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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

   السنة فهم يف وأمهتها اللغة

   :وبعد أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا املرسلني أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد

 األمني الروح به نزل (املرسلني سيد لسان ولتكون العظيم القرآن ا ليكون اهللا ختارهاا املبني الوحي لسان فالعربية
 أعلم اهللا (احلق امللك من احلق االختيار عموم يف داخلة وهي ) مبني عريب بلسان املنذرين من لتكون قلبك على
 تعلم أن العلم أهل قرر هنا ومن واملكان والزمان اإلنسان يتناول كما اللغة يتناول اختيار فهو)رسالته جيعل حيث
  .الدين من العربية اللغة

 باللسان واحلكمة الكتاب عنه مبلغاً رسوله ،وجعل العريب باللسان الكتاب أنزل ملا اهللا إن (اإلسالم شيخ يقول 
 وصارت اللسان ذا إال ومعرفته الدين ضبط إىل سبيل يكن مل به متكلمني الدين هذا إيل السابقني ،وجعل العريب
 فهم فإن واجب فرض ومعرفتها الدين من العربية اللغة نفس إن (أيضاً ويقول) ١٦٢االقتضاء )(الدين من معرفته
 ولذا)  ٢٠٧االقتضاء)( واجب فهو به إال الواجب يتم وماال العربية اللغة بفهم إال يفهم ال فرض والسنة الكتاب

 السنة يف تفقهوا بعد أما :األشعري موسى أليب كتب حيث عمر وصية يف الشريعة، تعلم قرين العربية تعلم كان
 دينكم من فإا  العربية ،تعلموا قال املؤمنني أمري عن أخر حديث ويف ..عريب فإنه القرآن وأعربوا الدين يف وتفقهوا
  ) ٣٠٥٤٦ املصنف (دينكم من فإا الفرائض وتعلموا

  ) ٣٠٥٣٥ املصنف (القرآن حفظ تعلمون كما العربية تعلموا :كعب بن أيب وقال

 الكافيات فروض من ذلك وأن العربية تعلم وجوب على وخلفاً سلفاً اإلسالم علماء عن النصوص تواترت وقد
 من ميكن فال.......... بالعربية العلم اشتراط من بد فال النصوص، من باالستنباط تعلق إن االجتهاد :الشاطيب يقول
 يعرف حىت العرباين أو الرومي أو والرببري العريب بني فيما التفاهم ميكن ال كما العرب، لسان يفهم أن بعريب ليس
 يكلؤها ذمة ...............هلا الدين عقد قد لغة) ١٢٤ ص / ٥ ج (املوافقات. صاحبه لسان مقتضى واحد كل
  البشر كل

  سور أرقى يف الترتيل كلم............ منواهلا على تنسج أومل

  الكرب إحدى أتى العهد نكث     ................من إن لوفاء لقومي يا

  انتثر كان ما عقد وتالفوا .....إحيائها يف الوجه فأقيموا
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 من املعرفة تلك جعل على األصول أهل إطباق النبوية السنة لفهم العربية اللغة  معرفة أمهية على الدالئل أعظم ومن
 نص من والسنة بالكتاب يتعلق ما معرفة ذلك من يكفيه بل ذلك يف التوسع فيه يشترطوا مل وإن اتهد شروط
 ؛ مفهومه وحلنه اخلطاب كفحوى وحنوه خطاب ودليل ومقيد ومطلق وخاص وعام وجماز وحقيقة وجممل ظاهر
 ضرورياً توقفاً عليه ويتوقف بذلك يتعلق  األحكام بعض ألن) ٣/٥٨١ (الروضة خمتصر شرح يف الطويف قال
 ورواه مطلقاً يورثون ال األنبياء أن يقتضي وهو بالرفع الرواية )صدقة تركنا ما النورث (السالم عليه كقوله...

 األموال من غريه يورثون أم ومفهومه للصدقة تركوه عما اإلرث نفي يقتضي وهو بالنصب) صدقة (الشيعة
 النداء على وعمر بكر أبا بالنصب الشيعة ،رواه)وعمر بكر أيب بعدي من باللذين اقتدوا (السالم عليه وكقوله...
 يف السالم عليه قوله ،وكذلك بغريمها مقتديان مها النصب رواية وعلى ما مقتدى مها اجلر رواية فعل بكر أبا يا أي
 آدم فنصبوا ذلك القدرية وعكس مفعول وموسى فاعل أنه على آدم برفع) موسى آدم فحج (آدم موسى حماجة قصة

  .القدر ملذهب تصحيحاً

   : فيقول الضروري هذا على االقتصار ير مل حيث آخر مذهب هذا يف للشوكاين كان وإن

 املؤلفات من متوسط كتاب أو خمتصراا، من خمتصر "معرفة هو الفنون هذه من إليه احملتاج املقدار جعل ومن
 يف قوة اتهد يزيد مما مطوالا على االطالع يف والتوسع هلا، املمارسة من االستكثار بل أبعد، فقد فيها، املوضوعة
  .مطلوبه حصول يف وبصرية االستخراج، يف وبصرا البحث،

 املالزمة وكثرة املمارسة، بطول امللكة هذه تثبت وإمنا العلوم، هذه يف القوية امللكة له تثبت أن بد ال أنه: واحلاصل
  .الفن هذا لشيوخ

: املاوردي وقال.فرضه أداء يف جهده يبلغه ما العرب لسان من يتعلم أن مسلم كل على جيب: الشافعي اإلمام قال
 ٢ ج - األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد (وغريه جمتهد من مسلم كل على فرض العرب لسان معرفة

  )٢٠٩ ص/ 

 وأبنية ،األمساء ثالثة أبواب وهي احلاجة إليه م متس ما العربية من يعرفوا أن األثر طالب على اخلطايب وأوجب 
 من (حبديث الثاين وللباب ...)عدوله خلف كل من العلم هذا حيمل حبديث لألول ومثل اإلعراب وجهات األفعال

 احتج  (وحديث )أمه ذكاة اجلنني ذكاة (حبديث الثالث وللباب) عوز من سداداً أصاب فقد ومال مجال ذات تزوج
  )١/٥٥ احلديث غريب ) (وموسى آدم

 ومل احلديث طلب من شعبة قال النحو من يلزمه ما إحكام  عن ضعف من على احلديث علماء نكري اشتد  وقد
   رأس له ليس برنس عليه رجل كمثل فمثله العربية يبصر
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 طالب على أخاف ما أخوف إن (النحو حلية من عطالً كان إذا احلديث طلب على اخلوف وجه األصمعي وبني
 ألنه .النار من مقعده فليتبوأ علي كذب من :وسلم عليه اهللا صلى قوله مجلة يف يدخل أن النحو يعرف مل إذا العلم
  ) ٦٤_١/٦٣للخطايب احلديث غريب (عليه كذبت فيه  وحلنت عنه رويت فمهما يلحن يكن مل

 إليه معه فذهبت يوماً فوعدته قال :يراك أن حيب وهو سلمه بن حلماد وصفتك إين شعبة يل قال :األصمعي وقال
 بعد فحياين  قال لك ذكرته الذي األصمعي الفىت ذاك هذا سلمه أبا يا :شعبة له فقال ورحب فحيا عليه فسلمت
  البيت هذا تنشد كيف يل قال مث وقرب

  فقلت .........أحسنوا بنوا  إن إن قوم أولئك

  شدوا عقدوا وإن أوفوا عاهدوا وإن ...........البنا أحسنوا بنوا إن قوم أولئك

 أحسنوا بنوا إن قوم أولئك بين يا فقال هذا إال أعرف لست  :فقلت فنظرتً جيدا انظر يل فقال الباء بكسر يعين
 ذلك بعد ولزمته سلمه بن حلماد هائباً أزل فلم ،قال والطني باللنب يبنوا ومل املكارم بنوا إمنا الباء،القوم بضم البنا

  ) ١/٦٢للخطايب احلديث غريب(

 من مسالكها يف والتفقه سرها وإدراك العربية فنون أهم من فهي البالغة السنة يف للمتفقه الالزمة العربية فنون ومن
 اهللا رمحه الرافعي يقول كما وسلم عليه اهللا صلى فأحاديثه األحاديث من يروى فيما املعىن إدراك على املعنيات أعظم

 عروة فيها ليس حىت ....حبقائقه القرآن عليه نزل لسان ويعقلها خالقه جبالل متصل قلب يعمرها النبوة ألفاظ(
) يتكلم قلب نبض وإفادا اختصارها يف هى وكأمنا مفضولة كلمة منها ليس حىت الفضول حمذوفة ، مفصولة

 تأمل على وأنعمت النفس مجلة يف قائمة ومتثلتها متسقة تأملتها فإذا).(...٣١٢ص النبوية والبالغة القرآن إعجاز(
 ذلك ستجد فإنك باملعىن وتزينه بالرأي وجتمله األسلوب وتعطيه وتنظمه وتزنه الكالم تبعث اليت الكالمية صورها

 تزايله وال الضعف به يضطرب ال مما وأحكمها وأشدها اللغة هذه يف العصبية األساليب من واجده أنت ما أبلغ
 النفس على يغلب ،ال متفاوت غري ،متسقاً متهافت غري رضياً خيرج بل الصواب يباينه وال الروية ختذله وال احلكمة

