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ناشر سخن

كه بوده گواري نا و تلخ رويدادهاي شاهد اس�م نشيب و پرفراز تاريخ
ظهور رويدادها اين از يكي است/ مانده جاي بر قرنها براي آنها تأثير گاه
سـرزمين اس�م, عالِم قلب در هجري دوازدهم سدة در وهابيت جريان
شـمار بـه جـريان اين گذار پايه كه عبدالوهاب بن محمد است/ عربستان
آموزههاي بر را خود آراي كه بود متصلب و كجانديش شخصي ميآيد,
سدههاي در كه تيميه ابن بود/ ساخته استوار حنبلي پرآوازة فقيه تيميه, ابن
امّـا بـود, سرآمد جدل فن در و سخنور بسيار ميزيست, هشتم و هفتم
شرع ظواهر بر جمود و عالم به حسي نگرش و منطق و حكمت با ستيز
امكان و تعالي و تبارك جسمانيتحق به حكم كه كشاند جا بدان را او كار

كرد/ صادر او مقدس ذات رؤيت
و صـالح َسـَلف شـيوة آنـچه بـه را مردم عبدالوهاب بن محمد باري
كم حا سعود, بن محمد كه اين تا ميكرد, دعوت ميخواند, محض توحيد
و شـتافت يـارياش بـه و ديد خود مقام مصلحت به را او دعوت درعّيه
عـبدالوهـاب ابـن خـاندان و سعود آل س�طين ميان پيوند ترتيب, بدين
دZرهـاي مدد به امروزه وهابيان دارد/ ادامه نيز كنون تا كه گرديد برقرار
نقاط دورترين تا و برده فراتر عربستان مرزهاي از را خود تبليغات نفتي,
عـربي مـتحدة امـارات در و سعودي عربستان در دادهاند/ گسترش عالم
آنان كه آن طرفه نشود/ نوشته شيعه عليه مقالهاي يا كتابي كه نيست روزي
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به شيعه نقد در ساختگي كتابهايي حتي و نميكنند كتفا ا نيز حد اين به
جعفر ا[ آية نام به كتابي اخيرا كه چنان ميسازند, منتشر شيعه علماي نام
انتشار عسكري مرتضي سيد ع�مه مرحوم نام به ديگري كتاب سبحانيو

كردهاند! معرفي تشيع منتقد وهابيتو مبلغ را نفر دو هر و داده
ايـن از و صالحانـد سلف مذهب بر آنان كه است اين وهابيان ادعاي
پيروان همان سلفيان يا وهابيان ميخوانند/ نيز <َسَلفي> را آنان كه روست
اهل با دشمني پرچم و خدايند تجسيم به قايل كه هستند حنبلي مذهب
نيست وهابيتتفاوتي سلفيگريو ميان حقيقت, در ميافرازند/ بر را بيت
از سلفيان آموزههاي و باورها از پارهاي سكهاند/ يك روي دو دو, هر و
سـاختن تـحريِم مـتعال, خداي تجسيم و تشبيه به اعتقاد است: قرار اين
قـبور زيـارت تـحريم امـامان, و انـبيا مقبرة بر ساختمان و گنبد و ضريح
و خدا اولياي به توسل ندانستن جايز مؤمنان, ديگر و صالحان و پيامبران
فـرقههاي از يك هـيچ نشناختن رسميت به آنان, از شفاعت درخواست
هرگونه رد و اس�مي تصوف با مبارزه خويش, مخالفان تكفير و اس�مي
تـقريب انـديشة و گـو و گـفت و عـق�نيت بـا سـتيز قـرآن, آيـات تأويـل

و/// مذاهب
يك را آنها و پرداخته فوق باورهاي تحليل و بررسي به حاضر كتاب
سقاف سيدحسن كتاب, اين مؤلف است/ كرده نقد استوار دZيل يكبا به
تأليـف هشتاد به نزديك و است اردن اهل و شافعي سني دانشمندان از
بـنياد است/ درآمده نگارش به سلفيان افكار نقد در آنها بيشتر كه دارد
را كـتاب مـحترم مترجـم و مؤلف خالصانة كوشش اس�مي پژوهشهاي
فـرقة بيشتر شناخت باعث اثر اين انتشار كه است اميدوار و مينهد ارج

باشد/ اس�مي امت راستين وحدت راستاي در گامي وهابيتو



آغازين سخن
بـر سـ�م و درود و پـروريد را جهانيان كه است خدايي آِن از سپاس
يـاران بـر خـدا خشـنودي و او كـيزة پـا و ك پا خاندان و محّمد ما سرور

او/ پارساي و هدايتگر
اركـان, مـهمتـرين و سـلفي وّهـابي انـديشة تـا نگاشتيم را كتاب اين
باختر و خاور در كنون ا هم انديشه اين كه را اصولي و باورها انديشهها,
زيرسازهاي و ريشهها رستنگاه و خاستگاه از و بشناسانيم كَند ميپرا زمين
مـبلّغان و جـلوداران و دعـوتگران بـزرگترين و آوريـم ميان به سخن آن
پيامبر به و ميخواهيم خدا از كنيم/ معرفي را انديشه اين امروز و ديروز
كه گرداَند خود آِن از صرفا را ما ت�ش اين كه ميجوييم محبوبشتوّسل

رسان/ اوستتوفيق
را مـوضوع اين كه ميآوريم مقّدمهاي سخن اين آغاز از پيش گزير نا

دارد: بر در را زير فصول مقّدمه اين كند/ هموار
آشتي/ رحمتو دين اس�م, ـ ١

اس�م/ پنجگانة پايههاي ـ ٢
اس�م/ هفتگانه مذاهب ـ ٣
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دانشمندان/ ت�شهاي و اس�مي دانشهاي ـ ٤
اس�مي/ واZي اخ�ق پرتو در اس�م انتشار ـ ٥

آشتي دينرحمتو اس.م,
محّمد ما سرور اس�م, پيامبر بزرگ خداي كه دارد تصريح كريم قرآن
خـداي و باشد رحمت جهانيان و مردمان براي تا فرستاد را مصطفي�ص�
بـاور اين و كند هدايت نور به تاريكي از را آنان پيامبر اين پرتو در بزرگ

نفرستاديم/ جهانيان براي رحمتي جز را تو و ;١٠٧. انبياء / ١

يَن�١/ لِْلَعالَمى َرْحَمًة ِا�َّ َاْرَسْلنَاَك َما� �َو ميفرمايد: متعال خداي است/ مسلمانان همة
و الفت و رحمت ضرورت بر صحيح سنّت و قرآن در شريعت متون
بـه را هـمگان مـتون ايـن دارد/ تـصريح يكديگر به مردم عطوفِت و مهر
زكـات نهادن كنار راستا همين در و ميخواَند فرا تهيدستان با نيكوكاري
داوطـلبانه كـمِك و صـدقه پـرداخت بـه و ميشمرد بايسته امري را مال
شـود, بـرآورده نـيازمندان و بينوايان و توشگان كم نياز تا ميكند تشويق
باشند كه آييني برهر ـ خود همسايگان به ميخواهد مسلمانان از كه چنان
بـا و گـويند كـي پا به سخن كه ميانگيزد بر را مسلمانان و ورزند نيكي ـ
مردم ميان محبت و مهر كندن پرا براي از و باشند داشته نيكو بياني ديگران
و كُشـان آدم و سـتمگران ميخواهـد مردم از و فرستند درود ديگران به

نپذيرند/ را آنان گواهِي و رسانند كيفر به را غاصبان و دزدان
و كـرد رحم صلة خويشان با بايد كه است آن خواهاِن شريعت متون
بـود/ سـخن خـوش و خـوشرفتار و خـوشرو ايشـان با و نواخت را آنان



٩ . آغازين سخن

و است, ديگـران بـه صـدقه گونهاي خود نيكو سخن متون اين براساس
دست/ اين از ديگري شناختة مقولههاي

بـا ديگـران بـا و باشد مردم نيكخويترين از بايد مسلمان يك پس
مردم ميان در سان بدين و بياميزد ستوده و Zوا اخ�ق بخششو و نرمي
الفتو زيرا فروتني, و مهر و كي پا در بود خواهد شادابي شكوفة همچون

نيكوست/ خوي نتيجة درست, و نيكو سخن
ميشود شمرده اموري از نيستو پوشيده دين در نيكخويي فضيلت
خـداي كـه است هـمان ايـن و بيارايد بدان را خود بايد مسلماني هر كه

هستي/ Zوا اخ�قي بر تو همانا قلم.٤; / ١

يٍم�١/ َعظى ُخُلٍق لََعليى �ِانََّک است: ستوده بدان را پيامبرش سبحان
از بيش خويي ونيك خدا <تقواي ميفرمايد: خدا�ص� رسول ما سرور

/٣٦٣.٤ سنن, در ترمذي از صحيح روايت به / ٢

تا شدم <برانگيخته ميفرمايد: نيز ميَبرد>٢, بهشت به را مردمان چيز هر

/٢٧٤ شمارة المفرد, ب ا�د در بخاري از صحيح روايت به / ٣

رسانم>/٣ كمال به را پسنديده خويهاي
از پـيوسته و ميكرد بسيار زاري, و ناله خدا درگاه به كرم�ص� ا پيامبر
بـيارايـد/ پسـنديده خـويهاي و نـيكو آداب بـه را او مـيخواست خـدا
مـرا روش و آفـرينش <خداونـدا, ميفرمود: خود نيايش در حضرت�ص�

/٢٣٩.٣ صحيح, در حبان ابن روايت به / ٤

بـركنار نـاپسند اخـ�ق از مـرا <خداونـدا ميفرمود: نيز گردان>٤, آراسته

/٢٤٠.٣ صحيح, در حبان ابن و ٥٧٥.٥ سنن, در ترمذي از صحيح روايت به / ٥
كنم/ اجابتتان تا بخوانيد مرا غافر.٦٠; / ٦

٦
َلُكْم� َاْسَتِجْب �(ْدُعونىي� خود: فرمودة اين به داري پيمان بهر از وخدا بدار>٥,
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با را حضرتش و آوْرد فرود او بر را قرآن و برآوْرد را �ص� حضرتش دعاي
شد/ قرآني حضرت�ص� رفتار و خوي آموختو ادب قرآن

اخ�ق پيرامون او از و شدم وارد عايشه بانو بر ميگويد: هشام بن سعد
گفت: آري/ گفتم: نميخواني؟ قرآن آيا گفت: او پرسيدم/ كرم�ص� ا پيامبر

بود/ قرآن همان كرم�ص� ا پيامبر اخ�ق
َوْاُمْر (لَْعْفَو �ُخِذ آموخت: ادب آموزههايي چنين با قرآن با را او خداوند

روي نـادانـان از و خـوان فرا پسنديده كار به و گير پيش در را گذشت اعراف.١٩٩; / ١
بگردان/

(ْلـُقْربيى ِذي ِئ يـَتا� اى َو ْحَساِن ِ�ْ) َو لَْعْدِل
ص
ِبا ُمُر يَْا 8َ) �ِانَّ يَن�١, (لَْجاِهلى َعِن َوَاْعِرْض لُْعْرِف

ص
ِبا

فـرمان خـويشان بـه بـخشش و نـيكوكاري و دادگري به خدا حقيقت در نحل.٩٠; / ٢
ميدارد/ باز ستم و ناپسند و زشت كار از و ميدهد

ميدارد/ دوست را نيكوكاران خدا كه كن پوشي چشم و درگذر آنان از پس ;١٣. مائده / ٣

يَن�٣, (لُْمْحِسنى يُِحبُّ 8َ) ِانَّ َو(ْصَفْح َعنُْهْم ْعُف
ص
�َفا (ْلبَْغِي�٢, َو َكِر (ْلُمنْ َو ِء (لَْفْحَشا� َعِن يَنْهيى َو

او و تـو مـيان كه كسي گاه آن كن, دفع است بهتر خود آنچه به را بدي فّصلت.٣٤; / ٤
ميگردد/ يكدل دوستي گويي است دشمني

يَن (ْلَكـاِظمى �َو و ٤
يٌم� َحمى َوِليٌّ ُه َكَانَّ َعَداَوٌة بَْينَُه َو بَْينََک ي (لَّذى َفِاَذا َاْحَسُن ِهَي لَّتىي

ص
ِبا �ِ(ْدَفْع

و مـيگذرند در مـردم از و مـيبرند فـرو را خود خشم كه همانان ;١٣٤. عمران آل / ٥
دارد/ دوست را نكوكاران خداوند

٥
يَن� (لُْمْحِسنى يُِحبُّ َو(8ُ (لنَّاِس َعِن يَن َو(لَْعافى (ْلَغْيَظ

همان دين, اين استكه آن روشنگر كه اس�م آداب و اخ�ق است اين
است/ رأفت و مهر رحمتو و آشتي دين

اس.م پنجگانة پايههاي
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خدايي دهي گواهي كه است آن <اس�م ميفرمايد: اس�م�ص� پيامبر
بپردازي زكات و داري پا به نماز خداستو پيامبر محّمد, نيستو ا[ جز

روي>/ خدا خانة حّج به توانستي گر ا و بگيري روزه را رمضان و

است/ شده ياد كتاب در حديث شماره مشابه, موارد و جا اين در پرانتز داخل عدد / #

در بـخاري و واژههـا هـمين بـا صـحيح��٨# در مسلم را حديث اين
را خدا كه است آن <اس�م است: آورده كلمات اين با �٥٠� خود صحيح

داري///>/ پا به را نماز و ننهي او شريك را چيزي و بپرستي
است: پنج اس�م پايههاي كه مييابند در حديث اين از دانشمندان

سرور نيستو ا> جز خدايي اينكه به دادن گواهي نخست: پاية
خداست پيامبر محّمد�ص� ما

و بپرستد را تبارك خداي بايد آدمي كه است آن سخن اين درونماية
ايـمان فرستاده فرو كريم قرآن در آنچه به و نگرداند او شريك را چيزي
باور رسيده كرم�ص� ا پيامبر ما سرور سنّت در گمان بي كه را آنچه و آوَرد
هيچ به ما خداي كه اين و جاست همين از متعال خداي به ايمان و دارد,
نـه است, بـركنار مكان و زمان از و ندارد همانندي آفريدههايش از چيز
كه قديمي اّوِل اوست ميگذرد/ او بر زماني نه ميگيرد بر در را او مكاني
و نبوده, او با چيزي و است بوده خدا چه, نيست, وجودش براي آغازي
به مرگ و نابودي و پابرجاست و زنده و پاياني هيچ بي است ماندگار او
بينا و شنوا داناستو است, نياز بي آفريدهها همة از ندارد, راه او ساحت

اراده/ صاحب و توانا و رحيم و
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روز و آسماني كتابهاي و فرستادگان و پيامبران و فرشتگان به ايمان
در پـاداش و كيفر و محاسبه و آتش و دوزخ و بهشت و حشر و رستخيز

ميگيرد/ جاي شهادتين مفهوم
به توحيد و عقايد كتابهاي در كه است ميان در نيز ديگر مقولههايي

است/ آمده تفصيل

نماز دوم: پاية
اسـ�م پـايههاي مهمتـرين از شهادتين, مفهوم به ايمان از پس نماز,
زيـرا روز, شبانه پنجگانه نمازهاي از است عبارت آن و ميشود شمرده
(لَْفْجِر ُقْرىاَن ِانَّ (لَْفْجِر ُقْرىاَن َو (لَّْيِل َغَسِق ِاليى ْمِس (لشَّ ِلُدُلوِك َة لوى (لصَّ �َاِقِم ميفرمايد: خدا

را, صـبح نماز نيز و دار برپا شب تاريكي نهايت تا آفتاب زوال از را نماز اسراء.٧٨; / ١
است/ [فرشتگان] حضور با همواره صبح نماز زيرا

َمْشُهوًدا�١/ َكاَن

است ركوع و سجود در زيرا است, خود خداي با بنده ميان پيوند نماز
زاري مردم همة آفريدگار و هستي آفرينندة و جهانيان خداي برابر در كه
برابر در را خود بندگي آدمي كه است نماز در فروتني/ نيايشو و ميكند

ميبخشد/ تجّلي آخرت و دنيا مالك خالقشو

زكات سوم: پاية
تهيدستان به آن پرداخت و توانگران دارايي از بخشي كردن جدا زكات
بـاشند/ داده انجام توانگران براي كاري تهيدستان كه آن بي هم آن است
بـه توانگر سوي از آن پرداخت كه ميباشد اعانهاي و دهش دارايي اين
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است/ تهيدستواجب
و هـمياري جـامعه يك افراد ميان كه است آن گام اين برداشتن ثمرة
در ناداران و ميشود برآورده توشگان كم نياز و مييابد رونق همبستگي

آواره/ نه ميگردند تباه نه جامعه

بود/ [معيّن] حّقي محروم و سائل براي اموالشان در و ذاريات.١٩; / ١

سـرورمان (لَْمْحُروِم�١/ َو ِئِل ا� ِللسَّ َحقٌّ َاْمَواِلِهْم فىي� �َو ميفرمايد: متعال خداي
را <آنان ميفرمايد: ـ ميفرستد يمن به را او كه گاه آن ـ معاذ به كرم ا پيامبر
ستانند صدقهاي توانگران دارايِي از تا كرده بايسته آنان بر خدا كه كن گاه آ
آورده �١٣٩٥� صـحيح در بـخاري را حديث اين دهند>/ تهيدستان به و

است/

رمضان ماه روزة چهارم: پاية
روزه رمضان ماه در تا كرده واجب مسلمان شخص بر متعال خداوند
همبستريرا كو نوشا نوشيدن كو خورا خوردن استكه آنچنين و گيرد
بدين و نهد كنار آفتاب, رفتن ميان از تا سپيده زدن سر هنگام از روزه, همه
جانش و كند سركوب جانش در را شر و گيرد خو شكيبايي و صبر با سان

كند/ دورش شري هرگونه از و گرداند ُاخت نيكي با را
بگويد: خود با دادند ناسزا و دشنام بدو گر ا كه شده امر دار روزه به
با بدي ندادن پاسخ بر را خويشتن راه اين از تا هستم> روزه من خدايا <بار
گيريپاسخ آسان گذشتو و شكيبايي با را كننده بدي و دهد عادت بدي
نگيرد/ خشم شود دريده الهي حرمتهاي پردة كه هنگام آن جز و دهد
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پنجم:حج پاية
بـزرگ خـداي خانة نام به كه شريف كعبة به سفر و آهنگ يعني حج
مـيرود جـا بـدان كه آن تا برپاست, مكرمه مّكه در و است يافته شرف
و خـدا خانة طواف و جمرات رمي و عرفه در وقوف چون عبادتهايي

آوَرد/ جاي به را آن جز و مروه و صفا ميان سعي

اس.م مذاهبهفتگانه
سنت و قرآن متون درك براي كه فكري مكاتبي يعني اس�م مذاهب
گرفته شكل نبوي ك سنتپا و كريم قرآن متون و عربي زبان اصول برپاية

است/
بدين است, مذهب هفت دارد مقّلداني و پيروان كه اس�م بنام مذاهِب

سان:

زيديه يا زيدي مذهب نخست: مذهب
بيت اهل علماي از بسياري كه فقهي و عقيدتي است مذهبي زيدي,
سرور حسين, بن العابدين زين علي بن زيد آن بنيانگذار و پيوستهاند بدان
٩٤ سـال بـه كـه مـيباشد طـالب ابي بن علي امام پسر و بهشتي جوانان
دارد/ انتشار يمن سرزمين اينكدر هم مذهب اين است/ درگذشته هجري

حنفيه يا حنفي مذهب دوم: مذهب
ثابت بن نعمان حنيفه ابو آن بنيانگذار كه است فقهي مذهبي حنفي,
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هـجري ١٥٠ سـال در و شـد زاده هـجري ٨٠ سـال در كـه است كوفي
در آنهـا پـرشمارترين كـه دارد را پـيرو بـيشترين مذهب اين درگذشت/
ايـن پـيشواي مـيشوند/ ديده آن پيرامون سرزمينهاي و هند و كستان پا

بود/ بيت اهل طرفداران از حنيفه ابو دين,

مالكيه يا مالكي مذهب سوم: مذهب
است مدني انس مالكبن آن بنيانگذار كه است فقهي مذهبي مالكي,
منّوره مدينة مذهب, اين كانون است/ شده زاده هجري ١٧٩ سال به كه

س�م/ و درود كنانش سا بر كه بود
يافتو انتشار اندلس و آفريقا در جا آن از و مصر در مذهب اين آنگاه

هستند/ مالكي مسلمان, آفريقاييهاي بيشتر روزگار اين در

شافعيه يا شافعي مذهب چهارم: مذهب
شافعي ادريس بن محّمد آن بنيانگذار كه است فقهي مذهبي شافعي,
كه است هجري ٢٠٤ سال به درگذشته و هجري ١٥٠ سال به زاده مّكي,

است/ بوده او استادان از مالك
همچون كشورهايي در آسيا, خاور در امروزه مذهب اين پيروان بيشتر
سـرزمين عـ�وة به هند از بخشي و سري�نكا و تايلند مالزي, اندونزي,

است/ ديگر جاهايي و مصر و عراق و شام

حنابله يا حنبلي مذهب پنجم: مذهب
حنبل بن احمد آن بنيانگذار كه است عقيدتي و فقهي مذهبي حنبلي,
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بوده او استادان از شافعي است/ هجري ٢٤١ سال به درگذشته بغدادي,
است/

از كـه دارد عـقيدتي ديـدگاههاي تـجسيم, و تشـبيه در مـذهب ايــن
ششم, سدة در آن پيشوايان از يكي كه چندان است, برخوردار صراحت

تـيميه, ابـن گـرد شا جوزيه, قيم ابن با نبايد را او درگذشت/ هجري ٥٩٧ سال به او / ١
است/ ميزيسته جوزيه قيم ابن از پيش سال ١٥٠ حدود جوزي ابن آميخت/ درهم

از و زند كنار را مذهبش طرفداران شد گزير نا حنبلي١, جوزي بن حافظ
كّف بأ التشبيه شبه دفع نام با كتابي در تجسيم و تشبيه به عقيده نادرستِي

برگيرد/ پرده التنزيه
همين آراي بر مينامند <سلفيه> را خود امروزه كه وهّابيان ديدگاههاي
جـوزيه, قـيم ابـن او, گرد شا و تيميه ابن ديدگاههاي بر ويژه به مذهب,

بودند/ حنبلي دو هر كه است استوار
آشـوبهايي اسـ�م تـاريخ بـرهههاي طول در مذهب اين طرفداران

داشتهاند/ بيپايه

عشري اثنا يا امامي شيعي مذهب مذهبششم:
كه دارد امام دوازده مذهب اين است/ فقهي و عقيدتي مذهبي اماميه,

ميشوند: ناميده چنين كرم�ص� ا پيامبر ما سرور از پس
٤٠ سال در و شد زاده هجرت از پيش ٢٣ سال به كه علي ما سرور ـ ١

فرمود/ رحلت هجري
سال به و شد زاده هجري دوم سال به كه علي بن حسن ما سرور ـ ٢

فرمود/ رحلت هجري ٥٠
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زاده هجري سوم سال در كه سيدالشهدا, علي, بن حسين ما سرور ـ ٣
فرمود/ رحلت هجري ٦١ سال در و شد

زاده هجري ٣٨ سال به كه حسين بن العابدين زين علي ما سرور ـ ٤
فرمود/ رحلت هجري ٩٥ سال در و شد

هجري ٥٧ سال به كه العابدين زين علي بن الباقر محّمد ما سرور ـ ٥
فرمود/ رحلت هجري ١١٤ سال در و شد زاده

و شد زاده هجري ٨٣ سال در كه الباقر بن الصادق جعفر ما سرور ـ ٦
فرمود/ رحلت هجري ١٤٨ سال در

هجري ١٢٨ سال در كه الصادق جعفر بن الكاظم موسي ما سرور ـ ٧
فرمود/ رحلت هجري ١٨٣ سال در و شد زاده

زاده هجري ١٤٨ سال در كه الكاظم موسي بن الرضا علي ما سرور ـ ٨
فرمود/ رحلت هجري ٢٠٣ سال در و شد

زاده هجري ١٩٥ سال در كه الرضا علي بن الجواد محّمد ما سرور ـ ٩
فرمود/ رحلت هجري ٢٢٠ سال در و شد

هجري ٢١٢ سال در كه الجواد محّمد بن الهادي علي ما سرور ـ ١٠
فرمود/ رحلت هجري ٢٥٤ سال در و شد زاده

هجري ٢٣٢ سال در كه الهادي علي بن العسكري حسن ما سرور ـ ١١
فرمود/ رحلت هجري ٢٦٠ سال در و شد زاده

هم و شد زاده هجري ٢٥٦ سال در كه الحسن بن محّمد المهدي ـ ١٢
منتَظر/ استو غايب اينك

و دوستي بيتو اهل عصمت مذهب, اين بنيانهاي و اصول مهمترين
پيشگفته اماماِن از ضرورتپيروي و آنان با همراهي و ايشان از طرفداري
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سنت اهل ميان در امروز كه است ديني يافتگِي سامان مرجعيتو وجود و
نميشود/ ديده

اباضيه يا ٕاباضي مذهب مذهبهفتم:
اباض بن عبدا[ به مذهب اين است/ فقهي و عقيدتي مذهبي اباضيه,
با و ميزيست كهن روزگاران در او است/ منسوب تميمي مري مقاعسي
مروان عبدالملكبن روزگار پايان تا و بود همروزگار سفيان ابي بن معاوية
برابر در متعال خداوند حرم از دفاع براي كه بود كساني از او است/ زيسته
در اباض ابن رفت/ مّكه به معاويه, بن يزيد كارگزار مري, عقبه بن مسلم
مرگ سال در درگذشت/ هجري ٨٦ سال حدود در سرانجام تا بود بصره

ميشود/ ديده اخت�ف او
را خـود دانسـتههاي كـه نيز عماني زيد بن جابر به را اباضيه مذهب
كرده را او گردي شا و گرفته پيامبر, صحابي عباس, بن عبدا[ از مستقيما
بگذرانيد/ نظر از را �٤٣٨. ٤� طبري تاريخ باره, اين در ميدهند/ نسبت

در اندكي شايد تونسو و الجزاير ليبي, ُعمان, در اينك هم اباضيها
ميبرند/ سر به مصر

دست بـه اسـ�مي انـديشة زمـام گـذشته سدههاي گسترة در فايده:
انـدازة بـه يك هـر كـه است بـوده مذاهبي همين دانشمندان و پيشوايان
و قرآن متون پيرو مقدس, شريعت اين منابع از گرفتن بهره در خود اجتهاد
لقب خود به و آمدند عرصه به وهّابيان كه آن تا بودهاند, نبوي ك سنتپا
تنها و كوبند درهم را مذاهب اين همة تا كوشيدند بسيار و دادند َسلَفيان
بـزرگانشان سـخن و خـود آراي پـذيرش بـه را مـردم كه بود اين هّمشان
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با اس�م, پيشوايان اس�مِي انديشة بلند كاخ به كه بود چنين اين و وادارند
و رسـاندند آسيب داشتند, قرن چهارده طول در كه نظري اخت�ف همة

ميكوبند/ هم در را امّت انديشة و ميراث ويرانگري, تيشة با همچنان

دانشمندان وت.شهاي اس.مي دانشهاي
آورده نام كه مذاهبي چارچوب در گذشته سدههاي طول در مسلمانان
تـقليد بيمانندي علماي از مسلمانان عموم و برگزيدهاند را مذهبي شد,
شـد, بـرده نـام كه هفتگانهاي مذاهب و مكاتب از يكي در كه ميكنند

دارند/ جاي
فكري فرايند و كوشيدهاند سخت اس�مي فنون و علوم در علما اين

آوْرد: ارمغان به را دانشها اين گونهگون زمينههاي در آنها
شـيوههاي بـا كـه اس�مي عقايد و توحيد علم همان يا ك�م علم ـ ١
و كردهانـد ارائه فلسفي شيوة با را آن برخي است/ شده عرضه گوناگون
از بـيرون را آنها علم اين علماي كه را ف�سفه از برخي آراي سان بدين
انـديشههاي و كـردند رد مـيدانسـتند الحــاد مــصداق و ديــن قــلمرو

دانستند/ باطل را ايشان نظاير و دهريان و ناباوران خدا
ميآورند كار در را عقل سّنت, و قرآن متون ارائة در نيز آنها از برخي
آن پرتو در آدمي استو تكليف بنياِن عقل, زيرا نميورزند, غفلت آن از و

ميكند/ جدا يكديگر از را باطل و حق
ابوابگوناگون عباداتو فقهِي مسائل كندوكاو در علما كه فقه علم ـ ٢
بسـي آن نـظير و نكـاح احكـام و بـيع و قـضا و ديـات و مـعام�ت و آن

كوشيدهاند/
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ناپسند اخ�ق از آن پالودن نفسو به پرداختن همان يا تصّوف علم ـ ٣
تبارك خداوند به تا معنوي واZيِي نفسبه بركشيدن ويژگيهايپلشتو و

گيرد/ نور او هدايت پرتو از و يابد وابستگي تعالي و
رفـاعي, شـاذلي, غـزالي, قشـيري, هـمچون مســلمانان از عــلمايي
تأليـفات و پـرداخـتهانـد دانش اين به ديگري بيمانند علماي و شعراني
به و شدند كنده پرا جا همه در عارف مربّيان و كردهاند قلمي گوني گونه
آداب و اخـ�ق بـا آنان كردن آشنا و مردم تربيت و جامعه افراد پرورش

است/ آمده ك سنّتپا و كريم قرآن در كه پرداختند اس�مي
نيز يكي پرداختهاند بدان مسلمانان كه دانشهايي از اس�مي: هنر ـ ٤
مساجد, كه ميبينيم را مسلمانان زيرا است, ساز ساختو و معماري هنر
اوليـا و صـحابه از گـروهي و پـيامبران ضـريح بـر را قـّبههايي و كــاخها
و خـاور در اسـ�م تـمّدن و مباهات نشانههاي همان اينها و ساختهاند,
كـه بناهايي همان است; بوده مسلمانان فرمان زير كه است جهان باختر

ميشوند/ شگفتي دچار آنها از باختريان ويژه به روزگار اين مردم
قايل شأني معماري هنر براي سلفي همان يا ابي وهّ گروه سوگمندانه
ويـران شهرهايي در را اس�مي عمارتهاي و قّبهها از بسياري و نيستند
حرمين و حجاز سرزمين مثل جاهايي داشتند; نفوذ جاها آن در كه كردند

شريفين/
و منطق دانش دو در مسلمان دانشمندان از بسياري منطق: و فلسفه ـ ٥
و نگـاشتند بسـياري كـتابهاي دانش دو ايـن در و يافتند برتري فلسفه
و رازي غـزالي, [جـويني], الحـرمين امام كوفتند/ درهم را خود مخالفان

بودهاند/ دانشمندان دست اين از ديگران
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آنان پيشواي كه آن با ميانگارند, كژراهه بدعتو دانشرا اين وهّابيان
عـقايد از پارهاي در و است بوده دانش اين در مرفق تا دستش تيميه ابن
است; كـرده را فـ�سفه پـيروي بـوده اسـ�م قـلمرو از بيرون كه ف�سفه
تـحريم در هـم كتابي كه بگذريم آن, نظاير و عالم قدم همچون عقايدي

است/ نگاشته منطق
از است ت�شي نيز اين ديني: اقليتهاي با همياري و آسانگيري ـ ٦
پـيش در را آسـانگيري اسـ�م روزهـاي نـخستين از كـه مسلمانان سوي
در و ميستاندند جزيه زردشتيان و كتاب اهل از آزاري بيهيچ و گرفتند
مسـلمانان پـاسداشت و حـمايت تـحت اسـ�م ظهور آغاز از آنان برابر,
فرموده: كرم�ص� ا پيامبر كه است آورده �٣١٦٦� صحيح در بخاري بودند/

نبويد>/ را بهشت بوي بكشد, را ذّمي يك كه <هر

اس.مي واTي اخ.ق پرتو در اس.م انتشار
رفـتار و نـيكو بـرخـورد راه از سـرزمينها بـيشتر در اســ�م انــتشار
اخـ�ق و ادب مـظاهر ايـن تـصّوف, طـريقههاي در كـه بوده شايستهاي
مـليون صد به نزديك مالزي و اندونزي در است/ داشته جلوه اس�مي,
طـريقههاي آن عـامل تـنها و پـيوستند اسـ�م بـه جـنگي هيچ بي انسان
انتشار و نهادند بنيان را آن ساداتحضرموت و يمن اهل كه بود صوفيهاي
ديـدند, را مسـلمانان نـيكوي رفتار سرزمينها اين كنان سا چون و دادند

