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  1     كدام مذهب؟ (بر چسبي به نام وهابيت)

  

  
  بسم الله الّرحمن الّرحیم

  
م علـی نبّینـا محّمـد و علـی آلـه و 

ّ
ی و نسـل

ّ
نحمد الله تبارک و تعالی و نصـل

  .یناصحابه و من دعا بدعوته و جاهد فی سبیل شریعته إلی یوم الدّ 
  

  م و رحمه الله و برکاته دانشجویان ارجمند ! و علیکم السال
 .عنایات الله تعالی از هرگونه ّشـر و بـدی درامـان باشـیدی  امیدوارم در سایه 

  »گویند؟ وّهابی می ها چرا به بعضی وّهابّیت چیست و« :پرسیده بودید
التان پاسخ می دهم و امیدوارم این مجمل برایتان اکنون به طور مختصر به سؤ

  .کافی باشد
در احکـام و مسـائل فقهـی از  سـّنتت که ما مسلمانان اهل ت این اسواقعیّ  

شافعی و یا حنبلی پیروی می کنیم و اساسًا  ،مالکی ،یکی از چهار مذهب حنفی
مذهب پنجمی به نام وهابی یا هر اسـم دیگـری  سّنتدر میان ما مسلمانان اهل 

 افتـاده اه با این وصف چرا چنین نامی بر سر زباناگر پرسیده شود :  .وجود ندارد
   :پاسخ این است که .است
رفتـاری  ،مـذهب حنبلـی از نظـر روش سـّنتاهـل ی  میان مذاهب اربعه در
از سویی در زمان محمد  .تر از دیگر مذاهب نسبت به زدودن خرافات داردشدید

توحیدی ناآشنا و با شـرک و خرافـات ی  بن عبدالوهاب بیشتر مردم عوام با عقیده
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و پیـرو مـذهب  سـّنتیگر وی که از دانشـمندان اهـل از سویی د ،مأنوس بودند
  .١حنبلی بود بسیار شدید با خرافات و انحرافات فکری و عملی مقابله نمود

ق َتُسد« :دشمنان اسالم طبق سیاست شوم خود  = تفرقه بیندازیـد و آقـایی  َفرِّ
د بــن ق میــان مســلمانان اقــدامات محّمــبــرای دامــن زدن بیشــتر بــه تفــّر  »کــن

گاه نیز با تکرار شعار و برچسب تازه نامیدند و مسلمانان نا اب را مذهبیعبدالوّه  آ
دشمنان از ظهور مذهبی تازه سخن گفتند که البته ایـن تسـمیه اصـوًال نادرسـت 

  :است زیرا
سخن از تبلیغ برای ایجاد مـذهب تـازه بـیش از بـیش میـان مسـلمانان  ،اوالً  

مـا مکلـف ی  درحـالی کـه همـه .دافزایـ فاصله می اندازد و بر تفّرق موجود مـی
هستیم برای هموار نمودن راه رسیدن به وحـدت تـالش کنـیم و از دامـن زدن بـه 

  .تفّرق اجتناب نماییم

                                             
ی رفتار  زمان و نحوه؛ ی برخورد شیخ محمد قابل دفاع نیست . زیرا البته به نظر نگارنده شیوه -١

فی المثل آنها به تخریب  ی دعوت بود . گیری آن جناب و پیروانش خالف موازین حکیمانه و موضع
بعدًا از ( گنبد و عمارات روی قبور اقدام نمودند . این اقدام اگرچه از لحاظ شرع اسالم واجب است

و اهل تشیع مدارکی قاطع ارائـه خـواهیم داد) ولـی انجـام آن بـه  سّنتمعتبرترین کتب حدیث اهل 
به روش خوارج به سادگی کسانی را فراهم آمدن شرایطی نیاز دارد . همچنین شیخ محمد و پیروانش 

ه چنـین خواننـد در صـورتی کـ صی کبیره می شوند مشرک و کافر مـیکه مرتکب شرک و برخی معا
گنجـد) و نیـز  مذکور و شرح آن در این نامـه نمـی البته اثبات مدعایقضاوتی اصًال درست نیست (
 برخی اشتباهات دیگرشان ...
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 )دپدر شیخ محّمـ(اب بر فرض صحیح بودن این تسمیه چون عبدالوّه  ،ثانیاً  
ابی بنـابراین لفـظ وّهـ ،صوفی بود و با آراء و نظرات فرزندش مخالفت مـی کـرد

  .د نامی با مسّمی خواهد بودبرای مخالفان شیخ محّم  )ابوب به عبدالوّه منس(
مـذهبی نـو سـخن ی  د و نه پیـروانش هیچکـدام از ارائـهنه شیخ محّم  ،ثالثاً  
  .اند نگفته

