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(اجلزء األول)
احلمد هلل ،والصالة والسالم على أشرف الخلق ...وبعد:

السلفِّ ،
ينتقد فيه تقرير ِّ
السلفيَّة ال ِّ
عاصرِّة يف تعاملِّها مع
ات َّ
كتاب عن ح ِّجيَّة ف هم َّ
فقد كتب األستاذ الفاضل سعد العجمي ً
السل ِّ
مبدأ (اإللزام بف ِّ
عددا من األغالط النهجيَّة اليت وقع فيها ،مبيِّنًا وجه
ف) ،وقد كتبت تقر ًيرا خمتصًرا عن كتابهَّ ،
هم َّ
ضمنته ً
أقصد إىل النَّ ِّ
اإلمجال ،ومل ِّ
ِّ
ِّ
فصيلي لِّما يف الكتاب ،مع ِّأن قد أشرت إىل ِّأن سأقوم بذلك.
االستدالل
غل ِّطه ،بقدر ِّمن
قد التَّ ِّ
ِّ
األغالط يف الف ِّ
الوضوع،
هم ،واخلروج عن
عددا من
ِّ
ثَّ كتب -سلَّمه هللا -تعقيبًا على قِّراءيت النَّقديَّة لكتابه ،وقد َّ
تضمن تعقيبه ً
ِّ
ِّ
الصائِّ ِّبة.
عددا من
بلكالم
والدخول يف موضوعات أخرى ليست هي القصودة
ِّ
األفكار َّ
الطروحَّ ،
وتضمن ً

وقد افتتح تعقيبه بكالم طويل عن كتابِّه ،وأنَّه كان من أكث ِّر الكت ِّ
ِّ
بيعا يف ِّ
العارض ،و َّ
إقباال
بعض
أن النَّاس أقبلوا عليه ً
بم ً
كبيا.
ً

أن ((سيوف الر ِّ
ِّ
ِّ
وذكر َّ
وطالب علم!)) ،وكان هذا
الكتاب ِّمن أكث ر من بروفيسور وأستاذ جامعي وبحث
دود مشرعة على
وبيان ِّ
سياق الثَّ ِّ
يف ِّ
ناء على كتابِّه ِّ
أهيَّتِّه!
ومل ِّ
السلف ِّي يعيشون حالةً ِّمن االضطر ِّ
أن أتباع الذه ِّ
صور َّ
اب والقل ِّق ِّمن كتابه؛ (فهم بني انقد وانقم،
يكتف بذلك ،بل َّ
ب َّ

وغاضب وشات)!!

دليال على ِّ
ض النَّظ ِّر عن ِّدقَِّّة و ِّ
فإن كثرة الر ِّ
وبغ ِّ
صفه ومطابقتِّه للواقِّ ِّعَّ ،
أهيَّتِّه ،وال على ق َّوتِّه العِّلميَّ ِّة،
دود على حبث ما ليست ً
الوضوع ،وهذه الطَّبيعة ال فضل ِّ
وإّنا يف أحيان كثية قد تكون ر ِّاجع ًة إىل ِّ
للباح ِّ
َّ
ث فيها َّإال أنَّه شارك فقط ،وقد تكون
طبيعة
ِّ
راجعةً إىل أسلوبِّه ال ِّ
ستف ِّز ،وعباراتِّه االستعالئيَّ ِّة ،أو ِّ
غي ذلك!

ولو كانت كثرة الر ِّ
الرازقِّ ،من
دود ً
دليال على أهيَّ ِّة حبث ما َّ
وقوتِّه العِّلميَّ ِّة ،لكان كتاب (اإلسالم وأصول احلكم) لعلي عبد َّ
أقوى الكت ِّ
ب وأكث ِّرها متاس ًكا ،واحلقيقة َّ
أن األمر ليس كذلك!
احلقيقة على ِّ
الباحث ت رك ِّمثل هذه ِّ
ِّ
أن ِّ
ينَّ :إما استِّعالء ال يليق بباحث عن ِّ
أحد أمر ِّ
ولو َّ
وإما
القدمة اليت تدل يف
احلقَّ ،
شك وتردد يف ِّ
قيمة ما جاء به؛ وت رك احلكم للنَّ ِّ
اس -لكان ذلك أكمل وأحسن!

وحىت ال يكون الكالم دائرا حول آراء ومقاالت خارجة عن ص ِّ
الرة متعلِّ ًقا
لب الوضوع ،اخرتت أن يكون تعقييب عليه هذه َّ
ً
ِّ
ِّ
كل ما ِّ
غي وقوف مع ِّ
بلوضوعات ن ِّ
ِّ
فسها ،من ِّ
األخي ،ومع ذلك سأعلق على ِّ
يستحق
أغالطه التَّفصيليَّ ِّة اليت وقع فيها يف تعقيبِّه
لك َّن ذلك سيكون بلتَّ ب ِّع ال بلق ِّ
التَّعليق ،و ِّ
صد.
وخيبةخ أمل؛ فهو مل ي خقدم
صدمة خ
ين يف البحث العلمي يثل خ
وأ خكرر ما قلته عن الكتاب من قخبل :فالكتاب ابلنسبة للجاد خ

سي لا ،وحديثا
خبثا مثري للقضية الخركزية اليت تناوخلا ،وإّنا قدم تخصورا خسطحيا عن خمفهومها وحدودها وأدلتها عند الؤس خ
طويال عن فروع متعلقة هبا ال أثخ خر لا يف صلبها.
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ب األمور التالية:
وسيكون احلديث يف هذه الورقة مركزا على إثبات هذه احلقيقة ،وذلك خع خ
ين
األمر األول :فهم السلخف بي العيارية واستعمال العاصر خ
ِّ
القدي واحلديث ،وليس ِّ
ِّ
السل ِّ
السلفيَّ ِّة يف ِّ
تعد قضية ف ِّ
األصول الكربى
العاصرة فقط؛ فهي من
ف قضيةً ِّموريَّةً يف
الدرسة َّ
هم َّ
اليت متيَّزت هبا عن ِّ
الدارس بقضيَّ ِّة ِّ
ِّ
قل على النَّ ِّ
تقدي الع ِّ
غيها من الدارس ،فكما َّ
قل،
أن الدرسة الكالميَّة متيَّ ز عن غيها من
ِّ
وماكمة النَّقل إىل األ ِّ
السل ِّ
االنطالق منه يف ف ِّ
سليم لِّف ِّ
السلفيَّة متيَّ ز بلتَّ ِّ
هم الن ِّ
صول العقليَّ ِّة؛ َّ
الشرعيَّ ِّة.
ف ،و
صوص َّ
هم َّ
فإن الدرسة َّ

القاصد إىل ِّ
ِّ
أن ِّ
السلفيَّة يف أصلِّها الذي امتازت به جيب عليه أن يتتبَّع ذلك األصلِّ ،
ومقتضى هذا َّ
الوقوف
وحيرص على
نقد َّ
السلفيَّة فيهِّ ،
ِّ
ألّنم ال ِّ
وحيدد أصول أدلَّتِّهم؛ َّ
على ِّ
األصل الِّ ِّ
ِّ
حوري ،وذلك ال
ؤسسون هلذا
أهم ما قيل فيه ،وأن ِّحيرر
مقاالت َّ
أئم ِّة َّ
ف ِّ
ِّ
ِّ
السل ِّ
ومقاالت ابن تيميَّة و ِّ
ابن القيِّم يف هذه القضيَّة ،وحتليلِّها ،ث بعد ذلك تكون
التقدمني،
جبمع
يكون َّإال ِّ
مقاالت َّ
أئم ِّة َّ
احملاكمة للم ِّ
عاصرين تصويبًا وختطئةً.
الباحث مل يصنع ذلك يف كتاب يزعم أنَّه أقوى كتاب يف ِّ
الس ِّ
ِّ
لك َّن ِّ
و ِّ
السل ِّ
لفية! َّ
نقد مبدأِّ ف ِّ
وإّنا اقتصر على
ف عند
الدرسة َّ
هم َّ
تقرير ِّ
ات عدد ِّمن ِّ
صور ذلك البدأ من ِّ
أن قدرا منهم ي عد من الر ِّ
موز الؤثِّرين ،وحاول أن ي ِّ
خالل ما يقولونه.
العاصرين ،وال َّ
شك َّ ً
األستاذ العجمي مثل رجل أراد أن ِّ
ِّ
الض ِّ
وهذا خلل يف در ِّ
ينتقد مبدأ ِّ
ِّ
خمة يف مسائلِّها الِّحوريَِّّة؛ َّ
تقدي
إن مثل
اسة
الدارس َّ
ِّ
ِّ ِّ
قل على النَّ ِّ
الع ِّ
نفرا منهم ،بعضهم من الرموز الؤثِّرين ،وبعضهم ليس كذلك ،ومجع
قل عند األشاعرة؛ فذهب إىل العاصرين ومجع ً
للمذهب يف هذه القضيَّ ِّة ،ومل ِّيقف معها ،ومل جيمع أدلَّتهم ومل يناقِّشها ،ثَّ ِّ
حيرر رؤية ِّ
ِّ
أقواهلم وقام بتحليلِّها ،ومل ِّ
طفق
الؤسسني
يقول :نقدت الدرسة األشعريَّة يف ِّ
أصوهلا ،وبيَّنت هتاف تها! فكيف إذا مجع مع ذلك اخلطأ يف در ِّ
اسة ما عليه ال ِّ
عاصرون ،والقصور
فإن اخللل سيكون كبيا ال مالة ،وهذا ما نراه يف ِّ
كتاب ف ِّ
السلفيَّ ِّة؟! َّ
السلف.
هم َّ
الشديد يف حتليلِّها ،كما صنع األستاذ العجمي يف َّ
ً

للسلفيَّ ِّة ِّ
وحني أث رت عليه هذه القضيَّة حاول اخلروج ِّمن هذا ِّ
نص على َّ
العاصرة؛ ألنَّه قال يف
اخللل الكبي أبنَّه َّ
أن دراسته َّ
فالدارسة -كما هو ِّ
العاصرة)) ،ثَّ قالِّ (( :
السلفيَّ ِّة ِّ
ظاهر -يف ِّ
ألهم أ ِّ
الفرعي للكتاب(( :دراسة أصوليَّة ِّ
أصول
العنو ِّان
ِّ
صول الدرسة َّ
ِّ
ِّ
ِّ
طوًال عن أقو ِّال ِّ
السلفيَّة ِّ
الدرسة)).
العاصرين النت ِّسبني هلذه
العاصرة،
فبالتأكيد سيكون احلديث م َّ
الدرسة َّ
اللل الخنهجي الذي وقع فيه؛ وذلك ألمرين:
ولكن هذا ال ين خفعه وال يزيل خ

أهم أصل ِّمن ِّ
ِّ
األمر األولَّ :أان ال ِّ
العاصرة ،ولكنَّه يدرسها يف ِّ
أصوهلا ،فكان الو ِّاجب
السلفيَّة
ننازعه يف أنَّه يدرس حالة َّ
الدرسة من حيث األساس ،وجيمع األدلَّة اليت اعتمدت عليها يف ِّ
ِّ
النهجي عليه :أن ِّ
ِّ
األصل
نسبة هذا
حيرر هذا األصل ومكانته يف
ف ،ويناقِّشها؛ فمن ِّ
وإّنا هو م ِّ
عاصرة مل ِّ
السلفيَّة ال ِّ
السل ِّ
ِّ
تبتكر هذا األصلَّ ،
العلوم َّ
العصور
ستقر شائع منذ
إىل َّ
أن الدرسة َّ
أئم ِّة َّ
ِّ
نقاشا ممن ِّ
الرِّد
يقصد إىل َّ
األوىل ،وهناك شواهد كثية على ذلك ،حرص أتباع الدرسة َّ
السلفيَّة على مجعِّها ورصدها ،وهي تتطلَّب ً
السلفيَّة ،فهل قام به األستاذ العجمي؟!
على َّ

وفرط يف بيانِّه عند ِّ
األشعري يف ِّ
َّ
الؤسسني
إن مثل ما قام به العجمي مثل ذلك الذي درس الذهب
َّ
أهم أصل من أصولِّهَّ ،
األصل إىل ِّ
ب ،وأعرض عن الشو ِّاه ِّد اليت اعتمدوا عليها يف ِّ
الؤسسني ،وحني اعرت ِّ
للمذه ِّ
ِّ
اضنا عليه قال :أان قلت يف
نسبة ذلك
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ِّ
الدرسة األشعريَِّّة ِّ
ألهم أصل ِّمن ِّ
ِّ
للكتاب( :دراسة أصوليَّة ِّ
خاص ًة إذا علِّم َّ
العاصرة)؛ َّ
أن
أصول
الفرعي
العنو ِّان
ِّ
فإن هذا ال يغنيهَّ ،
األشاعرة ال يساوون ِّ
الض ِّ
أن ِّ
العاصرين يذكرون شو ِّاهد من ِّ
ِّ
ضوح ،و َّ
أئمتِّهم على أصلِّهم!
معاصري
التقدمني يف التَّحر ِّير و َّ
بط والو ِّ
كالم َّ
طوًال عن ال ِّ
عاصرين)) خروج عن ِّ
مل البحث؛ فنحن ال ننقد عليه كثرة
األمر الثاين :قوله (( :فبالتَّأكيد أن يكون احلديث م َّ
التقدمني ،فأوهم القَّراء ِّ
السلف ِّ
احلديث عن ِّ
العاصرين ،فهذا شأنهَّ ،
بتعليقه ذلك أنَّنا
وإّنا ننقد عليه تفريطه يف حترير رؤية َّ
أئم ِّة َّ
ننقد عليه كثرة النَّقل عن ال ِّ
عاصرين ،وهذا خلل يف ِّ
الفهم!
األمر الثاين :الراد ب خفهم السلخف عند التقدمي:
وإّنا استعملوا عبارات أخرىِّ ،
السلف ِّ
ِّ
السلف)َّ ،
الصحابة ،ما ع ِّمل
مل
كقوهلم( :ما عليه َّ
يستخدم َّ
التقدمون مجلة (فهم َّ
أئمة َّ

أئمة اهلدى) ،وحنوها من العبارات.
السلف ،ما قاله َّ
به َّ

السلف عند ِّ
ومع ذلك فتحديد الراد بف ِّ
السلف مهم يف نقاشنا لألستاذ العجمي؛ ألنَّه ِّ
يكرر ِّمر ًارا َّ
أن
التقدمني من َّ
أئمة َّ
هم َّ
السلف ليس موجودا عند ِّ
ِّ
مبعن جديد لف ِّ
السلف ِّ
التقدمني؛ فإثبات َّ
يقررون هذا األصل ،و َّأّنم
أن َّ
أئمة َّ
هم َّ
َّ
ً
السلفيَّة العاصرة أتت ً
ِّ
ِّ
األصول األساسيَّ ِّة اليت بن عليها نقده!
أصال من
يقصدون به اإلمجاع :ينقض ً

السلف وما كانوا عليه من الفهم ِّ
للدين ،واالستدالل عليه :قدي؛ فقد َّ
تشكل يف ِّ
الصحابة -
زمن َّ
واالحتجاج بفهم َّ
أئمة َّ
الصحابة ومن بعدهم ،وكلَّما ظهر جيل ذكر اجليل الذي قبله.
رضي هللا عنهم  ،-ودعا إليه عدد من َّ
ممد خي ِّ
ومن أشهر األقوال يف ذلك قول ِّ
ابن مسعود َّ (( :--
قلوب العباد،
إن هللا نظر يف قلوب العباد ،فوجد قلب َّ
قلوب ِّ
قلوب العباد ،فاختارهم لص ِّ
ممد ،فوجد قلوب أصحابه خي ِّ
فب عثه برسالته ،ثَّ نظر يف ِّ
العباد بعد ِّ
حبة نبيِّه ونصرةِّ دينه؛
قلب َّ
فما رآه السلمون حسنا فهو عند هللا حسن ،وما رآه السلِّمون قبيحا فهو عند ِّ
هللا قبيح))(.)1
ً
ً
ومن ِّ
وإّنا ِّ
أن ابن مسعود  --ال ِّ
الصحابةَّ ،
العلوم َّ
كوت (اإلمجاع
يقصد أفراد َّ
يقصد ما كان عليه جمموعهم َّإما اتِّفاقًا أو س ً
فإن ِّ
رحه ِّ
ظاهر ش ِّ
ِّ
السكويت)ِّ ،
بعضا ،وهذا ما َّقرره ابن القيِّم؛ َّ
بدليل َّ
لوجه
أن بعض َّ
الصحابة كان يرد على بعض ،وخيطئ بعضهم ً
َّ
بإلمجاع السكويت.
الداللة من األثر متعلِّق
ِّ
األول مل يدع ِّ
ممد  --فال تعبَّدوها؛ َّ
لآلخ ِّر
فإن َّ
وقال حذيفة بن اليمان (( :--كل عبادة مل يتعبَّدها أصحاب َّ
قاال؛ فاتَّقوا هللا اي معشر القَّر ِّاء ،وخذوا بطر ِّيق من كان قبلكم))(.)2
م ً

