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حاتم العونی در شریف دکتر  ایرآبررسی 

 وهابیت نقد
 *احمدی رضا

 **مجید حیدری آذر

 چکیده
 ،، طـردبرچسـب زدنوهابیت از بدو ظهور تا بـه امـروز در گفتمـان دینـی غـرق در  ۀفرق

نهـا و آ کننـد یممسلمانان را تکفیر  ،شده و با تفکراتی که دارند ینیخودبرتربنارسیسم و 
 هـای ی گراو دارای  سایر فرق اسالمی را منحرف، مشـرک و شناسند ینمرسمیت  را به

این امر سبب شده تا مورد مخالفت و انتقـاد بسـیاری از  داند. یمعقیدتی و اسلوب غلط 
گیـرد. شـیخ حـاتم العـونی کـه  ارعالمان اهل سنت و حتـی علمـای معتـدل وهـابی قـر 

ولـی در خیلـی از  دانـد؛ یمسـلف و نجـد  ۀعربستان است و خود را پیرو عقیـد ۀیافت رشد
 کـرده مواضع نسبت به محمد بن عبدالوهاب و تفکرات ، زبان به انتقاد گشوده و ثابت

بوده و بسیاری از علمـا حتـی شـیوو خـود و  یریتکف یشخصیت ،محمد بن عبدالوهاب
مسلمین را از دم تیغ تکفیر گذرانده اسـت. همچنـین، نگـاه وی  یشهرهاگر علمای دی

احتفـال بـه  ۀمسـئلنسبت به تعریف عباد  و بدعت، متفاو  از دیدگاه وهابیت است و 
را که وهابیت از مصادیق بدعت  مولد النبی و جواز شد  رحال و تبرک به قبر پیامبر

 دانند، جایز دانسته است. می
 .وهابیتآرای انتقاد، ، شریف حاتم العونی ها: کلیدواژه

  

                                                 
 )نویسندۀ مسئول( کالم موسسه امام صادق 7التحصیل سطح  فار  *

 لمدرسة اهل البیتپژوهشگر مؤسسۀ داراإلعالم  **
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 مقدمه

نمـاد اسـالم  عنوان بهنمودن خود  مطرح یتبلیغاتی که برا ۀجریان افراطی وهابیت، با هم
بیان معتدل از وها یاهل سنت و حتی بسیار  ۀانسته جامعنتو  تنها نهحقیقی به راه انداخته، 

سـنت و وهـابی معتـدل را وادار بـه ؛ بلکـه تعـدادی از علمـای اهـل کنـدرا با خـود همـراه 
فرقه و نقـد تفکـرا  مؤسـس  مخالفت آشکار نسبت به خود نموده و آنان در مواجهه با این

منـاظرا  و محافـل  یبا نوشتن کتـاب و مقالـه و برگـزار  محمد بن عبدالوهاب، یعنی ،آن
؛ اند گذاشـته، انتقادا  خـود را بـر ایـن تفکـر بـه نمـای  ها ی هماپرسمان و سخنرانی و 

کسانی که در نقد وهابیت افراطی، قلم زده، شریف حاتم العونی است که از علمای  ازجمله
مکرمـه اخـذ  ۀعلوم شرعی خود را از دانشـگاه مکـ باشد و مدرک دکتری معتدل وهابی می

شخصــیت محمــد بــن  یو بــرا دانــد یم پیــرو ســلف خــود را کــه یدرحالوی  کــرده اســت.
 بـارهدر رکاب منتقدان جریـان وهـابی نهـاده و در ایـن  یپال است، عبدالوهاب احترام قائ

ام. سـلفیت  کـردهمن مفتخرم که شجاعانه از سلفیت و وهابیـت انتقـاد » :نویسد چنین می
فکری و رفتاری دارد. امـروزه مـا بـا کسـانی مـواجهیم کـه حامـل  ۀمشکال  عدید معاصر

ـا محـدث نیانـد یثحداما فقیه نیسـتند. حامـل  ؛اند فقه  یباسـوادهاسـتند. ایـن خـرده ؛ ام 
تكفیر اهل الشهادتین م انعته  او کتابی دارد به نام   0«.اند مسلمانانمعصیت  ۀمای درایت، یب

قبلـه کـه همـان  و اهـلدربارۀ احکام مربوط به تکفیر مسلمانان  ویژه طور بهکه  و مناطاته
پرداختـه  ه وهابیـت،به نقد مبانی تکفیـر از دیـدگا یحاا تلوو  باشد یم ،اهل شهادتین هستند

 است.
و تحلیل مجموعه انتقاد  شـریف حـاتم العـونی بـر افکـار  یآور  جمعاین مقاله در پی 

خواهـد  مستقل، بـه ایـن امـر پرداختـه و می یشینۀپافراطی وهابیت است که بدون داشتن 
شـود  می سـببکشـاند و  تفریط، انسـان را بـه بیراهـه می مانند   یی،گرا افراطنشان دهد که 

د و زبـان بـه انتقـاد از او نـد، از او فاصله بگیر نلو از نظر مذهب با او یکی باشاد معتدل و افر 
در ادامه به انتقاد  العونی بـر وهابیـت،  کرده است.که حاتم العونی چنین  د؛ چناننبگشای

                                                 
 .4، صالسلفی  و ال هابی  جه د بشری  غیر معص م  من الخطوالعونی، شریف حاتم، .  1
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 .شود پرداخته می

 العونی نسبت به وهابیت انتقادی   یها د اهید
نسبت به مبانی فکری و عملکرد وهابیت، سخن به انتقـاد آنهـا  ،دکتر شریف حاتم العونی

تکفیر شهرها و علما توسط محمد بـن  ،معین مسلمانان تکفیر ۀمسئل: است؛ نظیرگشوده 
شرک مشـرکین مکـه، تعریـف صـحیح  بارۀ، در اد نقد وهابیت در تعریف عب عبدالوهاب،

که در ادامه به بیـان تفصـیلی و  جواز تبرک الرحال،جواز شد   النبی،احتفال به مولد بدعت،
 شود. یمها پرداخته نآ بررسی

 نقد العونی بر محمد بن عبدالوهاب در تکفیر معین مسلمانان
ار محمـد بـن عبـدالوهاب و منـاهج و وهابیت از بدو تأسیس تا به امروز، بـا تبعیـت از افکـ

در سند و مـتن گرایی، منهج تساهل  ظاهرگرایی و عدم تأویل، سلف های خود، مانند   رو 
حدیث در مواجهه با نصوص، منهج تکفیر  مخالفان و تأیید موافقان، منهج جعل اجماع در 

 ؛شماری شده است بی های یزیخونر و مرتکب  زدهتل و غار  مسلمانان تکفیر، دست به ق
 بـودن   و تکفیـری کننـد یمرا انکـار  مسـئلهوهابیت این  ۀولی با این پیشینه، مروجین عقید

اما دکتر حاتم العونی بـا نظـر ایـن جماعـت، مخـالف  تابند؛ یبرنممحمد بن عبدالوهاب را 
توحید با شناخت ناقص و نادرستی که نسبت به محمد بن عبدالوهاب است و معتقد است 

 .با مسلمانان بود ی ها جنگعموم مسلمانان را تکفیر کرد و حتی تمام  ،داشت

: محمـد بـن عبـدالوهاب در تکفیـر، افراطـی بـوده و گویـد یم باره یندر ادکتر العونی 
 کـه چنان کـرده،، رعایت نکرده و مسلمانان را تکفیر ستای تکفیر معین که برا را شروطی

محمـد بـن عبـدالوهاب  مـثالا . شـود یمیافت  وفور به مسئلهاین  ،سخنان وی یال البهدر 
محمـد بـن عبـدالوهاب  .کنیم یمتکفیر  ،هرکس که سخن ما را فهمید و انکار کرد گفته:

 :نویسد یم
اكْ ع الفن ُن عرف ان اكك حید  یتن اكلت  ل  ست ك  اكتری  اعدالنا ُتْا على ان اعن

اظهرناه كلْاس لأْر أیضا أن  ره ا عكقا ات ل  اكح ر، لاكش ر، لاكبشر، اكتري  ت  
 ؛ ین غاكب اكْاس، أن  اكشرك باكل 
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نوع اول: هر کسی که توحید را شناخت  .دشمنان و مخالفین ما چند دسته هستند
)محمـد بـن  توحیدی کـه مـا ،است الله ا و رسولو دانست که توحید دین خد

 ۀعقایـد دربـار  کـردیم و فهمیـد کـه ایـن )تبلیغ و بیـان( بر مردم ظاهر عبدالوهاب(
 0.باشد میشرک  که دین غالب مردم است، درخت و سنگ و بشر

تنهـا بـه ایـن  کنـد، یمکفر را بر عموم مردم اطـالق  ،محمد بن عبدالوهاب در این عبار 
 داند. یم توحید خدا و پیامبر را ین خودآیدلیل که افکار و 

 :گوید یمالعونی در ادامه 
دیـن مـردم  :گویـد یمحمد بن عبدالوهاب، آنجا که م شود یبا این بیان، فهمیده م