 ،وال الرأي حيكمه بل  اهلاجس به واليتوثب العقل يضبطه بل املخيلة به تسترسل وال عليه تغلبه بل منها خرج اليت
  )٣٢٤ القرآن إعجاز (واندماج وقوة شدة يف واحد استواء على تراه بل جوانبه من يتعارض ،وال جهاته من يتدافع

 ثالثة فيه كتاباً ذلك يف مجع إنه السائر املثل صاحب األثري ابن قال حىت البالغة هذه بكشف البيان أمراء عين ولذا
 وناظره خاطره على أداره حىت  سنني عشر على تزيد مدة مرة أسبوع كل يف مطالعته على يواظب كان خرب أالف

 اهللا صلى  البلغاء سيد بالغة فيها جيلي األثري ابن قلم من غر صفحات السائر  املثل ويف مرة مخسمائة على يزيد ما
 قدر ذلك من كان حىت .احلياة ماء منه االرتشاف من تكتسب احلوض هذا على تتوارد األقالم تزل مل مث وسلم عليه

 حسن أمحد وكذا .القلم ،ووحي القرآن إعجاز كتابيه يف اهللا رمحه الرافعي صادق مصطفى البيان ألمري صاحل
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 وشيخ ، اإلبطال بطل كتابه يف عزام الرمحن ،وعبد حممد عبقرية يف العقاد وعباس الرسالة يف مقاالته يف الزيات
 كتابه يف حممود ايد عبد والدكتور )النبيني وخامت اهللا رسول حممد (كتابه يف حسني اخلضر حممد الشيخ األزهر
 عناية وذاك هذا وقبل احلديث يف الفين والتصوير النافع املاتع كتابه يف الصباغ لطفي حممد الشيخ مث احلديث أمثال

 شروحام أويف للغريب شرحهم يف ذلك كان سواء وسلم عليه اهللا صلى كالمه من اجلانب ذا األقدمني احملدثني
 الترمذي فعل كما أبواباً هلا أوأفرد الترمذي احلكيم فعل كما بالتصنيف أفردها من ومنهم بعامة النبوية لألحاديث
   .اجلامع صاحب

 النيب كالم يف الغريب بتتبع واللغة احلديث علماء اعتىن الغلط مثارات عن واإلبعاد الفهم صحة على التوقيف وألجل
 معدودات بأوراق اجلهود تلك بدأت ؛ الفهم العلم بطالب يزل ال حىت وبياناً شرحاً .فأوسعوه وسلم عليه اهللا صلى
) ٢٠٣ (مشبل بن كالنضر منواله على النسج على قرنه أهل تبعه مث)هـ٢١٠ (التميمي املثين بن معمر عبيدة أبو ألفها

 الثالث القرن أعالم من علمني يد على فسيح واد يف الغريب جرى مث)٢١٠ (الشيباين عمرو وأيب) ٢٠٦ (وقطرب
 بيان يف آية عبيدة أيب كتاب فكان)٢٧٦ (قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد حممد وأيب) ٢٢٤ (سالم بن القاسم عبيد أيب

 وذكر احلجة وإيراد التفسري إشباع يف آية قتيبة ابن كتاب وكان الفقه وكثرة االستنباط وجودة املعىن وصحة اللفظ
 الدالئل كتاب صاحب)٣٠٢ (السرقسطي ثابت بن قاسم الرابع القرن أهل من فكان القرون أهل تتابع ،مث النظائر

 يف الكتب أشهر من فكان بنصيبهم اخلامس القرن أهل وضرب .عليه حسد حىت والتجويد اإلتقان من الغاية فيه بلغ
 أعالم ومن).٤٠١ (واحلديث القرآن غريب اهلروي عبيدة أيب وكتاب)٣٨٨ (اخلطايب سليمان أيب كتاب القرن ذاك

 واحلديث القرآن غريب يف املغيث كتابه يف)٥٨١ (املديين موسى أبو احلافظ الغريب يف ألفوا الذين السادس القرن
 األثري ابن يد على الغريب نضج وكأمنا ، عليهما وزاد النهاية كتابه األثري ابن بين موسى وأيب عبيدة ايب كتاب وعلى
 احلنبلي بردس حممد بن إمساعيل الفداء أبو فعله كما له نظماً أو عليه ذيوال أو له خمتصرات بعده من الكتب فعادت
  ).هـ٧٨٥ (املتوىف

 يف ورودها فقه إىل متجه األمر ولكن  فقط اللغوي أصلها حيث من الكلمة بشرح معنية ليست الغريب وكتب
  .ومستكثر مقل بني ما ذلك يف يتفاوتون الغريب أهل كان وإن وسلم عليه اهللا صلى كالمه

 حائط يف خنل من عضد له كانت جندب بن مسرة أن وسلم عليه اهللا صلى النيب حديث يف اخلطايب سليمان أبو قال
 فأتى فأىب يناقله أن إليه فطلب الرجل على فيشق خنله إىل يدخل مسرة فكان أهله الرجل ومع قال .األنصار من رجل
 أنت :فقال فأىب يناقله أن إليه وطلب فأىب يبايعه أن السالم عليه إليه فطلب ذلك له وذكر وسلم عليه اهللا صى النيب
 تبسق مل اليت النخلة وهي ) عضد (كلمة اخلطايب فشرح)٣/٣١٥أبوداوود  (خنله فاقلع أذهب لألنصار وقال .مضار
 خنلة قلع أنه اخلرب هذا يف نسمع ومل نقص فيه املضار حلق وإن الضرر بإزالة أمر أنه الفقه من وفيه : قال مث .تطل ومل
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 فاقتلوه الرابعة أو الثالثة يف قال مث فاجلدوه فاجلدوهد اخلمر شرب من (كقوله اإلضرار عن به لريدعه ذلك قال وإمنا
  )١/٤٨٧ احلديث غريب (يقتل مل شرا  عاود إذا وهذا.

 أن وهو الزكاة يف أحدمها شيئني يف يكون اجللب .جنب وال  جلب ال فيه):١/٢٨١ (النهاية يف األثري بن وقال
 عن فنهى صدقتها ليأخذ أماكنها من األموال إليه جيلب من يرسل مث موضعاً فيرتل الزكاة أهل على املصدق يقدم
 فرسه الرجل يتبع أن وهو السباق يف يكون أن والثاين .وأماكنهم  مياههم على صدقتهم تؤخذ أن وأمر .ذلك

 يف بالتحريك اجلنب ):جنب (مادة يف قال و  ذلك عن فنهى اجلري على له حثاً ويصيح عليه وجيلب فيزجره
 العامل يرتل أن الزكاة يف وهو انوب إىل حتول املركوب فتر فإذا عليه يسابق الذي فرسه إىل فرسا جينب أن السباق
 مباله املال رب يجنب أن هو وقيل ذلك عن فنهوا حتضر أي إليه تجنب أن باألموال يأمر مث الصدقة مواضع بأقصى

  )...١/٣٠٣ النهاية (وطلبه إتباعه يف اإلبعاد إىل العامل حيتاج حىت موضعه عن يبعده أي

 إِلَّا رسولٍ من أَرسلْنا وما  (تعاىل قال اخللق من اخلالق ملراد املعرفة وسيلة فهي للتبليغ الوسائل وأرقى أفضل اللغة
انسبِل همقَو نيبيل ملُّ لَهضفَي اللَّه ناُء مشي يدهيو ناُء مشي وهو زِيزالْع يمكوهو اإلنسان لكن] ٤/إبراهيم) [الْح 
 أو الذهول من حالة تتلبسه وقد املتكلم يريدها كما صورا على احلقيقة معرفة يبتغي قد اللغة هذه مع يتعامل
 اللغة إن يقول أن يعوزه ال املفكرين اختالف يف والناظر ، آرائه لتقرير ميتطيها مطية اللغة فيتخذ الفاسدة اإلرادة
 عن يبعدها توظيفاً اللغة توظيف من متنع ضوابط إىل حيتاج األمر كان هنا ومن االختالف ذلك يف رئيس سبب
 األمر هذا مثل يف باالستفاضة القصري الوقت هذا يسمح وال ، السامع إىل املتكلم مراد إيصال يف األصلية غايتها

 يف واللغوية النحوية الداللة أثر ( منهما األوىل ؛ الباب هذا يف علميتني رسالتني إىل التوسع أراد من أحيل أن وحسيب
 الدراسات (والثانية ، السعدي الرمحن عبد القادر عبد للدكتور ) التشريعية القرآن آيات من األحكام استنباط
 أمحد هادي للدكتور ) الشرعية األحكام استنباط يف وأثرها تيمية ابن اإلسالم شيخ مؤلفات يف والنحوية اللغوية
   :ثالثة ضوابط إىل العجالة هذه يف أشري أن حسيب وإمنا ، الشجريي فرحان

 القوم لغة فهناك للكلمة املعجمية الداللة ا تنفرد ال املعرفة وهذه ، احلقيقة على األمساء مدلوالت معرفة : األول
 الدليل عن نتكلم وحني ، النص كاتب عليه اصطلح وما عنهم النص ورد الذين العصر أهل عليه تعارف وما ، عامة