گرويدند/ دين اين به گروه گروه
و دعوت با فيليپين و سي�ن هند, در و آفريقا قارة بيشتر در اس�م نيز
بردند بهره مسلمانان از ملل اين كه يافت كندگي پرا نيكويي رفتار و ارشاد
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چشيدند/ را آن شيرينِي و



فصليكم
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امروز سرزمينهاي همة در ديگران و اس�مي مذاهب و علمي محافل
دردمـند چـه و هسـتند رنج در نما� ابيت�سلفي وهّ انديشههاي از جهان
در ِافساد و فساد به نما سلفي وهّابيت پرداختن از راستين مؤمنان دل است
امور در آن پيامدهاي و شريعت پرتوافشان دانشهاي و اس�مي انديشة
كتابهايي و جرايد در آنان نگاشتههاي و دانشگاهها و مساجد به مربوط

ميكنند/ صادر مستهجن غريبو فتواهاي و ناپسند مسائل پيرامون كه
آن و مـيزنند زخـم يكـي ايـن به كه ميبينند را آنان روزه همه مردم
و ميشتابند شگفت معمولو غير نظرهاي اظهار به و ميفريبند را ديگري
عـلماي ساحت به دستاندازي و درگيري و چالش از كه كارهايي ديگر
كردن مّتهم تا گرفته صالحان و اوليا و دانشمندان و امامان بيتو اهل اع�م
و مـذهبي افـراد و صـوفيه بـزرگان خواندن نادان و كفر و شرك به مردم
گـاهي آ گـونه هيچ سند و حديث از كه اين و بدعت به آنان دادن نسبت
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ندارند/
جامعه رهاندن صدد در كه آن بي نيز سنّت اهل جامعة از ديگري گروه
شاهد و ناظر تنها باشد سلفينماها اين دست به خورده فريب جوانان و

است/
و بـاورها رّد در كـتاب جلد هشتاد به نزديك انتشار از پس ما, اينك
از پرده و كنيم معرفي را گروه اين بايد بدانان, مربوط مسائل و انديشهها
مبلّغان و علما و برگيريم باورهاشان و انديشهها مهمترين و آنها حقيقت
بـايد كه قضايايي كنيم; آشنا آنان مهم قضاياي با را مسلمانان و طّ�ب و

بود/ هشيار بدان نسبت وهّابيت و گري سلفي پيرامون

وهّابي سلفيگرِي شناساندن
بـه قـايل كـه هسـتند حـنبلي مذهب پيروان همان سلفيان, يا وهّابيان
چـه گـر ا و ميافـرازنـد بر را بيت اهل با دشمني پرچم و خدايند تجّسم
ولي هسـتند, مـخالف حنبلي مذهب با مسائل پارهاي در آنها از برخي
ساحت به احترامي بي بيتو اهل با دشمني و تجسيم و تشبيه در همگي
انديشههايي هدف دو اين كردن محّقق براي و هستند سخن هم آنان ك پا
كه اين و ناجيه فرقة پيرامون سخن همچون انديشههايي مينهند; بنيان را
و شرك و بدعت پيرامون سخن و ديگران نه هستند ناجيه فرقة همايشان
و بـررسي به خدا خواست به كه مشهوري مسائل ديگر و توسل و قبور

پرداخت/ خواهيم آنها تحليل

وهّابيت يا سلفيه
يك روي دو دو, هر نيستو تفاوتي وهّابيت و سلفيه ميان حقيقت در
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خوانده حنبلي ابي وهّ عربستان در آنان انديشه/ و باور يك با هستند سكه
ميگيرند/ نام سلفي مييابند راه مرزها اين بيرون به چون و ميشوند

مردي عبدالوهّاب بن محّمد شده/ زاده سلفيگري از وهّابيت واقع در
بودند تجسيم به قايل كه حنبليان قدماي و تيميه ابن انديشههاي به كه بود
از پارهاي در گاه و ميخواند فرا داشتند را گذشتگان راه پيمودن اّدعاي و

زيارت براي بستن سفر باِر صراحًة زيرا است, داشته را انديشه اين تيميه ابن چه گر ا / ١
فـتحالبـاري در عسـق�ني حـجر ابـن حافظ و ميداند حرام را كرم�ص� ا پيامبر حرم
ابن انديشة اين و آورده الرحال///> تشّد Z> حديث شرح هنگام را سخن اين �٦٦.٣�

ميداند/ وي ناپسنِد مسائل از را آن و ميكند رد را تيميه

بـا امـان بـي جـنگ و قـبور١ زيـارت تحريم همچون فقهي فرعي مسائل
ميورزيد/ مخالفت آنان با صوفيان

به كه هستند فرقهاي ابيت, وهّ نتيجه در و اب, عبدالوهّ بن محّمد پس,
دشمني به هم و دارند باور تجسيم به هم كه ميخوانند فرا حنبليان انديشة
اتـحاد يكديگر با انديشه اين در دو هر كه ميبينيم امروز و بيت, اهل با
را خـود َالبـاني نـمونه بـراي انديشهانـد/ يك دو هر حقيقت, در و دارند
را او وهّابيان حال اين با و نميداد خود به ابي وهّ لقب و ميناميد سلفي
دنـبال عربستان در را او انديشههاي و ميكردند معنوي و مالي پشتيباني
ديگـر و ريـاض و قـصيم جـوانـان مـيان در انـديشههايش و مـينمودند
از پارهاي بودن ضعيف يا صحيح باز بن ميشد/ تبليغ عربستان شهرهاي
١٤١٩ سال به فيصل ملك جايزة از نيمي و ميكرد, نقل او از را احاديث
و تأليـفات و البـاني عـلمي كـارهاي سبب به آن نيم به نزديك يا هجري
كه مردم از برخي سخن اين و شد, داده وي به نبوي سنّت به او پرداختن
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طـرد كشـور اين از و ميشد شناخته نامطلوب عنصر عربستان در الباني
اسـتوار پـندار و گـمان و وهم پايه بر كه است نادرست سخني بود شده

و شـايعات پِس در بـل است, گـاه نـاآ حقايق از تنها نه كه است شخصي سخن اين / ١
است/ روان سادهلوحانه سخناِن

ميباشد/١
شـمرده بـزرگ بـازاري آنان سرزمين و بود خود مردم جلودار الباني
و او كـتابهاي طـبع حـقوق كـه او نگـاشتههاي و كـتابها براي ميشد
پـولهاي برابر, در و ميخريدند را وي سخنرانيهاي و درسي نوارهاي
مسائل در كه بود آنان دانشمندان شمار در الباني ميپرداختند/ بدو گزافي

ميكردند/ رجوع بدو شرعي
و پـژوهشها مـجمع مـديريت كـه هسـتند گـروهي ابيان, وهّ بنابراين
كه است ادارهاي همان اين ميكند/ راهبري را آن عربستان ارشاد دعوتو
آن معاصر بزرگ دانشمندان مجمع و تيميه ابن و حنبل بن احمد مذهب

ميكند/ تبليغ را سرزمين
حنابلهاي مذهبپيشوايان و تيميه ابن پيروان همان نيز معاصر سلفية و
كشورهايگوناگون در عربستان بيرون در دارندو باور تجسيم به كه هستند
قـلمداد جـلودار و مـرجـع و امـام را تـيميه ابن يك هر و ميكنند زندگي
وهّـابيت تـعبير از سـلفيه البته ميدانند, حنبلي علماي از را او و ميكنند
بلكه است, گشته ناپسند لقبي وهّابيت زيرا نميكنند, استفاده خود براي
از آنها مقصود و هستند صالح سلف مذهب بر كه است اين آنها ادعاي
و جوزيه قّيم ابن و تيميه ابن كنار در هستند محّدثان از شماري هم سلف
واقع در وهّابيت و سلفيه پس داشتند/ اعتقاد تجسيم به كه ايشان مانندهاي
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است/ انديشه يك نام

آن وريشههاي رشد و انديشه اين آمدن پديد
هـر و اسـ�م نـيز و وّهـابي انـديشة بـنيان و مـاده مهمترين به هرگاه
ديگر و انديشهها به آن Zب�ي از و بنگريم شده بنا اس�م بر كه انديشهاي
همين ولي مييابيم, توحيد را عقايد اين جانماية گمان بي كنيم نظر آيينها
خوِد كه شده آغشته تجسيم و تشبيه به سلفي ابِي وهّ انديشة در جانمايه

مينامند/ صفات و اسما توحيد را آن وهّابيان
بـه را خـدا آنهـا كـه مـييابد در كند درنگ وهّابيان عقايد در كه هر
توحيِد در را صفات بنيان اساس, همين بر و ميانگارند انسان يك صورت
و پهلو و چشم و چهره خدا ميگويند و ميكنند ريزي شالوده خود عقيدة
و پا و قدم و ساق و سينه سرانگشتو انگشتو دستو و آرنج و تهيگاه
و ميآيد فرود آسمان از خداي كه معتقدند و دارد را آدمي اعضاي ديگر
براي سپس و ميآيد جا همه به و دارد جنبش و ميرود جا آن و جا اين

ب�كيفيت/ و تشبيه ب� ميگويند: همگان رضايت
و قرآن, بر نه است استوار حديث بر اصلي گونهاي به گروه اين انديشة
آن ظـاهر بـه كه گرفتهاند احاديث پارهاي از را آدم به خدا تشبيه انديشة
نـبايد, كـه كـردهانـد تـفسير گـونهاي بـه را احاديث آن و داشتهاند توّجه
اين احاديثي است; مردود ما نگاه از اساسا احاديث گونه اين كه بگذريم

چنين:
صورت به را آدمي <خداوند كه: است رسيده ابوهريره از حديثي ـ ١
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از كـرده روايت اZحـبار كعب از ابوهريره آنچه كه اين خ�صه حديث, اين پيرامون / ١
ويژه به گردد, احاديث دست اين از تا شده كاري دست چندان كه است اسرائيلياتي
صورت به كه ميشود آفريده بشري زودي <به آمده: نخست سفر توراتدر در كه آن
كه صحيحي سند با �١٧٥.١� التمييز كتابش در صحيح صاحب مسلم, ميمانَد>/ ما
گردان شا از و ستّه صحاح صاحبان از و بزرگ تابعان از كه ميرسد سعيد بن بسر به
كـه كنيد احتياط احاديث در و گيريد پيش در خدا <پرواي ميگويد: است, ابوهريره
حديث كعب از و خدا�ص� رسول از او كه بوديم شاهد ابوهريره با همنشيني هنگام
كعب به را خدا حديثرسول كه شنيدم همراهان از يكي از ميخاست/ بر و ميگفت
اع(م سير در ذهبي را سخن اين خدا�ص�>/ رسول به حديثكعبرا و ميداد نسبت
درنگـي پس است, آورده �١٠٩.٨� والنهايه البداية در كثير ابن و �٦٠٦.٢� النب(ء

بايد/

روايت �٢٨٤١� مسـلم و �٦٢٢٧� بـخاري را حـديث اين آفريد>١/ خود
كه است سخني همان باشيم, آن صّحت به قائل گر ا آن, تأويل و كردهاند

ميگويد: ١٤٤ ص التشبيه, ُشبه دفع در جوزي ابن حافظ
ميگفت: و ميزد را ديگر مردي كه گذشت مردي بر كرم�ص� ا پيامبر
پـيامبر�ص� گردانـد/ زشت دارد تو چون رويي را كه هر و تو روي خداي
كه كند چهرهاشخودداري زدن از زند را كسي شما از يكي <هرگاه فرمود:

در بـخاري و �٤٣٤.٢� مسـند در احـمد و �٢٦١٢� صحيح در مسلم را حديث اين / ٢
و �٥٢١ ـ ٥١٦ شمارة با ٢٢٨ �ص سنت در عاصم ابي ابن و �٧٣ �ص المفرد ب ا�د

آوردهاند/ كوثري محّدث امام تحقيق با �٢٩١ �ص صفات و اسماء در بيهقي

هـمان صـورت يعني است>٢, آفريده صورتش به را انسان متعال خداي
مضروب/ شخص

در را <خدايم كه: است آمده عائش بن الرحمان عبد از حديثي در ـ ٢

و نـيست> او مانند <چيزي هيئتها و شكلها و صورتها از بزرگ خداي مبّراست / ٣

بر مقّرب فرشتگان محّمد! اي فرمود: من به پس ديدم٣, چهره نيكوترين
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ك�مي چنين كه آن از مبّراست نيز خدا رسول ما سرور و نيست>, او همسنگ كسي >
آوَرد/ زبان بر

پسدست گاهتري, آ خود تو خدايا! بار عرضكردم: دارند؟ چالش چه سر
احسـاس سـينهام دو مـيان را آن ُخـنكاي كه نهاد من كتف دو ميان خود

است/ بزرگتر بسي سخنان گونه اين از خداوند كردم///>/
بن احمد استو باطل متن, نظر از ضعيفو سند, نظر از حديث اين
ديگران و جوزي ابن و بيهقي و قطني دار و مروزي نصر بن محّمد و حنبل

بـيهقي,ص صـفات و اسماء و ١٨٥.٦ حجر, ابن التهذيب تهذيب به كنيد مراجعه / ١
ابـن ا�شـرافحـافظ تـحفة علي الظراف النكت كتاب و كوثري امام تحقيق با ٣٠٠
و ١٤٩ ـ ١٤٨ ص جـوزي, ابـن حـافظ از التشبيه شبه دفع كتاب و ٣٨٢.٤ حجر,

آن/ حواشي

شمردهاند/١ ضعيف را آن
ص١٥١ التشـبيه, شـبه دفـع نـام بـا خـود كـتاب در جوزي ابن حافظ
واژهها اين با را حديث اين تجسيم به معتقد حنبلِي حامد ابن كه ميگويد
بـه ديـدم را رحـمان خـداونـد بردند معراج به مرا <چون كه: است آورده
شما براي او توصيف از و ميتابيد پرتوي او از كه ريش بي جواني چهرة
را او گاه نا و سازد مفتخرم ديدنش به تا خواستم خدا از من شدهام/ نهي

نشسته>/ تختش بر و گرفتهاند بر پرده او از كه ديدم عروسي چونان
رسواست/ دروغي حديث اين كه ميكند روشن جوزي ابن حافظ

پيامبر�ص� كه ميگويد چنين آن در و آورده طفيل ام را سوم حديث ـ ٣
مـويي بـا است جواني كه ميبيند چهره نكوترين به را خداي خواب در
چـهره بـر كـه زريـن كـفشهايي بـا سـبزه در پـايش دو و ريخته برگوش

داشت/ زر از پوشيهاي



وهّابي گرِي سلفي . ٣٠

و مـعين ابـن حـنبل, بـن احـمد بيهقي, بخاري, همچون حديث اهل

جانب اين تحقيق با را التنزيه بأكّف التشبيه شبه دفع كتاب سخن اين از اطمينان براي / ١
بگذرانيد/ نظر از

دارند/١ تصريح حديث اين بودن ساختگي و دروغ بر ديگران
كسـي > و نـيست> او مانند <چيزي كه پروردگار سخن اين با باور اين
آنچه از شكوهمند, پروردگار تو, استخداي ك <پا و نيست> او همسنگ

دارد/ منافات ميكنند> وصف
يـا گـري سـلفي انديشة شكلگيري بنيان حديث, سه اين من نظر به
كتاب جوزي ابن حافظ كه آن بويژه است, متعال خداوند ترسيم وهّابيتو
سخن احاديثي از و ميكند آغاز حديث سه اين با را التشبيه شبه دفع خود
استدZل در را آنها تشبيه, و تجسيم به قائل حنبليان كه ميآوَرد ميان به
صـفات و تـوحيد آمـده, آنـان سوي از يافته نگارش كتابهاي در آنچه

مينامند/
آن ابيها وهّ و سلفيها كه عقيدتي كتابهاي كه آن سخن اين بر كيد تأ
مـينامندشان صـفات و ايمان و توحيد و سنت كتاب و ميكنند چاپ را
و دارد چهره خدا آن براساس كه دارند را عناويني خود درون در همگي
به معتقد حنبلِي ابويعلي رو همين از آمد/ گفته آنها همة كه و/// پا و چشم

ميگويد: تجسيم
عورت و ريش مگر ميپذيرم دهيد نسبت من به خدا دربارة چه <هر

�٢٨٣.٢� القواصم من العواصم كتاب در مالكي عربي بن ابوبكر حافظ از سخن اين / ٢
است/ آمده

است/ صفات همان سخن اين از او مقصود نيستم>/٢ قايل خدا براي كه
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فـي ا�يمان اهل عقيدة نام با نگاشته كتابي معاصر تويجرِي محمود شيخ
الرحمىن/ صورة علي خلقآدم

مـحّدث امـام مـقصود كه هستند حشويهاي همان ابي وهّ سلفيان اين
اين مقّدمة در او ميباشند/ �١٨ المفتري�ص تبيينكذب كتاب در كوثري

ميگويد: كتاب
جـاهلي آرايـي بـه آنـان است/ افكـنده فـرو جمود و جهل را حشويه
مـيانشان در و بـردهانـد ارث بـه اسـ�م از پـيش آيينهاي از كه معتقدند
يـافته رواج صـابئان و كـتاب اهـل پرستان, دوگانه سوي از تحريفهايي

است/
از و مـيفريفتند را عـوام سـان بـدين و ميگرفتند پيش در زهد آنها
آنان نميكند/ هم را آن تصّور عاقلي هيچ كه داشتند جهالتهايي سويي
كـردن پـريشان براي كه هستند خشك و سنگدل و خو درشت مردماني
هنگامي مگر نميگويند سخني و ميشمرند غنيمت را فرصتي هر وضع,
در آنان بگيرد/ جان كفر, آنان سخن با و باشد روبهرو ضعفي با اس�م كه
دانشهاي و خرد متوّجه دشمنيشان بودهاند, چنين تاريخ دورانهاي همة

بودند/ ايستاده پا بر كه بوده گروههايي همة و نظري

تجسيم به قاي.ن مرحلة نخستين
يونانيان كه بداند بايد باد او آِن از ايزدي رحمت كه كتاب اين خوانندة
خداي كه بودهاند مشترك ويژگي اين در تجسيم به معتقد يهوِد و باستان
براي و ميپنداشتند انسان سان به را خدا و ميكردهاند توصيف را متعال
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(تَّـَخَذ ـا َم َرِبّنَا َجدُّ َتَعاليى نَُّه َا �َو ميكند: رد چنين قرآن در را غلط پندار اين متعال خداوند / ١
جن.٣/ َولًَدا�, �َ َو َصاِحبًَة

را او و ميانگاشتند١ فرزند و همسر همچون خيالي خانوادهاي اعضاي او
و مـيآيد فرود آسمان از و ميرود و ميآيد كه ميكردند توصيف چنين
همچون اعضايي او براي و ميگيرد خشم و ميخندد و ميرود فراز بدان
گمان مردي ريشيا بي جواني چهرة به را خدا بودندو قايل انسان اعضاي

گذشته!! او از سّني كه ميكردند
آنها در كند درنگ كليساها در آويخته تابلوهاي و نگارهها در كه هر
حضرت او دامان در و است مريم٣ حضرت يكي كه ميبيند اشيهايي نّق
آنها ميان از و شده كشيده ابرهايي دو آن باZي بر و دارد قرار عيسي�ع�
خدا است منزه خداست/ همان آنها گمان به كه است برآورده سر مردي

ميانگارند/ و ميكنند توصيف ايشان آنچه از
شـهرياري شكـل به ـ است ك پا توصيفاتشان از كه ـ را خدا عده اين
تصريح يهوديان است/ نشسته فخيم اورنگي بر و دارد تاجي كه ميپندارند
بـه زمـين, و آسـمانها آفـرينش از پس هـفتم, روز بـه خـدا كـه ميكنند
اين از ديگري تباه پندارهاي و كشيد, دراز عرش در پرداختو استراحت

دست/
كه بجنگيد دو هر و برو خدايت با <تو گفتند: موسي�ع� حضرت به آنان
را <خدا كه اين و است> گرفته فرزند خدا كه <گفتند و نشستهايم> جا اين ما

بنما>/ ما به آشكارا
ميگويند/ سخناني چنين نيز امّت اين تجسيم به قاي�ن

شده تحريف انجيل در عقايِدآمده �٤٠٦. ٥� خود فتاواي در تيميه ابن
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ميگويد: باز چنين را
آن كه نخوريد سوگند آسمان به گفت: مسيح�ع� استكه آمده انجيل در

كـه است آن گشته نقل شده تحريف كتابي از سخناني چنين كه است اين گواه آنچه / ١
از شـده فـرستاده فـرو كتابهاي ديگر چونان فرستاده فرو متعال خداي كه انجيلي
كـ�م ـ آنهـا پـندار بـه ـ كـ�م ايـن كـه حالي در نيست, الهي ك�م جز خدا سوي

است/ درنگ شايستة نكته اين و خداوندي, سخن نه است عيسي�ع�
را آن مـتعال خـداي كـه انـجيلي آيـا كـه است آن است مـطرح جـا اين در كه پرسشي
ْنَزَل َوَا يََديِْه بَْيَن لَِما ًقا ُمَصِدّ ِبالَْحِقّ (لِْكَتاَب َعَلْيَک َل �َنزَّ ميفرمايد: آن درباره قرآن و فروفرستاده
ك�م يا است متعال خداوند سخن (لُْفْرَقاَن� ْنَزَل َوَا ِللنَّاِس هًُدي ـْبُل ِمْنقَ # يَل ْنجى َو(ْ�ِ (لتَّْوريىَة

واZمقام؟ خداي ك�م نه و عيسي�ع� حضرت

پس ميبخشاييد را مردم شما گر ا گفت: حواريون به و خداست١, تخت

نكوهش كريم قرآن در را سخن اين متعال خداوند كه كرده فراموش تيميه ابن ظاهرا / ٢
اين و نهاده كنار را كريم قرآن در متعال خداي نّص كه ميبينيم را وي زيرا است, كرده
همة كه ميدارد بيان و ميكند ثابت انجيلرا در سخنان اين بودن دروغ استكه همان
نقضكرده را آن كريم قرآن آنچه با و بيشنيست جعلي و تحريفشده سخناني ها آن
انجيِل وسيلة به استدZل با و ميكند استدZل ساخته, آشكار را آن بط�ن و تباهي و
بـاوري خـدا, و مـردم ميان فرزندي و پدري رابطه ميدهد/ سخن داِد شده تحريف
ـِلَم فَ ـْل قُ ̀اُؤُه ـبَّ َواَِح 8ِ) ُؤا ـى` ْـن اَب َنْحُن َو(لنََّصاريى (ْلَيُهوُد �َوَقالَِت ميفرمايد: خداوند است/ باطل
8ِ) (بُْن ُعَزيٌْر (ْلَيُهوُد �َوَقالَِت ميفرمايد: نيز /�١٨. �مائده َخَلَق� ْن ِممَّ بََشٌر ْنُتْم َا بَْل بُِذنُوبُِكْم بُُكْم يَُعِذّ

ـاَتَلُهُم ـْبُلقَ ِمْنقَـ َكَفُروا يَن (لَّذى َقْوَل ـُٔوَن يَُضاِه ِبَاْفَواِهِهْم َقْولُُهْم ِلَک ذى 8ِ) (بُْن يُح (لنََّصاَري(لَْمسى َوَقالَِت

َرُسـوُل ـْريََم ْـُنمَ ـيَسي(ب يُحعى ْـَمسى ـَما(ل ـَّ �اِن مــيفرمايد: و �تــوبه.�٣٠ ـْؤفَُكوَن� يُـ ّــيى اَن 8ُ)

و ,�٧٢. �مـائده ـْم� َّكُ َوَرب ّىـي َرب 8َ) ـبُُدوا يـَل(عْ ءى ِاْسَرا� بَنىي� يَا يُح (لَْمسى �َوَقاَل و �نساء.�١٧١, �8ِ)

ايـن از حـّرانـي تـيمية ابـن انديشة است دور چه پس شماست/ و من پدر نفرموده
نصوص!

آسمان پرندگان به ميبخشايد/ را شما همة آسمانهاست٢ در كه شما پدر
چيزي نيز آسمان در و ميدروند محصولي نه ميكنند ِكشتي نه كه بنگريد
كـه هـموست است آسـمان در كه شما پدر حال اين با و نميكنند جمع
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ميرساَند!! را آنها روزِي
اهل انديشة و اينان انديشة ميان ريشهاي پيوند به كه جاست همين از
بـر دروغـي هيچ ما كه مييابيم در و ميبريم پي باستان يونانيان و كتاب
چالشي و گفتوگو هيچ كه هستند ثابت اموري همه اينها و نبستهايم آنها

نميتابند/ بر را
اهل عقيدة به ناميده را كتابي تويجري شيخحمود نام با وهّابيان از يكي
را مسـائلي آن در و مـينگارد الرحـمىن صـورة عـلي آدم خـلق في ا�يمان
عـبد شيخ و ميكند ثابت را كتاب اين عنوان او خوِد پندار به كه ميآوَرد
ايـن صـفحه٦٧ در تويجري مينويسد/ تقريظ كتاب اين بر باز بن العزيز

ميآوَرد: چنين كتاب
همچون پيامبران از مانده جا به كتابهاي كتابو اهل ميان در معنا اين
زودي به است: آمده چنين نخستتورات سفر در و شده نگاشته تورات

ميماَند/ ما چهرة به كه ميآفرينيم را انساني

/٣٣٦.٢ الصفديه, ;٨٣.٥ التعارض, به كنيد مراجعه / ١

است/١ شده نقل تيميه ابن كتابهاي از مسائل گونه اين
توراتو دربارة خداوند استو شده توراتبرگرفته از تجسيم اين آري
ِمـَن ِلَتْحَسبُوُه ْلِكَتاِب

ص
ِبا نََتُهْم َالِْس يَْلُووَن يًقا لََفرى ِمنُْهْم �َوِانَّ ميفرمايد: چنين آن پيروان

8ِ) َعَلي َويَُقوُلوَن 8ِ) ِعنِْد ِمْن ُهَو َوَما 8ِ) ِعنِْد ِمْن ُهَو َويَُقوُلوَن (ْلِكَتاِب ِمَن ُهَو َوَما (ْلِكَتاِب

كـتاب [خـوانـدن] بـه را خود زبان كه هستند گروهي آنان ميان از و عمران.٧٨; آل / ٢
با پنداريد كتاب[آسماني] [مطالب] از را [بربافته] آن تا ميپيچانند شدهاي] [تحريف
كه صورتي در جانبخداست, از آن ميگويند: و نيست كتاب[آسماني] از آن كه اين

َمَواِضِعِه�٣/ َعْن (ْلَكِلَم ُفوَن �يَُحِرّ ميفرمايد: كه چنان يَْعَلُموَن�٢, َوُهْم (ْلَكِذَب
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ميدانند/ [هم] خودشان كه اين با ميبندند دروغ خدا بر و نيست خدا جانب از
ميكنند/ تحريف خود جايگاههاي از را خدا ك�م ;١٣. مائده / ٣

از كه آنان دانشمنداِن و پيشوايان از سخنان گونه اين ثبوت از پس حال
را مـتعّصبي غـير خـردمند هـيچ آيـا مـيگوييم: نيست بيان قابل فراواني
نه آنان و تجسيم نه استو تشبيه نه ميگويند آنان آنچه كند اّدعا ميرسد
خـداي پـيرامـون خـود بـافيهاي خـيال در و مه مـجسِّ نه هستند مشّبهه

ايشان؟! جز نه يهود, نه هستند باستان يونان پيرو نه سبحان,
شناخت و الهي ثواب خواهان كه يكرنگ و راستين مسلمان يك گر ا
كه درنگورزد وانگاه بينديشد, متون گونه اين در است آن از پيروي و حق
مـخالفان بـا و مـيكنند حمايت حنبليان از تجسيم باورمنداِن اين چگونه
و ميجنگند َمْحُموًدا� َمَقاًما َربَُّک َعثََک يَبْ َاْن � �َعسيى مباركه: آية اين تفسير در خود
آنان واقعيِت توصيف در ما كه مييابد در ميدهند, نسبتشان گمراهي به
كه ميپندارند چنين را آيه معناي آنان زيرا نكردهايم, بديشان ستمي هيچ
عرش بر خود با يا خود كنار در را كرم�ص� ا پيامبر ما سرور متعال, خداوند
آيه اين از آنان برداشت اين با كسي گر ا دارند اّدعا و مينشاَند كرسياش يا
مـنكر را كـرم�ص� ا پـيامبر فضيلت كه است گمراهي جهمِي كند مخالفت

است/ شده
اين در گذشتگان متون آوري گرد و شكل اين به خدا نشستن به باور
وهّابيان پيشينيان از او است/ آورده كتابشالسنّة در حنبلي خ�ل را پيرامون
انتشار و كردند چاپ را او كتاب ايشان هم و است روزگار اين سلفيان و

بياموزند!! عقايد علم و توحيد مردم به خود گمان به تا دادند
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امت درون به تجسيم اعتقاد رخنة چگونگي
يونانيان با تشبيه و تجسيم به گروه اين عقيدة ميان سازگاري بيان پساز
چگـونگِي گـزيريم نـا روشن, دZيلي و متون ارائة با كتاب اهل و باستان

بازگوييم: امت درون به را انديشه اين كردن رخنه
راه امت ميان به اس�م صدر روزگار به و صحابه دوران از انديشه اين
اس�م كه بودند كتابي اهل كشاندند امت درون به را آن كه كساني و يافت
كتاب اهل مسائل از تا بودند مشتاق بسيار كه صحابهاي نيز بودند, آورده
و تـبيين ايـن از باز و است روشن بسي علم, اهل نزد اين و يابند گاهي آ

نيست: نياز بي توضيح
ياران با كعب كه: �٤٨٩. ٣� النب(ء اع(م سير كتاب در ذهبي سخن ١ـ
ميكرد/ نقل آنان براي اسرائيل بني كتب از داشتو همنشيني پيامبر�ص�
از كتابالعظمة بر خود تحقيق مقدمة در مباركفوري ا[ رضاء دكتر ـ ٢

ميگويد: صريح اعترافي در �١٤٠. ١� اصفهاني شيخ ابو
دانشها, اين يافتِن ره و است يافته راه مسلمانان ميان به اسرائيليات
آن از ايـن و مـيگردد, بـاز صحابه روزگار به آن تاريخ كه است مقولهاي
انجيل توراتو با تاريخي رويدادهاي و مسائل پارهاي در قرآن كه روست
ديـده بسـيار تفاوت انجيل و تورات با قرآن ميان چه گر ا دارد, سازگاري
ماية و ميشد شمرده قرآن امتياز نقطة كه است ايجازي همان كه ميشود
گويي زياده و تفصيل از انجيل توراتو كه حالي در است, گشته آن اعجاز
تحريفو دستخوش قرآن صراحت به بنا دو هر كه بگذريم برخوردارند,

گشتهاند/ تغيير
در حديث نقل هنگام زيرا دارد, اعتراف سخن همين به نيز الباني ـ ٣
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حديث اين اسناد ميگويد: �٥٦٨ حديث ,٢٤٩ �ص عاصم ابي ابن السنة
يـهود جـعلي احـاديث از انگـار و است نشـده تأيـيد آن مـتن و ضـعيف

ميباشد/
در يـهودي يا اسرائيلي انديشة كه اين در است صريحي اعتراف اين
زده, سـر آنهـا از گفته پيش مفاهيم و افكار كه احاديث, گونه اين جعل

است/ داشته نقش
است آورده نيكو اسنادي با �٣٦١. ٢� ثار M�ا معاني شرح در طحاوي ـ ٤
نـهد ديگـرش پـاي بر را پايش مردي گر ا آيا گفتند: بصري حسن به كه:

است/ شده گرفته يهوديان از سخن اين گفت: بصري ؟ است مكروه

خدا/ به نيازمند بندة اين تحقيِق به النووي داراZمام چاپ / ١

گفته كه آورده اZحبار كعب از نقل به العلّو١ خود كتاب در ذهبي ـ ٥
است:

بـندگانم فـراز بـر كـه خدايم آن من است: فرموده تورات در خداوند
خـود عـرش بـر من و است من مخلوقات همة باZي من عرش و هستم
زمين, در نه و آسمان در نه من, بر و ميگردانم را بندگانم كارهاي و هستم

نيست/ پنهان چيزي
هستند/ ثقه حديث اين رجال ميگويد: حديث اين دربارة ذهبي

مـيگويد: كـعب از نـقل بـه كـتابالعـلّو از ديگر جايي در ذهبي ـ ٦
خـداونـد نشسـتن آغاز در كه اين مگر نيست آسمانها ميان در آسماني

