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احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني, نبينا حممـد 

 وعىل آله وصحبه أمجعني.
 أما بعد:

فمقــتهم عــرهبم وعجمهــم إال بقايــا مــن أهــل  فــإن اهللا تعــاىل نظــر إىل أهــل األرض
الكتاب, ثم امتنَّ تعاىل عليهم بأن بعـث فـيهم رسـوالً مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم 
ويعلمهم الكتـاب واحلكمـة, فـأنزل عليـه كتاًبـا مفصـًال, تبياًنـا لكـل يشء, بلسـان عـريب 

Z Y X W    V  U ] \  [ ﴿مبــني, وكلفــه بيــان ذلــك الكتــاب 
], فبلغ ^ الرسـالة, وأدى األمانـة, ونصـح األمـة, وتركهـا ٤٤لنحل: [ا ﴾   ^

القرون عىل البيضاء, ليلها وهنارها سواء, ال يزيغ عنها إال هالك, ثم اصطفى تعاىل خيار 
ون بســنته, يســمعون مقالتــه , ويســتنُّ ليكونــوا لنبيــه حــواريني وأصــحاب يقتــدون هبديــه

وعمـًال  ,إيامًنا منهم وتصـديًقا ;رسوله فيمتثلوهنافيعوهنا, ويدركون مراد اهللا تعاىل ومراد 
, حتـى أكمـل اهللا هلـم اشكل عليهم منهـا يشء سـألوا عنهـوتطبيًقا, ودعوة وتبليًغا, وإن أ

الدين, وأتم عليهم النعمة, ثم حتمل األمانة من بعدهم تالمذهتم الذي يلوهنم يف الفضل 
ينفون عن دين اهللا حتريـف الغـالني,  واخلريية والذين اتبعوهم بإحسان يف العلم والعمل,

 وانتحال املبطلني, وتأويل اجلاهلني.
وقد متيزت هذه احلقبة السلفية املباركة التـي شـهد هلـا النبـي ^ بالفضـل واخلرييـة 
عــىل ســائر القــرون بمشــاهدة التنزيــل ومعــارصة الرســول ^ يف أوهلــم, ويف نقــاء النبــع 

انية والفكريـة, وقبـل انتشـار الفـرق وفشـو وصفائه قبل مرحلة االختالط والعجمة اللس
 البدع.

ثم خلف من بعدهم خلف, فارقوا اجلامعة, واتبعوا غري سبيل املـؤمنني, فخرجـت 
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اخلوارج, ورفضت الرافضة, واعتزلت املعتزلة, وانشقوا عن مجاعة املسلمني, فأصـبحوا 
لني مـن  األويفهمون كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله ^ بفهم غريب خمالف لفهم السابقني

مبنـي عـىل جهـل مشـوب هبـوى, أو هـوى مصـحوب بجهـل,  محلته ورواته ونقلته, فهم
 فهموا كالم اهللا وكالم رسوله ^ عىل مرادهم هم, ال عىل مراد اهللا ورسوله.

, عـن فهـم السـلففكان من أكرب أسباب االفرتاق واملروق عـن اجلـادة االنحـراف 
ك شعاًرا متوارًثا, فارًقا بـني السـنة والبدعـة, بـني فهم الدليل أو فهم املدلول, واستمر ذل

 وأهل االبتداع. ,أهل االتباع
لـــذلك أصـــبح مـــن أبـــرز قواعـــد املـــنهج الســـلفي عـــىل مـــر العصـــور يف التلقـــي 

ومن أهـم األصـول العلميـة لفهـم النصـوص الرشـعية ودراسـتها, األخـذ  ,واالستدالل
ــزة  لرشــعية هــيص, ألن صــحة فهــم النصــوص ابفهــم الســلف الصــالح للنصــو الركي

األساسية لصحة االستدالل, وال يستطيع املرء أن يعرف مراد اهللا تعاىل ومراد رسوله ^ 
... وصحة الفهم عىل فهم السلف الصالح إال حينام يستقيم فهمه لدالئل الكتاب والسنة

وحسن القصد من أعظم نعم اهللا التي أنعم هبا عىل عباده, بـل مـا أعطـي عبـد عطـاًء بعـد 
مها ساقا اإلسالم, وقيامـه علـيهام, وهبـام يـأمن العبـد «سالم أفضل وال أجل منهام, بل اإل

طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم, وطريـق الضـالني الـذين فسـدت فهـومهم, 
ولـذا عـّد ابـن القـيم الفهـم  .»ويصري من املنعم عليهم الذين حسنت فهومهم وقصودهم

يقية ومنشور الوالية النبوية, وفيه تتفاوت مراتـب عن اهللا ورسوله عنوان الصدالصحيح 
صحة الفهم نور يقذفه اهللا يف قلب العبد يميـز بـه بـني «العلامء حتى عّد ألف بواحد; ألن 

الصحيح والفاسد, واحلـق والباطـل, واهلـدى والضـالل, ويمـده حسـن القصـد وحتـري 
وإيثـار الـدنيا وطلـب  احلق وتقوى الرب يف الرسـ والعالنيـة, ويقطـع مادتـه اتبـاع اهلـوى
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 .)١(»حممدة اخللق وترك التقوى
ثم يف هذه العصور املتأخرة, عصور غربـة الـدين ظهـرت دعـوات متفرقـة مـن هنـا 
وهنــاك, طغــت عليهــا روح االهنزاميــة والشــعور بــالنقص والدونيــة واالنبهــار بــام عنــد 

اة املعــارصة األعــداء تــدعو إىل إعــادة فهــم النصــوص الرشــعية فهــًام جديــًدا يواكــب احليــ
وينسجم مع متطلباهتا. فظهرت دعوات جتديد اخلطـاب الـديني واخلطـاب السـلفي عـىل 

والســلفية اجلديــدة  »التيســري املعــارص«قــراءة الــنص وظــاهرة  وجــه اخلصــوص وإعــادة
وغريها. وتدرعوا بموروث الفـرق والبـدع القديمـة, وشـبهات العلامنيـني واملسترشـقني 

س عىل الناس ما نزل إليهم من رهبم, اضطربت األفكار, ولبَّ لفت األفهام واحلديثة, فاخت
ذلـة فـإذا هـو سـنة متبعـة, وأصـبح بتوأصبح حرام األمس حالل اليوم, وما كـان بدعـة م
 تقليديني اجلامدين:الداعي إىل فهم السلف والتمسك به من املتشددين ال

لصــالح فكانــت هــذه املحاولــة لكشــف اللثــام وجتليــة احلقيقــة عــن (فهــم الســلف ا
 فصول:ثالثة للنصوص الرشعية) واقتضت طبيعة البحث أن يكون يف 

 الفصل األول: عن تعريف العنوان مفرًدا ومركًبا وبيان حقيقة فهم السلف.
 والثاين: عن أمهيته وعناية األمة بذلك.

 .)٢(أما الثالث: فكان عن أدلة حجيته وثمراته
تعـاىل يؤتيـه مـن يشـاء, وإن كانـت  فإن ُوفقت فهو املرجو واملؤمل, وذاك فضل اهللا

األخرى فذاك بسبب ذنبي وتقصريي وأستغفر اهللا من اخلطأ والزلل, كام أعوذ به من فتنة 
أعاملنـا, القول والعمل, وأسأله تعاىل أن يلهمنا رشدنا, ويسـدد فهومنـا وعلومنـا وسـائر 

                                                 

 ).١٣٠, ١/٨٧ينظر: إعالم املوقعني (  )  ١(
 هناك بحث متعلق هبذا املوضوع وهو الشبهات املثارة حوله. يرسَّ اهللا إمتامه.  )  ٢(
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¿ Ã  Â Á À ½ ¾ ﴿يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشـهاد  وأن يثبتنا بالقول الثابت

Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä  ﴾  :اللهــم رب جربيــل وميكائيــل ]٨[آل عمــران ,
وإرسافيل, فـاطر السـموات واألرض, أنـت حتكـم بـني عبـادك فـيام كـانوا فيـه خيتلفـون. 

, إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مسـتقيم, وصـىل اهللا بإذنك اهدين ملا اختلف فيه من احلق
 آله وصحبه أمجعني.وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل 

 
  وكتب    

 عبد اهللا بن عمر الدميجي
 مكة املرشفة حرسها اهللا   
 هـ٢١/٤/١٤٣١      
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  األولالفصل 
  حقيقة فھم السلف

 :ويندرج حتته املباحث التالية
ث األول:  المبح

  
اني:  المبحث الث

 لث:المبحث الثا
  
  
  

ى  م«معن ين:  »الفھ ه وب ة بين والعالق
   العلم والفقه والتفسير.

   .»السلف« مصطلح  معنى
  المراد بفھم السلف.
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  المبحث األول

  والعالقة بينه وبين »الفھم«معنى 

  العلم والفقه والتفسير

َهـًام وفهامـة: علمـه, معرفتك اليشء بالقلـب, َفِهَمـه َفْهـًام وفَ «يعني:  الفھم في اللغة
 .)١(»يشء: عقلته وعرفتهوفهمت ال
 .)٢(»كذا يقولون علامء اللغة ,الفاء واهلاء وامليم: علم اليشء«: ابن فارسقال 

ــــاء:  ﴾  v xw ﴿ويف التنزيــــل قــــال اهللا تعــــاىل:  ــــاه «أي:  ]٧٩[األنبي عّلمن
فقهناه القضاء الفاصـل الناسـخ الـذي أراد اهللا تبـارك وتعـاىل أن يسـتقر يف «و )٣(»القضية
 .)٤(»النازلة

... إنه ال خري يف عبادة ال علم فيهـا, وال علـم «قال:  ,وعن عيل ريض اهللا تعاىل عنه
 .)٥(»ال فهم فيه, وال قراءة ال تدبر فيها

ب البخاري يف صحيحه باب:  وذكر حـديث ابـن عمـر ملـا  »الفهم يف العلم«وقد بوَّ
ول: هـي النخلـة, سأل النبي ^ عن الشجرة التي مثلها مثل املسلم, فأراد ابن عمر أن يق

قـال احلـافظ ابـن حجـر  .)٦(»هـي النخلـة«فإذا هو أصغر القوم فسكت, فقال النبي ^: 

                                                 
 ).١٢/٤٥٩لسان العرب مادة (فهم) (    )١(
 ).٤٥٧/ ٤معجم مقاييس اللغة (فهم) (    )٢(
) وذكر الشنقيطي أن ذلـك باجتهـاد مـن النبيـني. ينظـر أضـواء البيـان ٣/١٧٢معامل التنزيل للبغوي (    )٣(

)٤/٥٩٧.( 
 ).١٠/١٧٧املحرر الوجيز البن عطية (    )٤(
 ).١/٧٥( ٣٠٣ح: »من قال: العلم اخلشية وتقوى اهللا« :قدمة, باباملالسنن, الدارمي يف  أخرجه    )٥(
 ).١/١٩٨(فتح ), ٧٢( كتاب العلم. باب: الفهم يف العلم, ح:    )٦(
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 .)١(»نة يفهم هبا صاحبها من الكالم ما يقـرتن بـه مـن قـول أو فعـلطْ الفهم فِ «عند ذلك: 
 .)٢(اإلدراك, وهو ما تقرر يف النفس من العلوم :وعليه فالفهم هو
َفُقـه: «يقـال:  .)٣(ء والفهم له. والفقه يف األصل: الفهـمفهو: العلم باليش أما الفقه

بالضم إذا صار الفقه له سجية, وَفَقه: بالفتح إذا سـبق غـريه إىل الفهـم, وَفِقـَه بالكرسـ إذا 
 أي: ليكونوا علامء به. ]١٢٢: التوبة[ ﴾     Æ Ç È ﴿قال اهللا تعاىل:  .)٤(»فهم

ْهـهُ اللهـم «تعـاىل عـنهام فقـال: ودعا النبي ^ البن عمه ابـن عبـاس ريض اهللا  يف  َفقِّ
ْههُ من يرد اهللا به خًريا «وقال:  .)٦(أي: فهمه )٥(»ينالدِّ   .)٧(»ينِ يف الدِّ  ُيَفقِّ

ل إىل علـم غائـب بعلـم شـاهد. فهـو أخـص مـن الفقـه: هـو التوصـ«قال الراغب: 
, والفقــه: العلــم ]٧٨النســاء: [ ﴾  Ï Ð Ñ   Ò    Ó  Ô Õ ﴿العلــم, قــال تعــاىل: 

 .)٨(»بأحكام الرشيعة.... وَفِقه: أي فهم
كان فصًال يفقهـه كـل أحـد, مل يكـن يرسـده «وقد جاء يف وصف كالم النبي ^ أنه 

 يعني: يفهمه. )٩(»رسًدا

                                                 
 ).١/١٩٩فتح الباري (    )١(
 ).٢فهم السلف. وليد بن راشد السعيدان (صتذكري اخللف بوجوب اعتامد     )٢(
 ).٣/٤٦٥). وينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر (١٣/٥٢٢لسان العرب (فقه) (    )٣(
 ).٣٨٤). وينظر املفردات يف غريب القرآن للراغب (ص١/١٩٨فتح الباري (    )٤(
), ومسلم يف فضائل الصـحابة, بـاب: ١٤٣يف كتاب الوضوء, باب: وضع املاء عند اخلالء (البخاري أخرجه     )٥(

 ). من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام.٢٤٧٧فضائل عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام (
 ).٣/٥٢٢). وينظر اللسان (٣/٤٦٥النهاية (    )٦(
ْهـه, (    )٧( ارة, بـاب: ), ومسـلم يف كتـاب اإلمـ٧١أخرجه البخاري يف كتاب العلم, باب: من يرد اهللا بـه خـًريا ُيَفقِّ

 ), من حديث معاوية ريض اهللا عنه..١٠٣٧, (»ال تزال طائفة من أمتي...«قوله ^: 
 ).٣٨٤املفردات (ص    )٨(
 ).٦/١٣٨أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (    )٩(
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 .)١(»الفقه هو: فهم املعنى املراد«قال ابن القيم: 
 وهبذا يتبني أن معاين ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة.

التفسـري. ودائـرة التـدبر أوسـع معرفـة بعـد والتأمـل رة التـدبر : هو ثمـالتام والفهم
 .وأرحب من دائرة التفسري

ير هــو اجلــزء اُملعــرب عنــه مــن الفهــم. وهــو املتناقــل عــرب األجيــال بالروايــة  والتفس
ه. والتفسـري املنقـول عـن الصـحابة والكتابة, وهو الكاشف عن بعض فهم السلف ال كلِّ 

 معنى ذلك أن فهمهم قليل بالنسبة لغريهم.قليل بالنسبة لغريهم, وليس 
  والفھم نوعان:

ــريف: ــي مع ــم ذهن ــواع  األول: فه ــام وأن ــتنباط األحك ــب, واس ــري الغري ــو تفس وه
الدالالت, وهذا خمتص بأهل العلم عىل تفاوت مراتبهم, وهم يغرتفون مـن علومـه عـىل 

 قدر ما آتاهم اهللا من العلم والفهم.
الذي ينتج عن تأمل القارئ للقرآن ملا يمر به من آيات  وهو الثاين: فهم قلبي إيامين:

فيقـف  كريمة; يعرف معانيها ويفهم دالالهتـا بحيـث ال حيتـاج معهـا أن يراجـع التفاسـري
عندها متأمًال ليحرك هبا قلبه, ويعرض نفسه وعمله عليهـا, إن كـان مـن أهلهـا محـد اهللا, 

 .)٢(وإن كان من غري أهلها حاسب نفسه واستعتب
وع األول: هو الذي عربَّ عنه حرب األمة ريض اهللا تعاىل عنهام يف تعريفه التفسـري والن

وجه تعرفه العرب من كالمهـا, وتفسـري ال ُيعـذر أحـد بجهالتـه, وتفسـري يعلمـه «بقوله: 
 .)٣(»العلامء, وتفسري ال يعمله إال اهللا

                                                 
 ).١/٣٣٢إعالم املوقعني (    )١(
). منشـور يف الشـبكة ٢/٢لـب (بترصف من مقال د. عمر املقبل. من جامعة القصيم بعنوان: مفتاح حيـاة الق    )٢(

 هـ.٦/٩/١٤٢٨يف موقع املسلم بتاريخ 
 ).١١٥). وينظر: مقدمة يف أصول التفسري, البن تيمية (ص١/٧٥) (٧١رواه ابن جرير يف تفسريه. برقم (    )٣(
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هللا تعـاىل عنـه ملـا أيب طالب ريض ابن  والنوع الثاين: هو الذي عناه أمري املؤمنني عيل
اْلــحبََّة ال. والـذي فلـق «قيل له: هل عندكم يشء من الوحي إال مـا يف كتـاب اهللا? قـال: 

 .)١(»وما يف هذه الصحيفة... ,, ما أعلمه إال فهًام يعطيه اهللا رجًال يف القرآنوَبَرأ النََّسَمةَ 
البالغة ونحـو واألول: آلته: علم العربية واملعاجم واملأثورات, وأساليب العرب و

 ذلك.
 والثاين: آلته: زكاة النفس وقوة اإليامن ورقة القلب.

يق ريض اهللا تعاىل عنه لآليـة غـري  وهذا خيتلف الناس فيه اختالًفا كبًريا, ففهم الصدِّ
 يستويان يف العربية وأساليبها. بل إن اإلنسان لَتُمر عليه اآليـة يف امفهم أيب جهل هلا مع أهن
فيفهم منها من املعاين ما مل خيطر له عىل بـاب مـع أنـه  لب وقوة إيامنصفاء فكر وحضور ق

قد يكون حفظها وكررها مئات املرات. بل إن بعض العامة لـيفهم مـن اآليـات يف بعـض 
 ما ال يفهمه أساطني اللغة وعلامء البالغة.األوقات 

وباطنًـا,  تفسري الصويف املسمى باإلشاري واعتقاد أن للقرآن ظاهًراوال يعني هذا ال
 .)٢(وما ينبني عىل ذلك من انحرافات

 

                                                 
. ١٣١) ومســلم يف اإليــامن, ح: ٦/١٩٣) (٣٠٤٧أخرجــه البخــاري يف: اجلهــاد, بــاب: فكــاك األســري, ح: (    )١(

 ريمها.وغ
التعـرف «. ينظـر: وهو خيتص بعلوم اخلـاطر وعلـوم املشـاهدات واملكاشـفات, وهـو مـا تفـردت بـه الصـوفية    )٢(

ينظر تفصيل هذا املوضوع وفرق ما بني فهم السلف والتفسري الباطني ). و١٠٠(ص »ملذهب أهل التصوف
للدكتور/حممـد  »سري واملفرسونالتف«كتاب: ), و٢٦١ــ  ٤/٢٣١( »املوافقات للشاطبي«وتفسري الصوفية: 

 ) يف رشوط وضوابط قبول التفسري اإلشاري.٢/٣٧٧). و (٤١٦ــ  ٢/٣٣٧حسني الذهبي رمحه اهللا (



  
  
 

 
 

١٢  

  الثانيالمبحث 
  »السلف«معنى مصطلح 

 السلف لغة: :معنى 

 .)١(مضـوا نالسني والالم والفاء تدل عـىل تقـدم وَسـْبق, ومـن ذلـك السـلف الـذي
فالسلف يف اللغة تطلق عىل من تقـدمك مـن آبائـك وذوي قرابتـك الـذين هـم فوقـك يف 

 .)٢(السن والفضل
ام تطلق عـىل معـاٍن ُأخـر مقاربـة, لكنهـا يف أغلـب اسـتعامالهتا تـدور حـول معنـى ك

 .)٣(التقدم وامليض والسبق الزمني
يف ثامن مواضع من القـرآن  يف القرآن عىل املعنى نفسه »سلف«وقد استعملت كلمة 

أي  ]٢٧٥[البقـرة:  ﴾  a b c d e `  _ ^ [ ﴿, كام يف قوله تعـاىل: الكريم
 ﴿, وقولـه: ]٩٥املائـدة: [ ﴾  Ó Ô Õ  ×Ö ﴿. ونحوه ما ورد يف قوله تعاىل: ما سبق وتقدم

x  y z { |﴾ ] :ــــال ــــه: ]٣٨األنف  ﴾£ ¢ ¡  � ﴿, وقول
وكفـار  ,... مقدمة يتقدمون إىل النار كفار قومك يا حممـد مـن قـريش«أي:  ]٥٦[الزخرف: 

 .)٤(»قومك هلم باألثر
املعنـى كـام يف قولـه ^ ذات داللـة عـىل كام استعمل اللفظ نفسه يف السنة النبويـة لل

                                                 
 ) مادة (سلف).٣/٩٥معجم مقاييس اللغة البن فارس (    )١(
ب ) مــادة (ســلف). وينظــر: النهايــة يف غريــ٩/١٥٩) ولســان العــرب (٣/١٥٣ينظــر: القــاموس املحــيط (    )٢(

 ).٢/٣٩٠احلديث واألثر (
 ) مادة (سلف) واملصادر املذكورة أعاله.٤٣٢ــ  ١٢/٤٣١ينظر: هتذيب اللغة (    )٣(
 ).٢٥/٨٥تفسري الطربي (    )٤(
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, وقولـه )١(»ف أنا لـكلَ السَّ  مَ عْ نِ «البنته فاطمة ريض اهللا تعاىل عنها ملا أخربها بدنو أجله: 
ملـا ذكـر  .)٢(»أسلمت عـىل مـا سـلف مـن خـري«زام ريض اهللا تعاىل عنه: حبن  ^ حلكيم

 بعض األعامل الصاحلة التي كان يعملها يف جاهليته.
ـكام ورد ا م, ومهـا يـؤوالن يف لَ ستعامل اللفـظ يف السـنة بمعنـى: القـرض, وبيـع السَّ

 هناية األمر إىل املعنى األول من السبق والتقدم.
 الحي:طالمعنى اإلص 

 أما من حيث املعنى االصطالحي, فله إطالقان:
ويـدل عليـه  »املفهـوم التـارخيي للمصـطلح«إطالقه عىل حقبـة زمنيـة معينـة  األول:
خـريكم قـرين, ثـم الـذين «حصني ريض اهللا تعاىل عنـه عـن النبـي ^: بن  حديث عمران

 .)٣(»يلوهنم, ثم الذين يلوهنم
 ولذلك جاءت عبارات العلامء عىل حتديد السلف عىل أهنم:

مجهور أصحاب القرون املفضلة من الصحابة والتابعني وتابع التابعني, وهذا  −
ن زاد فيه إىل عرص اإلمـام أمحـد , ومنهم م)٤(قول مجاهري العلامء قديًام وحديًثا

ويف زماننا يتعـني كتابـة كـالم «هـ). قال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا: ٢٤١(ت
هـــ) ٢٤١هـــ) وأمحــد (ت٢٠٤الســلف املقتــدى هبــم إىل زمــن الشــافعي (ت

                                                 
). ٦٢٨٥أخرجه البخاري يف كتاب االستئذان, باب: مـن نـاجى بـني يـدي النـاس ومل خيـرب برسـ صـاحبه... (    )١(

 ), من حديث عائشة ريض اهللا عنها.٢٤٥٠من فضائل فاطمة, ( ومسلم يف فضائل الصحابة, باب:
ك ثم أسلم, (    )٢( ), ومسـلم يف اإليـامن, بـاب: ١٤٣٦أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة, باب: من تصدق يف الرشِّ

 ).١٢٣بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده, (
), ومسلم يف فضـائل ٢٦٥١دة َجْوٍر إذا ُأْشِهَد (أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات, باب: ال يشهد عىل شها    )٣(

 ).٢٥٣٥الصحابة, باب: فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم, (
) ووسـطية أهـل ١/٢٠) ولوامع األنوار البهية (١١, ٨ــ  ٧ينظر: التحف من مذاهب السلف للشوكاين (ص    )٤(

 ).٩٨بن باكريم (ص السنة بني الِفرق د. حممد
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وقد أشار إليـه اإلمـام  .)١(»هـ)...٢٢٤هـ) وأيب عبيد (ت٢٣٨(ت وإسحاق
 .من قبل وغريه من املتقدمني )٢(اآلجري

 .)٣(وهناك من قرصه عىل جيل الصحابة والتابعني −
 .)٤(ومنهم من قرصه عىل جيل الصحابة فقط −
 .)٥(وشذ من جتاوز به إىل من كان قبل اخلمسامئة −

