
عدخم إىل فهم اعس فية

تىريف اعس ف ساعس فية:
م،  تقدَّ يعني:  »َسَلَف«  الفعل  لغًة:  السلف 
املتقدِّمون،  الجماعة  والسلُف  املتقدِّم،  والسالف 

املتقدِّمون))). آباؤه  الرجل:  وسلُف 

الكريم،  القرآن  الجذر )س ل ف( يف  وقد ورد 
األئمة  كالم  ِمن  العديد  ويف  السنة،  يف  ورد  كما 

املتقدمة. العصور  يف  وعباراتهم 

»سلف  عبارة  أطلقت  إذا  اصطالًحا:  السلف 
األمة« فاملقصود: القرون الثالثة يف صدر اإلسالم، 
التابعني)2)، وهي  وأتباع  والتابعني،  الصحابة،  ِمن 
يف  كما  بخرييتها،  النصوص  جاءت  التي  القرون 

أصل هذا المقال كتاب أصدره المكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية بالعنوان نفسه قبل سنوات.  )*(
ينظر: المصباح المنير ص ))23(، القاموس المحيط ص )820( .  )((

وإطالق تسمية القرون األوىل بالسلف شائع حتى عند المتكلمين.  )2(
أخرجه البخاري )2)26(، ومسلم )33)2(.  )3(

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )خريُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم 
يلونهم()3).  الذين 

ْهم اعس ف اعصلعح سعكلنته في اعدين: فق
لكن  باالتفاق،  األمة  هما مرجع  والسنة  القرآن 
وظهرت  وتأويالتهم،  الناس  أفهام  تفاوتت  ملا 
االنحرافات والبدع التي تزعم أنَّها تتبعهما؛ ظهرت 
الدعوة إىل التماس الحق والنجاة يف منهج السلف 
يف التعامل مع النصوص وتطبيق اإلسالم باعتباره 
وزكاهم  كتابه  يف  تعاىل  الله  زكاهم  من  منهج 
السلف  »منهج  بـ  التوجه  هذا  وسمي  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
الصالح«، وهو يشمل كلَّ من اتبع هذا املنهج وسار 
األئمة  فيهم  بما  ومجتهديها،  األمة  أعالم  ِمن  عليه 

السلفية من املصطلحات التي كثر حولها الجدل قديًما وحديثًا، واملنتسبون إليها 
يشكلون تيارًا كبريًا يف تأثريهم وتفاعلهم، وقد تناولها بالكتابة والنقد كثري ممن 

يجهلونها، أو لهم مع بعض املنتسبني إليها خصومة، أو حاكموها بترصفات بعض 
من ينتسب إليها. ويضاف إىل ذلك موجة االستعداء العاملي »للسلفية« الذي يصل إىل 
حّد التجريم يف بعض البلدان. يف هذا املقال إضاءات حول هذا املصطلح وما يتعلق به.

مدخل إىل فهم السلفيةمدخل إىل فهم السلفية
عدة باحثين )*(
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مصطلح  فأُطلق  وأتباعهم،  الله  رحمهم  األربعة 
»السلفية« عىل هذا املنهج، وسمي من سلك نهجهم 

»السلفيون«. الحًقا: 

دسَ عنهج اعس ف في حفظ اعدين سإولدته إىل 
نقل ه:

منهج السلف ليس مدرسة بعينها، أو اختيارات 
فهم  يف  األمة  علماء  منهج  هو  بل  محددة،  فقهية 
حفٌظ  املنهج  هذا  ويف  معها،  والتعامل  النصوص 
للدين، وردٌّ عىل البدع واالنحرافات التي تخرج بني 
فينة وأخرى بسبب االبتعاد عن هذا املنهج، وعودة 
بالناس إىل الحق وجماعة املسلمني، ومن األمثلة عىل 

ذلك:

أنّه حينما ظهرت بدعة الخوارج: تصدى السلف 	 
كمناظرة  غلوائهم،  ورد  شبهاتهم  بدحض  لها 
ابن عباس  لهم، ورّد اعتدائهم بقوة السيف 
كما فعل عيل بن أبي طالب  والصحابة معه.

َمن 	  لها  تصّدى  القدر،  إنكار  فتنة  وقعت  وملا 
عارصها ِمن الصحابة كابن عمر ، ثم أنكرها 

التابعون واألئمة بعد ذلك.

الله 	  الكذب عىل رسول  يف  الجرأة  وحني وقعت 
من  الصحيح  بتمحيص  السلُف  اعتنى  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ملسو هيلع هللا ىلص.  للنبي  ينسب  فيما  واملوضوع  الضعيف 

وملا ظهرت بدعُة الجهمية وإنكار الصفات قام 	 
العلماء ببيان بطالنها، والرد عىل القائلني بها، 

ومن ذلك فتنة خلق القرآن املعروفة.

