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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 
 

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركات..........................أما بعد: 
فقد وقفت على كتاب بعنوان )حجية فهم السلف بني النظرية والتطبيق دراسة أصولية معاصرة ألهم 

من دولة  سعد بن ثقل العجميأصول املدرسة السلفية املعاصرة يف فهم الكتاب والسنة( من أتليف 
 .د. حامت العوين الكويت قدم له 

سه وتلبيسه، أكثَر كاتبُه النقل من بطون  وهو كتاب كبري يف حجمه، قليل يف فائدته، كثري يف تدلي
فتارة ينقل كالماً بعيداً عن مراده    ،كتب أصول الفقه معتمًدا على متأخريهم، من غري فهم وال ضبط

األهواء يتخبطون يف  أهلوهذا هو حال  ،واترة أخرى ينقل ما خيالف مراده بل و يكون حجة عليه
عرف هلم طريق ق اهلدى واحلق فال يستقر هلم رأي وال يُ ظلمات اجلهل والبدع بسبب إعراضهم عن طري

مسعت رسول  --رضي هللا عنه--بني وهذه هي العقوبة يف الدينا قبل اآلخرة قال حذيفة بن اليمان
فأي قلب  اا عودً ض الفنت على القلوب كاحلصري عودً عر تُ » يقول:  --صلى هللا عليه وسلم--هللا 

كتة بيضاء حىت تصري على قلبني على كت فيه نُ لب أنكرها نُ أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء وأي ق
ال  اا  كالكوز جمخيً سموات واألرض واآلخر أسود مرابدً أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت ال

 (1)«يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه 
وهو معاداة مذهب السلف وهذا حال صاحب الكتاب نسأل السالمة والعافية وقع يف أمر عظيم 

الصاحل فأخذ يبحث يف بطون الكتب ال يلتفت حُلجة بل يقتنص كل قول شاذ يوافق هواه ال يسأل 
و التشغيب والتدليس على ،ألن غايته إضعاف احلق  ؛ عن مذهب قائله وال عن مراده هبذا القول

 أتباعه.
بتضخيم رأيه بعبارات يستحي ومن خالل مطالعة الكتاب يتبني للقارئ إعجاب الكاتب بنفسه  

 منها العاقل فضالً عن طالب العلم.
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 ها.أهليني املتكلمني وكتبهم، وكذلك بعده عن السنة و األصولويتبني أيضا تعظيمه  
ولعل هذا  (2)وإن زعم أنه ترىب ونشأ يف أحضان السلفية اليت ال حيسن التفريق بينها وبني السرورية 

 واب.من أسباب جنوحه عن احلِق والص
ويزداد العجب من مقدم الكتاب د. حامت العوين ليس لعدم انتصاره ملذهب السلف ودفاعه عنهم  

فهو معروف خبالف هذا، ولكن لعدم نصحه هلذا الشاب املتهور الذي قذف بنفسه يف حبر الغواية 
 وحكم على نفسه ابلنهاية يف بداية طريقه .

فغلب جانب إاثرة هذا األمر على مصلحة الكاتب فحقيق به قول القائل ))امحل عبدك على الفرس 
 فإن هلك هلك وإن جنا فهو لك((.

فعزمت الرد عليه ردًا مدلاًل وأبقوال أئمة السنة مدعًما لعل هللا جل وعال ينفع به كاتبه وقارئه وأن 
 يتقبل ذلك قبوالً حسناً.

 .ا الكتاب بطريق جممل ومفصللى هذوسوف يكون الرد ع
 تعاىل. -إن شاء هللا-وقبل الرد أنبه على أمرين مث أذكر مقدمات مهمة حيصل هبا النفع 

 
 التنبيه األول:

 
أقوى شبهه اليت   لىاعتمدت يف هذا الرد على بيان فساد طريقة الكاتب وذلك من خالل املرور ع

ساد ما اعتمد يطرحها والرد عليها وعدم تكرار الرد حىت لو تكررت الشبهة ألن املراد من الرد بيان ف
 ط . عليه من أتصيل وختب

 التنبيه الثاين:
 
 أن املراد ابلرد ليس استيعاب الكتاب كله وإن كان الرد يشمل مجيع التأصيالت الفاسدة  

ستحضر الرد مع كل شبه وال يغرت بكثرة نقله من الكتب وال حىت بكثرة ويكفي من طالع كتابه أن ي
أن هذه الشبه جمرد سراب  -حبول هللا-طه وسريىي أنه أمثلة على صحة أتصيله وختبمسائلة اليت يدع

 بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاء مل جيده شيًئا  . 
 

                                                 
 لذلك يعتبر عبدالرحمن عبدالخالق والدميجي من السلفية المعاصرة.- 2
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 املقدمات

 
 

  :األوىلاملقدمة 
ال خيفى على كل مسلم سليم الفطرة فضل السلف الصاحل وسبقهم يف العلم والعمل والداينة والفهم 

أو اتبعي لقي أصحابه أو اتبع اتبعي  -صلى هللا عليه وسلم-وذلك أهنم ما بني صحايب لقي النيب 
 فضله هللا وشرفه هللا يف اجلملة على من بعده.

ُ أِبَْعَلَم اِبلشه    اِكرِيَن()أَلَْيَس اَّلله
 ،-صلى هللا عليه وسلم-وهلل احلكمة البالغة يف اختيار أصحاب أفضل خلقه وأحبهم إليه حممد  

 فلن خيتار له إال من كان أطهر قلباً وأعمق فهماً وأكمل نصحاً.
أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال ) خري  -رضي هللا عنه-ثبت يف الصحصحني عن ابن مسعود  

 لذين يلوهنم مث الذين يلونه(.الناس قرين مث ا
 ) بعثت من خري قرون ابن آدم(.    -صلى هللا عليه وسلم-ويف لفظ للبخاري عن أيب هريرة قال : 

أي الناس خري قال )  --صلى هللا عليه وسلم--ويف لفظ ملسلم عن عائشة قالت سأل رجل النيب 
 القرن الذى أان فيه مث الثاين مث الثالث (.

 واضحة على فضل الصحابة و التابعني وأتباعهم أصحاب القرون املفضلة.وهذه نصوص 
النجوم أمنة للسماء فإذا » قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وثبت يف مسلم عن أيب موسى أن النيب 

ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأان أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون وأصحايب 
 «. ب أصحايب أتى أمىت ما يوعدون فإذا ذه ميتأمنة أل

 على هذا احلديث قائاًل: --رمحه هللا--و بوب مسلم يف صحيحه 
أمان ألصحابه وبقاء أصحابه أمان  --صلى هللا عليه وسلم--)ابب بيان أن بقاء النيب  

 لألمة(.
وامليم يف شرحه على صحيح مسلم: "قال العلماء األمنة بفتح اهلمزة  --رمحه هللا--قال النووي 

واألمن واألمان مبعىن ومعىن احلديث أن النجوم ما دامت ابقية فالسماء ابقية فإذا انكدرت النجوم 
 وتناثرت يف القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت.
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 (وأان أمنة ألصحايب فاذا ذهبت أتى اصحايب ما يوعدون: )وقوله صلى هللا عليه و سلم  
ا عراب واختالف القلوب وحنو ذلك مما أنذر به صرحيً رتداد من ارتد من األ واحلروب وامن الفنت :أي 

 وقد وقع كل ذلك.
ما يوعدون ( معناه  أميتصحايب أتى أذا ذهب إميت فقوله صلى هللا عليه و سلم ) وأصحايب أمنة أل 

من ظهور البدع واحلوادث يف الدين والفنت فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغريهم عليهم 
 (3)وانتهاك املدينة ومكة وغري ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى هللا عليه و سلم".

  
من ظلمة البدعة هتدى به يف ظلمات الرب والبحر فهم نوٌر فتأمل كيف شبه أصحابه ابلنجم الذي يُ 

فالتمسك  ؟!فكيف يعدل عن فهمهم لفهم سواهم ممن جاء بعدهم، يف علمهم وفهمهم وعملهم 
 هبديهم وفهمهم أمنة للمسلم من الزيغ والضالل.

 
 :-حسنه األلباين وأمحد شاكر-خرج اإلمام أمحد إبسناد 

 فاً قال:و موق -رضي هللا عنه-عن ابن مسعود  
خري قلوب العباد فاصطفاه  -صلى هللا عليه وسلم-عباد فوجد قلب حممد إن هللا نظر يف قلوب ال) 

لنفسه فابتعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد 
وما رأوا سيئا فهو  فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن

 (يئعند هللا س
 .(4)م كما أشار لذلك ابن بطالرضي هللا عنه-الصحابة  :واملراد ابملسلمني أي

 
 املقدمة الثانية:

ال يعدل عن فهم السلف الصاحل ويضيق بفهمهم إال مبتدٌع ضاٌل ضاق صدره مبا فهموا من نصوص 
السنة بفهم  أهلأجلمه  -صلى هللا عليه وسلم-الوحي فكلما أراد حتريفًا أو تعطياًل لكالم هللا ورسوله 

 منعقد عنهم.  إمجاعالسلف سواًء كان قول صحايب أو اتبعي أو 

                                                 
 .(16/83)شرح مسلم  - 3

 .(8/396شرح البخاري) - 4
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فظ به الدين من حتريف الغالني وانتحال لذلك جتدهم حياولون جهدهم هدم هذا األصل الذي حيُ 
 املبطلني.

 املقدمة الثالثة:
 املراد حبجية فهم السلف هو أن يقدم فهمهم على فهم غريهم،

الزيغ أن يكون قسيمًا لكتاب هللا وسنة نبيه  أهلالكتاب وغريه من  اد كما حياول صاحبُ ال أن املر  
 .-صلى هللا عليه وسلم-
السنة ومذهبهم  أهلففهم السلف الصاحل يف مسائل املعتقد هو فهم لنصوص الوحي وهو حجة  

سندة فهم حيكون عنهم كما نقله أئمة الدين يف كتب العقائد املسندة وغري امل  هالذي أمجعوا عليه في
 فهماً أمجعوا عليه.

