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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

زیست که در  بیش از نود سال پیش در منطقۀ جبل عامل، عالمی مجاهد می

های مختلف علمی و  کرد و اقدام ی رایج، احساس وظیفه میهابرابر کژراهه

 عملی او بر این مدّعا گواه است. 

قمری که مرحوم عالمه سید محسن امین کتاب کشف  1346از سال 

های اندیشۀ سلفی نگاشت، تاکنون بیش از نود  االرتیاب را در تبیین کژی

از ناشران مصری ها از طریق بعضی  گذرد. در آن زمان این اندیشه سال می

رسید. بدین روی مرحوم امین  ها می شد و به لبنان و دیگر سرزمین منتشر می

های وهابیت را تبیین و نقد کرد که آن  با نگارش کتابی جامع، تاریخ و اندیشه
نامید. وی عالوه بر نگارش « االرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب کشف»را 

العقود الدریة فی ردّ »ای به نام  قصیده این کتاب، مضامین آن را در قالب

عرضه کرد که نزدیک به ششصد بیت است. این قصیده بارها « شبهات الوهابیة

 االرتیاب چاپ شده است.  به ضمیمۀ کشف

ویراستارسخن   
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فراسوی پرده
ها 

 

های مختلف منتشر شده  االرتیاب، بارها به شکل باری، اصل کتاب کشف

دانشمند فقید او های فرزند  های آن همراه با افزوده است که برخی از چاپ

 استاد سید حسن امین همراه است. 

های دیگر نیز بارها منتشر شده است. از جمله  های کتاب به زبان ترجمه

های زیر عرضه شده  ترجمه فارسی کامل آن که دست کم دو بار با ویژگی

 است: 

ها، ترجمه: سید  الف. تاریخچه و نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی

 ص.  535، 1367لوی. تهران: امیرکبیر، ابراهیم سید ع

پور تهرانی. قم: مطبوعات  اکبر فائزی ب. تاریخ و نقد وهابیت، ترجمه علی

 ص.  695، 1387دینی، 

کتابی که خوانندگان گرامی در دست دارند، نه ترجمۀ کامل، بلکه گزیده 

و تلخیصی روان از کتاب سید محسن امین است که پیش از کارهای یادشده 

پدیدآورندۀ این اثر را به  1353ان گرفته بود. ضرورتی که در سال سام

االرتیاب واداشته بود، همان ضرورتی است که  تلخیص و بازنویسی کتاب کشف

امروز بیش از گذشته رخ نموده است: کمبود فرصت و حوصلۀ خوانندگان و 
تخصصی بودن برخی از مباحث کتاب که سبب مالل بعضی از خوانندگان 

 ود. ش می

یک بار در همان سال عرضه شد، در زمانی که در این « فراسوی پرده ها»

 هایی اندک شمار در دسترس بود.  نگاری موضوع در زبان فارسی، تک

گذرد و آثار فراوان در این عرصه،  اکنون بیش از چهل سال از آن زمان می

اند.  های تخصصی از فرقۀ وهابیت را بررسی کرده عرضه شده است که جنبه

االرتیاب، و ثانیا بدان  به دلیل فضل تقدم در توجّه به کتاب کشف ولی اوالً

روی که گزیده ای خوشخوان و روان و کاربردی از کتاب اصلی است، تصمیم 

 به بازچاپ آن گرفته شد. 
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در این مرحله، بازنگری و ویرایش چاپ قبلی و افزودن منابع به احادیث و 

انجام گرفت و فاصلۀ زیاد با نسخه پیشین فارسی مستندات متن اصلی، بسیار 

 توان آن را کتابی نوپدید دانست.  چنان شد که می

دربارۀ کتاب، مؤلف و موضوع، در مقدمۀ عالمانۀ مترجم سخن به قدر 

 ای که نیاز به تطویل نیست.  کفایت آمده، به گونه

مام مهدی مان ا در این مجال، سپاس خاضعانۀ خود را به پیشگاه ولیّ نعمت

کنم که توفیق این گام کوچک را به این ناتوان داد؛ برای  ارواحنا فداه نثار می

روح بلند نویسنده علوّ درجه و برای مترجم دانشور و ناشر مخلص، توفیق از 

طلبم؛ و چشمی گشوده بر راه و بیراهه و دلی  خدای توفیق بخش می

 طلبم.  از خدای حکیم میپذیر و درونی منصف برای تمام خوانندگان را  سخن

 

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین

. 
 عبدالحسین طالعی 

 شمسی  1394آبان 

  



 

 



 

 

 
 
 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

تی داد و برای رسیدن به هستی سمنتهای خداوندی را که ه سپاس بی

 .ها نمود ها ارزانی فرمود و راهنمایی واقعی، نعمت

 .اش جانبه دریغش و احسان یک لطف بی سپاس خدای را بر

از توان  هک اوست، و آن حدّی  هاندازه که خود شایست آن سپاس او را، به

 .ما بیرون است

ها که همچون  درود فراوان به روان پاک پیامبران و هادیان خلق، آن

ی تاریک انسان را روشن کنند و به همراهی روشنایی  شمعی سوختند تا کلبه

های افسرده را رمقی  گرمی دادند و حرارت بخشیدند و جانو فروغشان، 
 . های محروم را به نوایی رسانیدند بخشیدند و انسان

روان به  – یک درود واقعی است ی چنان که شایسته آن –درود با اخالص ما 

، رسول گرامی اسالم و جانشینان راستینش  ،خدا ی پاک آخرین فرستاده

ویژه درود ما تقدیم  انسان بودند و پیشوای انسانیت، به ستی رهبرار ها که به همان

 مترجممقدمة 
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ی  ی طیبه ی شجره ی باقیمانده حضور تنها یادگار خاندان نبوت و تنها شاخه

 .هبن الحسن العسکری ارواح العالمین فدا ةحجاهلل  ةبقی ،والیت

یا بیداد؟ خدا یا  حق یا باطل؟ راستی یا کژی؟ امانت یا خیانت؟ داد

 و پاکدامنی یا آلودگی و ناپاکی؟شیطان؟ پاکی 

های زندگی انسانند، و این انسان است که به مقتضیات انسان  ها همه راه این

گیرد و فضیلتش همان است که  ها قرار می راهی بودنش، در مسیر این دو

انتخاب کند و برتر را برگزیند و به آنچه برای او آفریده شده برسد و از این 

های  راهی عت بگذرد تا موجودی نمونه گردد. این دوسر سنگالخ زندگی، به

 ،ها نهاده شده است ها، در سرشت هریک از آن فرد انسان درونی که در فرد

برای هریک  ،ها گردد کند که اجتماع او نیز میدان جوالنگاه آن ایجاب می

ای دور آن و چند نفری  عده ، وطرفدارانی و برای هر کدام گروهی جمع شود

  .این یکی گرد آیندپیرامون 
حق  ،آید دید میپها  افتد و کشمکش راه می هها ب بندی اینجاست که دسته 

داد و  ،کند خیانت طرفدار پیدا می یکدیگر در ستیز شده، امانت و و باطل با

ای پاکی را برگزیده و جمعیتی آلوده  ، عدهبندند بیداد در مقابل هم صف می

 . شوند به ناپاکی می

  .شوند و گروهی طرفداران حزب شیطان می خداحزب  ای پیرو عده

و اینان پیرو شیطان و خواهان  ،زنند آنان از خدا و یکرنگی و آزادی دم می

نفاق و کینه و دشمنی و چپاول و ستمگری هستند. اینجاست که انسانی که 

در معرض کشمکش  سالمت به در نبرده ی درونی خود جانی به هنوز از مبارزه

؛ سوی هدف زندگی بردارد خواهد قدمی به گیرد، می خارجی قرار میهای  نیرو

 دارند.  را از راه باز می شده و هزاران عامل اوپیدا در سر راهش هزاران خار اما 

راه  خواهد بایستد و اصالً می !چه خطرناک راهیو  ب وضعیتی است!یعج

 .دم از باطل بزند نه و نه به حق بگراید ،نرود، نه به خدا بنگرد و نه به شیطان
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شود  بیند که نمی می« صلح کل»با  گروهی،تفاوت باشد و به اصطالح  خالصه بی

 کهموج است  شاعر، تعبیرزنده باشد. او به  بماند و توقف کند، باید راه برود تا

 هدفدار است در جهت هدف صحیح و الهی.زندگیش عین تالش و کوشش 

 داند حیاتش در چیست؟  یاما نم ،کند او در خود احساس حیات می

بدین  .چون زنده است ،داند هولناک سکون را جایز نمی این مسیر ولی در

 کند.  جوشد و تالش می کوشد و می روی همواره می

را چون عقیده، انسان صحیح، ی  عقیدهدستیابی به ؟ برای در چه مسیری

دهد.  وند میپیها  ناییشها و رو د و به راستیانره می ها وا سازد و از کژ می

اینجاست که خدایش به او و هر انسان فهمیده و هوشیاری چون او نوید 

 : کند دهد و چنین خطابش می می

و اذلین جاهدوا فینا لنهدینّهم س بلنا
1
  

ها  بهترین آنبدان امید که  ،ها را ببین، با بصیرت قدم بردار راه ،تحقیق کن
پیامبر ها  کامل انساناهنمایی خداوند نیز، برای ر ی.پیروی کنرا بیابی و 

د و جهادش افتدر این تاریک بیابان راه را نشناسد و به بیراهه ، مبادا فرستد می

ای باشد که از حیات  وقت زنده آن .نتیجه بماند کوشش وی بی ود ور به هدر

: تمام عمرش چراگاه شیطان شده بلکه به بیان امام سجاد ای نگرفته،  بهره

 . 2راحتی بخورد و به آرامش بچرد ر آن بهباشد که ابلیس د

بازی ستمگران و  دلیل هوس به مخلصانه،های  که این کوشش دریغا!

. اندیش کمتر نتیجه بخشید ی کژمای مزدور و خیانتکاری مرد طلبی عده راحت

 نبود، آزاد مردان پاک باختگان و از خود گذشتگیِ یِاگر فداکار در این میان،

 ماند.  جای نمی هایشان به امهبرن کلی اثری از به

حق بر باطل است.  ۀآفرین از خلقت، غلب از سوی دیگر، هدف خدای جهان

                                                                 
 .69عنکبوت، . 1

 ی سجادیه، دعای بیستم: فإذا کان عمری مرتعاً للشیطان...  صحیفه. 2



 

12 

فراسوی پرده
ها 

 

. دهد تاریکی بر روشنایی غلبه کند هیچگاه خدای توانا اجازه نمیلذا 

انگیزاند تا از حریم حق و  های پاکنهاد را بر می ر هر زمان انساند، روی بدین

تا بتواند بهتر بر افروزد، انسان حیران راه  چراغی فراحقیقت دفاع کرده و 

 ی مقام انسانی اوست برسد.  حرکت کند و به آنجا که شایسته

دهد. هر انسان مصلح و هر  ما نشان میه ی تاریخ، این حقیقت را ب مطالعه

سازد و  با اخالص و هر روشنفکر مسئول متعهدی را دلگرم می خدمتگذارِ

گرمی و امید  نماید تا با پشت ش وی را تشویق میا برای به ثمر رساندن برنامه

و  :دهد که زیرا این خدای اوست که به او نوید می ،تر بکوشد هرچه تمام
ثبت ه هل ینرصمک و یا اح تنرصو و ا ، اح ب ا ه هل ا  الفحلن حالاو  للمتقنی ةالعاقب

 مننیؤ علینا نرصالف ااکح بقو  اقداممک

 وموسی  وتوان در پیامبران بزرگ، ابراهیم  یگاه این حقیقت را م جلوه

ها که در  همان ؛دانستصلی اهلل علیه و آله و علیهم نبیا عیسی و خاتم اال

 «و مصباح الهدی النجاه ةسفین»ها درخشیدند و  ی تاریک زندگی انسان صحنه

هدایت ها نشان دادند. آنان از طریق  گشتند و راه صحیح زندگی را به انسان

را مشخص ساختند و به ما آموختند که در هر زمانی چگونه ن، راه گشتگا گم

 .ها را رهنمون باشیم انسان

ها کمک کنند،  آموختند تا به انسان انوربه دانشمردان آسمانی  آن بزرگ

به خدمت انسان را برای علم نه اینکه و فرا گیرند، علم را برای علم اینکه نه 

 : دادند که آری به اینان این دستور راگیرند. 

اذا ظهرت البدع یف امیت فللعامل اح یظهر علمه 

خواهد در راه باشد و  که میقرار گیرد و تباهی بر سر راه انسانی  یهرگاه کژ»
انسان را از صراط  ،در لباس دین و مذهببخواهند جنایتکاران و مزدوران 
به  د وباید علم خود را اظهار کنور مخلص این دانش، مستقیم منحرف سازند

  «.اوهام و تحریفات را از دامان مذهب بزداید ی لکه مردم بفهماند، و
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و مانند ، شهید اول و دوم  مرتضی، شیخ طوسی است که سیدگونه  این

به راه این مطالب نورانی، حقایق تشیع و تدریس بیان و نگارش با ،  ها آن

تا سوختند شمع این  و خود همچون پروانه در پرتو نور ها نشان دادند انسان

 ای روشن برای آیندگان ساختند.  آینده

مردان بزرگ تاریخ شیعه را واداشت که  ،این احساس وظیفه در هر زمان 

را روشن کنند. این نگرش سبب شد که دست به نگارش در این ها  بدعت

 راه درست را به رهروان بنمایانند. و یک لحظه آرام ننشینند و مسیر بزنند، 

پسند قرآن و خاندان پیامبر که  جای راه روشن و خرد اوقات به یدریغا! گاه

شود که ضاللت  هایی به مردم عرضه می مبیّن راستین کتاب خدایند، کژراهه

های ناساز در هر زمانی از حلقومی  و ظلمت در جبین آن پیدا است. این نغمه

 آورد.  آگاهان را دور خود گرد می آید و جمعی از نا می بر

سیزدهم  ی هاین مکاتب، مکتب سلفی یا وهّابی است که در سد یکی از

ریگ دست محمد بن عبدالوهّاب پدید آمد، البته با احیای مرده هجری به

هشتم مطرح کرده بود،  ی همبنای ابن تیمیه که در سد فراموش شده و بی

 طور گسترده بیان شده بود.  ها به های آن مطالبی که در همان زمان نیز پاسخ
بن عبدالوهّاب با سوء استفاده از جهالت مخاطبان خود، ادعاهایی شگفت در ا

جاهلیت  ۀهای دور هایی نوشت و بر خشونت قالب تفسیر و حدیث ارائه کرد و کتاب

 ها کشاند.  های گروهی را در دیار وحی به این خشونت ای نو پوشاند و اندیشه جامه

به پاسخگویی آن  از نخستین روزهای این جریان شیطانی، گروهی

ای بر  بن عبدالوهّاب برادر مؤسس وهابیت، رساله برخاستند، تا آنجا که سلیمان

اساس مبانی تسنن در ردّ آن نوشت و نشان داد که این حرکت بر خالف 

 ادعایش، با مبانی تسنن همخوانی ندارد. 

 دانشوران شیعه نیز در طول زمان در این مورد آثاری پدید آوردند. یکی از

لبنان  درمقام از خاندان پاک پیامبر  شخصیتی بزرگ و دانشمندی واالآنان، 
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و با  کارهای بزرگ در کنار دیگرسید محسن امین  آیة اهلل)جبل عامل( مرحوم 

پاسخ  ی هکتابی در زمین ی مفصّل اعیان الشیعه(، )مانند دوره ارزش علمی خود

 نگاشت.های وهابیه  شبهات و بدعت به

و سپس بارها در ابتدا در لبنان  ،نام دارد« کشف االرتیاب» این کتاب که

 . رسید به چاپکشورهای دیگر 

مفصل  ولی نسبتاًحاوی مطالبی سودمند و علمی است،  ،این کتاب نفیس 

برخی  ۀارائه شود که از حوصلجلد مبایست در دو  اش می و ترجمه است

های بزرگ  شخصیت با راهنمایی یکی از خوانندگان بیرون است. بدین روی

ثار گرانبهایی از آو دارد لیفاتی أها برده و ت خود در این راه رنجکه  –روحانی 

ای چند از مطالب  چنان مصلحت دیدم که صفحه –خود به یادگار گذارده 

 زبان بگذارم.  فارسی عزیزانو در دسترس  کنمن را ترجمه آ ترِ عمومی

سرگذشت  و وهابیه ی هفرقتاریخ مفصلی از پیدایش  ،کتابدر این 
عقائد مذهبی ها در  های آن اشکالدر ضمن فصولی به  و سپسها  سیاسی آن

در ترجمه و تلخیص کتاب نیز همین سیر، البته با تأکید بر  .پرداخته است

 شود.  های فکری و اعتقادی دنبال می جنبه

 دیار شامه.ق در  1284سال  سید محسن امین، دربزرگوار کتاب،  ۀنویسند

دوران جوانی برای فرا گرفتن معارف تشیع راهی نجف اشرف در مد و آبه دنیا 

 . گردید

او پس از اتمام تحصیالت خود در نجف و بازگشت به سوریه و لبنان؛ با 

نجا که تقوی و علم آ ازو  خود به مبارزه پرداخت ی زای جامعه عوامل بدبختی

رسید مرجعیت عامه  سمت کشور خویش به در ،شکار بودآمظهری  و عمل را

 . مورد توجه مردم قرار گرفتو 

نقاط منفی گ مرد روشن ضمیر، در جهت پاالیش افکار جوانان از راین بز
نخستین  در نو، با محتوای شیعی بنیان گذارد و ۀ، مدارسی به شیویغرببینش 
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در نظر گرفت و مدرسه برای تأسیس نخستین مسکونی خویش را  ۀاقدام، خان

که پس از مرگش به نام بنیان نهاد  ةالعلوی ةالمدرسرستانی به نام سرانجام دبی

دبیرستان از نظر فرم، همچون این  ی ه. برنامیافت تغییر نام ةحسنیمال ةالمدرس

مرحوم  داد. تشکیل می یاسالمهای  آموزه اما محتوایش را ،مدارس دولتی بود
 امین چنین مدارسی برای دختران نیز برپا کرد. 

با روح  ،جوانان شیعهمردم به ویژه ین بر این عقیده بود که باید مرحوم ام
هایی بزرگ و  کتاب . بدین رویشنا گردندآهای جانبخش تشیع  برنامه

 . در پنج جلد ةالمجالس السنینوشت، مانند: هایی کوچک  رساله

ر ثلیف اأبه ت ،تاریخ و سرگذشت مردان راستین این مذهبوی برای ثبت 

های  از کتاب ری مواد این کتابگردآوبرای . پرداخت« ةالشیعن اعیا»بزرگ خود 

ها بر بست و  رخت سفر به این کشور ،های ایران و عراق خطی کتابخانهچاپی و 

های بعد، به  البته در سال. منتشر ساختجلد  56سرانجام این اثر بزرگ را در 
 های دیگر نیز نشر یافت. شکل
ی خود در تمام شئون زندگی همت  معهبرای باال بردن سطح جاعالوه،  به

 : و انجمن دیگر پرداخت  موسسه هس ی هگماشت و به ادار
 وری اعانات برای بینوایان آ انجمن جمع .1

 ی طبابت و خرید دارو برای مستمندان انجمن تأمین هزینه .2
 ی تحصیلی آنان انجمن حمایت ایتام و کودکان فقیر و تأمین هزینه .3

شهرهای مختلف ایران ه.ق از 1353در سال سید محسن امین  آیة اهلل

ها را در  با دانشوران ایرانی دیدارهایی داشت که گزارش آنو کرد دیدن 

 اش آورده است.  سفرنامه
درگذشت و در جوار حرم حضرت  قمری 1371سرانجام، این مرد بزرگ در سال 

 الهی بر او باد. ی هدر دمشق به خاک سپرده شد. رحمت گسترد زینب 
 حسن افتخارزاده سبزواریسید
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 فصل اول:

 
 و نخستین گروندگان مؤسس وهابیت، آغاز حرکت

 
وهابیت به محمد بن عبدالوهّاب منسوب است. او پسر سلیمان بن علی  ۀفرق

الکالم  خالصة»ب بن وُهَیب تمیمی است. شیخ احمد بن زینی دحالن در کتا

 نویسد:  می «فی أمراء البلد الحرام

زاده شد  م. 1699ق. /  1111محمد بن عبدالوهّاب به سال »

  «م. درگذشت. 1793ق. /  1207و به سال 

و مطالبی از  مند گشت ه و مدینه بهرهاز دانشمندان مکّ برخیاز  ،غازآدر 

 ،کاری بخرد بودو نیکودی شایسته ن که عبدالوهاب، خود مرآ آنان آموخت. با

. پسرش هویدا گشتهای  در گفته گمراهی و کجروی، از ابتداهای  نشانه

یشی را در فرزند اند ثار بدآ انچون دیگر ن هنگام که پدرآاز  سبب، بدین

 گیری از او وا پرداخت و مردم را به کناره می دم به نکوهش او مشاهده کرد، همه
 ن پدر، پندارهای محمد را مردود دانست،داشت. برادرش سلیمان نیز همچو می

غاز آبرادر نگاشت. محمد در های  تبیین گمراهیاز او دوری جست و کتابی در 
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 خواند می را بسیار سرگذشت پیامبران دروغین و عیان رسالتزندگی، تاریخ مدّ

پیوسته شرح حال  . ویها داشت ن کتابآسی ربس فراوان به برای  و عالقه

 کرد. می را مطالعه ها سود عنسی، طلیحه و مانند اینمسیلمه، سجاح، ا

و علی.  حسین، حسن، عبداهلل : های حمد چهار پسر به جا ماند، به ناماز م

را  اوهای  تر بود، جانشین پدر شد و پندار بزرگها  که از دیگر پسر عبداهلل،

دار سرپرستی این  رزندانش سلیمان و عبدالرحمن عهدهپس از او فو  پراکند

کوشید، پس از  می هایش نجا که سلیمان در پیگیری پندارآگروه شدند. از 

  .(ق 1233م /  1818) کشته شد دست ابراهیم پاشا چندی، به

جا گشت و تا پایان زندگی همان ولی برادرش، عبد الرحمن، به مصر تبعید

بن عبدالوهاب  از دیگر پسر محمد .جا دیده از جهان فرو بستنآبود و در 

 ها، در دوران چیرگیِبعد جای ماند که رب ، فرزندی به نام عبدالرحمن«حسن»

از دنیا رفت و  در سن صد سالگی ن شهر شد،آه، قاضی و حاکم وهّابیان بر مکّ

محمد  دیگر پسران –را گرفت. از حسین و علی  جای او طیفلفرزندش عبدال

 ی این زمان )نیمهدر  اوالدشان که ماندند جا به زیادی فرزندان –بن عبدالوهاب 

. یه باقی، و به نام فرزندان شیخ مشهورندرعد ی همنطقدر  دوم قرن سیزدهم(
: ، مانندبن عبدالوهاب جانبداری کردند محمدهای  از اندیشه ،پادشاهان برخی از

 .«عبدالعزیز بن سعود»و « بدالعزیزبن محمدع»، «محمدبن سعود»

و مسلمانان  حجاز جنگید و مردمها  ، همان کسی است که با عراقیسعود

 «در زمان او چندین سال راه مکه بسته بود! را از رفتن به حج باز داشت.

بن عبدالوهاب، در شهر  محمد»: گوید کتاب تاریخ نجد در لوسیآمحمود شکری 

 . از شهرهای نجد، دیده به جهان گشود و در نزد پدر، فقه حنبلی را آموخت یینهعُ

های از باور یو بسیار گفت می شگفتنی در همان اوان کودکی سخنا

هایی  پنداشت. چون نتوانست با داشتن چنین پندار می را دروغ روشن دینی

در مدینه  .آورد یبماند، به مکه سفر کرد و سپس به مدینه رو نهدر عیی

درس او ی  چندی به حوزه شد، و بن سیف شاگرد شیخ عبداهلل بن ابراهیم
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به زاری و  رسول خدا مطهّر ر بنان کنار قآ که در زمانی، اوقات رفت. گاهی

تا  ،دانست می نشست و کارشان را بیهوده میوگو  گفت پرداختند، به می گریه

 .انجامید می به زد و خوردها  وگو گفت آنجا که

گیری از  بهره .به بصره آمدآنجا  پس از چندی، از مدینه به نجد رفت و از

شاگرد او شد.  و را غنیمت دانسته شیخ محمد مجموعی س استادی چونرد

بارها  . لذاداشت میرفتار مردم دست برننسبت به گیری  از خرده گاه هیچ ولی

از  را از بصره بیرون کردند و او هم که اوتا این ،کشید می کارشان به ستیز

 ترس جان، پا به فرار گذاشت. 

رش در پد که مد و در شهر حریملهآبسیار، به نجد های  گونیپس از دگر

بار  و هایش را بر پدر نمایاند پندار گرفت.جای  ،آن هنگام ساکن آنجا بود

گیری قرار  نان را مورد خردهآو  دیگر عقاید مسلمانان نجد را به تمسخر گرفت

در  یشان زد و خوردبین ،را از این کار باز دارد داد. پدر چون نتوانست او

که تا این دمان نجد ادامه یافت.تا دو سال بین او و پدر و دیگر مر گرفت، که

 زندگی را بدرود گفت. (ق 1153م/ 1738در سال ) شپدر

پس از این رویداد، محمد بر گستاخی خود افزود و در حمله به پندارها و 
بین، دورش را  کوته اندیشانِ . گروهی از کژی فشردپابیشتر باورهای مردم 

افتاد و  ها نار سر زبگرفته و تشویقش کردند. چیزی نگذشت که گفتارش ب

ن او با شورش همگانی، برای امخالف .هایش بود پندار جا، سخن از او و همه

رفت.  به عیینه و از حریمله گریختاو از شهر  ولی .کشتنش، بر او حمله بردند

به پادشاهی نجد  را رو شد و او هبن معمر حاکم، روب عثمان بن احمد باآنجا  در

از یاری  به این ترتیب، توانست .وا داشت و طمع به آزو فرمانروایی آن سرزمین 

 دارد.اعالم  و پندارهایش را آشکاراها  اندیشهو  او برخوردار شود

 بن خطاب را گرفته و به دستورش، قبر زید گروهی از مردم عیینه دور او

 . سان کارش باال گرفت بود ویران کردند؛ و بدین را که از حبیله

از ،  طیفقو  زمامدار احساء فرمانروا و،  زیز حمیدیبن ع لیمان بن محمدس
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به عثمان بن احمد نوشت و فرمان ای  به تندی نامه ،جریان او آگاهی یافت

را از سرپیچی این دستور  بن عبدالوهاب را صادر کرد و او کشتن محمد

 ترسانید. 

به محمد  فرمان سلیمان را نداشت، پنهانی گردانی از عثمان، که توان رو

 را تکرار کرد محمد گفتار نخستین خود داد که از عیینه بیرون رود. ولی یامپ

عثمان،  «.نجد خواهی شدی  اگر مرا یاری کنی، مالک همه»و پاسخ داد که: 

محمد، در  از این رو را صادر نمود.او  اخراجکرد و فرمان نبه سخن او توجهی 

از  ،رفت( مه کذابشهر مسیل) به درعیه ،از عیینه خارج شد ق. 1160سال 

تمامی  اهیبه پادش را و اوخواست پناهندگی  بن سعود محمد فرمانروای آنجا

و با او بیعت کرد که به  فترا پذیر سعود سخن اوبن امملکت نجد مژده داد. 

ادرسان به اهل نجد و سرکردگان عشایر و دای  جنگ مسلمانان برخیزد! و نامه

 ند. آنان نوشت که پیرو او گرد

ثبت داده و به همکاری و سر سپردگی او تن دادند. ماز آنان، پاسخ  برخی

 . گروهی دیگر، اعتنایی به فرمان او نکردند و به مخالفت برخاستند

ن خود وا داشت و ابن سعود، مردم درعیه را به جنگ با مخالف محمد
را ها  آن توانست گروهی از سرانجامو  بار با مردم نجد و احساء جنگید چندین

بر تمامی نجد چیره شد و آل  پس از این با خشم و زور .خود گرداند یروپ

 فرمانروای مطلق نجد گشتند.  سعود

و محمد بن سعود از دنیا رفتند و بن عبدالوهاب  محمدق.  1206در سال 

 ی هیاری فرقو او به  العزیز پسر محمد افتاد کومت سعودی، به دست عبدح

های  ایده برای گسترشو  جنگیدشمنان خود بار، با د چندین وهابی برخاست.

 و نقاطها  ترین شهربه دور را ن خوداغموران و مبلّأمو  این فرقه بسیار کوشید

 . نجد فرستاد

بیش از  یو .سرش سعود جانشین او شددرگذشت و پعبدالعزیز سپس  

کرد و با تمام نیرو در گسترش این  می پافشاری وهابیت در ترویج پدر
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وشید. با پادشاه حجاز، به ستیز برخاست و سر راه حاجیان و کها  شهیاند

و در . امخالفان مذهب وهابی را کافر پنداشت و گرفترا خدا ی  زائران خانه

به جای  گذار این مکتب گفته بود پایه چهروی نمود، و بیش از آن اره زیادهب این

داهلل، جای عب پسرش ،و تعصب بسیاری از خود نشان داد. بعد از مرگ او آورد

 .«او را گرفت

وهّابیان در زمان » :گوید کالمالۀخالص در احمد بن زینی دحالن 

( سی نفر از ق 1165/ وفات ) زیدسعید بن پادشاهی شریف مسعود بن 

، با )حاکم وقت مکه( را فرستادند، تا بنا به دستور شریف خود گویندگان

 گو، علماو بحث و گفت دانشمندان مکه و مدینه مناظره کنند. پس از پایان

به  دند، برخی راکرآنان را اعالم های  اندیشه یِحکم تکفیر آنان را صادر و کژ

 .گریختندزندان افکندند و برخی 

 ،(، فرمانروای درعیهق 1195 وفات)احمد شریف  سپس، در زمان سلطنت
 ردیابه آن  ره با دانشمندان مکهبرای مناظ گروهی از دانشمندان وهابی راو او 

و از شرکت در مراسم کرد را صادر  حکم تکفیر آنان ،فرستاد. پس از مناظره

 . «حج بازداشته شدند
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و  و جنایات وهّابیان در حجاز و عراقها  خونریزیها،  جنگ»

 «حج و زیارت ی هادای فریضاز ها  آن جلوگیری

   جنگ وهّابیان در عراق -1

  شود! می کربال تکراری  ... فاجعه(ق 1225 -/  م 1810 – ق 1216م /  1801) 

بن سعود  سعود بن عبدالعزیز بن محمد( ق 1216م /  1810) در سال

ابتدا کربال  .آورد و به عراق حمله برد سپاهی انبوه از اعراب نجد فراهم،  ابیوهّ

دم گناه را از  بی روز وارد آن شهر شد؛ و مردم دپس از چن کرد.را محاصره 

تیغ گذرانید. کسی جان سالم به در برد که یا پا به فرار گذاشت، و یا در 

 ۀپیش دیگر به جایی خزید که لشکر ستمای  گونه هپنهان گشت و یا بای  دخمه
 .را پیدا کند وهابی نتوانست او

 خدا رسول دختر –زهرا ی  ، همسایگان آرامگاه پسر فاطمهمردم کربال

 – شهید حسین  .به غارت شهر پرداختند. قبر وهابیان پس س بودند

و آنچه از  ضریح مطهر را کندند،های  را ویران کرده و پنجره  حسین
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به تاراج  یافتند حرم مطهر که در آن گرانبهاهای  مالی و گنجینههای  هخیرذ

بردند، ارج و احترام خاندان رسالت را از بین برده و شخصیت گرانقدر 

آور  ی بازگشتند که یادانجنایتکارهای  ، و به کارحسینی را نادیده گرفتند

زای  کارانه و اندوه رفتار تجاوز ۀخاطرو  کربال و گرمگاه عاشورا بود.. ی فاجعه

 .ساخت می امیه و متوکل عباسی را زنده بنی

 :گویند می –داده داناترند  یچه در کشورشان روآن به که –مردم عراق 

بسته بودند و در داخل حرم   حسینوهّابیان، اسبان در صحن ارجمند 

 ساختند!!  می ساییدند و می قهوه

 – ۀکتاب مفتاح الکرام ی ملی نویسندهعا جوادمحمد سید  ،بزرگوار فقیه 

 نویسد: می –روی داد در زمان حیاتش  عراق مردم با وهّابیان جنگ که

بدعت  چه توانست در دینآن از سرزمین نجد بیرون شد. سعود وهابی،»

ن دین را مباح ویران کردن قبور پیشوایا و شت، ریختن خون مسلمانانگذا

را   به کربال هجوم آورد و حرم شریف امام حسین شمرد، در همان سال

مردان و کودکان را از دم تیغ گذراند، تا جایی که توان و نیرو  ،ویران کرد

 داشت در تاراجگری و غارت اموال پیش رفت...
 در شهر نجف برها،  سعودی( ق 1221م /  1807) لساصفر گاه نهم در سحر

سخت و ی  م هراسناک بیدار شدند و خود را در محاصرهدما شبیخون زدند! مر

بر شهر آسان و نزدیک ها  آن مردم و پیروزیشکست  کهآنان دیدند. با این شدید

، مردم منین علی ؤنایت امیرالمو عها  بود. ولی... با توجه به بزرگواری

 جلوگیری نمایند.شان شهر سقوطو از  بکشند را مهاجمانند گروهی از توانست

 «.دافکندگی، بازگشتن ا خواری و سربوهّابیان شکست خورده و شرمگین، 

 گوید: نیز

 یشخص( م 1808سپتامبر ) ق 1222سال  ةالثانیدر جمادی »
بیست هزار سرباز یا بیشتر به عراق حمله با  دین به نام سعود، بی
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ناگهانی به نجف را  ی آهنگ حمله وهّابیانکه ما خبر رسید  آورد، به
  دارند.

 گزین شدند.  دفاع گشته و در اطراف شهر جای ی مردم نجف، همگی آماده

با آمادگی کامل و  ،هنگام که نزدیک شهر رسیدند آنها،  سعودی

ما غرق سالح هستیم و ی  رو شده، و دیدند که همه به تجهیزات مرتب ما رو

 آتش است. ۀها آماد فزارها و توپا جنگ

را  هاز این رو، از حمله به نجف روی گردان شدند و در پسین روز، شهر حلّ

 . جا را نیز همچون نجف آماده و مسلح دیدندمحاصره کردند. آن

خبر. کربال، به ناگهان، در   روی آوردند، روز بود و مردم بیبنابراین به کربال

. از دو در گرفترفت. در بیرون شهر جنگ سپاه سعودی قرار گ ی محاصره

نتوانستند کاری از پیش  زیادی کشته شدند و در آخر، وهّابیانی  گروه عده

 بر مکه و مدینه چیره شد و سه سال ببرند و با سرافکندگی برگشتند. سعود،

  «.را تعطیل کرد مراسم حج

حسین  ربالیکنجف اشرف و ، وهابی عنزه بدویان، ق 1225در سال » : نیز گوید

 کنندگان امام حسین زیارت را محاصره کردند و سر راه   گرفتندرا . 

 گشتند، می باز شعبان ی نیمهدر   سید الشهدازیارت  ازکه  زائرانی را

را کشتند. بیشتر ها  آن تاراج نموده، اموالشان را به یغما بردند و گروه زیادی از
 . گو کردندرا یکصد و پنجاه نفر بازعدادشان شدگان غیر عرب بودند که ت کشته

ریان وهابی، از کوفه تا کربال را به محاصره در آورده بودند، ککه لشآنجا  از

خود را به کربال برسانند و  کنندگان، نتوانستند زیادی از زیارتی  عده

 «.ه ماندندجهت در حلّ بدین

 هجوم وهّابیان به طائف  -2

 ی هبه قصد محاصر مضایفی ابی به نامیکی از سرداران وه ق. 1217 در سال
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 به آهنگ نبرد با او شریف عبدالمعین بدان سوی روانه شد. ،ئف و فتح آنطا

 . آمد بیرون

گرفت که با پیروزی شریف پایان  سختی، تمام روز، میان دو سپاه درپیکار 

یافت. نزدیک به شصت نفر از یاران مضایفی کشته شدند که اگر پناهگاهی 

 یک نفر از سپاهیان او جان سالم به در ،اطراف وجود نداشتهای  همچون کوه

شریف  .رده برگشتندوخ شکستها  آن شترها تمامی به تاراج رفت و. برد نمی

مندانه به طائف روانه از یارانش کشته شده بودند، پیروزکه تنها سیزده نفر 

 . شد

اهی، به همراه سپ برادر بزرگ عبدالمعین به شریف غالب ،در این هنگام

مضایفی، از شهر خارج شد و بین راه به از جا مانده  به آهنگ نبرد با لشکریانِ

برادرش برخورد نمود. دو نفری، بر مضایفی حمله کرده و او را در تنگنا قرار 

 دادند. 

که ستیز دو آنجا  مضایفی، در دژی محکم سرسختانه از خود دفاع کرد تا

دو شریف به  ،از این رو .او را ناتوان گرداندبرادر، با توپ و تفنگ هم نتوانست 

 ناچار برگشتند. 
گشت به طائف، به آهنگ سرکوبی مضایفی از شهر  بار پس از باز دیگر

 . گشتند ر او دست نیافته، بدون نتیجه بازبار نیز ب ولی... این ،بیرون آمدند

د و از دژ خود بیرون ش ،نتیجه و بی های پیاپیمضایفی، پس از این رویکرد

در این هنگام، سردار و فرمانروای  .این بار، او شهر طائف را محاصره نمود

همراه سپاهی انبوه، به یاری او آمد. از پگاه تا  شکبان بهبن سالم  ،«بیشه»

سخت بین مردم طائف و لشکریان دشمن در گرفت.  یجنگ ،پسین آن روز

ار در فردای آن ب اف شهر دور شده و دیگررهجوم آرندگان، شب هنگام از اط

 جنگیدند. ولی... با فرا رسیدن شب، می روز به طائف حمله بردند، تمام روز را

خود  ی کشته شده بودند، به خیمه ها آن گروهی بسیار ازکه  حالی در

از  – بودند عرب نشینان بادیه ازای  پاره که –یاران شریف غالب  گشتند. باز
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نتوانست شریف  . لذاپراکنده شدنداز گرد او  و زحمت پیکار به ستوه آمده

  خود نگاه دارد.در جای آنان را 

آمد وارد هایی  شهر خرابی های حصار و برجبر  ،همزمان با پراکندگی آنان

فردای آن روز، از  ،شریفگریختند. ف به مکه و شبانه گروهی از بزرگان طائ

 آگاهی یافت. ها  این رویداد

طائف برداشته و به آهنگ  ی هحاصردست از م نیزمضایفی  سوی دیگر،از 

 . پیروزی بر مکه، به آن شهر روی آورد

آن به  بررسیشریف غالب که از این خبر آگاهی یافته بود، کسی را برای 

گردانده  طایف رو ی هنزدیک دشمن فرستاد و چون دانست مضایفی از محاصر

نده در طایف به جا ما گروهی از اعرابِ ،منزل گزیده است« ةریع التمار»و در 

 را برای ستیز با او به نزد خود خواند. 

 برای –داد ها  آن به شریف که – 1مشخصبا گرفتن ده  نشینان بادیه

 مکه گردید.  ی روانه ةناثالمخود از راه  شریف، و شدند آماده مضایفی با جنگ

دخیل اهلل بن »به نام  شخصی .شهروندان طایف دچار ترس و دلهره شدند

روانه شدن  و جریانِ ،فی پیوستیهر بیرون آمده به سپاه مضااز ش «حریب

 باز گفت. سوی مکه برای او  شریف غالب را به

ه طایف را صادر کرد و لشکر دستور حمله ب ،مضایفی زمان را مناسب دانست

بداهلل بن ع»از بزرگان طایف به نام یکی  .سوی آن شهر روانه ساخت را به

به تن این دو  .به پیشواز لشکریان مضایفی آمدند همراه با دخیل اهلل« بویحیت

 سه و آمده –جا بود او هم از بزرگان و ثروتمندان آن که –ابراهیم زرعه  ۀخان

 وسیله بدین و بگیرند امان او از و برده مضایفی نزد مبلغی گرفتند تصمیم نفری

 گردند.  آسوده مضایفی کشتار از و نمودهتأمین  را شهر مردم سالمتی

رفت که امان  می عبداهلل .ن کار را کردند و با او به هماهنگی رسیدندای

                                                                 
 واحد پول آن منطقه. )ویراستار(.. 1
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او  ،کنار شهرها  چند نفر از طایفی ولیند. امضایفی را به مردم شهر برسی  نامه

را  دستور حمله ،را به گلوله بسته و از پای در آوردند. خبر به مضایفی رسید

رو  به با هیچ نگهبانی رو ولی ،سوی شهر روی آوردند صادر کرد و سپاهیانش به

شهر ی  حتی نگهبانی هم به دروازه .خوردی پیش نیامدنشدند و هیچ بر

 . نیرویی از آنان جلوگیری نکرد ندیدند، و هیچ

 سقوط طایف و ورود وهّابیان به آن  -3

مردم آن را قتل  ، وهّابیان بر شهر طایف چیره شده و1217سال ی  درذیقعده

های  سینه خوار را برنجا رسید که کودکان شیرآبه  گری تاعام نمودند، ستم
 مادرانشان کشتند! 

ولی سربازان وهابی،  ؛پیش از آن، گریزان بیرون آمدند ها از طایفی گروهی

 خود را به آنان رسانیده و بسیاری از آنان را کشتند! 

گریزان های  انسان پیگردیبه  ،خانه به خانه .جو آغاز شد و جویی و جست پی

دادند. آنانی را  می به زندگیش پایان یافتند، درجا می اختند، و اگر کسی راپرد

 . ایستاده بودند، از دم تیغ گذراندندنماز هم که در مساجد به 

 «فعر»ی  ست نفر به خانهیو دو «فتنی»ی  نفر به خانهو چند بیست 

 . ، و سه شبانه روز با وهّابیان جنگیدندتسلیم دشمن نشدندپناهنده شده و 

ان و نوشت و امانشان داد. در این نامه پیمها  آن بهای  نامه« شکبانابن »

« عثمان»و « ابن شکبان»آور شد که شما در پناه  سوگند بسیاری یاد کرد و یاد

 سوی ان گروهی را بهخواهید بود. آنان، از این رو دست از پیکار برداشتند. وهّابی

آورندگان نباید  شرک: »گفتند می .و خلع سالحشان کردند گسیل داشتندها  آن

 .نان را واداشتند تا از برابر مضایفی هم بگذرندآ. سپس !«سالحی داشته باشند

  .او هم به کشتن همگی فرمان داد

 «اللوز دقاق»به نام ای  گناهان، بر فراز تپه ن بیآتمامی  ،با چنین نیرنگی

 . کشته شدند
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 .جنگیدند می ودند که با وهّابیان، پنجاه رزمنده ب«عیسیبنی »های  در خانه

را گرفت و حتی ها  آنی  ولی تمام زاد و توشه ،به این گروه نیز امان جانی داد

 لباس از تنشان بیرون آوردند و برهنه از شهر بیرونشان کردند. 

همراه مردان، راهی  نشان بود، بهزنان را نیز که تنها لباسی ژنده به ت

از آنان پیمان گرفتند  ،کردند و پس از سیزده روزسوزان و تفتیده های  بیابان

 بپذیرند. را – وهابیت –جدید  ۀفرقکه 

باخته بودند، با خواری تمام، دست گدایی به سوی این گروه که پاک

از گلو که به سختی  به اندکی خوراکیتنها و  ردندک می وهّابیانی اشغالگر دراز

وهابی، هر روز به طایف وارد  نشینان بادیه یافتند. می دست ،رفت می پایین

تا  ،انباشتند می آنان را چپاول کرده، روی هم ی هشده، و اموال به جا ماند

امیر  ۀپنجم چنین غنیمتی را ویژ یک .که کوهی از زاد و توشه پدید آمداین

و  علمی و فقهیهای  نوشته و ها کرده و بقیه را بین خود پخش نمودند، قرآن

 و بازار ریختند!ها  سر کوچهرا بر  حدیثیهای  کتاب

زمین به خاک سپرده  از اموال مردم، زیرِای  روزی، کسی به آنان گفت که پاره 

هایی  و ذخیرهها  آن پول را کندند و درای  به امید مال، گوشهها  آن شده است.
شهر را کندند و حتی از های  خانهی  یافتند. این رویداد باعث شد که همه

 .به یغما بردند ،از اموال به خاک سپرده شده بودرا  رداندند و آنچهرو نگها  آبریزگاه

 «عثمان»ا به نام رکسی « ابن شکبان»ها،  برنامه ها وپس از تمام این کار

 . بیرون رفت، و خبر پیروزی را به سعود دادآنجا  و خود از بر طایف گماشته

هفت روز  ی هزکه به اندابرد،  می به سر« ءهناد»در این هنگام در  سعود،

خبر پیروزی بر  از داشت. اوحمله به عراق  ی اندیشه و دور بود« عیهدر»از 

 . طائف و رفتار یارانش بسیار خرسند و شاد گردید

 ( ق 1218سال ) چیرگی وهّابیان بر مکه بدون جنگ -4

با حالت احرام به مکه رسید. پس از  ، سعودق 1218در هشتم محرم سال 
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در باغستان شریف، که در  صد شتر کشت و ،ا و مروهسعی بین صف طواف و

 . بود، منزل کرد «محصب»

روز دوم ورودش، منادی او از مردم خواست که فردا هنگام نیمروز، گرد 

صفا رفت، مفتی مکه در سمت راست او و ی  تپهی  هم آیند. سعود بر باال

 قاضی در سمت چپ او ایستادند. پس از ستایش پروردگار گفت:

 اکبر، اهلل اکبر، خدایی جز خدای یکتا نیست، با پیمانش به راستی اهلل»

او،  را یاری کرد و سپاهیانش را بزرگواری بخشید. جزاش  پیوست، بنده

روی به دین او  دلی پرستیم، و با پاک می پروردگاری نیست، تنها او را

 یند کافران نباشد. سپاس پروردگاریاحتی اگر چنین کاری خوش ،وریمآ می

  «و پیمانش بر ما راست بود.اش  که وعده

ای مردم مکه، شما » : پس از این گفتار ساکت شد و زمانی بعد گفت

کنید، در نیکوتر  می رمش زندگیخدایید و در امان او، در ح ۀهمسایگان خان

  .و درختانش کهنه نشود صید این خانه رانده نگردد جای دارید. ها نامک

 کند، چون خداوند اراده فرمود دینش را یاریو  مما از ناتوانان عرب بودی

مسخره کردند، با ما  رفتار ما را گانبه دعوت به سوی آن برخاستیم. هم
تا جایی  ،را تاراج نمودند را به غارت بردند و اموال ما چهار پایان ما ،جنگیدند

 ها؛ این ی با وجود همه. خریدیم می ها آن زخود را ا ۀکه ما غذای دزدیده شد

 . و پایمردی نمودیم ی فشردیمدر دعوت خود پا

و گروه زیادی از  اند اکنون پیش روی شما ایستاده بسیاری از مردم، که هم

شمشیری  عودسدر این هنگام، ) با این شمشیر مسلمان شدند.ها،  دیگر قبیله

 به کعبه اشاره کرد.( را حرکت داد و

ی که جنگ طایف روی هنگام در همین سال، با اهل عراق جنگیدیم. ولی

، ترسیدم که از جانب مکه رسید سوی من به رزمندگانشدن  داد و خبر روانه

آسیبی برسد. بنابراین خود، به  نشین وهابی، به شما مردم مکه اعراب بادیه

 .مصیبت به بار نیایدو تندی آمدم تا این اندوه 
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شرک و از  تان کرد م راهنماییخدای را سپاس گویید که به دین اسال

جا  خوانم تا از به می را به پرستیدن خدای یکتا نجاتتان داد. من شما

خواهم که با من  می شرکی که داشتید دست بردارید. امروز، از شماهای  مانده

ن کس که خدای را آرسولش، و دوست داشتن  پیمان ببندید بر دین خدا و

 دوست دارد و دشمن داشتن آن کس که خدای را دشمن دارد. 

