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 (لاجلزء األو  ) 
 :.. وبعد.لق  على أشرف الخ  الم  والس   الة  والص  ، هلل احلمد  

يَّة عن مي كتابً ج  سعد الع   الفاضل   كتب األستاذ  فقد     السَّل فيَّة فيه تقريراتِّ  د  ينتقِّ ، السَّل فم ه  ف    ح ج ِّ
 
ر ال ها مع لِّ يف تعام   ةِّ عاصِّ

 ا وجه  نً بي ِّ م  ، ة اليت  وقع فيهاا من األغالط النهجيَّ ه عددً نت  ضمَّ ، ا عن كتابهرً ا خمتص  تقريرً  وقد كتبت  (، السَّل فِّ  همِّ بف   لزاماإل)مبدأ 
 .بذلك  سأقوم  إىل أن ِّ   قد أشرت  مع أن ِّ ، ما يف الكتابلِّ  فصيلي ِّ التَّ  قدِّ إىل النَّ  د  ومل أقصِّ ، اإلمجال ِّ  ن االستداللِّ مِّ  بقدر  ، هطِّ غل  

، عن الوضوعِّ  واخلروج   ،همِّ يف الف   ا من األغالطِّ ه عددً ن تعقيب  وقد تضمَّ ، ة لكتابهقديَّ راءيت النَّ ا على قِّ تعقيبً  -مه هللاسلَّ -ب كت    ثَّ 
 .بةِّ ائِّ الصَّ  ا من األفكارِّ ن عددً وتضمَّ ، الطروحِّ  بلكالمِّ  أخرى ليست هي القصودة   يف موضوعات   خول  د  الو 

 عليه إقبااًل  أقبلوا اس  النَّ  وأنَّ ، العارضِّ  ا يف بعضِّ بيعً م   بِّ ت  الك   رِّ ه كان من أكث  وأنَّ ، هعن كتابِّ  طويل   ه بكالم  تعقيب   وقد افتتح  
 .اكبيً 

وكان هذا ((، !علم   وطالبِّ  وبحث   جامعي    من بروفيسور وأستاذ   ر  ن أكث   مِّ  على الكتابِّ  عة  شر  م   دودِّ الر   يوف  س  )) وذكر أنَّ 
 !هتِّ يَّ أه ِّ  ه وبيانِّ على كتابِّ  ناءِّ الثَّ  يف سياقِّ 

، وانقم   م بني انقد  فه  ) ؛ن كتابهمِّ  قِّ ل  والق    ن االضطرابِّ مِّ  ةً يعيشون حال ي ِّ السَّل ف بِّ الذه   أتباع    ر أنَّ بل صوَّ ، بذلك ومل يكتفِّ 
 !!(وشات   وغاضب  

، ةِّ لميَّ ه العِّ تِّ وَّ وال على ق    ،هتِّ يَّ  على أه ِّ دلياًل  تما ليس على حبث   دودِّ الر   كثرة    فإنَّ  ،عِّ ه للواقِّ طابقتِّ ه وم  صفِّ و   ةِّ قَّ عن دِّ  رِّ ظ  النَّ  ض ِّ وبغ  
 وقد تكون  ، ه شارك فقط أنَّ إالَّ فيها  ثِّ للباحِّ  ضل  ال ف   بيعة  وهذه الطَّ ، الوضوعِّ  إىل طبيعةِّ  عةً راجِّ  قد تكون   كثية    ا يف أحيان  وإّنَّ 

 سلوبِّ إىل أ   راجعةً 
 
 !ذلك أو غيِّ  ،ةِّ ه االستعالئيَّ وعباراتِّ  ،ز ِّ ستفِّ ه ال

ن مِّ  ،ازقالرَّ  لعلي عبد (اإلسالم وأصول احلكم) لكان كتاب   ،ةِّ لميَّ ه العِّ تِّ ما وقوَّ  حبث   ةِّ  على أهيَّ دلياًل  دودِّ الر   ولو كانت كثرة  
 !ليس كذلك األمر   أنَّ  واحلقيقة  ، اكً ها متاس  رِّ وأكث   بِّ ت  أقوى الك  

ا وإمَّ  ،عن احلق ِّ  بباحث   ال يليق   عالء  ا استِّ إمَّ  :أمرينِّ  على أحدِّ  يف احلقيقةِّ  ل  مة اليت تد  هذه القد ِّ  ثل  ك مِّ ر  ت    ث  الباحِّ  ولو أنَّ 
  !ن  وأحس   ل  لكان ذلك أكم   -اسِّ للنَّ  كم  ك احل  ر  وت    ؛ما جاء به يف قيمةِّ  د  وترد   ك   ش  

ا قً تعل ِّ م   ة  تعقييب عليه هذه الرَّ  أن يكون   اخرتت  ، الوضوع لبِّ عن ص   خارجة   ومقاالت   ا حول آراء  دائرً  الكالم   وحىت ال يكون  
 ق  ما يستحِّ  على كل ِّ  ق  ومع ذلك سأعل ِّ ، ه األخيِّ اليت وقع فيها يف تعقيبِّ  ةِّ فصيليَّ ه التَّ مع أغالطِّ  وقوف   من غيِّ ، هافسِّ ن   بلوضوعاتِّ 

 .صدِّ ال بلق   عِّ ب  بلت َّ  ذلك سيكون   نَّ ولكِّ ، عليق  التَّ 

 م  د   فهو مل يقخ  ؛أمل   يبةخ وخخ  دمة  صخ  ل  ث   ي   لمي   الع   يف البحث   ينخ للجاد    سبة  ابلن    تاب  فالك   :بل  ن قخ م   ه عن الكتاب  ما قلت   ر  ر   وأكخ 
ا وحديث  ، لا سيخ ها عند الؤس   ت  ها وأدل  ها وحدود  فهوم  ا عن مخ طحي  ا سخ ر  صو  م تخ ا قد  وإّن  ، االيت تناولخ  ة  ركزي  الخ  ة   للقضي  ي  ثر  م  ا ث  بخ 

 .هالب  لا يف ص   رخ هبا ال أث خ  قة  تعل   م   روع   عن ف  طويال  
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 :الية  الت   األمور   بخ وذلك عخ ، هذه احلقيقة   ا على إثبات  ز  رك  م   يف هذه الورقة   احلديث   وسيكون  
ر ال   عمال  واست   ة  عياري  بي ال   الس لخف   فهم   :ل  األو   األمر     ينخ عاص 

الكربى  فهي من األصولِّ  ؛رة فقطوليس العاصِّ  ،واحلديث يف القديِّ  السَّل فيَّةِّ  يف الدرسةِّ  ةً وريَّ مِّ  ضيةً ق   السَّل فِّ  همِّ ف   قضية   عد  ت  
، قلِّ على النَّ  قلِّ الع   تقديِّ  ةِّ بقضيَّ  عن غيها من الدارسِّ  ز  ي َّ مت   ة  الكالميَّ  الدرسة   فكما أنَّ ، ها من الدارسزت هبا عن غيِّ اليت متيَّ 

 .ةِّ رعيَّ الشَّ  صوصِّ الن   همِّ منه يف ف   واالنطالقِّ ، السَّل فِّ  همِّ ف  لِّ  سليمِّ بلتَّ  ز  ي َّ مت   السَّل فيَّة   الدرسة   فإنَّ  ؛ةِّ العقليَّ  صولِّ األقل إىل وماكمة النَّ 
 على الوقوفِّ  ص  وحيرِّ ، ذلك األصل   ع  عليه أن يتتبَّ  ها الذي امتازت به جيب  يف أصلِّ  السَّل فيَّة إىل نقدِّ  د  القاصِّ  قتضى هذا أنَّ وم  
 ألّنَّ  ؛همتِّ أدلَّ  أصول   د  وحيد ِّ  ،فيه السَّل فيَّة ةِّ أئمَّ  مقاالتِّ  رر  وأن حي ِّ ، ما قيل فيه على أهم ِّ 

 
وذلك ال ، حوري ِّ الِّ  سون هلذا األصلِّ ؤس ِّ م ال

 ث بعد ذلك تكون  ، هاوحتليلِّ  ،ةم يف هذه القضيَّ القي ِّ  وابنِّ  ة  ابن تيميَّ  ومقاالتِّ  ،منيالتقد ِّ  السَّل فِّ  ةِّ أئمَّ  مقاالتِّ    جبمعِّ إالَّ  يكون  
ر لل مة  احملاك    .ا وختطئةً ين تصويبً م عاصِّ

ا اقتصر على وإّنَّ  !لفيةِّ السَّ  عند الدرسةِّ  السَّل فِّ  همِّ ف   مبدأِّ  يف نقدِّ  ه أقوى كتاب  أنَّ  م  يزع   ذلك يف كتاب   ع  مل يصن   ث  الباحِّ  نَّ ولكِّ 
 .هما يقولون   من خاللِّ  ذلك البدأ   ر  صو ِّ وحاول أن ي  ، رين  الؤث ِّ  موزِّ من الر   د  ع  ا منهم ي   درً ق   أنَّ  وال شكَّ ، رين  ن العاصِّ مِّ  د  عد   تقريراتِّ 

 تقديِّ  بدأ  م   د  أراد أن ينتقِّ  رجل   ل  ث  مي م  ج  الع   األستاذِّ  ل  ث  م   إنَّ  ؛ةِّ حوريَّ ها الِّ يف مسائلِّ  خمةِّ الضَّ  الدارسِّ  يف دراسةِّ  ل  ل  وهذا خ  
  ؛رةِّ عند األشاعِّ  قلِّ على النَّ  قلِّ الع  

 
ر فذهب إىل ال ومجع ، هم ليس كذلكوبعض   ،رينموز الؤث ِّ هم من الر  بعض  ، ا منهمع نفرً ين ومج  عاصِّ

 ق  طفِّ  ثَّ ، هاش  هم ومل يناقِّ ت  دلَّ أ ع  ومل جيم  ، معها ف  ومل يقِّ  ،ةِّ يف هذه القضيَّ  للمذهبِّ  سني  الؤس ِّ  رؤية   ر  ومل حير ِّ ، هابتحليلِّ م وقام أقواهل  
  ما عليه يف دراسةِّ  ع مع ذلك اخلطأ  فكيف إذا مج    ها!ت  هتاف    نت  وبيَّ  ،ايف أصوهلِّ  ة  األشعريَّ  الدرسة   نقدت   :يقول  

 
ر ال  صور  والق  ون، عاصِّ

 .السَّل ف همِّ ف   وهذا ما نراه يف كتابِّ ، ال مالة  ا كبيً   سيكون   ل  ل  اخل   ؟! فإنَّ السَّل فيَّةِّ مي يف ج  الع   كما صنع األستاذ  ،  هايف حتليلِّ  الشديد  

ه قال يف ألنَّ  ؛رةالعاصِّ  ةِّ لفيَّ ه للسَّ دراست   على أنَّ  ه نصَّ الكبي أبنَّ  ن هذا اخلللِّ مِّ  حاول اخلروج   ة  ت  عليه هذه القضيَّ ر  وحني أث   
 يف أصولِّ  -ر  كما هو ظاهِّ - ارسة  فالد ِّ )) :قال ثَّ ((، رةالعاصِّ  السَّل فيَّةِّ الدرسة  صولِّ أ   ألهم ِّ  ة  أصوليَّ  دراسة  )) :للكتاب الفرعي ِّ  نوانِّ الع  

 .((بني هلذه الدرسةِّ سِّ رين النت  العاصِّ   عن أقوالِّ اًل طوَّ م   احلديث   سيكون   فبالتأكيدِّ ، رةالعاصِّ  السَّل فيَّة الدرسةِّ 

 :وذلك ألمرين   ؛الذي وقع فيه نهجي  الخ  الللخ  زيل  ه وال ي  ع  هذا ال ينفخ  ولكن  

 ب  فكان الواجِّ ، ان أصوهلِّ مِّ  أصل   ها يف أهم ِّ س  در  ه ي  ولكنَّ ، رةالعاصِّ  السَّل فيَّة س حالة  در  ه ي  ه يف أنَّ ع   ال ننازِّ أانَّ  :لاألمر األو  
 هذا األصلِّ  ت عليها يف نسبةِّ د  اليت اعتم   ة  األدلَّ  وجيمع  ، األساس   من حيث   ه يف الدرسةِّ ومكانت   هذا األصل   ر  أن حير ِّ  :عليه النهجي  
  السَّل فيَّة الدرسة   أنَّ  فمن العلومِّ  ؛، وي ناقِّش هاالسَّل فِّ  ةِّ إىل أئمَّ 

 
ر ال  منذ العصورِّ  شائع   ر  ستقِّ ا هو م  وإّنَّ ، هذا األصل   ر  ة مل تبتكِّ عاصِّ

 د ِّ إىل الرَّ  د  ا ممن يقصِّ نقاشً  ب  وهي تتطلَّ ، هادِّ ها ورص  على مجعِّ  السَّل فيَّةالدرسة  ص أتباع  حر  ، على ذلك كثية    وهناك شواهد  ، األوىل
 مي؟!ج  فهل قام به األستاذ الع  ، السَّل فيَّةعلى 

سني ه عند الؤس ِّ ط يف بيانِّ وفرَّ  ،همن أصولِّ  أصل   يف أهم ِّ  األشعريَّ  س الذهب  ذلك الذي در   ل  ث  مي م  ج  الع  به  ما قام ل  ث  م   إنَّ 
يف  أان قلت   :نا عليه قالوحني اعرتاضِّ ، سنيإىل الؤس ِّ  ذلك األصلِّ  اليت اعتمدوا عليها يف نسبةِّ  دِّ عن الشواهِّ  ض  وأعر  ، بِّ للمذه  
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 أنَّ  م  لِّ إذا ع   ةً خاصَّ ، غنيههذا ال ي   فإنَّ  ؛(رةالعاصِّ  ةِّ األشعريَّ  الدرسةِّ  ن أصولِّ مِّ  أصل   ألهم ِّ  ة  أصوليَّ  دراسة  ): للكتابِّ  الفرعي ِّ  نوانِّ الع  
  !همهم على أصلِّ تِّ أئمَّ  من كالمِّ  د  شواهِّ  رون  يذك  رين العاصِّ  وأنَّ ، ضوحِّ والو   بطِّ والضَّ  حريرِّ يف التَّ  مني  ساوون التقد ِّ ال ي   األشاعرةِّ م عاصري 

 اًل طوَّ م   أكيد أن يكون احلديث  فبالتَّ  ))ه: قول   :ايناألمر الث  
 
ر  عن ال  عليه كثرة   د  فنحن ال ننق   ؛البحث عن مل ِّ  خروج  (( ينعاصِّ

نا ه ذلك أنَّ بتعليقِّ  اء  رَّ فأوهم الق  ، منيالتقد ِّ  السَّل ف ةِّ رؤية أئمَّ ه يف حترير عليه تفريط   د  ا ننق  وإّنَّ ، هفهذا شأن  ، ريناحلديث عن العاصِّ 
 النَّ  د عليه كثرة  ننق  

 
ر قل عن ال   !الفهمِّ يف  وهذا خلل  ، ينعاصِّ

 :ميتقد   عند ال   الس لخف هم  بفخ  الراد   :ايناألمر الث  
ل مِّ ما ع  ، حابة  ما عليه الصَّ ) :مكقوهلِّ   ،ا استعملوا عبارات أخرىوإّنَّ  ،(السَّل ففهم ) مجلة  التقد ِّمون  السَّل ف أئمَّة   م  مل يستخدِّ 

  .وحنوها من العبارات(، اهلدى أئمَّة  ما قاله ، السَّل ف  به 
 أنَّ  ارارً مِّ  ر  ه يكر ِّ ألنَّ  ؛ميج  يف نقاشنا لألستاذ الع   هم  م   السَّل ف أئمَّةمني من عند التقد ِّ  السَّل ف همِّ الراد بف   تحديد  ومع ذلك ف

  السَّل فيَّة
 
ر ال م وأّنَّ ، رون هذا األصل  يقر ِّ  السَّل ف أئمَّة   أنَّ  فإثبات   ؛منيالتقد ِّ  ا عندليس موجودً  السَّل ف همِّ لف    جديد  ة أتت مبعًن عاصِّ

 !هقد  ن   االيت بن عليه ةِّ األساسيَّ   من األصولِّ أصاًل  ينقض   :دون به اإلمجاع  يقصِّ 
-حابة الصَّ  ل يف زمنِّ فقد تشكَّ  ؛قدي   :عليه واالستدالل   ،ينهم للد ِّ وما كانوا عليه من الف   السَّل ف أئمَّةبفهم  واالحتجاج  

 .هالذي قبل   اجليل  ذ ك ر   ما ظهر جيل  وكلَّ ، ن بعدهموم   الصَّحابةمن  إليه عدد   عاود، - رضي هللا عنهم

، العباد قلوبِّ  خي   د  ممَّ  فوجد قلب   ،يف قلوب العباد ر  هللا نظ   إنَّ )) :-- مسعود ابنِّ  ومن أشهر األقوال يف ذلك قول   
 ؛دينه صرةِّ ه ون  نبي ِّ  حبةِّ فاختارهم لص  ، العباد قلوبِّ  أصحابه خي   فوجد قلوب   ،د  ممَّ  بعد قلبِّ  العبادِّ  نظر يف قلوبِّ  ثَّ  ،ثه برسالتهع  فب   

 .(1)((قبيح   ا فهو عند هللاِّ مون قبيحً وما رآه السلِّ  ،ن  س  ا فهو عند هللا ح  نً س  فما رآه السلمون ح  

اإلمجاع ) كوتً ا أو س  فاقً ا ات ِّ هم إمَّ ما كان عليه جمموع   د  ا يقصِّ وإّنَّ ، الصَّحابة أفراد   د  ال يقصِّ  --مسعود  ابن   أنَّ  ومن العلومِّ 
 ه لوجهِّ رحِّ ش   ر  ظاهِّ  فإنَّ  ؛مالقي ِّ  ره ابن  وهذا ما قرَّ ، اهم بعضً ئ بعض  وخيط ِّ  ،على بعض   يرد   كان  الصَّحابة بعض   أنَّ  بدليلِّ (، السكويت

 .السكويت بإلمجاعِّ  ق  اللة من األثر متعل ِّ الدَّ 
 رِّ لآلخِّ  ع  مل يد   ل  األوَّ  فإنَّ  ؛عبَّدوهافال ت   -- د  ممَّ  ها أصحاب  مل يتعبَّد   عبادة   كل  )) :--مان بن الي   وقال حذيفة  

 .(2)((كممن كان قبل   وخذوا بطريقِّ ، اءِّ رَّ الق   عشر  اي م   قوا هللا  ؛ فاتَّ قااًل م  
- يب ِّ النَّ  عم ِّ  ن عند ابنِّ ومِّ ، واألنصارِّ  الهاجرين   :-- يب ِّ النَّ  كم من عند أصحابِّ يت  تأ)) :للخوارج -- اس  عبَّ  وقال ابن  

-،  (3)((ه منكمبتأويلِّ  م  فهم أعل   ؛نزل القرآن  وعليهم. 