-وكذلك فهم السلف يف مسائل الفقه هو الذي بىن عليه علماء اإلسالم  فقههم وأقواهلم كما سيأيت 
 .-إن شاء هللا

 وهذه املقدمة كفيلة إبسقاط األصل الفاسد الذي اعتمد عليه  الكاتب.
أهنا جمرد فرية فال خيدعك خبدعة  -أيها القارئ-فكلما زعم التعارض بني الوحي وفهم السلف تذكر 

وتذكر أن املراد  ،-صلى هللا عليه وسلم-وال يومهك أبنك قد قدمت بني يدي هللا ورسوله ،التعارض 
أو من جاء القرون املفضلة  فهم احلجة، وأي الفريقني أحق ابالتباع سلف األمة الذين هم أصحاب

 ؟بعدهم
 

 املقدمة الرابعة:
 ليست العربة بكثرة النقل من بطون الكتب وحشد األقوال وحكاية اخلالف املعترب و غري املعترب.

 وبيان وجه كونه صواابً ابلدليل من الكتاب والسنة واحلجة البينة.،بل العربة بتحقيق القول ؛ 
 

إما نقل مصدق، وإما حبث حمقق؛ وما سوى ذلك  "والعلم شيئان -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم 
اخلالف حجة يصار اليها لتضعيف قول راجح دل عليه كتاب هللا وسنة وليس  (5)فهذاين مسروق"

 وقال به أئمة اإلسالم، -صلى هللا عليه وسلم-نبيه 
 ه قرون.أهلفكيف يعارض قول إمام حمقق بقول متكلم بينه وبينه احلق و  

                                                 
 (410) البكري على الرد في االستغاثة - 5
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 منها أن يكون للقائل سلف يف قوله هذا .-عرف هبا فاحلق له عالمات يُ  
 ن بعدهم.العلم من الصحابة ومَ  أهلتكلم فيها  مسألةفال يصح إحداث قول جديد يف 

 الضالل واجلهل. أهلميداانً لعبث  تفالشريعة ليس 
غ من مسائل الدين هرول كُل زائ مسألةاحلق راية بينة يف  أهلوسبب هذه املقدمة أنه كلما رفع  

ه تروجيه على أهلخالف. بغية تضعيف جانب احلق، وهذا من الباطل الذي حياول  سألةبقوله: يف امل
 عوام املسلمني.

  
"االختالف ليس حبجة عند أحد علمته من فقهاء  (6)الرب يف جامع بيان العلم وفضلة: قال ابن عبد

 األمة إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجة يف قوله".
 

العلم من الصحابة والتابعني ومن  أهلفإذا اختلف ،وليس كل خالف حيكى يكون خالفًا معتربًا 
على قولني مل جيز ملن بعدهم اخلروج عن هذين القولني ولن يكون  مسألةالعلم يف  أهلبعدهم من 

 العلم كما نسبه ابن قدامة يف روضة أهلاحلق يف غري هذين القولني  وعلى هذا التأصيل عامة 
  (7)الناظر.

 :(8)وقال ابن النجار يف شرح الكوكب
"على قولني حرم إحداث" قول "اثلث" مطلقا عند  مسألة"وإذا" كان جمتهدو عصر "اختلفوا" يف 

 وأصحابه وعامة الفقهاء. -رضي هللا عنه-اإلمام أمحد 
 أتمل قوله ))عامة الفقهاء((.

 على قول واحد.  مجاعهو قياسه على اإلمث نقل كالماً البن مفلح بنين وجُه كونه حمرًما و 
ونص  -رمحه هللا-قال ابن مفلح: كما لو أمجعوا على قول واحد. فإنه حيرم إحداث قول اثن. مث قال 

 يف "الرسالة". -رضي هللا عنه-عليه اإلمام الشافعي 
كان من وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:" واملقصود أن ما اختلف فيه العلماء هل هو حرام أو مباح  

هم كما إذا اختلف الصحابة على قولني فمن أحدث قوال اثلثا فقد خالف مجاعجعله قربة خمالفا إل
 (9)هم". إمجاع

                                                 
6 -(2/79) 
7 - (1/430) 

-8 (2/264) 

 (27/231الفتاوى ) -9



  

 

 الشيخ عبد اهلل حممد القحطاني
 وقفات مع كتاب حجية فهم السلف

 

9 

من  سألةو الكاتب ابلغ يف حكاية اخلالف فبمجرد أن جيد قواًل ملتكلم يف كتب أصول الفقه مل
 هذا القول حبجة وجود املخالف.املسائل يضع قوله قوالً معترباً مقابالً لقول أئمة اإلسالم ليضعف 

تنبيه: يشغب بعضهم على هذا األمر أبنه إغالق لباب االجتهاد ويتبني من خالل هذه املقدمة أن 
 مجاعالعلم من الصحابة ومن بعدهم سواء اتفقوا على فهم معني فكان اإل أهلاليت تكلم فيها  سألةامل

 أو اختلفوا على أقوال 
ل، وإمنا يكون اكون االجتهاد فيها من ابب معرفة الراجح من األقو فال يصح معها االجتهاد بل ي

العلم  أهلالعلم فيها قول وتصور هذا األمر واستحضار كالم  هلعرف ألاالجتهاد يف النوازل اليت ال يُ 
 يف غاية األمهية.

 
 املقدمة اخلامسة 

على حد  مجاعفهو يشمل كل املسائل سواًء كانت عقدية أو فقهية واإل مجاععند القول حبجية اإل
 سواء.

 هم معني سواء يف املسائل العقدية أو الفقهية فهو حجة.أو من بعدهم على فَ ،فإذا أمجع الصحابة  
ما كان من قبيل االجتهاد والفهم أما مما ال   :فاملراد -سواء كان قواًل أو فعاًل -أما مذهب الصحايب 

جمال لالجتهاد فيها فهو يف حكم الرفع ألنه ال جمال للرأي فيه وهو حجة لكونه يف حكم الرفع   ال
 كالكالم يف الصفات والقدر واإلميان...اخل 

عقدية أو فقهية فال جمال لالجتهاد مع  مسألةًا على فهم نص يف إمجاعإما أن يكون  :ففهم السلف
 .مجاعاإل

 كما تقدم.  -صلى هللا عليه وسلم-و يفهمون كالم رهبم ونبيه السنة عقائدهم  أهلومن هذا أيخذ 
فإن مل يعرف إال هذا  ،فيكون حجة لكونه قول صحايب ؛ون قواًل فيما جيوز االجتهاد معهأو أن يك

القول عن الصحابة وجب األخذ به وإن عرف معه قول آخر كانت احلجة يف هذين القولني فال جيوز 
 اخلروج عنهما.
 العلم. أهلتكلم فيها الصحابة ومن بعدهم من  سألةموهذا يف كل 

 العلم من الصحابة ومن بعدهم. أهلفاالجتهاد إمنا يكون يف النوازل اليت مل يتكلم فيها  
 وغري ذلك إمنا هو اجتهاد يف معرفة الراجح من أقواهلم عند اخلالف فقط. 
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 ومذهب الصحايب له أحوال:
الرفع. وهذا حجة ألنه ليس من قبيل االجتهاد كأن يكون خرباً أبمر أن يكون له حكم  /األوىلاحلال 

 غييب أو ذكراً معيناً.
العلاااااام ومل  أهاااااالاحلااااااال الثانيااااااة/ أن يقااااااول الصااااااحايب قااااااوالً ويشااااااتهر عنااااااه. فهااااااذا فهااااااو حجااااااة عنااااااد 

 خيالف: إال بعض املتكلمني الذين وصفهم ابن القيم ابلشرذمة.
: وأماااااا أقاااااوال الصاااااحابة ؛ فاااااإن انتشااااارت ومل تنكااااار -رمحاااااه هللا-قااااال شااااايخ اإلساااااالم ابااااان تيمياااااة  

 يف زماهنم فهي حجة عند مجاهري العلماء. انتهى
 .(10)العلم أهلكما نقل ابن القيم  عن بعض   إمجاعبل هو  
: وإن كااااان ممااااا للاااارأي فيااااه -رمحااااه هللا-ألنااااه اشااااتهر ومل ينكاااار قااااال الشاااانقيطي ؛وهااااو الصااااحيح  

 السكويت. مجاعيظهر له خمالف فهو اإلجمال ، فان انتشر يف الصحابة ومل 
 

احلال الثالثة/ أن يقول الصحايب قواًل وال يُعلم هل اشتهر أم ال : فهذا حجة عند أئمة املذاهب 
العلم وهو قول إسحاق ابن راهويه وأيب عبيد  وقول  أهلكما عزاه إليهم غري واحد من حمققي   األربعة

  (11)مجهور واملالكية واحلنفية واحلنابلة. 
ونقل  -رمحه هللا-ال يقول به يف اجلديد  خطأٌ بينه ابن القيم  --رمحه هللا--وزعم بعضم أن الشافعي 

 من كالم الشافعية ومن نصوص الشافعي ما يقطع معه بذلك.
  

تنبيه: قول الصحايب إذا كان خليفة راشداً له ميزة على قول غريه من الصحابة واألدلة كثرية على ذلك 
 منها :

قال يف حديث طويل) إن يطيعوا أاب بكر   -صلى هللا عليه وسلم-ما خرج مسلم عن أيب قتادة  عنه 
  (12)وعمر يرشدوا (.

                                                 
 (.1/120)أعالم الموقعين  - 10
 المصدر نفسه.- 11

12 - (1594) 



  

 

 الشيخ عبد اهلل حممد القحطاني
 وقفات مع كتاب حجية فهم السلف

 

11 

بن سارية قال: صلى بنا رسول هللا ذات يوم مث أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة،  وما روى العرابض
ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: اي رسول هللا: كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال:" أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي 

سري اختالفًا كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ، ف
وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة "أخرجه أبو داود واللفظ له والرتمذي 

 . (3)الرب  وصححه و صححه أبو نعيم والبزار وابن عبد
ا حديث حسن، إسناده ال أبس به، فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر ابتباعها كما قال ابن القيم: وهذ

أمر ابتباع سنته، وابلغ يف األمر هبا حىت أمر أبن يعض عليها ابلنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه 
ثرهم لألمة وإن مل يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإال كان ذلك سنته، ويتناول ما أفىت به مجيعهم أو أك

أو بعضهم ألنه علق ذلك مبا سننه اخللفاء الراشدون، ومعلوم أهنم مل يسنوا ذلك وهم خلفاء يف آن 
 . 1واحد، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم يف وقته فهو من سنة اخللفاء الراشدين ا.ها 
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 والرد عليه إمجاًل بيان منهج الكاتب 
 

-وأهنا من إحداث املدرسة السلفية املعاصرة ،غريبة  مسألةفهم السلف  مسألةحاول الكاتب جعل 
 لكي ميهد لنفسه اهلجوم على حجية فهم السلف. -على حد تعبريه