د بیان کـرده اسـت بـدیع و نـوآور تر اینکه مسائلی که شیخ محّم و مهم ،رابعاً  
ه جلـوه داده تحت نام وهابیـت تـازبه عبارت دیگر موضوعاتی که امروزه  ،ندنیست
بلکه همان مسائل و مطالب در قرآن به صراحت ذکر شده  ،شود جدید نیستند می

کنیم  اینک به چند نمونه اشاره می .ی معتبر شیعه و سّنی وجود دارندها و در کتاب
  .»روی شود هر که در او غش باشد تا سیه«

یا(اسـتغاثه  شرک بـودِن «اگر اعتقاد به -١ دلیـل  »از غیـر خـدا )یرسـدفر
و  )ع(و حضـرت زیـن العابـدین )ص(وهابی بودن باشد باید پذیرفت که پیغمبر 

  :.. و نیز پیروانشان وهابی باشند زیرا.و )رح(امام غزالی 
ِْذ    :خداوند متعال می فرماید )الف يثُونَ   إ غِ ْستَ ْم   َ َّكُ ب ابَ   رَ جَ اْستَ ـْم   فَ كُ  :یعنـی   لَ

تان را به فریاد رسی خواسـتید پـس بـرای شـما اسـتجابت هنگامی که پروردگار«
 ).٩انفال/ ( .»نمود

مهـاجر و انصـار مسـتقیمًا بـه ی  و صحابه )ص(فرمایید پیغمبر  مالحظه می 
پس پیرو راسـتین  .فرستاد ها درگاه خدا استغاثه کردند و خدا مالئک را به یاری آن

  .نیز باید فقط خدا را فریادرس بداند )ص(پیغمبر 
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ِنَّ    :خوانیم نیز می ١٩۴ی  اعراف آیهی  در سوره  َّذِينَ   إ ْدعُونَ   ال ونِ   مِْن   تَ ـاٌد   اهللاِ   دُ   عِبَ
ْم  الُكُ بنـدگانی  )نیـز هـا آن(که به غیر از خدا می خوانیـد  ٢کسانی را« :یعنی   أَْمثَ

که شما مخلـوق و نیازمنـد هسـتید و قـادر  یعنی هم چنان »مثل خودتان هستند
عـالم شـهاده ی  بندگان صالحی را که از مـاورا(آنها  ،ید به فریاد کسی برسیدنیست
تمامی أولیـاء خـدا اگرچـه از  زیرا .توانند به فریاد شما برسند نمی نیز )خوانید می

مقّربان خداوند متعال می باشند خودشان سراپا نیازمند هسـتند و بـه هـیچ وجـه 
این کار تنهـا در تـوان اللـه تعـالی  .تندقادر به مدد و یاری رساندن به دیگران نیس

َّـذِينَ  :است که بی نهایت دانا و توانا است چنان که خداوند متعال می فرماید ال   وَ
ــْدعُونَ  ــْن   تَ ِ   مِ ونِــ ــا  دُ ونَ   لَ يعُ طِ ْســتَ كُْم   َ ْصــرَ َ کســانی را کــه بــه غیــر از خــدا « :یعنــی

  )١٩٧اعراف/( »توانند شما را یاری دهند نمی خوانید می
اساسًا بندگان صالحی که از این دنیا رفته اند و یا اینکه زنده انـد ولـی بـا مـا  

را  هـا مکانی زیادی دارند از احوال ما بی خبرند و به فرض اینکه خدا آنی  فاصله
بت کننـد چنـان کـه در قـرآن کـریم توانند دعای ما را اسـتجا نمی مطلع سازد باز

ِْن    :خوانیم می ْم   إ ُ ْدعُو ا  تَ وا  لَ عُ ْسمَ كُْم   َ اءَ عَ ْو   دُ لَ وا  وَ عُ مِ ا  سَ ُوا  مَ اب جَ ـْم   اْستَ كُ  ).١۴فاطر/(لَ
شنوند اگر هـم بشـنوند  را بخوانند دعای شما را نمی )غیر خدا( ها اگر آن« :یعنی

   .»استجابت کنند )توانند دعای شما را نمی هرگز(

                                             
دانند که موصول خاص (اّلذین) به معنـی (کسـانی کـه و  ت عرب میآشنایان به زبان و ادبیا -٢

ی  ایـن ترجمـه ررود نـه بـرای اشـیاء بنـاب ها) بکار مـی اشخاصی که) فقط برای ذوی العقول (انسان
  واقعًا نادرست است .  »های سنگی و چوبی بت« به »اّلذین«
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قدرت خلـق و آفـرینش  تواند به فریاد آدمیان برسد که به عالوه تنها کسی می 
َّذِينَ  ﴿:زیرا خداوند متعال می فرماید ،داشته باشد ال ونِ   مِـْن   يَـْدعُونَ   وَ ـا  اهللاِ   دُ ُقُـونَ   لَ   يَْخل