 انفذ   وببصر  ، فواوق   لم  م عن عِّ فإّنَّ  ؛ا سكتواعمَّ  ت  واسك   ،كما قالوا  ل  وق   ،حيث وقف القوم   ف  قِّ )) :وقال عمر بن عبد العزيز

                                 
 ( ، وصحح األثر عدد من العلماء ، وحسنه بعضهم. 243( أخرجه الطيالسي يف مسنده )1)
 (.47( رواه ابن البارك يف الزهد )2)
 (.8522( رواه النسائي )3)
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 :لتمولئن ق  ، موهم إليهكان اهلدى ما أنتم عليه فلقد سبقت    ن  فلئِّ ، لو كان فيها أحرى ضلِّ وبلف  ، ها كانوا أقوىشفِّ وهم على ك  ، واف  ك  
ووصفوا ، موا منه مبا يكفيولقد تكلَّ ، ابقون  م السَّ م هل  وإّنَّ ، ه عنهمبنفسِّ  ب  غِّ هم ور  سبيلِّ  ن سلك غي   م  ه إالَّ فما أحدث   ،ث بعدهمد  ح  

وإّنم فيما بني ذلك ، وال  ح آخرون عنهم فغ  م  وط   ،واف  فج   قوم   عنهم ر  لقد قصَّ ، ر  س  وال فوقهم م   ر  قص  م م  فما دوّن  ، شفيمنه ما ي  
  .(1)((ى مستقيم  لعلى هدً 

 ،همع  سِّ ك ما و  ع  س  ه ي  فإنَّ  ؛احلالصَّ  السَّل فِّ  سبيل   ك  واسل   ،حيث وقف القوم   ف  وقِّ  ،ةنَّ ك على الس  اصرب نفس  )) :ويقول األوزاعي
 لفضل   ؛ئ لكم دوّنمب ِّ خ   ر عنهم خي  خ  دَّ فإنه مل ي   ؛كمصتم به دون أسالفِّ صِّ ا ما خ  ولو كان هذا خيً  ،واعما كف   فَّ وك   ،مبا قالوا ل  وق  

 .(2) ((عندكم

  ((.قواالذي كانوا عليه قبل أن يفرت ِّ  لِّ األوَّ  عليكم بألمرِّ )) :أبو العالية ويقول

 .(3)((هبم واالقتداء  ، --هللا  سولِّ ر   عليه أصحاب  ك مبا كان التمس   :ة عنداننَّ الس   أصول  )) :ويقول اإلمام أمحد
 ،توحيده همِّ ن ف  ه مِّ به عباد   ف هللا  وما كلَّ ، ينِّ اعتقاد الد ِّ  عرفة  م   :ما على الرءِّ  ب  أوج  )) :ذلك فيقول   كائي مجلة  ل  ص الالَّ ويلخ ِّ 

 حِّ وأوض  ، قول  م   وكان من أعظمِّ ، ج والرباهنيج  واالستدالل عليها بحل  ها قِّ ر  ل إىل ط  واليقني، والتوص   الئلِّ ه بلدَّ لِّ رس   وتصديقِّ ، وصفاته
  هللا احلق   كتاب    :عقول  وم   ة  جَّ ح  

 
ث ، احلونالصَّ  السَّل ف  ث ما أمجع عليه ، قنيه األخيار التَّ وصحابتِّ  --هللا  رسولِّ  قول   ثَّ ، بني  ال

 مبجموعِّ  ك  التمس  
 
 .(4) ((ونل  ها الضِّ ا أحدث  إليها ممَّ  ع واالستماعِّ د  عن البِّ  ث االجتناب  ، عليها إىل يوم الدين قام  ها وال

 الصَّحابةالذي كان عليه  هو الفهم   :ةنَّ لنصوص الكتاب والس   حيح  الصَّ  الفهم   هبا أنَّ  فالقصود  ، بني ِّ   ومعن هذه اآلاثر ظاهر  
للكتاب  فهم   كلَّ   وأنَّ ، ةنَّ هم ال خيالف الكتاب والس  هم  ف   وأنَّ ، همبعه عليه التابعون وأتباع  وما اتَّ  ،مبجموعهم -هللا عليهم رضوان  -

 .ال مالة   خطأ   فهو فهم   ،والسنة خيالف ما كانوا عليه مبجموعهم
من  آخر   صدر  م   هذا الفهم   وأنَّ ، ةنَّ الكتاب والس  ضيات قت  عن م   خارج   خاص   هم  ابعني هلم ف  والتَّ  الصَّحابة أنَّ  وليس الراد  

 .ةنَّ عن الكتاب والس   ل  ستقِّ م   ،مصادر االستدالل
 ،اللوالضَّ  من خرج عنها وقع يف االبتداعِّ  وأنَّ ، عنها اخلروج   ن  ال ميكِّ  مة  لزِّ م   ة  جَّ ه ح  قول   الصَّحابةن مِّ  الفرد   أنَّ  وليس الراد  

 .واالحنرافِّ سق والفِّ 

 الصَّحابة  بوا على خمالفة ما كان عليه م رتَّ أّنَّ  :األفراد   وليس قول   دون بذلك اإلمجاع  قصِّ ي   السَّل ف أئمَّة   على أنَّ  ا يدل  وممَّ 
 .األكرب   فر  الك   لِّ يف بعض السائِّ بوا رتَّ بل  ، واالحنراف اللِّ ة إىل الضَّ نَّ عن الس   واخلروج  ، فسيق  والتَّ  الل  الضَّ 

 فاإلمام  ؛ اللوالضَّ  سقِّ منهم بلفِّ  موا على من خالف األفراد  م مل حيك  ؛ ألّنَّ ابعنيوالتَّ  الصَّحابة دون بذلك أفراد  فهم ال يقصِّ 

                                 
 (.4612)( رواه أبو داود 1)
 (.294( رواه اآلجري يف الشريعة )2)
 (.14( أصول السنة )3)
 (.1/7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )4)
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 م  كما حك    ،قِّ والتفر   اللِّ يف الضَّ  قوعِّ والو   ،ةِّ نَّ عن الس   من خالفه يف ذلك بخلروجِّ  على كل ِّ  م  مل حيك   حاب ِّ الصَّ  بقولِّ ه أخذِّ  أمحد مع
 .ةِّ ليَّ م  والع   ةِّ لميَّ العِّ  ينِّ الد ِّ  يف أصولِّ  الصَّحابةِّ  إمجاع   خالف   على من
 ث عن وجوبِّ ه حني حتدَّ فإنَّ  ؛قدامة ابن   :ابعنيوالتَّ  الصَّحابةمن  السَّل فية إمجاع ج ِّ هبذه اآلاثر وغيها على ح   ن استدلَّ وممَّ 

هللا  رمحة  - السَّل فباع ات ِّ  فقد ثبت وجوب  )) :ث قال، السَّل فوتلك اآلاثر عن  ،ةِّ رعيَّ الشَّ  صوصِّ من الن   ر مجلةً ذك   السَّل فباع ات ِّ 
  .على ذلك بلعقل والعربة ث استدلَّ ، (1) ((واإلمجاع ،الس نَّةو  ،بلكتاب -عليهم

صوص عن اإلمام أمحد واألوزاعي هي من الن   نقله الباحث  ما )) :ا فقالصوص اليت ذكرهت  ق األستاذ الكري على هذه الن  وقد علَّ 
ال خالف  الوحينيِّ  على هديِّ  وهو قائم  ، هم الباركومن سار على ّنجِّ ، الصَّحابةساداتنا  ك هبديِّ على التمس   ة اليت حتث  العامَّ 
 ربضِّ العِّ  كحديثِّ ،  الصَّحابةآاثر  اعية القتفاءِّ ة الدَّ النبويَّ  ةنَّ الس   نا عليه نصوص  ل  ريفة مبا مح  صوص الشَّ هذه الن   أمثال   ل  وحنن حنمِّ ، عليه

 هلم سنةً  ال أنَّ ، يتنَّ هبا س   هم اليت وافقواتِّ نَّ عليكم بس   :أي ((..يهدي   اشدين الخ ة اللفاء الر  ن  يت وس  ن  عليكم بس  )) :-- بن سارية  
، به االجتهاد األخذ   قد استكمل أدواتِّ  جمتهد   كلَّ   ويلزم  ، باعاالت ِّ  بذاته واجب   ا يكون  ا خاص  أو فهمً ، حادهم وأفرادهمآل ةً ستقلَّ م  

 ((.هإىل خالفِّ  ن الوحيِّ مِّ  ليلِّ ه يف الدَّ ى اجتهاد  وإن أدَّ 
عن  كالكالمِّ   ،الصَّحابةِّ  همِّ ف   ةِّ عن مرجعيَّ  ئمَّةِّ األ كالم    فهو جيعل   ؛هه كلَّ ه الذي بن عليه كتاب  طئِّ على خ   صر  واألستاذ الكري ي  

 الصَّحابةثون عن يتحدَّ  السَّل ف أئمَّة  ف ؛لِّ للمسائِّ  زييفِّ والتَّ  لطِّ عال  من اخل   در  وهذا ق   !هممن أفرادِّ  فرد   أو قولِّ  ،لفاءِّ اخل   ية أقوالِّ ج ِّ ح  
عن  هم ال خيرج  كالم    على أنَّ  وهو يصر  ، سقِّ والفِّ  اللِّ مون على من خالف ذلك بلضَّ وهلذا حيك   ؛همكالمِّ   ر  هم كما هو ظاهِّ ملتِّ جب  

 .الصَّحابةِّ  وليسوا كلَّ  الصَّحابةمن  الذين هم جزء   اشدينعل اخللفاء الرَّ ية فِّ ج ِّ الكالم عن ح  
 ه واجب  يكون بذاتِّ  خاص   ه فهم  إنَّ  :يقول وال أحد  ، صوصاللة الن  عن د   ل  ستقِّ م   الصَّحابة هم  ف   إنَّ  :يقول ه ال أحد  ث إنَّ 

 .هم فهو بطل  فهم   خيالف   فهم   كلَّ   وإنَّ ، ريعةعن مقصود الشَّ  رج  هم ال خي  هم  ف   إنَّ  :ما يقال ا غاية  وإّنَّ ، باعاالت ِّ 

 الس نَّةعن  واخلروجِّ  ،األحكام بلفسق والضالل وترتيب   ،هبا اإللزام   القصود   على أنَّ  ها يدل  تلك اآلاثر وسياق   تراكيب   إنَّ  ثَّ 
ا هو إّنَّ  األصلِّ  ذلك كرِّ يف ذِّ  واألصل  ، عة يف زماّنمعلى البتدِّ  ا جاءت يف سياق الرد ِّ ؛ ألّنَّ فرالك  أو عن اإلسالم إىل  ،إىل البدعة

 الل  ه الضَّ خمالفت   ب  توجِّ  م  لزِّ م   ثون عن أصل  م يتحدَّ على أّنَّ  ل  فهذا يد   ؛االعتقاد يف أصولِّ  الس نَّةعة اخلارجني عن دِّ على البت يف الرد ِّ 
 . يف اإلمجاعِّ إالَّ  وهذا ال يكون  ، الس نَّةعن  واخلروج  

 السَّل ف  ف ؛البحثِّ  عن مل ِّ  ذلك خروج   وكل  ، اشدينة اخللفاء الرَّ نَّ عن س   ا عن الغزال والقرايف يف احلديثِّ كالمً   ث أورد األستاذ  
  .همهم ال ببعض أفرادِّ مبجموعِّ  الصَّحابة هم  دون ف  ا يقصِّ وإّنَّ ، اشديناخللفاء الرَّ  ة  دون سنَّ هم ذلك ال يقصِّ يف كالمِّ 

ما يف عدد من م خيالفوّن  ؛ ألّنَّ امً لزِّ ي ليس م  السَّل ف الذهبِّ  على أتباعِّ  الرد ِّ  الغزال والقرايف يف سياقِّ  ثلِّ قل عن مِّ د النَّ جمرَّ  ث إنَّ 
ال أثر  ر  تكث   د  عنهم جمرَّ  قل  فالنَّ ، ة  فيه البتَّ  وال إلزام  ، طبيعي   أمر   السَّل ف هما معهم يف تفسي كالم بعضِّ فاختالف  ، ةديَّ ق  األصول الع  

  !له

                                 
 (.35( ذم التأويل )1)
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يَّةبتلك اآلاثر على استدالَّ  مي ِّ الق وابن   ة   ابن تيميَّ أنَّ  ذكر األستاذ   ثَّ  يَّةوليس على ، مبفردهحاب الصَّ  قولِّ  ح ج ِّ  همِّ ف   ح ج ِّ
؛ هأوقع العميي به نفس   ض  تناق   أي  )) :وقال((، العميي األخ  بناه  ما كلَّ   ف  كربى تنسِّ   طامة  ))هذه  وذكر أنَّ ، مبجموعهم الصَّحابةِّ 

يَّة به على لذلك استدالَّ  ؛اللتهوابن القيم لد   تيميَّةابن  همِّ من ف   أثر األوزاعي على النقيضِّ  ه لداللةِّ إذ كان فهم   ، حابقول الصَّ  ح ج ِّ
يَّةبه العميي على  الذي استدلَّ  يف الوقتِّ   ((.؟!السَّل فإمجاع  ح ج ِّ

االستدالل بذلك  أنَّ  م  هِّ ؛ فاألستاذ ف  ال معن له فارغ    لكالم  وهتويل  ، ألمر ال حقيقة له وتفخيم  ، احق   غريب   عليق  وهذا التَّ 
يَّةاألثر على  يَّةوابن القيم هبذا األثر على  تيميَّةبن ااستدالل  أنَّ  م  هِّ وف  ، به على اإلمجاع االستدالل   ض  ناقِّ ي   الصَّحابقول  ح ج ِّ  ح ج ِّ

يَّةوا به على ا أن يستدل  هم أبدً ه ال ميكن  معناه أنَّ  الصَّحابقول  عامل ة والتَّ ة يف فهم األدلَّ مشكلته األساسيَّ  وهذه أساس  ، اإلمجاع ح ج ِّ
  .ا عليهاصر  وما زال م  ، معها

يَّةعلى  ببعض اآلايتِّ  ه استدلَّ نفسِّ  عِّ يف الوضِّ  ة  ابن تيميَّ  ا أنَّ حق   والغريب   أخرى  ع  هبا يف مواضِّ  استدلَّ  ثَّ ، الصَّحاب قولِّ  ح ج ِّ
ما  كلَّ تنسف  كربى   ة  ووقع يف طامَّ ، ضناق  ه يف التَّ أوقع نفس   ة  ابن تيميَّ  معن ذلك أنَّ فهل  ؛ه قبل قليل  كما سبق نقل    على اإلمجاعِّ 

 له؟!أصَّ 

 :النساء]  ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ژ  :بقوله تعاىل وابن قدامة استدلَّ 
يَّةا على أيضً  به واستدلَّ ، نيالتَّابعو  الصَّحابةباع على وجوب ات ِّ  [ 115 يف  فهل ابن قدامة واقع  ، هكما سيأيت نقل  ،  اإلمجاع ح ج ِّ

  ؟ناقضالتَّ 

 أنَّ  م  ه يعل  فإنَّ  ذلك م  هِّ ن ف  ا م  وأمَّ ، هك  االستدالل ومسالِّ  رق  ط    عند من ال يفهم  ناقض إالَّ هؤالء العلماء واقعني يف التَّ  ال يكون  
  .ه من السالكوىل أو بغيِّ األ   االستدالل بقياسِّ  بيلِّ م من ق  استدالهل  

  :خالصة
 :على أمرين ل  تد   :لنق  ا مل ي  ممَّ  ها كثي  ابقة وغي  قول السَّ الن  

يف الدرسة  شائع   وإّنا هي أمر  ، األستاذ الكري ر  رة كما يصو ِّ العاصِّ  لسَّل فيَّةب ةً ليست خاصَّ  السَّل ف فهمِّ  ة  مركزيَّ  أنَّ  :لاألو   
 .ن جاء بعدهموم   الصَّحابة ا من عصرِّ عمومً  السَّل فيَّة

 .وليس أفرادهم ،همإمجاع   :وما ماثله من الصطلحاتِّ  السَّل ف بفهمِّ  الراد   أنَّ  :اينالث  
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 :ةخ عند ابن تيمي   الس لخف هم  بفخ  الراد   :الثاألمر الث  
 د  ع  ه ي    أنَّ ه إالَّ م زمان  ه وإن تقدَّ رة؛ ألنَّ العاصِّ  السَّل فيَّة  ينتقِّد   من أراد أنا لِّ جد   هم  م   السَّل فيف معن فهم  ة  رؤية ابن تيميَّ  حترير  

