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1درمصرهایسلفیجریان
 2رفعت سید ا حمد

 3جمال اشرفی
 4محمد شیرین کار موحد

 مقدمه
 بعدچشمگیر آنان  ی هافزایش و توسعه ویژه پس از ب ،مصردر های سلفی  جریان ی هنقش

از  . پایشو د یاق اسات نیازمند بررسی عمیقو متنوع و پیویده ، بسیار ژانویه 25از انقالب 
های سلفی شوی ، در ابتدا  نفدری و سیاسی جریا جزئیات نقشه و طرحوارد به تفصیل که  آن

ها و  ی اساالمی کاه دارای ریشاهجریاانیاک به عناوان « سلفیت» تعریفبه  کنی  تالش می
 بپردازی . ،های م می است شاخه

یف عام از1  «سلفیت جهادی»و « سلفیت» مفهوم . تعر
در  رن چ ارم شادل گرفات و پیاروان آن تحات  ،سلفیت به عنوان یک مف وم و جریان

بن  امام احمدبه  هایشان آنان مدعی بودند که آرا و اندیشه شدند. شناخته می« حنابله»عنوان 

                                                 
است که توسط رفعت سید احمد نوشتته شتد  « الحرکات االسالمیه فی الوطن العربی»از کتاب  ، ترجمه بخش دیگریاین مقاله 1

 است.
است. تحصیالت وی در رشاته علاوم سیاسای در دانشاگاه  رفعت سید احمد، نویسنده و پژوهشگر مصری معاصر 2

دین و دولت در مصار از »، با نگارش پایان نامه 1984فوق لیسانس را در   ،1979 اهره بوده، لیسانس خود را در سال 
احیااگری »و دکتری را در رشته فلسفه علوم سیاسی در همین دانشگاه با نگارش رسااله باا موضاوع « 1970تا  1952
کتااب در زمیناه  ضاایای  30اخذ نمود. رفعت بیش از « ی در دهه هفتاد؛ بررسی تطبیقی اوضاع مصر و ایراناسالم

شاوند. وی در آثاار خاود  می به عنوان مرجع در علوم سیاسی محسوبها  آن عربی و اسالمی تالیف کرده که برخی از
نگه دارد. یدی از نداات برجساته در آثاار وی  کوشیده رویدردی منصفانه داشته باشد و خود را از افراط و تفریط دور

 .نقد تدفیر و ا بال به جب ه مقاومت در مقابل ص یونیست و استدبار است
 مترج  و پژوهشگر همدار پژوهشدده مطالعات منطقه ای، پژوهشگاه بین المللی المصطفی. - 3

 مترج . - 4
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کسی که احیاگر عقیده سالف باود و باا هار اندیشاه دیگاری غیار از آن  گشت، حنبل باز می
تیمیه احیا شد. وی به تبلیاغ  ابندر  رن هفت  هجری توسط  بار دیگر. این جریان جنگید می

در  .داد مای که به سوی تدفیر سوق این جریان اصرار داشت و امور دیگری را نیز بر آن افزود
ر شبه جزیره عربستان در  رن دوازده  توسط محمد بن عبدالوهاب د اندیشه ها این ن ایت،

، ابان ع یماین و سافر (بااز هموون بن)کنون توسط فق ای وهابیت احیا شد و از آْن زمان تا
 شود. ه تبلیغ و نشر داده میالحوالی و سلمان العود

از  گروهای ،لفیتشود که داعیان سلفی یا ماذهب سا می روشن ،با توجه به این تعریف
کید میمذهب حنبلی هستند.  پیروان مذهب  پیروانهمه  از حنابله، زیرا« گروهی» نمایی  تأ

دارای افداار و  ،نامناد می« سلفیه»که خود را  یچرا که این گروه شود؛ نمی شاملحنبلی را 
 را مف وم سلفیتاینان  ،نظر برخی از مورخان ازمذهب خاصی در اصول و عقاید هستند که 

تاوان  نمای و از وهابیت نیستند غیرچیزی این گروه  و در حقیقتاند  سر ت و مصادره نموده
 .را سلفی ن ادها  آن نام

مورد تقلیاد در  ی هپیشوایان چ ارگانامام احمد بن حنبل، چنان که معروف است یدی از 
 مذهب خاصی ندارد. اصول و عقاید،و در  )اهل سنت( استفقه

سالفیت در  ارن  و مؤسس ابن تیمیه )احیاگر اصولی و عقیدتی هنگامی که ما به مذهب
و  ش رت داشتهدر آن زمان به تشبیه و تجسی   بینی  که وی می کنی ، می رجوع هفت  هجری(

ن تاالش بسایاری در دفااع از ایا نموده است. وی می روش مذاهب افراطی در عقاید را طی
فیلساوف »وی را باه  ،تر علی سامی النشاردکنموده است، تا آنجا که ها  آن عقاید و کمک به

 ف کرده است.یوصت1«تجسی  گر ک  نظیر

رهبر و ای برای ابن تیمیه بوده است. او در حقیقت  محمد بن عبدالوهاب شاگرد شایسته
 گرایان مصر در  رن بیست  متأثر از وی هساتند. سلفی ی ههمسلفیه معاصر است که  احیاگر

هاا اداماه  گااهتشریاب  باور و زبارت  ی ه، بویژه در زمینا2011یه ژانو 25 این تأثیر تا انقالب
 داشت.

                                                 
 م الالنادر المجّس  ال الفیلسوف - 1
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اصول و  ی هدر زمین سلفیان معاصر هایی کتاببرخی از اندیشمندان معتقدند با د ت در 
در ماورد مذهبشاان ها  آن و به گماناند  کتب تراثی که منتشر نموده هموین واند  فروع نوشته

بسیاری است که از خواب طاوالنی « غلو و ت افت»ل این دعوت شام که یابی  می دراست، 
« سلفیت»استفاده از عنوان و با  و غبار زمان و تاریخ را از خود دور کرده استخود برخاسته 

 باشد. می طور خاصسازی مردم به صورت عام و فرزندان بیداری اسالمی به  در پی گمراه
و باه هماه مسالمانان نظار کارده نسبت به این مسلله اعالم سنت  گروهی از عالمان اهل

که محمد الد یاری در کتااب خاود  چنان هشدار دادند،ها  آن عقاید و افدارنسبت به انتشار 
در همین خصوص یدی از علمای پیشین األزهر به نام ابن خلیفاه علیاوی در  1کند. میبیان 

« سالفیت»دعوت به ظ ور کرده که ای  رزمین شام طایفهدر س» 2گوید: کتاب خود چنین می
سانت و جماعات را  اهل عقاید حشویان حنبلی اسات و پذیرش  ا،آن ی هنموده است. برنام

های  باید همگی بر حذر باشای  از وسوساه»افزاید:  او همونین می«. خوانند گذار می بدعت
 پیروانو همونین  ی گمراهان از ی ود و نصارا که  ائل به تجسی  بودندها که گرایش یشیاطین

 را برای ما زینت ]باشد غلوکنندگان و تندروهای سلفیت میمقصود [حشویان حنبلی از ها  آن
مسلمانان به بالیی بزرگ دچار شدند، عقل و اندیشاه را ها  آن د، همانا که به واسطهنبشش می

حضارت  شاریعتهیچ ارتباط و اساتنادی باه ها  آن رها کرده و تن ا ظاهر روایات را گرفتند.
خوانند و چنین گمان  می به سلفیت فراها  آن دانست  که چگونه می. ای کاش ندارند محمد

بوده   ائالن به تجسی خوانند در حالی که از  می دارند که به توحید خالص و اعمال صالح فرا
سانت و  عقیاده اهلکان  کاه  مای توصایهها  آن من بهپیمایند.  می را و راه ضاللت و گمراهی

هموناین در جاای «. ریق به راه اسالم هادایت شاوندجماعت را بگیرند، باشد که از این ط
اهال شاام، شاما را باس اسات حملاه باه  اما شما ای حشویان حنبلای  »گوید:  دیگری می

کارانه خود، شما را بس اسات از غرورتاان کاه سار باه  سنت و جماعت با هواهای ست  اهل
گذار خواندن ما  دعتکه حتی یک دلیل در تأیید مدعای خود مبنی بر ب ساید، با آن آسمان می

                                                 
 (.1996فیة: بین أهل السنة و اإلمامیة )بیروت: دارالادیر، . محمد الد یری، السل1

 (.1979. ابن خلیفه علیوی، هذه عقیدة السلف و الشلف فی ذات الله تعالی )دمشق: مطبعة زید بن ثابت، 2
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 «.کنی  سلف را داری  و بر آن اساس عمل می و نشانه های اما ما همه دالیل ،ندارید
کند. زماانی  آن ما را به فضای  رن چ ارم هجری و پس از آن منتقل می ام الاین متون و 

ت درگیری شدیدی میان اشاعره و ماتریدیه از یک سو و این فر ه که تحامنازعات و که در آن 
ای که عموم علمای  فر ه ه بود؛گرفتاز سوی دیگر در ،شدند عنوان حشویان حنبلی شناخته می

حنابله در انتساب این فر ه به امام احمد  از علمایبرائت جستند. البته برخی   اسالم که از آن
ابوزهره در کتااب م ا  خاود چناین که عالمه شیخ محمد  چنان، اند بن حنبل تشدیک کرده

 1.نویسد می
متاأثر از افداار و  ،روشن است که اندیشه و جنبش اسالمی سلفی معاصرعالوه بر این، 

رشید رضا، خطاب ها  آن که از جمله بارزترین ،ها بوده است های برخی از ششصیت اندیشه
بان  باه ابان تیمیاه و ساپس محمادهاا  آن باشند کاه هماه السبدی، مودودی، سید  طب می

عال اه شادیدی باه  هماواره از گذشاته تااکنونداعیاان سالفی  یاباد. عبدالوهاب ارتباط می
 نمایند. می تا آنجا که آن را تا سرحد وجوب الزام ،دهند می های ظاهری نشان سنت

 -و بزرگانشان ه هابا وجود تفاوت در فر  -ها به آرای فق ی است که  باز گشت این سنت
شناساند؛ مظااهری  یدادیگر را میها و ظاواهر  ها با همین سنت در آن اشترا  دارند. سلفی

اموری  ند برای زنان وبهای کوتاه و احیانا نعلین و همونین نقاب و رو هموون ریش و جامه
باا یدادیگر  ذیلها در امور  سلفی هوناندهسلفی بودن است.  ی هاز این  بیل که نشان دهند

 متفق هستند: 
 و صفات،  ءپذیرش مذهب امام احمد بن حنبل در اسما .1
گیری بر کسی که مشاالف ایان  پس از وفات ایشان و سشت توسل به پیامبر تحری  .2

 نظر باشد، 
 بیت ها و بلندی  برها از جمله ضریح پیامبر و اهل باور به ضرورت تشریب ضریح .3

 و صحابه، 

 ، خودشانهمونین پذیرش آرای اهل حدی  به عنوان ستون اصلی اندیشه  .4

                                                 
 .311(، ص 1996. محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب اإلسالمیة )القاهرة: دارالفدر العربی، 1
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 دوری از اهل فقه.  .5

را در کتاب خاود باه تفصایل ذکار کارده و باه رد آن  سلفی هاآرای شیخ محمد الازالی 
 1پرداخته است.

ورزناد و آن را بار شارایط حاال  گری تن ا به نص احادی  اتدا می سلفی پیروانداعیان و 
ها  آن .هستندو مندر هرگونه تأویل یا اجت اد فق ی مرسوم در میان فق ا  نمودهحاضر تحمیل 

 ه از عقل در مسائل شرعی به جز در موارد معدودی ممدن نیست.بر این باورند که استفاد

ین رهبران سلفی در مصر  . شاخص2  تر
 الف. محمد حامد الفقی )مؤسس وهابیت در مصر(

باشاد. وی نمایناده  می 1926المحمدیه در ساال  ةأنصار السن تاو مؤسس گروه جماع
تای نداال العناب از بشاش در روسا ها در مصار باود. او رد اعتماد سلفیرسمی و وکیل مو

با مادر   از األزهر 1917به دنیا آمد. در سال  1892شبراخیت در استان الجمیره و در سال 
 .از دنیا رفت 1959التحصیل شد و در سال  فارغ العالمیه

 ب. شیخ عبدالرزاق عفیفی
در ساال  ن در اساتان المنوفیاه باه دنیاا آماد ودر شنشوره از بشش أشمو 1905در سال 

به درجه تشصص در فقه  1936األزهر شد و در سال  هموفقه به کسب مدر  العالمی 1932
المحمدیه  نوان نایب رئیس جماعه انصار السنةبه ع 1946در سال  و اصول از األزهر رسید.

