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:امللخص

 التي تشكل مع القرآن الكريم،تناول البحث موضوعا هامّا تمثل بالتزام الخلفاء الراشدين السنة النبوية

 وجعلها، والتزام الخلفاء الراشدين السنة.املرجعية الشرعية والتشريعية للمسلمين يف كل وقت وحين
 منح السنة املكانة الالئقة بها من حيث،املرجعية يف واقع حياة املسلمين ويف األحكام الشرعية
.حجيتها ومكانتها وأهميتها
وبرز يف البحث أهمية عهد الخلفاء الراشدين فيما يخص التَّعامل مع السنة وترسيخ القواعد الالزمة لنقلها
 وبينت. والكشف عن ضوابط االحتجاج بها،والتثبت منها وبيان املنهج السديد يف فهمها واالستدالل بها
 وأنها كانت مرجعيتهم بعد كتاب الله تعالى يف،الدراسة مكانة السنّة النّبوية عند الخلفاء الراشدين

.التشريع

. الصحابة، الخلفاء الراشدون، مرجعية، السنّة:كلمات مفتاحية
The adoption of the Prophetic Sunnah as a primary reference during the reign of the rightlyguided Caliphs
Abstract:
The subject matter of this research revolves around the full compliance of the rightly guided Caliphs
with the teaching and traditions of the Prophet, alias the Sunnah. The reason this topic is of a great
significance is the fact the Sunnah, together with the Quran, provide the divine legal and legislative
establishment from and upon which Islamic law is founded. The strict compliance of the Rightly
Guided Caliphs with the Sunnah and that it is being admitted as a religious authority that Muslims
refer to in all their affairs have confirmed its due authority, prominent status, and significance.
The research highlights the significant role that the era of the Rightly Guided Caliphs has played in
establishing the Sunnah, the fundamental rules to transmit and verify it, and explicate the right
methodology to understand and infer the statements of the Prophet, and explain the guidelines of
using it as evidence. This document has clarified how the Sunnah was held by high esteem by the
Rightly Guided Caliphs, and that it was their reference of authority for legalisation after the Quran,
administrating the affairs of the Muslims.

Keywords: Sunnah, authority, reference, Rightly Guided Caliphs.
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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:

النبوية باعتبارها المرجع الثاني للتشريع اإلسالمي ،كان من متطلبات المرحلة
السنة ّ
لما َكثُر الكالم والجدل حول ّ
ّ
تضمنه من أحداث ومستجدات؛ للوقوف على
والتحديات الراهنة العود إلى العصر الراشدي األول إلعادة قراءة هذا العصر بما
َّ

النبوية باعتبارها مصد اًر من مصادر التشريع.
السنة ّ
حقيقة مواقف الخالفة الراشدة من ّ
النبي صّلى هللا عليه وسّلم بمكانة عظيمة ومنزلة رفيعة حيث َّ
قدمهم على سائر
ممن اختصهم ّ
لقد َ
كان الخلفاء الراشدون ّ

بالسمع والطاعة لوالة األمور عموماً ،كما في حديث العرباض بن سارية الذي قال
سنتهم بعد أمره َّ
الصحابة وأمر المسلمين باتباع ّ
الط ِ
َّ
فيه" :أ ِ
اخِت َال ًفا َكِث ًيراَ ،ف َعَل ْي ُك ْم ِب ُسَّنِتي َو ُسَّن ِة
يك ْم ِبتَْق َوى َّ
َّللاِ َو َّ
ُوص ُ
ِن َع ْب ًدا َح َب ِشيًّاَ ،فِإَّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِم ْن ُك ْم َب ْع ِدي َف َس َي َرى ْ
اعةَ ،وإ ْ
الس ْم ِع َو َ
ٍ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ُم ِ
ضوا َعَل ْي َها ِب َّ
ين ،تَ َم َّس ُكوا ِب َها َو َع ُّ
ض َالَلةٌ
الن َوا ِج ِذَ ،وإِي ُ
ورَ ،فِإ َّن ُك َّل ُم ْح َدثَة ِب ْد َعةٌَ ،وُك َّل ِب ْد َعة َ
ين الرَّاشد َ
اْل ُخَلَفاء اْل َم ْهدِّي َ
َّاك ْم َو ُم ْح َدثَات ْاأل ُ
"(.)1
فكانوا رضي هللا عنهم جميعاً يجتهدون في تسيير شؤون المجتمع اإلسالمي وفق تعاليم اإلسالم ،و كانوا موضع اقتداء

ونظم لكل األقضية التي استجدت بعد اتساع الدولة اإلسالمية على أثر
ومتابعة من قبل المسلمين فيما يستنبطونه من أحكام ُ
الفتوح ،وقد كانوا في كل هذا يقدمون أفضل النماذج في التمسك بتوجيهات نبيهم صلى هللا عليه وسلم؛ يتحرون ويتثبتون فيما

فقدموا بذلك نماذج حقيقية ُّ
سنة نبيهم وتعلمهم كيفية االستمساك بها خاصة مع
الناس على ّ
تثبت ّ
يستخرجونه من ّ
سنته باالجتهادّ ،
باألمة وأثَّرت فيها بعد ذلك.
الفتن واألحداث التي عصفت َّ
مشكلة البحث:

يأتي هذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية ،وتقصي الحقائق حولها:

 .1ما مكانة الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم وما أهمية عصرهم؟
النبوية؟
للسنة ّ
بالنسبة ّ
 .2ما أهمية عصر الخالفة الراشدة ّ

النبوية ،وكيف ثبتوا مكانتها وحجيتها بين المسلمين؟
 .3كيف تعامل الخلفاء الراشدون مع ُّ
السنة ّ
السنة كانت مرجعا رئيساً زمن الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم؟
 .4ما األدلة على أن ّ
أهمية البحث والدراسات السابقة:

تظهر أهمية البحث في تتبع سيرة الخلفاء األربعة والوقوف على مروياتهم ومواقفهم التي تكشف عن المنهج الذي سلكوه

السنة َّ
النبوية مرجعاً في التشريع اإلسالمي ،وفي كونها تُشكل مع القرآن الكريم تعاليم اإلسالم وتشريعاته ،وقد تعددت
باعتبار ّ
الدراسات الخاصة بالعصر الراشدي وبجهود الخلفاء األربعة حيث تناولت بعض الدراسات السياسة الشرعية ،أو المعالم الدعوية ،أو
ّ

()2
النبوية زمن الخالفة الراشدة ،ومع وجود
السنة ّ
مقاصد التشريع ،وغيرها من الموضوعات  ،ولم نقف على دراسة اختصت بمرجعية ّ
السنة في العموم ومكانتها في التشريع اإلسالمي( ،)3إال أننا لم نقف على دراسة تختص بالمرجعية
دراسات متعددة تناولت حجية ّ

السنة لدى المسلمين
التشريعية زمن الخالفة الراشدة؛ إلبراز أهم معالمها وضوابطها؛ فجاء هذا البحث في سبيل تعزيز مكانة ّ

 ))1أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ،وقال الترمذي" :حديث حسن صحيح".
انظر :أبا داود ،السنن ،كتاب السنّة ،باب في لزوم السنّة ،ج ،4ص ،329رقم الحديث 4609؛ والترمذي ،السنن ،كتاب العلم ،باب ما جاء في األخذ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين  ،ج ،1ص ،28رقم
ين اْل َم ْهدِّي َ
اب ِإتَّبا ِع ُسنَّة اْل ُخَلَفاء الرَّاشد َ
بالسنة وترك البدع ،ج ،4ص  ،341رقم الحديث 2676؛ وابن ماجه ،السنن ،المقدمةَ ،ب ُ
الحديث .42

 ))2من مثل :االجتهاد المقاصدي في عصر الخالفة الراشدة ،للباحثة مها سعد الصيفي ،رسالة علمية في الجامعة اإلسالمية بغزة2010 ،م .وغيرها.

3
السنة في التشريع اإلسالمي ،ودراسة
السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ،و دراسة محمد لقمان السلفي ،مكانة ُّ
)) من مثل دراسة :مصطفى السباعيُّ ،

عبد الغني عبد الخالق ،حجية السنة ،وغيرها من الدراسات.
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للسنة في خالفتهم ،وفي هذا ٌّ
رد على كل
والتأكيد على أهميتها وبيان المنهج الذي سلكه الخلفاء الراشدون في احتجاجهم ورجوعهم ّ
من ينازع في حجية السنة ومكانتها.
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي:

النبوية.
للسنة ّ
أهمية العصر الراشدي بالنسبة ّ
 الكشف عن ّ الوقوف على األدلة التي تؤكد أن الخلفاء الراشدين اتخذوا السنة النبوية مرجعا رئيسا لهم.النبوية باعتبارها المصدر الثاني من التشريع.
السنة ّ
 التعريف بجهود الخلفاء الراشدين في المحافظة على ّالتعريف بمنهجية البحث:

السنة
اتبعنا في بحثنا هذا المنهج االستقرائي الناقص ،وذلك في جمع الشواهد واألدلة الخاصة باتخاذ الخلفاء الراشدين ُّ

النبوية مرجعا رئيسا ،باإلضافة إلى استخدام منهجين آخرين هما :المنهج التحليلي ،والمنهج االستداللي .وحتى ال يطول البحث بنا؛
ّ
النبوية ،التي تُظهر السنة النبوية مرجعية للمسلمين زمن الخالفة الراشدة.
السنة ّ
قمنا بإيراد أبرز األمثلة والشواهد من كتب ّ
وبخصوص منهجنا في تخريج األحاديث فقد كان على النحو اآلتي:
 -إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا بالعزو إليهما أو إلى الكتاب الذي أخرج صاحبه الحديث.

 -وإذا كان الحديث خارج الصحيحين فإننا ننظر في السنن األربعة ومسند أحمد ،فإن كان الحديث فيها أخرجنا الحديث منها ،وإال

طلبا لالختصار.
فإننا نقوم بتخريج الحديث من أحد المصادر األخرى .وذكرنا التخريج بشكل مختصر دون استيعاب أو توسع ً
 بالنسبة للحكم على الحديث في غير الصحيحين ،كنا ننظر في أقوال العلماء ،فإن وجدنا لهم حكما الى الحديث ذكرناه ،وإن لمحكما ،اجتهدنا في الحكم على إسناد الحديث وذكرنا درجته إن كان صحيحاً أو حسناً ،وفي حال كان الحديث ضعيفاً
نجد لهم ً
ذكرنا ذلك مع بيان سبب ضعفه.
 قمنا بترتيب مصادر الحديث أ ثناء التخريج بحسب قوتها عند العلماء إن كان الحديث في الصحيحين ،أو كان في السنن األربعةومسند أحمد ،وفي باقي المصادر كان الترتيب لها بحسب سنة الوفاة ،وقد كان ذلك في مواضع قليلة.
خطة البحث:

تم تقسيم البحث بعد المقدمة إلى أربعة مباحث وخاتمة ،وتفصيل ذلك على النحو اآلتي:

 -المبحث األول :مكانة الخلفاء الراشدين وأهمية عصرهم.

النبوية عند الخلفاء الراشدين.
السنة ّ
المبحث الثاني :مكانة ّ المبحث الثالث :األدلة على أن السنة النبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في التشريع.النبوية زمن الخالفة الراشدة.
 المبحث الرابع :ضوابط االحتجاج بالسنة ّ الخاتمة :وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات.المبحث األول

مكانة الخلفاء الراشدين وأهمية عصرهم

النبي َّ
ُي ٌّ
صلى هللا عليه وسلم ،ويعد رجاله
عد عصر الخالفة الراشدة أفضل عصور التاريخ اإلسالمي التي أعقبت عهد ّ
الساِبُقون ْاألََّولُون ِمن اْلمها ِج ِرين و ْاأل َْنص ِ َّ ِ
وه ْم
{و َّ َ
ار َوالذ َ
ين اتََّب ُع ُ
َ َ َُ
َ َ َ
أفضل المسلمين ،وقدوة الالحقين؛ وفيهم نزل قول هللا تبارك وتعالىَ :
ِ
َّللا ع ْنهم ورضوا ع ْنه وأَعَّد َلهم جَّن ٍ
ِبِإحس ٍ ِ
ات تَجرِي تَحتَها ْاأل َْنهار َخالِ ِد ِ
ِ
يم} [التوبة]100 :
َ
ْ
َُ
ان َرض َي َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ين ف َ
ْ َ
َْ
يها أ ََب ًدا َذل َك اْلَف ْوُز اْل َعظ ُ
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النبي صلى هللا عليه وسلمَ ،قال :س ِمعت رسول هللاِ َّ
وقد دامت الخالفة الراشدة ثالثين عاماً فعن سفينة مولى ّ
صلى هللاُ
َ َ ْ ُ َُ َ
َ
ِ َّ
ون َب ْع َد َذلِ َك اْل ُمْل ُك) ( )4؛ حيث بدأت من شهر ربيع األول ،سنة إحدى عشرة للهجرة،
اما ،ثُ َّم َي ُك ُ
ول (:اْل ِخ َال َفةُ ثَ َالثُ َ
َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
ون َع ً
لما وقع
يوم بويع أبو بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة ،وختمت على الراجح في الشهر نفسه من ّ
سنة إحدى وأربعين للهجرةّ ،
الصلح بين المسلمين ،بتنازل الحسن بن علي رضي هللا عنه عن الخالفة وتسليمها لمعاوية رضي هللا عنه.

الصحابة
إن عصر الخالفة الراشدة لم يكن كأي عصر من العصور اإلسالمية الالحقة ،سيما و ّأنه العصر الذي واجه فيه َّ
ّ
ِ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأحاطت باإلسالم والمسلمين الكثير
تحديات كبيرة جداً بدأت ِب ِرَّدة الكثير من القبائل العربية عقب وفاة ّ

الدين ونشره
من الخطوب ،فكان لثبات الخلفاء األربعة تباعاً ،واستمساكهم بهدي ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم أثر بالغ في تمتين هذا ّ
في مشارق األرض ومغاربها ،كيف ال وجيل الصحابة هم خير القرون على اإلطالق ،فقد روى عمران بن حصين أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال( :خيرُكم َقرِني ثُ َّم َّال ِذين يلُونهم ثُ َّم َّال ِذين يلُونهم)َ .ق ِ
ان :الَ أ َْدرِي أَ َذ َك َر َّ
النِب ُّي صلى هللا عليه وسلم َب ْع ُد
ال ع ْم َر ُ
َ ُْ ْ ْ
َ
َ َ َُْ
َ َ َُْ
ِ
ِ
ال َّ
ون
ونَ ،والَ َيُف َ
ون َوَي ْنذ ُر َ
ونَ ،والَ ُي ْستَ ْش َه ُد َ
ون َوَي ْش َه ُد َ
ونَ ،والَ ُي ْؤتَ َمُن َ
ون َ
النِب ُّي صلى هللا عليه وسلم(:إ َّن َب ْع َد ُك ْم َق ْو ًما َي ُخ ُ
َق ْرَن ْي ِن ،أ َْو ثَالَثَ ًة َق َ
وي ْ ِ ِ ِ
الس َم ُن)(.)5
ََ
ظ َه ُر فيه ُم ّ
الصحابة بالصدق واألمانة والوفاء بالعهد والزهد في الدنيا عن سائر القرون التالية ،وهذه صفات تتناقص وتقل
تميز َّ
فقد ّ
مع مرور َّ
الناس ،بدليل ما ذكره الحديث من مخالفة القرون الالحقة لما كان عليه أصحاب القرون الثالثة األولى،
الزمن في ّ

كل األجيال والقرون األخرى ،وهذا كان عامالً من عوامل
فالحديث يؤكد على فضل جيل ال َّ
صحابة بأكمله وإثبات الخيرية لهم على ّ
النبوة.
ثباتهم على الحق وقدرتهم على مناصرة الخلفاء الراشدين ،والسير على منهج ّ

ان ُم ْستًَّنا َفْل َي ْستَ َّن ِب َم ْن َق ْد
(م ْن َك َ
وهذه السمات المميزة شهد بها الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود حيث قال عنهمَ :
ِ
ِِ
ِ َّ
مات ،أُوَلِئك أَصحاب مح َّم ٍد َّ
اختَ َارُه ُم َّ
َع َمَق َها ِعْل ًماَ ،وأََقَّل َها تَ َكُّلًفاَ ،ق ْوٌم ْ
َ َ
وباَ ،وأ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،كانُوا َخ ْي َر َهذه األ َُّمة ،أ ََبرَ
َّها ُقلُ ً
َ ْ َ ُ َُ
َّللاُ
َ
ِ ()6
ِ ِ ِِ
َخ ِ
ِ َّ
لِصحب ِة َنِبيِ ِه َّ
ط َرِائِق ِه ْمَ ،ف ُه ْم َكانُوا َعَلى اْل َه ْد ِي اْل ُم ْستَقيمِ) .
الق ِه ْم َو َ
َّهوا ِبأ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،وَنْقل دينهَ ،فتَ َشب ُ
ُ َْ ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
السنةَ ،وع َم َارةُ اْل َم ْسجد،
اعةَ ،واتَّباعُ ُّ
ال األ َْوَزاع ُّيَ :
"خ ْم ٌس َك َ
وم اْل َج َم َ
َص َح ُ
َوَق َ
ان َعَل ْيه أ ْ
اب النب ِّي َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم :لُ ُز ُ
ِ ()7
آن ،و ِجه ٌاد ِفي سِب ِ
ِ
َّللا" .
يل َّ
الوةُ اْلُق ْر ِ َ َ
َ
َوت َ
النبي صلى هللا عليه وسلم؛ فقد روى البخاري عن اب ِن عمر ر ِ
الناس منذ زمن َّ
ضي
وقد كان للخلفاء الراشدين مكانة بين ّ
ْ ُ ََ َ َ
وسلم َفن َخِير أَبا ب ْك ٍر ثُ َّم عمر بن اْل َخ َّ
صلى هللا عليه َّ
النِب ِي َّ
ط ِ
الن ِ
اس ِفي َزَم ِن َّ
(كَّنا ُن َخِّي ُر َب ْي َن َّ
ان
َّ
الُ :
ان ْب َن َعَّف َ
اب ثُ َّم ُع ْث َم َ
ُ ََ ْ َ
ُ ُّ َ َ
َّللاُ َع ْن ُه َماَ ،ق َ
ّ
رضي هللا عنهم)(.)8

صرح بنفسه بمكانة الخلفاء الراشدين من خالل حديث العرباض بن سارية الذي قال
أن ّ
كما ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ّ
عبد حبشيَّ .
فإنه من يعش منكم يرى اختالفا كثيرا ...فمن أدرك ذلك منكم فعليكم
فيه( :أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن ٌ

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)(.)9
ّ

ِِ
ٍِ
ان َوالَ َن ْع ِرُفهُ ِإالَّ ِم ْن َح ِد ِيث ِه" .انظر :أبو داود،
 ))4رواه أبو داود ،والترمذي ،وأحمد ،وقال الترمذيَ " :و َه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َق ْد َرَواهُ َغ ْي ُر َواحد َع ْن َسعيد ْب ِن ُج ْم َه َ
السنن ،كتاب السنة ،باب في الخلفاء ،ج ،4ص ،211ح .4646؛ والترمذي ،السنن  ،أبواب الفتن عن رسول هللا ،باب ما جاء في الخالفة ،ج ،4ص،33
ح2226؛ وأحمد ،المسند ،ج ،36ص  ،248ح .21919

 ))5البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الشادات ،باب ال يشهد على شهادة الزور  ،...ج ،3ص ،171ح  ،2651ومسلم ،الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة
رضي هللا عنهم ،باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم،ج ،4ص ،1964ح.،2535
السنّة ،كتاب اإليمان ،باب رد البدع ،ج ،1ص.214
 ))6البغوي ،شرح ُّ
7
السنة ،ج ،1ص.209
السنة ،كتاب اإليمان ،باب االعتصام بالكتاب و ّ
)) البغوي ،شرح ّ

 ))8البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الفضائل  ،باب فضل أبي بكر ،ج،5ص ،4ح .3655
 ))9سبق تخريجه في ص .2
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"فالحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على من سواهم من الصحابة ،وهم :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،فهؤالء

أفضل الناس بعد َّ
النبيين والمرسلين صلى هللا عليهم ،وترتيبهم في الفضل ،كترتيبهم في الخالفة ،فأفضلهم أبو بكر ،ثم عمر ،ثم
عثمان ،ثم علي".

