمصنف عبد الرزاق، )188(
 .219، ص1، جتبیین الحقائقالز�لعي،  )189(
 .425-424، ص1، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیل عل�ش، )190(
 .541، ص1، جالمحتاجمغني الشر�یني،  )191(
 ، إسناده قوي.387، ص2ج قوله �اب وقت الجمعة، ،فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ابن حجر العسقالني،  )192(
 ،.58، ص11صح�ح، ورواه مسلم مطوًال، ج :العتیق، قال الحك�مي في 174، ص3، جالمصنف عبد الرزاق، )193(
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عن عبد هللا بن سل�ط قال: �نت أصلي مع عثمان الجمعة، ثم آتي بني دینار، وما أجد  .3

، و عن أ�ان بن عثمان قال: �نا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان ثم )194(شیئا �ظلني

 الجمعة �عد الزوال. أن وقت صالة ىوهنا داللة عل .)195(نرجع فنقیل

 .)196(عن أبي رز�ن قال: صلیت مع علي الجمعة حین زالت الشمس .4

من خالل ما تقدم �مكننا القول إن الخلفاء األر�عة أجمعوا على إقامة صالة الجمعة �عد الزوال، 

وقد نقض العلماء �ل ما نقل عن الخلفاء مما یدل على أنهم أقاموا صالة الجمعة قبل الزوال ومن 

 ذلك:

عل�ه هللا صلى النبي صلى الشافعي قال المعروف من فعل السلف والخلف.  قال النووي: "هذا هو

وعمر وعثمان واألئمة �عدهم �ل جمعة �عد الزوال"، وقال أ�ضًا: "عمل المسلمین �كر وأبو وسلم 

 .)197(قاط�ة أنهم ال �صلونها إال �عد الزوال"

 ): الجلسة بین الخطبتین:7المسألة (

األر�عة أنهم �انوا �جلسون جلسة خف�فة بین الخطبتین في صالة الجمعة، ، وقد ُحكي عن الخلفاء 

ورد خالف في المسألة هل هنالك جلسة أو توقف وسكوت �سیر. وهل الجلسة سنة أو شرط لصحة 

 الخط�ة.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 ، سنده صح�ح.61، ص11ج ،العتیق ،حك�مي، ال354، ص2، جاألوسطابن المنذر،  )194(
 .62، ص11، قال الحك�مي في العتیق: صح�ح، ج351، ص2المرجع السابق، ج )195(
 .63، ص11المرجع السابق، قال الحك�مي في العتیق: حسن صح�ح، ج )196(
 .512، ص4، جالمجموعالنووي،  )197(
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ن رسول هللا صلى هللا عل�ه قال الشو�اني: "والق�ام في الخطبتین مع القعود بینهما هو الثابت ع

وسلم وخالف ذلك بدعة، والسكتة مع عدم القعود لم تثبت وال فعلها رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم 

 .)198(وال الخلفاء الراشدون بل �انوا �قعدون بین الخطبتین"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

هم في اشتراط الخطبتین في قبل اختالف العلماء في حكم الجلسة بین الخطبتین هناك خالف بین

 الجمعة على قولین:

، )200(، والشافع�ة)199(القول األول: �شترط أن تكون للجمعة خطبتان: وهو مذهب الجمهور، المالك�ة

 .)201(والحنابلة

 .)202(القول الثاني: ال �شترط أن تكون للجمعة خطبتان، بل تجزئ خط�ة واحدة، وهو مذهب الحنف�ة

فقد اتفق الفقهاء على مشروع�ة الجلسة بین الخطبتین لورود أحادیث  وف�ما یتعلق �مسألة الجلوس

صح�حة عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم فعن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: "كان النبي صلى 

، ولكن اختلفوا في لزومها على )203(هللا عل�ه وسلم �خطب قائما، ثم �قعد، ثم �قوم �ما تفعلون اآلن"

 قولین:

                                  

السیل الجرار المتدفق هـ)، 1250الشو�اني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشو�اني ال�مني (المتوفى:  )198(
 .183، د.ت)، ص1، (د.م: دار ابن حزم، طعلى حدائق األزهار

 .378، ص1، جالشرح الكبیرالدردیر،  )199(
 .549، ص1، جمغني المحتاجالشر�یني،  )200(
 .31، ص2، ج�شاف القناعالبهوتي،  )201(
 .220، ص1، جتبیین الحقائقالز�لعي،  )202(
 .920، حدیث رقم 10، ص2رواه مسلم، �تاب الصالة، �اب الخط�ة قائما، ج )203(
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 .)206(، والحنابلة)205(، والمالك�ة)204(ة. وهذا مذهب الحنف�ةاألول: هي سن

 .)207(والثاني: هي شرط لصحة الخط�ة: وهو مذهب الشافع�ة

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 من اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة في المسألة:

وعثمان �انوا  عن سل�مان بن موسى أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وأ�ا �كر وعمر .1

 .)208(�خطبون یوم الجمعة ق�اما ال �قعدون، إال في الفصل بین الخطبتین"

فصعد المنبر  عن أبي إسحاق قال: خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غالم، فلما خرج علي .2

قال لي أبي: قم أي عمرو فانظر إلى أمیر المؤمنین قال: فقمت فإذا هو قائم على المنبر، 

أب�ض اللح�ة والرأس، عل�ه إزار ورداء، ل�س عل�ه قم�ص. قال: فما رأیته جلس فإذا هو 

 ، وهذا یدل على أنه لم �كن �جلس بین الخطبتین.)209(…"على المنبر حتى نزل عنه.

لما ثبت عن اإلمام علي رضي هللا عنه من عدم الجلوس، فال یثبت اتفاق الخلفاء في هذه و�النظر 

 ، �هللا أعلم.المسألة

                                  

 .220، ص1، جبیین الحقائقالز�لعي، ت )204(
 .434، ص1، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیل عل�ش، )205(
 .36، ص2ج �شاف القناع،البهوتي،  )206(
 .552، ص1، جمغني المحتاجالشر�یني،  )207(
، هو ثابت على البدر المنیر،وقال ابن الملقن : 187، ص3�ة قائمًا، ج، �اب الخطالمصنفعبد الرزاق،  )208(

 ، 280، ص11. وجاء في العتیق أنه مرسل، ج615، 4رأ�ه ورأي غیره ( �قصد الشافعي)، ج
الهیثمي: أبو ، 295حا�ة، ص، وأبو نع�م: معرفة الص)155، رقم( 93، ص1، جأخرجه الطبراني في الكبیر )209(

تحقیق: ، مجمع الزوائد ومن�ع الفوائدهـ)، ٨٠٧الحسن نور الدین علي بن أبي �كر بن سل�مان الهیثمي (المتوفى: 
، وقال رجاله رجال 100، ص9م)، ج ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤حسام الدین القدسي، (القاهرة: مكت�ة القدسي، د.ط، 

 الصح�ح.
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 ): تقد�م صالة العید على الخط�ة:8المسألة(

من المسائل التي وقع فیها خالف بین الفقهاء مسألة تقد�م صالة العید على الخط�ة، وقد ورد عن 

نهم اتفاقهم على تقد�م الصالة على الخط�ة، وهذا االتفاق هو موطن الخلفاء األر�عة رضي هللا ع

 ال�حث في المسألة.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال ابن عبد البر: "عن ابن ع�اس قال: رأیت رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، أو حضرت رسول 

�ة. قال أبو عمر: قد صح عن هللا صلى هللا عل�ه وسلم، وأ�ا �كر وعمر وعثمان �صلون قبل الخط

علي أنه �ان �صلي قبل الخط�ة، فهذا عمل رسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم، وسنته وسنة الخلفاء 

 .)210(الراشدین �عده و�ا� التوفیق"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

، )213(�ة، والشافع)212(، والمالك�ة)211(علیها المذاهب األر�عة: الحنف�ة تهذه من المسائل التي اتفق

، لكن في عهد بني أم�ة ُقدمت الخط�ة على الصالة، وأول من قام بذلك مروان بن )214(والحنابلة

الحكم. فعن أبي سعید الخدري، أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، �ان �خرج یوم األضحى، و�وم 

                                  

 بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد هللا )210(
، تحقیق:مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبیر ال�كري، التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید هـ)،463

 .12، ص12هـ)، ج 1387(المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، د.ط، 
 .175، ص2، جن عابدینحاش�ة ابابن عابدین،  )211(
 .446، ص1، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعل�ش،  )212(
 .589، ص1ج مغني المحتاج،الشر�یني،  )213(
 .53، ص2، ج�شاف القناع البهوتي، )214(
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ه، قلت: أین الفطر، فیبدأ �الصالة...فلم یزل �ذلك حتى �ان مروان بن الحكم...فلما رأیت ذلك من

االبتداء �الصالة؟ فقال: ال، �ا أ�ا سعید قد ترك ما تعلم، قلت: �ال، والذي نفسي بیده ال تأتون 

  .)215(�خیر مما أعلم، ثالث مرار ثم انصرف

قال ابن �طال: "أما الصالة قبل الخط�ة، فهو إجماع من العلماء قد�ما وحدیثا إال ما �ان من بني 

 .)216(أم�ة من تقد�م الخط�ة"

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 قد وردت آثار صح�حة عن الخلفاء األر�عة تثبت أنهم �انوا �قدمون صالة العید قبل الخط�ة:

 يعن ابن ع�اس رضي هللا عنه قال: شهدت العید مع النبي صلى هللا عل�ه وسلم، وأب  .1

 .)217(عید قبل الخط�ةوعثمان رضي هللا عنهم، فكلهم  �انوا �صلون الوعمر، �كر، 

عن م�سرة أبي جمیلة قال: شهدت العید مع علي فلما صلى خطب قال: و�ان عثمان  .2

 .)218(�فعله

من خالل ما تقدم یثبت عندي اتفاق الخلفاء األر�عة على تقد�م صالة العید على الخط�ة و�ذلك 

 تصح حكا�ة االتفاق عنهم �هللا أعلم.

 الذي �صلي �الناس الجمعة:): وجوب أن �كون الخطیب هو 9المسألة(

                                  

 .889، حدیث رقم: 605، ص2مسلم، صح�ح مسلم، �تاب صالة العید، ج )215(
 ، صح�ح.504، ص ما صح من آثار الصحا�ة في الفقه ال�اكستاني،  )216(
 .962، حدیث رقم:18، ص2رواه ال�خاري في صح�حه، أبواب العید، �اب الخط�ة �عد العید، ج )217(
: م�سرة بن �عقوب ذ�ره أبو حاتم ابن ح�ان العتیق ، قال الحك�مي في492، ص1، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )218(

 ،101، ص12في الثقات، ج
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المقصود في هذه المسألة هو أن الخطیب الذي �خطب یوم الجمعة هو نفسه الذي یلزمه أن �صلي 

�الناس الجمعة، وقد ُحكي عن الخلفاء األر�عة أنهم �انوا �خطبون �الناس ثم �أمونهم في صالة 

 الجمعة.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال الشو�اني: "وأما قوله: "و�جوز أن �صلي غیره" فذلك خالف ما جرت �ه السنة فإنه صلى هللا 

عل�ه وسلم �ان �خطب ثم �صلي �الناس مدة ح�اته ثم �ذلك الخلفاء الراشدون ومن �عدهم بل �ان 

 .)219(هذا هو األمر المستمر عند أمراء األمصار فضال عن الخلفاء"

 ة:مذاهب الفقهاء في المسأل

 اختلف العلماء في حكم أن �كون الخطیب واإلمام واحدا على قولین:

األول: استح�اب أن �كون الخطیب واإلمام في الصالة واحدا، لكن ال �شترط ذلك، وهو قول: 

 .)222(، والحنابلة)221(، والشافع�ة)220(الحنف�ة

 .)223(لمالك�ةالثاني: ُ�شترط أن �كون الخطیب واإلمام واحدا إال لعذر �منعه، وهو قول: ا

                                  

 .184، صائق األزهارالسیل الجرار المتدفق على حدالشو�اني،  )219(
 .141، ص2ج رد المحتار على الدر المختار ( حاش�ة ابن عابدین)، ابن عابدین، )220(
 .582، ص4، جالمجموع النووي، )221(
السیوطي: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحی�انى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى:  )222(

، 2م)، ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، 2، (د.م: المكتب اإلسالمي، طالمنتهىمطالب أولي النهى في شرح غا�ة  هـ)،١٢٤٣
 .774ص

خالصة الجواهر الز��ة في فقه  هـ)،979المنشلیلي: أحمد بن ُتْركي بن أحمد المنشلیلي المالكي (المتوفى:  )223(
 .26م)، ص 2002(أبو ظبي: المجمع الثقافي، د.ط،  المالك�ة،
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 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

لم أقف على أثر �حكي أن الخلفاء األر�عة �انوا �خطبون ثم �صلون �الناس، وال على أثر ینقل 

لكن وردت أحادیث  خالف ذلك، وعل�ه فاالتفاق المحكي عنهم ال �سنده أثر منقول عن أحد منهم ،

صح�حة نصت على أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم �ان �خطب و�صلي �الناس ومنها: عن جابر 

بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، فكانت صالته قصدا، وخطبته 

 .)224(قصدا"

ر�ق تت�ع اآلثار والهدف في هذا ال�حث التحقق من اتفاق الخلفاء األر�عة في �ل مسألة عن ط

الصح�حة التي تثبت ذلك االتفاق، وهذه المسألة لم �سند االتفاق المحكي فیها أثر، وعل�ه نتوصل 

إلى استح�اب أن �كون الخطیب واإلمام واحًدا، لكن ال �شترط ذلك، وأن هذه المسألة من المسائل 

 التي لم تثبت �أثر منقول عن الخلفاء �هللا أعلم.

�أنهم �انوا �فعلون ذلك، فهذا ال یلزم منه الوجوب المدعى، ألن األصل في الفعل وحتى لو ورد أثر 

 في هذه األمور أن یدل على االستح�اب ما لم ترد قر�نة تصرفه للوجوب.

 ): جواز الوتر بر�عة واحدة:10المسألة (

قال  اختلف الفقهاء في عدد الر�عات األدنى في صالة الوتر. فمنهم من قال واحدة ومنهم من

ثالث. وقد ورد عن الخلفاء الراشدین أنهم صلوا ر�عة واحدة في صالة الوتر، وهذا اإلخ�ار هو 

 محل التحقیق في هذه المسألة.

                                  

 .866، حدیث رقم: 591، ص2�ف الصالة والخط�ة، جصح�ح مسلم، �تاب الصالة، �اب تخف )224(
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 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

عزا الشو�اني اتفاق الخلفاء األر�عة إلى العراقي فقال: "قال العراقي: وممن �ان یوتر بر�عة من 

، لكن العراقي في حق�قة األمر نقل اتفاق الخلفاء الثالثة أبي �كر )225(األر�عة..." الصحا�ة الخلفاء

، ولم یذ�ر عل�ا، رضي هللا عنهم أجمعین، و�هذا �كون مدعي االتفاق هو )226(وعمر وعثمان

 الشو�اني ال العراقي.

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في عدد ر�عات الوتر على قولین:

إن الوتر ر�عة واحدة منفصلة. و�ه قال: عائشة، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وتم�م األول: 

الداري، وأبو موسى األشعري، وابن عمر، وابن الز�یر، وابن ع�اس، وأبو أیوب األنصاري، ومعاو�ة، 

، وعطاء بن أبي ر�اح، والحسن ال�صري، واألوزاعي، -رضي هللا عنهم-وز�د بن ثابت، وحذ�فة 

                                  

 .41، ص3، جنیل األوطار الشو�اني، )225(
العراقي: أبو الفضل ز�ن الدین عبد الرح�م بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي �كر بن إبراه�م العراقي  )226(

(المقصود �التقر�ب: تقر�ب األسانید وترتیب المسانید)، أكمله  ، طرح التثر�ب في شرح التقر�بهـ)٨٠٦(المتوفى: 
هـ)، ٨٢٦ابنه: أحمد بن عبد الرح�م بن الحسین الكردي الراز�اني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، (المتوفى: 

 .78، ص3(د.م:  الط�عة المصر�ة القد�مة، د.ط، د.ت)، ج
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، )229(، والشافع�ة)228(. وهو مذهب المالك�ة)227(حاق، وأبو ثور ، وسعید بن المسیبو�س

 .)230(والحنابلة

 .)231(الثاني: �شترط أن �كون الوتر ثالث ر�عات، وهو مذهب الحنف�ة

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 من اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة:

و�قول: �ان ذلك وتر رسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم،  عن ابن عمر أنه قال: الوتر ر�عة، .1

 .232وأبي �كر، وعمر

فعن عبد الرحمن …"وممن روي عنه أنه رأى الوتر ر�عة عثمان بن عفان رضي هللا عنه .2

بن عثمان قال قلت: ألغلبن على المقام اللیلة فس�قت إل�ه، فبینا أنا قائم أصلي إذا رجل 

وضع یده على ظهري، قال فنظرت فإذا عثمان بن عفان، وهو یومئذ أمیر، فتنحیت عنه، 

فقام فافتتح القرآن حتى فرغ منه، ثم ر�ع وجلس وتشهد، وسلم في ر�عة واحدة لم یزد علیها 

 .)233(فلما انصرف قلت: �ا أمیر المؤمنین إنما صلیت ر�عة. قال: هي وتري 

                                  

مختصر ، الطحاوي، 40-32ص  3جالسنن الكبرى، ي، ، البیهق110، ص2، جاالستذ�ار ابن عبد البر، )227(
 .226، ص1، جاختالف العلماء

شرح مختصر �جوز الوتر بر�عة واحدة عند المالك�ة غیر أنه �كره أن یوتر بواحدة ال شفع قبلها. الخرشي،  )228(
 .11، ص2، جخلیل

 .452، ص1،جمغني المحتاجالشر�یني،  )229(
 .238، ص1، جشرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  )230(
 .6-5، ص2، جحاش�ة ابن عابدینابن عابدین،  )231(

 .106، ص9ابن رجب: فتح ال�اري، ج 232
، قال الحك�مي في العتیق: صح�ح ورواه ابن سیر�ن مرسًال، 36، ص3ج السنن الكبرى، البیهقي: )233(

 .115،ص8ج
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ولم أجد آثاًرا صح�حة عن علي رضي هللا عنه تروي أنه أوتر بر�عة، بل وجدت آثارا صح�حة تفید 

أن وتر علي رضي هللا عنه �ان ثالث ر�عات ومنها: عن عبد هللا الرقاشي قال: سمعت علي بن 

 .)234(أبي طالب قال: الوتر ثالثة

ة على أن صالة الوتر ر�عة واحدة، من خالل اآلثار السا�قة یتضح لنا عدم اتفاق الخلفاء األر�ع

فمنهم من �ان یوتر بر�عة ومنهم من �ان یوتر بثالث، وعل�ه ال �صح النقل الوارد على اتفاقهم 

 �هللا أعلم.

