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نستعرض يف ىذا ادلبحث ردَّ االعًتاضات اليت وجهها بعض 
على عبارة  -وىو حنبلي ادلذىب  -علم من األزىريُت ادلشتغلُت بال

)كتاب وسنة بفهم سلف األمة( اليت يرددىا كثَت من العلماء 
 والدعاة السلفيُت .

وجدير بالذكر أف ىذا ادلبحث دبثابة )طليعة( ، ويف الباؿ توسعة 
مباحثو ، واخلروج بو من حيز الدفع والرفع ، إىل فضاء التقرير 

مل آخر موسع ، يعرض لتلك ادلقولة بالشرح ، والتأصيل ، يف ع
والنقد العلمي الصحيح ، ودفع ما ذكره ادلعًتض من أوجو أوسع 

 وأعم .
وينبغي أف أشَت ىاىنا إىل أنو ال إشكاؿ يف كوف العبارة ادلقولة  

ا تستلـز بعض القيود واإلضافات كي يسلم معناىا من كل شعارً 
يد أو إضافة ، ظاىرة أو مقدرة اعًتاض ؛ ألف كل كالـ ال خيلو من ق

قيد لفظي أو متومهة ، بل نفس العاـ ادلراد بو العمـو قد يقدر لو 
لدفع فساد فهم وضلوه ، ومن مثَّ فإف العبارة إف  ليبُت إفادتو العمـو ! 

كانت صحيحة ادلبٌت ، وسليمة ادلعٌت يف اجلملة ، وال يرد عليها 
كانت قاعدة =  االعًتاض القادح يف نفس وضعها ومعناىا

، وإال ما سلمت قاعدة من إبطاؿ ، فإف ورود االعًتاضات صحيحة
والتشكيكات على كل كالـ ليس لو غاية وال هناية ، كما سيأيت يف  

 كالمنا عن االعًتاض دبجرد الشك واالحتماؿ .
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: يف ورقة بعنوافوقد طرح ىذا ادلعًتض اعًتاضاتو على تلك العبارة 
 رت : )كتاب وسنة بفهم سلف األمة(" ."تأمالت يف مقولة اشته

وأوردت عباراتو اليت تستوجب الرد ، بلفظها ، مث عقبُت عليها ، 
 وباهلل تعاىل التوفيق .

 : قال*
ادلالحظ أف ىذا ادلنهج مل يرفع النزاع بُت أصحابو أنفسهم ، بل »

 « .مل حيصل التوافق حوؿ فهم ىذه ادلقولة عند التطبيق
 : قلت

 ىنا ملحظاف :
أنو ليس ادلقصود من تلك ادلقولة حسَم كل نزاع ، بل ادلراد  -ٔ

 هبا يف كثَت من األحياف : ضبط نفس اخلالؼ .
فادلراد بتلك القاعدة : ضبط التأصيل الفقهي دلسائل الوفاؽ 
واخلالؼ ، وإجياد القاعدة اليت على ضوئها نعرؼ اخلالؼ السائغ 

 من غَته .
ائغ ىو : )كل ما خالف فوفق ىذه القاعدة : اخلالؼ غَت الس

 ا( .ا قدديً ا أو إمجاعً نص  
فيكوف معٌت )فهم سلف األمة( : عدـ جواز اخلروج عن إمجاع 

ومن بعدىم من القروف الثالثة ، إف اتفقوا  -ا خصوصً  -الصحابة 
،  موع أقواذلم يف ادلسألة الواحدةعلى قوؿ واحد ، أو اخلروج عن رل

مجاع الصحابة ، وعدـ جواز على ما سيأيت من الكالـ يف حجية إ
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إحداث قوؿ سلالف جملموع أقواذلم يف ادلسائل اليت اختلفوا فيها ، 
 وكذا معيارية أقواذلم يف فهم الكتاب والسنة ، وتفسَتمها .

فيتبُت أنو وفق ىذه ادلقولة )كتاب وسنة بفهم سلف األمة( 
ائل  ، ومسل نوعُت من ادلسائل : مسائل نرفع النزاع عنها أصاًل ضلصّ 

فال صليز اخلروج فيها  ؛نضبط النزاع فيها وننظمو وندخلو يف قانوهنا 
فال ربدث فيها أقواؿ زلدثة يف نفس  ؛عن نطاؽ معُت من األقواؿ 

 زلل ادلسألة .
 -أهنا مل ترفع النزاع بُت أصحاهباعلى فرض التسليم -مث    -ٕ

فإف العيب بالتطبيق على نفس التنظَت عيب معيب ، غَت صحيح ،  
ل يرِد نفس االعًتاض على ادلستدؿ بالكتاب والسنة ! فيقاؿ ب

ف كل الطوائف والفرؽ تدعو للكتاب إللداعي للكتاب والسنة 
والسنة ، ومل ذبتمع على ذلك ، فهل يعيب ذلك االستدالؿ 

 بالكتاب والسنة والدعوة إليهما ؟ فتأمل !
 : قال*
 ؟ القاعدة ىذه فيو تعمل الذي اجملاؿ حدود ما:  األوؿ السؤاؿ»

 «الشرعي ؟ العلم رلاالت لكل شاملة أهنا أـ
 «الصاحل ؟ بالسلف ادلقصود ما:  الثاين السؤاؿ»
 «والسنة ؟ بالكتاب ادلقصود ما:  الثالث السؤاؿ»

 ؛اضاتو على ادلقصود بالسلف الصاحلمث دلف يف الكالـ على اعًت 
 وذلك يف صورة وابل من األسئلة .
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 :  قال*
 قائلها ولعل فضفاضة،  كلمة الصاحل( لسلف)ا كلمة فنقوؿ: »

 والتابعُت جليل الصحابة الشاملة األوىل اخلَتية القروف هبا يقصد
 .«التابعُت وتابعي

 : قلت*
ا يف آداب وصفو لفظ )السلف( بالفضفضة ليس حسنً  -ٔ

 : ألنو على علم دبرادىا يف اصطالح مستددمها ، البحث ، أواًل 
ادلعُت للكلمة يعُت على معرفة مراد  عن أف النظر يف السياؽ فضاًل 

ادلتكلم منها ، مث إف لفظ )السلف( لفظ دارج يف كالـ أىل العلم 
فهذا كحاؿ  ؛، ومعناه مستقر مطروؽ  - اوىذا ثانيً  -ا ا وحديثً قدديً 

إذ تدالف  ؛من يقوؿ إف لفظ )الكتاب( و)السنة( ألفاظ فضفاضة 
إف  - اثالثً  -، مث وىذا ال يقولو منصف  على أي كتاب وأي سنة !

