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املقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله ومن وااله، وبعد:
ومناهجها  وتارخيها  والتيارات؛ نشأهتا  اجلامعات  عن  احلديَث  فإن 
وتطوراهتا وآثارها وواقعها: طويٌل ومتشعب، وكثريًا ما جتنح البحوث 
فيه عن املوضوعية إىل طريف اجلفاء أو التعصب، أو يكون عند الباحث 
حكم مسبق يريد أن يوجه بحثه إليه لغرض يف نفسه، أو يكون الباحث 
ممن يقفو ما ليس له به علم، ويكتفي بأقوال سمعها، أو مقاالت يرددها 
اخلصوم أو املتعصبون دون حتقيق، فيقدم تصورًا مغلوطًا أو منقوصًا ملا 

يكتب عنه.  
والرّد: تياٌر  واألخذ  اجلدل،  فيها  كثر  التي  التيارات اإلسالمية  وِمن 
عريض يف حياة األمة، أصيٌل يف تارخيها، كبرٌي يف تأثريه وتفاعله مع سائر 
جيهلونه  ممن  كثريون  عنه  كتب  السلفي،  التيار  وتياراهتا، وهو  طبقاهتا 
إليه  املنتسبني  َمن هلم مع بعض  أو  به سطحية،  عىل احلقيقة، ومعرفتهم 
مجاعات  إليه  نسبوا  من  أو  منها،  يتجردوا  أن  يستطيعوا  ومل  خصومة 
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ثم  علامئه-  وتقريرات  أصـوله  تكـون عن  أبعـد ما  -هي  منحرفة 
حاكمـوه بأفعاهلـم، أو ترصفات أفرادهم.

إىل  يصل  الذي  »للسلفية«  العاملي  ذلك موجة االستعداء  إىل  يضاف 
حّد التجريم يف بعض البلدان.

السلفي  التيار  عن  مشوهة  ذهنية  صورة  رسم  إىل  أدى  ذلك  كلُّ 
عنها  يكتب  أن  أراد  َمن  معها  يشعر  الناس،  ِمن  عريضة  رشحية  عند 

بموضوعية بصعوبة املهمة وتعقيدها ، ومشقة العمل ووعورته.  
واضحة  ومسارات  مضيئة،  منارات  حماولٌة لرسم  األوراق  وهذه 
عن  بعيدًا  خمترصة،  بعبارة  التيار  هبذا  اإلمجايل  يف التعريف  تسهم 
يف  لعلها تساعد  واملنطق،  والتاريخ  الدليل  إىل  مستندين  التفصيالت، 
وكشف  الصورة،  خالل توضيح  ِمن  أدق  وتصّور  أفضل،  فهٍم  تكوين 
االلتباس، وتصحيح املفاهيم املغلوطة عن »السلفية«، ولعلها أيضًا تقدم 
اإلجابات ملا يكثر تداوله والسؤال عنه، ومل نتوسع فيها رغبة يف أن تكون 

خمترصة املباحث، قريبة التناول، سهلة االطالع.
وقد جعلناها يف املحاور التالية:
أوالً: تعريف السلف والسلفية.

ثانًيا: معامل منهج السلف.
ثالثًا: السلفية عرب التاريخ. 
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رابعًا: النامذج املشوهة للسلفية.
خامسًا: مسائل ُتثار حول السلفية.

وباهلل التوفيق

* * *





تعريـف السـلف 

والسـلفية

أوالً
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السلف لغة:
»َسَلَف«  الفعل  ِمن  مشتقة  وهي  لف،  السَّ كلمة  إىل  منسوبة  السلفية 
اجلامعة  والسلُف  م،  املتقدِّ والسالف  م،  تقدَّ العرب:  لغة  يف  يعني  الذي 

مون))). مون، وسلُف الرجل: آباؤه املتقدِّ املتقدِّ
وقد ورد هذا اجلذر )س ل ف( يف القرآن الكريم يف ست آيات: البقرة 
257، والنساء 23، واألنفال 38، ويونس30، والزخرف 56، واحلاقة 
م، والسابق، واملايض، وما قبل زمن  24، ومجيع معانيها تدور عىل: املتقدِّ

الكالم.
كام وردت يف السنة يف هذا املعنى يف عدٌد ِمن األحاديث، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يف  وقوله  عليه)2)،  متفق  لك(  أنا  لُف  السَّ )نعم  عنها:  اهلل  ريض  لفاطمة 
اخلري عثامن  الصالح  بسلفنا  )احلقي  اهلل عنها:  زينب ريض  ابنته  حديث 

بن مظعون()3).
يف  وعباراهتم  األئمة  كالم  ِمن  العديد  يف  االستخدام  هذا  ورد  كام 

العصور املتقدمة.

))) انظر: املصباح املنري ص )235(، القاموس املحيط ص )820( .
)2) أخرجه البخاري )64/8، برقم 6285(، ومسلم )904/4)، برقم2450(.

)3) أخرجه أمحد )530/2، برقم 27)2(.
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السلف اصطالًحا:
الثالثة  القرون  هبا:  فاملقصود  األمة«  هذه  »سلف  عبارة  أطلقت  إذا 
التي عاشت يف صدر اإلسالم، ِمن الصحابة، والتابعني، وأتباع التابعني، 
وهي القرون التي جاءت النصوص بخرييتها عىل َمن بعدها سائر قرون 
، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )خرُي الناس  األمة، كام يف حديث ابن مسعود 

قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم( متفق عليه))).

َفْهم السلف الصالح ومكانته يف الدين:
أمورها  وسائر  ترشيعاهتا  يف  األمة  هلذه  املرجع  مها  والسنة  القرآن 
من  ومواقفهم  وتأويالهتم  الناس  أفهام  تفاوتت  ملا  لكن  باالتفاق، 
نصوص الوحيني واضطربت، وظهرت االنحرافات والبدع التي تزعم 
التامس  إىل  الدعوة  ظهرت  والسنة،  الكتاب  تتبع  وأهنا  احلق،  عىل  ا  أهنَّ
احلق والصواب والنجاة يف منهج السلف الصالح -من القرون املفضلة 
هذا  وسمي   ، لإلسالم  وتطبيقهم  النصوص  مع  التعامل  يف  األوىل- 
التوجه بـ »منهج السلف الصالح«، وهو يشمل كلَّ من اتبع هذا املنهج 
وسار عليه ِمن أعالم األمة وجمتهدهيا، بام فيهم األئمة األربعة ريض اهلل 
عنهم رمحهم اهلل وأتباعهم، وقد ُأطلق يف العصور املتأخرة عىل من متّسك 

هبذا املنهج  »السلفية« أو »السلفيون«.
))) أخرجه البخاري )3/)7)، برقم 2652(، ومسلم )963/4)، برقم 2533(.
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دور منهج السلف يف حفظ الدين وإعادته إىل نقائه:
فقهية  اختيارات  أو  بعينها،  مدرسة  ليس  الصالح  السلف  منهج 
س طريقة السلف يف فهم  حمددة، بل هو منهج علامء األمة املتمثل يف تلمَّ
مقابل  يف  وبخاصة  التزامها،  إىل  والدعوة  معها،  والتعامل  النصوص 
املحدثات والبدع واالنحرافات التي ظهرت يف األمة. فكلام أطّلت فتنة 
الناس  وإرجاع  ودحضها،  لصدها  العلامء  من  طائفة  هلا  انربى  بقروهنا 
إىل فهم السلف، والتمسك باألمر األول، وعليه فكلُّ حركة إصالحية 
تعمل عىل عودة الناس إىل منهج السلف الصالح والقرون الفاضلة التي 

زكاها النبي ملسو هيلع هللا ىلص هي حركة »سلفية« هبذا املعنى.
االفرتاق  إىل  أدت  التي  والبدع  األهواء  من  مجلة  إىل  إشارة  وهذه 
الصالح،  السلف  منهج  عن  اإلسالم  إىل  املنتسبني  من  طائفة  وخروج 

وجادة مجاعة املسلمني، وجهود أهل العلم يف التصدي هلا:
- فحينام ظهرت بدعة اخلوارج وتكفري املسلمني، واستحالل دمائهم: 
هنض السلف للتصدي هلا بدحض شبهاهتم ورد غلوائهم، كام فعل ابن 
 يف مناظرهتم، وبرّد اعتدائهم وكّف رّشهم بقوة السيف كام  عباس 

فعل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه والصحابة معه.
القدر، والقدح يف كامل علم اهلل،  القدرية وإنكار  فتنة  - وملا وقعت 
وشمول مشيئته وعموم خلقه جلميع الكائنات: تصّدى هلا َمن عارصها 



تعريف السلف والسلفية

15

، وقال مَلن سأله عنهم: »فإذا لقيت أولئك  ِمن الصحابة كابن عمر 
به عبُداهلل بن  برآء مني، والذي حيلف  فأخربهم أين بريء منهم، وأهنم 
ِقبل اهلل منه حتى يؤمن  عمر: لو أّن ألحدهم مثَل ُأحد ذهًبا، فأنفقه ما 

بالقدر«)))، ثم أنكرها التابعون واألئمة بعد ذلك.
- وحني وقعت اجلرأة يف الكذب عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اعتنى السلُف 
بتمحيص الصحيح من الضعيف واملوضوع من املنسوب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال 
قالوا:  الفتنة،  وقعت  فلام  اإلسناد،  عن  يسألون  يكونوا  »مل  سريين:  ابن 
وا لنا رجاَلكم، فُينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل  سمُّ

البدع فال يؤخذ حديثهم«)2). 
- وملا ظهرت بدعُة اجلهمية وإنكار الصفات قام العلامء ببيان بطالهنا، 
والرد عىل القائمني هبا، وكذلك فتنة خلق القرآن، وقف هلا أهل العلم، 
وبينوا أنه قول مبتدع حمدث ال سلف له، واشُتهر يف ذلك موقف اإلمام 

أمحد بن حنبل رمحه اهلل.
عن  املرتمجة  العلوم  بمناهج  وتأثرت  املعتزلة  ظهرت  وعندما   -
وتعظيمها،  النصوص  مع  التعامل  يف  السلف  منهج  وخالفت  اليونان، 
وتبنّت حماكمة النصوص الرشعية إىل العقول )أو ما سمي تارخيًيا بتقديم 

))) أخرجه مسلم ))/36، برقم 8(.
)2) أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه ))/5)(.
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يف  السلف  منهج  جتىل  أخرى،  انحرافات  ضمن  النقل(،  عىل  العقل 
توضيح موقع العقل من الوحي، وأنه ال تعارض بني النقل الصحيح مع 
العقل الرصيح، فهذا رشُعه، وهذا خلُقه، وال يمكن أن خيلق ما يعارض 

وحَيه ودينَه.
- وملا فشا يف األمة تقديس الصاحلني، والتعّلق باألموات والغائبني، 
والذبح عند األرضحة، والسجود هلا: بنّي العلامء خطورة هذه املعتقدات 
السلف  منهج  عن  حادوا  بذلك  أهنم  وكيف  التوحيد،  عىل  واألفعال 

وشاهبوا أفعال املرش كني وأهل امللل األخرى.
- وملا ظهرت بدعة اإلرجاء، وقرص اإليامن عىل ما يف القلب، وإخراج 
العمل عن مسّمى اإليامن، نافح أتباع السلف عام دّلت عليه أدلة الكتاب 

السنة ِمن أّن اإليامن قول وعمل، يزيد وينقص.
يتعصب  من  جاء  ثم  هبا،  اهلل  ونفع  الفقهية  املذاهب  انترشت  وملا   -
املذاهب،  لبقية  التنّقص  ووقع  مذهبه،  يف  حمصوًرا  احلقَّ  وجعل  هلا، 
التي يسوغ  املذاهب يف املسائل االجتهادية  اتباع  النزاعات بني  ووقعت 
فيها اخلالف، وصار كثريون منهم حياول إلزام اآلخرين بأقوال مذهبه، 
أرباب  دعا  االجتهاد:  باب  عليها وإغالق  اجلمود  إىل  الدعوة  وظهرت 
الفقه واإلصالح، وأتـباع التمسك بالسنة ومنهج السلف إىل إبقاء باب 
النوازل،  املعتربة؛ لكثرة  االجتهاد والتجديد مفتوحًا بضوابطه الرشعية 
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عموم  وبيان  الرشعي،  احلكم  بيان  إىل  حتتاج  التي  املستجدات  وتعدد 
الرشيعة وشموهلا واستيعاهبا حلاجات الناس.

