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  علموا   ألهنم  اإلمجاع؛  يناقضون  يعودوا  ومل  النَّص،  يصادمون  املعارصون  العقالنيون  يعد  مل

  وحتريف  الشهوة  شباعوإ  اهلوى  اتباع  يريدون  ممن  همأسالف    وتكراًرا  مراًرا   فيها  خرس  معركة  أهنا

  مون يقد    فصاروا  الرشعية،  النصوص  الستهداف  أخرى  وسيلةً   فاختذوا   اإلسالمي،  الدين

  للدين   امةاهلد    أفكارهم  لرتسيخ  وصلنصا   توظيفب  رشعي    قالب  يف  للرشع  املخالفة  أفكارهم

  مل  زمن  يف  صاحلًا  كان  ما  وأن  ،والواقع  العرص  ومواكبة  والوسطية  االعتدال  وادعاء  اإلسالمي،

 طرف. التَّ  من العقول  محاية  هو اخلطاب  لتغيري الدافع أن عونويد    الزمن، هذا يف  صاحلًا  يعد

  األسلوب   فغريوا   املسلمني؛  نفوس  يف  قداسة   من   الرشعية   للنصوص  ما   يقينًا  يعلمون   إهنم

  ودس  عليها،   الدالة  نيهاامع  من  بتجويفها  وذلك  مسايرهتا؛  إىل  النصوص  مصادمة  من  لواوحتو  

  القدرة   لدهيم   ليس   الناس   عامة   ألن   الناس؛  لها ليتقب    الرشعية   الصبغة  وإعطائها   أفكارهم 

  بمجرد  الفكرة  يقبلون   الناس   وألن  الباطل،  من   احلق   ومتييز  ة التفصيلي    املعرفة   عىل  وامللكة

 للنص.  اخمالفً  بإظهاره الصحيح املعنى  ونيرد  و ،لنصل الظاهرة  وافقةامل

الل واجلهل مطعنًا يف إدراك الصحابة  أهل  وهذه الورقة ستتناول شبهًة لطاملا اختذها   الض 

 وفهمهم، ونقَدها باحلجة والرباهني.  -رضوان اهلل عليهم -الكرام 

 :  فيها   ومستندهم   الشبهة   أوال: مفاد 

  ، عقوهلم  قدر  عىل  زمانه   أهل   خياطب   كان  وسلم   عليه   اهلل  صىل  النبي   أن:  مفاد هذه الشبهة 

  األخرى، العصور  ألهل  ملزًما  فهمهم  يكون  فال بالتايل الصحابة؛  فهم ة حمدودي   عىل  يدل   وهذا

 .عرصهم  يوافق  للنصوص  فهم عرص  أهل   لكل   يكون  أن  بد  ال  وأنه 

 :  اآلتية  النصوص  الشبهة  هذه يف  ومستندهم

نْت  :  قال  عنه  اهلل   ريض  جبل  بن   معاذ  عن  -1   مِحار    عىل   وسلم  عليه  اهلل   صىل  النبي    ِرْدَف   ك 

،   له   ي قال   َفرْيٌ ،  يا»:  فقاَل   ع  عاذ  : ق لت    ،«اهللَِّ؟  عىل  الِعبادِ   َحق    وما  ِعباِدهِ   عىل  اهللَِّ  َحقَّ   َتْدِري   هْل   م 

ه    اهللَّ  ،  وَرسول  وه    أنْ   الِعبادِ   عىل   اهللَِّ   َحقَّ   فإنَّ »:  قاَل   أْعَلم  وا   وال   َيْعب د  ك  رْشِ   الِعبادِ   وَحقَّ   شيًئا،   به   ي 

َب   ال  أنْ  اهللَِّ  عىل َعذ  ك    ال َمن   ي  رْشِ لت   ،«شيًئا   به  ي    ال »: قاَل  الن اَس؟   به أ َبرش    أَفال   ،اهللَِّ  َرسوَل   يا : َفق 
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ْم؛  ه  ْ  .(1) «َفَيتَّكِل وا   ت َبرش 

ث وا:  قال   أنه   عنه   اهلل   ريض  طالب   أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  عن   ورد  ما   -2   بم   النَّاَس   "َحد 

ب ونَ  ؛َيْعِرف ونَ 
ِ َب  أنْ  أحت  َكذَّ ه   اهللَّ   ي   .(2) "؟!وَرسول 

ث    أْنَت   "ما:  قال  عنه  اهلل   ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد   عن   ورد   ما  -3 َحد    ال  َحِديًثا  َقْوًما  بم 

ه   وهل  مْ   َتْبل غ  ق   .(3) فِْتنًَة" لَِبْعِضِهمْ   كانَ  إالَّ  ع 

 :  همشبهت  عىل استدالهلم  وجه   ثانيا: 

  فهمهم،   قدر   عىل   ثهمحيد    أنه   عىل   دليل  إليه   أوحي   ا خربً   وسلم   عليه   اهلل  صىل  النبي   كتم  أن

  عىل   يعني  يعرفون"  "بم:  قوله   وأن  ،عنه  اهلل  ريض  طالب  أيب  بن   عيل  املعنى  هذا  ديؤك    وكذلك 

  عنه   اهلل  ريض  مسعود   ابن  عن  ورد  ما  أكثر  احهيوض    عنه  اهلل  ريض  عيل  مقولة  وأن  عقوهلم،  رقد

عقوهلم،    يناسب  بم  عرص   كل    أهل  خماطبة  رضورة  يف   واضح  وهذا  عقوهلم"،   تبلغه  "ال :  بقوله 

  يعطهم   مل   قدرة  العقول  هلذه  نعطي   فإننا  الصحابة  بفهم  العصور   كل  يف   الناس  نلزم  حني  وأننا

  وحتجري  جحافاإل  من  هذا  وأن  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  وهو  هبم  أعرف  هو  من  إياها

 الواسع. 

 هدامة  مفاهيم   من الشبهة   هذه   عىل رتتب ي  ما  ثالًثا: 

 :  وهي  خاطئة، مفاهيم من عليها   ترتب ما  ذكر من لنا  بد ال  الشبهة هذه  عىل الرد   قبل

 الوحي.  من  شيًئا كتم بأنه  وسلم عليه  اهلل صىل  النبي  يف القدح -1

  دل  ملا  خمالف  وهذا  ،اإلدراك   وضعف  العقل  ةبخف    وملزهم  ،الصحابة  فهم  يف  القدح  -2

 والتاريخ.  والعقل النقل عليه

 
 (.2856)  البخاري   أخرجه   (1)
 (. 127)  البخاري   أخرجه   (2)
 (. 5)  مسلم   أخرجه   (3)
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الكتاب والسنة    رصحية  نصوًصا  خيالف  وهذا  ،بغريها   املفضلة  القرون  مساواة  -3   يف من 

 تفضيلهم. 

