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بسم هللا الرمحن الرحيم
متهيد:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
وبعد :فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم
هبما :كتاب هللا وسنة نبيه»( .)1فهذا احلديث دليل على أن صمام األمان ومصدر اهلداية
ومنبع النور يف هذه األمة هو التمسك ابلكتاب والسنة.

وقد أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم بوقوع االفرتاق يف هذه األمة ،وأخربان أن العاصم لنا
من هذا االفرتاق هو التمسك مبا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه(.)2
وكل الفرق على اختالفها تزعم أهنا تتصل ابلكتاب والسنة حببل وثيق ،وكل فرقة تزعم داللة
الكتاب والسنة على ما ذهبت إليه ،على حد قول القائل:
وليلى ال تقر هلم بذاك

كل يدعي وصال بليلى

وعليه كان فهم السلف للكتاب والسنة هو الفيصل ،ففهمهم للدين هو الفهم املعترب ،وأي
فهم خمالف لفهمهم فغري معترب ،وقد متثل هذا الفهم يف علمني جليلني مها علم املصطلح الذي
يضبط النقل ،مث علم أصول الفقه الذي يضبط االستدالل.
وال شك أنه مع أتخر الزمان وكثرة البدع انل هذين العلمني ما انل غريمها من البعد هبما
عن غايتهما ،فغلبت البدع واخلرافات والضالالت وانتشرت بني األمة ،لكن احلق ال يندثر،
فقد أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ال تزال طائفة من أمته على احلق ظاهرين ،ال يضرهم
من خذهلم( ،)3وأخربان أن هللا يبعث هلذه األمة على كل رأس مئة عام من جيدد هلا أمر دينها(.)4
هذا كله وغريه يدلك على أمهية أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على مثل ما كان عليه
( )1رواه مالك يف املوطأ (- )1874رواية أيب مصعب ،-وحسنه األلباين يف التوسل (ص.)16 :
( )2انظر :سنن الرتمذي ( ،)2641وحسنه األلباين.
( )3انظر :صحيح البخاري (.)7311
( )4انظر :سنن أيب داود ( ،)4291وصححه األلباين.
2

النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.
من هنا جاءت الدعوة إىل العودة إىل الكتاب والسنة بفهم سلف األمة رضوان هللا عليهم،
وقد انتشرت هذه العبارة لتدل على منهج أتباعها يف األربعني سنة األخرية بعدما كان التعصب
قد وصل ابلبعض إىل حترمي النظر فيهما ،ووجوب فهمهما من خالل فهم األئمة املتأخرين!
فالدعوة إىل فهم الكتاب والسنة بفهم السلف ليس اخرتاعا ملصدر جديد من مصادر
التشريع ،وال خروجا عن هنج العلماء يف استنباط األحكام ،وإمنا هي تنبيه على أمهية هذا الفهم
يف مقابلة الفهوم املختلفة املنحرفة هلذين املصدرين.
ففهم الكتاب والسنة ابلفهم الذي فهمه الصحابة يقتضي:
= أن يكون فهمنا لآلايت واألحاديث موافقا لفهمهم.
= أن تكون أقوالنا يف املسائل الفقهية اليت تكلموا فيها ال خترج عن أقواهلم.
= أن تكون أقوالنا يف النوازل واملسائل املستحدثة وفق القواعد اليت ساروا عليها ،وهي
القواعد املدونة يف علم أصول الفقه.
وعليه:
= فاالعرتاض على قيد فهم السلف أبن الوقائع ال تنحصر اعرتاض غري صحيح.
= واالدعاء أبن هذا اخرتاع مصدر جديد من مصادر التشريع ادعاء سطحي ساذج.
= والقول أبن احلجة يف اآلية واحلديث ال يف فهم السلف حماربة لطواحني اهلواء.
= واإلتيان بقول مل يقله أحد من الصحابة يف مسألة من املسائل اليت تكلموا فيها قول
مردود على قائله ملخالفته اإلمجاع.
وضبط هذه املسألة حيتاج لضبط مسائل اإلمجاع ،ومسألة قول الصحايب ،ومسائل
االجتهاد ،مما يتعذر بيانه هنا ،بل يرجع يف كل مسألة إىل مظاهنا.
وهذا الفهم اخلاطئ ملعىن هذه الدعوة املباركة وحقيقتها أدى بكثريين إىل رفضه ودفعه ،أو
إىل القول أبنه ال حاجة إليه وال قيمة له ،كما هو حال مؤلف هذا الكتاب الذي نتعرض له
ابلتعريف والنقد.
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البياانت الفنية للكتاب
عنوان الكتاب هو :التفكري الفقهي املعاصر بني الوحي اخلالص وإكراهات التاريخ (دراسة

