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Shaykh Salih al-Fawzaan foi perguntado,  “É Salafiyyah um hizb (partido) entre 
os partidos. E é a atribuição a eles (ou seja, os Salafis) uma coisa condenável?”

Ao qual ele respondeu, “As-Salafiyyah (ou seja, os Salafis) são a Seita Salvada, e 
eles são Ahl us-Sunnah wal-Jamaa'ah. Não é um hizb (partido) entre os outros 
vários partidos, aqueles os quais hoje são chamados 'partidos'. Em vez disso eles 
são o Jamaa'ah, o Jamaa'ah sobre a Sunnah e sobre o Din (religião). Eles são Ahl 
us-Sunnah wal-Jamaa'ah. O Mensageiro (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) disse, “Não 
irá de deixar de existir um grupo da minha Ummah manifestado e sobre a 
verdade  não  sendo  prejudicado  por  aqueles  que  lhes  abandonam nem por 
aqueles que lhes opõem” e ele (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) disse também,  “E 
esta Ummah irá de se dividir em setenta e três seitas, todas elas (estarão) no 
Fogo do Inferno excepto uma”. Eles (os Companheiros) disseram, qual é que é 
essa Ó Mensageiro de Allah? Ele respondeu, “Eles são aqueles que estão sobre 
(aquilo) que eu e os meus companheiros estão hoje sobre”. Daí que Salafiyyah é 
um grupo de pessoas (i.e. os Salafis) sobre a madhhab dos Salaf, sobre aquilo 
que  o  Mensageiro  (sallallaahu  ‘alayhi  wa  sallam)  e  os  seus  companheiros 
estavam e não é um hizb entre os grupos contemporâneos presentes hoje em 
dia. Mas é o Jamaa'ah muito velho, do tempo do Mensageiro (sallallaahu ‘alayhi  
wa sallam)  o qual herda (esta maneira) e continua, e que nunca para de estar 
sobre a verdade manifestada até o estabelecimento da Hora, como ele (sallallaahu  
‘alayhi wa sallam) (nos) informou.” (Cassete: “at-Tahdhir min al-Bidah” segunda 
cassete, proferida como uma leitura em Hawtah Sadir, 1416).
 
Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh, Ministro de Assuntos Islâmicos da Arábia Saudita, 
afirmou,  “Muçulmanos  são  de  dois  grupos:  Salafis  e  Khalafis.  No  que  diz 
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respeito aos Salafis, então eles são os seguidores dos Salaf as-Saalih (as primeiras 
três gerações de Muçulmanos). Quanto aos Khalafis, então eles são os seguidores 
de Khalaf e eles são também chamados Inovadores - uma vez que todos aqueles 
que não estão agradados e satisfeitos  com o caminho dos  Salaf  as-Saalih,  em 
conhecimento  e  acção,  compreensão  e  fiqh,  então  ele  é  um  khalafi,  um 
inovador.”  (Haadhihi  Mafaahimunaa,  Capítulo  sobre  Atribuição  Salaf 
Salafiyyah).

No  veredicto  do  Comité  Permanente,  Nº  1361  (1/165)  ocorre  no  mesmo, 
“Salafiyyah  é  uma  atribuição  aos  Salaf,  e  os  Salaf  são  os  Companheiros  do 
Mensageiro de Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) e os Imams de Orientação das 
primeiras três gerações (que Allah possa estar satisfeito com eles), aqueles cuja 
bondade  foi  testemunhada  pelo  Mensageiro  de  Allah  (sallallaahu  ‘alayhi  wa  
sallam), “Os melhores da humanidade são a minha geração, depois aqueles que 
lhes seguem, e depois aqueles que lhes seguem. Depois então irão de vir pessoas 
onde  o  testemunho  de  um  deles  irá  preceder  o  seu  juramento  e  o  seu 
juramento irá de ser o seu testemunho.” Reportado por Imaam Ahmad no seu 
Musnad e também por al-Bukhaari e Muslim. E 'Os Salafiyyun (ou Salafis)' é o 
plural de 'Salafi', uma ligação ou afiliação com os Salaf, e o seu significado já 
precedeu  acima  -  e  eles  são  aqueles  que  atravessam  sobre  a  Metodologia 
(Manhadj) dos Salaf em seguir o Livro de Allah e a Sunnah (do Mensageiro de 
Allah), e a convidar para eles, e actuar sobre eles, e eles são devido a isto Ahlus-
Sunnah wal-Jamaa’ah.”

Abdul-Aziz  bin  Abdur-Rahmaan  Aal  as-Saud  declarou,  “Realmente  eu  sou 
Salafi, a minha ‘aqidah é Salafiyyah, por cujos requisitos eu atravesso sobre o 
Livro e a Sunnah”.  (Declarado durante a peregrinação de 1965, Al-Mushaf was-
Sayf pág. 135)
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