()10

بسنته َّ
بالتمسك َّ
وسن ِة الخلفاء
عند االفتراق واالختالف
ُّ
قال ابن رجب معلقا على حديث العرباض" :في هذا الحديث أمر َ
اشدون ِم َن االعتقادات
السنة :هي الطريقة المسلوكةُ  ،فيشمل ذلك
التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه َّ
ُّ
الرَّاشدين من بعده ،و ُّ
الر َ
َّ ()11
السَّن ِة إال على ما يشمل ذلك كله"
السنةُ الكاملةُ ،ولهذا كان السلف قديماً ال ُيطلقون اسم ُّ
واألعمال واألقوال ،وهذه هي ُّ
وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لو ِ
وقال" :وفي أمره  -صلى هللا عليه وسلم ِ -
سنتهَّ ،
باتّباع َّ
الة األُمور
ُ
أن سن َة الخلفاء الراشدين متَّبعة ِ ،
دليل على َّ
كاتّباع سنته  ،بخالف غيرهم من ُوالة األمور"(. )12
عموماً ٌ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يل َعَلى أ َّ
ال َق ْوالَ ،و َخاَلَف ُه َغ ْي ُرهُ ِم َن
َن اْل َواح َد م َن اْل ُخَلَفاء الرَّاشد َ
وعّلق البغوي على الحديث بقوله"َ :وِفيه َدل ٌ
ين ِإ َذا َق َ
َّ ِ
ِ
ير ِإَلى َقولِ ِه أَوَلى ،وإَِل ْي ِه َذ َه َب َّ
الش ِاف ِع ُّي ِفي اْلَق ِديمِ"(.)13
الص َح َابةَ ،ك َ
ان اْل َمص ُ
ْ ْ
َ
صلى هللا عليه َّ
النبي َّ
وسلم أبا بكر وعمر باتباع َّ
خص َّ
سنتهما ،وذلك في الحديث الذي رواه حذيفة مرفوعا قال:
وقد َّ

(ا ْقتَدوا ِب َّ
الل َذ ْي ِن ِم ْن َب ْع ِدي أَِبي َب ْك ٍرَ ،و ُع َم َر)(.)14
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضلَ ،كتَ ْرتيبه ْم في اْلخ َالَفةَ ،وألَبي
ين َرضي َّ
ين في اْلَف ْ
َج َمع َ
يب اْل ُخَلَفاء الرَّاشد َ
َّللاُ َع ْن ُه ْم أ ْ
وقال ابن أبي العز رحمه هللا"َ :وتَ ْرت ُ
َ
ِ
َّللا عنهما ِمن اْلم ِزي ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ َّ
َن َِّ
َّة :أ َّ
ْم ْرَنا باال ْقِت َد ِاء ِفي
صَّلى َّ
َم َرَنا ِباتَّبا ِع ُسَّنة اْل ُخَلَفاء الرَّاشد َ
ينَ ،وَل ْم َيأ ُ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم أ َ
النب َّي َ
َب ْك ٍر َو ُع َم َر َرض َي َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
ِ َّ
ال أَِبي
ال (:ا ْقتَ ُدوا ِبالل َذ ْي ِن م ْن َب ْعدي :أَِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َر )َ ،وَف ْر ٌق َب ْي َن اتَّبا ِع ُسَّنت ِه ُم َواال ْقت َداء ِب ِه ْم َ ،ف َح ُ
ْاألَْف َعال ِإال ِبأَِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َرَ ،فَق َ
()15
َّللا ع ْنهم أ ِ
ِ
ِ
ب ْك ٍر و ُعمر َفو َق ح ِ
ين".
َج َمع َ
ال ُع ْث َم َ
ان َو َعل ٍّي َرض َي َّ ُ َ ُ ْ ْ
َ َ ََ ْ َ
النبي صلى هللا عليه وسلم وما كان عليه من
سنة ّ
وهذا ما كان يدفع المسلمين إلى تتبع صنيع الخلفاء الراشدين لمعرفة ّ
)
16
(
ٍ
الُ :قْل ُت ِال ْب ِن
عمل ،ومن ذلك سؤال أحد التابعين البن عمر رضي هللا عنهما عن صالة الضحى في السفر؛ فعن ُم َوّرِق َ ،ق َ
عمر ،ر ِ
ال :الَ ُقْل ُت َف َّ
صّلِي ُّ
ضي َّ
ال :الَ
النِب ُّي صلى هللا عليه وسلم َق َ
ال :الَ ُقْل ُت َفأ َُبو َب ْك ٍر َق َ
ال :ال ُقْل ُت َف ُع َم ُر َق َ
الض َحى َق َ
َّللاُ َع ْن ُه َما أَتُ َ
ُ ََ َ َ
ِإ َخاُل ُه"(.)17
الراشدة من أفضل العصور بعد زمن
وهذه المكانة بقيت في نفوس المسلمين بعد توليهم للخالفة ،فقد كان عصر الخالفة ّ
الناس ،عصر حمل
النبي صلى هللا عليه وسلم ،حيث كان عص اًر شهد حركة الفتح اإلسالمي المباركة ،وأقام الحق والعدل بين ّ
ّ
النبوة ،فاقتبسوا من هديه ،وساروا على
النبي صلى هللا على يديه في محضن ّ
مسؤوليته كما قال الدكتور أمين القضاة" :رجال رباهم ّ
نهجه وترسموا خطاه ،فقاموا بواجبهم خير قيام ،ونجحوا في تحقيق مهمتهم أي نجاح ،وأكملوا الطريق الذي اختطه لهم نبيهم عليه

الصالة والسالم"(.)18

10
السنة  ،ج ،1ص .208
)) البغوي ،شرح ّ
 ))11ابن رجب ،جامع العلوم والحكم ،ص .394

 ))12ابن رجب ،جامع العلوم والحكم ،ص .395
 ))13البغوي ،شرح السنّة  ،كتاب اإليمان  ،باب االعتصام بالكتاب والسنّة ،ج ،1ص .207
 ))14أخرجه الترمذي وقال" :هذا حديث حسن" .انظر :السنن "تحقيق بشار" ،أبواب المناقب ،باب  ،16ج ،6ص ،50ح .3662
 ))15الطحاوي ،شرح العقيدة الطحاوية ،ص .484

 ))16مورق هو ابن عبدهللا بن مشمرج بن رفاعة ،البصري ،الكوفي أبو المعتمر .انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج ،10ص.331

17
السفر ،ج ،2ص ،73ح .1175
)) البخاري ،الجامع الصحيح ،أبواب التطوع ،باب صالة الضحى في ّ
 ))18القضاة ،أمين محمد ،الخلفاء الراشدون أعمال وأحداث ،ص .7
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النصوص أثرها المعتبر عند الفقهاء في حكم ما اتفق عليه الخلفاء األربعة ،حيث وقع التباحث في حكم ما
وقد كان لهذه ّ
اجتمعوا عليه هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم ال؟ يقول ابن رجب الحنبلي( ":)19فيه قوالن للعلماء ،
َّ ِ
الس ِ
قدم قوله على ِ
الخطابي ( )20وغيره  ،وكالم ِ
يدل على
الصحابة  ،وكذا ذكره
و
لف ُّ
أكثر َّ
قول غيره من َّ
ُّ
ُ
ُ
المنصوص عن أحمد أنه ُي ّ ُ
فإنه روي عن َّ
ذلك  ،خصوصاً عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه َّ ، -
َّ
قال":إن
بي  -صلى هللا عليه وسلم  -من وجوه(َّ )21أنه
الن
ِّ
()22
ويستدل ِ
بقول َّ
بي صلى هللا عليه وسلمَّ :
(إن
الن
أحكامه،
عمر بن عبد العزيز يتَّبع
هللا جعل
َّ
ُّ
مر وقلِبه"  .وكان ُ
الحق على لسان ُع َ
َ
ِّ
عمر وقلبه).
جعل
َّ
الحق على لسان َ
هللا َ
بن عبد العزيزَّ :
اعتصام
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووالةُ األمر من بعده ُسنناً ،األخ ُذ بها
سن
وقال ٌ
عمر ُ
مالك :قال ُ
ُ
ٌ
أمر خالَفها ،م ِن اهتدى بها فهو ٍ
وقوة على دين هللا ،ليس ٍ
ِ
ظر في ٍ
تغييرها ،وال َّ
مهتد ،ومن استنصر
ألحد تبديلُها ،وال
بكتاب هللاٌ َّ ،
الن ُ
ُ
َ
()23
بها فهو منصور ،ومن تركها واتَّبع غير سبيل المؤمنين والَّه هللا ما َّ
تولى ،وأصاله َّ
جهنم ،وساءت مصي اًر".
َ
ُ
النبوة وهدي المصطفى صلى هللا
وفي كالم مالك بن أنس إمام أهل المدينة تحذير من مغبة االبتداع والخروج عن منهج ّ
النبوية ،بل االعتماد عليها
أهمية االقتداء بهم ،واالستمساك بهديهم وعدم التفريط
بالسنة ّ
ّ
عليه وسلم والخلفاء الراشدين ،وهذا يؤكد ّ
سنة
في مواجهة النوازل والمستجدات الستنباط األحكام الشرعية المناسبة ،وهذا هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون الذين لم يهملوا ّ

النبي صلى هللا عليه وسلم في كل مواقفهم واجتهاداتهم وفتاويهم ،ولم يقللوا من شأنها ،وذلك لعلمهم أنها مصدر من مصادر
ّ

التشريع.

المبحث الثاني
السّنة الّنبوية عند الخلفاء الراشدين
مكانة ُ
النبي َّ
صلى هللا عليه وسلم ،وهذا ما كان يدفعهم إلى
الدين مباشرة من ّ
كان الخلفاء الراشدون حريصين على تعّلم أحكام ّ

اإلكثار من مجالسته ومالزمته وسماع حديثه ،وذلك في سبيل التلقي المباشر عنه صلى هللا عليه وسلم ،فإن تع ّذر سماعهم منه

ممن سمعه منه صلى هللا عليه وسلم ،كما كان يفعل عمر رضي هللا عنه،
كانوا حريصين على تتبع حديثه صلى هللا عليه وسلم ّ
حيث كان يتناوب هو وجار له من األنصار على مجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسماع الحديث.
للناس ،وبسبب مكانتهم
أن لها مكانة واعتبا اًر لديهم لما سمعوها ورووها ّ
السنة ّ
ويعد الخلفاء األربعة من رواة ّ
النبوية ،ولوال ّ
ثم بأحاديث بقية العشرة
النبي صلى هللا عليه وسلم حرص أصحاب المسانيد على تصدير مسانيدهم بأحاديثهم أوالً َّ
التي شهد بها ّ
فإن
المبشرين
بالجنة ،ومن َّ
ّ
ثم أحاديث بقية الصحابة ،كما وقع ذلك في مسند أحمد ،والطيالسي ،والحميدي ،والبزار ،وغيرها ،ولذا ّ
النبوية عندهم رضي هللا عنهم جميعاً.
السنة ّ
عناية الخلفاء الراشدين بالرواية ،واهتمامهم بالتحديث ،أمر يؤكد مكانة ّ

النبي صّلى هللا عليه وسلم  -كسائر
ولم يتوقف أمر الخلفاء األربعة عند مجرد االستماع إلى الحديث ،و ّإنما كانوا يسألون ّ
ِ
الدين من
الصحابة -عن كل ما ُيشكل عليهم من أمور الدين ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن حرصهم الكبير للتفقه في ّ
سنة المصطفى صلى هللا عليه وسلم ،وشواه د هذا موجودة وكثيرة في أحاديثهم .ويشهد لمكانة الخلفاء الراشدين العلمية
خالل تعّلم ّ
 ))19ابن رجب ،جامع العلوم والحكم ،ص.396
 ))20الخطابي ،معالم السنن ،ج  ،4ص.278

21
ض ِل ْب ِن اْل َعب ِ
َّاس َ ،وأَِبي َذ ٍّر َ ،وأَِبي هُ َرْي َرةَ رضي هللا
) ) هذا لفظ عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ،وللحديث شواهد نوه إليها الترمذي في سننه عن اْلَف ْ
عنهم.

 ))22أخرجه الترمذي وأحمد ،وقال الترمذي" :هذا حديث حسن صحيح ،غريب من هذا الوجه".

انظر :الترمذي ،السنن ،كتاب المناقب ،باب مناقب عمر بن الخطاب ،ج  ،6ص ،58ح 3682؛ وأحمد ،المسند ،ج ،9ص ،144ح .5145

 ))23ابن رجب ،جامع العلوم والحكم ،ص.397
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النبي صلى هللا عليه وسلم لهم في الكثير من القضايا والحوادث من مثل مسألة أسرى بدر( ،)24وكذلك
أمور متعددة ،منها :استشارة ّ
سنه( ،)25وهذا األمر
النبي صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه ليكون قاضياً على أهل اليمن رغم حداثة ّ
اختيار ّ

البت في القضايا والمسائل
آتى ُ
أكله بعد وفاة ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم إذ كان جميعهم رضي هللا عنهم مرجعاً للمسلمين في ّ
إن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه استأذن أسامة بن زيد رضي هللا عنه في أمر إبقاء
الدينية؛ يسألهم ّ
الناس ويسترشدون بهم ،حتى ّ
عمر رضي هللا عنه ليعينه في أمر المسلمين( ،)26ثم َّ
كلفه بالقضاء في فترة خالفته(.)27
ّ
السنة واالحتكام إليها أثناء
وباإلضافة إلى حرص الخلفاء الراشدين على رواية الحديث ،فقد كان حرصهم على الرجوع إلى ّ
حياته صلى هللا عليه وسلم وبعد وفاته؛ حتى أصبح أم اًر واضحاً وجلياً يدركه كل من يتتبع فتاواهم وأقضيتهم وأحكامهم.
فكثي اًر ما تجد في أقوالهم عبارات مثل( :رأيت سول هللا يفعله ،هكذا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ،كذا

()28
النبوية،
السنة ّ
سمعت النبي  ،هكذا حدثنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..الخ) وهذه عبارات تؤكد حرصهم على مرجعية ّ
صلى هللا عليه َّ
النبي َّ
وسلم بحسب المناسبات والحوادث.
واهتمامهم بتبليغ ما سمعوه من ّ
ِ
عصر الخالفة الراشدة وضوح المرجعية التشريعية فيها من خالل احتكام الخلفاء
السمات التي امتاز بها
ولذا ّ
ُ
فإن من ّ
السنة ،واعتصامهم بهما ،وقدرتهم على التَّعامل مع النوازل والمستجدات من خالل ُحسن فقههم وقوة فهمهم
الراشدين للكتاب و ّ

لنصوصها.

السنة ليسيروا على ما فيهما في كافة أمور الحياة إلقامة حكم هللا عز
وقد وضع الخلفاء األربعة ُنصب أعينهم الكتاب و ّ
وجل ،وهذا األمر َّ
الخطب التي َخطبوا بها عند
تجلى من بداية استالم كل منهم للخالفة ،التي اتضحت معالمها
ابتداء من خالل ُ
ً

تسلمهم زمام الخالفة ،حيث أفصح كل منهم عن منهجيته ومرجعيته وسياسته التي سيسير عليها؛ فأبو بكر الصديق رضي هللا عنه
لما بويع بالخالفة بعد بيعة السقيفة تكّلم ،فح ِمد هللا وأثنى عليه ثم قال":أما بعد أيها الناس َّ
ولست بخيركم ،فإن
عليكم
فإني قد ُوّلِيت ُ
ُ
ِ
عصيت هللاَ ورسوَله فال طاع َة لي عليكم"(.)29
أسأت َفقوموني... ،أَطيعوني ما أَطعت هللاَ ورسوَله ،فإذا
إن
ُ
ُ
أحسنت فأعينوني ،و ْ
ُ
النبوية المصدر الثاني بعد كتاب هللا الذي يستمد منه الدستور
السنة ّ
وهكذا جعل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ّ

اإلسالمي أصوله ،ومن خالل السنة إلى جانب كتاب هللا ،يمكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية لألحكام التي كان يخضع لها

24
القصة اإلمام مسلم في صحيحه ،كتاب الجهاد والسيرة ،باب اإلمداد بالمالئكة ،ج ،3ص ،1383رقم الحديث .1763 :من حديث ابن عباس،
)) أخرج ّ
فلما أسروا األسارى قال رس ول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبي بكر
قصة غزوة بدر في حديث طويل فيهّ ":
عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهم جميعاً في ّ
وعمر ( ما ترون في هؤالء األسارى ؟ ) فقال أبو بكر يا نبي هللا هم بنو العم ،والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار ،فعسى هللا أن

يهديهم لإلسالم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :ما ترى يا ابن الخطاب؟ ،قلت :ال وهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ،ولكني أرى أن تمكنا فنضرب
أعناقهم "..الحديث.

25
القصة أبو داود في سننه ،كتاب القضاء ،باب كيف القضاء ،ج ،3ص ،301رقم الحديث  .3582والترمذي في سننه ،كتاب أبواب األحكام عن
)) أخرج ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب ما جاء في القاضي ال يقضي بين الخصمين حتى يسمع كالمهما ،ج  ،3ص ،11رقم الحديث  .1331وأحمد في

المسند ،ج ،2ص ،422رقم الحديث  .1282والحديث حسن.

 ))26انظر تاريخ الطبري ،ج ،3ص.226

 ))27تولي عمر للقضاء في عهد أبي بكر ورد في عدد من المصادر منها تاريخ الطبري ،ج ،3ص  .426والبيهقي في السنن الكبرى  ،كتاب آداب

لكن بأسانيد منقطعة فيها محارب بن دثار (المتوفى116هـ) ،ولم يدرك أبا بكر وعمر
القاضي ،باب بدون ترجمة ،ج ،10ص  ،87رقم الحديث ّ .20651
رضي هللا عنهما.

 ))28كما سيأتي في المباحث التالية.

29
النهاية ،ج ،9ص ،415بإسناد صحيح.
)) ابن هشام ،السيرة ،ج ،2ص .661وابن كثير ،البداية و ّ
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الحاكم والمحكوم على حد سواء ،ويظهر ه ذامن تقييد أبي بكر طاعته التي طلبها من األمة بطاعة هللا ورسوله ،حيث ال طاعة إال

في المعروف شرعا.