مجرد  و بـه کنـد یر مشده، درواقع، غالب مـردم را تکفیـ اعتقاد به سنگ و درخت...
)درواقـع  دانـد ییینـی کـه او آورده، ایمـان نیاورنـد آنهـا را مشـرک مآاینکه مردم به 

توحید و اسالم و حق کامـل دانسـته و  خود و دیدگاه خود را محمد بن عبدالوهاب،
مخالفت با دیدگاه و نظرا  و فهم خوی  از توحید و اسـالم را شـرک و کفـر تلقـی 

 اما وی بـدون توجـه بـه ؛تکفیر معین نیاز به بررسی دقیق هستکه  درحالی ،نموده
آن بـر وقـایع، عمـوم اصـل تحقیـق و تطبیـق  مناط و معیارهـای صـحیح تکفیـر و

نهـا آکه حجـت بـر  کنند یحال آنکه مردم اعتراف م است. مسلمانان را تکفیر کرده
  .اقامه نشده است

 نقد العونی بر محمد بن عبدالوهاب در تکفیر شیوخ 
 :گوید یمدکتر العونی در این باره 

چراکـه  ،خود  را هـم، تکفیـر کـرده تادانحتی شیوو و اس محمد بن عبدالوهاب
او بود که بـرای  توحید را فهمیده و نه اسالم را!وی معتقد بود تا قبل از او کسی نه 

... لأنتا ذكت  » :گویـد یاولین بار معنای اسـالم و ال إلـه إال اللـه را فهمیـد. وی م
تنَّ ا َُ ك َْ   أعرف ُتْى   إك  إ  اكل ، ل  أعرف  ین اإلسالَ ْب   را اكخیر اكري 

)توحید( و  حقیقت ال اله اال الله تا قبل از اینکه به این عقیده برسم، من ؛...اكل  ب 
« كتترك  ُشتتایخ  ُتتا ُتتْهم  يتت  عتترف ذكتت ،..» دیـن اســالم را نمــی دانســتم.

لـذا هـرکس  ؛دانست یمعنای ال اله اال الله را نم ،از شیوو من کدام یچهمچنین ه
و اسالم را قبـل «   إك  إ  اكل »معنی  کند یکه فکر م« العارض»از علمای منطقه 

                                                 
 :لمیقطعه ف، القناة الصوفیة لرد دعاوی الوهابیة. 1 

https://youtu.be/ua1eyVbhBLM  
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، دانسـتند یاو قبالا معنای این کلمه را م تادانیا گمان کند که اس دانسته یاز این م
ده است و خـود  را به خدا قسم که درو  و افترا بسته است و بر مردم تلبیس نمو

 0.که در او نیست کردهبه چیزی مدح 
  »انا ذاكک اك َْ   اعترف ُتْتى» محمد بن عبدالوهاب با این حرف  که گفته

«  كتركک ُشتایخى...»و«  ترا اكخیتر   اعرف  یتن ا ستالَ ْبت » و« اك  ا  اكل 
چراکه بدیهی اسـت، منظـور محمـد ؛ گواهی به کفر خود  و شیوخ  داده است

، معنـای ظـاهری «  اعترف ُتْتى   اكت  ا  اكلت » ن عبدالوهاب از اینکه گفته:ب
عنوان توحید و دین اسالم داشته درحقیقـت،  بلکه یعنی آنچه قبالا به ؛توحید نیست

 2.است توحید و دین اسالم حقیقی نبوده

 و شهرهانقد العونی بر محمد بن عبدالوهاب در تکفیر امصار 
 :گوید یمشیخ العونی 

اسالمی زمان خود  را تکفیر  های ینشهرها و سرزم ۀمحمد بن عبدالوهاب، هم
طور عموم برای خود حالل کـرد و منـاطق  ساکنان آن را به ۀکرد و مال و جان هم

و تفسـیری کـه او از  ها یدگاهکه با د را ر شهرهای مسلمینیاهل مکه و أحساء و سا
مثالا وی اهـل حجـاز  دانست؛ یمشرک م ،مخالفت داشتند نمود یتوحید و شرک م

مسلمین را بدون اینکه تحقیق و  ۀعام او غالب و و یمن و شام و مصر را تکفیر کرد.
حـال  .اند یـا خیـر؟ کـافر خطـاب کـرده اسـت نها عذری داشتهآ یاتفحص کند که آ
مـردم  یـادعو  او به این مردم رسیده بـود کـه تکفیـر شـدند؟ آ یاآ :سؤال این است
نها تمام شده؟ آیا معرفت بـه فعلشـان آ اند یا عالم ؟ آیا حجت بر ودهجاهل به فعل ب

نها اراده و قصد چنین کـاری را آیا شاید  اند؟ داشتند؟ یا مجبور به چنین کاری شده
و دیگر شرایط که باید قبل از صادرکردن حکم تکفیر موردتوجه دقیـق قـرار  نداشته
شـهادتین، خـون و مـال شـخص عالوه بـر اینکـه مجـرد بـه زبـان آوردن  9بگیرد.

 4و تکفیر او جایز نیست. شود یو احکام اسالم بر او ثابت م شود یمحفوظ م

                                                 
 القناة الصوفیة لرد دعاوی الوهابیه کانال: .1

https://youtu.be/ua1eyVbhBLM  
 شرک و مشرک، مقدمه ۀعبدالوهاب دربار  حسین،  بررسی دیدگاه محمد بن ،رجبی .2
 :القناة الصوفیة لرد دعاوی الوهابیة. 3

@hatam_al_awny و      https://youtu.be/ua1eyVbhBLM  
 .48ص، ینالشهادت یراهلتكفالعونی، شریف حاتم، . 4
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 نقد العونی بر وهابیت در تعریف عبادب
: نهایت حب و نهایـت دانند یمتیمیه، در عباد  فقط دو چیز را معتبر  ابناز  تبع بهوهابیت 

ضوع باشد، به شـرک در عبـاد  حمـل ذل. به همین دلیل، هر نوع حبی را که همراه با خ
و گاهی عبـاد  را  مراه با حب آنهاستخضوع در برابر اولیای الهی که ه ازجمله کنند؛ یم

مجمت ع تیمیـه در  ابـن .کننـد یماطـالق  ،به هر چیزی که مورد حب و رضایت خدا باشـد
تبِّ : »نویسد یم الفتاوی نن َكَماَف اْكحن فِّ َلِنَهاَیَكت ن اْكِتَباَ ةن َأَكَضمَّ ، عبـاد  0؛َلِنَهاَیَكت ن َلَكَمتاَف اكتر 

و در جــای دیگــری  .«و نهایــت خضــوع اســتمتضــمن کمــال و نهایــت محبــت و کمــال 
یْرَضاهن : »نویسد یم ا یِحب  ن اكلَّ ن َل َُ عو ِكل ِّ  ُِ " ِ ى اْسمو َيا جـامع  اسـت اسمی ،عباد  2؛اْكِتَباَ ةن

البته سلیمان بن عبدالله بن .« راضی است آندارد و از  ن را دوستآخداوند  آنچهبرای هر 
اكتب  یة : »نویسد یمقیم نیز  ابن 9است. محمد بن عبدالوهاب نیز همین تعریف را پذیرفته

صـالح  4«.ْاَُ على ساْین   ْ اَ كها بدلنهما غایة اكحب ُع غایة اكرف  ترا أمتاَ اكتب  یتة
 1؛اكتبتا ة  تىن غایتة اكترف ُتع غایتة اكحتب: »ویدگ و می بن فوزان نیز همان راه را پیموده

تیمیه و  تعاریفی که ابن حاتم العونی، .«یعنی نهایت خضوع همراه با نهایت محبت ،عباد 
را نقـد  (انـد یرفتهپذتیمـه را  نظر و دیـدگاه ابـنعلمای وهابی )که در تعریف عباد ، همان 

 «نهایت ذلت و کمال محبت اسـت. ،عباد »تیمیه گفته است:  شیخ ابن: گوید یمو  کرده
برای  یریگ اندازه قابلاین تعریف یک نقصی دارد، آن هم این است که یک مالک معین و 

تشخیص عباد  نیامده و همچنین نهایت ذلت و کمال محبت را تعیین نکرده است؛ زیـرا 
ایـن نیازمند مالک و معیار هستیم. عـالوه بـر  ،ما برای تعیین نهایت ذلت و کمال محبت

معشـوق  ۀکننـد عباد اللـه و  اگر عاشقی به خاطر معشوق  بمیرد کسـی او را عابـد غیـر  
، با اینکه این عاشق، باالترین درجه و کمال محبت را نسبت به محبوب  داشـته داند ینم

                                                 
 .57، ص45، جمجم ع الفتاويتیمیه، احمد،   ابن . 1
 .411، ص45همان، ج .2
الت ضیح عن ت حید الخالق فی ج اب أهل العراق وتذکرة أولی األلبتاب فتی سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، . 3

 .74ص ،8، جطریق  الشیخ محمد بن عبدال هاب
 .477، ص4، جالج اب الكافی لمن سو  عن الدواء الشافی أو الداء والدواء، هجوزی ،قیم ابن .4
 .77، ص8، جإعان  المستفید بشرح کتاب الت حیدصالح بن فوزان،   .5
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است. اگر فرزندی مادر  را خیلی دوست داشته باشد و پای او را ببوسد هم نهایت ذلت و 
ع در ن نیـز امـر بـه خضـوآقـر  که چنان ؛بت به مادر  داشته استهم کمال محبت را نس