حتليلية نقدية ملقولة :الكتاب والسنة على فهم سلف األمة).

واملؤلف هو :د .أمحد ذيب .تقدمي أ .د .حامت بن عارف العوين
الطبعة :نشر مركز مناء ،نشرته األوىل يف 2017م ،ويقع يف  296صفحة من احلجم

املتوسط.

وهو اإلصدار العاشر للمركز من سلسلة بعنوان" :قراءات يف اخلطاب الشرعي".
التعريف ابملؤلف:
املؤلف هو د .أمحد ذيب ،وقد كتب على طرة الكتاب اخللفية تعريفا خمتصرا به ،حاصله
أنه كاتب وابحث من اجلزائر ،ويشغل منصب أستاذ الفقه اإلسالمي ابملعهد الوطين لتكوين
اإلطارات الدينية ابجلزائر ،وعضو يف اجمللس العلمي لإلفتاء مبديرية الشؤون الدينية أبم البواقي.
حصل على درجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي من جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية بقسنطينة.
وله عدد من املؤلفات منها:
 نظرية الضرورة الطبية ،وهي رسالته للماجستري. استثمار النص الشرعي بني الظاهرية واملتقصدة :دراسة يف املنهج األصويل يف فقه النص.الفكرة الرئيسية ملضمون الكتاب:
الفكرة الرئيسة ملضمون الكتاب -حسب عبارات مؤلفه -هي أن تقييد الكتاب والسنة
بفهم السلف أمر كان نتيجة صراعات مذهبية وسياسية ،وردة فعل للقلق على الدين امتد مع
تطاول الزمان ليشكل جمموعة من القواعد األصولية استقرت يف علم أصول الفقه ،وأن هذه
النظرية ال حاجة لنا هبا ،بل كان هلا أثر يف شيوع التقليد وسد ابب االجتهاد ،ومن مث فال
حاجة لنا إىل هذا القيد ،فخريية السلف ال تقتضي جعل أقواهلم حجة.
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عرض إمجايل ملضمون الكتاب:
قسم املؤلف كتابه إىل مقدمة ومثانية فصول ،وفيما يلي عرض خمتصر ألهم األفكار اليت
وردت يف هذه الفصول:
= التقدمي:
ركز مقدم الكتاب على جمموعة من األفكار ،أمهها :أن تعظيم السلف أمر ال خيتلف عليه
أحد من أهل السنة ،وأن اهتام بعض فرق أهل السنة بعضهم بعدم اتباع السلف ما هو إال أثر
سيئ من آاثر الصراعات الفكرية ،وأن فهم السلف ما هو إال اخرتاع ملصدر جديد للتشريع.
= املقدمة:
ذكر املؤلف القضااي املنهجية اليت تذكر عادة يف املقدمة من دواعي اختيار املوضوع،
والغرض من هذه الدراسة ،وأمهية املوضوع ،واملنهج املتبع يف الدراسة ،وصعوابت املوضوع.
وليس لنا غرض يف التوقف عند القضااي اليت أوردها يف مقدمته سوى الغرض من الدراسة،
ملا هلا من أمهية .وخالصة ما ذكره أن الغرض من دراسته ثالثة أمور هي:
 -1فك االشتباك الواقع بني النص األصلي والتفسري الفقهي التبعي.
 -2توضيح مصطلح السلف؛ ألنه مصطلح رجراج حيتاج إىل مزيد من الضبط والتحديد.
 -3ضبط جماالت استعمال هذا الشعار؛ حىت ال يتجاوز احلد الذي وضع من أجله.
= الفصل األول :مدخل مفاهيمي:
تناول يف هذا الفصل مدلول مصطلح السلف يف اللغة ،مث ذكر أن املفهوم التارخيي ملصطلح
السلف خمتلف فيه على أقوال ،أقرهبا أنه القرون الثالثة األوىل ،مث املفهوم املنهجي ،وأنه كل
من التزم القواعد اليت سار عليها السلف ،ليخلص من هذا إىل تعريف فهم السلف ،وقد ذكر
أنه مل جيد له تعريفا عند املتأخرين سوى تعريف الدميجي له ،ليناقش التعريف عرب جمموعة من
التساؤالت.