وعندما ظهرت املعتزلة وخالفت منهج السلف 	 
وتبنّت  وتعظيمها،  النصوص  مع  التعامل  يف 
)أو  العقول  إىل  الشعية  النصوص  محاكمة 
النقل(،  عىل  العقل  بتقديم  تاريخيًا  سمي  ما 
تجىل منهج السلف يف توضيح موقع العقل من 
الوحي، وأنه ال تعارض بني النقل الصحيح مع 

الرصيح. العقل 

والتعّلق 	  الصالحني،  تقديس  األمة  يف  ظهر  وملا 
باألموات والغائبني، والذبح عند األرضحة، وبناء 
ذلك  العلماء خطورة  بنّي  القبور:  عىل  املساجد 

اإليمان والتوحيد. عىل 

وملا ظهرت بدعة اإلرجاء، وقرص اإليمان عىل ما 	 
اإليمان،  مسّمى  عن  العمل  وإخراج  القلب،  يف 
الكتاب  أدلة  عليه  دّلت  عما  السلف  أتباع  نافح 
يزيد وينقص. اإليمان قول وعمل،  أنّ  ِمن  والسنة 

بها، 	  الله  ونفع  الفقهية  املذاهب  انتشت  وملا 
النزاعات  ووقعت  لها،  يتعصب  من  جاء  ثم 
يسوغ  التي  االجتهادية  املسائل  يف  أتباعها  بني 
الجمود  إىل  الدعوة  وظهرت  الخالف،  فيها 
الفقه  أرباب  دعا  االجتهاد:  باب  وإغالق  عليها 
ومنهج  بالسنة  التمسك  وأتـباع  واإلصالح 
السلف إىل إبقاء باب االجتهاد والتجديد مفتوًحا 

املعتربة. الشعية  بضوابطه 

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

وقاعدة املوازنات بني املصالح واملفاسد. 

السلف فرقًة  إىل منهج  الدعوة  لم تكن  وهكذا، 
ا عنهم،  مستقلة عن عموم املسلمني، أو حزبًا منشقًّ
عملهم،  عليه  استقر  ما  يخالف  معينًا  مذهبًا  أو 
أو  الدين،  أو مصطلًحا محدًدا يف جانب معنّي من 
مسائل محصورة يجب عىل الشخص أن يتبعها يف 
واملحافظة  بالثوابت،  للتمسك  دعوًة  بل  كل عرص، 
االنحرافات واألفهام  اإلسالم، ومواجهة  عىل صفاء 
الوثيق  االرتباط  كان  هنا  ومن  الدين.  يف  املغلوطة 
والتبادل بني مصطلحي »الرجوع إىل فهم السلف« 
للسلف  املنتسبون  وكان  والتجديد«،  و»اإلصالح 
الدين،  يف  للتجديد  الداعني  من  األغلب  يف  الصالح 
وتأويل  وانتحال املبطلني،  الغالني،  )تحريف  وردِّ 

الجاهلني(.

عىلعم عنهج اعس ف:
يمكن تلخيص أهم معالم منهج الدعوة إىل اتباع 

ما كان عليه السلف الصالح فيما ييل:

الرجوع إىل الكتاب والسنة، واعتبارهما األصل . )
الذي يجب عىل كلِّ مسلم أن يتحاكم إليه.

ملا تفاوتت أفهام الناس يف التعامل مع 
النصوص الرشعية، وظهرت االنحرافات 

والبدع التي تزعم اتباعها، ظهرت الدعوة إىل 
التماس الحق يف »منهج السلف« يف التعامل 

معها، وهو يشمل من اتبع هذا املنهج 
وسار عليه ِمن أعالم األمة ومجتهديها، بما 

فيهم األئمة األربعة وأتباعهم
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االحتجاج بالسنة النبوية الصحيحة واعتبارها . 2
أصالً ِمن أصول التشيع. 

وتمييز . 3 النبوية،  األحاديث  برواية  االهتمام 
سقيمها. من  صحيحها 

للنصوص . ) والتابعني  الصحابة  فهم  تقديم 
يخالفه. مما  بعدهم  َمن  فهم  عىل  الشعية 

حرص مصادر تلقي العقيدة يف نصوص الوحي . 5
املعصوم كتابًا وسنًة، واالحتجاج بما ثبت منها 

ولو كانت من أحاديث اآلحاد.