 السَّل فيَّةن رجوعهم إىل رموز مِّ  أكثر   تيميَّةيوخ يرجعون إىل كالم ابن طلبة العلم والش  من  وكثي  ، اد  رين فيهم جِّ الؤث ِّ  السَّل فيَّةرموز  من
  السَّل فيَّةرموز  بِّ من كت   ح أكثر  شر  أ وت  قر  به ت  ت  وك  ، رةالعاصِّ 

 
ر ال ، تهوضبط أدلَّ  السَّل فيف حترير رؤيته حول معن فهم  فريط  فالتَّ  ؛ةعاصِّ

 اهلزيلة   ل االعرتاضاتِّ بطِّ من اجلبال الرواسي اليت ت   ب  وهتر   ،كبي يف البحث  خلل   :راسةا بلد ِّ ه ليس مقصودً أنَّ  ةِّ عنها حبجَّ  واإلعراض  
  !السَّل فيَّةالدرسة  على أصولِّ 

فقوا هم وما اتَّ إمجاع   :السَّل ف همِّ ة ف  يَّ ج ِّ حب   أبن الراد   افرة على القولِّ ضه متأقوال   فإنَّ  ؛ر  ة ظاهِّ يف ابن تيميَّ  فالشأن   حال   وعلى كل ِّ 
 :ويقول، (1) ((ةاألمَّ  ف  فق عليه سل  واتَّ  ،الس نَّةو  ،عليه الكتاب ما دلَّ  :واجلماعة الس نَّةأهل  فمذهب  )) :من أقواله يف ذلكوِّ  ؛عليه

 الصَّحابة ه مذهب  فإنَّ  ؛وأمحد   ا والشافعيَّ ومالكً  أب حنيفة   هللا   ق  معروف قبل أن خيل   قدي   واجلماعة مذهب   الس نَّة أهلِّ  ومذهب  ))
، ة  جَّ ح   الصَّحابة إمجاع   قون على أنَّ فِّ تَّ م م  فإّنَّ  ؛واجلماعة الس نَّةا عند أهل عً بتدِّ ومن خالف ذلك كان م  ، هموه عن نبي ِّ الذين تلقَّ 

 .(2)((همعد  من ب   عون يف إمجاعِّ ومتنازِّ 
 ف  ل  فق عليه س  واتَّ ، --رسوله  ة  نَّ وس   ،هللا عليه كتاب   ما دلَّ  :هه يف ذلك وغيِّ على اإلنسان اعتقاد   الذي جيب  )) :ويقول

 .(3) ((سبيلهم بع غي  ن اتَّ م   وذمَّ  ،عهمب  الؤمنني الذين أثن هللا تعاىل عليهم وعلى من ات َّ 

 فذكر الكتاب  ، عندهم دِّ االستدالل العتم   ر  وذكر مصادِّ  ،ةيف العقيدة الواسطيَّ  الس نَّةأصول أهل  لة  مج   ر  وقال بعد أن ذك  
ما عليه  الثة مجيع  الثَّ  نون هبذه األصولِّ زِّ وهم ي   ،والدين لمِّ عليه يف العِّ  د  عتم  الذي ي   الث  الثَّ  هو األصل   واإلمجاع  )) :ث قال، الس نَّةو 

هم عد  إذ ب   ؛احل الصَّ السَّل ف  الذي ينضبط هو ما كان عليه  واإلمجاع  ، ينبلد ِّ  ق  ا له تعل  ممَّ  أو ظاهرة   وأعمال بطنة   من أقوال   اس  النَّ 
 .(4) ((ة  وانتشرت األمَّ  االختالف  ر ث  ك  

 .الثةالقرون الثَّ  إمجاع   د  ه يقصِّ أنَّ  ني ِّ  ب  وي   ، ه اإلمجاع  وأنَّ ، السَّل فه بفهم مراد   ر  يفس ِّ  فهذا القول  
إىل ما  ،هات  األمة وأئمَّ  فق عليه سلف  واتَّ  ،الس نَّةو  ا جاء يف الكتابِّ عمَّ  ل  عدِّ أن ي   وال جيوز ألحد  )) :ا بذلكحً صر ِّ ويقول م  

 وال عبادةً  عقيدةً  اسِّ للنَّ  ع  أن يض   وليس ألحد   ،يف خالف ذلك الناس   ع  أو يوقِّ  ،ذلك خالف   ن  ا قد يتضمَّ ممَّ  اسِّ النَّ  ه بعض  أحدث  
 .(5)((وال يبتدئ   ويقتدي   ،ع  وال يبتدِّ  ع  بِّ بل عليه أن يتَّ ، همن عندِّ 

 قون على خالفِّ فِّ ال يتَّ  (أهل احلديث) السَّل ف أئمَّةإذا كان  :هل  حاصِّ  ؤااًل ه س  على نفسِّ ه طرح ا أنَّ وضوحً  األمر   ويزيد  

                                 
 (.2/145( منهاج السنة النبوية )1)
 (.2/406( منهاج السنة النبوية )2)
 (.12/235( جمموع الفتاوى )3)
 (.3/157( جمموع الفتاوى )4)
 (.11/490موع الفتاوى )( جم5)
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ه يف قولِّ  احلديث على خالفِّ  أهل   قط   ع  مل جيتمِّ )) :حيث يقول ؛وأجاب عنه؟ الفقه هم يف أصولِّ ر إمجاع  ذك  فلماذا مل ي   ،الصَّحابة
 ،ورافضي    ن خارجي   من خالفهم مِّ  ، وكل  سول  ا جاء به الرَّ ما اجتمعوا عليه فهو ممَّ  ل  وك  ، عنهم قط   ج  ال خير   واحدة، واحلق   كلمة  

 ...--هللا  رسول   ف  فإّنا خيالِّ  :هم من أهل البدعوغيِّ  وجهمي    ومعتزل   

، يف ذلك وذكر اخلالف  ، ةجَّ إمجاعهم ح   أنَّ  قهِّ الفِّ  يف أصولِّ  مل يذكر   م  ، فلِّ عن أهل احلديثِّ  خيرج  ال  قيل: فإذا كان احلق   فإن  
 ؟رتةالعِّ  م على إمجاع أهل الدينة وإمجاعِّ كما تكلَّ 

بلكتاب  االستدالل   فيكون  ، الصَّحابةعن  وما هو منقول   ،ه على ما جاء عن هللا ورسولِّ فقون إالَّ ال يتَّ  احلديثِّ  أهل   قيل: ألنَّ 
 .(1) ((اسِّ النَّ  بعض   ةً جَّ ه ح  يف كونِّ  ع  نازِّ دعوى إمجاع ي  ا عن غنيً م   الصَّحابة وإبمجاعِّ  الس نَّةو 

فما ثبت عنه من )) :حيث يقول ؛ا منهمطً ستنب  ا وما كان م  ما كان منصوصً  شمل  ي   م  اللزِّ  السَّل فِّ  إمجاع   أنَّ  تيميَّة  ابن  وبنيَّ 
لون ابقون األوَّ فق عليه السَّ ما اتَّ  كما أنَّ   ؛ليس يف القرآن :أو قيل ،ومل نفهمه حنن ،ه يف القرآنإنَّ  :قيل سواء  ، هباع  فعلينا ات ِّ  الس نَّة

ا استنبطوه ه ممَّ إنَّ  :أو قيل ،نا ذلكغ  ومل يبل   الس نَّةا يف ه كان منصوصً إنَّ  :قيل واء  ، سهم فيهع  بِّ فعلينا أن نتَّ  ،بعوهم إبحسان  والذين اتَّ 
 .(2)((الس نَّةالكتاب و هم من واستخرجوه بجتهادِّ 

ين هي مبنزلة الد ِّ  :واالمجاع الس نَّةابتة بلكتاب و الثَّ  فاألصول  )) :حيث يقول ؛االستداللية ثالثة الس نَّةأهل  أصول  أنَّ  وبنيَّ 
 .(3) ((واجلماعة الس نَّةوهم أهل  ،ومن دخل فيها كان من أهل االسالم احملضِّ  ،عنها خروج   ليس ألحد   ،ك بني األنبياءالشرت  

 اكثيً   ر  فهو يكر ِّ ، بينهم اإلمجاعي   هم  وهو الف  ، مةً لزِّ م   ةً جَّ ه ح  الذي يعد   السَّل ف همِّ ه بف  ا يف حتديد مرادِّ جد   ح  ة واضِّ تيميَّ  فابن  
، الس نَّةمن  واخلروجِّ  اللِّ بلضَّ  :فني هلممون من خالهلا على الخالِّ اليت حيك   الس نَّةأهل  ة  مبجموعهم هو مرجعيَّ  السَّل ف  ما عليه  أنَّ 

 !الس نَّةا بذاته من أصول أهل  قائمً وال أصاًل ، امعيارً  الفرد   الصَّحابة ومل جيعل قول  

 .الصَّحابلفاء وقول اخل   ية قولِّ ج ِّ ح حب  يصر ِّ  تيميَّة ابن   :فإن قيل

يَّةه حب  مع قولِّ  تيميَّة ابن   فإنَّ  ؛ويف احلكم يف احلقيقةِّ  تيميَّةان عند ابن توها مسألتان خمتلف، ذلك ر  نكِّ حنن ال ن   :قيل قول  ج ِّ
 ،مكالتجه    ،إىل االحنرافِّ  الس نَّةمن  الل واخلروجِّ على من خالفه بلفسق والضَّ  م  ال حيك   :هايذكر   وقيود   بشروط   الفردِّ  الصَّحاب

قة التعل ِّ  عليه بألحكامِّ  ه حيكم  فإنَّ  اإلمجاعي ِّ  السَّل ف لفهمِّ  ف  ا الخالِّ وأمَّ ، ليلالدَّ  وخمالفةِّ  عليه بخلطأِّ  م  ا حيك  وإّنَّ ، هافض وغيِّ والرَّ 
  .دة  متعد ِّ  وهي كثية  ، مبخالفة اإلمجاع

العلماء يقولون  بعض   فحني وجد  ، واحدة ل معها بدرجة  وتعام  ، ججاحل   ق بني مراتبِّ مي مل يفر ِّ ج  األستاذ الع   أنَّ  ل  والشكِّ 
يَّةيف احل   اإلمجاعي ِّ  السَّل ف همِّ ية ف  ج ِّ م يساوون بينها وبني ح  م أّنَّ توهَّ ، اشدينأو اخللفاء الرَّ  الصَّحاب ة قولِّ حبجيَّ   ويف األحكامِّ  ج ِّ

  !همر والف  صو  يف التَّ  شديد   وهذا قصور  ، الرتتبة عليه

                                 
 (.5/166( منهاج السنة النبوية )1)
 (.5/163( جمموع الفتاوى )2)
 (.19/117( جمموع الفتاوى )3)
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ا يف عيارً وال يف جعله مِّ ، ا هلاعارً شِّ  السَّل ف همِّ يف جعل ف   دةً تفر ِّ رة ليست م  العاصِّ  السَّل فيَّة أنَّ  ابقنيِّ السَّ  وظهر من خالل األمرينِّ 
مني التقد ِّ  السَّل ف أئمَّةعند  بل ذلك عام  ، ميج  كالم األستاذ الع    م  كما يوهِّ ،  اعلى من خالف مدلوهل   كمِّ واحل   ،الس نَّةالكتاب و  همِّ ف  

 .طنيوالتوس ِّ 

رة يف قوهلا بوجوب العاصِّ  السَّل فيَّة   الذي قالت به الدرسة   على القولِّ  ان من ذلك أن نردَّ مقصود  )) :ميج  وقد قال األستاذ الع  
 .(1)((...عةِّ ب  الت َّ  بِّ الذاهِّ  أئمَّةمن  به أحد   ل  مل يق   اجديدً  ا كان هذا القول  مَّ ول  ، السَّل ف همِّ ف   باعِّ ات ِّ 

  به إالَّ  ل  هم مل يق  إبمجاعِّ  السَّل ف هم  ف   فهو إن قص د  أنَّ 
 
ر ال  وإن  ، دعواه طالن  ب   يبني ِّ   ابق  السَّ  والتقرير  ، صحيح   فهذا غي  ، ونعاصِّ

  .اطالّنِّ على ب   ل  يد  ما سيأيت  منه فهذه دعوى عريضة  ، همأبفرادِّ  السَّل ف هم  قص د  ف  

ر ال   الس لخفي ةموز عند ر   الس لخف هم  بفخ  الراد   :ابعالر  األمر   :ةعاص 
  السَّل فيَّة ث رموز  حتدَّ 

 
ر ال  عند اًل ستعم  ليس م   (السَّل فم ه  ف   )بلفظ  التعبي   ولكنَّ ، اكثيً   السَّل ف  ما كان عليه  ةِّ مرجعيَّ عن  ةعاصِّ

 .-رمحه هللا- األلبان  ومن أكثر من استعمله ، هممجيعِّ 

م الذي اللزِّ  لفِّ السَّ  همِّ هم بف  فمقصود   ؛تيميَّة ره ابن  مون وال ما قرَّ التقد ِّ  السَّل ف أئمَّة  ره جون عما قرَّ هم ال خير  وهم يف كالمِّ 
 .همهم ال أبفرادِّ ة مبجموعِّ رعيَّ صوص الشَّ ما كانوا عليه من الفهم للن   :اللِّ يف الضَّ  ه الوقوع  خمالفت   ب  توجِّ 

 :على ذلك أمور ويدل  

 .هاهم  ه أساء ف  نَّ ولكِّ ، ا منهامي قدرً ج  الع   وقد نقل األستاذ  ، اإلمجاع   القصود   نَّ أعلى  ة  الَّ هم الدَّ تراكيب   :لاألمر األو  
، اشدينخلفائه الرَّ  يِّ د  وه   يهد  على ه   ي  والسَّ ، --نة رسوله بكتاب هللا وس   ك  هي التمس   :ةابيَّ الوهَّ  عقيدة  )) :ابن بز يقول  

 صفاتِّ  وإثباتِّ ، قه والفتوى يف بب معرفة هللاالفِّ  أهل   ؛الدين واهلدى أئمَّة  و  الصاحل السَّل ف  وما كان عليه ، ني هلم إبحسانالتَّابعو 
بول بلق   --ها صحابة رسول هللا ت  ة، وتلقَّ بويَّ ت هبا األخبار النَّ العزيز، وصحَّ  كماله ونعوت جالله، اليت نطق هبا الكتاب  

كون مبا درج ، ويتمسَّ وال متثيل   ، ومن غي تكييف  وال تعطيل   من غي حتريف  ، وّنا كما جاءتر  ؤمنون هبا ومي ِّ توّنا وي  ثبِّ ي   ؛سليموالتَّ 
 .(2)((والتقوى عوهم من أهل العلم واإلميانِّ وتبِّ  ونالتَّابععليه 

 .هموليس عن حالة أفرادِّ ، وما درجوا عليه، عن حالة إمجاعهم ث  ه يتحدَّ على أنَّ  تدل   اكيب  فهذه الرتَّ 

واجلماعة من أصحاب  الس نَّة أهل  )) :هذلك قول  ومن ، أمجعوا على كذا وكذاني التَّابعو  الصَّحابة   بز أنَّ  ابن   ر  ا ما يكر ِّ وكثيً 
 .(3)((رشِّ ه فوق الع  وأنَّ ، ماءِّ هللا يف السَّ  عون على أنَّ مِّ جم   :ني هلم إبحسانالتَّابعو  --الرسول 
 الس نَّةأهل  ع  هذا هو مرجِّ   أنَّ وبنيَّ ، الثةالثَّ  القرونِّ  اإلمجاع الذي ينضبط هو إمجاع   يف أنَّ  تيميَّة ا العثيمني فقد تبع ابن  وأمَّ 

                                 
 (.269( فهم السلف )1)
 (.1/228( جمموع الفتاوى )2)
 (.2/105( جمموع الفتاوى )3)
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 .هم الذي ينطلقون منهوأصل  
ه على قولِّ  ه استدلَّ وأنَّ ، هو ما أمجعوا عليه السَّل ف منهج   ه أنَّ ف  فيه مؤل ِّ  ر  م لكتاب يقر ِّ الفوزان قدَّ  أنَّ  (113ص) فوذكر الؤل ِّ 

 !رينالعاصِّ  ه لكالمِّ هم  ف   ع  لياجِّ  ؛عند هذا األمرِّ  مل يقف   ف  الؤل ِّ  أنَّ  والغريب  ، صوص الواردة يف اإلمجاعبلن  

ه  ا األلبان فاألمر  وأمَّ   ره مرات  وفسَّ ، السَّل ف همِّ رة عن ف  العاصِّ  السَّل فيَّةث من رموز من أكثر من حتدَّ  هفإنَّ  ؛جلي   ح  واضِّ عِّند 
هذا  ((وأصحايب)) :الم  والسَّ  الة  ه عليه الصَّ قول  )) :هومن ذلك قول  ، همملتِّ هم وما هم عليه جب  هم وإمجاع  به مجاعت   القصود   أبنَّ  كثيةً 

ائلني عن الفرقة عن سؤال السَّ  جوابً  ، وهي اليت تقول  اندً واألقوى س   وهي األشهر   ،واية األخرىه بلر ِّ وهذا اللفظ تفسي   احلديث  
ڃ  ڃ   ڃ  چ   ژ ،السابقة لآليةِّ  ه هذا تفسي  ، فقول  اجلماعة  هي ، ((هي اجلماعة  )) :الم  والسَّ  الة  قال عليه الصَّ  ؛اجيةالنَّ 

 .(1)((الؤمنني هي سبيل   واجلماعة  ، الؤمنني هي اجلماعة   فسبيل   [ 115 :النساء]  ژ

 السَّل فباع ت ِّ او  ،الس نَّةو  ،على الكتاب :على ثالثة أركان تقوم   -القصيد وهنا بيت   اهد  هنا الشَّ -نا دعوت  )) :ويقول األلبان
ه: هم ه وكالمِّ بلسان قالِّ  وقد يقول   ،حاله ويقول بلسانِّ ، احلالصَّ  السَّل فبع وال يتَّ  ،الس نَّةو  ع الكتاب  بِّ ه يت ِّ فمن زعم أبنَّ ، احلالصَّ 