 بِها اللَّه علَّق الَّتي الْأَسماُء : اهللا رمحه اإلسالم شيخ يقول ؛ وضوح بكل األمر هذا إىل احلاجة تتجلى الشرعي
كَامي الْأَحابِ فتالْك ةنالسا : وهنا مم فرعي هدح اهمسمعِ وربِالش فَقَد هنيب اللَّه ولُهسرمِ : وكَاس لَاةالص كَاةالزو 
 والسماِء ؛ والْقَمرِ كَالشمسِ ؛ بِاللُّغة حده يعرف ما ومنه . والنفَاقِ والْكُفْرِ ؛ والْإِسلَامِ والْإِميان ؛ والْحج والصيامِ
 والنكَاحِ الْبيعِ كَاسمِ ؛ تهِمعاد بِحسبِ فَيتنوع وعرفهِم الناسِ عادة إلَى حده يرجِع ما ومنه والْبحرِ والْبر ؛ والْأَرضِ
 فيه يشترِك واحد حد لَها ولَا ؛ بِحد الشارِع يحدها لَم الَّتي الْأَسماِء من ذَلك ونحوِ ؛ والدينارِ والدرهمِ والْقَبضِ

يعملِ جأَه ةلْ اللُّغب فلتخي هرقَد هفَتصو لَافتبِاخ اتاداسِ عا . النكَانَ فَم نعِ مولِ النالْأَو فَقَد هنيب اللَّه ولُهسرو 
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 بِمسماه لمعرِفَتهِم ؛ بِه الْمراد عرفُوا قَد والسنة بِالْكتابِ الْمخاطَبونَ والتابِعونَ فَالصحابةُ والثَّالث الثَّانِي من كَانَ وما
وددحي الْمف ةاللُّغ طْلَقِ أَوي الْمف فراسِ عالن مهتادعو نرِ مغَي دح يعرلَا شو وِيذَا لُغبِهلُ وصحي فَقُّهي التف 
   . والسنة الْكتابِ

ماسالإذَا و نيب بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو دح اهمسم لَم ملْزكُونَ أَنْ يي قَد قَلَهن نع ةاللُّغ أَو ادز يهلْ فب ودقْصالْم هأَن 
فرع هادرم هرِيفعبِت ولَّى هص اللَّه هلَيع لَّمسا وفَمكَانَ كَي رذَا فَإِنَّ ؛ الْأَمه وه ودقْصذَا الْمهمِ ورِ كَاسم؛ الْخ هفَإِن 

قَد نيرٍ كُلَّ أَنَّ بكسم رمخ رِففَع ادرالْم آناٌء بِالْقُروسو تكَان برلَ الْعقَب كذَل قطْلرِ لَفْظَ تملَى الْخرٍ كُلِّ عكسم 
أَو صخت بِه ريصبِ عنلَا . الْع اجتحإلَى ي كإذْ ؛ ذَل طْلُوبرِفَةُ الْمعا مم ادأَر اللَّه ولُهسرذَا ومِ بِهاسذَا الهو قَد رِفع 

انيولِ بِبسلَّى الرص اللَّه هلَيع لَّمسبِأَنَّ وو رمي الْخف ةلُغ اطَبِنيخالْم آنبِالْقُر تلُ كَاناونتبِيذَ ترِ نمالت هرغَيو لَمو كُني 
مهدنع ةيندبِالْم رما خهرإِذَا غَيكَانَ و رالْأَم كا كَذَلفَم أَطْلَقَه اللَّه ناِء ممالْأَس لَّقعو بِه كَامالْأَح نرِ ميِ الْأَمهالنو 

التيلِولرِميِ ححالتو لَم كُني دأَحأَنْ ل هدقَيإلَّا ي لَالَةبِد نم اللَّه هولسر٢٣٥ / ١٩ ج (- الفتاوى جمموع ) .و- 
٢٣٦ (  

 من جعل الطمأنينة وجوب ورجح والسجود الركوع يف الطمأنينة وجوب يف العلماء اختالف اهللا رمحه ناقش وملا
 : َوأَيضا( فقال العرب لغة يف والسجود الركوع اسم مدلول يراع مل أنه الطمأنينة يوجب مل من قول ضعف أسباب

 فَأَما . الْأَرضِ علَى وجهِه وضعِ وحني انحنائه حني سكَن إذَا إلَّا يكُونُ لَا الْعربِ لُغة في والسجود الركُوع فَإِنَّ
درجم فْعِ فْضِالْخالرو هنى فَلَا : عمسي كا ذَلكُوعلَا را وودجس . نمو اهما سكُوعا رودجسو طَ فَقَدلَى غَلع ةاللُّغ 

 .وفَه طَالَبيلِ ملبِد نم ةلَى اللُّغذَا أَنَّ عى همسا يعاكا راجِدسى وتكُونَ حي لُهلًا فَاعثتمرِ ملْأَمى لتحقَالَ وإنَّ : ي 
 يسمى هذَا مجرد أَنَّ يعلَم حتى يصح لَا هذَا فَإِنَّ . الاسم يتناولُه ما بِفعلِ فيه الامتثَالُ يحصلُ بِه الْمطَالَب الْأَمر هذَا
 لُغة وفي اللَّه كتابِ في علْمٍ بِغيرِ قَائلٌ ذَلك فَقَائلُ . علَيه دليلَ ولَا إلَيه سبِيلَ لَا مما وهذَا وسجودا ركُوعا اللُّغة في

  )٥٦٩ ص / ٢٢ ج (- الفتاوى جمموع) الْعربِ

 كانت وملا األصلية اللغة لوظيفة املوافق هو األمر هذا مراعاة فإن الشرعي النص فيه جاء الذي الزمن معرفة: الثاين
 للداللة الفهم حني احلذر فينبغي يستجد ما العلوم يف االصطالحات من هلم يستجد الناس وكان دائمة الشريعة
 أيب حديث يشرح وهو العيد دقيق ابن احلافظ قال احلادث واالصطالح الشرعية املفهوم بني االلتباس من الشريعة
 وقص واالستحداد اخلتان: مخس الفطرة: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عنه اهللا رضي هريرة

 سنيته إىل بعضهم وذهاب اخلتان وجوب يف العلماء اختالف ذكر أن بعد" اإلبط ونتف األظفار وتقليم الشارب
 واجب غري كونه يف اللفظ ذا تعلق فقد بالسنة الفطرة فسر ومن :قال ؛ الشرعي اللفظ عليه محل حادث باصطالح
  .مستحبات قرائنه أن: والثاين الواجب مقابلة يف تذكر السنة أن: أحدمها لوجهني
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 وهو غريه اللغوي والوضع الفقه ألهل اصطالحي وضع الواجب مقابلة يف السنة كون أن: األول على واالعتراض
 استمراره يثبت مل وإذا عليه اهللا صلوات الشرع صاحب كالم يف املعىن هذا يف استعماله استمرار يثبت ومل الطريقة

  )٦٣ ص / ١ ج (- األحكام عمدة شرح األحكام إحكام. عليه لفظه محل يتعني مل وسلم عليه اهللا صلى كالمه يف

 النبِي بِها ويخاطبهم بِها يتخاطَبونَ كَانوا الَّتي الصحابة لُغةَ يعرِف لَم ومن : اهللا رمحة عليه اإلسالم شيخ ويقول
 اصطلَاحِ علَى ينشأُ الناسِ من كَثريا فَإِنَّ مواضعه عن الْكَلم حرف وإِلَّا الْكَلَامِ في وعادتهم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
همقَو هِمتادعي وف الْأَلْفَاظ ثُم جِدي لْكي الْأَلْفَاظَ تكَلَامِ ف اللَّه أَو هولسر أَو ةابحالص ظُنأَنَّ فَي ادرم اللَّه أَو هولسر أَو 

ةابحالص لْكبِت ا الْأَلْفَاظم هرِيدي كلُ بِذَلأَه هتادع هلَاحطاصكُونُ ويو ادرم اللَّه هولسرو حالصوةاب لَافخ كذَل . 
 ص / ١ ج (- الفتاوى جمموع ) (وغَيرِهم والْعامة والنحوِ والْفقْه الْكَلَامِ أَهلِ من الناسِ من لطَوائف واقع وهذَا
٢٤٣.(  

 قد الواحد اللفظ أن إدراك يف قصور فيه للفظة اردة الداللة إىل والتحاكم سياقه خالل من الكالم إدراك:الثالث
 بإشارة املهم األمر هذا إىل وسلم عليه اهللا صلى النيب نبه وقد ، فيه ورد الذي للسياق تبعاً معىن من أكثر يؤدي
 من الْأَبيض الْخيطُ لَكُم يتبين حتى واشربوا وكُلُوا (وجل عز اهللا قول فهم حني حامت بن لعدي خطابه يف حسنة
طيالْخ دوالْأَس نرِ مالْفَج وا ثُممأَت اميلِ إِلَى الصما] ١٨٧/البقرة) [اللَّي؛أخرج األسود واحلبل األبيض احلبل أ 

 الليل بعض كان حىت أسود وعقاال أبيض عقاال عدي أخذ : قال عدي عن بسنده)١٦٤٠ ص / ٤ ج (- البخاري
 اخليط كان أن لعريض إذا وسادك إن ( قال وسادي حتت جعلت اهللا رسول يا قال أصبح فلما يستبينا فلم نظر

