تبصير الخلف بشرعية االنتساب إلى السلف
بقلم:
الدكتور ملفي بن ناعم بن عمران الصاعدي
المدينة النبوية
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الحمد
وبعد :

والصالة والسالم على رسول ﷲ وعلى آله وصحبه ومن وااله.

فھذه رسالة موجزة ،دفعني لكتابتھا واجب النصيحة ولكتابه ولرسوله صلى ﷲ
عليه وسلم وألئمة المسلمين وعامتھم ،وما رأيته من تلبيس بعض الكتﱠاب وكالم
بعض من تكلم حول معنى السلفية ومفھومھا  ،وقد أسميتھا }تبصير الخلف بشرعية
االنتساب إلى السلف{  .فأقول مستعينا ً با :
إنه قد يُظن أن السلفية جماعة حزبية كاإلخوان  ،واإلخوان القطبية  ،والقطبية
السرورية والتبليغ  ،سواء بسواء  ،فالسلفي يعادل اإلخواني واإلخواني القطبي ،
والقطبي السروري  ،والتبليغي في الحكم والمفھوم ،وأن ھذا المصطلح }السلفية{ لم
يمض عليه إال عقود معدودة من الزمن فھي عندھم في سن التبليغ تقريباً ،وبعضھم
يعطيھا عمراً أطول فيزعم أن مؤسس ھذه الدعوة ھو شيخ اإلسالم محمد بن
عبدالوھاب ـ رحمه ﷲ ـ وكأنھا لم تعرف قبله!! كما جاء في كتاب الموسوعة
الميسرة في األديان والمذاھب المعاصرة ص } ، {٢٧٣وكل ھذا يقصد من ورائه
الطعن في السلفية والتھويش عليھا  ،حتى يسكت السلفيون عن الكالم في الجماعات
الحزبية  ،وكما يقال} :رمتني بدائھا وانسلت{ ولكن شتان ،شتان بين السلفية وھذه
الجماعات.
إن الســلفية رسم شرعي أصيل يرادف }أھل السـنة والجمــاعة{
و }أھل السنة { و}أھل الجماعة{  ،و}أھل األثر{ و }أھل الحديث{ و }الفرقة
الناجية{ و }الطائفة المنصورة{ و }أھل االتباع{ والسلف الصالح الذي تنسب إليه
السلفية ھم ورثة النبي صلى ﷲ عليه وسلم من المھاجرين واألنصار والتابعين لھم
بإحسان  ،وأئمة الدين والھدى ،والسلفي ھو من رضي بھذا الميراث واكتفى به ولزم

الكتاب والسنة على فھم علماء األمة من الصحابة فمن بعدھم من األئمة  ،ھذا ھو
السلفي .
إن االنتساب إلى السلف فخر وأي فخر وشرف ناھيك به من شرف ،فلفظ السلفية أو
السلفي ال يطلق عند علماء السنة والجماعة إال على سبيل المدح ،والدعوة السلفية
دعوة عريقة أصيلة  ،واسم شرعي ال غبار عليه  ،فالشيخ محمد بن عبدالوھاب ـ
رحمه ﷲ ـ إنما ھو داعية من دعاتھا ومجدد من مجدديھا  ،أحيا معالمھا بعد دروسھا
 ،وأعادھا نقية صافية في ھذه الجزيرة بعد ما تكدر صفوھا وطغت عليھا البدع
والخرافات ـ رحمه ﷲ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ـ؛ بل إن ھذه الدولة
السعودية حرسھا ﷲ دولة سلفية ودعوتھا سلفية كما نص على ذلك مؤسس دورھا
الثالث ـ على أساسھا األصل ـ الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه ﷲ
ـ حين قال في الخطاب الذي ألقاه في منى خالل موسم الحج للعام ١٣٦٥ھـ وذلك في
اليوم العاشر من ذي الحجة :
\". . .إنني رج ٌل سلفي  ،وعقيدتي ھي السلفية التي أمشي بمقتضاھا على الكتاب
والسنة \"
وقال في الخطاب نفسه "\ :يقولون إننا }وھابية{ والحقيقة أننا سلفيون محافظون
على ديننا  ،ونتبع كتاب ﷲ وسنة رسوله  ،وليس بيننا وبين المسلمين إال كتاب ﷲ