بردار گردید و در رجا باشید، همه گوش کنید و فرمانبید بر این پیمان پابا

 «نهان و آشکار سر پیچی نکنید.

نخستین کسی که با  پایان یافت و سپس نشست. جادر این سخنان سعود

پس از او، مفتی و قاضی  .بود بیعت کرد، شریف عبدالمعین او پیمان بست و

 .سپس دیگر مردم دند وکربیعت 

بعد از نماز عصر بین رکن » : به مردم گفت گیری، سعودپایان پیمان پس از

منتظر من باشید تا حقیقت دین و شرایط اسالم را برای شما بیان  و مقام،

 «کنم و بگویم.

همراه  سعود، به. کعبه گرد آمدندی  مردم دور خانه، پس از نماز عصر

گفت،  می به مفتیدینی را های  به پشت بام زمزم رفت، نخست دستور مفتی،
 کرد: می آموخت و چنین بیان می و مفتی به مردم

 «وید: شراب و زنا حرام استگ می ای مردم، بدانید که امیر سعود به شما»

 م اسالمی را که همه خود، بهتر از سعوداهمین ترتیب، دیگر احک )به

 ،دافر» : آنگاه چنین ندا در داد .(از زبان سعود به مردم گفت! ،دانستند می

درید و هوا روشن شد، تمامی گنبدها و  همین که خورشید سیاهی شب را

جا  جز خدای یکتا برایتان به ران کنید و بشکنید! تا معبودی بهوی ها را بت

 «نماند!

  شود می ها ویران گنبد -5

سوی مکه راه افتادند و تمام  ی از وهّابیان با بیل و کلنگ بهپگاهان، گروه
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 زادگاه پیامبر با خاک یکسان کردند. سپس ،بود «معلی»ر هایی را که د گنبد

 و زادگاه ابوبکر و علی  حضرت خدیجه را ویران نمودند!  و گنبد 

هایی را که روی چاه  دبوهّابیان، تمام گن» : ویددر تاریخ خود گجبرتی 

کعبه زمزم و اطراف کعبه بنا نهاده شده بود و هر ساختمانی را که از دیوار 

را که هایی  بعد از ویرانی، تمام جایگاه. ر بود با خاک یکسان کردندت بلند

 رجز،  کاویدند و در هنگام چنین کارهایی ،کاران بودنیکو ازهایی  نشانه

گویی به قبرها و کردند و در ناسزا می نواختند، خنیاگری می خواندند، طبل می

 :خواندند می جا(را )نابقرآن  ی این آیهنمودند و  می روی صاحبانشان زیاده

اسامء مّسیمت ها اح هی الا 
  «اید. نهادهها  آن که شما بر نیستندهایی  اینان جز نام»

را به ادرار  «محجوب سید» آرامگاه ها آن ازای  پاره که شود می حتی گفته

  خود آلوده کردند.

با آنان همراهی کرده بدین روی مردم مکه، سخت از وهّابیان ترسیده بودند، 
 . از بین رفت و نابود شد ها و بارگاهها  سه روز بیشتر نگذشت که تمام نشانهو 

ندا برخاست که در مسجدالحرام بیش از یک نماز نباید خوانده  سپس

 .شود

و ها  پسینگاه را به حنبلیها،  نیمروز را به مالکیها،  پگاهان را به شافعی

و قرار شد نماز  د گذاشتندرا آزا نماز عشا شتند،واگذاها  غروبگاه را به حنفی

 . جمعه را مفتی مکه بخواند

و تمامی ابزارهای خوشگذرانی را  ها نان دستور داده شد که قلیآ ازپس  

بایست نام خود را بر روی قلیان و دیگر ابزارها بنویسد،  می بسوزانند و هرکس

و گروهی هم برای  نموده است تا آشکار شود چه کسی از دستور پیروی

 .بر آنان گمارده شدند کشیسر

نالیدن و البه  ،دخانیات کارهایی مورد نهی قرار گرفت، مانند: مصرف 
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بارگاه، بوسیدن در و و گنبد و ساختن قبرستان  ،اولیای خداکردن در برابر 

، نشانی شانن به پندارآو هر عملی که در  یدیوار کعبه و دیگر جاهای گرام

 . دیدند می از شرک و بدعت

به سوی مسجد « محصب»از جایگاه خود،  ،سعودوقتی روز،  سحرگاه یک

فرستد  می درود  ن در هنگام اذان، بر رسول خداذّؤآمد، شنید م می پایین

برد و  می و آنگاه نام چند نفر از یاران پیامبر را ،گوید: یا ارحم الراحمین می و

 این»خشمگین شد و گفت:  اهد. سعودخو می از خداوند برایشان آمرزش

طلب آمرزش برای گذشتگان را از  اناز این رو، آن «.شرک بزرگی است

و پندارهای ها  ه دستور داد که اندیشهشمندان مکّنداشت. سپس به داباز

گرد آمده بود،  «کشف الشبهات»که در کتابی به نام  بن عبدالوهاب رامحمد

 به مردم بیاموزند. 

ان عرب و اطراف مکه را نشین آنگاه، بادیه .هیچ کس توان سرپیچی نداشت

در  عنوان انتقام، اموال زیادی از آنان گرفت. اشت تا با او پیمان ببندند، و بهواد

را بر « فهیدا برادر سالم بن شکبان»قلعه نیز دویست تن از بیشه قرار داد و 

 آنان گمارد. 
 شد.ها  آن اطاعته نوشت و خواستار به مردم جدّای  آن، سعود نامه پس از

ما برای  سپردگیِسرشریف غالب هستیم و  ما دوستدارانِ :پاسخ دادند ها آن

کنیم. سعود، برای  می سویت روانه خواهی به می زه مال کهاولی هر اند ،اوست

از سوی خود فرستاد و پس از چند روز، ای  گرفتن اموال مورد نظر، نماینده

. شریف غالب از مکه بیرون آمد سپاهی انبوه به آهنگ یورش بر جدهخود با 

 ابزارهای دفاعی را در برابر آنان مهیا کرد. در نتیجه آنان به حصار هجوم

 پراکندند.  می بردند و ابزارهای دفاعی آنان را می

مردم جده، دفاع سختی از خود نمودند و گروهی از یاران سعود را کشتند 

رگشت خود ب ۀبه قبیل پس ازاین شکست، و دیگر کسان را فراری دادند. سعود

 به مکه نرفت. و 
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ه بر وهّابیان پیروز شده بود و سعود را شریف غالب که در نبرد جدّ

فرمانروای جده، به مکه آمد و پس « شریف پاشا»همراه  به ،شکست داده بود

 کرد. را بیرون  وارد شهر شد و وهّابیان ی سبکاز برخورد

در ، شریفبین وهّابیان و یاران هایی  ، کشمکش1219تا  1217از سال 

برپا هایی  و خونریزیها  ه روی داد و جنگطایف و جدّو گوناگون مکه مناطق 

 . گردید

نشینان، شهر مکه را  بار دیگر، وهّابیان با کمک بادیه، 1219در سال 

ه، و امیر الحاج فرمانروای جدّ« ابراهیم پاشا»شریف غالب با  .دندکرمحاصره 

از نبرد خودداری  ولی او .رخیزدکه به جنگ وهّابیان ب ت کردشامی مشور

تنها قول داد که از جده خوراک و پوشاک گسیل دارد. اما بعد از  ورزید و

 چنین قولی به انجام نرسید!  ،مکه بیرون شدن شریف غالب از

سختی قرار گرفته بود، در  ۀکه در محاصر «شریف»،  شبی هولناک نیمه

، انمضایفی، سردار وهابی ، مورد شبیخون سپاهیان«اهرز»در  ردوگاه خودا

فی یبه مضاای  ترسی بس زیاد بر او چیره گردید و به ناچار نامه شد.واقع 

 . اجازه دهد از شهر بیرون آیدکه نوشته و از او خواست 
،  شریف را به او داد وای  چنین اجازه ،پول ی کیسه 200مضایفی با گرفتن 

همراه  با خود به ی جانشو چند نفری را برای نگهدار گریختشبانه از مکه 

 . برد

 گیرد می قحطی در مکه شدت -6

تمام زیرا داد،  می ، قحطی و گرسنگی مردم مکه را سخت آزار1219در سال 

 1220 ی تا ذیقعده 1219سال  ی الحجه از ذی .بسته شده بود مکههای  راه

 کشمش ،1«مشخص» واین وضع ادامه داشت. یک کیلو گندم یا برنج به د

                                                                 
 واحد پول آن منطقه )ویراستار(. .1
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سه ریال، شکر و پیه و روغن زیتون رطلی دو ریال، شیر گوشت و کیلویی 

 ریال سعودی رسیده بود! و نیم خرما یک ریال و روغن به یک 

مردم مکه، آنچه داشتند فروختند. پس از چند روزی خوردنی در شهر 

جات نمودند! تخم خشخاش، بادام،  شد و مردم شروع به خوردن ادویه تمام

خوردند و گاهی هم از پوست گربه و  می حیوانات را گیاهان و خون ی هسته

بردند و نگهبان  می کردند! بردگان پیری که در مکه به سر می سگ استفاده

نوشته و سرسپردگی خود را به او اعالم  «مضایفی»به ای  شهر بودند، نامه

گروهی از آنان را زندانی کرد و  .گوش شریف رسیدبه داشتند. این خبر، 

را کشت. از این جهت، بسیاری از مردم مکه مسلک وهابی را  گروهی دیگر

 «مضایفی»از سرسپردگی شریف روی گرداندند و تسلیم سپاهیان  ،پذیرفته

 . شدند

 شود  می تر تر و شدید محاصره، تنگ -7

به مکه  ،بردند می که در وادی به سر از وهّابیانافرادی ، 1220در محرم سال 

پرداخته و هفت ها  آن به ستیز با و باروهای شهر،ها  روی آوردند. نگهبانان برج

نفر از آنان را کشتند. وهّابیان، پس از این شکست، راه خود را تغییر داده و به 

جا را کشتند و ( رفتند و یازده نفر از مردم آندر اطراف مکه)« حسینیه»

 . چهارپایانشان را چپاول کردند

ده کردن زاد و توشه، به برای آما ها، چون آگاه شدند بردگان سرپرست برج

 شتافتند. شریف، از حرکت (در نزدیکی مکهسوی عابدیه ) ، بهدان شهر رفته

 . فرستادها  آن درنگ گروهی را برای سرکوبی آگاه شده و بیها  آن

شدند و ها  ، وارد برجانفرستادگان شریف، پیش از رسیدن وهابی 

 . عابدیه جلوگیری نمودنددر برج  ان، از رخنه کردن وهابیسان بدین

رویی در بارا  «مدره»که پیرامون ، پس از آن«ابن شکبان»مضایفی و 

افراد  گماردند، خود به تبلیغها  آن گونی به محکم کشید، و نگهبانان گونه
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، و زیستند می اطراف مکههای  گردی پرداختند که بیشتر در بیابانبیابان

من گردانند. از این پس با ؤگری م ستند بیشتر آنان را به کیش وهابیتوان

 .عمل آمد جلوگیری سختی به ،همدستی آنان، از ورود آذوقه به شهر

شریف، برای فراهم نمودن زاد و توشه، صد نفر را با شتران زیاد به جده 

وضع  .گسیل داشت، و از حاکم آنجا درخواست کمک و فرستادن آذوقه نمود

نرخ اجناس باال رفت، کرایه شتر به به وخامت گذاشت،  عمومی مردم مکه، رو

 . رسید شهفتاد تا هشتاد قر
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  امر اول:
 

 دو نوع حکم در دین 
 

 نوع حکم است: آیین پاک اسالم شامل دو

برای  .اول: احکام ضروریه مانند: وجوب نماز و روزه، و حرمت زنا و دروغ

 خالف اینهانیست و کسی حق ندارد براجتهاد نیازی به  ،این احکام اثبات

منکر این احکام گردد، از اسالم خارج به علم و عمد هرکس  .اجتهادی نماید

 . شود می و کافر

ها  آن اجتهاد نمود و به دالیلها  آن احکام نظری است که باید در : دوم

 که: نگریست؛ مثل این

 خداست؟ ی آیا افعال بندگان آفریده

 دست آورده؟ آیا بنده مالک چیزی هست که به

 آیا صفات خدا عین ذات هستند؟

 ؟خدا دارای کالم نفسی استآیا 

 ؟دیدن خدا ممکن استآیا 

 است یا به انتخاب مردم؟ آیا امامت به نصّ

 و اصول دین است.  که مربوط به عقاید  ها و امثال این
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مانند: حکم شک در  ،دست آورد هه بعیشری  احکام را باید از ادله عفرو

 و دلیل احکام و موضوعاتی که یا ،ساختن قبرستان و ساختمان قبور ،نماز

در متون اسالمی وارد نشده است؛ مثل ها  آن مخصوصی نسبت به نصّ

 . استعمال دخانیات

کسی که بتواند . کتاب، سنت، اجماع، و عقل اند از: عبارت شرعیه ۀادلّاین  

که  سایر مردم عمل کند. اماخود  استنباططبق باید  ،ستفاده کنده ااز این ادلّ

 . باید از اینان پیروی و تقلید نمایند، دارای این توانایی نیستند

کس را گمراه دانست و یا  نباید هیچ ،«احکام اجتهادی» یعنیدر مورد دوم 

چون از  .حکم کفر و شرک او صادر گرددکه تا چه رسد  ،او را فاسق خواند

ین موارد مخالف روریات اسالمی نیست و جایز نیست با کسی که در یکی از اض

بلکه نباید به زور وادارش کرد که نظر دیگران را بپذیرد. و  است، معارضه گردد

ده در ععذرش پذیرفته است؛ چون این قا ،گناهکار نباشداجتهادش در  اگر

 : مسایل اجتهادی و شخص مجتهد جاری است که

 ،اگر بر خالف واقع بودو  دارد دو پاداش ،با واقع مطابق بوداگر حکمش، »

 «یک پاداش برای او هست.
 هرگاه» : روایت نموده است  از رسول خدا ،در صحیح خود 1بخاری

دو  ،کند، و در آن اجتهاد کرده باشد، و با واقع مطابق در آید حاکمی حکم

 2.«زد داردبر خالف واقع باشد، یک اجر و م ولی اگر .پاداش دارد

 گوید: ( 20ص  3)ج « ةنهاج السنم»ابن تیمیه در کتاب 

شافعی،  ،گفتار پیشینیان و پیشوایان فتوی، مانند ابوحنیفه»

                                                                 
صحیح صحیح بخاری، است: های حدیثی  در صدر کتابدر نزد اهل تسنن، شش کتاب روایی . 1

در مورد صحیح بخاری مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، و مسند احمد بن حنبل. 
 .مترجم(ها بعد از قرآن است ) کنند که باالترین کتاب و مسلم ادعا می

 -ق 1401. بیروت: دارالفکر، 157ص  8، ج والسنةصحیح بخاری، کتاب االعتصام بالکتاب . 2
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کسی که در اصول  ست که:ن اثوری، داود بن علی، و افراد دیگر ای

عقاید و فروع احکام اسالمی اجتهاد کند و مخالف با واقع در آید و 

 «.گناهکار نیست ،وداشتباهی را مرتکب ش

بدان اجتهاد نماید و  حکمیدر تواند  می کسی بر طبق این مقدمات،

هاد من، تبرک جستن بر قبر رسول خدا تجابر طبق  بگوید:مثالً  ،معتقد شود

 حضرتو بوسیدن ضریح آن حضرت و مسافرت کردن به قصد زیارت آن 

جلس ختم و و تشکیل م ها طلب آمرزش برای مرده کهیا این ؛مستحب است

و کسی که  شود کافر شمرد نمی چنین شخصی را .تذکر را بدعت نداند

از او نباید تواند با این فرد معارضه کند و  نمی ،خالف این استبراش  نظریه

او را تکفیر کرده و که فاسق و گمراهش بداند، تا چه رسد یا جلوگیری نمود، 

 تا بتوان گفتین نیستند زیرا این امور از ضروریات د .مشرک به حساب آورد

 یست. جایز نها  آن اجتهاد در
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 قرآن 

 
که کالم خداوند است و بر پیامبر اکرم نازل گشته است، از حیث سند  قرآن

است، یعنی صد در صد از جانب خداست و هیچ شک و  یقینیقطعی و 

 اند داستانهممسلمانان در آن ی  همه. تردیدی در اسنادش بر پرودگار نیست

قرآن  تمامییعنی  –چه در این صد و چهارده سوره و همگی معتقدند که آن

 .کس منکر این واقعیت نیست از جانب خدا نازل شده و هیچ آمده، –

ن و متشابه یا مبیّ و محکم مجید، آیاتقرآن  در :نداللت قرآ اما نسبت به

 .مجمل وجود دارد

ظاهر و داللتشان بر بر همگان ا ه آن معنای آیات محکم، آیاتی هستند که

 . نامند می نیزن را مبیّ ها آن معنی آشکار باشد، این

ظاهر نیست، بلکه معانی گوناگونی دارند  بر همگانآیات متشابه اما داللت 

را مجمل  گروه آیاتاین  .که ممکن است هریک از آن معانی، اراده شده باشد

 . گویند می نیز
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 : بر دو گونه استخود مبین  

 .شود نمی که احتمال خالف ظاهر در آن دادهای  آیهیعنی ،  نص  .1

را گویند که دارای چند معنی مختلف باشد که یکی از ای  اهر، آیهظ .2

تر باشد ولی بتوان  آن معنی از آن لفظ، افزونی  معانی آشکارتر و اراده

 .احتمال معنای دیگری هم در آن داد

 غلبهگیرد و معنی ظاهر بر آن  می رارآن معنایی را که در مقابل ظاهر ق

 . گویندیابد، مؤوّل  می

ناسخ و  د،مقیّ و خاص، مطلق و عام آیات مجید،قرآن  دراز سوی دیگر، 

 وجود دارد. منسوخ 

توان استدالل  می فقط به آیات منصوصه و ظاهر از این کتاب آسمانی،

استناد می و مسلّروایت ثابت شده به  آیات باید حتماًی  نسبت به بقیه .جست

و معنایش را  مذکور را بیان کندی  آیهتا که از حیث سند معتبر باشد، کنیم 

میان تمام که اجماعی اسناد جست و یا این توان می ید. به چنین حدیثیباز گو

 .برقرار شوددر مورد معنای آیه  –بدون مخالفت یک فرد یا گروه  –مسلمانان 

 .توانیم استدالل کنیم نمی در غیر این صورت، به آن آیه
د مقیّ و صمخصّ جو برایو قبل از جست 1که عمل به عام و مطلقچنان

 که در مورد زمانیجایز نیست و تا )یعنی عاملی که تخصیص یا قید بزند( 

 ؛توان به آن آیه استدالل کرد نمی ،معارضش یا ناسخ یک آیه تحقیق نشود

. پس وقتی معنای اشدسوی واقعیت ب زیرا دلیل چیزی است که راهی به

تواند به کار گرفته شود و راهنمای  نمی ، دیگر دلیلدیگری احتمال برود

 . گرددها  واقعیت

                                                                 
فرق ما بین عام و مطلق آن است که: عام به لفظی گویند که معنای لفظی و مفهوم خود کلمه شمول . 1

آن  یجلو «همه» و «هر»ی مانند ظکلمه جمع باشد و یا الفا مثالً ،داشته باشد و افراد بسیاری را در برگیرد
نه  ،بدون قید ذکر شده باشد مطلق آن است که لفظی. اما مانند مسلمانان یا هر مسلمانی ،لفظ آمده باشد

 .که مطلق است )مترجم(ها  و مانند آن، مسلمان  ، زن مرد ی مثل کلمه ،قید فرد و نه قید جمع
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کریم است که قرآن  خاطر وجود همین اقسام و انواع گوناگون در آیات به

به )حق باشد یا باطل(، خود  ی تواند برای عقیده ای می فردی با هر عقیده هر

خبر از  بی فردیچه بسا  .کند، و به آن دست یازد استداللقرآن  ظواهر

د جسته و یا به اطالق و آن استنا ظاهریمجازی لفظی، به معنای  ی هقرین

 . اند د آن، روی آوردهو مقیّ خاصّ بدون استفاده از ای، عموم آیه

کتابی در  (قرن هفتم دانشمندان سنّی )ازبن محمد بن مظفر رازی،  احمد

نوشته و آیاتی را که ممکن است گروهی  «حجج القرآن»این مورد به نام 

 های و چگونگی استداللشده  آور در آنجا یاد ،استدالل کنندها  آن بهشیوه  بدین

 . بیان کرده استرا قرآن  به آیات متناقض

 : شویم می ررا متذکّها  آن ازای  جا نمونهدر این 

 :گویند می هستند وکه منکر عفو و بخشش خدا اند  کسانی «عیدیهو» مثالً

درست  بدکاران را کیفر دهد و عفو و بخشش اصالً ،خداوند الزم است که

 اند: به این آیه استدالل کرده . آناننیست

 یره ا  ش  ةیره و من یعمل مثقال ذر  خریا   ةمفن یعمل مثقال ذر (ي  زلزال آیه ي سوره

 ؛ (8 و 7

کس هرو  بیند می ن راآ ،یک ذره کار خوب انجام دهد ی هرکس به اندازه»
 «بیند. می آن را یک ذره کار بد انجام دهد ی به اندازه

اخذه ؤم اصالً : گویند می «وعدیه»دیگر به نام ای  عده ها در مقابل این

 استدالل .کند نمی و عذاب بخشد می درست نیست و خداوند گناهکاران را

 ماید:فر می مجید که خداوندقرآن  از دیگری استی  به آیهها  آن

  ه هل اح ه هل یغحر اذلن ا  ةمن رمح اای عبادی اذلین ارسف ا عیل انحسهم ال تقنط

 (55زمر ) مجیعا  

 که گردیدماز رحمت خداوند نومید  ،اید بندگان من که بر خود ستم کردهای » 
  «آمرزد. می خداوند تمام گناهکاران را



 

47 

ش 
بخ

وم:
د

 
سخ

پا
 به 

ات
شبه

 
یه

هاب
و

 

 به ،قیامت اثبات کنندروز  یت و دیدار خداوند را درؤاند ر خواستهآنان که 

  :اند استناد جسته آیه این

 ةایل رهبا انظر  ةوج ه ی مئذ انض (23مه اقی) ؛ 

  «نگرند. می که در آن روز درخشنده است و به پروردگارشانهایی  صورت»

  :آورند می را دلیل آیه این ،یت خداوند هستندؤآنان که منکر رو 

و ه  اللطیف اخلبریبصار ال تدرکه الابصار و ه  یدرک الا (انعام  ي سوره

 ؛ (103 ي آیه

  «.بیند می راها  اوست که چشم بلکه،  دنبین نمی او راها  چشم»

 ( را دلیلای موسی! هرگز مرا نخواهی دید) «لن ترانی»ی  یهآ نیز

  آورند. می

 مانند: ،اند متمسک شده چند آیهن به جبر، به امعتقد

و خلق لک ش ئی  (؛ 102)انعام 

 «.چیز را خداوند آفریده است همه»

 مانند: ،اند استدالل کرده دیگربه آیات  «عدلیه» ،در مقابل اینان

یرید ه هل بمک الیرس و ال یرید بمک العرس  (؛ 181)بقره 

  «دشواری را.خواهد نه  می خداوند برای شما آسانی»

للعباد و ما ه هل یرید ظلام (؛ 34 )مؤمن 

  «.ن خود ستم را اراده نکرده استبرای بندگا خداوند»

شاءه هل ما اشکنا ل  س یق ل اذلین اشک ا  (؛ 149)انعام 

خواهیم نما مشرک  ،ن خواهند گفت که اگر خدا بخواهدازودی مشرک هب»
 «.شد

 :ی به آیه انداستدالل کرده ن گناه پیامبران و معتقدان عصمت انبیاءامنکر
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الینال عهدی الظالفنی  (124)بقره  

  «عهد و پیمان من به ستمکاران نخواهد رسید»

نیز به آیاتی که  ،آنان که قائل به جسم بودن و جهت داشتن خدا هستند

رده و کاستدالل  ،برای خدا دست و چشم و صورت ذکر شدهها  آن در

 د.ان استناد نموده «شیئ لیس کمثله»ی  نشان به آیهامنکر

اند و مورد  به فروع دین مکلفنسبت ن مانند مؤمنا ،کفار :اند گفتهای  عده

  ی: به آیهبا استناد  مور انجام وظایف عملی هستند،أو م

الناس اعبدوا ربمک ای اهیا ( 21بقره)؛   

 «.ها! پروردگارتان را بپرستید انسانای »

 «کنند: می را مطرح آیه خالفان آنان اینم»

ای اهیا اذلین آ من ا 
  «.گروندگانای   »

خواهی  طلبی و آمرزش دعا به غیر خدا و شفاعت بیان اینکهبرای  انوهابی

 اند از قبیل: به آیاتی استدالل کردهجایز نیست، از غیر خدا 

فال تدع ا مع ه هل احدا  (12)جن 

  «.کس را پس نخوانید با خداوند هیچ»

 اند مانند: به آیات دیگری استناد کردهها  آن نامخالف 

وکؤنحسهم جاو ل  اهنم اذ ظلم ا ا  (64)نساء 

  «.آمدند می آن هنگام که به خویش ظلم کردند نزد تو ،اگر آنان»

اتبعک من الف مننی و من لنیب بس بک ه هلا ای اهیا  (64)انفال 

  «.را کفایت کرده و بس خواهند بود با ایمان تو پیامبر! خدا و پیروانِای  »

اغناا  ه هل و رس هل  (59)توبه  
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 «.اند تهنیاز ساخ بی خدا و رسولش آنان را»

به تنهایی برای دستیابی قرآن  دهد که استناد به می گونه آیات نشان این

به هدف کافی نیست، بلکه حضور مبیّن در کنار آن برای رفع اختالف 

 های آینده باز هم در این موضوع سخن خواهیم گفت.  در فصل ضروری است.
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نسبت به یک  معصوم أییدتقریر و ت یا کردار یا رت است از گفتارسنت عبا

توان احتجاج  می( پیامبر –امام ) ه رفتار معصومدر صورتی باما  سخن یا رفتار.

 .کرد که عمل او در یک موضوعی آشکار باشد

 بنابراین اگر معصوم کاری را انجام داد، و جهت کار معلوم نبود؛ دانسته

 یا که واجب است، باید روشن شودرام نیست. ولی شود که آن کار ح می

 . مستحب، یا مکروه

باید روایت متواتر باشد تا سنت  شود و حتماً نمی خبر واحد ثابت اسنت، ب
 . ثابت گردد

 که:تواتر عبارت است از این

بر یک کار ها  آن سازی و اجتماع زمینه ،جمعیت بسیاری که بنا به عادت

این خبر ما بدهند و ه ب خبری را ،باشدخالف حقیقت و دروغ محال 

موجب یقین شود که این خبر از معصوم  د کههمراه داشته باشهایی  نشانه

 . صادر شده است



 

51 

ش 
بخ

وم:
د

 
سخ

پا
 به 

ات
شبه

 
یه

هاب
و

 

 ،گردد نمی بدکار یا فرد ناشناس ثابتفرد وجه به خبر  هیچ ولی سنت به

دلیلی بر عدم حجیت آن  شود. نمی از آن برای ما باور راستین حاصل که زیرا

 فرماید: می وارد شده است کهقرآن  نیز از

ن افتبیّ  أ  اح جائمک فاسق بنب  (.6)حجرات  

 . در مورد آن بررسی نمایید ،اگر بدکاری خبری برای شما آورد

از که اند  و به ما گفته اند کردهاز متابعت گمان و ظن نهی  همچنین ما را

  .و گمان پیروی ننمایید ظنّ

در حجیت آن اختالف شده علم نیاورد، که صورتی  در ،عادلراوی اما خبر 

 . است

که چیزی بدون دلیل  زیرا اصل این است ،منکر حجیت آن هستندای  عده
 .حجت نباشد

که در آورند  میهایی  گروهی دیگر نیز معتقد به حجیت آن هستند و دلیل

  1.کتب علم اصول نوشته شده است

یا خود، به عدالت  :ت باشدثاب بنا بر قول حجیت خبر واحد، باید عدالت راوی

 . البتهنفر شاهد عادل بر عدالت راوی شهادت دهند یا دو راوی علم پیدا کنیم و

 . ، اختالف استیا نه کند می که آیا شهادت یک عادل کفایتدر این

عدالت عبارت است از داشتن یک ملکه نفسانی که باعث شود انسان، گناهان 

با مروت  کارهایی را که و غیره پافشاری نورزدکبیره را ترک نماید و به گناهان ص

ترک کند و  ،منافات دارد)شؤون انسانی و جایگاه اجتماعی فرد( و جوانمردی 

 . انجام ندهد ،ی به دستورات دینی استیاعتنا بیی  کارهایی را که نشان دهنده

                                                                 
ی، از روی دالیل شرعی است، به آن ها و قوانین استنباط احکام اله پایه ی علمی که در بر گیرنده. 1

گویند و آن مشتمل است بر یک سلسله اصول و قواعد لفظی و عقلی که یکی از آن  علم اصول می
اصل و قاعده این است که آن : همین اصل عدم حجیت است در مواردی که باید بگوییم ،اصول

 .م(حجت نیست تا اینکه یک دلیل قطعی بر حجت بودن آن اقامه شود )مترج
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تاریخ ی  کسانی که از زمان ما دور هستند و در گذشتهبرای اثبات عدالت، 

زیرا دانش ما به عدالت  ،از کارهای بسیار مشکل است ،اند برده می به سر

مستند است  اوقات گاهیو  ها، منحصر به این است که دیگران خبر دهند آن

و گمان اجتهاداتی که بیشتر دچار  به اخبار بعضی افراد که آن هم بر ظنّ

د داشته باشد که کسی با این راویان رفت و آمشوند قرار دارد؛ نه این می اشتباه

که  تیو نظریا عالوه بر این، آرا .بر او ثابت شود و آشکار گرددها  آن تا عدالت

همین  . بهخورد می فراوان به چشم شود، می این افراد 1موجب جرح و تعدیل

 . اختالف زیادی در جرح و تعدیل راویان پیش آمده است دلیل،

یک  ه مضموناز این مقدمه دانسته شد که شتاب کردن، در عمل ب

ه که که در یکی از کتب حدیث وارد شده و یا یک نفر گفتروایت، به صرف این

 به اینکه دیگران، اشتباه است تا چه رسد ۀاین روایت صحیح است؛ و تخطئ

 . خاطر این روایت، تکفیر کنیم و مشرک بدانیم کسی را به

ه با شرط دیگری که برای عمل کردن به خبر واحد الزم است، این است ک

قرآن  هچون اجماع رفتار مسلمین، نصّ ،یک دلیل قطعی دیگر مخالف نباشد

 ای، مخالفت نکردن مشهور علما ماروایت متواتر و مشهور عل کریم یا نصّ
  .نبوده باشدها  از دیده آن مسئله پنهانیاینکه 

باشد.  می مجید وجود داشت، داراقرآن  روایت نیز همان اقسامی را که در

گردد و  می به روایت نیز استدالل ،شد می استداللقرآن  که از گونه نبه هما

 . آنچه که از آیات قابل استناد نبود، در روایات نیز قابل استناد نیست

دوم ی  الزم است و در مقدمهقرآن  استفاده از ظواهرشرایطی که در 

 خاطر وجود به همان شرایط در عمل کردن به روایت نیز موجود است. ،گفتیم

به روایات استناد  برای اثبات نظر خودای  هر صاحب عقیده ،همین اقسام

                                                                 
د و تعدیل این است که عدالت راوی را نانداز راوی را از اعتبار می ،ست که با دلیلیی اجرح جا. 1

 .کنند )مترجم( ثابت می
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کرده و ظاهر روایتی را گرفته و دلیل بر مطلب درست یا نادرست خود آورده 

الی  به در الهر کسی و  شود می از گفتار دانشمندان دانسته که چنان ،است

 . بیند می این استدالالت را ی نمونه ،سخنان آنان بررسی کند

به روایاتی  ،برای اثبات مطلب نادرست و راه منحرف خودها،  بهایی مثالً

جدیدکتاا الفهدی اییت ابمر جدید و  که شامل این عبارات است:اند  استدالل کرده
1  

احتجاج  ،دانست می پیروان غالم احمد قادیانی که خود را مهدی و مسیح

  : که گفته استاند  به روایتی کرده

 ییسعالا ال همدی  

 2«!مهدی جز عیسی نیست»

تواند  می ،هر کس که عناد و تعصب داشته باشداینکه  حاصل سخن

تقوا و عاملی مانند ل شود! و اگر سمدرکی در کتب روایتی بیابد و به آن متو

تواند بکند و  می کاری که بخواهد خدا مانعش نشود، هر خوفاری و گپرهیز

 .دست آورد هظواهر کتاب و سنت بهرگونه توجیه و استداللی را از 

 اکتفابه ظواهر آیات و احادیث  ،جویای حقیقت باشد فرد منصف کهولی 

عقلی و نقلی و اجماعی آن را  و قرائنها  زمینه تا وقتی که کند. بلکه نمی

تر در فهم  نموده، و کوشش هرچه تمامدقت نسند حدیث در نکرده و بررسی 

 . کند نمی تنادمعنای آن نکرده باشد، به آن اس

  

                                                                 
مقصود از امر جدید و  آمده، که« یددکتاب ج» ی در روایات اسالمی و گفتار معصومین، کلمه. 1

در برابر امر جدید یعنی اینکه  کهبل ،باشد ین و کتاب آسمانی جدید نمییشریعت و آ ،کتاب جدید
 ی برنامه ،تازه است و مقصود از کتاب جدید مهدی امام رفتار و کار  ،رفتار سایر پیشوایان دین

کتاب  مهدی امام اند و  ای داشته کدام کتاب ویژه هر ،یک از امامان نداشته ای است که هیچ تازه
بلکه طبق روایات معتبر،  آورد! ل قرآن مجید مینه اینکه کتابی در مقاب ،ای جدید دارد و برنامه

 های آن است )مترجم(. ی ایشان احیای قرآن و آموزه ترین برنامه مهم
 داند. توبه. وی این حدیث را غیر صحیح می 33، ذیل آیۀ 122ص  8تفسیر قرطبی ج  2.
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 امر چهارم
 

 تعارض ادلّه 
 

وارد   یا امامان معصومو از پیامبر اکرم  با هم تعارض دارنداخباری که 

این اخبار باهم، یا این است که بعضی از این  تعارضعلت  .شده، بسیار است

گروه زیادی  ،زیرا در زمان خود آن حضرت ،ساختگی و دروغی است ،روایات

نماز به پا  از که روزی آن بزرگوار بعدآنجا  تا ،خدا دروغ بسته بودند به رسول

هرکس از روی . اند گویان، دروغ بسیاری بر من بسته دروغ» خاست و فرمود:

 «عمد دروغی به من نسبت دهد، جایگاهش پر از آتش خواهد شد.

و  دارانخدمتی به زمام خوش گروهی از افراد برایپیامبر،  رحلتبعد از 
پول و مقامی از راه  و دستیابی بهترش هواهای نفسانی و مادی اشخاص، گس

روایات گوناگونی ساخته و به پیامبر خدا نسبت  ،و مانند این مقاصد دین

 .دادند

روایتی است که برای  ،ی یافتهیی از روایات دروغین که شهرت بسزایک

از این  .شتدا می او کبوتر بازی را دوستاند.  عباسی ساخته ی هخلیفمهدی 

  یندش چنین جعل کردند:ارو، برای خوش
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 او حافر او جناح ال س بق الا یف خّف 

حرام است، جز در شتر و اسب و یا بالداران موردی مسابقه در هر »یعنی: 
  («.کبوتر)

 مهدی گفت: گوینده این روایت، از حضور مهدی عباسی بیرون آمد، وقتی

 . دروغگوست دهم این شخص آدمی می گواهی

بازی را دوست داشت، راوی  که مهدی عباسی کبوترآنجا  در این روایت، از

ها،  و ساختن روایتها  گویی خاطر این دروغ به .استافزوده را  «او جناح» کلمه

 قدرت و مال و منالچه جوایز هنگفتی که داده نشد! و چه افرادی که به 

 !ر نگردیداگذوسیله به اشخاص وا که بدینهایی  نرسیدند! و چه زمین

خطا و اشتباه در فهم مقصود روایت، دلیل  به دو گونگی در روایات، گاهی

از عام و مطلق و منسوخ است، و گاه، راوی  آن ی یا شنیدن لفظ از گوینده

 خبر است.  بی ها ناسخ و همانند این خاص و مقید و آگاهی دارد، اما از

لوم شده و پیشوایان بار معروایات، راه عالج و چاره در اخ حلّ تعارضبرای 

و دانشمندان علم  الزم را نمودههای  هنماییاخود ر  معصومین ۀو ائم

 از جمله:اند،  اصول قواعدی برای این کار تنظیم کرده

از رسول ای  عرضه کردن روایات، بر کتاب خدا و سنت ثابت شدهالف. 

خالف چه مق کتاب و سنت باشد، عمل شده و آنبه آنچه، که مواف .خدا

 شود. می است، دور افکنده
  .چه بین دانشمندان اسالمی مشهور استموافقت با اجماع یا سیره و یا آن ب.

 .کردند می عملن به آ 1ابه و تابعینحچه صموافق بودن روایت با آنج. 

به این معنی که هر  ،به حسب سندترجیح یک حدیث بر دیگری  د.

، و یا درحفظ روایت نداشروایتی راویانش ثقه و مورد اطمینان ب

                                                                 
به  شوند که میاند. تابعین به کسانی گفته  صحابه کسانی هستند که خدمت پیامبر اکرم رسیده. 1

 (.ترجممکنند ) ها حدیث نقل می صحابه را درک کرده و از آناند، ولی  محضر پیامبر نرسیده
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در  ،تر باشدروایت نیکواز دیگران باشند و از حیث سبک نقل تر  جدی

تعارض در  ها چه با اینرت به چنین روایاتی عمل شده و آناین صو

  کنار نهاده شود.است 

نهایت اختصار بیان شد. تفصیل  ودار کلّی این علم مهم است که درالبته نم

 علم حدیث و درایه است، بلکه بدون ورود به مطلب موکول به منابع تخصصی

 توان در این موارد سخن گفت.  نمی تحقیقات مفصّل دانشوران این رشته
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 امر پنجم 
 

 حقیقت و مَجاز 

 

دو،  هر دو به لفظ عربی است و این هر  و روایات معصومین قرآن مجید
 . باشد می سخنان عربی دارای حقیقت و مجازمانند دیگر 

له(  است که در معنایی که برای آن وضع شده )موضوعٌای  کلمه« حقیقت»
و مقصود از ، «شیر را در بیشه شنیدمی  نعره» بگویند:اینکه  استعمال شود، مثل

  جای دارد.میان بیشه و جنگل باشد که شیر، همان حیوان مشهور ی  کلمه
 ،رود می است که در غیر معنای اولی خود به کارای  کلمه «جازمَ»اما 

 –این مناسبت  .است معنای جدیدخاطر مناسبتی که بین معنای نخست و  به
اش  معنای اولیه باید پسندیده و زیبا بوده و به – گویند «قرینه» آن به که

گاه و آن، «دیدم شیری را در حمام» همانند این گفتار: ؛ربطی داشته باشد
دو کلمه  ه بین هرشجاعت، ک ی همقصود، مردی شجاع باشد، که به قرین

در آن  اًجازمَ ،شیر ی موجود است، این شخص را به شیر تشبیه کرده و کلمه
 . و این مناسبت زیباست رد به کار گرفته شده استوم

نیز  خبر و سنتو کتاب خدا و  جاز فراوان استسخنان مَ در کالم عرب،
  .هدد می جازات تشکیلاکثر سخنان عرب را مَ .باشد می جازمشتمل بر مَ
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 آمده، این آیات است:قرآن  جازاتی که دراز جمله مَ

یده هل ف ق ایدهیم  (10)فتح  

 «هاست. دست خدا باالی دست آن»

عینناأ  و اصنع الحلک ب  (37)هود  

 «کشتی را پیش چشم ما بساز.»

و لتصنع عیل عیین  (39)طه  

 «تا پیش چشم ما بسازی.»

 مقح ا عیل رهبول  تری اذ و (27م )انعا 

 «اند. و اگر ببینی آنان را، آن هنگام که در حضور خدایشان ایستاده»

 ّطت یف جنب ه هلای برسات عیل ما فر  (56)زمر 

 «.ام هایی که در پهلوی خدا انجام دادهبر کار بسی افسوسای »

هلک ش ئی هالک الا وهج  ( 88)قصص 

 «.چیزی جز رخسار او، از بین رفتنی است هر»

ا فمث وجه ه هلایامن ت ل   (115)بقره  

 «.هر سو روی نمایید روی خدا همان جا استه ب»

و یبقی وجه ربک ( 27الرحمن)  

 «ماند. می روی خدایت به جای»

الرمحن عیل العرش اس ت ی  (5)طه  

 .«باشد می مهربان خدای، بر عرش جایگزین»

خیاف ح رهبم من ف قهم  ( 5)نحل 

 «.وف دارندخاز خدای باال سرشان، »

یندفاکح قاا ق سنی او ا  ( 9)نجم 

 «.کمان یا نزدیک تر دو تیر ی (. به اندازهنزدیک خدا) پس بود»
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 من ر م ربکااّل   ( 119)هود 

 «.خدایت رحم کند جز کسانی که»

 من ر م ه هلااّل   ( 42)دخان 

 «.خدا رحم کند جز کسی که»

و غضب ه هل علیه  ( 6)فتح 

 «.شم نمودخدا بر او خ»

ه هل یس ته ی هبم  ( 17)بقره 

 «.کند می خداوند آنان را مسخره»

جاء ربک  (22)فجر  

 «.و خدایت آمد»

 یمعنی حقیقی  همین است که اراده ،جاز در تمام این آیاتقرینه مَ
باور کردن جسمانیت پروردگار  ،معنای حقیقیی  الزمه زیرا ،ممکن نیست

 معینی محلّو در  داردای  مکان ویژه خداونداینکه  است، و معتقد شدن به

 . محل ورود حوادث است ها نبوده و خود نادیگر مکدر که جای گرفته 

 : 1هریره است حدیث ابو ،وارد شدهاهل تسنّن جازی که در روایات از جمله کلمات مَ 

2بیت یضع ه هل قدمه فیها ءاح النار ال متتیل
  

 3ةفالنلقد جعب ه هل و حضک من فالح و
 

 ،گفتیمقرآن  آیاتی  باره ز بودن این کلمه، همان است که درجاقرینه مَ

 . که معنای حقیقی ممکن نیست اراده شود

                                                                 
ها را  گونه احادیث بر این فرض مبتنی است که صحت آن روشن است که این توجیه برای این. 1

این توجیه نداریم های دستگاه جعل حدیث خلفا ندانیم. وگرنه نیازی به  ها را از بافته بپذیریم و آن
 )ویراستار(. 

