حقيقة
املنهجِ السلفيِِّ
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راجعه و قدم له

معالي الشيخ العالمة الدكتور
صالح بن فوزان الفوزان حفظه اهلل
عضو هيئة كبار العلماء و اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية
وراجعه

فضيلة الشيخ العالمة الدكتور
ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهلل
رئيس قسم السنة باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية سابقا

تأليف

عبد اهلل بن صلفيق القامسي الظفريي
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تقديم
معالي الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
احلمد هلل رب العاملني .والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت على رسالة بعنوان ( :حقيقة املنهج السلفي) للشيخ عبداهلل بن صلفيق الظفريي وفقه
اهلل ،فوجدهتا رسالة ق يمة مفيدة مبنية على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة وأقوال األئمة.
واحلاجة ماسة إىل مثل هذه الرسالة يف وقتنا احلاضر الذي خفي فيه منهج السلف على كثري من
الناس بسبب اجلهل وظهور من ينتسبون إليه وهم ال يفهمونه أو يفهمونه وال يتبعونه .حىت صار السلفي
ممقوتا بسبب ذلك من غري فرق بني السلفي احلقيقي والسلفي املدعي .وقد جاءت هذه الرسالة املشار
إليها موضحة ملنهج السلف احلقيقي .فجزى اهلل مؤلفها خري اجلزاء ونفع هبا.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
كتبه

صاحل بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
يف 4131/3/5ه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل العزيز احلكيم ،الرؤوف الرحيم ،الذي من رمحته الواسعة وحكمته البالغة أنه مل يرتك
عباده مهال ،بل أرسل إليهم رسال ،مبشرين ومنذرين ،لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل ،وتكفل

اهلل ملن اتبعهم باهلدى والنجاة والفالح ،حيث قال عز وجل ﴿أف ل ْم ي ْه ِد هلُ ْم ك ْم أ ْهلكْنا ق ْب ل ُهم من
ون َيْ ُشون ِيف مساكِنِ ِهم ۗ إِ َّن ِيف َٰذلِك َلي ٍ
الْ ُقر ِ
ات أل ِ
ُوِل النُّه َٰى﴾[طه .]421 :وقال ﴿م ْن ع ِمل
ْ
ُ
ِ
ِ
َّه ْم أ ْجرُهم بِأ ْحس ِن ما كانُوا
صاحلا من ذك ٍر أ ْو أُنث َٰى وُهو ُم ْؤم ٌن ف لنُ ْحيِي نَّهُ حياة طيبة ۗ ولن ْج ِزي ن ُ
ي ْعملُون﴾[النحل. ]79 :

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وبشريا للمؤمنني ،ونذيرا للمعاندين ،أرسله اهلل
باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون ،وتكفل اهلل حبفظ سبيله وبقائه واستمراره إىل
قيام الساعة على يد طائفة اختذت سبيل النيب صلى اهلل عليه وسلم نرباسا ومنهاجا ،وذلك ملا أخرب به النيب
صلى اهلل عليه وسلم من حديث املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه والذي رواه البخاري حيث قال ((ال
اه ِرين ح َّىت يأْتِي هم أمر اللَّ ِه وهم ظ ِ
ت ز ُال طائِفةٌ ِمن أ َُّم ِِت ظ ِ
اه ُرون)) ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه
ْ
ُْ
ُ ْ ُْ
والتابعني هلم بإحسان  ،أعالم اهلدى ومصابيح الدجى ،الذين اختارهم اهلل لصحبة نبيه ،واجلهاد يف سبيله،
وحفظ ملته أما بعد :
فكما أن اهلل تع اىل من متام عدله وحكمته ورمحته أنه مل يرتك عباده مهال ،بل أرسل هلم األنبياء

واملرسلني ،فال خيلو منهم زمن من األزمان ،حتقيقا لوعده الصدق وقوله احلق ﴿ َّم ِن ْاهتد َٰى فِإََّّنا ي ْهت ِدي
ِ ِِ
ِ
ُخر َٰى ۗ وما ُكنَّا ُمعذبِني ح َّ َٰىت
لن ْفسه ۗ ومن ض َّل فِإََّّنا يض ُّل علْي ها ۗ وال ت ِزُر وا ِزرةٌ ِوْزر أ ْ
ن ْب عث ر ُسوال﴾[االسراء ، ]45 :فكذلك فإن اهلل عز وجل عندما أراد كونا وشرعا أن يكون اإلسالم هو خامت
األديان ،ليبقى حجة على اخللق ،ورمحة للعباد ،فإن اهلل تعاىل -حتقيقا لذلك -قضى -كونا وشرعا -ببقاء
طائفة تقوم بدين اهلل ،وتكون حجة هلل على اخللق ،شاهدة عليهم يوم القيامة ،وتعمل على حفظ دينه،

وجتاهد يف سبيله حىت يأيت أمر اهلل وهم على ذلك .وهم أهل السنة واجلماعة أهل احلديث أصحاب املنهج
السلفي .وهذه الطائفة هي الِت أخرب عنها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله (( ال ت ز ُال ِعصابةٌ ِم ْن أ َُّم ِِت
ِ ِ ِ ِ
ِ
الساعةُ وُه ْم على ذلِك)) رواه
ضُّرُه ْم م ْن خالف ُه ْم ح َّىت تأْتِي ُه ْم َّ
يُقاتلُون على أ ْم ِر اللَّه قاه ِرين لع ُدوه ْم ال ي ُ
مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنه.
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وألمهية هذا املوضوع يف بيان وجتلية منهج هذه الطائفة ،املنهج السلفي ،ولبيان احلاجة املاسة له
يف جناة األمة ومتكينها ودفع الشرور والفنت عنها ،خاصة يف هذه األزمان الِت تكالبت عليها الفنت من كل
حدب وصوب ،أحببت أن أكتب عن هذا املنهج الرباين ،مستعينا باهلل عز وجل سائال إياه الصواب
واإلخالص يف القول والعمل .وقد جاءت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخامتة ،على النحو
التاِل:
املقدمة

 :بينت فيها أمهية هذا املوضوع وما تشمله الرسالة من فصول.

الفصل األول

 :نشأة املنهج السلفي وبيان أنه امتداد لسبيل األنبياء واملرسلني ،وأنه يف حقيقته هو دين
الرسول صلى اهلل عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم.

الفصل الثاين

 :مراحل املنهج السلفي .وتكلمت يف ذلك على مرحلتني تعد من أهم مراحل املنهج
السلفي ،ومها  :مرحلة تبيني وتوضيح قواعد الدين وأساسياته ومرحلة تدوين املنهج
السلفي.

الفصل الثالث

 :استمداد املنهج السلفي ومصادر التلقي فيه ،وما أمثر ذلك يف املتمسكني به من مثار
عظيمة .ومن أمهها :
 -4الوفاق واالئتالف.
 -2العقل والعلم والفهم والصدق.
 -3االستمرار والبقاء .وفيه الرد على من يرى أن السلفية مرحلة زمنية عابرة.
وسأبني هذه الثمار ،مستدال عليها مبا جاء من نصوص شرعية وآثار سلفية.

الفصل الرابع

 :خصائص املنهج السلفي.

الفصل اخلامس  :براءة املنهج السلفي من بعض مدعيه وهم ليسوا منه.
اخلامتة

 :وأخريا ختمت هذه الرسالة خبامتة بينت فيها احلق الواجب جتاه هذا املنهج السلفي.

فأسأل اهلل عز وجل أن ينصر دينه وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يرزقنا العلم النافع والعمل
الصاحل ،وأن يثبتنا على السنة وما كان عليه سلف األمة.
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لشيخي،
وال يسعين بعد شكر اهلل عز وجل على إحسانه وتوفيقه إال أن أتقدم بالشكر والعرفان
ّ
معاِل الشيخ العالمة الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان ،والشيخ العالمة الدكتور ربيع بن هادي املدخلي،
على مراجعتهم هذه الرسالة وإبداء املالحظات عليها والِت استفدت منها كثريا ،وأخذهتا بعني االعتبار،
ووضعتها يف حملها .فجزاهم اهلل خريا ،وبارك اهلل يف حياهتم ،ومجعنا وإياهم يف الفردوس األعلى مع النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقا.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وكتبه
عبداهلل بن صلفيق القامسي الظفريي
حمافظة حفر الباطن
يف الثالث من شهر اهلل احملرم لعام ألف وأربعمائة وثالثة وثالثني
من هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الفصل األول  :نشأة املنهج السلفي
إن املنهج السلفي هو امتداد لسبيل األنبياء واملرسلني عليهم السالم منذ أن أمر اهلل اجلن واإلنس

احلياة لِيْب لُوُك ْم أيُّ ُك ْم أ ْحس ُن عمال ۗ وُهو الْع ِز ُيز
بعبادته كما قال تعاىل ﴿الَّ ِذي خلق الْم ْوت و ْ
ور﴾[امللك .]2 :فإن اهلل تعاىل خلق آدم و زوجه ،وأوجدمها يف اجلنة ،وأوصامها  -اختبارا وابتالء –
الْغ ُف ُ
بعدم األكل من شجرة يف اجلنة ،وحذرمها من طاعة الشيطان ،ولكن الشيطان أزهلما ،ودالمها بغرور حىت

اجلنَّة
اس ُك ْن أنت وزْو ُجك ْ
أكال منها ،فكانت النتيجة أن أهبطا إىل األرض .قال اهلل تعاىل ﴿ويا آد ُم ْ
ث ِشْئتُما وال ت ْقربا هَٰ ِذهِ الشَّجرة ف ت ُكونا ِمن الظَّالِ ِمني  ،ف و ْسوس هلُما الشَّْيطا ُن
ف ُكال ِم ْن حْي ُ
لِيُْب ِدي هلُما ما ُووِري عْن ُهما ِمن س ْوآهتِِما وقال ما ن ها ُكما ربُّ ُكما ع ْن هَٰ ِذهِ الشَّجرةِ إَِّال أن ت ُكونا
اخلالِ ِدين ،وقامسهما إِين ل ُكما ل ِمن الن ِ
ملك ْ ِ
َّاص ِحني  ،فدَّال ُمها بِغُُروٍر ۗ ف ل َّما
ني أ ْو ت ُكونا ِمن ْ
ُ
صف ِ
ت هلما سوآتُهما وط ِفقا خيْ ِ
ان علْي ِهما ِمن ورِق ْ
اجلن َِّة ۗ وناد ُ
امها ربُّ ُهما أملْ
ذاقا الشَّجرة بد ْ ُ ْ ُ
ِ
ني﴾[االعراف ، ]22-47:فأقرا
أنْه ُكما عن ت ْل ُكما الشَّجرةِ وأقُل لَّ ُكما إِ َّن الشَّْيطان ل ُكما ع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
بذنبهما واستغفرا رهبما وتابا إليه فتاب اهلل تعاىل عليهما وأهبطهما يف األرض ﴿قاال ربَّنا ظل ْمنا أن ُفسنا
وإِن َّمل ت ْغ ِفر لنا وت رمحْنا لن ُكون َّن ِمن ْ ِ
ض ُك ْم لِب ْع ٍ
ض ع ُد ٌّو ۗ ول ُك ْم ِيف
اخلاس ِرين  ،قال ْاهبِطُوا ب ْع ُ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ض ُمست قٌّر ومتاعٌ إِ َٰىل ِح ٍ
جون﴾[االعراف. ]25-23:
ني  ،قال فيها ْحتي ْون وفيها متُوتُون ومْن ها ُختْر ُ
ْاأل ْر ِ ْ
مث أوجد اهلل تعاىل من صلبهما ذريتهما ،وأخذ عليهم العهد وهم يف ظهر أبيهم آدم ويف ظهور

آبائهم أن يعبدوا اهلل وحده ال شريك له ،وأنه خلقهم لذلك ،وفطرهم عليه .قال اهلل تعاىل ﴿وإِ ْذ أخذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بِرب ُك ْم ۗ قالُوا
ربُّك من ب ِين آدم من ظُ ُهوِره ْم ذُريَّت ُه ْم وأ ْشهد ُه ْم عل َٰى أن ُفس ِه ْم أل ْس ُ
ب ل َٰى ۗ ش ِه ْدنا ۗ أن ت ُقولُوا ي ْوم الْ ِقيام ِة إِنَّا ُكنَّا ع ْن هَٰذا غافِلِني  ،أ ْو ت ُقولُوا إََِّّنا أ ْشرك آب ُاؤنا
ِمن ق بل وُكنَّا ذُريَّة من ب ع ِد ِهم ۗ أف تُهلِ ُكنا ِمبا ف عل الْمب ِطلُون  ،وك َٰذلِك نُفصل ْاَلي ِ
ات ولعلَّ ُه ْم
ْ
ُْ
ْ ْ
ُ
ُْ
ي ْرِجعُون﴾[االعراف. ]491-492:
ال
روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ((يُق ُ
لِ َّلر ُج ِل ِم ْن أ ْه ِل النَّا ِر ي ْوم الْ ِقيام ِة أرأيْت ل ْو كان لك ما على ْاأل ْر ِ
ول
ض ِم ْن ش ْي ٍء أ ُكْنت ُم ْفت ِديا بِِه قال ف ي ُق ُ
ِ ِ
ول ق ْد أرْد ِ
ت علْيك ِيف ظ ْه ِر آدم أ ْن ال تُ ْش ِرك ِب شْيئا فأب ْيت
ن ع ْم قال ف ي ُق ُ
ت مْنك أ ْهون م ْن ذلك ق ْد أخ ْذ ُ
ُ
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إَِّال أ ْن تُ ْش ِرك ِب))( .)4وقد ظل العباد على هذا امليثاق وعلى توحيد اهلل عشرة قرون حىت اجتالتهم
الشياطني عن ذلك وحرفتهم عن التوحيد .روى مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار رضي اهلل عنه قال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ((إِين خل ْق ِ ِ
ِ
ني فأضلَّْت ُه ْم
ت عبادي ُحن فاء ُكلَّ ُه ْم وإِن َُّه ْم أت ْت ُه ْم الشَّياط ُ
ُ
ِِ
ت هلُ ْم))(.)2
ع ْن دين ِه ْم وحَّرم ْ
ت علْي ِه ْم ما أ ْحل ْل ُ
وبعد هذا امليثاق الذي أخذه عليهم وهم يف ظهر أبيهم مث فطرهم وجبلهم على اإلقرار به وخلقهم

شاهدين به ،أرسل اهلل الرسل عليهم السالم لعباده ليذكروهم هبذا امليثاق ،وينذروهم ويبشروهم( .)3قال اهلل

وح والنَّبِيني ِمن ب ع ِد ِه ۗوأوحي نا إِ َٰىل إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
اعيل
تعاىل ﴿إِنَّا أ ْوحْي نا إِلْيك كما أ ْوحْي نا إِ َٰىل نُ ٍ
ْ
ْ
ْ ْ
وإِسحاق وي ع ُقوب و ْاألسب ِ
اط و ِعيس َٰى وأيُّوب ويُونُس وه ُارون و ُسلْيمان ۗ وآت ْي نا د ُاوود
ْ
ْ
ْ
ِ
ص ُه ْم علْيك ۗ وكلَّم اللَّهُ ُموس َٰى
صْ
زبُورا ،وُر ُسال ق ْد قص ْ
صن ُ
اه ْم علْيك من ق ْب ُل وُر ُسال َّملْ ن ْق ُ
تكْلِيما ُّ ،رسال ُّمبش ِرين وم ِ
نذ ِرين لِئ َّال ي ُكون لِلن ِ
َّاس على اللَّ ِه ُح َّجةٌ ب ْعد ُّ
الر ُس ِل ۗ وكان اللَّهُ
ُ
ُ
ع ِزيزا ح ِ
كيما﴾[النساء. ]465-463:
وهكذا استمر إرسال الرسل عليهم السالم ألممهم ،كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه ،حىت بعث اهلل
سبحانه وتعاىل حممدا صلى اهلل عليه وسلم ،أرسله على حني فرتة من الرسل ،ودروس من الكتب،
وطموس من السبل ،وقد استوجب أهل األرض أن ينزل بساحتهم العذاب ،وقد نظر اجلبار جل جالله
إليهم فمقتهم ،عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب ،وكانت األمم إذ ذاك ما بني مشرك بالرمحن
عابد لألوثان ،وعابد للنريان ،وعابد للصلبان ،أو عابد للشمس والقمر والنجوم كافر باهلل احلي القيوم ،أو
تائه يف بيداء ضاللته حريان ،قد استهواه الشيطان ،وسد عليه طريق اهلدى و اإلَيان ،فاملعروف عنده ما
وافق إرادته ورضاه ،واملنكر ما خالف هواه ،وقد ختلى عنه الرمحن ،وقارنه اخلذالن ،يسمع ويبصر هبواه ،ال
مبواله ،ويبط وَيشي بنفسه وشيطانه ،ال باهلل ،فباب اهلدى دونه مسدود ،وهو عن الوصول إىل معرفة ربه
واتباع مرضاته مصدود ،فأهل األرض بني تائه حريان ،وعبد للدنيا فهو عليها هلفان ،ومنقاد للشيطان
جاهل أو جاحد أو مشرك بالرمحن ،فاألرض قد غشيتها ظلمة الكفر واجلهل والعناد ،وقد استوىل عليها
أئمة الكفر وعساكر الفساد( .)1فأنذر صلى اهلل عليه وسلم وبشر ،وأبدى وأعاد يف بيان حق اهلل على
عبيده ،وأنزل اهلل عليه القرآن الذي يوضح اهلل فيه أنه ما خلق اخللق إال لتوحيده ،حيث قال جل وعز
( )4رواه البخاري (ح )3331/ومسلم (ح.)2185/
( )2مسلم (ح)2165/
( )3معارج القبول (.)441-484/4
( )1الصواعق املرسلة (.)417-411/4
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اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
اجلِ َّن و ِْ
ون﴾[الذاريات ، ]56:وأنه ما أرسل الرسل إال لدعوة العباد لتحقيقه،
ت ْ
﴿وما خل ْق ُ
ُْ
ٍ
ِ
اجتنِبُوا الطَّاغُوت﴾
فقال ﴿ولق ْد ب عثْ نا ِيف ُكل أ َُّمة َّر ُسوال أن ْاعبُ ُدوا اللَّه و ْ

[النحل]36:

 ،فسار عليه

السالم حياته كلها يف مكة و املدينة يدعو إىل توحيد اهلل وينذر قومه ويبعث السرايا والكتب ويرسل

أصحابه لألمصار حىت أكمل اهلل به الدين وأمت به النعمة .وترك أمته على احملجة البيضاء ،ليلها كنهارها ،ال

