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 مشروعیت انتساب به سلف درروشنگری خلف 

 

إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 

أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

وسلم وعىل آله وصحبه صىل اهلل عليه  -ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

 :وسلم تسلياًم كثريًا. أما بعد

انتساب به سلف افتخار است و براستی چه فخر و رشفی تو را از اين رشف باز 

نزد علامی اهل سنت و مجاعت جز بر مبنای مدح و لفظ سلفييت يا سلفی دارد. می

با: شود؛ و سلفيت روشی رشعی و اصيل است كه مرتادف است ستايش اطالق نمی

، طايفه هل اثر، اهل حديث، فرقه ناجيهاهل سنت و مجاعت، اهل سنت، اهل مجاعت، ا

 منصوره و اهل اتباع.

سلف صالح يعنی مهاجرين و انصار و كسانی كه به نيکويی از آهنا پريوی كردند و 

-ورثه پيامربان می ،سوب استنائمه دين و هدايت، مهان كسانی كه سلفيت به آهنا م

فی كسی است كه به اين مرياث راضی باشد و به آن اكتفا كند و به كتاب و باشند. و سل

سنت بر مبنای فهم علامی امت از صحابه و ائمه پس از آهنا پايبند باشد. سلفی به چننی 

 گويند.كسی می

 اند:  سلفيت منسوب بودن به سلف است كه سلف صالح به آن ترصيح كرده

 سلف در لغت: 

پيش از تو بودند كه  سلف عبارت است از متام كسانی كه»گويد: ابن منظور می

قرار از تو شود كه در سن و فضل در جايگاه باالتری و خويشاوندانت می شامل پدران
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فإنه »فرمايد: دارند. و از اين دسته است سخن رسول خدا به دخرتش فاطمه زهرا كه می

 «تم.من برای تو هبرتين سلف هس: »1«نعم السلف أنا لك

 سلف در اصطالح:

های ظهور سلف صالح عبارتند از كسانی كه در اولنی قرن»گويد: قلشانی می

شان چننی بود: در علم راسخ و ثابت قدم بودند؛ بر روش و اسالم بودند و صفات

هدايت رسول اهلل بودند؛ حفظ كننده سنتش بودند؛ خداوند متعال آهنا را برای مهراهی 

آنان را برای برپايی دينش انتخاب نمود و رضايتش بر آن رفته بود كه پيامربش برگزيد و 

آهنا پيشوايان امت باشند و در راه اهلل چنان كه بايد جهاد كنند و به نصيحت امت پرداخته 

و در راستای منافع آنان گام بردارند و در راه رضايت اهلل جان خود را فدا كنند. اهلل 

اب  »فرمايد: تعالی می َساٍن َوالسَّ َبُعوُهمأ ب إ حأ يَن اتَّ
َنأَصار  َوالَّذ  يَن َواْلأ ر  َن اْلأَُهاج  ُلوَن م  َوَّ ُقوَن اْلأ

َ اهللَُّ َعنأُهمأ َوَرُضوا َعنأه
 نيکی به كه و كساين و انصار مهاجران نخستنی پيشگامان»«: َرِض 

 خوشنود آنان از خداوند پيمودند، خوبی به را ايشان و راه گرفتند پيش در را آنان روش

 [100]توبه: « خوشنودند. خدا از هم و ايشان است

 نزد ائمه سلف:« سلف»به کار رفتن کلمه 

باب الركوب عىل »كند: امام بخاری در صحيح خود بابی را با اين عنوان ذكر می

يستحبون الفحولة  السلف الدابة الصعبة والفحولة من اخليل وقال راشد بن سعد كان

باب سوار شدن بر حيوان  نر  تندرو و رسكش مانند اسب؛ راشد «: »وأجرسْلهنا أجرى 

سوار شدن بر حيوان نر را دوست داشتند چراكه تندروتر و  سلف»گويد: بن سعد می

 «دلريتر است.
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منظور صحابه و كسان »گويد: اهلل در تفسري كلمه سلف میحافظ بن حجر رمحه

 1«باشد.پس از آهنا می

باب ما »با اين عنوان ذكر نموده است:  2ی را در صحيح بخاریو نيز باب ديگر

باب غذا و «: »يدخرون يف بيوهتم وأسفارهم من الطعام واللحم وغريه السلف كان

 «كردند.شان ذخريه میها و سفرهایدر خانه سلفگوشت و چيزهايی كه 

-می  –مانند فيل و ...  –زهری در مورد استخوان مردگان »گويد: و مهچننی می

كردند و در را چنان يافتم كه با آهنا شانه و روغن مالی میسلف برخی از علامی »گويد: 

 3«ديدند.اين امر اشکالی نمی

حديث »گفت: كند كه عبداهلل بن مبارک در مال عام میو امام مسلم روايت می

 4«داد.را دشنام می سلفعمرو بن ثابت را رها كنيدكه او 

در پايبندی به سنت صرب پيشه كن؛ در آنچه اهل سنت در »گويد: و امام اوزاعی می

-آن توقف كردند تو نيز توقف كن و چيزی را بگو كه آنان گفتند و از آنچه خوداری می

صالح خويش حركت كن كه چننی رفتاری سلف كنند نيز خود را باز بدار؛ و بر روش 

 5«ان آورد.آورد كه برای آنان به ارمغگشايشی را برايت فراهم می

 

                                                           
 (6/66الباری )فتح  - 1

2 - (5/2068) 

 (1/342فتح الباري ) - 3

 6صحيح مسلم، صمقدمه  - 4

 58الرشيعة لآلجري، ص - 5
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 اجماع بر مشروعیت انتساب به سلف:

و  1كندامجاع را نقل می ،اهلل در صحت انتساب به سلفشيخ االسالم ابن تيميه رمحه

و ديگری خود »گويد: كند كه میاين مساله را در رد سخن عز بن عبدالسالم عنوان می

 « كند.را در پشت مذهب سلف پنهان می

بر كسی كه »گويد: الفتاوی در پاسخ به اين سخن میشيخ االسالم در جمموع 

داند، ايرادی نيست بلکه به دارد و خود را منتسب به آن میمذهب سلف را اظهار می

اتفاق پذيرفتن اين امر از وی واجب است چرا كه مذهب سلف متاما حق است؛ اما اگر 

چننی كسی مومنی  در اين ادعا در ظاهر و باطن با مذهب سلف موافق باشد، در واقع

است كه ظاهرا و باطنا بر حق است. اما اگر تنها در ظاهر با مذهب سلف موافق باشد و 

در باطن با آن خمالف، وی منافق است كه ظاهر وی از او پذيرفته شده و باطن او به 

شود؛ چراكه به ما دستور داده نشده تا پرده از قلوب مردم برداريم و خداوند سپرده می

 «شان بشکافيم.حقيقت حال نآهنا را برای دانست یسينه

 نشانه اهل بدعت: نارضایتی از انتساب به سلف

كند كه شعار اهل بدعت ترک ذكر می 2شيخ االسالم ابن تيميه در جمموع الفتاوی

 باشد.انتساب به سلف صالح می

يابی مگر اينکه نسبت به سلفيت كراهت داشته و فی را نمیلَ براستی هيچ َخ 

                                                           
 (1/149الفتاوى: ) - 1

2 - (4/155) 
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های دعوی داند به ويژه كسانی كه به يکی از مجاعتانتساب به سلف را ناپسند می

 اند.معارص منسوب هستند و با اهل سنت و مجاعت خمالف

نامه نیز بیان شده های سیرت و زندگیمنسوب بودن به سلف در کتاب

 است:

-میامام ذهبی در بيان رشح حال حافظ امحد بن حممد معروف به ابوطاهر سلفی 

  1«َسَلفی با دو فتحه كسی است كه بر مذهب سلف باشد.»گويد: 

دانم يعقوب فسوی سلفی تا آنجا كه من می»گويد: و در بيان رشح حال فسوی می 

 2«است.

او مردی ديندار، نيکوكار و سلفی »گويد: و در رشح حال حممد بن حممد هبرانی می

 3«بود.

  4«وی بر عقيده سلف بود.»گويد: اْلقدسی میأمحد بن أمحد بن نعمة در رشح حال 

و بطور صحيح از دار قطنی روايت است كه »گويد: ( می16/457و در السري )

 « گويد: چيزی منفورتر از علم كالم نزد من نيست.می

شود و نيز در گويم: انسانی كه هرگز وارد علم كالم و مباحث آن و جدال نمیمی

 است.، سلفی كندكندوكاو نمیآن 

او سلفی است و اعتقاد نيک و دور از تاويل »گويد: در رشح حال ابن الصالح می

                                                           
 (21/6سري اعالم النبالء ) - 1

 (13/183السري ) - 2

 (2/280معجم الشيوخ )  - 3

 (1/34معجم الشيوخ : ) - 4
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  1«متکلمنی دارد.

چيزی كه حافظ بدان نياز دارد »گويد: عثامن بن بن خرزاذ الطربي میدر رشح حال 

 2«اين است كه با تقوا، باهوش، نحوی، اهل لغت، نيکوكار، با حيا و سلفی باشد.

  3«او حنفی  سلفی بود.»گويد: زبيدی میدر رشح حال 

-مذهب و عربی و عروض را خوب می»گويد: و در رشح حال ابن هبريه می

 4«شناخت و سلفی و اهل حديث بود.

وی ثقه، استوار، باهوش،سلفی و با تقوا »گويد: و در رشح حال ابن اْلجد می

 5«است.

اهب، نيکوكار، متواضع و او آگاه به مذ»گويد: در رشح حال حیيی بن اسحاق می

 6«سلفی بود.

 شناسی:های نسبسلفیت در کتاب

سلفی به فتح سنی و »گويد: ( می3/273( در االنساب )562سمعانی )متوفای 

آنچه من شنيدم كسانی هستند كه به  مبنای الم و حرف فاء انتساب به سلف است و بر

 «دهند.سلف خود را نسبت می مذهب

                                                           
 (4/1431تذكرة احلفاظ ) - 1

 (13/380السري ) - 2

 (20/317السري ) - 3

 (20/426السري ) - 4

 (23/118السري ) - 5

 (957معجم الشيوخ رقم ) - 6
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سلفی انتساب به اثر است »گويد: می(« 1/136االنساب )»سمعانی در كتابش 

 «يعنی حديث و طلب آن و پريوی از آن.