): من قاء أو رعف في صالته انصرف و�توضأ و�بني على 11المسألة (

 :)235(صالته

على أن من �ان في الصالة وقاء  حكى �عض أهل العلم اتفاق الخلفاء األر�عة، رضي هللا عنهم،

أو رعف (خروج الدم من األنف)، فعل�ه أن ینصرف من صالته و�عید وضوءه ثم یبني على ما أتم 

 من صالته قبل انصرافه وال �عیدها.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین رضي هللا عنهم:

                                  

 .119، ص8، وقال الحك�مي في العتیق: صح�ح، ج181، ص5، جاألوسط ابن المنذر: )234(
جاءت مسألة الخارج النجس من غیر السبیلین ناقض للوضوء، ادعاء التفاق الخلفاء الراشدین علیها، قال أبو  )235(

النجس من غیر السبیلین ناقض للوضوء، و�ه قال الخلفاء األر�عة"، ولم یتم الخارج اسحق: "فهذه تدل على أن 
رهان الدین أبو إسحاق إبراه�م بن عمر بن إبراه�م بن خلیل التوسع فیها الشتراكها مع مسألتنا في نفس االستدالل، ب

تحقیق: حسن محمد مقبولي األهدل، ( بیروت: رسوخ األح�ار في منسوخ األخ�ار، هـ)،  ٧٣٢الجعبرّي (المتوفى: 
 .196م)، ص ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩، 1مؤسسة الكتب الثقاف�ة، ط



 

61 

 

ته ینصرف و�توضأ في صال حكى الكاساني اتفاق الخلفاء الراشدین على أن من قاء أو رعف 

و�بني على صالته، فأخذ �جواز البناء استحسانًا حیث قال: "وجه االستحسان النص و�جماع 

الصحا�ة .... وأما إجماع الصحا�ة فإن الخلفاء الراشدین والع�ادلة الثالثة وأنس بن مالك وسلمان 

 .)236(قالوا مثل مذهبنا" -رضي هللا عنهم  -الفارسي 

 مسألة:مذاهب الفقهاء في ال

اختلف الفقهاء ف�من قاء أو رعف في صالته فانصرف وتوضأ هل یبني على صالته أو �عید 

 الصالة على ثالثة أقوال:

األول: إن من قاء أو رعف في صالته انصرف وتوضأ و�بني على صالته وهو قول : ابن عمر، 

، و�حیى بن  )237(سوطاوو ، وعروة بن الز�یر، وسعید بن المسیب، -رضي هللا عنهم-وابن ع�اس

 .)241(، وهو مذهب الحنف�ة)240(، و�براه�م النخعي)239(واألوزاعي، والثوري ، )238(سعید 

                                  

 .220، ص 1ج ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني )236(
 .266، ص2جاالستذ�ار، ابن عبد البر،  )237(
 .142، ص1جالمدونة،  مالك بن أنس،)238(
مختصر اختالف العلماء تصن�ف  ه)،370الجصاص: أحمد بن علي الجصاص الرازي أبو �كر(المتوفى:  )239(

، 1م)، ج1995 -ه1416، 1، تحقیق: عبد هللا نذیر أحمد، (لبنان: دار ال�شائر اإلسالم�ة، طأبي جعفر الطحاوي 
 .267ص

 .69، ص3، جالمحلى �اآلثار ،ابن حزم )240(
،الشی�اني: أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشی�اني 146-147، ص1، جتبیین الحقائقالز�لعي،  )241(

 ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، 1تحقیق: الد�تور محمَّد بو�نو�الن، (لبنان: دار ابن حزم، ط، األصلهـ)،  ١٨٩(المتوفى: 
 .143، ص1م)، ج
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قال اإلمام مالك: "من قاء عامًدا أو  .)242(الثاني: التفر�ق بین القيء والرعاف. وهو مذهب المالك�ة

عاف یبني غیر عامد في الصالة استأنف ولم یبن، ول�س هو �منزلة الرعاف عنده؛ ألن صاحب الر 

 .)243(وهذا ال یبني"

الثالث: إن من قاء أو رعف في صالته انصرف وتوضأ و�عید الصالة. وهو قول: المسور بن 

 .)247(، وابن حزم الظاهري )246(والحنابلة، )245(، وهو مذهب الشافع�ة)244(مخرمة رضي هللا عنه

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 األر�عة في هذه المسألة: من اآلثار التي وردت عن الخلفاء

عن حجاج، قال: حدثني ش�خ من أهل الحدیث، عن أبي �كر، في الرجل إذا رعف في  .1

  .)248(الصالة قال: "ینفتل فیتوضأ، ثم یرجع ف�صلي و�عتد �ما مضى"

أن عمر بن الخطاب �ان �صلي �أصحا�ه فرعف  عن محمد بن الحارث بن أبي الضرار .2

 .)249(فأخذ بید رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى ما �قي عل�ه من صالته ولم یتكلم.

                                  

 .216-215، ص1، جنح الجلیل شرح مختصر خلیلعل�ش، م )242(
 .142، ص1، جالمدونة ،مالك بن أنس )243(
 .272، ص2، جاالستذ�ار ابن عبد البر، )244(
 .5، ص4جالمجموع،  ،، النووي  261، ص7، جاألم ،الشافعي. 14، ص2، ججنها�ة المحتا ،الرملي )245(
، الكوسج: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو 109، ص1، جاإلمام أحمد بن حنبلاإلقناع في فقه الحجاوي،  )246(

(المدینة المنورة:الجامعة  ،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل و�سحاق بن راهو�ههـ)، ٢٥١�عقوب المروزي(المتوفى: 
 .89، المسألة 100، ص1م)، ج٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥، 1اإلسالم�ة �المدینة المنورة، ط

 .65، ص3، جلىالمح ،ابن حزم )247(
 . 12، ص8، قال الحك�مي في العتیق: ضع�ف، ج13، ص2، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )248(
، قال الحك�مي في العتیق: ضع�ف عن عمر والصح�ح عن عثمان رضي هللا 169، ص1المرجع السابق، ج)249(

 .12، ص8عنه. ج
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أو رعافا أو  )250(عن سف�ان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا وجد أحد رزا .3

 .)251(اعتد �ما مضىقیئا فلینصرف ول�ضع یده على أنفه فلیتوضأ فإن تكلم استقبل و�ال 

الواردة  �النظر لضعف أكثر اآلثارلعثمان بن عفان رضي هللا عنه أثر في هذه المسألة، و لم أجد 

 في هذه المسألة فإنه ال یثبت اتفاقهم فیها، �هللا أعلم. عن الخلفاء

 ): صالة العیدین في المصلى ال في المسجد:12المسألة (

في المصلى أو في المسجد، وقد نقل �عض أهل العلم اختلف العلماء في مكان صالة العیدین 

مخالفة لسنة النبي صلى هللا عل�ه وسلم والخلفاء  من بدع�ة صالة العیدین في المسجد لما ف�ه

 المهدیین من �عده، فهل هذا النقل صح�ح؟  

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال  -صلى هللا عل�ه وسلم  -النبي السنة الماض�ة في صالة العیدین أن تكون في المصلى ألن 

. ثم مع هذه )252("صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة ف�ما سواه إال المسجد الحرام"

إلى المصلى وتر�ه، فهذا دلیل واضح على تأكد  -صلى هللا عل�ه وسلم  -الفضیلة العظ�مة خرج 

الة العیدین في المصلى أمر الخروج إلى المصلى لصالة العیدین. قال ابن الحاج: السنة ص

                                  

�الرز الصوت في ال�طن من القرقرة ( رزا ) الرز: الرز في األصل: الصوت الخفي؛ قال األصمعي: أراد  )250(
 .353، ص5ونحوها، ابن منظور: حرف الزاي، فصل الراء، ج

، قال الحك�مي في العتیق: والحدیث حدیث الحارث األعور وهو ضع�ف 184، ص1ج األوسط، ابن المنذر، )251(
 .15، ص8ال �حتج �ه، ج

مكة والمدینة، �اب فضل الصالة في أخرجه ال�خاري في صح�حه مسندًا، �تاب فضل الصالة في مسجد  )252(
 .1190، حدیث رقم: 60، ص2مسجد مكة والمدینة، ج
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 -وصالتهما في المسجد بدعة إال أن تكون ثم ضرورة داع�ة إلى ذلك فل�س ببدعة؛ ألن النبي 

 .)253(لم �فعلها وال أحد من الخلفاء الراشدین �عده -صلى هللا عل�ه وسلم 

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 وأیهما أفضل على قولین:اختلف الفقهاء في حكم صالة العیدین في المصلى أو المسجد 

األول: استح�اب صالة العیدین في المصلى وأفضلیتها على الصالة في المسجد وهو مذهب: 

 .)256(، والحنابلة)255(، والمالك�ة)254(الحنف�ة

 .)257(الثاني: األفضل أن تقام  في المسجد إن �ان ف�ه سعة تكفي المصلین وهو مذهب: الشافع�ة

صالة العید في المصلى إذا �ان مسجد البلد ض�قًا.. ألن الناس  قال الشیرازي: "والسنة أن �صلي

�كثرون في صالة العید، فإذا �ان المسجد ض�قًا تأذوا فإن �ان في الناس ضعفاء استخلف في 

مسجد البلد من �صلي... وروي أن عمر وعثمان رضي هللا عنهما صل�ا في المسجد في المطر. 

ل من المصلى، ألن االئمة لم یزالوا �صلون صالة العید �مكة و�ن �ان المسجد واسعًا فالمسجد أفض

 .)258(في المسجد وألن المسجد أشرف وأنظف."

                                  

ابن الحاج: أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهیر �ابن الحاج (المتوفى:  )253(
(د.م:  ،والعوائد المنتحلة المدخل إلى تنم�ة األعمال بتحسین الن�ات والتنب�ه على �ثیر من البدع المحدثةهـ)،٧٣٧

 .283، ص2دار التراث، د.ط، د.ت)، ج
 .169، ص2، جحاش�ة ابن عابدینابن عابدین،  )254(
 .464، ص1، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعل�ش،  )255(
 .52، ص2، ج�شاف القناع البهوتي، )256(
 .591، ص1، جمغني المحتاجالشر�یني،  )257(
، المهذب في فقه اإلمام الشافعي هـ)،476الشیرازي: أبو اسحاق إبراه�م بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى:  )258(

 .222، ص1(د.م: دار الكتب العلم�ة، د.ط، د.ت)، ج
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 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

قال ابن حزم: "وقد ذ�رنا حكم الجمعة وال فرق بین صالة العیدین وصالتها في المواطن. وقد رو�نا 

: أنهما صل�ا العید �الناس في المسجد لمطر وقع یوم - رضي هللا عنهما -عن عمر، وعثمان 

یبرز إلى المصلى لصالة العیدین، فهذا أفضل،  -صلى هللا عل�ه وسلم  -العید، و�ان رسول هللا 

 .)259(وغیره �جزئ، ألنه فعل ال أمر"

ك وردت آثار عن الخلفاء األر�عة أنهم �انوا �صلون العیدین في المصلى إال لعذر �منعهم من ذل

ف�صلونها في المسجد، وقد قال ابن حزم: "عن هز�ل بن شرحبیل: أن علي بن أبي طالب أمر رجال 

 .)260(أن �صلي �ضعفة الناس أر�ع ر�عات في المسجد یوم العید"

لم أجد نه�ا عن صالة العیدین في المسجد في �تب اآلثار عن الخلفاء األر�عة، والفعل وحده ال 

�ة ما عداه. وعل�ه ال �صح النقل الوارد �اتفاق الخلفاء في أن صالة �قوى على إث�ات الوجوب و�دع

 العیدین في المسجد بدعة، �هللا أعلم.

): �عید اإلمام وحده الصالة إذا صلى �الناس وهو على 13المسألة (

 جنا�ة:

أعادوا  ُنقل إجماع الخلفاء األر�عة أنهم �انوا إذا صلوا �الناس واكتشفوا �عد صالتهم أنهم على جنا�ة

 هم الصالة ولم �أمروا المأمومین �اإلعادة، وهذا هو محل التحقیق في المسألة.

                                  

 .301، 3، جالمحلىابن حزم،  )259(
 تعلقتم بها عنه أو مثلها.إن ضعفوا هذه الروا�ة قیل لهم: هي أقوى من التي  :المرجع السابق، وقال ابن حزم )260(
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 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال ابن ت�م�ة: "أما المأموم إذا لم �علم �حدث اإلمام أو النجاسة التي عل�ه حتى قضیت الصالة 

ن اإلمام غیر عالم و�عید وحده إذا �ان فال إعادة عل�ه عند الشافعي و�ذلك عند مالك وأحمد إذا �ا

الراشدین فإنهم صلوا �الناس ثم رأوا الجنا�ة �عد الصالة فأعادوا الخلفاء سنة مضت و�ذلك محدثا. 

 .)261(ولم �أمروا الناس �اإلعادة �هللا أعلم"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

ة ناسً�ا، ولم یتذ�ر إال �عد االنتهاء اختلف الفقهاء في حكم الصالة إن صلى اإلمام، وهو على جنا�

 من الصالة على قولین:

األول: إن على اإلمام اإلعادة دون المأموم. وهو قول: سعید بن جبیر، والنخعي، والحسن ال�صري، 

، )264(، والشافع�ة)263(وهو مذهب: المالك�ة، )262(وسل�مان بن حرب، وأبي ثور، والمزني

 .)265(والحنابلة

                                  

 .369، ص23، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة،  )261(
 .213، ص4، جاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن المنذر،  )262(
، البراذعي: خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي 124، ص1، جحاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي،  )263(

تحقیق: محمد األمین، التهذیب في اختصار المدونة، هـ)، ٣٧٢المالكي(المتوفى:  القیرواني، أبو سعید ابن البراذعي
 .74، ص1م)، ج ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، 1( دبي:دار ال�حوث للدراسات اإلسالم�ة و�ح�اء التراث، ط

 .238، ص2، جالحاوي الكبیر، الماوردي، 361، ص2، جتحفة المحتاج الهیتمي، )264(
 .777، ص1، جالمغني، ابن قدامة، 203، ص1، جاإلراداتمنتهى ابن النجار،  )265(
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ة الصالة لإلمام والمأموم وهو قول: الشعبي، وابن سیر�ن، وحماد بن أبي الثاني: إنه �جب إعاد

 .)267(، وهو مذهب الحنف�ة)266(سل�مان، والثوري 

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 مّما ورد من آثار عن الخلفاء في المسألة:

عن ز�د بن الصلت، عن عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه، أنه صلى �الناس الص�ح  .1

راني أ�المدینة، ثم خرج إلى الجرف فذهب �غتسل فرأى في فخذ�ه احتالما، فقال: "ما لي 

 .)268(صلیت �الناس وأنا جنب، فاغتسل ثم أعاد الصالة ولم نعد صالتنا" إال قد

ار أن عثمان بن عفان صلى �الناس وهو عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضر  .2

جنب فلما أص�ح نظر في ثو�ه احتالما، فقال: "كبرت �هللا أال أراني أجنب ثم ال أعلم"، ثم 

 .)269(أعاد ولم �أمرهم أن �عیدوا... "

                                  

 .213، ص4، جاألوسط ابن المنذر، )266(
بدائع ، الكاساني، 218، ص1، ج الم�سوط، السرخسي، 591، ص1، جحاش�ة ابن عابدینابن عابدین،  )267(

 . 32، ص1، جالصنائع في ترتیب الشرائع
 .855، رقم 428، صتخر�ج شرح السنةإسناده صح�ح، ، قال األرناؤوط: 212ص 4ج األوسط، ابن المنذر، )268(
 .332، ص9، قال الحك�مي في العتیق: سنده جید، ج188، ص2، جسنن الدارقطنيالدارقطني،  )269(
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، قال: "إذا صلى الجنب �القوم فأتم بهم الصالة، )270(عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه .3

 .)271( آمرهم أن �عیدوا"آمره أن �غتسل و�عید وال

لم أقف، �عد ال�حث، على أثر صح�ح ألبي �كر الصدیق، رضي هللا عنه، �ما أن اآلثار الواردة 

 عن علي، رضي هللا عنه، ضع�فة؛ لذلك ال �مكن الجزم بوجود اتفاق في المسألة، �هللا أعلم.