ْحَمةِ  :مقابل والدین کرده است َن اكَرَّ ُِ  
ِفَّ اَح اكرنَّ َْ َما َي ، کس یچهـ حـال یـنابا  .0َلاْخِفْض َكهن

پـس  ی؛ا کـردهتو مـادر  را عبـاد   گویند ینم فرزندها به این  تیمیه و سلفی حتی خود ابن
و تعریــف دیگــری کــه  نقــص دارد و بایــد آن را برطــرف کــرد ،ایــن تعریــف شــود یممعلــوم 

نهـا را دوسـت آچیزهایی است که خداوند  ۀاسم جامع برای هم» دارد: تیمیه از عباد  ابن
که یک عمل چـه  شود چراکه از این تعریف فهمیده نمی ؛نیست پذیرفتهنیز برای ما  «.دارد

 2شود. یمشدن عمل عبادی  و چه چیزی موجب شرکی شود یمزمانی عباد  محسوب 
 :گوید می العونی 

یــک مشــکل دیگــری هــم دارنــد و آن اینکــه ایــن تعــاریف، تعــاریف  ،ایــن تعــاریف
 را انـد کـه وهابیـت آن بلکه تعریـف لغـوی عباد  ؛اصطالحی برای عباد  نیستند

انـد و لـذا تعریـف حقیقـی و شـرعی   ارائـه داده ،عبـاد  ی  عنوان تعریف اصطالح به
معانی اصـطالحی و شـرعی  ۀمأمور و مکلف به ارائ ها یچراکه لغو  ؛ندعباد  نیست
، گاهی هم به اصل معنـای کنند یم یآور  استعماال  لغت را جمع ها ینیستند. لغو 
. اگر یک لغوی در بیـان معنـای عبـاد  گفتـه اسـت: )عبـاد  کنند یآنها توجه م

عنوان معنـای  یعنی غایت و نهایت خضـوع و تـذلل( نبایـد ایـن سـخن لغـوی را بـه
زیـرا همـین لغـوی وقتـی بـه اطاعـت  ؛شرعی و تعریف صحیح از عباد  اخذ کـرد
، گویـد ی، به آن عباد  شـرعی نمکند یخاضعانه و ذلیالنه غالم از موالی  نگاه م

مردم و رعیت در مقابل حـاکم جبـار و پادشـاه قدرتمنـد نگـاه  ۀوقتی خضوع ذلیالن
شـدن،  بـرای عبـاد  شـود یپس معلـوم م داند؛ یآن را مصداق عباد  نم کند، یم

یک رفتار خاضعانه، عالوه بر خضوع، چیز دیگری هم الزم اسـت. اصـالا در زمـان 
 9دانسته است. ینهایت خضوع و تذلل را عباد  نم کس یچجاهلیت و اسالم، ه

یتى ل لاكتبا ه ُا   یستكحق  ا  اكمح»: کند یمتعریف  گونه یناشیخ حاتم العونی عباد  را 

                                                 
 .81اسراء، . 1
 :الثاني في تحریر مفهوم العبادة )معنی العبادة واإلله عند العرب( المجلس حاتم بن عارف العوني الشریف وبیوتی .2

 https://youtu.be/7N-_qlIzo5s  
3. https://youtu.be/r_GV   8 sQzAlc    
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أْها كسى ُسكحق عبتا ت استَ  ؛خاكق اكفهم ل اكسمع ل اكبصر ل  ره ُن خصایص اكرب بی 
   0«كْْده ل خاكق لهم ل شْ ایى ل بیْایى باشد ل ایْها از خص صیات  ب بیَ اسَ. ك  زنده

در  یو  کنـد. یمتقسـیم  ،العونی، تعریف و معنای عباد  را به دو قسـم عـام و خـاص
اقـوال و اعمـال بـاطنی و  ۀاسمی جامع است بـرای همـ»نویسد:  یمتعریف و معنای عام 
م از عباد ، هم این معنای عا «.ن راضی استآن را دوست دارد و از آظاهری که خداوند 

و هم شامل عبـادا  مبـاحی کـه در آن،  شود یم نماز و روزه مانند   ،شامل عبادا  محض
ب به خداوند متعـال آورد توان یم ت تقر  و  رحم ۀصـل داشـتن پـدر و مـادر، دوسـت ماننـد   ؛نی 

عـام آن درسـت اسـت)و  یعبـاد ، گرچـه در معنـا :گویـد یموی  .با مـردم یرفتار  خو 
ــر ا ــاد  ب ــوان عب ــعن ــتعر  نی ــ فی ــدق م ــ یص ــد(؛ ول ــا یکن ــوع از  نی ــام(، آن ن معنا)ع

غیـر   یخاص که فقط مختص به خداست( که درست نیست برا ی)عباد  به معنایعبادت
 نکرده اسـت. فیتعر  شود، یغیر  الله انجام شود؛ سبب شرک م ید و اگر براالله انجام شو

 شود. یسبب شرک نم ردیخدا صور  بگ ریغ یعام اگر برا یعباد  به معنا یعنی)
کـه کـردن کسـی  تعظـیمیعنـی:  ؛معنـای خـاص اسـت عباد  به قسم دوم از عباد ،

صف به کمال مطلق است  تدبیرکردن بهو  ییفرمانرواکردن،  خلق و اینهـا دست اوست و مت 
است که یا « نیت»که یکی از ارکان مهم این نوع عباد ،  همان خصائص ربوبیت هستند

صـرف  سـبب )به «شـرک اکبـر»یـا  (یـار  سبب به) «شرک اصغر» یا شود یممنجر به توحید 
یک از ما، کامل مثال: ایمان هر  عنوان به ائص ربوبیت برای غیر الله متعال(چیزی از خص

و هرچـه  را از هـر مخلـوقی، بیشـتر دوسـت بـداریم مگر اینکه رسول خـدا شود؛ ینم
را  را بیشــتر دوســت داشــته باشــیم و محبتمــان بــرای رســول خــدا رســول خــدا

در عین حال بایـد  و و کمال و نهایت  برسانیم، نشانۀ قو   و کمال ایمان ماست یتغا  به
 نـوع یـندر ات داشته باشیم و کسی را شریک خداوند متعـال خداوند متعال را بیشتر دوس

را بـا چـه  این است که رسول خـدا سؤالداشتن  مخصوص  خدا، نکنیم. حال  دوست
ــا دوســتیکمیــت و کیف  ماننــد   یــامبرپداشــتنمان بــرای  تــی کمتــر دوســت بــداریم ت

                                                 
 .5ص، العباده ب ابه الت حید و ب ابه التكفیربن عارف،  حاتم شریف ی،العون .1
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صفا  قائم به  بسب به خداوند راداشتنمان برای خدا نشود؟ آیا غیر از این است که  دوست
امـا رسـول  ؛ذا  خود  که او را مستحق دوست داشته شدن کرده است، دوست بـداریم

سـبب  بهدوست داریـم نـه  ،جایگاهی که خداوند به او عطا کرده است سبب بهرا  خدا
مستقل از الله؟ پس الزمۀ غایت  محبت و نهایت ذل و تعظیمی  صور  بهذا  خود  و نه 

که عباد  است، اعتقاد به داشتن صفا  ربوبیت در آن کسی است که او را دوست داریم 
که فرزند یا مادر یا همسر  را دوست بدارد  یمؤمناما اینکه یک ؛ کنیم یمو برای  تعظیم 

کـه در فـراق  یعقـوب انـه شـود و ماننـد  کـه از فـراق آنهـا حیـران و حتـی دیو  یا گونه به
اگرچـه بـه  ،از فرط گریه چشمان  را از دست بدهد، چنین محبتـی یوسف ،محبوب 

چراکه اعتقاد بـه ربوبیـت محبوبشـان  ؛اما عباد  نیست ؛غایت و نهایت خود رسیده است
  عبـاد ییتنها بـهکـه خـالی از اعتقـاد قلبـی باشـد  حیعمـل جـوار  ،دیگـر بیانندارند. به 
 0بستگی دارد. ها یتنلذا اعمال به  شود؛ ینممحسوب 

ربوبیت برای آن، عبـاد   کردن به مخلوق، بدون اعتقاد و صرف خصائص   لذا سجده 
کـه  بینـی ینمآیـا »: گویـد یم ذهبی در این بـاره که چنان شود؛ ینممحسوب  ،آن مخلوق

 پیـامبرنـیم؟ گفتند: آیا برایـت سـجده نک صحابه از فرط محبتشان برای پیامبر
 ۀنـه سـجد کردنـد یماجـالل و تعظـیم  ۀسـجد، داد یمـاگر به آنـان اجـازه  و د: نهدنفرمو

 2.ایشانبرای  برادران یوسف ۀسجد مانند  عباد ، 
لُْها اكس    كغیر اكل  لال بد ُن أقییده بتين یلت ن »لأُا ْ ك ن : »گوید یمشوکانی نیز 