 ال شكلفظ السلف معرؼ بأؿ ، وىي ليست جنسية أو استغراقية ب
فهذا مفهـو عمومي لغوي غَت مراد  ؛لتدؿ على كل متقدـ بإطالؽ 

بل أؿ فيها عهدية ذىنية ، مصروفة للجيل األوؿ من  ؛للمتكلم 
ا يف مفهـو  أولي  ادلسلمُت ، وىم الصحابة ، الداخلوف دخواًل 

( و)األمة( ، و)السلف( ، مث يتبعهم من تبعهم بإحساف ،  )ادلؤمنُت
كما أنو إذا قيل )ادلدينة( انصرؼ الذىن إىل ادلدينة ادلنورة ، وإذا قيل 
)السنة( انصرؼ إىل النبوية ، وىكذا يف سائر األعالـ بالَغَلَبة ، 
فيقاؿ )الكتاب( ، و)ابن عمر( ، وال يسأؿ السائل : أي كتاب ، 
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فهذا شلا ال جيدر من مشتغل باألصوؿ أف يغفلو يف  !وأي ابن عمر ؟
 ! األصولية سياؽ مجلة من تعقباتو

ا والذي يدؿ على ذلك أنو شرع يف بياف مرادىا بعد ذلك ، مقدمً 
قبلها )لعل( ، واليت ال داعي الستعماذلا يف ىذا السياؽ ! ألنو إف  

ٍت كل ا وجب أف ال يبا فليس ذلا زلل ، وإف كاف شاك  كاف مستوثقً 
فقد يقوؿ لو سلالفو :  ؛نقده اآليت وتساؤالتو اآلتية على زلل شك 

 ين ال أقصد من )السلف( ما فهمتو ، وال يلزمٍت شيء من سؤاالتك !إ
ا عليو )لعل( ؛ معلـو َمْأَخُذُه ، مشهور إف ما ذكره مقدمً  -ٕ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژطريقو ، دليلو قولو تعاىل : 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ

، وقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم من  [ٓٓٔ]التوبة:  ژڤ ٹ
،  ، مث الذين يلوهنم خريكم قرين "حديث عمراف بن حصُت وغَته : 

وغَت ذلك من األدلة ، واآلثار عن السلف ،  .(ٔ)مث الذين يلوهنم "
واألئمة ، وأوجو ادلعقوؿ ما لو أردنا اختصاره خلرج البحث عن 

 .(ٕ)موضوعو
                                                 

 ( .ٖٕ٘٘( ، ومسلم )ٕٔ٘ٙمتفق عليو من حديث عمراف ، البداري ) (ٔ)
علػم اخللػف، للحػافظ بياف فضل علم السػلف علػى  : ورسالة ، ٜٔٔ-ٜٓ/ٗ: إعالـ ادلوقعُت  راجع (ٕ)

 ابن رجب احلنبلي .
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قاؿ الباجوري يف شرحو على جوىرة التوحيد للقاين ، يف شرحو 
 لقولو :

 فكل خَت يف اتباع من سلف *** وكل شر يف اتباع من خلف
كل خَت حاصل يف اتباع من السلف ، وادلراد دبن سلف : من  "

وقاؿ يف موضع . (ٖ)تقدـ من األنبياء والصحابة والتابعُت وتابعيهم "
: ىم من كانوا قبل اخلمسمائة ، وقيل  آخر : " طريقة السلف

وضبطو  .(ٗ)القروف الثالثة : الصحابة ، والتابعوف ، وأتباع التابعُت "
 األوؿ خبمسمائة خطأ ال دليل عليو من ادلنقوؿ وال ادلعقوؿ .

وقاؿ السفاريٍت : " ادلراد دبذىب السلف : ما كاف عليو الصحابة 
لتابعُت ذلم بإحساف ، وأعياف ا - رضواف هللا عليهم - الكراـ

، وعرؼ عظم شأنو  وأتباعهم وأئمة الدين ، شلن شهد لو باإلمامة
، دوف من رمي  ، وتلقى الناس كالمهم خلف عن سلف يف الدين

، أو شهر بلقب غَت مرضي مثل اخلوارج والروافض والقدرية  ببدعة
ادلبتدعة واستثناؤه  .(٘)وادلرجئة واجلربية واجلهمية وادلعتزلة والكرامية "

صحيح ؛ ألف يف طبقة التابعُت وتابعيهم بعض ادلبتدعة ، خبالؼ 
 عصر الصحابة .

                                                 

، ط السػػالـ ، ربقيػػق : د . علػي مجعػػة ، ونفػػس العبػارة يف شػػرح اللقػػاين  ٖٖٗربفػة ادلريػػد للبػاجوري   (ٖ)
 ، ط . الكتب العلمية . ٖٛٔإرباؼ ادلريد حباشية األمَت 

 ، ط السالـ  ، ربقيق د . علي مجعة . ٙ٘ٔربفة ادلريد للباجوري ،  (ٗ)
 . ٕٓ/ٔمع األنوار البهية لوا (٘)
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وىذا القدر ادلعلـو من األدلة ، وادلعروؼ دلن اشتغل بالشريعة 
أصوذلا وفروعها ، ووقف على ما ثبت من فضائل السلف األولُت 
العلمية والعملية ، وعرؼ من طرائق استنباطهم وعجيب فهومهم ما 

ار فيو العقوؿ ؛ جيعل فضل السلف ، وقرهبم من احلق ، وقطعية رب
إمجاعهم ، وعدـ سواغ اخلروج عن رلموع أقواذلم وحاذلم = شلا ال 

 ديكن العامل دفعو ، فهو ضروري ، وزلل اتفاؽ .
" ومن ادلعلـو بالضرورة دلن  ويف ىذا ادلعٌت قاؿ شيخ اإلسالـ :
ىل السنة واجلماعة من مجيع تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليو أ

الطوائف أف خَت قروف ىذه األمة يف األعماؿ واألقواؿ واالعتقاد 
وغَتىا من كل فضيلة أف خَتىا القرف األوؿ ، مث الذين يلوهنم ، مث 
الذين يلوهنم ، كما ثبت ذلك عن النيب صلى هللا عليو وسلم من غَت 

وعمل وإدياف وجو ، وأهنم أفضل من اخللف يف كل فضيلة من علم 
وعقل ودين وبياف وعبادة ، وأهنم أوىل بالبياف لكل مشكل ، وىذا 
ال يدفعو إال من كابر ادلعلـو بالضرورة من دين اإلسالـ وأضلو هللا 

 .(ٚ)" امذىب السلف ال يكوف إال حق   وقاؿ : " .(ٙ)" على علم
ونقل عن الشافعي يف الرسالة القددية : " وما أحسن ما قاؿ 

: " ىم فوقنا يف كل علم وعقل ودين  رمحو هللا يف رسالتو الشافعي
وفضل وكل سبب يناؿ بو علم أو يدرؾ بو ىدى ، ورأيهم لنا خَت 

 .(ٛ)من رأينا ألنفسنا " "
                                                 

 . ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٗاجملموع  (ٙ)
 . ٜٗٔ/ٗاجملموع  (ٚ)
 . ٛ٘ٔ/ٗاجملموع  (ٛ)
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 :  قال*
 آحادىم؟ قوؿ أـ إمجاعهم ىو ىل بفهمهم ؟ ادلقصود ما لكن »

 ، لكن ثبت إف حجيتو يف شك فال إمجاعهم ادلقصود كاف فإف
 كل يف حجة غَتىم ؟ فاإلمجاع إمجاع عن إمجاعهم ميز لذيا ما

 . « ثبوتو بتقدير عصر
 : قلت*
إنو وإف كاف اإلمجاع يف كل عصر حجة بتقدير ثبوتو ، إال   -ٔ

- وىو دائم التشكيك باخلالؼ ، وسيأيت -ا أف ما ذكره ليس اتفاقي  
ي ىو إمجاع الصحابة طائفة إىل أف اإلمجاع احُلجِّ  تفقد ذىب

، وىو رواية عن أمحد  (ٜ)، وىذا مذىب داود وبعض الظاىريةموحدى
 - " االتباع أف يتبع الرجل ما جاء عن النيبيف رواية أيب داود ، قاؿ : 

 .(ٓٔ)"سلَت، وىو بعد يف التابعُت  وعن أصحابو - صلى هللا عليو وسلم
 .(ٔٔ)"صحيحو يف حباف ابن كالـ ظاىر وىو"

ا وإذ، اسلمن شيءى لع ابةالصح أمجعتا إذ: حنيفةو أب "وقاؿ
 .(ٕٔ)"ناىممحاز  التابعوف عمجأ

فتحقق أف إمجاع الصحابة حجة اتفاقية ، وإمجاع غَتىم حجة 
 خالفية ، واالتفاقي يكوف أقوى من اخلاليف .