 الوحي.   وتنزل النبوة  عهد ملعارصة ؛هم واستحقاق أهليتهميف  الصحابة منازعة -4

  ه﴾ التَ َس رِ   ل  عَ َيْ   ث  يْ َح   م  لَ أعْ   ﴿اهلل :  قال  كم   آدم  بني   صفوة   من   أنبياءه  اختار   قد   تعاىل  اهلل   ن إ

  وخاصة   الناس،  خري  ِمن  اختارهم  فقد  أنبيائه  أصحاب  اختار  حني  فكذلك  [،124:  ]األنعام

  قال   كم  واألتباع  األصحاب  خري  فهم  ،وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  وخامتِهم   آخرهم  أصحاب

ًيا  منكم  كان  "من:  عنه   اهلل  ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد  الصحابة  فقيه   حممد   بأصحاب  فليتأسَّ   متأس 

ة  هذه  أبرَّ   كانوا  فإهنم  وسلم؛  عليه  اهلل  صىل   وأقومها   تكل ًفا،  وأقلها  علًم،  وأعمقها  قلوًبا،  األمَّ

  ِدينه،   وإقامة  وسلم   عليه  اهلل  صىل  نبي ه  لصحبة  تعاىل  اهلل  اختارهم  قوًما  حااًل،   وأحسنها   هدًيا،

   .(1) املستقيم" اهلدي عىل  كانوا فإهنم  آثارهم، يف  واتبعوهم فضلهم،  هلم   فاعرفوا

  قوم   عىل  القرآن  تعاىل  اهلل  ينزل  أن  عقاًل   يستقيم  ال  إذ  وعلمه؛  تعاىل  اهلل  حكمة  يف  قدحال  -5

ْرَءاًنا   َجَعْلنََٰه    }َوَلوْ :  تعاىل   اهلل   قال  وقد   القرآن،   لغة   فهم  يف   قصور   لدهيم  َقال واْ   َأْعَجِميًّا  ق    َلْواَل   لَّ

َلْت  ت ه   ف ص  { َءاْعَجِمى    ٓ ۥَءاَيَٰ  [. 44: ]فصلت َوَعَربِى 

  الكريم،   القرآن  هبا   نزل  التي   باللغة   الناس  أعلم   أهنم   التنزيل   عارص  ملن   تعاىل   اهلل   يشهد   بل

وح    بِهِ   َنَزَل   *   اْلَعاملنَِيَ   َرب    َلَتنِزيل    َوإِنَّه  }:  تعاىل  فقال   هلا،  فهًم   وأقواهم   َقْلبَِك   َعىَلَٰ   *   اأْلَِمني    الر 

ونَ  بِني    َعَريِبي   بِلَِسان    *  املْ نِذِرينَ   ِمنَ   لَِتك  رِ   َلِفي   َوإِنَّه    *  م  ب  لنِيَ   ز  ْ   *  اأْلَوَّ ن  َأَومَل   َيْعَلَمه    َأن  آَيةً   هلَّ مْ   َيك 

َلَمء   ائِيَل   َبنِي   ع  ْْسَ
ْلنَاه    َوَلوْ   *   إِ ا   َعَلْيِهم   َفَقَرَأه    *  اأْلَْعَجِمنيَ   َبْعضِ   َعىَلَٰ   َنزَّ ْؤِمننِيَ   بِهِ   َكان وا  مَّ   { م 

   [.198-192: ]الشعراء

 :  أوجه من   بطالهنابيان  و   الشبهة عىل  الرد : رابًعا

 : هبا  استدلوا  التي   للنصوص  الصحيح   املعنى  حترير :  األول الوجه 

 
 (. 947  / 2)  الب   عبد  البن  ، العلم  بيان  جامعينظر:    (1)
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  من   العلم   وأهل  الصحابة  بفهم  االلتزام  يرفضون  الذين  املعارصون  فهمه  الذي  الفهم  إن

  :هو   باختصار   اآلثار  هلذه  الصحيح  واملعنى   ،السلف   علمء   من  أحد  به  قلي  مل  املفضلة  القرون

  مالزمني  وليسوا  بالعلم،  اشتغال  هلم  ليس  فهم  ،وإدراكهم  ورعاعهم  الناس  عوام  فهم  مراعاة

 التابعني.  وعلمءَ  الصحابةَ   اآلثار يف املقصود وليس  مراداته،  ليفهموا  وسلم عليه اهلل  صىل للنبي

 :  اآلثار هذه  من املقصود هو  هذا  أن عىل يدل   ما  بيان  يأيت وفيم

 :  «فيتكلوا   تبرشهم   ال »  وسلم   عليه   اهلل  صىل  النبي  حديث  معنى  •

  عىل   يدل    ما  الناس   تبشري  من  عنه  اهلل  ريض  ملعاذ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  هني  يف  ليس 

  حيدثهم   كان   وسلم  عليه   اهلل  صىل  النبي  أن  فيه  وليس   عنهم،   اهلل  ريض  الصحابة  أفهام   قصور

 : اآليت هو  العلمء ذكر كم املنع وسبب عقوهلم،  قدر عىل

  عن   سئل  أنه   الزهري  فعن  ،الفرائض   تفرض   أن  وقبل  اإلسالم  أمر   أول  يف   كان  نع امل  أن   -أ

  يسار   بن   وسليمن  املسيب   بن  سعيد  حدثني:  قال  «اجلنة   دخل  اهلل   إال  إله   ال   : قال  من »:  احلديث

  بن  هشام  سأل:  قال  السائب  بن  عطاء   وعن  الفرائض.  نزول  قبل  كان  ذلك   أن  الزبري  بن  وعروة

  باهلل   يرشك   ال   مات   من »:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  بحديث  حدثنا:  فقال   الزهري  امللك  عبد 

  كان   املؤمنني؟  أمري   يا  بك  يذهب  أين:  الزهري  فقال  ،«ْسق   وإن   زنى   وإن   اجلنة،   دخل   شيًئا 

 .(1) والنهى األمر قبل هذا

  وهلذا   السالم،  عليه  به  هخص    كم  به  خيص    أن  ورأى  ، للعموم  إذاعته  عىل  النهي  "محل  -ب

 . (2)يفهموا"  ال أن  كراهية  قوم دون قوًما بالعلم خص  من :  عليه البخاري ترجم

  وال   الفهم،   ة وصح    الضبط   من  فيهم   ملا   قوم  بالعلم   خيص    أن   يب   أنه  فيه ":  املهلب  قال

  لقرص   واالتكال  الرتخص   عليه   خياف  ومن  الطلبة   من   يستأهله   ال  ملن   اللطيف   املعنى   يبذل 

 
 (. 208-207 /1)   بطال  البن   ،البخاري  صحيح  شرحينظر:    (1)
 (. 261  / 1)  املعلم   إكمال   (2)
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  عند   إال  العلم  يوضع   أال  أراد  إنم:  أنس   بن  مالك  قال  وقد  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  فعل  كم  فهمه،

 .(1) "ويفهمه يستحقه من

هم  ال»:  وسلم  عليه  اهلل   صىل   قوله   يف   النهي  نإ   : العلمء  بعض   وقال  -ج   خمصوٌص   « تبرش 

ب  البخاري  احتجَّ   وبه  الناس،  ببعض   دون   قوًما  بالعلم  خص  "من :  صحيحه   يف  للحديث  وبوَّ

 يفهموا".  ال  أن  كراهية قوم

  ممن   وكبارهم  الصحابة  علمء   وسلم  عليه   اهلل  صىل  النبي  به  اختص    اخلرب  أن  عىل  يدل  ومما

  يرجع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  كان  بل  مراداته،  ويعلمون  وسلم  عليه   اهلل  صىل  النبي  الزموا

  أبا   وسلم   عليه  اهلل  صىل  النبي  بعث  حني  طويل  حديث  يف  مسلم  عند  جاء  ما  أحياًنا  رأهيم  إىل

  فأعاده   عنه،  اهلل  ريض   معاذ  حديث  يف  التي  البشارة  بنفس   الناس  ليبرش   عنه  اهلل  ريض  هريرة