وسنة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  ،ولقد صدق القائل :
فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب\"
]المصحف والسيف ص ١٣٥ـ{١٣٦
وقال في الخطاب الذي ألقاه في العام نفسه في حفل تكريم الحجاج :
\". . .وأنا لست بعالم  ،ولكن الحق برھان  ،والذي نمشي عليه ھو طريق السلف
الصالح  ،ونحن ال نكفر أحداً إال من كفره ﷲ ورسوله  ،وليس من مذھب سوى
مذھب السلف الصالح  ،وال نؤيد بعض المذاھب على بعضھا  ،فأبو حنيفة والشافعي
ومالك وابن حنبل أئمتنا \"] .المصحف والسيف ص [١١٧
وقال في نصيحة له  . . ."\ :وإني على ثقة تامة بأن يرى كل صاحب إنصاف أن
واجبي يدعوني ألن أوجه ھذه النصائح لشعبي المحبوب  ،ولكل مسلم  ،ألني مسلم
محافظ على إسالميته  ،عربي غيور على عربيته  ،متبع لما جاء به محمد صلى ﷲ
عليه وسلم مقتد بمذھب السلف الصالح \" ] .المصحف والسيف ص[٢٨٧
وقال في خطاب أرسله إلى أبي يسار الدمشقي وناصر الدين الحجازي :
\" . . .وھذه ھدية نھديھا إليكم من كالم علماء المسلمين وبيان مانحن ومشايخنا عليه
من الطريقة المحمدية والعقيدة السلفية ليتبين لكم حقيقة مانحن عليه وما ندعو إليه ،
نحن وسلفنا الماضون  .نسأل ﷲ لنا ولكم التوفيق والھداية  ،ألقوم منھج وطريق،
والسالم ] . "\ .الدرر السنية ٣٠٣/١ـ[٣٠٥
وقال  "\ :أنا داعية لعقيدة السلف الصالح  .وعقيدة السلف الصالح ھي التمسك بكتاب
ﷲ وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين  ،أما ما كان غير موجود فيھا ،
فأرجع بشأنه إلى أقوال األئمة األربعة فأخذ منھا ما فيه صالح للمسلمين \" .

\"أنا مسلم  ،وأحب جمع كلمة المسلمين  ،وليس أحب عندي من أن تجتمع عندي
كلمة المسلمين ولو على يد عبد حبشي  ،وإني ال أتأخر عن تقديم نفسي وأسرتي
ضحية في سبيل ذلك \".
وقال رحمه ﷲ في خطبة له بمكة :
\"يسموننا بالوھابيين  ،ويسمون مذھبنا بالوھابي باعتبار أنه مذھب خاص  ،وھذا
خطأ فاحش  ،نشأ عن الدعاية الكاذبة التي كان يبثھا أھل األغراض .
نحن لسنا أصحاب مذھب جديد  ،أو عقيدة جديدة  ،ولم يأت محمد بن عبدالوھاب
بالجديد ،فعقيدتنا ھي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب ﷲ وسنة رسوله وما
كان عليه السلف الصالح . . .
نحن نحترم األئمة األربعة  ،وال فرق بين األئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ،
كلھم محترمون في نظرنا\" ] الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز للزركلي ص
}[ {٢١٤
وقال عنه الشيخ أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير}"\ : {٧/١إمام أھل السنة،
ومحيي مذھب السلف  ،وباعث النھضة اإلسالمية . "\. . .
ومن العجيب الغريب أن يُر َمى السلفيون بالحزبية وھم أعداء الحزبية ،فالسلفيون ال
يتحزبون وال يتعصبون ،بل يتبعون كتاب ﷲ وسنة رسوله ؟ على فھم السلف الصالح
من الصحابة والتابعين وأئمة الھدى والدين كأحمد والشافعي ومالك وابن معين وعبد
الرحمن بن مھدي والبخاري ومسلم وإخوانھم من األئمة .
