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 مقدمه

نبینا  نبیاء واملرسلنیارشف األ لسالم عىلوا ةاحلمدهلل رب العاملنی و الصال

 مجعنی.أله و صحبه آ حممد و عىل

ای نیست بلکه قدمت این پدیده  مله به شیوه و مذهب سلف چیز تازهح
گردد و با  ها و دسته دسته شدن این امت باز می به قدمت پیدایش بدعت
های مختلف هر گروهی مذهب خود را حق دانسته  تقسیم شدن امت به فرقه

اه سلف میانه روی ر نجا کهآو با مخالفان خود به دشمنی پرداخته است و از 
بنا  ،فا پیشه گان و اهل افراط و تفریطبر خالف تندروها و ج ،و اعتدال بوده

اند و  های منحرف مورد هجوم و ستم قرار گرفته بر این از سوی همه گروه
هر گروهی که از صراط مستقیم منحرف شده خشم و کینه خود را نسبت به 

 سلفی گری ابراز داشته است.
تر و  الهی چنین مخالفت وهجومی سبب شده تا حق مستحکمما به لطف أ

و نیز باعث شده تا پرچمداران اندیشه راه برتر قرار گیرد و بیشتر منتشر شود 
سلف از جایگاه واالیی برخوردار شوند و در جهان معروف باشند و مورد 
قبول مردم قرار بگیرند و در ضمن این نزد پروردگار پاداش انان بیشتر و 

 ر خواهد بود.بهت
های پیشین را  وقتی از این خبر داد که این امت راه امت رسول اکرم 

ضمنا فرمان داد که باید از  ،واهد گرفت و دسته دسته خواهد شددر پیش خ
اند پیروی کرد و به پیروی از سنت  و اصحابش بر ان بوده نچه ایشان آ

ها در  ها و نواوری خلفای راشدین و چنگ زدن به ان امر نمود و از بدعت
دین بر حذر داشت و همه این رهنمودها و فرامین به خاطر خطرناک بودن 
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کند که  گروهی ادعا میهرنجا که آها بوده است و از  ها و بدعت این تفرقه
شکل گرفته است ویا مذهبش بر حق است و بر اساس دالیل قران وسنت 

ضمن فرمان به  رسول اکرم  ،ل قران وسنت با ان تعارضی نداردحداق
ت نچه بر ان بوده است به اطاعت از اصحاب و سنآ پیروی از سنت خویش و

له را که بعضی بدون در أاین مس این نکته ،خلفای راشدین فرمان داده است
برند باید  امده گمان می هایی که در این امت پدید مذاهب و گروه نظر داشت

ت در دین و اجعه کرد و انگاه امها به قران و سنت مر بدون توجه به این فرقه
 دهد. مورد تردید قرار میعقیده متحد خواهد شد 

این سخنی زیبا و ارزوی هر مسلمانی است اما به شرطی که هر فرقه 
وگروهی از عقاید انحرافی خود دست بکشد و به قران و سنت بدون تحریف 

 تاویل و انکار مراجعه کند.و 
ف از راه وروش راین باید راه و روش سلبناب اما واقعیت غیر از این است

چنانکه پیشوایان از دوران صحابه و تا به امروز چنین  ،دیگران متمایز شود
مه منحرفین و و از ان دفاع شود و هاند و باید راه وروش سلف نشر  کرده

و اندرز شوند و به توبه و بازگشت به خداوند امر شوند و  بدعت گذارها رد
ن عقیده آو در ضمن  ،دها بر حذر شو ها و گمراهی عتین بدامت از همه ا

و انتشار ان و ها  بیان و توضیح داده شود و بر حسب احوال این بدعت صحیح
 و رد شوند.شیوع خطر ان مورد مناقشه قرار گیرند 

خبر داده است که این امت از دیگر  اینکه رسول اکرم  :1 سخن کوتاه 
و این  ،که این امت دچار تفرقه خواهد شدکند و خبر داده  ها تقلید می امت

و مده را انکار کرد آنچه که در این مورد آتوان  اتفاق افتاده است و نمی
ی که شده امت را گرد هم ا خواهند به هر صورت و شیوه کسانی که می

 توانند این واقعیت را نادیده بگیرند. نمی ،بیاورند
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شیخ ن جمله آاز  ئمهأضادی ندارند چنانکه شریعت و تقدیر الهی ت :2
 اند: کردهکید أبر این ت ابن تیمیهسالم اإل

در مورد  بلکه ما به هر دو ایمان داریم و احادیثی که از رسول اکرم 
کنیم و از شریعت در اجتناب و  دسته شدن این امت امده را تصدیق می دسته

های برتر بر  و مردم قرن نچه رسول اکرم آها و پیروی از  اعراض از بدعت
 کنیم. اطاعت می ،اند ودهن بآ

ن را آاما اینکه کسی بر اساس اینکه تفرقه امری تقدیری است و باید 
 نستهدستور شریعت را ملغی نماید و یا بخواهد که تقدیر را ملغی دا، پذیرفت

وجود این تفرقه را نفی  ن را دوست ندارندآبه بهانه اینکه خدا و رسول  و
چنین تصوری اشتباه واضحی است که باید همه و به خصوص طالب  کند،

 ن پرهیز کنند.آعلم از 
 که رسول اکرم عقیده و شیوه سلف تا روز قیامت باقی هستند چنان :3

مده است که ایشان فرمود: همواره آبه ما خبر داده و در حدیث معروفی 
تا فرمان الهی بیاید و اضافه بر این  خواهند بودگروهی از امت من بر حق 

سنت  به پیروی از اصحاب و نچه قبال به ان اشاره شد که رسول اکرم آ
کند که باید در هر  می قاطعانه بر این داللت ،خلفای راشدین امر نموده است

که دورانی  زمان این ن جملهآاز  ،زمانی از منهج و راه سلف پیروی کرد
 راه با پدیده جهانی شدن و دارای متغیرات زیادی است.پرفتنه و هم
عبارتی ذکر نموده که  ة(الواسطیةالعقید)سالم در اول کتاب شیخ اإل