مث انتقل الكاتب إىل احلديث عن منهج السلف يف استنباط األحكام ،وأن منهجهم
االجتهادي مل يكن على نظام واحد ،وإمنا حصل االتفاق على املالمح العامة يف االجتهاد،
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ليتساءل عن أي هذه املناهج هي املرادة مبنهج السلف.
بعد ذلك انتقل إىل مصادر التشريع عند السلف ،فذكر الكتاب والسنة واإلمجاع والرأي،
ليخلص من ذلك إىل أن فهم السلف ال يصح تفسريه ابإلمجاع؛ ألن ما اختلف فيه السلف
أكثر مما اجتمعوا عليه ،ويدون مالحظة يراها جوهرية ،وهي أن السلف مل جيعلوا رأي رجل
بعينه دينا ترتك له النصوص الشرعية الثابتة ،وانطلق يستدل على ذلك.
وختم هذا الفصل مببحث يتحدث فيه عن الفرق بني الشريعة والفقه ،ومبحث آخر بعنوان:
الفقاهة الفقهية وداء التجسيد ،ليقرر فيه أن جتسيد القواعد واملناهج يف األشخاص قد أفضى
إىل تقديس املوروث التفسريي على حساب النصوص املعصومة.
= الفصل الثاين :أسباب ظهور هذه النظرية:
يف هذا الفصل جعل املؤلف األسباب اليت أدت ابلتابعني ومن بعدهم إىل تبين نظرية فهم
السلف هي ظهور الفنت ،وتعريب الكتب اليواننية ،وانتشار العجمة ،والتأثريات السياسية،
وتعريب كتب الفلسفة ،وافرتاض التعارض بني احلاضر واملاضي.
وحتت هذه العناوين جتد ألواان من االدعاءات العجيبة سوف نتعرض هلا بعد قليل.
= الفصل الثالث :مستند نظرية سلف األمة:
حاول املؤلف يف هذا الفصل أن حيرر حمل النزاع ،ليعقد مقارنة بني أدلة القائلني ابلنظرية
والرافضني هلا ،ليقرر أن أدلة القائلني بعدم احلجية أوفر وأهنض من حيث سالمة املنحى
االستداليل.
وقد اعتمد يف األدلة اليت ذكرها على األدلة اليت يذكرها العلماء يف ابب حجية قول
الصحايب.
وبذلك ينتهي الفصل الثالث.
= الفصل الرابع :اجلذور التارخيية هلذه النظرية:
بدأ هذا الفصل بتقرير أن إشكالية اخللط بني النص الشرعي واالجتهاد الفقهي بدأت يف
الظهور يف عصر التابعني ،حيث مت التعامل مع اجتهادات الصحابة على أهنا اجتهادات معيارية
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تذكر على جانب النصوص الشرعية ،ويرى أن هذه اإلشكالية واضحة يف املدرسة احلجازية،
وأن األمثلة على ذلك كثرية ،وأنه سيتخري منها بعضها.
وقد قام بعرض األمثلة ،وذلك بذكر موقف عدد من األئمة من اجتهادات الصحابة ،وهي
املسألة املعروفة يف األصول بـ" :حجية قول الصحايب" ،فذكر آراء أيب حنيفة ومالك والشافعي
وأمحد وابن حزم والغزايل وابن تيمية وابن القيم والشاطيب ،وبذلك ينتهي هذا الفصل.
= الفصل اخلامس :آاثر نظرية فهم السلف يف االجتهاد الفقهي:
ذكر املؤلف أن التوسع يف نظرية فهم السلف تسببت يف العديد من اإلشكاالت ،هي:
مزامحة النصوص األصلية والتقليل من هيبتها ،وتغييب الواقع الراهن ،وغلق ابب االجتهاد،
والنفور الزائد من القول ابلرأي.
وقد خصص مبحثا لكل إشكالية من اإلشكاليات األربع ،يعرض فيه مجلة من األمثلة اليت
يراها تدل على ما ذهب إليه.
وهكذا حتولت معظم السلبيات اليت قام املنهج السلفي ليقاومها إىل نتائج لتبين هذا املنهج،
وإان هلل وإان إليه راجعون!
= الفصل السادس :أتثري نظرية فهم السلف يف اجلهاز األصويل:
املؤلف يرى أن أتثري هذه النظرية امتد من الفقه إىل علم األصول ،وحتولت إىل قواعد متقنة
مبرور الزمن.
أما القواعد اليت يراها نتيجة هلذه النظرية فهي :حجية قول الصحايب ،ومنع إحداث قول
اثلث ،والعربة برأي الراوي ال بروايته ،وختصيص العام مبذهب الصحايب ،واالحتجاج بعمل أهل
املدينة ،وما جرى عليه العمل (املاجرايت) ،ومراعاة اخلالف.
وقد ذكر املؤلف أنه لن يتوقف عند املعلومات املعلومة املعروفة يف هذه األبواب ،وإمنا
تنصرف مهته إىل بيان أثر االحتجاج ابالجتهادات الفقهية يف اجلهاز األصويل.
وما ذكره ال خيرج عن جمموعة من النقوالت يف بيان كل قاعدة.
= الفصل السابع :ضوابط وحدود إعمال هذه النظرية:
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ذكر يف هذا الفصل أن هناك (حاالت) يتعني فيها الرجوع إىل فهم السلف الصاحل ،وقد
أوردها خالل تسعة ضوابط ،فذكر أنه تتعني فهوم السلف يف األصول اليقينية للمعتقد ،ويف
العادات الكلية املتكررة ،ويف أسباب النزول ،وفيما أمجعوا عليه ،وأنه ال عربة بفهوم السلف إذا
خالفت نصا شرعيا ،وأهنا تتعني أيضا إذا وقعت موقع البيان النقلي ،وفيما له تعلق بقرائن
األحوال ،ويف حالة الرتك اإلجيايب ،وفيما كان حكمه الرفع.
وما ذكره حتت هذه الضوابط ال يتعدى شرحها وبيان مقصده هبا.
= الفصل الثامن :تطبيقات متفرقة:
ذكر املؤلف أن غرضه من املسائل اليت ذكرها هو بيان أتثري التاريخ يف دالالت النصوص
القطعية ،وقد ذكر تسع مسائل ،هي :تقييد عموم قوله{ :ومن مل حيكم مبا أنـزل اّلل فأولئك
هم الكافرون} [املائدة ]44 :ابألثر املروي عن عبد هللا بن عباس ،وحتديد فرتات احلكم ،وحسر
الرأس يف الصالة ،واستحباب صالة ركعتني ليلة الدخول ،والسنة يف خطبة العيد أن تكون
واحدة ،وإسقاط خطبة اجلمعة إذا وافقت العيد ،ومشي املسبوق حبثا عن السرتة ،واألذان الثاين
يوم اجلمعة ،وختان اإلانث.
وقد شرح كل مسألة من هذه املسائل بصورة مستقلة؛ ليدلل على ما ذهب إليه من كون
هذه املسائل آاثرا لنظرية فهم السلف ،وبذلك يكون املؤلف قد أهنى كتابه.
= اخلامتة
ذكر فيها أن ما خلص إليه البحث هو أنه ال حاجة وال مسوغ لوضع هذه العبارة( :على
فهم سلف األمة) إىل جانب املصدرين املعصومني ،فالنص الشرعي وحده هو احلجة على
السلف وغريهم ،وأن هناك غلوا ظاهرا عند طوائف من املتفقهة يف توظيف نظرية فهم سلف
األمة على حد تعبري الكاتب.
نقد الكتاب:
على الرغم من النربة اهلادئة اليت كتب هبا املؤلف هذا الكتاب ،وصحة النقول الواردة فيه،
إال إنه قد اشتمل -لألسف -على العديد من األخطاء املنهجية والعلمية ،فإذا كان الفهم
السلفي ملسائل الفقه كثريا ما يـتهم من قبل متعصيب املذاهب أبنه فتح الباب على مصراعيه
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لالجتهاد لكل أحد ،وإذا كانت أبرز القضااي اليت انفح عنها املنهج السلفي هي ذم التقليد،
وفتح ابب االجتهاد ،فإن العجيب حقا أن جتد من يرى أن حدوث التقليد يف األمة كان
بسبب املنهج السلفي! وهذا هو عني ما فعله مؤلف هذا الكتاب!
واملنهج السلفي عند املؤلف يتمثل اترة يف املذاهب الفقهية املشهورة ،واترة يف املنهج