پـس  سـت؛خدا و از آن موارد، سجده بـرای غیـر   ؛،...س   ه  را ْاصدًا كرب بیة ُن س د ك 
کـه بـرای  را قصـد ربوبیـت کسـی  ا  سـجدهکه آن را مقید نمود به اینکـه بـا  بایست یم

زیــرا بــا ایــن ســجده اســت کــه بــه خداونــد، مشــرک  .«داشــته باشــد ،ســجده کــرده اســت
ادشـاهان بسیاری از کسانی که نـزد پ مانند   ؛و اما اگر قصدی جز تعظیم نداشت...گردد یم

 9؛، پس این هیچ ربطی به کفر نداردبوسند یمو زمین را برای تعظیم او  شوند یمعجم وارد 
                                                 

 .7صهمان،  .1
 37ص ،4ج  ،معجم الشی خالدین،  شمس ذهبی،.  2
 .131ص ،السیل الجرار المتدفق علی حدائق األزهار ،محمدعلی شوکانی، .3
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لذا با این بیان، مجرد انجام نهایت خضوع و خشوع و حـب و خـوف یـا سـجده بـرای یـک 
ربوبیـت قائـل شـد، عبـاد   و خصـائصمخلوق، بدون آنکه، بـرای آن مخلـوق، صـفا  

شـونده  صفا  ربوبیت بـرای عبـاد  داشتن   چراکه این اعتقاد به وجود شود؛ ینممحسوب 
و با این حال اگر برای یک مخلوق، نهایـت خضـوع و  0شود یمعباد  وی  سببمعبود( )

 .شود ینمشرک  سببتذلل و حب را انجام دادی، 

 شرک مشرکین مکهبارۀ نقد وهابیت در 
موحـد بودنـد و در توحیـد  ،مشـرکین مکـه در ربوبیـت خداونـد که بر این باوراست وهابیت

وهابیت نظر  بر این است که  ۀاما دکتر العونی برخالف عقید 2؛الوهیت دچار شرک شدند
 .هم داشتند مشرکین مکه عالوه بر شرک الوهی، شرک ربوبی

 :گوید یمالعونی 
یکـی از اینهـا،  .بیان کـرده اسـت یخوب ن هست که انواع شرک را بهآدر قر  یهچند آ

انواع شرک و بیان شرک  ۀن دربار آیا  قر آ ینتر  اسراء است که از مهم ۀآخر سور  یۀآ
ی و : فرماید یربوبی است که م تْن َكت ن َشتِر ِخْر َلَكًدا َلَكْم َیلن ِري َكْم َیَكَّ ِ  اَكَّ ِ  اْكَحْمدن ِكَلَّ ْن َل

  ۖ ِفَّ َن اكرنَّ ُِ ْن َك ن َلِك وَّ  ْلِ  َلَكْم َیلن ْرهن َأْلبیراِل  اْكمن بگو: حمـد و ثنـا و سـتای  از  9؛َلَكِبَّ
در حکومت  یخود انتخاب کرده و نه شریک یبرا یاست که نه فرزند  یآن خداوند 

 .رضعف و ذلت و او را بسیار بزرگ بشماسبب  به یو حام  ینه ول دارد، و

ه شـده نهـا تنزیـآ ۀمختلف شرک، ذکر شـده و خداونـد از همـ یها شریفه، صور  یۀدر این آ
ِ  اْكَحْمتدن خاتمه داده است و فرموده اسـت:  یهاسراء را با این آ ۀاست. خداوند متعال سور  ْن َل

ِخْر َلَكًدا ِري َكْم َیَكَّ ِ  اَكَّ  بـارۀدر  یهاین بخ  از آ .«سساس خداوند را که فرزندی اتخاذ نکرده»؛ ِكَلَّ
او فرزنـد  گفتنـد یعیسـی بـن مـریم م ۀچراکـه نصـاری دربـار  ؛شرک ربـوبی مشـرکان اسـت

 ۀفرزنـد خداسـت. عـرب جـاهلی هـم دربـار  یـرخداست. بعضی از یهودیان معتقـد بودنـد، عز 
و  یشـان )ال ، عـز اعتقادی داشت. عرب جـاهلی معتقـد بودنـد کـه آلهـه ینا ، چن لههآ

                                                 
 :تیمیة وابن القیم لهذا الحق بوضوحبیان القرآن انحصار صور شرك العبادة فیما أخل بالربوبیة، وتقریر ابن . 1

https://www.youtube.com/watch?v=QGzIa2gMGDg 

 .47ص ،انرشاد الی صحیح انعتقاد و الرد علی اهل الشرک و انلحادصالح بن فوزان،  فوزان، . 2
 .444 اسراء،. 3
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 البته فرزندپنداری برای خداوند، شرک در ربوبیت است. ؛منا ( دختران خدا هستند
در ملـک هـیج  خداونـد .اسـت در ملـک شرک ،آمده است یهآ در نوع دوم از شرک که

 ۀدر حـوز  یعنـی ؛شـرک اسـت کسی را شریک خداوند در ملک بدانی، ینکها شریکی ندارد.
و تدبیر از خصائص ربوبیت  ملک ، خلق،چون ؛شرک اتفاق افتاده است خصائص ربوبیت،

  .هستند
در ادامه آیـه بـه آن اشـاره شـده نوع سوم: شرک در تنزیه خدا از حامی و یاور است که 

 یعنـی، ل كم یلن ك  لكى ُن اكرف ید:فرما یمکه  یهآاین بخ  از است چرا که مقصود از 
دلیل نقص و ضعف و قصوری که در خداوند توهم شده  کمک و یارپنداری برای خداوند به

ولـی  ؛نـداردنظر بگیرید که هیچ منازعی در کشـور  را در  یپادشاه مثال، عنوان بهاست. 
وقتی پادشاه نیازمند یاور بود،  .حکومت  را اداره کند تواند ینماین پادشاه، بدون یار و یاور، 

 نهـا را اجابـت کنـد.آ یها خواسـته. گـاهی بایـد کنـد یمنهـا را قبـول آفاعت ناچار گاهی ش
د شـفاعت چون ناچار است و به یاران  نیاز دارد، بای اما ندارد؛این شفاعت را قبول  ،پادشاه

ایـن، همـان صـور  تنزیـه اللـه از ذل  .را رد کند یشانها خواسته تواند ینم را بسذیرد و آنان
عرب جاهلی از ایـن سـه صـورتی  بسیار رایج بود. ،عرب جاهلی این نوع از شرک در است.

جاهلی درحالی بـه ایـن نـوع سـوم از شـرک  عرب خارج نبودند. ،شرک بیان شد ۀکه دربار 
: گفتند یمنها آ .کرد یمزبانی اعتراف  صور  بهبه خالقیت و رازقیت و ربوبیت که  مبتال بود

بـه  لکن مدبری است کـه در تـدبیر امـور، ؛که خدا، خالق، مالک و مدبر است دانیم یمما 
مخالفت و تضادی با این نـدارد  گونه یچهاعتراف به ربوبیت،  چراکه ؛دیگران نیازمند است

نها را از ذل آهستند و  «اولیاء من دون الله»فرادی هستند که که همین معترفین بگویند: ا
نـاجی از ذل  یتعارضـی میـان اعتـراف زبـانی و اعتقـاد بـه اولیـا ینبنابرا دهند؛ یمنجا  
 0شرک در ربوبیت است. ا  یجهنت البته ؛نیست

مـریم اسـت  ۀسـور  24 یۀآکرد،  استناد، بدان مسئلهاین  بارۀدر  توان یمدیگری که  یۀآ

                                                 
 تکفیر بشرك العبادةالعبادة واإلله وبیان مناط ال مفهوم حاتم بن عارف العوني الشریف  :وبیوتی .1

 https://youtu.be/r_GV8sQzAlc  
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ا :فرماید یمکه خداوند  ْم ِعً َّ ِ  آِكَهًة ِكَیلن نن ا َكهن لِن اكَلَّ ْن  ن ُِ لا 
َخرن چیزی کـه بایـد  یناول 0؛َلاَأَّ

مشـرکین، چنـین  ۀیعنـی همـ یـنا .اسـت« اتخـذوا»کلمه در  جمع« واو» توجه کرد، آنبه 
 هیچ استثنائی. بدون اعتقادی داشتند،

طبـری،  ماننـد   ،و سـخنان مفسـرین بـزرگ: وقتـی بـه کتـب گوید یمالعونی در ادامه 
بـر انـد  گفتهنهـا هـم آدیـد کـه  خواهیم کنیم، یمکثیر، طاهر بن عاشوری و... مراجعه  ابن

م در تفسیر این  ابن دانستند. یمرا نافع  شان لههآ ،مشرکین ،نآاز قر  یهآاساس این   یـهآسال 
لِن  یـۀآ یهشـب ل اأخرلا ُن  لن اكل  اكه  كیل ن ا كهم ع ا یۀآگفته است:  تْن  ن ُِ لا 

َخترن َلاَأَّ
لَن  َصرن ْْ ْم ین هن ِ  آِكَهًة َكَتَلَّ اكَلَّ

بودن زیرا به نافع و ضار  گفتند؛ یماین سخنان را  ینمشرک است. 2
بـرای خـدا،  و ایمان نداشتند ،آخر به  ینمشرک در دنیا امیدوار بودند. یشانها بتو  اوثان