ي،  أْنَت   بَأيِب   اهللِ،  َرسوَل   يا:  وقال   وسلم  عليه   اهلل   صىل  الرسول  إىل  عنه   اهلل   ريض   عمر   وأ م 

َرْيَرةَ   أبا  أَبَعْثَت  ْسَتْيِقنًا   اهللَّ    إالَّ   إَلهَ   ال   أنْ   َيْشَهد    َلِقَي   َمن »  نَْعَلْيَك:ب  ه  ه    َقْلب ه    هبا   م  َ :  قاَل   ؟«باجلَنَّةِ   َبرشَّ

  اهللِ   َرسول    قاَل   َيْعَمل وَن،  َفَخل ِهمْ   عليها،  النَّاس    َيتَّكَِل   أنْ   أْخَشى  فإّن    َتْفَعْل؛  فال:  قاَل   ،«َنَعمْ » 

 .(2) «َفَخل ِهمْ »: وسلَّمَ  عليه اهللَّ   َصىلَّ 

 :  عنهم  اهلل   ريض   مسعود   وابن   عيل أثر  معنى  •

  يف   كم  النبوية  الرتبية  نتاج  إال  مها   مام  عنه   اهلل  ريض  مسعود  بنوا  طالب  أيب  بن  عيلأثر   

  أنَّ ب  إرشاد  عنهم  اهلل  ريض  مسعود  وابن  عيل  أثر  ففي  عنهم،  اهلل  ريض  هريرة  وأيب  معاذ  حديث

  يشتبه   قد  ما   رتكوي  واملعرفة،  العلم  من   ينفعهم  وما   وأفهامهم،  الناس  عقول  مراعاةَ   العامل  عىل

ه؛  عليهم  ويصعب  عليهم   وأن  ،تصديقهم   وعدم  ورسوله،  اهلل   تكذيبل   ذريعة   تكون  الي لك  فهم 

 . العوام ال  الناهبني العلم طلبةَ   يشكل قد بم خيص  

  فإذا   محلها،   أحد   كل    يطيق   ال  أحاديث  ورسوله  اهلل  قاهلا  التي   األحاديث  من   أن  فعلم"

 
 (. 208-207 /1)   بطال  البن   ،البخاري  صحيح  شرحينظر:    (1)
 (. 31)  مسلم   أخرجه   (2)
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  عليه  اهلل  صىل  الرسول  قاله  ما  يف  يكون  إنم  وهذا  ه،ورسولَ   اهلل  بكذَّ   ذلك  يطيق  ال  من  سمعها

  ال   ذلك   ذكر   فإن  ظاهره،   بخالف   قال   ما  تأويل   يف   وال   قاله   ما   خالف  يف   ال   به،   م وتكل    وسلم

  هلل  تكذيًبا  يكون   لقوله املخالف  التأويل ذلك نفس نعم ورسوله،  اهلل  ب يكذ    املستمع أن   يوجب

  أن   أتريدون  :يقول   لكان  ذلك  أريد  فلو  والظاهر،  الباطن  يف  وإما  الظاهر  يف  إما  ،ورسوله

  قول   خيالف  ما  قال  من  ب املكذ    فإن   ورسوله؟!   اهلل   تكذيب   تظهروا   أن   أو   ، ورسوله  اهلل  تكذبوا

 . ورسوله هلل املستمع  تكذيب خاف  إنم  وعليه وباطنًا، ظاهًرا  وإما  ظاهًرا  إما ورسوله  اهلل

  هذا :  قيل  ،للخاصة   وسلم  عليه  اهلل   صىل  النبي   ذكرها  قد  الباطنية  التأويالت   هذه   : قال  فإن

  اهلل   ريض  عيل   عن   ثبت  وقد  كذب،  أنه   عىل  باإلسالم  العلم  أهل   اتفق  الذي  املفرتى   اإلفك   من

  هلم  فبني  ،به  اختص  علًم   الرسول  من  عنده  أن  ظن  من  سأله  ملا  وجه  غري  من  الصحيح  يف  عنه

 . (1)"بيشء خيصه مل أنه  عنه اهلل ريض عيل

  أن   "وذلك:  "فتنة  لبعضهم   كان  "إال  معنى  يف   عنه  اهلل   ريض   مسعود   ابن   أثر   يف   وهب  ابن  قال

 .(2) وجهه" غري  عىل وحيملوه تأويله،  غري  يتأولوه

  يذكر   أن  ينبغي  ال  املتشابه  أن  عىل  دليل  "وفيه:  عنه   اهلل  ريض  عيل  قول  يف  حجر  ابن  قالو

  .(3) العامة" عند 

 : الناس  عوام  اآلثار   يف   املقصود   أن   تبني  تبعهم  ومن   لصحابة ا  مواقف :  الثاّن  الوجه 

  ه متكن  ومدىاملتلقي    عقلية  مراعاة  يف  واحد  منهج  عىل  أهنم  يد  السلف  سري  يف  الناظر  إن

  جيل   كل   علمء  فيحمل   األجيال،   تتوارثه   نبوي  منهج   وهو  الرشعية،  النصوص  حتمل  من 

  رمحه  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ   أشار   وقد   الناس،   لكل  وليس   ،التحمل  أهلية   له  من   إىل   العلوم 

  القرون   من  السلف  بني   يكن  "مل :  قال   حيث  «صورته   عىل   آلدم   اهلل  خلق»  حديث  يف   هذا  إىل   اهلل

 
 (. 119-117  / 2)  اجلهمية  تلبيس  بيان  (1)
 (.489 /1) االعتصامينظر:    (2)
 (. 272 /1)   الباري  فتح  (3)
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 ،الصحابة  من   عدد  عن   متعددة  طرق  من   مستفيض  فإنه  ، اهلل  إىل  عائد   الضمري   أن   يف   نزاع  الثالثة

  الكتب  من  الكتابني  أهل  عند  فيم  مذكور   ا أيًض   وهو   ذلك،   عىل  يدل   كلها   األحاديث   وسياق 

  كم   بعضه،  ويروي  روايته  يكره  من  الثالث  القرن  يف  العلمء  من  كان  ولكن  وغريها،  كالتوراة

 ما):  مسعود  بن   اهلل  عبد  قال   كم   ، دينه  أو  عقله  يفسد  أن  خياف  ملن  األحاديث  بعض  رواية  يكره

  بن  عيل  عن  البخاري  ويف  ،(لبعضهم  فتنة   كان   إال   عقوهلم   تبلغه   مل   ا حديثً   ا قومً   حيدث   رجل   من 

  اهلل   يكذب   أن  أحتبون   ؛ ينكرون  ما   ودعوا   ، يعرفون  بم  الناس   حدثوا):  قال  أنه  طالب  أيب

  يبلغوه   أن  بد  ال   بل  ؛ امطلقً   الرسول  به  جاء  ما   كتمن   يرون  ال  ذلك  مع  كان  وإن  ،؟!( ورسوله

 .(1) وتصديقه" تبليغه  عىل  األمة اتفقت وهلذا ذلك، يصلح حيث

  أصوله   عىل  العلم  فروع  يبنون   أهنم  عىل  يدل  بعدهم   ومن   التابعني   وعلمء  الصحابة  وصنيع 

  وهم  التنزيل،  عارصوا  من  فهم  النصوص،  هلذه  الصحابة  وبفهم  الرشعية،  األدلة  حسب

  نقلة   وهم  العربية،  باللغة   الناس   أعرف  وهم  وسلم،  عليه   اهلل  صىل  النبي   بمراد  الناس   أعرف