ْيئًا ْم   شَ ُ ُْخلَقُـونَ   وَ کسانی را که غیر از خـدا مـی خواننـد چیـزی را خلـق « :یعنی﴾  ي
  .»ستنده )سراپا نیازمند(نکرده اند آنها خودشان هم مخلوق 

گاه    )اشـیائی کـه(به  )اشخاصی که(را بجای  »الّذين«شگفتا ! برخی افراد ناآ
منحصــر  »ی چــوبی و ســنگیهــا بت«را در  »اهللا  دون  مــن«کننــد و  ترجمــه مــی

دانند و لذا بدون دلیل ادعا می کنند که خوانـدن صـالحان و نیکوکـاران عـین  می
هر کـس « :یعنی »اهللا  دون  من«توحید است در حالی که اظهر من الشمس است 

   .»و هر چیزی غیر از خدا
سال از نزدیک در خدمت پیغمبر  ٩که  –رضی الله عنه  –حضرت انس  )ب 

هر گاه با سختی و ناراحتی مواجه  )ص(پیغمبر  :بوده است نقل می کند که )ص(
چنان که امـام  »پاینده با رحمتت به فریادم برس!ی  ای زنده « :می شد می فرمود

 )صـلّی هللا علیـه و سـلّم(عن انس رضی هللا عن النبـی « :ترمذی روایت کرده است
هـذا  :قـال الحـاکم( »انّه کان اذا کربه امر قال یا حّی و یا قیّـوم برحمتـک اسـتغیُث 

کسی است که مانند رسول  )ص(پس پیرو راستین پیغمبر  .)حدیث صحیح االسناد
  داند.دعا کند و فقط خدا را فریادرس ب )ص(الله 
ی قـرآن هـا طبق هدایت نبـوی و آموزه -کّرم الله و جهه  –حضرت علی  )ج 

ا﴿ :کریم از جمله آیات ذیل لَ ْدعُ   وَ ونِ   مِْن   تَ ا  اهللاِ   دُ ـا  مَ ـكَ   لَ عُ ـا  يَْنفَ لَ ≈َ   وَ ـرُّ ضُ ِْن   َ ـ لْـتَ   فَ عَ   فَ
َّكَ  ِن ا  فَ ِذً نَ   مِنَ   إ ِمِ ال ِْن    الظَّ إ ْسكَ   وَ ٍ   اهللاُ   يَْمسَ رّ ا  بِضُ لَ اشِفَ   فَ ُ   كَ َّا  لَ ِل وَ   إ ِْن   ُ إ ُرِْد≈َ   وَ ٍْر   ي ا  بِخَ لَ ادَّ   فَ   رَ
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 ِ ِ ْضل ِفَ رسـانند  نمی بغیر از خدا چیزی یا کسی را که سود و زیانی به تو« :یعنی ﴾...ل
مخوان که اگر چنین کنی از سـتمکارانی و اگـر خـدا زیـانی بـه تـو برسـاند آن را 

جز او نیست و اگر بـرای تـو خیـری بخواهـد بخشـش او را رد  برطرف کننده ای
  )یونس / ١٠٧( .)...کننده ای نیست

يبُ   أَمَّْن ﴿ :ی نیز آیه و ُجِ رَّ   ي ْضطَ ا  اْلمُ ِذَ اہُ   إ عَ ـفُ   دَ يَْكشِ ـوءَ   وَ  –یا کیسـت « :یعنی ﴾...السُّ
ا درمانده را اجابت می کند آنگـاه کـه وی را مـی خوانـد و گرفتـاری ر –جز خدا 

فیـا « :و آیات متعدد دیگر چنین دعـا کـرده اسـت )/ نمل ۶٢( »برطرف می کند
ــه الطــالبین و أمــان الخــائفین و عــامد امللهــوفین و غیــاث املســتغیثین و جــار  غای

ای « :یعنـی )۶٣۶ی علویـه ص  صحیفه( »...املستجیرین و کاشف ّرض املکـروبین
گـاه دلسـوختگان و  یـهمنتهای آرزوی خواستاران و ایمنـی بخـش ترسـناکان و تک

  .»ی گرفتاری گرفتاران جویان و برطرف کننده طلبان و پناه پناه فریادرس فریادرس
درس توحیـد را از  )رضی(پس شایسته است مدعیان پیروی از حضرت علی  

او را  -نعـوذ باللـه  -آن امام همام بیاموزند و از شرک و خرافات دست بردارنـد و 
  .بجای خدا فریادرس ندانند

فـال « :در دعای خـود مـی فرمایـد )رضی الله عنه(حضرت زین العابدین  )د 
 »خوانم و به جز تو امید ندارم نمی جز تو را« :یعنی »...ادعو سواک و ال ارجو غیرک

اما مدعیان پیروی از حضرت سـجاد معنـی سـخن  )۵١صحیفه سجادیه دعای (
 ن حضــرت رابجــای خــدا خــود آ –نعــوذ باللــه  -وی را تحریــف مــی کننــد و 