بالعقول . 6 الشعية  النصوص  معارضة  عدم 
وغريها. واآلراء 

والسنة . 7 الكتاب  بما ورد يف  إال  لله  التعبد  عدم 
الدين. يف  االبتداع  ومنع  الصحيحة، 

دون . 8 ربهم  عن  يبلغون  فيما  لألنبياء  العصمة 
بكرامات  اإليمان  الناس، مع  غريهم من سائر 
الصالحني واألولياء وما يجريه الله عىل أيديهم 

العادات. من خوارق 

التجديد واالجتهاد بضوابطه الشعية.. 9

الحفاظ عىل جماعة املسلمني ووحدة كلمتهم.. 0)

العدل . )) رأسها  وعىل  واألخالق  بالتزكية  العناية 
واإلنصاف.

ن هت اعس في؟ إًذا: عق
»السلفي«  لفظ  أنَّ  يتضح  سبق  ما  خالل  من 
يُطلق عىل َمن يبذل وسعه يف اتباع األصول الشعية 
ويُعنى  وقوالً،  فعالً  والسنة  الكتاب  بها  جاء  التي 
والتابعني  الصحابة  الراسخني من  العلماء  بطريق 
يكون  ذلك  تحقيق  وبقدر  نهجهم،  عىل  سار  وَمن 
فالعربة  االسم،  بهذا  نفسه  يسمِّ  لم  ولو  »سلفيًّا« 

الدعاوى.  ال  بالحقائق 

وَمن خالف هذا املنهج فليس عىل منهج السلف 
ولو تسّمى بذلك، أو ُوصف به. 

املنهج:  لهذا  املنتسبني  بني  يكون  قد  ولهذا 
مخالفة  واملخالف  واملوافق  والكاذب،  الصادق 
السلف  ملنهج  موافًقا  يكون  فقد  جزئية،  أو  كلية 
لكن  أخرى،  مسائل  يف  عنه  ومنحرًفا  مسائل  يف 
املخالف للسلف يف بعض أصولهم وإن وافقهم يف 
غريها ال يُنسب إليهم عند اإلطالق، وال يحسب منهم 

اإلجمال. عند 

اعس فية ولر اعتلَيخ: 
ولم  مفاجئ،  بشكل  السلفي  املنهج  يظهر  لم 
ينشأ بعد أن لم يكن، بل هو استمراٌر ملا كان عليه 
الذين  املتبوعون  واألئمة  األمة  وعلماء  الصحابة 
كانوا يقفون يف وجه البدع املحدثة، فيُجلون الحق 
العقيدة  إىل  الناس  ويُعيدون  الشيعة،  ويُبينون 
الصافية، وهذه أمثلة مخترصة لجملة ِمن مواقف 
وتعليمه،  الدين  نش  لواء  حملوا  الذين  العلم  أهل 

واالنحرافات: البدع  وجه  يف  والوقوف 

	   بكر  أبي  الخليفة  موقف  الصحابة:  فِمن 
الزكاة،  ومانعي  النبوة،  ومّدعي  املرتدين،  ِمن 
مع    الخطاب  بن  عمر  الخليفة  وموقف 
صبيغ بن ِعسل يف خوضه يف متشابهات القرآن، 
املتحلِّقني  مع    مسعود  بن  عبدالله  وموقف 
للذكر يف بعض مساجد الكوفة عىل هيئة لم تكن 
  يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وموقف عبد الله بن عمر
من القدرية، وموقف الخليفة عيل بن أبي طالب 

والسبئية. الخوارج   من 

وعمر  	 مجاهد  األئمة  تصدي  التابعني:  ومن 
وموقف  للقدرية،  الله  رحمهم  عبدالعزيز  بن 
ِمن  غفري  جم  يف  البرصي  والحسن  الزُّهري 
والجهمية. املعتزلة  من  الله  رحمهم  التابعني 

تصدي  	 بعدهم:  وَمن  التابعني  أتباع  ومن 
املبارك  أبي حنيفة ومالك بن أنس وابن  األئمة 
وقد  للجهمية،  تعاىل  الله  رحمهم  والشافعي 
أّلف اإلمام مالك املوّطأ خوًفا من الجهميَّة الذين 
ون ِدين الله كما نُقل عنه، ورّد عبدالرحمن  يُغريِّ

الدعوة إىل منهج السلف هي دعوٌة للتمسك 
بالثوابت، واملحافظة عىل صفاء اإلسالم، 
ومواجهة االنحرافات واألفهام املغلوطة 
يف الدين. ومن هنا كان االرتباط الوثيق 

بني مصطلحي »الرجوع إىل فهم السلف« 
و»اإلصالح والتجديد«

يطلق لفظ »السلفي« عىل َمن يبذل 
وسعه يف اتباع األصول الرشعية التي جاء 

بها الكتاب والسنة فعالً وقوالً، ويُعنى 
بطريق العلماء الراسخني من الصحابة 

والتابعني وَمن سار عىل نهجهم
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أبي  مة واملشبِّهة، ولإلمام  بن مهدي عىل املجسِّ
حنيفة صوالته مع الجهمية والزنادقة واملالحدة، 
كما أّلف اإلمام الشافعي رسالته يف أصول الفقه 
مع  والتعامل  االستنباط  الدين يف طرق  لحفظ 
املخالفات  انتشت  أن  بعد  الشعية  النصوص 
يف  التشكيك  أو  بعضها  رّد  يف  واالنحرافات 