  التي اآلثار يف املقصود  أن  عىل   تدل والتي  الثابتة اآلثار  هذه  من   مجلة وسنورد  العاملني،  إىل  الدين

 :  ورعاعهم  الناس عوام هم شبهتهم  عىل  هبا استدلوا

  عنا وشي    الكوفة،   إىل  اخلطاب  بن  عمر   بعثنا :  قال  أنه   عنه   اهلل  ريض  كعب  بن   قرظة   فعن •

  صحبة  حلق  :  قلنا:  قال   معكم؟  مشيت  مل  أتدرون:  فقال  رصار،  :له  يقال  موضع  إىل  معنا  فمشى

  أن   أردت  حلديث  معكم  مشيت  لكني:  قال  األنصار،  وحلق    وسلم  عليه  اهلل   صىل   اهلل   رسول 

  صدورهم   يف   للقرآن  قوم   عىل   تقدمون   إنكم:  معكم   ملمشاي  حتفظوه  أن   فأردت   ، به  أحدثكم 

  الرواية   فأقلوا   حممد،  أصحاب  :وقالوا   أعناقهم،   إليكم   وا مد    رأوكم   فإذا   املرجل،   كهزيز   هزيز

  .(2) رشيككم وأنا وسلم عليه اهلل صىل اهلل  رسول عن

  اهلل  رسولعن    روايتهم  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  عىل  عمر  إنكار  وجه  ما:  قائل  قال  وإن"

 
 (. 374-373  / 6)  اجلهمية  تلبيس  بيان  (1)
 (. 26)   ماجه  ابن  صحيح  يف األلباين  وصححه   (، 28)  ماجه   ابن  أخرجه   (2)
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   ذلك؟  يف  عليهم وتشديده وسلم  عليه اهلل  صىل

  ينكلوا   أن  خاف  ألنه  للمسلمني؛  نظر  وحسن  للدين،  احتياطا  عمر  ذلك  فعل  إنم :  له   قيل

  كل  وال  ظاهرها،  عىل   األحاديث  مجيع   حكم  وليس  األخبار،  ظاهر  عىل  ويتكلوا   األعمل،   عن

  فخيش   غريه،  من   وتفسريه   معناه   ويستنبط   جمماًل   احلديث  يرد  فقد  فقهها،  عرف   سمعها   من 

  ونحو   به،   أخذ   ما  بخالف   واحلكم   لفظه   بظاهر  يؤخذ  أو  وجهه،  غري  عىل   حديث  حيمل   أن  عمر

  عليه  اهلل   صىل   اهلل   رسول  ردف   كنت :  قال  عنه  اهلل   ريض  معاذ  عن   اآلخر  احلديث  املعنى   هذا   من

  .(1) "«فيتكلوا   تبرشهم،   ال» -:فيهو معاذ حديث وأرد- له...  محار عىل وسلم

  لو   أّن  يؤمنك  ما":  فقال   يةآ  تفسري  رجل  هسأل  أنه  عنهم  اهلل   ريض  عباس  ابن  عنو •

 . (2)هبا" تكذيبك   هبا وكفرك  ؟!هبا  لكفرت هبا أخربتك 

  اخلطاب   بن  عمر  سمعت  فإّن  يكن،  مل  عم    تسأل  "ال:  قال  عنهم  اهلل  يض  عمر  ابن  عنو •

 .(3) يكن"  مل عم  سأل  من  يلعن

  عم   إاِل  يسألون  كانوا  "ما:  الصحابة  عن  قال  أنه  عنهم  اهلل  ريض  عباس  ابن  عنو •

 .(4) ينفعهم"

  فإهنم   يفتنوا،  أن  خشية  ينفعهم  ال  عم  عرضون وي    ينفعهم،  عم  إال  يسألون   ال   أهنم   فكم

  النبي   بحديث  عمل   وهذا  عقوهلم،   تبلغ  ال  بم   حيدثوهنم  فال   بعدهم؛   من   عىل   الناس  أحرص

  وكثرة   ، وقال   قيل   عن   وهنى   ... ثالث   عن  وهنى   ، اثالثً   حرم   اهلل   إِن »:  وسلم  عليه  اهلل  صىل

 . (5) «املال   وإضاعة  ، السؤال

 عم  سألك   فمن  الناس،   فأفت   "انطلق :  عنهم   اهلل   ريض  عباس   ابن  يل   قال:  عكرمة   قالو  •

 
 (.89: ص)   البغدادي  للخطيب ،احلديث  أصحاب شرف  (1)
 (. 386  / 4)  كثري  ابن، وتفسري  (76  / 5)  والنقل  العقل  تعارض   درء  ينظر:  (2)
 (. 170 /2)   وفضله العلم  بيان  جامع يف الب  عبد   وابن  (، 47 /1)   الدارمي  أخرجه   (3)
 . "حسن  إِبسناد"  :(78-77 /2)  الشرعية  اآلداب  يف مفلح  ابن  وقال   (، 48 /1)   الدارمي  أخرجه   (4)
 (. 1341)  مسلم   أخرجه   (5)



9 

 

  ،(1) الناس"  مؤنة  ثلثي  نفسك  عن  تطرح  فإِنك   تفته،  فال  يعنيه  ال  عم  سألك  ومن  فأفته،  يعنيه

   السلف.   عن  متوارث قويم  هنج أنه  عىل  يدل وهذا

  وسلم   عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرسولِ   ِمن  "َحِفْظت  :  قال   عنه  اهلل   ريض  هريرة  أيب  عنو •

ا :  ِوعاَءْينِ  ا  فأم  مه  ،  أَحد  ا  َفَبَثْثت ه  وم    هذا   ق طِعَ   َبَثْثت ه    فلوْ   اآلَخر    وَأم    ومل   كتمه  الذي  والوعاء  .(2) "الب ْلع 

 . (3) الفتن من  يقع  مابه   املراد إنم  للناس يبثه 

  أنس  حتديث  أنكر  أنه  عنهم  اهلل  ريض  احلسن  وعن  حذيفة  "وعن:  حجر  ابن  قال •

  الدماء  سفك  يف   املبالغة   من   يعتمده  كان  ما  إىل  وسيلة  اختذها  ألنه  العرنيني؛  بقصة  للحجاج

  غري   األصل  يف  وظاهره  البدعة،  ييقو    احلديث  ظاهر  يكون  أن   ذلك  وضابط  الواهي،   بتأويله

 .(4) "مطلوب بظاهره األخذ  عليه  خيشى من عند  عنه فاإلمساك ،مراد

:  للسائل  فقال   هم؟   أمسلمون:  ومأجوج  يأجوج  عن   أمحد  سئل"و:  مفلح  ابن  قالو •

  عم   -اهلل  رمحك-  َسْل :  فقال  اللعان،   يف  مسألة   عن  وسئل  ذا؟  عن  تسأل   حتى  العلم  َأْحَكمَت 

  وهذه   وإياك   به،  تنتفع  فيم  -وحيك-  خذ:  وقال  فغضب  مسألة،  عن  مهنا  وسأله  به.  ليتابت  

   .(5)"األثر فيه  جاء  ما  ن ْحسن ليتنا: فقال مسألة  عن  وسئل حديث. فيه  فيم  وخذ  املحدثة، املسائل

  جربيل،  صفة  يف  مسعود  ابن  حديث  عن  حبيش  بن  زر  بعضهم  سأل":  تيمية  ابن  قالو •

