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 همقدم

نبینا  نبیاء واملرسلنیارشف األ لسالم عىلوا ةو الصال احلمدهلل رب العاملنی

 مجعنی.أله و صحبه آ حممد و عىل

قدمت این  های نیست بلکهب سلف چیز تازهو مذ هشیو هب هملح

شدن این امت باز  هدست ها و دستهقدمت پیدایش بدعت هب هپدید

ب هی مذهر گروهای مختلف ههفرق هگردد و با تقسیم شدن امت بمی

نجا آاست و از  هدشمنی پرداخت هو با مخالفان خود ب هخود را حق دانست

گان  هفا پیشا و جهبر خالف تندرو ،هروی و اعتدال بود هسلف میان هار هک

یطهو ا جوم و های منحرف مورد ههگرو همهبنا بر این از سوی  ،ل افراط و تفر

خشم و  هاز صراط مستقیم منحرف شد هکی هر گروهاند و هستم قرار گرفت

 است. هسلفی گری ابراز داشت هخود را نسبت ب هکین

تا حق  هجومی سبب شدهی چنین مخالفت وهلطف ال هما بأ

تا پرچمداران  هو نیز باعث شدتر و برتر قرار گیرد و بیشتر منتشر شود مستحکم

ن معروف باشند و اهواالیی برخوردار شوند و در ج هسلف از جایگا هرا هاندیش

مورد قبول مردم قرار بگیرند و در ضمن این نزد پروردگار پاداش انان بیشتر و 

 د بود.هتر خواهب

ای پیشین را در هامت هاین امت را هوقتی از این خبر داد ک جرسول اکرم 

باید از  هضمنا فرمان داد ک ،د شدهخوا هدست هد گرفت و دستهواپیش خ

پیروی از سنت  هاند پیروی کرد و بهبر ان بودو اصحابش  جایشان  هنچآ

ا در دین بر ها و نواوریهان امر نمود و از بدعت هخلفای راشدین و چنگ زدن ب

خاطر خطرناک بودن این  ها و فرامین بهنمودهاین ر همهحذر داشت و 

 هکند کی ادعا میهگروره هنجا کآاست و از  ها بودها و بدعتههتفرق
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یا  هشکل گرفتبش بر حق است و بر اساس دالیل قران وسنت همذ است و

 هضمن فرمان ب جرسول اکرم  ،ل قران وسنت با ان تعارضی نداردحداق

یش و ت اطاعت از اصحاب و سن هاست ب هبر ان بود هنچآ پیروی از سنت خو

بعضی بدون  هرا ک هلأاین مس هاین نکت ،است هخلفای راشدین فرمان داد

برند گمان می هامد در این امت پدید هایی کههب و گروهمذا در نظر داشت

ت در ام هکرد و انگا هقران و سنت مراجع ها بههاین فرق هب هباید بدون توج

 د.هدمورد تردید قرار مید شد همتحد خوا هدین و عقید

یبا و ارزوی   هر فرقه هشرطی ک هر مسلمانی است اما بهاین سخنی ز

یف و  هعقاید انحرافی خود دست بکشد و ب ی ازهوگرو قران و سنت بدون تحر

یل و انکار مراجع  کند. هتاو

وروش  هف از راو روش سل هبنابراین باید را اما واقعیت غیر از این است

امروز چنین  هو تا ب هپیشوایان از دوران صحاب هچنانک ،دیگران متمایز شود

منحرفین و بدعت  همهان دفاع شود و و از وروش سلف نشر  هاند و باید راهکرد

خداوند امر شوند و امت از  هو بازگشت ب هتوب هو اندرز شوند و ب ا ردهگذار

 صحیح هن عقیدآو در ضمن  ،دا بر حذر شوهیها و گمراهین بدعتا همه

و انتشار ان و شیوع ا هشود و بر حسب احوال این بدعت هبیان و توضیح داد

 و رد شوند.قرار گیرند  هخطر ان مورد مناقش

این امت از دیگر  هاست ک هخبر داد جرسول اکرم  هاینک :5 سخن هکوتا 

و این  ،د شدهخوا هاین امت دچار تفرق هک هکند و خبر دادا تقلید میهامت

و کسانی رد را انکار ک همدآدر این مورد  هک هنچآتوان است و نمی هاتفاق افتاد

 ،م بیاورندهامت را گرد  هشد هی کاهر صورت و شیوه هند بهخوامی هک

 بگیرند. هتوانند این واقعیت را نادیدنمی

  

یعت و تقدیر ال :2 شیخ  هن جملآاز  هئمأ هی تضادی ندارند چنانکهشر

 اند:هکردکید أبر این ت هابن تیمیسالم إال
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یم و احادیثی که هما ب هبلک در مورد  جاز رسول اکرم  هر دو ایمان دار

یعت در را تصدیق می هشدن این امت امد هدستهدست کنیم و از شر

ای هو مردم قرن جرسول اکرم  هنچآا و پیروی از هاجتناب و اعراض از بدعت

 کنیم.اطاعت می ،اندهودن بآبرتر بر 

ن را آامری تقدیری است و باید  هتفرق هکسی بر اساس اینک هاما اینک

یعت را ملغی نماید و یا بخوا، پذیرفت تقدیر را ملغی  هد کهدستور شر

وجود این  ن را دوست ندارندآخدا و رسول  هاینک هانهب هب و هنستدا

 هو ب همهباید  هواضحی است ک هچنین تصوری اشتبا را نفی کند، هتفرق

 یز کنند.هن پرآطالب علم از خصوص 

 جرسول اکرم هکستند چنانهسلف تا روز قیامت باقی  هو شیو هعقید :9
 هموارهایشان فرمود:  هاست ک همدآو در حدیث معروفی  هما خبر داد هب