 ): عدم استح�اب سنة المغرب القبل�ة:14المسألة(

ر�عتین اللتین قبل صالة المغرب بین قائل �االستح�اب و�ین فر�ق آخٍر قائل اختلف الفقهاء في ال

 �عدم االستح�اب، وقد ورد نقل عن الخلفاء األر�عة رضي هللا عنهم �عدم االستح�اب.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

.. )272("المغرب : "قوله: "صلوا قبل صالةمغفلعبد هللا بن معقً�ا على االستدالل �حدیث  قال الطیبي

ف�ه استح�اب ر�عتین بین الغروب وصالة المغرب، أو بین األذان واإلقامة؛ لما ورد: "بین �ل أذانین 

وفیها وجهان: أشهرهما: ال �ستحب، واألصح �ستحب؛ لألحادیث الواردة ف�ه. وعل�ه  .)273(صالة"

                                  

وقد وردت عن اإلمام علي رضي هللا عنه روا�ة �إعادة المأمومین للصالة أ�ضا، وقد حكم على �ال الروایتین  )270(
، 2، جوُمصنف ابن أبي شی�ة ،213، ص4، جفي السنن واإلجماع واالختالفاألوسط ابن المنذر �الضعف. 

قال الدارقطني: عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي وهو متروك  عمرو بن خالد،وفي سنده  ،4605، رقم 44ص
 .187، ص2الحدیث رماه أحمد بن حنبل �الكذب، سنن الدارقطني، ج

 .4074، رقم 458، ص2ج السنن الكبرى،، البیهقي، 2054، رقم 213، ص4ج األوسط،ابن المنذر،  )271(
 . 1183، حدیث رقم: 59، ص2أخرجه ال�خاري في صح�حه، �تاب الصالة، �اب الصالة قبل المغرب، ج )272(
 .838، حدیث رقم: 573، ص1أخرجه مسلم في صح�حه، �تاب الصالة، �اب بین �ل أذانین صالة، ج )273(
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فاء الراشدون، ومالك السلف من الصحا�ة والتا�عین، والخلف �أحمد و�سحاق. ولم �ستحبهما الخل

 .)274(وأكثر الفقهاء"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في حكم ر�عتي المغرب القبل�ة على ثالثة أقوال:

 .)275(األول: جواز ر�عتي المغرب القبل�ة وعدم االستح�اب. وهو مذهب الحنابلة

 .)277(والمالك�ة، )276(الثاني: �راهة التنفل قبل المغرب. وهو مذهب: الحنف�ة

الثالث: إنها سنة غیر مؤ�دة. وممن قال بذلك: عبد الرحمن بن عوف، وُأبيُّ بن �عب، وأنس بن 

 .)279(، وهو مذهب الشافع�ة)278(مالك، وسعد بن أبي وقَّاص، وجابر بن عبد هللا رضي هللا عنهم

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

أى رجال صلى ر�عتین �عد غروب الشمس وقبل الصالة، عن ز�د بن وهب أن عمر بن الخطاب ر 

 .)280(فجعل یلتفت فضر�ه �الدرة حین قضى الصالة، وقال: ال تلتفت، ولم �عب الر�عتین

                                  

، تحقیق: عبد الحمید الكاشف عن حقائق السننهـ)، ٧٤٣الطیبي: شرف الدین الحسین بن عبد هللا الطیبي ( )274(
 .1174، ص4م)، ج ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، 1هنداوي، (مكة المكرمة: مكت�ة نزار مصطفى ال�از، ط

 .737، ص1، جالشرح الكبیر . ابن قدامة،244، ص 2، جشرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  )275(
مجمع  هـ)،١٠٧٨عبد الرحمن بن محمد بن سل�مان المدعو �ش�خي زاده, �عرف  (المتوفى:  :داماد أفندي )276(

 .74، ص1، (د.م: دار إح�اء التراث العر�ي، د.ط، د.ت)، جاألنهر في شرح ملتقى األ�حر
 .215, ص1، جشرح مختصر خلیلالخرشي،  )277(
 .24-23، ص2، جالمحلى ابن حزم، )278(
 .223، ص2، جتحفة المحتاج الهیتمي، )279(
 .45، ص4، وقال الحك�مي في العتیق: سند صح�ح، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )280(
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الخلفاء األر�عة سوى أثر عمر رضي هللا عنه المذ�ور، وهو  من �عد تت�ع �تب اآلثار لم أجد ألحد

القبل�ة. وقد وردت آثار عن �عض ��ار الصحا�ة  ال یدل على استح�ا�ه أو �راهته لر�عتي المغرب

كأنس بن مالك، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن �عب رضي هللا عنهم، ومن اآلثار ما 

 ُأجمل فیها الصحا�ة دون تخص�ص �أسمائهم ومن هذه اآلثار:

�ه عن أنس بن مالك قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى هللا عل .1

وسلم یبتدرون السواري حتى �خرج النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، وهم �ذلك �صلون الر�عتین 

 .)281(قبل المغرب ولم �كن بین األذان واإلقامة شيء"

عن ثمامة بن عبد هللا بن أنس قال: "كان ناس من أصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلم  .2

 .)282(�صلون الر�عتین قبل المغرب"

ما ورد عن الخلفاء �أنهم لم �كونوا �صلون ر�عتي المغرب القبل�ة، واألثر الذي وقد ضّعف ابن حزم 

ضّعفه هو عن إبراه�م النخعي: أن أ�ا �كٍر وعمر وعثمان لم �كونوا �صلونهما، أي الر�عتین قبل 

، وقد بین أنه لم یرد عن الخلفاء أنهم نهوا عنها ولم یرد أنهم �رهوها، وعل�ه فقد تبین )283(المغرب

النقل الوارد عن الخلفاء الراشدین غیر ثابت، �ما أنه خالف اآلثار الصح�حة الواردة في هذا  أن

ال�اب و�ذلك فإنه ال اتفاق بین الخلفاء األر�عة على عدم استح�اب ر�عتي المغرب القبل�ة، �هللا 

 أعلم.

                                  

، 1أخرجه ال�خاري في صح�حه مسندًا، �تاب األذان، �اب �م بین األذان واإلقامة ومن ینتظر اإلقامة، ج )281(
 .625، حدیث رقم:127ص

 .46، ص4ي في العتیق: صح�ح، ج، وقال الحك�م434، ص2، جالمصنف عبد الرزاق، )282(
 األثر منقطع. وقال ،22، ص2، ج، المحلىابن حزم )283(
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 ): النهي عن صالة ر�عتین واإلمام �خطب الجمعة:15المسألة(

ع فیها اختالف العلماء صالة ر�عتین والخطیب �خطب، إذ قال قسٌم منهم �عدم من المسائل التي وق

جواز الصالة، وقال قسم �استح�ابها، وورد نقل في ذلك عن الخلفاء األر�عة، وهو محل التحقیق في 

 المسألة.

 الناقل التفاق الخلفاء األر�عة:

رضي هللا عنهم �انوا �منعون من نقل ابن الملقن في �تا�ه التوض�ح: "أن أ�ا �كر وعمر وعثمان 

الصالة عند الخط�ة ، وقال ابن بز�زة: هو مروي عن الخلفاء الثالثة: عمر وعثمان وعلي رضي 

ومجموع قولیهما یدل على أن المسألة منقولة عن الخلفاء األر�عة جم�عا، فكانت   )284(.هللا عنهم"

 على شرط هذا ال�حث.

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 فقهاء في حكم تح�ة المسجد وقت الخط�ة على قولین:اختلف ال

األول: استح�اب تح�ة المسجد. وهو قول: الحسن، ومكحول، وابن عیینة، وأبي ثور، و�سحاق، 

 .)287(، والحنابلة)286(، وهو مذهب الشافع�ة)285(والحمیدي، وداوود الظاهري، وابن المنذر

                                  

التوض�ح  هـ)،٨٠٤ابن الملقن: سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى:  )284(
هـ  ١٤٢٩، 1ط ، تحقیق: دار الفالح لل�حث العلمي وتحقیق التراث، (دمشق: دار النوادر،لشرح الجامع الصح�ح

 .582، ص7م)، ج ٢٠٠٨ -
 .552، ص4، جالمجموع ، النووي،236، ص2ج المغني، ابن قدامة، )285(
 .457، ص1ج مغني المحتاج،الشر�یني،  )286(
 .453، ص1، ج�شاف القناعالبهوتي،  )287(
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، رضي )288(الثاني: �راهة صالة تح�ة المسجد واإلمام �خطب. وهو قول: ابن عمر، وابن ع�اس

 .)290(والمالك�ة ،)289(هللا عنهم. وهو مذهب الحنف�ة

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 وردت آثار عن الصحا�ة منها:

اإلمام إذا خرج یوم عن ثعل�ة بن أبي مالك القرظي، قال: "أدر�ت عمر، وعثمان، فكان  .1

. ُ�فهم من األثر أنه من �ان جالسا في المسجد ثم جاء اإلمام )291(الجمعة، تر�نا الصالة"

 ترك الصالة، وهذا ال ینطبق على من دخل المسجد واإلمام �خطب.

عن ثعل�ة بن أبي مالك القرظي، وقد أدرك عمر بن الخطاب قال: �نا نتحدث حین �جلس  .2

نبر حتى �قضي المؤذن تأذینه و�تكلم عمر فإذا تكلم عمر انقطع عمر بن الخطاب على الم

. أورد الحك�مي هذا األثر )292(حدیثنا فصمتنا فلم یتكلم أحد منا حتى �قضي اإلمام خطبته

في مسألة (هل �صلي ر�عتین واإلمام �خطب). والحق�قة األثر �فید عدم جواز الكالم أثناء 

 خط�ة.الخط�ة ولم تذ�ر ف�ه الصالة أثناء ال

                                  

 .315، ص3، جنیل األوطارالشو�اني،  )288(
 .167، ص2، جال�حر الرائق الز�لعي، )289(
، القرطبي: أبي الولید محمد بن احمد بن رشد 186، ص1، جاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیرحالدسوقي،  )290(

، 2، تحقیق: محمد حجي واخرون، (بیروت: دار الغرب اإلسالمي، طالب�ان والتحصیله، 450القرطبي، ت
 .367، ص1م)، ج1988هـ 1408

 .340، صتمام المنة. قال األل�اني: سنده صح�ح، 447، ص1، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )291(
 .367، ص11، قال الحك�مي في العتیق: صح�ح،ج550، ص4، جالمجموع النووي، )292(
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وقد وردت أحادیث صح�حة عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم �جواز صالة تح�ة المسجد واإلمام 

، أي )293(�خطب، وقد قال ابن حجر: "ولم یثبت عن أحد من الصحا�ة صر�حا ما �خالف ذلك"

جواز صالة تح�ة المسجد واإلمام �خطب، وقد ضّعف ابن حجر �ل ما ورد من آثار عن �عض 

 وهي: )294(م من الصحا�ة تخص المنع من تح�ة المسجد �أمورالخلفاء وغیره

كونها محمولة على ما من �ان داخل المسجد جالسًا واإلمام ارتقى المنبر،  .1

 ول�ست على القادم من الخارج.

 كونها آثارا ال تثبت في نفسها. .2

كونها معارضة لما ثبت قطًعا من أحادیث مثبتة لتح�ة المسجد للداخل أثناء  .3

 یب.خط�ة الخط

من خالل ما تقدم یتبین أنه ال اتفاق بین الخلفاء على ترك تح�ة المسجد أثناء خط�ة 

 اإلمام، وأن جم�ع ما ورد عنهم إما غیر دال و�ما غیر ثابت، �هللا أعلم.

  

                                  

 .411، ص2، جفتح ال�اري ابن حجر،  )293(
 المرجع السابق. )294(
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المسائل الفقه�ة التي حكي فیها اتفاق الخلفاء  :الفصل الثالث

 الراشدین في الز�اة والصدقات

 اآلت�ة:  و�شتمل على المسائل

 مقدار البر في ز�اة الفطر. .1

 حرمة تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد �الذهب والفضة. .2

 عدم إعطاء الز�اة للكافر. .3

 ال ز�اة في الخضروات والفواكه. .4

 

 ): مقدار البر في ز�اة الفطر نصف صاع:1المسألة(

واختلفوا في نصف الصاع ، )295(أجمع الفقهاء على أن الُبرَّ ُ�جزئ منه صاع واحد في ز�اة الفطر

من البر هل �جزئ أو ال. وقد حكى �عض العلماء اتفاق الخلفاء األر�عة على أنهم أعطوا نصف 

 صاع من البر.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 .58ص اإلجماع،ابن المنذر،  )295(
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قال ابن عبد البر: "عن سعید ابن المسیب قال �انت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول هللا 

�كر وعمر نصف صاع من حنطة. وروي عن أبي �كر، وعمر، وعثمان، صلى هللا عل�ه وسلم وأبي 

 .)296(وعلي"

 مذاهب العلماء في المسألة: 

 اختلف الفقهاء في مقدار البر في صدقة الفطر على قولین:

البر في صدقة الفطر نصف صاع. وهو قول: ابن مسعود، وابن ع�اس، وأبي مقدار األول: إن 

هر�رة، وجابر، وابن الز�یر، ومعاو�ة، رضي هللا عنهم، وسعید بن المسیب، وسعید بن جبیر، 

، وعطاء، ومجاهد، وعمر بن عبد العز�ز، وعروة بن الز�یر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، سوطاوو 

 .)298(ب الحنف�ةوهو مذه، )297(ومصعب بن سعد

البر في صدقة الفطر صاع. وهو قول: عائشة، وابن عمر، وأبي سعید الخدري،  مقدارالثاني: إن 

، )300(، وهو مذهب المالك�ة)299(رضي هللا عنهم، ومسروق، وأبي العال�ة، وابن سیر�ن،

 .)302(، والحنابلة)301(والشافع�ة

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

                                  

 137، ص4، جالتمهیدابن عبد البر،  )296(
 397-395، ص2ج مصنف ابن أبي شی�ة،المرجع السابق،   )297(
 .365، ص2، جحاش�ة ابن عابدین ابن عابدین، )298(
 251-226، ص15الحك�مي،  العتیق، ج )299(
 228، ص 2، جشرح مختصر خلیلالخرشي،  )300(
 .301، ص 2، ج روضة الطالبین ، النووي،316، ص3ج تحفة المحتاج، الهیتمي،  )301(
 .81، ص3، ج المغني قدامة،، ابن 442، ص1، جشرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  )302(
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 �حة الواردة عن الخلفاء: من اآلثار الصح

عن سعید بن المسیب قال: "كانت الصدقة تعطى على عهد رسول هللا، صلى هللا عل�ه  .1

أر�عة  الصاع .)303(وسلم، وأبي �كر وعمر، رضي هللا عنهما، نصف صاع من حنطة"

 أمداد، ونصف الصاع مدین.

یق صاع بر وعن عاصم األحول عن أبي قال�ة قال أخبرني من دفع إلى أبي �كر الصد .2

 .)304(بین اثنین

وعن �سار بن نمیر قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن ال أعطي رجاال ثم یبدو  .3

لي فأعطیهم، فإذا رأیتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكین �ل مسكین صاعا من 

 .)305(شعیر أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح

 .)306(ال: "أدوا ز�اة الفطر مدین من حنطة"وعن أبي األشعث قال: عن عثمان أنه خطبهم فق .4

وقد وردت آثار عن علي، رضي هللا عنه، تخبر �أنه �ان یؤدي ز�اة البر صاعًا �امًال لكنها 

ضع�فة، فعن الحارث األعور الهمداني، أنه سمع علي بن أبي طالب، �أمر بز�اة الفطر ف�قول: 

 . )307(، أو سلت أو ز�یب"حنطةمن صاع "هي صاع من تمر، أو صاع من شعیر، أو 

                                  

 . وقال: صح�ح.228، ص 15، جالعتیق، الحك�مي، 46، ص2، جشرح معاني اآلثارالطحاوي،  )303(
 .229، وقال الحك�مي في العتیق: رجاله ثقات، ص46، ص2المرجع السابق،ج )304(
 .232، ص15، قال الحك�مي في العتیق: صح�ح،ج507، ص8ج المصنف، عبد الرزاق، )305(
، والطحاوي في شرح معاني 1243، ص3، وحمید في األموال، ج170، ص3ه ابن أبي شی�ة، جأخرج )306(

 .233، ص15، قال الحك�مي في العتیق: صح�ح، ج47، ص2اآلثار، ج
 235، ص15، قال الحك�مي في العتیق: ضع�ف، ج82، ص3الدارقطني: سنن الدارقطني، ج )307(
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عدم ثبوت النقل الوارد �اتفاق الخلفاء األر�عة  عنديمن خالل ما تقدم من اآلثار التي سقتها، یترجح 

في أن مقدار ز�اة الفطر في البر هو نصف الصاع، وذلك لضعف اآلثار الواردة عن علي رضي 

 سلم من التأو�ل، �هللا أعلم.هللا عنه، و�ل ما ورد من احتجاجات من ذهبوا إلى غیر ذلك ال �

 ): حرمة تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد �الذهب والفضة:2المسألة (

�قال: إن أول من حّلى بیت هللا الحرام �الذهب في الجاهل�ة جد النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، عبد 

المطلب، وأول من ّحالها في اإلسالم قال أبو الولید األزرقي: عبد الملك بن مروان، وقال المسجى: 

دع�ة ذلك . وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، وقد حكى �عض أهل العلم ب)308(عبدهللا بن الز�یر

 لعدم وروده عن الرسول صلى هللا عل�ه وسلم، وال عن خلفائه الراشدین.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین: 

قال النووي: "وأما تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد �الذهب والفضة وتمو�ه سقفه وتعلیق قنادیلها فیها 

ق المروزي وآخرون من المتقدمین، اسحإفف�ه وجهان مشهوران (أصحهما) التحر�م، و�ه قال أبو 

ونقله الماوردي عن �ثیر من أصحابنا المتقدمین، وقطع �ه القاضي أبو الطیب وال�غوي وآخرون، 