 
قال يف مقدمة كتابه : أن مفردة فهم غري معروفة يف أغلب كتب أصول الفقه ول مرتبطة أبي  

 انتهى ملخصاً   (13) دليل وإمنا يعرب عنها ابلتفاق أو قول الصحايب.
مث يصرح مرارًا وتكراراً أبن فهم السلف الذي تقرره املدرسة السلفية )على حد تعبريه( مزامحًا للوحيني 

 وقسيماً هلما.
 رتك الوحي لقول من جيوز عليه اخلطأ ؟.حىت يشنع على كل قائل هبذا القول بقوله: كيف يُ 

 يت يف الرد املفصل.ويعامل أقوال الصحابة هبذا املبدأ الفاسد كما سيأ 
 :-قلت وابهلل التوفيق

أو أقوال الصحابة خاصة مزامحة للوحي من الكتاب والسنة  ،إن القول أبن فهم السلف الصاحل عامة 
 . جاهلقوٌل ابطٌل ال يقوله إال 

وذلك أن البحث يف هذه املسائل إمنا هو يف )فهم( الوحي ال يف إثبات أصٍل اثلٍث مزاحٍم للكتاب 
 إمنا هو بسبب هذا الفهم الباطل . مجاعأو اإل،كما تقدم وأكثر من خيالف أقوال الصحابة والسنة  

ًا أو قول صحايب إمنا هو كاشٌف للحكم ومبني ملراد هللا ومراد إمجاعففهم السلف الصاحل سواء كان 
 وليس منشًئا حلكم مل يكن قبله. ؛-صلى هللا عليه وسلم-رسوله 

 
مستندًا لنص، وأن  -الذي هو صورة من صور الفهم- مجاعالعلم أن يكون اإل أهللذلك يشرتط  

 يكون قول الصحايب وفهمه غري خمالف للنص خمالفة كلية.
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فإذا فهم السلف الصاحل من النص فهمًا خاصًا فال جيوز لنا خمالفة هذا الفهم حبجة أن احلجة يف 
؛ وذلك أن البحث يف فهم احلجة ال يف الوحي فقط ألن مفردة )الفهم( تقطع هذا الظن الفاسد

 العلم فهم السلف حجة. أهلمزامحتها حبجة أخرى وهذا معىن قول 
وأما القول أبن السلف الصاحل يعارضون الكتاب والسنة أبقواهلم فهذا أمر ال يوجد إال يف عقل  

 مؤلف الكتاب، ومن قدم له، وأمثاهلما من املفتونني.
و أقواهلم إمنا هي صوٌر من صور الفهم الذي حيتج به ،حابة والتابعني لف الصاحل من الصالس إمجاعف

 السنة واجلماعة . أهل
وإمنا أراد االستدالل لباطله فذهب يبحث يف  ؛أن الكاتب مل يكن ابحثاً  -وهللا أعلم-والذي يظهر 

ذا القدر الضالل هب أهللذلك أقدم على أمٍر مل يفعله غريه من ؛بطون الكتب ما يتوهم أنه حجة له 
 من احلماسة والتهور.

البدع واملتحزبة يف زماننا حياولون جهدهم إبعاد املسلمني عن فهم السلف الصاحل حىت خيلوا هبم  أهلو 
 لينصروا هبا ابطلهم. ؛ويلبسوا عليهم دينهم فيهرعون إىل النصوص العامة واملطلقة

 فيقع يف حبائلهم. -وسلم صلى هللا عليه-يظن أن هذا مراد هللا ومراد رسوله  اهلاجلو  
وهذا ماال يقدرون عليه مع فهم السلف الصاحل ومن تبعهم إبحسان فهو غصة يف حلوقهم حىت   

ظاهرين على  أميتأييت أمر هللا، وهذه بشارة النيب صلى هللا عليه و سلم ملا  قال ) ال تزال طائفة من 
 احلق ( متفق عليه.

 اثلث هلم.هذا التأصيل يسقط أبمرين اثنني ال 
 الذي ال ينكر الكاتب حجيته هو صورة من صور فهم السلف. مجاعاألول: أن اإل

ال أن ؛أو من بقية الصحابة هو فهمه للنص  ؛اول الصحايب سواء كان خليفة راشدً الثاين: أن املراد بق
 املراد أن يكون حجة مقابل حجة أخرى. 

ديدة له ارتباط كبري بفهم السلف فكل من يرى إحداث األقوال اجل مسألةكما تقدم يف بداية الرد و 
حرمة إحداث قول جديد يلزمه أن يلتزم هذا مع فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم بل هم أوىل 

  ألن من بعدهم لن يكون أعمق علماً مهما بلغ وهذا فضل هللا عليهم ورمحته. ؛هبذا من غريهم
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 الرد املفصل
ما جيعل  سألةمن تنبيه دقيق وهو أن الكاتب لديه من التناقض يف املوقبل الشروع يف الرد ال بد 

العلم و االعتقاد الفاسد الذي حياول  أهلالقارئ يكون يف حرية من أمره فهو تتجاذبه النقول من 
 الواحدة . سألةتقريره لذلك يتناقض يف امل

السنة وهي الكتاب  أهلعند  ااملتفق عليه األصول (14)ففي مقدمة الكتاب يذكر الكاتب
تعاىل وهذا أمٌر ل إشكال  -رمحه هللا-والقياس. وينقل هذا عن اإلمام الشافعي  مجاعوالسنة واإل

العلم ل يرون حجية فهم  أهلفيه ولكنه هبذا النقل يظن بظنه الفاسد أن الشافعي وغريه من 
 .األصولالسلف أو حجية قول الصحايب ألهنم مل يذكروها يف هذه 

  
املنصوص عنهم وهو داخل يف دليل  مجاعألن فهم السلف له صور منها اإل؛ابطل كما تقدم  وهذا

هم وحياول إغفاله قدر إمجاعلذلك يتعامى الكاتب عن ؛قطعاً الذي نص عليه الشافعي وغريه  مجاعاإل
 اإلمكان.

وفهم  مجاعف من صحايب غريه هو صورة من صور اإلالَ وكذلك قول الصحايب الواحد الذي مل خيَُ 
 للسلف.

بيان  مبل لو اختلف الصحابة على قولني فال جيوز ملن بعدهم اخلروج عن هذين القوليني كما تقد 
 .مجاعذلك حلرمة إحداث قول اثلث قياساً على اإل

الكربى أو مصادر  ألصولما يسمى ابالعلم أن يذكر هذا في أهلج الشافعي وال غريه من تَ لذلك مل حيْ 
" وللناس ترٌب غريه من حناس وحديد  -رمحه هللا-قال الشافعي بل ذكر هذا عند التفصيلتلقي وإمنا يال

 (15)ورصاص فلما مل أيخذ منه رسول هللا وال أحد بعده زكاة تركناه اتباعاً برتكه "
 وترك من بعده. -صلى هللا عليه وسلم-برتك  -رمحه هللا-احتج 
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أو من غريهم أن فهم السلف ليس حبجة بسبب ، األربعةمن األئمة  ومل يقل أحٌد من املتقدمني سواء 
 هذا االعرتاض الفاسد.

 
مث أخذ الكاتب ينقل عن الشافعي قوله )كيف أترك احلديث بقول من لو عاصرته 

 (16)حلاججته(.
إمنا حيمل على خمالفة الصحايب للنص خمالفة ال ميكن  -عن الشافعي (17)إن صح-وهذا القول 

 اجلمع بينها بني النص .
 لقول غريه. -صلى هللا عليه وسلم-وما كان خمالفاً للنص من كل وجه خمالفة كلية فال يرتك قول النيب 

ر وجد فال بد أن يوجد من ينكر هذا القول من الصحابة ألن خمالفة النص خمالفة كلية منك اوهذا إذ 
 وخطأ.

 
 :-رمحه هللا-قال ابن القيم  
فلو كانت احلادثة يف زماهنم مل يفت فيها إال من أخطأ منهم مل يكن أحد منهم قد أمر فيها مبعروف  

وال هنى فيها عن منكر إذ الصواب معروف بال شك واخلطأ منكر من بعض الوجوه ولوال ذلك ملا 
م أن خطأ من يعلم منهم يف لِ ذا كان هذا ابطال عُ حجة وإ مجاعصح التمسك هبذه اآلية على كون اإل

 18 العلم إذا مل خيالفه غريه ممتنع وذلك يقتضى أن قوله حجة.
 
ما أن إفال يغرت بكل نقل ينقله ألنه ؛ويهدم حجة الكاتب ،وكالم ابن القيم هذا يف غاية الدقة  

ابحث أن يعترب هذا يف يكون توهم املخالفة أو وجد من ينكر هذا القول وهذا الواجب على كل 
وجود اخلطأ من الصحابة دون وجود حجة تنقض هذا اخلطأ أمر يستحيل  مسألةمجيع املسائل ف

يدل على هذا اخلطأ  إمجاعوقوعه و إذا مل توجد احلجة من إنكار صحايب آخر هلذا القول اخلطأ أو 
هبذا، وأعد النظر جتد أنه  ففهم من دوهنم أحق،فال تتهم فهم الصحابة حبجة خمالفة الكتاب والسنة 

 ال خمالفة من كل وجه وإمنا تقييد للمطلق أو ختصيص للعام وحنو هذا.
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: إذ كيف يقال حبجية فهم من ورد عنهم خمالفات صرحية للنصوص اليت (19)واستطرد قائالً 

 ...اخل-لمعليه وسهللا صلى -رووها عن النيب 
 أو ختصيص العام أو بيان اجململ.،واملخالفة املزعومة يف ذهن الكاتب إمنا هي من جنس تقييد املطلق 

احلق الظاهرون ابحلجة والربهان من الصحابة  أهلو إذا ُوجدت املخالفة الكلية فلن يسكت عنها  
 والتابعني وأتباعهم بل يردون اخلطأ.

 م وأرضاهم.- عنهرضي هللا-فال مفر له وال لغريه من فهم السلف 
السنة السلفيني أو من يسميهم )املدرسة السلفية املعاصرة( يف  أهلمث حاول الكاتب التفريق بني 

هذا الزمان وبني السلف الصاحل بقوله: إن هذه املدرسة قد أحدثت أصاًل جديدًا وهو )فهم 
 السلف(.