ِ
ت علْي ُك ْم نِ ْعم ِِت
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
يزيغ عنها بعده إال هالك .قال اهلل تعاىل ﴿الْي ْوم أ ْكم ْل ُ
ِ
يت ل ُكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا﴾[املائدة.]3:
ورض ُ ُ

روى البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب و السنة عن طارق بن شهاب قال  :قال رجل من

ِ
ت
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
اليهود لعمر  :يا أمري املؤمنني لو أن علينا نزلت هذه اَلية ﴿الْي ْوم أ ْكم ْل ُ
ِ
ِ
يت ل ُكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا﴾[املائدة ]3:الختذنا ذلك اليوم عيدا ،فقال عمر  :إين ألعلم
علْي ُك ْم ن ْعم ِِت ورض ُ ُ
أي يوم نزلت هذه اَلية ،نزلت يوم عرفة يف يوم مجعة(.)4

وروى أيضا يف كتاب املناقب باب خامت النبيني عن أب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال ((إِ َّن مثلِي ومثل ْاألنْبِي ِاء ِم ْن ق ْبلِي كمث ِل ر ُج ٍل ب َن ب ْيتا فأ ْحسنهُ وأ ْمجلهُ إَِّال م ْو ِضع لبِن ٍة ِم ْن
ِ
ِِ
ِ
ٍِ
ِ
َّاس يطُوفُون بِه وي ْعجبُون لهُ وي ُقولُون ه َّال ُوضع ْ
ت هذه اللَّبِنةُ قال فأنا اللَّبِنةُ وأنا خامتُ
زاويةفجعل الن ُ
النَّبِيني))(.)2
قال اإلمام الاللكائي رمحه اهلل تعاىل  :سياق ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلث على
التمسك بالكتاب والسنة عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم واخلالفني هلم من علماء األمة رضي اهلل عنهم
ول اللَّ ِه صلَّى اللَّهُ علْي ِه وسلَّم م ْو ِعظة
أمجعني .مث ساق بسنده إىل العرباض بن سارية أنه قال (( :وعظنا ر ُس ُ
ذرفت ِمْن ها الْعيو ُن ووِجل ِ
وب ف ُق ْلنا يا ر ُسول اللَّ ِه إِ َّن ه ِذ ِه لم ْو ِعظةُ ُمود ٍع فماذا ت ْعه ُد إِلْي نا
ْ
ْ
ت مْن ها الْ ُقلُ ُ
ُُ
ِ
ِ ِ
اختِالفا
يغ عْن ها ب ْع ِدي إَِّال هالِ ٌ
قال ق ْد ت رْكتُ ُك ْم علىالْب ْيضاء لْي لُها كن ها ِرها ال ي ِز ُ
ك م ْن يع ْ مْن ُك ْم فسي رى ْ
ضوا علْي ها بِالنَّو ِاج ِذ وعلْي ُك ْم بِالطَّاع ِة
الر ِاش ِدين الْم ْه ِديني ع ُّ
كثِريا ف علْي ُك ْم ِمبا عرفْ تُ ْم ِم ْن ُسن َِِّت و ُسن َِّة ْ
اخلُلف ِاء َّ
ِ
ف حيثُما قِيد انْقاد)) ويف رواية  :فأوصنا ،قال ((أ ِ
ُوصي ُك ْم
وإِ ْن عْبدا حب ِشيًّا فِإََّّنا الْ ُم ْؤِم ُن ك ْ
اجلم ِل ْاألن ِ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اختِالفا كثِريا ف علْي ُك ْم
بِت ْقوى اللَّ ِه و َّ
الس ْم ِع والطَّاعة وإِ ْن عْبدا حبشيًّا فِإنَّهُ م ْن يع ْ مْن ُك ْم ب ْعدي فسي رى ْ

( )4رواه البخاري (ح.)9261/
( )2رواه البخاري (ح.)3535/
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اخللف ِاء الْمه ِديني َّ ِ ِ
ضوا علي ها بِالنَّو ِاج ِذ وإِيَّا ُكم وُْحمدث ِ
ِ
ِ
ات ْاأل ُُموِر فِإ َّن ُك َّل
بِ ُسن َِِّت و ُسنَّة ُْ
ْ
الراشدين مت َّس ُكوا هبا وع ُّ ْ
ْ
ُْحمدث ٍة بِ ْدعةٌ وُك َّل بِ ْدع ٍة ضاللةٌ وُك َّل ضال ٍلة يف النَّار ))(.)4
يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهلل – بعد ذكر حديث العرباض بن سارية املتقدم  : -وثبت أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم مل َيت حىت أتى ببيان مجيع ما حيتاج إليه يف أمر الدين والدنيا ،وهذا ال خمالف عليه
من أهل السنة ،فإذا كان كذلك فاملبتدع إَّنا حمصول قوله – بلسان حاله أو مقاله – أن الشريعة مل تتم،
وأن ه بقي منها أشياء جيب أو يستحب استدراكها ،ألنه لو كان معتقدا لكماهلا ومتامها من كل وجه مل
يبتدع وال استدرك عليها ،وقائل هذا ضال عن الصراط املستقيم.
قال ابن املاجشون  :مسعت مالكا يقول  :من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن

ِ
ِ
ِ
يت
ت علْي ُك ْم ن ْعم ِِت ورض ُ
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
حممدا خان الرسالة ،ألن اهلل يقول ﴿ :الْي ْوم أ ْكم ْل ُ
ل ُكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا﴾[املائدة ]3:فما مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا(.)2
ُ

مث بعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم سار على طريقه خلفاؤه الراشدون وأصحابه املرضيون رضي

اهلل عنهم كما قال عز وجل ﴿قُل هَٰ ِذهِ سبِيلِي أ ْدعو إِىل اللَّ ِه ۗ عل َٰى ب ِ
صريةٍ أنا وم ِن
ُ
ْ
اتَّب ع ِين ۗ و ُسْبحان اللَّ ِه وما أنا ِمن الْ ُم ْش ِركِني﴾[يوسف ، ]481:ومتسكوا بوصية نبيهم عليه السالم،
وعضوا على كتاب اهلل بنواجذهم وجاهدوا يف اهلل حق جهاده ،وانتشروا يف األمصار ،يعلمون الناس كتاب
رهبم وسنة نبيهم ،وكانوا كما قال عنهم صلى اهلل عليه وسلم ((خْي ُر أ َُّم ِِت ق ْرِين ُمثَّ الَّ ِذين ي لُون ُه ْم ُمثَّ الَّ ِذين

ي لُون ُه ْم))(.)3

يقول اإلمام الاللكائي رمحه اهلل تعاىل :فإن أوجب ما على املرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف اهلل
به عباده ،من فهم توحيده وصفاته ،واالستدالل عليها باحلجج والرباهني ،وكان من أعظم مقول وأوضح
حجة ومعقول ،كتاب اهلل احلق املبني ،مث قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحابته األخيار املتقني مث
ما أمجع عليه السلف الصاحلون ،مث التمسك مبجموعها ،واملقام عليها إىل يوم الدين ،مث اإلجتناب عن
البدع ،واالستماع إليها مما أحدثها املضلون .فهذه الوصايا املوروثة املتبوعة ،واَلثار احملفوظة املنقولة ،وطرائق
احلق املسلوكة ،والداليل الالحية املشهورة ،واحلجج الباهرة املنصورة ،الِت عملت عليها الصحابة والتابعون
( )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( .)91/4وهذا احلديث رواه أبو داود يف السنة (ح )168/وابن ماجه باب اتباع سنة
اخللفاء الراشدين (ح )12/والرتمذي يف كتاب العلم باب األخذ بالسنة واجتناب البدع (ح.)2696/
( )2االعتصام للشاطيب ص.39
( )3رواه البخاري (ح.)3658/
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ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من املسلمني ،واعتقدوها حجة فيما بينهم و بني اهلل رب العاملني،
مث من اقتدى هبم من األئمة املهتدين واقتفى آثارهم من املتبعني ،واجتهد يف سلوك سبيل املتقني ،وكان مع
الذين اتقوا والذين هم حمسنون(.)4
وقال حرب يف مسائله عن اإلمام أمحد  :والدين إَّنا هو كتاب اهلل عز وجل وآثار وسنن وروايات
صحاح عن الثقات باألخبار الصحيحة القوية املعروفة ،يصدق بعضها بعضا ،حىت ينتهي ذلك إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم والتابعني ،وتابعي التابعني ،ومن بعدهم من األئمة
املعروفني املقتدى هبم ،املتمسكني بالسنة ،واملتعلقني باَلثار(.)2
ف هذا هو املنهج احلق الذي ارتضاه اهلل لعباده ،وهو منهج أهل السنة واجلماعة ،منهج الطائفة
املنصورة والفرقة ال ناجية ،املنهج السلفي ،وهو الدين اإلسالمي احلنيف ،والفطرة الِت فطر اهلل عليها العباد،
وهذا هو امتداده ،ونشأته منذ آدم عليه السالم.
وإن من املسائل الِت يهتم هبا املنهج السلفي مسائل أربع ،والِت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أهل اجلاهلية ،وفيها حفظ الدين والدنيا ،وهي :
األوىل  :إخالص الدين هلل وحده ال شريك له ،وهذا أصل األصول وقاعدة الدين ،وهذا هو
املعرتك بني األنبياء و بني األمم ،فاألنبياء يريدون أن يصححوا هذا األصل الذي خلق اهلل اخللق من أجله

احلق
وربط سعادهتم به .وهذا الذي أمر اهلل عز وجل به عباده حيث قال ﴿إِنَّا أنزلْنا إِلْيك الْ ِكتاب بِ ْ
فاعب ِد اللَّه خمُْلِصا لَّه الدين  ،أال لِلَّ ِه الدين ْ ِ
ص ۗ والَّ ِذين َّاخت ُذوا ِمن ُدونِِه أ ْولِياء ما ن ْعبُ ُد ُه ْم
ُ
ُْ
اخلال ُ
ُ
إَِّال لِيُقربُونا إِىل اللَّ ِه ُزلْف َٰى إِ َّن اللَّه ْحي ُك ُم ب ْي ن ُه ْم ِيف ما ُه ْم فِ ِيه خيْتلِ ُفون ۗ إِ َّن اللَّه ال ي ْه ِدي م ْن
هو ك ِاذب كفَّار﴾[الزمر ، ]3-2 :وقال تعاىل ﴿وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا اللَّه خمُْلِ ِ
صني لهُ الدين ُحن فاء
ُ
ٌ ٌ
ُْ
ُ
ِ
َٰ ِ ِ
الصالة ويُ ْؤتُوا َّ
ين الْقيم ِة﴾[البينة ، ]5:وهذه املسألة هي الدين كله وألجلها
يموا َّ
ويُق ُ
الزكاة ۗ وذلك د ُ
تفرق الناس بني مسلم وكافر ،وعندها وقعت العداوة ،وألجلها شرع اجلهاد.

صموا ِحبب ِل اللَّ ِه ِ
ِ
مجيعا
الثانية  :األمر باالجتماع يف الدين والنهي عن التفرق ،قال تعاىل ﴿و ْاعت ُ ْ
ِ
اخت ل ُفوا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم
وال ت فَّرقُوا﴾[ال عمران ]483:وقال تعاىل ﴿وال ت ُكونُوا كالَّذين ت فَّرقُوا و ْ
ِ
ِ
يم﴾[ال عمران ، ]485:وقال تعاىل ﴿إِ َّن الَّ ِذين ف َّرقُوا ِدين ُه ْم وكانُوا
الْب ي ن ُ
ات ۗ وأُولَٰئك هلُ ْم عذ ٌ
اب عظ ٌ
( )4شرح أصول أهل السنة الاللكائي (.)7/4
( )2حادي األرواح إىل بالد األفراح ص.376
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ِشي عا لَّ ْست ِمْن ُه ْم ِيف ش ْي ٍء ۗ إََِّّنا أ ْم ُرُه ْم إِىل اللَّ ِه ُمثَّ يُنبئُ ُهم ِمبا كانُوا ي ْفعلُون﴾
صْي نا بِِه إِبْر ِاهيم وُموس َٰى
ص َٰى بِِه نُوحا والَّ ِذي أ ْوحْي نا إِلْيك وما و َّ
تعاىل ﴿شرع ل ُكم من الدي ِن ما و َّ
و ِعيسى ۗ أ ْن أقِيموا الدين وال ت ت فَّرقُوا فِ ِ
يه﴾[الشورى. ]43:
َٰ
ُ
[االنعام]457:

 ،وقال

الثالثة  :األمر بالسمع والطاعة ملن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا ،ألن فيه حفظ الدين والدنيا
وحفظ األعراض واألنفس والدماء ،فوِل األمر املسلم جعله اهلل رمحة للمسلمني إلقامة احلدود ،واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ونصرة املظلوم من الظامل ،وحفظ األمن ،وهذا من رمحة اهلل عز وجل بعباده
ومتام حكمته وعدله.
والصحابة ملا تويف الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يدفنوه حىت بايعوا إمامهم ،ألهنم خيشون من
االختالف والفتنة ،ألهنم يعرفون أنه ال يصلح أن يعيشوا وال ليلة واحدة بدون إمام ،ألن هذا من ضروريات

الدين .وال َيكن أن يكون هذا إال بالسمع والطاعة لوِل األمر ،وهلذا يقول جل وعال ﴿يا أيُّها الَّ ِذين
الر ُسول وأ ِ
ُوِل ْاأل ْم ِر ِمن ُك ْم﴾[النساء. ]57:
آمنُوا أ ِطيعُوا اللَّه وأ ِطيعُوا َّ

روى أبو داود والرتمذي وغريمها عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه قال  :وعظنا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم موعظة ،وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقلنا  :يا رسول اهلل ،كأهنا
ِ
ِ
ِ
موعظة مودع ،فأوصنا ،قال ((أ ِ
ُوصي ُك ْم بِت ْقوى اللَّ ِه و َّ
الس ْم ِع والطَّاعة وإِ ْن عْبدا حبشيًّا فِإنَّهُ م ْن يع ْ
ِ
ِ
ضوا
الر ِاش ِدين مت َّس ُكوا ِهبا وع ُّ
اختِالفا كثِريا ف علْي ُك ْم بِ ُسن َِِّت و ُسن َِّة ْ
اخلُلف ِاء الْم ْه ِديني َّ
مْن ُك ْم ب ْعدي فسي رى ْ
علي ها بِالنَّو ِاج ِذ وإِيَّا ُكم وُْحمدث ِ
ات ْاأل ُُموِر فِإ َّن ُك َّل ُْحمدث ٍة بِ ْدعةٌ وُك َّل بِ ْدع ٍة ضاللةٌ )) (.)4
ْ
ْ
وهذه املسائل الثالث جيمعها قوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أب هريرة رضي اهلل
ط ل ُك ْم ثالثا ي ْرضى ل ُك ْم أ ْن
عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ((إِ َّن اللَّه ي ْرضى ل ُك ْم ثالثا وي ْسخ ُ
ِ
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه ِ
ِ
مجيعا وأ ْن ت ناص ُحوا م ْن وَّالهُ اللَّهُ أ ْمرُك ْم))(.)2
ت ْعبُ ُدوهُ وال تُ ْش ِرُكوا بِه شْيئا وأ ْن ت ْعت ُ ْ
واملسألة الرابعة ،والِت هي من أصول الدين  :أن دين اهلل من عقيدة وعبادة ومعامالت مبين على
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وهو العلم الذي أمر اهلل به قبل القول والعمل ،قال تعاىل

اعل ْم أنَّهُ ال إِلَٰه إَِّال اللَّ هُ﴾[حممد.]47:
﴿ف ْ

( )4أبو داود (ح )1689/والرتمذي (ح.)2696/
( )2أخرجه مسلم (ح.)4945/
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فاملنهج السلفي قائم على العلم الشرعي املبين على كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم وما أمجع عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني وأتباعهم .وليس مبنيا على آراء الرجال وال على
الفكر وال على مبادئ الفلسفة وعلم املنطق اليوناين وعلم الكالم وال على تقليد اَلباء كما يسلكه أهل
األهواء وأهل األديان املخالفة ،أو كما كان عليه أهل اجلاهلية .وهلذا أمر اهلل بالرجوع إىل العلماء الربانيني،

وب َّني منزلتهم .قال تعاىل ﴿أ َّمن هو قانِت آناء اللَّي ِل س ِ
اجدا وقائِما ْحيذ ُر ْاَل ِخرة وي ْر ُجو ر ْمحة
ٌ
ْ ُ
ْ
رب ِه ۗ قُل هل يست ِوي الَّ ِذين ي ْعلمون والَّ ِذين ال ي ْعلمون ۗ إََِّّنا ي تذ َّكر أُولُو ْاأللْب ِ
اب﴾[الزمر، ]7 :
ْ ْ ْ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ ِِ
ور﴾[فاطر ، ]21 :وقال تعاىل
وقال تعاىل ﴿إََِّّنا خيْشى اللَّ ه م ْن عباده الْعُلماءُ ۗ إِ َّن اللَّه ع ِز ٌيز غ ُف ٌ
﴿وإِذا جاءهم أمر من ْاألم ِن أ ِو ْ ِ
ِِ
الرس ِ
ِ
ول وإِ َٰىل أ ِ
ُوِل ْاأل ْم ِر ِمْن ُه ْم
ْ
اخل ْوف أذاعُوا به ۗ ول ْو رُّدوهُ إىل َّ ُ
ُ ْ ٌْ
ض ُل اللَّ ِه علْي ُك ْم ور ْمحتُهُ التَّب ْعتُ ُم الشَّْيطان إَِّال
لعلِمهُ الَّ ِذين ي ْستنبِطُونهُ ِمْن ُه ْم ۗ ول ْوال ف ْ
قلِيال﴾[النساء. ]13 :

وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف كتاب العلم  :باب فضل العلم ،وقول اهلل تعاىل ﴿ي ْرف ِع اللَّهُ
الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
ات﴾[اجملادلة ، ]44:وقوله عز وجل ﴿وقُل َّرب ِزْدِين
ْ
ِع ْلما﴾[طه ، ]441:قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل عند شرحه هلذه الرتمجة :قوله (وقوله عز وجل  :رب زدين
علما) واضح ا لداللة يف فضل العلم ألن اهلل تعاىل مل يأمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم بطلب االزدياد من
شيء إال من العلم .واملراد بالعلم  :العلم الشرعي الذي يفيد ما جيب على املكلف من أمر دينه يف عباداته

ومعامالته ،والعلم باهلل وصفاته وما جيب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ،ومدار ذلك على التفسري
واحلديث والفقه(.)4
وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل أيضا يف كتاب االعتصام بالكتاب و السنة  :باب قول النيب صلى
اهلل عليه وسلم (( :ال ت ز ُال طائِفةٌ ِمن أ َُّم ِِت ظ ِ
احلق)) وهم أهل العلم ،مث قال  :حدثنا عبيداهلل
اه ِرين على ْ
ْ
ِ
بن موسى عن إمساعيل عن قيس عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ((ال ت ز ُال طائفةٌ
اه ِرين ح َّىت يأْتِي هم أمر اللَّ ِه وهم ظ ِ
ِمن أ َُّم ِِت ظ ِ
اه ُرون))( .)2وقد جاء تفسري هذه الطائفة عن كثري من
ْ
ُْ
ُ ْ ُْ
السلف بأهنا أهل احلديث أهل العلم.