واستدلوا له �أنه لم یرد ف�ه سنة وال عمله أحد من الخلفاء الراشدین فهو بدعة و�ل بدعة 

 .)309(ضاللة"

                                  

، تحقیق: هشام األعالم �أعالم بیت هللا الحرام  ه)،990ي( ت: النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد النهروال )308(
 .87، د.ت)، ص 1عبدعبد العز�ز عطا، (مكة المكرمة: المكت�ة التجار�ة، ط

 .42، ص6، جالمجموعالنووي، )309(
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 مذاهب العلماء في المسألة:

 م تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد على قولین:اختلف الفقهاء في حك

ق اسحإاألول: عدم جواز تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد �الذهب والفضة وممن قال بذلك: أبو 

، )312(، وهو مذهب الشافع�ة)311(، والهیتمي)310(المروزي، والقاضي أبو الطیب، وال�غوي 

 .)313(والحنابلة

، وممن قال )314(ب والفضة: وهو مذهب الحنف�ةالثاني: جواز تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد �الذه

 من الشافع�ة.)315(بذلك: القاضي حسین والتقي الس�كي،

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

وال ضع�فة عن الخلفاء األر�عة في هذه المسألة عند ال�حث في �تب اآلثار لم أجد آثار صح�حة 

ال: جلست مع شی�ة على الكرسي في الكع�ة، فقال: لقد جلس هذا عن أبي وائل، قواحًدا، ا إال أثرً 

ال أدع فیها صفراء وال ب�ضاء إال قسمته".  المجلس عمر رضي هللا عنه، فقال: "لقد هممت أن

 .)316(قلت: إن صاحب�ك لم �فعال، قال: "هما المرءان أقتدي بهما"

                                  

 المرجع السابق )310(
 121، ص1، جتحفة المحتاجابن الملقن،  )311(
 .104، ص1، جنها�ة المحتاجالرملي،  )312(
 .230، ص4، جالمغنيابن قدامة،  )313(
 .421، ص1، جالعنا�ة شرح الهدا�ةال�ابرتي،  )314(
، ( د.م: دار فتاوى الس�كيهـ)، ٧٥٦الس�كي: أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي الس�كي (المتوفى: )315(

 .270، ص1المعارف، د.ط، د.ت)، ج
 ).1594، حدیث رقم: (491، ص2صح�ح ال�خاري، �تاب الحج، �اب �سوة الكع�ة، ج )316(
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دیث أبي وائل ال �صلح لالستدالل وقد عّقب الشو�اني على هذا األثر قائًال: "و�جاب عنه �أن ح

�ه على جواز تحل�ة الكع�ة وتعلیق القنادیل من الذهب والفضة �ما ُزعم، ألنه إن أراد أن النبي، 

صلى هللا عل�ه وسلم، اطلع على ذلك وقرره فقد عرفت الحامل له، صلى هللا عل�ه وسلم، على ذلك، 

 .)317(عل�ه فممنوع، و�ن أراد غیر ذلك فما هو؟"و�ن أراد وقوع اإلجماع من الصحا�ة، أو ممن �عدهم 

ا ما مومن الواضح أن وجود الذهب والفضة في الكع�ة ال �قتضي �الضرورة أنها �انت محالة به

دام لم یرد ذلك. و�هذا �مكن القول: إن الخلفاء األر�عة اتفقوا على عدم تحل�ة الكع�ة وسائر المساجد 

 �الذهب والفضة، �هللا أعلم.

 ): عدم إعطاء الز�اة للكافر:3( المسألة

النظام المالي في اإلسالم نظام دقیق جدا، ومتوازٌن جدا، �ضع مصارف األموال في محلها وس�اقاتها 

 المقررة، وقد حكى �عض أهل العلم اتفاق الخلفاء الراشدین على عدم إعطاء الز�اة للكافر.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

فعي في مسألة إعطاء الكافر من الز�اة �عد أن عرض الخالف فیها: "والقول قال أبو ال�قاء الشا

الثاني: ال �عطون؛ ألن هللا تعالى قد أعز اإلسالم عن التألف �مال، وألن أحًدا من الخلفاء الراشدین 

 .)318(لم �عطهم شیًئا"

                                  

 .40، ص6، جنیل األوطارالشو�اني،   )317(
ِمیري أبو ال�قاء الشافعي (المتوفى:  )318( هـ)، ٨٠٨الدمیري: �مال الدین، محمد بن موسى بن ع�سى بن علي الدَّ
، 6م)،ج٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، 1، تحقیق: لجنة علم�ة، (جدة: دار المنهاج، طلنجم الوهاج في شرح المنهاجا

 .442ص
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 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 قولین: اختلف الفقهاء في حكم إعطاء الكافر من الز�اة على

، وجابر )319(األول: ال �جوز إعطاء الكافر من الز�اة. وممن قال بذلك: ابن عمر، رضي هللا عنه

، وهو مذهب )321(، واللیث، وأبو ثور)320( سوطاوو بن ز�د، و�براه�م النخعي، وعكرمة، 

 .)324(، والحنابلة)323(، والشافع�ة)322(المالك�ة

: أبو م�سرة، وسعید بن جبیر، ومجاهد، والحسن، الثاني: جواز إعطاء الكافر من الز�اة. و�هذا قال

 .)327(، وهو مذهب الحنف�ة)326(، والزهري، وابن سیر�ن)325(وعطاء

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

عند تت�ع اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة وجدت �عض اآلثار التي وردت عن عمر بن الخطاب 

عطائهم، ولكنها ضع�فة. منها: عن أبي �كر الع�سي عن عمر في قوله رضي هللا عنه، �جواز إ 

                                  

الب�ان في هـ)، 558العمراني: أبو الحسین �حیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ال�مني الشافعي (المتوفى:  )319(
، 3م)، ج 2000 -هـ 1421، 1قاسم محمد النوري، (جدة: دار المنهاج، ط :تحقیقمذهب اإلمام الشافعي، 

 .441ص
 .402-401، ص2، جالمصنف ابن أبي شی�ة، )320(
 .314، ص4، جالمغني ابن قدامة، )321(
 .217، ص2، جشرح مختصر خلیل للخرشيالخرشي،  )322(
 .195، 4، جمغني المحتاجالشر�یني،  )323(
 .289، ص2، ج�شاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي،  )324(
 .402-401، ص2، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )325(
 .441، ص3، جالب�ان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني،  )326(
 .341، ص2، جرد المحتار على الدر المختارابدین، ابن ع )327(
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ِكینِ إِنََّما تعالى ﴿ ُت ِلۡلفُقََرآِء َوٱۡلَمَسٰ دَقَٰ ، )329(أهل الكتاب" 328]، قال: "هم زمنى60[التو�ة:  ﴾ٱلصَّ

ولم أقف على أثر ألبي �كر وعثمان وعلي، رضي هللا عنهم، �جواز إعطائهم من الز�اة أو منعهم 

 .ها. وعل�ه ال �مكن القول �أن الخلفاء الراشدین اتفقوا على حكم معین في هذه المسألةمن

 ): ال ز�اة في الخضروات والفواكه:4المسألة (

الخضروات والفواكه مما ال ُ�كال وال ُیدخر، وقد ورد عن الخلفاء األر�عة رضوان هللا علیهم إجماعهم 

 وف�ما یلي ب�ان ثبوت هذا النقل من عدمه.على أنه ال ز�اة في الخضروات والفواكه، 

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین: 

قال الشنق�طي في تفسیره: "...إن الز�اة تجب ف�ما ی�قى و�ی�س و�كال، أما ما ال یی�س وال ی�قى، 

وال زمن الخلفاء  -صلى هللا عل�ه وسلم  -كالفواكه، والخضراوات، لم تكن تؤخذ منه الز�اة في زمنه 

 .)330(الراشدین"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في حكم ز�اة الخضروات والفواكه على قولین:

                                  

 .87، ص6جهو ذو العاهة، وجمعه زمني، الزمن: �فتح ثم �سر الفیروزأ�ادي، لسان العرب،  328
 .361، ص14، قال الحك�مي في العتیق: ضع�ف، ج401، ص2ج المصنف،ابن أبي شی�ة،  )329(
أضواء هـ)، ١٣٩٣الشنق�طي: محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنق�طي (المتوفى :  )330(

 .505، ص1م)، ج١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(بیروت:دار الفكر، د.ط، الب�ان في إ�ضاح القرآن �القرآن، 
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األول: إنه ال ز�اة في الخضروات والفواكه. وهو قول: أبي یوسف �محمد بن الحسن من 

 .)334(، والحنابلة)333(، والشافع�ة)332(، وهو مذهب المالك�ة)331(الحنف�ة

 .)335(هو مذهب الحنف�ةو ي الخضروات والفواكه. الثاني: إن هناك ز�اة ف

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

لم أجد في أثناء �حثي أي أثر عن الخلفاء األر�عة في �ونهم أخذوا الز�اة على الفواكه والخضروات، 

ودق�قة، ومع ذلك ال  أو أمروا عمالهم �أخذها، والحوادث واآلثار في �عث العمال لجمع الز�اة �ثیرة

أثر ف�ما �خص مسألتنا، ولو �انوا أخذوها منها لُنقل ذلك. وعل�ه �مكن القول إن الخلفاء األر�عة 

اتفقوا على عدم أخذ الز�اة من الفواكه والخضروات، وهذا هو الذي عل�ه العلماء عدا أبي حن�فة 

 رحمه هللا.

  

                                  

 .291، ص1، جتبیین الحقائق مع حاش�ة الشلبيالز�لعي،  )331(
بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي (المتوفى:  المواق: محمد بن یوسف )332(

 .120، ص3م)، ج١٩٩٤-هـ١٤١٦، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طالتاج واإلكلیل لمختصر خلیلهـ)، ٨٩٧
 .382، ص 2، ج مغني المحتاجالشر�یني،  )333(
 .445، ص2، جالشرح الكبیرابن قدامة،  )334(
 .242، ص2، جال�حر الرائقابن نج�م،  )335(
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اتفاق الخلفاء الفصل الرا�ع: المسائل الفقه�ة التي حكي فیها 

 الراشدین في الحج

 و�شتمل على المسائل اآلت�ة:

 إشعار الهدي. .1

 اإلفراد أفضل من التمتع والقران. .2

 مشروع�ة التلب�ة یوم عرفة. .3

 اإلحرام للحج أو العمرة من المصر أو البلد ال �شرع. .4

 استح�اب التحصیب (نزول المحصب). .5

 

 ): إشعار الهدي:1المسألة (

المقصود �إشعار الهدي عند الفقهاء هو: أن ُ�ضرب �الِم�ضع في الجانب األ�سر أو األ�من من 

سنام البدنة حتى �خرج الدم منه، ثم یلطخ بذلك الدم سنامه، وُسمي ذلك إشعارًا �معنى أنه جعل 

 ، وقد حكي عن الخلفاء األر�عة االتفاق على سن�ة اإلشعار في الُبدن، وهو)336(ذلك عالمة له

 موضع التحقیق.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 .138، ص4، جالم�سوطالسرخسي،  )336(
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وعندهما حسن … وأشعر البدنة عند أبي یوسف �محمد "رحمهما هللا" "قال المرغیناني الحنفي: 

وعند الشافعي رحمه هللا سنة؛ ألنه مروي عن النبي عل�ه الصالة والسالم، وعن الخلفاء الراشدین 

 ")337(.رضي هللا عنهم

 المسألة:مذاهب الفقهاء في 

 اختلف الفقهاء في حكم إشعار الهدي على قولین:

، )338(األول: سن�ة اإلشعار. وهو قول : ابن ع�اس، وابن عمر، والمسور بن مخرمة، رضي هللا عنهم

 .)342(، والحنابلة)341(، والشافع�ة)340(، وهو مذهب المالك�ة)339(والثوري، و�سحاق، وو��ع

، �حجة أن اإلشعار مثلة، وأنكر سعید بن جبیر )343(فةالثاني:  �راهة اإلشعار. وهو قول أبي حن�

 .)344(اإلشعار في ال�قر

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء الراشدین في المسألة:

 :عند تت�ع اآلثار وجدت أثًرا واحًدا عن علي رضي هللا عنه

                                  

 .8، ص3ج العنا�ة شرح الهدا�ة، ال�ابرتي،)337(
 ، وقال: واآلثار الواردة عن الصحا�ة صح�حة وحسنة والرواة ثقات.236-227، ص20، جالعتیقالحك�مي،  )338(
 .242-241، ص2، جالجامع الكبیرالترمذي،  )339(
 .313، ص2، جشرح مختصر خلیلالخرشي،  )340(
 .359، ص8، جالمجموع شرح المهذب ، النووي،200، ص4، جتحفة المحتاجالهیتمي،  )341(
 .549، ص3، جالمغني، ابن قدامة، 187، ص2ج منتهى اإلرادات، ابن النجار، )342(
 .164، ص3، جفتح القدیر على الهدا�ة، ابن الهمام، 47، ص2، جتبیین الحقائق الز�لعي، )343(
 -، تحقیق: صغیر أحمد األنصاري أبو حماد،  (رأس الخ�مة اإلشراف على مذاهب العلماء ابن المنذر، )344(

 .190، ص3م)، ج 2004 -هـ 1425، 1اإلمارات العر��ة المتحدة: مكت�ة مكة الثقاف�ة، ط
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هدي إال ما ُقّلد وُأشعر عن جعفر بن محمد، عن أب�ه عن علي، رضي هللا عنه، قال: "ال  .1

 .)345(ووقف �عرفة"

عند الرجوع إلى المراجع التي اختصت بنقل اآلثار، وجدت أن أغلب اآلثار في هذه المسألة وردت 

عن عبد هللا بن عمر، وعائشة، رضوان هللا علیهم، ولم أجد أثًرا عن �ل من: أبي �كر، وعمر، 

صلى هللا عل�ه وعثمان، رضي هللا عنهم. وعلى الرغم من ثبوت سنة إشعار البدن عن النبي، 

وسلم، وثبوتها عن �عض الصحا�ة والتا�عین، إال أننا ال نستط�ع الجزم �اتفاق الخلفاء األر�عة 

علیها دون وجود نقول صح�حة عنهم، وعل�ه فهي من المسائل التي ال نجزم بوجود اتفاق علیها 

 بین الخلفاء األر�عة، �هللا أعلم.

 القران:): اإلفراد أفضل من التمتع و 2المسألة (

هو أن �حج أوًال ثم �عتمر �عد الفراغ من الحج، أو یؤدي �ل نسك في سفر على  إفراد الحج هو:

حدة، أو �كون أداء العمرة في غیر أشهر الحج. وأّما التمتع: فهو أن یهل �عمرة مفردة من الم�قات 

 بهماینهما في اإلحرام �جمع ب: أن في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم �الحج من عامه. وأّما القران

)346(. 

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 .234، ص12، وقال الحك�مي في العتیق: مرسل صح�ح، ج379، ص5ج السنن الكبرى، البیهقي، )345(
 .82، ص5، جالمغنيابن قدامة،  )346(
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أفردوا ورضي عنهم  -صلى هللا عل�ه وسلم  -الخلفاء �عده قال المازري: "وّمما ُیرجح �ه اِإلفراد أن 

 .)347(مفرًدا لم یواظبوا على ذلك و�تفقوا على اخت�ار اِإلفراد" -عل�ه السالم-ولو لم �كن 

 المسألة:مذاهب الفقهاء في 

 اختلف الفقهاء في اإلفراد، والِقران، والتمتع أیها أفضل، وأقوال الفقهاء في المسألة �اآلتي:

األول: إن اإلفراد أفضل من التمتع والقران. وهو قول: معاو�ة بن أبي سف�ان، وعبد هللا بن مسعود، 

 .)350(، والشافع�ة)349(المالك�ة، وهو مذهب )348(وأبي ذر الغفاري، رضي هللا عنهم، وعلقمة واألسود،

الثاني: إن التمتع أفضل من اإلفراد والقران. وهو قول : ابن عمر وابن ع�اس وابن الز�یر وعائشة 

 .)352(، وهو مذهب الحنابلة)351(وسعد بن أبي وقاص، رضي هللا عنهم

 .)353(الثالث: إن القران أفضل من اإلفراد والتمتع، وهو مذهب الحنف�ة

 تفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:تحقیق ما حكي من ا

 وردت آثار عن الخلفاء األر�عة منها:

                                  

الُمْعلم �فوائد هـ)، ٥٣٦المازري: أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَِّم�مي المازري المالكي (المتوفى:  )347(
 .82، ص2م)، ج ١٩٨٨، 2ط ، تحقیق: محمد الشاذلي الن�فر، (د.م: الدار التونس�ة للنشر،مسلم

 .270-262، ص 17ج العتیق،الحك�مي، )348(
 .26، ص2، جحاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي،  )349(
 .286، ص2، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشر�یني،  )350(
 1427-1404، 2ر السالسل، ط(الكو�ت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة، دا الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة: )351(

 .7، ص14هـ)، ج
 .438، ص3، جاإلنصاف، المرداوي: 82، ص5، جالمغني ، ابن قدامة:350، ص1ج اإلقناع، الحجاوي، )352(
ْلِبيِّ  الز�لعي، )353(  .40، ص2، جتبیین الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشِّ
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 .)354(عن ابن عمر أن النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، أفرد الحج وأفرد أبو �كر وعمر وعثمان .1

 355عن عبد الرحمن بن األسود عن أب�ه قال: حججت مع أبي �كر فجرد ومع عمر فجرد .2

 .)356(ومع عثمان فجرد

ب قال: اختلف علي وعثمان وهما �عسفان في المتعة فقال علي ما تر�د عن سعید بن المسی .3

أن تنهى عن أمر فعله النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما 

 .)357(جم�عا

اآلثار الصح�حة السا�قة دلت على عدم وجود اتفاق بین الخلفاء األر�عة على أفضل�ة اإلفراد، حیث 

