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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مترجم ي مقدمه

کنم که روزي رسانی جز او وجود نداشته و هدایت در دست به نام اهللا شروع می
او وجود نداشته و اي بر حقی جز دهم که معبودي و پرستش شوندهاوست, شهادت می

 ي اوست.محمد صلی اهللا علیه و سلم بنده و فرستاده
بحمد اهللا که کتاب اهللا در دست ماست و سنت نبیش زنده و پابرجاست تا بتوانیم بر  

منهجی حرکت کنیم که خداوند باریتعالی دین خود را بر آن منهج استوار کرده و آن را به 
 ما هدیه داده است.

اي از راه و روش اسالم راستینی است که اهللا تعالی بر بنده و این کتاب ترجمه
داوند و سنت ي خود نازل کرده است و بحمد اهللا که تمامی دالیل آن از کتاب خفرستاده

اي در نامه اعمال ما شده و ما را از بدعت و دین اهللا که برگ برندهشاء باشد اننبیش می
 ل شده بود سوق دهد.سازي, به اسالم نابی که بر پیامبر ناز

 ابو عمر تهرانی                                                                                    



 
 

 چاپ دوم ي مقدمه

باشد و حمد و ي ذات مبارکش میکنیم، زیرا که شایستهاهللا را شکر و ستایش می
کنیم، تا جایی که زیاد شدن احسانش را در پی دارد، که خود زیاد می شکرگزاري خود را

 باشد.ها و بخشایش می آغاز مجدد نو ساختن نعمت
اي به راه مستقیم و هدایت اش، که دعوت کنندهآور و فرستادهو درود و سالم بر پیام

باشد و اهللا نمیدهم که معبود بر حقی جز باشد، گواهی میاي به دین صحیحِ اهللا میکننده
 ي اوست.محمد بنده و فرستاده

چند سالی است که چاپ اول این کتاب، توسط برادران سلفی ما به بهره برداري 
برداري با قلم و یا فتوکپی و رسیده است، و به فضل و کَرَمِ اهللا این مطالب به شکل نسخه

 طرق دیگر از فردي به فرد دیگر انتقال یافته است.
-کمش به شکر اهللا تعریف جامعی از موضوع مورد بحث را در بر می با وجود حجم

ي ي کلیت منهج سلفی، راهنمائی براي اهداف رسالت اسالم، واضح کنندهدارد. بیان کننده
ي منهج سلفیت، که همان منهج صحیح در فهم قصد نهائی دعوت سلفیت، بیان کننده

 پیروزي است.اسالم و عمل به آن، و رهایی امت و سبیل عزت و 
نخبگان سلفی  ،ایمهایش بوده همانا به حمد اهللا شاهد برکات منهج سلفی و راهنمائی

که بر این منهج تربیت یافته بودند، با اخالق و صفات و اعمال و علمشان، حقانیت راه 
اند، که مثال محکم آن بهترین امت، که همان مسلمانان قرون سلف صالح  را ثابت کرده

داري آنان عجایبش تمام نشده است و ذخایرش همچنان باقی باشند. دینتند، میاولیه هس
اي از این امت، از روي حق، همواره چیره خواهند بود تا با خواهد ماند و همواره طائفه

 آخرین پیرو باطل که همان دجال است، وارد جنگ شوند.
درس خوانده و اسالم را  ایم که بر این منهجبه حمد اهللا برادران سلفی خود را دیده
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 اند.نقص و صحیح شناخته و بین خود و اطرافیانشان آن را نشر دادهبطور بی
بر وجوب دعوت بسوي اهللا با علم و بصیرت همت گمارده و در مقابل اهل باطل به 

اند و از ورود هرگونه انحراف در عقیده، راه و اَشکالِ مختلف جهاد ایستادگی کرده
اند، و درخشندگی، زیبائی، حیات، حرکت، جوانی و تازگی را به کردهسلوك جلوگیري 

 .1شونداند، و به الحمد اهللا تعداد این اهل خیر هر روز بیشتر میاسالم برگردانده

                                           
در فارسی » نصیحت«ي (و بر خالف معنی کلمه» ادلين انلصيحة«اند: با الفاظ مختلف، فرموده پیامبر اسالم -1

است) و وقتی از ایشان سؤال شد براي چه کسی، » خیرخواهی«ترجمه آن بدین صورت است: دین، فقط 
یح الجامع ، صح205(صحیح مسلم » براي اهللا و کتابش و رسولش و پیشوایان مسلمان و عموم آنها«فرمودند: 

)، با توجه به این 4200، 4199، 4198، 4197، سنن نسائی 4946، سنن ابوداود 3417، 1610شیخ آلبانی 
ي مسلمان، هر مسلمانی باید سرلوحه علمايحدیث صحیح و احادیث صحیح دیگر در این باب و قول تمامی 

اوند سبحانی که به هیچ وجه من نیات اعمالِ خویش را بر خیرخواهی بنا نهد؛ به شکلی که در مقابل خد
الوجوه نیازي، به خیرخواهی ما ندارد، به آن چیزي که امر فرموده و از آن چیزي نهی کرده است چه در مسائل 
طاعت باشد و چه محبت و دوستی، و یا دعا کردن و یا هر چیز دیگري، سر تعظیم فرود آورده، و به آن عمل 

و آن را بزرگ بشمارد و همراه تدبر قلبی، و بر پا داشتن حروف و کلمات،  نماید؛ کتابش، را کالم وحی دانسته
آن را تالوت کرده و از آن دفاع نماید، و به تمامی هر آنچه که در آن است ایمان آورده و تصدیق نماید، اعم 

؛ به از ناسخ و منسوخ،  مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبین، محکم و متشابه، و تفکر در عجایب آن
پیامرش، ایمان آورده و رسالت او و آنچه را که به ما هدیه فرموده تصدیق نماید، و به تمام فرمایشات وي از 

ي مسلمین، همان حالل و حرام، طاعت و معصیت و غیره، چه مجمل و چه مفصل، ایمان آورد؛ و از ائمه
، در کنندنماز صحیح بین مردم برپا میکه دار اسالم بوده و هستند، مثل علماء، و حکّّامی مردانی که پرچم

نباشد، اطاعت کرده و نسبت به آنها تعاون و دوستی  صورتی که قول آنها مخالف کالم اهللا تعالی و رسولش
باشند، و خیرخواهی را داشته باشد؛ در مقابل عموم مسلمین، محبت داشته و اقرار نماید که داراي یک دین می

لی آن، در مورد آنها به کار بندد. و اما در مورد غیر مسلمانان همین بس است که بطور شامل و به مفهوم ک
بر  گشت، جیرئیلدر بدترین روز زندگی خود همان زمانی که از طائف باز می گفته شود: وقتی پیامبر

ه را که در ها را مبعوث فرموده تا آنچي کوهنازل شد و در کالم وي چنین آمد: اهللا عزو جل، فرشته پیامبر
را خطاب قرار داده و بر وي سالم  ها پیامبري کوهخواهی، به او امر نمایی، و در پی آن فرشتهمورد آنها می

ها هستم ي کوهاي محمد به راستی اهللا، سخن قوم تو را [که در بین آنها بودي] شنید، من فرشته«نمود و گفت: 
خواهی، اگر بخواهی، کاري گوش به فرمان تو باشم، پس چه میو پروردگارت مرا براي تو، مبعوث نموده تا 
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 شبهات و رد آنها:

همان  ،دعوت سلفیت در این روزگار از فرومایگانِ روزگار، در امان نمانده است
 ،کنندکسانی که از ورود شبهاتشان در مقابل دعوت اسالمی هیچ کوتاهی نکرده و نمی

ولی به شکر و ستایش اهللا سبحانه و تعالی این شبهات دائما لگدمال شده و همه روزه 
تواند، با کاري میشود و در پی این مسائل هر طالب علم تازهپوچ بودن آنها آشکارتر می

 پایه و اساس، منهج سلف صالح را بهتر بشناسد.ر آن دالیل بیردهاي وارده ب
توان از این سخن آنها یاد کرد که چرا در حالی که نامی از از شبهات وارده می

 نامیم؟سلف در قرآن و سنت وجود ندارد، ما خود را سلفی می
و چه ها بر هر حقیقتی هیچ ضرري ندارد  گوئیم: اطالق این نامدر جواب اینگونه می

گذاري بر هر امري، به شرطی که آن نام در مسائل شرعی و چه در مسائل مباح نام
شمولیت بر باطلی نداشته باشد، نه تنها ضرري را متحمل کسی نخواهد کرد بلکه امري 

نیازي بدان  م سندشناسی را که در زمان پیامبرضروري است. همانگونه که مسلمانان عل
 نامیدند. »مصطلح حدیث«نبود، [و هیچ وجودي نداشت، بعدها] علم 

                                                                                                             
نه، امید دارم، تا آیندگان آنان افرادي باشند که فقط «به او فرمود:  ، پیامبر»کنم تا آنان را دو کوه فراگیردمی

، صحیح مسلم 3059صحیح بخارایی »(اي، شرك نورزنداهللا را بطور یگانه، عبادت کنند، و به او ذره
در مورد یکی از انبیاء تاریخ گذشته  )؛ و یا داستانی که پیامبر5141، صحیح الجامع آلبانی 4754بورينیشا

یا اهللا! قوم مرا ببخش، «فرمود: کردند، میآلودش میحکایت فرمود، در حالی که قومش آن نبی را زده و خون
، السلسلۀ صحیحۀ آلبانی 1792، صحیح مسلم نیشابوري 3290(صحیح بخاري(بخارایی) ». دانندآنان نمی

طوري که یک مسلمان دوست کنند، همانصورت برداشت می)؛ علماي اسالم از اینگونه احادیث بدین3175
دارد که وارد بهشت شود، دوست داشته باشد که کافرترین شخص دنیا هم مسلمان شده، و وارد بهشت شود و 

در نظر گرفتن شرایط روحی طرف ، و »سنت صحیحۀ«و  »قرآن«آنها را به منهج صحیح صحابه، با علمِ به 

، خودش، دعوت دهد و از خداي زندگی پیامبر تاریخو  سیرهاز  درس گرفتن، و با اخالقی نیکو و مقابل
و طبق حدیث صحیح در منتهی الیه آن قرار دارد، براي  همان خداوند سبحانی که طبق آیات قرآن در آسمان

ي هدایت آنها بشتابد. هدایت نماید و دلسوزانه و از روي تحنین به کمک و مساعدهکافرین و منافقین طلب 
 (مترجم).
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به » انصار«به سبب هجرتشان، و یا  »مهاجرین«و یا نامگذاري بعضی از مسلمین به 
به خاطر تبعیت آنها از مهاجرین و انصار و از  خیري  »تابعین«علت نصر و یاریشان، و 

 که در آنها دیده بودند.
اي را نیز سلفی بنامیم؟ و این افراد ین وجود چه مشکلی وجود دارد که عدهپس با ا 

 کنند!همان کسانی هستند که از اسلوب و منهج سلف صالح در فهم دین تبعیت می
کنیم صحابه و تبعیت کنندگان از آنها در  می و اما سلف صالح: که ما از آنها تبعیت 

این نامگذاري کامال  ،هستند 1(خیر القرون) باشند، و همان بهترین امتخیر و نیکی می
پیماید، از سایر گروههاي گمراه باشد تا اینکه گروهی که راه هدایت را میضروري می

اند و راه و هاي گمراهی که از منهج صحابه در فهم دین عدول کردهگروه ،جدا شود
یا مقلدین دچار گیر، و یا تاویل کنندگان فاقد درك قلبی، و روش خوارج افراطی سخت

 اند.جمود و... را براي خود برگزیده
الزم بذکر است، ما هیچگونه تعصبی بر این اسم نداریم و هر مسلمانی که شهادتین 

ي توانش و بر حسب مقتضیات، به دین عمل کند را بر زبان جاري کرده و به اندازه
دارد، طلب دوستی و دوست داریم و از هر مسلمانی که خدا و رسولش را دوست می

کنیم. ولی در عوض اگر کسی خود را سلفی بنامد، ولی گرفتار باطل شده باشد،  می یاري
هر چند که دشمن کافري هم داشته باشد از ما یاري نخواهد یافت و در ظلم وي شریک 

 نخواهیم شد. 
 .باشدو دوستی و والء ما، با هر مسلمانی بر اساس دین و اعتقاد و ایمانش می

                                           
باشند، سپس کسانی که آنها بهترین مردم کسانی هستند که در زمان من می«است:  اشاره به آن سخن پیامبر -1

کسانی بر اسالم حقیقی هستند که از آنجا که مطمئناً  "کنند...کنند، سپس کسانی که آنان را درك میرا درك می
کند و به همین دلیل سعی کردم، آدرسهاي  می کنند، این حدیث ارزش بیشتري پیداتبعیت می» خیر القرون«از 

، 6510، 6282، 6281، 3571، 2600مربوط به آن را از کتب معتبرتر حدیث، تخریج کنم: صحیح بخاري 
، 4245، صحیح ابن حبان 4025، 2339، 2338، 2255ذي ، سنن ترم6427، 6424، 6422، صحیح مسلم 6547
 (مترجم).2429، سنن ابن ماجه 3819، سنن نسائی 7114، 7108، 6613، 7115
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 شود: و ما در حرکت دعوتی هستیم که نامیده می

 دعوت سلفی
این دعوت، دعوت به منهج کاملی در فهم و عمل به اسالم است و دعوت بسوي آن  

 و ... است.
دعوتی است که علماي سلف، طی قرون متمادي تا به امروز، با همکاري و همفکري 

کنیم تا بر منهج این اهل سعی میما نیز  ،اندیکدیگر، در شرح و توضیحش همت گمارده
تواند از اصول فقهی که چه کسی می ،علم حرکت کنیم و از کوشش آنها استفاده نمائیم

تواند نیاز بداند؟ و یا چه کسی میآورده است خود را بی» ةالرسال«امام شافعی در کتابش 

که خوارج قائل به بحثهائی که علی ابن بیطالب و ابن عباس با خوارج داشتند، در حالی 
نیازي حس شدند، نبودند، در خود بی می به جان و مالی براي مسلمانانی که مرتکب گناه

 کند؟
تواند بگوید که من نیازي به فقه امام مالک و یا ردهائی که  می و همچنین، آیا کسی

امام احمد بر زنادقه وارد کرده است، ندارم؟ و یا همچنین در مورد مجموعه رسائلی که 
خ االسالم ابن تیمیه در بیان مسائلِ شرعی سراسرِ خیر تألیف نموده و یا ردودي که بر شی

 فرق ضاله وارد کرده است؟
 ،اندباید دانست که تمامی اینگونه موارد است که قواعد منهج سلف را شکل داده

 نیاز نیست.منهجی که بطور قطع و یقین، هیچ طالب علمی در این روزگار، از آن بی
ه بر این مطالب باید گفت، چیزي که قبل از هر چیز باید به آن رجوع کرد، اضاف

توان بطور کلی در یک جمله می ،باشدمی نصوص کتاب اهللا جل جالله و سنت پیامبر
گفت: سلفیت، تبعیت با نگاه باز، از قرآن و سنت و علمائی است که در فهم دین و 

 اند.ابالغش همت گمارده
گویند چرا آنها براي خود گفت، کسانی به سلفیون ایراد گرفته و میدر هر حال باید 

گزینند و دیگران را به هایی را بر می کنند، خودشان نیز براي خود اسماسم انتخاب می
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کنند که خود به آن گرفتار هستند و این چیزي نیست جز تبعیت از هواي چیزي متهم می
 نفس.

ق وجود دارد و آن عدم تعصب بر اسم منهج است، بر و البته فَرَقی بین ما و دیگر فُرَ
دانیم، بلکه کنیم و آن را راهنمائی براي رسیدن به اسالم نمیسر اسم آن مشاجره نمی

گوئیم ما، اولُ و آخر مسلمان هستیم و ان شاء اهللا خواهیم بود و این اسمی است که  می
هم به اسالم راضی هستیم و  و در انتخاب دین» مسلمان«اهللا براي ما برگزیده است، 

 پذیریم.هرگز دین دیگري را نمی
، همان اسالمی که مطابق »اسالم صحیح«و سلفیت براي ما معنی و مفهومی ندارد، بجز 

 و در تبعیت از سلف صالح رضوان اهللا علیهم، است. با کتاب اهللا و سنت پیامبرش

 دوم: ي شبهه

باید گفت این سخن آنها، افترائی بیش  و ،گویند شما مقلّد هستیدبعضی به ما می
نیست و ما هرگز مقلد نیستیم و در واقع سلفی واقعی کسی است که از حق و نور تبعیت 

نهند و هرگز در ي زحمتشان بر آنها ارج میکند، علماي امت را اکرام کرده و به اندازهمی
از آن تبعیت کرده، و اهلِ ورزند، در هر جا حق را بیابند مقابل فقه و علم آنها تکبر نمی

 باشند.طعنه، لعن، نفرین، ناسزاگوئی و تحقیر کردن نیز نمی
اي که هنوز به سن داند تا کسی مانند بچهسلفی حقیقی کسی است که: هرگز روا نمی
داند، خودش را در ردیف علماي فاضل و تکلیف نرسیده و فقط کمی از قرآن و سنت می

نوان مثال بگوید: من همانند امام مالک و امام شافعی هستم و پر خیر امت قرار دهد، و بع
-باشد، و بر عکس به گونهیا بگوید: فهم من در حد احمد بن حنبل و یا امام ابوحنیفه می

فضل و منزلت سلف امت و  ،اي است که خودش را در حد و اندازه خودش قبول دارد
اي که تبعیت از علماء در آن، به اندازهدارد و از روي حق و علماي این منهج را نگه می

کند، وقتی فتوائی از آنها با در خور آنها است، به آنها احترام گذاشته و آنها را اکرام می
بیند، اول در عوض اینکه بگوید: آن عالم اشتباه کرده است، فرض را بر دلیلی نادرست می
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ت، و بعد از آن براي علماء در دهد که خودش دلیل را درست درك نکرده اساین قرار می
آورد، زیرا ممکن است دلیلی که به ما رسیده است به آنها شان عذر میاجتهاد اشتباه

 اند.نرسیده باشد و یا اینکه برداشت دیگري به غیر از برداشت ما از آن دلیل داشته

 »عالماألئمة أمالم عن ـرفع ال« کتابی با عنوان /در این زمینه نیز امام ابن تیمیۀ
 تدوین کرده است.

کنم: ام براي شما بیان میفکر را که خودم با چشمانم دیدهمثالی از این افراد کوتَه 
دانست، رسید و جز اندکی از علم دین نمیجوانی را دیدم که سن او به هفده سال نمی

نها نیز ما براي خودمان شخصیتی هستیم و آ«گفت: شد، وقتی براي او اجتهاد امامی ذکر 
 ».براي خودشان شخصیتی بودند

توانی شخصیتی در دین باشی، در حالی که خود را با بزرگان جالب است! چطور می
بینی! آیا بهتر نیست بگوئی: فهم من این است و یا حد علمی من دین در یک سطح می

 ام در فهم و ادراك.  اي نخواسته است بجز در حد توانائیاین است یا اهللا از من بندگی
خالصه: سلفیون مقلد نیستند بلکه تابع حق هستند و ایضاً هیچگاه علماء را تقبیح 

بلکه در  ،دهندنکرده و با ایراد گرفتن و طعنه زدن و بدگوئی، مقابل آنها تکبر نشان نمی

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا ِفرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ گویند:تعامل با آنها اینگونه می ِ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا ينَ �َّ  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا پروردگارا! ما را و آن « ].١٠[احلرش:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

 اي در حق کسانیبرادرانمان را که در ایمان از ما پیشی گرفتند، بیامرز! و در دلهاي ما هیچ کینه

 .»اند، قرار مده! پروردگارا! توئی مهربانِ دائماً رحمت کنندهکه ایمان آورده
و در فهم  1کنندرجوع می سلفیون در موارد اختالفی به کالم اهللا و سخن رسولش

                                           
دالیل زیادي هم از قرآن و هم از سنت بر این امر داللت دارد که تنها یک آیه ویک حدیث را در تائید  -1

َهاَ�ٰٓ ﴿ :کنمیکدیگر، براي دلیل بیان می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�
َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

پس اگر در چیزي اختالف کردید به اهللا (قرآن) و رسولش(سنت وي) رجوع کنید، اگر «... معنی:  .]59[النساء: 
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صحابه و تابعین و پیروي کنندگان از آنها  –آن دو نیز از گفتار امامان امت و سلف صالح 
اي در استفاده از اقوال آنان در فهمِ قصد و گیرند. و هیچ زشتیکمک می –تا روز قیامت 

تر از ما تر و عالمنیت اهللا و رسولش وجود ندارد، و این واضح است که علماء فقیه
 باشد. باشند که علت آن اخالص و صرف وقت بسیار آنها در علم و عمل می می

خوانی قرآن، جار و مجرور، و اي واي بر کودکان و نوجوانانی که بعد از یادگرفتن رو
دهند، که این جز فعل و فاعل خود را در ردیف امامان دین و بزرگان مسلمانان قرار می

 باشد. گمراهی آشکار چیز دیگري نمی
ام که بعضی نوجوانان با این دید غلط که خود را عالم به قرآن و سنت من خود دیده

حرام، حالل،  ،شوندگرفته و دچار فتنه میدانند، کالمِ اهللا و رسولش را به بازي می
دعوت، سیاست، عبادات ودیگر مسائل این دین حکیمانه را با وارد کردن عیب و ایراد 

 کنند.برآنها به دین دیوانگان و احمقان و غافالن تبدیل می
تر از آن این است که شخصی اقدام به تبلیغ دین و استنباط احکام از قرآن و و احمقانه

اي از اصول فقه و قواعدش را فهمد و نه ذرهند، در حالی که نه زبان عربی را میسنت ک
 .داند!می

توان گفت: شخص سلفی مقلد نیست و در عین حال با فخر فروشی  می بطور خالصه
داند که از فهم صحابه، تابعین، علماي پیشوا و بزرگانی که خود را آن قدر بزرگ نمی

اخالص تمام آن را در عصرهاي متمادي اسالم تا به امروز ابالغ اند و با حافظ دین بوده
نیازي کند، و باید گفت سلفی حقیقی تبعیت کننده، خواهان هدایت، بینا اند، اعالم بیکرده

باشد، به علماي امت و بزرگان آن و جستجوگر همیشگی حق، با استفاده از دلیل می

                                                                                                             
است: من دو  نیز فرموده و پیامبر .»ایمان به اهللا و روز قیامت دارید و این است بهترین و نیکوترین تاویل

تمسک جوئید، هرگز گمراه نمی شوید: کتاب اهللا و گذارم، مادامی که به آن دو امر را بین شما باقی می
 ) (مترجم).1638سنتم.(موطا 
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هاي آن بزرگواران بر  جستجوي لغزشجوئی و احترام گذاشته و هیچگاه درصدد عیب
 ها باعث نجات هیچ کس نخواهد شد.جوئیآید، و مطمئناً اینگونه عیبنمی

کند و هرگز  می التزام به جماعت مسلمین داشته و در ایجاد وحدت بین آنها تالش
اي شدن و ایجاد دشمنی بین مسلمان براي بدست آوردن اندك متاعی اقدام بسوي فرقه

خواهیم تا ما را از آنها قرار این وصف حال یک سلفی حقیقی است و از اهللا میکند. نمی
 دهد.

الزم دیدم تا این مطالب را در این کتب اضافه کنم و ان شاء اهللا که خداوند، بار دیگر 
ویرایش علمی این کتاب را بر من آسان گرداند، تا با تغییر دادن بعضی عبارات، مهمترین 

 برکتهاي آن را بیان دارم.مسائل منهج سلف و 
ي حسنات ما قرار داده و باعث خواهم تا این کتاب را در کفه می از اهللا سبحان

یکپارچه شدن هدف این امت شود و با دستان ما، عزت و نصر را براي این دین مهیا 
 دانند.ها نمی سازد، البته که اهللا بر امرش مسلط است در حالی که اکثر انسان

 عبدالرحمن عبدالخالق                                                             



 
 

 چاپ اول ي مقدمه

 ��م اهللا ا����ن ا����م

من سيئات ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ونستعينه ، نحمده وإنّ احلمد هللا

ال اهللا وحده إله إأشهد ان ال من يضلل فال هادي له ومن هيده اهللا فال مضلّ له ولنا، أعام

 رسوله.له وأشهد أنّ حممد عبده و كرشي ال
باشد و می ، روش محمدباشد و بهترین روشبهترین کالم، کالم اهللا تعالی می

بدعتی شود و هر حادثی بدعت، و هر بدترین امور مسائلی است که در دین احداث می
 باشد.اي نیز بسوي آتش جهنم میگمراهی، و هر گمراهی

 اما بعد: 
اند و در این ي عظیمی گرفتار شدهها مسلمانان در زمان تاریخ طوالنی خود، به فتنه

هاي زیادي وارد شده است، در  کتابِ اهللا تحریفات دین عزیز اسالم، بدعتها و گمراهی
 اند.از آن روگردان شده ايتفسیري و شبهاتی وارد شده و عده

هاي عظیم، کنار رفتن آثار دین و ضایع کردن اصول و زشتیها و یکی دیگر از این فتنه
ي اهللا سبحانه هایی است که در دین به آن اشاره شده است، و اگر خواست و ارادهتباهی

ن ي دشمنانش نبود، جهد و کوشش آن دشمناتعالی بر حفظ این دین و جلوگیري از حیله
در تحریف این هدیه الهی و کشاندن آن به گمراهی و پذیرش مبطالت و اراجیف به ثمر 

شد. نشست، و راه و روش این دین مانند دینهاي به انحراف رفته دیگر ناپدید میمی
هایی که در تصحیح، و دادن زندگی دوباره به دین صورت گرفته است، همان حرکت

در این منهج  ،ن دین همت گمارده استحرکت سلفی است که بر حفظ اصول ای
بصورتی پاك و ناب و خالص راه ورود هر بدعت و گمراهی بسته شده و تأویالت و 

 تحریفات از این منهج محو شده است.
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و در  ،به طور کامل نقل و بدون نقص ابالغ شده است ي عادلاین امانت از صحابه 
و  ،چه در مرحله إفساد، مسلح شده استي پذیرش و برابر هر تاویل باطلی چه در مرحله

شان در اختیار علماي تابعین و بعد از آنها توسط علماي دیگري، یکی بعد از آنها پرچم
 بعد از دیگري برافراشته شده است.

در زمان صحابه سرزمینهاي اسالمی گسترده شد، بطوري که از ملتهاي فارس و روم و 
بعضی از این افراد غیر عرب زبان، دانسته و  ،دي زیادي در این دین داخل شدن... عده

اند، ولی این کار آنها مصادف با مقاومت ندانسته قصد وارد کردن مسائلی را در دین داشته
بودند، و  علمائی که نگهبانی، براي کتاب اهللا و سنت رسولش ،علماي روشنگر شد

دانند که اسالم را باطل می جنگ با کسانی ،باشدگوي کوششهاي فراوان آنها میتاریخ بیان
خوانند و ایستادگی در برابر حاکمیت و و وارد کردن رد بر کسانی که دین را ساختگی می

اي به شکلی پاك و خالص، فقط براي این رفتار سیاسی و همچنین نشر دین در هر گوشه
نفرات صورت گرفت تا پرچم علم و ایمان، با عزت و چیرگی تمام برافراشته بماند و به 

 بعدي منتقل گردد.
این دین تا زمانی که مردانی مخلص و فرزندانی نیکو و مبارك دارد، زنده خواهد 

کسانی که در عینِ اخالص به اهللا، به کتاب اهللا همانگونه که نازل شده و به سنت  ،ماند
اند و به هر دوي آنها یعنی کتاب همانگونه که به ما رسیده است، ایمان آورده رسولش

و با هر  ،دارندجویند، و با چنگ و دندان آن را براي خود محفوظ میو سنت تمسک می
وري در گناه و دروغگویی، که قصد تغییر و یا تحریف و یا کم و زیاد و متالشی غوطه

 پردازند.کردن دین را دارد، دشمنی کرده و به جنگ می
شده است، به علت استمرار  باید آگاه باشیم که در عصر حاضر، حمله به این دین زیاد

عزت و سروري اسالم در قرون متمادي قلوب کافرین از شدت خشم به خروش آمده 
است و از آنجا که فرزندان اسالم را از کتاب پروردگارشان و سنت رسولش در غفلت 

شمشیر  -آید دو منبعی که توسط آنها عزت و نصر الهی و چیرگی به دست می -بینند می
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کنند، و اند در دین فساد میسلمانان گذاشته و با نیروهایی که تربیت کردهبر گردن م
کنند. در نتیجه این کید آنها، شاگردانی را نوجوانانی را انتخاب کرده و به فساد مبتال می

آورند و خواهند به زبان میکنند که هر چه را که آنها میدر بین مسلمانان تربیت می
توسط فرزندان خود اسالم صورت  کنند و دشمنی با اسالممطابق میل آنها فکر می

 شود.گیرد و توسط خود وارثین کتاب و سنت به آن دو طعنه زده می می
 ،ها چیزي نیست، جز تربیت مردانی طراز اول بر مناهج اولیه [اسالم]و داروي این فتنه

منهجی که در آن عزت و سروري و پیروزي و تمکین وجود داشت، به قول امام مالک 
 ،شود مگر با چیزي که اول آن [ سلف امت] اصالح شداهللا: این امت اصالح نمیرحمه

کنند و فهم آنها نیز از مردانی که کتاب را به همان شکلی که نازل شده است درك می
که علماي سلف یکی بعد از دیگري و زمانی در  سنت، بر اساس اصول و قواعدي است

علمائی که هم  ،اندپی زمانی دیگر و به همان شکل که از پیامبر رسیده است، تدوین کرده
اکنون نیز در مقابل اباطیل و مقبوحاتی که زمین را پر از شر و یا غم و دل شکستگی  

و چیره است و خواست او نیز بدون تردید اهللا بر همه چیز غالب  ،اندکرده است، ایستاده
ي حق و حقیقت، تا روز اي از امت اسالم را در زیر سایهبر این است که همواره طایفه

 قیامت یاري فرموده و غالب قرار دهد. 
این کتاب نیز مختصري از اصولی است که منهج علماي سلف، در فهم کتاب و سنت 

 و عمل به آن دو، بر آن قرار دارد.
نظمی در مسائلی است که پویندگان راه سلف را از مبتال شدن به بی این کتاب شرح

هاي کج و هالك کننده، به راه توانند مردم را راهدرك و فهم، حفظ کرده و توسط آن می
خواهیم تا زمانی که این دنیا باقی است، توسط این از اهللا می ،مستقیم، راهنمائی کنند

براي وجود خودش خالص گرداند، که اوست  کتاب نفع رسانده شود و این کتاب را
 شنواي اجابت کننده.



 
 

 اصول اساسی در دعوت سلفی

 اصل اول: توحید
 ترین مسئله توحید است. و مهم 1در اصول منهج سلفی اولین

ال «ي کثیري بدین معنی نیست که باید توجه داشت که توحید بر خالف فهم عده

بلکه فهمِ از توحید براي شخصی که  ،2»دنیا فقط یک خالق و آفریدگار دارد« »ال اهللاإخالق 

بر منهج سلف قرار دارد، شامل مفاهیم عظیم، مسائل بزرگ و زدودن شرك به اهللا تبارك 
این اصول و قضایاي ي زیادي از مسلمانان از عده ،باشدهایش می و تعالی و الحاد در اسم

پندارند، در شرك اطالع هستند و در عین حالی که خود را مؤمن و موحد میتوحید بی

                                           
، اولین چیزي که استآمده  زمان زندگی پیامبر متاکداً باید دانست، همانطور که در قرآن، احادیث و تاریخ -1

ر آن بود، ؛ کالم به مسلمانان یاد داده شد و از آنان خواسته شده است، فراگرفتنِ توحید، و صبر و پایداري ب
به وي فرمود: اول به  به یمن نیز بیانگر این مسئله است؛ بطوري که پیامبر هنگام ارسال معاذ پیامبر

اي که باید در مردم توحید را یاد بده و بعد در صورت پذیرفتن آن، نماز و زکات را به آنها آموزش بده. مسئله
رفتاري اسالم  یک جا نازل نشده است، و به مرور زمان و  نظر گرفت این است که تمامی مسائل اعتقادي و
 درخور حال افراد، نزول پیدا کرده است.(مترجم).

در آیات و احادیث بسیاري اشاره شده است که مشرکین قبل از اسالم به خالقی یکتا اعتقاد داشتند ولی براي  -2

 ٱ لَِّمنِ  قُل﴿ توان به این آیات رجوع کرد:دادند؛ بعنوان مثال میاهللا، در مقام الوهیت، شریک قرار می
َ
 َوَمن ُض �ۡ�

 ٓ ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن �ِيَها فََ�  قُۡل  ِ�َّ
َ
ُرونَ  أ َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل  ٨٥ تََذكَّ ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ�  َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ

ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٦ فََ�  ُقۡل  ِ�َّ
َ
ِ  َمنۢ  قُۡل  ٨٧ َ�تَُّقونَ  أ  لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  َوُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  ۦ�َِيِده

ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٨ ٰ  قُۡل  ِ�َّ َّ�
َ
بگو: زمین و آنچه در آن قرار دارد، براي چه کسی «. ]89-84[المؤمنون:  ﴾٨٩ َحُرونَ �ُسۡ  فَ�

) (بگو: چه کسی 85گیرید؟ (خواهند گفت: براي اهللا. بگو پس چرا پند نمی«) 84دانید!) (است؟ اگر می
) (خواهند گفت: براي اهللا! بگو: پس چرا 86گانه و پروردگار عرش بزرگ است؟) (هاي هفت پروردگار آسمان

دهد و او پناه می دانید، ملکوت هر چیزي به دست چه کسی است؟ و) (بگو: اگر می87کنید؟) (تقوا پیشه نمی
شوید؟) ) (خواهند گفت: اهللا؛ بگو پس از کجا فریب داده می88اي براي پناه دادن وي وجود ندارد) (پناه دهنده

 (مترجم). »)89(
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چه بسا که در قسمتی از صفات و اسماء خداوند، مؤمن باشند و در  ،باشندگرفتار می
ي عبادت چیزي غیر از اهللا سبحانه و و یا اینکه بوسیله ،صفت و یا اسم دیگري ملحد

 دچار شرك و مشرك شدن گردند.تعالی 

 اصول توحید در اعتقاد سلف:
اوال: ایمان به صفات و اسماء اهللا سبحانه و تعالی، بدون تحریف و تأویل و بر اساس 

 1است: سبحانش آنها را به خود نسبت دادهآنچه که ذات 
و  اهللا سبحانه و تعالی در کتابش، خود را با آیات بسیار زیادي توصیف فرموده است

و این احادیث  ،این امر توسط رسولش نیز در احادیث فراوانی نیز صورت پذیرفته است
در کتب سنت مثل بخاري، مسلم و مسند احمد و... جمع آوري شده است و استناد ما نیز 

به » سند شناسی«و » علم مصلح حدیث«فقط به آن احادیثی است که صحیح بودن آن با 
 اثبات رسیده باشد.

آوریم و این را نیز کنیم و به آن ایمان میرا که اهللا به ما خبر داده، تصدیق میهر آنچه 
باید بدانیم که ایمان به صفات اهللا سبحانه و تعالی، مهمترین قضیه از قضایاي عبادي و 

ي] قل هو اهللا احد معادل یک ([سوره«  آمده است: باشد، کما آنکه از پیامبرایمانی می
رسد، بجز توحید، در و در این سوره وحدانیت چیزي به اثبات نمی .2»دباشسوم  قرآن می

 صفات اهللا سبحانه و تعالی.
و این در حالی است که تحریف کنندگان و تأویل کنندگانِ دین، عمداً سعی در پرده 

و بطور مثال این شبه  ،باشندکشیدن بر روي نورِ این آیات و دور کردن آن از مؤمنین می
کنند که این آیات متشابه هستند و نباید در پس معنی کردن آنها باشیم و فقط یرا وارد م

                                           
 کند: تفسیر به معنی بازکردن مسئله و شرح دادن آن می باید در نظر داشت که شرح و تفسیر با تاویل فرق -1

 نی این است که: برداشتی به غیر از ظاهر مسئله از آن مسئله داشته باشیم.(مترجم)باشد ولی تأویل به مع می
این حدیث تقریبا در تمامی کتب معتبر حدیث آمده است ولی در اینجا فقط به آدرس آن در صحیحین اکتفا  -2

 (مترجم) 1839، 1838، 1836، صحیح مسلم 7209، 4695، 4895، 4893کنیم: صحیح بخاري می
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این سخن آنها [العیاذ باهللا] بدین معنی  ،آوریمبه آنها به سبب نازل شدنشان ایمان می
و همچنین آیاتی  ،اي از معنی آن آیات بدانداست که بر هیچ مؤمنی جایز نیست تا ذره

ٓ ﴿ مثل: ۡ ٱوَ  َر�َُّك  ءَ وََجا آید و مالئکه [نیز]  می و پروردگارت« ].٢٢[الفجر:  ﴾٢٢ اَصفّٗ  اَصفّٗ  َملَُك ل

که » کهیعص«و » الم« را که در مورد صفات اهللا است در برابر آیاتی مثل. »صف در صف
با این شبهات از ورود نورِ این آیات به قلوب  ،دهندمعنی قابل فهمی ندارند، قرار می

ي جالل، بزرگی، شأن و مسلمین جلوگیري کرده و مسلمان [فتنه زده] آنچنان که شایسته
آیا ایمان چیزي به غیر از مملؤ  ،کندبرتري ذات اهللا است، عظمت پروردگار را حس نمی

باشد؟ آنان در این الیش میشدن قلب به نور صفات اهللا و تلؤلؤ آن به معرفت معبود و مو
که اعتقاد سلفی همان ایمان احمقانه است، در حالی که  -و چه پندار باطلی  -پندارند 

این اتهام از سلف صالح به شدت دور بوده، و باید دانست سلفیون به تمامی آیات 
 صفات، همانگونه که نازل شده است، ایمان دارند و معناي آن آیات را از زبان عربی که

 سبحان اهللا، قدرت و  عظمتش، قلب را از ترس ،کنندزبان نزول قرآن است، استخراج می
 تواند عوض کند. نمی لرزاند و مسلماً آنچه را که تقدیر کند کسی می

اند وارونه اما آن اهل تأویل، به عمد آیات صفات را به پندار اینکه آن را تأویل کرده
شود، [می گویند: منظور آمدن اهللا در روز قیامت می دهند وقتی در آیه اشاره بهجلوه می

و یا قرار گرفتن اهللا  ،کنندچیز دیگري است] و آمدن اهللا را به آمدنِ امرِ اهللا، تأویل می
و صورت سبحانه و  ،تعالی بر عرشش را به تصرفش بر عرش، و دستش را به قدرتش

-باالي عرش است ایمان نیاورده و میکنند، به معبودي که اش را به ذاتش تأویل میتعالی

گویند عرشی وجود نداشته و منظور از آن فقط محل پادشاهی است، براي اهللا مکان قائل 
نشده و چه بسا که نزدیک است تا بگویند: براي اهللا، بطور کل، مکانی وجود ندارد، چه 

، 1در آسمان استدانند که انسان مؤمن بگوید: اهللا در دنیا و چه در خارج آن! جایز نمی

                                           
ِمنُتم﴿ فرماید: می این امر مخالف نص صریح قرآن است که اهللا که -1

َ
ن َءأ ٓ ٱ ِ�  مَّ َما ن ءِ لسَّ

َ
مۡ  ١٦ ... أ

َ
ِمنُتم أ

َ
ن أ  ِ�  مَّ

ٓ ٱ َما ن ءِ لسَّ
َ
، ولی بعضی شبه »آیا ایمن شدید از کسی که در آسمان است که... «معنی:  .]17-16[الملک:  ﴾١٧...أ
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کنند، [بعد از قبول نکردن کسی که این سخن را بگوید بدعت گذار دانسته و تکفیرش می
پروردگار «رسد که اشاره به صفات اهللا دارد، مانند حدیث: قرآن] نوبت به رد احادیثی می

ي این حدیث را دشنام داده و ،  تصدیق کننده1»آیدما در هر شب بر آسمان دنیا فرود می
باشد و ذات گویند: منظور از فرود آمدنِ اهللا، فرود آمدن رحمت وي میدر ادامه می

و باالتر از عرش چیزي وجود ندارد و  ،کندآید و صعود نمیسبحانه و تعالی فرود نمی
و [و  2کنند می به همین منوال سخن گفتن اهللا را نیز رد ،باشدخودش باالي خودش می

ه] اگر اهللا بخواهد چیزي را به کسی بگوید، آن چیز را در کنند کاینگونه وانمود می
باشد کند و سخن گفتن اهللا، نزد آنها مثل نفث فی الروع (القاي قلبی) میدرونش خلق می

کنند، [بطور مثال] احادیثی که در آنها و از این رو احادیث صحیح بخاري را تکذیب می
شود سخن یک و دور یکسان شنیده میآمده: اهللا در روز قیامت با صدائی که در نزد

 . 3»من پادشاه هستم، کجایند پادشاهان روي زمین؟«گوید:  می

                                                                                                             
باشند، بدون اینکه توجه داشته باشند که فعل هر دو آیه آیه مالئکه می گویند: منظور از اینوارد کرده و می

 (مترجم). شوند.مفرد است و فقط به یک نفر مختص می» یخسف«و » یرسل«
، صحیح 7328، 6176، 1128باشد، صحیح بخاري موجود می» سنن اربعه«و تمامی » صحیحن«ث در این حدی -1

 (مترجم) 1723،1725، 1722، 1127، 1124مسلم 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ که در آیات بسیاري به آن اشاره شده است از جمله: -2 ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ونَ َو�َشۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  �َّ ُ�َ 

ْوَ�ٰٓ  قَلِيً�  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ 
ُ
  َما �َِك أ

ۡ
ُ ٱ يَُ�ّلُِمُهمُ  َوَ�  �َّارَ ٱ إِ�َّ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ُ�لُونَ يَأ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  يَُزّ�ِيِهمۡ  َوَ�  َمةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  �َّ

ِ�مٌ 
َ
لۡ  لرُُّسُل ٱ َك تِلۡ ﴿ .]177: ة[البقر ﴾١٧٤ أ ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َنافَضَّ ن ُهمّمِنۡ  ٖض� َ�عۡ  َ�َ ۖ ٱ َ�َّمَ  مَّ ُ  َناَوَءاتَيۡ  ٖت� َدَرَ�ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َوَرَ�عَ  �َّ

يَّدۡ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ� 
َ
ٓ  َولَوۡ  ُقُدِس� لۡ ٱ بُِروحِ  هُ َ�ٰ َو� ُ ٱ ءَ َشا ِينَ ٱ َتَتَل �ۡ ٱ َما �َّ ٓ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  �َّ  ُهمُ َء�ۡ َجا

ْ خۡ ٱ ِ�نِ َوَ�ٰ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ نۡ  ُهمفَِمنۡ  َتلَُفوا ن ُهمَوِمنۡ  َءاَمنَ  مَّ ۚ  مَّ ٓ  َولَوۡ  َ�َفَر ُ ٱ ءَ َشا ْ �ۡ ٱ َما �َّ َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َتَتلُوا  يُرِ�دُ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ .]253: ة[البقر ﴾٢٥٣ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ

َ
ْوَ�ٰٓ  قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

ُ
 َوَ�  ِخَرةِ �ٱ ِ�  لَُهمۡ  قَ َخَ�ٰ  َ�  �َِك أ

ُ ٱ يَُ�ّلُِمُهمُ  ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  يَُزّ�ِيِهمۡ  َوَ�  َمةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  يَنُظرُ  َوَ�  �َّ
َ
 قَدۡ  َورُُسٗ� ﴿. ]77عمران:  [آل ﴾٧٧ أ

ُ ٱ َوَ�َّمَ  َكۚ َعلَيۡ  ُهمۡ ُصۡص َ�قۡ  لَّمۡ  َورُُسٗ�  ُل َ�بۡ  ِمن َك َعلَيۡ  ُهمۡ َ�ٰ قََصۡص   (مترجم). . ]164[النساء:  ﴾١٦٤ الِيمٗ تَ�ۡ  ُموَ�ٰ  �َّ
 (مترجم) 6999صحیح مسلم  ،7217و  6372و  4694صحیح بخاري  -3
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هایی بدین شکل بطور کامل باز شده است و به شکر اهللا ردهاي زیادي در  بحث
 محاضرات توحید بر آنها وارد شده است.

کنند، دروغ می مسئله مهم در مورد این گروه از مسلمین که خود را هدایت شده تصور
ها را به کسی و افتراء بستن آنها به اهللا است و این در حالی است که اهللا بدترین زشتی

کند که در مورد چیزي که اهللا آنرا حرام نکرده است، بگوید: آن را اهللا حرام اطالق می
کند، چگونه حال ببینید وضع کسی که اهللا را توسط هواء نفسش توصیف می ،1کرده است

اي ت؟ کسی که آیات اهللا را وارونه جلوه داده و نور احادیث نبوي را در پشت پردهاس
 .داند!دهد و کسی را که آیات قرآن و احادیث نبوي را تصدیق کند، گمراه میقرار می

خالصه: سلف، به صفات و اسماء اهللا سبحانه و تعالی به همان شکل که در کتاب نازل 
آورد، خواه از اخبارِ متواتر صحیح ري شده است ایمان میشده و بر زبان رسول اهللا جا

 باشد، خواه احاد و صحیح، خبر آحاد و صحیح هم علم و هم عمل را در بر دارد، چگونه
شود علمی وجود داشته ولی عملی را در پی آن وجود نداشته باشد و بر عکس، عمل  می

باشد که عملی را به جاز نمیچگونه بدون علم امکان پذیر است؟ و براي هیچ مسلمانی م
شخصی  دین نسبت داده و سرِخود آن را انجام دهد، بلکه باید با دلیلی محکم آن را از

 به ما خبر را رسانده بشنود، و بعد آن عمل صورت گیرد. راستگو که از اهللا و رسولش
 هستند پندارند موحد به اهللاسان است که سلفیون از افراد زیادي که به غلط میو بدین

کسانی که صفات اهللا را وارونه جلوه داده و مردم را از ایمان آوردن به آن  ،شوندجدا می

                                           
ظۡ  َوَمنۡ ﴿ توان اشاره کرد:در این مورد به این آیات می -1

َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ، هود: 93و  21[األنعام:  ﴾...َكِذبًا �َّ

و .»و چه کسی ظالمتر از کسی است که به اهللا، دروغ و افترا ببندد«معنی:  .]7، الصف: 68، العنکبوت: 18

ْ  َوَ� ﴿همچنین:  ۡ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا ل
َ
ٰ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ � َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ� ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ �َّ َّ� 

ونَ َ�فۡ  ِ ٱ َ�َ  َ�ُ شود  زبانتان جارى مىبه خاطر دروغى که بر «معنی: . ]116[النحل:  ﴾١١٦ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
)، تا بر خدا افترا ببندید به  کنید،] نگویید: (این حالل است و آن حرام مى [و چیزى را مجاز و چیزى را ممنوع

 .!»بندند، رستگار نخواهند شد کسانى که به خدا دروغ مى یقین
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کنند، کسانی که معانی آن صفات را برگردانده و صفات و تصدیق کردن معنایشان منع می
 دهند.به ایمان آوردن به معانی ساختگی خودشان امر و فرمان می

ی را عبادت کردن و اینکه باید بدانیم عبادت فقط نماز، دوما: فقط اهللا سبحانه و تعال
 باشد.زکات، روزه و حج نمی

عبادت شامل هر چیزي است که در معنی آن بگنجد، و رأس آنها دعا است و دعا 
باشد، حال حتی آن شخص همان عبادت است، دعا و طلب از کسی غیر اهللا مجاز نمی

توان از سجده، و یا انواع  می بعد از دعا ،شناخته شود» ولی«فرستاده اهللا و یا به پندار غلط 
باید آگاه بود  ،و همچنین قربانی کردن، نذر و امید یاد کرد 1حب، تعظیم، خشیۀ، خوف

ي زیادي بایست، فقط براي اهللا باشد، ولی این در حالی است که عدهتمامی این امور می
ي گرامی همین دلیل کنند. براي شما خوانندهاز انسانها این اعمال را براي غیر اهللا اداء می

بینید که چگونه هر  می کافی است که اگر بر سر یکی از قبرهاي زري کاري شده بروید،
 ،باشدکنند در حالی که این طلب بجز از اهللا جایز نمی می چیزي را از صاب قبر طلب

رخواست فرزند و شفاء مریض، پیروزي بر دشمنان، شفاعت نزد اهللا، طلب یاري و حتی د
کنند و این عمل آنها همان شرك به یکباره خیر دنیا و آخرت را از آن مردگان طلب می

 و در واقع آن اعمال را به اسالم نسبت ،گیرداکبر است که بدست امت اسالم صورت می
کنند همانگونه که در زمان جاهلیت این براي بتها [یا معبودانشان] قربانی می ،دهند می

رسد گرفت و به همین ترتیب نیز نذر، و کار به جائی میصورت می 2راي طواغیتعمل ب
باشد ي اهللا میکه بر آن قبرها مانند کعبه طواف کرده و بر آنها آنگونه که فقط شایسته

 آیا شرکی از این باالتر وجود دارد؟ ،برندسجده می

                                           
ی خشیۀ ترسی آید ول می معانی خوف و خشیۀ با هم کمی فرق دارد خوف از احساس ضرر کردن بوجود -1

 گردد (مترجم). می است که از هیبت و عظمت چیزي پدیدار
باشد و طواغیت جمع آن است که اصطالحا به کسانی که در برابر اهللا طغیان طاغوت به معنی طغیان کننده می -2

 شود.(مترجم) می دهد، گفتهاند و سخن خود را با او برابر قرار میکرده
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ي زیادي ه توسط عدهگیرد بلکمتاسفانه این امور فقط بدست عوام الناس صورت نمی
کسانی که با خود  ،گیردشوند نیز صورت میکه به پندار غلط عالم شرعی نامیده می

شود که این مدارك مدارك تحصیلی عریض و طویلی حمل کرده و گوئی وانمود می
هاي صوفی و منهجهاي عبادي  از این موارد طریقت ،آوردبراي آنها تقواي دینی می

و مسلک آنها نیز با بزرگ شمردن این قبور و ساخت و  ،توان نام برد می گذار رابدعت
ساز حرم و بارگاه و مسجد بر آنها و یا دعوت مردم به قربانی، نذر، دعا وطواف برآن 
قبور، بنا نهاده شده است، اهللا نزد اینگونه افراد [العیاذ باهللا] فراموش شده است و نه چیزي 

و با  ،هاي این قبور و تباهیبه وي دارند مگر بواسطه کنند و نه امیدياز او طلب می
کنند مسلمان هستند! آنها مسلمان نبوده و وجود این همه اعمال ناشایست باز فکر می

 إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما﴿ گفتند:تشابه آنها به مشرکینی است که غیر اهللا را عبادت کرده و می
 ٓ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا پرستیم جز براي آنکه ما را گامی به خدا نزدیک  نمی آنان را« ].٣[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ

 .»سازند
-دعوت سلفی اهم کار خود را بر تطهیر انسانها از این شرك آشکار و جلی قرار می

داند و بجز کور و شود که بجز مشرك، کسی این کارها را بزرگ نمیدهد و شک نمی
 کند.همان کسی که از نور توحید دور مانده است، شخصی از آن شرکیات دفاع نمی 1نابینا

ایمان به اینکه حق وضع قانون براي بشر از آن اهللا است و بجز او هیچ کس حق  :سوما
 این کار را ندارد.

ُ ٱوَ ﴿ :ونه که اهللا جل و عال فرموده استهمانگ  ].٤١[الرعد:  ﴾ۦِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

 إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿: ، و همچنین»اي بر حکم او وجود نداردکند و هیچ رد کننده می اهللا حکم«
 ِ ، بله، قانونگذاري حق پروردگار »فرمانروائی جز براي اهللا [جایز] نیست« ].٤٠[يوسف:  ﴾ِ�َّ

باشد و حالل، چیزي است که او حالل کرده است و حرام، همان است که  می جل و عال
                                           

َها...﴿ -1  ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فَإِ�َّ
َ
ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَوَ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ� هاى ظاهر  چرا که چشم«معنی: . ]46[الحج:  ﴾لصُّ

 (مترجم) .»شود هاست کور مى هایى که در سینه شود، بلکه دل نابینا نمى
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او حرام کرده است و دین، منهج، راه و روش همانی است که پروردگار صاحب جالل و 
بزرگی وضع کرده است، بدنبال این مسئله تعرض به فرمانروایان زمین و پادشاهان و 

وجود آید زیرا آنها حرام خدا را رؤساي آن بر اساس دین اسالم باید صورت گیرد و ب
کنند، با توحید دشمنی کرده و به شرك به اهللا و مخالفت با حالل و حالل خدا را حرام می
امروزه اکثر فرمانروایان روي زمین و فرماندهان  ،پردازندوي در حق و فرمانروائیش می

آن در مقابل این حقیقت قد علم کرده و برابر خالق سبحانه و تعالی که تمام هستی محل 
-کنند و حرام او را حالل و حالل او را حرام میپادشاهی اوست، ایستاده و درشتی می

قانون حق بوده و به یکباره   رسانند که بر خالفخوانند، قانونی براي مردم به تصویب می
 باشد و شرعاند که شریعت و قانون اللهی موافق این عصر و زمان نمیبه این گمان رسیده

شهادت و گواهی  ،تواند عدل، مساوات، آزادي، عزت و بزرگی به همراه داشته باشد نمی
-عالی میآنان بر این است که مؤمن هستند ولی دشمن ایمان و کافر به اهللا سبحانه و ت

و متأسفانه باید بگوئیم: اکثریت زیادي از انسانها از قوانین بزرگانشان که بر خالف  ،باشند
کنند، این عده به گمان اینکه قوانین اهللا سبحانه و تعالی وضع شده است، اطاعت می

 .1گیرند و ...مسلمان هستند نماز خوانده و روزه می
رگرداندن حق به محل خودش و قرار دادن دعوت سلفی، جهادي به تمام معنی براي ب

باشد، و امت را از این شرك اکبر و کفر آشکاري که مشکالت دین براي اهللا یکتا می
گرداند، و این دعوت براي [ارتقاء] نداي خداوند عیب می بی زیادي درست کرده است،

م همنوایی گیرد و با مرد می که مقام باالتر دارد و زبونی و پستی نداي کافرین صورت
مکن مگر وقتی که حاکمیت براي اهللا و قانون گذاري مخصوص ذات یکتایش باشد، 

                                           
اي گفتند: آمد، عدهحکم کسی را به حکم اهللا ترجیح دادن شرك است، کما آنکه وقتی حکم ذبح دانیم که  می -1

سوره االنعام  121چطور اگر اهللا کشته باشد حرام است ولی اگر شما بکشید حالل است در آن هنگام اهللا آیه 
را نازل فرمود و گفت: اگر از آنها اطاعت کنید همانا از مشرکین خواهید بود (با رجوع به تفاسیر مختلف از 

 حکم آن اطالعات بیشتري پیدا کنید). (مترجم). توانید درباره این آیه و می جمله ابن کثیر
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جاري  بدین ترتیب که قانون باید مطابق آنچه که در کتابش آمده و یا بر زبان رسولش
پیشوایانی که  ،شده و یا به اجتهاد پیشوایان مسلمان زمان در آمده باشد، صورت پذیرد

 ار و موافقت اجتهادشان با شریعت اللهی ندارند.قصدي جز رضاي پروردگ
ناب کردن امت از این شرك واجب است خواه با روشنگري و دعوت و خواه با 

 باشد.جهاد، و این مسئله یکی از قضایاي مهم اعتقاد سلفی می
آوریم که سه مسئله قضیه توحید که در قبل گفته شد چهارماً: در منهج سلفی ایمان می

باشد، زیرا آنها ارکان فهم یرند و وارد شدن چیزي هم در آنها قابل قبول نمیجدائی ناپذ
 باشند.ي ال اله اال اهللا میي سالم و معنی کلمهعقیده

آورد، الزم است تا آن اله را به صفتهائی که در کتابش و کسی که به اله واحد ایمان می
آمده است بشناسد و بطور مطمئن باید ایمان او با آن صفات موافقت  بر زبان رسولش

اش همچنین باید دعا و طلبش فقط و بطور خاص از ذات سبحانه و تعالی ،داشته باشد
، توکل، قسم 1باشد و در مورد سایر عبادات نیز از جمله قربانی، نذر، خوف، خشیۀ، انابه

کند قلب را از آنچه که توحید را خدشه دار میو تعظیم خود را براي اهللا خالص گرداند، 
پاك کرده و همان قلب را، از توحید مملو گرداند، باید ایمان و عملش را بر اساس شرع 

دینی وجود ندارد بجز آنکه اهللا  ،باشد استوار گرداندو فرمان اهللا که برترین فرمانها می
و یا اطاعتی که اقتضاي طاعت وضع کرده است و طاعتی وجود ندارد بجز اطاعت از اهللا 

اطاعت از مخلوقی نشود بجز آنکه آن اطاعت موافق اطاعت از اهللا  -او را برآورده کند  
 .-سبحان باشد 

داند. و قلب را از تبعیت از هر  می منهج سلفی تمامی این قضایا را بطور کامل الزم
را به غیر از اهللا براي  کند زیرا ما اعتقاد داریم هر کس بمیرد و کسی می گونه شرك پاك

                                           
ي اهللا بر این است که هر کس آن را نسبت به وي اند، و وعدهانابه یعنی بازگشت. آن را توبه نیز معنی کرده -1

نَاَب  َمنۡ  هِ إَِ�ۡ  ِديٓ َوَ�هۡ ...﴿ کما آنکه در قرآن داریم: ،فرمایدانجام دهد او را هدایت می
َ
 - .]27[الرعد:  ﴾�

 .(مترجم). ]13[الشوري:  ﴾يُنِيُب  َمن هِ إَِ�ۡ  ِديٓ َوَ�هۡ ﴿
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طلب چیزي صدا زده باشد، از اهل بهشت نخواهد بود و همچنین اعتقاد داریم تحریف 
باشد هر چند که در بعضی از آنها این انحراف معناي اسماء و صفات اهللا شرك و کفر می

 بوجود نیاید، معتقدیم که اگر کسی به چیزي به غیر از آنچه اهللا نازل فرموده است حکم
تواند بدون صادر کند کافر است و همچنین اگر کسی اعتقاد داشته باشد که  بشري می

رجوع و التزام به شریعت الهی و سیر مقتضایش، حکمی در شؤون زندگی مردم و دنیاي 
آنها صادر کند، همانا بنده و عبد غیر اهللا است و به اهللا شرکی جلی و آشکار ورزیده 

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ لی فرموده است:است، همانگونه که اهللا تعا  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  ].٦٥[النساء:  ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

اختالفی که بین آنان در گرفت، تو را آورند مگر آنکه، در سوگند به پروردگارت، ایمان نمی«
داور قرار دهند و آنگاه از آنچه [بدان] حکم کردي در خود هیچ دلتنگی نیابند و [بر آن] کامالً 

 .»گردن نهند
از اصول اساسی دعوت  –توحید  –که بیان شد ارکان اصل اول اي  مسائل سه گانه

که نبود هر کدام از آنها اصل باشند شوند، آنها سه رکن توحید می می سلفی را شامل
-ي ورود به اعتقاد سلفی محسوب میکند و این اصل توحید به منزلهتوحید را مختل می

ي مسائل ي دین و در راس همهترین قضیهشود، و دلیل آن این است که توحید پر اهمیت
 شود.و بدون آن مسلمان، مسلمان نمی ،باشدآن می

و شرحهائی وجود دارد که در مواضع دیگر به آن  ، فرعیاتدر سه رکن بیان شده
پرداخه شده است و علماي سلف در قرون متمادي گذشته بطور کامل در کتابهایشان آنرا 

و بر هر کسی که در این منهج گام بر دارد الزم است تا دائماً این فرعیات  ،اندشرح داده
 تثبیت کند. را یاد گرفته و توسط آن توحید خود را کامل و ایمانش را

و با این اصل است که منهج سلفی از دیگر مناهجی که خود را مسلمان نامیده و دست 
مناهجی که این قضایا در آنها به حساب نیامده و خود  ،شودزنند، جدا میبه اصالح می

دلیلی شده است تا هنر زندگیشان بر اعمال فرعی و اختالفات جزئی قرار گیرد، اصل این 
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توحید خالصی که آن را شرع ،انداصالت که همان توحید است را فراموش کردهدین با 
 فقط براي آخرت انسان بیان کرده است.

افرادي که بر منهج سلفی نیستند شرك را بجز عبادت عیسی بن مریم علیه السالم و 
ك دانند بلک مباردانند و شرکیاتی که در قبل بیان شد را نه تنها ناپسند نمیبتها نمی

شوند و اگر هم بعضی از آنها این شرکیات را زشت تلقی دانسته و با اهل آن همراه می
-اي به دین خدشه وارد نمیدانند که به پندار غلطشان ذرهکنند در حد بدعت کوچکی می

توجهی در آن به خاك  بی کند، ولی باید دانست هر موردي رکنی از اصول توحید است و
 ست.مالیدن عقیده و اسالم ا

گوئید و آن را اصل پرسیده خواهد شد: براي چه اینگونه قاطعانه از توحید سخن می
 دهید؟اول در اصول اساسی دعوت سلفی قرار می

جواب آن را ان شاء اهللا بطور مفصل در بخش آخر این کتاب که سلف همان دعوت 
 کنیم.به توحید است بیان می

 و پیروي از رسول اهللا اصل دوم: تبعیت
براي سیر کننده در منهج سلفی بعد از توحید اهللا سبحانه و تعالی مطابق با ارکان 

کند که همان محقق شدن  مشروح قبل، واجب است خود را مختص به تبعیت از رسول
و این شهادت کامل نخواهد شد جز با اموري که  ،باشدأشهد أنّ محمداً رسول اهللا می

 باشد: می بشرح ذیل
مبلّغی از طرف پروردگار صاحب جالل و برتري  د که محمدباید دانسته شو -1

 بوده و دو وحی را به ما رسانده است:
 اول: کتاب اهللا که همان قرآن است.

 چنانچه فرموده است: دوم: سنت رسول
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برابر  ، سخن پیامبر1»آگاه باش که این قرآن و مثل آنرا همراه آن به من عطا شده است«
در تمامی امر و  چه در اعتقاد و چه در عمل و یا پذیرش، رسول اهللا ،سخن اهللا است

نهی و حرام و حالل کردن بجز به امر اهللا سبحانه و تعالی، عمل نفرموده است و هرگز از 
غیب سخن نگفته بجز آنچه که از طرف اهللا صاحب جالل و برتري، بر وي وحی شده 

َل  َولَوۡ ﴿ ید:فرما می باشد، همانگونه که سبحانه و تعالی  ٱ َض َ�عۡ  َناَعلَيۡ  َ�َقوَّ
َ
 ٤٤ قَاوِ�لِ ۡ�

َخذۡ 
َ
ِ  هُ ِمنۡ  نَاَ� ۡ ٱ هُ ِمنۡ  َنالََقَطعۡ  ُ�مَّ  ٤٥ ِم�ِ ۡ�َ ٱب اگر [پیامبر] بعضی « ].٤٦-٤٤[احلاقة:  ﴾٤٦ َو�ِ�َ ل

 .2»کردیمگرفتیم * سپس رگ دل او را قطع می می بست * دست راست او را می سخنان را به ما
بر سنت اینگونه امر شده است و سنت نیز شامل کل احکام واجب، مندوب، وقتی 

دلیل نیست که بگوئیم: هرکس سنت صحیح و ثابت شده  بی باشدحرام، مکروه و مباح می
 قرآن را رد کرده است. ،را رد کند

باشد و به خالف آنچه شایع است دین شامل منهج، راه، حکم و روش کلی می -2
 باشد.میي تقرب نفقط وسیله

به امر اهللا براي تمام شؤون زندگی قانون  توان گفت: رسول اهللابه شکلی کاملتر می
باشد و به طاعات و تقربات وضع فرموده است و این قوانین شامل امر و نهی و حکم می

 گردد.مختص نمی
ي خرید، فروش، تجارت، ازدواج، طالق، ها در زمینه نافرمانی از احادیث رسول

قانونگذاري، سیاست و حدود همانند نافرمانی در مسائل عبادي مثل نماز، زکات، روزه، 
 باشد.حج و ... می

باشد و اطاعت از می بر اساس دو مورد قبل اطاعت کردن مطلق، خاص رسول -3
باشد، سخن هیچ کس در صورت معارضت با هیچ کس دیگري به این شکل مجاز نمی

                                           
 (مترجم). 4596سنن ابی داود  -1
گرفتند و سپس شمشیر را بر گردن  می شمشیر زنان عادتی داشتند که دست راست اسیر را با دست چپ خود -2

 (مترجم) آوردند، و ((گرفتن دست راست او)) اشاره به همین مطلب دارد. می اسیر فرود
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ي سیاسی و یا متفکر و امام فقیهی باشد و یا فرمانده شود، خواهرسول پذیرفته نمی
برگزیند دچار پلیدي و تعدي و ظلم  و کسی که سخنی را بر سخن رسول اهللا ،مصلح

 مخالفت کرده است. شده و با اجماع امت، کتاب اهللا و احادیث رسول

فرموده  شود مگر با تکمیل حب به ایشان همانگونه که نمی این تبعیت کامل -4
شود تا اینکه مرا از خودش و پدر و مادر و فرزندانش بیشتر  نمی ایمان کسی کسی کامل« :تاس

کند: التزام همیشگی به اوامر و چیزي که بر این حب کمک می ،1»دوست داشته باشد
باشد، به شایستگی ایشان و زیاد کردن طاعتش و برتري دادن سخنش بر تمامی سخنها می

در فراگیري سنت و سیرت او صلوات اهللا و سالمه علیه کوشا و صدق او را یاد کرده و 
 باشیم.

با کمال تاسف باید گفت این متابعت در میان جوامع اسالمی ضعیف شده است که 
 باشد:شود و داراي دالیلی است که به شرح زیر میمی سبب خاموشی حب رسول

 اجازه دادن به تقلید: 
قهی و فتوا دادن به عمل کردن به این فروعات بعد از تدوین فرعیات دین در مذاهب ف

به شکل مطلق در همان مذهب و در نظر نگرفتن این مسئله که آیا این فتواها در فروعات 
دین با حدیث صحیح موافق است یا خیر و در ادامه نیک دانستن تمامی این مسال فقهی 

 واهاي همان مذهب وولو با وجود اختالف و تنافض بین آنها، میل دادن هر شخصی به فت
توجهی به دلیل خواستن براي هر مسئله از قرآن و سنت، باعث شده است که علم  بی

 مسلمانان به کتابِ اهللا سبحانه و تعالی و احادیث صحیح  کم شود.

 فتوا دادن بدون علم و دلیل:
ي انسانها ،باشدي مذاهب صحیح میالف) بعد از فتوا دادن به اینکه تمامی فتاواي همه

کنند که: هرکس در هر مسئله فقهی فقط به مذهبش رجوع فتنه زده اینگونه فتوا صادر می

                                           
 (مترجم).132صحیح مسلم  ،15و  14صحیح بخاري  -1
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-کند و یا بدتر از آن، در بین فتاوي جستجو کرده و آسانترین آنرا بین مذاهب انتخاب می

از این توهین به دین باید در حذر بود که باعث  ،کنندکنند و مردم را نیز بدان امر می
بدتر  ،باشدنابودي آن  باشد و مسلماً در این کتاب مجالی براي بحث در این فتاوي نمی

 از آن اینکه بعضی به همین هم راضی نشده و بر اساس قولی که از فالن عالم آمده فتوا
ي ربا، شراب، لباس زنان درباره دانند که علماي محدثین  می دهند! و القاصی و الدانی می

اند که اگر فتاواي و حقوق آنها و امر به معروف و نهی از منکر و ... فتاواي بسیار داده
شود که با عمل به آنها اسالم به یکباره فاسد و باطل را جمع کنیم، کتابهائی تدوین می

 شود.ویران می
رسد که در  می ته و به حديب) فتوا دادن به شکل باطل در امور شرعی ادامه یاف

-شود و البته و صد البته این فتاوي با گمان و شک می می مسائل عقیدتی و غیبی هم وارد

ي زیادي از احادیث صحیح وارد شده در امور شود که عدهو نتیجه آن این می 1باشند
اجتهاد کنند و با گمان و پندار و اجتهادشان در امور غیبی که اعتقادي زیادي را نفی می

 کنند.باشد خود را به آراء غیر مسلمانان نزدیک میپذیر نمی

 سخت جلوه دادن تدریس قرآن و سنت:
شنویم: تعلیم قرآن و سنت و اخذ مسائل   می همراه ترساندن و تحذیر از هر مکانی

                                           
طبق آیات و احادیث زیادي هیچ کس علم غیب ندارد مگر آنچه را که اهللا بر پیامبرانش نازل فرمود، براي این  -1

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ۞﴿ کنیم:مسئله به یک آیه و یک حدیث اکتفا می ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها ّ�َ 
 ٱ تِ ُظُلَ�ٰ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  لَُمَهاَ�عۡ  إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن ُقُط �َسۡ  َوَما رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ 

َ
بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ َرطۡ  َوَ�  ِض �ۡ�  ﴾٥٩ مُّ

نیز فرموده  و پیامبر .»داند بجز وينمیو نزد او کلیدهاي عالم غیب وجود دارد و کسی آن را « .]59[األنعام: 
است که اگر کسی سخن غیبگو و یا کاهنی را تصدیق کند و یا بر زنی از راه دبر وارد شود، بر آنچه که بر 

 معبودـعون الص،  5، شرح النووي ج 964و  1140نازل شده، کفر ورزیده است، مسند االمام احمد  محمد

 و حاکم و آلبانی نیز آنرا صحیح دانسته اند.(مترجم) 334ص  10ج 



 دعوت اسالم راستیناصول علمی در حرکت   30

 

گویند باید آیات و احادیث را با اقوال ائمه و فقهاء و می 1باشد می دینی از آن دو گمراهی
باشد و نه کالم اهللا و ها می مانند این است که معیار و اصل، سخن انسان –سنجیم ب

با این ترس و تحذیر اینگونه اشخاص، [طالب علم] از فهم درست کتاب و  –رسولش 
کنند و آن راه را براي سنت بازمانده و دانسته و ندانسته دیگران را نیز از راه اهللا دور می

کنند، با این اعمال خود با کتاب اهللا مخالفت می ،دهندجلوه میاهلش کج و نادرست 
کند و کتابی که به طور قطع به دلیل [خواستن در مسائل شرعی] همراه با بصیرت امر می

نیز  کند، این کار مخالفت با رسولاز هر گونه تقلید و قبول منهج آباء و اجداد نهی می
همان شکلی که آنها را گفته است، امر فرموده  باشد زیرا او به رساندن سخنانش بهمی

کند کسی که سخن مرا جمع کرده و بعد آنرا همانگونه که شنیده  می اهللا را شاد«: است
 .3»از من ابالغ کنید حتی به اندازه یک آیه«فرماید: ، و همچنین می2»کند می بیان

 عمل نکردن به دین در مسائل زیادي از زندگی:
اسالم را شناخته است پوشیده نیست که امروزه شریعت اسالمی از  براي مسلمانی که

بسیاري مسائل زندگی دور شده است مثل مسائلی مانند حکم، سیاست، معامالت، حدود، 
توان از تسلط  کفار باشد که میو علل آن نیز زیاد می ،تربیت، برخوردها و آداب عمومی

از دالیل دیگر،  ،سرزمینهاي اسالمی نام بردو نفوذ افکار، عادات و اعمال تقلیدیشان در 
باشد و علت این امر نیز باقی ماندن در فقهی است که در جمود در اجتهاد فقهی می

عصرهاي پیشین توسط امامان وضع شده است، در حالیکه بعد از آنها حوادث و مسائل 

                                           
از قاضی أحمد بن حنبل آل بن علی رجوع » الكفرانصول الضالل وألقرآن أن يكونا من اتنزية السنة و«کتاب  به -1

 .شود
، 3130و  241و  237، سنن ابن ماجه 66، صحیح ابن حبان 3661، سنن ابی داود 2727و  2726 سنن الترمذي -2

 (مترجم).21208و  13058و  4155مسند االمام احمد 
و  6869و  6470، مسند  االمام احمد 6147، صحیح ابن حبان 2738، سنن الترمذي 3386صحیح بخاري  -3

 (مترجم). 6987
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ه است، زیادي به علت گوناگونی و اختالف در سیاست، اقتصاد و اجتماع صورت گرفت
بنابراین گریزي جز ایجاد حرکت فقهی درباره مسائل نامبرده و توان حکم بر آنها و 

کند،  می اعطاي حرکتی صحیح به مسلمان با دینش با توجه به محیطی که در آن زندگی
ي سیاسی از منهج اسالمی حرکت ولی این جمود در فقه و جدائی سلطه ،وجود ندارد

را بین مسائل مهمی که با آن سروکار دارند و مطالبی که در  مسلمین را فلج کرده و آنها
کند، و نیز غلبه جریانات قوي که تجهیزات حاکمیتها و توجهات اختیار دارند حیران می

شود، و باشند نیز مزید بر علت میي سیاسی میوسائل ارتباط جمعی که در تسخیر سلطه
شریعت خاموش شده و معناي حقیقی از وجود تمامی این مسائل است که نور اسالم و 

 شود. می شهادت فرد مسلمان که همان أشهد أنّ محمداً رسول اهللا، ناپیدا
منهج سلف براي فهم و عمل بهتر به اسالم، توجه خود را معطوف به ضایع کردن این 

 اند و از این رو دائماً بهفاصله انداخته کند که بین انسانها و تبعیت از رسولمواردي می
کند براي هر جوابی دلیل از زند و بر هر  مسلمانی واجب میحرام بودن تقلید ندا می

کتاب و سنت بخواهد، این سخن بدان معنی نیست که همه باید مجتهد شوند و فقط 
منظور این است که تبعیت باید از دالیلی باشد که حجیت آن در کتاب پرورگار و سنت 

سیله صفوف امت اسالمی یکپارچه شده و به بدین و ،رسولش به ثبت رسیده است
و  ،گرددي برادرانه بر قرار میمعرفت کتاب و سنت انس گرفته و روح علمی و مسامحه

به دلیل اینکه ترازو و میزان، قرآن و سنت است و نه سخن فتوا دهنده و محدث، گمراه 
و سنت شأن و منزلت  با رجوع به کتاب ،توانند به راحتی آنان را گمراه کنند نمی کنندگان

 رود. می رسول اهللا و بطبع، تبعیت از او باال
وقتی مردم آموزش دیده و قولی را بدون دلیل و حجت قبول نکنند، زبان کسانی که 

وقتی حکم با استناد به قرآن و سنت صادر شود،  ،شوددهند کوتاه می می به غیر علم فتوا
باشد آن را حکم شارع دانسته و اش میدهمردم از آنجا که این حکم سخن اهللا و فرستا

 کنند.قبول می
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با توجه به دو امر گذشته و دیگر امرها جاده و میدان جدیدي براي انسانها در 
گیرد، نور آن اشاعه پیدا کرده یادگیري قرآن و سنت باز شده و حیات امت جان دوباره می

تواند مسلمانی را گمراه  نمی گردد و إن شاء اهللا هیچ کسو معالم روبرویش واضح می
 کرده و مانند چهارپایان بدنبال خود بکشد.

توانیم جریانات این عصر الحادي  می با زنده کردن فقه از کتاب و سنت، به این ترتیب
دهیم، و بر آنها را در حد خودش متوقف کنیم، زیرا ما مردم را در برابر تکلیفشان قرار می

، اگر آنها اطاعت کنند کنیم نه سخن هر شخص دیگريیسخن اهللا و رسولش را عرضه م
اند، از این رو است که اند، و اگر مخالفت و انکار کنند همانا کفر ورزیدهاسالم آورده

ي خود، شود، و از این روشنائی هرکس که بخواهد، با دانستهراهها واضح و آشکار می
 شود.الك میي خود، هشود و هر کس که بخواهد با دانسته می زنده

 اصل سوم: تزکیه

 براي آن برانگیخته شده است و حتی تزکیه یکی از مهمترین اموري است که پیامبر
 باشد. می توان گفت: غایت رسالت و هدف نهائی آن می

ِيٱ ُهوَ ﴿: فرماید می اهللا تعالی در مورد رسولش  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا بِ�ٖ  لٖ َضَ�  ﴾٢ مُّ
اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت، آیاتش « ].٢[اجلمعة: 

آموزد و براستی که دهد و به آنان کتاب و حکمت میخواند و آنان را تزکیه میرا براي آنان می

 .»پیش از این در گمراهی آشکار بودند

ُ ٱ َمنَّ  َلَقدۡ ﴿: و همچنین ۡ ٱ َ�َ  �َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا  ].١٦٤عمران:  [آل ﴾١٦٤ مُّ
براستی که اهللا بر مومنان منت نهاد، آنگاه که در میان آنان، از خودشان رسولی برانگیخت که «

گمان بیآموزد و دهد و به آنان کتاب و حکمت میخواند و آنان را تزکیه میآیاتش را بر آنان می

 .»اي آشکار بودندپیش از [آن] در گمراهی
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گوید که اهم آن قرائت کالم در این دو آیه اهللا از منّتی که بر ما نهاده است سخن می
هاست و این نعمت بزرگی است که بر زبان  ترین نعمت اهللا بر زبان رسولش که از بزرگ

تزکیه نفس ما توسط  بشري مثل ما سخن خود را قرائت فرموده است. و بعد از آن
باشد، بدین  می رسولش با آنچه که بر وي وحی شده است و بر وي قرائت شده است،

ها، جهل و نادانی دور شده و این امر با تعلیم کتاب و حکمت وسیله این امت از تاریکی
علمی که امور  ،باشدکتاب همان قرآن، و حکمت، علم سود دهنده می ،گیردصورت می
و از این رو سنت جزئی از حکمت است و کتاب نیز  ،گردانده اصلش بر میانسانی را ب

 با همین حکمت نازل شده است.
 اي که قبل از این به عنوان یکی از وظایف پیامبرآید: آن تزکیهسوالی پیش می

 باشد؟چه می ،معرفی شد
نفس  ،باشدي نفس: تطهیر کردن، درمان کردن و پاك کردن آن از زشتیها میتزکیه

تزکیه یافته همان نفس طیب و پاك و به دور از هر چیزي است که باعث ناپاکیش شود از 

 بدخواهی، حسادت، ظلم و پلیدي.، قبیل: حیله گري

شود: تزکیه کشاورزي و این معنی از این قول عرب گرفته شده است، چنانچه گفته می
د، و یا عطر را بوي تزکیه باشمنظور رشد کردن و بلند شدن و به ثمر رسیدن محصول می

 نامند.یافته می

 َوَما ٖس َوَ�فۡ ﴿ فرماید: می کند بطوریکه می در این تزکیه اهللا بطور آشکار نفوس را جدا
 ٰ ٮ ۡ  ٧ َهاَسوَّ ل

َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجورََها َهَمَهافَ� فۡ  قَدۡ  ٨ َهاَوٮ

َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ ٰ  َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َهاَز�َّ ٮ  ﴾١٠ َهاَدسَّ

قسم به نفسِ [انسان] و آنکه به آن سامان داد * پس به هر نفسی نافرمانی و « ].١٠-٧[الشمس: 
اش را الهام کرد * کسی که آن را پاك کرد، رستگار شد * و کسی که آنرا فرومایه پرهیزگاري

 .»کرد، زیانکار شد
 باشد.و نفس تزکیه یافته همان نفس طیب و طاهر و پاك می
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کند که شرط فالح و رستگاري، منوط به تزکیه نفس و اهللا تبارك و تعالی قسم یاد می
ي شمس این امر را اهللا بعد از ده قسم متوالی باشد تا آنجا که در سورهپاك کردن آن می

آورد با توجه به اینکه در هیچ جاي قرآن ده قسم بدنبال هم براي بیان حقیقی نیامده می

مۡ ٱوَ ﴿ فرماید:است بجز در این سوره که اهللا تعالی می ٰ  ِس لشَّ ٰ  إَِذا َقَمرِ لۡ ٱوَ  ١ َهاَوُضَحٮ  َهاتَلَٮ
ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ  ٢ ۡ ٱوَ  ٣ َهاَجلَّٮ ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ ٓ ٱوَ  ٤ َهاَشٮ َما ٰ  َوَما ءِ لسَّ  ٱوَ  ٥ َهابَنَٮ

َ
ٰ  َوَما ِض �ۡ�  ٦ َهاَطَحٮ

ٰ  َوَما ٖس َوَ�فۡ  ٮ ۡ  ٧ َهاَسوَّ ل
َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجورََها َهَمَهافَ� فۡ  قَدۡ  ٨ َهاَوٮ

َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ  َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َهاَز�َّ

 ٰ ٮ سوگند به خورشید و پرتو آن * و به ماه چون از پی [آن] در « ].١٠-١[الشمس:  ﴾١٠ َهاَدسَّ
آید * و به روز چون آن را نمایان سازد * و به شب چون آن را فرو پوشاند * و به آسمان و به 

آن را بگسترد * و به نفس [انسان] و آنکه به آن  آن که آن را بنا کرد * و به زمین و به آنکه
اش را الهام کرد * کسی که آن را پاك کرد، سامان داد * پس به هر نفسی نافرمانی و پرهیزگاري

 .»رستگار شد * و کسی که آنرا فرومایه کرد، زیانکار شد
تطیب و شود مگر اینکه، تزکیه و  نمی شود که کسی وارد بهشت می در آیات دیگر بیان

ِينَ ٱ وَِسيقَ ﴿ فرماید: می تطهیر نفس نماید همانگونه اهللا ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  نَّةِ �َۡ ٱ إَِ�  َر�َُّهمۡ  ا  َح�َّ
ٓ  إَِذا بۡ  َوُفتَِحۡت  ُءوَهاَجا

َ
� ٰ  ﴾٧٣ ِ�ِينَ َ�ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱفَ  ُتمۡ ِطبۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  مٌ َسَ�ٰ  َخَزَ�ُتَها لَُهمۡ  َوقَاَل  ُ�َهاَ�

 و کسانیکه از پروردگارشان پروا داشتند، گروه گروه بسوي بهشت سوق داده« ].٧٣[الزمر: 
رسند، در حالیکه درهایش گشوده شده است، نگهبانان به  می شوند تا هنگامیکه به [کنار] آن می

 .»اید، در آن جاودانه گردیدگویند: پاك بوده می آنان
ي عبادت و غایت آن که ثمرهدر این آیه سبب دخول به بهشت طیبه بودن نفس است 

اي است که رسول صلوات اهللا و سالمه علیه براي آن مبعوث شده باشد و همان تزکیهمی
 است.

 کنیم: می با این بیان توجه خود را معطوف به دو حقیقت
-هاي رسالتش می و نهایتی از نهایت هاي پیامبر ترین تالش تزکیه یکی از مهم :اول

 باشد.که آن نهایت رسالت و وجود انسانی میباشد و خواهیم دانست 
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دوم: آن تزکیه باعث ورود به بهشت است و صفتی است که موصوف به آن از اهل 
 باشد. می بهشت

براي رسیدن به این نهایت، توسط اهللا سبحانه اي  آید: چه وسیلهسوال دیگري پیش می
به معنی دیگر: چگونه  و تعالی مشروع گردیده و رسولش آنرا بیان فرموده است؟ و یا

براي رسیدن به آن چه چیزي را مهیا ساخته  نفس را تزکیه و پاك نمائیم؟ و پیامبر
 است؟

براي رسیدن به جواب باید تمامی شرائع اسالم بطور کامل مورد بررسی قرار دهیم، از 
با این  مسائل اعتقادي تا عبادي و معامالت، و ارتباط هرکدام را با تزکیه و تطهیر بیابیم،

جستجو و تفحص خواهیم دید که تزکیه شامل اعمال خاصی از مجموعه اعمال و عقاید 
گیرد و نهایت و شود، بلکه تمامی شرائع اسالم و عقاید و آداب را در بر میدر دین نمی

 باشد.غایت اعمال اسالم در تزکیه و تطهیر می
باشد، پس توحید ناپاکی میفهمیدیم که تزکیه همان طیب و پاك بودن و دور کردن از 

باشد و همین  نمی باشد زیرا اعتراف و اقرار به اله واحد است که ربی بجز اونیز تزکیه می
اعتراف و اقرار خود تزکیه است زیرا اعتراف به حق فضیلت، و انکار و لجاجت آن 

 باشد و چه رذالتی باالتر از آن؟ رذیلت می
تر از او چیزي تر از اهللا، که آشکارتر و جلی(براي هر صاحب خرد و عقلی، حقی باال

باشد و انکار اهللا، لجاجت با وي و شرك به او بزرگترین رذیلت و  نمی وجود ندارد،

 ].٢٨[التوبة:  ﴾َ�َٞس إِ�ََّما ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن ﴿ فرماید:) و از این رو است که اهللا میباشدناپاکی می

باشد  می و این از براي نجاست قلبها و نفوسشان ،»جز این نیست که مشرکان نجس هستند«
این نجاست از  ،که آمیخته به شرك، لجاجت و انکار صفات اهللا سبحانه و تعالی است

ولی  ،اي داشته باشندي زیادي از آنها ظاهرهاي پاکیزهبدنهاي آنها نیست چه بسا که عده
نفس و احساس براي آنها تا زمانی که به شرك و کفر گرایش دارند، نجاستی معنوي در 

 خواهد بود.
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باشد، توسط آنها قلب به عبادات چه مالی و یا بدنی کاري جز براي تزکیه نفس نمی
-گیرد و این خود عامل تقواي قلب میسمت خالق سبحانه و تعالی محکم شده و پند می

محرماتی  ،شودکسی که تقوا پیشه کند و از پرودگارش بترسد از محرمات دور می ،شود
که پلید و ناپاك است و در مقابل آن فعل خیر قرار دارد که پاکی، نیکوکاري، بِرّ و عدل 

 است.
زیرا پرسودترین وسیله براي  ،باشدي اعمال خیر میاز این رو نماز در راس همه

تحصیل تزکیه است، در روز و شب چندین بار تکرار شده و یاد اهللا در آن صورت گرفته 

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید:اهللا می ،شودي حقیقی به اهللا میو با اعمال ظاهري آن قلب متوجه  ةَ لصَّ
ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ۡ ٱوَ  ءِ َشا  همانا نماز از فحشاء و افعال ناپسند نهی« .]٤٥[العنبكوت:  ﴾ُمنَكرِ ل

 باشد. می و علت این امر تربیت دادن واعظ و ارث بردن تقوا ،»کند می
اینگونه فتوا داده است که نماز در  /به همین دلیل امام اهل سنت احمد بن حنبل

 اند که قیامایشان اینگونه دیده ،باشدزمین غصبی باطل است که از مسائل بزرگ فقهی می
نمازگزار، نشستن و ذکر گفتنش در زمین غصبی دلیلی بر کذب، دروغگوئی، افترا، و 

باشد، زیرا اگر ذاکر حقیقی اهللا باشد از غصب کردن زمین دیگران نجاست قلبش می
 گرداند.خودداري کرده و آن را به صاحبش بر می

-روزه می در مورد زنی که روزها دلیلی محکمتر این است که وقتی از رسول اهللا

دهد، سوال شد؟ فرمود:  می خواند در حالی که همسایگانش را آزارگیرد و شبها نماز می
اگر آن زن نمازگزار و روزه گیر  ،حکم در اینجا آشکار است 1»او از اهل جهنم است«

 کرد.باشد دوري میحقیقی بود از ناپاکترین ناپاکیها که آزار همسایه می

                                           
صحیح ابن حبان و حاکم و مسند  ،مفردـدب الاألبخاري در  ،شیخ آلبانی ث الصحيحةحادياألاز  190شماره   -1

 االمام احمد(مترجم).
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کسی که خود را از دروغ و بهتان دور نکند و به «فرموده است:  همچنین در این مورد

کسی که مراعات [اطاعت]  ،1»آن عمل کند اهللا نیازي به ترك نوشیدنی و خوراکی از او ندارد
گیرد در حالی که از ترس اهللا خود را از اهللا را کرده و با ترك غذا و نوشیدنی، روزه می

ایش بر خوف از خدا و تقوا باطل است و عبادت و ، ادعکند نمی سخن عمل و باطل دور
 ي او میوه و ثمري نخواهد داشت.روزه

باشد که بین عبادت اسالم و میوه و ثمره و غایت آن جدائی بله براي ما مجاز نمی
اهللا سبحانه و تعالی  ،باشدبیاندازیم و اینگونه بپنداریم که هدف از عبادات فقط تقرب می

دهد همانگونه که ذات عزوجل او در مورد روزه ا به هم پیوند میدائما عمل و ثمرش ر

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید:می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعَليۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

نفرات قبل از  روزه بر شما واجب شد همانگونه که بر« ].١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 

، همچنین هدف عبادت را »[با عمل به آن،] باشد که از متقیان گردید ،شما واجب شده بود

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید:اینگونه بیان می ُّ�
َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  ُبُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُ�مۡ  �َّ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

انسانها پروردگاري که شما و نفرات قبل از شما را خلق اي « ].٢١[البقرة:  ﴾٢١ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 

 .»کرده است عبادت کنید، باشد که از متقیان گردید
باشد و آمدن شود که غایت و نهایت عبادت در کل تقوا میاز این آیات فهمیده می

لَ «ي کلمه عَّ امید دانیم که اهللا نیازي به باشد و میدال بر سوق دادن انسان به امید می »لَ

دهد، از این رو مقصود از امید، امید دادن به عبادت ندارد و هرچه را که بخواهد انجام می
ي عبادت الزاماً شخص مطلق نبودن این امید بدین دلیل است که اداء کننده ،کننده است

با اخالصی نیست و ممکن است مانند منافقین که در باطن کافر و لجاجت کارند، این 
 ت را بطور ظاهري انجام دهد.طاعات و عبادا

                                           
صحیح ابن  ،1994صحیح ابن خریمۀ  ،2363داود  سنن ابی 702، سنن الترمذي 5918 و 1882صحیح بخاري  -1

 (مترجم). 1740سنن ابن ماجه  ،3438حبان 
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-شود کسی که عبادتش براي او تقوا حاصل نمی می برداشت دیگري که از این آیات

 کند باید بداند که در عبادتش نیرنگ وجود دارد و آن عبادت باطل است.
باشد که از شؤون عابدي که متقی و خداترس و نیکوکار است، تزکیه و پاکی می

شود بجز به طاعت شده است و شخصی طیب و طاهر نمی عبادت نیز براي همین وضع
طاعت همان بخشش، منت و نعمت اهللا و اولین نقش  ،باشند می ، که همان تزکیهو عبادت

باشد و از این رو است که بجز به دهنده به احسان و معروفات و اعترافات انسان می
 گیرد.اش تزکیه و پاکی صورت نمیاطاعت امر اهللا و دوري از مناهی

و همانا در قرآن موارد زیادي با مضمون عبادت براي تحصیل تقوا ذکر شده است از 
 جمله:

ٞ َحَيوٰ  قَِصاِص لۡ ٱ ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ ْوِ� َ�ٰٓ  ة
ُ
 ٱ أ

َ
 ].١٧٩[البقرة:  ﴾١٧٩ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»قصاص را براي شما سبب زندگانی قرار دادیم، باشد که متقی گردید ،اي صاحبان خرد«

نَّ ﴿ و
َ
ۖ ٱفَ  اَتِقيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ

 ٰ ٰ  لُِ�مۡ َ� ٮ همانا این راه مستقیم من است پس « ].١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ  ُ�مَوصَّ
کنند، [اهللا]  می از آن تبعیت کنید و راههاي [دیگر] را تبعیت نکنید که شما را از راه او جدا

 .»اینگونه به شما پند داده است، بلکه از متقیان شوید
شویم و آن اینگونه است که تمامی شرائع بدین ترتیب متوجه معنی سوم تزکیه می

توحید، عبادت، نماز، روزه، زکات، حج، بر به والدین، صله ارحام، دوري از اسالم از 
باشد جز براي بوجود آمدن فواحش و منکرات و معامالتی که باعث عدل و احسان می

این اوامر و نواهی بعضی به ذاته سبب تزکیه شده و بعضی  ،شودتزکیه به آنها عمل نمی
 گردند.غیر مستقیم به آن بر میباشند و دیگر نتیجه و ارث تزکیه می

باشد سخن اي باقی نگذاشته و دلیلی محکم بر این موضوع میموردي که شک و شبه

هر آینه « ]. ٤[القلم:  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  َلَعَ�ٰ  �نََّك ﴿ فرماید:اهللا در مورد رسولش است که می

باشد، کتابی که که این خلق همان عمل به کتاب اهللا می ،»تو داراي اخالق بزرگی هستی
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همانگونه که در صحیح بخاري داریم وقتی  ،تزکیه نفس بطور کامل در آن بیان شده است
از عایشه رضی اهللا عنها سوال کرد، او گفت:  سعد بن هشام در مورد اخالق پیامبر

 .1»اخالق او قرآن بود«
ام تا اخالق صالح را کامل فقط براي این برانگیخته شدهمن «نیز فرموده است:  و پیامبر

 با این سخن خود کل رسالت اسالم را براي تزکیه و تطهیر نفس بیان پیامبر ،2»کنم
 فرماید. می

نیز جز براي آن  بعد از آنکه فهمیدیم که اسالم دین تزکیه و تطهیر است و پیامبر
این تزکیه را چه بصورت منهج و چه  برانگیخته نشده است، الزم است بدانیم که او

بصورت عمل بطور کامل به اتمام رسانده است، زیرا دین و نعمت اهللا بطور کامل بیان 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ...﴿ فرماید:شده است، همانگونه که می
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

امروز دین شما را برایتان کامل کردیم و ... « ].٣[املائدة:  ﴾...ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ 

و معنی آن این   .»نعمت خود را بر شما تمام کردیم و براي شما از دین اسالم راضی شدیم
و وارد شدن  ،است که مانند شؤون تقرب، هیچگونه امر ساختگی نباید در آن رسوخ کند

موارد ساختگی در دین باعث فساد و انحالل آن شده و نزد اهللا سبحانه و تعالی قبول و 
 شود.پذیرفته نمی

 اید که وقتی این درب [بدعت و از خود ساختن] براي مسلمین بازمسلما دیده
شود، چگونه شر سرکش و بالي عظیم داخل دین شده، و مناهج اصالح نفس و  می

در  ،شوندعنوان تصوف حول دین با انواع بالیا بدون حد و حصر جمع میتربیت، تحت 
ي تربیت، اخالق و تعبد، فساد شیوع پیدا کرده و رسومی به دین اضافه شده و حوزه

                                           
، مسند االمام 2526، صحیح ابن حبان 1127، صحیح ابن خریمۀ 1342، سنن ابی داود 1689صحیح مسلم  -1

 (مترجم) 25416و  24904و  24208و  23876احمد 

، سعد در الطبقات، حاکم و احمد و ابن االدب املفردشیخ آلبانی، بخاري در  االحاديث الصحيحةاز  45شماره   -2

 عساکر. 
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باب خرافات، خزعبالت و اباطیل  ،ماندگردد و از شرع جز نامی باقی نمیاعتقاد فاسد می
در پس آن  ،شودهللا سبحانه و تعالی، حادث میباز شده و در پی آن شرك و عبادت غیر ا

هاي هالك کننده مانند وحدت وجود، حلول و ... که از عقاید هندو و دیگر کافرین فلسفه
این مسئله ادامه یافته تا جائی که تکلیف را از خود  ،گردد، پدیدار میگرفته شده است

دهند و با اعتقاد آنرا مطلق جلوه میکنند و از اعتقاد به قدر سوء استفاده کرده و  می ساقط
به این مطلق بودن، اطاعت کننده و نافرمان [از اوامر الهی] را بطور یکسان ارزش گذاري 

 (بحمد اهللا بطور کامل در کتابی به نام ،کنند و چه بسا که نافرمان را بیشتر ارج نهند...می

 ام.ز کردهآنرا بطور کامل با »السنةلفكر الصويف يف ضوء الكتاب وا«

کسانیکه هدف از سخن را نص آن  ،در برابر این فکر صوفی، جمود فقهی وجود دارد
و در نتیجه ي آن  ،بیننددانسته و فقط به ظواهر بسنده کرده و معنائی در وراء آن نمی

احکام قرآن و سنت در قالبهاي ساخته شده بدست بشر قرار گرفته و مانند قانوگذاري 
شود اینگونه افراد با منبع اصیل قرآن و سنت مانند قالبهاي کالمی می بشري با آن برخورد

-بشري از سر تعامل درآمده و احساس روحانی و تقدس را نسبت به آنها از دست می

 ،کنندباشد، رفتار نمیمی ي تعامل با کالم اهللا و کالم رسولشآنگونه که شایسته،دهند
 حیله شرعی (کاله شرعی) شده و در معامالت خیلیي دید در آن قالبها، گرفتار در نتیجه

باشد که از ظاهر قراردادها شرعی ولی باطنش حرام می ،کنندموارد [حرام را] حالل می

، ربا خوردن به »حملل« ، گرفتن»عينة« تجارت :توان به این موارد اشاره کرد می این قبیل

از دیگران تحت عنوان  اسم تجارت و زنا با کسی بدون اجازه ولی و شهادت گرفتن

 ».هبة«

در بین مردم تبعیت از نظرهاي شخصی انتشار یافته و هر سخنی به مجرد اینکه از 
بدین وسیله موانع برداشته و  ،شود می حجتی در دین ،فالن عالم یا فالن شیخ صادر شده

 شود. می اي که دین اسالم براي آن آمده ویرانارکان اخالق و تزکیه
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 دید کلی بین دو منهج شرح داده قبلی (تصوف و فقه ظاهري)منهج سلفی در 
منهج سلفی، تزکیه را فقط با دین اهللا سبحانه و تعالی و غایتی براي فرد مسلمان  ،باشد می
کند و وسایل آن را فقط آنگونه که قرآن و سنت بیان داند و بسوي آن حرکت میمی

ر آن دو آمده وجود ندارد و تزکیه فقط اي بجز آنچه دروش تزکیه ،گیرد می فرموده، بکار
به همین دلیل منهج سلفی، تمامی اجتهادات عبادي و سیر  ،توسط آن دو امکان پذیر است

اعمال باطلی مثل:  ،داند می و سلوکی را که بصورت بدعت در تصوف وجود دارد، باطل
گیري در  دن با روزي باري به هر جهت، گوشهعزلت جستن در خانقاه و مقابر، سر کر

زمانهاي معین، ترك نظافت و پاکیزگی، صحبت نکردن با دیگران، نشستن زیر نور 
خورشید و همچنین آزار رساندن به نفس بدون امر شرع، خواندن اذکار ساختگی، رقص 

 باشد.و غنا و سماع شیطانی که همه از ملزومات طریقت صوفی می
ا فتوح و کشوف نام گذارند، منهج سلفی سعی و کوشش آنها را هر چند که نامش ر

در  ،باشدهاي شیطانی و افکار فلسفی الحادي نمیداند که چیزي جز وسوسهباطل می
ایم که در صورت کتابی که پیش از این نام بردیم تمامی این مسائل عجیب را باز کرده

 توانید به آن رجوع کنید.تمایل می
داند کسانی که در نص ل میمنهج سلفی همچنین ظاهریون و قشریون را نیز باط

فقه نادرستی دارند که هر  ،انداند و اهداف و غایات مسائل را فراموش کردهگرفتار شده
-قول و سخنی را در دین هر چند که دلیلی هم براي آن وجود نداشته باشد حجت می

نتیجه این دید حالل شدن محرمات، فساد مناهج اصالحی، تاریکی قلب و درون و  ،دانند
 باشد.می ،- کتاب اهللا و سنت رسولش –ز بین رفتن نور آسمانی ا

داند بجز ي برتر نمیمنهج سلفی براي اصالح،  تربیت، سلوك و تزکیه کسی را اسوه
، زیرا او داراي پاکترین نفس بشري و باالترین مقام انسانی و بهترین مردم در رسول اهللا

آگاه ترین شما «فرماید: می اختیار وي بود و اخالق بود و سلیم ترین راه و منهج نیز در
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، به همین دلیل است که منهج سلفی 1»باشم می من ،به اهللا و با تقواترین شما در برابر اهللا
 دهد.را بعد از کالم اهللا، اساس تزکیه، تطهیر و تبعیت قرار می سنت و خُلق رسول اهللا

قرآن و سنت آنها را در قول، عمل، ، صحابه و رجال صدر اسالم که بعد از پیامبر
کسانیکه  ،کنندکند به عنوان سر لوحه انتخاب میاي براي تزکیه تعریف میخلق و اسوه

هیچ قومی با آنها قابل مقایسه نیست و  ،مثالی براي زنده کردن تزکیه نفس و پاکی بودند
به کسانی بودند که بعد از صحا ،براي اسالم بودند آنها خیر القرون و پر برکت ترین امت

کردند که همان تابعین بودند و بعد از آنها اسوه، علماي  می از صحابه به نیکی تبعیت
عاملِ هر زمان هستند که منهج سلفی شرح داده شده در قبل، توسط همگی آنها به ثمر 

علمائی که بعد از صحابه و تابعین منهج کتاب و سنت را در توحید، اتباع و  ،نشست
تزکیه تبعیت کرده و هیچگاه گرفتار شرك جلی و تاویل باطل و گمراهی سلوکی و اباطیل 

 اند.تصوف نشده
قید و بند تزکیه در منهج سلفی بدین ترتیب است: یک مثال حقیقی و نه صرفاً ظاهري 

مثال حقیقی به این معنی که هم باطنی و هم ظاهري،  ،باشدولش میاز کالم اهللا و رس
باشد، همراه پاکی و طهارت است و واقعی و غیر ساختگی است، ایمانی و بدون نفاق می

کند و طیب باید باشد به شکلی که مالئکه به شخصی که بر از خبائث و ناپاکیها دوري می

 ]. ٧٣[الزمر:  ﴾ِ�ِينَ َ�ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱفَ  ُتمۡ ِطبۡ ﴿ :کنند، روز قیامت بگوینداین منهج حرکت می
خواهیم که مارا در کنار آن نیکان صالح  می ، از اهللا»پاك بوده اید، در آن جاودانه گردید«

 قرار دهد.

                                           
مسند االمام احمد  ،2896صحیح مسلم  ،7202د: صحیح بخاري باشن می این احادیث نیز در تائید این مسئله -1

 . (مترجم)3496و  23297



 
 

 اهداف دعوت سلفی

اي از شعب ایمان و قبل هم گفته بودیم، دعوت به شعبه دعوت سلفی همانطور که در
باشد و آن یک دعوت اصالح اجتماعی و یا یک حزب از مسائل اسالم نمیاي  گوشه
اسالم به تمام معناي تمام کلمه:  ،باشدباشد، بلکه فقط دعوت به اسالم می نمی خاص

 عزت، سروري، اصالح، عدل و رستگاري در دنیا و آخرت.
ن اهللا براي تمام جهانیان است و هرگز براي کشوري خاص و طایفه یا نژادي اسالم دی
بطبع دعوت  ،ي اهل کره خاکی و تمامی انسانها استباشد، بلکه براي همهواحد نمی

باشد وآن همانگونه که بیان  نمی جدا شدهاي  سلفی نیز براي کشوري خاص و طایفه
 باشد.ه آن میمنهجی منظم براي فهم اسالم و عمل ب ،کردیم

گردیم: همانا اهداف دعوت سلفی همان اهداف دعوت اسالمی ي قبلی بر میبه قضیه
-باشد و هرگز به معنی حزبی دینی براي عصري خاص و یا حزب سیاسی و یا ... نمیمی

و اما  ،باشدباشد و در واقع همان منهج دعوت و راهی براي فهم اسالم و عمل به آن می
 که همان دعوت اسالمی است: اهداف دعوت سلفی

 اوالً: ایجاد مسلمان حقیقی:
ممکن است پرسیده  ،اسالم در اولین گام ساخت فرد مسلمان را در برنامه خود دارد

 ي سابق از کجا آمده است؟ این همان سخن اهللا است که فرموده است:شود جمله

ٰ  َنعَ َوِ�ُۡص ﴿ ساخت یک مرد مهمترین  ،»پرورش یابیتا زیر نظر من « ].٣٩[طه:  ﴾ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ
باشد، مرد به معناي مردانگی کامل، و انسان بفهوم کامل مسئله در دعوت اسالمی می

مرد و زن مسلمان حقیقی  ،انسانی ... و همچنین زن مسلمان به معنا و مفهوم صحیح آن
به مسلمان حقیقی  ،تبعیت و تزکیه است ،باشند که همان: توحیدداراي شرایطی می

دهد، اوامر پروردگارش را اطاعت و تا حد توان از نواهیش وحدانیت اهللا، شهادت می
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و منهج این  ،دهدکند، بوسیله ي دین نفسش را بر حسب تکلفش تزکیه میدوري می
 نامیدیم. »اصول اساسی در دعوت سلفی«تربیت همان منهج دعوت سلفی است که آن را 

خواهیم کفهاي روي  می شود بدین معناست که می وقتی صحبت از مسلمان حقیقی
دهند و مسلمان بمفهوم صحیح و  می آب که از روي باطل و بهتان خود را به اسالم نسبت

آن منسوبین به اسالم که براي شرك در  ،شرح داده شده در قبل، را از یکدیگر جدا کنیم
کرده و با چیزي غیر ورزند و آیات اهللا را تبدیل و تحریف  می سخن و اعتقادشان اهمیت

 ،زنندکنند، با سنت رسول دشمنی کرده و به آن ریشخند میاز شرع اهللا حکم صادر می
و این مسائل را بحمد اهللا  ،باشد حکم مسلمانی به یکی از آنها داده شود نمی هرگز جایز

 به شکلی کامل و آسان بیان کرده ایم. »يامناحلد الفاصل بني الكفر واإل« در کتاب خود

اهم مسائل در دعوت سلفی بعد از بیان مفهوم حقیقی اسالم، تعلیم و تربیت و انسان 
باشد، اهمیت این مسئله بقدري است که صلی هللا علیه و سلم فرموده است: سازي می

ي تو هدایت کند از خیل شتران قرمز براي تو بهتر قسم به اهللا! اگر اهللا شخصی از آنها بوسیله«

حال آن فرد،  ،هدایت شخصی واحد به اسالم نعمتی کبیر و عملی بزرگ است ،1»است
همین قدر باید براي ما کافی  ،سرور باشد یا غالم، فقیر باشد یا غنی، ضعیف باشد یا قوي

رویش را از عبد اهللا بن ام مکتوم به سمت بزرگی از بزرگان  باشد که وقتی رسول اهللا
توجهی به این مسئله که عبداهللا  بی داهللا تنگ فرمود و باقریش برگرداند و عرصه را بر عب

براي طلب هدایت به سمت ایشان رفته است، به دعوت بزرگی از قریش مشغول شد، اهللا 
 وي را نکوهش کرد.

ٰٓ  َعبََس ﴿ فرماید: می ذات تعاالیش ن ١ َوتََو�َّ
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
ٰٓ  ۥلََعلَّهُ  رِ�َك يُدۡ  َوَما ٢ َ�ٰ �ۡ ۡ� َّ�  يَزَّ

وۡ  ٣
َ
رُ  أ كَّ رو ترش کرد و عراض نمود * بدلیل اینکه « ].4-1[عبس:  ﴾٤ َرىٰٓ ّ�ِكۡ ٱ َ�َتنَفَعهُ  يَذَّ

                                           
اند: از دنیا و آنچه که در آن شتران قرمز در آن زمان اشاره به ثروت فراوان داشت، تا جائیکه در شرح آن گفته -1

صحیح ابن  ،22441مسند االمام احمد  ،6176صحیح مسلم  ،4117و  3619و  2952است. صحیح بخاري 
 (مترجم).6816حبان 
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شنید و آن پند به او  می شد * و پند می چه بسا او پاك ،نابینا نزد او آمد * چه چیز به تو خبر داد

-را معرفی می –عبد اهللا ام مکتوم –در این آیات اهللا عزوجل مرد کور  .»رساند می فایده

ا﴿ فرماید: می سپس ،فرماید مَّ
َ
نَت  ٥ َ�ٰ َتغۡ سۡ ٱ َمنِ  أ

َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ و اما « ]. 6-5[عبس:  ﴾٦ تََصدَّ

باشد که خودش شرح مرد قریشی می ،»آوري می کسی که توانگر است * و تو بسوي او رو
اهللا  ،توجه خود را معطوف او کرده بودپنداشت و پیامبر نیاز میرا از دعوت بسوي اهللا بی

�َّ  َك َعلَيۡ  َوَما﴿ فرمود:
َ
�  ٰ َّ� ، »بینی نمی و اگر هم [او] پاك نشود زیانی« ].7[عبس:  ﴾٧ يَزَّ

و بعد از  ،کردي می رسد اگر آن مستکبر و مستغنی را رها نمی بدین معنی که ضرري به تو

ا﴿ آن فرمود: مَّ
َ
ٓ  َمن َوأ نَت  ٩ َ�ٰ َ�ۡ  َوُهوَ  ٨ َ�ٰ �َسۡ  َءكَ َجا

َ
ٰ  هُ َ�نۡ  فَأ  ].10-8[عبس:  ﴾١٠ تَلَ�َّ

، »اما کسی که شتابان به نزد [تو] آمد * و او [از اهللا] بیمناك بود * پس تو از او غفلت کردي«
آید این گونه مباش و از کسی که از روي ترس از اهللا و طلب رضایتش به سمت تو می

 غافل مباش.
فهماند مهمترین مسئله در دعوت سلفی همان هدف پروردگار جل  می این آیات به ما

باشد که اعطاي هدایت است، تا کسانی که اهللا به آنها توفیق داده، هدایت یابند و و عال می
 قلبشان براي اسالم گشاده گردد، حال هر کجا بوده و هر منسبی داشته باشند.

کلمۀ اهللا هی العلیا  بین آنهاثانیاً: به وجود آمدن اجتماعی از مسلمین بطوریه 

 برقرار گردد: و کلمۀ الذین کفرو السفلی

هدف دوم در دعوت سلفی ایجاد اجتماعی از مسلمین است که خشتهاي الفت بین 
اهللا احکامی را در معامالت،  ،آنها بر اساس عقیده و منهج اسالم به هم آمیخته باشد

است، که به هیچ وجه بدون تشکیل  سیاستهاي کلی و صدور فرامین در دین قرار داده
 باشند.اجتماعی ملتزم و گردن نهاده به دین اهللا، قابل انجام نمی
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ي رسد مگر در سایهمسلمان به معناي حقیقی آن به آرامش، راحتی و طمانینه نمی
اجتماعی از مسلمین که به شرع اهللا حکم کنند و حرامهاي او را بزرگ شمرده و شعائرش 

 دارند.را زنده نگه 
با این وجود کفار بر سرزمینهاي اسالمی چیره شده و کفر، نظام و شعائرشان را بجاي 

 یشان از این بالها مسلمانان در تمام سرزمین ،اندشریعت و نظام اسالمی تزریق کرده
ي نظام اسالمی کنند در زیر سایهنالند و با قلبی سرشار از شوق، سوز و گداز آرزو می می

نظامی که بین رئیس و مرئوس آن محبت اشاعه پیدا کرده و ظلم و  ،گیرندصحیح قرار ب
تاریکیها از بین رفته، و جان و اموال مردم در امنیت باشد، و محبت، ایثار و اخالص به 

ي ي مسلمانان دوباره برگردد و بوسیلهحد اعالي خود رسیده و عزت و سروري گذشته
 که در اکثر بالد مسلمین وجود دارند، محو گردند. هائی عدالتی و فتنه ، ظلم و بیآن عزت

اند و کنند انشعاب پیدا کرده و پراکنده شدهولی مناهجی که در این جهت حرکت می
هر منهجی حرکت خود را فقط بسوي هدفی واحد قرار داده است بدون اینکه از عواقب 

باشند: ارتداد از این مسائل هولناك که بدون قید بند می ،هولناك این کار خود مطلع باشد
دست جمعی ملتهاي مسلمان است که بعد از تزریقات خطرناکی است که عقول فرزندان 

عاملی که به  ،گیرد می کند و از طرق فرهنگی منافی اسالم صورت می مسلمین را بیمار
عی در دست غیر مسلمانان و کند، در اختیار بودن وسائل ارتباط جماین تزریق کمک می

گوئیم: در این مورد می ،گیرندپیروان مناهجی تعلیمی است که از استعمار خط می
پویندگان مناهج اصالح و دعوي اسالمی قادر نخواهند بود تا در طی یک روز و یا یک 
شب و با کوشش صد یا دویست و یا حتی هزار و دوهزار نفر، یک مجتمع تنومند و قوي 

هاي متمادي در تربیت  ایجاد کنند، بلکه جهاد و صبر طوالنی و صرف زمانِ سال اسالمی
ي دعوت بسوي اهللا که ها و تعلیم و نشر اسالم واقعی و همکاري کامل بین تمامی حوزه

 ي اصول اساسی دعوت سلفی مشروح در قبل هستند، احتیاج است.بر پایه
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شود: تصوري از  می در قبلعاملی که باعث تحریک نشدن به مناهج اشاره شده 
تشکیل اجتماع و حاکمیت اسالمی است که آنها دارند بطور مثال آنها حکومت عثمانی را 

شوند و گیرند و حتی به حاکمیت عباسی و امویین نیز راضی نمیبراي خود الگو نمی
این تصور به ذاته نیک و پسندیده  ،خواهندفقط خالفت راشدین مثل ابوبکر و عمر را می

گویند و به گمان است ولی آن کسانی که به بالغت از تشکیل حاکمیت اسالمی سخن می
باشند، به اخالق و اعمال و علمی که آنها را از اهل آن ي به آن میخود دعوت دهنده

ي حاکمیت فضیلتی که توسط آن مسئول اقامه ،گرداند، زیبنده نیستند می مجتمع عظیم
اي حب نفس و شح آن، ترس، استبداد، تعصب در مقابل گردند و برعکس داراسالمی می

ي زیادي از باشند، که این امراض در عده می فکر مخالف و مجادله کردن با دلیل باطل،
 ،شود و بزرگی این امراض بیشتر از حدي است که در این مجال بگنجدآنها دیده می

ی که با بالغت درباره آن مسئله مهم این است: آن بردبارانی که به حاکمیت اسالمی کسان
ي مشرق تا مغرب از هدفی که به آن ي فاصلهگویند اعتقاد دارند، به اندازهسخن می

باشند و به علت عجله و جهل فضیح در اجراي امور حول دهند دور میدعوت می
 گردد.خودشان، قوت آنها از بین رفته و کوشش عاملین همراهشان بر باد می

اهج از اهدافشان نداشتن اصول صحیح در فهم و عملشان به علت دور شدن این من
 باشد.اسالم، می

 -که متضمن حیات امت اسالم است -وجود اجتهاد فردي که هرگز بر اصول واحدي 
هاي زیادي همانا جمعیت ،گرددقرار ندارد، باعث پراکندگی و گسستگی و نا امیدي می

اند ولی به سرعت پراکنده و جمع کردهاند و نفرات زیادي را حول خود تشکیل شده
زیرا اصول فهم عقیده و قانونگذاري و  ،اندمتالشی شده و وحدت خود را از دست داده

 عمل به اسالم در بین آنها واضح و مرزبندي نبوده است.
ولی منهج سلفی تمامی این مسائل را در نظر گرفته و پایه و اساس خود را بر اصول 

اب و سنت و وحدت کلمه و رسیدن به حق بنا گذاشته است و افراد ثابت شده از فهم کت
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اصولی اساسی که بر  ،کندخود را موافق اصول اساسی بیان شده و بطوري سالم تربیت می
توحید، تبعیت و تزکیه داللت دارد در عین حال عالم اسالمی حاضر و تمام عقوبات 

میت اسالمی کامل، وجود دارد را زیر ي حاکعظیمی که در پا گرفتن کامل اسالم زیر سایه
زند و حرکت عاملین اسالمی را به در حد استطاعت دست به اصالح می ،گیردنظر می

 للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿ باشد: می پادشاهی تمامش در دست اهللا ،کندآنچه امکان پذیر است، یکسو می
ۡ ٱ لَِك َ�ٰ  ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  ِك ُملۡ ل ٓ  َمن َك ُملۡ ل ۡ ٱ َوتَِ�عُ  ءُ �ََشا ن َك ُملۡ ل ٓ  ِممَّ ٓ  َمن َوتُعِزُّ  ءُ �ََشا ٓ  َمن َوتُِذلُّ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا  ُء

ۖ �َۡ ٱ �َِيِدكَ  ٰ  إِنََّك  ۡ�ُ بگو بار الها! [اي] مالک پادشاهی، « ].٢٦عمران:  [آل ﴾٢٦ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
بخواهی گیري و هر که را دهی و از هر که بخواهی باز میپادشاهی را به هر که بخواهی می

کنی، خیر به دست تو است [و] همانا بر هر کاري  می دهی و هر که را بخواهی ذلیلعزت می

 .»توانائی

 حجت اهللا: ي ثالثا: اقامه

یکی از اهداف بعثت پیامبران انذار کافرین و معاندین بود تا اینکه براي آنها در روز 

ٓ ﴿ فرماید: می همانگونه که اهللا ،قیامت عذري باقی نماند ا وۡ  إِ�َّ
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك إَِ�ۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ  إَِ�ٰ  َنا

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  نُوحٖ  وۡ  ۦۚ ِده
َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰ إِبۡ  إَِ�ٰٓ  َنا  ٱوَ  ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  ِعيَل َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�

َ
 َباِط سۡ ۡ�

يُّوَب  وَِعيَ�ٰ 
َ
 ُهمۡ َ�ٰ قََصۡص  قَدۡ  َورُُسٗ�  ١٦٣ �َزُ�ورٗ  دَ ۥَداوُ  َناَوَءاتَيۡ  َنۚ َ�ٰ وَُسلَيۡ  ُرونَ َوَ�ٰ  َوُ�و�َُس  َو�

ُ ٱ َوَ�َّمَ  َكۚ َعلَيۡ  ُهمۡ ُصۡص َ�قۡ  لَّمۡ  َورُُسٗ�  ُل َ�بۡ  ِمن َك َعلَيۡ  ِ�نَ  رُُّسٗ�  ١٦٤ الِيمٗ تَ�ۡ  ُموَ�ٰ  �َّ بَّ�ِ  مُّ
ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  َّ� � ُ ٱ َوَ�نَ  لرُُّسِل� ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ  ﴾١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ

ما چنانچه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم و [چنانچه] به ابراهیم « ].١٦٥-١٦٣[النساء: 
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان 

زبور را عطا کردیم * و رسوالنی [فرستادیم] که ایم و به داود وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده

و رسوالنی که حکایت آنان را بر تو بازگو  پیش از این داستان آنان را بر تو باز گفتیم

دهنده تا براي مردم  آور و بیم واسطه] با موسی سخن گفت * رسوالنی مژدهو اهللا [بیایم نکرده
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و  ،»نباشد و با اهللا عزت و با حکمت است پس از [ارسال] رسوالن بر اهللا حجتی [در میان]
تبعیت از این پیامبران که این امر مهم را برپا داشتند و به دیدار پروردگارشان رفتند الزم 

باشد و این تبعیت همان بشارت دادن انسانها به بهشت و ترساندن آنها از جهنم می ،است
ماند، ن معاندین حجتی باقی نمینتیجه آن این است که روز قیامت در مقابل اهللا براي ای

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿ فرماید:همانگونه که اهللا می دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
 �ََّبَعِ�� ٱ َوَمنِ  �

ِ ٱ نَ َ�ٰ وَُسبۡ  َّ�  ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  � بگو: این راه من است و من با « ].١٠٨[يوسف:  ﴾١٠٨ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

کنند] و اهللا پاك است و دهم و پیروان [من نیز چنین میبصیرت [و بینش] بسوي اهللا دعوت می

بجز  –باشد جانشینی وي در کارهاي مهم می تبعیت از رسول ،»باشممن از مشرکان نمی
اجراي احکام اهللا و دعوت به سمتش، تبشیر و  ،مانند: جهاد با کافرین -نبوت و رسالت

 باشد که بجز آنها از  دیگر مسائل واجب در تبعیت از انبیاء و مرسلینتنذیر نیز می
 توان از باقی ماندن در منهجشان یاد کرد. می

گردد دعوت شده به اسالم اگر اجابت کند و هدایت شود، هدف اول دعوت محقق می
در حالی که توامان هدف سوم نیز صورت گرفته است و باید در نظر داشت که ما علت 

ایم تا براي او نزد اهللا تبارك و تعالی ت وي نیستیم و فقط حجت را بر او تمام کردههدای

ٰ  َك َعلَيۡ  َس لَّيۡ ﴿: فرمایددر این باره اهللا تعالی می ،عذري باقی نماند َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ُهمۡ ُهَدٮ َّ� 
ٓ  َمن ِديَ�هۡ  -بخواهد هدایت میهدایت آنها بر تو نیست ولی اهللا هرکه را « ]٢٧٢[البقرة:  ﴾ءُ �ََشا

ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  َك َعلَيۡ  إِنۡ ﴿ :، و همچنین»کند  و: ،»بجز ابالغ چیزي بر تو نیست« ].٤٨[الشوری:  ﴾غُ َ�

﴿ ٓ َما نَت  إِ�َّ
َ
ي ما از این مطلب ، و دانسته»تو فقط ترساننده هستی« ].٤٥[النازعات:  ﴾ُمنِذرُ  أ

-اهللا سبحانه و تعالی میاین است که فقط دعوت بر ما تکلیف شده است و هدایت فعل 

باشد و خود اهللا است که هدایت را براي هر کدام از بندگانش که بخواهد به شکل 
خواهیم: ما را از کسانی قرار دهد که خیر از اهللا می ،اندازدتوفیقی و احسان به جریان می

 کند و اوست شنواي دانا. می را به دستان آنها جاري
گردد که اگر دعوت کننده خالصه اینگونه بیان میاین هدف از اهداف دعوت بطور 
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بسوي اهللا موفق نشد و دعوت شده، بسوي اهللا تبارك و تعالی هدایت نشد نباید دعوت 
کننده اینگونه تصور کند که عمل و دعوتش بیهوده بوده است بلکه واجبی از حق را ادا 

ي معاند را دعوت شدهباشد و آن شخص ي حجت براي اهللا میکرده است که همان اقامه
 روز قیامت در برابر پروردگارش بدون عذر گذاشته است.

 ي حجت اصل اسالم است که با شهادتینی که در ارکان دین گنجیده است شروعاقامه
شود و البته کسی که شهادتین بر زبان جاري کند و بپندارد بدون نماز در قیامت از  می

ي حجت با قرآن و احادیث [کار غلط] وي اقامه ي ایننجات یافتگان است باید درباره
گیرد بلکه باید در واجبات و اقامه حجت نه تنها در ارکان دین صورت می ،صورت گیرد

 حرامهاي عمومی هم صورت گیرد.
در شان یک مسلمان نیست که در  –ي حجت با مسلمان معاند و اما در مورد اقامه

ار عملی واجب است و جزء دعوت بسوي این ک -ترك واجب و فعل حرام عناد ورزد
و این مسئله نیز خاص دعوت سلفی است که  ،شوددین اهللا تبارك و تعالی محسوب می

-ي اصول اسالم و فروعاتش و آداب و مستحباتش را در دستور کار خود قرار میهمه

 ،رودي اسالم میبدین صورت که عمل بطور کامل و در هر زمان به زیر سایه ،دهد
شود و کوتاهی در عمل اهی در عمل به سنت موجب کوتاهی در عمل به واجب میکوت

بدین جهت است  ،دهد و ...به واجب شخص را به کوتاهی و نقصان در توحید، سوق می
که حفاظت شریعت اسالمی بطور کامل و با علم و آگاهی یکی از غایتهاي منهج سلفی 

 باشد.در فهم اسالم و عمل به آن می
ن راستا در منهج سلفی در توضیح سنتهاي فراموش شده یا بیان واجبی کوتاهی در همی

-دانیم و آن همان عرضهگردد زیرا ما این فرعیات را نشأت گرفته از اصلی، اصیل مینمی

باشد تا شخصیت هاي تاریخ میي عرصهي دائمی اسالم به شکلی کامل و پاك در همه
یابد تا زمانی از دیگران باشد و این عمل ادامه می فرد مسلمان واضح و آشکار و جدا شده

 که زمین و آنچه در آن است به سمت اهللا برگشته [و قیامت بر پا شود].
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اي از اسالم کنند، هدف خود را بر گوشهولی کسانی که از مناهج دیگر تبعیت می
کرده و ورزند، خود را محدود به آن قسمت دین  می معطوف کرده و در بقیه آن اهمال

کنند و این کارهاي آنها دلیلی ندارد بجز نداشتن شناخت دیگران را نیز به آن تحریک می
اي نخواهد داشت جز ترك قسمت، گوشه و یا بخشی از دین نتیجه ،کافی از حقیقت دین

خَ ﴿ فرماید:عداوت و دشمنی، همانگونه که اهللا می
َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ ِيَن قَالُٓوا ۡذنَا َوِمَن ٱ�َّ

ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَداَوَة َوٱۡ�َۡغَضآَء إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡ 
َ
ا ُذّكُِرواْ بِهِۦ فَأ ا ّمِمَّ قَِ�َٰمةِ� وََسوَۡف ِميَ�َٰقُهۡم فَنَُسواْ َحّظٗ

ْ يَۡصَنُعوَن  ُ بَِما َ�نُوا  و از کسانی که گفتند: ما نصري(مسیحی)« ].١٤[املائدة:  ﴾١٤يُنَّبُِئُهُم ٱ�َّ
هستیم، از آنان پیمان گرفتیم، آنگاه بخشی از آنچه را که به آن پند داده شدند، فراموش کردند. 

کردند، خبر خواهد پس بین آنها تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم و اهللا آنان را به آنچه می

ب ایمان فرماید که چرا به بعضی از کتا می ، در این مورد اهللا به ایمان یهود عیب وارد»داد
ورزند که کفر آنها چیزي نیست جز ترك کردن عمل به  می آورده و به بعضی دیگر کفر

مسلماً این مسئله در مورد مسلمانانی که قسمتی از آنچه اهللا نازل فرموده  ،قسمتی از کتاب
 کند.آنرا واجب دانسته است، فراموش کنند نیز مصداق پیدا می و یا پیامبر

باشد، کما آنکه اهللا دعوت به تمامی ارکان اسالم و مناهجش میولی دعوت سلفی، 

ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ ﴿ فرماید:می ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ۡلِم َكآفَّٗة َوَ� تَتَّبُِعوا ْ ِ� ٱلّسِ ْ ٱۡدُخلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بِٞ�  امل به اسالم درآئید و از راههاي بطور ک !اي اهل ایمان« ].٢٠٨[البقرة:  ﴾٢٠٨لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ

و عمل به بخشی از شریعت و  ،»شیطان تبعیت نکنید، همانا او بر شما دشمنی آشکار است
اي است که بسیاري از باشد، مسئلهترك قسمتی دیگر که تبعیت از خطوات شیطان می

بسیاري از ي اسالمی به آن گرفتارند، واجباتی را ترك کرده و مرتکب ها فعاالن حرکت
 کنند و ... می شوند و بهانه آنها این است که در دعوت مصلحت اندیشی می محرمات

باشد، بدین صورت ي حجت بیان همیشگی اصول اسالم و فروعاتش میخالصه: اقامه
که حقی پوشیده نماند و عذر همه بر طرف گردد و عدولی از فعل واجب و ترك حرام 

 باقی نماند.
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 ن نزد اهللا با اداء امانت:رابعاً: عذر آورد

دعوت بسوي اهللا تبارك و تعالی یک واجب حتمی در اسالم است، و امانتی بر گردن 
باشد که به او علمی رسیده و اهللا نیز در نشر و ابالغ به او قدرت داده هر مسلمانی می

باشد براي این مسئله دالیل بسیاري وجود دارد که یکی از آنها قول اهللا تعالی می ،است

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ ﴿ که:
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
: عمران [آل ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید آورده شده است، [که] به کار شایسته « ].١١٠

معنی را در بر دارد که تا زمانی که و این  .»داریددهید و از کار ناشایست باز میفرمان می
دلیل دیگر اینکه اهللا  ،مسلمانان به این دستور اهللا عمل نکنند بهترین امتها نخواهند بود

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ﴿ فرماید:تعالی می
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

-دهد و به امر شایسته فرمان میامتی باشید که به خیر دعوت می« ].١٠٤: نعمرا [آل ﴾ٱلُۡمنَكرِ 

باشد و دال بر  می در این آیه بدء »منکم«، و نقش کلمه »دارددهد و از کار ناشایست باز می
تبعیض ندارد و بدین معنی است که امتی دعوت کننده بسوي خیر باشید، همانگونه که در 

از دالیل  ،منکم رجل صالح، بدین معنی که مردي صالح باشکالم عرب داریم: لیکن 
هر کدام از شما منکري را دید با دستش آنرا « :باشد که فرموده است می دیگر سخن پیامبر

بر طرف کند و اگر نتوانست با زبانش و [باز هم] اگر نتوانست در قلبش آنرا زشت بدارد که این 

دالیل زیاد و غیر قابل شمارشی براي این مسئل  و البته که ،1»ي ایمان استآخرین ذره
 وجود دارد.

کند و  می دهد فقط امانتی را که ذکر کردیم بیان اداءمسلمان وقتی بسوي اهللا دعوت می
همانگونه که اهللا از زبان پند دهندگانی  ،کند می بار مسئولیتی را که در قبال اهللا دارد خالی

کردند و از بنی اسرائیل به برادرانشان که حرام بودن کسب در روز شنبه را رعایت نمی

َمۡعِذَرًة إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوَلَعلَُّهۡم ﴿ فرماید:کردند، میمتجاوزانه به شرع اهللا، ماهی صید می
                                           

ن ، سن4992، سنن النسائی 306و   305، صحیح ابن حبان 4336و  1141، سنن ابی داود 140صحیح مسلم  -1
 .(مترجم) 11222و  11276و  10920و  10843مام احمد ، مسند اإل4100و  1315ابن ماجه 
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عذري باشد و باشد که آنها پرهیزکاري  ،ارتان [براي ما]تا نزد پروردگ« ].١٦٤[األعراف:  ﴾َ�تَُّقونَ 

و وقتی مردمی که نامید از  ضاللت و گمراهی آن مجرمین بودن به نهی کنندگان از  .»کنند

ُ�ُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗدا﴿ گفتند:منکر می ۡو ُمَعّذِ
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ  ].١٦٤[األعراف:  ﴾لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱ�َّ

 گروهی را که اهللا آنان را نابود یا آنان را به عذابی سخت عذاب خواهد کرد، اندرزچرا «

تا نزد پروردگارتان « ﴾َمۡعِذَرةً إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َولََعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ ﴿ گفتند:، آنها در پاسخ می»کنید؟ می

گیریم جدي می اهللا را دعوت بسوي ،»عذري باشد و باشد که آنها پرهیزکاري کنند ،[براي ما]
ایم تا در برابر پروردگارمان عذري داشته باشیم، عذري از این بابت که امانت را اداء کرده

البته که علم  ،ایم به اهللا سبحان امیدوار شوندتا بلکه کسانی که از دعوت آنها ناامید شده
 هر چیز در نزد ذات یکتاي اوست.

د را متوجه این مطلب کند که داراي به این ترتیب دعوت کننده سلفی باید حواس خو
 باشد: نمی دو هدف است و گریزي از آنها

 اول: با بجا آوردن امانت از اهللا عذر بخواهد.
 دوم: حجت اهللا را براي خلق معاندش اقامه کند.

گردد و ان شاء اهللا که هر ماند که فقط به دست اهللا محقق میو اما دو هدف باقی می
 :جالل دهد، و آن دو نیز هماندو را محقق گرداند و 

 ي قانون شرع بر روي زمین است. امههدایت مردم و اق

ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ فرماید:در مورد اول یعنی هدایت مردم اهللا می 
َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
ۚ وَُهَو أ َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء تو آن کسی را که همانا « ].٥٦[القصص:  ﴾٥٦ٱ�َّ

و در مورد  ،»کندتوانی] هدایت کنی ولی اهللا هر که را بخواهد هدایت میدوست داري [نمی

ٰلَِ�ِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ﴿ فرماید:دوم نیز می ْ ٱل�َّ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ
 َّ�َ ِي ٱۡرتََ�ٰ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱ�َّ �ِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ

َ
ُهم ٱۡ�

مۡ 
َ
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ ٗنا

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا
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اند، وعده اند و کار شایسته کردهاهللا کسانی از شما که ایمان آورده« ].٥٥[النور:  ﴾٥٥ٱۡلَ�ِٰسُقوَن 
چنانچه کسانی را که پیش از سازد، شک آنان را در این سرزمین جانشین می بی داده است که

آنان بودند، جانشین ساخت. و [آن] دینشان را که برایشان پسندیده است، براي آنها استوار دارد 
به من اي  کنند و ذرهکند. [زیرا] مرا پرستش میو برایشان پس از بیمشان، امنیت جایگزین می

و در مورد خالفت  .»ن فاسقانندورزند و کسانی که بعد از این کفر بورزند، آنان هماشرك نمی

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعَلُمونَ ﴿ فرماید:امرش می
َ
ۡمرِهِۦ َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
ٰٓ أ ُ َ�لٌِب َ�َ  ].٢١[يوسف:  ﴾َوٱ�َّ

 .»داننداهللا بر کارش تواناست ولی اکثر مردم نمی«
الهی در گیرد که به سنتهاي و به تحقیق تعجیل در این امور فقط از کسانی صورت می

ي منهج سلفی هرگز از دعوت مایوس نشده و وبی پوینده ،مورد مردم، واقف نیستند
چرا که حداقل نصف مرادش را با دعوت محقق کرده است و  ،بیندسدي جلوي خود نمی

-نصف دیگر یعنی هدایت انسانها و تمکن اهل ایمان بر زمین، فقط بسته به فضل اهللا می

کند و هر که بخواهد [بر اساس حکمت و عدل خودش] عطا میو اهللا فضلش را به  ،باشد
ي دوم هدف دعوت دهنده سلفی است که به این همان نیمه ،باشدي دانا میاهللا گستراننده

فعل اهللا و فعل بنده بستگی دارد و باید آگاه بود که پیروزي و یاري نخواهد بود جز از 

َ ﴿ فرماید:طرف اهللا، همانگونه ذات تعاالیش می ْ ٱ�َّ وا ْ إِن تَنُ�ُ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡقَداَمُ�ۡم 
َ
دهد و  می اگر اهللا را یاري دهید شما را یاري« ].٧[حممد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

 .»گرداندقدمهایتان را استوار می
بوده و ي اول مؤمن حقیقی اهللا عزوجل نصر و یاري نخواهد داد مگر اینکه در مرحله

بعد از آن تبعیت از مناهج اول اسالم، در ایمان و عمل را دارا باشیم و با بصیرت به 
بسوي اهللا دعوت داده و جان و مال در این راه صرف کنیم و بدانیم کسی که جهاد کند 

 نیاز است.براي خودش جهاد کرده است و اهللا از تمامی جهانیان بی
دهیم تا به دعوت سلفیت ایمان را دعوت می ما تمامی انسانها از مشرق تا مغرب

بعد از پاك شدن و محقق گردیدن قضایا و شناخت این منهج آن مردم خواهند  ،آورند
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دانست، تنها منهج براي فهم اسالم و عمل به آن همان سلف است و توسط آن طعم ایمان 
بود و نه تقلیدي و لذت آن را خواهند چشید، زیرا ایمان آنها از روي یقین و علم خواهد 

و تعصبی و از روي نادانی، کوشش آن مردم، در عمل به دین کوششی مستندانه و عالمانه 
و با قلبی مطمئن خواهد بود و نه بر اساس احساسات و بطور موقتی که سرعت آن 

 گردد.مضمحل و نابود می



 
 

 خاص دعوت سلفی هايویژگی

 تحقق توحید: -1
از حقایق اساسی فهم دین این است، درك شود، نهایت دین و هدف نهائی آن یگانه 

 باشد و در واقع توحید نهایت و غایت دین است: می دانستن خداوند سبحانه و تعالی

باشد و می »ال اله اال اهللا« شود که اصل آن می اگر به ارکان ایمان رجوع کنیم، دیده

بعد از آن ایمان به مالئکه، پیامبران، کتب آسمانی، روز قیامت و قضا و قدر از ارکان 

 ،گردندبر می »ال اهللاإله إال «باشد و هر پنج رکن نامبرده به رکن اول یعنی ایمان می

باشند، کسانی که او را عبادت و اطاعت کرده و [در همه مالئکه سربازان آن اله واحد می
 ،باشندپیامبران دعوت دهندگان بسوي آن اله واحد می ،داننداش میل] یگانهي مسائ

کتابهاي آسمانی شامل: امر و نهی آن اله، پند دادن، بیان صفاتش و جزاء و پاداشی است 
و روز قیامت  ،که آن اله واحد در قبال اهل طاعت و اهل سرپیچی به انجام خواهد رساند

 ،1ن کرده است تا در آن حساب خلقش را یکسره فرمایدزمانی است که اله واحد تعیی
همچنین هر چیزي که به این پنج رکن در  ،باشدقضا و قدر نیز فعل و قدرت ذاتش می

شوند: بهشت سرزمین گردد به نوعی به آن اله واحد مربوط میمسائل عقیده بر می
رتیب مسائل داخل اولیائش است و جهنم مکان دشمنانش به سبب دشمنی آنها، به همین ت

تمامی این مسائل از امور غیبی هستند که مخلوق  ،قبر و حساب و کتاب روز قیامت و ...
و همه ي مسائل عقیده  ،باشند می به تدبیر او و به جریان انداختن و مشیت ذات سبحانش

گردند که همان ایمان به اله واحد سبحانه و و کلیه شعب ایمان به چیز واحدي بر می
 باشد.می تعالی

                                           
 اند. (مترجم) به آن خبر داده ه تمامی پیامبراناهللا است کي  ایمان به آن روز تصدیق وعده -1
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تمامی این مسائل در باب عقیده قرار داشت و اما عمل: که آن نیز نهایش براي توحید 
است: برترین اعمالی که عبادت محسوب شده و بعد از توحید باالترین منزلت را در 

اي براي هر عبادتی که نام برده شود وسیله  ،باشد و ...ارکان اسالم دارد، همان نماز می
 اله واحد است.تقرب به آن 

گیرد زیرا آن مناجاتی بین بنده و ي نماز صورت میبرترین تقرب جستن با اقامه
مخصوصا  ،شودباشد و توسط آن عبودیت به شکر جلی و ظاهري آشکار میپروردگار می

هنگام سجود که کمال ذلت مخلوق را در برابر پروردگار و خالق و موالیش سبحانه و 
ترین حالت بنده  نزدیک«باشد که فرمود: می و این همان سخن پیامبردارد تعالی، بیان می

 و وقتی بنده خود را مقابل اهللا ذلیل ،1»به پروردگار هنگامی است که او در سجده است
ي یابد و اهللا او را دوست داشته و به درجهکند توسط آن به پروردگارش تقرب می می

در مورد دیگر ارکان نیز همین گونه است، روزه: یاد آور شدن اهللا و  ،رساندشمی »اواه«

آموزش تقواست، زکات: محبت و کمک به فقیر براي کسب رضاي اهللا است و حج: 
 هدفی در آن وجود ندارد جز ابراز تعظیم و بزرگی و یگانه شمردن خالق سبحانه و تعالی.

بینیم که حدود همان شرع اهللا است،  می رسیم می بعد از عبادات وقتی به حدود اسالم
شوند آنها جزائی و مرزي است که توسط آن اعمال مجاز و غیر مجاز از هم جدا می

از این رو است که حدود  ،هستند که براي اهل معصیت در دنیا قرار داده شده است
د در مور ،شود می اي توحیدي و یا مربوط به آن است که عبادت اله واحد محسوبمسئله

باشند، مسائلی است که اهللا براي دیگر معامالت نیز که در حدود و شرع اهللا سبحان می
اي اختالف کرده و یا از امر اهللا خلقش به آنها راضی شده است، و هر کس در مسئله

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿ کند:سرپیچی کند این آیه در مورد او مصداق پیدا می َمرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  �  ا

 ٓ آیا فرمانروائی براي [کسی] جز اهللا وجود دارد؟ امر کرده است تا بجز « ].٤٠[يوسف:  ﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ

                                           
 (مترجم)1135سنن النسائی  ،1588صحیح ابن حبان  ،874سنن ابی داود  ،1035صحیح مسلم  -1
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شود که موافق شرع همچنین اخالق زمانی اخالق صالح محسوب می ،»او را عبادت نکنیم
و کسی که به اخالق نیک آراسته است ثوابی نخواهد برد مگر اینکه آنرا براي  ،اهللا باشد

نیکی کردن به پدر و مادر، فامیل، همسران، همسایگان، دوستان  ،رضاي اهللا انجام دهد
صمیمی و غیر صمیمی و عادل بودن در برابر مردم، مهربانی و توجه به فقیر و مسکین، 

باشند و پاك بودن آن اعمال در گرو باقی پاك می راستگوئی و شجاعت همگی از اخالق
در نیکی به پدر و مادر شرع حدودي را بیان کرده است و  ،ماندن در حدود امر اهللا است

، نیکی نخواهد بود بجز زمانی که موافق شرع و حدود اهللا باشد و عمل به این این نیکی
همانگونه  ،اهللا صورت گیرد نیکی ثواب نخواهد داشت مگر وقتی که این کار براي رضاي

ۡو َمۡعُروٍف ﴿ فرماید:که اهللا جل و عال می
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡجًرا 
َ
ِ فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

َ
 ﴾١١٤َعِظيٗما أ

در نجواي بسیار خیري وجود ندارد بجز [آنکه] کسی به صدقه یا کار شایسته یا « ].١١٤[النساء: 
و هر کس این کار را براي بدست آوردن خشنودي اهللا انجام  ،اصالحی بین مردم فرمان دهد

 .»دهد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد
صدقه و امر به معروف و اصالح روابط بین فرماید که اهللا سبحانه و تعالی بیان می

-دارد که به ثواب این خیر نمیباشد، و بعد از این مطلب، بیان می می انسانها از خیریات

 رسید بجز آنکه آن را براي کسب رضاي اهللا انجام دهید.
ي عقاید، عبادات، معامالت و اخالق در اسالم براي ما با یک نگاه سریع به کلیه

ي آن اعمال وجود دارد که همان توحید که هدف و نهایتی در پشت همه شودروشن می
ي دین است  این بدین معناست که توحید بزرگترین مسئله ،باشداهللا سبحانه و تعالی می

اي که تمامی فروع مسئله ،و واجب است به شکلی سالم و کامل شناخته و یاد گرفته شود
 شود.دین از کوچک و بزرگ به آن مربوط می

اند جز براي توحید، چه بسا که همگی پیامبران صلوات اهللا علیهم مبعوث نشده

َ َوٱۡجَتنُِبواْ ﴿ فرماید: می همانگونه که اهللا تعالی ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
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ُٰغوَت  برانگیختیم [تا] که اهللا را عبادت کنند همانا در بین هر مردمی، رسولی « ].٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  إِ�ََّما ُقۡل ﴿ فرماید:، و همچنین می»و از طاغوت اجتناب ورزند َما َّ�
َ
�  ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

شود که معبودتان، فقط معبودي بگو: جز این نیست که به من وحی می« .]١٠٨نبياء: األ[﴾ِحدٞ َ�ٰ 

 .»است یگانه
دارد و بدین معنی است ي حصر(منحصر کردن) بیان میاهللا تاکید را با صیغهمی بینیم 

هدفی ندارد جز  که: وحی نشده است بجز براي این مسئله و از این رو دعوت رسول
 اي بر او صورت نگرفته مگر براي توحید.توحید زیرا وحی

به حرکت از این جهت، دعوت سلفی معاصر و گذشته، عاملین و پرچم دارانش را 
بجز براي خالص کردن دین براي اهللا و  –باشد و براي آنها هم جایز نمی –اند نیانداخته

توحید به  ،ي توحید و فهماندنش به شکلی صحیح و ... و به عبارت کلیباز کردن مسئله
 تمام معناي آن.

اند، اصل و آغاز شناخت اهللا بر اساس آنچه خودش و رسولش او را توصیف کرده
گریزي جز راه شناخت صحیح وجود ندارد و این راه شناخت صحیح  ،باشدید میتوح

شود کسی به پروردگار باشد، آیا میبجز با کتاب اهللا و سنت رسولش قابل پیمودن نمی
شناسد و چگونه این شخص آنچنان که شایسته ي ایمان بیاورد در حالی که وي را نمی

بول کند؟  بله باید به اهللا چنان گواهی و شهادت داد باشد او را به وحدانیت قذات اهللا می
صفاتی مثل: رحمت،  ،که ذات سبحانش خود را به آن صفات عظیم معرفی فرموده است

علم، شنیدن، دیدن، برتري بر مخلوقاتش و محبتش بر اطاعت کنندگان و بغضش بر 
اشد، سخن گفتنش بي مخلوقاتش مینافرمانان کافر، قرار گرفتنش بر عرش که باالي همه

با پیامبران و همچنین روئتش توسط مؤمنین در بهشت و انجام گرفتن خواست او در 
ورزند و ... و دیگر [جزا و پاداش] براي کسانیکه دوستش دارند و یا با او دشمنی می

ذات او سبحان است و  ،صفات عظیم و بزرگی که خود را با آنان توصیف فرموده است
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مانگونه که خودش را وصف و ثنا فرموده است، او را توصیف و توانیم هچگونه می
 .ستایش کنیم؟!

گیرد، مثل دوست داشتن آن معبود بعد از این اصل توحید، اصول دیگر توحید قرار می
و تقرب به سمت ذات واحدش و کنار گذاشتن تمامی شرکیات مثل طلب دعا از غیر اهللا 

از  ،شمنانش و همچنین ترك خرافات و وهمیاتو احساس نیاز به غیر او و ترسیدن از د
 اصول توحید نسبت دادن بخشش به اهللا و دانستن تمامی خیر از او و بدانیم ضرري دفع

 شود بجز به خواست او. نمی
بعد از این اصول توحید پیاده کردن حکم شرع بر زمین و رجوع کردن به قرآن و 

توحید، خالص کردن نیات در طاعات و ي بعد در اصول مرحله ،شودسنت، مطرح می
جوید و... امید به پاداش و ترس از عقوبت و اعمالی است که انسان توسط آنها تقرب می

یابد و هر کسی باید بدنبال آنها رفته و آنان و این مراحل تا اصول فرعی بسیاري ادامه می
به اندازه [حق انسانی] را یاد بگیرد و به مقتضاي آن عمل کند، اهللا را به حق شناخته و 

 براي او بندگی کند.
دهد بطوري که ابتدا به ي این موارد را مورد توجه خود قرار میدعوت سلفی همه

-هاي آن میدهد سپس به شرح و تفصیل فرعیات و شاخهکلیت توحید اهللا دعوت می

اي درجهشود بجز اینکه در  نمی نامد گذران می روزي براي کسی که خود را سلف ،پردازد
اي از مسائل توحید بر او افزوده شود و هر روزي که براي او از توحید رشد یابد و مسئله

شود به حول و قوت و توفیق الهی، اهللا را مورد ستایش قرار داده و به شکلی سپري می
 افزاید.خالص و توحیدي بر دینش می

دهند  می سالم نسبتبه این شکل دعوت سلفی از کلیه داعیان دیگر که خود را به ا
کنند، بطور مثال اول سعی منهجهایی دعوي که از جزئیات دین شروع می ،جدا شده است

کنند تا حاکمیت و سیاست را اصالح کنند در حالیکه این کار جزئی از جزئیات اسالم می
بینند که از بین مردم براي خود یار دارند نیاز میوقتی در این راه قدم بر می ،باشدمی
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بگیرند و آن مردم از آنها بیزاري نداشته باشند، براي بدست آوردن دل مردم راهی وجود 
از این رو در جمعیت و گروه آن داعیان کسانی  ،ندارد بجز سکوت در بر عقاید غلط آنها

و آن افراد داراي سوء نیت،  ،بینندشوند که راه را بر اساس نیات [شوم] خود میهمراه می
کنند و همچنین راد هستند: مشرکین و کسانی که طلب دعا از غیر اهللا میاز این قبیل اف

همچنین در راستاي جمع کردن مردم در  ،تابعین هواي نفس مثل ریاست طلبان و ...
بسیاري از بدعتهاي اعتقادي و خرافی سکوت کرده تا اینکه نکند مردم از آنها فرار کنند و 

نامند، بسیاري می» مصلحت دعوت«اند  و آن کار را اسمی براي این کار خود اختراع کرده
کنند و این رفتار آنها را تنها به یک از حرامها را حالل و بسیاري از طاعات را حرام می

ولی  ،بیندکند که فقط مصلحت حاکمیت و سیاست خود را میحزب سیاسی تبدیل می
در اسالم مصلحت دعوت اساسش توحید کامل است و ریاست، حاکمیت و سیاست را 

در مورد این افرادي که بر منهج  ،باشدداند و هرگز اصل دین نمیتنها قسمتی از دین می
گوئیم: بر اساس نص کنند میقرار گرفتن اصل بر حاکمیت و سیاست حرکت می

کنند مثل احسان، زیارت، عبادات، و ساخت کتابهایشان آنچه را عمل نیک معرفی می
مسجد و ... براي چیزي نیست جز همان هدفشان که حاکمیت و سیاست است و مسلماً 

دهد با کسی که هدفش  می بین کسی که این اعمال نیک را براي توحید و اهللا انجام
ست در ،حاکمیت است، فرق وجود دارد، هر چند که این کار به نام اسالم صورت گیرد
گیرد  می است که در دعوت سلفی در جهت اصالح حاکمیت و سیاست حرکت صورت

باشد و هر چیزي باید در منزلت ولی اعتقاد بر این است که آن قسمتی از مسائل دین می
تالش به اصالح باید به اندازه و تناسب داعیان و  ،و مقام خود بصورت عادالنه قرار گیرد

که همان دعوت فرمانروایان خیر خواه مردم، به سمت اهللا  کوشش کنندگان این راه باشد،
باشد و تمامی حاکمانی که حکم خدا را تا آنجا که به آنها نعمت داده، در مورد می

و افراد این مناهج اصالح  ،کنند، بسوي این مسئله، دعوت داده شوندخودشان اجرا می
سازند که آنها به بخشی از عه میاجتماعی هستند که در مورد حاکمان مسلمان اینگونه شای
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 کنند و اي کار را براي این انجاماسالم عمل کرده و در قسمت دیگري کوتاهی می
ي آن، دعوت خود را که همان دهند که بین حاکم و اسالم جدائی بیاندازند و در نتیجه می

ونه است حاکمیت طلبی است مثبت جلوه داده و استمرار آن را حفظ کنند و دید آنها اینگ
باشد ولی خود به آن متوجه نبوده و در که غایت احکام اسالم براي [حفظ] وجود آنها می

-، توسط علمشان دشمنی میي زیادي از آنها بر این مسئله واقف نیستندحالی که عده

همچنین نگرش آنها باعث تعصبشان در دعوت شده و حب چیرگی بر بقیه و  ،ورزند
 که خیر رساندن به مردم فقط از راه آنها امکان پذیر است، سوق دادنشان به این امر

کنند و از اینکه دیگران به شود و در نتیجه با برادرنشان در امر دعوي دشمنی می می
شوند، درست مانند دشمنی احزاب سیاسی با یکدیگر، هرچند هدفشان برسند ناراحت می

ي آنها در باشند ویا اصالح کننده که آن دیگران مسلمانی مثل آنها و حتی بهتر از آنها
 حکم خودشان باشند.

اند و آن را این بیان کسانی است که در امر دعوت جزئی از جزئیات اسالم را برگزیده
توان کسانی  می از دیگر این افراد مناهج اصالح اجتمائی ،دانندهدف و غایت کارشان می

الط زن و مرد و نهایتا فسق و جور را را نام برد که بطور مثال با نوشیدن شراب و یا اخت
از جمله این افراد نیز داعیان به نیکی و  ،داننددشمن دانسته و آنرا نهایت دعوت می

ي این جمعیتهاي دعوي در همه ،توان نام برد می احسان و توجه به فقراء و یتیمان را
کنند و باطل میجزئی از جزئیات دین توقف کرده و با این [توقف] عمل و سعی خود را 

رسند بجز نتایج کوچکی و تلؤلؤ آنها در دایره کوچکی از علم و عمل قرار  نمی به چیزي
گردند و کسانی که در بین آنها نیات پلید و حب جاه گیرد، پراکنده شده و متالشی میمی

ا را باشد و اگر کسی آنهاین امور از اجزاء اسالم می ،گیرندو مقام دارند، جاي آنها را می
برگزیند باید در چهارچوب کلی دعوت اسالمی کامل قرار دهد و آن اجزاء را در قالب 

 توحید و خالص کردن دین براي خداوند سبحانه و تعالی پیگیري کند.
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پویاي راه سلفی اول باید در خالص کردن دین براي اهللا و محقق شدن توحید گام 
را در جاي خود بجا آورد، مثل:  همت گمارد، سپس هر کدام از تکالیف دین اسالم

ي حدود، پاك کردن اجتماعات از فساد و تربیت حاکمیت، سیاست، قضاوت و اقامه
به عقیده من، این  ،مردان و زنان بر اساس دین حق در عبادات و معامالت و اخالق

باشد عیب است که همان راه دعوت پیامبرانی میي راه صحیح و بیپوینده سلفی، پوینده
-قرار دارد، کسی که در دعوت، اول به توحید می در رأس آنها محمد بن عبداهللا که

کما آنکه خوراکیها در مکه  ،فرمودپرداخت سپس هر عملی را بجاي خودش دعوت می
حرام شدند در زمانی که رها شدن از آنها براي مسلمین ممکن بود و ... این امر بر نماز و 

اذیت و بعضی معمالت که در جامعه ي مکی ممکن  اخالق و دعوت و صبر بر آزار و
ي مدینه قتال و زکات و حج و ... کما فی سابق مورد بود، نیز واقع شد، سپس در جامعه

 تشریع قرار گرفت.
کامل شد و هیچ فرضی از فرضیات و  دانیم دین در زمان زندگی پیامبر می ما

دارد که اهل دعوت و جهاد که  ولی این امر وجود ،توان حذف کردواجبات دین را نمی
باشند باید در حد وسعشان این دو کار را انجام داده و خود را  می آن دو اوامري از دین

ْ ٱفَ ﴿ :با این امر اهللا مطابقت دهند َ ٱ �َُّقوا از اهللا تقوا پیشه کنید « ].١٦[التغابن:  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ

و در  باید بر اساس منهج و موافق سنت پیامبر ، و این امر [دعوت]»توانید می تا آنجا که
دعوت به عمل صالح با توجه به  ،راس قرار دادن تحقق توحید باشد سپس بعد از آن

گیرد و همچنین باید سیاستی  قدرت، توانائی، اولویت بندي و تناسب محیطی، صورت
براي مسلمین در نظر گرفته شود که در طی آن، دین به شکل کامل در تمام جزئیاتش از 
جمله: سیاست، اقتصاد، وسایل اتباط جمعی و اخالق پیاده شود و البته باید در نظر داشت 
تمامی این موارد باید در چهارچوب توحید که غایت و هدف عمل اسالمی است، 

 انده شود.گنج
و اگر به  ،کنداین بزرگترین امتیاز منهج سلفی است که آنرا از دیگر مناهج جدا می
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گوئیم: آن همان دعوت به توحید است، و  می اختصار بخواهیم دعوت سلفی را بشناسیم
 توحید یعنی فهم کاملی از دین که در قبل آنرا شرح دادیم.

رضاي اهللا و رفتن به حج که نیتی جز بزرگ ... و مهربانی و کمک به فقیر براي جلب 
 شمردن و تعظیم و توحید خالق سبحانه و تعالی، در آن وجود ندارد.

 محقق شدن یکپارچگی و وحدت: -2
 فرماید:می اهللا به رسولش محمد ،ها دعوت اسالمی، دعوتی است براي تمامی انسان

ِ إَِ�ۡ ﴿ َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
� اي مردم! من رسول اهللا « ].١٥٨[األعراف:  ﴾ُ�ۡم َ�ِيًعاَ�ٰٓ

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس ﴿ :، و همچنین»ي شماهستم بسوي همه
َ
ما تو را « ].٢٨[سبأ:  ﴾َوَمآ أ

و پیامبر در مورد امتیازش بر بعضی از  ،»ها ي انسانبه رسالت نرساندیم بجز براي همه
اند که فقط براي قوم خاصی مبعوث شده اند [ولی] من پیامبرانی بوده«پیامبران فرموده است: 

نباید نادیده گرفت آیات و احادیث در این مضمون  ،1»امبراي تمامی انسانها برانگیخته شده
 بسیار زیادند.

ورزند و [اسالم] با یکدیگر اختالف میدر مورد مردمی که در این رسالت عظیم 

ِي َخلََقُ�ۡم ﴿ فرماید:گرایند، اهللا تعالی میبعضی ایمان آورده و بعضی به کفر می ُهَو ٱ�َّ
ۡؤِمنٞ  اوست که شما را خلق کرده است که بعضی « ].٢[التغابن:  ﴾فَِمنُ�ۡم َ�فِٞر َوِمنُ�م مُّ

-اند امر میو تعالی به بندگانی که ایمان آوردهو اهللا سبحانه  ،»باشید می کافر و بعضی مومن

ٞ ﴿ فرماید که برادر باشند: َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة جز این نیست که مسلمانان « ].١٠[احلجرات:  ﴾إِ�َّ

شود بجز آنکه، آنچه را  نمی ایمان کسی از شما کامل«فرماید:  می و پیامبر ،»برادر یکدیگرند

                                           
 (مترجم) 21834و  21760و  2745مسند االمام احمد  ،429سنن النسائی  ،433صحیح بخاري  -1
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از این حدیث این  ،1»داردهمانی باشد که براي خودش دوست میبراي برادرش دوست دارد، 
از دیگر موارد، اشاره کردن به  ،شود که نبودن اخوت، برابرِ نبودن ایمان است می برداشت

و که همان  2باشد می به فجور افتادن در هنگام خصومت :یکی از عالمتهاي نفاق است که
در مورد زیاد کردن این اخوت و برادري آیات بسیار و احادیث  ،ي در آن استمبالغه

اي شدن و تفرق و زیادي وجود دارد که بیانگر امر به برپا کردن این اخوت و نهی از فرقه

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ فرماید:کما اینکه اهللا می ،باشدي عذاب بر آن میوعده ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ
 ْۚ قُوا ْ ذۡ ٱوَ  َ�َفرَّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا عۡ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
ٓ أ لََّف  ءٗ َدا

َ
ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
 ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ُتمَبحۡ فَأ

ٰ إِخۡ  ٰ  َوُ�نُتمۡ  انٗ َ� نَقَذُ�م �َّارِ ٱ ّمِنَ  َر�ٖ ُحفۡ  َشَفا َ�َ
َ
ۗ ّمِنۡ  فَأ ُ  لَِك َكَ�ٰ  َها ُ ٱ يُبَّ�ِ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ

همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید « ].١٠٣عمران:  [آل ﴾١٠٣ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّ�مۡ 
و [آن] نعمت اهللا که دشمن یکدیگر بودید و بین قلبهاي شما الفت برقرار کرد، را یادآور شوید 

رهانید، اهللا ي گودالی از آتش بودید و شما را از آن و بر لبه ،و به [آن] نعمت برادر شدید

 .»سازد بلکه هدایت یابیدي خود را بدین گونه روشن میها نشانه
مثال مومنین در دوستی و محبت مانند یک بدنی است که اگر «فرماید:  می و پیامبر

 عضوي از آن بدرد آید دیگر عضوها [به صدا در آمده] و براي او طلب حمایت و مراقبت

بعد از من کافرنشوید بطوري که بعضی از شما گردن «و همچنین فرموده است:  .3»کنند می

                                           
و  5000سنن النسائی  ،233 صحیح ابن حبان ،2565سنن الترمذي  ،133صحیح مسلم  ،13صحیح بخاري  -1

و  13673و  13584و 13338و 12854و 12509مسند االمام احمد  ،68سنن ابن ماجه  ،5023و  5001
 (مترجم)13789
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وقتی عصبانی  -4کند شود خیانت میوقتی امانتی به وي سپرده می -3کند کند، وعده شکنی میوقتی وعده می
 (مترجم) 6845، مسند االمام احمد 4680افتد. سنن ابی داود  می شود به فجورمی

 (مترجم) 18072و  18014مسند االمام احمد و  5874صحیح بخاري  -3
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 ،2»باشد می دشنام دادن مسلمان فسق و قتالش کفر«فرماید: و نیز می ،1»بعضی دیگر را بزنند
اهللا و رسولش فرد مسلمان را به هر چیزي که وي را به برادرانش نزدیک کند، تحریک 

کما اینکه در حدیث آمده است: اهللا گناهان  ،گیرد می فرموده و اهللا براي آن پاداش در نظر
شود و به روستاي دیگري براي مالقات با برادري که  می کسی را که از روستایش خارج

بخشد و همچنین اهللا از رود، از زمان خارج شدنش می می کند،بخاطر اهللا با او برادري می
و فرزندانشان گرسنه دهند در حالیکه خود  می کار مرد و زنی که به مهمان خود غذا

 شود. می راضی ،شوند می
پیوندي که  ،حقیقتا اسالم انتشار نخواهد یافت بجز با این پیوندهاي برادري عجیب 

اگر انصار به مهاجرین پناه  ،در صدر اسالم بین صحابه رضوان اهللا علیهم وجود داشت
فتوحات عظیم و دادند و حب و عفت مهاجرین نسبت به انصار وجود نداشت، آن نمی

یکی از بزرگترین بالیاي امت اسالمی  ،گرفتانتشار اسالم از شرق تا غرب، صورت نمی
باشد، در افتادن شکاف در بین آنها و فرقه فرقه شدن و شمشیر بر یکدیگر کشیدن می

به محمد بن  داریم که پیامبر ،حالیکه آن شمشیرها باید در مقابل دشمنانشان قرار گیرد
این شمشیر را بگیر و توسط آن جنگ کن تا زمانی که امت من با یگدیگر «ود: سلمۀ فرم

اختالف پیدا کنند و بعضی از آنها بعضی دیگر را [با شمشیر] بزنند، سپس [در آن زمان] آنرا بین 

. این سخن پیامبر بود و فعل محمد بن سلمه نیز بر آن »بشکناي  سنگی از سنگهاي دره

[األنفال:  ﴾َوَ� تََ�ٰزَُعواْ َ�َتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�مۡ ﴿ فرماید:ی نیز میقرار داشت و اهللا تعال

شوید و شأن [و شوکت] خود را از  می با یکدیگر نزاع نکنید، که در آن صورت سست« ].٤٦

شود که وضع بله، فرقه فرقه شدن سبب سستی و عدم نصر و یاري می ،»دهید می دست
حال مسلمانان در این زمان به همین صورت است: امتی با نفرات زیاد، امکانات وسیع، 

                                           
و  6926و  6925و  6924و  6923و  6715و  6637و  4297و  4295و  1721و  1719و  121صحیح بخاري  -1

 (مترجم) 4337و  187و  185صحیح صحیح مسلم  ،6023و  6716
 (مترجم)183صحیح مسلم  ،6922و  5905و  48صحیح بخاري  -2
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غناي ثروت، ولی ضعیف و پراکنده و شکست خورده که ضعف آنها دلیلی ندارد بجز 
 فرقه فرقه شدن و اختالفات فی ما بین.

 ها:ترین آن شدن مسلمانان دالیل زیادي دارد که مهماي  اختالف و فرقه

  :اول: اختالف در عقاید و مسائل ایمانی
شود، مثل: حکم کردن در مورد کسی که  می این اختالفات از مسائل کوچکی شروع

مرتکب گناه کبیره شده، و قبل از توبه فوت کرده باشد، که آیا او کافر است یا مسلم؟ آیا 
تقادي خوارج و جنگ کردن با او واجب است یا نه؟ که از پس این اختالف بدعتهاي اع

اختالفات دیگري که وجود دارد حول حواشی صفات و  ،پس از آن معتزله بوجود آمد
این اختالفات وسعت پیدا کرده و در مسائل زیادي  ،باشد می اسماء اهللا سبحانه و تعالی

با یک نگاه سریع به کتابهائی که  ،کشاندکند که مسلمانان را به عقاید مختلف میرخنه می

رقِ بني «از شهرستانی و یا  »النحلملل وـال«در این زمینه نوشته شده است مثل  الفَ

ق رَ از ابی الحسن  »مصلنيـعقايد الـمسلمني واختالف ال«از عبدالقادر جرجانی یا  »الفُ

جري بوجود هاي زیادي قبل از به اتمام رسیدن قرن سوم هشود فرقهاشعري، مشاهده می
 آمدند. 

 شود.و بطبع اختالف در عقاید باعث اختالف در قلوب و اعمال می
دعوتگران سلفی از صدر اسالم مردم را به تمسک جستن به قرآن و سنت در امور 

دادند و از برکت دعوت ، دعوت میعقیده و ترك تأویل باطل و از روي هوا و تعصب
نها، بر سنت حق تمسک به کتاب و سنت در آنان بود که جمهور مسلمانان و عموم آ

دعوتگران سلفی در عصر حاضر که بر منهج سلفیون اولی در  ،ي عقیده، قرار داشتندزمینه
کنند، نیز امت را بسوي کسب عقیده به تمسک فقط به قرآن و  می جهاد و دعوت حرکت

تصورات هاي اعتقادي و اجتهادي و  بدین طریق تمامی بدعت ،دهندسنت، دعوت می
کنند، ي اهللا بدون علم صحبت میغیبی که توسط مکاران و فریبکاران و کسانی که درباره
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اي واحد جمع گردند، ایمان آنها یکی شده شود که امت بر کلمهروند و سببی میکنار می
 و توسط آن قلبها یکسو گردد.

 دوم: اختالفات علمی:
باشد، و گرچه که ت و نظایر آنها میاین اختالفات شامل اختالف در عبادات، معامال

 ،شودضرر آنها از ضرر اختالف در عقیده کمتر است ولی گاهی باعث جدائی و تفرقه می
در  عمر ،از اختالف حتی در امور علمی و فقهی نیز کراهت داشتند رسول اهللا

شود یا  می اختالف کرد و گفت: آیا در مجامعت با نزول [منی] غسل واجباي  مسئله
همانکه ختنتین به یکدیگر برسند غسل واجب است و در پی آن دستور داد تا از 

هرگاه دو «به او رسید که:  بپرسند، هنگامیکه [در جواب] حدیث پیامبر áعایشه

، گفت: اگر شنیدي که عمر به 1»محل ختنه [مرد و زن] به یکدیگر برسند غسل واجب است
 که عذاب را براي خود خریده است.چیزي بجز آن حکم کند و فتوا دهد بدان 

درست است که اجتماع باید به راي واحدي در مسائل فرعی علمی برسد و اهللا نیز امر 
به رجوع به کتاب و سنت در حل اختالفات کرده است، ولی باید در نظر داشت که به 

این  ،این هم امر فرموده است که براي یکدیگر در رسیدن به راي واحد عذر بیاوریم
ورزیدند مسئله منهج امامان صحابه و نفرات بعدي آنها بود، گاهی با یکدیگر اختالف می

آوردند، بر قولشان تعصب نداشتند و براي حل اختالف و در عین حال براي هم عذر می
توان از ائمه  می ي اسالم کهکردند. زندگیِ ائمهبه کالم اهللا و سنت رسولش رجوع می

هاي زمانی بر این  ان و فقهاي اسالمی در تمامی دورهن اندرز دهنگاربعه یاد کرد و همچنی
دادند و شاگردانشان را نیز از تعصب در مقابل دلیل بدون تعصب فتوا می ،امر قرار داشت
اي شد که امت، وحدت قانونگذاري دینی در فقه را کردند، که این وسیلهصحیح نهی می

 تا زمان زیادي با خود حمل کرد.

                                           
 (مترجم). 2063و  1261یخ آلبانی ش ،السلسلة الصحيحة -1
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د از آن اجتهاد بر مسلمانان و رجوع به کتاب و سنت و دلیل آوردن، با پندار ولی بع
اینکه کسی فهم از دلیل و حجت ندارد، حرام شد و عمل به فتاوي بجز فتاواي امامان 
چهارگانه بر مردم ممنوع گردید، و این بدعت پرقدرت در زمان ضعف امت انتشار پیدا 

اسی و چیرگی پادشاهان غیر عرب و بدون شناخت بر زمانی که با زوال پادشاهان عب ،کرد
ي دین، تقلید و تعصب ریشه گرفت و مقلدان منهدم کننده ،زبان عربی و دین شروع شد

دور و اطراف آن پادشاهان جاهل را گرفتند و آنها را به جنگ با اهل سنت و داعیان 
کردند و و تقلید میسلفی وادار کردند، داعیانی که دعوت به اجتهاد و دوري از تعصب 

 اهل دعوت سلفیت از شر آن انسانهاي بدبین راحت نماندند.
انداختند و ، مردم را به گمراهی میو آن مقلدینی که اطراف سالطین را گرفته بودند

کردند که اگر کسی براي امري دلیل و حجت بخواهد و به براي مردم اینگونه وانمود می
 ،ربعه را نپذیرفته و از آنها تنفر دارد و آنان را خوار کرده استاجتهاد امر کند، علم امامان ا

گذاشتند و در از پس اینکه حب امامان اربعه در دل مردم جاي داشت و به آنها احترام می
، آن داعیان توانستند بین دعوت به تقلید و دعوت به اجتهاد فرق بگذارندعین حال نمی

 ،شدسلفی از این بالء، دچار مشکالت بزرگی میشدند و دعوت سفیه بر مردم چیره می
ي دین و داراي علم، بالي علماي بد طینتی که منهدم کننده بی سالطین غیر عرب زبان

والء با طاغوت بودند و بالي دیگر عدم توانائی مردم در تشخیص فرق بین اجتهاد و 
مانی ادامه یافت و بعد از تقلید، از بالیاي داعیان سلفی بود و این امر تا انهدام خالفت عث

ي اسالمی چیره شدند و مسلمانان خود را در انتهاي ملتها ها آن اروپائیان بر سرزمین
 ي آن، بانگ سرداده و بازگشت به قرآن و سنت را خواستار شدند.دیدند و در نتیجه

با وجود این هوشیاري و نداي رجوع به قرآن و سنت در معامالت و تنگ شدن 
به این پندار  ،فکر جمود و تقلید، هنوز هم سرکشی در مقابل اجتهاد وجود داردزندگی با 

و  ،که فقط اقوالی در دین که در قبل به آنها اجازه داده شده است، باید در نظر گرفته شود
کنی که دین فقط بین آنچه که دانی و اینگونه فکر میاما اي کسی که اجتهاد را باطل می
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 ند، محصور شده است، داعیان سلفی را به دشمنی با آن ائمه متهماامامان اربعه گفته
دانی که هر مسلمانی باید از یکی از آن امامان تبعیت کند و [اینگونه  می کنی و واجب می

دهی] که هر کس به قرآن و سنت رجوع کند و از آنها دلیل بخواهد، باطل جلوه می
ه از مسلمان [اینچنین بودن] بعید است و ي دین و بدعت گذار است، این را بدان ککننده

 گنجد.مردم را به این موارد دعوت دادن، هرگز در عمل یک مسلمان نمی
ي فقهی یک تا چهار راي وجود کامال معلوم است که براي امامان اربعه در یک مسئله

گوئیم: قول قدیم امام شافعی در مقابل قول جدید وي، در بسیاري از دارد و حتی می
دانیم که قوانین عملی  می ائل عملی دیگر نیز اختالفات واضح است و در عین حالمس

باید یکی شود، و قوانین ازدواج و طالق، خرید و فروش، حدود و معامالت باید یکسان 
باشد، نکته این است با این اختالفاتی که بین فقهاء وجود دارد، چگونه وحدت 

 شود؟قانونگذاري ممکن می
کنیم این سخن از روي تعصب همه ي آنها را از امام واحدي انتخاب می اگر بگوئیم:

باشد در تمامی معامالت شود از فتاواي امامی واحدي که معصوم نمیاست، چگونه می
 استفاده کرد؟

-کنیم به تناقض و اختالف در بین اقوال میاگر بگوئیم: از تمامی اقوال استفاده می

ي ازدواج بدون اذن ولی دختر را بدهد؟ در ی اجازهرسیم، چگونه ممکن است یک قاض
باشد و عقد قابل جاري شدن است ولی در حالی که در بعضی مذاهب این کار مجاز می

ي ولی باطل است و چه قبل از دخول و چه بعد از آن بعضی دیگر عقد بدون اجازه
 شود.باعث فسخ ازدواج می

کنیم، چگونه این انتخاب را عملی ب میاگر بگوئیم: بین فتاوي قول ارجح را انتخا
 کنیم؟

اگر انتخاب از روي هوا باشد، هواء از دین نیست ولی اگر انتخاب قول ارجح با 
خواستن دلیل و حجت باشد، این همان سلفیت است و حق همان انتخاب قول ارجح بین 
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همواره در باشد، ترین آن فتاواي به حقیقت در نظر ما، میاقوال متضاد ائمه و نزدیک
-جستجوي دلیل بودن، ترازوئی است که وحدت امت را در امور قانونگذاري متضمن می

 شود.
دعوت بسوي یکی شدن در قانونگذاري  ،باشداین مسئله قسمتی از دعوت سلفی می

باشد و انتخاب قولی ي اربعه و نگاه یکسان به آنها میامور عملی که همراه با حب ائمه
ما درست است و بدون تعصب در مقابل یکی از آنها همراه با اعتراف  که دلیل آن به دید

ي آنها و مانند شاگردي در کتابها و دروس منهجشان در فقه به فضل،  علم و جهاد همه
 جستجو کرده و آن اقوال آنها که بر خالف قرآن و سنت نباشد، اخذ کرده و به آن عمل

و این یک  ،انداند و به آن دعوت دادهامر کردهاین همان چیزي است که آنها به  ،کنیم می
باشد و بدان معناست راه عملی براي جلوگیري از پراکنده شدن امت در قانونگذاري می

، که الزم است در بین امت اسالمی علمائی مجتهد و دانا به کتاب و سنت ظهور کنند
مانان حاضر در کسانی که مراحل درسی را بطور کامل طی کرده و آگاه به وضع مسل

و با توجه به این مسائل و  ،سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی و تربیتی و اخالقی باشند
احوال مسلمین و با رجوع به کتاب و سنت بین مردم قانونگذاري کنند، در حالی که به 
هیچ کدام از ائمه اربعه تعصب ندارند و از آنها کسب فیض کرده و از روي حق آنها را 

ته و تمسک آنها با دلیل [از قرآن و سنت] صورت گیرد، آنها حق را بخواهند دوست داش
ي آن. این بارزترین مسئله و نه شخصیتها و حق را از روي دلیلش بشناسند نه از گوینده

باشد .سلفیون طالب حق هستند و آنرا در دعوت سلفیت است و کامال آشکار و واضح می
را نیز در کنار قدردانی و احترام نسبت به اهل علم و خواهند و این کار همراه دلیل می

از آنها  ،دهند و هرگز سخنی از آن اهل علم که مخالف دلیل درست باشدفضلت انجام می
 کنند.قبول نمی

وقتی حق واحد است مسلماً تعدد در آن راه ندارد و اهل منهج سلف نیز تابع حق 
 ،شوده باعث حفظ امت توسط آنها میبوده و نه عباد شخصیتها و همین تبعیت است ک
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گیرند، زیاد هستند و اگر از هر کدام از آنها جماعتی  می شخصیتهائی که مورد تبعیت قرار
خاص تبعیت کند بر اثر اختالف شخصیتها جماعات نیز دچار اختالف شده که خود 

ي حق ولی اگر التزام به حق و از رو ،باشدسببی بر پراکندگی و متالشی شدن امت می
ي آن شوند و در نتیجهباشد، آن شخصیتها از روي حق و بدون تعصب مقایسه می

جمعیت واحدي تشکیل شده که همان جمعیت حق است و احترام و پاك دانستن و عمل 
باشد. از این به اوامر آن شخصیتها نیز به اندازه تبعیت و پاك بودن. انتخاب آنها از حق می

دعوت بسوي وحدت و یکپارچگی امت در نظام قونگذاري گوئیم: دعوت سلفی،  می رو
باشد و این کار باید با استناد به کتاب و سنت و اقوال ائمه و به دور از هرگونه عملی می

اي توان خوردهاي امت اسالم! آیا بر این دعوت می ،تعصب بر یکی از آنها، صورت گیرد
 گرفت؟

 سوم: آسان کردن فهم اسالم:
نیز براي  ي مردم نازل فرموده است و محمدتعالی دین را براي همهاهللا سبحان و 

تمامی جهانیان مبعوث گردیده است، باید در نظر داشت که انسانها در هوش، سرعت 
درك و فهم یکسان نیستند، این نکته را نیز باید بدانیم که اهللا این دین را نه تنها در عمل 

باشد، ه است. مسائل اساسی دین سهل و آسان میبلکه در فهم و درك نیز آسان قرار داد
خواه این مسائل اعتقادي و ایمانی باشد و خواه عملی. تعلیم توحید به اهللا سبحانه و 
تعالی با سخنانی کوتاه و مجالسی آسان توسط اهل علم و با استناد به کتاب و سنت، قابل 

شخصی که داراي فهم  ،م استباشد. این مسئله در مورد فرائض پنجگانه نیز حاکبیان می
تواند وضوء و نماز را یاد بگیرد که شاید این وقت  می ولو اندکی هم باشد در زمانی کوتاه

از دو ساعت تجاوز نکند و همچنین روزه، و صاحب مال با نشستن نزد اهل علمی در 
تثنی ي زکات تسلط پیدا کند و حج نیز از این مسئله مستواند به مسئلهزمانی کوتاه می

 باشد.نمی
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ي کالم اینکه: دین اسالم در فهم و علم آسان است و این آسانی در انجام و خالصه
باشد و تائید این مسئله کالم اهللا عمل نیز مصداق داشته و مشقتی در وجوه آن موجود نمی

كِرٖ ﴿ فرماید:است که می دَّ نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ ۡ و « ].٢٢و١٧[القمر:  ﴾١٧ َولََقۡد �َ�َّ

این آیه دلیلی  ،»پس آیا پند پذیري وجود دارد؟ ،براستی قرآن را براي پند پذیري آسان کردیم
براي پند گرفتن آسان  –همان اساس یادگیري تمام علوم اسالم  –آشکار است که قرآن 

این دین «فرماید: نیز می پیامبر ،ي علم و عمل استپندي که تضمین کننده ،باشدمی
کند، پس استوار  می آسان است و کسی که در آن سختگیري کند، این [سخت گیري] بر او غلبه

. و این حدیث خود نیز دلیلی دیگر بر آسانی 1»گردید و یکدیگر نزدیک شده و بشارت دهید
 باشد. می اسالم در فهم و عمل

آوردن آن را سخت گر شده و به دست ولی این دین آسان توسط بعضی پیچیده جلوه
اي قرار داده و اسالم به اند در نتیجه بین مردم و استفاده از کتاب و سنت پردهنشان داده

کلمات و الفاظ نامفهومی بیان شد، که علت آن زیاد شدن مصطلحات فرعی در فروع 
اسالمی بود و این در حالی است که این علوم فرعی هرگز در اسالم وجود نداشت و 

گنده گوئی و پرگوئی در مورد علومی که سبب  ،جائز براي ما بکار گرفته شدبطوري غیر 
این امر در علوم صرف و نحو و اصول فقه به  ،شود، پدیدار گردیدفهم قرآن و سنت می

قدري ادامه یافت که آن علوم را از هدف اصلی خود یعنی فهم قرآن و حدیث دور کرد، 
توان بطور مثال  می ي صورت گرفت که حتیرودر فهم آن فروع اسالمی چنان زیاده

متخصصی در زبان عربی پیدا کرد که از قرآن و سنت بجز اندکی فهم نداشته باشد و یا 
متخصصی در اصول فقه پیدا کرد که توحید او نیک نبوده و حتی در وضو و استنباط 

تلختر از آن  بدتر و ،کنداحکام از کتاب اهللا و سنت پیامبر نیز به شکلی خوب رفتار نمی
هاي اسالمی است که علمائی از آن فارغ التحصیل شده و در منابر  بوجود آمدن دانشگاه

کنند در حالیکه بین حدیث صحیح االسناد و سخنان موضوع و خطبه بر مردم ایراد می
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پایه  بی توانند فرق بگذارند و آن سخنانشود، نمینسبت داده می سندي که به پیامبربی
 دهند.نسبت می شود به پیامبرا به شکلی که تهمت محسوب میو اساس ر

باشد بطوري که علماي فارغ ریزي دراسات اسالمی میاز غفلت این افراد برنامه
التحصیل آن فرعی از فروع دین را شناخته، درحالی که شناختی از شمولیت دین ندارند و 

آن دینی را که اهللا براي  دینی است که توسط 1همچنین از غفلت آنان ایجاد کهانت
اي از مردم توسط علماي دعوي قرار داده و خود را جهانیان نازل فرموده در پشت پرده

کنند، و اگر با آنها در حجتشان بر فهم و درك از اهللا و تدبر در کالم وصی آن کهانت می
دلیل قبول  گویند: با ما بحث نکنید! و کالم مارا بدوناي صورت گیرد، می، مباحثهاهللا

در واقع بدین شکل است که مردم باید چشم و گوش خود را ببندند و خسته [از  ،کنید
 ي خود برگشته و چیزي نیاموزند.فهمیدن] به گذشته

دهد و راه را دعوت سلفی اولین همت خود را در آسان نشان دادن فهم اسالم قرار می
 ،کندلی علمی، آسان و واضح باز میي انسانها در یادگیري کتاب و سنت به شکبراي همه

علم را بطور همگانی اشاعه داده و مردم را به التزام و تدبر در قرآن و فهم سنت سوق 
اي خاص و معین با لباس و دهند و بدین صورت فهم و عمل در دین از احتکار عدهمی

-س میکنند و دین مانند اکسیژنی که تنفاي مخصوص و منحصر به فرد، خارج میلهجه

 گیرد.شود در اختیار همگان قرار می
ایم که وقتی در منهج سلفی همانا این مسئله را، خدا را شکر در بین برادران خود دیده

گیرند که همراه  دید واضح و آموزند در مدت کوتاهی علومی را یاد میدرس می
یادگیري  باشد و مع ذالک در عقیده و شریعت و سلوك هر روز با می مختصري از دین

باشند، و این یادگیري، پزشک را از طبابتش، مهندس را از محاسباتش جدیدي همراه می
 .داردو تاجر را از تجارتش باز نمی
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و دلیل آن این است که منهج سلفی کلیدهاي فهم دین را در اختیار همگان قرار 
-سد و یاد میشنا می طالب منهج سلفی اصول اسالم و مراجع عقیده و احکام را ،دهد می

گیرد چگونه به علماء احترام گذاشته ولی روي سخن آنها تعصب نداشته باشد، چگونه 
تمامی  ،حق را به کمک دلیلش پید کند و باطل را از روي مصدر غلطش شناسائی کند

 شود.موارد فوق است که توسط آن اسالم به سهولت و آسانی شناخته می
الزم بود، در زمان حاضر ضرورت بیشتري دارد، گیري در زمان گذشته  اگر این آسان

شود و زندگی زیرا در این زمان بیشتر عمر انسان در فراگیري علوم دنیوي صرف می
دهد. از شهري وقت انسان را تلف کرده و طاقت و کوشش ما را به خود اختصاص می

ا در کمترین باشد زیراین رو منهج سلفی در تعلیم اسالم کاملترین و سالمترین منهج می
رساند و عمر انسان را در یادگیري حواشی، جزئیات، زمان بیشترین فایده را به فرد می

دهد خورد و نه آخرت، به خود اختصاص نمیفرعیات و خزعبالتی که نه به درد دنیا می
به او اصول توحید را  ،دهدباشد سوق میو فقط او را بسوي حقایقی که رئوس دین می

آموزد که عمل گرداند و اصول عبادات را میعقیده و ایمان وي را صحیح می آموزد کهمی
سازد، و نیز اصول تزکیه و اخالق را براي او را درست کرده و از او شخص صالحی می

دهد. فرد سلفی کالم اهللا را روح و جان، و نور پاك کردن و تطهیر نفسش به او یاد می
 دایت.را حکمت و ه دانسته و کالم رسولش

که  باشد، همان روش پیامبر، محمدي اول در راه سلفی میي سوم و ممیزهاین فایده
ي به امت خود به شکلی کامال آسان و در کمترین تکلیف آن راه را آموخت، راه صحابه

نیکو قلب «درباره آنها گفت:  پیامبر نیز بر این روش بود که یکی از آنها ابن مسعود
 .»ژرفترین آنها در علم و کمترین آنها در امر و نهی بودندترین انسانها و پر

و از این رو گروه سلفی نیز باید همانگونه باشند، یعنی: نیکو قلب ترین انسانها و 
 پرژرفترین آنها در علم و کمترین آنها در امر و نهی.
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