السلفي املعاصر -الذي قام ليعود ابملذاهب إىل أصوهلا األوىل ويصلح اخللل الذي حصل فيها
عند املتأخرين ،-واترة اثلثة يف بعض من يدعي االنتماء للمنهج السلفي من الفرق املعاصرة،
وهذا كله دون أن يبني أو يوضح ،وهذا وحده كاف يف بيان مدى االرتباك املنهجي املوجود
ابلكتاب!
إن االرتباك املنهجي عند املؤلف واضح ملن يقرأ الكتاب ،فقد حتدث املؤلف عن شعار

فهم السلف ،وأنه مرفوع من قبل السلفيني املعاصرين ،وأهنا عبارة شائعة ذائعة ،وأنه مل جيد من
عرفها سوى الدميجي( ،)5وهكذا فأنت اآلن يف نطاق املعاصرين ،لكنه بعد قليل يقفز بك إىل
عصر التابعني ليؤكد أن هذه النظرية نشأت منذ ذلك احلني( ،)6مث توىل كربها الفقهاء
واألصوليون( !)7مث جتد املؤلف يرى أن هذا املصدر ال حاجة لنا به( ،)8مث يعقد فصال يف
جماالت هذا املصدر وضوابطه من وجهة نظره ،ال من وجهة نظر القائلني به ،وهذا أمر عجيب،
فإما أن املؤلف يرى أن فهم السلف ليس حبجة ،وأنه غري معترب ،وإما أنه يرى أنه حجة ومعترب،
وإما أنه يرى التفصيل ،فإن كان األول فما الفائدة من وضع ضوابط العتباره ،وإن كان الثاين
فلم ألف كتابه؟! وإن كان الثالث فلماذا يصرح بعكسه؟!
مث ما احليلة مع من يتبن نظرية املؤامرة يف املسائل العلمية ،ويذهب بك بعيدا عن

االستدالالت واحلجج؟! فخالف أهل السنة مع غريهم -عنده -خالف سياسي ألبس ثوب

( )5انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)40 :
( )6انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)127 :
( )7انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)187 :
( )8انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)86 :
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الدين( ،)9ونظرية فهم السلف القت رواجا بني السالطني فدعموها توطيدا مللكهم(،)10
واالعتماد على أقوال الصحابة رد فعل للقلق الناتج من مقاالت املخالفني( ،)11وانتشار هذا
الفهم أدى إىل تغلغله داخل اجلهاز األصويل من خالل قضاايه اليت شكلت عرب مر الزمن
قواعد أصولية(!)12
أين الدليل على كل هذه الدعاوى الضخمة؟! ال شيء ،سوى أن املؤلف ينطلق منها

كمسلمات يف حبثه!