 به ریاست آن رسید. 1960و در سال انتشاب 
و پاس  دعربستان سعودی م اجرت کاربه درخواست ملک عبدالعزیز به  1950در سال 

فعالیت در عربستان مشاول به به عنوان مدیر دانشدده عالی  ضا  از اخذ شناسنامه سعودی 
تا زمان وفات خود « البحوث العلمیه و اإلفتاء»د. سپس به عنوان نایب رئیس کمیته دایمی ش

 در ریاض فعالیت داشت. 25/3/1994در 

                                                 
ر: محمد الازالی، السنة النبویة: باین أهال الفقاه و أهال الحادی ، )القااهرة: دارالشاروق، . تفصیل آن را بنگرید د1

1989.) 
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 ج. شیخ عبدالرحمان الوکیل
او باه لی در بشش الش داء در استان المنوفیه به دنیا آمد. در روستای البق 1913در سال 

باه  التحصیل شاد. ساپس در  العالمیه از آن فارغدین األزهر پیوست و با مدانشدده اصول 
در المع د  1952در سال وی  ها به کار گمارده شد. عنوان معل  تعلی  و تربیت در دبیرستان

انصاار  جماعاتبه عنوان نایب رئیس  1959در سال  مشاول به کار شد.العلمی در ریاض 
باه جاای شایخ عبادالرزاق عفیفای  1960در سال  و سرانجام السنة المحمدیه انتشاب شد

انصاار  جماعات دولت مصر، 60هنگامی که در دهه  او .را برع ده گرفتریاست این گروه 
مده  ده شریعت، به عنوان استاد در دانشدترکیب نمود هالشرعی ترا با جمعی هالسنة المحمدی

 از دنیا رفت. 1971در سال  فعالیت شد و سرانجامبه مشاول مدرمه 
 د. شیخ محمد عبدالمجید الشافعی )معروف به رشاد الشافعی(

ابتادا گاواهی تجاارت در منوف در استان منوفیاه باه دنیاا آماد. وی  1919اکتبر  15در 
ونی از رومانی گرفت. شیخ رشاد سپس درس خود را ادامه داد و دیپل  عالی تعا دریافت کرد،

جماال  ی هدوردر اواخار  هانصاار السانة المحمدیا جماعاتالشافعی به عنوان دومین رهبر 
او هنگامی که انور سادات به حدومات رساید فعالیات خاود را  شود. میعبدالناصر شناخته 

دوبااره آغاز نمود. وی با سادات به صورت مستقی  ارتباط بر رار کرد و توانست جماعات را 
« التوحید»بر ع ده گرفت. او ا دام به انتشار مجله  1972فعال سازد و ریاست آن را از سال 

انصار السنة  جماعتاز ریاست  1975در سال  به عنوان مجله رسمی جماعت نمود و سپس
. رسایدگیری کرد و باه جاای او شایخ محمادعلی عبادالرحی  باه ریاسات  کناره هالمحمدی

 .از دنیا رفت 1990در سال الشافعی سرانجام 
 هراس . محمد خلیل  ه

در ساال  در روستای الشین در بشش القطور در استان الاربیه به دنیا آمد. 1915در سال 
التحصیل شد و  از دانشدده اصول الدین فارغ 1940در سال وارد األزهر شد و سپس  1926

در  باه دسات آورد و« ه السالفیابن تیمیا»ای با عنوان  مدر  دکتری خود را با تدوین رساله
 شد.به کار همان دانشدده به عنوان استاد مشاول 
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باز برای تصدی مسلولیت گروه عقیده اسالمی در دانشادده  محمد خلیل هراس به دعوت بن

 از دنیا رفت. 1975القری به عربستان سفر نمود و سرانجام در سال  شریعت دانشگاه ام
 و. محمدعلی عبدالرحیم

مدرسه  از پس از حفظ  رآن در المدس اسدندریه به دنیا آمد. 1904در سال   عبدالرحی
و « ناظر»به درجه  گرفت و پس از فعالیت آموزشیجارافیا  همان ش رمدر دارالمعلمین در 

 رسید.« موجه»
های  و دانشادده« دینیمع د »عربستان سفر کرد وی در تأسیس  در اوایل دهه پنجاه به-

س ی  بود. همونین ا دام به تأسیس مدارس دخترانه در سعودی نمود شریعت و زبان عربی 
در مسجدالحرام عبدالرحی   مشارکت نمود.ها  آن های آموزشی و مدیریت و در تدوین برنامه

در مجلس علمی که ملک  و پرداخت در ماه رمضان و موس  حج به تدریس دروس دینی می
 1974او در سال  کرد. می سشنرانیکرد،  می عبدالعزیز روزهای دوشنبه در  صر خود برگزار

از اندیشه وهابیت در سعودی به مصر  مملّو سال فراگیری و آشنایی با آموزه های  23پس از 
گیری رشاد الشافعی باه نفاع او باه عناوان ریاسات  بازگشت. پس از این بود که بعد از کناره

 .از دنیا رفت 1991در سال  و سرانجامانتشاب  هانصار السنة المحمدی جماعت
 ز. محمد صفوت نورالدین

در روستای المالیقه در بشش بلبیس در استان الشر یه به دنیاا  1943 ژوئن سال 20در 
او از این طریق با وهابیت آشانا شاد.  در بلبیس بود و هل شاخه انصار السنپدرش مسلو آمد.

مبلغ وهابی در آن  ،یوی همونین متأثر از عموی خود بود و توسط شیخ عبدالله أحمد مرس
به دانشدده تربیت دانشگاه  اهره در رشاته برای تحصیل  اوروستا مورد حمایت  رار گرفت. 

کارشناسی علوم و تربیت دریافت نمود. در اوایل دهه هفتااد باه مادت  مدر و  رفتشیمی 
 و پس از طای مراتاب تربیت و تعلی  مشاول به کار شد چ ار سال به لیبی رفت و در وزارت

هزار نسشه رساید  100التوحید به تیراژ ی او مجله  در دوره شالی به سمت مدیر کلی رسید.
و به همراه شیخ صفوت الشوادفی مناظرات و گفتگوهایی با طنطااوی و احماد عمار هاشا  

 داشتند.« نقاب»باره مسأله در
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ربیة بین های مو ف أهل اإلیمان من صفات عبادالرحمن، الت تألیفات او کتاب ی هجملاز 
باه  1991باشد. نورالدین در ساال  األصالة و التجدید، المسجد األ صی و دعوة الرسل، می

را دانشدده های تربیات مبلااان  و پس از آنرسید.  هانصار السنة المحمدی جماعتریاست 
به خا  جا  در مده از دنیا رفت و در همان 2002سپتامبر  20. وی در در مصر تاسیس کرد

 شد. سپرده
 ح. محمد صفوت الشوادفی

به  یدر روستای الشاانیه در بشش بلبیس در استان الشر یه به دنیا آمد.و 1955در سال 
علمااای زیااادی را باارای  راه یافاات ودانشاادده ا تصاااد و علااوم سیاساای دانشااگاه  اااهره 

و در  رآن را حفاظ کارد در دوران سربازی وی های دینی به دانشدده دعوت نمود.  سشنرانی
را از آن خود  حجسفر  به برنده شد و جایزه مصر نیروهای مسلح بقات حفظ  رآن کری  مسا

هاای شایخ محماد جمیال غاازی در تفسایر  ارآن حضاور  در ایام دانشاگاه در درسکرد. 
سعودی سفر نمود و شش ساال عربستان التحصیلی به  محمد صفوت بعد از فارغ یافت. می

یفی،  اضی علی بن روحی حضاور مین، عبدالرزاق عفباز، ابن ع ی های بن در آنجا در درس
به عنوان مسلول تبلیغ و رسانه به عضاویت مرکاز عماومی جماعات  1991در سال یافت و 

سال نایب رئیس مجله التوحید باود و ساپس باه ریاسات  8پذیرفته شد. مدت  ةانصار السن
نا الطریق، اإلجت اد مصابیح أضاءت ل»های  مجله التوحید رسید. از جمله تألیفات او کتاب

بان تیمیاه، الی اود نشاأة و من بین الطب و الدین، مشتصر الفتاوی الحریه لشیخ اإلساالم ا
 از دنیا رفت. سشتای  در اثر حادثه 2000در سال سرانجام  الشوادفی باشد. می «تاریش ا

 ط. جمال الراکبی
لیسانس حقاوق  1979در سال  س در استان الشر یه متولد ودر ش ر بلبی 1956در سال 

الشالفاة »ای باا عناوان  با نگارش رسااله 1991در سال  گرفت.الراکبیاز دانشگاه الز ازیق 
تاا  2002مدر  دکتری خود را دریافت کرد. از ساال « هاإلسالمیة بین نظ  الحد  المعاصر

اکنون به عنوان ریاست شورای   ه گرفت و ریاست جماعت انصار السنه را بر ع ده  2009
 کند. فعالیت می هی انصار السنعلما
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 ی. شیخ محمد حسان
به دنیا  8/4/1962در روستای دموه در بشش دکرنس در استان الد  لیه به تاریخ حسان 

ای الرحمه باه نشار  رئیس شبده ماهواره و پس از اخد مدر  کارشناسی رسانه به عنوان آمد.
 پردازد. اندیشه و دعوت سلفیت وهابی می

 یک. ابواسحاق حوین
در روساتای حاوین در بشاش  1956باشاد کاه در ساال  نام وی حجازی محمد شریف می

التحصیل شاد  ها در زبان اسپانیایی فارغ الریاض در استان کفرالشیخ به دنیا آمد. از دانشدده زبان
 1407و مدت چ ار سال نزد شیخ محمد نجیب المطیعی درس خواند. حوینی ساپس در ساال 

هاای  افرت و چند ماه در آنجاا ا امات نماود. از جملاه تألیفاات او کتابم به اردن مس 1987/  ه
، تشاریج تفسایر هتنبیه ال اجد الی ما و ع فی کتب األماجد، ن ی الصحبة عن النزول علی الرکب»

 باشد. می« ک یر، ال مر الدانی فی الذب عن األلبانی، اتحاف النا   بوه  الذهبی و الحاک  ابن
 ل. محمدحسین یعقوب

در روستای المعتمدیه در استان الجیزه مصر متولد  1954در سال حمد حسین یعقوب م
به عربستان سعودی مساافرت و پاس از پانج ساال مدر  تربیت معل   وی پس از اخذشد. 

 شد.به کار مشاول  هالسنة النبویمعلومات مرکز  ا امت دوباره به مصر بازگشت. سپس در 
 م. محمد اسماعیل المقدم

متولد شد و پس از تحصیالت ابتدایی در رشته ساالمت و در اسدندریه  1952در سال 
وی هموناین از دانشاگاه روان مدر  تشصصی گرفت و در این حوزه مشاول به کاار شاد. 

در پیوسات.  انصار السانه جماعتبه  1965األزهر لیسانس شریعت اسالمی دارد. در سال 
در اواخار دهاه  المقادمر اسدندریه نماود. ا دام به تأسیس المدارس السلفیه د 1977سال 

رفات و در آنجاا دروسای دربااره شایوه  هفتاد میالدی هر هفته به  اهره و منطقاه طالبیاه می
او در درس افرادی چون ع یمین، األلبانی، عبدالرزاق عفیفی،  کرد. سلفیت وهابی برگزار می

باه ایان ی نیز حضور یافت. عبدالرحمان عبدالشالق و مقبل بن ادی الوارعی و ربیع المدخل
 .شود می المقدم به عنوان رهبر خانواده سلفیت در اسدندریه شناخته ترتیب
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 برهامیالن. یاسر 
در ساال وی طبیب متشصص اطفال اسات کاه در اسدندریه به دنیا آمد. 1958در سال 

هنگامی که در کرده است . وی  ذه  اخاز دانشگاه األزهر لیسانس شریعت اسالمی  1999
وهابیت شد. پدر او از اعضای اخوان المسلمین بود. عموی او وی جذب آیین دبیرستان بود 

را با کتاب معارج القبول آشنا نمود که از جمله منابع اندیشه وهابی است. عماوی او نیاز از 
 زندانی شد. 1965اعضای اخوان المسلمین بود که در سال 

ساازی  د آماوزش و آمادهفر اان )مع اکنندگان در تأسایس مع اد ال از مشاارکت برهامی
نماود.از  باشد و در آنجا دو درس توحید و اصاول الادعوه را تادریس می ( میمبلاان وهابی

، هفضل الانی الحمید، منة الرحمان، ال اله اال الله کلمة النجا»های  تألیفات او کتاب جمله
 «لج اد و فقه الشاالفاألمر بالمعروف و الن ی عن المندر، تأمالت فی سورة یوسف، فقه ا

از آثاری اسات کاه در  الاب ساشنرانی و باه صاورت دیاداری و  غیرباشد که البته این ا  می
 هایراد و سپس عرضه شده مانند: فقه المو عّین ابان  ای ، شارح العقیاد توسط وی شنیداری

 د.و اإلیمان اثر ابن تیمیه، شرح معارج القبول اثر حافظ حدمی و شرح فتح المجی هالوسطی
عالوه بر اششاصی که تا کنون ذکر شاد مصاطفی العادوی، ساعید عبادالعظی ، فاوزی 

توان  عبدالله بدر، مازن  می همونین از اساتید األزهری ویالسعید نیز از اساتید وی هستند. 
 السرساوی و عمر بن عبدالعزیز  ریشی را نام برد.