 السنة. أهلوأن هذا األصل مل يكن عند املتقدمني من  
 

العلم مل حيتجوا بفهم السلف،  أهلغاية اجلهل و التدليس فكيف يقال: إن املتقدمني من  وهذا يف
وقد احتج أئمة السنة أبقوال السلف الصاحل وبفهمهم يف املسائل العلمية العقدية من الصحابة 
 والتابعني وأتباعهم ومشوا على أصوهلم يف إثبات الصفات ومسائل القدر واملشيئة واإلميان وغريها

 وضللوا من خالفهم كما يف كتب العقائد املسندة وغري املسندة.
الصحابة والتابعني و أبقوال الصحابة و التابعني   مجاعوكذلك يف املسائل العملية الفقهية  احتجوا إب

 وأتباع التابعني كما سيأيت.
  
ينقله عن شيخ اإلسالم عن معىن فهم السلف وأنه )ما علمه وفقهه  (20)مث نقل كالمًا للدميجي 

 واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم ...اخل(.
 هم(.إمجاعمث استشكل بعد ذلك زايدة )وهذا يقتضي 

بفهم السلف حىت يهدم هذا األصل ويهرب من إلزامه حبجية  مجاعفهو يريد أن يقول ال عالقة لإل
 .مجاعاإل

                                                 
 25صفحة  19
 40كتاب فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية صفحة - 20
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لقول أبن الفهم أمره واسع ولكل أحد أن يستنبط ويفهم ما يشاء من النصوص وخيرج بل يريد ا 
من الفهم حىت ال يبقى يف مفردة الفهم إال اتفاق اخللفاء الراشدين كلهم أو بعضهم وأقوال  مجاعاإل

اً إمجاعالصحابة ويسقط القول حبجيتها برتجيح أهنا ليست حجة فيسقط فهم السلف كله سواء كان 
 قواالً .أو أ

 وهذا يسقط كتابه وال يبقي له قيمة. مجاعاً لزمته حجية اإلإمجاعألنه لو سلم بكونه 
 حجة؟ مجاعفيقال له هل اإل
 فإن قال: نعم 

 الصحابة ؟ إمجاعقيل : ما تقول يف 
 فإن قال: ليس حبجة.
 هم.غري  إمجاعوبني  مجاعالصحابة الذي هو أقوى أنواع اإل إمجاعقلنا له ملاذا فرقت بني 

 فإن قال: هو حجة.
 فهم للنصوص وكاشٌف ملراد هللا منها.  مجاعقلنا  له: واإل

 21(. مجاعقال اآلمدي ال أعرف خالفاً يف ختصيص القران والسنة )ابإل
 (22)خيصص القران والسنة  مجاعصفهاين اتفقوا على أن اإلألوقال ا

السلف الذي هو صورة من  إمجاعكاشف للنص وليس قسيمًا له ومنه   مجاعوهذا النقل يؤكد أن اإل
 صور فهمهم.

صورة من صور الفهم وكذلك أقواهلم صورة من صور فهمهم حىت وإن  مجاعفيتبني مما تقدم أن اإل
وتبقى احلجة مع أقواهلم على من بعدهم فال خيرج  (23)اختلفوا فتسقط حجية قول بعضهم على بعض

 عنها.
 حجة. مجاعهم داخل حتت مفردة الفهم واإلإمجاعذا فهم السلف فقطعاً فاذا قيل ه

فالكاتب قدم إبسقاط معىن الفهم ، وأنه مفردة حمدثة ، مث أحدث تفريقًا مبتدعًا وهو أن الفهم ال 
 .مجاعهروابً من إلزامه حبجية اإل مجاعيعين اإل

                                                 
 (.2/352األحكام) - 21
 (.2/325بيان المختصر) - 22

 .ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماءقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 23

 (13/370الفتاوى )
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مث رجع على أدلة حجية فهم السلف وضعفها بقوله إمنا هي أدلة حجية اتفاق اخللفاء الراشدين  
هم إمجاعط اد والراجح فيها عدم حجيتها فأسقاجته مسألةوأدلة حجية قول الصحايب مث عرضها أبهنا 

 الذي هو فهمهم وأسقط أقواهلم  هبذه الطريقة املاكرة .
 

اخللفاء الراشدين و قول الصحايب عند من يسميهم )املدرسة  مث بدأ بنقد الستدلل ابتفاق
 السلفية املعاصرة(.

صلى هللا -نقل فتاوى اإلمام ابن ابز يف بدعية الحتفال ابملولد النبوي واحتجاجه برتك النيب و 
 24وترك اخللفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم من التابعني وأتباع التابعني...اخل -عليه وسلم

م رموز وإمنا يهمنا طريقة الستدلل عند أه سألةنا البحث يف الراجح يف هذه املمهل ي :مث قال
..إىل أن قال عن الشيخ ل يرى حجية أقوال اخللفاء الراشدين والصحابة .املدرسة السلفية اليوم

هل هي حجة  األصولأصولية اختلف فيها علماء  مسألةفقط بل يرى حجية تركهم و الرتوك 
يف حجية  األصولانهيك عن تروك اخللفاء الراشدين والصحابة الذين اختلف علماء أول ؟ 

   أقواهلم فضالً عن تروكهم.
ها بل هو كالم من يف قلبه أهلرائحة  السنة وعرفها وال من كره البدعة و  وهذا الكالم ال يقوله من شمن 

 ه.أهلمرض وال ينطق به إال من أبعده هللا عن احلق و 
 ينتقد فتوى هذا العامل الكبري املبنية على أصول االستدالل الصحيحة.انظر كيف 

البدع من املتكلمني  هل.. وما ذاك إال نتيجة تعلقه أبسألةقال: ل يهمنا الراجح يف املوقبل هذا  
صلى هللا عليه -السنة فكيف يغضب من البدع املخالفة ملا جاء به الرسول الكرمي  أهلوبُعده عن 

 .-وسلم
 واحتجاجه ابلرتك فال يستغرهبا إال اجلهال. --رمحه هللا--فتاوى اإلمام عبد العزيز ابن ابزأما 

 البدع واحملداثت ابلشريعة.  أهلوصاحب الكتاب يريد إضعاف كل حجة متنع عبث  
 م.-رضي هللا عنه-كما فعل مع فهم السلف و حجية أقوال الصحابة 

من املسائل يطري به ويزاحم به أقوال  مسألةملتأخرين يف وكما تقدم مبجرد أن يظفر بقول متأخر من ا
 اإلسالم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم. أهلعلماء 

 
                                                 

24-(79) 
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الرتك فكل دليل يدل على حرمة إحداث عبادة مل يدل عليها الشرع فهو دليل على  مسألةوأما 
 حجيته.

 : فاألصل يف العبادات أاله يشرع منها إال ما شرعه هللا.  (25)قال شيخ اإلسالم  
وقال " فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات اليت أوجبها هللا أو أحبها ال يثبت األمر هبا إال 

احلديث يقولون إن األصل يف العبادات  أهلوهلذا كان أمحد وغريه من فقهاء  –مث قال  -ابلشرع  
) أم هلم شركاُء شرعوا هلم من   :منها إال ما شرعه هللا وإال دخلنا يف معىن قوله  التوقيف فال يشرع

ين ما مل أيذن به هللا     ( 26 )…( .الدِن
:  وال دين إال ما شرعه ، فاألصل يف العبادات البطالن حىت يقوم دليٌل على األمر (27)وقال ابن القيم

القاعدة قوله تعاىل ) اليوم أكملت لكم دينكم " وكالم األئمة يف هذا مشهوٌر ويدلُّ على هذه 
 وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً (.

ين كامٌل ال يقبل ال حَداثِت وقوله تعاىل )لقد كان لكم يف رسول هللا أسوٌة حسنٌة ملن كان يرجو امفالدِن
 هللا واليوم اآلخر (

  ويغفر لكم ذنوبكم (وقوله )قل إن كناتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا 
وحديث عائشة )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ( وحديث العرابض بن سارية " إايكم  

وحُمَداثُت األمور فإن كل حُمَدثٍة بدعٌة  " وحديُث جابٍر " وكلُّ بدعٍة ضاللٌة " رواه مسلم وثبت عن 
. وثبت عن حذيفة بن 28، كل بدعٍة ضاللٌة "  ابن مسعوٍد أنه قال " اتبعوا وال تبدعوا فقد ُكفيتم

اليمان أنه كان يدخل املسجد فيقف على احلَِلق فيقول " اي معشر القرهاء اسلكوا الطريق فلئن 
 29سلكتموها لقد سبقتم سبقاً بعيداً ، ولئن أخذمت مييناً ومشاالً لقد ضللتم ضالالً بعيداً "

 
البدع لذلك حاول الكاتب تضعيفها بقوله خمتلف فيها،  هلالرتك من املسائل اخلانقة أل مسألةو 

 هكذا...!!
 كما احتجوا بفعله.  -صلى هللا عليه وسلم-مع أن الصحابة احتجوا برتكه  

                                                 
 . ( 2/585االقتضاء )  25
 ( 35/ 31،وانظر مجموع الفتاوى ) 134القواعد النورانية ص  26
 (. 1/344ابن القيم في األعالم )  27
 . بو خيثمة في كتاب العلم وابن وضاح في البدعأخرجه أ  28
 . أخرجه ابن نصر في السنة وابن وضاح في البدع وأخرج البخاري نحوه في كتاب االعتصام  29
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روى مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعًا يديه فقال : )قبح هللا هاتني 
ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار إبصبعه  -عليه وسلم صلى هللا-اليدين لقد رأيت رسول هللا 

 املسبحة (.
 وجه الداللة : أن الصحايب عمارة بن رؤيبة استدل ابلسنة الرتكية يف اإلنكار على بشر بن مروان. 
 

صلى هللا عليه -وروى الشيخان عن أنس بن مالك قال : جاء ثالثة رهٍط إىل بيوت أزواج النيب 
، فلما أخربوا كأهنم تقالُّوها وقالوا : أين  -صلى هللا عليه وسلم-ن عن عبادة النيب ، يسألو  -وسلم

قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر . قال أحدهم : أما أان  -صلى هللا عليه وسلم-حنن من النيب 
فال أتزوهج  فأصلي الليل أبدًا وقال اآلخر وأان أصوم الدهر وال أفطر  وقال اآلخر وأان أعتزل النساء

إليهم فقال " أنتم الذين قلتم كذا وكذا . أما وهللا إين  -صلى هللا عليه وسلم-أبدًا فجاء رسول هللا 
ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوهج النساء فمن رغب عن سنيت فليس 

 مين ".
 