 علت این کار چه بـود؟ چـون مشـرکین، کردند. یمشریک قرار داده بودند و آنها را عباد  
 ، باید در کنار خداونـد،کردند یمبرای همین، گمان  .پنداشته بودند را ضعیف و ناتوان خدا
معتقد بودند آلهه غیر از خدا، بـه آنهـا خیـر و  آنها د.نکن د تا کمک ندیگر هم باشای  آلهه

ا» ۀ. کلمکردند یماین آلهه را عباد   کهبرای همین بود  رسانند یمسود و عز    که در «عز 
و شـامل هرگونـه خیـر و  است، اسم خاص نیسـت عامیک لفظ و اسم  ،این آیه آمده است

شان هرگونه خیر و نفعی به آنها  نابراین مشرکین معتقد بودند آلههب؛ شود یمسود و منفعتی 
 .کردند یمبرای همین آنها را عباد   رسانند. یم

محمـد، ایـن مشـرکین،  یا فرمـود: خداوند» گفته است: یهآاین  یردر تفس طبری هم
 یـر  غ قوم تو، ینمشرک ،یعنی ای پیامبر؛ با تو، چنین اعتقادی دارند زمان همقوم تو و 

و عبادتشان را  نها شوندآمانع نزول عذاب بر عزتشان و  ۀاند تا مای گرفتهاله  عنوان به خدا را
 «موجب قرب قرار بدهند.

زمــان  ینمشــرک ،گوینــد ســره مــی وهابیــت( یــک) ینمخــالف حــاال» :گویــد یمالعــونی 
ت ن  یۀآبر اساس  یامبرپ َنَّ اكَلَّ ت كن تَماَلاِت َلاْصَْ َي َكَیقن تْن َخَلتَق اكَسَّ َُ ْم  ْكَكهن

َ
َلَكتِئْن َستي

در  9
                                                 

 . 24مریم، . 1
 .31یس، . 2
 .71زمر، .  3
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 «.اند بودهموحد  ،ربوبیت
به  یعنی« وا لهم عزالیکون» یمعنا» گفته است: یهآطاهر بن عاشور هم در تفسیر این 

لهه خبـر داده اسـت بـرای ایـن آاز « عز  »خداوند با مصدر  اگر نها عز  و نصر  ببخشند.آ
 ینمشـرک لهه من دون الله را بیان کند.آ ۀباالی مشرکین دربار  بسیار ۀبوده که غلو و مبالغ

 «ما، همان عز  هستند. ۀلهآ گفتند یم
 مجاهـد ابـن اسـت. آورده یـهآاین  ۀمجاهد را دربار  سخن ابن ،نآتفسیر القر کثیر در  ابن

 گفته است:
 سـبباند که عباد   اصـنام  و گمان کرده کنند یها را عباد  م آنها که اصنام و بت

عـز ،  .اند بدانند که سـخت در اشـتباه ،آلهه و اصنام به آنها عز  بدهند شود، یم
صاحب  ،از اللهغیر از خدا مالک عز  نیست، کسی غیر  کس یچملک خداست، ه

فرموده  یحاا در جای دیگر قرآن صر  .شود یختم نم جا ینعز  نیست. مسئله به هم
ااســت:  تتْم ِعتت   تت ا َكهن َیلن نن تتِ  آِكَهتتًة كِّ لِن اكلَّ تتن  ن ُِ لا 

َختترن یعنــی مشــرکین بــاور و  َلاأَّ
بـه آنهـا عـز  ببخشـند. بـر  تواننـد یاعتقادشان این بود که آلهه و شـرکای اللـه، م

 ین، اینبنابرا کردند؛ یساس بود که به آلهه و شرکاء من دون الله مراجعه مهمین ا
کسـب عـز   بـرایهـا را  چـون مشـرکین بت ؛محکم بر مشرکین اسـت یک رد   یهآ

 0.شرک ربوبی داشتند ،؛ پس مشرکینکردند یعباد  م

 بارۀدر ای برادر مخالف، این را بدان که طبری و...، »: گوید یمخطاب به وهابیت  ،العونی
موحد بودند و اقرار به ربوبیت  ،که به قول شما، در ربوبیت گوید یمهمان مشرکینی سخن 

 «.کردند یمطلب نصر  و عز   الله یر  غهم از  ها همان .کردند یم
که مشرکین مکه در ربوبیـت هـم  شود یمروشن  یه،آلذا از سخنان علما در تفسیر این 

در  یـامبرپمشـرکین زمـان  گویند یمبیت که وها ۀنظر و عقید برخالف ؛مشرک بودند
 موحد بودند. ،ربوبیت

 نقد العونی بر وهابیت در تعریف بدعت
 در دیـن، کـه شود می وسیعی دارد که شامل هر امری ۀدایر مفهوم بدعت از نگاه وهابیت، 

                                                 
 (الثالث في تحریر مفهوم العبادة )مفهوم العبادة عند علماء المسلمین المجلس الشریف حاتم بن عارف العوني-وبیوتی .1

https://www.youtube.com/watch?v=TnipALRhjjk 
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بسیاری از فرق و مکاتـب  ،لذا با این حربه 0؛نبوده است در زمان پیامبر وحادث شده 
اسـالم  یرۀاز دامشرک دانسته و آنها را  ،نها نوآوری استآاعمالی که در  سبب را به اسالمی

 همـان تعـاریف ،بن عبدالوهاب، در تعریف بدعت محمد. وهابیان و پیروان کنند یمخارج 
 اند. یرفتهپذ رااز بدعت  تیمیه ابن

مـورد  ،کـردهاو، وهابیـت از بـدعت  تبع بـهتیمیـه و  ابـنتعاریفی کـه  تمام دکتر العونی،
تعاریف، تعریف دقیقی از بدعت را  ینا» :گوید یمو  پذیرد ینمنها را آو  دهد یممناقشه قرار 
برخـی دیگـر نیـز مـانع اغیـار برخـی از اینهـا جـامع افـراد و  چراکـه دهند؛ ینمبه دست ما 

این تعـاریف  ۀهمکه با  کند یم ارائه ،و جدیدی از بدعت تعریف مستقل لذا خود 2.«نیستند
ن، نیـز آمحرمـه از غیـر  و تشخیص درست بـدعت  از بدعت، خیلی فرق دارد و برای فهم 

 .دهد یمو قواعدی قرار  ضوابط
« بـدعت محرمـه»بـدعت، معیـاری بـرای  خصـوص  با بررسی  دیـدگاه دکتـر العـونی در 

لـذا از محرمه دارنـد؛  اساسی در تعیین مصادیق  بدعت   نق  آید که این معیار، دست می به
در تعریـف بـدعت از دو قیـد بسـیار مهـم، اسـتفاده  یالعـون اهمیت زیادی برخوردار است.

 :نویسد یمو  کند یم
 .کـه دارای دو قیـد باشـداطالق کرد  آنعنوان بدعت به  توان یمزمانی  را یک امر

نن براأ » اول: َكدیَّ یـا تـرک  دهـد انجـام آن رایعنی هر امری که انسـان ) «.ك  أُرا ین
به  یا اعتقاد( را به دین نسبت دهد فعل قول،آن )اعتقاد داشته باشد و  آنیا به  دکن

انسـان  آنچـه ( لذا با این رکن از تعریف بدعت،.جویدحیثی که با آن، به خدا تقرب 
را بــه دیــن نســبت دهــد خــارج  آنبــدون اینکــه  کنــد، یمیــا تــرک  دهــد یمانجــام 

یا از عبادا ، قول باشد یا  عادا  باشدن عمل از آکه  کند ینمفرقی هم  شوند، یم
رجـب  ابـن که چنان 9شود؛ ینمصرف احداث، بدعت محسوب  پس یا اعتقاد. عمل
 4.است هـ( نیز چنین رکنی را در تعریف بدعت پذیرفته315) یحنبل

                                                 
 .11 ۀ، فتوای شمار 4، ص47، جالمنتقی من فتاوی الف زان، بن فوزان فوزان، صالح .1

 .یحاتم العون فیشر -وبیوتی:پاسخ 2.
 https://www.youtube.com/watch?v=efwM_ 

 .48، صمحاضرات فی البدعه و انبتداع او البدع  و المبتدع  شریف حاتم، العونی، .3
 .83همان، ص. 4
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یعنـی « ل نقطعن بتدَ صحة نستبك  اكتى اكتدین»رکن و قید دوم از تعریف بدعت، این است: 
اینکه بتوان به امری عنـوان  یبراعدم صحت نسبت  به دین را هم، یقین نداشته باشیم. 