  كثري   وأمثاله  فهذا  به.   فيكذب  عقله  حيتمله  ال  أن  خوًفا  ؛به  حيدثه  فلم   ،جناح   ستمئة  له  وأن

  الوهم   كون  ال  اجلليل؛  العظيم  اليشء  إدراك  عن  إدراكهم  قوى  تضعف  ،آدم  بني  يف  موجود

 . (6)"مثلها تصور  يعتد مل التي العظمة من   فيه ما  ألجل  ولكن ذلك، جنس يقبل ال  واخليال

 
 (. 80  / 2)  ، البن مفلح الشرعية  اآلداب  ينظر:  (1)
 (. 120)  البخاري   أخرجه   (2)
 (.272 /1)   الباري  فتحينظر:    (3)
 (. 272 /1)   الباري  فتح  (4)
 (.1567/ 4أصول الفقه )   (5)
 (. 363  / 1)  اجلهمية  تلبيس  بيان  (6)
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  لنا  وتبني   الشبهة،   أصحاب   هبا  استدل   التي  اآلثار   من   الصحيح  املراد  لنا   يتبني   سبق   ومما

  الكرام   الصحابة  مجيع  منهج  هو  بل  فحسب،  مسعود  وابن   عيل  منهج  يكن   مل  هذا  أن  اجليًّ 

 هنجهم.  اتبع ومن  عليهم،   اهلل رضوان 

 : العبادات   كيفيات من   الصحابة   عليه   كان ما  اعتبار : الوجه الثالث 

  ومن   الصحابة  من   األمة  هذه  سلف  فهمه  ما  هو   النصوص   فهم  يف  املعتمد  أن   عىل  يدل   مما

  الكيفيات  بعض  عن  النهي  من  ورد  ما   الصحابة  فهم  عن  أحد   ينفك  أن  يمكن  ال   وأنه  بعدهم،

 عليهم.  اهلل رضوان  الصحابة عهد يف  تعرف مل  التي  التعبدية

د    أصحاب   يتعبَّْدها   مل عبادة    "كل  : قال  عنه   اهلل ريض   الَيمن  بن حذيفة  فعن   عنه  اهلل  ريض حممَّ

َل   فإنَّ   َتعبَّدوها؛   فال ،   َمعرَش   يا   اهللَ  فاتَّقوا  َمقااًل؛   لآلِخرِ   يَدعْ   مل  األوَّ
ِ
اء رَّ   كان  من   بطريِق   وخذوا   الق 

 .(1) قبَلكم"

  املهاجرينَ :  النَّبي    أصحاِب   عند  من  "أتيت كم :  للخوارج  عنه   اهلل  ريض  عبَّاس    ابن    وقال

،  عم    ابنِ   عند وِمن  واألنصاِر،  ؛ نزل وعليهم النَّبي   .(2)منكم"  بتأويلِه أعَلم   فهم القرآن 

  يقرأ   ال  اإلخالص[؛سورة  ]   {دٌ َح أَ   اهلل   وَ ه    ْل }ق  :  قراءة  يكثر  رجل  عن  سفيان   سئلو

  هذا،   نحو   عنهم  يبلغنا  ومل  األولني،  فاتبعوا  متبعون،   أنتم  إنم:  وقال  فكرهه،   يقرؤها،  كم  غريها

 . (3) يشء دون  يشء  خيص وال ليقرأ،  القرآن أنزل وإنم

َأَحدٌ }  قراءة  عىل  سئل  أنه  مالك  عن:  وأيًضا اهلل   َو  ه  ْل  اإلخالص[  {ق    يف   مرارا   ]سورة 

 . (4) أحدثوا  التي  األمور حمدثات   من  هذا: وقال  ذلك، فكره الواحدة،  الركعة

  وإن   السلف،  عن  مثله  يأت  مل  ذلك  وألجل  الذريعة،  باب  من  رشد  ابن  عند  هذا  وحممل

 
 (. 243) الطيالسي  أخرجه   (1)
 (. ٧١١)   املسند   الصحيح  يف   الوادعي  وحسنه  (، 8575)  النسائي  أخرجه   (2)
 . (490/ 1)االعتصام للشاطيب  ينظر:    (3)
 . (491/ 1)االعتصام للشاطيب  ينظر:    (4)
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 . (1)صحيح وهو  ،الصحيح  يف كم القرآن   ثلث تعدل كانت

ِفيتم"  فقد ؛تبتدعوا وال "اتَّبعوا: قال عنه اهلل  ريض مسعود  بن اهلل  عبد   وعن  .(2) ك 

  ألنفسهم،   القوم    به   َريض  ما  لنفسك   "فارَض :  القدر  عن  سأله   ملن  العزيز  عبد  بن  عمر   وقال

وا،  علم    عىل   فإهنم   كانوا  ما  وبفضل  أقوى،  كانوا  األمور  كشِف   عىل  وهم  وا،كف    نافذ    وببرص    وَقف 

  ما   بعدهم  حدث  إنم:  قلتم  وَلئنْ   إليه،  َسبْقت موهم  لقد  عليه  أنتم  ما  اهلدى  كان  فإن  أوىل،  فيه

ابقون،  هم  فإهنم  عنهم،   بنفسه  وَرِغَب   سبيلِهم،  غريَ   اتبعَ   من  إال  أحدثه   بم   فيه  تكلَّموا  فقد  السَّ

،  ِمن  دوهنم  فم  يشفي،  ما  منه  ووصفوا  يكفي، ،  ِمن  فوقهم  وما  َمْقرَص  َ   وقد  حَمرَْس    قوم  َقرصَّ

م فَغَلْوا، أقوام عنهم وَطَمَح  فَجَفْوا،  دوهنم  .(3) مستقيم"  هًدى لعىل  ذلك بني  وإهن 

الرابع الو   الراشدين   اخللفاء   سنة  لزوم ب   األمة  أمر   وسلم  عليه  اهلل  صىل   النبي  أن :  جه 

 : والصحابة

:  وهم   الراشدين  اخللفاء  وسنة  سنته  بلزوم  وأمرهم  أمته  وسلم  عليه  اهلل  صىل   النبي  أرشد 

  النبي   لسنة   سيهتدون  أهنم   اللزوم  هذا   عىل  ورتب  عنهم،   اهلل  ريض  وعيل  وعثمن   وعمر  بكر   أبو

  نفهم  مل  إن  الراشدين  اخللفاء  سنة  لزوم  يكون  فكيف  االختالف،  عند  وسلم  عليه  اهلل  صىل

 بني.  ضالل  فهذا !؟بفهمهم  النصوص

  وهو   ساريةَ   بنِ   العرباَض   أتينا:  قاال  حجر  بن  وحجر  السلمي  عمرو   بن  الرمحن  عبد  فعن

مْ   :فيه   نزل   ممن لَِتْحِمَله  َأَتْوَك  َما  إَِذا  ِذيَن  الَّ َعىَل  ْلَت  }َواَل  ]التوبة:   ق  ْم{  َأمْحِل ك  َما  َأِجد     [92ال 

  اهلل  صىلَّ  اهللِ  رسول   بنا  صىل: العرباض   فقال ومقتبِسني، وعائدين  زائرين أتيناك : وقلنا فسلَّمنا، 

،  ذاَت   وسلَّمَ   عليهِ    منها  ووِجلت  العيون،   منها   ذرفت  بليغًة،   موعظةً   فوعظنا   علينا   أقبل  ثم  يوم 