األحكام.  عىل  وداللتها  حّجيتها 

الجهمية  	 ِمن  األهواء  أهل  احتشدت حشود  وملا 
واملعتزلة زمن املأمون واستعانوا بقوة السلطان 
ِمن  كثريًا  لهم  الله  قيَّض  بدعتهم  فرض  يف 
وكان  طغيانهم،  وجه  يف  فوقفوا  العلم  أهل 
كان  الذي  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  أبرزهم  ِمن 
فلّقب  القرآن،  خلق  فتنة  يف  مشهور  موقف  له 

السنة«. »نارص  بـ  بعدها 

إىل  والسلفية  السلف  مصطلح  انتشار  وازداد 
جانب مصطلحات أهل الحديث واألثر والسنة))) يف 

البدعة.  وأهل  الخلف  مقابل 

ولم يكن اإلمام أحمُد مختلًفا عن األئمة الثالثة 
 أجمعني، لكن الشتهار موقفه ذاك ذاع صيته 

سماهم اإلمام أبو الحسن األشعري في كتابه مقاالت اإلسالميين ص )70( بأهل الحديث والسنة، ومما نقله ِمن قولهم وعقيدتهم: »ويعرفون حّق   )((
السلف الذين اختارهم هللا لصحبة نبيه صىل هللا عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم...، ويرون اتباع َمن سلَف ِمن أئمة الدين، وأن ال يبتدعوا في دينهم 

ما لم يأذن به هللا..، ويرون مجانبَة كّلِ داٍع إىل بدعة..«. ثم قال بعد أن نقل مذهَبهم وعقيدتَهم: »وبكّل ما ذكرنا ِمن قولهم نقول، وإليه نذهُب«.

ِمن  العديد  عند  الخلط  وقع  ثَمَّ  وِمن  وانتش، 
العديد  أن  مع  والحنبلية،  السلفية  بني  الباحثني 
من أتباع املذاهب الفقهية األخرى كانوا عىل منهج 
من  الحنابلة  ِمن  يعد جمع  ال  املقابل  ويف  السلف، 

الباحثني. ِمن  الكثري  عند  السلفيني 

قبل  العلم  أهل  يف  األصل  هو  كان  املنهج  هذا 
هذا  عىل  ساروا  والذين  الهجري،  الرابع  القرن 
هم  بل  شاذة،  جماعًة  أو  قلًة  ليسوا  بعده  املنهج 
أعالم األمة، وأئمة السنة، وقد عّد اإلمام أبو القاسم 
العلماء  أسماء  8))هـ(  )ت  الاللكائي  الطربي 
الذين ُوصفوا باإلمامة يف السنة واتباع ما كان عليه 
السلف إىل زمنه يف أوائل القرن الخامس الهجري 

لم يظهر املنهج السلفي بشكل مفاجئ، 
أو بعد أن لم يكن، بل هو استمراٌر ملا كان 
عليه السلف واألئمة الذين كانوا يقفون 

يف وجه البدع املحدثة، فيُجلون الحق 
ويُبينون الرشيعة، ويُعيدون الناس إىل 

العقيدة الصافية

السلفية: هي إعادة الدين إىل ما كان عليه سلف األمة

السلف الصالح:
وتابعوهم والتابعون  الصحابة 

القرون التالية – األزمنة المتأخرة:
انحرافات كثيرة

السلفية
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عدخم إىل فهم اعس فية

البالد واألمصار)))،  ِمن جميع  فبلغوا ))9)( عامًلا 
أنكروها  الذين  القرآن، عّد  وحينما ذكر فتنة خلق 

الخمسمئة)2).  عىل  فزادوا  والفقهاء  العلماء  من 

ومن أبرز العلماء الذين ساروا عىل منهج السلف، 
ولزوم األثر يف القرن الخامس الهجري: أبو عثمان 
وأبو  9))هـ(،  )ت  الشافعي  الصابوني  إسماعيل 
عمر بن عبدالرب املالكي )ت 63)هـ( حافظ املغرب، 
يف  املشق  إمام  63)هـ(  )ت  البغدادي  والخطيب 
الحديث، وأبو املظفر اإلسفراييني )ت )7)هـ(، وأبو 
عيل الحسن بن أحمد بن البنا الحنبيل )ت )7)هـ(، 

وأبو الفتح نرص املقديس الشافعي )ت 90)هـ(.

الطرطوش  بكر  أبو  السادس:  القرن  ويف 
ابن  الحسن  وأبو  520هـ(،  )ت  املالكي  األندلس 
الزاُغوني الحنبيل )ت 527هـ(، واإلمام عبدالقادر 
الجيالني )ت )56هـ(، وأبو الحسني يحيى بن أبي 
الخري العمراني الشافعي )ت 558هـ(، وعبدالغني 

600هـ(. )ت  املقديس  عبدالواحد  بن 

)ت  املقديس  قدامة  ابن  السابع:  القرن  ويف 
620هـ(، وعباس بن منصور السكسكي الشافعي 
)ت 68هـ(، وأحمد بن حمدان النمريي )ت 695هـ(.

ثم تتاىل العلماء الحاملون للواء منهج السلف، 
أحمد  الشيخ  الثامن  القرن  يف  أبرزهم  ِمن  ولعل 
بابن تيمية )ت 728هـ(،  املعروف  بن عبدالحليم 
ِمن  والعديد  املدرسة،  هذه  أعالم  ِمن  يُعد  والذي 
مشاهري أهل العلم كانوا ِمن تالمذته أو مّمن تأثر 
والحافظ  املزي،  والحافظ  الجوزية،  قيم  كابن  به، 
الحنبيل  مفلح  وابن  كثري  ابن  والحافظ  الذهبي، 

كثري. وغريهم  جميًعا،  الله  رحمهم 

التباع  الداعون  األعالم  العلماء  ُوجد  وهكذا 
التالية  القرون  يف  به  واملتمسكون  السلف  مذهب 

الحارض. عرصنا  حتى 

اعس فية في اعىصر اعللعي:
واملعالم  الشعية  األصول  عىل  االتفاق  بعد 
هذا  إىل  املنتسبني  ومواقف  أفهام  تباينت  املنهجية 
املنهج، واختلفت اجتهاداتهم يف بعض القضايا أو 
التعاطي مع النوازل، وهذا أمر طبيعي وموجود يف 
شتى املدارس الفكرية واملذاهب الفقهية والكالمية، 

والجماعة ))/)3-))(. ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة   )((
والجماعة ))/))3(. ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة   )2(

رة العداوة بينها كما سيأتي. وإثا كما كان للدول واألنظمة أدوار سلبية في التفريق بين الجماعات   )3(

خاصة،  تقسيمات  أو  تسميات  يستدعي  وال 
مفصلية،  أو  حّدية  فروًقا  ليست  بينهم  فالفروق 
الشخصيات  من  كثري  تصنيف  يف  صعوبة  وتوجد 
ضمن اتجاه من تلك االتجاهات؛ ألنها قابلة للدخول 

منها. تصنيف  ِمن  أكثر  تحت 

الحايل  العرص  األمر حتى جاء  هذا  استمر  وقد 
ظهور  إىل  أدت  عوامل  عدة  فيه  تداخلت  والذي 
بعض  عند  للسلفية  وأنواع  وتصنيفات  تسمياٍت 

العوامل: هذه  أهم  وِمن  الباحثني، 

تنحية  يف  تمثل  والذي  السيايس:  العامل 
انحرافات  من  تبعه  وما  للشيعة،  الحكومات 
ينرصفون  العلم  أهل  ِمن  عدًدا  جعل  مما  كبرية، 
بالتخصص  وانحرافاته  الواقع  مع  التعامل  إىل 
اتجه  من  فمنهم  اإلصالح،  مجاالت  من  مجال  يف 
والتأليف،  البحث  إىل  اتجه  َمن  التعليم، ومنهم  إىل 
ذلك،  وغري  السيايس  اإلصالح  إىل  اتجه  من  ومنهم 
واختار آخرون االبتعاد عن التعرض ملسائل الحكم 
التضييق،  من  وطالبها  للدعوة  حماية  والسياسة 
كالدعوة  بالدعوة:  متخصصة  جماعات  فظهرت 
والبحث:  بالتعليم  متخصصة  وأخرى  والتبليغ، 
ومنها  الهند،  يف  اإلسالمية  والجامعات  كاملدارس 

للسلف)3). تنتسب  جماعات 

أن  فمع  املعارصة:  الجماعات  ظهور 
العالم  يف  موجودة  كانت  واملدارس  التجمعات 
اإلسالمي إال أنها لم تكن بالشكل املعارص، وقد أثر 

جهتني:  ِمن  هذا 

األول: إعالن األصول واألسس التي تقوم عليها،  	
وتميزها عن غريها، وربما أدى ذلك إىل املنافسة 
بينها، والوقوع يف التحزب وغمط دور اآلخرين.

تباينت اجتهادات املنتسبني إىل املنهج 
السلفي يف بعض القضايا والنوازل، وهذا أمر 
طبيعي وموجود يف شتى املدارس الفكرية، 
وال يستدعي تسميات أو تقسيمات خاصة، 
فالفروق بينهم ليست حّدية أو مفصلية، 
مع صعوبة تصنيف كثري من الشخصيات 

لعمومية التصنيفات وتداخل تفاصيلها

25 العدد 11 | ربيع األول 1443 ه - ترشين األول/ أكتوبر 2021م



عدخم إىل فهم اعس فية

بالتصنيف  	 والدارسني  الباحثني  قيام  الثاني: 
الجماعات  خارطة  لفهم  والتسمية  والتقسيم 
التقسيمات  اإلسالمية، فظهر اإللحاح عىل هذه 

بينها. والتمييز 

املنتسبة  الجماعات  من  عدد  بذلك  تأثر  وقد 
متعددة  جماعات  وانتشت  فظهرت  للسلفية، 
لجمعيات  بالحاجة  شعرت  السلفية  شعار  ترفع 
ومنظمات تعلن من خاللها فكرها ومنهجها، كما 

ومنظمات. جمعيات  األخرى  للتيارات  أن 

االسترشاق: ومن أخطر ما سعى إليه: العمل 
عىل إشاعة التقسيمات والتصنيفات بني الجماعات 
والحركات اإلسالمية، وإلصاق األوصاف واألحكام 
اإلعالم  يف  ذلك  ونش  والتشويه،  الخلط  مع  بها، 
وميادين البحث حتى أصبح الكثري منها كاملسلَّمات 
للمتحدثني فيها، فعىل سبيل املثال اخرتعوا مسمى 
تعمل  التي  الجماعات  لوصم  السيايس(  )اإلسالم 
أول  وكانوا  اإلسالم،  لنرصة  السيايس  امليدان  يف 
)الجماعات  اسم  الغالة  جماعات  عىل  أطلق  من 

وفي هذا السياق يمكن لمدرسٍة أن تكون نموذًجا للجمع بين عدة أعمال، كما يظهر ذلك في المدرسة السلفية الشامية؛ فقد تميزت بقدرتها   )((
ومارست  راية مقاومة المستعمر،  واضطلعت بحمل  والدعوة، وحملت عىل عاتقها اإلصالح المجتمعي بصورته الشاملة،  عىل الجمع بين العلم 
الدين  الشيخ جمال  روادها:  أبرز  ومن  يومنا هذا،  إىل  السابقة  القرون  تمتد من  لها جذور  وهي مدرسة  المعاصرة.  بأساليبه  السياسي  نشاطها 
والشيخ عز الدين  وأنشأ المكتبة الخالدية في القدس،  والشيخ طاهر الجزائري الذي أعاد إحياء المكتبة الظاهرية وجعلها مكتبة عامة،  القاسمي، 
ر والشيخ محمد رشيد رضا،  القسام الذي انتقل إىل فلسطين وقاد حركة إصالحية جهادية، والشيخ كامل القصاب، والشيخ محمد بهجت البيطا

رحمهم هللا أجمعين. وغيرهم،  ومحب الدين الخطيب، 

عىل  عملوا  كما  الجهادية(،  و)السلفية  اإلسالمية( 
التجديد  باسم  للدين  مغلوطة  مفاهيم  تقديم 
خالفها  ما  كل  ووسم  والحداثة،  والعرصانية 

والتشّدد. واألصولية  والرجعية  بالتخلف 

وقد ظهر بسبب هذه العوامل وغريها تقسيماٌت 
للسلفية ُجعلت بمثابة املدارس السلفية املعارصة، 
الحركية،  والسلفية  العلمية،  السلفية  ومنها: 
وغري  اإلصالحية،  والسلفية  الجهادية،  والسلفية 
ذلك، وقد يجري تقسيم هذه املدارس أيًضا إىل عدة 

جماعات. أو  اتجاهات 

َمن  أّن  التصنيفات  هذه  دقِة  عدَم  يبني  ومما 
عمل بالجهاد ِمن هؤالء العلماء أو الدعاة أو أفتى 
فيه أو سعى يف مساعدة املجاهدين فإنه ال يسمى 
عمل  ممن  العديد  وأّن  )جهاديًا(،  املصنِّفني  عند 
أو اهتّم بقضايا املسلمني يُصنف  العام،  الشأن  يف 
علميًا ال حركيًا، وأيًضا فاالهتمام العلمي والتأليف 
املنتسبني  معظم  بني  مشرتك  العلمية  املسائل  يف 

.(( للسلفية)
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نماذج يشوهم إل لخدم:
املبادئ  جميع  -كشأن  السلفية  املدرسة 
َمن  إليها  يُنسب  أو  يَنتسب  أن  يمكن  واملدارس- 
من  يكون  ال  وحينها  ومبادئها،  أصولها  يخالف 
أو محاسبته عىل ترصفات  التيار  إلزام  املوضوعية 
املمثل  هو  يعترب  أن  عن  فضالً  املخالف،  االتجاه 
ِمن  نموذجان  ييل  وفيما  املدرسة.  لتلك  الرشعي 
للسلفية: نسبتها  اشتهرت  التي  املشوهة  النماذج 

1- جماعات لإغالة:
وهي جماعات تعتمد تكفري الحكومات واألنظمة 
وعامة  املوظفني  إىل  وصوالً  اإلسالمية،  الدول  يف 
وحيًدا  سبيالً  عليها  السالح  وحمل  املجتمعات، 
الجماعات  عىل  يحكمون  كما  واإلصالح،  للتغيري 
الشديد،  االنحراف  أو  والعمالة،  بالردة  اإلسالمية 

اإلجرامية. بعملياتهم  ويستهدفونها 

القاعدة بفروعه املختلفة مرحلًة  ويمثل تنظيم 
مهمًة يف تاريخ هذه الجماعات وتحوالتها، كما يعد 
تطوًرا  األكثر  النسخة  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 

منها.

ِمن  خليط  إىل  الجماعات  هذه  أفكار  وتعود 
أسهم  الشاذة،  والفتاوى  والقتل،  التكفري  أفكار 
وشخصيات  دخيلة،  أفكار  وبلورتها  تطويرها  يف 
يُشتبه  بل  دعوة،  وال  بعلم  تُعرف  لم  مشبوهة 

استخباراتية. بأنظمة  بارتباطها 

سنوات  طيلة  الجماعات  هذه  حاولت  وقد 
نشأتها البحث عن مرشوعية لها يف أقوال أهل العلم، 
مفكري  من  العديد  بأقوال  االستشهاد  يف  فتنقلت 
الجماعات اإلسالمية ومشايخها، وكان ِمنها أقوال 

مثل مؤلفات الدكتور عبد الرحمن اللويحق، ككتاب )مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر(. ومؤلفات الشيخ محمد زين العابدين في سلسلة   )((
و )خوارج العصر(، إضافة اىل عدد من المقاالت المهمة  والتبين(،  و )التوقف  وأهل الغلو، ككتاب: )جماعة المسلمين(  الحكم بغير ما أنزل هللا 
في مجلة السنة. ومجموعة دراسات وبحوث وفتاوى هيئة الشام اإلسالمية تناولت ما تثيره جماعات الغلو من مسائل وشبهات، ومنها: )كتاب: 
اإلسالم، من  في  الدولة  لمفهوم  الغالة  تصور  )كتاب:  و  عليها(،  والرد  ره  وأنصا الدولة  تنظيم  و)كتاب: شبهات  اإلسالمية(،  الشام  هيئة  فتاوى 

جماعات الجهاد المصرية إىل القاعدة(. 

بعد  وقديمة  معارصة  سلفية  لشخصيات  وفتاوى 
سياقها. من  انتزاعها 

علما أّن ِمن أهم وأول من ردَّ عىل هؤالء وتصّدى 
لهم كان من الجماعات والشخصيات السلفية))).

2- جماعات لإوالة:
وقد اشتهروا يف األوساط الثقافية والعامة باسم 
األوساط  يف  ُعرفوا  كما  )الجامية(،  أو  )املدخلية( 
العلمية باسم الوالة؛ أخذًا من والئهم املطلق للسلطة 

والحكام..

ولعل جذور نشأة هذا التيار كانت ردة فعل عىل 
الحرام  العتيبي يف احتالل املسجد  حركة جهيمان 
مع  كان  وتوظيفها  انتشارها  لكن  املكرمة،  بمكة 

املايض. القرن  بداية تسعينيات 

وأهّم ما يميز هذا التيار عن غريه أمران:

الوالء املطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة . )
رشًعا  وتربيرها  مواقفهم  عن  والدفاع  للحكام، 
الوالة-  بجماعات  تسميتهم  جاء  هنا  -وِمن 
الحكومات  عىل  القداسة  من  هالة  وإضفاء 
مخالف  رأي  أي  اعتبار  حد  إىل  وشخصياتها، 

للفتنة. وإثارة  الرشع  عىل  خروًجا  للسلطة 

إىل . 	 يصل  الذي  والعنيف  املستمر  الهجوم 
الحركات  التفسيق والتبديع والتضليل ملختلف 
والتيارات اإلسالمية، إىل درجة التعاون الفكري 
واألمني مع الحكومات ضدهم، وتحريضها عىل 

بهم. البطش 

وإبان الغزو العراقي للكويت وقف هذا التيار يف 
مواجهة الدعاة الرافضني لفكرة االستعانة بالواليات 
املتحدة إلخراج القوات العراقية من الكويت، فُوجد 
فيه ما يمكن أن يُواجه به التيار اإلسالمي اإلصالحي 
وُمّول  فُدعم  األتباع،  وجذب  األضواء،  خطف  الذي 
العلمية  املؤسسات  من  عدد  يف  تمكينه  عىل  وُعمل 
ظهرت  وقد  أخرى،  دول  إىل  وتصديره  والدعوية، 
مواقف هذا التيار جليًة يف الوقوف يف وجه الحركات 
الشعبية ضد االستبداد والظلم، ثم يف التأييد ألنظمة 

االنقالب عىل ثورات الربيع العربي.

نُسبت جماعات منحرفة الفكر والعقيدة 
للسلفية ملجرد انتسابها لذلك أو استشهادها 
ببعض عبارات أعالم املنهج بعد نزعها من 
سياقها، مع مخالفة أصول هذه الجماعات 

وتطبيقاتها ألصول املنهج السلفي، بل 
وألقوال أولئك األعالم ومواقفهم، وهذا ليس 

من العدل يف الحكم عليها
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)الغالة  التيارين  هذين  دراسة  يف  الالفت  ومن 
والوالة(:

الشديد . ) التناقض  ِمن  الرغم  -عىل  اتفاقهما 
من  ومتشنج  عدائي  موقف  عىل  بينهما- 
الجماعات والحركات اإلسالمية يف مختلف دول 

اإلسالمي. العالم 

اتخاذهما موقفني متناقضني ِمن مسألة الحكم، . 2
وهذا  السلف!  منهج  إىل  املوقفني  كال  ونسبة 
إىل  نسبتهما  حقيقة  بجالء  يوضح  التناقض 

السلف! منهج 

سأخيرًا: 
اإلسالم  إىل  العودة  تعني  الحقة:  فالسلفية 
النقي الذي كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، واألخذ 
العبادة،  يف  وطريقتهم  الدين،  فهم  يف  بمنهجهم 
وغري  املسلمني  مع  التعامل  يف  وعدلهم  ورحمتهم 

املسلمني.

الغايات  أو فرقة بلوغ هذه  وإذا رامت جماعٌة 
النبيلة فأخطات الطريق أو حادت عنه، ال يحملنا 

هذا عىل تخطئة األصل.

واملرونة،  بالوضوح  تتسم  الحقة:  والسلفية 
فهي منفتحة عىل اآلخرين، وتؤمن بالعمل املشرتك، 
وتراعي أدب االختالف، وتمتاز بقدرتها عىل الحوار 
وإنصاف املخالفني، وأعمالها ومساهماتها العلمية 
اإلنسان  بناء  يف  تصب  والسياسية  واملجتمعية 

األمة. عن  والدفاع  املجتمع  وإصالح 

كما أنَّها تحرص غاية الحرص عىل وحدة األمة، 
األمة  يزيد  جديد  مذهب  إنشاء  إىل  تسعى  ال  وهي 
العامة،  للمصلحة  بالعمل  تؤمن  بل  فرقة وشتاتًا، 
ومراعاة الواقع، والبعد عما يثري الخالف والشقاق 
واملوعظة  بالحكمة  الدعوة  إىل  مستندة  والنزاع، 
بيان  يف  الشعي  بالدليل  ومسرتشدة  الحسنة، 
الحق، مستخدمة الحجة واإلقناع يف إظهار الصواب 

والسداد.

أبرز معالم منهج السلف

الرجوع إىل الكتاب والسنة، واعتبارهما األصل الذي يتحاكم إليه ١

االحتجاج بالسنة النبوية الصحيحة واعتبارها من أصول التشريع ٢

االهتمام برواية األحاديث النبوية، وتمييز صحيحها من سقيمها ٣

والتابعين للنصوص الشرعية عىل فهم َمن بعدهم تقديم فهم الصحابة  ٤

حصر مصادر تلقي العقيدة في نصوص الوحي المعصوم كتابًا وسنًة، واالحتجاج بما ثبت منها ٥

عدم معارضة النصوص الشرعية بالعقول واآلراء وغيرها ٦

عدم التعبد لله إال بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ومنع االبتداع في الدين ٧

ربهم، مع اإليمان بكرامات الصالحين واألولياء حصر العصمة لألنبياء فيما يبلغون عن  ٨

التجديد واالجتهاد بضوابطه الشرعية ٩

الحفاظ عىل جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم ١٠

رأسها العدل واإلنصاف العناية بالتزكية واألخالق وعىل  ١٠
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