 ۀبا ادل زیرا وقتی امری؛ دین نباشد جزء که آن امر، یمکن یداپاطالق کرد، باید یقین  بدعت
دادن  به دین صحیح نباشد، بدعت مذمومـه  و نسبتجزء دین نیست که یقینی ثابت شد 

ولـی وقتــی بـه عـدم صــحت نسـبت  بـه دیــن، یقـین نداشـت باشــیم،  شـود؛ یمشـمرده 
این همه روایت که در ذم  بدعت وارد  یراز  0؛متصف به بدعت مذمومه کنیمن را آ توانیم نمی

قـع این است که بـدعت دروا دلیل بهو...« ظاللة» یا« شر االمور» یرتعباین  به و ثابت شده،
این  یردر غقطع داشت.  ،امری بودن   لذا باید به بدعی ؛است استدراک از شرع و دین ینوع

نـین برخـی از علمـا نیـز چ هکـ چنان البدعی را بـدعت خوانـد. جایز نیست امرظنی ،صور 
  ابوعبدالله ،(775)   یطبر  ابوعباس ،ازجمله ؛اند وردهآقیدی را در تعریف بدعت 

َ
 یروانیق

لتال  که در تعریف بدعت گفته:...هـ( 825)  یالدارمحافظ عثمان بن سعید  .و.. (،727)
 «.أت ل ا باكبدعةحكى أسكیقْ ا

حاوی مالک  ،، تعریفی که دکتر العونی از بدعت ارائه کردهشده گفتهمطالب  در پرتو  لذا 
 بـرخالف رود؛ یمشمار  هن بر مصادیق بدعت، بآو معیار دقیقی برای فهم درست و تطبیق 
 تعاریف دیگری که دارای اشکال هستند.

احتفــال بــه  ماننــد   ،وهابیــت بــا تعریــف اشــتباهی کــه از مفهــوم بــدعت دارد، کارهــایی
خـود را گمـراه و  ۀخالف عقیـد و مسلمانان   داند یرا بدعت م مولدالنبی، جواز شد الرحال و...

 یـفتعر  بـارۀکه در  ای یدهدکتر العونی با توجه به دیدگاه و عق یول کنند؛ یگذار قلمداد م بدعت
 شود. یدر ادامه به بیان و بررسی انها پرداخته م داند. ی، این اعمال را بدعت نمدارد« بدعت»

 نبیالاحتفال به مولدنقد العونی بر وهابیت در مورد 
گویند این کار  می  و حتی دانند یمرا بدعت  جشن میالد پیامبر صراحتاا  ،شیوو وهابی

و صـحابه جشـن  خلفـا ،؛ چـون پیـامبرشـود یمشدن به یهـود و نصـاری  شبیه سبب
 گـذار بدعتجشـن گرفتنـد،  بسیاری از مسلمانان را که برای پیامبر رو، ازاین ؛نگرفتند

                                                 
 .87همان، ص. 1
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فاالحتفـال بالمولـد » :نویسـد یموهـابی  هـای یمفتعثیمین یکی از  بن که چناننامند؛  یم
 0.«و حرام است بدعت یامبرپجشن برای میالد  ؛بدعة و محرم

 مسـائلالنبی از احتفـال بـه مولـد ۀمسـئل ،ت، معتقد استوهابی برخالف ،حاتم العونی
بیشـتر  دارند کـهنظر  اختالف   ،با هم حکم  بارۀلذا علما در  شود؛ یماجتهادی محسوب 

، انصاف و عـدالت را مسئلهکردن به این  لذا باید در حکم ؛به اباحه و جواز هستند قائلنها آ
 .نباید تعصبی حکم داد و رعایت کرد
 :نویسد یمالعونی 

البته به  ؛ن جایز استآ ید و برپایی  آ حساب می مصالح مرسل به واحتفال جز ۀمسئل
همـراه نباشـد و دیگـر اینکـه  ،که این مراسم با لهو و لعـب، غلـو و خرافـا  یشرط

اسـت  یزبا این شرایط، جـا .فضیلت خاصی اختصاص قرارداده نشود ،برای این روز
و در آن به بیان فضایل حضر ، پرداخـت  را جشن گرفت روز میالد نبی اکرم

 معرفـت و محبـت نسـبت بـه پبـامبر بیشترشـدن   سـببشود که ایـن عمـل، 
 .شود یم

 ویسد:ن یمو  کردهتیمیه استناد  به سخنان ابن ا  یدهعق ییدتأبرای  العونی
ولی وقتی سـخن  ،تیمیه نیز با اینکه احتفال به مولدالنبی را بدعت دانسته ابن یحت

تنها آنان  نه ؛یدآ ان میمیاز حسن نیت و قصد برخی از برگزارکنندگان این مراسم به 
بلکـه آنـان را مـأجور و دارای  شـود؛ یرا معذور دانسته و قائل به تخفیف در حکم م

. معتقد اسـت کـه احتفـال بـه مولـدالنبی بـرای بیـان فضـایل داند یپادا  الهی م
پـا  هسـت و حتـی بسـیاری از مـردم ان را بـاادا  زیادی دارای اجر و پ پیامبر

 داشتند: یم
لكتظیم اكم كد، لاأخاذه ُ سمًا، ْد یفتل  بتض اكْاس، لیل ن ك  لیت  أيتر عظتیم،  

 ؛كحسن ْصده، لأتظیم  كرس ف اكل  صلى اكل  علی  لسلم
عنوان یـک مناسـبت،  و قراردادن این روز بـه الله بزرگداشت روز میالد رسول 

دارای اجر و پادا  ثـواب اسـت و  ،کنند یبرخی از مردم این کار را م طور که انهم
 است. الله حسن نیت و تعظیم رسول سبب این به

را صـحابه عمـل  مسـئلهاین  پرسد، یم او شخصی که از سؤالدر ادامه برای پاسخ به  یو 
                                                 

 .811، ص8، جفتاویالمجم ع عثیمین، محمد بن صالح،  بن.  1
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ه به کفار  سبب لذا بدعت است و دیگر اینکه کردند؛ ینم این اوالا » :نویسد یم شود، یمتشب 
صـور   ماکـر محبـت بـه نبـی  سـبب بهید و آ حساب می به مرسلمصالح  وجز مسئله

 0«لذا اشکالی ندارد و دیگر اینکه هر تشابهی با کفار، حرام نیست. گیرد؛ یم

 ۀثین واصولیون و... از مذاهب اربعـمحد و فقهاذکر است که علمای بسیاری از  شایان
 جـر عسـقالنی،ح ابن :ازجملـه ؛انـد پرداختهمراسم مولودی  ییدأتاهل سنت و جماعت، به 

 شـافعی، مـال علـی القـاری حنفـی، یوطیسـ کثیر دمشـقی، ابن حجر هیتمی شافعی، ابن
 و آن را امـری انـد دادهها عالم دیگر که فتوا به جواز عمل مولدالنبی  و ده جوزی حنبلی ابن

بـرای  .کنـد یمشرعی بـر آن داللـت  ۀکه ادل دانند یم یا حسنه یها بدعت ازجملهو  نیکو
، حكم انحتفا  بالم لدالنب ی بین المجیزین و المانعینکتاب به  توان یمبیشتر  اطالعا 

 2کرد. رجوع عبدالفتاح بن صالح قدیش الیافعی

 الرحالجواز شد   بارۀنقد العونی بر وهابیت در 
قبـور  یسـو  بهرحـال  شـد   ۀسـئلم ،یکی از مسائلی که وهابیت با مسلمانان مخالف هستند

، زیار  پیامبر اکرم ،که وهابیان معتقدند یطور  به ؛و اولیای الهی است یامبرانپ
 9.حـرام اسـت ،و سفر با این نیت بدعت ،روضه مطهره ۀحضور نزد ضریح مطهر و مشاهد

شوکانی در  که چنان ؛علمای اسالم بر فضیلت آن تأکید دارند اتفاق بهاکثر قریب  آنکه حال
َهتا » :نویسـد یم نیل ال طار نَّ

َ
ت  ن إَكتى أ ْمهن ْ تِ  اْكِتْلتِم، َلتَرَ َب اْك ن

َ
تَ افن أ ْْ َْ ِلیَهتا أَ تْد اْخَكَلَفت َْ َل

... لَبةو دن ْْ الرحال هسـتند قائل...جمهور علمای اهل سنت  ؛َُ و آن را از  «.به استحباب شد 
 4دانند. یمحوائج  شدن   هعمل برای برآورد ینتر  مجربقرب الهی و  یلوسابهترین 

سـت کـه ابـه جـواز شـدالرحال در عصر حاضـر نیـز شـیخ حـاتم العـونی حنبلـی قائـل 
لقهاء حكى ُتن اكحْابلتة علتى »: نویسد یممخالف وهابیت است و  ،در این باره ا  یدهعق

 حنابلـه نیـز فقهـا، حتـی علمـای ؛ي از شد اكرح ، كضرل ة أيلی  اكحدیث ل  شد اكرحت ...
                                                 

 .4-5، ص حكم الم لد النبی علی صاحبه افضل الصاله و السالل، شریف حاتم بن عارف العونی،. 1
 .4-77ص ،حكم انحتفا  بالم لدالنبی بین المجیزین و المانعین، عبدالفتاح صالح قدی  الیافعی، بن. 2
 1815، رقم می  وانفتاءاللجن  الدائم  للبح ث العل. 3
د بن علی،  ،شوکانی .4  .447، ص5، جنیل األوطارمحم 
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علمـای  اتفاق بهفقهی است که قریب  مسائلالرحال از . شدالرحال بودند.واز شدبه ج لئقا
 0.«رحال هستند به جواز شد   قائلحتی حنابله  ،اهل سنت

