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 رد مخالفت با اهل سنت تی واهب  یاه وهی ش 

*

 چکیده
بـه  انیـروشن و واض  است. وهاب یخوب ل سنت بهبا اه تیوهاب یدشمن خ،یدر طول تار 

مــوارد  دیـزدن بـه مـذاهب مســلمانان هسـتند. با طـور آشـکار و پنهـان در صــدد ضـربه
 بیـکـرد تـا عـوام، فر  انیـنما یخوب بـه یفرقه ضاله را بـا مـذاهب اسـالم نیخصومت ا

 قیدکردن مصـا بـا برجسـته میکوشـ یمـ شـتارنو نیگسترده آنان را نخورند. در ا غاتیتبل
 .میبگذار  شیها را به نما آن یبا اهل سنت، چهره واقع انیوهاب یعناد و دشمن

 .یمذاهب، مواجهه خصمانه، روش آشکار، روش پنهان ت،یوهاب  :ها دواژهیکل

                                            
 لیسانس مؤسسه تخصصی مذاهب اسالمی و کارشناسی ارشد قرآن و حدیث جامعة المصطفی. فوق *
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   مقدمه
سـر ه طی که جاهلیت سیاه شـرک، حـاکم بـود و آدمیـت در چنگـال تـوحش بـیدر شرا

بخـش  ارت آسـمانی طلـوع کـرد و آیـین نجـاتآور الهـی از سـ یده بشـ ، آخرین پیـامبرد یم
جزیـره  دوسـتی، شـبه این ندا، با شـعار بـرادری، برابـری و انسـان .توحیدی اسالم درخشید

خـواهی، اخـوت و  الفطـرت و خـداجو، دعـوت عـدالت سلیم یها انسان .حجاز را بیدار کرد
نـد و ایمـان محبت توحید را دریافتند و بـه آن ایمـان آوردنـد امـا قـریش بـه آن گـوش نداد

 ،در فرصـتی آنـان را از اسـارت جاهلیـت آزاد کـرد. الله رسول ،نیاوردند تا در فت  مکه
توحید را به شـرک،  ؛شعارهای جاهلیت را بازگرداندند قریش به حاکمیت بازگشتند و طل ای

برابری را به ستم، برادری را به توحش و دوستی را به دشمنی آمیختنـد کـه بسـیار پیچیـده 
 و خوارج. ها یاند: امو  بودهسهیم ی یقه را برگشت   در اینفه یو طابود. د

لــذا بـا تجربیـات گذشــته در  .انـد خوارجوهابیـان امـروزی نماینـدگان امویــت قـریش و 
چون بـه مفهـوم اسـالم تسـلیم نیسـتند؛ شعارشـان  شناسند، یمرزی را نم هایشان یدشمن

ها  ها مسـلمان آن است. ها نآاموال چ اول  شان یو زندگ انتکفیر، عملشان کشتار مسلمان
ی محبـت اسـالمی امعنـ .برابـر قائـل باشـند تـا حـق   داننـد یگویند و برادر نم را مشرک می

اق فـن کفـر و های یـهدر باد .ها را دوسـت داشـته باشـند مفهوم نیسـت تـا مسـلمان یشانبرا
 اند. دینی محروماز عاطفه  اند و ش یافتهر در سرزمین قساوت و قرن شیطان پرو  اند و ییدهرو

ل ایـن مـدت بـا رسـو  درگفتنـد و « نـه»وسـه سـال  اسالفشان به نـدای توحیـد بیسـت
 ایسـتادند و در برابر مسـلمانان آن حضرت پس از رحلت   .وقفه جنگیدند بی الله

داننـد،  یو آن را خطا نم فشارند یتا کنون بر مواضع قریشی و خوارجی اجداد خویش پای م
رو جـوهر وهابیـان از خصـومت جاهالنـه و  از ایـن خواننـد. یا سـلفی ملذا با افتخـار خـود ر 

ورزی را از اسـالف خـویش بـه ار   هـا خصـومت آن دشمنی ناصبانه تشـکیل یافتـه اسـت.
در م ابـل بـا کفـار و  ها دشـمنی دیرینـه دارنـد رو با مسلمان از این ند.اند و به آن وفادار  برده

هـا در  آن کننـد. یو به اطاعت آنـان افتخـار م زندور  یبه آستان آنان مهر م هستند ودوست 
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بـر پیکـر اسـالم  ای دستی کفار ضـربات شـدید و نابودکننـده قرون متمادی با وصلت و هم
را  اهـل سـنتمنـاطق حجـاز بـا کمـن یهـود اتبـاع  اخیـر در یها که در سده ن چنا .اند زده

 مجبور کردند به دین وهابیت گردن نهند.
پــیش در مختلفــی  های یوهشــ اهــل ســنتم ابلــه بــا بــرای گــر رو در منــاطق دی از ایــن

خصـمانه  های یوهبه ش حاضر م اله .اند تا به هدف نابودی پیروان مذاهب دست یابند گرفته
 .پردازد یدر دو بخش آشکار و پنهانی م اهل سنتوهابیت علیه 

 آشکار یها وهیش .1
هـا در ت ابـل  آن ورزنـد. یگونـاگونی، خصـومت مـ های یوهبا ش اهل سنتوهابیت برابر 

هـا را نـازل  مذاهب رسمی چهارگانـه، اسـالمی نیسـتند و خداونـد آن«  گویند: خصمانه می
همچنین وهابیان، م ام پیشوایان مـذاهب را  است. 2«کفر»ها  التزام به آنو  1«نکرده است

 یینـاز فـرد مع ، مسلمانانها آن یدهع نهند. طبق  یحرمت نم ها آنبه و  شمارند یخفیف م
 .ستا 5«یاتشرک» یشانها کتاب واند  4«مشرک»م لدان مذاهب  کنند. ینم 3«ت لید»

 پردازیم: یمی وهابیان ها هجمهدر ادامه به مواردی از 

 تحقیر امامان مذاهب .الف
ها به پیشـوایان  آن .دشمنی وهابیان، اهانت به امامان مذاهب است یها یکی از روش
دربـاره  6«ایـوبی. »برنـد ینام رهبران سلفی را بـا عظمـت مولی  گزارند، یمذاهب احترام نم

 :نویسد یآمیر وهابیان م دیدگاه اهانت
                                            

 .337، جواب استفتاء 136، صاجتبة الستئل علی اهم المستئلم بل وادعی،  .1
 .223، ص2، جالکبری الفتتوی تیمیة، بنأحمد ا الدین ت ی .2
 همان. .3
 .324، ص3، جدین الختلص، محمد صدیق البخاری. 4
 فی السنیة درر ،الرحمن ؛ محمد عبد«بهذا الذی تسمونه الف ه، وهو الذی سماه الله شرکا«  گوید: محمد بن عبدالوهاب می .5

 .03ص ،2، جالنجدیة األجوبة
او این کتاب  نام دارد. سیف الکندهتری علی عنق السلفیایوبی کندهاری حنفی است. کتابش وی شیخ ابوالفضل عبیدالله  .6

 اند. برد که علمای اسالم در رد وهابیت تألیف کرده اثر را نام می 64را علیه وهابیت نوشت. در این کتاب 
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امـام  ،ها نـام پیشـوای اهـل اسـالم زمانی که آن ؛جای شگفتی است از فرقه وهابیت
ولـی  ،ابوحنیفـه گفـت  گوینـد میمثال  ، آورند یساده م برند یگانه را م اعظم و نام امامان سه

که این نوع ل ـب بـرای  1؛«االسالم شیخ»گویند:  تیمیه به میان آید می از ابن گاه سخن هر
 2آید. یتیمیه نهایت تعظیم به شمار م ابن

را  ،هـا ویژه دیوبنـدی هب ،و ع اید آنان گزارند یمذاهب را نیز ارج نم یها کتاب ها یوهاب
تبرکات مبتدعانه، برخی بزرگان دیوبندی درباره »  :گوید یشمس سلفی مکنند.  یتمسخر م

گـویم! آیـا  ؛ مـن مـیاحیاتء العلاوم غزالای... مانند تبرک به ختم کتاب  د عجیبی دارندیع ا
رومـی  مثناویو ]تبـرک بـهک کتـاب  !؟تبرک به کتاب صوفی قبوری خرافی صـحی  اسـت