ميدهد/ سر شتر چون نالهاي سنگيني از آن بر جبّار
مبّراستـ ميگويد آنچه از كه ـ را خدا اZحبار كعب چگونه كه بنگريد
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ميدهد/ قرار آن جز يا زمين جاذبة تابع
بن وهب از سندش با احمد بن عبدا[ از �٤٧٧. ٢� كتابالسنّة در ـ ٧
آسمانها است: گفته متعال عظمتخداوند بيان در وي كه است آمده منبه
دو استو كرسي در كوشكك�ن اين و هستند ك�ن كوشكي در درياها و
او پاي دو در كفش چونان كرسي و است كرسي بر عزوجل خداوند قدم

ميگيرد/ قرار
آورده اسـرائـيلي سـ�م بن عبدا[ از نقل به كتابالعلّو در ذهبي ـ ٨
خدا برابر در تا بياورند را پيامبرتان رسد رستخيز روز چون گفته: كه است

تـفسيرش در طـبري و السـّنة�ص�٣٥١ كـتاب در عـاصم ابـي ابـن را حـديث ايـن / ١
خـود السـّنة كـتاب در خـ�ل و ـ�٥٦٩ ٥٦٨.٤� مستدرك در كم حا و �١٤٨.١٥�

آوردهاند/ �ص�٢١١

است/١ ثابت س�م ابن از حديث اين نشيند/ كرسي بر
در �٥٣٢. ٢� الص(ح ابن كتاب علي كتابالنكت در حجر ابن حافظ ـ ٩
اسرائيليات به صحابي يك هرگاه ميگويد: ص�ح ابن حافظ سخن شرح
اسرائيليات به منسوب نگرفته, قرار اعتنايي بي مورد او سخن كند توّجه

است: چنين سخن اين متن نشود/ تلقي
كـتابهاي بـه يرموك جنگ در كه عاص عمروبن بن عبدا[ مانند و
كه جا آن تا ميكرد پيشگويي آنها با و يافت دست كتاب اهل از بسياري

صـحابه از تـقليد مسائل بعضي در ميگويد: �١٠٨.١٣� النب(ء اع(م سير در ذهبي / ٢
نيست/ جايز

چنين پس كتاب/٢ اين از نه بگو ما با پيامبر از گفتند: بدو صحابه از برخي
عدم و حذف شايسته ميدهد خبر آينده رويدادهاي از كه گزارشهايي
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است/ اسـتوارتـر بسـي ميرسد صحابه از كه احكامي زيرا نيست, اعتنا
بود/ گرانسنگ بسيار سخني كه حافظ سخن پايان

ابوهريره به كه شنيد خطاب عمر از كه ميگويد يزيد بن سائب ـ ١٠
ميفرستم/ دوس سرزمين به را تو يا ِنه كنار را پيامبر احاديث يا ميگويد:
بـه را تـو يـا ِنـه كـنار را احاديث اين يا آورده: چنين را حديث اين كعب

سير حاشية در كه آورده چنان �١٤٧٥� خود تاريخ در دمشقي ابوزرعه را حديث اين / ١
ارناؤوط شعيب شيخ ظاهرا كه نويسآن حاشيه و شد آورده �٥١٣.١٣� النب(ء اع(م

است/ صحيح ِاسناد اين ميگويد: است

ميفرستم/١ قرده سرزمين
روايت اZحبار كعب از كه است راوياني از هريره ابو ميگويم: اينك
تهذيب همچون كتابهايي در را تن دو اين حال شرح كه هر و ميگويد باز
من نظر به برد/ خواهد پي سخن اين به بخواند الكمال تهذيب التهذيبو
است/ داشته باز كردن روايت از اسرائيليات وجود بيم از خطاب بن عمر
و سّته, كتب رجال واز تابعان بزرگان از ـ سعيد بسربن سخن نظر اين مؤيد

ميگويد: او است/ ـ هريره ابو گردان شا از
بـا مـا سـوگند خـدا به باشيد/ محتاط احاديث در و كنيد پروا خدا از
حـديث كـعب و كـرم�ص� ا پـيامبر از او و مـيكرديم هـمنشيني ابـوهريره
از را خـدا پيامبر حديث كه شنيدم بود ما با كه كسي از من و بازميگفت
در مسلم را سخن اين ميگفت/ خدا�ص� پيامبر از را كعب حديث كعبو

است/ آورده �١٧٥. ١� التمييز خود كتاب
نـخست دوران از اسرائيليات كه ميكند ثابت متون و موارد اين همة
بسياري مسائل ذهبي كتابالعلّو مقدمة در من و است كرده رخنه اس�م,
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بـدان مـيتوانـد بـاشد مـايل كس هر كه شدهام يادآور پيرامون اين در را
كند/ مراجعه

دوم مرحلة
حنبل بن احمد زمان تا صحابه مرحلة پساز

كه ميآيد پديد تشبيه و تجسيم به قاي�ن مراحل از دوم مرحلة گاه آن
كـردند; دريـافت را اسـرائـيلي انـديشههاي ايـن كه هستند كساني همان
رواج اموي حكومت روزگار به ويژه به صحابه روزگار به كه انديشههايي
نبوي احاديث شمار در خطا يا عمد به كه بود هنگامي از اينپس داشتو
گـونه ايـن بـه زدن چنگ يعني اس�م كه ميكردند گمان عده اين درآمد/
مـيدانسـتند مـلزم را خـود نيز و آن, دادن رواج و بدان ايمان و احاديث
كـنند/ تأويـل و تـفسير را كـريم قـرآن آيـات احـاديث, هـمين بــراسـاس

است: چنين آن نمونههاي
ميكنيم استشهاد تربت حديث به سخن, اين اثبات براي آغاز در ـ ١
به اسرائيلي داستانهاي كنيم ثابت تا آمده �٢٧٨٩� مسلم صحيح در كه

درآمدهاند/ صحيح كتاب در رواياتي صورت
گفت: ابوهريره كه است چنين تربت حديث

روز بـه را ك خـا <خداونـد فرمود: و گرفت مرا دست كرم�ص� ا پيامبر
اين و آفريد>, دوشنبه روز به را درختان و يكشنبه روز به را كوهها و شنبه
آية چند در كه پروردگار سخن با اين ولي داد, ادامه روز هفت تا را روزها
َواِت ـى ـم (لسَّ َخـَلَق ي ـذى (لَّ �ُهـَو ميفرمايد: قرآن زيرا دارد, منافات آمده قرآن
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بر وانگاه آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه است خدايي همان او حديد.٤; / ١
گرفت/ جاي عرش

(لَْعْرِش�١/ َعَلي (ْسَتويى ُثمَّ َايَّاٍم ِة ِستَّ ي فى (ْ�َْرَض َو

كه دارند تصريح او از پس پيشو حديِث پيشوايان از شماري بخاريو
سرور از نه استو اZحبار كعب از نقل به ابوهريره روايات از حديث اين

كرم�ص�/ ا پيامبر ما
بـعضي مـيگويد: �٤١٤ ـ ٤١٣. ١� الكـبير التـاريخ كـتاب در بخاري
اين و ميكند نقل كعب از نيز او كه ميآورند ابوهريره از نقل به را حديث

ميگويد: �٧٢. ١� خود تفسير در كثير ابن است/ صحيحتر
و بـخاري و مـديني ابن و است مسلم صحيح غرائب از حديث <اين
كـعب از را آن و راندهانـد سخن حديث اين مخالف حافظان, از شماري
از برخي شنيده/ اZحبار كعب از را آن ابوهريره كه اين و ميدانند اZحبار
بـيهقي را سخن اين و دانستهاند مرفوع را حديث اين كرده اشتباه راويان

است>/ نوشته
دارد/ اعتراف نكته اين به �٢٣٦. ١٧� كتابفتاوي در تيميه ابن و

صحيحين, در را آن كه كعب سخن و كرد رخنه اسرائيليات سان بدين
بايد/ درنگي پس يافت/ ره مسلمانان درون به انگاشتهاند پيامبر سخن

كه شده نقل محمود> <مقام تفسير در بنام تابعِي مجاهد, از آنچه ـ ٢
عـرش بـر مـتعال خـداي كـنار در كـرم�ص� ا پـيامبر ما سرور آن براساس
مسأله ايـن چگـونگي و نسـبتي, چـنين از خداوند است منّزه مينشيند,

ميدانند/ را آن حقيقت علم اهل استو روشن
پيشينيان از نقل به الّسنة خود كتاب در را حديث همين حنبلي خ�ل
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كـند تكـذيب را سخن اين كه هر ميگويد صراحًة و ميكند نقل خويش
است/ مسلك جهمي گمراهي

صراحت كه احاديثي بازگفت در پرآوازه راويان از شماري وجود ـ ٣
گونه اين خطر آن, با كه ندارند ِخردي هيچ آن گويندگان و دارند تجسيم در

آنهاست: از كنند/ درك ميگويند باز كه را رواياتي
/�/ ٢٢٨ه سـال بـه مـرده و / ١٤٦ه سال به �زاده حماد بن ُنعيم الف:

ميكند/ توصيف علم ظرف را او �ص�٤٥٠ كتابالعلّو در ذهبي
كـتاب در او حال شرح در عدي ابن حافظ كه چنان او وضع حقيقت

است: چنين ميآورد �٢٤٨٢. ٧� الضعفاء في الكامل

است/ تجسيم و تشبيه به عقيده همان جا اين در سنّت از منظور / ١

ابوحنيفه, از بدگويي در و ميكرد جعل حديث سنّت١ تقويت در وي
ميكرد/ نقل علما از را حكاياتي

نقل را حديثي �٥ �ص الموضوعات ذيل خود كتاب در حافظ سيوطِي
به آيد فرود دنيا آسمان به بخواهد خداوند <هرگاه آمده: آن در كه ميكند

ميآيد>/ فرود عرشش از خويش تن
ميافزايد: حديث اين پِي در او

چـه است/ كـرده خسـته را ما سرايي ياوه همه اين با حماد بن <ُنعيم
رد ـ ميكند روايت وي از كه ـ طرسوسي و او از كه را احاديثي است بسيار

سيوطي/ سخن پايان كردهايم>
او حال شرح و است بنامي پرداِز دروغ حماد بن نعيم ميگويم: اينك
در وي كـه است شـده كـر ذ و آمده �٤٦٦. ٢٩� الكمال تهذيب كتاب در
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او عبارت اين ميكرد/ جعل حديث ميبافتو داستان ابوحنيفه نكوهش
رد �١٤٤. ٧� تـمهيد در البـر عـبد ابـن حافظ اِته> ِبذى ِشه َعْر َعن <َيْنِزُل را:
سخن, اين سنّت خردمندان ميان در ميگويد: ابوعمر ميگويد: و ميكند

است>/ هيچ
٧٤ ـ ٧٣ ص و جـديد چاپ ١٠٠ �ص الخطيب تأنيب در كوثري اما

ميگويد: قديم� چاپ
ناقدان ك�م استو شهره ابوحنيفه عليه معايب بافتن به حماد بن ُنعيم
دين اصول بزرگ دانشمندان از نفر چندين استو پرگستره بسي او دربارة
جسـم را خـدا تـنها نـه كـه آوردهانـد تـجسيم بـه معتقدان شمار در را او
مريم ابي ابن آموختة او است/ قايل خون گوشتو او براي بلكه ميداند,
مقاتل پروردة همچنين او است/ روشن او دربارة ارزيابان سخن كه است

بود/ تجسيم به قائ�ن بزرِگ سليمان, ابن
خود خداي پيامبر�ص� آن, پاية بر كه است طفيل ام حديث جاعِل نعيم
پايش دو و شده پشتگوششريخته مويشبر كه ديد جواني صورت به را

است/ بوده سبزه در
حافظ نوشتة �١٥٢ �ص التشبيه شبه دفع و �٤٧٥. ٢٩� الكمال تهذيب

ببينيد/ را جوزي ابن
تجسيم به قاي�ن بزرِگ او / ١٥٥ه سال به مرده سليمان, بن مقاتل ب:
در پرآوازه معتقدي او كه نيست دليل آوردن به نيازي بود/ خود روزگار در
و صد سال به وي ببينيد/ را �٢٠٢ ـ ٢٠١. ٧� النب(ء اع(م سير بود/ تجسيم

درگذشت/ اندي و پنجاه يا و پنجاه
/ ١١٤ه سال به مرده و / ٣٤ه سال به زاده منبه, بن وهب ج:
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و كرديم نقل سخني او از تجسيم دربارة گفتيم/ سخن او پيرامون پيشتر
قدم دو كه دارد باور استو قايل بزرگ كوشكي به خدا براي وي كه گفتيم

مبّراست/ بسي ميگويد او آنچه از خدا دارد/ قرار كرسي بر خداوند
ميگويد: او حال شرح در �٥٤٥. ٤� النب(ء اع(م سير در ذهبي

از بـرگرفته او عـلِم فــراوانـِي و است انــدك او اســناد قــابل روايت
است/ كتاب اهل كتابهاي و اسرائيليات

در ذهبي شام/ در / ٢٥٥ه سال به مرده سجستاني, كّرام بن محّمد د:
ميگويد: او حال شرح در كتابالميزان

دارد/// ارزش بي حديثي بدعتهايش بهر از كّراميه شيخ متكّلم, عابد
جسـم را او كـه خـداست پـيرامـون آنها سخن اين كّراميه بدعتهاي از
كّرام ابن به مربوط اخبار من و اجسام ديگر چون جسمي نه ولي ميدانند,
به را او داشت/ مريداني و پيروان او آوردهام/ خود بزرگ تاريخ كتاب در را
افكـندند, زنـدان بـه نـيشابور در سال هشت گذاريهايش بدعت سبب
شام در / ٢٥٥ه سال در و شد المقدس بيت راهي و رهيد زندان از وانگاه

بودند/ معتكف آرامگاهش سر بر مّدتي يارانش و بمرد
احـاديث صـفات, در او / ١٦٧ه سـال بـه مـرده َسـلمه, بن حماد : ه
يـا عـدي ابـن كتابالكامل در را او حال شرح كس هر كه دارد ناپسندي
ميَبرد/ پي سخن اين به بخواَند عدي ابن از نقل به ذهبي كتابالميزان

از پـارهاي و حـنبل بـن احـمد كـه آن سخن اين كنندة كيد تأ دZيل از
بـا كـه كــردهانـد تــوصيف ســنّت در گــيران ســخت از را او مــحّدثان
جهميه گذاران, بدعت از مقصود داشت/ بسيار ناسازگاري بدعتگذاران
و تشـبيه بر دZلت كه را معروفي صفات و بودهاند تنزيه به قايل كه بوده
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به گروهي هنگام آن در يقين به كه بگذريم ميكردند, رد داشت تجسيم
بـه معتقدان همان براي است بوده دشنامي اين و است نبوده جهميه نام
حنفي/ سادات تا گرفته معتزله از آنان پيروان بيتو اهل علماي و تنزيه

مـيگفت: حنبل بن احمد است: آمده �٤٥٠. ٧� النب(ء اع(م سير در
شك او اس�م در ميكند نكوهش را سلمه بن حماد كه ديدي را كسي گر ا

داشت/ بسيار ناسازگاري گذاران بدعت با حماد زيرا كن,
را عـثمان بـن حريز همچون شخصي حنبل بن احمد چگونه شگفتا!
در را حضرتش كينة و ميكند بدگويي علي٢ ما سرور از كه ميكند توثيق
ثـقه است ثقه ميگويد: او پيرامون حنبل بن احمد حال اين با و دارد دل
را علي ما سرور كه كسي دين به او نديدهايم!! ثقهتر او از شام در و است
عـلي دربـارة كـرم�ص� ا پـيامبر كـه آن بـا نـميشود بـدگمان كند نكوهش
تو به منافق جز داشتو نخواهد دوست را تو كسي مؤمن ميفرمايد:<جز
در كـند نكـوهش را حـماد كه هر ميگويد: گاه آن ورزيد>, نخواهد كينه

است/ ترديد او اس�م
از حماد كه ميآورند زبان بر رو آن از را چنين سخناني گروه اين ظاهرا
توزان كينه از و ابوحنيفه امام دشمنان از و تجسيم و تشبيه احاديث راويان
كـتاب در عـدي ابـن حـافظ سـخن آن دليـل رسـاترين و است بوده وي
زادهاي اسـ�م در گـفته: كـه است حـماد حـال شرح در �٢٥٥. الكامل�٢

نياي بود/ علي٢ ما سرور پيروان از كه ميشد, گفته ابوحنيفه به رو آن از سخنان اين / ١
و برميافراشت را علي ما سرور پرچم جنگها از يكي در قيس بن نعمان ابوحنيفه,
آن در كه ابوحنيفه پدر براي علي ما سرور كه آمده �٣٢٦ ـ ٣٢٥.١٣� خطيب تاريخ در

است/١ نكرده ظهور اس�م براي ابوحنيفه يعني ابوجيفه از رسانتر زيان
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كرد/ دعا بود كودك هنگام
ببينيد/ را ١٩٩٠م� جديد چاپ �ص٣٦ كوثري امام الخطيب تأنيب كتاب

كـه است حـديثي بـافته, هم به حماد كه صفات در منكر احاديث از
از نـقل به مالك بن انس از �٣٠٧٤� ترمذي و �١٢٥. ٣� مسند در احمد
كـه است آورده ِلـْلَجبَِل� ـه َربُّ تـجّليى �فّلما شريفه: آية اين در كرم�ص� ا پيامبر
حـميد آورد/ بـيرون را خـود ُخـرد انگشت نوك يعني چنين, اين فرمود:
ثـابت مـحّمد؟ ابـا اي چـيست ايـن از تـو مـقصود گـفت: ثابت به طويل
كيستي! تو حميد كيستي, تو حميد گفت: و سينهاشزد بر سخت ضربهاي

ايـن حواشـي با جوزي ابن حافظ از التنزيه بأكّف التشبيه شبه دفع كتاب به بنگريد / ١
النووي/ داراZمام چاپ خدا/ به نيازمند

اين از ولي نميباشد١, كرم�ص� ا پيامبر ما سرور از يقين به حديث اين
هـمان تـجسيم, و تشبيه به قاي�ن كه ميشود دانسته آن نظاير و روايات
پـاي آن بـر و مـيكنند روايت را احـاديث گـونه ايـن كـه هسـتند كساني

ميزنند/ را آنان مخالفان, انكار هنگام و ميفشارند

كن/ دعوت پروردگارت راه به نيكو اندرز و حكمت با نحل.١٢٥; / ٢

(لَْحَسنَِة�٢/ َو(لَْمْوِعَظِة ْلِحْكَمِة
ص
ِبا َرِبَّک يِل َسبى ِاليى �ُ(ْدُع ميفرمايد: متعال خداوند

كتابشجرح در حاتم ابي ابن / ١٧٣ه سال به مرده مريم, ابي بن نوح و:
آنان و بود گير سخت بسيار جهميه برابر در او ميگويد: �٤٨٤. ٨� تعديل و
آموخته او از را جهميه كردن سركوب حماد بن ُنعيم ميدانست/ مردود را

بود/
سليمان, بن مقاتل از را تفسير علم وي كه است آمده او حال شرح در

است/ ستانده تجسيم بنام معتقدان از
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در ميتوانند خوانندگان كه هستند ميان در نيز ديگري اشخاصبسيار
سـان بـدين و گـيرند پـي را آنهـا راويـان نامة زندگي و حال شرح كتب
روزگـاران, آن در تجسيم به معتقد بزرگان كرِد ياد در فراواني نمونههاي

ميشود/ يافت حنبل, ابن روزگار از پيش و صحابه از پس

سوم مرحلة
تيميه ابن زمان پيشاز اندكي تا حنبليان و حنبل بن احمد گردان شا

السنّة نـام با كتابي پيرامون اين در حنبل بن احمد بن عبدا[ كه گفتيم
در ميدادند/ نسبت او پدر به را الجهميه علي كتابالرّد حنبليان نگاشت/
و تجسيم به معتقدان سوي از جز كه بود آمده زشتي سخنان كتابها اين
كـتابالعـلّو در ذهبي كه است سخناني آن جملة از نميشد/ گفته تشبيه

آورده: �ص�٤٤٤
ـ آورده َمْحُمودا� اما َمقى َربَُّک َعثََک يَبْ َان �َعسيى آيه اين تفسير در مجاهد <آنچه
در مـروزي امّـا است/ شـده رد كـ�ميان برخي سوي از ـ گفتيم كه چنان
گـرد كتابي پيرامون اين در كرده بليغ جهد مجاهد] [قول آن از طرفداري

از احـمد امـام يـار و بغداد كن سا حّجاج, بن محّمد بن احمد ابوبكر همان مروزي / ١
٢٠٠ سال حدود در او است/ پيموده زيادهروي راه تشبيه به اعتقاد در كه است كساني
زيرا ميدارند, بزرگ را او وي مسلكان هم و حنبليان بمرد/ ٢٧٥ سال در و شد زاده
و كرده, اثبات عرش بر را خدا رسول ما سرور نشستن آن در كه نگاشته كتابي وي
�١٧٣.١٣� النب(ء اع(م سير كتاب در او حال شرح مبّراست/ بسي نسبت اين از خدا

است/ آمده

ابي و يسار بن وعطاء ُسليم ابي بن ليث روايت در را مجاهد قول و آوْرد١
[مجاهد] حديث اين دادهاند فتوا كه كساني از كرد/ سنديابي قتّات يحييى
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و السـنن كـتاب نگـارندة سـجستاني داود ابو است چالشناپذير و مسّلم
از پس احمد امام پسر كه جا آن تا هستند, ديگر گروهي و حربي ابراهيم
كند/ رد حديثرا اين كه هستم كسي هر منكر من ميگويد: مجاهد سخن
بود/ بدبين سخنش به بايد كه است نامطلوب عنصري من نزد كسي چنين
و كند انكار را آن محّدثي نديدهام و شنيدهام گروهي از را حديث اين من

است>/ جهميه آيين پيرو ما نگاه از كند انكار را آن كه هر
كنيد/ درنگ نيك سخن اين در

كه را كساني از برخي حال شرح و كتابالعلّو بر را ما نوشتههاي كه هر
خود نظر مورد حّسِي علّو عقيدة آنان گفتههاي به استناد با تا آورده ذهبي
شد/ع�مه خواهد آشنا آنان تفّكر و ماهيت با نمايد, مطالعه كند اثبات را
كتابا�سماء مقدمة در را آنان معرفي ـ تعالي ا[ رحمه ـ كوثري محدث

ميگويد: آورده مجمل گونهاي به حافظ, بيهقِي والصفاتنوشتة
كـه كـتابهايي و اصرم بن خشيش از ا�ستقامه كتاب به نگريستن <با
بكر ابي و عسال و شيخ ابي و وخ�ل عبدا[ قلم به و ميشود ناميده السنَّة
قـلم به والجماعة والسنّة الجامع كتاب و شده نگاشته طبراني و عاصم ابن
و مـنده ابـن و خزيمه ابن قلم به التوحيد و سيرجاني اسماعيل بن حرب
و دارمـي سـعيد بن عثمان النقضاز و خزاعي معبد بن حكم از الصفات
التأوي(تاز ابطال و بطه ابن و سجزي نصر ابو از ا�بانة آجريو از الشريعة
اموري به السائرين صاحبمنازل از الفاروق و الك(م ذم و قاضي يعلي ابو
كتاب ويژه به ميكنند, طرد را آنها عقل و شرع همزمان كه ميبريم پي
به معتقدان از كس نخستين او زيرا سجزي; دارمي سعيد بن النقضعثمان

قرار پشتپشهاي بر بخواهد خدا گر ا بگويد: كرد جرأت كه است تجسيم
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به رسد چه ديگر ميكند, حمل خدا قدرت به را خدا پشه آن و ميگيرد
او سخن نص ما و ميگيرد پي سخن اين در را او حّراني شيخ عظيم/ عرش
اين مييابيم/ حلبي چاپخانة هجري, ١٣٥١ سال چاپ العباد, غوث در را
و مـتعال خـداي جنبش اثبات همچون فراواني گوييهاي بيهوده سجزي
قبيل اين از كتابهايي است بسيار چه و دارد, دست اين از ديگر سخناني
ديـده چـندان پـايين دست انـديشههاي و بـاطل گـزارشهـاي آن در كه
فـزوني جا آن تا پارگي اين سان بدين و است گاه آ بدان خدا كه ميشود
چـندان مـصيبت و نـميآيد بـر كـاري پينهدوز دست از ديگر كه مييابد
ايـن روايـات, و آرا در تـا ميخيزند پا به امين علماي كه ميگيرد فزوني
حـليمي, فورك, ابن طبري, حسن ابو ابي, خطّ برآورند/ هم به را شكاف
راهبري, بزرگان ديگر و بغدادي القاهر عبد استاد اسفراييني, اسحاق ابو
به كه كساني بودند آنان ميان در و بودند, علما اين از بيروناند, شمار از كه
و مـيكردند پـيروي را انـديشه و نظر بيشتر احاديث, در ناپختگي سبب
سـخنان از مـيخواسـتم آنـچه بود اين پيشگفته>/ گروه برعكس گروهي

گويم/ باز ـ ا[ رحمه ـ كوثري
توانستند / ٤٠٨ه سال به پنجم قرن اوايل در تجسيم به معتقد حنبليان
را مردمان او سازند/ باورمند خود عقيدة به را اسي, عبّ با[ القادر خليفه,
ميداد فرمان آن پذيرش به را مردم او و بپذيرند را عقيده اين كه واداشت
مـيكردند نـاسازگاري او با كه را ديگران يا حنفيه يا معتزله از يك هر و

من/ خوِد تصحيح به , ١٤١٩ه اّول چاپ النووي, داراZمام چاپ / ١

ميگويد: �ص�٥٤٢ العلّو١ خود كتاب در ذهبي ميكرد/ تهديد
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با[, القادر خليفه, و نهاد بنيان كه عقيدهاي در ـ كرجي احمد ابو عّ�مه
روزهاي واپسين در پنجم سدة آغاز در را مردم و داد را آن نگارش دستور

در را مـردم بـا[ القـادر كـه سازيم روشن را عقيدهاي حقيقت بايد جا اين در گزير نا / ١
هـمان, آن از پس و داد فـرمانشان بدان نهادن گردن به و كرد همداستان آن پذيرش
القادر خرد حنبليان و تجسيم به معتقدان كه اين آن چكيدة و شد ناميده قادريه منشور
را اشـاعره و مـعتزله حـنفيه, فـقهاي و دانشـمندان كه چندان گرفتند بازي به را با[
كـنيم عرضه شرعي ادله به را آن گر ا كه بود قّصاب عقيدة همان عقيده اين بيازمود/

ميشود/ آشكار آن تباهِي و بط�ن

و واداشت/١ آن پـذيرش بـه بـغداد, شـافعية شـيخ اسفراييني, حامد ابو
در توبه راه خوارج رافضيو تا گرفته معتزلي از سرتافته آن از كه هر فرمود

ميگويد: ـ گيرد پيش
در را او مكاني استو نبوده او با چيزي و بوده تنها ما واZمقام خداي
و بـيافريد را چـيز هـمه خويش قدرت به او و است نميداده جاي خود
بر ميخواست كه گونه آن و آفريد داشت بدان كه نيازي سِر از نه عرشرا
جـاي آسـايش سـِر از مـردمان كـه گـونه آن نـه گـزيد, جـاي عـرش اين

ميگزينند/
جـاي عـرش ايـن <بـر عبارت او كاش اي ميگويد: جا اين در ذهبي

چـنين كـاش اي مـيگويد: آن پـي در و مـيآوَرد را آنـان سـخنان ذهـبي كه كساني / ٢
ذهبي خواسِت نميتوانند كاش/// اي كاش/// اي نميگفت, كاشچنان اي نميگفت,
پيرامـون آنها باطل و فاسد واژگان از ذهبي و برآورند پذيرفته يا نيكو گونهاي به را
بصراحت كتاب اين جاي جاي در او است/ كوفته فرو و خسته بزرگ> خداي <ذات
نميخيزد سودي هيچ نميگفتند> را سخنان كاشآن <اي او سخنان از كه دارد اعتراف
ايـن تأليف از پس كه آن ويژه به است, كتاب اين اهداف شكست به اعتراف اين و
كنار را آن و ميكوبيم هم در پاك را او كتاب ما امروز و است تابيده روي آن از كتاب

ايـن بـر سـودي هيچ زيرا ميكرد٢, حذف را آن از پس عبارات و گزيد>
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ميافكنيمش/ گودالي به نمييابيم آن در چيزي چون و مينهيم

جا اين در مبّراست/ خستگي آسايشو از خداوند مترتّبنيستو گفتهها
رسيد/ پايان به بود ما مقصود كه ذهبي سخن از بخش آن

[بـه چگـونه اسي عـبّ بـا[ القـادر كـه مـيشوند يادآور نويسان تاريخ
واداشت: توبه به را گذاران بدعت اصط�ح]

سال رويدادهاي در �٣٠٥. ٩� التاريخ في الكامل در اثير ابن عّ�مه ـ ١
است: نگاشته / ٤٠٨ه

او باور با كه را خردمندان ديگر و شيعه معتزله, با[, القادر سال اين در
نـداد اجـازه و واداشت توبه به خودشان آيينهاي از داشتند ناسازگاري
كيفر را او ميكرد چنين كه هر و بنشينند بحث به او باور از بخشي در حّتي

ميكرد/ مؤاخذه و ميداد
سال رويدادهاي در �١٢٥. ١٥� المنتظم كتاب در جوزي ابن حافظ ـ ٢

ميگويد: / ٤٠٨ه
واداشت/ توبه به را گذاران بدعت اصط�ح] [به القادر, سال اين در

سـرور با[, القادر ٤٠٨ سال در ميگويد: طبري حسن بن ا[ ///هبة
خود باور از آنها و واداشت توبه به را حنفي معتزلة فقيهان گرايان, خدا

بازگشتند/
حنبليان اين كنار در هنگام آن در سياست كه مييابيم در متون اين از
بـيم را آنـان و است مـيهراسـانده را انديشان ديگر و است داشته جاي
خاستگاه همين و آمد خواهد فرود آنان بر كيفر گونههاي كه است ميداده
بسيج و مخالفانشان سركوب در آنان و انجاميد آنان شوكت به كه بود مهم
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و اعتزال به را مخالفان زيرا پيمودند, سركشي راِه مخالفان عليه عوام كردن
در شده شناخته واژگان گونه اين نظاير تعطيلو و تشيع و جهميه گرايشبه

ميكردند/ متهم آنها ميان
ترور خود, مخالفان برابر در كه بودهاند كساني آنان دانشمندان ميان در
سال به مرده عمار, بن يحيي آنان از يكي ميزدند/ كار به را فكري عمليو

اين است/ ديگر كتابهايي و الك(م ذم و السائرين منازل كتاب نگارندة اسماعيل ابو / ١
زيرا نيست, ح�ل شود ذبح اشعريان سوي از حيواني هر كه ميگويد صراحًة م مجسِّ
خدا براي او كه صفاتيرا كه ميداند تعطيل به معتقد كافراني يا بدعتگذار را آنها او

ندارند/ باور است قائل

او است/١ بوده هروي, اسماعيل ابو بنام, مجّسم استاد كه است , ٤٢٢ه
بـراي را حد زيرا است, رانده بيرون سجستان از را حبان ابن كه ميگفت
الميزان در را حبان ابن حال شرح كس هر و بود شده منكر متعال خداي

حبان/ ابن حال شرح ,١١٤.٥ الميزان, لسان كتاب به بنگريد / ٢

ميرسد/ نكته همين به بخواَند حافظ حجر ابن الميزان٢ لسان و ذهبي
در جوزي ابن كه كردند ظهور حنبليان پيشوايان از شماري پس اين از
از يكي كه شد آنان رّد متعهد التنزيه كّف بأ التشبيه شبه دفع نام با كتابخود
كـتابابـطال و است / ٤٥٨ه سال به مرده حنبلي, ابويعلي قاضي ايشان
ميخواهيد چه <هر ميگفت: كه است همان ابويعلي اوست/ آِن از التأويل
نسـبت را عـورت و ريش جـز چـه هر خدا به من كه دهيد نسبت من به
در مالكي عربي بن ابوبكر حافظ كه چنان ك�م, اين از او مقصود ميدهم>/

است/ الهي صفات ميگويد, �٢٨٣. ٢� القواصم من كتابشالعواصم
آمد ميدان به / ٦٢٠ه سال به مرده حنبلي مقدسي قدامه ابن او از پس
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التأويل هاستكتابذّم آن از كه نگاشت پيرامون اين در چند هايي كتاب و
ديگـر ميكند/ اثبات خدا براي را صدا كتابها اين در او ا�عتقاد/ لمعة و
استوار كتاب اين بر را نام همين با كتابخود ذهبي كه است اوالعلّو كتاب