 بع سبيل  لقد اتَّ ، اها آنفً اليت أمسعناكم إايَّ  صوصِّ ه ما أخذ هبذه الن  ألنَّ  ؟لاذا، ويف ضالل   يف زيغ   ه يكون  فإنَّ  !!وحنن رجال   رجال  
 .ال :اجلواب   ؟معصوم قل  والع  ، هقل  بع ع  فقد اتَّ ، هواه ل  ع إن مل أق  ب  ات َّ  ؟بعما اتَّ  .ال ؟الرسول الكري بع أصحاب  لقد اتَّ  .ال ؟الؤمنني

 .(2) ((ابينً  م  ضالاًل  لَّ إذن فقد ض  

يعين  السَّل فيَّةإىل  االنتساب  )) :ه قالأنَّ  عن األلبان ِّ  فقد نقل األستاذ   ؛معصوم   السَّل ف هم  ف   أنَّ  هم ذكربعض   أنَّ  :ايناألمر الث  
لفاء اخل   أو الصَّحابةِّ  أفراد   د  يقصِّ  األلبانَّ  أنَّ  دِّ ه من الستبع  ؛ ألنَّ اإلمجاع د  ه يقصِّ على أنَّ  بوضوح   فهذا يدل  ((، صمةِّ إىل العِّ  االنتساب  

ال خيفى على األلبان  ل  بطِّ  قول   الصَّحابةِّ ن أفراد مِّ  عصمة أحد   اعتقاد   وألنَّ  ،من السائلِّ  خالفهم يف عدد   لبانَّ األ ؛ ألنَّ يناشدالرَّ 
  .ينيالسَّل فه من العلماء وال غيِّ 

 ي ِّ السَّل فموز ر   بعض   أنَّ  :الثاألمر الث  
 
ر ني ال  اشدين أو بعض  اخللفاء الرَّ  من األقوال اليت قاهلا بعض   عدد   حوا برد ِّ ين صرَّ عاصِّ

ومن ، (425ف )وقد ذكره الؤل ِّ ، ل الذي فعله عثمان  ن األوَّ ااأللبان مع األذ ومن ذلك صنيع  ، هم بقوهلم هبامع علمِّ  ،الصَّحابة
 .وغيها من األمثلة -(454ف )وقد ذكره الؤل ِّ - اويحركعات صالة الرتَّ  األلبان والعثيمني من عددِّ  ف  ذلك موقِّ 

  السَّل فيَّة ره رموز  ما يقر ِّ  على أنَّ  تدل   ف  فهذه الواقِّ 
 
ر ال يَّةة من عاصِّ ؛ إذ لو كانوا همدون به أفراد  ال يقصِّ  السَّل ف همِّ ف   ح ج ِّ

 السَّل ف ه أنَّ ح  ويوض ِّ  !هلم ه قول  هم أبنَّ مع علمِّ  ،خالفوهم يف مثل هذه السائلِّ ما هم ل  دون أفراد  يقصِّ 
 
ر يني ال رين الذين ين اآلخ  عاصِّ

م يعلمون وذلك ألّنَّ  ؛سقوالفِّ  اللِّ موا عليهم بلضَّ ومل حيك   ،مفني هلم من أصحاهبِّ لوا الخالِّ ضل ِّ مل ي   الصَّحابةعن أفراد  وي  أخذوا مبا ر  
 أفرادِّ  تساوى مع خمالفةِّ تهم ال إبمجاعِّ  السَّل ف همِّ فة لف  الخال   أنَّ  م يعلمون  وألّنَّ ، ل  هذه السائِّ  ل  ال تشم   السَّل ف همِّ ف   ة  يَّ ج ِّ ح   أنَّ 

  .الصَّحابة

                                 
 (.1/266( موسوعة األلبان يف العقيدة )1)
 (.1/220العقيدة )( موسوعة األلبان يف 2)



 
12   

  السَّل في ِّنيا من ضً ه تناق  على جعلِّ  صر  ه ي  ولكنَّ ، اذلك جيدً  يعلم   ف  الؤل ِّ  ا أنَّ حق   والغريب  
 
ر ال  ا حلقيقة لكً درِّ ولو كان م  ، ينعاصِّ

  !همهم ال أفراد  إمجاع   السَّل فدون بفهم م يقصِّ على أّنَّ  دليل   نيع  هذا الصَّ  أنَّ  م  لِّ لع   ،همم ومنهجِّ قوهلِّ 

  السَّل في ِّنيرين يف سني والؤث ِّ الؤس ِّ  ئمَّةاأل كالم    أنَّ  :ابعالر  األمر 
 
ر ال  القصود   يف بيان أنَّ  اجد   ر  ظاهِّ  :تيميَّةابن  وخاصةً ، ينعاصِّ

  السَّل في ِّني رموز   ق  طبِّ أن ي   دِّ فمن الستبع   ؛ما كانوا عليه من اإلمجاعِّ  :السَّل ف همِّ ف   يةج ِّ حب  
 
ر ال د ومن الستبع  ، ين على خمالفة ذلكعاصِّ

 .ذلك على خمالفةِّ  :يف العقيدةوالخت ص ِّني  ، سرو طلبة العلم يف  اجلامعات والد وكبار   ،يوخالش   أنَّ 
ا تعميم احلكم على أمَّ  ،طبيعي   وهذا أمر  ، يوخ يف الفهم واإلدراك لذلك األصلالش   الرموز أو بعض   بعض   قد خيطئ   ،نعم
  السَّل فيَّة

 
ر ال  !فكيِّ يف التَّ  لل  وخ  ، يف احلكم فهذه جمازفة   :لبعض األدلة خاطئةً  اومً  ف  ه  إالَّ  وبغي دليل  ، ةعاصِّ

  السَّل فيَّة رموزِّ  بعض   أنَّ  :الامساألمر 
 
ر ال  تاب  به إذا خالف الكِّ  ذ  اشدون ال يؤخ  ما قاله اخللفاء الرَّ  على أنَّ  ة نصَّ عاصِّ

اشدين يف باع اخللفاء الرَّ على ات ِّ  يدل   ((ديناش  لفاء الر  ة ال  ن  وس  يت ن  عليكم بس  )) --ه قول  )) :اكعبد الرمحن الربَّ  يقول   ؛الس نَّةو 
 :الس نَّة من الكتاب و دلياًل  ف  ومل خيالِّ ، ما مل خيتلفوا فيه -رضي هللا عنهم-أو علي ، أو عثمان، أو عمر، فما سنَّه أبو بكر ؛همتِّ نَّ س  

 ةً جَّ ح   الصَّحابةأفراد  فلو كان قول   .-)) (1)- يب ِّ النَّ  باعِّ ات ِّ  هم يف هذا هو حتقيق  باع  وات ِّ ، همحنن مأمورون بتباعِّ ، ة ماضية  نَّ فهو س  
  السَّل فيَّةمجهور رموز  هذا هو قول   أنَّ  ب  وأحس  ، ما قال هذا القول  ل   ،ادائمً  معصومةً  قةً طل  م  

 
ر ال  .ةعاصِّ

 ها اخلروج  ب خمالفت  اليت توجِّ  مة  ة اللزِّ جَّ احل   أنَّ  ه يعتقد  على أنَّ  ل   يد  طوياًل ا فذكر كالمً ، هد  ما يعتقِّ  اك أخذ يف شرحِّ الربَّ  إنَّ  ثَّ 
 .هموليس فيما كان عليه أفراد  ، ا وتركً عاًل هم فِّ إبمجاعِّ  الصَّحابة  ا هي فيما كان عليه إّنَّ  :اللِّ يف الضَّ  والوقوع   ،الس نَّةمن 

 بعض  أنَّ  :ادساألمر الس  
 
ر ال ، الدميجي وهو ما صنعه الشيخ  ، همإمجاع   السَّل ف همِّ بف   الراد   ح أبنَّ صرَّ  السَّل في ِّنيين من عاصِّ

 .ارارً ه مِّ ف كالم  وقد نقل الؤل ِّ 

 ؛بيان   وزايدة   ا هي توضيح  وإّنَّ ، ايدً يوال تق يخ الكريمن الشَّ  ليست زايدةً  ((هموهذا يقتضي إمجاع  )) :يخ الدميجيالشَّ  وقول  
عليه  ر  فلم ينكِّ ، السَّل في ِّنيوقرأه آالف ، من سبع سنوات ر  ه له أكث   وكتاب  ، اه خالف أحدً أنَّ  عِّ دَّ وهو مل ي  ، ه يف ذلكف  خيالِّ  فال أحد  

 .ذلك أحد  

  السَّل فيَّة ا هو من كبار شيوخِّ وإّنَّ ، -العجمي األستاذ   ر  كما يصو ِّ - أكادميي    د  والشيخ الدميجي ليس جمرَّ 
 
ر ال وله  ،ينعاصِّ

  .العلم طلبةِّ  قرأه مئات بل آالف   السَّل ف همِّ ه عن ف  وكتاب  ، بِّ الَّ الط   ج على يديه عشرات  وخترَّ ، ب  وكت   ب  وطالَّ  س  و در 
 نكي   من غيِّ  ،الدميجي رون ما ذكره الشيخ  ر ِّ ق  ي    :فونرون ويؤل ِّ وحياضِّ  ب  حون الكت  شر  ني الذين ي  ي ِّ السَّل فيوخ من الش   وكثي  

 !منهم

 ح هبذه الز ِّ رَّ من ص   ز  لمِّ مي أن ي  ج  الع   وقد حاول األستاذ  
 
ر ايدة من ال ون ثون األكادميي  ا الباحِّ أمَّ )) :فقال ،نيين األكادميي ِّ عاصِّ

  لمي ِّ البحث العِّ  روط  ليه عليهم ش  ومبا مت  ، ةيَّ السَّل فدرسة بون للم  سِّ النت  
 
رال  مسألة   يف أي ِّ  البحثِّ  ن استغراقِّ مِّ  ؛احلديثة   واجلامعات   عاصِّ

                                 
 (.29( إرشاد العباد إىل معان لعة االعتقاد، ص )1)
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مل  ةِّ روا يف الكتابت األصوليَّ وهنا حينما نظ  ، هذا العلم ةِّ أئمَّ  كبارِّ   يف كتابتِّ  رِّ ظ  هم ذلك للنَّ اضطرَّ  :القدمية عِّ والراجِّ  رِّ جلميع الصادِّ 
 السَّل ف  هم فب الراد   ن أنَّ مِّ ، فقالوا هبذا القولِّ  ،هق  وافِّ ما ي   فنظروا إىل أقربِّ ، هبذا العلم ةِّ اخلاصَّ  ثِّ الباحِّ  يف إجيادِّ  لم  هم هذا العِّ ف  سعِّ ي  

 .(1) ((!!همهو إمجاع  

ري السَّل ف حال   ر  صو ِّ فهو ي    تقريراتِّ   لبعضِّ غالاًل استِّ  ؛ا فعلوا ذلكم إّنَّ وأّنَّ ، ون لذلكضطر  م م  ني أبّنَّ ني األكادميي ِّ ي ِّ م عاصِّ
 !رون ذلك العنقر ِّ مني ي  التقد ِّ  ة  أئمَّ  دون أنَّ قِّ عت  م ي  وليس ألّنَّ ، عاًل دون ذلك فِّ قِّ م يعت  وليس ألّنَّ  ،ني  األصولي ِّ 

 واحلديثِّ  يف القديِّ  السَّل فيَّةِّ  مراد الدرسةِّ لِّ  فهم   على سوءِّ  فهو قائم   ،اتِّ يَّ  يف الن ِّ خواًل لكونه د   ؛بيح  ق   ه صنيع   عن أنَّ وهذا فضاًل 
  !!السَّل ف همِّ ف   ةِّ يَّ ج ِّ حب  

 نقد  تفسري ال ؤل  ف  لعىن فهم  الس لخف  عن الدرسة  الس لفي ة :
ب  إىل السَّلفيَّةِّ أنه  يف ابتداءِّ احلديثِّ عن هذه الن ق      طةِّ ال ب دَّ من التَّ         أكيدِّ على أن ِّ ن س بت  إىل األست          اذِّ الع ج مي ِّ  ي نسِّ

ا ن س ب هذا القول  إىل بعضِّ السَّلفيةِّ  عل  ف هم  السَّلفِّ يف إمجاعِّهم، واحلقيقة  أنه مل يق ل  ذلك، وإّنَّ ا َت  رة أّنَّ عاصِّ
 
رِّ، فأان  ال عاصِّ

 
ال

ك عن ر موز السَّلفيةِّ صراحًة، وغاية  ما فع ل  أنه زع م  أعتذِّر  منه أواًل، وأعتذِّر  من اإلخوةِّ الق رَّاءِّ اثنًيا، مع أنه يف احلقيقةِّ مل ي نفِّ ذل
، وقولِّ اخل لفاءِّ الراشدين أبدلَّة  واحدة ، فنس ب  إليهم أّنا شيء  واحد . ، وقولِّ الصحاب ِّ  أبّنم يستدل ون على فهمِّ السَّلفِّ

مع تقريراتِّ  هاألخطاء  اليت وق ع  فيها األستاذ  الع ج مي  يف تعام لِّ ولكنَّ تلك الن ِّسبة ، وإن  كانت خطًأ مين ِّ إال أّنا ال ت ساوي 
م، ويف أدلَّتِّهم، وحك م  عليهم بلتناق ضِّ واالضطراب؛ نتيجة   ؛ فقد أخط أ  يف تصويرِّ قوهلِّ عاصرةِّ مع فهمِّ السَّلفِّ

 
سوءِّ ف همِّه  السَّلفيةِّ ال

 لِّما يقولونه.

 وبيان ه فيما يلي: 
م  السَّل فِّ هو ))ما ع لِّمه وف قِّهه واستنب ط ه  الصَّحابة ، والتَّ ذك ر  األستاذ  ا عاصرةِّ ي  ر ون  أنَّ ف  ه 

 
ابعون، لع ج مي  أنَّ ر موز السَّلفيةِّ ال

يَّةِّ والع م ليَّةِّ؛ ممَّا أ ثِّر عنهم وأتباع هم من جمموعِّ الن صوصِّ الشرعيَّةِّ أو آحادِّها م راًدا هللِّ ت عاىل، ولرسولِّهِّ؛ ممَّا يتعلَّق  مبسائِّلِّ الد ِّينِّ العِّلم
 .(2) من قول  أو فِّعل  أو تقرير ((

؛ هل القصود  به ما ف هِّمه أ فراد هم، أم  فأنت  ترى أنَّ هذا التعريف  الذي اختاره، وذك ر  أنَّ ر موز السَّلفيةِّ ي قر ِّرون ه  ليس فيه متييز 
 ما كان عليه مجاعت هم وإمجاع هم؟

، واخل  ولكنَّه ذك ر   يَّةِّ فهمِّ السَّل فِّ بألدلَّةِّ الواردةِّ يف ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ عاصرةِّ يستدِّل ون على ح ج ِّ
 
ل فاءِّ أنَّ ر موز السَّلفيةِّ ال

 الراشدين، ث قرَّر أنَّ ذلك يعين أّنم جيعلون هذه السائِّل  قضيًَّة واحدًة!!

: ))لقد اكتشفت  وأان أ بني للمدرسةِّ السَّلفيةِّ حول ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ أنَّ مدار  يقول األستاذ  الع ج مي   ن تسِّ
حبث  يف كتابتِّ ال

                                 
 (.93( فهم السلف )1)
 (.62( فهم السلف )2)
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يَّةِّ اتفاقِّ اخل ل فاءِّ الراشدين...       وال عن أدلَّةِّ القائلني هم على هذا األصلِّ ال خير ج  عن أدلَّةِّ القائلني حب ج ِّ  حب جيةِّ قولِّ احتجاجِّ
اب طِّ الوثيقِّ الصَّحاب ِّ النَّقليةِّ والع قل يَّةِّ... ث ذك ر  ن قواًل عن عدد  من ر موز السَّلفيةِّ، ث قال: إنَّ هذه احلقيقة  اليت س قت ها يف إثباتِّ الرتَّ

بني للمدرسةِّ السَّلفيةِّ   ن تسِّ
، وبني   القولِّ حب جيةِّ قولِّ الصَّح -ع لِّموا أو مل ي عل موا-عند ال م حب جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ ، والقولِّ بني   قوهلِّ اب ِّ

، وف   ها حقيقًة واضحًة جليًَّة بلغًة... إذ ن  فأدلَّة  و جوبِّ اتباعِّ السَّل فِّ همِّهم عند السَّل فيني  حب جيةِّ اتفاقِّ اخل ل فاءِّ الراشدين، اليت اعت رب 
ث  السَّل في  مبا ع ق ده ا ؛ لذلك استدلَّ هذا الباحِّ ؛ هي عني   أدلَّةِّ ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ بن  القي ِّمِّ لالستداللِّ على ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ

ِّ السألتنيِّ عند السادةِّ السَّل فيني ((  .(1) فدلَّ ذلك على احتادِّ ع ني 

عاصرةِّ ي صر ِّحون فيه أب
 
د  كالًما صرحًيا لر موز السَّلفيةِّ ال اد هم بف همِّ نَّ م ر فهذا التَّقرير  من األستاذِّ الع ج مي ِّ يدل  بو ضوح  أنه مل جيِّ

، وهلذا ج د  دلياًل على ذلك إال نوع  األدلَّةِّ اليت اعتمدوا عليها يف تقريرِّ هذا األص لِّ ع ل  ما ف هِّمه السَّل فِّ ما كان عليه أفراد هم، ومل جيِّ
 اكتشافًا!!