والعمـدة يف ذلــك احلـديث املــذكور آنًفــا. لكـن هــذا يقتيضــ حتديـد معنــى (القــرن) 
 .املوصوفة باخلريية وكذلك عدد القرون التالية لقرن النبي ^

وقـال ابـن  .)٦(»هـو الوقـت مـن الزمـان«فقد قال ابن األعرايب:  أما القرن يف اللغة:
 .)٨(»األمة تأيت بعد األمة«قال يف اللسان:  .)٧(»القرن: أهل كل زمان«األثري: 

 واختلف يف املراد به اصطالًحا عىل قولني:
 .)٩(امنهم من حدده. واختلفوا يف حتديده من عرشة أعوام إىل مئـة وعرشـين عاًمـ − ١

برس. قال: وضع النبي ^ يـده بن   اهللا  عبد واملشهور مئة عام, ويدل عليه حديث
 .)١٠(فعاش مئة سنة »يعيش هذا الغالم قرًنا«عىل رأيس فقال: 

                                                 
 ) حتقيق: حييى خمتار غزاوي.٦٠السلف عىل علم اخللف البن رجب (ص ينظر: فضل علم    )١(
 ).١/١٧٥الرشيعة (    )٢(
 ) حتقيق: حممد املعتصم باهللا البغدادي.٥٣كالغزايل يف إجلام العوام (ص    )٣(
 ).٩٧وهو قول عدد من رشاح الرسالة البن أيب زيد القريواين. ينظر: وسطية أهل السنة (ص    )٤(
 بدار الكتب. ١٤٠٣), ط. أوىل ٩١لبيجوري يف حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد (صكا    )٥(
 ) مادة (قرن).١٣/٣٣٤) وينظر: اللسان (٣/٢٦٩هتذيب األسامء واللغات (    )٦(
 ).٤/٥١النهاية (    )٧(
 ).٣٣٤/ ١٣اللسان (    )٨(
 ).١٣/٣٣٤) وينظر: لسان العرب (٧/٨فتح الباري (    )٩(
), قــال اهليثمــي: ٩/٤٠٤) والطــرباين والبــزار كــام يف جممــع الزوائــد (٤/٥٠٠احلــاكم يف املســتدرك ( رواه    )١٠(

د إسناده احلافظ  .»بن أيوب احلرضمي وهو ثقة رجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غري احلسن« وجوَّ
= 
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 ومنهم من أطلقه. وهم يف ذلك عىل أقوال منها: − ٢
مــأخوذ مــن  .)١(أهــل كــل زمــان القــرن هــو مقــدار التوســط يف أعــامر  −أ 

الذي يقرتن فيـه أهـل ذلـك الزمـان يف أعامرهـم  االقرتان, وكأنه املقدار
وعـربَّ عنـه بـأهنم  .)٣(»وهذا أعدل األقوال«قال احلافظ:  .)٢(وأحواهلم

 »أهــل زمــان واحــد متقــارب اشــرتكوا يف أمــر مــن األمــور املقصــودة«
 .)٤(»مدة القرن ختتلف باختالف أعـامر أهـل كـل زمـان«وذهب إىل أن 

 قرن أمة حممد ^.وعىل هذا فقرن قوم نوح خيتلف عن 
القرن أهل كل مدة كـان فيهـا نبـي أو كـان فيهـا طبقـة «وقال األزهري:   −ب 

ــرت ــت الســنون أو كث ــذا قــال الســيوطي: )٥(»مــن أهــل العلــم قلَّ ; ول
 .)٦(»األصح أنه ال ينضبط بمدة«

 .)٧(»القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد«وقال احلريب:   −ج 
ويشـهد لـه حـديث النبـي ^:  ,ول األولوهذه األقوال متقاربة, ولعل أظهرها الق

                                                  
= 

اين يف ), وصــححه األلبــ٤٢٩), والشــوكاين يف در الســحاب (ص٦/٥٣٥ابــن حجــر يف إحتــاف املهــرة (
 ).٢٦٦٠الصحيحة رقم (

 ).١٢/٤١٠) وعون املعبود (٧/٨) وفتح الباري (٤/٥١النهاية يف غريب احلديث (    )١(
 ).٤/٥١النهاية يف غريب احلديث (    )٢(
 ).٧/٨فتح الباري (    )٣(
 ).٧/٨فتح الباري (    )٤(
 ).٣/٢٠٥التهذيب مادة (ق. ر. ن) (    )٥(
 ), باب يف فضل أصحاب رسول اهللا ^.١٠/١٧٤(ينظر عون املعبود     )٦(
) والنهايــة ٢/٦٩٩) واملجمــوع املغيــث (٧/٨). وينظــر: فــتح البــاري (٣/٢٦٩هتــذيب األســامء واللغــات (    )٧(

ــووي, ح: ١٣/٣٣٣) ولســان العــرب (٤/٥١( ــاري, ح: ١٦/٨٥( ٣٥٣٥) ورشح مســلم للن ــتح الب ) وف
 ).١٢/٤١٠) وعون املعبود (٧/٥( ٣٦٥٠
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كام يشهد له الواقع. فـإن  .)١(»ذلـك وزُ ُج ـمن يَ  َوَأَقلُُّهمْ أعامر أمتي بني الستني والسبعني, «
واتفقـوا عـىل أن آخـر مـن كـان «: هـ كام قال احلافظ٢٢٠آخر أتباع التابعني موًتا كان سنة 

لعرشـين ومئتـني. ويف هـذا الوقـت من أتباع التابعني ممن يقبل قوله من عاش إىل حـدود ا
ظهــرت البــدع ظهــوًرا فاشــًيا, وأطلقــت املعتزلــة ألســنتها, ورفعــت الفالســفة رؤوســها, 

 .)٢(»وتغريت األحوال تغًريا شديًدا... ,وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن
 .)٣(ذا فقرن النبي ^ هم الصحابة. والثاين: التابعون, والثالث: تابعوهمـوعىل ه

 ل: قرنه: أصحابه والذين يلوهنم: أبناؤهم. والثالث: أبناء أبنائهم.وقي
وذهب شيخ اإلسالم إىل تفصيل أكثر وهو أن االعتبار يف القرون الثالثـة بجمهـور 
أهل القرن وهو وسطه, ومجهـور الصـحابة انقرضـوا بانقضـاء اخللفـاء األربعـة. ومجهـور 

ومجهـور تـابعي التـابعني انقرضـوا يف  التابعني انقرضوا يف أواخر عرص أصاغر الصحابة.
 .)٤(أواخر الدولة األموية وأول الدول العباسية

فالصـحابة اشـرتكوا يف رؤيـة النبـي ^  ,ج عىل قـول احلـافظ ابـن حجـررَّ خَ ـوهذا يُ 
 والتابعون اشرتكوا يف معارصة الصحابة ورؤيتهم. وهكذا.

ــف الصــحابة وفضــلوا برؤيــة النبــي ^, كــام رشف ن برؤيــة الصــحابة التــابعو َفَرشُ
رضوان اهللا تعاىل عليهم, والتلقي عنهم, ورشف أتباعهم برؤية من رأى من رأى رسـول 
اهللا ^, كام ورد يف الصحيحني مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري ريض اهللا تعـاىل عنـه عـن 

                                                 
), بنحـوه, وابـن ماجـه يف ٢٣٣١رجه الرتمذي يف كتاب الزهد, باب: ما جاء يف فناء أعامر هذه األمـة..., (أخ    )١(

ـنه ٤٢٣٦كتاب الزهد, باب: األمل واألجـل, ( ), واللفـظ لـه, مـن حـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه. وحسَّ
 ).٧٥٧األلباين يف الصحيحة برقم: (

 ).٧/٨الفتح (    )٢(
 ).١٦/٨٥لم للنووي (رشح صحيح مس    )٣(
 ).١٠/٣٥٧جمموع الفتاوى (    )٤(
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يأيت عىل الناس زمان, َفَيغزو فئام من الناس, فيقولون: فيكم من صاحب «النبي ^ قال: 
^? فيقولون: نعـم, فيفـتح هلـم. ثـم يـأيت عـىل النـاس زمـان; فيغـزو فئـام مـن رسول اهللا 

الناس, فيقال هلم: فيكم مـن صـاحب أصـحاب رسـول اهللا ^? فيقولـون: نعـم. فيفـتح 
هلم. ثم يأيت عىل الناس زمان فيغزو فئام مـن النـاس, فيقـال: هـل فـيكم مـن صـاحب مـن 

. هذا احلديث فيه إشـارة )١(»مصاحب أصحاب رسول اهللا ^? فيقولون: نعم, فيفتح هل
 إىل معنى القرن املقصود.

فـال أدري أذكـر بعـد قرنـه قـرنني أو «أما عن عدد القرون املفضلة فقد قال عمران: 
بشـري بـن  وجاء يف أكثر الطرق بغـري شـك فيهـا عـن الـنعامن«لكن قال احلافظ:  )٢(»ثالًثا
عـن ابـن مسـعود مـن ومسلم اري ويف البخ .)٣(»وعن مالك عند مسلم عن عائشة ,أمحد

 .)٤(غري شك
 فهام قرنان بعد قرن النبي ^ أو ثالثة بقرنه عليه الصالة والسالم.

وعىل هذا فالسلف هبذا املعنى هم مجهور أهل القرون الثالثة املفضلة من الصـحابة 
 . وهذا هو املقصود بالسلف يفالذين شهد هلم النبي ^ باخلريية وتابع التابعني والتابعني

 هذا املبحث.
واستعامل لفظ (السلف) وإطالقه عىل الصحابة معروف عند التابعني, فقـد أخـرج 

مــن صــحيحه بــاب الركــوب عــىل الدابــة الصــعبة  »اجلهــاد والســري«البخــاري يف كتــاب 
                                                 

أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة, باب: فضائل أصحاب النبي ^ ومن صحب النبي أو رآه من املسلمني   )(١
), ومسلم يف فضائل الصحابة. باب: فضائل الصحابة, ثم الـذين يلـوهنم ٧/٥( ٢٦٤٩فهو من أصحابه, ح: 
 ).٤/١٩٦٢( ٢٥٣٢ثم الذين يلوهنم, ح: 

 ).٩تقدم تـخرجيه (ص    )٢(
 ).١٠ــ  ٧/٩فتح الباري (    )٣(
), ومسلم يف كتاب: فضائل الصحابة, باب: فضل الصـحابة, ثـم ٣٦٥١كتاب: فضائل أصحاب النبي ^  (    )٤(

 ).٢٥٣٣الذين يلوهنم (
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بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة ألهنا أجـرى  وقال راشد«والفحوله من اخليل: 
 فالسلف عنده الصحابة. )٣(من التابعنيبن سعد  وراشد .)٢(»)١(وأجرس

اذ قـال: سـمعت قهـزبـن  اهللا بـن عبـد وأخرج مسلم يف مقدمة صحيحه عن حممـد
دعوا حديث «بن املبارك يقول عىل رؤوس الناس:  اهللا بن شقيق يقول: سمعت عبد عيل

بـن ثابـت مـن الطبقـة الوسـطى مـن  وعمرو .)٤(»بن ثابت فإنه كان يسب السلف عمرو
 .)٥(وهو معروف بالرفض ,التابعني

, باب: مـا كـان السـلف »األطعمة«وعىل هذا الَسنن: جرى البخاري فأخرج يف كتاب: 
يدخرون يف بيوهتم وأسـفارهم مـن الطعـام واللحـم وغـريه. وذكـر قـول عائشـة وأسـامء أهنـام 

 .)٦(صنعتا للنبي ^ وأيب بكر ُسْفَرًة, وساق حديث ادخار حلوم األضاحي املشهور
 :»املفهوم املنهجي«طالقه عىل منهج حمدد غري مرتبط بزمن معني ا الثاني:

ثم إن السبق الزمني ليس كافًيا يف تعيـني السـلف املقتـدى هبـم; ألنـه عـاش يف هـذه 
القرون املفضلة من هم من سلف املبتدعة وأهـل األهـواء, أمثـال ذي اخلويرصـة يف عهـد 

اهللا تعــاىل عنــه, وظهــور اخلطــاب ريض بــن  عســل يف عهــد عمــربــن  النبــي ^, وصــبيغ
ــد ــىل ي ــرفض ع ــيع وال ــدأ التش ــذلك ب ــه, وك ــاىل عن ــيل ريض اهللا تع ــد ع ــوارج يف عه  اخل

                                                 
): أي: أقـدم عـىل املسـالك (الفحولة): مجع فحل: وهو الـذكر مـن احليـوان. وأجـرى: مـن اجلـري. (وأجرسـ    )١(

 الوعرة.
 ).٥٠أخرجه البخاري  معلًقا يف كتاب اجلهاد والسري , حتت باب: الركوب عىل الدابة... ورقمه (    )٢(
, ط. عوامه) عده احلافظ من الطبقة الثالثة, وهي الوسطى من التابعني, تويف رمحه ٢٠٤تقريب التهذيب (ص    )٣(

 ).١١٣هـ) وقيل: (١٠٨اهللا سنة: (
 ).١/١٦مقدمة صحيح مسلم (    )٤(
 ).٣/٢٤٩ينظر ميزان االعتدال للذهبي (    )٥(
بن وكيـل الشـيخ, ضـمن  اهللا ) د. عبد١٥). وينظر: ضوابط فهم السنة النبوية (ص٥٤٢٣صحيح البخاري (   )٦(

 هـ.٤/٦/١٤٣٠ندوة فهم السنة النبوية, املقامة يف الرياض, يف 
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سبأ يف عهده ريض اهللا تعاىل عنه, وظهرت القدرية يف أواخر الصحابة عىل يد بن  اهللا عبد
 هـ).٨٠معبد اجلهني (ت

تجهم عـىل هـ). وظهر الـ١٠٥وكان من زعامء املرجئة األوائل غيالن الدمشقي (ت
هـ) واالعتزال عىل يـد ١٢٨صفوان (تبن  هـ) أستاذ اجلهم١٢٤درهم (تبن  يد اجلعد
 هـ).١٣١عطاء (تبن  واصل

ولكنهــا كانــت حــاالت فرديــة شــاذة يف أغلبهــا ال متثــل أهــل تلــك احلقبــة الزمنيــة 
دهـا املباركة, وما أن يربز يشء منهـا إال ويقابـل مـن األمـة ممثلـة يف والهتـا وعلامئهـا وأفرا

 بقمعهم وردعهم وتفنيد شبههم وكف أذاهم عن املسلمني.
لذا كان من املستحسن تقييد ذلك املصطلح إما بـ (اجلمهور) ليخرج منهم الشـواذ, 
أو بوصــف (الســلف الصــالح) ليخــرج الطــالح مــن أهــل األهــواء, أو بالتقييــد املنهجــي 

 لـذلك قـال اإلمـام السـفاريني قوالً وعمالً  تباع الكتاب والسنة ظاهًرا وباطنًابااللتزام وا
املراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم وأعيان «رمحه اهللا: 

التابعني هلم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن ُشِهد له باإلمامـة, وُعـِرف عظـم شـأنه يف 
ر بلقـب غـري رمـي ببدعـة أو ُشـهَمـن الدين وتلقى الناس كالمهم خلًفا عـن سـلف دون 

ــ ــة رم ــة واملعتزل ــة واجلهمي ــة واجلربي ــة واملرجئ ــروافض والقدري ــوارج وال ــل اخل يض مث
فمن تلبس بيشء من هذه األهواء والبدع ونحوها فـال ُيعـد  .)١(»والكرامية ونحو هؤالء

 من السلف املقتدى هبم ولو عاش يف تلك القرون املفضلة.
كتب إيلَّ قتـادة مـن البرصـة: إن «ل: ويشهد لذلك قول اإلمام األوزاعي رمحه اهللا قا

 .)٢(»كانت الدار فرقت بيننا وبينك; فإن ُأْلَفَة اإلسالم بني أهلها جامعة

                                                 
 ).١/٢٠لوامع األنوار (    )١(
 ).٧/١٢١سري أعالم النبالء (    )٢(
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ومع ذلك فإن لفظ (السلف) ال يعني القديم بإطالق كام سيأيت بيانه الحًقا إن شـاء 
 اهللا.

مـن وإن تـأخر بـه الزمـان, فالسـلف هبـذا املـنهج وبناء عليه فهناك من ربط مفهـوم 
شـيخ دعوة التزمه فهو سلفي وإن كان يف العصور املتأخرة, فأطلقت الدعوة السلفية عىل 

الوهـاب وأتباعـه, وعـىل  بـن عبـد اإلمام حممـددعوة اإلسالم ابن تيمية وتالمذته, وعىل 
كل من اتبع ذلك املنهج من املتقدمني واملتأخرين, ممن أحيى سنة السلف املتقدمني ودعـا 

  كانوا عليه من الفهم والعمل واالعتقاد.إىل االلتزام بام
ويعضــد ذلــك مــا ورد يف بعــض روايــات حــديث االفــرتاق يف بيــان مــنهج الفرقــة 

أهـل فالنبي ^ مل يربط الفرقـة الناجيـة بـام كـان عليـه  .)١(»ما أنا عليه وأصحايب«الناجية 
ــه الن ــام بمــنهج واضــح حمــدد املعــامل: وهــو مــا كــان علي ــة حمــددة, وإن ــة زمني بــي ^ حقب

وأصــحابه رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم, وذلــك يشــمل مــا كــانوا عليــه يف االعتقــادات 
 والعبادات واملعامالت والسلوك واألخالق... إلخ.

وعىل هذا املعنى جـاز االنتسـاب إىل السـلفية بمفهومهـا املنهجـي. فمـن التـزم هـذا 
قـال شـيخ اإلسـالم  .)٢(املنهج قوالً وعمًال ظاهًرا وباطنًا فهو سلفي وإن تأخر به الزمـان

ال عيب عىل من أظهر مذهب السلف وانتسـب إليـه واعتـزى إليـه, بـل جيـب «ابن تيمية: 
 .)٣(»قبول ذلك منه فإن مذهب السلف ال يكون إال حًقا

مل يـدخل «وقد يوصف هبا الرجل إخباًرا عن حاله كام قال الذهبي عن الدارقطني: 

                                                 
), مـن حـديث عبـد اهللا بـن  ٢٦٤١أخرجه الرتمذي يف كتاب: اإليامن, باب: مـا جـاء يف افـرتاق هـذه األمـة, (    )١(

. وحسـنه األلبـاين يف »هذا حديث حسن غريب, ُمَفرسَّ ال نعرفه مثل هذا إال مـن هـذا الوجـه«عمرو. وقال: 
 ).٢١٢٩صحيح الرتمذي (

 ).٢/١٢٦اللباب البن األثري (), أو خمترصه ٣/٢٧٣نظر: األنساب للسمعاين (يف النسبة إىل السلف ي    )٢(
 ).٤/١٤٩جمموع الفتاوى (    )٣(
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 .)١(»ال خاض يف ذلك, بل كان سلفًياالرجل أبًدا يف علم الكالم وال اجلدال و
وهــم:  »أهـل الســنة واجلامعــة«ومصـطلح الســلف هبــذا االعتبـار يــرادف مصــطلح 

املجتمعون عىل التمسك بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعني وأئمـة اهلـدى املتبعـون «
 .)٢(»هلم, ومن سلك سبيلهم يف القول والعمل واالعتقاد إىل يوم الدين

 تكون من جهتني: إىل السلف الصالحاب وحقيقة االنتس
 ــ من جهة التزام منهجهم يف التلقي واالستدالل. ١
ــ من جهة القول بقوهلم يف مسائل االعتقاد التي متيزهم عن أهل األهواء والبـدع  ٢

 والتربي من مقاالهتم البدعية.
ثنتني والسـبعني أصل ال«ولذا قال اإلمام ابن املبارك فيام نقله عنه تلميذه الربهباري: 

هوى أربعة أهواء, فمن هذه األربعة أهـواء تشـعبت االثنتـان والسـبعون هـوى: القدريـة 
واملرجئة والشيعة واخلوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثامن وعلًيا عىل أصـحاب رسـول 
اهللا ^ ومل يتكلم يف الباقني إال بخري, ودعا هلم فقد خرج من التشـيع أولـه وآخـره, ومـن 

يامن قول وعمل يزيد ويـنقص فقـد خـرج مـن اإلرجـاء أولـه وآخـره, ومـن قـال: قال اإل
الصــالة خلــف كــل بــر وفــاجر, واجلهــاد مــع كــل خليفــة, ومل يــر اخلــروج عــىل الســلطان 
بالسيف ودعا هلم بالصالح فقد خرج من قول اخلوارج أوله وآخره. ومـن قـال: املقـادير 

ء وهيدي من يشاء فقد خرج من قـول كلها من اهللا عز وجل خريها ورشها, يضل من يشا
 .)٣(»القدرية أوله وآخره, وهو صاحب سنة

وهو هبذا ذكر رمحه اهللا بعض ما تتميـز بـه هـذه الِفـرق, وإن كـان عنـدها مـن البـدع 

                                                 
 ).١٣/٤٥٧السري (    )١(

 يرس اهللا إخراجه. »مفهوم أهل السنة واجلامعة«وهناك تفصيل هلذه العالقة يف بحث:   )(٢
نَّة للربهب    )٣(  ).٥٧اري (صرشح السُّ
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 أكرب مما ذكر.هو األخرى ما 
لذا كان الكبار من علامء السلف املتقدمني ينصون عند ذكر عقائدهم عىل مـا يقابـل 

أو فعل اشتهرت به طائفـة مـن املبتدعـة ومتيـزت بـه وإن كـان مـن املسـائل  باطل كل قول
ــًرا كــان أو فــاجًرا العمليــة كاملســح عــىل اخلفــني, والــرجم , والصــالة خلــف كــل إمــام ب

 .)١(ونحوها
ولفظ (السلف) هنا ال يعني القديم بإطالق, كام أن اللفظ املقابل له وهو (اخلََلـف) 

فظ اخلََلف يعني الطالح يف أحد معنييه إذا كان بفـتح الـالم; ال يعني املتأخر بإطالق. بل ل
 ﴿أما بإسكاهنا (َخْلف) فهو للطالح ال غري, وال تكون للصالح بحال كام يف قولـه تعـاىل: 

w x y    z  ﴾ ] :٥٩مريم[. 
وعليه فإن لفظ (السلف) هنا يعني السلف الصالح; بدليل أن هذا اللفظ عند اإلطـالق 

 .)٢(االقتداء بالصحابة ريض اهللا عنهم حتى ولو كان يف عرصنا يعني كل سالك يف
والسلفية إنام هي انتساب إىل مـنهج السـلف الصـالح إيامًنـا واعتقـاًدا, فقًهـا وفهـًام, 

اصـطالح جـامع يطلـق للداللـة عـىل مـنهج السـلف «فهي  عبادة وسلوًكا, تربية وتزكية.
لـة عـىل امللتـزمني هبـذا املـنهج قـديًام الصالح يف تلقي اإلسالم وفهمه والعمـل بـه, وللدال

 .)٣(»وحديًثا
AAA 

                                                 
) ١٦٩ـــ  ١/١٦٥) واعتقـاد عـيل بـن املـديني (١٦٤ـــ  ١/١٦٠ينظر اعتقاد اإلمـام أمحـد يف رشح األصـول (    )١(

 ).١٧٧ــ  ١/١٧٦واعتقاد أيب زرعة وأيب حاتم ومجاعة من السلف (
 ).٣٦حكم االنتامء لبكر أبو زيد (ص    )٢(
 ).٢٨د العربية. د. مفرح القويس (صاملوقف املعارص من املنهج السلفي يف البال    )٣(
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  المبحث الثالث
  المراد بفھم السلف

بعد أن تبني لنا معنى الفهم املقصود هنا وأنه شـامل للمعـاين الدالـة عليهـا األلفـاظ 
ــواردة  ــدالالت. ال ــواع ال ــام وأن ــتنباط األحك ــاهيم واس ــتنباطات واملف ــام يشــمل االس ك

والذي نعنـي  »السلف«, وعرفنا معنى غري املبارشة ات النص ودالالتهاملستنبطة من إحياء
به هنا املعنى األول التارخيي, وهم أصحاب القرون الثالثة املفضـلة مـن أصـحاب النبـي 

ــابعيهم بإحســان. بقــي أن نحــدد معنــى  ــابعني وت املــراد يف هــذا  »فهــم الســلف«^ والت
 البحث.