ی معـارف هـا علـی سـادات مؤلـف کتاب دخوانند مثال آقای مهندس محّمـ می
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آری او عبارت  .اسالمی از خدا شرم نکرده و عمدًا دعا را غلط ترجمه نموده است
شاید هم از ترس  .معنی کرده است »خواهم نمی جز تو را«را به  )فال ادعو سواک(

آموزان راه یابد چنین خدمتی صادقانه را  ! به ذهن دانش؟اینکه مبادا افکار وهابیت
را نگـاه  ١٣۶١بینش اسالمی سال اول نظری ص آخر چاپ ( .عرضه نموده است

  )کنید
سجادیه می ی  صحیفه ٢٨در دعای  )رضی(هم چنین حضرت زین العابدین  

 »عقلـه و رایت ان طلب املحتاج الی املحتـاج سـفه مـن رأیـه و ضـلّه عـن« :فرماید
تم که به حقیقت درخواست نیازمند از نیازمند از سبکی اندیشـه و و دانس« :یعنی

  .»گمراهی خرد اوست
راستی آیا این سخن حکیمانه و خردمندانه در اثبات توحید و ابطـال شـرک و  

پـس چـرا مـدعیان پیـروی از آن حضـرت  ؟خرافه بسیار قاطعانه و قـوی نیسـت
و آیـا  .دارنـد نمی دست بر نمایند و از شرک و خرافه نمی خود را تصحیحی  عقیده

همین سخن حضرت زین العابدین کافی نیست تا مسؤولین صدا و سیما از خـدا 
و امثـال آن  »مدد یا علی« -نعوذ بالله  –شرم کنند و از پخش گفتن هزاران مورد 

  در شبانه روز از طریق صدا و سیما دست بردارند؟
   :فرماید میخود ی  نفرجهمی  ضمن قصیده –رحمه الله تعالی –امام غزالی ) ه

  »أو للمضطر سواک نجی           من للملهوف سواک یغیث«        
ی  یا کیست جز تو نجات دهنده/ جز تو کیست فریادرس دلسوختگان« :یعنی

  »؟درماندگان
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قرار دادن وسیله و واسطه در عالم غیر شهاده میان «اگر کسی معتقد باشد  -٢
کسـانی او را وهـابی بنامنـد بایـد قبـول  ین دلیلهمه و ب »خود و خدا باطل است

 :فرماید زیرا خدای متعال می .مسلمانان پیرو قرآن وهابی باشندی  نمایند که همه
  وا قِيمُ اْستَ ِ  فَ ْي ِلَ وہُ  إ ْغفِرُ اْستَ يٌْل  وَ وَ نَ  وَ كِ ْشرِ ِلْمُ بـه سـوی خـدا « :یعنی )۶فصلت/(  ل

ــد  ــرزش بخواهی ــد و از او آم ــتقیما روی آوری ــرکانمس ــر مش ــه ( »و وای ب عالم
تفاوت آن  و يـلا  فاستقيموااف با توجه به عبارت زمخشری صاحب تفسیر کش

فاسـتووا الیـه « :مـذکور مـی فرمایـدی  در تفسـیر آیـه »لـه فاسـتقیموا«با عبارت 
بالتوحید و اخالص العباده و غیر ذاهبین یمیناً و الشامال ملتفتین الی ما یسّول لکم 

 :یعنـی »خاذ االولیاء و الشفعاء و توبوا الیه مام سبق لکم من الرشکالشیطان من ات

به سوی خدا روی آورید و به چپ و راست  ًمابا توحید اخالص در بندگی مستقی«
ی شیطان که شما را به گرفتن اولیاء و شفیعان تشویق می کند ها نروید و به فریب

  »).کنیدخود به سوی خدا توبه ی  توجه نکنید و از شرک گذشته
دانیم که مستقیمًا حاجت خود را با خدا  نمی ما خود را الیق :برخی می گویند 

را  هـا مـی شـویم و آن توّسلدرمیان بگذاریم به همین دلیل به پاکان و صالحان م
باب الحوائج می دانیم هم چنان که اگر کسی بخواهد عرض حال خود را به سمع 

در  .را واسـطه قـرار دهـد هـا د جویـد و آنپادشاهی برساند باید از مقربان او مـد
 :پاسخ می گوییم

  و  اليـ  فاسـتقيموای  چون ادعای فوق با نصوص قـرآن از جملـه بـا آیـه ،اوالً  
مـردود و باطـل  ،مخالفـت دارد )که ترجمه و تفسـیر آن گذشـت( ...استغفروہ
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نان به عالوه سخن مذکور بی دلیل ارائه شده است در حالی که مـا مسـلما .است
باید از قرآن و احادیث متواتر دلیل داشته باشیم و هیچ  برای مسائل اعتقادی حتماً 

مسلمانی حق ندارد در مسائل دینی به خالف آیات قرآن و احادیث مسـّلم نبـوی 
   .سخنی بگوید و نظری داشته باشد