صلى -فأنكر عليهم رسول هللا -أتوُّاًل منهم -وجه الداللة / أن هؤالء مل يعتربوا السنة الرتكية دلياًل  

 وبني أن التارك هلا اترٌك لسناته . -هللا عليه وسلم
ويدل لذلك أيضًا ما رواه الشيخان عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت ما ابل احلائض تقضي 

سأل ، قالت كان ألست حبروريٍة ، ولكين  :لتفقالت : أحروريٌة أنت ؟ قصالة ؟ الصوم وال تقضي ال
 يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة . 

 .لذلك -صلى هللا عليه وسلم-أن عائشة أم املؤمنني استدلت برتكهم وإقرار رسول هللا : وجه الداللة
 

بن اخلطاب أشار على أيب بكر جبمع اثبت يف قصة مجع القرآن وأن عمر وروى البخاري عن زيد بن 
؟ فلما أن  -صلى هللا عليه وسلم-القرآن فقال له أبو بكر : كيف تفعل شيئًا مل يفعله رسول هللا 

شرح هللا صدر أيب بكر هلذا كلهف زيد بن اثبت به فقال زيٌد : كيف تفعلون شيئًا مل يفعله رسول هللا 
 ؟!- عليه وسلمصلى هللا-
 .-صلى هللا عليه وسلم- من أيب بكٍر وزيٍد احتجا برتكه أن كاًل  :وجه الداللة  
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 ؟فإن قيل: ملاذا أخذ أبوبكر هبذه املشورة إذا كان الرتك حجة
صلى هللا عليه - النيب فيقال: إن املقتضي الذي هو سبب مجع القرآن مل يكن موجودًا يف عهد 

 .-صلى هللا عليه وسلم-لقرآن فال خيشى ذهابه مع وجوده وهو خشية ذهاب ا -وسلم
 (كتاب ما جاء يف البدع)ا يدل على حجية الرتك ما خرج الدارمي يف سننه وابن وضاح يف مموأيضًا 

وغريهم عن عمرو بن سلمة كنا جنلس على ابب عبد هللا بن مسعود قبل الغداة ، فإذا خرج مشينا 
ى ، فقال : أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد ؟ قلنا : ال . فجلس معه إىل املسجد فجاءان أبو موس

معنا حىت خرج ، فلما خرج قمنا إليه مجيعًا ، فقال له أبو موسى  اي أاب عبد الرمحن إين رأيت يف 
إال خرياً. قال فما هو ؟ فقال إن عشت فسرتاه . قال :  –واحلمد هلل  –املسجد أمرًا أنكرته ومل أَر 

سجد قومًا جلوسًا ، ينتظرون الصالة ، يف كل حلقٍة رجٌل ، ويف أيديهم حصًا  ، فيقول  رأيت يف امل
ون مائة ،  فيقول هللوا مائًة ، فيهللون مائًة  ويقول سبِنحوا مائة ، فيسبِنحون مائًة  وا مائة ، فيكربِن كربِن

ال أفال أمرهتم أن يعدُّوا ، قال فماذا قلَت هلم ؟ قال ما قلُت شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك . ق
سيئاهتم ، وضمنت هلم أال يضيع من حسناهتم ؟ مث مضى ومضينا معه ، حىت أتى حلقًة من تلك 

 رياحللق ، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا اي أاب عبد الرمحن حصاً نعدُّ به التكب
مٌن أال يضيع من حسناتكم شيٌء َوحيكم اي أمة لتهليل ، والتسبيح . قال فعدُّوا سيئاتكم فأان ضااو 

متوافرون ، وهذه ثيابه مل تبل ،  -صلى هللا عليه وسلم-حممد ما أسرع هلكتكم هؤالء صحابة نبيكم 
ابب ضاللٍة . قالوا   أهدى من ملهة حممد أو مفتِنحووآنيته مل ُتكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملهةٍ 

صلى -ا أردان إال اخلري . قال وكم من مريٍد للخري لن ُيصيبه ، إن رسول هللا وهللا اي أاب عبد الرمحن م
حدثنا " إنه قومنا يقرؤون القرآن ال جُياوز تراقيهم " وأمي هللا ال أدري ، لعله أكثرهم  -هللا عليه وسلم

هروان مع منكم . مث توىله عنهم . فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك اخللق يطاعنوان يوم الن
 اخلوارج ".

 
وأصحابه مل  -صلى هللا عليه وسلم-فقد اعتمد ابن مسعود يف اإلنكار على هؤالء أبن رسول هللا   

وترك  -صلى هللا عليه وسلم-يفعلوا هذا األمر واحتج على بيان بدعية هذا الفعل بدليل تركه 
 م.-رضي هللا عنه-أصحابه 
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لك أنه حدثه قال صليت خلف النيب خيربه عن أنس بن ما أيًضا يف مسلم وعن قتادة أنه كتب إليهو 
)احلمد هلل رب العاملني( ال  ااوأىب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب -صلى هللا عليه وسلم-

 يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف آخرها.
 وترك اخللفاء. -صلى هللا عليه وسلم-وهذا استدالل برتك النيب 

 كما حيتجون بفعله.  -صلى هللا عليه وسلم-كذلك فقهاء اإلسالم حيتجون برتكه و 
قال الشافعي " وللناس ترٌب غريه من حناس وحديد ورصاص فلما مل أيخذ منه رسول هللا وال أحد بعده 

 (30)زكاة تركناه اتباعاً برتكه "
نه سار على نفس النهج الذي مث نقل الكاتب فتوى العالمة الفوزان يف بدعية الحتفال ابملولد وأ

 . -رمحه هللا-هنجه اإلمام ابن ابز 
.إىل قال ويف وهي إهداء ثواب القرآن للميت.. فقهية مسألةوكذلك فعل ابن ابز يف  (31)مث قال

نفسها قال تلميذ ابن ابز الفقيه ابن عثيمني واستدل ابألصل نفسه الذي نناقشه يف هذا  سألةامل
 سألةمجهور الفقهاء وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه املالكتاب وكالمها خالفا 

 واعتربا ما قالوا به بدعة يف الدين والسبب هو هذ األصل.
 

بقوله فأي أصل هذا الذي اختذوه وهم خيتلفون عند التطبيق كل  (32)مث شن هجومًا يف احلاشية
 هذا الختالف.

منه من  ماء لقول شيخ اإلسالم أو خمالفة من هو أجلُّ قلت: وهذا الذي نقله الكاتب من خمالفة العل
 العلماء كأمحد من القائلني جبواز إهداء ثواب القراءة دليل قاطع على جتردهم للحق واتباعهم للدليل.

 فرتكوا قول من يعتقدون إمامته وال يعتقدون عصمته واستدلوا مبا يستدل به  هو من دليل الرتك. 
العلماء يتفقون يف التأصيل وخيتلفون يف التنزيل وقد يقول العامل بقول خمالف وهذا أمٌر سائٌغ فإن 

 للكتاب والسنة مع متسكه أبصول االستدالل وال عصمة ألحد يف هذا الباب مهما كان قدره.
 وأما قوله فأي أصل...اخل 

ما أسر أحد سريرة  -رضي هللا عنه-فهذا ما أخرجه هللا من سريرته ببغضه لفهم السلف قال عثمان 
  (33)إال أظهرها هللا عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه.
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السنة  السلفيني  فهذا االختالف عند من  أهلوإن ظن الكاتُب أن االختالف يف التنزيل معيٌب عند 
 خيالف فهم السلف أكثر وأكثر .

العلم ال  أهلل عند وأما وصف العالمة أنه بدعة فهذا من جهة التأصيل صحيح وإن كان األص
يصفون القول املختلف فيه خالفاً معترباً ابلبدعة ولكن قد يغنلب العامل هذا الوصف ألجل ما يراه من 

 املصلحة كما وصف اإلمام مالك غري ما أمر من هذا اجلنس أبنه بدعة.
  

هم يف  مث قال أصلحه هللا: ومما يدل على صحة مسلكنا من بيان أن القائلني حبجية فهم السلف
احلقيقة قائلون حبجية اتفاق اخللفاء الراشدين وحجية قول الصحايب وأن هذه املسائل هي أصل 

 (34).اخلقوهلم لذلك يستدلون أبدلتها..
 

قلت : وقد تقدم بيان أن قول اخللفاء الراشدين أو بعضهم أو قول الصحايب إمنا هو صورة من صور 
 فهم السلف. 

 
سلفية كالشيخ كبار علماء املدرسة الار العلماء )أن املتأمل لكتاابت  مث أخذ الكاتب يطعن يف كب

 ..(لباين .ابن ابز واحملدث األ
قوال أئمة هذا العلم العظيم بل قصارى أمرهم مع أية وذكر األصولجيد غيااًب ملحوظًا للكتاابت 

ليها وقد ل هذا العلم هو شرح للمتون املختصرة دون التعمق وهلذا أسبابه اليت قد يعذرون ع
يعذرون واليت منها حترميهم لعلم املنطق وعلم الكالم وعليهما مدار هذا العلم بعد قواعد 

 (35) اللغة...اخل.
الغلو يف أصول الفقه مه ألن املالحظ يف كال ؛املتعامل ليست بغريبة اهلاجلوهذه التهمة من هذا 

الصحابة والتابعني وأتباع التابعني فغريهم من يني املتكلمني الذين قدم فهمهم على فهم األصولوتعظيم 
 ابب أوىل .

ما كان عملًيا مفيًدا وأثراًي  لفهم  األصولالسنة واجلماعة أيخذون من علم  أهلالعلم من  أهلو 
 النصوص وال يلتفتون للمباحث الكالمية أو اخلالفات اليت ال يرتتب عليها فائدة.

                                                                                                                                                         
 (.1/161األداب الشرعية) -  33
 (.83صفحة)- 34
 (.92صفحة )- 35



  

 

 الشيخ عبد اهلل حممد القحطاني
 24 وقفات مع كتاب حجية فهم السلف

 
نه ال عالقة له ابلعلم والفقه وأصوله ال من قريب وال من بعيد فلعلمهم أ ؛أما إعراضهم عن علم املنطق

اإلمام الشافعي وال يوجد يف كتاب الرسالة من علم النطق و  :هو األصولف يف علم فإن أول من ألن 
 علم الكالم شيء.