 عليها اجلناية ومن الداللية األخوة عالقة هي محيمة عالقة وجاراا الكلمة بني إن ).وسادتك حتت واألسود األبيض
 شركَاَء للَّه وجعلُوا{ تعاىل قوله تفسري يف اإلسالم شيخ يقول ؛ عليه دلت ما غري على لتدل أخواا بني من نزعها

 ولَا عليلًا شفَوا فَما الْمفَسرِين من كَثري معناها حولَ حام وقَد :اختار ما واختار األقوال ذكر أن بعد } سموهم قُلْ
 الفتاوى جمموع. الْمعنى حقيقَة علَى يطْلعك بعدها وما الْآية قَبلَ ما فَتأَملُ . صحيحا قَالُوه ما كَانَ وإِنْ غَليلًا أَرووا

 صلى النيب أن عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر حديث يشرح وهو العيد دقيق ابن وقال ،)١٩٦ ص / ١٥ ج (-
 يل وجعلت شهر مسرية بالرعب نصرت: قبلي األنبياء من أحد يعطهن مل مخسا أعطيت: "قال وسلم عليه اهللا

 وأعطيت قبلي ألحد حتل ومل الغنائم يل وأحلت فليصل الصالة أدركته أميت من رجل فأميا مسجداوطهورا األرض
 / ١ ج (- األحكام عمدة شرح األحكام إحكام" عامة الناس إىل وبعثت خاصة قومه إىل يبعث النيب وكان الشفاعة

  )٨٤ ص

 فَعصى{: تعاىل قوله يف كما للعهد والالم األلف ترد قد" الشفاعة وأعطيت: "وسلم عليه اهللا صلى قوله: السابع
 وترد ١" دماؤهم تتكافأ املسلمون: "وسلم عليه اهللا صلى قوله حنو للعموم وترد] ١٦: املزمل[} الرسولَ فرعونُ

  .احلمار من خري والفرس املرأة من خري الرجل: كقوهلم احلقيقة لتعريف
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 عليه اهللا صلى بينه ما وهو للعهد" الشفاعة وأعطيت: "وسلم عليه اهللا صلى قوله يف أا األقرب: فنقول هذا ثبت إذا
 صلى به خمتصة شفاعة وهي حسام بتعجيل القيام طول من الناس إراحة يف شفاعته وهي العظمة شفاعته من وسلم
 هذا جابر حديث يف املراد وجعل وسلم عليه اهللا صلى له الثابتة الشفاعة أنواع بقية ساق مث ، وسلم عليه اهللا

 وأعطيت: "قوله إال احلديث يف ليس إذ التكلف هذا إىل حاجة ال: تقول أن لك وليس : قال مث العظمى الشفاعة
  .العموم على اللفظ فليحمل وسلم عليه اهللا صلى أعطيها قد: ذكرا اليت األقسام هذه وكل" الشفاعة

 أن إال - مطلقا كان وإن - فلفظها وسلم عليه اهللا صلى ا اختص اليت اخلمس يف مذكورة اخلصلة هذه: نقول ألنا
 إحكام".قبلي أحد يعطهن مل: "وسلم عليه اهللا صلى قوله وهو اخلصوصية على يدل: الكالم صدر يف سبق ما

  ).٨٤ ص / ١ ج (- األحكام عمدة شرح األحكام
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  السنة فهم يف وأمهيته السلف فهم

 فهم اعتماد فمثله العرب بلغة يتعلق فيما ذكره سبق ما الفهم قواصم يف الوقوع من الذهن عواصم من كان وإذا
   .النبوية السنة لنصوص الصاحل السف

 قول ومنه فارس ابن يقول كما املتقدمون : السالف القوم ذلك من سبق و تقدم على يدل لغوي أصل والسلف
 مرتني العام -القرآن أي-به عارضين قد -جربيل أي -وإنه  (عنها اهللا رضي فاطمة البنته وسلم عليه اهللا صلى النيب
( ومسلم)٥٩٢٨(البخاري  عليه متفق )لك أنا السلف نعم فإين واصربي اهللا فاتقي اقترب قد إال األجل أرى وال

 القرون من فكانوا الزمان وصف األول ؛ وصفني بني مجعوا من هم للسنة بفهمهم االقتداء املراد والسلف) ٦٤٦٧
 صلى النيب أن عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد رواه فيما بالفضل وسلم عليه اهللا صلى النيب هلا شهد اليت الفاضلة

 وميينه ميينه أحدهم شهادة تسبق قوم جييء مث يلوم الذين مث يلوم الذين مث قرين الناس خري ( قال سلم و عليه اهللا
 أيب حديث ومن الشيخني عند حصني بن عمران حديث من ومثله) ٦٦٣٥ (ومسلم) ٣٤٥١ (البخاري ) شهادته
  .مسلم عند هريرة

 علمي وصف إليه ينضم حىت وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب جيل غري يف كافياً ليس الزماين الوصف هذا أن بيد
 بين وإن : ..... قال عنه عمرو بن اهللا عبد رواه فيما فيه لبس ال حتديدا وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حدده آخر

 ومن قالوا واحدة ملة إال النار يف كلهم ملة وسبعني ثالث على أميت وتفترق ملة وسبعني ثنتني على تفرقت إسرائيل
   وأصحايب عليه أنا ما قال اهللا رسول يا هي

 يف باجلماعة وصفهم وجاء) ٢٦٤١(الوجه هذا من إال هذا مثل نعرفه ال غريب مفسر حديث هذا عيسى أبو قال 
  والدارمي وأبوداود) ١٦٩٣٧(أمحد أخرجه فيما عنه اهللا رضي معاوية حديث

 وقد اجلملة يف هو إمنا قرنه بعد ملا وسلم عليه اهللا صلى وصفه ألن حبال عنه االستغناء ميكن ال الثاين الوصف وهذا
 يف ورد ما وفيهم الفرق من كثري نشأ الصحابة عهد آخر يف مث متوافرون والصحابة والشيعة اخلوارج نشأت

 يتجارى كَما اَألهواُء بِهِم وتتجارى شهادته وميينه ميينه شهادته تسبق ألن أحدهم يدفع ما الديانة قلة من األحاديث
الْكَلْب بِهاحبص.   

 من فهو الزمان به تطاول وإن جهم على سار من كل السلف يف يدخل أن يقتضي الوصف هذا مراعاة إن مث
 زمانا عنهم تأخر قد كان وإن منهجا السف

 اجلهاد كتاب يف البخاري أخرج فقد التابعني عند معروف عليهم اهللا رضوان الصحابة يف السلف لفظ واستعمال
 السلف كان سعد بن راشد وقال :اخليل من والفحولة الصعبة الدابة على الركوب باب يف البخاري صحيح والسري
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 . ( جريا أكثر ) أجرى . ( احليوان من الذكر وهو فحل مجع ) الفحولة . ( وأجسر أجرى ألا الفحولة يستحبون
  .الوعرة املسالك على أقدم ) أجسر

 من يقع ما باب باب يف الوضوء كتاب يف البخاري وقال ، الصحابة عنده فالسلف تابعي سعد بن وراشد
 ميتشطون العلماء سلف من ناسا أدركت وغريه الفيل حنو املوتى عظام يف الزهري وقال واملاء السمن يف النجاسات

 من وكثري الصحابة من قليل أدركهم الذين والسلف التابعني صغار من والزهري بأسا به يرون وال فيها ويدهنون ا
  .التابعني

 عبد سمعت يقُولُ شقيقٍ بن علي سمعت قال قهزاذ بن اهللا عبد بن محمد عن صحيحه مقدمة يف مسلم وأخرج
اللَّه نب كاربقُولُ الْملَى يُءوسِ عاسِ روا النعيثَ ددرِو حمنِ عب ثَابِت هكَانَ فَإِن بسي لَفالس.  