یان نمونه. 3  های سلفی در مصر هایی از فتاوای جر
 ها در مورد مسیحیان مصر سلفی فتاوای

یم بنای کلیسا  الف. تحر
اما رهبران ایان  است،مربوط به دولت  ویژه اگرچه از جمله  ضایای ،در مورد این ماجرا 

 :دهی  می در ادامه مورد بررسی  رار دارند که در این مورد دیدگاه ای مشتلفیجریان 
اب چناین آماده اسات کاه در ع دناماه عمار بان الشطا»گویاد:  ابواسحاق حوینی می

 کاه کساانی ی هوی گفتا«. شایسته نیست تجدید بناا گاردد کلیسایی که خراب و ویرانه شد،
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گویاد:  کناد و می ها را دارند را مساشره می مسیحیان حق تبلیغ مذهبی در ماهواره گویند می
رساه مد»، برنامه های الحدم منبع: شبده ماهواره«. های آخرالزمان است این ه  از عالمت»

( سالفی فوزی عبداللاه )از رهباران کناونی باشد(. )این فیل  در یوتیوب موجود می«. الحیاة
الزم است از احداث کلیساها و معابد جلوگیری شود و باید مانع از اظ ار شعائر »گوید:  می

 موجب خواری مسلمانان است.چرا که این در حقیقت  ،های آنان شد و اعیاد و توزیع کتاب
است که در کتاب عبدالرحمان بن غن   که با نام شروط عمریه  عمر ای نای ع دنامهاین بر مب

 1«.مش ور شده است
 ب. وجوب جزیه و اخذ آن

وجاوب بر  اسباب نزول، اما همگیزمان و  آنان در علیرغ  اختالف ،در مورد این  ضیه 
ود و نصاارا و جناگ باا ی ا»گوید:  آن مصّر هستند. یاسر برهامی رهبر سلفیه اسدندریه می

 2«.جزیه بدهند الم بیاورند و یا اینده ذلیالنهمجوس واجب است تا زمانی که اس
ی جزیه را بپردازد باید مسیح»گوید:  بار و با جدیت و زیرکی می ابواسحاق حوینی دیگر

. اسات« الاوالء و الباراء»این نص کالم وی در ناوار صاوتی «. افدنده استدر حالی که سر
 3«.باشند باید سالیانه جزیه بپردازند در حالی که ذلیل می»گوید:  یز میفوزی عبدالله ن

یم سالم کردن به مسیحیان  ج. تحر
تقدم در ساالم نسابت »گوید:  در مورد این  ضیه مبلغ سلفی محمد المصری چنین می 

جایز نیست، چرا کاه در وا اع  «أهال و س ال»حتی گفتن کلماتی هموون  ،به غیرمسلمانان
محمد اسماعیل مقادم نیاز در پای توجیاه یاک 4«.تعظی  و بزرگداشت آن استب موجاین 

به ی اود و نصاارا »گوید:  می حدی  صحیح السند که البته متنی شاذ و مشالف اسالم دارد،

                                                 
 باشد. (، این سایت تحت اشراف مدرسه سلفیه اسدندریه می2008/ آگوست/ 13. ن. : سایت صورت السلف )1

http://www.satafvoice.om. 
 )نسشه الدترونیک(، 29. یاسر برهامی، فقه الج اد، ص 2

http://www.mltzm.com/vb/showthread.php?t=11378. 
 (.2008/آگوست/13سایت صوت السلف، )« من ینایر، ا تداء ب ورة تونس 25حد  المشارکة فی ثورة ». ن. : 3

http://www.salafvoice.com/article.php?a=5115. 
 شه الدترونیک(.. ن. : محمود المصری، تحذیر الساجد من أخطاء العبادات و العقائد )نس4

http://forums.fatakat.com/thread451614 
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، او حرمات «را در تنگنا  رار دهیادها  آن را دیدیدها  آن در سالم پیشی نگیرید و چون در راه
عازت مسالمانان و ذلات کفاار »ن نسبت به کفار را از باب آغاز کردن سالم از سوی مسلما

 1«.داند می
یک نگفتن اعیاد به قبطیان  د. تبر

شاریعت، مشاارکت در اعیااد دیگاران را »گوید:  در مورد این  ضیه صفوت الشوادفی می 
برای ما تحری  کرده است، حتی اگر این مشارکت از طریق تبریک گفتن و یا حضور یافتن و یاا 

اعیاد خاود  ی هصورت دیگر باشد. در اخبار و روایات آمده است که غیرمسلمانان از ا امبه هر 
اند. از مش ورترین آن،  روایتی اسات  به صورت ویژه و یا تشبه پیدا کردن به مسلمانان منع شده

 «.که با سند خوب از عمر بن الشطاب نقل شده است
کند. هرچناد  شود را نقل می ته میآنوه که تحت عنوان شروط عمریه شناخ وی در ادامه

این متن از منظر سند ضعیف بوده و متن آن نیز مورد اندار و مشالف با  رآن و سنت صحیح 
ای کاه میاان  داند که به وضوح از شاداف گساترده اما الشوادفی آن را سندی ثابت می ،است

 کند. مسلمانان امروز و دیروز وجود دارد، حدایت می
داند و وظیفه مسلمانان  های مندر می لدهای خاص را نیز از بدعتتو  وی همونین جشن

شارکت نداشاته باشاند و یاا باه هاا  آن هایی را برگزار ندنناد و یاا در داند که چنین مراس  می
ابومحمد بان عبداللاه بان 2را به یددیگر تبریک نگویند.ها  آن راضی نباشند وها  آن برگزاری

جایز نیست که با ارسال کارت تبریک و یا عیاد دیادنی باه  ابداً »گوید:  عبدالحمید أثری می
 ،کاارت تبریاک بپذیریادهاا  آن کفار تبریک گفت. همونین برای شما نیز جایز نیست که از

 3«.بازگردانید، همونین تعطیل کردن کارها در این روز جایز نیستها  آن بلده باید آن را به
او در ایان « مسایحیان حارام اسات تبریک گفتن اعیااد  »گوید:  مصطفی درویش نیز می

                                                 
 ، متن این نوار را در آدرس ذیل ببینید:«أدب التعامل مع الدفار». محمد اسماعیل مقدم، نوار صوتی 1

http://audio.islamweb.net/audio/inden.php?page=fullcontentdaudioid=162041. 
 شود. این جماعت یدی از پایه های سلفیان تندرو باه شامار می لمحمدیة چاپ. مجلة التوحید توسط انصار السنة ا2

 .6، ص 8، العدد 24رود. ن. : اعیاد المیالد، التوحید، السنة  می

 .20، ص 8، العدد 23. ن. : اإلحتفال برأس السنة و مشاب ة أصحاب الجحی ، التوحید، السنة 3
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پرسد: آیاا  کند و سپس از مفتی چنین سؤال می مورد به ا وال ابن تیمیه و ابن  ی  استش اد می
در مورد این اعیاد و آنوه کاه ها  آن درست است که مسلمانی به کلیسای مسیحیان برود و به

ألزهر و او اف را به دلیال علی عید نیز مسلوالن ا 1«در مورد آن اعتقاد دارند، تبریک بگوید؟
مصر مورد انتقاد  رار داد و بار ایان بااور باود کاه ایان کاار   بطیانتبریک گفتن عید پا  به 

 2به اعتقادات اسالمی است. می بوده و شرعا حرام است و توهینمشالف با عقیده اسال
 . عدم قصاص مسلمان در برابر قتل مسیحی ه

ادله مربوط به عدم  تل مسلمان در برابار  تال »وید: گ در این مورد ابواسحاق الحوینی می
باشاد و ایان دیادگاه  ی حنیفیاان می تر از ادلاه کافر )هر نوع غیر مسلمانی( ظاهرًا هزار بار  وی

او گفتار عالمه محمد الازالی را که معتقد به  تل مسالمان در برابار «. تقریبا مورد اجماع است
مسلمان باه »کند که:  ر داده است. غزالی این حدی  را رد میباشد، مورد انتقاد  را  تل کافر می

الانفس »داناد:  چارا کاه آن را مشاالف باا ایان آیاه  ارآن می« شود خاطر  تل کافر کشته نمی
فی الرد علای الازالی(.هاانی الساباعی کاه اکناون در لنادن  ه)نوار صوتی تمام المنّ «. بالنفس

گزیده کالم آنده بر این »گوید:  بوده است، می کند و از اعضای سازمان ج اد مصر زندگی می
شاود، از اعتباار بیشاتری  گوید مسلمان در برابر  تل کافر ذمی کشته نمی ای که می باورم نظریه

بنگرید به کتاب القصاص هانی ساباعی کاه در ساایت مطالعاات تااریشی «. برخوردار است
 3منتشر شده است.« المقریزی»

یم به  ان در پست های مهمکارگیری مسیحی و. تحر
در تااریخ  ،شاود مای کاه توساط یاسار برهاامی مادیریت« صوت السالف»در سایت  
چنین ذکر شده است: علما بر این ندته اجماع دارند کاه جاایز نیسات  2009/آگوست/22

غیرمسلمان بر مناصب عمومی گماشته شوند. مناصبی هموون: فرماندهی ارتش و یا حتای 
نین جایز نیست در جنگ شرکت کنند و یا اینده جزء نیروهاای های آن، همو یدی از گردان

پلیس باشند. همونین نباید منصب  ضایی داشته باشند و یا متصدی وزارت شوند. مساوات 

                                                 
 .62، ص 9، العدد 28، التوحید، السنة «فضیلة المفتیسؤال فی رسالة الی ». بنگرید: مصطفی درویش، 1

 .30، ص 9، التوحید، العدد «عید القیامة المجید... و مسائل العلماء». بنگرید: علی عید، 2

 .http://www.almaqreze.net/ar/inden.php سایت المقریزی: . ن. 3
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 خالف کتاب و سنت و اجماع است.، مطلق در میان ش روندان یک کشور
 ز. طعنه زدن به بزرگان قبطی

جله التوحید )این مجله توسط انصار السنة از م 7، شماره سوم، صفحه شش در جلد  -1
شاود  می مشاهده ،پردازد( می به نشر افدار تند سلفی 70شود و از دهه  می منتشر هالمحمدی

نسبت به پاپ شنوده سوم، پاپ اسدندریه بدگویی شده و در آن به  که در سرمقاله این شماره
 ،حدی  به دلیل ایمان وی نیست کند که محفوظات پاپ اشنوده از  رآن و این ندته اشاره می

به نفع خود است. همونین پیشن اد ساال گذشاته پااپ ها  آن بلده او در پی سوء استفاده از
های مشتر  دینی میان مسلمانان و مسیحیان ا ادامی اسات کاه در ن ااد  برای تدوین کتاب

 باشد. خود خطری برای اسالم و مسلمانان می
ای که با امضای صافوت  مجله التوحید در سرمقالهاز  6، ص 5، شماره 28در جلد  -2

شوخی کوچدی با عالماه پااپ »کنی :  می الشوادفی منتشر شده است چنین عنوانی مشاهده
پیروی از دیدگاه شانوده در رابطاه باا  دلیلالشوادفی مجله رادیو و تلوزیون را نیز به «. شنوده

 موسیقی و غناء مورد انتقاد  رار داده است.