 : ما ارتدى أحد ابلكالم فأفلح.-رمحه هللا-بل قال 
ابجلريد ويطاف هبم يف العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء ضربوا الكالم أن يُ  أهلكمي يف حُ  :وقال 

 .رك الكتاب والسنة وأخذ يف الكالممن ت
 .ا وال يرى أحد نظر يف الكالم إال يف قلبه دغلال يفلح صاحب كالم أبدً :وقال اإلمام أمحد 

 .العلم ابلكالم تزندقوقال أبو يوسف من طلب 
بدع  أهلالكالم  أهلاألمصار أن  أهلقه واآلاثر من مجيع الف أهلأمجع  :وقال أبو عمر بن عبد الرب 

  .األثر واملتفقه فيه أهلوزيغ ال يعدون عند اجلميع يف طبقات العلماء وإمنا العلماء 
الكالم فكل متكلم من  أهلاألهواء والبدع عند أصحابنا هم  أهل :وقال أمحد بن إسحاق املالكي 

ؤدب على بدعته فإن هجر ويُ قبل له شهادة ويُ األهواء والبدع أشعراي كان أو غري أشعري ال تُ  أهل
 (36).متادى عليها استتيب منها

وال ينكر ما حصل للغزايل من الضالل بسبب خوضه يف هذه العلوم إال مكابر، وندمه يف آخر عمره 
 خري شاهد.

صلى هللا -ة أمره إقباله على حديث املصطفى ) قال أبو احلسن عبد الغافر بن إمساعيل وكانت خامت
 (37)ه ومطالعة الصحيحني البخاري ومسلم اللذين مها حجةأهل( وجمالسة  -عليه وسلم

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهلذا جتد أاب حامد ا مع فرط ذكائه وأتهله ومعرفته ابلكالم والفلسفة 
وسلوكه طريق الزهد والرايضة والتصوف ا ينتهي يف هذه املسائل إىل الوقف وحييل يف آخر أمره علي 

 صحيح احلديث ومات وهو يشتغل يف أهلالكشف وإن كان بعد ذلك رجع إيل طريقة  أهلطريقة 
 (38)البخاري.
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وقال عنه القاضي أبو بكر بن العريب شيخنا أبو حامد دخل يف بطون الفالسفة مث أراد أن خيرج منهم 
 (39)فما قدر.

 هم ( إمجاعيف )أن فهم السلف ليس هو  (41)فصالً  (40)مث عقد الكاتب
هم فقد تواطأت تعريفات إمجاعمث قال: معلقًا على كالم للدميجي على أن فهم السلف هو 

 (42).اخل.أبنه اتفاق جمتهدين. مجاعاإل األصولعلماء 
يف عصر استطاع  مجاعوأتمل قوهلم )يف عصر من العصور( فال بد أن يكون هذا اإل :إىل أن قال

 اجملتهدون أن يتفقوا على هذ احلكم الشرعي. 
صول عصر أقًا على ثالثة )فهم السلف( متفر مجاعما يف هذا التعريف فقد جعل هذا اإلأ :قال

ثالثة عصور متفرقة أن جيتمعوا  هلعصر اتبع التابعني وهل يصح أل ،عصر التابعني،الصحابة 
هم اذاً فهو حجة إمجاعو فهم مث يقال عن هذا الفهم أنه فهم السلف الذي يقتضي أ مسألةعلى 

 ! 
 هيف قول $$رشد احلفيداحد اشار ابن اكثر من عصر و  أهلعلى  مجاعواستحالة وقوع مسمى اإل

العلم املوجودين يف  أهل)فأما عدد اجملمعني فليس فيها شرط سوى أن يكون مجيع اجملتهدين من 
اإلعصار من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأيت مل  أهل إمجاععصر واحد ألن لو اشرتطنا 

 هم( انتهىإمجاعيقع 
السلف الذي هو صورة من صور فهمهم عن هذا األصل بكل  إمجاعوالكاتب كما تقدم حياول إبعاد 

ثالثة عصور  إمجاعًا وهو يشرتط  إمجاعجهد فأخذ يقدح يف هذا األصل بقوله: كيف يكون 
وهذا االعرتاض اعرتاض  ؟عصر واحد أهل إمجاعإمنا هو  مجاعتباع التابعني، واإلأالصحابة والتابعني و 
سلف الصاحل من الصحابة اذا أمجعوا على فهم معني تبعهم ؛ وذلك أن الجاهلاتفه ال يقوله إال 

ذا أمجعوا تبعهم اتباع التابعني وهذا يف كل عصر ينعقد إالتابعني التابعون وكذلك هو احلال مع 
 العلم على حكايته. أهلمث يتوارد  مجاعاإل

يف غريها الذين هم واشرتاط العصور الثالثة إمنا هو لبيان أن فهم السلف إمنا هو يف هذه العصور ال 
 الصحابة ومن بعدهم من التابعني وأتباع التابعني.
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وهذا وإن كان يف مجيع أبواب الشريعة إال أنه يف الغالب يكون يف املسائل العقدية يف معرض بيان 
 البدع. أهلالسنة أو يف الرد على  أهلعقيدة 

ى املخالفني بفهم أصحاب القرون ولذلك بعد ظهور البدع واملقاالت املخالفة احتج أئمة السنة عل 
املفضلة قال األوزاعي: "عليك آباثر السلف وإن رفضك الناس، وإايك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك 

 (43)ابلقول، فإن األمر ينجلي وأنت منه على طريٍق مستقيم".
عني النعقاد ما كالم ابن رشد احلفيد فليس فيه ما يتومهه الكاتب بل غاية ما فيه أنه ال يشرتط عدد مأ

 .مجاعاإل
ات بل هي أقواها على اإلطالق لقلة مجاعالصحابة والتابعني وأتباع التابعني من أقوى اإل إمجاعو 

 تباع التابعني .أحمدودة وكذا يقال يف التابعني، و اخلالف بني الصحابة  واجتماعهم  يف أماكن 
للسلف فجاء هبذه احلجة الضعيفة  اعإمجولكن كما تقدم من أن الكاتب حياول اإليهام أبنه ال يوجد 

 وهذا النقل البعيد عن مراده الفاسد.
 هم :إمجاع:بعد أن أدرك ضعف حجته يف التفريق بني فهم السلف و  (44)مث يف قال

ولو سلمنا جدًل أن املراد فهم السلف الذي ل يسع ألحد فهم الكتاب والسنة إل به أنه هو  
 . مجاعاإل

لون حبجية فهم فبماذا خالفهم القائ مجاعيقولون حبجية اإل األربعةفأي جديد يف ذلك واملذاهب 
مسوه أدم معنا طرفًا منها يستدلون مبا يراد بعض املسائل الجتهادية وقد تقإالسلف وملاذا عند 
حيان كثرية يكون هذا الفهم عبارة عن ترك للسلف وعدم فعل  هلم ول أفهم السلف ويف 

من قال يف  هاجتهادية خالفية تقدم معنا ذكر  وكيف يستدلون به وهي مسائل مجاعتدلون ابإليس
محد بن أالسنة اإلمام  أهلمع خمالفة إمام  دللسلف هذا الذي ينعق إمجاعخالف قوهلم فأي 

 إهداء امليت ثواب القران .  مسألةما يف كحنبل  
 يقال رداً على هذا االعرتاض:

 صورة من صور الفهم كما تقدم مراراً. مجاعإن اإل 
 و قول اتبعي، فهذه كلها صور للفهم .أو قول صحايب أاً إمجاعفقد يكون الفهم  

                                                 
 (.1/173المدخل إلى السنن الكبرى)- 43
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صورة واحدة من صور   مجاعهم فإن اإلإمجاعالعلم  بفهم السلف؛ ألنه أمشل من  أهللذلك يعرب 
أو ينقل قول لبعضهم أو ينقل  إمجاعالفهم وليست هي  الفهم كله فقد ينقل الفهم على صورة 

 اخلالف بينهم فال خيرج عن أقواهلم.
 أما قوله ما اجلديد يف األمر؟ 

السلف وأقوال  مجاعإبذرًعا فيقال له هذا السؤال الذي جيب عليك اإلجابة عليه ملاذا ضقت 
إذا كان  -نعوذ ابهلل من اخلذالن-الصحابة والتابعني وانتصرت ألقوال املتكلمني وانشرح صدرك هلا 

 ؟!ودرجوا عليه وال جديد يف األمر العلم يقرون به أهل
ما ينصر قوله أعيته احلجة فرجع بقوله: فالس، فبعد أن طاف وسعى حبثاً عوهذا الكالم منه دليل اإل 

 ما اجلديد ؟.
 أما قوله:  ملاذا ترد بعض املسائل االجتهادية؟ 
 الذي هو قطعي الداللة. مجاعاالجتهاد مع اإل اً فكيف يقعإمجاعفيقال ألن فهم السلف إن كان  

 كما تقدم.  األربعةوإن كان قول صحايب فهو حجة عند أئمة املذاهب   
 وإن كان قول اتبعي فإنه يصار إليه عندما ال يوجد يف الباب غريه 

تعاىل قال )الشافعي( يف موضع آخر من كتابه اجلديد قلته تقليدا لعطاء   -رمحه هللا-قال ابن القيم 
قال يف مسائل اآلابر ليس معه فيها إال تقليد من تقدمه من التابعني فيها  -رمحه هللا-وهذا أبو حنيفة 

املدينة ويصرح يف موطئه أبنه أدرك العمل على هذا وهو الذي  أهلوهذا مالك ال خيرج عن عمل 
ه ولو مجعنا ذلك من كالمه تدي به يفعلقيقول يف غري موضع ما رأيت أحدا أالعلم ببلدان و  لأهعليه 

  (45). اخللطال..
 
هم حجة إمجاعالعلم فإن أمجعوا ف أهلفالجتهاد يكون يف النوازل ل يف املسائل اليت تكلم فيها  

 و إن اختلفوا مل جيز اخلروج عن أقواهلم .
 

 ؟به وهي مسائل اجتهادية خالفيةأما قوله: وكيف يستدلون 
-على مراد هللا ومراد رسوله  مجاعاجتهاد وقد حكى عامل من العلماء اإل مسألةفيقال: كيف تكون  

 قطعي يف الداللة. مجاعفيها ، واإل -صلى هللا عليه وسلم
                                                 

45 - (2/205.) 
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 مث إن الكاتب ال يعرف الفرق بني مسائل االجتهاد  اليت يسوغ اخلالف فيها كما هو احلال يف 
الفية اليت يشنع فيها على أغلب املسائل العملية )الفقهية( اليت اختلف العلماء فيها، وبني املسائل  اخل

والنص من كل وجه وهذا يتضح جبالء خللطه بني  مجاعف، أو األقوال الشاذة اليت ختالف اإلالاملخ
عتقاد اليت يشنع على فإن فهم السلف قد ضبط املسائل اخلالفية اليت هي مسائل اال؛هذه املسائل 

 املخالف فيها .
السنة يوردون عبارة فهم السلف يف الغالب عند كالمهم يف مسائل االعتقاد ويوردون  أهلفاإن علماء 

على املسائل االجتهادية أما  الصحابة والتابعني أو اقوال  الصحابة أو التابعني عند الكالم إمجاععبارة 
 أهلمر يقع من أ( فهذا -كما تقدم النقل عنه-واب محد)إهداء امليت الثأاإلمام  مسألةورده يف أما 

 العلم وال أحد معصوم من اخلطأ مهما بلغ قدره.
 