 .شود تا اینکه خداوند پایش را در آن بگذارد جهنم پر نمی 2.
  تعجب کرد و به خنده درآمد!مرد و فالن زن خداوند از فالن . 3
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باشد، ای  باید دارای قرینه جازچنان که در پیش گفته شد، هر کلمه مَ

، زیرا شیر، به معنای «شیر را در حمام دیدم» :الحمام در مثی  مانند کلمه

 . رود نمی اممبه ح ،وان درنده باشدحقیقی، که حی

بر بعضی  ،در این صورت .آید نمی قرینه حالی است و به لفظ اینگاهی 

 .گردد می ماند، و باعث اشتباه می اشخاص معنایش پنهان

جاز شود که مَ می جازی استعمالگاهی یک لفظ، آنقدر در معنای مَ

کافی است، و  همان شهرتش مشهور گشته، و محتاج به قرینه نیست و در

شود، که از معنای حقیقی  می جازی زیادمَ قدر استعمال در معنای گاهی آن

گردد و این معنای  می «منقول»جازی نقل داده شده و به اصطالح به معنای مَ

کم معنای حقیقی  گردد و کم می جازی، منقول یک معنای راستین دوممَ

 .گردد می شود و از اذهان دور می اولی، فراموش

آن مَجاز در اِسناد. مَجاز در کلمه یا جاز در کلمه مَ :قسم است جاز بر دومَ

مانند مجاز در اسناد و  بریم می را در معنای دیگری به کارای  که کلمهاست 

 : گوییم می است کهآن 

 «بهار سبزی را رویانید»
استعمال شده. ولی نسبتی  بهار و سبزی، در معنای حقیقی خودی  جا کلمهدر این

 گوییم: می یاو  رویاند می رویاند، بلکه خدا نمی بهار سبزی را .جازی استایم، مَ که داده

 .ها ، و امثال این«وزش را روزه گرفته، نهر جاری شد، امیر شهر را ساختر»

دهیم که بهار، زمان  می رویانیدن سبزی را به بهار، از این جهت نسبت 

 .باید به خدا نسبت داد ولی در واقع .و نباتات استها  رویش سبزی

ه است، و شایسته است روزه به روز نسبت داده شده، چون روز، زمان روز 

 به اعتبار ،وب کردیمسگیر نسبت دهیم. جریان را به نهر من به شخص روزه

ب در جریان و حرکت آ،  در واقع گرچهنهر مکان جریان آب است، اینکه 

اند،  ا ساختهکارگر و بنّکه  حالی در ،شود می ساختمان به امیر نسبت داده .است

 شود. می به او منسوب چون امیر دستور داده ساختمان را بسازند اما
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 : این آیات است کریم وارد شدهقرآن  سنادی که دراز جمله مجازات اِ 

 حبت جتارهتمر مفا ( 16بقره)  

 . یعنی، آنان سودی نبردند «تجارت آنان سودی نکرد»

ادهتم امیاانز آ ایته  و اذا تلیت علیهم ( 2انفال ) 

 «.گیردایمان آنان افزونی  شود،هرگاه آیات خدا بر آنان تالوت »

ولی به آیات نسبت  ؛بخش ایمان، خداست راستی، افزونی هبکه  حالی در 

 . آیات است ،داده شده است، چون سبب زیادتی ایمان

  ّ   (4)قصص  ح ابناهئمیذب

کشتند نه  می فرزندان را ،موران فرعونأی میعن «کشت می فرزندانشان را»
 .خود او

یزنع عنهام لباسهام  (27)اعراف  

لباس خداست و ابلیس ی  نندهدر واقع کَ «ندرا کَ شیطان لباس آن دو»
 .بیش نیستای  انگیزه

ی ما جیعل ال دلاح شیبا  (17)مزمل 

و روز،  کند، می پیر در آن روز در واقع خدا «کند می روزی که کودکان را پیر»
 .سبب پیری است، چون ترس و وحشت زیادی دارد

ایهاماح ابن یل رصحا  (37)قصص   

بلکه او،  ،کاخ نیستی  مان سازندهاه «هامان! کاخی برای من بسازای »
  .سازند می دهد و کارگر و بنا می دستور

 ّةکام من اجلنفال خیرجن  ( 117)طه 

 . کننده خدا است و ابلیس سبب اخراج است رجخا «شما را از بهشت بیرون نکند»

ممت لهنّ لکن ما قدّ أ  ی یت من بعد ذالک س بع شدادأ  مث ی  (48)یوسف  

آید که آنچه را ذخیره  می ، هفت سال سخت و دشوارسال پس از این»
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 فت سال زندگیخورنده مردمانی هستند که در این ه «اید، خواهید خورد کرده
 . ن استدها زمان خور لی سالو ،ها کنند نه خود سال می

 و اخرجت الارض اثقالها  (2)زلزله  

کننده خداست و  در واقع بیرون «کند می هایش را بیرون زمین، سنگینی»
 . زمین مکان این اخراج است

گاهی این قرینه لفظی است و  که سناد نیز محتاج قرینه استدر اِ جازمَ

 : گوید می پرست و خداشناستایک گاه که یک انسان آن مثالً .گاهی عقلی

جازی عقلی در بین است که سخن او مَی  قرینه ،«بهار سبزی را رویانید»

سبزی است، بلکه خدا ی  بهار، رویاننده است، و مقصودش این نیست که واقعاً

 .داند می را علت اصلی

 ،همین گونه و به کالم اوستی  او خود قرینه «پرست بودنیکتا»پس همین 

ای رسول خدا! مرا ببخش و بیامرز! » : شناس بگوید لمان موحد و خدااگر یک مس

ام را  طوالنی کن و مرا روزی ده! گمشده و یا فرزندم را شفا عنایت فرما! عمرم را

جاز در اسناد گفتارش را بر مَباید انند این کلمات سزاوار است، م ،«به من برگردان

 مان بودن اوست.اش، همان موحد بودن و مسل حمل کنیم و قرینه

چه رسد  ،را در این الفاظ و گفتار تخطئه کنیم او که نیست روا بدین روی

مالش را  ،تکفیرش نموده مشرکش خوانیم و خونش را مباح دانستهاینکه  به
که آشنا به سبک و روش باشد  انسان گمراهیاینکه مگر ؛ حالل بشماریم

 . زبان عرب نبوده و یا عناد و دشمنی داشته باشد

 که:مطلب دیگر این

دارد، ی حقیقی انچند مع و احادیثقرآن  گاهی لفظی از الفاظ و کلمات

 . انشمندان اختالف شده استدولی در معانی حقیقی آن بین 

که داللت بر  )انجام بده(« افعل»ی  آیا صیغهاینکه  مثال اختالف شده در

 . مشترک است ،امر دارد، برای وجوب است یا امر استحبابی و یا بین این دو
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آیا برای  ،که داللت بر نهی دارد )مکن( «ال تفعل»ی  همچنین صیغه

 . رک استتمش ،بین این دوو یا  ،حرمت است یا کراهت

شود، و امثال  می امر و نهی و آنچه از این دو مشتق ۀدر اصل ماداست طور  همین

 مباحث است.  دانشمندان علم اصول، پر از اینهای  گونه اختالفات که نوشته این

امر و  ۀکه صیغ م استمسلّ ،به هر شکلی که بگوییم و هر چه قایل شویم 

و این استعمال به قدری شایع  ،شده نهی در استحباب و کراهت استعمال

دیدیم، قرآن  امری را دری  که صیغه این دلیل هتنها ب توانیم نمی است که ما

 .ه حرمت بدانیمنهی شده را مربوط بی  حمل بر وجوب کنیم و صیغه

در معنای مجازی  «امر و نهی»ی  بسا ممکن است این در صیغه چه زیرا

به ویژه در جاهایی که حمل بر  ،استحباب و کراهت، استعمال شده باشند

کرده و خود قرینه است که معنای استحباب و کراهت  وروجوب و حرمت را د

 .اراده شده است

و احادیث قرآن  ،نایه وجود داردطور که در کلمات عرب، تصریح و ک همان

 . نیز مشتمل بر تصریحات و کنایاتی است

آشکارا بر  که «فالن کس باسخاوت است» : بگوییماینکه  کالم صریح مانند
 . داللت داردخود منظور 

فالن » : بگوییماینکه  مثل ،ملزوم ۀکنایه عبارت است از ذکر الزم و اراد

اینکه  این کالم کنایه است از «.تسگش ترسو اس، کس خاکسترش زیاد است

اش  پزد و پختن غذاهای زیاد الزمه می غذا بیشتر ،چون مهمان زیاد دارد

شود،  می رفت و آمد زیاداش  به خانه . نیز، از آن روی کهخاکستر بسیار است

کنایه از جود و کرم آن شخص  ،سگش ترسو بار آمده است و ترسو بودن سگ

پس خاکستر زیاد داشتن  او رفت و آمد دارند.ی  نهاست که افراد زیادی به خا

 . جود و سخاوت آن شخص است ۀالزم ،و یا ترسو بودن سگ

کلمات ای  پاره ،همچون سایر کلمات عربنیز و حدیث قرآن  در 
 : مثل این آیه ،داردوجود آمیز  مبالغه



 

64 

فراسوی پرده
ها 

 

 یقدر عیل ش ئی عبدا ممل اک ال  (75)نمل  

 «.ت و بر هیچ چیز توانایی نداردکه مالک دیگران اس ای بنده»

 یاکد الربق خیطف ابصارا  (20)بقره  

  «.نزدیک بود برق چشمانش را ببندد و کور کند»

 : فرماید می رسول اکرم که کالمو 

در مقابل انسانی سجده کند، به خواستم به کسی دستور دهم که  می اگر
  1.ماینددادم تا در مقابل شوهران خود سجده ن می ها دستور زن

 : و یا
 2نمازی برای همسایه مسجد، جز در مسجد، پذیرفته نیست.

 و یا: 

 3کند. نمی گاه زنا من هیچؤم
 :کالم امیر مؤمنان و یا 

همسایگان سفارش فرمود که فکر کردم ی  درباره قدر رسول خدا آن
نمود  می ها سفارش زنی  قدر درباره آنو  همسایه از همسایه ارث خواهد برد

 4.حرام استها  طالق دادن زن کردمگمان که 

 گوید: می ی شاعرمتنبّ
 و ضاااقت الارض باایت ظاال هااار م

 

اااااه رجاااااال     اذا رآ ی غاااااری ّء ظنّ

کردند  می گمان ،آنان چیزی را ندیدههای  تنگ شد که فراریقدر  آن زمین» 
  «.که مردی است

 شاعر دیگر گوید:

                                                                 
 «الطالق مرّتان.»ذیل آیۀ  102ص  6تفسیر فخر رازی ج . 1

 ق. 1403ارالفکر، . ه بیروت: دة، ابواب الصال174ص  7کتاب األمّ، شافعی، ج . 2

 ، ضمن مسند ابی هریره.376ص  2مسند احمد، ج . 3
 .66، مجلس 514امالی صدوق، ص 4. 
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 ین رجااالکحااای یسااامی  ااا ال انّااا

 

 ک مل تاااااارینایّ لاااااا ال ااااااااطبیت ا 

مردی هستم که اگر رو در  ست که من،اای  من به اندازه ضعف و الغریِ» 
  «.بینی نمی رویت قرار نگیرم، مرا

 تازی گوید: ۀسرایند
 انعااااای فااااایت اجلااااا د ایل اجلااااا د

 

 مااااا مثااااال ماااان انعااااای   جااااا د 

 انعاااااای فاااااایت ماااااا  الااااااا ی  

 

 بعاااااده بقیاااااه الفااااااء مااااان العااااا د 

خبر اینکه  کسی مانند .دهم می «جود»به خبر مرگ جوانمرد را » :یعنی 
دهم که بعد از  می خبر مرگ جوانی را .وجود ندارد ،دهم می مرگش را

  «.شدتر   همراه او بود، مکیده وها  خاک گورش از آبی که در جوی ،مردنش

 : دیگری گوید ۀسرایند
 اماااااااااا ماااااااااال  ازارهاااااااااا ةعقیلیااااااااا

 

 فبتیاااال خصرررر   فااادع  و امااااا  

است و اما کف  گریای  سیاهی شلوارش هم توده بانوی گرانقدری که» 
  «.پایش پر گوشت و چاق

گویی را به جایی رسانیدند که شاعر دیگری در  سرایندگان عرب مبالغه

 سروده، گوید:اش  غزلی که برای معشوقه
 تاااااااااادخل الیاااااااااا   مث تااااااااااد

 

 خااااااااااال اردافهاااااااااااا غااااااااااادا 

 «.فردااش  آید و دنباله می ش امروزدخو» 

دار و وسیع است  فصلی دامنه ،کالم عرب و بررسی آنگویی در  بالغهمبحث 

ر سخن کسی را سراغ نداریم که اگو  شود تمام جوانبش را رسیدگی نمود نمی که

 . بداندپراکنی عرب  از راه و روش و سخن آن را خارجآمیزی را بشنود،  مبالغه

 در هربلکه  ،گوهای ما نیز مبالغه بسیار است و رات و گفتدر زبان و محاو

 .انگیز وجود دارد زبان و ادبیاتی سخن مبالغه

از جمله مبالغاتی که در کتاب و حدیث وارد شده، مواردی است که مطلق 



 

66 

فراسوی پرده
ها 

 

 ،را که مرتکب گناهی شده است یکس و ،گناه و یا گناه کبیره را کفر دانسته

ششم، به تفصیل بحث خواهیم ی  که در مقدمه مانند اینهاو  اند کافر خوانده

 .کرد

 –ویژه اگر از پیامبران و جانشینان صادر شود  به –فعل مکروهی  گاهی

به اینکه  نه زبان ورع است،اما این به  است،شده یاد معصیت عنوان  به

]یعنی نسبت به پیامبران، و  .گناه و معصیت باشد ،فقاهت و فتوا اصطالح

 یرود، حتی کاری که برای دیگران مکروه است، برا می توقعی که از مقامشان

 گناه تعبیر شود[ ها  آن

پیامبران نسبت گناه به عنوان  به مجیدقرآن  که در کارهاییگونه است  ینا

آورده ها  آن دالیل قطعی بر عصمت و پاکدامنیآنکه  داده شده است، پس از

 . و ثابت گشته است که محال است معصیت از آنان سر زند شده
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 امر ششم
 

 شود  نمی گناه موجب کفر
 

شود. اما واقعیت  می گناه موجب کفرها  آن ی هکه به عقیداز خوارج نقل شده 

زیرا  شود، نمی موجب کفر –کبیره  یا صغیره –هیچ گناهی  این است که

 ،شود می شمرده «مسلمان»تا وقتی که فردی و  دلیلی بر این ادعا نداریم

 .توانیم از گروه مسلمین خارجش گردانیم نمی بدون دلیل قطعی

ی  همه اگرو  چنین بوده است ر اکرم و صحابه و تابعین نیز اینفتار پیامبر

دیگر حدود و تعزیرات اسالمی برای  ،کفر باشد و یا گناهان کبیره گناهان

کنند و  می تدا وارد توبهبزیرا مرتد کافر را ا؟ خواهد دادای  و چه بهره ؟چیست

 . کشند می را اگر توبه نکرد او

و جاری ساختن تعزیر، دیگر چه معنایی دارد؟ و  اشتن حدّپا د بنابراین، بر

دامان زیرا ؟ بدانیم مردم را مرتدّ ی نیست که همه آن این مطلب ی هآیا الزم

بری نیست، و جز افرادی  – حتی گناه کبیره –گناهان  از پلیدیِفردی هیچ 

 . کسی از چنگال گناه رهایی نیافته است ،نادر

دانشمندان اسالمی  ،شد می اگر گناه موجب کفر ،عالوه بر آنچه گفته شد
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 ن به مردم گوشزداغکردند و گویندگان و مبلّ می خود، ذکرهای  در نوشته

 ،آمد می دانستند و از ضروریات دین به حساب می مردمی  کردند و همه می

 . ن آن حکم را بدانندازیرا الزم بود تمام مکلف

 بدانندام را کآن احباید مردم ی  ههم دارد کهحکام خاصی ا مرتدّعالوه،  هب

 کنند. و طبق آن رفتار 

پنج نماز است  بن صامت، از رسول خدا چنین روایت کرده است: ۀعباد

خداوند تعهد  ،را انجام دهدها  آن هر کس ،که خداوند بر مردم واجب دانسته

را نخواند، با خدا پیمانی  اگر کسی این نمازهاو  نموده او را به بهشت ببرد

 1.بخشاید می اگر خداوند بخواهد او را عذاب کرده و یا .ندارد

وند کفر ازیرا خد ،این روایت، دلیل بر این است که ترک نماز کفر نیست

 خود فرموده است:و  بخشد نمی را

دوح ذلک لفن یشاء اح یرشک به و یغحر ما اح ه هل ال یغحر  (51)نساء  

  «.بخشاید می را اگر بخواهددیگر گناهان  لیو ،بخشد نمی خداوند شرک را»

واجب را که از امری البته این در صورتی است که انجام گناه یا ترک  

 ولی که کافر خواهد بود. آشکار است گرنه و ،ضروریات دین است، حالل نداند

چسب برگاهی برای بزرگ جلوه دادن گناه و نافرمانی، به بعضی از معاصی، 

اینکه از ارتکاب آن بترسند، و کیفر  برای عمدتاً ،کفر و نفاق و شرک زده شده

و آگاه باشند که مقتضای اسالم و  را همانند کیفر کفر و شرک بدانندآن 

 ، منجر بهگناه آن زیرا چه بسا؛ ایمان این است که مرتکب این گناهان نشوند

که در حدیثی آمده است که در قلب  چنان شود.کفر و شرک به خداوند 

قسمتی از  ،نافرمانی خداوند کندانسان هرگاه که سپیدی است  ی انسان نقطه

  2.شود می سپیدی به سیاهی تبدیل ،آن تیره شده و اگر تکرار کند

                                                                 
 .66ص  ،هدیه السنیه. 1

 .536منهج الرشاد، شیخ جعفر کاشف الغطاء، ص . 2
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روی رستگاری را هر زده شده و دیگر مُها  است که بر دلای  و این مرحله

  اند. ساز ترک واجبات دانسته زمینهمستحبات را  ترککه  نخواهد دید، چنان

ه است تا به آن اندازه خاطر اهمیت دادن به امور مستحبّ یا به ،تهدیداین  

مکروهات تا آن حد که گویی همچون توجه دادن به و  ،واجب بوده یکه گوی

چه بسا سستی در انجام مستحبات و اینکه  خاطر و یا به ؛باشند می محرمات

چنان  ،دمه خواهد شموجب ترک واجبات و انجام امور محرّ ،ارتکاب مکروهات

 ی با شانه ،آن کس که شانه زدن موهایش را ترک کند» که وارد شده است:

  1«.آتشین در جهنم، موهایش شانه خواهد خورد

مانند روایاتی که  ،بر ارتکاب امور مکروهه وارد شده ی کهلعن گونه است همین

ر شوند، و آن کس که تنها د می برایش محللکه ل، و شخصی محلّرا مانند  افرادی

  .ملعون دانسته است، بخوابد و یا تنها به مسافرت رود، و یا تنها غذا بخوردای  خانه

 «ساختن قبر در قبرستان»این مطلب را در بخش دیگری تحت عنوان 

 . بیان خواهیم کردتر  گسترده

قرآن  ی این آیه ،کفر اطالق شدهی  از جمله مواردی که بر گناه، کلمه

 مجید است:

اح ه هل غین عن ف اس جح البیت من اس تطاع الیه سبیال و من کحرهلل عیل الن و

(97آل عمران) العالفنی
2 

  «.کافر است ،که به حج نرود یکس بر اساس این آیه، هر»

 از من کافربعد  فرماید: می که توجّه کردرسول اکرم  نیز باید به کالم

 3بزند. را نشوید که برخی از شما گردن گروهی دیگر

                                                                 
 طبع غفاری. 54ص  1کنزالعرفان به نقل حاشیۀ مصحّح بر من ال یحضره الفقیه ج 1. 
هرکس کافر و  خدا واجب است بر کسی که بتواند به آنجا رودی  هخان حجّ ،مبرای خداوند بر مرد. 2

 .تمام جهانیان بی نیاز استاز کس و  بداند که خداوند از همه ،شود و به حج نرود
 .454، ص 2المهذب، ابن براج، ج . 3
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یکی مالمت  موجب کفر است: دو امر است در میان مردم که :نیز فرمود

سرایی و داد  دیگری فریاد زدن بر مرده و نوحه کردن و طعن زدن در نسب، و

تا هنگامی  ،زدیکه از آقای خود بگرای  هر برده .و فریاد نمودن در مرگ کسی

  .1بر نگردد کافر است که

 ی آورده که پیامبر فرمود:الجامع الصغیر از تفسیر طبر سیوطی، در کتاب

که موجب خشم پروردگار است خشنود  کاریکس که پادشاهی را، به  آن»

 2«.شود می سازد، از دین خدا خارج

این در صورتی است که او، عمل  ست:اعزیزی در شرح این حدیث گفته 

و بزرگ  افراد جهت ترساندن تنها به ،گرنه این تعبیرو ،اردمحرام را حالل بش

 . دن این گناه است که مبادا انجام دهدجلوه دا

خروج از  ذیل این حدیث گفته است: ،«جامع الصغیر»ی  ی در حاشیهفنح

که آن عمل را  صورتی در ،شود می یعنی از کمال و حقیقت دین خارج ،دین

 . حالل بداند

 با بین انسانی  فاصله فرمود: مسلم نیز، از پیامبر اکرم روایت کرده که

  3.رک نماز استشرک و کفر، ت
 بدین مضمون:اند،  روایت دیگری را احمد و دیگر صاحبان سنن نقل نموده

 4.شود می کافر ،هرکس آن را ترک کند .نماز، عهدی است بین ما و مردم

آن هنگام که  .ستا بین بنده و کفر و ایمان، نماز فاصله و به تعبیر دیگر:

 .شود می کافر ،نماز را ترک کند بنده،

هرکس  من بن ابی حاتم، در سنن خود این روایت را آورده که:عبدالرح

                                                                 
لساری ی ارشادا در حاشیهای که  صحیح خود، نسخهجزء اول  402این سه روایت را مسلم، در ص . 1

  .نقل کرده استچاپ شده، 
 .326، ص 3الجامع الصغیر، ج . 2

 ، باب بنیان کون االیمان باهلل تعالی...62، ص 1صحیح مسلم، ج 3. 
 .346، ص 5مسند احمد، ج . 4
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 1.شود می و دین خدا خارج آیینکافر شده و از  ،نماز را، به عمد ترک کند

 نقل کند که:    احمد از انس از رسول خدا

  2.شود می پیمان خداوند از او برداشته ،هرکس که نماز را ترک کند 

 3.ندارددین  ،هرکس عهد خود را حفظ نکند

 خورد، و آدم نمی شراب ،دکن نمی کند، دزدی نمی مومن در حال ایمان زنا

 4.کشد نمی

 . نقل کرده است این روایات را از ابوهریره از رسول خدا 

اخالقی  دروغ، بد،  نشانه دورویی : عبداهلل بن عمر از پیامبر خدا نقل کند که

  5.و خیانت است

چهار از دورویی عبارت است  : د کهنقل کن  ابوهریره از رسول خدا

 . حیله و فحشا ،خیانت، دروغ : چیز

  6کفر است.قرآن  ی گو و مجادله درباره و گفت 

 از ابوذر از رسول خدا() کند. نمی نماز جماعت مسلمین را کسی غیر از منافق ترک

 8ابوهریره() از آثار شرک است،  7و تمائم رقی

بداند و بگوید فالن ستاره ای  ستاره باریدن باران را مربوط به کس هر
  9شود. می کافر ،فرستادرا باران 

                                                                 
 .1339، ص 2سنن ابن ماجه، ج 1. 
 .238، ص 5مسند احمد، ج  2.
 .135، ص 3همان، ج . 3
 .346، ص 3همان، ج . 4

 .537رشاد، کاشف الغطاء، ص منهج ال 5.

 .300، ص 2مسند احمد، ج  6.
عنوان چشم زخم و یا  جاتی که اعراب به تتمائم جمع تمیمه: بازوبندها و نوش. رقی جمع رقیه. 7

فرزندان را فقط موکول به کردند و حفظ و صیانت  ساختند و همراه فرزندان خود می طلسم می
 .دانستند )مترجم( آنان میهمراهی 

 .102، ص 9وطار، شوکانی، ج نیل اال 8.
 .288، ص 1کتاب االمّ، شافعی، ج . 9
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 (ابوسعید) ریا، شرک کوچک است

 1( )عمر از پیامبر ریا، شرک پنهانی است

 بن اوس( )شداد شرک است خواری، ربا

ابن ) کس که به هنگام نماز ریا کند، به خدا شرک ورزیده است. آن

 )2مسعود از رسول خدا 

 3.عمر( عبداهلل بن) کفر استها  مسلمان باجنگیدن 

 . 4نسبت کفر به مسلمان دادن کفر است

 هرگاه کسی از شما نسبت کفر به برادر مسلمانش بدهد، خود کافر

 5(م)احمد بن حنبل از رسول اکر .شود می

بهترین وجه برای جمع بین این روایات که گنهکاران را کافر دانسته، و 

خداوند » رسول خدا نقل نموده که آن حضرت فرمود:بین حدیث عباده که از 

مقصود از این روایات،  همان است که گفتیم، «گزاران را خواهد بخشیدنماز

ریره هدلیل بر این مطلب، حدیث ابوو  اهمیت دادن به گناه و کیفر آن است

در  فقطایمان را  این حدیث،«. کند نمی کار در حال ایمان زنازنا» :است که

را کافر و  او مطلقاًاینکه  نه ،از گناهکار نفی کرده ،اب معصیتحال ارتک
 . ایمان بداند بی

 خالف چگونگی ایمان او وبر ،منؤدهد که ارتکاب معصیت از م می این نشان

کسی که به مقتضای  . بر این مبنا،جاز استمَ ،کند نمی ایمان او را نفیاینکه 

 .ایمان ندارد ه اصالًتشبیه شده است ک کند به کسی نمی ایمانش عمل

                                                                 
 .205، ص 7نیل االوطار، ج . 1

 .160، ص 20القاری، عینی، ج  ةعمد. 2

 .126، ص 4مسند احمد، ج  .3
ها را تکفیر کرده و آنان  کند که مسلمان تطبیق می اناین روایت به وهابی. 539منهج الرشاد، ص  4.

 .لف(ؤ)م دهند ها می دانند و نسبت کفر به آن یرا کافر م
 .539منهج الرشاد، ص . 5
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برای همسایه مسجد پذیرفته نیست جز در نماز » اند: گفته همچنین

 «.مسجد

 پس بهترین گواه بر صحت معنایی که ما برای این روایات و جمع مابین

 . همین روایت ابوهریره است آوردیم،ها  آن

که این ولو) دانند می کافر ،دهد نمی تارک نماز و کسی را که زکات انوهابی

کشتن مسلمانی را که بعضی از  . آنانحالل نشمارد(ترک نماز یا زکات را 

در تکفیر  . آناندنبین می الزم ،دهد نمی واجبات و یا شعائر اسالمی را انجام

گیری شدیدی که در این مورد نان و حالل شمردن خون آنان و سختمسلما

 کنند.  می این احوال، از خوارج پیرویی  در همه ،دارند

 ستندات این مطالب از آثار وهابیت م

ی  دانشمندان درباره( گوید: 65)ص سوم از رسائل هدیه السنیه ی  رسالهدر 

 : اند منکر وجوب آن نیست، اختالف کرده کند ولی می کسی که نماز را ترک

 که کافراند  ابوحنفیه و شافعی )در یکی از دو گفتارش(، و مالک گفته

 شد.از عباده نقل  به حدیثی که قبالًند ا شود و استدالل کرده نمی

دیگر ای  احمد و شافعی در قول دیگرش و اسحاق ابن راهویه و عده

 .شود، و اسحاق ادعای اجماع کرده است می کافر : اند گفته

 ابن حزم گوید:

چه حالل بداند یا حرام(، کافر ) نماز ناگزار را مطلقاً ،سایر صحابه و تابعین

 ده نفر از صحابه را اسم برده و سپس . ویبه ارتداد اواند  دانسته و حکم کرده

حدیث عباده ی  درباره و از صحابه مخالفی در این مطلب نیست گوید: می

 گفته که:

این است که از آن مواظبت نکند و در  ،مقصود از نخواندن و ترک نماز

حادیثی آیات و ادلیل  به ،نماز نخواند اصالًاینکه  ت مخصوصه نخواند، نهااوق

 . که در ترک نماز وارد شده است
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 : سپس گویدو  جا چند حدیث را نقل کرده استوی در این 

دانشمندان اسالمی اجماع دارند که کسی را که از روی تنبلی نماز 

باید او را حبس  : اند باید کشت و فقط ابوحنفیه و زهری و داود گفته ،نخواند

 .کرد یا بمیرد یا توبه کند

ا اقتلو» ی هبه آیاند  استدالل کرده ،گزاررای وجوب کشتن نماز نااین گروه ب

اگر توبه کردند و نماز  :خداوند فرموده است ،که در آخر آیه« لمشرکینا

 .را رها کنیدها  آن ،خواندند و زکات دادند

مور أم :فرمود که  رسول اکرم کالمکنند به  می همچنین استدالل 

گواهی  بر یکتایی خداوند و رسالت من شدم که با مردم بجنگم تا وقتی

 .و نماز بخوانند و زکات بدهند دهند،

ام با  مور شدهأم د:بعد، روایت ترمذی را متذکر شده است که پیغمبر فرمو

ی  مردم بجنگم، تا وقتی که بر یکتایی خدا و رسالت من گواهی دهند، و قبله

 .را بخوانند ما را بخورند، و نماز مای  ما را قبول کنند، و ذبیحه

که مقصود از این روایت، بطالن گفتار کسی است که خود ادعای  گوید

و مردم نادان را به اشتباه انداخته است، و به آنان گفته هرکس  اعلم دارد،
مسلمان است و قتلش  ،اح محمدا رس ل ه هل ه هل و اشهد اهل الا اشهد اح ال بگوید:

 .رک گویدگرچه واجبات اسالمی را ت ،جایز نیست

سپس گفتاری طوالنی در استشهاد به قول اجهوری و اذرعی و هیتمی و ابن 

ترک بعضی از  اند: گفتهها  آن تیمیه و افراد دیگر غیر از اینان آورده است که

باید با مردم شهری که اذان و  شعائر اسالمی موجب پیکار و جنگ و کشتن است

 .به مبارزه و جنگ برخاست ،دترک کننرا و جماعت و نماز عید و امثال آن 

 :گوید است که جمالت این،  ابن تیمیه آورده هایی که ازاز جمله گفتار

د، و یا از دادن زکات و ننهر گروهی که برخی از نمازهای واجب را ترک ک»

احترام خون و مال مردم، و حرام  گرفتن روزه، و رفتن به حج، و التزام به

دواج با محارم، و رفتن به جهاد و قرارداد جزیه زنا و قمار و از و دانستن شراب
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 ،باید با آنان مبارزه شود و کشته گردند ،دنبا کفار، و امثال آن خودداری کن

 1«.دنبه این احکام باش معتقدهرچند 

گناهان اطالق کفر شده بود، عضی از بر بها  آن یم: از احادیثی که دریگو

آوردیم از قبیل لزوم  شواهدی زیرا ،معلوم شد که مقصود حقیقت کفر نیست

من در حال ؤم پیغمبر اکرم که فرمود: کالمو  ،و روایت عباده ،لغو بودن حدود

 . کند نمی ایمان زنا

حدیث عباده را بر عدم محافظت بر اوقات نماز حمل کرده اینکه  و اما

 چهآندلیل، بر  ، بلکه فقط گمان و پنداری است بیبودند، شاهدی بر آن ندارد

بزرگداشت گناه حمل بر اگر ما کفر را اینکه  برخالف ،یب و پنهان استبه غ

در تکفیر مسلمانان و اینکه  دست کم ؛کنیم، زیرا نظایر و امثال فراوانی دارد

 دچار شبهه و شک هستیم و این روایات موجب تردید و شکها  آن کشتن

خود را به توان دست  نمی ،که پای شبهه به میان آمد همین اندازهو  شود می

 . دآلومنی بدون دلیل آشکار ؤخون م

 اند.  نقل کرده «اسحاق بن راهویه»شگفتی در گفتاری است که از 

انی از پیشوایان مذاهب مانند بزرگاینکه  با ،وی ادعای اجماع کرده
را در ابتدای ها  آن و گفتاراند  مالک با این حکم مخالفو  شافعی،  حنیفهابو

بر ) از صحابهای  ز استدالل ابن حزم به گفتار عدهنی ش آوردیم.یکالم خو

دیگران را ی  مذهب و عقیدهاینکه  با ،فرض که نقل قول آنان صحیح باشد(

 .اند دانسته نمی ،که هزاران نفرند

بر کشتن اند  اجماع کرده علما اند: و همچنین سخن دیگرشان که گفته

 .ه و زهری و داوودحنیفتنبلی نماز را ترک کند، مگر ابو کسی که از روی

 ؟چه فایده دارد ،اجماعی که سه نفر از بزرگان با آن مخالف باشند

زیرا  ؛ستینیز صحیح ن (5توبه ) فاقتل ا الفرشکنیی  اما استدالل به آیه

                                                                 
 .81، ص هدیه السنیه 1.



 

76 

فراسوی پرده
ها 

 

مشرک اگر  فرداسالم عبارت است از شهادت به زبان و عمل کردن به ارکان. 

حکم به  ،المی را انجام ندهدشهادتین را بر زبان جاری سازد ولی اعمال اس

پرستی که بر فطرت اسالم به دنیا شود، بر خالف مسلمان یکتا نمی اسالم او

مسلمان چشم به جهان گشوده، و ملتزم به احکام ای  آمده، و در خانواده

 و یا زند می کند، ولی گاهی گناهی از او سر می عملها  آن اسالمی است و به

 کند و خود هم می ن را ترکآ ست، احیاناًا کاریب ومعتقد به وجاینکه 

 .داند که گناهکار است می

 . شخص اول است، نه شخص دوم پس مورد آیه

عنوان  به کهای  است سایر مطالب طوالنی و سخنان بیهوده گونه ینو هم 

ترک بعضی از اینکه  یا بر ،و گفتار اشخاصی را آوردهاند،  استدالل ذکر کرده

را نیز خون کسی ها  آن مطالب و استدالل .ل استشعائر اسالمی موجب قت

تا چه رسد به  ،دکن نمی ، مباحآورد نمی که فرائض را از روی تنبلی به جا

 خاطر ترک بعضی از شود که صحیح باشد مسلمانی را به اگر فرض .تکفیر او

اینکه  بهربطی ندارد این مطلب  ،بکشند شعائر اسالمی، حتی شعائر مستحبی

 1.انگاری بعضی از واجبات روا باشد خاطر سهل کشتن او به
به  ،گناهان یدست زدن به کشتار مسلمانان و ریختن خون باینکه  نتیجه

استناد اخباری که داللتی ندارد، و یا به گفتن اشخاصی همچون اجهوری و 

ریزان از خدا  باکان و خون جایز نیست و باید این بی ،اذرعی و حرانی و هیتمی

  .بترسند

                                                                 
زیرا شعائر اسالمی، موجب قوام اسالم است و از جهت دیگری واجد اهمیت است، و مربوط است  1.

خاطر ترک آن عمل  ترک کند، نه به ی اسالمی، بنابراین کشتن شخصی که شعائر را به جامعه
 .خاطر شعار بودن آن عمل است بلکه به ،خصوصم
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 : امر هفتم
 

 اجماع 
 

نظران و اندیشمندان امت اسالمی، نسبت  صاحباینکه  اجماع، عبارت است از

حجیت اجماع، یا  .به یک مطلب دینی در یک زمان اتفاق نظر داشته باشند

امت » فرماید: می نقل شده که  خاطر روایتی است که از رسول اکرم به

روایتی است دلیل  به یا ،«کنند نمی من اگر بر یک مطلب اجماع کردند خطا

 امتم اگر بر مطلبی اجماع کردند خطا»که فرمود: اند  که از پیامبر خدا آورده

است، بنا بر اینکه هیچ ها  آن وجود معصوم در میاندلیل  به ، یا«کنند نمی

 امامیه و بزرگان دانشورانکه  وجود معصوم خالی نباشد، و چنان زمانی از

نظران امام معصوم  الی از حجت نبوده و پیشوای صاحبخزمین که اند  گفته

 . است

اتفاق نظر در یک مورد،  آن،که از  باشدحجیت اجماع، از این جهت  شاید

این مطلب از نبی اکرم و صاحب شریعت اسالم رسیده  که شود می دانسته

جز از  که –پیروان او  ی ی هر رهبری را ما از عقیدهأچنان که ر ،است

نظر ابوحنیفه را از  مثالًآوریم،  می دست به – کنند نمی بر تبعیتره ی هنظری
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 معلومها  از اجماع شافعی رأی شافعی راو ها  اتفاق حنفیمورد مطالب 

  .داریم می

هماهنگی  ،که اجماع تفاوتبا این  ،مسلمین، مانند اجماع استی  سیره

در یک مسلمین ی  سیره پس .ولی سیره، رفتاری عملی است ،گفتاری است

چنین بوده و  که رفتار رسول اکرم نیز، این اندفهم می به ماموضوع 

 نیزپیغمبر و  به ما رسیده استها  مسلمان عملی  دست به واسطه به دست

 .امت من بر مطلب خالف حقیقت و نادرست اجتماع نخواهند کرد فرمود:

 پیوسته به ،خویشهای  ماع نیستند و در نوشتهمنکر حجیت اج انوهابی

اند،  ن خویش را که بر خالف اجماع سخن گفتهاآن استدالل کرده و مخالف

 .اند مردود دانسته

هرگاه  : چنین آمده است 65ص  ،سوم ی رساله ،رسائل هدیه السنیه مجموعهدر 

 زیرا بر گمراهی اجماع نخواهند کرد. ،ما اجماع کنند اجماعشان حجت استلع

اینکه  بر فرضو رویداد اجماع شده، منکر  ،لکن صنعانی، از بزرگان وهابیه

 . آن را نپذیرفته استبر آگاهی  اجماع در امری روی دهد،

ی  درباره ،اجماع را تعریف کردهآنکه  وی در کتاب تطهیر االعتقاد، بعد از
 ،بعد از دوران آن بزرگوار ربر یک ام  اتفاق مجتهدان امت حضرت محمد

زیرا امت  ،اد اجماع انجام نشدنی استبر طبق تحقیقات ما، روید» : چنین گوید

و علما و دانشمندان منحصر به  ،حضرت محمد در تمام جهان پخش هستند

آگاهی ها  آنی  و برای کسی ممکن نیست که از وضع همه ،چند نفر نیستند

سخنی  ،دین و فراوانی دانشمندان گسترش اجماع بعد از یبنابراین ادعا .یابد

دانشمندان فهمیده نیز چنین  که رهبران تحقیق وچنان  ،بیهوده و دروغ است

 «.اند گفته

کالم صنعانی گویای این است که اجماع، محال است روی دهد، ولی  آغاز

 یافت. گاهی آشود از آن  نمی کهدارد  سخن داللت بر این ی دنباله

ها  آن دانشمندان مانع از اتفاق زیرا فراوانیِ .هر دو مطلب نادرست است اما
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هم  ،از آن یافتنآگاهی عالوه،  هب .نه از جهت عقل، و نه از جهت نقلنیست، 

ن و عمل مسلمانان ازیرا از فتواهای مجتهد ،شده است واقع همممکن است و 

دیگری که در بین های  قرینهاز و  ،خالف آن مطلبی نقل نشده باشداینکه  و

 . شود می اتفاق نظر فهمیده ،هست

در ) دانشمندان اسالمیاینکه  داریم، برما علم حتمی و بدیهی  مثالً

صورتی که در بین ورثه، برادری در بین  دارند که درنظر اتفاق ( ارث ۀمسئل

 را از فرد فردِ اگرچه ما این فتو. برند نه نصف را می دو دختر دو ثلث ،نباشد

طور تفصیل بر فتواهایشان  نشنیده و به طور شفاهی هبدانشمندان اسالمی، 

 . ئله اجماعی و انجام شدنی استسولی اصل م ،یمآگاهی ندار

 ه اینکهیقین داریم ب . مثالًدر اسالم بسیار فراوان است امثال این

برتری داشتن  ،آن حضرت ی و خانه بزرگداشت حرم ،زیارت پیغمبراستحباب 

مورد اجماع و اش  ساختن حرم و تبرک جستن به قبر آن بزرگوار و به خانه

 ه و بارگاهقبّ و بنای هابر جواز ساختن قبر اجماع نه استگو اتفاق است. همین

در  ،کنونآغاز اسالم تااز  ،مسلمینی  زیرا روش و سیره .ها بر روی قبرستان

و تابعین، و کسانی که بعد  یک از صحابه هیچ .بر این بوده است ،گفتار و کردار
بلکه انصاف ند. ا نکرده یغیر از وهابیه، از این عمل جلوگیراند  بوده ها آن از

مسلمانان جهان و تمام  ۀهممورد اتفاق که  اجماعیای  مسئلهکه این است 

 . ه وجود نداردلئسم مانند ایننشان دهند  ،به گفتار و کردارباشد که مذاهب 
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 اصل بر مباح بودن )اباحه( است
 

اباحه باشد، شده بر تحریم آن وارد ن و دلیلی ده در مواردی که نصّعاصل و قا

ی که بیان نشده، و حکمی کارکیفر دادن بر  کند که می است؛ زیرا عقل حکم

کار زشت بر خدای و  زشت است ،که حرمت و جلوگیری از آن بازگو نگردیده

 حکیم، روا نیست. 

؛ خلق لکم ما فی االرض جمیعا :فرماید می مجیدقرآن  خداوند متعال در 

 .رای شماست که از آن بهره ببریدب ،فریده شدهآآنچه در زمین 

  همچنین فرمود: 

و ما کنا معذبنی بیت نبعث رس ال  ؛ (15)اسراء 

 کسی را عذاب ،پیامبری بفرستیم و اتمام حجت کنیماینکه  ما بدون»
  «.کنیم نمی

رف گرنه به صِو رسیدن احکام است به مردم ،منظور از فرستادن پیامبر

 خداوند عذاب ،احکامش را تبلیغ کنداینکه  ازبرانگیخته شدن پیغمبری، قبل 
 . زیرا حجت تمام نشده است ،کند نمی

  :فرمود است کهقرآن  نیز در 
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دما  او ة اح یک ح میتمه ااّل عطیا عیل طامع محمر  ما اویح ایلّ  قل ال اجد یف

 (.146)انعام  لغریه هل به قا اهلّ سف  حا او حلم خزنیر فانه رجس اوحمس

شود که  نمی در آنچه به من وحی شده است، چیز حرامی دیدهبگو » :یعنی
ریخته  غیر از مردار، یا خونِ، جزء خوراک مردم باشد و بر آنان حرام گردد

حیوانی بدون بردن اسم خدا اینکه  و یا ،شده، و یا گوشت خوک که پلید است
که از روی بدکاری و گمراهی در پندار بوده و موجب حرمت  کشته شود

  «.است

بر ی در مواردی که نصّ ،داللت بر اباحه دارد نیزقرآن  ی ازآیات دیگر

 باشد.  شدهنوارد تحریم آن 
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 معنای بدعت 
 

 . که جزء دین نیستدر دین ن چیزی آ وارد ساختناز بدعت، عبارت است 

جایز نیست به  گوید: می نیست، زیرا عقلای  حرمت آن نیازمند دلیل ویژه

تواند چیزی  می تنها خداست که زیراد. کرکام خداوند چیزی اضافه یا کم اح

از سوی خدا، به نیز،  پیامبران .یا کم کند بر احکام و دستورات خود بیفزاید

 کاهند.  می افزایند و می او، بر احکامشی  اجازه

است و هر  ضاللت که هر بدعتی رسیدهعالوه بر این، روایات و نصوصی 

 . تشی در آضاللت
بسا است.  است که مورد اشتباه واقع شده اموریشناخت بدعت، از جمله 

که بدعت شمرده شده ها  سنت بسا که جزء سنت محسوب شده وها  بدعت

 . است

 –فهمی دلیلی است که به آن استدالل شده  خاطر کج ، یا بهراشتباه، بیشت

 روی از یا و –این حکم، جزء احکام دین است و یا از احکام دین نیست  که

 جهت آن به او از و دانسته می سنت را مطلب که بوده، شخصی خوشنامی
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 در که گشته دین وارد مطلبی دلیل، بدون کم، کم و است، شده می پیروی

 است.  نداشته وجود آن بر دلیلی هیچ و بوده بدعت واقع

یا روایتی معتبر وارد شده است و  ی ویژهکه نصّ ندپندار می چنین گاهی

ی در آن مورد نیامده یبوده و استثنا تحت یک حکم عام و مطلقاینکه  یا

 . است

که اند  و گفته پنداشتهچنین  نیز ن زمانابعضی از سختگیران و متعصب 

چون  ،شود، بدعت است می حرکت کردن در وقتی که نام مبارک پیامبر برده

 . نیستای  ویژه و دلیل خاصّ نیاز به نصّاینکه  حال ،ی در این مورد نیامدهنصّ

در مورد لزوم احترام پیامبر و بزرگداشت  که عقایدی گیر بودن زیرا همه

وارد  –در زمان زندگی و چه بعد از در گذشت آن بزرگوار  چه –آن حضرت 

گذار اسالم  نه احترامی آشکارا، از طرف قانونهرگوو  شده، کافی است

 . هیچ اشکالی نداردو لذا جلوگیری نشده 

 که آید می به شمار راستی بدعت صورتی به بدعت دراینکه  رمطلب دیگ

اند  برخی گفته .شود جزء دین حساب شکل گیرد ودینی  ۀیک مسئلعنوان  به

 ،کردن بعضی از مسلمانان در روز جمعه، که در این زمان رسم شده که کار
ا انسان ری در این مورد وارد نشده که بتواند که نصّ . اما باید گفتبدعت است

به  ،، بلکه امر شده بعد از خواندن نماز جمعهباز داردروز جمعه از اشتغال در 

 . است . لذا سخن آن گروه، خطاکار و کسب مشغول گردند

، است استراحت و یا مصلحت دیگری رایب ،ترک اعمال و نماز جمعه 

 نه ، و مانند آن،روز جمعه را احترام کننداینکه  مانند ،دینی یا دنیایی

بدعت شود. بلکه اینکه  جلوگیری از پرستش و عبادت باشد، تااینکه نوان ع به

را ها  آن تنها ترک نماز است و اعمال، بدون اینکه به نیت یک دستور مذهبی

 و به کارهای دیگر بپردازند، پس کار کردن در جمعه بدعت ترک کنند

 . شود نمی

و یادآوری و  که مجالس سوگواریاند  پنداشته انبر همین پایه، وهابی
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در مشروع اینکه  حال ،، چون در زمان رسول اکرم نبوده، بدعت استترحیم

و مانند آن  یاد خدا، و درود بر پیامبر و دعا برتریِ مانندهایی  دلیل ،بودن آن

 . سنده استب

تحت شرایطی در زمان و مکانی ویژه  ،و دعا خواندن راقرآن  اگر ما این 

، دخالت دهیمها  آن مان و مکان را در مطلوب بودنزاینکه  انجام دادیم، بدون

 . بدعت شوندها  آن شود که نمی موجب

گونه است که در آینده  از همیناند،  مواردی را هم که بدعت دانسته دیگر

 .خواهیم کردیاد ها  آن از
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 : امر دهم
 

  شود می ها نیت موجب تغییر موضوع
 

بستگی ها  شود و احکام به نیت می اتنیت، موجب تغییر و دگرگونی موضوع

حکم هم  ،صورتی که تغییر نیت موجب تغییر در موضوع شود درو  دارند

 . کند می تغییر

هر چیزی که در دگرگونی موضوع دخالت داشته  اینکه کوتاه سخن 

مثل زمان و مکان و حاالت اشخاص  ،شود می باشد، موجب دگرگونی حکم
 گوناگون. 

تغییر زمان، همین است که چون با تغییر دلیل  به کممقصود از تغییر ح 

 خواه ناخواه حکم هم عوض ،یابد می زمان، موضوع دگرگون شده و تغییر

 .شود می

به  زدن کودک یتیم، شود. مثالً می حکماختالف  نیت نیز موجباختالف 

ادب کردن و تربیت او،  ولی به آهنگِ ،حرام است او نیت آزار و اذیت کردن

 .ه و نیکو استپسندید

ی حرام یجو گیری و عیب نیت خرده بهغیبت کردن از مسلمانان،  همچنین
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خیرخواهی به قصد نهی از منکر، و یا در جاهایی ترجیح دارد، مثالً است؛ ولی 

شخصی که طرف مشورت است، و یا گواهی دادن در مورد جرح، و  برای

الزم و واجب ، همین دالیل که بهبسا  .شخص ۀنکوهیدهای  خوی فتنبازگ

 شود. 