 1«با من بیا تا اسرار را بشناسی »مطلبی را تحت عنوان  35، ص 1، شماره 7د در جل -3
کنی .در این متن، ساردبیر نشاریه األخباار موسای صابری  مشاهده می« التوحید»با امضای 

دو  12/10/1978مورد انتقاد و بدگویی  رار گرفت است. به دلیل آنده این نشریه باه تااریخ 
گان خاود  مورد پیرزن و پیرمردی لبنانی است که بر سر کشتهعدس منتشر کرده  که یدی در 

است که در « مسیریل/ خاریان»کنند و دیگری دختری کوچک با نام  در جنگ لبنان گریه می
گاهی از مصیبتی که آن روزها در کشورش لبنان وجود دارد، سایب  کمال بی خیالی و بدون آ

کیشاان  کند کاه نسابت باه ه  ار را مت   میزند. مجله التوحید سردبیر االخب خود را گاز می
واضاح اسات کاه »گویاد:  کناد، ساپس می مسیحی خود تعصب دارد و با آنان همراهی می

ها به کار گرفته اسات و خاود نیاز  این نشریه را در خدمت به جریان ج انی صلیبی ،سردبیر
 «.باشد جزئی از این جریان می

                                                 
 «معی لنعرف السّر  تعال»- 1



 

 

119 

جر
 یان

ای
ه

 
 یسلف

صر
ر م

د
 

باا مان بیاا تاا »عنوان  همان تحتری در مطلب دیگ 42، ص 2، شماره 7در جلد   -4
که با امضای محمد جمعه العدوی نگاشاته شاده اسات، مدارم عبیاد،  1«اسرار را بشناسی 

ای اسات باه  نامه یه  رار داده است. دلیل این موضوع،منشی حزب الوطنی را مورد نقد و کنا
 عاوت باه مصارنیابت از سادات برای پاپ یوحنا پولس دوم )ژان پل دوم(، پاپ روم بارای د

دهد تاا باه  می انجامشاید مدرم عبید این کار از آن رو »گوید:  . نویسنده میارسال شده بود
کیشان خود در ج ان صلیبی بگوید که مسیحیان موضعی  وی داشته و حتی در منصاب  ه 

ای محد  میان  لب  وزارت حضور دارند. این همه از آن روست که وی به دنبال ایجاد رابطه
سالمی یعنی مصر با ج ان صلیبی در راستای خفه کردن جریان اسالمی و یا غیرفعال عال  ا

 «.کردن آن است
گویاد:  محماد اساماعیل المقادم می« 2 نظرة فی تااریخ العقیاده»صوتی  نواردر   -5

 «.پطرس غالی، خبی ، خائن، مجرم و دشمن اسالم و مسلمانان است»
با امضای سردبیر « سشیف ی همقارن»» ، تحت عنوان33، ص 9شماره  20در جلد  -6

نقدی گزنده به مسالوالن وزارت آماوزش و پارورش باه دلیال »بینی :  می احمد ف می چنین
( در کالس دوم راهنماایی در حاوزه 1992سؤالی در امتحان شفاهی ترم اول )ژانویه  آوردن

ابوبدر به عناوان اداره کل کفرالشیخ؛ در این سؤال چنین آمده است: شرایط و دالیل انتشاب 
را با شرایط و دالیل انتشاب پطرس غالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد  خلیفه پیامبر

مقایسه کنید. به راستی پطرس غالی در برابر ابوبدر کیست؟ صلیبی که بر این باور است که 
آورده  عیسی بن مری  خداست اس  وی در کناار ب تارین ایان امات پاس از رساول خادا

آیا شایساته   ساله؟ 13یا  12شود؟ برای کودکانی  ود؟! این کار برای چه کسی انجام میش می
 «.ای دادند از کار خود عزل شوند؟ نیست طراح سؤال و کسانی که به او چنین اجازه

 از نو سر برگرایی سالمه موسی،  ملی»تحت عنوان  48، ص 11، شماره 27در جلد  -7
سالمه موسی این شایساتگی را »الحلی  عبدالله چنین آمده: با امضای زغلول عبد 2«آورد می

                                                 
 «تعال معی لنعرف السّر »- 1

 «ة سالمة موسی تطل برأس ا من جدیدشعوبی»- 2
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کناد  ندارد که هیأت تحریریه حتی یک کلمه در مورد او انتشار دهد، کدام بدبشت فدار می
 «.داران اندیشه  رار داد؟ توان از پرچ  موسی را می هسالم

ا امضاای ب« با من بیا تا اسرار را بشناسی »تحت عنوان  33، ص 3شماره  7در جلد  -8
نقدی به  صیده شااعر علای الجاارم کاه در آن از »العدوی چنین آمده است:  همحمد جمع

وحدت ملی گفته است: فردا صلیب هموون هالل در وحدت ما خواهد بود و انجیل و  رآن 
 «.نماید هر دو مردم را جمع می

 باا« اماوال مسااجد بارای کنیساه هاا» ، تحت عناوان 37، ص 6شماره  8در جلد  -9
نقد تصمی  وزارت او اف مصر در خصوص بازساازی »امضای محمدجمعه العدوی آمده: 

این ا ادام از «. خانه اند با استفاده از بودجه وزارت کلیساهایی که در جنگل اکتبر ویران شده
 سوی نویسنده برخالف شرع دانسته شده است.

باا « دولتای ی هناماتقدیربا وری ... و »تحت عنوان  24، ص 6، شماره 9د در جل  -10
«. گرایای اسات او اکناون از مبلااان ملی»حمدجمعه العدوی چنین آماده اسات: امضای م

چارا کاه آن را  ،کناد گویی که این کار جرم است. نویسنده دعوت به برادری دینی را نقد می
کرد با وری را در زمانی که وزیار  داند. همونین عمل دعوتی از سوی صلیبی ها در مصر می

های زیادی را که و ف مسلمانان باود باه مسایحیان  چرا که زمین ،کشد بود به نقد می او اف
 بششید تا در آن کلیسا بنا کنند.

 مسالمان بشاارت باه مسایحیت» ، تحات عناوان38، ص 10، شماره 14در جلد   -11
با امضای توحید، ات ام صریحی نسبت به انیس منصور بیاان شاده اسات کاه وی  «دهد می

 18/4/1986مقالاه منتشار شاده در األهارام باه تااریخ  دلیال آن،کناد.  حیت میتبلیغ مسی
در باشد که منصور در آن عنوان کرده که وی برای تعلی  فلسفه مسیحی به دیر دومینایدن  می

دلیل آن را و  کردهتعریف ها  آن کرده و به این مناسبت از راهبان و صفای وآمد می رفتعباسیه 
هایی در روز زماین توصایف کارده  ی دیرها را ب شتو دانسته است. از مردمها  آن دورینیز 

 ساتاید و چگوناه راهباان را می»دهد:  توحید، أنیس منصور را چنین مورد نقد  رار می است.
های روی  کند؟ چگونه دیر آنان را به عنوان ب شات را با صفاتی چون صفا و نور ذکر میها  آن
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 گزیناد در حاالی کاه ستانی از میان راهباان برمیکند؟ چگونه است که دو زمین توصیف می
 «.بر دین باطل هستند؟ها  آن

با امضای « مفتی در مالت»در مطلبی تحت عنوان  37، ص 5، شماره 20در جلد  -12
محدوم کردن سفر مفتی مصر دکتر محمد السید طنطااوی »توحید چنین عنوان شده است: 

 «.نماز و دعا برای صلح»نفرانس به همراه پطرس غالی به مالت برای حضور در ک
با امضای شایخ « الفتاوی»در مطلبی تحت عنوان  36، ص 4، شماره 25در جلد  -13

چرا که او دشمن  ،محبت نسبت به همسایه مسیحی جایز نیست»صالح الفوزان آمده است: 
 چرا که به عنوان تعامل دنیایی به شامار ،توان داشت اما حسن همجواری می ،خداوند است

 «.شود رغبت به اسالم می موجبرود و همونین  می
باه  لا  شایخ صاالح « الفتااوی»در مطلبی تحت عناوان  36، ص 4، شماره 27در جلد  -

 جایز نیسات چارا کاه  اعیاادها  آن تبریک گفتن اعیاد ی ودیان و مسیحیان به»الفوزان آمده است: 
را واجاب کارده هاا  آن و برائات ازهاا  آن آمیز است و خداوند بر ماا دشامنی باا باطل و کفرها  آن

 «.است
با امضای کمیتاه فتاوا در مرکاز « الفتاوی»، تحت عنوان 6، ص 6شماره  28در جلد  -14

 «.بانک مرکزی نباید به مسیحیان برای عید  یامت مرخصی بدهد»عمومی چنین آمده است: 
باه اسا  »اسات: ای  با امضای سردبیر چنین آمده  سرمقاله 6، ص 1، شماره 7در جلد  -15

 «.کنند! شوند که از آن دفاع می شود و کسانی نیز پیدا می ها افزوده می وحدت ملی بر نفوذ صلیبی
اعیاد الدفاار و مو اف »ای تحت عنوان  در مقاله 29، ص 10، شماره 28در جلد  -16

برگزاری باازی هاای »با امضای ابراهی  بن محمد الحقیل، چنین آمده است: « المسل  من ا
آمیز از اعیااد یوناان  چرا که در اصل عیدی شار  ،لمپیک در کشورهای اسالمی حرام استا

بوده است و تبدیل آن در روزگار ما به ورزش و بازی باز ه  با توجاه باه ریشاه و اصال آن ، 
 همونین «.کند آمیز بودنش را نفی نمی شر 

 «عید عمال حرام است.» 
 « در ایاام هاا  آن و یا خرید و فروش باواجب است تا از هدیه دادن به مسیحیان
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 «.در برگزاری عید خود، اجتناب شودها  آن عید و در نتیجه کمک کردن به
 «برای حضور در عیاد خاود ساوار ها  آن ممانعت از سوار شدن در وسایلی که

 «. شوند، واجب است می
 «جایز نیستها  آن در اعیادها  آن هدیه دادن به.» 

« فتااوی ابان الع یماین»ای تحت عنوان  در نوشته 51، ص 11، شماره 30در جلد  -17
 «.را تبریک بگویندها  آن کارمندان نباید به همداران غیرمسلمان خود اعیاد»آمده است: 

دائمی  ی هاز فتاوای کمیت» در مطلبی تحت عنوان  62، ص 10، شماره 33در جلد  -18
 «.یرمسلمانان جایز نیستشرکت در تشییع جنازه غ»آمده است:   «بح  و افتاء در سعودی

یان سلفی در مصر نمونه  هایی از فتاوای جر
 الف. فتاوای متعصبانه 

توساط غیرمسالمانان و باه  اساالمی،اداری عمومی در دولات  مشاغلسلفیان، پذیرش 
ی غیرمسالمان را بار مسالمان والیتا»کاه  با استدالل به اینده را صورت مششص مسیحیان

ابواسحاق الحوینی در یدی از فتااوای اخیار خاود بیاان  مونه،. برای ندانند حرام می «نیست
را باه عناوان  مسیحی ؛ چرا که او ششصیجایز نیست و ت اطاعت از حاک  :کرده است که

 ین کرده است.یعوزیر امور ا تصادی ت
تسااوی شاریعت اساالمی  :به نام عمر القرابی چنین فتوا داده کاه ها دیگر از سلفی یدی

پس جایز نیست  اند. داند، چرا که آنان غیرمسلمان نان را حرام میغیرمسلمامیان مسلمانان و 
زیرا  ،یا فرماندهی ارتش و یا مناصب م   و سطوح باال شود که غیرمسلمان متولی  ضاوت،

یَن »سوره منافقون  8آیه ها  آن اصل کلی در نگاه ن  ْؤم  ْلم  ه  َول  ول  َرس  ة  َول  زَّ ه  اْلع 
لَّ  است. در مورد« َول 

شود،  خواری و یا ذلتی که ناگزیر از رهگذر اجرای  وانین اسالمی بر نامسلمانان تحمیل می
 های مفسران رجوع نمود. توان به کتاب می

غیرمسلمان »گوید:  یاسر البرهامی)یدی دیگر از رهبران سلفی( در یدی از فتاوای خود می
اد البیطاار)یدی دیگار از رهباران همونین فؤ«. بر مسلمان والیت ندارد، حتی اگر پدر او باشد
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مساواتی که در اسالم درباره مسلمانان و اهال ذماه گفتاه شاده اسات، باا »گوید:  سلفی( می
توانناد باه  مساوات در مف وم نوپدید آن یدای نیسات. غیرمسالمانان در دولات اساالمی نمی

احبان مناصب م   دست پیدا کنند و مسلمان بودن شرطی اصلی و م   است که بایاد در صا
رو جاایز  کند. از همین این مناصب وجود داشته باشد. غیرمسلمان بر مسلمان والیت پیدا نمی

هایی هموون امامت، وزارت و  ضا به غیرمسلمان سپرده شود؛ اگرچه واگذاری  نیست منصب
جایز است. اسالم به صورت واضح میان حقاوق مسالمان و ها  آن های ثانویه به برخی از شال

 «.در شؤون اداره دولت تمایز  ائل شده استغیرمسلمان 
داران روشانفدری  با انتقادات متعددی از سوی اندیشمندان و پرچ ها،  دیدگاه سلفیاین 

گوید: موضوع عدم والیت غیرمسلمان  طارق البشری می ،وزیر مشاور رو شد. اسالمی روبه
و وا عیات جدیاد بر مسلمان تبدیل به یدی از مسائل تاریشی شاده اسات کاه باا وضاعیت 

 های اسالمی مطابقت ندارد چرا که: دولت
در آزادی ایان باا ها  . مسلمانان و غیرمسلمانان اکنون همگی ش روند دولت باوده و 1

آن وا عیات  در حاال حاضار با مال و جان خود شرکت کردند. ،گری خارجی وطن از اشاال
ده و یاا اساساا اییر پیدا کارشد، ت که سرزمینی با صلح و یا خشونت )عنوه( فتح می تاریشی

 وجود ندارد.
اما اکنون مربوط  ،. مف وم والیت نیز تاییر کرده است؛ در  دی  مربوط به اششاص بود2

از جمله حقوق  اضی این بود که بر اسااس نظار  گذشته،هاست. م ال در  ها و هیأت به گروه
 ،آن بپاردازد مانندصد ات و  خود اجت اد نماید و امور مو وفات را بر ع ده گرفته و به توزیع

بندی  ساطحاز  اضی گرفتاه شاده و  ،است تنفیذاما امروزه هر آنوه که مربوط به تشریع و یا 
ر اسااس دیگرانی از غیرمسلمانان نیز ب ،شده است. پس ممدن و جایز است که به این گروه