- وملا ظهر مذهب الظاهرية يف الفقه، الذي ال ينظر إىل علل األحكام 
وال مقاصدها، بل يقف عند حروفها ورسومها، بنّي أهل العلم والسنة 
وقاعدة  الرشعية،  املقاصد  لنظرية  وأّصلوا  الرشيعة،  يف  القياس  ثبوَت 

املوازنات بني املصالح واملفاسد. 
دعوة  إال  عرص  كل  يف  السلف  منهج  إىل  الدعوة  تكن  مل  وهكذا، 
عىل  واملغلوطة  الدخيلة  واألفهام  االنحرافات  ومواجهة  اإلصالح 
الدين. ومن هنا كان االرتباط الوثيق والتبادل بني مصطلحي »الرجوع 
للسلف  املنتسبون  وكان  والتجديد«،  و»اإلصالح  السلف«  فهم  إىل 
الصالح يف األغلب من الداعني للتجديد يف الدين، وردِّ )حتريف الغالني، 

وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني(.
مع  التعامل  يف  منهٌج  »السلفية«  أّن  يتضح  العرض  هذا  خالل  فِمن 
ِمن  اإلسالم  صفاء  عىل  واملحافظة  بالثوابت،  والتمسك  النصوص، 
املسـلمني،  عموم  عن  مستقلة  فرقًة  السلفية  فليسـت  األصيلة،  منابعه 
ا عنهم، أو مذهًبا معينًا خيالف ما استقر عليه عملهم من  أو حزبًا منشقًّ

املذاهب األربعة، أو مجاعة منسوبًة لشخص معني، أو حكًرا عليه.
مسائل  أو  الدين،  من  معنّي  جانب  يف  حمددًا  مصطلًحا  تعني  ال  كام 
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هذا  إىل  ينتسب  من  يتبنى  فقد  يتبعها،  أن  الشخص  عىل  جيب  حمصورة 
الزمـان  يف  لغريه  ويكون  املسـائل،  بعض  يف  فقهـية  اختيارات  املنهـج 
السلف  منهج  إىل  املنتسبون  خيتلف  قد  كام  أخرى،  اختيارات  املكان  أو 
يف فهم بعض القضايا أو التعاطي مع النوازل، بل قد ينتسب أو ُينسب 
إىل منهج السلف من خيالف أصوله وقواعده. فيقع بسبب ذلك اخللط 

واخلطأ يف فهم السلفية والتعامل معها والتعاطي مع املنتسبني إليها .
»ولو سألَت أيَّ مسلم: هل أنت سنّي أو شيعي أو حنفي أو شافعي؟ 
فسيجيبك فورًا بال أو نعم؛ ألّن معاين هذه املصطلحات حمددة وواضحة 
يف الداللة عىل معانيها. ولكن لو سألته: هل أنت سلفي؟ فلن يستطيع 
أن جييبك بال أو نعم حتى يسألك بدوره: ماذا تعني بسلفي؟ السبب أن 
هذا املصطلح ليس له مفهوم حمدد، ويف كثري من األحيان يكون مضلاًل، 
يمكن أن يستعمل هذا املصطلح يف جمال االدعاء أو جمال االهتام. حيدث 
أن يدعي أناس خمتلفون يف االجتاه أو متناقضون يف التفكري بأهنم سلفيون 
الفكر  متناقضون يف  أو  االجتاه  أناس خمتلفون يف  أن يوصف  كام حيدث 

أهنم سلفيون. 
إّن املعنى اللغوي للسلفي، يعني املنسوب للسلف، وهم األشخاص 
السابقون، يف املصطلح اإلسالمي صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتابعوهم ومن 
سار عىل منهجهم وطريقتهم. فإذا كان املقصود بالسلفي َمن يعترب القرآن 
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أيِّ  أنه ال جيوز رفُض  واحلديث املصدرين األساسيني لإٍلسالم، ويرى 
أهاًل  ويراهم  الصحابة  وحيرتم  الصحيح،  احلديث  أو  القرآن  يقرره  أمٍر 
الصحيح،  الوجه  عىل  اإلسالم  طبقوا  الذين  هم  أهنم  باعتبار  لالقتداء 
فالغالُب أن أي مسلم سني متعلم يعترب سلفيًا هبذا املعنى، وإن مل يسمِّ 

نفَسه سلفيًا.
إليه  وباإلضافة  األول  باملعنى  يسلم  َمن  بالسلفي  املقصود  كان  وإذا 
للصاحلني  ميتافيزيكية  القبور واالعتقاد بوجود قدرات  تقديس  يرفض 
إىل  األموات، ويرفض أي طقوس عبادية تضاف  أو  سواء من األحياء 
العبادات املوجودة يف وقت الرسول والصحابة، فإن عددًا أقل ِمن عامة 

املسلمني سيّدعي بأنه سلفي.
أنه مع  إليه  الثاين ولكن يضيف  باملعنى  املقصود من يسلم  وإذا كان 
االنتساب إىل أحد املذاهب الفقهية يمكن االجتهاد واختيار رأي فقهي 
التي  امليتافيزيكيات  بعض  رفض  يرى  كام  األخرى،  املذاهب  أحد  من 
يعدها خرافات وأوهامًا )مثل تعليق التامئم، واعتقاد أن بعض األيام أيام 
املسلمني )هم  بالنسبة لعامة  قلياًل  أيام سعد( فإن عددًا  نحس وبعضها 

ِمن املتعلمني غالبًا( سيّدعي بأنه سلفي.
املايض وجدت فرق إسالمية تؤول صفات  الالهويت يف  ويف اجلدل 
تفاديًا  ظاهرها  عن  تبعدها  بمعان  بعضها  أو  واحلديث  القرآن  يف  اهلل 
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الصفات  تأويَل  تنكر  باملخلوق، وإىل جانبهم وجدت طائفٌة  اهلل  لتشبيه 
املنسوبة إىل اهلل يف القرآن واحلديث وترى إقرارها عىل ظاهرها مع تنزيه 
نفَسها  الطائفة  هذه  وتسمي  املخلوقني،  بصفات  صفاته  تشبيه  عن  اهلل 

بالسلفيني«))).

* * *

))) ينظر: األقليات املسلمة يف مواجهة فوبيا اإلسالم، ص ))4( باختصار وترصف.



معـالـم منهـج 

السـلف

ثانيــًا
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عىل  لإلسالم،  األمثل  التطبيق  هي  الثالثة  املفضلة  القرون  كانت 
تفاوت بينها يف الفضل، ثم ظهرت االنحرافات واملخالفات، وكلام ظهر 
األول،  األمر  إىل  الناس  يردون  العلم يف عرصه  أهل  له  انربى  انحراف 
»اإلصالحية«  اجلهود  هذه  اعتبار  ويمكن  الناس،  أفسد  ما  ويصلحون 
اإلسالم  وأئمة  وتابعيهم  والتابعني  الصحابة  من  السلف  منهج  معامل 

السائرين عىل طريقهم، ونلخصها فيام ييل: 
ويمكن تلخيص أهم معامل منهج الدعوة إىل اتباع ما كان عليه السلف 
من الصحابة والتابعني وتابعيهم، وأئمة اإلسالم السائرين عىل طريقتهم 

فيام ييل:
1- الرجوع إىل الكتاب والسنة، واعتبارمها األصل الذي جيب عىل كلِّ 

مسلم أن يتحاكم إليه:
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   ﴿ٱ  تعاىل:  قال  كام 
ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 
ىئ  مئ  حئ  ﴿جئ  سبحانه:  وقال   ،]36 ]األحزاب:  ٹ﴾  ٹ  
]النساء:  خت﴾  حت  جت  يب  ىب   مب  خب  حب  جب    يئ 
59[. والردُّ إىل اهلل تعاىل يكون بالرجوع إىل كتابه، والرّد إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

يكون بالرجوع إليه يف حياته، وإىل سنته بعد وفاته.
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2- اعتبار السنة النبوية الصحيحة أصاًل ِمن أصول الترشيع، واالحتجاج 
هبا عىل األحكام الرشعية بأنواعها: 

فالسنُة النبوية وحٌي ِمن اهلل تعاىل، كام قال: ﴿ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]النجم: 3-4[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )أال إين أوتيت الكتاَب 
ومثَله معه())) ِمن حديث املقدام بن معدي كرب ، وال يكون االمتثال لرشع 
اهلل إال باألخذ بسنة الرسول والردِّ إليها، وطاعته يف حياته وبعد وفاته، 

﴿ڻ  وقال:   ،]92 ]املائدة:  چ﴾  ڃ  ڃ  ﴿ڃ   تعاىل:  قال 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ﴾ ]احلرش: 7[. 

النبوية وروايتها، وتدوينها والعناية بأسانيدها،  3- االهتامم باألحاديث 
ومتييز صحيحها من سقيمها:

مفخرًة  يعّد  علاًم  الغاية  هذه  لتحقيق  اإلسالم  علامء  ابتكر  وقد 
علم  وهو  األمم،  من  غريها  عن  هبا  متيزت  التي  األمة  هذه  مفاخر  ِمن 
احلديث،  كمصطلح  ومعارف  علوم  من  يتبعها  وما  واإلسناد  الرواية 
التحري  هبدف  ذلك  وكّل  والعلل،  والتعديل،  واجلرح  الرجال،  وعلم 
يف ثبوت األحاديث، ومتييز املرويات، وعماًل باألحاديث التي حّذرت 
من الكذب عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كاحلديث املتواتر )َمن كذب عيّل متعمدًا 

))) أخرجه أبوداود )3/7)، برقم 4604(.
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فليتبوأ مقعده ِمن النار( متفق عليه))). وسبق قول ابن سريين: »مل يكونوا 
وا لنا رجاَلكم«. يسألون عن اإلسناد، فلام وقعت الفتنة، قالوا: سمُّ

الصحابة  فهم  وتقديم  وتتّبعها،  والتابعني،  الصحابة  بآثار  العناية   -4
والتابعني للنصوص الرشعية عىل فهم َمن بعدهم ممن خيالفه:

االختالف  من  اخلروج  طريق  بيان  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  توجيه  من  انطالقًا 
الواردة  تهم  خرييَّ عىل  وبناًء  وأصحايب(،  عليه  أنا  )ما  بقوله:  يف  الواقع 
يف حديث: )خري الناس قرين، ثمَّ الذين يلوهنم، ثمَّ الذين يلوهنم( متفق 

عليه)2).

5- حرص مصادر تلقي العقيدة يف نصوص الوحي املعصوم كتابًا وسنًة: 
فالعقيدُة حملُّها بالغيبيات، والعلم بالغيب ال يمكن الوصول إليه إال 
عن طريق الوحي املعصوم،  والتسليم بكون القرآن والسنة وحيًا ِمن اهلل 
يقتيض بالرضورة التسليم واإليامن بام جاء فيهام من عقائد وتصورات كام 
جاءت، دون إخضاعها لآلراء العقلية، واالفرتاضات املنطقية، واملسالك 

الفلسفية، واملذاهب الكالمية املخالفة ملا كان عليه الصدر األول.  

أيب  حديث  من   )3 برقم   ،(0/(( ومسلم  برقم0))(،   ،33/(( البخاري  أخرجه   (((
هريرة ريض اهلل عنه.