                                                 

 . ٜٓ٘/ٗاإلحكاـ البن حـز  (ٜ)
 إدياء . ٕ٘ٗ/ٔ، وعده ابن قدامة يف الروضة  ٕٙ٘/ٖالتمهيد أليب اخلطاب  (ٓٔ)
 . ٕٚٔ/ٔإرشاد الفحوؿ  (ٔٔ)
 السابق. (ٕٔ)
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ا ، خبالؼ مث إف إمجاع الصحابة ىو أضبط اإلمجاعات ربققً  -ٕ
فقد ذىب بعض أىل العلم إىل أف وقوع  ؛غَته من اإلمجاعات 

 إلمجاع بعد عصر الصحابة متعذر .ا
ال يقاؿ إف ادلعًتض قد فرض التحقق ، فإف ىذا فرض ال ينفع ، 
فإف اإلمجاعات اليت بأيدي الفقهاء ال زبلو أف تكوف إمجاع الصحابة 
أو غَتىم ، واإلمجاعات اليت لغَت الصحابة ظنية ، يندر أف يقطع 

كلٍّ = ال يغٍت   القائل هبا بعدـ ادلدالف ، فمجرد فرض الثبوت يف
عن أف إمجاع الصحابة ىو األضبط واألصح ، وىو األنفع يف 

 استعماؿ الفقهاء .
وما كاف ىذا شأنو كاف أضبط لشأف الدين ، وأحسم دلادة 

زلل  -اخلالؼ ، ال كما يزعم ادلعًتض أف من اعتمد ادلقولة السلفية 
لتطبيق  مل ينتفع هبا وكثر خالفو ، وىذا سلالف للتأصيل وا - البحث

 كليهما . 
قاؿ الزركشي يف سياؽ كالمو عن )إمكاف اإلمجاع( ، ونقل كالـ 

وجعل ادلعًتضُت على إمكانو ، القائلُت بتعذره واستحالتو : " 
، وكالمو : (ٖٔ)" األصفهاين موضع اخلالؼ يف غَت إمجاع الصحابة

وقاؿ: احلق تعذر االطالع على اإلمجاع ال إمجاع الصحابة حيث  "
معوف وىم العلماء منهم يف قلة، وأما اآلف وبعد انتشار كاف اجمل

 اإلسالـ وكثرة العلماء فال مطمع للعلم بو.
                                                 

 .ٖٖٛ/ٙ البحر احمليط يف األصوؿ (ٖٔ)
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قاؿ: وىو اختيار أمحد مع قرب عهده من الصحابة، وقوة حفظو 
النقلية. قاؿ: وادلنصف يعلم أنو ال خرب لو  وشدة اطالعو على األمور

 البُت أنو ال حيصل ومن ا يف الكتب،من اإلمجاع إال ما جيده مكتوبً 
إال بالسماع منهم أو بنقل أىل التواتر إلينا، وال سبيل إىل  االطالع

 .(ٗٔ)"صحابة، وأما من بعدىم فال. انتهىذلك إال يف عصر ال
وعلق شيخ اإلسالـ على مقولة اإلماـ أمحد ادلعروفة : )من قاؿ 
 أمجع الناس فقد كذب ، ما أدراه ، لعل الناس اختلفوا ( ، واجلمع

بينها وبُت احتجاجو باإلمجاع ، فقاؿ : " الذي أنكره أمحد : دعوى 
إمجاع ادلدالفُت بعد الصحابة ، أو بعدىم وبعد التابعُت ، أو بعد 

مجاع إالقروف الثالثة احملمودة ، وال يكاد يوجد يف كالمو احتجاج ب
بعد عصر التابعُت ، أو بعد القروف الثالثة ، مع أف صغار التابعُت 

ا القرف الثالث ، وكالمو يف إمجاع كل عصر إمنا ىو يف أدركو 
 .(٘ٔ)التابعُت"

؛  اع الذي ينضبط: ىو ما كاف عليو السلف الصاحلواإلمجوقاؿ : " 
 .(ٙٔ)" ، وانتشرت األمة إذ بعدىم كثر االختالؼ

وشلا يدؿ على عظمة قوؿ الصحابة ، واتفاقهم ، بل واتفاؽ  -ٖ
ت اخلاصة اليت ذىب إىل بعضهم ، أننا نعلم أف أغلب اإلمجاعا

                                                 

 . ٜٚٔ-ٜٙٔ/ٔإرشاد الفحوؿ  (ٗٔ)
 .ٖٙٔادلسودة  (٘ٔ)
 ، ط أضواء السلف . ٕٛٔالعقيدة الواسطية  (ٙٔ)
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القوؿ حبجيتها بعض أىل العلم كانت إمجاعات للصحابة ، فقد قيل 
حبجية إمجاع الشيدُت ، وقيل حبجية إمجاع األربعة ، وقيل حبجية 

  -، وادلصرين   -الكوفة والبصرة  -إمجاع أىل الكوفة ، والعراقُت 
 ، وادلدينة . -مكة وادلدينة 

بوجود  - عند من يقوؿ هبا -حجيتها  وإمجاعات ادلدف يستدؿ على
 إىل ذلك العتقادىم: وإمنا صاروا  قاؿ القاضيالصحابة هبا ، " 

،  ، وكانت ىذه البالد موطن الصحابة زبصيص اإلمجاع بالصحابة
  .(ٚٔ)" ما خرج منها إال الشذوذ

وىذا صريح بأف القائلُت بذلك مل يعمموا يف كل علق الزركشي : " 
:  : قيل ، وقاؿ الشيخ أبو إسحاؽ الصحابة فقط، بل يف عصر  عصر

، فإف كاف ىذا مراده  إف ادلدالف أراد يف زمن الصحابة والتابعُت
، وغَت مسلم أهنم اجتمعوا  لو اجتمع العلماء يف ىذه البقاع ،لمفمس
 .(ٛٔ)" فيها

وال خيرج من ىذه اإلمجاعات اخلاصة إال إمجاع أىل البيت عند 
عة يروف فيهم من ليس بصحايب ، ولكن : من يقوؿ بو ، فإف الشي

لو نظر لو عند القائل حبجيتو من أىل السنة ، فهو إمجاع : علي 
 ، وكلهم صحابة .(ٜٔ)وفاطمة واحلسنُت

                                                 

 . ٓ٘ٗ-ٜٗٗ/ٙالبحر احمليط  (ٚٔ)
   . ٓ٘ٗ/ٙالبحر احمليط  (ٛٔ)
   . ٕٕٕ/ٔ، وإرشاد الفحوؿ  ٓ٘ٗ/ٙالبحر احمليط  (ٜٔ)
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وىذا داؿ جبالء على عظمة إمجاع الصحابة ، حىت وصل اخلالؼ 
 ىحجية اتفاؽ بعضهم ، وىذا ال يتأتبُت أىل العلم الكبار يف 

