هل السلفية تيارات أو طوائف ؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .
أما بعد فإن تقسيم السلفية إىل تيارات دعوى يروج هلا  ،كما أن ممارسة عملية تقسيم السلفية واقع ال
ميكن إنكاره أوالتغاضي عنه  ،بقطع النظر عن النشأة والبواعث ومن يقف وراءه .
ويرتبط بذلك طائفتان ؛ إحدامها تتبىن التقسيم باالنتماء إليه من الناحية العملية  ،بإطالق لقب عليها
( باعتبار املنهج ال باعتبار العامل ) حيصرها يف وصف ضيق من مكونات املنهج السلفي  ،مع عدم
التوافق معه يف هذه الصفة على الوجه الذي جيب أن تكون موافقة له فيها  ،كما يقال  :السلفية
اجلهادية  ،أوالسلفية العلمية  ،وحنوها من األلقاب .
والطائفة األخرى تتبىن هذا التقسيم ال من حيث االنتماء إليه  ،ولكن من حيث إرادة الطعن يف املنهج
السلفي عموما  ،أو يف ا لطائفة املنتمية للمنهج السلفي بلقب خمصوص  ،أو الطائفة اليت اخرتع هلا اسم
هي براء منه  ،بإضافته إىل وصف أوشخص  ،أو وقت أوحال  ،أو مجاعة ،كما يردد  :السلفية الوهابية
 ،أوالسلفية األلبانية  ،أو السلفية اجلامية  ،أوالسلفية التكفريية  ،أو السلفية الرتاثية  ،أو السلفية التقليدية
 ،أو السلفية التبليغية  ،أو السلفية اإلخوانية  ،أو السلفية التحريرية  ،أو السلفية العقالنية  ،وهذه
األمساء وحنوها منها مايراد به لبس احلق بالباطل  ،وإحلاق من خالف أهل السنة ( السلفية ) يف
منهاجهم هبا كقوهلم  :السلفية التبليغية أو اإلخوانية أوالتحريرىة أوالعقالنية  ،ومنها مايراد به التنفري من
السلفية وصد الناس عنها  ،كما يقال  :الوهابية واجلامية  ،بل رمبا قيد بعضهم السلفية مبذاهب ومناهج
معاصرة  ،وفيها ما يناقض اإلسالم أصال  .والكالم هنا ينحصر فيمن هو على أصول أهل السنة أو
زعم ذلك  ،ولكنه وقع يف خمالفتهم  ،أو من كان على طريقة السلف فرمي هبتانا وزورا مبا هو بريء منه
من تقسيم السلفية  ،وملا كان هذا التقسيم له خطر بالغ على املنهج السلفي بإيقاع التحريف عليه ،
وخطر بالغ على األمة كذلك يف تصوراهتا وأحكامها وعالقاهتا  ،رأيت أنه من الضروري نقض هذه
الدعوى ؛ حفاظا على املنهج السلفي من نسبة ماليس منه إليه  ،وبيانا خلطأ أو ضالل من تبين هذه

الدعوى نظريا أوعمليا  ،وتصحيحا للمفاهيم اخلاطئة واليت قد تكون علقت يف أذهان كثري  ،السيما مع
كثرة ترديد ذلك يف وسائل اإلعالم .
وسأقصر يف املقال على إبطال تقسيم السلفية إىل تيارات أو حركات أو طوائف أو اجتاهات .