()30

وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم شرطا أساسياً للبيعة،
وفي بيعة عثمان بن عفان رضي هللا عنه يظهر العمل بكتاب هللا ّ
السنة لتتم لها البيعة ،فقبل عثمان رضي هللا عنه ذلك ،وأقر بهذا الشرط وعليه بويع.
حيث كان الطلب من عثمان العمل بالكتاب و ُّ

روى البخاري في قصة بيعة عثمان رضي هللا عنه أن عبد الرحمن بن عوف دعا جماعة من الصحابة ،وخال بهم في
ِ
اجتَ َم َع َّ
َّللاَ َوأَ ْثَنى َعَل ْي ِه
َّح َم ِنَ ،ف َح ِم َد َّ
اس ِإَلى َع ْبد الر ْ
ولما فرغ ْ
الن ُ
المسجد طويال حتى حضرت صالة الفجر ،فصلى صهيب بالناسّ ،
ِ
الن ِ
ظ ْر ُت ِفي أ َْم ِر َّ
ال :أَُبايِ ُع َك
ال( :أ َّ
َما َب ْع ُدَ ،يا َعلِ ُّي ِإِّني َق ْد َن َ
انَ ،فالَ تَ ْج َعَل َّن َعَلى َنْف ِس َك َسِب ً
اسَ ،فَل ْم أ ََرُه ْم َي ْعدلُ َ
ون ِب ُع ْث َم َ
يال»َ ،فَق َ
ثُ َّم َق َ
ِ
ِِ
ِ
َّللاِ ورسولِ ِه ،و َ ِ
ِ
َّح َم ِنَ ،وَب َاي َع ُه َّ
َجَن ِاد
اء األ ْ
الخليَفتَْي ِن م ْن َب ْعدهَ ،ف َب َاي َع ُه َع ْب ُد الر ْ
الن ُ
ص ُارَ ،وأ َ
الم َهاج ُرو َن َواأل َْن َ
اس ُ
َ
َعَلى ُسَّنة َّ َ َ ُ
ُم َر ُ
ون)(.)31
الم ْسلِ ُم َ
َو ُ
ط َب َّ
وينقل لنا الطبري َّ
َما َب ْع ُدَ ،فِإِّني َق ْد ُح ِّمْل ُت َوَق ْد َقِبْل ُت ،أَال
ال( :أ َّ
أن عثمان رضي هللا عنه َخ َ
بالن َ
ِعَ ،فَق َ
اس َب ْع َد َما ُبوي َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِن َل ُكم َعَل َّي َب ْع َد ِكتَ ِ
ِ َِّ
َّللاِ َع َّز َو َج َّل َّ
يما
اب َّ
وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ثَالثًا :اتَّباعُ َم ْن َك َ
ان َقْبلي ف َ
َوإِّني ُمتب ٌع َوَل ْس ُت ب ُم ْبتَد ٍع ،أَال َوإ َّ ْ
ِ
ِ ِ
َه ِل اْل َخ ْي ِر ِفيما َلم تَ ِسُّنوا َع ْن م ٍ
استَ ْو َج ْبتُ ْم.)32()... ،
إلَ ،واْل َك ُّ
اجتَ َم ْعتُ ْم َعَل ْيه َو َس َن ْنتُ ْمَ ،و َس ُّن ُسَّن َة أ ْ
ْ
يما ْ
ف َع ْن ُك ْم إال ف َ
َ
َ ْ
( )33
ومن هذا الخطاب نالحظ اآلتي :
األمة في االتباع وترك التكلف واالبتداع ،وأنه حذرهم تغير الحال" .وفي هذا
"أن عثمان رضي هللا عنه رَّغب عامة َّ
ّ -1
السنة وعدم مخالفتها.
تأكيد على الرعية بأهمية اتباع ّ
 -2هذا الخطاب بمثابة إعالن من ذي النورين َّ
أن مرجعيته لدولته تتمثل بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم،

إن من يتتبع وصايا عثمان رضي هللا عنه إلى عماله وجنوده يتأكد من تطبيقه لهذا األمر(،)34
ثم ّ
واالقتداء بالشيخين في هديهمّ .
النبي صلى هللا عليه
وسنة ّ
ويظهر له قيم العدل والوفاء واألمانة التي حثّهم عليها ،وهذا كله يتفق مع مقاصد الشريعة وأحكامها ّ
وسلم وما كان عليه الصديق وعمر رضي هللا عنهما(.)35

 -3إن الدولة اإلسالمية في عهد عثمان خضعت للشريعة ،وأصبحت سيادة الشرع الحنيف فوق كل تشريع وفوق كل

قانون ،حتى أعطت صورة مضيئة مشرقة ظهر فيها أن الدولة اإلسالمية دولة قانون ،تخضع بكل أجهزتها ألحكام الشريعة

يحا ورد في القرآن
المطهرة ،والحاكم فيها مقيد بأحكامها ال يتقدم وال يتأخر عنها ،وهذا يعني أن الحاكم لم يكن ليخالف ًّ
نصا صر ً
الكريم والسنة ،ويكون كل إجراء يتخذه متفقا مع روح الشريعة ومقاصدها ،وال يخالف أبدا ما اتفقت عليه األمة وال يخرج على
إرادتها(.)36

 ))30الصالبي ،سيرة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ،ص.103

 ))31البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب األحكام  -باب كيف يبايع اإلمام الناس ،ج ،9ص ،78ح .7207

 ))32الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،4ص  .422وسنده ضعيف :فيه شعيب بن إبراهيم الرفاعي ،الكوفي ،قال الذهبي" :راوية كتب سيف فيه جهالة".

وذكر الخطيب البغدادي أنَّه يقال له أيضاًُ :شعيب بن أبي طلحة قال عنه ابن عدي" :له أحاديث وأخبار وهو ليس بذلك المعروف ،ومقدار ما يروي من
الحديث واألخبار ليست بالكثيرة ،وفيه بعض النكرة ،أل ن في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف .انظر :المغني في الضعفاء للذهبي ،ج ،1ص298؛
وفي الكامل في ضعفاء الرجال ،البن عدي ،ج ،4ص .1319وشعيب يروي هنا عن سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف الحديث ولكنه عمدة في التاريخ،

بأن ابن حبان أفحش القول فيه .انظر :تقريب التهذيب ،ص .262
كما ذكر ابن حجر العسقالني ّ
 ))33انظر الصالبي ،سيرة عثمان بن عفان رضي هللا عنه  ،ص .108-106
 ))34تتبع الصالبي رسائل ذي النورين إلى أمرائه وعماله.
 ))35انظر الصالبي ،سيرة عثمان بن عفان رضي هللا عنه ص  ،105- 102وقد تتبع الصالبي رسائل ذي النورين إلى أمرائه وعماله.

 ))36انظر الصالبي ،سيرة عثمان بن عفان رضي هللا عنه  ،ص .108-106
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صرح بها الخلفاء الراشدون:
 مصادر التشريع كما ّكان أبو بكر رضي هللا عنه إذا نزلت نازلة أو حدثت حادثة وكان من جرائها قضية بحاجة إلى حل أو بيان حكم يعود
إلى مصادر التشريع في اإلسالم بحسب الترتيب الذي أقر من عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ،فيبدأ بكتاب هللا ،فإن لم يجد فيه

جوابا ،نظر في سنة النبي صلى هللا عليه وسّلم ،فإن وجد فيها جوابا علمه من سنة النبي صلى هللا عليه وسلم أخذ به ،وإن لم يكن

لديه علم بسنة قائمة ،سأل المسلمين عن سنة علموها من النبي صلى هللا عليه وسّلم فيأخذ بما يقولون إن أخبروه بسنة فيها قضاء
ِ
ما يسأل عنه ،ودليل ذلك ما رواه ميمون بن ِمهران ،قال( :كان أَبو بك ٍر ر ِ
ظر ِفي ِكتَ ِ
ِ
َّللاِ،
اب َّ
ضي َّ
ص ُم َن َ َ
َّللاُ َع ْن ُه ،إ َذا َوَرَد َعَل ْيه اْل َخ ْ
َْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ول َّ ِ
ِِ
ِِ
ِ
اب ،و َعلِم ِم ْن رس ِ
ِن َلم َي ُك ْن ِفي اْل ِكتَ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ِفي َذلِ َك ْاأل َْم ِر ُسَّن ًة،
َفِإ ْن َو َج َد فيه َما َيْقضي َب ْي َن ُه ْمَ ،ق َ
َّللا َ
َُ
ضى بهَ ،وإ ْ ْ
َ َ
ِ
ِِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ال :أَتَ ِاني َك َذا َوَك َذاَ ،ف َه ْل َعلِ ْمتُ ْم أ َّ
ضى ِفي َذلِ َك
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
َل اْل ُم ْسلم َ
ضى ِبهَ ،فِإ ْن أ ْ
َق َ
َن َرُس َ
ين َوَق َ
َع َياهَُ ،خ َرَج َف َسأ َ
ول َّ َ
ِ َّ ِ ِ
ِ
َّللاِ َّ
ِبَقض ٍاء؟ َفربَّما اجتَمع ِإَلي ِه َّ ُّ
ِ
ول أ َُبو َب ْك ٍر :اْل َح ْم ُد َِّّلِلِ َّال ِذي َج َع َل ِف َينا
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم فيه َق َ
َ
ُ َ ْ ََ ْ
اءَ .فَيُق ُ
النَف ُر ُكل ُه ْم َي ْذ ُك ُر م ْن َرُسول َّ َ
ضً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ؤوس َّ
اس
َن َيج َد فيه ُسَّن ًة م ْن َرُسول َّ
َم ْن َي ْحَف ُ
َع َياهُ أ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،فإ ْن أ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ج َم َع ُر َ
َّللا َ
ظ َعَلى َنبّي َناَ ،
ِ
ضى ِب ِه)(.)37
اجتَ َم َع َأرُْي ُه ْم َعَلى أ َْم ٍرَ ،ق َ
استَ َش َارُه ْمَ ،فِإ َذا ْ
َوخ َي َارُه ْم َف ْ
مما هو عليه الحقوق عند األمم المتمدنة اآلن ،كان
يقول العالَّمة محمد الحجوي" :فكان الفقه زمن الخالفة أعظم مكانة َّ
الفقهاء هم أصحاب الشورى ،وبيدهم التدبير وزمام كل أمر ،وال يصدر أمر قليل أو جليل ّإال وفق الشريعة وعلى مقتضى الحق

ولألمة منتهى ما يتصور من السيطرة والرقابة على متابعة الخلفاء لنصوص الشريعة وإشارة الفقهاء ،وتحري
الذي ال مرية فيه،
َّ
اتباع الحق الواضح ،والمحجة البيضاء".

()38

ولما استلم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الخالفة؛ سلك منهج الصديق في النظر في كتاب هللا ،ثم في السنة النبوية،

ثم ما اجتمع عليه المسلمون ،فإن لم يجد بغيته اجتهد رأيه ،ويبين ذلك ويؤكده ما رواه الشعبي( ،)39عن شريح(( :)40أ َّ
َن ُع َم َر ْب َن
اب ه ِ
ك َشىء ِفى ِكتَ ِ
َّ ِ
س ِفى ِك َت ِ
ِ ِ ِ
َّللاِ َفا ْق ِ
ض ِب ِه َوالَ َتْلتَِف ْت َك َع ْن ُه ِّ
َّللا َفاْنظُْر ُسهن ًة
اب َّ
اء َك َما َلْي َ
الَ ،فِإ ْن َج َ
الرَج ُ
اء َ ْ ٌ
اْل َخطاب َكتَ َب إَل ْيه :إ ْن َج َ
ِ ِ
ول ه ِ
اب ه ِ
ول ه ِ
يه سهن ٌة ِم ْن َرس ِ
َع ْن َرس ِ
س ِفى ِك َت ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فا ْق ِ
َّللا -صلى
اء َك َما َلْي َ
ُ
َّللا َوَل ْم َي ُك ْن ف ُ
ُ
ض ِب َهاَ ،فِإ ْن َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
َّ
َّللا -صلى هللا
َّللا َوَل ْم َي ُك ْن فى ُسنة َرُسول َّ
ك َما َل ْي َس فى كتَاب َّ
هللا عليه وسلمَ -فاْنظُْر َما ْ
اء َ
اج َت َم َع َعَلْيه الن ُ
اس َف ُخ ْذ بهَ ،فإ ْن َج َ
َّ ِ ِ
َى األَمري ِن ِش ْئتِ :إن ِش ْئت أَن تَجتَ ِهد أرْيك ثُ َّم تََق َّدم َفتََق َّدم ،وإ ِ
َخ َر َفتَأ َّ
َن تَأ َّ
َخ ْر ،
َحٌد َقْبَل َك َف ْ
ِن ش ْئ َت أ ْ
ْ َ ْ
َ ْ
َ ْ ْ َ َََ
اختَ ْر أ َّ ْ َ ْ
عليه وسلمَ -وَل ْم َيتَ َكل ْم فيه أ َ
َ
َوالَ أ ََرى التَّأ ُّ
َخ َر ِإالَّ َخ ْي اًر َل َك)(.)41
 أهمية العلم بالسّنة الّنبوية في سبيل الدفاع عن ِّالدين:

 ))37الدَّارمي ،السنن ،المقدمة ،باب كراهية الفتيا ،ج ،1ص ،262رقم الحديث  ،163والبيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب آداب القاضي ،باب ما يْق ِ
ضي ِب ِه
َ ُ َ َ
اْلَق ِ
اضي َويُْفِتي ِب ِه اْل ُمْفِتي ,ج ،10ص ،196ح  .20341بطرق كلها عن ميمون بن مهران ،لم يتابع عليها ،وميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر ،فيكون
منقطعا .فالحديث ضعيف.
اإلسناد
ً
 ))38الحجوي الثعالبي ،الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،ج ،1ص.286

 ))39هو عامر ابن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ،ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة ،قال مكحول :ما رأيت أفقه منه .مات بعد المائة وله نحو
من ثمانين روى له الستة .انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج ،2ص.287

 ))40هو شريح القاضي ابن الحارث ابن قيس الكوفي النخعي ،ويقال له :قاضي المصرين ،أبو أمية مخضرم ثقة .انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج،2
ص.265

 ))41سنن الدارمي ،المقدمة ،باب كراهية الفتيا ،ج ،1ص ،265ح .169قال المحقق حسين سليم أسد" :إسناده جيد".
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تمثل السنة النبوية الدرع الواقي للقرآن الكريم ولعلوم الدين ،وقد أدرك الصحابة ذلك فاجتهدوا في تعلمها وفهمها والحفاظ عليها.
اب رضي هللا عنهِ( :إَّنه سيأِْتى ناس يج ِادلُون ُكم ِب ُشبه ِ
قال عمر بن اْل َخ َّ
َعَلم ِب ِكتَ ِ
ط ِ
ِ
اب ُّ ِ
ات اْلُق ْر ِ
اب
وه ْم ِب ُّ
َُ ُْ
آن َف ُخ ُذ ُ
َص َح َ
ُ َ َ َ ٌ ُ َ َ ْ َُ
السَن ِنَ ،فإ َّن أ ْ
الس َنن أ ْ ُ
َّللاِ)(.)42
َّ
السّنة ،وأهمية العلم بها ،وحفظها ،واالطالع عليها في سبيل التفقه بكتاب
فكالم عمر رضي هللا عنه هذا يشير إلى أهمية ُّ
هللا تعالى ،إذ ال سبيل لفهم القرآن الكريم ومعرفة محكمه من متشابهه دون الوقوف عليها ،وهذا يؤكد أهمية االشتغال بها ،للتصدي
الدين ،وقد أدرك علي رضي هللا عنه هذا األمر ،فطلب من ابن عباس رضي
لكل من يثير الشبهات حول القرآن الكريم أو أحكام ّ
بالسنة فقال( :ال تخاصمهم بالقرآن َّ
فان القرآن حمال ذو وجوه،
لما وجهه إلى إقامة الحجة على الخوارج أن يحاججهم ُّ
هللا عنهما َّ

بالسنةَّ ،
فإنهم لن يجدوا عنها محيصا)(.)43
تقول ويقولون ،ولكن خاصمهم ٌّ

 -موقف علي بن أبي طالب رضي هللا عنه من السهنة الهنبوية واتخاذها مرجعا له في أعماله وفتاويه:

النبي صلى هللا عليه وسلم والسماع منه ،و ّإنما امتد
لم يقف حرص علي بن أبي طالب –رضي هللا عنه -على مالزمة ّ
حرصه إلى تطبيق ما تعلمه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعدم التفريط بأي شيء من هديه ،ويشهد لذلك ما كان منه عندما

النبي صلى هللا عليه وسلم كيفية ذكر هللا قبل نومه ،حيث سأال َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم خادما بسبب ما وجدت فاطمة –
عّلمه ّ
مما سألتما؟ إذا أخذتما
رضي هللا عنها -من أثر الرحى في يدها ،فذهب إليهما النبي صلى هللا عليه وسلم ،وقال(:أال أعلمكما خي ار ّ

(ما َتَرْك ُتهُ
مضاجعكما أن تكب ار هللا أربعا وثالثين وتسبحاه ثالثا وثالثين وتحمداه ثالثا وثالثين فهو خير لكما من خادم) .قال عليَ :
ِِ
ِِ
ِ ه ِ
ِ
ِ
ه
ين)(.)44
الَ :وََل َلْيَل َة صّف َ
يل َلهَُ :وََل َلْيَل َة صّف َ
ين؟ َق َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم .ق َ
ُمْن ُذ َسم ْع ُتهُ م ْن الهنِب ِّي َصلى ه ُ
وقد شهد لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه بهذه المالزمة وهذا الحرص السيدة عائشة رضي هللا عنها،فقد سألها ُش َرْي ُح
بن هانئَ ،قال :أ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ َّ
النِب ِي َّ
ِ
َسأَلُ ُه َع ِن اْل َم ْس ِح َعَلى اْل ُخَّف ْي ِنَ ،فَقاَل ْت( :ا ْئ ِت َعلِيًّا َفاسأله،
ُ
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم أ ْ
َخب ِريني ب َر ُجل م ْن أ ْ
َص َحاب َّ ّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم باْل َم ْس ِح َعَلى
َفِإن ُه َك َ
َم َرَنا َرُس ُ
الَ :فأَتَْي ُت َعليًّا َف َسأَْلتُ ُهَ ،فَق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم)َ ،ق َ
ول هللا َ
ال( :أ َ
ان َيْل َزُم النب َّي َ
ِخَف ِاف َنا ِإ َذا َسا َف ْرَنا)(.)45
يقول الدكتور علي الصالَّبي" :لقد حصل علي رضي هللا عنه ببركة صحبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتربيته على
كثيرا ،وأصبح من الخلفاء الراشدين فيما بعد ،فقد حرص على التبحر في الهدي النبوي الحكيم في غزواته وسلمه ،وأصبح
يديه ًا
خير ً
بالسنة َّ
َّ
علما وتربية ومعرفة بمقاصد هذا
لعلي رضي هللا عنه علم واسع ومعرفة غزيرة
النبوية المطهرة ،فقد استمد من رسول هللا ً
ِ
الدين العظيم"(.)46
ّ

42
المقدمة ،باب التَّورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب أو ُسَّنة ،ج ،1ص ،240ح . 121قال المحقق حسين سليم أسد" :إسناده ضعيف
)) الدَّارمي ،السننُ ،
لضعف عبد هللا بن صالح -وهو يروي الحديث عن الليث بن سعد -وباقي رجاله ثقات" .وللحديث طرق أخرى أخرجها اآلجري في الشريعة من طرق عن
ِ
ِ
حماد التجيبي زغبة ثقة في الرواية عن الليث بن سعد ،فاإلإسناد صحيح ،انظر :اآلجري في
َعاصم ْبن َعل ٍّي الواسطي (وهو صدوق ربما وهم) ،و عيسى بن ّ
ِ
ير ِمن َ ِ
ون سَن َن النَِّب ِي صلَّى هللا َعَل ْي ِه وسلَّم ِب ِكتَ ِ
ف يُ َع ِ
َّللاِ تَ َعاَلى ،ج ،1ص  ،419ح(.)102 ،101
اب َّ
اب التَّ ْحذ ِ ْ
ار ُ
ط َوائ َ
كتابه الشريعةَ ،ب ُ
ُ
ّ َ
ض َ ُ
ََ َ
 ))43الزمخشري ،جار هللا ،ربيع األبرار ونصوص األخيار ،ج ،2ص.66

 ))44مسلم ،ال صحيح ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التسبيح أول النهار وعند النوم ،ج ،4ص  ،2091ح .2727
 ))45أحمد ،المسند ،ج ،2ص ،262ح  .949قال الشيخ شعيب في تحقيق المسند" :صحيح لغيره ،شريك ،كان سئ ِ
الحفظ ،وقد توبع ،وباقي رجاله ثقات
رجال الشيخين".