است/ كرده
قـدامـه, ابـن حـال شـرح ذيل �١٦٨. ٢٢� النب(ء اع(م سير در ذهبي
در شده چاپ كنون ا هم كتابها اين است/ شده يادآور را او كتابهاي

است/ دسترس
�١٣٩ �ص الروضـتين ذيـل خـود كـتاب در مـقدسي ابوشامه عّ�مه

ميگويد:
است/ او آيينان هم مشهور شيوة همان به عقايد در او سخن ليكن

او براي عقايد در امر حقيقت دارد كه علمي عظمت همة با ا[, سبحان
است/ نشده روشن

است/ بوده تيميه ابن از پيش همه اينها

چهارم مرحلة
بـن مـحّمد روزگـار تـا او از اثـرپذيران و گـردان شـا و تـيميه ابن

عبدالوهّاب

را خـود از پـيش تجسيم به معتقدان انديشة تيميه ابن كه گفتيم پيشتر
به مربوط باورهاي و نهاد هايي بنيان آن براي و كرد آيينمند را آن گرفتو
آنها همة و كرد طّراحي اصولي آنها براي و آوْرد گرد را تشبيه و تجسيم

داد/ سامان كرده ريزي برنامه را
به تنها و ميكنيم كوتاه سخن ما است طوZني مقوله اين كه جا آن از



وهّابي گرِي سلفي . ٥٤

ثـابت كـه ميپردازيـم او كتابهاي از برگرفته تيميه ابن از سخناني كر ذ
است: داشته باور تشبيه و تجسيم به وي ميكند

در او سخنان ميخوانيم تيميه ابن آثار در كه سخناني شگفتترين از
التـقديسنـيز اسـاس نـقض را آن كـه است الجـهميه تـلبيس بـيان كـتاب

ميگويد: چنين �١٠٩. ١� كتاب اين در او خواندهاند/
سخن در نه سنّتو در نه و قرآن در نه مشبِّهه نام استپس چنين گر ا

نميشود/ تلّقي نكوهشي تابعان و صحابه از يك هيچ
اعتراف و نقل سبيل بر ١٠١ و ١٠٠ صفحات در سخن اين از پيش او

ميگويد:
جسم متعال خداوند پس نميباشد, جسم جز صفات اين به موصوف

اجسام/ ديگر همچون نه امّا است,
ميگويد: ١٠١ صفحه در او

از يك هيچ سخن در نه و او رسول سنّت در نه و خداوند قرآن در نه
صفاتشجسم نيستو جسم خدا كه نيامده ايشان پيشوايان امتو سلف
و شرع كه الفاظي نفي با شرع در ثابت معانِي نفي پس نميباشد; عرض و

گمراهي/ استو جهل نكرده, نفي را آن مفهوم عقل
بـدان ا�س(مية الجيوش اجتماع خـود كتاب در قّيم ابن آنچه جملة از

در امّـا است, معتق عواد دكتر تصحيح ا�س(مية, الجيوش اجتماع كتاب چاپ اين / ١
به ميتوانيد اطمينان براي كه است آمده كتاب ٥٥ صفحة در العلمية دارالكتب چاپ

كنيد/ مراجعه كتاب اين

ميآوَرد١: كتاب اين ١٠٩ صفحة در كه است سخني ميكند استدZل
او و ابوهريره از او مسيبو ابن از نقل به او و معمر از نقل به عبدالرزاق
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فرود دنيا آسمان به عزوجل خداوند فرمود: كه است آورده پيامبر�ص� از
فـرود دنيا آسمان به چون و دارد كرسي يك آسماني هر در او و ميآيد
اوج زنـد سـپيده چـون و مـيگويد/// و مـينشيند خود كرسي بر ميآيد

مينشيند/ خود كرسي بر و ميگيرد
كنيد/ درنگ صريح تشبيِه و تجسيم عقايد اين در اينك

را خود آنچناني استدZل انكار, بدون قّيم ابن سخن اين از پيش دقيقا
را شفاعت داستان عبّاس ابن از حديثي در احمد امام مسند كه: ميآوَرد
خـود عـزوجل خـداي سـوي كـه: ميآوَرد مرفوع و مفصل حديثي طّي

نشسته/ تختش بر يا مييابم كرسياش در را او و ميآيم
واژه اين و افزوده خود كيسة از قيم ابن را <نشسته> واژة ميگويم اينك

حـاشية در ا�سـ(مية الجـيوش اجـتماع ح مـصحِّ و ٩٣ ص مختصرالعلو, در الباني / ١
قـيم ابن كه بود آن شايسته كه ميكند اعتراف الجيوش اجتماع ص١٠٨ ,١١ شمارة
بـالترهات الحـق اهـل مـعارضة فـي ت الموضوعا و ا�كاذيب اجتماع را كتاب اين
را بـداريـد> گـرامـي را گـاو > حـديث كتاب اين در قيم ابن ميناميد/ ائيليات وا�سر

ميخوانَد/ فرا هندوئيسم عقايد به و ميآوَرد

از واژه ايـن و نـدارد وجـود �٢٩٦ و ٢٨٢. ١� احـمد١ مسـند در اسـاسا
است/ حديث در وي جعل و افزودنيها

آمـده آن در كـه مـيآوَرد را نـّصي �٧٧ �شمارة كتابالعلو در ذهبي
گسترد/ را آن و آمد فرود زمين به آسمانها آفرينش از پس متعال خداوند
ميدهد, نسبت بخاري به را حديث اين او كاري/ چنين از خدا است مّنزه

نميشود/ يافت واژگاني چنين اص� او صحيح در كه حالي در
از نقل به ابياتي ضمن در �٣٩. ٤� الفوائد بدائع خود كتاب در قّيم ابن
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ما سرور خداوند, است آمده آن در كه شده يادآور را فايدهاي دارقطني
بسـي سـخن ايـن از خـداونـد مـينشاَند/ خود كنار در را كرم�ص� ا پيامبر

مبّراست/
چـاپ را چـنين كـتابهايي مـيبندند, َسـَلف به را خود كه ابيان, وهّ
انـتشار را آنهـا و ميشود يافت گونه اين عبارتهايي آن در كه ميكنند
كه معتقدند و ميدارند بزرگ را آن نگارندگان و ميكنند تبليغ و ميدهند

هستند/ ديانت و توحيد پيشوايان آنان
كه تيميه ابن از عبارتاند مرحله اين در آنان جلوداران و پيشوايان از
العز ابي ابن و جوزيه, قّيم ابن او گرد شا و ميآيد شمار به آنان پيشواي

تـجسيم بـه قـايل حـنبلِي واقعا كه حالي در گشته, منتسب حنفيه به خطا سِر از او / ١
است/

الديـن نـاصر ابن و حنبلي عبدالهادي ابن و الحّزامين شيخ ابن و حنفي١
الوافر/ كتابالّرد نگارندة دمشقي,

پنجم مرحله
او پيروان و نجدي عبدالوهّاب بن محّمد

سال به متوّفيى مصري, شافعي بيبرس العدل رضوان شيخ فقيه عّ�مة
�ص�٣٨٤ الدين قواعد لمعرفة المحتاجين روضة خود كتاب در ,/ ١٣٠٣ه

ميگويد: چنين
از و نمود رخ دوازدهم سدة در عبدالوهاب بن محّمد تيميه, ابن از پس
بـن مـحّمد بـيفزود/ تـيميه ابـن قُـبح و سـبكي بر و كرد پيروي تيميه ابن
ـ گـرداَنـد زشت را رويشـان خداوند ـ وهّابيان طايفة رئيس عبدالوهاب,
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از كـه عبدالوهـاب, بن سليمان شيخ عبدالوهاب, بن محّمد برادر است/

فـصل را آن نـام و شده چاپ كه نگاشته عبدالوهّاب بن محّمد رّد در كتابي سليمان / ١
عـبدالوهـاب ابن مذهب في العلماء ك(م و الرسول حديث و dا ب كتا من ب الخطا
را دوم نام من و شده چاپ نيز ابية الوهّ علي الرد في ا�لهية الصواعق نام با كه ناميده

ميدانم/ درست

هـمة در را خـود بـرادر سـليمان جست/ تبّري وي از بود١ مردان دانشي
بدعتگذاريهاي از يك هيچ در و ميكرد انكار سخت فرمانها و رفتارها

نكرد/ پيروياش او
بازميداشت كرم�ص� ا پيامبر بر درود فرستادن از عبدالوهّاب بن محّمد
درود پـيامبر بـر كـه اين از آدينه شب در و ميشد آزرده آن شنيدن از و
را كه هر ميگرفتو جلو فرستند درود بلند او بر گلدستهها در يا فرستند
را جانش بسا چه و ميداد كيفرش سخت و ميرساند آزار ميكرد چنين
كسي از كمتر كار زنا زن خانة در رباب نواختن گناه ميگفت: او ميگرفت/
چـنين ايـن او فـرستد/ درود خاندانش و پيامبر بر گلدستهها در كه است
وي است/ توحيد پاسداشت براي كارها اين همة كه ميفريفت را يارانش
ك خـورا را پـيامبر بر درود پيرامون كتابها ديگر الخيراتو كتابد�ئل
بدعت پيامبر بر درود كه: ميپوشاند سخن اين با را خود كار و كرد آتش

دارد/ پاس را توحيد ميخواهد او استو
و تفسير فقه, كتابهاي مطالعة از را خود عبدالوهّابپيروان بن محّمد
همة به او سوزاند/ را كتابها گونه اين از بسياري و ميداشت باز حديث
فرد آن چه گر ا كند تفسير خود براساسفهم را قرآن ميداد اجازه پيروانش
در را قرآن از آيهاي گر ا حّتي يارانش از هريك و بود او پيروان عوامترين از
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نبود خواندن قرآن اهل كه كسي ميپرداختو قرآن تفسير به نداشت سينه
او و بخواَند او بر را قرآن تا ميخواست ميخواند قرآن كه دوستخود از
مـيكرد/ تـفسير خـود رأي بـه را قـرآن سان بدين و بپردازد آن تفسير به
گيرند پيش در را كار اين ميداد فرمان را خود ياران عبدالوهّاب بن محّمد
علمي كتب خواندن بر را كار اين او كنند/ حكم ميفهمند آنچه براساس و
پـيشوايـان سخن موارد بسياري در و ميداشت مقّدم علما نوشتههاي و

نميگرفت/ چيزي به را چهارگانه
بـر گـون گـونا عـبارتهاي بـا كـه بـود آن او كـفريات زشتتــرين از
پـاسداشت بـهر از را كـار ايـن مـيپنداشت و مـيگرفت خرده پيامبر�ص�

ميكند!! توحيد
و ميخواند طارش را پيامبر�ص� وي كه بود چنين سخنان اين از يكي
كه ميشد گفته قومي فرستادة به شرق مردمان از گروهي زبان در طارش
پـيامبر كـه بـود آن گـفته ايـن از او مـقصود و ميرفت ديگر قومي سوي
بوده طارشي چونان تصّور باZترين در پيامبر�ص� و نبوده بيش نامهرساني
سـو آن و سـو ايـن بـه مـردم از كـاري پيرامون را وي او مانند يا امير كه

گردد/ باز و كند اب�غ بديشان را كار آن تا ميفرستاد
او چـهرة از و ميآوردند زبان بر او حضور در را سخن اين او پيروان
مـحّمد از من عصاي اين گفت: آنان از يكي روزي بود/ هويدا خشنودي
آن مـانند و مار يك كشتن در ميتوان عصا اين از زيرا است, سودمندتر
طارشي او ننهاد/ خود از سودي اص� و مرد محّمد كه حالي در ُبرد بهره

است/ كفر اجماع به سخن اين گمان بي رفت/ خود كار پي كه بود
در و كردم درنگ حديبيه داستان در من ميگفت عبدالوهّاب بن محّمد
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بر را گونه اين افتراهايي زشتترين و يافتم هايي دروغ چنان و چنين آن
ميراْند/ زبان

كه گروهي شود دانسته تا گفتم بسيار سخن گري ابي وهّ آيين پيرامون
از هستند سنت كتابو به عمل مذاهبو طرد به معتقد مصر در اينك هم
كتاب[قرآن] از مقصودشان و ندارند دين اساسا كه هستند ابياني وهّ همان
پاية بر و خود ابتدايِي درك با و ميكنند تفسير را آن كه است چيزي همان
چـيزي هـمان سـنّت از مرادشـان و ميفهمند را آن هوسهاشان و هويى
در گـر ا و دارد همسويي آنها نفس هواي با فهمشان حسب بر كه است
مـخدوش را سـخن كـنند تأويـل را آن نتوانـند كه بگيرند قرار نّصي برابر

است/ نگفته سخني چنين پيامبر�ص� كه ميشوند آن مّدعي و ميكنند
بيبرس العدل رضوان شيخ ع�مه از ميخواستيم كه را سخناني اينك

ميبريم/ پايان به بازگوييم / ١٣٠٣ه سال به متوّفي مصري
نـجدي عبدالوهّـاب ابن كه بنياديني انديشههاي از پارهاي سان بدين

ميشود/ آشكار ميخواْند فرا بدان
چـنين خـود پيروان به الشبهات كتابكشف در عبدالوهّاب بن محّمد
از او مقصود و چنان, بگو او به تو چنين, گفت تو به مشركي گر ا ميگويد:

است/ ايشان مسلمان مخالفان مشركان, و مشرك
بسياري كتابهاي و كردهاند تبليغها وهّابيان تشبيه, و تجسيم پيرامون
عبدا[ نوشته السنة همچون هايي كتاب دادهاند; انتشار صفات زمينة در

دارمي/ عثمان نوشتة بشرالمريسي علي كتابالرّد و حنبل بن احمد ابن
آن در و نگاشتهاند فراواني كتابهاي پيرامون اين در آنان دانشمندان
آنها نظاير و قيم ابن و تيميه ابن كتابهاي از برگرفته را, گونه اين مباحثي
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في ا�يمان اهل كتابعقيدة ـ گفتيم كه چنان ـ آنها جملة از كه كردهاند نقل
ـ باز بن تقريظ با تويجري حمود شيخ نگاشتة الرحمن صورة علي خلقآدم

است/ ـ آن نخستين صفحات در
پرداختند ريزي برنامه و سازماندهي به بيشتر دوران, اين در طايفه اين
اين ايفاي براي تا كنند قانع را عوام و سازند دگرگونه را حقايقي توانستند و
كـف بـه را تـوفيق اين گر ا سويي از و سازند فراهم را بيشتري مال نقش
بودند/ علمي ضعف گرفتار آنان سنِي مخالفان كه بود روي آن از آوردند

وهّابيگري پيدايشجريان
اوايـل در مه, مكّر مّكه شافعي ُمفتي دح�ن, زيني احمد عّ�مه سيد

ميگويد: ا�س(مية الفتوحات خود كتاب در هجري, چهاردهم سدة
ـ منوره مدينه ديني علوم طّ�ب از كار آغاز در عبدالوهّاب بن محّمد
از سليمان, شيخ برادرش, و نيك مردي او پدر بود/ ـ درود آن كنان سا بر

بودند/ علم اهل
و گـمراهـي به وي كه ميديدند چهرهاش در او استادان و برادر پدر,
اين به را آنان او گرايشهاي و رفتار سخنان, شد/ خواهد كشيده كژراهه
او با تماس از را مردم و ميكردند نكوهش را وي ميداشت/آنان وا داوري
گمراهي در چه, بخشيد, تحّقق را آنان بيني پيش خداوند ميداشتند/ باز
اين در دين پيشوايان و بفريبد را نادانان آن با توانست كه نهاد بدعتهايي
مـؤمنان تكـفير بـه رفـته رفته او و برخاستند ناسازگاري به او با گمراهي
انبيا و ايشان به توّسل و پيامبر�ص� حرم زيارت كه پنداشت خود با و رسيد
خـوانـدن كـه چـنان است, شرك ايشان قبور زيارت و صالحان و اوليا و
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صـالحان و اوليا تا گرفته انبيا از ديگران خطاب و توّسل بهر از پيامبر�ص�
بر حّتي ـ خدا جز گاهي تكيه كه هر و ميشود شمرده شرك توسل, براي
اين بگويد كسي كه آن مثل بود/ خواهد مشرك برگزيند ـ عقلي مجاز سبيل
دZيلي به او جويد/ توّسل ولّي ف�ن به چيزي در يا بخشيد سود مرا دارو
عباراتي و نبود بخش نتيجه مقصودش برآوردن براي كه ميزد در چنگ
چندان ميفريفت آنها با را مردم و ميآراست را آنها و ميآوْرد جعلي
به سرانجام تا مينگاشت رسالههايي آنان براي او كردند/ پيروي را او كه

يافتند/ باور توحيد اهل بيشتر كفر
تا بود آنان با زماني پيوستو بودند, درعيه اهل كه مشرق, اميران به او
را همين و كوشيدند او دعوت رساندن در و رساندند ياري را او سرانجام
پـهنة گسـترش و خـويش فرمانروايـي كردن نيرومند براي گرفتند ابزاري
كه شوند چيره چندان دشتنشينان و تازيان بر توانستند و فرمانرواييشان,
بودند يافته باور آنان گردند/ آنان سرباز مّجان مفتو و كنند پيروي آنان از
مشركي و كافر نيابد اعتقاد ميگويد عبدالوهّاب ابن آنچه به كس هر كه

است/ مالشح�ل بردن و خون ريختن كه است
بود/ ١١٥٠ سال از كارشپس رواج آغاز و ١١٤٣ سال او كار آغاز

در فراواني رسالههاي استادانش ديگر و سليمان او, برادر حّتي علما
نگاشتند/ او بر رّد

داد انتشار را دعوتش و برخاست او ياري به كه مشرق اميران از يكي
سعود بن محّمد چون و بود حنيفه بني از درعيه, امير سعود, بن محّمد
گـماشت/ هـّمت كار اين به سعود, بن محّمد بن عبدالعزيز پسرش, مرد
عـبدالوهّـاب ابـن ميگفتند مدينه در عبدالوهّاب ابن استادان از بسياري
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رانـده را آنهـا خـدا كه ميكند گمراه را كساني يا ميشود گمراه بهزودي
شد/ چنين هم سرانجام استو كرده بختشان نگون

به را آن كه آيين اين از مقصودش ميپنداشتكه عبدالوهّاب بن محّمد
مردمان كه اين استو شرك از تبّري و توحيد كردن ناب بود آورده بدعت
تجديد را آنان دين ميخواهد او و شدهاند مشرك كه است سال ششصد

كند/
حمل توحيد اهل بر بود شده نازل مشركان حّق در كه را قرآني آيات او

ِاليى
َلُه� يُب َتجى يَْس �َ َمْن 8ِ) ُدوِن ِمْن يَْدُعوا ْن ِممَّ َاَضلُّ َمْن �َو همچون: آياتي ميكرد,

روز تا كه ميخوانَد را كسي خدا جاي به كه كس آن از گمراهتر كيست و احقاف.٥; / ١
خبرند؟ بي دعايشان از آنها و نميدهد پاسخ را او قيامت

مخوان/ نميرساند, تو به زياني و سود كه را چيزي خدا, جاي به و يونس.١٠٦; / ٢

َك�٢, يَُضرُّ َوَ� يَنَْفُعَک �َ َما 8ِ) ُدوِن ِمْن َتْدُع �َوَ� يا َغاِفُلون�١, ِئِهْم ُدَعا� َعْن ُهْم َو َمِة (لِْقيى يَْوِم

عـبدالوهّـاب بـن محّمد است/ بسيار كريم قرآن در كه آيات اين امثال و
داد صـالحان و اوليـا و انـبيا ديگـر يا كرم�ص� ا پيامبر از كس هر ميگفت
مشركان اين همچون بجويد شفاعت آنان از يا بخواند, را آنان يا خواهد

است/ آيات اين عموم در داخل و بود خواهد
و اوليـا و انـبيا ديگـر و پـيامبر�ص� حرم زيارت عبدالوهّاب بن محّمد
حكـايت كـه آيـه ايـن دربـارة او مـيدانست/ حكـم همين در را صالحان

گـردانـند, نـزديك خـدا بـه بـيشتر چـه هر را ما كه اين براي جز را آنها ما زمر.٣; / ٣
نميپرستيم/

٣
� � ُزْلـفيى 8ِ) ِاَلـي بُوَنا� ِلـُيَقِرّ ِا�َّ ـْعبُُدُهْم نَ �َمـا بتهـا: پـرستش در است مشركان

بُوَنا� ِلُيَقِرّ ِا�َّ ْعبُُدُهْم نَ �َما ميگويند: كه هستند مشركاني مانند ميگويد:متوّس�ن
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چـيزي بتهـا كـه نـداشـتند اعـتقاد مشـركان مــيگفت: او /� � ُزلْفيى 8ِ) ِاَلي

خـداونـد زيـرا نيست, خدا جز آفريننده, بودند معتقد بلكه ميآفرينند,

گفت: خواهند مسلّما كرده؟ خلق را آنان كسي چه بپرسي آنان از گر ا و زخرف.٨٧; / ١
خدا/

َواِت ـى م (لسَّ َخَلَق َمْن َسَاْلَتُهْم َلئِْن �َو و ,١�8ُ) َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهْم َمْن َسَاْلَتُهْم َلئِْن �َو ميفرمايد:

مسلّما است؟ آفريده را زمين و آسمانها كسي چه بپرسي آنها از گر ا و لقمان.٢٥; / ٢
خدا/ گفت: خواهند

به است كرده شرك و كفر حكم آنان بر خداوند ولي ,٢�8ُ) َلَيُقوُلنَّ (ْ�َْرَض َو

ايشـان هـمانند نـيز مـتوس�ن و � � ُزلْفيى 8ِ) ِاَلي بُوَنا� �ِلُيَقِرّ سخنشان: اين خاطر
هستند/

او, استاد بزرگترين نگاشتهاند كتاب عبدالوهّاب ابن ضّد كه كساني از
به كه بود حجر ابن شرح حواشي نگارنده ُكردي, سليمان بن محّمد شيخ

كه شافعي فقه در ميشود ناميده الحضرمية المقّدمة علي المدنية الحواشي كتاب اين / ٣
است/ دسترس در شده چاپ

نگاشت/٣ آن بر متني شكل نيكوترين
آن بـا كـه ـ خـود پـليد دعـوت بـه او يـاوران و عبدالوهّـاب ابن چون
از پس يكـي را شـرق قـبايل بـرخـاستند ـ مـيكردند تكـفير را مسلمانان
بـر و نهاد گسترش به رو قلمروشان پس زان و گرفتند, اختيار در ديگري
به آنها قلمرو كه جا آن تا يافتند سيطره حجاز قبايل و مدينه و مّكه يمن,
كـارشان آغـاز در آنـان يـافتند/ دست مـزيريب بـه و رسيد شام نزديكي
عـقايد مگـر تـا داشتند گسيل پندار اين به را خود دانشمندان از شماري
خود دغِل و دروغ از كنده آ شبهههاي و سازند تباه را مدينه و مّكه علماي
و عـقايد و رسـيدند مدينه و مّكه به چون پس دهند/ راه آنان ميان در را
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را آنـان شـهر دو ايـن عـلماي گـفتند بـاز جا آن علماي به را خود قلمرو
و ماندند باز بدان پاسخ از وهّابيان كه كردند اقامه استدZلهايي و پسزدند
را آنهـا و شـد مـحرز مـدينه و مّكـه عـلماي بر ايشان گمراهي و ناداني

گريختهاند/ ژيان شير از كه رميده خراني چونان و٥١; ٥٠. مّدثّر / ١

عقايد به چون و َقْسَوَرٍة�١, ِمْن ْت َفرَّ # َتنِْفَرٌة ُمْس ُحُمٌر َكَانَُّهْم � يافتند مسخره افرادي
بـر كه هنگامي و يافتند كفريات بسياري بر مشتمل را آن نگريستند آنان
كي حا كه نگاشتند يكگواهي مّكه شرع قاضي نزد كردند اقامه برهان آنان
و گـردد شـهره مـردم ميان در ايشان كار تا بود عقايدشان در آنان كفر از

بشناسند/ را آنان مردمان يكايك
بن سعد بن سعيد بن مسعود شريف فرمانروايي روزگار به رويداد اين
را ملحدان اين تا فرمود او و آمد پيش ١١٦٥هجري, سال به متوفيى زيد,
درعـيه بـه آنـان از شـماري شدند/ زنداني سان بدين و افكنند زندان به
استكبار و سركشي بر اين و كردند گزارش بودند ديده را آنچه و گريختند
مّكه به حج براي نميدادند اجازه بدانان ديگر مّكه, اميران و افزود آنها
در و ميزدند شبيخون مّكه امير فرمان زير قبايِل از پارهاي بر آنان و آيند
بن سعيد بن مساعد غالببن شريف موZنا مّكه, امير و ايشان ميان آن پِي
هجري ١٢٠٥ سال به آنها جنگ آغاز اين درگرفتو جنگ زيد, بن سعد

بود/
آن اثناي در كه درگرفت بسياري جنگهاي وهّابيان و مّكه امير ميان
آنان بدعت و وهّابيان كار كه بود چنان اين و باختند جان مردمان از زيادي
عربهاي و قبايل بيشتر كه آن مييافتتا انتشار ميگرفتو نيرو همچنان
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آوردند/ فرود فرمان به سر وهّابيان برابر در مّكه, امير فرمان زير
در و شـدند روان فـراوان سـپاهي بـا وهّـابيان هجري ١٢١٧ سال در
سـال هـمين قعدة ذي ماه به را شهر اين مردم و زدند اردو طائف بيرون
از را آن كودك و مرد و زن و شدند چيره شهر اين بر پس كردند/ محاصره
همة وهّابيان نيافت/ رهايي كشتار اين از كس اندكي جز و گذراندند تيغ دم
ولي گـيرند, پـيش در مّكـه راه تـا خواستند و كردند تاراج را آنان دارايي
به مصر و شام حاجيان و دارد بسيار حاجي هنگام اين در مّكه كه دانستند
ماندند طائف در پس آمد, خواهند آنان با جنگ به همگي و ميروند مّكه
سوي وهّابيان و رفتند شهرهايخود به حاجيان پذيرفتو پايان حج ماه تا
در لذا نداشتو را وهّابيان سپاه جنگبا تواِن غالب, شريف و تاختند مّكه
با كه كنند همان آنان با وهّابيان مبادا كه ترسيدند مّكه مردم آمد/ فرود جّده
امـان آنـان از و فـرستادند وهّـابيان نـزد كسـاني پس كردند/ طائف مردم
١٢١٨ محّرم هشتم در سان بدين و دادند امان بديشان وهّابيان و خواستند
مدت اين در و ماندند مكه در روز چهارده آنان درآمدند/ مّكه به هجري
تـجديد را آنـان اسـ�م خـود گـمان بـه و مـيداشـتند وا تـوبه به را مردم
قبور زيارت و توّسل چون كارهايي آوردن جاي به از را ايشان و ميكردند

ميداشتند/ باز بود شرك آنان اعتقاد به كه
جّده راهِي غالب, شريف با جنگ براي خود سپاه با پسوهّابيان آن از
توپبست به را آنها غالب شريف كردند, محاصره را جّده چون و شدند
از پس و بگيرند را جّده نتوانستند وهّابيان لذا كشت, را آنان از بسياري و
مّكه بر را خود از سپاهي و رفتند خود شهرهاي به و گشتند باز هشتروز
بـرادر عـبدالمـعين, شريف همان كه گماشتند برايشان را اميري و نهادند
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مـردم بـا تا پذيرفت را منصب اين عبدالمعين شريف بود/ غالب شريف
كند/ دور آنان از را اشرار اين زيان و كند خوشرفتاري مّكه

شريف حكومت, والِي همراه غالب شريف سال همين اZّول ربيع در
سربازان رسيدند مّكه به چون پيشگرفتو در مّكه راه سپاهياني با پاشا,
غالب شريف دست به ديگر بار مّكه فرمانداري و راندند شهر از را ابي وهّ

رسيد/
دادند قرار تاز تاختو مورد بسي را قبايل و كردند ترك را مّكه وهّابيان
نام با گماشتند آن بر اميري خود سوي از و افتاد ايشان دست به طائف و
و مّكه پيرامون قبايل به خود سربازان از برخي با امير اين مضايفي/ عثمان
آن بر توانستند تا ميآوردند در خود فرمان زير را وآنها ميتاختند مدينه
آن پـِي در و يـابند, چـيرگي مّكه امير فرمان زير سرزمينهاي همة و جا
بـه خـود سربازان با هجري ١٢٢٠ سال در و بگيرند را مّكه تا خواستند
و گرفتند ميان در را آن سوي همه و كردند محاصره را آن و تاختند مّكه
و كردند جلوگيري مّكه به خواربار رسيدن از و كردند سخت را محاصره
و كند آشتي آنان با شد گزير غالبنا شريف شدو دشوار مّكه مردم بر كار
ميانجيگري آنان ميان تا برگزيد را گروهي پس پردازد, مّكه مردم تأمين به
مـردم با خوشرفتاري جمله از شروطي با را آشتي كار سان بدين و كنند
آِن از مّكـه فـرماندارِي كه بود اين آن شروط ديگر از دادند/ سامان مّكه
قعدة ذي اواخر در وهّابيان و يافت سامان صلح كار باشد/ غالب شريف
برترين آن كنان سا بر ـ منوره مدينة بر و آمدند در مّكه به هجري ١٢٢٠
آن دارايـيهاي و كـردند تاراج را پيامبر�ص� خانة و شدند چيره ـ درودها

زشت/ بسي كردند كارهايي و بگرفتند
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مـضيان بن مبارك كه نهادند مدينه بر را اميري خود سوي از وهّابيان
طـول بـه سـال هـفت مـدينه و مّكـه بـر آنـان فرمانروايِي ميشد/ ناميده
جـلوگيري حـج بـه هـودج بـا مـصريان و شاميان آمدن از آنها انجاميد/
مردم و ساختند سياه عباي از رواندازي شريفه كعبة براي ايشان ميكردند/
كـو تـنبا كسـي نـميدادنـد اجـازه و درآيند آنان دين به تا واميداشتند را
زشتترينصورت به كشيده كو تنبا كسي ميشدند گاه آ گر ا و مصرفكند/
حكـومت كـوبيدند/ درهم را اوليا حرم قّبههاي آنها ميكردند/ تعزيرش
مسيحيان با سخت جنگي سرگرم و بود آشفته بس هنگام آن در عثمانيان
كه داشتند ناسازگاري هم با ايشان كشتن و س�طين نهادن كنار در و بودند

شد/ خواهيم گاه آ آن چون و چند از خدا خواست به
علي محّمد مصر, فرماندار براي عثماني سلطان فرمان هنگام اين در
سال به اين و كند بسيج سپاهي ابيان, وهّ با جنگ براي كه شد صادر پاشا,

بود/ هجري ١٢٢٦
عثماني سلطان فرمان به و كرد بسيج فراوان سپاهي پاشا علي محّمد

داد/ فرماندهي سپاه اين بر را پاشا, طوسون خود, پسر
از هـمچنان و شـدند روان مـصر از سـال هـمين رمضان در سپاه اين
ستاندند دستوهّابيان از را آن و رسيدند ينبع به تا برفتند دريا و خشكي
ميان در حربيه تازيان و ايشان ميان و رسيدند حديده و صفرا به آن پِي در و
بـه گـوش قـبايل اين همة كه جا آن از و درگرفت جنگي حديده و صفرا
بسيار قبايل اين شمار و بودند پيوسته وهّابيان به و داشتند وهّابيان فرمان
را هرچـه و كشتند را آنها از بسياري و شكستند درهم را مصر سپاه بود
تـنها و بـود هـجري ١٢٢٦ حّجه ذي ماه در اين و بردند يغما به داشتند
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گردند/ باز مصر به توانستند سپاه اين از اندكي
و كـرد بسـيج ديگـر سـپاهي هجري ١٢٢٧ سال به پاشا علي محّمد
آمادگي و نيرو كمال در سپاهيان آوَرد/ روي حجاز سوي خود خواستتا
خـود بـا نارنجك سه و توپ هجده آنها آمدند/ او سوي شعبان ماه در
جنگي هيچ بي و بگيرند بود دستوهّابيان در را آنچه توانستند و داشتند
بـا تـنها و كشـيدند بيرون وهّابيان چنگ از را حديده و صفرا رمضان, در
صد حرب مشايخ شيخ به تنها و دادند فريب را عربها بسيار درهم دادن
دادند ريال هزار هجده حرب جزء شيوخ از يكي به و پرداختند ريال هزار
ايـنها و كـنند مصرف ماهه همه كه كردند تعيين پروارهايي آنان براي و
فرمان وهّابيان از ظاهر در كه بود غالب, شريف مّكه, رئيس تدبير به همه