 گانه ذیل اضافه شوند: شروط سه
 رجع  آن شریعت اسالمی باشد.هیأت اسالمی باشد، ا به این معنا که م -1
 اک ر اعضای هیأت مسلمان باشند. -2
مصلحت عمومی اسالمی در آن محقق شود. منظور از مصلحت، ضوابط و شرایطی  -3
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 1شود. است که توسط علمای عل  اصول بیان می
 ،خاود اشااره کنای  کاهمش ور عالمه شلتوت در فتوای  سشنهمونین در اینجا باید به 

 2دانست. را در صورت ارتداب  تل ذمی از روی عمد و به غیرحق، صحیح  صاص مسلمان 
ی ب شت را نشواهد  پیمان و اینده  اتل رایحه او در توضیح احادی  مربوط به ن ی از  تل ه 

این بیشترین چیزی است که در راستای حفاظت از ع د و پیمان و امنیت »گوید:  بویید، می
های  تواناد باا اماان وارد سارزمین مای کافر حربی باشاد کاه شأنآید و اگر این  به دست می

شاود و در ساود و زیاان  مای پس شأن ذمی کاه هماوطن مسالمانان حساابشود، اسالمی 
رایحاه »گویاد:  کاه می و این گفته پیاامبر« به طریق اولی است. ،مسلمانان شریک است
وارد  ،د را بدشادکنایه از آن است کاه هارکس ها  پیماان خاو« رسد ب شت به مشام او نمی

که بوی ب شات از  حال آن ،کند شود، چرا که او حتی بوی آن را نیز استشمام نمی نمی ب شت
ور اسات و نزدیاک آن ها  چ ل سال راه  ابل استشمام است، او به این انادازه از ب شات د

 3رسد که داخل آن شود. شود، چه نمی

یان  های سلفی در مورد زنان ب. فتاوای جر
یم نشس.1  تن زنان بر روی صندلیتحر

 «أم اناس»فتوای تحری  نشستن زنان بر روی صندلی و مانند آن که توسط مبلاغ سالفی 
ترین  همانا از خطرنا »گوید:  می های بسیار در شده است و در آن پس از شرح و تفصیلصا

باشاد کاه از آن  آن می ماننادصندلی و کاناپاه و  مت ما به آن مبتال شده است،مفاسدی که ا
از  خیزد. د، چنان تیری که از کمان میساز می خیزد و انسان را از دین خارج شری عظی  برمی

کنی . اکنون برای شما به بیان حرمت استفاده از صندلی و نشساتن بار  خدا طلب عافیت می
ای امات   به راساتی پردازم. ل شرعی از کتاب و سنت میبه آن بر اساس اصو کردن آن و نگاه

نی کاه آنواه کساا _کسی غیر از کتااب و سانت و پاس از آن علماای رباانی ما چه ،اسالم

                                                 
 (.2005/جون/13، إسالم أون الین )«الوالیة العامة لایر المسلمین فی المجتمع اإلسالمی». طارق البشری، 1

 .275( ص 2007دارالشروق،   ، )القاهرة:16. برای تفصیل بیشتر بنگرید: محمود شلتوت، اإلسالم عقیدة و شریعة، ط 2

 .330. همان، ص 3
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 ،را با استعانت از خداوناد مطلبداری ؟  من در این باب چندین   _دانند میها  آن دانید، نمی
او سپس به خزعبالت خود اداماه داده  1«.توضیح خواه  دادا ه آن برای عموم امت و خواص

 شاود وی فتناه می موجابندلی حرام اسات، چارا کاه نشستن بر روی ص :گوید می تا اینده
است که صندلی و یا اریده حالتی از راحتی را برای ششص  حرمت، آن این دلیل»افزاید:  می

بااز شادن  موجاب ،کند و در مورد زنان به ویژه آورند که او را سست می نشسته به وجود می
ود. زن با این کار این امداان را فتنه و تبرج خواهد ب موجبشود که این خود  میها  آن پاهای

ان و یاا تواناد از جنّیا ایان مارد می  ارار بگیارد، حاالمرد مورد سوء  صد کند که  فراه  می
ایان  .«اند، ماورد آزار  ارار دهناد! زنان را و تی بر صندلی نشستهجنیان  اً ها باشد، غالب انسان

 شود. یده مید بسیار های سلفی مصری متأسفانه در سایت ،دینی افراط گرایی
یم اینترنت برای زنان2    ، به دلیل خبث باطن زنمگر در حضور محارم ،. تحر

کاه منشاأ  حال آن ،شود های سلفی مصری دیده می جالب آن است که این فتوا در سایت
و سعد الاامدی گرفته شاده  این فتوا مبلاان وهابیت هستند و از فتوای شیخ ع مان الشمیس

و ناان حارام دانساته شاده اسات سبب خب  نیات آرنت برای زنان به اینت ،این فتوا است.در
که محرمی حضاور داشاته باشاد کاه بار مدار و  استفاده از آن جایز نیست مگر در صورتی 

 ش وت زنان وا ف باشد. 
 سواری زنان فتاوای جدید وهابیت در مورد حرمت دوچرخه. 3
بار صادور فتاوای  «الفیضای کمال»آمده که شیخ سلفی  «الحوار و اإلبداع»در سایت  

کید دارد برانگیشتن ش وت شده  موجبچرا که  ،تحری  سوار شدن زنان بر روی دوچرخه تأ
کید میکه در این سایت ذکر شده چنان او و حرام است؟! کناد ایان فتاوا الزامای اسات و  ، تأ

ن را مناسبی دانسته و زنا ی هعربستان سعودی آن را پدیدبرخی از کشورهای اسالمی هموون 
تحری  سوار شادن دوچرخاه را چناین  ی. الفیضرانندگی خودرو و دوچرخه منع کرده انداز 

چنان که ساق دست  ،شود کند که سوار شدن بر دوچرخه باع  کشف بدن زن می توجیه می

                                                 
، منتادی الحاوار «أم أنس السلفیة صلی الله علی ا و سل  و تحری  الجلوس علی الدراسی». : حسام دمشقی، . ن1

 (.2006اإلسالمی، )أیار/ مایو 
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 1شود. هنگام راندن دوچرخه دیده می و یا پای او در
 حرمت پوشیدن شلوار برای زنان حتی در نزد شوهر .5

در گویند برای زن، پوشیدن شلوار اگرچه گشاد باشد، حتی  ای سلفی مصری میه سایت 
 تن ا در نزد شوهر خود باشد، ممنوع است. صورتی که

یانات سلفی در مورد مذاهب دیگر  ج. فتاوای جر
 هکه از طرف جمعیت انصارالسان« یدتوحال»از مجله  10، ص 7، شماره 16در جلد  -1

 رئایس ،با امضای محمادعلی عبادالرحی « الشیعه»عنوان  در مطلبی تحت شود، می منتشر
شایعیان کاافر هساتند، هرچناد کاه برخای از »جمعیت انصار السنه، چناین آماده اسات: 

 هاا  آن اند. در مورد سلمانگویند، م  اله اال الله میکنند به دلیل آن که ال اندیشان فدر می ساده
وَن َوَماا یاْؤم  »فرماید:  کند که می صدق میاین آیه  ْشار ک  اْ  م  الَّ َوه  اه  إ  اللَّ ْ  ب 

ه  ْکَ ار  ساوره )« ن  َأ
 «.کنند اما به مقتضای آن عمل نمی ،گویند آنان اگرچه ش ادتین را می (،106آیه  ،یوسف
باا « عاودة الشایعه»التوحیاد، تحات عناوان از مجله  6، ص 6، شماره 22در جلد -2

های امات  ترین و کافرترین فر اه اهشیعه از گمر: »آمده استامضای صفوت الشوادفی چنین 
توحیاد در مطلبای تحات الاز مجلاه  2، ص 4، شاماره 29در جلد همونین «. است ضاّله

با امضای محماد صافوت نورالادین چناین آماده « آل البیت بین ال وی و اإلنصاف»عنوان 
دین شیعه مبتنی بر عبادت  بور و شر  صریح به خداوند رب العالمین است. کسی »است: 

گان  پرسات و از برسااخته بتهاا  آن یابد که  بنگرد درمیها  آن های  دی  و جدید که در کتاب
 2«.آلوده به خون استها  آن ی ود بوده و تاریخ
اختالف بر سر تدفیر شیعیان در ایران و عاراق، اماری رایاج در »گوید:  می یاسر برهامی

                                                 
الزم به ذکر است از نظر اک ر مراجع شیعه نیز دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و در حضاور ناامحرم کاه  - 1

، جاایز اسات باانوان عفات باا مناافی و اجتمااع شادن کشایده فساد به و هفتن معرض در و مردان نظر جلب موجب
 اما در اماکن خصوصی ویژه بانوان و در جایی که مفسده ای نداشته باشد، جایز است. نیست،

گاهی مشاطب از نمونه های از فتاوای جریان ای سالفی تدفیاری   از آنجا که این مطلب ترجمه است، - 2 تن ا برای آ
طلبد. اگرچه تاکنون پاسش ای بسیاری توساط  می ه، این موارد ترجمه و ذکر شده و نقد آن مجال دیگریدر مورد شیع

 علمای شیعه به این خرعبالت داده شده است.
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هاا  آن راجح چنین است که کفر کنند، را تدفیر میها  آن سنت است. برخی از علما میان اهل
 1«.عینیکافر فر نوعی و غیر معین است، نه اکاز نوع 

یان  های سلفی در تکفیر مذهب األزهر د. فتاوای جر
کنناد.  مذهب األزهر، اشعری است و سلفیان مصر، اشاعره را تدفیر میروشن است که 

 است:ها  آن ای از فتاوای این موارد نمونه
از مجله التوحید که نو  پیداان و حرباه رساانه ای  66، ص 10، شماره 31در جلد  -1

باا « الحلقاة ال ال اه -صافة الرییاه »، در مطلبی تحت عنوان رود می سلفیان مصر به شمار
های ملحاد و  اشااعره باه عناوان یدای از فر اه»چنین آمده است:  «أسامه سلیمان»امضای 

 «.روند می به شمارسنت در توحید معرفتی و اثباتی،  مشالف اهل
تعریاف »در مطلبی تحت عناوان  التوحیداز مجله  ،26، ص 4، شماره 18در جلد  -2

که با امضای محمد عبدالحدی  القاضی منتشار « بدعت و مش ورترین احدام بدعت گزاران
شوند و گروهی  گذار شناخته می بدعت طایفه هایاشاعره از »چنین آمده است:  ،شده است

 «.اند کردهرا تدفیر ها  آن از سلف
سشن محد  در رد کسی که »در مطلبی تحت عنوان  20، ص 4، شماره 33در جلد -3

متدلماانی »چناین آماده اسات:  ،با امضای عبدالحسن البادر 2،«مندر تقسی  توحید است
را و ایان ناوع از توحیاد  گیرند می را نادیدههموون ش رستانی و بیجوری توحید در الوهیت 

مشرکان بار ایان مساأله و چنان که معلوم است اگر »افزاید:  ین میسپس چن«. کنند ذکر نمی
با این حال از شرکی که در  رآن باه  ،-علمای کالم و اشاعره ا رار دارندآنوه که -ا رار کنند 

کاه بار  مگار آن ،شاوند جنگیاد، خاارج نمیها  آن بر سر آن با و پیامبراند  متصف شدهآن 
 «.توحید در الوهیت ا رار کنند

« تار اسات عقیده اشاعره از عقیده مسیحیان و نصاارا  بیح»گوید:  اسحاق حوینی میابو

                                                 
 ، نسشه الدترونیک.360. یاسر برهامی، شرح منة الرحمن فی لضیحة اإلخوان، ص 1

http://www.alsafway.com/cms/books.php?action=books&id=2. 
 «الحلقة االخیره -فی الرد علی من أندر تقسی  التوحید السدیدالقول »- 2
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 )در مجموعه بدعت و اثر آن در محنت مسلمانان(.

یان.. فتاو  ه  های سلفی در تکفیر معتزله  ای جر
ای باا امضاای مؤساس جماعات  ، مقالاه40، در صفحه 2و  1، در شمارگان 4در جلد 

هوای نفس، صاحبش را به سوی »تحت عنوان  ،د حامد الفقیانصار السنة المحمدیه، محم 
هارکس کاه »گویاد:  در آن چناین می که منتشر شده است 1«دهد می پیامدهای ناگوار سوق

ایان هماان  ،که معروف است چنانو « باشد ملحد و زندیق می ،گوید  رآن مشلوق است می
 نظریه معتزله است.