 ه رستگار اهلواین اعتقاد گر :گوید: اما بعد او می رساند همین مفهوم را می
تا روز قیامت امت را  پس اینکه گفته: ،الجماعت تا روز قیامت است سنت و
و گوشزدی است به ما در این زمان و مقتضایش این گاه کرده آن خود در زما

 یابد. باشد و تغییر نمی است که حق یکی است و ماندگار می
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نبرد بین حق و باطل بر حسب زمان و مکان و بر اساس قوت باطل و  :4
 ،یابد شان شدت می اهل حق برای انجام وظیفه بر حسب قوت به پا خواستن

 خواهد بود. ن پرهیزگاران و پیروان سنت پیامبر آاما سرانجام از 

 :ام به سه بخش تقسیم کردهمات مختصر را این کل
 .اسباب هجوم به مذهب سلف قسمت اول:
 .سلف مظاهر هجوم بر شیوه و راه قسمت دوم:
 .نآعالج و وسایل  قسمت سوم:

 دهد. خواهم که این مطالب را سودمند قرار و از خداوند می
اسباب هجوم بر مذهب سلف صالح: در این ایام حمله به  قسمت اول:

ر دوران اخیر ان را سراغ ای که د شیوه و راه سلف صالح شدت یافته به گونه
 .[عربستان سعودی] به خصوص در سرزمین حرمین ،نداریم

ن خواهیم آای مختصر به  اشارهص است و برای یاداوری خن مشآاسباب 
اسباب عمومی و اسباب  ،دو نوع تقسیم کردن را به آتوان عوامل  و می ،کرد

 خاص.

 نخست اسباب عمومی:
 سنت الهی است که باید حق و باطل در کشمکش باشند. -1
 پیروی از هوای نفس. -2
 [.فتنه شبهات] مشتبه بودن حق با باطل برای بعضی از مردم -3
فتنه ]ضعف تقوا و کثرت تقصیر و کوتاهی ورزیدن و انتشار منکرات  -4

 .[ها و امیال شهوت
بی سوادی و جهالت و پرداختن و وارد شدن در مسایل دین بدون  -5

 علم و دانش.
 علما و دعوتگران. انجام ندادن وظیفه توسط بعضی از -6
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ها و سران  تا و ملحدان و منافقین و سکوالریسدشمنی یهود و نصار -7
 بدعت گذاران در مسلمین به طورعام و در اهل سنت به طور خاص.

و  شدن و وسایل ارتباط جمعی و که در نشر باطل و شیوعجهانی  -8
ه شهرها و روستاها و های مسلمین و هم ن به همه سرزمینآورود 
 بجز اماکنی که خداوند مصون داشته است. ،هایشان خانه

نا گفته نماند که بعضی از وسایل ارتباط جمعی در نشر خیر و عقیده 
 داشته است.ن سهم بسزایی آدرست و دفاع از 
 دوم اسباب خاص:

بعضی دچار افراط گرایی و غلو  ،از سوییرشد پدیده افراط و تفریط  -1
اند و در نتیجه  نفهمیده سایل ایمان و کفر را بخوبیشده و م

دهد که دشمنان این عقیده را در داخل کشور  هایی روی می انفجار
تفریط کند و از سویی بعضی دچار  ن شادمان میآعربستان و خارج 

که در مسائل  تا جاییاند  گرفته مرجئه قرار مذهب ثیرأشده و تحت ت
نان تا جایی پیش آایمان خلل ایجاد کرده و بعضی اوقات بعضی از 

اند و از  اند که دین یهود و نصارا و مشرکین را درست شمرده رفته
 درراستای ها جمله این تفریط خطرناک غلو سکوالریست

 و اصول دین است.ا ثوابت ب و مبارزه الحادی اشان نشرمبادی
هجوم جهانی صلیبی به اسالم بر عقیده سلف صالح یعنی اهل سنت  -2

ها و  والجماعت متمرکز شده است و اهل بدعت از جمله رافضی
نان در امان هستند و این هجوم به آصوفیان و امثالشان از هجوم 

[ سعودی] وهاب و بر این کشوربن عبدال بر دعوت شیخ محمد ویژه
 متمرکز است به ویژه بعد از واقعه یازده سپتامبر.

و  [که اسباب مشخصی دارند]ها و بدعت گذاران  ظهور سکوالریست -3
های خود را  ها که اندیشه در بسیاری از رسانه بلند شدن صدایشان
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ها را تشویق  نآزادی آکنند و این  بدون هیچ مانعی اشکارا بیان می
 نشر کنند. را مذاهب خود کرده تا به سرعت افکار و

موضع رسمی کشور در برابر این اتفاقات ضعیف است تا جایی که   -4
اش که  گویند که این کشور به نوعی از بزرگترین ویژگی بعضی می

ای که قدمت تاریخی  عقیده ،عقیده سلفی است دست کشیده است
گردد و این امر ملحدان و  ن در اینجا به چندین دهه و صده باز میآ
را تشویق کرده تا با صدای بلند به نشر وا پرستان و بدعت گذاران ه

الجماعت طعنه  های خود بپردازند و به عقیده اهل سنت و گمراهی
ن را مورد عیب جویی قرار آن و علمای گذشته و فعلی آبزنند ومنابع 

 دهند و رد کنند و اهل سنت را دچار ضعف وسستی قرار دهند.
ها و کسانی که به دالیل زیادی به عقب  هوجود شماری از سرخورد  -5

ن و قواعد آاند و پرچم هجوم بر عقیده و شریعت و اصول  باز گشته
و تباهکاران از  ماند و سکوالریس را به دوش گرفته معروف علم شرعی

نان را در آهای  برند و اندیشه ها بدترین سوء استفاده را می این
نان را آافزایند و  ن میآکنند و به  ها پخش نموده و تکرار می رسانه