 3«.حنفی امام صوفیان مولویه، که دیوبندیان قرآن فارسی نامیدند؟
هـا را  معاندانـه دارنـد و آن مواجهـهف هی مـذاهب نیـز  یاه با کتاب ها یوهاب ،عالوه هب
را اســتهزا کتــب ف هــی حنفیــه شــان  در مجــالس»  :نویســد ی. ایــوبی مداننــد یارزش م بــی

 رفتـاریهـا در محـافلی چنـین  آناز که جماعتی  اند یدهکه برخی شاهدان د چنان کنند، یم
 یهـا بیشـتر کتاب هـای یایق: »گوینـد که وهابیـان مـی افزاید یو نیز همو م 4.«اند داشته

...  و رد المحتااترخــان، فتــاوی شــامیه  قاضــی فتااتویمرغینــانی،  هدایااهخرانی ماننــد أمتــ
مـردم از نصـوص سـنت محـروم  شـود یبلکه سـبب م آیند، یکار دانش نمه اند و ب دهیفا بی

ا معتبر شم یها گمراه چگونه کتاب 5! بنگرید این ]= مالطاهر وهابیکها یشوند. ای حنف
 6.«کند یرا مسخره م

                                            
سایف الکنادهتری علای عناق ه ایـوبی، االسالم بداند کافر است؛ محمـد عبیداللـ تیمیه را شیخ گوید هر کسی ابن . ایوبی می1

 .327، صالسلفی
 .11. همان، ص2
؛ المبحث الثالث فی التنبیه علی امراهم 633ص ،2، ججهود علمتء الحنفیة فی إبطتل عقتئد القبوریة ،سلفی شمس الدین. 3

 من االول.
 .316، صسیف الکندهتری علی عنق السلفی. محمد عبیدالله ایوبی، 4
ها نوشـت.  ع اید حنفی است که این کتاب را در رد البصتئر للمتوسلین بتهل المقتبرویسنده کتاب معروف . مالطاهر سلفی، ن5

کـه بـه فارسـی نیـز  کتتب البصتئر لمنکری التوسل بتهل المقاتبرمت ابال  شیخ حمدالله جان داجوی حنفی آن را رد کرد؛ به نام 
 کند که وی چنین کتابی بر رد وهابیت نگاشته است. لیل میترجمه شده است. عبیدالله ایوبی از حمدالله داجوی تج

 .33، صسیف الکندهتری علی عنق السلفی. محمد عبیدالله ایوبی، 6
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 مذاهب در اسالم نبوداعالم   .ب
 .ل اسـالم نبـودیـمـذاهب اربعـه در اوا  گوینـد دشمنی دیگر وهابیان این است کـه مـی

ی کـه از او دربـاره یدر اسـتفتا ،م بـل الـوادعی اند؛ ها را سـاخته حاکمان در قرون بعدی آن
در کتاب خـدا و  الطین است.سشده  مذاهب اربعه ساخته»  :نویسد یم ،مذاهب شده است

بـه  دنام مذهب وجود ندارد که داللت کند فـرد مسـلمان بایـه الله )ص( اثری ب سنت رسول
و  دانـد یقـیم جوزیـه نیـز مـذاهب را حـاد  م ابن 1«.مذهب معینی از مذاهب ملتزم باشند

ه ک ،هی  ین از امامان اسالم .این بدعت زشتی است که در امت پدید آمده است گوید یم
گـاه .اند از آن سخن نگفته ،ی دارندیمرتبه عالی و جایگاه واال  تـر اسـت کـه  خدا و رسولش آ

خود فراخوانده باشند و دورتر از آن است که مردم را به پیروی از  ها مردم را به اطاعت از آن
یکـی از از هـا مـردم را بـه اطاعـت  عالم معینی ملزم دارنـد و نیـز دورتـر از آن اسـت کـه آن

و  پـردازد یبـودن مـذاهب م همچنین امیر صنعانی به مصـنوع 2.اربعه مجبور کنند مذاهب
 3وجود آمده است.ه بعدا  بو که مذاهب قبال  در اسالم نبوده  آورد یقیم را شاهد م گفتار ابن

 تقلید مذاهب میتحر  .ج
مطـابق اصـل  رود. یت لید مذاهب از اصول اعت ادی جمهور اهـل تسـنن بـه شـمار مـ

ز یوهابیان ت لیـد را جـا کنند، اما یعمل م 4«ائمه چهارگانه»ها به فتوای یکی از  نآ ،مذکور
 ،م بـل الـوادعی 5.داننـد یها ]= وهابیانک ت لید را حرام م آن نویسد یایوبی م .شمارند ینم

؛ اسـت ما معت دیم ت لید حرام و بـدعت»گوید  یمفتی معاصر وهابی، درباره حرمت ت لید م

                                            
 .337، جواب استفتاء 136صاجتبة الستئل علی اهم المستئل، وادعی،  . م بل1
 .272ص ،2ج ،الموقعین إعالم الدین ابن قیم، . شمس2
 .12، ص3، جقتدالن إرشتد . محمد الصنعانی،3

و أحمـد را  شـافعی ،مالـن ،صالح ت لید غیر امامان چهارگانـه ابوحنیفـه ابن»نویسد:  پادشاه می به امیر معروف أمین محمد .4
 ،1ج ،والتحبیار التقریارالحـاج،  أمیـر ؛ ابن«اند ها منضبط از مذاهب اربعه ت لید کنید، چون مذاهب آن  گوید کند و می منع می

؛ ابـن 167ص ،6ج البیتن، أضواءاألمین شن یطی،  ؛ محمد207ص ،2ج ،التحریر تیسیر ،پادشاه أمیر أمین ؛ محمد262ص
 .232ص ،2ج ،الکبری الفقهیة الفتتویحجر هیتمی، 

 .316، صسیف الکندهتری علی عنق السلفی. محمد عبیدالله ایوبی، 5
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اصـل ت لیـد، شـرک اسـت؛ قنـوجی   معت دنـد هـا یوهاب همچنین 1.«ودنبمفضله در قرون 
   :سدینو یوهابی در پاسخ م

هـا بـه ت لیـد اولیـا و عالمـان  چگونه آن ؛ت لید مذاهب، شرک است! م لدان را بنگرید
میت، متعبدند و اقرار کردند که فهم کتاب و سنت مخصوص علما است! م لدان به ت لید 

؛ کننـد یقوم و مکاشفات خـواب مشـایخ، اعتمـاد م به تعابیر دازند.پر  یمشرکانه صالحان م
هـا  آن دانم ی؛ نمـدهنـد یها کالم امت و امامـان را بـر کـالم خـدا و رسـولش تـرجی  م آن

 2؟یابند ی]م لدانک روز حساب و کتاب چه عذری دارند و از عذاب و ع اب چگونه نجات م
 ،ال وی محمد ظهیرالدین نعمـانی م لـدمانند عبد ،بزرگان مذاهب اسالمیدر این باره 

 3.«دانند ینماها ت لید از امامان مذاهب چهارگانه را شرک م سلفی»  :نویسد یم

 تکفیر مذاهب  .د
هــا  آن .یکـی دیگــر از مواجهــات خصــمانه وهابیــت بــا مــذاهب اســالمی تکفیــر اســت

 اسـتاد» .ج شـدندو از صراط سلف خار  ندرفت هبیراهبه گویند مردم با پیروی از مذاهب،  می
  :نویسد یدرباره این ع یده وهابیت م 4«حریف

ده باشـد کـر را مطالعه  ها ینی داشته و کتب ایاندکی آشنا تکسی که با گروه وهابی هر
کـه ایـن صـفت بسـیار دیـده  کنـد یخـوبی درک م هشان شرکت کرده باشـد بـ یا در مجالس

و  کننـد ید ]= کـوچکیک تکفیـر مر مسائل بسیار ُخ  بهمسلمانان را  ها ینچنانچه ا شود، یم
 5کنند. یجماعت را شرک و کفر خطاب م ع اید اجماعی اهل سنت و

                                            
 .372 ه، جواب شمار 122، ص3، جاجتبة الستئل علی اهم المستئل . م بل وادعی،1

، چهره واقعی محمد بن عبادالوهتب نجادی و ماذهب وهتبیا حریف،  ؛324، صالدین الختلص البخاری، محمد صدیق .2
 .30ص

 .321، صسلف و مدعیتن سلفی . عبدال وی نعمانی، 3

 معاصر است که با همکاری عبدالرحمن احمد زی دو جلد کتاب نوشته اسـت؛ یکـی بـه نـام های . استاد حریف از شخصیت4
بیتییاد تات صارال المساتقیم را صـفحه و دیگـری بـه نـام  046در  چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبیا 