  بالرفض معروفاً كان فإنه الصحابة هم يسبهم الذين فالسلف التابعني من الوسطى طبقة من ثابت بن وعمرو

 وأسفارهم بيوم يف يدخرون السلف كان ما باب - األطعمة كتاب يف فأخرج البخاري جرى السنن هذا وعلى 
 وساق ، سفرة بكر وأيب سلم و عليه اهللا صلى للنيب صنعنا وأمساء عائشة قول وذكر وغريه واللحم الطعام من

   . املشهور األضاحي حلوم ادخار حديث

 الفهم يف م االقتداء وليس العمل يف م االقتداء تقتضي كما الفهم يف م االقتداء تقتضي موجبات السلف يف
   :ذلك فمن األسباب مجلة من كانت وإن وحدها الصحبة فضيلة إىل راجع

 يف مليكة أيب ابن روى فقد وسلم عليه اهللا صلى النيب وسؤال العلم طلب على الناس أحرص كانوا أم .١
 ملا ولذا) تعرفه حىت فيه راجعت إال تعرفه ال شيئاً تسمع ال كانت (أا عنها اهللا رضي عائشة عن العلم

 اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عند من جئتكم« (هلم فقال احلجة ذه احتج اخلوارج عباس ابن حاجج
 القرآن، نزل وعليهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عم ابن عند ومن أحد، منهم فيكم وليس وسلم عليه
  .»بتأويله أعلم وهم

 عليه قوله يف بذلك هلم بشهادته وسلم عليه اهللا صلى النيب قاله مبا العمل على الناس أحرص كانوا أم .٢
 بسنته يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهللا بعثه نيب من ما« والسالم الصالة

 ومن) يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون خلوف، بعدهم من ختلف إا مث بأمره، ويقتدون
 عنه اهللا رضــي قتادة فسر هذا أجل ومن العلم متام بعد إال يكون ال العمل أن العقول بداهة يف املعلوم
 صــراط إِلَى ويهدي الْحق هو ربك من إِلَيك أُنزِلَ الَّذي الْعلْم أُوتوا الَّذيــن ويرى: (تعاىل قوله

   .وسلم عليه اهللا صلى حممد صحاب بأم ،)الْحميد الْعزِيزِ
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 الكالم، يف معهودهم على جاريا العرب، بلسان الكرمي القرآن نزل فقد الكرمي القرآن بلغة أعلم أم .٣
 وال إدراكاً، وأحسن فهماً أشد للقرآن كان متمكناًً العرب لسان من كان من فكل اخلطاب يف وعادم

 الفضل هذا يف وأوالهم املفضلة األوىل القرون أهل من خطاباً وأقوم بياناً وأسد لساناً أفصح أحد يعلم
 بتوفيق العواصم أعظم من نيته صحت ملن اللسان ومعرفة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب والسبق

 األوزاعي قال كما البدع وجود أسباب من العجمة كانت ولذا  والبدع الضالالت يف الوقوع من اهللا
 تنصر مث فأسلم نصرانياً كان ،)سوسن (له يقال العراق أهل من رجل: القَدر يف نطق من أول«: اهللا رمحه
 جهل ما«: الشافعي وقال العجمة، أهلكتهم: قيل وهلذا. »معبد عن غيالن وأخذ اجلهين معبد عنه فأخذ
 . »ارسطاطاليس لسان إىل وميلهم العرب لسان لتركهم إال اختلفوا وال الناس

 وجوب يف يناظره– العالء بن عمرو أيب على عبيد بن عمرو جاء«: قال أنه األصمعي عن البيهقي وأخرج
: عمرو قال ،»وعده اهللا خيلف لن«: قال. »وعده؟ خيلف آهللا عمرو، أبا يا «: له فقال –الفاسق عذاب

 مث اإليعاد، غري الوعد أُتيت؛ العجمة من«: عمرو أبو فقال... وعيد آية فذكر أين؟: قال! قال فقد«
  :أنشد
   موعدي ومنجز إيعادي ملخلف               وعدته أو أوعدته وإن وإين

 حتت وهذا النار يف كالعذاب بالشر فيكون الوعيد أما اهللا، خيلفه ال وهذا كاجلنة باخلري يكون فالوعد
  .عنه عفا شاء وإن أنفذه شاء إن املشيئة

 اإلمام قال مثلهم يكن مل من فيهم يشاركهم ال فهم ملزيد موجب وذلك والترتيل الوحي شاهدوا أم .٤
 يف إشكال فال بينوه؛ ما على أمجعوا فإن الصحابة بيان وأما) :١٢٧ ص / ٤ ج (- املوافقات: الشاطيب
: املائدة[} فَاطَّهروا جنبا كُنتم وإِنْ{: لقوله املبني اخلتانني التقاء من الغسل على أمجعوا كما أيضا، صحته

 االعتماد يترجح ولكنهم وتفصيل، نظر فيه هذا ال؟ أم حجة، بيام يكون فهل عليه؛ جيمعوا مل وإن ،]٦
  :وجهني من البيان يف عليهم
 العليا رتبتها عن ترتل ومل ألسنتهم تتغري مل فصحاء، عرب فإم العريب؛ باللسان معرفتهم: أحدمها

 البيان؛ موقع واقع عمل أو قول عنهم جاء فإذا غريهم، من والسنة الكتاب فهم يف أعرف فهم فصاحتهم؛
  .اجلهة هذه من اعتماده صح

 وأعرف احلالية القرائن فهم يف أقعد فهم والسنة؛ بالكتاب الوحي وترتيل والنوازل، للوقائع مباشرم: والثاين
 عنهم جاء فمىت .الغائب يرى ال ما يرى والشاهد ذلك، بسبب غريهم يدركه ال ما ويدركون الترتيل، بأسباب
 خالف منهم أحد عن ينقل مل إن وهذا صواب، عليه فالعمل العمومات؛ بعض ختصيص أو املطلقات، بعض تقييد
   ). ٤/١٢٨ املوافقات(.اجتهادية فاملسألة بعضهم خالف فإن املسألة، يف

 مث قرين الناس خري«: وسلم عليه اهللا صلى قوله يف األمة هذه خري أم قرر وسلم عليه اهللا صلى النيب أن .٥
 والفهم االعتقاد يف اخلريية عموم يقتضي احلديث يف والعموم. ».....يلوم الذين مث يلوم، الذين

  .والعمل
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 واالعتقاد واألقوال األعمال يف– األمة هذه قرون خري أن على الطوائف مجيع من اإلمجاع انعقد وقد .٦
 كل يف اخللف من أفضل وأم... يلوم الذين مث يلوم الذين مث األول، القرن –فضيلة كل من وغريها
 من إال يدفعه ال هذا مشكل، لكل بالبيان أوىل وأم وعبادة، وبيان، ودين، وعقل وإميان، علم من فضيلة
 تيمية ابن اإلسالم شيخ حكاه كما. »...علم على اهللا وأضله اإلسالم، دين من بالضرورة املعلوم كابر
   . تعاىل اهللا رمحه

 اإلسالم شيخ  قال كما اهلوى من اخلايل الصحيح العقل يوجبه مما فإنه الشرع يوجبه مما تقدم ما كان وإذا .٧
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فيه بعث الذي القرن– الفاضلة القرون تكون أن احملال من«: اهللا رمحه تيمية ابن

 ضد ألن املبني باحلق الباب هذا يف قائلني وغري عاملني، غري كانوا –يلوم الذين مث يلوم، الذين مث وسلم
  :ممتنع وكالمها الصدق، خالف وقول احلق، نقيض اعتقاد وإما والقول، العلم عدم إما ذلك

 عن البحث يكون العبادة يف مة أو للعلم، وطلب حياة، قلبه يف من فألن): عاملني غري (األول القول أما
 إىل الصحيحة النفوس وليست.. مطالبة وأعظم مقاصده أكرب -فيه احلق ومعرفة عنه والسؤال- الباب هذا

 هذا قيام مع يتصور فكيف الوجدية بالفطرة معلوم أمر وهذا األمر، هذا معرفة إىل منها أشوق شيء
 جمموع يف السادة أولئك يف مقتضاه عنه يتخلف أن –املقتضيات أقوى من هو الذي– املقتضي

 الدنيا، طلب على إكبابا وأعظمهم اهللا، عن إعراضاً وأشدهم اخللق، أبلد يف يقع يكاد ال هذا! عصورهم؟
  أولئك؟ يف يقع فكيف تعاىل، اهللا ذكر عن والغفلة
  .»القوم حال عرف عاقل وال مسلم، يعتقده ال فهذا: قائليه أو احلق، غري فيه معتقدون أم: الثاين القول

  
 يف أودعوا فقد عندهم السلف بفهم االهتمام كشف يف كافية احلديث علماء ملسلك سريعة مطالعة إن

 ذلك من ويكفي العلم أبواب كل يف واجتهادام مذاهبهم ونقلوا والتابعني الصحابة أقوال مصنفام
 ما بنقل حفي أبوام تراجم يف فالبخاري جامعه يف الترمذي وتلميذه الصحيح يف البخاري صنيع مطالعة

   : اإلكراه كتاب من ترمجة أول يف اهللا رمحه قوله ذلك أمثلة ومن أقواهلم من إليه طريق له
 فعليهم صدرا بالكفر شرح من ولكن باإلميان مطمئن وقلبه أكره من إال { تعاىل اهللا وقول اإلكراه كتاب
   } عظيم عذاب وهلم اهللا من غضب

 فيم قالوا أنفسهم ظاملي املالئكة توفاهم الذين إن { وقال تقية وهي } تقاة منهم تتقوا أن إال { وقال 
 الرجال من واملستضعفني { وقال } غفورا عفوا - قوله إىل - األرض يف مستضعفني كنا قالوا كنتم

 واجعل وليا لدنك من لنا واجعل أهلها الظامل القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان والنساء
 إال يكون ال واملكره به اهللا أمر ما ترك من ميتنعون ال الذين املستضعفني اهللا فعذر }  نصريا لدنك من لنا

 يكرهه فيمن عباس ابن وقال القيامة يوم إىل التقية احلسن وقال  به أمر ما فعل من ممتنع غري مستضعفا
 و عليه اهللا صلى النيب وقال واحلسن والشعيب الزبري وابن عمر ابن قال وبه بشيء ليس فيطلق اللصوص

