


  

  ٥ احلالوجيز من عقيدة السلف الص

  زــالوجي
  من عقيدة السلف الصاحل

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا خامت 
  .النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين

فهذه كلمات خمتصرة يف بيان عقيدة السلف الصاحل،  :أما بعد
قد محلنا على كتابتها ما تعيشه األمة اإلسالمية اليوم من تفرق 

اختالف يتمثالن يف الفرق املعاصرة، واجلماعات املوجودة يف و
الساحة، وكل يدعو إىل منهجه ويزكي مجاعته، حىت اختلط على 
الناس فأصبحوا يف حرية من أمرهم؛ من يتبعون؟ ومبن يقتدون؟ 

: قال ولكن مل يعدم ولن يعدم اخلري يف هذه األمة؛ ألن الرسول 
ق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم ال تزال طائفة من أميت على احل«

» وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلك
ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة املباركة . ]البخاري[

وطبقُه جيل  اليت تلتزم اإلسالم الصحيح الذي جاء به رسول اهللا 
الطائفة الصحابة والتابعني وأتباعهم، وهم الفرق الناجية، و

املنصورة، وتوصف هذه الفرقة بأهل السنة واجلماعة الذين هم 
  .االمتداد الطبيعي للسلف الصاحل رضوان اهللا عليهم
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  تعريف العقيدة
  .من العقد، والتوثيق، واإلحكام، والربط بقوة :العقيدة لغة
  .اإلميان اجلازم الذي ال يتطرق إليه شك لدى معتقده :واصطالًحا

ما مضى وتقدم، : السلف: غة واصطالًحال تعريف السلف
اجلماعة املتقدمون، : مضى، والسلف: سلف الشيء سلفًا: يقال

من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك يف : والسلف
وهلذا مسي الصدر األول السلف الصاحل، ورسول . السن والفضل

 وصحابته والتابعون هلم بإحسان هم سلف هذه األمة، وكل اهللا 
وصحابته فهو على هنج  ل ما دعا إليه رسول اهللا ثمن يدعو إىل م

السلف الصاحل؛ فإهنم أحق باالتباع؛ ألهنم كانوا صادقني يف إمياهنم 
أقوياء يف عقيدهتم، خملصني يف عبادهتم، ولذلك اختارهم اهللا تعاىل 

  . لنشر دينه وتبليغ سنة نبيه 
ع السلف الصاحل ، ومرجوالسلف الصاحل إمامهم رسول اهللا 

فَإِنْ : قال تعاىل. عند التنازع كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ إِنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه 

  . ]٥٩: النساء[ َوالَْيْومِ الَْآِخرِ ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا
الصحابة الذين أخذوا دينهم  لف بعد رسول اهللا وأفضل الس

ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ : عنه بصدق وإخالص، كما وصفهم اهللا تعاىل
َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر 

  . ]٢٣: األحزاب[ َوَما َبدَّلُوا َتْبِديلًا
يطلق على كل من اقتدى بالسلف الصاحل وسار على هنجهم و

  .سلفي نسبة إليهم: يف سائر العصور
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  !الصاحل أوىل باالتباع؟ السلفملاذا عقيدة 
إهنا السبيل الوحيد لتوحيد صفوف املسلمني عامةً والعلماء * 

وعقيدة الرعيل  والدعاة خاصة؛ ألهنا وحي اهللا تعاىل وهدي نبيه 
بة الكرام، وأي جتمع على غريها مصريه ما نشاهد األول من الصحا

َوَمْن : اليوم من حال املسلمني؛ من التفرق والتنازع قال تعاىل
ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني 

  .]١١٥: النساء[ اَءْت َمِصًرياُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَس
وحببهما ذلك؛ ألن  إهنا تربط املسلم مباشرة باهللا ورسوله * 

بعيًدا عن تالعب  عقيدة السلف منبعها قال اهللا وقال رسول اهللا 
  .اهلوى وتدخل عقل اإلنسان القاصر

إهنا سهلة ميسرة واضحة، بعيدة عن التعقيد وحتريف * 
بال بعيد عن وساوس الشيطان، قرير النصوص، معتقدها مرتاح ال

  .دي نيب هذه األمة هالعني؛ ألنه سار على 
  
  
  

* * * *  
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  عقيدة السلف الصاحل أصول
إن أهل السنة واجلماعة يسريون على أصول ثابتة وواضحة يف 
االعتقاد والعمل والسلوك، وهذه األصول مستمدة من كتاب اهللا، 