که به  سجده کردن در برابر آرامگاه پیامبر خدا  گونه است همین 

پروردگار، که توفیق زیارتش را نصیب شخص ساخته،  اریِزگآهنگ سپاس

زیرا سجده  ،حرام است ،ولی اگر سجده بر خود پیامبر باشد. مستحب است

 .برای غیر خدا جایز نیست

 ، مانندشود می عوض و اشخاص و حاالت زمان دگرگونیِا حکم بگاهی  

است. لذا  از اوقات و برخی جاها زینتای  در پاره ،پوشیدن لباس کبوداینکه 

مان را، به ولی اگر ه .بپوشد، حرام است مرگ شوهرشهای  در روز اگر زن

 .مستحب و پسندیده است کند،آرایی شوهرش به تن  قصد دل

این  حرام است. مرد برای زن زنانه بر مرد و لباسهای  لباس پوشیدن

 . متفاوت است نسبت به هر زمان و مکانی نیز حکم

دفن ای  حترمی را نزدیک مزبلهممن بزرگوار و ؤاگر م اینکه مثال دیگر
مهمان اینکه  یاو  علت اهانتی که به او شده است به ،حرام است ،کنند

 ر هم بهتر ازدر صورتی که جای دیگ ،عالیقدری را در اصطبل پذیرایی نمایند

 . باشدآنجا 

کار خود نزدیک  که کارش این است، در محلّ چی را اگر شخص کرایهاما 

 . شود نمی ند، اهانت به او حسابکنبه چهارپایان جای دهند و پذیرایی 

جا نشدن، برای شخصی که از راه رسیده، اهانت  به جا موارد،نیز، در برخی  

از همین رو  .کان دیگری اهانت نیستولی در زمان و م، شود می به او حساب

 . شود می دگرگونها،  ها و مکان ناراک زاهدانه، به اختالف زمولباس زهد و خ

طور  به ساختن بقعه و بارگاه گوییم: اگر به فرض، می در همین زمینه

خراب  ، بعد از اینکه ساخته شد،و یا حرام باشد کراهت، مورد نهی قرار گرفته
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و با  خدا و از بین بردن بقعه و بارگاه ایشان یو اولیا کردن قبور پیامبران

 . موجب اهانت است، خاک یکسان نمودن و از بین بردن تمام آثار

 و رو در روی یکدیگر قرارتعارض یافته در این صورت، دو حکم با یکدیگر 

 )به فرضی کهاز یک سو، خراب کردن  .شوند می گیرند و مزاحم یکدیگر می

با این  و هتک حرمت، حرام است. اهانت و از سوی دیگر،، تواجب اسگفتیم( 

 ،پیدا شدعارض ت ،که هرگاه بین دو حکم شرعی واجب استوجود در اصول 

 .را برگزیندتر  باید مهم

  یا پیامبر خدا احترامی به ولیّ که اهانت و بی است جا آشکاردر این

باید نتر،  کار مهماین صورت، به حکم مراعات در است.  برتر از انجام واجب

 دراز کرد، بلکه رعایت حرمت دست به خراب کردن آثار قبور و بقعه و بارگاه

است، که حرمت نهادن به بقعه و مزارشان، بخشی از آن  الزم اولیا و انبیا

 است. 
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 : امر یازدهم
 

 تعارض اهمّ و مهمّ
 

آنچه  در این حال،یابند.  می تعارضگاهی دو عنوان واجب و حرام با یکدیگر 

 ،حرام است ،به بدن زن نامحرم دندست ز شود. مثالً می ، مقدّماستتر  مهم

لکن اگر همین زن در حال غرق شدن بود و نجات او، بستگی به این داشت 

، را نجات دهد، عنوان حرام از بین رفته که مردی بیگانه به او دست زده و او

چون نجات غریق،  ؛شود می اجب، وجانش دست زدن به بدنش، برای نجات و

 است. تر  مهم

 گر زن مریض شد و بهبودیش در این بود که مردی بیگانه اوسان، ا همین
. لذا بسا واجب باشد او جایز و چه ی را معاینه کند، در این صورت معاینه

طور کلی حرام است، برای پزشک  به رخسار زن نامحرم، که به نگریستن

 اشکالی ندارد.

ها  آن همفکرانگرفتن عوارض شهرداری، که وهابیه و ست ا همچنین

اگر زمامدار و پیشوا  :اند ن فتوا گفتهیوهّابیان در ضمن هماند.  حرام دانسته

خود عمل نموده و مرتکب حرام نشده ی  عوارض را وضع نکرد، به وظیفه
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در این صورت،  .باید بپردازند، لکن اگر وضع کرد و به مردم گفت .است

مسلمین و خارج ی  کلمهاتحاد اسالمی و ی  حفظ وحدت جامعه خاطر به

 نشدن از فرمانبرداری زمامدار، باید آن عوارض را بپردازند و پرداختن واجب

 شود.  می

خاطر حفظ وحدت اسالمی و پراکنده نشدن آنان  گوییم: این حکم به می

ان، در نآی  اسالمی و نشکافتن صفوف فشرده ی جامعه شود. یگانگیِ می داده

هم خوردن اتحاد ه ب است از گرفتن مالیات، زیراتر  نظر دین و شریعت مهم

 .تر از گرفتن عوارض شهرداری استزیانباربسی  ،اجتماعی مسلمین

قبور پیشوایان  تعرّضبایست وهّابیان م نمی طبق این فتوا و نظریه،

مسلمان  ها و قلب میلیون ، این مزارها را با خاک یکسان کنند،اسالمی گردند

ا با این کاره –خاندان رسالت هستند پیامبر و ارادتمند به  که –جهان را 

 .دارکنند جریحه

انگیزی، که اتحاد مسلمانان را پراکنده ساخته و آنان را به  این فساد 

  .کشی بین آنان گشته است نموده، موجب دشمنی و برادر یکدیگر بدبین

هستی آنان بر  هم متالشی شده،اجتماعاتشان از دشوار، در این روزگار 
دست  کشورشان به ییده،استقاللشان به سستی گراهای  پایه باد رفته،

ها  ناتتر از گناه و فساد انگیزی قبرس بزرگ. آیا این گران افتاده است استعمار

 تعارض و ترجیحو آیا نباید این ؟ انگیز باشد( نیست که گناه و فساد )بر فرض

 ؟مراعات شود

به خدا سوگند، این  ؟!دانند می با یکدیگر یکسانرا دو مفسده  چگونه این

 به دردبیشتر مسلمین را های  است و دلتر  و دردناکتر  کار به درجاتی بزرگ

 .آورد می

 فتوای به –و حرم پیشوایان دین ها  ه داشتن آرامگاهاکه نگکنیم  فرض

خاطر  دا، بههمانند حرم رسول خ ،آنان رااگر  شد می چه بود، حرام – شما

 گذاشتید؟ می تر، باقی بزرگای  مصلحت برتر و جلوگیری از مفسده
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خراب کردن حرم پیامبر خدا اید،  مبنایی که شما از پیش خود ساختهبر 

قبور مطهّر امامان، به  در مورد . اماواجب بود ولی خرابش نکردیدبر شما نیز 

 واران را مانع شوید،آن بزرگدست زدن و بوسیدن ضریح  این اکتفا نکردید که

را با خاک ها  آن دانید، می را شرک که باقی گذاشتن قبرهابهانه با این  بلکه

؟! تازه شد می کردید چه می رفتارها  آن . اگر مانند ضریح پیامبر بایکسان کردید

 ،اریدپند می را، در آخرین درجه حرام و گناهها  اگر به جاماندن این زیارتگاه

 ید...یاطر همان مصلحت انگاری، به چنین کاری دست نیاالخ توانستید به می
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 امر دوازدهم:
 

 تکفیر 
 

کسی که به شهادتین اقرار نموده و پیرو راه و روش  )کافر دانستن(تکفیر 

 ،حالل شمردن خون و مال و ریختن آبروی چنین کسیو  ،مسلمانان است

و  خاطر آرا که بهروا نیست  . بدین روی،کاری بس بزرگ و دشوار است

اخبار و روایاتی که  با فهم ناقص ازنظریاتی که احتمال خطا در آن راه دارد، و 

به تکفیر و ریختن خون  اقدام ،ویل باشدأقابل ت شاید قابل استناد نباشد یا

  .مسلمانان نمود

به آن استناد جسته و بدان وسیله  انمانند اخبار و احادیثی که وهابی
تکفیر مسلمانان بدون دلیل که  حالی دراند،  کافر دانستهن را برخی از مسلمانا

 . جایز نیست ،اسالمی باشدی  از جامعه قطعی که موجب اخراج او

ن بود که اچن نرفتار پیامبر و اصحاب و تابعیبر اساس متون تسنّن، 

او را  ،شد می و ملتزم به احکام اسالمی کرد می هرکس اقرار به شهادتین

 .نستنددا می مسلمان

مور شدم با مردم أمن م» بخاری از آن حضرت روایت کرده که فرمود:
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و نماز  چنین گفتند هرگاه .بجنگم، تا وقتی که بگویند خدایی جز اهلل نیست

ما آوردند و مانند ما حیوانات را ذبح کردند، خون و  ۀو رو به قبل را خواندند ما

  1«شود. می مالشان بر ما حرام

با مردم بجنگم  مور شدم کهأم» روایت شده که فرمود: نیز از آن حضرت 

رند دا نماز را به پا ،شهادت دهند  خدا و رسالت محمد به یکتاییاینکه  تا

از جانب من خون و مالشان در امان  ،چنین کردند اگر این .زکات بپردازند و

 2«است، و حسابشان با پروردگار.

را بخواند و روی به  ماهرکس نماز » همچنین از آن حضرت است که: 

او مسلمانی است که در پیمان پناه خدا و  ،ما را بخوردی  قبله ما کند و ذبیحه

  3«رسول است.

 که را به حضور پیامبر آوردند یخنث یابوهریره روایت کند که شخص

 چراکه  پرسیداز او پیغمبر  .ها و پاهایش را با حنا رنگین ساخته بود دست

؟! دستور داد او را به بقیع ده استدرآورها  زن به شکلو خود را  دهکرچنین 

مرا » : فرمود .اهلل! او را بکشید یا رسول :بعضی از اصحاب گفتند .تبعید کردند

  4«اند. از کشتن نمازگزاران نهی کرده
بر این  بناباید شود که پس از اظهار شهادتین،  می از این روایات استفاده

تا وقتی عملی از او سر نزند که با . لذا ستکه شخص مسلمان ا شود گذارده

در این  .اسالمی بیرون کردی  را از گستره اقرار او منافات داشته باشد، نباید او

خداوند کنکاش عقائد را منع  ، زیراجو و کنکاش هم الزم نیستو مورد، جست

 . کرده است

 ،نستباز هم کسی را کافر دا،  ها با تمام این گاهی ممکن است کهالبته 

                                                                 
 .القبلة ، باب فضل استقبال103، ص 1صحیح بخاری، ج . 1

 ، کتاب االیمان.12-11، ص 1صحیح بخاری، ج  .2
 .القبلة، باب فضل استقبال 102، ص 1صحیح بخاری، ج . 3

 ، باب فی اللعب بالبنات.462، ص 2سنن ابی داوود، ج . 4
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ن دستورات ضروری او منکر دانند می جسم خدا رامانند خوارج و کسانی که 

 . ها ناسالم و امثال ای

 در گوییم: اقرار به شهادتین و التزام به احکام اسالمی کافی است می لکن

تا وقتی که چیزی که منافات با  ،شخصی حکم دهیممسلمان بودنِ به اینکه 

 نه ؛راستین و یقین ثابت شود به شکلنی و یا روشه ب ،اشته باشدداین اقرار 

اینکه  با ،پنداری حکم به تکفیر کسی کنند گمانی و اخبارِ به اجتهاداتِاینکه 

 .ویل در این اخبار هستأاحتمال ت

مواردی که وهّابیان مسلمانان را تکفیر دهد  می علمی نشانهای  بررسی 

 . ط نیستیواجد این شرااند،  کرده

  



 

94 

فراسوی پرده
ها 

 

 

 

 

 

 

 

 یزدهم:امر س
 

 حمل به صحّت 
 

که از یک  دارددو جهت  ،زند و کرداری که از شخص مسلمان سرمی گفتار
باید جهت  . در اینجاجهت درست بوده، و از جهت دیگر نادرست است

 .نادرست را بر جهت درست حمل کرد
صورتی که یقین  مگر در ،ستداننادرست را شود عمل او  نمی در این حال

 .ته باشیمبر نادرستی آن داش
اسالمی بر این قرار گرفته است ی  مسلمانان و اجماع تمام جامعهی  سیره
و رفتارشان در داد اند،  زندگی خود را بر این قرار دادهی  هر روزههای  و برنامه

 .چنین است اجتماعی اینهای  و ستد و سایر برخورد
 شود:  می برای این مطلب چند نمونه یاد

 رود می زند و احتمال می ی کودک یتیمی را کتکاگر دیدیم مسلمان الف.
بگوییم کتک زدن آن کودک  باید او باشد،تربیت  این کار برایکه 

، اذیت و آزار او را دارد قصداینکه  نه ،خاطر تربیت آن یتیم است به
. لذا شود نمی و با این عمل از عدالت خارج است،آن شخص عادل  زیرا
 .بدکار بدانیمتوانیم او را  نمی هیچ وجه به
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، کند می مزاحزنی قرار گرفته و با وی  در کنار مرد مسلمانیدیدیم اگر  ب.

بگوییم این دو با هم محرم  بدانیم، مثالًوجه حالل باید آن مزاح را بر 

 هستند، گرچه وجه محرمیت را ندانیم. 

آشامد و  می کهاگر نوشیدنی قرمز رنگی در دست کسی دیدیم  ج.

 درنگ آن را شراب بدانیم.  بی نبایدست یا چیز دیگر، ندانستیم شراب ا

گذارد، و ندانیم آیا برای  می سر بر زمینمسلمانی که  وقتی دیدیم د.

باید آن را برای خدا بدانیم، گرچه فردی را  یا برای غیر خدا، خداست

 مقابل او ببینیم. 

د، طالق دهد، بفروشد، وقف کن ازدواج کند، گونه است وقتی فردی همین

صورت درست انجام شده  یا این اعمال بهآنذر کند، گوسفندی بکشد، و ندانیم 

وجه صحیح  موارد باید بگوییم: آن اعمال، بهدر تمام این  ،صورت نادرست یا به

 .عملی یقین داشته باشیم به نادرستیِاینکه  مگر ،صورت گرفته است

کاری کافی  به نادرست بودنبرای ایمان حدس و گمان که باید دانست  

بنابراین اگر از مسلمان عملی  .شک داشته باشیماینکه  تا چه رسد به ،نیست

، و از سوی و کفر او باشد ارتداداحتمال دارد موجب از یک سوی سر زد که 
 شود به نمی ؛ در چنین حالتیعملش را بر وجه درست حمل کرد توان می دیگر

 رست بدانیم، گرچه احتمال درستیِکار او را د بایدو  حکم کرد و کفر او ارتداد

صورت صحیح  شکارا عمل بهآچه رسد به جایی که  .کار او احتمال ضعیفی باشد

مساوی اش  با احتمال نادرستی آن احتمال درستیِاینکه  بوده و یاتر  نزدیک

 .باشد

پیامبر یا  مانند –ولیّ خدا  از یکمانی لمس بینیم می گاهیاین بربنا

 خواستیو در خواهد می نیازی – از پیشوایان خدا جانشین او و یا یکی

او از پیامبر به این معنا باشد  م که حاجت خواهیِدهی می و احتمال کند، می

 . از سوی دیگرکه پیامبر برایش دعا کند و در پیشگاه پروردگار شفاعت نماید

 ،ثر دانستهؤرا در این کار م پیامبر خدا ۀاراد احتمال بدهیم که او توانیم می
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و مرا بر  ،کن به من روزی ده، و یا فرزند مریضم را شفا عنایت گوید: می

 . دشمنم پیروز گردان و مانند این کلمات

احتمال بدهیم که مقصود گوینده این است که پیغمبر  توانیم می همچنین 

وسیله از خداوند  رگاه پروردگار قرار داده، و بدینبه دای  را واسطه و ولیّ

از  اما دهد، می عمل را به پیغمبر و امام نسبت چنین کسی د.کن می درخواست

به امر حاکم و که در ساختمان شهری که  چنان، «سناد فعل به سبباِ»باب 

 . گوییم: امیر این شهر را ساخته است می ،دست کارگران ساخته شده به

 تا ؛او را کافر بدانیم به حکم شرع و عقل، نبایدبا وجود این احتمال، دیگر 

گری این  داشته باشیم مقصود گوینده میانجیچه رسد به جایی که یقین 

 دانیم که می به هر حال، باشد. پاکان است و یا ظاهر حالش گویای این مطلب

بخش نیست  شفاده و  روزی ،جز خداوندکسی داند که  می او مسلمان است، و

 . شود می و تمام امور به دست پروردگار جاری
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 اردهم:امر چه
 

 معنای عبادت چیست ؟
 

ابل » ،از این رو «.کوچکی کردن و تسلیم بودن»یعنی: عبادت، در لغت 

 . ه هموارار :یعنی« طریق معبد»و  ،شتر رام و تسلیم: یعنی «معبد

این کلمه، در اصطالح دینی معنای دیگری ندارد و تنها در یکی از معانی 

از معنای اصلی خود  که بسیاری الفاظ ، مانندویژه لغوی استعمال شده است

 ا ،«ةصل  »قل شده و در معنای دیگری استعمال گشته است؛ مانند لفظ تنم

 مطلق نیایش، :معنای به –ترتیب  به – که در لغت «حج»و  «صوم» ا ،«ةزکو»

ای  ولی در شریعت به معانی تازه ،است ن و نیت کردنباز داشترشد کردن، 

 .جا شده است هجاب

اظ در اصطالح دینی به همان معنای لغوی خود استعمال ولی برخی از الف

 )خرید و فروش(.  لفظ بیع و شرا مانند ،شده و در همان معنی باقی مانده است

باید به همان  ،اگر لفظی از معنای لغوی به معنای جدیدی منتقل نشد

اراده ای  صورتی که ندانیم از آن لفظ معنای ویژه شود، در معنای لغوی گرفته

ولی هرگاه از معنای  ها. یا غیر این خبر و روایت یاباشد قرآن  در ؛است شده
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منتقل شد، ناچار باید معنای تازه را بشناسیم که ای  لغوی به معنای تازه

 .شارع به چه معنی به کار برده است

گرنه و ،اگر کاربرد شارع دانسته آمد، الزم است که به همان معنی بگیریم

 .ید با قرینه آن را معنی کنیمشود و با می لفظ مجمل

در معنای لغوی به کار نرفته و لفظی بدانیم که  وقتی استگونه  همین

بدانیم که معنای مجازی آن اراده شده؛ در این صورت باید آن معنای مجازی 

ایم لفظ مجمل است و احتیاج به تشریح و  تا وقتی که نشناخته ،را بشناسیم

 . بیان دارد

مطلق فروتنی و کوچکی نمودن و یعنی  دی لغوی خوپس عبادت به معنا

مردم از زمان  آید که تمام می گرنه الزمو ر،پرستش، نه شرک است و نه کف

 کنون کافر باشند! حضرت آدم تا

 آیا .زیرا کسی نیست که به این معنی نسبت به کسی عبادت نکرده باشد

ن ، سربازان، و ارتشیا، فرزندان، نوکران، کارگران، دهقانانانزنها،  تمام برده

خود  ی خانه و کارفرما و ارباب و فرماندهکه از آقا و شوهر و پدر و صاحب

و  برند می هر گروهی که از گروه دیگر فرمان و یا اصوالً، کنند می اطاعت
 !هستند؟کافر  ،ندکن می کوچکیها  آن نسبت به

ش ی، پیامبران نیز که نسبت به پدران خومبنای خود ساخته این بر 

اینکه  گردند، و حال می نمودند، کافر می کردند و اطاعت امرشان می رنشک

اطاعت پدر و مادر و کوچکی کردن نسبت به آنان را واجب گردانیده  ،خداوند

خود سر  مؤمن در مقابل پیروانِکه به پیامبر دستور داده  است. خداوند

تا آن اندازه که  ،نیز اطاعت زن را از مرد واجب دانسته .تعظیم فرود آورد

دستور دهم به دیگری سجده به کسی خواستم  می اگر» فرمود: می رسول خدا

در مقابل شوهران خویش به خاک افتند و سجده که گفتم  می ها زن ، بهکند

 «نمایند

پروردگار بزرگ فرمانبرداری از پیامبران را واجب دانسته و  در قرآن،
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قرار داده ها  آن به تصرف در اموال پیامبر ما را سزاوارتر از خود مسلمانان

دستور داده که از پیامبر و اولواالمر اطاعت کنیم، و  به ما . خدای بزرگاست
ها به  . آیا ایناست همراه دانستهفرمانبرداری از آنان را با اطاعت خویش 

 معنای شرک است؟ 
این مطلب متوجه را  شما ،بعد از این مقدمات و شرح معنای لغوی عبادت

کسی که مطیع باشد، عابد گفته شده و بر هر  در شرع بر هر که کنیم می

 عبادت اطالق گشته است. ،اطاعتی
است.  و عبد هوی و هوس شیطان عبد ،گناهکار آمده کهدر روایت  مثالً 

 فرماید: می خداوند

 ذ الهه ه اهیت من اتّ آ  افر  (22)جاثیه  
 «ای؟ ر داده، دیدهقرا معبود خود آیا کسی که هوا و هوس خود را»

 فرماید:  می نیز

اتذوا اببارا  و رهباهنم اراباب من دوح ه هل  (31)توبه  

  «اند. قرار داده اهلل،خویش، جدای از  معبودهایآنان کشیشان خود را »

خواندند و  نمی نمازها  کشیش یاست که مسیحیان براآمده  در روایت

ان حاللی را حرام کرده و حرامی را برایشها  آن بلکه تنها ،گرفتند نمی روزه
 خداوند، این پیروی مطلقِو  حالل ساخته و اینان پیرو آنان گشته بودند

 شمارد.  می دلیل را عبادت آنان بی
هرکس به اینکه  و ،هوات استشکه انسان عبد  همچنین در روایت آمده

وی خدا فرا دهد، )پیروی او کند(، عبد او شده است: اگر از سگوش ای  گوینده

، غیر خدا سخن گویداز جانب خدا را عبادت کرده و اگر شنونده  سخن گوید،
  1.غیر خدا شده است ۀبند ،ندهوشن

 عدویه که گوید: ۀاز همین قبیل است شعر رابع
                                                                 

 .456تحف العقول، ص  1.
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 لاااک الاااف معباااا د مطااااع امااااره

 

 دوح الاهل و تااااااادعی الت بیاااااااادا 

ند؛ و کنی جز خداو می که فرمانشان را اطاعت معبود داریتو هزار » 
 «نمایی؟! می پرستیحال ادعای یکتا عین در

موجب کفر و خروج اند،  نام گرفتهعبادت با آنکه بدیهی است که این امور  

در نخواهد برد و ه جان سالم باز کفر کس  وگرنه هیچ ،دنشو نمی از دین

م مسلّ حال آنکه در نظر تمام دانشمندان مسلمان، ،شوند می کس کافر همه

 .نیستتصوّری درست چنین  است که

به  .سجده است ،یکی از انواع عباداتگوییم:  می در توضیح بیشتر مطلب
 یعقوب .تا برای آدم سجده کنند فرمودخداوند به مالئکه امر صریح قرآن، 

این کار،  در مقابل یوسف به خاک افتادند و زن و فرزندانش با پیامبر نیز

 . تعبیر به سجده شد

خودی  به ،که سجده فهمیم می ،مجید یاد شدهقرآن  از این دو مورد که در

و نه در شریعت ممنوع شده تا موجب شرک  ،نه زشت است و نه ناپسند ،خود

شود؛ زیرا اگر موجب شرک بود  می هرچند که عبادت نامیده ،و کفر گردد

 . داد نمی خداوند دستور به سجده برای غیر خود

 ی: مانند آیه ،ق شده استدعا نیز اطال رعبادت ب: مطلب دیگر اینکه

عبادیت س یدخل ح هجمن داخرین ادع ین اس تجب لمک اح اذلین یس تکربوح عن 
  (62)مؤمن 

منشی  کسانی که در خواندن من بزرگ کنم.شما را اجابت تا بخوانید مرا »
  «.داخل جهنم خواهند شد ،ورزند

 در روایت آمده که مراد از عبادت در این آیه، دعا است. 

 آمده که: در روایت  نیز 

ةمخ العباد ءادلعا  
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  1«دعا حقیقت و مغز عبادت است»

 صدا زدن و خواندن آن یعنی معنای لغوی ،مقصود از دعا در این موارد

 ،خواهد می زند و از او چیزی می نیست؛ زیرا شخصی که دیگری را صداعادی 

نیازهایش را از  آن است که انسانبلکه مقصود از دعا،  .کند نمی او را عبادت

، و در پیشگاهش نددکمر خدمت نسبت به اوامر و دستوراتش بو  خدا بخواهد

فاعل مختار  ،با این عقیده که خداوند ،و سر تعظیم فرود آورد ندکوچکی ک

ها  آن در ،بخواهد گونه و هراوست است و مالک حقیقی امور دنیا و آخرت 

 .کند می تصرف

اند و با این چگونگی و با این نیت در چنین بخو هرکس مخلوقی را این 

منظور  ولی اگر او را بدین .ده استکرعبادت او را  اًمسلم ،حضور او دعا کند

ثابت شده که خداوند حق اینکه  بعد از ،خواند که بین او و خدا واسطه شودب

و عمل  یدهپرستندر این صورت وی را  ،شفاعت را به آن شخص داده است

 .استحرامی انجام نداده 

که اسم عبادت بر آن اطالق گردد و برای  کاریبنابراین ثابت شد که هر 

شود مگر در  نمی حرامو  جا شرک و کفر نیست در همه ،غیر خدا انجام پذیرد

مانند  ،باشد و تعیین نماید به صراحت گفتهشرع مقدس اسالم  که مواردی
که هایی  جدهو س ،تحریم شدهقرآن  سجده کردن برای خورشید و ماه که در

ولی  .مسلمین استتمام  مورد اتفاقحرمت آن شود و  می برای غیر خداوند

بر فرض که  ،برای غیر خدا شرک نیست یمطلق کوچکی کردن و فرمانبردار

 . اطالق عبادت بر آن بشود

 ،شود، عبادت به معنای لغوی نیست عبادتی که آثار کفر بر آن مترتب 

هایش و گفتن ویژگی د با بیان شارعبلکه یک نوع پرستش است که بای

هایش را بیان نفرمود، اگر شارع مقدس ویژگی . لذاتشخیص داده شود

                                                                 
 .24الداعی، ص  ةعد. 1
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بلکه تحریم  ،جایز نیست که ما حکم به شرک و کفرو  شود می «مجمل»

گذار اسالم تحریم نشده است؛ و در از طرف قانون عبادتی کنیم که رسماً

 . ساختمترتّب بر آن  توان مین و شرک را صورت شک و گمان، آثار کفر

آن مواردی که  ،پس هرگاه فرض شود که عبادت غیر خدا حرام گشته

 ،ولی مواردی که علم به آن نداریم ؛شود می باور داریم مورد نهی است، حرام

دست روی دست گذاردن و خم شدن در  مثالً .نخواهد شدها  آن وابسته به

و کاله از سر ها  دادن نظامی و طرز سالم ،نزد افرادی که عرب نیستند

فروتنی و اینکه  با ،ستها آن ۀکه یک نوع گرامیداشت ویژ برداشتن اروپایی

چنین حکمی  ،دانیم که در اسالم می زیرا ما ؛ولی حرام نیست ،عبادت است

 . حرام باشد ،شود می وجود ندارد که هرچه که اسم عبادت بر آن اطالق

 است: ریم که حکم شرک بر عبادتی مترتب شدهیقین دادر چند مورد ، به هر حال

اعتقاد به اینکه معبود، در تمام صفات با خدا برابر است، یا اینکه  .1

او خالق و پروردگار است، گرچه از طریق حلول که بگوید: خدا  اساساً

 در این موجود حلول کرده و با او یگانه شده است. 

گرچه خود را  ،روغ انگاردباشد و پیامبر را د هدین اسالم را قبول نداشت .2
 .که نسخ شده باشد باقی بماند یپرست بداند و بتی را نپرستد و بر دینیکتا

 مثالً ،کارهایی انجام دهد که خداوند اجازه نداده است ،با پرستیدن بت .3

و برایش قربانی نماید، و اسم بت را هنگام  در مقابل آن سجده کند

بزرگ و را نثار آن کند و بت  کشتن قربانی ببرد، و خون قربانی را

را  به آن اعتقاد داشته باشد و او مستقلّ از خداوند بزرگو دارد گرامی 

 چه ؛پرستان عقیده داشتندکه بتچنان، دارای تدبیر و اختیار بداند

خدایی را هم معتقد باشد یا به آن  ،پرستیدر برابر این بتاینکه 

  .عقیده نداشته باشد
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 :امر پانزدهم
 

 تفاوت درجات میان آفریدگان
 

هایی  خود تفاوتهای  بین آفریدههایی  به حکمتآشکار است که آفریدگار 
قایل شده و برخی را برتر از دیگران قرار داده است. در زمان، مکان، جمادات، 

 و و امتیازات را در نظر گرفتهها  این تفاوت ،نبادات، حیوانات و آدمیزادگان
 شود: می . به چند نمونه اشارهبرتری داده است برخی را بر دیگران

 در زمان: .1
برتر از  ،برتری داده و شب قدر را در آن ماهها  ماه رمضان را بر دیگر ماه

 .قرار داده و از هزار ماه بهتر دانسته استها  شب یبقیه
چهار ماه را ماه حرام اعالم فرموده که کشتار و جنگ  ،در بین دوازده ماه

دانسته و ساعتی  از سایر روزها بهتر روز جمعه را .حرام استها  آن رو جدال د
 هایش برتری داده است. ساعت دیگراز این روز را بر 

 در مکان:  .2
به مردم دستور  . لذاداردای  برتری ویژهها،  کعبه نسبت به سایر مکان

آن را  کنند وآورند و در اطرافش طواف  یسوی آن خانه روبه کهاند  داده
 .کانی مقدس بدانندم
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مسجدالحرام، مسجد ) مکه، مقام، حجر اسماعیل، و مساجد چهارگانه

بر  بوده وتر  از دیگر جاها مهم (مسجد کوفه، حائر امام حسین  النبی،

 .ها و مساجد برتری دارندناسایر مک

 ها:در بین سنگ .3

هاست و مردم دستور دارند به یشتر از دیگر سنگب حجر االسودشرافت 

 .آن را ببوسند و به آن متبرک شوند ،دست مالیده آن

 ها:از چاه .4

 .مزیت داردها  چاه زمزم بر دیگر چاه

 از حیوانات: .5

و باید آن را گرامی داشت و به آن رسیدگی  یافتهاسب، بر دیگر حیوانات برتری 

 . «بر پیشانی اسب قرار داده شده استها  خوبی»در حدیث آمده است:  نمود.

 عضای حیوان:در میان ا .6

 زء دیگر و عضوی بر عضو دیگر اعضاجزئی بر جنیز  یک حیواندرون در 

 . برتری داده شده است

ولی  ،خونش نجس است گرچهآید،  می وجودآهو که از خون او مشک به
 .شناخته شده است گرانقدرکاالیی عنوان  به واست مشکش خوشبو 

 :انددر این باره سروده
 ماااا مفاااااح تحااااق الاان  و اناااات 

 
 فاااااح الفسااااک بعاااا  د  الغاااا ال 

همانند مشک که  ،بر دیگر افراد برتری داری ،از آدمیزادگانیاینکه  تو با» 
 «.بیشتر استاعضایش  یهاز بقی آن ارزش لیست وآهو ا جزئی از خون

 ها:نادر بین انس .7

پیامبران ی  النبیین از بقیه مردم واالترند و حضرت خاتمی  پیامبران از بقیه

شهیدان نسبت به سایر مردم و دانشمندان نسبت به شهیدان مقامی  .است برتر

 .برتر دارند
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 دیگر: های  برتری .8

زمینی  . مثالًدر حاالت گوناگون درجات گوناگونی دارد گاهی یک شیء واحد

 ؛ارزشی است در نهایت پستی و بی ،شود می از آن استفاده مستراحعنوان  به که

 داشت، مثالًاهد وخ احترامات ویژه مسجد شود،ها  ولی اگر همان زمین بعد

 .ن را نجس کردآشود  نمی

 گیرد، و گاهی جلد می شود و زیر پا قرار می گاهی کفش ،پوست گوسفند

 بوسند. می شود و آن را میقرآن 

 شاعر گوید: 
نّاااااو ماااااا تاااااری نااااا ع الاد  فآ    ها 

 
 لفصاانف اء و منااه جاا ا  ذمنااه احلاا 

  «.شود و گاهی جلد یک قرآن می که گاهی کفشی رادبینی پوست گوسفننمی» 

 اگرولی . مردم است یمثل بقیه ،به مقامی برسداینکه  یک انسان، قبل از

 ،جانشین خود معین کردعنوان  به را یا پیامبر او ،به پیامبری برگزید را خداوند او

 ، اطاعت او واجب)طبق مبنای اهل تسنّن( را زمامدار خود دانستند مردم او یا

 شان در گروهی است که پروردگار دربارهشود و احترام او الزم؛ و داخل  می

  : فرماید می

منمک اطیع ا ه هل و اطیع ا الرس ل و اویل الامر (59 نساء)  

 «.خویش را اطاعت کنیدراستین خدا و رسول و فرمانروایان »

دیگر  نندما ،در روی زمین که در اصلها  و بارگاهها  بقعه هاستمانند همین

د، شرف و واو در آن دفن ش ولی هرگاه پیامبر خدا یا ولیّ ،ستهاناساختم

 .گردد که در پیش، آن را دارا نبود می آورد و دارای برکتی می دستفضیلتی به

ه گردد؛ ن می در این هنگام است که احترامش واجب، و اهانتش حرام

 .اک سپرده شده استخاطر کسی که در آن به خبلکه به ،خاطر خود بقعه به

یکی از اقسام احترام، رفتن به زیارت شخصی  ،گاه که احترامش الزم شدآن 

است که در آن به خاک سپرده شده، و ساختن بارگاه بر روی آن، و ایجاد 



 

106 

فراسوی پرده
ها 

 

و از گرما و سرما رنج  ندکنندگان به دشواری نیفتدر اطرافش تا زیارتهایی  خانه

 .که از دستبرد هرگونه اهانتی در امان باشد نبرند؛ و ضریحی برایش ساخته شود

در آن بر هایی  چراغ ،ور گردندار بهتر بهرهزوّاینکه  برایباید  همچنین

اران و کارگرانی خواهد بود که در زنیازمند به خدمتگ عالوهه. بافروخته شود

ک به آن، انداختن پاکیزگی و نگهداری آن همکاری کنند. بوسیدن و تبرّ

اقداماتی از سقف حرم و ها  یمتی بر روی ضریح و آویختن قندیلقهای  پارچه

احترام و بزرگداشت آن عنوان  به تمام تشریفاتی است که،  ها آن مانند

 1گیرد. می شخصیت مدفون انجام

                                                                 
که کلنگ به دست گرفته و حرم مطهر امامان دارد  بیان میدر مقابل آنانی مؤلف  این مطلب را 1.

های  آنان که چون شمع سوختند و تاریکی –را  پاک و پیشوایان راستین و قهرمانان تاریخ اسالم
 ۀهای پوسید انوملتی به استخ ره ،ویران کردند. در این روزگار – زندگی انسان را روشن نمودند

های ستون  و مهره گهای سن ترین پارهارزشبالد و از درون اعماق زمین به بی قهرمانان خود می
بازار جهان در معرض  کند و بر سر را بار دیگر زنده می دهای گذشته تاریخی خو فقرات شخصیت

روح ملیت و قومیت را در افراد خویش  خود را تأمین و یآینده ،گذارد و با پیوستن به آن نمایش می
دهد،  ای متعصب و قشری می به دست عده گدست استعمار کلن ی،در چنین روزگار. کنند زنده می

این دیگر اثری از و مجاهدان راه خدا،  آثار پیشوایانمحو تا بر قبور قهرمانان تاریخ اسالم تاخته و با 
 فضائل انسانی باقی نماند. 

و مگر نه این است  ؟خود اثری در گسترش دانش دارد ،که بزرگداشت دانشمندانمگر نه این است 
 ؟ کند ها زنده می شهادت را در دلروح  ،که بزرگداشت شهیدان

هایی همچون سید محسن امین و سید  بزرگ تاریخ است که شخصیت یهدر مقابل این فاجع
آثار این قهرمانان علم و تقوی ترین الدین و عالمه امینی به دفاع از کوچکشرفعبدالحسین 
دلیل بر آن نیست که جمالت این . کنند ها دفاع می های حرم قندیلو از شمع حتی برخاسته و 

. مورد تصویب آنان باشدیا امامزادگان ی امامان هاحرمها و اشکاالت موجود در  بعضی از نابسامانی
  بلکه به کلیت مطلب نظر دارد.

 است و هرها حرممدافع وضع موجود  ،لف کتابؤن بود که فکر نشود که ممنظورم از ذکر این نکته آ
فقط در مقابل کارهایی است که نسبت به سخن او بلکه داند،  ، صحیح میشود در آنجا میکه را کاری 

عنوان  این عمل را به .ها را با خاک یکسان کردند آن ،حرم پاک امامان در قبرستان بقیع انجام شد
خود را در این کار بر حق دانسته و رفتار خود بدتر از اصل عمل، اینکه انجام دادند و یک کار مذهبی 

 است که بااین در صدد  نویسندهپرستی قلمداد کردند! را با حرم امامان نوعی مبارزه با شرک و بت
 ،تکدام شرک نیسهیچ ،ها و نیازها نذرو احترامات و ها نادلیل و برهان ثابت کند که این ساختم

 .اید )مترجم(آن است که شما رفتهنه  هاید و راست که شما پنداشتها کفر نه این
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و در  ،با خاک یکسان ساختن آن ،در مقابل، خراب کردن بقعه و بارگاه 

شود و جسارتی  می آن محسوباهانت به ،  ها آن معرض گرد و خاک قرار دادن

 .است به صاحب آن

مال کردن قبر پیامبر و امامی در معرض لگد آیا این اهانت نیست که

بول کردن  وآمد و زباله ریختن آدمیزادگان و احیاناً  و رفت ،هاحیوانات و سگ

 بر روی آن قرار گیرد؟!

آمد(،  روایاتی که ظاهرش منافات با این مطلب دارد )و در آینده خواهد

 ،شود و به حکم تبادر نمی بر فرض که درست باشد، شامل قبور بزرگان دینی

مات است که بزرگان منصرف است به غیر این موارد. زیرا این مطلب از مسلّ

زیارت  . بدین روی،شان احترام دارندمرده و زنده ،هر دینی در همان مذهب

و احترام گذاشتن  آنانقبورشان و ساختن بارگاه و بقعه برایشان بزرگداشت 

موجب هایی  نیز خراب کردن چنین زیارتگاه است.شان بمکتهای  به هدف

 باشد. می پاکشانهای  و پایمال کردن پندارها  آن اهانت به

داند  میاینکه  دهد، با می خردمند در این باره تردیدی به خود راه کدام

راهیم خلیل در خاطر اینکه حضرت اببه فقطجان، بیگی خداوند برای سن
و گفته  احترامی قایل شده ،روی آن قرار گرفتهای  هنگام ساختن کعبه، لحظه

  است:

واتذوا من مقا  ابراهمی مصیل  (119)بقره  

  «.جایگاه ابراهیم را مصالی خود قرار دهید»

دوست خود برگزیده محترم عنوان  به آیا خداوندی که جایگاه مردی را که

ترین پیامبرانش احترامی را سزاوار اه رسول و مدفن بزرگشمرده، برای آرامگ

داند؟ و اگر حرمتی دارد، چرا بوسیدن  می و ارج نهادن به آن را شرک ندانسته

 و گشتن اطراف حرمش و تبرّک جستن به آن حرام باشد؟ 

و چرا نماز خواندن و نیایش با خداوند در جوار آرامگاه حضرت ابراهیم 
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بهترین عمل  که در مقام ابراهیم نماز گزاردن و نیایشممنوع گردد، با این

 است؟ 

وار که نماز گزاردن در ج دلیل است تصور شود که این کارها بدان شاید

بس نادرست  پنداری آید. ولی این می شمارپیامبر، عبادت و پرستش او به

دارد، بزرگداشت  می است، زیرا بزرگداشت کسی که خداوند، او را بزرگ

ت و اطاعت است، و گردن نهادن به اوامر الهی است. بلکه عین عبادخداوند 

االسود و بزرگداشت کعبه و حرم و مساجد است، و تبرّک مانند بوسیدن حجر

مالئکه  یهبه قبر مطهّر پیامبر، همانند تبرّک جستن به آب زمزم و سجد

 است. ها  آن بلکه باالتر از  برای آدم

نه باشد که نهی از این امور رسیده است. پاسخ شاید این رفتارها بدان بها

 به این مدّعا در آینده خواهد آمد. 
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 امر شانزدهم:
 

 کند نمی موضوع خود را عوض حکم،
 

خود را  یموضوع همان حالت اولیه ،شود می احکامی که بر موضوعی مترتب

اهد ترین تغییری در موضوع پدید نخوکوچک ،خاطر حکمکند و به می حفظ

 .آمد

بدیهی  مطلبدر این  ،از دانش داشته باشدای  هرکس کمترین بهره

 .داند می تردیدی نداشته و این مطلب را جزو مسلمیات

ناسزا گفتن به شخصی را حرام کند و یا واجب نماید،  ،هرگاه قانون مثالً

چه حرام باشد و چه واجب، اهانت به آن شخص  ،ناسزا گفتن به خودی خود
اگر به شخص  که شود گفت نمی ،بعد از حرمت یا وجوب . لذاودش می حساب

است حکم میهمانی آن  گونههمین ایم.حرمت نهادهاو به  ،ناسزا گفتیم

بعد  ،که اگر به خودی خود مهمان کردن او موجب احترام به او باشد ،شخص

 .شود نمی یا وجوب، اهانت حساب از تحریم

نهایت اری درزک شدن و خدمتگحترام گذاشتن و متبربنابراین اگر ا

موجب شرک  و عبادت باشدها  آن کوچکی و فروتنی در مقابل مردم، نسبت به
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شخص  هاین تعظیم را واجب گردانیده و دستور داد وندبه خدا گردد، اگر خدا

 ،در مقابلش سر تعظیم فرود آوریمو  یمکنو از او اطاعت  حرمت نهیمخاصی را 

ود که قضیه از حالت عبادت مخلوق و شرک ش نمی این وجوب و لزوم موجب

مشرک شدن و  ،این است که خداونداش  بلکه الزمه. به خدا خارج گردد

زیرا ثابت شد که حکم،  ،پرستش مخلوق خویش را واجب گردانیده باشد

 .دهد نمی موضوع خود را تغییر

د ماننها  از آفریدهبعد از ثبوت این مقدمه گوییم که: لزوم بزرگداشت بعضی 

وجوب پیروی و فرمانبرداری از  ،هاو متبرک شدن به آنها  انسان جامدات و

نهایت کوچکی و احترام، از ن و کمر خدمت بستن در حضورشان دردستوراتشا

 .جمله مطالبی است که در اسالم موارد فراوانی دارد

آیات متعددی راجع به فرمان سجده کردن مالئکه در  ،مجیدقرآن  در

در مقابل ی کردن و مادر و کوچک احترام فرزند نسبت به پدرمقابل آدم، و 

بنا بر مبانی  –. نیز آنان و تواضع و فروتنی در حضورشان وارد شده است

و زمامداران  روایانپیروی از دستورات پیامبر و فرمان مردم را به –تسنّن 

چه نه فرمان دهند اطاعت کنیم و از آچکه به آناند  امر کردهاسالمی  یجامعه
  1.خودداری نماییماند  منع کرده

از  خود را که آهنگ صدایخداوند حکیم مسلمانان را نهی فرموده از این

نیز خداوند دستور داده کعبه و  (.3)حجرات  دارندصدای پیامبر بلندتر 

بود حضرت ابراهیم طواف بنای یاد ،کعبه و اطراف ،مساجد را گرامی بداریم

و حجراالسود و چاه زمزم و  حجر اسماعیل مقام حضرت ابراهیم و م.کنی

و  قرار گیرندهستند که مورد احترام و بزرگداشت  هاییمکاناز جمله ، حرم

 . موارد فراوان دیگری که در اسالم وارد شده استو  تبرک جستها  آن باید به

                                                                 
بلکه زمامداران راستین  الزم نیست، هر زمامدار و پیشوایی اطاعت ،شیعه یالبته به عقیده. 1

ها را داشته  ی نمایندگی از طرف آن انسانی که فقط دوازده نفر بودند و یا کسانی که جنبه ی جامعه
 .اطاعتشان الزم است و مخالفت با آنان حرام )مترجم(که  اشندب
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یا بگوییم خداوند فرمان  :ما ناچاریم یکی از دو مطلب را بپذیریم اینک

بگوییم هر اینکه  مشرک شویم و غیر از او را پرستش کنیم! و یا داده که به او

زشت است و از آن  دانیم که شرک ذاتاً می . امابزرگداشتی پرستش نیست

 و همیشگی است و خداوند هر جاودانهو مشرک در آتش دوزخ  ،نهی شده

هر  :و گوییم یمپذیر می مطلب دیگر را د. لذابخش می گناهی به جز آن را

ست که اگر ما در مقابل نیچنین و  و بزرگداشتی عبادت نیست احترام

و به خداوند شرک ورزیده  یدهاو را پرست ،سر تعظیم فرود آوریمای  آفریده

.باشیم
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تواند  می بررسی این وجوه شباهت 1اند. وهّابیان از چندین جهت مانند خوارج

 ما را به واقعیاتی برساند که بینش ما را به مسائلی بگشاید. 

 : جهت اول

 ،جز خداوند حاکم نیست و فرمانکسی  :گفتند شعار خوارج این بود که می

ی بود که سخن درست و حقّ ،این عبارت. ه هل  بمک الاال. خداست فرمانِ

 . نددکر مقصود نادرست و هدفی باطل را از آن اراده می

زیرا  ،این سخن درست است ها فرمود: ی آن درباره منین علی ؤامیرالم

  که فرمود:برابر است قرآن  یبا آیه

                                                                 
ها بر سر نیزه که با نیرنگ معاویه قرآنیهنگام، هایی هستند که در پایان جنگ صفین خوارج همان 1.