 ))46الصالبي ،علي ،سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،ص .89
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ولم يكن حرصه رضي هللا عنه على تطبيق السنة ،بل كان حريصا على تبليغها ،ويشهد لذلك ما روته النوار بنت عبد
ِ
هللا أم عمرو بن سَليمَ ،قاَل ْت( :بينما نحن ِب ِمنى ِإ َذا علِ ُّي بن أَِبي َ ِ ٍ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم،
َْ َ َ َ ْ ُ ً
َ ُْ
ُ ْ
ولِ :إ َّن َرُس َ
طالب َرض َي هللاُ َع ْن ُهَ ،يُق ُ
ول هللا َ
ِ ِ ()47
ِ
َق ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
َحٌدَ ،واتََّب َع َّ
ص ُرُخ ب َذل َك) .
الن َ
وم َها أ َ
َ
اس َعَلى َج َمله َي ْ
ص ُ
َّام أَ ْكل َو ُش ْربَ ،فال َي ُ
ال :إ َّن َهذه أَي ُ
 -كتابة علي رضي هللا عنه الحديث وصيانته له:

ومما يؤكد حرص علي – رضي هللا عنه -على السنة كتابته لبعض أحاديث األحكام عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،واالحتفاظ بالصحيفة التي كتب فيها حتى وفاته رضي هللا عنه ،حيث كان يضعها في قراب سيفه ويتعهدها بالحفظ ،ويوضح
طالِ ٍب :هل ِعند ُكم ِكتاب؟ َقال( :الَِ ،إ َّال ِكتاب َّ ِ
ُع ِطَي ُه َر ُج ٌل ُم ْسلِ ٌم ،أ َْو
الُ :قْل ُت لِ َعلِ ِّي ْب ِن أَِبي َ
َّللا ،أ َْو َف ْه ٌم أ ْ
َ ْ َْ ْ َ ٌ
َ ُ
َ
ذلك ما رواه أبو ُج َح ْيَف َةَ ،ق َ
الص ِحيَف ِةَ .قالُ :قْلتَ :فما ِفي ه ِذِه َّ ِ ِ
اك األ َِس ِ
يرَ ،والَ ُيْقَت ُل ُم ْسلِ ٌم ِب َك ِاف ٍر)(.)48
َما ِفي َه ِذِه َّ
العْق ُلَ ،وَف َك ُ
َ
الَ :
الصحيَفة؟ َق َ
َ ُ َ
َّللا عنه ،عَلى ِمنب ٍر ِمن آج ٍر( )49وعَلي ِه سي ِ ِ
ِ
ِ
ص ِحيَفةٌ ُم َعَّلَقةٌ،
وعن يزيد بن شريك التيمي
قال(:خ َ
َ
َ َ ْ َْ ٌ
ط َب َنا َعل ٌّي َرض َي َّ ُ َ ْ ُ َ
َْ ْ ُ ّ
ف فيه َ
ِ ِ ()50
َّللاِ ،وما ِفي ه ِذِه َّ ِ ِ
َفَقال :و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ٍ
ان
(الم ِد َينةُ
َسَن ُ
َ
َّللا َما ع ْن َد َنا م ْن كتَاب ُيْق َأُر ِإال كتَ ُ
اإلِبل )َ ،وإِ َذا ف َ
الصحيَفة َف َن َش َرَها)َ ،فِإ َذا ف َ
يها (أ ْ
يهاَ :
اب َّ َ َ
َ َ
()52
)
51
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
لمالَئ َكة َو َّ
ص ْرًفا َوالَ َع ْد ًال )،
ين ،الَ َيْقَب ُل َّ
يها َح َدثًا َف َعَل ْيه َل ْع َنةُ َّ
َح َرٌم ِم ْن َع ْي ٍر
َج َمع َ
اس أ ْ
إَلى َك َذاَ ،ف َم ْن أ ْ
َح َد َث ف َ
َّللاُ م ْن ُه َ
َّللا َوا َ
(ذ َّمةُ المسلِ ِمين وا ِحدة ،يسعى ِبها أَدناهمَ ،فمن أَخَفر مسلِما َفعَلي ِه َلعنةُ َّ ِ
وإِ َذا ِف ِ
يهِ :
اس أ ِ
المالَِئ َك ِة َو َّ
َّللاُ ِم ْن ُه
ين ،الَ َيْقَب ُل َّ
ُ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َ ُ ْ ً َ ْ ْ َ
َج َمع َ
الن ِ ْ
َّللا َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المالَئ َكة َو َّ
ين ،الَ َيْقَب ُل َّ
(م ْن َواَلى َق ْو ًما ب َغ ْي ِر إ ْذ ِن َم َواليه َف َعَل ْيه َل ْع َنةُ َّ
ص ْرًفا َوالَ
َج َمع َ
الناس أ ْ
ص ْرًفا َوالَ َع ْد ًال)َ ،وإِ َذا ف َ
َّللاُ م ْن ُه َ
َّللا َو َ
يهاَ :
َ
َع ْد ًال)(.)53

 تحذير الخلفاء الراشدين من التفريط بالسّنة الّنبوية باعتبارها مرجعاً تشريعياً أصيالً:النبوية واالحتكام إليها ،و ّإنما شمل التحذير من تجاوزها
السنة ّ
لم يتوقف األمر عند حرص الخلفاء الراشدين على تطبيق ّ
والتفريط فيها ،أو مخالفة أوامرها ،والشواهد على ذلك كثيرة ،منها:

أوَلً :تحذير أبي بكر الصديق رضي هللا عنه من مخالفة سّنة الّنبي صلى هللا عليه وسلم بال هتهاون في واجب األمر
بالمعروف والّنهي عن المنكر.
ِِ
ِ
ِ
ِ
ُّها َّ
الص ِّد ِ
اآلي َة
اس ِإَّن ُك ْم تَْق َرُء َ
ون َهذه َ
الن ُ
الَ :يا أَي َ
يق – رضي هللا عنه -أََّن ُه َق َ
وفي هذا روى َق ْي ُس ْب ُن أَبي َح ِازمٍَ ،ع ْن أَبي َب ْك ٍر ّ
ُّكم من ض َّل ِإ َذا اهتديتم} [المائدة ،]105 :وإِِني س ِمعت رسول َّ ِ
{يا أَي َّ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
صَّلى َّ
ضرُ ْ َ ْ َ
آمنُوا َعَل ْي ُك ْم أ َْنُف َس ُك ْم َال َي ُ
ُّها الذ َ
َّ َ ْ ُ َُ َ
َ َ
َّللا َ
ْ ََ ْ ُ ْ
ين َ
()54
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّللاُ بعَقاب م ْن ُه) .
َن َي ُع َّم ُه ُم َّ
اس إ َذا َأرَْوا َ
ظال ًماَ ،فَل ْم َيأ ُ
ْخ ُذوا َعَلى َي َد ْيه أ َْو َش َك أ ْ
ول« :إن الن َ
َيُق ُ
ثانياً :تحذير الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه من اَلكتفاء بالقرآن الكريم وترك تطبيق األحكام الشرعية التي
وردت في السّنة الّنبوية:

 ))47أأحمد ،المسند ،ج ،2ص ،11ح  ،567وإسناد الحديث صحيح.

 ))48البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب العلم  ،باب كتابة العلم ،ج ،1ص ،33ح .111

 ))49بالمد وضم الجيم وتشديد الراء معرب ،وهو الذي يبني به ،ويقال له آجور على وزن فاعول .انظر :الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،
ج ،2ص.576

 ))50أي إبل الديات؛ الختالفها في العمد وشبهه والخطأ .انظر :العيني ،عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ،ج ،25ص .38

َ ))51عيرِ :بَفتْح اْلعين اْل ُم ْهمَلة َو ُس ُكون اْل َياء آخر اْل ُح ُروف وبالراء ،جبل ِب َم َّكة .انظر :العيني ،عمدة القاري في شرح صحيح البخاري  ،ج ،25ص .38
52
عدل الن ِ
َّافَلة .انظر :العيني ،عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ،ج ،25ص .39
يضة َواْل ْ
الص ْرف اْلَف ِر َ
)) صرفا َوَال عدالّ :

53
السنة ،باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ،ج ،9ص ،97ح .7300
)) البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب االعتصام بالكتاب و ّ
 ) )54أخرجه ابو داود والترمذي واللفظ له ،وقال" :هذا حديث حسن صحيح" .انظر :أبا داود ،السنن ،كتاب المالحم  ،باب األمر والنهي ،ج ،4ص ،122ح
4338؛ والترمذي ،السنن ،أبواب الفتن ،باب ما جاء ِفي نُ ُز ِ
ول الع َذ ِ
اب ِإ َذا َل ْم يُ َغي َِّر اْل ُم ْن َك ُر ،ج ،5ص ،256ح .3057
َ
َ ُ َ َ َ
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أصيال زمن الخلفاء الراشدين
مرجعا
اتخاذ السنة النبوية
ً
ً

ِ
ِ
وفي هذا روى ابن عب ٍ ِ
يت
ال ُع َم ُر َرض َي هللاُ َع ْن ُهَ( :لَق ْد َخش ُ
ُْ َ
َّاس َرض َي هللاُ َع ْن ُه َما َقالَ :ق َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َّجم ِفي ِكتَ ِ
ِ
يضة أ َْن َزَل َها هللاُ ،أ ََال َوإ َّ
َّج َم َح ٌّق َعَلى َم ْن
اب هللاَ ،ف َيضلوا ِبتَ ْرك َف ِر َ
ِن الر ْ
َقائ ٌلَ :ال َنج ُد الر ْ َ
ِ
ِ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َوَرَج ْمَنا َب ْع َده)(.)55
ان َك َذا َحِف ْ
ال ُس ْف َي ُ
أَ ْو َك َ
ان اْل َح ْم ُل أ َِو اال ْعت َر ُ
ظ ُت .أ ََال َوَق ْد َر َج َم َرُس ُ
اف َق َ
ول هللا َ
ثالثاً :التراجع عن الفعل إذا خالف سّنة الّنبي صلى هللا عليه وسلم:

الن ِ
ول ِب َّ
ول
َن َي ُ
اس َزَم ٌ
أْ
انَ ،حتَّى َيُق َ
ط َ
ِ
ام ِت اْلَبِّيَنةُ،
َزَنى َوَق ْد أ ْ
ص َن ،إ َذا َق َ
َح َ

من المالحظ في عهد الخالفة الراشدة وبخاصة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه مشورته الدائمة

للصحابة ،وعلى وجه الخصوص مشورته لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،لدرجة ّأنه يتراجع عن األمر إذا كان الصواب في
أن رجالً مقطوعة يده ورجله سرق في عهده رضي هللا عنه ،فأراد أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر
غيره ،ومن ذلك ّ

بالسنة(.)56
بها وينتفع بها ،فاعترض عليه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لمخالفته في ذلك العمل
ّ

النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رضي
عما لم يفعله ّ
وكذلك ظهر أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كان يتراجع ّ
ِ ٍ ()57
ال:
هللا عنه ،ويشهد لذلك امتناعه عن تقسيم األموال والذهب والهدايا التي كانت تهدى للكعبة؛ وفي ذلك روى أَبو َوائل
َق َ
(جَلست ِإَلى َشيب َة ِفي ه َذا المس ِجِدَ ،قال :جَلس ِإَل َّي عمر ِفي مجلِ ِسك ه َذاَ ،فَقالَ :لَق ْد هممت أَن الَ أَد ِ
اء ِإ َّال
َ َ
ََْ ُ ْ
َ ْ ُ
اء َوالَ َب ْي َ
َْ َ َ
َْ
ُ َُ
َ َ َ
عفَ
َ
َ َْ
يها َ
ضَ
صْف َر َ
()58
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الم ْر ِ
آن ُيْقتََدى به َما) .
الم ْسلم َ
صاحَب َ
اكَ ،ق َ
ينُ ،قْل ُتَ :ما أَْن َت بَفاعلَ ،ق َ
الُ :ه َما َ
ال« :ل َم؟»ُ ،قْل ُتَ :ل ْم َيْف َعْل ُه َ
َق َس ْمتُ َها َب ْي َن ُ
المبحث الثالث
األدلة على أن السنة النبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في التشريع

وسنة
أن المرجعية الشرعية تمثلت بالرجوع إلى كتاب هللا ّ
إن المتتبع لألحكام التي صدرت في فترة الخالفة الراشدة يلحظ ّ
ّ
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فإن تع ّذر ذلك كان االجتهاد بالرأي من قبل الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة بحسب ما يحقق
()59
النبوية
السنة ّ
المصلحة ويقيم الحق  ،والمتتبع الجتهادات الخلفاء األربعة وفتاواهم يجد ّأنها تتوافق مع القرآن الكريم و نصوص ّ

ومقاصد الشرع الحكيم.

النبوية كانت واضحة ،ويظهر ذلك من خالل اجتهاداتهم الفقهية الكثيرة ،ومن ينظر في
للسنة ّ
ومرجعية الخلفاء الراشدين ّ

فقههم يتبين له ذلك بصورة جلية ،والمقام هنا ال يتسع الستيعاب كل هذه االجتهادات لكثرتها ،ولذا يكفي عرض نماذج من هذه

 ))55البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الحدود ،باب االعتراف بالزنا ،ج ،8ص ،168ح.6829

56
السار ِ
ِق
) ) انظر :قلعجي ،موسوعة فقه أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ،ص .12والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،كتاب الحدود ،باب ِفي َّ
الرجل بع َد اْلي ِد و ِ ِ
ود ولفظهَّ (َ :
السنَّةُ اْل َي ُد) .ج ،9ص ،510و الحديث أخرجه
ال ُع َم ُر َلهُ ُّ :
َن َيْق َ
ِق َفتُْق َ
َي ْسر ُ
أن أََبا َب ْك ٍر أ ََرَاد أ ْ
ط ُع َي ُدهُ َوِر ْجلُهُ ،ثُ َّم َي ُع ُ
ط َع ِّ ْ َ َ ْ َ َ ّ
الر ْجل َ ،فَق َ
الدارقطني في السنن في موضعين ،كتاب الحدود والديات وغيره في اآلبق إذا سرق ،ج ،4ص ،294ح ،3494وفي ج ،4ص ،303ح .3510وأخرجه مالك
ّ

قصة ،وهذه الطرق كلها رويت عن عبدالرحمن بن القاسم ،عن أبيه،
في الموطأ ،كتاب السرقة ،باب جامع القطع ،ج ،2ص ،38ح .1808بلفظ مطول وفيه ّ
عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ،و الحديث ضعيف بسبب االنقطاع؛ ألن القاسم بن محمد لم يدرك زمان جدهَ ،قال اْلح ِافظ ِ
ضَياء الدَّين اْل َمْق ِد ِسي ِفي
ّ
َ َ
ِ
يروي
الص ِحيح َعن عمته َع ِائ َشة َو ْابن عمر َو ْابن َعبَّاس .والحديث له
من
ا
َّم
َّ
"أ ْ
َح َكامه ":اْلَقاسم بن ُم َح َّمد بن أبي بكر ّ
زمان جدهَ ،وإِن َ
الصديق َال َأراهُ ْأدرك َ
شواهد عن عائشة وابن عمر رضي هللا عنهما بالرواية المطولة.

 ) )57هو شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكوفي ثقة ،من الثانية ،مخضرم مات في خالفة عمر ابن عبد العزيز وله مائة سنة .ابن حجر ،تقريب التهذيب،
ج ،1ص .268

 ))58البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب كسوة الكعبة  ،ح.1517

 ))59ينصح باالطالع على رسالة علمية بهذا الخصوص بعنوان :االجتهاد بالرأي في عصر الخالفة الراشدة ،للباحث عبدالرحمن السنوسي ،رسالة دكتوراه
نوقشت في الجامعة األردنية بتاريخ 2005م.
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االجتهادات واإلحالة على المصادر لمن أراد التوسع؛ خاصة مع وجود جهود علمية طيبة لجمع فقه الخلفاء الراشدين كما فعل

الدكتور محمد رواس قلعجي في سلسلة الموسوعات الفقهية ،التي اختصت بفقه الخلفاء الراشدين(.)60

بالسّنة الّنبوية والرجوع إليها في السياسات العامة:
 اَلحتجاج ُِ ِ
ِ
ِ َّ
النِب ِي َّ
اء
وموضوع االحتجاج بالسنة أ ّكده البخاري في صحيحه
ير َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َي ْستَش ُ
بقوله":وَك َانت األَئ َّمةُ َب ْع َد َّ ّ َ
َ
ون األ َُمَن َ
ور المب ِ
ْخ ُذوا ِبأَسهلِهاَ ،فِإ َذا وضح ِ
ِمن أ ِ ِ ِ
السَّنةُ َلم َيتَ َع َّدوهُ ِإَلى َغ ْي ِِره ،ا ْقِت َداء ِب َِّ
الكتَ ُ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه
احة لِ َيأ ُ
ْ ْ
َ َ َ
َهل العْل ِم في األ ُُم ِ ُ َ َ
َْ َ
ْ
النب ِّي َ
اب أَو ُّ ْ
ً
َّ ()61
َو َسل َم" .
َّللاِ َّ
ِ
ال م ْن م َن َع َّ
ف تَُق ِات ُل َّ
و َّ
الزَك َ
ال ُع َم ُرَ :ك ْي َ
الن َ
صلى هللاُ
ال َرُس ُ
اس َوَق ْد َق َ
اةَ ،فَق َ
ول َّ َ
أتم البخاري الترجمة فقال"َ :وَأرَى أ َُبو َب ْك ٍر قتَ َ َ َ
ِِ ِ
ِ
ِ َّ
َن أَُق ِات َل َّ
اء ُه ْم َوأ َْم َواَل ُه ْم ِإ َّال ِب َحِّق َها
َّللاَُ ،فِإ َذا َقالُوا :الَ ِإَل َه ِإ َّال َّ
اس َحتَّى َيُقولُوا الَ ِإَل َه ِإ َّال َّ
َعَل ْيه َو َسل َم( :أُم ْر ُت أ ْ
الن َ
َّللاُ َع َ
ص ُموا مّني د َم َ
َّللاِ َألَُق ِاتَل َّن من َف َّرق بين ما جمع رسول َّ ِ
و ِحسابهم عَلى َّ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم) «ثُ َّم تَ َاب َع ُه َب ْع ُد ُع َم ُر َفَل ْم
ال أ َُبو َب ْك ٍرَ :و َّ
َ َ ُُ ْ َ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
َّللا " َفَق َ
َّللا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
الد ِ
ين
ان ع ْن َدهُ ُح ْك ُم َرُسول َّ
ين َف َّرُقوا َب ْي َن َّ
يل ّ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم في الذ َ
ورة إ ْذ َك َ
َيْلتَف ْت أَُبو َب ْك ٍر إَلى َم ُش َ
الصالَة َوالزَكاة َوأ ََرُادوا تَْبد َ
َّللا َ
وأ ِ ِ
ِ
ِ َّ
النِب ُّي َّ
ال َّ
ان
ورِة ُع َم َر ُك ُهوًال َك ُانوا أ َْو ُشب ً
َّاناَ ،وَك َ
(م ْن َب َّد َل د َين ُه َفاْقتُلُوهُ)َ ،وَك َ
َ ْ
اب َم ُش َ
َص َح َ
َح َكامهَ ،وَق َ
َّاء أ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ :
َ
ان الُقر ُ
()62
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َعز َو َج َّل" .
َوَّقاًفا ع ْن َد كتَاب َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،فلم يتوقف األمر عند محاربة
وكان أبو بكر رضي هللا عنه شديد الحرص على تنفيذ وصايا ّ
المرتدين و ّإنما دفعه حرصه على إمضاء أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإنفاذ بعث أسامة ،الذي حرص على تسييره نحو

النبي صلى هللا عليه وسلم.
وجهته حرصاً على أال يبدأ عهد الخالفة بمخالفة أمر ّ
ِ
":إنه قد حدث أعظم
السير أن أسامة بن زيد رضي هللا عنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ّ
وقد روت لنا كتب ّ
ط َب أَُبو
وحدهم .فإن رأيت أن نقيم؟" َ .ف َخ َ
الحدث ،وما أرى العرب إال ستكفر ،ومعي وجوه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ّ
ِ
طَفِني َّ
َّللاِ َألَن تَ َخ َّ
الط ْير أَح ُّب ِإَل َّي ِم ْن أَ ْن أ َْب َدأَ ِب َشي ٍء َقْبل أَم ِر رس ِ
َب ْك ٍر رضي هللا عنه َّ
ول
اسَ ،ف َح ِم َد َّ
":و َّ ْ
ُ َ
الن َ
َّللاَ َوأَ ْث َنى َعَل ْيه  ،ثُ َّم َق َ
َ ْ َُ
ال َ
ْ
َّ ِ
ِ َّ
ِ ٍِ
َن َي ْت ُرَك ُه ِع ْن َدهُ "(.)63
صَّلى َّ
استَ ْأ َذ َن لِ ُع َم َر أ ْ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ق َ
الَ :ف َب َعثَ ُه أ َُبو َب ْك ٍر إَلى آبلَ ،و ْ
َّللا َ

 ))60انظر - :موسوعة فقه أبي بكر الصديق ،وموسوعة فقه عمر بن الخطاب  ،وموسوعة فقه عثمان بن عفان ،وموسوعة علي بن أبي طالب رضي هللا
عنهم جميعاً .باإلضافة إلى كتاب قضاء الخلفاء الراشدين (وصاياهم للعمال وأقضيتهم وأحكامهم والقضاة في عصرهم) للدكتورة سهى بعيون .وكتاب تراث
الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء لـ صبحي المحمصاني.