، وقولِّ اخل ل فاءِّ الراشدين نس ب   ع لون فهم  السَّل فِّ يف أفرادِّهم. فلمَّا وج د ها ال ختر ج  عن أدلَّةِّ ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ  إليهم أّنم جي 

ال ف ا  -بصنيع ه هذا-ويف احلقيقة  أن  األستاذخ الكرميخ وقخعخ  الفيه  تصوير ا ُم  "؛ فإنه صو رخ قولخ ُم  يف م غالطة  "رخج ل  القخش  
رون فهمخ الس   ي  يخ؛ فالس لخفي ون فال ي فس   م، مث طخف ق ير د  عليهم، فهو يف احلقيقة  ير د  على أ انس  وخْه   لخف  الذي جيعلونه حلقيقة  حال 

 ح ج ة  وم عيار ا يف فهم  الن صوص  أبفراد هم، وإّن ا إبمجاع هم كما سبخقخ بيان ه أبدل ت ه . 

وهذا الصنيع  من األستاذ  هو أساس  الطأ  الذي أقام عليه ك تابخه، ومخنبع  ج ل   األغالط  اليت وقخعخ فيها، وسن بي    ما يف 
 مور  التالية :كالم ه  من غخلخط  ابأل

: ، وج ع ل ها ))ال خير ج  عن أدلَّةِّ القائلني حب جيةِّ اتفاقِّ اخل ل فاءِّ  األمر  األول   أنه اختز ل  أدلَّة  السَّل فيني على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ
 الراشدين... وال عن أدلَّةِّ القائلني حب جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ النَّقليةِّ والع قليَّةِّ((.

(ويقول  يف  م حل جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ بون للمدرسة السَّلفيةِّ مل خير جوا عن أدلَّةِّ هاتنيِّ السألتنيِّ يف استدالهلِّ  ن تسِّ
: ))ال  .(2)(م وطِّن آخ ر 

)).. م على هذا األصلِّ ع آخ ر  من الكتابِّ فقال: ))ج ل  استدالالهتِّ  .(3) ولكنَّه خفَّف العبارة  يف م وضِّ

ام به األستاذ  خطأ  شنيع  يف تصويرِّ مقاالتِّ الناسِّ وأدلَّتِّهم، فإنَّ من أشه رِّ األدلَّةِّ اليت اعتم د  عليها وعلى كِّال األمرينِّ فما ق
، واست ( يف تثبيتِّ ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ الن صوص  الواردة  يف اإلمجاعِّ دالهل م هبذا السَّل فيون )غي  األكادمييني الذين ي صر ِّحون بإلمجاعِّ

، والغريب  أن األشخاص  الذين نق ل  عنهم األستاذ  ذ ك روا هذا يف ك ت بهم، النوعِّ من  ر  وكثي  يف القديِّ واحلديثِّ وال أدري األدلَّةِّ م نتشِّ
 ؤل ِّف  التعليق  عليها، هل ألّنا ال ختد م  فكرت ه  أم ماذا؟ لاذا

 أغف ل  ال

                                 
 (.78، 77، 73( فهم السلف )1)
 (.91( فهم السلف )2)
 (.269( فهم السلف )3)
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ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ژ  ومن أشه رِّ األدلَّةِّ اليت اعتمدوا عليها قول ه تعاىل:

 [.115]النساء:  ژچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ

ص رون فهم  السَّل فِّ يف اإلمجاعِّ عند األستاذِّ -ومن أشه رِّ م ن صن ع  ذلك األلبان   فإنه ال  -وهو من ر موز السَّل فيني الذين ال حي 
، ومن ذلك قول ه:"م نشأ  اخلالفِّ هو يكاد  يذك ر  قضية  فهمِّ السَّل فِّ إال  ويستدِّل  عليه بتلك اآليةِّ، فقد استدلَّ هبا ع ش راتِّ الراتِّ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  حينما ذك ر  سبيل  الؤمنني يف قولِّه تع   اىل: وجلَّ  أّنم خالفوا سبيل  الؤمنني؛ فربنا عزَّ 

و م ن  )كان مي كِّن أن  ي قال:   [115النساء:] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ
ڃ  ڃ   ژ :، لكنه حلكمة  بلغة  عط ف  على م شاق قةِّ الرسولِّ قول ه (ي ش اقِّقِّ الرَّس ول  مِّن  ب  ع دِّ م ا ت  ب نيَّ  ل ه  اهل  د ى ن  و ل ِّهِّ م ا ت  و ىلَّ 

ا أنَّ هؤالء الؤمنني هم  الذين بيَّنوا لنا الق رآن  والس نة ؛ ولذلك قال رسول  هللاِّ  ژڃ  چ بيانِّهِّ  يف واحلكمة  واضِّحة  جد 
 ِّ سبع        ني فِّر قًة،  ثالث  و لِّثلِّ هذه اآليةِّ، وجواًب عن سؤالِّ السَّائِّل حينما ذك ر  عليه السَّ    الم  أنَّ الفِّرقة  النَّاجية  هي واح        دة  من بني 

ا أض        اف ما أان عليه وأص حايبلَّا س ئِّ        ل ما هي الفِّر قة  النَّ           اجية ؟ قال عليه الصَّالة  والسَّالم : )) ((، ما قال ما أان عليه فقط، وإّنَّ
 .(1)إىل ذلك "وأص حاب"((

، وال هو من االجت       هادِّ  الذي يقبل   وحني قرَّر ح جية  فهمِّ الصَّح          ابةِّ انقِّاًل عن ابنِّ القي ِّمِّ قال: ))هذا ليس من االستنباطِّ
ا هو اعت           ماد  على كت             ابِّ هللاِّ، وعلى حديثِّ رسولِّ هللاِّ  : فقول  ربنا ، أاحت         مال  أن يكون  خطًأ، وإّنَّ يف  مَّا الكِّتاب 

، ث أطال  يف (2)(([115النساء:] ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ژ  الق رآنِّ الكري:
 شرحِّ د اللةِّ اآليةِّ.

 
 
، ه م  ال الفون ما كان عليه السَّل ف  الصاحل ، هذا السَّل ف  نحرِّفني: ))ه م يقولون بلكِّتابِّ والس نةِّ لكن  خي 

 
ع ني ون ويقول  عن ال

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ژ بقولِّهِّ تبارك وتعاىل: 

 .(3): هم السَّل ف  الصاحل (([، فسبيل  الؤمنني115]النساء:  ژڇ   ڍ  ڍ  

، ومن  لاذا أغفخلخ األستاذ  هذه اآليةخ اليت هي من أصول  األدل ة  اليت اعتمخدخ عليها األلباين  يف أتسيس  ح جية  فهم  الس لخف 
 أكثر ها اعتماد ا عنده.

د  د ال نا للم ؤل  ف  أبن طبيعةخ األدل ة  هي اليت ُت  ، وسل م  نا أن األلباين  مل ي بي    م راده بفهم  الس لخف  ، فإذا سل م  رادخ بفهم  الس لخف 
ه  قوية  الد اللة  يف بيان  الراد ؟!  فلماذا مل يذك ر  هذه اآليةخ اليت هي بناء  على منهج 

( إىل كتابِّ "ما هي السَّلفية"، للدكتور عبدِّ هللاِّ الب خاري، والدكتور قد استدلَّ هبذه اآليةِّ أيًضا 77صوقد أحال األستاذ  )

                                 
 (.6/17( موسوعة األلبان يف العقيدة )1)
 (.1/218( الرجع السابق )2)
 (.7/723الرجع السابق )( 3)
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 على ح جيةِّ ف همِّ السَّل ف، وكذلك استدلَّ هبا سليم  اهلالل  يف كتابه "لاذا اخرتت  السَّلفية "، وغي ها كثي .
؛ فإنَّه يقول  بعد أن  بنيَّ  بل االستدالل  هبذه اآليةِّ ليس خاص ا بلسَّ  ا هو قدي ، وممَّن استدلَّ هبا أبو حات  رة، وإّنَّ عاصِّ

 
لفيةِّ ال

يِّهم،  فضل  الصَّحابةِّ: ))فكانوا ع دول  األ مَّةِّ، وأئمَّة  اهل دى، وح جج  الد ِّينِّ، ون  ق لة  الكِّتابِّ والس نةِّ، وند ب  هللا   إىل التمس كِّ هب د 
هم، والس لوك لس بيلهم، واالقتداءِّ هبم فقال: )و م ن  واجل ريِّ على مِّ  ((( (1)نهاجِّ  .(2) ي  تَّبِّع  غ ي   س بِّيلِّ ال م ؤ مِّنِّني  ن  و ل ِّهِّ م ا ت  و ىلَّ

: ))الباب  الثان يف بيانِّ و جوبِّ اتباعِّهم، واحلث ِّ على ل زومِّ مذهبِّهم، وس لوكِّ سبي لِّهم، وممَّن استدلَّ هبا ابن  ق دامة ، حيث يقول 
؛ فقول  هللاِّ تعاىل:  ، والس نةِّ، وأقوالِّ األئمَّةِّ، وأمَّا الكتاب  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ وبيان  ذلك من الكتابِّ

[ فتوعَّد  على اتباعِّ غيِّ سبيلِّهم 115]النساء:  ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڃ  ڃ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ بعذابِّ جهنَّم ، ووع د  م تَّبِّع هم بلرضوانِّ واجلنَّةِّ، فقال تعاىل: 

تَّبِّعني هلم إبحسان  مبا وع د هم به من رضوانِّهِّ، وجنَّتِّهِّ، والفوزِّ  [100]التوبة:  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
 
فوع د  ال

))  .(3)العظيمِّ

، ف إن  هذه اآليةخ من أقوى األدل ة  اليت تدل  على م راد هم بفهم  فإذا كانت طبيعة  األدل ة  تدل  على معىن فهم  الس لخف 
، فلماذا أغفخلخها األستاذ ؟  الس لخف 

ةِّ، واألستاذ  الكري  يرى أنَّ االستدالل  هبذه اآليةِّ على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ ي ناقِّض  االستدالل  هبا على ح جيةِّ ع لماءِّ األ مَّ 
، واحلقيقة   يف اجلزءِّ الثان، ولكنَّه أوه م  الق رَّاء  أنه مل يستدِّلَّ هبذه اآليةِّ إالَّ  وفه م ه خطأ  سيأيت بيان ه األكادميي ون الذي صرَّحوا بإلمجاعِّ

 . ر  يف القديِّ واحلديثِّ  أنَّ االستدالل  هبا م نتشِّ

، وبناء  (4)واألستاذ  ي صو  ر أنه مل يستد ل  هبذه اآلية  على ح جية  فهم  الس لخف  إال مخن صر حخ أبن  فهمخ الس لخف  هو إمجاع هم
ه  هذا، فاأللباين     ليس مم ن استدل  هبا، واحلقيقة  أن  األمرخ ليس كذلك كما سبخقخ بيان ه. على كالم 

ا، ون قاش ك لا خطأٌ ظاه ٌر، ولكن   : بل ذكرت  اآليةخ وانقشت ها.. فنقول  من اآلنخ: ن خعخم  ذكرَتخ وحىت ال أييتخ األستاذ  ويقولخ
. نقدخان لك هنا أن ك مل تذك ر ها يف أدل ة  ر موز  الس    لخفيي الذين اختزلتخ أدل تخهم على ح جية  فهم  الس لخف 

: ))أد األمر الثاين: ، حيث يقول  لَّة  و جوبِّ أقام األستاذ  كالم ه على أنَّ االحت           اد  يف األدلَّةِّ ي ستلزِّم  االحتاد  يف ع نيِّ الس        ائِّلِّ
، وف همِّهم عند السَّل فيني هي ه ابن  القي ِّمِّ  اتباعِّ السَّل فِّ ث  السَّل في  مبا عق د  ؛ لذلك استدلَّ هذا الب         احِّ ع ني  أدلَّةِّ ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ

، فدلَّ ذلك على احت        ادِّ ع نيِّ السألتنيِّ عند  السَّادةِّ السَّل فيني((.  لالستداللِّ على ح جيةِّ قولِّ الصَّ          حاب ِّ

                                 
 ( كذا يف األصل، والصحيح )ويتبع(.1)
 (.1/8( اجلرح والتعديل )2)
 (.28( ذم التأويل )3)
 (.99( فهم السلف )4)
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، فليس لد ى األستاذِّ إالَّ وهذا ق صور  شديد   دًة  يف التحليلِّ والفهمِّ ، وإمَّا أن  تكون  م تَّحِّ ، إمَّا أن  ختتلِّف  أدلَّة  السائِّلِّ يارانِّ خِّ
ما على  يف حقيقتِّها، ولكنَّه أغف ل  خيارات  أخرى أشدَّ و ضوًحا وبيااًن، ومنها: االستدالل  بقياسِّ األو ىل، فقد استدلَّ أبدلَّةِّ مسألة  

 ق تضياتِّ بقياسِّ األو ىل.مس
تلِّفة  عنها يف عدد  من ال  ألة  أخرى خم 

م استدل وا بلن صوصِّ الواردةِّ يف فضلِّ الصَّحابةِّ، ويف ح جيةِّ قولِّ اخل ل   فاءِّ الراشدين، وهذا الذي صن  ع ه أتباع  الدرسةِّ السَّلفيةِّ، فإّنَّ
ل ه أنه إذا   كان حال  بعضِّ الصَّحابةِّ كذلك، فحاهل م إذا أمج عوا أقوى وأكم ل ، وكذلك ص ن عوا وقولِّ الصَّحاب ِّ بقياسِّ األو ىل، وحاصِّ

.  يف الن صوصِّ الواردةِّ يف اإلمجاعِّ

، ولكن ذلك ال ي سو ِّغ  له ألبتة  االد ِّعاء  أبنَّ  أتباع   وسواًء واف ق  األستاذ  الع ج مي  على هذا االستداللِّ أو انت  ق ده، فال إشكال 
 السَّلفيةِّ جيعلون تلك السائل  الختلِّفة  شيًئا واحًدا يف احلقيقةِّ واألحكامِّ الرتت ِّبةِّ عليها. الدرسةِّ 

       ائلِّ يف األدلَّةِّ، هل وقد أثرت  هذه القض          ية  على األس          تاذِّ، فقال يف اجلوابِّ عنها: ))فما الذي ي قصِّ         د ه  بشرتاكِّ الس    
، هل يقصد  أّنا ن ص    يقصد   م على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ عاصرةِّ يف استدالهلِّ

 
       وص  أنَّ هذه الن صوص  اليت يذك ر ها ع ل ماء  السَّلفيةِّ ال

ه، في ستدل  هبا على ح ج        يةِّ إمجاعِّ السَّل فِّ الذي ال خِّ           الف  فيها، وي ستدل  هبا أيًضا قابلة  ألن  ي س        تدلَّ هبا على الشَّيءِّ ون قيضِّ
ختلِّفةِّ يف ح جيتِّهما؟((.

 
 على ح ج           يةِّ أقوالِّ اخل ل فاءِّ، وقولِّ الصَّ           حاب ِّ ال

ر  طريق هم يف االستد ، فهم حني وهذا ي ؤك ِّد  أنه مل يفهم  كالم  م ن يقوم  بن قدِّهم، مع أنه نق ل  بعض  األق        والِّ اليت ت فس ِّ اللِّ
ا اعتمدوا على قياسِّ ا ، واخل ل فاءِّ على ح جيةِّ إمجاعِّ الصَّحابةِّ إّنَّ ألو ىل، فإذا ثبتتِّ استدل وا بلن صوصِّ الواردةِّ يف ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ

. ، وهلم مسالِّك  أخرى يف االستداللِّ ا يف جمموع  أقوى وأظه ر   احل جة  ألفرادِّهم، فث بوهت 
م، وأ كر ِّر  مرَّ  ا يف بيانِّ أنه مل يفهم  وجه  استدالهلِّ ، وإّنَّ ًة أخرى أنَّ البحث  ليس يف م ناقشةِّ األستاذِّ يف م وقِّفِّه من هذا االستداللِّ

 وال ط ريقت هم، فوق ع  يف خطأ  كبي  أضرَّ بك ل ِّ حبثِّهِّ، وهو تصور ه أّنم جيعلون السألتنيِّ م سألًة واحدًة. 

:   ي لزم   األمر  الثالث 
 
لزِّم؛ ألنَّ على طريقةِّ األس            تاذِّ يف حتليلِّ األقوالِّ أن يكون  قول  الصَّ            حاب ِّ عند ابنِّ تيمية  من قبيلِّ اإلمجاعِّ ال

، فإنه اس          تدلَّ يف كتابِّ  ( 2/576 " ت نبيه  الرَّج لِّ العاِّقِّل " )ابن  تيمية  استدلَّ على ح جيةِّ قولِّهِّ ببعضِّ الن ص          وصِّ الواردةِّ يف اإلمجاعِّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ  بقوله تعاىل:

، 110]آل عمران: ژڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   [ على ح جيةِّ قولِّ الصَّحاب ِّ
موعِّ الفتاوى ) .125/  28واستدلَّ هبا يف جم   ( على ح جيةِّ اإلمجاعِّ

احد ، وأّنما فبناًء على منهجيةِّ األستاذِّ الغريبةِّ جيوز  لنا أن ن ق      ر ِّر  أبنَّ ابن  تيمية  يرى أنَّ قول  الصَّحاب ِّ واإلمجاع  شيء  و 
دانِّ يف احلقيقةِّ، واألحكامِّ الرتت ِّبةِّ عليهما.  م تَّحِّ

 
تخصرةٌ  ٌة: تخعقيباٌت ُم   خاِت 
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، وقد أخط أ  فيها. يف هذه اخلامتةِّ سأ عل ِّق  على عدد    من التعليقاتِّ اليت قام هبا األستاذ  الع ج مي 

: ، وذِّكرِّ األدلَّةِّ. التعليق  األول  ر  على ر ؤوسِّ األفكارِّ من غيِّ د خول  يف التَّفاصيلِّ  ذكرت  يف قراءيت النَّقديةِّ أبن ِّ سأقتصِّ

.وك ل  قارئ  لتلك الورقةِّ يعلم  أنَّ القصد  منها بيان  أصولِّ   األغالطِّ إمجااًل، وليس تتب ع  ك ل ِّ ما يف الكتابِّ

ا تركت  الد خ           ول  يف األدلَّةِّ؛ ألنَّه ال مي كِّن أن ي  ر دَّ على ما قام به. ولكن ماذا فع ل  األس         تاذ  الكري ؟ أخ ذ  يقول     : إن إّنَّ
ب نا األستاذ   ، فك ل  أحد  ي فر ِّق بني   النقدِّ اإلمجال ِّ الذي وهذا من التَّضخيمِّ الذي ال يزال  صاحِّ ه، وعن الكتابِّ ي كر ِّره عن نفسِّ

د  إىل تتب عِّ ك ل ِّ التفاصيلِّ واألدلَّةِّ. ، وبني   النقدِّ الذي يقصِّ ر  على بيانِّ أصولِّ الغ ل طِّ يف الف همِّ واالستداللِّ  يقتصِّ

 
 
ل  ما سي أتيهِّ. وأمَّا النقد  التفصيلي  لا ذكره من االعرتاضاتِّ ال ، فسيكون  يف اجلزءِّ الثان، فال ي ستعجِّ  تعل ِّقةِّ بص لبِّ الوضوعِّ

ب  منهجيَّة  عِّلميَّة  دقيقة ، وم لتزًِّما مبناهِّجِّ احلِّجاجِّ واجل د لِّ لرتكَّز  حديث ه على  التعليق  الثاين: : ))لو كان الباحث  صاحِّ ق لت 
 ثالثةِّ أ مور ((.