األنصارِّ ،
ِّ
ِّ
ابن ِّ
ومن عند ِّ
عم النَّ ِّيب -
أصحاب النَّ ِّيب  :--الهاجرين و
وقال ابن عبَّاس  --للخوارج(( :أتيتكم من عند
 ،-وعليهم نزل القرآن؛ فهم أعلم بتأويلِّه منكم))(.)3
عما سكتوا؛ َّ
فإّنم عن ِّعلم وقفوا ،وببصر انفذ
وقال عمر بن عبد العزيز(( :قِّف حيث وقف القوم ،وقل كما قالوا ،واسكت َّ
( )1أخرجه الطيالسي يف مسنده ( ، )243وصحح األثر عدد من العلماء  ،وحسنه بعضهم.
( )2رواه ابن البارك يف الزهد (.)47
( )3رواه النسائي (.)8522
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كفوا ،وهم على ك ِّ
شفها كانوا أقوى ،وبلف ِّ
ضل لو كان فيها أحرى ،فلئِّن كان اهلدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه ،ولئن قلتم:
حدث بعدهم ،فما أحدثه َّإال من سلك غي سبيلِّهم ور ِّغب ِّ
بنفسه عنهمَّ ،
السابقون ،ولقد تكلَّموا منه مبا يكفي ،ووصفوا
وإّنم هلم َّ
قصر عنهم قوم فجفوا ،وطمح آخرون عنهم فغلوا ،وإّنم فيما بني ذلك
منه ما يشفي ،فما دوّنم مقصر وال فوقهم مسر ،لقد َّ
هدى مستقيم))(.)1
لعلى ً

السل ِّ
الصاحل؛ فإنَّه يسعك ما و ِّسعهم،
ف َّ
ويقول األوزاعي(( :اصرب نفسك على السنَّة ،وقِّف حيث وقف القوم ،واسلك سبيل َّ
ف عما كفوا ،ولو كان هذا خيا ما خ ِّ
صصتم به دون أسالفِّكم؛ فإنه مل ي َّدخر عنهم خي خبِّئ لكم دوّنم؛ لفضل
وقل مبا قالوا ،وك َّ
ً
عندكم)) (.)2

األوِّل الذي كانوا عليه قبل أن ِّ
ويقول أبو العالية(( :عليكم ِّ
يفرتقوا)).
بألمر َّ
ويقول اإلمام أمحد(( :أصول السنَّة عندان :التمسك مبا كان عليه أصحاب ر ِّ
سول هللا  ،--واالقتداء هبم))(.)3
الاللكائي مجلة ذلك فيقول(( :أوجب ما على ِّ
الرء :معرفة اعتقاد ِّ
ِّ
ين ،وما كلَّف هللا به عباده ِّمن ف ِّ
ويلخص َّ
الد ِّ
هم توحيده،
ِّ
الئل واليقني ،والتوصل إىل طرقِّها واالستدالل عليها بحلجج والرباهني ،وكان من ِّ
بلد ِّ
وتصديق رسلِّه َّ
أعظم مقول ،وأوض ِّح
وصفاته،
ح َّجة ومعقول :كتاب هللا احلق البني ،ثَّ قول ِّ
الصاحلون ،ث
السلف َّ
رسول هللا  --وصحابتِّه األخيار التَّقني ،ث ما أمجع عليه َّ
ِّ
االستماع إليها ممَّا أحدثها ِّ
الضلون)) (.)4
مبجموعها والقام عليها إىل يوم الدين ،ث االجتناب عن البِّدع و
التمسك
ِّ
ومعن هذه اآلاثر ظاهر ِّبني ،فالقصود هبا َّ
الصحابة
الصحيح لنصوص الكتاب والسنَّة :هو الفهم الذي كان عليه َّ
أن الفهم َّ
أن فهمهم ال خيالف الكتاب والسنَّة ،و َّ
رضوان هللا عليهم -مبجموعهم ،وما اتَّبعه عليه التابعون وأتباعهم ،و َّكل فهم للكتاب
أن َّ
والسنة خيالف ما كانوا عليه مبجموعهم ،فهو فهم خطأ ال مالة.

الصحابة والتَّابعني هلم فهم خاص خارج عن مقتضيات الكتاب والسنَّة ،و َّ
وليس الراد َّ
أن هذا الفهم مصدر آخر من
أن َّ
مصادر االستدالل ،م ِّ
ستقل عن الكتاب والسنَّة.
الصحابة قوله ح َّجة م ِّلزمة ال ِّ
ميكن اخلروج عنها ،و َّ
وليس الراد َّ
الضالل،
أن من خرج عنها وقع يف
االبتداع و َّ
ِّ
أن الفرد ِّمن َّ
و ِّ
الفسق واالحنر ِّ
اف.
السلف ي ِّ
وممَّا يدل على َّ
الصحابة
قصدون بذلك اإلمجاع وليس قول األفرادَّ :أّنم رتَّبوا على خمالفة ما كان عليه َّ
أن َّ
أئمة َّ
الض ِّ
الل واالحنراف ،بل رتَّبوا يف بعض السائِّ ِّل الكفر األكرب.
الضالل والتَّفسيق ،واخلروج عن السنَّة إىل َّ
َّ
ألّنم مل حيكموا على من خالف األفراد منهم ِّ
فهم ال ِّ
بلف ِّ
الصحابة والتَّابعني؛ َّ
الضالل؛ فاإلمام
سق و َّ
يقصدون بذلك أفراد َّ
( )1رواه أبو داود (.)4612
( )2رواه اآلجري يف الشريعة (.)294
( )3أصول السنة (.)14
( )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (.)7/1
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أمحد مع ِّ
الض ِّ
أخذه ِّ
حاب مل حيكم على ِّ
الص ِّ
الل والتفرِّق ،كما حكم
كل من خالفه يف ذلك
قوع يف َّ
ِّ
بخلروج عن السنَّ ِّة ،والو ِّ
بقول َّ
أصول ِّ
الص ِّ
حابة يف ِّ
الد ِّ
ين العِّلميَّ ِّة والعمليَّ ِّة.
على من خالف إمجاع َّ
ِّ
َّ
الصحابة والتَّابعني :ابن قدامة؛ فإنَّه حني َّ
وجوب
حتدث عن
وممَّن
السلف من َّ
استدل هبذه اآلاثر وغيها على ح ِّجية إمجاع َّ
السلف ذكر مجلةً من الن ِّ
السلف -رمحة هللا
صوص َّ
السلف ،ث قال(( :فقد ثبت وجوب اتِّباع َّ
الشرعيَّ ِّة ،وتلك اآلاثر عن َّ
اتِّباع َّ
َّ
استدل على ذلك بلعقل والعربة.
عليهم -بلكتاب ،والسنَّة ،واإلمجاع)) ( ،)1ث

وقد علَّق األستاذ الكري على هذه النصوص اليت ذكرهتا فقال(( :ما نقله الباحث عن اإلمام أمحد واألوزاعي هي من النصوص
الصحابة ،ومن سار على ِّ
ِّ
ّنجهم البارك ،وهو قائم على ِّ
العامة اليت حتث على التمسك ِّ
الوحيني ال خالف
هدي
هبدي ساداتنا َّ
َّ
ِّ
ِّ
عليه ،وحنن ِّ
كحديث العِّ ِّ
الشريفة مبا محلنا عليه نصوص السنَّة النبويَّة َّ
ربض
الصحابة،
الداعية
حنمل أمثال هذه النصوص َّ
القتفاء آاثر َّ
بن سارية (( :--عليكم بسنيت وسنة اللفاء الراشدين الخهديي ))..أي :عليكم بسنَّتِّهم اليت وافقوا هبا سنَّيت ،ال َّ
أن هلم سن ًة
كل جمتهد قد استكمل أدو ِّ
ات االجتهاد األخذ به،
فهما خاصا يكون بذاته واجب االتِّباع ،ويلزم َّ
مستقلَّةً آلحادهم وأفرادهم ،أو ً
الد ِّ
وإن َّأدى اجتهاده يف َّ
الوحي إىل خالفِّه)).
ليل ِّمن ِّ
الص ِّ
ِّ
ئم ِّة عن مرجعيَّ ِّة ف ِّ
كالكالم عن
حابة،
هم َّ
واألستاذ الكري يصر على خطئِّه الذي بن عليه كتابه كلَّه؛ فهو جيعل كالم األ َّ
ح ِّجية أقو ِّال اخل ِّ
قول فرد من أفر ِّادهم! وهذا قدر عال من اخل ِّ
لفاء ،أو ِّ
لط والتَّز ِّ
السلف َّ
الصحابة
يتحدثون عن َّ
ييف للمسائِّ ِّل؛ ف َّ
أئمة َّ
الل و ِّ
جبملتِّهم كما هو ِّ
ظاهر ِّ
بلض ِّ
الف ِّ
سق ،وهو يصر على َّ
أن كالمهم ال خيرج عن
كالمهم؛ وهلذا حيكمون على من خالف ذلك َّ
الص ِّ
حابة.
كل َّ
الراشدين الذين هم جزء من َّ
الكالم عن ح ِّجية فِّعل اخللفاء َّ
الصحابة وليسوا َّ
الصحابة م ِّ
ث إنَّه ال أحد يقولَّ :
ستقل عن داللة النصوص ،وال أحد يقول :إنَّه فهم خاص يكون بذاتِّه واجب
إن فهم َّ
االتِّباعَّ ،
الشريعةَّ ،
وإّنا غاية ما يقالَّ :
كل فهم خيالف فهمهم فهو بطل.
إن فهمهم ال خيرج عن مقصود َّ
وإن َّ

إن تراكيب تلك اآلاثر وسياقها يدل على َّ
ثَّ َّ
اخلروج عن السنَّة
أن القصود هبا اإللزام ،وترتيب األحكام بلفسق والضالل ،و ِّ
الرد على ِّ
ألّنا جاءت يف سياق ِّ
إىل البدعة ،أو عن اإلسالم إىل الكفر؛ َّ
البتدعة يف زماّنم ،واألصل يف ِّذ ِّ
ِّ
األصل َّإّنا هو
كر ذلك
يتحدثون عن أصل م ِّلزم ِّ
يف ِّ
الرد على البت ِّدعة اخلارجني عن السنَّة يف ِّ
أصول االعتقاد؛ فهذا يدل على َّأّنم َّ
الضالل
توجب خمالفته َّ
اإلمجاع.
واخلروج عن السنَّة ،وهذا ال يكون َّإال يف
ِّ
ِّ
ِّ
الراشدين ،وكل ذلك خروج عن ِّ
السلف
مل
كالما عن الغزال والقرايف يف
احلديث عن سنَّة اخللفاء َّ
البحث؛ ف َّ
ث أورد األستاذ ً
ِّ
يف ِّ
وإّنا ِّ
كالمهم ذلك ال ِّ
الراشدينَّ ،
مبجموعهم ال ببعض أفر ِّادهم.
الصحابة
يقصدون فهم َّ
يقصدون سنَّة اخللفاء َّ

سياق ِّ
جمرد النَّقل عن ِّم ِّثل الغزال والقرايف يف ِّ
السلفي ليس م ِّلزًما؛ َّ
ِّ
ث َّ
ألّنم خيالفوّنما يف عدد من
أتباع
الرد على ِّ
إن َّ
الذهب َّ
األصول العقديَّة ،فاختالفهما معهم يف تفسي كالم ِّ
جمرد تكثر ال أثر
السلف أمر طبيعي ،وال إلزام فيه البتَّة ،فالنَّقل عنهم َّ
بعض َّ

له!

( )1ذم التأويل (.)35
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استدال بتلك اآلاثر على ح ِّجيَّة ِّ
الصحاب مبفرده ،وليس على ح ِّجيَّة ف ِّ
َّ
ثَّ ذكر األستاذ َّ
هم
أن ابن تيميَّة وابن القيِّم
قول َّ
أن هذه ((طامة كربى ِّ
الص ِّ
حابة مبجموعهم ،وذكر َّ
كل ما بناه األخ العميي)) ،وقال(( :أي تناقض أوقع العميي به نفسه؛
َّ
تنسف َّ
إذ كان فهمه ِّ
هم ابن تيميَّة وابن القيم لداللته؛ لذلك َّ
النقيض من ف ِّ
ِّ
الصحاب،
لداللة أثر األوزاعي على
استدال به على ح ِّجيَّة قول َّ
يف ِّ
َّ
السلف؟!)).
الوقت الذي
استدل به العميي على ح ِّجيَّة إمجاع َّ
وهذا التَّعليق غريب حقا ،وتفخيم ألمر ال حقيقة له ،وهتويل لكالم فارغ ال معن له؛ فاألستاذ ف ِّهم َّ
أن االستدالل بذلك
الصحاب يناقِّض االستدالل به على اإلمجاع ،وف ِّهم َّ
أن استدالل ابن تيميَّة وابن القيم هبذا األثر على ح ِّجيَّة
األثر على ح ِّجيَّة قول َّ
أبدا أن يستدلوا به على ح ِّجيَّة اإلمجاع ،وهذه أساس مشكلته األساسيَّة يف فهم األدلَّة والتَّعامل
قول َّ
الصحاب معناه أنَّه ال ميكنهم ً

معها ،وما زال مصرا عليها.

ِّ
الوض ِّع ِّ
استدل هبا يف مو ِّ
أن ابن تيميَّة يف ِّ
اآلايت على ح ِّجيَّة ِّ
الصحاب ،ثَّ َّ
َّ
والغريب حقا َّ
اضع أخرى
استدل ببعض
نفسه
قول َّ
اإلمجاع كما سبق نقله قبل قليل؛ فهل معن ذلك َّ
كل ما
على
ِّ
أن ابن تيميَّة أوقع نفسه يف التَّناقض ،ووقع يف َّ
طامة كربى تنسف َّ

أصله؟!
َّ

َّ
استدل بقوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [ النساء:
وابن قدامة
الصحابة والتَّابعني ،و َّ
أيضا على ح ِّجيَّة اإلمجاع ،كما سيأيت نقله ،فهل ابن قدامة واقع يف
 ] 115على وجوب اتِّباع َّ
استدل به ً
التَّناقض؟
ال يكون هؤالء العلماء واقعني يف التَّناقض َّإال عند من ال يفهم طرق االستدالل ومسالِّكه ،و َّأما من ف ِّهم ذلك فإنَّه يعلم َّ
أن
بقياس األوىل أو ِّ
بيل االستدالل ِّ
استدالهلم من ق ِّ
بغيه من السالك.
خالصة:
السابقة وغيها كثي ممَّا مل ينقل :تدل على أمرين:
النقول َّ

لسلفيَّة ِّ
أن مركزيَّة ِّ
العاصرة كما ِّ
األولَّ :
يصور األستاذ الكري ،وإّنا هي أمر شائع يف الدرسة
السلف ليست َّ
خاص ًة ب َّ
فهم َّ
عموما من ِّ
الصحابة ومن جاء بعدهم.
عصر َّ
َّ
السلفيَّة ً
ِّ
أن الراد ِّ
الثاينَّ :
الصطلحات :إمجاعهم ،وليس أفرادهم.
السلف وما ماثله من
بفهم َّ
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األمر الثالث :الراد ب خفهم السلخف عند ابن تيميةخ:

السلف مهم جدا لِّمن أراد أن ِّ
السلفيَّة ِّ
العاصرة؛ ألنَّه وإن َّ
تقدم زمانه َّإال أنَّه ي عد
ينتقد َّ
حترير رؤية ابن تيميَّة يف معن فهم َّ
السلفيَّة
السلفيَّة الؤثِّرين فيهم ِّجدا ،وكثي من طلبة العلم والشيوخ يرجعون إىل كالم ابن تيميَّة أكثر ِّمن رجوعهم إىل رموز َّ
من رموز َّ
السلفيَّة ال ِّ
ِّ
العاصرة ،وكتبه تقرأ وتشرح أكثر من كت ِّ
السلف وضبط أدلَّته،
عاصرة؛ فالتَّفريط يف حترير رؤيته حول معن فهم َّ
ب رموز َّ
حبج ِّة أنَّه ليس مقصودا ِّ
بطل االعرت ِّ
بلدراسة :خلل كبي يف البحث ،وهترب من اجلبال الرواسي اليت ت ِّ
اضات اهلزيلة
واإلعراض عنها َّ
ً
على ِّ
السلفيَّة!
أصول الدرسة َّ
كل حال فالشأن يف ابن تيميَّة ِّ
فإن أقواله متضافرة على ِّ
القول أبن الراد حب ِّجيَّة ف ِّ
وعلى ِّ
ظاهر؛ َّ
السلف :إمجاعهم وما اتَّفقوا
هم َّ
عليه؛ ِّومن أقواله يف ذلك(( :فمذهب أهل السنَّة واجلماعة :ما َّ
األمة)) ( ،)1ويقول:
دل عليه الكتاب ،والسنَّة ،واتَّفق عليه سلف َّ
((ومذهب ِّ
الصحابة
أهل السنَّة واجلماعة مذهب قدي معروف قبل أن خيلق هللا أب حنيفة ومال ًكا و
الشافعي وأمحد؛ فإنَّه مذهب َّ
َّ
تلقوه عن نبيِّهم ،ومن خالف ذلك كان م ِّ
بتد ًعا عند أهل السنَّة واجلماعة؛ َّ
فإّنم متَّ ِّفقون على َّ
الذين َّ
الصحابة ح َّجة،
أن إمجاع َّ
ِّ
إمجاع من بعدهم))(.)2
ومتنازعون يف ِّ
وغيه :ما َّ
ويقول(( :الذي جيب على اإلنسان اعتقاده يف ذلك ِّ
دل عليه كتاب هللا ،وسنَّة رسوله  ،--واتَّفق عليه سلف
وذم من اتَّبع غي سبيلهم)) (.)3
الؤمنني الذين أثن هللا تعاىل عليهم وعلى من اتَّبعهمَّ ،