واســتنبطه ملــراد بــذلك: مــا علمــه وفقهــه وهــو يف مــا ظهــر يل والعلــم عنــد اهللا أن ا
الصحابة والتابعون وأتباعهم من جممـوع النصـوص الرشـعية أو أفرادهـا مـراًدا هللا تعـاىل 
ولرسوله ^ مما يتعلق بمسائل الدين العلميـة والعمليـة, ممـا ُأثـر عـنهم بقـول أو فعـل أو 

 تقرير, برشط عدم املخالف من نص أو قول مماثل.
أو مجهــورهم عــىل تلــك املســائل أو انتشــار قــول آحــادهم  وهــذا يقتيضــ إمجــاعهم

 وظهوره مع عدم وجود خمالف منهم لذلك القول.
وهذا مما خيرج اجتهاد أفراد الصحابة أو من دوهنم يف بيان بعـض األحكـام اجلزئيـة 
أو تفسري أفرادهم لبعض اآليات القرآنية التي اختلفوا فيها وتعددت أقواهلم أو مل يشـتهر 

فهـم «. فهذا ُيعد فهًام وقـوالً للسـلف ولـيس هـو م, أو جانب الصواب بعضهمذلك عنه
 وفرق بني األمرين. »السلف

هــو مــا فهمــوه مــراًدا هللا تعــاىل أو لرســوله ^ مــن تلــك  »فهــم الســلف«ومعنــى 
ومســتندهم يف معرفـة مــراد الـرب تعــاىل مــن كالمـه مــا يشـاهدونه مــن فعــل «النصـوص 
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 .)١(»آن ويفرسهرسوله ^ وهديه, وهو يفصل القر
شكل علـيهم فهمـه وه, وما أَ صدقفام أمرهم به أو هناهم عنه اتبعوه, وما أخربهم به 

 سألوه, ويرتتب عىل ذلك ما ييل:
التصديق به واإليـامن واإلذعـان الكامـل إن كـان الـنص مـن األمـور العلميـة  − ١

 اخلربية.
يـة فعـًال أو العمل به وتطبيقه قدر املستطاع إن كان مـن األمـور العمليـة الطلب − ٢

 ترًكا.
مـع وجـود  تركه, وعدم التقرب إىل اهللا تعاىل به إن كان قد سكت عنه الشارع − ٣

 .املقتيض
وهــذا يعنــي أنــه يتعــني عــىل املســلم احلــريص عــىل دينــه أن ينظــر إىل مــا فهمــه مــن 
النصوص الرشعية داالً عىل اعتقاد أو عمل فيعرضه عىل فهم السـلف الصـالح مـن هـذه 

ــد ــه أم ال? النصــوص هــل اعتق ــوا ب ــة وا ذلــك أم ال, وهــل عمل فيحمــد اهللا عــىل املوافق
ــتهم علمــه وفهمــه.  ــه ويســتغفر اهللا مــن املخالفــة فرياجــع نفســه وي ــا دلــت علي وهــذا م

النصوص القرآنية واآلثار النبوية والسلفية احلاثَّة عىل اتباع السلف رمحهم اهللا التي سيأيت 
 ذكرها إن شاء اهللا تعاىل.

بن رجب رمحه اهللا ــ وهي رسالة مهمة جًدا لكـل طالـب علـم يرجـو يقول احلافظ ا
فالذي يتعني عىل املسلم االعتناء به واالهتامم أن يبحث عام جاء عـن اهللا «النجاة لنفسه ــ: 

ورسوله, ثم جيتهد يف فهم ذلك والوقوف عىل معانيه, ثم يشـتغل بالتصـديق إن كـان مـن 
لعملية بذل وسعه يف االجتهاد يف فعل مـا يسـتطيعه األمور العلمية, وإن كان من األمور ا

من األوامر واجتناب ما ينهـى عنـه فتكـون مهتـه مرصـوفة بالكليـة إىل ذلـك ال إىل غـريه. 
                                                 

 ).٤/١٥٣إعالم املوقعني (    )١(
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وهكذا كان أصحاب رسول اهللا ^ والتـابعون هلـم بإحسـان يف طلـب العلـم النـافع مـن 
 هـ.ا )١(»الكتاب والسنة

ملـا ُسـئل عـام جيـب عـىل املسـلم اعتقـاده يف وقبله قال شيخه شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
الذي جيب عىل اإلنسان اعتقاده يف ذلك وغريه ما دل عليه كتـاب اهللا وسـنة «القرآن قال: 

رسوله ^ واتفق عليه سلف املؤمنني الذين أثنى اهللا علـيهم وعـىل مـن اتـبعهم, وذم مـن 
 .)٢(»اتبع غري سبيلهم

لـب العلـم بعـد الوقـوف اة الثانيـة لطفالوقوف عىل فهم السلف الصالح هو املرحل
عــىل األدلــة الرشــعية مــن الكتــاب والســنة ليضــبط فهمــه هلــذه النصــوص, ويســلم مــن 

 تفريًطا. وأاالنحراف إفراًطا 
ومن املعلوم بيقـني أن مـن أكـرب أسـباب االبتـداع يف الـدين هـو االنحـراف يف فهـم 

الوعيد, والضابط هلـذا النصوص, وما انحرفت اخلوارج إال النحرافهم يف فهم نصوص 
الفهــم هــو فهــم الصــحابة رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم ثــم أتبــاعهم مــن أصــحاب القــرون 

ومل «م: هرعـنهام بقولـه ملـا نـاظولذلك احتج عليهم ابـن عبـاس ريض اهللا تعـاىل  ,املفضلة
 .)٣(»يكن فيكم أحد ممن صحب رسول اهللا ^...

ُم مـا اعـوج مـن  ,م عىل الفهـم الصـحيح هلـذه النصـوصهلَّ يعني ليدُ  فهـومهم ويقـوِّ
, وما الشبهات التـي حتـرف النـاس عـن احلـق إال بسـبب اخلطـأ يف الفهـم للفهم الصحيح

 ومراد رسوله ^.تعاىل للدليل الرشعي, فيفهمه عىل غري مراد اهللا 

                                                 
 ).٧٩جامع العلوم واحلكم (ص    )١(
 ).١٢/٢٣٥جمموع الفتاوى (    )٢(
), واحلـاكم يف ٥/١٦٦( ٨٥٧٥, والنسائي يف الكـربى ح: ١٨٦٧٨أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ح:     )٣(

 ).٨/١٧٩الذهبي, والبيهقي يف السنن الكربى () وصححه ووافقه ٢/١٦٤( ٢٦٥٦املستدرك ح: 
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 .)١(وآفتـــه من الفهم السقيــــم    وكم من منكر قوالً صحيًحا
ل تعبدي فهو قائٌم عىل هذا الفهم الـذي فهمـه كام أن من املعلوم أن كل اعتقاد وعم

املتعبــد مــن الــدليل الرشــعي إن كــان صــواًبا أو خطــأ وهــو مــا يعتقــده مــراًدا هللا تعــاىل أو 
 لرسوله ^ من تلك النصوص.

ومعنى هذا أن كل اعتقاد اعتقده السلف الصـالح مـن الصـحابة فمـن بعـدهم مـن 
وكتبـه ورسـوله واليـوم اآلخـر وســائر  أصـحاب القـرون املفضـلة يف اهللا تعـاىل ومالئكتــه

أصــول الــدين فهــو مبنــي عــىل مــا فهمــوه مــن نصــوص الكتــاب والســنة مــراًدا هللا تعــاىل 
 ولرسوله ^.

وكل اعتقاد خمالف العتقادهم فهو خمالف ملا فهموه من هذه النصـوص وأنـه لـيس 
 مراًدا هللا ورسوله ^ منها عندهم.

إىل اهللا تعـاىل فهـو مبنـي عـىل فهمهـم  وكل عمل تعبدي عمله السلف الصالح تقرًبا
 لألدلة الرشعية الدالة عىل ذلك وأنه مراد هللا تعاىل ولرسوله ^ عندهم.

وكل عمل تعبدي خمالف لعمل السلف الصالح فهو خمـالف ملـا فهمـوه مـن األدلـة 
 الرشعية, وليس مراًدا هللا ورسوله عندهم من هذه النصوص.

الصالح مع وجود املقتيض فهـو ممـا مل تـدل وكل اعتقاد وعمل تعبدي تركه السلف 
عليه النصوص الرشعية حسب فهمهم, وعليـه فهـو لـيس مـراًدا هللا ورسـوله ^ ولـيس 

 من الدين يف يشء, بل هو بدعة وضاللة.عليه أمره ^ فهو إًذا ليس 
ومن األمثلة عىل ذلك ما فهمه السلف الصالح من نصوص الكتاب والسنة الدالـة 

اىل وتـوقريه وتوحيـده وعـدم رصف يشء مـن أنـواع العبـادات القلبيـة عىل تعظـيم اهللا تعـ
خاذ الوسائط بني اهللا تعـاىل وبـني خلقـه يف قضـاء ـوالعملية والقولية لغريه تعاىل, وعدم ات

                                                 
 ).١/١٧١البيت للمتنبي. ينظر ديوانه برشح الواحدي (  )  ١(
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اللهم إنا كنا نتوسل «ونحوها كقول عمر:  احلاجات وقبول الدعوات وكشف الكربات.
ــا نتوســل إليــك بعــ ــا فتســقينا, وإن ــا فأســقناإليــك بنبين , وذلــك بمحرضــ مــن )١(»م نبين

 الصحابة, ومل ينقل عن أحد منهم اعرتاض.
وعـدم رد  ,وكذلك توحيده تعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العـىل والتوسـل إليـه هبـا

يشء مما وصف اهللا تعاىل به نفسه أو وصفه به رسوله ^. وأن ما تومهه املتأخرون مـن أن 
شبيه وعدم التنزيـه فهـو فهـٌم خمـالف لفهـم السـلف القول بظاهر هذه النصوص يوهم الت

الصــالح الــذي فهمــوه مــراًدا هللا ورســوله مــن تلــك النصــوص, فــال يلتفــت إىل فهــم مــن 
 هو حمدث باطل.فخالفهم. فكل فهم يف العقيدة ال يعرفه السلف 

وبناء عـىل مـا تقـدم فقـد أصـبح اتبـاع السـلف الصـالح يف فهمهـم ملسـائل العقيـدة 
ولذلك قال اإلمام أمحد يف رسـالته  ,ا وأصًال من أصول أهل السنة واجلامعةوأدلتها شعارً 

أصول السنة عندنا التمسك بام كـان عليـه أصـحاب رسـول اهللا ^ واالقتـداء «يف السنة: 
 .)٢(»هبم, وترك البدع...

 .)٣(كام أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف
فقــد « مناظراتــه يف العقيــدة الواســطية: ومــن األمثلــة عــىل ذلــك قــول ابــن تيميــة يف

أمهلت من خالفني يف يشء منها ــ يعنـي العقيـدة الواسـطية التـي متثـل عقيـدة السـلف ـــ 
ثالث سنني, فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثالثة خيالف مـا ذكرتـه فأنـا راجـع عـن 

 .)٤(»تهذلك, وعىل أن آيت بنقول مجيع الطوائف عن القرون الثالثة يوافق ما ذكر
 وفهم السلف رمحهم اهللا تعاىل شامل لثالثة أمور:

                                                 

 ).٨٩٧) ومسلم (١٠١٠أخرجه البخاري يف صحيحه ح (  )  ١(
 ).١/٢٤١). وطبقات احلنابلة (١/١٥٦رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة (    )٢(
 ).٤/١٥٥جمموع الفتاوى (    )٣(
 ).١/٤١٧جمموعة الرسائل الكربى (    )٤(
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 ــ فهمهم لألصول الكلية من أصول الدين أو فروعه وهذا ما سبق الكالم عليه. ١
 ــ فهمهم لنص رشعي بعينه. ٢

ويظهر ذلك بالترصيح هبذا الفهم يف بيان معناه وتفسريه, أو العمل بـه إن كـان مـن 
به يف رد مـا خيـالف مفهـوم ذلـك الـنص, وهـذا مـا خيتلـف  املسائل العملية أو االحتجاج

احلكم فيه إذا كان عن صحايب أو من دونه. وإذا كـان جممًعـا عليـه أم ال. فـإذا كـان جممًعـا 
اشـتهر , ويلحق به ما نقل عن آحـادهم فـيام أثـر عـنهم ممـا بال شك عليه فهو حجة ملزمة

قـال  .)٢(يف أصـول الـدين أو فروعـه وسواء كان ذلك .)١(ه فيه غريه منهممل خيالفعنهم و
أما أقوال الصحابة, إن انترشت ومل تنكـر يف زمـاهنم فهـي حجـة عنـد مجـاهري «ابن تيمية: 

إىل اهللا ورسوله, ومل يكن قـول بعضـهم حجـة عـىل فيه العلامء, وإن تنازعوا رد ما تنازعوا 
هم بخالفه ومل ينترشـ خمالفة بعضهم له باتفاق العلامء, وإن قال بعضهم قوالً ومل يقل بعض

 .)٣(»فهذا فيه نزاع, ومجهور العلامء حيتجون به
ال ريــب أن أقــواهلم يف التفســري «واهلم يف التفســري وفهمهــم لآليــات فـــوكــذلك أقــ

أصــوب مــن أقــوال مــن بعــدهم, وقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم إىل أن تفســريهم ــــ أي 
ري الصـحايب عنـدنا يف حكـم وتفسـ«الصحابة يف حكم املرفوع قـال أبـو عبـد اهللا احلـاكم: 

ومراده أنه يف حكم االستدالل بـه واالحتجـاج ال أنـه إذا كـان للصـحايب يف  .)٤(»املرفوع
 .)٥(»اآلية قوالً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول اهللا ^...

                                                 
 ).٤/١٢٧ينظر: إعالم املوقعني (    )١(
 ).٤/١٢٦ينظر املصدر نفسه (    )٢(
 ).٢٠/١٤جمموع الفتاوى (    )٣(
) وتعقبـه والسـخاوي ٢/٥٣١), ونقله عنه احلافظ يف النكـت (٢٠معرفة علوم احلديث للحاكم (ص    )٤(

) ط. دار الفكـر. ٢/٢٨٥بن حجر, وينظر قريب منه املسـتدرك () وتعقب ا١/١٤٣يف فتح املغيث (
 ).٢/٤١٣وينظر حاشية سنن أيب داود (

 ).٤/١٥٣إعالم املوقعني (    )٥(
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عىل أن يف املسألة من التفصيل ما ليس هـذا مكـان بسـطه, كـام أن هنـاك تفريـق بـني 
 .)١(تابعي يف االستدالل واالحتجاجقول الصحايب وقول ال

مل يرد النص الرشعي رصًحيـا يف بياهنـا, التي ــ االجتهاد يف فهم مسألة من املسائل  ٣
وإنام تفهم عىل ضوء عمـوم النصـوص واملقاصـد الرشـعية العامـة. فـال شـك أن اجتهـاد 

ل اإلمــام آحــادهم يف هــذه املســألة أوىل مــن اجتهادنــا إذا مل يكــن لــه خمــالف مــنهم كــام قــا
إهنــم فوقنــا يف كــل عقــل وعلــم وفضــل وســبب ُينــال بــه علــم, أو يــدرك بــه «الشــافعي: 

 .)٢(»صواب, ورأهيم لنا خري من رأينا ألنفسنا
فإذا وجد فيهـا قـول ألصـحاب رسـول اهللا ^ وريض اهللا عـنهم «يقول ابن القيم: 

نبـيهم ^ وقـد الذين هم سادات األمة, وقدوة األئمة, وأعلم الناس بكتاب رهبم وسـنة 
فضـل هم يف العلـم كنسـبتهم إلـيهم يف الشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل, ونسبة من بعـد

والدين, كان الظن ــ واحلالة هذه ــ بأن الصواب يف جهتهم, واحلق يف جانبهم مـن أقـوى 
الظنون, وهو أقوى من الظن املستفاد من كثري من األقيسة, هـذا مـا ال يمـرتي فيـه عاقـل 

كان الرأي الذي يوافق رأهيم هو الرأي السداد الـذي ال رأي سـواه. وإذا كـان منصف, و
املطلــوب يف احلادثــة إنــام هــو ظــن راجــح... فــال شــك أن الظــن الــذي حيصــل لنــا بقــول 

ولذا كان من أصول اإلمام أمحـد أنـه إذا اختلـف  .)٣(»الصحايب الذي مل خيالف أرجح...
ا إىل الكتاب والسنة, ومل خيرج عـن أقـواهلم, فـإن مل الصحابة ختري من أقواهلم ما كان أقرهب

 .)٤(»يتبني له موافقة أحد األقوال حكى اخلالف فيها ومل جيزم بقول

                                                 
 ).٤/١٥٥املصدر نفسه (    )١(
) ونسـبه إىل الشـافعي يف الرسـالة ١/٨٠) وينظـر إعـالم املـوقعني (٤٩مناقب الشـافعي للـرازي (ص    )٢(

 البغدادية القديمة.
 ).١/٨١). وينظر املصدر نفسه (٤/١٤٧إعالم املوقعني (    )٣(
  ).١/٣١إعالم املوقعني (    )٤(



  
  
 

 
 

٣٠  

إن «ومع ذلك فإننا ال ندعي العصمة آلحاد السـلف الصـالح مـع ثبوهتـا جلامعـتهم 
 يف ذلـك وهـم ,أفـرادهم د جيانـب الصـواب بعـضفقـ .)١(»أمتي عىل ضـاللة اهللا ال جيمع
ــده وال نجرِّ  ون,ومــأجور ونمعــذور ـــلكــن ال نقل ــة فضــل أئمــة اإلســالم «حــه, ف معرف

ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم, وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم هللا ورسوله ال يوجـب 
قبول كل ما قالوه, وما وقـع يف فتـاوهيم مـن املسـائل التـي خفـي علـيهم فيهـا مـا جـاء بـه 

الفها ال يوجب اطـراح أقـواهلم مجلـة فـال نـؤثم الرسول فقالوا بمبلغ علمهم واحلق يف خ
وال نعصم, وال نسلك هبم مسلك الرافضة يف عيل وال مسلكهم يف الشيخني, بـل نسـلك 

 .)٢( »مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة, فإهنم ال يؤثموهنم وال يعصموهنم...
م التـابعني ومن املعلوم أن فهم الصحابة أوىل أن يؤخـذ بـه مـن فهـم التـابعني, وفهـ

وكلــام كــان العهــد إىل الرســول أقــرب كــان «أوىل مــن فهــم تــابعي التــابعني, وهلــم جــرا 
 .)٣(»الصواب أغلب, وهذا حكم بحسب اجلنس ال بحسب كل فرد من املسائل

 اج به يتناول جانبني من العلم:جوفهم السلف واالحت
أو فعـل أو تقريـر,  األول: تلك املسائل العلمية التي بنيَّ فيها السلف فهمهـم بقـول

سواء كانت من املسائل املجمع عليها عندهم أو املختلـف فيهـا. وهـذه ختتلـف أحكامهـا 
 باختالف حاالهتا كام تقدم.

الثاين: االقتداء بالسلف يف مسالك العلم والتحصيل والنظر ومنـاهج االسـتدالل, 
أدلة حررها أهـل وترتيب األدلة وطريقة النظر يف مسائل اخلالف, وقد اتفق السلف عىل 

 .)٤(أصول الفقه يف مصنفاهتم مهتدين بام عمل به السلف يف هذا الباب
                                                 

), والـدارمي يف املقدمـة. ٥/٤٦٦( ٢١٦٧أخرجه الرتمذي يف كتاب الفتن, باب: ما جاء يف لزوم اجلامعـة ح:    )١(
 .١٨٤٨). وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ح: ٥/١٤٥), وأمحد يف املسند (٨باب (

 ).٣/٢٨٣إعالم املوقعني (    )٢(
  ).٤/١١٨املصدر نفسه (   )٣(
ينظــر: ضــوابط فهــم الســنة النبويــة ــــ مقالــة د. عبــد اهللا بــن وكيــل الشــيخ ضــمن نــدوة فهــم الســنة الضــوابط     )٤(

= 



  
  
 

 
 

٣١  

والعناية هبذا الباب من العلم ال يقل أمهية عن النوع األول, وقد شـاء اهللا أن حيمـل هـذا 
السلف املبارك رسالة اإلسالم إىل أمم األرض مجيًعا وانـداحت دائـرة اإلسـالم يف زمـن يسـري 

مل عامة األرض وحينذاك وجد علامء السلف أنفسهم أمـام حـوادث ال تنتهـي حتى تكاد تش
ــددة ــنة متع ــة وألس ــات خمتلف ــة وجمتمع ــراف متنوع ــوازل  .)١(وأع ــذه الن ــام ه ــوا أم ــم يقف فل

واملستجدات مكتويف األيـدي, بـل اجتهـدوا يف اسـتنباط األحكـام وسـبل التعامـل معهـا مـن 
وحيقـق مقاصـد الرشـيعة الغـراء إيامًنـا مـنهم بـأن  الكتاب والسنة ما يبني احلـق ويزيـل الشـبهة

الكتاب والسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان. شامل لكل ما حتتاج إليه البرشية من أمـور 
إال ويف فليست تنزل يف أحد من أهل ديـن اهللا نازلـة «دينها ولذا قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا: 

 .)٢(»اهلدى فيهاكتاب اهللا سبيل 
إنه ما من مسألة إال وقد تكلم فيها الصـحابة أو يف نظريهـا فإنـه «م أمحد: وقال اإلما

ملا فتحت البالد, وانترش اإلسالم حدثت مجيـع أجنـاس األعـامل فتكلمـوا فيهـا بالكتـاب 
 .)٣(»والسنة, وإنام تكلم بعضهم بالرأي يف مسائل قليلة
جنـا اهللا تعـاىل إىل وة عـام سـواه. ومل حييـواملقصود أن السلف عرفوا أن يف الوحي غن

وال املنطق الفالين. ومن الشواهد عىل ذلك أن كثـًريا مـن الفالنية الفلسفة  رأي فالن وال
املخالفني للسلف من كبار أهل الكالم وغـريهم رجعـوا إىل الـوحي بعـد أن ذاقـوا مـرارة 
البعد عنه, وعلموا ضياع أنفسـهم حـني نـأوا عنـه وأقـروا عـىل أنفسـهم باخلطـأ, وذكـروا 

 .)٤(مهية الرجوع إىل الوحيأ
  

                                                  
= 

 ). منشور عىل شبكة السنة النبوية وعلومها.١٩واإلشكاالت (ص
 ).١٩املصدر نفسه (ص    )١(
 ).١/٢٠سالة (الر    )٢(
 ).٤/٢٠٨جمموع الفتاوى (    )٣(
 ). فام بعدها.٢٢٧ينظر بعض هذه التحرسات والتأوهات واالعرتافات لثلة من أساطينهم: رشح الطحاوية (ص     )٤(
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  الثانيالفصل 
  أھمية فھم السلف الصالح
  وعناية العلماء بتدوينه

 :وفيه مبحثان
ث األول:  المبح
اني:  المبحث الث

  
  
  

   .أھمية فھم السلف الصالح 
  عناية العلماء بتدوينه.
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  المبحث األول
  أھمية فھم السلف الصالح

ــريم  ــرآن الك ــزل الق ــاىل أن ــوم أن اهللا تع ــن املعل ــل:  ﴾  b c d ﴿م  ]٨٩[النح
 f          g h i﴿, ]١١١[يوســـف:  ﴾  Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð﴿و

j k  l  m  n  ﴾  :١[هود[ ,﴿ s t    u  ﴾  :الشعراء]ومع ذلـك بعـث ]١٩٥ ,
ــه ^  ــراهيم:  ﴾  k l m on ﴿تعــاىل نبي ــرآن  ]٤[إب ــان الق ــه تعــاىل ببي وكلف

ــاىل:  ــال تع  ﴾   ^ [  \ ] U  V    W X Y Z ﴿الكــريم فق
 .]٤٤[النحل: 

ل إليه من ربـه مـن الكتـاب واحلكمـة. زِّ فبنيَّ ما نُ  ;فقام الرسول ^ بذلك خري قيام
ارهم اهللا لصـحبة نبيـه وتبليـغ دينـه وكان املتلقي هلذا البيان هم صحابته الكرام الذين اخت

فهًام وعلـًام واعتقـاًدا, ومحـل األمانـة مـن بعـدهم أتبـاعهم فأحسنوا القيام بذلك من بعده 
 ومن بعدهم من األئمة. ,بإحسان من التابعني

ومن املعلوم أن نصوص الشارع احلكيم يف جمملها واضحة حمكمة ال غموض فيهـا 
ولكن حلكمة يعلمها اهللا تعاىل جعل من هـذه اآليـات  ز وال طالسم,اوال التباس وال ألغ

  g  h   i j k l m n o p q ﴿أخر متشاهبات فقال عز وجـل: 
r ts  ﴾  :إىل حمكمه. هورد متشاهب ,وأمر باإليامن بالكتاب كله ]٧[آل عمران 

كام أن االختالف يف األمة مـن سـنن اهللا الكونيـة, وهـو واقـع بيـنهم ال حمالـة, ومـن 
 , وفهمه عىل غري مراد اهللا تعاىل ورسوله ^.)١(بابه الغلط يف فهم النصأكرب أس

                                                 

قد يكون خلطأ الـدليل والـذهول عنـه, وقـد «قال شيخ اإلسالم مبينًا أسباب اخلالف الوارد يف األمة:     )١(
. مقدمـة يف »عه, وقد يكون للغلط يف فهم النص, وقد يكون العتقاد معارض راجـحيكون لعدم سام

= 



  
  
 

 
 

٣٤  

فكان حرًيا الرجوع إىل فهم السلف الصالح من الصحابة فمـن بعـدهم لفهـم هـذه 
النصوص عىل ضوء فهمهم, فالسلف علمهم أتم وأحكم, وأعلـم وأسـلم, فلهـذا كـانوا 

وا أعظـم النـاس قياًمـا بـدين اهللا . وكـان)١(أعرف الناس باحلق وأدلته وبطالن ما يعارضـه
تعــاىل, ال تأخــذهم يف اهللا لومــة الئــم, وال تصــدهم عــن ســبيل اهللا العظــائم, بــل يــتكلم 

  أحب الناس إليه من أجل دينه وإيامنه.أحدهم باحلق الذي عليه, ويتكلم يف
وهناك عدة اعتبارات توجب الرجوع إىل فهمهم ملعرفة حقيقة املراد من النصـوص 

لـذلك كـان فهمهـم مقـدًما عـىل غـريه مـن  ,وهي خصائص ال جتتمع يف غريهم ,الرشعية
 ومن أهم هذه امليزات: ,الفهوم
ســالمة مصــادرهم يف التلقــي: فقــد تلقــوا بتجــرد تــام وإيــامن كامــل وتســليم  − ١

 مل حياكموه إىل غريه. مطلق,
فأخــذوا اإلســالم عنــه «يصــور لنــا احلــافظ الاللكــائي أولئــك القــوم فيقــول: 

ورشائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غـري واسـطة وال سـفري بيـنهم  مبارشة,
وبينه وصـله, فجاولوهـا عياًنـا وحفظـوا عنـه شـفاًها وتلقفـوه مـن فِيـه رطًبـا 
وتلقنوه من لسـانه عـذًبا, واعتقـدوا مجيـع ذلـك حًقـا, وأخلصـوا بـذلك مـن 

بس قلوهبم يقينًا, فهذا دين أخذ أولـه عـن رسـول اهللا ^ مشـافهة, مل يشـبه لـ
وال شبهه, ثم نقلها العدول عن العدول من غري حتامـل وال ميـل, ثـم الكافـة 
عن الكافة, والصافة عن الصـافة, واجلامعـة عـن اجلامعـة, أخـذ كـف بكـف, 

 .)٢(»ومتسك خلف بسلف...