61
السنة ،باب قول هللا تعالى":وأمرهم شورى بينهم" ،ج ،9ص.112
)) البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب االعتصام بالكتاب و ّ
62
السنة ،باب قول هللا تعالى":وأمرهم شورى بينهم" ،ج ،9ص .112والحديث أخرجه البخاري بسنده
)) البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب االعتصام بالكتاب و ّ

موصوالً عن أبي هريرة في صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنّة ،باب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ج ،9ص ،93رقم الحديث 7284
ِ
ِ
ِ
َّللاِ صلَّى هللا عَلي ِه وسلَّم و ِ
ِ
ِ
ف تَُق ِات ُل
ال ُع َم ُر ألَِبي َب ْك ٍرَ :ك ْي َ
استُ ْخل َ
ف أَبُو َب ْك ٍر َب ْع َدهَُ ،وَكَف َر َم ْن َكَف َر م َن َ
الع َربَ ،ق َ
الَ":ل َّما تُُوّف َي َرُس ُ
ولفظهَ :ع ْن أَبي هُ َرْي َرةََ ،ق َ
ُ َْ ََ َ َ ْ
ول َّ َ
ِ
ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ص َم ِمِنّي َماَلهُ َوَنْف َسهُِ ،إ َّال ِب َحِّق ِه
ال :الَ ِإَل َه ِإ َّال َّ
َّاس َحتَّى َي ُقولُوا :الَ ِإَل َه ِإ َّال َّ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم " :أُم ْر ُت أ ْ
َن أَُقات َل الن َ
الن َ
َّللاَُ ،ف َم ْن َق َ
ال َرُس ُ
َّاس؟ َوَق ْد َق َ
َّللاُ َع َ
ول َّ َ
َّللاِ صلَّى هللا عَليهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكاةَ ح ُّق الم ِ
اال َكانُوا يُ َؤد َ ِ
الزَكاةَ ،فِإ َّن َّ
الصالَة و َّ
الَ ،و َّ
الَ :و َّ
َو ِح َسابُهُ َعَلى َّ
َّللا َألَُقاتَل َّن َم ْن َف َّر َق َب ْي َن َّ
َّللا َل ْو َمَن ُعوِني عَق ً
ُ َْ
َ
َّللا "َ ،فَق َ
ُّونهُ إَلى َرُسول َّ َ
َ
َ
وسلَّم َلَقاتْلتهم عَلى من ِع ِهَ ،فَقال عمرَ « :فو َّ ِ
ِِ ِ
الح ُّق".
َن َأرَْي ُت َّ
َ َ َ َ ُُ ْ َ َْ
َّللا َما ُه َو ِإ َّال أ ْ
ص ْد َر أَِبي َب ْك ٍر لْلقتَالَ ،ف َع َرْف ُت أَنَّهُ َ
َ ُ َُ
َّللاَ َق ْد َش َرَح َ
َ

 ))63ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،4ص .67بإسناد صحيح.

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

215

أصيال زمن الخلفاء الراشدين
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ِ
الصديق على إنفاذ بعث أسامة تنفيذا ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بل وأوصى أسامة
ولم يتوقف األمر عند إصرار ّ
رضي هللا عنهما أن يفعل ما أمر به النبي الكريم؛ قائالً":اصنع ما أمرك به نبي هللا ،ابدأ ببالد قضاعة ،ثم ائت آبل ،وال تقصرن
تعجلن لما َّ
َّ
خلفت عن عهده"(.)64
في شيء من أمر رسول هللا وال
 -السّنة الّنبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في ال هتعامل اإلنساني في الحروب:

النبي صلى هللا عليه وسلم التي كان يوصي بها قادة جيوشه؛ من حفظ حقوق
التزم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بوصايا ّ
الصديق أسامة بن زيد رضي هللا عنهم وجيشه الذي كان متوجهاً إلى الشام
المدنيين ،وعدم التجاوز في االعتداء ،فقد أوصى
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ
ِ
ُّها َّ
ص ِغ ًيراَ ،وال َش ْي ًخا
احَف ُ
وها َعّني:ال تَ ُخ ُ
ظ َ
اس ،قُفوا أُوص ُك ْم ِب َع ْش ٍر َف ْ
َ
الن ُ
بقوله":يا أَي َ
ونوا َوال تَغلواَ ،وال تَ ْغد ُروا َوال تُ َمثّلُواَ ،وال تَْق ُتلُوا طْفال َ
()65
ِ
ط ُعوا َش َج َرًة"..
َكِب ًا
ام َأرَةًَ ،وال تَ ْعق ُروا َن ْخال َوال تُ َح ِّرُقوهَُ ،وال تَْق َ
ير َوال ْ
وبقيت هذه الوصية منهجاً ألبي بكر الصديق رضي هللا عنه حتى وفاته فقد كانت وصيته التي أوصى بها سلمان الفارسي
ِ ِ
ِ
الص ِّد ِ ِ
ِ
ال
ُس ْي ٍر بن جابر ّ
رضي هللا عنهَ :
يق في َم َرضه ،وطلب منه أن يعهد إليه ،فَق َ
أن َسْل َمان الفارسي دخل َعَلى أَبي َب ْك ٍر ّ
"فع ْن أ َ
اعَل ْم
ظ َك ِم ْن َهاَ ،ما َج َعْل َت ِفي َب ْ
ان ِم ْن َح ِّ
طِن َك ،أ َْو أَْلَق ْيتَ ُه َعَلى َ
انِ ،إَّن َها َستَ ُك ُ
كَ ،و ْ
َع ِرَف َّن َما َك َ
ون ُفتُو ٌحَ ،فالَ أ ْ
َج ْل َيا َسْل َم ُ
ظ ْه ِر َ
أبو بكر":أ َ
طلُبك َّ ِ ِ ِ
َّللاَِ ،فالَ تْقتَل َّن أَحدا ِمن أَه ِل ِذ َّم ِة َّ ِ
أََّنه من صَّلى َّ ِ
ِ
ِ
َّللاُ َعَلى َو ْج ِه َك
َّك َّ
صِب ُح ِفي ِذ َّم ِة َّ
َُ
ًَ ْ ْ
َّللاُ ِبذ َّمته َ ،ف ُيكب َ
َّللا َفَي ْ َ َ
الصَل َوات اْل َخ ْم َس َفإَّن ُه ُي ْ
ُ َْ َ
َّ ِ ()66
ِفي النار" .

()67
الن ِ
َوكذلك سار على النهج علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إذ ّأنه تََق َّدم ِإَلى َّ
َن َال
اس في موقعة صفين وكان يوصيهم":بأ ْ
َ
ِ ()68
ٍ
ِ
ِ
ي ْب َدأُوا أَح ًدا ِبِقتَ ٍ
ِ
ِن
ان َوإ ْ
ام َأرَة َوَال تُ َه ُ
ف َعَلى َجري ٍح َ ،وَال ُي ْتَب ُع ُم ْدبٌرَ ،وَال ُي ْك َش ُ
َه ْم َوَي ْعتَد َي َعَل ْي ِه ْمَ ،وأََّن ُه َال ُي َذَّف ُ
ال َحتَّى َي ْب َدأ ُ
َ
َ
ف س ْت َر ْ
()69
ِ
َّ
اء ُه ْم" .
اء الناس َو ُ
َشتَ َم ْت أ َ
صَل َح َ
ُم َر َ

أن التزام الخلفاء الراشدين بأخالقيات الحرب ومبادئه اإلنسانية أمر التزموه في حروبهم ووصاياهم لجنودهم ،سي اًر
وهكذا نلحظ ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،واحتكاماً لسنته صلى هللا عليه وسلم.
على نهج ّ
 -مرجعية السّنة الّنبوية في أحكام الطهارة و العبادات عند الخلفاء الراشدين:

النبي صلى هللا عليه وسلم وعباداته حتى لو
أن لديهم
حرصا شديدا على تتبع أفعال ّ
عند تتبع مواقف الخلفاء الراشدين نجد ّ
ً
خالف ذلك ما كان يراه أحدهم ،كما حدث عندما ّقبل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الحجر األسود( ،)70وما كان ليقبله إال ألنه

سنة الّنبي صلى هللا عليه وسلم واحتجاجهم على أفعالهم
النبي صلى هللا عليه وسلم يقبله ،وفيما يأتي أمثلة على رجوعهم إلى ّ
رأى ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم.
وأقوالهم بما سمعوه وتعلموه من ّ
 ))64الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،3ص .227إسناده ضعيف  ،فيه شعيب بن أبي طلحة يروي عن سيف بن عمر التميمي وقد تقدم الكالم عليهما
ص.9 :

 ))65الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،3ص  .226إسناده ضعيف فيه شعيب بن أبي طلحة يروي عن سيف بن عمر التميمي  ،وقد تقدم الكالم عليهما
في ص.9 :
 ))66ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،3ص .193وإسناده صحيح.

 ))67هي المعركة التي وقعت بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان  ،لسبع خلون من صفر سنة 37هـ ،بعد موقعة الجمل بسنة،
الصْلح َليَلة السبت لعشر خلون من صفر وفيها قتل عمار بن ياسر ِ
ِي من قبل َعلِي َو َع ْمرو ْبن
ان ُّ
وسى ْاأل ْ
َوَك َ
َ
ْ
وفيها ْ
َش َعر ّ
وهاشم ْبن َ
ْ َ
عتبة َ
َ
اجتمع الحكمان أَبُو ُم َ
ّ
ِ
ِ
اْل َعاص من قبل ُم َعاوَية بدومة الجندل .انظر :خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ص .191
ِ
ِ
ير َق ْتله" .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث  ،ج ،2ص.162
ف َعَلى َج ِريحٍ» تَ ْذف ُ
َ " ))68وَال يُ َذَّف ُ
يف اْل َج ِري ِحْ :
اإلجهاز َعَل ْيه وتَ ْح ِر ُ
 ))69عبدالرزاق ،المصنف ،كتاب العقول ،باب ال يذفف على جريح ابن كثير ،ج ،10ص  ،123ح .18590وسعيد بن منصور ،السنن ،كتاب الجهاد،
باب جامع الشهادة ،ج ،7ص  ،389ح 2947بلفظ مطول .وابن كثير ،البداية والنهاية ج ،10ص .510وإسناده حسن.

 ))70البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب ما ذكر في الحجر األسود ،ج ،2ص  ،183ح .1597
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ِ
السم ِط( ،)71أََّن ُه َخ َرَج م َع ُعم َر ِإَلى ِذي اْل ُحَل ْيَف ِة َفصَّلى َرْك َعتَْي ِن َفسأَْلتُ ُه َع ْن َذلِ َك َ ،فَق َ ِ
َصَن ُع َك َما َأرَْي ُت
َ
ال" :إَّن َما أ ْ
فع ِن ْاب ِن ّ ْ
َ
َ
َ َ
َّ "()72
ِ
رسول َّ ِ
َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم .
صلى َّ
َُ َ
َّللا َ
ِ
ِ
ِ
و َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَة رضي هللا عنه أ َّ
ال ُع َم ُر ل َم
َن ُع َم َر َرضي َّ
َّللاُ َع ْن ُهَ ،ب ْي َن َما ُهَو َي ْخ ُ
ط ُب َي ْوَم اْل ُج ُم َعة ِإ ْذ َد َخ َل َر ُج ٌل َفَق َ
َ
تَحتَِبسون ع ِن َّ ِ
ال :أََل ْم تَ ْس َم ُعوا َّ
اء تَ َو َّ
اح
ْتَ .فَق َ
َّج ُلَ :ما ُه َو ِإالَّ َس ِم ْع ُت ِّ
ضأ ُ
ْ ُ َ َ
ال ِ( :إ َذا َر َ
ال الر ُ
النِب َّي صلى هللا عليه وسلم َق َ
الصالَة؟ َفَق َ
الن َد َ
()73
ِ
ِ
َح ُد ُك ْم ِإَلى اْل ُج ُم َعة َفْل َي ْغتَس ْل) .
أَ
جهدا في بيان أحكام العبادات للناس،
يأل أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ً
ويقول الدكتور الصالبي":لم ُ
ّ
لما يتمتع به من غ ازرة في العلم وفقه في الدين ،وما بينه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سفر ضخم ،)74("..وقد أفتى علي

النبي صلى هللا عليه وسلم ،ومن ذلك:
بن أبي طالب رضي هللا عنه بالكثير من الفتاوى التي فيها من أحاديث ّ
ِ
بال ِفي ِح ْج ِر َّ
النِب ِي
 القول بالغسل من بول الجارية والنضح من بول الغالم ،مستدالً بقصة الحسين بن علي رضي هللا عنه ع َندما َّ
ِ َّ
َّ
ثوبا ،غيره) ،فقال  -صلى هللا عليه وسلم :-
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم":فقالت لبابة بنت الحارث( :يا رسول هللا ،أعطني ثوبك ،والبس ً
َ
()75
َّ
ويغسل من َبول األنثى) .
(إنما ُينضح من َبول الذكرُ ،
جنبا :قال على بن أبي طالب رضي هللا عنه( :كان رسول هللا
القول بقراءة القرآن من دون المصحف على كل حال ما لم يكن ً()76
(ش ِه ْد ُت َعلِ َّي ْب َن أَِبي
جنبا)  .وعن أبي الغريف الهمدانى قالَ :
صلى هللا عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن ً
طالِ ٍب بال ،ثُ َّم َقال :ا ْق أُروا اْلُقرآن ما َلم ي ُك ْن أَح ُد ُكم ج ُنباَ ،فِإ َذا َكان ج ُنبا َف َال وَال حرًفا و ِ
احًدا)(.)77
َ
َ ًُ
َ ْ ًُ
ْ َ َ ْ َ
َ َ
َ َ
َ َْ َ
الن َّزال ب ِن سبرة ،قال( :أَتى علِي ر ِ
بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم في الوضوء ،ودليل ذلك ما رواه َّ
ضي هللاُ َع ْن ُه ،
 االقتداء ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٌّ َ َ
)
78
(
ِ
َح ُد ُهم أ َْن َي ْش َر َب و ُهو َق ِائم  ،وإِِّني َأرَْي ُت َِّ
َّح َب ِة َف َش ِر َب َق ِائما َ ،فَق َ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َف َع َل َك َما
َعَلى َباب الر َ
النب َّي َ
َ َ ٌ َ
اسا َي ْك َرهُ أ َ ْ
ال إ َّن َن ً
ً
َأرَْيتُ ُموِني َف َعْل ُت )(.)79
()80
النبي صلى هللا عليه وسلمَّ ( :
فع ْن َم ْعِق ٍل
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة"
 الحكم بكفر تارك الصالة عمالً بقول َّ
اْلخ ْثع ِم ِي َقال :أَتى علِيًّا رجل وهو ِفي الر ِ
ِ
َمير اْلمؤ ِمِنين  ،ما تَرى ِفي ام أَرٍة َال تُ ِ
ص ِّل َف ُهَو َك ِافٌر)
ْ
َْ
الَ :يا أ َ ُ ْ َ َ َ
صّلي؟ َق َ
َّح َبة َفَق َ
«م ْن َل ْم ُي َ
الَ :
َ
َ َ ّ َ َ َ َ ُ ٌ َ َُ

(.)81

 -السّنة الّنبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في إقامة الحدود:

 ))71هو شرحبيل بن السمط بن األسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة ،أبو يزيد الكندي الشامي ،مختلف في صحبته .ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج،2
ص.265
 ))72أحمد ،المسند ،ج ،1ص  ، 30ح  .207وإسناده صحيح.

 ))73البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الجمعة  ،باب فضل الجمعة ج ،2ص  ،4ح .882
 ))74الصالبي ،علي ،سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،ص .453
ط َع ْم،ج ،1ص 328ح  .522والحديث إسناده صحيح.
الصِب ِّي َّال ِذي َل ْم َي ْ
اء ِفي َب ْو ِل َّ
 ))75ابن ماجه ،السنن ،كتاب الطهارة َ ،ب ُ
اب َما َج َ
 ))76الترمذي ،السنن ،أبواب الطهارة ،ب ِ
آن َعَلى ُك ِل ح ٍ
ال َما َل ْم َي ُك ْن ُجنًُبا ،ج ،1ص ،214ح  .146والحديث حسن صحيح.
َّج ِل َيْق َأُر الُق ْر َ
َ ٌ
ّ َ
اب في الر ُ
 ))77ابن أبي شيبة ،ال مصنف ،كتاب الحيض ،باب هل تذكر هللا الحائض والجنب ،ج ،1ص ،336ح.1306
78
ِ
َّاء واْلمهمَل ِة واْلموح ِ
ِ
ض َر ْحَبةٌ ِب ُّ ِ
َّح ُب ِبس ُك ِ
َي ُمتَّ ِس َعةٌ .انظر:
ال اْل َج ْو َهر ُّ
َّحَبةُ ِبَفتْ ِح الر َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ِيَ :و ِم ْنهُ أ َْر ٌ
ون اْل ُم ْه َمَلة اْل ُمتَّ َس ُع أ َْي ً
َّدة اْل َم َك ُ
ان اْل ُمتَّ َس ُعَ ،والر ْ
)) الرَ
الس ُكون أ ْ
ضاَ ،ق َ
ُ
الجوهري ،الصحاح تاج اللغة ،ج ،1ص  .134و ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،10ص.83
 ))79البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب األشربة  ،باب الشرب قائماً ،ج ،7ص  ،110ح.5615

 ))80مسلم ،الصحيح ،كتاب الصالة ،باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة ،ج ،1ص ،87ح.133
 ))81ابن أبي شيبة ،المصنف ،ج ،6ص ،171ح . 30436وقد ذكر علي الصالبي في كتابه سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
النبوية في أقضية علي رضي هللا عنه انظر من صفحة (.)193-153
السنة ّ
عشرات األمثلة التي تؤكد مرجعية ّ
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أصيال زمن الخلفاء الراشدين
مرجعا
اتخاذ السنة النبوية
ً
ً