 صفحه، و در موضوعات فوق تتبع جدیدی انجام داده است. 730در  بشنتسیم
 .32، صچهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی . حریف، 5
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گمراه  تمام علمای اسالم را مشتبه و ها یوهاب»  :نویسد یم یجای دیگر  در ،همچنین 
د یـوهابیـان، ع ا ،بنابراین 1.«دانند یسخن خود و رهبرانشان را صحی  م ف ط د ونشمر  می

 .شمارند یاسالمی را کفر م پیروان مذاهب

 ها یو حنبل ها یتکفیر شافع
بلکه آن را ارتـداد  شمارند یتنها ع یده مذاهب را کفر م نه تیمیه وهابیت به پیروی از ابن

 ءایـن دیـدگاه بسـیار خطرنـاک اسـت و جـز توان از آن توبه کـرد. دیگر نمیکه  دانند ینیز م
و این دیدگاه برای همگـان روشـن نیسـت  آید. یشمار مه ب ها یبرانگیز وهاب د خصومتیع ا

گاهی ندارند و نم تیمیه و گـروه وهابیـت دربـاره  که ابن دانند یغالب مسلمانان م لد از آن آ
گویـد  یکسی کـه م» گوید یم ها یتیمیه درباره ارتداد اشعر  ابن ای دارند. ها چنین ع یده آن

این جمع اضداد و بلکه م یگوی ا میم ،من در ف ه پیرو شافعی و در اصول تابع اشعری هستم
 2.«االعت اد نبود زیرا شافعی، اشعری ارتداد است.

شان  تیمیه درباره زیرا ابن دانند. یرا نیز گمراه م ها یتیمیه حنبل به تبعیت از ابن ها یوهاب
تـو از  ییمگـو مـی ،کسی که گوید من در فروع حنبلی هستم و در اصـول معتزلـی» گوید یم

زیـرا احمـد در اجتهـاد و  .بردی اعتدال است بیـرون رفتـی و گمـراه شـدی راهی که گمان
تیمیـه، کـه وهابیـان از او پیـروی  اسـای دیـدگاه ابـن لـذا بـر 3«.نبـود یاصول دین، معتزل

 اند. مرتد یا گمراه ها یو حنبل ها ی، شافعدنکن یم

 ها یتکفیر حنف
بـه نحـوی کـه مـذهب  ،شوند یبه طرز شدیدتری تکفیر م ها یدر هجمه وهاب ها یحنف

 1«تعلیـق»چنـین  4«مسلم»البانی ذیل حدیث  دانند. یاسالمی حنفی را با مسیحیت برابر م

                                            
 .33. همان، ص1
 .366ص ،2ج ،الفتتوی مجموعه، ابن تیمی .2
 . همان.3
ن   ُهَریَرةَ  أبی عن«  نویسد: . مسلم می4

َ
ه   َرُسوَل  أ

ْنُتْم  کیَف  قال وسلم علیه الله صلی الل 
َ
یکْم  َنَزَل  إذا أ کْم  َمـْریَم  بن ف  م 

َ
ـْنکْم  َفـأ  م 

ْئب   أبی البن ف لت ن   ذ  ی إ  ْوَزاع 
َ
ْهر ی عن حدثنا اأْل ع   عن الزُّ َماُمکْم  ُهَریَرةَ  أبی عن َناف  ْنکْم  َوإ  ْئـب   أبی بن قال م  کـْم  مـا َتـْدر ی ذ  م 

َ
 أ
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و طبـق  کنـد یاین حدیث واض  است در اینکه عیسی بـه شـرع مـا حکـم م» آورده است:
به غیـر از ایـن دو مـورد بـه چیـز دیگـری چـون انجیـل و  گیرد. او یتصمیم مسنت  قرآن و

هرتلی شافعی کردستانی درباره تعلی ه فـوق  2.«کند یمذاهب دیگر رفتار نممذهب حنفی و 
آلبـانی  3.«؟گویـد یبا چشم خود ببینید که آلبانی راجع بـه امـام ابوحنیفـه چـه م»  :گوید یم

 .دهد یمذهب حنفی را در شمار نصارا قرار م
وت شـدید بلکـه بـا عـدا ،در انتساب موهن احناف به نصرانیت، بسنده نکـرده ها یوهاب

سیف الرحمن احمد وهـابی،  .ها را در زمره یهود نیز قرار دادند که بسیار خطرناک است آن
جماعـت  هـای یخصـوص برخـی حنف یهود اهل سنت که م لدان جامدنـد بـه» :نویسد یم

و  پردازند یها م تبلیغی که به ت ویت جهل، ت لید جامد، پرستش بزرگان و اکرام و کرنش آن
که نـه خـدا  کنند یها شریعتی را بر مردم تحمیل م ؛ آندهند یرواج م عتن بدانابین مسلم

تیمیه شیوخ امت ]بزرگان  ابن گوید یعزالدین ماضی نیز م 4«.کرده نه رسولشتشریع آن را 
 5د.مذاهب اسالمیک را به یهود و نصارا تشبیه کر 

مـای بـه سـاحت عظ کوشـند یناصحی  به مذاهب اسالمی م یها وهابیان، با انتساب
کـه فرقـه مسـت ل  6،«هـا یحنف»در این میان به  .هایشان را بیاالیند حریمده، حمله بر  ها آن

                                            
ْنکْم  ی قلت م  ُرن  کْم  قال ُتْخب  م 

َ
کَتاب   َفأ کْم  ب  ة   َوَتَعاَلی َتَباَرک َربِّ یکْم؛  َوُسن  نزول عیسی حدیث باب  ،316ص ،3، جمسلم صحیحَنب 

 .)ع( و کسر الصلیب و قتل الخنزیر
 .021ص، 2ج، مختصر صحیح مسلم مع التعلیقه لاللبتنیج نیشابوری، . مسلم بن حجا1
 .32، صخوارج سلفی و وهتبی را بهتر بشنتسیم ،عبدالله هرتلی از هرتلی کردستانی؛  . ترجمه2
 . همان. 3
؛ 36چهره واقعی محمد بن عبـدالوهاب نجـدی و مـذهب وهابیـت، ص حریف، ؛01ص ة،عابر  ةنظر  . سیف الرحمن احمد،4

 .24تویجری، ال ول البلی  فی التحذیر من جماعة التبلی ، ص حمود
 .331اسالم الصوفیة الاسالم الخوارج، صعزالدین ماضی،  .5
گری مت ـدم دربـاره ابوحنیفـه اسـت کـه  های سـلفی یـدگاهدوجود برخی   . درباره اهانت وهابیان به ابوحنیفه شاید بتوان گفت6

برند؛ برخی علمای اهل حدیث، ابوحنیفه را در حدیث به سوء حافظه متهم  یماف به کار مدعیان سلفیت امروزی آن را برابر احن
 عـم رفیـع بن العزیز عبد عن حنیفة أبو ثنا یزید بن عبدالله ثنا العصفری خیاط بن خلیفة ثنا«  گوید: . ابن ابی عاصم میاند کرده

 القیـة هـی ومـا ومخرجهـا مـدخلها تعالی الله کتب وقد إال نفس من ما قال: وسلم. علیه الله صلی النبی عن سعد بن مصعب
 یسـر النـار أهـل مـن کـان ومن أهل لعمل یسر الجنة أهل من کان من قال الله رسول یا العمل ففیم األنصار من رجل ف ال:
 «.العمل حق اآلن األنصاری ف ال النار أهل لعمل
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اند، بیشـتر تهمـت  یسـتادهف هی کالمی است و اکثریت نسـبی دارنـد و در برابـر وهابیـت ا
ها را به مذاهب نصـرانی و یهـود تشـبیه  و آن برند یها هجمه م از این جهت به آنزنند.  یم
 .کنند یم

ره یعموم م لدان اسالمی را از دا ،نندک میبه تکفیر مذاهب بسنده ن ها یوهاب ،عالوه هب
دیـدگاه تکفیـری وهابیـان را چنـین « حریـف. »نامنـد یم 1«کـافر» و نـددان میاسالم خارج 

ف ه و دیـن و  اند و ن جهان پیرو آناناست تمام مسلما ها مذاهب اربعه که قرن»  :نویسد یم
نـزد آموزنـد،  یث را از همین چهار امام مذهب و علمای کرام مـذاهب متفسیر قرآن و حدی