از هم و  ند، هم از امیرمؤمنان خود را به کناری کشید. آنگاه شوریدند منین ؤبر امیرالم ،رفت
 . سومی ایجاد کردند یو فرقه ،دمعاویه بیزاری جستن

منین به ؤو امیرالمبود  رثّؤمبسیار در سقوط اسالم  اناین نقشها جنگید.  با آن منین ؤامیرالم
ترین می متعصب، نادان، به ظاهر مقدس و بزرگدخالصه خوارج مر .ها کشته شد دست همین

همانند شیعه خوارج را گروهی  . نکتۀ مهم این است که اهل تسنّنهای اسالم بودند دشمن واقعیت
دانند، لذا نویسنده در اینجا بابی در شباهت وهابیان با خوارج گشوده تا به سنیان  خارج از اسالم می

دانند، وهابیان را نیز باید چنان بدانند  تذکر دهد که با همان منطق که خوارج را بیرون از اسالم می
 .مترجم()
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 هللالا اح احلمک ،که از آن ای  نتیجهولی . فرمان فقط از آن خداست

زمامداری و فرمانروایی  کسی حقّ گویند: زیرا اینان می ؛اند، درست نیست گرفته

از این مطلب  . آنگاهدادن در امور دینی منحصر به خداوند استندارد و دستور 

ن تن داد، دااند که حکمیت در جریان جنگ صفین که آن حضرت ب نتیجه گرفته

 علی مرتکب گناه شده است. )نع ذ ابهلل(گناه و کفر است و 

ن داده و در ماناحکومت را به مسل حقّ به صراحت قرآن ۀآی حال اینکه

اگر ترسیدید که بین آنان، » زن و شوهر، دستور داده است: مورد اختالف بین

ای از طرف مرد و  نماینده ،ها بیفزاید تر گردد، و بر ناراحتی اختالف عمیق

 (. 35)نساء  «د تا بین آن دو حکومت نمایندیی زن بفرست ای از خانواده نماینده

ید را، صزای که ج درمورد کیفر صید کردن در حال احرام فرموده استنیز 

 .مردمان عادل و پارسا تعیین نمایند و حکم دهند و آنان حق حکومت دارند

دعا، منحصر به  خوارج دارند و گویند:انند ایی همهوهّابیان، گفتار و شعار

فقط به  توسل ،کس حق شفاعت نداردهیچ ،خداست، شفاعت فقط از خداست

 و امثال این کلمات، ،نباید استغاثه کرد جز خدا کسیبه هیچ ،پروردگار است

 . ها مترتب است های نادرستی بر آن ی که هدفسخنان حقّ یعنی
ل مشکالت و است که مرکز دعا و توسل و حالّ کالمشان از این جهت حقّ

ها را  و نعمتکند  پناهان و فریادرس حقیقی که بالها را برطرف میپناه بی

 . تنها خداوند است ،دارد ارزانی می

از مانع از آن جهت که با این دستاویز، ، رست استشان نادالمولی ک

 دعا و شفاعت یهوسیلها را به آن ،که خداوندشوند  هایی می بزرگداشت شخصیت

ی فیض در رحمت از  شفیع قرار داده و واسطهها را  وند، آنخداو  گرامی داشته

  .ای نزدیک شرح خواهیم داد این مطلب را در آتیهدانند.  وساطت و شفاعت می

هاست؛ مانند اینکه به کسی ی سخنان گزاف آن مانند بقیهسخن این  
آیا خداوند به تو نیرو  گوید: کس! به او میای فالن محمد وای   گوید: می

 .دهد که خداوند خواه ناخواه پاسخ می بخشیده یا محمد؟
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و مطلب  ؟طلبی خوانی و محمد را می را نمی چرا خدا :گویند بعد به او می 
مقصودشان باز دانند.  کنند که حق را از آنِ خود می ای بیان می گونهرا به

ها است از پیشگاه با عظمت پیامبران و پیشوایان دین و ائمه،  داشتن انسان
راستی، از حضرت رسول و در واقع و به ،کس نیست که در هنگام دعازیرا هیچ

تنها . بلکه خود بداند ثر در کارؤها را به تنهایی م یا امامی چیزی بخواهد و آن
 . دهد قرار میبه درگاه خدا ای  را واسطه توسلی به او نموده و او

خود حضرت رسول را  ،گردد که خداونداعتراض اینان به خدا برمی پس 
وقتی خدا این و  ی شفاعت به او عنایت فرموده است شفیع قرار داده و اجازه

 . شفیع خود قرار دهیمرا  مقام را به او اعطا کرد، ما هم باید او
اش این است که هرکس که از دیگری  اگر این سخن درست باشد، الزمه 

 به گویندهجا دارد که ؛ آنگاه ر او وارد باشدباین اعتراض  ،چیزی بخواهد
منت؟ ؤکند یا فالن برادر م های تو را خدا اجابت می بگوییم که آیا خواسته

پس چرا از خدا  :ودش به او گفته می. آنگاه خداوند خواه ناخواه خواهد گفت:
 طلبی؟! خواهی و از غیر خدا می نمی

نسبت به شخصی که ضریح پیامبر یا منبری  ،طور استحکم ایشان همین
. بوسد سجد آن حضرت و در جای منبر شریفش گذارده شده، میمرا که در 

که از چرا آهن و چوبی را  جا دارد که به آن شخص بگوییم:اینان بنا به گفتار 
 بوسی؟!  می ،مده استآهای اروپایی  کشور

طور که پوست گوسفندی را که اند که همان اینان، از این نکته غفلت کرده
احترام  ،بوسند و کاغذ و مدادی که آیات بر آن نوشته شده می ،جلد قرآن شده

آهن و چوبی که بر روی قبر رسول خدا گذارده شده و یا در مسجد و ، گذارند می
 1باشد. ن حضرت محترم میآاه قبرش جایگزین گردیده، به احترام جایگ

 جهت دوم:

و بر نماز و  ،گیر نسبت به احکام عبادی اسالم بودندخوارج، مردمی متعصب و سخت
                                                                 

 .ح این مطلب گذشتشر ،در بخش دوم مقدمه پانزدهم 1.
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هایشان از تا آنجا که صورت ند،خواندن قرآن و عبادت پروردگار مراقبتی خاص داشت
 . حق و طرفدار حق بودندجوی وهای طوالنی سیاه شده و در جست سجده

زیرا  ،: بعد از من خوارج را نکشید ها فرمود ی آن درباره منین ؤامیرالم
 از کسی که اصالً ،رود کسی که طالب حق است و در پیدا کردن راه اشتباه می

البالغه، كلمات )نهج و این دو مساوی نیستند ،بهتر است ،دنبال حقیقت نیستبه

 (61ي قصار، شماره
گناهان داشتند؛ تا آنجا که منطق نسبت به و بیپرهیزی بس افراطی  آنان

 اریشان اشتهار یافته که یکی از آنان خوک بیابانی را باگاین سخن از پرهیز
ای، چون در روی به او گفتند که تو کار حرامی انجام داده .شمشیر کشته بود

را در بین راه  ی خرمایی وقتی یکی از آنان دانه. ایزمین فساد برانگیخته
آورد و به از دهانش در ،یافت، برداشت و در دهان گذاشت، دیگری به او رسید

 .که این تصرفی است نادرست افکند؛دور 
 گونه مسائل دارند. سرسختگیری عجیبی در این ،وهّابیان نیز همانند آنان

 گرچه ،دهند و دنبال حق هستند خوانند و عبادات را انجام می وقت نماز می
باشند که در  در فکر پرهیز از گناهان میقدر  و آن خطا و اشتباه کنند

 !اندای از آنان احتیاط کرده عده ،استعمال تلگراف و امثال آن
های جدید  های قدیمی را با ریال دیدم که پول و ریالرا شخصی از مردم نجد 

یمی، در مقابل پرداخت ریال قدتا ست واها خ کرد. یکی از مشتری تعویض می
داللی . شود و ربا حرام است : نه، این ربا می به او گفت. مقداری زیادتر بگیرد
وقتی با شخص مسلمان اول معامله برگزار نشد، یهودی . یهودی همراه او بود

به من بده، صاحب پول وی را دعا کرد و سپس روی به من آورد و گفت:  :گفت
 1(.بیشتر استاین شخص یهودی است )یعنی فهمش از آن مسلمان 

                                                                 
ظاهرا نکتۀ اصلی و محوری کالم نویسنده آن است که وهابیان مانند خوارج سخت به فروع دین  1.

ها بدین ترتیب، فروع را در جایگاه اصول  کنند. آن که از اصول دین غفلت می حالی دهند، در بها می
د هر یک از اجزا و عناصر ها همین است. در یک بینش دینی صحیح بای نشانند و خطای بزرگ آن می

جایی نشاند که خدای حکیم که خود شارع دین است، جای داده، نه اینکه هر دین را دقیقاً در همان
  کسی بنا به میل و هوس خود به تعیین اولویت در مسائل و احکام دین بپردازد )ویراستار(.
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 جهت سوم:

هر که  عقیده دارندغیر خود را کافر دانسته و  خوارج، تمام طوائف و فرق اسالمیِ

، و در آتش جهنم جاویدان است ،گردد ای مرتکب شود، کافر می کس گناه کبیره

گویند که شهر و کشور اسالمی اگر  . آنان میخون و مال و اوالدش مباح است

کبیره در آن انجام گیرد، دیگر کشور اسالمی نیست،  جای گناهان شود و معاصی

پیامبر را، در  یبن خباب، یکی از صحابهتا آنجا که عبداهلل ،و مملکت کفر است

که قرآن به گردن آویخته بود و مشغول تالوت  حالی ماه رمضان با دهان روزه در

 و به قتل رسانیدند!! ندبود، کشتند؛ و شکم همسرش را هم درید
از علی بن ابیطالب بیزاری  :این بود که به او گفتند رمهمه به جاین  

: قرآنی که به  در هنگام قتل عبداهلل به وی گفتند. و او امتناع ورزید ،بجوی

در کنار جویباری سر از و  را صادر کرده است حکم قتل تو ،گردن آویخته ای

 . نگین ساخترتن او جدا کردند که خونش آبها را 

را به اسارت ان زن ،شدند اینان، آن هنگام که در پیکار با مسلمین پیروز می

شد که زنی زیباروی را به مزایده گذاشته و  گاه می. فروختند گرفته و آنان را می

در این هنگام که بین مشتریان در خرید او رقابتی . گذاردند قیمت گزافی بر او می

کرد و  شخصی حرکت می ،گفت ری میهرکس قیمتی باالتر از دیگ ،شد برپا می

 یاین بهانه که این زن سبب فتنه و آشوب در جامعه؛ به کشت زن بیچاره را می

 . شد ای بر پا می خاطر او فتنهبه ،کشتم اسالمی گشته است و اگر او را نمی

ن پیشوای آ،  حسن بن علیامام مجتبی هم آنان بودند که به  

 ! ایمشرک شده ،همچون پدرت ،: توط مدائن گفتندبابزرگوار در سا

مشرک دانسته و  ،آنان باشد یهکه مخالف عقید نیز هرکس را انوهابی

گرفتن فرزندان او را  اسیر ،برخی از آنانشمارند.  خون و مالش را حالل می

گویند!  با وی سخن می« ای مشرک»با خطاب  تنها اند و نیز تجویز کرده

و فقط کشور  ،خوانند انسته و آنان را کافر میرا بالد کفر دانان شهرهای مسلم



 

120 

فراسوی پرده
ها 

 

 بر هر :گویند میدانند. لذا  میو کشور اسالم ایمان  یخانهو خانۀ خود را خود 

به این  ،عقیده نیستندمسلمانی واجب است از سایر کشورهایی که با آنان هم

 . کشور مهاجرت کرده و به آنجا روند

وجوب آن عقیده داشته باشد و  گرچه بها،  ای را ترک گوید هرکس فریضه

 1کنند! حکم قتل او را صادر می ،را حالل نداندکار خود 

 ،ی وهابی سس فرقهؤوهاب ملسلیمان بن عبدالوهاب، برادر محمد بن عبدا

 : ابن قیم گوید» : افکار برادرش نوشته و آنجا چنین گفته است ای در ردّ رساله

از این  ،مسلمانان و پیشوایان اسالمی یخوارج دو ویژگی مشهور دارند که با بقیه

و آنچه را که  ،کنند؛ یکی خروج آنان است از سنت پیامبر دو جهت فرق پیدا می

دیگر اینکه گناه را موجب کفر پندارند و هرکس از . دانند سنت می ،سنت نیست

 یخانه را های مسلمانان او گناهی سر زند، خون و مالش را حالل دانسته، خانه

 . دانند ی ایمان می ی خود را خانه و فقط خانه پندارندربی کافر ح

موجب کینه و که  –ی ناپاک  بر مسلمانان الزم است که از این دو عقیده

مذمت و لعن مسلمانان و حالل شمردن خون و  ،ی اسالمی عناد در جامعه

اب ورزند و از آن اجتن – های گوناگون گشته نان و پیدایش بدعتآمال 
 .« نندجلوگیری ک

 جهت چهارم 

هایی  به ظواهر بعضی از آیات قرآن و دلیل ،خوارج در شبهات و مغالطات خود

ای  : هر گناه کبیره انداستناد کرده و گفته ،که به پندار واهی آنان دلیل است

به ظاهر برخی از آیات قرآن استدالل کرده و نیز  انوهابی. موجب کفر است

اند بر اینکه کمک گرفتن و  دلیل قرار دادهاساس را یک سلسه پندارهای بی

                                                                 
اند )همان  نیز نقل کرده بن تیمیها. این سخن را از 86 – 65رساله دوم، ص ،  رسائل هدیه السنیه 1.

 (.81ص 
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استشهاد به بعضی  دیگر باهمچنین مطالب . استمداد از غیر خدا شرک است

 . که هیچ ربطی و داللتی بر مقصود آنان ندارداند  گفتهیات قرآن کریم آاز 

 : جهت پنجم

بر  چون دانند، پیکار با پادشاهان اسالمی و قیام علیه آنان را جایز می ،خوارج

نیز  انوهابی .طبق عقیده آنان، اینان پیشوایان ضاللت و گمراهی هستند

نمایند، چون معتقدند اینها یاوران شرک و مروجین  کشتنشان را تجویز می

 !اند بدعت و انحراف

 جهت ششم:

 ، با این عقیده کهزنند خوارج از مرگ نهراسیده و دست به جنگ و کشتار می

ای بر  ها نیزه تا آنجا که در یکی از جنگ ،ندرو به سوی بهشت جاویدان می

که نیزه در بدنش  حالی وی به سوی دشمن رفته و در ،بدن شخصی فرو شد

  : و این آیه را خواند ،فرو رفته بود کشته شد

و جعلت الیک را لرتیض  (84)طه  

  «.خداوندا! به سوی تو شتابان آمدم تا راضی گردی»

چون  ،هراسند و شجاعت نموده و از جنگ نمی باکینیز اظهار بی انوهابی 

های جنگ با  در میدان آناناند.  گمان دارند به سوی بهشت در حرکت

 ،وزد وی بهشت می: بدهند این چنین رجز خوانی کرده و شعار می ،مسلمانان

  !کیست که طالب آن باشد

  :جهت هفتم

چنان  آن ،ندداشتای  م با گمراهی ویژهأای تو خوارج، جمود فکری و رکود اندیشه
اجتناب ورزیده و کشتن خوک ولگرد  ،که از خرمایی که روی زمین افتاده
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از کشتن همان زمان، لی در ؛ وپنداشتند بیابان را فساد در روی زمین می

خودداری نکرده و  ،که قرآن به گردن آویخته حالی در ،دار پیامبر صحابی روزه

 دانستند!! این را اطاعت پروردگار می

  پنداشتند!! تمام مسلمانان را کافر دانسته و گناه کبیره را کفر مینان آ

ای از مسلمانان برخورد کردند و از آنان  روزی گروهی از خوارج، با عده

 ستید؟یشما ک :پرسیدند

. آنگاه دهم جوابشان را میمن  مرد زیرکی از آنان به دوستانش گفت:

ل کتاب هستیم و به شما پناه ما مردمی از اه داد: پاسخآمد و چنین  پیش

ای از قرآن به گوشمان برسد و شما ما  ایم تا سخنی از خدا بشنویم و آیه آورده

 . را به جایگاه خویش برسانید

ذمه و پیمان پیامبر را نشکنید و دستورش را از  خوارج به یکدیگر گفتند:

 داریدهمراه ن با آناای از آیات قرآن بر ایشان بخوانید و کسی  بین نبرید. پاره

 . باز گرداند شان تا آنان را به موطن

بن  علیی  درباره در مقابل عبداهلل بن خباب گفتند:اما همان خوارج 

تو  به وی گفتند:. گشود او زبان به ستایش علی  گویی؟ ابیطالب چه می
سپس آن  ،روی خاطر اسم و شهرتشان می از کسانی هستی که دنبال مردم به

 . رفتار زشت و ناروا را با او و همسرش نمودند عمل شنیع و آن

 . جمود و رکودی بس ویژه دارند چنیننیز  انوهابی

 کنند خاطر اینکه بدعت است تحریم می را بهاموات مجالس ترحیم و تذکر 

و  ،ندکن احتیاط می ،ی تلگراف و تلفن روایتی وارد نشده چون دربارهو 

  و چه دستوری دهند! دکنن دانند چه نمی

مشرک دانسته  کافر ومسلمانان را واهمه،  ، بدون احتیاط و بیدر این حالتاما 

سوی کسی  خاطر اینکه دست شفاعت به شمارند، به و خون و مالشان را حالل می

را است. چون فالن مسلمان این بزرگ  اند که خدا او را شفیع قرار داده دراز کرده

 ریزند! لوله و توپ بسته خونش را میرا به گ د، اودان ی درگاه الهی می واسطه
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 جهت هشتم:

ای به ظاهر دانشمند، شنیده شده و  عده از دهانِ ،گفتاری که خوارج داشتند
ت در مقابل مکننده و مقاو مبارزه با پیشوایان دروغین و گمراه»تخت عنوان 

این . آنان ظاهر شد ،که تا حدودی در آن زمان رواجی داشت «گران بیداد
ولی دیدیم  ،شعار خود ساختند «خداست آنِ حکومت فقط از»ه کلمه را ک
 :  ی این شعار فرمود درباره منین ؤکه امیرالم

 بق یراد هبا الباطل ةلکم (.198ي  )نهج البالغه، كلمات قصار، شماره  

  «.باطل شده استی  هسخن حقی که از آن اراد»

ای از دانشمندان گفتار آنان را  اند که: عده از این جهت نیز مانند خوارج ان،وهابی
الجمله در ممالک اسالمی  هایی که فی بدعت عنوان تنها مبارز با اند و به یید کردهأت

این سخن که عبادت و شفاعت فقط در اختیار  ، به بهانۀمشهور گشتند ،رایج شده
؛ یعنی کالمی خداست و جز خداوند پناهگاه دیگری نیست و باید از او استمداد کرد

 . نمایند ی باطل می سخن حقی است که از آن اراده ،خوارج ه همچون شعارک
که  چنان ،هزاران انحراف و کجروی وجود دارد ،در زیر این ماسک و نقاب

 . و در آینده با بعضی دیگر آشنا خواهید شداید  ها را شناخته بعضی از آن

 جهت نهم:

انان دانسته و به آنان ن مسلمأن را در شای مشرک یات وارده دربارهآ خوارج
بر  ،ن وارد شده استای مشرک نیز آیاتی را که درباره اناند. وهابی کردهتفسیر 
 . کنند اند، تطبیق می که غیر از راه ایشان را پیموده یمسلمانان

ی احمد  نوشته «الکالم ةخالص»از گفتار بزرگان اسالم را از کتاب جمالتی 

 کنیم: گفتار خویش نقل میگواه بر صدق عنوان  زینی دحالن به
از عبداهلل بن عمر روایت کرده که  ،ی خوارج بخاری در صحیح خود، درباره

  1.اند ن تطبیق کردهامنؤنازل شده، بر مکافران ن أیاتی را که در شآ آنان

                                                                 
 المرتدّین و المعاندین. استنابة، کتاب 52، ص 8صحیح بخاری، ج  1.
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اند که رسول خدا  از همین عبداهلل بن عمر، نقل کردهدیگران روایت دیگری را 

از مردانی است که قرآن  ،ترسم چیز بر امت اسالمی می مهآنچه بیشتر از هاز  فرمود:

  1.ویل کنند و بر غیر مورد خود منطبق سازندآت ،را بر خالف آنچه نازل شده

مربوط به اهل مانند خوارج نباشید که آیات  است که گوید: ساز ابن عبا

کنند و با این دستاویز،  ویل میأتاهل قبله ی  را دربارهکتاب و مشرکان 

  2.اند ها به یغما برده ها به راه انداخته و مال نریزیخو

 مسلمانانرا بر ی کفار  آیات نازله درباره، ویالتأگونه ت اینوهابیان نیز با 

 :آیه عنوان نمونه کنند. به تطبیق می

ولیا اغری ه هل اتذ  (14)انعام  

 «خود قرار دهم؟ آیا غیر خدا را ولیّ»

ن دونهخلق اذلین م ذا فاروین ما  (10)لقمان  

هایی که غیر خدا هستند )یعنی  اند آن پس به من بنمایانید چه چیزی آفریده»
 «ساختگی( معبودهای ها و بت

 وات و ال یف الارض س بحانه و تعایل عام ح ه هل  ا ال یعمل یف السامؤوتنبّ آ  قل

 ( 18)یونس  یرشک ح

پاک و منزه ؟ کنید اند آگاه مید و زمین نمی نچه در آسمانآآیا خدا را از  بگو»
  «.ورزند است از آنچه شرک می

اح اذلین تدع ح من دوح ه هل لن خیلق ا ذاباب  ( 72)حج 

  «اند. مگسی را نیافریده ،خوانید را که میجز خدا  کسانی به»

  الها واحدا ةلهجعل ال  آ  (4)ص  

 «آیا خدایان گوناگون را خدای یکتا قرار داده است؟!»

                                                                 
 .47، احالن، ص الوهابیةفی الرد علی  السنیةالدرر . 1

 .4، سلیمان بن عبدالوهاب، ص اإللهیةالصواعق . 2
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ه هل وحده نا لنعبداجئت  (70)اعراف  
 «ای که ما خدای یکتا را بپرستیم؟! آیا آمده»

  هلل اندادا افال جتعل  ( 20)بقره 

  «.ها و همتاها قرار ندهید برای خدا شریک»

مک اذلین کنمت ت مع حؤ این شاک  ( 22)انعام 

 «پنداشتید؟! کجایند کسانی که آنان را شریک خدا می»

  یءق و اذلین یدع ح من دونه ال یس تجیب ح هلم بشاحل ةهل دع  ( 15)رعد 

، آن خوانند کسانی که غیر خدا را میو  خداست دعوت راستین از آنِ»
 «گویند. به پیروان خود پاسخ نمیدر هیچ مورد معبودها 

بر ها را  ان آنوهابی لین نازل شده، وای کفار و مشرک و مانند این آیات که درباره 
 !اند ها را کافر دانسته مسلمان ،گونه وجه امتیازی منطبق ساخته و بدون هیچ اننامسلم

 :جهت دهم

خواندند.  فرا میپرستان را به اسالم  و بت کشتند ها را می خوارج مسلمان
 بود. خبر داده چنین پیشگویی کرده و  پیامبر از حاالت آنان

( قرآن رجخوا) نانآ» ی حلبی نقل شده که آن حضرت فرموده: در سیره
هایشان از  دل گذرد و حال آنکه صدای قرآن از گلو و حلقشان نمی ،خوانند می

از تالوت قرآن  ،ها و دهان ای جز به هم خوردن لب بهره. اینان آن خبری ندارد
  1«کنند پرستان را به اسالم دعوت می و بت ندکشت ها را می برند؛ مسلمان نمی

از آنان جز جنگ با مسلمانان  ،کنند ر میپیکا اناننیز تنها با مسلمیان وهاب
بر این  ترین گواه بزرگ! شجاعتی دیگر و پیکاری خونین مشاهده نگشته است

 ت و بعد از روی کار آمدن بودمی آنان در آغاز حکو رحمانه کشتار بیمدّعا، 
روا داشتند. نیز  1216کربال در سال  اننسبت به مردم طائف و ساکنکه 

های اسالمی همچون عراق، حجاز، یمن، اردن  با کشورپی  در های پی جنگ
شرقی، و سایر ممالک اسالمی و کشتار افرادی که بر آنان چیره شده؛ و 

                                                                 
 ق. 1320، چاپ مصر 140، ص 3ی حلبی، ج  سیره 1.
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ی حج  هزاران نفر از مردم یمن که به مکه آمده بودند و مشغول انجام فریضه
 !همچون گوسفندان سرهاشان را بریدند 1240بودند که در سال 

های  لوله، بلکه ها پیکار نکردند مارگران و صهیونیستگاه با استع اینان هیچ
ی جنگی  ههو تنها جب ندهای عربی و اسالمی گشود توپ را فقط به روی کشور

 . گناه بود آنان مسلمانان بی

 جهت یازدهم:

د؛ ییرو ای دیگر می شاخهجای آن  ، اما بهشد قطع می از خوارجای  گاهی شاخه
 اند.  ن شریکنیز در این صفت با آنا انوهابی

. علی پاشا با آنان جنگ سختی نمود و بنیادشان را برانداخت محمد
های محکم و دژهای رشه، فرزندش ابراهیم پاشا تا پایتختشان پیش رفت

ید، یای دیگر رو حال شاخه عین ناپذیرشان را گشود و ویران ساخت؛ در تسخیر
 . 1سبز شدهای دیگر کمی بعد از دیگری  آن شاخه از بین رفت و شاخه

 جهت دوازدهم:

ها و  از تراشیدن صورت ،است ریاز نظر شکل ظاه ،با خوارج انشباهت وهابی
قضیه  ،ای دیگر از آنان در عده ر.های بلند و موهای بلند پُ گذاشتن سبیل

 ،کنند های خود را بلند می تراشند و ریش سرهاشان را می :برعکس شده کامالً
  .شوند می طوری که از حد متعارف خارج به

نه از این بابت که  است،عنوان یک مشابهت ظاهری  فقط به مطلب،البته این 
 .2یکی از این دو روش باشیم در مقام اثبات خوبی و بدیِ

                                                                 
دلیل بر حقانیت و درستی  ،ط حکمرانان آنانفکر وهابی و تسلّ یآن است که بقا ،ر این شباهتمقصود از ذک1. 

حکومت  یپس بقا .حال بر حق نبودند عین که عین همین وضعیت را خوارج نیز داشتند و در چنان ؛آنان نیست
  یست )مترجم(.ها ن دلیل بر صدق مسلک و مرام آن انابیوهّ
برای آنان که تاریخ اسالم را ورق زده و سیری در وضع  ،به خوارج انشابهت وهابیاین بود دوازده جهت م 2.

وضع سیاه و تاریک  ،ی تاریک باشد تا از آن گذشته ؛نمایند نابسامان مسلمین در دوران ظهور افکار خوارج می
از  ،ین مرز و بوم هستنددر ا انج افکار وهابینان که ناخودآگاه مروّآگری را بشناسند و عبرت گیرند و دوران وهابی

  حذر کنند و از این راه باز گردند )مترجم(.آن عاقبت سیاهی که در انتظارشان است 
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وهابیان اجتهادی و فقهی منابع و اعتقادات



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتهاد در مذهب وهّابیان  -1

دانند،  که خود را پیرو احمد حنبل می هستند تی از اهل تسننجمعیّ انوهابی

ولی ملزم به یکی از چهار مذهب معروف اهل تسنن نیستند، بلکه گاهی بر 

 .ای دارند خالف آنان اجتهاد تازه

عبدالوهاب محمد بن محمد بن اسماعیل امیر یمنی صنعانی که معاصر با 

آید، در  مار میش ن این مذهب بهاسسّؤبوده و خود یکی از مان پیشوای وهابی

گانه، اجتهاد را  مذاهب چهار یفقها» گوید:( 19)ص ی تطهیر االعتقاد  رساله

اند و این سخنی نادرست است، و کسی  بعد از چهار امام مشهور محال دانسته

 «. چنین نگوید جز افراد نادان این

رسایل عبد اللطیف در های پسر عبدالوهاب، به نام محمد بن  یکی از نواده

مذهب ما مذهب امام احمد » گوید:( 110)ص  پنجم رسالهدر اواخر  السنیهة هدی

های پیامبر برایمان  و هرگاه سنتی از سنت ،حنبل است و مدعی اجتهاد نیستیم

 «.داریم کس را بر آن مقدم نمی کنیم و گفتار هیچ به آن عمل می ،روشن شود

 : در جواب گوییم
باور نداشته، سپس با بیان دیگر  این همان اجتهادی است که نخست آن را

 ت صحیحی که برایش روشن شده چیست؟این سنّ. ن را اثبات کرده استآ
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تی متواتر بوده که و یا اینکه سنّ ؟با او چنین گفته آیا پیامبر، خود رسماً

کدام از مذاهب چهارگانه و دیگران نرسیده و تنها برای او آشکار  نظر هیچ به

مربوط به  ،یا اینکه آن حکم ؛نشدنی است عادتاًشده است؟! که این مطلب 

ظنی است و  خبری است که یا سند و داللتش و یا تنها دلیل سندش

خداوند، در کتاب خود از عمل بر طبق دلیل ظنی نهی فرموده و دانیم که  می

 .پیروان گمان و ظن را مورد نکوهش قرار داده است

دی نیست که خود در آغاز ی، همان اجتهاآیا عمل کردن به این خبر ظنّ

 منکر آن بود؟! ،سخن

)ص  «ةالسنی ةهدی»پدر این شخص، عبداللطیف، در یکی دیگر از رسائل 

ها و روایات رسول اکرم را  بن عبدالوهاب ترک سنت محمد»:  گوید (49

خاطر نظر فقیه و یا فتوای دانشمندی که با اجتهاد خود مخالف این سنت  به

 .« دکن شده است، تجویز نمی
 تا آنجا که گوید: 

درستی  وقتی ضرورت ایجاب کرد و کسی که سنت پیامبر را به ،آری»

آن حضرت برای ما مورد شک قرار گرفت،  سنّتو اخبار  ،بداند در بین نبود

 ناعمل به گفتار مجتهد. در چنین موارد تقلید کردن از امامان اشکالی ندارد

اب و سنت بر طبق آن باشد، بر شود که دلیل محکمی از کت الزم می زمانی

 .«کنند ی تقلید میسن خشک و افراطی که بدون دلیل از هرکاخالف مقلد

)ص  ةالسنی ةهدیی دوم از رسائل  عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب در رساله

 ندارد گیعی مقام اجتهاد مطلق نیست و شایستیک از ما مدّ هیچ»گوید:  (29

صریح و روشن  یمگر وقتی که دلیل ،ین ادعایی داشته باشدنکه کسی چ

مخصوص به یک مورد و  کهتی نسخ نشده یا سنّ ،از قرآن مجیدموجود باشد، 

تر نباشد و دست کم یکی از پیشوایان چهارگانه گفته  درگیر با دلیل قوی

باشند؛ در این صورت، از فتوای مذهب خود دست برداشته و آن دلیل و فتوا 
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م مقدّ دیگرانبر  و خواهر و برادر که ارث را ث جدّارمسئلۀ مثل ، گیریم را می

 .«حنبل با این حکم مخالف استاحمد گرچه امام  ،داریم می

 : تا آنجا که گوید

مگر وقتی  ،اعتراضی نداریم گزیند، می برمذهبی که مورد کس، در  بر هیچ»

که مخالف با نظر یکی از پیشوایان باشد و آگاه شویم  که از دلیلی آشکار

که در این  ،مانند امام جماعت ،له مربوط به شعائر ظاهری اسالم باشدمسئ

همچنین  .نینه در نماز را رعایت کندأطمناگزیر باید صورت حنفی و مالکی 

چون از مطالب واضح این مذاهب  ،کنیم نشستن بین دو سجده را به او امر می

به که  ،است از نظر شافعی« اهلل بسم»و این برخالف بلند گفتن  ،است

 .«کنیم وجه او را به آهسته گفتن آن وادار نمی هیچ

و مانعی ندارد که در  ،او بلند خواندن است ینظر اجتهادتوضیح اینکه 

ای از  هچه بسا عدّو  بعضی از مسائل اجتهاد شود و بعضی دیگر تقلید گردد

نشان ااند که با رفتار مقلد اند و فتوایی داده سخنی گفته پیشوایان مذاهب

 . فاوت داردت

او بن عبداللطیف نقل شده و  با آنچه از محمد ،قسمت آخر این مطلب
خود از محمد بن عبدالوهاب روایت کرده بود مخالف است، زیرا در صورتی 

شود ظاهر کتاب و سنت را مدرک قرار داد که یکی از پیشوایان مذاهب  می

کس را بر کتاب  گفتار هیچ گفت که بن عبدالوهاب می گفته باشد؛ ولی محمد

عمل به گفتار  ،عبدالوهابابن خود و  داریم م نمیخدا و سنت پیامبر مقدّ

 دانست که با دلیلی قطعی موافق باشد. مجتهد را فقط در صورتی الزم می

بر اینکه  داردای  مطلب دیگر اینکه وادار کردن شخصی که مذهب ویژه

د معذور مقلّ دفرزیرا  ؛اشتباهی بس بزرگ است ،خالف مذهبش عمل کند

الزم نه تنها واداشتن او برخالف دستور پیشوایش  ،وقتی معذور بودو  است

چه آن  ،واداشتنش الزم است ،اگر معذور نبودیست و بلکه جایز هم ن ،نیست

 . حکم جزء شعائر باشد یا نباشد
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 ی خدا و صفات پروردگار اعتقاد وهّابیان درباره. 2

که بذر این نهال اختالف را و گروهی ابیگری گذار وهّ بن عبدالوهاب پایه محمد

بن تیمیه و شاگردش ابن قیم و  یعنی احمداند،  پاشیده انانبین مسلم

اسالمی های  گروهتمام از و خود را  هستندپرستی  عی یکتاپیروانشان، مدّ

 ! هستندپرستی  یکتا مکه تنها مدافع از حری ، به این بهانهپندارند متمایز می

گونه آلودگی شرک در  این ما هستیم که نگذاشتیم هیچ :گویند اینان

ایم. آنان، به گمان خویش،  توحید اسالمی راه یابد و اصالت آن را حفظ کرده

مشرک مسلمانان را های  تمام فرقهو همزمان اند،  تنها یکتاپرستان روی زمین
 دانند.  می و کافر

و پیروانشان مرزهای  لکن حقیقت این است که ابن تیمیه و فرزند عبدالوهاب

به  آناناند.  پرستی را دریده و نقاب یکتا گسستهش را حدودتوحید را شکسته و 

ی بارگاه قدس و ربوبیتش نیست، و  که شایستهاند  ، مطالبی نسبت دادهپروردگار

 .برتر است ،دهند حال آنکه خداوند، از آنچه ستمکاران به او نسبت می

دانسته؛ گاهی او را در مکانی باال و گاهی را دارای سمت و جهت  آنان خدا

گاه  اند. آن ها و زمین گذاشته اند و تخت را باالی آسمان روی تخت جای داده

پهلوی گاهی شود و  آید و به اشخاص نزدیک می خداوند به زمین می» گویند:

و  گیرند یعنی مکانی میو این عبارت را به معنای حقیقی « نشیند کسی می

 !!«جازی نیستچنین است و در کلمات خدا مَ درستی این داوند بهخ: »گویند می

چهره و دست راست و دست چپ و انگشت و کف دست  ،پنداشتند برای خداوند

اند. این  ی پروردگار راست انگاشته ویلی دربارهأی این اعضا را بدون ت و چشم و همه

ی است و اگر با خطای قطعکه  ،برای خدا قرار دادناست یعنی پیکر م همان تجسّ

 .شود ی آن می گویندهموجب شرک و کفر علم و عمد گفته شود، 

اند  گرفته بشریمعنی  بهآن را خداوند گفته شده،  تی که در مورد صفاظالفا

محبت و رحمت و خشنودی و خشم و همانند آن را، به همان  ،و برای پروردگار



 

133 

ش 
بخ

م: 
ار

چه
:

ات
قاد

عت
ا

 و 
ابع

من
 

هی
فق

 و 
دی

تها
اج

 
یان

هاب
و

 

خداوند با » و گویند:اند  در نظر گرفته ،ها صادق است ی انسان معنی که درباره

برای  آنکهحال ؛ «ورود حوادث است گوید و محلّ آهنگ و صدا سخن می

خدا را قدیم و ازلی ندانیم و موجودی حادث ها باید  و عقیدهگفتارها گونه  این

 . در علم کالم ثابت شده استبطالن این سخن به تفصیل که  ،فرض کنیم

به درستی،  و به ،جهت و جسمیت استابن تیمیه قائل شده که خداوند دارای 

 گوید.  سخن میحروف و اصوات با بر روی تخت تکیه زده و همان معنای بشری، 

چنین بیهوده سروده،  اسالمی نخستین شخصی است که اینوامع او در بین ج

العقیده  های: مانند کتاب، ها نگاشته است باره رساله گویی کرده، و در این گزاف

شاگردانش، ابن قیم جوزی و ابن عبدالهادی و . آنگاه طیهالحمویه و الواس

 اند.  دهکر از او پیروی ،طرفدارانشان

سپس علما  ،دستگاه حاکمه او را به مصر آورد و سپس تحت نظر قرار داد

 ،توبه کرددر آغاز وی  .تور حبس او را صادر کرده و به زندانش انداختندسد

 .زندان شد ی ته و بار دیگر روانهی خود را شکس ها توبه ولی بعد از مدت

و آنچه دیگران  ،باره نقل کردیم از ابن تیمیه در ایناینک مستند مطالبی را که 

 .دانشمندان اسالمی معلوم گردد پیشگاهاو در  جایگاهآوریم تا  اند، می ی او گفته درباره

که  «المحرقة الصواعق»ی کتاب  احمدبن حجر هیتمی مکی شافعی، نویسنده

القبر  ةالجوهر المنظم فی زیار»دیگرش به نام کتاب در صر ابن تیمیه بود، معا

ابن تیمیه روی » ، در ضمن گفتار مفصلی در فضیلت زیارت چنین گوید:«المکرم

اظهار کرد و خدا را جسم دانسته، به پیشگاه  یمنبر، در حضور مردم مطالب

 !«از هم دریدهای عظمت خدا را  مقدس پروردگار جسارت ورزیده، و پرده

ی ابن  مردم، درباره» گوید:« ةالدرر الکامن»همین نویسنده در کتاب دیگرش 

خاطر  تجسیم خدا دانسته و به به ای او را قائل عده .تیمیه سخنان گوناگونی دارند
او  ،هایش دارد نوشته دیگرکتاب العقیده الحمویه و الواسطیه و دو کلماتی که در 
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دست و پا و ساق و »هایش گوید:  زیرا در نوشته «اند ستهدان 1میهرا در شمار مجسّ
  «روی عرش نشسته است! دگار واقعاًرصورت، صفات حقیقی خدا بوده و پرو

آید خداوند دارای جهت و مکان  الزم می ،اگر چنین باشد به او گفتند:
 .باشد و هر قسمتی از او در جایی قرار گیرد

چیزی در مکانی باشد،  که هرذیرم پ من این مطلب را نمی در جواب گفت: 
حال  عین جسم است؛ ممکن است چیزی دارای مکان باشد و قسمت بپذیرد و در

 جسم نباشد!!
 . بیند خدا نمی اشکالی در مکان داشتنِا وی گوی
البه و  ،سوی پیامبر نباید به»: گفتکه این سبب به زندیق دانستند، ای او را  عده

 ،جلوگیری از استغاثه به پیغمبر گویند: اینان می«. زاری کرد و از او کمک خواست
 .« که مقام او را پایین آورده و از بزرگداشت آن حضرت بکاهیم شود سبب می
است که در « ر البکریانو»، ترین مخالف ابن تیمیه در این مورد بزرگ

 .کس سخنی گفت هر .مجلسی که در این مورد برگزار شد شرکت داشت
برای  :د ابن تیمیه تعزیر شود و تازیانه بخورد. بکری گفتبای: ای گفتند عده

سخن او اگر موجب پایین آوردن مقام رسول خدا است، باید  چه تعزیر شود؟
 . تعزیر وجهی ندارد باشد،اگر چنین نو  او را بکشند

بن  ی حضرت علی اند، زیرا او سخنی درباره برخی او را منافق دانسته
کالمی ی آن حضرت  وی درباره .و ناروا استابیطالب دارد که بسی زشت 

بارها به کند که  طلب وصف می عنوان فردی ریاست گفته و آن گرامی را به
خاطر  به سرانجام و نیافتولی دسترسی  ،دست گیرد فکر افتاد خالفت را به

او ریاست را خیلی ! ابن تیمیه گوید: خاطر دینداری نه به ،ریاست کشته شد
 2.ثمان پول راداشت و ع دوست می

                                                                 
 )مترجم(. دانند و برایش اعضا و جوارح قائلند مجسمیه به کسانی گویند که خداوند را مجسم می. 1

ای خود را در جخیز و جاودانه،  با کلمات حکمت منین علی ؤامیرالم، در این روزگار. 2
   پرور و انسان ساز زندگی رهبریعنوان  به و دارد عقیده و دین هر از منصف افراد نزد مقام ترین عالی
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دانست  ابوبکر در حال پیری اسالم آورد و می» گوید: در جای دیگر می یو

کند و لذا  میدانست چه  ولی علی کودکی خردسال بود و نمی ،گوید چه می

ای  سال بنا به قول عدهدزیرا اسالم آوردن کودک خر اسالمش صحیح نیست!

 .«از دانشمندان درست نیست

دیگری مانند خواستگاری از دختر ابوجهل و های ناشایست  وی نسبت 

داده که  شالعاص بن ربیع و امثال آن به حضرت ستایش نسبت به داستان ابی

که  شود روشن میشود و  ها سرزنش و مالمت فهمیده می از مجموع آن

 . گیری از آن حضرت است صدد خرده در

که پیامبر خدا  دلیل حدیثی اند، به ای او را منافق دانسته از این رو، عده 

 منان ؤبه امیرم :فرمود  

ضک الا منافقغای عیل ال یب 

 1.«گیرد را به دل نمی ی تو علی جز منافق کسی بغض و کینهای »

در فکر رهبری جهان اسالم و پیشوایی که ابن تیمیه  ای دیگر گویند عده

یان گاهگاهی نام عبداهلل بن تومرت را )که ازمدعو  بر عموم مسلمانان بود

عنوان شخصیتی  ستود و به را میساخت و او  مهدویت است( بر زبان جاری می

 . او به درازا بکشد زندانیِدورۀ همین باعث شد که کرد.  معرفی میبزرگ 

از حاالت او این بود که هرگاه در مجلسی  .های مشهوری دارد وی داستان

شد از  می گشت و مجبور شکار میآشد و اشتباهش  مطلبی برایش ثابت می

                                                                                                                                      

 بلکهسیاه و ظلمانی نیستهمگی تاریخ انسانی دهد  مطرح است که وجودش نشان می ، 
 وجود دارد. ی تاریخ  ر این صفحهدهای درخشانی  چهره

 اشخاصیدنبال  به آن گرامی،مردم آشنای با  ،در این روز و روزگاره واقعیت دردآور این است ک
سندی از افرادی  چنین مدعاهای بیج مروّ البالغه، فضای نهجهمچون ابن تیمیه و امثال او رفته و در 

 افتند!! در فکر ترویج مرام وهابیگری میبه نام روشنفکری، و  ،شوند بن عبدالوهاب می چون محمد
 )مترجم(.  شکند بازارش می زین تغابن که خزف //خون موج زند در دل لعل جای آن است که

 .195، ص 1مسند احمد، ج . 1
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و مقصودم چیز منظوری نداشتم من چنین  :گفت اولش برگردد، می ی عقیده

 .شد احتمال بسیار ضعیفی را متذکر میآن دیگری بود و بعد از 

شرح حدیث التشد  فی منتهی المقال»ی کتاب  نویسندهمفتی صدر الدین 

در  یمحدثین شیخ محمد برسالپیشوای شریف و بزرگوار، سند  گوید: 1«الرحال

ابن تیمیه حنبلی، جسارت » چنین نوشته است: «اتحاف اهل العرفان»کتاب 

ورزیده که خداوند با عدالتش با وی رفتار کند و متذکر شده که وی مسافرت 

او و بر خاندانش باد  رکه درود خدا ب –را به آهنگ زیارت آرامگاه پیامبر اسالم 

ند بزرگ و ذات مقدسش که به خداو» گوید: تا آنجا که می «دانسته حرام –

دریده و  تجاوز کرده و حریم کبریایی را در هم ،سزاوار تمام کماالت است

این . با بزرگی و جالل خداوند منافات داردخداوند گفته که  ی همطالبی در بار

خدا شده و آن کس را که منکر این دو در مورد فرد، مدعی جهت و جسمانیت 

 د.دان گمراه و گناهکار می ،اصل باشد
جا  گفت و در همه روی منبر میآشکارا این سخنان را ابن تیمیه 

 « گفت. پیر و جوان می و کوچک و بزرگو در میان پراکند  می

درمورد آویختن  «اشرف الوسائل الی فهم الشمائل»ی کتاب  نویسنده

که  آورده ابن قیم از استادش ابن تیمیه» گوید: عمامه از بین دو شانه می

ده و آن اینکه: وقتی رسول خدا دید پروردگار دست کرای کشف  همطلب تاز

اش گذاشته، آنجا را مورد احترام قرار داد و از اینکه آلوده شود و یا  روی شانه

فرمود و از روییدن مو در آنجا  خار و خاشاکی روی آن افتد مواظبت می

 نمود! جلوگیری می

ما،  ی به اندیشه. ی نیافتیما اصل و ریشه ،ما برای این حدیث عراقی گوید: 

 ،زیرا نقل این روایت. های آنان اشتباه است این مطلب همانند سایر پندار

                                                                 
حدیثی است مشهور میان اهل تسنن به این عبارت: ال تشدّ الرحال الّا الی ثالثۀ مساجد: المسجد . 1

 استار.( ویر281، ص 2الحرام و مسجدی هذا و مسجد بیت المقدس. )کتاب االم، شافعی، ج 
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اند و  ها دارند و استدالالتی بر آن نموده ای است که آن ی ویژه مبتنی بر عقیده

 دانند.  مسخره کرده و محکوم می ،که آن را قبول نداشتهرا کسانی 

 ،ثبات جهت و مکان و جسمیت برای خداوندعبارت است از ا ،و آن مطلب

منزّه و  ،دهند حال آنکه پروردگار از آنچه ستمکاران و منکران نسبت به او می

 . االتر استو

لبی ناپسند و پندارهایی ناروا دارند، که گوش از شنیدنش ادر این مورد، اینان مط

 . داند یو هر خردمندی آن گفتارها را دروغ و بهتان و گمراهی مشرم دارد 

تر  زشت ،نان بگشایدآبه سخن را که زبان کس  و هررا آن دو نفر  ،خداوند

این از  ،دامن امام احمد حنبل و بزرگان مذهب او .هستند، بگرداند آنچهاز 

گویند؟ و حال آنکه نزد  چنین میچگونه آنان . پاک و منزه است ،ننگ ی هلکّ

 .«آمیز است این مطلب کفر ،بسیاری از آنان

آن را ای بر کتاب شرح العقائد نوشته و  لوی عبدالحلیم هندی حاشیهمو

تقی الدین ابن تیمیه، شخصی »:  در آنجا چنین گویدنامیده و « حلّ المعاقد»

و درصدد اثبات  درگذشتهو از حد خود  نهادهحنفی بود که پا را فراتر 

هت و برای خدا ج . اومطالبی برآمده که با عظمت پروردگار منافات دارد
 که گوید: چنان ،های فراوان دیگری نیز دارد جسم قرار داده است و لغزش

در جای دیگر، ایمان آوردن و  خواهان مال فراوان بود عثمانمنین ؤامیرالم

ی خاندان رسالت،  درباره. داند منین علی بن ابیطالب را درست نمیؤامیرالم

ی شنیده نشده ارگمن پرهیزؤسخنانی از دهانش خارج شده که از هیچ م

از  ،حال اینکه احادیث صحیح و فراوانی در فضیلت و ستایش آنان ،است

 .« رسول اکرم بسیار وارد شده است

ای از  عده. ی جبل عامل تشکیل شد در دهکده یمجلس 705در سال 

المی در حضور قاضی ی مذاهب اسهای بزرگ، دانشمندان و فقها شخصیت

 و ابن تیمیه هم در آن مجلس شرکت کردد گرد آمدنالدین مالکی  زین ةالقضا

قاضی دستور داد او را به زندان . گوها و مباحثاتی محکوم شد و بعد از گفتکه 
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ی ابن تیمیه باشد؛  هرکس پیرو عقیده و سپس در دمشق اعالم کردند: زنداندا

 خون و مالش حالل و مباح است. 