ميُبرد/
بود رو آن از شكستخوردند وهّابيان از مصر سپاهيان كه نخستي بار
سپاهيان باشد/ او تدبير به كار تا نكردند نگاري نامه غالب شريف با كه
بـه خبر اين چون و شدند وارد منوّره مدينة به قعده ذي اواخر در مصر
[نـوعي سپيدُمهره در بسيار و بستند آذين روز سه را شهرها رسيد مصر
مژده روم س�طين همة براي و كردند شليك توپ و دميدند شيپور] و بوق
جّده بر هجري ١٢٢٨ محّرم اوايل در دريانورد سپاهيان فرستادند/ نامه
اين و شدند چيره نيز جا آن بر و رفتند مّكه سوي گاه آن و يافتند دست
دست بـه غـالب شريف پنهاني تدابير با و جنگ هيچ بدون كاميابي همه

آمد/
از مّكه سرداران ابيو وهّ سربازان رسيدند جّده به مصر سپاهيان چون
حج به هجري ١٢٢٧ سال در كه سعود, ابيان, وهّ امير گريختند/ شهر اين
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و طائف به شود گاه آ مدينه بر مصر سپاه استي�ي از كه آن بي بود رفته
مّكه به مصر سپاه دستيابي از رسيد درعيه به چون رفتو درعيه به سپس
طـائف, امـير رسيدند مّكه و جّده به سپاه اين چون و شد گاه آ طائف و
پاي طائفنيز ابي وهّ سرداران و سربازان ديگر گريختو مضايفي, عثمان

نهادند/ فرار به
بـا را رسـاناني مـژده پـاشا عـلي محّمد هجري ١٢٢٨ اZّول ربيع در
مّكه, كليدهاي اين كه داد پيغام و فرستاد عثماني دارالحكومة به كليدهايي
باشكوه كارواني با كليدها همراه رسانان مژده است/ طائف و جّده مدينه,
و نهادند سيم و زر از سينيهايي بر را كليدها و شدند وارد دارالحكومه به
و ميكردند دود بخور و عود سيمين و زّرين سينيهاي در آنها پيشاپيش
پـيروزي اين براي از و ميشدند نواخته وليلبكها طبلها سرشان پشت
آورندگان به و كردند شليك توپ و دميدند سپيدمهره در و بستند آذين
و او براي و افزودند پاشا علي محّمد جايگاه بر و دادند هديهها كليدها

فرستادند/ مدالهايي او تابع قلمروهاي
روي حـجاز بـه خـود, پاشا, علي محّمد هجري ١٢٢٨ شّوال ماه در
كه ـ را مضايفي عثمان غالب, شريف مصر, از او رهسپارِي از پيش و آورد
و ياوران بزرگترين از كه را او و كرد دستگير ـ بود طائف بر وهابيان امير
و فرستاد مصر به و كشيد زنجير به آهن با ميشد شمرده ابي وهّ ساZران
مـصر بـه قعده ذي در حجاز, به پاشا علي محّمد آوردن روي از پس او
جـانش جـا آن در و فرستادند عثماني دارالخ�فة به را او سپس و رسيد

گرفتند/
مساعد بن غالب شريف و رسيد مّكه به قعده ذي در پاشا علي محّمد
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بن يحيي شريف او, زادة برادر و فرستاد دارالخ�فه به و كرد دستگير را
هجري ١٢٢٩ محرم در گماشتو مكين مكان اين بر را مساعد, بن سرور
دارالخـ�فه بـه بـود مـنّوره مـدينة وّهـابي امـير كـه را مـضيان بـن مبارك
و ببينند را او مردم تا گرداندند قسطنطنيه در قافلهاي در را او و فرستادند
عثمان با و آويختند السرايا باب بر را او سر و ريختند وي خون آن از پس
با او و فرستادند س�نيك به را غالب شريف اما كردند/ چنين نيز مضايفي
و سپرد جان هجري ١٢٣١ سال در سرانجام تا ببود جا آن در ارجمندي
كـه سـاختند خـانهاي گـنبد گـورش بر و سپردند خاكش به جا همان در

بود/ مّكه فرماندار سال شش بيستو او ميرفتند/ زيارتش به همگان
بـيشه, تـربت, بـه را بسـياري سـپاهيان پـاشا عـلي مــحّمد پس وزان
وّهـابي گروههاي با تا فرستاد عسير شهرهاي و ظهران و غامد شهرهاي
پِي خود, هجري ١٢٢٩ سال شعبان در و كرد كن ريشه را آنها و بجنگند
را زيادي و كشت را آنها از بسياري و رسيد شهرها اين به و گرفت آنان

كشيد/ ويراني به را ديارشان و كرد اسير
پس و بمرد ابيان, وهّ سلطان سعود, هجري ١٢٢٩ اZولي جمادي در
مـحّمد حج, ايام رسيدن فرا با نشست/ پدر جاي به عبدا[ پسرش او از
مكـه سـوي بـه بود, رسيده بدانها كه ابي وهّ سرزمينهاي از پاشا علي
بماند, مّكه در هجري ١٢٣٠ رجب تا و بگزارد خويش حّج او بازگشت/

نهاد/ مّكه در را پاشا حسن و آورد مصر سوي سپسروي
يك او رسيد/ مصر به هجري ١٢٣٠ رجب نيمه در پاشا علي محّمد
كـه بـازگشت مـصر به هنگامي و بود ماندگار حجاز در ماه هفت و سال
قبايلحجاز همة در كنده پرا ابي گروههايوهّ داده سامان را كارهايحجاز
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كه بودند مانده درعيه در آنان از شماري تنها و بود كوفته درهم را شرق و
او با جنگ براي را سپاهي پاشا علي محّمد بود/ سعود بن عبدا[ اميرشان
داشت/ گسيل پاشا, ابراهيم پسرش, فرماندهي به را سپاه اين و كرد بسيج
آن پـاشا, عـلي محّمد پسر پاشا, طوسون با آن از پيش سعود بن عبدا[
به گوش كه شرط اين به او با و ميكرد نگاري نامه بود مدينه در كه هنگام
مـنصب در تـا بـود بسـته آشـتي پـيمان بـاشد پـاشا عـلي مـحّمد فـرمان
و نـداد در تـن آشتي بدين پاشا علي محّمد ولي بماَند, خود فرمانداري
آغاز سپرد/ بدو سپاه فرماندهي كار و كرد آماده را پاشا ابراهيم پسرش,
بـه هـجري ١٢٣٢ سال در او بود/ هجري ١٢٣١ سال اواخر رويداد اين
و بـرخـاست سـعود بـن عـبدا[ بـا جـنگ بـه سپاهش با و رسيد درعيه
ميكشد درازا به آن چون و چند گفِت باز كه گرفت در ميانشان پيكارهايي
سعود بن عبدا[ بر ١٢٣٣ قعده ذي در توانست پاشا ابراهيم سرانجام تا
شيپور و كردند شليك توپ هزار رسيد مصر به خبرها اين چون آيد/ فائق

بستند/ آذين روز هفت را آن روستاهاي و مصر و نواختند
بخشهايي داشتو وهّابيان با جنگ به بسيار عنايت پاشا علي محّمد
خـبر او مـباشران از يكـي كـه جا آن تا ميكرد كار اين هزينة را خزانه از
ايـن از يكـي بـارگيري هـزينة بـار يك بـراي تنها اندركاران دست رساند
مدينه به ينبع از را آن تا كردهاند پرداخت ريال هزار پنج و چهل خزانهها
نيم و ينبع امير را آن از نيمي كه است بوده ششريال شتر هر هزينة و برند
به مدينه از بار رسيدن هنگام استو ميكرده پرداخت مدينه امير را ديگر

است/ بوده ريال هزار چهل و صد باربران اين هزينة تنها درعيه
از بسياري همراه را او و كرد دستگير را سعود بن عبدا[ پاشا, ابراهيم



وهّابي گرِي سلفي . ٧٢

بـه هجري ١٢٣٤ محّرم هفدهم در عبدا[ و فرستاد مصر به سردارانش
را او مـردم و دادنـد سـامان پـرشكوه كـاروانـي او بـراي و رسـيد مــصر
براي مردم و نشاندند تندرو شتري بر را سعود بن عبدا[ پس ميديدند/
پاشا علي محّمد بر سعود بن عبدا[ چون بودند/ كرده ازدحام او تماشاي
خـود نـزد و كـرد استقبالش شادي با و برخاست او برابر در پاشا درآمد
و امروز همه اين پرسيد: او از پاشا علي محّمد گفت/ سخن او با و نشاند

بود؟ چه براي فردا
بود/ جانگير جنگ, داد: پاسخ سعود بن عبدا[

يافتي؟ چگونه را پاشا, ابراهيم پسرم, پرسيد: پاشا علي محّمد
كار به را توانش همة و نكرد كوتاهي هيچ داد: پاسخ سعود بن عبدا[

بود/ كرده مقّدر بزرگ خداي كه شد آن تا كرديم چنين نيز ما زد/
تـقاضاي تـو بـراي سـلطان سـرورمان از گـفت: بدو پاشا علي محّمد

كرد/ بخشايشخواهم
ميشود/ همان باشد مقّدر چه هر گفت: سعود بن عبدا[

در پاشا اسماعيل خانة به و پوشاند او تن بر خلعتي پاشا علي محّمد
بازگشت/ بوZق

پاشا علي محّمد بود/ حلبي كوچك صندوق يك سعود بن عبدا[ نزد
چيست؟ صندوق اين پرسيد:

من و برگرفت پيامبر سراي از پدرم را اين داد: پاسخ سعود بن عبدا[
ميبرم/ عثماني سلطان خدمت به را آن اينك

س�طين خزانههاي از قرآن سه آن در و بگشايند را آن داد فرمان پاشا
دانـة سـيصد قـرآن سـه ايـن بـا و بود نديده نيكوتر آن از كسي كه يافت
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مـيشد/ ديـده طـ� از نـواري و بزرگ زمرد دانة يك و درشت مرواريد
چيزهاي اين جز برگرفتيد پيامبر سراي از آنچه گفت: بدو عليپاشا محّمد

بود/ ديگري بسيار
هـر او يافتم/ پدرم نزد كه است چيزهايي اين گفت: سعود بن عبدا[
مردم و عربها بلكه نداد اختصاص خود براي يافت خانه اين در را چه

برداشتند/ چيزهايي خود براي مّكه شريف و حرم كسان و مدينه
يافتيم/ گونه اين از چيزهايي شريف نزد ما است, درست گفت: پاشا
پاشا ابراهيم و فرستادند عثماني دارالخ�فة به را سعود بن عبدا[ پس
مصر به حجاز از درعيه كّلي كردن ويران از پس هجري ١٢٣٥ محرم در

وانهادند/ را آن كنانش سا كه كوفت درهم چنان را درعيه او بازگشت/
را او رسيد عثماني دارالخ�فة به اZّول ربيع در سعود بن عبدا[ چون
همايونو دروازه كنار را آنوي پي در ببينندشو مردم تا گرداندند شهر در

كشتند/ گون گونا جايهاي در يارانشرا
هـر بـود قـرار گـر ا و بـود وهّـابيان مـاجراي چكيدة بسيار فرايند اين
از وهّـابيان فـتنة مـيكشيد/ درازا بـه سـخن بـياوريم گسـترده را داستاني
و ريـختند بسـيار خون آنها شد/ دچار بدان اس�م كه بود مصيبتهايي
روان/ شـرشان و شد گير همه گزندشان و كردند تاراج فراوان داراييهاي

با[/ Zّٕا قّوه Zى َو Zَحوَل
شده تصريح فتنهاي چنين وجود به پيامبر�ص� احاديث از بسياري در
مشـرق جـانب از <مـردمي است: حـديث ايـن يكي ميان آن از كه است
از نميرود/ فراتر آنان كتف از قرآن اين و ميخوانند قرآن كه برميخيزند
آنهـا نشانة و ميشود گريزان كمان از تير كه چنان ميشوند گريزان دين
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است>/ سر موي تراشيدن
صحيح در برخي استكه شده مختلفروايت گونههاي به حديث اين
روايات, آن آوردن با نيست نيازي استو ديگر كتب در شماري بخاريو
زيرا بريم, نام كردهاند روايت را آن كه كساني از يا كشيم درازا به را سخن

هستند/ مشهور و صحيح احاديثي
آشكـار صراحتي است> سر موي تراشيدن آنها <نشانة تعبير اين در
سـرشان مـوي تـراشـيدن به را خود پيروان آنان كه اين در ميشود ديده
و خـوارج گـروههاي از يك هـيچ مـيان در ويـژگي ايـن و فراميخواندند

نميشود/ ديده آنها از پيش بدعتگذاران
رّد بـراي نيست نيازي ميگفت: زبيد, مفتي اهدل, عبدالرحمان سيد
كـه پـيامبر�ص� سـخن همين آنها, رّد براي بلكه نگاشت, كتابي وهّابيان
هـيچ آنهـا جـز زيـرا است, كافي است> سر موي تراشيدن آنها <نشانة
نـپرداخـته تكـليف] يك عـنوان [به كار اين دادن انجام به گذاري بدعت

است/
از شفاعت طلب از را مردم آنان كه است آن ايشان ويژگيهاي ديگر از
شـفاعت بـه مـربوط احـاديث كـه آن حال و ميكنند منع كرم�ص� ا پيامبر
از هـمچنين آنـان است/ مـتواتـر و فـراوان خـويش امّت بـراي پيامبر�ص�
بسياري و پيامبر�ص� بر صلوات بر مشتمل الخيراتكه كتابد�ئل خواندن
است/ شرك كاري چنين معتقدند و ميكنند منع اوست, كامل اوصاف از
جـلوگيري اذان از پس مـنارهها بـر صـلوات فـرستادن از چنين هم آنها
از پس ميداد اذان و بود نيز كور كه نيكو مردي بار يك كه جا آن تا ميكنند
او خاندان و پيامبر بر بودند كرده منع كار اين از را او وهّابيان كه آن با اذان
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را او كشـتن فـرمان او و آوردنـد عبدالوهّـاب ابن نزد را او فرستاد/ درود
گونه اين كاوش صدد در بخواهيم گر ا بريختند/ كور مرد خون و كرد صادر
كـافي قـدر همين كر ذ و شود كاغذ من هفتاد مثنوي, باشيم, آنها رفتار

است/ گاهتر خودآ سبحان خداي استو
ميرسد/ پايان به دح�ن زيني احمد شيخ سخن جا اين در

شده برده وهّابيت علماي نام آمده او كتاب در كه پيوستي فهرسِت در
شد/ آشنا ايشان پيشوايان و علما با ميتوان و

ششم مرحله
معاصر ابيت وهّ و سلفيه

الباني تبليغاتو و فتوا پژوهشو كانون علماي دهندة نشان مرحله اين
واحدند/ انديشهاي پيكرة همگي كه اوست پيروان و

شـرح و گفتيم نوشتار اين در كه پرداختهاند فعاليتهايي به عّده اين
التـحصيل فـارغ بـراي دانشگاهها بر سيطره همچون فعاليتهايي داديم;
به كه چنان دارند, خود با را آنها انديشة كه دانشجوهايي از گروه آن كردن
به را كتابها اين و ميپردازند سلفيگري و ابيگري وهّ كتابهاي انتشار
كتاب اين در كه ديگري فعاليتهاي و ميكنند ترجمه گون گونه زبانهاي

است/ آمده گفته
بگذريم است, تجسيم و تشبيه انديشة پردازان نظريه شمار در الباني
تـيمية ابـن بـين بـما وا�تـحاف البشارة كتاب در كه مسائل پارهاي در كه
بر او دارد/ ناسازگاري تيميه ابن با آوردهايم الخ(ف من العقيدة في وا�لباني
سست حديث از كيد تأ با و ميفشَرد پا كجاست> <خدا تعبير به خود باور
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كتابالعـلّو مختصر بر را مقّدمهاي او خود كه چنان ميكند, دفاع جاريه
است/ كنده آ تجسيم و تشبيه عقايد از كه نگاشته ذهبي



دوم فصل

سلفيگري وهّابيگريو انديشههاي در كاوشي

را آنها نخست كه ميشود خ�صه نكته چند در سلفيان انديشههاي
بازگو را آنها استدZل و بيان و شرح سپسبا ميشويمو يادآور اختصار به

ميكنيم:
متعال/ خداي حق در تجسيم و تشبيه عقيدة پذيرش ـ ١

بـا آنهـا توزي كينه و كرم�ص� ا پيامبر بزرگداشت كردن مخدوش ـ ٢
ايشان/ به بياحترامي اهلبيتو

و كفر و شرك به مخالفانشان كردن متهم همان يا فكري, تروريسم ـ ٣
بدعت/

كـينهتوزي و اسـ�مي فرقههاي از يك هيچ نشناختن رسميت به ـ ٤
و معتزله و اباضيه اماميه, اشاعره, زيديه, از: عبارتاند كه بدانها نسبت

مذاهب/ تقريب انديشة با جويي ستيزه نتيجه در
مجالس همچون آن نمادهاي و اس�مي تصّوف با آنان گري ستيزه ـ ٥
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و اوليـا و صـحابه و پيامبران حرم زيارت و زادروزها و جمعي دسته كر ذ
اعمال/ گونه اين دانستن خرافه بدعتو دستو اين از كساني

نـاسازگاري و تـفسير كـتب و پيشوا مفّسراِن نشناختن رسميت به ـ ٦
آن شيوههاي و عربي زبان درك اصول از كه مجاز و تأويل با سازشناپذير

است/
اسـتدZل از رمـيدگي و دوري و حديثي استدZل به آنها گرايش ـ ٧
گـر <ا حـنبلي: بربهاري آنها جلودار سخن است قبيل همين از و قرآني,
و است بـيزار حـديث از مـيبري, حـديث او نزد به كه دوستي دريافتي
از پس است, زنديق او ترديدي هيچ بي دارد, گرايش قرآن به كه دانستي

دارالسلف, چاپ هجري, ٣٢٩ سال به مرده حنبلي, بربهاري اثر السّنة شرح كتاب از / ١
١٩٩٧م/ دوم, چاپ رياض, سعودي, عربستان

رهايشكن>/١ و برخيز او نزد
به حكم در تناقض و ايشان سوي از نبوي احاديث گرفتن بازيچه ـ ٨
ضعف يا صّحت به حكم و ميشود ديده الباني در كه چنان احاديث, اين

آنها/ مذهب اقتضاي با متناسب احاديث,
كه <هر كه: سخن اين دانستن معتبر و اجماع نشناختن رسميت به ـ ٩
در تـنها اجـماع به آنها زدن در چنگ دروغگوست>/ كند اجماع ادعاي
اين و خدا علّو مسألة مانند همسوست, آنها خواست با كه است اموري
است/ منّزه بسي نسبتها گونه اين از خداوند است/ آسمان در خدا كه

رفتاري داشتن و گفتوگو و عق�نيت و عقل با آنها ناسازگاري ـ ١٠
ديگران/ به خود انديشه جهتتحميل در

خلق/ به خدا تشبيه مسألة در بجز قياس نهادن كنار ـ ١١
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بر حقي ك�م گر ا ـ نرفتن حق بار زير و خطايشان بر آنان پافشاري ـ ١٢
شود/ جاري ديگران زبان

سلفي وهّابياِن انديشههاي مهمترين جزئيات
بپردازم: مهم بس نكتهاي كر ذ به ميخواهم جا اين در

ابيگري وهّ سلفيگريو گون, طوايفگونا و فرقهها از كه كساني بيشتر
بـا حـقيقتا هسـتند انـديشه ايـن با مبارزه صدد در و نميدارند خوش را
بـنا آن بـر را خـود عقيدة و اصول سلفي وهّابيان كه بنيادهايي مهمترين
از و ندارند آشنايي هستند مردم ميان در آنها انتشار خواهان و كردهاند
مشكل اين و گاهاند ناآ ايشان با مبارزه چگونگي و آنان رّد درست شيوة

ميبرند/ رنج آن از وهّابيت با مبارزان كه است بزرگي
در مـيخيزند بر مخالفت به وهّابيت با كه كساني بيشتر نمونه, براي
صحيح حديث و هستند ناتوان استدZل, و حديث و توحيد و عقايد علم
را حـديث مـتن و سـند بـررسي توانـايي و نميشناسند باز ضعيف از را
نميتوانند نتيجه در و كنند حكم آن بط�ن ضعفيا صحتيا بر تا ندارند
را آنهـا استدZل و حجت تا برخيزند مناقشه به سلفيگري و وهّابيت با
نـپرداخـتهانـد, حـديث كـار بـه وّهـابيگري دشمنان بيشتر كوبند/ درهم
كه گرفته چندان را سنت اهل علماي گريبان كه همگاني ضعف از بگذريم

است/ يافته كاهش آنها علمي سطح
دانشـمندان كـه آمـوزشگر دكـترهاي بـيشتر كه هستيم شاهد امروزه
بسيار بخشهاي در تنها هستند آموزشگاهها ديگر و دانشگاهها در امروز
ديگـر در كـاوش تـواِن و دارنـد تـخصص الهـيات عـلوم از يكي محدود
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بـه دكترا رسالههاي و ندارند نگرفتهاند تخصص آن در كه را بخشهايي
شايسته كه است پيچيدهاي مشكل و فاجعه اين و نميپردازند بخشها اين

بينديشند/ آن حّل به ويژه عنايتي با مسلمانان است
در مـناقشه تواِن ميخيزد بر وهّابيان رّد به كه مخالفان اين از يك هر
هـر در مـخالفت نـقطة نميتواند و ندارد را آنان دZيل ضعف و صّحت
و گـذشته دانشـمندان سـخنان بـازگفت به تنها و كشد چالش به را قضيه
به نزاع نقطة از اطمينان و علمي تحرير بدون و زيبا عبارات با آنها آراستن
از هم است برخوردار ضعف از هم كه ميپردازد دZيلي از پارهاي طرح
اموري از يا گريزاناند نقطه آن طرح از يا گروه اين كه شاهديم و صّحت,
كردن مسخ با تنها را سخن يا نيست بحث محل اساسا كه ميگويند سخن

ميكشانند/ تباهي به سلفي وهّابيان چهره
حديثِي و اصولي قواعد با نميتوانند گروه اين كه ميبينيم سو ديگر از

آنـان رّد بـه كـه نـميشود يـافت حاذقي علم, اهل ميان در كه نيست معنا بدان اين / ١
اشراف ما سروران گرنه و ماست همروزگار علماي غالب وضع گفتيم آنچه و بپردازد
و قرآن دZيل كاويدن و ژرف دانشي با ديگر ارجمنداني و كوثري ع�مه و غماريون
از را دZلتآن و كنند ارزيابي را دZيل اين و بپردازند وهّابيان رّد به توانستهاند سنت
كـه مـخالفان, از بسـياري ولي بـياورند, نـو سـخني پيرامون اين در و بگذرانند نظر
كتابهايي چنين و نديدهاند را كتابها اين كوبند درهم وهّابيترا انديشة ميخواهند
نشـر و چاپ براي و است اندك آنها شمار زيرا رسند, خود مقصود به نتوانستهاند
نيست/ چنين سلفيان و وهّابيان كتب كه حالي در ندارد, وجود مالي پشتيباني آنها

كنند١, ابطال را وهّابيان انديشة علم اهل ميان در متداول و شده شناخته
ريزي برنامه آن با مبارزه براي و بررسند را انديشه اين نميتوانند كه چنان
و خواست اين كردن محّقق براي تا ندارند نيز را آمادگي اين آنها كنند/
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از كه است حالي در البّته اين و سپرند گوش ما سخنان به بدان پرداختن
براي كه بيابند را امكان اين تا باشند برخوردار توانها ديگر و مالي توان
ميان همياري اين گر ا و بپردازند دقيقي طّراحي به هدف اين كردن محقق
سـلفِي انـديشة تـا آمـد خواهـد پديد امكان اين بندد, چهره ايشان و ما
تشبيه از دور به كنيم بدل اس�مي انديشهاي به را آن و بررسيم را وهّابيت
آن داشـتن نـظر در بـا اين نبوي/ كريم بيت اهل به كينهتوزي و تجسيم و
به قادر گري سلفي و گري ابي وهّ مخالفان و دشمنان از بسياري كه است
در يكـديگر بـا را قضايا كه گونهاي به نيستند علمي زمينههاي تشخيص
به آن از و دارند خود با را ابي وهّ انديشههاي بدانند كه آن بي و ميآميزند

برميخيزند/ دفاع
صـوفياِن بـيشتر كـه است ايـن داشت, توجه بدان بايد كه مسائلي از
يا وهّابيان با آنها فرق كه ميكنند گمان مشايخ از بسياري و ما همروزگار
ميدانند حرام را معصومان سالزاد برپايِي وهّابيان كه است اين تنها سلفيان
دستگرفتن به و فرستاد درود پيامبر�ص� بر اذان از پس نميدهند اجازه و
ناروا را ديگر فرعي امور پارهاي و اوليا و انبيا به استغاثه و توّسل و تسبيح
و عقايد در سلفيان يا وهّابيان كه اند غافل اينحقيقت درك از و ميشمرند
انتشار گوني گونا ابزار با را آنها و مينهند بنا را انديشههايي حديث و فقه
موعظه درسو سخنراني, اينترنت, كتاب, نوار, همچون ابزاري ميدهند;
القا ابي وهّ انديشة به معتقد دانشگاهِي اساتيد كه سخنرانيهايي حّتي و
را ابي انديشههايوهّ راه اين از مگر وهّابيتتا تبليغاتِي مدافعان يا ميكنند
مسـتهجن انـديشة ايـن بـه مـردمان سـان بـدين و بكـارند جوانان دل در

بگروند/
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را بنيادهايي و انديشهها مهمترين نوشتار اين در بايد ما اساس اين بر
پـيشينيان بـه دروغ بـه را خـود كـه ] نـما سلفي ابيهاي وهّ كه كنيم تبيين
و مـيخوانـند فرا آنها سوي به را همگان و دارند باور را آنها بستهاند]
تـوفيق خـدا از راه ايـن در و مـيپردازيـم ايشان آموزههاي بيان به اينك

ميجوييم/

سبحان خداوند دربارة تجسيم و تشبيه عقيدة اّول:
از برخـوردار دارد جسمي متعال خداوند كه معتقدند سلفي وهّابيان

چـاپ او السـّنة منهاج حاشية در كه المعقول صريح موافقة خود كتاب در تيميه ابن / ١
دارد/ تصريح سخن بدين ج٢,ص٢٩ در شده

چهرهاش از پرتوي و دارد دندان و دهان و چشم دو و چهره و مرز١, و حد
از برخوردار دارد دست دو كه چنان است, ُسبحات همان كه ميتابد بر
و سينهاي و انگشتها ديگر و شست انگشت و كوچك انگشت و كف
به مكاني از استو نشسته عرش بر و قدم دو و پا دو و ساق دو و پهلويي
فـرود دنـيا آسـمان به شب دوم نيمة در و ميشود جا به جا ديگر مكان
چنين از استخداي منّزه بسي ميرود/ فراز سپس ميزند بانگ و ميآيد

نسبتهايي/

صـد جـوزي ابن اين است/ تيميه, ابن گرد شا جوزيه, قيم ابن جز جوزي ابن حافظ / ٢
نكتهاي اين و بوده دور به تجسيم و تشبيه از و است ميزيسته تيميه ابن از پيش سال

توّجه/ خور در است

در مـيدانـد مـنّزه نسبتها گونه اين از را خدا كه جوزي٢ ابن حافظ
ميگويد: چنين �٩٧ �ص التنزيه كّف بأ التشبيه شبه دفع خود كتاب
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حنبليان/ يعني / ١
است/ دين اساس و اصل كه توحيد و عقايد در يعني / ٢

ناشايست سخناني اصول٢, در كه ديدهام را كساني يارانمان١ ميان در
شـدند/ نـامزد سـخنان ايـن نگـارش در نفر سه ميان اين از و ميگويند,
كه نگاشتند كتابهايي كه زاغوني ابن قاضيو يارش و حامد بن ابوعبدا[
جـايگاه بـه آن نگارندگان كه ديدم و كشاندهاند زشتي به را مذهب آن با
و كـردهانـد توجيه حس با متناسب را الهي صفات و كردهاند نزول عوام
استپس آفريده خود صورت به را آدم متعال خداوند كه شنيدهاند چون
زبان و دهان و چشم دو با كردهاند اثبات چهرهاي ذات, بر افزون او براي
و است سبحات همان كه تابان او چهرة از پرتوهايي و دندانها و كوچك
دو و ران و سينه شستو كوچكو انگشت كفو و انگشتان و دست دو
آنهـا بـاشد/ داشـته سـر خـدا نشنيدهايـم گفتهاند كه اين و دوپا, و ساق
به را بنده و لمسكنند را او و لمسكند را چيزي استخدا جايز ميگويند:
سخن اين با و ميكشد نفس خدا گفتهاند: آنها از برخي كند/ نزديك خود

ميشود!! درك كه گونه آن نه كه: ميكنند خشنود را عوام
نهادهاند نام بدعت با آنها بر و گرفتهاند را صفات و اسماء ظاهر آنها
مفاهيم به ظاهر از را ايشان كه متوني به و ندارند عقلي و نقلي دليل هيچ و
ويـژگيهاي از كـه سـاز ظاهر پندارهاي لغو و متعال خداي براي واجب

نميسپرند/ گوش ميدهد توجه است حدوث
ميرسد/ پايان به جا اين در جوزي ابن حافظ سخن

رويدادهاي ميان در التاريخ في كتابشالكامل در اثير ابن موّرخ عّ�مة
ميگويد: چنين هجري ٤٢٩ سال
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دربـارة آنـچه بـهر از را حـنبلي فراء ابويعلي دانشمندان, سال اين در
تـجسيم بـه او اعـتقاد از حكايت و بود آورده كتابش در خداوند صفات
در و بـيامد منصور جامع به زاهد قزويني ابوالحسن كردند/ انكار داشت
بسـي ميبندند او بر ستمگران آنچه از خداوند گفت/ سخن پيرامون اين

است/ واZتر
ميگويد: هجري ٤٥٨ سال رويدادهاي ميان در اثير ابن باز و

در او بـمرد/ كتابالصفات نگارندة حنبلي, فّراء ابويعلي سال اين در
تـجسيم گـواه آن ابـواب تـرتيب و بود آورده شگفت سخناني كتاب اين

است/ واZتر سخنان گونه اين از خداوند محضبود/
قدامـة ابن دربارة �ص�١٣٩ الروضتين كتابشذيل در حافظ ابوشامة

هجري/ ٦٢٠ سال به مرده / ١

العلّو و ا�عتقاد لمعة و التأويل كتابذّم نگارندة و مشهور حنبلِي١ مقدسي
ميگويد: چنين

اوست/ آيينان هم مشهور شيوة همان بر عقايد پيرامون او سخن ولي
او بـر بـاره ايـن در امـر حقيقت علمياش عظمت همة با كه ا[! سبحان

است/ نشده روشن
بسـياري كـتابهاي تـجسيم و تشـبيه اثـبات در پيشتر اين از حنبليان

است: جمله آن از كه نگاشتهاند
ذهبي ميدهند/ نسبت حنبل بن احمد به را آن كه الجهميه علي الّرّد ـ ١
النب(ء سيراع(م در زيرا بستهاند, او بر را كتاب اين كه است كرده روشن

ميگويد: حنبل بن احمد حال شرح در �٢٨٦. ١١�
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بـر كـه الجـهميه عـلي رّد چـونان نـه و اصـطخري رسـاله هـمچون نه
بستهاند/ ابوعبدا[

سخناني و دارد گوييهايي بيهوده كه احمد بن عبدا[ نوشتة الّسنّه ـ ٢
است/ گاه آ او گفتههاي از خدا كه اس�م تنزيه به اعتقاد با ناهمسو

حنبلي/ خ�ل از , الّسنّه ـ ٣
شيبه/ ابي بن عثمان از العرش, ـ ٤

ابي بن محّمد از عليعرشه, جالٌس و قاعٌد انّه dعزوجلو الحد اثبات ـ ٥
كتاب بر حاشيه در ـ ا[ رحمه ـ كوثري امام حنبلي/ دشتي بدران بن قاسم

ميَبرد/ نام كتاب اين از �ص�٤١٥ بيهقي والصفاتحافظ ا�سماء
كـتابهاي مـا, روزگـار در چـه گـذشته در چـه تـجسيم, به معتقدان