والكتاب والسنة فيھما الھدى والنور والكفاية لمن تدبرھما وتفھم معانيھما ،قال اإلمام
عبدالعزيز بن محمد بن سعود في رسالته إلى أھل األمصار }ص"\ : {٥٧ومن
أصغى إلى كالم ﷲ بكلية قلبه وتدبره وتفھمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركھم الذي
يصد عن ذكر ﷲ وعن الصالة وينبت النفاق في القلب وكذلك من أصغى إليه وإلى
حديث الرسول واجتھد في اقتباس الھدى والعلم منھما أغنياه عن البدع والشرك
والتخرصات والشطحات والخياالت التي ھي وساوس الشيطان \"
والحزبيون يعرفون ھذا تمام المعرفة ويدركونه غاية اإلدراك وھم إنما سلكوا ھذا
المسلك ليلبسوا على الناس  ،ولكن ھيھات ؛ فالبينات قائمة فكل تشھد عليه كتبه
ومقاالته  ،فاقرأ واسمع للفريقين لتعرف ما عند ھؤالء وھؤالء وتعرف من ينصح
باالجتماع ولزوم جماعة المسلمين وإمامھم والرجوع إلى العلماء ويحذر من التحزب
ممن يريد التفريق وشق العصا ويزھد في العلماء وعلمھم وانظر مواقف ھؤالء
ومواقف ھؤالء إبان أزمة الخليج التي كشفت عوار الحزبية في ھذه البالد  ،فھي دليل
من الواقع يا أھل الواقع !!.

ودليل آخر  :قلب صفحات الجرائد والمجالت  ،وانظر من ھم الذين يحاربون السلفية
؟! تجدھم خليطا ً من الصوفية والماتريدية واإلخوانية  ،فياترى ما الذي جمعھم على
عداء السلفية ؟! إن أعداء السلفية باألمس ھم أعداؤھا اليوم  ،فتنبه .
وأقول  :إن الذي يجعل السلفية حزبا ً من األحزاب البدعية ،وھو سلفي من أھلھا إنما
يطعن في منھجه الحق  ،ويصدق عليه قول الشاعر :
ستَقطَع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظر أ ﱠ
ي كف تَب ﱠد ُل
وحتى يزول عنك ما قد يحصل عندك من لبس فأنا أسوق لك أقوال األئمة والعلماء
في ذلك قديما ً وحديثا ً  .لتكون على بينة من أمرك :
أوالً  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه ﷲ ـ في الفتاوى ج} {١٤٩/٤في رده على
قول العز بن عبدالسالم  . ."\ :و.اآلخر يتستر بمذھب السلف \"  ،قال "\ :العيب
على من أظھر مذھب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه  ،بل يجب قبول ذلك منه
باالتفاق  .فإن مذھب السلف ال يكون إال حقا ً  ،فإن كان موافقا ً له باطنا ً وظاھراً  ،فھو
بمنزلة المؤمن الذي ھو على الحق باطنا ً وظاھراً  ،وإن كان موافقا ً له في الظاھر
فقط دون الباطن فھو بمنزلة المنافق  ،فتقبل منه عالنيته وتوكل سريرته إلى ﷲ  ،فإنا
لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس وال نشق بطونھم \" .
وقال في الفتوى الحموية ص }"\ : {٣٤واعلم أنه ليس في العقل الصريح وال في
شئ من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصالً "\ . .
ثانيا ً  :كثيراً ما يذكر الذھبي ـ رحمه ﷲ ـ ھذه النسبة عند ترجمة العلماء  ،فمن ذلك
أنه لما ترجم ألبي طاھر السﱢلفي كما في السير } {٦/٢١قال  . . . "\ :فال ﱠسلَفي
مستفاد مع السﱠلفي ـ بفتحتين ـ وھو من كان على مذھب السلف \" .
وقال لما ترجم البن لصالح ـ رحمه ﷲ ـ في التذكرة } {١٤٣١/٤قال "\ :قلت ـ أي
الذھبي ـ وكان سلفيا ً حسن االعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين مؤمنا ً بما ثبت من
النصوص غير خائض وال معمق ."\ . . .