                                                  
= 

 ). وينظر: رفع املالم عن األئمة األعالم.٥٥أصول التفسري (ص
 ).٧/١٧٩درء التعارض (    )١(
 ).٢٣ــ  ١/٢٢رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة (    )٢(
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 تلـك األفهـاممل تشب أفهامهم شبهات خارجية; ألنه مل يظهـر بعـد مـا يكـدر 
أن تشـبها شـائبة خارجيـة, فـأنكر عـىل  مـن هاالصافية, بل كان النبي ^ حيمي

 )١(»أمل آتكـم هبـا بيضـاء نقيـة...«عمر ملا رأى معه قطعة مـن التـوارة, وقـال: 
. )٢(»ليلها كنهارها ال يزيـغ عنهـا إال هالـكقد تركتكم عىل البيضاء, « وقال:

كيـف تسـألون أهـل  ,يـا معرشـ املسـلمني«: وقال ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام
تـابكم الـذي أنـزل اهللا عـىل نبـيكم أحـدث األخبـار بـاهللا الكتاب عن يشء وك

الكلية فهذا ابن مسعود ريض اهللا تعـاىل ب. وقد امتثلوا ذلك )٣(»حمًضا مل يشب
عنه يأتيه رجل بكتاب من الشام فنظر فيه ابن مسـعود فـدعا بطسـت ثـم دعـا 

إنام هلك من كـان قـبلكم باتبـاعهم الكتـب وتـركهم «بامء فمرسه فيه, وقال: 
 .)٤(»اهبمكت
هــذه الكتــب التــي ترمجــت بعــد ذلــك هــي التــي أفســدت أفهــام املســلمني و

فحصل عندهم من التشكيك وعدم اليقني ما  ,وغرست الشبهات يف عقوهلم
ولبست عىل الناس ما نزل إليهم, وال نزال نـرى ضـحاياها حتـى يف  ,ال خيفى

للقـراءة العلـم لـه بعـض طلبـة ارض بعـد هـذا االنفتـاح املعـريف ووعرصنا احلـ
باسـم االنفتـاح تونني فأفسدت أفهامهم وأضـعفت إيامهنـم, واالستامع إىل املف

                                                 

ــ كشف  ١٢٤), والبزار (٥٠ابن أيب عاصم يف السنَّة (), و٤٣٥), والدارمي (٣/٣٨٧أخرجه أمحد (    )١(
) مـن حـديث جـابر, ١٢٦), والبغـوي يف رشح السـنَّة (١٧٧األستار), والبيهقي يف شـعب اإليـامن (

نه األلباين يف إرواء الغليل (  ).١٥٨٩وفيه: جمالد بن سعيد وهو ضعيف, وله شواهد من أجلها حسَّ
), واحلـاكم ٤/١٢٦), وأمحـد (٤٣نَّة, باب: اتبـاع اخللفـاء الراشـدين (أخرجه ابن ماجه يف كتاب الس    )٢(

) من حديث العرباض بن سـارية ريض اهللا عنـه. وصـححه األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة ١/٩٦(
 ).٩٣٧برقم: (

 ).٧٥٢٧..., (﴾كل يوم هو يف شأن﴿ أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد, باب: قوله تعاىل:    )٣(
 ).٤٧٧لدارمي يف املقدمة. باب: من مل ير كتابة احلديث. ح: (أخرجه ا    )٤(



  
  
 

 
 

٣٦  

 واهللا املستعان.وحماربة االنغالق, واالطالع عىل ما عند اآلخر. 
 حرصهم عىل طلب العلم وفهم النصوص والسؤال عام أشكل عليهم: − ٢

إال بعـد أن من املعلوم أن النبي ^ مل ينتقل إىل الرفيق األعـىل بـأيب هـو وأمـي 
بلَّغ البالغ املبني, وبنيَّ ما نزل إليه من ربه, ومـا مـن خـري إال ودل أمتـه عليـه, 

اهللا بـن  وما من رش إال وحذرها منه كام قـال ^ يف احلـديث الـذي رواه عبـد
إنه مل يكن نبي قبيل إال كـان حًقـا عليـه أن يـدل أمتـه عـىل «عمرو بن العاص: 

 .)١(»ا يعلمه هلمخري ما يعلمه هلم, وينذرهم رش م
لقد تركنـا حممـد ^ ومـا «وقد فعل ^ حتى قال أبو ذر ريض اهللا تعاىل عنه: 

 .)٢(»حيرك طائر جناحيه يف السامء إال ذكر لنا منه علًام 
قـام فينـا رسـول اهللا ^ مقاًمـا, «وقال عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعـاىل عنـه: 

نـار منـازهلم حفـظ فذكر بدء اخللق حتى دخـل أهـل اجلنـة منـازهلم, وأهـل ال
فتلقــى ذلــك الصــحابة رضــوان اهللا  .)٣(»ذلــك مــن حفظــه ونســيه مــن نســيه

عليهم وفهموه ووعوه وبلغوه ملن بعدهم. وكان إذا أشـكل علـيهم شـيًئا مـن 
ذلك سألوا عنه رسول اهللا ^ أو من علمه منهم. فكانوا أحرص ما يكونـون 

                                                 

أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب اإلمارة, باب: وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول ح:   )  ١(
٣/١٤٧٢( ١٨٤٤.( 

 ).١٦٢, ٥/١٥٣أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (  )  ٢(
وهو الذي يبـدأ اخللـق ﴿جاء يف قول اهللا تعاىل:  أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق, باب: ما  )  ٣(

) ومسلم بنحوه يف الفـتن, بـاب: إخبـار النبـي فـيام يكـون إىل ٦/٢٨٦( ٣١٩٢ح:  ﴾ثم يعيده
 ). و٤/٢٢١٧( ٢٨٩٢قيام الساعة ح: 

ح:  ﴾وكـان أمـر اهللا قـدًرا مقـدوًرا﴿وأخرج البخاري نحوه عن حذيفة يف كتاب القدر, باب: 
١١/٤٩٤( ٦٦٠٤.( 



  
  
 

 
 

٣٧  

وق بعض النامذج الدالة عىل فهم القرآن والسنة رضوان اهللا عليهم, ولعلنا نس
 عىل ذلك احلرص:

والـذي ال إلـه غـريه «يقـول:  ,مسعود ريض اهللا تعاىل عنهبن  اهللا عبد أ ــ فهذا
أنزل اهللا سورة من كتاب اهللا إال وأنـا أعلـم أيـن نزلـت, وال أنزلـت آيـة يف ما 

كتاب اهللا إال وأنا أعلـم فـيام أنزلـت, ولـو أعلـم أحـًدا أعلـم منـي بكتـاب اهللا 
 .)١(»غه اإلبل لركبت إليهتبل

أهنـا كانـت ال « : ابـن أيب ُمليكـة يقول عنهـاب ــ وعائشة ريض اهللا تعاىل عنها 
 .)٢(»إال راجعت فيه حتى تعرفه َتْعِرُفهُ تسمع شيًئا ال 

أن ابن عمر أقام عـىل حفـظ البقـرة ثـامن  :»املوطأ«ج ــ وروى اإلمام مالك يف 
مـن  ,مـا جـاء يف كتـاب اهللا تعـاىل :لـك, والـذي محلـه عـىل ذ)٣(سنني يتعلمها

وتــدبر الكــالم بــدون فهــم  ﴾  b c d e f  g﴿قولــه: 
 معانيه غري ممكن.

ومن املعلوم أن كل كالم يقصـد منـه فهـم معانيـه دون جمـرد ألفاظـه. والعـادة 
متنع أن يقرأ قوم كتاًبا يف فن من العلوم كالطب أو احلسـاب وال يسترشـحوه, 

; لـذلك )٤( صمتهم, وبه نجاهتم يف الدنيا واآلخـرة?فكيف بكتاب اهللا, فيه ع
وكانـت معرفـة الصـحابة ملعـاين القـرآن أكمـل مـن «قال ابن تيميـة رمحـه اهللا: 

ــا بلغــوا  ــم مم ــابعني أعظ ــاين إىل الت ــك املع ــوا تل ــد بلغ ــه, وق ــم حلروف حفظه
                                                 

), ٥٠٠٢أخرجــه البخــاري يف كتــاب فضــائل القــرآن, بــاب: القــراء مــن أصــحاب رســول اهللا ^ (    )١(
 ), بنحوه.٢٤٦٢ومسلم يف فضائل الصحابة, باب: فضل ابن مسعود وأمه, (

 ).١٠٣أخرجه البخاري يف كتاب العلم, باب: من سمع شيًئا فراجع حتى يعرفه, (    )٢(
 ).١/٢٠٥) (١١القرآن ح: ( كتاب القرآن. باب: ما جاء يف    )٣(
 ).١/٥٠التفسري واملفرسون للذهبي (    )٤(



  
  
 

 
 

٣٨  

 .)١(»حروفه...
ضـلة, بـل عـىل أتبـاعهم مـن القـرون املف ,د ــ وهذا ليس قاًرصا عىل الصحابة

مـن ثـالث عرضـات, عرضت املصحف عىل ابن عبـاس «فهذا جماهد يقول: 
 .  )٢(»قفه عند كل آية وأسأله عنهاوأ ,فاحتته إىل خامتته

وطلــب فهــم النصــوص أمــر مؤكــد عنــدهم كــام دلــت عليــه اآليــات اآلمــرة 
ما أنزل اهللا آية إال وهو حيـب أن ُيعلـم مـا أراد «بالتدبر. قال احلسن البرصي: 

 .)٣(»هبا
أهنم كانوا أحرص الناس عىل العمل بـام سـمعوه, وال يمكـن العمـل إال عـن  − ٣

 فهم وعلم ودراية.
 ,ما من نبي بعثه اهللا يف أمة قبيل«أ ــ وقد شهد النبي ^ للصحابة بذلك فقال: 

يأخذون بسـنته ويقتـدون بـأمره, ثـم  ,إال كان له من أمته حواريون وأصحاب
مـــا ال يفعلــون, ويفعلـــون مـــا ال  يقولــون وُف ُلـــإنــه ختلـــف مــن بعـــدهم ُخ 

 .)٤(»يؤمرون
حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القـرآن «الرمحن السلمي قال:  عبد ب ــ وعن أيب

مسعود وغريمها: أهنم كـانوا إذا تعلمـوا عرشـ بن  عفان, وعبد اهللابن  كعثامن
آيات مل جياوزوها حتى يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العلـم والعمـل. قـالوا: فتعلمنـا 

                                                 

 ).١٧/٣٥٣جمموع الفتاوى (    )١(
 ).٢/٥٢٤أخرجه ابن جرير الطربي يف التفسري (    )٢(
 ).١/٢٠٨ذكره عنه ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل (    )٣(
), مـن حـديث ٥٠لنهي عن املنكـر مـن اإليـامن..., (أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن, باب: بيان كون ا    )٤(

 ابن مسعود ريض اهللا عنه.



  
  
 

 
 

٣٩  

كـان الرجـل منـا إذا «. وقـال ابـن مسـعود: )١(»ن والعلم والعمـل مجيًعـاالقرآ
وتقدم أن  .)٢(»تعلم عرش آيات مل جياوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هبن

 ابن عمر أقام ثامن سنني عىل حفظ سورة البقرة يتعلمها.
ونحـن نعلـم أن القـرآن قـرأه الصـحابة والتـابعون وأتبـاعهم «قال ابن تيمية: 

كانوا أعلم بتفسريه ومعانيـه, كـام أهنـم أعلـم بـاحلق الـذي بعـث اهللا بـه وأهنم 
فمن خالف قوهلم, وفرس القرآن بخالف تفسريهم فقد أخطـأ يف  ,رسوله ^

 .)٣(»الدليل واملدلول مجيًعا...
أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل, وهذا أورثهم مزيـد فهـم ال يشـاركهم  − ٤

 م من التابعني ثم أتباعهم.فيه غريهم. وقد نقله عنهم تالمذهت
وتقدم كالم ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه وقسمه عـىل أنـه مـا نزلـت آيـة إال 

أيب طالـب ريض اهللا تعـاىل بـن  ويعلم فيمن نزلـت وأيـن نزلـت, ويقـول عـيل
سلوين عن كتاب اهللا, فإنه ليس من آية إال وقـد عرفـت بليـل نزلـت أم «عنه: 

 .)٤(»بنهار يف سهل أم يف جبل
وللصحابة فهم يف القرآن خيفى عىل أكثر املتـأخرين, «قال ابن تيمية رمحه اهللا: 

كام أن هلم معرفـة بـأمور السـنة وأحـوال الرسـول ال يعرفهـا أكثـر املتـأخرين. 
فإهنم شهدوا الرسول والتنزيل, وعاينوا الرسول وعرفوا من أقوالـه وأفعالـه 

                                                 

), والفريـايب يف فضـائل القـرآن, بـرقم ١٠/٤٦٠) (٩٩٧٨أخرجه ابن أيب شيبة يف املصـنف, بـرقم: (    )١(
 ).١/٨٠), والطربي يف تفسريه (١٦٩(

 ).١/٤٤أخرجه ابن جرير يف التفسري (    )٢(
 ).٩١لتفسري (صمقدمة يف أصول ا    )٣(
 ).٤٢/٣٩٨) وابن عساكر يف تاريخ دمشق (٢/٣٣٨أخرجه ابن سعد يف الطبقات (    )٤(



  
  
 

 
 

٤٠  

يعرفـه أكثـر املتـأخرين الـذين مل  مـا مل )١(وأحواله مما يستدلون به عىل [مراده]
 .)٢(»يعرفوا ذلك فطلبوا احلكم مما اعتقدوه من إمجاع أو قياس

والثـاين: «ويقول الشاطبي يف تعداد مرجحات االعـتامد عـىل بيـان الصـحابة: 
مبارشهتم للوقائع والنوازل, وتنزيل الوحي بالكتـاب والسـنة; فهـم أقعـد يف 

ب النزول, ويدركون ما ال يدركـه غـريهم احلالية, وأعرف بأسبا فهم القرائن
بسبب ذلك, والشاهد يرى ما ال يرى الغائب, فمتى جاء عـنهم تقييـد بعـض 
املطلقات أو ختصيص بعض العمومات, فالعمل عليـه صـواب, وهـذا وإن مل 
ــألة  ــالف بعضــهم فاملس ــإن خ ــألة, ف ــنهم خــالف يف املس ــد م ــن أح ــل ع ينق

 .)٣(»اجتهادية
الكبري يف مزيد اختصاصهم بفهم معـاين مـا أنـزل اهللا يف  فهذه املعرفة هلا أثرها

كتابه ال تظهر إال بمعرفة سبب نزوهلا, وهـذه اخلاصـية ال تكـون إال ألولئـك 
 الذين شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل.

 ومن األمثلة عىل ذلك:
 p q r  s ﴿أ ــ ما فهمه أبو أيوب ريض اهللا تعاىل عنه من قولـه تعـاىل: 

t                u v w     x ﴾  :ملــا محــل رجــل يــوم القســطنطينية عــىل  ]١٩٥[البقــرة
العدو فقال الناس: مه! ال إلـه إال اهللا, يلقـي بنفسـه إىل التهلكـة... فـذكر أبـو 
أيوب سـبب نزوهلـا وقـال: فاإللقـاء باأليـدي إىل التهلكـة أن نقـيم يف أموالنـا 

                                                 

 .»مرادهم«يف األصل:     )١(
 ).١٩/٢٠٠جمموع الفتاوى (    )٢(
 ).٤/١٢٨املوافقات (    )٣(



  
  
 

 
 

٤١  

رصته لنزول اآلية كانـت . فمعرفة أيب أيوب ومعا)١(»ونصلحها وندع اجلهاد
 وتصحيح املعنى اخلاطئ هلا. ,سبًبا يف زيادة العلم بمعنى اآلية

لقولـه  ,لفهـم عـروة ,ب ــ ومـن ذلـك تصـحيح عائشـة ريض اهللا تعـاىل عنهـا
ــاىل:   u  v w x y {z  | } ~ _ `   a b c ﴿تع

d e  gf  ﴾  :ف مـن اآليـة أال جنـاح عـىل مـن مل يطـ , ففهم]١٥٨[البقـرة
وبينــت أن اآليــة نزلــت يف األنصــار الــذين كــانوا  ,فــأنكرت عليــه ذلــك ,هبــام

ــاة  ,يتحرجــون أن يطوفــوا بالصــفا واملــروة ملــا كــانوا هيلــون يف جــاهليتهم ملن
 .)٢(الطاغية, فسألوا النبي ^, فأنزل اهللا هذه اآلية

وهناك النصوص الكثرية التي ال ُيفهم معناها املـراد كـامًال إال بمعرفـة سـبب 
 a b c d  _` ^ [ \ ] ﴿مثل قول اهللا تعاىل: النزول 

e gf  ﴾  :ــدة ــاىل: )٣(]٣[املائ ــه تع  [  \    ] X Y Z ﴿. وقول
^ _ ̀ a b c d e  f g ih  ﴾  :ــــــران [آل عم

 وغريها. )٤(]١٨٨
    s t ﴿أهنم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم, فقـد نـزل القـرآن بلسـاهنم  − ٥

                                                 

ل والرجـال أخرجه البيهقي يف السنن الكربى, كتـاب: مجـاع أبـواب اخلـري, بـاب: جـواز انفـراد الرجـ    )١(
 ).٩/٩٩بالغزو يف بالد العدو (

ـفا واملـروة... ( ب السـعي بـنيأخرجه البخاري يف كتاب احلَّج, باب: وجـو    )٢( ), ومسـلم يف ١٦٤٣الصَّ
فا واملروة ركن... ( , باب: بيان أن السعي بني الصَّ ), من حـديث عائشـة ريض اهللا ١٢٧٧كتاب احلَجِّ

 عنها.
 ).٩/٤٤ينظر: تفسري الطربي (    )٣(
), ٤٢٩١ح: ( ﴾ال حتسـبن الـذين يفرحـون بـام آتـوا...﴿ينظر: البخاري كتاب: التفسري, باب: قوله:     )٤(

 .٢٧٧٨ومسلم ح: 



  
  
 

 
 

٤٢  

u  ﴾  :م يف الكالم وعادهتم يف اخلطاب من جرًيا عىل معهوده ]١٩٥[الشعراء
وال يعلم أحد أفصـح لسـاًنا  ,غري تعلم للغة وال مدارسة واكتساب ألساليبها

وأسد بياًنا, وأقوم خطاًبا من أهـل القـرون األوىل املفضـلة, وأوالهـم يف هـذا 
اعتبــارات  الفضــل والســبق أصــحاب رســول اهللا ^, قــال الشــاطبي معــدًدا

أحــدها: معــرفتهم باللســان «أفهــام غــريهم: تقــديم فهمهــم للنصــوص عــىل 
العــريب, فــإهنم عــرب فصــحاء مل تتغــري ألســنتهم, ومل تنــزل عــن رتبتهــا العليــا 
فصاحتهم, فهم أعرف يف فهم الكتاب والسـنة مـن غـريهم, فـإذا جـاء عـنهم 

مـا «. ويقول: )١(»قول أو عمل واقع موقع البيان; صح اعتامده من هذه اجلهة
صــالح يف القــرآن فإنــه كلــه جــاٍر عــىل مــا تقتيضــ بــه نقــل مــن فهــم الســلف ال

 .)٢(»العربية, وما تدل عليه األدلة الرشعية
وممــا ال شــك فيــه أن اجلهــل باللســان العــريب مــن أكــرب أســباب ســوء الفهــم 

مـا جهـل النـاس وال اختلفـوا إال «للنصوص الرشعية, وهلذا قـال الشـافعي: 
 .)٣(»ليسلرتكهم لسان العرب وميلهم إىل لسان أرسطوطا

ثم إن اللغة التي ينبغي أن تعد مرجًعا يف تفسري القرآن الكريم وفهم نصوصه 
ــل دون اإللتفــات إىل  ــة يف عرصــ التنزي ــي كانــت متداول اللغــة هــي اللغــة الت

. وما طرأ عليها يف العصور التالية من دالالت األلفاظ مما ال ينبغي )٤(احلادثة
 .)٥(حتكيمه يف فهم القرآن الكريم

                                                 

 ).٤/١٢٨املوافقات (    )١(
 ).٤/٢٥٣املوافقات (    )٢(
 ).١٠/٧٤سري أعالم النبالء (    )٣(
 ).١/٢٣٦ينظر: حماسن التأويل للقاسمي (    )٤(
ــنه    )٥( ــرآن (صم ــم الق ــد٣٦ج الســياق يف فه ــدد  ) د. عب ــة الع ــاب األم ــودرع. كت ــرمحن ب حمــرم  ١١١ال

= 



  
  
 

 
 

٤٣  

ومن مل يعرف لغة الصـحابة التـي كـانوا يتخـاطبون هبـا «ابن تيمية رمحه اهللا:  يقول
وخياطبهم هبا النبي ^ وعادهتم يف الكالم, وإال حرف الكلم عن مواضعه. فـإن 
كثــًريا مــن النــاس ينشــأ عــىل اصــطالح قومــه وعــادهتم يف األلفــاظ ثــم جيــد تلــك 