)2) أخرجه البخاري )3/)7)، برقم 2652(، ومسلم )4/ 963)، برقم 2533(.
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6- عدم معارضة النصوص الرشعية بالعقول واآلراء وغريها:
أفهام  لكن  الرصيح،  العقل  يناقض  أن  يمكن  ال  الصحيح  فالنص 
الناس وعقوهلم متفاوتة، وما يصدر عنها من أفكار وتصورات متباينة، 
وقد تكون متعارضة أو فاسدة، فلو كان العقل حاكاًم عىل النص ألُبطلت 
النصوص بعقولنا، ولو كان الناس يسـتقلون بعقوهلم يف إدراك املطالب 
الدينية، ومعرفة العقائد ملا كان لنصـوص الوحي كبري فائدة، وال خيفى 
هلا،  الواجب  التعظيم  وترك  للنصوص،  وتنّقص  إزراء  من  ذلك  يف  ما 
ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تعــاىل:  قــال 

]احلجرات: )[.

7- عدم التعبد هلل إال بام ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة، فال ُيعبد اهلل 
سبحانه إال برشعه الذي أنزله عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

فالرشيعُة جاءت لتدّل الناس عىل الطريقة التي يرتضيها الرب سبحانه 
يف التقرب إليه، فليس ألحد أن يعبد اهلل كام يريد ويرغب هو، بل عليه 
أن يعبد اهلل عىل ما حيبه اهلل ويرضاه، وهو ما رشعه عىل لسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهلذا قال ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها: )َمن أحدث يف 
( متفق عليه)))، ويف روايٍة ملسلٍم: )من عمل  أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ

.) عمال ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ

))) أخرجه البخاري )84/3)، برقم 2697(، ومسلٌم )343/3)، برقم 8)7)(.
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8- العصمة لألنبياء فيام يبلغون عن رهبم دون غريهم من سائر الناس:
ون الوحي كاألنبياء،  فالصاحلون واألولياء ليسوا معصومني وال يتلقَّ
أيدهيم من  اهلل عىل  الصاحلني واألولياء وما جيريه  بكرامات  اإليامن  مع 
دون  ملنزلتهم  وإظهارًا  لقلوهبم،  وتقوية  هلم،  تثبيتًا  العادات  خوارق 

اختيار منهم أو ادعاء.
9- التجديد واالجتهاد بضوابطه الرشعية:

وهذا  القيامة،  يوم  إىل  اخلامتة  الرشيعة  هي  اإلسالمية  الرشيعة  ألّن 
يقتيض أن تكون مستوعبة جلميع ما يقع للناس من وقائع ومستجدات، 
وهو ما يستلزم االجتهاد الدائم واملستمر من أهل العلم يف بيان األحكام 
حّصل  ملن  إال  يسوغ  ال  االجتهاد  أّن  غري  نوازهلم،  ومعاجلة  الرشعية، 
أدوات االجتهاد، وشهد له أهل االختصاص بالعلم والفهم، قال عليه 
الصالة والسالم: )إّن اهلل عز وجل يبعث هلذه األمة عىل رأس كلِّ مئة 

سنة َمن جيّدد هلا دينَها())).
10- احلفاظ عىل مجاعة املسلمني ووحدة كلمتهم:

ونبذ  باالجتامع،  املسلمني  وأمر  الكلمة،  وحدة  عىل  اإلسالم  حث 
الفرقة واالختالف، فقـــال تعـــاىل: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ﴾ ]آل عمران: 03)[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )ال ختتلفوا، فإنَّ َمن كان قبلكم 

))) أخرجه أبو داود )349/6، برقم)429( ِمن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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اختلفوا، فهلكوا ())). فاخلري يف اجتامع الكلمة، ووحدة الصف حتى مع 
()2)، وقال  : )اخلالف رشٌّ ابن مسعود  قال  املرجوح،  بالقول  األخذ 
يكون  أكرُه االختالف، حتى  فإين  تقضون،  كنتم  )اقضوا كام   : عيل 

الناس مجاعة، أو أموت كام مات أصحايب()3).
االختالف،  عند  املسلمني  مجاعة  بلزوم  باألمر  األحاديث  وجاءت 
وقد سأل حذيفة  عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ترصف املؤمن عند الفتن قائاًل: 
وإمامهم(  املسلمني  مجاعَة  تلزم  قال:  ذلك؟  أدركني  إن  تأمرين  )فام 
متفق عليه)4). وقال البخاري: »أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلزوم اجلامعة، وهم أهل 

العلم«)5).
11- التزكية واألخالق:

من أهم ما متيزت به رسالة اإلسالم احلرص عىل األخالق والدعوة 
إليها، فجاءت رسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص مكملة ملا يف املجتمع من أخالق، وداعية 
إىل تصحيح ما اعوّج منها، وإحياء ما اندثر، فعن أيب هريرة  قال: قال 

))) أخرجه البخاري )20/3)، برقم0)24(.
)2) أخرجه أبو داود )328/3، برقم960)(.
)3) أخرجه البخاري )9/5)، برقم3707(.

)4) أخرجه البخاري )99/4)، برقم 3606(، ومسلم )475/3)، برقم 847)(.
)5) صحيح البخاري )07/9)(.
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ) إنام بعثت ألمتّم صالح األخالق())).
وفضائلها،  األخالق  مكارم  عىل  صحابته  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  رّبى  وقد 
ومن  التابعون  سار  هذا  وعىل  وتزكيتها،  نفوسهم  هتذيب  عىل  وحرص 
اقتفى أثرهم، حتى زخرت مصنفات أهل العلم وكتبهم يف سائر العلوم 
بقدر كبري من االهتامم باألخالق والسلوك، بل أفردوا مؤلفات خاصة 
طالهبم  تربية  عىل  عمليًا  وحرصوا  السلوك،  وتقويم  النفوس  تزكية  يف 
عليها، وبثها يف جمتمعاهتم، بل وتقديم ذلك عىل طلب العلم والتضلع 

منه.
قال ابن سريين: »كانوا يتعلمون اهلَْدَي كام يتعلمون العلم«)2)، وقال 
عرشين  العلم  وطلبت  سنًة،  ثالثني  األدب  »طلبت  املبارك:  بن  عبداهلل 

سنًة، وكانوا يطلبون األدب قبل العلم«)3).
وألقوا  الدروس،  وعقدوا  الكثرية،  املؤلفات  وضعوا  ذلك  وألجل 
اخلطب يف بيان ما ينبغي أن يزكي به املسلم نفسه عموًما، وطالب العلم 

خصوًصا، بل ضمنوها كتب العقيدة لشدة االهتامم هبا.
قال أبو بكر اإلسامعييلُّ )ت )37ه( يف اعتقاد أهل السنَّة: »يرون جمانبة 

))) أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )4)/3)5، برقم 8952(.
)2) أخرجه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ))/79(.

)3) ذكره ابن اجلزري يف غاية النهاية ))/446(.
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، ويرون كفَّ األذى وترَك الغيبِة«))). البدعِة واآلثام والفخِر والتكربُّ
وعند االستعراض ستطالعك عرشات بل مئات الكتب التي تريب يف 
طالب العلم األدب والتواضع وحسن اخللق، مثل )أدب العامل واملتعلم، 

وأدب الطلب، وحلية طالب العلم، وأدب املفتي واملستفتي،...(.
وإن أول ما يفقده طالب العلم ِمن أدبه عدم احرتام شيوخه والتقليل 
من شأهنم، مما يدفعه للتكربُّ عليهم وعدم األخذ هبدهيم، واقتحام العلم 
احلق،  عن  لالنحراف  يؤدي  مما  حصله،  بام  واغرتارًا  بالنفس،  إعجاًبا 

وخمالفة اهلدي املستقيم، والطريق القويم.

إذًا: َمن هو السلفي؟
من خالل ما سبق يتضح أنَّ لفظ »السلفي« إّنام ُيطلق عىل َمن يبذل 
فعاًل  والسنة  الكتاب  هبا  جاء  التي  الرشعية  األصول  اتباع  يف  وسعه 
وقوالً، وُيعنى بطريق علامء األمة الراسخني من الصحابة والتابعني وَمن 
سار عىل هنجهم ممن جاء بعدهم، وبقدر حتقيق الشخص لذلك يكون 
»سـلفيًا« ولو مل يسـمِّ نفسـه هبذا االسـم، فالعـربة باحلقائق والوقـائع، 

ال بالدعاوى والتشّبع بام ليس فيه. 
منهج  عىل  فليس  والضوابط  املعامل  وتلك  املنهج،  هذا  خالف  وَمن 

))) اعتقاد أئمة احلديث ص )78(.
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السلف ولو تسمى بذلك، أو قيل عنه سلفي.. وهلذا يدخل يف االنتساب 
هلذا املنهج الصدق والكذب، واملوافقة واملخالفة الكلية أو اجلزئية، فقد 
يف  خيالفه  لكن  الرشيعة  نصوص  تعظيم  يف  السلف  ملنهج  موافقًا  يكون 
عنه  منحرفًا  ويكون  مسائل  يف  يوافقه  أو  اخللق،  مع  والتعامل  السلوك 
املخالفة، ولكن  أو  املوافقة  تغلب عليه  وأبواب أخرى، وقد  يف مسائل 
املخالف للسلف يف بعض أصوهلم وإن وافقهم يف غريها ال ُينسب إليهم 

عند اإلطالق، وال حيسب منهم عند اإلمجال.

* * *



الســلفية عبـر 

التـاريخ

ثالثــًا
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ِمن خالل العرض السابق يتضح أّن السلفية مل تظهر بشكل مفاجئ، 
دأب  عليه  كان  ملا  استمراٌر  هي  بل  األمة،  يف  تكن  مل  أن  بعد  نشأت  أو 
السلف واألئمة ِمن نرش اإلسالم النقي، والرد عىل ما ُينسب للدين ِمن 
انحراف وحتريف وأخطاء، وقد اشتهر عدٌد كبري ِمن العلامء الذين ساروا 
عىل هذا املنهج منذ صدر اإلسالم مرورًا بالقرون املتتابعة إىل يومنا هذا.

أهل  مواقف  ِمن  جلملة  خمترصة  وأمثلة  موجزة،  إشارٌة  وهذه 
البدع  وجه  يف  والوقوف  وتعليمه،  الدين  نرش  لواء  محلوا  الذين  العلم 

واالنحرافات:
- فِمن الصحابة: موقف اخلليفة أيب بكر  ِمن املرتدين عن الدين 
  ومّدعي النبوية، ومانعي الزكاة، وموقف اخلليفة عمر بن اخلطاب 
اهلل  عبد  القرآن، وموقف  متشاهبات  ِعسل يف اخلوض يف  بن  مع صبيغ 
ابن مسعود  مع املتحلقني للذكر يف بعض مساجد الكوفة عىل هيئة 
مل تكن يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وموقف عبد اهلل ابن عمر  من القدرية كام 
الفتنة عىل اخلليفة  أثاروا  يف أول صحيح مسلم، وموقفه مع مجاعة ممن 
عثامن ريض اهلل عنه، وموقف اخلليفة عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه من 

اخلوارج والسبئية.
- ومن التابعني: تصدي األئمة جماهد وعمر بن عبد العزيز رمحهم اهلل 
هري واحلسن  للقدرية، ولدى ظهور املعتزلة واجلهمية قيَّض اهلل هلم الزُّ
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البرصي واجلمع الغفري ِمن التابعني رمحهم اهلل.
- ومن أتباع التابعني وَمن بعدهم : تصدي األئمة أيب حنيفة ومالك 
أّلف  وقد  للجهمية،  تعاىل  اهلل  رمحهم  والشافعي  املبارك  وابن  أنس  بن 
ون ِدين اهلل كام ُنقل عنه،  اإلمام مالك املوّطأ خوًفا من اجلهميَّة الذين ُيغريِّ
مة واملشبِّهة، ولإلمام أيب  ورّد عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهلل عىل املجسِّ
حنيفة صوالته مع اجلهمية والزنادقة واملالحدة، وأّلف اإلمام الشافعي 
مع  والتعامل  االستنباط  طرق  يف  الدين  حلفظ  الفقه  أصول  يف  رسالته 
رّد  يف  واالنحرافات  املخالفات  انترشت  أن  بعد  الرشعية  النصوص 

بعضها أو التشكيك يف حّجيتها وداللتها عىل األحكام . 
وملا احتشدت حشود أهل األهواء ِمن اجلهمية واملعتزلة زمن املأمون 
واستعانوا بقوة السلطان يف فرض بدعتهم قيَّض اهلل هلم كثريًا ِمن أهل 
العلم فوقفوا يف وجه طغياهنم ، وكان ِمن أبرزهم اإلمام أمحد بن حنبل 
الذي كان له موقف مشهور يف فتنة خلق القرآن، فلّقب بعدها بـ »نارص 
السنة«، وصار اتباع ما كان عليه اإلمام أمحد َمْعلاًم ِمن معامل هذا املنهج 
حتى قال اإلمام أبو احلسن األشعري))): »فإن قال لنا قائٌل: قد أنكرتم 
قوَل املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة، فعّرفونا 

قوَلكم الذي به تقولون، وديانتكم التي هبا تدينون.

))) ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة ص )20(.
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قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانُتنا التي ندين هبا، التمسُك بكتاب 
اهلل ربنا عز وجل، وبسنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وما روي عن السادة الصحابة 
يقول  كان  وبام  معتصمون،  بذلك  ونحن  احلديث،  وأئمة  والتابعني 
اهلل وجهه ورفع درجته  بن حنبل - نرض  بن حممد  أمحد  اهلل  أبو عبد  به 
وأجزل مثوبته - قائلون، وملا خالف قوَله خمالفون؛ ألنه اإلمام الفاضل، 
، ودفع به الضالل، وأوضح به  والرئيس الكامل، الذي أبان اهلل به احلقَّ
املنهاج، وقمع به بدَع املبتدعني، وزيع الزائغني، وشكَّ الشاكني، فرمحُة 

م«. م، وجليٍل معظَّم، وكبرٍي مفهَّ اهلل عليه ِمن إماٍم مقدَّ
 وازداد انتشار مصطلح السلف والسلفية إىل جانب مصطلحات أهل 

احلديث واألثر والسنة))) يف مقابل اخللف وأهل البدعة. 
ومل يكن اإلمام أمحُد خمتلًفا عن األئمة الثالثة ريض اهلل عنهم أمجعني 
يف هذا املنهج واملعتقد؛ فاألئمة األربعة من أئمة السلف، لكن الشتهار 
موقفه ذاك ذاع صيته وانترش، وِمن َثمَّ وقع اخللط عند العديد ِمن الباحثني 
بني السلفية واحلنبلية، مع أن العديد من أتباع املذاهب الفقهية األخرى 

بأهل   )70( ص  اإلسالميني  مقاالت  كتابه  يف  األشعري  احلسن  أبو  اإلمام  سامهم   (((
احلديث والسنة، ومما نقله ِمن قوهلم وعقيدهتم : »ويعرفون حّق السلف الذين اختارهم اهلل 
لصحبة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ويأخذون بفضائلهم...، ويرون اتبـاع َمن سـلَف ِمن أئمة الديـن، وأن 
ال يبتدعوا يف دينهم ما مل يأذن به اهلل..، ويرون جمانبَة كلِّ داٍع إىل بدعة..«. ثم قال بعد أن 

نقل مذهَبهم وعقيدهَتم : »وبكّل ما ذكرنا ِمن قوهلم نقول، وإليه نذهُب«.
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كانوا عىل منهج السلف، ويف املقابل فعدٌد ِمن احلنابلة ال يعدهم الكثري 
ِمن الباحثني من السلفيني.

وينبغي أن ُيعلم أن الذين ساروا عىل هذا املنهج ليسوا قلًة أو أعدادًا 
حمدودة أو مجاعًة شاذة، بل هم أعالم األمة، وأئمة السنة، وقد عّد اإلمام 
أبو القاسم الطربي الاللكائي )ت 8)4 هـ( أسامء العلامء الذين ُوصفوا 
باإلمامة يف السنة واتباع ما كان عليه السلف منذ صدر اإلسالم إىل زمنه 
يف أوائل القرن اخلامس اهلجري فبلغوا ))9)( عاملًا ذكرهم بأسامئهم ِمن 
األئمة  وإنكار  القرآن،  فتنة خلق  ذكر  واألمصار)))، وحينام  البالد  مجيع 
هلذه البدعة عّد الذين أنكروها من العلامء والفقهاء فزادوا عىل اخلمسمئة، 
وختم ذلك بقوله: »فهؤالء مخسمئة ومخسون نفسًا أو أكثر ِمن التابعني 
وأتباع التابعني، واألئمة املرضيني سوى الصحابة اخلريين عىل اختالف 
أخذ  ممّن  إمام  مئة  ِمن  نحو  وفيهم  واألعوام،  السنني  وميض  األعصار، 
املحّدثني  أقوال  بنقل  اشتغلُت  ولو  بمذاهبهم،  وتدّينوا  بقوهلم،  الناُس 

لبلغت أسامؤهم ألوفًا كثرية لكني اخترصت..«)2).  
ومن العلامء الذين جاؤوا بعد الاللكائي يف القرن اخلامس ممن سار 
عىل منهج السلف، ولزوم األثر: أبو عثامن إسامعيل الصابوين الشافعي 

))) انظر: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ))/)54-3(.
)2) ينظر: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ))/344(.
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حافظ  هـ(   463 )ت  املالكي  الرب  عبد  بن  عمر  وأبو  هـ(،   449 )ت 
احلديث،  يف  املرشق  إمام  هـ(   463 )ت  البغدادي  واخلطيب  املغرب، 
ابن  أمحد  بن  وأبو عيل احلسن  اإلسفراييني )ت )47 هـ(،  املظفر  وأبو 
البنا احلنبيل )ت )47 هـ(، وأبو الفتح نرص املقديس الشافعي )ت 490 

هـ(.
ويف القرن السادس: أبو بكر الطرطوشى األندليس املالكي )املتوىف: 
520هـ(، وأبو احلسن ابن الزاُغوين احلنبيل )ت527 هـ(، واإلمام عبد 
القادر اجليالين )ت )56 هـ(، وأبو احلسني حييى بن أيب اخلري العمراين 
)ت  املقديس  الواحد  عبد  بن  الغني  وعبد  558هـ(،  )ت  الشافعي 

600هـ(.
بن  وعباس  620هـ(،  )ت  املقديس  قدامة  ابن  السابع:  القرن  ويف 
منصور السكسكي الشافعي )ت 68 هـ(، وأمحد بن محدان النمريي )ت 

695هـ(.
ِمن  ولعل  السلف،  منهج  للواء  احلاملون  والدعاة  العلامء  تتاىل  ثم 
أبرزهم يف القرن الثامن الشيخ أمحد عبد احلليم املعروف بابن تيمية )ت 
728هـ(، والذي ُيعد ِمن أعالم هذه املدرسة، والعديد ِمن مشاهري أهل 
العلم كانوا ِمن تالمذته أو ممّن تأثر به، كاإلمام ابن قيم اجلوزية، واإلمام 
احلافظ املزي، واإلمام احلافظ الذهبي، واإلمام احلافظ ابن كثري رمحهم 
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اهلل مجيعًا، وغريهم كثري.
يف  السلف  مذهب  التباع  الداعون  األعالم  العلامء  وجد  وهكذا 

القرون التالية حتى عرصنا احلارض.

السلفية يف العرص احلايل:
بعد االتفاق عىل األصول الرشعية واملعامل املنهجية للطريقة السلفية: 
اجتهاداهتم  واختلفت  املنهج،  هذا  إىل  املنتسبني  ومواقف  أفهام  تباينت 
الفكرية  املدارس  أمر طبعي وموجود يف شتى  متعددة، وهذا  يف قضايا 
واملذاهب الفقهية والكالمية، وال يستدعي تسميات خاصة، أو تقسيامت 

معينة.
فالفروق بني هذه املدارس ليست فروقا حّدية أو مفصلية، واحلدود 
الفاصلة بينها ال يمكن رسُمها بسهولة، بل هي متداخلة، وتوجد صعوبة 
يف تصنيف كثري من الشخصيات ضمن مدرسة حمددة من تلك املدارس؛ 
ألهنا قابلة ألن تدخل حتت أكثر ِمن تصنيف منها، وهذا راجع اىل طبيعة 
األعامل التي يمكن أن يقوم هبا املشايخ واملصلحون، والظروف املحيطة 

هبم.
فيه  تداخلت  والذي  احلايل  العرص  جاء  حتى  األمر  هذا  استمر  وقد 
عند  للسلفية  وأنواع  وتصنيفات  تسمياٍت  ظهور  إىل  أدت  عوامل  عدة 
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الباحثني، وِمن أهم هذه العوامل:
ابتعاد احلكومات واألنظمة عن  السيايس: والذي متثل يف  العامل   -
سقوط  عقب  املسلمني  تاريخ  يف  مرة  ألول  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق 
اخلالفة العثامنية، فتأسست دول تنحي الرشيعة عن أنظمتها وقوانينها، 
املجتمعات  يف  كبرية  انحرافات  ذلك  وتبع  إليها،  الداعني  وحتارب 
الواقع  مع  التعامل  إىل  ينرصفون  الدعاة  ِمن  عدًدا  جعل  مما  اإلسالمية، 
فمنهم  بالتخصص يف جمال من جماالت اإلصالح،  االنحراف  ومعاجلة 
من اجته إىل التعليم، ومنهم َمن اجته إىل البحث والتأليف، ومنهم من اجته 
إىل اإلصالح السيايس وغري ذلك، واختار آخرون االبتعاد عن التعرض 
فظهرت  التضييق،  من  وطالهبا  للدعوة  محاية  والسياسة  احلكم  ملسائل 
متخصصة  وأخرى  والتبليغ،  كالدعوة  بالدعوة:  متخصصة  مجاعات 
ومنها  اهلند،  يف  اإلسالمية  واجلامعات  كاملدارس  والبحث:  بالتعليم 

مجاعات تنتسب للسلف هبذا املعنى))).
كانت  واملدارس  التجمعات  أن  فمع  املعارصة:  اجلامعات  ظهور   -
املعارص،  بالشكل  تكن  مل  أهنا  إال  اإلسالمي  العامل  تاريخ  يف  موجودة 
وذلك نتيجة عوامل عديدة، منها التطور الطبيعي عند البرش يف التنظيم 

بينها  العداوة  التفريق بني اجلامعات وإثارة  ))) كام كان للدول واألنظمة أدوار سلبية يف 
كام سيأيت.
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وإدارة األعامل، سواء منها الدعوية، أو السياسية، أو التي جتمع بني أكثر 
من مسار يف عملها.

وقد أثر هذا ِمن جهتني: 
التي  واألسس  األصول  وإعالن  مجاعات  تأسيس  تشجيع  األول: 
تقوم عليها، ومتيزها عن غريها، وربام أدى ذلك إىل املنافسة بينها أحيانًا، 
والوقوع يف بعض املخالفات الرشعية من التحزب وغمط دور اآلخرين.