وقال في السير } {٣٨٠/١٣عند كالمه على ما يحتاج إليه الحافظ  "\ :قلت ـ أي
الذھبي ـ“ :األمانة جزء من الدين  ،والضبط داخل في الحذق  ،فالذي يحتاج إليه
الحافظ أن يكون تقيا ً ذكيا ً  ،. . .زكيا ً حييا ً  ،سلفيا ً . "\...
وقال في السير أيضا ً } {٤٥٧/١٦عند ترجمة الدارقطني "\ :وصح عن الدارقطني
أنه قال  :ما شئ أبغض إلي من علم الكالم  .سمع ھذا القول منه أبو عبدالرحمن
السلمي  .قال الذھبي "\ :قلت  :لم يدخل الرجل أبداً في علم الكالم وال الجدال  ،وال
خاض في ذلك  ،بل كان سلفيا ً . "\...
وقال في معجم الشيوخ عند ترجمة محمد بن محمد بن المفضل البھراني ترجمة رقم
} . . ."\ :{٨٤٣وكان دينا ً خيراً سلفيا ً مھيبا ً تام الشكل . "\. . .
وقال في معجم الشيوخ أيضا ً عند ترجمة يحيى بن إسحاق بن خليل الشيباني رقم
}“ :{٩٥٧وكان عارفا ً بالمذاھب خيراً متواضعا ً سلفيا ً حميد األحكام ."\ . . .
وقال في السير } {١٨٣/١٣في ترجمة يعقوب بن سفيان الفسوي رقم }."\ : {١٠٦
 . .وما علمت يعقوب الفسوي إال سلفيا ً ."\. . .

ثالثا ً  :كثيراً ما ينسب بعض األئمة نفسه أو غيره إلى األثر  ،فيقول } :األثري{ وھي
نسبة تساوي السلفي من ذلك أن اإلمام الحافظ الذھبي ـ رحمه ﷲ ـ لما ترجم لإلمام
أبي إسماعيل عبدﷲ بن محمد الھروي كما في السير } {٥٠٦/١٨قال :
\" . . .وكان شيخ اإلسالم أثريا ً قُ ﱠحا ً ينال من المتكلمة \".
وقد انتسب إليه كثير من األئمة العلماء رحمھم ﷲ .
رابعا ً  :قال الشيخ محمد بن عبدالوھاب ـ رحمه ﷲ ـ \" فنحن والحمد متبعون غير
مبتدعين  ،مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف األمة على مذھب أھل السنة
والجماعة الذي ھو أمر ﷲ ورسوله \".
]عقيدة الشيخ محمد عبدالوھاب السلفية للشيخ صالح العبود ص [٢٢٠
ويقول الشيخ عبدﷲ ابن الشيخ محمد عبدالوھاب "\ :مذھبنا في أصول الدين مذھب
أھل السنة والجماعة  ،وطريقتنا طريقة السلف التي ھي الطريق األسلم بل واألعلم
واألحكم خالفا ً لمن قال  :طريق الخلف أعلم \" ]الدرر السنية [١٢٦/١
وقال ابناه الشيخ حسين والشيخ عبدﷲ لما سئال عن عقيدته :
\"عقيدة الشيخ ـ رحمه ﷲ تعالى ـ الذي يدين ﷲ بھا ھي عقيدتنا وديننا الذي ندين ﷲ
به وھو عقيدة سلف األمة وأئمتھا من الصحابة والتابعين لھم بإحسان وھو اتباع ما
دل عليه الدليل من كتاب ﷲ تعالى وسنة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم \" ]الدرر
السنية ١٢٢/١ـ[١٢٣
خامسا ً  :قال العالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه ﷲ ـ "\ :وليست الوھابية
مذھبا ً خامسا ً كما يزعمه الجاھلون والمغرضون وإنما ھي دعوة إلى العقيدة السلفية
وتجديد لما درس من معالم اإلسالم والتوحيد \" ]فتاواه [١٣٠٦/٣
وقال في وصيته لبعض طالب العلم "\ :ونوصيك بااللتحاق بالجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة فھي جامعة سلفية تعلم طالبھا عقيدة أھل السنة والجماعة \" .