و گروهی با آن شناخته »گويد: ( به دنبال سخن سمعانی می630ابن اثري )متوفای 

 «شوند.می

ه( چننی 806از حافظ عراقی )متوفای « اْللفيَّة احلديثيَّة»و اولنی ابيات مشهور 

 است: 

ر  عبُدالرحيم بُن احُلَسنی اْلثري» َتد   «يقوُل راجي ربِّه  اُْلقأ

 «گويد:اميدوار به پروردگار مقتدر، عبدالرحيم ين حسنی اثری می

( در رشح نسبت  اثری در 1/3« )فتح اْلغيث»( در ـه902حافظ سخاوی )متوفای 

د و انتساب است و گروهی بدان منسوب هستن حديثآن انتساب به »گويد: اين بيت می

 « كنند بسيار نيکو است.به آن برای كسانی كه در اين زمينه تصنيف می

 دیدگاه علمای معاصر در انتساب به سلف:

 اهللامام عبدالعزيز بن باز رمحه

شود از ايشان سوال شد: نظرتان در مورد كسی كه سلفی و اثری خوانده می

 چيست؟ آيا اين انتساب تاييد و تزكيه است؟

گويد: اگر واقعا سلفی يا اثری باشد مشکلی در اين نسبت ر پاسخ میشيخ د

گفتند: فالنی سلفی است، فالنی اثری است. و اين نيز تزكيه و نيست چنانکه سلف می

   1«تاييد است.

ها منت هناد و اين دعوت، بر اين رسزمنیبا اين دعوت مبارک براستی اهلل متعال 

                                                           
 در طائف. 16/1/1413، در "حق اْلسلم"سخنرانی ضبط شده با عنوان:  - 1
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های گويند: وهابیمی اهلل اين دعوت را بد جلوه داده ودعوت سلفی است. اما دشمنان 

چننی و چنان كردند... كه اين افراد از سه گروه خارج نيستند يا جاهل هستند  بدعتگزار 

كنند و يا اينکه پريو هوی و هوس خود بوده و آگاهانه و يا اينکه از جاهلی تقليد می

هستند كه يا جاهل است و يا مقلد  د؛ اينان دشمنان دعوت سلفینكننافرمانی خدا می

جاهلی است و در غري اينصورت هواپرستی است كه نسبت به هوی و هوس خود 

باشد و خواستار راضی كردن مردم تعصب دارد و خواهان برآورده كردن هوای خود می

باشد. از خداوند طلبد، مینوشد و هوی و هوس وی میخورد و میبر حسب آنچه می

 «و سامل ماندن از اين امور را مسالت داريم.متعال عافيت 

به دانشگاه اسالمی كنم توصيه می»گويد: و در وصيت خود به برخی از طالب می

؛ چراكه آن دانشگاهی سلفی است كه به طالب خود عقيده اهل بپيونديدمدينه منوره 

 1«آموزد.سنت و مجاعت را می

 هيئت دائمی مباحث علمی و افتا

 ( آمده است:2/164()6149هيئت به شامره ) در فتاوای اين

 ها چه كسانی هستند، توضيح دهيد؟سوال: در مورد كلمه سلف و اينکه سلفی

باشند و شامل پاسخ: سلف مهان اهل سنت و مجاعت، پريوان رسول اهلل می

كنند. زمانی كه رسول باشد كه تا قيامت بر روش آهنا حركت میصحابه و كسانی می

هم من كان عىل مثل ما أنا »ه نجات يافته سوال شدند، در پاسخ فرمودند: اهلل از گرو

كنند كه آهنا كسانی هستند كه بر روش و مسريی حركت می«: »عليه اليوم وأصحايب

                                                           
 (1/98فتاوی شيخ بن باز، ) - 1
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 «امروز من و يارانم بر آن هستيم.

 ( چننی آمده است:1/165()1361و در فتوای شامره )

 چيست؟سلفيت چيست و نظر شام در مورد آن سوال: 

باشد و سلف عبارتند از اصحاب رسول اهلل و پاسخ: سلفيت انتساب به سلف می

پيشوايان هدايت در اولنی سه قرن اسالم؛ مهان كسانی كه رسول اهلل به نيک بودن آهنا 

خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ثم جيئ أقوام »گواهی داده و فرمودند: 

هبرتين مردم كسانی هستند كه در زمان من : »1«ينه ويمينه شهادتهتسبق شهادة أحدهم يم

-آيند و سپس كسانی كه پس از آهنا میكنند سپس كسانی كه به دنبال آهنا میزندگی می

شان از سوگندشان و آيند كه شهادتآيند؛ پس )از اين سه مرحله( كسانی می

    «گريد.دهند، سبقت میسوگندشان از شهادت و گواهی كه می

تر معنای آن باشد كه پيشو سلفيون مجع سلفی است كه انتساب به سلف می   

از كتاب و سنت گذشت و آهنا كسانی هستند كه بر راه و روش و منهج سلف در پريوی 

باشند. و در واقع با اين مشخصه اهل سنت و و عمل به آهنا می دوو دعوت به سوی آن

 وفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهلل التباشند. مجاعت می

 های علمی و فتوا هيئت دائمی پژوهش

الرئيس:  نائب رئيس: عبدالرزاقعفيفي،، عبداهلل بن قعود، عبداهلل بن غدياناعضا: 

 عبدالعزيزبن باز

 اهللحمدث معارص عالمه البانی رمحه

                                                           
 مسند امحد و بخاری و مسلم. - 1
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 از عالمه البانی سوال پرسيدند: 

ای يا برند؟ آيا سلفيت دعوتی از نوع حزبی يا فرقهنام میچرا از شام به سلفی 

 ی جديدی در اسالم است؟مذهبی است؟ يا اينکه فرقه

 گويد: عالمه البانی در پاسخ به اين سوال می

باشد. معروف و مشخص می ،رشعی ،كلمه سلف در زبان عربی و فرهنگ لغات

 باشد:رشعی می اما آنچه در اين جمال مد نظر ماست بيان آن از جهت

به كه در آن وفات نمودند از رسول اهلل به طور صحيح روايت است كه در بيامری 

تقوای اهلی «: »أنا لك السلف فاتقي اهلل واصربي، ونعم»عنها فرمودند: اهللفاطمه رضی

 «و صرب پيشه دار؛ و من برای تو هبرتين سلف هستم.

و د بيشرت از آنکه در حرص و شامرش آيد انعلام نيز اين كلمه را بسيار به كار برده

كند و آن اين حکمت است كه در رويارويی با يک مثال در اين جمال برای ما كفايت می

گزاری متام خري در پريوی از سلف است و مهه رش در بدعت»كنند: اهل بدعت بيان می

 «خلف.

و  اين نسبت را به اين گامن كه اصل اما برخی مدعيان علم و دانش هستند كه

گويند: برای انسان مسلامن جايز نيست كه بگويد من كنند و می، انکار میاساسی ندارد

گويند: جايز نيست كه مسلامنی بگويد من در سلفی هستم. گويا كه چننی كسانی می

 عقيده و عبادت و اخالق و رفتار پريو سلف صالح هستم.

صحيح الزم  از آن بيزاری از اسالم  چننی انکاری توجه شود ترديدی نيست اگر به  

باشد. آيد؛ مهان اسالمی كه سلف صالح ما بر آن بودند كه در راس آهنا رسول اهلل میمی

چنانکه حديث متواتر در صحيحنی و ديگر كتب روايی به اين مطلب اشاره دارد آنجا كه 
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هبرتين «: »يلوهنم، ثم الذين يلوهنم خري الناس قرين، ثم الذين»رسول اهلل فرمودند: 

سپس كسانی كه بعد از  ،آيدمردم، مردم زمان من هستند، سپس كسانی كه بعد از آهنا می

 «آيند.آهنا می

ضمن بنابراين جايز نيست يک مسلامن از انتساب به سلف صالح بيزاری جويد 

م اين امکان وجود اينکه اگر از هر نسبت ديگری بيزاری جويد، برای هيچيک از اهل عل

 ندارد كه او را به كفر يا فسق منتسب كند.

كند در واقع )بطور ضمنی( معتقد به و كسی كه اين وجه تسميه را انکار می

 باشد؛ چه اين مذهب در عقيده باشد يا فقه.انتساب به يکی از مذاهب نمی

يا  چننی شخصی خود يا اشعری است يا ماتريدی و يا اينکه از اهل حديث است

ی اهل سنت و مجاعت داخل اينکه حنفی يا شافعی يا مالکی يا حنبلی است كه در مسام

كه كسی كه به منتسب به مذهب اشعری يا يکی از مذاهب اربعه باشند درحالیمی

هست، بدون ترديد منتسب به اشخاصی است كه معصوم نيستند گرچه در ميان آهنا 

به افرادی كه معصوم  هاا ای كاش اين انتسابباشند؛ امیعلاميی هستند كه بر صواب م

 شد؟نيستند نيز انکار می

اما كسی كه منتسب به سلف صالح است در حقيقت بطور كلی به عصمت 

چرا كه رسول اهلل يکی از عالمات فرقه ناجيه را متسک به راه و روش  باشدمنسوب می

روش رسول اهلل و  رسول اهلل و اصحابش شمرده است. بنابراين كسی كه به راه و

.. و ترديدی نيست باشد.اصحابش متسک جويد يقينا در مسري هدايت پروردگارش می

آشکار، مشخص و روشنگر اين است كه بگوييم: من مسلامنی پريو  كه تسميه واضح،

باشم. و اين مهان نامی است كه به اختصار ذكر كتاب و سنت بر روش سلف صالح می
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 فی هستم.گويی: من سلشود و میمی

 87ـ 86جملة اْلصالة العدد التاسع ص 

 اهللعالمه حممد بن صالح العثيمنی رمحه

گويند كسانی كه می»گويد: ( می54-1/53ايشان نيز در رشح عقيده واسطيه )

بندی ها؛ در اين دستهها و ماتريدیها، اشعریاند: سلفیاهل سنت و مجاعت سه دسته

 گوييم.اند و اين سخن اشتباهی است كه میاشتباه كرده و به خطا رفته

فامذا بعد احلق »چگونه مهگی اهل سنت هستند اما با يکديگر اختالف نظر دارند!! 