 لغَتىم  .
ا على رلرد القوؿ بفهم رلموع الصحابة ليس مقتصرً  مث إف -ٗ

بل يتسع ليشمل عدـ اخلروج عن رلمل أقواذلم ، فهذه  اإلمجاع !
صورة منعكسة لإلمجاع ، وىي من أنفع ادلسائل اليت يستفاد فيها من 
فهم السلف ، بل ىي شقيقة األخذ بإمجاعهم ، وسيأيت كالـ عليها 

 ا حُت يذكره ادلؤلف .الحقً 
تابعة للنقطة السابقة أف اخلروج عن رلمل أقواؿ وىي  -٘

ا ، وىو أف خالؼ الصحابة األوؿ رافع إلمكاف الصحابة ليس سائغً 
اإلمجاع بعدىم ، فاختالؼ السلف على قولُت يلغي إمجاع الالحقُت 

 عليهم على قوؿ من القولُت ، على الصحيح  .
ن كالـ وىو قوؿ القاضي أيب يعلى من احلنابلة ، وعده الظاىر م

أمحد ، وقوؿ إماـ احلرمُت ، والغزايل ، والرازي ، واآلمدي ، 
والصَتيف من الشافعية ، والشَتازي ، وقاؿ إنو قوؿ عامة 

،  ، وىو قوؿ الباقالين(ٕٔ)، بل ىو منسوب للشافعي(ٕٓ)الشافعية
 .(ٕٕ)وعزاه جلمهور ادلتكلمُت

                                                 

 ، وغَتىم.ٖٓٚ/ٕ، وهناية السوؿ ٕٖٓ ، وادلندوؿٖٕٓ/ٔ ى، وادلستصف٘ٓٔٔ/ٗالعدة : عراج (ٕٓ)
، قػػاؿ الشػػافعي : ادلػػذاىب ال سبػػوت  ٖٔٚ/ٕ، ويف هنايػػة السػػوؿ  ٖٛٔنقلػػو اإلسػػنوي يف التمهيػػد  (ٕٔ)

 دبوت أرباهبا .
 . ٕ٘ٚ/ٔ، وإحكاـ اآلمدي  ٕٕٚ/ٕشرح الكوكب ادلنَت  (ٕٕ)
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؛  قاؿ شيخ اإلسالـ : " ومن علم أف اخلالؼ القدًن حكمو باؽ
ألف األقواؿ ال سبوت دبوت قائليها فإنو يسوغ الذىاب إىل القوؿ 

  .(ٖٕ)اآلخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده "
 وىذه ادلسألة بينة يف عظم فهمهم ، رلمعُت وسلتلفُت .

زلورية إمجاع الصحابة ، وأمهيتو ، ومزيتو  اخلمسفتبُت هبذه النقاط 
 هتا .على ما سواه من إمجاعات غَتىم على فرض ثبو 

 :   قال*
 الصحابة بُت التفريق من بد فال آحادىم قوؿ ادلقصود كاف وإف»

 .  وغَتىم
 يعرؼ ومل فيو للرأي رلاؿ ال فيما أقواذلم كانت إف الصحابة أما

 . ادلرفوع حكم يأخذ فإف قولو ،  الكتاب أىل عن باألخذ الصحايب
 قوؿ حجية يف األصويل اخلالؼ وقع فقد للرأي رلاؿ فيو ما أما

 لديو ترجح ما من األقواؿ يتدَت أف احملقق ، وللعامل الصحايب
 . «بدليلو

 : قلت
وىذا عدوؿ من ادلؤلف إىل الكالـ يف حجية قوؿ الصحايب ، 

 - هبذا اإلطالؽ -والسلفيوف ال يقولوف إف أقواؿ آحاد الصحابة حجة 
وإف وقع ىذا من أحدىم فهو من جنس خالؼ األصوليُت فيو ، 

وىو  - ا بقضية اإلمجاع السكويت للصحابةذه ادلسألة تعلقً على أف ذل

                                                 

 . ٜٕٖ/ٕالفتاوى الكربى  (ٖٕ)
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وبقضية اختالؼ الصحابة  ، -ؿ بعضهم دوف أف يعلم لو سلالف قو 
على قولُت ، وعدـ جواز إحداث ثالث ، لكن ادلعًتض مل ينتبو لو 

 ىاىنا .
على أف كالـ آحاد الصحابة حجة يف فهم الكتاب والسنة ، 

بأحواؿ النيب صلى هللا عليو ، وعلمهم  لصحة لساهنم ، وقوة قرحيتهم
، وسبب النزوؿ والورود ، وكثَت من اآليات واألحاديث  وسلم

وادلسائل يكوف ادلرجع فيها قوؿ صحايب واحد ، أو اثنُت ، فليست 
ادلسألة منحصرة فيما ينحصر فيو ذىن ادلعًتض من مسائل الفقو اليت 

من لو نظر يف التفسَت ، يعرفو  وىذا خيتلف فيها الصحابة على أقواؿ !
 واحلديث ، وما يتعلق هبما من علـو .

واحلاصل أف كالمو ىنا ، وتفصيلو يف قوؿ الصحايب الذي لو 
حكم الرفع ، وغَت ذلك = تكثَت للكالـ ، وتشقيق فيو ، وعدوؿ 

 عن زلل النزاع .
 : قال* 
 أقواذلم حجية على اآلف حىت الدليل يقم فلم الصحابة غَت أما»

 .«الفروع يف وال األصوؿ يف ال
 : قلت*

وىذا كسابقو ، فإف كالـ ادلعًتض يف غَت زلل النزاع ، وإمنا 
 يستدؿ السلفيوف بإمجاع التابعُت ، أو رلموع خالفهم .

 فإف أقواؿ التابعُت - كما ذكرنا يف البحث السابق - ولكن
َت ا يف تفسَت القرآف ، واحلديث ، ومعرفة كثنافعة جد   سيما كبارىمال
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عن سَتىم يف معرفة كثَت من  من أحواؿ الصحابة الذين ال يستغٌت
األحكاـ ، وىذا القدر ال جيحده إال مكابر ، أو أجنيب عن مصادر 
اإلسالـ ، ُجلِّ شغلو بكتب ادلتأخرين ، فكثَت من معاين اآليات ، 

 واألحاديث ، ومعاين الشريعة قائمة على أقواؿ بعض التابعُت .
فيسة عن مسألة قوؿ التابعي كالـ ابن القيم ومن النصوص الن

 رمحو هللا ، حيث يقوؿ : 
: فبعض ما ذكرمت من األدلة يقتضي أف التابعي إذا قاؿ  فإف قيل" 
 .  ومل خيالفو صحايب وال تابعي أف يكوف قولو حجةقواًل 

،  ا ال ينضبط لكثرهتم: أف التابعُت انتشروا انتشارً  فاجلواب
؛ فال يكاد يغلب على الظن عدـ  صرىموانتشرت ادلسائل يف ع

فرض ذلك فقد اختلف  ، فإف ادلدالف دلا أفىت بو الواحد منهم
 : جيب اتباع التابعي فيما أفىت بو فمنهم من يقوؿ ؛ السلف يف ذلك

وىذا قوؿ بعض احلنابلة  . ومل خيالفو فيو صحايب وال تابعي
 والشافعية.