ن دین الهی را به طور آاند که بوسیله  ای فکری نموده تبدیل به پدیده
 اند. را به طور خاص نشانه رفته عمومی و راه و روش سلف

مکتب فکری هواپرستان و بعضی  ،ظهور مکتب فکری تجدد گرایی  -6
ن مکتب ثیر ایأاز کسانی که منتسب به عقیده صحیح هستند تحت ت

دهند  ن را ترویج میآها و مبادی  فکری قرار گرفته و بعضی از مقوله
باشد و  ترین افکار برای اسالم می و این مکتب فکری از خطرناک

ه و صوفیه و گذاران معروف همچون رافضها و بدعت  سکوالریست
از این رو ارتباط خود را با این  ،اند این را درک کردهامثالشان بخوبی 

ن هستند و هر آکر مستحکم نموده و مشغول نشر اندیشه مکتب ف
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در  نرا پذیرفتهآهای  ای از مقوله هن متاثر باشد و یا پارآکسی که از 
 دهند. جایگاه واالیی نشان می

اند و  عقب نشینی بعضی از کسانی که به عقیده سلف منتسب بوده  -7
قاید مخالف با عگاهی پذیرفتن ن و آهای مخالف  اظهار تمایل به باور

دارد و یکی مذاهب  که یکی مذهب معتزله را اظهار می چنان ،نآ
ن را حق آدهد و  کند و یکی به تصوف دعوت می اشاعره را تایید می

 ...شمارد و می
که  اسباب خاص و عامیاز مظاهر هجوم بر شیوه و راه سلف:  نوع دوم:

ظاهر هجوم به برای هجوم به شیوه سلف در گذشته گفته شد شماری از م
 شود. عقیده و راه سلف به طور کلی پدیدار می

توان در اینجا تعدادی از این مظاهر را بیان کرد شاید در ترسیم  و می
 ن دشوار است.آروشن مشکل کافی باشد اما بیان همه مظاهر یا بیشتر 

 :از جمله این مظاهر عبارتند از
ها به صورتی که  رسانه هجوم جهانی بر شیوه و راه سلف یا اسالم بوسیله

 های ذیل متمرکز است. قبال سابقه نداشته است و این هجوم در محور
 محور اول:

ن به بنیاد گرایی و آهجوم صلیبی و غربی بر اسالم و متهم کردن  
ن این است که آخشونت و تروریسم که مظاهر بیشماری دارد ولی خالصه 

مظاهر  ریش و... ،حجاب] اند های اسالم متهم نشانهعقیده و شریعت و 
 [.اند اسالمی همه متهم

اند و  همه متهم ،های خیریه اسالمی و ... سسهؤم ،های اسالمی فعالیت
 نان راضی هستند متهم نیستند.آها از  فقط اهل بدعت که صلیبی

 محور دوم:
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که از اهل بدعت پیروی های فضایی  ها به خصوص ایستگاه رسانه 
و ها و منافقین و مفسدان  سکوالریست نآ ارانکنند و یا دست اندر ک می
هایی پی درپی و با  ها جنگ این رسانه ،نوکران غرب کافر هستند دیگر
ن در پیش آن و افراد و ایمه آهای متنوع علیه عقیده سلف و منابع  شیوه
که به زبان عربی برنامه پخش هایی  ن در این ایستگاهآهای  اند و نمونه گرفته
کنند  است که چگونه فکر انحرافی و بدعت امیز را پخش می کنند اشکار می
 اند. پرده به مبارزه با اسالم و عقیده سلفی به پا خواسته بی و

 محور سوم:
ری بعد از آهای جاهلیت در سطح امت،  ها و پیوند بازافرینی گردهمایی 

شکست اندیشه سکوالریستی از قبیل چپ گراها و نژاد پرستان و امثال 
های خود برای مبارزه  بعضی از این نیروها شروع به منظم کردن صف ها، نآ

های فکری جدیدی  خواهند تشکل ن نموده و یا میآبا اسالم و عقیده صحیح 
 ایجاد کنند.

ایجاد شده که در لندن و بیروت و عمان و غیره مراکز پژوهشی  -1
اند و دارای اصول و قواعدی  ن گماشته شدهآافرادی مشکوک بر 

 باشند. هستند که مخالف راه و عقیده صحیح می
سسه اندیشه عربی درسایه این شرایط ایجاد شده و حمایت مالی ؤم -2 

ن قرار دارد که در کینه توزی و مخالفت آس أشود و افرادی در ر می
 با عقیده صحیح معروفند.

عالوه بر این مراکز پزوهش و مطالعات سکوالریستی که از قبل  -3
های صلیبی و  با حمایت قوی مالی از سوی قدرت اند، بوده

 اند. سکوالریستی و غیره باز دوباره خود را سامان داده
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رحمانه بودن این  بی شدت و ،و از مظاهر هجوم بر این عقیده -ب
حمالت بر عقیده و شیوه سلف است که در این کشور به جایی رسیده که 

 .سابقه نداشته
 جنگند. ن میآای جسورانه با  هسابق بی ن به شکلآو مخالفان 

 به عنوان مثال:
 کنند. عقیده سلف را به تکفیری بودن و تروریسم بودن متهم می -
 کنند. می متهم ئمه معروف و معتبر رابه تکفیر و تروریسمأ -
و براد و  ءصول عقیده همچون والأای بعضی از به صراحت به الغ -
 دهند. دعوت می ،اسالم ضنواق

دهند و به  به احیای اثار جاهلیت و غیره دعوت میبه صراحت  -
 خوانند. می بازسازی ضریح و گنبد بر قبرها فرا

و  ،کند مقوله عقیده با این ادعا که مارا دچار تفرقه می فحش دادن به -
 ای که خالی از عقیده است. دعوت دادن به ملی گرایی جاهالنه