و چگونه مهگی اهل « براستی پس از حق چه چيزی است جز گمراهی.«: »اال الضالل

كه  امکان پذير نسيت مگر زمانیكند؟! اين يک ديگری را رد میباشند اما هرسنت می

مجع بنی دو ضد ممکن باشد و اين غري ممکن است. با اين حساب ترديدی نيست كه يکی 

از آهنا اهل سنت و مجاعت به معنای واقعی آن است. اما كداميک از آهنا اهل سنت و 

 مجاعت است؟ اشعريه؟ يا ماترديه؟ يا سلفيت؟ 

با سنت هركس )اعتقاد و قول و عمل وی( گوييم: در پاسخ به اين سوال می

رسول اهلل موافق باشد، اهل سنت است و كسی كه با سنت پيامرب خمالف باشد، اهل 

سلف مهان اهل سنت و مجاعت هستند و اين وصف بر  گوييم:سنت نيست. و ما می

شان هستند حال بايد ببينيم كند و كلامت بيانگر معانیكسی جز آهنا مصداق پيدا نمی

 شوند؟ اين امکان ندارد؛ يده میستند اهل سنت نامچگونه كسانی كه با سنت خمالف ه

هر در مورد سه گروه خمتلف بگوييم ممکن است سوال ديگر اين است كه چگونه 

كجاست؟ اهل سنت و مجاعت اعتقادا مهان سلف  سانیسه يکسان هستند؟ اين يک

هستند و تا قيامت چننی هستند اگر بر راه و روش رسول اهلل و اصحابش باشند و 
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 هركس چننی باشد درحقيقت سلفی است.

گويد: چه كسانی اهل حديث هستند؟ و در رشح عقيده سفارينيه در بخش اول می

باشند. كسانی كه از ده از رسول اهلل میمهان كسانی كه پريو روايات و احاديث وارد ش

های ای از فرقهكنند. و اين امر در هيچ فرقهكتاب و سنت و اقوال صحابه پريوی می

ها كه به راه و روش سلف پايبند و ملتزم شود مگر در ميان سلفیخمتلف ديده نمی

 هستند.

 

 

 سلفیت چیست؟

باشد چراكه آهنا سلف یسلفيت پريوی از منهج و روش رسول اهلل و اصحابش م

معنای منهج و ما بودند و پريوی از آهنا مهان سلفيت است؛ اما سلفيت به  ينيانما و پيش

را دنبال كند و خمالفان خود از مسلامنان را گمراه بداند و لو نآروشی خاص كه انسان 

باشد؛ سلف صالح، مهگی به اينکه بر حق باشند، ترديدی نيست كه خالف سلفيت می

 دادند و هرگز كسانی را كه برپريامون سنت رسول اهلل دعوت میشدن اسالم و مجع 

عقايد؛ آهنا معتقد بحث خواندند مگر در تاويل با آهنا خمالف بودند گمراه نمی مبنای

ه بودند كه خمالفان عقيدتی آهنا گمراه هستند اما برخی از كسانی كه امروزه سلفيت را ب

اند عجوالنه رفتار كرده و متام كسانی را كه با عنوان منهج و روش خود انتخاب كرده

؛ برخی هم اين منهج را خوانندآهنا خمالف هستند و لو اينکه  حق با آهنا باشد، گمراه می

اين امری  كهاند به عنوان حزبی مهچون احزابی كه منتسب به اسالم هستند تصور كرده

شود: در مذهب سلف آن ممکن نيست. و به چننی افرادی گفته می منکر است و تاييد



14 
 

-تلف چگونه برخورد میصالح تامل كنيد چگونه راه و روشی داشتند و با قضايای خم

وجود داشته  ئلی كه گنجايش اختالف در آهناسعه صدر ايشان را در مسا كردند و نيز

در مسايل  ... اندف كردهخود در مسايل بزرگی با يکديگر اختال حتی مالحظه كنيد.

كه رسول اهلل خداوند اند انکار كردهدر مسايل علمی؛ چنانکه برخی از آهنا  ... عقيده

. بودند كه رسول اهلل خداوند را ديدند متعال را ديده است و برخی از آهنا بر اين باور

-زن میوز قيامت ومثال ديگر اين اختالفات اين است كه برخی از آهنا معتقدند آنچه ر

های اعامل كه اين صحيفه بودندبرخی از آهنا بر اين باور  كهدرحالیشود، اعامل است 

 شوند؛ هستند كه وزن می

در مساله  ... اندفقهی با يکديگر اختالف كرده بينی كه در مسايلمهچننی آهنا را می

ديگری را  هيچيکنکاح، در بحث مرياث، در تعدادها، در معامالت و ... اما با اين مهه 

 . خواندگمراه نمی

هايی مشخص باشد و بنابراين سلفيت به معنای حزبی خاص كه دارای ويژگی

ت و بلکه چننی افرادی اعضای آن غري خود را گمراه بخوانند، درحقيقت سلفيت نيس

 ی هم با روش سلفيت مهراه نيستند و اشرتاكی ندارند.اندك

اما سلفيت به معنای صحيح آن عبارت است از: اتباع و پريوی از منهج سلف در 

و حمبت متقابل؛ چنانکه رسول اهلل رحم عقيده و قول و عمل و اختالف و اتفاق و 

مثل اْلؤمننی يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثَل اجلسد الواحد، إذا اشتکى »فرمودند: 

ى والسهرمنه عضٌو تداعى له سائر اجلسد باحل صفت مومنان در دوستي و مهرباين و «: »مَّ

از بدن به ناله  یچون صفت بدن است. هرگاه كه اندامعطف توجه و پاييدن يکديگر مه

-یتب و لرز با آن مهدرد و هم آوا مو  یدارتن با شب زنده یهااندام یو فغان آيد، مهه
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 « شوند.

 ت.و سلفيت به اين معنا، سلفيت حقيقی و واقعی اس

  1322السؤال رقم  "لقاءات الباب اْلفتوح 

 عالمه شيخ صالح بن فوزان الفوزان

 گويد:می 130ص « البيان»عالمه فوزان در كتاب 

 باشد.... اين دو حديث بيانگر تفاوت ميان سلف و پريوان آهنا و ديگران می»

-فرقه سلف و كسانی كه بر روش آهنا هستند پيوسته بنی پريوان سنت و مبتدعان و

اند و پريوان سنت را اهل سنت و مجاعت و پريوان سلف های گمراه تفاوت قائل شده

شان مملو از بيان اين مهم است آنجا كه به پاسخگويی و رد اند و مولفاتصالح ناميده

 «پردازند..های خمالف با اهل سنت و پريوان سلف میفرقه

سلفيت بدعت خوانده  چگونه داشتن مذهب»گويد: می 156و مهچننی در ص 

كه سلفيت كه بدعت گمراهی است؟! و چگونه بدعت است درحالیحالیشود درمی

پريوی از مذهب سلف است و پريوی از مذهب آهنا در كتاب و سنت واجب است و 

 حق و هدايت است؟!

والسابقون اْلولون من اْلهاجرين واْلنصار والذين اتبعوهم »فرمايد: اهلل متعال می

 نيکی به كه و كسانی و انصار مهاجران نخستنی پيشگامان»«: ن رِض اهلل عنهمبإحسا

 خوشنود آنان از پيمودند خداوند خوبی به را ايشان گرفتند و راه پيش در را آنان روش

 «است.

متسک به سنت من «: »عليکم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين»و رسول اهلل فرمودند: 

 «واجب است.و روش خلفای راشدين بر شام 



16 
 

بنابراين داشتن مذهب سلف سنت است و بدعت نيست و بلکه بدعت پيوستن به 

 باشد.مذهبی جز مذهب آهنا می

ی جز در بازهسلفيت »در رد سخن بوطی:  133و مهچننی در مهنی كتاب ص 

ای گذرا مرحله از سلفيت كه یتفسري چننی»گويد: می «دهد.زمانی خاصی معنی نمی

كند و مجاعت و گروهی نيست، تفسريی ی زمانی خاصی معنا پيدا میو در بازهاست 

؟! هيچکس شودگفته میسلفيت عجيب و باطل است؛ آيا به مرحله زمانی خاصی 

شود كه در می چننی چيزی را نگفته است بلکه سلفيت به گروهی از مومنان اطالق

هلل پايبند بودند و كردند و به كتاب و سنت رسول ازندگی می های اسالماولنی قرن

عبارتند از مهاجرين و انصار و كسانی كه به نيکويی از آهنا پريوی كردند و رسول اهلل 

«: خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم»آهنا را چننی توصيف نموده است: 

آيند و هبرتين شام كسانی هستند كه در زمان من هستند سپس كسانی كه بعد از آهنا می»

 « آيند.س كسانی كه بعد از آهنا میسپ

و اين توصيف يک مجاعت و گروه است نه مرحله زمانی خاصی؛ و زمانی كه 

ر مورد متام كند دذكر میرا پس از خود  رسول اهلل  فرقه فرقه شدن امت و پراكندگی آن

گی مه«: »اهنا فی النار اال واحدة»فرمايد: مده و ظهور كردند میآهايی كه بوجود فرقه

كند كه و اين گروه نجات يافته را چننی توصيف می« آهنا در آتش هستند مگر يک گروه؛

دارند. و اين تنها گروه كنند و در مسري آهنا گام بر میاز منهج و روش سلف پريوی می

هم من كان علی مثل ما انا عليه اليوم »اند: نجات يافته را چننی توصيف نموده

و اين « هستند كه بر راه و روش امروز  من و اصحابم باشند. آهنا كسانی«: »واصحابی

كه از مجاعتی پس از آهنا هستند لفی در گذشته و نيز خود بيانگر آن است كه مجاعتی س
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باشند كه هايی خمالف با آهنا نيز میكنند. و در اين ميان گروهراه و روش آهنا پريوی می

 اند.به آتش وعده داده شده

« التحذير من البدع»با عنوان  1416منطقه سدير در سال  كه در و در سخنرانی

 دهد.ارائه دادند در بخش دوم سخنرانی، به سوال زير پاسخ می

سوال: آيا سلفيت حزبی مهچون احزاب ديگر است؟ و آيا انتساب به آهنا امری 

 مذموم است؟

باشد و حزبی پاسخ: سلفيت مهان فرقه نجات يافته و اهل سنت و مجاعت می

 . بلکه گروهی است كهباشدنمیشوند، كه اكنون حزب ناميده میمهچون احزاب ديگر 

ا اهل سنت و مجاعت هستند. رسول اهلل فرمودند: راه و روش آن سنت و دين است؛ آهن

«: التزال طائفة من أمتى عىل احلق ظاهرين ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم»

هرگز كسانی كه در پی ؛ اندبر مبنای حق غالب و چريه من پيوسته گروهی از امت»

 « رسانند.كنند، رضری به آهنا نمیخواری آهنا هستند و نيز كسانی كه با آهنا خمالفت می

وستفرتق هذه اْلمة عىل ثالث وسبعنی فرقة كلها يف النار إال »و رسول اهلل فرمودند: 

«: عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب. من كان قالوا من هي يا رسول اهلل؟ قال: واحدة.