ا كان أو آحاًدا، وما متواتًر وكل ما صح من سنة رسول اهللا 
كان عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم 
بإحسان، فأصول الدين اليت استمسك هبا أهل السنة قد بينها النيب 

  وليس ألحد أن حيدث شيئًا يف الدين ويزعم أنه منه، والتزموا
لدين فأصول ا. باأللفاظ الشرعية يف العقيدة وجتنبوا األلفاظ البدعية

  :عند أهل السنة واجلماعة جمملة على النحو اآليت
  

اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله،  :األصل األول
  .واليوم اآلخر، واإلميان بالقدر خريه وشره

يعين اإلقرار بأنواع التوحيد الثالثة واعتقادها  :فاإلميان باهللا* 
   .والعمل هبا

ه يف اخللق والرزق واإلحياء فتوحيد الربوبية؛ توحيد اهللا بأفعال
  . واإلماتة، وأنه رب كل شيء ومليكه

وتوحيد األلوهية؛ أن اهللا هو اإلله احلق وكل معبود سواه 
باطل، وإفراده تعاىل بالعبادة، وأن ال يشرك به أحًدا كائًنا من كان، 
وال يصرف شيء من العبادة لغريه؛ وأن يعبد اهللا باحلب واخلوف 

  . عبادته ببعضها دون بعض ضاللوالرجاء مجيًعا، و
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وتوحيد األمساء والصفات؛ فإن السلف الصاحل يعرفون رهبم 
بصفاته اليت نطق هبا وحيه وتنزيله، ويثبتون هللا ما أثبته لنفسه يف 

من غري تكييف وال تعطيل وال حتريف  كتابه وعلى لسان رسوله 
ثِْلِه َشْيٌء لَْيَس كَِم: وال متثيل، وقاعدهتم يف كل ذلك قوله تعاىل

، ويؤمنون بأن اهللا فوق سبع ]١١: الشورى[ َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري
مسوات على عرشه بائن من خلقه بال كيف، أحاط بكل شيء 

له مسًعا وبصًرا  وطتان ينفق كيف يشاء، ويثبتون أنعلًما، ويداه مبس
 وعلًما وقدرةً وقوةً وعزةً وكالًما كما وصف به نفسه يف كتابه

   .بال كيف؛ ألن اهللا تعاىل مل خيرب عن الكيفية وعلى لسان نبيه 
وإنه تعاىل يرى يف اآلخرة واملؤمنون ينظرون إليه بأبصارهم 

  .ويؤمنون بأنه تعاىل يأيت يوم املعاد للفصل بني العباد
فهم يؤمنون هبم إمجاالً، وأما تفصيال فما  :اإلميان باملالئكة* 

أهنم خلق من خلق اهللا خلقهم من ، جودهمصح به الدليل، يؤمنون بو
َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ : نور، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره قال تعاىل عنهم

فحجبهم  ]٢٧، ٢٦: األنبياء[ لَا َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ* 
  .اهللا تعاىل عنا فال نراهم

هبا ومبا فيها من الدين والنور، وهم يؤمنون  :اإلميان بالكتب* 
وأن اهللا أنزهلا على رسوله هلداية البشرية، منها التوراة واإلجنيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمهم وناسخهم القرآن، 

) حروفه ومعانيه(ويؤمنون بأن القرآن كالم اهللا منزل غري خملوق 
 على حممد تكلم اهللا به حقًا وألقاه إىل جربيل فنزل به جربيل 
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كتب يف الصحف، يوهو الذي حتفظه الصدور وتتلوه األلسنة و
  . وتوعد اهللا حبفظه من التحريف إىل يوم القيامة

ويهتمون بتعليمه وحفظه وتالوته وتفسريه والعمل به، 
ويتعبدون به إىل اهللا، وال جيوزون تفسريه بالرأي اجملرد؛ فإنه من 

ت عندهم من النصوص الواردة القول على اهللا بغري علم، بل مبا ثب
  .وعن الصحابة عن رسول اهللا 

وهم يؤمنون هبم مجيًعا؛ من مسى اهللا منهم  :اإلميان بالرسل* 
، ومن مل يسم، من أوهلم آدم إىل آخرهم وخامتهم نبينا حممد 

إميان مفصل، واعتقاد  واإلميان بالرسل إميان جممل واإلميان بنبينا 
عرج بشخصه يف اليقظة إىل  ن بأن النيب ويؤمنو. أنه خامت الرسل

  .السماء مث إىل حيث شاء اهللا من العال
وهم يؤمنون بكل ما يقع من أشراط  :اإلميان باليوم اآلخر* 

خروج املسيح : منها الساعة الصغرى والكربى مما أخرب به النيب 
بن مرمي ا، ونزول عيسى الدجال واملهدي وأنه من ذرية النيب 

وطلوع الشمس من  ،جال وحيكم يف األرض باإلسالموقتله للد
مغرهبا، وخروج دابة األرض من موضعها، وخروج يأجوج 
ومأجوج، ويؤمنون أيًضا بكل ما يكون بعد املوت من عذاب القرب 
ونعيمه، وسؤال منكر ونكري، والبعث من القبور، فيقوم الناس لرب 

د يوم القيامة وليس العاملني حفاة عراة غرالً، وأن اهللا يكلمه العبا
كفتان يوزن فيه  هبينهم ترمجان، واحلشر واحلساب حق، وامليزان ل

أعمال العباد، وإعطاء الصحف باليمني أو الشمال، والصراط 
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منصوب على منت جهنم، واجلنة والنار مها خملوقتان ال تفنيان أبًدا، 
يف عرصات القيامة ماؤه أشد بياًضا من اللنب  وحوض نبينا 

ى من العسل، ورحيه أطيب من املسك، وآنيته عدد جنوم وأحل
السماء، ال يظمأ من شرب منه أبًدا وحيرم ذلك من ابتدع يف 
الدين، والشفاعة حق وأن أناًسا من أهل التوحيد خيرجون بعدما 

  .احترقوا وصاروا فحًما بالشفاعة
وهم يؤمنون بالقدر خريه وشرع؛ واإلميان  :اإلميان بالقدر* 
ان وما يكون وقدر ذلك وكتبه يف  علم كل شيء ما كبأن اهللا

اللوح احملفوظ، وأن كل ما جيزي من خري وشر وكفر وإميان وطاعة 
ومعصية فقد شاءه اهللا وقدره وخلقه، وأنه حيب الطاعة ويكره 
املعصية، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وال حجة ملن أضله وال 

أنه تابع يف واإلنسان غري جمرب خيتار أفعاله وعقائده إالَّ . عذر له
  .مشيئة ملشيئة اهللا، وكل ما شاء اهللا كان وما ال يشاء ال يكون

  
: ومن عقائد السلف الصاحل أن اإلميان عندهم :األصل الثاين

تصديق باجلنان، وقول باللسان، وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة 
وينقص باملعصية، وال إميان إال بالعمل، وال قول وال عمل إال 

  .وال عمل ونية إال مبوافقة السنة بنية، وال قول
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أهنم ال يكفرون أحًدا من املسلمني بذنب،  :األصل الثالث
إال إذا جحد شيئًا معلوًما من الدين  –ولو كان من الكبائر 

فإهنم ال حيكمون على مرتكبها بالكفر، وإمنا  –بالضرورة 
حيكمون عليهم بالفسق ونقص اإلميان، وإذا مات على هذا فأمره 

  . اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إىل
كفر أكرب خمرج من امللة، وكفر أصغر  :والكفر عندهم نوعان

   .غري خمرج من امللة
وال جيوزون تكفري املسلم بقول أو فعل ما مل يدل دليل شرعي 

   .على ذلك
  .وال يكفرون املعني إال إذا حتققت فيه الشروط وانتفت املوانع

  
ن وجوب طاعة والة أمور املسلمني وهم يرو :األصل الرابع

فإذا أمروا مبعصية فال جتوز طاعتهم . باملعروف ما مل يأمروا مبعصية
  . فيها، وتبقى طاعتهم باملعروف يف غريها

ويرون الصالة خلفهم واجلهاد معهم والدعاء هلم بالصالح 
   .واالستقامة ومناصحتهم إذا كان ظاهرهم صحيًحا

مور املسلمني إذا ارتكبوا خمالفة وحيرمون اخلروج على والة أ
بطاعنهم يف غري معصية ما مل حيصل منهم  دون الكفر ألمره 

  .كفر بواح، خبالف الفرق الضالة
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وسالمة قلوهبم  حب أصحاب رسول اهللا  :األصل اخلامس
  . وألسنتهم هلم

والصحابة كلهم عدول وهم أفضل هذه األمة، والشهادة هلم 
عي معلوم من الدين بالضرورة، وحمبتهم باإلميان والفضل أصل قط

  . دين وإميان، وبغضهم كفر ونفاق
أو رآه مات على اإلسالم فهو  وكل من صحب رسول اهللا 

. من الصحابة، وإن كانت صحبته سنة أو شهًرا أو يوًما أو ساعةً
هنم يكفُّون عما شجر بينهم، وأمرهم إىل رهبم؛ فمن كان منهم إو

ومن كان منهم خمطئًا فله أجر واحد، وال مصيًبا كان له أجران، 
ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي «: يسبون أحًدا منهم لقوله 

بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهًبا ما بلغ مد أحدهم وال 
، بل يذكروهنم مبا يستحقون من الثناء اجلميل ]البخاري[» نصيفه

بة خبالف املبتدعة والرافضة واخلوارج الذين يسبون الصحا
  . وجيحدون فضائلهم

، أوالسلف يعتقدون بأن الصحابة ليسوا مبعصومني عن اخلط
والعصمة عندهم من اهللا إىل من خيتار من رسول يف التبليغ، وأن اهللا 

  . عصم جمموع األمة عن اخلطأ ال األفراد
ويعتقدون بأن الصحابة األربعة أبا بكر، وعمر، وعثمان، 

وهم اخللفاء الراشدون  بيها هم خري هذه األمة بعد ن وعلي 
أذكِّركم اهللا «: وحيبون أهل بيت النيب؛ عمالً بقوله . املهديون

ومن أهل بيته أزواجه أمهات املؤمنني رضي اهللا » يف أهل بييت
عنهن، ويعتقدون أهنن مطهرات مربآت من كل سوء، وهنَّ أيًضا 

  .يف اآلخرة أزواجه 
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العباد مبهمة ال ويعتقدون بأن عواقب  :األصل السادس
ويشهدون ملن مات على اإلسالم من . يدري أحد مبا خيتم له

املؤمنني واملتقني على العموم بأهنم من أهل اجلنة إن شاء اهللا، وأن 
  . الكفار واملنافقني من أهل النار

وال جيزمون ألحد بعينه كائًنا من كان جبنة وال نار، إال من 
محسن، وخيافون على ولكن يرجون لل جزم له رسول اهللا 

ء، ويعتقدون أن أحًدا ال جتب له اجلنة وإن كان عمله حسًنا ياملس
إال أن يتفضل اهللا عليه مبنِّه وفضله، ويعتقدون أن لكل خملوق أجالً 
وأن نفًسا لن متوت إال بإذن اهللا كتاًبا مؤجالً، ويشهدون للعشرة 

 النيب  وكل من شهد له املبشرين باجلنة، كما شهد هلم النيب 
  .باجلنة شهدوا له هبا

  
  . تصديقهم بكرامات األولياء: األصل السابع

وهي ما قد جيريه اهللا على أيدي بعضهم من خوارق العادات 
إكراًما هلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خبالف بعض الفرق 
الذين ينكرون الكرامات، ولكن السلف هلم ضوابط شرعية يف 

كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون  تصديق الكرامات، وليس
استدراًجا من الشيطان، ومل يدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة 
وأعمال السحرة والشياطني والدجالني، والفرق واضح بني الكرامة 

ببها الكرب سوالشعوذة، فالكرامة سببها الطاعة، والشعوذة 
  .واملعاصي
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تدالل اتباع ما جاء ومنهجهم يف التلقي واالس :األصل الثامن
واتباع ما . باطًنا وظاهًرا ويسلمون هلا يف كتاب اهللا وسنة نبيه 

كان عليه الصحابة عموًما واتباع اخللفاء الراشدين خصوًصا، فال 
يعارض شيء عندهم من الكتاب أو السنة الصحيحة، بقياس وال 

  . ذوق وال كشف وال قول شيخ أو إمام
كالم رسوله كالم أحد من الناس، وال يقدمون على كالم اهللا و

والعقل الصريح عندهم يوافق النقل الصحيح، وبعدها يأخذون مبا 
أمجع عليه علماء األمة ويعتمدون عليه بعد الكتاب والسنة، وال 

، وال يتعصبون لرأي أحد يعتقدون العصمة ألحد غري رسول اهللا 
خيطئ  حىت يكون موافقًا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن اجملتهد

ويصيب، وال يسمحون باالجتهاد إال ملن توفرت فيه شروط املعرفة 
  . عند أهل العلم

واالختالف عندهم يف املسائل االجتهادية ال يوجب العداوة 
والتهاجر بينهم بل حيب بعضهم بعًضا، ويوايل بعضهم بعًضا، 
ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختالفهم يف بعض املسائل الفرعية 

  . لبدعخبالف أهل ا
وال يلزمون أحًدا من املسلمني التقيد مبذهب فقيه معني، ولكن 
ال يرون البأس بذلك إذا كان اتباًعا ال تقليًدا، وعلى املسلم أن 

لقوة الدليل، وأن العامي ال مذهب له،  ينتقل من مذهب إىل آخر
مفتيه، وأن على طالب العلم إذا كانت عنده  بل مذهبه مذهب
عرف هبا أدلة األئمة أن يعمل هبا، وينقل من أهلية يستطيع أن ي
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مذهب إمام يف مسألة إىل مذهب إمام يف مسألة إىل مذهب إمام 
آخر أقوى دليالً وأرجح فقًها يف مسألة أخرى، ويكون بذلك 
متبًعا، وليس مبجتهد؛ فإن االجتهاد استنباط األحكام الشرعية من 

وغريهم من الفقهاء الكتاب والسنة، كما كان عليه األئمة األربعة 
  .واحملدثني

  
أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر،  :األصل التاسع

ويؤمنون بأن خريية هذه األمة باقية فيها، وإهنا من أعظم شعائر 
اإلسالم، وسبب حفظ مجاعته، ومها جيبان حسب الطاقة، 

  . واملصلحة معتربة يف ذلك
م من إقامة صالة وهم أيًضا حيافظون على إقامة شعائر اإلسال

ون إىل أداء الصلوات املكتوبة وإقامتها عاجلمعة، واجلماعة، ويسار
يف أول وقتها وأوهلا أفضل من آخرها، ويأمرون باخلشوع 

   .والطمأنينة فيها
  . ويتواصون بقيام الليل وأهنا من هدي النيب 

   .ويقومون بالنصيحة لكل مسلم، والتعاون على الرب والتقوى
 مواقف االمتحان وذلك بالصرب عند البالء، والشكر ويثبتون يف

  . عند الرخاء، والرضا مبر القضاء
: وأهنم يتحلون مبكارم األخالق وحماسن األعمال لقوله 

   .»أكمل املؤمنني إمياًنا أحسنهم خلقًا«
ويصلون األرحام، ويفشون السالم، ويطمعون الطعام، 

  .ويرمحون الفقراء واملساكني واأليتام
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يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين  :صل العاشراأل
ما ليس منه، وال حيبوهنم وال يصحبوهنم وال يسمعون كالمهم 
وال جيالسوهنم وال جيادلوهنم يف الدين وال يناظروهنم، ويرون 
صون آذاهنم عن مساع أباطيلهم، والبدعة عندهم تنايف كمال 

  . التوحيد
قصد عبادة اهللا تعاىل بغري  وهي كوهي وسيلة من وسائل الشر

ما شرعه، والوسائل هلا حكم املقاصد، وكل ذريعة إىل الشرك يف 
  . عبادة اهللا أو االبتداع يف الدين جيب سدها

 ومن عالمات أهل البدع معاداهتم حلملة أخبار النيب 
واالستخفاف هبم، وتسميتهم باحلشوية والظاهرية واملشبهة، 

البدع وكانوا دائًما هلم باملرصاد، والسلف هلم ردود على أهل 
  .وأقواهلم يف أهل البدع كثرية

  
وهي  هذه هي عقيدة الرعيل األول من هذه األمة، :وأخًريا

العقيدة الصافية والسليمة على هنج الكتاب والسنة وأقوال سلف 
األمة وأئمتها، وهي الطريق الذي أحيا قلوب األوائل من هذه 

صاحل والفرقة الناجية وأهل احلديث األمة؛ فهي عقيدة السلف ال
وأهل السنة واجلماعة، وهي عقيدة األئمة األربعة أصحاب املذاهب 
املتبعة، وعقيدة مجهور الفقهاء واحملدثني والعلماء العاملني ومن سار 
على هنجهم إىل يومنا هذا، وال يغرنك من غري أقواهلم من 

  .املتأخرين
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ة الصافية إىل منابعها اليت علينا أن نعود بالعقيد :أخي املسلم
هنل منها األخيار من سلفنا الصاحل، ونسكت عما سكتوا، ونؤدي 
العبادة كما أدَّوها، ونلتزم الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة 

  . وأئمتها والقياس الصحيح يف األمور املتجددة
  
  

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  
  
  
  

* * * *    


