منهج السلف مع النصوص الشرعية:
منهج السلف من الصحابة ومن تبعهم إبحسان قائم على تعظيم السنن ،واحلث على
التمسك هبا ،والتسليم واالنقياد هلا ،وترك االعرتاض عليها بقول أحد كائنًا من كان ،وقد جاء

هذا املعىن مصر ًحا به عن مجع من الصحابة رضي هللا عنهم.

ومن مجلة ما جاء عنهم يف ذلك :قول ابن عباس رضي هللا عنهما" :يوشك أن تنزل عليكم
حجارة من السماء ،أقول لكم :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتقولون :قال أبو بكر
وقال عمر!" .هكذا أورده بعضهم ،وأاثر حول االستدالل مبقتضاه بعض الشبهات ،ومنها:

جهل بقية األثر ،وهو قول عروة البن عباس :كاان مها أتبع
عمدا أو ً
 أن السلفية يرتكون ًلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأعلم به منك! قال ابن أيب مليكة :فخصمه عروة.
 التساؤل عن الفرق بني هذا املنهج [ويعين به :التمسك ابلكتاب والسنة بفهم السلف]وبني منهج اخلوارج الذين احتجوا ابلنصوص وتركوا كلم الصحابة ملا رأوهم خالفوا النصوص(.)1
ويف هذه الورقة العلمية جواب عن تلك الشبهات مبا يناسب املقام؛ على أنه ليس من
مقصودها البحث يف حكم متعة احلج ،وال االنتصار لقول ابن عباس -رضي هللا عنهما -فيها؛
وخمتصر أقوال العلماء يف متعة احلج" :أن ابن عباس كان يوجب املتعة ،بل كان يوجب الفسخ،
وكان يقول :كل من طاف ابلبيت وبني الصفا واملروة ومل يسق اهلدي فقد حل من إحرامه...
لكن اجلماهري من الصحابة واألئمة األربعة وغريهم على أنه جيوز التمتع واإلفراد والقران ،لكن
أهل مكة وبنو هاشم وعلماء أهل احلديث يستحبوهنا"(.)2
ومما ينبغي أن يعلم :أن هذه املسألة وأمثاهلا من قبيل السياسة اجلزئية حبسب املصلحة،
ختتلف ابختلف األزمنة ،وبعض العلماء ظنها من الشرائع العامة اللزمة لألمة إىل يوم القيامة،
( )1هكذا يقول حممد عبد الواحد احلنبلي األزهري يف منشور له على صفحته يف الفيس بوك ،ودونك
رابطها:

https://www.facebook.com/MOHAMMADELSALAFY

بتاريخ 2019 /7 /21م.
( )2ينظر :جمموع الفتاوى ( )51 /26ابختصار.

ولكل عذر وأجر ،ومن اجتهد يف طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم فهو دائر بني األجر
واألجرين ،وهذه السياسة اليت ساسوا هبا األمة وأضعافها هي أتويل القرآن والسنة(.)1
وأول اجلواب أن يقال :هذا األثر هبذا اللفظ -الذي أورده صاحب الشبهة -ال يثبت