 (46)مث أخذ يطعن يف فهم السلف أبن الصحابة ليس كلهم فقهاء صفحة وإن كانوا عدولً .
 الرد:

الصحابة الذي  مجاعأن املراد إبهم وذلك إمجاعو أليس عاملًا ال عالقة له بفهمهم  إن وجود صحايب
اً إمجاعما إن كانت ليست أ مجاعهو صورة من صور فهمه اجملتهدين منهم كما هو احلال يف ضابط اإل

ألن قول الصحايب ليس حجة لذاته وإمنا حجة  ؛منا هي قول صاحب فال يشرتط أن يكون جمتهًداإو 
أو ممن عرفه من النيب أو  -هللا عليه وسلم صلى-ف هذا الفهم من النيب رَ ملا انضاف إليه من كونه عَ 

حب إلينا وأضبط من فهم غريه ملا خصه هللا به من  أع الصحابة فنقله إلينا فإن فهمه يكون فهًما جلمي
 كونه صحابًيا .

وإمنا يف النوازل اليت مل يتكلم فيها العلماء لذلك  مجاعوقد تقدم أن  االجتهاد ال يكون يف مسائل اإل
  (47).ليس لك فيها إمام مسألةن تتكلم يف أصحابه إايك ألبعض   -محه هللار -قال أمحد 

 
  (48)وقد شنع العلماء على داود الظاهري بسبب مذهبه الفقهي.

وعدوا مذهبه القائم على األخذ بظواهر النصوص  دون الرجوع لكالم العلماء بدعة ظهرت بعد 
 (49)املائتني.

                                                 
46 -(97.) 
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 (50) الصحابة ليس كلهم فقهاء وإن كانوا عدوًل.خذ يطعن يف فهم السلف أبن أمث  
 الرد:

 .جنس اعرتاضاته الضعيفة والتافهة وهذا من
 هم.إمجاعفإن وجود صحايب ليس عاملاً ال عالقة له بفهمهم او 

 إمجاعالصحابة الذي هو صورة من صور فهمهم يراد به اجملتهدون منهم كما هو احلال يف  إمجاعو  
 غريهم.

يًه وإمنا هي قول صاحب فال يشرتط أن يكون جمتهدًا ألن قول إمجاعليست  سألةملأما إن كانت ا 
صلى هللا -الصحايب ليس حجة لذاته وإمنا حجة ملا انضاف إليه من كونه عرف هذا الفهم من النيب 

إلينا أو فهم لبعضهم ومل ينكره  هو يكون فهم جلميع الصحابة فنقلأاو ممن عرفه من النيب  -عليه وسلم
 البعض اآلخر وهذا أمر يف غاية األمهية.

 
 : (51)مث قال

 ...اخلهإمجاعن املراد بفهم السلف و أولو صح  
ختصيصها  مجاعفأين وجدوا يف هذه األدلة الدالة على حجية اإل :مث قال ر األدلة ،،،،مث ذك 

[ دليل وحجة هلذه احلقبة الزمنية املباركة )الصحابة والتابعني واتبعيهم( دون سائر احلق و]أبي
عهم وخيصصونه يف السلف فقط وقد أتت النصوص امجإحجية  ةموبرهان ينزعون من األ

 الشرعية عامة تشمل مجيع األمة ل سلفها فقط .
 

 الرد:
 عن فهم السلف جاء بفرية جديدة: اعمجبسبب حماولته الفاشلة يف إبعاد اإل

السلف فقط  وهذا من الكذب وذلك  إمجاعًا إال إمجاعالسنة )السلفيني( ال يقبلون  أهلوهي أن  
يني كما أوردها ابن قدامة يف روضة الناظر وغريه وليست خاصة األصولخالفية بني  مسألةأن هذه 

حجة يف كل عصر إذا استوىف شروطه  عمجا ابلسلفيني بل منهم من يرى هذا ومنهم يرى أن اإل
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 مجاعه الذين عرفوا ابلفقه واالستقراء فليس كل من حكى اإلأهلاال من  مجاعولكنهم ال يقبلون اإل
   . لذلكأهالً يكون 

تبني له اهلدى...( قال  ما يشاقق الرسول من بعد مث قال معلقا على الستدلل بقوله تعاىل )ومن
 إن ختصيصها ابلسلف الصاحل من الصحابة والتابعني ل دليل عليه .

 الرد:
وقد تقدم أن فهم السلف قد أييت على صور  مجاعإن هذه اآلية يستدل هبا العلماء على حجية اإل

 . مجاعمنها  اإل
 

 فكل أمر أمجعوا عليه فهو فهمهم، وهو حجة وتدل عليه اآلية.
احلال يف أقواهلم فال خيرج عنها ألن احلق الذي مساه هللا )سبيل املؤمنني( فيها وهذا أمر وكذلك  

 مقطوٌع به فلن يكون غريهم أوىل هبذا ذلك منهم.
  

  (52)اً.إمجاعنه يعد أاخللفاء الراشدين و  إمجاعمث عقد فصالً يف الرد على حجية 
وبني القول أبن اتفاقهم  إمجاعالعلم خلط فيه بني القول أبن اتفاقهم  أهلأخذ ينقل كالمًا عن بعض 
 أقوى حجية من قول غريه.

مل رضوان هللا عليهم  مجع اخللفاء األربعةأذا إ)وقال بعضهم  -رمحه هللا-قال: قال السمعاين  
ذا إ الفقهاءيضا ما نقله عن الشريازي قوله )وقال بعض أدلة و ( قواطع األ2/21يعتد بغريهم( )
 رضوان هللا عليهم مل يعتد بغريهم(. األربعةامجع اخللفاء 

على غريهم بل غاية  بل وال أنه حجة إمجاعقلت :وهذه النقوالت وغريها ليس فيها أن اتفاق اخللفاء  
هنم أوىل ابالتباع من غريهم فقول الواحد منهم أقوى من قول غريه من الصحابة فكيف أما يف األمر 

: تعليقاً على حديث "وسنة اخللفاء 53رضون هللا عليهم. قال العالئي األربعةثنني والثالثة بل و بقول اال
الراشدين" قال: إذا كان املخاطب هبذه األوامر الصحابة كان فيها أنه إذا تعارضت أقوال الصحابة 

لى ذلك. . دون غريه وقد تقدم نص االمام الشافعي ع األربعةيكون الرجوع إىل قول أحد اخللفاء 
 حد أاألربعة قوال ومل خيالفه منهم : لو قال بعض اخللفاء (54)وقال ابن رجب
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بل خالفه غريه من الصحابة فهل يقدم قوله على قول غريه؟  فيه قوالن أيضا للعلماء والنصوص عن ؛
 أمحد أنه يقدم قوله على قول غريه من الصحابة وكذا ذكره اخلطايب وغريه وكالم أكثر السلف يدل

 على ذلك .
ألنه كما تقدم ليس ؛العلم  أهلوهذا حاله وهذه أوهامه و فال يوثق يف نقله وال يف فهمه لكالم 

 طالب حق.
 

نه حجة ما  أ)والذي ل ريب فيه  -رمحه هللا-لشيخ السالم ابن تيمية قال فيه  (55)مث نقل كالما
حدا من الصحابة خالفهم فيه أن أين الذي سنوه للمسلمني ومل ينقل كان من سنة اخللفاء الراشد
 (إمجاعفهذا ل ريب انه حجة بل 

قلت: وهذا النقل والفهم لكالم شيخ االسالم يدل على قوة تدليسه أو فرط غبائه فال أدري هل هو 
 ؟!لة فهم أم خبث ومكر وهللا حسيبهغفلة وق

اً وحجة ولكنه إمجاعاشرتط عدم خمالفة أحد من الصحابة حىت يكون  -رمحه هللا-فإن شيخ االسالم 
 ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور .

و أرضاه ألن احلديث  -رضي هللا عنه-مث حاول الكاتب تضعيف حديث العرابض بن سارية 
 حجة يف فهم تقدمي فهم اخللفاء الراشدين على فهم غريه.

 ...اخل عنه :وهذا احلديث مل يرو إل من طريق العرابض رضي هللا 56قال
وأشار يف احلاشية أنه استفاد هذا البحث من اإلخواين حممد سعيد حوى وشخص آخر يدعى عبد 

 .اخل.عيد الرعود ألن الكاتب ليس بصاحب اختصاص .
 ومن يكن الغراب له دليالً ...مير به على جيف الكالب

 
 قال يف احلاشية فمثل هذا احلديث حقه التواتر.

قلت: وهذه طريقة املعتزلة واملتكلمني الذين يشرتطون التواتر وهذا احلديث من األحاديث اليت تلقتها 
تعاىل  -رمحه هللا-األمة ابلقبول ومل يسبق أن ضعفه أحد من العلماء كما أشار هلذ اإلمام األلباين 

 مام هذا الفن يف هذا العصر.ولو كان الكاتب منصًفا متحراًي احلق لقلد األلباين ال هؤالء ألنه إ (57).
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 (58)السنة هبذا احلديث كما ذكر ذلك أبو داود يف مسائله له. أهلوقد احتج إمام 
قال   -صلى هللا عليه وسلم-وهذا احلديث مل أيت حبكم جديد فقد خرج مسلم عن أيب قتادة  عنه 

  (59)يف حديث طويل) إن يطيعوا أاب بكر وعمر يرشدوا (.
 فهذا أصل اثبت مهم حاول الكاتب وغريه زعزعته. 