 ن.آداشتن به  دعوت صریح به سکوالریسم و لیبرالیسم و باور -
به چالش کشیدن امت در مسایل مربوط به زن و دعوت دادن زبانی و  -

 عملی امت به شورش علیه دین و شریعت.
و پیشی گرفتن از یکدیگر  به خود بالیدن و افتخار کردن به تجددگرایی -

 ن.آن و دعوتگر به آدر نشان دادن خود به عنوان پرچمدار 
 نگ و اندیشه و نظام غربی.سابقه تمدن و فره بی ستایش -
 شمار دیگری هم هست. بی های و نمونه  
عرض اندام اهل بدعت و بلندشدن صدایشان و به چالش کشیده  -ج

 ها. نآشدن امت از سوی 
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های رافضیان بر هیچ کس پوشیده نیست،  اهداف و کارها و نقشه -1
هایی که  کشد و کتاب ها بحث را به درازا می نآسخن گفتن در مورد 

 نان و خطرشان نگاشته شده کافی است.آدر مورد 
گویند و با تمام  کردند اکنون اشکارا می نچه را پنهان میآصوفیان  -2

کوشند تا تصوف و خرافات و  توانایی خود برای عبور از هر مانعی می
 صریح خود را منتشر کنند. بلکه شرکیات
 هایشان عبارتند از: و برخی از فعالیت

ن را پنهان آاکنون دعوت به تصوف علنی شده و دعوتگرانش  -1
 دارند. نمی

هایی همچون  نان بر صفحات روزنامهآها و دالیل و شبهات  مقاله -2
 شود. منتشر می المدینه و عکاظ و الوطن و...

ها بر  ها و استراحتگاه مولود خوانی و مراسم صوفیانه اشکارا در خانه -3
 شود. پا می

ن و به آحیا شوند و به تعظیم أار در مکه و مدینه ثآشود تا  تالش می -4
 شود. ن دعوت داده میآتبرک جستن به 

ها با اهل سنت و اهل عقیده سلفی و  نآدشمنی اشکار بسیاری از  -5
 ن به اتهاماتی که قبال بیان شد.آمتهم کردن 

دب در آخرین داستان جسارتشان اتفاقی است که در انجمن آو  -6
ثار و تبرک آحیای أها در طی سخنرانی به  نآمدینه روی داد که یکی از 

 ن، دعوت داد.آجستن به 
دهند و  و اشاعره در میان جوانان اهل سنت به مذهب خود دعوت می -

هایی هستند که مذهب خود را پنهان  پرچمداران این دعوت اشعری
ی که سلفی بوده، اکنون اند و افراد ن را اظهار کردهآکردند و اکنون  می

 باشند. اند و سردمداران این دعوت می اشعری گشته
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شود که این صنف از اهل بدعت همچون بزرگان خود به  و مالحظه می
ها و  و دشمن سلفیدهند  اند و به اصول کالمی دعوت می تصوف وابسته

از در سازش در  بدعت که با بقیه اهل ، در صورتی باشند هایشان می کتاب
 ند.نمای ی اشاعره فعالیت زیاد میها یند و همچنین در راستای نشر کتابآ یم

ها و  ِکشد و کتاب نجا سر میآاندیشه معتزله و جحمی گری اینجا و  -
ها و غیره به  سفانه تعداد زیادی از عقل گراها و سکوالریستأافکار ان که مت

 شود. ن معتقدند، نشر میآ
ها با مشارب  گراها و سکوالریست ظهور منحرفانی از جمله تجدد -د

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

 اند: ی ذیل را انجام داده و کارها
نان پرچمداران آکه دارند  ها بدون خجالت اظهار می نآبرجستگان 

اند تعداد  اندیشه و فرهنگ و راهنمایی در جامعه هستند، همچنین توانسته
هایشان قرار  ثیر اندیشهأزیادی از جوانان و روزنامه نگارانی را که تحت ت

نان را به خدمت بگیرند تا در آهای مختلف  اند جذب کنند و با شیوه گرفته
گاهانه در دام این آگاهانه یا نا آسفانه اینان أها حرکت کنند و مت نآمسیر 

دهد و گرنه  عیتی است که روی میافتند و این ابراز واق می افکار انحرافی
 های خود هستند. نان مسئول نوشتهآ

ها و  ها نیازمندند که کسانی از اندیشه ها وصوفی و اینان همچون رافضی
هایی انجام  ها تالش ها پیروی کند، اما در زمینه مبارزه با این نآهای  فعالیت

ن آبرای امت و عقیده و شریعت  ها ولی اگر با خطر بزرگی که اینشود  می
 نماید. دارند مقایسه شود، اندک می

شریعت و  شان با عقیده و شان و جنگ ما به بارزترین مظاهر نشر اندیشه
 کنیم: اخالق دینی اشاره می
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های سّری بوده که در  ها وابسته به تشکل اغلب این سکوالریست -1
نچه آله ن جمآت، از گذشته در کشورهای عربی معروف بوده اس

نامیده [ کویت و سعودی عمان، بحرین،] یتشکل فرع الخلیج العرب
 شود. می

ها، حرکت قوم  بعثی ها، : کمونیست ها عبارتند از بارزترین این تشکل
های گذشته و تجدد گراها مخلوطی از همه  ها، قوم گرا گراهای عرب، ناصری

 .منتسب هستند غربیم و لیبرالیسم ها هستند گرچه اغلب به سوسیالیز این
 و چپی هستند. ها دارای فکر انقالبی و اغلب این

ای از  از سویی دیگر حرکت سکوالریسم لیبرال غربی است که مجموعه
موختگان در غرب که متاثر از فکر غربی هستند و ابزار غرب آدانش 

ها دوباره خود را  شود که این کنند مالحظه می ن را رهبری میآباشند،  می
کنند و با  های سابق خود را احیاء می دهند و بعضی از تشکل می سامان

 ها نآاگر مصلحت شخصی ایجاب کند هر یک از و بندند همدیگر پیمان می
 شود. منتقل میخرین نقطه راست آطه چپ به در یک لحظه از اخرین نق