يف كتب احلديث ،وإمنا أورده بعض العلماء يف كتبهم؛ كشيخ اإلسلم ابن تيمية ،وابن القيم،
والشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وغريهم أبلفاظ متقاربة ،اتركني قول عروة وابن أيب مليكة(- )2
وفيما سيأيت بيان سبب تركهم له ،-وطريقة البحث العلمي ومناقشة تلك الشبهات :أن يورد
متبوعا بذكر
اللفظ املسند هلذا األثر ،مث يبني معناه الصحيح ،ومقصوده الذي سيق من أجلهً ،
اجلواب عن اإلشكاالت والشبهات.
لفظ األثر:
روى ابن أيب مليكة األعمى ،عن عروة بن الزبري ،أنه أتى ابن عباس فقال :اي ابن عباس،
حمرما حبج أو عمرة ،فإذا طاف
طاملا أضللت الناس! قال :وما ذاك اي عرية؟ قال :الرجل خيرج ً
زعمت أنه قد حل ،فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك ،فقال :أمها -وحيك -آثر عندك
أم ما يف كتاب هللا وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه ويف أمته؟! فقال عروة:
مها كاان أعلم بكتاب هللا وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مين ومنك .قال ابن أيب
مليكة :فخصمه عروة(.)3
( )1ينظر :الطرق احلكمية البن القيم (ص.)19 :
( )2ينظر :الفتاوى الكربى ( ،)126 /5وجمموع الفتاوى ( ،)281 ،50 /26 ،251 ،215 /20وزاد
املعاد ( ،)182 /2والطرق احلكمية (ص ،)19 :وإعلم املوقعني ( ،)168 /2والصواعق املرسلة
( ،)1063 /3وكتاب التوحيد (ص ،)102 :وجمموعة الرسائل واملسائل والفتاوى حلمد بن انصر
النجدي احلنبلي (ص ،)167 :وجمموع فتاوى ابن ابز (.)218 /1
( )3أخرجه الطربان يف املعجم األوسط ( ،)11 /1وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (/3
" :)234رواه الطربان يف األوسط ،وإسناده حسن".
واألثر رواه اإلمام أمحد ( ،)228 /5 ،133-132 /4والطحاوي يف شرح معان اآلاثر (،)189 /2
واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه ( ،)377 /1وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم (-1209 /2
 )1210بنحوه.

معىن األثر وطريقة السلف يف تعظيم السنة:
كلم ابن عباس واضح يف أنه يرد على عروة معارضة ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه
وسلم من مشروعية متعة احلج مبا فهمه عروة أو وصل إليه من رأي أيب بكر وعمر -رضي هللا
عنهما -أهنما كاان ينهيان عن ذلك.
ومقصود ابن عباس هو اإلنكار على عروة يف معارضته ما بلغه من السنة مبا نقله عن أيب
بكر وعمر؛ حيث سأل عروة سؤ ًاال استنكارااي" :أمها -وحيك -آثر عندك أم ما يف كتاب هللا
وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه ويف أمته؟!" .واملعىن :أنه قد ثبت ابلكتاب
والسنة مشروعية متعة احلج ،فكيف يعارض ذلك آبراء الرجال ،ولو كان رأي العمرين أيب بكر
وعمر؟!
هنا رد عليه عروة بقوله" :مها كاان أعلم بكتاب هللا وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مين ومنك" .وابلطبع ليس هذا جو ًااب عما سأله ابن عباس ،بل هو التفات وحيدة عن اجلواب،

إىل اإلخبار عن مدى علم الشيخني أيب بكر وعمر -رضي هللا عنهما -ابلسنة ،وأهنما أعلم
منهما ،ومعلوم أن هذه األعلمية متفق عليها عند األمة كافة ،ومل ولن ينكرها ابن عباس وال
غريه.
واملتبادر إىل الفهم من هذا األثر :هو تعظيم ابن عباس ملا جاء يف الكتاب والسنة ،وعدم
معارضتهما بقول أحد كائنًا من كان؛ وأتمل قول ابن عباس" :أمها -وحيك -آثر عندك أم ما
يف كتاب هللا وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه ويف أمته؟!" جتد هذا املعىن
الئحا.
ً

واقتصرت على تلك الرواية الشتماهلا على ما استدل به أصحاب الشبهة من قول عروة :مها كاان
أعلم ...إخل ،وقول ابن أيب مليكة :فخصمه عروة.