]فتاواه [٩٨/١
سادسا ً  :جاء في فتاوى اللجنة الدائمة رقم }: {١٦٤/٢} {٦١٤٩
\"س  /أريد تفسيراً لكلمة السلف ومن ھم السلفيون  . . .؟
ج  /السلف ھم أھل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى ﷲ عليه وسلم من
الصحابة رضي ﷲ عنھم ومن سار على نھجھم إلى يوم القيامة  ،ولما سئل صلى ﷲ
عن الفرقة الناجية قال "\ :ھم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي "\. . . .
.
وجاء في الفتوى رقم }: {١٦٥/١} {١٣٦١
\"س  /ما ھي السلفية وما رأيكم فيھا ؟

ج  /السلفية نسبة إلى السلف والسلف ھم صحابة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
وأئمة الھدى من أھل القرون الثالثة األولى }رضي ﷲ عنھم{ الذين شھد لھم رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بالخير في قوله } :خير الناس قرني ثم الذين يلونھم ثم الذين
يلونھم ثم يجئ أقوام تسبق شھادة أحدھم يمينه ويمينه شھادته{ رواه اإلمام أحمد في
مسنده والبخاري ومسلم  ،والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف  ،وقد تقدم معناه
وھم الذين ساروا على منھاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليھما والعمل
بھما فكانوا بذلك أھل السنة والجماعة .
وبا التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم \".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدﷲ بن قعودعبدﷲ بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز

سابعا ً  :قال العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية
}٥٣/١ـ {٥٤ما نصه . . ."\ :يخطئ من يقول  :إن أھل السنة والجماعة ثالثة :
سلفيون  ،وأشعريون  ،وماتريديون  ،فھذا خطأ نقول  :كيف يكون الجميع أھل سنة
وھم مختلفون !! فماذا بعد الحق إال الضالل  ،وكيف يكونون أھل سنة وكل واحد
يرد على اآلخر ؟! ھذا ال يمكن إال إذا أمكن الجمع بين الضدين  .فنعم وإال فال شك
أن أحدھم وحده ھو صاحب السنة  .فمن ھو ؟! األشعرية ؟ أم الماتريدية ؟ أم السلفية
؟ نقول  :من وافق السنة فھو صاحب السنة  ،ومن خالف السنة فليس صاحب سنة ،
فنحن نقول  :السلف ھم أھل السنة والجماعة وال يصدق الوصف على غيرھم أبداً ،
والكلمات تعتبر بمعانيھا  .لننظر كيف نسمي من خالف السنة أھل السنة ال يمكن ،
وكيف يمكن أن نقول  :عن ثالث طوائف مختلفة إنھم مجتمعون فأين االجتماع ؟
فأھل السنة والجماعة ھم السلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على
طريق النبي صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي \" .
وقال في شرح العقيدة السفارينية الشريط األول ما نصه "\ :من ھم أھل األثر ؟ ھم
الذين اتبعوا األثار  ،اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي ﷲ عنھم وھذا ال
يتأتى في أي فرقة من الفرق إال على السلفيين الذين التزموا طريق السلف ."\ . . .
ثامنا ً  :قال العالمة المحدث الشيخ محمد ناصرالدين األلباني  -رحمه ﷲ  -في جوابه
على سؤال نصه :

\"لماذا التسمي بالسلفية ؟ أھي دعوة حزبية أم طائفية أو مذھبية ؟ أم ھي فرقة جديدة
في اإلسالم ؟
الجواب  .قال  :إن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع ؛ وما يھمنا
ھنا ھو بحثھا من الناحية الشرعية :
فقد صح عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي
ﷲ عنھا "\ :فاتقي ﷲ واصبري  ،ونعم السلف أنا لك \" .
ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف  ،وھذا أكثر من أن يعد ويحصى  ،وحسبنا مثاالً
واحداً وھو ما يحتجون به في محاربة البدع :
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
ولكن ھناك من مدعي العلم من ينكر ھذه النسبة زاعما ً أن ال أصل لھا! فيقول :
}اليجوز للمسلم أن يقول  :أنا سلفي { وكأنه يقول } :ال يجوز أن يقول مسلم  :أنا
متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك{ .