( )4فتح الباري (.)418/4
( )2رواه البخاري (ح.)9344/
13

قال اإلمام أمحد رمحه اهلل  :إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من هم( .)4وأخرج أبو القاسم
األصبهاين يف احلجة بسنده إىل أمحد بن سنان أنه قال عن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ((ال ت ز ُال طائِفةٌ
ِم ْن أ َُّم ِِت)) احلديث ،قال  :هم أهل العلم أصحاب اَلثار(.)2
فاملقصود أن من أصول املنهج السلفي االرتباط بالعلم والعلماء ،وأن هذا مما أوصى اهلل به ،وأن
فيه اخلري والسعادة والنجاة من الفنت ،فإن يف ذهاب العلماء أو عدم االرتباط هبم ذهابا للعلم والدين،
وإحالال للجهل والفنت ،ويتخذ الناس بعدهم رؤوسا جهاال يضلون ويضلون.
قال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف كتاب العلم  :باب كيف يقبض العلم؟ وكتب عمر بن عبدالعزيز
إىل أب بكر بن حزم  :انظر ما كان من حديث رسول اهلل صلى عليه وسلم فاكتبه ،فإين خفت دروس
العلم وذهاب العلماء ،وال تقبل إال حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ولتفشوا العلم ،ولتجلسوا حىت يعلَّم
من ال يعلم ،فإن العلم ال يهلك حىت يكون سرا .مث قال البخاري :
حدثنا إمساعيل بن أب أويس قال حدثين مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبداهلل بن عمرو
ض الْعِْلم انْتِزاعا ي ْنت ِزعُهُ ِم ْن
بن العاص ،قال  :مسعت رسول اهلل صلى عليه وسلم يقول ((إِ َّن اللَّه ال ي ْقبِ ُ
الن ِ ِ
ِ ِ َّ
ِ ِ
ض الْعِْل ُم بِقْب ِ
َّاس ُرءُوسا ُج َّهاال ف ُسئِلُوا فأفْ ت ْوا بِغ ِْري ِع ْل ٍم
َّاس ولك ْن ي ْقبِ ُ
ض الْعُلماء فإذا ملْ يُْبق عالما اختذ الن ُ
فضلُّوا وأضلُّوا))(.)3
روى الدارمي بسنده إىل عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال ( :كْيف أنْتُ ْم إِذا لبِسْت ُك ْم
ِ
فِْت نةٌ ي هرم فِيها الْكبِري وي ربو فِيها َّ ِ
السنَّةُ قالُوا ومىت ذلِك
ت ُّ
ت قالُوا غُي ر ْ
َّاس ُسنَّة فِإذا غُي ر ْ
ُْ
ُ ُْ
الصغريُ وي تَّخ ُذها الن ُ
ِ
ت الدُّنْيا
يا أبا عْب ِد َّ
ت فُقها ُؤُك ْم وكثُر ْ
الر ْمح ِن قال إِذا كثُر ْ
ت أُمنا ُؤُك ْم والْتُمس ْ
ت أُمرا ُؤُك ْم وق لَّ ْ
ت قَُّرا ُؤُك ْم وق لَّ ْ
بِعم ِل ْاَل ِخرةِ)(.)1

( )4أخرجه احلاكم يف معرفة علوم احلديث واخلطيب البغدادي .انظر الفتح (.)273/43
( )2احلجة يف بيان احملجة (.)216/4
( )3رواه البخاري (ح.)488/
( )1سنن الدارمي ( )61/4ورواه البيهقي يف املدخل ص.153
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وروى البيهقي بسنده إىل عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال ( :عباد اهلل ،تدرون كيف ينقص
اإلسالم من الناس؟ قالوا  :نعم ،كما ينقص مس ن الدابة ،وكما ينقص صبغ الثوب ،وكما يقسو الدرهم
لطول اجليب ،فقال (هذا منه ،ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء يكون يف احلي العاملان ،فيموت
أحدمها فيذهب بنصف علمهم ،ويكون يف احلي العامل فيموت فيذهب بعلمهم ،وبذهاب العلماء يذهب
العلم)(.)4
فهذا األصل -وهو العلم -أصل عظيم ،وإَّنا أطلت يف ذكره ألنه أساس الدين ،وينشأ عنه
العمل ،وهو ركيزة املنهج السلفي ولبه.
فاملنهج السلفي منهج رباين ،يقتفي الكتاب والسنة ،ويوافق الفطرة والعقل ،وهو املنهج الذي
ارتضاه اهلل لعباده إلصالح دينهم ودنياهم ،وال صالح للعباد إال به ،كما روى ابن عبد الرب يف التمهيد
بسنده إىل أشهب عن مالك قال  :كان وهب بن كيسان يقعد إلينا وال يقوم أبدا حىت يقول لنا  :اعلموا
أنه ال يصلح آخر هذا األمر إال ما أصلح أوله .قلت  :يريد ماذا؟ قال  :يريد يف بادىء اإلسالم ،أو قال :

يريد التقوى(.)2

( )4املدخل إىل سنن الكربى للبيهقي ص.151
( )2التمهيد البن عبد الرب (.)332/1
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الفصل الثاني  :مراحل املنهج السلفي
قد يكون الكالم حول هذا العنصر ال ينطبق على املنهج السلفي من حيث هو كمنهج ،ألن
املنهج السلفي منهج رباين قد أكمله اهلل ببعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وما مات صلى اهلل عليه

ِ
ت علْي ُك ْم
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
وسلم إال وقد أكمل اهلل به الدين ،كما قال تعاىل ﴿الْي ْوم أ ْكم ْل ُ
ِ
ِ
يت ل ُكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا﴾[املائدة. ]3 :
ن ْعم ِِت ورض ُ ُ

فاملنهج السلفي ليس فكرة من وضع البشر ،تتطور مع تطور التفكري والتجديد ،كسائر األفكار
والعقائد الِت هي من وضع البشر ،فتمر على مراحل ،مرحلة تأسيس ،مث مرحلة انتشار ،مث مرحلة تطوير...
إخل.
إن املنهج السلفي منهج رباين ،كامل بكمال الدين ،ال حيتاج إىل زيادة أو إىل تطوير ،وال حاجة
له يف األخذ من األديان األخرى ،أو إىل الثقافات األجنبية من فلسفة اليونان أو علم الكالم واملنطق.
فقد روى ابن أب عاصم يف كتاب السنة عن أب الدرداء رضي اهلل عنه قال  :خرج رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم علينا فقال (( :و ْاْيُ اللَّ ِه ألتْ ُركن ُك ْم على ِمثْ ِل الْب ْيض ِاء))( .)4وروى أيضا عن جابر بن
عبداهلل أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب،
اخلطَّ ِ
اب والَّ ِذي ن ْف ِسي بِي ِدهِ لق ْد ِجْئتُ ُك ْم ِهبا ب ْيضاء ن ِقيَّة))(.)2
قال  :فغضب ،فقال ((أ ُمت هوُكون فِيها يا ابْن ْ
يقول شيخ اإلسالم ا بن تيمية رمحه اهلل تعاىل  :ومن علم أن املتكلمني من املتفلسفة وغريهم هم
يف الغالب يف (قول خمتلف ،يؤفك عنه من أفك) يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على
بصرية ،وأن حجته ليست ببينة  ،وإَّنا هي كما قيل فيها:
حقا وكل كاسر مكسور

حجج هتافت كالزجاج ختاهلا

( )4السنة البن أب عاصم ص.36
( )2السنة البن أب عاصم ص.29
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ويعلم العليم البصري أهنم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي اهلل عنه حيث قال  :حكمي
يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال ،ويطاف هبم يف القبائل والعشائر ،ويقال  :هذا جزاء من ترك
الكتاب والسنة وأقبل على الكالم(.)4
وإَّنا يصدق هذا الكالم  -أعين مراحل املنهج السلفي – من حيث التوضيح والبيان واالنتشار
والقوة وأسباب وعوامل ذلك .ومن حيث مراحل تدوين العقيدة السلفية ،ال من حيث ذات املنهج
السلفي ،ألنه منهج رباين كامل كما أسلفنا.
فلهذا فإنين سأتكلم – إن شاء اهلل تعاىل – يف هذا العنصر على مرحلتني تعد من أهم مراحل
املنهج السلفي ،ومها :
املرحلة األوىل  :مرحلة تبيني وتوضيح قواعد الدين وأساسياته.
املرحلة الثانية  :مرحلة تدوين املنهج السلفي.
فاملرحلة األوىل  :وهي عهد السلف الصاحل ،أهل القرون األوىل .وهذه املرحلة تعد مقياسا يوزن به
الناس واجلماعات والفرق ،ويعرف به احلق من الباطل ،ويفهم الدين بفهمهم ،حيث إن اهلل تعاىل قد

الر ُسول ِمن ب ْع ِد ما ت ب َّني لهُ ا ْهلُد َٰى
زكاهم ،وأوجب اتباع ما أمجعوا عليه ،قال اهلل تعاىل ﴿ومن يُشاقِ ِق َّ
وي تَّبِع غي ر سبِ ِيل الْمؤِمنِني نُول ِه ما ت وَّ َٰىل ونُ ِ
تمِ
صريا﴾[آلنساء .]445 :ويقول
ُْ
صل ِه جهنَّم ۗ وساء ْ
ْ
ْ ْ

ضوا علْي ها
الر ِاش ِدين ب ْع ِدي مت َّس ُكوا ِهبا وع ُّ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ((علْي ُك ْم بِ ُسن َِِّت و ُسن َِّة ْ
اخلُلف ِاء َّ
بِالنَّو ِاج ِذ))(.)2
قال اإلمام اخلليفة أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل  :سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ووالة األمر من بعده سننا ،األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل ،واستكمال لطاعة اهلل ،وقوة على دين اهلل ،ليس
ألحد تغيريها ،وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفها ،من عمل هبا مهتد ،ومن انتصر هبا منصور ،ومن
توىل ،وأصاله جهنم وساءت مصريا(.)3
خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهلل ما ّ
وقال اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل  :حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخربنا شعبة عن أب مجرة
مسعت زهدم بن مضرب قال مسعت عمران بن حصني رضي اهلل عنه يقول ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
( )4الفتوى احلموية ص.211
( )2تقدم خترجيه ص.9
( )3الشريعة لآلجري ص.11
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وسلم (( :خْي ر أ َُّم ِِت ق رِين ُمثَّ الَّ ِذين ي لُون ُهم ُمثَّ الَّ ِذين ي لُون ُهم)) قال ِع ْمرا ُن فال أ ْد ِري أذكر ب ْعد ق رنِِه ق رن ْ ِ
ني
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِ
أ ْو ثالثا ُمثَّ إِ َّن ب ْعد ُك ْم ق ْوما ي ْشه ُدون وال يُ ْست ْشه ُدون وخيُونُون وال يُ ْؤمتنُون وي ْن ُذ ُرون وال ي ُفون ويظْه ُر في ِه ْم
السم ُن))(.)4
فهذا احلديث إخبار من النيب صلى اهلل عليه وسلم حبال األمة ،يتضمن توجيها وتأصيال ،وهو أن
الدين يفهم بفهم أهل القرون األوىل املفضلة ،وذلك ألهنم خري األمة ،فهم أعلم الناس بدين اهلل ،وهم
أغري الناس على دين اهلل ،وهم أفقه قلوبا ،وأقرب إىل عهد النبوة ،باإلضافة إىل أهنم أعلم الناس بلسان
العرب ومراد الشارع ،كل ذلك يلزم منه أن احلق ما كانوا عليه ،وأن اخلري والفوز يف اتباعهم ،والشر
والضالل يف اجتناب ما كانوا عليه(.)2
يقول اإلمام الاللكائي رمحه اهلل تعاىل  :احلمد هلل الذي أكمل هلذه الطائفة سهام اإلسالم،
شرفهم جبوامع هذه األقسام ،وميزهم من مجيع األنام ،حيث أعزهم اهلل بدينه ،ورفعهم بكتابه ،وأعلى
و ّ
ذكرهم بسنته ،وهداهم إىل طريقته ،طريقة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فهي الطائفة املنصورة ،والفرقة
الناجية  ،والعصبة اهلادية ،واجلماعة العادلة املتمسكة بالسنة ،والِت ال تريد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بديال ،وال عن قوله تبديال ،وال عن سنته حتويال ،وال يثنيهم عنها تقلب األعصار والزمان ،وال يلويهم عن
مستها تغري احلدثان ،وال يصرفهم عن مستها ابتداع من كاد اإلسالم ليصد عن سبيل اهلل ويبغيها عوجا،
ويصرف عن طرقها جدال وجلاجا ،ظنا منه كاذبا ،وختمينا باطال أنه يطفئ نور اهلل ،واهلل متم نوره ولو كره

الكافرون(.)3

ويقول أبو عثمان الصابوين يف عقيدة أصحاب احلديث  :ويعتقدون بالنيب صلى اهلل عليه وسلم
وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا ،كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول فيهم،
ويعتقدون بالسلف الصاحل من أئمة الدين وعلماء املسلمني ،ويتمسكون مبا كانوا به متمسكني من الدين
واحلق املبني(.)1
ويقول حممد بن احلسني اَلجري رمحه اهلل  :عالمة من أراد اهلل عز وجل به خريا سلوك هذا
الطريق ،كتاب اهلل عز وجل وسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وسنن أصحابه رضي اهلل عنهم ،ومن
تبعهم بإحسان  -رمحة اهلل تعاىل عليهم – وما كان عليه أئمة املسلمني يف كل بلد إىل آخر ما كان من
( )4رواه البخاري (ح.)3658/
( )2سل السيوف واألسنة ص.11
( )3شرح اعتقاد أهل السنة (.)22/4
( )1عقيدة أصحاب احلديث ص.77
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العلماء ،مثل  :األوزاعي ،وسفيان الثوري ،ومالك بن أنس ،والشافعي ،وأمحد بن حنبل ،والقاسم بن
سالم ،ومن كان على مثل طريقهم ،وجمانبة كل مذهب ال يذهب إليه هؤالء العلماء(.)4
يقول شيخ اإلسالم بن تيمية رمح ه اهلل تعاىل  :وهكذا إذا تدبر املؤمن العليم سائر مقاالت
الفالسفة وغريهم من األمم الِت فيها ضالل وكفر ،وجد القرآن والسنة كاشفني ألحواهلم ،مبينني حلقهم،
مميزي ن بني حق ذلك وباطله ،والصحابة كانوا أعلم اخللق بذلك ،كما كانوا أقوم اخللق جبهاد املنافقني ،كما
قال ف يهم عبداهلل بن مسعود  :من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات ،فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة،
أولئك أصحاب حممد  ،كانوا أبر هذه األمة قلوبا ،وأعمقهم علما ،وأقلهم تكلفا ،قوم اختارهم اهلل لصحبة
نبيه ،وإقامة دينه ،فاعرفوا هلم حقهم ،ومتسكوا هبديهم ،فإهنم كانوا على اهلدي املستقيم .فأخرب عنهم
بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم ،وهذا قليل يف املتأخرين – إىل أن قال شيخ اإلسالم – فدل
الكتاب والسنة على أن اهلل يؤيت أتباع هذا الرسول من فضله ما مل يؤته ألهل الكتابني قبلهم .مث قال :
ومن املعلوم أن أهل احلديث و السنة أخص بالرسول وأتباعه ،فلهم من فضل اهلل وختصيصه إياهم بالعلم
واحللم وتضعيف األجر ما ليس لغريهم ،كما قال بعض السلف  :أهل السنة يف اإلسالم كأهل اإلسالم يف

امللل(.)2

وقال أيضا شيخ اإلسالم  :مث من طريقة أهل السنة واجلماعة اتباع آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم باطنا وظاهرا ،واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،واتباع وصية رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم حيث قال ((عليكم بسنِت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا
عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة)) .ويعلمون أن أصدق الكالم كالم اهلل،
وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ويؤثرون كالم اهلل على غريه من كالم أخيار الناس،
ويقدمون هد ي حممد صلى اهلل عليه وسلم على هدي كل أحد ،وهلذا مسوا أهل الكتاب والسنة ،ومسوا
أهل اجلماعة ،ألن اجلماعة هي االجتماع وضدها الفرقة ،وإن كان لفظ اجلماعة قد صار امسا لنفس القوم
اجملتمعني ،واإلمجاع وهو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين ،وهم يزنون هبذه األصول الثالثة
مجيع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين .واإلمجاع الذي ينضبط هو ما
كان عليه السلف الصاحل ،وبعدهم كثر االختالف ،وانتشرت األمة(.)3

( )4الشريعة لآلجري ص.41
( )2الفتاوى (.)418-439/1
( )3الواسطية بشرح الشيخ عبدالعزيز الرشيد ص.325-345
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كما أن هذه املرحلة شهدت ظهور الفرق املخالفة ألهل السنة ،والِت أخرب عنها النيب صلى اهلل
عليه وسلم .فتعامل السلف مع هذه الفرق مستنريين بالقرآن والسنة ،مما يعد معرفة هذا التعامل سبيال
يقتدى به للتعامل مع كل خمالف ومبتدع.
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  :باب قول النيب صلى اهلل
عليه وسلم ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) مث أورد بسنده إىل أب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى
الساعةُ ح َّىت تأْخذ أ َُّم ِِت بِأخ ِذ الْ ُقر ِ
ون ق ْب لها ِشْب را بِ ِش ٍْرب وِذراعا بِ ِذر ٍاع)) ف ِقيل
وم َّ
ُ
اهلل عليه وسلم قال (( ال ت ُق ُ
ْ ُ
 :يا رسول اللَّ ِه كفا ِرس و ُّ ِ
َّاس إَِّال أُولئِك ))(.)4
ُ
الروم ؟ قال  :وم ِن الن ُ
قال ابن بطال  :أعلم صلى اهلل عليه وسلم أن أمته ستتبع احملدثات من األمور والبدع واألهواء،

كما وقع لألمم قبلها(.)2

وروى ابن أب عاصم يف السنة – وصححه األلباين – بسنده إىل عوف بن مالك األشجعي قال،
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( افْ ت رقت الْي هود على إِحدى وسبعِني فِرقة  ،و ِ
احدةٌ ِيف
ْ ُ ُ
ْ
ْ
ْ
ِ
ني وسبعِني فِرقة ،فِإحدى وسب عني ِيف النَّا ِر وو ِ
ِ
ِْ
احدةٌ ِيف
اجلنَّة وسْب عُني فيالنَّا ِر ،وافْ ت رق ْ
ْ
ت النَّصارى على أثْنت ْ ِ ْ
ُْ
ْ
اجلن َِّة ،والَّ ِذي ن ْفسي بِي ِد ِه لت ْف ِرتق َّن أ َُّم ِِت على ثال ٍ
ث وسبعِني فِرقة ،فو ِ
اجلن َِّة وأثِْنت ِ
ني
احدةٌ ِيف ْ
ْ
ْ
ْ
اجلماعةُ))( .)3ولقد وقع ما أخرب به الرسول
وسْب عُني ِيف النَّا ِر)) قِيل يا ر ُسول اللَّ ِه ،م ْن ُه ْم؟ قال ((هم ْ
صلى اهلل عليه وسلم من ظهور الفرق والبدع ،وإَّنا كان ظهورها حبسب خفائها ،فكلما كانت البدعة
أخفى كان ظهورها أسبق.
يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل  :والبدعة كلما كانت أظهر خمالفة للرسول يتأخر ظهورها،
وإَّنا حيدث أوال ما كان أخفى للكتاب والسنة( ، )1ويقول أيضا  :وكان ظهور البدع والنفاق حبسب البعد
عن السنن واإلَيان ،وكلما كانت البدع أشد تأخر ظهورها ،وكلما كانت أخف كانت إىل احلدوث أقرب،
فلهذا حدث أوال بدعة اخلوارج والشيعة ،مث بدعة القدرية ،واملرجئة ،وكان آخر ما حدث بدعة اجلهمية(.)5

( )4رواه البخاري (ح.)9347/
( )2فتح الباري (.)384/43
( )3رواه ابن ماجة ( )197/2وابن أب عاصم يف "السنة" ( )63والاللكائي يف "شرح السنة" ( )4/23/4وصححه
األلباين يف الصحيحة (.)118/3
( )1الرد على األخنائي ص.243
( )5األصبهانية (.)578-517/2
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فالفرق وأصوهلا ظهرت يف القرون األوىل :
فاخلوارج والشيعة كانتا أول الفرق ظهورا ،حيث ظهروا يف أواخر عصر اخللفاء الراشدين ،أي ما
يقارب سنة سبع وثالثني.
مث املعتزلة ،ظهرت يف أواخر عصر الصحابة ،أي ما يقارب سنة مثانني.
مث املرجئة ،حيث قابلوا اخلوارج واملعتزلة يف آخر عصر صغار الصحابة ،أي يف أواخر املائة األوىل.
مث اجلهمية يف النصف األول من املائة الثانية ،يف أواخر الدولة األموية ،وهي قد انتهت يف عام
( ،)432وحتديدا يف أواخر عصر التابعني بعد موت عمر بن عبدالعزيز(.)4
وكان للسلف دور بارز عظيم يف التحذير من هذه الفرق والبدع ،فالصحابة الذين شهدوا ظهور
اخلوارج والشيعة والقدرية تكلموا فيها وحذروا منها كابن عمر وابن عباس وواثلة بن األسقع وغريهم وكذا
التابعون وأتباعهم ومجيع أئمة السلف.
روى مسلم يف صحيحه عن حيىي بن يعمر قال  :كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد اجلهين،
فانطلقت أنا ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين فقلنا  :لو لقينا أحدا من أصحاب رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤالء يف القدر ،فوفق لنا عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب داخال
املسجد ،فاكتنفته أنا وصاحيب ،أحدنا عن َيينه واَلخر عن مشاله ،فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إِل،
فقلت  :يا أبا عبدالرمحن ،إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم ،وذكر من شأهنم – وأهنم
يزعمون أن ال قدر ،وأن األمر أنف – قال  :إذا لقيت هؤالء فأخربهم أين بريء منهم ،وأهنم براء مين،
والذي حيلف به عبداهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ،ما قبل اهلل منه حىت يؤمن

بالقدر(.)2

فهذا األثر يوضح موقف السلف من ظهور البدع وحماربتها والتحذير من أهلها.
ويقول عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل تعاىل  :أصول البدعة أربعة  :الروافض ،واخلوارج ،والقدرية،
واملرجئة(.)3

( )4نقال عن مذكرة يف اإلرجاء مجعتها من حماضرات الدكتور عبدالقادر بن حممد عطا صويف.
( )2أخرجه مسلم (ح.)4/
( )3فتاوى ابن تيمية (.)358/3
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وذم السلف بدعة اإلرجاء ،فقد قال الزهري  :ما ابتدعت يف اإلسالم بدعة أضر على أهله من
اإلرجاء(.)4
وقال األوزاعي  :كان حيىي بن أب كثري وقتادة يقوالن  :ليس شيء من األهواء أخوف عندهم
على األمة من اإلرجاء(.)2
وحيذرون غريهم منها.
فالسلف الصاحل كانوا حيذرون من األهواء كلها ،صغريها وكبريهاُ ،
روى الاللكائي يف أصول االعتقاد بسنده إىل طاوس قال ،قال رجل البن عباس  :احلمد اهلل
الذي جعل هوانا على هواكم ،فقال  :كل هوى ضاللة.
وروى أيضا بسنده إىل ابن عمر قال  :ما فرحت بشيء من اإلسالم أشد فرحا بأن قليب مل يدخله
شيء من هذه األهواء.
وروى أيضا بسنده إىل طاوس قال  :ما ذكر اهلل هوى يف القرآن إال عابه.
وروى أيضا بسنده إىل الشعيب قال  :إَّنا مسيت األهواء ألهنا هتوي بصاحبها يف النار .وبسنده إىل
حممد بن سريين أنه قال  :لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل األهواء(.)3
واألقوال يف هذا عن السلف كثرية توضح منهج السلف يف تعاملهم مع البدع وأهلها ،حفظا
للدين والعقيدة ،وأمرا باملعروف وهنيا عن املنكر وحتذيرا من احملدثات ،ممتثلني أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم
حيث قال ((وإِيَّا ُكم وُْحمدث ِ
ات ْاأل ُُموِر فِإ َّن ُك َّل ُْحمدث ٍة بِ ْدعةٌ وُك َّل بِ ْدع ٍة ضاللةٌ  ،وُك َّل ضال ٍلة يف النَّار ))(.)1
ْ
إذن نستطيع أن نقول أن هذه املرحلة مرحلة عظيمة يف بيان وتوضيح املنهج السلفي لقواعد الدين
وأساسياته املبنية على كتاب اهلل تعاىل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأهنا هي املرحلة األساس يف فهم
الدين ،وهي الِت أوجب اهلل الرجوع إليها .وهي الِت اصطفاها اهلل واختارها لنصرة نبيه ودينه واجلهاد يف
سبيله ،وجعلها ميزانا ملعرفة احلق من الباطل والسنة من البدعة ،والفرقة الناجية من الفرقة اهلالك.

( )4الشريعة لآلجري (.)699/2
( )2الشريعة لآلجري (.)612/2
( )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)438/4
( )1تقدم خترجيه ص.9
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وأما املرحلة الثانية فهي مرحلة تدوين السنة وكتابة منهج السلف يف العقيدة والتحذير من البدع
حيث كانت هذه املرحلة يف املائة الثالثة واملائة الرابعة .وهذه املؤلفات اختذت مسلكني :
املسلك األول  :إيراد شبه أهل البدع والفرق املخالفة ،والرد عليها وتفنيدها.
املسلك الثاين  :بيان معتقد أهل السنة باالستدالل من القرآن والسنة وآثار السلف.
ومن هذه املؤلفات :
-4
-2
-3

"الرد على الزنادقة واجلهمية" و "السنة" لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل (ت .)218
"خلق أفعال العباد" و"الرد على اجلهمية" لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهلل
(ت .)256
"تأويل خمتلف احلديث" و "االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية املشبهة" لإلمام أب حممد

-1
-5

عبد اهلل بن قتيبة الدينوري رمحه اهلل (ت .)296
"الرد على اجلهمية" لإلمام عثمان بن سعيد الدارمي رمحه اهلل (ت .)218
"كتاب السنة" لإلمام عمرو بن أب عاصم الضحاك الشيباين (ت .)219

-6
-9
-1
-7

"كتاب السنة" لإلمام عبد اهلل بن أمحد بن حنبل رمحه اهلل (ت .)278
"السنة" لإلمام حممد بن نصر املروزي رمحه اهلل (ت .)271
"صريح السنة" لإلمام أب جعفر حممد بن جعفر الطربي رمحه اهلل تعاىل (ت .)348
"السنة" لإلمام أمحد بن حممد اخلالل رمحه اهلل (ت .)344

" -48كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل" لإلمام حممد بن إسحاق بن خزَية رمحه اهلل
تعاىل (ت .)344
" -44شرح السنة" لإلمام احلسن بن علي الربهباري رمحه اهلل تعاىل (ت .)327
" -42الشريعة" لإلمام حممد بن احلسني اَلجري رمحه اهلل تعاىل (ت .)368
" -43اإلبانة عن الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة" لإلمام عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي
رمحه اهلل تعاىل (ت .)319
" -41كتاب التوحيد" و "كتاب اإلَيان" و "كتاب الرد على اجلهمية" لإلمام حممد بن إسحاق
بن حيىي بن مندة رمحه اهلل تعاىل (ت .)375
" -45أصول السنة" لإلمام حممد بن عبد اهلل األندلسي الشهري بابن أب زمنني رمحه اهلل تعاىل (ت
.)377
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" -46أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهم"
لإلمام هبةاهلل بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي رمحه اهلل تعاىل (ت.)141
" -49عقيدة السلف أصحاب احلديث" لإلمام إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين رمحه اهلل تعاىل
(ت .)177
" -41احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة" لإلمام أب القاسم إمساعيل بن حممد التميمي
األصبهاين رمحه اهلل تعاىل (ت .)535
وغريها كثري مما دونه السلف يف بيان منهج السلف ،وإَّنا أوردت أشهرها ،وعلى سبيل االختصار.
فهذه املرحلة مرحلة مجع النصوص الواردة من القرآن والسنة وتبويبها على أبواب السنة واالعتقاد ومجع
آثار السلف الِت يتناقلها الناس مشافهة ويرووهنا مسندة .فهي مرحلة حفظت لنا الدين وفهم السلف
لنصوص الكتاب والسنة ،وكيف سلك السلف يف توضيح منهج السلف يف حفظ العقيدة والرد على
املخالفني.
فهاتان املرحلتان مرحلتان مهمتان من مراحل منهج السلف أرى أهنما من األمهية مبكان التحدث
عنهم ا ،أما ما سوى ذلك فمنهج السلف منهج كامل أمته اهلل برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وإَّنا
علينا االتباع ،واهلل املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد.
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الفصل الثالث  :استمداد املنهج السلفي
إن اهلل عز وجل جعل رسالة اإلسالم وشريعة النيب صلى اهلل عليه وسلم خامت الرساالت لتبقى إىل قيام
الساعة ،وحىت ينزل عيسى بن مرْي عليه السالم فيحكم باإلسالم ،ويقتل اخلنزير ويكسر الصليب ،ويضع
اجلزية.
واملنهج السلفي هو اإلسالم واإلسالم هو املنهج السلفي.
يقول اإلمام الربهباري رمحه اهلل  :اعلموا أن اإلسالم هو السنة ،والسنة هي اإلسالم ،وال يقوم أحدمها
إال باَلخر( .)4فاحلق الذي أنزله اهلل واحد ال يتعدد ،والفرقة الناجية الباقية واحدة.
واملنهج السلفي هو منهج الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة .يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل -يف بيان طريقة أهل السنة : -وطريقتهم هو دين اإلسالم الذي بعث
اهلل به حممدا صلى اهلل عليه وسلم ،لكن ملا أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن أمته ستفرتق على ثالث
وسبعني فرقة ،كلها يف النار إال واحدة ،وهي اجلماعة ،ويف احلديث عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (( ُه ْم
ِ
ِ
صح ِاب)) صار املتمسكون باإلسالم احملض اخلالص عن الشوب هم
م ْن كان على م ِثل ما أنا علْيه الْي ْوم وأ ْ
أهل السنة واجلماعة ،وفيهم الصديقون والشهداء والصاحلون ،ومنهم أعالم اهلدى ومصابيح الدجى ،أولو
املناقب املأثورة ،والفضائل املذكورة ،وفيهم األبدال ،وفيهم أئمة الدين الذين أمجع املسلمون على هدايتهم،
وهم الطائفة املنصورة ،قال فيهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ((ال ت ز ُال طائِفةٌ ِم ْن أ َُّم ِِت على احل ِق
الساعةُ))(.)2
ضُّرُه ْم م ْن خالف ُه ْم وال م ْن خذهلُ ْم ح َّىت ت ُقوم َّ
صوِرة ال ي ُ
مْن ُ
فإذا كان ذلك كذلك ،وأن املنهج السلفي يف حقيقته هو اإلسالم ،فإن استمداده هو القرآن الكرْي
وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وما كان عليه اخللفاء الراشدون ،والصحابة املرضيون.

ِ
ِ
ِ
يت ل ُكم ِْ
اإل ْسالم
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
يقول اهلل عز وجل ﴿الْي ْوم أ ْكم ْل ُ
ت علْي ُك ْم ن ْعم ِِت ورض ُ ُ
ِدينا﴾[آملائدة .]3 :روى البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب و السنة عن طارق بن شهاب قال :قال رجل
ِ
ت
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
من اليهود لعمر  :يا أمري املؤمنني لو أن علينا نزلت هذه اَلية ﴿الْي ْوم أ ْكم ْل ُ

( )4شرح السنة للربهباري ص.57
( )2الفتاوى (.)457/3
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ِ
ِ
يت ل ُكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا﴾[آملائدة ]3 :الختذنا ذلك اليوم عيدا ،فقال عمر  :إين ألعلم
علْي ُك ْم ن ْعم ِِت ورض ُ ُ
أي يوم نزلت هذه اَلية ،نزلت يوم عرفة يف يوم مجعة(.)4
الر ُسول ِمن ب ْع ِد ما ت ب َّني لهُ ا ْهلُد َٰى وي تَّبِ ْع غْي ر سبِ ِيل
ويقول اهلل عز وجل ﴿ومن يُشاقِ ِق َّ
الْمؤِمنِني نُول ِه ما ت وَّ َٰىل ونُ ِ
ت مِ
صريا﴾[آلنساء .]445 :قال اإلمام اخلليفة أمري
ُْ
صل ِه جهنَّم ۗ وساء ْ
ْ
املؤمنني عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل  :سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووالة األمر من بعده سننا،
األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل ،واستكمال لطاعة اهلل ،وقوة على دين اهلل ،ليس ألحد تغيريها ،وال تبديلها

وال النظر يف شيء خالفها ،من عمل هبا مهتد ،ومن انتصر هبا منصور ،ومن خالفها واتبع غري سبيل
توىل ،وأصاله جهنم وساءت مصريا(.)2
املؤمنني واله اهلل ما ّ

الر ُسول وأ ِ
ُوِل
ويقول اهلل عز وجل ﴿يا أيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِطيعُوا اللَّه وأ ِطيعُوا َّ
ٍ
ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ِ
ول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤِمنُون بِاللَّ ِه
من ُك ْم ۗ فإن ت ناز ْعتُ ْم ِيف ش ْيء ف ُرُّدوهُ إىل اللَّه و َّ ُ
ْاَل ِخ ِر ۗ َٰذلِك خْي ٌر وأ ْحس ُن تأْ ِويال﴾[آلنساء.]57 :

ْاأل ْم ِر
والْي ْوِم

روى البيهقي بسنده إىل ابن عباس يف قوله (أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأوِل األمر منكم) قال :يعين
أهل الفقه والدين ،وأهل طاعة اهلل الذين يعلمون الناس معاين دينهم ،ويأمروهنم باملعروف ،وينهون عن
املنكر ،فأوجب اهلل طاعتهم(.)3
وبسنده أيضا إىل جماهد قال  :أولو الفقه والعلم (فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل) قال  :إىل كتاب

اهلل( ،والرسول) قال  :إىل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مث قرأ ﴿وإِذا جاء ُه ْم أ ْمٌر من ْاأل ْم ِن أ ِو
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ِِ
الرس ِ
ِ
ول وإِ َٰىل أ ِ
ُوِل ْاأل ْم ِر مْن ُه ْم لعلمهُ الَّذين ي ْستنبِطُونهُ
اخل ْوف أذاعُوا به ۗ ول ْو رُّدوهُ إىل َّ ُ
ِمْن ُه ْم﴾[آلنساء.)1( ]13 :
وقد أوردت يف طيات هذا البحث من اَليات القرآنية واألحاديث النبوية واَلثار السلفية ما يفيد أن
هذا املنهج الرباين ،املنهج السلفي إَّنا يستمد منهجه –عقيدة وعبادة ومعامالت وأخالقا وسلوكا -من

( )4تقدم خترجيه ص.6
( )2تقدم خترجيه ص.41
( )3املدخل إىل السنن الكربى ص.242
( )1املدخل إىل السنن الكربى ص.245
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كتاب اهلل وسنة نبيه وما كان عليه اخللفاء الراشدون والصحابة والتابعون ،وما بينه علماء السنة الربانيون
واستنبطوه من القرآن والسنة.
وهلذا االستمداد آثاره العظيمة ومثاره اجلليلة ،والِت ال تعد وال حتصى من اخلري العميم ،والنفع الكبري
لإلسالم واملسلمني عموما ،وألهل السنة واجلماعة خصوصا ،وسأعرج على ثالثة منها ،هي من أجل هذه
الثمار ،مما يتبني من خالهلا أعظم اَليات والدالئل على صدق هذا املنهج السلفي الرباين ،وأنه هو
اإلسالم احلق وسبيل الفرقة الناجية.

األوىل منها  :الوفاق واالئتالف.
يقول اإلمام احلافظ قوام السنة أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين رمحه اهلل -مبينا استمداد أهل
السنة واحلديث طريقهم ومنهجهم وما أمثر ذلك فيهم ،ومبينا الفرق بني استمداد أهل السنة واستمداد
غريهم: -
و مما يدل على أن أهل احلديث هم على احلق  :أنك لو طالعت مجيع كتبهم املصنفة من أوهلم إىل
آخرهم قدَيهم وحديثهم مع اختالف بلداهنم وزماهنم ،وتباعد ما بينهم يف الديار ،وسكون كل واحد
منهم قطرا من األقطار ،وجدهتم يف باب االعتقاد على وترية واحدة ،وَّنط واحد ،جيرون فيه على طريقة ال
حييدون عنها وال َييلون فيها ،قلوهبم يف ذلك واحد ،ونقلهم واحد ،ال ترى بينهم اختالفا ،وال تفرقا يف
شيء ما وإن قل .بل لو مجعت مجيع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم ،وجدت كأنه جاء من
قلب واحد ،وجرى على لسان واحد ،وهل على احلق دليل أبني من هذا؟!

ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالفا
قال تعاىل ﴿ :أفال ي تدبَُّرون الْ ُق ْرآن ۗول ْو كان م ْن عند غ ِْري اللَّه لوج ُدوا فيه ْ
ِ
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه ِ
ِ
مجيعا وال ت فَّرقُوا﴾[آل عمران.]483 :
كثريا﴾[آلنساء ، ]12 :وقال تعاىل ﴿ :و ْاعت ُ ْ
وأما إذا نظرت إىل أهل األهواء والبدع رأيتهم متفرقني خمتلفني أو شيعا وأحزابا ،ال تكاد جتد اثنني
منهم على طريقة واحدة يف االعتقاد ،يبدع بعضهم بعضا ،بل يرتقون إىل التكفري ،يكفر االبن أباه والرجل
أخاه ،واجلار جاره ،تراهم أبدا يف تنازع وتباغض واختالف ،تنقضي أعمارهم وملا تتفق كلماهتم

َٰ ِ
ِ
َّه ْم ق ْوٌم َّال ي ْع ِقلُون﴾[آحلشر.]41 :
﴿ ْحتسبُ ُه ْم مجيعا وقُلُوبُ ُه ْم ش َّ َٰىت ۗذلك بِأن ُ

أو ما مسعت أن املعتزلة مع اجتماعهم يف هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريني ،والبصريون
منهم البغداديني ،ويكفر أصحاب أب علي اجلبائي ابنه أبا هاشم ،وأصحاب أب هاشم يكفرون أباه أبا
علي ،وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب املقاالت منهم ،إذا تدبرت أقواهلم رأيتهم متفرقني يكفر بعضهم
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بعضا ،ويتربأ بعضهم من بعض ،وكذلك اخلوارج والروافض فيما بينهم وسائر املبتدعة مبثابتهم .وهل على
الباطل دليل أظهر من هذا؟!
قال اهلل تعاىل ﴿إِ َّن الَّ ِذين ف َّرقُوا ِدين ُه ْم وكانُوا ِشي عا لَّ ْست ِمْن ُه ْم ِيف شي ٍء﴾[آالنعام.]457 :

ْ

وكان السبب يف اتفاق أهل احلديث  :أهنم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ،وطريق النقل فأورثهم

االتفاق واالئتالف ،وأهل البدعة أخذوا الدين من املعقوالت واَلراء ،فأورثهم االفرتاق واالختالف(.)4

الثانية منها  :العقل والعلم والفهم والصدق.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل –وهو يتكلم عن منزلة أئمة اهلدى ،ومنهم اإلمام أمحد: -
" كل من استقرأ أحوال العامل وجد املسلمني أحد وأسد عقال ،وأهنم ينالون يف املدة اليسرية من حقائق
العلوم واألعمال أضعاف ما يناله غريهم يف قرون وأجيال ،وكذلك أهل السنة واحلديث جتدهم كذلك

متمتعني .وذلك ألن اعتقاد احلق الثابت يقوي اإلدراك ويصححه ،قال تعاىل ﴿ :والَّ ِذين ْاهتد ْوا زاد ُه ْم
ِ
اخ ُر ُجوا ِمن
اه ْم ت ْقو ُاه ْم﴾[حممد .]49 :وقال ﴿ :ول ْو أنَّا كتْب نا علْي ِه ْم أن اقْ تُلُوا أن ُفس ُك ْم أ ِو ْ
ُهدى وآت ُ
َِّ ِ
ِ ِ
َّه ْم ف علُوا ما يُوعظُون بِِه لكان خْي را َّهلُ ْم وأش َّد ت ثْبِيتا ،
يل مْن ُه ْم ۗ ول ْو أن ُ
ديارُكم َّما ف علُوهُ إال قل ٌ
وإِذا ََّلت ي ناهم من لَّ ُدنَّا أجرا ع ِظيما  ،وهلدي ناهم ِ
صراطا ُّم ْست ِقيما﴾[النساء. ]61-66 :
ْ ُ
ْ
ْ ُْ

وهذا يعلم تارة مبوارد النزاع بينهم وبني غريهم ،فال جتد مسألة خولفوا فيها إال وقد تبني أن احلق
معهم .وتارة بإقرار خمالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إىل غريهم ،أو بشهادهتم على خمالفيهم
بالضالل واجلهل .وتارة بشهادة املؤمنني الذين هم شهداء اهلل يف األرض .وتارة بأن كل طائفة تعتصم هبم
فيما خالفت فيه األخرى ،وتشهد بالضالل على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم.
فأما شهادة املؤمنني الذين هم شهداء اهلل يف األرض  :فهذا أمر ظاهر معلوم باحلس والتواتر لكل من
مسع كالم املسلمني ،ال جتد يف األمة عظّم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به ،وال جتد غريهم يعظم إال بقدر
ما وافقهم فيه ،كما ال ينقص إال بقدر ما خالفهم.

حىت إنك جتد املخالفني هلم كلهم وقت احلقيقة يقر بذلك ،كما قال اإلمام أمحد " :آية ما بيننا
وبينهم يوم اجلنائز" .فإن احلياة بسبب اشرتاك الناس يف املعاش يعظم الرجل طائفته ،فأما وقت املوت فالبد
( )4احلجة يف بيان احملجة لإلصبهاين ( )226-221/2وانظر إىل جمموعة كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع
بن هادي املدخلي.
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من االعرتاف باحلق من عموم اخللق .وهلذا مل يعرف يف اإلسالم مثل جنازته –أي اإلمام أمحد : -مسح
املتوكل موضع الصالة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ،سوى من صلى يف اخلانات والبيوت وأسلم يومئذ
من اليهود والنصارى عشرون ألفا .وهو إَّنا نبل عند األمة باتباع احلديث والسنة.
وكذلك الشافعي ،وإسحاق ،وغريمها ،إَّنا نبلوا يف اإلسالم باتباع أهل احلديث والسنة .وكذلك مالك
واألوزاعي ،والثوري ،وأبو حنيفة وغريهم إَّنا نبلوا يف عموم األمة وقبل قوهلم ملا وافقوا فيه احلديث
()4

والسنة".

ويقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  :كل أحد يعلم أن أهل احلديث أصدق الطوائف ،كما قال ابن
املبارك  :وجدت ((الدين)) ألهل احلديث ،و((الكالم)) للمعتزلة ،و((الكذب)) للرافضة ،و((احليل))

ألهل الرأي و((سوء الرأي والتدبري)) َلل أب فالن(.)2

وقال ابن القيم أيضا  :إن أعقل اخللق على اإلطالق الرسل ،وأتباعهم بعدهم أعقل األمم ،وأهل
الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم ،وأعقل هؤالء املسلمون ،وأعقل املسلمني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم والتابعون هلم بإحسان ،وأهل السنة واحلديث أعقل األمة بعدهم على اإلطالق ،والربهان
القاطع على هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من العلم النافع والعمل الصاحل ومصاحل الدنيا واَلخرة ما
مل يظهر مثله وال قريب منه وال ماله البتة نسبة بوجه من الوجوه على أيدي غريهم من العقالء ،ومن تدبر
سريهتم يف أنفسهم ،ويف خاصتهم ،ويف العامة ،وصربهم وزهدهم يف الدنيا ،ورغبتهم يف اهلل وما عنده،
واشتماهلم من األخالق على أزكاها ،ومن الشيم على أرضاها ،وأهنم أصدق اخللق ،وأبرهم قلوبا ،وأزكاهم
نفوسا ،وأعظمهم أمانة ،وأكرمهم عشرة ،وأعفهم ضمائر ،وأطهرهم سريرة ،مل يشك أهنم أعقل خلق اهلل
على اإلطالق ،وال ريب أن كل من كان إليهم أقرب ،كان حظه من العقل أوفر والعلوم واألعمال والسرية
والدالئل على ذلك(.)3
الثالثة منها  :االستمرار والبقاء .وسأسهب يف الكالم حول هذه املسألة لسببني :
السبب األول  :أن هناك من يرى أن املنهج السلفي إَّنا هو مرحلة زمنية مؤقتة ،بقيت لزمن يناسبها
وانتهت.
( )4الفتاوى (.)44/1
( )2خمتصر الصواعق املرسلة (.)357/2
( )3الصواعق املرسلة (.)4541/1
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السبب الثاين  :أن هناك من يرى أن املنهج السلفي إَّنا هو حزب كسائر األحزاب ،أو مجاعة كسائر
اجلماعات املنتسبة للدعوة ،وأنه ال خالف عقدي بينها ،إَّنا اخلالف بينها يف األولويات ،وأهنا كلها هتدف
خلدمة اإلسالم.
فأقول إن بقاء املنهج السلفي واستمراريته إىل قيام الساعة تدل عليه األخبار الصحيحة الثابتة ،والواقع
امللموس املشاهد.
فأما األدلة فهي :
-4

-2

روى ابن أب عاصم يف كتاب السنة بسنده إىل جابر بن عبداهلل قال ُ (( :كنَّا ُجلُوسا عِْند
ِ
َّ ًّ
َّ َّ ِ َّ
يل اللَّ ِه عَّز وج َّل
النَِّيب صلى اللهُ علْيه وسلم فخط خطا هكذا أمامهُ ف قال هذا سب ُ
ِ ِِ
ني عن ِمشالِِه قال ه ِذهِ سبِيل الشَّيط ِ
وخطَّْ ِ
اخلط
ان ُمثَّ وضع يدهُ ِيف ْ
ُ ْ
ني ع ْن َيينه وخطَّْ ِ ْ
ْاألسوِد ُمثَّ تال ه ِذهِ ْاَلية﴿ ،وأ َّن هَٰذا ِصر ِ
السبُل
اطي ُم ْست ِقيما فاتَّبِعُوهُ ۗ وال ت تَّبِعُوا ُّ
ْ
()4
صا ُكم بِِه لعلَّ ُك ْم ت تَّ ُقون﴾[آالنعام .)) ]453 :فاخلط
ف ت فَّرق بِ ُك ْم عن سبِيلِ ِه ۗ َٰذلِ ُك ْم و َّ
املستقيم الذي رمسه النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على استمرارية وبقاء الطائفة الناجية
الطائفة السلفية.
ما رواه البخاري  -يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
 :ال تزال طائفة من أمِت ظاهرين على احلق وهم أهل العلم  -بسنده إىل املغرية ابن شعبة
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ((ال ت ز ُال طائِفةٌ ِمن أ َُّم ِِت ظ ِ
اه ِرين ح َّىت يأْتِي ُه ْم أ ْم ُر اللَّ ِه
ْ
وهم ظ ِ
اه ُرون))( .)2وبسنده أيضا إىل معاوية بن إب سفيان قال مسعت النيب صلى اهلل عليه
ُْ
وسلم يقول ((من ي ِرْد اللَّه بِِه خي را ي فقهه ِيف الدي ِن وإََِّّنا أنا ق ِ
اس ٌم ويُ ْع ِطي اللَّهُ ول ْن ي زال أ ْم ُر
ْ ُ ُْ
ْ ُ ُ
ِ ()3
الساعةُ أ ْو ح َّىت يأِْيت أ ْم ُر اللَّه))  .وهذه الطائفة هم أهل العلم
ه ِذ ِه ْاأل َُّم ِة ُم ْست ِقيما ح َّىت ت ُقوم َّ
وأهل احلديث والسنة كما تقدم.

( )4السنة البن أب عاصم ص 43واحلاكم يف املستدرك (.)341/2
( )2البخاري (ح.)9344/
( )3البخاري (ح.)9342/
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-3

ما رواه مسلم يف صحيحه عن جابر بن مسرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ((ع ْن
ِ َّ
َّ َّ
ين قائِما يُقاتِ ُل علْي ِه ِعصابةٌ ِم ْن
النَِّيب صلى اللهُ علْيه وسلم أنَّهُ قال ل ْن ي ْب رح هذا الد ُ
الساعةُ))( .)4وروى أيضا من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه
الْ ُم ْسلِ ِمني ح َّىت ت ُقوم َّ
قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ((ال ت ز ُال ِعصابةٌ ِم ْن أ َُّم ِِت يُقاتِلُون على أ ْم ِر
ِ ِ ِ ِ
الساعةُ وُه ْم على ذلِك))( .)2واملراد
ضُّرُه ْم م ْن خالف ُه ْم ح َّىت تأْتِي ُه ْم َّ
اللَّه قاه ِرين لع ُدوه ْم ال ي ُ
هبذه العصابة أهل السنة الطائفة املنصورة أتباع املنهج السلفي والباقية املستمرة حىت تكون

-1

-5
-6

-9

آخرها تلك الِت تكون مع عيسى عليه السالم ،واملراد بأمر اهلل أي هبوب تلك الريح الِت
تأخذ روح كل مؤمن ومسلم بعد عيسى عليه السالم.
ما رواه ابن ماجه وأمحد عن أب عنبة اخلوالين ،وكان قد صلى القبلتني مع رسول اهلل صلى
َّ ِ
س ِيف
اهلل عليه وسلم قال  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ((ال ي ز ُال اللهُ ي ْغر ُ
هذا الدي ِن غ ْرسا ي ْست ْع ِملُ ُه ْم ِيف طاعتِ ِه))(.)3
ما رواه أبو داود واحلاكم يف املستدرك عن أب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
ث ِهل ِذ ِه ْاأل َُّم ِة على رأْ ِس ُكل ِمائ ِة سن ٍةم ْن ُجيد ُد هلا ِدين ها ))(.)1
((إِ َّن اللَّه ي ْب ع ُ
ما رواه اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث من حديث إبراهيم بن عبدالرمحن
العذري قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( ْحي ِمل هذا الْعِْلم ِمن ُكل خل ٍ
ف ُع ُدولُهُ ،
ْ
ُ
()5
ِ
ِ
اجلاهلني )) .
ي ْن ُفون عْنهُ ْحت ِريف الْغالِني  ،وانْتِحال الْ ُمْب ِطلِني  ،وتأْ ِويل ْ
اإلخبار بنزول عيسى بن مرْي عليه السالم ،فيقود هذه الطائفة املنصورة حاكما بشريعة النيب

صلى اهلل عليه وسلم .فقد روى مسلم يف صحيحه عن أب هريرة قال ،قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم (( والَّ ِذي ن ْف ِسي بِي ِدهِ لي ِ
وشك َّن أ ْن ي ْن ِزل فِي ُك ْم ابْ ُن م ْرْي صلَّى اللَّهُ علْي ِه
ُ
ِ
اخلِْن ِزير ويضع ِْ
وسلَّم حكما م ْق ِسطا ف يك ِ
ال ح َّىت ال
الصلِيب وي ْقتُل ْ
يض الْم ُ
ْسر َّ
اجل ْزية ويف ُ
ُ
)
6
ي ْقب له أح ٌد ))(  .ويف رواية (( واللَّ ِه لي ْن ِزل َّن ابن مرْي حكما ع ِادال ف ليك ِ
الصلِيب ولي ْقتُ ل َّن
ْسر َّن َّ
ُ
ُْ ْ
ِ
اخلِْن ِزير وليضع َّن ِْ
ض
ص فال يُ ْسعى علْي ها ولت ْذه َّ
ْ
َب الش ْ
َّحناءُ والتَّباغُ ُ
اجل ْزية ولتُْت رك َّن الْقال ُ
( )4مسلم (ح.)4722/
( )2مسلم (ح.)4721/
( )3ابن ماجه (ح )1/وأمحد (ح.)41264/
( )1أبو داود (ح )1274/واحلاكم (.)522/1
( )5شرف أصحاب احلديث ( )35/2وانظر مشكاة املصابيح للتربيزي ( )12/4وكالم األلباين على هذا احلديث.
( )6مسلم (ح.)455/
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اس ُد ولي ْدعُو َّن إِىل الْم ِال فال ي ْقب لُهُ أح ٌد)) .ويف رواية ((كْيف أنْتُ ْم إِذا ن زل ابْ ُن
والتَّح ُ
م ْرْي فِي ُك ْم وإِم ُام ُك ْم ِمْن ُك ْم؟)).
وروى أيضا من طريق جابر بن عبد اهلل قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول (( ال
احلق ظ ِ
اه ِرين إِىل ي ْوِم الْ ِقيام ِة قال ف ي ْن ِزُل ِعيسى ابْ ُن
ت ز ُال طائِفةٌ ِم ْن أ َُّم ِِت يُقاتِلُون على ْ
ول ال إِ َّن ب ْعض ُك ْم على ب ْع ٍ
ض
ول أ ِمريُُه ْم ت عال صل لنا ف ي ُق ُ
م ْرْي صلَّى اللَّهُ علْي ِه وسلَّم ف ي ُق ُ
أُمراءُ ت ْك ِرمة اللَّ ِه ه ِذ ِه ْاأل َُّمة))(.)4
وروى أيضا من حديث النواس بن مسعان قال  :ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الدجال ذات غداة – إىل أن قال بعد أن ذكره وفتنته – فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل
عيسى بن مرْي فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق – إىل أن قال – (( ُمثَّ يأْتِى ِعيسى ابْن
مرْي ق وم ق ْد عصمهم اللَّه ِمْنه ف يمسح عن وج ِ
اجلن َِّة ف ب ْي نما ُهو
وه ِه ْم وُحيدثُ ُه ْم بِدرجاهتِِ ْم ِِف ْ
ْ ٌْ
ُُ ُ ُ ْ ُ ْ ُُ
ِ
ِ
ت ِعبادا ِىل ال يد ِان ألح ٍد بِِقتاهلِِ ْم فحرْز ِعب ِادى
كذلك إِ ْذ أ ْوحى اللَّهُ إِىل عيسى إِِّن ق ْد أ ْخر ْج ُ
ث اللَّهُ يأْ ُجوج ومأْ ُجوج وُهم ِم ْن ُكل حد ٍب ي ْن ِسلُون ف يمُّر أوائِلُ ُهم على ُحبْي رةِ
إِىل الطُّوِر .وي ْب ع ُ
ْ
ْ
ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِب اللَّهُ ِعيسى
ط ِربيَّة ف ي ْشربُون ما فيها وَيُُّر آخ ُرُه ْم ف ي ُقولُون لق ْد كان هبذه مَّرة ماءٌ .وُْحيص ُر نِ ُّ
ِ ِ ِِ ٍ ِ
ِ ِِ
ِب اللَّ ِه
ب نِ ُّ
وأ ْ
س الث َّْور ألحده ْم خْي را م ْن مائة دينار ألحد ُك ُم الْي ْوم ف ي ْرغ ُ
صحابُهُ ح َّىت ي ُكون رأْ ُ
ِ
صحابُهُ -أي إىل اهلل -ف يُ ْرِس ُل اللَّهُ علْي ُه ُم النَّغف ِِف ِرقاهبِِ ْم –أي الدود-
عيسى وأ ْ
ت ن ْف ٍ ِ ٍ
ف يصبِحون ف رسى كمو ِ
ط نِ ِ ِ
صحابُهُ إِىل
س واحدة –أي قتلىُ -مثَّ ي ْهبِ ُ ُّ
ِب اللَّه عيسى وأ ْ
ْ
ُْ ُ ْ
ض فال ِجي ُدون ِِف األر ِ ِ ِ ٍ ِ
األ ْر ِ
ِب اللَّ ِه ِعيسى
ب نِ ُّ
ْ
ض م ْوضع ش ْرب إالَّ مألهُ زمهُ ُه ْم ون ْت نُ ُه ْم ف ي ْرغ ُ
ِ ِ
اق الْبخ ِ
ِ
ث شاء اللَّهُ ُمثَّ
ت ف ت ْح ِملُ ُه ْم ف تطْر ُح ُه ْم حْي ُ
صحابُهُ إِىل اللَّه ف يُ ْرس ُل اللَّهُ طْي را كأ ْعن ُ ْ
وأ ْ
ِ
ِ
ال
الزلف ِة ُمثَّ يُق ُ
ت مد ٍر وال وب ٍر ف ي ْغ ِس ُل األ ْرض ح َّىت ي ْت ُركها ك َّ
يُْرس ُل اللَّهُ مطرا ال ي ُك ُّن مْنهُ ب ْي ُ
ك وردى ب ركت ِ
ِ
لِأل ْر ِ ِ
الرَّمان ِة وي ْست ِظلُّون بِِق ْح ِفها
ك .ف ي ْومئِ ٍذ تأْ ُك ُل الْعِصابةُ ِمن ُّ
ض  :أنْب ِىت مثرت ُ
وي بارُك ِِف الرس ِل ح َّىت أ َّن الل ْقحة ِمن ا ِإلبِ ِل لتك ِ
ْفى الْ ِفئام ِمن الن ِ
َّاس والل ْقحة ِمن الْبق ِر
ْ
ُ
َّاس والل ْقحة ِمن الْغن ِم لتك ِ
ل تك ِ
ْفى الْف ِخذ ِمن الن ِ
ْفى الْقبِيلة ِمن الن ِ
َّاس ف ب ْي نما ُه ْم كذلِك إِ ْذ
ِ
ض ُروح ُكل ُم ْؤِم ٍن وُكل ُم ْسلِ ٍم وي ْب قى ِشر ُار
ب عث اللَّهُ ِرحيا طيبة ف تأْ ُخ ُذ ُه ْم ْحتت آباط ِه ْم ف ت ْقبِ ُ
الن ِ
الساعةُ))( .)2وهذا من أقوى األدلة على
َّاس يتهار ُجون فِيها ت ه ُارج ْ
وم َّ
احلُ ُم ِر ف علْي ِه ْم ت ُق ُ
استمرارية الطائفة املنصورة القائمة على املنهج السلفي إىل قيام الساعة.

( )4مسلم (ح.)456/
( )2مسلم (ح.)2439/
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فهذه أخبار صحيحة ثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم جيب اإلَيان هبا وتصديقها واعتقاد ما
تتضمنه من اخلرب ببقاء هذه الطائفة املنصورة والفرقة الناجية القائمة بدين اهلل .وهذا من رمحة اهلل تعاىل
بعباده ،ومتام حكمته وعدله وأنه ال يرتك عباده مهال.
وأما من حيث الواقع امللموس ،فإن وجود أئمة الدين وعلماء األمة ومن على هنجهم منذ عهد
الصحابة رضوان اهلل عليهم مرورا بعهد التابعني مث أتباعهم إىل مجيع قرون اإلسالم إىل يومنا هذا ،والذي ال
خيلو زمان منهم ،ملن أكرب األدلة والرباهني على استمرار املنهج السلفي وبقائه.
يقول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل يف مقدمة رسالته الرد على اجلهمية والزنادقة  :احلمد هلل
الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم ،يدعون من ضل إىل اهلدى ،ويصربون منهم
على األذى ،حييون بكتاب اهلل املوتى ،ويبصرون بنور اهلل أهل العمى ،فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه،
وكم من ضال تائه قد هدوه ،فما أحسن أثرهم على الناس ،وأقبح أثر الناس عليهم ،ينفون عن كتاب اهلل
حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة(.)4
ولو سربنا التاريخ ،ونظرنا إىل كتب الرجال والطبقات ،لرأينا ذلك حتقيقا ،فما من زمن إال وجعل
اهلل فيه من يقوم بدين اهلل وعقيدة أهل السنة من الذابني عن السنة وسبيل سلف األمة ،وعلى رأس هؤالء
أهل احلديث وأصحاب املنهج السلفي من العلماء الربانيني من كل زمان ،الذين هم الطائفة املنصورة.
وهلذا فإن اهلل جعلهم شهوده على اخللق يوم القيامة.
وح ي ْوم
روى البخاري عن أب سعيد اخلدري قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( ُجياءُ بِنُ ٍ
ول
ول ن ع ْم يا رب ف تُ ْسأ ُل أ َُّمتُهُ ه ْل ب لَّغ ُك ْم ف ي ُقولُون ما جاءنا ِم ْن ن ِذي ٍر ف ي ُق ُ
ال لهُ ه ْل ب لَّ ْغت ف ي ُق ُ
الْ ِقيام ِة ف يُق ُ
ول اللَّ ِه صلَّى اللَّهُ علْي ِه وسلَّم ﴿وك َٰذلِك
ول ُحم َّم ٌد وأ َُّمتُهُ ف يُجاءُ بِ ُك ْم ف ت ْشه ُدون ُمثَّ ق رأ ر ُس ُ
ودك ف ي ُق ُ
م ْن ُش ُه ُ
جع ْلنا ُك ْم أ َُّمة وسطا لت ُكونُوا ُشهداء على الن ِ
ول علْي ُك ْم ش ِهيدا﴾[آلبقرة .]413 :قال
الر ُس ُ
َّاس وي ُكون َّ

ابن حجر رمحه اهلل  :والوسط العدل -إىل أن قال -ألن أهل اجلهل ليسوا عدوال ،وكذلك أهل البدع،
فعرف أن املراد بالوصف املذكور  :أهل السنة واجلماعة ،وهم أهل العلم الشرعي(.)2

يقول اإلمام أبو عبد اهلل ابن بطة العكربي يف اإلبانة تعليقا على حديث(( :بدأ اإلسالم غريبا
وسيعود غريبا كما بدأ ،فطوىب للغرباء)) قال  :جعلنا اهلل وإياكم بكتاب اهلل عاملني ،وبسنة نبينا حممد
( )4مقدمة الرد على الزنادقة واجلهمية ص 498بتحقيق دغ العجمي.فتح الباري (.)346/43
( )2فتح الباري (.)346/43
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صلى اهلل عليه وسلم متمسكني ،ولألئمة واخللفاء الراشدين املهديني متبعني ،وَلثار سلفنا وعلمائنا
مقتفني ،وهبدي شيوخنا الصاحلني رمحة اهلل عليهم أمجعني مهتدين ،فإن اهلل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه
جعل يف كل زمان فرتة من الرسل ،ودروسا لألثر ،مب هو تعاىل بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت
له الرمحة يف كتابه ال خيلي كل زمان من بقايا من أهل العلم ومحلة احلجة ،يدعون من ضل إىل اهلدى،
ويذودوهنم عن الردى ،ويصربون منهم على األذى ،وحييون بكتاب اهلل املوتى ،ويبصرون بعون اهلل أهل
العمى ،وبسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلهالة والغبا(.)4
ويقول اإلمام أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن الطربي الاللكائي يف أصحاب احلديث  :فهم الذين
تعهدت بنقلهم الشريعة ،واحنفظت هبم أصول السنة ،فوجبت هلم بذلك املنة على مجيع األمة ،والدعوة هلم
من اهلل باملغفرة ،فهم محلة علمه ،ونقلة دينه ،وسفرته بينه وبني أمته ،وأمناؤه يف تبليغ الوحي عنه ،فحري

أن يكونوا أوىل الناس به يف حياته ووفاته(.)2

ويقول اإلمام أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري يف كتابه معرفة علوم احلديث – بعد أن ذكر حديث
الطائفة املنصورة وتفسري اإلمام أمحد هلا بقوله  :إن مل يكن هذه الطائفة املنصورة أصحاب احلديث فال
أدري من هم -.قال احلاكم  :ويف مثل هذا قيل  :من ّأمر السنة يف نفسه قوال وفعال نطق باحلق ،فلقد
أحسن أمحد بن حنبل يف تفسري هذا اخلرب أن الطائفة املنصورة الِت يرفع اخلذالن عنهم إىل قيام الساعة هم
أصحاب احلديث ،ومن أحق هبذا التأويل من قوم سلكوا حمجة الصاحلني ،واتبعوا آثار السلف من
املاضني ،ودمغوا أهل البدع من املخالفني بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله أمجعني ،من قوم آثروا
قطع املفاوز والقفار على التنعم يف الدمن واألوطار ،وتنعموا بالبؤس يف األسفار مع مساكنة العلم
واألخبار(.)3
وقال اإلمام أبو بكر اخلطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه شرف أصحاب احلديث  :وقد
جعل اهلل أهله أركان الشريعة ،وهجم هبم كل بدعة شنيعة ،فهم أمناء اهلل يف خليقته ،والواسطة بني النيب
وأمته ،واجملتهدون يف حفظ ملته ،أنوارهم زاهرة ،وفضائلهم سائرة ،وآياهتم باهرة ،ومذاهبهم ظاهرة،
وحججهم قاهرة ،وكل فئة تتحيز إىل هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب احلديث،
فإن الكتاب عدهتم ،والسنة حجتهم ،والرسول فئتهم ،وإليه نسبتهم ،ال يعرجون على األهواء ،وال يلتفتون
( )4اإلبانة ( ،)479/4واحلديث أخرجه مسلم ( )496/2والرتمذي ( )211/9وأمحد ( )411/4وابن ماجه
(ح )3711/والدارمي (.)344/2
( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)28/4
( )3كتاب معرفة علوم احلديث للنيسابوري ص.2
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إىل اَلراء ،يقبل منهم ما رووا عن الرسول ،وهم املأمونون عليه العدول ،حفظة الدين وخزنته ،وأوعية العلم
ومحلته(.)4
إذن فاملنهج السلفي منهج باق إىل قيام الساعة ،وال خيلو زمان من وجوده ،فالقرون الثالثة كانت
مليئة من أهل العلم وأئمة السنة ،منهم اإلمام أمحد بن حنبل الذي قمع به بدعة خلق القرآن ونصر به
عقيدة أهل السنة ،حىت أصبح يلقب بإمام أهل السنة واجلماعة ،بل تنسب عقيدة أهل السنة إليه ،كما
قال اإلمام أبو احلسن األشعري يف بيان عقيدته  :قولنا الذي نقول به ،وديانتنا الِت ندين هبا ،التمسك
بكتاب ربنا عز وجل ،وبسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث،
وحنن بذلك معتصم ون ،ومبا كان عليه أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل نضر اهلل وجهه ورفع درجته
وأجزل مثوبته قائلون ،وملن خالف قوله جمانبون ،ألنه اإلمام الفاضل ،والرئيس الكامل ،الذي أبان اهلل به
احلق ،ودفع به الضالل ،وأوضح به املنهاج ،وقمع به بدع املبتدعني ،وزيغ الزائغني ،وشك الشاكني ،فرمحة
اهلل عليه من إمام مقدم ،وجليل معظم ،وكبري مضخم ،وعلى مجيع أئمة املسلمني(.)2
مث ما زال يتتابع علماء السنة وأئمة احلديث قرنا بعد قرن حىت جاء زمن شيخ اإلسالم اجملدد
ناصر السنة وقامع البدعة أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين يف القرن السابع وبداية الثامن ،حيث نصر
اهلل به السنة ،ووضح العقيدة ،وخاصة باب األمساء والصفات ،ورد على مجيع الفرق املخالفة من اجلهمية
واملعتزلة واألشاعرة والقدرية والفالسفة وأهل املنطق والرافضة وأهل التصوف واحللول االحتاد ،يف مؤلفات
كثرية ،ورسائل عديدة ،وفتاوى سديدة.
مث تتابع تالميذه على هذا وتالميذ تالميذه ،كابن القيم اجلوزية ،وابن عبداهلادي وابن كثري وابن
رجب وابن مفلح وغريهم ،وال زال منهج السلف حمفوظا بوجود أئمة الدين وعلماء السنة حىت جاء القرن
الثاين عشر حيث قيض اهلل هلذه األمة شيخ اإلسالم ومفِت األنام ،جمدد دعوة التوحيد والسنة العالمة حممد
بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل ،الذي جدد اهلل به التوحيد وقمع به الشرك ،وأمثر اهلل بدعوته دولة تقيم
التوحيد وترفع السنة وحتكم بالشريعة ،وتقيم العدل ،وال زالت على ذلك ،يتفيأ ظالهلا املسلمون ،حىت
أصبحت بيضة اإلسالم ،ودولة التوحيد واإلَيان ،وحامية احلرمني .مث ما زال على هذا أبناؤه وتالميذه
وأحفاده كاجملدد الثاين الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب وغريه من أهل العلم،
واستمر ظهور العلماء حفظة الدين والسنة كالشيخ حممد بن إبراهيم مث تلميذه الشيخ اإلمام عبدالعزيز بن
( )4شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي ص.11
( )2اإلبانة عن أصول الديانة ألب احلسن األشعري ص.25
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عبداهلل بن باز والشيخ عبداهلل بن محيد والشيخ اإلمام احملدث حممد ناصرالدين األلباين ،والشيخ حممد بن
صاحل العثيمني ،ومن سار على هنجهم إىل يومنا هذا من علماء ربانيني سائرين على هذا املنهج السلفي.
وهذا مصداق ما ذكرنا من استمرارية هذا املنهج الرباين وبقائه كما رسم سبيله نبينا حممد صلى اهلل عليه
وسلم خطّا مستقيما ال انقطاع فيه وال اعوجاج إىل قيام الساعة.
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الفصل الرابع  :خصائص املنهج السلفي
إن امل نهج السلفي أو الدعوة السلفية دعوة رمحة ،وإنقاذ للبشرية من ظلمات اجلاهلية جبميع
أنواعها إىل نور احلياة واستقامتها يف مجيع جماالت احلياة ،وذلك ألنه منهج رباين – كما سبق – مبين على
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم .واهلل عز وجل قد قال عن وحيه وكتابه الذي أنزله على نبيه

صلى اهلل عليه وسلم ﴿ :إِ َّن هَٰذا الْ ُق ْرآن ي ْه ِدي لِلَِِّت ِهي أقْ وُم ويُبش ُر الْ ُم ْؤِمنِني الَّ ِذين ي ْعملُون
الص ِ
احل ِ
ات أ َّن هلُ ْم أ ْجرا كبِريا﴾[آالسراء ، ]7 :يقول العالمة السعدي رمحه اهلل تعاىل  :خيرب تعاىل عن شرف
َّ
القرآن وجاللته وأنه يهدي للِت هي أقوم ،أي أعدل وأعلى من العقائد واألعمال واألخالق ،فمن اهتدى
مبا يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم ،وأهداهم يف مجيع األمور(.)4
ويقول اإلمام الشنقيطي رمحه اهلل عن هذه اَلية  :ذكر جل وعال يف هذه اَلية الكرَية أن هذا
القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية ،وأمجعها جلميع العلوم ،وآخرها عهدا برب العاملني جل
وعال يهدي للِت هي أقوم ،أي الطريقة الِت هي أسد وأعدل وأصوب – إىل أن قال – وهذه اَلية الكرَية
أمجل اهلل جل وعال فيها مجيع ما يف القرآن من اهلدى إىل خري الطرق وأعدهلا وأصوهبا ،فلو تتبعنا تفصيلها
على وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم جلميع ما فيه من اهلدى إىل خري الدنيا واَلخرة(.)2
واهلل عز وجل قد أثَن على نبيه الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ،قال تعاىل

ِ
ِ
ِ
وف
﴿لق ْد جاء ُك ْم ر ُس ٌ
يص علْي ُكم بِالْ ُم ْؤِمنِني رءُ ٌ
ُّم ح ِر ٌ
ول م ْن أن ُفس ُك ْم ع ِز ٌيز علْيه ما عنت ْ
ِ
يم﴾[آلتوبة .]421 :وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم حاله وشفقته ألمته ،وحرصه على إنقاذهم .فقد
َّرح ٌ
روى البخاري من حديث أب موسى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ((إِ َّن مثلِي ومثل ما ب عث ِين اللَّهُ بِِه
ِ
اجلي بِعي ين وإِين أنا الن ِ
َّذ ُير الْعُ ْريا ُن فالنَّجاءفأطاعهُ طائِفةٌ ِم ْن
ت ْ ْ ْ َّ
كمث ِل ر ُج ٍل أتى ق ْومهُ ف قال يا ق ْوم إِين رأيْ ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
اجلْي ُ فأ ْهلك ُه ْم
صب ُحوا مكان ُه ْم فصبَّح ُه ْم ْ
ق ْومه فأ ْدجلُوا فانْطل ُقوا على ُم ْهلت ِه ْم وك َّذب ْ
ت طائفةٌ مْن ُه ْم فأ ْ
ِ
واجتاحهم فذلِك مثل من أطاع ِين واتَّبع ما ِجْئ ِ
احلق))(.)3
ت بِِه ِم ْن ْ
ت بِه ومث ُل م ْن عص ِاين وك َّذب ما جْئ ُ
ُ
ُ ْ
ْ ُْ

( )4تفسري السعدي ص.186
( )2أضواء البيان (.)392/3
( )3رواه البخاري (ح.)9213/
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وروى البخاري أيضا من حديث أب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال ((إِ َّن مثلِي ومثل ْاألنْبِي ِاء ِم ْن ق ْبلِي كمث ِل ر ُج ٍل ب َن ب ْيتا فأ ْحسنهُ وأ ْمجلهُ إَِّال م ْو ِضع لبِن ٍة ِم ْن زا ِوي ٍة فجعل
ِ
ِ
ت ه ِذهِ اللَّبِنةُ قال فأنا اللَّبِنةُ وأنا خ ِامتُ النَّبِيني))(.)4
َّاس يطُوفُون بِه وي ْعجبُون لهُ وي ُقولُون ه َّال ُوضع ْ
الن ُ
وهلذا فإن املنهج السلفي قد مجع خصائص كثرية ،ومزايا عظيمة ،وذلك لكمال اإلسالم من كل
جانب من جوانب الدين والدنيا .وأنه دين رمحة وعدل ،فال حيتاج إىل زيادة أو تكميل يف عقائده وشرائعه.
قال الشاطيب رمحه اهلل  :وثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل َيت حىت أتى ببيان مجيع ما حيتاج
إليه يف أمر الدين والدنيا ،وهذا ال خمالف عليه من أهل السنة ،فإذا كان كذلك فاملبتدع إَّنا حمصول قوله
بلسان حاله أو مقاله– أن الشريعة مل تتم ،وأنه بقي منها أشياء جيب أو يستحب استدراكها .ألنه لوكان معتقدا لكماهلا ومتامها من كل وجه مل يبتدع وال استدرك عليها ،وقائل هذا ضال عن الصراط
املستقيم .قال ابن املاجشون  :مسعت مالكا يقول  :من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن

ِ
ِ
ِ
يت
ت علْي ُك ْم ن ْعم ِِت ورض ُ
ت ل ُك ْم دين ُك ْم وأْمت ْم ُ
حممدا خان الرسالة ،ألن اهلل يقول ﴿الْي ْوم أ ْكم ْل ُ
ل ُكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا﴾[آملائدة.)2(]3 :
ُ

وسأورد – إن شاء اهلل تعاىل – بعضا من هذه اخلصائص للمنهج السلفي مع بعض التعليق على
كل خاصية ،مقتصرا على أمهها وأبرزها.
فاألوىل منها  :الدعوة إىل ال توحيد وحتقيق اإلخالص هلل عز وجل ،وهذا من أعظم خصائص
املنهج السلفي والذي متيز به عن غريه من املناهج ومسالك الفرق األخرى .فاهلل عز وجل ما خلق اخللق
إال لتحقيق ذلك ،وما أرسل الرسل عليهم السالم من نوح عليه السالم إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم إال
لدعوة الناس إليه ،وما أوجد اجلنة والنار إال جزاء ملن وحد أو أشرك ،وما حصل النزاع بني املرسلني وأممهم
إال بسببه ،وهو الذي بدأ به الرسول صلى اهلل عليه وسلم قومه يف مكة ،واستمر عليه حىت املمات يف
املدينة ،وكان يرسل أصحابه إىل األمصار ويوصيهم أول ما يبدأون به دعوة الناس إىل حتقيق الشهادتني،
كما حصل مع أب موسى األشعري ومعاذ بن جبل ملا أرسلهما إىل اليمن .وهذه اخلاصية للمنهج السلفي
إَّنا هي ناجتة عن املفهوم الصحيح لكلمة التوحيد والِت هي ال معبود حبق إال اهلل ،وناتج عن املفهوم
الصحيح حلقيقة الشرك الذي جاء التحذير منه ،وهو الشرك يف األلوهية والعبادة بعكس الفرق األخرى،
فكثري منهم يفسر كلمة التوحيد بأهنا ال خالق إال اهلل ،وبعضهم يفسرها بال حاكمية إال هلل ،وكثري من

( )4رواه البخاري (ح.)3535/
( )2االعتصام للشاطيب ص.39
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الفرق أيضا ترى أن الشرك الذي هنى اهلل عنه هو الشرك يف الربوبية( .)4وهلذا حصل منهم كثري من التساهل
يف الشرك يف األلوهية والعبادة ،بل بعض من مدعي العلم من الفرق املخالفة وقع يف الشرك نتيجة هذا
الفهم املخالف ،وبالتاِل تركوا أو تساهلوا يف الدعوة إىل التوحيد.
الثانية  :التجرد يف االتباع للنيب صلى اهلل عليه وسلم والرد عند التنازع إىل سنته بعد كتاب اهلل
دون سواه من اخللق.

وهذا أيضا من أعظم ما خيتص به املنهج السلفي .قال تعاىل ﴿يا أيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِطيعُوا اللَّه
ٍ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
الر ُسول وأ ِ
ول إِن ُكنتُ ْم
وأ ِطيعُوا َّ
ُوِل ْاأل ْم ِر من ُك ْم ۗ فإن ت ناز ْعتُ ْم ِيف ش ْيء ف ُرُّدوهُ إىل اللَّه و َّ ُ
تُ ْؤِمنُون بِاللَّ ِه والْي ْوِم ْاَل ِخ ِر ۗ َٰذلِك خْي ٌر وأ ْحس ُن تأْ ِويال﴾[آلنساء ، ]57 :وقال تعاىل ﴿فال وربك ال
يُ ْؤِمنُون ح َّ َٰىت ُحيك ُموك فِيما شجر ب ْي ن ُه ْم ُمثَّ ال ِجي ُدوا ِيف أن ُف ِس ِه ْم حرجا ممَّا قضْيت ويُسل ُموا
ت ْسلِيما﴾[آلنساء . ]65 :يقول احلافظ أبو القاسم الاللكائي يف وصف أهل احلديث املقدمني سنة الرسول

صلى اهلل عليه وسلم واملتمسكني هبا  :مث كل من اعتقد مذهبا ،فإىل صاحب مقالته الِت أحدثها ينتسب،
وإىل رأيه يستند ،إال أصحاب احلديث ،فإن صاحب مقالتهم رسول اهلل ،فهم إليه ينتسبون ،وإىل علمه
يستندون ،وبه يستدلون ...فهي الطائفة املنصورة ،والفرقة الناجية ،والعصبة اهلادية ،واجلماعة العادلة،
املتمسكة بالسنة الِت ال تريد برسول اهلل بديال ،وال عن سنته حتويال ،وال يثنيهم عنها تقلب األعصار
والزمان ،وال يلويهم عن مستها تغري احلدثان ،وال يصرفهم عن مستها ابتداع من كاد اإلسالم ليصد عن
سبيل اهلل ويبغيها عوجا ،ويصرف عن طرقها جدال وجلاجا ،ظنا منه كاذبا ،وختمينا باطال أنه يطفئ نور

اهلل ،واهلل متم نوره ولو كره الكافرون(.)2

الثالثة  :اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعني وأتباعهم.

ِ
ِ
وذلك أن اهلل عز وجل أمر بذلك ،قال تعاىل ﴿ومن يُشاقِ ِق َّ
الر ُسول من ب ْعد ما ت ب َّني لهُ
ا ْهلد َٰى وي تَّبِع غي ر سبِ ِيل الْمؤِمنِني نُول ِه ما ت وَّ َٰىل ونُ ِ
تمِ
صريا﴾[آلنساء. ]445 :
ُْ
صل ِه جهنَّم ۗ وساء ْ
ْ
ُ
ْ ْ

( )4اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ( )153/2ومدارج السالكني (.)338/3
( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)25-28/4
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الر ِاش ِدين الْم ْه ِديني
والنيب صلى اهلل عليه وسلم وصى بذلك حيث قال ((ف علْي ُك ْم بِ ُسن َِِّت و ُسن َِّة ْ
اخلُلف ِاء َّ
ضوا علي ها بِالنَّو ِاج ِذ وإِيَّا ُكم وُْحمدث ِ
ات ْاأل ُُمور))(.)4
ع ُّ ْ
ْ
يقول أبو حامت حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي الرازي رمحه اهلل  :مذهبنا واختيارنا  :اتباع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه والتابعني من بعدهم بإحسان ،والتمسك مبذهب أهل األثر :
مثل أب عبداهلل أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن إبراهيم ،وأب عبيد القاسم بن سالم ،والشافعي ،ولزوم
الكتاب والسنة ،والذب عن األئمة املتبعة َلثار السلف ،واختيار ما اختاره أهل السنة من األئمة يف
األمصار ،مثل  :مالك بن أنس يف املدينة ،واألوزاعي بالشام ،والليث بن سعد مبصر ،وسفيان الثوري
ومحاد بن زيد بالعراق...إخل(.)2
فمنهج السلف جامع لكل خري من العلم واحللم واحلكمة والرمحة ،فلهذا فهو أسلم وأعلم وأحكم
من كل ما سواه من املناهج والفرق.
يقول شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهلل  :ومن املعلوم بالضرورة ملن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق
عليه أهل السنة واجلماعة من مجيع الطوائف :أن خري قرون هذه األمة – يف األعمال واألقوال واالعتقاد
وغريها من كل فضيلة – أن خريها القرن األول ،مث الذين يلوهنم ،و أهنم أفضل من اخللف من كل فضيلة
من علم وعمل وإَيان وعقل ودين وبيان وعبادة ،وأهنم أوىل بالبيان لكل مشكل ،هذا ال يدفعه إال من
كابر املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهلل على علم(.)3
الرابعة  :الثبات والرسوخ ،فال تؤثر فيه التغريات السياسية أو االجتماعية ،ألن مبناه على العلم

والوحي ،والذي يثمر اليقني والثبات والقوة يف أخذ الدين .قال تعاىل ﴿قُ ْل هَٰ ِذهِ سبِيلِي أ ْدعُو إِىل
اللَّ ِه ۗ عل َٰى ب ِ
صريةٍ أنا وم ِن اتَّب ع ِين ۗ و ُسْبحان اللَّ ِه وما أنا ِمن الْ ُم ْش ِركِني﴾[يوسف . ]481 :والبصرية
العلم واليقني .وقال تعاىل ﴿وجع ْلنا ِمْن ُه ْم أئِ َّمة ي ْه ُدون بِأ ْم ِرنا ل َّما صب ُروا ۗ وكانُوا بِآياتِنا
يُوقِنُون﴾[السجدة . ]21 :فهذا املنهج الرباين ال يؤثر فيه تغري األزمان واألحوال ،بل هو ثابت راسخ رسوخ
اجلبال.

اخلامسة  :الوسطية واالعتدال ،فهو كما أسلفنا منهج رباين .فاملنهج السلفي هو اإلسالم ،ألنه
منهج يعتمد على قال اهلل ،قال رسوله ،وليس على عقول الرجال وآرائهم ،وال على األهواء واألذواق و ال
( )4تقدم خترجيه ص.9
( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)418/4
( )3جمموع الفتاوى (.)451-459/1
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يأخذ األحكام من العواطف واحلماس ،بل هو منهج حكيم ،يتقيد بالنصوص الشرعية .قال اهلل تعاىل

﴿وك َٰذلِك جع ْلنا ُك ْم أ َُّمة وسطا﴾

[البقرة]413 :

 ،أي عدال خيارا .والواقع يشهد بذلك فما من فرقة

سلكت مسلكا غري املنهج السلفي إال وقعت يف اإلفراط أو التفريط ،و يف التساهل أو التشدد .أما منهج

السلف فهو منهج وسط يف كل باب من أبواب الدين ،وهو منهج يساير الفطرة الِت جبل اهلل الناس
عليها.
السادسة  :الشمولية ،فهو منهج يرب على العقيدة الصحيحة ،وعلى عبادة اهلل بإخالص هلل
واتباع للرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى معامالت مبنية على حتقيق املصاحل ودرء املفاسد ،منهج يسعى
إلصالح الدين والدنيا ،وإصالح الراعي والرعية ،وإىل تنظيم العالقة بني احلاكم واحملكوم مبا حيقق حفظ
الدين واألنفس واألعراض واألموال والعقول ،الِت هي الضروريات اخلمس.
السابعة  :أنه منهج قائم على حتقيق الوالء والرباء ،وعلى احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ،على
مقتضى العقيدة ،وهذه اخلاصية هي نتيجة التحاكم إىل القرآن والسنة ،واالسرتشاد هبما ،والذي أمثر
ألصحاب هذا ا ملنهج حتقيقا صحيحا للوالء والرباء واحلب البغض على مبدأ العقيدة ال على مبدأ األحزاب
واألهواء أو اَلراء املنحرفة أو البدع املخالفة ،أو على القومية العنصرية أو العصبية العرقية .قال اهلل تعاىل

وح مْنه ۗ وي ْد ِخلُهم جن ٍ
ِ
﴿أُولَٰئِك كتب ِيف قُلُوهبِِم ِْ
َّات ْجت ِري ِمن ْحتتِها ْاألنْه ُار
اإلَيان وأيَّد ُهم ب ُر ٍ ُ ُ ُ ْ
ُ
ِ
اإلَي ِ
خالِ ِدين فِيها ۗ﴾[آجملادلة ، ]22 :وقال صلى اهلل عليه وسلم (( أ ْوث ُق عُرى ِْ
ض
ان ْ
احلُ ُّ
ب ِيف اللَّه والْبُ ْغ ُ

ِيف اللَّ ِه))(.)4

الثامنة  :أن هذا املنهج يكفل ألصحابه العز والتمكني والنصر ،عاجال أو آجال ،ألنه منهج جيمع
مقومات النصر والعز والتمكني ،من اإلَيان الصادق والتوحيد اخلالص والعمل الصاحل واتباع سبيل من

الص ِ
احل ِ
ات
وعدهم اهلل بالنصر والظهور .قال اهلل تعاىل ﴿وعد اللَّ هُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُك ْم وع ِملُوا َّ
ِ
َّه ْم ِيف ْاأل ْر ِ
است ْخلف الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم وليُمكن َّن هلُ ْم ِدين ُه ُم الَّ ِذي ْارتض َٰى هلُ ْم
ض كما ْ
لي ْست ْخلفن ُ
َّهم من ب ْع ِد خ ْوفِ ِه ْم أ ْمنا ۗ ي ْعبُ ُدون ِين ال يُ ْش ِرُكون ِب شْيئا ۗ﴾[آلنور .]55 :وقال تعاىل ﴿يا
وليُبدلن ُ
ِ
ت أقْدام ُك ْمۗ﴾[حممد.]9 :
نص ْرُك ْم ويُثب ْ
نص ُروا اللَّه ي ُ
أيُّها الَّذين آمنُوا إِن ت ُ

( )4رواه أمحد ( )416/1وأبو داود الطيالسي (ح )391/وابن أب شيبة يف اإلَيان (ح )431/وحسنه األلباين مبجموع
طرقه يف السلسلة الصحيحة (.)389/1
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وتقدم معنا حديث الطائفة املنصورة وهم أهل احلديث وأهل العلم ،والذين استحقوا النصر
والظهور بسبب اتباعهم للحديث والعلم والذي يثمر عمال صاحلا واعتقادا صحيحا واللذان مها سبب العز
والتمكني.
التاسعة  :من مزايا هذا املنهج النقد للمخالف بالضوابط الشرعية ،محاية للدين والسنة والعقيدة.
وذلك أن املتدبر لكتاب اهلل عز وجل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم جيد أن الدين مبين على أصلني
عظيمني ،مها  :التأصيل والتحذير ،تأصيل احلق وبيانه ،والتحذير من الباطل بكل أشكاله.
فاملنهج السلفي قائم على حفظ الدين والعقيدة ،فلهذا ال يغرت بأعمال أهل البدع وزهدهم
وتقفرهم للعلم ،ومل يكن هذا مانعا من التحذير من خمالفاهتم وما هم عليه من الباطل.
يقول مساحة اإلمام العالمة عبدالعزيز بن عبد اهلل ابن باز رمحه اهلل تعاىل يف معرض رده على
حممد بن علي الصابوين يف تأويله للصفات  :مث قال الصابوين يف مقاله اخلامس -هداه اهلل وأهلمه التوفيق-
ما نصه  :ولكين أربأ بإخواين السلفيني أن يتحملوا يف أعناقهم وزر تضليل األمة ،وتكفري أئمة املسلمني
من أهل الفقه واحلديث والتفسري ،الذين هم على مذهب األشاعرة ،فماذا سنجين إن فرقنا صف املسلمني
ونسبنا إىل الضالل شيخ اإلسالم  :ابن حجر العسقالين ،شارح البخاري .وذكر مجاعة آخرين مث قال :
وكل هؤالء األئمة األجالء وغريهم من مذهب اإلمام األشعري..إخل.
واجلواب أن يقال  :ليس من أهل العلم السلفيني من يكفر هؤالء الذين ذكرهتم ،وإَّنا يوضحون
أخطاءهم يف تأويل الكثري من الصفات ،ويوضحون أن ذلك خالف مذهب سلف األمة ،وليس ذلك
تكفريا هلم ،وال متزيقا لشمل األمة ،وال تفريقا لصفهم ،وإَّنا يف ذلك النصح هلل ولعباده ،وبيان احلق ،وعدم
كتمانه ،والقيام بالدعوة إىل اهلل ،واإلرشاد إىل سبيله.
ولو سكت أهل احلق عن بيانه الستمر املخطئون على أخطائهم ،وقلدهم غريهم يف ذلك ،وباء

الساكتون بإمث الكتمان الذي توعدهم اهلل يف قوله سبحانه ﴿إِ َّن الَّ ِذين يكْتُمون ما أنزلْنا ِمن الْب ي ن ِ
ات
ُ
َّاس ِيف الْ ِكت ِ
اب ۗ أُولَٰئِك ي ْلعنُ ُهم اللَّهُ وي ْلعنُ ُهم َّ
وا ْهلُد َٰى ِمن ب ْع ِد ما ب يَّنَّاهُ لِلن ِ
الال ِعنُون  ،إَِّال
ُ
ُ
الَّ ِذين تابوا وأصلحوا وب يَّنُوا فأُولَٰئِك أتُوب علي ِهم ۗ وأنا الت ََّّواب َّ ِ
يم﴾[آل عمران. ]468-457 :
ُ
ُ ْ ُ
ُ ْ ْ
الرح ُ

وقد أخذ اهلل على علماء أهل الكتاب امليثاق لتبيينه للناس وال تكتمونه ،وذمهم على نبذه وراء ظهورهم،

وحذرنا من اتباعهم.
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فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شاهبوا بذلك أهل الكتاب
املغضوب عليهم والضالني(.)4
فهذه بعض وأهم خصائص املنهج السلفي ،والِت يتبني من خالهلا عظم هذا املنهج وأنه املنهج
الذي يسعد البشرية ،ويتكفل ملن اتبعه باهلدى وعدم الضالل ،وبالفالح وعدم الشقاء ،مصداقا لقوله تعاىل

﴿فِإ َّما يأْتِي نَّ ُكم مين هدى فم ِن اتَّبع هداي فال ي ِ
ض ُّل وال ي ْشق َٰى﴾[طه. ]423 :
ُ
ُ

قال حرب األمة وترمجان القرآن عبداهلل بن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما  :أجار اهلل تابع القرآن من

أن يضل يف الدنيا أو يشقى يف اَلخرة ،مث قرأ ﴿فِإ َّما يأْتِي نَّ ُكم مين هدى فم ِن اتَّبع هداي فال ي ِ
ض ُّل
ُ
ُ
()2
وال ي ْشق َٰى﴾[طه ، ]423 :قال  :ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اَلخرة .

( )4جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (.)92/3
( )2تفسري ابن كثري (.)33/3
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الفصل اخلامس :
براءة املنهج السلفي من بعض مدعيه وهم ليسوا منه
إن الدين إَيان وعمل ،إَيان صادق راسخ ال شك فيه ،وعمل موافق للكتاب والسنة يصدق هذا
اإلَيان ويدل عليه .وكل ذلك الغاية الشرعية منه حتقيق اإلخالص هلل عز وجل وابتغاء الدار اَلخرة ،كما

قال تعاىل ﴿قُ ْل إِ َّن صالِيت ونُ ُس ِكي و ْحمياي ومم ِايت لِلَّ ِه رب الْعال ِمني  ،ال ش ِريك لهُ ۗ وبِ َٰذلِك
ِ
ت وأنا أ َّو ُل الْ ُم ْسلِ ِمني﴾[آالنعام ، ]463-462 :وعلى هذا فليس كل من ادعى الدين ،أو ادعى السنة
أُم ْر ُ
تكون دعواه مقبولة ما مل توافق دعواه ظاهرا وباطنا كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم .وكل دعوى
ال توافق احلق املبني فسرتد على صاحبها عاجال أو آجال.

فمن متسك بظاهر األمر دون باطنه فيكشف اهلل أمره عندما تبلى السرائر ،قال اهلل تعاىل ﴿وِمن
الن ِ
ول آمنَّا بِاللَّ ِه وبِالْي ْوِم ْاَل ِخ ِر وما ُهم ِمبُْؤِمنِني ُ ،خي ِادعُون اللَّه والَّ ِذين آمنُوا وما
َّاس من ي ُق ُ
خيْدعُون إَِّال أن ُفس ُه ْم وما ي ْشعُُرون﴾[آلبقرة ، ]7-1 :والعباد مأمورون مبعاملته على ظاهره ،وتوكيل باطنه
عالم الغيوب.
وسريرته إىل ّ

ومن خالف عمله السنة فعمله مردود عليه ،وال يغرت جبهاده واجتهاده ،وال بظاهره ودعواه ،وهذا
حبر ال ساحل له أعماال وأفرادا ،والعربة مبا كان على السنة ال بكثرة العمل أو كثرة األتباع ،أو ببهرجة

الدعاوى وزخرفة القول ،يقول اهلل تعاىل ﴿قُ ْل إََِّّنا أنا بشٌر مثْ لُ ُك ْم يُوح َٰى إِ َّ
ِل أََّّنا إِلَٰ ُه ُك ْم إِلَٰهٌ
اح ٌد ۗ فمن كان ي رجو لِقاء رب ِه ف ْلي عمل عمال ص ِ
وِ
ش ِرْك بِعِبادةِ رب ِه أحدا﴾[آلكهف]448 :
احلا وال يُ ْ
ُْ
ْ ْ

 ،والعمل الصاحل هو ما كان صوابا على السنة خالصا هلل .ويقول النيب صلى اهلل عليه وسلم (( :م ْن ع ِمل
()4
عمال لْيس علْي ِه أ ْم ُرنا ف ُهو ردٌّ )) ،ويف رواية ((م ْن أ ْحدث ِيف أ ْم ِرنا هذا ما لْيس ِمْنهُ ف ُهو رٌّد)).
فمن ادعى اإلسالم وهو خيالفه باطنا وظاهرا فدعواه مردودة عليه ،ومن ادعى السنة وهو خيالفها
إحداثا وابتداعا باطنا وظاهرا فدعواه مردودة عليه ،وحنذر منه ونربأ من بدعه وحمدثاته.

ومن ادعى انتماء ومسما أل هل السنة واجلماعة ،وهو خيالف سبيلها الذي وضحه النيب صلى اهلل
ٍ
وتلق ٍ
وعمل فدعواه مردودة.
عليه وسلم مما كان عليه هو وأصحابه ،من
اعتقاد ٍّ
( )4رواه البخاري (ح )2679/ومسلم (ح ،)4941/والرواية األوىل إَّنا رواها اإلمام مسلم يف نفس الرقم دون اإلمام
البخاري ،وكلها من حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
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ومن ادعى أنه من أهل احلديث وهو خيالف سبيل أهل احلديث ومعتقدهم ومنهجهم ،من تكفري
وخروج على وِل األمر وخمالفة ملنهج السلف يف معاملة احلكام ،فدعواه مردودة عليه .ولو تكثَّر باإلجازات
مصحح لدعواهم أو ٍّ
مزك ملنهجهم.
واألسانيد فليس ذلك بناف ٍع هلم أو
ٍ
ومن ادعى السلفية ،وطريقته ومسلكه ومنهجه خيالف ما كان عليه السلف ،فدعواه مردودة عليه،
والسلفية بريئة منه كرباءة الذئب من دم يوسف.
بي ٍ
نات أصحاهبا أدعياء

والدعاوى ما مل يقيموا عليها

واهلل عز وجل جعل على صحة االنتماء للمنهج احلق دليال واضحا وبرهانا صادقا ،وهو اتباع
سبيل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وسبيل اخللفاء الراشدين وسلف هذه األمة .فقد قال اهلل عز وجل :

﴿قُل هَٰ ِذهِ سبِيلِي أ ْدعو إِىل اللَّ ِه ۗ عل َٰى ب ِ
صريةٍ أنا وم ِن اتَّب ع ِين ۗ و ُسْبحان اللَّ ِه وما أنا ِمن
ُ
ْ
مر معنا من أحاديث وآثار يف طيات هذه
الْ ُم ْش ِركِني﴾[يوسف ، ]481 :وهذا السبيل بيَّنت السنةُ جممله ،كما َّ
الرسالة.

يقول شيخنا العالمة صاحل الفوزان حفظه اهلل تعاىل :
"ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا ،فقد ادعاها قوم جهال ال يعرفون منهج السلف،
وادعاها قوم خمربون ينتحلون منهج اخلوارج يف سفك الدماء واإلفساد يف األرض ،وادعاها قوم متعاملون مل
يأخذوا العلم عن العلماء ،وإَّنا أخذوه من الكتب واملطالعات واالعتماد على حفظ النصوص جمردا عن

ِ
ِ
ِ
وهم
الفهم ،واهلل سبحانه قال ﴿و َّ
السابِ ُقون ْاأل َّولُون من الْ ُمهاج ِرين و ْاألنصا ِر والَّذين اتَّب عُ ُ
() 4
بِِإحس ٍ
ان﴾[التوبة ، ]488 :أي بإتقان ،وال يكون ذلك إال بالعلم والعمل مبنهجهم".
ْ

وإن ضرر هؤالء املدعني للسلفية ضرر كبري على الدين والسنة ،فقد ألبسوا الدين من البدع
واألهواء باسم السلفية ما ليس منه ،والسلفية بريئة منه ،وصرفوا كثريا من الشباب والعامة إىل كثري من
املخالفات الشرعية باسم السلفية ،والسلفية بريئة منه ،ونفَّروا كثريا من املسلمني عن املنهج السلفي
بتصرفاهتم البدعية وحركاهتم اجلهادية التكفريية ملا تكلموا باسم السلفية ،وخرجوا للناس بزي املتنسك
بالسلفية ،والسلفية بريئة من فكرهم وحركاهتم.

( )4كتبه الشيخ حفظه اهلل تعاىل تعليقا على هذه الرسالة ،وهو عندي خبط يده جزاه اهلل خريا.
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فهؤالء شرهم لإلسالم وأهله أشد من شر أعدائه عليه ،فإهنم يفسدون على اإلسالم واملسلمني
من الداخل ،وذلك أشد خطرا من العدو اخلارجي.
يقول ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات  :قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه  :قال شيخنا أبو
الفضل اهلمداين  :مبتدعة اإلسالم والواضعون لألحاديث أشد من امللحدين ،ألن امللحدين قصدوا إفساد
الدين من خارج ،وهؤالء قصدوا إفساده من داخل ،فهم كأهل بلد سعوا يف إفساد أحواله ،وامللحدون
() 4

كاحلاضرين من خارج ،فالدخالء يفتحون احلصن ،فهم شر على اإلسالم من غري املالبسني له.

( )4املوضوعات البن اجلوزي (.)24/4
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اخلامتة
إن من خالل حبثي هلذا املوضوع ،ومن خالل سرب األدلة املتعلقة به ،وما كتبه أهل العلم يف ذلك،
فإن املرء ليزداد يقينا باملنهج السلفي من عدة جوانب :
أوال  :أن املنهج السلفي منهج رباين ،حيث إنه امتداد لدعوة األنبياء واملرسلني يف التوحيد
والعقيدة ،وامتداد لشريعة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
ثانيا
إىل قيام الساعة.

 :أن املنهج السلفي هو سبيل الطائفة املنصورة الفرقة الناجية املوعودة بالنصر والظهور

ثالثا  :أن استمداد املنهج السلفي إَّنا هو من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل،
وأنه نتيجة لذلك فإنه يثمر مثارا عظيمة ،منها :
-4

الوفاق واالئتالف.

-2
-3

العلم والعقل والصدق.
االستمرار والبقاء.

رابعا  :أن املنهج السلفي قد مجع خصائص عظيمة ،ومزايا كثرية ،قل أن توجد يف غريها من
املناهج ،ولذا فإن املنهج السلفي هو املنهج الوحيد الذي يكفل لألمة العز والتمكني ،ويكفل هلا األمن من

كل جانب من جوانب احلياة حتقيقا لوعد اهلل الصادق ﴿الَّ ِذين آمنُوا وملْ ي ْلبِ ُسوا إَِيان ُهم بِظُْل ٍم أُولَٰئِك
هلُ ُم ْاأل ْم ُن وُهم ُّم ْهت ُدون﴾[آالنعام ، ]12 :ووعده عز وجل ﴿وعد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُك ْم وع ِملُوا
ِ
َّ ِ ِ
َّه ْم ِيف ْاأل ْر ِ
است ْخلف الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم وليُمكن َّن هلُ ْم ِدين ُه ُم الَّ ِذي
ض كما ْ
الصاحلات لي ْست ْخلفن ُ
ش ِرُكون ِب شْيئا﴾[آلنور ، ]55 :وأنه هو
َّهم من ب ْع ِد خ ْوفِ ِه ْم أ ْمنا ۗ ي ْعبُ ُدون ِين ال يُ ْ
ْارتض َٰى هلُ ْم وليُبدلن ُ
املنهج الذي يضمن هلا السعادة الدنيوية واألخروية بإذن اهلل مصداقا لقوله تعاىل ﴿ :من ع ِمل ص ِ
احلا من
ْ
ِ
َّه ْم أ ْجرُهم بِأ ْحس ِن ما كانُوا
ذك ٍر أ ْو أُنث َٰى وُهو ُم ْؤم ٌن ف لنُ ْحيِي نَّهُ حياة طيبة ۗ ولن ْج ِزي ن ُ
ي ْعملُون﴾[آلنحل.]79 :

47

وألجل هذا فإنين أوصي باَليت :
-4
-2

العمل على توضيح املنهج السلفي ونشره جبد يف مجيع أوساط األمة.
العمل على نشره يف مجيع املؤسسات الرتبوية ،و تدريسه يف مجيع مراحل الدراسة اإلعدادية

-3
-1

واجلامعية.
استغالل وسائل اإلعالم ،من مكتوبة وصوتية ومقروءة ،لنشر هذا املنهج السلفي الرباين.
العمل على مجع كلمة طالب العلم والدعاة ووحدهتم على هذا املنهج السلفي الذي مجع اهلل
األمة عليه وألف بني قلوهبم عليه.
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نشر املؤلفات الِت تعين بتوضيح منهج السلف ،وخاصة كتب السلف أصحاب القرون
األوىل.
نشر العلم الشرعي ،والعمل على إجياد علماء ربانيني ،حيفظ اهلل هبم الدين ،وينشر هبم
السنة.
وهذا آخر املطاف يف هذه الرسالة ،سائال اهلل عز وجل أن ينفع هبا وأن يثبتنا على السنة وما كان

عليه سلف األمة ،وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل ،وأن جيعلنا هداة مهتدين ،غري ضالني وال مضلني.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
وكتبه
عبداهلل بن صلفيق القامسي الظفريي
إمام وخطيب جامع معاوية بن أب سفيان رضي اهلل عنهما
واملدرس يف املعهد العلمي
مبحافظة حفر الباطن
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املراجع واملصادر
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القرآن الكرْي
موسوعة الكتب الستة-بإشراف صاحل آل الشيخ-دار السالم-الرياض-الطبعة األوىل
.4128
اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية-ت:د.ناصر بن عبدالكرْي العقل-مكتبة
الرشد-الرياض-الطبعة الرابعة .4141
مدارج السالكني لإلمام ابن القيم -توزيع دال اإلفتاء.
اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام أب احلسن األشعري-مطبعة اجلامعة اإلسالمية-الطبعة
اخلامسة .4187
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لإلمام أب القاسم الاللكائي-ت:أمحد الغامدي-دار
طيبة-الطبعة الثامنة .4123
جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية-طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف-
اململكة العربية السعودية.4146-
تفسري القرآن العظيم البن كثري-دار السالم-الرياض-الطبعة األوىل .4124

 -7جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة-لإلمام ابن باز-مكتبة امللك فهد-الرياض-الطبعة األوىل
.4123
 -48فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام احلافظ ابن حجر-دار املعرفة-بريوت.
 -44تيسري الكرْي الرمحن يف تفسري كالم املنان للعالمة عبدالرمحن السعدي-مؤسسة الرسالة-
بريوت-الطبعة األوىل .4128
 -42االعتصام-لإلمام الشاطيب-دار الكتب العلمية-بريوت-الطبعة األوىل .4181
 -43الرد على الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد بن حنبل-ت:دغن العجمي-دار غراس-الكويت-
الطبعة األوىل .4126
 -41حادي األرواح إىل بالد األفراح لإلمام ابن القيم-ت:حلمي أمحد السيد-مكتبة نزار مصطفى
الباز-مكة املكرمة.4124-
 -45احلجة يف بيان احملجة ألب القاسم األصبهاين-ت:حممد بن حممود أبو رحيم-دار الراية-
الرياض-الطبعة األوىل .4144
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 -46املدخل إىل سنن الكربى-لإلمام احلافظ البيهقي-ت:د.حممد ضياء الرمحن األعظمي-دار
اخللفاء للكتاب اإلسالمي-الكويت.
 -49معارج القبول للشيخ العالمة حافظ احلكمي-ت:حممد صبحي بن حسن حالق-دار ابن
اجلوزي-السعودية-الطبعة السادسة .4138
 -41الصواعق املرسلة لإلمام ابن القيم-ت:د.علي بن حممد الدخيل اهلل-دار العاصمة-الرياض-
الطبعة األوىل .4181
 -47أهل احلديث هم الطائفة املنصورة للعالمة ربيع املدخلي-دار املنار-الرياض-الطبعة الثانية
.4143
 -28كتاب معرفة علوم احلديث لإلمام أب عبداهلل احلاكم النيسابوري-املكتبة العلمية-املدينة
املنورة-الطبعة الثانية .4379
 -24سنن الدارمي لإلمام الدارمي-دار الكتب العلمية-بريوت.
 -22التمهيد لإلمام ابن عبدالرب-ت:عبدالرزاق املهدي-دار إحياء الرتاث العرب-بريوت-الطبعة
األوىل .4128
 -23السنة البن أب عاصم-ت:باسم اجلوابرة-دار الصميعي-السعودية-الطبعة الثانية .4123
 -21الفتوى احلموية لشيخ اإلسالم ابن تيمية-ت:محد التوجيري-دار املنهاج-السعودية-الطبعة
أوىل .4138
 -25الشريعة ألب بكر اَلجري-ت:عصام موسى هادي-دار الدليل األثرية-السعودية-الطبعة
األوىل .4141
 -26سل السيوف واألسنة على أهل اهلوى وأدعياء السنة-دار سحاب السلفية-مصر-الطبعة
األوىل .4132
 -29عقيدة السلف أصحاب احلديث ألب عثمان الصابوين-ت:ناصر اجلديع-دار العاصمة-
السعودية-الطبعة الثانية .4147
 -21التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد-دار الرشيد-الرياض-الطبعة
الثانية .4146
 -27سلسلة األحاديث الصحيحة لإلمام احملدث األلباين-مكتبة املعارف-الرياض-طبعة .4145
 -38الرد على األخنائي لشيخ اإلسالم ابن تيمية-ت:أمحد بن مونس العنزي-دار اخلراز-جدة-
الطبعة األوىل .4128
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 -34شرح األصبهانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية-د.حممد بن عودة السعوي-دار املنهاج-الرياض-
الطبعة األوىل .4138
 -32شرح السنة لإلمام أب حممد الربهباري-ت:خالد الردادي-دار السلف-الطبعة الثالثة .4124
 -33حماضرات يف املرجئة واإلرجاء ألقاها الشيخ د.عبدالقادر عطا صويف مجعها عبداهلل صلفيق
الظفريي.
 -31جمموعة كتب ورسائل وفتاوى للشيخ ربيع بن هادي املدخلي-دار اإلمام أمحد-القاهرة-
الطبعة األوىل .4134
 -35خمتصر الصواعق املرسلة لإلمام ابن القيم-ت:سيد إبراهيم-دار احلديث-القاهرة-الطبعة
األوىل .4142
 -36أضواء البيان لإلمام حممد األمني املختار الشينقيطي-مكتبة ابن تيمية-القاهرة.4181-
 -39مسند اإلمام أمحد-مكتب اإلسالمي-بريوت-الطبعة اخلامسة .4185
 -31حكم االنتماء للشيخ بكر عبداهلل أبو زيد-الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية-الطبعة
األوىل .4148
 -37شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي.
 -18اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة .البن بطة العكربي-ت:رضا بن
نعسان معطي-دار الراية-الرياض-الطبعة األوىل .4187
 -14مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي-ت:العالمة األلباين-املكتب اإلسالمي-بريوت-الطبعة
الثالثة .4185
 -12موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف خلادم السنة أب هاجر حممد السعيد زغلول-دار
الكتب العلمية-بريوت .4123
 -13املوضوعات-ت:ابن اجلوزي-املكتبة السلفية-املدينة املنورة-الطبعة األوىل .4316
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