ميبينيم: آنها در را چنين بابهايي كه نگاشتهاند بسياري
بـراي دست دو اثـبات بـاب مـتعال, خداونـد براي چهره اثبات باب
باب پا, اثبات باب ساق, اثبات باب چشم, دو اثبات باب متعال, خداوند
چـهرة بـه را ج�له جل خداي كه جا آن تا پهلو, اثبات باب و قدم اثبات

كردهاند/ ترسيم آدمي
است/ دسترس اثباتصفاتالربدر و التوحيد كتاب خزيمه ابن كتاب
و ميكند معرفي شرك كتاب را آن .٢٧ـ�١٥١ ١٤� تفسيرش در رازي امام
كتاب در او از ِاسناد دو با كه چنان و, شد پشيمان آن نگارش از خزيمه ابن
كوثري محّدث تحقيق با �٢٦٧ �ص بيهقي حافظ والصفاتنوشته ا�سماء

ميشود/ رويگردان كتاب آن از آمده,
ميگويد: چنين �٢٨٣. ٢� العواصم در حافظ عربي ابن ابوبكر

حنبلي ابويعلي قاضي نزد هرگاه گفت من به معتمدم استادان از يكي
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خـداونـد صـفات ظواهـر همان پيرامون ميكردند ياد را سبحان خداوند
خدا ظاهري صفات از چه هر به اعتقاد ميگفت: بود رسيده بدو كه متعال
از يكـي را/ عـورت و ريش مگـر دهـيد نسـبت مـن بـه ميخواهيد كه را
و زشت كـفري كـ�م, ايـن ميگويد: سخن اين دربارة حق اهل پيشوايان
پـيروي او از كـه است ناداني آن گويندة و است متعال خداوند استهزاي
پيروي است منتسب بدو كه امامي از و نيست توّجه شايستة و كرد نتوان
شريك مشركان با پرستي بت در و ميپوشاَند او نام زير را خود و نميكند
در را بـتي تـنها و است شناخته را او نه پرستيده را خدا نه هرگز و است
بسـي مـيگويند منكران و ملحدان آنچه از خداوند و ساخته انديشهاش

است/ واZتر
و كند ساماندهي را تشبيه و تجسيم اين تا نهاد عرصه به پا تيميه ابن
او كـند/ بـنياد قـواعـدي آن بـراي كتابهايش در و بنهد اصولي آن براي
ايـن و بـودند او از پيش كه ستاند حنبلياني از را تجسيم و تشبيه انديشة
با كوشيد برخاستو آن از دفاع به و كرد تنظيم و ريزي برنامه را ستاندهها

بزدايد! آن دامن از را زشتي هرگونه نابجا عبارتپردازيهاي
كتب از سخناني به گويي چكيده براي است, طوZني مقوله اين چه گر ا
اعـتقاد تشـبيه و تجسيم به وي ميكند ثابت كه ميكنيم بسنده تيميه ابن
در كـه اوست كـ�م ايـن تـيميه ابـن سخنان شگفتترين از است/ داشته
التقديس اساس نقض به ناميده كتاِب همان يا الجهمية تلبيس بيان كتابش

آمده: �١٠٩. ١�
سخن در نه و سنّت در نه قرآن, در نه مشبِّهه نام استپس چنين گر ا

نيست/ نكوهش با همراه تابعان و صحابه از يك هيچ
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ميگويد: اعتراف به ١٠١ و ١٠٠ صفحات در سخن اين از پيش او
جسـم مـتعال خداوند و نميباشد جسم جز صفات اين به موصوف

سـجستاني, كـرام بـن مـحّمد حـال شـرح در الميزان كتاب در ذهبي كه آن شگفت / ١
كـه خداست پيرامون آنان سخن اين كّراميه بدعتهاي از ميگويد: مشهور, م مجسِّ

اجسام/ همچون نه ولي است, جسم

ميگويد: ١٠١ صفحة در او اجسام/١ چون نه ولي است
پيشينيان از يك هيچ سخن در نه و سنّتپيامبر در ونه خدا كتاب در نه
جسم او صفات نيستو جسم خدا كه نيامده چنين ايشان پيشوايان امتو
كه الفاظي نفي با شرعي ثابِت مفاهيم نفي پس نميشود/ شمرده عرض و

است/ گمراهي و ناداني نكرده, نفي را آن مفهوم عقل نه و شرع نه
از را ما خداي تشبيه/ و تجسيم به عقيده در است روشني تصريح اين

كند/ حفظ عقيدهاي چنين
�ص�١٠٩ ا�سـ(مية الجـيوش اجتماع خود كتاب در قيم ابن آنچه از

را آن معتق عواد دكتر كه است ا�س(مية الجيوش اجتماع كتاب چاپ از سخن اين / ٢
براي كه است آمده صفحه٥٥ در العلميه دارالكتب چاپ در ولي است, كرده تصحيح

كرد/ مراجعه بدان ميتوان اطمينان

اوست:٢ سخن اين ميكند استدZل بدان
از نقل به او و ابوهريره از نقل به مسيب ابن از او و معمر از عبدالرزاق
فـرود دنـيا آسـمان بـه عـّزوجّل خـداونـد است: فرموده كه آورده پيامبر
دنيا آسمان به كه هنگامي او دارد/ كرسي يك آسماني هر در او ميآيد/
صبح هرگاه و كه/// كيست ميگويد و مينشيند كرسياش بر ميآيد فرود

مينشيند! خود كرسي بر و ميگيرد اوج رسد
سـان به خداي چگونه كه كنيد درنگ صريح تشبيه و تجسيم اين در
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در كه اين و مينشيند كرسي بر و ميگيرد اوج كه ميشود تصوير جسمي
دارد/ كرسي يك آسمان هر

بي و تأييد و استدZل با سخن اين از پيش فاصلهاي هيچ بي قيم ابن
ميگويد: انكاري هيچ

مرفوع شفاعت, طوZني داستان عبّاس ابن حديث از احمد مسند در
تختش يا كرسي در را او و ميآيم عزوجل خداي نزد من كه: است آمده

مييابم/ نشسته
در استو افزوده جيبخود از قّيم ابن را <نشسته> واژة ميگويم اينك

در ا�سـ(مية الجـيوش اجـتماع مـصّحح و �ص�٩٣ العـلو مختصر كتاب در الباني / ١
حـديث قيم ابن كتاب اين در دارند/ اعتراف نكته بدين ص١٠٨ ,١١ شمارة حاشيه
را گـاو كه ميخواند فرا هندوئيسم عقايد به آن در و آورده را بداريد> گرامي را گاو >

است/ آسمان در متعال خداي كه ميكند گمان او زيرا ميكنند, احترام

ديـده واژهاي چـنين �٢٩٦ و ٢٨٢. ١� احـمد١ مسـند در مـزبور حـديث
دانست/ قّيم ابن جعلهاي جمله از بايد را آن و نميشود

خـداونـد آمده آن در كه ميآوَرد را متني ,٧٧ شمارة العلو, در ذهبي
گسترد/ را آن و آمد فرود زمين به آسمانها آفريدن از پس متعال

بـخاري بـه را حـديث ايـن او است/ واZتر نسبتهايي چنين از خدا
نميشود/ ديده حديث اين در لفظي چنين كه حالي در ميدهد, نسبت

از شده روايت ابيات ميان در �٣٩. ٤� الفوائد كتابشبدائع در قّيم ابن
بر خود كنار در را محّمد�ص� ما سرور خداوند, كه است آورده دارقطني

است/ واZتر بسي نسبتها گونه اين از خداوند مينشاَند/ عرش
را چنين كتابهايي ميبندند پيشين صحابة به را خود كه هايي ابي وهّ
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را آنها و ميدارند بزرگ را نگارندگانشان و ميدهند نشر و ميكنند چاپ
ميخوانند!! دين و توحيد پيشوايان

خدا براي و ميكنند نقل كتابها اين از را خود عقايد سلفيان و وهّابيان
و/// انگشتان و چشم دو و قدم و پهلو و تهيگاه و چهره و ساق دستو دو
حديث آنها مبّراست/ بسي نسبتها گونه اين از خداوند ميكنند/ ثابت
و اصـل از را ا[> <ايـن مـردوِد و مـنحرف مـتزلزل, واژة همان با جاريه,
و مـيديد را كـه هـر البـاني كـه جـايي تـا مـيدانـند, خود اعتقاد اساس

كجاست؟>/ <خدا ميپرسيد: او از بيازمايد را عقيدهاش ميخواست
مبّراست/ ك پا چندي, و كجايي از خداوند

ايـن كـه ميكند ثابت آنها همة و نيامد و آمد گفته آنچه است بسيار
دارد/ اعتقاد وتشبيه تجسيم به استـ مشهور معروفو كه چنان جماعتـ
ـ ٣٦٢� دمشـق, كـن سـا حنبلي, م مجسِّ اهوازِي كه اين شگفتيها از
<عرق حديث آن در كه است نگاشته كتابي صفات پيرامون ٤٤٦هجري�

است: آورده چنين را اسب>
چندان را آن و بيافريد را اسبي بيافريند را خواستخود چون خداوند

حـنفي فقيه ثلجي, شجاع بن محّمد حال شرح در ذهبي كه زدهام شگفت آن از من / ١
هر به ميگويد: و ميآوَرد را اسب> <عرق حديث الميزان نام با كتابخود در بغدادي,
گونه اين از خدا نميداند/ احاديثصفات در داخل اينحديثرا مسلماني هيچ روي
كـتاب در اهـوازي كه روست آن از زدگي شگفت ميگويم: اينك مبّراست/ سخنان
در اهوازي حال شرح در ذهبي را اين و برشمرده صفات احاديث از را الصفاتآن

است/ شده يادآور �١٥.٨� النب(ء اع(م سير

بـيافريد/١ عـرق آن از را خـود وانگـاه شـد, جاري اسب عرق كه تاخت
است/ واZتر بسي نسبتها اين از خداوند
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است: حديث اين نيز يكي ميگويد اهوازي كه ناپسندي سخنان از

سـير در اهوازي حال شرح در كه چنان است سلمه بن حماد حديث سند در اين و / ١
است/ آمده �١٧.١٨� النب(ء اع(م

دروغ آن در كه است نگاشته مفّصل كتابي صفات در وي ميگويد: او حال شرح در ذهبي
كـه است ديگري رسواي سخنان و اسب> <عرق حديث آمده آن در آنچه از و آمده
حاشيه او معايب در و كرده اهانت بِشر ابي ابن به او دادهاند/ دشنام را او ك�م علماي

است/ زده
نام با را او ذهبي چرا نميدانم و است اشعري ابوالحسن همان بشر ابن ميگويم: اينك
چه بشر ابن كه ندانسته و كرده نقل كتابي از را آن شايد و است نشده يادآور معروفش
در كر عسا ابن ميگويد: �١٥.١٨� النب(ء اع(م سير بر حاشيه نويسندة است/ كسي

است/ كرده رد كامل را اهوازي �٤٢٠ ـ ٣٦٤� المفتري تبيينكذب كتاب

ديگر بود/١ پيكرش بر جّبهاي كه ديدم اورق كوه بر مني در را خدايم
نميماند/ ديگري تشبيه و تجسيم هيچ تجسيم, اين از پس

َوُهَو شيٌء كِمثِْله �َوَلْيَس أَحد� ُكفوا َله َيُكن �َوَلْم يَِصُفوَن� ا َعمَّ العّزة َرّب ربّک �سبحاَن

اْلبَِصير�/ ميُع السَّ

او بيتپاك واهل كرم�ص� پيامبرا به بياحترامي ناصبيگري; دوم:
از كـه كساني اندكاند و است ديردرمان مشك�ت از يكي مقوله اين
در كه است بنيانهايي از باب اين شوند/ گاه آ زمينه اين در آنان برنامههاي
ديـدگاه هـمين از و ميستيزند بيت اهل به وابستگان ديگر و شيعه با آن
پـيروان چـهرة آن در كـه مـيدهند انتشار را كتابهايي وهّابيان كه است
گونههايتهمت و ميكنند مخدوش زباني رنگو هر با را بيت اهل مكتب
در كه را اس�مي مذاهب ميان تقريب رشتة و ميكنند وارد بديشان افترا و
كه جا آن تا ميگسلند, هم از وابستهاند بدان مسلمان مليونها امروز جهان
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شعار گرفتن پيش در و بيت اهل به محبت اظهار از سنت اهل از بسياري
دادن برتري عليو ما سرور فراوان كر ذ و ايشان دامان به چنگزدن و آنها

شوند/ مّتهم رفض و تشيع به مباد كه هراساناند صحابه ديگر بر او
و البـاني و وهّـابيان جـنگ ناصبي, شيوة گرفتن پيش در نمودهاي از
بـراي است <سـيادت> واژة اطـ�ق بـا نـخست درجـة در ايشـان, پيروان

به <سيادت> لفظ كرم�ص� ا پيامبر ما سرور براي آن در كه را رواياتي و احاديث الباني / ١
آن در كه حنيف بن سهل حديثصحيح همچون احاديثي ميكند; تضعيف رفته كار
تناقضات ما كتاب به كنيد رجوع است/ كرده خطاب سيدي� �يا تعبير با را پيامبر�ص�
�و ا�بـراهـيمية الصـ(ة در مسـعود ابـن ســخن هــمچون يــا ,�٧٢.٢� ا�لبــاني
ت تـناقضا كـتاب بـه كـنيد رجـوع است/ ثابت او براي تعبير اين كه سيدالمرسلين�
صفة صحيح حقير اين كتاب در بنگريد را <سيادت> واژة كاربرد نيز /�١٥٨.٢� ا�لباني
شيفتگان از برخي پيشرفتكه جايي تا جريان اين حاشيةص٢٠٣/ النبي�ص� ص(ة
واژة اطـ�ق كـرده جـرأت السـاري ارشـاد كـتابش در شـقره مـحّمد همچون الباني
ايـن كـه است چنين او اّدعاي و بداند روا پيامبر�ص� جز انساني هر بر را <سيادت>
ك�مي گران چه ميشود/ پرستيده خدا جاي به كه ميبرد Zبا چندان را پيامبر كاربرد

ميآيد! برون آنان دهان از كه

كرم�ص�/١ ا پيامبر سرورمان
در دليـل مـهمتـرين مـيگوييم: و مـيگرديم باز بحث محور به اينك
پيامبر�ص� ارجمند خاندان به آنها توزي كين و جماعت اين بودن ناصبي
آنهـا بـراي را آيـين ايـن اصـول كـه وهّـابيان پـيشواي ـ تـيميه ابـن طعن

سالم رشاد محّمد دكتر چاپ در ولي العلميه, دارالكتب چاپ ,١٦٩.٢ السنة, منهاج / ٢
ميشود/ يافت صفحه٢٤٦ جلد٤, در

فاطمه٢ بانو و علي�ع� ما سرور به ـ نهاد قواعد آن براي و كرد ساماندهي
و كتابها در طعن اين كه است , كرم�ص� ا پيامبر ما سرور دخت صديقه,
راه حـقيقت در كـه السـنة مـنهاج كـتاب در ويـژه به تيميه ابن نوشتههاي
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ميباشد/ ثابت است بدعتگذاري
الكامنة كتابشالدرر در الباري فتح كتاب نگارندة عسق�ني, حجر ابن

ميگويد: تيميه ابن حال شرح در �١٥٥. ١� الثامنة المائة اعيان في
گفته كه ـ علي پيرامون وي سخنان سبب به را تيميه ابن آنها از برخي
او كسي ميرفت كه كجا هر علي ميگويد: او ميدهند/ نسبت نفاق به ـ آمد
د, آوَر دست به را خ�فت مگر تا كوشيد بار چندين و نميرساند ياري را
بـراي از كـه ديـانت بـراي از نـه مـيجنگيد او و نيافت دست بدان ليك
رياست دوستدار را علي زيرا ميدهند, نسبت نفاق به را او نيز و رياست,
اس�م پيري در ابوبكر كه اين ثروتو دوستدار را عثمان و ميكرد معرفي
و آورد اسـ�م كـودكي در عـلي ليك ميگويد, چه كه ميدانست و آورد

نيست/ صحيح كودك اس�م معتقدند برخي
علي ما, سرور فضيلت در را حديثي �٨٦. ٤� السنة منهاج در تيميه ابن
اّدعـا حـزم ابـن سـخن بر تكيه با آن پي در ولي آورده, طالب�ع� ابي ابن
ميگويد: پيرامون اين در تيميه ابن نيست/ صحيح حديث اين كه ميكند

ديده صحاح در اوست> سرور علي اويم سرور من كه <هر حديث اين
يكديگر با آن صحت در مردم و كردهاند روايت را آن علما تنها و نميشود

دارند/ كشمكش
كه: ميآورد حزم ابن از نقل به خود پندار به گاه, آن او

از اوست> سرور علي اويم سرور من كه <هر حديث امّا ميگويد: وي
نيست/ صحيح اص� ثقات طريق

آن تواتر به كه كساني از يكي استو متواتر حديث اين ميگويم: اينك
ميباشد/ �٣٣٥. ٨� النب(ء اع(م كتابسير در ذهبي دارد تصريح
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تيميه ابن ادعاي رّد و حديث اين درستي به الباني اعتراف
ميگويد: �٢٦٣. ٥� خود صحيحه كتاب در الباني

كـرده جرأت تيميه ابن اZس�م شيخ كه است شگفتانگيز راستي به
بينگارد, دروغ را آن �١٠٤. ٤� السنه منهاج در و كند انكار را حديث اين

كرده/ چنين آن از حديثپيش با كه چنان
ميگويد: سخنش پايان در الباني

نميتواند دليلي پس انگاشته؟ دروغ حديثرا اين او چرا نميدانم من
شيعه/ رّد در روي زياده و شتابزدگي مگر باشد داشته

كرد/ درنگ آن در بايد كه الباني سخن پايان
شماره حديث پيرامون ك�م ميان در �٣٤٤. ٤� خود صحيحة در الباني

ميگويد: چنين ١٧٥٠
پيرامون سخن اين نگاشتن انگيزه كه گفت بايد نكته اين دانستن از پس
اZسـ�م شـيخ ديـدم مـن كـه است چنين آن درستي تبيين و حديث اين

كتاب, همان در الباني كه است موZه> فعليٌّ موZه كنُت <مَن متواتر حديث همان اين / ١
دارد/ اعتراف آن تواتر به صفحه٣٤٣

جا آن در الباني كه اه> عادى مَْن وعاِد واZه مَْن واِل <اللّهمَّ كه: است پيامبر٩ فرمودة اين / ٢
ميداند/ صحيح حديثرا اين نيز

را٢ آن دوم بخش و ميكند تضعيف را حديث١ اين بخشنخست ابنتيميه
ميپندارد/ دروغ

كـه اوست زيـادهرويهاي از نـاشي سـخن ايـن من ارزيابي براساس
طرق كه آن از پيش است احاديث تضعيف در وي شتابكاري از برخاسته
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ياريجست/ بايد خدا از تنها و ورزد, دقّت آنها در و كند آوري گرد را آن
در او است/ گرانتر بسي آمد گفته آنچه از كه دارد سخني خود الباني

هجري/ ١٤٠٧ اردن, عمان, اZس�ميه, المكتبة چهارم, چاپ / ١

بدعتهاي از كارها اين ميگويد �ص�٦٠ والعمرة١ الحّج مناسك كتابش
است: منوّره مدينة زيارت

نبوي/ حرم زيارت قصد به شهر اين به كردن سفر
ايشان/ مسجد در نبوي آرامگاه ابقاي

ايشان/ مسجد در نماز از پيش نبوي آرامگاه زيارت
خداوند/ درگاه به دعا هنگام پيامبر�ص� به توّسل

پيامبر�ص�/ از آن جز شفاعتو طلب
نماز/ هر پي در نبوي آرامگاه آهنگ

از است بـدعت مسـجد, در نـبوي آرامگـاه ابـقاي كـه او سـخن اين
گشوده/ زبان بدان مرد اين كه است رسواييهايي بزرگترين و زشتترين
بـراي آوَرد زبان بر سخني چنين كه آن ميكند تصّور خردمندي هيچ آيا
بـزرگش و مـيدارد دوست را او يــا است قــايل احــترامــي پــيامبر�ص�
كتاب همين در سخن اين از پيش صفحه چند وي كه آن ويژه به ميشمرد؟

ميگويد:
دارد/ مـراتـبي و نـيست يكسـان بدعتها اين بزرگي كه دانست بايد
برخي و است آشكار كفر و شرك ـ ديد خواهيد كه چنان ـ آنها از بعضي
ديـن بـه ُخـردتر بدعت كه كسي دانست بايد ولي دارد, پايينتر مرتبهاي
و است كرده حرام كاري دارد گاهي آ آن بودن بدعت از كه حالي در آوَرد
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مكـروه مرتبة در پنداشتهاند برخي كه چنان بدعت گونههاي از يك هيچ
گمراهي بدعتي هر ميفرمايد: كرم�ص� ا پيامبر كه است همان اين نيستو
اين پس است/ بدعتگذار همان مقصود كه آتش, در گمراهي هر استو

است/ درنگ شايستة نيز سخن
هيچ را بيت اهل ابي وهّ سلفيهاي كه ميبينيم نيز موجود واقعيت در
را او نسب مـييابند را بـيت اهـل از عـالمي هـرگاه و نــميكنند احــترام
هنگام البته و بزدايند او از را فضيلت اين ميكوشند و ميكنند مخدوش

نميكنند/ مراعات را احترام جانب هرگز كسي چنين وازنِي
او خطاي كند خطا مسألهاي در آنان خود آيين از كسي گر ا كه حالي در

ميشوند/ يادآور احترام به را
غـماري اشـراف سـيادت در مـيخواست هـرگاه البـاني نـمونه براي
واژههـاي و مـيخوانـد تـعابير بـدترين بـا را مخاطب سازد وارد خدشه
كه حالي در نداشت, خود در را احترامي هيچ كه ميزد كار به جسورانهاي
مـيُبرد كـار به تعابيري او خطاي شدن يادآور و باز بن به نوشتن هنگام
در كه گري ناصبي سِر از مگر نيست اين و احترام, بزرگداشتو از كنده آ

نهفتهاند/ سينه
نجدي, عبدالوهّاب بن محّمد ابيان, وهّ جلودار كه آن نكته اين بر كيد تأ
اس�مي دانشگاه پخش مّكه, مؤسسة چاپ الجاهلية مسائل كتابخود در

است: جاهلي مسائل از كه آورده مدينه,
ميفرمايد رد آيه اين با را باور اين خدا و انبيا نسل از بودن به باليدن
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دست بـه آنـچه است ايشـان بـراي شـد; سپري روزگاري را جماعت آن ,١٤١. بقره / ١
شـما ميكردهاند, آنان آنچه از و آوردهايد; دست به آنچه شماست براي و آوردهاند;

نميشويد/ بازخواست

يَْعَمُلون�١/ َكاُنوا ا َعمَّ ُلوَن ـَٔ ُتْس �َ َو ُتْم بْ َكَس َما َلُكْم َو َكَسبَْت َما َلَها َخَلْت َقْد ٌة ُامَّ �ِتْلَک كه:
كه: ميآوَرد را مردم از پارهاي سخن اين آن پي در و

هستم]/ حسيني يا حسني يا علوي [من
و بيت اهل فضيلت شمردن ناچيز آشكارا سخن, اين ميگويم: اينك
انـتساِب ارزشي بي بر تصريح كه است عقيدهاي نشاندن راِه در كوشش
و شده آورده كار به نابجا نيز آيه و دارد ك پا ذرّية آن بيتو اهل شخصبه
اهل پيرامون خداست سخن كردن رنگ كم قرآن, آية استدZل به تظاهر

دوسـتي مگر نيستم, خواستار شما از پاداشي [رسالت] آن ازاي به بگو شوري.٢٣; / ٢
خويشاوندان/ دربارة

8ُ) يُد يُرى �ِانََّما ,٢� (لُْقْربيى ِفي َة (لَْمَودَّ ِا�َّ َاْجًرا َعَلْيِه ُلُكْم ـَٔ ْس َا
��َ �ُقْل كريم: قرآن در بيت

را شما و بزدايد [پيامبر] خاندان شما از را آلودگي ميخواهد فقط خدا ;٣٣. احزاب / ٣
گرداند/ كيزه پا و ك پا

يًرا�٣/ َتْطهى ُكْم َر يَُطِهّ َو ْيِت (ْلبَ َاْهَل ْجَس (لِرّ ُكُم َعنْ ِلُيْذِهَب

شايستگي از آنها بردن سود و ذرّيه پيرامون خدا سخن مسكين اين

ديگرند/ بعضي [نسل] از آنان از بعضي كه فرزنداني عمران.٣٤; آل / ٤

َعْتُهْم بَ (تَّ َو ىاَمنُوا يَن (لَّذى �َو بَْعٍض�٤/ ِمْن بَْعُضَها يًَّة �ُذِرّ است: كرده فراموش را پدرانشان

كـردهانـد پـيروي ايـمان در را آنهـا فـرزندانشـان و گـرويده كه كساني و طور.٢١; / ٥
كسي هر نميكاهيم/ را كارهاشان از چيزي و كرد خواهيم ملحق آنان به را فرزندانشان

است/ خويش دستاورد گرو در

َق ِاْسحى َلُه� نَا َوَهبْ �َو َشْيٍء///�٥, ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َاَلْتنَاُهْم َما� َو يََّتُهْم ُذِرّ ِبِهْم َالَْحْقنَا يَماٍن ِباى يَُّتُهْم ُذِرّ

لَِمَن ِخَرِة (ْ�ى ِفي ِانَُّه َو ْنَيا (لدُّ ِفي َاْجَرُه ىاَتْينَاُه َو (ْلِكَتاَب َو َة (لنُّبُوَّ يَِّتِه ُذِرّ ي فى َجَعْلنَا َو يَْعُقوَب َو
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و پيامبري فرزندانش ميان در و كرديم عطا او به را يعقوب و اسحاق و عنكبوت.٢٧; / ١
از [نـيز] آخرت در او قطعا و بخشيديم او به را پاداشش دنيا در و داديم قرار كتاب

بود/ خواهد شايستگان

ِة لوى (لصَّ يَم ُمقى (ْجَعْلنىي �َرِبّ ميگويد: ابراهيم�ع� سرورمان كه چنان يَن�١, اِلحى (لصَّ

و پـروردگارا نيز, من فرزندان از و ده قرار نماز دارندة برپا مرا پروردگارا, ابراهيم.٤٠; / ٢
بپذير/ مرا دعاي

ِء�٢/ ُدَعا� َتَقبَّْل َو َربَّنَا يَّتىي ُذِرّ ِمْن َو

روشـن را پيامبر�ع� كان نيا به ذّريه پيوستن فضيلت كه ديگري آيات و
است/ فراوان پيرامون اين در احاديث و ميكند

مـن كتابالعواصـم پاياني بخش تا كردهاند بسيار ت�ش جماعت اين
در كه است كتابي همان اين كنند/ چاپ را حافظ مالكِي عربي ابن القواصم
شـمشير بـه كرم�ص� ا پيامبر نوة علي, بن حسين شهيد ما سرور آمده آن

شد/ كشته جّدش
گونه آن بهشتيـ جوانان سرور حسين�ع� ما سرور كه معناست بدان اين
شوريد تبهكار معاوية بن يزيد بر كه هنگام آن ـ آمده متواتر درحديث كه
شرعي امر اين به بخشيدن تحّقق او كشتن نداشتو خ�فترا شايستگي
معاويه كه كردند فراموش آنها شود/ كشته بايد خليفه بر شورشگر كه بود
سخن ميان در و زد سرباز بيعت سپردن از و شوريده علي�ع� ما سرور بر

انداخت/ شكاف مسلمانان
سرور و سّيد بر را <سيادت> آنها كه است آن وهّابيت ويژگيهاي از
و نميكنند, اط�ق تقيه مقام در جز او ك پا خاندان بر نه و كرم�ص� ا پيامبر ما
خـواست به ما و ميكشد درازا به آن طرح كه دست اين از ديگر اموري
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گفت/ خواهيم سخن آن پيرامون در تفصيل به خدا

ناجيه! فرقة تنها ; وهابيّت سوم:

بـنيادين انديشههاي از ديگر يكي فيروز, فرقة يا رهيده گروه انديشة
در اس�مي فرقههاي و مذاهب همة كه معتقدند آنان زيرا است, وهابيان
در بس, و هستند سنّت پيرو ايشان تنها و آنان, نحلة يا گروه مگر آتشاند
در چـنگ سـنّت دامـان بـه اس�مي فرقههاي همة دانست بايد كه حالي
حديث پنجاه از بيشتر يا كمتر وهّابيان ميان در سنّت از مقصود ميزنند/
در تجسيم و اثباتتشبيه در تنها كه صفات به مربوط مسائل استپيرامون
در اسـ�م امّت مـذاهب و فرقهها كه آن حال و است سودمند آنان ميان
بـه و برگرفتهاند را حديث هزاران آن, جز و عقايد و اخ�ق و فقه ابواب
همان و بشناسند رسميت به را ايشان مگر وانهادهاند را سنّت وهّابيان نظر
محّل ريشه, از كه است صفات پيرامون هم آن كه بستانند را حديث چند
و پا و قدم و نزول حديث و جاريه حديث همچون احاديثي است; بحث
نـاجيه فـرقة مـذاهب, و فـرقهها ايـن از يك هيچ پس آن, نظاير و چشم
قيم ابن و تيميه ابن پيشوايي و نگرفته فرا را حديث چند آن زيرا نيست,
وهّابيان نظر از همه اينها پس است/ نپذيرفته را الباني و باز بن و جوزيه
صحيحش كه است حديثي همان پاية بر هم آن كه بود خواهند آتش در
است: آمده آن در و است بركنار صّحت از اساسا كه حالي در ميدانند,

فرقه>/ يك جز هستند آتش در <همه
مـيان كشـمكش اسـتقرار راه در وهّابيان امروزه كه چيزي بزرگترين
عـموم دل ودر كـنند ترويج را آن ميكوشند و ميدهند انتشار مسلمانان
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كـه هـنگامي ويـژه بـه افـتد; جدايي مسلمانان ميان تا بنشانند مسلمانان
مسـلمين انديشههاي و فرقهها و مذاهب كردن نزديك براي ت�شهايي
بـاطل مـتني و سند كه است افتراق حديث همان طرح ميگيرد, صورت
يك مگر است آتش در اس�م فرقههاي همة آشكارا آن براساس و دارد

فرقه/
انـديشههاي از يكـي دارد خـود در بـاطل حـديث ايـن كه انديشهاي
بـديشان و مـيترسانند را لوح سـاده عـوام آن بـا كه است سازي هراس
كه ناجيهاي فرقة از نشويد همراه ما با ميگوييم آنچه در گر ا كه ميگويند
كـه انـديشهاي هـمان است اين و بود, نخواهيد است سنّت و قرآن پيرو
نابود فرقههاي به ميترسند زيرا ميشود, هم از مسلمانان دوري موجب
نزديك ـ جعلي و ساختگي حديث اين ترسيم براساس ـ آتش در شونده

شوند/
قرار انتقاد مورد را حديث اين متن و سند گزيرم نا سخن كوتاه اين در
اخت�ف نتيجه در و تفّكر و انديشه در ناسازگاري كه سازم روشن و دهم
و هم به كردن پشت و يكديگر به توزي كينه مايههاي از فرعي مسائل در

نيست/ ديگران گمراهي به اعتقاد و جدايي
است: چنين افتراق حديث متن ميگوييم: حال

و فرقه دو و هفتاد به مسيحيان و شدند تقسيم فرقه يك و هفتاد به يهود
شد/ خواهد تقسيم فرقه سه و هفتاد به من امّت

آورده آن جز و �٣٣٢. ٢� خود مسند در حنبل بن احمد را حديث اين
است: آمده چنين دو اين جز احمدو و �٣٩٩٣� ماجه ابن روايت در است/
روايت در است/ جـماعت هـم آن كـه يكـي مگـر آتشاند در آنها همة
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آنيم/ بر اصحابم و من امروز كه است همان اين آمده: چنين نيز طبراني
در كـه چـنان آنهـا همة كه شده روايت طريق چندين از حديث اين
ـ ٦٢٩ �ص الطـحاوية, العقيدة شرح صحيح البيت آل فكر من خود كتاب
و مـيباشد مـردود و بـاطل نـيز آن مـتن هسـتند/ ضعيف آوردهام �٦٣٤
خواهـيد كتاب اين پايان در افتراق حديث ويژة پيوست در را آن تفصيل