ويف البداية جيب أن يعلم السلفية نسبة إىل السلف الصاحل الذين يأمتون بنبينا حممد صلى اهلل
عليه وسلم  ،من الصحابة والتابعني ومن تبعهم من أئمة العلم واهلدى  ،كمالك واألوزاعي
والثوري ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وابن عيينة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه
والشافعي وأمحد بن حنبل والبخاري ومسلم  ،ومن جاء بعدهم ممن كان على طريقتهم ،
اج ِرين و أاألَنأ ِ َّ ِ
ِ
ِ
وه أم
وهذا ماذكره اهلل يف قوله { َو َّ
ين اتَّبَعُ ُ
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صار َوالذ َ
ِِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا
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ِ
ِ
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َذل َ
ك الأ َف أوُز الأ َعظ ُ
فالسلفية إذن ليست حزبا ؛ والتيارا ؛ وال حركة  ،والطائفة خمصوصة مبكان أوزمان  ،وليست تكتال
سياسيا غطاؤه الدين  ،وليست تعتمد أو تنفرد بأصول تتجاوز أصول اإلسالم أوختالفه ،بل السلفية هي
دين اهلل الذي ارتضاه لعباده إىل قيام الساعة  ،جبميع شرائعه يف التوحيد واإلميان  ،والصالة والزكاة
والصيام واحلج  ،واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ويف العالقات واحلقوق  ،واملعامالت ،
والسياسات  ،وغريها  ،حبقائقها وحدودها وشرائطها  ،فهي اإلسالم كله  ،وهي وحدة التفرق فيها .
وأهلها هم الطائفة املنصورة  ،والفرقة الناجية  ،وأهل السنة واجلماعة  ،وأهل احلديث  ،وأهل األثر
والسواد األعظم  ،والغرباء  ،مجاعة املسلمني  ،اجلماعة .
وإذا تقرر هذا فتقسيم السلفية باطل من وجوه كثرية بدالئلها الشرعية  ،وهذه األوجه على وجه
االختصار :
األول  :أ ن هذا التقسيم للسلفية قول حمدث  ،مل يشرعه اهلل وال رسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،ومل ينقل
عن أحد من سلف األمة وعلمائها  ،والواجب الوقوف مع السلف  ،وعدم التقدم عليهم بقول أو
عمل ،أو اسم أو رسم ؛ فإهنم أبصر علما ،وأقوم عمال  ،وأهدى سبيال  ،قال الشيخ عبدالقاهر

البغدادي (الفرق بني الفرق ص ( : ) 14كان املسلمون عند وفاة رسول اهلل على منهاج واحد يف أصول
الدين وفروعه غري من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا ) .
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوُكونُوا َم َع
الثاني  :أن اهلل أمرنا أن نكون مع الصادقني فقال سبحانه  ( :يَا أَيُّ َها الذ َ
الص ِادقِني )  ،والصادقون هم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم  ،وهم سلف
َّ
هذه األمة  ،واملعية هلم تكون باملتابعة هلم يف القول والعمل والوقوف حيث وقفوا  .وليس يف الكتاب وال
يف السنة وال يف املأثور عن خري القرون تقسيم السنة وجتزئتها  ،وعلى ذلك فمن قسم السلفية  ،وأطلق
عليها ألقابا  ،فقد خرج عن زمرة الصادقني  ،وإذا مل يكن صادقا فهو كاذب  ،والبدعة كذب يف الدين
 ،وفرية على اهلل وعلى رسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،فكان التقسيم بدعة حمدثة  .كما أن من صار إىل
هذه األلقاب كان خمالفا ألمر اهلل  ،فكان مذموما  ،ولو كان مافعله صوابا مل يلحقه ذم ،فدل ذلك
على أن التسمي هبذه األمساء احملدثة للسلفية مذموم وليس حممودا  ،وحيقق هذا ما يف الوجه مابعده .
الثالث  :أن التقسيم يعين التسمي بأمساء مل يرد هبا الشرع  ،واألصل يف األمساء الشرعية التوقيف ،
ففي حديث احلارث األشعري رضي اهلل عنه قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :فادعوى بدعوى اهلل الذي
مساكم املسلمني  ،املؤمنني  ،عباد اهلل ) أخرج أمحد والرتمذي والنسائي وصححه ابن خزمية وابن حبان
واحلاكم .
وجاء رجل إىل اإلمام مالك فقال  :يا أبا عبداهلل أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيىن وبني اهلل
عز وجل ،قال مالك  :ما شاء اهلل ال قوة اال باهلل سل  ،قال  :من أهل السنة ؟ قال أهل السنة  :الذين
ليس هلم لقب يعرفون به الجهمى وال قدري وال رافضي ( االنتقاء ص. )35
الرابع  :أن التسمي هبذه األمساء احملدثة ترك التباع السلف  ،وموافقتهم فيما ارتضاه اهلل هلم من األمساء
 ،قال أبو املظفر السمعاين (احلجة  ( : )369 /1وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصاحل  ،وتركهم كل
ما هو مبتدع حمدث ) .
الخامس  :أن هذه األمساء إما أن تكون ممدوحة أو مذمومة أو مباحة  ،واألول والثاين يفتقران إىل
الدليل ألنه حكم شرعي  ،والثالث ممتنع ألن إطالق االسم عائد إىل مسمى شرعي وهو منهج السلف،
واألمساء توقيفية  ،فكان مفتقرا إىل الدليل  ،وال دليل يدل على ذلك  ،بل األدلة على خالفه.