 ، ورد عنه التمتع، �هللا أعلم.إن عل�ا رضي هللا عنه

 ): مشروع�ة التلب�ة یوم عرفة:3المسألة(

التلب�ة من األعمال التي �قوم بها الحاج أثناء أدائه لمناسك الحج واختلف في حكمها ما بین الفرض 

والواجب والمستحب، ولكن �عض الفقهاء یرون أن التلب�ة �عرفة غیر واردة عن النبي، صلى هللا 

                                  

‘ 17وقال الحك�مي في العتیق: ال �أس �ه، ج ،174، ص3، �اب ما جاء في إفراد الحج، جالسنن الترمذي، )354(
 .266ص
، تحقیق: مجموعة من تاج العروس، هـ)١٢٠٥(ت  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني: مرتضى الز�یدي 355

جرد: الجرد، محر�ة: فضاء ال ن�ات  ،فصل الج�م مع الدال المهملة د.م: دار الهدا�ة، د،ط، د,ت)،( المحققین،
 .489، ص7ج ،فالن (الحج) تجر�دا، إذا (أفرده ولم �قرن)جرد  ،ف�ه

، 17، وقال الحك�مي في العتیق: صح�ح، ج259، ص3، �اب المواقیت، جسنن الدارقطنيالدارقطني،  )356(
 .267ص

، 2�اب التمتع واإلقران واإلفراد �الحج، وفسخ الحج لمن لم �كن معه هدي، جأخرجه ال�خاري، �تاب الحج:  )357(
 .1569دیث رقم: ، ح143ص
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فأفتوا �عدم مشروع�ة التلب�ة في عرفة، وقد ُحكي عن الخلفاء الراشدین أنهم لبوا �عرفة،  عل�ه وسلم،

 وهذا هو محل التحقیق.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

�عرفة ومزدلفة فلم ینقل عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم، وقوفه في التلب�ة قال ش�خ اإلسالم: "وأما 

 .)358(الراشدین وغیرهم أنهم �انوا یلبون �عرفة"وقد نقل عن الخلفاء 

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في التلب�ة یوم عرفة على قولین:

هللا بن ع�اس،  األول: إن التلب�ة یوم عرفة سنة وال تنقطع حتى رمي جمرة العق�ة، وهذا قول: عبد

عبد الرحمن بن یز�د، واألسود، وسعید ، و -رضي هللا عنهم-والفضل بن الع�اس، والحسین بن علي 

 .)362(، والحنابلة)361(، والشافع�ة)360(، وهو مذهب الحنف�ة)359(بن جبیر، وعطاء، ومجاهد

                                  

 .136، ص26، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة،  )358(
الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف  )359(

محمد سید جاد الحق، (د.م: عالم  -محمد زهري النجار  :، تحقیقشرح معاني اآلثارهـ)، 321�الطحاوي (المتوفى: 
 .75-71، ص4، جاالستذ�ار، ابن عبد البر: 227-223، ص2م)، ج 1994هـ،  1414، 1الكتب، ط

 ،25، ص2، جتبیین الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشلبي الز�لعي، )360(
 .142، ص8، جهذبالمجموع شرح الم ، النووي:303، ص3، جنها�ة المحتاجالرملي،  )361(
 ،163، ص2، جمنتهى اإلراداتابن النجار،  )362(
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الثاني: إن التلب�ة تنقطع یوم عرفة، وهو قول: أسامة بن ز�د، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد هللا، 

، )364(ال�اقر، وابنه جعفر بن محمد، �محمد بن علي )363(-رضي هللا عنهم-وعبد هللا بن الز�یر

 .)365(وهو مذهب المالك�ة

 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 من اآلثار الصح�حة الواردة عن الخلفاء:

عن عبد الرحمن بن األسود أن أ�اه رقي إلى ابن الز�یر یوم عرفة، فقال: "ما منعك أن   .1

فأهل ابن  عنه یهل في مكانك هذا"، تهل؟ فقد سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا

 .)366(الز�یر

الفسطاط، عن ابن ع�اس قال: ذ�ر له أن معاو�ة: نهى عن التلب�ة، فجاء حتى أخذ �عمودي  .2

. وقد ورد عن )367(ثم لبى ثم قال: "علم أن عل�ا �ان یلبي في هذا الیوم، فأحب أن �خالفه"

رفة: فعن جعفر بن محمد، عن علي رضي هللا عنه، ما ینص على قطعه للتلب�ة یوم ع

                                  

 .297، ص5، جالمغنيابن قدامة،  )363(
 .71، ص4ج االستذ�ار،ابن عبد البر،  )364(
ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:  )365(

 هـ)،463
محمد محمد أحید ولد ماد�ك المور�تاني، ( الر�اض: مكت�ة الر�اض الحدیثة،  :تحقیقالكافي في فقه أهل المدینة، 

 .371، ص1م)، ج1980-ه1400، 2ط
 :119، ص19صح�ح، ج :لعتیق، وقال الحك�مي في ا185، ص5، جالسنن الكبرى البیهقي،  )366(
اآلثار المسندة عن الصحا�ة رضي هللا عنهم ي في ، قال الصمعان375، ص3ج المصنف، ابن أبي شی�ة، )367(

 .41-40، ص 2: واألثر صح�ح، جفي المناسك
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أب�ه: "أن علي بن أبي طالب �ان یلبي في الحج. حتى إذا زاغت الشمس من یوم عرفة 

  .)368(التلب�ة"قطع 

لم ترد آثار عن أبي �كر، وعثمان، رضي هللا عنهما، �ما أن اآلثار الواردة عن علي، رضي هللا 

 خلفاء األر�عة في هذه المسألة، �هللا أعلم. عنه، متعارضة، فال �مكن القول بثبوت االتفاق عن ال

 ): اإلحرام للحج أو العمرة من المصر أو البلد ال �شرع:4المسألة (

اإلحرام من فرائض الحج، وقد حدد النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، لكل أهل بلد مواقیَت �حرمون منها، 

هل الشام الجحفة، وألهل نجد قرن فعن ابن ع�اس قال: "إن النبي وقت ألهل المدینة ذا الحل�فة، وأل

المنازل، وألهل ال�من یلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي علیهن من غیرهّن ممن أراد الحج والعمرة، 

 .)369(ومن �ان دون ذلك فمن حیث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"

رسول هللا  وقد ُحكي عن الخلفاء األر�عة أنهم �انوا ال یرون اإلحرام قبل هذه المواقیت التي حدها

 صلى هللا عل�ه وسلم، وهذا هو محل التحقیق ف�ما �أتي من هذه المسألة.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

قال ابن ت�م�ة: "فأما أن یراد �ه الدخول في اإلحرام من المصر فكال؛ ألن عمر قد زجر عن ذلك، 

صلى هللا عل�ه  -لم �فعله قط هو وال أحد من الخلفاء الراشدین، بل لم �فعله رسول هللا  وعلي

                                  

 .40، ص2، وقال الصمعاني في اآلثار المسندة: األثر مرسل، ج338، ص1ج الموطأ،مالك بن أنس،  )368(
). 1522، حدیث رقم: (133، ص2صح�ح ال�خاري، �تاب الحج، �اب فرض مواقیت الحج والعمرة، ج )369(

 ).1181، حدیث رقم: (838، ص2صح�ح مسلم: �تاب الحج, �اب مواقیت الحج والعمرة، ج
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وال أحد  -صلى هللا عل�ه وسلم -فك�ف �كون التمام الذي أمر هللا �ه لم �فعله رسول هللا  -وسلم 

 .)370(من خلفائه، وال جماهیر أصحا�ه"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

، وخالفهم في ذلك )371(اإلحرام قبل الم�قات للحاج أو المعتمر اتفق الفقهاء على انعقاد

 في استح�ا�ه، وذلك على قولین: -�عد قولهم �الجواز  -، واختلف الجمهور )372(الظاهر�ة

 -األول: الجواز مع األفضل�ة. وهو قول: ابن مسعود، وابن ع�اس، وابن عمر، وعمران بن حصین

،  وهو مذهب )373(نخعي، والحسن بن حي، وسعید بن جبیر، والثوري، و�براه�م ال-رضي هللا عنهم

 .)375(، والشافع�ة)374(الحنف�ة

                                  

محمد ابن ت�م�ة: تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن  )370(
صالح  :، تحقیقشرح العمدة في ب�ان مناسك الحج والعمرة هـ)، 728ابن ت�م�ة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

 .371، ص1م)، ج 1988 -هـ  1409، 1مكت�ة الحرمین، ط :بن محمد الحسن، (الر�اض
 .138، إجماع رقم 51ص اإلجماع،ابن المنذر،  )371(
 .55-54، ص5، جالمحلى ابن حزم، )372(
 .41-40، ص4، جاالستذ�ارابن عبد البر،  )373(
، المرغیناني: علي بن أبي �كر بن عبد الجلیل الفرغاني 477، ص2، ج حاش�ة ابن عابدینابن عابدین، )374(

، تحقیق: طالل یوسف، الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتديهـ)، 593المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین (المتوفى: 
 .134، ص1التراث العر�ي، د.ط، د.ت)، ج(بیروت: دار اح�اء 

 .200، ص7، جالمجموع، النووي: 262، ص3، جنها�ة المحتاجالرملي،  )375(
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، والحسن )377(، ومجاهد)376(الثاني: الجواز مع الكراهة. وهو قول: أبي ذر الغفاري، رضي هللا عنه

 .)380(، والحنابلة)379(، وهو مذهب المالك�ة)378(ال�صري، وعطاء بن أبي ر�اح

 في المسألة:تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة 

وردت آثار مرو�ة عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، رضي هللا عنهما، تؤ�د ما حكاه ابن 

 ت�م�ة من �راهة اإلحرام من الِمصر منها: 

عن الحسن أن عمران بن حصین أحرم من ال�صرة، فكره له ذلك عمر بن الخطاب رضي  .1

 .)381(هللا عنه

 بن عامر من ن�سابور معتمرا قد أحرم منها عن محمد بن إسحاق قال: ثم خرج عبد هللا .2

وخّلف على خراسان األحنف بن ق�س، فلما قضى عمرته أتى عثمان بن عفان، وذلك في 

السنة التي قتل فیها عثمان. فقال له عثمان: لقد غررت �عمرتك حین أحرمت من 

                                  

 ، وقال عن أثر أبي ذر إسناده جید.372، ص17، جالعتیقالحك�مي،  )376(
 .126-125، ص3،جالمصنف ابن أبي شی�ة، )377(
 .39، ص4، جاالستذ�ارابن عبد البر،  )378(
التمهید لما في الموطأ من المعاني ، ابن عبد البر، 336، ص2، جالجلیل شرح مختصر خلیلمنح عل�ش،  )379(

 .143، ص15، ج واألسانید
 .527، ص1، جشرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  )380(
 .369، ص17. قال الحك�مي في العتیق: مرسل جید، ج46، ص5، جالسنن الكبرى البیهقي،  )381(
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هللا  . وقال ال�خاري: "و�ره عثمان رضي)383(، (أي المه ف�ما صنع و�رهه))382(ن�سابور

 .)384(عنه: "أن �حرم من خراسان، أو �رمان"

وفي مقابل ذلك وردت آثار أخرى صح�حة تثبت عكس ذلك و�جازة علي رضي هللا عنه اإلحرام  

من المصر وهي صح�حة أ�ًضا،  وجاء في المستدرك: "سئل علي عن قول هللا عز وجل:﴿َوَأِتمُّوا 

 .)385(" أن تحرم من دو�رة أهلك "] قال: 196اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة﴾ [ال�قرة: 

من خالل ما سقته من اآلثار أعاله یتبین أنه ال اتفاق بین الخلفاء األر�عة في المسألة، لما ورد 

 عن اإلمام علي رضي هللا عنه من جواز اإلحرام من المصر. �هللا أعلم.

ب):5المسألة (  ): استح�اب التحصیب (نزول المحصَّ

                                  

 .369، ص17في العتیق: هذا منقطع وهو حدیث حسن صح�ح، ج المرجع السابق، قال الحك�مي )382(
 .420، ص3، جفتح ال�اري  ابن حجر العسقالني، )383(
ذ�ره ال�خاري معلقا، صح�ح ال�خاري، �تاب الحج، �اب قول هللا تعالى: {الحج أشهر معلومات، فمن فرض  )384(

وله {�سألونك عن األهلة، قل: هي مواقیت ] وق197فیهن الحج فال رفث، وال فسوق وال جدال في الحج} [ال�قرة: 
 .141، ص2]، ج189للناس والحج} [ال�قرة: 

الحاكم الن�سابوري: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدو�ه بن ُنع�م بن الحكم الضبي  )385(
تحقیق: أبو عبد ن للحاكم، المستدرك على الصح�حیهـ)،  405الطهماني الن�سابوري المعروف �ابن الب�ع (المتوفى: 

، من �تاب 331، ص2م)، ج 1997 -هـ  1417الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، (القاهرة: دار الحرمین، د.ط، 
), وقال: هذا حدیث 3149قراءات النبي صلى هللا عل�ه وسلم مما لم �خرجاه وقد صح سنده من سورة ال�قرة، برقم: (

 صح�ح على شرط الش�خین ، ولم �خرجاه.
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ب، أو األ�طح، في النفر من منى إلى مكة عند انتهاء المناسك، و�قع  وهو النزول بوادي المحصَّ

المحّصب عند مدخل مكة بین الجبلین، إلى المقبرة المسماة �الحجون. وقد اتصل بناء مكة �ه في 

 .)386(زمننا بل تجاوزه لما وراءه

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین: 

مة قال: "�اب استح�اب النزول �المحّصب، و�ن لم �كن ذلك واج�ا إذ جاء في صح�ح ابن خز�

الخلفاء الراشدون المهدیون الذین أمر النبي صلى هللا عل�ه وسلم �العض �النواجذ على سنته وسنتهم 

 .)387(قد اقتدوا �النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، �النزول �ه"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 زول المحّصب على قولین: اختلف الفقهاء في حكم ن

                                  

العظ�م آ�ادي: محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصد�قي، العظ�م )386(
عون المعبود شرح سنن أبي داوود، ومعه حاش�ة ابن الق�م: تهذیب سنن أبي داوود هـ)، ١٣٢٩آ�ادي (المتوفى: 

 -و��ضاح علله ومشكالته
منار القاري شرح  ، قاسم: حمزة محمد قاسم،341، ص5جهـ)،  ١٤١٥، 2(بیروت: دار الكتب العلم�ة، ط-

 .150، ص3م)، ج ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، ( دمشق:مكت�ة دار الب�ان، د.ط، مختصر صح�ح ال�خاري 
ابن خز�مة: أبو �كر محمد بن إسحاق بن خز�مة بن المغیرة بن صالح بن �كر السلمي الن�سابوري (المتوفى:  )387(

 هـ)،311
 .325، ص4محمد مصطفى األعظمي، (بیروت: المكتب اإلسالمي، د.ط، د.ت)، ج :، تحقیقصح�ح ابن خز�مة
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، و�براه�م، -رضي هللا عنهم -، وأبي رافع)388(األول: استح�اب نزول المحّصب. وهو قول: ابن عمر

، وذهب الفقهاء األر�عة إلى أنه سنة عن )390(، ومجاهدسوطاوو ، وسعید بن جبیر، )389(واألسود

 .)391(النبي صلى هللا عل�ه وسلم

، وعروة بن -رضي هللا عنهم-ئشة، وأسماء، وابن ع�اس، الثاني: عدم االستح�اب. وهو قول: عا

 .)392(الز�یر، وعطاء

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 من اآلثار التي وردت عن الخلفاء في المسألة:

 .)393(عن ابن عمر أن النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، وأ�ا �كر وعمر �انوا ینزلون األ�طح .1

 .)394(وعن عمر، رضي هللا عنه: "�ا آل خز�مة ، حصبوا لیلة النفر" .2

                                  

 , وقال: صح�ح.31، ص20، جالعتیقالحك�مي،  )388(
 ، وقال: صح�ح.32، ص20المرجع السابق، ج )389(
 .190، ص3، جالمصنفابن أبي شی�ة،  )390(
ال�اقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني ، الزرقاني: عبد 523، 2، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدین،  )391(

رقاني على مختصر خلیل هـ)،1099المصري (المتوفى:   -هـ  1422، 1، (لبنان: دار الكتب العلم�ة، طشرح الزُّ
، الهیتمي: تحفة المحتاج، 422، ص1، جالمهذب في فقة اإلمام الشافعي، الشیرازي: 507، ص2م)، ج 2002

، مجموع الفتاوى ، ابن ت�م�ة، 394، ص1، الحجاوي: اإلقناع، ج258، ص8، جالمجموع ، النووي:133، ص4ج
 .141، ص26ج
 .191-190، ص 3، جالمصنف ابن أبي شی�ة، )392(
 ).1310، حدیث رقم:(951، ص2صح�ح مسلم، �تاب الحج، �اب استح�اب طواف اإلفاضة یوم النحر، ج )393(
 .28، ص20سنده صح�ح، ج ، قال الحك�مي في العتیق:190، ص3ج المصنف، ابن أبي شی�ة: )394(
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وفي صح�ح مسلم عن نافع، أن ابن عمر، �ان یرى التحصیب سنة، و�ان �صلي الظهر  .3

یوم النفر �الحص�ة، قال نافع: "قد حصب رسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم، والخلفاء 

 .)395(�عده"

رد عن الخلفاء األر�عة على مشروع�ة النزول في المحّصب من خالل ما تقدم من اآلثار فالنقل الوا

ولكن �ظل الخالف قائما هل �ان فعلهم هذا العتقاد سنیته، أو ألنه �ان أرحب وأفسح  ،صح�ح

الحدیث الوارد في  و�ناًء على لخروجهم من مكة �ما قالت عائشة وابن ع�اس. رضي هللا عنهم.