وال يلزم من تقدمي ابن عباس السنة على قول العمرين -أيب بكر وعمر -االنتقاص أو
االزدراء من مكانتهما ،أو احلط من قدرمها وشأهنما؛ ولذلك وجدان ابن عباس ملا قال له عروة
وتقديرا ملكانتهما يف اإلسلم.
ما قاله سكت ابن عباس( )1ومل يرد عليه؛ احرت ًاما هلما
ً

اجلواب عن قول عروة" :مها كان أعلم بكتاب هللا وما سن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم مين ومنك":
السياق يدل على أن مراد عروة هبذا القول :أن صحبة أيب بكر وعمر لرسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أقدم من صحبة ابن عباس ،فهما أعلم به صلى هللا عليه وسلم وبسنته منه.
وهذا الكلم من عروة -هبذا املعىن -معلوم صحته من حيث اجلملة ،ولكن ليس بلزم يف
آحاد املسائل؛ فإنه قد يصادف الصغري يف الزمن القصري ما مل يصادفه الكبري يف الزمن
الطويل( ،)2وكما يقال :قد جتد يف النهر ما ال جتد يف البحر ،ومن أبرز األمثلة على ذلك
واقعتان:
األوىل :ما حدث مع أيب بكر يف مرياث اجلدة:
فعن قبيصة بن ذؤيب قال :جاءت اجلدة إىل أيب بكر تسأله مرياثها ،فقال :ما أعلم لك
يف كتاب هللا شيئًا ،وال أعلم لك يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شيء ،حىت أسأل
الناس ،فسأل فقال املغرية بن شعبة :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل هلا السدس،
فقال :من يشهد معك؟ -أو :من يعلم معك؟ ،-فقام حممد بن مسلمة فقال مثل ذلك،
فأنفذه هلا(.)3
ومعلوم أن أاب بكر أعلم من املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة؛ لكنهما علما من السنة
انتقاصا منهما له.
بعض ما خفي عليه ،ومل يفهم من معارضتهما للصديق مبا جاء يف السنة
ً

( )1كذا يف رواية أيب مسلم الكجي ،بلفظ" :فسكت الرجل" ،يعين :ابن عباس ،وأوردها ابن القيم يف زاد
املعاد يف هدي خري العباد (.)191 /2
( )2ينظر :الفتح الرابن لرتتيب مسند اإلمام أمحد للشيخ الساعايت (.)56 /11
( )3أخرجه أمحد ( ،)500-499 /29وقال حمققه" :صحيح بشواهده".

ثالًث:
الثانية :ما حدث مع عمر يف االستئذان ا
فعن أيب سعيد اخلدري قال :كنا يف جملس عند أيب بن كعب ،فأتى أبو موسى األشعري
مغضبًا حىت وقف ،فقال :أنشدكم هللا هل مسع أحد منكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول« :االستئذان ثالث ،فإن أذن لك وإال فارجع» ،قال أيب :وما ذاك؟ قال :استأذنت
على عمر بن اخلطاب أمس ثلث مرات ،فلم يؤذن يل فرجعت ،مث جئته اليوم فدخلت عليه،
فأخربته أن جئت أمس فسلمت ثل ًاث مث انصرفت ،قال :قد مسعناك وحنن حينئذ على شغل،
فلو ما استأذنت حىت يؤذن لك! قال :استأذنت كما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال :فوهللا ،ألوجعن ظهرك وبطنك ،أو لتأتني مبن يشهد لك على هذا ،فقال أيب بن كعب:
فوهللا ،ال يقوم معك إال أحدثنا سناا ،قم اي أاب سعيد ،فقمت حىت أتيت عمر ،فقلت :قد
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هذا(.)1
ومعلوم أن عمر بن اخلطاب أعلم من أيب سعيد اخلدري وأيب موسى ،ولكنهما علما من
انتقاصا أو
السنة بعض ما مل يصله ،ومل يدع أحد أن يف معارضتهما للفاروق وإثباهتما للسنة
ً
تقليل من شأن عمر وعلمه وفضله.
ً
متكررا عند الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ،وال جيدون أي غضاضة
ولذلك جند هذا املعىن ً
يف إظهاره وإعلنه؛ فهذا ابن عمر يسأل عن متعة احلج ،فأمر هبا ،فقال :إنك ختالف أابك،
فقال :عمر مل يقل الذي يقولون ،فلما أكثروا عليه قال :أفكتاب هللا أحق أن تتبعوا أم عمر؟!(.)2
وال يدعي عاقل أن ابن عمر قد انت قص بذلك من شأن أبيه.
التماس العذر لعروة فيما قاله:
وميكن التماس العذر لعروة فيما قاله أبن يقال :مل يقصد عروة بذلك معارضة سنة النيب
صلى هللا عليه وسلم بفعل أيب بكر وعمر ،بل كأنه يقول البن عباس :إن أاب بكر وعمر مل
انسخا
ينهيا عن املتعة إال وهلما مستند من السنة اطلعا عليه ،ومل يطلع عليه ابن عباس ،فيكون ً
ملا جاء به ابن عباس روايةً عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
( )1أخرجه البخاري ( ،)6245ومسلم (.)2153
( )2ينظر :املغين البن قدامة ( ،)264 /3وعزاه إىل األثرم.

يقول اإلمام الذهيب يف توجيه كلم عروة" :ما قصد عروة معارضة النيب صلى هللا عليه
وسلم هبما ،بل رأى أهنما ما هنيا عن املتعة إال وقد اطلعا على انسخ"(.)1
اجلواب عن قول ابن أيب مليكة" :فخصمه عروة":
ويف آخر األثر يقول ابن أيب مليكة" :فخصمه عروة" ،واملعىن :أنه غلبه ابحلجة( ،)2أو غلبه
يف اخلصومة( ،)3ولعل ابن أيب مليكة كان يذهب مذهب عروة يف مسألة متعة احلج ،فأعجبه
جوابه ،ومحل سكوت ابن عباس -كما جاء يف الرواية األخرى -على أنه انقطع جوابه ،وغلبه
عروة يف اخلصومة.
والصواب :أن كل هذا مل يكن؛ وإمنا كان سكوت ابن عباس -كما جاء يف رواية أخرى
اضا عما قاله عروة؛ لكون عروة مل يعطه جو ًااب
بلفظ" :فسكت الرجل" يعين :ابن عباس -إعر ً
شافيًا عن سؤاله االستنكاري واملقطوع إبجابته :وهو أن ما ثبت يف الكتاب ويف سنة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم واجب االتباع ،وال عربة مبعارضة آراء الرجال واجتهاداهتم غري املستندة
إىل نص -ولو كانوا أفضلهم كأيب بكر وعمر -مصداقًا لقول هللا سبحانه{ :فل وربك ال
ي ؤمنون حىت حيكموك فيما شجر ب ي ن هم مث ال جيدوا يف أن فسهم حر ًجا ِما قضيت ويسلموا
يما} [النساء ،]65 :وقوله جل وعز{ :فإن ت نازعتم يف شيء ف ردوه إىل اّلل والرسول إن كن تم
تسل ً
ت ؤمنون ابّلل والي وم اآلخر ذلك خري وأحسن أتو ًيل} [النساء.]59 :
أضف إىل هذا أن مكانة ابن عباس من العلم والفهم والفضل أعلى وأرفع من مكانة عروة
بن الزبري؛ فعلم ابن عباس بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر وأمكن ،كما أن علمه مبا
وفعل أغزر وأوفر ِما كان يعلمه
كان عليه أبو بكر الصديق وعمر -رضي هللا عنهماً -
قوال ً
عروة بن الزبري عنهما.

( )1سري أعلم النبلء (.)243 /15
( )2ينظر :احملكم واحمليط األعظم البن سيده ( ،)66 /5لسان العرب البن منظور (.)180 /12
( )3ينظر :خمتار الصحاح للرازي (ص.)91 :

أال يكفي أن عبد هللا بن عباس صحايب جليل ،قد دعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ابلفقه يف الدين وأن يعلمه هللا تعاىل التأويل ،وأما عروة بن الزبري فهو اتبعي ثقة مشهور ،وأحد
الفقهاء السبعة ،ولد يف أوائل خلفة عثمان رضي هللا عنه(.)1
وهبذا اجلواب رد ابن حزم على استشكال عروة -الذي كان سببًا يف قول ابن أيب مليكة:
فخصمه عروة -فقال" :وحنن نقول لعروة( :)2ابن عباس أعلم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وأبيب بكر وبعمر منك ،وأوىل هبم ثلثتهم منك ،ال يشك يف ذلك مسلم"(.)3
وبناءا عليه :فكلم ابن عباس مقدم على كلم عروة ،ويكون هو الذي خصم عروة ال
العكس ،وال يقال هنا ما تقدم من أنه ال يلزم من أعلمية ابن عباس من حيث اجلملة أن يكون
أعلم من عروة يف تلك املسألة خاصة؛ ألن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قد شهدت البن
عباس أبنه أعلم الناس مبسائل ابحلج؛ فإهنا ملا سألت :من استعمل على املوسم؟ قالوا :ابن
عباس ،قالت :هو أعلم الناس ابحلج()4؛ لذا كان الصواب هو رد كلم عروة وبطلنه ،على ما
سيأيت.
تعمد إعراض السلفية عن ذكر قول عروة:
اتفق أهل السنة واجلماعة على أن أاب بكر وعمر أفضل من ابن عباس ،بل أفضل الصحابة
على اإلطلق؛ كما أن ابن عباس ال ينكر ذلك ،ولكن فرض املسألة هنا هل املقدم يف
االحتجاج واالستدالل سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم فعل أيب بكر وعمر على جهة
الرأي واالجتهاد؟!
قطعا :ال شك يف تقدمي السنة على أقوال الصحابة وغريهم؛ وهلذا يقول اخلطيب
واجلواب ا
البغدادي" :قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة ،إال أنه ال ينبغي أن يقلد أحد

( )1ينظر :سري أعلم النبلء للذهيب ( ،)421 /4وتقريب التهذيب البن حجر (ص.)389 :
أيضا.
( )2واجلواب عن قول عروة جواب عن قول ابن أيب مليكة ً
( )3حجة الوداع (ص.)354 :
( )4أخرجه ابن حزم يف حجة الوداع (ص.)354 :

يف ترك ما ثبتت به سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"( ،)1بل إن يف تقدمي أقوال الرجال على
السنة الضلل املبني؛ كما يقول اإلمام الشافعي" :لقد ضل من ترك حديث رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم لقول من بعده"(.)2
ولو فتح ابب املعارضة مبثل ما قاله عروة البن عباس؛ لوجب أن يعرض عن أمر هللا
ورسوله ،ويبقى كل إمام يف أتباعه مبنزلة النيب صلى هللا عليه وسلم يف أمته ،وهذا تبديل للدين
يشبه ما عاب هللا به النصارى يف قوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراب ًاب من دون اّلل
والمسيح ابن مرمي وما أمروا إال لي عبدوا إهلًا واح ًدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون} [التوبة:

.)3(]31

انهيك أن عروة قد أخطأ يف نسبة القول للشيخني ابلنهي عن متعة احلج؛ فقد روى عطاء
وطاوس عن ابن عباس أنه قال :متتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأبو بكر حىت مات،
وعمر ،وعثمان كذلك ،وأول من هنى عنها معاوية( .)4وقال أيب بن كعب وأبو موسى األشعري
لعمر بن اخلطاب :أال تقوم فتبني للناس أمر هذه املتعة؟ فقال :وهل بقي أحد إال قد عملها؟!
أما أان فأفعلها(.)5
فثبت هبذا كله أن عروة بن الزبري أخطأ يف نسبة القول إىل أيب بكر وعمر أهنما كاان ينهيان
عن متعة احلج ،وأن الصواب أهنما فعلها ،واستمر فعلهما هلا إىل موهتما؛ فأي داع بعد هذا
يدعو لذكر قول عروة ،أو االهتمام به؟!
ولذلك كان علماء أهل السنة واجلماعة يستحضرون قول ابن عباس؛ حمتجني به على
تقدمي السنة على آراء الرجال اخلالية عن دليل معترب؛ كما فعل الشيخ ابن ابز -رمحه هللا -يف

( )1الفقيه واملتفقه (.)377 /1
( )2ينظر :املرجع السابق (.)386 /1
( )3ينظر :الفتاوى الكربى البن تيمية (.)127 /5
( )4أخرجه ابن حزم يف حجة الوداع (ص.)355 :
( )5املرجع السابق.

قوال
بعض دروسه وفتاويه( ،)1ويعرضون عن قول عروة ،ويضربون به عرض احلائط؛ لكونه ً
ابطل؛ إذ "ليس ألحد أن يدفع املعلوم من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقول أحد من
ً
اخللق ،بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وهذا متفق عليه بني علماء األمة وأئمتها"(.)2
مما سبق خنلص إىل أن قول عروة" :مها كاان أعلم بكتاب هللا وما سن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مين ومنك" ال جدوى منه وإن كان حقاا يف اجلملة ،ومل يكن أحد من الصحابة
وال أحد من التابعني يرضى هبذا اجلواب يف دفع نص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهم
كانوا أعلم ابهلل ورسوله ،وأتقى له من أن يقدموا على قول املعصوم رأي غري املعصوم(.)3

شبهة معارضة االستدالل ابألثر ألصل من أصول السلفية وهو :اتباع السلف

واالحتجاج بفهم السلف:

أنكر صاحب الشبهة على السلفية بتساؤله :ما معىن السلفية إذن؟! وما وجه الثرثرة ابتباع

السلف واالحتجاج بفهم السلف؟!(.)4
واجلواب عن تلك الشبهة:

أنه ال تعارض بني ما جاء يف كلم ابن عباس وبني التمسك بفهم السلف واالحتجاج به؛
وبيان ذلك:
أن كلم ابن عباس يستفاد منه تعظيم قدر النص الصريح ،وتقدميه على االجتهادات
واآلراء املعارضة ملا جاء به النص ،والفرض أننا مل نطلع على نص يؤيد تلك االجتهادات واآلراء
تلميحا ،مع علمنا أبن الصحابة -رضي هللا عنهم -ال يتعمدون خمالفة سنة النيب
تصرحيًا أو
ً
صلى هللا عليه وسلم آبرائهم وأهوائهم.

مستنكرا عليه استعماله هلذا املعىن.
( )1إمنا ذكرت الشيخ ابن ابز؛ ألن صاحب الشبهة أورده
ً
( )2ينظر :جمموع الفتاوى (.)282-281 /26
( )3ينظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)182 /2
( )4يف نفس منشوره السابق.

وليس الكلم عن فهم الصحابة والسلف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،وخاصة
فهم الشيخني -أيب بكر وعمر ،-أو الكلم عن اجتهاداهتم فيما ال نص فيه مع عدم املعارض
من النصوص الصحيحة الصرحية؛ فقد جاء يف احلديث :األمر ابتباع الصحابة ،وأن سنتهم يف
طلب االتباع( )1كسنة النيب صلى هللا عليه وسلم()2؛ فعن العرابض بن سارية رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين،

متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ»(.)3
كما أوجب النيب صلى هللا عليه وسلم االقتداء أبيب بكر وعمر -رضي هللا عنهما ،-وذلك
فيما يرويه حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
«اقتدوا ابللذين من بعدي :أيب بكر ،وعمر»( .)4وعلق الرشد على طاعتهما؛ فقال« :فإن

يطيعوا أاب بكر وعمر يرشدوا»()5؛ وبه يتبني أنه من احملال أن يكون الرشد يف خمالفتهم -
رضي هللا عنهم -أو اإلعراض عن سبيلهم.
إذن مها حالتان:
احلالة األوىل :معارضة النص الصريح أبقوال الصحابة االجتهادية وأفعاهلم ،ومل يطلع العامل
اجملتهد هلذه االجتهادات على نص يؤيدها ،فهذا هو حمل كلم ابن عباس ،وهو املنهج الذي
ينتهجه علماء السلفية يف تعاملهم مع النصوص ،فيقدمون النص على تلك االجتهادات ،وإذا
ظهرت هلم السنة ال يدعوهنا لقول أحد كائنًا من كان ،مع بقاء االحرتام والتقدير هلم ،وعدم

( )1يعين :وليس عند املعارضة للسنة.
( )2ينظر :املوافقات للشاطيب (.)449 /4
( )3أخرجه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وقال" :هذا حديث حسن صحيح" ،وابن ماجه
( ،)42واحلديث صححه :احلاكم يف املستدرك ،واحلافظ أبو نعيم األصفهان ،والدغويل ،وقال شيخ
اإلسلم أبو إمساعيل اهلروي" :هو أجود حديث يف أهل الشام ،وأحسنه" .ينظر :حتفة الطالب مبعرفة
أحاديث خمتصر ابن احلاجب البن كثري (ص.)135 :
( )4أخرجه الرتمذي ( ،)3662وابن ماجه ( ،)97وصححه األلبان يف السلسلة الصحيحة (.)1233
( )5أخرجه مسلم ( )681من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه.

التنقص من قدرهم؛ وهلذا يقول شيخ اإلسلم ابن تيمية" :ليس ألحد أن يعارض احلديث
الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم بقول أحد من الناس"(.)1
احلالة الثانية :اجتهادات الصحابة يف إعمال النص أو يف استخراج احلكم لبعض املسائل

اليت مل يرد فيها النص؛ فهذا حجة شرعية جيب قبوهلا ،وهو ما يطبقه علماء أهل السنة واجلماعة،
شعارا هلم -يف كل زمان ومكان -على منهجهم" :اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف
وجيعلونه ً
األمة".
وجيمع هذين األمرين قول أيب حامت الرازي" :العلم عندان ما كان عن هللا تعاىل من كتاب
انطق انسخ غري منسوخ ،وما صحت األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِما ال معارض
له ،وما جاء عن األلباء من الصحابة ما اتفقوا عليه ،فإذا اختلفوا مل خيرج من اختلفهم.)2("...
اجلواب عن الفرق بني هذا املنهج السلفي وبني منهج اخلوارج:
املنهج السلفي قائم على تعظيم نصوص الوحيني وتقدميهما على آراء الرجال؛ فنصوص
الكتاب والسنة أجل يف صدورهم وأعظم يف قلوهبم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائنا
من كان ،وال يثبت قدم اإلميان إال على ذلك( ،)3وهم مع هذا يقدرون السلف وحيتجون
بسنتهم ويلتزمون قبوهلا والعمل هبا.
وجيدر بنا أن نورد ما كان عليه إمام أهل السنة واجلماعة -اإلمام أمحد -يف ذلك()4؛
فيقول أبو يعلى الفراء" :إذا اختلفت الصحابة يف املسألة على قولني ،ومل ينكر بعضهم على
بعض ،مل جيز ملن هو من أهل االجتهاد أن أيخذ بقول بعضهم من غري داللة على صحة قول
الصحايب ،نص عليه -رمحه هللا -يف رواية املروذي فقال :إذا اختلف أصحاب رسول هللا صلى

( )1رفع امللم عن األئمة األعلم (ص.)36 :
( )2ينظر :الفقيه واملتفقه ( ،)454وإعلم املوقعني (.)560 /3
( )3ينظر :الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة (.)1065 /3
( )4حيسن ذلك لكون صاحب الشبهة ينتسب إىل املذهب احلنبلي.

هللا عليه وسلم مل جيز للرجل أن أيخذ بقول بعضهم على غري اختيار ،ينظر أقرب القول إىل
الكتاب والسنة"(.)1
أما منهج اخلوارج :فهم خارجون عن السنة واجلماعة؛ ال يعظمون السنة؛ وبيان ذلك
فيما يلي:
 أهنم ال يرون اتباع السنة اليت يظنون أهنا ختالف القرآن؛ كالرجم ،ونصاب السرقة ،وغريذلك ،فضلوا عن صراط هللا املستقيم؛ فإن الرسول أعلم مبا أنزل هللا عليه ،وهللا قد أنزل عليه
الكتاب واحلكمة.
 كما أهنم جوزوا على النيب صلى هللا عليه وسلم أن يكون ظال ًما؛ فلم ينقادوا حلكمالنيب ،وال حلكم األئمة بعده ،بل قالوا :إن عثمان وعلياا ومن واالمها قد حكموا بغري ما أنزل
هللا{ ،ومن مل حيكم مبا أن زل اّلل فأولئك هم الكافرون} [املائدة ،]44 :فكفروا املسلمني( )2هبذا
وبغريه(.)3
وأصل وقوع اخلوارج يف هذه البدع اخلطرية مبين على أمرين:
األول :اعتقادهم أن فعل الصحابة خمالف للقرآن الكرمي.
والثاين :اعتقادهم كفر من خالف القرآن مطل ًقا ،ال فرق بني املخطئ واملتعمد ،وال بني

من ارتكب ذنبًا وهو معتقد للوجوب أو التحرمي ،ومن ارتكب ذنبًا وهو غري معتقد للوجوب

أو التحرمي(.)4

( )1العدة يف أصول الفقه (.)1209-1208 /4
( )2يف مركز سلف مقالة بعنوان" :موقف السلف من التكفري" ،ودونك رابطها:

https://salafcenter.org//2338

( )3ينظر :جمموع الفتاوى (.)209-208 /13
( )4يف هذه القضية تفصيل جتده يف مقالة بعنوان" :قاعدة :ال نكفر أح ًدا من أهل القبلة بذنب ما مل
يستحله  -بيان ودفع شبهة" ،وهذا رابطها يف مركز سلف:

https://salafcenter.org//3630

فهل يصح بعد هذا أن يقال أبنه ال فرق بني منهج السلفية -الثابت من مقتضى االستدالل
أبثر ابن عباس -وبني منهج اخلوارج؟!
وكيف يكون هذا وابن عباس نفسه -صاحب األثر -هو الذي انظر اخلوارج مناظرته
الشهرية ،فأقام عليهم احلجة ،وإذا بنصف اخلوارج يرجعون إىل احلق ،ويعودون مع ابن عباس،
وأما اآلخرون فأغاروا على أموال الناس واستحلوا دماءهم ،حىت قتلوا ابن خباب ،وقالوا :كلنا
ق تله ،حينئذ قاتلهم علي بن أيب طالب ،واستأصل شأفتهم؟!
أال ما أقبح التجين أبن يسوى بني منهج السلف يف تعظيم السنة مع تقديرهم الرجال
وإنزاهلم منازهلم ،ومنهج اخلوارج يف تركهم لتعظيم السنة ،ورميهم للنيب ابجلور والظلم ،وتكفريهم
للصحابة وكل من خالف القرآن الكرمي مطل ًقا ،وتكفريهم مرتكب الكبرية ،إىل غري ذلك من
طوامهم.

{رب نا ال تزغ ق لوب نا ب عد إذ هدي ت نا وهب لنا من لدنك رمحةً إنك أنت الوهاب} [آل عمران:

كثريا.
 ،]8وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وسلم ً
تسليما ً