کنند و به تاریخ گذشته  های خود را بیان می اکنون دیگر اشکارا اندیشه -
 کنند. که سوسیالیزم و بعثی و غیره بوده افتخار میاشان 
ها در یک رسانه  ن بیم داریم که روزی بیاید که هر یک از اینآما از ]

رسمی بیاید و با تمام افتخار داستان انتساب خود به حزب بعث و یا ناصریه 
های عراق و سوریه و  و غیره را توضیح دهد، همانطور که بعثی

دولت و قدرت بودند بودند چنین  غیره وقتی دارایهای عدن و  کمونیست
 [کردند.
هایی برای نشر افکار انحرافی خود و  نان مراکز نفوذ خود را به تریبونآ -

ها کامال  اند و این قضیه در بعضی از روزنامه مبارزه با مخالفان قرار داده
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 امانی را علیه عقیده و شیوه سلف و بی ن جنگآخالل واضح است، که از 
 اند. شریعت اسالم به راه انداخته

اند با  ها توانسته و دیگر وزارتخانهاز طریق نفوذ در وزارت اطالع رسانی  -
دبی کشور آهای  شیوه کودتا و شورش، اگر نگوییم بر همه، بر اغلب انجمن

 عربستان سعودی مستولی وچیره شوند.
قضایی و  امانی علیه شریعت و اقامه حدود و علیه دستگاه بی حمله -

 اند. قضات و هیئت امر به معروف و نهی از منکر به راه انداخته
خرین مورد، آاند که  که بسیاری از قضایا را به باد تمسخر گرفته چنان

 .رویت حالل ماه رمضان بود
ها  نآزندیق احکام شرعی که از سوی مسئوالن زیربط علیه دوستان  -

ها را تضعیف  خواهند اصل نظارت در این ، چون میتا بند را بر نمی صادر شده
زیرا اگر احکام اجرا  کنند، ها وضع می نآاز  دفاع ی برایکنند و چون خط

 مد.آها هم خواهد  نآشوند، نوبت 
های بین المللی  فرهنگی همچون جنا دریه و نمایشگاههای  ایشبر هم -
های  ، کتابدان توانسته ها در رسانه مراقبانو بوسیله  اند مستولی شده کتاب

های منحرف را وارد این کشور کرده و پخش  بندوباری و اندیشه بی فساد و
کنند و  های اسالمی مبارزه می برسانند و در مقابل با کتاب کنند و به فروش

 دهند. به بسیاری اجازه ورود به کشور را نمی
هایی دارند که به صراحت به  فضای مجازی سایت در اینترنت و -

دهند و به صراحت دین را  دینی و مبارزه با دین دعوت می بی و سکوالریسم
ها و  کنند که در روزنامه ن نشر میآگیرند و مطالبی در  به تمسخر می

 ن نیستند.آهای معروف خود قادر به نشر  رسانه
  غربی کردن و فاسد کردن عقیده های فعالیت زمینهاما خطرناکترین  -

 ک سکوالریستی است که عبارت است از:مثلث خطرنا ها، نآاز سوی  امت
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ن آن از محتوای اسالمی و تبدیل آو تالش برای خالی کردن  ،موزشآ -ا
های شرعی و نقد کار حفظ و  موزش سکوالریستی و حمله به شیوهآبه 

پسر و فرستادن جوانان به کشورهای غربی و  دعوت به اختالط دختر و
های شرعی از  الغای تخصصموزشی و دعوت به آخواستار تغییر سیاست 

ات زبان عربی از تخصص های اسالمی و ها و فراخوان به حذف کتاب دانشگاه
 بخشی از این مبارزه است. علمی و...

های تبهکارانۀ سریعی انجام  ها جهش ها بوسیله رسانه ها: این رسانه -ب
ها  حجابی و اختالط زن و مرد در برنامه بی اند که شامل نشر موسیقی و داده

این  باشد، ضمنا   های مختلف می و نشر فکر انحرافی و حمله به دین به شیوه
های خارجی خیلی  ها و رسانه های رسمی است ولی در روزنامه در رسانه

 کنند. بیشتر با دین و عقیده وشریعت و اخالق امت بازی می
کوشند تا قضیه زن را در همه وسایل ارتباط  با تمام توان می ،زن -ج
 به قضیه روز تبدیل کنند. جمعی

ها و شوریدن  ن با مردآن و اختالط آحجاب نمودن  بی فاسد کردن زن و
که اینان در هر لحظه و در هر است مطالبی  ،خود ولین علیه دین وآ

 کنند. مناسبتی تکرار می
سفانه این أدعوت کردن به ملی گرایی و گفتگوی ملی بدون عقیده، مت -

شکارا آباعث شده تا اهل بدعت و فرزندان سکوالریسم با تمام جرأت 
 ها و مذاهب خود را بیان کنند. اندیشه
حزاب انجام آها و افراد این  خطرناکترین کاری که سکوالریست -
را  در صفوف اسالمی است که با امور ذیل این کاردهند ایجاد تفرقه  می

 دهند: انجام می
علما و قضات و هیئت علمای بلند پایه و افتاء و متهم  تمسخر به -1

 ها. نآها به تعصب و جمود ومسخره کردن  نآکردن 
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دهند و سخن او  ی بدهد برتر نشان میذهر کسی را که فتواهای شا -2
ن آکنند و او را به خاطر  هاست نقل می نآرا که مناسب حال 

گویند، خدا  ها می ستایند و وقتی چنین چیزهایی را در روزنامه می
 گویند؟ چه مین شیخ آ هب در تنهایی بداند که

ستایند  ها و مکاتب فکری عقل گرا و متجدد را می ها و صوفی رافضی -3
 نمایند. ن را بر جسته میآو منتسبان به 

شوند و از  در هر مناسبتی به علما و دعوت گران صادق حمله ور می -4
ها مخالفت  نآکنند که با  می فضایی ایجادو  کاهند می جایگاهشان

و صالح اللحیدان  لیه شیخ صالح الفوزان،که رّدهایی ع چنان شود
 مفتی بزرگ وبعضی از دعوتگران انجام گرفته است.