، وىذا من   ا لعطاءدً وقد صرح الشافعي يف موضع بأنو قالو تقلي
مل جيد يف ادلسألة غَت فإنو  ؛ -رضي هللا عنو  -ماؿ علمو وفقهو ك

، وقاؿ يف  فكاف قولو عنده أقوى ما وجد يف ادلسألة قوؿ عطاء
، واألكثروف يفرقوف  : وىذا خيرج على معٌت قوؿ عطاء موضع آخر

ف ، على أ ، وال خيفى ما بينهما من الفروؽ بُت الصحايب والتابعي
، ومن تأمل   يف االحتجاج بتفسَت التابعي عن اإلماـ أمحد روايتُت
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كتب األئمة ومن بعدىم وجدىا مشحونة باالحتجاج بتفسَت 
 .(ٕٗ)" التابعي

 : قال*
 النصوص كانت إذا:  الصاحل السلف فهم حوؿ آخر سؤاؿ ومث»
 ىو ما ، ومنها الثبوت ىو قطعي ما ومنها الثبوت ظٍت ىو ما منها
 يف الظنية وجود الداللة ، وبسبب قطعي ىو ما ومنها لةالدال ظٍت

 بالكتاب االستدالؿ على تتوارد اليت تنشأ االحتماالت بعضٍ 
 الذي الوحيُت فما لنصوص بالنسبة كذلك األمر كاف وإذا. والسنة

 التسليم بعد الصاحل السلف أقواؿ مع ذاتو األمر حصوؿ من دينع
 . « ؟ أقواذلم حبجية اجلديل

 : قلت*
 وىذا حجة عليو ال لو !

ا باإلمجاع ، وال يضره ما فإذا كاف االستدالؿ بالكتاب والسنة حق  
ذكره من ورود بعض االحتماالت على بعض األفراد = فليكن  
كذلك يف فهم السلف ، وليجر يف ىذا ما جيري يف ذلك ، فما ورد 

مو فيو االحتماؿ ادلؤثر ادلعترب يف فهم كالمهم كاف اخلالؼ يف فه
ا ، كما ىو يف فهم الكتاب والسنة ، ومل يكن ىذا دبجرده سائغً 
ا فيمن أطلق حجية فهم السلف ، واعتزى إليهم ، كما مل يكن قادحً 
 ا فيمن أطلق حجية الكتاب والسنة ، واعتزى إليهما .قادحً 

                                                 

 . ٜٔٔ/ٗإعالـ ادلوقعُت  (ٕٗ)
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واالحتجاج دبجرد االحتماؿ من التشكيكات والظنوف  = ليس 
علم ، واالحتجاج على التأصيل بتدلف بعض أفراده = خطأ ، من ال

 فاالستثناء معيار العمـو .
قاؿ ابن قدامة : " وىذا ىو التحقيق : وىو أنو لو فتح باب 

؛ إذ ما من حكم إال ويتصور تقدير  االحتماؿ لبطلت احلجج
وإمجاع ،  نسدو، وانفراد الواحد بنقلو وموتو قبل أف ينقل إلينا

تمل أف يكوف واحد منهم أضمر ادلدالفة وأظهر ادلوافقة الصحابة حي
، فال  واخلرب حيتمل أف يكوف كذبًا،  ، أو رجع بعد أف وافق لسبب

  .(ٕ٘)يلتفت إىل ىذه االحتماالت "

 : قال*

 فرض األوؿ( على السؤاؿ ادلقولة )وىو ىذه رلاؿ إىل انتقلنا فإذا»
 على قاصر أنو أـ امعً  العقائد والفروع يشمل رلاذلا فهل صحتها
 ؟فقط  العقائد

 يف السلف بُت اخلالؼ ألف للفروع بشموذلا يقاؿ أف جيوز ال
 . « مثاًل  بالبسملة يف اجلهر كدالفهم؛   يذكر أف من أشهر الفروع
 :  قلت*
فمسألة إمجاع الصحابة ،  ؛ا للمسألة ىذه قراءة فقَتة جد   -ٔ

ر متعلق بنفس وخالفهم ، أو ما يصاغ بعبارة )فهم السلف( ىو أم
فنظر ادلعًتض إليو واعًتاضو عليو هبذا  ؛الدين ، بكل مبانيو وأصولو 

الكالـ ىو نظر تسطيحي ، ينظر للدين باعتباره رلموعة من الفنوف 

                                                 

 .ٕٚٗ/ٔالناظر  روضة (ٕ٘)
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أو العلـو ، وىذا أمر أجنيب عن فقو السلف ، فسواء كاف األمر شلا 
،  جيب اعتقاده ، أو شلا جيب عملو ، فكال األمرين منسوب للدين

يرد عليو ما يرد على ما يثبت يف الدين ، من قطعية أو ظنية ، ومن 
خالؼ ووفاؽ ، فمسائل االعتقاد منها القطعي ومنها الظٍت ، ومنها 
االتفاقي ومنها اخلاليف ، ال فرؽ بينها وبُت الفروع يف ىذا من حيث 

 األصل .
نعم ، يقع اخلالؼ يف الفروع أكثر منو يف األصوؿ ، لكن ىذا 

مر صفة إضافية تعرض للفروع العتبارات أخرى ، فهذا شلا ال األ
يقدح يف أف فهم السلف وحجيتو أمر واحد مستطرؽ يف كل مسائل 

 الدين ، االعتقاد ، والفقو ، والسلوؾ ، على سنن واحد .
بل إف نفس اخلالؼ يف الفروع منهم ىو ما دؿ على مسائل 

 ، ومدارسو .وطرائقو  نفسها !عظيمة كمشروعية االجتهاد 
بأنو حجة يف  - حبسب الظاىر من كالمو -ومىت سلم ادلعًتض 

لعدـ الفارؽ ، وإال  ؛لزمو أنو حجة يف الفقو والسلوؾ  العقائد =
وجب عليو أف يفرؽ بُت مسائل العقيدة والفقو حبجة صحيحة ذبعل 

 من الدليل الواحد حجة يف أحدمها دوف آخر .
 ؛ال يشًتط لقوؿ ما دليل معُتأنو واألصل الذي ال خالؼ فيو : 

ا = صح أف يستدؿ بو يف كل باب ، وتتنوع  صحيحً فما كاف دلياًل 
األدلة بتنوع األبواب حبسب تعلقها بادلدلوؿ ، ال بنفس الصالحية ، 
فاإلمجاع يف نفسو دليل صاحل لالحتجاج بو يف كل باب ، وإمنا 

ض يتعلق بباب دوف غَته حبسب تعلقو ببعض ادلسائل دوف بع
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ادلسائل اليت يتدلف عنها بسبب وقوع اخلالؼ الصحيح ، وىكذا 
 يف غَته من األدلة .

فكذا إمجاع السلف وخالفهم صاحل لالحتجاج بو يف كل باب يف 
ا ، ويعرض لو ما يعرض لغَته من األدلة ا كاف أو عملي  الدين ، علمي  

 يف تعلقها بأفراد ادلسائل .
الف ما يعرض لو ادلعًتض وىذه مباحث وتقريرات عزيزة ، زب

بسطحية ، وبقراءة عجلى دلباحث األصوؿ الذائعة ، حياوؿ هبا 
 االعًتاض على سلالفيو واالستطالة عليهم !