والتسمية  والتقسيم  بالتصنيف  والدارسني  الباحثني  قيام  الثاين: 
فظهر  اإلسالمية،  اجلامعات  خارطة  لفهم  عدمها-  أو  نية  -بحسن 

اإلحلاح عىل هذه التقسيامت والتمييز بينها.
وكانت العديد من اجلامعات املنتسبة للسلفية ممن تأثر بذلك، فظهرت 
اجلامعات  مقابل  يف  السلفية  شعار  ترفع  متعددة  مجاعات  وانترشت 

األخرى بام مل يكن يف السابق.
- العامل االسترشاقي: فقد لعب االسترشاق دوًرا خطريًا يف دراساته 
عدة  ساعدته  وافرتاءات،  معلومات  من  بثه  وما  اإلسالمي،  العامل  عن 
من  اختذ  الذي  االستعامر  أمهها:  ومن  ذلك،  تأثريه  انتشار  يف  عوامل 
أعقاب  عىل  قامت  التي  واألنظمة  له،  مرشدًا  االسترشاقية  الدراسات 
حقبة االستعامر وأكملت سياسة سلخ املجتمعات عن دينها، مع سطوة 

اإلعالم الغريب بكافة صوره، وتسخريه للغزو الفكري.
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ومن أخطر ما سعى إليه االسترشاق يف هذا املجال: العمل عىل إشاعة 
وإلصاق  اإلسالمية،  واحلركات  اجلامعات  بني  والتصنيفات  التقسيامت 
اإلعالم  يف  ذلك  ونرش  والتشويه،  اخللط  مع  هبا،  واألحكام  األوصاف 
وميادين البحث حتى أصبحت من املسلامت للمتحدثني فيها والسامعني 
هلم، وعىل سبيل املثال فقد اخرتعوا مسمى )اإلسالم السيايس( لوصم 
أول  وكانوا  اإلسالم،  لنرصة  السيايس  امليدان  يف  تعمل  التي  اجلامعات 
و)السلفية  اإلسالمية(  )اجلامعات  اسم  الغالة  مجاعات  عىل  أطلق  من 
التجديد  باسم  للدين  تقديم مفاهيم مغلوطة  اجلهادية(، كام عملوا عىل 
والرجعية  بالتخلف  خالفها  ما  كل  ووسم  واحلداثة،  والعرصانية 
بالرغم مع  )السلفية( عليها مجيعًا،  اسم  والتشّدد، وإطالق  واألصولية 

اختالف انتامءاهتا وتوجهاهتا فيام بينها))).
املدارس  بمثابة  ُجعلت  للسلفية  تقسيامٌت  ذلك  بسبب  ظهر  وقد 
السلفية املعارصة، ومنها: السلفية العلمية، والسلفية احلركية، والسلفية 
هذه  تقسيم  جيري  وقد  ذلك،  وغري  اإلصالحية،  والسلفية  اجلهادية، 

املدارس أيضّا إىل عدة اجتاهات أو مجاعات.

الدعوة  عن  احلديث  حني  »راند«  مؤسسة  تقارير  حتتويه  ما  ذلك:  مظاهر  ومن   (((
إلنشاء تيار إسالمي مواٍل للغرب، و«الراديكاليني« املعارضني ملرشوعه، من وصفهم بـ 

»السلفيني«، مع أهنا جتمع فيهم أصنافًا خمتلفة من االنتامءات الفكرية والفقهية.
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أّن  ُينتقد، كام  ما  نظٍر، ويف بعضها  تبقى حملَّ  التقسيامت  أّن هذه  عىل 
نسبة بعضها للسلفية، وكذا التمثيل هلا أو ألتباعها يف الواقع ال خيلو ِمن 

اعرتاض.
هؤالء  ِمن  باجلهاد  عمل  َمن  أّن  التصنيفات  هذه  دقِة  عدَم  يبني  ومما 
العلامء أو الدعاة أو أفتى فيه أو سعى يف مسـاعدة املجاهدين فإنه ال يسمى 
عند املصنِّفني )جهاديًا( ، وأّن العديد ممن عمل يف الشأن العام، أو اهتّم 
العلمي  فاالهتامم  وأيضًا  حركيًا،  ال  علميًا  ُيصنف  املسلمني  بقضايا 

والتأليف يف املسائل العلمية مشرتك بني معظم املنتسبني للسلفية.
ويف هذا السياق يمكن ملدرسٍة أن جتمع بني عدة تيارات وأعامل، كام 

يظهر ذلك يف السلفية الشامية))):
فهي مدرسة متيزت بقدرهتا عىل الدمج بني العلم والدعوة، ومحلت 
وحضاريًا  فكريًا  الشاملة  بصورته  املجتمعي  اإلصالح  عاتقها  عىل 
وأصوله،  اإلسالم  أحكام  وتفعيل  الصالح  السلف  ملنهج  العودة  عرب 
السيايس  بالعمل  واهتمت  املستعمر،  مقاومة  راية  بحمل  واضطلعت 
الذي مل يرفض األشكال احلديثة للدولة ومتطلباهتا، وال حتى التحالفات 

ومرص  العراق  يف  ظهرت  اإلصالح  يف  رائدة  سلفية  مدارس  عن  يقال  ذلك  ومثل   (((
آثار  هلم  وكانت  وغريها،  اإلسالمي،  املرشق  وبلدان  العريب،  املغرب  بلدان  من  والعديد 

علمية وعملية وجهادية عظيمة، يقرص هذا املقام بتتبع روادها وآثارها. 
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املعتقد  اختالف  رغم   - األخرى  التيارات  أصحاب  مع  السياسية 
واملرجعية الفكرية والدينية- ومارست نشاطها السيايس عرب اجلمعيات 
واألحزاب واملؤمترات، وانخرطت يف احلياة السياسية وأساليبها املعارصة 
كاالنتخابات والتحالفات واألحزاب، من غري حتفظات أو موانع عميقة، 
انطالقا ِمن تغليب املصلحة العامة، وإمكانية االشرتاك مع اآلخرين يف 
بالد  يف  زمانيًا  ممتدة  مدرسة  وهي  األدنى.  ها  حدِّ يف  ولو  جامعة  أسس 
الشام من القرون السابقة مرورًا بام بعد سقوط الدولة العثامنية ووصوالً 

إىل يومنا هذا.
الدين  مجال  الشيخ  اإلصالحية:  حركتها  رواد  أبرز  من  كان  وقد 
والشيخ  الظاهرية،  مكتبة  مؤسس  اجلزائري  طاهر  والشيخ  القاسمي، 
عز الدين القسام الذي انتقل إىل فلسطني وقاد حركة إصالحية جهادية، 
حممد  والشيخ  البيطار  هبجت  حممد  والشيخ  القصاب،  كامل  والشيخ 

رشيد رضا، وحمب الدين اخلطيب، وغريهم، رمحهم اهلل أمجعني.

* * *



النمـاذج املشـوهة 

للسـلفية

رابعــًا
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والدينية-  الفكرية  واملدارس  املبادئ  مجيع  -كشأن  السلفية  املدرسة 
يمكن أن َينتسب أو ُينسب إليها َمن خيالف أصوهلا ومبادئها، وقد يكون 
املدرسة  تلك  مبادئ  عن  والبعد  االنحراف  ِمن  قدٍر  عىل  املنتسب  هذا 
التيار عىل  أو حُياسب  املدرسة  ُتلزم  أن  املوضوعي  ِمن  فال يكون حينئذ 
ترصفات االجتاه املخالف، فضاًل عن أن يعترب هذا املنحرف هو املمثل 
خالل  من  عليها  وحُيكم  املدرسة  ُتفهم  أو  املدرسة،  لتلك  الرشعي 
ترصفات وأفراد ذلك االجتاه. وهذا يشبه ما مارسه كثري ِمن املسترشقني، 
خالل  من  اإلسالم  عىل  احلكم  من  اليوم  اإلعالميني  من  كثري  ويامرسه 
ملبادئه  املخالفة  التيارات  أو  إليه،  املنتسبني  لبعض  املشوهة  الترصفات 

وأحكامه. وفيام ييل نموذجان ِمن النامذج املشوهة التي ُنسبت للسلفية:
1- مجاعات الغالة :

واألنظمة  احلكومات  تكفري  تعتمد  مجاعات  شكل  عىل  الغالة  ظهر 
يف الدول اإلسالمية، حتى وصل كثري منهم إىل تكفري املوظفني يف تلك 
احلكومات، بل وعامة املجتمعات، ومحل السالح عليها، واعتبار ذلك 
سبياًل وحيدًا للتغيري واإلصالح، كام حيكمون عىل اجلامعات اإلسالمية 
امليادين  العاملة يف خدمة الدين وإصالح املسلمني وجمتمعاهتم يف شتى 
بالردة والعاملة، أو االنحراف الشديد يف أحسن التقديرات، وكثري منهم 

يستهدفها بعملياته اإلجرامية.
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تشكلت  حني  مرص،  يف  املايض  القرن  بدايات  إىل  نشأهتم  وتعود 
جمموعات هتدف إىل قلب أنظمة احلكم يف العامل العريب، كام امتد ظهورهم 
ثم  أفغانستان،  ثم  التنظيامت،  هلذه  نوعية  نقلة  شكل  الذي  اجلزائر  إىل 

العراق، والصومال، وأخرًيا سوريا.
تشكل  حمطات  أهم  إحدى  أفغانستان  يف  اجلهاد  مرحلة  وتعد 
واخرتقتها  املختلفة،  الغالة  مجاعات  اختلطت  حيث  اجلامعات،  هذه 

شخصيات استخباراتية عديدة.
هذه  تاريخ  يف  مهمًة  مرحلًة  املختلفة  بفروعه  القاعدة  تنظيم  ويمثل 

اجلامعات وحتوالهتا، كام يعد تنظيم داعش النسخة األكثر تطورًا منها.
مسألة  هو  احلديث  العرص  يف  للغلو  الرئيس  الفكري  واجلذُر 
اإلسالمي  احلسِّ  إيقاظ  بغرض  نشأ  جديٌد  مصطلٌح  وهو  )احلاكمية(، 
نتج  والتي  الفكري،  والغزو  االستعامر  ِمن  الرشسة  اهلجمة  ملواجهة 
عنها تنحيُة الرّشيعة اإلسالمية عن احلكم وواقِع النّاس يف معظم الّدول 
هي  اإلسالمية  التيارات  لبعض  الكربى  الّشكاية  فكانت  اإلسالمية، 
احلكم بغري ما أنزل اهلل، مع ما اقرتن بذلك ِمن فهٍم خاطئ للحاكمية، 
ويمكن تصويُر أثِر احلاكمية يف الغلوِّ بام ييل: ظهر احلكُم بغري ما أنزل اهلل، 
وسيطر عىل معظم بالد اإلسالم، فأنتج ذلك إدانًة هلا ودعوًة إىل احلكم 
بام أنزل اهلل، فلام مل يستجب لتلك الّدعوات أنتجت ردَّ فعٍل يدين احلاكم 
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الغلو  تبعًا لتكفري احلاكم جماالُت  أنزل اهلل، ويكّفره، ثم جاءت  بغري ما 
األخرى))). 

»وساعد عىل ذلك اجلوُّ اخلانُق الذي كانت تعيشه احلركُة اإلسالمية، 
بأدوات  ُقتِلوا  أو  جهرًة،  املشانق  هلم  ُنِصَبت  الذين  ودعاهُتا  ورجاهُلا 
التعذيب ُخفيًة، أو ُصبَّْت عليهم ألوان الّتنكيل والّترشيد ِمن كّل جهة، 
خصوم  وكلِّ  والِعلامنيني  يوعيني  الشُّ أمام  األبواب  ُفتحت  حني  يف 

اإلسالم«)2).
ثّم تطّور فكُر الغلو يف الّتكفري، وقطع مراحَل متعددة ، وسلك أكثَر 
ِمن اجتاه، وأفرز مجاعاٍت ختتلف يف بعض تصوراهتا، ويف قْدر ما حتمله 

ِمن غلو وانحراف .
والقتل،  التكفري  أفكار  ِمن  خليط  إىل  اجلامعات  هذه  أفكار  وتعود 
والفتاوى الشاذة يف خمتلف ميادين احلياة الدعوية، والعلمية، واجلهادية، 
اإلسالم  عىل  دخيلة  أفكار  وبلورهتا  تطويرها  يف  أسهم  والسياسية، 
كالثورية املاركسية، وشخصيات مشبوهة مل تعرف بعلم وال دعوة، بل 

رأس العديد منها شخصيات يشتبه بارتباطها بأنظمة استخباراتية.
عن  البحث  نشأهتا  سنوات  طيلة  عىل  اجلامعات  هذه  حاولت  وقد 

))) ينظر: الغلو يف الّدين يف حياة املسلمني املعارصة ص )05)-08)(.
)2) أولويات احلركة اإلسالمية للشيخ القرضاوي ص ))4(.
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مرشوعية هلا يف أقوال أهل العلم وشخصياهتم، فتنقلت بني العديد من 
املدارس واألفكار، واستشهدت بأقوال مفكرهيا ومشاخيها.