بر این  هی بیاید و اضافهتا فرمان ال ند بودهی از امت من بر حق خواهگرو

سنت  پیروی از اصحاب و هب جرسول اکرم  هشد ک هان اشار هقبال ب هنچآ

باید در  هکند کمی بر این داللت هقاطعان ،است هخلفای راشدین امر نمود

دورانی  هکزمان این هن جملآاز  ،سلف پیروی کرد هج و راهر زمانی از منه

یادی اسهج هبا پدید همراهو  هپرفتن  ت.انی شدن و دارای متغیرات ز

 هک هعبارتی ذکر نمود (ةالواسطیةالعقید)سالم در اول کتاب إشیخ ال

ید: اما بعداو می رساندوم را میهمین مفه  لهرستگار ا هواین اعتقاد گر :گو

تا روز قیامت امت  :هگفت هپس اینک ،الجماعت تا روز قیامت استسنت و

و مقتضایش ما در این زمان  هو گوشزدی است ب هکرد هگاآرا در زمان خود 

 یابد.باشد و تغییر نمیحق یکی است و ماندگار می هاین است ک

نبرد بین حق و باطل بر حسب زمان و مکان و بر اساس قوت باطل و بر  :3

 ،یابدشان شدت میهل حق برای انجام وظیفها پا خواستن هحسب قوت ب

 د بود.هخوا جیزگاران و پیروان سنت پیامبر هن پرآاما سرانجام از 

 :امهبخش تقسیم کرد هس هبمات مختصر را این کل
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 .ب سلفهمذ هجوم بهاسباب  قسمت اول:

 .سلفهو را هجوم بر شیوهر همظا قسمت دوم:

 .نآعالج و وسایل  قسمت سوم:

 د.هاین مطالب را سودمند قرار د هم کهخواو از خداوند می

 هب هب سلف صالح: در این ایام حملهجوم بر مذهاسباب  قسمت اول:

ر دوران اخیر ان را د های کهگون هب هسلف صالح شدت یافت هو را هشیو

یم  .[عربستان سعودی] خصوص در سرزمین حرمین هب ،سراغ ندار

یم هن خواآ های مختصر بهاشارص است و برای یاداوری خن مشآاسباب 

اسباب عمومی و اسباب  ،دو نوع تقسیم کرد هن را بآتوان عوامل و می ،کرد

 خاص.

 خست اسباب عمومی:ن

 باید حق و باطل در کشمکش باشند. هی است کهسنت ال -5

 وای نفس.هپیروی از  -2

 [.اتهشب هفتن] بودن حق با باطل برای بعضی از مردم همشتب -9

یدن و انتشار منکرات هضعف تقوا و کثرت تقصیر و کوتا -3  هفتن]ی ورز

 .[ا و امیالهوتهش

مسایل دین بدون علم و الت و پرداختن و وارد شدن در هبی سوادی و ج -1

 دانش.

 علما و دعوتگران. توسط بعضی از هانجام ندادن وظیف -6

یسود و نصارهدشمنی ی -1 ا و سران هتا و ملحدان و منافقین و سکوالر

طور  هل سنت بهطورعام و در ا هبدعت گذاران در مسلمین ب

 خاص.

و ورود  در نشر باطل و شیوع هشدن و وسایل ارتباط جمعی و کانی هج -8

ا و ها و روستاهرهش همهای مسلمین و هسرزمین همه هبن آ

 است. هخداوند مصون داشت هبجز اماکنی ک ،ایشانههخان
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 هبعضی از وسایل ارتباط جمعی در نشر خیر و عقید هنماند ک هنا گفت

 است. هم بسزایی داشتهن سآدرست و دفاع از 

 دوم اسباب خاص:

یط  هرشد پدید -5 ییافراط و تفر بعضی دچار افراط گرایی و غلو  ،از سو

 هاند و در نتیجهمیدهنف سایل ایمان و کفر را بخوبیو م هشد

را در داخل کشور  هدشمنان این عقید هد کهدایی روی میهانفجار

یط ن شادمان میآعربستان و خارج  یی بعضی دچار تفر کند و از سو

ر د هکتا جاییاند هگرفت قرار همرجئ بهمذ ثیرأو تحت ت هشد

نان تا جایی آو بعضی اوقات بعضی از  همسائل ایمان خلل ایجاد کرد

ود و نصارا و مشرکین را درست هدین ی هاند کهپیش رفت

یست هاند و از جملهشمرد یط خطرناک غلو سکوالر  اهاین تفر

و اصول دین ا ثوابت ب هالحادی اشان و مبارزنشرمبادی درراستای

 است.

ل هسلف صالح یعنی ا هبر عقید اسالم هانی صلیبی بهجوم جه -2

 هل بدعت از جملهاست و ا هسنت والجماعت متمرکز شد

ستند و این هنان در امان آجوم ها و صوفیان و امثالشان از هرافضی

یژ هجوم به  اب و بر این کشورهوبن عبدال بر دعوت شیخ محمد هو

یژ همتمرکز است ب[ سعودی]  سپتامبر. هیازد هبعد از واقع هو

یستور سکهظ -9  [اسباب مشخصی دارند هک]ا و بدعت گذاران هوالر

ای خود ههاندیش ها کههدر بسیاری از رسان و بلند شدن صدایشان

یق هنآزادی آکنند و این یچ مانعی اشکارا بیان میهرا بدون  ا را تشو

 نشر کنند. را ب خودهسرعت افکار و مذا هتا ب هکرد

 هضعیف است تا جایی کموضع رسمی کشور در برابر این اتفاقات   -3

یند کبعضی می یژگی هاین کشور ب هگو ین و  هاش کنوعی از بزرگتر

قدمت  های کهعقید ،است هسلفی است دست کشید هعقید
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یخی  گردد و این امر باز می هو صد ههچندین د هن در اینجا بآتار