همچنین سید عزالدین ماضـی دربـاره رهبـری وهابیـان  2.«ندا ... کافر و مشرک فهیاین طا
شرک به مسلمانان و تکفیر بندگان خدا هنر شیخ حرانـی  دادن بدگویی، نسبت»: نویسد یم

                                            
 خرجـت وقـد حفظـه لسـوء األئمـة ضـعفه الف ـة فی جاللته لیع فإنه حنیفة أبی غیر البخاری رجال ث ات رجاله ضعیف إسناده
، الجناة ظااللاأللبـانی،  الـدین ناصـر محمد ؛مزید ولدینا آخر کتاب فی تراه ال بما الضعیفة األحادیث فی األئمة هؤالء أسماء

 .361، ح70، ص3ج
ها  کنند. به این پرسـش و پاسـخ می تکرارها در استفتائات این هجمه را  وهابیان تعمد دارند نسبت ضعف به ابوحنیفه دهند. آن

 بنگرید:
 معاصر سؤال از م بل الوادعی:  الف:
 : هل ص  ان االمام ابا حنیفه ضعیف و ایضا  ابن بطه؟114سؤال
اجتباة الساتئل علای  : صحی . ابوحنیفه جمهور المحدثین علی ضعفه. راجع کتاب السنه لعبدالله بن احمد وادعـی،114جواب

 .064، ص3، جاهم المستئل
 سؤال از صال  بن عبدالعزیز آل شیخ  ب:
 أبـی فـی األئمة طعن فی بابا أو فصال   ونجد إال واالبانة والاللکائی، الله، لعبد کالسنة السنة، کتب من کتابا ن رأ نکاد ما :2ی

 آلثار؟ هذه من موقفنا وما السبب؟ هو فما حنیفة
، کثیرة مسائل فی واآلثار السنة الفخ/  حنیفة أبا ألن   الزمان ذلن فی کان هذا :2ج  حتی والحدیث السنة أهل علیه وَرد   جدا 
 ،2، جبمت فی الطحتویة من مستئل شر  عقیدة الطحتویة اتجتف الستئلابی جعفر الطحاوی،  ذلن؛ فی بکالمه النای یأخذ ال

 .2، جزء اسئله ع یدة الطحاویة، شماره 3443ص
؛ عـالمی از طائفـه وهـابی گـاهی همـه اهـالی شـهر 310، صدهتری علی عناق السالفیسیف الکنمحمد عبیدالله ایوبی،  .1

اند. ایوبی از فردی وهابی که به اهل تسنن برگشته است، تکفیر عموم شهر را  الله قندهار را مشرک خواند که در آن علما و اولیاء
های شـهر، وهـابی بـودم گمـان داشـتم همـه  گفت زمانی که در قریه از سخنان او است که می»نویسد:  کند؛ وی می ن ل می

شـرک مـردم، تصـورات چنـین و چنـانی  کـه دربـاره پنداشتم که علما شرک بیشتری دارنـد چنان اند و می اهالی قندهار مشرک
 .317، صسیف الکندهتری علی عنق السلفی؛ محمد عبیدالله ایوبی، «کردم می
 .30، صوهتبی  چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب. حریف، 2
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کـه او همـه امـت اسـالمی را تکفیـر  بینیم یمـ در آثارش ایـن گـرایش را .ستا و پیروان او
 1 .«کرد یم

گوینـد  مـی رنـد ووهابیان نیز به تکفیر امت اقرار دا ، خودگواهی علمای فوق رافزون ب
دیـن محمـد بـن عبـدالوهاب نشـود کـافر در داخـل  هـر کـسو م لدان، مسلمان نیسـتند 

 2است!
 کافر.و  اند الم خارجاز اس ها یترتیب اتباع مذاهب اسالمی در نگاه سلف بدین

 ها یتکفیر اشعر 
و بـه  پردازنـد یز میـکالمـی ن یها ف هی، به تکفیـر فرقـه یها نحله بر عالوه ،وهابیان

 هد اشـعری بـه مـذهب جهمیـیـگوینـد ع ا ها می و درباره آن دهند ینسبت کفر م ها یاشعر 
م در قاسـ ابـن باطـل اسـت. هکه مذهب جهمیـ کنند یس س ادعای اجماع م .شباهت دارد
کـه اعت اداتشـان  اند یامروز بیشتر اهالی شهرها، اشعر » :نویسد یم ةالسنی دررکتاب مهم 

 گویـد یهمچنـین م 3.«اسـت هاللـه، مشـابه ع ایـد معتزلـه جهمیـ در برخی مباحث صـفات
علمای امت، مذهب جهمـی »: نویسد ی. وی مدانند یعلمای امت مذهب جهمیه را کفر م

کسـی در ایـن  آیـد. یاز مذاهب گمراه و کفر به شمار م یهد جهمگفتن رد کردند و شدت را به
 4.«است  باره با علمای اسالم مخالفت نکرده

                                            
 .331. عزالدین ماضی، اسالم الصوفیة الاسالم الخوارج، ص1
ونحـن علمـاء مکـة، الواضـعون  -الحمـد للـه رب العـالمین. نشـهد .(توقیع الشریف غالب وعلماء الحرمین علـی الرسـالة. )2

رحمه الله تعالی، ودعا إلیه إمـام  أن هذا الدین، الذی قام به الشیخ محمد بن عبد الوهاب، -خطوطنا، وأختامنا فی هذا الرقیم
المسلمین سعود بن عبد العزیز، من توحید الله، ونفی الشرک، الذی ذکره فی هذا الکتاب، أنه هو الحق الذی ال شن فیه وال 
، ومصر والشام وغیرهما من البالد إلی اآلن، من أنـواع الشـرک المـذکورة فـی هـذا  ریب، وأن ما وقع فی مکة والمدینة، ساب ا 
الکتاب، أنه: الکفر، المبی  للدم والمال والموجب للخلود فی النار; ومن لم یدخل فـی هـذا الـدین، ویعمـل بـه، ویـوالی أهلـه، 
ویعادی أعداءه، فهو عندنا کافر بالله والیوم اآلخر، وواجب علی إمام المسلمین والمسلمین، جهاده وقتاله، حتی یتوب إلی اللـه 

لدین. أشهد بذلن، وکتبه الف یر إلی الله تعالی: عبد الملن بن عبد المنعم، ال لعی، الحنفی، مفتی مما هو علیه، ویعمل بهذا ا
 .مکة المکرمة، عفی عنه، وغفر له. أشهد بذلن، وأنا الف یر إلی الله سبحانه: محمد

 .172، ص3، جالنجدیة األجوبة فی السنیة الدرر، الرحمن . محمد عبد3
 .216، ص1ج همان، .4
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کـه بـه  داننـد ید، مانند مذهب جهمیه میرا در برخی ع ا ها ی، اشعر ها یوهاب در نتیجه
مـذاهب مـالکی و شـافعی در اصـول پیــرو کــه مرتدنـد؛ تردیـدی نیسـت  مسـلمانان اجمـاع

 .اند یاشعر 

 احراق و تخریب آثار مذاهب  .ه
آثار مربوط به آنان و  دانند یان خویش را پس از تکفیر مستحق کشتار مفوهابیت مخال

رفتـار وهابیـت پـس از  یها بـه نمونـهدر ادامـه،  کننـد. یکلی تخریـب م هب زده،را نیز آتش 
 :شود یاشغال حرمین اشاره م

 مکه در
خانـه  کتاب ها یوهاب»  :نویسد یم مذاهب مکه درباره نابودی میرا  علمی و آثارحریف 

در ایـن  .دنیـا بـود بـه آتـش کشـیدند یها خانـه کـه یکـی از بهتـرین کتـاب ،مکرمه رامکه 
نـویس وجـود  هـزار کتـاب دسـت چهـل حـدود هزار کتاب کمیاب و خانه حدود شصت کتاب

 همه آن میرا  عظیم اسالمی در آتش دشمنی وهابیت خاکستر شد.که  1«داشت
چنین از رفتارهای خصمانه وهابیان در مکه، تخریب آثار مـذاهب اسـالمی اسـت؛ هم

چهار امام مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در مسجدالحرام م ـام  ،قرون گذشته در
در مباحث احکام کردند.  ت میو عباد خواندند یدر م امات مزبور نماز م یروانشانپ .داشتند

موقعیت م امات امامان مذاهب، مطـابق گـزارش شـارح  است. به آن اشاره شدهحس ف ها 
  الله شریف در ن اط ذیل بوده است: حول بیت ،عبیدالله بن مسعود ،کتاب درسی ف هی
)ع(  یلحضرت اسـماع م ابل رکن عراقی و شامی حطیم حجر یفهی امام ابوحنمصال