 .الخلفاء على استح�ا�ه، �هللا أعلمبوجود اتفاق بین  صح�ح مسلم �مكن القول

  

                                  

 ).1310، حدیث رقم: (951، ص2صح�ح مسلم، �تاب الحج، �اب استح�اب طواف اإلفاضة یوم النحر، ج )395(
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الفصل الخامس: المسائل الفقه�ة التي حكي فیها اتفاق الخلفاء 

 396الراشدین في الجهاد

 و�شتمل على المسائل اآلت�ة:

 ما ُفتح َعنوة ال �قسم. .1

سهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم من الفيء والغن�مة ال �ملكه الخل�فة أو اإلمام �عد وفاة  .2

 هللا عل�ه وسلم. النبي صلى

 سقوط سهم ذوي القر�ى بوفاة النبي صلى هللا عل�ه وسلم. .3

 ): ما فتح عنوة ال �قسم:1المسألة (

الَعنوة: "من األضداد: القهر والمودة وقولهم: "فتح البلد عنوة"، أي قسرًا وقهرًا أو صلحًا، وأكثر 

 .)397(استعمالها في القهر والغل�ة"

الخلفاء على أن ما فتح من البالد عنوة (أي قسًرا) ال �قسم بین ومن العلماء من حكى اتفاق 

 المسلمین.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 في �تب الفقه.أغلب فقهاء الحنابلة تماشَ�ا مع تقس�م راج الجهاد مع الع�ادات تم إد 396
البر�تي: محمد عم�م اإلحسان  ،101ص، 15ي، فصل العین المهملة، ج -�اب و لسان العرب، ابن منظور، )397(

 .153م), ص 2003 -هـ 1424، 1(د.م: دار الكتب العلم�ة، ط التعر�فات الفقه�ة،المجددي، 
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 .)398(قال الصنعاني: "وسائر البالد التي فتحوها عنوة فلم �قسم منها الخلفاء الراشدون قر�ة واحدة"

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 أم ال على ثالثة أقوال:اختلف الفقهاء ف�ما فتح عنوة هل �قسم 

األول: تنتقل ملك�ة هذه األراضي من أصحابها إلى الفاتحین من المسلمین، �الغنائم، والخمس منها 

ِ ُخُمَسھُ َولِ أَنََّما َواْعلَُموا لمن ذ�رتهم آ�ة الغنائم قال تعالى: ﴿ ُسوِل َوِلِذي َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِ�َّ لرَّ

ِ َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا یَْوَم اْلفُ اْلقُْربَى َوا ْرقَاِن یَْوَم ْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّبِیِل ِإْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم ِبا�َّ

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ   .)400(، والظاهر�ة)399(]، وهو مذهب الشافع�ة41﴾[األنفال:اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن َو�َّ

 .)401(الثاني: �مجرد ح�ازة المسلمین لها تص�ح وقًفا علیهم، وهو مذهب المالك�ة

الثالث: اإلمام �الخ�ار ف�فعل ما یراه األصلح سواء �قسمتها، أو إقرار أهلها علیها، وهو مذهب 

  .)403(،  أو لإلمام قسمتها أو وقفها، وهو مذهب الحنابلة)402(الحنف�ة

 المسألة:تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في 

 من اآلثار الواردة في هذه المسألة:

                                  

(د.م: مكت�ة مصطفى ال�ابي  ،سبل السالمهـ)، 1182الصنعاني: محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني، (ت :  )398(
 .56، ص4م), ج1960 -هـ1379، 4الحلبي، ط

 .51، ص6، جمغني المحتاجر�یني، الش )399(
 .241، ص7ج المحلى,ابن حزم،  )400(
 .82، ص2، جمنح الجلیلعل�ش،  )401(
. الزحیلي: َوْهَ�ة بن مصطفى 27، ص15ج الم�سوط،، السرخسي، 185، ص4، جرد المحتارابن عابدین،  )402(

 .4597-4596، ص6، د.ت)، ج4(دمشق: دار الفكر، ط الفقه اإلسالمي وأدلته،الزَُّحْیِلي، 
 .94، ص3، ج�شاف القناعالبهوتي،  )403(
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عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال : "أما والذي نفسي بیده، لوال أن أترك آخر الناس  .1

بّ�انًا ل�س لهم شيء، ما فتحت علّي قر�ة إال قسمتها �ما قسم رسول هللا صلى هللا عل�ه 

ُ�فهم من هذا األثر، أن عمر بن . )404(وسلم خیبر، ولكني أتر�ها خزانة لهم، �قتسمونها"

الخطاب، رضي هللا عنه، لم �كن �قسم ما فتح من البالد؛ خش�ة أن یترك الناس ال شيء 

 لهم.

عن جر�ر بن حازم قال: "سمعت نافًعا مولى ابن عمر �قول: أصاب الناس فتًحا �الشام  .2

بن الخطاب:  فكتبوا إلى عمر -رضي هللا عنهما  -وأظنه ذ�ر معاذ بن جبل -فیهم بالل 

إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما �قي، ل�س ألحد منه شيء، �ما صنع النبي 

�خیبر. فكتب عمر: إنه ل�س على ما قلتم، ولكني أقفها للمسلمین.  -صلى هللا عل�ه وسلم  -

فراجعوه الكتاب وراجعهم، �أبون و�أبى، فلما أبوا قام عمر فدعا علیهم فقال: اللهم اكفني 

 .)405(بالال وأصحاب بالل. قال: فما حال الحول علیهم حتى ماتوا جم�ًعا"

أثبتت اآلثار صحة أن ما فتح عنوة ال �قسم عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، ولكن لعدم ورود 

 آثار عن �اقي الخلفاء، فإنه ال �صح االتفاق المحكي عنهم رضي هللا عنهم وأرضاهم.

 عل�ه وسلم من الفيء والغن�مة ال ): سهم النبي صلى هللا2المسألة(

 �ملكه الخل�فة أو اإلمام �عد وفاة النبي صلى هللا عل�ه وسلم:

                                  

 ).4235، حدیث رقم: (138، ص5، �تاب المغازي، �اب غزوة خیبر، جأخرجه ال�خاري في صح�حه )404(
 ، وقال: الحدیث مرسل.454، ص18، جالسنن الكبرى  البیهقي: )405(
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من المعلوم أن أحد األسهم الخمسة من خمس الفيء، سهٌم خاص �النبي صلى هللا عل�ه وسلم، وقد 

ال قوٌم یذهب ، فق)406(كان له في ح�اته �ضعه أّنى أراد، و�عد وفاته اختلف الفقهاء في هذا السهم

إلى الخل�فة من �عده وقال قوم �سقُط �موته صلى هللا عل�ه وسلم، وقد نقل �عض أهل العلم اتفاق 

 الخلفاء األر�عة على اسقاط سهم النبي �موته صلى هللا عل�ه وسلم.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

ود لإلمام فقال: "وهذا القول عّلق الماوردي على من قال �أن سهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم �ع

: "ما لي مما أفاء هللا عل�كم إال الخمس، -صلى هللا عل�ه وسلم  -خطأ، والدلیل على فساده قوله 

، فصار مردودا علیها �عد موته ال على الخل�فة من �عده، وألن الخلفاء )407(والخمس مردود ف�كم"

ما �ان �ملكه، فانعقد �ه اإلجماع على رد  الراشدین رضوان هللا علیهم من �عده لم یتملكوا من ذلك

 .)408(ما خالفه"

                                  

، تحقیق: اإلقناع البن المنذرهـ)، ٣١٩راه�م بن المنذر الن�سابوري (المتوفى: ابن المنذر: أبو �كر محمد بن إب )406(
 .480، ص2هـ)، ج ١٤٠٨، 1الد�تور عبد هللا بن عبد العز�ز الجبر�ن، (د.م: د.ن، ط

، 8، �تاب الجهاد: �اب في اإلمام �ستأثر �شيء من الفيء لنفسه، جصح�ح أبي داوود أخرجه أبو داوود: )407(
، حدیث رقم: 455، ص1، جمسند الشامیین، إسناده صح�ح، واللفظ له، الطبراني: 2460م: ، حدیث رق96ص

 .6583، حدیث رقم:714، ص 3، جالمستدرك على الصح�حین، الحاكم: 805
 .391، ص 8، جالحاوي الكبیر الماوردي، )408(
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قال القرطبي: "وأما الخمس والفيء: فهل �قسم في أصناف، أو ال �قسم؟ و�نما هو مو�ول إلى نظر 

اإلمام واجتهاده، ف�أخذ منه حاجته من غیر تقدیر، و�عطي القرا�ة منه �اجتهاده، و�صرف ال�اقي 

 .)409(األر�عة، و�ه عملوا"الخلفاء قال و�ه مذهب مالك، في مصالح المسلمین. وهذا هو 

 

 مذاهب العلماء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في سهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم �عد وفاته على ثالثة أقوال:

األول: عدم إسقاط سهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم و�صرف إلى الخلفاء من �عده، وهو قول: 

، )412(، وهو مذهب الشافع�ة)411(وأبي ثور ،)410(األوزاعي، وسف�ان الثوري، و�سحاق، وداوود

 .)414(، والظاهر�ة)413(والحنابلة

 .)415(لك�ةالثاني: إن الخمس الذي خصص � ورسوله هو �منزلة الفيء، وهو مذهب الما

 .)416(الثالث: قال �إسقاط سهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم �عد موته وهو مذهب الحنف�ة

                                  

م لما أشكل من تلخ�ص المفههـ)،  ٦٥٦ - ٥٧٨القرطبي: أبو الع�اس أحمد بن عمر بن إبراه�م القرطبي ( )409(
-ه1417، 1، تحقیق: محیي الدین دیب وآخرون، (دمشق، بیروت: دار ابن �ثیر، دار الكلم الطیب، طكتاب مسلم

 .557، ص3م)، ج1996
 .392، ص5، جالمحلىابن حزم،  )410(
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ال�صري ال�غدادي، الشهیر �الماوردي (المتوفى:  )411(

 .201، (القاهرة: دار الحدیث، د.ط، د.ت)، ص األحكام السلطان�ةهـ)، ٤٥٠
 .150-149، ص4، جمغني المحتاجالشر�یني، )412(
 .26، ص2ج اإلقناع،الحجاوي،  )413(
 .392ص ،5، جالمحلىابن حزم،  )414(
، 3ج بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد،، ابن رشد (الحفید)،  129، ص3الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج )415(

 .153ص
 .125، ص7، جبدائع الصنائع ، الكاساني،149، ص4، جحاش�ة ابن عابدینابن عابدین،  )416(
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 تحقیق ما حكي من اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 ومن اآلثار التي وردت في هذه المسألة:

َواْعلَُموا عن سف�ان، عن ق�س بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد، عن قوله عز وجل:﴿ .1

ِ ُخُمَسھُ أَنََّما  ]، قال: "هذا مفاتح �الم هللا الدن�ا واآلخرة 41﴾ [األنفال: َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِ�َّ

�" قال: "اختلفوا في هذین السهمین �عد وفاة رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، سهم الرسول 

فاجتمع … م للخل�فة من �عدهوسهم ذي القر�ى، فقال قائل: سهم الرسول صلى هللا عل�ه وسل

رأیهم على أن جعلوا هذین السهمین في الخیل والعدة في سبیل هللا، فكانا في ذلك خالفة 

. ووجه الداللة في هذا األثر أن سهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم، لم )417(أبي �كر، وعمر"

 �ملكه الخل�فة من �عده، و�نما ُجعل في الخیل والعدة في سبیل هللا.

ال�حث في الكتب المعن�ة بنقل اآلثار، لم أقف على أثر لعثمان وال لعلي، رضي هللا عنهما،  وعند

 ودون ذلك ال �مكن القول �اتفاق الخلفاء األر�عة،  في هذه المسألة.

 ): سقوط سهم ذوي القر�ى بوفاة النبي صلى هللا عل�ه وسلم:3المسألة(

، -صلى هللا عل�ه وسلم-ائم �عد وفاة النبي اختلف الفقهاء في سهم ذوي القر�ى من خمس الغن

فقالت طائفة �سقوط السهم �عد وفاته، وقالت األخرى إن سهم ذوي القر�ى لم �سقط، وقد نقل �عض 

 أهل العلم اتفاق الخلفاء األر�عة على اسقاط سهم ذوي القر�ى �عد وفاة النبي صلى هللا عل�ه وسلم.

 الناقل التفاق الخلفاء الراشدین:

                                  

 ، حكم األل�اني: صح�ح اإلسناد مرسل.133، ص7النسائي، سنن النسائي، �تاب قسم الفيء، ج )417(
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الكاساني: "(ولنا) ما رواه محمد بن الحسن في �تاب السیر أن سیدنا أ�ا �كر، وسیدنا عمر، قال 

قسموا الغنائم على ثالثة أسهم: سهم للیتامى،  -رضي هللا عنهم  -وسیدنا عثمان، وسیدنا عل�ا 

وسهم للمساكین، وسهم ألبناء السبیل �محضر من الصحا�ة الكرام، ولم ینكر علیهم أحد، ف�كون 

 .)418(إجماعا منهم على ذلك.."

بهذا �فهم من �الم الكاساني أن الخلفاء األر�عة قد اتفقوا على إسقاط سهم ذوي القر�ى �عد وفاة 

، حاك�ًا بهذا أن ذلك فعل الخلفاء األر�عة، وقد أجمعوا على ذلك -صلى هللا عل�ه وسلم-الرسول

 �حسب زعمه.

 مذاهب الفقهاء في المسألة:

 ي سهم ذوي القر�ى �عد وفاة النبي صلى هللا عل�ه وسلم على ثالثة أقوال:اختلف الفقهاء ف

 .)420(، وهو مذهب الحنف�ة)419(األول: إسقاط سهم ذوي القر�ى وهو قول: الحسن ال�صري، وقتادة

، وهو )421(الثاني: �قاء سهم ذوي القر�ى وهو قول: ابن ع�اس رضي هللا عنه،  وأبي جعفر الطبري 

 .)423(الحنابلة، و )422(مذهب الشافع�ة

                                  

 .125، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني،  )418(
تفسیر الطبري = جامع  هـ)،310الطبري: محمد بن جر�ر بن یز�د بن �ثیر بن غالب اآلملي (المتوفى:  )419(

 .558، ص13م)، ج2000 -هـ 1420، 1ة الرسالة، ط، تحقیق: أحمد محمد شاكر، (د.م: مؤسسالب�ان
 .150، ص 4، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدین،  )420(
 .559، ص 13، ججامع الب�انالطبري،  )421(
 .429، ص8، جالحاوي الكبیر، الماوردي، 137، ص6، جنها�ة المحتاجالرملي،  )422(
أبو الفرج، شمس الدین: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي (المتوفى:  )423(

 هـ)،682
، المغني. ابن قدامة: 494، ص10، (د.م: دار الكتاب العر�ي، د.ط، د.ت)، جالشرح الكبیر على متن المقنع 
 .460، ص 6ج
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 .)424(الثالث: إرجاع التصرف في الخمس إلى الحاكم وهو مذهب المالك�ة

 تحقیق اتفاق الخلفاء األر�عة في المسألة:

 من اآلثار الواردة عن الخلفاء األر�عة في هذه المسألة:

صلى هللا  -عن جبیر بن مطعم قال: "و�ان أبو �كر �قسم الخمس نحو قسم رسول هللا   .1

ما �ان  -صلى هللا عل�ه وسلم  -غیر أنه لم �كن �عطي قر�ى رسول هللا  -عل�ه وسلم 

�عطیهم، و�ان عمر بن الخطاب �عطیهم منه، وعثمان  –صلى هللا عل�ه وسلم  -النبي 

  .)425(�عده"

صلى هللا عل�ه  -رسول هللا  نيعن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال: "سمعت عل�ا �قول: والّ  .2

وح�اة  -صلى هللا عل�ه وسلم  -خمس الخمس فوضعته مواضعه ح�اة رسول هللا  -وسلم 

أبي �كر وح�اة عمر، فأتى �مال فدعاني فقال: خذه فقلت: ال أر�ده، قال: خذه فأنتم أحق 

 .)426(�ه، قلت: قد استغنینا عنه، فجعله في بیت المال"

ظر أنه ورد من الخلفاء المنع والعطاء ولم یوجد نص یثبت اتفاقهم على وفي واقع األمر یرى النا

إسقاط سهم ذوي القر�ى، ولو وجد نص في ذلك ما حصل �عدهم هذا الخالف، ولما قال غیرهم من 

                                  

ابن رشد: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .184، ص3، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعل�ش،  )424(
تحقیق: محمد حجي وآخرون،  الب�ان والتحصیل والشرح والتوج�ه والتعلیل لمسائل المستخرجة،هـ)،520(المتوفى: 

 .383، ص2م)، ج1988 -هـ  1408، 2(بیروت: دار الغرب اإلسالمي، ط 
 .حزم: هذا إسناد في غا�ة الصحة والب�ان . قال ابن390، ص5، جالمحلى �اآلثارابن حزم،  )425(
، قال ابن حزم: أبو جعفر الرازي ثقة روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وغیره. 391، ص5المرجع السابق، ج )426(

وأبو جعفر الرازي موجود في بدا�ة السند، قال األل�اني في ضع�ف أبي داوود: إسناده ضع�ف؛ لسوء حفظ الرازي، 
 .271، ص13ج
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األئمة �غیر ما قالوه، وعل�ه ال �صح النقل الوارد عنهم �اتفاقهم على إسقاط سهم ذوي القر�ى. بل 

أن �قاء سهم ذوي القر�ى هو الصح�ح، قال ال�غوي: "واختلف أهل العلم في  یرى جمهور العلماء

، و�قر�ب من هذه الع�ارة قال )427(سهم ذوي القر�ى هل هو ثابت الیوم؟ فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت"

 .. �هللا أعلم)428(غیره

  

                                  

، تفسیر ال�غوي  هـ)،510ي: أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ال�غوي الشافعي (المتوفى: ال�غو  )427(

 .294، ص 2هـ)، ج 1420، 1تحقیق: عبد الرزاق المهدي، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، ط
طیب الري (المتوفى: الرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الت�مي الرازي الملقب �خ )428(

ه)، 1420، 3، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، طتفسیر الرازي = مفات�ح الغیب أو التفسیر الكبیرهـ)، 606

تفسیر الخازن المسمى ل�اب . و�نظر: الخازن: عالء الدین علي بن محمد بن إبراه�م ال�غدادي، 485، ص 15ج

 .34، ص3م)، ج 1979هـ / 1399كر، (بیروت: دار الفالتأو�ل في معاني التنز�ل، 
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 الخاتمة 

ختاًما أسأل هللا تعالى الَقبول واإلخالص في سائر العمل، والحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات،    

وأسأله س�حانه أن ینفع �ه طالب العلم وسائر األمة، وقد خلص هذا ال�حث �فضل من هللا ومّنة 

 إلى نتائج وتوص�ات:

 أوًال: نتائج هذه الدراسة:

�إجماع، وقولهم المتفق عل�ه بینهم مقدم على أقوال ال�اقین  اتفاق الخلفاء األر�عة حجة ول�س .1

 من الصحا�ة عند المخالفة.