ماذا بقي لنا من أرضية مشرتكة نستطيع أن ننطلق يف نقاشنا من خالهلا؟! هل هو فهم
كل واحد منا للكتاب والسنة ابلصورة اليت يراها مناسبة؟!
جييبك املؤلف أبنه ال حاجة هلذا املصدر؛ ألن قواعد االستنباط اليت سار عليها السلف
هي القواعد احلاكمة لنا ،ومىت كان هذا هو املراد من فهم السلف زال بيننا اخلالف( .)13حسنا،
ستجد املؤلف بعد قليل يرمي اجلهاز األصويل أبنه قد تسرب إليه فهم السلف ليصبح مع مرور
الزمن قواعد أصولية(!)14
واملؤلف يوحي لنا بعنوانه للكتاب أنه سيبحث يف املواقف التارخيية اليت أدت إىل نشأة هذا
الفهم ،لكن ما إن تقرأ الكتاب حىت تكتشف أن العكس هو الصحيح ،فاملؤلف اعترب هذه
القضية مسلمة ينطلق من خالهلا يف حبثه دون أن يستدل عليها مبا يصلح لالستدالل؛ إذ إن
جلب أقوال العلماء يف مسألة حجية الصحايب وترتيب قائليها ترتيبا زمنيا ال يصلح دليال على
ما يدعيه ،وإن كانت تلك األقوال صحيحة يف ذاهتا ،فإن احلقيقة أهنا ال عالقة هلا مبا يدعيه.
ومما يدلك على هذا التناقض واالرتباك :أن هذا العنوان كان أعم من مضمون الكتاب،
( )9انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)66 :
( )10انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)72 :
( )11انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)69 :
( )12انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)187 :
( )13انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)86 :
( )14انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)187 :
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فاملؤلف ال يتناول التفكري الفقهي املعاصر ،وإمنا يتناول نوعا واحدا من أنواع هذا التفكري
ابلذكر والبحث.
ال ميكننا مناقشة املؤلف يف كل القضااي واألفكار اليت بثها يف كتابه ،فهي كثرية ،واملؤلف
كثريا ما خيلط األوراق ويدخل القضااي ببعضها ،وهذا اخللط يف املقدمات اليت انطلق منها
استتبع خلال يف النتائج بطبيعة احلال ،وهذا حيتاج إىل جملد ضخم لبيانه ،ولسنا بصدد الرد
التفصيلي على كل ما ورد يف الكتاب ،لكننا نشري إىل أمثلة فجة تدل على كم املغالطات
واجملازفات العلمية املوجودة ابلكتاب.
فاملثال األول :تقريره أن مصطلح السلف من أكثر األلفاظ ترجرجا عند الباحثني واملفكرين

قدميا وحديثا(.)15

واملثال الثاين :تساؤله عن مصدر حجية فهم السلف الصاحل :هل هو أهنم عاشوا يف

القرون الثالثة اخلريية ،أم أهنم خضعوا لسلطان الكتاب والسنة؟ ويقرر أن األمر األول ال يقتضي
حجية ،واألمر الثاين ال يستدعي ذكر فهم السلف جبوار الكتاب والسنة(.)16
واملثال الثالث :تقريره أن إقليد الدخول إىل دراسة اتريخ اخلالف العقدي الذي وقع بني

أهل السنة وغريهم من املعتزلة والقدرية واجلربية هو أن هذه مسائل سياسية طليت بطالء الدين
متويها على املغفلني!(.)17
واملثال الرابع :تقريره -بكل بساطة -أنه ال ميكن التغاضي عن الدور الذي لعبته السياسة