اند جز يک گروه؛ شوند كه مهگی آهنا در آتشامت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم می»

من  كسانی كه بر راه و روش امروز  »فرمودند: گفتند: آن گروه كدام است يا رسول اهلل؟ 

 .«باشندو اصحابم 

باشد؛ مبنای مذهب سلف میبنابراين سلفيت گروهی است كه راه و روش آن بر 

راه و روشی كه رسول اهلل و اصحابش بر آن بودند و حزبی مهچون احزاب جديد كنونی 

از ن به عرص و زمان رسول اهلل بآتاريخ  نيست بلکه مجاعت و گروهی قديمی است و
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كه پيوسته استمرار داشته و به ارث رسيده است و مهيشه بر مبنای حق پريوز و  گرددمی

 باشد.بوده است و چنانکه رسول اهلل خرب داده است تا قيامت چننی میغالب 

-گرا خوانده میشود، حزبو از ايشان سوال شد: آيا كسی كه سلفی ناميده می

 شود؟

اگر بر وجه حقيقی آن باشد،  ،گويد: ناميده شدن به سلفيتدر پاسخ چننی می

ی جز منهج و روش سلف باشد، اشکالی ندارد اما اگر تنها ادعا باشد و شخص بر منهج

 ناميده شدن وی به سلفی جايز نيست. 

گويند: ما اهل سنت و مجاعت هستيم؛ اما اين ادعا صحيح نيست مثال اشاعره می

زيرا منهج و روش آهنا، منهج اهل سنت و مجاعت نيست؛ مهچننی معتزله خود را موحد 

 نامند.می

 كنداما ليلی اين ادعا كی تاييد می          كندرابطه با ليلی میهركس ادعای 

كند بر مذهب اهل سنت و مجاعت است الزم است از راه بنابراين كسی كه ادعا می

اما اگر قصد مجع  ،و روش اهل سنت و مجاعت پريوی كند و منهج خمالفان را رها كند

به اين معنا كه قصد مجع بنی  –گويند چنانکه می –كردن بنی سوسامر و هننگ دارد 

آب و آتش  ممکن است و اين به مانند مجعغري  یحيوانات دريا و خشکی را دارد، اين امر

در دست حمال است. بنابراين اهل سنت و مجاعت با مذهب خمالفانش مهچون خوارج، 

نامند و كسانی كه تصميم دارند گراهايی كه خود را مسلامن معارص میمعتزله و حزب

و آخر اين »شود. های معارص و منهج سلف ارتباط برقرار كنند، مجع نمینی گمراهیب

 «شود مگر با راه و روشی كه اول اين امت را اصالح نمود.امت اصالح نمی

 در نتيجه بايد امور خمتلف از يکديگر مشخص و جدا شوند.
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 16اْلجوبة اْلفيدة عن أسألة اْلناهج اجلديدة ص: 

فالنی سلفی است و فالنی  :گويندسوال شد: برخی از مردم می مهچننی از ايشان

-غري سلفی است، منظور از مذهب سلفی چيست؟ بارزترين علاميی كه به آن دعوت می

توان آهنا را اهل سنت و مجاعت يا فرقه ناجيه ناميد؟ و دهند چه كسانی هستند؟ و آيا می

 ت؟گذاری از باب تزكيه و تاييد خود نيسآيا اين نام

پاسخ: منظور از مذهب سلفی مهان اعتقاد و باور و مذهبی است كه سلف اين 

سامل  یصحيح و منهج یاعتقاد ی كه ازيعنی صحابه و تابعنی و پيشوايانبر آن بودند امت 

. بر ودنددب و رفتار اسالمی برخوردار بصادق و متسک به عقيده و رشيعت و ا یو ايامن

 كنند.منحرفان از آن پريوی می خالف راه و روشی كه مبتدعان و

كنند، ائمه اربعه، شيخ االسالم و از بارزترين افرادی كه به مذهب سلف دعوت می

ابن تيميه و شاگردانش، شيخ حممد بن عبدالوهاب و شاگردانش و هر مصلح و جمدد 

هيچ زمانی خالی از افرادی كه حجت خداوندی را اقامه كنند،  زيراباشد ديگری می

 نيست.

بنی آهنا و  اسم،سنت و مجاعت بخوانيم و با اين الی ندارد كه آهنا را اهل کو اش

كنند، تفاوت قايل شويم. و اين تزكيه و تاييد كسانی كه از مذاهب منحرف پريوی می

 باشد.تفاوت قايل شدن بنی اهل حق و اهل باطل می جهتبلکه از نفس نيست 

 اهللعالمه شيخ حممد امان جامی رمحه

 گويد:می« 66-65الصفات االهلية ص »عالمه شيخ حممد امان جامی در كتاب 

تر گذشت واضح گرديد مدلول سلفيت اصطالحی معروف شده كه از آنچه پيش» 

شود كه در كسب علم و روش بر راه و روش اولنی نسل مسلامنان و كسانی اطالق می
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ی زمانی ين اصطالح حمصور در بازهكنند. لذا افهم و دعوت به سوی آن، به آهنا اقتدا می

شود بلکه الزم است چننی فهميده شود كه سلفيت مدلولی مستمر مشخصی تصور نمی

ی حديث و سنت باشد. و واجب است كه فرقه ناجيه در علامبه استمرار حيات می

باشند كه تا قيامت پيوسته باقی منحرص باشد و آهنا اصحاب و پريوان اين منهج می

التزال طائفة من أمتى منصورين عىل احلق ال »نکه رسول اهلل فرمودند: است؛ چنا

پيوسته گروهی از امتم بر مبنای حق پريوزند؛ «: »يرضهم من خالفهم وال من خذهلم

كسانی كه با آهنا خمالفت كنند و نيز كسانی كه در پی خواری آهنا باشند، رضری به آهنا 

 «رسانند.نمی

 اهللبو زيد رمحهبن عبد اهلل أ بکر الشيخ

گويد: چون گفته شود: شيخ بکر بن عبداهلل ابوزيد در حکم انتساب به سلف می

كه عبارتند از  السلف، سلفيون يا سلفيت، اين كلمه بيانگر انتساب به سلف صالح است

مهه صحابه و كسانی كه به نيکويی از آهنا پريوی كردند نه كسانی كه به هوی و هوس 

در اين  ثابت قدم و استوار باشند  ی،سانی كه بر منهج و راه و روش نبو... ك گراييدند

شوند. و از اين جهت از آهنا با كلمه السلف، زمينه به سلف صالح خود نسبت داده می

به « السلف»برند؛ از اين جهت لفظ سلفيون و انتساب به سلف با كلمه سلفی نام می

 باشد.معنای سلف صالح می

به طور مطلق به كار رود، منظور مهه كسانی است كه به صحابه  و چون اين كلمه

 باشد.و اين ديدگاه اهل علم می ؛اند گرچه در اين عرص و زمان باشنداقتدا كرده

)سلفی( نسبتی است كه از هرگونه رسم و رسوم خارج از اقتضای كتاب و سنت 

نان جدا نيست بلکه خالی است و نسبتی است كه حتی يک حلظه هم از اولنی نسل مسلام
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 از آهنا و به سوی آهناست.

اما هركس با هر اسم و رسمی با آهنا خمالفت كند در دايره اين نسبت جايی ندارد 

ص: « حکم االنتامء»كتاب گرچه در ميان آهنا زندگی كرده باشد و هم عرص آهنا باشد. 

36  

 

 سلفیت همگام با علم و علما

آهنا فقهای اسالم هستند؛ كسانی كه فتاوی »گويد: میاهلل در مورد علام ابن قيم رمحه

بر مبنای اقوال آهنا در ميان مردم منترش است؛ وجه متايز آهنا استنباط احکام و توجه ويژه 

 «آهنا به ثبت قواعد حالل و حرام است.

شود گواهی دادن مشايخ و اساتيد وی هايی كه عامل با آن شناخته میاز مجله ويژگی

باشد. و اين از مجله عادات علامی مسلمنی از سلف اين امت و پريوان میبه علم او 

-شان منتقل میهبا را به شاگرداننيکوی آهنا بوده كه علوم خود را، اين مرياث گران

شدند و سکان امت و امامت در كردند؛ شاگردانی كه پس از آهنا جايگزين ايشان می

گرفتند تا اينکه تاييد علمی اه را به عهده نمیجايگ ناما ايگرفتند. امت را به عهده می

شد تا به فتوا و تدريس كرده و به آهنا اجازه داده میدريافت مشايخ و اساتيد خود را 

ها گرفته علم فقط از كتاب .شودو از چننی كسانی است كه علم آموخته میبپردازند؛ 

يبت و باليی )جديد( است ها، مصشود بلکه اكتفا به كسب و دريافت علم از كتابنمی

مهچون اجتامع جوانان و دانشجويان برای آموختن و خواندن بدون درس گرفتن از شيخ 

 و استاد؛

ها علامی خود را دوست دارند و به آهنا احرتام گذاشته و ادب را در برار آهنا سلفی
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ز آهنا علم و كنند و البته نسبت به آهنا حسن ظن داشته و ارعايت كرده و از آهنا دفاع می

دهند اما اين مساله را نيز در نظر دارند كه شان را انتشار میهایآموزند و خوبیدانش می

دانند اما اين آهنا  معصوم نيستند بلکه به طور كلی اشتباه و فراموشی را بر آهنا جايز می

 د.شوكاهد و باعث عدم دريافت علم از آهنا نمیمساله از ارزش و جايگاه آهنا نمی

 سلفیت و فتوا:

كنند ها با اقتدا به صحابه از فتوا دادن )عجوالنه و بدون علم( دوری میسلفی

-را میمتعال به اهلل  نسبت دادن چيزینيز چراكه  خطر سخن گفتن از سوی خداوند و 

دانند لذا برای سامل ماندن از اين خطر و ترس از نسبت دادن سخنی به خداوند بدون 

 كنند.دادن پرهيز میعلم، از فتوا 

 سلفیت و اجتهاد:

های خداوند به مسلامنان است و راه آسانی است كه به اجتهاد نعمتی از نعمت

كنند، مسايلی كه در مورد آهنا هيچ وسيله آن حکم رشعی را در مسايل جديد تبينی می

جديد مساله  مواردی عامل با اجتهاد خود درنصی از كتاب و سنت وجود ندارد؛ در چننی 

كند. باب اجتهاد مهچنان باز است و باز خواهد بود برای كسی كه خداوند او حکم می

إن اهلل يبعث هلذه اْلمة عىل رأس »فرمايد: كند كه میرا با سخن پيامربش خوشحال می

اهلل متعال برای اين امت در راس هر صد سال كسی را : »1«كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