وقال بعد أن ذكر مجلة أصول أهل السنَّة يف العقيدة الواسطيَّة ،وذكر ِّ
مصادر االستدالل العتم ِّد عندهم ،فذكر الكتاب
ِّ
األصول الثَّالثة مجيع ما عليه
والسنَّة ،ث قال(( :واإلمجاع هو األصل الثَّالث الذي يعتمد عليه يف العِّ ِّلم والدين ،وهم ي ِّزنون هبذه
النَّاس من أقوال وأعمال بطنة أو ظاهرة ممَّا له تعلق ِّ
الصاحل؛ إذ بعدهم
السلف َّ
بلدين ،واإلمجاع الذي ينضبط هو ما كان عليه َّ

األمة)) (.)4
كثر االختالف وانتشرت َّ

فهذا القول ِّ
السلف ،وأنَّه اإلمجاع ،وي بِّني أنَّه ِّ
يقصد إمجاع القرون الثَّالثة.
يفسر مراده بفهم َّ

صرحا بذلك(( :وال جيوز ألحد أن ي ِّ
ِّ
أئمتها ،إىل ما
عما جاء يف
الكتاب والسنَّة ،واتَّفق عليه سلف األمة و َّ
عدل َّ
ويقول م ِّ ً
يتضمن خالف ذلك ،أو يوقِّع الناس يف خالف ذلك ،وليس ألحد أن يضع للنَّ ِّ
أحدثه بعض النَّ ِّ
اس عقيد ًة وال عباد ًة
اس ممَّا قد َّ
عنده ،بل عليه أن يتَّبِّع وال ِّ
من ِّ
يبتدع ،ويقتدي وال يبتدئ))(.)5
ِّ
ويزيد األمر وضوحا أنَّه طرح على ِّ
نفسه سؤ ًاال ِّ
خالف
السلف (أهل احلديث) ال يتَّ ِّفقون على
حاصله :إذا كان َّ
أئمة َّ
ً
( )1منهاج السنة النبوية (.)145/2
( )2منهاج السنة النبوية (.)406/2
( )3جمموع الفتاوى (.)235/12
( )4جمموع الفتاوى (.)157/3
( )5جمموع الفتاوى (.)490/11
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ِّ
أصول الفقه؟ وأجاب عنه؛ حيث يقول(( :مل ِّ
الصحابة ،فلماذا مل يذكر إمجاعهم يف ِّ
خالف قولِّه يف
جيتمع قط أهل احلديث على
َّ
الرسول ،وكل من خالفهم ِّمن خارجي ورافضي،
كلمة واحدة ،واحلق ال خيرج عنهم قط ،وكل ما اجتمعوا عليه فهو ممَّا جاء به َّ
ومعتزل وجهمي ِّ
وغيهم من أهل البدع :فإّنا خيالِّف رسول هللا ...--
أصول ِّ
الف ِّ
ِّ
احلديث ،فلِّم مل يذكر يف ِّ
قه َّ
أن إمجاعهم ح َّجة ،وذكر اخلالف يف ذلك،
فإن قيل :فإذا كان احلق ال خيرج عن أهل
وإمجاع العِّرتة؟
كما تكلَّم على إمجاع أهل الدينة
ِّ
ِّ
قيلَّ :
الصحابة ،فيكون االستدالل بلكتاب
ألن أهل
احلديث ال يتَّفقون َّإال على ما جاء عن هللا ورسولِّه ،وما هو منقول عن َّ
نازع يف كونِّه ح َّجةً بعض النَّ ِّ
الصحابة مغنيًا عن دعوى إمجاع ي ِّ
اس)) (.)1
والسنَّة
ِّ
وإبمجاع َّ
السل ِّ
ف ِّ
وبني ابن تيميَّة َّ
منصوصا وما كان مستنبطًا منهم؛ حيث يقول(( :فما ثبت عنه من
اللزم يشمل ما كان
َّ
أن إمجاع َّ
ً
السنَّة فعلينا اتِّباعه ،سواء قيل :إنَّه يف القرآن ،ومل نفهمه حنن ،أو قيل :ليس يف القرآن؛ كما َّ
األولون
السابقون َّ
أن ما اتَّفق عليه َّ
منصوصا يف السنَّة ومل يبلغنا ذلك ،أو قيل :إنَّه ممَّا استنبطوه
والذين اتَّبعوهم إبحسان ،فعلينا أن نتَّبِّعهم فيه ،سواء قيل :إنَّه كان
ً
ِّ
بجتهادهم من الكتاب والسنَّة))(.)2
واستخرجوه
أن أصول أهل السنَّة االستداللية ثالثة؛ حيث يقول(( :فاألصول الثَّابتة بلكتاب والسنَّة واالمجاع :هي مبنزلة ِّ
وبني َّ
الدين
َّ
الشرتك بني األنبياء ،ليس ألحد خروج عنها ،ومن دخل فيها كان من أهل االسالم ِّ
احملض ،وهم أهل السنَّة واجلماعة)) (.)3
فابن تيميَّة و ِّ
اضح جدا يف حتديد مر ِّاده بف ِّ
ِّ
ِّ
كثيا
هم َّ
السلف الذي يعده ح َّجةً ملزمةً ،وهو الفهم اإلمجاعي بينهم ،فهو يكرر ً
بلض ِّ
َّ
اخلروج من السنَّة،
السلف مبجموعهم هو مرجعيَّة أهل السنَّة اليت حيكمون من خالهلا على الخالِّفني هلمَّ :
الل و ِّ
أن ما عليه َّ
قائما بذاته من أصول أهل السنَّة!
ومل جيعل قول َّ
معيارا ،وال ً
أصال ً
الصحابة الفرد ً
يصرح حب ِّجية ِّ
فإن قيل :ابن تيميَّة ِّ
الصحاب.
قول اخللفاء وقول َّ

ِّ
قيل :حنن ال ن ِّ
احلقيقة ويف احلكم؛ َّ
فإن ابن تيميَّة مع قولِّه حب ِّجيَّة قول
نكر ذلك ،وها مسألتان خمتلفتان عند ابن تيميَّة يف
الصحاب ِّ
اخلروج من السنَّة إىل االحنر ِّ
اف ،كالتجهم،
الفرد بشروط وقيود يذكرها :ال حيكم على من خالفه بلفسق و َّ
الضالل و ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
الرفض ِّ
وغيهاَّ ،
الدليل ،و َّأما الخالِّف ِّ
وخمالفة َّ
بألحكام التعلِّقة
اإلمجاعي فإنَّه حيكم عليه
السلف
بخلطأ
وإّنا حيكم عليه
ِّ
و َّ
لفهم َّ
مبخالفة اإلمجاع ،وهي كثية ِّ
متعددة.
و ِّ
يفرق بني مر ِّ
أن األستاذ العجمي مل ِّ
الشكل َّ
اتب احلجج ،وتعامل معها بدرجة واحدة ،فحني وجد بعض العلماء يقولون
حبجيَّة ِّ
ِّ
توهم َّأّنم يساوون بينها وبني ح ِّجية ف ِّ
األحكام
اإلمجاعي يف احل ِّجيَّة ويف
السلف
ِّ
الراشدينَّ ،
قول َّ
الصحاب أو اخللفاء َّ
هم َّ
الرتتبة عليه ،وهذا قصور شديد يف التَّصور والفهم!

( )1منهاج السنة النبوية (.)166/5
( )2جمموع الفتاوى (.)163/5
( )3جمموع الفتاوى (.)117/19
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ِّ
هم َّ ِّ
السلفيَّة ِّ
الس ِّ
تفرد ًة يف جعل ف ِّ
العاصرة ليست م ِّ
وظهر من خالل األمر ِّ
ابقني َّ
عيارا يف
أن َّ
ين َّ
عارا هلا ،وال يف جعله م ً
السلف ش ً
السلف ِّ
كم على من خالف مدلوهلا ،كما ِّ
هم الكتاب والسنَّة ،واحل ِّ
ف ِّ
التقدمني
يوهم كالم األستاذ العجمي ،بل ذلك عام عند َّ
أئمة َّ
و ِّ
التوسطني.
السلفيَّة ِّ
نرد على ِّ
العاصرة يف قوهلا بوجوب
وقد قال األستاذ العجمي(( :مقصودان من ذلك أن َّ
القول الذي قالت به الدرسة َّ
أئمة ِّ
ب التَّ ب ِّ
الذاه ِّ
باع ف ِّ
عة.)1())...
اتِّ ِّ
جديدا مل يقل به أحد من َّ
هم َّ
السلف ،ول َّما كان هذا القول ً
ِّ
إبمجاعهم مل يقل به َّإال ال ِّ
السابق ِّ
فهو إن قصد َّ
يبني بطالن دعواه ،وإن
السلف
عاصرون ،فهذا غي صحيح ،والتقرير َّ
أن فهم َّ
السلف أبفر ِّادهم ،فهذه دعوى عريضة منه سيأيت ما يدل على ب ِّ
طالّنا.
قصد فهم َّ
األمر الرابع :الراد ب خفهم السلخف عند رموز السلخفية العاصرة:

السلفيَّة ال ِّ
َّ
السلف) ليس مستعم ًال عند
كثيا ،و َّ
لكن التعبي بلفظ (ف هم َّ
عاصرة عن مرجعيَّ ِّة ما كان عليه َّ
حتدث رموز َّ
السلف ً

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

السلف ِّ
وهم يف ِّ
الس ِّ
التقدمون وال ما َّقرره ابن تيميَّة؛ فمقصودهم بف ِّ
لف ِّ
اللزم الذي
كالمهم ال خيرجون عما َّقرره َّ
هم َّ
أئمة َّ
ِّ
ِّ
الض ِّ
مبجموعهم ال أبفر ِّادهم.
الشرعيَّة
الل :ما كانوا عليه من الفهم للنصوص َّ
توجب خمالفته الوقوع يف َّ
ويدل على ذلك أمور:
الدالَّة على أ َّن القصود اإلمجاع ،وقد نقل األستاذ العجمي قدرا منها ،و ِّ
األمر األول :تراكيبهم َّ
لكنَّه أساء فهمها.
ً

الراشدين،
يقول ابن بز(( :عقيدة َّ
السي على هديه وهد ِّي خلفائه َّ
الوهابيَّة :هي التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله  ،--و َّ
أئمة الدين واهلدى؛ أهل ِّ
ِّ
ِّ
صفات
وإثبات
الفقه والفتوى يف بب معرفة هللا،
السلف الصاحل و َّ
والتَّابعني هلم إبحسان ،وما كان عليه َّ
وصحت هبا األخبار النَّبويَّةَّ ،
وتلقتها صحابة رسول هللا  --بلقبول
كماله ونعوت جالله ،اليت نطق هبا الكتاب العزيزَّ ،
ويتمسكون مبا درج
والتَّسليم؛ يثبِّتوّنا ويؤمنون هبا وميِّروّنا كما جاءت ،من غي حتريف وال تعطيل ،ومن غي تكييف وال متثيل،
َّ
عليه التَّابعون وتبِّعوهم من أهل العلم و ِّ
اإلميان والتقوى))(.)2
الرتاكيب تدل على أنَّه َّ
يتحدث عن حالة إمجاعهم ،وما درجوا عليه ،وليس عن حالة أفر ِّادهم.
فهذه َّ
وكثيا ما ِّ
يكرر ابن بز َّ
الصحابة والتَّابعني أمجعوا على كذا وكذا ،ومن ذلك قوله(( :أهل السنَّة واجلماعة من أصحاب
أن َّ
ً
ِّ ()3
ِّ
ِّ
الرسول  --والتَّابعني هلم إبحسان :جممعون على َّ
السماء ،وأنَّه فوق العرش)) .
أن هللا يف َّ
أن هذا هو ِّ
ِّ
وبني َّ
و َّأما العثيمني فقد تبع ابن تيميَّة يف َّ
مرجع أهل السنَّة
أن اإلمجاع الذي ينضبط هو إمجاع
القرون الثَّالثةَّ ،

( )1فهم السلف (.)269
( )2جمموع الفتاوى (.)228/1
( )3جمموع الفتاوى (.)105/2
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وأصلهم الذي ينطلقون منه.
َّ
قدم لكتاب ِّ
يقرر فيه مؤلِّفه َّ
وذكر الؤلِّف (صَّ )113
أن الفوزان َّ
استدل على قولِّه
السلف هو ما أمجعوا عليه ،وأنَّه
أن منهج َّ
لكالم ِّ
األمر؛ لي ِّاجع فهمه ِّ
أن الؤلِّف مل يقف عند هذا ِّ
بلنصوص الواردة يف اإلمجاع ،والغريب َّ
العاصرين!
السلفيَّة ِّ
و َّأما األلبان فاألمر ِّعنده و ِّ
العاصرة عن ف ِّ
اضح جلي؛ فإنَّه من أكثر من َّ
وفسره مرات
السلفَّ ،
هم َّ
حتدث من رموز َّ
كثيًة َّ
السالم(( :وأصحايب)) هذا
أبن القصود به مجاعتهم وإمجاعهم وما هم عليه جبملتِّهم ،ومن ذلك قوله(( :قوله عليه َّ
الصالة و َّ
احلديث وهذا اللفظ تفسيه ِّ
السائلني عن الفرقة
ندا ،وهي اليت تقول جو ًاب عن سؤال َّ
بلرواية األخرى ،وهي األشهر واألقوى س ً
السالم(( :هي اجلماعة)) ،هي اجلماعة ،فقوله هذا تفسي ِّ
لآلية السابقة ،ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
النَّاجية؛ قال عليه َّ
الصالة و َّ

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

السلف
ويقول األلبان(( :دعوتنا -هنا َّ
الشاهد وهنا بيت القصيد -تقوم على ثالثة أركان :على الكتاب ،والسنَّة ،واتِّباع َّ
بلسان حاله ،وقد يقول بلسان قالِّه و ِّ
ِّ
كالمه :هم
الصاحل ،ويقول
السلف َّ
َّ
الصاحل ،فمن زعم أبنَّه يتِّبِّع الكتاب والسنَّة ،وال يتَّبع َّ
رجال وحنن رجال!! فإنَّه يكون يف زيغ ويف ضالل ،لاذا؟ ألنَّه ما أخذ هبذه الن ِّ
صوص اليت أمسعناكم َّإايها آن ًفا ،لقد اتَّبع سبيل
الؤمنني؟ ال .لقد اتَّبع أصحاب الرسول الكري؟ ال .ما اتَّبع؟ اتَّبع إن مل أقل هواه ،فقد اتَّبع عقله ،والعقل معصوم؟ اجلواب :ال.
ضالال مبينًا)) (.)2
إذن فقد ض َّل ً
أن بعضهم ذكر َّ
األمر الثاينَّ :
ِّ
السلفيَّة يعين
السلف معصوم؛ فقد نقل األستاذ عن
األلبان أنَّه قال(( :االنتساب إىل َّ
أن فهم َّ
الص ِّ
االنتساب إىل العِّ ِّ
أن األلبانَّ ِّ
صمة)) ،فهذا يدل بوضوح على أنَّه ِّ
يقصد اإلمجاع؛ ألنَّه من الستبع ِّد َّ
حابة أو اخللفاء
يقصد أفراد َّ
حابة قول ِّ
الص ِّ
ِّ
السائلَّ ،
الراشدين؛ َّ
بطل ال خيفى على األلبان
ألن األلبانَّ خالفهم يف عدد من
وألن اعتقاد عصمة أحد ِّمن أفراد َّ
َّ
وال ِّ
السلفيني.
غيه من العلماء َّ

صرحوا ِّ
السلفيِّني ال ِّ
األمر الثالثَّ :
الراشدين أو بعض
برد عدد من األقوال اليت قاهلا بعض اخللفاء َّ
عاصرين َّ
أن بعض رموز َّ
الصحابة ،مع ِّ
األول الذي فعله عثمان ،وقد ذكره الؤلِّف ( ،)425ومن
َّ
علمهم بقوهلم هبا ،ومن ذلك صنيع األلبان مع األذان َّ
ذلك موقِّف األلبان والعثيمني من ِّ
الرتاويح -وقد ذكره الؤلِّف ( -)454وغيها من األمثلة.
عدد ركعات صالة َّ
السلف ال ِّ
السلفيَّة ال ِّ
عاصرة من ح ِّجيَّة ف ِّ
أن ما ِّ
فهذه الواقِّف تدل على َّ
يقصدون به أفرادهم؛ إذ لو كانوا
هم َّ
يقرره رموز َّ
السلفيني ال ِّ
علمهم أبنَّه قول هلم! ِّ
السائل ،مع ِّ
ِّ
ِّ
ويوضحه َّ
عاصرين اآلخرين الذين
يقصدون أفرادهم لما خالفوهم يف مثل هذه
أن َّ
الل و ِّ
ِّ
بلض ِّ
الفسق؛ وذلك َّ
ألّنم يعلمون
الصحابة مل يضلِّلوا الخالِّفني هلم من
أصحاهبم ،ومل حيكموا عليهم َّ
أخذوا مبا روي عن أفراد َّ
ِّ
ِّ
السلف ال تشمل هذه السائِّلَّ ،
أن الخالفة لف ِّ
أن ح ِّجيَّة ف ِّ
وألّنم يعلمون َّ
َّ
خمالفة أفر ِّاد
إبمجاعهم ال تتساوى مع
السلف
هم َّ
هم َّ
الصحابة.
َّ