و اظهار پشیمانی ی خود برگشته  از عقیدهتظاهر کرد که  707در سال  او

بعد از  .از زندان آزاد کردند و راروی، ا بدین .ن اشعری هستمم گفت:مود و ن

بار دیگر به زندان افتاد و تحت . شد توبه شکسته و رازش آشکار ،آزادی

 . شکنجه قرار گرفت

هایش برای بار سوم او را وادار به توبه نمودن ساخت و از  زندان و سختی

 .شام اقامت گزیدزندان آزاد شد و در 

امام ابی محمد  ی هنوشت« الجنان ةمرآ»این فراز تاریخ او را از کتاب 

ل زندگی او و اقامتش در شام و ولی جریان مفصّ ،عبداهلل یافعی نقل کردیم

و ذهبی « ةدررالکامنال»حجر در جلد اول کتاب  ر او را شیخ ابنهای مکرّ توبه

 .اند متذکر شده سنّی دانشورانای دیگر از  هعدّ در تاریخش و

جالب توجه و شایان یادآوری، این است که چون ابن تیمیه قائل به جسمانیت  

که هر جسمی باید در  ااز آنج! آنگاه، قائل شدنیز خداوند بود، برای پروردگار مکانی 

را دید،  «الرحمن علی العرش استوی»ی  یهآ مکانی باشد و در قرآن مجید هم

 ! ن خداست و خداوند روی آن نشسته استمعتقد شد که عرش مکا

چون دید که خداوند ازلی و قدیم  ،در اینجا، از جهت دیگر دچار اشکال شد

 ،اگر خدا قدیم باشد باید مکانش هم قدیم باشدو  ها حادثند است و تمام آفریده

جنس عرش هم قدیم و  برای رهایی از اشکال گفت:. ولی عرش خدا قدیم نیست

حادثند ولی غیر  ،ع آن هستندمنوّ انواع و اشخاصی که ممیز وولی  ،ازلی است

های  ولی مکان ،متناهی. بنابراین مطلق مکان داشتن خدا ازلی و قدیم است

  1.«اند قات را حادث دانستهمین تعلّای از متکلّ که عده چنان ،مخصوصه حادثند

                                                                 
  .ی مکان داشتن خداوند توجیهی است نادرست توجیه ابن تیمیه درباره. 1
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آن » بن تیمیه گوید:ا ۀفتنآشوب و ی  درباره «الجنان آةمر»یافعی در 

اند، قائل است که  که علیه او در مصر ادعاها شده و او را محکوم ساخته یکس

بر . کند م میخداوند بر روی عرش نشسته و با حروف و اصوات تکلّ حقیقتاً

ها در شهر اسالمی، مانند دمشق و جاهای  این اساس و بعد از این سخن

 .«مباح استیروان ابن تیمیه حالل و پاعالم شد که خون و مال  ،دیگر

را نقل کرده رویداد این  705حوادث سال تاریخ خود ضمن ابی الفداء در 

در آن سال تقی الدین احمد بن تیمیه، از دمشق به مصر احضار شد و » است:

خاطر  ه داشته و بهاگوها او را نگ و بعد از گفت. برایش مجلسی تشکیل دادند

 .انی گردیدزند ،خدا شده بودجسمیّت اش که قائل به  عقیده

ی او صادر شد، این جمالت به  در منشوری که از طرف سلطان درباره

دل، فرزند تیمیه، که در این  این شخص بدبخت و سخت خورد: چشم می

دوران، افسار زبان را گسیخته و قفل زبان را گشوده، و جلو قلمش را رها 
براز مطالبی رکیک و زشت ا ،نموده و در مسائل قرآن و صفات پروردگار

یک از پیشوایان مذهب اسالمی  که مورد قبول هیچ را مطالبیو  دارد می

                                                                                                                                      
 تر بود از اینکه بین  راحت ،شد منکر ازلیت خدا و یا منکر مکان داشتن پروردگار می رسماً واگر ا

او را اهی نداشتن و روشن نبودن گآسخن، این  .های مخصوصه فرق بگذارد مطلق مکان و مکان
 است. شد که چقدر در اشتباه  معلوم می وحقیقت آن بر ا زیرا با اندک توجه به مکان ود، نمایان می

ماده است  ضمکان خود از عوارنیست. غیر از سنجش نسبت به اجزا و ماده با یکدیگر چیزی مکان 
 گونه است.  . زمان نیز همینوحقیقتی جز حقیقت ماده ندارد

قط از عوارض ماده و سنجش اجزاء ماده با یکدیگر بودند، وقتی زمان و مکان حقیقتی نداشتند و ف
ی  وقتی درباره .شود ی مخصوص می ی مطلق و ماده دیگر مکان مطلق و مکان مخصوص مثل ماده

مکان مطلق و باشند،  ی مخصوص حادث و محدود مطلق ماده و مادهباشد و ازلیت صادق ن ه،ماد
 .زمان مطلق هم محدود و حادث هستند

توجیه عرش  گاهآندارد.  ذات پروردگار مکانکه شود گفت  از امور حادث است، و نمی ولی مکان
به مباحث عقلی و ی آن  گوینده اهیِِگشود که ناآ توجیهی می ،مطلق و مکان مطلق مطلق و آسمان

، گردد آشکار میسلسله جنبان یک جنبش فکری موقعیت علمی  رساند. با این سخنان، را می فلسفی
که در این زمان پیرو او گشته و بعد از هفتصد سال به فکر شود  ی کسانی روشن می یشهو سطح اند

 (.مترجم)اند  آثار و افکار او افتاده احیای
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دهند  خالف او نظر می بزرگ اسالم بر یمامی علما. تاظهار نموده است ،نیست

و شام قیام نموده  های علمی مصر خالف دانشمندان معاصر و شخصیت و او بر

ابن تیمیه که  هل شدبرای ما یقین حاصدارد. اینک  را ابراز میو عقاید خود 

حتی . ما کنند پیروان خویش را اغفال کرده و آنان کورکورانه از او پیروی می

آشکارا و رسمی گفته است که خدا با حروف و کلمات و او دار شدیم که  خبر

 «ر است!و خداوند دارای جسم و پیک گوید سخن میآواها 

هل تسنن در برخی از دانشمندان بزرگ ا» گوید: «کشف الظنون»صاحب 

االسالم را  هرکس لقب شیخ :اند ، تا جایی که گفتهندمخالفت با او مبالغه کرد

 .«به وی بدهد و او را با این عنوان صدا زند، کافر است

جای پای ابن تیمیه گذاشته و  گامبن عبدالوهاب و پیروانش،  محمد

 ند!ا انستهزیارت قبور و شفاعت طلبیدن و توسل به پیامبر و امامان را حرام د

 .اند بنا کرده و مطالبی افزودهها  انهای عقیدتی ابن تیمیه ساختم بر پایهآنان 
عرشی که نیز جهت باال و جایگزینی بر روی تخت و  ،وی، برای خداوند

ت و رحمت و خشنودی و ها و زمین است، قائل شده و جسمانیّ باالی آسمان

ان معنایی که یک خشم، دست راست و چپ، انگشت و کف دست را به هم

 !داند ی خدا صادق می ویل دربارهأگونه ت انسانی داراست و بدون هیچ

التوحید الذی هو حق علی »محمد بن عبدالوهاب کتابی دارد به نام 

 پردازد:  تفسیر این آیه می بهکتاب ، که در آن «العبید

  ّالکبری ن قل هبم قال ا ماذا قال ربمک قال ا احلق و ه  العیلعع بیت اذا ف ( 22سبأ)  

به شما  تانخدای :بگویند ،ها برداشته شود های آن وقت که ترس از دل تا آن»
 « سخن راست و حق و او است خداوند بزرگ و برتر :دهند پاسخ می ؟چه گفت

  گوید:وی در تفسیر این آیه 

اشاعره نظر خالف  بر ،اثبات صفات برای خداوند است :بیستم»

 .تندکه قائل به تعطیل هس
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 (باشند می گروهی که پیرو ابی الحسن اشعریاشعری )شارح 

برتری پروردگار و و علو ثالً: اند؛ م بسیاری از صفات خدا را منکر شده

بندگان  ،ش جداستیها اینکه خداوند از آفریده ،استقرارش را بر عرش

 ،کند ها رحمت و بخشش می اش را دوست دارد و به آن شایسته

سخنانی خالف  ها، بر نودی و خشم دارد و این سخنها خش ی آن درباره

 «مردان به ما رسیده است... که رسول خدا و یارانش و گذشتگان و پاک

بخشی از » مطالب خویش استدالل به احادیثی نموده و گوید: ایسپس بر
و ما قدروا ه هل بق قدره و الارض مجیعا قبضته ی    ی هاحادیثی که در تفسیر آی

ةالقیام
روایت کند که یکی از  ابن مسعود  چنین است: ،ارد شدهو 1

ما، در ! ای محمد  :علمای مسیحی، خدمت حضرت رسول مشرف شد و گفت

ها را در یک  آن ،های مذهبی خویش دیده ایم که خداوند و نوشته ها باکت

نیز بر انگشتی و آب را بر  انگشت و زمین را در انگشت دیگر، درختان را

ها را بر انگشت دیگر،  خاک را نیز بر یکی از انگشتان و انسانانگشت دیگر و 

از  ،رسول خدا .ما فرشتگان خدا هستیم گویند: انگشتان می. آفریده است

خندید ، چنان دست داد به اوکه به جهت تصدیق گفتار آن شخص نودی خش

و ما قدروا ه هل  سپس این آیه را تالوت فرمود:، هایش نمودار شد ناکه دند

 ة.و الارض مجیعا قبضته ی   القیام ا ،ق قدرهب

ها و درختان بر روی انگشت  کوه: عبارت، با این نقل کرده نیزاین روایت را مسلم 

  2.من پادشاهم، من خدایم گوید: سپس خدا تکانی به آنان داده و می. دیگری هستند

 ها را بر روی یک خداوند آسمانگوید: روایت دیگری نقل کرده که بخاری 

  3.مردم را بر انگشت سومو  رانگشت گرفته و آب و خاک را بر انگشت دیگ
                                                                 

و  ای برایش تعیین نمایند و اندازه توانند حدّ اند و نمی ی واقعیت خود نشناخته خداوند را به اندازه. 1
 (.67 زمر ی سوره) یی او استی توانا تمام زمین در روز قیامت در قبضه

 .صفة القیامة، کتاب 125، ص 8صحیح مسلم، ج . 2

 ، باب سورۀ الزمر.33، ص 6صحیح بخاری، ج . 3
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اند، ولی در  ی سند روایت نموده این روایت را مسلم و بخاری با ذکر سلسله

خداوند در روز  روایت دیگر، مسلم سلسله سند را حذف کرده و چنین گفته:

من  گوید: می گیرد و ها را برچیده و سپس به دست راستش می آسمان ،قیامت

 1سلطان و پادشاهم، ستمکاران و گردنکشان کجایند؟

ها و زمین در دست خدا، مانند  آسمان عباس روایت شده است که: از ابن

  2.ارزنی است در دست انسان

دنیا و زمین که بعد از  بین آسمان :گفتاز ابن مسعود نیز روایت شده که 

دیگر پانصد  مانی با آسمانی هر آس پانصد سال راه است، فاصله ،آن است

آب  و بین کرسی و ،تا کرسی پانصد سال هفتم ی آسمان سال است و فاصله

و خدا هم بر روی عرش؛ چیزی از  ت،پانصد سال. عرش خدا بر روی آب اس

 . اعمال و کردار شما، از او پنهان نیست

  3.مهدی از ابن مسعود نقل کرده است این روایت را ابن

آیا  ر اکرم از آن حضرت نقل کرده است که فرمود:عباس عموی پیامب

گفتم: خدا و رسولش  قدر است؟ چه ی بین زمین و آسمان دانید فاصله می

دیگر پانصد  پانصد سال راه است، و از هر آسمانی تا آسمان داناترند. فرمود:
بین . ی جرم و حجم هر آسمانی نیز پانصد سال راه است اندازه. سال است

طور که بین  همان ،است یدر قسمت پایین و باال دریای ،و عرشهفتم  آسمان

ای از  ها قرار گرفته و هیچ نکته ی این و زمین است. خداوند باالی همه آسمان

 .از او پنهان نیست ،کردار و گفتار آدمیزاد

و مسائل  4اند از عباس نقل کرده ،ای دیگر این حدیث را ابوداود و عده

 شود: که در ذیل نقل میارد دربرد گوناگون و متعددی

                                                                 
 .صفة القیامة، کتاب 126، ص 8صحیح مسلم، ج . 1

 .336، ص 5الدر المنثور، ج . 2
 .350، ص 13فتح الباری، ج . 3
 .145ص ، 6، کنزالعمال، ج 206، ص 1مسند احمد، ج . 4
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 ةالارض مجیعا قبضته ی   القیام وی  ی تفسیر آیه درباره .1

این علوم و امثال آن را یهودیان و مسیحیانی که معاصر رسول خدا  .2

ویل کردند و نه أرا تقرآن  نه این آیات ،با این حال. دانستند بودند، می

 . منکر آن شدند

پیامبر ، را به رسول خدا گفتوقتی عالمی از مسیحیان این مطالب  .3

که قرآن نیز در تصدیق گفتار تو نازل شده  فرموداکرم او را تصدیق 

 . است

 .ای که پیامبر هنگام شنیدن این کلمات از آن عالم نصرانی کرد خنده .4

ها در دست راست او و  تصریح به اینکه خدا دو دست دارد، آسمان .5

 . ها در دست دیگر زمین

 .« دست دیگر دست چپ استتصریح به اینکه  .6

)باال و  تکه نویسنده در مقام اثبات جهادر ایناست  صریحاین کلمات  

ها  که بر باالی آسمانداند  پایین( برای خداست، و خداوند را روی تختی می

حمت، خشنودی و خشم، داشتن دو دست و رمحبت و  . همچنینجای دارد

است و به همان  قائلند خداوبرای انگشت، دست راست و چپ، کف دست را 
خاطر  و اشاعره را به ،ویل راست پنداستهأگونه ت معنی حقیقی و بدون هیچ

 ،! حال آنکه این مطالب1داند اند، جزء معطله می ویل نمودهأاینکه این آیات را ت

ها و  ت خداست و عموم مسلمانو قائل شدن به جسمانیّ عین تجسیم ،مطالب

زیرا تجسیم، مستلزم ؛ دانند افر میچنین معتقد باشد، ک هرکسی را که این

اش این  الزمه. ز و مکان داشتن و در مکان قرار گرفتن استترکیب و تحیّ

ها مستلزم  و تمام این ،است که خداوند در جایی باشد و در جای دیگر نباشد

 .در جای خود ثابت شده استآن  اثبات حدوث خدا است که نادرستی

                                                                 
در این مسائل  :له کسانی هستند که ذهن خود را از شناختن معارف الهیه تعطیل کرده و گویندمعطّ. 1

خداوند دیگر کاری به امور این جهان  :و یا اینکه خدا را از کار باز داشته و گویند نداریمقدرت شناسایی 
 .گذراند!! )مترجم( الت را میندارد و دست روی دست گذارده و به استراحت پرداخته و دوران تعطی
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به معنای حقیقی برای خدا بخشش  خشم و و از اثبات محبت و خشنودی

رنج و قلبی  دلی نازک و زود ،آید که خداوند دارای دل و دماغ باشد الزم می

 !مهربان و حساس

. درگیری حوادث است محلّ نظر او، خداوند حکیم، بهکوتاه سخن اینکه  

شود که در علم  این عقاید خود موجب اعتقاد به حدوث در ذات پروردگار می

 . ستی آن اثبات شده استنادر ،کالم

زیرا  ،شانسودایشان است نه به ه زیان م نصرانی بعالوه بر این، حدیث عالِ

بلکه خنده از  ،خاطر تصدیق گفتار او نبود به ،ای که رسول خدا فرمود خنده

و از اینکه مطلبی غیر معقول ، روی تعجب نسبت به سخنان و مطالب او بود

 . داند گار را دارای انگشت و دست میدهد و پرورد را به خدا نسبت می

لذا . بنیان افکار او خندید پیامبر مطالب او را مسخره دانسته و بر سستیِ

برای  را خواند که اینان با اثبات جسم و اعضا قدره و ما قدروا ه هل بّق آیه 

 ،آن طور که باید بشناسند ،اندازه و قدر پروردگار را نشناخته و خدا را، خدا

 . ننددا نمی

، جای گزین ناما پیروان محمد بن عبدالوهاب در مکانی بلند مرتبه بود 
رفت و ، فرود آمدن به آسمان ،شدن بر عرش، دارا بودن چهره و دست و پیکر

ها را به معنای حقیقی  نزدیکی و دوری و امثال این ،آمد در بین کرات و زمین

 اند.  پذیرفتهبرای خدا 

 ةهدیال»ها به اسم  ای که مجموع آن های پنج گانه ی چهارم از رساله رساله 

فراهم ی محمد بن عبدالوهاب،  عبداللطیف، نوه، به تدوین نامیده شده «ةالسنی

ها  قت آنست و درصدد مطابا ی وهّابیان در جایی سخن از عقیده آمده است.

 : گوید ( می97ی  در صفحهابی الحسن اشعری است که ) ۀبا عقید

  فرماید: که خود می عرش نشسته چنانخداوند بر روی »

العرش اس ت ی الرمحن عیل  ( 5)طه 
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  «.جایگزین و چیره است ،خدای رحمان، بر عرش»

 باشد،ها  چگونگی و کیفیتی در آن، بدون اینکه خداوند دو دست دارد

  که فرمود: چنان

 ّلفا خلقت بیدی  ( 75)ص 

 : و فرمود «برای آنچه که با دو دست خود آفریدم»

بل یداه مبس طتاح  ( 69)مائده 

  «.بلکه دو دست خدا باز است»

 دارد،، و صورتی دارد دو چشم بدون کیفیت و چگونگیی حکیم خدا

  که خود فرماید: چنان

 و یبقی وجه ربک ذواجلالل والاکرا  ( 28)الرحمن 

 .«ماند خدا پر عظمت و بزرگوار باقی می وجه»

  :(99)ص  همچنین گوید 

عره احادیثی را که از پیامبر اکرم در این مورد رسیده اشا»

خداوند به  مانند این حدیث که: ،تصدیق کرده و قبول دارند ،است

از گناهان خود که آیا کسی هست  فرماید: می ،دنیا آمده آسمان

 «پوزش بطلبد؟

 ،آید اشاعره قبول دارند که خداوند در روز قیامت می» تا آنجا که گوید:

  ود فرموده است:چنان که خ

و جاء ربک و الفلک صحا صحا  ( 24)فجر 

  «.آیند خدای تو با فرشتگان صف اندر صف می»

چنان که  ،شود بخواهد نزدیک می، هرگونه با بندگان خودخدای متعال 

  ید:فرما
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ن اقرا الیه من ببل ال رید   (16)ق  

 .« تر هستیم از رگ گردن نزدیک ،ما به او»

طبع المنار مصر(  105)ص ی پنجم خود  اللطیف در رسالهمحمد بن عبد

 گوید: می

ما عقیده داریم که خداوند بر تخت و عرشش نشسته و بر »

 .ها است عرش باالی آسمانو های خود برتری دارد  تمام آفریده

  .«الرمحن عیل العرش اس ت ی:  خداوند فرموده است

گی و جایگزینی بر ی این لفظ ایمان آورده و حقیقت چیراپس به معن

زنیم و خود  کنیم و مثال نمی پذیریم و بحثی در کیفیت آن نمی عرش را می

 . مطلب را قبول داریم

مالک بن انس عقیده داریم. پیشوای شهر مدینه )دارالهجره( ما به سخن  

و استواء ند. پاسخ داد: پرسید اس ت ی عیل العرشی  معنی آیه در مورد از او
و کیفیت آن نامعلوم، ایمان به آن واجب است و پرسش  چیرگی معلوم است

 اآن کس که خدا را ب تا آنجا که گوید: ی آن بدعت است و کفر. درباره

 0که خدا خود را به کس آنچه راو هر شود کافر میهمانند بداند، هایش  آفریده

ی  ما به روایاتی که دربارهاست و نیز کافر  او ، منکر شود،آن توصیف کرده

دنیا در هر شب و باقی ماندنش تا آخر شب  د آمدن خداوند به آسمانفرو

 .« وارد شده، ایمان داریم

 ما گوییم:

الزم آید: یا تجسیم و قائل شدن به جسمانیت  نتیجهاین مطلب دو از 

حقیقت  ،زیرا به حکم عقل ،دو محال است خداوند؛ و یا قول محال و هر

 ،دارای کیفیت و چگونگی باشداگر و  استواء، بدون چگونگی محال است

 است.  تجسیم است و مستلزم جسمانیت خدا

را ها  عقلی، آن ی هو با قرین کنیمویل أپس ناچاریم که این سخنان را ت
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 ؛ و از این مطلب دانسته شد که سخنی که به مالک بن انسمَجاز بدانیم

 . صحیح نیست ،نسبت داده شده پیشوای مالکیان

نسبتش به  بگوییم این سخن از او نیست و اینکهترین وجه  بینانهخوش 

به را استواء معلوم است، اگر استواء  :گوید وقتی میایشان نادرست است. زیرا 

غیر معنای ، قلعنادرست است، بلکه به حکم داند، قطعاً  می جسمیمعنای 

زیرا محال است خداوند جسم باشد و نشستن حقیقی و . معلوم استجسمی 

 رش، بدون اینکه جسم باشد، نیز محال است.واقعی بر روی ع

و اگر مقصودش از معلوم بودن، این است که معنای مجازی اراده شده؛  

ما حقیقت » عنوان شاهد و گواه بر گفتارش بگوید: دیگر شایسته نیست که به

معنای مجازی ، زیرا آن بدعت نیستی  دربارهال ؤو س «استواء را قبول داریم

 . ، تا بگوید کیفیت نادرست استتنیسمستلزم چگونگی 

که آنو حال  ؟باشد بدعت و کفر ،کیفیتی  دربارهپرسش ه چگونعالوه  به

 . تصدیق کند ،داند و برایش نادانسته است محال است انسان چیزی را که نمی

ود مالک از معنای حقیقی، این است که ما به آنچه خداوند از شاید مقص

و  طور مفصل از آن آگاه نیستیم گرچه به ،یماین لفظ اراده کرده ایمان دار
که معنای حقیقی اراده کرده این لفظ از  ،دهد که خداوند احتمال می شاید

محال است که  ،شد که از نظر عقلروشن زیرا . است باطل ،این احتمال

اگر بین معانی مجازی تردید داشته باشیم که و  خداوند روی تخت بنشیند

پس حقیقت جای گزینی را ثابت ، اده کرده استکدام یک را ار ،خداوند

 رود و به چه معنی است؟! کجا می ،کردیم

پس ، ئله مشکل و پیچیده، برای ما حجت استسو اگر گفتار مالک در این م

مانند فتوای او در مورد ایستادن در  ،شود چرا از سایر گفتارهایش پیروی نمی

مطهر  ی به قبله اگر روگوید  حرم رسول خدا و توسل به آن حضرت که می

 ثرتر؟!ؤبهتر است و در استجابت دعا م ،یموبایستیم و به رسول خدا متوسل ش

ها را  همچنین اعتقاد به دست و چشم و صورت برای خداوند، که این
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اگر اینها به معنی داشته باشد، کیفیت و چگونگی ، بدون اینکه داراست

زیرا ممکن نیست چیزی ، دآی الزم میعقیده به مطلب محال حقیقی باشد، 

اگر  .ولی دارای کیفیت و چگونگی نباشد ،دست و چشم و صورت داشته باشد

 ،دو محال است چون هرو  اش جسم بودن است کیفیت داشته باشد، الزمه

ها را به  آن ،ها هم به معنای مجازی باشد و به قرینه حکم عقل پس باید این

 کنیم.  هو معنای دیگری از آن اراد یمبربویل أت

دنیا و آمدنش در روز قیامت  ی نزول خداوند به آسمان درباره گونه همین 

اش به بندگان، که اگر در معنای حقیقی استعمال شود، مستلزم  و نزدیکی

ویلش را اراده أبنابراین، باید به معنای مجازی گرفت و ت. تجسیم خدا است

 . مانند دیگر الفاظی که گذشت ،کرد

هایش همانند  هرکس خداوند را به آفریده» :گوید گرشگفتار دیوی در 

 .«کند کافر شده است

که گذشت، موجب تشبیه خداوند به صحت مطالبی اثبات  گوییم:

این معانی را برای  زیرا ممکن نیست، و بنابراین کفر استاست ها  آفریده

 نیم. بدون اینکه تشبیه کبپذیریم، خداوند 
وصافی شود که خداوند خود را به هرکس منکر ا»وی همچنین گوید: 

 .«شود کافر می، ها وصف کرده است آن

ی یک موضوع، خود حکمی است از  پذیرفتن و نپذیرفتن یک صفت درباره

بر چیزی، فرع هر شود و حکم کردن بر  آن موضوع میرتب بر تاحکام که م

 یعنی باید اول موضوع را بشناسیم، و بعد اوصاف و مطالبی. شناختن آن است

، معنای حقیقی  بنابراین، باید اول بدانیم که آیا از این الفاظ. را بر آن بار کنیم

خود را به  ،بدانیم که خداوند اراده شده است یا معنای مجازی، تا پس از آن

 . چه صفاتی توصیف کرده است؛ و بعد اقرار به آن بیاوریم

وقتی . ودبینیم که ممکن نیست معنای حقیقی اراده ش در آن هنگام می

اراده نشد، پس خداوند خود را به آن معانی توصیف نفرموده، و وقتی توصیف 
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د شکری وجا بطالن گفتار محم ینهمنپذیرفتن آن کفر نیست. از  ،نکرد

وهّابیان، آیات صفات » در کتاب تاریخ نجد گوید:شود که  لوسی نیز ثابت میآ

بر معنای ظاهرش  ،د شدهخدا را که در قرآن مجید و احادیث پیامبر اکرم وار

 «گذارند. می ها اقرار دارند. ولی معنای واقعی را به خدا وا حمل کرده و به آن

با واگذاری معنای آن به خدا منافات  ،ظاهرش را اقرار دارنداینکه  گوییم:

ی  زیرا واگذاری معنای یک لفظ به خدا، مفهومش این است که درباره. دارد

که این لفظ بر معنای  کنیمیستیم و حکم نآن لفظ چیزی نگوییم، و با

 . ظاهرش باقی مانده است

 ةالسنی ةلهدیا:دوم از رسائل ی عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب، در رساله

اش این  الزمه ،اگر قائل باشیم که خدا در جهت باال قرار گرفته»گوید:  (45)ص 

گفتار کسی و  ی آنچه الزمه نیست که جسمانیت خدا را معتقد باشیم، زیرا

او نیست؛ ممکن است عقیده  ی عین مذهب و عقیده ،شود مذهب یک شخص می

ها معتقد  و به آننپذیرد ولی لوازمش را  ،و سخنی را بگوید دبه چیزی داشته باش

 «نباشد!!

کس  ن است که هریبر فرض که این سخن درست باشد، معنایش ا
که لوازم آن را نیز  واجب نیست ،سخنی گفته و مطلبی را پذیرفته است

که ملزوم نیز  ،ولی اشکال در این است که اگر الزم باطل باشد. پذیرفته باشد

 ،زیرا بطالن الزم مستلزم بطالن ملزوم است ،شود عین مذهب است باطل می

الزم و ملزوم رود و معنای مالزمه این است که  اصل مالزمه از میان می گرنهو

 . ی باشنددر تمام احکام با یکدیگر مساو

گوید خدا در سمت و جهت و باالی سر ما قرار  بنابراین کسی که می

در این سخن  ولی ،تجسیم به میان نیاورده زسخن ا گرچه رسماً گرفته است،

 ،تجسیم باطل استکه  حال اگر این شخص بگوید. واقع عین تجسیم است

 است.  اش بطالن جهت علو و باالیی برای خداوند الزمه

شد که جهت قرار دادن برای خداوند و او را باالی سر دانستن پس ثابت 
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گذار این گروه  پایهو با اینکه در پیش دانستید که پیشوای وهّابیان  ،نادرست است

همین  بهزمانش  روشنی قائل شده و دانشمندان هم به گمراه، ابن تیمیه جسمیت را

 . را صادر کردند وی را تکفیر نمودند و دستور زندانی کردن و کشتنشدلیل 

از ابن تیمیه پیروی  ،فرزند عبدالوهاب ،گذار دیگر مذهبشان پایهنیز دیدیم که  

 . استقرار داده دست راست و چپ و انگشت و کف دست  ،و برای خداوند کرده

از آنان  سوزن،وهّابیان نیز بر همین عقیده و همین راه رفته و یک سر 

سخن ی جستن از عقیده به تجسیم و این رو، بیزار از این. اند نگزیدهدوری 

 .ای به حال آنان ندارد فایده ،دانیم جسم نمی که گویند ما خدا را
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  ی پیغمبر  اعتقاد وهّابیان درباره -1

 گویند: وهّابیان می

استغاثه به حضرت رسول اکرم و کمک خواستن از او و شفیع قرار دادن آن 

« یا رسول اهلل»حضرت در پیشگاه خدا، و دست توسل به دامان او زدن، و گفتن 

دست به دامان تو زدم و تو را واسطه قرار  ای پیامبر خدا! مرا شفاعت فرما،»یا 

دعا خواندن در حرم آن  به قبر و حرم نماز وچنین تبرک جستن  و هم «دهم می

 ،هرکس این چنین کندگویند:  است. آنان میاینها شرک و کفر  تمامیِ ،حضرت

مسافرت به . نیز مباح است و هخون و جانش به هدر رفت بت پرستیده و مال و

 ؛حرام است و باید بقعه و بارگاه آن حضرت ویران شود ،قصد زیارت قبر پیامبر

ن به تربت پیامبر، بوسیدن و دست کشیدن به ضریح مبارکش، جایز تبرک جست

های  نیست و ضریح آن حضرت چون بت، بلکه بت بزرگ است و دیگر گنبد

 «پیامبران پیشوایان نیز همین حکم را دارند.

  :گوید( 230)ص  «الکالم ةخالص»در کتاب احمد زینی دحالن 

کر است و دیگر  گفت که محمد  محمد بن عبدالوهاب بارها می»
 ،بهتر است که عصای ما از محمد  گفتند گروهی از پیروانش می. شنود نمی

زیرا عصای دست ما این اندازه فایده دارد که باری را بکشد، ولی محمد 
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این . تواند داشته باشد زیرا مرده است و مرده اثری نمی ،قدر توانایی ندارد همین

شد که  یا آگاه می شد و فته میسخنان در حضور محمد بن عبدالوهاب گ

از شنیدن این سخنان خشنود ، آنگاه گویند پیروانش چنین سخنانی می

 «.ام ی صلح حدیبیه، این مطالب دروغین را دیده : در قضیه گفت گشت و می می

 ها  ی عموم مسلمان اعتقاد وهّابیان درباره-2

مان آوردند و ها بعد از آنکه ای عموم مسلمانعقیده دارند که وهّابیان 

از دین خدا برگشته و راه شرک در پیش گرفتند و به کفر  ،پرست شدند یکتا

جنگ و پیکار با روی  بدینار بدتر شدند. نخستین خود برگشتند، بلکه از کفّ
 ،ای از آنان پاره ی هو طبق گفتاست، مالشان مباح  آنان الزم است و خون و

این کفر و آنان،  ی ه. به عقیدشوند باید فرزندانشان به اسارت و بردگی گرفته

دست کم ششصد سال است که پراکنده شده و  ،ناناشرک در بین مسلم

 اند. )پیش از آمدن عبدالوهاب!(  ها در دین خدا گذاشته مسلمانان، بدعت

 ی هو عقیدآمده  «الکالم ةخالص»مطالبی که در کتاب  ی هاین بود فشرد

ها نسبت  کفر و شرکی که به مسلمان امازند.  وهّابیان بر این محور دور می

را ، پیامبران و نیکوکاران  ها ناگویند: مسلم است که میدلیل به این  ،دهند می

ها هستند و  ، از کسانی که معتقد به والیت آنرا بلکه افراد بدکارپرستند،  می

 پرستند.  کنند و قبرهایشان را می اند، عبادت می ترین مردم حال آنکه بدکار

ای گوناگون سنگی و ه این جهت به مشرکان قریش و سایر کفار که بت از

اند  اهت دارند. نیز شبیه کسانیشب ،پرستیدند ها را می چوبی و فرشتگان و جنّ

 . نمودند که نسبت به مسیح و مریم اظهار عبودیت می

ها  سختی ها و ها کمک خواسته و برای از بین بردن ناراحتی از مرده ان،مسلمان
ی بین خود و خدا قرار داده، شفاعت  برند و آنان را واسطه آنان پناه میبه 

)پیامبر این شفیعان جویند. رسول خدا را شفیع بین خدا و خود قرار داده، برای  می
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های  قبرهایشان را با ساختن گنبد و بارگاه و ضریح ،نمایند و ائمه( نذر و قربانی می

، گذارند ها بر آن می ها و عالمت پرچم ها و پرده انواع و اقسام کنند، تکریم میقیمتی 

گیر شده،  های خود جمع و گوشه ن که در اطراف بتادر جوار آنان مانند مشرک

ها و آویختن انواع طال و  را با آویزان کردن قندیل ها نمایند و حرم ها می قربانی

 . دگمارن به خدمت آنان می غالمان و نوکران را ها، زینت بخشیده و نقره

ها را در این مساجد برگزار  ها و سوگواری مراسم مذهبی جشنها  آن

ها  نمایند. دست بر آن طواف میها  آن گردبر ها را بوسیده و  ضریح ،کنند می

ها  برند و در کنار آن عنوان برکت می جویند و خاکش را به کشیده، تبرک می

ها  حاجت، ویشان بستهبار سفر به س ،را مسجد دانسته ها خوانند. حرم نماز می

اندازند. تمام این اعمال، پرستش قبرها و صاحبان آن  نوشته و در ضریح می

است و توجه دادن هرگونه پرستش به غیر خدا، مثل این است که اصل 

 است. عبادت برای غیر خدا باشد که مستلزم کفر و شرک 

و  است که ویران کردن قبور پیامبران، آن ی شرک این اعمال نتیجه 

خراب کردن گنبد و بارگاه الزم  بزرگان و نیکوکاران را واجب دانسته و گویند:

را جایز ها  و وقف کردن بر آن ها و آویختن قندیل و چراغ است. تعمیر آن
در این صورت، وقف باطل است و دست کشیدن به  اند: شمرده، بلکه گفتهن

اختن چراغ در جستن، نماز خواندن، نیایش، روشن س کها، تبر این ضریح

 است. حرام  مطلقاًگونه اعمال،  مانند اینکارهایی ها و  حرم

 :اند دهیکتاپرستی را به دو بخش تقسیم کرآنان 

اعتقاد داشتن به اینکه ، یعنی: یکی توحید ربوبیت و خداشناسی است

 . های جهان خداست کار ی هدهنده و تدبیر کنند روزی

ها، منحصر به خدا  تمام عبادت، یعنی اینکه دیگری توحید در پرستش

 زیرا مشرکان قریش یکتاپرستیِ، ندارد سودیاولی بدون دومی . البته باشد

ها برای  ولی چون توحید عبادتی نداشتند و عبادت ،قبول داشتند نخست را

 . ها نداشت ای به حال آن خدا نبود، اقرار به وحدانیت خدا فایده
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بدون  ،خدا رف اعتقاد به یکتاییِصِ: گویند می انی مسلمان دربارهوهابیان 

پیامبران و مردان بزرگ را به اینکه اینکه عبادت را در او منحصر کنند و یا 

 اند.  ن قریش گمراهاای ندارد؛ و این گروه همچون مشرک بپرستند، فایده

کفر مطلق این است که . مطلق و مقید :کفر بر دو قسم است نیز گویند:

و کفر مقید این است که ؛ ول خدا را تکذیب کندهای رس شخصی تمام گفته

 . فقط بعضی از مطالب شریعت محمدی را قبول نداشته باشد

ی  دلیل عقایدی که درباره که بهاست ن انامانند گروهی از مسلمگروه دوم 

 اند.  مشرک ،پیشوایان دین و پیامبر دارند

شرک  شرک کوچک و شرک بزرگ؛ :دانند دو گونه میشرک را نیز  آنان

پرستی و امثال آن است و شرک کوچک مانند ریا و قسم خوردن به  بزرگ، بت

  .غیر خداوند

اند،  این باورشان، که تمام مسلمانان را مشرک دانستهاساس وهّابیان بر 

 ها واجب و کشتن آنبا این گروه از مسلمانان جنگ  : احکامی آورده و گویند

و  استهای جنگ  ی کفر و خانهها ، خونشان حالل و شهرهایشان، شهراست

به کشورهای شان ها باید از کشورهای با آنان جهاد در راه خداست. آن جنگیدن
 یکتاپرستها  به قول آنکه مردمش وهابی و )یعنی کشورهایی اسالمی 

که این احکام  چنان گزینند،و در آن ممالک اقامت  کنند، هجرت هستند(

 !پرستان وارد شده است بت ی درباره

هجرت » گوید: (12)ص  «ثالثه اصول»ی  حمد بن عبدالوهاب در رسالهم

به کشورهای اسالمی بر تمام افراد امت اسالمی واجب  نااز کشورهای مشرک

 «و از بین نخواهد رفت. است است. این حکم تا روز قیامت ثابت

ها و زیربناهای  ن، بر مقتضای پایهاناگرفتن فرزندان و زنان مسلم اسیر 

 !هابی استمذهب و

هر دو مشرک  ،پرستان و مسلمانان این است که بتوهابی  ی هفرق ی هپای
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به این موضوع « طهیر االعتقادت»صنعانی در موارد بسیاری از کتاب . هستند

هرکس این اعمال )استغاثه و » :(7که گوید )ص تصریح کرده است، آنجا 

آن کس که است. ه ای انجام دهد، مرتکب شرک شد توسل( را در برابر آفریده

 و شود این پرستندگان محسوب می معبودگیرد،  این اعمال برایش انجام می

ند و خدا را شاگرچه به خداوند اقرار داشته با ،گردند اینان بندگان او می

پرستند؛ لکن  ن هم به خداوند اقرار داشته و او را میازیرا مشرکد، بپرستن

مشمول حکم لزوم ریختن  مشرک شده و ،دلیل پرستش غیر خداوند به

 ..«هستند خونشان و اسیر کردن فرزندانشان و گرفتن اموالشان

اگر کسی » گوید:طبع دار المنار مصر(  12)ص در جای دیگر وی 

هرکس اصرار لی ومحفوظ است. خون و مال و فرزندانش  ،برگشت و توبه کرد

امبرش از آنچه را که خداوند برای پی ،و پافشاری در عقائدش داشته باشد

 .«است ححالل و مبانیز این شخص  نسبت به ،ن حالل ساختهامشرک

 سال های، در رویدادخود گواه دیگر مطلبی است که جبرتی در تاریخ

مردان را کشتند و زنان را  ،آورده که وقتی وهّابیان داخل طائف شدند 1217

که  ست با هرکسا این رسم وهّابیان که: افزاید به اسارت گرفتند! و می
 .«بجنگند

 گوید:« التوضیح»سلیمان بن عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب در کتاب 

ابی( مباح غیر وهّ افرادن )ابرای یکتاپرستان )وهّابیان( اموال و زنان مخالف»

 !«عنوان برده گرفت ها را به شود آن است و می

ا به ها زنان ر وهّابیان، در بعضی جنگ»گوید:  امیر حیدر در تاریخ خود می

 .«کشتند اسارت گرفته و کودکان را می

ما »آمده است:  (40)ص  «ةالسنی ةهدیال»ی دوم از رسائل  لکن در رساله

با غیر عرب ی جنگیدن ول ،وهّابیان معتقدیم که عرب را نباید به اسارت گرفت

 .«کودکان و زنان را به اسارت نخواهیم گرفت همچنیناشکالی ندارد؛ 
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سازگار نقل شده  شاناز بزرگان چهو با آنها  آن ی هفرقاین سخن با زیربنای 
ای نیست و  البته وجود ناهمخوانی در سخنانشان مطلب تازهنیست. 

 .پر از تناقض استهایشان  هنوشت
مطالبی تازه در دین  دانند که گذاردن مسلمانان را در این می اما بدعت

در این . آنان ده استآن حضرت نبو ی وارد سازند که در زمان پیامبر و صحابه
چیزی که بعد از قرن سوم )زمان پیغمبر و صحابه( در اسالم  هر مورد گویند:

 است.  ناپسندیده و زشت ،بدعت ،پدید آمده و از این پس نیز پدید آید

هایی  نمونه (47)ص  «ةالسنی ةهدیال»های  ی عبدالوهاب در یکی از رساله نواده 

 :استآورده ها  برای این بدعت
عنوان یکی از امامان چهار مذهب  ای که در مساجد به های چهارگانه حرابم»

، نماز برای چهار مذهب، ترحیم برای مردگان ، قرار دادن چهار پیشدسازن می
ها شب و روز  ذنهأمنان که رسم است باالی مؤخواهی برای م تذکر و آمرزش

 . بخوانند و قبل از برآمدن فجر شب دوشنبه و بین اذان و اقامه و جمعه
، خواندن حدیث  ها ذنهأبا صدای بلند در باالی مخواندن قرآن  :چنین هم 

ی نماز جمعه، تشکیل اجتماعات برای شنیدن تاریخ  ابوهریره پیش از خطبه
 . های مذهبی با آهنگ اکرم، خواندن اشعار مولودیه و سرود زندگی نبیّ

با اشعار، آیات قرآن و درودها و ذکرها  در آمیختنِ نیز در این شمار است:
در ستایش و به تسبیح و تظاهر کردن  1ها بعد از نماز تراویح و خواندن آن

فاتحه خواندن برای بزرگان اهل حدیث بعد از نمازهای ، سپاس و یاد خدا
گانه، خواندن نمازهای واجب پس از آخرین نماز جمعه ماه مبارک  پنج

هنگام تشییع جنازه و پاشیدن  رمضان، و بلند کردن صدا به ذکر خداوند در
و گفتن  2ها در تکایا و زوایا ها و پرچم افزار آویختن جنگ ،آب روی قبر

                                                                 
 (.) مترجم دانند خوانند و آن را واجب می های ماه رمضان می ماز تراویح نمازی است که اهل تسنن در شب. ن1

 (.مترجم

 گردد ها که برای ذکر و تالوت قرآن و دعا تشکیل می گونه خانه خانقاه دراویش و امثال این. 2
 .)مترجم(
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ها و آنچه که شبیه آن است مثل شیپور و  ذکرهای معمولی، و کوبیدن طنبور
در ی که تمام امورو  ها و امثال این« اهلل اهلل» ی .. و تکرار لفظ جالله.سنج

 !« و حرام بدعت استکه نبوده زمان پیامبر اکرم رسم 
 است،به این بهانه که بدعت و شرک  را، 1«دالئل الخیرات»کتاب وهّابیان، 

 و محو کردند.  سوزاندند

مده ( آ23ی احمد زینی دحالن )ص  نوشته «الکالم ةخالص»در کتاب 

محمد بن عبدالوهاب بلند درود فرستادن بر رسول خدا را حرام » :است

ذنه اذان أذن کوری را که با صدای خوشی روی مؤاد مدانسته و دستور د
. چون به او گفته بود با صدای بلند بر پیغمبر درود نفرست ،گفت بکشند می

 .بنابراین او را کشتند ،دیگر تکرار کرد توجهی نکرده و بار شاو به دستور اما

زنان فاحشه، گناهش کمتر از  ی هسپس گوید: صدای ساز و آواز در خان

 !« ت که با صدای بلند روی منبر بر پیامبر خدا درود فرستاده شوداین اس

فقط  ،خانه صدای ساز و آواز در فاحشهتوضیح اینکه در نظر آنان، گناه 

د، لکن درود فرستادن بر پیامبر با رس دامنگیر صاحبش شده و به دیگران نمی

ت. اسکند، گناهکار پیروی این چگونگی بدعت است؛ و هرکس از این بدعت 

 گیرد! را میی مردم  همهن بنابراین گناهش دام

بدعت عبارت است از وارد  ،تذکر دادیم گذشتهکه در  : چنان گوییم

اینکه حرامی را حالل یا  ؛ مانندساختن چیزی در دین که جزء دین نیست

 ،یا چیزی را که واجب نیست واجب و یا مستحب بدانیم، حاللی را حرام کنیم

کند که در قرن اول اسالمی باشد یا  فرق نمی این مورد درها.  و مانند این

 . به بعد از قرن سوم هجری، وجهی ندارد آناختصاص ؛ پس های بعدی قرن

شاهد را  2«خیر القرون قرنی»حدیث گاهی برای تأیید مبنای خود، 
                                                                 

خوانند. این کتاب  ی توسّل به پیامبر است و اهل تسنن میهای ادعیه که حاو یکی از مجموعه. 1
 است )مترجم(. 854ی سلیمان جز ولی متوفی  نوشته

 دهند.  . این کالم را سنیان به پیامبر نسبت میمن و زمان زندگی من است، نسل  نسلها و زمانهابهترین . 2
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شود،  ها ثابت نمی آورند. اما به فرض که این سخن را بپذیریم، مدعای آن می

 . ها معصوم نیستند نایک از این زم در هیچمردمان  زیرا

این تقسیم اما  بد. و بدعتبدعت خوب دانند:  دو گونه میبدعت را از اینان بعضی 

 زشت و ناپسند و حرام است. ،زیرا هر چیزی که بدعت باشد ،نیز درست نیست

شود و مشمول احکام  رسولش فهمیده می کالم خدا وات از اطالقآنچه ولی 

بر فرض که چنین حکمی با خصوصیت مخصوصش  ،شود اطالقی دین می عمومی و یا

 بدعت نیست. مده باشد،آ پدیددر زمان رسول اکرم وجود نداشته و بعدها 

 و فضیلت مردان علم و دانش و ار،گبوسیدن دست دانشمندان پرهیز مثالً

ر صادآن  ی های دربار روایت ویژه در زمان رسول خدا رسم نبوده و پدر و مادر،

ما از  شد وبااحترام و ولی هرگاه این خود نوعی از بزرگداشت  نشده است.