خواند/
ولي نـميكنيم, انكـار را دگرانـديش فرقههاي و پارگي چند وجود ما
هـم را آنهـا بـودِن دوزخـي و نـميدانـيم سـه و هـفتاد را آنهــا شــمار
مــيزنيم; پس را حــديث ايــن در آمــده انــديشههاي و نــــميپذيريم
فـرقة را آن كـه است فرقه يك بودِن رهيده آن مهمترين كه انديشههايي
اين افراد تنها براي بهشت به ورود كردن منحصر ع�وة به مينامند, ناجيه
در دگرانديشي هر كه باور اين با ناسازگاري كردن ريشهاي و موهوم گروه
آنـچه است ايـن شـد/ خواهـد آتش سهم گزير نا ديگري فرقة يا مذهب
داريم/ بط�نشيقين به ثابت علمي سنجههاي پاية بر و ميكنيم انكارش
در ناسازگاري است روشن كه گفت بايد نيز اخت�ف و افتراق دربارة
مسـائل در يـا اعتقادي فروع در خواه فرقهها و مذاهب ميان و ديدگاهها
و جـدايـي و تـضاد مـوجب كه نيست چيزي البته مقولهها ديگر و فقهي
امروز ابي وهّ سلفيهاي كه است آن خ�ِف اين و گردد دوسويه دشمنِي

ميپردازند/ و ميسازند را آن

فكري تروريسم چهارم:

و پـذيرفتهانـد را آن ابي وهّ سلفيان كه انديشههايي از بنيان چهارمين
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از مـخالفانشان كـردن مـّتهم يعني است; فكري تروريسم ميدهند رواج
و الحاد و تعطيل و جهمي تفّكر و شرك و بدعتگذاري به مذاهب ديگر
توحيد تقسيم كه آن ع�وة به هستند, توحيد و سنّت دشمنان آنان كه اين

صفات, و اسماء توحيد نام با ديگري توحيد افزودن و بخش دو اين به توحيد تقسيم / ١
عكـبري بـطه ابن او از پيش كرد/ ساماندهي و نهاد را آن تيميه ابن كه است بدعتي
تـقسيم تـفصيل, به خاص رسالهاي در ما و است داشته اشاره آن به م مجسِّ حنبلي
پيرامون ما از پيش ناميدهايم/ التوحيد عدد بمن التنديد را آن و بررسيدهايم را توحيد
شـيخ هـمان �يـا مرزوق بن ابوحامد محّقق ع�مة سخن از ما و بود رفته سخن آن
بردهايم بهره المخالفين عقايد من ا�شعريين براَءة نام با كتابش در ـ ا[ رحمه ـ تباني�

نگريست/ را كتاب اين ميتوان بيشتر گاهي آ براي كه

وهّابيان آوريهاي بدعت چارچوب در ربوبي١ توحيد و الوهي توحيد به
است/

انديشه اين زيرا است, فكري تروريسم به عقيده ناجيه, فرقة به عقيده
نـيستند, ناجيه فرقة از آنان كه است بهانه اين با ديگران به هجوم حاوي

است/ گرفته خشم آنان بر جهانيان خداي كه هستند دوزخياني از بلكه
مييابد, انتشار اس�مي جامعة عوام ميان در فكري هراس سان بدين
از و ميشنود را آنان سخن چون مطالعه بي و نخوانده درس شخص زيرا
از بيرون مباد كه ميهراسد آن از ميشود آشنا ناجيه فرقة انديشة با سويي
آشنا اس�مي انديشة قلمروهاي ديگر با چون و گيرد قرار ناجيه فرقة اين
احاديثي از پارهاي با كه ميگردد آنان افكار با همسويي به گزير نا نيست
نـيز احاديث ديگر با و ندارد موضوع اين بر دZلتي هيچ كه شده آراسته

است/ ناسازگار
را كساني و قبور زايران و اوليا و بيت اهل و انبيا به متوّس�ن ابيان, وهّ
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حـرم زايـران نـيز و است قبري آن در كه ميگزارند نماز مسجدي در كه
ميكنند نيايش خدا درگاه به حضرت�ص� آن قبر سوي به رو كه خدا رسول
پـيروان مـيپندارنـد كـه چـنان مـيكنند, مـتهم بدعتگذاري و شرك به
جمهور كه اشاعره و صوفيان و مالكي] حنفي, شافعي, ] گانه سه مذاهب
هـمگي ديگـران و ابـاضيه و شـيعه نـيز و هسـتند جـماعت و سنت اهل
ايـن در دليـل رسـاترين و هسـتند توحيد و سنّت دشمنان و بدعتگذار
�٦٧٦. ٦� الصـحيحة ا�حـاديث كـتابشسـلسلة در البـاني سخن پيرامون

كه: است صوفيه و گانه سه مذاهب پيروان دربارة
سـنّت دشـمن هـمگي مـتصوفه و اشـاعره و گانه سه مذاهب پيروان

هستند/
مذهبپيشواياِن تابع كه را ديگران و مالكيه حنفيه, شافعيه, آشكارا او
او پـردة بـي سخن در اين و ميآوَرد شمار به سنّت دشمنان هستند بنام
يعني اين و مينكوهد نمايي مذهب براي از را آنها او است/ هويدا كام�
انديشهها, به آوردن روي و اني ربّ پيشين پيشوايان سخن پي در شدن روان
پيشواياني آيا شريف/ نبوي سنّت با دشمني براي آنان سخنان اجتهاداتو
و مـبيّنان جز مينكوهد آنان از تقليد و پيروي براي را مسلمانان او كه را

هستند! نبوي سنّت شارحان
اجتهاداتو از تقليد البانيو پِي در شدن روان اين چرا ميپرسيم اينك
با دشمني آن, نظاير و احاديث تضعيف و تصحيح در او احكام و سخنان
جـايگاههاي در او كـه آن ويـژه بـه نـميشود! شـمرده نـبوي ك پا سنِت
چـنين و مـيشود تناقض دچار مقولهها اين پيرامون داوري در گونهگون
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الواضحات/ ا�لباني ت تناقضا جلدي سه كتاب به بنگريد / ١

مييابد/١ شگفتي پريشانِي
قايل احترامي فرقهها و مذاهب ساير دگرانديشان براي ابي وهّ سلفيان
بـا اعتقاد اصول به مربوط مسائل در آنها خوِد گر ا كه حالي در نيستند,
به را سخن اين و نميروند برون احترام دايرة از يابند ناسازگاري يكديگر
في ا�لباني و تيمية ابن بين بما وا�تحاف البشارة كتاب در گسترده گونهاي

مييابيد/ ا�خت(ف من العقيدة

مـلّقب خـود روزگـار در جـماعت و سـنت اهـل شـيخ بـه شـخصرا اين حنبليان / ٢
ساختهاند/

را كس هر �ص�١٠٦ السنّة كتابششرح در حنبلي٢ م مجسِّ بربهاري,
قـرآن مانند را كتاب اين و ميخواَند كافر نپذيرد را او كتاب از حرفي كه

ميشمارد:
نپذيرفته را خدا دين شمرد روا آمده كتاب اين در را آنچه خ�ف كه هر
هـمة بـه بـندهاي گـر ا كه چنان است, زده پس را الهي آيين همة و است
همة واقع در كند شّك آن يكحرف در تنها و آوَرد ايمان پروردگار سخنان

ميشود/ شمرده كافر و كرده رد را متعال خداي گفتههاي

ابوحنيفه به سلفيان توزِي كينه
و ابـوحنيفه بـه آنهـا ژرف كينة نيز يكي سلفي, مكتب نهادههاي از
گمراهي پيشوايان از ابوحنيفه كه است چنين باور را حنبليان است/ حنفيان

ميگويد: �١٨٠. ١� كتابالسنّه در حنبل بن احمد بن عبدا[ است/
سـينه بـه ابـوحنيفه از را حديثي استادانم از يك هيچ نه و پدرم از نه
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نسپردم/
ميآورد: را سخن اين آن پي در و

گـر ا گـفتم: حنبل بن احمد به گفت: من به كوسج منصور بن اسحاق
خدا, به گفت: بود؟ خواهد مأجور ورزد كينه يارانش و ابوحنيفه به كسي

آري/
كافر و جهمي ابوحنيفه, كه ميكند كتابنقل همين در احمد بن عبدا[
اس�م در و گسست هم از يك يك را اس�م پيوستهاي و بود زنديق و
دادند/ توبه كفر از بار دو را او استو نشده زاده ابوحنيفه از ُشومتر كسي
پـيشاني بـر عـرق آن شـنيدن از كـه دست ايـن از ديگـري سخنان و
كتابي حنبل بن احمد بن عبدا[ نوشتة كتابالسنّه و مينشيند خداترسان
كتابهاي از و است آمده آن در حنبلي باور بنيادهاي كه عقايد در است
در آن انتشار و تحشيه تصحيح, چاپ, به كه ميشود شمرده ايشان مهم

پرداختهاند/ روزگار اين
ديـدگاه هـمين بكاويم را ايشان پيشوايان سخنان اس�م تاريخ در گر ا
اين در نميخواهيم ما ميشود/ پديدار حنفيان و حنيفه ابو پيرامون آنها
تا ميآوريم را زمان اين در آن از نمونههايي تنها و كشد درازا به سخن باره

شود/ هويدا كام� مذكور مسألة
از ابوحنيفه مستقل حال شرح كوشيدند گذشته سدة اويل در وهّابيان

آيين به رو و نهاد كنار را آن زندگي پايان در ولي داشت, حنبلي آيين بغدادي خطيب / ١
داشته حنبلي آيين وي كه بوده هنگامي بغداد تاريخ نگارش بسا چه و آورد شافعي
ابـوبكر ميگويد: جديد چاپ ٢٥ صفحه خطيب, نكوهش در كوثري ع�مه است/

كنند/ چاپ را ـ بغداد كتابتاريخ همة نه و ـ بغدادي١ خطيب بغداد تاريخ
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يافتند متمايل بدعت به را او كه ما ياران پس بوده, حنبل بن احمد مذهب بر خطيب
در و پـذيرفت را شـافعي مـذهب او و رسـاندند آزارش و شـدند گـردان روي او از

ميداشت/ نگاه را تعصبآنها خود نگارشهاي

بسيار نكوهش احمد بن عبدا[ كتابالسنّه همچون نيز حال شرح اين در
اردوي زبان به را آن تا بودند كرده ريزي برنامه و است آمده ابوحنيفه از
مسـلمان مـليون صـد بـه نـزديك ميان بتوانند مگر تا كنند ترجمه هندي

افكنند/ جدايي ابوحنيفه با هند سرزمين در حنفي
پيرامون بغدادي خطيب نگاشتههاي رّد در ا[ رحمه كوثري محّدث
ابـي ترجـمة في ساقه ما علي الخطيب تأنيب نام با ويژه كتابي در ابوحنيفه
آب نقشبر آنان طراحيهاي سان بدين استو شتافته كاذيب أ� من حنيفة

شد/
تـحشيههاي و نـوشتهها از يكـي در و آمد صحنه به الباني پس آن از
هيچ كه است حالي در اين دانست/ همسان انجيل, با را حنفي فقه خود,
و دارد هم طرفداراني كه را پيشوايان از يكي فقه كه نميداند روا مسلماني
آن هـمة كه بداند برابر انجيلي با شده تغذيه ك, پا سنت و كريم قرآن از
مختصر منذري حافظ كتاب بر خود حاشية در الباني تبديل/ استو تغيير

بيروت/ اZس�مي, المكتب ١٩٧٧م, سال سوم, چاپ / ١

ميزند: تعليق چنين آمده آن در كه حديثي پيرامون مسلم١ صحيح
با و ميكند حكم ما شرع به عيسي�ع� كه دارد آن بر صراحت سخن اين
نظاير حنفيو فقه انجيليا از دو آن جز نه مينمايد داوري ما سنّت و قرآن

آن/
از خارج را دو هر كه روي اين از دانسته يكسان را حنفي فقه انجيلو او
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بايد/ درنگي پس ميداند! ما شرع
وصـف در �٦٧٦. ٦� الصـحيحه ا�حـاديث سـلسلة كتابش در الباني

ميگويد: گانه سه مذاهب مقّلدان و صوفيه
سنّت دشمنان ديگر, گروهي و متصّوفه و اشاعره و گانه سه مذاهب

هستند/
بينديشيد/ سخن اين در

معنوي تربيت و تصوف با ستيز پنجم:

را امـور ايـن تنها نه پيشين سلفيان كه است آن مسأله اين در من باور
حسـن هـمچون كساني بودهاند; متصّوفه از خود بلكه نكردهاند, تحريم
و السائرين, منازل كـتاب نگارندة سجزي, هروي اسماعيل ابو و هكاري
سـلوك و تـصّوف بـه را فـتاوايش مـجموع از جـلد دو خود كه تيميه ابن
نام به ويژه كتابي در كه جوزيه قيم ابن او گرد شا نيز است, داده اختصاص

است/ كرده شرح را السائرين منازل نام با هروي كتاب السالكين, مدارج
تصّوف نمادهاي نمودند رخ ابيان� �وهّ جديد سلفينماهاي پسچون
از پس كرم�ص� ا پيامبر بر درود و قرآن خواندن و كر ذ بر اجتماع همچون
طور به كه چنان شمردند, ناروا كارهايي را تسبيح گرفتِن دست به و اذان
محّمد باور اين بدعتگذاِر نخستين و برخاستند ستيز به تصّوف نام با كلي
كاري گون گونه كرهاي ذ بر اجتماِع كه آن با است, نجدي عبدالوهّاب بن
آن اسـتحباب بر نبوي ك پا سنّت و كريم قرآن نصوص كه است مشروع
في الفكر نتيجة نام با نگاشته رسالهاي باره اين در سيوطي و دارند تصريح
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للفتاوي/ الحاوي نام با سيوطي از كتابي ضمن در شده چاپ رسالهاي / ١

بالذكر/١ الجهر

و عبدالوهّاب بن محّمد ميان تفاوت تصّوف, نمادهاي و كر ذ با ستيز
اوست/ جز و تيميه ابن همچون پيشين پيشوايان از او نماهايپساز سلفي
يازدهم و دهم جلد در صوفيه و ستايشتصّوف در تيميه ابن نوشتههاي

است/ آمده شده, چاپ جلد ٣٧ در آن همة كه وي, فتاوي مجموع

در آن, پـايان در كـه آمده الكبري الفتاوي چهارم جلد در سخن اين ديگري چاپ در / ٢
است/ آمده �٣٨ �ص العلمية ت ا�ختيارا كتاب در دوم, بخش

ميگويد: �٤٢٨. ٤� الكبري٢ الفتاوي در تيميه ابن
است قـرائت نـوع هـمين از و نـيكوست علما بيشتر نزد اداره قرائت

دارد/ وجه دو آن كراهت در مالكيه كه صدا يك با جمعي قرائت
را بلند صداي با جمعي قرائت تيميه ابن كه است آن از كي نصحا اين
كتابهاي و دعاها خواندن و آشكار كر ذ با ستيز كه كسي ميدانسته/ نيكو
همچون ـ كرم�ص� ا پيامبر ما سرور بر درود فرستادن پيرامون شده نوشته
پـيامبر�ص� بـر گلدسته بر كه را كساني و آغازيد را الخيراتـ كتابد�ئل
و پـيشوا نـجدي, عـبدالوهّـاب بن محّمد كرد, محكوم ميفرستند درود
را او پيروان امروزه زيرا ندارد, نيازي دليل به اين و بود, وهابيان, جلودار
دZيلي ديگر از ميكنند/ بدكاريهايي چه امور اين با ستيز در كه ميبينيم
عـ�مه سخن ميكند اثبات عبدالوهّاب بن محّمد براي را ويژگي اين كه
ـ هجري ١٣٠٣ سال به مرده ـ مصري شافعي بيبرس العدل رضوان شيخ
كـه است �٣٨٤ �ص الديـن قـواعـد لمـعرفة المـحتاجين كتابشروضة در

ميگويد:
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بـاز كـرم�ص� ا پـيامبر بـر درود فـرستادن از عـبدالوهّـاب بـن مــحّمد
شب در آن آوردن جاي به از نميداشتو خوش را آن شنيدن ميداشتو
چنين را كه هر و ميكرد جلوگيري گلدستهها بر آن آشكار اداي و آدينه
ميريخت/ او خون شايد يا و ميداد كيفر سخت را او و ميآزرد ميكرد

كسي از كمتر روسپي سراي در رباب چنگو نواختن گناِه ميگفت: او
چنين را يارانش و فرستد, درود بانگ پيامبر�ص� بر گلدستهها بر كه است
او نـميگويد/ تـوحيد پـاسداشت براي جز را سخن اين كه ميداد فريب
پيامبر�ص� بر درود فرستادن كه را كتابهايي ديگر الخيراتو كتابد�ئل
سـخن ايـن بـا را خـود كار اين و ميكرد آتش ك خورا ميكردند تأييد را
را توحيد ميخواهد او استو بدعت آنان كار اين كه ميگذاشت سرپوش

دارد/ پاس
شأن از گـونهگـون عبارتهاي با كه بود اين او كفريات زشتترين از
يكي ميانگاشت! پاسداشتتوحيد را خود كار اين ميكاستو پيامبر�ص�

است: چنين او سخنان از
به خاور[عربستان] مردمان زبان در طارش و يكطارشنبود جز پيامبر
او مقصود و ميكرد ُبرد و آورد پيام مردمان, ميان كه ميگفتند فرستادهاي
كه بود فرستادهاي همچون نهايًة پيامبر و بود نامهبر پيامبر, كه بود چنين
رساندن از وپس فرستد جا آن و اينجا به مردم كار در را وي او جز يا امير

گردد/ باز پيام
ايـن از او و مـيآوردند زبـان بـر را سخن اين محضرش در او پيروان
همين گفت: آنها از يكي روزي ميكرد/ آشكار خويش خشنودي سخن,
حيوان يا مار آن با ميتوان كم دست زيرا است, بهتر محّمد از من عصاي



١٠٩ . سلفيگري و وهّابيگري انديشههاي در كاوشي

سـودي هـيچ ديگـر و است مـرده مـحّمد كه حالي در كشت, را ديگري
بـه سـخن ايـن گمان بي رفت/ خود كار پي كه بود طارشي محّمد ندارد/
بيبرس العدل رضوان شيخ ع�مه از سخن نقل اينجا در است/ كفر اجماع
ايـن و مـيرسد, پـايان به ـ هجري ١٣٠٣ سال به مرده ـ مصري شافعي
فـرا بـدان عـبدالوهّـاب بن محّمد كه بنيادين انديشههاي از پارهاي چنين

ميشود/ آشكار ميخواند

بنيادين ديدگاههاي از برخي ششم:

سـخن نشـناختن رسـميت بـه و آن بـا سـتيز و تأويـل نهادن كنار ـ ١
عربي زبان شيوههاي به آنان اعتنايي بي و تفسير كتب و تفسير پيشوايان

قرآن/ تفسير در جاهلي شعر و مجاز استعاره, همچون
ك سنتپا و كريم قرآن آيات معاني كه دارد را آن اقتضاي رويكرد اين
تـجسيم, و تشـبيه بـه عـقيده هـمان يـا خود عقيدة اثبات راه در را نبوي

كنند/ تحريف
را آيات كه آن با ـ است نكوهيده تأويل ميكنند اّدعا كه هنگامي آنها
<ع�>, را < <استويى مفهوم مثال براي و ميكنند تأويل ميخواهند كه چنان
كتابهاي به ندارد, مجازيوجود زبان, در و ـ ميدانند <استقّر> و <ارتفع>
و صـحابه تأويـ�ت از است كنده آ كه برميخورند كهن حديث و تفسير
نپذيرفتن در و ميتابند روي آن از گزير نا كه علما و صالح سلف و تابعان

ميگيرند/ پيش در را تراشي بهانه راه آن, در آمده تفسيراِت احايثو
با ميكنند اثبات دست دو يا يك متعال خداوند براي آنها مثال براي
مبّراست هيئت و چهره جسميت, اعضا, جوارح, داشتن از خداوند كه آن
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لغتچندين در <يد> ساحتشرسد/ به خيالي و پندار كه آن از است منّزه و
نميباشد/ هستند آن اثبات صدد در آنان آنچه در منحصر تنها و دارد معنا
َو�ى يََديْه بَْيِن ِمْن الباطُل يأتيه ��ى ميفرمايد: قرآن در خدا كه هنگامي مثال براي

نميآيد/ سويش به باطل سرش پشت از و آن پيشروي از فّصلت.٤٢; / ١

مقصود بلكه دارد, پشتي و دست قرآن كه نيست چنين مقصود خلفه�١ ِمْن

نيست; راهي هيچ كريم قرآن به را باطل كه اين آن استو ميان در ديگري
ندارد/ دست دو يا يك قرآن پس

مـعطّل را قـرآن آيـات مـعاني كه ميكنند مّتهم را خود مخالفان آنها
به را كريم قرآن مفاهيم نتيجه در و هستند بدعتگذار جهمِي و كردهاند
آن از مـقصودي هـيچ عـربي زبـان در كـه مـيكنند بـدل نارسا مفاهيمي

برنميآيد/

كتاب در تابعان و صحابه از و سلف پيشوايان از آن نقل و دZيل و تأويل دربارة من / ٢
گفتهام/ سخن تفصيل به �١٤٧ �ص الطحاوية العقيدة شرح صحيح نام با خود

سـتوده كتابش در را آن متعال خداوند كه است شرعي امري تأويل٢
مـيفرمايد: خـداونـد نـّص>/ از نـظر مورد معناي <فهم يعني آن و است

و مـيآموزد خـواب گـزاردن و مـيگزيند بر را تو پروردگارت چنين اين ;٦. يوسف / ٣
ميدارد/ تمام تو بر نعمتشرا

ِمن �ولنَُعلَِّمُه َعَلْيَک�٣, نِْعَمَتُه يُِتمُّ َو يِث (ْ�ََحادى يِل َتْاوى ِمْن يَُعِلُّمَک َو َربَُّک يَک يَْجَتبى ِلَک َكذى �َو

بياموزيم/ را خوابها تأويل �يوسف� او به تا ;٢١. يوسف / ٤
است/ فرجامتر خوش و بهتر اين نساء.٥٩; / ٥

/٥�wًي َتْاوى َوَاْحَسُن َخْيٌر ِلَک �ذى و أ�َحاديِث�٤ َتأويِل

آن مگر نيستند خواهان را قرآن با استدZل موردها بيشتر در آنها ـ ٢
نّص پيكرة هنگام اين در بيابند, سازگار خود باور با را آيه ظاهر كه هنگام
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موضوع همان در آيه بخشهاي ديگر از و ميكنند متمايل خود سود به را
مـيكنند اسـتدZل قـرآن به كه را كساني رو همين از ميبندند/ فرو ديده

مينامند! <قرآنيان> را آنان و ميكنند مخدوش
است م مجسِّ حنبلي بربهاري, ك�م نيز يكي ايشان پيشوايان سخنان از

ميگويد: �ص�١٢٢ كتابشالسنّه در كه
قرآن به و رويگردان حديث از را او و آوردي حديث شخصي براي گر ا
و بـرخـيز او نزد از پس است, زنديق فردي او ترديد بدون يافتي متمايل

رهايشكن/
ميگويد: �٨٩ �ص كتاب, همين در بربهاري

قرآن/ به سنّت استتا نيازمندتر سنت به قرآن
او داشـته/ خـوار را قـرآن آن در كه است ك خطرنا بسيار سخني اين
حديث كسكه آن ميگويند چون نه, را قرآن ولي است خواهان را حديث
در است, زنديق گيرد فرا را قرآن و زند پس ـ است پيشينيان ك�م كه ـ را
ِهَي تىي ِللَّ ي يَْهدى (لُْقْرىاَن هىَذا �ِانَّ كه: نهادهاند كنار را خداي سخن اين كه حالي

است/ استوارتر كه ميكند هدايت راهي به قرآن اين همانا اسراء.٩; / ١

َاْقَوُم�/١
خواستشان, حسب بر آن دانستن ضعيف حديثو دانستن صحيح ـ ٣
سـازند/ محّقق ميخوانند, فرا بدان كه را, خود انديشة تأييد راه اين از تا
احـاديث بـر كـرده خـروج كـه كـردند لجـاجت خـود كار در چندان آنان
آن پيرامون خود آيين با متناسب و زدند حاشيه حديث سنّتو كتابهاي
خـود حكـم تـا پـرداخـتند نـوشتهها اين نشر و چاپ به و كردند داوري
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بودند/ خواب و چرت در كه هم مسلمانان ديگر / ١

كتب تقسيم است دست اين از كنند/١ تحميل مردم بر را احاديث پيرامون
به آلباني سوي از ماجه� ابن و نسايي ترمذي, �ابوداود, چهارگانه سنّت

احاديث/ اين پيرامون داوري در او تناقضگويِي ضعيفو و صحيح
چـه گـر ا مـيكنند مـخدوش را خـود آيـين بـا ناسازگار احاديِث آنان
توّسل پيراموِن صحيح احاديِث همچون احاديثي باشند; صحيح احاديثي
آن ع�وة به آن, نظاير و دعا هنگام دست بردن Zبا و آشكار كر ذ اثبات و
اينك و ميكنند, دگرگون كلمه يك كردن زياد يا كم با را احاديث مفهوم كه

آن: از نمونههايي
در كـه را خدري سعيد ابو حديث واژههاي از برخي اشقر عمر دكتر
كند تأييد اثباتو را خود عقيدة اين تا ميكند تحريف آمده صحيحبخاري
در كه او سخن عين اينك ميگويد/ سخن صوت, حروفو با خداوند كه
آمده الف�ح!� مكتبة پنجم, چاپ �ص١٧٥, dا في العقيدة نام با كتابوي

ميآوريم: را حديث درست شكل او نقل از پس و
ميگويد: چنين كتاب اين در نامبرده

اصـوات از يك هـيچ به كه ميگويد سخن صوتي با سبحان خداوند
آورده: خدري ابوسعيد از بخاري كه حديثي مانند نميماند, آفريدههايش
پـاسخ آدم آدم! اي مـيفرمايد: خـداونـد مـيفرمايد: كرم�ص� ا پيامبر
خدا ميدهد: ندا بدو خود صداي با خدا پس سعديك/ لبيكو ميدهد:

دكتر/ سخن پايان اندازي/ آتش به را امتّت از گروهي ميفرمايد را تو
كـرم�ص� ا پـيامبر مـا سـرور سـخن از بزرگي تحريف حديث, اين در
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بـخاري صـحيح در كـه حـديث صـحيح شكـل ايـنك و گـرفته صـورت

خوبي به من مسلمان برادر و ٢٩٥.٨ و ٤٦٢.١٣ چاپريان, در و دارالمعرفه, چاپ / ١
كـتاب جـوي جست در شماست پيشروي ديگري چاپ گر ا و برد پي نكته بدين
سورة تفسير كتاب و عنده> الشفاعة تنفع Z و تعالي ا[ قول <باب ٣٢ شمارة توحيد,

باشيد/ سكاري> الناس وتري <باب ١ شمارة حج

آمده الباري�١ فتح از ٤٧٤١ شمارة با ,٤٤١. ٨ و ٧٤٨٣ شمارة ,٤٥٣. ١٣�
است: چنين آن واژه و

خـداونـد است: فـرموده كـرم�ص� ا پيامبر كه آمده خدري ابوسعيد از
ندا بدو صدايي با پس سعديك/ لبيكو ميگويد: آدم!آدم اي ميفرمايد:
اندازي/ آتش به را خود ذّرية از گروهي كه ميفرمايد را تو خدا كه ميشود
ندا بدو صدايي <با ميكند: تصّرف پيامبر�ص� سخن در چگونه بنگريد
نـدا بـدو خـود صـداي بـا خـدا <پس ميكند: تحريف چنين را ميشود>

ميدهد>/
است: مطرح پرسش اين حال

خدا رسول ما سرور بر سخناني بستن شريعتو متون تحريف اين آيا
قرآنـي آية اين بر منطبق آن دهندة انجام آيا و نياورده؟ زبان بر كه نيست

ميكنند/ جا به جا جايگاهش از را [خدا] ك�م نساء.٤٦; / ٢

َمَواِضِعِه�٢؟ َعْن (ْلَكِلَم ُفوَن �يَُحِرّ كه: نيست
گونه هيچ ميكند كر ذ دگرگونه اشقر, دكتر كه حديثي همه, اين از پس
خداوند براي را صدايي و ندارد كند اثبات ميخواهد او آنچه در دZلتي
كه ك�م اين شرح در عسق�ني حجر ابن سخن اينك نميكند/ ثابت متعال

آورده: �٤٦٠. ١٣� الباري فتح در



وهّابي گرِي سلفي . ١١٤

كه دارد آن بر دZلت ظاهر در كه يأُمرَك> اَ[ <ٕانَّ است: سخن اين نظير
دهد/ سر را ندا اين تا ميفرمايد را او خدا كه است فرشتهاي دهنده, ندا

بـايد كه چنان را كرم�ص� ا پيامبر ك�م كه است حديث اهل سخن اين
جست/ ياري بايد خدا از تنها و ميفهمند,

صفحات در پرداختهام آن تصحيح به كه ذهبيالعلو كتاب مقّدمة در من
مـتون در گـذشته و مـعاصر سلفيهاي تحريفات از نمونههايي ٩٠ ـ ٨٧
است بـحث تـفصيل خواهـان كس هر كه آوردهام را آن الفاظ و احاديث

بگذراَند/ نظر از را آن ميتواند
<تحريف را آن كه هستيم پيرامون اين در ويژه كتابي نگارش نيازمند ما

نهيم/ نام الوهّابيين> عندالمتمسلفين والنصوص التراث
در دارند, اجماع اّدعاي آنچه در مگر اجماع به آنها اعتنايي بي ـ ٤

نيست/ آن در اجماعي هيچ كه حالي
امّت اجـماع بـا سـخنشان كـه هـنگامي مـعاصر ســلفيان و وهّــابيان
ميكنند: تكرار را حنبل بن احمد به منسوب سخن اين مييابد ناسازگاري
زبـان بـر را سـخن ايـن آنهـا دروغگـوست>/ كـند اجماع اّدعاي كه <هر
از ميخواهـند هرگاه و كنند نفي را اجماع ميخواهند هرگاه تا ميآورند

ميزنند/ دم اجماع همين
مريسي بشر با كه آورد زبان بر را سخن اين هنگامي حنبل بن احمد
بر اجماع كه كرد اّدعا بشر بود/ سرگرم مناظره به قرآن خلق مسألة پيرامون
كـند اجـماع اّدعـاي كـه هـر داد: پـاسخ بـدو احـمد و است قـرآن خـلق
زيرا است, داشته كاربرد مورد اين در تنها جمله اين يعني دروغگوست,
و است كـرده اسـتدZل <اجـماع> بـه گـون گونا موارد در حنبل بن احمد
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پيرامون كه هنگامي الناظر روضة در قدامه ابن همچون او آيين طرفداران
دليـل بـرايش و كردهاند اثبات را آن گفتهاند سخن اجماع در اصول علم

آوردهاند/
جماعت, اين سوي از آن انكار و اجماع مسألة گرفتن بازي به نمونة
المكـتبة �چـاپ الزفـاف كـتابآداب بـر او جديد مقدمة در الباني سخن

است: چنين آن نّص كه ميباشد �٤٢ ص اردن, صويلح, اZس�ميه,
است� شناخته ديْن در بالضروره كه اجماعي غير �يعني اجماع اين غير
از و آن, وقوع به رسد چه نيست ممكن نيز آن تصّور كه است اموري از
چـه كسي و دروغگوست كند اجماع اّدعاي كه هر گفته: احمد رو همين
يكـديگر بـا شـده اجـماع اّدعـاي كه مورد اين در مردم بسا چه ميداند

باشند/ داشته اخت�ف
تبيين چنين را سخن اين مفهوم ـ الباني نزد ارجمندان از يكي ـ قّيم ابن
عـبد طـه حاشية با دارالجيل چاپ ,٣٠. ١� الموقعين, اع(م در و ميكند

ميگويد: سعد� الرؤوف
در كه هر ميگفت: كه شنيدم پدرم از گفته: حنبل بن احمد بن عبدا[
كند اجماع اّدعاي كه هر و است دروغ چيز آن كند اجماع اّدعاي چيزي
يـافتهانـد, اخت�ف يكديگر با مردم شايد ميداند چه او و دروغگوست
ما بگويد بايد ميكند اجماع ادعاي كه كس آن بنابراين نرسيده؟ او به ولي
ادعـاي اين دارند/ اخت�ف يكديگر با پيرامون اين در مردم كه نميدانيم