و کفر محـض اسـت و  خدا را به پادشاه تشبیه نمودن غلط و بلکه شرک ،ثانیاً  
 - می کنندانی به خود اجازه داده و جرأت ب است کسف و تعّج ّس تأی  مایهبسیار 

خدای بی نهایت بزرگ و مقتدر و سمیع و بصیر و بخشنده و مهربان  -نعوذ بالله 
.. و از رگ گردن به آدمی نزدیک تر را به انسان سراپا نیازمند و ناتوانی .و بی نیاز و
ی هـا اونـد متعـال از ایـن گونـه مثـال زدندانند که خد ها نمی ! این؟تشبیه نمایند

ـا :نادرست نهی فرموده است چنان که در قرآن می خوانیم لَ ُوا  فَ ب ْضـرِ ـالَ   ِهَّلِل  َ َْمثَ   اْل
ِنَّ  ْم   يَْعلَمُ   اهللاَ   إ أَْنتُ ا  وَ ونَ   لَ ْعلَمُ دانـد و  برای خدا مثل نزنید براستی خدا مـی« :یعنی   تَ

  )٧۴نحل/( .»دانید نمی شما
ما موظف هستیم برای پاکان و نیکان گذشته از خدا مغفرت بطلبیم نـه  ،ثالثاً  

 ١٠ی  آیـه را واسطه قرار دهیم چنانکـه در اینکه از آنان چیزی بخواهیم و یا ایشان
ا   :حشر می خوانیمی  سوره َّنَ ب ا  اْغفِْر   رَ نَ ا  لَ انِنَ ْخوَ ِ ِ ل َّذِينَ   وَ ا  ال قُونَ بَ ـانِ   سَ يمَ ِ  :یعنـی ...بِاْل

قبـل از مـا (انـد  پروردگارا ما و برادران ایمانی ما را که در ایمانداری سبقت برده«
مـذکور از ی  اما برخـی از مـردم بـه خـالف آیـه »مورد مغفرت قرار بده )اند بوده

شوند در حالی که به  می توّسلطلبند و به ایشان م مدد و فریادرسی مینی بزرگوارا
  .مغفرت بخواهند ها دلیل همین آیه باید نخست برای خود و سپس برای آن
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چگونـه شـما خـود را الیـق  :شایسته است از این افـراد پرسـیده شـود ،رابعاً  
در حضـور (دانید چیزی جزئی را بدون واسطه از خدا بخواهید ولی در نماز  نمی
هدایت و در مسیر انبیا و صدیقین و (نعمت و بال واسطه بزرگترین  مستقیماً  )خدا

مگر  ؟را برای خود و سایر مسلمانان طلب می کنید )شهدا و صالحین قرار گرفتن
ـّاک«بدون واسطه با خدا سخن گفـتن آن هـم بعـد از بیـان ( امرنه اینکه همین    اي

ن    ؟است »منفی توّسل« ترین دلیل برای ابطالقوی خود »)٣ستع
 –رضـی اللـه عنـه  –حدیث آمده است که حضـرت عمـر در کتب  ،خامساً  

 )ص(ء به حضرت عباس عموی پیغمبرنماز استسقای  هنگام خشکسالی در اقامه
و دیگر انبیا و یا به ابوبکر صدیق که بنـا بـه  )ص(شد اما چرا او به پیغمبر  توّسلم

 ؟نشد توّسلافضل است م ها انسانی  بعد از انبیا از همه )ص(حضرت ی  فرموده
عمل حضرت عمر نیز دلیل قاطعی است بـر صـحیح ی  پاسخ این است که نحوه

  .به انسان صالح زنده و ال غیر توّسلبودن 
دلیـل وهـابی  »عدم وصول ثواب قرائت قرآن به امـوات« اگر اعتقاد به -٣

و جمهـور شـافعیه  –رضـی اللـه عنـه  –بودن باشد، باید گفت حضرت شـافعی 

                                             
گاهان به علم بالغه می دانند فرق میان  - ٣  در این است که در »نستعین ایاک «و  »نستعینک«آ

دا) نیـز وجـود مفهوم (امکان یاری خواستن از غیر خـ »خواهیم از تو یاری می«یعنی :  »نستعینک«
ی حصر این است کـه  و افاده »ایاک«به دلیل تقّدم مفعول به  »ایاک نستعین«ی  دارد اما معنی جمله

رای عالم شـهاده شـرک محـض خواهی از غیر الله در ماودر نتیجه مدد »طلبیم فقط از تو یاری می«
  است. 