مــراد اهللا أو رســوله أو  األلفــاظ يف كــالم اهللا أو رســوله أو الصــحابة فــيظن أن
الصحابة بتلك األلفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطالحه, ويكـون مـراد اهللا 

 . ثم ذكر أمثلة عىل ذلك.)١(»ورسوله والصحابة خالف ذلك
وهبذا يتبني أن لغة جيل الصحابة وأتباعهم هي اللغـة التـي يتعـني فهـم كـالم 

ورد اسـتعامله عنـد املتـأخرين,  اهللا تعاىل وكالم رسوله ^ عىل ضوئها, ال مـا
وكم جنت املصطلحات احلادثة واأللفاظ املجملة وحتميل األلفاظ من املعاين 
املحدثــة التــي مل يســتعملها العــرب مــن قبــل مــن جنايــات فظيعــة عــىل عقائــد 

 لشبه يف أذهاهنم.ااملسلمني وزرع 
 ناس عقًال وفهًام وحًسا وإدراًكا, وأكثرهم بركة.أهنم أعظم ال − ٦

ك ألن قـــوة اإليـــامن والتقـــوى واعتقـــاد احلـــق الثابـــت يقـــوي اإلدراك وذلــ
ويصححه وجيعل للعبد فرقاًنـا ونـوًرا يفـرق بـه بـني احلـق والباطـل, قـال اهللا 

v u t s r q  p  o n m l  ﴿تعـــاىل: 
zy  x w...﴾ :ـــــاىل ـــــال تع Ç Æ Å Ä  Ã  ﴿, وق

È﴾  :وقـال سـبحانه: ]١٧[حممد ,﴿  Y X W  V U T S R

\ [ Z﴾ ال] :وال شـك أن الصـحابة والتـابعني وأتبـاعهم ]٦٦نساء .
, هم خري من حقق هذه اخلصال فتحقق هلم موعود اهللا تعـاىل الـذي ال خيلـف

                                                  
= 

 هـ.١٤٢٧
 ).١/٢٤٣جمموع الفتاوى (    )١(



  
  
 

 
 

٤٤  

أكمـل النـاس عقـًال, وأعـدهلم قياًسـا, وأصـوهبم رأًيـا, وأسـدهم «ولذا فهـم 
, كالًما, وأصحهم نظًرا وأهداهم استدالالً, وأقومهم جـدالً, وأمتهـم فراسـة

. كيـف وقـد )١(»إهلاًما وأحدهم بًرصا ومكاشفة وأصـوهبم سـمًعا وأصدقهم
ة كـام يف فـداء ورد التنزيل موافًقا الجتهادات بعضهم كام حصل لعمر غري مر

 ..)٢(األرسى, واحلجاب وغريمها
مـن كـان مـنكم مسـتنًا فليسـتن «عمر ريض اهللا تعاىل عنهام: بن   اهللا  عبد يقولوهلذا 

̂ كــانوا خــري هــذه األمــة; أبرهــا قلوًبــا بمــن قــد مــات, أولئــك أصــحاب حم مــد 
علًام, وأقلها تكلًفا... قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه, ونقل دينـه, فتشـبهوا  وأعمقها 

 .)٣(»بأخالقهم وطرائقهم, فهم أصحاب حممد كانوا عىل اهلدى املستقيم
, )٥(, وعن احلسن البرصي)٤(وورد ذلك عن ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه

 .)٦(رطاهأبن   العزيز لعدي بن عبد يف رسالة عمر ونحوه
فمن املحال أن حيرم اهللا من هذه صـفته الفهـم الصـحيح للـدين الـذي محلـوه 

 لنا, وبلغوه ثم يوفق إىل فهمه الصحيح من جاء من بعدهم.
ملحـاورة ريض اهللا عنـه ولذا قال ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام ملا بعثـه عـيل 

أتيـتكم مـن عنـد صـحابة النبـي ^ مـن « أول مـا قـال: اخلوارج فقال هلـم يف
املهاجرين واألنصار من عند ابن عـم رسـول اهللا ^ وصـهره, وعلـيهم نـزل 

                                                 

 ).٤/٩جمموع الفتاوى (    )١(
 ).٢/٣٠١ينظر بعض هذه املوافقات: الرشيعة لآلجري (  )  ٢(
 ).١/٣٠٥حلية األولياء (    )٣(
 ).٤١٩ــ  ٤١٨الرب, مع اختالف يسري يف بعض األلفاظ (ص البن عبد جامع بيان العلم وفضله,    )٤(
 ).١/٣١٩أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى (    )٥(
ــود     )٦( ــون املعب ــنن أيب داود (ع ــه يف ١/٥٥٥( ٥٢٩), والرشــيعة لآلجــري ح: ١٢/٣٦٥س ــن بط ) واب

 ).٢/٣٣٥( ٥٦٠الكربى ح: 



  
  
 

 
 

٤٥  

 .)١(»القرآن فهم أعلم بتأويله منكم, وليس فيكم منهم أحد
وقـد أثنـى اهللا تبـارك وتعـاىل عـىل أصـحاب «هذا يقول اإلمام الشـافعي: يف و

اهللا  وراة واإلنجيل, وسبق هلم عىل لسان رسـولرسول اهللا ^ يف القرآن والت
تـاهم مـن دهم. فـرمحهم اهللا, وهنّـاهم بـام آ^ من الفضل ما لـيس ألحـد بعـ

بلوغ أعىل منازل الصديقني والشهداء والصاحلني, هم أدوا إلينا سنن رسـول 
اهللا ^ وشاهدوه والوحي ينـزل عليـه, فعلمـوا مـا أراد رسـول اهللا ^ عاًمـا 

وهـم «قـال:  »وإرشاًدا وعرفـوا مـن سـنته مـا عرفنـا وجهلنـاوخاًصا, وعزًما 
فوقنا يف كل علم واجتهاد, وورع وعقل, وأمر استدرك به علم, واستنبط به, 

 .)٢(»آراؤهم أمحد وأوىل بنا من آرائنا ألنفسنا
بل إن السلف الصالح رضوان اهللا عليهم هم أكثر األمـة بركـة لـيس ذلـك يف 

حتى يف الغزو واحلروب الطاحنة مـع أعـداء فهم نصوص الكتاب والسنة بل 
اهللا تعاىل. كام تقـدم يف الصـحيحني مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري ريض اهللا 

يأيت عىل الناس زمـان, َفَيغـزو فئـام مـن النـاس, «تعاىل عنه عن النبي ^ قال: 
فيقولون: فيكم من صاحب رسول اهللا ^? فيقولـون: نعـم, فيفـتح هلـم. ثـم 

ن; فيغزو فئام من النـاس, فيقـال هلـم: فـيكم مـن صـاحب يأيت عىل الناس زما
أصحاب رسول اهللا ^? فيقولون: نعم. فيفتح هلم. ثم يأيت عىل الناس زمـان 
فيغزو فئام من الناس, فيقال: هل فيكم مـن صـاحب مـن صـاحب أصـحاب 

 )٣(»رسول اهللا ^? فيقولون: نعم, فيفتح هلم
لنـور اإلهلـي والـوحي الربـاين, وكام فتح اهللا هلم األمصـار فقـد فـتح قلـوهبم ل

                                                 
 ).٢٥تقديم تـخرجيه (ص    )١(
) ونســبه إىل الشــافعي يف الرســالة ١/٨٠), وإعــالم املــوقعني (٤٩ب الشــافعي للــرازي (صمناقــ    )٢(

 البغدادية القديمة.
 ).١٨تقدم تـخرجيه (ص  )(٣



  
  
 

 
 

٤٦  

وفتح هلم قلوب العباد فاستناروا بنور اهللا, واستضاؤوا هبدي نبيهم ^. وملـا 
كمثل غيـث أصـاب «ذكر النبي ^ مثل ما بعثه اهللا به من اهلدى والعلم قال: 

أرًضا, وكانت منها طائفة قبلـت املـاء وأنبتـت العشـب الكثـري, وكانـت منهـا 
الناس وزرعوا, وكانت منها طائفة إنام هـي قيعـان  طائفة أمسكت املاء فسقى
, فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه بام بعثني اهللا ال متسك ماء وال تنبت كأل

به من اهلدى والعلم, ومثل من مل يرفع بذلك رأًسا, ومل يقبل هـدى اهللا الـذي 
 .)١(»أرسلت به

ورثـة الرسـل وخلفـاء ومـن املسـتقر يف أذهـان املسـلمني: أن «قال ابن تيمية: 
هم الذين قاموا بالدين علًام وعمًال ودعوة إىل اهللا والرسـول, فهـؤالء  ءاألنبيا

أتبــاع الرســول حًقــا, وهــم بمنزلــة الطائفــة الطيبــة مــن األرض التــي زكــت, 
فقبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري, فزكت يف نفسها وزكى الناس هبا, 

صـرية يف الـدين والقـوة يف الـدعوة, ولـذلك وهؤالء هم الذين مجعـوا بـني الب
^ _  `     a ﴿كــانوا ورثــة األنبيــاء الــذين قــال اهللا تعــاىل فــيهم: 

e d c  b  ﴾  فاأليدي القوة يف أمـر اهللا, واألبصـار البصـائر
ــذه  ــه وتنفي ــن تبليغ ــتمكن م ــالقوة ي ــدرك احلــق, وب ــن اهللا, فبالبصــائر ي يف دي

وة احلفظ والفهم والفقه يف الدين والبرص والدعوة إليه, فهذه الطبقة كان هلا ق
والتأويــل ففجــرت مــن النصــوص أهنــار العلــوم, واســتنبطت منهــا كنوزهــا, 

 .)٢(»ورزقت فيها فهًام خاًصا...
 

                                                 

), ومسـلم يف ١/٢١١( ٧٩أخرجه البخاري يف كتاب العلم, باب: فضل مـن َعِلـم وعلَّـم ح:   )  ١(
 ).٤/١٧٨٧( ٢٢٨٢ح:  الفضائل. باب بيان مثل ما بعث النبي ^ من اهلدى والعلم

 ).٩٣ــ  ٤/٩٢جمموع الفتاوى (  )  ٢(



  
  
 

 
 

٤٧  

كــان لــذلك أثــر يف  أنــه كلــام كانــت عدالــة الشــخص أكمــل :وخالصــة األمــر
عهم موافقته احلق أكثر من غريه. وهذا ما أوجب تقديم فهـم الصـحابة وأتبـا

 بعدهم.من عىل غريهم ممن جاء 
هذا ويضاف إىل هذه املربرات واالعتبارات الدالة عىل أمهية فهم السـلف وتقديمـه 
عىل سائر الفهوم ما سـيأيت يف الفصـل التـايل مـن األدلـة الدالـة عـىل حجيـة فهـم السـلف 

 وتقديمه عىل غريه.

 



  
  
 

 
 

٤٨  

  المبحث الثاني
 عناية العلماء بتدوينه

ه جلدير بأن ترصف إليه اهلمم يف مجعه وتدوينه والعناية به. وقد بـدأ إن أمًرا هذا شأن
ذلك مبكًرا مع تدوين السـنة النبويـة; ألنـه يف مجلتـه مـن السـنة ـــ كـام أسـلفنا ـــ وخاصـة 
موروث الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم, كام روى صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنـا 

اهللا ^,  ب السـنن, فكتبنـا مـا جـاء عـن رسـولوالزهري ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتـ
قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عـن الصـحابة فإنـه سـنة. قـال: فقلـت أنـا: ال, لـيس 

 .)١(»ومل أكتب; فأنجح وضيعت فكتببسنة. ال نكتبه. قال: 
ُيطلق عىل ما عمل عليه الصحابة ُوجـد يف الكتـاب والسـنة أو مل «وهلذا فلفظ السنة 

اتباًعا لسنة ثبتت عندهم مل تنقل إلينا أو اجتهاًدا جممًعـا عليـه مـنهم, أو مـن يوجد; لكونه 
 .)٢( »خلفائهم...

وتظهر عناية العلامء هبذا املوروث النفيس فيام أودعوه يف مصنفاهتم املبكرة من آثـار 
 قوليه وعملية للصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان وذلك ظاهر فيام ييل:

لصحاح والسنن واملسانيد من آثـار الصـحابة والتـابعني إمـا ما أودعوه يف كتب ا − ١
مجلـة كبـرية مـن  أودع اإلمام البخاري تـراجم صـحيحه مسنًدا وإما معلًقا, وقد

 اهللا تعاىل. امآثار السلف القولية والعملية, وتبعه يف ذلك اإلمام الرتمذي رمحه
ــا − ٢ بعني مــا حوتــه كتــب املصــنفات واملعــاجم مــن آثــار مســندة للصــحابة والت

ــك مصــنفي  ــة عــىل ذل ــن األمثل ــرتاث. وم ــذا ال ــل هل ــم هائ ــن ك ــاعهم م وأتب
الرزاق وابن أيب شيبة وقد حوى مصنف عبد الـرزاق عـىل مـا يزيـد عـىل  عبد

                                                 

 ).١١/٢٥٩) (٢٠٤٨٨أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه رقم (    )١(
 ).٤/٤املوافقات (    )٢(



  
  
 

 
 

٤٩  

واحد وعرشين ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السلف كام حوى مصنف 
ابن أيب شيبة عىل نحو تسعة عرش ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السـلف 

 .)١( كذلك
وكتب العقيدة املتقدمـة مـن آثـار  »الرد عىل اجلهمية«و »السنة«ما حوته كتب  − ٣

الـرد «و »السـنة«مسندة إىل السلف الصالح رضـوان اهللا علـيهم مثـل: كتـاب 
ملحمـــد بـــن عبـــد اهللا اجلعفـــي شـــيخ البخـــاري, وأليب داود  »عـــىل اجلهميـــة

ألثــرم وحلنبــل بــن السجســتاين ولعبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل, وأليب بكــر ا
إســحاق, وحلــرب الكرمــاين ولعــثامن بــن ســعيد الــدارمي, ولنعــيم بــن محــاد 
اخلزاعي, وأليب بكر اخلالل وأليب بكر ابن خزيمة ولعبد الرمحن بن أيب حاتم 

اهللا بن منده, وأليب  وأليب القاسم الطرباين وأليب الشيخ األصبهاين وأليب عبد
وأليب القاسم الاللكـائي والبـن بطـة  , وأليب بكر اآلجري)٢(عمر الطلمنكي

يف إبانتيه ولقوام السنة يف احلجة ولنرص بن إبـراهيم املقـديس يف احلجـة أيًضـا 
وَمن قبلهم مثـل كتـاب (اإليـامن) البـن أيب شـيبة, و(اإليـامن) أليب  وغريهم.

 عبيد القاسم بن سالم. و(العلم) البن أيب خيثمة وغريهم.
املــأثور مــن نصــوص مســندة عــن الســلف وكــذلك مــا حوتــه كتــب التفســري ب − ٤

الصالح رمحهم اهللا مثل تفسري عبد الرزاق, وعبد بن محيد, ودحـيم, وسـنيد, 
وابن جرير الطربي, وأيب بكر ابن املنذر, وتفسري عبد الرمحن بن أيب حاتم... 

 مـن وغري ذلك من كتب التفسري. وقد مجع السيوطي يف الدر املنثور كًام هائًال 
 هم اهللا من مصادر بعضها مفقود.آثار السلف رمح

                                                 

 ).١٨ينظر: ضوابط فهم السنة د. عبد اهللا وكيل الشيخ (ص  )  ١(
 ).٤١٣ــ  ٥/٤١٢ينظر: جمموع الفتاوى (    )٢(



  
  
 

 
 

٥٠  

ما حوته كتب التاريخ والرتاجم والطبقـات والسـري, مثـل الطبقـات الكـربى  − ٥
البن سـعد, وتـاريخ بغـداد, وحليـة األوليـاء, وتـاريخ دمشـق, وسـري أعـالم 

 النبالء وغريها.
مــا حوتــه كتــب الفقهــاء ورشاح احلــديث ككتــب املــذاهب األربعــة واملحــىل  − ٦

والسنن الكربى للبيهقي واملغنـي البـن قدامـة واملجمـوع وكتب ابن عبد الرب 
للنووي وفتح الباري وغريهم مـن أصـحاب املوسـوعات الفقهيـة واحلديثيـة 

 الكثرية.
السلف الصالح املسندة وغري املسـندة. وهـذا  آثاروغري ذلك مما يصعب حرصه من 

م للنصـوص دليل قاطع عىل عناية علامء األمـة بفهـم السـلف الصـالح وعلـومهم وفقههـ
 الرشعية واألحكام العلمية والعملية املستنبطة منها.

لـيس العلـم كثـرة النقـل والبحـث والكـالم, ولكـن نـور يميـز بـه «ومن املعلوم أنه 
صحيح األقوال من سقيمها, وحقها من باطلها, وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء 

 .)١(»الرجال
س بكثرة الروايـة, إنـام العلـم نـور يقذفـه اهللا إن العلم لي«ولذلك قال اإلمام مالك: 

 .)٢(»يف القلب
يريـد بـه فهـم  »نـور«تأويل قوله ــ أي اإلمام مالك ــ «قال أمحد بن صالح املرصي: 

 .)٣(»العلم ومعرفة معانيه

                                                 

 ).٣٨). وينظر بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف (ص٨٠اإلسالمية (صاجتامع اجليوش     )١(
) واخلطيــب يف ٢٣١) والبيهقــي يف املــدخل (ص١٠/٣١٨٠رواه ابــن أيب حــاتم يف تفســريه (  )  ٢(

 ).٢/١٧٤اجلامع (
 ).٦/٥٣١ذكره ابن كثري يف تفسريه (  )  ٣(



  
  
 

 
 

٥١  

إن العلم هو الفهم والدرايـة, ولـيس باإلكثـار والتوسـع «وقال اخلطيب البغدادي: 
 .)١(»يف الرواية

قيـل:  لذلكلنبي ^ ُأويت جوامع الكلم, واخترص له الكالم اختصاًرا. ووقد كان ا
 .)٢(»كالم السلف قليل كثري الربكة, لكن كالم اخللف كثري قليل الربكة«

 
  

                                                 

 ).١٣٤إيضاح احلجة (ص) وينظر ٢/١٧٤اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (  )  ١(
 ), د. عبد املحسن العباد.١/٣قطف اجلنى الداين رشح مقدمة رسالة القريواين (    )٢(



  
  
 

 
 

٥٢  

  الثالثالفصل 
  أدلة حجية فھم السلف 
  وثمرات االلتزام به

 :وفيه مبحثان
ث األول:  المبح
اني:  المبحث الث

  
  
  

  أدلة حجية مذھب السلف.
  ثمرات االلتزام به.

 



  
  
 

 
 

٥٣  

  المبحث األول
  أدلة حجية فھم السلف

ذكرنا يف الفصـل السـابق أمهيـة فهـم السـلف, وبعـض االعتبـارات املوجبـة بعد أن 
بنا يف هذا الفصل أن نفصل األدلة الرشعية الدالة عىل وجوب تقديم فهـم لتقديمه حيسن 

الســلف, والرجــوع إليــه عنــد التنــازع واالخــتالف, واعتبــاره الفيصــل يف فهــم دالالت 
وهذه األدلة منها ما هو رصيح يف النصوص ومراد اهللا تعاىل ورسوله من هذه النصوص, 

 األدلة: ومن هذهداللته, ومنها ما هو دال بمفهومه, 
 :أوالً: األدلة القرآنية 

 A B C D E F  G ﴿ــ قال اهللا تعاىل:  ١
H I J K L M N   O P Q R S         T U 

WV  X Y Z  ﴾  :١٠٠[التوبة[. 
فاألية رصحية يف الثناء عىل املتبعني للسابقني األولني من املهاجرين واألنصـار وهـم 

عنهم وأرضاهم. واالتبـاع شـامل لالعتقـاد  أئمة السلف الصالح وقادهتم ريض اهللا تعاىل
والعمل املبني عىل صحة الفهم. وهذا املدح يتضمن صحة ما كـانوا عليـه مـن ذلـك, كـام 
دلت باملفهوم عىل بطالن ما خالفهم يف ذلك. فدلت عىل أن فهمهم حجة عىل من بعدهم 

 .)١(يف مسائل العقيدة والعمل
 .)٢(وب اتباع الصحابة رضوان اهللا عليهموقد احتج اإلمام مالك هبذه اآلية عىل وج

                                                 

بـن راشـد  ) للشـيخ وليـد٨تذكري اخللـف بوجـوب اعـتامد فهـم السـلف ألدلـة الكتـاب والسـنة (ص    )١(
 السعيدان.

اللـة هـذه اآليـة عـىل وجـوب ) وقـد فصـل ابـن القـيم يف سـت صـفحات د٤/١٢٣إعالم املـوقعني (    )٢(
اتباعهم ريض اهللا تعاىل عنهم, ثم ذكر ستة وأربعني وجًها يف االستدالل عىل وجوب اتباعهم. إعـالم 
= 



  
  
 

 
 

٥٤  

يف الداللة اآليات التي أثنى اهللا تعاىل فيها عىل الصحابة رضوان اهللا ومثل هذه اآلية 
 ﴾..A B DC E F G H I      J LK ﴿تعـاىل علـيهم مثـل قولـه تعـاىل: 

ــه تعــاىل:  ــة, وقول ــة  ﴾_ ` g f e d c  b a ﴿اآلي اآلي
 اعهم.وغريها من اآليات اآلمرة باتب

وهــذا كلــه تنبيــه لألمــة عــىل صــحة مســلكهم, ووضــوح حجــتهم واألمــر باتبــاع «
آثارهم, وأن فهمهم هو الفهم الصحيح, وما سواه ممـا عارضـه فهـو فهـم سـقيم عاطـل, 

 .)١(»ورأي باطل
ــــ قـــال تعـــاىل:  ٢  s t u v w x y {z | } ~  _ ̀ ba ﴿ـ

c ed f g h      ﴾  :١٣٧[البقرة[. 
اإليامن بمثل ما آمن به الرسـول ^ وأصـحابه, فـاإليامن املـثيل كـإيامن فقيَّد اهلداية ب

 .)٢(الصحابة
لفهــم الثاقــب والعلــم الصــائب للــوحي ك أن هــذا اإليــامن إنــام هــو نتيجــة اوال شــ

الرباين, وكام أنه ال يمكن ملن جاء من بعدهم أن يتساووا معهم يف كمية اإليامن, فدل عىل 
 الكيفية, وهو املنهج والسبيل والفهم املذكور يف اآلية التالية.أنه مل يبق إال املساواة يف 

 a b c d e f g h  i ` _  ^ ﴿ـــــ وقـــال تعـــاىل:  ٣

j k l m n po q  r  ﴾  :١١٥[النساء[. 
ومما ال شك فيه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعني وأتبـاعهم بإحسـان هـم 

                                                  
= 

 ).١٥٢ــ  ٤/١٢٣املوقعني (
 ).٩ينظر املصدر السابق (ص    )١(
 ) وذكر قولني آخرين.١/١٣٤ينظر: زاد املسري (    )٢(



  
  
 

 
 

٥٥  

حمذًرا ومتوعًدا من اتبع غـري سـبيلهم,  »ؤمننيامل«أوىل الناس دخوالً يف من سامهم اهللا هنا 
وقد شهد اهللا ألصحاب نبيه ^ ومن تبعهم بإحسـان بـاإليامن, فعلـم قطًعـا أهنـم املـراد «

 .)١(»ةباآلية الكريم
وعليه فاآلية آمرة باتبـاع سـبيل السـلف الصـالح متوعـدة مـن خـالفهم واتبـع غـري 

منت هلـم العصـمة يف اجـتامعهم مـن قـد ضـ«سبيلهم باخلذالن والنـار, ومـن املعلـوم أنـه 
 .)٢(»اخلطأ ترشيًفا هلم وتعظيًام لنبيهم...