وهي كافية يف  (جامع العلوم واحلكميف )الكالم على صحته كما  -هللا رمحه–وقد بسط ابن رجب 
 (60)األهواء. أهلالرد على من ضعفه من املعاصرين 

 
 مث رجع لضالله القدمي بقوله:

 (61)...اخلليس خلليفة راشد أن يشرع هيف املنت نكارة واضحة فإن
 

العلم أن الصحايب سواء كان خليفة راشداً أو من غريه من الصحابة يشرع  وإمنا  أهلومل يقل أحد من 
 راجع لفهم النص.-فيما حنن بصدده–البحث جار يف أن قول الصحايب  -كما تقدم-
 

؟ لو فرضنا جدًل أنه حجة لكان وضع معايري واضحة لنعلم من هم اخللفاء الراشدون :مث قال
 ماء اختلفوا يفللعلمنا أن الع -رضي هللا عنه-ل العلماء يف خالفة احلسن اولو أتملنا أقو 

 (.62).اخلشخصية اخللفاء الراشدين..
رضي -العلم أن أاببكر ليس خبليفة راشد وال عمر وال عثمان وال علي  أهلقلت: و مل يقل أحد من 

 أيب قتادة ) إن يطيعوا أاب بكر وعمر يرشدوا (.م حىت وإن اختلفوا يف غريهم وتقدم حديث -هللا عنه
العلماء قاطبة  مجاعدون من بعدهم فإل األربعة:" وأما كونه خمتصا ابخللفاء -رمحه هللا-قال العالئي 

رضي -على اختصاصهم ابلوصف املذكور يف احلديث وأنه ال يطلق على من بعدهم وقد روى سفينة 
ثالثون سنة بعدي مث يصري  أميتخلالفة يف : )اأنه قال  -وسلمصلى هللا عليه -عن النيب  -هللا عنه
 م حنو هذا املقدار ابالتفاق-رضي هللا عنه- األربعةوإسناده حسن وكانت مدة األئمة (ملكا 

                                                 
58 -(369.) 

59 - (1594). 
60 -(1/256.) 
 (.168صفحة)- 61
 نفس الصفحة. - 62



  

 

 الشيخ عبد اهلل حممد القحطاني
 وقفات مع كتاب حجية فهم السلف

 

33 

وسنة اخللفاء الراشدين  -صلى هللا عليه وسلم-وهبذا احتج البيهقي وغريه على انصراف قوله  
 (63)وقصر اللفظ عليهم". األربعةاملهديني إىل األئمة 

 
)والذي يظهر أن أحًدا من الصحابة مل يكن يعرف ابحلديث وهي قوله  ةمث أتى بشبهة جديد

-ولذلك مل يستعمله أحد من اخللفاء الراشدين ومل اختلف مع غريه من الصحابة فما قال علي 
 .(64)ء الراشدين(ألين من اخللفا ؛مثالً ملن رفض القتال معه عليك أن تتبعين -رضي هللا عنه

 
-قلت: وهذا قول من ال يعرف معىن قول الصحابة وإال فإن هذه انزلة اجتهد فيها أصحاب النيب 

بني جمتهد مصيب له أجران وخمطئ مأجور  وتقدم القول أبن قول الصحايب  -صلى هللا عليه وسلم
إذا خالفه صحايب آخر ليس حبجة وإمنا غاية ما فيه أن يقدم قول اخلليفة الراشد على غريه إذا مل يكن 

 دليل خمالف لقول اخلليفة الراشد.
م  إذا أتملها القارئ لعلا أهلأبساليب غريبة على  األصولوالكاتب كثريًا ما حياول تضعيف هذه 

فهو يوهم التعارض بني احلجتني اترة بنقل كالم العلماء يف مصادر التلقي واترة  تهعرف ضعف حج
بنقل بعض املسائل اليت يتوهم يف كثري منها املعارضة وتقدم أنه ينقل ما كان حجة عليه ال له كما 

األئمة مث ينقل القول اآلخر وهو إما فعل يف نقل كالم العلماء يف حجية قول الصحايب وحجيته عن 
أن يكون رواية خمالفة للنص الصريح عن اإلمام كما هو احلال يف قول أمحد أو توهم أنه مذهب 

 للشافعي كما تقدمت اإلشارة لذلك .
 (65)وبعدها  فزع إىل التعارض بني رواية الصحايب وفعله.

يريد من هذا إثبات أن له حجة قوية يف أن القول حبجية قول الصحايب يستلزم منه تقدمي قوله على 
الطريقة أظهر إفالسه وضعف حجته و تقدم بيان أن  هوهو هبذ -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب 

 املراد هو فهم النص ال معارضته.
 (66)عمل الراوي خبالف روايته مسألةالعلم يف  أهلمث نقل كالم 

وغاية ما يف األمر أن العلماء يضعفون بعض املرفوع ابملوقوف إذا كان أقوى منه يف اإلسناد أو على 
 مثلها. ىال أهنم يعارضون حجة صحيحة أبخر ؛أو كان النص منسوخاً 
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يث عثمان يف التعليق على حد -رمحه هللا-ومن عجيب قوله أيضا ما توهم من كالم شيخ اإلسالم 
)ومثل هذا بن حنيف يف التوسل وجعله طعناً يف أصل القول حبجية قول الصحايب قول شيخ اإلسالم 

فقه اإذا مل يو : ..إىل قولهآحاد الصحابة يف جنس العبادات. ل تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن
 67خيالفه ل يوافقه(. -صلى هللا عليه وسلم-غريه من الصحابة عليه وكان ما ثبت عن النيب 

 وكالم شيخ اإلسالم يف غاية الوضوح ألنه مقيد بقيدين 
 األول عدم وجود املخالف من الصحابة . -
 .-صلى هللا عليه وسلم-الثاين خمالفة النيب  -

وقد تقدم الكالم يف بيان أن القول حبجية الصحايب يشرتط فيه عدم املخالفة الكلية ويشرتط أال 
 آخر وهذا املسكني كلما وجد ما كان من جنس هذا طار به وجعله تناقضًا يف خُيالف من صحايب
 هذا األصل العظيم.

ومن جنس العرتاضات اعرتاضه على عدد األدلة والوجوه اليت يستدل هبا شيخ اإلسالم ابن 
  (68).تيمية وتلميذه ابن القيم على القول حبجية قول الصحايب

 
وكما تقدم أن قول الصحايب إما  مجاعأن تكون دلياًل على حجية اإلوقد تقدم أن هذه األدلة تصلح 

إذا انعقد يف زمن السلف فهو صورة من صور فهمهم أو يكون  مجاعًا ، واإلإمجاعأن يشتهر فيكون 
قول صحايب مل يشتهر ولكنه مل ينكر يف زمن الصحابة وتقدم أنه لو كان منكرًا لوجد من ينكره من 

ففهم السلف دخل فيه  مجاعر فهو سبيل املؤمنني فكل دليل يستدل به على اإلالصحابة فإذا مل ينك
ا هللا هبذه موقول الصحايب كذلك ومن هذا الوجه استدل شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم رمحه

 األدلة.  
الضالل  أهلوبعد هذا التخبط أتى بكالم يدل على جهله وبغضه هلذا األصل الذي جعله وغريه من 

 عظيم. يف كرب
ابن القيم يف إعالمه : إن األدلة اليت ساقها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تنبيهه وأخذها (69)قال

ف طريقة استدلل املذاهب القائلة ابحلجية ملدرسة السلفية املعاصرة على خالتباع اأومنهما هنل 
تصلح أن لتصلح أن تكون أدلة للقول حبجية قول الصحايب وحجية قول السلف فحسب إمنا 
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تكون حجة للقول بعصمة الصحابة فلو صحت هذه الستدللت العظيمة وصح فهم تلك 
فأي شيء مينع من القول  النصوص الشرعية اليت تكلفوا أتويلها للقول حبجية فهم الصحايب

 ...اخلبعصمتهم 
نه مراد هللا بعصمته وأنه ال يكون إال حقًا وأ القول يعين مجاعويرد على هذا أبن القول حبجية اإل

ورسوله وفهم السلف معصوم من هذا الوجه إذا أمجعوا أما إذا اختلفوا فكما تقدم مل يكن قول أحدهم 
 فحجيته من جهة أن األمة ال جتتمع على ابطل. مجاعحجة على اآلخر وكذا يقال يف اإل
ابتباع   -يه وسلمصلى هللا عل-) فمن احملال أن أيمر رسول هللا  مث نقل كالمًا البن حزم يقول فيه

 (70)م وفيهم من حيلل الشيء وغريه منهم حيرمه(.-رضي هللا عنه-كل قائل من الصحابة 
مث قال ومن أدلة بطالن أدلة حجية فهم السلف املبنية على القول حبجية قول الصحايب أنه لو  

ما -رضي هللا عنه-كان حجة لكان بيع اخلمر حالًل اقتداء بسمرة بن جندب فعن ابن عباس 
صلى هللا عليه -قال بلغ عمر أن فالاًن ابع مخرًا فقال قاتل هللا فالاًن أمل يعلم أن رسول هللا 

 قال )قاتل هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها(. -وسلم
قلت هذا مثال من أمثلة فهم السلف الذي قالوا حبجيته كيف قاد فهم هذا الصحايب إىل القول 

 مر وهو قول ابطل أول من رده الصحابة أنفسهم وعلى رأسهم سيدان عمر ...اخلإبابحة بيع اخل
 وهذا من أمثلة ختبط الكاتب يف معىن فهم السلف ومعىن حجية قول الصحايب!! 

ولكن من ابب التأكيد على ضعف حجته يقال: إن هذا النقل يؤكد أن ؛ قد تقدم الرد على هذا مراًرا
 ا  قيض هللا من يرد عليه ويبني خطأ قوله.الصحايب إذا قال قواًل خمالفً 

 وكذلك يقال يف كالم ابن حزم املتقدم فاحلجة يف قول الصحايب الذي مل خيالف.
وهذه هي حججه ال يستطيع أن أييت مبثال صحيح يستقيم له فهو أييت بقول صحايب خمالف بقول  

 صحايب آخر وهذا خارج حمل النزاع . 
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 اخلامتة
 
 

 وهذا حاله يف كتابه يكثر النقل للتلبيس وإذا دقق القارئ يف كالمه وجدها:
 ا وكل كاسر مكسورحجج هتافت كالزجاج ختاهلا ... حقً  
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احلق والباطل بل حيكي أقوال املعتزلة والشيعة، وال يغرت  أهلألنه ينقل عن  ؛فال يغرت بكثرة نقله
تابه الذي زعم أهنا بتحقيقه لألقوال فعند التدقيق جتده ما بني الوهم والتلبيس كما فعل يف آخر ك

 فلو عرضت على ما تقدم من الرد لتبني أهنا من وسوسة الشيطان وتلبيسه. ةدراسة تطبيقي
 ويف اخلتام أسال هللا للكاتب اهلداية و احلمد هلل رب العاملني. 
 
 
 