 مور ذیل است:آاز جمله مظاهر این جنگ علیه عقیده  -
ها قلمفرسایی  روز نامهتا جایی که در بسیاری از  ،تشویق بازگشتگان -آ
های رادیویی و تلویزیونی به عنوان اینکه از  در بسیاری از میزگرد کنند و می

شوند و این به عقب  بزرگترین نویسندگان و اندیشمندان هستند دعوت می
 کنند که عبارتند از: بازگشتگان بر چند چیز فعالیت خود را متمرکز می

رزش و آ بی تجربه شخصی خود را از دوران هدایت به صورت دورانی -ا 
 کنند. ت ارائه میپس

هایی دروغین  بندند و داستان بر اهل خیر و نیکی دروغ می -ب
 سازند تا اینگونه با این کارها سیمای اهل دین را مشّوه نمایند. می

ن را آکنند و  انحراف خود را به عنوان بازبینی فکری و عقلی ارائه می -ج
با اینکه  است تبازگشت به شیوه و راه درسکنند که گویا  چنان ترسیم می

 نان راهی انحرافی است.آراه وشیوه 
هایشان را فقط به  ای و مقاله ن به هر بهانهآحمله به عقیده و حامالن  -د

ها نیست  ای از این دهند و هیچ مقاله و مصاحبه ها اختصاص می همین زمینه
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ن حمله به ثوابت وتمسخر به دین و دینداران و آمگر اینکه موضوع اصلی 
 کردن جایگاه بدعت گذاران و گمراهان است. برجسته

ها و هر یک دیگری را  ها در این زمینه همکاری با سکوالریست -ه
 هایشان شبیه هم است. نماید، دل ن را برجسته میآستاید و  می

از و از مظاهر و موارد دردناک در دوران اخیر این است که بعضی  -
اند،  عقیده درست تربیت شده منتسبان به علم یا بعضی از جوانانی که بر

اند مانند  های بدعت گذاران را پذیرفته منحرف شده و بعضی از اندیشه
گاهانه به این مذهب آگاهانه یا نا آافرادی که به تصوف متمایل شده و 

 دهند. دعوت می
دهند  و افکاری ارائه می ورندآ یا مانند افرادی که به تجدد گرایی روی می

 هاست. نآصول أکه موافق 
ها دعوت  نآمانند کسانی که به مذهب اشاعره متمایل شده و به مذهب  

 گیرند. دهند و مذهب اهل سنت را نادیده می داده می
ا بیان این بند و در هر انجمن ا سفانه اهل بدعت از این دسته شادمانأمت

ها برای صحت  گنجند و از این طیف و اقوالشان از شادی در پوست خود نمی
 گیرند. خود و بطالن مذهب و عقیده اهل سنت دلیل میمذاهب 

خواهند که واقعا از دین و عقیده  ند و میفهم می اگر]اینان  و ای کاش
، به مقدار جنایت خود بر امت و بر عقیده سلف و صف [خود دفاع کنند
 بردند. اند، پی می ن شکاف ایجاد کردهآاسالمی که در 

 نآهای  عالج و وسیله بخش سوم:
مده آتردیدی نیست که این دین پیروز است و همانطور که در احادیث 

ن حمایت نکند آهمواره گروهی از این امت بر حق خواهد بود و اگر کسی از 
ن زیانی نخواهد رسید و اینان خواهند بود تا روز آن مخالفت نماید به آویا با 
افتد و ما اسباب و  نچه اتفاق میآو همانطور که در مقدمه گفته شد  قیامت،
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در نبرد حق و باطل و اینکه ن را ذکر کردیم از دایره سنت الهی آمظاهر 
منان باید از ؤنجا که مآن پرهیزگاران است، بیرون نیست و از آ نهایت از

اند در مقابل این هجوم برعقیده و  اسباب استفاده ببرند و به این امر شده
برای راندن این باطل و تثبیت بایست از همه اسباب  شیوه سلف صالح می
 ن استفاده کرد.آحق ودعوت دادن به 

هر  و برای کند ن بحث را طوالنی میآهای  بیان تعداد وسایل عالج و راه
اند و هر کسی در اسباب و مظاهر بنگرد تعداد زیادی  صاحب بینشی مشخص
 .گذرد، نتیجه گیری کند ن از صدتا میآشاید تعداد  از وسایل عالج را که
موضوع گسترده مشارکتی داشته باشیم شماری از  این برای اینکه در

کنیم، و چه بسا که نزد علمای فاضل  های عالج را به اختصار ذکر می راه
 توان یافت. ن را میآتر و مفیدتر از  بهتر و مهم

 از جمله وسایل عالج:
برشیوه سلف وبر عقیده اشان و راه سلف  منانی کهؤثبات و پایداری م -1

صالح خود گامزن هستند و این پایداری بر دین نه تنها یکی از 
من در این زندگی است که خداوند او را ؤواجبات است، بلکه هدف م

 رود ثابت قدم بدارد. بر حق تا زمانی که به لقای پروردگارش می
ن آهای  ترین و این وسیله از چند جهت حائز اهمیت است که مهم

 عبارتند از: 
ن در زندگی مسلمان و به هنگام مرگ و در آثار آاستقامت و پیامدها و  -ا

 .خرتآ
ماند او برای ارائه راه و  کسی که بر راه و روش خود ثابت قدم می -ب

ن سزاوار است، اما فردی که آروش خود به مردم و دعوت دادنشان به سوی 
 به راه و روش خود قانع کند.توان دیگران را  مرتد است نمی
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فرد ثابت قدم بر راه وروش الگویی خواهد بود برای دیگران که به او  -ج
اقتدا خواهند کرد و پر واضح است که هر گاه فرد در هم بریزد یا تغییر کند 