 « كند.ه دينش را جتديد میكند كمبعوث می

 سلفیت و تقلید:

 امتنيز مذهب وی، به عنوان دين امت و  ديدگاهمذهب امامی از ائمه سلف يا 

                                                           
1
 .اندكرده روايت راآن بيهقی و حاكم و ابوداود و است صحيح حديث - 
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 شود مگر اينکه دليلی از كتاب و سنت يا امجاع متيقن بر آن اقامه شده باشد.شمرده نمی

علم  تقليدمبنای تقليد جايز نيست چرا كه  فتوا دادن بر»گويد: اهلل میابن قيم رمحه

نيست؛ و فتوا دادن بدون علم حرام است. و خالفی در بنی علام نيست كه تقليد علم 

 «شود.نيست و بر مقلد اسم عامل اطالق نمی

 سلفیت و اخالق:

ها هبرتين مردم در اخالق هستند و بيش از ديگران صرب و بخشش و تواضع سلفی

اخالق و  ؛ترين مردم در دعوت به اخالق نيک و اعامل نيکو هستنددارند و حريص

رويی، انتشار سالم، خوراندن طعام، فروبردن خشم، خوداری از اعاملی مانند خوش

اذيت و آزار مردم و احتامل آن از سوی آهنا، ايثار و تالش در رفع نيازها، گذشتن از جاه 

ها و نزديکان، نيکی يهحمبت و دوستی با مهسا ها، مهربانی با فقرا،گریو مقام در ميانجی

وزان و كمک كردن به آهنا، نيکی به پدر و مادر و علام و تواضع و مهربانی با مآبه دانش

 بر( حممد ای) تو يقيناً  و: »«َوإ نََّك لََعىَل ُخُلٍق َعظ يمٍ »فرمايد: آهنا؛ خداوند متعال می

 (4)القلم:  «.هستی وااليی و عظيم بسيار خوی و اخالق

ترين اعامل در سنگنی: »1«أثقل شئ ىف اْليزان اخللق احلسن»و رسول اهلل فرمودند: 

 « اخالق نيکوست. ،ميزان

 سلفیت و اخبار:

يَن »فرمايد: كنند كه میدر زمينه اخبار بر مبنای رهنمود اهلی عمل می ا الَّذ  َ َيا َأهيه

ُتمأ نَ  ب ُحوا َعىَل َما َفَعلأ مًا ب َجَهاَلٍة َفُتصأ يُبوا َقوأ
ٌق ب نَبَأٍ َفَتَبيَّنُوا َأنأ ُتص 

نیَ آَمنُوا إ نأ َجاَءُكمأ َفاس  «:  اد م 

ايد! اگر )شخص( فاسقی خربی برای شام آورد، پس )در باره  كه ايامن آورده ای كسانی»

                                                           
1
 را روايت كرده است.حديث صحيح است و امام امحد آن - 
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( كنيد، تا آنکه )مبادا( به گروهی از روی نادانی آسيب برسانيد، آن( بررسی )و حتقيق

 ( 6)احلجرات: « ايد پشيامن شويد. آنگاه بر آنچه انجام داده

كنند و در زدن بر خالف كسانی كه در بيان احکام و تطبيق آن بر افراد عجله می

هتمت و ظن و  ورزند و اينگونه باگناه شتاب میهای پاک و بیبرچسب اهتام به انسان

 كنند.گامن و بدون دليل يا برهان، آهنا را فاسق و بدعتگزار خوانده و تکفري می

 سلفیت و تکفیر:

كنند و كنند و نيز با هر گناهی تکفري نمیها به طور مطلق از تکفري منع نمیسلفی

ن گويند: تکفري معنی امری حمال و غري ممکن است؛ و نيز معتقد به تکفري عام بدونمی

باشند. و در اثبات حتقق رشوط تکفري و انتفای موانع آن در حق )شخص( معنی نمی

-وصف اسالم برای كسی كه ظاهرش بيانگر پايبندی وی به اسالم است، توقف نمی

كنند. و كسی كه مرتکب )قول يا عمل يا اعتقاد( كفر آميزی شده باشد و رشوط تکفري 

ها از فیسل صورت وی منتفی باشد، در اين در حقدر وی موجود باشد و موانع تکفري 

 و پرهيزی ندارند. تکفري وی هيچ ترس و ابا

 سلفیت و والء و براء: )دوستی و دشمنی(

-گريند و دشمنی نمیدارند و به خاطر خود انتقام نمیآهنا بر مبنای دين دوست می

و دشمنی آهنا نيز  كنند بلکه دوستی آهنا تنها برای اهلل و رسولش و مومنان است و بيزاری

-كند و تبديل نمیگريی آهنا در اين زمينه ثابت است و تغيري نمیبرای اهلل است و موضع

يَن آَمنُوا»فرمايد: پذيرد. اهلل متعال می يهُکُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَّذ 
اَم َول   تنها شام ولی و يار: »«إ نَّ

 (55)اْلائدة:  «اند. آورده ايامن كه ها آن و پيامربش و است اهلل

کس جايز نيست كه شخصی را برای برای هيچ»گويد: شيخ االسالم ابن تيميه می
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امت مشخص كند و به راه و روش و طريقت او دعوت كند و بر مبنای آن دوستی و 

حق  ندارد كه جز كالم اهلل و ينکه آن شخص رسول اهلل باشد. دشمنی ورزد مگر ا

فاق نظر دارند، معيار دوستی و دشمنی قرار دهد؛ بلکه رسولش و آنچه امت بر آن ات

باشد كه شخصی يا كالمی را مشخص نموده روش اهل بدعت می ،عملکردی جز اين

اندازند و بر مبنای آن كالم يا آن نسبت دوستی و دشمنی را و چننی بنی امت تفرقه می

 كنند.تنظيم می

ای كه مهر شود يا شود يا وثيقهدادی كه نوشته جز كتاب و سنت به قرارمسلامنان 

. كار در اسالم مهچون رشكت يا منهجی كه اين مساله در آن تاييد شود، نيازی ندارند

اعالم موسسه يا مجعيت يا كميته و انجمنی نيست كه مردم منتظر اجازه ورود به آن يا 

كارت برای ورود به آن نيازی به  بلکه؛ موافقت با آهنا برای استخدام در آن باشند

 ها نيست.. عضويت يا انتساب يا دوستی و والی با اين اسام و شعارها و آگهی

و برای مسلامن جايز و روا نيست كه بر مبنای حزب و گروه يا جتمعی دوستی يا 

دشمنی كند يا اينکه بر اين باور باشد كه حق مهان است كه از سوی حزب و گروه وی 

 گردد و باطل در غري آن است.صادر می

 ها:سلفیت و بدعت

باشند و در ميان آهنا رشک بدعت می در گرفتار شدن به دامترين مردم ها ساملسلفی

ها دچار باشد اما در مورد گناهان و معاصی بايد گفت كه برخی از سلفیبا انواع آن نمی

 شوند جز اينکه اين مساله در ميان آهنا نسبت به ديگران اندک است.آن می

شود شود يا اينکه مرتکب گناهی میای دچار اشتباه میكسی در مسالهاينکه گاهی 

شود و چون كار يا فاسق خوانده میشود بلکه گنهبر وی اصطالح مبتدع اطالق نمی
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مده و اانسانی از روی جهل يا تاويل مرتکب بدعتی شود در اينصورت به بدعتی گرفتار 

 كنيم.بر وی اطالق نمیرا ع در آن افتاده است و در اين صورت اصطالح مبتد

كند و حجت بر وی اقامه شده اما كسی كه عمدا در دين اهلل متعال بدعت اجياد می

كند و با اين مهه بر بدعت خود ارصار میاست اما و شبهه وی زايل و پاسخ داده شده 

 بدعت بر وی غلبه كرده و چريه شده است، چننی شخصی از اهل بدعت است.

اگر كسی به خاطر تاويل )نادرست( دچار »گويد: اهلل میحفظه شيخ صالح فوزان

-ای است كه حکم مبتدع بودن را از وی زايل و دور میاشتباه شود، چون تاويل شبهه

گرداند و چون گامن برده تاويل وی جايز است يا از كسی تقليد كرده كه گامن داشته وی 

ر اشتباه شده است يا دچار شود: دچابر حق است، در مورد چننی شخصی گفته می

 شود: او مبتدع است..خمالفت شده است. و در مورد وی گفته نمی

 و دوری كردن از مبتدع جايز نيست مگر به دو نيت:

 يا برای ادب شدن مبتدع و دست كشيدن امثال وی از بدعت او -1

 يا ترس از رضر و فتنه در اثر مهنشينی با وی -2

بدعت مبتدع و غري او از  اگر با دوری كردن،»گويد: تيميه می شيخ االسالم ابن

و دوری كننده ضعيف است  شودرش میافزايش سبب اين دوری كشند، بلکه دست نمی

چربد، در اين صورت دوری كردن جايز نيست و مفاسد اين دوری بر مصالح آن می

و بر  باشدبلکه در مواردی نزديک شدن به برخی از مردم سودمندتر از دوری از آهنا می

 گفت.كرد و برخی را ترک میاين اساس است كه رسول اهلل با برخی مدارا می

 گرایی:سلفیت و حزب

گرايی دردی بزرگ و رشی فراگري و وبال و پايان غم ها معتقدند كه حزبسلفی
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ی يکپارچه را گرايی جامعهباشد. حزبانگيزی برای طرفداران آن در دنيا و آخرت می

كند و اين از مجله اعامل بلکه يک خانواده را از هم جدا و گروه گروه میكند پراكنده می

ك نَی »فرمايد: مرشكان است؛ اهلل متعال در مورد آن هشدار داده و می َن اْلأُرشأ  َوال َتُکوُنوا م 

ُحونَ  ٍب ب اَم لََدهيأ مأ َفر  زأ َيعًا ُكله ح  ينَُهمأ َوَكاُنوا ش 
ُقوا د  يَن َفرَّ

َن الَّذ   مرشكان از و: »«* م 

 آنچه به گروهی هر و شدند فرقه فرقه و كردند پاره پاره را خود دين كه كسانی از. نباشيد