 
 بتصرف.   (491-490  /1)   للشاطيب  االعتصامينظر:    (1)
 رجال   "رجاله:  (١٨٦  / ١)  الزوائد  جممع  يف   اهليثمي  وقال   (، 54)  العلم  يف   خيثمة  أبو   أخرجه   (2)

 الصحيح". 
 (.4612)  داود   أبو  أخرجه   (3)
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 ، ،  موعظة    هذه   كأن   اهللِ،   رسوَل   يا :  قائٌل   فقال   القلوب  ع  ود    أوصيكم »:  فقال  إلينا؟   تعهد  فمذا  م 

  اختالًفا  فسريى   بعدي   منكم   يِعْش   من   فإنه   حبشيًّا،   عبًدا   وإن   والطاعةِ   والسمعِ   اهللِ،   بتقوى 

   وسنةِ   بسنتي   فعليكم   كثرًيا، 
ِ
كوا   ، الراشدين  املهدي ني   اخللفاء وا   هبا،   متس    بالنواجِذ،   عليها   وَعض 

 . (1) «ضاللةٌ   بدعة    وكلَّ   بدعٌة،   حمدثة    كلَّ  فإنَّ   ؛ األمورِ   وحمدثاِت   وإياكم

  ما   أدري   ال  إّن  »:  قال  وسلم  عليه   اهلل  صىل  النبي  عن  عنه،   اهلل  ريض  اليمن   بن   حذيفة   وعن 

م   بقائي   َقْدر   وا  -وعمرَ   َبكر    أيب  إىل  وأشارَ -  بعدي   ِمن  باللََّذينِ   فاقَتدوا   ،فيك  ر    هِبْدِي   واهَتد    ، عم 

َثكم  وما  قوه    مسعود    ابن    حدَّ  .(2) «فصد 

  ليأتنيَّ »:  وسلم  عليه  اهلل   صىل   اهلل   رسول  قال :  قال  عنهم  اهلل  ريض  عمرو  بن  اهلل   عبد  وعن

تي  عىل ه    أتى  من   ِمنهم  كانَ   إن  حتَّى   بالنَّعِل،  النَّعلِ   َحذوَ   إْسائيل  بني  عىل  أتى  ما  أمَّ   عالنَيةً   أ مَّ

تي  يف   َلكانَ  قت  إْسائيل   َبني  وإنَّ   ذلَِك،   يصنع    من  أمَّ تي   وتفرتق    ملًَّة،   وسبعنيَ   ثِنتنيِ   عىل   تفرَّ   أمَّ

  ما »:  قاَل   اهللَِّ؟  رسوَل   يا  هَي   َمن:  قالوا   ،«واِحدةً   ملَّةً   إالَّ   النَّارِ   يف   كل هم   ملًَّة،   وسبعنيَ   ثالث    عىل 

 .(3) «وَأصحايب   عَليهِ  َأنا 

 الصحابة؟   وسنة   الراشدين   اخللفاء   بسنة  املقصود  ما  •

  من   رضورة  خيلو   ال   الراشدين   اخللفاء  سنن   باتباع  أمر  إذا  وسلم  عليه  اهلل   صىل  الرسول   "إن

 :  وجهني  أحد

  يقوله   ال   ما  فهذا   سننه،  غري   سننًا  يسنوا  أن   أباح  وسلم   عليه   اهلل   صىل  يكون   أن   إما   -1

  غري   أو   واجب  إما  كله  الدين  ألن   وماله؛  دمه  وحل    وارتد    كفر  فقد  هذا   أجاز  ومن   مسلم،

  يكون   أن   أباح  فمن  ، أصاًل   األقسام  هذه   غري  الديانة   يف   قسم  ال  حالل،  وإما   حرام  وإما   واجب،

 
: (1)   الباعث  يف   العراقي  قال   (، ٤٢)   ماجه   وابن  (، ٢٦٧٦)   والرتمذي  (،٤٦٠٧)   داود  أبو   أخرجه   (1)

 . "مشهور صحيح"
 (. 579  / 9)  املنري   البدر   يف   امللقن   ابن  وحسنه  (،97)  ماجه   وابن  (، ٣٧٩٩)   الرتمذي  أخرجه   (2)
 (. 1348)  الصحيحة   السلسلة يف  األلباين   وحسنه  (، ٢٦٤١)   الرتمذي  أخرجه   (3)
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  كان  شيًئا  حيرموا  أن   أباح  فقد  وسلم  عليه  اهلل   صىل   اهلل   رسول   يسنها  مل  سنة  الراشدين   للخلفاء

  اهلل   صىل   اهلل  رسول  حرمه   شيًئا  حيلوا   أن   أو  مات،  أن   إىل   وسلم   عليه   اهلل   صىل   عهده  عىل  حالاًل 

  يسقطوا   أن   أو  وسلم،   عليه   اهلل  صىل   اهلل  رسول   يوجبها  مل   فريضة  يوجبوا   أن   أو   وسلم،   عليه

  من   الوجوه  هذه  وكل  مات،   أن   إىل  يسقطها  ومل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل   رسول   فرضها  فريضة

  الوجه  فهذا  التوفيق  تعاىل  وباهلل  خالف،  بال   كلها  األمة  بإمجاع  مرشك  كافر  فهو  شيًئا  منها  زجو  

 احلمد.  وهلل  بطل قد

  ليس   ،نقول  فهكذا  ،وسلم  عليه  اهلل  صىل  بسنته  اقتدائهم  يف  باتباعهم  أمر  يكون  أن  ماوإ  -2

 .(1) "أصاًل   هذا غري  وجًها احلديث هذا  حيتمل

 :  الضاللة   وفرق   الناجية  الفرقة  بني  الفارقة  والعالمة   املعيار  هو   الصحابة  فهم   اعتبار  •

  اهلل   وكتاب  والعبث،  التحريف  من  دينه   بحفظ  تعاىل  اهلل  تكفل  قد  أنه  ريب  وال  شك  ال

  اخللفاء   سنة   ملعرفة  احلاجة  فم  ،اوحفظ  ا ضبط   قد   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وسنة  تعاىل

 ! وسلم؟ عليه اهلل صىل النبي سنة  هي  سنتهم   أليست أمجعني؟  لصحابةا  وسنة الراشدين 

  أمته   اختالف  عن  أخرب  حني   وسلم  عليه   اهلل  صىل   النبي   ولكن  صحيح،   ذلك   كل  بىل

  أي   يف  احلق  دحتد    التي  النجاة  بوصلة  هي  األربعة  واخللفاء  الصحابة  سنة  جعل  وافرتاقها

نة،  الكتاب  اتباع  عي ستدَّ   الضالة  لفرقا   هذه  كل  ألن  ؛الفرق   وأهنا   الناجية،  الفرقة  وأهنا   والس 

 وسلم.  عليه اهلل  صىل النبي سنة   عىل

  والباطل؛   احلق   بني   التمييز  عىل   القدرة  لدهيم  ليس   ممن   املسلمون  بدعواهم  يغرت   ال  فحتى

  اخللفاء   بفهم   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي   سنة   يالزموا  أن   اإلسالم  بأمة  تعاىل  اهلل  رمحة   من  كان

  وأ يَب   وعمر   مسعود  ابن  مثل  اآلخرين   أصحابه   من   الصفوة   سنةو  ، وسنتهم  الراشدين 