السادس  :أن التقييد للسلفية إما أن يكون تعريفا وإما أن يكون ختصيصا وتفضيال للمقيَّد على
ماسواه  ،وإما أن يكون َتزبا وتعصبا  ،فإن كان األول فقد تقدم طرف من أوجه رده وإبطاله  ،وإن كان
الثاين فباطل لعدم الدليل  ،وإن كان الثالث فأدلة وجوب االجتماع والنهي عن التفرق قاطعة حبرمته .
السابع  :أن هذا التقسيم تفريق للدين  ،وتفرق فيه  ،وهو من حمرمات الذنوب  ،وطرائق أهل األهواء
املذمومة  ،واألدلة القطعية توجب االجتماع وتنهى عن التفرق واالختالف  ،وجتزئة السلفية تفرق يف
الدين فكان مشموال باألدلة احملرمة لالفرتاق .
ِ
ِ ِ
الثامن  :مما يبطل التقسيم أن اهلل جعل السبيل إليه واحدا وعيّنه يف قوله َ ( :وأ َّ
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َن َه َذا صَراطي ُم أستَق ً
ِ
ِ
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ِ
ِ
صا ِر
ين َو أاألَنأ َ
أ أ َ
َ
الساب ُقو َن أاأل ََّولُو َن م َن الأ ُم َهاج ِر َ
فَاتَّبعُوهُ َوَال تَتَّبعُوا ُّ ُ َ
َّ ِ
وه أم بِِإ أح َسان ) اآلية  ،فمن رام امسا أو وصافا غري ماعيّنه اهلل فقد خرج عن الصراط املستقيم
ين اتَّبَ عُ ُ
َوالذ َ
إىل السبل املفرقة عن سبيل اهلل .

التاسع  :أن اهلل تعاىل رضي اإلسالم دينا  ،فال يقبل غريه إىل يوم القيامة  ،وهذا هو سبيل املؤمنني
ومنهاج السلف  ،وهو الشريعة اليت أمر اهلل باتباعها  ،فمن انتسب إىل غريه  ،أوانتسب إليه مقيدا فقد
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَهُ ا أهلَُدى َويَتَّبِ أع َغأي َر
ول م أن بَ أعد َما تَبَ َّ َ
اتبع غري سبيل املؤمنني  ،وقد قال تعاىل َ ( :وَم أن يُ َشاق ِق َّ ُ
سبِ ِيل الأم أؤِمنِني نُولِِّه ما تَوَّىل ونُ ِ ِ
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َ
صله َج َهن َ
العاشر  :حصر السلفية يف جانب من اجلوانب كاجلهاد  ،أوالعلم  ،خمالف ملا أخرب اهلل عنه من كمال
الدين ،ومشوليته  ،وقد تقدم يف حقيقة السلفية أهنا هي اإلسالم احملض  ،وهذا احلصر تعد حلدود اهلل ،
ك ح ُد ِ
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن )
ود اللَّ ِه فَأُولَئِ َ
وها َوَم أن يَتَ َع َّد ُح ُد َ
وقد قال جل شأنه ( :ت أل َ ُ ُ
ود اللَّه فَ َال تَ أعتَ ُد َ
الحادي عشر  :قصر السلفية على بعض مسماها تشبه ولو يف الظاهر مبن أنكر اهلل عليهم يف قوله
ِ
ض الأ ِكتَ ِ
تعاىل  ( :أَفَتُ أؤِمنُو َن بِبَ أع ِ
احلَيَ ِاة
ك ِمأن ُك أم إَِّال ِخ أزي ِيف أ
اب َوتَ أك ُف ُرو َن بِبَ أعض فَ َما َجَزاءُ َم أن يَ أف َع ُل ذَل َ
ِ ِ
َش ِّد الأع َذ ِ
اب َوَما اللَّهُ بِغَافِل َع َّما تَ أع َملُو َن )  ،والتشبه بالكفار حمرم
الدُّنأيَا َويَ أوَم الأقيَ َامة يَُرُّدو َن إِ َىل أ َ َ

للحديث املشهور ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؛ فيكون هذا القصر منكرا  ،والفعل حمرما .