( )1موسوعة األلبان يف العقيدة (.)266/1
( )2موسوعة األلبان يف العقيدة (.)220/1
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ِّ
والغريب حقا َّ ِّ
السلفيِّني ال ِّ
عاصرين ،ولو كان م ِّ
درًكا حلقيقة ل
ضا من َّ
أن الؤلف يعلم ذلك ً
جيدا ،ولكنَّه يصر على جعله تناق ً
ِّ
ِّ
الصنيع دليل على َّأّنم ِّ
ومنهجهم ،لعلِّم َّ
السلف إمجاعهم ال أفرادهم!
قوهلم
أن هذا َّ
يقصدون بفهم َّ

عاصرين ،وخاص ًة ابن تيميَّةِّ :
ئمة ِّ
السلفيِّني ال ِّ
ظاهر جدا يف بيان َّ
األمر الرابعَّ :
أن القصود
أن كالم األ َّ
الؤسسني والؤثِّرين يف َّ
السلفيِّني ال ِّ
حب ِّجية ف ِّ
عاصرين على خمالفة ذلك ،ومن الستبعد
السلف :ما كانوا عليه من
ِّ
اإلمجاع؛ فمن الستبع ِّد أن يطبِّق رموز َّ
هم َّ
صني يف العقيدة :على ِّ
أن الشيوخ ،وكبار طلبة العلم يف اجلامعات والدروس ،والخت ِّ
َّ
خمالفة ذلك.
نعم ،قد خيطئ بعض الرموز أو بعض الشيوخ يف الفهم واإلدراك لذلك األصل ،وهذا أمر طبيعيَّ ،أما تعميم احلكم على
ِّ
وما خاطئةً لبعض األدلة :فهذه جمازفة يف احلكم ،وخلل يف التَّ ِّ
فكي!
َّ
السلفيَّة العاصرة ،وبغي دليل َّإال ف ه ً

الراشدون ال يؤخذ به إذا خالف ِّ
السلفيَّة ال ِّ
أن بعض ِّ
نص على َّ
األمر الامسَّ :
الكتاب
عاصرة َّ
أن ما قاله اخللفاء َّ
رموز َّ
الراشدين يف
والسنَّة؛ يقول عبد الرمحن َّ
الرباك(( :قوله (( --عليكم بسنيت وسنة اللفاء الراشدين)) يدل على اتِّباع اخللفاء َّ
دليال من الكتاب والسنَّة:
سنَّتِّهم؛ فما سنَّه أبو بكر ،أو عمر ،أو عثمان ،أو علي -رضي هللا عنهم -ما مل خيتلفوا فيه ،ومل خيالِّف ً

فهو سنَّة ماضية ،حنن مأمورون ِّ
الصحابة ح َّج ًة
بتباعهم ،واتِّباعهم يف هذا هو حتقيق اتِّ ِّ
باع النَّ ِّيب  .)1( ))--فلو كان قول أفراد َّ
السلفيَّة ال ِّ
دائما ،لما قال هذا القول ،وأحسب َّ
عاصرة.
أن هذا هو قول مجهور رموز َّ
مطلق ًة معصوم ًة ً
اللزمة اليت ِّ
ِّ
أن احل َّجة ِّ
طويال يدل على أنَّه يعتقد َّ
ثَّ َّ
توجب خمالفتها اخلروج
كالما ً
إن َّ
الرباك أخذ يف شرِّح ما يعتقده ،فذكر ً
ِّ
الض ِّ
عال وترًكا ،وليس فيما كان عليه أفرادهم.
الصحابة
من السنَّة ،والوقوع يف َّ
اللَّ :إّنا هي فيما كان عليه َّ
إبمجاعهم فِّ ً

أن بعض ال ِّ
أبن الراد بف ِّ
صرح َّ
األمر السادسَّ :
السلف إمجاعهم ،وهو ما صنعه الشيخ الدميجي،
السلفيِّني َّ
هم َّ
عاصرين من َّ
وقد نقل الؤلِّف كالمه ِّمر ًارا.
يداَّ ،
وإّنا هي توضيح وزايدة بيان؛
الشيخ الدميجي(( :وهذا يقتضي إمجاعهم)) ليست زايد ًة من َّ
وقول َّ
الشيخ الكري وال تقي ً
ِّ
السلفيِّني ،فلم ِّ
ينكر عليه
أحدا ،وكتابه له أكث ر من سبع سنوات ،وقرأه آالف َّ
فال أحد خيالفه يف ذلك ،وهو مل ي َّد ِّع أنَّه خالف ً

أحد ذلك.

السلفيَّة ال ِّ
يصور األستاذ العجميَّ ،-
جمرد أكادميي -كما ِّ
عاصرين ،وله
وإّنا هو من كبار ِّ
والشيخ الدميجي ليس َّ
شيوخ َّ
السلف قرأه مئات بل آالف ِّ
وخترج على يديه عشرات الط َّال ِّ
ب ،وكتابه عن ف ِّ
دروس َّ
طلبة العلم.
وطالب وكتبَّ ،
هم َّ
ِّ
وحياضرون ويؤلِّفون :ي ق ِّررون ما ذكره الشيخ الدميجي ،من ِّ
غي نكي
السلفيِّني الذين يشرحون الكتب
وكثي من الشيوخ َّ
منهم!

عاصرين األكادمييِّني ،فقالَّ (( :أما ِّ
الزايدة من ال ِّ
وقد حاول األستاذ العجمي أن ي ِّ
لمز من صَّرح هبذه ِّ
الباحثون األكادمييون
ِّ
لمي ال ِّ
البحث يف ِّ
أي مسألة
عاصر واجلامعات احلديثة؛ ِّمن استغر ِّاق
السلفيَّة ،ومبا متليه عليهم شروط البحث العِّ ِّ
النت ِّسبون للمدرسة َّ
( )1إرشاد العباد إىل معان لعة االعتقاد ،ص (.)29
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ِّ
ِّ
كتابت ِّ
أئم ِّة هذا العلم ،وهنا حينما نظروا يف الكتابت األصوليَّ ِّة مل
اضطرهم ذلك للنَّظ ِّر يف
جلميع
كبار َّ
الصاد ِّر والر ِّاج ِّع القدميةَّ :
يسعِّفهم هذا العِّلم يف ِّ
إجياد ِّ
الباح ِّ
أقرب ما يوافِّقه ،فقالوا هبذا ِّ
اخلاص ِّة هبذا العلم ،فنظروا إىل ِّ
القولِّ ،من َّ
السلف
ث َّ
أن الراد بفهم َّ

هو إمجاعهم!!)) (.)1

لبعض تقرير ِّ
صور حال م ِّ
السلفيِّني األكادمييِّني َّ
فهو ي ِّ
غالال ِّ
ات
أبّنم مضطرون لذلك ،و َّأّنم َّإّنا فعلوا ذلك؛ استِّ ً
عاصري َّ
أئمة ِّ
عال ،وليس َّ
األصوليِّني ،وليس َّ
التقدمني ي ِّ
ألّنم يعت ِّقدون َّ
قررون ذلك العن!
ألّنم يعت ِّقدون ذلك فِّ ً
أن َّ

ات ،فهو قائم على ِّ
خوال يف النِّيَّ ِّ
ِّ
القدي و ِّ
السلفيَّ ِّة يف ِّ
احلديث
سوء فهم لِّمراد
فضال عن أنَّه صنيع قبيح؛ لكونه د ً
وهذا ً
الدرسة َّ
حب ِّجيَّ ِّة ف ِّ
السلف!!
هم َّ
نقد تفسري الؤلف لعىن فهم السلخف عن الدرسة السلفية:
يف ِّ
طة ال ب َّد من التَّ ِّ
مي أنه ي ِّ
احلديث عن هذه النق ِّ
ِّ
السلفيَّ ِّة
ابتداء
أكيد على ِّأن نسبت إىل األست ِّاذ العج ِّ
نسب إىل َّ
الس ِّ
لف يف ِّ
لفية ال ِّ
ال ِّ
الس ِّ
إمجاعهم ،واحلقيقة أنه مل يقل ذلكَّ ،
وإّنا نسب هذا القول إىل ِّ
عاص ِّر ،فأان
بعض َّ
عاصرة َّأّنا َتعل فهم َّ
أوال ،و ِّ
ِّ
الس ِّ
ِّ
احلقيقة مل ي ِّ
لفية صراحةً ،وغاية ما فعل أنه زعم
أعتذر من اإلخوةِّ القَّر ِّاء اثنيًا ،مع أنه يف
أعتذر منه ً
نف ذلك عن رموز َّ
وقول اخل ِّ
الصحابِّ ،
لفِّ ،
الس ِّ
أبّنم يستدلون على ِّ
ِّ
لفاء الراشدين أبدلَّة واحدة ،فنسب إليهم أّنا شيء واحد.
وقول
فهم َّ

مين إال أّنا ال تساوي األخطاء اليت وقع فيها األستاذ العجمي يف تعاملِّه مع تقرير ِّ
لكن تلك النِّسبة ،وإن كانت خطأً ِّ
ات
و َّ
ض واالضطراب؛ نتيجة ِّ
تصوير ِّ
الس ِّ
سوء ف ِّ
الس ِّ
لفية ال ِّ
عاصرة مع ِّ
ِّ
قوهلم ،ويف أدلَّتِّهم ،وحكم عليهم بلتناق ِّ
همه
لف؛ فقد أخطأ يف
فهم َّ
َّ
لِّما يقولونه.
وبيانه فيما يلي:
الس ِّ
السل ِّ
لفية ال ِّ
عاصرة ي رون َّ
ذكر األستاذ العجمي َّ
الصحابة ،والتَّابعون،
ف هو ((ما علِّمه وف ِّقهه واستنبطه َّ
أن ف هم َّ
أن رموز َّ
هلل تعاىل ،ولرسولِِّّه؛ ممَّا يتعلَّق مبسائِّ ِّل ِّ
آحادها مرادا ِّ
صوص الشرعيَّ ِّة أو ِّ
جمموع الن ِّ
الد ِّ
ين العِّلميَّ ِّة والعمليَّ ِّة؛ ممَّا أثِّر عنهم
وأتباعهم من ِّ
ً
من قول أو فِّعل أو تقرير)) (.)2
الس ِّ
لفية ي ِّ
أن هذا التعريف الذي اختاره ،وذكر َّ
فأنت ترى َّ
قررونه ليس فيه متييز؛ هل القصود به ما ف ِّهمه أفرادهم ،أم
أن رموز َّ

ما كان عليه مجاعتهم وإمجاعهم؟

حاب ،واخلل ِّ
لفية العاصرةِّ ِّ
ف بألدلَِّّة الواردةِّ يف ح ِّ
الس ِّ
جية ِّ
السل ِّ
يستدلون على ح ِّجيَّ ِّة ِّ
ولكنَّه ذكر َّ
الص ِّ
فاء
قول َّ
فهم َّ
أن رموز َّ
الراشدين ،ث َّقرر َّ
أن ذلك يعين أّنم جيعلون هذه السائِّل قضيَّةً واحد ًة!!

ِّ
لفية حول ح ِّ
الس ِّ
ِّ
كتابت الن ِّ
السل ِّ
جية ِّ
ف َّ
أن مدار
تسبني
يقول األستاذ العجمي(( :لقد اكتشفت وأان أحبث يف
فهم َّ
للمدرسة َّ

( )1فهم السلف (.)93
( )2فهم السلف (.)62
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اتفاق اخلل ِّ
ِّ
وال عن أدلَِّّة القائلني حب ِّ
األصل ال خيرج عن أدلَِّّة القائلني حب ِّجيَّ ِّة ِّ
جية ِّ
ِّ
قول
فاء الراشدين...
احتجاجهم على هذا
إن هذه احلقيقة اليت سقتها يف ِّ
الس ِّ
حاب الن ِّ
الرتاب ِّط ِّ
لفية ،ث قالَّ :
الص ِّ
الوثيق
إثبات َّ
َّقلية والعقليَّ ِّة ...ث ذكر ن ً
َّ
قوال عن عدد من رموز َّ
لفية -علِّموا أو مل يعلموا -بني ِّ
القول حب ِّ
قوهلم حب ِّ
الس ِّ
ِّ
عند الن ِّ
اب ،و ِّ
جية ِّ
ف ،وبني ِّ
السل ِّ
جية ِّ
الصح ِّ
القول
تسبني
قول َّ
فهم َّ
للمدرسة َّ
اتفاق اخلل ِّ
حب ِّ
ف ،وف ِّ
جية ِّ
السل ِّ
فاء الراشدين ،اليت اعتربها حقيقةً واضح ًة جليَّةً بلغةً ...إذن فأدلَّة و ِّ
السلفيني
جوب ِّ
همهم عند َّ
اتباع َّ
لالستدالل على ح ِّ
استدل هذا ِّ
هي عني أدلَِّّة ح ِّ
جية ِّ
ِّ
جية ِّ
َّ
الص ِّ
الص ِّ
حاب؛
السلفي مبا عقده ابن القيِّ ِّم
حاب؛ لذلك
قول َّ
قول َّ
الباحث َّ
فدل ذلك على ِّ
ِّ
ِّ
احتاد ع ِّ
َّ
السلفيني)) (.)1
السألتني عند
ني
السادة َّ
ِّ
الس ِّ
ِّ
لفية ال ِّ
صرحون فيه أب َّن مرادهم بف ِّ
عاصرة ي ِّ
هم
فهذا التَّقرير من
األستاذ العج ِّ
كالما صرحيًا لرموز َّ
مي يدل بوضوح أنه مل جيد ً
السل ِّ
دليال على ذلك إال نوع األدلَِّّة اليت اعتمدوا عليها يف تقر ِّير هذا األص ِّل ،وهلذا جعل ما ف ِّهمه
ف ما كان عليه أفرادهم ،ومل ِّجيد ً
َّ

اكتشافًا!!

وقول اخلل ِّ
فلما وجدها ال خترج عن أدلَِّّة ح ِّ
حابِّ ،
جية ِّ
السل ِّ
الص ِّ
ف يف أفر ِّادهم.
قول َّ
َّ
فاء الراشدين نسب إليهم أّنم جيعلون فهم َّ

قول ُمالفيه تصويرا ُمالفا
"رجل ال خقش"؛ فإنه صوخر خ
ويف احلقيقة أن األستاذخ الكرميخ وقخ خع -بصنيعه هذا -يف مغالطة خ
فهم السلخف الذي جيعلونه
حلقيقة حالم ،مث طخفق يرد عليهم ،فهو يف احلقيقة يرد على أانس خوْهي خ
ي؛ فالسلخفيون فال يفسرون خ

حجة ومعيارا يف فهم النصوص أبفرادهم ،وإّنا إبمجاعهم كما سبخ خق بيانه أبدلته.

ومنبع جل األغالط اليت وقخ خع فيها ،وسنبي ما يف
وهذا الصنيع من األستاذ هو أساس الطأ الذي أقام عليه كتابخه ،خ

كالمه من غخلخط ابألمور التالية:

اتفاق اخلل ِّ
ف ،وجعلها ((ال خيرج عن أدلَِّّة القائلني حب ِّ
السلفيني على ح ِّ
جية ِّ
السل ِّ
جية ِّ
فاء
فهم َّ
األمر األول :أنه اختزل أدلَّة َّ
حاب الن ِّ
الراشدين ...وال عن أدلَِّّة القائلني حب ِّ
جية ِّ
الص ِّ
َّقلية والعقليَّ ِّة)).
قول َّ
ِّ
استدالهلم حل ِّ
الس ِّ
وطن آخر(( :الن ِّ
ويقول يف م ِّ
السل ِّ
ِّ
لفية مل خيرجوا عن أدلَِّّة ِّ
جية ِّ
ف))(.)2
السألتني يف
هاتني
فهم َّ
تسبون للمدرسة َّ
ِّ
ولكنَّه خفَّف العبارة يف م ِّ
ِّ
ِّ
األصل.)3( ))..
استدالالهتم على هذا
الكتاب فقال(( :جل
وضع آخر من

ِّ
ِّ
مقاالت ِّ
وعلى كِّال األمر ِّ
الناس وأدلَّتِّهمَّ ،
فإن من أشه ِّر األدلَِّّة اليت اعتمد عليها
تصوير
ين فما قام به األستاذ خطأ شنيع يف
تثبيت ح ِّ
بإلمجاع) يف ِّ
السل ِّ
جية ِّ
السلفيون (غي األكادمييني الذين ي ِّ
اإلمجاع ،واستدالهلم هبذا
ف النصوص الواردة يف
صرحون
ِّ
ِّ
فهم َّ
َّ
النوع من األدلَِّّة م ِّ
القدي و ِّ
نتشر وكثي يف ِّ
احلديث ،والغريب أن األشخاص الذين نقل عنهم األستاذ ذكروا هذا يف كتبهم ،وال أدري
ِّ
لاذا أغفل الؤلِّف التعليق عليها ،هل ألّنا ال ختدم فكرته أم ماذا؟