 (32-31)روم:  «.دارند، خوشحالند خود نزد

ُرُهمأ »فرمايد: و نيز می اَم َأمأ ٍء إ نَّ نأُهمأ يف  ََشأ
َت م  يَعًا َلسأ

ينَُهمأ َوَكاُنوا ش 
ُقوا د  يَن َفرَّ

 إ نَّ الَّذ 

َعُلونَ   و ساختند پراكنده را خود آينی كه كسانی راستی به: »«إ ََل اهللَّ  ُثمَّ ُينَبُِّئُهمأ ب اَم َكاُنوا َيفأ

 سپس است، اهلل با تنها ها آن كار نيست، كاری گونه هيچ آنان با را تو شدند، دسته دسته

 (159)اْلنعام:  «.سازد می آگاه دادند، می انجام آنچه از را ها آن

كنند، دين اسالم آهنا را فعاليت می ههايی كه امروزها و فرقهاما احزاب و گروه

گرايی از كيد و مکر كند و در واقع اين حزبكند بلکه به شدت از آهنا هنی میتاييد نمی

باشد؛ اما اصل و و نرينگ شياطنی از هر دو نوع جن و انس آن نسبت به اين امت می

باشد. اهلل واحد و امت واحده می دينحيد و منهج اسالم و بر عقيده تو اتفاق ،اساس

َدًة »فرمايد: متعال می ًة َواح  تُُکمأ ُأمَّ  ُأمَّ
ه  ُبُدون  إ نَّ َهذ  ُکمأ َفاعأ  است اين ترديد بی: »«َوَأَنا َربه

« .كنيد پرستش مرا پس هستم، شام پروردگار من و است، يگانه آيينی كه شام آينی

 (92)االنبياء: 

ُقوا»فرمايد: میو  يعًا َوال َتَفرَّ
ُموا ب َحبأل  اهللَّ  مَج 

َتص  )=  اهلل ريسامن به مهگی و: »«َواعأ

 (103)آل عمران:  «نشويد. پراكنده و زنيد چنگ( اسالم و قرآن

اجياد هر حزبی در اسالم كه در امری كلی يا در »گويد: شيخ بکر ابوزيد می
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جواز پيوستن به آن و نيز رها عدم  و از نتايج آن، جايز نيست؛ باشدالف خمبا آن جزئيات 

؛ در نتيجه پيوستن و مهراهی با هر پرچم و گروهی كه به باشدمیها مهه اين فرقه نكرد

بريم به خدا از اينکه هر وجهی با پرچم توحيد خمالف است، جايز نيست. و پناه می

فعاليت كه در زير آن اهل بدعت  ر گريدقراای سنن اسالم چرت و سايبانی ندعوت بر مب

)حکم االنتامء  «پوشی گردد.و از بدعت و هوی و هوس آهنا به خاطر دعوت چشم كنند

153) 

 سلفیت و عمل مخفیانه:

شناسد بلکه دعوتی واضح و آشکار به نمی كاریدعوت سلفيت رسيت و خمفی

شناسد. سلفيت را نمیهای زيرزمينی و رسی و خمفيانه باشد و راهروشنی روز می

باشد؛ بر مبنای فهم سلف امت می دعوت متام مردم به  حركت در مسري كتاب و سنت

-درس آهنا مساجد است و و دروس آهنا در مساجد در برابر مردم و برای مهه مردم میآ

ای مسلامن هستيم گرچه در اين جامعه برخی از منکرات و گناهان باشد. ما در جامعه

)در امر دعوت( به  كند تاا از اسالم خارج نمیما اين مساله، اين جامعه روجود دارد ا

 عرص مکی بازگرديم. 

 پيشامدهای ما به شدن های رسی و خمفيانه سبب گرفتارانها و سازماما تنظيم

شود ميان حکام و دعوتگران و مصلحان می یی زيادناگوار است و باعث اجياد فاصله

برای نزديک شدن به گروه حاكم  اوضاعی نحرفان از چننیو اين موجب فرصت طلبی م

سبب شده تا شود تا به اين وسيله به مقاصد و اهداف خود دست يابند؛ بلکه اين امر می

ها و نريوهای امنيتی نسبت به دعوتگران نگاهی امنيتی و برخاسته از ترس حکومت

 برخاسته از احتامل انقالب از سوی آهنا داشته باشند.
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مردی نزد رسول اهلل »گويد: عنهام روايت است كه میاهللعبداهلل بن عمر رضیاز 

اعبد اهلل وال ترشك به »آمده و گفت: يا رسول اهلل مرا سفارش كن؛ رسول اهلل فرمودند: 

اهلل را عبادت كن و چيزی را با : »1«والرس وإياك بالعالنية وعليك…شيئًا، وأقم الصالة

را بر پا دار... و آشکار بودن را الزم بگري و از خمفی كاری بر او رشيک مگردان و نامز 

  «حذر باش.

چون قومی را ديدی كه در مورد دين خود »گويد: اهلل میو عمر بن عبدالعزيز رمحه

گويند، بدانيد كه در حال تاسيس با يکديگر خمفيانه و دور از چشم مردم سخن می

 امام امحد در الزهد.« گمراهی هستند.

 سلفیت و بیعت:

ساله مورد اتفاق اين در مورد بيعت آيات و احاديث زيادی وارد شده است اما م

مهان بيعت جامع و فراگري است كه جز برای  ،در احاديث اشاره شده است كه بيعت

باشد و در رسزمينی كه خالفت اسالمی بر مبنای منهج مبارک نبوی بر نمی نامام مسلام

اين مهم پس از مشورت مجهور مسلامنان و انتخاب اهل حل و باشد و پاست، ممکن می

 باشد.عقد ميرس می

 شود، رشعی نيست.دادهايی كه از جوانان گرفته میها و عقد و قراراما بيعت

و يک  بر مبنای امجاع، دو يا سه امام در يک زمان»گويد: اهلل میامام قرطبی رمحه

  «رسزمنی جايز نيست.

ای است كه هر مجاعت و گروهی امامی دارد امروزه نيز وضع به گونهاما متاسفانه 

    های بسياری فعاليت. های زيادی فعاليت دارند و امامو مجاعت

                                                           
1
 ابن ابی عاصم در السنة با اسناد جيد. - 
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 سلفیت و کار جمعی:

هستند اما كار مجعی  -با مفهوم رشعی آن  –ها از دعوتگران به كار مجعی سلفی

حزبی در نظر آنان به طور كلی مردود و غري قابل پذيرش است. اما مفهوم رشعی كار 

مجعی مهان تعاون و مهکاری در نيکی و تقوا است؛ از اينرو اگر گروهی متخصص در 

هريک  توحيد تشکيل شود و نيز گروهی در حديث و مهچننی در فقه و در تفسري و... و

ها زير به نخصص خود دعوت دهد، ايراد و اشکالی در آن نيست به رشطی كه اين گروه

اگر وجود داشته باشد و نيز بر مبنای عقيده صحيح و منهج درست  ،نظر يک امام باشند

باشند، عقيده و منهج سلف صالح؛ و اين ركنی از اركان كار و تالشی در جهت متکنی 

 ب نشينی از آن ممکن نيست.باشد و به هيچ وجه عقمی

 سلفیت و جهاد:

از اصول دعوت سلفيت اين است كه جهاد تا روز قيامت مهراه فرماندهان نيک يا 

به سوی شهادت شتابان شان هایی جهاد هستند و و قلببد ادامه دارد، از اينرو دلبسته

به متامی برای اهلل دانند؛ زيرا در جهاد دين است چراكه فضل جهاد را می رواندر راه اهلل 

شود؛ جهاد متکنی شود و حق بدون هيچ فسادی حمقق میاست و با آن ظلم برچيده می

و خواری دشمنان اهلل و  در زمنی  و مراقب عزت مسلامنان است چنانکه در جهاد ذلت

های آن باشد. مهچنان كه از ديگر ويژگیاذيت و آزار میآهنا از هنا و بازداشتن آترساندن 

آزمايش مومنان و نابودی كافران است، اما الزم است تا اسباب و رشوط و فقه آن نيز 

اين عواطف و شجاعت ما نباشد كه بر ما حکم كند،  ،كسب شود و در اين ميدان

به »گويد: اهلل میكشاند. اين قيم رمحهعواطف و احساساتی كه مسلامنان را به دوزخ می

كند مگر پس از اينکه دوست به تو پشت كند؛ پس یخدا سوگند دشمن با تو دشمنی نم
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 «گامن مرب كه شيطان غالب شده است بلکه حافظ روی گردانده است.

 

 سلفیت و حکم نمودن به شهادت شخصی معین:

-ها میدر جنگ»عنه روايت است كه در خطبه به مردم گفت: اهللاز عمر رضی

رتش را گوييد فالنی شهيد است و فالنی شهيد شد؛ چه بسا كه چننی شخصی تنها بار ش

چننی نگوييد بلکه در حق وی چنان سخن گوييد كه رسول اهلل  سنگنی كرده باشد؛

در راه اهلل بمريد يا كشته  سهرك«: »بيل اهلل او قتل فهو شهيدمن مات فی س»فرمودند: 

را حسن دانسته امام امحد اين حديث را روايت كرده و ابن حجر آن« شود، شهيد است.

 است.

برای ما جايز نيست به طور مشخص به »گويد: اهلل میعالمه ابن عثيمنی رمحه

شهادت كسی گواهی دهيم گرچه مظلوم يا در حال دفاع از حق كشته شده باشد. به 

گويی فالنی شهيد جايز نيست بگوييم: فالنی شهيد است؛ زيرا اينکه می طور كلی

است، شهادت و گواهی است كه روز قيامت در مورد آن سوال خواهی شد و بزودی به 

و دانشی نزد تو بود؟  شدن چننی شخصی علمتو خواهند گفت: آيا در مورد شهيد كشته 

 واهلل –من مکلوم يکلم ىف سبيل اهلل ما »و بر اين اساس است كه رسول اهلل فرمودند: 

 والريح الدم، لون دمًا،اللون يثعب وكلمه القيامة يوم جاء إال – سبيله ىف يکلم بمن أعلم

و خداوند به  - شدكه در راه اهلل زخم برداشته بانيست روحی هيچ جم: »1«اْلسك ريح

آيد كه مگر اينکه روز قيامت در حالی می –تر است كسی كه در راه او زخم برداشته آگاه

 « است اما بو بوی مشک است. رنگ خون ،از زمخش خون جاری است و رنگ

                                                           
1
 بخاری - 
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تامل كن؛ ابن حجر  1«واهلل أعلم بمن يکلم ىف سبيله»در اينکه رسول اهلل فرمودند: 

جز با علم ن به چيزی ه شهادت و گواهی دادبدان خاطر است كاين »گويد: اهلل میرمحه

ميرس نيست. و رشط اينکه انسان شهيد باشد اين است كه تنها و  و آگاهی نسبت به آن

تنها برای اين بجنگد كه كلمه اهلل باال و برتر باشد؛ و اين مهان نيت باطنی است كه راهی 

 برای دانستن آن وجود ندارد. 

اينکه يا  ؛اهلل شهيد است ءبنابراين اصل در اين مساله آن است كه بگويی: ان شا

 پنداريم.بگويی: او را نزد اهلل شهيد می

 سلفیت و فعالیت سیاسی:

سلفيت با سياست رشعی مهراه است. سياست رشعی به معنای احاطه بر احکام 

و شناخت حقوق حاكم و رعيت و هدايت حقائق بر مبنای موازين  داریحکومت

ا قرآن و سنت نبوی كه بباشد میرشعی كه مهان رعايت امور امت اسالمی بر مبنايی 

عقيده  زيراباشد. ترين اولويت مسائل توحيد و ايامن میمهم امر،در اين  و. خمالف نباشد

باشد. و اين مهان سياست به معنای پاک اسالمی آن اولنی واجب و آخرين واجب می

كند. اما سياست معارص كه به باشد كه امور امت ربانی را رعايت و هدايت میمی

ت بر مبنای فريب و حيله و نرينگ و با حموريت دروغ و نقض عهد و پيامن معنای قدر

است، در واقع سياستی هم قرين با نفاق است. چراكه در آن ضايع شدن عقيده و 

نابودی شعور ايامنی و از بنی رفتن روابط بر مبنای وال و براء و فريب دادن عموم 

 مسلامنان است. 

و از  دهدو در مورد آن هشدار می انکار نموده رانآاين سياستی است كه سلفيت 

                                                           
1
 «تر است.و خداوند به كسی كه در راه او زخم برداشته آگاه» - 
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به  و خواهد بودب فريقطع كننده اين برائت د. و برقيد و بندها و رش آن به اهلل پناه می

    مانند.كنند، سامل میعبادت میمتزلزل كسانی كه اهلل متعال را وسيله آن 

 سلفیت و حکم بغیر ما انزل اهلل:

اين سپردن داوری و قضاوت به رشيعت اهلل، بر هر مسلامنی واجب است. چنانکه 

بخشيده به او مسئوليت امور امت اسالمی را  متعال بر حاكم مسلامنی كه خداوندامر 

 مردم بر اساس رشيعت اهلل در است، نيز واجب است. و اين با حکم نمودن در ميان

س گامن كند آياتی كه در مورد حکم وارد و هركباشد. امور كوچک و بزرگ زندگی می

ياتی عام آيات، آدچار اشتباه شده است چراكه اين  شده فقط خمصوص حکام است،

 شود.هستند كه حکام و ديگران را نيز شامل می

اما كسانی كه از طريق سالح و زور و قدرت سعی در اقامه حکم اهلل در راس هرم 

و ، در واقع خود بپردازند ی اين هرم )رعيت(اعدهق دراقامه آن آنکه به از پيش دارند 

های آن از مجله دهند؛ چراكه اصل، ثبات مردم در عقيده است و مکملمیفريب مردم را 

 های بعدی قرار دارد. حتکيم رشيعت اهلی پس از آن در اولويت

اند كه بدون مطالبه هرگونه رشح و متاسفانه امروز افرادی كم سن و سال پيدا شده

علام در  اند؛ مواردی كهام شتاب ورزيدهتفصيلی از حاكم، در اطالق حکم كفر بر حک

 خواهند. مورد آن رشح و تفصيل می

هرگاه انسان امر حرامی كه بر حرام »گويد: اهلل میشيخ االسالم ابن تيميه رمحه

اع است، بودن آن امجاع است، حالل بداند يا اينکه امر حاللی را كه بر حالل بودن آن امج

حرام بداند، يا اينکه رشيعتی را كه بر آن امجاع است، تغري داده و تبديل كند، به اتفاق 

شود و در چننی مواردی سخن وی بر يکی از دو قول فقها با اين عمل كافر و مرتد می
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َزَل اهللَُّ َفُأوَلئ َك ُهُم الأَکاف ُرونَ »شود: محل می أ حَیأُکمأ ب اَم َأنأ يعنی وی حکم بغري ما  1«َوَمنأ مَل

 «انزل اهلل را حالل شمرده است.

ديدگاه صحيح و درست آن است كه حکم بغري ما »گويد: اهلل میو ابن قيم رمحه

گريد و اين بر حسب حال حاكم انزل اهلل هر دو نوع كفر اصغر و اكرب را در بر می

وجوب حکم بام انزل ای معتقد به متفاوت است. با اين توضيح كه اگر حاكم در مساله

اعرتاف به اينکه مستحق جمازات است، از آن عدول  اما با عصيان و نافرمانی با اهلل باشد

باشد اما اگر بر اين اعتقاد كند، در اين صورت كفری كه مرتکب شده از نوع اصغر می

باشد كه حکم بر مبنای آنچه اهلل متعال نازل كرده واجب نيست و در اين امر خمري است 

داند آن حکم اهلل است، در اين صورت كه به حکم اهلل حکم كند يا نه، با اينکه يقينا می

كفر وی از نوع اكرب است اما اگر به اين مساله جاهل باشد يا در آن دچار اشتباه گردد، 

در اينصورت دچار اشتباه شده و حکم وی، حکم كسانی است كه دچار خطا و اشتباه 

 «شوند.می

کس جايز نيست كه شخصی را برای هيچ»گويد: الم ابن تيميه میشيخ االس   

برای امت مشخص كند و به راه و روش و طريقت او دعوت كند و بر مبنای آن دوستی 

جز كالم اهلل و رسولش  ندارد آن شخص رسول اهلل باشد. حقو دشمنی ورزد مگر اينکه 

نی قرار دهد؛ بلکه عملکردی و آنچه امت بر آن اتفاق نظر دارند، معيار دوستی و دشم

يا كالمی را مشخص نموده و چننی بنی  باشد كه شخصروش اهل بدعت می ،جز اين

-دوستی و دشمنی را تنظيم می ،اندازند و بر مبنای آن كالم يا آن نسبتامت تفرقه می

                                                           
1
 و هركس به احکامی كه اهلل نازل كرده است حکم نکند، كافر است. (44)اْلائدة:  - 
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 كنند.

ای كه مهر شود يا دادی كه نوشته شود يا وثيقهمسلامنان جز كتاب و سنت به قرار

هجی كه اين مساله در آن تاييد شود، نيازی ندارند. كار در اسالم مهچون رشكت يا من

اعالم موسسه يا مجعيت يا كميته و انجمنی نيست كه مردم منتظر اجازه ورود به آن يا 

موافقت با آهنا برای استخدام در آن باشند؛ از اينرو برای ورود به آن نيازی به كارت 

 ها نيست.. ی و والی با اين اسام و شعارها و آگهیعضويت يا انتساب يا دوست

و برای مسلامن جايز و روا نيست كه بر مبنای حزب و گروه يا جتمعی دوستی يا 

دشمنی كند يا اينکه بر اين باور باشد كه حق مهان است كه از سوی حزب و گروه وی 

 گردد و باطل در غري آن است.صادر می

 خواهیم؟ ها چه میما سلفی

های را شناختيم، های سلفيت را دانستيم و سلفیس از اينکه مهمرتين ويژگیپ

 ها چيست؟سته سلفیاسوالی كه مطرح است اين است كه خو

 خواهيم:خمترص آنچه می

زمانی كه ربيع بن عامر نزد رستم فرمانده فارس رفت و با اين سوال مواجه شد كه 

خداوند ما را »در پاسخ به اين سوال گفت:  شام را به اينجا كشانده است؟چه چيزی 

فرستاده تا بندگان را از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان و از ظلم اديان به 

 «عدالت اسالم و از تنگی دنيا به سوی وسعت دنيا و آخرت هدايت كنيم.

-ها، عرب و عجم، سفيد و رسخ میها از متام انسانی سلفیو اين مهان خواسته

اشد. و اين مهان وظيفه پيامربان در زمنی يعنی هدايت مردم برای بندگی اهلل، پروردگار ب

 باشد. جهانيان و نرش عدل در بنی مردم است كه اين مهم با حتکيم رشيعت اهلی ميرس می
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 منهج ما در اين مسري:

ه  ُقلأ »فرمايد: راه و روش ما را قرآن كريم ترسيم نموده است. اهلل متعال می َهذ 

ك نیَ  َن اْلأُرشأ  ي َوُسبأَحاَن اهللَّ  َوَما َأَنا م 
بََعن  رَيٍة َأَنا َوَمن  اتَّ

ُعو إ ََل اهللَّ  َعىَل َبص   َأدأ
 ای: »«َسب يِل 

 و كنم می دعوت اهلل سوی به( كامل) بصريت با من است، من راه اين: »بگو!( پيامرب

 از من و است منزه و پاک اهلل و( كند می چننی نيز) كردند پريوی من از كه كسانی

 (108)يوسف:  «نيستم. مرشكان

َي »فرمايد: و می مأ ب الَّت ي ه  هلأُ
َسنَة  َوَجاد  َظة  احلأَ ع   َواْلأَوأ

َمة  کأ ُع إ ََل َسب يل  َربَِّك ب احلأ  ادأ

َلُم ب ا  َوُهَو َأعأ
َلُم ب َمنأ َضلَّ َعنأ َسب يل ه  َك ُهَو َأعأ َسُن إ نَّ َربَّ ينَ َأحأ َتد   پند و حکمت با: »«ْلأُهأ

 بحث) ها آن با است، تر نيکو كه روشی با و نام دعوت پروردگارت راه به( را مردم) نيکو

 است؛ شده گمراه او راه از كه كسی( حال) به پروردگارت ترديد بی كن، مناظره( و

 (125)نحل: « .است تر دانا يافتگان هدايت به او( نيز) و است، تر دانا

دهيم، دهيم، بشارت داده و بيم میحکمت و پند و اندرز نيکو مردم را دعوت میبا 

ترسانيم؛ و روش ما در اين مسري مهان است كه خداوند متعال به تشويق كرده و می

يًرا »رسولش فرمود:  ا َوَنذ  ً ًدا َوُمَبرشِّ نَاَك َشاه  َسلأ ا َأرأ ا النَّب يه إ نَّ َ ًيا إ ََل  *َيا َأهيه ن ه   َوَداع  اهللَّ  ب إ ذأ

اًجا ُمن رًيا  َ
اًل َكب رًيا * َورس  َن اهللَّ  َفضأ مأ م  نَی ب َأنَّ هَلُ

ن  م  نَی  *َوَبرشِّ  اْلأُؤأ يَن َواْلأُنَاف ق  َواَل ُتط ع  الأَکاف ر 

لأ َعىَل اهللَّ  َوَكَفى ب اهللَّ  َوك ياًل   دهنده بشارت و گواه را تو ما! پيامرب ای: »«َوَدعأ َأَذاُهمأ َوَتَوكَّ

 بخش روشنی چراغی و او فرمان به اهلل سوی به كننده دعوت و. فرستاديم دهنده بيم و

 از و. است بزرگی فضل اهلل سوی از ها آن برای كه ده بشارت را مؤمنان و داديم. قرار

 اهلل بر و( نکن اعتنای آنان به و) اگذار و را شان آزار و مکن اطاعت منافقان و كافران

 «.است بسنده( مدافع و) كارساز( عنوان به) اهلل و كن توكل
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تبليغ ارشادی هستيم به اين معنا كه به و  هدايت به معنای راهناميیما تنها مامور به 

كنيم، راه سعادت را دهيم، حق را برای آهنا بيان میمردم ابالغ كرده و آهنا را دعوت می

كنيم، سنت و بدعت، به آهنا معرفی می كنيم، حالل و حرام رابرای آهنا روشن می

كنيم و خواستار سعادت هدايت و گمراهی و اوامر و نواهی اهلی را برای آهنا آشکار می

 دنيا و آخرت برای آهنا هستيم. 