  11     كدام مذهب؟ (بر چسبي به نام وهابيت)

  

القـرآن و جعـل  ةو اّمـا قرائـ« :می فرمایـد –رح  –نووی  زیرا امام .اند بودهوهابی 
عنه و نحو هام فمذهب الشـافعی و الجمهـور انّهـا ال تلحـق  ةثوابها للمّیت و الصال 

قرائت قرآن و قرار دادن ثـواب آن بـرای مـرده و نیـز ی  و اما در باره« :یعنی »املّیت
جمهور شافعیه این اسـت مذهب شافعی و  ،ن دوآ نماز به جای او و مانندی  اقامه

  )٨۵ص  ١١شرح مسلم ج ( .»رسد نمی که آن ثواب به مرده
و « :مـی فرمایـد ١۴٢ی  صـفحه »االذکـار«هم چنین امام نـووی در کتـاب  

اختلف العلماء فی وصول ثواب قرائه القرآن فالمشـهور مـن مـذهب الشـافعی و 
 »الی اّنـه یصـلجماعه اّنه ال یصل و ذهب احمد بن حنبل و جماعه من العلماء 

رسیدن ثواب قرائت قرآن به مرده اختالف نظر دارند مشهور ی  علما درباره« :یعنی
رسد ولـی احمـد  نمی در مذهب شافعی و نیز به نظر جماعتی دیگر این است که

 ».رسد می )چنان ثوابی به مرده(هبن حنبل و جمعی دیگر بر این باورند ک

و ( :دلیل الشـافعی« :بیان کرده استامام نووی دلیل حضرت شافعی را چنین  
اذا مات ابن آدم انقطع عمله اال ( :-ص  –و قول النبی  )ان لیس لالنسان اال ما سعی

دلیـل « :یعنـی؛ )من ثالث صدقه جاریه أو علم ینتفـع بـه أو ولـد صـالح یـدعو لـه
و حـدیث  )نیست برای انسان جز آنچه خودش تالش نموده اسـت(ی  شافعی آیه

رسـد  نمـی انسان بمیرد اعمال او قطع می شود و خیر و ثـوابی بـه او هرگاه(نبوی 
جاریه یا علم سودمند و یا فرزند صـالحی کـه بـرای او ی  مگر از سه طریق صدقه

   )١١٩و  ٩٠ص  ١ارشاد الساری ج ( .می باشد »دعا کند
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و  »حـرام اسـت ها ساختن گنبد و بارگاه روی قبر« اگر کسی معتقد باشد -۴
امام مسـلم و  )ص(ل کسانی او را وهابی بدانند باید بپذیرند که پیغمبر به این دلی

عن جابر « :امام نووی و پیروانشان وهابی هستند زیرا در صحیح مسلم آمده است
ان یجّصـص  – آلـه و سـلم صلّی هللا علیـه و –نهی رسول هللا  :قال –رضی هللا عنه  –

نقـل  –رض  –از حضـرت جـابر « :یعنـی »القرب و ان یقعد علیه و ان یبنی علیـه
از گچکاری قبر و نشستن بر آن و ساختن بنـا  –ص  –خدا  پیغمبر :شده که گفت

  )۴٩٠ریاض الصالحین امام نووی ص ( .»و عمارت روی آن نهی فرموده است
به عالوه باید شیخ طوسی و شیخ ّحر عاملی از علمای شـیعه و پیروانشـان را  

از کتب اربعه و معتبر (شیخ طوسی  »التهذیب« نیز وهابی شمرد چرا که در کتاب
از  ۴۴تالیف شیخ ّحر عاملی ص  »وسائل الشیعه«و نیز در کتاب  )حدیث شیعه

سـألت ابـا « :آمده است کـه –ع  –ابواب دفن در روایت موثق از موسی بن جعفر 
 :قال ؟عن البناء علی القرب و الجلوس علیه هل یصلح –علیه السالم  –الحسن موسی 

بـرادر موسـی « :یعنی »یصلح البناء علیه و ال الجلوس و ال تجصیصه و ال تطیینه ال
بنای بر قبر و نشستن بر آن پرسید که آیا این کار ی  بن جعفر از آن حضرت درباره

درست نیست نه ساختن بنـائی بـر قبـر و نـه  ،خیر :آن حضرت فرمود ؟روا است
 .»نشستن روی آن و نه گچکاری و نه ِگلکاری آن

باز در کتاب تهذیب و وسائل الشیعه به نقل از جراح مدائنی آمـده اسـت کـه  
ال تبنوا علی القبور و ال تصّوروا سقوف البیوت فإن رسـول « :حضرت صادق فرمود

 ها بنا نسازید و سقف خانه ها بر قبر« :یعنی »کره ذلک –و آله  هصلّی هللا علی –هللا 



  13     كدام مذهب؟ (بر چسبي به نام وهابيت)

  

این کار را ناپسـند شـمرده  –ص  –ل خدا را نقاشی نکنید و زینت ندهید که رسو
  .»است
از کتب اربعه ( »من ال یحضرُه الفقیه«چنین در مآخذ فوق و نیز در کتاب  هم 