 این ویژگی بزرگ از بین خواهد رفت.
و به دور ماندن از تمام اثار عقب نشینی و احساس شکستی که قلب  -د

 گیرد. ن قرار میآدانش و عمل و دعوت فرد دستخوش 
ها  صبر وپایداری بر ثابت ماندن بر این راه هر چند احزاب و گروه -2

 ن همدست شوند.آعلیه 
د که روز خندق نورآمنان را به یاد ؤو مسلمان باید ثبات و پایداری م

که  چناننان ثابت قدم ماندند، آنان همدست شدند آها علیه  وقتی همه گروه

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

 ُ ُ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُلُ  ٱّللَّ َٰٗنا َوتَۡسلِيٗما  ۥ  َورَُسوُلُ  ٱّللَّ ٓ إِيَم إَِّلَّ ﴾ ٢٢َوَما َزاَدُهۡم 
این  گفتند: را دیدند، [انکافر] منان لشکرهایؤکه م و هنگامی» [22]األحزاب: 

خدا و پیغمبرش  و همان چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بودند،
 «.نان جز ایمان و تسلیم نیافزودآاند، و این به  راست فرموده

نَ ﴿ ِ ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  م  ََٰهُدوا ْ َما َع َ رَِجاٞل َصَدقُوا َبهُ  ٱّللَّ ن قَََضَٰ ََنۡ  ۥَعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َتۡبِديٗٗل  ُۖ َوَما بَدَّ ن يَنَتِظُر  [23]األحزاب:  ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ

ن پیمان بسته بودند تحقق آنچه را با خداوند بر آمنان کسانی هستند که ؤاز م»
نان قرارشان را به انجام رساندند و برخی نیز در انتظارند آپس برخی از  بخشیدند،

 «اند. نداده[ ن خودعهد و پیمادر ] یلینان هیچگونه تغییر و تبدآو 
و پر واضح است که راه وروش سلف در هر وقت یکی بوده و تغییر 

دادند  دادند و چیزی را تغییر نمی ن دعوت میآنان بسوی آو کرده است  نمی
 کردند. و خود نیز تغییر نمی
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اساس گذاری علمی که بر پایه شیوه علمی کامل پایه گذاری شده  -3
که بزرگترین چیزی که در مقابل باطل و است و مشخص است 
 ن و سنت است.آگیرد دلیل صحیح از قر بدعت و انحراف قرار می

های  مدارسی که نصاب]از این رو باید مدارس علم نزد علما احیا شود 
های نظامی که در بسیاری از شرایط طلب علم  درسی مدارس و دانشگاه

ر دن را مکآناپذیری دارد صفای  نکارمفید خلل ایجاد کرده با اینکه فواید ا
های علمی که به علم مفید و سودمند توجه  از این رو باید درس[ نکرده باشد

دارد به طور کلی و علم کتاب و سنت و عقیده را به طور خاص مد نظر دارد 
ن آبتوانند از  ها علم همه طیف که عالوه بر طالبای  بیشتر شود، به گونه

 استفاده ببرند.
مر توصیه أساتید در هر کجا یکدیگر را به این أعلم و  ست طالبیبا و می

کنند در  غلب طالب را سرگردان میأهای فعلی که  نمایند و اگر بجای درس
بسیار بهتر  با ترتیب و نظم بهتری انجام شود های درسی هر شهری برنامه

 .خواهد بود
از مساجد بزرگ که در یکی  باشد های روزانه ای برای تنظیم درس برنامه

، هنددبنجا درس آهای علمی در  ند دورههست که علما مان گرددمنطقه ارائه 
 بر علما دشوار نشود. که ادامه یابد ای به گونه ها در طول سال ولی این درس

ای باشد که بر محور عقیده و شیوه درست  های دعوتگرانه باید برنامه -4
باید از همه وسایل استفاده  در استدالل متمرکز باشد و برای این کار

 شود که برخی عبارتند از:
 که پیشتر گفته شد. های علمی چنان درس -
 های عمومی. سخنرانی -
 ها. همایش و دوره -
 شود. ها و مجالس انجام می های فکری که در خانه همایش -
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جا فعالیت کند و بر عقیده متمرکز  ای که در هر سفرهای دعوتگرانه -
 باشد.
برای نشر باشد  –وقفی  و غیروقفی  –علمی  های ها و برنامه باید پروژه -5

ن در داخل و خارج کشور و در آو توزیع  های سلف کتاب
 های مختلف از قبیل حج و عمره و غیره. مناسبت

سالم ابن ای شیخ اإلخه از مجموعه فتاوها هزار نس بعنوان مثال باید ده
 یع شود.ای توز چاپ و در سطح گسترده تیمیه
هایی منهجی که بزرگترین بخش جامعه  ها و یا کتابچه باید کتاب -6

ن چاپ شود تا به هر آن باشد انتخاب شود و صدها هزار از آمخاطب 
 ای برسد. خانه

 جا ایجاد شود که: باید مراکز پژوهشی برای رد و مناقشه هر -7
مورد تحلیل و فاصله بعد از پخش  های رادیو و تلویزیون را بال برنامه -

 مناقشه قرار دهد.
شود مورد تحلیل و مناقشه قرار  ها پخش می و مطالبی را که در روزنامه -
 دهد.
هایی که در رّد اهل بدعت و  ها و پژوهش و مراکزی برای نشرکتاب -

دارد،  دالیلشان را بیان میها وسست بودن  نآمخالفان است و تناقضات 
 ایجاد شود.

ها در این مورد مسئولیت بزرگی  اسالمی در دانشگاههای علمی  بخش -8
 نهای خود را بر عقیده و بیا پژوهشرا به دوش دارند، که باید 
 مذاهب معاصر متمرکز کنند.