یق کردوا پرستان و بدعت گذاران هملحدان و  تا با صدای  هرا تشو

ل سنت ها هعقید های خود بپردازند و بهیهگمرانشر  هبلند ب

ن را آو فعلی  هن و علمای گذشتآبزنند ومنابع  هالجماعت طعنو

یی قرار د ل سنت را دچار ضعف هند و رد کنند و اهمورد عیب جو

 ند.هوسستی قرار د

یادی ب هب ها و کسانی کههوجود شماری از سرخورد  -1  هدالیل ز

یعت و اصول  هجوم بر عقیدهاند و پرچم هعقب باز گشت ن و آو شر

یسهدوش گرفت هرا ب قواعد معروف علم شرعی و  ماند و سکوالر

ین سوء استفادهکاران از اینهتبا نان آای ههبرند و اندیشرا می ها بدتر

نان آافزایند و ن میآ هکنند و بو تکرار می ها پخش نمودههرا در رسان

ی را هن دین الآ هبوسیل هاند کهفکری نمودای هپدید هرا تبدیل ب

 هطور خاص نشان هرا ب و روش سلف هطور عمومی و را هب

 اند.هرفت

واپرستان و بعضی از همکتب فکری  ،ور مکتب فکری تجدد گراییهظ  -6

ثیر این أستند تحت تهصحیح  هعقید همنتسب ب هکسانی ک

یج  نآا و مبادی ههو بعضی از مقول همکتب فکری قرار گرفت را ترو

ین افکار برای اسالم میند و این مکتب فکری از خطرناکهدمی باشد تر

یست و  هو صوفی همچون رافضهگذاران معروف ا و بدعت هو سکوالر

از این رو ارتباط خود را با این  ،اندهاین را درک کردامثالشان بخوبی 

ر هستند و هن آ هو مشغول نشر اندیش همکتب فکر مستحکم نمود

در  هنرا پذیرفتآای ههای از مقولهن متاثر باشد و یا پارآاز  هک کسی

 ند.هدواالیی نشان می هجایگا

سلف منتسب  هعقید هب هعقب نشینی بعضی از کسانی ک  -1

ی پذیرفتن هگان و آای مخالف هباور هار تمایل بهاند و اظهبود
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 داردار میهرا اظ هب معتزلهیکی مذ هکچنان ،نآقاید مخالف با ع

تصوف دعوت  هکند و یکی برا تایید می هب اشاعرهو یکی مذا

 ...شمارد ون را حق میآد و هدمی

 هکاسباب خاص و عامیاز سلف:  هو را هجوم بر شیوهر همظا نوع دوم:

جوم هر هشد شماری از مظا هگفت هسلف در گذشت هشیو هجوم بهبرای 

 شود.طور کلی پدیدار می هسلف ب هو را هعقید هب

ر را بیان کرد شاید در ترسیم روشن هتوان در اینجا تعدادی از این مظایو م

 ن دشوار است.آر یا بیشتر همظا همهمشکل کافی باشد اما بیان 

 :ر عبارتند ازهاین مظا هاز جمل

صورتی  ها بههرسان هسلف یا اسالم بوسیل هو را هانی بر شیوهجوم جه

 ای ذیل متمرکز است.همحورجوم در هاست و این  هنداشت هقبال سابق هک

 محور اول:

بنیاد گرایی و  هن بآم کردن هجوم صلیبی و غربی بر اسالم و مته 

یسم ک  هن این است کآ هر بیشماری دارد ولی خالصهمظا هخشونت و ترور

یعت و  هعقید یش و... ،حجاب] اندمهای اسالم متههنشانو شر ر همظا ر

 [.اندمهمت همهاسالمی 

اند و مهمت همه ،اسالمی و ... های خیریههسسؤم ،میای اسالهفعالیت

 م نیستند.هستند متهنان راضی آا از هصلیبی هل بدعت کهفقط ا

 محور دوم:

ل بدعت پیروی هاز ا هکای فضایی ههخصوص ایستگا ها بههرسان 

یست نآ کنند و یا دست اندر کارانمی و ا و منافقین و مفسدان هسکوالر

پی و با ها جنگههاین رسان ،ستندهکافر نوکران غرب  دیگر ایی پی در

ن در پیش آ هن و افراد و ایمآسلف و منابع  هعقید های متنوع علیههشیو

بان عربی برنام هب هکایی ههن در این ایستگاآای ههاند و نمونهگرفت  هز
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فکر انحرافی و بدعت امیز را پخش  هچگون هکنند اشکار است کپخش می

 اند.هپا خواست هسلفی ب هبا اسالم و عقید همبارز هب هپردبی کنند ومی

 محور سوم:

ینی گرد  ری بعد از آلیت در سطح امت، های جاها و پیوندهماییهبازافر

یستی از قبیل چپ گرا هشکست اندیش ا و نژاد پرستان و امثال هسکوالر

با  هزای خود برای مبارهمنظم کردن صف ها شروع بها، بعضی از این نیروهنآ

ای فکری جدیدی هند تشکلهخواو یا می هن نمودآصحیح  هاسالم و عقید

 ایجاد کنند.

افرادی  هک هایجاد شدشی همراکز پژو هدر لندن و بیروت و عمان و غیر -5

ستند هاند و دارای اصول و قواعدی هشد هن گماشتآمشکوک بر 

 باشند.صحیح می هو عقید همخالف را هک

و حمایت  هاین شرایط ایجاد شد هعربی درسای هاندیش هسسؤم -2 

توزی و  هدر کین هن قرار دارد کآس أشود و افرادی در رمالی می

 صحیح معروفند. همخالفت با عقید

یستی کهبر این مراکز پزو هعالو -9 از قبل  هش و مطالعات سکوالر

ای صلیبی و هاند، با حمایت قوی مالی از سوی قدرتهبود

یستی و غیر بار هسکوالر  اند.هخود را سامان داد هباز دو

بودن این حمالت  هرحمانبی شدت و ،هجوم بر این عقیدهر هو از مظا -ب

 هسابق هک هجایی رسید هدر این کشور ب هسلف است ک هو شیو هبر عقید

 .هنداشت

 جنگند.ن میآبا  های جسورانهسابقبی شکل هن بآو مخالفان 

 عنوان مثال: هب

یسم بودن مت هبسلف را  هعقید -  کنند.م میهتکفیری بودن و ترور

یسم همعروف و معتبر راب هئمأ -  کنند.می مهمت تکفیر و ترور

و براد و  ءمچون واله هصول عقیدأای بعضی از الغ هصراحت ب هب -

 ند.هددعوت می ،اسالم ضنواق



 3   سلفی گری هاندیش هب هحمل هپدید

 هند و بهددعوت می هلیت و غیرهاحیای اثار جا هصراحت ب هب -

یح   خوانند.می ا فراهو گنبد بر قبربازسازی ضر

 همارا دچار تفرق هبا این ادعا ک هعقید همقول هفحش دادن ب -

 هخالی از عقید های کهالنهملی گرایی جا هو دعوت دادن ب ،کندمی

 است.