به نقل از یونس بن ظبیان آمده  –ص  –باب مناهی پیغمبر  )و معتبر حدیث شیعه
 ان یصـلّی علـی –آله  صلّی هللا علیه و –نهی رسول هللا « :که حضرت صادق فرمود

نهـی فرمـود کـه بـر  –ص  –رسول خـدا « یعنی: »قرب أو یقعد علیه أو یبنی علیه
  .ارند یا بر آن بنشینند و یا بر آن بنا سازندزقبری نماز گ

حرام بودن بوسیدن و دست زدن و چسبیدن به قبر و ضریح «اگر اعتقاد به  -۵
هـا و از فق –رح  –دلیل وهابی بودن باشد بایـد شـیخ ابـن حجـر هیثمـی  »...و

و پیروانشـان وهـابی  –رح  –و نیـز امـام غزالـی  سّنتاهل ی  مجتهدین برجسته
   :باشند چرا که

   :فرموده است –رحمه الله علیه  –ابن حجر  )الف 
 بنحـو – سـلّم و علیـه هللا صـلّی – قربه لو و تابوت نحو من علیه ما أو القرب التزام«
 اسـت آن روی آنچه یا و قبر به دنیبچس« :یعنی »قبیحه مکروهه بدعه تقبیله و یده

 و زدن دسـت نیز و باشد هم – ص – پیغمبر قبر اگرچه ...و ضریح و تابوت قبیل از
  )١٢٢ ص ٣ ج حجر ابن شیخ تحفه( .»است زشت و ناپسند کاری و بدعت آن بوسیدن

 نمـوده توجیـه و تأویـل را حجـر ابن سخن ،تحفه شارح ابوالقاسم نماند ناگفته

 سخن این البته »ندارد اشکالی تبرکاً  – ص – پیغمبر قبر بوسیدن« :گوید می سپس
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 جـای و است نبوی حدیث استناد به حجر ابن شیخ سخن ،اوالً  :زیرا است موّجهنا

  .است نگذاشته باقی را توجیهی گونه هیچ
 آن بوسـیدن لذا است فرموده نهی قبور روی بنای از – ص – پیغمبر وقتی ،ثانیاً 

   .بود خواهد امحر اولی طریق به
   :است فرموده ۴١٩ ی صفحه ۴ جلد العلوم احیاء در – رح – غزالی امام )ب 
 أن و املیـت بوجهـه مستقبالً القبله مستدبر یقف أن القبور زیاره فی املستحب و«
 :یعنـی »النصـاری عـاده مـن ذلـک فـإن یقبلـه ال و یمّسـه ال و القرب یمسح وال یسلّم

 کـردن سالم و ایستادن میت روبروی قبله به پشت قبور زیارت در است مستحب«

 از اعمـال ایـن که بوسید را آن نباید نیز و کشید دست یا و زد دست قبر به نباید ولی

  ».است ها مسیحی عادات و آداب
 بـه آن بوسـیدن و ضـریح و قبـر بـه زدن دست قبل سال هزار حدود ! للعجب یا

 بـوده ها مسـیحی رسـوم و عـادات از – علیه الله رحمه – غزالی حضرت ی فرموده

 از پرهیـز بـه کـه کسـانی امـروزه ولی ندا کشیده دست غلط رسم این از ها آن است

   .شوند می شمرده وهابی خوانند می فرا ها مسیحی متروک و قدیمی آداب
 بودن وهابی دلیل »قبور روی یها بنا و بارگاه و گنبد تخریب « به اعتقاد اگر -۶

 امـام و )رض( صـادق حضـرت )رض( علـی حضـرت )ص( پیغمبـر بایـد باشد

 شـیعه فقهـای میـان از نیـز و نووی امام و مسلم امام و او زمان مجتهدین و شافعی

  :زیرا باشند وهابی همگی پیروانشان و عاملی حّر  شیخ و کلینی شیخ
 علـی لـی قـال :قال االسدی الهیاج ابی عن« :است آمده مسلم صحیح در )الف 
 ال ان - وسـلّم علیـه هللا صلّی – هللا رسول علیه بعثنی ما علی ابعثک اال طالب ابی بن
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 روایـت اسـدی هّیـاج ابو از« :یعنی »سّویته اال مرشفاً  قرباً  ال و طمسته اال متثاالً تدع

 بـرای کـنم مـی انتخـاب را تو گفت من به طالب ابی بن علی :گفت که است شده

 هـیچ کـه اسـت ایـن آن و برگزیـد آن انجـام بـرای را من – ص – خدا پیغمبر آنچه

 زجـ نگـذاری فـرو را قبری هیچ و نمایی پاک را آن آنکه جز نگذاری فرو را عکسی
  ).٣٠٠ ص ۴ ج نووی مسلم شرح( .»کنی تخت را آن آنکه
 از ٢٠٩ ص ١ ج سنگی چاپ عاملی حّر  شیخ اثر الشیعه وسائل کتاب در )ب 