 داشت. در شمال غربی قرار
ــال ــت مص ــامی و موقعی ــن ش ــل رک ــافعی م اب ــام ش ــمت ی ام ــزم س ــود ملت حجراالس

 )ع( در شمال شرقی معین شده بود. یمالکعبه نزدین م ام حضرت ابراه باب
جنـوب غربـی  ی امام مالن م ابل رکن عراقی و یمانی مستجار باب ابراهیم درمصال

 .قرار گرفته بود
                                            

 .274، صچهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی یف، . حر 1



 

 

82 

سال 
پنجم

 ،
بهار 
 

1394
، شماره 

17
 

ی امام احمد بـن حنبـل م ابـل رکـن یمـانی و حجراالسـود در جنـوب شـرقی و مصال
 1.موقعیت داشت

برده اکنون  های نام ولی مصال ،است ةالرعتی ةعمد امات فوق، مطابق توضی  کتاب م
 ها باقی نمانده است. ها اثری از آن نوسازی درو نیست 

 در مدینه
ن شه تخریب آثار اسالمی را نیز اجرا کردند  ،از جمله مدینه ،وهابیان، در مناطق حجاز

بـه  .را نـابود کردنـد ب یـع یاسـالم« های اهیارتگز »آثار و  ؛که در ب یع شدت بیشتری داشت
بـزرگ و مرتفـع از اهـل  یها بود مجلل و پرشکوه بـا قبـه ییها در ب یع بارگاه ،گواهی تاریخ

بارگـاه عبـای بـن » »،2ازهـر  حضرت فاطمه»بارگاه  مانند ،، صحابه و تابعانیتب
رزنــد ف بارگــاه حضــرت ابــراهیم» 3،«یــتعبــدالمطلب و امامــان چهارگانــه اهــل ب

هـای آنـان  هو دیگران؛ ولـی امـروز از بارگـا 1«مالن بن انس» 4،«عثمان»، الله رسول
 همه را با خاک یکسان کردند. .نیست یاثر 

                                            
؛ ابوالحسنات عبدالحی الکنوی هنـدی کتـابی بـه نـام 123، صشر  وقتیه مع حتشیة عمدة الرعتیةعبیدالله تاج الشریعه، . 1

خـش کتـاب حـس، وی در ب شـود. هـای علمـی احنـاف تـدریس می دارد که اکنـون در حوزه عمدة الرعتیة فی حل شر  الوقتیه
قسمت بیان االحکام لمن دخل مکه، چنین نوشته است: )تصویر بیت الله و کیفیت طوافه(. در ن ش مزیور م امات چهار امام 

 دهد زمان عبدالحی لکنوی این م امات بوده است ولی اکنون موجود نیست. در جهات اربع کعبه تعیین شده که نشان می
، 3، جاألمصتر ممتلک فی األبصتر مستلک ؛ عمری،«الزهراء فاطمة أیضا قبة الب یع فیو»نویسد:  . شهاب الدین عمری می2

 .11ص
ة وفیه«  نویسد: شهاب الدین عمری می .3 ب 

ُ
 بـن الحسن معه و فیها وسلم علیه الله صلی النبی عم   المطلب، عبد بن العبای ق

 مستلک..؛ عمری، .الصادق  جعفر وابنه الباقر، محمد وابنه ن،العابدی زین أیضا وفیها. العبای قبة فی الب یع فی فدفن ...علی 
 .11، ص3، جاألمصتر ممتلک فی األبصتر

 بن والحسن المطلب عبد بن العبای روضة»نویسد:  البلوی، متوفی قرن هشتم، می عیسی بن روضه عبای باشکوه بود. خالد
 متسعان األرض عن مرتفعان وال بران الهواء فی مرتفعة ةکبیر  قبة وهی عنهما الله رضی العبای رجلی إلی الحسن ورأی علی

؛ خالـد بـن «منظر البلـوی وأجمل صفة أبدع علی بمسامیر و مکوکبة الصفر بصفائ  مرصعة إلصاق أبدع ملص ة بألواح مغشبان
االحزان فاطمه  گوید بارگاه عباسیه نزدین بیت جبیر می ؛ ابن70، ص3، جالمشرق علمتء تحلیة فی المفرق تتج عیسی البلوی،

، 3، جالمصاطفی دار بأخباتر الوفات خالصاة ،؛ علـی السـمهودی322، ص3، ججبیار ابن رحلة األندلسی، بود؛ محمد الکنانی
 .274ص
تحفة النظتر فای غرائاب األمصاتر محمد ابن عبدالله ابن بطوطه اللواتی،  گوید قبر عثمان قبه بزرگی داشت؛ بطوطه می . ابن4

 .321ص ،3، جوعجتئب األسفتر
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 پنهان یها وهیش .2
های  یوهشـر از تـ پیچیـدهبسـیار ، اهـل سـنتپنهان دشـمنی وهابیـان علیـه  های یوهش
ر آن در آینده نمـود یابـد؛ ایـن روش بسا آثا چه و زیرا ابعاد آن محسوی نیست ،است آشکار

کـه بـا حمایـت  گیـرد یصـورت م «فعالیت فرهنگی و دعـوت بـه توحیـد خـال »تحت نام 
معاندانــه را در  هــای یتبــا امکانــات مــالی گســترده فعال هــا . آنمــداوم مــالی همــراه اســت

 .شود یکنند که به مواردی اشاره م میمختلف دنبال  یها پوشش

 تطمیع .1. 2

 یع سرانتطم .الف
سـران  کوشـند یبا این طـرح م .یکی از اقدامات پنهانی وهابیان، نفوذ بین اقوام است

ای و سیاسـی  در جوامـع عشـیره ییهـا  طـرحمعموال  اجرای چنین  .دکننجلب را  ها یتجمع
ن را اها با تطمیع رهبران قومی، افکار هوادار  آن ،از همین منظر .دارد یمساعد  های ینهزم

 :نویسد یایوبی م .دکنن یتسخیر م
را  شـان اند، رئیس کـه تـابع رهبرشـانرا ... و هر فرقـه  ریعشا ،مردم کوشد یوهابیت م

ها و همراهی در برخی ع ایـد خرافـی  بخشش هدایا و پول یلهها با ح آن .دفرمان آور تحت 
اهـی ها مردم را به گمر  بردهک را استخدام کنند تا با همراهی آن ]سران نام ها سعی دارند آن

 2.زنندبوادارند و بر مخالفانشان برچسب شرک 
و افـراد مـؤثر و مسـتعد،  دهـد یحمایـت بلندمـدت، نتـایس مطلـوب کیفـی م یها طرح

انجامــد.  یولــی گــاهی در اثــر محاســبات بــه نکــوهش عوامــل نیــز م ،شــوند یی میشناسـا
قبـوری  یها گروه بینیم یم»  :گوید یها م سلفی وهابی درباره برخی پشت پرده الدین شمس

ســلفی را از اعمــاق قلــب، مکــروه  یها هــا، علمــا و دانشــگاه عنــوان دولت کــه و صــوفی
و  کننـد یتملـق م ها یچگونه برابر سـلف - تضاد دارد شان ید قبور یبا ع ازیرا  - شمارند یم

                                            
 ؛ همـان،«بطوطـة ابـن قبة رحلة و علیه عنه الله رضی أنس بن مالن الله عبد أبی المدینة إمام قبر«  نویسد: می بطوطه . ابن1
 عیسـی بـن ؛ خالـد«البلـوی قبـة وعلیـه عنـه اللـه رضـی أنـس بن مالن قبر»  نویسد: البلوی می عیسی بن . خالد70، ص3ج

 .70، ص3، جالمشرق علمتء تحلیة فی المفرق تتج ،البلوی
 .374، صسیف الکندهتری علی عنق السلفی. محمد عبیدالله ایوبی، 2
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تـا  کننـد یمسـر خـم عربـی  سلفی دولمادی برای  های دهیخیرات و فابه یابی  برای دست
 1.«ها نشر یابد امراض معنوی آنو تح ق یافته  شان یاغراض ماد

ل را در سیطره خـویش قـرار یقبا مخفیانه دکوش یترتیب وهابیت با تطمیع سران م بدین
 د.نده مردم را در اختیار داشته باشدهد تا اراده آی