وكان ِمن أبرز ما انتسبت إليه هذه اجلامعات أقوال وفتاوى شخصيات 
سلفية معارصة وقديمة، بعد انتزاع أقواهلم وفتاواهم من سياقها، فكانت 

النسبة املضللة للسلفية باسم )السلفية اجلهادية(.
علام أّن ِمن أهم وأول املؤلفات واملواقف يف الرد عىل هؤالء والتصدي 

هلم كان من اجلامعات والشخصيات السلفية يف العامل اإلسالمي))).
2- مجاعات الوالة:

أحد  إىل  نسبة  )املدخلية(  باسم  الثقافية  األوساط  يف  اشتهروا  وقد 
))) كمؤلفات الشيخ حممد رسور زين العابدين يف سلسلة احلكم بغري ما أنزل اهلل وأهل 
الغلو، ككتاب: )مجاعة املسلمني( و)التوقف والتبني(، و)خوارج العرص(، إضافة اىل عدد 

من املقاالت املهمة يف جملة السنة.
العرص  يف  الدين  يف  الغلو  )مشكلة  ككتاب  اللوحيق،  الرمحن  عبد  الدكتور  ومؤلفات 

احلارض(.
وجمموعة دراسات وبحوث وفتاوى هيئة الشام اإلسالمية تناولت ما تثريه مجاعات الغلو 

من مسائل وشبهات، ومنها:
)- كتاب فتاوى هيئة الشام اإلسالمية

http://islamicsham.org/versions/796.
2- كتاب: شبهات تنظيم الدولة وأنصاره والرد عليها،

http://islamicsham.org/versions/2352.
3- تصور الغالة ملفهوم الدولة يف اإلسالم، من مجاعات اجلهاد املرصية إىل القاعدة

http://alabasirah.com/node/732. 

http://islamicsham.org/versions/796
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أبرز شيوخهم ربيع بن هادي املدخيل املدرس باجلامعة اإلسالمية )ولد 
بالسعودية 932)م(. كام يطلق عليهم أيًضا )اجلامية( نسبة إىل حممد أمان 

اجلامي ))93)- 996)م( اإلثيويب األصل، وهو شيخ ربيع املدخيل.
ولعل جذور نشأة هذا التيار يف السعودية كانت ردة فعل عىل حركة 
جهيامن العتيبي يف احتالل املسجد احلرام بمكة املكرمة بدعوى خروج 
املهدي، لكن انتشارها وتوظيفها كان مع بداية تسعينيات القرن املايض 
التي  العامل  اليوم فروع يف معظم دول  ومتّدد إىل دول أخرى، ليوجد هلا 

يوجد فيها مسلمون.
وأهّم ما يميز هذا التيار عن غريه، ويقوم عليه يف منهجه أمران:

)- الوالء املطلق للسلطة احلاكمة والطاعة الكاملة للحكام، والدفاع 
جاء  هنا  -وِمن  رشعًا  وتربيرها  كانت،  مهام  وسياساهتم  مواقفهم  عن 
احلكومات  عىل  القداسة  من  هالة  وإضفاء  الوالة-  بجامعات  تسميتهم 
وشخصياهتا، إىل حد اعتبار أي رأي خمالف للسلطة خروًجا عىل الرشع 
املنكر،  إنكار  ِمن  نوًعا  العلامء  من  غريها  عده  ولو  حتى  للفتنة،  وإثارة 

ونصحًا لويل األمر.
والتبديع  التفسيق  إىل  يصل  الذي  والعنيف  املستمر  اهلجوم   -2
التعاون  درجة  إىل  اإلسالمية،  والتيارات  احلركات  ملختلف  والتضليل 
هبم،  البطش  عىل  وحتريضها  ضدهم،  احلكومات  مع  واألمني  الفكري 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
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وتأصيل ذلك رشعًا ودينًا، وقد يكون ذلك التنسيق مع حكومات غري 
إسالمية.

وإبان حرب اخلليج الثانية بداية تسعينيات القرن املايض، وقف هذا 
االستعانة بالواليات  لفكرة  الرافض  اإلسالمي  التيار  مواجهة  التيار يف 
نصوص  من  انطالقًا  من الكويت،  العراقية  القوات  املتحدة إلخراج 
لقتال  املسلم  بغري  »االستعانة  منع  إىل  تتجه  فقهية  ومذاهب  حديثية، 

املسلم«. 
فُوجد يف هذا التيار ما يمكن أن ُيواجه به التيار اإلسالمي اإلصالحي 
الذي خطف األضواء، وجذب األتباع، فُدعم هذا االجتاه، وُمّول وُعمل 
عىل متكينه يف عدد من املؤسسات العلمية والدعوية، وتصديره إىل دول 
أخرى، فانترش يف بلدان عربية وإسالمية أخرى من بينها  ليبيا، واجلزائر، 
وبشكل ملحوظ يف مرص، وقد ظهرت مواقف هذا التيار جليًة يف اختاذ 
قياداته قرارًا بمواالة حكام تلك الدول بإطالق، والوقوف ضد احلركات 
عىل  االنقالب  ألنظمة  التأييد  يف  ثم  والظلم،  االستبداد  ضد  الشعبية 
ثورات الربيع العريب، فنشأت عىل إثره مجاعات موالية كاحلركة السلفية 

يف ليبيا.
وتأثرت هبذا االجتاه مجاعاٌت أخرى حتى خرجت عن أصول تكوينها 

ونسقها الفكري كحزب النور السلفي يف مرص.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e0cc9a36-b7fd-42ca-87d4-bb2916a8855d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
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ومن الالفت يف دراسة هذين التيارين )الغالة والوالة(:
1- اتفاقهام -عىل الرغم ِمن التناقض الشديد بينهام يف أكثر  املسائل 
واحلركات  اجلامعات  من  ومتشنج  عدائي  موقف  عىل  واملواقف- 
وتبديعهم،  وتفسيقهم  اإلسالمي،  العامل  دول  خمتلف  يف  اإلسالمية 
احلاكم  اخلروج عىل  أو زعم  بالتكفري  إما  دمائهم  استحالل  إىل  وصوالً 
وشق الصف، مما يشري إىل أن هناك جهات توظفها هلذا الغرض، وتعمل 

عىل تقويتها وانتشارها.
2- اختاذمها موقفني متناقضني ِمن مسألة احلكم، ونسبة كال املوقفني 
عليهم  وخيرجون  والدول  احلكام  يكفرون  فالغالة:  السلف!  منهج  إىل 
ارتكبوا من  يفرضون طاعة احلكام وتقديسهم مهام  بالسالح، والوالة: 
خمالفات واستبداد وطغيان، وقد نذروا أنفسهم ملنارصهتم ضد الشعوب 

املستضعفة وضد خمالفيهم من العاملني يف احلقل اإلسالمي.
وهذا التناقض يوضح بجالء حقيقة نسبتهام إىل منهج السلف!

* * *
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ضمن االختالالت الفكرية والثقافية التي انرشت يف العصور املتأخرة 
انحرس مفهوم السلفية وضاق نطاقها الفكري عند بعض املنتسبني إليها 
َمن أخذ  املتحدثني عنها حتى صار حمصورًا يف بضعة مسائل معيَّنة،  أو 
الكربى  املسائل  عرشات  يف  السلف  منهج  خالف  ولو  سلفيًا  عدوه  هبا 
األخرى، وَمن مل يأخذ هبا، أو خالف يف بعضها مل يعّدوه سلفّيًا، ولو كان 

موافقًا ملنهج السلف يف عامة املسائل األخرى!
وتكاد تنحرص هذه املسائل يف باب األسامء والصفات، واملوقف من 
تعظيم قبور األولياء، واالعتناء بصحة األحاديث، أو بعض االختيارات 

الفقهية.
خلاًل  عليه  ينطبق  وَمن  »السلفية«  فهم  القصور يف  هذا  أحدث  وقد 
كبرًيا وإساءة هلذا املصطلح اإلصالحي النبيل، كام رأينا يف نسبة النامذج 
املشوهة ِمن مجاعات الغالة وتيارات الوالة إىل املنهج السلفي الشرتاكهم 

معه يف بعض املسائل. 
النامذج  هذه  أقوال  صارت  أن  ثاٍن-  خلل  -وهو  بّلة  الطني  وزاد 
املشوهة املنكرة، ومواقفهم الشنيعة، وأفعاهلم القبيحة، حتسب عىل املنهج 

السلفي، فيقال: انظروا، هذه هي السلفية! 
ومعلوّم أنه إذا انتسب إنسان إىل مذهب أو مدرسة أو طريقة، وحتى 
املدرسة:  تلك  النسبة صحيحة ومسّلمًة عند أصحاب  تلك  وإن كانت 
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لتلك  أخطائه - الزمة  -فضال عن  واجتهاداته  آراءه  هذا ال جيعل  فإن 
املدرسة  أو  أو معرّبًة عنها، ففرٌق بني منهج اجلامعة  أو االجتاه،  املدرسة 
وأصوهلا وبني ممارسات وترصفات أفرادها))). وها نحن نرى الكثري ِمن 
املسلمني يرتكبون منكرات شنيعة، وترصفات مشينة، وربام نسبوها إىل 
اإلسالم -بزعمهم- أو نسبها خصوم اإلسالم إليه، فهل يسوغ حماكمة 
وهل  املغلوطة؟  واألفهام  املنحرفة  الترصفات  تلك  خالل  ِمن  اإلسالم 

يتحّمل اإلسالم تبعات أخطاء املنتسبني إليه؟! 
العتبارات  السلفية  إىل  جمموعات  نسبة  السابقني-  اخلللني  من  نتج 
الذي  للمنهج  السياسية  ومواقفهم  املنهجية  أخطائهم  وحتميل  جزئية، 
هت السلفية وُألصقت هبا التهم، كالتكفري، ورفض  ُينسبون إليه- أن ُشوِّ
ومداهنة  تارة،  احلّكام  عىل  واخلروج  الُعنف،  وتبنِّي  الفقهية،  املذاهب 
والتزكية،  تارًة أخرى، والفظاظة وإغفال شأن األخالق  الظاملة  احلكام 

وغريها.
وال ينبغي أن نغفل هنا دوَر أعداِء األمة وحكامها الظلمة يف بثِّ بذور 
الشقاق والفتنة، وتأليب املدارس اإلسالمية بعضها عىل بعض، لرضهبا 

تأييد  ِمن  األشعرية  أو  الصوفية  للمدارس  املنتسبني  لبعض  وقع  ما  هذا  ومثل   (((
املستعمرين، أو الوقوف مع احلكام املستبدين، والوقوف ضّد الشعوب واملظلومني، ومحل 

ذلك بعَض خصومهم عىل جعل ذلك سمًة ومنهجًا لتلك االجتاهات.
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مجيعًا يف النهاية، وال يبقى منها إال ما خيدم مصاحلهم، فيستميل احلاكم 
هبم  ليرضب  ويوجههم  إسالمي،  تيار  أو  مدرسة  إىل  منتسبني  علامء 
التيارات األخرى، ويف كل تيار ِمن السّذج وضعاف النفوس واملنتفعني 

َمن يقع يف هذه احلبائل ويستجيب هلذه املكائد.