يف ترسيم نظرية فهم السلف ،فلقد كان السياسيون -ومنذ زمن بعيد -يلتمسون حصر الشرعية
يف بعض االجتهادات السلفية؛ آمني من وراء ذلك وأد كل اجتهاد يهدد سلطاهنم
وسطوهتم!(.)18
واملثال اخلامس :هو قول املؤلف" :نظرا للصلة القوية اليت تربط الفقه ابألصول فقد حتولت
( )15انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)31 :
( )16انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)41 :
( )17انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)67 :
( )18انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)72 :
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إطالقية نظرية فهم السلف مع مرور الزمن إىل قواعد أصولية متقنة ،كثريا ما توظف يف العملية
االستداللية ،وتساق مساق األدلة الشرعية ،بل ويتم يف بعض األحيان تقدميها على النصوص
الشرعية نفسها"(.)19
ومن اخللط يف الكتاب :أن املؤلف يذكر األقوال والنقول اليت نقلها أئمة السلف يف ذم
التقليد وحرمة تقدمي أقوال الرجال على الكتاب والسنة ،وهي كلها أقوال صحيحة ،لكنه
يستدل هبا على غري املراد منها متاما ،فاملنهج السلفي يف دراسته للفروع وسط بني فريقني:
الفريق األول :يقدم آراء الرجال على الكتاب والسنة ،وهم غالة املذهبيني املتعصبني ألقوال
أئمتهم رغم ظهور بطالهنا لديهم ،والقائلني بوجوب تقليد أئمتهم ومنع النظر يف الكتاب
والسنة ،وغلق ابب االجتهاد.
والفريق الثاين :يدعي االلتزام ابلكتاب والسنة بفهمه هو ،وال يتقيد بفهم أصحاب النيب
صلى هللا عليه وسلم للكتاب والسنة ،وهذا املنهج يسيطر عليه املتأثرون ابلواقع املعاصر
والراغبون يف مواكبة الواقع وتطويع الكتاب والسنة ليوافق ما يرونه حقا وصوااب.
فالفريق األول يرمي املنهج السلفي ابجلهل وقلة العلم ،والفريق الثاين يرمي املنهج السلفي
ابلتشدد واجلمود على أقوال األئمة.
ويبدو أن املؤلف خلط بني الفريق األول وبني املنهج السلفي ،فقد جعلهما معا أمرا واحدا،
واترة خيص هؤالء ابلذكر واترة أولئك؛ ولذا وقع يف التناقض ،فبينما قام املنهج السلفي على
ذم التقليد والقول ابالجتهاد فإنه يرمي املنهج السلفي ابلتسبب يف شيوع التقليد وسد ابب
االجتهاد ،على الرغم من اخلصومة بني املنهج السلفي ومتعصبة املذاهب يف قضية سد ابب
االجتهاد خصومة مشهورة معلومة!
ومن تلك التناقضات :أنه كان يستدل أبقوال ابن تيمية وابن القيم يف تقدمي احلق على

أقوال الرجال على أن هذه هي أقوال الرافضني حلجية فهم السلف ،يف حني إنه عدمها من أشد
املدافعني عن هذه النظرية!
( )19انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)187 :
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ومن تلك التناقضات :أنه وضع ما مساه ابحلاالت اليت يعترب فيها فهم السلف ،رغم

دندنته طول الكتاب على أن هذه العبارة ال حاجة داعية إليها ،ويف اجلهاز األصويل غنية عنها،
فكيف يستقيم ذلك؟!
ومما يلفت النظر هنا ذكره للحاالت اليت يعترب فيها فهم السلف أبنه ضوابط اعتبار فهم
السلف ،والبون بني احلاالت والضوابط بون شاسع.
واألمثلة على اخللط يف اجلانب التأصيلي كثرية ،والوصف اجلامع هلا هي أن املؤلف
يذكر أقواال صحيحة ،لكنه يوظفها توظيفا خاطئا؛ رمبا بسبب قناعات مسبقة ،ورمبا بسبب
ضعف العمق يف التعامل مع املسائل.
= أما على صعيد اجلانب التطبيقي الذي ذكره املؤلف يف الفصل األخري فتجد اخللل

واضحا ،فبعض ما يدعي أنه ال دليل عليه إال فهم السلف قامت األدلة من السنة عليه ،ولنذكر
مثالني للداللة على ذلك:
املثال األول :ذكر املؤلف أن تقييد احلكم بغري ما أنزل هللا أبنه كفر دون كفر انتج عن

قول ابن عباس أبنه كفر دون كفر ،وهذا القول يعارضه أقوال الصحابة الدالة على كفر من رد
شيئا من أوامر هللا تعاىل؛ ليجعل هذا املثال من األمثلة على أن هذا خلل منهجي يف التعامل
مع النص القرآين الوارد يف املسألة(.)20
واخللل هنا يف أمرين:
األول :أن أقوال الصحابة األخرى اليت ذكرها ال تعارض قول ابن عباس املذكور ،فافرتاض

التعارض حصل عند املؤلف ومن فهم مثل فهمه.