یح ب - یسم و لیبرالیسم و باور داشتن ب هدعوت صر  ن.آ هسکوالر

بانی زن و دع هچالش کشیدن امت در مسایل مربوط ب هب - وت دادن ز

یعت. هشورش علی هو عملی امت ب  دین و شر

و پیشی گرفتن از یکدیگر  تجددگرایی هخود بالیدن و افتخار کردن ب هب -

 ن.آ هن و دعوتگر بآعنوان پرچمدار  هدر نشان دادن خود ب

 و نظام غربی. هنگ و اندیشهتمدن و فر هسابقبی ستایش -

 .ستهم هشمار دیگری بی ایههو نمون  

 هچالش کشید هل بدعت و بلندشدن صدایشان و بهعرض اندام ا -ج

 ا.هنآشدن امت از سوی 

نیست، سخن  هیچ کس پوشیدهای رافضیان بر هها و نقشهداف و کارها -5

در  هایی کهکشد و کتابدرازا می ها بحث را بهنآگفتن در مورد 

 کافی است. هشد هنان و خطرشان نگاشتآمورد 

یند و با تمام کردند اکنون اشکارا میان میهرا پن هنچآصوفیان  -2 گو

کوشند تا تصوف و خرافات و ر مانعی میهتوانایی خود برای عبور از 

یح خود را منتشر کنند. شرکیات هبلک  صر

 ایشان عبارتند از:هو برخی از فعالیت

ان هن را پنآو دعوتگرانش  هتصوف علنی شد هاکنون دعوت ب -5

 دارند.نمی

مچون هایی ههنان بر صفحات روزنامآات ها و دالیل و شبههمقال -2

 شود.منتشر می و عکاظ و الوطن و... هالمدین
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ا بر هها و استراحتگاههاشکارا در خان همولود خوانی و مراسم صوفیان -9

 شود.پا می

ن و آتعظیم  هحیا شوند و بأ هو مدین هثار در مکآشود تا تالش می -3

 شود.می هدادن دعوت آ هتبرک جستن ب هب

سلفی و  هل عقیدهل سنت و اها با اهنآدشمنی اشکار بسیاری از  -1

 قبال بیان شد. هاماتی کهات هن بآم کردن همت

ین داستان جسارتشان اتفاقی است کآو  -6 دب در آدر انجمن  هخر

ثار و تبرک آحیای أ ها در طی سخنرانی بهنآیکی از  هروی داد ک همدین

 ن، دعوت داد.آ هجستن ب

ند و هدب خود دعوت میهمذ هل سنت بهدر میان جوانان ا هو اشاعر -

ان هب خود را پنهمذ هستند کهایی هپرچمداران این دعوت اشعری

، اکنون هسلفی بود هاند و افرادی کهار کردهن را اظآکردند و اکنون می

 باشند.اند و سردمداران این دعوت میهاشعری گشت

 همچون بزرگان خود بهل بدعت هنف از ااین ص هشود کمی هو مالحظ

ا و هو دشمن سلفیند هداصول کالمی دعوت می هاند و بهتصوف وابست

از در سازش در  بدعت لها هبا بقی هک، در صورتیباشندایشان میهکتاب

یاد می هی اشاعراهمچنین در راستای نشر کتابهیند و آمی  ند.نمایفعالیت ز

ا و هِکشد و کتابنجا سر میآو جحمی گری اینجا و  همعتزل هاندیش -

یادی از عقل گرا هسفانأمت هافکار ان ک یستهتعداد ز  ها و غیرها و سکوالر

 شود.ن معتقدند، نشر میآ هب

یستهتجدد گرا هور منحرفانی از جملهظ -د ا با مشارب ها و سکوالر

لیبرالیسم و بعث و قوم گرایی و فکری متفاوت و معروفی از قبیل مارکسیسم و 

 .هغیر

 اند:هی ذیل را انجام داداهو کار
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نان پرچمداران آ هکدارند ار میها بدون خجالت اظهنآبرجستگان 

اند تعداد همچنین توانستهستند، ه هنمایی در جامعهنگ و راهو فر هاندیش

یادی از جوانان و روزنام ان قرار ایشههثیر اندیشأتحت ت هنگارانی را ک هز

خدمت بگیرند تا  هنان را بآای مختلف ههاند جذب کنند و با شیوهگرفت

در دام  هانهگاآیا نا  هانهگاآاینان  هسفانأا حرکت کنند و متهنآدر مسیر 

 هد و گرنهدروی می هافتند و این ابراز واقعیتی است کمی این افکار انحرافی

 ستند.های خود ههنان مسئول نوشتآ

ا و ههکسانی از اندیش ها نیازمندند کها وصوفیهمچون رافضیهو اینان 

ایی انجام ها تالشهبا این همبارز ها پیروی کند، اما در زمینهنآای هفعالیت

یعت  هبرای امت و عقید اهاین هولی اگر با خطر بزرگی کشود می ن آو شر

 نماید.شود، اندک می هدارند مقایس

ین مظا هما ب یعت  و هشان با عقیدشان و جنگهاندیشر نشر هبارزتر شر

 کنیم:می هو اخالق دینی اشار

یست -5 ی بودهتشکل هب ها وابستهاغلب این سکوالر
ّ
 هک های سر

 هنچآ هن جملآت، از اس های عربی معروف بودهدر کشور هدر گذشت

ب ین،] یتشکل فرع الخلیج العر یت و سعودی عمان، بحر  هنامید[ کو

 شود.می

ین این  ا، حرکت قوم هبعثی ا،ه: کمونیستا عبارتند ازهتشکلبارزتر

 همها مخلوطی از هو تجدد گرا های گذشتها، قوم گراهای عرب، ناصریهگرا

منتسب  م و لیبرالیسم غربیسوسیالیز هاغلب ب هستند گرچها هاین

 .ستنده

 ستند.هو چپی  ا دارای فکر انقالبیهو اغلب این

یسم یی دیگر حرکت سکوالر ای از همجموع هلیبرال غربی است ک از سو

ستند و ابزار غرب همتاثر از فکر غربی  هموختگان در غرب کآدانش 

بارهاین هشود کمی هکنند مالحظبری میهن را رآباشند، می خود را  ها دو
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کنند و با ای سابق خود را احیاء میهند و بعضی از تشکلهدسامان می

در  اهنآر یک از هت شخصی ایجاب کند اگر مصلحو بندندمدیگر پیمان میه

ین نق هیک لحظ ین نقطآ هچپ ب هطاز اخر  شود.منتقل میراست  هخر

یخ  هکنند و بای خود را بیان میههاکنون دیگر اشکارا اندیش - تار

 کنند.افتخار می هبود هسوسیالیزم و بعثی و غیر هاشان ک هگذشت

یم کآما از ]  ها در یک رسانهاز این ر یکه هروزی بیاید ک هن بیم دار

 هحزب بعث و یا ناصری هرسمی بیاید و با تمام افتخار داستان انتساب خود ب

و  های عراق و سوریهبعثی همانطور کهد، هرا توضیح د هو غیر

دولت و قدرت بودند بودند چنین  وقتی دارای های عدن و غیرهکمونیست

 [کردند.