 : قال*
 عن خارج جديد قوؿ إىل ادلصَت جيوز فهل خالفهم حالة ويف»

 أقواذلم ؟
 :ثالثة أقواؿ على اختلفوا األصوليوف

 بُت ادلشًتؾ القدر رفع دـع بشرط ، وجيوز جيوز ، وال جيوز
 .«ودليلو نظره أقواذلم، ولكل

 : قلت*
ادلعًتض يستدؿ باخلالؼ ووقوعو يف مسألة إحداث قوؿ  -ٔ

فكأف اخلالؼ داؿ على  ! وىذا خطأ !سلالف ألقواؿ الصحابة 
، أنو إمنا يستدؿ باإلمجاع والوفاؽضعف القوؿ أو بطالنو ، وادلعروؼ 

 ال اخلالؼ .
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االختالؼ ليس حبجة عند أحد علمتو من "قاؿ ابن عبد الرب: 
، وال حجة يف  إال من ال بصر لو وال معرفة عنده ، فقهاء األمة

 .(ٕٙ)"قولو
  .(ٕٚ)ونقل الشاطيب عن اخلطايب : " ليس االختالؼ ُحّجة "

حتماؿ ، كما فكالـ ادلعًتض ىاىنا ىو من جنس رلرد إيراد اال
ولو كاف لو قوؿ خيتاره  ا وال حجة ،أنو ليس علمً  ذكرنا يف زلل سابق

 ويستدؿ لو لكاف للبحث معو فيو رلاؿ .
أف اخلالؼ ادلذكور خالؼ ضعيف شاذ ، ومل يقل جبواز  -ٕ

، وىو (ٜٕ)، وبعض الظاىرية(ٕٛ)إحداث قوؿ ثالث إال بعض احلنفية
 قوؿ اإلمامية .

أما القوؿ بادلنع فهو قوؿ مجاىَت األصوليُت ، قبل ىؤالء 
يف األصوؿ ، وىي من جنس أدلة حجية  ، وأدلتو مقررة(ٖٓ)وبعدىم
يلـز من  : " لذلك قاؿ أمحد يف رواية عبد هللا وأيب احلارث ؛اإلمجاع 

                                                 

 . ٕٕٜ/ٕجامع بياف العلم وفضلو  (ٕٙ)
 . ٖٜ/٘ادلوافقات  (ٕٚ)
، ومل يسػػمياه ، ومجهػػور احلنفيػػة علػػػى  ٖٕ٘/ٕ، وفػػواتح الرمحػػوت  ٕٓ٘/ٖراجػػع : تيسػػَت التحريػػر  (ٕٛ)

 إبطالو ، ونص عليو يف التيسَت .
 . ٜٜٔ/ٔ، وادلستصفى  ٚٓ٘/ٔراجع : اإلحكاـ البن حـز  (ٜٕ)
،  ٘ٓ٘/ٕ، وادلعتمػػد  ٜٙٗ، وإحكػػاـ الفصػػوؿ  ٖٛٚ/ٕ، وشػػرح اللمػع  ٖٔٔٔ/ٗ: العػػدة  راجػع (ٖٓ)

، وادلستصػػػػفى  ٕٕٙ، وشػػػرح تنقػػػيح الفصػػػوؿ  ٖٓٔ/ٔ، وأصػػػوؿ السرخسػػػي  ٕٛٙ/ٔوإحكػػػاـ اآلمػػػدي 
 ، وغَت ذلك . ٚٓ٘/ٔ، وإحكاـ ابن حـز  ٜٛٔ/ٔ
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، أف خيرج من أقاويلهم إذا  قاؿ خيرج من أقاويلهم إذا اختلفوا
 أمجعوا".
: " اأيضً وقاؿ   -إذا اختلف أصحاب رسوؿ هللا  يف رواية األثـر

، وال خيرج عن قوذلم إىل  أقاويلهمخيتار من  -صلى هللا عليو وسلم 
  .(ٖٔ)" من بعدىم

وادلتصور حلجية اإلمجاع وأدلتو ال يسعو أف يقوؿ إف احلق ديكن أف 
ألف يف ىذا  ؛ا يكوف يف قوؿ ثالث مل يقل بو أحد من األمة مطلقً 

بل  ، وىذا من موانع خطأ اإلمجاع ! فرض اجتماعهم على اخلطأ
 د قائل بقولو .ينبغي أف يُػْثِبَت أو يفرض وجو 

والذي يدؿ على ذلك أف القوؿ الثالث الذي ذكره ادلعًتض : أنو 
جيوز إحداث قوؿ ال يرفع ادلشًتؾ بُت القولُت = حاصلو عدـ جواز 

فرجع الكالـ إىل عدـ  ؛سلالفة القولُت مجيعهما دبا يتضمن بطالهنما 
 إحداث قوؿ ثالث حقيقي .

يف مسألة على قولُت ؛  قاؿ شيخ اإلسالـ : " األمة إذا اختلفت
مل يكن دلن بعدىم إحداث قوؿ يناقض القولُت ويتضمن إمجاع 

  .(ٕٖ)السلف على اخلطأ والعدوؿ عن الصواب "
قاؿ )اآلمدي( إمنا جيوز األحداث وقاؿ أمَت بادشاه احلنفي : " 

ا( عليو )وىو( أي ا عليو ألنو )مل خيالف رلمعً إذا مل يرفع رلمعً 
                                                 

 . ٖٔٔٔ/ٗالعدة يف أصوؿ الفقو  (ٖٔ)
 . ٕ٘ٔ/ٖٗاجملموع  (ٕٖ)
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دلانع( من األحداث ألنو خرؽ لإلمجاع ومل خالؼ اجملمع عليو )ا
 .(ٖٖ)" يوجد )بل( الثالث حينئذ )وافق كال( من القولُت )يف شيء(

 : قال*
 أـ الفقهية واألصوؿ القواعد يف موافقتهم ادلقصود ىل مث »

  تلك األصوؿ؟ على بنيت اليت الفروع يف موافقتهم
 انظرً  الفروع يف سلالفة إىل األصوؿ يف ادلوافقة أفضت لو العمل وما
 « . الزماف لتغَت
 : قلت*
وىذا تصور ضعيف من ادلعًتض ، كما سبق وأشرت يف   -ٔ

كالمو عن العقائد والفقو ، وىذا ناتج عن االستغراؽ يف طريقة 
ادلتأخرين يف اشتقاؽ العلـو وتشقيقها ، والعزلة احلقيقية عن فقو 

 السلف وطرائقهم .
اعد وأشباه ونظائر وضلو فإف تقسيم الفقو إىل فروع وأصوؿ وقو 

ذلك ال يوجد هبذا التقسيم والتشقيق عند الصحابة والتابعُت 
ث يتفاصح ادلعًتض بالسؤاؿ عن وتابعيهم وتلك الطبقات ، حبي

 !ىذا
أما قولو : )وما العمل لو أفضت ادلوافقة يف األصوؿ إىل  -ٕ

 ادلدالفة يف الفروع ؟(

                                                 

 . ٕٔ٘/ٖيسَت التحرير ت (ٖٖ)
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فإف  ؛ائلهم فهذا ضعف استقراء لضوابط السلف وقواعدىم ومس
األصوؿ الصحيحة احلجية ال تتدلف أفرادىا الواقعة يف زللها ؛ ألف 

 الـز احلق حقٌّ .
ولو فرض زبلفها عن أفرادىا لكاف ذلك يف معٌت خاص يف تلك 
األفراد ، ولذلك شاع يف كالـ أىل العلم أف القاعدة ال يعًتض 