( )1فهم السلف (.)78 ،77 ،73
( )2فهم السلف (.)91
( )3فهم السلف (.)269
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ومن أشه ِّر األدلَِّّة اليت اعتمدوا عليها قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [النساء.]115 :
ِّ
السل ِّ
األستاذ -فإنه ال
اإلمجاع عند
ف يف
ِّ
السلفيني الذين ال حيصرون فهم َّ
ومن أشه ِّر من صنع ذلك األلبان -وهو من رموز َّ
ِّ
ِّ
ات الر ِّ
استدل هبا عشر ِّ
ويستدل عليه بتلك ِّ
السل ِّ
َّ
يكاد يذكر قضية ِّ
اخلالف هو
ات ،ومن ذلك قوله":منشأ
اآلية ،فقد
ف إال
فهم َّ
وجل حينما ذكر سبيل الؤمنني يف قولِّه تع اىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
أّنم خالفوا سبيل الؤمنني؛ فربنا َّ
عز َّ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [النساء ]115:كان مي ِّكن أن يقال( :ومن

الرسول ِّمن ب ع ِّد ما ت ب َّني له اهلدى ن ولِِّّه ما ت وَّىل) ،لكنه حلكمة بلغة عطف على مشاق ِّ
ِّ
الرسول قوله  :ﮋﭷ ﭸ
قة
يشاقِّ ِّق َّ

ﭹ ﭺﮊ واحلكمة و ِّ
اضحة جدا َّ
أن هؤالء الؤمنني هم الذين بيَّنوا لنا القرآن والسنة؛ ولذلك قال رسول هللاِّ  يف بيانِِّّه
أن ِّ
لِّ ِّثل هذه ِّ
الفرقة النَّاجية هي واح دة من ِّ
الس الم َّ
بني ثالث وسبع ني فِّرقةً،
السائِّل حينما ذكر عليه َّ
اآلية ،وجو ًاب عن سؤ ِّال َّ
لا سئِّ ل ما هي ِّ
السالم(( :ما أان عليه وأصحايب)) ،ما قال ما أان عليه فقطَّ ،
وإّنا أض اف
الفرقة النَّ اجية؟ قال عليه َّ
الصالة و َّ
َّ
()1
إىل ذلك "وأصحاب")) .
االستنباط ،وال هو من االجت ِّ
ِّ
الصح ِّ
وحني َّقرر حجية ِّ
ابة انقِّ ًال عن ِّ
هاد الذي يقبل
ابن القيِّ ِّم قال(( :هذا ليس من
فهم َّ
رسول ِّ
هللا  ،أ َّما ِّ
ِّ
حديث ِّ
وإّنا هو اعت ماد على كت ِّ
احت مال أن يكون خطأًَّ ،
الكتاب :فقول ربنا  يف
اب هللاِّ ،وعلى
الق ِّ
رآن الكري :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [النساء ،)2())]115:ث أطال يف
اللة ِّ
شرِّح د ِّ
اآلية.
نحرفني(( :هم يقولون ِّ
بلك ِّ
ويقول عن ال ِّ
السلف ،هم العنيون
السلف الصاحل ،هذا َّ
تاب والس ِّنة لكن خيالفون ما كان عليه َّ

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

السلف الصاحل))(.)3
ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [النساء ،]115 :فسبيل الؤمنني :هم َّ
اعتم خد عليها األلباين يف أتسيس حجية فهم السلخف ،ومن
لاذا أغ خف خل األستاذ هذه اآليةخ اليت هي من أصول األدلة اليت خ

أكثرها اعتمادا عنده.

اد بفهم السلخف،
فإذا سلمنا أن األلباين مل يبي مراده بفهم السلخف ،وسلمنا للمؤلف أبن طبيعةخ األدلة هي اليت ُتدد الر خ

فلماذا مل يذكر هذه اآليةخ اليت هي بناء على منهجه قوية الداللة يف بيان الراد؟!

السلفية" ،للدكتور ِّ
ِّ
وقد أحال األستاذ (ص )77إىل ِّ
َّ
أيضا
عبد هللاِّ البخاري ،والدكتور قد
كتاب "ما هي َّ
استدل هبذه اآلية ً

( )1موسوعة األلبان يف العقيدة (.)17/6
( )2الرجع السابق (.)218/1
( )3الرجع السابق (.)723/7
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على ح ِّ
َّ
جية ف ِّ
السلفية" ،وغيها كثي.
السلف ،وكذلك
استدل هبا سليم اهلالل يف كتابه "لاذا اخرتت َّ
هم َّ

بلس ِّ
بل االستدالل هبذه ِّ
لفية ال ِّ
َّ
عاصرةَّ ،
استدل هبا أبو حات؛ فإنَّه يقول بعد أن َّبني
وإّنا هو قدي ،وممَّن
اآلية ليس خاصا َّ
أئمة اهلدى ،وحجج ِّ
ين ،ون قلة ِّ
الص ِّ
تاب والس ِّنة ،وندب هللا  إىل التمس ِّ
الك ِّ
الد ِّ
ك هبديِّهم،
فضل َّ
حابة(( :فكانوا عدول األ َّم ِّة ،و َّ
ِّ
ري على ِّم ِّ
واجل ِّ
االقتداء هبم فقال( :ومن ( )1ي تَّبِّع غي سبِّ ِّيل المؤِّمنِّني ن ولِِّّه ما ت وَّىل))) (.)2
نهاجهم ،والسلوك لسبيلهم ،و
احلث على ل ِّ
جوب ِّ
زوم مذهبِّهم ،وس ِّ
اتباعهم ،و ِّ
استدل هبا ابن قدامة ،حيث يقول(( :الباب الثان يف ِّ
بيان و ِّ
َّ
لوك سبيلِّهم،
وممَّن
ِّ
األئم ِّة ،و َّأما الكتاب؛ فقول هللاِّ تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
وبيان ذلك من
الكتاب ،والس ِّنة ،وأقو ِّال َّ
اتباع ِّ
غي سبيلِّهم
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [النساء ]115 :فتوعَّد على ِّ
بعذاب جهنَّم ،ووعد متَّبِّعهم بلرضو ِّ
ِّ
ان واجلن َِّّة ،فقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [التوبة ]100 :فوعد التَّبِّعني هلم إبحسان مبا وعدهم به من رضوانِِّّه ،وجنَّتِّ ِّه ،و ِّ
الفوز
ِّ
العظيم))(.)3
فإذا كانت طبيعة األدلة تدل على معىن فهم السلخف ،فإن هذه اآليةخ من أقوى األدلة اليت تدل على مرادهم بفهم

السلخف ،فلماذا أغ خفلخها األستاذ؟

جية ع ِّ
ف يناقِّض االستدالل هبا على ح ِّ
اآلية على ح ِّ
أن االستدالل هبذه ِّ
السل ِّ
جية ِّ
واألستاذ الكري يرى َّ
لماء األ َّم ِّة،
فهم َّ
وفهمه خطأ سيأيت بيانه يف ِّ
اجلزء الثان ،ولكنَّه أوهم القَّراء أنه مل ِّ
يستد َّل هبذه ِّ
بإلمجاع ،واحلقيقة
صرحوا
ِّ
اآلية َّإال األكادمييون الذي َّ
أن االستدالل هبا م ِّ
القدي و ِّ
نتشر يف ِّ
َّ
احلديث.
فهم السلخف هو إمجاعهم( ،)4وبناء
واألستاذ يصور أنه مل يستدل هبذه اآلية على حجية فهم السلخف إال خمن صر خ
ح أبن خ

األمر ليس كذلك كما سبخ خق بيانه.
على كالمه هذا ،فاأللباين ليس ممن استدل هبا ،واحلقيقة أن خ

ذكرَتا ،ونقاشك لا خطأٌ ظاه ٌر ،ولكن
ويقول :بل ذكرت اآليةخ وانقشتها ..فنقول من اآل خن :نخ خعم خ
وحىت ال أييتخ األستاذ خ

لت أدلتخهم على حجية فهم السلخف.
نق خدان لك هنا أنك مل تذكرها يف أدلة رموز السلخفيي الذين اختز خ

ني الس ائِّ ِّل ،حيث يقول(( :أدلَّة و ِّ
ستلزم االحتاد يف ع ِّ
أن االحت اد يف األدلَِّّة ي ِّ
األمر الثاين :أقام األستاذ كالمه على َّ
جوب
استدل هذا الب ِّ
السلفيني هي عني أدلَِّّة ح ِّ
ف ،وف ِّ
جية ِّ
السل ِّ
َّ
الص ِّ
السلفي مبا عقده ابن القيِّ ِّم
حاب؛ لذلك
ِّ
قول َّ
احث َّ
همهم عند َّ
اتباع َّ
الس ِّ
لالستدالل على ح ِّ
جية ِّ
ِّ
ِّ
فدل ذلك على احت ِّاد ع ِّ
حابَّ ،
الص ِّ
السلفيني)).
ني
قول َّ
ادة َّ
السألتني عند َّ
( )1كذا يف األصل ،والصحيح (ويتبع).
( )2اجلرح والتعديل (.)8/1
( )3ذم التأويل (.)28
( )4فهم السلف (.)99
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ِّ
وإما أن تكون مت ِّ
التحليل و ِّ
ِّ
َّحد ًة
الفهم ،فليس لدى
وهذا قصور شديد يف
األستاذ َّإال ِّخيار ِّانَّ ،إما أن ختتلِّف أدلَّة السائِّ ِّلَّ ،
َّ
وبياان ،ومنها :االستدالل ِّ
يف حقيقتِّها ،ولكنَّه أغفل خيارات أخرى َّ
استدل أبدلَِّّة مسألة ما على
بقياس األوىل ،فقد
ضوحا ً
أشد و ً
مسألة أخرى خمتلِّفة عنها يف عدد من الق ِّ
تضيات ِّ
بقياس األوىل.
قول اخلل ِّ
حابة ،ويف ح ِّ
الص ِّ
الس ِّ
ِّ
جية ِّ
لفيةَّ ،
فإّنم استدلوا بلن ِّ
صوص الواردةِّ يف ِّ
فاء الراشدين،
وهذا الذي صن عه أتباع
فضل َّ
الدرسة َّ
الص ِّ
بقياس األوىلِّ ،
ِّ
وحاصله أنه إذا كان حال ِّ
حاب ِّ
الص ِّ
حابة كذلك ،فحاهلم إذا أمجعوا أقوى وأكمل ،وكذلك صنعوا
بعض َّ
وقول َّ
يف الن ِّ
اإلمجاع.
صوص الواردةِّ يف
ِّ
سوغ له ألبتة ِّ
ِّ
االستدالل أو انت قده ،فال إشكال ،ولكن ذلك ال ي ِّ
االدعاء َّ
أبن أتباع
وسواءً وافق األستاذ العجمي على هذا
ِّ
ِّ
الس ِّ
ِّ
ِّ
األحكام الرتتِّ ِّبة عليها.
احلقيقة و
احدا يف
الدرسة َّ
لفية جيعلون تلك السائل الختلفة شيئًا و ً
وقد أثرت هذه القض ية على األس ِّ
قص ده بشرت ِّ
اب عنها(( :فما الذي ي ِّ
تاذ ،فقال يف اجلو ِّ
اك الس ِّ
ائل يف األدلَِّّة ،هل
ِّ
استدالهلم على ح ِّ
الس ِّ
السل ِّ
لفية ال ِّ
جية ِّ
يقصد َّ
ف ،هل يقصد أّنا نص وص
عاصرة يف
فهم َّ
أن هذه النصوص اليت يذكرها علماء َّ
تدل هبا على الش ِّ
ِّ
َّيء ون ِّ
السل ِّ
قابلة ألن يس َّ
أيضا
قيضه ،فيستدل هبا على حج ِّية ِّ
إمجاع َّ
ف الذي ال خ الف فيها ،ويستدل هبا ً
على حج ِّية أقو ِّال اخلل ِّ
حاب الختلِّ ِّ
فاءِّ ،
ِّ
فة يف حجيتِّهما؟)).
الص
وقول َّ
وهذا يؤكِّد أنه مل يفهم كالم من يقوم بن ِّ
قدهم ،مع أنه نقل بعض األق و ِّال اليت ت ِّ
فسر طريقهم يف االستد ِّ
الل ،فهم حني
حاب ،واخلل ِّ
صوص الو ِّ
الص ِّ
فاء على ح ِّ
اردة يف ح ِّ
قياس األوىل ،فإذا ِّ
جية ِّ
حابة َّإّنا اعتمدوا على ِّ
استدلوا بلن ِّ
الص ِّ
ثبتت
جية ِّ
إمجاع َّ
قول َّ
ِّ
االستدالل.
احلجة ألفر ِّادهم ،فثبوهتا يف جمموع أقوى وأظهر ،وهلم مسالِّك أخرى يف

ِّ
ِّ
أن البحث ليس يف م ِّ
وإّنا يف ِّ
ِّ
االستداللَّ ،
وأ ِّ
مرًة أخرى َّ
استدالهلم،
بيان أنه مل يفهم وجه
األستاذ يف موقِّ ِّفه من هذا
ناقشة
كرر َّ
ِّ
السألتني مسألةً واحد ًة.
أضر بك ِّل حبثِّ ِّه ،وهو تصوره أّنم جيعلون
وال طريقتهم ،فوقع يف خطأ كبي َّ

يقة األس ِّ
األمر الثالث :يلزم على طر ِّ
حاب عند ِّ
ابن تيمية من ِّ
تاذ يف ِّ
اإلمجاع ال ِّلزم؛ َّ
ِّ
ألن
قبيل
الص
ِّ
حتليل األقو ِّال أن يكون قول َّ
استدل على ح ِّ
تدل يف ِّ
اإلمجاع ،فإنه اس َّ
َّ
ببعض النص ِّ
جية قولِِّّه ِّ
الرج ِّل العاِّقِّل " ()576/2
وص الواردةِّ يف
ابن تيمية
ِّ
كتاب " تنبيه َّ

بقوله تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [آل عمران ]110:على ح ِّ
جية ِّ
الص ِّ
حاب،
قول َّ
موع الفتاوى ( )125 / 28على ح ِّ
و َّ
اإلمجاع.
جية
ِّ
استدل هبا يف جم ِّ

ِّ
األستاذ الغر ِّ
ِّ
أبن ابن تيمية يرى َّ
يبة جيوز لنا أن نق ِّرر َّ
الص ِّ
حاب واإلمجاع شيء واحد ،وأّنما
منهجية
فبناءً على
أن قول َّ
ِّ
مت ِّ
َّح ِّ
ِّ
األحكام الرتتِّ ِّبة عليهما.
احلقيقة ،و
دان يف
عقيبات ُمتخصرةٌ
ٌ
خاِتةٌ :تخ
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ِّ
يف هذه ِّ
التعليقات اليت قام هبا األستاذ العجمي ،وقد أخطأ فيها.
اخلامتة سأعلِّق على عدد من
َّفاصيلِّ ،
التعليق األول :ذكرت يف قراءيت الن ِّ
ِّ
األفكار من ِّ
ِّ
َّقدية ِّ
وذ ِّ
سأقتصر على ر ِّ
غي دخول يف الت ِّ
كر األدلَِّّة.
ؤوس
أبن
ِّ
وكل قارئ لتلك ِّ
أن القصد منها بيان ِّ
ِّ
الورقة يعلم َّ
الكتاب.
إمجاال ،وليس تتبع ك ِّل ما يف
أصول
األغالط ً
ولكن ماذا فعل األس تاذ الكري؟ أخذ يقول  :إن َّإّنا تركت الدخ ول يف األدلَِّّة؛ ألنَّه ال مي ِّكن أن ي رَّد على ما قام به.
فرق بني ِّ
كرره عن ِّ
َّضخيم الذي ال يزال ِّ
ِّ
وهذا من الت ِّ
الكتاب ،فكل أحد ي ِّ
صاحبنا األستاذ ي ِّ
ِّ
اإلمجال الذي
النقد
نفسه ،وعن
االستدالل ،وبني ِّ
النقد الذي ِّ
ِّ
يقتصر على ِّ
ِّ
بيان ِّ
أصول الغل ِّط يف الف ِّ
ِّ
التفاصيل واألدلَِّّة.
يقصد إىل تتب ِّع ك ِّل
هم و
الوضوع ،فسيكون يف ِّ
اجلزء الثان ،فال ي ِّ
و َّأما النقد التفصيلي لا ذكره من االعرت ِّ
ستعجل ما سي ِّ
اضات التعلِّ ِّ
قة بص ِّ
أتيه.
لب
ِّ

لتزما ِّ
ِّ
ِّ
جاج واجلد ِّل لرتَّكز حديثه على
مبناه ِّج احلِّ ِّ
التعليق الثاين :قلت(( :لو كان الباحث صاحب منهجيَّة علميَّة دقيقة ،وم ًِّ

ِّ
ثالثة أمور)).

هم منه ،فالنقد الذي قدَّمت ليس راجعا إىل ِّع ِّ
ِّ
الكالم ،وهذا خلل يف الف ِّ
دم
فعلَّق يقول :أان ذكرت تلك األمور ،وأطال يف
ً
الوضوع ولبهَّ ،
كرهَّ ،
ِّذ ِّ
وإّنا رَّكز على أمور ،وأطال فيها جدا.
وإّنا هو ر ِّاجع إىل أنه مل يركِّز عليها؛ ألّنا صلب
ِّ
فإن أراد أن ِّ
يعرتض على ن قدي هذا ،فعليه فِّعل واحد من أمر ِّ
ين:
ِّ
ِّ
ِّ
البحث و ِّ
االستدالل.
التحليل و
الوضوعات ،وأعطاها حقَّها من
األول :أن ي ِّبني أبنه رَّكز على تلك
الثاين :أن يثبِّت أبّنا ليست مركزيةً ،وال ِّ
تستحق الرتكيز.