 تطمیع مردم فقیر .ب
ا بـرای تـ دهنـد یای ادامـه م را بـه گونـه و آن کنند یتحت نام خیریه کمن م ها یوهاب

وهابیـان بـرای » :نویسـد یایـوبی کنـدهاری م. مستعد، وابستگی ایجاد کنند های یتجمع
ن ـره و   ها جذب مردم بـا طـال، آن ینتر  که مهم برند یکار مه ب هایی یلهدعوت به وهابیت ح
برخـی ممالـن  ایـن کـارحـامی  سـت.بسیار برای پیروان خویش ا یها عطای اموال و پول

ترتیب وهابیت در  بدین 2.«اند الحال زیرا معلوم نیست نامشان ذکر شودکه مناسب  اند یعرب
را اجـاره  ییهـا حتی گروه .ها را تطمیع کنند با صرف پول، آن کوشند ینشین، مف یر  مناطق

 .شود یتا به وظایفی بگمارند که این معاهدات، اقدامات مسلحانه را نیز شامل م کنند یم

 توسل به حیله .2. 2

 حیله فریب
عبـدالرحمن بـن  .هـا پـی نبرنـد گویند تا مردم به ماهیت آن سخن می مکارانه ها یوهاب

 گوید:  یمشهر احساء  محمد بن قاسم درباره
که شـرک در آن ظـاهر شـد و محرمـات علنـی گردیـد و شـعار دیـن در آن  یهر شهر 

 تنآن شـهر و ریخـ هـای ییگرفتن دارا و استشهر کفر  ،بدون تردید آن شهر ،تعطیل شد
خـدا و  مردم این شهر ]احساءک اظهار دشنام بـر ،اضافه بر آن .استاهل آن روا  یها خون

برای همین و دند کر الله وضع  الله و سنت رسول و قوانین را مخالف با کتاب کردندرسولش 
 3.شدن از اسالم کافی است بیرون

                                            
 .14، ص3جهود علمای حنفیه البطال ع ائد ال بوریه، ج سلفی،الدین  . شمس1
 .2، صسیف الکندهتری علی عنق السلفی ،. محمد عبیدالله ایوبی2
 .206، ص3ج ،درر السنیة فی االجوبة النجدیة. عبد الرحمن بن قاسم، 3
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د صـادر نـار کـه پیشـینه اسـالمی د ای را حکم کفر مردم منط ه توان یآیا بدون دلیل م
ند و اموال نرساببه قتل  بهانه تکفیر بهاتهام کفر، حیله تجاوزگری است تا مردم را  این ؟کرد

حجـاز، بـه خـدا و پیـامبر دشـنام و مـردم احسـاء  آنان را غارت کنند. این در حالی است که
 بودند. مسلمان دادند و ینم

، دو چهـره دارنـد، همچنین وهابیان برای اهدافشان در مناطق پیروان مـذهب حنفـی
نما که جماعت احنـاف را  ین است احوال جماعت وهابیان حنفیهم»  :نویسد یسرهندی م

و  یمیشـما گویند ما با می شوند یجمع م تگاه با رؤسای وهابی گویند ما حنفی هستیم و هر
 1.«کنیم یها اظهار حنفیت م ف ط برای فریفتن آن

ن اوهابیـان و غیرم لـد: »نویسـد یحریـف م فریبنـده وهابیـان، های یوهنیز درباره ش و
شـیوه ه نمازشان را ب .دهند ینماز و روزه بسیار اهمیت م کردن قرآن و مانند خوارج به حفظ
عبـادت و نمـاز دیگـران را مـردود و خـالف ، جز نمـاز خـوده و ب کنند یجدا از مردم اقامه م

 2.«دهند یخود را خداپرست جلوه مو  دانند یسنت م

 حیله دروغ
مختلفـی بـه  یهـا ها با روش آن .حیله دروغ است ها یخصمانه وهاب یها یکی از روش

فالنـی   گوینـد مـثال  مـی ،که واقعیت نـدارد دهند یم ییها و نسبت زنند یمخالفان تهمت م
 ،مکـه مـذهب مفتی شافعی ،درباره زینی دحالن 3«نورستانی»ابوعمر  .مذهب دیگری دارد

در  . نورستانینوشت لیل اینکه کتابی در ایمان ابوطالبوی رافضی است! به د   گوید یم
  :نویسد یم ترجمه کتاب الششری

لکـن  ،دحـالن رافضـی بـود گفتند یکه م ام یدهشن مورد اعتماد،بسیاری از علمای از 
کرد و و خود را به دروغ به ت لیـد یکـی از چهـار امـام  یمذهب خود را از روی ت یه مخفی م

                                            
 .2سرهندی مجددی، اصول االربعة فی تردید الوهابیة، ص .1

 .33. حریف، چهره واقعی محمد بن عبدالوهاب نجدی و مذهب وهابیت، ص2
آن دیار کافرستان نامیـده  رود. قبال   وی ابوعمر عبدالعزیز نورستانی از چهرهای معاصر غیرم لد والیت نورستان به شمار می .3

شمشایر الششـری،  ویست سال پیش این والیت به اسالم گروید. وی اکنون مدیر جامعه اثری پیشـاور اسـت؛شد. حدود د می
 .2، م دمه، صبران بر گردن دحالن
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اسانی  بـا عنـوانکه او کتـابی  است بودنش این دلیل رافضی ینر ظاهرت متصل کرده است.
نصوص کتاب و سنت صـحی  متـواتر آن کرده که در  یفتأل ابی طتلب ةالمطتلب فی نجد

 1.د کرده استر را 
 2«رافضـی»را هـا  آنو گوینـد  نیـز دروغ مـی هـا یدربـاره برخـی حنفهمچنین  ها یوهاب

اهل تسنن  ی ازعالم گاه است که هرها این  یوهاب ییکی از ترفندها یبترت بدین خوانند. یم
 .گویند وی شیعه است یا صحابه ح ی تی را بیان داشت می الله درباره اهل بیت رسول

 تا از این طریق ح ایق تاریخی را منکر شوند. بندند یکار مه ای ب ها چنین حیله آن

 ایراد اختالف بین مردم  .3
سـ س آن را بـه  اندازنـد. یردم همـواره اخـتالف مپیروان محمد بن عبدالوهاب بین مـ

به راه سلف  گویند و می ؛چون متعددند ،اند تا بگویند مذاهب باطل گذارند یحساب مذاهب م
بـه و  نامنـد یمواقعـی ها خودشـان را موحـدان  آن. باز گردید که اتحاد استو دستور قرآن 

! حریـف دربـاره وهابیـان انـد یافتهمتفـرق ع یـده  یکه بـه معبودهـا زنند یدیگران طعن م
ها  خوارج با مسلمانان درگیرند و بین مسلمان وهابیان و غیرم لدان پیوسته مانند» :نویسد یم

ه ها از دین بهره بگیرند و در برابر کفـار بـ مسلمان گذارند یها نم آن کنند. یاختالف ایجاد م
 3.«گیرند یز ایشان کمن مو ا اند قدرت واحد تبدیل شوند و در عین حال با کافران مرتبط

 مذاهب یها تصرف در کتاب  .4
 کننـد یجـا م هو مطالب آن را جابـ برند یهای درسی مذاهب، دست م کتاب در ها یوهاب

 یوهایـن شـ .وجـود آیـده ی بـیسـو با وهابیـت هـم اهل سنت مذاهب ، بینتغییر دروی باتا 
مـذاهب  تهدید نظام آموزشیدنبال دارد و هشداری برای ه آفرینی ب دشمنی، عواقب فاجعه

  :کنیم یاشاره م است، که به برخی از این موارد
                                            

 .12. صال  الششری، شمشیر بران بر گردن دحالن، ص1
اهر، در پایان ترجمه تفتـازانی آن جاهل، یعنی مالط»نویسد:  گویند وی به شیعه مایل است. ایوبی می . درباره تفتازانی نیز می2

؛ «الدین سـلفی نسـبت داده اسـت تفتازانی به مذهب شیعه و باطنیه میل داشت. وی این تمایل را بـه کتـاب شـمس  نویسد می
 .6، صسیف الکندهتری علی عنق السلفیمحمد عبیدالله ایوبی، 

 .21، صچهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی . حریف، 3
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 تصرف در کتاب اعتقادی  .الف
 : نویسد یایوبی کندهاری م

نـام ه کار برده است تا مطالـب غیرواقعـی را بـه ی با حیله د،یمصنف حاشیه کتاب ع ا
می کـه عنـاوین شرح الع اید رواج دهد، طالبان علم به امیـد حـل مسـائل مشـکل، هنگـا