, وأهنـا )٣(قاطعـة وهذه اآلية قد استدل هبا العلـامء عـىل أن إمجـاع هـذه األمـة حجـة
معصومة من اخلطأ. ومعنى ذلك أن خمالفة فهم السلف ومـا كـانوا عليـه خـرق لإلمجـاع; 

واتباع غري سبيل املؤمنني   تعاىل مشاقة الرسول ^, بل جعل اهللاألنه قد اتبع غري سبيلهم
متالزمني, فكل من شاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى فقد اتبع غـري سـبيل املـؤمنني, 

 .)٤(وكل من اتبع غري سبيل املؤمنني فقد شاق الرسول ^
مـن  )٥(ـــ وهـي طـريقهم يف عقائـدهم وأعامهلـم ـــ كام تفيد اآلية أن متابعة سبيلهم 

النهي عن خمالفة سبيلهم يتضمن األمر باتباع سبيلهم, واتبـاعهم «الواجبات املتحتامت فـ 
يكــون بــاعتامد مــا اعتمــدوه وأمجعــوا عليــه مــن القــول والعمــل ومــن املعلــوم أن األقــوال 
واألعامل إنام تصـدر عـن فهـم, ومتـابعتهم يف أقـواهلم واعتقـاداهتم يتضـمن متـابعتهم يف 

                                                 

 ).٤/٢جمموع الفتاوى (    )١(
 ).٢/٣٦٥تفسري ابن كثري (    )٢(
 ).٢/١٦٧تفسري السعدي (    )٣(
والقول الثالث الوسط أهنا «), وذكر فيها أقواالً ثالثة قال: ١٩٤ــ  ١٩٣/ ١٩ينظر: جمموع الفتاوى (    )٤(

تدل عىل وجوب اتباع سبيل املؤمنني وحتريم اتباع غري سبيلهم, ولكن مع حتريم مشاقة الرسـول مـن 
 .»اهلدى بعد ما تبني له

 ).٢/١٦٥تفسري ابن سعدي (  )  ٥(



  
  
 

 
 

٥٦  

 .)١(»الفهم يف القول والعمل...فهمهم; ألن من خالفهم يف الفهم ملزاًما أن خي
ــــاىل:  ٤ ــــه تع ـــــ قول  N O P Q R S T     U V﴿ـ

W  X Y ﴾ :١١٠[آل عمران[. 
وهذه اخلريية دليل عىل صحة مـا كـان عليـه الصـحابة ريض اهللا عـنهم مـن العقيـدة 
ــة خطــاب  والعمــل, وهــي نابعــة مــن ســالمة الفهــم عــن اهللا تعــاىل ورســوله ^, واآلي

ول, فهم سلف األمة, ووصفهم هبـذه اخلرييـة تنبيـه عـىل سـالمة مـا للصحابة يف املقام األ
كانوا عليـه مـن الفهـم والتأصـيل املسـتمر لسـالمة العقيـدة وصـحة العمـل, وحـث عـىل 

 .)٢(االقتداء هبم يف ذلك
, ]١٤٣[البقــرة:  اآليــة ﴾  [ \ ] Z ﴿ــــ وبنحوهــا قولــه تعــاىل:  ٥

الصـحابة رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم. واملوصوف بذلك هم  .)٣(والوسط: اخليار العدول
ويلحق هبم من اتبعهم بإحسان يف علومهم وأفهامهم, وما يرتتب عىل ذلك من االعتقـاد 

 والقول والعمل, فهي يف داللتها كاآلية قبلها.
فهم خري األمم وأعـدهلا يف أقـواهلم وأعامهلـم وإراداهتـم ونيـاهتم, «يقول ابن القيم: 

هداء للرسل عىل أممهم يوم القيامة, واهللا تعاىل يقبل شهادهتم وهبذا استحقوا أن يكونوا ش
 .)٤(»م شهداؤه, وهلذا نوه هبم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم...ـم, فهـعليه

  
 :ثانًيا: األحاديث النبوية 

ــة عــىل وجــوب تقــديم ــة الدال الســلف الصــالح مــن  فهــم ومــن األحاديــث النبوي
                                                 

 ).٢/١٦٤). وينظر تفسري ابن سعدي (٨تذكري اخللف بوجوب اعتامد فهم السلف (ص    )١(
 ).٨ينظر: املصدر السابق (ص    )٢(
 . الوسط: العدل.٣١٦١البخاري, ح:     )٣(
 ).٤/١٣٣إعالم املوقعني (    )٤(



  
  
 

 
 

٥٧  

 :الصحابة ومن بعدهم من القرون املفضلة ما ييل
فإنه من يعش مـنكم فسـريى اختالًفـا كثـًريا, فعلـيكم بسـنتي وسـنة «ــ قوله ^:  ١

عضوا عليهـا بالنواجـذ, وإيـاكم وحمـدثات األمـور, فـإن كـل  ,اخللفاء الراشدين املهديني
 .)١(»حمدثة بدعة, وإن كل بدعة ضاللة

السـلف فهذا أمر رصيح باتباع سنة اخللفاء الراشدين رضوان اهللا عليهم وهم أئمـة 
وخيــارهم, واألمــر إذا خــال مــن الصــارف فهــو مقــتض للوجــوب, فــدل عــىل وجــوب 

 االستنان هبم رضوان اهللا عليهم يف الفهم والعلم واالعتقاد والعمل.
وهــذا أمــر باتبــاع اخللفــاء الراشــدين رضــوان اهللا علــيهم أمجعــني, فكيــف إذا كــان 

 .)٢(الصحابة [جمتمعون] يفهمون من النص أمًرا معينًا
فقرن عليه السالم ــ كام ترى ــ سـنة اخللفـاء الراشـدين بسـنته, وأن «ال الشاطبي: ق

من اتباع سـنته اتبـاع سـنتهم, وأن املحـدثات خـالف ذلـك, ليسـت منهـا يف يشء; ألهنـم 
ريض اهللا عنهم فيام سنوا إمـا متبعـون لسـنة نبـيهم عليـه السـالم نفسـها, وإمـا متبعـون ملـا 

والتفصيل عىل وجه خيفى عـىل غـريهم مثلـه ال زائـده عـىل  فهموه من سنته ^ يف اجلملة
 .)٣(»ذلك

خري القرون قرين, ثم الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم, ثم جيئ أقـواٌم «ــ قوله ^:  ٢
 .)٤(»تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته

                                                 

) وقـال: حسـن صـحيح, وابـن ماجـه ٥/٤٤) والرتمذي (٤/٢٠٠() وأبو داود ٤/١٢٦رواه أمحد (    )١(
 .٢٧٣٥) وصححه األلباين يف الصحيحة ح: ١/١٨(

). وانظر ٧٥٣بن لعل حممد طاهري (ص القرآن الكريم ومنزلته بني السلف وخمالفيهم, ملحمد هشام    )٢(
 ).٤/١٤٠توجيه ابن القيم لداللة هذا احلديث: إعالم املوقعني (

 ).١/٦٠صام (االعت    )٣(
أنا «تقدم تـخرجيه وبنحوه حديث أيب هريرة عن النبي ^, أنه قال حني سئل: أي الناس خري? فقال:     )٤(

= 



  
  
 

 
 

٥٨  

. وقد نص عىل تواتره ثلة مـن أهـل الفـن )١(وهذا احلديث رواه مخسة عرش صحابًيا
 .)٢(الختصاصوا

فدل ذلك عىل أن أهـل هـذه القـرون الثالثـة الـذين هـم السـلف الصـالح ريض اهللا 
وذلك يقتيض تقديمهم يف كل باب مـن أبـواب «, قال ابن القيم: عنهم خري األمة بإطالق

فدل عـىل  .)٣(»اخلري, وإال لو كان خًريا من بعض الوجوه فال يكونون خري القرون مطلًقا
ًام, وأزكاهـا علـًام, وأعمقهـا تأصـيًال, وأحسـنها عمـًال واعتقـاًدا. فهـل أهنم خري األمة فهـ

يعقل أن هؤالء السلف مل يشتمل قرهنم عىل ناطق بالصواب يف تلـك املسـائل ومل يفهمـوا 
فيهـا حتـى جــاء مـن بعـدهم فعرفـوا حكــم اهللا الـذي جهلـه أولئـك الســادة, احلـق الـذي 

 حانك هذا هبتان عظيم.وأصابوا احلق الذي أخطأه أولئك األئمة, سب
فاالقتـداء هبـم خـري مـن «وبام أهنم أفضل ممن بعدهم كام دل عليـه الكتـاب والسـنة 

االقتــداء ممــن بعــدهم وذلــك أن إمجــاعهم ال يكــون إال معصــوًما, وإذا تنــازعوا فــاحلق ال 
 .)٤(»خيرج عنهم, فيمكن طلب احلق يف أقاويلهم

واآلثــارالتي مــدحت الصــحابة  مجيــع األحاديــثويشــبه هــذا احلــديث يف الداللــة 

                                                  
= 

), وأبـو نعـيم يف احلليـة ٢/٢٩٧رواه أمحـد ( »ومن معي, ثم الـذين عـىل األثـر, ثـم الـذين عـىل األثـر
ــه: ٢/٧٨( ــة رفع ــا«) بســند حســن. وورد مــن حــديث واثل ــون بخــري م ــيكم مــن رآين  ال تزال دام ف

أخرجــه ابــن أيب شــيبة,  »صــاحبني, واهللا ال تزالــون بخــري مــا دام فــيكم مــن رأى مــن رآين صــاحبني
 ).٧/٧وإسناده حسن. قاله احلافظ يف الفتح (

 ).١/٧معجم فقه السلف, ملحمد املنترص الكتاين (    )١(
 يف متواتره. والكتاين كذلك.), والسيوطي ١/١٢نص عىل ذلك احلافظ ابن حجر يف اإلصابة (    )٢(
 ).٤/١٣٦إعالم املوقعني (    )٣(
 ).١٣/٢٤جمموع الفتاوى (    )٤(



  
  
 

 
 

٥٩  

 ةٌ نَـمَ النجـوم أَ «, و)١(»ال تسـبوا أصـحايب...«وأثنت عليهم وحثت عىل االقتداء هبم مثل: 
 .)٣(ونحوها )٢(», فإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما توعد, وأنا َأَمنٌَة ألصحايب...للسامء

التـي فرتجيح منهج آخر غري منهج الصـحابة فيـه إبطـال جلميـع النصـوص «وعليه 
تدل عىل فضلهم; إذ كيف يفضل قوم عىل غريهم وهـم مل هيتـدوا إىل املـنهج الصـحيح يف 

 .)٤(»فهم الدين
إهنـا سـتكون «ــ وعن أيب واقد الليثي ريض اهللا عنه أن رسـول اهللا ^ قـال يوًمـا:  ٣
ــتن ــال:  »ف ــا رســول اهللا? أو كيــف نصــنع? ق ــا ي ــالوا: فكيــف لن ــركم «ق ترجعــون إىل أم
 : ما عليه سلفكم, وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم بمقتضاها.أي .)٥(»األول

واخلطاب وإن كان للصحابة رضـوان اهللا علـيهم, فكأنـه يشـري إىل فتنـة االخـتالف 
وما حصل بني الصحابة وكأنه يشري إىل أن ترجعـوا إىل أمـركم األول زمنـه عليـه الصـالة 

 والسالم وزمن الشيخني قبل ظهور الفتن واالختالف.
لشاهد من احلديث أنه كلام قرب العهد من النبوة وصدر اإلسالم فهو أسـلم مـن وا

                                                 

, »لو كنت متخًذا خليالً «أخرجه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النبي ^, باب: قول النبي ^:     )١(
ب: ), من حديث أيب سـعيد ريض اهللا عنـه. وأخرجـه مسـلم يف كتـاب فضـائل الصـحابة, بـا٣٦٧٣(

 ), من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه.٢٥٤٠حتريم سّب الصحابة, (
), مـن ٢٥٣١أخرجه مسلم يف كتـاب فضـائل الصـحابة, بـاب: بيـان أن النبـي ^ أمـان ألصـحابه, (    )٢(

 حديث أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه.
 ) فام بعدها.٤/١٣٧ينظر توجيه دالالت هذه النصوص: إعالم املوقعني (    )٣(
بـن مـاطر  ). رسـالة جامعيـة ـــ ماجسـتري ـــ للباحـث/ يـارس٤٢أثر اإلجتـاه العقـدي يف التفسـري (ص    )٤(

 هـ).١٤٣٠املطريف, جامعة اإلمام, قسم العقيدة (
وفيـه: «): ٣/٣٠٣) قال اهليثمي يف املجمع (٨/٢٩٤), واألوسط (٣/٢٤٩رواه الطرباين يف الكبري (    )٥(

. وصـححه األلبـاين يف: »وفيـه ضـعف, وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيحبن صالح وقـد وثـق  اهللا عبد
 .٣١٦٥الصحيحة, ح: 



  
  
 

 
 

٦٠  

 الفتن. وفيه إشارة إىل أن السالمة يف الرجوع إىل ما عليه السلف األول. والعلم عند اهللا.
  ثالًثا: من مأثورات الصحابة واألئمة المتقدمين المقتدى بھم

 هللا: الحاثة على االلتزام بما كان عليه السلف رحمھم

قتدى هبم من بعدهم يف كثُرت النصوص الواردة عن الصحابة والتابعني وأئمة الدين امل
 ث عىل االقتداء بالسلف الصالح وترسم خطاهم يف كل فهم وعلم وعمل واعتقاد.احل

وقد تقدم معنا يف بيان أمهية فهم السلف نقوالت متعددة لبعض الصحابة يف هذا األمـر 
ومن بعدهم كاحلسن البرصي والشافعي. وإليك هذا النزر اليسـري  )١(كابن عمر وابن مسعود

 زيادة عىل ما سبقت اإلشارة إليه. من مأثور أقواهلم الناصحة يف هذا املوضوع اخلطري.
يا معرش القراء, خذوا طريـق «اليامن ريض اهللا تعاىل عنه قال: بن  فعن حذيفة − ١

ًقا بعيـًدا, ولـئن تركتمـوه من كان قبلكم, فواهللا لئن اسـتقمتم لقـد سـبقتم سـب
 .)٢(»لقد ضللتم ضالالً بعيًدا ,يمينًا وشامالً 

طريـق مـن قـد سـبق إىل كـل خـري غري يكون الصواب يف فهم  ومن املحال أال
 .)٣(عىل اإلطالق

ــه:  − ٢ تعلمــوا العلــم قبــل أن يقــبض... «وقــال ابــن مســعود ريض اهللا تعــاىل عن
ل كام تقدم يف احلديث, وهو مـا . والعتيق: هو األمر األو)٤(»وعليكم بالعتيق

وهـو شـامل  عليه املتقدمون من السـلف الصـالح رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم.
 لفهمهم وعملهم واعتقادهم ريض اهللا تعاىل عنهم.

حارض قال: قلت البن عباس ريض اهللا تعـاىل عنـه: بن  وبنحوه ما رواه عثامن − ٣
                                                 

 ) ففيه مجلة نفيسة من هذه النصوص.٤/١٣٩ينظر أيًضا إعالم املوقعني (    )١(
 ) بنحوه.٧٢٨٢أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام, باب: االقتداء بسنن رسول اهللا ^, (    )٢(
 ).٤/١٣٩إعالم املوقعني (    )٣(
 ).١/١٦٤) و(١/٦٦سنن الدارمي (    )٤(



  
  
 

 
 

٦١  

 .)١(»ال تبتدععليك باالستقامة, واتبع األمر األول, و«أوصني. قال: 
أرطـأه يف بن  العزيز رمحه اهللا يف رسالته املشهورة إىل عدي بن عبد قال عمرو − ٤

... فعليكم بلزوم السنة, فإن السنة إنـام سـنها «شأن القدر وكان مما جاء فيها: 
من قـد عـرف مـا يف خالفهـا مـن اخلطـأ والزلـل, واحلمـق والتعمـق, فـارض 

وا, لنفسك ما ريض القوم ألنفسهم; فإهنم ع ن علم وقفوا, وببرص نافذ قد كفُّ
وهلم كانوا عىل كشف األمور أقوى, وبفضل لو كان فيه أحـرى. فلـئن قلـتم: 
أمر حدث بعدهم, ما أحدثه بعدهم إال من ابتغى غري سنتهم, ورغب بنفسـه 

وا منـه مـا يشـفي, فعنهم, إهنم هلم السابقون فقد تكلموا فيه بام يكفي, ووصـ
عنهم  , لقد قرص عنهم قوم فجفوا, وطمحوقهم حمرسَّ فام دوهنم مقرص, وما ف

لقــد «إىل أن قــال:  »آخــرون فغلــوا, وإهنــم بــني ذلــك لعــىل هــدى مســتقيم...
 .)٢(»قرؤوا منه ــ يعني القرآن ــ ما قرأتم, وعلموا من تأويله ما جهلتم...

اصرب نفسك عىل السنة, وقف حيث وقف القوم, وقـل بـام «وقال األوزاعي:  − ٥
ف عــام كفــوا, واســلك ســبيل ســلفك الصــالح, فإنــه يســعك مــا قــالوا, وكــ
 .)٤(»عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس«. وقال: )٣(»وسعهم

والتسـليم «إىل أن قـال:  »ال نصيل خلف املبتدع منهم...«وقال اإلمام مالك:  − ٦
ال تعارض برأي وال تدافع بقياس, ومـا تأولـه منهـا السـلف الصـالح  سننلل

                                                 

 ).١/٣١٩رواه ابن بطة يف اإلبانة (    )١(
), وابـن ١/٥٥٥( ٥٣٩), واآلجـري يف الرشـيعة ح: ١٢/٣٦٥رواه أبو داود يف سننه, عون املعبود (    )٢(

ره ابن بن أيب سلمة. ذك اهللا بن عبد العزيز ). وبنحوه جاء عن عبد٢/٣٣٥( ٥٦٠بطه يف اإلبانة ح: 
 ).٨ــ  ٧/ ٤تيمية يف جمموع الفتاوى (

 ).٦/١٤٣أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء (    )٣(
 ).١/٢٦٢( ١٢٧أخرجه اآلجري يف الرشيعة ح:     )٤(



  
  
 

 
 

٦٢  

ا بــه عملنــاه, ومــا تركــوه تركنــاه, ويســعنا أن نمســك عــام تأولنــاه ومــا عملــو
أمسكوا ونتبعهم فيام بينـوا, ونقتـدي هبـم فـيام اسـتنبطوه ورأوه يف احلـوادث, 

 .)١(»وال نخرج من مجاعتهم فيام اختلفوا فيه ويف تأويله
ال «وهــو القائــل للعبــارة املشــهورة التــي ُتعــد منهًجــا يف التغيــري واإلصــالح: 

 .)٢(»ه األمة إال ما َأْصَلح أوَهلاُيْصلح آخر هذ
اعقلـوا. «عباد أبو عتبة اخلواص ــ من أتبـاع التـابعني الزهـاد ـــ: بن  قال عباد − ٧

والعقل نعمة فرب ذي عقل قد شـغل قلبـه بـالتعمق فـيام هـو عليـه رضر عـن 
االنتفاع بام حيتاج إليه, حتى صار عن ذلك ساهًيا, ومن فضل عقل املرء تـرك 

نظر فيه, حتى يكون فضل عقله وبـاالً عليـه يف تـرك مناقشـة مـن النظر فيام ال 
هو دونه يف األعامل الصاحلة, أو رجل شغل قلبه ببدعة قلـد فيهـا دينـه رجـًال 

أو اكتفـى برأيـه فـيام ال يـرى اهلـدى إال فيهـا!!  ,دون أصحاب رسول اهللا ^
ىل فراق وال يرى الضاللة إال تركها!! بزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إ

القرآن, أفام كان للقرآن محلًة قبله وقبل أصحابه يعملـون بمحكمـه ويؤمنـون 
وكان القرآن إمام رسول اهللا  ,وكانوا منه عىل منار أوضح الطريق ?!بمتشاهبه

أئمـة ملـن بعـدهم,   ^ إماًما ألصحابه, وكـان أصـحابه^, وكان رسول اهللا
رد عـــىل أصـــحاب رجـــال معروفـــون منســـوبون يف البلـــدان متفقـــون يف الـــ

ــال:  »األهــواء... ــم ق ــذكر شــيًئا مــن صــفاهتم, ث ــر «ف ــوا أث ... ألهنــم مل يطلب
بـه َفـْأمتوا علـيكم بـالقرآن  «إىل أن قـال:  »السالفني ومل يقتدوا باملهـاجرين ...

وا به, وعليكم بطلب أثر املاضيني...  .)٣(»وُأمُّ
                                                 

 ), حتقيق: عواد املعتق.١٥٥ينظر: اجتامع اجليوش اإلسالمية, البن القيم (ص    )١(
 ).٢/٧١الشفاء للقايض عياض (    )٢(
) يف رسـالة ١/١٢٧( ٦٥٥بـن عبـاد اخلـواص ح:  رواه الدارمي يف سننه املقدمة باب: يف رسالة عبـاد    )٣(

= 



  
  
 

 
 

٦٣  

قولنـا «ري ـــ: هـ) ــ يف طوره السلفي األخ٣٢٤وقال أبو احلسن األشعري (ت − ٨
الذي نقول به, وديننا الذي ندين هللا به, التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينـا, ومـا 
روي عـــــن الصـــــحابة والتـــــابعني, وأئمـــــة احلـــــديث, ونحـــــن بـــــذلك 

 .)١(»معتصمون...
مـا  أهل السنة هم الثابتون عىل اعتقاد«هـ): ٤٤٤وقال أبو نرص السجزي (ت − ٩

ن الرسول ^ أو عن أصـحابه ريض نقله إليهم السلف الصالح رمحهم اهللا ع
اهللا عنهم فيام مل يثبت فيه نص من الكتاب وال عن الرسـول ^; ألهنـم ريض 

وقد ُأمرنا باقتداء آثارهم, واتباع سنتهم, وهذا أظهر مما حيتاج  ,اهللا عنهم أئمة
 .)٢(»فيه إىل برهان

اهللا اإلنصـاف فقـف  عبـد فإن أحببـت يـا«هـ): ٧٤٨وقال اإلمام الذهبي (ت −١٠
ع نصــوص القــرآن والســنة, ثــم انظــر مــا قالــه الصــحابة والتــابعون وأئمــة مــ

التفسري يف هذه اآليات, وما حكوه من مذاهب السلف, فإمـا أن تنطـق بعلـم 
  .)٣(»وإما أن تسكت بعلم

 
 :رابًعا: اإلجماع 

قــد انعقــد إمجــاع أهــل الســنة واجلامعــة عــىل أن خــري قــرون هــذه األمــة يف األعــامل 
                                                  

= 
 طويلة.

وقد نقلت هذه النصيحة مـع طوهلـا ملـا فيـه مـن العمـق واملعـاين الدقيقـة, وحاجتنـا إىل مثلهـا يف هـذه 
 العصور املتأخرة.

 ).١١٠ر (ص). وينظر: العني واألث٨اإلبانة عن أصول الديانة (ص    )١(
 ).٩٩الرسالة إىل أهل زبيد (ص    )٢(
 ).١٦العلو للعيل الغفار (ص    )٣(



  
  
 

 
 

٦٤  

قادات وغريها من كل فضيلة القـرن األول ثـم الـذين يلـوهنم ثـم الـذين واألقوال واالعت
 يلوهنم.

مـن املعلـوم بالرضـورة ملـن تـدبر الكتـاب «وقد حكى هذا اإلمجاع ابن تيمية فقال: 
والسنة وما اتفق عليه أهل السـنة واجلامعـة مـن مجيـع الطوائـف أن خـري هـذه األمـة ـــ يف 

ا مـن كـل فضـيلة أن خريهـا ــــ القـرن األول ثـم األعامل واألقـوال واالعتقـادات وغريهـ
الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم, كام ثبت ذلك عن النبي ^ من غري وجه, وأهنـم أفضـل 
من اخللف يف كل فضيلة; من علم وعمل وإيامن وعقل, ودين وبيان وعبادة, وأهنـم أوىل 

مـن ديـن اإلسـالم, بالبيان لكـل مشـكل. هـذا ال يدفعـه إال مـن كـابر املعلـوم بالرضـورة 
 .)١(»وأضله اهللا عىل علم

 :خامًسا: المعقول واالعتبار الصحيح 

 ومن ذلك:
أن من املتقرر عند عامة املسلمني أن الصحابة هم أكمل األمة عقوالً وأشدها  − ١

وأمتها فهًام, وأنه ال كان وال يكون مثلهم  ,وأزكاها علًام  ,وأقواها إيامًنا ,اتباًعا
لفهم والعمل. فمـن املحـال واملمتنـع أن مـن هـذه صـفته يف اإليامن والعلم وا

يكون من بعده من اخللف أزكى منه وأتم ملعرفة احلق بـالفهم الصـحيح منـه. 
 .)٢(وقد بسطنا القول يف هذه املسألة يف الفصل الثاين: أمهية فهم السلف

 أنه عند اختالف فهم السلف مع فهم اخللف فال خيلو احلال من أحد أمرين: − ٢
مــا أن يكــون احلــق مــع القــوم الــذين اصــطفاهم اهللا لصــحبة خــري خلقــه أ ــــ إ

 وصفوة رسله.