مل ِّ
َّأما أن يعلِّق أبنه انقشها وحبثها ،فهو يتحدَّث يف غ ِّي ِّ
النقد.
ِّ
ِّ
األمور اليت دعوته إىل الرت ِّ
كيز عليها ،فقال
تنبيها أشرت فيه إىل أنه انقش بعض
التعليق الثالث :ذكرت يف قراءيت النقديَّة ً
ِّ
األستاذ العجمي معلِّ ًقا على ذلك ِّ
القضية اليت يراها مركزيَّةً يف
أتعرض هلذه
التنبيه(( :هنا ي ِّقر العميي مبا جحده آن ًفا من ِّأن مل َّ

ِّ
البحث)).

ِّ
يتعرضَّ ،
األستاذ ِّ
وإّنا قلت :إنه مل يركِّز ،ومثَّة فرق كبي بني األمر ِّ
ين ،فقد
وهذا فهم غريب جدا من
الكري ،فأان مل أقل :إنه مل َّ
ِّ
األمور لكان لبحثِّ ِّه أثر يف م ِّ
ِّ
ِّ
لألسف مل يركِّز حديثه على تلك
القضية الركزيَِّّة ،ولكنَّه
عاجلة هذه
قلت(( :فلو قام الباحث هبذه
قول خم ِّ
إبطال ِّ
وغرب يف مسائِّل ال أث ر هلا يف نصرِّة قولِِّّه أو ِّ
القضاايَّ ،
الفيه)).
وإّنا َّ
شرق َّ
صور قول خمالفيه بطريقة خاطئة ،ث َّ
ِّ
معرض إثبايت لق ِّ
ِّ
البحثي َّ
يتعرض
أن أتباع
صورِّه
التعليق الرابع :ذكرت يف
السل ِّ
ِّ
في أاثروا قضااي م َّ
همةً يف حبثِّه هو مل َّ
الذهب َّ

هلا ،وذكرت مسألةً أاثرها ابن تيمية.

في ،ومل تذكر لنا ما فائدة ذلك)) ،وهذا تعليق غريب ك َّل الغر ِّ
ِّ
ابة ،وال
أتباع
السل ِّ
وعلَّق عليها بقولِّه(( :هذا أنت أحد ِّ
الذهب َّ

قيمة له!
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الصحيح :أن يثبِّت أبنَّه وقف عليها ،وأنه ال أث ر هلا يف ِّ
ِّ
إثبات ق ِّ
البحث ،أو أن ي ِّقَّر أبنه مل يكن يعلمها من
صوره يف
واجلواب َّ
قبل ،وي ِّقَّر بلق ِّ
صور فيما قام به من حبث.

قول اخلل ِّ
بعدم ح ِّ
فاء الراشدينِّ ،
جية ِّ
السلفيني يقولون ِّ
إل ِّأن أقولَّ :
الص ِّ
حاب.
وقول َّ
إن ك َّل َّ
التعليق الامس :نسب األستاذ َّ
ِّ
ِّ
األستاذ ِّ
علي.
أبدا ،فهذا تقول من
وهذه النِّسبة خطأ ظاهر ،فأان مل أقل ذلك ً
الكري َّ
وبيان ب ِّ
السلفيني على ح ِّ
فِّ ،
السل ِّ
طالّنا ،وأشعر القارئ ِّ
جية ِّ
أبن
التعليق السادسَّ :
فهم َّ
كرر األستاذ مر ًارا أبنه انقش أدلَّة َّ
هتربت منها.
قد َّ
وهذا يدل بوضوح على أنه مل يفهم حقيقة ِّ
النقد الذي قدَّمته لبحثِّ ِّه ،فأان ال أقول :إنَّه مل يناقِّش شيئًا من األدلَِّّة اليت اعتمد
ِّ
السل ِّ
فَّ ،
أتسيس ف ِّ
استدالهلم ِّ
ِّ
ببعض األدلَِّّة خطأً،
السلفيني خطأً ،وف ِّهم طريقة
السلفيون يف
وإّنا أقول :إنَّه ف ِّهم كالم َّ
هم َّ
عليها َّ
حقيقة ِّ
ِّ
قوهلمَّ ،
وإّنا اخت زهلا وشتَّتها.
وحكم على مواقف خطأً ،ومل يذكر ك َّل أدلَّتِّهم ال ِّعربة عن

مل ِّ
السلفيِّني وانقشها ال قِّيمة له؛ َّ
النقد.
وبناءً على ذلك ،فتكراره أبنه َّ
رد على أدلَِّّة َّ
ألن ذلك ليس هو َّ

ِّ
التعليق(( :وأان هنا ال ِّ
ِّ
ِّ
استدالهلم،
في يف كثي من
أتباع
التعليق السابع :قلت يف
السل ِّ
أصحح صنيع ما فعله بعض ِّ
الذهب َّ
أن ما فعله الناقد من دعوى ِّ
َّ
وإّنا أ ِّبني َّ
البناء غي صحيح)).
الكالم ِّأن أوافِّقه يف ِّ
الس ِّ
ِّ
أبن أريد أن أظهر يف ِّ
وعرض ب ِّ
صورة الدافِّ ِّع.
وقد ف ِّهم األستاذ من هذا
لفية العاصرةَِّّ ،
نقد َّ

بعض األدلَِّّة ليس معن ذلك ِّأن أ ِّ
للكالم ،فكون أ ِّ
ِّ
خطئ بعض أصحابِّنا يف ِّ
ِّ
األصل ذاتِِّّه ،وهو
خطئه يف
وهذا فهم غريب
إبمجاعهم ،وليس معناه ِّأن أنسب إليهم أّنم ي ِّ
ِّ
ف بق ِّ
السل ِّ
السل ِّ
فسرون حجية ف ِّ
حجية ف ِّ
الص ِّ
حاب الفرِّد؛ فهذا ما مل أق له
ف
ول َّ
هم َّ
هم َّ
أبدا ،وهو مل ِّ
ِّ
ِّ
األستاذ ِّ
الكري.
لكتاب
النقد
ً
ِّ
ِّ
أن األستاذ الكري كان ِّ
السلفيِّني على ح ِّ
هم َّ ِّ
جية ف ِّ
لو َّ
جديدا،
ينتقد بعض أدلَِّّة َّ
معن ً
السلف لما قمت بنقده ،ولكنه يقدم ً
حلقيقة ِّ
ِّ
قوهلم ،وهذا هو مل االعرت ِّ
اض.
ويدَّعي أنه المثِّل
تشجعت ِّ
أن ذلك القول الذي ِّ
لنقدهِّ؛ َّ
ولو أنه ذكر َّ
السلفيِّني كث ر؛ فال غرابة أن يقع
السلفيني ،لا َّ
ألن َّ
ينتقده قاله بعض َّ
بعضهم يف ِّ
اخلطأ أو يف الق ِّ
السلفيني.
صور ،ولكنَّه جيعل ذلك القول هو المثِّل لنهجِّ َّ

الس ِّ
التعليق الثامن :لو ق ال ق ائل :من ِّ
السل ِّ
خالل است قر ِّاء ِّ
أن مجلة ِّ
لفية الع اصرين وجدت َّ
ف)،
(فهم َّ
كالم رموز َّ
الص ِّ
حابة والتَّابعني ،ولكن ما ن ِّقل عنهم على مراتب ،بعضها إمجاع ،وبعضها قول أفراد ،فما كان من
تطلق على ك ِّل ما ن ِّقل عن َّ
ِّ
قبيل ِّ
اإلمجاع حج ًة وخمالفةً ،وما كان من ِّ
ِّ
الختلفة فيها = أقول:
قول األفر ِّاد ،فحكمه حكم األدلَِّّة
اإلمجاع ،فحكمه حكم
قبيل
ِّ
ِّ

ِّ
السلفيني ي ِّ
األستاذ الذي ي ِّ
لو قال ذلك قائل لكان قوله أقرب من ِّ
السل ِّ
صر ِّ -
بغي أدلَّة صحيحة -على َّ
ف
قول
فسرون فهم َّ
أن رموز َّ
اإلمجاع يف اإللزِّام وال ِّ
خالفة.
مبا ن ِّقل عن أفر ِّادهم ،ث جيعلون له حجية
ِّ
تام هذا ِّ
السداد ،واإلخالص يف الق ِّ
ويف ِّخ ِّ
ول والعم ِّل ،وأسأله سبحانه أن
اجلزء أسأل هللا ل وألخي سعد العج ِّ
مي التوفيق و َّ
ِّ
ب ،إنَّه ول ذلك و ِّ
الذن ِّ
ِّ
التقصي و َّ
القادر عليه.
الزلل ،وأن يعفو عن
يغفر لنا َّ
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(اجلزء الثاين)
أشرف األنبياء ،وبعد:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على خ

فهذا هو اجلزء الثان يف ِّ
مي ،وقد ذكرت يف اجل ِّزء ِّ
الرد على كِّ ِّ
األول معن ِّ
تاب "حجية ف ِّ
فهم
السلف" ،لألستاذ سعد العج ِّ
هم َّ
السلف ال ِّ
السلفيني ال ِّ
عاصرين ،وقدَّمت األدلَّة على ذلك ،وبيَّنت خطأ الؤلِّ ِّ
السل ِّ
تقدمني ،وعند ِّ
ف
ف عن َّ
ابن تيمية ،وعند َّ
أئم ِّة َّ
َّ
ف يف أقو ِّال أفر ِّادهم ،ال يف ق ِّ
وهلم مجيعهم ،وذكرت ما يف ف ِّ
السل ِّ
السلفيني أّنم جيعلون حجية ف ِّ
هم ِّه من
هم َّ
حني نسب إىل رموز َّ
خطأ ،وما يف استداللِِّّه من غلط.
ف يف ِّ
السل ِّ
إمجاعهم ،وذكر َّ
وقد ذكر َّ
السلفيني،
أن هذا صنيع جديد ال يعرف عند َّ
السلفيِّني جعل ف هم َّ
أن بعض األكادمييِّني َّ
ضخم منها وأعلى من ِّ
العاصرين ،وحاول أن يثي ِّضدَّه عددا من االعرت ِّ
شأّنا ،وهي يف احل ِّ
وخاصةً رموزهم ِّ
قيقة ال تعدو
اضاتَّ ،
َّ
ً
الفهم ،واحنرافًا يف اإلدر ِّ
أن تكون أغالطًا يف ِّ
جاج ،ويف هذا اجل ِّزء سأ ِّبني ما يف اعرتاضاتِِّّه من أغالط
اك ،وتكل ًفا يف اإلير ِّاد واحلِّ ِّ
واحنرافات.

الع خجمي على فخهم السلخف إبمجاعهم خبمسة اعرتاضات:
فقد اعرتض األستاذ خ
االعرتاض األول:
احلديث عن م ِّ
الناحية الل ِّ
ِّ
ِّ
أن لفظ الف ِّ
َّ
فهوم
غوية ،وقد تقدَّمت معنا عند
اإلمجاع ،حيث يقول(( :من
هم ال يدل على معن
ِّ
م ِّ
غوي ،وكيف أّنا تكاد ترتادف مع م ِّ
فردات العِّ ِّلم و ِّ
ِّ
فردة ِّ
االستعمال الل ِّ
العرفة والتصوِّر والتعق ِّلَّ ،
إن هذه احلقائِّق اللغوية
الفهم يف
حقيقة مفردةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لِّمفردةِّ ِّ
الناحية اللغويَِّّة ،واليت أتيت
الناحية االصطالحيَّ ِّة األصوليَّ ِّة ..وال من
اإلمجاع ،ال من
الفهم أبعد ما تكون عن
ِّ
مبعن مغاير لعن ِّ
الفهم))(.)1
ً

عد ،وهو خ طأ ِّ
غاية الب ِّ
مجاعهم هبذا العن يف ِّ
ف إب ِّ
السل ِّ
ظاهر ،وغلط ِّبني؛ َّ
ألن تقرير معن
فسر فهم َّ
واالعرتاض على من َّ
لس ِّ
ِّ
اإلمجاع ليس مأخو ًذا من ِّ
لفية:
باع
لفظة (الفهم) ألبتة ،وال عالقة له بذلك ال من قريب وال بعيد ،ومل يقل أحد من أت ِّ
ِّ
الدرسة ا َّ
تضمنة يف ِّ
ف مأخوذ من ِّ
ِّ
السل ِّ
السل ِّ
تضمن فيهاَّ ،
لفظة ِّ
َّ
السياق ،أو موضَّحة
تضمنة يف
ف ،أو م َّ
وإّنا هي م َّ
الفهم أو م َّ
لفظة َّ
إن إمجاع َّ
التوضيح.
يف الشَّرِّح و
ِّ

السلف؛
السلف ،أو التصور الذي أمجع عليه َّ
السلف ،أو العِّلم الذي أمجع عليه َّ
فيكون معن تقر ِّيرهم :الفهم الذي أمجع عليه َّ
غي ِّ
بإلمجاع مأخوذ من شيء آخر ِّ
لفظة ِّ
الفهم.
فالتَّقييد
ِّ
نظرون يف الع ِّ
لوم :فهم العل ِّ
غة العل ِّ
ماء ،فكثيا ما يقول ال ِّ
وإّنا هو شائِّع يف ل ِّ
بلسلفيِّنيَّ ،
ماء كذا وكذا،
وهذا التعبي ليس خاصا َّ
ً
فهم العل ِّ
فهم ال ِّ
ِّ
أي :أدرك العلماء يف جم ِّ
ماء أو عن ِّ
مبجموعهم كذا وكذا ،ويقولونِّ :جيب َّأال خيرج عن ِّ
مثال،
موعهم أو
فسرين ً
هم الذي أمجع عليه الع لماء أو ال ِّ
فالقص ود ِّ
فسرين إذا كان حديثًا عن التف ِّ
بكالمهم هذا َّأال خيرج عن الف ِّ
سي.
( )1حجية فهم السلف (.)94
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ويز كونِِّّه ِّ
فار ًغا من اهل ِّم إىل ِّ
الزخمشري من َت ِّ
للزخم ِّ
آخرهِِّّ ،خالف ما
شري(( :وما ذهب إليه َّ
يقول أبو حيَّان تعلي ًقا على كالم َّ
ِّ
هم الذي توارد عليه ال ِّ
فسرون من ِّ
ف ِّهمه ال ِّ
اآلية)) ( ،)1ومقصوده خمالِّف للف ِّ
جمموعهم أو مجيعِّهم.
فسرون يف
األحاديث التعلِّ ِّ
ِّ
الر ِّ
ويقول القرطيب يف التعليق على ِّ
قيق(( :ف ِّهم العلماء من ذلك تشوف الش ِّ
َّارِّع إىل العِّ ِّتق))( ،)2ويقول
بعض
قة بعِّ ِّتق َّ
أبو ِّ
عبد ِّ
هللا القرطيب(( :ف ِّهم العلماء من قولِّه تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [النساء ]34 :أنه مىت عجز
ِّ
عن نفقتِّها مل يكن َّقو ًاما عليها))( ،)3ويقول ابن ال ِّلق ِّن تعلي ًقا على ِّ
حاديث(( :الذي ف ِّهمه العلماء َّ
أن هذا النهي ليس
بعض األ
بب ِّ
ِّ
على و ِّ
وإّنا هو من ِّ
َّحريَّ ،
جه الت ِّ
سد َّ
اإلرشاد إىل األصل ِّح))(.)4
الذرائِّ ِّع ،و
وإّنا يراد هبا التعبي عن العِّ ِّلم واإلدر ِّ
اإلمجاعَّ ،
فلفظة الف ِّ
اك ،و َّأما
عال ،ال يراد منها التعبي عن
هم سواءً كانت
ِّ
مصدرا أو فِّ ً
ً
اإلمجاع فهو مأخوذ من شيء آخر كما سبق بيانه.
مبجموعهم ال جبميعِّهم ،ولكن ال أحد من العارفني بل ِّ
ِّ
وحنن ال ن ِّ
نكر َّ
غة
أن مجلة( :ف ِّهم العلماء) قد تطلق ،ويراد هبا العلماء
اإلمجاع مأخوذ من ِّ
لفظ ِّ
ِّ
اإلمجاع حبال ،وال أحد منهم يقولَّ :
الفهم.
إن معن
أهل العِّ ِّلم يقولَّ :إّنا ال تطلق على
ِّ
ِّ
فية جيعلون اإلمجاع مأخوذًا من ِّ
للسل ِّ
أن الن ِّ
لفظة ِّ
تصور َّ
الفهم،
وال أدري كيف ف ِّهم األستاذ العجمي ذلك الفهم؟ وكيف َّ
تسبني َّ
اض الغر ِّ
حىت ِّ
يعرتض بذلك االعرت ِّ
يب؟
االعرتاض الثاين:
أهل عصور ثالثة ممتنِّع ،ن عم قد جي ِّمع أهل عصر واحد على مسألة معيَّنةَّ ،أما اجتماع ِّ
أن إمجاع ِّ
َّ
أهل عصور ثالثة على
لإلمجاع ،وأنَّه يقوم على ات ِّ
أهل عصر من الع ِّ
فاق ِّ
((أتمل هنا
مسألة فهو ممتنِّع ،يقول الؤلِّف بعد أن ذكر تعريف األصوليِّني
ِّ
صورَّ :
قوهلم(( :يف عصر من الع ِّ
صور)) فال ب َّد أن يكون هذا اإلمج اع حصل يف عصر است طاع اجملت ِّه دون فيه أن ي ت َِّّفقوا على هذا
تفرقًا على ِّ
السل ِّ
رعيَّ ،أما يف هذا التَّ عر ِّ
السلفيني ِّ
احل ِّ
ف -فقد جعل هذا اإلمجاع م ِّ
ثالثة عصور
كم َّ
الش ِّ
لفهم َّ
يف -ي عين تعريف َّ
ألهل ِّ
الص ِّ
أتباع التَّابعني  ،-فكيف ِّ
ثالثة عصور م ِّ
ِّ
ِّ
 ِّيصح ِّ
تفرقة أن جيت ِّمعوا وجي ِّمعوا على مسألة
وعصر التَّابعني،
حابة،
وعصر ِّ
عصر َّ
السل ِّ
أو فهم ،ث يقال عن هذا ِّ
اإلمجاع على أكث ر
سمى
ِّ
ف الذي يقتضي إمجاعهم ،إذ هو حجة ،واستحالة وقوع م َّ
الفهم :إنَّه فهم َّ
من عصر واحد أشار إليه ابن رشد احلفيد))( ،)5ث نقل لفظه.