أ.د( .محمد عيد) الصاحب ،د .شفاء علي الفقيه

السنة النبوية مرجعاً للخلفاء الراشدين في إقامة الحدود وتطبيقها ،حيث بينت نصوصها األحكام الخاصة بها،
كانت ّ
ِ
َّ ِ
وفصلت ما أجمل منها ،وكان التحاكم إليها وفق ما بين النبي صلى هللا عليه وسلم.ويشهد لذلك أ َّ
َن ُع َم َر ْب َن اْل َخطابَ ،رض َي هللاُ
ِِ
ع ْنه ،أُِتي ِب ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َر ُع َم ُر
َم َر ِب َر ْجم َهاَ ،ف َذ َه ُبوا ِب َها ل َي ْر ُج ُم َ
وهاَ ،فَلق َي ُه ْم َعل ٌّي َرض َي هللاُ َع ْن ُه َفَق َ
َ ُ َ ْ
الَ :ما َهذه؟ َقالُواَ :زَن ْت َفأ َ
ام َأرَة َق ْد َزَن ْتَ ،فأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
الَ :ما َرَّد ُك ْم؟ َقالُواَ :رَّدَنا َعل ٌّيَ ،رض َي هللاُ َع ْن ُهَ ،ق َ
ِب َر ْجم َهاَ ،ف ْانتَ َزَع َها َعل ٌّي م ْن أ َْيدي ِه ْم َوَرَّد ُه ْمَ ،ف َر َج ُعوا ِإَلى ُع َم َرَ ،رض َي هللاُ َع ْن ُهَ ،فَق َ
ِ
ِ
ما َفعل َه َذا َعلِ ٌّي ِإال لِ َشي ٍء َق ْد َعلِم ُهَ ،فأ َْرسل ِإَلى َعلِ ٍي َفجاء و ُهو ِش ْب ُه اْلم ْغ َ ِ
ول
َما َسم ْع َت َرُس َ
الَ :ما َل َك َرَد ْد َت َه ُؤالء؟ َق َ
ضبَ ،فَق َ
ََ
َ ََ
ال :أ َ
ُ
ّ َ َ َ َ
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الصغ ِ
ولُ " :رِف َع اْلَقَلم َع ْن ثَالثَةَ :ع ِن َّ
ير َحتَّى َي ْك َب َرَ ،و َع ِن اْل ُم ْبَتَلى َحتَّى َي ْعق َل "
ظَ ،و َع ِن َّ
النائ ِم َحتَّى َي ْستَْيق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
هللا َ
ُ
ِ
ضي هللا ع ْنهَ :فِإ َّن ه ِذِه مبتَالة بِني ُف ٍ َّ
ِ
الَ :وأََنا َال أ َْد ِريَ .فَل ْم
الن َفَل َعل ُه أَتَ َ
ال َعل ٌّي َر َ ُ َ ُ
َ ُْ ُ َ
ال ُع َم ُرَ :ال أ َْد ِريَ ،ق َ
اها َو ُهَو ِب َهاَ ،فَق َ
الَ :بَلىَ ،ق َ
َق َ
()82
َي ْر ُج ْم َها"
وعند تطبيق الحدود وإقامتها يستمع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى تذكير معاذ بن جبل له بعدم إقامة الحد على
النبي صلى هللا عليه وسلم عندما أقام الحد على المرأة الغامدية التي أقرت
طبقه ّ
الزانية وهي حبلى صوناً لحياة جنينها ،وهذا هو ما ّ
ثم فطمت ولدها( .)83والذي كان في عهد عمر – رضي هللا
بالزنى ،فأرجأها ّ
ثم أرضعت ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم حتى ولدت ّ
ِ
ِ
اب َع ْنها َزو ُجها ،ثُ َّم َج ِ
ِ
عنه -أ َّ
يل،
ال ُم َعا ٌذِ« :إ ْن َي ُك ْن َل َك َعَل ْي َها َسِب ٌ
َم َر ِب َر ْجم َها»َ ،.فَق َ
ام َأرَةً َغ َ َ ْ َ
َن ْ
اء َوه َي َحام ٌل َف َرَف َع َها إَلى ُع َم َرَ « :فأ َ
َ
َف َال سِبيل َلك عَلى ما ِفي ب ْ ِ
ض َع"(. )84
وها َحتَّى تَ َ
«احِب ُس َ
ال ُع َم ُرْ :
َ
طن َها»َ ،فَق َ
َ َ َ َ َ
وكذلك فعل علي بن أبي طالب ،حيث أُِتي ِب ُشراح َة ام أرٍَة ِمن همدان و ِهي حبَلى ِمن ِزناَ ،فأَمر ِبها َفحِبس ْت ِفي ِ
الس ْجنِ
ْ ً
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ
ّ
ََ َ ُ َ
طِن َها ،فأقام عليها الحد َوَر َج َم َها(.)85
ض َع ْت َما ِفي َب ْ
حتى َو َ
النبي صلى هللا عليه
سنة ّ
الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون بالرجوع إلى ّ
وفي هذه األمثلة دليل واضح على التزام ّ
وسلم واالحتكام إليها ،والعمل بمقتضاها متى وقفوا عليها ،حتى لو اضطرهم ذلك إلى التراجع عن أحكام أو أقضية قضوا بها.

النبي صلى هللا عليه وسلم ضبط لألمور لتطبق العقوبات على وجهها الصحيح من حيث التثبت من
وفي االقتداء بفعل ّ

النبي
سنة ّ
توافر شروط العقوبة ومقدارها وغيرها من األمور ،ففي الخمر اجتهد الصحابة في تقدير حد شاربها ،وقد طبق الصديق ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،في حين أن عمر رضي هللا عنه زاد في المقدار تغليظاً في
صلى هللا عليه وسلم فجلد بمقدار ما جلد ّ
الناس بحد شرب الخمر .وفي هذه المسألة ال يتنافى فعل عمر مع ما كان عليه الحال في عهده صلى هللا
العقوبة حتى ال يستهين ّ

ألن كال منها ُسّنة.
عليه وسلمّ ،
ِ ِ ِ
ِ
يد ُك ْم،
صَّلى ُّ
الَ :
ال :أ َِز ُ
ان ْب َن َعَّف َ
(ش ِه ْد ُت ُع ْث َم َ
اس َ
روى ُح َ
الص ْب َح َرْك َعتَ ْي ِن ،ثُ َّم َق َ
انَ ،ق َ
ان َوأُت َي باْل َولِيد َق ْد َ
ض ْي ُن ْب ُن اْل ُم ْنذ ِر أ َُبو َس َ
ِ
الَ :يا َعلِ ُّي،
ان أََّن ُه َش ِر َب اْل َخ ْم َرَ ،و َش ِه َد َ
ال ُع ْث َم ُ
َح ُد ُه َما ُح ْم َر ُ
َف َش ِه َد َعَل ْيه َر ُج َال ِن أ َ
انِ :إَّن ُه َل ْم َيتَ َقَّي ْأ َحتَّى َش ِرَب َهاَ ،فَق َ
آخ ُر أََّن ُه َرآهُ َيتَ َقَّيأَُ ،فَق َ
 ))82أحمد ،المسند ،ج ،2ص ،444-443ح .1328قال الشيخ شعيب رحمه هللا" :وإسناده صحيح لغيره".

83
قصة المرأة الغامدية مشهورة معروفة في كتب السنة  ،وقد أخرجها اإلمام مسلم في صحيحه ،كتاب الحدود ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،ج ،3ص
)) ّ
 ،1321ح .1695وغيره من أصحاب المصنفات الحديثية.

 ))84أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ،وعبد الرزاق عن الثوري ،كالهما عن األعمش ،عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي ،عن أشياخ له ،فإسناد
الحديث ضعيف لوجود إبهام فيه.

ِ
ِ
ض َع ،ثُ َّم تُْر َج ُم ،ج ،5ص ،543ح 28812؛
الِ :إ َذا َف َج َر ْت َوِه َي َحام ٌل ْانتُظ َر ِب َها َحتَّى تَ َ
انظر :ابن أبي شيبة ،المصنف ،كتاب الحدود ،باب َم ْن َق َ
وعبدالرزاق ،المصنف ،كتاب الطالق ،باب التي تضع لسنتين ،ج ،7ص  ،354رقم الحديث .13454
85
ِ
ِ
ض َع ،ثُ َّم تُ ْرَج ُم  ،ج ،5ص ،543ح28811؛ والبيهقي
الِ :إ َذا َف َج َر ْت َو ِه َي َحام ٌل ْانتُظ َر ِب َها َحتَّى تَ َ
)) ابن أبي شيبة ،المصنف ،كتاب الحدود ،باب َم ْن َق َ
اإلما ِم و ُّ
ض َ ِ
الش ُهوِد ،ج ،8ص ،383ح . 16962بإسناد حسن؛ من طريق األجلح عن الشعبي،
اعتََب َر ُح ُ
اب َم ِن ْ
بلفظ مطول ،السنن الكبرى ،كتاب الحدودَ ،ب ُ
ور ْ َ َ
وهو عبدهللا ابن األجلح الكندي أبو محمد الكوفي ،واسم األجلح يحيى ابن عبدهللا صدوق .ابن حج ،تقريب التهذيب ،ج ،2ص ،295ح .3202والحديث
ِ
ين َرَج َم اْل َم ْأرَةَ َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة،
أخرجه البخاري بلفظ مختصر من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،وفيه ح َ
ِ ِ
ِ َّ
ول هللاِ َّ
َّة رس ِ
القصة.
َوَق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم .وهذا يؤكد ّ
صحة وقوع ّ
َ
الَ :ق ْد َرَج ْمتُ َها ب ُسن َ ُ
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أصيال زمن الخلفاء الراشدين
مرجعا
اتخاذ السنة النبوية
ً
ً

أ.د( .محمد عيد) الصاحب ،د .شفاء علي الفقيه

ِ
َّ
ُقم َفاجلِ ْدهَ ،فَقال علِ ٌّيُ :قم يا حسن َف ِ
الَ :يا َع ْب َد هللاِ ْب َن َج ْعَف ٍر ُق ْم
َّها َم ْن تَ َولى َقارَ
ال اْل َح َس ُنَ :و ِّل َحارَ
َ َ
ْ َ ََُ ْ
َّهاَ ،ف َكأََّن ُه َو َج َد َعَلْيهَ ،فَق َ
اجل ْدهَُ ،فَق َ
ْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َف ِ
الَ :جَل َد َِّ
ين،
ينَ ،و َجَل َد أَُبو َب ْك ٍر أ َْرَبع َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم أ َْرَبع َ
اجل ْدهَُ ،ف َجَل َدهُ َو َعل ٌّي َي ُع ُّد َحتَّى َبَل َغ أ َْرَبع َ
ْ
ال :أ َْمس ْك ،ثُ َّم َق َ
ينَ ،فَق َ
النب ُّي َ
()86
ِ
َح ُّب ِإَل َّي) .
َو ُع َم ُر ثَ َمان َ
ينَ ،و ُك ٌّل ُسَّنةٌَ ،و َه َذا أ َ
 -السّنة الّنبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في اآلداب العامة:

النبي صلى هللا عليه وسلم نجد ّأنه كان يشدد في التزام
ومن حرص عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على االلتزام بأوامر ّ
ون ُه ْم ُم َح َّم ًدا ثُ َّم
النبي صلى هللا عليه وسلم ومثال ذلك ما رواه أنس بن مالك عن ّ
أوامر ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ّأنه قال ":تُ َس ُّم َ

تسموا أحدا باسم نبي .وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم
ون ُه ْم "( ،)87وقد ذكر
عمر كتب إلى الكوفة ال َّ
َتْل َع ُن َ
ّ
النووي":أن َ
إن َّ
وسماهم به فتركهم"( ،)88ودون الدخول في حكم العلماء
محمد ،حتى ذكر له جماعة ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم أذن لهم في ذلك ّ

النبوية في شؤون المسلمين كان
للسنة ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم فحرص عمر بن الخطاب على االحتكام ّ
في مسألة التسمية باسم ّ
موجهاً له في ق ارراته وأوامره لهم.
 -اَلحتجاج بالسّنة الّنبوية في قبول توبة المرتد:

يتبين ّأنه صلى هللا عليه وسلم قبل توبة من ارتد
من خالل تتبع مواقف ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم تجاه من ارتد من الصحابة ّ
()89
النبي صلى هللا عليه وسلم توبته ،والحارث
ثم تاب وأسلم ،وقبل ّ
منهم من مثل عبد هللا بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد وأشرك ّ

بن سويد بن الصامت أخو الجالس–أحد بني عمرو بن عوف -وهذا أمر سار على نهجه الخلفاء الراشدون من غير ابتداع منهم،

و ّإنما انصياعاً ألوامر هللا تعالى في كتابه الكريم ،واقتداء بنبيهم الذي رغم رغبته في قتل كل من ارتد إال أنه َقِب َل توبة من تاب منهم
ثم رجع لإلسالم .فحسن إسالمهم وجاهدوا في سبيل هللا
َ
وح ُس َن إسالمه بعدها  ،فكان أن قبل أبو بكر الصديق توبة كل من ارتد ّ
وأخلصوا لدينهم.
ومن هؤالء األشعث بن قيس الذي ارتد عن اإلسالم بعد وفاة َّ
صَّلى هللا عليه َو َسَّل َم ،ثم رجع إلى اإلسالم في خالفة أبي
النبي َ
وتزوج أخت أبي بكر الصديق أم فروة بنت أبي
بكر الصديق ،وأتى به أبا بكر الصديق رضي هللا عنه أسيرا ،فتاب وعاد لإلسالم َّ

قحافة وهي ّأم محمد بن األشعث بن قيس ،فلما استخلف عمر خرج األشعث مع سعد إلى العراق ،فشهد القادسية والمدائن وجلوالء
ونهاوند ،فأبلى بالء حسناً في هذه المعارك( .)90وكذلك موقفهم من علقمة بن عالثة( )91الذي ارتد زمن النبي صلى هللا عليه وسلم
ولما توفي َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم أقبل مسرعا حتى عسكر في
أن عاد عليه الصالة والسالم من الطائفَّ ،
بعد ّ
وفر إلى الشامّ ،
 ))86مسلم ،الصحيح ،الحدود ،باب حد الخمر ،ج ،3ص  ،1331ح.1707

 ))87البزار ،المسند ،ج ،13ص ،303ح6895؛ وأبو يعلى ،المسند ،ج ،6ص ،116ح .3386من طريق الحكم بن عطية عن ثابت البناني ،وقال البزار":
ِ
ٍ
يث َال نعَلم رواه ،عن ٍ
ثابت إالَّ اْلح َكم ب ُن َع ِطيَّ َة ،وهُو رجل ِم ْن أ ْ ِ
َّد ِب ِه َذ ْي ِن اْل َح ِديثَْي ِن"  .قال ابن
َح ِاد َ
ْس ِب ِه َحد َ
يث َوتََفرَ
َو َه َذا اْل َحد ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ
َ ُ ْ
ٌَُ
َّثَ ،ع ْن ثابت ِبأ َ
ص َرِة َال َبأ َ
َهل اْلَب ْ
تفرد الحكم بن عطية.
ضعفه محمد أسد واإلمام األلباني ألجل ّ
حجر" :سنده لين" .قتح الباري ،ج ،10ص .587والحديث ّ

 ))88النووي ،المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ج ،14ص ،113في أثناء شرح حديث  .2132وصنيع عمر أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل ،المسند،
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ان
الَ( :ن َ
ظ َر ُع َم ُر ِإَلى أَِبي َع ْبد اْل َحميد  -أ َْو ْاب ِن َع ْبد اْل َحميدَ ،ش َّك أَبُو َع َو َان َة َ ،-وَك َ
ج ،29ص ،427ح ،17896ولفظهَ :ع ْن َع ْبد الر ْ
َّح َم ِن ْب ِن أَبي َلْيَلىَ ،ق َ
ٍ
ِِ
اسمه مح َّمدا ورجل يُقول َله :يا مح َّمدَ ،فعل هللا ِبك ،وَفعل ،وَفعلَ ،قال :وجعل يسبُّهَ ،قالَ :فَق ِ
َمير اْلمؤ ِمِن ِ ِ
ال :أ ََال أ ََرى
ال أ ُ ُ ْ َ
ين ع ْن َد َذل َكَ :يا ْاب َن َزْيدْ ،اد ُن مّنيَ ،ق َ
َ
ْ ُ ُ ُ َ ً ََ ُ ٌ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُه ْمَ ،و ُه ْم َي ْو َمِئ ٍذ َس ْب َعةٌ َو َسِّي ُد ُه ْم َوأَ ْكَب ُرُه ْم
م
َس
أ
م
ه
ل
َه
أ
ر
ي
غ
ي
ل
ة
ح
ل
ط
ي
ن
ب
ى
ُم َح َّم ًدا يُ َس ُّب ِب َك َال َوهللا َال تُْد َعى ُم َح َّم ًدا َما ُد ْم ُت َحيًّاَ ،ف َس َّماهُ َع ْب َد الر ْ
َّح َم ِن ،ثُ َّم أ َْرَس َل ِإَل َ
َْ َ َ ُ َ ّ َ ُْ ُ ْ ْ َ َ
ِ
ِ َّ
َمير اْلمؤ ِمِنين َفوهللاِ ِإن س َّم ِاني مح َّمدا  -يعِني ِ -إ َّال مح َّمٌد َّ
ومواَ ،ال
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن َ
َُ ً
طْل َح َة :أ َْن ُش ُد َ
َْ
َُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َفَق َ
الَ :فَق َ
ُم َح َّمٌدَ ،ق َ
ال ُع َم ُرُ " :ق ُ
َ
ْ َ
ك هللاَ َيا أ َ ُ ْ َ َ
ِ
ٍ
َّ
َّ
سِب ِ ِ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم) .رجاله ثقات ،لكنّه مرسلَّ ،
فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يثبت أنه لقي عمر بن الخطاب.
َ َ
يل لي إَلى َش ْيء َس َّماهُ ُم َح َّمٌد َ
 ))89ابن عبدالبر ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج ،3ص ،918باختصار.
 ))90انظر :ترجمة األشعث بن قيس في كتاب أسد الغابة البن األثير ،ج ،1ص.61

 ))91انظر ترجمته :أبو نعيم ،معرفة الصحابة ،ج ،4ص 2177؛ وابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج ،3ص1088؛ وابن األثير ،أسد
الغابة ،ج ،3ص583؛ وابن حجر ،اإلصابة في معرفة الصحابة ،ج ،4ص.455
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أصيال زمن الخلفاء الراشدين
مرجعا
اتخاذ السنة النبوية
ً
ً

بني كالب بن ربيعة ،فأرسل إليه أبو بكر رضي هللا عنه سرية فانهزم منهم .وغنم المسلمون أهله ،وحملوهم إلى أبي بكر ،فجحدوا
وح ُسن إسالمه ،واستعمله عمر على حوران فمات بها.
أن يكونوا على حال علقمة ،فأطلقهم .ثم أسلم علقمة فَقِبل ذلك منهَ ،

 -السّنة الّنبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في توزيع الحقوق:

من المواقف المشهورة والمعروفة عن أبي بكر الصديق موقفه من مطالبة فاطمة الزهراء بميراثها ،فقد روى عروة بن الزبير َّ
أن

عائشة أم المؤمنين ،رضي هللا عنها ،أخبرته أن فاطمة رضي هللا عنها ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق
بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أفاء هللا عليه.