   ). بالنية األعمال ( سلم
 قول باب) ٢٨ (- الصوم كتاب يف كما السلف آثار إال فيها يذكر ومل تراجم عقد رمبا اهللا رمحه إنه بل

 احلسن وقال ، وغريه الصائم بني مييز ومل ) . املاء مبنخره فليستنشق توضأ إذا ( سلم و عليه اهللا صلى النيب
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 من فيه يف ما أفرغ مث متضمض إن عطاء وقال . ويكتحل حلقه إىل يصل مل إن للصائم بالسعوط بأس ال
 يفطر إنه أقول ال العلك ريق ازدرد فإن العلك ميضغ وال فيه يف بقي وماذا ريقه يزدرد مل إن يضريه ال املاء

   ميلك مل ألنه بأس ال حلقه املاء فدخل استنثر فإن عنه ينهى ولكن
 خاصة مصنفات فيها ألفوا فقد مصنفام أثناء يف السلف أقوال بنقل اعتنوا قد احلديث علماء كان وإذا
 يودع الرزاق عبد اإلمام فهذا وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل املرفوعات جبانب السلف عن اآلثار فيها رووا
 شيبة أيب بن بكر وأبو ، السلف أقوال من عامتها حديث ألف وعشرين واحد على يزيد ما املصنف كتابه
 ما عدا هذا السلف أقوال من عامتها حديث ألف وثالثني تسعة على يزيد ما املصنف كتابه يف يروي
  .التفسري وكتب واملعاجم املسانيد من األخرى مصنفام يف احلديث علماء يذكره
 تلك بنقل تامة عناية يولون فهم احلديث كتب شراح من املتأخرين من أتى من السابقني ج على وسار

 إن ؛ سريعاً مثاالً أذكر أن وحسيب اخلالف مسائل يف النظر مضايق يف ا والترجيح السلف عن األقوال
 وثالث ثالمثائة من تتكون نتيجة تظهر رجب ابن للحافظ الباري فتح كتاب على السلف كلمة إدخال
 ابن للحافظ الباري فتح كتاب على أدخلت إذا نفسها والكلمة ، الكلمة هذه فيه وردت موضعاً وسبعني
 ال السلف عن التعبري أن البداهة من أنه مع موضعاً ومخسني وواحد مخسمائة من تتكون نتيجة تظهر حجر

  .السلف أقوال على تدل كلمة كل مجعت لو فكيف الكلمة هذه يف ينحصر
 يف أمهية من اآلثار هلذه ما على حق وبرهان صدق دليل السلف عن الواسع النقل ذا االحتفاء هذا إن
 الفاضلة القرون لتلك وسلم عليه اهللا صلى املصطفى لشهادة عملي برهان وهي الشريعة نصوص فهم

   .إليهم الوصول طريق وجتويد عنهم النقل حلشد احلديث علماء اهللا فسخر والرب باخلريية
  السلف بفهم االلتزام فوائد
 البن عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر قال واالختالف؛ التفرق من عاصم السلف فهم إن: األوىل الفائدة
 رضي عباس ابن فقال! ؟»واحدة وقبلتها واحد، ونبيها األمة هذه ختتلف كيف«: عنهما اهللا رضي عباس
 أقوام بعدنا سيكون وأنه نزل، فيمن وعلمنا فقرأناه، القرآن علينا أُنزل إمنا املؤمنني، أمري يا«: عنهما اهللا

 اختلفوا فإذا اختلفوا، رأي فيه هلم كان فإذا رأي، فيه هلم فيكون نزل، فيمن يدرون وال القرآن يقرؤون
  .»اقتتلوا
 النصوص ظواهر ببعض يتعلق الضالل فرق من كثرياً ألن والضالل، االبتداع مادة حسم: الثانية الفائدة

 احلق، وهو الفيصل هو النصوص هلذه السلف وفهم بدعته، وتأييد مذهبه لنصرة –وحتريفاً ليا– فيوجهها
  والشقاق الضالل إال دونه وليس
 يف النظر بعد القول من اختاره ما أن جيد حينما واملتفقه الباحث إليه ينتهي ما إىل الطمأنينة: الثالثة الفائدة
 . املسألة تلك يف السلف لقول موافق الدليل

   :العلم من جانبني يتناول السلف عليه مبا واالحتجاج

  اهللا قول يف عنها املنهي املشاققة من هو بل اإلمجاع هذا خمالفة جيوز فال السلف عليها أمجع اليت املسائل تلك : األول
 جهنم ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاقق ومن : (تعاىل

اَءتسا وريصإىل إمجاع وأقرب. اإلمجاع عن كالمهم يف حبث املسألة هذه الفقه أصول علماء أوسع وقد) م 
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 كلها العلم أبواب تتناول اإلمجاعات تلك ومسائل. الصحابة إمجاعات قرباً وأشدها السلف إمجاعات هو االنضباط
  .والسلوك واألحكام العقائد من

 فقد اخلالف مسائل يف النظر وطريقة األدلة وترتيب االستدالل وحتصيل العلم مسالك يف بالسلف االقتداء : والثاين
 ذا والعناية ، الباب هذا يف السلف به عمل مبا مهتدين مصنفام يف الفقه أصول أهل حررها أدلة على السلف اتفق
 أمم إىل اإلسالم رسالة املبارك السلف هذا حيمل أن اهللا شاء وقد األول النوع عن أمهية يقل ال العلم من الباب
 السلف علماء وجد وحينذاك األرض عامة تشمل تكاد حىت يسري زمن يف اإلسالم دائرة وانداحت مجيعاً األرض
 اجتهاد يف اجلد ساعد عن فشمروا متعددة وألسنة خمتلفة وجمتمعات متنوعة وأعراف تنتهي ال حوادث أمام أنفسهم

 هذا واجهوا قد كانوا وإذا العلم علق من النفس الذخرية ذه اإلسالمية املكتبة أثروا حىت ميل ال واستنباط يكل ال
 احلديثة االتصاالت ثورة بسبب التنوع هذا يواجهون اليوم املسلمني فإن املبارك الفتح راية حتت والتنوع التعدد

 منهجاً السلف عن جاء ما إىل العودة العمل وصواب الرأي حسن فمن املعاصرة اتمعات يف املسلمني وانتشار
  .ومكان زمان كل يف الناس ألحوال وإصالحها الشرعية صالحية حقيقة االجتهاد أهل ليحقق وتعامالً

  

  

 

  

  

 

  

  

  السنة فهم يف وأمهيته السلف فهم

 فهم اعتماد فمثله العرب بلغة يتعلق فيما ذكره سبق ما الفهم قواصم يف الوقوع من الذهن عواصم من كان وإذا
   .النبوية السنة لنصوص الصاحل السف

 قول ومنه فارس ابن يقول كما املتقدمون : السالف القوم ذلك من سبق و تقدم على يدل لغوي أصل والسلف
 مرتني العام -القرآن أي-به عارضين قد -جربيل أي -وإنه  (عنها اهللا رضي فاطمة البنته وسلم عليه اهللا صلى النيب
( ومسلم)٥٩٢٨(البخاري  عليه متفق )لك أنا السلف نعم فإين واصربي اهللا فاتقي اقترب قد إال األجل أرى وال

 القرون من فكانوا الزمان وصف األول ؛ وصفني بني مجعوا من هم للسنة بفهمهم االقتداء املراد والسلف) ٦٤٦٧



 ١٥

 صلى النيب أن عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد رواه فيما بالفضل وسلم عليه اهللا صلى النيب هلا شهد اليت الفاضلة
 وميينه ميينه أحدهم شهادة تسبق قوم جييء مث يلوم الذين مث يلوم الذين مث قرين الناس خري ( قال سلم و عليه اهللا

 أيب حديث ومن الشيخني عند حصني بن عمران حديث من ومثله) ٦٦٣٥ (ومسلم) ٣٤٥١ (البخاري ) شهادته
  .مسلم عند هريرة

 علمي وصف إليه ينضم حىت وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب جيل غري يف كافياً ليس الزماين الوصف هذا أن بيد
 بين وإن : ..... قال عنه عمرو بن اهللا عبد رواه فيما فيه لبس ال حتديدا وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حدده آخر

 ومن قالوا واحدة ملة إال النار يف كلهم ملة وسبعني ثالث على أميت وتفترق ملة وسبعني ثنتني على تفرقت إسرائيل
   وأصحايب عليه أنا ما قال اهللا رسول يا هي

 يف باجلماعة وصفهم وجاء) ٢٦٤١(الوجه هذا من إال هذا مثل نعرفه ال غريب مفسر حديث هذا عيسى أبو قال 
  والدارمي وأبوداود) ١٦٩٣٧(أمحد أخرجه فيما عنه اهللا رضي معاوية حديث

 وقد اجلملة يف هو إمنا قرنه بعد ملا وسلم عليه اهللا صلى وصفه ألن حبال عنه االستغناء ميكن ال الثاين الوصف وهذا
 يف ورد ما وفيهم الفرق من كثري نشأ الصحابة عهد آخر يف مث متوافرون والصحابة والشيعة اخلوارج نشأت

 يتجارى كَما اَألهواُء بِهِم وتتجارى شهادته وميينه ميينه شهادته تسبق ألن أحدهم يدفع ما الديانة قلة من األحاديث
الْكَلْب بِهاحبص.   