یبون هنان مراکز نفوذ خود را بآ - یی برای نشر افکار انحرافی خود و اهتر

ا کامال واضح ههدر بعضی از روزنام هاند و این قضیهبا مخالفان قرار داد همبارز

سلف و  هو شیو هعقید هامانی را علیبی ن جنگآخالل از  هاست، ک

یعت اسالم ب  اند.هانداخت هرا هشر

یق نفوذ در وزارت اطالع رسانی  - اند با هتوانستا ههو دیگر وزارتخاناز طر

ییم بر  هشیو دبی کشور آای ه، بر اغلب انجمنهمهکودتا و شورش، اگر نگو

 شوند. هعربستان سعودی مستولی وچیر

یعت و اقام هامانی علیبی هحمل - قضایی و  هدستگا هحدود و علی هشر

 اند.هانداخت هرا هی از منکر بهمعروف و ن هیئت امر بهقضات و 

ین آ هاند کهباد تمسخر گرفت هیا را ببسیاری از قضا هکچنان خر

یت حالل ما  .رمضان بود همورد، رو

یربط علی هاحکام شرعی ک - ا هنآزندیق دوستان  هاز سوی مسئوالن ز

ا را تضعیف هند اصل نظارت در اینهخوا، چون میتا بندرا بر نمی هصادر شد

یرا اگر  کنند،ا وضع میهنآاز  دفاع ی برایکنند و چون خط احکام اجرا شوند، ز

 مد.آد هم خواها هنآنوبت 
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ای بین المللی ههو نمایشگا همچون جنا دریهنگی هفرای هایشمهبر  -

، اندهتوانست اههدر رسان مراقبان هو بوسیل اندهمستولی شد کتاب

باری و اندیشبی ای فساد وهکتاب و  های منحرف را وارد این کشور کردههبندو

 های اسالمی مبارزهبرسانند و در مقابل با کتاب فروش هپخش کنند و ب

 ند.هدکشور را نمی هورود ب هبسیاری اجاز هکنند و بمی

 هصراحت ب هب هایی دارند کهفضای مجازی سایت در اینترنت و -

یسم و صراحت دین را  هند و بهدبا دین دعوت می هدینی و مبارزبی سکوالر

ا و ههدر روزنام هکنند کشر مین نآگیرند و مطالبی در تمسخر می هب

 ن نیستند.آنشر  های معروف خود قادر بههرسان

ین  -   هغربی کردن و فاسد کردن عقید ای فعالیتههزمیناما خطرناکتر

یستی است ک ا،هنآاز سوی  امت عبارت است  همثلث خطرناک سکوالر

 از:

 هن بآن از محتوای اسالمی و تبدیل آو تالش برای خالی کردن  ،موزشآ -ا

یستی و حملآ ای شرعی و نقد کار حفظ و دعوت ههشیو هب هموزش سکوالر

ای غربی و خواستار هکشور هپسر و فرستادن جوانان ب اختالط دختر و هب

ا ههای شرعی از دانشگاهالغای تخصص هموزشی و دعوت بآتغییر سیاست 

بی از تخصص ای اسالمی وهحذف کتاب هو فراخوان ب بان عر  ات علمی و...ز

 است. هبخشی از این مبارز

یعی  ۀکارانهای تبهشها جههرسان ها بوسیلها: اینههرسان -ب سر

حجابی و اختالط زن و مرد در بی شامل نشر موسیقی و هاند کهانجام داد

ای مختلف ههشیو هدین ب هب ها و نشر فکر انحرافی و حملههبرنام

 می
 
ای هها و رسانههای رسمی است ولی در روزنامههاین در رسان باشد، ضمنا

یعت و اخالق امت بازی می هخارجی خیلی بیشتر با دین و عقید  کنند.وشر

وسایل ارتباط جمعی  همهزن را در  هکوشند تا قضیبا تمام توان می ،زن -ج

 روز تبدیل کنند. هقضی هب
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یدن هبا مرد نآن و اختالط آحجاب نمودن بی فاسد کردن زن و ن آا و شور

ر مناسبتی هو در  هر لحظهاینان در  هکاست مطالبی  ،خود ولیدین و هعلی

 کنند.تکرار می

 هسفانأ، متهملی گرایی و گفتگوی ملی بدون عقید هدعوت کردن ب -

یسم با تمام جرأت هتا ا هاین باعث شد شکارا آل بدعت و فرزندان سکوالر

 ن کنند.ب خود را بیاها و مذاههاندیش

ین کاری ک - یست هخطرناکتر ند هدحزاب انجام میآا و افراد این هسکوالر

را انجام  با امور ذیل این کار هدر صفوف اسالمی است ک هایجاد تفرق

 ند:هدمی

و افتاء و  هیئت علمای بلند پایهعلما و قضات و  هتمسخر ب -5

 ا.هنآکردن  هتعصب و جمود ومسخر ها بهنآم کردن همت

ند و سخن او را هدد برتر نشان میهی بدذای شاهفتوا هر کسی را که -2

ن آخاطر  هکنند و او را باست نقل میهنآمناسب حال  هک

یند، خدا بداند ا میههایی را در روزنامهستایند و وقتی چنین چیزمی گو

یند؟می هچن شیخ آ هب اییهدر تن هک  گو

ستایند و را و متجدد را میا و مکاتب فکری عقل گها و صوفیهرافضی -9

 نمایند.می هن را بر جستآ همنتسبان ب

شوند و از ور می هعلما و دعوت گران صادق حمل هر مناسبتی بهدر  -3

ا مخالفت هنآبا  هکنند کفضایی ایجاد میو  ندهکامی شانهجایگا

  هکچنان شود
ّ
و صالح اللحیدان  شیخ صالح الفوزان، هلیایی عهرد

 است. هوبعضی از دعوتگران انجام گرفتمفتی بزرگ 

 مور ذیل است:آ هعقید هر این جنگ علیهمظا هاز جمل -

یق بازگشتگان -آ ا قلمفرسایی ههروز نامدر بسیاری از  هتا جایی ک ،تشو

یونی بهکنند و در بسیاری از میزگردمی یز یی و تلو از  هعنوان اینک های رادیو
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یسندگان و اندیشمندان  ین نو عقب  هشوند و این بتند دعوت میسهبزرگتر