ص َدَقةٌ) فغضبت فاطمة بنت رسول هللا
فقال لها أبو بكر إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :الَ ُن َ
ور ُث َما تََرْك َنا َ
صلى هللا عليه وسلم ،فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت...وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة .فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال( :لست تاركا شيئا كان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يعمل به إَل عملت به ،فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ)(.)92
المبحث الرابع

ضوابط اَلحتجاج بالسّنة الّنبوية زمن الخالفة الراشدة

ألهمية السنة ومكانتها في اإلسالم ،لم يتهاون الخلفاء الراشدون في أمرها ،ولم يقصروا فيما يحفظ هيبتها وعظيم شأنها،
طوا لها من الحدود ما يبين الطريق الصحيح لفهمها
فوضعوا لها من الضوابط ما يؤسس لحمايتها وصونها من الخطأ والوهم ،وخ ّ

وحسن استنباط األحكام منها عند النظر فيها،

صحة األحاديث الّنبوية:
أوَلً :منهج الخلفاء الراشدين في التثبت من ّ
النبوية ،خاصة بعد الفتوحات اإلسالمية وتوسعها؛ حيث
السنة ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ازدادت الحاجة إلى ّ
بعد وفاة ّ

الدين ،من طهارة وعبادات ومعامالت وغيرها باتت تزداد من قبل التابعين
أن األسئلة حول أحكام ّ
ط أر العديد من المستجدات ،كما ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهذا األمر دفع الخلفاء الراشدين إلى إيالء التحديث عن
الذين لم يحظوا بفرصة التلقي المباشر عن ّ
أما الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهتماماً وتدقيقاً كبيران،تفادياً للوقوع في الوهم أو الخطأ ،و َّ
()93
ٍ
منتف عن الصحابة رضي هللا عنهم ،وذلك لتعديل هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم لهم .
وسلم فهذا أمر
مما سمعه الصحابة من رسول هللا صلى هللا عليه
وبخصوص الخلفاء الراشدين؛ كان كل خليفة منهم يحرص على التثبت ّ
وسلم ،وذلك حرصا على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أن يعتريه وهم أو خطأ ،لما في ذلك من خطر كبير على
الناس.
التشريعات واألحكام،وضرر كبير على مصالح ّ
قال الحافظ َّ
ط ِفي َقب ِ
َخَب ِار"(.)94
احتَا َ
الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديقَ :
ول األ ْ
"ك َ
ان أََّو ُل َم ْن ْ
ُ
ِ
يص ُة( :أ َّ
َن اْل َجَّد َة
ثم أورد حديث ابن شهاب عن قبيصة ،أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث.ولفظ حديث َقب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّثَ ،فَقال أ َُبو َب ْك ٍر :ما أَ ِج ُد َل ِك ِفي ِكتَ ِ
اب هللاِ َش ْيًئاَ ،و َما َعلِ ْم ُت أ َّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه
َن تَُور َ
اء ْت في َع ْهد أَِبي َب ْك ٍر َتْلتَم ُس أ ْ
َن َرُس َ
َ
ول هللا َ
َ
َج َ
 ))92البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب فرض الخمس ،باب فرض الخمس ،ج ،4ص ،96ح .3093

 ))93لالطالع حول عدالة الصحابة انظر :عدالة الصحابة وأثرها في رواية الحديث ،لنجم شحود العلي ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشق2007 ،م ،وحجية
الصحابة في مسائل أصول الدين ،لوسيم فتح هللا ،دار محمد األمين ،دمشق.

 ))94الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،ج ،1ص.9
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ً
ً

ُّ
الن ِ
الظ ْه َر َقام ِفي َّ
اسَ ،ف َسأََل ُه ْم.
َ
ِ
َحٌدَ ،ف َن َاداهُ ُم َح َّم ُد ْب ُن
َذل َك َم َع َك أ َ

َقال اْلم ِغيرة بن ُشعب َةَ : :قد س ِمعت رسول هللاِ
َ ُ َُ ْ ُ ْ َ
ْ َ ْ ُ َُ َ
ِ
ِ
َّ
صلى هللاُ
َم ْسَل َم َةَ ،فَقالَ :ق ْد َسم ْع ُت َرُس َ
ول هللا َ

ِ
َّ
َل َّ
صَّلى
الن َ
َسأ ُ
َو َسل َم َذ َك َر َش ْيًئاَ ،و َسأ ْ
اس اْل َعشَّي َةَ ،فَل َّما َ
ِ
ِ َّ
َّ
الَ :ه ْل َس ِم َع
يها ُّ
الس ُد َسَ ،ق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم ُي ْعط َ
َ
ٍ ()95
ِ
ِ
َّ
ِ
الس ُد َسَ ،فأ َْنَف َذ َذل َك أ َُبو َب ْكر) .
يها ُّ
َعَل ْيه َو َسل َم ُي ْعط َ
ِ
بأنه كان يشترط شاهداً على
وال يمكن أن نتبين منهج
الصديق في التثبت من األخبار من خالل موقف واحد ،فنجزم ّ
ّ
ألن طلب الشاهد حتى يغدو قاعدة يتطلب أمثلة كثيرة ،والموجود مثال واحد على طلب أبي بكر الشاهد،مع أن
صحة كل خبرّ ،
ّ

السنة كانت مرجعاً للصديق رضي هللا عنه في كل حادثة أو نازلة ال يجد حكمها في القرآن الكريم ،ولهذا كان يسأل الصحابة عن
الحكم في السنة ،ولم يكن يطلب الشاهد في ذلك.

َما تَوُّقف أَِبي ب ْك ٍر ِفي ح ِد ِ
يث اْل ُم ِغ َيرِة ِفي تَ ْوِري ِث
وعّلق أبو حامد الغزالي على حديث المغيرة في توريث ّ
الجدة ،فقال" :أ َّ َ ُ
َ
َ
ِ
ِ َّ
َّ ِ
ظ َر أََّن ُه ُح ْك ٌم ُم ْستَِق ٌّر أ َْو َم ْن ُسو ٌخ أ َْو لَِي ْعَل َم َه ْل ِع ْن َد َغ ْي ِِره
َحٌد ،أ َْو لِ َي ْن ُ
اك َو ْج ٌه ا ْقتَ َ
اْل َج َّدة َفَل َعل ُه َك َ
ان ُه َن َ
ضى التََّوُّق َ
َّما َل ْم َيطل ْع َعَل ْيه أ َ
فَ ،وُرب َ
ٍ
ظ ِهر اْلح ِ
ِ
ِ
اك ُم َب ْع َد َش َه َاد ِة ا ْثَن ْي ِن َعَلى
اسِت ْ
ف ِفي ْانِت َ
ِم ْث ُل َما ِع ْن َدهُ .لِ َي ُك َ
ون اْل ُح ْك ُم أ َْوَك َد أ َْو خالََف ُه َف َي ْن َدف َع ،أ َْو تَ َوَّق َ
ظ َه ٍار ِب ِزَي َادةَ ،ك َما َي ْستَ ْ ُ َ
ظ ِار ْ
اإل ْقدام عَلى ِ ِ
ِ
ظهر التَّوُّق ِ َّ
ص ِاد ْف ِّ
اه ٍلَ ،وَي ِج ُب َح ْملُ ُه َعَلى
الزَي َاد َة ،الَ َعَلى َع ْزِم الرّ
َج ْزِم اْل ُح ْك ِم ْ
الرَو َاية َع ْن تَ َس ُ
ف ل َئال َي ْكثَُر ِ َ ُ َ
َّد أ َْو أَ ْ َ َ َ َ
ّ
إن َل ْم ُي َ
ِِ
ِِ
ك ِ
ين ِب ِه"(.)96
َش ْي ٍء ِم ْن َذلِ َك؛ إ ْذ ثََب َت ِم ْن ُه َق ْ
اإل ْن َك ِار َعَلى اْلَقائل َ
ول َخ َب ِر اْل َواحد َوتَ ْر ُ
ط ًعا َق ُب ُ
أما موقف أبي بكر فلم يرو عنه أنه طلب راوياً آخر إال في تلك الحادثة( ،)97وهذا ال
ويقول الدكتور مصطفى السباعيَّ ":
ض ْت على أبي بكر حوادث كثيرة رجع فيها إلى ُسّن ِة رسول هللا
ُي َب ِّرُر القول ّ
بأن مذهبه أن ال يقبل خب اًر إال إذا رواه اثنان .ولقد ُع ِر َ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم وليس فيها أنه طلب ِم َّم ْن أخبره عن رسول هللا راوياً آخر يشهد له إال هذه الحادثة ،بل ذكر الرازي في
َ
"المحصول" أن أبا بكر قضى بقضية بين اثنين فأخبره بالل أنه عليه الصالة والسالم قضى فيها بخالف قضائه فرجع

()98

فإن

صحَّت هذه الرواية كان ذلك مؤكداً لما ذهبنا إليه"

(.)99

 -منهج عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في التثبت من السّنة الّنبوية:

النبي صلى هللا عليه وسلم ،كان يحث على اإلقالل من
شدة حرص عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على أحاديث ّ
ومن ّ

الرواية ُبغية الضبط والتثبت وهذا ما أوصى به قرظة بن كعب ومن معه حين شيعهم إلى الكوفة ،وبعث ألبي مسعود البدري والبن
مسعود فقال( :ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟)( .)100قال ابن عساكر" :ولم يكن هذا من عمر
على وجه التهمة البن مسعود وإنما أراد التشديد في باب الرواية لئال يتجاسر أحد إال على رواية ما تتحقق صحته"(.)101

مما يرويه الراوي منهجا سار عليه عمر بن الخطاب سواء بطلب شهادة رواة آخرين
فكان التقليل من الرواية مع التثبت ّ
ِ ِ َِّ
يرة ْب ِن ُش ْع َب َةَ ،قال :سأَل ُعمر ْب ُن َ َّ ِ
فع ِن الم ِغ َ ِ
ِ
ِ
ط ُن َها َفُتْلِقي
ض َر ُب َب ْ
الم ْ أرَة ،ه َي التي ُي ْ
َ َ َ َُ
الخطاب َع ْن إ ْمالَص َ
أو بالتأكد من صدق الخبر؛ َ ُ
ِ َّ ِ ِ
جِنيناَ ،فَقال :أَي ُ ِ ِ
النِب ِي َّ
ال :ما ُهو؟ ُقْل ُت :س ِم ْع ُت َِّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
َ ً
َ
النب َّي َ
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم فيه َش ْيًئا؟ َفُقْل ُت :أ ََناَ ،فَق َ َ َ
ُّك ْم َسم َع م َن َّ ّ َ

95
النسائي ،السنن الكبرى ،الفرائض ،باب ذكر الجدات واألجداد ومقادير نصيبهم ،ج،6ص ،111
)) الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،ج ،1ص .9والحديث أخرجه ّ
ح .6306وهو مرسل إسناده صحيح.

 ))96الغزالي ،المستصفى ،ص.287

الجدة المذكور أعاله.
 ))97يقصد حديث المغيرة بن شعبة في مي ارث ّ

 ))98الرازي ،المحصول  ،ج ،4ص .369

99
السنة ومكانتها في التشريع ،ص.70
) ( السباعيّ ،
 ))100ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،33ص.159

 ))101ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،33ص.159
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أصيال زمن الخلفاء الراشدين
مرجعا
اتخاذ السنة النبوية
ً
ً

أ.د( .محمد عيد) الصاحب ،د .شفاء علي الفقيه

ِِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
يما ُقْل َت(َ ،)102ف َخ َر ْج ُت َف َو َج ْد ُت ُم َح َّم َد ْب َن َم ْسَل َم َة َف ِج ْئ ُت ِب ِه،
َمةٌ)َ ،فَق َ
َيُق ُ
ال :الَ تَْب َرْح َحتى تَج َيئني باْل َم ْخ َرِج ف َ
ول( :فيه ُغرَّةٌَ ،ع ْبٌد أ َْو أ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
النِب َّي َّ
َمةٌ)(.)103
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
ول( :فيه ُغرَّةٌَ ،ع ْبٌد أ َْو أ َ
َف َشه َد َمعي :أََّن ُه َسم َع َّ َ

وسى َعَلى ُع َم َر َف َكأََّن ُه َو َج َدهُ َم ْش ُغوًال َف َرَج َع،
ومن المواقف المشهورة عن عمر ما رواه ُع َب ْي ُد ْب ُن ُع َم ْي ٍرَ ،ق َ
الْ :
استَ ْأ َذ َن أَُبو ُم َ
َفَقال عمر :أََلم أَسمع صوت عب ِد َّ ِ
ِ
ٍ
الِ« :إَّنا ُكَّنا ُن ْؤ َم ُر ِب َه َذا»،
َ ُ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
صَن ْع َت؟ َفَق َ
َّللا ْب ِن َق ْيس ،ا ْئ َذ ُنوا َل ُهَ ،ف ُدع َي َل ُهَ ،فَقا َلَ :ما َح َمَل َك َعَلى َما َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الَ :فأِْتِني َعَلى َه َذا ِب َبِّي َن ٍة أَو َألَْف َعَل َّن ِب َكَ ،ف ْان َ ِ
ٍ
ِي
الخ ْدر ُّ
ام أَُبو َسعيد ُ
َق َ
ْ
ص ِارَ ،فَقالُوا :الَ َي ْش َه ُد إال أ َ
طَل َق إَلى َم ْجلس م َن األ َْن َ
َصاغ ُرَناَ ،فَق َ
ِ ()104
ال ُعم ُر َخِفي َعَل َّي َه َذا ِم ْن أَم ِر َِّ
ِ
الصْف ُق ِباأل َْس َواق"
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ،أَْل َه ِاني َّ
َفَق َ
ْ
النب ِّي َ
الَ « :ق ْد ُكَّنا ُن ْؤ َم ُر ب َه َذا»َ ،فَق َ َ
َ

النبوية أن يطلب شهادة الصحابة الذين سمعوا حديث رسول هللا
السنة ّ
وقد بلغ حرص عمر بن الخطاب على التوثق من ّ
صلى هللا عليه وسلم أن يشهدوا بما سمعوا إق ار اًر للحق وتأكيداً عليه ،وقد ظهر هذا في الموقف الذي راجع فيه عمر بن الخطاب
النبي صلى هللا عليه وسلم؛ روى مالِ ُك ْب ُن أ َْو ِ
س ْب ِن اْل َح َدثَ ِ
ان َّ
ِي " :أ َّ
َن ُع َم َر ْب َن
صر ُّ
رضي هللا عنه الصحابة في مسألة ميراث ّ
الن ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
اب  ،ر ِ
اْل َخ َّ
ِ
ِ
ط ِ
ِ
الر ْحم ِن و ُّ
ال َن َع ْم
ضي َّ
الزَب ْي ِر َو َس ْعد َي ْستَأْذُن َ
الَ :ه ْل َل َك في ُع ْث َم َ
ون َفَق َ
اءهُ َحاج ُب ُه َي ْرَفاَ ،فَق َ
ان َو َع ْبد َّ َ َ
َّللاُ َع ْن ُه َ ،د َعاهُ إ ْذ َج َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ا ْق ِ
الَ :ه ْل َل َك ِفي َعب ٍ
َّاس َو َعلِ ٍي َي ْستَأ ِْذ َن ِ
ض َب ْيِني
َّاسَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
ال َعب ٌ
الَ :ن َع ْمَ .فَل َّما َد َخالَ َق َ
ان َق َ
اءَ ،فَق َ
َفأ َْدخْل ُه ْم َفَلب َث َقليالً ثُ َّم َج َ
ّ
ِ ِ ِ َّ ِ
الن ِ
ِ
ضِ
َّللاُ َعَلى َرُسولِ ِه صلى هللا عليه وسلم ِم ْن َبِني َّ
ط َيا
اء َّ
َّه ُ
ال الرْ
استَ َّب َعل ٌّي َو َعب ٌ
َّاس َفَق َ
يرَ .ف ْ
َوَب ْي َن َه َذا َو ُه َما َي ْختَص َمان في الذي أََف َ
ض بينهما وأ َِرح أَحدهما ِمن اآلخ ِرَ .فَقال عمر":ا هتِئدوا أَْن ُشد ُكم ِب ه ِ ه ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ض َه ْل َت ْعَل ُمو َن
وم ه
اء َواألَْر ُ
ُ
َ
ين ا ْق ِ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُ ْ
َ ُ َُ
الس َم ُ
اَّلل الذي بإ ْذنه َتُق ُ
َن رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم َقالَ:لَ ُنور ُث ما َترْكَنا ص َد َق ٌة ي ِر ُ ِ
اس َو َعلِ ٍي
ال َذلِ َك َفأَ ْقَب َل ُع َمُر َعَلى َعهب ٍ
ُ
َ َ َ
َ
يد ِب َذل َك َن ْف َسهُ َقاُلوا َق ْد َق َ
َ
أه َ ُ َ
ّ
َن رسول ِ
َفَقال :أَْن ُش ُد ُكما ِب ه ِ
ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم َق ْد َق ِ
اَّلل َه ْل َت ْعَل َم ِ
ُح ِّدثُ ُك ْم َع ْن َه َذا األ َْم ِر ِإ َّن َّ
ال َفِإّني أ َ
َّللاَ
ال َذلك؟ َقاَلََ:ن َع ْمَ .ق َ
َ
ان أ ه َ ُ َ
َ
َ
َّللا عَلى رسولِهِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ان َخ َّ
ُس ْب َح َان ُه َك َ
ص َرُسوَل ُه صلى هللا عليه وسلم في َه َذا اْلَف ْيء ب َش ْيء َل ْم ُي ْعطه أ َ
َح ًدا َغ ْي َرهُ َفَق َ
اء َّ ُ َ َ ُ
ال َج َّل ذ ْك ُرهُ َ
{:و َما أََف َ
ِ ِ
ِِ ِ
ِم ْنهم َفما أَوجْفتُم َعَل ْي ِه ِم ْن َخْي ٍل  ،والَ ِرَك ٍ
َّللاِ َما
ص ًة لِ َرُسو ِل هللاِ صلى هللا عليه وسلم .ثُ َّم َو َّ
اب} ِإَلى َق ْولِه { َقد ٌ
ير} َف َك َان ْت َهذه َخال َ
َ
ُْ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم ُي ْنف ُق
َع َ
وها َوَق َس َم َها ف ُ
طُ
احتَ َازَها ُد َ
ال م ْن َها َف َك َ
استَ ْأثَ َرَها َعَل ْي ُك ْم َلَق ْد أ ْ
اك ُم َ
ْ
ان َرُس ُ
يك ْم َحتى َبق َي َه َذا اْل َم ُ
ون ُك ْمَ ،والَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم َحَياتَ ُه ،ث هم
َهله َنَفَق َة َس َنته ْم م ْن َه َذا اْل َم ِ
ال ،ثُ َّم َيأ ُ
َعَلى أ ْ
ْخ ُذ َما َبق َي َف َي ْج َعلُ ُه َم ْج َع َل َمال هللاَ ،ف َعم َل َذل َك َرُس ُ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،ف َقب َضه أَبو ب ْك ٍرَ ،فع ِمل ِف ِ
ول ِ
ُت ُوِّفي الهنِب ُّي صلى هللا عليه وسلمَ .فَقال أَُبو َب ْك ٍر َفأََنا َولِ ُّي َرس ِ
يه ِب َما َع ِم َل
َ ُ ُ َ
ُ
َ َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّللا َي ْعَل ُم
ال َت ْذ ُكَران أ ه
ول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،وأْن ُت ْم حيَنئ ٍذَ .فأَ ْقَب َل َعَلى َعل ٍّي َو َعهب ٍ
َن أََبا َب ْك ٍر َعم َل فيه َك َما َتُقوَلَن َو ه ُ
اس َوَق َ
به َر ُس ُ
( )105
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ه
َّللا أََبا َب ْك ٍر"...
ِإهنهُ فيه َل َصاد ٌ
ق َب ٌّار َراشٌد َتا ِب ٌع لْل َح ِّ
ق ثُ هم َت َوفى ه ُ
صحة فعله
القصة فيها العديد من الفوائد التي دّلت عليها؛ منها احتجاج عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه_ على ّ
هذه ّ
بما ورده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبما عمل فيه أبو بكر رضي هللا عنه ،وفيه توضيح لدواعي طلب شهادة الصحابة

على الحديث في سبيل قطع الخالفات التي وقعت بين الصحابة في مسألة تقسيم الفيء.

النبوية
للسنة ّ
ومن خالل تتبع العديد من الروايات والمواقف لعمر بن الخطاب_رضي هللا عنه_ نجد ّأنه كان حريصاً على الرجوع ّ
واالحتكام إليها متى ما وقف على حكم من األحكام لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولم يكن منهجه في التثبت يشترط طلب
الشهادة إال في بعض المواطن التي كانت هناك بعض األسباب أو الدواعي التي استدعت طلب الشهادة.

( ))102حتى تجيبني بالمخرج فيما قلت) :أي حتى تأتي بمن يشهد معك بذلك ،ومقصد عمر رضي هللا عنه التثبت مما ينقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم
من حديث.