، وهذا خل ل  يف الف همِّ منه، فالنقد  الذي قدَّمت  ليس راجًعا إىل  ، وأطال  يف الكالمِّ : أان ذكرت  تلك األمور  عِّدمِّ فعلَّق  يقول 
ا ركَّز  على أ مور ، وأطال  فيها جد   ع  إىل أنه مل ي رك ِّز  عليها؛ ألّنا ص لب  الوضوعِّ ول ب ه، وإّنَّ ا هو راجِّ  ا.ذِّكرِّه، وإّنَّ

 فإن  أراد أن  يعرتِّض  على ن  ق دي هذا، فعليه فِّعل  واحد  من أمر ينِّ:

: ، و  األول  .أن ي بني ِّ  أبنه ركَّز  على تلك الوضوعاتِّ  أع طاها حقَّها من البحثِّ والتحليلِّ واالستداللِّ

.  الثاين: ق  الرتكيز   أن ي ثبِّت  أبّنا ليست مركزيًة، وال تستحِّ

 أمَّا أن ي عل ِّق  أبنه انقش ها وحب ث ها، فهو يتحدَّث  يف غ يِّ مل ِّ النقدِّ. 

: أنه انق ش  بعض  األمورِّ اليت د عوت ه إىل الرتكيزِّ عليها، فقال قراءيت النقديَّةِّ تنبيًها أشرت  فيه إىل  يف ذكرت   التعليق  الثالث 
اليت يراها م ركزيًَّة يف األستاذ  الع ج مي  م عل ًِّقا على ذلك التنبيهِّ: ))هنا ي قِّر  الع م يي  مبا ج ح ده آنًفا من أن ِّ مل أتعرَّض  هلذه القضيةِّ 

.))  البحثِّ
ا من األستاذِّ  ، ومثَّة  ف رق  كبي  بني   األمرينِّ، فقد  وهذا فهم  غ ريب  جد  : إنه مل ي رك ِّز  ا ق لت  ، وإّنَّ ، فأان مل أق ل : إنه مل يتعرَّض  الكريِّ

: ))فلو قام الباحث  هبذه األمورِّ لكان لب حثِّهِّ أثر  يف م عاجلةِّ هذه القضيةِّ الركزيَّةِّ، ولكنَّه لألسفِّ مل ي رك ِّز  حدي   ثه على تلك ق لت 
الفيه بطريقة  خاطئة ، ث شرَّق  وغرَّب  يف مسائِّل  ال أث  ر  هلا يف ن صرةِّ ق ولِّهِّ أو إبطالِّ قولِّ خم  القضااي ا صوَّر قول  خم   الفيهِّ((.، وإّنَّ

هو مل يتعرَّض   ذكرت  يف معرضِّ إثبايت لق صورِّهِّ البحثي ِّ أنَّ أتباع  الذهبِّ السَّل في ِّ أاثروا قضااي م همًَّة يف حبثِّه التعليق  الرابع :
 هلا، وذكرت  مسألًة أاثرها ابن  تيمية .

، ومل تذك ر  لنا ما فائدة  ذلك((، وهذا تعليق  غريب  ك لَّ الغ رابةِّ، وال وعلَّق  عليها بقولِّه: ))هذا أنت  أحد  أتباعِّ الذهبِّ السَّل في ِّ
 قيمة  له!
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، أو أن  ي قِّرَّ أبنه مل يكن ي عل م ها من واجلواب  الصَّحيح : أن  ي ثبِّت  أبنَّه وق ف  عليها، وأن ه ال أث  ر  هلا يف إثباتِّ ق صورِّه يف البحثِّ
. ث   قبل ، وي قِّرَّ بلق صورِّ فيما قام به من حب 

: : إنَّ ك لَّ السَّل فيني يقولون بعدمِّ ح جيةِّ قولِّ اخل ل فاءِّ الراشدين، وقولِّ  التعليق  الامس  . نس ب  األستاذ  إلَّ أن ِّ أقول   الصَّحاب ِّ
. ، فأان مل أق ل  ذلك أبًدا، فهذا تقو ل  من األستاذِّ الكريِّ عليَّ  وهذه الن ِّسبة  خطأ  ظاهِّر 

: ا، وأشع ر  القارئ  أبن ِّ   التعليق  السادس  ، وبيانِّ ب طالّنِّ كرَّر األستاذ  مرارًا أبنه انق ش  أدلَّة  السَّل فيني على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ
 بت  منها.قد هترَّ 

: إنَّه مل ي ناقِّش  شيًئا من األدلَّةِّ   اليت اعتم د  وهذا يدل  بو ضوح  على أنه مل ي فهم  حقيقة  النقدِّ الذي قدَّمت ه لب حثِّهِّ، فأان ال أقول 
: إنَّه ف هِّم  كالم  السَّل فيني خطًأ، وف هِّم  ط ا أقول  ، وإّنَّ م ببعضِّ األدلَّةِّ خطًأ، عليها السَّل فيون يف أتسيسِّ ف همِّ السَّل فِّ ريقة  استدالهلِّ
ا اخت  ز هلا وشت َّت ها.  م، وإّنَّ ة عن حقيقةِّ قوهلِّ عرب ِّ

 
 وح ك م  على مواقف  خطًأ، ومل يذك ر  ك لَّ أدلَّتِّهم ال

  النقدِّ. وبناًء على ذلك، فت كرار ه أبنه ردَّ على أدلَّةِّ السَّل في ِّني وانق ش ها ال قِّيمة  له؛ ألنَّ ذلك ليس هو ملَّ 

م،  التعليق  السابع: ح  صنيع  ما فع ل ه بعض  أتباعِّ الذهبِّ السَّل في ِّ يف كثي  من استدالهلِّ : ))وأان هنا ال أصح ِّ ق لت  يف التعليقِّ
.)) ا أ بني ِّ  أنَّ ما فع ل ه الناقد  من د ع وى البناءِّ غي  صحيح   وإّنَّ

.وقد ف هِّم األستاذ  من هذا الكالمِّ أن ِّ أ   دافِّعِّ
 
عاصرةِّ، وعرَّض  ب أبن ِّ أ ريد  أن  أظه ر  يف صورةِّ ال

 
 وافِّق ه يف نقدِّ السَّلفيةِّ ال

، فك و ن أ خط ِّئ  بعض  أصحابِّنا يف بعضِّ األدلَّةِّ ليس معن ذلك أن ِّ أ خط ِّئ ه يف األصلِّ ذاتِّهِّ، وهو  وهذا فهم  غريب  للكالمِّ
رون ح جية  ف همِّ السَّل فِّ بق ولِّ الصَّحاب ِّ الف ر دِّ؛ فهذا ما مل أق  ل ه ح جية  ف همِّ السَّل فِّ إبمجاعِّهم، و  ليس معناه أن ِّ أنس ب  إليهم أّنم ي فس ِّ

.  أبًدا، وهو مل  النقدِّ لكتابِّ األستاذِّ الكريِّ

ما ق مت  بن قدِّه، ولكنه ي قد ِّم معًن جديًدا، لو أنَّ األستاذ  الكري  كان ينتقِّد  بعض  أدلَّةِّ السَّل في ِّني على ح جيةِّ ف همِّ السَّل فِّ ل  
. م، وهذا هو مل  االعرتاضِّ  مث ِّل  حلقيقةِّ قوهلِّ

 ويدَّعي أنه ال
ة  أن  يقع  ولو أنه ذك ر  أنَّ ذلك القول  الذي ينتقِّد ه قاله بعض  السَّل فيني، لا تشجَّعت  لنقدِّهِّ؛ ألنَّ السَّل في ِّني ك ث  ر ؛ فال غراب

السَّل فيني.  بعض هم يف  مث ِّل  لنهج ِّ
 اخلطأِّ أو يف الق صورِّ، ولكنَّه جيعل  ذلك القول  هو ال

ع                 اصرين وجدت  أنَّ  التعليق  الثامن :
 
(، لو ق         ال ق             ائل : من خاللِّ است            قراءِّ كالمِّ ر موز السَّلفيةِّ ال لة  )فهمِّ السَّل فِّ  مج 

، بعض ها إمجاع ، وبعض ها قول  أف راد ، فمات   كان من   طل ق  على ك ل ِّ ما ن قِّل عن الصَّحابةِّ والتَّابعني، ولكن  ما ن قِّل عنهم على مراتب 
ال فًة، وما كان من قبيلِّ قولِّ األفرادِّ، فح كم ه ح كم  األدلَّةِّ الختلفةِّ  ، فح كم ه ح كم  اإلمجاعِّ ح جًة وخم  : قبيلِّ اإلمجاعِّ فيها = أقول 

ر   رون فهم  السَّل فِّ  -بغيِّ أدلَّة  صحيحة  -لو قال ذلك قائل  لكان قول ه أقر ب  من قولِّ األستاذِّ الذي ي صِّ على أنَّ ر موز السَّل فيني ي فس ِّ
خالفةِّ.

 
 مبا ن قِّل عن أفرادِّهم، ث جيعلون له ح جية  اإلمجاعِّ يف اإللزامِّ وال

تامِّ هذا اجلزءِّ أسأ ، وأسأ ل ه س بحانه أن  ويف خِّ ل  هللا  ل وألخي سعد  الع ج مي ِّ التوفيق  والسَّداد ، واإلخالص  يف الق ولِّ والع م لِّ
، إنَّه ول  ذلك والقادِّر  عليه.   يغفِّر  لنا الزَّل ل ، وأن يعفو  عن التقصيِّ والذَّن بِّ
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 )اجل زء  الثاين(
 احلمد  هلل ، والص الة  والس الم  على أشرخف  األنبياء ، وبعد : 

، وقد ذكرت  يف اجل زءِّ األولِّ معن فهمِّ  فهذا هو اجل زء  الثان يف الرد ِّ على كِّتابِّ "ح جية ف همِّ السَّل ف"، لألستاذ سعد  الع ج مي ِّ
تقد ِّمني ، وعند ابنِّ تيمية  

 
رينالسَّل فِّ عن أئمَّةِّ السَّل ف ال عاصِّ

 
 ؤل ِّفِّ  ،، وعند السَّل فيني ال

وقدَّمت  األدلَّة  على ذلك، وبيَّنت  خط أ  ال
م مجيعهم، وذكرت  ما يف ف همِّهِّ من  ال يف أقوالِّ أفرادِّهم، يف حني نس ب  إىل ر موز السَّل فيني أّنم جيعلون ح جية  ف همِّ السَّل فِّ  ق وهلِّ

.  خطأ ، وما يف استداللِّهِّ من غ ل ط 

م  السَّل فِّ يف إمجاعِّهم، وذك ر  أنَّ  صنيع  جديد  ال ي عر ف  عند السَّل فيني،   هذاوقد ذك ر  أنَّ بعض  األكادميي ِّني السَّل في ِّني جع ل  ف  ه 
ا، وهي يف احل ، ضخَّم  منها وأعلى من شأّنِّ دَّه عدًدا من االعرتاضاتِّ رين، وحاو ل  أن  ي ثي  ضِّ قيقةِّ ال تعدو وخاصًَّة ر موز هم العاصِّ
، ويف هذا اجل زءِّ سأ بني ِّ  ما يف اعرتاضاتِّ  ، وتكل ًفا يف اإليرادِّ واحلِّجاجِّ ، واحنرافًا يف اإلدراكِّ هِّ من أغالط  أن  تكون  أغالطًا يف الفهمِّ

.  واحنرافات 

:  فقد اعرتض األستاذ  العخجخمي  على فخهم  الس لخف  إبمجاع هم خبمسة  اعرتاضات 
:  االعرتاض  األول 

: ))من الناحيةِّ الل غويةِّ، وقد تقدَّم ت  معنا عند احلديثِّ عن م فهومِّ  ، حيث يقول  أنَّ لفظ  الف همِّ ال يدل  على معن اإلمجاعِّ
، وكيف أّنا تكاد  ترتادف  مع م فرداتِّ العِّلمِّ والعرفةِّ والتصو رِّ والتعق   ، إنَّ هذه احلقائِّق  الل غوية  م فردةِّ الفهمِّ يف االستعمالِّ الل غوي ِّ لِّ

، ال من الناحيةِّ االصطالحيَّةِّ األصوليَّةِّ.. وال من الناحيةِّ الل   غويَّةِّ، واليت أتيت لِّم فردةِّ الفهمِّ أبع د  ما تكون  عن حقيقةِّ م فردةِّ اإلمجاعِّ
))  .(1)مبعًن م غاير  لعن الفهمِّ

مجاعِّهم هبذا العن يف غايةِّ الب عدِّ، وهو خ ط أ  ظاهِّر ، وغ ل ط  بني ِّ ؛ ألنَّ تقرير  معن واالعرتاض  على م ن فسَّر  فهم  السَّل فِّ إب
لسَّلفيةِّ: اإلمجاعِّ ليس مأخوًذا من لفظةِّ )الفهم( ألبتة ، وال ع القة  له بذلك ال من قريب  وال بعيد ، ومل يق ل  أحد  من أت باعِّ الدرسةِّ ا

، أو م وضَّحة   إنَّ إمجاع  السَّل فِّ مأخوذ   ، أو م تضمَّنة  يف السياقِّ ا هي م تضمَّنة  يف لفظةِّ السَّل فِّ من لفظةِّ الفهمِّ أو م تضمَّن  فيها، وإّنَّ
.  يف الشَّرحِّ والتوضيحِّ

، أو التصو ر الذي أمج   ، أو العِّلم الذي أمج ع  عليه السَّل ف  م الذي أمج ع  عليه السَّل ف  ع  عليه السَّل ف؛ فيكون  معن تقريرِّهم: الف ه 
.  فالتَّقييد  بإلمجاعِّ مأخوذ  من شيء  آخ ر  غيِّ لفظةِّ الفهمِّ

: فهم   نظ ِّرون يف الع لومِّ
 
ا هو شائِّع  يف ل غةِّ الع ل ماءِّ، فكثيًا ما يقول  ال  الع ل ماءِّ كذا وكذا، وهذا التعبي  ليس خاص ا بلسَّل في ِّني، وإّنَّ

رين مثاًل، أي: أدر ك  الع ل ماء  يف جم فس ِّ
 
موعِّهم أو مبجموعِّهم كذا وكذا، ويقولون: جيِّب  أالَّ خير ج  عن فهمِّ الع ل ماءِّ أو عن فهمِّ ال

رين إذا كان حديثًا عن التف فس ِّ
 
 سيِّ.فالقص       ود  بكالمِّهم هذا أالَّ خير ج  عن الف همِّ الذي أمج ع  عليه الع       ل ماء  أو ال

                                 
 (.94( حجية فهم السلف )1)
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الف  ما يقول  أبو حيَّان   ويزِّ كونِّهِّ فارًِّغا من اهل م ِّ إىل آخرِّهِّ، خِّ شري  من َت  : ))وما ذه ب  إليه الزَّخم  شري ِّ تعليًقا على كالم  للزَّخم 
رون من اآليةِّ(( فس ِّ

 
رون يف جمموعِّهم أو مجيعِّهم. (1) ف هِّمه ال فس ِّ

 
الِّف  للف همِّ الذي توار د  عليه ال  ، وم قصود ه خم 

((ويقول الق رطيب   : ))ف هِّم الع ل ماء  من ذلك تشو ف  الشَّارِّعِّ إىل العِّتقِّ  تعل ِّقةِّ بعِّتقِّ الرَّقيقِّ
، ويقول  (2) يف التعليق على بعضِّ األحاديثِّ ال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  أبو عبدِّ هللاِّ الق رطيب : ))ف هِّم الع ل ماء  من ق ولِّه تعاىل:

ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ز  34]النساء:  ژڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ   [ أنه مىت عج 
 لق ِّنِّ تعليًقا على بعضِّ األ(3)عن نفقتِّها مل يكن قوَّاًما عليها((

: ))الذي ف هِّمه الع ل ماء  أنَّ هذا النهي  ليس ، ويقول ابن  ال حاديثِّ
)) ، واإلرشادِّ إىل األصل حِّ ا هو من ببِّ سد ِّ الذَّرائِّعِّ ، وإّنَّ  .(4)على و جهِّ التَّحريِّ

ا ي راد  هبا التعبي  عن ال ، وإّنَّ ، وأمَّا فلفظة  الف همِّ سواًء كانت مصدرًا أو فِّعاًل، ال ي راد  منها التعبي  عن اإلمجاعِّ عِّلمِّ واإلدراكِّ
 اإلمجاع  فهو مأخوذ  من ش يء  آخ ر  كما سب ق  بيان ه. 