 باألمة.  االنحراف سبيل عليهم  وقطع ، حجتهم أبطلف ونحوهم، 

 
 (. 78-77  / 6)  األحكام  أصول   يف   اإلحكام   (1)
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  يف   كاف  وهذا  الكرام،  الصحابة  ملنهج  خمالفةً   يدها  الطريق  تنكبت  التي  قرَ الفِ   يف  والناظر

 . احلنيف  الدين أصول من  الصحابة فهم أن عىل االستدالل

اخلامس   وليس   جمموعهم،  هو  والصحابة   الراشدين  اخللفاء  سنة   من   املعترب   أن:  الوجه 

 :  بأفرادهم

 فروع   يف  خيتلفون   كانوا  -عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان-  الصحابة  كون   من  هذا   عىل  أدل    وال

  معتربة   وسنتهم   الصحابة   ففهم   بعض،   عىل  بعضهم   وينكر  بعض،  عىل   بعضهم  ويرد    املسائل، 

 . بمجموعهم 

  قلَب   فوجد  العباد،  قلوب  يف  نَظرَ   اهلل  "إنَّ :  عنه  اهلل  ريض  مسعود  ابنِ   قول    ذلك  عىل  ويدل  

د   ،  قلِب   بعد  العبادِ   قلوِب   يف   نظر  ثمَّ   برسالته،  فَبَعثه   العباد،   قلوِب   خريَ   حممَّ د    قلوَب   فوجد   حممَّ

حبةِ   فاختارهم  العباد،  قلوِب   خريَ   أصحابه   فهو   َحَسنًا  املسلمون  رآه  فم  دينه؛   ون رصةِ   نبي ه  لص 

 .(1) قبيٌح" اهللِ  عند فهو  قبيًحا املسلِمون رآه  وما َحَسٌن،  اهلل عند 

  كان   ما   املعترب   أن   إىل  إشارة  .."َحَسنًا.  املسلمون  رآه   "فم :  عنه   اهلل  ريض  مسعود   ابن   وقول

كوًتا  أو  اتفاًقا  إما  يكون  وذلك الصحابة(؛ )إمجاع يعني  ، جمموعهم عليه  . السكويت( )اإلمجاع س 

حيَح   الفهمَ   أنَّ   املقصود  و نَّة  الكتاب  لنصوص  الصَّ   عليه   كان  الذي  الفهم    هو:  والس 

حابة نَّة الكتاب  الفخي فهًم  يقرون  ال والصحابة ،بمجموعهم  -عليهم اهلل  رضوان  - الصَّ  . والس 

  فهم   فهو  بمجموعهم   عليه   كانوا   ما  خيالف   والسنة  للكتاب  فهم  كل  أنَّ   سبق   ما  فحاصل

   عليه.  اتَّفقوا وما إمجاعهم إًذا  السلف فهم بحجيَّة املراد وأن ،خاطئ

نَّة  أهلِ   "ومذهب  :  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  قال  خيل َق   أن  قبل  معروف  قديمٌ   مذهٌب   واجلمعة  الس 

حابة   مذهب    فإنَّه  وأمحَد؛   والشافعيَّ   ومالًكا   حنيفةَ   أبا  اهلل  وه   الذين   الصَّ   ومن   نبي هم،  عن   تلقَّ

بتِدًعا   كان   ذلك  خالف  نَّة  أهل  عند  م  م  واجلمعة؛   الس  تَِّفقون  فإهنَّ حابة  إمجاعَ   أنَّ   عىل  م  ٌة،  الصَّ جَّ   ح 

 
 صحيح".  "إسناده:  (٢١١  / ٥)  املسند  ختريج  يف شاكر  أمحد   وقال (،٣٦٠٠)   أمحد   أخرجه   (1)



15 

 

 .(1) َبعَدهم" من إمجاعِ  يف  ومتناِزعون

نَّة   الكتاِب   يف  جاء   عمَّ   َيعِدَل   أن  ألحد    يوز  "وال:  وقال   األمة   سلف    عليه  واتَّفق   والس 

ت ها ن    قد  ممَّا  النَّاسِ   بعض    أحدَثه  ما  إىل  وأئمَّ   ذلك،   خالف  يف  الناَس   يوِقع    أو  ذلك،  خالَف   يتضمَّ

  ويقتدَي   يبتِدَع،  وال   يتَّبِعَ   أن   عليه   بل  عنِده،   من  عبادةً   وال  عقيدةً   للنَّاسِ   يَضعَ   أن   ألحد    وليس 

  .(2) يبتدَئ" وال

 :  الرشعية  النصوص يف   الصحابة   فهم   إلغاء أثر  عىل  يشهد   التاريخ: الوجه السادس

  فهم   بإلغاء  النداء  يف  سبقهم  ممن  العربة  ويأخذوا  عظوايت    أن  املعارصين   العقالنيني  عىل

 اإلسالم.  أمة  عىل  الويالت  من  مزيًدا يروا كيال   عليهم؛ اهلل رضوان  الصحابة

  يوم   إال   العقدية  واالنحرافات  والضالالت   البدع   فيها   ظهرت  ما   األمة  أن  يشهد  فالتاريخ 

  عرص،   كل   أفهام  وأعملوا   الصالح،   والسلف  الصحابة   فهم   عن   النصوص  بفهم   استقلت 

ة  للنصوص،  املفضلة  القرون  أفهام  صالحية  عدم  بحجة ج    فإىل   ،ل ِرجا  وهم  ِرجال   أهنم  وبح 

 :  سنتهماخلروج عن و للنصوص  السلف فهم عن االستقالل خطورة لنا  يبني تارخيي مرسد

ل •   عنهم   أخرب   وقد  ن، متوافرو  والصحابة  ظهروا   اخلواِرج،  بدعة  البدع   من   َظَهر  ما   أو 

  عليه   اهلل صىل  اهلل  رسول  قال: قال  عنه اهلل ريض مالك  بن  أنس فعن  ، وسلم عليه اهلل  صىل  النبي 

تي  يف   سَيكون  »:  وسلم ْرقٌة،   اختاِلٌف   أ مَّ ِسنونَ   قومٌ   وف    القرآنَ   َيقَرؤونَ   الِفعَل،   وي سيئونَ   القيَل   حي 

اِوز    ال م،   ي  م   حَيِقر    َتراقَيه  ك  قونَ   صياِمِهم،   مع   وصياَمه    َصالهِتِم   مع   صالَته    َأحد  ينِ   ِمن   َيمر    الد 

روَق  همِ   م  ميَِّة،   ِمن   السَّ َردَّ   حت ى   َيرِجع    ال   الرَّ هم    ي  م   ف وِقه،   عىل   السَّ   واخلَليَقِة،   اخلَْلِق   رِشار    وه 

م  ملَنْ   طوبى  ،  يف  منه   ولْيسوا   اهللِ  كتاِب   إىل   َيْدعونَ   وَقَتلوه،  َقَتَله 
 
م   َمنْ   يشء   باهللِ   َأْوىل   كان   قاَتَله 

م؟ ما  اهللِ،  رسوَل  يا:  قالوا ،«منهم   . (3) «التَّْحليق  »: قاَل  سيمه 

 
 (. 406  / 2)  النبوية  السنة  منهاج   (1)
 (.490  / 11)   الفتاوى  جمموع  (2)
 (. ٢٦٨٥)  احلاكم   أخرجه   (3)



16 

 

   يف   منه  ولْيسوا   اهللِ   كتاِب   إىل   َيْدعونَ »:  وسلم   عليه  اهلل  صىل  النبي  قول  ففي
 
  إىل   إشارة  «يشء

 بأفهامهم.  ينفردون ولكنهم والسنة  الكتاب إىل  يدعون أهنم

والتي   • القرآن،  بخلق  والقول  تعاىل  اهلل  صفات  نفي  بدعة  ظهرت  التي  البدع  ومن 

 جاءت هبا املعَتِزلة، وأتوا بفهم مل ي سبقوا إليه. 