 . عليها باألفراد واالستثناءات
لسلف وتواتر من وجوب العمل ومثاؿ ذلك : ما شاع عن ا

باحلديث ، فال يأيت معًتض ويقوؿ إهنم مل يعملوا باحلديث الفالين 
يف ىذا الفرع ، أو أف العمل باحلديث يوجب اخلروج عن قوذلم ، 

ا ، أو ا ، أو يكوف مقيدً ألف ىذا احلديث الفالين قد ال يكوف ثابتً 
ا بأقوى عارضً ا ، أو ما على سبب ، أو منسوخً ا ، أو واردً سلصوصً 

  .منو 
وانظر إىل قوؿ احلافظ ابن رجب يف مسألة متعلقة هبذا ادلبحث : 
" أما األئمة وفقهاء أىل احلديث فإهنم يتبعوف احلديث الصحيح 

 بو عند الصحابة ، ومن بعدىم ، أو عند حيث كاف إذا كاف معمواًل 
م ما طائفة منهم ، فأما ما اتفق على تركو فال جيوز العمل بو ؛ ألهن

  .(ٖٗ)تركوه إال على علم أنو ال يعمل بو "
فاحلاصل أف زبلف األصل ىاىنا كاف دلعٌت خاص يف الفرد زلل 

 البحث ، ال يف نفس القاعدة !
                                                 

 .ٗبياف فضل علم السلف  (ٖٗ)
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 ا لتغَت الزمن ( = سبحل يف إلزاـ اخلصم .مث قولو : ) نظرً  -ٖ
 - م ادلسألة شلا يتغَت بتغَت الزمنفإنو لو تغَت الزمن وكاف حك

كانت ادلسألُة اجلديدة نازلًة ، ال عالقة ذلا دبا ورد   - رفيةكادلسائل الع
عن السلف يف ادلسألة القددية ، فتكوناف مسألتُت ، ففيم ينفع 

 التشغيب هبذا ىاىنا ؟
ولو كانت ادلسألة متحدة لكنَّ الزمن أثر فيها بإحداث ضرورة أو 

ف ا عن أصل ادلسألة كما ذكرنا ، فإحاجة راجحة ، فهذا ليس خروجً 
الًتخص خروج عارض عن األصل ، كما ىو معروؼ ، والبحث يف 

 األصل ال يف الفتوى ، أو االضطرار !
فكل ما ذكره يقع يف كالـ السلف على سَنٍن واحد ، فيقع يف  
كالمهم ذكر أحكاـ الفروع ، ويقع يف كالمهم إدياء لكثَت من 
الضوابط والقواعد ، واألخذ بذلك كلو جار على نفس االطراد 

 ا عن ىذا التفريق ادلوىـو من ادلعًتض .واحلجية ، بعيدً 
 : قال*
( الثالث السؤاؿ على الكالـ يف شروع ىذا) الشريفة السنة مث»
 واحلسن فقط ؟ الصحيح على فيها يقتصر ىل

 أو حديث تصحيح يف اخلالؼ حصوؿ حالة يف العمل وما
 تضعيفو ؟ 

 بإطالؽ ؟ الضعيف يطرح وىل
 «بالكلية ؟  باراالعت ساقط يكوف وىل
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 : قلت*
وكالمو عن االختالؼ يف تصحيح احلديث ال خيرج عن القانوف 

حملدثُت على ضعف حديث فإنو إف اتفق أئمة ا ؛العاـ الذي ذكرناه 
 يكن دلن بعدىم العدوؿ عن حكمهم ، وإف مل = أو تصحيحو

اختلفوا فيو أو مل يقع ذلم كالـ فيو أمكن الًتجيح ، وتكوف مسألة 
 . خالفية

 قاؿ احلافظ العالئي : " فمىت وجد يف كالـ أحد من  ادلتقدمُت
دلا أعطاىم هللا من احلفظ  ؛ ااحلكم على حديث بشيء كاف معتمدً 

، وإف اختلف النقل عنهم ُعدؿ إىل  ، واالطالع الغزير العظيم
 .(ٖ٘)يف األحاديث احملتملة " يءا جي، وىذا التعذر إمن الًتجيح

يست من مسائل إمجاع الصحابة وال على أف ىذه ادلسألة ل
ألف األئمة النقاد اجلهابذة الذين يرجع إليهم يف نقد  ؛ التابعُت أصاًل 

 احلديث ىم من طبقات بعد ذلك .
مث أطاؿ الكالـ يف احلديث الضعيف وحكم العمل بو ، وال فائدة 

 من إيراد كالمو والرد عليو من وجهُت :
يف مفهـو الضعيف  ا طوياًل ربريرً ا شلا نقلو حيتاج : أف كثَتً  األول

ولكن ادلعًتض يشتغل يف  ؛ الذي وقع فيو اخلالؼ بُت السلف أصاًل 
العلم على ما يفهمو من كالـ ادلتأخرين ، ويريد أف يسقط ىذا على 

                                                 

 . ٕٙالنقد الصحيح دلا اعًتض عليو من أحاديث ادلصابيح  (ٖ٘)
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فكثَت شلا ذكره ال يسلم لو ،  ؛فقو السلف األولُت ، وىذا مشكل 
 وما يسلم لو منو أغلبو ليس يف زلل النزاع .

أف نفس ادلسألة خالفية ، وليس معٌت أف  -وىو ادلهم  -:  ثاينال
ا أف من يعرفهم من السلفيُت خيتاروف أنو ال يعمل بالضعيف مطلقً 

ىذا قوؿ كل السلفيُت ، وإال فمن السلفيُت من خيالف يف ىذا ، 
،  -إف صح التعبَت  -فليس ىذا من خصائص ادلذىب السلفي 

صور يف ذىنو ، وال يشًتط أف ديثل وإمنا يرد ادلعًتض على خصم مت
 ىذا اخلصم كل السلفيُت .

 : قال*
 ىل ؛ مشًتكة أسئلة امعً  والسنة بالكتاب االحتجاج على يرد مث»
 أو ظنية؟ قطعية أفراده على فيهما العاـ داللة

 ال ؟ أو بالسنة الكتاب زبصيص جيوز وىل
 دبناىج الفقو أصوؿ علم عنها جييب اليت األسئلة من ذلك غَت إىل
 .«والفقهاء ادلتكلمُت بُت سلتلفة
 : قلت*

وىل يرفع شيء شلا ذكره احلجية عن الكتاب والسنة من حيث 
 العمـو ؟ 

فمنهما النص ،  ؛ا فإف من الكتاب والسنة ما ىو قطعي إمجاعً 
مث منهما ما ىو دونو من الظاىر ، ومنهما ادلدصوص ، وادلقيد ، 

 احلجية عن الكتاب والسنة .وغَت ذلك ، وال يرفع شيء من ذلك 
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فادلعًتض يديل بتشكيكات رلردة ، دوف أف يبُت موقفو منها على 
األقل ، وإمنا يتذرع باخلالؼ ليسقط األصل ، وقد بينت ما فيو من 

 خلل .
ويبقى أف ما يذكره ادلؤلف يف ىذا الباب حجة عليو ال لو ، كما 

كتاب والسنة ذكرت فيما تقدـ ، وإال : فهل يسعو أف يقوؿ إف ال
 ليسا حجة ملزمة لألمة بناء على ما يذكره من احتماالت ؟

 : قال*
 ال واقع أهنا على اخلالؼ قضية مع التعامل من مفر يعد فلم »
؛  اشلقوتً  اشيئً  يكوف اخلالؼ أف بالضرورة ليس وأنو،  رفعو ديكن
 عداه . فيما ، وجيوز اإلمجاع مسائل يف جائز غَت اخلالؼ لكن