ال شك أن مثل ھذا اإلنكار ـ لو كان يعنيه ـ يلزم منه التبرؤ من اإلسالم الصحيح الذي
كان عليه سلفنا الصالح  ،وعلى رأسھم النبي صلى ﷲ عليه وسلم كما يشير الحديث
المتواتر الذي في الصحيحين وغيرھما عنه صلى ﷲ عليه وسلم "\ :خير الناس
قرني  ،ثم الذين يلونھم  ،ثم الذين يلونھم \" .
فال يجوز لمسلم أن يتبرأ من االنتساب إلى السلف الصالح  ،بينما لو تبرأ من أية نسبة
أخرى لم يمكن ألحد من أھل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق .
والذي ينكر ھذه التسمية نفسه  ،ترى أال ينتسب إلى مذھب من المذاھب ؟! سواء
أكان ھذا المذھب متعلقا ً بالعقيدة أو بالفقه ؟
فھو إما أن يكون أشعريا ً أو ماتريديا ً  ،وإما أن يكون من أھل الحديث أو حنفيا ً أو
شافعيا ً أو مالكيا ً أو حنبليا ً ؛ مما يدخل في مسمى أھل السنة والجماعة  ،مع أن الذي
ينتسب إلى المذھب األشعري أو المذاھب األربعة  ،فھو ينتسب إلى أشخاص غير
معصومين بال شك  ،وإن كان منھم العلماء الذين يصيبون  ،فليت شعري ھال أنكر
مثل ھذه االنتسابات إلى األفراد غير المعصومين ؟
وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح  ،فإنه ينتسب إلى العصمة ـ على وجه العموم ـ
وقد ذكر النبي صلى ﷲ عليه وسلم من عالمات الفرقة الناجية أنھا تتمسك بما كان
عليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وما كان عليه أصحابه .
فمن تمسك به كان يقينا ً على ھدى من ربه  . . .وال شك أن التسمية الواضحة الجلية
المميزة البينة ھي أن نقول  :أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منھج سلفنا الصالح ،
وھي أن تقول باختصار } :أنا سلفي{ \" ].مجلة األصالة العدد التاسع ص  ٨٦ـ٨٧
[

تاسعا ً  :قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه البيان }ص  {١٣٠ما نصه:

\" . . .فھذان الحديثان يدالن على وجود االفتراق واالنقسام والتميز بين السلف
وأتباعھم وبين غيرھم .
والسلف ومن سار على نھجھم مازالوا يميزون أتباع السنة عن غيرھم من المبتدعة
والفرق الضالة  ،ويسمونھم أھل السنة والجماعة  ،وأتباع السلف الصالح  ،ومؤلفاتھم
مملوءة بذلك  ،حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أھل السنة وأتباع السلف \".
وقال أيضا ً }ص  . . ."\ : {١٥٦كيف يكون التمذھب بالسلفية بدعة ،والبدعة ضاللة
؟!وكيف يكون بدعة وھو اتباع لمذھب السلف  ،واتباع مذھبھم واجب بالكتاب
والسنة  ،وحق وھدى ؟!
قال تعالى :
}والسابقون األولون من المھاجرين واألنصار والذين اتبعوھم بإحسان رضي ﷲ
عنھم . { . .
وقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم } :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .{. .
فالتمذھب بمذھب السلف سنة وليس بدعة  ،وإنما البدعة التمذھب بغير مذھبھم\".
وقال في المصدر السابق ص } {١٣٣في رده على قول البوطي "\ :إن السلفية ال
تعني إال مرحلة زمنية \".
