
 
 
 
 

  



 
 :متهيد

ومن هنا ارتبطت   ،لف حتيل إىل املاضي وإىل الرجوع إىل الوراءالداللة اللغوية لكلمة الس  
ال حتمل شحنة  وهي يف طورها اللغوي   ، م من حال اإلنسان أو اترخيهاللفظة ابملاضي ومبا تقد  

أبنه سلف ألهل الضالل   فقد وصف هللا فرعون  ،  قبل هي توصيف لشيء سب    ،ةة أو سلبي  إجيابي  
 . [56: ]الزخرفف ج ع ْلن اُهْم س ل ًفا و م ث الً ِلآلِخرِين{ }: فقال
ُم  }: سبحانهقال  ،ى سلفاال اإلنسان املاضي يسم  حو  ُقل لِل ِذين  ك ف ُروْا ِإن ي نت  ُهوْا يُ غ ف ْر َل 

 . [38: ]األنفال{ م ا ق ْد س ل ف  و ِإْن ي  ُعوُدواْ ف  ق ْد م ض ْت ُسن ُة األ و ِلي  
سلف يسلف سلوفا. والقوم إذا أرادوا أن ينفروا  منه: ، والفعلهشيء قدمت   كل    :السلفف

 : الشاعر م من نفريهم فسبق فهو سلف َلم، قالفمن تقد  
 عنربي   أرعن   بسلف   صي  ت الن  عنا منبِ ن  حنن م  

 : الشاعر واألمم السالفة املاضية أمام الغابرة، قال
 اخلوالف كذلك تلقاها القرونُ  السوالف والقت مناايها القرونُ 

 .(1)ميوت من بقي كما مات من مضى :أي
يزيد و  ،املعريف اإلسالمي يستقي داللته من املنبع اللغوي   لالسلف يف احلق مصطلح لكن

وهم جيل الصحابة ومن سار على هنجهم من   ،معينة قبة   ا وهو ختصيص السلف حبخاص    معىن
بن اوممن فعل ذلك  ،ه ابألفرادومنهم من حيد   ، ه ابلزمنحيد  العلماء من من و  ،اةالقرون املزك  

ى هبم إىل زمن  كتابة كالم أئمة السلف املقتد  "ويف زماننا يتعي  : حيث قال رجب احلنبلي
فإنه حدث   ؛اإلنسان على حذر مما حدث بعدهموليكن    ،الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد

 ،انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من الظاهرية وحنوهم وحدث منِ  ،بعدهم حوادث كثرية

 

 (.258 /7) كتاب العي للخليل الفراهيدي  :ينظر (1)



مل أيخذ به  لشذوذه عن األئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو أيخذ ما ؛وهو أشد خمالفة َلا
 .(2)ما ذكرعلى  . ويف كالم اآلجري قبله ما يدل  (1) األئمة من قبله"

ستخدم عند العلماء  قد كان يُ ، و بداللته ة تضر  معرفي   جتاذابت   فليس للتعريفِ  ما كان وأاي  
فمىت ما وجد للقول مستند عند  ،على أنه أداة لضبط األقوال اليت ميكن قبوَلا يف الشرعة

ويبقى يف   ،وأنه مما ميكن القول به  ،ا من االعتبار يف الشريعةالسلف فهذا دليل على أن له حظ  
بل كان  ،كن له داللة سلبية يف االصطالح الشرعي  ت ملد بي رجحانه ومرجوحيته، و دائرة الرتد  

ىت وقع النزاع يف فرتة متأخرة على حماولة ح ،ي  فِ لِ ت  خْ مُ لْ ل ابلنسبةا من مصادر الشرعية مصدرً 
فلم تكن طائفة من الطوائف املنتسبة للسنة تقبل أن  ،لقيمته العلمية ةيه نتيجاحتكاره وتبن  

تظل متسرتة لكنها  ؛ا كذلك حىت ولو كانت واقعي   ،او سلوكً أا توصف مبخالفة السلف منهجً 
 .به رافعة َلذا الشعار

ا بدأ بعض دعاة العصر هل القبلة ثقافي  أة وهزمية األمة واندحار بعض ومع طغيان املاد  
 ،متييع املصطلح وتذويبه وحصره يف داللته اللغوية  وحياولون  ،ومن فهمهم  يتحرجون من السلف

ملنتسب َلذا املنهج  وا ،إىل زمن البعري والسيف والرمح ،ا من الرجوع إىل الوراءوجعل تبنيه نوعً 
مع مواكبة   وهو ما يتناىف ،بتفكريه عن الزمن الذي يعيش فيه بقرون كثرية فهم يتأخرالوهذا 

وتعطيل  ،للعقل وحتجيم   ،فالسلف واالنتساب إليهم تقليد، احلياة والتجديد واالجتهاد
 ،اكما أنه معيق عن االجتهاد والتجديد املطلوبي شرعً   ،وحصر له يف زاوية معينة ،إلمكاانته

حىت ابتت عند معتنقيها يف  ،فها آانء الليل وأطراف النهارصر ِ لشبهة مل يزل اإلعالم يُ ا هوهذ
صون دها املتخص  ، فرد  االستقراري إىل  قطع هو التكرار الذي يؤد  الوسبب هذا  ،  دائرة املقطوع به

فهي مع    ،دون فحص َلا على مستوى املقدمات والنتائج  ،لشرعيوحىت بعض املنتسبي للعلم ا
فضال عن أن  ،القرينة ها مل تصل إىل حد  يألن البينة عل ؛انتشارها مل خترج عن إطار الدعوى

 :  على هذه الدعوى ال بد أن نبي قضااي عدة للرد  و ، قائمة بذاهتا حج ةتكون 
 :  التفكر ومفهومه: أوال

 

 (.6)ص:  بيان فضل علم السلف (1)
 (.157 /1) الشريعة (2)



حىت  ،اا صحيحً رً ا تصو  رمها معً ة معينة أن نتصو  ما مع قضي   فكرة   تناقض   لكي نثبت   ال بد  
ألن احلكم على الشيء فرع عن  ؛ا يف الواقعمهناسبُ ي احكمً ا عليهما معً  يتسىن لنا احلكمُ 

 :  به يف القرآن جند أنه يشمل أمرين املأمورره، وحي ننظر يف التفكر تصو  
ة هللا واالستدالل هبا على عظم ،التفكر يف املخلوقات الكونية العظيمة :األمر األول

ال ِذين  ي ذُْكُرون  }: سبحانهمنها قوله  ،وَلذا أمثلة كثرية من القرآن ؛ادةسبحانه واستحقاقه للعب
ذا اّلل   ِقي اًما و قُ ُعوًدا و ع ل ى  ُجُنوهِبِْم و ي  ت  ف ك ُرون  يف خ ْلِق الس م او اِت و األ ْرِض ر ب  ن ا م ا خ ل ْقت  ه  

ِطاًل ُسْبح ان ك  ف ِقن ا ع ذ اب  الن ار{    و ك ذ ِلك  نُرِي إِبْ ر اِهيم  }: سبحانهوقوله ، [191: ]آل عمراناب 
أ و ملْ  ي نظُُرواْ }: سبحانهوقوله ، [75: ]األنعامم ل ُكوت  الس م او اِت و األ ْرِض و لِي ُكون  ِمن  اْلُموِقِني{ 

ُلُهْم   يف م ل ُكوِت الس م او اِت و األ ْرِض و م ا خ ل ق  اّلل ُ ِمن ش ْيء  و أ ْن ع س ى أ ن ي ُكون  ق ِد اْقرت  ب  أ ج 
ُه يُ ْؤِمُنون{  ف ِبأ يِ  ح ِديث    . [185: ]األعرافب  ْعد 

من ذلك   ،وعبارهتم فيه شهرية  ،بكثرة  ومستعمل  ،عند السلف  والتفكري هبذا املعىن مطروق  
ا فهو  ومن مل يكن سكوته تفكرً  ، "من مل يكن كالمه حكمة فهو لغو  : قول احلسن البصري

ما زال أهل العلم يعودون ابلتفكر ": اوقال أيضً ، (1) ومن مل يكن نظره عربة فهو َلو" ،سهو  
 وأبصار،فإذا َلا أمساع  نطقت، ويناطقون القلوب حىت  ر،التفك  وابلتذكر على  ر،التذك  على 

 .(2) فأورثت العلم" األمثال،فنطقت ابحلكمة وضربت 
 والثاين ابملعبود جل جالله.  ابلعبد،أحدمها يتعلق : وهذا التفكر على قسمي

فإن رأى زلة تداركها  ،هل هو على معصية أم ال: فينبغي أن يتفكر فأما املتعلق ابلعبد
فيجعل شغل العي  الطاعات،مث يتفكر يف نقل األعضاء من املعاصي إىل  ،ابلتوبة واالستغفار

مث يتفكر يف الطاعات ليقوم بواجبها  ء.وكذلك سائر األعضا الذكر،وشغل اللسان  العربة،
ويتفكر يف قصر العمر فينتبه  لألرابح،مث يتفكر يف مبادرة األوقات ابلنوافل طلبا  .واهنهاوجيرب 

 اي حسرات على ما فرطت يف جنب هللا.: حذرا أن يقول غدا

 

 (. 314 /2) فيض القديرينظر:  (1)
 (.65 / 1) التبصرة البن اجلوزيينظر:  (2)



فقد منع الشرع من التفكر يف ذات هللا عز وجل   -جل جالله- وأما املتعلق ابملعبود 
فإنكم لن  ؛هللايف  تتفكرواوال  ،روا يف خلق هللاتفك  »: صلى هللا عليه وسلمفقال  ،وصفاته

 .(1) «تقدروا قدره
 وتعقل مراد هللا سبحانه وتعاىل  ،واالستنباط منها  ،التفكر يف آايت هللا الشرعية:  األمر الثاين

تِِه و لِي  ت ذ ك ر  }  :سبحانهقال    ،وهذا مأمور به يف القرآن  منها، ب  ُروا آاي  ِكت اب  أ نز ْلن اُه إِل ْيك  ُمب ار ك  ل ِي د 
ب يِ   لِلن اِس م ا نُ ز ِل  إِل ْيِهْم  }اِبْلب  يِ ن اِت و الز بُِر و أ نز ْلن ا إِل ْيك  الذ ِْكر  لِت ُ ، وقال:  [29:  ]صأُْوُلوا األ ْلب اب{  

ت  حم ْك م ات  ، وقال: [44: ]النحلو ل ع ل ُهْم ي  ت  ف ك ُرون{  }ُهو  ال ِذي  أ نز ل  ع ل ْيك  اْلِكت اب  ِمْنُه آاي 
ن ِة  ُهن  أُم  اْلِكت اِب و ُأخ ُر ُمت ش اهِب ات  ف أ م ا ال ِذين  يف قُ ُلوهِبِْم ز ْيغ  ف  ي  ت ِبُعون  م ا ت ش اب ه  ِمْنُه ا بِْتغ اء اْلِفت ْ

ِويل ُه ِإال  اّلل ُ و الر اِسُخون  يف اْلِعْلِم ي  ُقوُلون  آم ن ا بِِه ُكلٌّ مِ ْن ِعنِد ر ب ِن ا و م ا و ابِْتغ اء َت ِْويِلِه و م ا ي  ْعل ُم َت ْ 
 . [7: ]آل عمراني ذ ك ُر ِإال  أُْوُلواْ األْلب اب{ 

والنظر فيها نظرا  ،وَتمل أمثلته ،ت اآلايت مبنطوقها على وجوب التفكر يف القرآنفدل  
وأدقهم    ،اوالسلف يف هذا األمر هم أعمق الناس نظرً   .ل به املكلف إىل مراد هللاوص  ا يتصحيحً 

فقد    ،عةوجاءت عباراهتم يف ذلك متنو ِ   ،ا على االستنباط والعملمنصب  كان  تفكريهم    ن  إف  ،فقها
ملعرفتها على الوجه   ؛كما نظروا يف املقاصد نظر الطالب  ،نظروا يف األوامر الشرعية نظر املستفيد

ىل العمل  إيف اخلري يدعو    ر"التفك  :  بقوله  رضي هللا عنهما  ابن عباس   وهو ما عرب عنه  ،الصحيح
وعلى االستنباط  ،"استعينوا على الكالم ابلصمت: الشافعي رمحه هللا اإلمام وقال، (2)به"

 .(3)ابلفكرة"
وقد امتاز   ،وهبا تتميز مراتب األشياء يف احلسن والقبح واخلري والشر    ،القلبفالفكرة عمل  
فمرجع  ،اليت غريهم فيها تبع َلم ،فأنتجت عقوَلم علوم اإلسالم ،ة والبناءي  فكر السلف ابجلد  

وكذا علوم احلديث  ،ومرجع أصول الفقه واالستنباط إليهم ،املذاهب األربعة إىل أئمة السلف
 

( ابختالف يسري، 887، والبيهقي يف األمساء والصفات )(2) أبو الشيخ يف العظمة أخرجه مطواًل  (1)
، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف. ينظر: املقاصد  ( واللفظ له2318الديلمي يف الفردوس )و 

 .(191احلسنة )
 (. 180 /1) مفتاح دار السعادةينظر:  (2)
 (.180 /1) املرجع السابقينظر:  (3)



كالمهم    وحسبها من اخلري فهمُ  ،فالناس فيها تبع َلم ،وكذا علوم القرآن والتفسري ،ايةً روايًة ودر 
وقد أحسن لسان الدين ابن  ة،عليهم يف ذلك مستحيل والزايدةُ  ،والبناء عليه واالسرتشاد به

 : اخلطيب إذ يقول
 ؤي * ما ترك األول لآلخر شي     وث من آل ل    ِة املبع    رم    وح

 د     ا أكثرها ال يعتق    د * وشبه        ق             وزا وع    غ     وزا ول                إال رم
 ( 1)ا أراد األو ل    ما مل يكن شرحا لشيء يشكل * ي ِبُي منه م 

  بل هو رقيٌّ  ،نةا ابلتفكري يف مرحلة معي  وحاصل األمر أن الرجوع إىل السلف ليس وقوفً 
لسالمة   ؛م من غريهمفكري عندهم أسل  تفطرائق ال ،واسرتشاد به ،وبناء على أساس متي ،به

واملصحح  ،واملخاطبون به ابتداء ،فهم أهل اللسان العريب ،اللغة والعقل : التفكري عندهمآليت  
كما أن عقوَلم مل تكن تستعمل أداة أجنبية على   ،الستنباطهم هو النيب صلى هللا عليه وسلم

حضارة مهيمنة  ضغطة خاضعة لالفقهي   استنتاجاهتمكما هو شأن املتأخرين، ومل تكن   الوحي
حتاول إصالح   ، وتسرتشد به  ، كانت تنطلق من الوحيبل  ،  أو مستجيبة لظروف اجتماعية معينة

 ال تكييفه معها.  ،الدنيا به
فذلك ابب اإلضافة فيه  ،والكالم هنا بطبيعة احلال عن التفكري الديين وليس الدنيوي  

 ؛واآلخر فيه أحسن من األول وال شك   ،كافرا كان أو مسلما  ،ال يغلق أمام أحد  ،مفتوح مشرع
ماته م يف اجلانب الدنيوي ال يعين بطبيعة احلال التقدم األخالقي؛ ألن لكل منهما مقو  لكن التقد  

وقد اقتضت حكمة هللا  ،ال حتمل والء ألحد   ، فالتفكري الدنيوي اتبع لسنن كونية ،اخلاصة
لكنها ال  ،وحيصل له هبا ما يريد ،أهنا تنفعه -مسلما كان أو كافرا-وعدله أن من أخذ هبا 

إن هللا قسم بينكم أخالقكم كما  »:  قال عليه الصالة والسالم  ،ا يف الشرعا وال ذم  تعين مدحً 
وال يعطي  ،ومن ال حيب   وإن هللا عز وجل يعطي الدنيا من حيب   ،قسم بينكم أرزاقكم
ال يسلم عبد  ،والذي نفسي بيده ،فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه ،الدين إال ملن أحب

 ؟وما بوائقه اي نيب هللا :قالوا، «وال يؤمن حىت أيمن جاره بوائقه ،حىت يسلم قلبه ولسانه
 

يقوم على حتقيقها أخوان احملقق الشيخ خبيب  ،ال تزال خمطوطة ، من منظومة له يف أصول الفقه (1)
 .القادر الواضح عبد



وال يتصدق   ،وال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه  ،غشمه وظلمه»  :قال
 ئال ميحو السي  ،وال يرتك خلف ظهره إال كان زاده إىل النار إن هللا عز وجل  ،به فيقبل منه

 .(1)«اخلبيث إن اخلبيث ال ميحو ،ابحلسن ئولكن ميحو السي ئ،ابلسي
فيه حمكوم مبفهوم املصلحة   اإلنسانُ   تفكري    ة  فثم   ،التفكريوهنا َتيت ضرورة التفريق بي أنواع  

وبي   ،ا على رجحان أحدمهابني  م وأييت حكم الشرع    ،العقل إبدراكهما  ذين يستقل  واملفسدة الل  
فهذا األخري حمكوم ابلشرع  ؛التفكري الذي يعرف به مراد هللا عز وجل من األوامر الشرعية

خر فاإلنسان فيه موكول إىل ما يشهد به العقل الصحيح أما اآل ،وبضوابطه وبفهم السلف
وقد أحسن ابن القيم رمحه هللا يف متييزه  ،والظن املعترب من مكارم األخالق وحماسن العادات 

والطلب   فإن الفكر مبدأ اإلرادة  ،"أصل اخلري والشر من قبل التفكر:  بي أمناط التفكري إذ يقول
ويف  ،ويف طرق اجتالهبا ،يف مصاحل املعاد الفكرُ   وأنفع الفكرِ  ،يف الزهد والرتك واحلب والبغض

فكر   :ويليها أربعة  ،األفكار  فهذه أربعة أفكار هي أجل    ،ويف طرق اجتناهبا  ،دفع مفاسد املعاد
فعلى هذه  ،وفكر يف مفاسد الدنيا وطرق االحرتاز منها ،يف مصاحل الدنيا وطرق حتصيلها

 .(2)األقسام الثمانية دارت أفكار العقالء"
فكر اإلنسان جتاهها،   ن ينصب  أوينبغي    ،مدح من منهج السلف  هذه األنواع هي حمل    وكل  

 إليها. ها ويسع  راعِ  ما مل يُ ا عاقاًل وال يكون اإلنسان مفكرً 
وليس التفكري  ،رري السليم املثمِ كلكن التفكري الذي ينسجم مع منهج السلف هو التف

وإذا استعملت يف   ،ألن التفكري آلة إذا استعملت يف اخلري كانت حممودة  ؛العقيم الذي ال ينفع
 الشر كانت مذمومة.

 : التجديد يف املفهوم السلفي: اثنيا
  ،نطق به وحيه ،ل من عندهدون به هلل هو منز  ون من أن الدين الذي يتعب  ينطلق السلفي  

 ،ن يكون يف التشريعات أجمال اإلضافة فيه ال ميكن  ن  إومن مث ف ،كملوأنه قد   ،وبلغه رسوله
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النظر اليت ميكن أن  ومن هذا املنطلق يقسمون القضااي حمل   ،ال يف األصولو  ،األحكامال يف و 
املتغريات : القسم الثاين، و الثوابت الدينية: القسم األول: يتناوَلا التجديد إىل ثالثة أقسام

 قضااي احلياة.: القسم الثالث، و الدينية
 : الثوابت الدينية:األول سمفالق

وحذف اإلضافات  ،وصقله من الشوائب ،التجديد فيه يكون إبرجاعه إىل أصله الناصع
والثوابت هي أصول  .وإظهاره يف ثوبه الذي جاء به من عند هللا ،البدعية جبميع أنواعها عنه

والزايدة  ،ال حتتاج من التجديد إال هذا القدر هفهذ ،الدين وأركان اإلسالم وحدود الشريعة
 واندراس للدين. واحنراف عليه ابتداع وخمالفة

ومن مث نص   ،كما كان  (1)تكرار الشيء وإعادته أي: ،وهذا أحد معاين التجديد يف اللغة
واملراد من ": قال احلافظ العراقي ، الشرائع ويقمع البدعة يالعلماء على أن اجملدد هو من حيي

جتديد الدين لألمة إحياء ما اندرس من العمل ابلكتاب والسنة واألمر مبقتضامها... واجملدد 
 .(2)ا للبدعة"قامعً  ،ةا للسنصرً ان ،أن يكون عاملا ابلعلوم الدينية الظاهرة والباطنة للدين ال بد  

وإىل حالته األوىل اليت كان  ،ابلدين إىل منبعه األصلي فالتجديد هبذا املعىن يعين الرجوع  
 .بعد أن اندرس  اعليه

 : الدينية املتغريات: القسم الثاينو 
وإرجاعها إليه عن طريق االستنباط  ،والتجديد فيها يكون إبدخاَلا حتت الوحي

فيعترب منها ما  ،والنظر الصحيح ،ومعاجلة مجيع القضااي معاجلة انبعة عن الوحي ،واالستدالل
"إن الوقائع يف الوجود ال : يقول الشاطيب رمحه هللا ،منها ما ألغته ىويلغ ،اعتربته الشريعة

ولذلك احتيج إىل فتح ابب االجتهاد من   ؛فال يصح دخوَلا حتت األدلة املنحصرة ،تنحصر
وال يوجد لألولي  ،على حكمها افال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصً  ،القياس وغريه

 ،أو ينظر فيها بغري اجتهاد شرعي ، وعند ذلك فإما أن يرتك الناس مع أهوائهم ،فيه اجتهاد
وهو معىن  ،ال إىل غاية ،فال يكون بد من التوقف ،وذلك كله فساد ،وهو أيضا اتباع للهوى
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يف كل  االجتهادا ال بد من فإذً  ، إىل تكليف ما ال يطاق وهو مؤد    ،تعطيل التكليف لزوما
 .(1)"بزمان دون زمان ألن الوقائع املفروضة ال ختتص   ؛زمان

 ،وكسر وثنية التقليد واجلمود من املؤهلي  ،رفت احلركات السلفية بفتح ابب االجتهادوقد عُ 
إخالدهم إىل األرض ورضاهم أبقوال متأخري أئمتهم، فدعا السلفيون إىل إعمال القواعد ذم و 

شديدة من املقلدين   وهي دعوة القت معارضةً   ،واألصول بدل التخريج فقط على أقوال األئمة 
ورموها بكل  ،وا خالل داير السلفيةاسُ وج ،ي، وأجلبوا على السلفية خبيلهم ورجلهمواخلرافي  

نباَلم حىت آخرها، ومع ذلك صمدت السلفية يف الدعوة إىل االجتهاد والتجديد يف النظر 
 ،والرجوع إىل اإلمجاع ومراعاة اخلالف املعترب ،بشرط االنضباط ابلقواعد واألصول  ،الفقهي

 -لشرعية على الوقائع العينيةوهو إنزال األحكام ا-وهم يف دعوهتم َلذا النوع من التجديد 
وقابليته للتطبيق يف مجيع   ،ينطلقون من إمياهنم بشمول الدين وصالحه لكل زمان ومكان

ا لكل وليس متاحً  ،أبهل العلم واالجتهاد الظروف واألوقات، لكن هذا التجديد خمصوص  
 ،يطيقه املكلفال ا وإن كان إبمكان اجلميع العمل هبا فليس فيها م أحد، فالنصوص الشرعية

ن العمل ابلنص وتطبيقه غري فهمه أوما ال يطيقه بعض املكلفي عذروا فيه بنص شرعي، إال 
 الصحيحية والفهم ا من سالمة امللكة اللغوية والعقلا عاليً ففهمه حيتاج قدرً  ،واالستنباط منه

إعالم املوقعي "وقد عقد اإلمام ابن القيم فصال كامال يف كتابه    ،االستنباط  للمقاصد من أجل
 وبي    ، فيه أمهية مراعاة تغري الفتيا حبسب الزمان واملكان واألحوال والنيات بي    "عن رب العاملي

ه ا على فإن الشريعة م ب ْن اها وأساس": فيه كمال الشريعة وحسنها يف تقرير هذه القضية فقال
ورمحة  كلها، ومصاحلُ كلها، وحكمة  احِلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي ع ْدل  كل ها، 

كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجل ْور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل 
املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها ابلتأويل، فالشريعة 

دق رسوله ته الدالة عليه وعلى صع ْدل اّلل  بي عبادة، ورمحته بي خلقه، وظله يف أرضه، وحكم
اه الذي به   صلى اّلل  عليه وسلم أَت   داللة  وأصدق  ه ا، وهي نوره الذي به أبصر املبصرون، وُهد 

اهتدى املهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريُقه املستقيم الذي من استقام عليه 
ولذة األرواح؛ فهي هبا احلياة  وحياة القلوب لى سواء السبيل؛ فهي قر ة العيون فقد استقام ع
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والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل  خري  يف الوجود فإمنا هو مستفاد منها، وحاصل 
، رِبت الدنيا وُطِوي  العاملخل  ولوال رسوم  قد بقيت    ، هبا، وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها

للن اس وقوام العامل، وهبا ميسك اّلل  السموات واألرض أن تزوال، فإذا أراد اّلل   وهي العصمةُ 
سبحانه وتعاىل خراب  الدنيا وط ي  العامل ر ف ع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة اليت بعث اّلل  

 .(1)الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة" هبا رسول ه هي عمود العامل، وقطب رحى
 ،الناس يف ذلك وأحوال عن املنكر، األمر ابملعروف والنهي يف هذا الفصل شروط   وذكر

وأمهية اعتبار قرائن   ،وال يف بالد احلرب   ، يف أرض الغزو  ال تقام وأهنا    ،وأحكام احلدود وتطبيقها
وأهنم املستند  ،ذلك أبقوال السلف وأفعاَلم ثل لكل  مو  ،ذلك وغري  ،األحوال يف بناء األحكام

سبحانه وتعاىل  ملعرفة مراد هللا مهتدايً  ال يكون املكلفوأنه ابب فقه عظيم  ،ا الباب يف هذ
 .(2)ا ال تنخرم معه قواعد الشرع وال تنتقض كلياتهويطبقها تطبيقً  ،ورمحىت يراعي هذه األ

حكام الشرع على جلب املصاحل ودرء املفاسد وعاب على الفقهاء أوبعد أن ذكر أن مبىن  
وهو تفعيل امللكة الفقهية واالستنباط من أجل حاكمية -تقصريهم يف هذا النوع من التجديد 

هذا ": يقول بن القيم رمحه هللا -تشريعهاودخول تصرفاهتم حتت  ،الشرعية على أفعال العباد
ف  ر ط  فيه طائفة فعط لوا احلدود   ،صعب    أفهام، وهو مقام ض ْنك ومعرتكلة  ومض  موضع مزلة أقدام
وا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل ؤ وجر   ،وضيعوا احلقوق

وعطلوها   ،من املبطل  العباد، وس د وا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق اليت يعرف هبا احملق  
وجب َلم  ن افاهتا لقواعد الشرع، والذي أا منهم مُ ، ظن  لناس هبا أهنا أدلة حق  مع علمهم وعلم ا

ُة األمر  ،ذلك نوع تقصري يف معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بي الواقع وبينها فلما رأى ُوال 
فأحدثوا  ،ذلك، وأن الناس ال يستقيم أمرهم إال بشيء زائد على ما فهمه هؤالء من الشريعة

وإحداث هؤالء   ول د من تقصري أولئك يف الشريعةفت ،سياسية ينتظم هبا مصاحل العامل َلم قواني
وتفاق م  األمر وتعذ ر استدراكه، وأفرط   ،طويل وفساد عريض  ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر  

غت منه ما يُناقض حكم اّلل  ورسوله، وكال الطائفتي أُتِي ْت من قبل  فسو   ،فيه طائفة أخرى
وأنزل كتبه  ، فإن اّلل  أرسل رسله معرفة ما بعث اّلل  به رسوله صلى اّلل  عليه وسلمصريها يفتق
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فإذا ظهرت أمارات  ،ليقوم الناس ابلِقْسط، وهو العدل الذي قامت به السموات واألرض
فذلك من شرع اّلل  ودينه ورضاه  ،احلق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه أبي طريق كان

وأماراته يف نوع واحد ويبطل غريه من الطرق اليت   تعاىل مل حيصر طرق العدل وأدلته  واّلل   وأمره،
هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بي  مبا شرعه من الطرف أن مقصوده إقامة احلق والعدل وقيام 

 .ومعرفة العدل وجب احلكم مبوجبها ومقتضاها فأي طريق استخرج هبا احلق   ،الناس ابلقسط
رق أسباب ووسائل ال تُراد لذواهتا، وإمنا املراد غاايهتا اليت هي املقاصد، ولكن نب ه مبا شرعه والط

ولن جتد طريًقا من الطرق املثبتة للحق إال ويف ش ْرِعِه سبيل   ،من الطرق على أشباهها وأمثاَلا
 .(1)"!وهل ُيظن ابلشريعة الكاملة خالف ذلك؟ ،للداللة عليها
كما أنه ليس   ،إىل الوحي وإىل فهم السلف  ال يناقض الرجوع    يف املفهوم السلفي    فالتجديدُ 

 أو اإللغاء لبعض النصوص الشرعية. ،التبديل واإلنشاء رديف  
 : قضااي احلياة :القسم الثالث

فالسلفيون يرون أن الصناعات واألدوية واألغذية ليست مرتبطة  ،األمور الدنيويةأي: 
تداوى به أهل الزمن األول ما كان يَلم، ف زمان وما يصلح كلب أهل  س بل هي حب ،ابلسلف
ة، بل قابلية التفاضل فيه قائم  ،وال السلف فيه أفضل من اخللف ،زما ألهل هذا الزمنليس ال

وما استحسنته العقول السليمة وشهدت به العوائد   ،والعربة فيه ابلتجارب والظنون املعتربة
فضل على األ  كم أنهوال دواء معي حي ،وال مركوب معي ،معي   لبس  التزام لزمفال ي ،احلسنة

قال  ،مفتوح ال يغلق إىل قيام الساعة والتجديد فيه ،واسع الباب  ااإلطالق، بل األمر يف هذ
رضي بن مسعود  اويف حديث    ،(2) «ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء»:  عليه الصالة والسالم

 .(3) «وجهله من جهله ،علمه من علمه ، دواء  لهأنزل اء إال أنزل هللا دما  » :هللا عنه
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عة احلكم فيها إىل تقدير يولذلك تركت الشر  ؛شأن يف مجيع األمور الدنيويةوهكذا ال
بشرط درء املفسدة وجلب املصلحة ومراعاة املقاصد وخدمة األمور الدنيوية ابعتبارها   ؛املكلف

 .(1)مقاصد أصليةألهنا ة للقضااي األخروية  مقاصد تبعي  
ا ال ه قطعي  ت مع الشرع على أمر من األمور كان احلكم فيد  إذا تعاض   ةوالعقول السليم

 ه وال جتاوزه.ميكن رد  
 ؟هل السلفية تناقض كل ما سبق: اثلثا
والنظر يف شرعه بر يف كتابه مر عباده ابلتفكر والتدأالسلفيي أن هللا عز وجل  م كل  يسل ِ 

وقد وردت نصوص شرعية كثرية متدح محلة القرآن وأهل  ا،ل ألحكامه املستنبط منهاملتأم   نظر
: وقد ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم حلملة الوحي مثال فقال عليه الصالة والسالم ،فهمه

فكان منها نقية  ،مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا»
وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع هللا هبا   ،قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري

ال متسك ماء وال   ،وأصابت منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان  ،الناس فشربوا وسقوا وزرعوا
من مل ومثل  ،فذلك مثل من فقه يف دين هللا ونفعه ما بعثين هللا به فعلم وعلم ،تنبت كأل

هللا عنه  يأيب جحيفة رض وعن، (2) «يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى هللا الذي أرسلت به
والذي :  قال  ؟هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب هللا:  هللا عنه  يقلت لعلي رض:  قال

 ،ما أعلمه إال فهما يعطيه هللا رجال يف القرآن وما يف هذه الصحيفة ،فلق احلبة وبرأ النسمة
 .(3)وأن ال يقتل مسلم بكافر ،وفكاك األسري ،العقل :قال ؟وما يف الصحيفة :قلت

فلم تتوق ف عملية  ،وال بشخص دون شخص ،زمان دون زمانبا وهذا الفهم ليس حمدودً 
وفسروا  ،عنهم رضي هللا عنهم ابعون أخذوا التفسريالتف التدب ر والتفك ر عند الصحابة الكرام،

القرآن على وفق طريقة الصحابة يف اعتماد اللسان العريب يف اخلطاب، واستعملوا القياس وأحلقوا 
بل كان عمدهتم يف ذلك قول ابن مسعود  ،لم تتوقف حركة النظر عندهمفاملسائل بشبيهاهتا، 
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ن هذا إ ،ستطعتمفتعلموا من مأدبة ما ا ،القرآن مأدبة هللان هذا إ": رضي هللا عنه عن القرآن
 ،ال يزيع فيستعتب  ،وجناة ملن اتبعه  ،ملن متسك به  ة  عصم  ،القرآن حبل هللا والنور والشفاء النافع

 .(1) وال تنقضي عجائبه"  ،وال يعوج فيقوم
وينبغي طلبها من كل    ،العجائب كثريةه  فهذ  "،ال تنقضي عجائبه"  :حمل الشاهد منه قولهو 
زها عن العاين يالسلف إىل االستنباط وطلب املعاين العميقة ومتي اوَلذا دع مؤه ل؛ فمكل  

، ومنه ما يدرك إن من العلم ما يدرك ابلتالوة والرواية وهو النص  ":  قال البغوي رمحه هللا  ،األولية
 .(2)"على املعاين املودعة يف النصوص وهو القياس ابالستنباط 

ا ال فيبتعد عن استنطاق العبارة استنطاقً  ،د بطريقة السلف يف التفسريلكن العاقل يتقي  
 ،فذلك ليس طلبا للعجائب ، ة أو تتحمله لكن السياق يشهد خبالفه،تتحمله داللتها اللغوي

العلماء كل من   نتقداومن مث  ،عن موضوعه لتفسريبل هو استعمال َلا يف التفسري وابتعاد اب
: قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا  ،لتفسري وأراد فهم كالم هللا بغري طريقة العلماءتكلم يف ا

ن من فسر القرآن أو احلديث وَتوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعي فهو  إ"
 ،وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد  ،حمرف للكلم عن مواضعه  ،ملحد يف آايت هللا  ،مفرت على هللا

 .(3) وهو معلوم البطالن ابالضطرار من دين اإلسالم"
واحلياد عن  ،وكما أسلفت ال بد من اعتماد اللسان العريب يف الفهم وطريقته يف اخلطاب 

  :بن عاصم رمحه هللااقال  ،عن املوضوعية يف التفسري ذلك حياد  
 {ان  ع ر يب        بِِلس } : ه    فيوقال  ... ي        ى الن ب       ه عل      ان      ح      أنزله سب
 اين       ع       م      ِمن الداللة على ال ... ان      س       ل      ك ال      ي ذل  ا ف    ففيه م

 ومِ    علُ ا امل            ض        ت       ارًة اباِلق      وت   ... ومِ       ه       اِظ واملف      ة األلف      ِمن ِجه
 ة       ي         ع       ابِ    ون ت      ك      ي ت       أو الت ... ة               ي        ل    ِة الد الل ِة األص       أو ِجه

 

 (.3315) سنن الدارمي (1)
 (.668 /1) تفسري البغوي  (2)
 (.142 /13) الفتاوىجمموع  (3)



 واردِ       دى امل      ه ل      ي      موجودة ف ... دِ       اصِ      كذاك  ما للُعرِب ِمن مق
 اءِ       م      اِل واإِلي      والن صِ  واإِلمج ... اءِ         ِن األ شي      اِت ع     مثل الِكناي

ِك للمنطوِق م ... ه      ل      وم أو تعطي      واألخِذ ابملفه  ه       ع َتصيلِ       والرت 
 امِ      واإِلقح واحلذف واإلضمار ... امِ       ه      اِز واإِلب      ج      والقصِد للم

 لِ       أوي      ت       ِظ لل      ح   والل    ة      لنكت  ... ولِ       اجمله      وم ك      وِق للمعل      والس 
 وِقس على املرُسومِ  أو عكِسه ... والق صِد للت خصيِص يف الت عميمِ 

 بِ    فاسُلك به سبيل  ذاك  ُتصِ  ... اِن الع ر بِ       ج لس       ى هن      فهو  عل
ِم اّلل ِ            م  ك            ه      ُرم ف        ن ي        وم    (1)ل  واهِ       أص      د  ب      ت         رِه اع      بغي ... ال 

وال جيوز تفسريه على  ،م هبا القرآن وقررها العلماءفهذا حاصل طرق العرب اليت تكل  
 .خالفها

 : الوقائعو ات اآليت يف التعامل مع املستجد   ىلكي ينضبط التفسري ال بد أن يراع  و 
 داللة النصوص الشرعية على املعاين اليت يريدها وكوهنا ال ختالف فهم السلف. .1
حىت ال يثبت حكما  ؛اعتماد طرق االستنباط املعروفة عند أهل العلم يف فهم الشريعة .2

 بنفي آخر أقوى منه أو غري منسوخ. 
فاخلالف   ،يف الرتجيح عدم خمالفة أقوال السلف  ىال بد أن يراع  الرتجيح بي األدلة    عند .3

ألن يف ذلك  ؛نتاج أقوال أخرتلكنه ال جييز اخلروج عليها واس ،يوجب الرتجيح بي األقوال
 يتناىفوهو ما  ،فهم الوحي واؤ أخطوأهنم  ،واستدراكا على جيل الصحابة ،ختطئة لألمة األوىل

 الشرع. مقتضيات مع 
واعتماد   ،وهل هم خمالفون َلا أو موافقون  ،النظر يف حال الناس بعدا وقراب من النصوص .4

يقدم أعرف املعروف وينكر ف  ،سنة التدرج وطريقة الفقهاء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
ألن ازدحام احلقوق والواجبات مظنة ملخالفة الشرع يف تقدمي ما حقه التأخري أو  ؛شر الشر

 

 (.40)ص:  نظم مرتقى الوصول ال بن عاصم (1)



ويف التطبيق العملي للدين يف عهد الصحابة ما يرشد إىل طريق النظر  ،َتخري ما حقه التقدمي
 .ايف األولوايت وترتيبها شرعً 

  ،عهم أوالمجاإزم الذي ال جيوز العدول عنه هو فيتحصل مما سبق أن منهج السلف املل
ألن   ؛روج عن أقواَلم يف حالة اخلالفاألدلة وترتيبها اثنيا، مث عدم اخل  وطريقتهم يف التعامل مع

أما األمور  ،عملية سواء كانت عقدية أو ،وهذا يف األمور الدينية الشرعية ،احلق ال خيرج عنها
 ،وال قائل يقول بذلك  ،وا ملزمي فيها مبا كان عند السلففالناس ليس الدنيوية وما يف معناها 

وال يطلب وجود نص خاص  ،بل مدار العادات يرجع إىل حسنها وعدم خمالفتها لنص شرعي
ألن األصل  ؛فاألصل يف العادات أنه ال حيرم منها إال ما حرمه هللا ،على اعتبارها أو إلغائها

 .أو غري ذلك  ا أو ملبسً  أو مشرابً ت مأكاًل وسواء كانت هذه العادا ،فيها هو اإلابحة
والتجديد مصطلح له داللة شرعية ولغوية، وخيتلف حبسب   ،وهكذا القول يف املستجدات 

 .اوهو يف كل فن يعين معىن معينً  ،احلقول املعرفية
 ،فالتجديد يف العقائد يعين الرجوع هبا إىل منابعها األصلية اليت كانت عليها عند الصحابة

 والوقوف حيث وقف النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.
والتجديد يف أصول الفقه يعين ختليص املادة مما دخل عليها من العلوم األخرى اليت أثقلت 

بل صارت  ،املادة وجعلتها جامدة ال ميكن االستفادة منها استفادة حتصل املقصود األصلي
 مادة نظرية بعيدة عن الفقه وعن االستنباط. 

كما التجديد يف الفقه يعين إحياء االجتهاد الشرعي وفق أصوله املنضبطة وشروطه املعروفة 
ليات وترتبها كاملعتربة اليت هبا تتحقق مشولية الشريعة واندراج أفعال املكلفي حتتها، وتراعي ال

 تتناقض. معه والا ملنهج ال ختتل  مع اجلزئيات حبيث تكون وفقً 
 ،واعتماد طريقة العرب يف الكالم  ،يعين ختليصه من اإلسرائيليات   والتجديد يف علم التفسري

ي األقوال املختلفة وفق منهج علمي يستبعد الغريب من األقوال وما ال دليل عليه بوالرتجيح 
 وال يشهد له النص. 

 وهكذا القول يف السري والسلوك وسائر العلوم الدينية. 



ها توجيها سليما هوتوجي ،يكون ابإلبداع واالبتكارفيها التجديد  أما العلوم الدنيوية فإن  
فاإلبداع يف الدنيا  ،، وعدم خلق تضارب بينهماادة َلتكون به خادمة ملقاصد الشرع ومعض  

 وهللا املوفق.  ،بل هو حماكم إليه موافقة وخمالفة  ،ه ليس رديفهأنكما   ،الدين ليس عدو  
 آله وصحبه وسلم. وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى


