
  لغة واصطالحا وزمانا: السلف والسلفية 
  الشيخ سليم بن عيد الهاللي

سلف، السين والالم والفاء أصل يدل على تقدم (  ":معجم مقاييس اللغة" في ابن فارس قال: السلف لغة 
 "المفردات "في  األصفهاني الراغب وقال   .المتقدمون: الذين مضوا، والقوم السالف وسبق، من ذلك السلف

... معتبرا متقدما : ؛ أي ] 56:الزخرف] َفَجَعْلَناُهْم َسَلفًا َوَمَثًال ِلْلآِخِريَن :تعالى المتقدم، قال اهللا: لسلفا :(
  ).أسالف وسلوف : أي آباء متقدمون، جمعه:ولفالن سلف آريم

م فوقك  من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين ه-ايضا–والسلف " :( لسان العرب " وقال ابن منظور في 
  )السلف الصالح : في السبق والفضل ، ولهذا سمي الصدر األول من التابعين

  .أخرجه مسلم" فإنه نعم السلف أنا لك: " ومنه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البنته فاطمة: قلت

" بن مظعونإلحقي بسلفنا الصالح عثمان : " وروى عنه صلى اهللا عليه وسلم قوله البنته رقية عندما توفيت 
.  

هم الصحابة ابتداء ويشارآهم التابعون وتابعوهم من األئمة تبعا واتباعا ؛ آما في قوله : السلف اصطالحا
  ]100:التوبة[) والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان (   : تعالى 

  .لى منهج الصحابة ومن تبعهم باحسانوقد تناقل أهل العلم في القرون المفضلة هذا المصطلح للداللة ع

  "آان السلف يستحبون الفحولة ؛ النها أجرى وأجسر :"قال البخاري قال راشد بن سعد

  "أي الصحابة ومن بعدهم: " قائال) 6/66" (فتح الباري"في  وعلق الحافظ بن حجر  

" لجام العوام عـن علـم الكـالم       إ"قال الغزالي في    . ثم تقرر هذا المصطلح عند جميع العلماء حتى أهل الكالم           
  ". مذهب الصحابة والتابعين : أعني:" معرفا آلمة السلف ) 62ص(

  .ولذلك فكلمة السلف اآتسبت هذا المعنى اإلصطالحي والذي ال يتجاوزه الى غيره 

ثـة  أما من حيث الزمان فهي تشمل خير القرون وأوالهـا باالقتـداء واالتبـاع ، وهـي القـرون الثال                   : السلف زمانا   
خيـر النـاس قرنـي ، ثـم الـذين           :" األولى المشهود لها بالخيرية على لسان خير البرية صلى اهللا عليه وسـلم            

  .حديث متواتر " يلونهم ثم الذين يلونهم

وبمجموع ذلك يظهر أن مصطلح السلف يطلق على من حافظ على سـالمة العقيـدة والمـنهج علـى مـا آـان                       
  . وأصحابه قبل اإلختالف واإلفتراقعليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

انتساب الى السلف وهي نسبةمحمودة الى منهج معصوم وجيل مرحوم وهو مذهب : وأما السلفية فهي
" اهللا في مجموع الفتاوى رحمه ابن تيمية قال شيخ اإلسالم.أثري سديد وليس ابتداع مذهب جديد 

بل يجب قبول ذلك منه باالتفاق،   واعتزى إليه،ال عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه" :)4/149(
   ".فإن مذهب السلف اليكون إال حقًا

ولذلك فإن المنهج السلفي هو لزوم الطريقة التي آان عليهـا الـصحابة مـن التمـسك بالكتـاب والـسنة علمـا                       
 ببدعـة أو شـهر      وعمال، وفهما وتطبيقا، وهذا المنهج باٍق إلى يوم القيامة، يصح االنتساب إليه، أما مـن رمـي                

الخوارج، والروافض، والمعتزلة، والمرجئة، والجبرية، وسائر الفـرق الـضالة، فهـو خـارج              : بلقب غير مرضي، مثل   
  .من السلفية، بل خارج عليها



من خالل ما تقدم من تعريف للـدعوة الـسلفية، نـدرك أهميـة المقاصـد التـي ترمـي إليهـا، فهـي تـدعو إلـى                            
ران الشرك والخرافات والبدع والمنكـرات، وتعـزز فـي شخـصية المـسلم مفهـوم       اإلسالم الصافي النقي من أد   

  الوالء والبراء ونبذ التعصب لألشخاص واألسماء ولالفتات 

  : إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئٍذ أقول أمرين اثنين  : - رحمه اهللا -قال شيخنا األلباني 

ص أو أشخاص ، آما هي ِنَسب جماعات أخـرى موجـودة            أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخ      : األمر األول   
اليوم على األرض اإلسالمية ، هذه ليست نسبة إلى شخص وال إلى عشرات األشخاص ، بـل هـذه النـسبة      
هي نسبٌة إلى العصمة ، ذلك ألن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا علـى ضـاللة ، وبخـالف ذلـك الخلـف ،                        

هم بل جاء الذم في جماهيرهم ، وذلك في تمـام الحـديث الـسابق حيـث                 فالخلف لم يأِت في الشرع ثناء علي      
إلـى آخـر الحـديث ، آمـا أشـار           ) ثم يأتي من بعدهم أقواٌم َيشهدون وال ُيستـشهدون ،           : ( قال عليه السالم    

عليه السالم إلى ذلك في حديث آخر فيه مدٌح لطائفٍة من المسلمين وذمٌّ لجماهيرهم بمفهوم الحديث حيث 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمـر اهللا                  : ( ليه السالم   قال ع 

هـي الجماعـة    : ، فهذا الحديث خـص المـدح فـي آخـر الـزمن بطائفـة ، والطائفـة                   ) حتى تقوم الساعة    ( أو  ) 
  . تطلق على الفرد فما فوق : القليلة ، فإنها في اللغة 

المعنى في السلفية وأنهـا تنتمـي إلـى جماعـة الـسلف الـصالح وأنهـم العـصمة فيمـا إذا          فإذن إذا عرفنا هذا    
تمسك المسلم بما آان عليه هؤالء السلف الصالح حينئٍذ يأتي األمر الثاني الذي أشرُت إليه آنفـًا أال وهـو أن                     

علـم والبيـان أن   آل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا ال 
يـستحيل عليـه إال أن يكـون سـلفيًا ، ألننـا فهمنـا أن                :  يتبرأ ، هذا أمـٌر بـدهي ، لكنـي أقـول              –أن  :  ال أقول    –

االنتساب إلى العصمة ، مـن أيـن أخـذنا هـذه العـصمة ؟ نحـن نأخـذها مـن                     : االنتساب إلى السلفية ، يعني      
 بمـا عليـه   – علـى االحتجـاج باألخـذ باألآثريـة          حديث يستدل به بعض الخلف على خالف الحق يـستدلون بـه           

ال تجتمـع أمتـي علـى       ( ،  ) ال تجتمع أمتي على ضاللة      : (  حينما يأتون بقوله عليه السالم       –جماهير الخلف   
ال تجتمـع أمتـي     ( ال يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خالفات جذريـة ،                 ) ضاللة  

بيقها على واقع المسلمين اليوم وهذا أمٌر يعرفـه آـل دارس لهـذا الواقـع الـسيء ،                   ال يمكن تط  ) على ضاللة   
بينًة لما وقع فيمن قبلنا مـن اليهـود والنـصارى وفيمـا سـيقع               ُيضاف إلى ذلك األحاديث الصحيحة التي جاءت م       

افترقـت اليهـود علـى      : ( في المسلمين بعد الرسول عليه السالم من التفرق ، فقال صلى اهللا عليه وسـلم                
إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة آلهـا                 

هـي جماعـة    : هـذه الجماعـة     ) هـي الجماعـة     : ( من هـي يـا رسـول اهللا ؟ قـال            : قالوا  ) دة  في النار إال واح   
أن ) ال تجتمـع أمتـي علـى ضـاللة          : ( الرسول عليه السالم هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق           

ن سـلك  المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السالم بـأنهم هـي الفرقـة الناجيـة ومـ       
سبيلهم ونحا نحوهم ، وهؤالء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكـريم مـن مخـالفتهم       

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لـه الهـدى ويتبـع             : ( ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل          
  )غير سبيل المؤمنين ُنَولِِّه ما تولى وُنْصِلِه جهنم وساءت مصيرا 

أنا َلَفّت نظر إخواننا في آثيرٍٍ من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عـز وجـل قولـه فـي هـذه اآليـة ويتبـع غيـر                            
سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول ، ما الحكمة من ذلك ؟ مع أن اآلية لو آانت بحذف هـذه الجملـة ، لـو                        

) َولِِّه ما تولى وُنْصِلِه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ُن: ( آانت آما يأتي 
لكانت آافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والحكم عليه بمصيره الـسيئ ،                    

 -! هـل هـذا عبـث ؟      ) ويتبع غير سبيل المؤمنين     : ( لم تكن اآلية هكذا ، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل             
  ؟..وجل من العبث ـ إذن ما الغايةحاشا لكالم اهللا عز 

؟ الحكمة في آـالم     ..على مشاققة الرسول  )) ويتبع غير سبيل المؤمنين   ((ما الحكمة من عطف هذه الجملة       
مـن سـلك غيـر سـبيل الـصحابة الـذين هـم              : اإلمام الشافعي، حيث استدل بهـذه اآليـة علـى اإلجمـاع، أي              

ي شهد لها الرسول عليه السالم أنها الفرقة الناجيـة ومـن             وهم الجماعة الت   – في تعبيرنا السابق     –العصمة  
سلك سبيلهم ، هؤالء هم الذين ال يجوز لمن آان يريد أن ينجو من عذاب اهللا يوم القيامة أن يخـالف سـبيلهم       

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غيـر سـبيل المـؤمنين ُنَولِّـِه مـا                      : ( ، ولذلك قال تعالى     
  . وُنْصِلِه جهنم وساءت مصيرا تولى 

   

  : إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين 



   

من هم المسلمون المذآورين في هذه اآلية ثم ما الحكمة في أن اهللا عز وجل أراد بهـا الـصحابة الـذين                      : أوًال  
ال أو هذه الحكمـة وخالصـة ذلـك أن          ؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤ      ..هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم       

الصحابة آانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أوًال ثـم شـاهدوا                 
نبيهم صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق األحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي                 

الصالة والسالم بينما الخلف لم يكن لهـم هـذا الفـضل مـن سـماع القـرآن                  جاء ذآر آثير منها في أقواله عليه        
وأحاديث الرسول عليه السالم منه مباشرًة ثم لم يكن لهم فضل االطالع على تطبيق الرسول عليـه الـسالم     

 : (قوله عليه السالم    : لنصوص الكتاب والسنة تطبيقًا عمليًا ، ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة               
فـإذن الـذين لـم يـشهدوا     ) ومـا راٍء آمـن سـمع       : ( ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قولـه        ) ليس الخبر آالمعاينة ،     

الرسول عليه السالم ليسوا آأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكالم مباشـرة ورأوه منـه تطبيقـًا عمليـا ،                     
 جميلة جدًا ، ولكن أجمل منها أن نجعـل          اليوم توجد آلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة اإلسالميين وهي آلمة          

منها حقيقًة واقعة ، يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعـل اإلسـالم يمـشي                   
واقعًا يمشي على األرض ، آالم جميل ، لكن إذا لم نفهم اإلسالم وعلى ضوء فهم السلف الصالح آما نقـول                    

اعري الجميل أن نجعل اإلسالم حقيقة واقعية تمشي على األرض ، الذين       ال يمكننا أن نحقق هذا الكالم الش      
استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السالم للـسببين المـذآورين آنفـًا ، سـمعوا الكـالم منـه مباشـرًة ،                       

ذلـك  َفَوَعْوُه خير من َوِعَي ،ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي ، فرأوا الرسـول عليـه الـسالم يبـين لهـم         
فعًال ، وأنا أضرب لكم مثًال واضحًا جدًا ،هناك آيات في القرآن الكريم ، ال يمكن للمسلم أن يفهمهـا إال إذا آـان                     

مثًال ) وأنزلنا إليك الذآر لتبين للناس ما ُنزَِّل إليهم : ( عارفًا للسنة التي تبين القرآن الكريم ، آما قال عز وجل 
  ) فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة : (قوله تعالى 

   

،مـن هـو ؟ لغـًة ال        ) والـسارق (اآلن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه اآلية الكريمـة               
يستطيع أن يحدد السارق ، واليد ما هي ؟ ال يستطيع سيبويه آخر الزمان ال يستطيع أن يعطي الجـواب عـن                      

ع أو الذي يستحق قطع اليد ؟ وما هـي اليـد التـي ينبغـي أن                 هذين السؤالين ، من هو السارق الذي يستطي       
السارق لو سرق بيضة فهو سارق ، واليد في هذه لو ُقِطَعْت هنا أو هنا : ُتقطع بالنسبة لهذا السارق ؟ اللغة  

مـا  وأنزلنا إليك الذآر لتبين للنـاس       : (  حين نتذآر اآلية السابقة      -: أو في أي مكان فهي يٌد ، لكن الجواب هو           
  )ُنزَِّل إليهم 

   

الجواب في البيان ، فهناك بيان من الرسول عليه السالم للقرآن ، هذا البيـان َطبََّقـُه عليـه الـسالم فعـًال فـي            
خصوص هذه اآلية آمثل وفي خصوص اآليات األخرى ، وما أآثرها ، ألن من قرأ في علم األصول يقرأ في علم                     

وناسخ ومنسوخ ، آلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النـصوص ،    األصول أنه هناك عام وخاص ومطلق ومقيد        
  "إن لم يكن مئات النصوص ، نصوص عامة أوردتها السنة 

 