 عبارتند از: هکنند کبازگشتگان بر چند چیز فعالیت خود را متمرکز می

رزش و آبی صورت دورانی هدایت بهشخصی خود را از دوران  هتجرب -ا 

 کنند.می هپست ارائ

سازند تا ایی دروغین میهبندند و داستانل خیر و نیکی دروغ میهبر ا -ب

 ها سیمای اهین کاربا ا هاینگون
ّ
 نمایند. هل دین را مشو

بینی فکری و عقلی ارائ هانحراف خود را ب -ج ن را آکنند و می هعنوان باز

یا  هکنند کچنان ترسیم می با  است درست هو را هشیو هبازگشت بگو

 ی انحرافی است.هنان راآ هوشیو هرا هاینک

ایشان ههمقالای و هانهر به هن بآو حامالن  هعقید هب هحمل -د

ای هو مصاحب هیچ مقالهند و هدا اختصاص میههمین زمینه هرا فقط ب

ثوابت وتمسخر  هب هن حملآموضوع اصلی  ها نیست مگر اینکهاز این

ان هبدعت گذاران و گمرا هکردن جایگا هدین و دینداران و برجست هب

 است.

یسته -ه ی را ر یک دیگرها و هها در این زمینهمکاری با سکوالر

 م است.ه هایشان شبیهنماید، دلمی هن را برجستآستاید و می

از بعضی  هر و موارد دردناک در دوران اخیر این است کهو از مظا -

اند، هدرست تربیت شد هبر عقید هعلم یا بعضی از جوانانی ک همنتسبان ب

اند مانند های بدعت گذاران را پذیرفتههو بعضی از اندیش همنحرف شد

این  هب هانهگاآیا نا  هانهگاآو  هتصوف متمایل شد هب هافرادی ک

 ند.هدب دعوت میهمذ

 هو افکاری ارائ ورندآتجدد گرایی روی می هب هیا مانند افرادی ک

 است.هنآصول أموافق  هند کهدمی

ا هنآب همذ هو ب همتمایل شد هب اشاعرهمذ هب همانند کسانی ک 

 گیرند.می هل سنت را نادیدهب اهو مذ ندهدمی هدعوت داد
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ا بیان این بر انجمن هند و در اشادمان هل بدعت از این دستها هسفانأمت

ا برای صحت هگنجند و از اینطیف و اقوالشان از شادی در پوست خود نمی

 گیرند.ل سنت دلیل میها هب و عقیدهب خود و بطالن مذهمذا

 هواقعا از دین و عقید هند کهخواند و میمهفمی اگر]اینان  و ای کاش

سلف و صف  همقدار جنایت خود بر امت و بر عقید ه، ب[خود دفاع کنند

 بردند.اند، پی میهن شکاف ایجاد کردآدر  هاسالمی ک

 نآای ههعالج و وسیل بخش سوم:

 همدآدر احادیث  همانطور کهاین دین پیروز است و  هتردیدی نیست ک

یا آد بود و اگر کسی از هی از این امت بر حق خواهگرو همواره ن حمایت نکند و

یانی نخواآ هن مخالفت نماید بآبا  ند بود تا روز هد رسید و اینان خواهن ز

افتد و ما اسباب اتفاق می هنچآشد  هگفت هدر مقدم همانطور کهو  قیامت،

 هنبرد حق و باطل و اینکدر ی هسنت ال هن را ذکر کردیم از دایرآر هو مظا

منان باید از ؤم هنجا کآیزگاران است، بیرون نیست و از هن پرآ ایت ازهن

و  هجوم برعقیدهاند در مقابل این هاین امر شد هببرند و ب هاسباب استفاد

اسباب برای راندن این باطل و تثبیت  همهبایست از سلف صالح می هشیو

 کرد. هن استفادآ هحق ودعوت دادن ب

ر ه و برای کندن بحث را طوالنی میآای ههبیان تعداد وسایل عالج و را

یادی هر کسی در اسباب و مظاهاند و صاحب بینشی مشخص ر بنگرد تعداد ز

 گیری کند. هگذرد، نتیجن از صدتا میآشاید تعداد  هاز وسایل عالج را ک

 باشیم شماری از همشارکتی داشت هموضوع گسترد این در هبرای اینک

نزد علمای فاضل  هبسا ک هکنیم، و چاختصار ذکر می های عالج را بههرا

 توان یافت.ن را میآتر و مفیدتر از مهتر و مهب

 وسایل عالج: هاز جمل

بر عقید هبرشیو همنانی کؤثبات و پایداری م -5  هاشان و را هسلف و

ا یکی از هتن هستند و این پایداری بر دین نهسلف صالح خود گامزن 
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خداوند او  همن در این زندگی است کؤدف مه هواجبات است، بلک

 رود ثابت قدم بدارد.لقای پروردگارش می هب هرا بر حق تا زمانی ک

ینمهم همیت است کهت حائز اهاز چند ج هو این وسیل ن آای هتر

 عبارتند از: 

نگام مرگ و در ه هن در زندگی مسلمان و بآثار آا و هاستقامت و پیامد -ا

 .خرتآ

و روش  هرا هماند او برای ارائو روش خود ثابت قدم می هبر را هکسی ک -ب

 هن سزاوار است، اما فردی کآسوی  همردم و دعوت دادنشان ب هخود ب

 و روش خود قانع کند. هرا هبتوان دیگران را مرتد است نمی

یی خوا هفرد ثابت قدم بر را -ج او  هب هد بود برای دیگران کهوروش الگو

یزد یا تغییر کند این هفرد در  هر گاه هند کرد و پر واضح است کهاقتدا خوا م بر

یژگی بزرگ از بین خوا  د رفت.هو

قلب  هدور ماندن از تمام اثار عقب نشینی و احساس شکستی ک هب -د

 گیرد.ن قرار میآو دانش و عمل و دعوت فرد دستخوش 

پایداری بر ثابت ماندن بر این را -2  ها علیههر چند احزاب و گروه هصبر و

 مدست شوند.هن آ

روز خندق  هد کنورآیاد  همنان را بؤو مسلمان باید ثبات و پایداری م

نان ثابت قدم ماندند، آمدست شدند هنان آ ها علیههگرو همهوقتی 

ا﴿ فرماید:اوند متعال میخد هکچنان ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ رََءا  َولَمَّ
َ
ََٰذا  ٱۡۡل ْ َه قَالُوا

ُ َما وََعَدنَا  رَُسوُلُ  ٱّللَّ ُ وََصَدَق  ۥَو رَُسوُلُ  ٱّللَّ َٰٗنا َوتَۡسلِيٗما  ۥ  َو ٓ إِيَم َوَما َزاَدُهۡم إَِّلَّ
این  گفتند: را دیدند، [انکافر] ایهمنان لشکرؤم هکنگامیهو » [22]األزحاب: ﴾ ٢٢

خدا و  و بودند، هداد هما وعد هخدا و پیامبرش ب همان چیزی است که

 «.نان جز ایمان و تسلیم نیافزودآ هاند، و این بهپیغمبرش راست فرمود
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نَ ﴿ ِ ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  م  ََٰهُدوا ْ َما َع َ رَِجاٞل َصَدقُوا َبهُ  ٱّللَّ ن قَََضَٰ ََنۡ  ۥَعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َتۡبِديٗٗل  ُۖ َوَما بَدَّ ن يَنَتِظُر اب:  ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ  [22]األزح

بودند  هن پیمان بستآرا با خداوند بر  هنچآ هستند کهمنان کسانی ؤاز م»

انجام رساندند و برخی نیز در  هنان قرارشان را بآپس برخی از  تحقق بخشیدند،

 «اند.هنداد[ ن خودد و پیماهعدر ] یلیتغییر و تبد هیچگونهنان آانتظارند و 

و تغییر  هر وقت یکی بودهوروش سلف در  هرا هو پر واضح است ک

دادند و دادند و چیزی را تغییر نمین دعوت میآنان بسوی آو است  هکردنمی

 کردند.خود نیز تغییر نمی

گذاری  هعلمی کامل پای هشیو هبر پای هاساس گذاری علمی ک -9

ین چیزی ک هکاست و مشخص است  هشد در مقابل باطل  هبزرگتر

 ن و سنت است.آگیرد دلیل صحیح از قرو بدعت و انحراف قرار می

ای هنصاب همدارسی ک]از این رو باید مدارس علم نزد علما احیا شود 

در بسیاری از شرایط طلب علم  های نظامی کههدرسی مدارس و دانشگا

ر دن را مکآناپذیری دارد صفای  نکارفواید ا هبا اینک همفید خلل ایجاد کرد

علم مفید و سودمند  هب های علمی کهاز این رو باید درس[ باشد هنکرد

طور خاص مد  هرا ب هطور کلی و علم کتاب و سنت و عقید هدارد ب هتوج

 اهطیف همهعلم بر طالب هعالو هکای هگون هنظر دارد بیشتر شود، ب

 ببرند. هن استفادآبتوانند از 

 همر توصیأاین  هر کجا یکدیگر را بهساتید در أعلم و ست طالبیباو می

کنند در غلب طالب را سرگردان میأ های فعلی کهنمایند و اگر بجای درس

تر هبسیار ب تری انجام شودهبا ترتیب و نظم ب ای درسیههری برنامهر شه

 .د بودهخوا

از مساجد بزرگ در یکی  هک باشد های روزانهای برای تنظیم درسهبرنام

نجا درس آای علمی در ههند دورعلما مان هست که گردد هارائ همنطق
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بر علما  هک یابد هادام ایهگون هب ا در طول ساله، ولی این درسندهدب

 دشوار نشود.

درست  هو شیو هبر محور عقید های باشد کهای دعوتگرانههباید برنام -3

 هوسایل استفاد همهباید از  در استدالل متمرکز باشد و برای این کار

 برخی عبارتند از: هشود ک

 شد. هپیشتر گفت هکای علمی چنانهدرس -

 ای عمومی.هسخنرانی -

 ا.ههمایش و دوره -

 شود.ا و مجالس انجام میههدر خان های فکری کهمایشه -

متمرکز  هجا فعالیت کند و بر عقیدرهدر  های کهای دعوتگرانهسفر -

 باشد.

برای نشر باشد  –وقفی  و غیروقفی  –علمی  ایهها و برنامههباید پروژ -1

یع  ای سلفهکتاب ای هن در داخل و خارج کشور و در مناسبتآو توز

 .هو غیر همختلف از قبیل حج و عمر

سالم ابن إای شیخ الفتاو هاز مجموع هخزار نسها ههبعنوان مثال باید د

 یع شود.ای توزهچاپ و در سطح گسترد هتیمی

ین بخش جامع هجی کهایی منهها و یا کتابچهباید کتاب -6  هبزرگتر

ر ه هن چاپ شود تا بآزار از ها هن باشد انتخاب شود و صدآمخاطب 

 ای برسد.هخان

 :هجا ایجاد شود کره هشی برای رد و مناقشهباید مراکز پژو -1

یون را بالههبرنام - یز مورد تحلیل و بعد از پخش  هفاصل ای رادیو و تلو

 د.هقرار د همناقش

قرار  هشود مورد تحلیل و مناقشا پخش میههدر روزنام هو مطالبی را ک -

 د.هد
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 ا هایی کهشها و پژوهو مراکزی برای نشرکتاب -
ّ
ل بدعت و هدر رد

دارد، ایجاد دالیلشان را بیان میا وسست بودن هنآمخالفان است و تناقضات 

 شود.