 جيوز اليت الثروة دبثابة فقهية أقواؿ من إلينا نقل ما اعتبار من والبد
 يكوف ما وحاؿ ومكاف زماف يف كل منها تتدَت أف ادلسلمة للجماعة

 الظنُت أحد وليس ظنوف االجتهادات ىذه ؛ ألف دلصاحلها ازلققً 
 ال فإنو معتربة مصلحة عضدتو إذا ادلرجوح والظن ، من اآلخر بأوىل
 .«  اراجحً  فيصَت ينقلب بل امرجوحً  يبقى
 :  قلت*
مسائل اإلمجاع اليت ال جيوز فيها اخلالؼ تشمل اإلمجاع على  -0

قوؿ واحد ، واإلمجاع على قولُت أو أكثر للسلف فال جيوز إحداث 
غَتىا شلن بعدىم ، وىذا ينفع يف إبطاؿ كثَت من الفروع الفقهية 

الًتجيح اخلارجة عن إمجاع السلف هبذين ادلعنيُت ، ويعُت على 
فليست كل األقواؿ اخلالفية واالختيار ، وتلك فائدة عظيمة ، 

 ، وإال دلا حبث الفقهاء يف اخلالؼ السائغ وغَته .سائغة
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مث انظر كيف اعًتض ادلعًتض على ادلقولة السلفية ، مث يريد  -2
 !روة يؤخذ منها دبا يوافق ادلصلحةأف يستبدؿ هبا أفَّ األقواؿ الفقهية ث

قبيح ، وترمجتو بلساف العلم : اختيار القوؿ  وىذا قوؿ شنيع
بالتشهي ، وذلك يف معٌت الًتخص احملـر باإلمجاع ، بل ال حيل وال 

 ؛ دلصلحة ، أو فائدة ، شدصية أو رلتمعيةيسع الفقيو أف خيتار قواًل 
ا بل ال يرجح إال القوؿ الذي يعتقد صحتو ديانة ، وإف كاف مضطرً 

وجب عليو البياف ، ويكوف ىذا للفتوى خبالؼ الراجح لضرورة 
 ا .ا عن األصل ، ويكوف فتوى ال حكمً خروجً 

أف يكوف يف فتياه أو قاؿ ابن الصالح : " واعلم أف من يكتفي ب
لقوٍؿ أو وجٍو يف ادلسألة ، ويعمل دبا شاء من األقواؿ أو  اعملو موافقً 

فقد جهل وخرؽ = الوجوه من غَت نظٍر يف الًتجيح ، وال تقّيد بو 
  .(ٖٙ)مجاع "اإل

فال جيوز لو أف حيكم أو  ا: " احلاكم إف كاف رلتهدً   رايفوقاؿ الق
...أما احلكم أو الفتيا دبا ىو مرجوح  يفيت إال بالراجح عنده،

  .(ٖٚ)فدالؼ اإلمجاع "
وقاؿ ابن القيم : " ال جيوز للمفيت أف يعمل دبا يشاء من األقواؿ 

 بو بل يكتفي يف العمل والوجوه من غَت نظر يف الًتجيح وال يعتد
فيعمل  ؛ذىب إليو مجاعة  ا قالو إماـ أو وجهً دبجرد كوف ذلك قواًل 

                                                 

   . ٔٔٔأدب الفتوى  (ٖٙ)
   . ٕٜاإلحكاـ يف سبييز الفتاوى عن األحكاـ  (ٖٚ)
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دبا يشاء من الوجوه واألقواؿ حيث رأى القوؿ وفق إرادتو وغرضو 
عمل بو فإرادتو وغرضو ىو ادلعيار وهبا الًتجيح ، وىذا حراـ باتفاؽ 

  .(ٖٛ)األمة "
يتدَت بعض األقواؿ دبجرد وقاؿ الشاطيب: " الفقيو ال حيل لو أف 

  .(ٜٖ)ا "بو أحدً  وال أف يفيت ، ألغراض من غَت اجتهادالتشهي وا
وقاؿ إبراىيم بن فرحوف : " يلـز القاضي ادلقلد إذا وجد ادلشهور 
أف ال خيرج عنو ... ، فإف مل يقف على ادلشهور من الروايتُت أو 

نظر يف القولُت فليس لو التشهي واحلكم دبا شاء منهما من غَت 
 .(ٓٗ)الًتجيح "

 : قال*
 هبا أراد إف العبارة ىذه قائل أف وىي  :أخَتة كلمة وبقيت »

ادلنضبط  االجتهاد عَلٌم على وأهنم الصاحل السلف مكانة على التنبيو
 الذين اجملتهدين من غَتىم استبعاد رديُ  ومل أفراده بأىم للشيء تسميةً 
 ادلعٌت ىذا يف زلذور فال-بإحساف  سبيلهم واتبعوا من بعدىم جاءوا
 ». لإليهاـ ادفعً  إيضاحو من البد لكن
 :  قلت*
أما استبعاد غَتىم إف كاف ذلك عن سلالفة منهم إلمجاعهم ،  -ٔ

أو جملموع أقواذلم = فهو حق ، تبُت الكالـ عليو ، فال فائدة من 
 إعادتو ىنا كأنو حقيقة مسلمة !

                                                 

 . ٕٔٔ/ٗإعالـ ادلوقعُت  (ٖٛ)
  . ٜٖٔ/ٗادلوافقات  (ٜٖ)
 . ٔٙٔ/ٔقضية ومناىج األحكاـ تبصرة احلكاـ يف أصوؿ األ (ٓٗ)
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لفتهم مث كوف من بعدىم يتبعهم بإحساف = مفض لعدـ سلا -ٕ
يف ادلسائل اليت حبثوىا ، واتفقوا فيها على قوؿ أو أقواؿ معينة ، 

 فيتبُت اخللل يف كالمو .
أما ادلسائل ادلستحدثة النوازؿ ، فتلك ال يدعي أحد أنو ال جيوز 
دلن بعد الصحابة أف جيتهد فيها ، بل يبحث فيها فقهاء كل عصر ، 

 دـ اجليل السابق .ويكوف إمجاعهم وخالفهم ىو ادلعتمد فيها ، لع
 ؛ عن ذلك اإليهاـ ادلتوىم من ادلعًتض ليس لو مسوغ فضاًل  -ٖ

 -ائل اليت حبثها السلف فإف اجملتهد بعد عصر السلف يف غَت ادلس
ال ترد عليو تلك العبارة حبيث يوجب ذلك تعطل  - كالنوازؿ

،  عن فاضلعاقل فضاًل  واالجتهاد بعد عصر السلف ! فهذا ال يقول
ا أوؿ ما كتبناه قبل الرد يف عدـ تناىي االعًتاضات على وراجع لزامً 

العبارات ، وأنو ال ضابط ذلا ، وال معوَّؿ عليها ، إال ما يتعلق بنفس 
 ، موضوع العبارة وما تدؿ عليو ، ال ما ينشأ يف ذىن ادلعًتض ارذبااًل 

 أو ألدىن مناسبة . 
 انتهى ادلقصود التعليق عليو ، حبوؿ هللا وقوتو .

تو يف جلسة واحدة ، يف الثلث الثاين من ليل السبت الثامن وكتب
من اذلجرة الشريفة ، ادلوافق  ٖٗٗٔعشر من مجادى األوؿ سنة 

 ـ . ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٓ


