
  



 

ََ:ةمقدمَ 

دَ أ تبَعلىََمةَالرساالت،َوأعظمَالكَ اَصلىَاهللَعليهَوسلمَبخات َرسلَاهللَرسولهَمحمَّ

َََ؛اإلطالق َنرباس  َإلىَقيامََليكون َللبشرية َا َالنَّفبلََّاعة،ََالسَّ َالرسالة،َوأدََّغ َاهللَعليهَوسلم ىََبيَصلى

َأمََََّونصحاألمانة،ََ ىَهذاََ،َوقدَتلقَََّهالَكته،َوتركهاَعلىَالبيضاءَليلهاَكنهارهاَالَيزيغَعنهاَإالَّ

َََعنالدينََ أناس  عليهَوسلمَ اهللَ اهللَصلىَ ليكونواَأصحابَخيرةَرسله،ََاختارَ ََرسولَ اهللَ همَ

الدَ وآخرََ فأخذواَ بأمانةَ رساالته،َ لناَ ونقلوهَ بحق،َ التََََّينَ عاينواَ وقدَ نزيل،َوصحبواََوصدق،َ

اته،َفكانَفهمهمَأصوبَالفهوم،ََالرسولَصلىَاهللَعليهَوسلم،َوشهدواَظروفَالوحيَوحيثيََّ

بعَ و البيان،َفلمَيختلطَلساهنمَ جمة،َولمَيختلطَفكرهمَبفلسفةَوضعيةَأوَأصولََبياهنمَأبلغَ

َباعهمَ.باتَ َأمرهثناءَالشرعَعليهم،َوهذاَمعَكلََةَ،كالميََّ

الس    كان  وألجل ذلك   أبرز أصول أهل  الص    األخذ  :  نة والجماعةمن  للدين، بفهم  حابة 

 . حدث بعدهم  ه على كل رأي  وتقديم  

َفيَ ََ؛والمراد بفهمهم: الفهم الذي أجمعوا عليه أماََإجماعهم،ََََمنعَإحداثَقولَيناقض 

بقولَجديدَيناقضَأقوالهمَكلهاَويبطلها،َهذاَماَعناهََأنَي ؤتىََََفي منعَََ؛المسألةإنَاختلفواَيفََ

ََاتباعَفهمَآحادَالصحابةََ:همَلمَيقصدوَانََّإإذََََ؛واَبفهمَالصحابةتجَ حأهلَالسنةَوالجماعةَحينَا

َََأنََّقصدوا:ََلكنَََ-ََمشهوَرََويفَحجيةَذلكَنزاعَ ََ- هَالَيجوزَلناََفإنََََّحابةَإذاَاتفقواَعلىَفهمَ الصَّ

فقالَابنََة،ََيبطله،َوعلىَهذاَكانتَتقريراتَسائرَعلماءَاألمََََّأنَنخرجَعنَذلكَالفهمَبشيءَ 

َاهللَنظرَيفَقلوبَالعباد،َفوجدَقلبَمحمََّ)َ)مسعودَرضيَاهللَعنه:ََ دَصلىَاهللَعليهَوسلمََإنَّ

اََه،َثمََّه،َفابتعثهَبرسالت َلنفس َََخيرَقلوبَالعباد،َفاصطفاهَ  د،ََقلبَمحمََََّلعبادَبعدنظرَيفَقلوبَ

أصحاب َ قلوبَ نبيَ فوجدَ وزراءَ فجعلهمَ العباد،َ قلوبَ خيرَ دين َهَ علىَ يقاتلونَ ََه،َ رأىََه، فماَ



وقالَابنَعمرَرضيََََ.(1َ)((فهوَعندَاهللَسيئََاا،َفهوَعندَاهللَحسن،َوماَرأواَسيئَ المسلمونَحسن 

عنه مستنًّ)َ):ََمَااهللَ كانَ أولئكََمنَ مات،َ قدَ بمنَ فليستنَ محمََّاَ عليهََأصحابَ اهللَ صلىَ دَ

اختارهمَاهللَلصحبةََََقومَ ا،ََا،َوأقلهاَتكلفَ ا،َوأعمقهاَعلمَ قلوبَ هاََأبرَ كانواَخيرَهذهَاألمة،ََ،وسلم

دَصلىََمَأصحابَمحمََّفهَ َََ،هواَبأخالقهمَوطرائقهمه،َفتشبََّدين َََونقلَ َ،هَصلىَاهللَعليهَوسلَمنبيَ 

َ"ويقولَاإلمامَأحمدَرحمهَاهلل:ََََ.(2َ)((المستقيماهللَعليهَوسلم،َكانواَعلىَالهدىََ نةََأصولَالس 

َََ:عندنا َاهللَعليهَوسلمالتمس  َأصحابَرسولَاهللَصلى َََ.(3َ)"واالقتداءَهبمََ،كَبماَكانَعليه ََويقول 

ََ المرءََفإنََّ"الاللكائي: ماَعلىَ كلََََّ:أوجبَ الدين،َوماَ اعتقادَ عبادهمعرفةَ بهَ اهللَ فهمَََََ؛فَ منَ

َوتصديقَرَ ََ،هوصفات َََ،توحيده واالستداللَعليهاََََ،وصلَإلىَطرقهاالئلَواليقين،َوالتََّلهَبالدََّس 

َََث،ََكتابَاهللَالحقَالمبيَنََوكانَمنَأعظمَمقول،َوأوضحَحجةَومعقول:،ََججَوالرباهينبالحَ  مَّ

المتََّ األخيارَ وسلم،َوصحابتهَ عليهَ اهللَ اهللَصلىَ رسولَ ََقينقولَ ،ََ أجمع ماَ َثمَ السَّ لفََعليهَ

ََالصالحون الديَن، يومَ إلىَ عليهاَ والمقامَ بمجموعهاَ التمسكَ البدعََََ،ثمَ عنَ االجتنابَ ثمَ

ََََ.(4َ)"واالستماعَإليهاَمماَأحدثهاَالمضلون

َ َوالشَّ دلَّ وقدَ كثيرة،َ ذلكَ أدلَ ََواهدَعلىَ األصلَ َةَعديدةعلىَهذاَ منهاَأصول  وأدلةََََ،َ

مَبالعلم،َإلىَغيرَذلكَمنَاألصولَالتيََوشهادةَاهللَلهَ هَلهم،ََ،َواصطفائ َثناءَاهللَعليهمَكشرعيةََ

َ.(5َ)تَعليهاَالشريعةدلََّ
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الورقة هذهَ نعرَ ََالمختصرةََويفَ
أصولَ  علىَ دلََّعقليََََّجَ علىََةَ فهمََتَ تقديمَ وجوبَ

بعدهَم جاءَ منَ كلَ علىَ ََالصحابةَ وهي َ،َ ومعرفةََََأصول  إدراكها،َ يفَ العقالءَ جميعَ يشرتكَ

قناعتَ َََ؛يتها،َومنَوعاهاَوأذعنَللحججَفيهاأهمَ  بيََّازدادتَ َهَبماَ بَاتباعََوريعةَمنَوَجنتهَالشَّ

َ:َ(1) ة يمكن بيانها يف اآلتيوهذه األصول العقلي  فهمَالصحابة،َ

           :عايش مع الوحيالت  األصل األول: 

َ حابةَالكرامَتميََّالصَّ
َبعدهمَوهو:َأنََََّزواَبخصيصةَ  همَتعايشواَمعََالَتوجدَيفَأيَجيل 

َالوحي،َفقدََ حضرواََشهدواَنزوله،َواَطريًّاَمنَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلم،َفتلقواَالقرآنَغضًّ

النََّ إليه،ََبالغَ الوحيَ عليهَوسلم،َورأواَحاالتَ أحاطتََبيَصلىَاهللَ التيَ وعاينواَاألحداثَ

ََبعضَاآليات،َوتعايشوَاَبنزولَ  اَكامال  َهوَالحاكمَعلىَجميعَحركاهتمَََ؛معهَتعايش  فكانَالنص 

ََََ.وسكناهتم

َأنََّ َالوحيرؤيتَ ََوالَشكَّ َلنزول َأفضليََّومعايشتهمَألحداثَوحاالتَنزول َََ،هم ةََهَيعطيهم

َمعانيه،ََََيفَفهمه،َوإدراكَ  َورأىَوعرَ ََرَ فليسَمنَحض  صلىَاهللََبيََعَإلىَالنَّواستمَ َََ،األسبابََف 

النَََََّ،عليهَوسلم النَّكمنَجاءَبعدهمَممََّ،ََصوعاشَمعَ َنَبلغهمَ بهَمنََََصَدونَكلَماَاحتفَّ

ََ.وتداولَحديثَحولَهَ،وبيانَ،وسبَبََ،نزولَ َطريقةَ 

بل اعتمد  ة فهم الصحابة،  نة والجماعة يف بيان حجي  د أهل الس  وعلى هذا المعنى اعتم  

حينَذهبَيحاورََََمافهذاَابنَعباسَرضيَاهللَعنهََعليهم،ذلك الصحابة أنفسهم رضوان اهلل  

صوصََهَجاءَمنَعندَمنَفهمَالن نَلهمَأنََّبيََََّالخوارجَزمنَعليَبنَأبيَطالبَرضيَاهللَعنهَم

ََألنََََّ؛الشرعيَة فقال: عليهم،َ أنزلتَ عليهَوسلم)َ)هاَ اهللَ النبيَصلىَ َََ:أتيتكمَمنَعندَأصحابَ

 

م الس لف الصاحل للنُّصوص الشرعي ة والرد  فهكتب عن هذا املوضوع عدد من املتخصصني، ومن تلك الكتاابت: كتاب  (  1) 
)النظرية والتطبيق( قراءة ونقد، للدكتور  حجية فهم السلف  للدكتور: عبدهللا الدميجي، ومقالة بعنوان:    على الشُّبهات حوله 

 سلطان العمريي. 



عمَ  ابنَ عندَ ومنَ واألنصار،َ ََالنَََّالمهاجرين،َ وصهره، وسلمَ عليهَ اهللَ صلىَ نزلَبيَ وعليهمَ

علىَهذاَاألصلَيفََََفهذاَاعتمادَ ََ،(1َ)((القرآن،َفهمَأعلمَبتأويلهَمنكم،َوليسَفيكمَمنهمَأحد

َ َ.حابةَالكرامتقديمَفهمَالصَّ

َكذلكََ َعليهالصحابةَقدَعاينواَالتنزيلََافعيَرحمهَاهللَعلىَأنََّاعتمدَالشَّ َََ،َوبناء  ََفالَشكَّ

ََمنَفهمَوإدرَاََأعظمفهمهمَوإدراكهمََََأنََّ الختصاصهمَبماَأحاطَبالوحيََََ؛نَجاءَبعدهَممك 

ىََوقدَأثنىَاهللَتباركَوتعالىَعلىَأصحابَرسولَاهللَصلََّ":ََ-رحمهَاهللََ-ََنَدوهنم،َيقولعمََّ

وراةَواإلنجيل،َوسبقَلهمَعلىَلسانَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهََاهللَعليهَوسلمَيفَالقرآنَوالتََّ

وهنأهمَبماَآتاهمَمنَذلكَببلوغَأعلىََََ،بعدهم،َفرحمهمَاهللََمنَالفضلَماَليسَألحدَ ََوسلم

َ الص  َمنازلَ والش  والصالحين،ََديقينَ وسلم،ََهداءَ عليهَ اهللَ صلىَ اهللَ رسولَ سننَ إليناَ أدواَ

َ
 
والوحي عليهََوشاهدوهَ عامًََََّ؛ينزلَ عليهَوسلمَ اهللَ أرادَرسولَاهللَصلىَ ماَ َفعلمواَ َََ،َااَوخاصًّ

َوعقلَ ََوورعَ ََواجتهادَ ََتهَماَعرفناَوجهلنا،َوهمَفوقناَيفَكلَعلمَ وعرفواَمنَسنََّ،َََااَوإرشادَ وعزمَ 

َأنفس َ َأحمد،َوأولىَبناَمنَرأيناَعند َاستدركَبهَعلمَواستنبطَبه،َوآراؤهمَلنا َأدركناََنَاوأمر ،َومن

َنَيَ ممََّ ىَأوَح َرض 
يَلناَعنهَببلدناَصارواَفيماَلمَيعلمواَلرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوسلمَفيهََكَ 

عنََسنَّ نخرجَ ولمَ نقول،َ وهكذاَ تفرقوا،َ إنَ بعضهمَ قولَ أوَ اجتمعوا،َ إنَ قولهمَ إلىَ ةَ

ََ.َ(2َ)"أقاويلهم

فهمَ فلهَ  إذنَ للنََََّمَ َ َعال  ل َََص  عاينوهالشرعيَ ََماَ هذا ويفَ َ،ََ رحمه تيميةَ ابنَ اهلل:ََيقولَ

فهمَ " َََوللصحابةَ المتأخ  أكثرَ علىَ يخفىَ القرآنَ أنََََّ،رينيفَ بأمورَ ََكماَ معرفةَ َََلهمَ الس  نةََمنَ

َ َََ،وعاينواَالرسوَلَََ،سولَوالتنزيلهمَشهدواَالرََّفإنََََّ؛ريَنوأحوالَالرسولَالَيعرفهاَأكثرَالمتأخ 

 

 (. 8522النسائي يف الكربى برقم )خرجه ( أ1) 
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ََهَممََّهَوأحوال َهَوأفعال َوعرفواَمنَأقوال َ َاَيستدلونَبهَعلىَمرادهمَما أكثرَالمتأخ  رينََلمَيعرفهَ

ََ.(1َ)"الذينَلمَيعرفواَذلك

اََفمعرفتهمََ هم،َبلَحصلَلهمَمنََبمعاينَالقرآنَوالسنةَأكملَمنَمعرفةَمنَأتىَبعدَ إذ 

َلََ؛لغيرهَمََحصلتلمََََماالمعارفََ ورؤيتهمَ بينَّا،َ كماَ الوحيَ لمعايشتهمَ التيََوذلكَ ألمورَ

َ وعرفواَوعاينواَمنَأسبابََأحاطتَبه،ََروفَالتيََوالظَ ََرعيَعندَنزولهَ،اقرتنتَبالخطابَالشَّ

ل يكشفَ ماَ النَ َهالنزولَ الكتابمَ معاينَ عنَ يتأتَََََّ،قابَ الَ ذلكَ القوةََوكلَ بنفسَ لغيرهمَ ىَ

اَبيانََوأمََّ"يقولَالشاطبي:ََ،  حابية قول الص  هذا اعتمد الشاطبي يف بيان حجي      وعلىوالغزارة،ََ

َفالََََالصحابةَفإنَأجمعواَعلىَماَبينوَه عليه؛َفهلَيكونََََإنَلمَيجمعواوَََ،اإشكالَيفَصحتهَأيض 

َهمَيرتجحَاالعتمادَعليهمَيفَالبيانَمنَوجهينَ:وتفصيل،َولكنََََّة،َأمَال؟َهذاَفيهَنظرَ بياهنمَحجََّ

نة؛ فهم أقعد يف فهم القرائن  وازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والس  هم للوقائع والن  مباشرت  اين:ََالثََّ...

اهد يرى ما  هم بسبب ذلك، والش  نزيل، ويدركون ما ال يدركه غير  وأعرف بأسباب الت    ،الحالية

فمتىَجاءَعنهمَتقييدَبعضَالمطلقات،َأوَتخصيصَبعضَالعمومات؛َفالعملََََ،ال يرى الغائب

ََنقلَعنَأحدَ عليهَصواب،َوهذاَإنَلمَيَ  يفَالمسألة،َفإنَخالفَبعضهم؛َفالمسألةََََمنهمَخالف 

َ.(2َ)"ةاجتهاديََّ

لمَيرهَمنََََىَعلىَيدَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلمَورأواَمَاففهمَالجيلَالقرآينَالذيَتربََّ

َمقدََََّ؛بعدهَم بماَيجعله َخطئ اَوالقولَاآلخرََََ،يبطلَقولهم،َأوَيخالفهََفهمَ ََمَعلىَكلَفهم،َوكل 

َََََ؛هوَالصواب اَباطل، اَيفََفإنهَأيض  رهمَالمباشرَهبذاََتأثَ وكانتَمشاهدهتمَللوحيَعامالَمهمًّ

َََنتيجتهَالرسوخَواليقين،َولذلكَنجدَأنََّكانَاََالدينَتأثرَ  حابةَلمَيختلفواَيفَأصولَالعقائدََالصَّ
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َيقولَطاشَكربيَزاده:ََ َ"واألحكام،َويفَهذا َأجمعين،َكانواَيفَزمنََالصَّ َاهللَعليهم حابةَرضوان

علي اهللَ وشرفَصحبةََالنبيَصلىَ الوحي،َ زمانَ أدركواَ واحدة،َألهنمَ عقيدةَ علىَ وسلم،َ هَ

َ كوكَواألوهام،َوهكذاَإلىَزمنَانقراضَالصحابةََصاحبه،َوأزالَنورَالصحبةَعنهمَظلمَالش 

َََ.(1َ)"رضيَاهللَعنهم

 َ:امنجود الض  و و ،بناؤهم المنهجياألصل الثاين: 

صَالشرعي،ََماَسبقَبيانهَمنَمعايشةَالنَّقدَبنواَفهمهمَعلىََالصحابةَالكرامََََويعني:َأنََّ

همَلمَيعتمدواَعلىَأنفسهمَفقط،َوإنماَهمَنتاجََومعرفةَكلَماَيحيطَبه،َوزادواَعلىَذلكَبأنََّ

ه،َوكانواََرعي،َويحكمَبموجب َصَالشبيَصلىَاهللَعليهَوسلم،َفقدَرأوهَوهوَيعملَبالنَّتربيةَالنَّ

َََألواَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلم،َفهذاَبناءَ صَالشرعيََساَيفَفهمَالنََّإنَأشكلَعليهمَشيئَ 
 
ََمنهجي

َََ.ي بعدهمَعنَالخطَأسليمَ

َََإضافةَ و وهوَتصحيحَالنبيََعلىَفهمهم،ََهَيوجدَضامنَ ليمَفإنََّإلىَبنائهمَالمنهجيَالسَّ

اَللنََََّهمَإنإنَََّفََصلىَاهللَعليهَوسلم، ََيفَحياةَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلمََصَالشرعيفهمواَفهم 

َهَالَيخلوَمنَأمرينَ:فإنََّ

اإمََّ - اَمستقيم  َفيقرونَعليهَ.َ؛وهوَمرادَاهللَورسولَهَ،اَأنَيكونَهذاَالفهمَصحيح 

اَخاطئ ا - حَََ؛وإماَأنَيكونَفهمهمَهذاَفهم   ََذلكَالفهم.لهمََفي صحَّ

َََفعلىَاالحتمالينَفهمهمَسليمَ  َمََصحيح  بيَصلىَاهللَعليهَوسلمََللحق،َوقدَكانَالنََََّصيب 

حَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلمَلعمارََيصححَألصحابهَماَيقعونَفيهَمنَخطأَيفَالفهم،َكماَصحََّ

َ))فعنَعنَسعيدَبنَعبدَالرحمن،َعنَأبيه،َقال:ََمَخطأ،ََبنَياسرَحينَفهمَالتيمَ ا إلىََََجاءَرجل 

يَأجنبتَفلمَأصبَالماء،َفقالَعمارَبنَياسرَلعمرَبنَالخطاب:ََعمرَبنَالخطاب،َفقال:َإنَ 
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َأناََاَكناَيفَسفرَأناَوأنت،َفأمََّأماَتذكرَأنََّ َأنتَفلمَتصل،َوأما يت،َفذكرتَللنبيََفصلََََّ(1َ)فتمعكتا

فضربَالنبيََََ"ماَكانَيكفيكَهكذاإنََّ"صلىَاهللَعليهَوسلم،َفقالَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلم:ََ

حََصحََّ،َوكماََ(2)((يهَاألرض،َونفخَفيهما،َثمَمسحَهبماَوجههَوكفيَهصلىَاهللَعليهَوسلمَبكفََّ

ب واََ}:ََعالىحينَفهمَقولهَتَبنَحاتمَرضيَاهللَعنهَبيَصلىَاهللَعليهَوسلمَلعديالنََّ اْشر  ل واَو  ك  و 

ََ ْجر  اْلف  َ ن 
م  د َ اأْل ْسو  َ

ْيط  اْلخ  َ ن 
م  َ اأْل ْبي ض  َ ْيط  اْلخ  َ م  ل ك  َ ت ب يَّن  ي  تَّىَ ََََ{ح  خاطئ ا،187ََ]البقرة: اَ فهم  َ]

َاهللَعليهَوسلم َالنبيَصل َله َالفجرََ))ََهََفإنََََّالفهم؛ََذلكََفصحح َاآليةَجاءهَعديَيف لماَنزلتَهذه

َأبيضََفقالَللنبيَصلىَاهللَعليهَوسلم:َياَرسولَاهلل،َإنَ  يَأجعلَتحتَوساديتَعقالين:َعقاال 

َ النََّوعقاال  منَ الليلَ أعرفَ أسود،َ َََ وسلم: عليهَ اهللَ اهللَصلىَ رسولَ فقالَ وسادتكََََإنََّ"هار،َ

ََ.(3َ)(("لعريض،َإنماَهوَسوادَالليل،َوبياضَالنهار

َفتلقَ  اَأشكلََ،َوسؤالهمَلهَعمََّبيَصلىَاهللَعليهَوسلمحابةَالكرامَالعلمَوالفهمَمنَالنَّيَالصَّ

َعليهم،َو َالنََّالضَّ َبتصحيح َالذيَكانَعلىَفهمهم َلهممان َاهللَعليهَوسلم يجعلَفهمهمََََ،بيَصلى

اعتمدَأهلَالسنةََ،َوعلىَهذاََصَالشرعَييبطلَفهمهمَللنََََّم،َوالَيمكنَأنَيأيتَفهمَ هوَالمقدََّ

نََيبَييقولَابنَتيميةَرحمهَاهللَوهوََ،ََوالجماعةَيفَبيانَحجيةَفهمَالصحابةَرضوانَاهللَعليهم

َََأنََّ اَبماَتقتضيهَلغتهم،َأوَبسؤالََاَمباشرَ حابةَالكرامَقدَفهمواَمعاينَالقرآنَكله،َسواءَفهمَ الصَّ

النبيَصلىَاهللََََلمَأنََّعيَ يجبَأنََ"بيَصلىَاهللَعليهَوسلمَعماَلمَيفهموه،َيقولَرحمهَاهلل:ََالنََّ

ََ}فقولهَتعالى:ََََ،نَألصحابهَمعاينَالقرآنَكماَبينَلهمَألفاظَهعليهَوسلمَبيََّ ل  اَن ز  َم  َل لنَّاس  ت ب ي ن 
ل 

ْيه مَْ حدثناَالذينَكانواََ)َ)وقدَقالَأبوَعبدَالرحمنَالسلمي:ََََ،يتناولَهذاَوهذَا[44ََ]النحل:َََ{إ ل 
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بيََمواَمنَالنَّهمَكانواَإذاَتعلََّكعثمانَبنَعفانَوعبدَاهللَبنَمسعودَوغيرهماَأنََّقرئونناَالقرآن:ََيَ 

قالوا:َََََ،مواَماَفيهاَمنَالعلمَوالعملصلىَاهللَعليهَوسلمَعشرَآياتَلمَيجاوزوهاَحتىَيتعلََّ

أنَسََ،يفَحفظَالسورةََةَ ولهذاَكانواَيبقونَمدََََّ،ََ((افتعلمناَالقرآنَوالعلمَوالعملَجميعَ  ََوقالَ

َ)َ):ََيَاهللَعنهرض وأقامَابنَعمرَعلىََََ))ََ،ََ(َ(يفَأعينناََكانَالرجلَإذاَقرأَالبقرةَوآلَعمرانَجلَّ

ََ}ََاهللَتعالىَقال:ََذكرهَمالك.َوذلكَأنَََََّ،َ((قيل:َثمانَسنينَََ،ةَسنينحفظَالبقرةَعدََّ ْلن اه  َأ ْنز  ك ت اب 

َآي ات هَ  وا بَّر  ي دَّ
َل  ك  ب ار  َم  ْيك  ْرآنَ }وقال:ََََ[،29]ص:ََََ{إ ل  َاْلق  ون  بَّر  ت د  َي  ْمََ}ََوقال:ََ[،82]النساء:ََََ{أ ف ال  ل  أ ف 

َ ْول  واَاْلق  بَّر  ََوتدبرَالكالمَبدونَفهمَمعانيهَالَيمكن.َوكذلكَقالَتعالىَ:[،68ََ]المؤمنون:ََََ{ي دَّ

ل ونَ } َت ْعق  ْم لَّك  ع  َل  ب يًّا ر  ْرآن اَع  َق  ْلن اه  َأ ْنز  َالكالمَمتضمَ [،2ََ]يوسف:ََََ{إ نَّا َالمعلومََََ،لفهمهََنَ وعقل ومن

َََ.فالقرآنَأولىَبذلكََ،كلَكالمَفالمقصودَمنهَفهمَمعانيهَدونَمجردَألفاظَهََأنََّ فالعادةَََ:اوأيض 

كتابَ  قومَ يقرأَ أنَ فنَ تمنعَ َََاَيفَ العلمَكالطب  فكيفَبكالمَاهللَََََ؛والحسابَوالَيستشرحوهََمنَ

عصمتهم هوَ وسعادهتمَََ،الذيَ نجاهتمَ ودنياهمَ؟َََ،وبهَ دينهمَ الن ََوقيامَ كانَ بينََولهذاَ زاعَ

َ َََ؛وهوَوإنَكانَيفَالتابعينَأكثرَمنهَيفَالصحابةََ،َاَجدًَّالصحابةَيفَتفسيرَالقرآنَقليال  ََفهوَقليل 

ماَكانَالعصرَأشرفَكانَاالجتماعَواالئتالفَوالعلمَوالبيانَفيهََوكلََََّ،بالنسبةَإلىَمنَبعدهَم

ََ.(1َ)"أكثر

َ وأمكنهمَالتحققََألهنمَفهمواَالنصَالشرعي،َوعرفواَمالبساته،ََََ؛ممقدََََّاحابةَإذَ ففهمَالصَّ

أوَببيانهَلهم،َوهيَخصيصةَلمَتوجدَإالََََ،منَسالمةَفهمهمَبسؤالَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلم

َعندهمَ.
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 َ:والمالزمة االختصاصاألصل الثالث: 

ََ َكلَأحد  اََمنَالمعلومَأنَّ اَهميخاطبَالناسَفإنَاألحقَبفهمَكالمهَفهم  أقربََََسليم 

َََ،َوأكثرهمَمالزمةَله،منَهالناسََ حابةَرضوانَاهللَعليهمَأقربَإلىَالنبيَصلىَاهللََوقدَكانَالصَّ

ََ فقد بعدهم،َ جاءَ منَ كلَ منَ وسلمَ العين،ََعليهَ رأيَ وسلمَ عليهَ اهللَ صلىَ اهللَ رسولَ رأواَ

وتتبََّو حاله،َ وعرفواَ سنََّالزموه،َ واقتفواَ أثره،َ علىََعواَ وحرصواَ وفقهواََته،َ بأقواله،َ العملَ

َواجتمعواَبه،َوآكَ ََمضمونَأوامرهَونواهيه، هَيفَالسفرَوالحضر،َوعرفواََواربوه،َوصحبلوهَوش 

ََ،ََطريقةَكالمه،َوحفظواَأساليبَبيانه،َبلَحتىَعرفواَتعابيرَوجهَه فهمَقدَمرواَبتجربةَلمَيمرَّ

َبعدهَم همَلكالمهَبحكمَاالختصاصفوجبَتقديمَفهمهم،ََََ؛هباَأحد  بهَومالزمتهَمقدمََََففهم 

َعلىَفهمَغيرهمَ.

َ النبيَََََ،حابةَالكراموقدَعملَهبذاَحتىَالصَّ فهذاَابنَعباسَرضيَاهللَعنهَبعدماَتويفَ

ألهنمَعاشواَمعَالنبيَصلىَاهللَََََ؛العلمَمنَأكابرَالصحابةََماَذهبَيطلبوسلمَإنََّصلىَاهللَعليهََ

فلمََ"يقولَالاللكائي:ََواعتمدَعلىَذلكَأهلَالسنةَوالجماعة،ََ،ََ(1َ)منهزموهَأكثرََوالعليهَوسلمََ

وسنَّ تعالىَ اهللَ كتابَ يفَ التكلَ نجدَ وذمَ االتباع،َ علىَ الحثَ إالَ صحابتهَ وآثارَ رسولهَ فََةَ

بعين،َوكانَأوالهمَهبذاَاالسم،َوأحقهمََواالخرتاع،َفمنَاقتصرَعلىَهذهَاآلثارَكانَمنَالمتََّ

؛َالختصاصهمَبرسولَاهللَصلىَاهللََ"أصحابَالحديث"َََ:الرسمهبذاَالوسم،َوأخصهمَهبذاََ

همَله،َوتحملهمَعلمه،َوحفظهمَأنفاسهَوأفعاله،ََواتباعهمَلقوله،َوطولَمالزمت َََ،عليهَوسلم

مباشرةَ  عنهَ اإلسالمَ ََفأخذواَ معاينةَ مشاهدةَ ََوشرايعه، وأحكامهَ سفيرََ،َ والَ واسطةَ غيرَ منَ َ،

ََ واصلة. وبينهَ ََعيانَ ََفجاولوهابينهمَ عنهَشفاهَ ا، منََوحفظواَ وتلقنوهَ وتلقنوهَمنََرطبَ ََيهَ ف َا،َ ا،َ

ََ.(2َ)"اا،َوأخلصواَبذلكَمنَقلوهبمَيقين ا،َواعتقدواَجميعَذلكَحقًَّلسانهَعذبَ 
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اَهذاَاألصَلََيقولَابنَتيميةَرحمهَاهلَلو ر  علمَالرسلَيكونَعندََََفمنَالمعلومَأنََّ":ََمقر 

َ َخاصَّ َأنََّومنََتكم.ََتهمَكماَيكونَعلمكمَعندَخاصَّ كلَمنَكانَبكالمَالمتبوعَوأحوالهََََالمعلوم

أهلََََوالَريبَأنََََّ،كانَأحقَباالختصاصَبهََ؛وبواطنَأمورهَوظواهرهاَأعلمَوهوَبذلكَأقوَم

األمََّ أعلمَ خاصتهالحديثَ وعلمَ الرسولَ بعلمَ وأخصهاَ وسائرََََ،ةَ الراشدينَ الخلفاءَ مثلَ

َََ،العشرة
 
َأبي َاهللَبنَسالمََ،ذَبنَجبَلومعاََ،وعبدَاهللَبنَمسعودََ،بنَكعباََومثل: وسلمانََََ،وعبد

وحذيفةَبنََََ،وعمارَبنَياسرَََ،وأبيَذرَالغفاريََ،وعبادةَبنَالصامتََ،وأبيَالدرداَءََ،الفارسَي

وسالمَمولىََََ،وعبادَبنَبشرََ،وسعدَبنَعبادةََ،وأسيدَبنَحضيرََ،بنَمعاذاومثلَسعدََََ،اليمان

حذيفة ممََََّ،أبيَ هؤالءَ الناسََوغيرَ أخصَ كانَ أمورهنَ بباطنَ وأعلمهمَ وأتبعهمََََ،بالرسولَ

النَّلذلك أعلمَ الحديثَ لذلَك.َفعلماءَ وأتبعهمَ أمورهمَ وببواطنَ فيكونَعندهمََََ،اسَهبؤالءَ

وخواصََََ،تهَمأئمََََّخواصَالفالسفةَيعلمونَعلمََكماَأنََََّ،علمَخاصةَالرسولَوبطانتهََ؛العلَم

َأئمتهَم َيعلمونَعلم َأئمتهمََ،المتكلمين َيعلمونَعلم ةََوكذلكَأئمَََََّ،وخواصَالقرامطةَوالباطنية

َََفإنَََََّ،اإلسالمَمثلَأئمةَالعلماء ن فابن تيمية رحمه اهلل يبي  ََ.(1َ)"ةَكلَإمامَأعلمَبباطنَأمورهخاصَّ

تسري على كل    أن   بشرية  اختص    هذه سنة  أفهم لكالم من    ، والزمه  ،به  الناس، فكل أحد هو 

َه.وعرف كالمه، وفهمه هذا مقدم على فهم غير

 :غويةل السالمة الاألصل الرابع: 

ب يًّاََ}ََاهللَذلكَيفَكتابهَفقال:ذكرََأنزلَاهللَهذاَالقرآنَباللغةَالعربيةَكماََ ر  ْرآن اَع  َق  ْلن اه  إ نَّاَأ ْنز 

ل ونَ  ت ْعق  ْمَ لَّك  ع  ََََ{ل  وقالَ:2]يوسف: يََ}ََ[،َ ذ  الَّ َ ان  س 
ل  َ ر  ب ش  َ ه  ل م  ي ع  اَ إ نَّم  َ ول ون  ي ق  ْمَ أ نَّه  َ ن ْعل م  ْدَ ق  ل  و 

ب ينَ  م  َ  
ب ي ر  ع  َ ان  س 

ل  اَ ذ  ه  و  َ  
ي م  أ ْعج  َ

ْيه  إ ل  َ ون  د  ََََ{ي ْلح  103ََ]النحل: وقال: ْرآن اََ}[،َ ق  َ ْلن اه  أ ْنز  َ ك 
ل  ذ  ك  و 

َلَ  يد  ع  َاْلو  ن 
َم  ْفن اَف يه  رَّ ص  ب يًّاَو  ر  َاع  ْكر 

ْمَذ  ه  َل  ث 
َأ ْوَي ْحد  ون  تَّق  ْمَي  لَّه  ََ}[،َوقال:113ََ]طه:ََََ{ع  يل  ت نْز  َل  إ نَّه  و 
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( َ ين 
م  ال  اْلع  َ ب  )192ر  َ ين 

اأْل م  َ وح  الر  َ
ب ه  َ ل  ن ز  َ)193( َ ين  ر 

نْذ  اْلم  َ ن 
م  َ ون  ل ت ك  َ ْلب ك  ق  ل ىَ ع  َ)194ََ)

ب ينَ  َم   
ب ي ر  َع 

ان  س 
ونَ }وقال:ََََ[،195ََ-192ََ]الشعراء:ََََ{ب ل  تَّق  ْمَي  لَّه  ع  َل  ج  و 

َذ يَع  ْير  ب يًّاَغ  ر  ْرآن اَع  ََ{ق 

ََ ونَ ََ}[،َوقال:28ََ]الزمر: ي ْعل م  َ ْوم  ق 
ب يًّاَل  ر  ْرآن اَع  َق  ل ْتَآي ات ه  َف ص  ََََ{ك ت اب  نَّاََ}[،َوقال:3ََ]فصلت:

ل ونَ  ْمَت ْعق  لَّك  ع  ب يًّاَل  ر  ْرآن اَع  َق  ْلن اه  ع    يف أن    وال يستريب عاقل  رهاَمنَاآليات،ََ[،َوغي3]الزخرف:ََََ{ج 

 اس إلى هذه اللغة التي بها أنزل القرآن. قرب الن  اس بفهم كالم اهلل هو أأسعد الن  

اَخاطئ اَكانَلهَأََأنََََّمعلومَ و َيفَظهورَالبدع،ََََرَ ثسوءَإدراكَاللغةَوفهمهاَفهم  يقولََكبير 

اسَوالَاختلفواَإالَلرتكهمَلسانَالعرب،َوميلهمَإلىَلسانََماَجهلَالنَّ"الشافعيَرحمهَاهلل:ََ

َ"بلَيقولَالسيوطي:ََََ.(1َ)"أرسطاطاليس لفَقبلَالشافعيَأشارواَإلىَماَأشارََوقدَوجدتَالسَّ

أنََّ منَ االبتداعََإليهَ العربَ.ََ:سببَ بلسانَ عنََ..الجهلَ الكبيرَ تاريخهَ يفَ البخاريَ وأخرجَ

َ.(2َ)"العجمةالحسنَالبصريَقال:َإنماَأهلكتهمََ

َ ََأقربَالناسَإلىَلغةَالقرآن،َوأفهمهمَلها،َهمَالصحابةَالكرام،ََوالَريبَأنََََّوالَشكَّ

والبيان الفصاحةَ زمنَ زمنهمَ كانَ ََفقدَ بلغتََ، ََوقدَ إبََّالقمََّاللغة عليهََةَ اهللَ النبيَصلىَ بعثةَ انَ

الجامعَة ومنتدياهتاَ العامرة،َ أسواقهاَ لهاَ فكانتَ َوسلم،َ الصَّ يكنَ ولمَ ذلكََ،َ بمنأىَعنَ حابةَ

وكانواَهمَأهلَاللغةَالمتقنونََ،ََوبالغةَ ََالحراكَالعلميَاللغوي،َفكانواَهمَأشدَالناسَفصاحةَ 

ةَينبغيَأنَيكونَمنَخاللَاللغةََصوصَالشرعيََّفهمَالن َفإذاَكانَكذلكَفإنََّما،َالَتعلَ َلهاَسليقةَ 

أَ  تكنََلمََََمااَمنَدالالتَاأللفاظََتدخلهاَاأللفاظَالحادثة،َويطرأَعليهنزلتَهباَقبلَأنََالتيَ

َََمعهودةَ  همََنََّإإذََََ؛ولذلكَوجبَعليناَتقديمَفهمَالصحابةحابة،ََيفَاللسانَالعربيَيفَعصرَالصَّ

ََ.فهمواَالقرآنَبلغتهَالتيَأنزلَهبا

 

   . ( 74/ 10)  ، للذهبالنبالء نظر: سري أعالم ( ا1) 

فقد أورد   ؛التاريخ الكبري للبخاري  :وانظر  ،(56 -55ص: ) ، للسيوطي صون املنطق والكالم عن فين املنطق والكالم ( 2) 
 (. 259أثر احلسن البصري حتت رقم )



والجماعة السنةَ أهلَ اعتمدَ هذاَ بيانَحجيََََّوعلىَ َيفَ الصَّ فهمَ تيميةََةَ ابنَ يقولَ حابة،َ

َاهلل: َ"ََرحمه َلمََََّاَفإنََّوأيض  َالعربي،َوجعلَرسولهَمبلغَ اهللَتعالى َباللسان َأنزلَكتابه ََاَعنهَللكتاَبا

َوالحكمةَبلسانهَالعربي،ََ ابقينَإلىَهذاَالدينَمتكلمينَبه؛َلمَيكنَسبيلَإلىَضبطََوجعلَالسَّ

كلمَبهَأسهلَعلىََين،َوصارَاعتبارَالتََّ،َوصارتَمعرفتهَمنَالدَ الدينَومعرفتهَإالَبضبطَاللسان

ابقينََالدينَيفَمعرفةَدينَاهلل،َوأقربَإلىَإقامةَشعائرَالدين،َوأقربَإلىَمشاهبتهمَللسََّأهلََ

فالناس يحتاجون إلى معرفة لغة القرآن ََ.(1)"األولينَمنَالمهاجرينَواألنصار،َيفَجميعَأمورهَم

ََيقولَابنَتيميةَرحمهَاهللَيفَتقريرَذلكَ:ََحابة الكرام،من أجل فهمه، وهم يف ذلك عالة على الص  

ىَاهللَعليهَوسلمَبألفاظََهَصلََّيحتاجَالمسلمونَإلىَشيئين:َأحدهما:َمعرفةَماَأرادَاهللَورسولَ "

َ التيَهباَنزلالكتابَوالس  ََََ،نةَبأنَيعرفواَلغةَالقرآنَ الصَّ قالهَ حابةَوالتابعونَلهمَبإحسانََوماَ

الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم    فإن  ََ،األلفاظوسائرَعلماءَالمسلمينَيفَمعاينَتلكََ

القرآن أكمل من حفظهم لحروفه  ،ما أراد بتلك األلفاظ وقدََََ،وكانت معرفة الصحابة لمعاين 

التََّ إلىَ المعاينَ تلكَ ممََّبلغواَ بلغواَحروفهابعينَأعظمَ العامََََّفإنََََّ،اَ إليهاََالمعاينَ التيَيحتاجَ ةَ

َالمسلمينَمثَل َالتوحيدََ:عموم ََ؛ونحوَذلَكََ،واإليمانَواإلسالمَََ،ومعنىَالواحدَواألحدَََ،معنى

َ َكانَجميعَالصَّ َ.(2َ)"اهللَورسولهَصلىَاهللَعليهَوسلمَمنَمعرفتهََحابةَيعرفونَماَأحبَّ

َوقدَرجََّ ألنَمعرفتهَباللغةَفوقَمعرفةَمنَجاءَبعده،ََََ؛ةَقولَالصحابياطبيَحجيََّحَالشَّ

اَبيانَالصحابةَفإنَأجمعواَعلىَماَبينوهَفالَإشكالَيفَصحتهََوأمََّ"ويفَهذاَيقولَرحمهَاهلل:ََ

َ َيكونَبياهنمَحجة،َأمَال؟ََأيض  حََهمَيرتجََّوتفصيل،َولكنََََّهذاَفيهَنظرَ ا،َوإنَلمَيجمعواَعليهَفهل

َاالعتمادَعليهمَيفَالبيانَمنَوجهينَ:
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ولمَتنزلَعنَرتبتهاََََ،رَألسنتهمهمَعربَفصحاء،َلمَتتغيََّهمَباللسانَالعربي؛َفإنََّأحدهما:َمعرفتَ 

َالعلياَفصاحتهم؛َفهمَأعرفَيفَفهمَالكتابَوالسنةَمنَغيرهم،ََ أوَعملََََفإذاَجاءَعنهمَقول 

َ.(1َ)"واقعَموقعَالبيان؛َصحَاعتمادهَمنَهذهَالجهَة

من  وقد   كثير  كالم  يف  الخطأ  اهلل  ؛المتأخرينوقع  رضوان  الصحابة  لغة  عن    لبعدهم 

فإذا  طاب،  تكن معهودة زمن الخ  ة بهم لم  خاص   ، ذلك أن هم يبنون الفهم على مصطلحات  عليهم

ويفَهذاََََن!حمولة معانيهم هم، وهذا غلط  بي    الهورع حم  رأوا تلك المصطلحات يف لسان الش  

َ"يقولَابنَتيميةَرحمهَاهلل:ََ ويخاطبهمَهباََََ،حابةَالتيَكانواَيتخاطبونَهباومنَلمَيعرفَلغةَالصَّ

كثيرا َمنََََفإنََََّ؛فَالكلمَعنَمواضعَهوإالَحرَ ََ،النبيَصلىَاهللَعليهَوسلم،َوعادهتمَيفَالكالم

كالمَاهللَأوَرسولهََََوعادهتمَيفَاأللفاظ،َثمَيجدَتلكَاأللفاظَيفَالناسَينشأَعلىَاصطالحَقومَ 

َ يريدهَبذلكَأهلَعادتهََََمرادَاهللَأوَرسولهَأوَالصحابةَبتلكَاأللفاظَمَاََأنََََّفيظنَ َََ؛حابةأوَالصَّ

ذلك والصحابةَخالفَ ورسولهَ اهللَ مرادَ ويكونَ ََ(2َ)"واصطالحه،َ المصطلحات  و، جنت  كم 

أو لم يستعملوها    ،ااأللفاظ من المعاين الحادثة التي لم يستعملها العرب مطلق    وتحميل    ،الحادثة

َ.عظيمة على عقائد المسلمين من جناية   ؛يف تلك السياقات

َ:األصل الخامس: بعدهم عن األثقال المعرفية

َ وأعني  نَجاءَبعدهم،ََثقالَالمعرفيةَممََّحابةَرضوانَاهللَعليهمَكانواَأبعدَعنَاألالصَّ

سبة لمن جاء بالن    وألجل فهمه  ،ص الشرعيالعلوم الكثيرة التي أحيطت بالن    :ةباألثقال المعرفي  

َحابةبعد الص   َ،َفالصَّ دَاألذهانَوفصاحةَاللسان،َوبعدهمَعنَاألثقالََهمَاهللَبتوقَ حابةَقدَخصَّ

ةَمنَالعلومَاألخرى،َفالَيحتاجونَإلىَاالشتغالَبعلومَأخرىَبغيةَالوصولَإلىَفهمََالمعرفيََّ
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ََ(1)!النَّص ،َ أنََّومنَذلكَمثال  إلىَعلمَاللغةَوالصرفَوماَإلىَذلك،َوليسواََََهمَليسواَبحاجةَ :َ

ظرَيفَقواعدََبحاجةَإلىَعلمَالرجالَواإلسنادَوالعللَوالجرحَوالتعديل،َوالَيحتاجونَإلىَالنَّ

بيَصلىَاهللَعليهََمنَالنََََّصَمباشرةَ ه،َفكانواَيأخذونَالنَّتنباط،َبلَأغناهمَاهللَعنَذلكَكلَ االَس

َسليمةَ.،َولغةََصحيحةوسلم،َويفهمونهَبماَحباهمَاهللَمنَفطرةَ

َ المتأخرينََََاَمنَهذهَالعلومَالتيَكتبتَفيماَبعد،َإالَأنََّحابةَوإنَكانواَأعملواَكثيرَ والصَّ

وحاجتهمَالماسةََََ،َةعدهمَعنَعصرَالصحابيبوؤونَبثقلهاَأكثرَمنَالصحابةَبالَشك،َوذلكَلبَ 

ظرَيفَاألسانيدَوالرجالَوالعللَومعرفةََمنَالنَََّهمَليسَلهمَبدَ كماَأنََّإلىَضبطَالفهمَالصحيح،ََ

َ يصلواَإلىَفهمََالمتأخرينَالَيمكنهمَأنََََحيحَوالضعيف،َإلىَغيرَذلك،َوالَيعنيَذلكَأنََّالصَّ

همَتخلصواَمنَهذاَكله،َفإنََألنَََّ؛الصحابةَكانواَأقربَإلىَالحَقََصحيح؛َكال،َوإنماَالمرادَأنََّ

ََََ،كانَالمتأخرَمعَكلَهذهَالقيودَيستطيعَالوصولَإلىَالفهمَالصحيَح الَََََاحابةَأولى،َكمفالصَّ

َ ورَالتيَدخلتَيفََمشرعيَلهذهَاألََيمكنَأنَيصلَالمتأخرَإلىَقولَيبطلَبهَفهمَالصحابةَلنص 

ََ.العلمَفصعبتَالوصوَل

عبََّ بكالمَ وقدَ اهللَعنَهذاَاألصلَ القيمَرحمهَ ابنَ بطولهَألهمَ ََبديعَ ََرَ يقولََأنقلهَ يته،َ

اَالمداركَالتيَشاركناهمَفيهاَمنَدالالتَاأللفاظَواألقيسةَفالَريبَأهنمَكانواََأمََّ"رحمهَاهلل:ََ

َا َقلوب ا،َوأعمقَعلم  َاََ،أ برَّ َأنَيوفَّقواَفيهاَلماَلمَنوفقَلهَنحنََ،وأقلَتكل ف  همََََ؛وأقربَإلى لماَخصَّ

اهللَتعالىَبهَمنَتوق دَاألذهان،َوفصاحةَاللسان،َوسعةَالعلم،َوسهولةَاألخذ،َوحسنَاإلدراكََ

وقلََّ طبيعتهمََوسرعته،َ فالعربيةَ تعالى،َ الربَ وتقوىَ القصد،َ وحسنَ عدمه،َ أوَ المعارضَ ةَ

َالنََّينَالصحيحةَمركوزةَيفَفطرهمَوعقولهم،ََوسليقتهم،َوالمعا َإلى ظرَيفَاإلسنادََوالَحاجةَهبم

 

ه  من مل حيتج إليها فكأن    ا ألن  ليس ألن تلك العلوم ثقيلة على كل الناس، وإّن   ؛ يت العلوم األخرى ابألثقال املعرفية( ّس  1) 
 ا تثقله. فكأّن   ،حيح بعد تقعيد هذه القواعد حيتاج أن حيملها كلها معه خفيف عنها، بينما من أراد أن يصل إىل الفهم الص  



النَََّوأحوالَالرواةَوعللَالحديثَوالجرح ظرَيفَقواعدَاألصولَوأوضاعََوالتعديل،َوالَإلىَ

َهمَإالَأمرانَ:األصوليين،َبلَقدَغنواَعنَذلكَكله،َفليسَيفَحقَ 

َرسولهَكذاَ.أحدهما:َقالَاهللَتعالىَكذا،َوقالَ

َاألمةَهبَم َالمقدمتين،َوأحظى َالناسَهباتين َأسعد رةَفقواهمَمتوفَ ََا،والثاين:َمعناهَكذاَوكذا،َوهم

ََ.مجتمعةَعليهمَا

بة،َفالعربيةَوتوابعهاَقدَأخذتَمنَقوىََ،َوهممهمَمتشعَ ا المتأخرون فقواهم متفرقةوأم  

الرواةَقدَأخذََََوعلمَاإلسنادَوأحوالأذهاهنمَشعبة،َواألصولَوقواعدهاَقدَأخذتَمنهاَشعبة،ََ

منهاََشعبة،َوفكرهمَيفَكالمَمصن ََمنها قدَأخذَ بهَ أرادواَ فيهمَوشيوخهمَعلىَاختالفهمَوماَ

صوص النبوية إْن كان لهم همم  تسافر إليها  فإذا وصلوا إلى الن  شعبة،َإلىَغيرَذلكَمنَاألمور،ََ

الس   من  كل ْت  قد  وأذهان   بقلوب   إليها  يف ير  وصلوا  السرى  مواصلة   قواها  وأوهن  غيرها،  يف 

اظر يف مسألة يحس به الن    القوة، وهذا أمر    سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك

اها بذهن كال  وقوة ضعيفة اف  وهذاَشأنَمنََ،  إذا استعمل قوى ذهنه يف غيرها، ثم صار إليها و 

تهََ  تهَعنَدت ضع فَقوََ؛استعملَقواهَيفَاألعمالَغيرَالمشروعَة العملَالمشروع،َكمنَاستفرغَقوَّ

َ السَّ الشيطايَنيفَ بقوةَكالََََّ،ماعَ إلىَوردهَ الليلَقامَ قيامَ باردة،َوكذلكَمنََفإذاَجاءَ ة،َوعزيمةَ

صرفَقوىَحب هَوإرادتهَإلىَالصورَأوَالمالَأوَالجاه،َفإذاَطالبَقلبهَبمحبةَاهللَفإنَانجذبََ

محبةَغيره،َفمنَاستفرغَقوىَفكرهَيفَكالمَالناس،ََمعهَانجذبَبقوةَضعيفةَقدَاستفرغهاَيفََ

َفأعطىَبحسبَذلكَ.َفإذاَجاءَإلىَكالمَاهللَوكالم ة   رسولهَجاءَبفكرةَكالَّ

أن   تينك الص    والمقصود  قواهم على  فاجتمعت  كله،  ذلك  تعالى عن  اهلل  أغناهم  حابة 

به من قوى األذهان وصفائ   ما خصوا  إلى  ها، وصحتها وسرعة إدراكها،  المقدمتين فقط، هذا 

الن   بنور  العهد  وقرب  المعاوق،  وقلة  المعاون،  وكثرة  المشكاة وكماله،  تلك  والتلقي من  بوة، 



زوا به علينا وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو  بوية، فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تمي  الن  

م يف مسألة من المسائل؟ ومن حّدث نفسه  واب منهأو شيوخهم أو من قل دناه أسعد بالص    شيوخنا

ها من الدين والعلم، واهلل المستعان َ.(1َ)"بهذا فليعر 

أنََّ اَ أيض  هذاَ تختلطََََومنَ لمَ سليمةَ بفطرَ الوحيَ تلقواَ وافدةبالصحابةَ ،َوالََثقافاتَ

فكانَذلكََة،َواألصولَالكالمية،ََة،َولمَتظهرَاألقوالَالبدعيََّة،َوالَعلومَكالميََّفلسفاتَيونانيََّ

َ ََوهيَخصيصةَلمَتتوفرَلغيرهمَ،ََالعلومَالوافدة،حيح،َإذَنجواَمنَتأثيرََمقتضياَلفهمهمَالصَّ

َالزنيدي:ََ َََيتهمَومنَثمََّلقدَكانتَأمَ "يقولَعبدالرحمن َالعقيدةََفطريتهمَعامال  َمهماَيفَأنَتشرق

نفوسهَم فيهَاََ،يفَ قبلََ،وترسخَ يساورهاَ كانَ غبشَ كلَ ثمََََّطاردةَ ومنَ هذهََََذلك،َ أصبحتَ

والمعيارَالحاكمَعلىَماَيردَعلىَاإلنسانَََََ،العقيدةَبمستلزماهتاَاإليمانيةَهيَالمهيمنَالوحيد

نََنَأتىَبعدهمَعندماَحدثَاالمتزاجَالثقايفَبيوهذاَلمَيتهيأَلسواهمَممَََََّ،منَأفكارَوهواجس

َ.(2َ)"َمهإالَمنَاحتمىَبمنهجهمَوسلكَسبيلَ،خرىممَاألالمسلمينَواأل

ادساألصل  ََ:وقربهم من الحق   زكاء نفوسهم: الس 

الناسَقلوبَ  َالصحابةَالكرامَكانواَأزكىَ للحق،ََََا،َوأطهرهمَأفئدة،َوأكثرهمَإرادةَ فإنَّ

َسيتحرََّهََومنَكانَهبذهَالحالةَيفَإرادةَالخيرَفإنََّ حيحَللدينَحتىَيعملَبه،َوقدََىَيفَالفهمَالصَّ

َهذاَاألصلََاعتمدَعلىََ َََأهل  َالس  حابةَالكرام،َفعنَعبدَاهللَبنََنةَوالجماعةَوعلىَرأسهمَالصَّ

َاهللَعنهَقال:ََ َاهللَعليهَوسلمََ))مسعودَرضي َاهللَنظرَيفَقلوبَالعباد،َفوجدَقلبَمحمدَصلى إنَّ

د،ََنظرَيفَقلوبَالعبادَبعدَقلبَمحمََََّبرسالته،َثمََلنفسه،َفابتعثهَ ََخيرَقلوبَالعباد،َفاصطفاهَ 

نبيَ  وزراءَ فجعلهمَ العباد،َ قلوبَ خيرَ أصحابهَ قلوبَ ََفوجدَ دينه، علىَ يقاتلونَ رأىََه،َ فماَ
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وحينَأرادَابنَعمرََ،ََ(1َ)((اَفهوَعندَاهللَسيئاَفهوَعندَاهللَحسن،َوماَرأواَسيئَ المسلمونَحسن 

بمنَقدََََاَفليستنََّمنَكانَمستنًَّ)َ)قَذلكَهبذاَالمعنىَفقال:ََرضيَاهللَعنهَبيانَاتباعَالصحابةَعلََّ

ا،َوأعمقهاََكانواَخيرَهذهَاألمة،َأبرهاَقلوبَ ََ؛دَصلىَاهللَعليهَوسلممات،َأولئكَأصحابَمحمََّ

تكلفَ علمَ  وأقلهاَ قومَ ا،َ اهللََا،َ نبيهَصلىَ لصحبةَ اهللَ فتشبََََّاختارهمَ دينه،َ ونقلَ وسلمَ هواََعليهَ

وطرائقهم َ؛بأخالقهمَ الهدىََفَهَ علىَ كانواَ وسلم،َ عليهَ اهللَ صلىَ محمدَ أصحابَ مَ

َ.(2َ)((المستقيم

َكلَمنَكانَتقيًَّ اَهللَفإنََّوالَنعنيَهبذاَأنَّ يوفقَللفهمَالصحيح،َوهذاََسهَبالضرورةََاَمطيع 

أقربَإلىََََكانوَاالصحابةَحينَحملواَهذهَالصفاتَالعظيمةََََنريدَأنََّغيرَصحيحَبالَشك؛َلكنََ

األصولَالسابقةَالتيََََ:نَلمَتقمَيفَقلوهبمَهذهَاإلرادات،َفإنَجمعناَإلىَذلَكإصابةَالحقَممََّ

اََلوَكانَهذاَخيرَ "األوزاعي:ََََيقوَلََقطعناَبأنَفهمهمَهوَالفهمَالصحيح،َويفَبيانَهذَاََ؛ذكرناها

عندكم،َوهمََََهَلمَيدخرَعنهمَخيرَخبئَلكمَدوهنمَلفضلَ أسالفكم،َفإنََّماَخصصتمَبهَدونََ

َ َََ،فيهم،َووصفهَهبَمََالم،َوالذينَاختارهمَاهللَعزَوجل،َوبعثهَ أصحابَنبيناَعليهَالصالةَوالسَّ

بينهمَتراهمَركعاََ}ََفقالَجلَوعالَ: الكفارَرحماءَ محمدَرسولَاهللَوالذينَمعهَأشداءَعلىَ

[َإلى29ََ]الفتح:ََََ{ورضوانا،َسيماهمَيفَوجوههمَمنَأثرَالسجوَدََسجداَيبتغونَفضالَمنَاهلل

ما عضده بغيره بأن اهلل ال  وإن    ، فاألوزاعي هنا لم يعتمد على هذا األصل فقط ،ََ(3َ)"آخرَالسورة

وألجل  يمكن أن يمنع الخير عنهم ويوفق غيرهم له وهم أصحاب رسول اهلل، وأزكاهم قلوبا،  

ومنََ"،َيقولَابنَتيميةَرحمهَاهلل:ََتلك اإلرادات يف قلوبهم جازاهم اهلل بإصابة الحق يف فهمهم

أنََّ المسلمين:َ أذهانَ يفَ بالدَ ََالمستقرَ قامواَ الذينَ همَ األنبياءَ وخلفاءَ الرسلَ علمَ ورثةَ اََينَ
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َ والرََََّودعوةَ َََ،وعمال  اهللَ الرسولَحقًََََّ،سولإلىَ أتباعَ الطَََََّ،افهؤالءَ الطائفةَ بمنزلةَ منََوهمَ يبةَ

األرضَالتيَزكتَفقبلتَالماءَفأنبتتَالكألَوالعشبَالكثيرَفزكتَيفَنفسهاَوزكىَالناسَهبا.ََ

رثةَاألنبياءََولذلكَكانواَوََ،ةَعلىَالدعوَةوهؤالءَهمَالذينَجمعواَبينَالبصيرةَيفَالدينَوالقوََّ

ارَ }الذينَقالَاهللَتعالىَفيهم:ََ اأْل ْبص  يَو 
َأ ول يَاأْل ْيد  وب  ي ْعق  َو  اق  إ ْسح  َو  يم 

اه  ن اَإ ْبر  ب اد 
ْرَع  اْذك  ََ{و 

فبالبصائرَيدركَالحقََََ،البصائرَيفَدينَاهللََ:واألبصاَرََ،القوةَيفَأمرَاهللََ:فاأليدي[،45ََ]ص:ََ

َالطََََّ،ويعرف َالحفظَوالفهمََبقةَكانَلهاَقوََّوبالقوةَيتمكنَمنَتبليغهَوتنفيذهَوالدعوةَإليه.َفهذه ة

َََ،واستنبطتَمنهاَكنوزهاَََ،ففجرتَمنَالنصوصَأهنارَالعلومَََ،أويلوالفقهَيفَالدينَوالبصرَوالتََّ

َورزقتَفيهاَفهمَ  االمعنى ويف هذا ،َ(1َ)"َااَخاصًّ اَالمداركَالتيََأمََّ"َيقول ابن القيم رحمه اهلل: أيض 

ا،َوأقلََا،َوأعمقَعلمَ همَكانواَأبرَقلوبَ شاركناهمَفيهاَمنَدالالتَاأللفاظَواألقيسةَفالَريبَأنََّ

توقدََ منَ بهَ تعالىَ اهللَ خصهمَ لماَ نحن؛َ لهَ نوفقَ لمَ لماَ فيهاَ يوفقواَ أنَ إلىَ وأقربَ تكلفا،َ

العلَم وسعةَ اللسان،َ وفصاحةَ وقلةََاألذهان،َ وسرعته،َ اإلدراكَ وحسنَ األخذ،َ وسهولةَ َ،

تعالى الربَ وتقوىَ القصد،َ أوَعدمه،َوحسنَ ََ(2َ)"المعارضَ القيم  ف، ابن  استخدم  كيف  انظر 

  ؛ اه سابقا من أن هذا األصل ال يقوم وحدهوذلك لما بين    "أقرب إلى أن يوفقوا"رحمه اهلل لفظة:  

َإذ ليس بالضرورة أن يكون كل متق  مصيب ا للحق. 

ََللنفس،َوطهارةَ ََعلىَالحالةَالتيَعاشهاَالصحابةَمنَتزكيةَ ََافاالعتمادَيفَهذاَاألصلَإذَ 

وإرادةَ  ممََََّللقلب،َ للحقََللخير،َ إدراكهمَ يجعلَ الدكتورََاَ يقولَ هذاَ ويفَ عبداهللََأقرب،َ

َ"الدميجي:ََ وأنَيكونَََََ،الجيلَمحلَاتفاقَبينَأهلَالقبلةروريَأنَتكونَمثاليةَذلكََمنَالضَّ
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َ َفهمهمَلإلسالمَونصوصهَمقياس  َالصَّ اَيتحاكمَإليهَعندََومرجعَ ََ،حيحَلإلسالمَونصوصَهاَللفهم

َََ،نازعَيفَفهمَأصلَمنَأصولَاإلسالمالتََّ ََ.(1)"منَنصوصَهَأوَنص 

ََ:عصرهم من الحق استحالة خلو  األصل السابع: 

َناَبينَأمرينَ:فهمَالصحابةَبفهمَمنَبعدهم،َفإنََّهَإذاَتعارضَويعنيَأنََّ

َلماَسبقَمنَبيانَاألصولَالشرعيةَوالعقليةَ.َََ؛اَأنَنقدمَفهمَالصحابةإمََّ -

َنقدَ  - َأن َبَ أو َببدعَكالمية،ََبَ عدهمَمعََمَفهمَمن َالتلقي،َواختالطَأفهامهم عدهمَعنَمصدر

َيفَاللغةَ. َوفلسفاتَوضعية،َمعَضعف 

َأنَنقدَ  َعقال  َبناَمنَبيانَفضلهممَفهمَالخلفَونرتكَفهمَالصحابة،ََوالَيصح  َََ،وذلكَلماَمرَّ

َََ،إمكانيةَأنَيمنعواَمنَالخيرَكلهبناءَعلىَاألصولَالشرعيةَوالعقلية،َوعدمََََ؛ةَفهمهَموحجيََّ

باطل علىَ بعدهم،ََ؛ويكونواَ جاءَ منَ إليهَ يتوصلَ إنمََََّبينماَ العلماءَ كلَ فهمََولهذاَ يقدمونَ اَ

اَيفَالعلمَوالدينََوالَتجدَإمامَ "مَعالةَعليه،َيقولَابنَتيميةَرحمهَاهلل:ََهالصحابة،َويبينونَأنََّ

َ ومثلََََ،افعيَوأحمدَبنَحنبلَوإسحاقَبنَراهويهكمالكَواألوزاعيَوالثوريَوأبيَحنيفةَوالشَّ

َ إالَّ وأمثالهمَ الكرخيَ سليمانَومعروفَ وأبيَ بنَعياضَ مصرَ الفضيلَ بأنَََّوهمَ أفضلََََحونَ

همَيفَجميعَأبوابََالصحابةَفوقَ ََوهمَيرونَأنَََََّ،علمهمَماَكانواَفيهَمقتدينَفيهَبعلمَالصحابة

َ.(2َ)"الفضلَوالمناقَب

فإن    إضافة   نقد  إلى هذا  الص  نا  فهم  أن    ؛حابةم  يعني  فهمهم  تقديم  إم  ألن عدم  يكونوا هم  لم  ا 

ويفَهذاَيقولََََوهذا أبعد،  ؛هم اعتقدوا غير الحق مع علمهم به، أو أن  وهذا محال   ؛عالمين بالحق

اَأنَتكونَالقرونَالفاضلَةََثمََّ"ابنَتيميةَرحمهَاهلل:ََ الذيَبعثَفيهمََََ؛منَالمحالَأيض  القرنَ
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وغيرَقائلينََََ،الذينَيلوهنمَثمَالذينَيلوهنمَكانواَغيرَعالمينََرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوسلمَثمََّ

َالمبيَن َالبابَبالحق َالعلمَوالقول،َوإمََّضدَذلكَإمََََّألنََََّ؛يفَهذا َاعتقادَنقيضَالحقَوقولََاَعدم ا

َ َوكالهماَممتنعَ.َ؛دقخالفَالص 

العبادةَيكونَالبحثَعنَهذاََََمنَيفَقلبهَأدنىَحياةَوطلبَللعلم،َأوَهنمةَيفََاَاألولَفألنََّأمََّ

عنَهََ،الباب َََ،والسؤالَ الحق  مقاصدهََ؛فيهََومعرفةَ ينبغيََََ،أكربَ ماَ بيانَ أعني:َ مطالبه،َ وأعظمَ

أشوقَمنهاَإلىََََفوسَالصحيحةَإلىَشيءَ ةَالربَوصفاته.َوليستَالن ه،َالَمعرفةَكيفيََّاعتقادَ 

بالفطرةَالوجدية،َفكيفَيتصورَمعَقيامَهذاَالمقتضىَالذيَََوهذاَأمرَمعلومَ ،َمرمعرفةَهذاَاأل

َ هذاََََ؟ادةَيفَمجموعَعصورهَمهوَمنَأقوىَالمقتضياتَأنَيتخلفَعنهَمقتضاهَيفَأولئكَالسَّ

اَعنَاهلل،َوأعظمهمَإكباب اَعلىَطلبَالدنيا،َوالغفلةََ الَيكادَيقعَيفَأبلدَالخلق،َوأشدهمَإعراض 

َفكيفَيقعَمنَأولئك؟َ!َعنَذكرَاهللَ،

َأوَقائليه،َفهذاَالَيعتقدهَمسلمَ وأمََّ َالحق َََاَكوهنمَكانواَمعتقدينَفيهَغير عرفَحالََََوالَعاقل 

ََ.(1َ)"القوم

 َ:منهجياتهمعن  هم األصل الثامن: تراجع مخالفي

ممََّكثيرَ ََفإنََّ المتكلمينَ أساطينَ منَ الكالميََّاَ األصولَ تتبعَ يفَ أعمارهمَ أفنواَ ة،ََنَ

والدَ  والحجاجَ الجدالَ يفَ وأمضواَحياهتمَ العقائد،َ تقريرَ عليهاَيفَ فهمهمََواالعتمادَ فاعَعنَ

وشواهدَذلكَكثيرةََقدَرجعواَإلىَفهمَالسلفَيفَآخرَعمرهم،ََََ؛الذيَبنوهَعلىَتلكَاألصول

الوفاة:ََجدًَّ الكرابيسي،َحيثَقالَحينَحضرتهَ الوليدَ أبوَ هلَتعلمونََ"ا،َومنَأشهرَهؤالء:َ

 

   (.184 -182)ص:   ، البن تيميةالفتوى احلموية الكربى ( 1) 



مني؟أحدَ  بالكالمَ أعلمَ ال.ََاَ فتتهموينَ؟ََقالوا:َ ال.ََقال:َ ََََقالوا:َ عليهََفإنَ قال: بماَ أوصيكمَ يَ

َ.(1َ)"أصحابَالحديث،َفإينَرأيتَالحقَمعهَم

َ"،َيقول:ََمع علم الكالم  وجوالت    واقرأ هذا الكالم للجويني بعد صوالت   ََقدَاختلف 

الظََّ يفَ العلماءَ والس َمسالكَ الكتابَ يفَ وردتَ التيَ اعتقادََواهرَ الحقَ أهلَ علىَ وامتنعَ نة،َ

منها اللسانَ أربابَ أفهامَ تبتدرهَ ماَ موجبَ علىَ وإجراؤهاَ ََفحواها،َ تأويلها،ََ، بعضهمَ فرأىَ

َ َالكتاب،َوماَيصح  َالمنهجَيفَآي َاهللَعليهَوسلممنَسننَالرسولَصلََوالتزمَهذا وذهبَأئمةََ،ََى

السلفَإلىَاالنكفافَعنَالتأويل،َوإجراءَالظواهرَعلىَمواردها،َوتفويضَمعانيهاَإلىَالربََ

ََ.تعالى

رأيَ  نرتضيهَ عقدَ والذيَ بهَ اهللَ وندينَ األمََََّ؛اا،َ سلفَ وتركََاتباعَ االتباع،َ فاألولىَ ة،َ

ََاالبتداع ،َ السَّ إجماعََوالدليلَ أنَ ذلك؛َ يفَ القاطعَ وهومعيَ متبعة،َ حجةَ معظمََََاألمةَ مستندَ

َََ.(2َ)"الشريعة

ا:ََ ا،َثمَخليتَأهلَاإلسالمَبإسالمهمََاَيفَخمسينَألفَ قرأتَخمسينَألفَ "ويقولَأيض 

فيهاَوعلومهمَالظاهرة،َوركبتَالبحرَالخضم،َوغصتَيفَالذيَهنىَأهلَاإلسالم،َكلَذلكََ

قليد،َواآلنَفقدَرجعتَإلىَكلمةَالحق،ََهرَمنَالتََّيفَطلبَالحق،َوكنتَأهربَيفَسالفَالدََّ

َ بلطيفَبره،َفأموتَعلىَدينَالعجائز،َويختمَعاقبةََََعليكمَبدينَالعجائز،َفإنَلمَيدركنيَالحق 

َ.(3َ)"أمريَعندَالرحيلَعلىَكلمةَاإلخالص:َالَإلهَإالَاهلل،َفالويلَالبنَالجويني
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ََ الرازي: تأمََّ"ويقولَ الكالميََّلقدَ الطرقَ اللتَ والمناهجَ تشفيََفلسفيََّة،َ رأيتهاَ فماَ ة،َ

َ َعليال  ل ىََ}،َورأيتَأقربَالطرقَطريقةَالقرآن،َأقرأَيفَاإلثبات:ََ،َوالَترويَغليال  َع  ن  ْحم  الرَّ

ىََ اْست و  َ ْرش  ََََ{اْلع  ََ[5]طه: ،{َ الطَّي ب  َ م 
ل  اْلك  َ د  ي ْصع  َ

ْيه  ََََ{إ ل  ََ[،10ََ]فاطر: النفي: يفَ ََ}وأقرأَ ل ْيس 

ءَ  ْ
ي َش  ْثل ه  م  ََ.(1َ)"بَمثلَتجربتيَعرفَمثلَمعرفتيومنَجرَََّ،[11]الشورى:ََ{ك 

ََو بذكر اإلطالةَ نريدَ أخرىالَ المتكلمينَََ،شواهدَ رؤوسَ أقوالَ َََ،فهؤالءَ يفََوهذهَ همَ

منهجيََّ عنَ َتراجعهمَ الصَّ رأسهمَ وعلىَ السلفَ منهجَ وتقديمهمَ ََتهم،َ الكرام، يف  حابةَ بينما 

َاهلل:ََيقولََََ!قط   لف لم يتراجعوا عن عقيدة  الس    المقابل نجد أن   َالكالمََ"ابنَتيميةَرحمه َأهل تجد

َأكثرَالنََّ اَبنقيضهَوتكفيرَقائلهَيفََوجزمَ ََ،اَبالقولَيفَموضَعوجزمَ ََ،إلىَقولَََمنَقولَ اسَانتقاال 

نََاإليمانَكماَقالَفيهَقيصرَلماَسألَأباَسفيانَعمََََّفإنََََّ،وهذاَدليلَعدمَاليقينََ،موضعَآخر

ََ؟منهمَعنَدينهَسخطةَلهَبعدَأنَيدخلَفيَهََلَيرجعَأحدَ هَََ:أسلمَمعَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلم

أحدَََ،الَََ:قال يسخطهَ القلوبَالَ بشاشتهَ إذاَخالطَ اإليمانَ بعضََََ.(2َ)قالَوكذلكَ قالَ ولهذاَ

ََ:-َعمرَبنَعبدالعزيزَأوَغيرهَ-لفَالسََّ َ.(3َ)نقلاَللخصوماتَأكثرَالتََّمنَجعلَدينهَغرض 

رجعَقطَعنََ  تهم من علمائهم وال صالح عام    أحد  علم  نة والحديث فما ي  ا أهل الس  وأم  

وفتنواَبأنواعََََ،وإنَامتحنواَبأنواعَالمحَنََ،اَعلىَذلكاسَصرب بلَهمَأعظمَالنََََّ،قولهَواعتقاده

وكسلفَهذهَاألمةََََ،كأهلَاألخدودَونحوهمََوهذهَحالَاألنبياءَوأتباعهمَمنَالمتقدمين  ،الفتن

َ  .(4َ)"حابةَوالتابعينَوغيرهمَمنَاألئمةمنَالصَّ

 عتقاد واتساقه، وصحته. ثباتهم على أصولهم وعدم تناقضهم واضطرابهم يؤكد متانة هذا االف
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 وأخيرا:

علمََََ،َفإنََّة هذا المسلكة أربعة عشر قرن ا صح  جربة التاريخية التي امتدت باألم  أثبتت الت  

َ َابتَدونَأنَيظهرََالَيزالَهوَالثََََّ،حابةَوفهمهمَللدينَوأحكامهالصَّ ،َوهوََأوَاضطراَبََفيهَخلل 

وعلىَهذاَاستندَاألصبهاينَرحمهَاهللَيفَبيانََفالَتناقضَوالَتضاد،ََََ؛سقَمعَالشريعةَكلهَاالمتََّ

َوممََّ"أهلَالحديثَهمَالذينَعلىَحق،َيقول:ََََأنََّ َََ:أهلَالحديثَهمَعلىَالحقََعلىَأنََََّاَيدل 

معَاختالفَََََ؛همهمَوحديث َهم،َقديمَ فةَمنَأولهمَإلىَآخرَ كَلوَطالعتَجميعَكتبهمَالمصنَّأنََّ

اَمنَاألقطار،َوجدهتمََيار،َوسكونَكلَواحدَمنهمَقطرَ بلداهنمَوزماهنم،َوتباعدَماَبينهمَيفَالدَ 

الَيحيدونَعنها،َوالََََيجرونَفيهَعلىَطريقةَ ََ؛واحدَ ََواحدة،َونمطَ ََيفَبيانَاالعتقادَعلىَوتيرةَ 

اَيفَشيءَماََا،َوالَتفرقَ الَترىَبينهمَاختالفَ ونقلهمَواحد،ََََ،،َقولهمَيفَذلكَواحَديميلونَفيهَا

هَجاءَمنََوإنَقل،َبلَلوَجمعتَجميعَماَجرىَعلىَألسنتهم،َونقلوهَعنَسلفهم،َوجدتهَكأنََّ

َ َواحد،َوهلَعلىَالحقَدليلَأبينَمنَهذاَ؟َواحد،َوجرىَعلىَلسانَ َقلب 

َتعالىَ: َاهلل َا}ََقال ير 
ث  اَك  ف  َاْخت ال  واَف يه  د  ج  َل و 

 
َاهلل ْير  َغ  نْد  َم ْنَع  ان  ْوَك  ل  َو  ْرآن  َاْلق  ون  بَّر  ت د  َي  ]النساء:ََََ{أ ف ال 

ق وا}وقالَتعالى:ََ[،82َ رَّ َت ف  ال  اَو  يع 
م  َج 

 
َاهلل ْبل  واَب ح  م 

اْعت ص  َ[َ.103]آلَعمران:ََ{و 

ا، ال  ا وأحزاب  أو شيع    ،ين مختلفينرأيتهم متفرق    ا إذا نظرت إلى أهل األهواء والبدع،وأم  

َََواحدة يف االعتقاد،  تكاد تجد اثنين منهم على طريقة   َالتيبدعَبعضهمَبعض  ير،ََكَفا،َبلَيرتقونَإلى

اَيفَتنازعَوتباغضَواختالف،َتنقضيََوالرجلَأخاه،َوالجارَجاره،َتراهمَأبدَ ََ،يكفرَاالبنَأباه

تََّىت حَْ}َأعمارهمَولماَتتفقَكلماهتم ْمَش  ل وب ه  ق  اَو  يع 
م  ْمَج  ب ه  َ.(1َ)"[14]الحشر:َََ{س 

اَمنَالمتقدمينَيفََ وألجلَهذاَالمعنىَكانَالمتأخرونَيفَبابَالعلمَبالدينَأقلَتحقيق 

ا؛َعلمَأنهَالَيكونَعندَالمتأخرينََاَوإيمانَ ومنَآتاهَاهللَعلمَ "الجملة،َيقولَابنَتيميةَرحمهَاهلل:ََ
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التََّ السََّمنَ تحقيقَ دونَ هوَ ماَ إالَ العملَََ،لفحقيقَ يفَ والَ العلمَ يفَ خبرة ََ،الَ له  كان  ومن 

َََ،مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم  ات علم أن  ظريات والعقليات وبالعملي  بالن  

َوأنََّ َ.(1َ)"وكانَالصوابَقدَسبقَإليهَمنَقبلَهَ،َيفَاإلسالمَإالَكانَخطَأهَالَيبتدعَأحدَقوال 

أنََّ لناَ يتبينَ العرضَ فَهحجيََََّوهبذاَ تقرَ ََمةَ ماَ هوَ وتؤكدهََالصحابةَ الشرعية،َ األدلةَ رهَ

َماَهوَباتباعَفهمهمَفيماَأجمعواَفيهَ.السالمةَوالنجاةَإنَََّاألصولَالعقلية،َوأنََّ

َأجمعينَ.وصلىَاهللَوسلمَعلىَنبيناَمحمدَوعلىَآلهَوصحبهََ
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