های اسالمی باید در برابر این هجوم بر عقیده و منهج سلف  مجله -9
های قابل تقدیری در این زمینه انجام  ، با اینکه تالش بایستند

 اند، امید است بهتر و بیشتر شود. داده
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باید چند ایستگاه فضایی مورد اعتماد و قوی ایجاد کرد که در  -10
را بازی کنند و یک رسانه های مفید نقش مطلوب  مینه پخش برنامهز

 کافی نیست.
ای  های دیگر و ویژه و سایتها خیلی خوب بررسی شود  باید سایت -11

ای از علما  و در هر سایتی مجموعه برای بیان منهج و راه ایجاد شود
 ای کار کنند. در هر منطقه

ن آموزش، رسانه و زن و غیره که به بهانه آموضوعاتی مانند  -12
سکوالریسم جنگ فکری علیه ما راه انداخته باید مورد بررسی قرار 

 ن هویدا شود.آگیرد تا گمراهی و فریبکاری سکوالریست در مورد 
تواند اساس پروژه  که چاپ شده می (المرآة ةقوثی)بعنوان مثال کتاب 

 بزرگی در مورد قضیه زن باشد.
ها را در نظر داشت و روشن شده که  با وسایل مناسبی باید این -13

مور دارد و باید أمراقبت نقش بزرگ و ملموسی در بسیاری از 
 مور باشد.أس این أموضوع منهج و عقیده در ر

خواهیم در هر منطقه که  کرد، ما می باید این منحرفان را نصیحت -14
ها وجود دارند، نصیحت و اندرز گویی حجم زیادی داشته باشد تا  این

ها اقامه حجت شود و شاید بازگردند و توبه کنند و تا  نآاینگونه بر 
 سانی نیست.آها بدانند که قضیه به این  این

 ها. های این پرده بر داشتن از نقشه -15
 بعنوان مثال:

با دشمنان دین از جمله ها  ده برداشتن از ارتباط سکوالریستپر -
 ها و غیره. صلیبی
ها با روافض و با مراجع مذهبی وسیاسی  نآپرده برداشتن از ارتباط  -

 ها در خارج از کشور سعودی. نآ
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ها با صوفیان جهان و  نآپرده برداشتن از حقیقت تصوف و همگرایی  -
 تاریخی صوفیان.های  پرده برداشتن از رسوایی

هایی که برای شکستن  ها بودن، فعالیت های این مراقبت فعالیت -16
 دهند، مانند ضریح ساختن بر قبرها. موانع عقیده انجام می

رّد منحرفان و اهل بدعت با وسایل ممکن باید همواره ادامه داشته  -17
ابند پذیرد تا فرصت نی ها وباطلشان را نمی نآباشد تا بدانند که امت، 

 دهند. نگاه به باطلی دیگر دعوت میآی پیروزی نکنند چون وادعا
 شکار شود.آها در هر زمان باید  تناقضات این -18

  بعنوان مثال:
نکه از دشمنان آتناقضات سکوالریست در ادعای ملی گرایی و حال 

 کنند. صلیبی و غیره حمایت می
  و بعنوان مثال:
نان عقل را داور آکنند با این ادعا که  ها به سلف حمله می بعضی از این

یید أت پذیرد، عقل نمی ن خرافات کهآبا  دهند اما از طرفی رافضه را قرار نمی
 پندارند. و بزرگ می

 و بعنوان مثال:
ستایند و در ضمن  ن میآها غرب را با دانش و عقالنیت  بعضی از این 

 .ستایند ایشان میه هایشان یا صوفیان را با خرافات نصارا را با خرافات
نشر عقیده صحیح در خارج از کشور وظیفه بزرگی است و در  -19

نهایت کمک معنوی مهمی است و عقیده درست یکی است و صدای 
 ن و باورمندانش یکی هستند.آ
تمرکز بر دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب و همکاری محمدبن  -20

سعود با او، و این سرزمین با این عقیده سلفی صحیح متمایز شده و 
 ن جدایی ناپذیر است.آاین عقیده از 
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ای را در برداشته باشد که در  ئمهأوری کتابی که شرح حال آگرد  -21
هایشان در این  اند و گفته ادوار زمان در مسیر سلف گام بر داشته

تا همه بدانند که این عقیده فقط مختص ابن  مورد نوشته شود،
 ئمه است.أبن عبدالوهاب نیست بلکه عقیده همه  تیمیه و یا محمد

باشد  به شیوه سلف در احکام شرعی می مسایلی هست که مربوط -22
که اهل بدعت و دعوتگران تاویل و مدعیان روشنفکری و تجدد 

هایشان مورد رد و  پردازند که نیازمند است که گفته ن میآبه  گرایی
 مناقشه قرار گیرد.

 از: برخی از این مسائل عبارتند
ها وارد  ن کریم و تفاسیر باطلی که اینآیات قرآبازنگری در تعامل با  -ا

 اند. ن کردهآ
پرداختن به مصطلح حدیث و روش استفاده و استدالل از سنت  -ب
 نبوی.
ها برای باز  ن و تالش اینآول فقه و قواعد معروف صأبازنگری در  -ج

 اند. ئمه در این مورد اساس گذاری کردهأن و به قواعدی که آکردن با 
 ن.آاسان گیری در شریعت و خلط در  -د
 ن.آمسئله مصالح و مقاصد در شریعت و خلط در  -ه
 ن.آها در  ن و خلط اینآروی و مدلول و مغهوم درست  میانه -و
ها که حق  فتوا و ترجیح به هنگام اختالف علما و ادعای این مسئله -ز
 تواند متعدد باشد. می

قوال شاذ و أیلی ندارد، و جستجوی هایی که دل جستجو از رخصت -ح
 علما.مرجوح 
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که به سیس شود أکنم مرکز علمی مستقلی ت در پایان پیشنهاد می -23
و در مورد  ن اشاره شد بپردازدآمسایلی که در صفحات گذشته به 

 ن برنامه ریزی کند.آ
 له و صحبه وسلم.آنبینا حممد و  اهلل عىل وصىل
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