قال "\ :ونقول  :ھذا التفسير للسلفية بأنھا مرحلة زمنية وليست جماعة تفسير غريب
وباطل  ،فھل يقال للمرحلة الزمنية بأنھا سلفية ؟! ھذا لم يقل به أحد من البشر  ،وإنما
تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر األول من عصور
اإلسالم والتزموا بكتاب ﷲ وسنة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم من المھاجرين
واألنصار والذين اتبعوھم بإحسان ووصفھم الرسول صلى ﷲ عليه وسلم بقوله :
}خيركم قرني ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم { الحديث  ،فھذا وصف لجماعة وليس
لمرحلة زمنية  ،ولما ذكر صلى ﷲ عليه وسلم افتراق األمة فيما بعد قال عن الفرق
كلھا } :إنھا في النار إال واحدة { .
ووصف ھذه الواحدة بأنھا ھي التي تتبع منھج السلف  ،وتسير عليه  ،فقال } :ھم من
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي  { . . .فدل على أن ھناك جماعة سلفية
سابقة  ،وجماعة متأخرة تتبعھا في نھجھا  ،وھناك جماعات مخالفة لھا متوعدة بالنار
. "\ . . .
وقال في محاضرة ألقاھا في حوطة سدير عام ١٤١٦ھـ بعنوان }التحذير من البدع {
الشريط الثاني ،وذلك جوابا ً على سؤال نصه :
\"فضيلة الشيخ  .ھل السلفية حزب من األحزاب ؟ وھل االنتساب لھم مذموم؟.
قال في الجواب  :السلفية ھي الفرقة الناجية ھم أھل السنة والجماعة  ،ليست حزبا ً من
األحزاب التي تسمى اآلن أحزابا ً  ،وإنما ھم جماعة  ،جماعة على السنة وعلى الدين
 ،ھم أھل السنة والجماعة  ،قال صلى ﷲ عليه وسلم } :التزال طائفة من أمتى على
الحق ظاھرين ال يضرھم من خذلھم وال من خالفھم {  ،وقال صلى ﷲ عليه وسلم :
}وستفترق ھذه األمة على ثالث وسبعين فرقة كلھا في النار إال واحدة  .قالوا من ھي
يا رسول ﷲ ؟ قال  :من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي{.

فالسلفية طائفة على مذھب السلف على ماكان عليه الرسول صلى ﷲ عليه وسلم
وأصحابه وھي ليست حزبا ً من األحزاب العصرية اآلن وإنما ھي جماعة قديمة من
عھد الرسول صلى ﷲ عليه وسلم متوارثة مستمرة ال تزال على الحق ظاھرة إلى
قيام الساعة كما أخبر صلى ﷲ عليه وسلم \".
عاشراً  :قال الشيخ محمد أمان الجامي ـ رحمه ﷲ ـ في الصفات اإللھية ص } ٦٤
ـ"\ : {٦٥ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطالحا ً معروفا ً يطلق على
طريقة الرعيل األول ومن يقتدون بھم في تلقي العلم  ،وطريقة فھمه وبطبيعة الدعوة
إليه  .فلم يعد إذاً محصوراً في دور تاريخي معين .بل يجب أن يفھم على أنه مدلول
مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة
وھم أصحاب ھذا المنھج وھي ال تزال باقية إلى يوم القيامة من قوله صلى ﷲ عليه
وسلم } :التزال طائفة من أمتى منصورين على الحق ال يضرھم من خالفھم وال من
خذلھم{\".
حادي عشر  :قال الشيخ صالح بن عبدﷲ العبود في كتابه عقيدة الشيخ محمد بن
عبدالوھاب السلفية ص }٢٥٤/١ـ"\ : {٢٥٥إن المراد من التعبير بالسلفية ھو اتباع
طريقة السلف الصالح من ھذه األمة المسلمة الذين ھم أھل السنة والجماعة ومعنى
ذلك ھو اإلجماع واالجتماع على اتباع سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وآثاره
باطنا ً وظاھراً واتباع سبيل السابقين األولين من المھاجرين واألنصار الذين اتبعوھم
بإحسان "\ . . .الخ .