اهتمام الفقهاء �إیراد اتفاق الخلفاء في �عض المسائل دلیل على أهمیته وتأثیره في تقو�ة  .2

 أحد أطراف الخالف في تلك المسألة. 

عشرة مسألة وقع فیها  ) مسألة في �اب الع�ادات: منها إحدى31تناولت هذه الدراسة ( .3

 مسألة لم �صح فیها نقل االتفاق.وعشر�ن اتفاق الخلفاء األر�عة، رضي هللا عنهم، 

) مسألة جدیدة على مسائل ال�احث سامي بن علي المداني في 15استدر�ت هذه الدراسة ( .4

 دراسته المسائل الفقه�ة التي حكي اتفاق الخلفاء األر�عة علیها تحر�ًرا ودراسة.

هذه الدراسة ما وصل إل�ه ال�احث سامي بن علي المداني في ثالث مسائل وهي: خالفت  .5

 القنوت في صالة الفجر، القنوت موضعه �عد الر�وع، الجمع لیلة المطر.

هناك �عض االتفاقات التي ُحكیت عن الخلفاء األر�عة لم ُتنقل عن طر�ق تت�ع اآلثار  .6

یرى أن المسألة لم تكن موجودة في  الصح�حة، بل عن طر�ق االجتهاد، حیث إن الفق�ه

زمن الخلفاء، أو أن الخلفاء فعلوا، أو أقروا عكسها فیدعي اتفاق الخلفاء على ذلك. وهذه 
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المسائل �كون فیها نقل االتفاق استنتاجً�ا ضع�ًفا، والفق�ه الذي نقل االتفاق على هذا الوجه 

 ال یبین ذلك، فیوهم ذلك صحة نقل االتفاق.

 لي هو أكثر المذاهب موافقًة لما صح من اتفاقات الخلفاء األر�عة.المذهب الحنب .7

 توصي هذه الدراسة: ثانً�ا:

�االهتمام بتحقیق االتفاقات المنسو�ة إلى الخلفاء األر�عة في �ق�ة أبواب الفقه، وتكث�ف  .1

الجهود من قبل ال�احثین، وطالب العلم لعمل مرجع یهتم �جمع �ل اتفاقات الخلفاء المدعاة 

 ن قبل العلماء في المسائل الفقه�ة وتحق�قها؛ ل�سهل الرجوع إلیها.م

�ما أوصي �الم�ادرة لعمل مرجع �جمع ف�ه �ل آثار الصحا�ة مع الحكم علیها؛ ل�سهل   .2

 على طالب العلم و�حفظ أوقاتهم عند الحاجة للرجوع لتلك اآلثار.
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لخلفاء األر�عة في المسائل الفقه�ة ف�ما یلي جدول یوضح مدى موافقة المذاهب األر�عة التفاق ا

  التي ثبت اتفاق الخلفاء األر�عة علیها في أبواب الع�ادات.

 الراشدین.ب األر�عة اتفاق الخلفاء هالمذا فیها خالف  /ئل التي وافقالمسا 1 الجدول رقم

 المسائل التي ثبت فیھا االتفاق
 الحنابلة الشافعیة المالكیة الحنفیة

 مست النارترك الوضوء مما 
وافق  وافق  وافق  وافق

 وافق وافق وافق وافق الغسل بمجرد اإلیالج

 حدوث القنوت في صالة الفجر
 وافق خالف  خالف  وافق

 القنوت موضعھ بعد الركوع
وافق  وافق  خالف  خالف 

 عدم الجھر بالبسملة في الصالة
 وافق خالف وافق وافق

 خالف  وافق  وافق  وافق وقت صالة الجمعة بعد الزوال

 وافق وافق وافق وافق تقدیم صالة العید على الخطبة

استحباب تجدید الوضوء لكل 

 وافق وافق وافق وافق صالة

 حرمة تحلیة الكعبة وسائر

 بالذھب والفضة.  المساجد 
 خالف خالف

 وافق وافق

ال زكاة في الخضروات 

 والفواكھ
 وافق وافق وافق خالف

 التحصیباستحباب 
 وافق وافق وافق وافق

المجموع 
 8وافق 

 3خالف 

 8وافق

 3خالف

 9وافق

 2خالف

 10وافق

 1خالف
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  قائمة المصادر والمراجع

 

ابن األثیر: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكر�م بن عبد الواحد  

 م).1989 - هـ1409، ( بیروت: دار الفكر، د.ط، أسد الغا�ةالشی�اني الجزري، 

سیرة ابن إسحاق = السیر ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن �سار المطلبي �الوالء، المدني،  

 م).1978-هـ1398، 1ط : دار الفكر،، تحقیق: سهیل ز�ار، (بیروتوالمغازي 

األل�اني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األل�اني  

 ، د.ت).5، (د.م: دار الرا�ة، طتمام المنة في التعلیق على فقه السنةهـ)، ١٤٢٠وفى: (المت

(مصر: مصطفى ال�ابي  ت�سیر التحر�ر، أمیر �ادشاه الحنفي: محمد أمین بن محمود ال�خاري،  

 م). 1932 -هـ  1351اْلحَلبي، د.ط، 

ابن الش�خ شمس الدین ابن الش�خ ال�ابرتي: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد هللا   

 ، (د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت).العنا�ة شرح الهدا�ةهـ)، 786جمال الدین الرومي (المتوفى: 

، (بیروت: دار ابن حزم، ما صح من آثار الصحا�ة في الفقهال�اكستاني: ز�ر�ا بن غالم قادر،   

 م). 2000-هـ  1،1421جدة: دار الخراز، ط

حدائق األنوار ومطالع األسرار في ن عمر بن م�ارك الحمیري الحضرمي الشافعي، َ�ْحَرق: محمد ب 

 هـ).1419،  1جدة، ط –، تحقیق: محمد غسان نصوح عزقول، ( دار المنهاج سیرة النبي المختار

الجامع ال�خاري: أبو عبدهللا، محمد بن إسماعیل بن إبراه�م بن المغیرة ابن بردز�ه ال�خاري الجعفي،  

تحقیق: محمد  د الصح�ح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وسننه وأ�امه،المسن

 ه).1422، 1زهیر بن ناصر الناصر، (د.م: دار طوق النجاة، ط
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البراذعي: خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القیرواني، أبو سعید ابن البراذعي البراذعي 

، تحقیق: محمد األمین، ( دبي:دار ال�حوث تصار المدونةالتهذیب في اخهـ)، ٣٧٢المالكي(المتوفى: 

 م). ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، 1للدراسات اإلسالم�ة و�ح�اء التراث، ط

، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طالتعر�فات الفقه�ةالبر�تي: محمد عم�م اإلحسان المجددي، 

 م).2003 -هـ 1424

هـ)، 510راء ال�غوي الشافعي (المتوفى: ال�غوي: أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الف

 هـ).1420، 1، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، طتفسیر ال�غوي 

، تحقیق: سهیل ز�ار أنساب األشرافالَبَالُذري: أحمد بن �حیى بن جابر بن داوود الَبَالُذري،  

 م). 1996 -ـ ه 1417، 1ور�اض الزر�لي، (بیروت: دار الفكر، ط

، التدر�ب في الفقه الشافعيالبلقیني: سراج الدین أبي حفص عمر بن رسالن البلقیني الشافعي، 

 ).2012 -هـ 1433، 1تحقیق: أبو �عقوب نشأت بن �مال المصري، (الر�اض: دار القبلتین، ط

 البهوتي: منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدر�س البهوتى الحنبلى

، ( د.م: عالم دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف �شرح منتهى اإلراداتهـ)، ١٠٥١(المتوفى:

، (د.م: دار المؤ�د، د.ط، الروض المر�ع شرح زاد المستقنع،  م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  1الكتب، ط

 ، (د.م: دار الكتب العلم�ة، د.ط، د.ت).�شاف القناع عن متن اإلقناع د.ت).

مد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو �كر البیهقي (المتوفى: البیهقي: أح

، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، (كراتشي: جامعة الدراسات معرفة السنن واآلثارهـ)، 458

 م).1991 -هـ 1412، 1اإلسالم�ة، بیروت: دار قتی�ة، حلب: دار الوعي، القاهرة: دار الوفاء، ط
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، سنن الترمذيذي: محمد بن ع�سى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو ع�سى، الترم

 م).1998تحقیق: �شار عواد معروف، (بیروت: دار الغرب اإلسالمي، د.ط، 

ابن ت�م�ة: تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم 

شرح العمدة في ب�ان مناسك  هـ)، 728اني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: بن محمد ابن ت�م�ة الحر 

 -هـ  1409، 1، تحقیق: صالح بن محمد الحسن، (الر�اض: مكت�ة الحرمین، طالحج والعمرة

، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدینة المنورة: مجمع الملك مجموع الفتاوى  م). 1988

 م).1995-هـ1416، 3ط فهد لط�اعة المصحف الشر�ف،

، الفصول في األصوله)، 370(ت:  الحنفي الجصاص: أبو �كر أحمد بن علي الجصاص الرازي 

، تحقیق: مختصر اختالف العلماء. م)١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، 2(الكو�ت: وزارة األوقاف الكو�ت�ة، ط

 م).1995-ه 1416، 1عبد هللا نذیر أحمد، ( بیروت: دار ال�شائر اإلسالم�ة، ط

�ني: عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد الجو�ني، أبو المعالي، ر�ن الدین (المتوفى: الجو 

، تحقیق: عبد العظ�م محمود الدیب، (د.م: دار المنهاج، نها�ة المطلب في درا�ة المذهبهـ)، 478

 م).2007-هـ1428، 1ط

لكي الشهیر �ابن الحاج ابن الحاج: أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي الما

المدخل إلى تنم�ة األعمال بتحسین الن�ات والتنب�ه على �ثیر من البدع المحدثة  هـ)،٧٣٧(المتوفى: 

 ، (د.م: دار التراث، د.ط، د.ت).والعوائد المنتحلة

الحاكم الن�سابوري: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدو�ه بن ُنع�م بن الحكم 

المستدرك على الصح�حین هـ)،  405ضبي الطهماني الن�سابوري المعروف �ابن الب�ع (المتوفى:ال
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هـ  1417، تحقیق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، (القاهرة: دار الحرمین، د.ط، للحاكم

 م). 1997 -

 ابن ح�ان: محمد بن ح�ان بن أحمد بن ح�ان بن معاذ بن َمْعبَد، التم�مي،

، (بیروت: الكتب السیرة النبو�ة وأخ�ار الخلفاءهـ)، ٣٥٤تم، الدارمي، الُ�ستي (المتوفى: أبو حا

 هـ). 1417 -بیروت الط�عة: الثالثة  -الثقاف�ة 

اإلصا�ة ابن حجر العسقالني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، 

ود وعلى محمد معوض، (بیروت: دار الكتب تحقیق: عادل أحمد عبد الموج في تمییز الصحا�ة،

 هـ). 1415، 1العلم�ة، ط

، تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهیتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، 

 م). ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧(مصر: المكت�ة التجار�ة الكبرى، د.ط، 

هـ)، 456ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى:

 ، (بیروت: دار الفكر، د.ط، د.ت).المحلى �اآلثار

العتیق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى هللا عل�ه الحك�مي: محمد بن م�ارك حك�مي، 

 من إصدارات المكت�ة الشاملة اإلصدار الرا�ع. ، ( د.م: د.ن، د.ط، د.ت). نسخة إلكترون�ةوسلم

، شرح مختصر خلیل ه)،1101الخرشي: محمد بن عبدهللا الخرشي المالكي أبو عبدهللا (المتوفى:

 (بیروت: دار الفكر، د.ط، د.ت).

ابن خز�مة: أبو �كر محمد بن إسحاق بن خز�مة بن المغیرة بن صالح بن �كر السلمي الن�سابوري 

، تحقیق: محمد مصطفى األعظمي، (بیروت: المكتب صح�ح ابن خز�مة هـ)،311(المتوفى: 

 اإلسالمي، د.ط، د.ت).
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الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار ال�غدادي 

، تحقیق: شعیب االرنؤوط، وآخرون، (بیروت: سنن الدارقطنيهـ)، ٣٨٥الدارقطني (المتوفى: 

 م). ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤،  1ة الرسالة، طمؤسس

أبو داوود: أبو داوود سل�مان بن األشعث بن إسحاق بن �شیر بن شداد بن عمرو األزدي  

ِجْستاني،  ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، (بیروت: المكت�ة العصر�ة، سنن أبي داوودالسِّ

 د.ط، د.ت).

حاش�ة الدسوقي هـ)، ١٢٣٠الكي (المتوفى: الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الم

 ، (د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت).على الشرح الكبیر

ِمیري أبو ال�قاء الشافعي  الدمیري: �مال الدین، محمد بن موسى بن ع�سى بن علي الدَّ

، 1، تحقیق: لجنة علم�ة، (جدة:دار المنهاج، طالنجم الوهاج في شرح المنهاجهـ)، ٨٠٨(المتوفى:

 م).٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥

ابن رجب: ز�ن الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، ال�غدادي، ثم الدمشقي،  

، تحقیق: محمود بن شع�ان بن عبد المقصود وآخرون، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري الحنبلي، 

 م).١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  1(المدینة النبو�ة: مكت�ة الغر�اء األثر�ة، ط

الب�ان والتحصیل هـ)، 520جد): أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ابن رشد (ال

، تحقیق: محمد حجي وآخرون، (بیروت: دار الغرب والشرح والتوج�ه والتعلیل لمسائل المستخرجة

 م).1988 -هـ  1408، 2اإلسالمي، ط 

ن رشد القرطبي (المتوفى: ابن رشد (الحفید): أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ب 

 م). ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ( القاهرة: دار الحدیث، د.ط،بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصدهـ)، ٥٩٥
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 ، د.ت).4(دمشق: دار الفكر، ط الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحیلي: َوْهَ�ة بن مصطفى الزَُّحْیِلي، 

رقاني على هـ)، 1099فى:الزرقاني:عبد ال�اقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتو  شرح الزُّ

 م). 2002 -هـ  1422، 1، (لبنان: دار الكتب العلم�ة، طمختصر خلیل

، تحقیق: محمد المختار بن محمد األمین الشنق�طي، سالسل الذهبالزر�شي: بدر الدین الزر�شي، 

 م). ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣، 2(المدینة المنورة: المحقق، ط

تبیین  هـ)، 743ال�ارعي، فخر الدین الز�لعي الحنفي (المتوفى:  الز�لعي: عثمان بن علي بن محجن

 هـ). 1313، 1بوالق، ط -، (القاهرة: الكبرى األمیر�ة الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشلبي

، ( فتاوى الس�كيهـ)، ٧٥٦الس�كي: أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي الس�كي (المتوفى:

 د.ت). د.م: دار المعارف، د.ط،

، تحقیق:  الم�سوط للسرخسيالسرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، 

 م).2000هـ1421، 1خلیل محي الدین الم�س، (بیروت: دار الفكر، ط

ابن سعد: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن من�ع الهاشمي �الوالء، ال�صري، ال�غدادي المعروف �ابن 

 1410، 1بیروت, ط –قیق: محمد عبد القادر عطا، (دار الكتب العلم�ة ، تحالط�قات الكبرى سعد، 

 م). 1990 -هـ 

 540السمرقندي: محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو �كر عالء الدین السمرقندي، (المتوفى: نحو 

 ه). 1414، 2، (بیروت: دار الكتب العلم�ة، طتحفة الفقهاءهـ)، 

الروض األنف في شرح السیرة النبو�ة البن د هللا بن أحمد، السهیلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عب

 -هـ 1421، 1، تحقیق: عمر عبد السالم السالمي، (دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت, طهشام

 م).2000
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السیوطي: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحی�انى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

، 2، (د.م: المكتب اإلسالمي، طنهى في شرح غا�ة المنتهىمطالب أولي الهـ)، ١٢٤٣(المتوفى:

 م).١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

الشافعي: أبو عبد هللا محمد بن إدر�س بن الع�اس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 

-ه١٤١٠، (بیروت: دار المعرفة، د.ط،، األمهـ)٢٠٤مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