                                                 

 ).٤/١٥٨جمموع الفتاوى (    )١(
 ).٢٩(ص    )٢(



  
  
 

 
 

٦٥  

ب ــ وإما أن يكون احلق مع قوم إنام أخذوا علومهم من املنطق اليونـاين ومـن 
بمعرفـة  أحـق نيالقواعد الفلسفية املناقضة للمعقول واملنقـول.. فـأي الفـريق

 !?)١(ىل ومراد رسوله ^وفهم ما أنزل اهللا عىل رسوله ^, ومراد اهللا تعا
أصل وقوع أهل الضالل يف مثل هذا التحريف اإلعراض عن فهم «ولذا فإن 

كتــاب اهللا تعــاىل كــام فهمــه الصــحابة والتــابعون, ومعارضــة مــا دل عليــه بــام 
يناقضــه وهـــذا مــن أعظـــم املحـــادة هللا ولرســوله لكـــن عــىل وجـــه النفـــاق 

 .)٢(»واخلداع
ا بخطـأ مـا هـم عليـه مـن الفهـم وطرائـق أن أساطني علامء اخللف قد اعرتفـو − ٣

االستدالل وندموا عىل ما تعلموه مما هو خمالف لفهـم السـلف وأهنـم مل يكـن 
معهم إال الوهم واخلياالت الفاسدة والظنون الكاذبة اُملورثـة لعـذاب الشـك 

ونصوصهم يف هذا الرتاجع واالعرتاف أكثر من أن  .)٣(واحلرية وعدم اليقني
 .)٤(رصجتمع يف هذا املخت

أما السلف فام علم عن أحد من علامئهم وال «يف مقابل ذلك يقول ابن تيمية: 
 .)٥(»امتهم رجوع عام هم عليه صالح ع

ذكـره أبـو املعـايل اجلـويني ـــ  مـا :ومن أقوى أدلة املرتاجعني الواضحة اجلليـة
ملا رجع عن التأويل مستدالً عـىل ذلـك  »النظاميةالعقيدة « :أحدهم ــ يف وهو

                                                 

 ).١٧ينظر ضوابط فهم السنة, د. عبد اهللا وكيل الشيخ (ص    )١(
 ).٥/٣٨٣درء تعارض العقل والنقل (    )٢(
 ).٤/٢٣ع الفتاوى (). وجممو١/٧٩ينظر: االستقامة (    )٣(
ــة (ص    )٤( ـــ  ٢٢٧ينظــر: رشح الطحاوي ), وللباحــث بحــث يف مجــع هــذه الرتاجعــات ودراســتها ٢٢٨ـ

 وحتليلها. يرسَّ اهللا إخراجه.
 ).٤٢نقض املنطق (ص    )٥(



  
  
 

 
 

٦٦  

وهـم صـفوة اإلسـالم, واملسـتقلون بأعبـاء الرشـيعة, «فعل الصحابة فقـال: ب
وكانوا ال يألون جهًدا يف ضبط قواعد امللة والتوايص بحفظها, وتعليم الناس 
ما حيتاجون إليه منها, فلو كـان تأويـل هـذه اآلي والظـواهر مسـوًغا وحمتوًمـا 

 .)١(»عةألوشك أن يكون اهتاممهم هبا فوق اهتاممهم بفروع الرشي
ومعلوم أن التأويل إنام هو ثمرة للفهم السقيم للنصـوص الرشـعية املخـالف 

 لفهم سلف األمة رضوان اهللا تعاىل عليهم.
من املحال أن تكون القرون الثالثة املفضلة ــ بام فيها قرنه ^ الذي ُبعث فيـه  − ٤

عـدم ألن ضد ذلك إما « ــ غري عاملني وال فامهني للحق وال قائلني عاملني به;
العلم والقول, وإمـا اعتقـاد نقـيض احلـق, وقـول خـالف الصـدق, وكالمهـا 

 ممتنع:
: فألن من يف قلبه حياة وطلب للعلـم, أو ]أهنم غري عاملني[أما القول األول 

ومعرفة احلـق فيـه  ,يف العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ةٍ مَ ُهنْ 
س الصـحيحة إىل يشء أشـوق أكرب مقاصده وأعظم مطالبه... وليست النفـو

 .منها إىل معرفة هذا األمر
ر مـع قيـام هـذا املقتىضـ ـــ وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجديـة, فكيـف يتصـوّ 

السـادة يف  الذي هو من أقوى املقتضيات ــ أن يتخلف عنه مقتضاه يف أولئـك
هذا ال يكاد يقـع يف أبلـد اخللـق, وأشـدهم إعراًضـا عـن  !جمموع عصورهم?

والغفلة عن ذكر اهللا تعاىل. فكيف يقع  ,عظمهم إكباًبا عىل طلب الدنيااهللا, وأ
 يف أولئك?!

: فهـذا [وهـو القـول الثـاين] ن فيه غري احلق أو قائليهمعتقديوأما كوهنم كانوا 
                                                 

 هـ, املكتبة األزهرية.١٤١٢) حتقيق: الكوثري, ط ٣٣العقيدة النظامية (ص    )١(



  
  
 

 
 

٦٧  

 .)١(»ال يعتقده مسلم وال عاقل عرف حال القوم
كـام من املعلوم أن الستنباط األحكام من النصوص الرشعية ركنني أساسيني  − ٥

أحــدمها علــم لســان العــرب. وثــانيهام علــم أرسار الرشــيعة «قــال الشــاطبي: 
ومقاصدها. أما الركن األول فقد كـان وصـًفا غريزًيـا يف الصـحابة والتـابعني 
والعرب اخللص فلم يكونوا يف حاجة لقواعـد تضـبطه هلـم. كـام أهنـم كسـبوا 

ــرف ــن طــول صــحبتهم لرســول اهللا ^ ومع ــاين م ــالركن الث تهم االتصــاف ب
األسباب التي ترتب عليها الترشيع حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجوًما 
بحسب الوقائع, مع صفاء اخلاطر فـأدركوا املصـالح, وعرفـوا املقاصـد التـي 

. وتقـــدم تفصـــيل ذلـــك يف بيـــان األمهيـــة )٢(»راعاهـــا الشـــارع يف الترشـــيع
عـىل فهـوم واختصاصهم ببعض األمور دون غريهم مما جيعل فهمهـم مقـدًما 

 غريهم.

 
 

                                                 

 ), ط التوجيري.١٨٠ى, البن تيمية (صالفتوى احلموية الكرب    )١(
 ).١/٥املوافقات (    )٢(
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  المبحث الثاني
  ثمرات االلتزام بفھم السلف الصالح

مـن  ةلنصوص الكتـاب والسـنة العاصـمالصالح ال شك أن لاللتزام بفهم السلف 
حتفظ املرء يف عقيدته وعبادتـه وتعصـمه بـإذن  ,نافعة كل فتنة مضلة له ثمرات يانعة وآثارٌ 

ومــا ســلت الســيوف, وأزهقــت  ار املنحرفــةاهللا مــن األهــواء واملفــاهيم الشــاذة واألفكــ
األرواح وسفكت الـدماء وانتهكـت احلرمـات وكفـر املسـلمون وفرقـت مجـاعتهم قـديًام 
وحديًثا إال بسبب التأويل الباطل املبني عىل الفهم السـقيم للنصـوص الرشـعية املخـالف 

 . ومن أبرز هذه الثمرات:لفهم السلف الصالح رضوان اهللا تعاىل عليهم
 مسـلم إذ هـي غايـة كـل  ;ملعرفة مـراد اهللا تعـاىل ومـراد رسـوله ^سبيل الأنه  − ١

يريد االعتصام بالكتاب والسنة قوالً وعمًال ظاهًرا وباطنًـا لينجـو مـن الفـتن 
 وحيقق عبودية ربه عىل هدى وبصرية.

فمقصود السلف هو معرفة مراد اهللا عـز وجـل ومـراد رسـوله ^ الـذي هـو 
, كام أن االنحياز إىل لطالبيها طريق النجاةوكني وهو غاية السال ,ينبوع اهلدى

دهيم هـو عـني الفـالح, الصحابة وأتبـاعهم والتمسـك بطـريقتهم وهـ جانب
 .وأساس النجاح

فأسعد الناس وأسدهم رأًيا يف مجيع أمور الدين ومـا يقـرب مـن رب العـاملني 
اء مشكاة الوحي املبني, ورغب بعقله وفطرته وإيامنه عن آر«هو من تلقى من 

املتهوكني, وتشكيكات املشككني, وتكلفات املتنطعني, واستمطر ديم اهلداية 
من كلـامت أعلـم اخللـق بـرب العـاملني, فـإن كلامتـه اجلوامـع النوافـع يف هـذا 
الباب ويف غريه كفت وشفت, ومجعت وفرقت, وأوضحت وبينت, وحلـت 



  
  
 

 
 

٦٩  

 .)١(»حمل التفسري والبيان ملا تضمنه القرآن
السلف من العلم واإليامن هو ما استفادوه من نبيهم ^  ثم إن عامة ما عند

الذي أخرجهم اهللا به من الظلامت إىل النور, وهداهم به إىل رصاط العزيز 
 ¢ ¡  � ~ { | } ﴿احلميد الذي قال اهللا فيه: 

£ ¤      ¥ ¦ § ̈  © ª «  ¬        ¯® ° ±    ²  
³ ́  µ      ¶ ̧    ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á   Â  Ã  Ä 

Å  Æ ÈÇ É Ê Ë Ì  ﴾  :وقال تعاىل: ]٢٩, ٢٨[احلديد .﴿´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á Â Ã 

Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í  ﴾  آل]

 A B C  D E GF H I         J K ﴿, وقال تعاىل: ]١٦٤عمران: 
L  M N O P Q R S     T U V XW  Y Z [    

\ ]  ^ _ ̀ a b  c d e f g ih  ﴾ رى: [الشو
٥٣, ٥٢[. 

وال شك أن أعلم الناس هبذا الرصاط وأحرصهم عىل اهلداية إليه هم صحابة 
رســول اهللا ^ وأتبــاعهم مــن أئمــة الســلف الصــالح, ولــذلك قــال عمــر بــن 

إذا لقيــتم الــذين يتبعــون املتشــابه فخــذوهم «: اخلطــاب ريض اهللا تعــاىل عنــه
 .)٢(»بالسنن, فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا تعاىل

 
                                                 

 ).١/١٨شفاء العليل (    )١(
), والاللكـائي ١/٢٤٠( ٩٣), واآلجـري يف الرشـيعة ح: ١/٤٧( ١٢١أخرجه الدارمي يف سننه ح:     )٢(

 ).٢٤٨), واألصبهاين يف احلجة (ص١/١٢٣( ٢٠٣يف رشح األصول ح: 



  
  
 

 
 

٧٠  

أنــه أهــم وســيلة حلســم مــادة االبتــداع وإغــالق بــاب البدعــة واإلحــداث يف  − ٢
يتعلقون بـبعض النصـوص ويتأولوهنـا عـىل غـري ما الدين; ألن املبتدعة عادة 

ويفهموهنا عىل غري مراد اهللا ومـراد رسـوله ^ ولكـن عـىل مـرادهم  ,تأويلها
لفيصـل يف هم لتوافق أهواءهم وما استحدثوه من البدع. وفهم السـلف هـو ا

 s t ﴿هذه املسألة, وهو احلق الذي ليس بعده إال الضالل, قال تعـاىل: 
u v w x y {z | } ~  _ ̀ ba c ed 

f g h      ﴾  :١٣٧[البقرة[. 
ــة:  ــابعني «قــال ابــن تيمي ــَدل عــن مــذاهب الصــحابة والت ــة مــن َع ويف اجلمل

ن كان جمتهًدا وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطًئا يف ذلك, بل مبتدًعا, وإ
ونحــن نعلــم أن القــرآن قــرأه الصــحابة «إىل أن قــال:  »مغفــوًرا لــه خطــؤه...

والتابعون وتابعوهم, وأهنم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه, كام أهنم أعلم باحلق 
الـذي بعــث اهللا بــه رسـوَله ^, فمــن خــالف قـوهلم, وفرســ القــرآن بخــالف 

 .)١(»تفسريهم فقد أخطأ يف الدليل واملدلول...
بل إن العدول عن فهم السلف للنصوص هـو مـن أخطـر أبـواب االنحـراف 

وتأوله عىل غـري التفسـري «والضالل, فمن فرس القرآن الكريم والسنة املطهرة 
املعروف عن الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم والتابعني فهـو مفـرت عـىل اهللا عـز 

لبــاب  وجــل, ملحــد يف آيــات اهللا, حمــرف للكلــم عــن مواضــعه, وهــذا فــتح
 .)٢(»الزندقة واإلحلاد وهو معلوم البطالن من دين اإلسالم

 

                                                 

 ).٩١فسري (صمقدمة يف أصول الت    )١(
 ).١٦/٥١) و(١٥/٩٤) و(١٣/٣٦١). وينظر (١٣/٢٤٣جمموع الفتاوى (    )٢(
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 أنه العاصم من التفرق واالختالف املذموم. − ٣
كيــف «ولــذلك قــال عمــر بــن اخلطــاب البــن عبــاس ريض اهللا تعــاىل عــنهم: 

ختتلف هـذه األمـة ونبيهـا واحـد وقبلتهـا واحـدة? قـال ابـن عبـاس: يـا أمـري 
قرأناه, وعلمنا فيمن نزل, وأنه سيكون بعدنا رآن فؤمنني; إنام أنزل علينا القامل

أقوام يقرؤون القرآن وال يدرون يف َمن نزل, فيكون هلـم فيـه رأي, فـإذا كـان 
 .)١(»هلم فيه رأي اختلفوا, فإذا اختلفوا اقتتلوا

أنه ُيورث الطمأنينـة واألمـن النفيسـ القـاطع لشـوائب االحـتامالت املقـدرة,  − ٤
ة. فمتى علم املتفقه وطالب العلم أن فهمه للدليل الرافع لإلشكاالت املتومه

موافق لفهم السلف الصالح كان ذلك حاسًام للـرتددات شـاهًدا صـادًقا عـىل 
 صحة االستدالل بالدليل مصدًقا له.

أن كــل مــا ســكت عنــه الصــحابة والســلف ــــ وخاصــة فــيام يتعلــق بمســائل  − ٥
وأن اخللـف مل يـأتوا  االعتقاد  واإليامن ــ فالسكوت عنـه أوىل وأليـق وأسـلم.

عليكم بآثار من «فيه إال بباطل من القول وزوًرا; ولذلك قال بعض السلف: 
ــان مل  ــدهم خــري ك ــي ويشــفي, ومل حيــدث بع ــام يكف ــإهنم جــاؤوا ب ســلف, ف

   .)٢(»يعلموه
 واألمر بالسـكوت عـام سـكت القـوم ,وتقدم كالم الصحابة واألئمة يف ذلك

 سكوت هو املتعني يف مثل هذه األمور.. فام سكتوا إال لعلمهم بأن العنه
 

                                                 

). وانظر: كنـز ١٥٨٧), برقم: (٢/١٩٤أخرجه اخلطيب يف اجلامع ألخالق الّراوي وآداب السامع (    )١(
 ).٤١٦٧العامل رقم: (

 ).٤/١٥٨جمموع الفتاوى (    )٢(
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 أنه الضابط يف معرفة السنة من البدعة. − ٦
فهو من االبتداع واإلحداث يف  ,فكل دين وعبادة مل يكن معروًفا عند السلف
بأنه ليس فيهم أحد من صحابة  :الدين, وتقدم مأخذ ابن عباس عىل اخلوارج

 ين هم أعلم الناس بتأويل القرآن.الذ ,رسول اهللا ^
أن احلجة بفهم الصحابة وما كانوا عليه وليس العكـس, وأن أهـل  :فدل عىل

فـال «البدع هم الذين انشقوا عن اجلامعة وخالفوا الصحابة واألئمة. ولـذلك 
وال يسـلم لـه عقيـدة إال أن يسـلم كـام أسـلم السـلف,  ,أحد يسلم من البدعة

مسـلك أئمـة ويرتك علم ما مل يكلـف, وهـذا  ,وأن يفهم النصوص كام فهموا
 .)١(»السنة

وقــع يف البــدع التــي مضــموهنا أنــه يقــول عــىل اهللا «ومــن َعــدَل عــن ســبيلهم 
 .)٢(»ورسوله ما ال يعلم أو غري احلق, وهذا مما حرمه اهللا ورسوله...

وهـل  ,فالشاهد عىل املتخاصمني, احلََكُم بني املتنـازعني: النظـر يف حـال السـلف
هل كـانوا آخـذين فيهـا? أم والنحو أم ال? كانوا يفهمون هذه النصوص عىل هذا 

يشـهد هلـم وكانوا تاركني هلا أو غافلني عنها?!! مع القطع بتحققهم بفهم القرآن, 
 .)٣(»ن يضع قدمهيواجلم الغفري, فلينظر امرؤ أ ,بذلك النبي ^

 
  

                                                 

 ).١٢٢إيثار احلق عىل اخللق (ص    )١(
 ).٧/٢٨٨جمموع الفتاوى (    )٢(
 ).٧٥٩). وينظر: القرآن الكريم ومنزلته بني السلف وخمالفيهم (ص٣/٣٧٦ينظر: املوافقات (    )٣(
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  الخاتمة

ــ ــتم الصــاحلات, َي ــه ت حُسن ـبعــد اســتكامل هــذا البحــث, واحلمــد هللا الــذي بنعمت
 احث أن ُينبه إىل أبرز النتائج التي ظهرت له من خالله, ومن أمهها:بالب

أن ألفاظ الفهم والفقـه والعلـم, متقاربـة املعـاين إن مل تكـن مرتادفـة, والفهـم  − ١
, والتفسري املنقول عـن السـلف والتأمل بعد فهم التفسري التام هو ثمرة التدبر

 هو الكاشف عن بعض فهمهم لآليات القرآنية.
نوعان: ذهني معريف وهو تفسري الغريب واستنباط األحكام, وآلتـه  أن الفهم − ٢

 علم العربية واملعاجم.
واآلخــر: قلبــي إيــامين: ينكشــف للمتأمــل واملتــدبر حــني يمعــن النظــر يف 

 النصوص الرشعية, وآلته زكاة النفس وقوة اإليامن.
ر أن مصطلح السلف له إطالقان: األول: إطالقه عـىل احلقبـة التارخييـة لصـد − ٣

نبي ^ هذه األمة, وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعني الذين شهد هلم ال
 يف هذا البحث. باخلرييَّة, وهذا هو املعنّي 

الثاين: املصطلح املنهجي: وهو كل من كان عىل ما عليه النبـي ^ وأصـحابه 
مــن أمــور الــدين, وذلــك شــامل ملــا كــانوا عليــه يف االعتقــادات والعبــادات 

والسلوك واألخالق وإن تأخر هبم الزمـان, وهـذا املصـطلح هـو  واملعامالت
ـنة واجلامعـة«املرادف ملصـطلح  وهـو الـذي جيـوز أن ينتسـب إليـه  .»أهـل السُّ

ــنهج ــزام م ــأخرون برشــط الت يف التلقــي واالســتدالل  الســلف املتقــدمني املت
والقول بقوهلم وما فهموه من مسـائل االعتقـاد واألصـول التـي متيـزهم عـن 

 ألهواء والبدع.أهل ا
أن املراد بفهم السـلف هـو: مـا َعِلَمـه وَفِقَهـه واسـتنَبطه الصـحابة والتـابعون  − ٤
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وأتباعهم من جمموع النصوص الرشعية أو أفرادهـا مـراًدا هللا تعـاىل ولرسـوله 
^ مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية, مما ُأثر عـنهم بقـول أو فعـل أو 

 ص أو قوِل مماثٍل.تقرير برشط عدم املخالف من ن
, فالثـاين »فهـم السـلف«رضورة التفريق بـني مـا كـان فهـًام لـبعض السـلف و − ٥

يقتيضــ إمجــاعهم أو مجهــورهم مــع عــدم وجــود املخــالف مــنهم, بيــنام األول 
يدخل فيه اجتهاد أفرادهم يف بيـاهنم لـبعض األحكـام اجلزئيـة, أو تفسـرياهتم 

ددت أقواهلم, أو مل يشتهر ذلـك لبعض اآليات القرآنية التي اختلفوا فيها وتع
 عنهم, أو جانب بعضهم الصواب فيها.

أن الوقوف عىل فهم السلف للنصوص الرشعية هو املتعني عىل طالب العلـم  − ٦
 املريد للحق بعد الوقوف عىل نصوص الكتاب والسنة.

أن أكـرب أسـباب االبتــداع يف الـدين واالنحـراف عــن املـنهج احلـق (الوســط)  − ٧
واإلفـــراط أو يف اجلفـــاء والتفـــريط قـــديًام وحـــديًثا هـــو والوقـــوع يف الغلـــو 

 والتفلت من فهم السلف هلا. ,االنحراف يف فهم النصوص الرشعية
يل لأن الشبهات التي حترف الناس عن احلق هـي بسـبب اخلطـأ يف الفهـم للـد − ٨

 فيفهمه عىل غري مراد اهللا تعاىل ومراد رسوله ^. ,الرشعي
هــو متابعــة فهــم الســلف الرشــعية للنصــوص أن الضــابط للفهــم الصــحيح  − ٩

 الصالح هلا.
أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهـو مبنـي عـىل مـا َفِهَمـه املتعبـد مـن النصـوص  −١٠

ــذا فاعتقــاد الســلف  الرشــعية مــراًدا هللا ورســوله ^ إن صــواًبا أو خطــأ, ول
وتعبدهم مبني عىل ما َفِهُموه مراًدا هللا ورسوله. واالعتقـاد والتعبـد املخـالف 

ليه فهو خمالف ملا فهموه مـراًدا هللا ورسـوله, ومـا تركـوه مـع وجـود ملا كانوا ع
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املقتيض فهو مما مل تدل عليه األدلة الرشـعية حسـب فهمهـم, ولـيس مـراًدا هللا 
ولرسوله عندهم, فهو إًذا ليس من الـدين يف يشء عنـدهم, ولـيس عليـه أمـر 

مـه السـلف اهللا ورسوله ومن ثمَّ فهـو رد, وعليـه فكـل فهـم يف العقيـدة مل يفه
 فهو حمدث باطل.

مـن  وأصـًال  ,هـل السـنة واجلامعـةأل اشعارً أصبح تباع السلف يف فهمهم أن ا −١١
 أصوهلم, كام أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال إتباع السلف.

أن القول باعتامد ما أمجع عليه السلف من فهم نصوص الكتاب والسنة لـيس  −١٢
أمـر عـز وجـل, فكـالم اهللا تعـاىل ال  إغالًقا لباب التدبر يف كالم اهللا تعـاىل كـام

تنقيض عجائبه, فهناك مساحات شاسعة للتدبر من جهة داللة النصوص عىل 
ومـن ومن جهة استنباط األحكـام املسـتجدة, بعض املعاين الثانوية األخرى, 

نظر القـارئ حلالـه مـع هـذه اآليـات, وأيـن موقعـه مـن تطبيقهـا أو ثالثة جهة 
هم من التدبر, وهو مـا غفـل عنـه كثـري مـن طلبـة انطباقها عليه وهذا جانب م

 العلم فضًال عن غريهم.
قول آحاد السلف فيام إذا كـان عـن صـحايب أو مـن دونـه, وإذا ختتلف حجية  −١٣

كان جممًعا عليه أم ال. وإذا كان خالفه غريه منهم أم ال. وكلـام كـان العهـد إىل 
بحسـب ال  الرسول أقرب كان الصواب أغلب, وهذا حكم بحسـب اجلـنس

هم الصحابة أوىل من فهم التابعني, وفهـم التـابعني أوىل مـن فهـم كل فرد, فف
 أتباع التابعني.