ة وأنكرت الَقَدر، ومحل لواءها معبد اجلهني، ثم غيالن الدمشقي.  •  وظهرت القدِري 

حقيقة  وانحرفت   • تقرير  ويف  تعاىل،  اهلل  فهم صفات  يف  ببدع  وأتوا  بِفهمها،  األشاعرة 

 اإليمن، ويف إثبات القدر واألسباب. 

نتيجة   • اإلسالم  شعائر  مظاهر  عن  متاًما  وخرجوا  تنقيض،  ال  بأفهام  الروافض  وأتت 

 أفهامهم. 

 وظهرت الباطنية، وادعت أن للنصوص معنى ظاهًرا ومعنى باطنًا.  •

زالت   فرحون،  وما  بفهمهم  حزب  كل  ألن  وأحزاًبا؛  شيًعا  وتفرتق  تنقسم  اإلسالم  أمة 

ورموا فهم السلف الصالح بالرجعية، وعدم القدرة عىل مواكبة العرص، وافرتقت أيًضا بسبب  

 قدحهم يف الصحابة ومساواهتم هبم، فضلوا وأضلوا.

 : غريهم  فهم  عىل   فهمهم  تقديم   وأسباب  الصحابة   أهلية : الوجه السابع  

  شهدوا  الذين  فهم  وسلم   عليه   اهلل  صىل   اهلل   رسول  أصحاب   "فأما :  حاتم   أيب  ابن  الق

  نبيه   لصحبة  وجل  عز  اهلل  اختارهم  الذين  وهم  والتأويل،  التفسري  وعرفوا  والتنزيل،  الوحي

  لنا   وجعلهم   صحابًة،  له   فرِضيهم   حقه،   وإظهار   دينه   وإقامة  ون رصته  وسلم  عليه   اهلل  صىل

  ورشع،   سنَّ   وما  وجل،  عز  اهلل  عن  بلغهم  ما  وسلم  عليه  اهلل  صىل  عنه  فحِفظوا  وقدوة،  أعالًما

  وعلموا   الدين،  يف  ففِقهوا   وأْتقنوه،   وعوه  وأدب،  وحظر  وهنى،  وأمر  وندب  وقىض،   وحكم 

  الكتاب   تفسري   منه  ومشاهدهتم  وسلم،   عليه  اهلل   صىل   اهلل   رسول   بمعاينة  ومراده  وهنيه   اهلل  أمر

فهم  وتأويله،  فهم   عنه،   واستنباطهم   منه   وتلق    من  به   وأكرمهم   عليهم   منَّ   بم   وجل  عز  اهلل   فرشَّ

  وسمهم   والغمز،  والريبة   والغلط  والكذب   الشك   عنهم   فنفى  القدوة،  موضع   إياهم  وضعه
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 . (1)األمة" عدول

 :  وهي   إليها،   توصلنا  التي النتائج   من   بمجموعة  هذه  ورقتنا   نختتم :  ختاًما

  بتجويفها   وذلك   مسايرهتا؛   إىل  النصوص  مصادمة   من  حتولوا   املعارصون   العقالنيون   -1

 الناس.   ليتقبلها الرشعية   الصبغة وإعطائها أفكارهم  ودس عليها،  الدالة نيها امع  من

 يرتتب عىل هذه الشبهة مفاهيم هدامة، ومنها:  -2

 الوحي، وأنه قرص يف تبيينه.القدح يف النبي صىل اهلل عليه وسلم بأنه كتم شيًئا من   •

ة العقل وضعف اإلدراك والفهم.  •  ملز الصحابة ريض اهلل عنهم بخف 

 مساواة القرون املفضلة بغريها.  •

 عدم أهلية الصحابة واستحقاقهم ملعارصة عهد النبوة وتنزل الوحي.  •

 القدح يف حكمة اهلل تعاىل وعلمه.  •

  واملعنى   فكرهتم،  يؤيد  ما  الشبهة  صحاب أ  هبا   استدل  التي  النصوص  يف  ليس   -3 

  بالعلم،   اشتغال   هلم  ليس  فهم  ورعاعهم،  الناس  عوام  فهم  مراعاة :  النصوص   لتلك  الصحيح 

  الصحابةَ  اآلثار  يف  املقصود   وليس مراداته،  ليفهموا  وسلم عليه  اهلل  صىل للنبي  مالزمني   وليسوا

 . التابعني وعلمء

 العامة.  عند يذكر  أن  ينبغي  ال املتشابه  أن عىل دليل فيه  عنه  اهلل ريض  عيل   قول -4

  وحيملوه   تأويله،  غري  يتأولوه   أن :  هي  عنه   اهلل  ريض   مسعود   ابن  أثر   يف  املقصودة   الفتنة   -5

 وجهه.  غري  عىل

  ومدى املتلقي    عقلية  مراعاة  يف  واحد  منهج  عىل  أهنم  يد  الصالح  السلف  آثار  تتبع  من  -6

 . علمءال  توارثه  نبوي منهج  وهو الرشعية، النصوص  حتمل من   همتكن

  وال   بعدهم،   ومن  الصحابة   من  األمة   هذه   سلف   فهمه   ما  هو   النصوص  فهم   يف   املعتمد   -7

 
 (. 7  / 1)  والتعديل  اجلرح  (1)
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السلف    ورد  ملا  الصحابة  فهم  عن   أحد  ينفك  أن  يمكن   بعض   خمالفة  عن   النهي  منعن 

 عليهم.  اهلل رضوان الصحابة  عهد يف تكان ملا التعبدية   الكيفيات

  اخللفاء   بسنة  مقرتًنا  سنته   بلزوم  وأمرهم  أمته  وسلم  عليه  اهلل   صىل  النبي  أرشد  -8

  صىل  النبي  لسنة  سيهتدون  أهنم  اللزوم  هذا  عىل  ورتب  عنهم،  اهلل  ريض   والصحابة  الراشدين

 االختالف.   عند وسلم  عليه اهلل

  عليه   اهلل  صىل  النبي  لسنة  اتباعهم  الصحابة  وسنة  الراشدين  اخللفاء   بسنة  املقصود  -9

 الصحابة.  وإمجاع وسلم

 فرق  وبني  الناجية   الفرقة   بني  الفارقة  والعالمة  املعيار  هو   الصحابة  فهم  اعتبار  -10

 الضاللة. 

 بأفرادهم.  وليس بمجموعهم،  هو والصحابة الراشدين اخللفاء  سنة من املعترب -11

  خاطئ،   فهم   فهو   بمجموعهم   الصحابة  عليه   كان   ما  خيالف   والسنة   للكتاب   فهم   كل   -12

 عليه.   اتَّفقوا  وما إمجاعهم : السلف  فهم بحجيَّة واملراد

  النصوص   يف   جمرًدا  العقل  عملوإ  الصحابة  فهم  إلغاء  خطورة  عىل  ديشه   التاريخ  -13

 الرشعية. 

  فهم   عىل  فهمهم   وتقديم  الصحابة  فهم   أهلية  إبراز:  الشبهة   عىل   الرد  وجوه  من  -14

 إطالًقا.  غريهم 