ا در این مورد مسئولیت بزرگی ههاسالمی در دانشگاای علمی هبخش -8

 نو بیا های خود را بر عقیدهشهپژوباید  هدوش دارند، ک هرا ب

 ب معاصر متمرکز کنند.همذا

ج سلف هو من هجوم بر عقیدهای اسالمی باید در برابر این ههمجل -3

انجام  های قابل تقدیری در این زمینهتالش ه، با اینکبایستند

 تر و بیشتر شود.هاند، امید است بهداد

در  هفضایی مورد اعتماد و قوی ایجاد کرد ک هباید چند ایستگا -51

را بازی کنند و یک ای مفید نقش مطلوب ههپخش برنام همینز

 کافی نیست. هرسان

یژهو سایتا خیلی خوب بررسی شود هباید سایت -55 ای برای های دیگر و و

ر های از علما در هر سایتی مجموعهو در  ایجاد شود هج و راهبیان من

 ای کار کنند.همنطق

ن آ هانهب هب هک هو زن و غیر هموزش، رسانآموضوعاتی مانند  -52

یسم جنگ فکری علی باید مورد بررسی قرار  هانداخت هما را هسکوالر

یست در مورد هگیرد تا گمرا یبکاری سکوالر یدا شود.هن آی و فر  و

 هتواند اساس پروژمی هچاپ شد هک (ةالمرآ ةقوثی)بعنوان مثال کتاب 

 زن باشد. هبزرگی در مورد قضی

 هک ها را در نظر داشت و روشن شدهبا وسایل مناسبی باید این -59

مور دارد و باید موضوع أمراقبت نقش بزرگ و ملموسی در بسیاری از 

 مور باشد.أس این أدر ر هج و عقیدهمن

 هک هر منطقهیم در هخواکرد، ما می باید این منحرفان را نصیحت -53

یادی داشتهاین یی حجم ز باشد تا  ها وجود دارند، نصیحت و اندرز گو
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کنند و تا  هحجت شود و شاید بازگردند و توب ها اقامهنآبر  هاینگون

 سانی نیست.آاین  هب هقضی ها بدانند کهاین

 ا.های اینههبر داشتن از نقش هپرد -51
 بعنوان مثال:

یست هپرد -  هبا دشمنان دین از جملا هبرداشتن از ارتباط سکوالر

 .ها و غیرهصلیبی

ا هنآبی وسیاسی ها با روافض و با مراجع مذهنآبرداشتن از ارتباط  هپرد -

 در خارج از کشور سعودی.

 هان و پردها با صوفیان جهنآمگرایی هبرداشتن از حقیقت تصوف و  هپرد -

یخی صوفیان. ایهبرداشتن از رسوایی  تار

برای شکستن  هایی کها بودن، فعالیتهای اینهمراقبت فعالیت -56

یح ساختن بر قبرهدانجام می هموانع عقید  ا.هند، مانند ضر

 منحرفان و ا -51
ّ
 هداشت هادام هموارهل بدعت با وسایل ممکن باید هرد

باطلشان را نمیهنآامت،  هباشد تا بدانند ک پذیرد تا فرصت ا و

باطلی دیگر دعوت  هب هنگاآی پیروزی نکنند چون یابند وادعان

 ند.هدمی

 شکار شود.آر زمان باید ها در هتناقضات این -58

  بعنوان مثال:

یست در ادعای ملی گرایی و حال  از دشمنان  هنکآتناقضات سکوالر

 کنند.حمایت می هصلیبی و غیر

  و بعنوان مثال:

نان عقل را آ هکنند با این ادعا کمی هسلف حمل ها بهبعضی از این

 پذیرد،عقل نمی هن خرافات کآبا  را هند اما از طرفی رافضهدداور قرار نمی

 پندارند.یید و بزرگ میأت

 و بعنوان مثال:



 سلفی گری هاندیش هب هحمل هپدید   22

ستایند و در ضمن ن میآا غرب را با دانش و عقالنیت هبعضی از این 

 .ستایندایشان میهایشان یا صوفیان را با خرافاتهنصارا را با خرافات

ایت هبزرگی است و در ن هصحیح در خارج از کشور وظیف هنشر عقید -53

ن و آدرست یکی است و صدای  همی است و عقیدهکمک معنوی م

 ستند.هباورمندانش یکی 

مکاری محمدبن هاب و هتمرکز بر دعوت شیخ محمد بن عبدالو -21

و  هسلفی صحیح متمایز شد هسعود با او، و این سرزمین با این عقید

 ن جدایی ناپذیر است.آاز  هاین عقید

در  هباشد ک های را در برداشتهئمأشرح حال  هوری کتابی کآگرد  -25

ایشان در این ههاند و گفتهادوار زمان در مسیر سلف گام بر داشت

فقط مختص ابن  هاین عقید هبدانند ک همهتا  شود، همورد نوشت

 هئمأ همه هعقید هاب نیست بلکهبن عبدالو و یا محمد هتیمی

 است.

بوط هست کهمسایلی  -22 سلف در احکام شرعی  هشیو هب مر

یل و مدعیان روشنفکری و ها هباشد کمی ل بدعت و دعوتگران تاو

 هنیازمند است ک هپردازند کن میآ هب تجدد گرایی

 قرار گیرد. هایشان مورد رد و مناقشههگفت

 از: برخی از این مسائل عبارتند

یم و تفاسیر باطلی کآیات قرآبازنگری در تعامل با  -ا ن آا وارد هاین هن کر

 اند.هکرد

و استدالل از سنت  همصطلح حدیث و روش استفاد هپرداختن ب -ب

 نبوی.

ا برای باز کردن هن و تالش اینآو قواعد معروف  هول فقصأبازنگری در  -ج

 اند.هدر این مورد اساس گذاری کرد هئمأ هقواعدی ک هن و بآبا 

یعت و خلط در  -د  ن.آاسان گیری در شر
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یعت و خلط در  همسئل -ه  ن.آمصالح و مقاصد در شر

 ن.آا در هن و خلط اینآوم درست هروی و مدلول و مغهمیان -و

حق  ها کهنگام اختالف علما و ادعای اینه هفتوا و ترجیح ب همسئل -ز

 تواند متعدد باشد.می

قوال شاذ و أیلی ندارد، و جستجوی دل هایی کهجستجو از رخصت -ح

 علما.مرجوح 

 هکسیس شود أکنم مرکز علمی مستقلی تاد میهدر پایان پیشن -29

و  شد بپردازد هن اشارآ هب هدر صفحات گذشت همسایلی ک هب

یزی کند. هن برنامآدر مورد   ر

 له و صحبه وسلم.آنبینا حممد و  اهلل عىل وصىل

 