 امیـر :قال :قال – السالم علیه – عبدهللا ابی عن« :است شده نقل صورت بدین کلینی
 هـدم فی مدینه الی – وآله علیه هللا صلّی – هللا رسول بعثنی – السالم علیه – املؤمنین

 – ع – علـی حضـرت :گفـت – ع – صـادق حضرت« :یعنی »الصور کرس و القبور

 بنـای( تخریـب جهـت مدینـه سـوی به کرد مأمور مرا -ص – خدا پیغمبر :فرمود

  ».ها عکس شکستن و ها قبر )روی
 :فرمایـد مـی ٣٠۴ الـی ٣٠١ ص ۴ ج مسلم شرح در نووی امام همچنین )ج 

 یؤیّـد و قبـورال علـی یبنی ما بهدم یأمرون ةمبک ةأألمئ رأیت و :أألم فی الشافعی قال«
 حضـرت« :یعنـی »...سـویته اال مرشفاً  قرباً  ال و :- سلّم و علیه هللا صلّی – قوله الهدم

 دادنـد دسـتور ائمـه که نمودم مشاهده مّکه در :است فرموده ماال کتاب در شافعی

 اال اً ـمرشفـ قـرباً  ال و :نبـوی حـدیث را اقـدام ایـن و نماینـد ویران را قبور روی بنای

 – نـووی امـام رأی »...الهدم یؤید و« عبارت ! کنید دقت( ».کند می تأیید ...سویته
  .)است – رح
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 – رح – نـووی امـام از بعـد کـه – رح – المحتـاج تحفه صاحب حجر ابن )د 

 مـا بـرای فتـوایش و رأی و باشـد مـی شـافعی مذهب در دانشمند و فقیه بزرگترین

  است. معتبر بسیار شافعی مذهب روانپی
 هـی اذ القبـور علـی التـی القباب هدم و لهدمها املبادره یجب و ...« فرماید: می

 – وسـلّم علیـه هللا صـلّی – هللا رسـول معصیه علی اّسست النها الرضار مسجد من ارضّ 
 علـی رساج أو قنـدیل کـل ازالـه تجـب و املرشفه القبور بهدم امر و ذلک عن نهی النه

 ضـررش که ها قبر روی یها بارگاه و گنبد نمودن ویران برای اقدام« :یعنی »...القبور

 ِبنا ساختن از -ص – حضرت آن زیرا باشد می واجب است بیشتر ضرار مسجد از

 بـردن بین از بنابراین است داده دستور ها آن تخریب به و فرموده نهی ها قبر روی بر

 ج حجر ابن الکبائر اقتراف عن الزواجر( ».است واجب نیز ها قبر بر چراغی و قندیل هر
  )١٢١ ص ١

 و طعن مورد وهابیت عنوان تحت امروزه که نظراتی و آراء فرمایید می مالحظه 
 مـورد و موجود تشّیع اهل نیز و سّنت اهل معتبر کتب رد عیناً  است گرفته قرار لعن

 باشد برخوردار الهی تقوای و انصاف و عقل از اگرکسی شک بدون پس است تأیید

 شـد ذکـر نمونـه عنـوان بـه که مستندی موارد ی درباره حاضر ی نامه ی مطالعه با و

 و مسـّمی بـی اسـمی وهابیـت کـه کنـد می تصدیق آسانی به نماید حاصل اطالع
  .است مصداق بدون مفهومی

 نـام ایـن :کـه اسـت ایـن پاسخ وهابی گویند می ها بعضی به چرا که این اما و 

 توضـیح زبونانه و شوم اهدافی و برنامه اجرای برای است موهوم برچسبی و تهمت

  :که این



  17     كدام مذهب؟ (بر چسبي به نام وهابيت)

  

 بـرای »گرایـی شـیعی و زدایی سّنی« سیاست کنندگان اجرا بینیم می عیان به ما 

 بـه عمـل در و دهنـد می سر وحدت شعار دروغ به حرکتشان این بر نهادن سرپوش

 رو در رو ی مناظره و بحث به سّنت اهل علمای با شهامت و صداقت با که آن جای

 تعذیب و حبس و وهابی برچسب زدن و تهمت و تهدید به زبونی نهایت با بپردازند

 شـده توّسلم ما عّهدتم و مؤمن دانشجویان و طالب نیز و  سّنت اهل بزرگان ترور و

 و تزویـر و دروغ الهـی سـّنت طبـق کـه داشـت تردید نباید البته صد و شوند می و
   .ندارد انجامی سر شکست و رسوایی جز زورگویی

   .العظیم الله صدق )زهوقاً  کان الباطل اّن (
   یالهد و الحّق  اّتبع من علی ّسالمال و

  
  -له الله غفر – نیکخواه مجید مّال 

  
  ي گرامي !خواننده

  سازي سياست  با اهداي اين اثر به مسلمانان دين خود در خنثي
  ادا كنيد.» گراييزدايي و شيعيسنّي«