لة : )ف هِّم العلماء ( قد ت طل ق ، وي راد  هبا الع ل ماء  مبجموعِّهم ال جبميعِّهم، ولكن  ال أح د  من الع ارفني بل غةِّ وحنن ال ن نكِّر  أنَّ مج 
ا ال ت طل ق  عل : إّنَّ .أهلِّ العِّلمِّ يقول  : إنَّ معن اإلمجاعِّ مأخوذ  من لفظِّ الفهمِّ ، وال أح د  منهم يقول   ى اإلمجاعِّ حبال 

بني للسَّل فيةِّ جيعلون اإلمجاع  مأخوًذا من لفظةِّ   ن تسِّ
، وال أدري كيف ف هِّم األستاذ  الع ج مي  ذلك الفهم ؟ وكيف تصوَّر  أنَّ ال  الفهمِّ

؟   حىت يعرتِّض  بذلك االعرتاضِّ الغريبِّ

 االعرتاض  الثاين: 
مِّع  أهل  عصر  واحد  على مسألة  م عيَّنة ، أمَّا اجتماع  أهلِّ ع صور  ثال تنِّع ، ن  ع م  قد جي  ثة  على أنَّ إمجاع  أهلِّ ع صور  ثالثة  مم 

، وأنَّه يقوم  على ات  ؤل ِّف  بعد  أن  ذك ر  تعريف  األ صولي ِّني  لإلمجاعِّ
تنِّع ، يقول  ال فاقِّ أهلِّ عصر  من الع صورِّ: ))أتمَّل  هنا مسألة  فهو مم 

أن  ي  تَّفِّقوا على هذا  قوهل م: ))يف عصر  من الع صورِّ(( فال ب دَّ أن يكون  هذا اإلمج           اع  حص ل  يف عصر  است     طاع  اجملت هِّ        دون فيه
، أمَّا يف هذا الت َّ         عريفِّ  فقد جع ل  هذا اإلمجاع  م تفر ِّقًا على ثالثةِّ ع صور   -ين تعريف  السَّل فيني لفهمِّ السَّل فِّ ي  ع  -احل كمِّ الشَّ       رعي ِّ

مِّعوا على مسألة  -عصرِّ الصَّحابةِّ، وعصرِّ التَّابعني، وعصرِّ أتباعِّ التَّابعني  - ح  ألهلِّ ثالثةِّ ع صور  م تفر ِّقة  أن  جيت مِّعوا وجي  ، فكيف يصِّ
، ث ي قال  عن  : إنَّه فهم  السَّل فِّ الذي يقتضي إمجاع هم، إذ هو ح جة ، واستحالة  و قوع م سمَّى اإلمجاعِّ على أكث  ر  أو فهم  هذا الفهمِّ

 ث نق ل  لفظ ه.(، 5)من عصر  واحد  أشار إليه ابن  ر شد  احلفيد ((

                                 
 (.8/290( البحر احمليط )1)
 (.317 /4( الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )2)
 (.5/169)( اجلامع ألحكام القرآن 3)
 (.15/645( التوضيح شرح اجلامع الصحيح )4)
 (.95( حجية فهم السلف )5)
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، فهو يتوهَّم  أن السَّل فيني ي عت قِّدون أنَّ ع ل ماء   وهذا االعرتاض  ال خيتلِّف  عن سابِّقِّه يف الغرابةِّ والب عدِّ عن إمكانيةِّ الصَّوابِّ
ت مِّعوا يف عصر  واحد  على مسألة  شرعيَّة ، وهذا التصو ر  ال يليق  مب شت غِّل  ب لعِّلمِّ أن  يظ نَّه يف السَّل ف يف الق رونِّ الثالثةِّ ال ب دَّ أن  جي 

م م شت غِّلو  ، فكيف مب ن يعلم  أّنَّ رين هلم أو ي قارِّب ه أجه لِّ طلبةِّ العِّلمِّ عاصِّ
 
، وهلم ق در  كبي  فيه ال خيتلِّف  عن حالِّ ال ن بلعِّلمِّ الشَّرعي ِّ

.  على التنز لِّ

ك ن  أن حيص لخ من و جوه : ، ي   وبيان  ما يف اعرتاض  األستاذ  العخجخمي   من غخلخط  وخخلخل 
: ، وأ الوجه  األول  شه ر هم إمام هم ابن  تيمية  ي قر ِّرون أبنَّ اإلمجاع  الذي ينضبِّط  هو إمجاع  أنَّ كثيًا من أتباعِّ النهجِّ السَّل في ِّ

ن بعد هم، فهم ي قر ِّرون أنَّ الصَّحابة  إذا أمجعوا فإمجاع  
 
ا هم م قت فون له، وانقِّلون له ل إلمجاعِّ د هم م ستنِّ الصَّحابةِّ، وأنَّ م ن بعد هم إّنَّ

 ني  وأتباعِّهم، فليس يف األمرِّ اعتِّقاد  اجتماعِّ أهلِّ الق رونِّ الثَّالثةِّ يف آن  واحد  ال من قريب  وال بعيد . م ن جييء  بعد هم من أئمَّةِّ التَّابع

م ي  ع نون به ما  األمر  الثاين: أتباع  الدرسةِّ السَّلفيةِّ ليسوا ج ه لًة أبصولِّ الفِّقهِّ، فهم إذا أطل قوا لفظ  اإلمجاعِّ يف كالمِّهم، فإّنَّ
ليست يف  هو م قرَّر  يف أصولِّ الِّفقهِّ، ومن العلومِّ أنَّ مفهوم  اإلمجاعِّ وش روط ه  األساسية  من العلومِّ من عِّلمِّ األصولِّ بلضَّرورةِّ،

، فإذا أطل ق  م شتغِّل  بلعِّلمِّ الشَّرعي ِّ لفظ  اإلمجاعِّ أو ما يدل  عليه، فاألصل  الذي ال شكَّ فيه أن د  حاجة  إىل ختص ص  عميق  ه يقصِّ
د يف ما هو م قرَّر  يف الل غةِّ الع رفيَّةِّ أبصولِّ الفِّقهِّ، وال يصح  أن  ت نس ب  إليه التصو رات  الغ ريبة  عن ل غةِّ العِّلمِّ إ الَّ إذا صرَّح  بذلك أو و جِّ

هِّ ما يدل  عليه د اللًة ق ويًَّة.  كالمِّ

، فهذا ، وسوء  الظَّن ِّ القائم  على التجهيلِّ واالستخفافِّ رَّدِّ العباراتِّ العامَّةِّ، والتوه م  يف الفهمِّ ص نع  خارج   أمَّا االعتماد  على جم 
 ةِّ. عن ّنجِّ الع ل ماءِّ، وعن مسالِّكِّ النقدِّ الصحيح

نس  هذه اإلطالقاتِّ ليست  خاصًَّة بلسَّل فيني، بل هي طريقة  م عهودة  وم قبولة  يف كالمِّ الع ل ماءِّ، فكثيًا األمر  الثالث   : أنَّ جِّ
ا اجتمعت  على هذا القولِّ يف  ا ما يقولون: هذا ما عليه إمجاع  األ مَّةِّ، وال ي  ع نون أنَّ األ مَّة  ك لَّها بختالفِّ ق روّنِّ و قت  واحد ، وإّنَّ

ان يف نقلِّ مقاالتِّ الع ل ماءِّ اليت است   ، ولو أخ ذ  خدموا فيها ي  ع نون بذلك أنَّ األ مَّة  أمج ع  ع ل ماؤها قراًن بعد  قرن  على ذلك القولِّ
ب  أالَّ خيلو   نا عن القصودِّ، ومع ذلك أ حِّ : )إمجاع  األ مَّةِّ( أو )إمجاع  الع ل ماءِّ( خل ر ج  هم، يقول تركيب   الكالم  عن نقلِّ بعضِّ ن صوصِّ

، (1)م          اميةِّ((الباجي : ))إمجاع  األ مَّةِّ على ح كمِّ احلادثةِّ دليل  شرعي ، فيجب  الصي  إىل ما اجتمعت  عليه، والقطع  بصِّحَّتِّهِّ خالفًا لإل
ن  يف أثناءِّ حديثِّهِّ عن بعضِّ الس         : ))مِّن أقوى األدلَّةِّ على ذلك إمجاع  األ مَّ         ةِّ على أنَّ هللا  ويقول  الب         اقِّالَّ قد خيَّ  بني      ائِّلِّ

 .(3)، ويقول  اجل و يين : ))القول  يف جوازِّ انعقادِّ إمجاعِّ األ مَّةِّ من جهةِّ القياسِّ والرأيِّ ووجهِّ اخلالفِّ فيه(((2)أمور  حرَّم  اجل مع  بينها((
إلطالقات  ال تدل  على أنَّ األ مَّة  ك لَّها اجتمعت  يف عصر  واحد  على ح كمِّ م سألة  شرعيَّة ، وال تعين أنَّ فإذا كانت تلك ا

الص حابة  والت ابعيخ  من أمجخعخ الس لخف  ع ل ماء  األ مَّةِّ ك لَّهم اجت معوا يف عصر  واحد  على ح كمِّ مسألة  شرعيَّة ، فكذلك م قالة  )

                                 
 (.71( اإلشارة يف أصول الفقه )1)
 (.2/157( التقريب واإلرشاد )2)
 (.3/104( التلخيص يف أصول الفقه )3)
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م تتاب عوا قراًن بعد  ق رن  على ح كمِّ  (وأتباع هم ا غاية  ما ت عين أّنَّ د  على مسألة  شرعيَّة ، وإّنَّ م اجت معوا يف و قت  واحِّ  تلك ال تعين أّنَّ
 السألةِّ. 

؛ لش عوري أبن ِّ أذك ر  له ك الًما معلوًما بلضَّرورةِّ للم شتغِّلني  بلع لومِّ الشَّرعيَّةِّ. وأ جد ِّد  مرًَّة أ خرى اعتِّذاري للقارئِّ الكريِّ

 :  االعرتاض  الثالث 
نا أنَّ الراد  بف همِّ السَّل فِّ الذي ال  بهأنَّ هذا اإلمج        اع  ال فائدة  منه؛ ألنَّه ي عنيَّ   : ))إذا سلَّم   ؤل ِّف 

إمجاع  ع ل ماءِّ األ مَّ       ة، يقول  ال
، ومجاهي أهل السنة واجلماعة مذاهبهم األربعة  يس ع  ألحد  ف هم  الكِّتابِّ والس نةِّ إال به: أنه هو اإلمجاع ؛ فأي  جديد  يف ذلك

 .(1)((ة والشافية واحلنابلة كلهم قائلون حبجية اإلمجاعالفقهية : احلنفية الالكي
ناقشة ،

 
ق  اإلاثرة  واإلجابة  وال ولكنَّ  يف ابتداءِّ التعليقِّ على هذا االعرتاضِّ ال ب دَّ من القولِّ أبنَّ هذا االعرتاض  و جيه ، يستحِّ

ا ط ر ح   ، وأجاب عليه، وذلك األستاذ  الكري  مل ي تفرَّد  به من ك ل ِّ و جه ، وإّنَّ تةِّ ق رون  قبل ه ابن  تيمية  س ؤااًل م ق       ارًِّب له منذ أكث  ر  من سِّ
، وي غين عنه.  اجلواب  يصل ح  يف م ناقشةِّ هذا االعرتاضِّ

مِّعوا على خطأ : ))فإن  قيل: فإذا كان احل       ق   ، يقول  ابن  تيميَّة  بعد  أن  ذك ر  أبنَّ أهل  احلديثِّ مل جي  ال خير ج  عن أهلِّ احلديثِّ
لِّ الدينةِّ وإمجاعِّ ا ةِّ؟فلِّم  مل ي ذك ر  يف أصولِّ الفِّقهِّ أنَّ إمجاع هم ح جة ، وذك ر  اخلالف  يف ذلك، كما تكلَّم  على إمجاعِّ أه   لعِّرت 

صَّحابةِّ؛ فيكون  االستدالل  بلكِّتابِّ قيل : ألنَّ أهل  احلديثِّ ال ي  تَّفِّقون إال على ما جاء عن هللاِّ ور سولِّهِّ، وما هو م نقول  عن ال
))  .(2)والس نةِّ، وإبمجاعِّ الصَّحابةِّ م غنًيا عن د ع وى إمجاع  ي نازِّع  يف كونِّهِّ ح جًَّة بعض  الناسِّ

ابةِّ، فال داعي  ومعن كالمِّ ابن تيمية  أنَّ إمجاع  أهلِّ احلديثِّ القائِّم  على إمجاعِّ السَّل فِّ ال خيتلِّف  يف حقيقتِّهِّ عن إمجاعِّ الصَّح
ها.  ألن  ي ذك ر  م فرًدا يف أصولِّ الفِّقهِّ بعتبارِّه قضيًَّة قائِّمًة بنفسِّ

يف عِّلم  من الع لومِّ  فجواب ه ي نب ِّه  على ضرورةِّ التَّفريقِّ بني حقيقةِّ األمرِّ، وبني طريقةِّ التعام لِّ معه، فكون  أمر  من األم        ورِّ ال ي ذك ر  
ا ألنَّ غي ه ي  غ ين عن ذِّكرِّهِّ.  ليس م عناه  أنَّه ال  قيمة  له، أو ال اعتبار  حلقيقتِّهِّ، وإّنَّ

: إنَّ ختصيص  إمجاعِّ السَّل فِّ له فوائد  م تعد ِّدة :  وزايدًة على ما سب ق  ي قال 

ا بر ز  من حيث  األصل  يف م واج هةِّ أهلِّ االبتداعِّ الذين ظ هروا يف الع صورِّ الثَّالثةِّ، وخال فوا  الفائدة  األوىل: أنَّ إمجاع  السَّل فِّ إّنَّ
يًا؛ ألنه من عن كثالس نة  يف عدد  من األصولِّ الشَّرعيةِّ، فأبر ز  أئمَّة  السَّل فِّ يف و جوهِّهم إمجاع  الصَّحابةِّ والتَّابعني، وكرَّروا هذا ال
ف  عن م عاملِِّّ اجلادَّةِّ الستقيم  ةِّ فيها.أقوى الضامِّنيِّ اليت ت بني ِّ  احنراف  أولئك البتدعةِّ عن اجلادَّةِّ يف أصولِّ الد ِّينِّ، وت كشِّ

 بي ِّنةِّ ألصولِّ اال
حنرافِّ يف أصولِّ الد ِّينِّ، وما زال ذلك اإلمجاع  الذي توار د  عليه الصَّحابة  والتابعون وأتباع هم من أقوى احل ج جِّ ال

 والضابطةِّ ألصولِّ االستداللِّ عليها وتقريرِّها.

                                 
 (.96( حجية فهم السلف )1)
 (.5/166( منهاج السنة النبوية )2)
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مر ِّ فأض حى إلمجاعِّهم خ صوصيَّة  من هذه اجلهةِّ، وهي خ صوصيَّة  بلغة  األه ِّيَّةِّ واألث رِّ، وألجلِّ هذا اهتمَّ هبا الع ل ماء  على 
 ا على االلتزامِّ هبا.الع صورِّ مجًعا ودِّراسًة وبيااًن لألهيةِّ وت وصيًة وحث  

ا إليهم، إال  الفائدة  الثانية : يبًة يف ق لوبِّ طوائِّفِّ األ مَّةِّ، حىت أض حى كثي  من الطوائفِّ ت علِّن  انتس          اهب  إنَّ ألئمةِّ السَّل فِّ ه 
م  م ن ش ذَّ عنهم من الرافض            ةِّ وغ يِّهم، فالق          اضي عبد  اجل         بَّارِّ  ( كرَّر  القول  فيه أبّنَّ  عت زِّل  عق د  فصاًل يف كتابِّهِّ )فضل  االعتِّزالِّ

ال
تَّبِّعون للصَّحابةِّ دون غ يِّهم من الناسِّ 

 
 ، وكذلك احلال  يف ج ل ِّ الطوائفِّ الع ق ديَّةِّ األ خرى.(1)ال

 
 
جال  ي عطي لإلمجاعِّ ال ور  الس ِّ . فذِّكر  إمجاعِّهم، وإبراز ه، وج عل ه مِّ يبًة كبيًة يف الن فوسِّ  تحق ِّقِّ يف أصولِّ الد ِّينِّ ه 

سو أصولِّ الع لومِّ الشَّرعيَّةِّ، فال يكاد  يقع  اإلمجاع  على أصل  من أصولِّ الد ِّينِّ دوّنم،  الفائدة  الثالثة : أئمَّة  السَّل فِّ ه م م ؤس ِّ
ه، وهذا العن يقلِّب  القضيَّة ، وجيعل  ذِّكر  إمجاعِّ السَّل فِّ بلِّغ  األهيةِّ؛ بل ك ل  إمجاع  على أصل  من أصولِّ الد ِّينِّ فه م  أص ل ه وم نب  ع  

هِّ، ورب ط  مب نب عِّهِّ، فذِّكر  إمجاعِّ الع ل ماءِّ على أصول  من أ صولِّ الد ِّينِّ ت  ب ع  ألنه يف احلقيقةِّ إرجاع  لإلمجاعِّ إىل أص لِّهِّ، وت عبي  عن أساسِّ
، بل إمجاع  ا  لسَّل فِّ ي غين عنه.إلمجاعِّ السَّل فِّ

:  وبناًء على هذا التقريرِّ، مي كِّن  أن  ي قال: إنَّ مسائِّل  الد ِّينِّ ن  و عانِّ

: ، وذِّكر ه  ي غين عنه غي ه. الن وع  األول  ، وهذه األصل  فيها إمجاع  السَّل فِّ  األصول 