 من فهو الزمان به تطاول وإن جهم على سار من كل السلف يف يدخل أن يقتضي الوصف هذا مراعاة إن مث
 زمانا عنهم تأخر قد كان وإن منهجا السف

 اجلهاد كتاب يف البخاري أخرج فقد التابعني عند معروف عليهم اهللا رضوان الصحابة يف السلف لفظ واستعمال
 السلف كان سعد بن راشد وقال :اخليل من والفحولة الصعبة الدابة على الركوب باب يف البخاري صحيح والسري

 . ( جريا أكثر ) أجرى . ( احليوان من الذكر وهو فحل مجع ) الفحولة . ( وأجسر أجرى ألا الفحولة يستحبون
  .الوعرة املسالك على أقدم ) أجسر

 من يقع ما باب باب يف الوضوء كتاب يف البخاري وقال ، الصحابة عنده فالسلف تابعي سعد بن وراشد
 ميتشطون العلماء سلف من ناسا أدركت وغريه الفيل حنو املوتى عظام يف الزهري وقال واملاء السمن يف النجاسات

 من وكثري الصحابة من قليل أدركهم الذين والسلف التابعني صغار من والزهري بأسا به يرون وال فيها ويدهنون ا
  .التابعني

 عبد سمعت يقُولُ شقيقٍ بن علي سمعت قال قهزاذ بن اهللا عبد بن محمد عن صحيحه مقدمة يف مسلم وأخرج
اللَّه نب كاربقُولُ الْملَى يُءوسِ عاسِ روا النعيثَ ددرِو حمنِ عب ثَابِت هكَانَ فَإِن بسي لَفالس.  



 ١٦

  بالرفض معروفاً كان فإنه الصحابة هم يسبهم الذين فالسلف التابعني من الوسطى طبقة من ثابت بن وعمرو

 وأسفارهم بيوم يف يدخرون السلف كان ما باب - األطعمة كتاب يف فأخرج البخاري جرى السنن هذا وعلى 
 وساق ، سفرة بكر وأيب سلم و عليه اهللا صلى للنيب صنعنا وأمساء عائشة قول وذكر وغريه واللحم الطعام من

   . املشهور األضاحي حلوم ادخار حديث

 الفهم يف م االقتداء وليس العمل يف م االقتداء تقتضي كما الفهم يف م االقتداء تقتضي موجبات السلف يف
   :ذلك فمن األسباب مجلة من كانت وإن وحدها الصحبة فضيلة إىل راجع

 يف مليكة أيب ابن روى فقد وسلم عليه اهللا صلى النيب وسؤال العلم طلب على الناس أحرص كانوا أم .٨
 ملا ولذا) تعرفه حىت فيه راجعت إال تعرفه ال شيئاً تسمع ال كانت (أا عنها اهللا رضي عائشة عن العلم

 اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عند من جئتكم« (هلم فقال احلجة ذه احتج اخلوارج عباس ابن حاجج
 القرآن، نزل وعليهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عم ابن عند ومن أحد، منهم فيكم وليس وسلم عليه
  .»بتأويله أعلم وهم

 عليه قوله يف بذلك هلم بشهادته وسلم عليه اهللا صلى النيب قاله مبا العمل على الناس أحرص كانوا أم .٩
 بسنته يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهللا بعثه نيب من ما «والسالم الصالة

 ومن) يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون خلوف، بعدهم من ختلف إا مث بأمره، ويقتدون
 عنه اهللا رضــي قتادة فسر هذا أجل ومن العلم متام بعد إال يكون ال العمل أن العقول بداهة يف املعلوم
 صــراط إِلَى ويهدي الْحق هو ربك من إِلَيك أُنزِلَ الَّذي الْعلْم أُوتوا الَّذيــن ويرى: (تعاىل قوله

   .وسلم عليه اهللا صلى حممد صحاب بأم ،)الْحميد الْعزِيزِ
 يف معهودهم على جاريا العرب، بلسان الكرمي القرآن نزل فقد الكرمي القرآن بلغة أعلم أم .١٠

 وأحسن فهماً أشد للقرآن كان متمكناًً العرب لسان من كان من فكل اخلطاب يف وعادم الكالم،
 يف وأوالهم املفضلة األوىل القرون أهل من خطاباً وأقوم بياناً وأسد لساناً أفصح أحد يعلم وال إدراكاً،

 أعظم من نيته صحت ملن اللسان ومعرفة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب والسبق الفضل هذا
 كما البدع وجود أسباب من العجمة كانت ولذا  والبدع الضالالت يف الوقوع من اهللا بتوفيق العواصم

 نصرانياً كان ،)سوسن (له يقال العراق أهل من رجل: القَدر يف نطق من أول«: اهللا رمحه األوزاعي قال
 وقال العجمة، أهلكتهم: قيل وهلذا. »معبد عن غيالن وأخذ اجلهين معبد عنه فأخذ تنصر مث فأسلم

 . »ارسطاطاليس لسان إىل وميلهم العرب لسان لتركهم إال اختلفوا وال الناس جهل ما«: الشافعي

 وجوب يف يناظره– العالء بن عمرو أيب على عبيد بن عمرو جاء«: قال أنه األصمعي عن البيهقي وأخرج
: عمرو قال ،»وعده اهللا خيلف لن«: قال. »وعده؟ خيلف آهللا عمرو، أبا يا« : له فقال –الفاسق عذاب

 مث اإليعاد، غري الوعد أُتيت؛ العجمة من«: عمرو أبو فقال... وعيد آية فذكر أين؟: قال! قال فقد«
  :أنشد



 ١٧

   موعدي ومنجز إيعادي ملخلف               وعدته أو أوعدته وإن وإين
 حتت وهذا النار يف كالعذاب بالشر فيكون الوعيد أما اهللا، خيلفه ال وهذا كاجلنة باخلري يكون فالوعد
  .عنه عفا شاء وإن أنفذه شاء إن املشيئة

 قال مثلهم يكن مل من فيهم يشاركهم ال فهم ملزيد موجب وذلك والترتيل الوحي شاهدوا أم .١١
 فال بينوه؛ ما على أمجعوا فإن الصحابة بيان وأما) :١٢٧ ص / ٤ ج (- املوافقات: الشاطيب اإلمام
 جنبا كُنتم وإِنْ{: لقوله املبني اخلتانني التقاء من الغسل على أمجعوا كما أيضا، صحته يف إشكال
 وتفصيل، نظر فيه هذا ال؟ أم حجة، بيام يكون فهل عليه؛ جيمعوا مل وإن ،]٦: املائدة[} فَاطَّهروا
  :وجهني من البيان يف عليهم االعتماد يترجح ولكنهم
 العليا رتبتها عن ترتل ومل ألسنتهم تتغري مل فصحاء، عرب فإم العريب؛ باللسان معرفتهم: أحدمها

 البيان؛ موقع واقع عمل أو قول عنهم جاء فإذا غريهم، من والسنة الكتاب فهم يف أعرف فهم فصاحتهم؛
  .اجلهة هذه من اعتماده صح

 وأعرف احلالية القرائن فهم يف أقعد فهم والسنة؛ بالكتاب الوحي وترتيل والنوازل، للوقائع مباشرم: والثاين
 عنهم جاء فمىت .الغائب يرى ال ما يرى والشاهد ذلك، بسبب غريهم يدركه ال ما ويدركون الترتيل، بأسباب
 خالف منهم أحد عن ينقل مل إن وهذا صواب، عليه فالعمل العمومات؛ بعض ختصيص أو املطلقات، بعض تقييد
   ). ٤/١٢٨ املوافقات(.اجتهادية فاملسألة بعضهم خالف فإن املسألة، يف

 الناس خري«: وسلم عليه اهللا صلى قوله يف األمة هذه خري أم قرر وسلم عليه اهللا صلى النيب أن .١٢
 والفهم االعتقاد يف اخلريية عموم يقتضي احلديث يف والعموم. ».....يلوم الذين مث يلوم، الذين مث قرين

  .والعمل
 واألقوال األعمال يف– األمة هذه قرون خري أن على الطوائف مجيع من اإلمجاع انعقد وقد .١٣

 اخللف من أفضل وأم... يلوم الذين مث يلوم الذين مث األول، القرن –فضيلة كل من وغريها واالعتقاد
 يدفعه ال هذا مشكل، لكل بالبيان أوىل وأم وعبادة، وبيان، ودين، وعقل وإميان، علم من فضيلة كل يف
 ابن اإلسالم شيخ حكاه كما. »...علم على اهللا وأضله اإلسالم، دين من بالضرورة املعلوم كابر من إال

   . تعاىل اهللا رمحه تيمية
  قال كما اهلوى من اخلايل الصحيح العقل يوجبه مما فإنه الشرع يوجبه مما تقدم ما كان وإذا .١٤

 اهللا رسول فيه بعث الذي القرن– الفاضلة القرون تكون أن احملال من«: اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ
 باحلق الباب هذا يف قائلني وغري عاملني، غري كانوا –يلوم الذين مث يلوم، الذين مث وسلم عليه اهللا صلى
 وكالمها الصدق، خالف وقول احلق، نقيض اعتقاد وإما والقول، العلم عدم إما ذلك ضد ألن املبني
  :ممتنع