الثاين :أنه ظن أن لفظ الكفر إمنا يطلق على الكفر األكرب ،ومل يطلق على الكفر األصغر

يف مسألة احلكم إال بقول ابن عباس ،وهذا خطأ كبري.

أما قول ابن عباس فمن راجع السياق الذي ذكر فيه القول تبني له املعىن جبالء.
أما كون احلكم بغري ما أنزل هللا منه أكرب وأصغر فليس جمرد قول ابن عباس هو الدليل
( )20انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)250 :
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عليه ،بل الدليل عليه هو أن كثريا من األعمال وردت يف السنة بلفظ الكفر ،واإلمجاع منعقد
على أهنا غري خمرجة من امللة ،ولن نذهب بعيدا ،سنقول للمؤلف :هل تطرد هذه القاعدة يف
مثل قول النيب صلى هللا عليه وسلم« :من حلف بغري هللا فقد كفر»( ،)21فهل سيقول املؤلف
يف هذا احلديث مبثل ما قال يف اآلية من إجرائها على ظاهرها مطلقا يف كل األحوال؟!
ولقد وقع املؤلف يف خلط عجيب ،فهو يذكر أنه ال يرجح بني األقوال لكن هذا القول
فيه خلل منهجي ،فهل يرى املؤلف أنه من احملتمل أن يكون القول ذو اخللل املنهجي هو
القول الراجح مثال؟!
مث إن كالم املؤلف إمنا قد يصلح يف حق من استدل هبذا النص على أن كل أنواع احلكم
بغري ما أنزل هللا كفر أصغر ،لكن يبدو أن املؤلف ال يرى ذلك؛ ألنه يفرتض التعارض بني هذا
النص والنصوص األخرى اليت ذكرها ،واحلقيقة أنه ال تعارض مطلقا ،بل من قرأ أثر ابن عباس
كامال علم حقيقة االستدالل.
املثال الثاين :ما ذكره بعنوان" :مشي املسبوق حبثا عن السرتة" ،فقد ذكر أن أقصى ما

يستدل به طلبة العلم على استحباب أن يتحرك املسبوق يف الصالة خطوة أو خطوتني طلبا
للسرتة هو قول لإلمام مالك ،وهو قول ال يعدو أن يكون اجتهادا من أحد علماء اإلسالم،
ال دليل عليه من السنة ،واعرتض عليه بعدة أمور(.)22
وما فات املؤلف هو أن هذا الفعل له أصل يف السنة ،وهو ما رواه أبو داود عن عمرو بن
شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال :هبطنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثنية أذاخر،
فحضرت الصالة -يعين فصلى إىل جدار -فاختذه قبلة وحنن خلفه ،فجاءت هبمة متر بني يديه
فما زال يدارئها حىت لصق بطنه ابجلدار ،ومرت من ورائه( .)23فهذا دليل على أن النيب حترك
يف صالته خطوتني على األقل ،فكيف يقال :إنه قول ال دليل عليه؟!
واخلالصة :أن املؤلف انطلق من قناعات سابقة أدت إىل حصول خلل يف النتيجة اليت
( )21رواه الرتمذي ( ،)1535وانظر تعليق الرتمذي على احلديث ( ،)110 /4وصححه األلباين.
( )22انظر :التفكري الفقهي املعاصر (ص.)264 :
( )23سنن أيب داود ( ،)708وقال األلباين" :حسن صحيح".
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وصل إليها ،وقد متثل هذا اخللل يف أخطاء منهجية وأخطاء علمية ،وقضية هبذا احلجم ال ميكن
مناقشتها ابلطريقة اليت تناوهلا هذا الكتاب ،فهي مبنية على مقدمات ال بد من إثباهتا ،وال
ميكننا مناقشة املؤلف يف األخطاء العلمية اليت وقع فيها لكثرهتا وتشعبها ،لكن االضطراب
املنهجي يف البحث واضح الداللة على االرتباك العلمي الذي وقع فيه مؤلف الكتاب.
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