، وهذه قد ال يكون  اإلمجاع  فيها ظاهِّرً  النوع  الثاين: ، وقد ال تكون  السألة  م طروحًة يف الفروع  والنَّوازِّل  ا يف زمنِّ السَّل فِّ
رى. م، فذِّكر  إمجاعِّ الع ل ماءِّ فيها أو ىل وأح   زماّنِّ

ًا إلبطالِّ ح جيةِّ إمجاعِّ السَّل فِّ وال م شكِّاًل عليه.  فتحصَّل  مما سب ق  أنَّ ما أاثره األستاذ  الع ج مي  ليس صاحلِّ
ي سل ِّم  بتلك الفوائدِّ، فإنَّ ذلك ليس قادًِّحا يف ح جيةِّ إمجاعِّ السَّل فِّ يف أصولِّ الد ِّينِّ، وال يف  وعلى التسليمِّ أبنَّ أحًدا ما مل

، ألن العِّربة  بثبوتِّ اإلمجاعِّ منهم وإلزامِّهِّ، وليس بتسمي ن احنر ف  عن الس نةِّ، ووق ع  يف البِّد عِّ والضَّاللِّ
 
تِّهِّ وإف رادِّهِّ مب صطل ح  إلزاميَّتِّهِّ ل

 . خاص   

  :االعرتاض  الرابع  

يسوا ك لَّهم من أهلِّ أنَّ و صف  السَّل فِّ عند السَّل فيني جاء م طل ًقا غي  م قيَّد  بلع ل ماءِّ، ومعلوم  أنَّ الصَّحابة  والتَّابعني  وأتباع هم ل
 ؤل ِّف  بعد  أن  ذك ر  أنَّ األصوليني قيَّدوا اإل

مجاع  أبهلِّ االجتِّهادِّ من األ مَّةِّ، العِّلمِّ واالجتهادِّ، وال من أهلِّ االشتِّغالِّ بلفِّقهِّ، يقول  ال
، وأنَّ بعض هم ليس له اشتِّغال  به: ))فهل ك ل  ا ت هِّدون وبعد  أن  بنيَّ  أنَّ الصَّحابة  والتَّابعني  وأتباع هم م تفاوِّتون يف العِّلمِّ لصَّحابةِّ جم 

، فلذلك أطل ق  عبارات  تعريفيَّ  ه وعند  القائلني حب جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ ت هِّدون، فيكون  عند  ًة عليهم مجيًعا، أم  إنَّ التَّابعني  ك لَّهم ع دول  وجم 
الف ه، هذا أمر  حيتا  ج  إىل إعادةِّ ف هم هم وعِّلم هم واستنباط هم مجيًعا ح جًة يف دِّينِّ هللاِّ، وبل هو مبنزلةِّ اإلمجاعِّ الذي ال يس ع  أح ًدا خِّ

                                 
 (.185( انظر: فضل االعتزال )1)
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 .(1)ن ظ ر ((
اض  هبذا العن على ح   ؛ ألنَّ أتباع  النهج  السَّل فيَّ ال ي  ع د ون مجيع  الصَّحابةِّ والتَّابعني  واالعرتِّ جيةِّ إمجاعِّ السَّل فِّ غي  صحيح 

م على د ر جات  يف هذه األمورِّ.  وأتباعِّهم من أهلِّ االجتِّهادِّ والف ت وى، بل ي درِّكون أّنَّ

م ي  ع نون ك لَّ ف رد  ف رد منهم، وال يصح  إلزام هم هبذا، وذلك أل مور :وت عبي هم إبمجاعِّ الصَّحابةِّ والتَّابعني  وأتباعِّهم ال ي    عين أّنَّ

: ا هو من األ مورِّ العلومةِّ  األمر  األول  أنَّ ختصيص  اإلمجاعِّ مب ن ع رِّف بلعِّلمِّ واالجتِّهادِّ فيه ليس من األ مورِّ اخلفيَّةِّ، وإّنَّ
ن
 
هو م شت غِّل  بلع لومِّ الشَّرعيةِّ، فإذا أطل ق  أتباع  النهجِّ السَّل في ِّ لفظ  اإلمجاعِّ فه م ي  ع نون بال  و جود ها بلضَّرورةِّ يف أصولِّ الفِّقهِّ ل

، ومنها شرط  كونِّهِّ حاصاًل من اجملت هِّدين .  شك   وال ر يب  أصول  الضامنيِّ اليت يتضمَّن ها لفظ  اإلمجاعِّ
فَّ مب ن يقوم  بن ق فيها مِّئات  من الع ل ماءِّ واألكادمييني -دِّهِّ إىل درجةِّ أن  ينس ب  إىل مجاعة  كبية  وال يليق  بدارس  أن  ي ستخِّ

تِّ العِّلمِّ وب دهياتِّه، ومل يعتمِّد  يف ذلك إال على ظ نون  ومج  ل  يف غايةِّ الب عدِّ عمَّا -والش يوخِّ   ف هِّمه. اجل هل  بو جود  أ مور  هي من ض رورايَّ
نهم أو أفراد  ال يعلمون ذلك، فال يصح  تعميم  هذا احل كمِّ على مجيعِّهم؛ لظهورِّ خ ط ئِّهم وم ناقضتِّه لا وإنَّ ف رض  و جودِّ ف رد  م

 هو معلوم  و جود ه  بلضَّرورةِّ يف أ صولِّ الفِّقهِّ.

لةِّ الصَّحابةِّ و  األمر  الثاين: لةِّ الع ل ماءِّ، أنَّ استعمال  اجل م لِّ اليت يظهر  فيها نِّس           بة  اإلمجاعِّ إىل مج  التَّابعني  وأتباعِّهم، بل إىل مج 
ر  يف ل غةِّ ع ل ماءِّ الشَّر  ا هو أ سلوب  شائِّع  وم نتشِّ ، وإّنَّ لةِّ األ مَّةِّ، ليس خاص ا أبتباعِّ النهجِّ السَّل في ِّ  يعةِّ. بل إىل مج 

ت كم من عِّندِّ أص حابِّ رس : ))أت  ي   اورتِّهِّ للخ وارجِّ  ولِّ هللاِّ((، ومل يق ل  من عِّندِّ ع ل ماءِّ أص حابِّ رسولِّ هللاِّ.يقول  ابن  عبَّاس  يف م 
تقد ِّمني  يف الدَّع وةِّ إىل اقتفاءِّ أث رِّ الصَّحابةِّ مل ي قي ِّد

 
وها بع ل مائِّهم، قال وكذلك احلال  يف العباراتِّ اليت أطل ق ها أئمَّة  السَّل فِّ ال

ل ك  (2) ((ع مر  بن  عبدِّ العزيزِّ: ))قِّف  حيث وق ف  الق وم   ، ويقول  األوزاعي : ))اص ربِّ  نفس ك على الس نةِّ، وقِّف  حيث وق ف  الق وم ، واس 
)) ، ويقول  قال أبو العاليةِّ: ))عليكم بألم رِّ األوَّلِّ الذي كانوا عليه ق بل  أن  ي فرت ِّقوا((، ويقول  اإلمام  أمحد : (3) سبيل  السَّل فِّ الصَّالِّحِّ

، فهؤالء األئمَّة  مل ي قي ِّدوا م ن أوص و ا بتباعِّ (4) ، واالقتِّداء  هبم((عند ان: التمس ك  مبا كان عليه أصحاب  رسولِّ هللاِّ أ صول  الس نةِّ ))
 آاثرِّهِّم بع لمائِّهِّم؛ ألنَّ ذلك معلوم  ب داهًة.

 هللا  وحني خلَّص  الاللكائي  ما جيب  على السلمِّ يف أصولِّ الد ِّينِّ قال: ))أوج ب  ما على الرءِّ معرفة  اعتِّقادِّ الد ِّينِّ، وما كلَّف  
حل ج جِّ والرباهنيِّ، وكان به عباد ه من ف همِّ توحيدِّهِّ وصفاتِّهِّ وت صديقِّ ر س لِّهِّ بلدَّالئِّلِّ واليقنيِّ، والتوص ل  إىل ط ر قِّها، واالستدالل  عليها ب

: كِّتاب  هللاِّ احلق  البني ، ث قول  رسولِّ هللاِّ  ، وأوض حِّ ح جة  وم عقول  تَّقني، ث ما أمج ع  عليه من أعظ مِّ م قول 
 
، وصحاب تِّهِّ األخيارِّ ال

ون، ث التمس ك  مبجموعِّها، والقام  عليها إىل يومِّ الد ِّينِّ، ث اال ثها السَّل ف  الصَّاحلِّ ، واالستِّماع  إليها ممَّا أحد  جتناب  عن البِّد عِّ
                                 

 (.97( حجية فهم السلف )1)
 (.4612( رواه أبو داود )2)
 (.294( رواه اآلجري يف الشريعة )3)
 (.14( أصول السنة )4)
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ل ون(( ضِّ
 
 .(1) ال

، وما م ضى عليه ال سَّل ف  ويقول  اللطي : ))الذي عندي من ذلك أن  ت لز م  النهج  الستقيم ، وما نز ل  به التَّنزيل  وس نَّة  الرسولِّ
 .(2) ء  هللا ((الصَّالِّح ، فعليك بلس نةِّ واجلماعةِّ ت رش د  إن  شا

 شت غِّلني بلع لومِّ الشَّ 
 رعيةِّ. ومل ي قي ِّدوا ذلك بع ل ماءِّ الصَّحابةِّ والتَّابعني  وأتباعِّهم؛ ألنَّ ذلك م علوم  بلضَّرورةِّ عند  ال

لة : )إمجاع  األ مَّةِّ( أو )أمجعتِّ األ مَّ  م كثيًا ما ي طلِّقون مج  دون وكذلك احلال  يف األصوليني وغيِّهم، فإّنَّ ة (، وه م بال شك   ال ي قصِّ
، أو إمجاع  ا ا ي قصِّدون أهل  االجتِّهادِّ منها، فكذلك احلال  فيمن أطل ق  إمجاع  السَّل فِّ لصَّحابةِّ والتَّابعني  ك لَّ ف رد  فرًدا من األ مَّةِّ، وإّنَّ

ا ي قصِّ  م ال ي قصِّدون ك لَّ ف رد  فرًدا منهم، وإّنَّ  دون أهل  العِّلمِّ واالجتهادِّ منهم. وأتباعِّهم، فال شكَّ أّنَّ

 :  االعرتاض  الامس 
 ؤل ِّ 
اِّلًفا للع مومِّ فيها، يقول  ال : ))فأين أنَّ االستدالل  بلن صوصِّ الواردةِّ يف اإلمجاعِّ على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ خطأ  لك ونِّهِّ خم  ف 

باركةِّ )الصَّحابةِّ والتَّابعني  وأتباعِّهم( دون و جدوا يف هذه األدلَّةِّ األ صوليَّةِّ الدالَّةِّ على ح جيةِّ 
 
بةِّ الزَّمنيَّةِّ ال اإلمجاعِّ خت  صيص ها هبذه احلِّق 

ص ِّصونه  يف السَّل فِّ فقط، وقد أتتِّ  ، وأبي ِّ دليل  وح جة  وب رهان  ي نزِّعون من األ مَّةِّ ح جية  إمجاعِّها، وخي  الن صوص  سائِّرِّ احلِّق بِّ
، وي كثِّر  من نقلِّ أقوالِّ الع ل ماءِّ. (3) مجيعِّ األ مَّةِّ ال س ل فِّها فقط((الشَّرعيَّة  عامًَّة يف  ؤل ِّف  يذك ر  ع موم  تلك الن صوصِّ

 ، ث ط فِّق ال
اض  غريب  ك لَّ الغرابةِّ، فقد ف هِّم األستاذ  الع ج مي  أنَّ االستِّدالل  هبذه اآلايتِّ على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ ي قتضي وهذا االعرتِّ

ناق ض  معه، وهذا فهم  خاطِّئ ، بل ختصي           ص ها هبم، وبلتال يتعار ض  مع االست          داللِّ هبا على ح جيةِّ إمج              اعِّ ع ل ماءِّ األ مَّةِّ ويت
 هو شديد  اخلطأِّ.

عِّ أئمَّةِّ السَّل ف، ومل ي ستعمِّلوا عبارات  تدل  على فأتباع  الدرسةِّ السَّلفيةِّ ال حيص رون د اللة  تلك اآلايتِّ يف الدَّاللةِّ على إمجا 
ا بيَّنوا بيااًن واضًحا جلِّي ا أبنَّ استدالهل م بتلك اآلايتِّ على ح جيةِّ إمجاعِّ السَّل فِّ  قائِّم  على  ذلك ال من قريب  وال من بعيد ، وإّنَّ

ا تدل  على ح   م ي نط لِّقون من أّنَّ جيةِّ إمجاعِّ األ مَّةِّ، وأنَّ داللت ها على ح جيةِّ فهمِّ السَّل فِّ من بب  قياسِّ األو ىل، وهذا يقتضي أّنَّ
 أو ىل.

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  والغريب  حق ا أنَّ األستاذ  الع ج ميَّ نق ل  كالم  الشَّيخِّ الدميجي يف االستداللِّ بقولِّهِّ تعاىل:

: ))مما ال شكَّ فيه 115]النساء:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  [ نص          ا صرحًيا على و ج           هِّ د اللتِّها، حيث  يقول 
( د خواًل فيم ن مسَّاهم  هللا  هنا الؤم  .(4) نني((أن السَّل ف  الصَّالِّح  من الصَّحابةِّ والتَّابعني  وأتباعِّهم إبحسان  هم )أو ىل الناسِّ

                                 
 (.1/7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )1)
 (.41( التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع )2)
 (.99( حجية فهم السلف )3)
 (.91( فهم السلف، الدميجي )4)
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ا  إنَّ هذا التَّقرير  يف ، وإّنَّ غايةِّ الو ضوحِّ يف الدَّاللةِّ على أنَّ السَّل فيني ال حيص رون د اللة  هذه اآليةِّ يف الدَّاللةِّ على إمجاعِّ السَّل فِّ
ا تدل  عليه بد اللة األو ىل، ولكنَّ األستاذ  الع ج ميَّ يقفِّز  على هذا التقريرِّ مع أنَّه ن  ق ل ه يف كتابِّهِّ! وي    كالم  السَّل فيني على صو ِّر  ي  ر ون  أّنَّ

 . ل اًل يف الفهمِّ والتصو رِّ واحلِّجاجِّ واجلدلِّ  غيِّ ما هو عليه، وكفى هبذا خ 

: م ن مل ي صر ِّح  من الع ل ماءِّ والسَّل فيني بد اللةِّ األو ىل يف االستداللِّ بتلك اآليةِّ أو غيِّها على ح جيةِّ إمجاعِّ ا ، ث يقال  لسَّل فِّ
 ختصيص ها هبم؛ ألنَّ من مسالكِّ االستداللِّ الصحيحةِّ االستدالل  بش مولِّ العام ِّ ألفرادِّه، وال شكَّ أنَّ أئمَّة  فليس معناه أنه يعتقِّد  

ذلك، فكيف إذا السَّل فِّ من أفرادِّ ع ل ماءِّ األ مَّةِّ، فم ن استدلَّ بلعام ِّ على بعضِّ أفرادِّهِّ ليس معناه أنَّه حيص ر ه فيها ما مل ينصَّ على 
م استدل وا بتلك اآليةِّ على ح جيةِّ اإلمجمج ع   ، كما صن ع  ابن  ق دامة  وغي ه، فإّنَّ ، وعلى مع ذلك االستدالل  بلنَّص ِّ يف ك ل ِّ القاماتِّ اعِّ

ا هو إعمال  للنَّص ِّ يف ك ل ِّ ما يدخ ل  حتته. ، وليس هذا تناقًضا منهم، وإّنَّ  ح جيةِّ ما عليه السَّل ف 
النصوص اليت تدل  على فض ل أمَّة اإلسالم حني ي ستدل  هبا بعض  العلماء على فضل الصَّحابةِّ وكذلك احلال يف كل ِّ 

ة، وأمَّا د عوى وتفضيلهم، فذلك راجع  إمَّا إىل قياس األ و ىل، وإمَّا إىل مشول العموم ألفراده، وهي مسالك  استدالليَّة صحيحة م عترب 
ى بعض أفرادها، وعلى عموم أفرادها، كما صن ع الؤل ِّف  فهو صنيع  خاطئ، خارج عن التخصيص والتناقض بني االستدالل هبا عل

ة.   مسالك االستدالل العترب 
م  اخلطأ الذي وق ع فيه األستاذ  العجمي يف اعرتاضاته، اليت أاثرها على منهج السَّل في ِّني  -أي ها القارئ  الكري-فأنت تر ى  حج 

األخطاء اليت تلبَّ يف ح جَّية ف همِّ السَّل فِّ  ث ه، مع أنه ال يف تأ حب   س هبا، فلم يع د  خافًيا عليك حجم  األغالط اليت وق ع فيها، وض خامة  
م من عتم دة  يف أصول الفقه، وأنَّ م ن يقوم بن قدهم ال ي هتم ون بتلك السالك! ومع أنَّه ي ضخ ِّ

 
كِّتابه كما   ي كر ِّر أبنَّه سلك السالك  ال

، كما ظه ر من ضخَّمه غي   ! وكل ذلك هتويل  ال يقوم  على أساس  رًِّجا ألت باع النهج السَّل في ِّ ه، وصوَّروا للقراء أبنه سيكون كتاًب م 
 خالل هذا النقد الختص ر. 

اة  دِّينه، والذاب ِّني أسأل  هللا  تعاىل ل وألخي سعد العجمي ِّ التوفيق  والسداد، وح سن  القصد والعمل، وأن  جيعلنا مجيًعا من مح 
رين له.  عنه، والناصِّ

ب ًَّبا  وأ كر ِّر اعتذاري الشديد ألخي األستاذ س عد عن كل ِّ ما ي سوء ه يف نق دي الذي قدَّمت ه لبحثِّه؛ فالنقد يف أصله ليس م 
 إن  تضمَّن ما  ي سوء ها؟! فكيف للنفوس؛
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