موقف  يف  اجلدل  وكثر  السلفية  حول  أثريت  التي  القضايا  أهم  ومن 
السلفيني منها: 

1- اجلهاد:
حرص اإلسالم عىل هداية اخللق، وإيصال رسالة »الرمحة للعاملني« 
ظلِّ  وِمن  احلق،  نور  إىل  اجلاهلية  ظالم  ِمن  إلخراجهم  الناس  كافة  إىل 
العباد، ولكن  رّب  احلرية وعبادة  إىل فضاء  للعباد  االستبداد واخلضوع 
قد حيول دون ذلك استكبار املرشكني، وعندما يأذن اهلل بتمكني املسلمني 
بقيام دولتهم، ويتهيأ قيام املجتمع اإلسالمي، فال بد هلذا الدين ِمن محاية 
واملوانع  احلواجز  ورفع  الكافرين،  اضطهاد  ِمن  عنهم  موالدفاع  أتباعه 
اجلهاد  ذلك  ألجل  فرشع  البرشية،  إىل  الدعوة  وصول  دون  حتول  التي 
سبحانه:  قال  كام  دينهم،  عن  املسلمني  يفتنون  الذين  اهلل  أعداء  وقتال 

ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ چ   چ   چ    ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ڌ﴾ ]البقرة: 93)[  ڌ     ڍ 
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فاجلهاد بمعنى القتال: مرشوٌع إىل قيام الساعة كام جاءت بذلك األدلة 
الرشعية، ومنه قتال املحتلني واملستعمرين، ودفع اعتداء املجرمني؛ محاية 

للدين واألرض والعرض.
املنكر،  باملعروف والنهي عن  واجلهاد بحمل السالح نوٌع ِمن األمر 
وينبغي النظر فيه إىل املصالح واملفاسد واآلثار املرتتبة عليه، ومنها أحكام 
لضبط  الصادقني  العلم  ألهل  الرجوع  من  فيه  فالبد  واألموال؛  الدماء 
قتل  أداة  إىل  يتحول  لئال  اهلل؛  رشعه  عام  خروجه  عدم  وضامن  أحواله، 

طائشة يف يد حامليه. 
عىل  مقصورًا  ليس  اإلسالم  يف  اجلهاد  مفهوم  أن  ُيعلم  أن  وينبغي 
الدين  خدمة  يف  بينها  فيام  تتكامل  أخرى  ومراتب  أنواع  له  بل  القتال، 

وحتقيقه.
عليها  دّلت  التي  اجلهاد  أنواع  عن  احلديث  العلم  أهل  فّصل  وقد 
مراتب:  أربع  »فاجلهاد  اهلل:  القيم رمحه  ابن  قول  ذلك  النصوص، ومن 
جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد املنافقني ...«))) 

إىل آخر كالمه رمحه اهلل.
واالغتيال  التفجري  أفعال  وأما  للجهاد،  الرشعية  النظرة  هي  هذه 
والقتل العنيف والوحيش، وإعالن احلرب عىل دول العامل وحكوماهتا، 

))) زاد املعاد )9/3(.
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تستشهد  أو  ذلك،  هي  تّدعي  أو  السلفية  إىل  ُتنسب  منظامت  ِقبل  ِمن 
الغالة اخلوارج،  لفكر  امتداد  فهو  السلف عىل ترصفاهتا:  أقوال  ببعض 

وليس من اجلهاد يف يشء، والسلف ومنهجهم منه براء. 
2- التعامل مع احلكام:

القيام عىل والية الناس وحكمهم من املناصب ذات األمهية الكربى 
الدينية  الناس  بشؤون  القياَم  إليه  يصل  َمن  ويتوىّل  والدنيا،  الدين  يف 
ببيان  الرشعية  النصوص  حفلت  فقد  لذا  الدنيوية،  مصاحلهم  ورعاية 
أحكام اإلمامة، واجتهد أهل العلم يف استنباط وتوضيح الرشوط التي 
الناس؛ ليكون أقوى يف حتصيل  ينبغي أن تكون يف احلاكم الذي خيتاره 

مقاصد اإلمامة، وأفضل يف أداء ما تواله.
لوا يف واجبات احلاكم الالزمة له رشًعا جتاه الشعب بام يضمن  وفصَّ
أداء حقوقهم دون ظلم، كام بينوا احلقوق الواجبة عىل الشعب جتاه احلاكم 
ها الطاعة وعدم شق الصف بالتمرد عليه أو محل السالح  يف املقابل، وأمهُّ
ضده، مع اإلقرار بأحقية الشعب يف الرقابة عىل عمل احلاكم، وحماسبته 
له  النصح  يف  حّقهم  وكذلك  الشورى،  أهل  من  مندوبيهم  خالل  من 
واإلنكار عليه، بل جعل اإلسالم من أفضل مراتب اجلهاد اإلنكار عىل 
احلكام الظلمة، كام يف حديث أيب سعيد اخلدري  قال: قال رسول اهلل 
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ملسو هيلع هللا ىلص: )أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ())).
من  ها  ضدَّ السالح  محل  أو  الدولة  عىل  د  التمرُّ عىل  يرتتب  ملا  ونظرًا 
خماطر كبرية عىل سالمة املجتمع واستقراره وأمنه، وسالمة أرزاق الناس 
احلكام  مع  والتعامل  احلكم  مسائل  العلم  أهل  أوىل  فقد  وأعراضهم، 
عناية كبرية حتى إهنم ضّمنوها كتب االعتقاد، وجعلوها فارًقا بني أهل 

السنة والغالة من اخلوارج وغريهم.
وا عىل أمهية النظر يف املصالح واملفاسد عند التعامل مع احلاكم  كام نصُّ
الذي يامرس الفساد أو الظلم، فمع اإلقرار بمرشوعية نصحه واإلنكار 
الوجوب يف بعض  إىل مرتبة  بالضوابط الرشعية، وقد يصل ذلك  عليه 
به  يقوم  فيام  وا عىل وجوب طاعته والتعاون معه  احلاالت، إال أهنم نصُّ

، كالصالة واجلهاد ضد األعداء. من حقٍّ
لذا اشُتهر عنهم قوهُلم: »واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من 
املسلمني برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة ال يبطلهام يشء وال ينقضهام« 

كام ذكره اإلمام الطحاوي)2).
فإذا أصبحت مفاسد بقاء هذا احلاكم أكثر ِمن مصاحلها، أو ُوجد فيه 

أبو داود )400/6، برقم 4344(، والرتمذي )4/)4، برقم 74)2(، والنسائي  ))) رواه 
)7/)6)، برقم 4209(، وابن ماجه )44/5)، برقم ))40(، وقال الرتمذي: حديث حسن.

)2) العقيدة الطحاوية ص ))7(.
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قصور عن القيام باملسؤوليات املنوطة به فقد أجاز أهل العلم عزَل هذا 
احلاكم، حفاظًا عىل مصالح الناس، ودرءًا للمفسدة عنهم.

أما اخلروج عىل الدول وحكامها بالسالح بسبب التكفري بغري برهان 
الغالة  مجاعات  حال  هو  بل  عملهم،  وال  السلف  منهج  عليه  فليس 

وأتباعهم.
وحتى حني يكون كفر احلاكم رصحيا بالربهان والدليل، فإن اخلروج 
عليه منوط باالستطاعة، وهو ما يقدره أهل العلم وأهل الرأي، وإال فهو 

ممنوع أيضا. 
3- املذاهب الفقهية: 

كان أئمة املذاهب الفقهية األربعة من أئمة السلف رمحهم اهلل وريض 
عنهم، وقد اجتهدوا يف تقرير األحكام الرشعية وبياهنا يف خمتلف املسائل 
وفق قواعد دقيقة يف استنباط األحكام والتعامل مع النصوص الرشعية، 
وورثت األمة علمهم وتراثهم، وقام أهل العلم وأتباع املذاهب بخدمة 
بالرشح، والتقعيد، والتفريع، متبعني يف ذلك طرًقا فريدة،  الرتاث  هذا 
مراجعها  واحتوت  املذاهب،  تلك  نضجت  حتى  رشيدة،  ومسالك 

فاهتا عىل فقه اإلسالم، وتراث أهل العلم وأقواهلم واجتهاداهتم. ومؤلَّ
رام  ملن  املطروقة  واجلادة  العلم،  أهل  بني  املسلوك  الطريق  فصار 
املعتمدة،  املذاهب  هذه  أحد  عىل  يتفّقه  أن  الرشع  وفهم  الفقه  حتصيل 
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التفّقه  رتب  يف  ويتدّرج  التعّلم،  ومسالك  التحصيل،  لسبيل  دة  املمهِّ
ومعرفة األقوال وأدلتها.

الذهن،  حارض  ذكًيا  العلم  طالب  يكون  أن  البد  نفسه  الوقت  ويف 
مستفيًدا  علامئها،  تراث  ويف  فيها  ناظرًا  األخرى،  املذاهب  عىل  منفتًحا 
عليه،  وتربى  تعلمه  ما  عىل  منغلق  متعصٍب  وال  هلا،  مهمل  غري  منها، 
اإلنصاف،  ذلك  إىل  وقائده  أخذه،  وجده  أنى  والعلم  احلكمة  فضاّلُته 
السلف  أئمة  فهم  واعتبار  الرشعي،  الدليل  وتعظيم  األئمة،  واحرتام 

وأتباعهم.
ويقابل ذلك فهامن مغلوطان:

)- التلفيق بني املذاهب والتنقل بينها تتبعًا للرخص واأليرس.
الرشعية دون  النصوص  إىل  والقفز  وتراثها،  املذاهب  ترك هذه   -2
النظر يف الضوابط املنهجية التي وضعها أهل العلم لفهمها والعمل هبا، 
كام يفعل ذلك بعض َمن ينتسب للسلفية بحجة عدم التعصب املذهبي، 
سلكها  التي  اجلادة  ترك  منها:  خمالفات،  عدة  بني  ذلك  يف  مجع  قد  فهو 
اتفقت عليه ِمن حيث  األئمة، وربَّوا عليها طالهَبم، ومفارقة األمة فيام 
الرشعية  النصوص  عىل  والتجرؤ  الفقهية،  باملذاهب  العمل  يف  اجلملة 
االجتهاد  ورشوط  االستدالل  وأصول  الفهم  لقواعد  اعتبار  دون 
السلف من علامء  إىل منهج  املنتسبني  واالستنباط، وكذلك خمالفة عامة 
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األمة عىل مّر القرون فإهنم كانوا ِمن أتباع املذاهب األربعة، فابن تيمية 
رمحه اهلل -الذي ُيعّد ِمن أعالم التيار السلفي باتفاق املنتسبني إليه- كان 
أحد  عىل  منهم  واحٍد  كلُّ  كان  تالمذته  وكذلك  احلنبيل،  املذهب  عىل 
املذاهب، فهذا تلميذه اإلمام الذهبي كان شافعيًا، وقال: »َمن بلغ رتبة 
االجتهاد، وشهد له بذلك عدٌة من األئمة، مل يسغ له أن يقّلد، كام أنَّ الفقيه 
االجتهاُد  له  يسوغ  ال  منه  كثريًا  أو  القرآن  حيفظ  الذي  والعامي  املبتدئ 
وملا  يطري  يبني؟! وكيف  يقول؟! وعالم  الذي  وما  فكيف جيتهد،  أبدًا، 
يريِّش؟! والقسم الثالث: الفقيه املنتهي اليقظ الفهم املحدث، الذي قد 
حفظ خمترصًا يف الفروع، وكتابًا يف قواعد األصول، وقرأ النحو، وشارك 
يف الفضائل مع حفظه لكتاب اهلل وتشاغله بتفسريه وقوة مناظرته، فهذه 
رتبة من بلغ االجتهاد املقيد، وتأهل للنظر يف دالئل األئمة، فمتى وضح 
له احلق يف مسألة، وثبت فيها النص، وعمل هبا أحد األئمة األعالم كأيب 
حنيفة مثال، أو كاملك، أو الثوري، أو األوزاعي، أو الشافعي، وأيب عبيد، 
وأمحد، وإسحاق، فليتبع فيها احلق وال يسلك الرخص، وليتوّرع..«))).