الثاني عشر  :أن من قسم السلفية مل مياثل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه يف اإلميان ؛فانتفت عنه
اهلداية وثبت له الضالل  ،قال تعاىل  ( :فَِإ أن َآمنُوا مبِِثأ ِل َما َآمأنتُ أم بِِه فَ َق ِد أاهتَ َد أوا َوإِ أن تَ َولَّأوا فَِإََّّنَا ُه أم ِيف
ِش َقاق) .
الثالث عشر  :أن قصر السلفية على بعض مسماها باسم حمدث ن يؤول إىل التفرق يف الدين  ،ولو
كان ذلك مقرونا حبسن النية ابتداء  ،واعتبار املآالت معترب يف الشرع  ،وسد الذرائع من لوازم حفظ امللة
 ،والواقع املاثل للجماعات املنفصلة بأمساء خاصة برهان قوي على وجوب حظر هذه األمساء ؛ ملا أورثه
التسمي هبا من التعصب هلا دون اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ِ ،
ومن عقد الوالء والرباء عليها دون
اإلسالم والسنة  ،ومن التهاجر والتدابر بينها وبني مثيالهتا  ،أو بينها وبني أهل السنة الدارجني على
منهاج السلف  .قال شيخ اإلسالم ( الدرء  ( : ) 272 /1فدين املسلمني مبين على اتباع كتاب اهلل
وسنة نبيه وما اتفقت عليه األمة  ،فهذه الثالثة هي أصول معصومة  ،وما تنازعت فيه األمة ردوه إىل اهلل
والرسول  .وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا يدعو إىل طريقته ويوايل ويعادي عليها غري النيب صلى
اهلل عليه وسلم  ،وال ينصب هلم كالما يوايل عليه ويعادي غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه
األمة  ،بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصا أو كالما يفرقون به بني األمة يوالون به
على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون ).
الرابع عشر  :أن السلف كانوا من أشد الناس هنيا عن التفرق وإنكارا له  ،ومصنفاهتم مليئة بذلك ،
واملنقول عنهم يف هذا الباب كثري جدا  ،وإذا علم إنكارهم للتفرق فكيف ينسب إليهم ماينكرونه ؟
فإن هذا الزم ملن قسم السلفية .
الخامس عشر  :أن التفرق جاء وصفا ألهل األهواء  ،فمن قسم السلفية وجعلها أجزاء ؛ فالزمه أن
هناك سلفية سنية  ،وسلفية بدعية من أهل األهواء !
السادس عشر  :االنتساب إىل املذاهب الفقهية انتساب تعريفي  ،فال يصح أن يلحق به تقسيم
السلفية ؛ ألن هذه املذاهب هلا أصول وقواعد يف االستدالل واالستنباط  ،فكان التسمي هبا على جهة
التعريف بأن هذا العامل جيري على أصول هذا اإلمام ،دون تعصب له  ،وأما مع التعصب فمذموم  ،وأما
منهج السلف فهو دين اإلسالم القائم على الكتاب والسنة ؛ فال يقبل التجزئة مث االنتساب .

السابع عشر  :وصف السلفي بأنه عامل أوجماهد كوصف املسلم بذلك  ،كما يقال مسلم جماهد ،
مسلم عامل  ،وال يعين ذلك تقسيم اإلسالم ؛ فيقال  :اإلسالم العلمي  ،اإلسالم اجلهادي ؛ فهناك فرق
بني الوصف العائد إىل العامل والوصف العائد إىل اإلسالم  ،وكذلك احلال بالنسبة ملنهج السلف ؛
فيصح وصف املكلف بأنه جماهد  ،أو عامل  ،لتفاوت الناس  ،وال يصح قصر املنهج على أحد
مكوناته  ،مث انتزاع طائفة منه يكون هلا هذا اللقب اخلاص  ،الذي تتميز به  ،وتعرف به ؛ ألن السلفية
منهج موضوع ال خيتلف يف نفسه البتة  ،ولكن التفاوت يف العمل به  ،كما أن اإلسالم كتاب وسنة ،
والناس متفاوتون يف العمل به .
الثامن عشر  :تصيري االختالف احلاصل يف مسائل االجتهاد سببا النقسام منهج السلف وتعدد
تياراته ،خطأ ّبني ؛ فإن االفرتاق إَّنا يكون يف األصول  ،وأما االختالف يف مسائل يسوغ فيها
االجتهاد  ،وال تعارض األصول  ،فإنه ال يُسوغ االفرتاق  ،وال تسمية املختلفني طوائف وفرقا  .أبو
القاسم التيمي (احلجة  ( :)411 / 2وأما ما اختلفوا فيه من املسائل االجتهادية والفروع الدينية  ،فإن