کیفیتی ، به هر من باید احترام شودؤفهمیم که مبهای شرعی  دستورات و دلیل

 .است و برتری دارد جایزها  دست آنکه احترام را انجام دهیم، بوسیدن 

ن از زادروز در وقتی که سخ از جای برخاستن به احترام،گونه است  همین

شود و یا نام شخص محترمی که دین مقدس اسالم او را گرامی  پیامبر می

عمل یک مگر اینکه . یدآ به میان می ،داشته و احترام او را الزم دانسته
گونه  این ،، همراه با یک عمل حرام باشد که در این صورتآمیز احترام

الت لهو آحترام همراه غنا و ا وقتی مثالً ،دانیم پسندیده نمی واحترامات را روا 

 شخصی باشد.  و یا مستلزم دروغ گفتن در تعریف و ستایش

ولی نه  ،چنین اگر عملی را به قصد احترام شخصی انجام دهیم هم

عنوان اینکه حکم این عمل از طرف شارع وارد شده باشد و یا با این عمل  به

 .ستیدر این صورت بدعت و حرام ن بپرستد.بخواهد پیامبر را 

اند،  هوردآهایی که برای بدعت  از این مطلب دانسته شد که تمام مثال

درود بلند فرستادن و  .ها را قبول کنیم بعضی از مثال؛ گرچه صحیح نیست

دعا درود و رساند  هایی که می یللزیرا د ،وجه بدعت نیست هیچ ن بهآهمانند 

هسته و بلند گفتن آمقید به و ، اطالق دارد پسندیده استن آو امثال قرآن  و



 

161 

ش 
بخ

م: 
نج

پ
نان

سخ
:

 
یان

هّاب
و

 
ره

ربا
د

 ی 
ول

رس
 

دا،
خ

 
... 

مثل  ،که با صدای بلند گفتن فوائدی هم داشته باشد ویژه در زمانی به، نشده

 . مانند آن گیری شنونده و آشکار شدن نام خدا، و پند

ی برای که دلیل خاصّچنین کند قصد این به آن فرد اگر  روشن است که

و به  -دارد خاصّ خود حکم و مدرکی و بلند گفتن از پیامبر خدا وارد شده 

در این صورت بدعت است و حرام و  - اصطالح فقهی به قصد ورود بلند گوید

این ادعا که ممکن است شنوندگان چنین گمان کنند که دلیل شرعی بر این 

حکم آمده قابل پذیرفتن نیست، زیرا شنونده در این مورد وظیفه دارد برود و 

 . بررسی کند و از اهل فن بپرسد

کلی های  لبیدن و ذکر گفتن که مشمول دلیلطمرزش آ همچنین است 

ردان و زنان م برای مرحیمجالس ت. برپایی شود خدا می یاد ی هندیدو پس

 ،تننسها را بدعت دا گونه است و این اند، نیز از همین منی که از دنیا رفتهؤم

 . دلیل نادانی و جمود فکری است

شید ده مرتبه بر رسول ورخبه هنگام طلوع هر روز بنابراین، اگر شخصی 

ولی نه به  ،و یا بعد از ظهر هفتاد مرتبه تکبیر بگوید، خدا صلوات بفرستد

، صادر شده استها  این زمانای برای این عمل در  قصد اینکه دستور ویژه
این کار را انجام دهد؛ این شخص بدعتی  ،تنها به آهنگ پسندیده بودنبلکه 

 . ه استدر دین نگذاشته و گناهی مرتکب نشد

ی عمومی و مطلقی که برای پسندیده بودن نماز و دعا و تکبیر در  ادله 

 . گیرد در بر میاین مورد را  ،حال وارد شده است وقت و همه همه

و جزئیات  همان روشدقیقاً باید به اگر فرض کنیم که عبادات از سوی دیگر، 

آن خصوصیات  و بدون، داده رسول خدا انجام میو خصوصیات انجام گیرد که 

ی افغانی و  عگال عربی و عمامه هنماز با شال هندی یا چییپس باید بدعت است؛ 

ی نماز جمعه و  خواندن خطبهبدعت و حرام باشد. نیز باید  کت و شلوار امروزی

به این دلیل که رسول خدا در هنگام خواندن ، چین بدعت باشد عید بدون عرق

 . گذاشتند سر می چینی بر روی عرق، ی نماز جمعه خطبه
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چین روی سر پیامبر اکرم، قرمز رنگ  اگر فرض کنیم که عرق مثالًعالوه  به

 !بدعت است ،رنگ و یا سفید رنگ نماز بخوانیم  چین سبز اکنون اگر با عرق؛ بود

را  یسخنچنین  ،ترین آگاهی از مدارک اسالمی داشته باشد که کوچک یکس

مرزش از خداوند با آابیان ترحیم و طلب گویا وهّ. بر زبان جاری نخواهد ساخت

یا ارحم الراحمین ارحمنا بجاه » :اند که بگوییم منع کردهرا گفتن این نوع الفاظ 

زیرا در ؛ کس بر ما مهر آور به جاه و منزلت فالن !ترین مهربانان مهربانای   «:فالن

 توسل به غیر خداوند کفر است. کهتوسل به انسانی است  ،ضمن این ترحیم

 . زودی خواهید دانست نادرستی این پندار را به

اشد بخواندن حدیثی که مفید به حال مردم ه بالتزام  است گونه همین 

و  ی نداردانشود، زیناگر به قصد ورود خوانده  که ،ی نماز جمعه قبل از خطبه

گونه است گرد آمدن و دور یکدیگر نشستن برای شنیدن تاریخ زندگی  از این

 . خود موجب سعادت همیشگی ما استپیامبر که 

 ،کند گونه اعمال می ای که داللت بر برتری این ی عامه هتمام این موارد را ادلّ

و  ،ای در بر دارد چنین در دست گرفتن تسبیح چون فایده و هم ؛شود شامل می

در روایات نیز وارد . آن شمردن ذکرهایی است که باید با عدد خاصی گفته شود
ی خرما و هلو  های مخصوص را با دانه و هسته مانند هسته شده که ذکر

 دارد.ه آن اشاره بکه صاحب کتاب المنار در حاشیه  چنان ،شمردند می

این توهّم را  ،تسبیح در دست که شعار دانستنِ گویداینکه در حاشیه  

اندیشمندان این . نیست، درست آن را از مسائل دینی بدانیمآورد که  پدید می

. نه این توهّم به ما زیان رساند و نه دفع آن دنپندار را به خود راه ندهگمان و 

 کشد.  عالوه این کار، به بدعت نمی الزم است. به

خواندن فاتحه بعد از نماز برای بزرگان، به قصد اینکه ثوابی برای آنان نثار 

شود که بر جایز شمردن اهدا  ای می ی عامه مشمول ادله گونه ، همینشود

 . برای بزرگان داللت دارد ثواب

خاطر فضیلت و رجحانی  به ،و اینکه اختصاص به اوقات نماز داده شده
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 و موجب زیادتی ثواب است است ها وارد است که در وقت نماز خواندن بر آن

که ساز و )از این توضیح و شرح دانستیم که گفتار محمد بن عبدالوهاب و 

عالوه بر گونه ذکر و دعا برتر دانست(،  را از این ی زنان فاحشه آواز در خانه

نادرستی است که  ی ادبی نسبت به پیامبر اکرم، مبتنی بر همان عقیده بی

 داند.  می بدعترا درود فرستادن بر پیامبر با صدای بلند در روی مناره 

 ثابت کردیم که این سخن، تا چه اندازه دور از مسیر درستی و حق است

چه با صدای بلند و  ،مبر به هر کیفیتی، مستحب استگفتیم که درود بر پیاو 

که به قصد ورود در کیفیت  چه آهسته، روی مناره و غیر آن؛ فقط در صورتی

 .کس چنین نخواهد گفت هیچو  خاص گفته شود بدعت است

 باشدالم مستحب سکه از نظر شارع مقدس ا کاریهر  کوتاه سخن آنکه 

ای عمل  اگر تنها با چگونگی ویژه ،باشدو مقید به قید و خاصیت معینی نشده 

که آن ویژگی دخالتی در نیت نداشته باشد و به این قصد  در صورتی ،گردد

 . که این ویژگی را شارع درست دانسته بدعت نیستنباشد 

نمازهای چهار مذهب برای نمازهای  گانه با پیش های چهار اما محراب

ها بدعت باشد، اصل وجود چهار  ایم که اگر این واجب، ما در جای دیگر گفته
ه کبل ،اشدبدعت نباصل چهار مذهب اگر و  مذهب در اسالم بدعت خواهد بود

 نیزنماز  چهار محراب و چهار پیشآید، شمار  های اسالم به سنتی از سنت

 سنت است و بدعت نیست. 

و تکرار  2و آنچه بعد از آن آورده... تا شهیق و نهیق 1و اما گرفتن طرائق

د؛ شو ها می سگ صدای حیواناتاهلل اهلل که در بسیاری از اوقات  ی جاللهلفظ 

 استهای زشتی  ها بدعت وافق هستیم که اینمبا وهّابیان  ما همدر این مورد 

 . های او است های شیطان و حیله که وارد اسالم ساختند و از وسوسه

                                                                 
 .ی بلند دراویش جامه. 1

از  ،ها و دراویش در هنگام زیاد گفتن ذکر از صوفی که بعضیاست شهیق و نهیق صدای بلندی . 2
 .کنند )مترجم( خود ظاهر می
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از سخن  بعد ۀالسنی ۀهای هدی ابن عبدالوهاب در یکی از رساله ی نواده

 اش گوید: گذشته

، انجام نگیرد باشد عنوان دین و به قصد اینکه جزو اسالم اما آنچه به»

و سرودن قصائد و غزلیات و ستایش پادشاهان، ما از  1مانند آشامیدن قهوه

مباحی که مورد شیء هر و  کنیم ها را تحریم نمی ها جلوگیری نکرده و آن آن

ها را در  های حبشی رسول اکرم بازینانکه ؛ چبازی قرار گیرد نیز حرام نیست

من بر آیین پاک حنیف ابراهیم،  فرمود: روزهای عید جایز دانسته و بارها می

ها بدانند که در دین ما  ام تا یهودی تهشآن آیین ساده و آسان مبعوث گ

 «گشایش و راحتی و آسایشی وجود دارد.

گیری در حالل  ی و آسانانگار همه سهل این، بابت اینجا باید از وهّابیان

ها را موجب  سپاسگزاری کرد و از اینکه این ،هایی که گفته شد دانستن چیز

که  چنان؛ اند، تشکر نمود دانسته و حرام نکرده و بدعت نشمردهنکفر و شرک 

کنند و  را کیفر و مجازات میآن ن ااستعمال دخانیات را حرام دانسته و مرتکب

 اند!! دهکرتجویز ننموده و احتیاط  رده و رسماًحکم تلگراف توقف ک ی درباره

دانند که رسول اکرم بر یک آیین روشن و آسان برانگیخته  ها اگر می این
که از دارند  روا میامور اجتهادی  ی همه سختگیری درباره شده، پس چرا این

با اینکه خود اجتهاد را تجویز کرده، و با مذاهب اسالمی  ضروریات دین نیست؟!

صحیح باشد نظرش  )حتی اگراند و عقیده دارند که مجتهد  خالفت برخاستهبه م

 . برد درخور پاداش بوده و اجر می ،باز هم در پیشگاه پروردگار کند(،و اشتباه 

حرام است و حرمت را به آن نسبت شیء گوییم: فالن  وقتی میمثالً 

است نه  که در واقع عمل حرام حالی فعل و عملی ذکر نشده، در ،دهیم می

حرمت به شراب . معنای اینکه شراب حرام است گوییم: مثالً. خود آن چیز

                                                                 
نوشند و به هنگام گفتن ذکر و تشکیل مجالس خلوت و  ها در مراسم مذهبی قهوه می درویش. 1

 .باشد )مترجم( قهوه از موجبات حال آنان می ،صفا
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ما حرمت را به . این است که نوشیدن شراب حرام است، نسبت داده شده

گوشت مرده . استآن مقصود آشامیدن  لیدهیم، و خود شراب نسبت می

 ؛آنانمادرهایتان حرام هستند یعنی ازدواج با  ؛حرام است، یعنی خوردن آن

 . ها ها حرام است یعنی خوردن و آشامیدن آن پلیدی

ها، لفظ مجملی است و معنایش  خباثت، پلیدی ی عالوه بر این کلمه

جزء  یک شیءاگر در موردی شک داشتیم که آیا . درست واضح است

حالل مبنای در اصل  و شود داخل در خباثت نمی ،ست یا نیستهها  پلیدی

مگر  ،ن است که حالل باشدآی شیئهر مورد اصل در  ؛ زیراماند بودن باقی می

 مت آن داللت کند. که به حر بیمدلیل مخصوصی بیا

 آن شیءکه  بودین چن مجتهداگر رأی یک  ،بعد از تمام این مطالب 

ی و نظرش با واقع مطابق أچه اینکه ر ،اشکال بر او نداریم حالل است، ما حقّ

ی و اجتهاد أاش این است که به ر وظیفه زیرا او معذور است و؛ باشد یا نباشد

 . خود عمل کند

ها را زشت  اشکال گرفته و آن اننادیگر مواردی هم که وهّابیان بر مسلم 

که است یک سلسله امور اجتهادی ها فقط  . آنگونه است اند، از همین شمرده
ی داشتند و بر چه مبنایی چه حقّ ،وقتی چنین بود. جزء ضروریات دین نیست

 ؟اند مبارزه کرده و با شمشیر و نیزه به جنگ با آنان برخاسته اننامسلمبا 

سوی  پرستی دعوت کرده و به وهّابیان، در این مورد که همگان را به یکتا

 سان همان :خوانند، خود را مانند رسول اکرم دانسته و گویند مذهب خود فرا می

اسالم  نیز ما فرا خواند، ها را به یکتاپرستی و آیین جدیدی که رسول اکرم انسان

 . دهیم ی واقعی آن را به مردم نشان می و قیافه کنیم را تجدید می

و با شرک و  فرا خواندهمردم را به یکتاپرستی  ،که پیامبران ایم دیدهنیز 

بردند؛ و رسول خدا، مشرکان  ها را از بین می بدعتجنگیدند و پرستی  بت

خواندند و  پرستی به یکتاپرستی فرا می ها را از بت قریش و وابستگان به آن

 . پذیرفت حالل دانسته بود کسی را که نمی خون و مال هر
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ی آنان بندگان  را که به عقیده یتمام مسلمانانبه همین بهانه، وهّابیان  

ها هستند، به یکتاپرستی خالص و کنار گذاشتن شرک  بت و پرستندگان بت

ها آمرزش  ری کند و از گذشتهکنند و هرکس خوددا ها دعوت می و بدعت

پرستان و  همچون مال و خون بترا مال و خونش  ،نخواهد و توبه ننماید

 دانند.  مشرکان قریش در زمان رسول خدا حالل می

این مطلب را محمد بن عبدالوهاب در کتاب کشف الشبهات و محمد بن 

 اند.  هذکر کرده و روشن نمود رسماً، اسماعیل صنعانی در تطهیر االعتقاد

مرکزی برای وهّابیان، این است  ی این مذهب و نقطه ی پایه خالصه آنکه

هار ظاز ا. آنان ها را مشرک بدانند و همگی را تکفیر کنند که تمام مسلمان

ها و  هایشان پر است از تکفیر مسلمان نوشتهرند. لذا این مطلب باکی ندا

تا آنجا که ؛ انکار نیست وأویل وجه قابل ت هیچ بهریحاتی در این مورد که صت

اعالم  ، رسماً محمد بن عبدالوهاب در دو کتاب اربع القواعد و کشف الشبهات

پرستان شدیدتر است، زیرا اینان به  ها از شرک بت داشته که شرک مسلمان

شوند و بر  ولی همین که گرفتار می ،ورزند هنگام آزادی و راحتی شرک می

پرستان در تمام  ولی بت. گردند ست میپر یکتا ،شود آنان سخت گرفته می
 . حاالت زندگی، همان بت خود را پرستیده و دورویی ندارند

های مقرب درگاه خدا، درختان و  پرستان انسان عالوه بر این، بت

ولی  ،پرستند خوانند و می همراه خداوند می های غیر گناهکار را به سنگ

گیرند که از  هایی را شریک می انسان ،همراه خداوند ،چنینی های این مسلمان

 مردم بدتر و گناهکارترند!! ی همه

تطهیر االعتقاد  ی این مطلب را صنعانی نیز در چندین مورد از رساله

ها اصلی است نه اینکه  متذکر شده است، بلکه تصریح کرده که کفر مسلمان

  اند. از اول، اسالم را نفهمیده و قبول نکردهها  بلکه آناند.  مرتد شده

موجبات تکفیر مسلمانان  ،القبور ۀی الواسطه و زیار ابن تیمیه در دو رساله

در آنجا  ،دانند را اعالم داشته، و همان چیزهایی را که وهّابیان موجب کفر می
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اند و بر آن پایه و  ذکر کرده است و سایر وهّابیان اعتقاداتشان را از او گرفته

اند و در موارد  طالبی دیگر افزودهاند و م مذهب خود را بنیاد کرده ،اساس

 . باره دارند تصریحاتی در این ةالسنی ةهدیگانه  بسیاری از رسائل پنج

ی عبدالوهاب نیز همان مطالب را گفته و آلوسی در  عبداللطیف نواده

 . آن سخنان را از وی نقل کرده است ،تاریخ نجد

رک و ی ش کلمه، کشف الشبهات ی محمد بن عبدالوهاب، در رساله

ها اطالق کرده و فقط وهّابیان را مسلمان دانسته  مشرک را بر عموم مسلمان

 !است

، خورد این مطلب در بیشتر از بیست و چهار مورد از آن کتاب به چشم می

ن، منکران یکتاپرستی، ان، منافقاها، مرتد بندگان بت ،عنوان کافر و آنان را به

ز آنان داناتر هستند، شیطان ها ا پرست دشمنان خدا، کافران نادان، بت

)کشف  در بیش از بیست و پنج مورد نام برده است!! ،پیشوای آنان است
 (. 72 – 57الشبهات ص 

ی شرک و مشرک  کلمه ،در بیشتر از سی مورد صنعانی در تطهیر االعتقاد

ها اطالق کرده است و در بیشتر از بیست و پنج مورد آنان را به  را بر مسلمان

ملحد، کافر، کافران اصلی، اینان غیر خدا را پرستیده  نامیده است: این کلمات

همچون طرفداران مسیلمه،  ،پرستند ها چیزی بیشتر می پرست و از بت

 سبائیه، یهود، خوارج و اهل جاهلیت هستند!!

مسلمانان )مانند امام و پیغمبر و یاران خدا(  ی بر کسانی که مورد استغاثه

 . ها اطالق کرده است ا، بت، شریک خدا و امثال ایناسم خد، گیرند قرار می

بار برای  مات زیر را بیش از شصتکل ۀالسنی ۀطرفداران کتاب هدی

شرک به خدا، شرک بزرگ، ، شرک، شرک ورزیدناند:  ها به کار برده مسلمان

کسانی که در مقابل شریک خدا سر  ،ها، شرک خطرناک ترین شرک بزرگ

ن، امال و خون است، مشرکشمردن موجب حالل آورند، شرکی که  فرود می
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ترین مشرکان، اینان مشرک هستند چه بخواهند و چه  زشت، مشرکات

 اند که ن گفتهاتر و ناپسندتر است از آنچه مشرک شرک اینان زشت، نخواهند

تر است از شرک کسانی که رهبران  برای ما خدایانی آویزان قرار بده و بزرگ

گرفتند، فقط وهّابیان که به مکه آمدند خدای را به مذهبی خود را به خدایی 

 . یکتایی پرستیدند

حث از ضمن بهای خود  کلمات باال را در نوشته ،جا در بیش از شصت

 اند.  ها آورده مسلمان

ن اطالق انابر عموم مسلمکلماتی همچنین در بیش از بیست مورد  

بندگان  ،سبائیه، کفار، آنان مثل یهود و نصاری هستندمانند: اند،  کرده

های  گویند برای ما بت پرستان و چون کسانی که می مالئکه، ماه و خورشید

ها و بندگان  پرست بت ،آویزان قرار بده بلکه بدتر از آنان، بندگان الت و عزی

 . ها دین دوران جاهلیت است ها، دین این بت

ق بر عموم مسلمین اطالگونه توصیفات را  ایندر بیش از بیست مورد 

اند، و در بیش از ده مورد آنان را  ها را به این مطالب نسبت داده اند و آن کرده

 اند.  عنوان پرستندگان غیر خدا توصیف کرده به
ها توسل جسته و به قبورشان تبرک  ها به آن کسانی را که مسلمان

 آنان را به ،و در بیشتر از دوازده مورداند  یدهبه نام بت و صنم نام ،جویند می

 – 22، 20، 19، 15 – 10ص  الهدیة السنیة)اند.  ی شریک خدا دانسته منزله

28 ،30 – 34 ،36 ،37 ،41 ،42 ،45 ،53 ،55 – 57 ،59 ،61 – 63 ،65 ،

  و صفحات دیگر(. 107، 105 – 102، 95، 93 – 86

 . در آینده کلمات بیشتری از آنان در این مورد نقل خواهیم کرد

ده کرها اطالق  اسم کفر را در سه جا بر مسلمان ،ابی فرزند عبدالوه نواده

خدا را همچون مدعیان خدایی دوست  شرک، ایناندر چهار مورد  ؛است

رسانند؛ اینان از اعراب دوران  دارند و در دوستی خود را به مقام خدایی می
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شرک ، تر از شرک آنان است تر و زشت جاهلیت بدتر هستند، شرکشان شدید

انگیز هستند و  ها فساد این ،رسد ها نمی ی شرک این ه پایهدوران جاهلیت ب

اند، غیر خدا را  اند، از اسالم خارج ترین مخلوقات ترین و نادان گمراه

 . پرستند، از ملت و آیین اسالم بیرون هستند و امثال این الفاظ زشت می

متعدد به این الفاظ در موارد  ،است «ةالسنی ةهدی»ائدی که ملحق به کتاب صدر ق

 . کشد سخن به درازا می ،ها را نقل کنیم آن بخواهیمتصریح کرده است که اگر 

چنین ( 230 – 229)ص  «خالصه الکالم»در کتاب احمد زینی دحالن 

ای به محمد بن عبدالوهاب ایمان آورده و مرام او را  هرگاه فرد تازه»:  گوید

ب خود را انجام داده واج ی به حج رفته و وظیفهاز آن  اگر پیش ،پذیرفت می
را زیرا حج اولی او  ،بار دیگر به حج رودکه داد  ه او دستور میب محمد ،بود

و عمل  بودچون در حال شرک آن عمل را انجام داده دانست،  باطل می

 ،خواست وارد مسلک و مذهب او شود اگر کسی میو  مشرک پذیرفته نیست

سازد و بعد گواهی دهد که گفت شهادتین را بر زبان جاری  نخست به او می

نه تنها خود او بلکه پدر و مادرش نیز در حال کفر  ،تاکنون مشرک بوده است

بایست اقرار کند و شهادت  و عالوه بر پدر و مادر می ؛اند و شرک از دنیا رفته

ها را یکایک بر زبان  ی زیادی از دانشمندان گذشته )که نام آن دهد که عده

 !«اند مشرک بودهساخت( کافر و  جاری می

از ، تمام امت اسالمی را در خالل شش قرن گذشته پیش بارها، رسماً یو

از نظر او مشرک و  ،پذیرفت ده و هرکس که مرامش را نمیکرخود، تکفیر 

 . دانست کافر پنداشته و خون و اموالش را مباح می

قبالً نقل شد. سخنرانی سعود در هنگام فتح مکه برای مردم آن شهر 

مشرک بودید و خدای بر شما  گوید شما قبالً به مردم می که وی رسماً مدیدی

 ! منت گذاشت و با شمشیر من همگی اسالم واقعی را شناختید



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ششم:

 
 ها اشکاالت وهابیان به عقاید مسلمانان و پاسخ آن

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ای مشهور ه از روی نوشته ،را همچون سایر مطالب این کتاب بخشاین 

ها  نقل نموده و به آن ،وهّابیان که چاپ شده و در دسترس عموم مردم است

 : از قبیل کنیم استناد می

ی اربع القواعد و کشف الشبهات عن خالق االرض و السموات  دو رساله الف.

لیف محمد بن عبدالوهاب و کتابی که برای شیخ رکب مغربی فرستادند أت

 . نوشته است 1218های سال  یدادو جبرتی آن را در تاریخ رو

لیف محمد بن اسماعیل أت تطهیر االعتقاد عن ادران االلحادی  رساله ب.

 . امیر یمنی صنعانی که معاصر با فرزند عبدالوهاب بوده است
این مرام را بذرهای کس که نخستین  دو رساله از ابن تیمیه؛ همانج. 

 ستنجاد بالمقبور.القبور و اال ۀپاشیده، به نام الواسطه و زیار

 است.  نامیده ةالسنی ةهدیلف به نام ؤها را م ی آن پنج رساله که مجموعه د.

و در این دو نگاشته کتابی در تاریخ نجد که محمود شکری آلوسی ه. 

ها  جات آن مطالب، اعتقادات، رفتار و اعمال وهابیه را از نوشته ،کتاب

 گوید.  می باز

گفتاری ( 27 – 24)ص  واعدقی اربع ال محمد بن عبدالوهاب در رساله

 اش این است: دارد که خالصه

 : پرستی بر شناخت چهار پایه استوار است رهایی از شرک و بت
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ها  با آن اول: شناخت کفاری، که در صدر اسالم بودند و رسول خدا 

 ،اد داشتند که خداوند متعالقهمگی اقرار و اعتها  . آنها را کشت جنگید و آن

 . این جهان است ی دهنده، آفریننده و اداره کننده روزی

این اندازه کافی نبود  .شد که آنان مسلمان باشند ولی این اقرار باعث نمی

دلیل بر این مطلب آنکه خداوند  .ها را مسلمان بداند در اینکه رسول اکرم آن

 :پرسد از کفار می ،متعال

قمک من السامء و الارضرزقل من ی ( 31یونس ) 

در آخر آیه جواب  «؟و زمین دهد از آسمان بگو چه کسی به شما روزی می»
 :  ها این است که آن

فس یق ل ح ه هل  

  «.ی این امور خدا است خواهند گفت صاحب همه»

شود کسی را  موجب نمی ،شود که اقرار به این خصوصیات پس معلوم می 

 . مسلمان بدانیم

ها روی  خوانیم و به آن ها را می گفتند اینکه ما بت دوم: کفاری که می
ها موجب تقرب و نزدیکی ما به خداوند  خاطر این است که آن به ،آوریم می

که قرآن  چنان، دهیم ی خود قرار می ها را شفیع و واسطه شوند و ما آن می

  مجید فرماید:

لیقرب ان ایل ه هل زلحی واذلین اتذوا من دوح ه هل اولیاء ما نعبدا  الا .(4مر ز)؛  

ها را عبادت نکنیم  ما این: اند، گویند کسانی که غیر از خدا اولیایی گرفته و»
  «.مگر اینکه ما را به خدا نزدیک کنند

 نیز فرماید: 

ان ؤالء شحعاؤینحعهم و یق ل ح ه ال یرضا  و ال و یعبدوح من دوح ه هل ما

 (. 18)یونس  عنده هل
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 ها آن

ود و زیانی به حالشان ندارد و گویند پرستند که س غیر از خدا چیزی را می»
  «.اینان در پیشگاه خدا شفیع ما هستند

پرستیدند، بعضی  : مردمی از هر قوم و قبیله که خدایی جداگانه را می سوم

فرشتگان را پرستیده و برخی پیامبران و مردان با تقوا و فضیلت را، گروهی 

امبر خدا با تمامی این پی. ای خورشید و ماه را را و عده ها درختان و سنگ

ها نگذاشت و همه را  ها جنگید و هیچ فرقی بین این افکار و صاحبان آن

 . ها پیکار نمود نادرست شناخته و با آن

: مشرکان زمان ما که شرک و کفرشان از مشرکان آن زمان و  چهارم

زیرا آنان در حال  ،پرستان نخستین شدیدتر و گمراهیشان بدتر است بت

دنبال بت  رست بودند و فقط در حال خوشی و راحتی بهسختی خداپ

دستی و خوشی، در هر دو حالت به خدا  ولی اینان در حال تنگ ،رفتند می

 . شوند شرک ورزیده و کافر می

  فرماید: ی آنان چنین می خداوند درباره

ک حالرب اذا ا  یرش  ه هل الصنی هل ادلین فلام جناا  ايل فاذا رکب ا یف الحلک دع ا 
 ( 65)عنکبوت 

خدا را با اخالص بخوانند و چون که  ،پس هرگاه سوار بر کشتی شوند»
شرک شده و کفر منجات  ی در لحظه ،نجات دهد و به خشکی ببردشان

 «.ورزند می

اش  سخنی گوید که خالصه( 58 – 56)ص  کشف الشبهاتی  در رساله

 این است:

ستش و اینکه توحید عبارت است از یکتا دانستن خدا در پر»

 ،پرستش و عبادت فقط برای خدا باشد و این است دین پیامبران

. سوی مردم فرستاد ها را برانگیخت و به همانان که خدا آن

سوی قوم و  که خداوند او را به دها حضرت نوح بو نخستین آن
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ی مردان صالح  اش گسیل داشت و در آن هنگام که درباره قبیله

نان را تا سرحد خدایی باال بردند و آعیت خود غلو کرده مقام و موق

  «را پرستیدند. 1عالوه بر آن ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر

حضرت محمد بود که صورت ساختگی این  ،الهی ی هو فرستاد هآخرین برگزید

موریت أنیکوکاران و مردان تاریخی را شکست، خداوند او را در بین مردمانی م

جا  پرستیدند و اعمال و مراسم حج را به میرسالت بخشید که همگی خدا را 

لکن برخی از  ؛ساختند دادند و نام خدای را بر زبان جاری می آوردند، صدقه می می

خواهیم  ها می ما از این گفتند: آفریدگان را بین خود و خدا واسطه قرار داده و می

، عیسی، که باعث نزدیکی ما به خدا شوند و از ما شفاعت نمایند. مانند مالئکه

 . های بزرگ مذهبی و مردان صالح و پاکدامن و افرادی دیگر از شخصیت مریم،

ها، ابراهیم را تجدید نماید، و  انگیخت تا دین پدر آن را بر خداوند محمد 

جان  ها به این موجودات بی ها بفهماند که این نزدیکی و این عقیده که آن به آن

 . ثر باشدؤتواند در این کار م املی نمیخدا است و هیچ ع تنها از آنِ ،دارند

تا چه رسد  ،حتی فرشتگان مقرب خدا و پیامبران و رسوالن را چنین نسزد

خدا اقرار داشتند و  رسانیِ آفرینندگی، روزی به دیگران. کفار همگی بر یکتاییِ

های  کار ی کننده ی حیات و تدبیر دهنده و گیرنده عنوان زندگی خداوند را به

 ؛ها است و زمین و هر چه در آن پذیرفتند، و قبول داشتند که آسمان یآفرینش م

 . ی توانایی او است همگی از خدا و تحت تصرف و اختیار او و در قبضه

  فرماید: خداوند خود می 

مع والابصار و من خیرج سامء و الارض ا  من میلک السقل من ی رقمک من ال

 ر الام ر فس یق ل ح ه هل فقل افالو من یدبّ  من الفیت و خیرج الفیت من احلیّ  احلیّ 

 (. 31)یونس  تتق ح

دهد یا اینکه چه کسی  و زمین به شما روزی می بگو چه کسی از آسمان»

                                                                 
 .است )مترجم( بزرگ آن قوم بودهمعبودهای های مشهور و  ها نام بت این. 1
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ها است و کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده  مالک گوش و دیده
. ا: خد خواهند گفت کند؟ آورد و کیست که امور جهان را منظم می بیرون می
 «سازید؟ خود نمی ی اری را پیشهگچرا پرهیز پس بگو:

 ّروحا ، قل من قل لفن الارض و من فیها اح کنمت تعلم ح س یق ل ح هلل قل افال تذک

را السم ات الس بع و را العرش العظمی س یق ل ح ه هل قل افال تتق ح. قل من بیده 

ل ح ه هل قل فاین ملک ت لک ش ییء و ه  جیری و الجیار علیه اح کنمت تعلم ح س یق  

 ( 92)مؤمنون  .تسنروح

گویند:  زودی می به ؟اگر دانایید ،از کیست آنچه در آن است،بگو زمین و »
های  کیست خدای آسمان بگو: آورید! پس چرا خدا را نمی بگو:. برای خداست

پس چرا  :بگو. اهلل زودی، خواهند گفت: هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ؟ به
چیزی  بگو: کیست که در دستش حقیقت و بزرگی هر وید؟ش ار نمیگپرهیز

؟ دانید اگر می ،کس نیست دهد و خود در پناه هیچ است، به همه پناه می
  «؟پس چرا فریفته شده، غافل هستید. هللا گویند: زودی می به

ها را یکتاپرست بدانیم و به  شود آن گونه اقرارها موجب نمی که این دیدیم 

گردند و آن توحید که آنان منکرش  خل در توحید نمیاین اعترافات، دا

همان توحیدی که مشرکان زمان ما ، هستند عبارت است از توحید در عبادت

ها از  خوانند، و برخی از آن نام آن را اعتقاد گذاشته و شب و روز خدا را می

خاطر اینکه موجوداتی هستند که شایستگی داشته و مقرب  مالئکه هم به

 .کنند تقاضای شفاعت می دیی هستندربار خدا

ها  این ،دادند ها را واسطه قرار می که مشرکان زمان پیغمبر، بت نانهمچ

های بزرگ روحانی و پیامبرانی مانند عیسی را واسطه  مردان صالح و شخصیت

 . دهند مابین خود و خدا قرار می

طر خا به ،خواهی دانست که رسول خدا با مشرکان  ،شناخت این مطلببا 

 ،ها را به توحید در عبادت دعوت کرد گونه شرک در عبادت جنگید و آن این

  که خداوند فرماید: چنان
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تدع ا مع ه هل احدا فال  ( 19)جن 

  «کس را با خدا نخوانید. هیچ»

  اذلین یدع ح من دونه ال یس تجیب ح هلم بشییئ احلق و ةهل دع  ( 19)رعد 

گونه  هیچ ،خوانند که غیر از خدا را میدعوت حق برای خدا است و کسانی »
 «اجابت نخواهند شد.

نی و ابا آنان جنگید، که دعا و نذر و قرب به این جهت رسول خدا 

دادرسی و دادخواهی و تمام عبادات و پرستش را تنها برای خدا قرار دهند و 

رف اقرار آنان به توحید و یکتایی ذات خداوند، موجب نشد که آنان داخل صِ

خدا را واسطه  یها مالئکه و پیامبران و اولیا که آن و همین، اسالم گردند در
همین کار موجب  ،فرستادند خدا می ی خانه ها را به شفاعت درِ قرار داده و آن

 . شده بود که خون و مالشان حالل گردد

کردند و مشرکان از  توحیدی که پیامبران مردم را به آن دعوت می

زیرا معنای ، ند، عبارت بود از معنای واقعی الاله اال اهللزد باز می اقرارش سر

چه  ،گردید ها، این اعمال انجام می خاطر آن اهلل در نزد آنان کسی بود که به

و یا درخت  خدا ای از فرشتگان باشد، و چه پیغمبر، یا مرد صالح و ولیّ فرشته

امور جهان  ی هنندرسان و تدبیر ک روزی ی و قبر، یا جن؛ نه اینکه تنها آفریده

 . رسان فقط خدا است دانستند که آفریننده و روزی زیرا می ،باشد

کردند که مشرکان  اهلل معنایی را اراده می ی عبارت دیگر آنان از کلمه به

ی توحید،  کنند و حال اینکه مقصود از کلمه ی سید اراده می زمان ما از کلمه

سواد و نادان، این مطلب را  ار بیمعنای واقعی آن است نه تنها لفظ آن، و کف

از این کلمه همان منحصر دانستن   فهمیده بودند که مقصود رسول خدا 

ر شدن به هر چیزی که به غیر از خدا فخدا است در مقام عبادت و کا

 . شود پرستیده می

 ند: گفت ها می آن،  بگویید ال اله اال اهلل: چون هنگامی که رسول خدا به کفار گفت
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الها واحدا ةله ل ال  اجع  ( 5)ص 

این  ،آیا خدایان متعدد را خدای یکتا قرار داده است ان هذا لشئی عجاب»
 «آور است. چیزی باور نکردنی و شگفت

کند و  که ادعای مسلمانی میاست ها نیست، بلکه از کسی  شگفتی از این

گمان سواد نادان نفهمیده و  ی آن کفار بی از معنای این کلمه به اندازه

 ، همان گفتن به زبان است و اصالً کنند که مقصود از گفتن ال اله اال اهلل می

های مشرک زمان  ها و درس خوانده قلبی الزم ندارند و تازه فهمیده ی عقیده

  ی توحید این است که آفریننده و روزی کنند که معنای کلمه ما فکر می

 . رسانی غیر خدا نیست

ن نادان از انخواهد بود در مردمی که مشرک بنابراین هیچ خیر و خوبی

تر  سوادان دوران جاهلیت از او آگاه تر باشند و مسلمانی که بی ها فهمیده آن

 .« اسالمی ارزشی ندارد ی و چنین کسی برای جامعهباشد 

 : سپس گوید

همان شرکی است  ،نامند ن زمان ما اعتقاد میادانستی که آنچه را مشرک»

خاطر همان  هم به شود و رسول خدا  رک نامیده میکه در قرآن مجید ش

شرک آن مردم که پس بدان و آگاه باش . ها ریخته شد با مردم جنگید و خون
تر است از شرک و  تر و خفیف از دو جهت سبک بودند، که در زمان رسول خدا

 . کفر مردمان زمان ما

 ورزیدند، یم شرک خدا به راحتی و خوشی حال در تنهاها  اینکه آن –اول 

چنان که  ،ندنداخو خالصانه خدای واقعی را می ،ولی در تنگدستی و سختی

 قرآن مجید فرماید:

امک ایل الرب اعرضمته فلام جنّ من تدع ح الا اایّ  یف البنر ضلّ  مک الرضّ سّ و اذا م 

 ( 69)اسراء 

 ،انیدکسی را که غیر از خدا باشد و بخو هر ،و هرگاه در دریا زیانی به شما برسد»
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دهد  نجات می خورد، ولی وقتی که خداوند شما را و به درد شما نمی شود گم می
 .« کنید شما از دستورات پروردگار سرپیچی می ،رساند و به خشکی می

اغری ه هل تدع ح اح کنمت صادقنی بل  ةاتتمک الساع قل ارایتمک اح ااتمک عذاا ه هل او

 ( 41-42)انعام . اء و تنس ح ما ترشک حالیه اح ش ه تدع ح فیکشف ما تدع حاایّ 

جز خدا  اید که اگر عذاب خدا به شما برسد و یا اینکه قیامت در رسد به آیا دیده»
را های شما  او اگر بخواهد، ناراحتی .خوانید دیگری را بخوانید؟ بلکه تنها خدا را می

  .«کنید و شما هم شرک خود را فراموش می ،سازد برطرف می

ربه منیبا الیه قل متتع بکحرک قلیال انک من احصاا  الانساح ض دعا و اذا مس

 .(11-)زمر  النار

از  :بگو .خواند زاری و التماس می خدا را با ،و هرگاه به انسان ضرری برسد»
 «کفر خود اندکی بهره بر، تو از یاران آتش هستی.

و اذا غش یهم م ج اکلظلل دع ا ه هل الصنی هل ادلین ( 31 )لقمان 

 خدا را با اخالصِ ،های ابر فرا گیرد ها را موجی همچون توده و هرگاه آن»
 «خوانند. تر می هرچه تمام

که مقرب را مردمان دیگری  و،آن زمان همراه خدا و غیر ا رکاندوم مش

خواندند و درختان و  پیامبران و مالئکه را میو به دستگاه الهی بودند، 

گاه  نش مطیع دستورات خداوندند و هیچهایی را که از نظر آفری سنگ

همراه  خوانند، ولی مردمان زمان ما به دامنشان به پلیدی گناه آلوده نشده می

نشان به ممردم بدکارترند و دا ی کنند که از همه خدا، توجه به مردمانی می

 «زنا و دزدی و نماز نخواندن و امثال این گناهان آلوده است!!

از محمود شکری آلوسی  ،این نویسنده نقل شداز  که نزدیک این مطالب

در کتاب تاریخ نجد نقل شده که فرزند عبدالوهاب از وی نقل کرده و شاید 
سخنان او، زیرا ما عین و مضمون ای بوده است از مجموع  خالصه و برگزیده

 . کند ها را نقل می ولی آلوسی آن ،های چاپی او ندیدیم این عبارات را در کتاب
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 ،که با خدا ان رامشرک آیات داللت کننده بر توحید خداوند و ردّ نامبرده،

 چنین گوید: ، سپسکند ذکر می ،پرستیدند خدایان دیگری را می

پرستندگان  ها است، معنایی است که شرکِ شرکی که مقصود این آیه»

زیرا ، شود ها و بندگان پیامبران و مالئکه و مردان صالح را شامل می ناگورست

گونه بود که رسول خدا، حضرت محمد  دوران جاهلیت نیز همین باشرک اعر

 خاطر مبارزه با آنان برانگیخته شد ، به ». 

از جاه و مقام و  ،بردند ها پناه می به آن ،خواندند آنان این موجودات را می 

 آنان را واسطه و شفیعکردند،  ها به خداوند استفاده می ب و نزدیکی آنتقرّ

خواستند که واسطه شوند تا  ها می از آن . آنگاه،دادند قرار می بین خود و خدا

چنان که همین  ،ها هم به خدا نزدیک گردند و گناهانشان آمرزیده شود این

 فرماید: حالت را خداوند خود در قرآن مجید می

ان ؤا  و ال ینحعهم و یق ل ح ه الء شحعایرضّ  و یعبدوح من دوح ه هل ما ال

  (18)یونس  عنده هل

ها ندارد و  ای به آن پرستیدند که زیان و بهره و غیر از خدا چیزی را می»
  «.های ما نزد خدا هستند ها شفیع گویند این می

واذلین اتذوا من دونه اولیاء ما نعبدا  الا لیقرب ان ایل ه هل زلحی. ( 4-زمر) 

عبادت ها را  گویند ما این گرفتند، میبرجز خدا اولیائی  کسانی که به»
ها مارا نزدیک به خدا سازند و مقرب  کنیم مگر به این جهت که این نمی

  «.درگاه او شویم

 . و آیات دیگر

ند که انبیا و اولیا و صالحین و پنداشت ن نمیامشرک و معلوم است که

و یا اینکه در  ،و زمین با خداوند شریک هستند مالئکه در خلقت آسمان

ترین  توانند کوچک یی اثری دارند و یا اینکه میتنها تدبیر و نظام آفرینش به

 . ای را بیافرینند ذره
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 فرماید: خداوند می

یمت ما تدع ح من آ  م ات و الارض لیق لن ه هل قل افر سو لنئ سالتهم من خلق ال

 هل هنّ  ةارادین برمح ه اواکشحات ضّ  هل هنّ  دوح ه هل اح ارادین ه هل برضّ 

  .(39 –)زمر   ح الفت لکّ یه یت لّک ممساکت رمحته قل بس یب ه هل عل

فریده آها و زمین را  ها بپرسی که چه کسی آسمان راستی، اگر از آن و به»
اید، اگر خداوند اراده کند ضرری به من  بگو: آیا دیده. اهلل : است خواهند گفت

توانند ضرر او را برطرف  جز او، می خواسته به آن کسانی را که می ،رساند
توانند  ها می اینکه اگر بخواهد رحمتی را بر من فرو فرستد، آیا آن و یا ؟سازند

بر او تمام فقط نده است. سخدا مرا ب :بگو ؟جلو رحمت او را بگیرند
  «کنند. کنندگان توکل می توکل

باره با  پس این مطلب را مشرکان آن زمان اعتراف داشته و نزاعی در این

ها و زمین  ها که خالق آسمان از آن رو است که پرسش کسی ندارند و از همین
 ،باشند ها و کلمات که در این آیات می با این جمله .درست است ؛کیست

نسبت به عبادت و پرستشی که را ها  ها آورده و آن حجت و دلیل بر آن

 .نماید محکوم و مجاب می ،کردند

مجرد گفتن شهادتین، بدون اینکه معنای آن دانسته شود و به مضمون 

شهادتین  یبلکه اجرا ،شود که کسی مسلمان شود باعث نمی ،مل کنندآن ع

 ؛نه اینکه باعث شود گوینده مسلمان باشد ،بر زبان، خود حجت است بر انسان

و یا  ،ایمان همان اقرار زبانی است :امیه که گویندکرّ ی هعقیدبر خالف 

 . دانند رف تصدیق را موجب مسلمان شدن میکه صِ ،همچون جهمیه

کردند و  های دروغینی که بر زبان جاری می ن را در شهادتاوند منافقخدا

روشنی اعالم  ها را به فرماید و دروغ آن تکذیب می ،خبر بود هاشان از آن بی دل

سوگندها یاد  ،های کوبنده و روشن ها با الفاظ و واژه دارد؛ با اینکه آن می

 . ساختند جاری میکردند و شهادت بر وحدانیت خدا و رسولش بر زبان  می

 :فرماید خداوند می
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انک لرس ل ه هل و ه هل یعمل انک لرس هل و ه هل  اذا جائک الفنافق ح قال ا نشهد

 (1)منافقون  یشهد اح الفنافقنی لاکذب ح

به درستی تو، که دهیم  گواهی می :هرگاه دورویان نزد تو آیند، گویند »

و خدای گواهی  ،او هستیداند که تو رسول  خداوند می .رسول او هستی

  «.دهد که دورویان دروغ گویند می
ها شهادت و اقرار خود را با لفظ شهادت و ان و الم در کلمه لرسوله و جمله  این

 شود. ها نمی که چنین شهادتی دلیل بر ایمان آن اینکید نموده در عین أت 1اسمیه

 ،اهلل را بگوید االال اله  ی هرکس که بر یکتایی خداوند گواهی دهد و کلمه

شهادت او  ،لکن در هنگام عبادت و پرستش، توجهش به غیر خدا باشد

 . ای نداشته، گرچه تمام عمرش نماز بخواند و زکات دهد و روزه بگیرد فایده

 فرماید:  خداوند می

بع  الکتاا و تکحروح ببع بمن ح ؤ افت  ( 85)بقره 

 «پذیرند؟ ای دیگر را نمی ای از کتاب ایمان آورده و پاره آیا به پاره»

 اح اذلین یکحروح ابهلل و رسهل و یریدوح اح یحرق ا بنی ه هل و رسهل و یق ل ح ن من

 ( 149)نساء  نکحر ببع و ببع  

خواهند بین خدا و  کسانی که به خدا و فرستادگانش کافر شده و می»
ای دیگر  پاره ای ایمان آورده و به گویند به پاره پیامبرانش جدایی اندازند و می

  «.کافر هستیم

 پاسخ به اشکاالت و ایرادات وهّابیان 

اند که  جواب کوتاه به ایرادات نامبرده این است: اینان فکر کرده .1

                                                                 
کید و حتمیت یک خبر و یک قضیه استعمال أعنوان ت کلماتی را که به ،در ادبیات و علم نحو عربی. 1

ها عبارت است از  اینو  رساند کید را میأاین کلمات وقتی با هم استعمال شوند شدت ت ،کنند می
ها  تمام این .مله با اسمحرف الم وقتی بر سر مبتدا درآید و شروع ج ،نآشهادت، لفظ  ی خود کلمه

 .)مترجم(رساند  میکید و حتمیت مطلب را أت
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ها استغاثه کرده  ها نسبت به پیامبران دارند، به آن رفتاری که مسلمان

برایشان  ،کنند خواهند و دعا نموده و نذر می ها را می و شفاعت آن

دهند و ثوابش را نیز برای پیامبر و اولیا  انی کرده و آن را صدقه میقرب

اند که این کارها و این نذر و نیازها برای  پنداشته. کنند نثار می

دین و بزرگداشت شخص آنان و گورستان و آرامگاه  یپیشوایان و اولیا

ها است  عبادت آن ،باشد و تبرک جستن و نذر و نیاز برایشان ها می آن

 . ها ، همچون پرستش بتشود می موجب پرستش آرامگاه آنانو 

جا و نادرست است؛ زیرا مقصود از عبادتی که به  هاین پندار و گمانی ناب 

شود اگر برای  دیگری نیست و موجب شرک و کفر می ی جز خداوند شایسته

غیر خدا انجام گردد، مطلق بزرگداشت و احترام و اظهار کوچکی نمودن 

 شد. طور گسترده اثبات  که در مقدمات پیشین گذشت و به چنان، نیست

ای است که هیچ مسلمانی  بلکه مقصود از عبادت خدا پرستش ویژه

در مقابل  ،نماید پرستد و در مقابلش اظهار بندگی می گونه که خدا را می آن

هیچ پیغمبر و امامی به آن روش عبادت ننموده و اظهار کوچکی و فروتنی 

 .ننماید
کسانی که رسول » :گویداربع القواعد  ی د عبدالوهاب در رسالهفرزن .2

خدا داشتند و  رسانیِ ها جنگید، اقرار به آفرینندگی و روزی خدا با آن

این اقرار و  ،حال عین در. دانستند بخش این جهان می او را سامان

 .«شد که داخل اسالم گردند و مسلمان شوند اعتراف موجب نمی

شد، این بود که  ها نمی ین اقرار موجب مسلمانی آنگوییم: علت آنکه ا

گفتند  پنداشتند و می هایش را دروغ می ضرت را نپذیرفته و گفتهحآن  نبوت

تمام دستورات مذهبی او را منکر شده و . لذا گو است او جادوگر و دروغ

ها کافی  در کفر آن تکذیب همین انکار وو  دین جاهلیت بودندبه متدین 

 .ها را بپرستند یا نپرستند ها را شفیع خود قرار دهند و آن که بتچه این ،است

چگونه کسی را که به خدا ایمان آورده و رسالت رسول او را عالوه  به
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ها عمل  پذیرفته و تمام احکام و دستورات الهی او را قبول کرده و به آن

 مخالف با رسول خدا، که پرستانِ چنین اشخاص را با آن بت این ،کند می

و به این  ؟دهند و اذیت آن حضرت بودند، مساوی قرار می همیشه در فکر آزار

کسی را که خدای خود شفیع قرار داده، به شفاعت  مؤمنبهانه که این فرد 

ها یکسان بلکه  دهد، با آن برگزیده و او را واسطه مابین خود و خدا قرار می

 دانید؟ بدتر می

ها  کنندگی ها از چیست و گمراه رفتاری کج ها و اندازی این غلط !بار پروردگارا

 چیست؟!