 عن البحث يكون العبادة يف مة أو للعلم، وطلب حياة، قلبه يف من فألن): عاملني غري (األول القول أما
 إىل الصحيحة النفوس وليست.. مطالبة وأعظم مقاصده أكرب -فيه احلق ومعرفة عنه والسؤال- الباب هذا

 هذا قيام مع يتصور فكيف الوجدية بالفطرة معلوم أمر وهذا األمر، هذا معرفة إىل منها أشوق شيء



 ١٨

 جمموع يف السادة أولئك يف مقتضاه عنه يتخلف أن –املقتضيات أقوى من هو الذي– املقتضي
 الدنيا، طلب على إكبابا وأعظمهم اهللا، عن إعراضاً وأشدهم اخللق، أبلد يف يقع يكاد ال هذا! عصورهم؟

  أولئك؟ يف يقع فكيف تعاىل، اهللا ذكر عن والغفلة
  .»القوم حال عرف عاقل وال مسلم، يعتقده ال فهذا: قائليه أو احلق، غري فيه معتقدون أم: الثاين القول

  
 يف أودعوا فقد عندهم السلف بفهم االهتمام كشف يف كافية احلديث علماء ملسلك سريعة مطالعة إن

 ذلك من ويكفي العلم أبواب كل يف واجتهادام مذاهبهم ونقلوا والتابعني الصحابة أقوال مصنفام
 ما بنقل حفي أبوام تراجم يف فالبخاري جامعه يف الترمذي وتلميذه الصحيح يف البخاري صنيع مطالعة

   : اإلكراه كتاب من ترمجة أول يف اهللا رمحه قوله ذلك أمثلة ومن أقواهلم من إليه طريق له
 فعليهم صدرا بالكفر شرح من ولكن باإلميان مطمئن وقلبه أكره من إال { تعاىل اهللا وقول اإلكراه كتاب
   } عظيم عذاب وهلم اهللا من غضب

 فيم قالوا أنفسهم ظاملي املالئكة توفاهم الذين إن { وقال تقية وهي } تقاة منهم تتقوا أن إال { وقال 
 الرجال من واملستضعفني { وقال } غفورا عفوا - قوله إىل - األرض يف مستضعفني كنا قالوا كنتم

 واجعل وليا لدنك من لنا واجعل أهلها الظامل القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان والنساء
 إال يكون ال واملكره به اهللا أمر ما ترك من ميتنعون ال الذين املستضعفني اهللا فعذر }  نصريا لدنك من لنا

 يكرهه فيمن عباس ابن وقال القيامة يوم إىل التقية احلسن وقال  به أمر ما فعل من ممتنع غري مستضعفا
 و عليه اهللا صلى النيب وقال واحلسن والشعيب الزبري وابن عمر ابن قال وبه بشيء ليس فيطلق اللصوص

   ). بالنية األعمال ( سلم
 قول باب) ٢٨ (- الصوم كتاب يف كما السلف آثار إال فيها يذكر ومل تراجم عقد رمبا اهللا رمحه إنه بل

 احلسن وقال ، وغريه الصائم بني مييز ومل ) . املاء مبنخره فليستنشق توضأ إذا ( سلم و عليه اهللا صلى النيب
 من فيه يف ما أفرغ مث متضمض إن عطاء وقال . ويكتحل حلقه إىل يصل مل إن للصائم بالسعوط بأس ال

 يفطر إنه أقول ال العلك ريق ازدرد فإن العلك ميضغ وال فيه يف بقي وماذا ريقه يزدرد مل إن يضريه ال املاء
   ميلك مل ألنه بأس ال حلقه املاء فدخل استنثر فإن عنه ينهى ولكن
 خاصة مصنفات فيها ألفوا فقد مصنفام أثناء يف السلف أقوال بنقل اعتنوا قد احلديث علماء كان وإذا
 يودع الرزاق عبد اإلمام فهذا وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل املرفوعات جبانب السلف عن اآلثار فيها رووا
 شيبة أيب بن بكر وأبو ، السلف أقوال من عامتها حديث ألف وعشرين واحد على يزيد ما املصنف كتابه
 ما عدا هذا السلف أقوال من عامتها حديث ألف وثالثني تسعة على يزيد ما املصنف كتابه يف يروي
  .التفسري وكتب واملعاجم املسانيد من األخرى مصنفام يف احلديث علماء يذكره
 تلك بنقل تامة عناية يولون فهم احلديث كتب شراح من املتأخرين من أتى من السابقني ج على وسار

 إن ؛ سريعاً مثاالً أذكر أن وحسيب اخلالف مسائل يف النظر مضايق يف ا والترجيح السلف عن األقوال
 وثالث ثالمثائة من تتكون نتيجة تظهر رجب ابن للحافظ الباري فتح كتاب على السلف كلمة إدخال
 ابن للحافظ الباري فتح كتاب على أدخلت إذا نفسها والكلمة ، الكلمة هذه فيه وردت موضعاً وسبعني



 ١٩

 ال السلف عن التعبري أن البداهة من أنه مع موضعاً ومخسني وواحد مخسمائة من تتكون نتيجة تظهر حجر
  .السلف أقوال على تدل كلمة كل مجعت لو فكيف الكلمة هذه يف ينحصر

 يف أمهية من اآلثار هلذه ما على حق وبرهان صدق دليل السلف عن الواسع النقل ذا االحتفاء هذا إن
 الفاضلة القرون لتلك وسلم عليه اهللا صلى املصطفى لشهادة عملي برهان وهي الشريعة نصوص فهم

   .إليهم الوصول طريق وجتويد عنهم النقل حلشد احلديث علماء اهللا فسخر والرب باخلريية
  السلف بفهم االلتزام فوائد
 البن عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر قال واالختالف؛ التفرق من عاصم السلف فهم إن: األوىل الفائدة
 رضي عباس ابن فقال! ؟»واحدة وقبلتها واحد، ونبيها األمة هذه ختتلف كيف«: عنهما اهللا رضي عباس
 أقوام بعدنا سيكون وأنه نزل، فيمن وعلمنا فقرأناه، القرآن علينا أُنزل إمنا املؤمنني، أمري يا«: عنهما اهللا

 اختلفوا فإذا اختلفوا، رأي فيه هلم كان فإذا رأي، فيه هلم فيكون نزل، فيمن يدرون وال القرآن يقرؤون
  .»اقتتلوا
 النصوص ظواهر ببعض يتعلق الضالل فرق من كثرياً ألن والضالل، االبتداع مادة حسم: الثانية الفائدة

 احلق، وهو الفيصل هو النصوص هلذه السلف وفهم بدعته، وتأييد مذهبه لنصرة –وحتريفاً ليا– فيوجهها
  والشقاق الضالل إال دونه وليس
 يف النظر بعد القول من اختاره ما أن جيد حينما واملتفقه الباحث إليه ينتهي ما إىل الطمأنينة: الثالثة الفائدة
 . املسألة تلك يف السلف لقول موافق الدليل

   :العلم من جانبني يتناول السلف عليه مبا واالحتجاج

  اهللا قول يف عنها املنهي املشاققة من هو بل اإلمجاع هذا خمالفة جيوز فال السلف عليها أمجع اليت املسائل تلك : األول
 جهنم ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاقق ومن : (تعاىل

اَءتسا وريصإىل إمجاع وأقرب. اإلمجاع عن كالمهم يف حبث املسألة هذه الفقه أصول علماء أوسع وقد) م 
 كلها العلم أبواب تتناول اإلمجاعات تلك ومسائل. الصحابة إمجاعات قرباً وأشدها السلف إمجاعات هو االنضباط

  .والسلوك واألحكام العقائد من

 فقد اخلالف مسائل يف النظر وطريقة األدلة وترتيب االستدالل وحتصيل العلم مسالك يف بالسلف االقتداء : والثاين
 ذا والعناية ، الباب هذا يف السلف به عمل مبا مهتدين مصنفام يف الفقه أصول أهل حررها أدلة على السلف اتفق
 أمم إىل اإلسالم رسالة املبارك السلف هذا حيمل أن اهللا شاء وقد األول النوع عن أمهية يقل ال العلم من الباب
 السلف علماء وجد وحينذاك األرض عامة تشمل تكاد حىت يسري زمن يف اإلسالم دائرة وانداحت مجيعاً األرض
 اجتهاد يف اجلد ساعد عن فشمروا متعددة وألسنة خمتلفة وجمتمعات متنوعة وأعراف تنتهي ال حوادث أمام أنفسهم

 هذا واجهوا قد كانوا وإذا العلم علق من النفس الذخرية ذه اإلسالمية املكتبة أثروا حىت ميل ال واستنباط يكل ال
 احلديثة االتصاالت ثورة بسبب التنوع هذا يواجهون اليوم املسلمني فإن املبارك الفتح راية حتت والتنوع التعدد

 منهجاً السلف عن جاء ما إىل العودة العمل وصواب الرأي حسن فمن املعاصرة اتمعات يف املسلمني وانتشار
  .ومكان زمان كل يف الناس ألحوال وإصالحها الشرعية صالحية حقيقة االجتهاد أهل ليحقق وتعامالً
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