اإلنسان ال يصري به مبتدعاً  ،وال مذموماً متوعداً ).
التاسع عشر  :نسبة خطأ املنتسب للسلف الصاحل على أنه منهج للسلف مث تصنيفه بسبب ذلك إىل
تيار أو طائفة خطأ يف احلكم  ،وجناية على منهج السلف ؛ ذلك أن منهج السلف قائم على الكتاب
والسنة وماكان عليه الصحابة والتابعون  ،وهو واحد غري متعدد  ،وأما أقوال اآلحاد أو األخطاء ولو
كان ت عن اجتهاد فال جيوز معارضتها مبنهج السلف  ،أوتشعيبها من منهج السلف كتيار من تياراته
أوحركة من حركاته  .قال شيخ اإلسالم (اجملموع  ( :)155 / 4وإن كان من أسباب انتقاص هؤالء
املبتدعة للسلف ما حصل يف املنتسبني إليهم من نوع تقصري وعدوان وما كان من بعضهم من أمور
اجتهادية الصواب يف خالفها  ،فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف هلم  ،ضل به ضالال كبريا
)  .وقال (منهاج السنة ( : ) 365 /2وإذا قدر أن يف احلنبلية أو غريهم من طوائف أهل السنة من قال
أقواال باطلة مل يبطل مذهب أهل السنة واجلماعة ببطالن ذلك بل يرد على من قال ذلك الباطل وتنصر
السنة بالدالئل ) .
العشرون  :أن هذه األمساء ليست نظرية أللقاب السلف ( أهل احلديث  ،أهل األثر ) وحنومها  ،لآليت:

أوال  :االفرتاق يف الداللة ؛ ذلك أن األلقاب اليت أطلقت على السلف ال تضيق منهج السلف وتأسره
يف جانب من جوانبه  ،بل ( َتوي كل اإلسالم الكتاب والسنة  ،فهي ال ختتص برسم خيالف الكتاب
والسنة زيادة ونقصا ) خالفا هلذه األلقاب احلادثة .
ثانيا  :االفرتاق يف مشولية االنتماء إليها ؛ فألقاب السلف َتوي مجيع املسلمني الذين ائتموا بالكتاب
والسنة  ،خالفا هلذه األلقاب احلادثة ؛ فإهنا ملا قصرت نفسها على جانب من جوانب املنهج السلفي
كان الزم ذلك قصرها على طائفة من األتباع الذين تتحقق فيهم الصفة اليت قيدوا السلفية هبا .
ثالثا  :ألقا ب السلف أهل السنة ( منها ماهو ثابت بالسنة الصحيحة  ،ومنها مامل يربز إال يف مواجهة
مناهج أهل األهواء والفرق الضالة ؛ لرد بدعتهم  ،والتميز عنهم  ،وإبعاد اخللطة هبم  ،وملنابذهتم ) كما
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وختاما أقول  :إن من قسم السلفية ليس عنده سوى شبه أو مشتبهات تردها األصول احملكمة ،ويأباها
منهاج السلف  .وهو راجع إىل اجلهل  ،أوالغلط  ،أواالفرتاء .
ولكن ولألسف أن طائفة من املسلمني ال زالت تعزز هذا التقسيم الذي يذهب باألمة كل مذهب ،
ويوردها املهالك ،ويشتت عليها أمرها  ،ويفرق مشلها  ،بتثبيت ذلك على مواقع النت واملنتديات
والتواصل االجتماعي  ،والقنوات  ،بل بإنشاء األحزاب واجلماعات واحلركات ،اليت تعقد عليها الوالء
والرباء  ،وتصارع من أجلها  ،وليس من أجل الدين احملض ؛ بل آل األمر إىل توالد هذه األحزاب
واجلماعات؛ فأجنبت أمثاهلا ،يف تسلسل ال يعلم منتهاه إال اهلل !! وهذا شأن البدع ؛ فإن البدع تتنادى
 ،كل بدعة تقول ألختها  :أخيت أخيت !! وهلذا ترى يف هذه الفرق واألحزاب بدعا كثرية  ،بل يف الفرقة
الواحدة جتد املتناقضات ؛ خلروجها عن سواء السبيل .
هذا وأسأل أن حيفظ على املسلمني دينهم  ،وأن جيمع قلوهبم على احلق  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
حممد وآله وصحبه .
د  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
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