طلبی اینان از پیامبران و مردان با  توسل و شفاعت ،هیچ روی گاه و به هیچ

فساد و اند؛ و  ها گمان کرده فضیلت موجب کفر نخواهد بود، چنان که آن

 .واضح و آشکار است ،یونس و زمر ی سوره ی استدالل به دو آیهنادرستی 

رسول خدا بر مردمی پراکنده برانگیخته »دالوهّاب گوید: محمد بن عب .3

ای بودند و فرقی بین  شد که هریک دارای عقیده و دین و خدای ویژه

 .«ها نگذاشته و با همه مبارزه نمود.. آن

 ،خاطر آنچه شما گفتید ها نگذاشت. اما، نه به درست، فرقی بین آن :گوییم
رد که رسالت او را نپذیرفته و به ک ها مبارزه می بلکه از این جهت با آن

دانستند و همگی  های او را درست نمی کردند و گفته دستورات او عمل نمی

در دروغ پنداشتن او هماهنگ بوده، و پیرو دین پدران و راه و روش 

ای را  کند که فرشته با داشتن این حالت فرقی نمی .گذشتگان خود بودند

چیز را  ای را پرستش نمایند یا اینکه هیچ رهبپرستند، یا پیامبری را، بت و ستا

 . ینی نبوده، هیچ خدایی را نپرستندیقبول نداشته باشند و پیرو هیچ آ

ها  استدالل ابن عبدالوهاب آنگاه درست و تمام است که گروهی از آن

رسالت پیامبر را قبول داشته باشند و تمام فرمایشات و دستورات و احکام 

لکن رسول خدا را شفیع و . رده و عمل نماینددین اسالم را تصدیق ک

ها بجنگد و  همین جهت با آن خود قرار دهند و رسول خدا هم به ی واسطه



 

186 

فراسوی پرده
ها 

 

هایی که سنگ و خورشید و ماه را  ها و سایر کفار و آن فرقی بین آن

 پرستند نگذارد... می

 !گاه چنین نبوده است و بسی فرق است مابین این دو معلوم است که هیچ 

سوی  خداوند بزرگ محمد را به»گوید: الشبهات  کتاب کشفدر  .4

کردند و به حج  مردمی مبعوث کرد که همگی عبادت خدا می

های خدا را شریک او  لکن بعضی از آفریده ،دادند رفتند و صدقه می می

 «.دانستند ها را واسطه ما بین خود و خدا می قرار داده و آن

 است:ست باطل و نادراین سخن از چندین جهت  

طور که  ها همان کردند، لکن عبادت آن ها گرچه عبادت می : این اول

  آنجا که فرماید: ،عبادتی درست و صحیح نبود ،خداوند متعال فرموده

ةماکء و تصدی البیت الا ما اکح صل هتم عند  (.35)انفال  

  «.معنی دست زدن است معنی سوت زدن و تصدیه به به مکاء»

 ،ی خدا راف خانهطاست که اعراب دوران جاهلیت در ادر تفسیر کشاف 

کردند و دست در دست یکدیگر و  های برهنه طواف می زن و مرد با بدن

کوبان  کشیدند و پای انگشت داخل انگشتان هم قرار داده و فریاد و سوت می

 .کردند طواف می

هایی که خداوند  سجده در مقابل بتبا کردند، لکن  عبادت می ،آری

نمودند و  ها می ها در پیشگاه آن ها را منع فرموده! قربانی در مقابل آن سجده

بردند و  ها را می کشتند و به هنگام کشتن آن حیوانات نام بت گوسفندان می

 .مالیدند خون قربانیان را به خدایان ساختگی خود برای قبولی قربانی می

 !ها چنین بود نماز و طواف این و عبادت

های فراوانی را  ها و زشتی ، لکن چگونه حجی؟ بدعترفتند به حج می

های نمایان طواف  زن و مرد با عورت ،دادند عنوان مراسم حج انجام می به

 جستند!! تقرب و نزدیکی به خدا را می د،کردند و با این عمل خو می
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داستان زن زیبارویی را که مجبور کردند برهنه طواف کند و او هم خود را 

مان مکه جمع شدند و به اندام دبه طواف مشغول شد و مرعریان نمود و 
 خود،او هم یک دست بر جلو و دست دیگر بر پشت . کردند زیبای او نگاه می

 : خواند این شعر را می
 لکااااااه الیااااا   یباااااادو بعضااااااه او

 

 مفااااااا باااااادا منااااااه فااااااال احااااااهل 

چه از آن آشکار شود حالل  هر ،امروز بعضی از آنان یا تمامش آشکار شد» 
 «کنم!! نمی

 این داستان مشهور است. 

اینان تنها از این جهت مشرک بودند که  ،آنگاه، در نظر فرزند عبدالوهاب
ها را شفیع  ار دست توسل دراز نموده و آنگسوی مردمان صالح و پرهیز به

، راستگو  پنداشتند با اینکه رسول خدا را دروغ میو  خود قرار داده بودند
آنان زکات  خواهیِ خاطر شفاعت ولی به ،ادندد بودند، صدقه و زکات می

 ها نداشت!! ای به حال آن دادنشان فایده

بردند )تازه اگر، این گفتار درست باشد( و در بیشتر اوقات  نام خدا را می
های  وری جسته و در مقابل اسم بتداز ذکر خدا و یاد پرودگار همیشه، یا 

 اعل هبل.  فریاد برآوردند: که در جریان جنگ احد چنان ،بردند خود را می
خواستند بکشند نام خدایان ساختگی  ها و حیواناتی که می ها بر قربانی این

 . ساختند نه اسم خدا را خود را بر زبان جاری می

ها را نادیده گرفته، و کجروی و شرک  وقت آقایان وهّابیان، تمام این آن
 !ددانن ه مردان صالح میبدر توسل جستن فقط ها را  آن

خواستند از اعراب و مشرکان جاهلیت طرفداری  که میان ندانم ای نمی
دادند و زنا  ند و زکات میدخوان ها نماز می چرا نگفتند که آن ،نمایند

 و نوشیدند نمودند، و شراب نمی های پدرانشان ازدواج نمی کردند و با زن نمی

کردند و  بازی نمی ارهای شطرنج و نرد و سایر آالت قم با مهره. ندکرد قمار نمی
 .کردند خوردند و دختران خود را زنده به گور نمی ربا نمی
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نمودند و حتی  تمام شرایط و دستورات اسالم را عمل میعبارت دیگر،  به

 خواندند؟! نماز تراویج را مرتب می

و خالصه اینکه از هر جهت مسلمان بودند و فقط یک جهت باعث شده 

های  خارج شوند و آن عبارت بود از اینکه به انسانی اسالمی  بود که از جامعه

دادند و  ها را شفیع خود قرار می جسته و آن مقرب درگاه خدا توسل می

 دانستند؛ خدا میو مالئکه را واسطه بین خود  ،همچون عیسی

 !ها را مشرک دانست به این جهت با آنان جنگید و آن رسول خدا 

 د؟! چنین نبو برادران ایمانی، آیا این

وجه  کردند که زنا دهند با اینکه به هیچ ها دختران خود را وادار نمی آیا آن

 دخترانی عفیف و پاکدامن بودند؟! ، بلکهمایل به زنا نبودند

ها نبودند که تمام گناهان و کارهای زشت و رفتار دوران جاهلیت  مگر آن

 دادند؟! را انجام می

دهد که بگوید رسول خدا  میبن عبدالوهاب به خود اجازه  چگونه محمد

طلبی و واسطه قرار دادن مالئکه و پیامبران و  خاطر توسل و شفیع فقط به

 ها را ریخت؟ ها جنگید و خون آن افراد صالح با آن
را فقط  : ایشان، شرک و کفر مردمان دوران حضرت محمد  دوم

ع قرار داده ها را واسطه و شفی ها بعضی از آفریده دانند که آن خاطر این می به

 بودند. 

خواهد  یا از نادانی اوست یا خود را به نادانی زده، و می ،این انحصار

 .دیگران را به اشتباه بیندازد و گمراه کند

کننده،  دهنده و آفریننده، زنده ن قریش عقیده داشتند که روزیامشرک

 ها و امور جهان و صاحب و مالک آنچه در آسمان ۀکنند دهنده و اداره مرگ

 .کند داللت میبر آن  چنانکه آیاتی در قرآن مجید ،زمین است فقط اهلل است

که آنان برای این خدایان ساختگی خود،  ولی دلیلی در دست نیست

اثر در نظام آفرینش  ها را بی ثیری قائل نبودند و آنأها و مالئکه، ت بت
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فقط شفیع و پنداشتند و خدایان خود را  دانستند و اثر را فقط از خدا می نمی

ها عالوه بر اینکه خدا را  زیرا این احتمال هست که آن ؛گرفتند واسطه می

حال، این موجودات را  عین در ،دانستند ثر در آفرینش جهان میؤآفریننده و م

 .ثر بدانندؤهم م

ها را  شفابخش بیمار باشند، و موجب پیروزی بر دشمنان، ناراحتی مثالً

ها  باشند و اینکه شفاعت و وساطت آن برطرف کنند و واسطه بین خدا

  .ای اثر قرار داد ها تا اندازه گردد و یا اینکه خداوند برای آن نمی بر

  آنجا که گوید:، شود از ظاهر آیات قرآن همین مطلب استفاده می

 ّحت یال ال عنمک و قل ادع ا اذلین زمعمت من دوح ه هل فال میلک ح کشف الرض 

 .اسراء( 56)

های  ها فقط برای بت فرقان این است که آن ی سوره 60 ی هر آیهبلکه ظا»
 «کردند و غیر از آن خدایی را معتقد نبودند. خویش سجده می

زادا  نح را و اتمران و اذا قیل هلم اجسدوا للرمحن قال ا وما الرمحن انسجد لفا 

ی شعرا که از اهل جهنم  سوره 96 ی و ظاهر گفتار پروردگار در آیه

ها و خدایان ساختگی  ها معتقد بودند که بت این است که آن، کند ت میحکای

ها، با پروردگار جهانیان مساوی هستند. نه اینکه در تمام جهت مساوی  آن

خدا باشند، بلکه یک سلسله صفات مخصوص را که در آیات قرآن ذکر شده 

 .ستنددان ها را با خداوند یکسان می آن ،استثنا کرده، ولی در سایر جهات

این و  ها کافی است همین اندازه قائل شدن به تساوی در شرک و کفر آن 

ها خدایان  کند بر اینکه آن مطلب نیز ظاهر تمام آیاتی است که داللت می

 ات کهمانند این آی. گوناگونی را معتقد شده و شریکانی برای خدا قائل بودند

 گویای این سخنان است:

1 .ااح اکد لیضلنا عن آ لهتن . (42)فرقان  

 «.نزدیک است، که ما را از خدایان خود گمراه کند»
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2 .اهتنائنا لتارک ا آ ل . (36)صافات  

 «ها دست برداریم؟ یا ما خدایان خود را ترک کنیم و از آنآ»

3. دوح ه هل تریدوح ةافاک اله . (86)صافات  

 « اید؟ هآیا از روی دروغ و تهمت، خدایانی غیر از اهلل اراده کرد» 

4 .الها واحدا هةاجعل الال . (5)ص  

  «؟آیا خدایان گوناگون را خدای یکتا قرار داده است»

5 . این شاکیئ اذلین کنمت ت مع حفیق ل و ی   ینادهیم . ( 74و  62)قصص 

شریکانی که برای من گمان  گوید: دهد و می ها را ندا می روزی، که آن»
 «کردید کجا هستند؟ می

6 .قال ا آ لهتنا خری ا  ه  و . (58)زخرف  

 «: آیا خدایان ما بهتر است یا خدای او؟ گویند»

7 .اجئتنا لتافکنا عن آ لهتنا . (22)احقاف  

 «ای که ما را از خدایان خویش باز بداری؟ آیا آمده»

8 .لهتمکآ   تذرحّ  و قال  ال . (23)نوح  

 «.و گفتند که دست از خدایان خود بر ندارید»

9 .و ما  ن بتاریک آ لهتنا . (53)هود  

 «.چنین نیستیم که خدایان خود را ترک گوییم ما این»

10 .مفا اغنت عنهم آ لهتهم الیت یدع ح من دوح ه هل.  (101)هود 

 «.خوانند ها را می ها برنیارند، آن خدایانی که غیر از خدا آن ها، نیازی از آن خدایان آن»

11 .الها آ خراذلین جیعل ح مع ه هل .  (96)حجر  

 «.دهند خدای دیگری را قرار می ،هایی که با خداوند آن»

12 .کام یق ل ح ةقل ل  اکح معه آ له . ( 42)اسراء 

 «.ها گویند که آن ، چنان : اگر با او خدایانی باشد بگو»
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13 . اهلم ع ّ  الیک ن   ةمن دوح ه هل آ له او اتذو . (81)مریم  

 «.ها باشد اند که موجب عزت آن ایان دیگری را برگزیدهغیر از خدا، خد»

14 . لق ح و المیلک ح النحسهم نحعا  و ا  خیُ  لق ح شیئا  ال خیَ  ةمن دونه آ له او اتذو 

 ( 3)فرقان . وال نش را ةو ال بی   ا و ال میلک ح م ات  و ال ضّ 

زی چی اند، خدایانی که هیچ غیر از خداوند، خدایان دیگری را برگزیده»
 ،اند، و برای خویشتن بهره و ضرری را نرسانند نیافریده بلکه خود آفریده شده

 «.و مالک مرگ و زندگی و حیات پس از مرگ نخواهند بود

خاطر شفیع قرار دادن  ها را تنها به چگونه ممکن است کفر و شرک آن

که رسول  حالی بتها و خدایان ساختگی و فرشتگان و پیامبران قرار دهیم؟ در

دانستند، تمام دستورات و  او را جادوگر می شمردند، دروغگو میخدا را 

همه  و با دیدن آن ندشد که از جانب خدا آورده بود منکر می را مطالبی

شد،  دست او انجام می های قدرت پروردگار که به همه شگفتی معجزات و آن

 . ماندند میو بر همان دین دوران جاهلیت باقی  ندافزود باز بر انکار خود می

 کند؟! ها کفایت نمی آیا این رفتار و این گفتار، در کفر و شرک آن

ای دارد؟ و از  دیگر اقرار به وجود خدا برایشان چه فایده ،و با این حالت

 و نیاز و حج و زکاتشان چه سودی؟! عبادات و راز

 ها را ها را کافر ندانیم و آن شود که دیگر آن و آیا این اعمال، موجب می

اسالمی بشماریم و فقط به آن جهت که چون برای خداوند  ی داخل در جامعه

 ؟ها را کافر بدانیم این ،جویند واسطه و شفیع تراشیده به موجوداتی توسل می

 .چنین نیست این ،نه

ها را فقط توسل و واسطه قرار دادن بدانیم  چگونه ممکن است جهت کفر آن

های  دهد که اعراب جاهلی بدعت ا نشان میو حال اینکه تاریخ عقاید آنان به م

تا آنجا که دیگر اثری از توحید  ند؛فراوان در دین حنیف حضرت ابراهیم وارد کرد
ها  بدعت، واقعی حج دگرگون شده ی ، چهره ای از یکتاپرستی باقی نمانده و نشانه
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دادند، حکمی از  عنوان دین و مذهب انجام می مراسم زشتی را بهپدید آورده، 

 کردند.  احکام دین و سنتی از سنن ابراهیمی را اجرا نمی

دادند  هایی که داشتند و مالئکه را شریک خدا قرار می یعالوه بر بت پرست

پرستیدند و  ها را می آن افتادند، رسماً و در مقابل آنان به سجده می

ها را شفیع و واسطه قرار دهند و  پرستیدنشان نه آن بود که فقط آن

خاطر بزرگداشت  ها را پذیرفته و به را که خدا خود شفاعت آن موجوداتی

واسطه ما بین خود ، عنوان شفیع معرفی کرده ها آنان را به آن ی هدف و برنامه

که فرزند عبدالوهاب مردم را به اشتباه انداخته و  چنان ،و خدا بگیرند

 . چنین وانمود کرده است این

صورت  ها را به سنگ و فلزات ساخته و آنپرستان خدایانی را که از چوب و  بت 

پرستیدند و  ها را می آن ،آوردند ن و مردان بزرگ تاریخ خود در میاپیامبران، مصلح

 نمودند.  کردند و قربانی می افتادند و سجده می در مقابلشان به خاک می

ها را بر گوسفندان و شتران قربانی در هنگام ذبح بر زبان جاری  اسم بت

 .مالیدند ها را بر سر و روی خدایان ساختگی خود می و خون آن ساختند می

خواستند، و از  ها می از آن ،بایست از خدا بخواهند هر آنچه را که می
و برای خود این بهانه را  ،نمودند عبادت خدا و پرستش پروردگار سرپیچی می

ستش توانیم عبادت خدا را انجام دهیم، و لیاقت پر ما نمی: »آوردند که می

پرستیم تا موجب قرب و  لذا این موجودات را می. پروردگار در ما نیست

 .«نزدیکی ما به خدا شوند

ها را  بت جویی و عذرخواهی روشن است، در اینکه واقعاً بهانهسخن این 

ها  بلکه اگر هم به آن دهند،ها را شفیع خود قرار  نه اینکه آن پرستیدند می

پروردگار را مخالفت کرده  تاوامر و دستورا ،شدند عنوان شفیع متوسل می به

داشتند گوش  ها منع کرده و باز می ها را از پرستش بت و هرچند پیامبران آن

افزودند و در مقابل پیامبران  فرا نداده و بر دوری کردن و مخالفت خود می

 .پرداختند ها می آرایی نموده و به آزار و اذیت آن صف
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به کردند که  مخالفت مید و بینش صحیح خرحکمت و عالوه بر آن، با 

که  را روح و مرده بی که دین خدا نمایانِبخشید  الهام می و گفت ها می آن
 . دور بریزید، هیچ سود و زیانی به شما ندارند

روح و آن  های بی یع و واسطه به آن صورتفعنوان ش زیرا بر فرض که به
که شفیع، شخص پیامبر  بایست بدانند نگریستند، می های فلزی می تندیس

 . ی او سهیاست نه رخسار و تند

که حتی روباه و  کندموجودی که نتواند تا این اندازه از خود دفاع 
تواند  تفاوت، بایستد! چگونه می خرگوش بر باالی سرش کثافت بریزند و او بی

 ثر باشد؟!ؤها م در زندگی انسان
همراه خود،  را، به که عربی خدای ساختگی خوداست این داستان مشهور 

خویش برد، و در هنگام زراعت، خدای را از گردن خود باز کرده و  ی به مزرعه

ای از سنگینی او بیاساید، و در  گذاشت، تا لحظهاش  زمین زراعتی ی گوشه
 .شودنضمن، به هنگام کار کردن به مقام شامخ او اهانتی 

 ،د روباهی بر بالین خدایشاز خدایش با خبر گردد، دی تا ای که آمد پس از لحظه
 .و رخسار و پیکر خدا را آلوده نموده است ،بایست انجام دهد که نمیکرده  کاری

با دیدن این منظره، ندای وجدان و آهنگ فطرت به گوشش رسید که این 

 :گاه این بیت را سروده و به زبان جاری ساخت چگونه خدایی است و آن
 

 سااااااه آ  را یباااااا ل الثعلباااااااح بر  ا 
 

 مااان ابلااات علیاااه الثعالاااب  ذلّ  لقاااد 
راستی  به ها بر سر او بول کنند؟! موجودی است که روباه ،پروردگارآیا  

 . ت است موجودی که روباه این بال را به سرش بیاوردو پَسبسی زبون 
ها خدایی از خرما ساخته و پگاهان در برابر او به خاک افتاده  بعضی از آن

 !خوردند گرسنه شده و آن را میکردند و در پسینگاه  و سجده می

های حیوانات خود را،  مقداری از زراعت را و تعدادی از بچهمشرکان 
ساختند و  های خود جدا می عنوان زکات، برای خدا و مقداری را برای بت به

 !«ها و شریکان خدا بت خدا و این قسمت از آنِ این قسمت از آنِ» گفتند: می
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برای خدایان  ،خدا بود که از آنِرا سمت در هنگام برداشت محصول، آن ق

داشتند و قسمت خدایان را برای اهلل قرار نداده و خود صاحب  ساختگی بر می

 :کند ها حکایت می که قرآن مجید این داستان را از آن چنان، شدند می

  من احلر  والانعا  نصیبا فقال ا هذا هلل ب معهما ، و هذا آ  ر ذهلل مما ا و جعل 

یصل ایل ه هل و ما اکح هلل فه  یصل ایل شاکهئم ساء  ا اکح لرشاکهئم فالمف .ئنالرشاک

  .(132)انعام   حمکما حی

شود،  تولید میسهم و قسمتی از آنچه از زراعت و گوسفندان  ،برای خداوند»
این سهم از خداوند به پندار ایشان و این برای شریکان  :قرار دادند و گفتند

بود،  رسد و آنچه برای خدا به خدا نمی ،ها بود ن آنبرای شریکا ما. پس آنچه
 «.دهند رسد...! بسیار دادرسی بدی است که انجام می به شریکانشان می

و با هیچ قبر و حرم و گنبد و  ها، با هیچ پیامبر و ولیّ یک از مسلمان هیچ
 خداوند، خودها کسی را که  کند، بلکه مسلمان چنین رفتار نمی بارگاهی، این

کس را که خدا وسیله  دانند؛ و آن ع قرار داده، واسطه بین خود و خدا میشفی

به این است  خواهی غیر از خواستن دعا  جویند شفاعت ساخته به او توسل می

دهیم تا برای ما در پیشگاه خداوند دعا  ها را واسطه قرار می معنی که ما این

 کنند، و این طرز دعا را، خود وهابیه منکر نیستند. 

ها که ما به  خدا و فریادرسی از آن یخواهی از اولیا است پناهگونه  همین

 .ها گوییم شما از خدا بخواهید، تا خداوند ما را از بدبختی نجات دهد آن

کشند،  کنند، و حیوانی را می کسانی که در جوار قبر رسول خدا قربانی می

تمی مرسلین ثواب این کار را نثار روح مطهر فرجام پیامبران حضرت خو 

تقدیم ثواب، به روح  لذاکه قربانی برای خود او باشد؛  چنین نیستنمایند،  می

پاک پیامبران و امامان حرام نیست، و هیچگاه به هنگام کشتن حیوانی، هیچ 

سازد تا  مسلمانی نام پیامبر و یا امامی را به جای نام خدا بر زبان جاری نمی

 . موجب شرک و کفر او گردد
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بودند، عنوان رب و پروردگار خود پذیرفته  فرشتگان را به مشرکان

  فرماید: می 73 ی آل عمران آیه ی که خداوند متعال در سوره چنان

یل  مث یق ل للناس ک ن ا عبادا ةتیه ه هل الکتاا و احلمک و النب  ؤ ما اکح لبرش اح ی

  من دوح ه هل...

 ،بری عنایت فرمودههیچ بشری که خداوند به او کتاب و فرمان و پیام»
 «تواند بگوید که بندگان من باشید نه بندگان خدا... نمی

انمت مسلم ح ایمرمک ابلکحر بعد اذ و النبینی اراباب ا ةوال ایمرمک اح تتخذوا الفالئک . 

عنوان پروردگاران  دهد که فرشتگان و پیامبران را، به و به شما فرمان نمی»
 «دهد؟! تان به شما فرمان به کفر می انیآیا پس از مسلم .خود قرار دهید

ها  ها معتقد بودند که این این آیه داللت دارد بر اینکه پرستندگان فرشته

اندر کار آفرینش هستند و هرگونه پرستشی که نسبت به  دست ،همچون خدا

دلیلی در و  دادند ی فرشتگان نیز انجام می مانند آن را درباره ،دادند خدا انجام می

 .فرشتگان را باور داشتند ،عنوان شفیع و واسطه ها تنها به ست که آندست نی

 در –اهل تسنن است بزرگ ن مفسرا از که –کشاف  ی مخشری نویسندهز

 ست:ا نگاشته چنین آیه این تفسیر

و یهود و نصاری را از  ،قریش را از پرستیدن فرشتگان رسول خدا 
آیا تو را به  :حضرت گفتنداینان به آن  .نهی فرمود پرستش عزیز و مسیح

 : در این وقت این آیه نازل شد ؟خدایی برگزینیم

مرمک ابلکحر بعد اذ انمت مسلم ح؟ ما اکح لبرش... اای 

عنوان پروردگار و خدا گرفتن، به  که فرشتگان را بهآناین دلیلی است بر 
د و نمودن کردند و او را عبادت می در مقابل او سجده می. لذا همین روش بود

فرشتگان  ی درباره. یدندیسا عنوان خدایی در مقابلش سر به خاک می به
عزیز و  ی که یهود و نصاری درباره چنان ها دختران خدایند. : آن گفتند می

 .پسران خدا هستند، گفتند که آن دو مسیح می
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زخرف  ی این اعتقاداتشان را در قرآن مجید خبر داده و در سورهوند خدا 

 فرماید: چنین می 19تا  15 ی آیه

ا  اتذ مما خیلق بنات و اصحامک ابلبننی و اذا برش ...  ئاو جعل ا هل من عباده ج

وجعل ا الفالئکه اذلین ... وهجه مس دا و ه  کظمی ظلّ  احدا   ا ضا للرمحن مثال

  .و قال ا ل شاء الرمحن ما عبدانا  .ا  عباد الرمحن ااناث..

اند... یا اینکه از آفریدگان برای  جزئی قرار دادهبرای خداوند از بندگانش »
و هرگاه ؟ خود دخترهایی قرار داده و شما را به داشتن پسر برگزیده است

آورد بشارت داده  یکی از آنان به داشتن آنچه برای خداوند نمونه و مثل می
مالئکه را که شد.  گشت و اوقاتش تلخ و عصبانی می رویش سیاه می ،شد می

ها را  گویند اگر خدا بخواهد ما این خدا هستند دختر قرار داده اند و میبندگان 
برای خود دخترهایی قرار داده و شما را به داشتن پسر آیا  پرستیم... نمی

 «.پرستیم ها را نمی اگر خدا بخواهد ما این؟ گفتند: برگزیده است

  : یدفرما پس اینکه خداوند می

ارابابو النبینی  ةخذوا الفالئکمرمک اح تتّ أ  ال ی» 

بایست نسبت به خدا  دلیل بر آن است که آنان همان روش عبادتی که می
 . دادند انجام دهند، نسبت به فرشتگان انجام می

  دیگر: ی و آیه 

 ل  شاء ه هل ما عبدانا 

دلیل و و  پرستیدند رساند که آنان فرشتگان را می آشکارا می، گفتند که می
ها  خواهی و توسل به آن ینکه عبادت اینان همان شفاعتای نیست بر ا قرینه

فرشتگان و خدایان خیالی ها  آن رسماً بلکه این آیات داللت دارد بر اینکه ،بود
 پرستیدند.  و موهومی را می

 :  دیگر که فرمود ی آیه

 احدا   ا ضا للرمحن مثالو اذا برّش  
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چون  ،دانستند همانند او میها فرشتگان را، مثل خدا و  دلیل این است که آن
و دختر هم شبیه پدر و مادر و از جنس او  ،آنان را دختران خدا دانسته

 باشد.  می

 :  دیگر که فرمود ی آیه

اءجعل ا هل من عباده ج   و  

و  ءآنان فرشتگان را جز»:  گوید نیز به همین معنی است. صاحب کشاف می
ای از بدن پدر و جزء او  ند پارهطور که فرز قسمتی از ذات خدا دانسته همان

  «.است

 : هایی به خدا زده بودند کفار تهمت ،در این اعتقاد

 : نسبت دادن فرزند به پروردگار اول

: آنچه را که خود از داشتنش ننگ داشتند و به هنگام شنیدن آن  دوم

شدند و خود آن را زنده به گورستان  هایشان دگرگون شده و اندوهگین می صورت

 . دانستند میدختران خدا را به خدا نسبت داده، و فرشتگان  ،سپردند می

ترین بندگان  های خدا و بزرگوار : فرشتگان را که بهترین آفریده سوم

 .کردند ترین موجودات معرفی می عنوان پست به ،پروردگارند

عبادت و پرستش  ،که خداوند زدند می: این تهمت بزرگ را به خدا  چهارم

 سبت به فرشتگان پذیرفته و به این عمل آنان خشنود است. ها را ن آن

نه آن بود که جناب  ،کفر آن مردم ی از این مطالب، معلوم شد که انگیزه

بلکه  ،طلبی باشد و شفاعت تقرب ی اند که جنبه محمد بن عبدالوهاب گفته

ی ها بود که همراه با این اعتقادات موهوم ها و جسارت ها و دروغ ناعلت بهت به

 کردند.  و خیالی بازگو می

خواهی از فرشتگان و  در آینده بحثی خواهیم داشت راجع به جواز شفاعت
پیامبران و پیشوایان و در آنجا اعترافات خود وهابیه را به جواز شفیع قرار 

و دانسته خواهد شد که توسل به فرشتگان ، دادن فرشتگان نقل خواهیم کرد
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جایز و نیکو است و  ، بلکهشود وجب کفر نمیعالوه بر اینکه م ،و پیامبران

 پرستی نخواهد داشت.  هیچ زیانی بر اعتقاد به یکتا

شگفتی است که این عمل جایز و نیکو را آقایان  ی آنگاه، بسیار مایه

اسالمی را کافر و  ی وهّابیان، موجب کفر و شرک دانسته و بیشتر جامعه

برخاسته و اینان را همچون کفار ها  اند و به جنگ با آن مشرک قلمداد نموده

 !اند ها مقایسه کرده قریش دانسته و با آن

بخش دنیا دانسته و  رسان و سامان و اینکه قریش فقط خدا را روزی

دانستند، دلیل بر این نیست که کفر  ثر نمیؤفرشتگان را در کار آفرینش م

ا موجبات خواهیشان از فرشتگان بوده است. زیر ها از جهت توسل و شفاعت آن

 .شرک گوناگون است و توسل و استغاثه به فرشتگان از موجبات آن نیست

مسیحیانی که حضرت عیسی را پسر خدا دانسته و او و مادرش را 

شرکشان، شفیع قرار دادن عیسی و  ی پرستیدند، اینان نیز جهت کفر و انگیزه می

ن امشرک ی هها در زمر بلکه از آن جهت آن ،ها نبوده مادرش و توسل به آن

های خدایی  شوند که مسیح را همچون خداوند دانسته و تمام ویژگی محسوب می

 را برای او قائل بودند. 
دانند  عنوان اینکه مسیح را خدا می ند بزرگ گاهی آنان را بهوخدا

عین در القدس را  عنوان اینکه خدا و مسیح و روح د، و گاهی بهنشناس می

دانند،  سه را خدا می ن یکی بودن سه تا و هردر عیو تایی یکی دانسته  سه

 .معرفی کرده است

و گاهی نیز آنان را به این عنوان که مسیح و مادرش را دو خدا دانسته و 

 آنجا که فرماید: ،شناساند خدایی جز این دو قائل نبودند می

  ی الهنی من دوح ه هلنت قلت للناس اتذوین و امّ آ  آ ( 116مائده ) 

عنوان دو خدا  ای که مرا و مادرم را به آیا تو به مردم گفته !عیسیای » 
  «؟د و خدای دیگری را قبول نکنیدیبپذیر
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 ،شناختند عنوان پسر خدا می از اینکه آنان، عیسی را به ،و در جای دیگر

 نماید.  نکوهش می

مسیحیت بود،  ی با این اعتقادات موهومی و خرافی که در بین جامعه

که چگونه اینان را با مسلمانانی که  بن عبدالوهاب محمد تعجب است از آقای

شوند، یکی دانسته و بلکه  متوسل به روح پاک پیامبر و ائمه و فرشتگان می

 !تر و بدتر معرفی کرده است ها شدید کفر اینان را، از آن

 باشد؟ کنندگی نمی اندازی و گمراه آیا این خود نوعی غلط

هبران وهّابیان، چندان هم خوش نیتی شود گفت این آقایان ر آیا نمی

چگونه ممکن  اند؟ وگرنه طلب نبوده فکر و اصالح نداشته و دست کم خوش

 ؟است مطالبی به این روشنی را نفهمند

قوم نوح نیز همچون مشرکان قریش، پیامبر خدا را تکذیب کرده و دستورات 

نگاشتند؛ و در بخش او را که از جانب خدا آمده بود دروغ ا ساز و نجات زندگی

پرستیدند  ها را می پیشگاه موجودات دیگری غیر از پروردگار به خاک افتاده و آن

ها کافی است و هیچ دلیل و مدرکی  و همین اندازه انحراف در کفر و شرک آن

توسل را ها  شود که علت کفر آن ترین مدارک پیدا نمی ضعیف ترین و ولو کوچک
نبیا و رسوالن بداند و اینکه آنان دستورات خواهی از مالئکه و یا ا و شفاعت

 !اند پیامبران را عمل کرده و بیان کند تنها یک کجروی داشته

 ی ای در کتابی وارد نشده که انگیزه و فلسفه ای از قرآن و نوشته هیچ آیه

برانگیختن حضرت نوح را این بداند که مردم قومش را از تقرب و توسل به 

حقیقتی  های و بی ام که جلو کجروی ها بگوید من آمده انبیا بازداشته و به آن

پیامبران توسل  و تا از این به بعد دیگر به فرشتگان و پاکدامنان شما را بگیرم

 . نجویید و به زیارت قبرشان نروید

به حد فزونی  ،پرستی و توجه به افراد نیکوکار ها شخصیت آری در بین آن

ستودند و حتی در بین بعضی  ش میرسیده و بزرگان خود را تا سرحد پرست

کاره، تنها، آن افراد نیکوکار  همه؛ لذا از خدا در میان نبود سخندیگر ها  از آن
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ها، در پیشگاه خدا،  اما نه اینکه تنها از آن .های بزرگ بودند و آن شخصیت

 . دانستند ها را خدا می شفاعت بخواهند، بلکه خود آن

قوم نوح، دچار شرک و پرستیدن  ها نیز همچون ها و ملت امت دیگر

خاطر این اعتقاد و  ها را به خدایانی دروغین و خیالی بودند و خداوند هم آن

 ،رفتارشان سرزنش نموده و پیامبران را برای هدایت و ارشاد آنان فرستاد

ی قوم هود فرماید که آنان هود را مخاطب قرار  که در قرآن مجید درباره چنان

  : تندگف داده و به او می

اح نق ل الا اعرتاک بع  آ لهتنا بس ء  ( 57)هود 

توانند به کسی ضرر و  ان میمگوییم که برخی از خدایان سخنی جز این نمی»
  «.زیانی برسانند و از خود اختیار و قدرتی دارند

ن فقط استغاثه و اپرستی مشرک روشن، آشکار شد که بتبه بیان پس 

ها  یی که وهّابیان نموده و مسلمانان را با آنها نبوده و پندارها توسل به بت

 . مورد است جا و بی همانند دانسته بی

خداوند حضرت محمد را برانگیخت تا »گوید: محمد بن عبدالوهاب  .5

  «ها تجدید نماید. دین حضرت ابراهیم، دین پدرانشان را برای آن

ا دین زیر، گردد گفتیم معلوم می از آنچه قبالً ،نادرستی این سخن نیز
هایش  مور به تجدید آن شد، پایهأحضرت ابراهیم که پیامبر گرامی اسالم م

 . خواهی از روح پیامبران نبود مبارزه با توسل و شفاعت

خاطر  گاه با مردم بر سر این مطلب نجنگید و خود، به ابراهیم خلیل، هیچ 

او  بلکه دین، طلبی مردم به آتش افکنده نشد برانداختن استغاثه و شفاعت

هایی  و بدعت ها و دور افکندن خدایان دروغین پرستی ترک بت زعبارت بود ا

وجود آمده بود، و خداوند پیامبر ارجمند اسالم را  که در آن آیین مقدس به

 مانند: ها نمود  مور برانداختن آنأم

نوشیدن  ،پدر همسرکعبه، ازدواج با  ی برهنه طواف کردن اطراف خانه
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کشی، وادار کردن دختران بر زنا دادن، سجده در مقابل  خترشراب، قمار بازی، د

ها، بردن نام خدایان خیالی در هنگام کشتن حیوانات، نخواندن نماز، تبدیل  بت

 نماز به سوت کشیدن و دست زدن در اطراف کعبه و همانند این کارها...

ها و تجدید آن آیین مقدس، خداوند حضرت  چنین کجروی یِکن برای ریشه

مردم بگوید به روان پاک پیامبران و  تا به نه برای اینکه آمده، انگیخت د را برمحم

در هیچ و رسول خدا کلمات یک از  زیرا در هیچ. فرشتگان خدا توسل نجویید

خورد که شفاعت از کسی نخواهید  ای از آیات قرآن، این مطلب به چشم نمی آیه

 .ار نیستشفیع برد ،پروردگار اینکه پیشگاه پر قدرِ یاو 

 ی تا چه رسد به اینکه در فلسفه ،پیامبر خدا از این مطلب، نهی نفرموده

جویی و  توسل ی بعثت خود این مطلب را قرار داده و دستوراتی اکید بر پایه

 طلبی صادر کرده باشد.  شفاعت

ن امنؤکه از م فرمود بارها می. پیامبر زیرا توسل، خود نیز نوعی دعا است

هایی با اخالص، در پیشگاه خدا  ایید تا افرادی پاک و قلبدرخواست دعا بنم

 ،این مطلب را یکی از افتخارات خود دانسته که خداوندو  ندکنبرایتان دعا 

 . حق شفاعت به او داده و او را به این ویژگی کرامت فرموده است
اعتقاد ما به  و خبر دهد آنان را که این تقرب و»ابن عبدالوهاب گوید:  .6

این مطلب نیز تهمتی است که بر خدا «. خداوند است ی شایستهتنهایی 

اند. در چه جایی خداوند به حضرت رسول  و حضرت ابراهیم بسته

خواهی از کسانی که خداوند حق  دستور داده، که مردم را از شفاعت

ها داده است، نهی کند و توسل را حرام گرداند و  شفاعت به آن

نها سزاوار خداوند دانسته و خواستنش خواهی و تقرب طلبی را ت شفاعت

 ؟از دیگران را جایز نداند

زیرا رسول خدا به مردم فرموده است که او، خود ، بلکه مطلب برعکس است

این مطلب این  ی شفیع بوده و وسیله و واسطه بین خدا و مردم است و الزمه

 . او خواسته شود است که آنچه را که خداوند برای او قرار داده، و به او داده است از
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رسول خدا به مردم نگفت که درخواست شفاعت از او شرک و کفر است؛ 

داد که از دیگران درخواست دعا نموده، و از  ها دستور می به آنعالوه  به

خواهی، غیر از  شفاعتو  ها دعا کنند ن بخواهند که در حق آنامنؤم

 . یستدرخواست دعا از روح پاک پیامبر و امامان چیز دیگری ن

ها گشت، نه آن بود که  آن ان و پیکار باپس آنچه موجب قتل آن مشرک

ها جنگید که آنان  اند؛ بلکه از آن جهت رسول خدا با آن وهّابیان گمان کرده

های  دین خدا را دگرگون نموده، رسول خدا را تکذیب کرده و در مقابل صورت

ت ساختگی و خدایان افتادند و موجودا ساخته شده برای خدایان به سجده می

 . پرستیدند خیالی را می

ن ابا توجه به این مطلب ثابت گشت که یکتاپرستی در پرستش که مشرک

های صالح  قریش منکر آن بودند، شفاعت نطلبیدن و توسل نجستن، به انسان

جویی از پیامبران و امامان، عبادت غیر خدا  ار نیست و این توسلگو پرهیز

ها آن را  باشد و آنچه را که مسلمان و یکتاپرستی نمینبوده و درگیر توحید 

ی پیامبران به  دانند و ایمان، شرک و کفر نیست، زیرا اینان، درباره اعتقاد می

همان چیزی معتقدند که خداوند به آنان امر کرده و این شایستگی را در خود 
 . آن شخص قرار داده است

. خواندند دا را میآنان شب و روز خ»: محمد بن عبدالوهاب گوید .7

دادند و  ها را شفیع قرار می برخی از آنان فرشتگان را خوانده و آن

برخی دیگر، مرد صالح و پاکدامنی را همچون الت و پیامبری همچون 

 «گرفتند. شفیع میرا علی 

ای به حال  فایده ،است که شب و روز خدا را خواندن آناشکال این مطلب 

دین را دگرگون کرده و پیامبران خدا را تکذیب  زیرا آنان اصول ،آنان ندارد

 نه از این جهت که واسطه و شفیع به درِ ،پرستیدند نموده و غیر خدا را می

 !فرستادند خدا می ی خانه

ها  ها بود، بلکه در مقابل آن نان، نه تنها شفیع قرار دادن آنآپرستی  فرشته
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 – ی و چوبی بودندسنگکه  –های ساختگی فرشتگان را  سجده کرده و صورت

ها  با اینکه خداوند در ضمن دستورات دینی تمام پیامبران، آن، پرستیدند می

 .ها منع کرده و این را حرام نموده بود را از پرستش آن صورت

توحید  ی این مطلب واضح و روشن است، که هیچ مسلمانی تلفظ به کلمه

بلکه اعتقاد به  ،داند شهادتین را موجب مسلمان بودن کسی نمی یو اجرا

کس پیامبر خدا را  دانند که هر همگان می داند. میمضمون آن را نیز الزم 

پرستان رفتار  ته باشد و با او به مخالفت برخیزد و همچون بتشقبول ندا

و در مقابل خدایان ساختگی سر تعظیم فرود آورد و یا یکی از  نماید،

 .گردد اسالم خارج میضروریات اسالم را انکار نماید، کافر شده و از 

 نیز آشکار شد که گفت: اوسخن دیگر  بطالن و نادرستیِجا،  از همین .8

کردند که  اهلل همان معنایی را اراده می ی قریش از کلمه کفار»

 .«سید ی مشرکان زمان ما از کلمه

معنایی که با بندگی  ،سید ی از کلمه. دانند این آقایان، آنان را مشرک می 

سید  ی ها از کلمه بلکه مقصود آن کنند اراده نمی ،ته باشدخدا منافات داش

این است که این شخص، این پیغمبر و این امام، در پیشگاه خدا دارای مقامی 
، دعای او را شنیده  شفاعت او را پذیرفته ،است که او را از دیگران جدا ساخته

 .موده استها عنایت فر این کرامتی است که خداوند به آنو  کند و اجابت می

شهدای راه حق و عدالت  و اسالم ی پس مسلمین برای پیشوایان برجسته

 .همان مقامی را قائل هستند که خداوند برایشان ثابت فرموده است

اند و  لکن وهابیه، آنچه را که خداوند به اینان عنایت کرده، نادیده گرفته

ها بیزار  نی از آناند که روح هر مسلما های ناروایی داده ها نسبت به مسلمان

اراده شود ی یاگر معنا ،ی رب گفتن سید به غیر خدا، و حتی کلمه. آیا است

 ، اشکالی دارد؟! که منافات با عبودیت خالص نداشته باشد

 

 