فهــم الســلف يشــمل فهمهــم لألصــول الكليــة ألصــول الــدين وفروعــه, كــام  −١٤
يشمل فهمهم لنص رشعـي بعينـه, ويشـمل االجتهـاد يف مسـألة مـن املسـائل 

 التي مل يرد فيها نص أيًضا.
ف يتناول تلك املسائل التي بنيَّ فيها السلف فهَمهم بقـول االقتداء بفهم السل −١٥
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هج اأو فعل أو تقرير, كام يشمل االقتداء هبم يف مسـالك العلـم والعمـل ومنـ
 وطريقة النظر يف مسائل اخلالف والرتجيح. ,االستدالل وترتيب األدلة

أن السلف الصالح قد وجدوا أنفسهم بعد الفتوحات أمام حوادث وأعـراف  −١٦
ات ال تنتهي وجمتمعات خمتلفة وألسنة وثقافات متعددة, فاجتهـدوا ومستجد

بـام ُيبـني احلـق  يف استنباط األحكام وُسبل التعامل معها مـن الكتـاب والسـنة
ويزيل الشبهة إيامًنـا مـنهم بـأن الكتـاب والسـنة صـالح ومصـلح لكـل زمـان 
ــة عــام ســوامها فلــم حيــوجهم ذلــك إىل رأي فــالن وال ــيهام الغني  ومكــان, وف

 الفلسفة الفالنية وال املنطق الفالين.
أن كثــًريا مــن املخــالفني للســلف مــن كبــار أهــل الكــالم وغــريهم رجعــوا إىل  −١٧

الوحي وإىل ما فهمه السلف بعد أن ذاقـوا مـرارة البعـد عنـه, وعلمـوا ضـياع 
 أنفسهم حني نأوا عنه, وأقروا عىل أنفسهم باخلطأ.

ألهنـم ن جـاء بعـدهم, أسلم مموإن علم السلف الصالح أتم وأحكم, وأعلم  −١٨
, وبطالن ما يعارضه, فلهـذا ـــ والعتبـارات كانوا أعرف الناس باحلق وأدلته

 أخرى كثرية ــ كان فهمهم لنصوص الرشيعة مقدم عىل فهوم من بعدهم.
أن للســلف الصــالح مــن اخلصــائص وامليــزات التــي ال جتتمــع يف غــريهم مــا  −١٩

سـالمة مصـادرهم يف التلقـي, يوجب تقـديم فهمهـم عـىل فهـوم املتـأخرين ك
ــوحي  ــاهدهتم ال ــوه, ومش ــام عمل ــه والعمــل ب ــم وفهم وحرصــهم عــىل العل
والتنزيل مما أورثهم مزيد فهم ال يشاركهم فيه غريهم, كام أهنم أعظـم النـاس 

 عقًال وفهًام وحًسا وإدراًكا وذلك ثمرة قوة إيامهنم وتقواهم.
, ولغــتهم هــي اللغــة أن الســلف أعلــم النــاس بلغــة القــرآن ولغــة نبــيهم ^ −٢٠

املعتمـدة يف فهـم النصــوص الرشـعية دون اللغـة احلادثــة, ومـا طـرأ عليهــا يف 
العصــور التاليــة مــن دالالت األلفــاظ ممــا ال ينبغــي حتكيمــه يف فهــم القــرآن 
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 الكريم.
, ولـذلك القـى مـن العلـامء مـا »سـنة«إن من موروث السلف ما عده العلامء  −٢١

 وين.يليق به من العناية واحلفظ والتد
إن األمر بإتباع السلف الصالح واحلث عليه قـد دلـت عليـه الـدالئل الكثـرية  −٢٢

من القرآن الكريم والسنة النبوية وموروثات السلف أنفسـهم ومـن جـاء مـن 
هبـم. وكـذلك دل عليـه اإلمجـاع  من أئمة اهلـدى وديـن احلـق املقتـدى بعدهم

 والعقل واالعتبار الصحيح.
ن فهم كتاب اهللا تعاىل كام فهمه الصحابة أن أصل وقوع الضالل اإلعراض ع −٢٣

والتابعون وأتبـاعهم, والتفلـت مـن فهـم السـلف ولـذلك ظهـرت التيـارات 
 الفكرية املعارصة.

أن التأويـل املـذموم ـــ عنـد املتـأخرين ــــ هـو ثمـرة الفهـم السـقيم للنصــوص  −٢٤
 .الرشعية املخالف لفهم السلف الصالح

, وهـو مـراد اهللا ومـراد رسـوله ^ ةإن فهم السلف هو السبيل الوحيد ملعرفـ −٢٥
الســنة مــن البدعــة,  احلاســم ملــادة االبتــداع املغلــق لباهبــا الضــابط يف معرفــة

رقــة واالخــتالف اُملــورث للطمأنينــة النفســية القــايض عــىل العاصــم مــن الفُ 
 عوامل الشك واالرتياب.
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  والمراجع المصادر قائمة
فـرق املذمومـة للشـيخ اإلمـام أبـو عبـد اهللا بانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الاإل −١

) ن. دار ١٤١٥عبيــد اهللا بــن بطــة العكــربي حتقيــق د. عــثامن عبــداهللا آدم ط. األوىل (
 الراية للنرش والتوزيع .

أثر االجتاه العقدي يف التفسري (رسالة جامعية مقدمة لدرجة املاجسـتري يف العقيـدة يف  −٢
 جامعة اإلمام)يارس بن ماطر املطريف .

جتامع اجليوش اإلسالمية لإلمـام ابـن القـيم مـع بيـان موقـف ابـن القـيم مـن بعـض ا −٣
) ن. مطـــابع الفـــرزدق ١٤٠٨الفـــرق حتقيـــق د. عـــواد عبـــد اهللا املعتـــق ط. األوىل (

 بالرياض.
اإلصابة يف متييز الصحابة لإلمام شهاب الدين العسقالين حتقيق د: طـه حممـد الزينـي  −٤

 يات األزهرية.) ن. مكتبة الكل١٣٩٦ط. االوىل (
إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية راجعه وقدم له وعلق عليه طـه عبـد الـرءوف سـعد  −٥

 ط.بدون   ن. دار اجليل ببريوت  
 إجلام العوام للغزايل حممد املعتصم باهللا البغدادي  −٦
ــمعاين ط. األوىل  −٧ ــي الس ــد التميم ــن حمم ــدالكريم اب ــعد عب ــام أيب س ــاب لإلم األنس

 ب العلمية.) ن. دار الكت١٤٠٨(
) ن. دار الكتب ١٣١٨إيثار احلق عىل اخللق أيب عبد اهللا حممد بن املرتىض اليامين ط. ( −٨

 العلمية.
) ن. ١٤٣٠إيضاح احلجة يف بيان سبيل السلف  فيصل بن قـزار اجلاسـم ط. األوىل ( −٩

 املربة اخلريية لعلوم القرآن والسنة بالكويت.
جب احلنبيل حققه وعلق عليه وخرج بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف البن ر − ١٠

) ن. دار األرقم للنرشـ والتوزيـع ١٤٠٤أحاديثه حممد بن نارص العجمي ط. األوىل (
 بالكويت 



  
  
 

 
 

٧٩  

التحف من مـذاهب السـلف حممـد بـن عـيل الشـوكاين ط. مطبعـة املـدين ن. اجلامعـة  − ١١
 اإلسالمية. 

) ن. ١٤٠٣ىل (حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد إبراهيم بن حممد البيجوري ط.األو − ١٢
 دار الكتب العلمية .

 تذكري اخللف بوجوب اعتامد فهم السلف وليد بن راشد السعيدان. − ١٣
) ن . ١٤١٨تعريف اخللف بمنهج السلف د: إبراهيم بن حممد الربيكـان ط. األوىل ( − ١٤

 دار ابن اجلوزي .
 تفسري ابن جرير املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير − ١٥

 ) ن . طبعة احللبي ورشكاه١٣٨٨الطربي ط . الثالثة (
تفسري ابن عطية املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن عطية  − ١٦

األندليس حتقيق الرحـايل الفـاروق وزمـالءه طبـع عـىل نفقـة صـاحب السـمو الشـيخ 
 خليفة بن محد آل ثاين . 

مـام أيب حممـد احلسـني بـن مسـعود البغـوي حققـه تفسري البغوي ( معامل التنزيل ) لإل − ١٧
 ) ن. دار طيبة.١٤٢٣وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر وزميليه ط.األوىل (

تفسري القاسمي املسمى حماسن التفسري ملحمد مجال الدين القاسمي ترقيم حممد فؤاد  − ١٨
 ) ن. دار الفكر ببريوت .١٣٩٨عبد الباقي ط. الثانية (

م للحافظ ابن كثري حتقيق عبد العزيز غنيم وزميليـه ط. بـدون ن. تفسري القرآن العظي − ١٩
 دار الشعب بالقاهرة .

 التفسري واملفرسون ل د: حممد حسني الذهبي − ٢٠
تقريب التهذيب لإلمام احلافظ شـهاب الـدين أمحـد بـن حجـر العسـقالين ط. األوىل  − ٢١

 حلب –)       ن. دار الرشيد ١٤٠٦(
) ١٤١٦زكريا حمي الدين بـن رشف النـووي ط ( هتذيب األسامء واللغات لإلمام أيب − ٢٢

 ن. دار الفكر .



  
  
 

 
 

٨٠  

) ن. دار القوميــة ١٣٨٤هتــذيب اللغــة أليب منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري ط. ( − ٢٣
 للطباعة

 هتذيب سنن أيب داود للعالمة ابن القيم عىل عون املعبود . − ٢٤
لح بـن ) ن. مركـز صـا١٤٢٢تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنـان ط. الثانيـة ( − ٢٥

 صالح الثقايف.
اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي أليب عيسـى حممـد بـن عيسـى بـن سـورة حتقيـق  − ٢٦

 ) ن. طبعة احللبي ورشكاه.١٣٩٥وتعليق إبراهيم عطوه عوض ط. الثانية (
جامع العلوم واحلكم زين الدين أيب الفـرج عبـدالرمحن بـن رجـب ط. بـدون ن. دار  − ٢٧

 املعرفة للطباعة والنرش ببريوت .
امع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله لإلمام املحدث أيب عمـر يوسـف ج − ٢٨

 ) ن. دار الباز للنرشوالتوزيع .١٣٩٨ابن عبد الرب النمري ط. (
 اجلامع ألخالق الّراوي وآداب السامع اخلطيب البغدادي  − ٢٩
 حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود (هامش عون املعبود) − ٣٠
القاسـم  وة ورشح عقيدة أهل السنة واجلامعـة اإلمـام احلـافظ أبـاحلجة يف بيان املحج − ٣١

إسامعيل بن حممد التيمي األصبهاين حتقيق ودراسة حممد بن ربيع املـدخيل ط. األوىل 
 ) ن. دار الراية للنرش.١٤١١(

حكم االنتامء إىل الفـرق واألحـزاب واجلامعـات اإلسـالمية بكـر أبـو زيـد ط. األوىل  − ٣٢
 عامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.   ) ن. الرئاسة ال١٤١٠(

) ن ١٣٩٤حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافظ أيب نعيم األصبهاين ط. األوىل ( − ٣٣
 . مطبعة السعادة .

) ن. ١٤٠٠درء تعرض العقل والنقـل البـن تيميـة حتقيـق د: حممـد سـامل ط. األوىل ( − ٣٤
 يةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم

رسالة السجزي يف أهل زبيد يف الرد عىل من أنكـر احلـرف والصـوت للشـيخ اإلمـام  − ٣٥
أيب نرص عبيد اهللا بن سعيد الواييل السجزي حتقيق ودراسـة حممـد بـاكريم ط.  احلافظ
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 ) ن. اجلامعة اإلسالمية .١٤١٣األوىل (
 الرســالة لإلمــام حممــد بــن إدريــس الشــافعي بتحقيــق ورشح أمحــد شــاكر ط. الثانيــة − ٣٦

 ) ن. مكتبة دار الرتاث بالقاهرة١٣٩٩(
) ن. دار ١٤٠٧زاد املسري يف علـم التفسـري لإلمـام مجـال الـدين اجلـوزي ط. األوىل ( − ٣٧

 الفكر
 سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ملحمد نارص الدين األلباين. − ٣٨
 السلفية)  ن .املكتبة ١٣٩٩سنن أيب داود عىل هامش عون املعبود  ط. الثالثة ( − ٣٩
سنن احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد ابـن ماجـة  حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ط.  − ٤٠

 بدون ن. دار الفكر
سنن الدارمي احلافظ أبو حممد عبداهللا الدارمي ختريج وتصحيح وحتقيق السـيد عبـد  − ٤١

 ) ن. رشكة الطباعة الفنية.١٣٨٦اهللا هاشم يامين ط. (
 لرمحن أمحد بن شعيب النسائي.السنن الكربى للحافظ أيب عبد ا − ٤٢
السنن الكربى للحافظ اجلليـل أيب بكـر أمحـد بـن احلسـني البيهقـي ط. بـدون ن. دار  − ٤٣

 الفكر
سري أعالم النـبالء تصـنيف اإلمـام شـمس الـدين حممـد الـذهبي أرشف عـىل حتقيقـه  − ٤٤

 )  ن. مؤسسة الرسالة١٤٠٢وخرج أحاديثه شعيب األرنؤوط ط. الثانية (
هــل الســنة واجلامعــة مــن الكتــاب والســنة وإمجــاع الصــحابة رشح أصــول إعتقــاد أ − ٤٥

والتابعني من بعدهم لإلمام العامل احلافظ أيب القاسم هبة اهللا الطربي الاللكائي حتقيق 
 د: أمحد سعد محدان ط. األوىل ن. دار طيبة للنرش والتوزيع 

ــنَّة لإلمــام أيب حممــد احلســن بــن عــيل الربهبــاري حتقيــق د. حممــد  − ٤٦ بــن ســعيد رشح السُّ
 ) ن. دار ابن القيم .١٤٠٨القحطاين. ط. األوىل (

)  ١٣٩٤رشح السنة لإلمام البغوي حتقيق زهري الشاويش و شعيب األرناؤوط ط. (  − ٤٧
 ن. املكتب اإلسالمي .
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رشح العقيدة الطحاوية للعالمة إبن أيب العز احلنفي خـرج أحـديثها حممـد بـن نـارص  − ٤٨
 مي.) ن. املكتب اإلسال١٣٩٢األلباين ط. (

 رشح ديوان املتنبي للواحدي ط. بدون ن. مكتبة مشكاة اإلسالمية − ٤٩
 رشح مسلم للنووي ط. األوىل ن. دار عامل الكتب. − ٥٠
الرشيعة لإلمام املحدث أيب القاسم حممد بن احلسني اآلجـري حققـه وعلـق عليـه د.  − ٥١

 ) ن. دار الفضيلة للنرش والتوزيع .١٤٢٨عبد اهللا بن عمر الدميجي ط. الثالثة (
عب اإليامن لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي حتقيق حممد السعيد زغلول ط. ش − ٥٢

 ) ن . دار الكتب العلمية ببريوت .١٤١٠األوىل (
شفاء العليل يف مسـائل القضـاء والقـدر واحلكمـة والتعليـل ابـن قـيم اجلوزيـة حتريـر  − ٥٣

 احلساين حسن عبد اهللا ط. الثانية ن. مكتبة دار الرتاث.
 للقايض عياض.ملسو هيلع هللا ىلص  شاميل صاحب اإلصطفاء الشفاء يف − ٥٤
 ) ن. دار املطبعة السلفية .١٤٠٧صحيح البخاري عىل هامش فتح الباري ط. ( − ٥٥
) ن. دار إحيـاء الكتـب ١٣٧٤صحيح مسلم حتيق حممد فؤاد عبد الباقي ط. األوىل ( − ٥٦

 العربية.
بــن وكيــل الشــيخ, ضــمن نــدوة فهــم الســنة  اهللا ضــوابط فهــم الســنة النبويــة د. عبــد − ٥٧

 هـ.٤/٦/١٤٣٠النبوية, املقامة يف الرياض, يف 
 طبقات احلنابلة البن أيب يعىل ط. بدون ن. دار الباز للنرش والتوزيع. − ٥٨
 ) ن. دار بريوت للطباعة والنرش.١٣٩٨الطبقات الكربى البن سعد ط. ( − ٥٩
هــ, ١٤١٢يب املعايل عبد امللك اجلويني حتقيق:حممد الكوثري, ط ألالعقيدة النظامية  − ٦٠

 ة األزهرية.املكتب
عون املعبود رشح سنن أيب داود للعالمة أيب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبـادي  − ٦١

مع رشح احلافظ ابن قيم اجلوزية ضبط وحتقيق د.عبد الرمحن حممد عـثامن ط. الثالثـة 
 )  ن .املكتبة السلفية.١٣٩٩(

 العني واألثر  − ٦٢
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سامحة الشيخ عبـد العزيـز  فتح الباري لإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالين حتقيق − ٦٣
 ) ن. دار املطبعة السلفية .١٤٠٧ط. (, بن باز

الفتوى احلموية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة وحتقيق د: محد التوجيري ط.  − ٦٤
 ) ن. مكتبة دار املنهاج .١٤٣٠األوىل (

 فضائل القرآن للفريايب. − ٦٥
 ار غزاويفضل علم السلف عىل علم اخللف البن رجب حتقيق: حييى خمت − ٦٦
 القاموس املحيط لفريوز أبادي   − ٦٧
ـــاهري ط.  − ٦٨ ـــام ط ـــد هش ـــالفيهم حمم ـــلف وخم ـــني الس ـــه ب ـــريم ومنزلت ـــرآن الك الق

 ) ن. دار التوحيد.١٤٢٦األوىل(
قطف اجلنى الداين رشح مقدمة رسالة القريواين ضمن جمموعـة كتـب ورسـائل عبـد  − ٦٩

 .) ن. دار التوحيد للنرش١٤٢٨املحسن العباد البدر ط. الثانية (
كتاب السنة للحـافظ أيب بكـر عمـرو بـن أيب عاصـم الضـحاك ومعـه ظـالل اجلنـة يف  − ٧٠

ــاين ط. األوىل (  ــدين األلب ــارص ال ــد ن ــم حمم ــنة بقل ــريج الس ــب ١٤٠٠خت ) ن . املكت
 اإلسالمي .

بكـر ابـن أيب شـيبة ط. بـدون ن.  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثـار للحـافظ أيب − ٧١
 الدار السلفية.

 زوائد البزار  كشف األستار يف  − ٧٢
كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين عيل املتقـي الربهـان فـوري  − ٧٣

 ) ن. مؤسسة الرسالة.١٤٠١ط.اخلامسة (
 اللباب البن األثري − ٧٤
, )١٣٨٨مد بن مكرم ابن منظور ط. (لسان العرب لإلمام أيب الفضل مجال الدين حم − ٧٥

 ن دار صادر ودار بريوت.
) ن. مؤسسة اخلـافقني ١٤٠٢البهية الشيخ أمحد السفاريني ط. الثانية ( لوامع األنوار − ٧٦

 .ومكتبتها
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جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــة مجــع وترتيــب عبــدالرمحن بــن حممــد  − ٧٧
 ) طبع بأمر امللك فهد رمحه اهللا١٣٩٨العاصمي النجدي ط.األوىل (

 جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية ط. بدون ن. دار الفكر. − ٧٨
 د. عبد اهللا بن وكيل الشيخ . , املحور األول: ضوابط فهم السنة النبوية − ٧٩
املســتدرك عــىل الصــحيحني لإلمــام احلــافظ أيب عبــد اهللا احلــاكم وبذيلــه التلخــيص  − ٨٠

 للحافظ الذهبي ط. بدون ن. دار الكتاب العريب ببريوت 
 مسند اإلمام أمحد ط . بدون ن. املكتب اإلسالمي ودار صادر . − ٨١
لحافظ أيب بكر عبـدالرزاق الصـنعاين حتقيـق حبيـب الـرمحن االعظمـي ط. املصنف ل − ٨٢

 ) ن. املكتب اإلسالمي ١٤٠٣الثانية (
املعجم الكبري للحافظ الطرباين حققه وخرج أحاديثـه محـدي عبـد املجيـد ط. الثانيـة  − ٨٣

 ) ن. مكتبة ابن تيمية.١٤٠٤(
 ط . بـدون ن. معجم فقه السلف عرتة وصـحابة وتـابعني ملحمـد بـن املنرصـ الكتـاين − ٨٤

 جامعة أم القرى .
معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن زكريا حتقيق عبد السالم هارون ط. بـدون  − ٨٥

 ن. دار اجليل ببريوت.
ــاة القلــوب ( − ٨٦ ــاح حي ــل منشــور عــىل الشــبكة ٢/٢مفت ــال لفضــيلة د. عمــر املقب ) مق

 هـ.٦/٩/١٤٢٨العنكبوتية يف موقع املسلم بتاريخ 
فســري البــن تيميــة تقــي الــدين أمحــد بــن عبــداحلليم ط. األوىل مقدمــة يف أصــول الت − ٨٧

 ) ن. دار القرآن الكريم بالكويت١٣٩١(
حتقيـق د. أمحـد حجـازي  مناقب اإلمام الشافعي فخر الـدين حممـد بـن عمـر الـرازي − ٨٨

 ) ن. مكتبة الكليات األزهرية .١٤٠٦السقا ط.(
حمـرم  ١١١األمـة العـدد الرمحن بـودرع. كتـاب  منهج السياق يف فهم القرآن  د. عبد − ٨٩

 هـ.١٤٢٧



  
  
 

 
 

٨٥  

املوافقات يف أصول الرشيعة أليب إسحاق الشاطبي ختريج عبـد اهللا دراز ن. دار البـاز  − ٩٠
 للنرش والتوزيع .

 ,وخـرج أحاديثـه  ,ورقمـه ,املوطأ إلمام األئمة مالك بن أنس ريض اهللا عنه صححه − ٩١
 لعربية .وعلق عليه حممد فؤاد عبد الباقي ط. بدون ن. دار إحياء الكتب ا

املوقــف املعــارص مــن املــنهج الســلفي يف الــبالد العربيــة د: مفــرح القــويس ط. األوىل  − ٩٢
 ) ن. دار الفضيلة.١٤٢٣(

 املوقف املعارص من املنهج السلفي يف البالد العربية. د. مفرح القويس − ٩٣
ميزان االعتدال يف نقد الرجال أيب عبد اهللا حممد بـن أمحـد  الـذهبي حتقيـق عـيل حممـد  − ٩٤

 ) ن . دار البازللنرش والتوزيع١٣٨٢وي ط. األوىل (البجا
 ندوة فهم السنة النبوية ( الضوابط واإلشكاالت ) − ٩٥
نقض املنطق شيخ اإلسالم ابن تيمية تصحيح حممد حامد الفقي ط. بدون ن. مكتبـة  − ٩٦

 السنة املحمدية.
ي النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري حتقيق حممود الطنـاحي و طـاهر الـزاو − ٩٧

 ) ن. املكتبة اإلسالمية١٣٨٣ط . األوىل (
 ) ن. دار الراية.١٤١٥با كريم ط. األوىل (  وسطية أهل السنة بني الِفرق د. حممد − ٩٨

 
  



  
  
 

 
 

٨٦  

  فھرس الموضوعات

                   وعـــــــــــــــــالموض      
  ةــــلصفح
 ٣  ..............................................................................  املقدمة

 ٧  ...................................................  الفصل األول: حقيقة فھم السلف
 ٨  ..............  والعالقة بينه وبني: العلم والفقه والتفسري» الفهم«املبحث األول: معنى 

 ١٢  .............................................  »السلف«املبحث الثاين: معنى مصطلح  
 ٢٣  ...................................................  املبحث الثالث: املراد بفهم السلف

 ٣٢  ..................  الفصل الثاني: أھمية فھم السلف الصالح وعناية العلماء بتدوينه
 ٣٣  ............................................  املبحث األول: أمهية فهم السلف الصالح

 ٤٨  ...................................................  هاملبحث الثاين: عناية العلامء بتدوين
 ٥٢  .........................  الفصل الثالث: أدلة حجية فھم السلف وثمرات االلتزام به

 ٥٣  ...............................................  أدلة حجية فهم السلفاملبحث األول: 
 ٦٩  ..................................  املبحث الثاين: ثمرات االلتزام بفهم السلف الصالح

 ٧٤  ...............................................................................  اخلامتة
 ٧٩  ..............................................................  قائمة املصادر واملراجع
 ٨٧  ..................................................................فهرس املوضوعات
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