بـه زیـار   اصـرار که حتی خود نبـی اکـرم کند یمالعونی به سخن آجری استناد 
 شود. یم متذکر الشریعهمسائل اجماعی است که آجری در قبور داشتند و این از 

اهل سـنت و  یلکن اکثر علما ؛اند برخی با این موضوع مخالفت کرده»: گوید یالعونی م
انـد. شـیخ شـریف  و صـالحین بوده الله جماعت قائل به جواز سفر به قصد زیار  رسول

 2.«رحال است همان دیدگاه قائلین به جواز شد   ،معتقد است دیدگاه صحیح ،حاتم العونی
استحباب و مشروعیت زیار   ۀ: علمای اهل سنت دربار گوید یم خصوصوی در این 
رحـال بـه  جواز سفر و شد   بارۀدر  اختالفشان بلکه ؛نظر ندارند اختالف   قبر رسول خدا

 .است الله رسولقصد زیار  قبر 
پیـروان  .جـایز نیسـت سفر برای زیار  قبر رسول خـدا اند گفتهبرخی از اهل علم 

ال تشد الرحال اال الی » ایترو تیمیه و پیروان وی هستند به  نها ابنآس أاین دیدگاه که در ر 
سـفر بـرای  ،و بر این عقیده هستند که بر اساس این روایـت اند کرده استناد« ثالثه مساجد

 ،اینکـه ایـن روایـت را از حیـث سـندی بسـیاری از علمـا بـا البتـه ؛جایز نیست ،زیار  قبور
ایـن حـدیث بـر  اند گفتهو  اند کردهتیمیه مخالفت  اه ابنبا این دیدگ دانند یمصحیح و ثابت 

 :انـد گفتهداللت ندارد. این دسـته از علمـا  الله رسولسفر برای زیار  قبر  جایزنبودن  
خـاص و  ۀاین است که جایز نیست به بقعـ ،یدآ دست می یت بهانهایت چیزی که از این رو »

سـفر  ،ری از سایر بقـاع و مسـاجد داردفضیلت بیشت ،ن بقعهآمعینی با این قصد و نیت که 
 «سه مکان جایز است. بارۀتنها در  ،نیت قصد وکرد و چنین سفری با این 

بـرای  سـفر اسـالم، یعتشـر  :اند گفتهاین دسته از علما برای اثبا  درستی ادعایشان 
کسی که برای زیار  والدین  به  مثالا  داند؛ یمامری مباح  اند، یتعبد خیلی از کارهایی که 

                                                 
 -ی.حالتم العونتریتو .1

https://twitter.com/Al7uny/status/ 331177375153344747  

 الرشاد لیتلگرام:کانال سب .2
https://t.me/sabil_arrashad  
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 مـأجوربدون شک یـک عمـل مسـتحب را انجـام داده و  کند، یمرحال  و شد   رود یمسفر 
 ،زیار  والدین جایز نبـوده نیست که به این فرد بگوییم سفر شما برای یحصح خواهد بود.

ر  به والدین و  مصداق سفر برای زیار  والدین، یراز   .است یشناس حقب 
بـرای غـرض دنیـوی نبـوده اسـت و  ،نیسـت ی)سفر برای زیار  والدین( تعبـد این سفر 

سـفر بـه قصـد  ینمـأجور خواهـد بـود. همچنـ ،اجماع و اتفاق علما بر این است که این فـرد
 دهـد، ین را انجام مآکسی که  .سفر به قصد زیار  برادر دینی از عبادا  هستند یارحم  ۀصل

کـاری صـحیح و  ،تحصیل علـم و طلـب علـم هـم یاسفر بر  ین. همچنبرد یاجر و پادا  م
عنوان  اهل سـنت و جماعـت همیشـه سـفرهای علمـی محـدثین را بـه یمأجور است. علما

 ؛تعبدی بودند یرحال و سفرها که ذکر کردیم، شد   ییها مثال همۀ .کنند ینها ذکر مآفضایل 
 .اند این دسته از سفرها جایز نیست و حرام است از علما نگفته یک یچحال ه ینبا ا

 :گوید یمالعونی  
بر همان معنـایی حمـل  یدبر چه معنایی حمل شود؟ با حال این حدیث نبوی

 ۀرحـال بـرای بقعـ سفرکردن و شـد   .اند شود که بسیاری از علمای اهل سنت گفته
 ،افضل از سه مسـجد باشـد ،بقعه اعتقاد و نیت که نمازخواندن در آن اینمعینی با 

 طور کـه همـان ؛فضیلت خاصی ثابت است ،برای این سه مسجد یراز  ؛جایز نیست
معـادل صـد هـزار و بـرای  فضیلتی ،در احادیث برای نمازخواندن در مسجدالحرام

معـــادل هـــزار نمـــاز و بـــرای نمازخوانـــدن در  ی،نمازخوانـــدن در مســـجدالنب
 .آمده است نبویر نماز در مسجد معادل پنجاه یا هزا یمسجداالقص

اسـت کـه تنهـا ایـن سـه مسـجد هسـتند کـه  یـنا« ال تشد الرحال» پس مقصود از روایت  
 یابد. یم نها چنین ضریب باالییآدر  نمازخواندن

 :گوید یم آخرشیخ العونی در 
من این قول دوم را که بسیاری از علمـا  ،درحقیقت در میان دو قولی که بیان کردم

رحــال بــرای زیــار  قبــر  پــس ســفر و شــد   دهم؛ یبــر آن هســتند تــرجیح مــ
اصالا ربطی به سفر بـرای « ال تشد الرحال» زیرا حدیث   ؛جایز است الله رسول

اصـالا در  الله ندارد. سـفر بـرای زیـار  قبـر رسـول الله زیار  قبر رسول
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 0.ستمعنای این حدیث داخل نی

 امبریکتبرک به قبر  بارۀنقد العونی بر وهابیت در  
 ؛قبر ایشان تبرک جسـت مانند   یامبربه آثار مکانی پ شود یعلمای وهابی معتقدند که نم

 یـامبرکـه بـا بـدن پ ییهـا دادن این برکت بـه مکان دلیلی برای سرایت گویند یچراکه م
وهابیـت  ۀامـام دکتـر العـونی بـا ایـن عقیـد 2تماس داشته، خصوصاا قبر ایشان وجـود نـدارد.

 نقد کرده است.این تفکر وهابیت را  ،مخالفت کرده و با استناد به احادیث و عمل صحابه
مـورد مناقشـه قـرار  ،نظر وهابیت را با استناد به احادیـث و کـالم ذهبـی ،شیخ العونی

 ی اکـرمتبـرک بـه قبـر نبـ خصـوص  در  قائل به جـواز تبـرک اسـت.نیز  و خود دهد یم
عمـر از  ابـنکـه  ذکـر کـردهاز ابن عمـر  یسخن ،معجم الشی خذهبی در کتاب » :گوید یم

متـذکر شـده کـه یـک  ی رامهم ۀنکتو بعد از این،  کراهت داشت الله رسولقبر  مس  
 «است. آورده وجود بهمشکل بزرگ برای سلفیان معاصر 

 الله رسـولکـردن قبـر  از مـس عمـر، نقل کرده کـه ابـنذهبی از عبدالله بن عمر 
عمـر، از مـس قبـر  ابـنعمر، گفتـه:  ابناز نقل این خبر از  بعد ذهبی، امام کراهت داشت.

این کار  عمر اگر از ابن. دانست یمادب  ۀاسائزیرا این کار را  ؛کراهت داشت الله رسول
ادب  ۀاسـائچـون  بلکـه ،تبـرک نبـوده بـودن شـرک ۀشـرک و ذریعـسبب  کراهت داشت به

 دانسته است. یم مکروه ،نستهدا یم
 الله رسـولتبرک و بوسـیدن قبـر  ۀدربار  ،حنبل احمد بندر خبر صحیحی از امام 

، فرزنـد امـام احمـد بـن عبداللـه اشکالی در این کار ندید. گونه یچه احمد، امام .سؤال شد
 :گوید یمحنبل 

 .از باب تبرک سـؤال کـردم الله حکم مس و بوسیدن قبر رسول ۀاز پدرم دربار 
او پاسخ داد، هیچ اشکالی ندارد. سخن احمد بـن حنبـل، سـند  صـحیح اسـت؛ 

ن را در کتاب  آورده است و سندی ندارد، خـود  شـنیده و خـود  آعبدالله  یراز 

                                                 
 -الرشاد لیکانال سب تلگرام:. 1

https://t.me/sabil_arrashad     
 .184، ص4ج ،یدالجامع الفر محمد بن صالح،  یمین،عث ن. ب2
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 0.است در کتاب  نوشته و کتاب  به دست ما رسیده

 :گوید یمالعونی 
گر این کار خوب بود، حتماا سلف این کـار را : ا گویند یمعاصر عادتاا اینجا م یانسلف

: حاال گوید یامام ذهبی بعد از نقل سخن امام احمد م. قبل از ما انجام داده بودند
پاسـخ ایـن سـؤال را داده اسـت:  ،چرا صحابه این کار را نکردند؟ اما ذهبی از قبل

