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САЛАФИЯТ ВА САЛАФИҲО (АҚВОЛИ АҲЛИ
ИЛМ ДАР БАЁНИ МАФҲУМИ САЛАФИЯТ ВА
НАСИҲАТҲОИ МУҲИМ).
Ож худро салафк гуфтан ҷоиз аст?!
(Шайх Солец ибни Абдулазиз
(цафизацуллоц)).

оли

Шайх

Нахуст, инро бояд бидонем, ки чун Ислом
нишонаву унвони цар иҷобаткунандае ба рисолати
Пажмбар шуд, дигар ному нишонацое ба ҷуз ислом
лағв гаштанд. Аллоц таъоло фармуд:
""هو سهاكم املسلهني نو قبل ويف هذا
“Ӯ шуморо мусалмон ном ницодааст<”.
Ва номцое мисли “мусалмонон” ва
“муъминон” – инцо номцои шарък цастанд. Инцо
номцое цастанд, ки номцои шаръияшон мегӯянд.
Зеро ки насс (матни шарък) барои таъйиди он вуҷуд
дорад.
Номцои дигаре барои таъриф (маълум
кардани чизе) цастанд; ин номцои таърифк низ боке
надоранд, то он даме ки сабаби мафсадае нагарданд.
Аз бузургтарин номцои таърифк (муъаррифк
кунанда), номцои “Муцоҷир” ва “Ансор” мебошанд.
Ин ду номро Аллоц таъоло дар Қуръон зикр
кардааст. Ва Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва
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олу асцобаш бод) онро иқрор кардааст ва балки худи
ӯ онцоро муцоҷир ва ансор ном гузоштааст.
Ва он гоц, ки дар байни муъминон барои ин ду
ном таъассуб ба вуҷуд омад, ин номцо ба таъассуби
ҷоцилк табдил гашт.
Дар яке аз ғазвацо, ду ҷавон бо цам ихтилоф
карданд, яъне байни як ҷавони муцоҷирк ва як
ҷавони ансорк низоъ ва кашмакаш ба вуҷуд омад, пас
муцоҷирк гуфт: Цой Муцоҷирон! (яъне ба додам
бирасед).
Ва ҷавони ансорк гуфт: Цой Ансор!
Муцоҷирон ва Ансор ҷамъ омаданд, ва цар ду гурӯц
цам мехост, ки жрк дицад нидокунандаи хешро.
Пас Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу
асцобаш бод) ба ғазаб омад ва гуфт: “Ож дар цоле, ки
зинда байни шумо цастам даъвои ҷоцилиятро ба кор
мебаред?!”.
Аз ин маълум мешавад, ки таъассуб ва дӯстк
барои номе, он номро аз доираи таъриф ба доираи
таъассуб ва дӯстиву душманк барои он мебарад<
Ва далел аст бар он ки чунин таъассуб мазмум аст,
цол онки номи “муцоҷирин” ва номи “ансор” аз
номцои шарък мебошад.
Бо гузашти замон номцое мисли “цанафк”,
“шофеък”, “цанбалк” ва “моликк” ба вуҷуд омад.
Номцое ки чун барои муъаррифк кардан зуцур
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кардааст, ацли илм онро иқрор кардаву
пазируфтаанд.
Дониста мешавад, ки онцо намояндаи
мадрасае цастанд, ки аз имом Молик пайравк
мекунанд, ва намояндаи мадрасае ки имом
Шофеъиро пайравк мекунад, аз фиқци ӯ кор
мегиранд.
Аммо вақте, ки кор ба таъассуб расид, ки
шофеъицо ба шофеъияти худ таъассуб карданд ва дар
асоси он дӯстиву душманк карданд, ва цамчунин
цанафицо бар мазцаби хеш, ва моликицо ба
моликияти хеш, ва тарафи дигарро радд карданд,
яъне цақро ба ҷуз дар мазцаби худ намебинанд ва
дигар мазцабро ботил медонанд, кашмакашцову
низоъцо пайдо гашт, ва ин номцо аз номцои
муъаррификунанда ба номцое табдил жфт, ки дар
асоси он дӯстиву душманк карданд.
Чк тавре ки Ёқути Цамавк дар “МуъҷамулБулдон” меорад: “Дар сафари хеш ба заминцои
Хуросон аз шацре гузаштам, ки дар он тоифае аз
ацноф ва тоифае аз шофеъицо умр ба сар мебаранд.
Байни цамдигар буғзу адовати шадиде доштанд, ки
яқин кардам аз сабаби ин буғзу адоват бо цамдигар
куштор хоцанд кард.
Гуфт: Пас (чанд муддат) ғоиб будам.
Чун аз сафари хеш (баъди чанд сол)
бозгаштам, аз он шацр гузаштам, вале онҷо касеро
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надидам. Суол кардам, гуфтанд: Байни онцо қатлу
кушторе воқеъ шуд, ки дар асари он пароканда
шуданд”.
Сабаб он аст, ки ном аз таъриф ба таъассуб
мубаддал гаштааст, то онки баробар мешавад ба
номи мусалмонк, дар асоси он муцаббат варзида ва
буғзу адоват карда мешавад. Чунин таъассуб ба он
мункари азим (яъне қатлу куштори цамдигар)
кашонидааст.
Сипас номцои дигаре барои муъаррифк
кардан пайдо шуданд, ки аз ҷицати таъриф
пазируфта шуданд.
Агар ончк гуфта шуд, мафцум бошад, пас
мерасем ба суоли додашуда – яъне салафият чист?
Номи салафият номи ҷадид аст. Яъне ин ном ба
онцое гузошта шуд, ки аз салафи солец (яъне
гузаштагони некӯкори ин уммат) пайравк карданд,
дар эътиқод ва дар сулук ва дар амал, цангоме ки
фирқацои зижде пайдо гашт, ки мухолифи салафи
солец аст, мисли Мурҷиа, Муътазила, Ҷацамия,
Ашоъира, Каромия, Суфия ва ғайра аз фирақ<
Ва дар муқобили он фирқацо, шахсоне ки пойбанди
суннат ва равиши Салафи солец буданд ва аз далел
пайравк мекарданд, бо чанд номцое номгузорк
шуданд. Баъзецо салафк гуфтанд, ва баъзецо ацли
суннат ва ҷамоъат гуфтанд, ва баъзецо онро ҷамоъат
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гуфтанд, ва баъзеи дигар ацли цадис номиданд, ва
ғайрацо.
Ва он ном ба хотири муъаррифк кардан цаст,
бажнгари он аст, ки мацз цамин тоифа барои суннат
царис аст, ва онро цифз мекунад, ва бидъату ацворо
тарк кардааст, ва ақволи аиммаи суннат ва сацобаву
тобиъинро таъйид мекунад. Ин тоифа, ба хотири
чунин корашон шукргузориву ба онцо сано гуфта
мешавад, ва маъҷур цастанд.
Локин салафицо аз ҷумлаи мусалмонон
цастанд. Яъне баъзе аз мусалмонон, агар дар ӯ диққат
намок, мебинк ки салафк цаст (царчанд, ки худро
салафк нагӯяд цам) дар асоси ончк ки бар он аст, (аз
эътиқоди сацец, ибодат, ахлоқ, ва муъомалот),
цамчунин баъзе аз онцое ки мансуб ба баъзе аз
ҷаражнцо цастанд. Агар ба эътиқоди ӯ ва цоли ӯ (аз
ибодат ва ахлоқу гуфтору рафтораш) назар намок,
мебинк ки фил-ҷумла салафк цаст, ва ж инки дар худ
бисжр чизцои (далолаткунанда) ба пайравк аз салаф
дорад<
Пас мегӯем, ки: Агар ин номцо ба цизбу
гурӯццо табдил шаванд, ва салафият як цизбе шавад,
ки дар асоси он дӯстиву душманк карда шавад, ва
“ацли цадис” цизбе шаванд, ки ба хотири онцо
дӯстиву душманк карда шавад, пас ин номро насибе
аз ончк, ки бо номцои Муцоҷирин ва Ансор шуд (аз
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дӯстиву душмани дар асоси он) расидааст, пас ҷоиз ва
дуруст нест.
Аммо, агар ин ном (яъне салафк) ба хотири
муъаррифк кардани онцо бошад, ва инки онцо ацли
цақ ва пайравони суннат ва цофизону носирони он
цастанд, ва онцо - чк тавре ки ШайхулИслом ибни
Таймия дар авохири китоби “ал-Восития” онцоро
васф кардааст – рацмхори муъминон ва насицатгари
муъминон, ва ацли салоцу қижмул-Лайл ва ибодати
Худованд мебошанд, ва социбони ахлоқи фозила, ва
сидқу ростк цастанду аз дурӯғ ва ботил дурк меҷӯянд
ва царис бар цақ цастанд; пас ин тоифа бо ингуна
сифатцо, цамонцое цастанд, ки ба назари мо дар
цақиқат шоистаи ин васфи Пажмбар цастанд:
“Бецтарини шумо (мавҷудбудагони) асри ман цастед,
сипас онцое ки баъдашон меоянд, ва сипас онцое ки
баъдашон меоянд”, ва шоистаи ин васфи Аллоц
таъоло мебошанд: “Онцое, ки бо некӯк аз эшон (яъне
сацоба) пайравк карданд”.
Пас, цар шахсе ки аз салафи солец бо чунин
эътиқод бо некӯк пайравк кард, пас насибае аз он
дорад, ки цамроцашон бошад. Аммо дӯстиву
душманк кардан ва таъна задан, таъна задан (ба
шахсе) ба хотири онки дар гурӯци онцо нест, дуруст
нест. Балки мадцу сано ва ж мазаммати мардум танцо
дар асоси худи Ислом аст, на шиъори дигаре.
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Насицат ба онцое, ки худро салафк мегӯянд!
(Шайх аллома, Солец ибни Фавзон ал-Фавзон
(цафизацуллоц)).
Баъзецо даъво доранд, ки дар мазцаби салаф
цастанд, лекин (дар асл) мухолифи салаф мебошанд.
Ғулув ва зиждаравк мекунад ва аз равиши салаф
хориҷ мешавад.
Ва цамчунин баъзеяш даъво мекунад, вале
сацлангорк мекунад, (усулро) зоеъ кардаву бо нисбат
додани (муҷаррад) кифоят мекунад.
Он шахсе, ки дар равиши салаф цаст, бояд ки
дуруст ва мустақим бошад, байни ифрот ва тафрит,
ин аст манцаҷи салаф. На ғулувв ва на тасоцул<
Барои цамин цам Аллоц таъоло фармудааст:
“Ва онцое, ки аз эшон (яъне сацоба) бо некӯк пайравк
карданд”.
Пас агар хостк, ки аз салаф пайравк намок,
цатман бояд ки тариқаи онцоро бидонк. Ва имкон
надорад, ки аз салаф пайравк намок, магар он гоц, ки
тариқаашонро бижмӯзк ва равиши онцоро дуруст
бидонк, то ки дар он равиш биравк. Аммо бо ҷацлу
нодонк наметавонк, ки дар роцашон биравк<
Ё ки ба онцо нисбат медицк ончиро ки
нагуфтаанд ва эътиқод надоштаанд. Мегӯк, ки ин
мазцаби салаф цаст (цол онки чунин нест, вале ту аз
сабаби ҷацлу нодоният онро ба салаф нисбат додак),
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чк тавре ки цоло баъзе аз ҷоцилон мекунанд, ки худро
салафк ном гузоштаанд. Баъдан хилофи салаф амал
мекунанд ва шиддат кардаву такфир, ва тафсиқ ва
табдиъ мекунанд.
Салаф бидуни далел ва бурцон табдиъ ва
такфиру тафсиқ намекарданд, бо цавову цавас ва ҷацл
набуд.
Ту имрӯз нақшае мекашк ва мегӯк: “Цар касе ки
хилофи ин бошад мубтадиъ ва гумроц цаст”.
Не бародар, ин равиши салаф нест.
Манцаҷи салаф илму амал аст. Илм аввал, ва баъдан
амал кардан бо цидоят. Пас агар салафии цақиқк
будан хоцк, бояд ки мазцаби салафро бо хубк бихонк
ва онро бо басират бидонк, ва баъдан бо он амал
кунк, бидуни ғулувв ва бидуни тасоцул. Ин аст
манцаҷи сацеци салаф.
Аммо бардуруғ даъво кардан ва худро нисбат додан
зарар дорад на фоида.
(Аз ҷавобҳои шайх ба саволҳои ҳозирин дар шарҳи Ақидаи
Таҳовия, соли 1425 ҳ.).
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