( )1البحر احمليط (.)290/8
( )2الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)317 /4
( )3اجلامع ألحكام القرآن (.)169/5
( )4التوضيح شرح اجلامع الصحيح (.)645/15
( )5حجية فهم السلف (.)95
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ابة والب ِّ
ِّ
وهذا االعرتاض ال خيتلِّف عن سابِِّّقه يف الغر ِّ
الصو ِّ
السلفيني يعت ِّقدون َّ
أن علماء
عد عن
اب ،فهو َّ
إمكانية َّ
يتوهم أن َّ
ِّ
السلف يف الق ِّ
الثالثة ال ب َّد أن جيت ِّمعوا يف عصر واحد على مسألة شرعيَّة ،وهذا التصور ال يليق مبشتغِّل بلعِّ ِّلم أن يظنَّه يف
رون
َّ
أجه ِّل ِّ
حال ال ِّ
َّرعي ،وهلم قدر كبي فيه ال خيتلِّف عن ِّ
عاصرين هلم أو ي ِّ
قاربه
طلبة العِّ ِّلم ،فكيف مبن يعلم َّأّنم مشتغِّلون بلعِّ ِّلم الش ِّ
على التنزِّل.
وخلخل ،يكن أن حيص خل من وجوه:
الع خجمي من غخلخط خ
وبيان ما يف اعرتاض األستاذ خ

في ،وأشهرهم إمامهم ابن تيمية ي ِّ
قررون َّ
الوجه األولَّ :
أبن اإلمجاع الذي ينضبِّط هو إمجاع
أتباع ِّ
السل ِّ
كثيا من ِّ
النهج َّ
أن ً
الص ِّ
أن من بعدهم َّإّنا هم مقتفون له ،وانقِّلون له لن بعدهم ،فهم ي ِّ
قررون َّ
حابة ،و َّ
إلمجاع
الصحابة إذا أمجعوا فإمجاعهم مستنِّد
ِّ
أن َّ
َّ

رون الث ِّ
أئم ِّة التَّابعني و ِّ
أهل الق ِّ
أتباعهم ،فليس يف ِّ
اجتماع ِّ
َّالثة يف آن واحد ال من قريب وال بعيد.
األمر اعتِّقاد
ِّ
من جييء بعدهم من َّ

أبصول ِّ
اإلمجاع يف ِّ
الف ِّ
الس ِّ
ِّ
ِّ
كالمهمَّ ،
فإّنم ي عنون به ما
قه ،فهم إذا أطلقوا لفظ
األمر الثاين :أتباع
ِّ
الدرسة َّ
لفية ليسوا جهلةً
اإلمجاع وشروطه األساسية من ِّ
فقه ،ومن ِّ
أصول الِّ ِّ
ِّ
قرر يف ِّ
العلوم َّ
األصول بلضَّرورةِّ ،ليست يف
العلوم من ِّع ِّلم
أن مفهوم
ِّ
هو م َّ
شك فيه أنه ِّ
يقصد
َّرعي لفظ
اإلمجاع أو ما يدل عليه ،فاألصل الذي ال َّ
حاجة إىل ختصص عميق ،فإذا أطلق مشتغِّل بلعِّ ِّلم الش ِّ
ِّ
أبصول ِّ
قه ،وال يصح أن تنسب إليه التصورات الغريبة عن ل ِّ
الف ِّ
قرر يف الل ِّ
ِّ
صرح بذلك أو وِّجد يف
غة العرفيَّ ِّة
غة العِّ ِّلم إَّال إذا َّ
ما هو م َّ

ِّ
كالم ِّه ما يدل عليه دالل ًة قويَّةً.
ِّ
َّأما االعتماد على جمَّرِّد العبار ِّ
العام ِّة ،والتوهم يف ِّ
ِّ
االستخفاف ،فهذا صنع خارج
التجهيل و
الفهم ،وسوء الظَّ ِّن القائم على
ات َّ
ّنج العل ِّ
ك ِّ
ماء ،وعن مسالِّ ِّ
النقد الصحيح ِّة.
عن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األمر الثالثَّ :
فكثيا
أن ِّجنس هذه
اإلطالقات ليست َّ
خاص ًة َّ
بلسلفيني ،بل هي طريقة معهودة ومقبولة يف كالم العلماءً ،
بختالف ق ِّ
ِّ
روّنا اجتمعت على هذا ِّ
القول يف وقت واحدَّ ،
ما يقولون :هذا ما عليه إمجاع األ َّم ِّة ،وال ي عنون َّ
وإّنا
أن األ َّمة كلَّها
مقاالت العل ِّ
ِّ
أن األ َّمة أمجع علماؤها قرًان بعد قرن على ذلك ِّ
القول ،ولو أخذان يف ِّ
ي عنون بذلك َّ
ماء اليت استخدموا فيها
نقل
تركيب( :إمجاع األ َّم ِّة) أو (إمجاع العل ِّ
ِّ
بعض ن ِّ
نقل ِّ
القصود ،ومع ذلك أ ِّحب َّأال خيلو الكالم عن ِّ
صوصهم ،يقول
ماء) خلرجنا عن
بص َّحتِّ ِّه خالفًا لإلم ِّ
ِّ
احلادثة دليل شرعي ،فيجب الصي إىل ما اجتمعت عليه ،والقطع ِّ
الباجي(( :إمجاع األ َّم ِّة على ح ِّ
امية))(،)1
كم
ويقول الب اقِّ َّالن يف ِّ
بعض الس ائِّ ِّلِّ :
أثناء حديثِّ ِّه عن ِّ
((من أقوى األدلَِّّة على ذلك إمجاع األ َّم ِّة على َّ
خي بني
أن هللا  قد َّ

حرم اجلمع بينها))( ،)2ويقول اجلويين(( :القول يف جو ِّاز ِّ
ِّ
أي ِّ
إمجاع األ َّم ِّة من ِّ
ِّ
القياس والر ِّ
اخلالف فيه))(.)3
ووجه
جهة
انعقاد ِّ
أمور َّ

أن األ َّمة كلَّها اجتمعت يف عصر واحد على ح ِّ
كم مسألة شرعيَّة ،وال تعين َّ
فإذا كانت تلك اإلطالقات ال تدل على َّ
أن
علماء األ َّم ِّة كلَّهم اجتمعوا يف عصر واحد على ح ِّ
ابعي
كم مسألة شرعيَّة ،فكذلك مقالة (أمجخ خع السلخف من الصحابة والت خ
( )1اإلشارة يف أصول الفقه (.)71
( )2التقريب واإلرشاد (.)157/2
( )3التلخيص يف أصول الفقه (.)104/3

23
وأتباعهم) ال تعين َّأّنم اجتمعوا يف وقت و ِّ
احد على مسألة شرعيَّةَّ ،
وإّنا غاية ما تعين َّأّنم تتابعوا قرًان بعد قرن على ح ِّ
كم تلك
ِّ
السألة.
َّرورة للمشتغِّلني بلع ِّ
وأ ِّ
ِّ
معلوما بلض ِّ
الكري؛ لشعوري ِّ
للقارئ ِّ
لوم الشَّرعيَّ ِّة.
مرةً أخرى اعتِّذاري
جدد َّ
الما ً
أبن أذكر له ك ً
االعرتاض الثالث:
عني به إمجاع عل ِّ
السل ِّ
أن الراد بف ِّ
ماء األ َّم ة ،يقول الؤلِّف(( :إذا سلَّمنا َّ
َّ
ف الذي ال
أن هذا اإلمج اع ال فائدة منه؛ ألنَّه ي َّ
هم َّ
يسع ألحد فهم ِّ
الك ِّ
تاب والس ِّنة إال به :أنه هو اإلمجاع؛ فأي جديد يف ذلك  ،ومجاهي أهل السنة واجلماعة مذاهبهم األربعة
الفقهية  :احلنفية الالكية والشافية واحلنابلة كلهم قائلون حبجية اإلمجاع))(.)1
يف ِّ
أبن هذا االعرتاض وجيهِّ ،
اض ال ب َّد من ِّ
ِّ
التعليق على هذا االعرت ِّ
القول َّ
لكن
ابتداء
يستحق اإلاثرة واإلجابة والناقشة ،و َّ
وإّنا طرح قبله ابن تيمية سؤ ًاال مق ِّ
تفرد به من ك ِّل وجهَّ ،
ارًب له منذ أكث ر من ِّس ِّتة قرون ،وأجاب عليه ،وذلك
األستاذ الكري مل ي َّ
اجلواب يصلح يف م ِّ
ناقشة هذا االعرت ِّ
اض ،ويغين عنه.
ِّ
ِّ
احلديث مل جي ِّمعوا على خطأ(( :فإن قيل :فإذا كان احل ق ال خيرج عن ِّ
يقول ابن تيميَّة بعد أن ذكر َّ
احلديث،
أهل
أبن أهل
أصول ِّ
إمجاع أه ِّل ِّ
الف ِّ
فلِّم مل يذكر يف ِّ
قه َّ
وإمجاع العِّرتِّة؟
الدينة
ِّ
أن إمجاعهم حجة ،وذكر اخلالف يف ذلك ،كما تكلَّم على ِّ
حابة؛ فيكون االستدالل ِّ
ص ِّ
ِّ
بلك ِّ
قيلَّ :
تاب
ألن أهل
احلديث ال ي ت َِّّفقون إال على ما جاء عن هللاِّ ورسولِِّّه ،وما هو منقول عن ال َّ
الص ِّ
نازع يف كونِِّّه ح َّج ًة بعض ِّ
حابة مغنيًا عن دعوى إمجاع ي ِّ
الناس))(.)2
والس ِّنة،
ِّ
وإبمجاع َّ

الصح ِّ
ِّ
السل ِّ
ومعن ِّ
أن إمجاع ِّ
كالم ابن تيمية َّ
ابة ،فال داعي
أهل
ف ال خيتلِّف يف حقيقتِّ ِّه عن ِّ
احلديث القائِّم على ِّ
إمجاع َّ
إمجاع َّ
أصول ِّ
بعتباره قضيَّةً قائِّمةً ِّ
الف ِّ
فردا يف ِّ
ِّ
بنفسها.
قه
ألن يذكر م ً

ور ال يذكر يف ِّعلم من الع ِّ
األمر ،وبني طر ِّ
ِّ
ِّ
يقة التعام ِّل معه ،فكون أمر من األم ِّ
حقيقة ِّ
لوم
ضرورة التَّفر ِّيق بني
فجوابه ينبِّه على
ليس معناه أنَّه ال قيمة له ،أو ال اعتبار حلقيقتِّ ِّهَّ ،
ألن غيه ي غين عن ِّذ ِّ
وإّنا َّ
كرِّه.
ف له فوائد م ِّ
السل ِّ
وزايدةً على ما سبق يقالَّ :
تعددة:
إن ختصيص ِّ
إمجاع َّ

صور الث ِّ
ف َّإّنا برز من حيث األصل يف مواج ِّ
السل ِّ
االبتداع الذين ظهروا يف الع ِّ
هة ِّ
الفائدة األوىلَّ :
َّالثة ،وخالفوا
أهل
ِّ
أن إمجاع َّ
ف يف و ِّ
الص ِّ
األصول الش ِّ
ِّ
السل ِّ
كرروا هذا العن كث ًيا؛ ألنه من
السنة يف عدد من
جوههم إمجاع َّ
َّرعية ،فأبرز َّ
حابة والتَّابعني ،و َّ
أئمة َّ
كشف عن م ِّ
أصول ِّ
ين ،وت ِّ
ِّ
أقوى ِّ
اجلاد ِّة يف ِّ
الضام ِّ
الد ِّ
اجلادةِّ الستقيم ِّة فيها.
ني اليت ت ِّبني احنراف أولئك
عامل َّ
البتدعة عن َّ
أصول ِّ
ألصول االحنر ِّ
اف يف ِّ
ِّ
الد ِّ
ين،
الصحابة والتابعون وأتباعهم من أقوى احلج ِّج البيِّ ِّنة
وما زال ذلك اإلمجاع الذي توارد عليه َّ
ِّ
ِّ
ِّ
االستدالل عليها وتقر ِّيرها.
ألصول
الضابطة
و
( )1حجية فهم السلف (.)96
( )2منهاج السنة النبوية (.)166/5
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اجلهة ،وهي خصوصيَّة بلغة ِّ
إلمجاعهم خصوصيَّة من هذه ِّ
ِّ
اهتم هبا العلماء على ِّ
ِّ
مر
األهيَّ ِّة واألث ِّر،
فأضحى
وألجل هذا َّ
صور مجعا ِّ
ِّ
لألهية وتوصيةً وحثا على االلتزِّام هبا.
وبياان
ودراسةً ً
الع ِّ ً
إن ِّ
ف األ َّم ِّة ،حىت أضحى كثي من الطو ِّ
لوب طوائِّ ِّ
السل ِّ
ف هيبةً يف ق ِّ
الفائدة الثانيةَّ :
ائف تعلِّن انتس اهبا إليهم ،إال
ألئمة َّ

كرر القول فيه َّ
من ش َّذ عنهم من الرافض ِّة وغ ِّيهم ،فالق اضي عبد اجل بَّ ِّ
أبّنم
ار العتِّزل عقد ً
فصال يف كتابِِّّه (فضل االعتِّز ِّال) َّ
للص ِّ
الناس( ،)1وكذلك احلال يف ج ِّل الطو ِّ
حابة دون غ ِّيهم من ِّ
ائف العقديَِّّة األخرى.
التَّبِّعون َّ
أصول ِّ
لإلمجاع ال ِّ
ِّ
إمجاعهم ،وإبرازه ،وجعله ِّمور ِّ
فذكر ِّ
تحق ِّق يف ِّ
ين هيبةً كبيًة يف الن ِّ
الد ِّ
فوس.
السجال يعطي
ِّ

أصول الع ِّ
أصول ِّ
ف هم م ِّ
لوم الشَّرعيَّ ِّة ،فال يكاد يقع اإلمجاع على أصل من ِّ
ؤسسو ِّ
السل ِّ
الد ِّ
ين دوّنم،
الفائدة الثالثةَّ :
أئمة َّ
أصول ِّ
ِّ
بل كل إمجاع على أصل من ِّ
السل ِّ
الد ِّ
األهية؛
ف بلِّغ
ين فهم أصله ومنب عه ،وهذا العن يقلِّب القضيَّة ،وجيعل ِّذكر ِّ
إمجاع َّ
إمجاع العل ِّ
صول ِّ
أساس ِّه ،وربط مبنبعِّ ِّهِّ ،
لإلمجاع إىل أصلِّ ِّه ،وتعبي عن ِّ
ِّ
ماء على أصول من أ ِّ
الد ِّ
ين ت بع
احلقيقة إرجاع
ألنه يف
فذكر ِّ
ِّ

لسل ِّ
السل ِّ
ف يغين عنه.
ِّ
ف ،بل إمجاع ا َّ
إلمجاع َّ

إن مسائِّل ِّ
ين ن و ِّ
الد ِّ
وبناءً على هذا التقر ِّير ،مي ِّكن أن يقالَّ :
عان:

فِّ ،
السل ِّ
وذكره يغين عنه غيه.
النوع األول :األصول ،وهذه األصل فيها إمجاع َّ

النوع الثاين :الفروع والنَّو ِّازل ،وهذه قد ال يكون اإلمجاع فيها ِّ
السل ِّ
ظاهًرا يف ِّ
ف ،وقد ال تكون السألة مطروحةً يف
زمن َّ
إمجاع العل ِّ
زماّنمِّ ،
ِّ
ماء فيها أوىل وأحرى.
فذكر ِّ
أن ما أاثره األستاذ العجمي ليس ِّ
ف وال م ِّ
إلبطال ح ِّ
ِّ
السل ِّ
فتحصل مما سبق َّ
شك ًال عليه.
صاحلًا
جية ِّ
َّ
إمجاع َّ

أصول ِّ
أبن أحدا ما مل يسلِّم بتلك الفو ِّ
ِّ
قادحا يف ح ِّ
ف يف ِّ
السل ِّ
ِّ
الد ِّ
ائدَّ ،
ين ،وال يف
وعلى
جية ِّ
إمجاع َّ
التسليم َّ ً
فإن ذلك ليس ً
َّالل ،ألن العِّربة ِّ
إلزاميَّتِّ ِّه لن احنرف عن الس ِّنة ،ووقع يف البِّد ِّع والض ِّ
اإلمجاع منهم وإلز ِّام ِّه ،وليس بتسميتِّ ِّه وإفر ِّادهِّ مبصطلح
بثبوت
ِّ

خاص.