را در زمـان حیـات  دیـده بودنـد؛ دسـتان مبـارک  زیرا صـحابه، رسـول اکـرم
شـدن از آب وضــوی  متبــرک یرا در زمـان حیــات  بوسـیدند، بـرا الله سـولر 

بـود خودشـان را بـرای  یـکو حتـی نزد گرفتنـد یبر هـم سـبقت م الله رسول
موهـای مبـارک  را  الله کـه رسـول یدر ایام حـج، زمـان .جستن بکشند تبرک

نهـا بـه آرا از باب تبرک بین خودشان تقسیم کردند.  ایشانمبارک  یکوتاه کرد، مو 
. حاال ما کـه ایـن نصـیب و بهـره از جستند یهم تبرک م الله آب دهان رسول

تبـرک حضـر ، و از قبـر  رویم یمـ ایشـانرا نداریم، بـه سـرا  قبـر  الله رسول
دست او را گرفـت و از  ،که ثابت بنانی وقتی به مالک رسید دانید ینم یا. آجوییم یم

ایـن همـان دسـتی اسـت کـه دسـت  باب تبرک بوسید و بر صورت  کشید و گفـت
مگـر  دهـد؛ یرا لمس کرده است و مسلمان این کارهـا را انجـام نم الله رسول

مأمور و مکلـف  ،مسلمان یراز  ؛دارد الله محبت و عشقی که به رسول سبب به
را از جان خود  و فرزند  و دیگر مردم و امـوال   الله است به اینکه رسول

از  ای بلکـه دسـته ؛دوسـت داشـته باشـد یشترتی، بو حتی بهشت و حورالعین بهش
.هستند که ابوبکر و عمر را بیشتر از جان خودشان دوست دارند ینمؤمن

2
 

بـر  یـاآ الله رسول یا گفتند، ،را دوست داشتند الله رسول صحابه چون اید که هیدند یاآ
 :نـدفرمود خـدا رسـول بر تـو سـجده کنـیم؟ دهی یمبه ما اجازه  یاآ تو سجده کنیم؟

ایـن سـجده از روی  و کردنـد یم، بـر او سـجده داد یمنها اجازه آبه  الله رسول! اما اگر یرخ
برادران حضر  یوسف در مقابل  که چنان ،تکریم و احترام و قدردانی بود نه از باب عباد 

ــد. ــجده کردن ــود س ــرادر خ ــ ب ــار  ینهم ــخن را درب ــجد ۀس ــر  ۀس ــل قب ــلمانان در مقاب مس
کـافر  آنبـا  اصـالا از بـاب احتـرام اسـت و  یا سـجدهچنین  گوییم. یمهم  الله رسول

                                                 
 ومسه عند اإلمام الذهبي ملسو هيلع هللا ىلصبقبر النبي  التبرك -حاتم بن عارف العوني الشریف -وبیوت. ی1

https://www.youtube.com/watch?v=s1ceqe4W5Y4 
 . همان.2
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به او گفـت کـه در شـریعت  یدبا .است کار یتمعصتنها مرتکب حرام شده و  بلکه شود؛ ینم
امـا در  ؛سخن امام ذهبی است ینا نهی شده و حرام است. الله یر  غاسالم از سجده برای 

 ا کـالا نـشـده مع سـبب ،و حـذف همـین جملـه اند کردهجمله را حذف  یک شامله، افزار نرم
 افـزار نرمو مطالـب را در  هـا کتابکـه  به کسـانی من .اند کردهدر معنا  اخالل عوض شود.

 یبعضـ .انـد کردهبعضی از عبارا  را حذف  عمداا  بارها، نهاآ اعتماد ندارم، سازند، یمشامله 
سـت کـه بـا هدر شـامله چیـزی  بینیـد یموقتی  کنند. یمکامل حذف  طور بهرا  ها کتاباز 

 .کنند یمحذف   ،نظرشان موافق نیست
 :گوید یمالعونی 

 ؛انـد در این متن که مورد سجود است قسمتی را که به نظرشان صحیح بـوده آورده
یک سطر را  .کالم کامالا نامفهوم شود ،شده سبباند و  اما یک سطر را حذف کرده

عبتا ه » نهـا عبـار   آا از فایده انداخته است. اند و مطلب ر  طور کامل حذف کرده به
را حـذف « كی سف، كركک اكقت ف لتى اكست    اكمستلم كما یس د اخ ه ی سف

للت  اذن كهتم كست دلا ست    ايتالف ل »اند این اسـت:  که آورده یعبارت و اند کرده
سانسور نشـده ایـن  که عبار  کامل   درحالی؛ أ ْیر   س    اكمسلم كقبر اكْبى

لل  اذن كهم كس دلا س    ايالف ل أ ْیر   س    عبا ه كما س ده اخت ه »است: 
علتى ستبی   كی سف، كركک اكق ف لى ست    اكمستلم كقبتر اكْبتى ی سف

بـا  این عبار  کامالا سانسور شده و کالا  یعنی« .اككتظیم ل اكك لی    یلفر ب  اصال
 0تفاو  دارد. ،متن اصلی

  :می نویسد سیر اعالل النبالءدر کتاب ذهبی 
 الله با حالت ذلـت و خـواری بایسـتد و بـر رسـول الله اگر کنار قبر رسول

بسـیار خـوب عمـل  الله در زیار  قبر رسول یندازدصلوا  بفرستد تا به او رو ب
نین شخصی نسبت به کسـی کـه چ .نشان داده است باییکرده و فروتنی و حب زی

عباد  بیشتری  ، صلوا  فرستاده نماز  بر پیامبر دردر سرزمین خود  یا 
 در این نوع از عبادا  که در .عباد  جداگانه است کیعنی این ی ؛انجام داده است

و حقایقی هسـت کـه در عبـاد  و صـلوا  از راه  یا ، معنوشود یقبر انجام م کنار
فرسـتادن بـر  هم اجر زیارت  و هم اجر صلوا  ،کننده زیار چون  ؛دور وجود ندارد

                                                 
 . همان. 1
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فقـط اجـر  فرسـتد، یبـر او صـلوا  م ها یناما کسی کـه در دیگـر سـرزم ؛او را دارد
 ،بفرسـتد پـس کسـی کـه یـک صـلوا  بـر پیـامبر ؛فرستادن  را دارد صلوا 

ب را زیار  کند و اد ، منتها کسی که پیامبرفرستد یخداوند ده صلوا  بر او م
یسـت انجـام نکاری کـه مشـروع  یازیار  را رعایت نکند یا برای قبر  سجده کند 

هم انجام داده است و به مدارا بـه او آمـوز   دهد، چنین کسی کار خوب و بد را با
 ماننـد   ،شما سلفیان معاصر هـم یاآو خداوند بخشنده و مهربان است. شود یداده م

ذهبی هم کار خوب کرده و هم کار بـد؟  شما مانند   یا؟ آگویید یامام ذهبی سخن م
 0با او با مهربانی و مدارا گفت؟ یدبا

  یری نتیجه
انتقادی دکتر شریف حاتم العونی، مبانی  یراآکوشیده شده تا با استفاده از  ،در این تحقیق

گاهی از دالال   ،که در این راه بررسی و نقد شودخاص وهابیت  یدعقاو  یاعتقاد فکری،
 بـا بررسـی   سـخن  بهـره بـردیم. کالم ایـن فـرد و گـاهی نیـز از دالال  التزامـی   مطابقی  

احتـرام بـه محمـد  ضمن نتیجه گرفت که دکتر العونی، توان یم ،در این تحقیقشده  انجام
و خــود  تاداناســاتهــام وی را غلــو در تکفیــر دیگــران اعــم از  ینتــر  مهم بــن عبــدالوهاب،

تعریف عباد  است کـه ابتـدا  بارۀدر  نقد العونی، یندوم .داند یم یننش مسلمانشهرهای 
که خیلـی از اعمـال  کند یمارائه  ،تعاریف وهابیت را نقد و سسس تعریفی دقیقی از عباد 

 ینهمچنـ .کنـد یمعبـاد  خـارج  یـرۀدارا از  شـفاعت و... طلب توسل، مانند   ،مسلمانان
 و سـخنانیـا  قـران آفاده از شرک مشرکین مکه، با اسـت بارۀوهابیت را در  ۀالعونی، عقید

عـالوه بـر شـرک  ،مشـرکین مکـه کنـد یمو ثابـت  کرده نقد طبری، مانند   ،مفسرین بزرگ
و تعاریف وهابیت نسبت به بـدعت را  یدگاهد ،آخردر  دچار شرک ربوبی هم بودند و الوهی،

 نقـد نقد نهم التعاریف البدع و عرض و  محاضرات فی البدع  و انبتداعکتاب با نوشتن 
 ماننـد   ،کـه بسـیاری از اعمـال مسـلمانان دهـد یمو تعریف جدیـدی از بـدعت ارائـه  کرده

  .کند یمخارج  ،بدعت یرۀداالرحال و... را از جواز شد   النبی،احتفال به مولد

                                                 
1. https://youtu.be/s4ceqe1W5Y1 
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