ثاني عشر  :قال الشيخ بكر بن عبدﷲ أبو زيد في حكم االنتماء ص}:{٩٠
\"وإذا قيل }السلف{ أو }السلفيون{ أو لجادتھم }السلفية{  ،فھي ھنا نسبة إلى
السلف الصالح جميع الصحابة ـ رضي ﷲ عنھم ـ فمن تبعھم بإحسان  ،دون من
مالت بھم األھواء بعد الصحابة ـ رضي ﷲ عنھم ـ من الخلوف الذين انشقوا عن
السلف الصالح باسم أو رسم  ،ومن ھنا قيل لھم }الخلف{ والنسبة }خلفي{ والثابتون
على منھاج النبوة نسبوا إلى سلفھم الصالح في ذلك فقيل لھم }السلف ،والسلفيون{
والنسبة إليھم }سلفي{ \".
وقال في حلية طالب العلم ص }"\ : {١٢كن سلفيا ً على الجادة  ،على طريق السلف
الصالح من الصحابة رضي ﷲ عنھم  ،فمن بعدھم ممن قفا أثرھم في جميع أبواب
الدين ؛ من التوحيد  ،والعبادات  ،ونحوھا  ،متميزاً بالتزام آثار رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم  ،وتوظيف السنن على نفسك  ،وترك الجدال  ،والمراء  ،والخوض في
علم الكالم ،وما يجلب اآلثام  ،ويصد عن الشرع\" .
ثالث عشر  :وقال الدكتور إبراھيم بن عامر الرحيلي في كتابه }موقف أھل السنة
والجماعة من أھل األھواء والبدع{ ـ رسالة دكتوراه ـ بإشراف األستاذ الدكتور الشيخ

 :أحمد عطية الغامدي } ،{ ٦٣/١قال "\ :وليس من االبتداع في شئ أن يتسمى أھل
السنة بـ }السلفي{؛ بل إن مصطلح السلف يساوي تماما ً مصطلح أھل السنة
والجماعة ،ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة فھم
السلف ،وھم أھل السنة والجماعة\".
وقال صالح الدين مقبول في كتابه دعوة شيخ اإلسالم}"\ : {٥٧/١إن السلفية ھي
العودة باألمة إلى الكتاب والسنة على منھج السلف الصالح  ،في العقيدة والعمل ،
والسياسة واالجتماع  ،والمعيشة واالقتصاد ،وغيرھا من نواحي الحياة .
وھي تمثل تعاليم اإلسالم النقية من أكدار الجمود والركود  ،والشرك والوثنية ،
والبدع واألھواء  ،والخرافات واألوھام  ،والعادات والتقاليد.
وھي تعبير دقيق عن اإلسالم الخالص  ،الخالي من الشوائب كلھا .
ولم يخل أي عصر من عصور التأريخ من القرون المشھود لھا بالخير حتى اآلن من
حملة المذھب السلفي  ،الذي ھو التعبير األدق عن االعتصام بالكتاب والسنة عقيدة
وعمالً  ،ومنھجا ً وسلوكا ً \".
ھذه بعض أقوال أھل العلم نقلتھا لك من كتبھم سائالً ﷲ تعالى أن ينفعك بھا ،وأظن
بعد ھذا أن مفھوم السلفية قد أصبح واضحا ً لديك غاية الوضوح  ،وأنك عرفت أن
السلفية ھم أھل السنة والجماعة وأن السلفية تتسع لكل مسلم اتبع ما أنزل على محمد
صلى ﷲ عليه وسلم واكتفى به ورضي به دينا ً ولزم الكتاب والسنة على فھم السلف
الصالح وجانب األھواء والبدع المضلة  ،ولزم جماعة المسلمين وإمامھم  ،وإن لم
يتسم بھذا االسم  ،وإذا كنت قد فھمت أو أُفھمت عن السلفية معنى غير ھذا فصحح.
ي بلزوم الجادة وإياك وبنيات الطريق فإنھا السبل  .إياك أن تدخل في
ثم أوصيك أُخ ﱠ
عجاج الحزبية وظلمات القطبية فتھلك  ،إني أعيذك با أن تقع في حبائلھم أو تسمع
لقيلھم  ،عليك باألمر األول الذي رضيه السابقون األولون من المھاجرين واألنصار
والتابعين لھم بإحسان واإلئمة األخيار فإنه سبيل النجاة  .وفقك ﷲ لما يحب  ،وھداك
إلى صراطه المستقيم .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين
والحمد رب العالمين .