یانات سلفی در مورد صوفیه  و. فتاوای جر
 متعدد و خطرنا  است که از آن جمله است: ،فتاوای جریانات سلفی در مورد صوفیه

وحاادة األدیااان عنااد »ای تحاات عنااوان  در مقالااه ،29، ص 9در جلااد دوم، شااماره  -
خادای صاوفیان »، چناین آماده اسات: عبدالرحمان الوکیل منتشر شده که توسط  «الصوفیه

روز بزرگان صوفیه به رساتاخیز و »و « یان استسامر هبت ای جاهلیت و گوسالهمانند همان 
 «.جزا باور ندارند، چرا که به الوهیت و ربوبیت خداوند کافرند

دوساتان خادا و دوساتان » ت عناوان ای تح در مقاله ،22، ص 7، شماره 20در جلد  -
پرساتی  دین متصوفان، شاامل بت»با امضای بدوی محمد خیر، چنین آمده است: « شیطان

 باشد. ایان دیان در های پیشین از بوداییان تا یونانیان و سپس شیعیان و باطنیان می تمام امت
را دربرگرفته است و مصار  نشستین اعرابجاهلیت  یاتعقاید ی ود و نصارا و شرک ،خود دل

 «.در آن زمان که دعوت شیعی را پذیرفت، در این مسأله جلودار بود
ی فتاوای مجماع  با امضاای کمیتاه« وافتا»در بشش  ،26، ص 5، شماره 29در جلد  -

و  رائت فاتحه و  بور و زیارتگاه ا زیارت »چنین آمده است:  ،هعمومی جمعیت انصار السن
 «.عین شر  است ،بیت تبر  ورزیدن به اهل

یاسر برهامی معتقد باه کفار ابان عطاءاللاه اسادندری و ابوالحسان شااذلی و اباراهی  

                                                 
 «بصاحبه الی أتعس عا بة ی ویال وی »- 1
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 2کند. السید البدوی را با عنوان بت توصیف میمحمدحسان نیز ضریح  1.استالدسو ی 
، 8، شاماره 16، در مجلاد 22، ص 7، شماره 25عالوه بر تدفیر علمای االزهر، در جلد 

 20، صافحه 3شاماره  7گیرد و در مجلد  ، وزارت او اف مصر نیز مورد تدفیر  رار می16ص 
، وزارت فرهناگ مصار 6ص  ،3، شماره 29شود و در مجلد  می مجددًا دانشگاه االزهر تدفیر

، عالماه یوساف الادجوری تدفیار 43، ص 1، شاماره 16گیرد. در جلاد  مورد تدفیر  رار می
شاهد تدفیر شیخ احمد حسن الباا وری هساتی .در  44، ص 11، شماره 8گردد و در جلد  می

 ، امام عبدالحلی  محمود، مورد تدفیر  رار گرفته است.58، در ص 9و  8در شمارگان  3جلد 
، شاماره 29و طاها حسین در جلاد  8، ص 2، شماره 21عالوه بر آن نجیب محفوظ در جلد 

، شماره 20دان معروف و نیز محمد الدحالوی در جلد  ، محمد عبدالوهاب موسیقی6، ص 3
، 23محمدحسین هیدل در جلاد  8، ص 2، شماره 21، جمال الایطانی در جلد  42، ص 6

، سعد زغلول خاائن 6، ص 3، شماره 23همونین در جلد تدفیر شده اند.  27، ص 7شماره 
 معرفی شده است و موارد بسیار زیاد دیگری که وجود دارد.

در این  ،بینی  چنان که می 3ای از فتاوای جریانات سلفی در مصر بود. آنوه گذشت نمونه
 اسات کاه باه روشایگیارد و ایان هماان  می فتاوا به سادگی از فدر به تدفیر انتقال صورت

های مسلحانه کاه  ری از درگیریاین چیزی است که در بسیاانجامد و  می انهخشونت مسلح
هاای  شاود. ایان حرکت آمیز به سلفیت ج ادی تبدیل شد، دیاده می در آن سلفیت مسالمت

جمله عملیات حادثه  را انجام دادند. ازبار  های خشونت ری از عملیاتبسیا ،سلفی ج ادی
کشاته و  میالدی کاه منجار باه 2011لس در شب سال نو سال کلیسای پطرس و کلیسای پو

جریاان در پشات آن، کاه  ای بود که ثابت کرد . این حادثهها مسیحی گردید زخمی شدن ده
 مساتقی  مسالحانه ا ادامبارای  ، مجاوزخاود ی هی  رار داشات کاه از اندیشاسلفی تندرو

                                                 
 .34. همان، ص 1

 (.2008ریلول/ سپتمبر  4. منتدیات روض الریاحین )2

ر دسترس اسات. ایان د «التوحید»ها  آن و همونین در مجله رسمیها  آن . متن کامل فتاوا و آرای سلفیان در سایت3
دالر  ابال  100منتشر شد و باه صاورت جلاد شاده و باا  یمتای کمتار از  2010تا  1972جلد از سال  26مجله در 

 استفاده است.
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 25ناده در انقاالب شد تا نیروهای سیاسی مصری شارکت کن باع ساخت. این حادثه  می
هاای  احساس نگرانی کنند و برخی از این نیروها به این نتیجه رسیدند که این جریان ،ژانویه

چرا که موجب خشونت و از بین بردن دیگری هستند. این ؛ ترند سلفی برای انقالب خطرنا 
 شاود کاه باا مای این جریان ا دیدهعملی  برنامه هایها و  به صورت واضح در طرح وضوعم

 اصالحاتکه در مورد همه پرسی در  1«جنگ صندوق ها» :چون عناوین اسالمی مش وری
اولیااء   ماراد از آن ویاران کاردن ضاریح کاه 2«جنگ زیارتگاه ا»ون اساسی مطرح شد و ان

 .بودندها  صوفیان و غالب مصریمورد احترام و تقدیس بود که  صالح خدا

 3ها در مصر لفیهای نظم دهنده عملکرد س ها و چارچوب جمعیت
توساط از اوایال  ارن بیسات   ،یک جریان  دیمی اسات کاه ،سلفیت کالسیک در مصر

در گذر زماان ها  آن هرچند بسیاری از ،شد نمایندگی می ی بسیاریها ها و مجموعه جمعیت
 ند.ستمرار نیافتا

 کاه ای: مرحله از یددیگر متمایز نمودتوان دو مرحله یا دو نوع از سلفیت در مصر را  می
 ،. مرحله دوماست شدهاز ابتدای  رن گذشته آغاز  که یابد در آن سلفیت کالسیک انتشار می

دهاه  ی هپردازند کاه از نیما های جدید به فعالیت می ها و گروه که سلفیت در  الب جمعیت
 شود. هفتاد  رن گذشته شروع می

 الف. سلفیت سنتی و تقلیدی
 شود: می نمایندگیتوسط جماعات ذیل سلفیت کالسیک و سنتی 

 4هلتعاون العاملین بالکتاب و السن هالجمعیة الشرعی .1
توسط شیخ محمود خطاب السبدی که از  ،نود  رن نوزده میالدی ی هاین جماعت در ده 

                                                 
 «غزوة الصنادیق»- 1

 «غزوة األضرحه»- 2
 . این محور توسط عبدالانی عماد ت یه شده است.3

 جمعیت دینی همداری عمل کنندگان به کتاب و سنت - 4
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هاا تصاویب شاد،  اعات و گروهعلمای األزهر بود، تأسیس شد. هنگامی که  انون ثبت جم
نماود و از آن  م به صاورت رسامی ثبات 1913، جماعت خود را در سال شیخ بر اساس آن

 عبی اسات کاه توساطهای مشتلف دارای ش   . این جماعت در استانزمان تاکنون فعال است
انااد، اداره  هاای تربیاات مبلااغ  جماعاات را گذرانده دوره علماای االزهاار و یااا مدرسااانی کااه

دارای های مشتلاف مصار دارد و  نمایندگی در اساتان 350این جمعیت بیش از  1شوند. می
سبدی ریاست ایان جمعیات الباشد. بعد از  ای می خدماتی و اجتماعی گسترده های فعالیت

أمین محمود خطاب و سپس یوسف أمین خطاب و پاس از او باه عباداللطیف مشات ری  به
ابراهی  سپرده شد. ه  اکنون رهبری این جمعیت بار ع اده دکتار محماد المشتاار محماد 

 2د.باش الم دی از علمای االزهر می
 أنصار السنة المحمدیهجماعت  .2
اماروز باه فعالیات  محمد حامد الفقی تأسیس شد و تااتوسط  1926این گروه در سال  

باود. او  «لجمعیاة الشارعیها»دهد. الفقی از علمای االزهر و یدی از اعضای  خود ادامه می
خارج  هعیصفات خداوند از الجمعیة الشر مورد ای در پس از اختالف بر سر جزئیات مسأله

عبدالرزاق  به ترتیب: ریاست جماعت را ،شد و این گروه جدید را تأسیس کرد. پس از الفقی
عفیفی، عبدالرحمان الوکیل، رشااد الشاافعی، محماد علای عبادالرحی ، محماد صافوت 

ند. این گاروه ا هبر ع ده داشت 3نورالدین، دکتر جمال المراکبی و دکتر عبدالله شاکر الجنیدی
 در مصر دارد. د شعبه و هزار مسجدنزدیک به ص

کند. این مجله بار  ای ماهانه با نام التوحید صادر می این جماعت به صورت منظ  مجله
تعاداد افاراد ایان گاروه در  کناد. در سیاست ورود نمی ،ههای الجمعیة الشرعی خالف مجله

                                                 
 .Http://www.alshareyah.com. بنگرید: الجمعیة الشرعیة 1
/ 18در سایت فرسان السنة به تاریخ « اإلمام الرابع للجمعیة الشرعیة: الشیخ عبداللطیف مشت ری إبراهی » . بنگرید:2

 (. 2008دسامبر )کانون األول( 
Http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?=94338. 

 (. 2011/ فوریه )شباط(/ 28، جمعیة أنصار السنة المحمدیة )«صار السنة المحمدیةدعوة أن». ن. : 3
Http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13112. 
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ودن مؤسساات شود. ایان گاروه باه دلیال دارا با اندکی بیش از ده هزار نفر برآورد می ،مصر
باشد. هرچند مساجد  می زیادی خیریه، معاهد علمی، مساجد و دفاتر مشتلف دارای  درت

اند؛ که این ا دام در راساتای برناماه هاای  ظارت وزارت او اف  رار گرفتهاز دهه نود تحت ن
 های مشابه صورت گرفت. های این گروه و گروه برای محدود کردن گسترش فعالیت دولت
 دی جدید )پدیده مبلغان( سلفیت تقلی .3

باه کاه شادل گرفات ای از شیو  سالفی  مجموعه توسطاز میانه دهه هفتاد این جریان 
گرفتند  نمی یت و یا سازمان مششصی  رارجمع صورت مششص در چارچوب گروه، هیأت،

را گرد خود جمع کنناد. از مشا ورترین  بسیاری ند شاگردان و پیروانتوانستها  آن و برخی از
ول فقه دانشگاه األزهار اشااره توان به دکتر اسامه عبدالعظی ، استاد اص می این جریانشیو  

های  در بیشاتر اساتان وشاود  پیروان او بیش از صد هزار نفر تشماین زده میکسی که  1کرد؛
ائب رئیس توان به نوعی ن مصر پراکنده هستند. همونین شیخ محمد مصطفی الدبیسی را می

ای بارای آن معرفای  دانست که تاکنون البته چارچوب تشادیالتی ویاژه این جریان و نفر دوم
 اشااره نماود کاه این جریان به شماری از شیو  مش ور دیگر توان می نشده است. همونین

شایخ محمدحساان، شایخ  :مشا ور فرد  سهها  آن ی هازجمل .دارند زیادیای فعالیت رسانه 
شایخ مصاطفی العاددی هاا  آن وه برو عالمحمدحسین یعقوب و شیخ ابواسحاق الحوینی 

حاوزه ای مساتقل از دیگار مشاایخ و  ،به همراه شاگردان خاودشیو    هستند. هرکدام از این
دهند. شمار شاگردان نیز از شایشی تاا شایخ دیگار باه حساب  تشدیل میرا ها  آن شاگردان

داران  رچ در میان پ متفاوت است. ابزارهای تبلیغ نیزی دعوت  موفقیت و ش رت او در زمینه
 2.تطور پیدا کرده استفضای اینترنت و رسانه ورود در به از خطابه و یا تدریس،  ،این جریان

                                                 
. د أسامه عبدالعظی  استاد اصول فقه و رئیس گروه شریعت در دانشدده الدراسات اإلسالمیة در دانشگاه االزهار در 1

دهد. دربااره  می لیای خود را در مسجدی در منطقه اإلمام الشافعی در تونس  اهره انجامباشد. او فعالیت تب  اهره می
 او بنگرید به ملتقی أهل الحدی :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182999. 
 میلیو نفر را ثبت کرده است. 10. سایت شیخ محمدحسان تاکنون حضور و مشارکت حوالی 2

http://mohamedhassan.org. 
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1التبلیغ و الدعوه جماعت .4
 

توان گفت که از نظر  و می است دعوت سنتیهای  ترین جمعیت این گروه یدی از  دیمی
. البتاه ماا ایان یک و سانتی  ارار دارداهمیت و انتشار در درجه دوم پاس از سالفیت کالسا

 طبقاه بنادیهایی که در این  که اغلب گروهدر این  الب ذکر کردی ، به دلیل این را  جماعت
که هنگامی ضمن آنده این جماعت  وعی از فعالیت سیاسی به دور هستند.گیرند به ن  رار می

 سلفی داشت و در نتیجه طبیعی بود که این ، رویدردتوسط شیخ ابراهی  عزت وارد مصر شد
مربوط باه هناد  های این جماعت جماعت نیز رنگ و بوی سلفی داشته باشد. هرچند ریشه

و هیچ ربطی به االزهر و یا ماذهب سالفیت  بودهی مالدین کاندهلو است و مؤسس آن ولی
 وهابی ندارند.