نأ َربُِّکمأ َفَمنأ »فرمايد: منهج ما در اين مسري رهنمود اهلی است كه می
قه م  َوُقل  احلأَ

نأ 
م  ُيؤأ ُفرأ َشاَء َفلأ يَکأ  پس است( آمده) پروردگارتان سوی از حق: بگو: »«َوَمنأ َشاَء َفلأ

« .شود كافر( بدان) خواهدمی و هركس بياورد ايامن( بدان) خواهدمی كه هركس

 (29)كهف: 

شويم و بدان نيست و از آن سوال نمیدر حيطه اختيارات ما  توفيق اما هدايت  

 چراكه اين در حمدوده اختيارات خداوند متعال است.ن نيستيم؛ آايم و مالک مامور نشده

ل ل  اهللَُّ َفاَم لَُه »فرمايد: چنانکه اهلل متعال می  َمنأ َيَشاُء َوَمنأ ُيضأ
ي ب ه  َك ُهَدى اهللَّ  هَيأد 

َذل 

نأ َهادٍ 
 را هركس و كند می هدايت آن با بخواهد را هركس كه است اهلل هدايت اين: »«م 

 (23)زمر: « .بود نخواهد كننده هدايت هيچ او برای پس سازد، گمراه كه

ًدا»فرمايد: و می ش  يًّا ُمرأ
لأ َفَلنأ جَت َد َلُه َول 

ل   َوَمنأ ُيضأ
تَد   اهللَُّ َفُهَو اْلأُهأ

اهلل : »«َمنأ هَيأد 

 كند، گمراه را هركه و است( واقعی) يافته هدايت او پس كند، هدايت را هركس

 (17)كهف: « .يافت نخواهی او برای هرگز راهنامئی و رسپرست

ي »فرمايد: و خداوند متعال به پيامربش می نَّ اهللََّ هَيأد 
َببأَت َوَلک  ي َمنأ َأحأ

إ نََّك اَل هَتأد 

ينَ  َتد  َلُم ب اْلأُهأ  داری دوست را هركس تو ترديد بی!( پيامرب ای): »«َمنأ َيَشاُء َوُهَو َأعأ

 هدايت به او و كند می هدايت بخواهد را هركس اهلل ولی كنی، هدايت توانی نمی
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 (56)قصص: « .است تر آگاه شدگان

ي َمنأ َيَشاءُ »فرمايد: و می
نَّ اهللََّ هَيأد 

 عهده بر آنان هدايت: »«َليأَس َعَليأَك ُهَداُهمأ َوَلک 

 (272)بقره: « .كند می هدايت بخواهد را كه هر اهلل ليکن و نيست تو

يمٍ  َلَقدأ »فرمايد: و می َتق  اٍط ُمسأ َ
ي َمنأ َيَشاُء إ ََل رص 

َزلأنَا آَياٍت ُمَبيِّنَاٍت َواهللَُّ هَيأد   به: »«َأنأ

 راست راه به بخواهد كه  را هركس اهلل و كرديم نازل روشنگری آيات( ما) راستی

 (46)نور: « .كند می هدايت

مسلامنان و  -با وجود مهه تالشی كه به دعوت متام مردم با اديان متفاوت اما 

معطوف است اما هيچکس را به پريوی از حق ملزم و  - هيوديان و نصاری و مرشكان

كنيم چراكه ما بر مبنای اوامر و هدايت قرآن و در مسري هبرتين مردمان، حممد جمبور نمی

 كنيم.  فرستاده خداوند رمحان، حركت می

ين  »فرمايد: خداوند متعال می  َراَه يف  الدِّ ُفرأ اَل إ كأ َن الأَغيِّ َفَمنأ َيکأ
ُد م  شأ َ الره َقدأ َتبنَیَّ

يٌع َعل يمٌ  ا َواهللَُّ َسم  َصاَم هَلَ َقى اَل انأف  َوة  الأُوثأ َسَك ب الأُعرأ تَمأ  اسأ
نأ ب اهللَّ  َفَقد 

م   َوُيؤأ
 در: »«ب الطَّاُغوت 

 و) رافانح راه از( هدايت و) راست راه كه راستی به نيست، اجباری هيچ دين( قبول)

 پس آورد، ايامن اهلل به و ورزد كفر طاغوت به هركس پس. است شده روشن( گمراهی

 شنوای اهلل و نيست گسستن راآن كه است، زده چنگ حمکمی دستگريه به كه راستی به

 (256)بقره: « .داناست

ُهمأ مَج يًعا َأَفَأنأَت »فرمايد: و نيز به رسولش می ض  ُكله َرأ َوَلوأ َشاَء َربهَك ََلَمَن َمنأ يف  اْلأ

ن نَی  م  ُه النَّاَس َحتَّى َيُکوُنوا ُمؤأ ر  َس  *ُتکأ جأ َعُل الرِّ ن  اهللَّ  َوجَيأ َن إ الَّ ب إ ذأ
م  ٍس َأنأ ُتؤأ َوَما َكاَن ل نَفأ

ُلونَ  ق  يَن اَل َيعأ
( روی) در كه كسانی متام مسلامً  خواست، می تو پروردگار اگر و: »«َعىَل الَّذ 

 ايامن كه تا كنی جمبور را مردم خواهی می تو آيا آوردند، می ايامن مهگی هستند، زمنی
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 بر را پليدی( اهلل) و بياورد ايامن تواند نمی اهلل فرمان به جز هيچکس و! بياورند؟

 (100-99)يونس:  «.دهد می قرار انديشند نمی كه كسانی

اين روش ما در دعوت به سوی خداوند متعال است و اين راه ما و اين عمل ما و 

 اين خواسته ما از مردم است.

رسالت پيامربان است و بر مبنای  ،رسالت ما و بنابراين دعوت ما، دعوت پيامربان

نموده و كنيم و مهچون صحابه عمل راه و روشی كه رسول اهلل ترسيم نموده حركت می

 كنيم.پايبند بوده و راهناميی می

ها و وسايل ارتباط مجعی از نوع خواندنی و شنيداری و تصويری  اما آنچه در رسانه

كنيم و دهند كه حدود را اقامه میآن به دروغ و از روی نرينگ و فريب به ما نسبت می

دم را به پذيرفتن و كنيم و مرها را خراب میكنيم و رضيح و بارگاهها را قطع میگوش

 .. كندبر ما مصداق پيدا نمیكنيم، هدايت و استقامت اجبار و اكراه می

ًبا »فرمايد: اهلل متعال می مأ إ نأ َيُقوُلوَن إ الَّ َكذ  ه 
َواه  نأ َأفأ

ُرُج م  َفَلَعلََّك  *َكرُبَتأ َكل َمًة ََتأ

 َ نُوا هب  م  أ ُيؤأ نأ مَل
مأ إ 

ه  َسَك َعىَل آَثار  ٌع َنفأ يث  َأَسًفاَباخ  د  -دهان از بزرگی سخن چه: »«َذا احلأَ

 در را خويشتن است نزديك .گويندنمی وافرتاء دروغ جز آنان!! آيد مي بريون شانهاي

« .سازی هالك( را خود) آورندنمی ايامن كالم بدين آنان اينکه و خشم غم از ايشان پی

 (6-5)كهف: 

 است.اهلل برای ما كافی است و هبرتين وكيل 

خواهيم كه آهنا را مورد آمرزش خويش قرار داده و با اين مهه از خداوند متعال می

 به راه راست هدايت كند.

شان نقل نمودم هایتر ذكر شد، برخی از اقوال اهل علم بود كه از كتابآنچه پيش
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پس از  مكنمند گرداند. گامن میله آهنا تو را هبرهو از خداوند متعال خواستارم كه به وسي

. و دانستی كه سلفيت ه باشداين توضيح، مفهوم سلفيت برايت واضح و آشکار شد

شود كه پريو چيزی باشد كه مهان اهل سنت و مجاعت هستند و هر مسلامنی را شامل می

بر حممد نازل شده و بدان كفايت كند و به عنوان دين بدان راضی باشد و به كتاب و 

های گمراه كننده دوری كند و با پايبند باشد و از بدعتسنت بر مبنای فهم سلف صالح 

 مجاعت مسلامنان مهراه باشد.

از برادرم، پس از اين تو را به استقامت و پايبندی به مسري مستقيم و دوری 

 كنم. بر حذر باش از اينکه وارد تاريکیتوصيه می مسريهايی كه در راه اجياد شده

هالک و  قران سنت و صحابه خمالفت ورزي  باشوی وو بدعت و تعصب گرايی حزب

های آنان گرفتار شوی يا به سخنان خداوند تو را نگه دارد از اينکه به دام؛  شوينابود 

آهنا گوش دهی؛ الزم است كه اولنی امری را كه پيشگامان نخستنی از مهاجرين و انصار 

راضی شدند، بر خود الزم و كسانی كه از آهنا به نيکويی پريوی كردند و ائمه نيز بدان 

 و بس  گريی كه راه نجات مهنی است

 . خداوند تو را در آنچه دوست دارد، توفيق دهد و به راه راست هدايت كند.  