االعرتاض الرابع:
السلفيني جاء مطلقا غي مقيَّد بلعل ِّ
السل ِّ
الصحابة والتَّابعني وأتباعهم ليسوا كلَّهم من ِّ
ماء ،ومعلوم َّ
َّ
أهل
أن َّ
ف عند َّ
أن وصف َّ
ً
غال ِّ
أبهل االجتِّ ِّ
ِّ
بلف ِّ
أهل االشتِّ ِّ
أن األصوليني قيَّدوا اإلمجاع ِّ
االجتهاد ،وال من ِّ
قه ،يقول الؤلِّف بعد أن ذكر َّ
هاد من األ َّم ِّة،
العِّ ِّلم و
لص ِّ
الصحابة والتَّابعني وأتباعهم م ِّ
تفاوتون يف العِّ ِّلم ،و َّ
وبعد أن َّبني َّ
حابة جمت ِّهدون
أن بعضهم ليس له اشتِّغال به(( :فهل كل ا َّ
أن َّ
عنده وعند القائلني حب ِّ
فهم َّ ِّ
جية ِّ
مجيعا ،أم َّ
إن التَّابعني كلَّهم عدول وجمت ِّهدون ،فيكون
السلف ،فلذلك أطلق عبارات تعريفيَّ ًة عليهم ً
اإلمجاع الذي ال يسع أح ًدا ِّخالفه ،هذا أمر حيتاج إىل ِّ
ِّ
مجيعا حجةً يف ِّد ِّ
إعادة
ين هللاِّ ،وبل هو مبنز ِّلة
ِّ
فهمهم وعلمهم واستنباطهم ً

( )1انظر :فضل االعتزال (.)185
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نظر))(.)1
الص ِّ
االعرتاض هبذا العن على ح ِّ
و ِّ
السل ِّ
ف غي صحيح؛ َّ
حابة والتَّابعني
جية ِّ
في ال ي عدون مجيع َّ
ألن أتباع النهج َّ
إمجاع َّ
السل َّ
أهل االجتِّ ِّ
و ِّ
ِّ
هاد والفتوى ،بل ي ِّ
أتباعهم من ِّ
األمور.
دركون َّأّنم على درجات يف هذه
حابة والتَّابعني و ِّ
الص ِّ
أتباعهم ال يعين َّأّنم ي عنون ك َّل فرد فرد منهم ،وال يصح إلزامهم هبذا ،وذلك ألمور:
وتعبيهم ِّ
إبمجاع َّ

اإلمجاع مبن ع ِّرف بلعِّ ِّلم واالجتِّ ِّ
ِّ
وإّنا هو من األ ِّ
مور اخلفيَّ ِّةَّ ،
هاد فيه ليس من األ ِّ
األمر األولَّ :
العلومة
مور
أن ختصيص
ِّ
قه لن هو مشتغِّل بلع ِّ
أصول ِّ
لوم الش ِّ
الف ِّ
وجودها بلضَّرورةِّ يف ِّ
اإلمجاع فهم ي عنون بال
في لفظ
َّرعية ،فإذا أطلق أتباع ِّ
السل ِّ
ِّ
النهج َّ
ِّ
حاصال من اجملت ِّهدين.
اإلمجاع ،ومنها شرط كونِِّّه
يتضمنها لفظ
شك وال ريب أصول
ِّ
ً
الضامني اليت َّ

درجة أن ينسب إىل مجاعة كبية -فيها ِّمئات من العل ِّ
ف مبن يقوم بنق ِّدهِّ إىل ِّ
وال يليق بدارس أن ي ِّ
ماء واألكادمييني
ستخ َّ
غاية الب ِّ
يوخ -اجلهل بوجود أمور هي من ضرورَّاي ِّ
يعتمد يف ذلك إال على ظنون ومجل يف ِّ
ت العِّ ِّلم وبدهياتِّه ،ومل ِّ
عما ف ِّهمه.
والش ِّ
عد َّ

وإن فرض و ِّ
ِّ
جود فرد منهم أو أفراد ال يعلمون ذلك ،فال يصح تعميم هذا احل ِّ
َّ
لظهور خطئِّهم ومناقضتِّه لا
كم على مجيعِّهم؛
صول ِّ
الف ِّ
هو معلوم وجوده بلضَّرورةِّ يف أ ِّ
قه.
أتباعهم ،بل إىل مج ِّلة العل ِّ
حابة والتَّابعني و ِّ
الص ِّ
األمر الثاينَّ :
ماء،
أن استعمال اجلم ِّل اليت يظهر فيها نِّس بة
ِّ
اإلمجاع إىل مج ِّلة َّ
غة عل ِّ
ماء الشَّر ِّ
نتشر يف ل ِّ
وإّنا هو أسلوب شائِّع وم ِّ
فيَّ ،
يعة.
أبتباع ِّ
السل ِّ
بل إىل مج ِّلة األ َّم ِّة ،ليس خاصا ِّ
النهج َّ
ند عل ِّ
ول هللاِّ)) ،ومل يقل من ِّع ِّ
يقول ابن عبَّاس يف ماورتِِّّه للخوارِّج(( :أت ي تكم من ِّع ِّ
حاب ِّ
حاب رس ِّ
ماء أص ِّ
ند أص ِّ
رسول هللاِّ.

تقدمني يف الدَّعوةِّ إىل ِّ
ف ال ِّ
وكذلك احلال يف العبار ِّ
الص ِّ
السل ِّ
حابة مل يقيِّدوها بعلمائِّهم ،قال
اقتفاء أث ِّر َّ
ات اليت أطلقها َّ
أئمة َّ
عمر بن ِّ
عبد العز ِّيز(( :قِّف حيث وقف القوم)) ( ،)2ويقول األوزاعي(( :اصِّرب نفسك على الس ِّنة ،وقِّف حيث وقف القوم ،واسلك
الصالِّ ِّح)) ( ،)3ويقول قال أبو ِّ
السل ِّ
األوِّل الذي كانوا عليه قبل أن ي ِّ
فرتقوا)) ،ويقول اإلمام أمحد:
ف َّ
العالية(( :عليكم بألم ِّر َّ
سبيل َّ
رسول ِّ
((أصول الس ِّنة عندان :التمسك مبا كان عليه أصحاب ِّ
بتباع
األئمة مل يقيِّدوا من أوصوا ِّ
هللا  ،واالقتِّداء هبم)) ( ،)4فهؤالء َّ
ِّ
آاثرِّهم بعلمائِّ ِّهم؛ َّ
ألن ذلك معلوم بداهةً.
ين قال(( :أوجب ما على ِّ
قاد ِّ
أصول ِّ
الرء معرفة اعتِّ ِّ
السلم يف ِّ
وحني خلَّص الاللكائي ما جيب على ِّ
الد ِّ
الد ِّ
ين ،وما كلَّف هللا
هم ِّ
اليقني ،والتوصل إىل طرقِّها ،واالستدالل عليها بحلج ِّج والرب ِّ
صديق رسلِّ ِّه بلدَّالئِّ ِّل و ِّ
توحيد ِّه وصفاتِِّّه وت ِّ
به عباده من ف ِّ
اهني ،وكان
من أعظ ِّم مقول ،وأوض ِّح حجة ومعقول :كِّتاب هللاِّ احلق البني ،ث قول ِّ
ِّ
األخيار التَّقني ،ث ما أمجع عليه
رسول هللاِّ  ،وصحابتِّ ِّه
مبجموعها ،والقام عليها إىل ِّ
يوم ِّ
الص ِّ
ِّ
الد ِّ
ين ،ث االجتناب عن البِّد ِّع ،واالستِّماع إليها ممَّا أحدثها
احلون ،ث التمسك
السلف َّ
َّ

( )1حجية فهم السلف (.)97
( )2رواه أبو داود (.)4612
( )3رواه اآلجري يف الشريعة (.)294
( )4أصول السنة (.)14
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ال ِّ
ضلون)) (.)1
ِّ
الرسول ،وما مضى عليه ال َّسلف
ويقول اللطي(( :الذي عندي من ذلك أن تلزم النهج الستقيم ،وما نزل به التَّنزيل وسنَّة
ِّ
اجلماعة ترشد إن شاء هللا)) (.)2
الصالِّح ،فعليك بلس ِّنة و
َّ
ألن ذلك معلوم بلضَّرورةِّ عند الشتغِّلني بلع ِّ
ومل يقيِّدوا ذلك بعل ِّ
الش ِّ
حابة والتَّابعني و ِّ
الص ِّ
أتباعهم؛ َّ
رعية.
لوم َّ
ماء َّ

(أمجعت األ َّمة) ،وهم بال شك ال ي ِّ
ِّ
َّ
ِّ
قصدون
كثيا ما يطلِّقون مجلة( :إمجاع األ َّم ِّة) أو
وكذلك احلال يف األصوليني وغيهم ،فإّنم ً
قصدون أهل االجتِّ ِّ
لص ِّ
وإّنا ي ِّ
السل ِّ
فردا من األ َّم ِّةَّ ،
حابة والتَّابعني
ف ،أو إمجاع ا َّ
هاد منها ،فكذلك احلال فيمن أطلق إمجاع َّ
ك َّل فرد ً
ِّ
و ِّ
وإّنا ي ِّ
ِّ
فردا منهمَّ ،
االجتهاد منهم.
قصدون أهل العِّ ِّلم و
أتباعهم ،فال َّ
شك َّأّنم ال يقصدون ك َّل فرد ً
االعرتاض الامس:
ف خطأ لكونِِّّه خماِّلفا للع ِّ
اإلمجاع على ح ِّ
السل ِّ
جية ِّ
أن االستدالل بلن ِّ
َّ
موم فيها ،يقول الؤلِّف(( :فأين
صوص الواردةِّ يف
ِّ
فهم َّ
ً
حابة والتَّابعني و ِّ
(الص ِّ
الزمنيَّ ِّة البار ِّ
وجدوا يف هذه األدلَِّّة األصوليَّ ِّة الدالَِّّة على ح ِّ
أتباعهم) دون
جية
ِّ
اإلمجاع ختصيصها هبذه احلِّق ِّبة َّ
كة َّ
وأبي دليل وحجة وبرهان ي ِّنزعون من األ َّم ِّة حجية ِّ
ف فقط ،وقد ِّ
إمجاعها ،وخي ِّ
السل ِّ
سائِِّّر احلِّق ِّ
بِّ ،
أتت النصوص
صصونه يف َّ
نقل أقو ِّال العل ِّ
مجيع األ َّم ِّة ال سل ِّفها فقط))( ،)3ث ط ِّفق الؤلِّف يذكر عموم تلك الن ِّ
صوص ،ويكثِّر من ِّ
ماء.
عامةً يف ِّ
الشَّرعيَّة َّ

ِّ
اآلايت على ح ِّ
االعرتاض غريب ك َّل الغر ِّ
وهذا ِّ
السل ِّ
جية ِّ
ابة ،فقد ف ِّهم األستاذ العجمي َّ
ف يقتضي
أن االستِّدالل هبذه
فهم َّ
جية إمج ِّاع عل ِّ
ماء األ َّم ِّة ويتناقض معه ،وهذا فهم ِّ
دالل هبا على ح ِّ
ختصي صها هبم ،وبلتال يتعارض مع االست ِّ
خاطئ ،بل
هو شديد ِّ
اخلطأ.
ِّ
اآلايت يف الد ِّ
الس ِّ
ِّ
السلف ،ومل ي ِّ
ستعملوا عبارات تدل على
لفية ال حيصرون داللة تلك
فأتباع
َّاللة على إمجا ِّع َّ
أئم ِّة َّ
الدرسة َّ
ِّ
اآلايت على ح ِّ
السل ِّ
ذلك ال من قريب وال من بعيدَّ ،
اضحا جلِّيا َّ
ف قائِّم على
أبن استدالهلم بتلك
جية ِّ
إمجاع َّ
وإّنا بيَّنوا ً
بياان و ً
أن داللتها على ح ِّ
قياس األوىل ،وهذا يقتضي َّأّنم ينطلِّقون من َّأّنا تدل على ح ِّ
السل ِّ
جية ِّ
ِّ
إمجاع األ َّم ِّة ،و َّ
ف من بب
جية ِّ
فهم َّ

أوىل.

ِّ
والغريب حقا َّ
االستدالل بقولِِّّه تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
َّيخ الدميجي يف
مي نقل كالم الش ِّ
أن األستاذ العج َّ

شك فيه
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [النساء ]115 :نص ا صرحيًا على وج ِّه داللتِّها ،حيث يقول(( :مما ال َّ
حابة والتَّابعني و ِّ
الص ِّ
أتباعهم إبحسان هم (أوىل ِّ
خوال فيمن مسَّاهم هللا هنا الؤمنني)) (.)4
الناس) د ً
الصالِّح من َّ
السلف َّ
أن َّ

( )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (.)7/1
( )2التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع (.)41
( )3حجية فهم السلف (.)99
( )4فهم السلف ،الدميجي (.)91
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اآلية يف الد ِّ
السلفيني ال حيصرون داللة هذه ِّ
ضوح يف الد ِّ
إن هذا التَّقرير يف ِّ
السل ِّ
فَّ ،
َّاللة على َّ
َّ
وإّنا
غاية الو ِّ
َّاللة على ِّ
إمجاع َّ
أن َّ
لكن األستاذ العجمي ِّ
يقفز على هذا التقر ِّير مع أنَّه ن قله يف كتابِِّّه! وي ِّ
السلفيني على
ي رون َّأّنا تدل عليه بداللة األوىل ،و َّ
صور كالم َّ
َّ
جاج و ِّ
ِّ
غي ما هو عليه ،وكفى هبذا خل ًال يف ِّ
اجلدل.
الفهم والتصوِّر واحلِّ ِّ

صرح من العل ِّ
غيها على ح ِّ
االستدالل بتلك ِّ
السلفيني بد ِّ
ِّ
لسل ِّ
اآلية أو ِّ
ث يقال :من مل ي ِّ
ف،
اللة األوىل يف
جية ِّ
إمجاع ا َّ
ماء و َّ
فليس معناه أنه ِّ
ِّ
ِّ
الصحيحة االستدالل بش ِّ
ِّ
مول ِّ
شك َّ
يعتقد ختصيصها هبم؛ َّ
أئمة
االستدالل
مسالك
ألن من
العام ألفر ِّاده ،وال َّ
أن َّ
ف من أفر ِّاد عل ِّ
استدل ِّ
السل ِّ
َّ
بلعام على ِّ
ينص على ذلك ،فكيف إذا
ماء األ َّم ِّة ،فمن
بعض أفر ِّادهِّ ليس معناه أنَّه حيصره فيها ما مل َّ
َّ
ِّ
اآلية على ح ِّ
فإّنم استدلوا بتلك ِّ
القامات ،كما صنع ابن قدامة وغيهَّ ،
مجع مع ذلك االستدالل بلن ِّ
جية اإلمج ِّاع ،وعلى
َّص يف ك ِّل
ح ِّ
تناقضا منهمَّ ،
وإّنا هو إعمال للن ِّ
َّص يف ك ِّل ما يدخل حتته.
جية ما عليه َّ
السلف ،وليس هذا ً
الص ِّ
وكذلك احلال يف ِّ
حابة
كل النصوص اليت تدل على فضل َّأمة اإلسالم حني يستدل هبا بعض العلماء على فضل َّ
وإما إىل مشول العموم ألفراده ،وهي مسالك استدالليَّة صحيحة معتربة ،و َّأما دعوى
وتفضيلهم ،فذلك راجع َّإما إىل قياس األوىلَّ ،
التخصيص والتناقض بني االستدالل هبا على بعض أفرادها ،وعلى عموم أفرادها ،كما صنع الؤلِّف فهو صنيع خاطئ ،خارج عن

مسالك االستدالل العتربة.
السلفيِّني
فأنت ترى -أيها القارئ الكري -حجم اخلطأ الذي وقع فيه األستاذ العجمي يف اعرتاضاته ،اليت أاثرها على منهج َّ
السل ِّ
يف ح َّجية ف ِّ
ف ،فلم يعد خافيًا عليك حجم األغالط اليت وقع فيها ،وضخامة األخطاء اليت تلبَّس هبا حبثه ،مع أنه ال يف تأ
هم َّ
أن من يقوم بنقدهم ال يهتمون بتلك السالك! ومع أنَّه ي ِّ
ي ِّ
كرر أبنَّه سلك السالك العتمدة يف أصول الفقه ،و َّ
ضخم من كِّتابه كما
في! وكل ذلك هتويل ال يقوم على أساس ،كما ظهر من
السل ِّ
َّ
ضخمه غيهَّ ،
كتاب م ِّر ًجا ألتباع النهج َّ
وصوروا للقراء أبنه سيكون ً

خالل هذا النقد الختصر.

مجيعا من محاة ِّدينه ،والذابِّني
أسأل هللا تعاىل ل وألخي سعد
ِّ
العجمي التوفيق والسداد ،وحسن القصد والعمل ،وأن جيعلنا ً
عنه ،و ِّ
الناصرين له.
وأ ِّ
كرر اعتذاري الشديد ألخي األستاذ سعد عن ِّ
كل ما يسوءه يف نقدي الذي قدَّمته لبحثِّه؛ فالنقد يف أصله ليس مبَّ بًا
تضمن ما يسوءها؟!
للنفوس؛ فكيف إن َّ
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