 ب. سلفیت جدید و شاخه های آن
. از زمانی تحوالت زیادی در محافل سلفی بوده استکشورهای عربی و اسالمی شاهد 

، باه نیاز تاثیرات این مداتب و جریانات جدید که جریانات و مدارس جدیدی شدل گرفت،
هاا را در فضاای مصار  توان ایان جریان تدریج از دهه هفتاد در فضای مصر نمایان شد. می

 چنین برشمرد:
 شود شناخته می« دعوت سلفی»سلفیت علمی یا آنچه که با عنوان  .1
جریان محمد اسماعیل مقادم، ساعید عبادالعظی ، احماد فریاد، بارزترین رهبران این  

محمد عبدالفتاح، یاسر برهامی، احمد حطیبه و عبدالفتاح الزین هستند. با شدل گیری این 
معرفی « الدعوة السلفیه»های مشتلف، این گروه خود را با نام  مجموعه و انتشار آن در استان

ها و ش رهای مشتلف مصر گسترش یافت. از  انهای آن به شدل سریعی در است نمود و شعبه

                                                                                                                   
 .http://www.yaqob.com/web2/index.phpتارنمای شیخ محمدحسین یعقوب: 

 .http://www.alheweny.org/awsتارنمای شیخ الحوینی: 
 ./http://www.aladawy.net/mediaتارنمای شیخ العددی: 

رخی به چند زبان خدمات خود تمام این سایت ا از تدنولوژی های پیشرفته و ساخت و طراحی مناسبی برخوردارند و ب
 کنند. می را عرضه

 . در این موسوعه، پژوهشی ویژه در مورد جماعت تبلیغ و دعوت در مصر صورت گرفته است که در جای خود آمده است.1
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 1شود. نیز یاد می« السلفیون»این مجموعه به صورت اختصاری با نام 
مبلاان، به  تربیترا با هدف « مع د الفر ان» «الدعوة السلفیه»های دهه هشتاد،  مهدر نی

 یان مرکاز،تأسیس نمود. از ا در اسدندریه ،مدرسه اسالمی  دارای گرایش سلفی اولینعنوان 
های مشتلاف مصار  التحصیل شدند که به صورت گسترده در منااطق و اساتان مبلاانی فارغ
به صورت ماهیاناه « صدای دعوت»ا دام به انتشار مجله  همونین . این جریانپشش شدند

 .تو یف شد 1994در سال  نمود که
ورت باه صا بلداه ،در هیچ فعالیت سیاسای مشاارکت نداشاته اساتنه تن ا این جریان 

باه صاورت واضاح و شافاف ، اماا نسبت به فعالیت سیاسی موضاع مشاالف دارد بنیادین،
 هاای غربی حاک  در مصر که دور از ارزش ی هود را با دموکراسی به عنوان نظریمشالفت خ

از  حمایات مانعاین جریان  ،باشد، اعالم کرده است. با این حال های آن می اسالمی و بنیان
 25در انقاالب  ،ها . سالفیگاردد نمی و شرایط رایان در برخی از موا عگ کاندیداتوری اسالم

با آنده انقالب منجر به تاییرات جدی در جامعه  نمودند.تأیید خود را دیرهنگام ابراز  ،ژانویه
باود. باا ایان هماه شارایط  مب   بسیارها در  ابل آن بسیار  موضع سلفی اما ؛مصر شده بود

مارس به صاورت  22سیاسی یافتند و با تأخیری دو ماهه در  مناسبی برای آزمایش مشارکت
 رسمی اعالم مشارکت سیاسی نمودند.

 سلفیت جنبشی .2
محماد  ید، با رهبری سید عربی در  ااهره،یدی دیگر از شاخه های جریان سلفیت جد 

دکتر هشام عقده و محمد یسری شدل گرفت. این شاخه  ، شیخ نشأت ابراهی ،عبدالمقصود
 تدفیر عینای حااکمی معتقد به ها  آن یک مورد کهمگر در  ،لمی تفاوتی نداشتبا سلفیت ع

حتی نام چنین حاکمی را صاراحتا ها  آن راَند. که بر اساس شریعت اسالمی حد  نمیبودند 
برخای و  آوردند. این جریان از اواخر دهه هفتاد گسترش یافت و پیروانی پیدا کرد می به زبان

بر این بااور بودناد کاه همونین نیز ش رت یافتند. آنان  وزی سعیداز مبلاان آن مانند شیخ ف
هماه از اماور جااهلی  ،شاود دیاده می گناهانآنوه در جوامع اسالمی از تبرج و برهنگی و 

                                                 
 http://www.anasalafy.com/index.php . تارنمای الدعوة السلفی:1
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 هر انحرافی از شریعت چه در  الب افزودنگیرد.  تدفیر انجام نمیها  آن اما به خاطر ،هستند
میز است و آنوه که با اسالم مشالف باشد چه بازرگ یاا امری کفرآ ،به دین و یا کاستن از آن

 کوچک، جاهلیت است.
کند و باا  رغ  مشالفت این جریان با حدومتی که بر مبنای شریعت اسالمی عمل نمی علی

کند، با این حال با عملیات مسالحانه بار  می وجود آنده چنین حدومت هایی را صراحتا تدفیر
های ساری مقاومات در برابار آن نیاز مشاالف اناد.  انعلیه این حدومت و یاا تشادیل ساازم

ی جنبش، با تشدیل جماعت و دسته ای جداگانه از ساایر گاروه هاا ساازگاری  فلسفه بنابراین،
شاد. در نتیجاه ایان جریاان پیاروان خاود را  می نداشت، چراکه باع  چند دستگی میان امت

صحنه، در موارد اتفاق همدااری  های فعال در ها و جمعیت ی گروه نمود که با همه تشویق می
شود، برکنار باشند. بر همین اساس، از  کرده و از موارد اختالف که موجب گسست در امت می

همداری با هر گروه و یا سازمانی که در پی برپایی دولت اسالمی یا بازگرداندن خالفت باشد، 
شود.  جنبشی شناخته می کنند. از همین روست که این جریان با عنوان جریان سلفی نمی دریغ

 های هفتاااد و دوگانااه در آتااش هااای اسااالمی فعااال در صااحنه را، جاازء فر ااه این ااا، جمعیت
همان فر ه ناجیه هساتند؛ ها  آن شمارند نیز نمی ی منصوره نیز بر را از طایفهها  آن دانند، اما نمی

سانت و  نی اهلهاا هماان مباا در عین حال مندر این ه  نیستند که اصاول و مباانی ایان گروه
وجود دارد، که  جماعت است. نقاط اشترا  بسیاری میان این جریان و جریان سلفی سروری

البته این به معنای تطابق کامل این دو نیست، چرا که در برخی از اجت ادات نسبت از یدادیگر 
متمایز هستند. جریان سروریه در مصر توسط جمال سلطان مؤسس حزب االصالح نمایندگی 

 کند. که به صورت مستقل از این مجموعه فعالیت می 2شود می

                                                 
وی یوری االصل اسات و پاس از تار  ساعودی مادتی را در لنادن  . سروریة: منسوب به محمد سرور زین العابدین است. 1

گذراند و در آنجا مجله السنه را منتشر کرد. وی سپس در بین پایتشت هاای عربای تاردد داشات. ایان جریاان در بسایاری از 
 ائی: ، سایت الوفاق االنم«السلفیة: الحرکیة السروریظ انموذجا»کشورهای عربی حضور دارد. ن. : نبیل البدیری، 

http://wefaqdev.nrt/index.php?page-pens&type_page=2&num_item=10&ar_no-1143>> 
. جمال سلطان: ناشر و سردبیر روزنامه الدترونیک المصریون و مجله المنار الجدید. ن. : تارنمای مجله العصار کاه زیار 2

 (.2008ایلول/ سبتمبر  22العصر )شود، جمال سلطان، ف می هویدی عندما یعظ القرضاوی،  نظر او اداره می
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 سلفیت جهادی .3
، در جدیدی است کاه ابومحماد المقدسای و ابو تااده الفلساطینی شاخه هاییدی از  

باه  ،شاود ها مطرح می گرایان سلفی در مورد ج ادی که از سوی دیگر اسالم پاسخ به ات امی
و باه  تن ا باه ج ااد دارناد ین است که ج ادی ها،اها  آن ات ام تلوریزه کردن آن پرداخته اند.

ایان جریاان ج اادی را کاه  را بر« سلفیت ج ادی» عنوانها  آن مسائل علمی توجه ندارند.
. این نام البته از سوی برخی از هاواداران ن ادند ،بود مورد پذیرش  رار گرفتهگسترش یافته و 

به ویژه که حدا ل از نظر امنیتی نسبت به القاعده در مصر و غیر از آن بیشتر مورد پسند بود، 
هماان هاا  آن ی هر چند از منظر فدری اندیشاه ؛انگیشت شک کمتری را برمی ،اس  القاعده

تفدر سازمان القاعده بود و عمال ارتباطی با جریان سلفیت علمی یا جنبشی یا کسانی که به 
 1شدند، نداشت. صورت عام سلفی نامیده می

  سلفیت َمدخلی در مصر .4
محمد أمان »منسوب به  شد به دلیل اینده شناخته می« جامیه»در ابتدا با نام این جریان  

ربیع بن »به « مدخلیه»اما ش رتش با عنوان  بود،مؤسس اتیوپی األصل این جریان  «الجامی
گاذاری  هرگونه نامها  آن گردد. این جریان بازمی سعودی   پیشگامانیدی از « هادی المدخلی

 ماورد پاذیرش «مدخلی»هرچند به طور ضمنی عنوان  ،کنند ه جریان خود رد میرا نسبت ب
 بوده است.ها  آن

، أساامه 2های این جریان در مصر عبارتناد از: محماود لطفای عااد ترین ششصیت م  
القوصی، محمد سعید اسالن، طلعت زهران، ابوبدر ماهر بن عطیاه، جماال عبادالرحمان، 
                                                                                                                   
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.confcontent ID=10353. 

 وی در گفتگو با ر روزنامه الشرق االوسط بسیاری از افدار خود را به عنوان یدی از نمایندگاه جریان صاحوی توضایح
در جنگی «: الشرق االوسط»صحوة السعودیة ل دهد. ن.  :نواف القدیمی، محاور، جمال سلطان عراب، فدر ال می

فرهنگی وارد شدی  که باع   ربانی شدن کسانی شد که اساسا مورد هدف نبودند: سید جمال، عباده، الداواکبی در 
چیز مفیادی نباود. الشارق االوساط، ها  آن کردند و حاصل افدار می اندیشه و درون خود احساس ضعف و شدست

5/5/2004  ،http://www.aawsat.com/details.asp?section-17&article=232184&issueno-9290  

نشار یافتاه اسات و هموناین « القاعده در سارزمین وادی نیال»ای که با نام  . بنگرید در همین کتاب، پژوهش ویژه1
 «.سلفیت ج ادی»پژوهش ویژه 

 .http://mahmodamer.com/web . بنگرید به تارنمای وی در اینترنت:2
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 1علی حشیش و عبدالعظی  بدوی.
عدم جواز خروج بر حااک  »در مورد مسأله  ،های سلفی سنتی دیگر ها با جریان مدخلی

بار ایان باورناد کاه ها  آن جز آنده ، چندان تفاوتی ندارند؛«هرچند که ظال  باشد ،مسلمان
حتی نصیحت کردن حاک  به صورت علنی نیاز جاایز نیسات. هموناین مشالفات باا او را 

سانت و  باورند که ایان مساأله یدای از اصاول اعتقاادی اهلدانند و بر این  مطلقا جایز نمی
باشاد.  باشد و مشالفت با این اصل باه معناای خاروج بار حااک  مسالمان می جماعت می

ر ضد ای که ب فر ه ، مانندشود اصطالحی است که بر فرق گمراه و ضاله اطالق می« خروج»
 .ندر دین خدا نمودرا مت   به حاکمیت بر اساس غی خروج کرد و ایشان امام علی

 بلده باید این ،ها بر این باورند که تن ا پذیرش حاک  و اطاعت از او کافی نیست مدخلی
دولتی م ل مفتی رسمی و یا األزهر بیانجامد. هموناین اطاعت به اطاعت از همه ن ادهای 