 ))103البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنّة ،باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل هللا تعالى ،ج ،9ص ،97ح.7300
104
ِ
ظ ِ
ِ
اه َرةً ،ج،9
صلَّى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم َك َان ْت َ
الِ :إ َّن أ ْ
اب ُ
)) البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنّةَ ،ب ُ
الحجَّة َعَلى َم ْن َق َ
ام النَّب ِّي َ
َح َك َ
ص ،108ح.7353
 ))105البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب المغازي ،باب حديث بني النضر ،ومخرج سول هللا صلى هللا عليه وسلم في دية الرجلين ،وما أرادوا من الغدر
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ج ،5ص ،115ح.4034
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كما في حديث االستئذان ألبي موسى األشعري خاصة "و َّ
فلما أخبره أبو
أن االستئذان أمر َيتَ َك َّرُر فالمعهود أن تعرف أحكامه وتشيعَّ ،
موسى ب ما ال يعرفه أراد أن يتثبت ،فال بد من حملها على ما عرف عن عمر من التثبت في رواية األخبار وحمل الصحابة على
ذلك ،فيكون عمر في قضية أبي موسى وفي قضية المغيرة لو سلمنا أنه ال معارض لروايته ،أراد أن ُي ْع ِطي الصحابة وبخاصة
صغارهم درساً في التثبت في قبول األخبار وروايتها".106
وفيما يأتي أورد بعض األدلة التي توضح احتجاج الفاروق بما وصله من أحاديث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون الحاجة إلى
طلب الشهادة كما في حديث دخول األرض وقت الوباء ،و حديث ميراث المرأة من دية زوجها ،وحديث غرة الجنين ،وغيرها كما

يأتي()107؛

ِ
َّللاِ ب ِن ع ِ
يق ْاب ِن ِشه ٍ
َّ
ِ
ط ِر ِ
ام ٍر  -أ َّ
اء ِبـ َس ْرغَ َبَل َغ ُه
 - 1أخرج " البخاري " و" مسلم " ِم ْن َ
ابَ ،ع ْن َع ْبد َّ ْ َ
َ
َن ُع َم َر َخ َرَج إَلى الش ْأمَِ ،فَل َّما َج َ
الرحم ِن بن عو ٍ
ِ َّ
َّللاِ َّ
َن الوَباء َق ْد وَقع ِب َّ
الِ« :إ َذا س ِم ْعتُم ِب ِه ِبأ َْر ٍ
ف :أ َّ
ض َفالَ تَْق َد ُموا
الش ْأ ِم َ -فأ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
َن َرُس َ
أ َّ َ َ َ َ
َخ َب َرهُ َع ْب ُد َّ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ ْ
ول َّ َ
ِ
ِ
ض وأ َْنتُم ِبهاَ ،فالَ تَ ْخرجوا ِفر ا ِ
ِ ٍ
َخَب َرَنا َسالِ ٌم ْب ِن َع ْب ِد هللاِ ْب ِن
«وأ ْ
ُُ ًَ
«س ْرغَ»َ .ق َ
َعَل ْيهَ ،وإِ َذا َوَق َع ِبأ َْر ٍ َ ْ َ
ال ْاب ُن ش َهابَ :
ار م ْن ُه» َف َر َج َع ُع َم ُر م ْن َ
اس ِمن ح ِد ِ
يث عب ِد الرَّحم ِن ب ِن عو ٍ
ِ
ف ِب َّ
ُع َم َر أ َّ
ف»(.)108
ص َر َ
َْ
الن ِ ْ َ
ْ َ ْ َْ
َن ُع َم َر إَّن َما ْان َ
ِ
َن عمر بن اْل َخ َّ
ط ِ
يد ْب ُن اْلمسي ِ
الدَيةُ لِْل َع ِاقَل ِةَ ،والَ تَ ِر ُث اْل َم ْ أرَةُ ِم ْن ِدَي ِة َزْو ِج َها
 – 2روى َس ِع ٌ
ولّ «:
اب _رضي هللا عنه_ َك َ
َّب  ،أ َّ ُ َ َ ْ َ
ان َيُق ُ
َُ
َّللاِ صَّلى هللا علي ِه وسَّلم« :كتب ِإلي ِه أَن يوِرث ام أرَة أَشيم ِ
ان أ َّ
َخ َب َرهُ َّ
الض َباِب ِي ِم ْن ِدَيِت ِه»،
َش ْيًئاَ ،حتَّى أ ْ
َّاك ْب ُن ُس ْف َي َ
الضح ُ
َن َرُس َ
ول َّ َ
ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َُ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ ّ ّ
فرجع ِإلي ِه عمر ر ِ
َّللاُ َع ْن ُه(.)109
ضي َّ
َ َ َ َ َْ ُ َ ُ َ َ
ِ
َّللاَ ام َرءا س ِم َع ِم َن َِّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّلم ِفي َ ِ ِ
ام َح َم ُل ْب ُن َمالِ ِك
 - 3وعن ُع َم ٍر رضي هللا عنهَ ،ق َ
النب ِّي َ
ال" :أُ َذ ّك ُر َّ ْ ً َ
الجنين َش ْيًئا "َ ،فَق َ
َ
َّللاِ
ِِ
ب ِن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ول َّ
ُخ َرى ِب ِم ْس َ
الُ :
اه َما األ ْ
ط ٍح َفأَْلَق ْت َجن ًينا َمِّيتًاَ ،فَق َ
ضرَّتَْي ِنَ ،ف َ
«ك ْن ُت َب ْي َن َج َارتَْي ِن ليَ ،ي ْعني َ
ض َرَب ْت ِإ ْح َد ُ
ْ
ضى فيه َرُس ُ
الناِب َغة َفَق َ
()110
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ض ْي َنا فيه ب َغ ْير َه َذا"
ال ُع َم ُرَ ":ل ْو َل ْم َن ْس َم ْع َه َذا َلَق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم ب ُغ َّرة» َفَق َ
َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
اب ُع َم َر ْبن اْل َخطاب َقْب َل َم ْوته ب َسَنة:
ال :كنت َكاتًبا ل َج ْزء ْبن ُم َعاوَي َةَ ،ع ِّم ْاأل ْ
َح َنفَ ،فأَتَ َانا كتَ ُ
َ -4ع ْن َب َجاَل َة ْبن َع ْب َدةَ البصر َق َ
َن رسول هللاِ
ٍ
َخ َذ اْل ِج ْزَي َة ِم َن اْلم ُج ِ
َف ِّرُقوا َب ْي َن ُك ِّل ِذي م ْح َرٍم ِم َن اْلم ُج ِ
وسَ ،وَل ْم َي ُك ْن ُع َم ُر أ َ
وس حتَّى َش ِه َد َع ْب ُد الر ْ
َّح َم ِن ْب ُن َع ْوف :أ َّ َ ُ َ
َ
َ
َ
ِ
َخ َذ َها ِم ْن م ُج ِ
وس َه َجر(.")111
أ
م
صَّلى هللاُ َعَل ْيه َو َسَّل َ َ
َ
َ
بأن عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه_ أخذ بشهادة عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه ،ولم يطلب
اضح
و
الحديث
في
الشاهد
و
ّ
شهادة أخرى .

 -منهج علي بن أبي طالب رضي هللا عنه في التثبت من السّنة الّنبوية:

 ))106السباعي ،السنّة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ،ص.88
 ))107أورد السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي عدداً من األدلة في مبحث عنون له بقوله":هل كان الصحابة يشترطون لقبول الحديث

شيئاً" ص .86
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
 ))108البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الحيل ،باب ما ي ْكره من االحتي ِ ِ ِ
اع ِ
ون ،ج ،9ص.26
َ ُ َُ َ
ال في اْلف َر ِار م َن الط ُ
َْ
اء ِفي
ج
ا
م
اب
ب
يات،
الد
كتاب
السنن،
الترمذي،
و
؛
929
ح
،
90
ص
،
3
ج
زوجها،
دية
من
 ))109أبو داود ،السنن ،كتاب الفرائض ،باب في المرأة ترث
ّ
َ ُ َ َ َ
اْل َم ْأرَِة َه ْل تَ ِر ُث ِم ْن ِد َي ِة َزْو ِج َها ،ج ،3ص ،79ح .1415قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
 ))110بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده ،ص ،305ح .1214والبيهقي في سننه ،كتاب الديات ،باب دية الجنين ،ج  ،8ص ،114ح .16507وفيه لفظ
عمر (َلو َلم َنسم ْع َه َذا َلَق َ ِ ِ ِ
الديات ،باب جنين المرأة  ،ج،9
وقصة مالك بن النابغة أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب ّ
ض ْيَنا فيه ب َغ ْي ِر َه َذا) .والحديث صحيحّ .
ْ ْ َْ
ص ،11ح .6906وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب القسامة ،باب الجنين ووجوب الدية ج ،6ص ،111ح .1682ولفظ البخاري ":أ َّ
َن ُع َم َر َن َش َد النَّاس:
يه ِبغ َّرٍة ،عب ٍد أَو أ ٍ
ِِ
من س ِمع النَِّب َّي صلَّى هللا عَلي ِه وسلَّم َقضى ِفي ِ ِ
ِ
ِ
ال :ا ْئ ِت َم ْن َي ْش َه ُد َم َع َك َعَلى
ال اْل ُمغ َيرةُ :أ ََنا َسم ْعتُهُ َق َ
ُ َ ْ ََ َ َ
َمةَ .ق َ
السْقط ؟َ .وَق َ
َْ َ َ
ّ
ضى ف ُ َ ْ ْ َ
َ
َشه ُد َعَلى النَِّ
صلَّى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم ِب ِم ْث ِل َه َذا".
ي
ب
أ
ا
َن
أ
ة:
م
ل
س
م
ن
ب
د
م
ح
م
ال
ِ
َّ
َ
َه َذا؟ َفَق َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ّ َ
 ))111البخاري  ،الجامع الصحيح ،كتاب الجزية ،باب الجزية والموادعة مع اهل الكتاب ،ج ،4ص.91
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مرجعا
اتخاذ السنة النبوية
ً
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النبي صلى هللا عليه وسلم حريصاً على
كان من حرص علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ّأنه كان شديد التَّحري في روايته عن ّ
ول هللاِ َّ
تبليغ حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سمعه؛ فع ْن سوْي ِد ْب ِن َغَفَل َةَ ،قالَ :قال َعلِ ٌّيِ" :إ َذا ح َّد ْثتُ ُكم َع ْن رس ِ
صلى هللاُ
َ َ
َ
َُ
َ ْ
َ َُ
()112
ِ
عَلي ِه وسَّلم ح ِديثًا َف َألَن أَ ِخَّر ِمن َّ ِ
َح ُّب ِإَل َّي ِم ْن أ َْن أَ ْك ِذ َب َعَل ْيه"...
ْ
َ
الس َماء أ َ
َ ْ ََ َ َ

علي رضي هللا عنه َّ
يتلقى َّ
النص من رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم مباشرة ،ولكن عندما يبلغه الحديث من
"وقد كان ٌّ
غيره َّ
فإنه شديد التحري في قبوله ،خشية أن َينسب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوالً لم يقله"(.)113
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َح ِديثًا
صَّلى َّ
ومما ُّ
ّ
يدل على هذا المنهج قوله رضي هللا عنه":إّني ُك ْن ُت َر ُجالً إ َذا َسم ْع ُت م ْن َرُسول هللا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنَف َعِني َّ ِ ِ
ص َّد ْقتُ ُه َ ،وإَِّن ُه َح َّدثَني أَُبو َب ْك ٍر ،
اء أ ْ
استَ ْحَلْفتُ ُه َفِإ َذا َحَل َ
َص َحابه ْ
َن َي ْنَف َعني به َ ،وإِ َذا َح َّدثَني َر ُج ٌل م ْن أ ْ
ف لي َ
َّللاُ م ْن ُه ب َما َش َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
صّلِي  ،ثُ َّم
صَّلى َّ
وم َفَيتَ َ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
ال َ :سم ْع ُت َرُس َ
ص َد َق أ َُبو َب ْك ٍر َ ،ق َ
ط َّه ُر  ،ثُ َّم ُي َ
ول هللا َ
َو َ
ول َ :ما م ْن َر ُجل ُي ْذن ُب َذ ْنًبا  ،ثُ َّم َيُق ُ
َّللا َله  ،ثُ َّم َق أَر ه ِذِه اآلي َة ِ َّ :
َّ
استَ ْغَف ُروا لِ ُذُنوب ِِه ْم}(.)114
ظَل ُموا أ َْنُف َس ُه ْم َذ َك ُروا َّ
َي ْستَ ْغ ِف ُر َّ
ين ِإ َذا َف َعلُوا َفا ِح َش ًة أ َْو َ
{والذ َ
َ َ
َّللاَ ِ ،إال َغَف َر َّ ُ ُ
َ
َّللاَ َف ْ
َ
ثانياً :اجتهاد الخلفاء الراشدين في توجيه األحاديث الّنبوية وجهتها الصحيحة ،وبيان ما يستنبط منها:
ِ
َن أَُق ِات َل َّ
َّللاُ)،
اس َحتَّى َيُقولُوا الَ ِإَل َه ِإ َّال َّ
ذكرنا سابقاً موقف الصديق لما وضح لعمر بن الخطاب فهمه لحديث (أُم ْر ُت أ ْ
الن َ
وذلك حينما قرر محاربة القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة.
ومن األمثلة أيضاً :ما أفتى به أبو بكر الصديق رضي هللا عنه" :إن كان األب بحاجة إلى شيء من مال ابنه ،فله أن

يأخذ منه ما يسد به حاجته الضرورية ،ال يتجاوز ذلك ،فقد قال رجل ألبي بكر الصديق رضي هللا عنه :يا خليفة رسول هللا ،هذا

"إنما لك من ماله ما يكفيك" فقال األب :يا خليفة رسول هللا أليس قال رسول هللا
يريد أن يأخذ مالي كّله ويجتاحه ،فقال أبو بكرّ :
ارض بما رضي هللا عز وجل(.)115
صلى هللا عليه وسلم" :أنت ومالك ألبيك" فقال أبو بكرّ :إنما يعني بذلك النفقةَ ،
الخاتمة

النبوية مرجعا لهم ،وقد حاولنا من
السنة ّ
فإن هذا البحث هدف إلى الكشف عن حقيقة اتخاذ الخلفاء الراشدين ّ
وختاماً ّ
الدراسة فقد خرجنا بالنتائج
خالل تتبع المرويات والمصادر المتنوعة إظهار معالم هذا المنهج ،وبناء على ما عرضناه آنفاً في هذه ّ

اآلتية:

وسنة نبيه فكانا مصدر التشريع في عهدهم ،وهذا
النبي صلى هللا عليه وسلم بكتاب هللا تعالى ّ
 اعتصم الخلفاء الراشدون بعد وفاة ّالنبي صلى هللا عليه وسلم
ما ثبت من خالل الشواهد الكثيرة التي ُذكرت في هذا البحث ،والتي أكدت التزام الخلفاء الراشدين بهدي ّ

واالقتداء به.

السنة رأي أحد ،وكانوا
الدين وأساس للتشريع بعد القرآن الكريم ،ولم يكن الخلفاء الراشدون يقبلون مع ّ
السنة ّ
إن ّ
النبوية أصل ّ
 ّسنها الرسول صلى هللا عليه وسلم.
لسنة ّ
يغضبون غضباً شديداً وينكرون على من ال يستجيب ّ
ِ
النبوية عند الخلفاء الراشدين مرجعاً تشريعياً مبيناً للقرآن الكريم موضحاً لمجمله ،ومقيداً لمطلقه ،وهذا ما ظهر من
السنة ّ
اعتبرت ّ
خالل تطبيقهم ألحكام الطهارة و العبادات والمعامالت والعقوبات.

 ))112أحمد ،المسند ،ج ،2ص  ، 52ح  ، 616وقال الشيخ شعيب األرنؤوط" .وإسناده صحيح على شرط الشيخين".
 ))113الصالبي ،علي ،سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،ص .311

 ))114الترمذي ،ال سنن ،كتاب الصالة  ،باب ما جاء في الصالة عند التوبة ،ج ،5ص ،78ح .3006وإسناده صحيح.

 ))115قلعجي ،موسوعة فقه أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ،ص  .20والحديث أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى ،ج ،7ص81؛ والطبراني ،المعجم األوسط،

ج ،1ص ،246ح .806بإسناد ضعيف ،في إسناده المنذر بن زياد الطائي البصري قال عمرو بن علي كان كذابا وقال الدارقطني متروك له مناكير ،ويقال
فيه زياد بن المنذر وإنما هو منذر بن زياد وقال البيهقي ضعيف .انظر :ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكين ،ج ،3ص  .139وقول الرسول صلى هللا عليه
وسلم" :أنت ومالك ألبيك" حديث صحيح .أخرجه ابن ماجه ،السنن ،أبواب التجارات ،باب ما للرجل من مال ولده ،ج ،3ص ،391رقم الحديث .2291
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النبوية من أحكام احتج به
السنة ّ
أن ما أضافته ّ
السنة ّ
أن في ّ
النبوية ما ليس في القرآن الكريم ،و ّ
 ظهر من خالل األمثلة والشواهد ّللناس وإرشادهم بها.
الخلفاء األربعة ،ولم ينكروا ذلك ،بل عملوا بمقتضى األحكام التي أضافتها ،وحرصوا على تعليمها ّ

بالسنة على االجتهاد،
النبوية كانت مرجعا في عصر الخالفة الراشدة وتقديمهم االحتجاج
ّ
السنة ّ
 من األدّلة التي أ ّكدت أن ّالنبوية الصحيحة.
السنة ّ
رجوعهم عن الحكم إن كان فيه مخالفة لما جاء في ّ

النبوية واالحتكام إليها على الخلفاء الراشدين ،بل سار عمالهم وأمراؤهم على نهجهم في اتخاذ
لم يقتصر أمر االحتجاجبالسنة ّ
ّ
النبوية مرجعاً لهم.
السنة ّ
ّ

النبوية مصد اًر من مصادر تفسير كثير من التصرفات واألحكام التي صدرت عن الخلفاء الراشدين ،وهذا يؤكد
السنة ّ
 كانت ّالسنة واالحتجاج بها.
حرصهم على اتباع ّ
حجة يجب العمل به ،بدليل عملهم
 دّلت األمثلة والشواهد التي ُعرضت في هذا البحث ّأن خبر الواحد عند الخلفاء الراشدين كان ّ
سنة المصطفى
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وتراجعهم َّ
عما يخالفها واحتكامهم الدائم إلى ّ
بمقتضى كل األحاديث التي وصلتهم عن ّ
صح.
األمة في االحتجاج بخبر الواحد إذا ّ
صلى هللا عليه وسلم سواء أكانت متواترة أم خبر آحاد .وهذا يؤيد قول جمهور ّ
النبوية وفهمها من خالل االجتهادات التي كان يجتهد بها
السنة ّ
تميز العصر الراشدي بحسن االحتجاج ،ودقة االحتكام إلى ّ
ّ -

الخلفاء الراشدون بناء على استدالالهم بما جاءت به.

أن هذا ال يتنافى مع حرصه أيضاً على
 ظهر من خالل البحث حرص الفاروق على االستمساكبالسنة ّ
ّ
النبوية والعمل بها ،إال ّ
النبي صلى هللا عليه
صحة ما يرويه عن ّ
اإلقالل من الرواية خشية الوقوع في الخطأ ،وعدم التحديث إال عند تيقن الراوي من ّ
وسلم ،وذلك ألن الحديث عن رسول هللا شديد.

 كانت دواعي التحديث والرواية تتزايد مع مرور الوقت ومع كثرة الداخلين في اإلسالم وحاجة المسلمين لتعلم أمور دينهم ،لذاتوسعت الرواية و ظهرت الحلقات العلمية في عصر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهما لظهور الحاجة لتعليم
المسلمين.
التوصيات:

فإننا نوصي بإيالء العصر الراشدي المزيد من العناية
وبعد عرض هذه النتائج ،وبناء على ما عرض في هذا البحث ّ
أن العمل في هذا البحث لم يستوعب جميع الجوانب والمعالم التي تعلقت
واالهتمام للكشف أكثر عن معالم هذا المنهج ،خاصة و ّ
السنة عند الخلفاء الراشدين.
بمرجعية ّ
مقصود.

وفي الختام نسأل هللا تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لنا كل تقصير أو خطأ غير
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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