 ]در خرنـد یآن را م شـدهکه برخی م امات مشکل در آن حل به گمان این بینند یکتاب را م
تعبیـه  مانآمیـزی ضـد امـت مسـل شـرک های یزهداخل آن کتاب انگ دانند یکهک نم حالی

 ،پذیرنـد یحتی مجـانی هـم نم .خرند یکتاب را نم، اگر بدانند داخل آن چیست .شده است
بلکـه علمـا نیـز آن را  خرند ی]نادانستهک کتاب را م بحیله سلفی، برخی طال اما در اثر این

آمیز مملو  به احکام شرک حاشیه آن بینند یم کنند یو زمانی که کتاب را مطالعه م خرند یم
ز اجماعی مذاهب اربعـه را یشماری در آن وجود دارد که بعضی افعال جا کفریات بی ،بوده

 1.داند یشرعی نم

 در کتاب تفسیریتصرف   .ب
  :نویسد یم یفسالم نمانده است. حر  ها یتفسیر نیز از خطر تحریف وهاب یها کتاب

پـس از ذکـر آیـه شـش  2،بر تفسیر جاللین اش یهدر حاش ،شیخ احمد صاوی المالکی
وا ِبر سوره کهف  نو ْن ََلْ یْؤمر  إر

ْ ِهر  آَثارر
ٌع َنْفَسَک لََعَ َستاْلحَدر  َذاَفَلَعلََّک َباخر

َ
گفته شـده   گوید یم 3فا  یثر أ

ه و بـ نـدکردرد سـنت را  ویـل کتـاب وأکه ت ییها همان ؛خوارج نازل شده بارهکه این آیه در 
رشـان یگونـه کـه اآلن در نظا همـان .ن را حالل شـمردنداناواسطه آن خون و اموال مسلم

 بـر کننـد ینـام وهابیـت شـهرت دارنـد فکـر مه ای در حجاز که ب یعنی فرقه ،شود یدیده م
طوری که خداوند تبارک و تعالی در  همان ،اند یانگو غور ها همان د ح ی ت هستند ولی آن

هایشـان بـرده  یاد خـدا را از دل دست گرفته وه ها را ب شیطان اختیار آن» فرماید: یمقرآن 
از خـدای  4.«کـاران هسـتند . بدانید که حزب شیطان از زیـاناند ها حزب شیطان آن .است

 5.دکننسلشان را م طوع  مخواهی یمنان م

                                            
 .2، صسیف الکندهتری علی عنق السلفیمحمد عبیدالله ایوبی، . 1
 .قمری تح یق محمد عبدالرحمن مرعشلی 3233چاپ اول )دار احیاء الترا  العربی( در بیروت سال . 2
 (.7آیه  کنی )سوره کهف، تباه شان کار پیگیری در، اندوه از را خود جان تو، نیاورند ایمان سخن این به اگر . ترجمه: شاید،3
 .33، آیه مجادله. سوره 4
 .261چهره واقعی محمد بن عبدالوهاب نجدی و مذهب وهابیت، ص . حریف،5
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ن نزول آیـه أوهابیان ش .نیست تفسیر جاللینامروزی  یها اما روایت صاوی در نسخه 
رات در یـاز طریـق تغی کوشند یها م لذا آن 1.اخیر حذف کردند یها را از این تفسیر در چاپ

 ر نگرش پیروان مذاهب دست یابند.یاعت ادی و تفسیری به هدف تغی یها کتاب

 در مدارس مذاهب تقیه .5
خصـمانه وهابیـت علیـه مخالفـان، اسـتفاده از ن ـاب ع یـدتی  یها یکی دیگر از روش

ها را بـه  و آن کنند ید طالب تصرف میدر ع ا ،ها در مداری مذاهب با شیوه ت یه آن .است
کـه  برند یکار مه دشمنی، حیله عجیبی را ب یوهدر این شآورند.  یمعرفت بار م بی امامانشان

  :نویسد یاست. عالمه ایوبی م جالب
برای شکار و جلب محصـالن بـه مـذهب وهابیـت ایـن  ها یهای عجیب وهاب حیله از

الذهن، مسائل موجود ف هی را بشنود مانند کتاب اصـول امـام  گاه طلبه خالی است که هر
و  کنازگوینـد بـه  و مـی ؛نیازی نیست هدایهگویند به  می محمد در مبسوط سرخسی و غیره

چون اعتماد گوینـده  .خران حاجتی نیستأفتاوای مت یها ها از کتاب و غیر آن وقتیهشر  
اعتبـار ، انـد مذهبگذشـتگان  ها آنکه گوینده با این حیله  .گذشتگان است های یدگاهبر د

خران را از قلـوب بیـرون أاعتمـاد بـر متـ و کننـد یها را از نهاد طالـب علـم، خـارج م کتاب
 یهـا گوینـد چـرا بـه کتاب می بعد کنند. مدتی یگام مناظره استهزا مهنرو  از این .آورند یم

پس از مدتی که  .اند ها از شاگردان امام اعظم زیرا آن .یوسف اعتماد شود امام محمد و ابی
گویند امام اعظم علومش را از احادیث نبـوی  در قلوب مؤثر افتاد می کالمشان ندی ین کرد

 گرفته است.
. حدیث را تح یـق کنـیم و اقـوال ابوحنیفـه را قرائـت کنـیم یها پس الزم است کتاب

یـا خیـر؟ آنگـاه  کنـد یمطاب ـت م اللـه ا اقوال ابوحنیفه با احادیث رسولبدانیم که آی
زیرا مردم در بسیاری مسـائل بـه امـام اعظـم افتـرا بسـتند و  .گفتار امام اعظم را اخذ کنیم

یـث مشـغول دحنیفه سـلب شـد و بـه احا نگامی که اعتماد طلبه از قول ابیه .تهمت زدند
و  کنــد یکـه مذهبشــان اقتضـا م پردازنــد یآنگـاه بــه تفسـیر احادیــث بـر وجهـی م ،گردیـد

صـحی  و ضـعیف بلکـه  ،طالبـان علـم! در احادیـث نبـوی ناسـخ و منسـوخ» :گوینـد مـی

                                            
های جدید وهابیان آن جمله که در ح شان گفته شده است را از این کتاب تفسیر حذف نموده و  در چاپ»نویسد:  . حریف می1

 همان.  ؛«اند آن را بسیار ماهرانه به خوارج نسبت داده



 

 

89 

 یهاوهیش
 تیوهاب

نت
ل س

ا اه
ت ب

خالف
در م

 

شـناخت  .شـود یموضوعات بسیار وجود دارد و روایات حدیث بر طب ات مختلف ت سـیم م
مهمی  یازهایشما ن .کند یایات، زمان بسیار نیاز دارد که عمرها آن را کفایت نمطب ات رو 

زیـرا خـدای متعـال فرمـود: انـا نحـن نزلنـا  .در قرآن دقت کنیم پس شایسته است .دارید
 1.«الذکر وانا له لحافظون

نه در زیـاده  ،قرآن عظیم برای ما ن ل شده است و تواتر دارد؛ مجال طعن در آن نیست
گوینـد مـا  س س می .بگویندارتباط  سخنانی بی اش در ن  ؛ امکان ندارد مردم درباره و نه

امـا در ترجمـه قـرآن کـریم  ،کنیم یان شاء الله تعالی همه مسائل اصلی و فرعی را بیان مـ
زودی مـدت یـن الـی دو سـال از جمیـع علـوم اصـلی و فرعـی فراغـت  هگویند شـما بـ می

ی، فـارغ یدنیا یازهای؛ از نکنید یف ه و غیر آن را شروع م ؛ تدریس و دری ع اید ویابید یم
که فریب خورده است به سوی چیـز  ندرا دید علم ! و زمانی که تمایل کامل طالبشوید یم

ه شـدهنگام ترجمـه، آیـات وارد است.که مذهب باطلشان  دهند یدیگری از ترجمه سوق م
هـا ماننـد  گوینـد آن و مـی کننـد یم اند بر عوام مؤمنان منطبق ها را که مشرکان در حق بت

! با این وسیله اند ی تخ طر یعلما و مشا اصنامشانهستند و  الله عصر رسول مشرکان
خورده هنگـامی  فریب یها اند! طلبه ها مشرک که آن کنند یبر مخالفان مذهبشان حکم م

و شـیخ  تهوارسـیابنـد و نیـز قـول عـالم براه خالصـی  توانند یافتند نم که در این شبکه می
معتبـر، کـذبی  یهـا کرامـات اولیـا در کتاب شـوند یمدهند و معت د  ینمگوش فرا  کامل را

و بـا  نامنـد یال ـرآن م شیخرا  ها آندشان به این مرحله رسید هنگامی که استا .بیش نیست
 2.کنند یچنین نام جذابی در نواحی منط ه، مدارسی را بنیاد م

 بـه م دسـات مـردم صورت ظاهریه کوشند ب یم و کنند یهمچنین وهابیان احتیاط م
 .کننـد یها به ت یه اعت ـاد دارنـد و آن را رعایـت م آن دهد یین شیوه نشان م. احرمت نهند

! مـن دارد تدارالعلـوم ح انیـ  گویـد یمالطاهر در موضع دیگر کتابش م» :نویسد یایوبی م

                                            
 .3سوره حجر، آیه . 1

 .332 و 331و  332ص سیف الکندهتری علی عنق السلفی،. محمد عبیدالله ایوبی، 2
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اهل سـنت و  های یدیوبند سن علمای دارالعلومهمه گویم این تعبیر نیز ت یه است و اال  می
 1.«جماعت م لدند

ها با مالحظه شرایط، راه ادب پـیش  آن کنند. یوهابیان در برخی مناطق، ت یه شدید م
گـاه الزم شـود  هـر نهنـد. ی، به م دسات مردم، حرمت تصنعی مکنند یاحتیاط م گیرند یم

هـا را بـه  آن ،سـیطره یافتـه، ها یتحساسر تا ب دهند یبرند احترام زاید نشان مبنام شیوخ را 
 :نویسد یایوبی م .کار گیرنده نفعشان ب

همچنین مالطاهر وهابی در کتابش نوشت: سـید و شـریف! سـید در اسـتان سـوات 
انـد و بـه صـاحب سـوات  اللـه! آنجـا مدفون نام مکانی است که یکی از اولیاء ]=پاکستانک

طـاهر از مرشـدش کـه مالنکه شرافت مکان به مکین است بـا آشهرت دارد؛ روشن است 
 گوید یملحد؛ گاهی م گوید یالدین عربی م ییتیمیه به مح که ابن کند یتیمیه متابعت م ابن

بودن صـاحب الله! پس چگونه او درباره سید ی بر اولیاءیها لله از چنین جرئتنعوذ با ؛زندیق
   2.«گفته استف سوات ع یده یافته است؟ پس گویا او این را با ت یه و خو

 اند. کرده« ت یه» یشانها در کتاب ها یکه وهاب کند ین ل م دیگری را نیز یوبی مواردا

 نتیره
 یهـا روش اهـل سـنتمـذاهب  در م ابـل در مباحث م الـه، روشـن شـد کـه وهابیـت

 .بندنـد مـی کـاره هـا را بـ انـد و بـه صـورت آشـکار و پنهـانی آن پـیش گرفته در ای خصمانه
ست و ا ها ارتداد آن درباره مذاهب، تکفیر و نظرشاناند که  گفته وهابیان، در مواضع آشکار

بـرای تسـلط بـر مـذاهب اسـالمی  شـان یپنهان یاما برخوردها ،کنند یاین امر را پنهان نم
مخفیانه به جـذب  ،در برخی مناطق با تطمیع و در برخی با ایجاد تغییر نگرش. انواعی دارد

ها برای تسـلط بـر پیـروان  آن .فرق متمایز استاین شیوه وهابیت در بین پردازند.  یمردم م
 .شـدها بررسـی  آن های یوهکه انواع ش شمارند یرا مجاز م ای هر وسیلهاز مذاهب استفاده 

  است. ها دن آنکر  و وهابیخصمانه، سیطره بر پیروان مذاهب  رفتارهایها از  هدف آن

                                            
 .326. همان، ص1
 همان. .2
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ناا،  جاا: بی بی، ةاصاول االربعاة فای تردیاد الوهابیا ،محمد حسن جان صاحب ،مجددی سرهندی .14

1143. 

جهود علماء الحنفیة فای سلفی، شمس الدین أبو عبد الله بن محمد بن أشر  بن قیصر األفاانی،  .15

 ،ساالمیة(ال دار الصمیعی )أصل هذا الکتاب رسالة دکتوراة مان الجامعاة اجا:  بی ،إبطال العقائد القبوریة

 .1عدد األجزاء:  ،1416/1336 ،الطبعة األولی

ناا،  جاا: بی بی، خالصة الوفا باخبار دار المصطفیسمهودی، علی بن عبد الله بن أحمد الحسنی،  .16

 تا. بی

الحادیث  اهاور پاکساتان، دار ،ةتبلیغیاال ةحول الجماع ةاعتباری ةعابر  ةنظر سیف الرحمن احمد،  .17

 .تا بی شارع لیک انارکلی، 11، ةالعربی ةطبع فی مطبع ةالسعودی ةالعربی ة، المملکةالمنور  ةبالمدین
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اباوعمر عبادالعزیز   :ه، ترجماشمشایر باران بار گاردن دحاالنششری، صالح بن محمد بن احمد،  .18

  تا. ، بیاثرآباد ةاالثری ةنزد الجامع ةمیوالمسجالت االسال ةالسلفی ةالنورستانی، پشاور: المکتب

، أضواء البیان فی إیضااح القارآن باالقرآن، شنقیطی، محمد األمین بن محمد بن المختار الجکنی .13

  .1415/1335 ،بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر، تحقی : مکتب البحوث والدراسات

، تحقیا : صاالا الادین مقباول ادالنقاد إلی تیسایر االجتها ارشاد ،صنعانی، محمد بن إسماعیل .21

  .1415ولی، الدار السلفیة، الطبعة اال  :الکویت، أحمد

العزیز  صالح بن عبد  شارا:  ،یةالطحاو ةشرح عقیدطحاوی، ابی جعفر بن محمد بن سالمه االزدی،  .21

 ةبعاالط ة،المنصور   ،ةالمؤد دار جا: ، بیاتحاف السائل بما فی الطحاویه من مسائل المسمی ،آل الشیخ

 .1411/2111 ،االولی

السادساة،  الطبعاةناا،  جاا، بی بی ،السنیة فی األجوبة النجدیة دررعبد الرحمن، محمد بن قاسم،  .22

  .16عدد األجزاء:  ،1417/1336

: جاا ، بایمسالک األبصار فی ممالک األمصاار ،عمری، شهاب الدین أحمد بن یحیی بن فضل الله .21

 .تا بی ،نا بی

، تحقیا : تقادیم / الادکتور رحلة ابان جبیاری الحسین بن أحمد بن جبر، کنانی أندلسی، محمد أب .24

  تا. بی دار الکتاب المصری، ،دار الکتاب اللبنانی :بیروت ،محمد مصطفی زیادة

، تحقی : تحفة النظار فی غرائب األمصار وعجائب األسافارمحمد بن عبد الله ابن بطوطة،   لواتی، .25

 .1415، الطبعة الرابعة ،ؤسسة الرسالةم :بیروت ،د. علی المنتصر الکتانی

، الحال ال اساالم الخاوارج هاو ةاساالم الصاوفی، ابوالعزائم، شایخ طریقاه عزمیاه، ینماضی، عزالد .26

 .1414/1331 ،االولی ةالطبع ،الکتاب الصوفی دار :جا بی

 تا. دارالفکر، بی بیروت:، التحریر تیسیر ،پادشاه أمیر أمین محمد .27
مرکاز علمای قلعاه کاشاف جا:  بی مدعیان سالفی ، سلت وظهیرالدین، محمد  ینعمانی، عبدالقو .28

   .1132 ،کابل

محماد زکاای الادین عباادالعظیم  ، تحقیا :مختصار صاحیح مساالمنیشاابوری، مسالم باان حجااج،  .23

 .تا نا، بی جا: بی بی (،581المنذری الدمشقی )

ره: دارالحارمین، ، قااهالسائل علای اهام المساائل ةاجابوادعی، ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی،  .11

1421. 

 :سانندج ،جعفار پروینای  :هترجم  خوارج سلفی و وهابی را بشناسیم، ،هرتلی، عبدالله عبدالعزیز .11

 .1185 ،شارات کردستان ایران، چاپ دومتان

 .تا ، بیدار الفکرجا:  بی، الفتاوی الکبری الفقهیةهیتمی، ابن حجر،  .12