فالسلفيُة ليست مذهبًا فقهيًا جديدًا، وليست قسياًم للمذاهب األربعة 
وغريها من املدارس الفقهية املعتربة، بل أئمة هذه املذاهب هم ِمن أئمة 

يش. ))) سري أعالم النبالء )8)/)9)(. ويريش: أي ينبت له الرِّ
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السلف، وقد ُأثر عنهم قوهلم: »إذا صحَّ احلديث فهو مذهبي«)))، و»إذا 
اهلل  بكتاب  فخذوا  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  خيالف  ما  قويل  ِمن  جاءكم 
وسنة رسوله، وارضبوا بقويل ُعرض احلائط«)2)، وهل السلفية إال ذاك؟ 

4- التزكية واألخالق:
اهلل  رمحهم  السلف  عند  واألخالق  التزكية  مكانة  عن  احلديث  سبق 
ذلك  خيالف  ما  السلف  ملنهج  املنتسبني  بعض  عىل  انتقد  مما  وأن  تعاىل، 
ِمن شدٍة أو غلظة يف التعامل، أو الُعجب واحتقار اآلخرين، فهو خطأ 
السلوك  يف  يدخل  ولكنه  شك،  بال  اإلسالمية  األخالق  عن  وانحراٌف 

الشخيص، ويتعّلق بالرتبية، وال عالقة له باملنهج.
 ويف بعض األحيان قد تكون الغلظة والشدة يف مقابل بعض املخالفات 
أو التجاوزات التي وقع هبا بعض املخالفني، فتكون من قبيل رّد الفعل، 
وإن كان مسلك احلكمة املأمور به يف الدعوة إىل اهلل والتعامل مع الناس 
سبحانه:  قال  كام  مجيعًا،  الناس  مع  والقول  اخللق  حتسني  يقتيض  مجيعًا 
))) قاهلا اإلمام أبو حنيفة كام يف حاشية ابن عابدين ))/67(، وكذا اإلمام الشافعي رمحه 
اهلل كام يف البداية والنهاية )6)/7)3(، ولتقي الدين السبكي رسالة يف رشح هذه املقولة 
إذا صّح احلديث فهو مذهبي«، وهي مطبوعة ضمن جمموعة  املطلبي  سامها »معنى قول 

الرسائل املنريية.
ُيفهم  البداية والنهاية )4)/37)(. وال  )2) نسبه بنحوه ابن كثري إىل اإلمام الشافعي يف 
من هذه األقوال وما يف معناها أنه يسوغ لكّل أحد أن يأخذ بالنصوص مبارشة، ويستنبط 

األحكام دون توفر رشوط االجتهاد. 



مدخــل إلـى فهــم الســلفية

 62

﴿ې   ې ى﴾ ]البقرة: 83[، وقال عز وجل: ﴿ڇ ڇ 
ک    ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ 
ک  ک ک﴾ ]اإلرساء: 53[، بل أمر اهلل موسى عليه السالم وأخاه 

بذلك يف خطاب فرعون، وهو أطغى الطغاة، فقال سبحانه: ﴿ڻ ڻ    
ۀ  ۀ       ہ    ہ ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے﴾ ]طه: 45[ 

فكيف إذا كان ذلك مع مسلمني وقعوا يف بعض املخالفة أو اخلطأ ؟!.
ولإلمام الذهبي يف »سري أعالم النبالء« وقفات نفيسة مع َمن وقع فيام 
ُينتقد عليه ِمن األئمة والعلامء، وأقوال رائقة يف االعتذار هلم، يغلِّب فيها 
م األعذار، وينصف املتكلِّم  إحسان الظن، ويعدل فيها مع املخالف، ويقدِّ

واملتكلَّم عليه بام ال يدع جماالً ملرتبِّص أن ينسب ذلك ملنهج السلف.
5- التكفري:

األصل فيمن يتلفظ بالشهادتني اإلسالم، وال ينتقل عن هذا األصل 
وما  التكفري  وخلطورة  ظاهر.  بربهان  إال  اإلسالم  وصَف  املرُء  فُيسلب 
يرتتب عليه، فقد جاءت النصوص الرشعية بالزجر عنه إذا كان بال حجة، 

ووضع له السلف ضوابط كثرية، واعتنوا بتأصيله.
املطلق واحلكم  احلكم  بني  التفريق  ذلك  العظيمة يف  قواعدهم  ومن 

: عىل املعنيَّ
فُيحكم عىل الفعل بالفسق وبالبدعة وبالكفر إذا دلت األدلة الثابتة عىل 
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ذلك، ويقال بإطالق: َمن فعل كذا فهو )فاسق أو مبتدع أو كافر(، ولكـن 
ال حُيكـم عىل الشخص املعني إذا صدر منه يشء ِمن هذه األفعال بالفسق 
املخالفة،  وبيان  احلجة،  بإقامة  له خمالفته،  ُتبنيَّ  الكفر حتى  أو  البدعة  أو 
وإزالة الشبهة، وحتى جتتمع يف حقه الرشوط املعتربة يف تنزيل األحكام عىل 
األشخاص، وتنتفي املوانع. ويغلَّب يف ذلك إحسان الظن، ويستصحُب 

ة وتكتمل الرشوط. يف املعنيَّ أصل اإلسالم والرباءة حتى تقوم احلجَّ
بالردة  الناس  ووصف  شبهة،  بأدنى  التكفري  يف  الغالة  مسلك  أما 
الكافر!(،  مع  )كاجللوس  املعصية  وصف  إىل  أحيانا  ترقى  ال  ألعامل 
والفهم السقيم لبعض قواعد التكفري كقاعدة: )َمن مل يكفر الكافر فهو 
فَمن  واإلكراه،  واجلهل  كالتأويل  التكفري  موانع  اعتبار  وعدم  كافر!(، 
علم منهج السلف تبني له أن هذا كّله باطل عندهم، وال يمكن أن ُينسب 

إىل منهجهم. 
يف  منهجهم  يف  الغالة  عىل  رد  َمن  وأسبق  أكثر  أن  نعلم  أن  ويكفي 

التكفري يف هذا العرص هم املنتسبون للمنهج السلفي، كام سبق.
6-املوقف من الدولة العثامنية:

من  العام  املوقف  هو  العثامنية  الدولة  من  العلم  أهل  عامة  موقف 
احلاكم املسلم)))، من االعرتاف بحكمهم وسلطاهنم، والسمع والطاعة 

))) سبق بحث املوقف من احلاكم املسلم.
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هلم، واجلهاد معهم، والنصح هلم، ومل خيرج العلامء املنتسبون للسلف عن 
السلفيني،  العثامنية رصاعًا أو خالفًا مع  الدولة  تاريخ  ذلك؛ فلم يشهد 
التشكيك يف جهادها  أو  بعدم مرشوعية دولتهم  السلفيني  ِمن  أو حكاًم 

أو منجزاهتا.
أئمة  من  عدد  بموقف  السلفيني  عامة  موقف  خيتلط  ما  كثرًيا  لكن 
الكتاب(  من  كثري  عند  الوهابية  باسم  اشُتهر  ما  )وهو  النجدية  الدعوة 
ويعمم ذلك عىل موقف السلفية عامة، وينبغي أن ُيعلم أن العداوة بني 
الدولة العثامنية واإلمارة الناشئة يف نجد هلا أسباب متعدة منها السيايس، 

والعسكري، والفكري، وهلا مالبساهتا التي حتتاج لبحث ونظر. 
ومهام كان ِمن أمر فإنه ال جيوز تعميم موقف جمموعة معينة يف عرص 
القرون، وقد محل لواءه يف كلِّ عرص جهابذُة  معني عىل منهج ممتد عرب 
واالستقامة،  باإلمامة  األمة  هلم  شهدت  الذين  الفقهاء  وأكابر  العلامء، 
العلامء عليهم وعىل دينهم وصالحهم، بل وجد يف عرص  بثناء  وعرفوا 
الدعوة النجدية نفسه وغري بعيد منها مدراس سلفية حركية إصالحية يف 
العراق والشام، متفاعلة مع جمتمعاهتا ومتعاونة مع املدارس األخرى يف 

حتقيق املقاصد الدينية واملصالح الرشعية.

* * *
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اخلامتة

السلفية احلقة: تعني العودة إىل اإلسالم الصايف النقي الذي كان عليه 
يف  وطريقتهم  الدين،  فهم  يف  بمنهجهم  واألخذ  وأصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
العبادة، ورمحتهم وعدهلم يف التعامل مع املسلمني وغري املسلمني، واقتفاء 
عبادة  من  للعباد  وإخراجهم  العامل،  أرجاء  يف  للنور  نرشهم  يف  أثرهم 
العبادة إىل عبادة رّب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، 

ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم.
وإذا رامت مجاعٌة أو فرقة بلوغ هذه الغايات النبيلة فأخطات الطريق 
أو حادت عنه، ال حيملنا هذا عىل ختطئة األصل األصيل الذي ارتضاه 
عليه  أنا  )ما  قائاًل:  والتفرق  االختالف  من  خمرجًا  ألمته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

وأصحايب(.
وما نراه يف زماننا هذا ِمن طغيان الباطل، واستخدامه لكل وسيلة يف 
، وتزيني الرش، ومن ذلك جتنيد مرييض النفوس ومتواضعي  تشويه احلقِّ
ملحاربة  املال،  رنني  ويطمعهم  السيف  بريق  يبهرهم  ممن  والعلم،  الفقه 
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احلق وأهله، وتشويه صورهتم، مع التسمي بأسامء مقبولة لدى الناس، 
نوَر  أعيننا  عن  حيجب  أال  ينبغي  أعينهم،  يف  مرموقة  مناصب  وتسنُّم 

الشمس الواضح النقي.
املرونة  عىل  والقدرة  والشمول  بالوضوح  تتسم  احلقة:  والسلفية 
واالحتواء، فهي منفتحة عىل اآلخرين، وتؤمن بالعمل املشرتك، وتراعي 
أدب االختالف، ومتتاز بقدرهتا عىل احلوار وإنصاف املخالفني، وأعامهلا 
ومسامهاهتا العلمية واملجتمعية والسياسية تصب يف بناء اإلنسان وإصالح 

املجتمع وهنضة األمة والدفاع عنها ضد أعدائها واملرتبصني هبا.
رجاهلا  وتعاون  األمة  وحدة  عىل  احلرص  غاية  حترص  أهنا  كام 
فرقة  يزيد األمة  إنشاء مذهب جديد  إىل   ومؤسساهتا - وهي ال تسعى 
العامة،  باالستناد إىل املشرتكات والعمل للمصلحة  وشتاتًا - بل تؤمن 
والنزاع،  والشقاق  اخلالفات  يثري  ما  كل  عن  والبعد  الواقع،  ومراعاة 
بالدليل  ومسرتشدة  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  الدعوة  إىل  مستندة 
الصواب  إظهار  يف  واإلقناع  احلجة  مستخدمة  احلق،  بيان  يف  الرشعي 

والسداد.
واحلمد هلل رب العاملني

* * *
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هذا الكتاب

من التيارات اإلسالمية التي كرث فيها الجدل: تياٌر عريض يف حياة األمة، أصيٌل يف 
تاريخهــا، كبــرٌي يف تأثــريه وتفاعله، وهــو التيار الســلفي، كتب عنــه كثريون ممن 
يجهلونه عىل الحقيقة، أو َمن لهم مع بعض املنتسبني إليه خصومة، أو من نسبوا 
إليه جامعات منحرفة -هــي أبعد ما تكون عن أصوله وتقريرات علامئه- ثم حاكموه 

بأفعالهم، أو ترصفات أفرادهم.
يضاف إىل ذلك موجة االستعداء العاملي "للسلفية" الذي يصل إىل حّد التجريم 

يف بعض البلدان.
مام أدى إىل رسم صورة ذهنية مشوهة عن التيار السلفي عند رشيحة عريضة 

ِمن الناس.  
وهــذه األوراق محاولــٌة لرســم منــارات مضيئة، ومســارات واضحة تســهم يف 
التعريــف اإلجاميل بهذا التيار بعبارة مخترصة، بعيداً عن التفصيالت، مســتندين إىل 
الدليــل والتاريخ واملنطق، لعلها تســاعد يف تكوين فهٍم أفضــل، وتصّور أدق ِمن 
خــالل توضيــح الصــورة، وكشــف االلتبــاس، وتصحيــح املفاهيــم املغلوطــة عــن 

"السلفية"، ولعلها أيضاً تقدم اإلجابات ملا يكرث تداوله والسؤال عنه.

( ٤١ )
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