 م).١٩٩٠

مغني هـ)، 977الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشر�یني الشافعي (المتوفى: الشر�یني: شمس 

 م).1994 -هـ 1415، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

هـ)، ١٣٩٣الشنق�طي: محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنق�طي (المتوفى : 

 م).١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، (بیروت: دار الفكر، د.ط، إ�ضاح القرآن �القرآنأضواء الب�ان في 

رشاد إ .هـ)1250الشو�اني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشو�اني ال�مني (المتوفى: 

، تحقیق: الش�خ أحمد عزو عنا�ة، (دمشق: دار الكتاب الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول

، (د.م: دار ابن السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، 1العر�ي، ط

، تحقیق: عصام الدین الص�ا�طي، (مصر:دار الحدیث، نیل األوطار ، د.ت).1حزم، ط

 م).1993 -هـ 1،1413ط

مسند اإلمام أحمد بن الشی�اني: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشی�اني، 

 م).2001، 1شعیب األرناؤوط وآخرون، (د.م: مؤسسة الرسالة، ط تحقیق: حنبل،

، تحقیق: محمَّد اَألْصلُ هـ)  ١٨٩الشی�اني: أبو عبد هللا محمد بن الحسن الشی�اني (المتوفى: 

 م). ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، 1بو�نو�الن، ( بیروت: دار ابن حزم، ط
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الكتاب ابن أبي شی�ة: أبو �كر عبد هللا بن محمد بن إبراه�م بن عثمان بن خواستي الع�سي، 

 هـ).1409، 1، (د.م: دار الفكر، طالمصنف في األحادیث واآلثار

، تحقیق: شرح اللمع، هـ)476الشیرازي: أبو إسحاق إبراه�م بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى:

المهذب في فقه  م).1988 -ه1408، 1ر الغرب اإلسالمي، طعبد المجید تر�ي، (بیروت: دا

 ، (د.م: دار الكتب العلم�ة، د.ط، د.ت).اإلمام الشافعي

 ،هـ)1182(ت : الصنعاني: أبو �كر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري ال�ماني الصنعاني

حمد الس�اغي ، تحقیق: القاضي حسین بن أأصول الفقه المسمى إجا�ة السائل شرح �غ�ة اآلمل

، سبل السالم م).١٩٨٦، 1والد�تور حسن محمد مقبولي األهدل، (بیروت: مؤسسة الرسالة، ط

، تحقیق: حبیب الرحمن المصنف م).1960 -هـ1379، 4(د.م: مكت�ة مصطفى ال�ابي الحلبي، ط

 ه).١٤٠٣، 2األعظمي، ( الهند: المجلس العلمي، بیروت: المكتب اإلسالمي، ط

جامع الب�ان عن تأو�ل آي هـ)، 310 - 224ر، محمد بن جر�ر الطبري (الطبري: أبو جعف

 ، (مكة المكرمة: دار التر��ة والتراث، د.ط، د.ت).القرآن

الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري 

ر �محمد سید جاد الحق، (د.م: تحقیق: محمد زهري النجا شرح معاني اآلثار، هـ)،321(المتوفى: 

 م). 1994هـ، 1414، 1عالم الكتب، ط

حاش�ة على هـ)، 1231الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي (المتوفى: 

 هـ). 1318، (مصر: المط�عة الكبرى األمیر�ة، مراقي الفالح شرح نور اإل�ضاح

، 1، (دار النفائس، طحات واإلنجازات الس�اس�ةتار�خ الخلفاء الراشدین الفتو طقوش: محمد سهیل، 

 م).2003-هـ1424
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شرح مختصر الطوفي: سل�مان بن عبد القوي بن الكر�م الطوفي الصرصري، أبو الر��ع، نجم الدین، 

-هـ  ١٤٠٧، 1تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التر�ي، (د.م: مؤسسة الرسالة، ط الروضة،

 م). ١٩٨٧

 ه)، 1252بن عمر بن عبد العز�ز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى: ابن عابدین: محمد أمین 

 م).1992-ه1412، 2، (بیروت: دار الفكر، طرد المحتار على الدر المختار

، 2، ( د.م، دار الكتب العلم�ة، طاآل�ات البیناتالع�ادي: أحمد بن قاسم الع�ادي القاهري، 

 م).2012 -ه1433

ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 

االستذ�ار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ف�ما ، هـ)، 463(المتوفى: القرطبي

، تحقیق: عبد المعطي تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك �له �اإل�جاز واالختصار

التمهید لما في  م). 1993 -هـ  1414، 1، (دمشق: دار قتی�ة، حلب: دار الوعي، طأمین قلعجي

، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر ال�كري، الموطأ من المعاني واألسانید

 الكافي في فقه أهل المدینة، هـ).1387(المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، د.ط، 

-ه1400، 2محمد أحید ولد ماد�ك المور�تاني، (الر�اض: مكت�ة الر�اض الحدیثة، طتحقیق: محمد 

 م).1980

العراقي: أبو الفضل ز�ن الدین عبد الرح�م بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي �كر بن إبراه�م 

، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرح�م بن طرح التثر�ب في شرح التقر�ب هـ)،٨٠٦العراقي (المتوفى: 

هـ)، (د.م:  ٨٢٦لحسین الكردي الراز�اني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي (المتوفى: ا

 الط�عة المصر�ة القد�مة، د.ط، د.ت).
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العظ�م آ�ادي: محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصد�قي 

، ومعه حاش�ة ابن الق�م: تهذیب سنن أبي عون المعبود شرح سنن أبي داوودهـ)، ١٣٢٩(المتوفى: 

 هـ). ١٤١٥، 2، (بیروت: دار الكتب العلم�ة، طداوود و��ضاح علله ومشكالته

، الَواِضح في أُصوِل الِفقهعقیل: أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل ال�غدادي الظفري، 

 -هـ  ١٤٢٠، 1سسة الرسالة، طتحقیق: الد�تور َعبد هللا بن َعبد الُمحسن التر�ي، (بیروت: مؤ 

 م). ١٩٩٩

إجمال اإلصا�ة العالئي: صالح الدین أبو سعید خلیل بن ��كلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي، 

، 1، تحقیق: محمد سل�مان األشقر، (الكو�ت: جمع�ة إح�اء التراث اإلسالمي، طفي أقوال الصحا�ة

 ه).١٤٠٧

منح الجلیل هـ)، 1299بد هللا المالكي (المتوفى:عل�ش: محمد بن أحمد بن محمد عل�ش، أبو ع

 م).1989-هـ1409، (بیروت: دار الفكر، د.ط، شرح مختصر خلیل

هـ)، 558العمراني: أبو الحسین �حیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ال�مني الشافعي (المتوفى: 

 1421، 1لمنهاج، ط، تحقیق: قاسم محمد النوري، (جدة: دار االب�ان في مذهب اإلمام الشافعي

 م). 2000 -هـ

، تحقیق: محمد عبد السالم عبد المستصفىالغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  

 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، 1الشافي، ( د.م: دار الكتب العلم�ة، ط

 الغرة المن�فةهـ)، 773الغزوني: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدین (المتوفى:

-ه 1406، 1، (د.م: مؤسسة الكتب الثقاف�ة، طفي تحقیق �عض مسائل اإلمام أبي حن�فة

 م).1986



 

119 

 

فخر الدین الرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الت�مي الرازي الملقب �خطیب 

إح�اء ، (بیروت: دار تفسیر الرازي = مفات�ح الغیب أو التفسیر الكبیر هـ)،606الري (المتوفى: 

 ه).1420، 3التراث العر�ي، ط

المص�اح المنیر  ه)،770الفیومي: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي (المتوفى: نحو 

 ، (بیروت: المكت�ة العلم�ة، د.ط، د.ت). في غر�ب الشرح الكبیر

ن، ، ( دمشق: مكت�ة دار الب�امنار القاري شرح مختصر صح�ح ال�خاري  قاسم: حمزة محمد قاسم،

 م). ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠د.ط، 

، (الر�اض: دار موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميالقحطاني: أسامة بن سعید، وآخرون، 

 م). ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، 1الفضیلة للنشر والتوز�ع، ط

ابن قدامة المقدسي: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي (المتوفى: 

المغني البن  ، (د.م: دار الكتاب العر�ي، د.ط، د،ت).رح الكبیر على متن المقنعالش هـ)،620

 م).1968 -هـ 1388، (د.م: مكت�ة القاهرة، د.ط، قدامة

، المفهم لما أشكل من تلخ�ص �تاب مسلمالقرطبي: أبو الع�اس أحمد بن عمر بن إبراه�م القرطبي، 

، 1أحمد محمد السید وآخرون (دمشق: دار ابن �ثیر، ط تحقیق: محیي الدین دیب م�ستو  و

 م). 1996 -هـ  1417

القسطالني: أحمد بن محمد بن أبى �كر بن عبد الملك القسطالني القتیبي المصري، أبو الع�اس، 

 مصر، د.ط، د.ت). -، (المكت�ة التوف�ق�ة، القاهرةالمواهب اللدن�ة �المنح المحمد�ةشهاب الدین، 

بو محمد عبد هللا بن (أبي ز�د) عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي (المتوفى: القیرواني: أ

 ، (د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت).متن الرسالةهـ)، 386
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 هـ)،751ابن الق�م: محمد بن أبي �كر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ق�م الجوز�ة (المتوفى: 

، تحقیق: محمد عبد السالم إبراه�م، ( بیروت: دار الكتب العلم�ة، إعالم الموقعین عن رب العالمین

الكو�ت:  -، (بیروت: مؤسسة الرسالة زاد المعاد في هدي خیر الع�اد م).١٩٩١ -هـ ١٤١١، 1ط

 م).1994-هـ 1415، 27مكت�ة المنار اإلسالم�ة، ط

ائع الصنائع في بد الكاساني: عالء الدین، أبو �كر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،

 م).1986 -هـ 1406، 2، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طترتیب الشرائع

، تحقیق: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعالكوراني: شهاب الدین أحمد بن إسماعیل الكوراني، 

سعید بن غالب �امل المجیدي، أصل الكتاب: رسالة د�توراة �الجامعة اإلسالم�ة �المدینة المنورة، 

 م). ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩لمدینة المنورة: الجامعة اإلسالم�ة، د.ط (ا

مسائل اإلمام هـ)، 251الكوسج: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو �عقوب المروزي، (المتوفى: 

، (المملكة العر��ة السعود�ة: المدینة المنورة، عمادة ال�حث أحمد بن حنبل و�سحاق بن راهو�ه

 م).2002 -هـ 1425، 1العلمي، الجامعة اإلسالم�ة، ط

الُمْعلم هـ)، ٥٣٦المازري: أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَِّم�مي المازري المالكي (المتوفى: 

 م). ١٩٨٨، 2تحقیق: محمد الشاذلي الن�فر، (د.م: الدار التونس�ة للنشر، ط �فوائد مسلم،

، المدونةهـ)، 179متوفى:مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�حي المدني (ال

 م).1994 -هـ 1415، 1(د.م: دار الكتب العلم�ة، ط

موطأ هـ)،  179مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�حي المدني (المتوفى: 

هـ)، تحقیق: الد�تور �شار  244، روا�ة �حیى بن �حیى اللیثي اَألندلسي (مالك روا�ة �حیى اللیثي

 م). 1997هـ  1417، 2ت: دار الغرب اإلسالمي، طعواد معروف، (بیرو 



 

121 

 

 هـ)،٤٥٠الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ال�صري ال�غدادي، (المتوفى: 

، (د.م: دار الكتب العلم�ة، الحاوي الكبیر ، (القاهرة: دار التراث، د.ط، د.ت).األحكام السلطان�ة

 م).1994 -هـ  1414، 1ط

تحر�ر  الدین أبو الحسن علي بن سل�مان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،المرداوي: عالء 

، تحقیق: عبد هللا هاشم، وهشام العر�ي، ( قطر: وزارة األوقاف المنقول وتهذیب علم األصول

، تحقیق: التنق�ح المش�ع في تحر�ر أحكام المقنع م). ٢٠١٣-هـ  ١٤٣٤، 1والشؤون اإلسالم�ة، ط

 م).2004 -ه1425، 1عبدهللا السالمة، (الر�اض: مكت�ة الرشد، طناصر بن سعود بن 

المرغیناني: علي بن أبي �كر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین (المتوفى: 

، تحقیق: طالل یوسف، (بیروت: دار اح�اء التراث العر�ي، الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتدي هـ)،593

 د.ط، د.ت).

، تحقیق: صح�ح مسلمهـ)،  ٢٦١: أبو الحسین، مسلم بن الحجاج القشیري الن�سابوري (ت: مسلم

 محمد فؤاد عبد ال�اقي، (القاهرة: دار إح�اء الكتب العر��ة، د.ط، د.ت).

هـ)،  884ابن مفلح: برهان الدین أبو إسحاق: إبراه�م بن محمد بن عبد هللا بن محمد (المتوفى: 

 م). 2003 -هـ 1423، (الر�اض: دار عالم الكتب، د.ط، المبدع شرح المقنع

، تحقیق: فهد بن محمد أصول الفقهابن مفلح: شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي،  

َدَحان، (د.م، مكت�ة العب�كان، د.ط، د.ت).  السَّ

هـ)، ٨٠٤ابن الملقن: سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 

، تحقیق: دار الفالح لل�حث العلمي وتحقیق التراث، (دمشق: دار التوض�ح لشرح الجامع الصح�ح

 م). ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩،  1النوادر، ط
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المناوي: ز�ن الدین محمد المدعو �عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن ز�ن العابدین الحدادي 

، ( القاهرة: عالم الكتب، على مهمات التعار�فالتوق�ف ه)، 1031المناوي القاهري ( المتوفى: 

 م).1990 -ه1410، 1ط

الل�اب المن�جي: أبو محمد جمال الدین علي بن أبي �حیى ز�ر�ا بن مسعود األنصاري الخزرجي، 

، 2، تحقیق: محمد فضل عبد العز�ز المراد، (بیروت: دار القلم، طفي الجمع بین السنة والكتاب

 م).1994-هـ1414

، تحقیق: اإلجماع هـ)،٣١٩ذر: أبو �كر محمد بن إبراه�م بن المنذر الن�سابوري (المتوفى: ابن المن

اإلشراف على مذاهب م). ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، 1فؤاد عبد المنعم أحمد، (د.م: دار المسلم، ط

، تحق�قق: صغیر أحمد األنصاري أبو حماد، (اإلمارات العر��ة المتحدة: مكت�ة مكة الثقاف�ة، العلماء

،  1، تحقیق: عبد هللا بن عبد العز�ز الجبر�ن، (د.م: د.ن، طاإلقناع م). 2004 -هـ 1425، 1ط

، تحقیق: مجموعة من المحققین، (د.م: دار األوسط في السنن واإلجماع واالختالف هـ). ١٤٠٨

 م). 2009 -هـ 1430، 1الفالح، ط

خالصة الجواهر الز��ة هـ)، 979وفى:المنشلیلي: أحمد بن ُتْركي بن أحمد المنشلیلي المالكي (المت

 م). 2002، (أبو ظبي: المجمع الثقافي، د.ط، في فقه المالك�ة

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرو�فعي 

 ه).1414، 3، (بیروت: دار صادر، ط لسان العرب ه)،711اإلفر�قى ( المتوفى: 

یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي  المواق: محمد بن

-هـ١٤١٦، 1، (د.م: دار الكتب العلم�ة، طالتاج واإلكلیل لمختصر خلیل هـ)،٨٩٧(المتوفى: 

 م).١٩٩٤
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 ،2: (الكو�ت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة، دار السالسل، طالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة

 هـ). 1404-1427

منتهى اإلرادات مع حاش�ة ابن  هـ)، 972ابن النجار: تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (

 م).1999 -هـ  1419، 1، تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التر�ي، (د.م: مؤسسة الرسالة، طقائد

حاش�ة هـ)، ١٣٩٢النجدي: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 

 هـ). ١٣٩٧،  1(د.م: د.ن، ط الروض المر�ع شرح زاد المستقنع،

، األعالم �أعالم بیت هللا الحرام ه)، 990النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد النهروالي( ت: 

 ، د.ت).1تحقیق: هشام عبد العز�ز عطا، (مكة المكرمة: المكت�ة التجار�ة، ط

روضة الطالبین وعمدة هـ)، ٦٧٦یى بن شرف النووي (المتوفى: النووي: أبو ز�ر�ا محیي الدین �ح

المجموع  م).١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  3، تحقیق: زهیر الشاو�ش، (عمان:  المكت�اإلسالمي، طالمفتین

المنهاج شرح صح�ح  ، (د.م: دار افكر، د.ط، د.ت).شرح المهذب (مع تكملة الس�كي والمط�عي)

 ه).1392، 2التراث العر�ي، ط، (بیروت: دار إح�اء مسلم بن الحجاج

 861ابن الهمام: �مال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري الحنفي (المتوفى سنة 

، 1، (مصر:شر�ة مكت�ة ومط�عة مصطفى ال�ابي الحلبي وأوالده، طفتح القدیر على الهدا�ةهـ)، 

 م). 1970 -هـ  1389

مجمع هـ)، ٨٠٧الهیثمي: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي �كر بن سل�مان الهیثمي (المتوفى: 

 م). ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤(القاهرة: مكت�ة القدسي، د.ط،  الزوائد ومن�ع الفوائد،
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مرآة الجنان وعبرة ال�افعي: أبو محمد عف�ف الدین عبد هللا بن أسعد بن علي بن سل�مان ال�افعي، 

 -هـ  1417، 1،( بیروت: دار الكتب العلم�ة طمعرفة ما �عتبر من حوادث الزمانال�قظان في 

 م). 1997
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