کس حق ندارد فتوای علمای رسمی کشور را نپذیرد، اگر علمای رسمی ساود بااندی را  هیچ
د و را پذیرفته و باا آن مشالفات ناورز الل اعالم کردند، مسلمان نیز باید در کشور این فتواح

هرکس با آن مشالفت کند به راه خوارج رفته است. این جریان گروهی اسالمی هستند که به 
رو علیه هرگونه فعالیت جمعی و نیاز  از همین ،کنند می نوعی از دولت و حاکمیت نمایندگی

گرفات. در نگااه ایان جریاان،   ای اسالمی و عموم احزاب باه تنادی موضاع میه علیه گروه
گذاراند و مشالفت با چنین گروه هایی موجب وحادت و  های مذکور، خوارج و  بدعت گروه

 شود. می از بین رفتن تفر ه
هاا  آن ی رند و بر این باورناد کاه شایوهابرمی شم 2یاری شده ی هها خود را طایف مدخلی

مشالفان خود، به تندی و شدت  در نقدها  آن و جماعت است. سنت ا عی اهلهمان من ج و
هجوم  ی هدایرکنند.  یاد می 3«خشونت گرا» با عنوانها  آن که برخی، از ای  مش ورند، به گونه

                                                 
باشد یدی از تارنماهای فعاال در ایان زمیناه  ها و دروس صوتی می مای شیخ اسامه القوصی که ویژه نشر خطبه. تارن1

 .http://karamousa.yoo7.com است، بنگرید:

 طایفة منصوره - 2

 تجریح- 3
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 های اساالمی در مصار را در گرا و جریان های اسالم تقریبا همه ششصیت ،سلفیت مدخلی
 ،ها در نگااه مادخلیهاا  آن برمال کردن کجی ها و انحرافاات گیرد. تقابل با مشالفان و برمی

های  سالفی هتمرکاز حملاآورد.  مای باه ارمااان را یک واجب شرعی است که پاداش ال ای
با شدت و تندی از اخوان با عنوان یدی از ها  آن .استمدخلی در مصر بر اخوان المسلمین 

 کنند. های ضاله یاد می فر ه
ترین گروه موجود در مصر معرفی  ان المسلمین را خطرنا جماعت اخو ،اسامه القوصی

و  هالتدفیار و ال جار جماعتشمرد که از زیر عبای آن  ای شیطانی برمی کرده و آن را اندیشه
عوامل و ممنوعیت  با استدالل بهحزب التحریر و الج اد بیرون آمدند. او در موارد متعددی 

کن کردن ایان  عملی و  انونی اخوان و ریشه خواستار ممنوعیتوریس  فدری، تر زمینه های
 1جریان شده است.

یان  ژانویه 25های سلفی درباره انقالب  ج. مواضع جر
ژانویاه در  25های سالفی کاه از هماان ابتادای انقاالب  توان گفت بارزترین جریان می

های سلفی جنبشی بودند که از فشار دستگاه حاکمیات  مجموعه ،صحنه حضور پیدا کردند
به صورت فعاال در  ،ها و جوانان های وابسته به این جریان ها تنگ آمده بودند. ششصیتبه 

 که شیخ محمد عبدالمقصود، د؛ چنانیافتن می های میدان التحریر حضور و تحصن  تظاهرات
های خود در میان تحصان کننادگان  میادان  شیخ نشأت ابراهی  و شیخ فوزی سعید با خطبه

توان مبلاغ مشا ور سالفی محماد  سیج مردم ایفا کردند. حتی میتحریر، نقش م می در بال
مبلااان سالفی  ی هایات در زماراما در ن  -هرچند در ابتدا مردد و حیران بود -حسان را نیز 

 حامی انقالب به شمار آورد.
موضع آن ها چیزی میان انتظار، بررسی  گفت: دهای سلفی بای اما در مورد دیگر جریان 

جم ور برکناار شاده،  نگام، انتقاد، مشالفت علنی با انقالب و تأیید رئیسشرایط، تأیید دیره
شیخ محمود المصری بود که تالش نمود جمعیات حاضار در  ،بود. از بارزترین این مبلاان

بیارون التحریراز میادان اما خود وی  ،تحریر را برای پایان دادن به تحصن  انع سازدالمیدان 
                                                 

 . :ن . درباره موضع اسامه القوصی درباره اخوان المسلمینن1
http://www.youtube.com/watch?v=1f1j-p73ryg. 
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های متعادد تلویزیاونی  مبلغ سلفی دیگر نیز با سشنرانی ،رانده شد. شیخ مصطفی العدوی
باا  ،کرد. همونین مبلغ سلفی مش ور شایخ محمدحساین یعقاوب می همین هدف را دنبال

 بازارهاا تشابیههای سر و صادا به و هایی متالط  توصیف انقالب مشالف بود و آن را به فتنه
ی را علیه تظاهرات داشتند. شیخ گیر شدیدترین موضع ،ها نمود. در این میان جریان مدخلی

 ی هو هموناین رئایس شااخهای شناخته شاده جریاان مادخلی  محمود عامر یدی از چ ره
عاالوه بار نماینادگی از جریاان  باود. در اساتان الجمیاره ة المحمدیاهجمعیت انصار السن

 کارد و چنادین باار در ألبانی معرفی میا به عنوان یدی از پیروان مدتب وی خود ر مدخلی،
وسایل ارتباط جمعی حضور یافت و به بیان دیادگاه خاود در خصاوص لازوم توباه محماد 

چرا که دعاوت باه  ؛باید کشته شود ،البرادعی پرداخت. او معتقد بود اگر البرادعی توبه ندند
 1خروج علیه حاک  کرده است.

همونان کاه  ،توان گفت که موضع جریان سلفی مدخلی درباره انقالب به طور کلی می
یاانی باود کاه نماینادگی با جر هماهنگ و در پیوندکرد،  شیخ اسامه القوصی از آن تعبیر می

جم اور  رئیس»و یاا « مباار ». در این جریان حتی تعبیر را بر ع ده داشتندامر  دفاع از ولی
در مورد مباار  بایاد گفتاه ها  آن بلده به باور ،از سوی جوانان نیز مورد پذیرش نبود« مبار 

ناپذیر اسات،  ه او کسی است که در جنگ تشرین ارتشی را که مدعی بود شدساتشد ک می
کاه البتاه در  ،هساتی  هدره  شدست. به همین ترتیب شاهد موضع انصار السنة المحمدیا

موارد متعددی معیارهای جریان مدخلی و سلفی علمی را نقض کرده است. به هار روی در 
نظام مبار  ادامه داد. حتی  با مان مسالمت آمیز، جماعت به گفتتمام دوران پیش از انقالب

یک سال پیش از انقالب چنین تصریح نمود که جماعات باا کاندیاداتوری  ،جماعت رئیس
 2 انون اساسی نیست. 74جمال مبار  مشدلی ندارد و در پی تاییر ماده 

                                                 
الشیخ عامر: ال أندار مطاالبتی بقتال البرادعای إذا لا  یتاب... و ». نص این فتوا را بنگرید در: أحمد شمس الدین، 1

 .2010/ کانون االول )دیسمبر(/ 19، مطروی، «اعرضوا کالیی علی األزهر
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/december/19/amer-barad3i.aspx. 

عبدالله شاکر رئیس جماعة أنصار السنة المحمدیة: لسنا ضد ترشح جمال مباار ... »ن. : تیسیر  واید، محاور،  .2
 .14/4/2010، المصری الیوم، «... و الشعب سیشتار من یم له76و ال نطالب بتاییر المادة 

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?articleID=251080&IssueID=1740. 
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وسط رو شد. از جمله انتقاداتی که ت ور شدن انقالب، جماعت با سردرگمی روبه با شعله
حجابی در  مسأله اختالط میان زنان و مردان و بی ،شد ی تظاهرات مطرح می جماعت درباره

ها را  کمیته دینی حمایت از حقوق و آزادی ی هگروه، بیانیاین  ،رو بود. از همین التحریرمیدان 
اما در بیانیه خود پس از سقوط مبار  بر مبدأ اساالم باه عناوان دیان دولات و  1امضا ندرد.

کید کرد که اصاول و مباادی شاریعتسی کید نمود. همونین تأ منباع اصالی بارای  ،است تأ
ترین جریاان سالفی  به عنوان بزرگ« هالدعوة السلفی». این گروه با جریان استگذاری   انون

های م ا  ایان جریاان،  شوند که با فتوای یاسر البرهامی یدی از ششصیت مصر شناخته می
ور شدن انقالب، دعوت سالفی  در پی شعلهدر وا ع،  2ان داد.مشالفت خود با انقالب را نش

مشالفات باا دیادگاه دعاوت سالفی در  که در هر سه بیانیه بر 3سه بیانیه رسمی صادر نمود
با این استدالل کاه ایان ا ادام باویژه در غیااب پلایس،   شود؛ می ، تاکید فراوان دیدهانقالب
 .شود می جاد اغتشاش و فتنهای موجب

ال دعوت سلفی تالش کرد تا با همراهی با انقالب از جنبش به وجاود آماده ب اره با این ح
ای اتشااذ ندارد و در پای  بگیرد، در نتیجه علیه رهبران انقالب و یا اهداف آن مواضع خصمانه

برآماد کاه درخواسات تأسایس آن توساط   «حزب الناور»تأسیس یک حزب سیاسی با عنوان 
                                                 

ای از علمای األزهر از جمله دکتر نصر فرید واصل،  . ال یلة الشرعیة لحمایة الحقوق و الحریات دربرگیرنده مجموعه1
مفتی پیشین مصر، دکتر علی السالوس، دکتر عبدالستار سعید، دکتر مروان شاهین، دکتر الششاوعی محماد، یحیای 

ای از مباان دینی، مشاایخ و علماا نیاز در  ه بر آن مجموعهاسماعیل و شمار دیگری از علمای بزرگ االزهر بود. اضاف
رسیدند. در میان ایشان بزرگان جریان سلفی مصار همواون دکتار  نفر می 50این هیأت حضور داشتند که به بیش از 

محمد سیری و دکتر هشام عقده و محمد عبدالمقصود و سعید عبدالعظی  و مصطفی محمد و یاسر برهامی و محمد 
المقدم و دیگران نیز بودند. ندته  ابل توجه این است که شیو  دعوت سلفی در اسدندریه البته این بیانیاه را اسماعیل 

ها در مرحله  بل و بعد از سقوط مباار   امضا کردند ولی در جلسات بعدی هیأت که منجر به صدور شماری از بیانیه
بیان ال یلة الشرعیة لحمایة الحقوق و »دگان آن بنگرید: گردید، شرکت ندردند. برای مشاهده بیانیه و اسامی امضاکنن

 .2011/ شباط )؟؟؟(/ 5، شبدة الطریق الی الله، «الحریات بشصوص أحداث مصر

ما حد  المشارکة فای ثاورة »توانید ببینید. از آن جمله:  های سلفی می سایتبرهامی را در شماری از ال. فتوای یاسر 2
، أخوات طریق اإلسالم، کانون ال انی/ ینایر «الناثطین علی األنترنت ا تداء ب ورة تونس؟ ینایر التی دعال ا عدو من 25

2011.  http://www.akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=264021. 
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ای حازب، دکتار محماد سایری در آن  گرفت. سشنگوی رسانهی احزاب مورد  بول  رار  کمیته
های  ساازی شاعبه ها و آماده چنان در حال تأسیس و تشدیل کمیته زمان اعالم کرد که حزب ه 

اساتقبال  هاا هاست و از هماه ماذاهب و گروه یاستانی است و این حزب متعلق به تمام مصر
ده بگیرند. دکتر محماد سایری اعاالم کند تا پرچ  ن ضت و راهبری مسیر اصالح را بر ع  می

 باشد. به اک ریت پارلمان می دستیابیای برای  برنامه ی هارائنمود که حزب در پی 
های سلفی به طاور کلای نیازمناد رویدارد  در پایان اشاره به این ندته الزم است که جریان

 ،رو کنند. از ایانه خوبی در  تاریشی را ب ی هبودند و نتوانستند اهمیت این برهسیاسی شفاف 
ز تنا ضاات و کنون اتااها  آن گیری متناسب با مصلحت عمومی نشدند. مواضع موفق به موضع
نظاام مباار  را مطارح  سقوطکه مردم مطالبه و شعار  شرایطیبرد. در  رنج می اب امات زیادی

دچاار خلاط میاان هاا  آن ،اصالی ماردم مطارح باود ی هکردند و انقالب باه عناوان مطالبا یم
های خود را بادون  ه  خواسته انقالبهای اصالحی بودند. پس از  های کلی و خواسته استهخو

یابد!.  می تحققته ها تن ا با آرزو و درخواست گویی خواس ،مشارکت در تظاهرات مطرح کردند
ها در تعامال  سالفی اک ریاتشدسات  ،ترین چیزی که و ایع انقالب اثبات کارد در وا ع م  

 .به ویژه بر اساس  اعده مصالح و مفاسد بود ،و مردملت ی با مسائل موا ع

 



 

 

 
 
 
 

 

 