است اصّم و بشر
پيشوايان ديگر و حنبل بن احمد نزد كرم�ص� ا پيامبر از رسيده نصوِص
دارند مقّدم آن بر را موهوم اجماعي كه است آن از ارجمندتر بسي حديث
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روا چيزي چنين گر ا و باشد مخالف وجود از گاهي آ عدم آن محتواي كه
داوري در كه بود جايز كسي هر بر و ميشد نهاده كناري به متون ميبود
وجـود بـر را [اجـماع] مـخالف وجود از گاهي آ عدم مسأله يك پيرامون
و حنبل بن احمد كه است اجماعي اّدعاي همان اين و دهد نصوصپيشي
بـعيد را بـودنش مـردم از بـرخـي آنـچه نـه مـيكنند, انكار را آن شافعي

پرداختيم/ آن نقل به كه قّيم ابن سخن پايان ميپندارند/
ميگويد: �٣٤٣. ١� الموقعين اع(م در قّيم ابن

نزاع, محّل در اجماع حكم استصحاب كه دارد آن بر دZلت آنچه از
اجماع آن به نخست كه محّل به دگرگونِيحاّل استكه اين ميباشد حجت

است/ آن شخص و مكان زمان, دگرگونِي مانند شده
اسـتدZل دروغگـوست> كـند اجـماع اّدعـاي كه <هر جملة به الباني
شده حلقوي ط�ي دارند اجماع كه را پسينيان و پيشينيان سخن تا ميكند

است/ قايل آن حرمت به او زيرا گرداَند, باطل است ح�ل زنان براي
تجسيم/ و تشبيه موضوع در مگر قياس نداشتن باور ـ ٥

اّدعـاي بـراسـاس كـه را حـنفي مـهتران سخن اين با ميخواهند آنان
مـيكنند رأي بـه قـياس را چـيز هـمه و رويگردانانـد حديث از وهّابيان

ميكنند/ قياس آفريده بر را آفريننده ديگر سوي از و بنكوهند
است: چنين كه ميدهند رواج نيز را ديگري انديشة امروزه

تـحريف را سخن همين آنها از برخي و نيست>, قياس عبادات <در
نيست>/ اجتهاد عبادات <در ميگويند: چنين كرده

خطاست انديشهاي زيرا شود, ابطال ويژه رسالهاي در بايد انديشه اين
اخـت�ف مـيباشند/ عـبادات در داخل اجتهاد و قياس گماني هيچ بي و
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و نماز همچون اموري در ايشان از پس و صحابه ميان از مجتهد پيشوايان
داشـته حـضور ميدان اين در اجتهاد كه بوده رو اين از تنها آن جز و حج

است/
گفتن در صحابه ديگر اجتهاد و وضو, نماز ركعِت دو در ب�ل اجتهاد
آن تأييد گفتو َحِمَدُه> لَِمْن اُ[ <َسمع پيشنماز كه هنگامي شناخته كري ذ
كه جمله اين بيان با كر ذ اين باِر نخستين در ستايشپيامبر و پيامبر سوي از
پـيشي بـرهم كـر ذ آن فـضيلت نـوشتن در كه ديده را فرشته چند و سي

است/ گروه اين پندار مبطل همگي ديگر بسياِر موارد و ميگيرند,
كه شدهاند يادآور و نگاشتهاند كتاب اصول علم در كه امت دانشمندان
عبادات در قياس زدن كار به كه نگفتهاند هرگز است دZيل از يكي قياس

نيست/ روا
نـماز بـا را جـمعه نـماز از پيش مستحّبي المهّذبنماز شرح در نووي
استو فراوان بسيار آن نظاير و ميكند, قياس ظهر نماز از پيش مستحّبي
بسياري دZيل و نمونهها كند كندوكاو فقه و اصول كتابهاي در كس هر
به هنگام اين در و ميدهند گواهي عبادات در قياس كاربرد بر كه مييابد

ميَبرد/ پي ندارد درستي از نشاني هيچ كه اّدعايي بط�ن
در ما و دارد رواج كام� وهّابيان ميان تجسيم و تشبيه در قياس كاربرد
دارند سلفيت ادعاي كه تجسيم به باورمندان برخي سوي از قياس برد كار
به آنچه در هم آن اعتقاد, در تباه قياسي ميشويم; يادآور را نمونههايي

است: مربوط متعال خداي ذات
�٢٥٠. ١� كتابش در جوزيه, قيم ابن المرسله, كتابالصواعق نگارندة
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ورزيدم/ كوتاهي خدا حق در آنچه بر دريغا, زمر.٥٦; / ١

ميگويد: چنين ١
�8ِ) ـِب َجنْ ي فى ْطُت َفرَّ َما َعليى َحْسَرتيى �يَا آية آوردن از پس

صفت اثبات بر دZلت قرآن ظاهر كنيم فرض شود گفته كه اين هفتم:
دارد آن بر دZلت چگونه آن باطن يا ظاهر ولي باشد, داشته <َجنب> بودن
اط�ق كه است روشن و است, ميان در يكطرف يكجنبو از سخن كه
پـيامبر كـه چنان است, طرف يك منظور كه ندارد آن بر دZلت واژه اين
گـر ا و بـخوان نـماز ايسـتاده مـيفرمايد: حـصين بـن عـمران به كرم�ص� ا
بـرآن دZلت سـخن اين پهلو/ به نتوانستي هم باز گر ا و نشسته نتوانستي
شـود: گـفته گـر ا است/ داشـته پهلو يك تنها حصين بن عمران كه ندارد
جنب كر ذ كه شد پسروشن ميگوييم: توست, پهلوي دو از يكي مقصود
و بـاشد ميان در هم ديگري جنب كه ندارد آن با منافاتي مفرد شكل به

ندارد/ دZلتي چنين روي هيچ به سخن ظاهر
كسي ندارد آن بر دZلت آورد مفرد گر ا كه <َقَدم> است واژه اين مانند
حديثصحيح در كه چنان ندارد, يكقدم استجز ميان به سخن او از كه
حـديث در نهد>/ آن بر خود قدم العّزه رّب كه هنگام آن <تا است: آمده

است: آمده ديگري
پـايان مـيشوند>/ برانگـيخته من َقَدم بر مردم كه پيامبرانم خاتم <من

قّيم/ ابن سخن
پهلوي مسألة با را جهانيان خداي چگونه بنگر باد تو بر خدا رحمت
بـر است مـنطبق بـرعمران را آنـچه و مـيكند! قـياس حـصين بـن عمران
ثـابت پـيچيده شـيوهاي با چگونه كه اين و ميكند منطبق متعال خداوند
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قياس پيامبر�ص� با َقَدم مسألة در را پروردگار و دارد پهلو دو خدا كه ميكند
تعارض هنگام به عقيده ابواب در است يكقياسفاسد نمونة اين ميكند/
فـرمودة ايـن در جنب از مقصود واقع, در زيرا سّنت, و قرآن نصوص با
و اوست فرامين و خدا حق , ا�8 جنب في فّرطُت ا مى َعليى َحْسرتي �يىا پروردگار:
بـيگمان شـده نازل بدان قرآن كه عربي زبان مقتضاي به آيه اين از مراد
نزد سخن اين نيستو يكعضو اثبات َقَدم, از مراد نيز نيست/ اثباتپهلو
صـورت در كـردهانـد تأويل صحاح صاحبان كه گونه آن شناسان حديث
روانة ملحدان و كافران از سبحان خداوند كه كساني است: چنين صّحت
ِعـنَْد ِصـْدٍق َقـَدَم �َلـُهْم كه: است خداوندي فرمودة مانند اين ميكند/ آتش

پروردگارشان/ نزد راستين است گامي را ايشان يونس.٢; / ١

نيست/ آن پيرامون سخن و عضو يك اثبات آن, از مقصود كه َرِبِّهْم�١,

به را آفريننده و زدهاند كار به باب اين در را قياس كه كساني ديگر از
سال به مرده آوازه, پر م مجسِّ دارمي, سعيد بن عثمان ميسنجند آفريده
مـريسي بشـر بـر رّد در كـه كـتابي ٢٠ صـفحة در او است/ هجري ٢٨٠

ميآوَرد: چنين مينويسد
هرگاه و ميجنبد بخواهد هرگاه و ميكند بخواهد آنچه قيّوم حّي زيرا
و ميايستد و فراخ و ميگيرد تنگ و ميرود فراز و ميآيد فرود كند اراده
گزير نا زندهاي هر است, جنبش زنده, و مرده ميان نشانة زيرا مينشيند,

دارمي/ سخن پايان ناجنباست/ Zجرم مردهاي هر و جنبنده
مـيان در چـون و مـيسنجد آفـريده بـه را آفـريننده چگـونه بـنگريد
يـافته, ناجنبا را مردهاي هر و جنبنده را زندهاي هر ديده كه آفريدههايي
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فـرامـوش مـرد ايـن ميكند/ توصيف جنبنده زندهاي نيز را متعال خداي
اتم, الكترونهاي ستارگان, همچون زنده غير چيزهاي از برخي كه كرده
جـنبش از نـيز آن نـظاير و ابـرها رودهـا, سـيل, هـنگام بـه جــاري آب
قياسرا رو همين از نارساستو راستي به مرد اين ذهن ولي برخوردارند,
را رسـوا خـطايي و زده كار به متعال خداي ذات در ويژه به و اعتقاد در
خـداونـد چـه, ميگويد; او آنچه از خدا است منّزه است/ شده مرتكب

نيست/ او مانند چيز هيچ ;١١. شوريى / ١

و ١
َشـْيٌء� َكـِمثِْلِه �َلْيَس سكون: به نه ميشود توصيف حركت به نه سبحان

كنند/ وصف آنچه از چيرگي, خداوند آن پروردگارت, كا پا صافّات.١٨٠; / ٢

يَِصُفوَن�٢/ ا َعمَّ ِة (لِْعزَّ َرِبّ َرِبَّک �ُسبَْحاَن

گفتوگو/ عق�نيتو و عقل با آنان ستيز ـ ٦
شخص تا دارند, تمركز عق�نيت و عقل با ستيز بر سلفيان و وهّابيان
خـطاي بـه تـا نيندازنـد كار به را خود انديشههاي آنان پيروان و مسلمان
كار به كه آن با برند, پي گرفتهاند پيش در آنان سران و مهتران كه شيوهاي
كه است آياتي از كنده آ قرآن و شده تلقي مهم بسيار شرع در عقل زدن
�ِلَقْوٍم و اِلُموَن� الْعى اّ� يعقلها ا مى �و خداوند: فرمودة اين مانند ميستايد, را عقل
و <البـاب> چـون واژگـاني آوردن و , يَنُْظروَن� �أَفwى و َيَتفّكروَن� �ِلَقْوم و يَْعِقلوَن�

دارنـد كاربرد معنا اين در كه واژگاني ديگر و <تفّكر> و <نظر> و <عقول>
است/ فراوان بسيار

و مينكوهد نميزنند كار به را خود عقل كه را كساني متعال خداوند

نورزند/ پسخرد كوراناند, ZZناند, كراناند, ;١٧١. بقره / ٣

يَْعِقُلوَن�٣/ �َ َفُهْم ُعْمٌي ُبْكٌم �ُصمٌّ ميفرمايد:
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بـر آنهـا انـديشة زيـرا دارنـد, سـرستيز بحث و گفتوگو با وهابيان
بـرابـر در ايسـتادگي توان انديشهاي چنين و است استوار دروغ شايعات
بـا مناظره از آنها كه است چنين و ندارد را بحث و دليل درك و تحقيق

ميهراسند/ سخت مخالفانشان
شرح خود كتاب در كه آنهاست پيشوايان از يكي حنبلي بربهاري اين

ميگويد: �ص�٩٢ السنّه
ميآيد, پديد دين در زندقهاي نه هرگز كه بدان باد, تو بر خدا رحمت
از مگر حيرتي نه و شكي نه كژراههاي, نه هوسي, نه كفري, نه بدعتي, نه

بحث/ و سخن
چگـونه آدمـي كـه است شگفت ميگويد: صفحه همين در بربهاري
يَُجاِدُل �َما ميفرمايد: خداوند كه آن حال و مييابد جرأت برستيزهجويي

نميكند/ ستيزه خدا آيات در ورزيدند كفر كه آنهايي جز غافر.٤; / ١
ميكنند, مجادله الهي آيات پذيرش در كه است كساني دربارة آيه اين ميگويم: اينك /٢
تـحقيق درصدد و ميكند كندوكاو آن مفهوم بيان و الهي آيات درك در كه كسي امّا
چـه, مـيباشد; ستوده خدا سوي از است اس�م انديشههاي و دين احكام پيرامون
كثرَت فأ اْدلَتنىا جى قد نوُح يىا اُلوا �قى و َاْحَسُن� ِهَي ِبالَّتيى اِدْلِهْم �َوجى ميفرمايد: پروردگار

است/ پيامبران: شيوة گفتوگو و پسجدل ِجداَلنا�/

اهـل از و خشـنود و باشي تسليم بايد پس َكَفُروا�١و٢/ يَن (لَّذى ِا�َّ 8ِ) ىايَاِت فىي�

پيشگيري/ در سكوت و وخودداري باشي اخبار
سخن همة ميآورد: تعليق چنين بربهاري سخن بر فرزانگان از يكي
ك�م و جدل نام چه گر ا و شده نگاشته ك�م و قالبجدل در خود بربهاري
ميان امور اين آمدن پديد و است, آن نشانة تناقض ليكن ننهاده, آنها بر

است: ويژگي همين وجود دليل به آنها پيروان
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بسيار تقليد و تلقين با دليل شناخت بدون خطا انديشة بر پافشاري ـ ٧
قرآن احاديثو متون در انديشي ژرف و اجتهاد ادعاي ايشان كه آن حال و

دارند/ كريم
و است بسته پذيرشي هرگونه از انديشه دِر آنان ميان در كه جا آن از
طـرد نـظرية خـود پيروان خرد در و ممنوع, ديگر دZيل و آرا بر گاهي آ
سـخن آن پـيرامـون گسـترده كـتاب, اين در كه دادهاند جا را بدعتگذار
السنّه شرح خود كتاب در م مجسِّ بربهارِي آنان, پيشواي لذا گفت خواهيم

ميگويد: �١٣٥ �ص
هرگز/ بدعتگذار با ولي شو, ك خورا هم مسيحي و يهودي با

ديگـر يـا شـيعي يـا مـعتزلي يـا اشـعري بـدعتگـذار, از او مقصود
ندارند/ همسويي آنان ديدگاههاي با كه است مسلماناني

ميگويد: كتاب همين ١٢١ صفحة در بربهاري
بد و تبهكار و دارد تباه ديني كه برخوردي سنّت اهل از كسي به گر ا

نگاشتهاند/ آن در سنّت نام با را كتبي كه باشد آنها عقيدة بر يعني / ١

و هـمراه او با است, سنّت١ بر ولي گمراه و گنهكار هماره و است كردار
در كـه ديدي را كسي گر ا و نرساَند آسيب تو به او گناه كه باش همنشين
صـاحِب ليك پـيشه, عـبادت و است زاهـد و مـيكوشد سـخت عبادت

و مـعتزله شـيعه, مـاتريديه, اشـاعره, هـمچون نـيست, سازگار آنها عقيدة با يعني / ٢
اباضيه/

نپذير/ را همراهياش و مكن همنشيني او با هواست٢

آن طرفداران به <سلفيه> انتساب نادرستي
پـيشينيان كـه چـنان را سـنّت و قـرآن بــايد مــيكنند اّدعــا وهّــابيان
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شرعي ادّلة از را سلف فهم و برداشت سان بدين و فهميد ميفهميدهاند
است: مغالطه دو دربردارندة آنان سخن اين ميدانند/ اZتّباع واجب

يگانه مذهبي و نبودهاند يكسان يكديگر با مسائل فهم در سلف اّول:
فـهم كـه اين يا سلف> <درك يا سلف> <مذهب گفت بتوان تا نداشتهاند
اخبار و حديث كتابهاي كه چنان باشد; واجب سلف فهم سان به امور
نـمونههاي شـيبه ابـي ابـن و عـبدالّرزاق نـوشته المـصنّف كتاب همچون
سه در كه آنان با سلف ميان شرعي مسائل زمينة در اخت�ف از گوني گونا

آوردهاند/ ميزيستهاند نخست سدة
نمونهها اين از پارهاي گانه جدا فصلي در اندكي پساز خواستخدا به
ثابت را آن جز و عقيدتي مسائل در سلف اخت�ف كه ميشويم يادآور را

خداست/ دست در توفيق و ميكند
ميخوانند فرا َسَلف فهم از تبعيت به را مردم كه كسان همين ميبينيم
با و ناسازگارند شرعي مسائل از چهارگانه مذاهب پيشوايان فهم با خود
مردماني فهم به يا امور, از آنان فهم در سلف از كردن تقليد به حال اين
فـهم هـمچون دارد, شـهرت سـلف سـدههاي بـه كه سدهاي سه از پس

ميكنند/ تشويق الباني و باز بن و ابنتيميه
بايد ما كه آن بر گواه نميشود ديده دليلي سنت در نه قرآن در نه دوم:
آن با و بيندازيم كار از كرده ارمغان ما به سبحان خداي كه را انديشههايي
متناسب را حديث و قرآن باز باشيم رسيده اجتهاد و فهم درجة به خود كه

بفهميم/ ديگران فهم با
قرار مخاطب مستقيما را ما شرعي متون ميگوييم: گروه اين به اينك
درك دگـرگوني و تحريف هيچ بي را خدا نبايدهاي و بايدها تا ميدهند
و است آمده آيات بسياري در آَمنُوا� الّذيَن أيَُّها �يىا خداوندي فرمودة كنيم/
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رسيدن تا را پسينيان هم ميگيرد دربر را پيشينيان هم كه دارد گير فرا لحني
رستخيز/ به

ُاوِلـي � َوِاليى ُسوِل (لرَّ ِاَلي وُه َردُّ �َوَلْو قرآني آية اين را مسأله اين در اخت�ف

كساني آنان ميان از قطعا كنند ارجاع خود امر اولياي و پيامبر به را آن گر ا و نساء.٨٣; / ١
دريابند/ را آن ونادرست] [درست كه هستند

صراحت فرموده اين ميبرد/ ميان از ِمنُْهْم�١ ـِبُطوَنُه َتنْ يَْس يَن (لَّذى لََعِلَمُه ِمنُْهْم ْمِر َ�ْ)

عصر هر در مجتهدان, همان يا استنباط, اهل درك دانشيا كه اين در دارد
نـفرموده زيـرا نـدارد, سـلف بـه اخـتصاص اين و است معتبر مصري و
و ميكنند درك و ميدانند را احكام كه هستند كساني سلفتنها مجتهدان
اين بر است روشني دليل خود اين ندارند/ آن از بهرهاي ايشان جز پسينياِن
از شرعيه اّدلة از يكي بهسان آن تلّقي و سلف درك و فهم به استدZل كه
چـه مجتهدان, درك شود: گفته كه است آن درست بل است, ويران پايه
را سنّت و قرآن احكام درك شايستگي كه عوامي براي پسين چه پيشين,
هر در مجتهدان اين اجماع استو معتبر شرعا نيافتهاند مستقيم گونهاي به
ادلة از و است معتبر شرعا خلف, يا سلف خواه روزگاران, از روزگاري

است/ گويي بيهوده اين جز و ميشود, شمرده شرعي
فىي َتنَاَزْعُتْم �َفِاْن ميفرمايد: كريم قرآن در متعال خداوند گذشته اين از

ارجاع رسول و خدا به را آن يافتيد كشمكش يكديگر با چيزي در گر ا پس نساء.٥٩; / ٢
دهيد/

ارجاع سلف درك به را آن است نفرموده و ُسوِل�٢, َو(لرَّ 8ِ) ِاَلي وُه َفُردُّ َشْيٍء

دهيد/
جز و �٢٠٤. ١� بخاري صحيح در كه است سخني مطلب, اين مؤّيد
كـتابي شما نزد آيا گفتم: علي�ع� به گفته: كه آمده ابوجحيفه از نقل به آن
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[از مسـلمان شـخص بـه كـه دركي يا خدا كتاب مگر نه, فرمود: هست؟
ميشود/ اعطا خدا] جانب

<مگر نفرموده امام و نشده مقّيد <سلف> به سخن اين ميگويم: اينك
شـخص بـه كـه <دركـي است: فـرموده بـل سنت>, و قرآن از سلف فهم
دربـر را مـصري و عـصر هـر مسـلمانان ايـن و مـيشود>, اعطا مسلمان
ايـن يـابد فـهم شـايستگي كـه هر و ندارد اختصاص سلف به و ميگيرد
از بـدانـد/ ملزم سلف درك به را ديگري نبايد كسي و مييابد را جايگاه
در كه هستند نابخرد كساني سلف فهم از پيروي وجوب به قائ�ن ما نگاه

تناقضاند/ دچار مقوله اين
دانسـته كـه انـد بـاران هـمچون مـن <امّت آمده: صحيحي حديث در

و كـرده روايت �٢٨٦٩ شـمارة با ١٥٢.٥� ترمذي و �١٣٠.٣� احمد را حديث اين / ١
فـتح در غـماري احمد حافظ سيد است/ غريبي حسن حديث نظر, اين از گفتهاند:
طرقي استو حسن اينحديث, ميگويد: فتح در حافظ ميگويد: �٣٣٥.٢� الوهاب
را احاديث ديگر موضوع اين در كه �٦.٧� فتح به بنگريد ميرسد/ صحيح به كه دارد

است/ آورده گرد نيز

ميبينيد حديث اين در كه چنان آن>/١ پايان يا است نكوتر آن آغاز نيست
بـرخـوردار فـضيلت از پسـينيان هـمچون پـيشينيان كـه هويداست كام�

هستند/
پـيرامـون مـيگويد: �١١١ �ص التشبيه شبه دفع در جـوزي ابن حافظ
مبارك ابن ولي گفتند: بدو داد/ فتوا او و خواستند فتوا احمد از مسألهاي
پس است/ نيامده فرود آسمان از مبارك ابن گفت: احمد نميگويد/ چنين
كـار آن پاية بر كند ملزم را ما كه نيست حّجتي سلف درك كه درمييابيم
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در ميخوانند فرا ايشان فهم و سلف مذهب به ظاهر در كه كسان همين كه شگفتآن / ١
ويژه به ايشان از بسياري كتابهاي جلد بر ما زيرا تناقضاند, گرفتار كام� مقوله اين
و است سلف> پاية بر سنّت و قرآن <فهم دعوتآنان بنيادهاي از كه ميخوانيم الباني
و مريدان از يكي پس زان و ميكنند, مطرح را بوده> آن بر سلف كه <شيوهاي برخي
ا�عـتكاف, احكـام فـي ا�نـصاف نـام با رسالهاي در كه مييابيم را الباني گردان شا
رّد در هجري�, ١٤٠٧ نخست چاپ اردن, عمان, اZس�مية�, المكتبة چاپ �ص٣٥,
خواهد كه هر نيستيم, كس هيچ درك به متعبّد ما آن بر افزون است: آورده چنين آنان
ايشان از كه خدا رسول نّص به تنها ما او/ جز يا باشد صحابي مسعود ابن گوباش,

شگفت/ اي متعبّديم/ باشد شده ثابت

كنيم/١

ندارد مذهبسلفوجود نام با مذهبي
همان ميكنند اظهار كه را آرايي دارند اّدعا روزگار اين سلفِي وهّابيان
و اقوال آن و بفريبند را لوحان ساده و عوام اينچنين استتا سلف مذهب
به جماعت اين دهند/ رواج آنها ميان در ميخواهند كه را خطايي آراي
ميگويند چه هر ميكنند اّدعا دارند باور تشبيه و تجسيم به كه آنان ويژه
مذهب همان مسائل از دركشان دارند اّدعا و نيست سلف مذهب از جز
حال نيستو جايز آن از بازگشت كه شرعي است مرجعي كه است سلف
سنت و قرآن زيرا تافتهاند, روي معتدل شيوة راستو راه از واقع در كه آن
اعتماد دروغ سرابي به و افكندهاند سر پشت را دو اين از عربيان درك و
آنان ذهن در است پنداري و ندارد خارجي هيچوجود بيگمان كه كردهاند
اين كه: ميدهند رنگش آبو سخن اين با ساده انسانهاي ديگر براي كه

است/ سلف آيين
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فتوا مسأله آن در او و ميكنند پرسشي حنبل بن احمد از كه هنگامي
پـاسخ احـمد و نـدارد را نـظر ايـن مبارك ابن كه ميگويند بدو ميدهد,

است/ آورده �١١١ �ص التشبيه شبه دفع در را سخن اين جوزي ابن حافظ / ١

است/١ نيامده فرود آسمان از كه مبارك ابن ميدهد:
است/ احمد پيشينيان از مبارك ابن كه است حالي در اين

بر رسيد پيامبر�ص� از آنچه ميگويد: است احمد از پيش كه ابوحنيفه
ديگـران از آنـچه و مـيگزينيم بـر رسد صحابه از آنچه و ما سر و چشم

بودهاند/ ما چونان رجالي هم آنان باشد,
آن Zب�ي از كه ميآوريم را نمونههايي بزرگ خواستخداي به اينك
عـلم ك�مِي كتب در آمده مسائِل و عقيدتي مسائل در سلف ناسازگاري
درهـم بـر دارد انكـارناپذير دZلتـي خـود كه ميسازيم آشكار را توحيد
بدان كه دليلي كوفتن فرو و تجسيم به باورمنداِن اعتماد مورد برهان ريختن
دارند/ تصريح آن بط�ن بر سلف كه است حالي در اين و هستند, منتسب
چه هر كه اّدعا اين با تجسيم به معتقدان اين كه شگفت صد شگفتو
اتّفاق آن بر همگي استو اجماعي امّت ميان كه سلفاستـ از ميگويند
يكـدگر بـا ديـن اصـول در خود كه ميبينيم را ايشان هم باز ـ دارند نظر
اّدعـا چگـونه پس انـد, ناهمگون مبين توحيد بنيانهاي در و ناسازگارند
حالي در بودهاند! سخن هم يكديگر با توحيد مسائل در سلف كه دارند
را آنها از برخي كه است چنان اين و ناسازگارند يكديگر با مسائل آن در
ثابت كه است كافي همين و وإ�تحافآوردهام البشارة نام با خود كتاب در
را آن پسينيان از تشبيه به باورمندان كه سلف, مذهب نام به مذهبي كند
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سلف اخت�ف از نمونههايي ما اينك و ندارد, وجود اساسا ميكنند, اّدعا
ميشويم: يادآور را عقيدتي مسائل در

عقايد نخستاخت.فسلفدر نمونة
كـرابـيسي از نـقل بـه �ص�١٠٦ ا�نتقاء كتابش در حافظ عبدالبر ابن

ميگويد: چنين او, ستايش از پس حافظ,
دربارة كه همين ولي بود, استواري دوستِي حنبل بن احمد و او ميان
هريك و شد بدل دشمني به دوستي اين برخاست مخالفت به او با قرآن
را قـرآن كـه هر ميگفت: حنبل بن احمد ميكرد/ وارد خدشه ديگري بر
و خـداست سـخن قـرآن, بگـويد: كـه هر و است, جهمي بداند مخلوق
قرآن از من تلفظ بگويد كه هر و است واقفي , است مخلوق غير نگويد

مـخلوق قـرآن از مـن <تـلّفظ بگـويد: كـه را كسي حنبل بن احمد روايات, برخي در /١
خـطا احمد مييابيم/ را همين مراجع بسياري در كه چنان است, كرده تكفير است>
ُهْم َو (ْستََمُعوُه ِا�َّ ُمْحَدٍث َرِبِّهْم ِمْن ْكٍر ِذ ِمْن يِهْم يَْاتى �َما ميفرمايد: خداوند زيرا كرده,

/٢. انبياء يَْلَعبُوَن�,

است/١ بدعتگذار است مخلوق
بن حارث بخاري, علي, بن داود ابوثور, ُكّ�ب, بن عبدا[ كرابيسي,

ميگفتند: آنها طبقات و مروزي نصر بن محّمد محاسبي, اسد
روا او بر خلق اوستو صفات از صفتي گفته سخن بدان خدا كه قرآني
كـه اوست فعل و كسب قرآن در او ك�م و كننده ت�وت ت�وِت و نيست
بـدان خـدا كـه نيست قرآني و خداست ك�م از حكايت و است مخلوق
خداستو غير آن و كردهاند تشبيه الهي شكر و حمد به را آن و گفته سخن
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ا[و Zّا اله Z گفتِن و شكر حمدو براي كننده شخصت�وت كه گونه همان
بود/ خواهد مأجور نيز ت�وت در ميشود داده اجر كبر ا ا[

ميگويد: �٨٠. ١٢� النب(ء اع(م سير در كرابيسي حال شرح در ذهبي
است/ آورده ميان به تلّفظ از سخن كه است كسي نخستين او

ميگويد: او حال شرح پايان در ذهبي
و كرده تحرير و بدعتنهاده تلّفظ مسألة در كرابيسي آنچه ترديد بدون

است/ حق سخني شده خلق به قائل
پاية بر پيشوايان و مسلم و بخاري گفتيم كه گونه همان ميگويم: اينك
و بخاري دربارة پيشوايان پيرامون سخن هنگام سپردهاند/ ره حق, همين
و گفتيم, سخن بيشتر او به راجع حافظ, عبدالبّر ابن جمله از پيشوايان, نظر
�٥٧٢. ١٢� النب(ء اع(م سير در او حال شرح در ذهبي مسلم, دربارة امّا

ميگويد:
پـنهان را آن و مـيساخت آشكـار را تلّفظ به اعتقاد حّجاج بن مسلم

نميكرد/
كـند انديشه است متداول و معروف كه شناخته مسألة اين در كه هر
ابـن كـرابـيسي, مسـلم, بـخاري, يـعني برجسته, پيشوايان اين درمييابد
نـصر بـن محّمد محاسبي, اسد بن حارث علي, بن داود ابوثور, كّ�ب,
مـخالفت ابـوحاتم و ابوزرعه ذهلي, احمد, با كه آنها طبقات و مروزي
به كه كردهاند مخالفت اعتقادي مسائل از مسألهاي در حقيقت در كردهاند,
بـودهانـد سـلف از چه گر ا همگي و است مربوط جهانيان خداي سخن
با معكوس دركي و است داشته ناسازگاري هم با مسأله اين در فهمشان
رأي كدام به و ستانيم؟ فرو بايد را درك كدام ما اينك و داشتهاند يكديگر
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زنيم؟ در چنگ آرا اين از
زبـان و سـنّت و قرآن به و وانهيم را دركها اين بايد گزير نا ما پاسخ:
مسأله در و زنـيم كـار بــه را خــود انــديشههاي و آوريــم روي عــربي
همين در و شود روشن ما براي درنگ بي مسأله اين تا كنيم ژرفانديشي
در پس كژراهـه/ به كس كدامين و رفته راه به كسي چه درمييابيم هنگام
ايـن و سـلف, درك به نه بود خواهد ما خود درك به بازگشت حقيقت,
هـيچ مـا سـخن اين و است دانش پوياي طالبان و علم اهل تحقيق همان

نيستند/ نظر اهل آنها زيرا ندارد, برزن و كوي مردم با پيوندي

دوم نمونة
پيامبر ما سرور سوي از متعال خداي شدن ديده در آنهاست اخت�ف
مـيان اخـت�ف ماية است, معروف كه چنان كه, معراج شب در كرم�ص� ا

است/ عباس ابن و عايشه

سوم نمونة
به سنّت اهل جمهور استكه رستخيز روز به خدا ديدن در ناسازگاري
مـجاهد, عـايشه, هـمچون سـنّت اهـل از گروهي و دارند باور آن ثبوت
نيز و ديگر گروهي و اZفواه السري بن بشر امام عكرمه, سمان, ابوصالح

دريابد/ را ديدهها او و نيابند در را او ديدهها انعام.١٠٣; / ١

مـخالفت بـه ـَصاَر�١ بْ َ�ْ) ـْدِرُك يُ َوُهـَو ـَصاُر بْ َ�ْ) ـْدِرُكُه ُت �َ� آيـة دليـل بـه مـعتزله
برخاستهاند/
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دليـل بـه عـايشه كـه مـيآورند �١٥٩. ١� مسـلم و �٦٠٦. ٨� بخاري
رد را گروه آن سخن اين بَْصاَر� َ�ْ) يُْدِرُك َوُهَو بَْصاُر َ�ْ) ُتْدِرُكُه �َ� آيه: اين عموميت
ايـن عموميت كه چنان است, ديده را خدايش پيامبر معتقدند كه ميكند

پس از يـا وحـي به مگر گويد سخن وي با خدا كه نرسد را بشري هيچ شوري.٥١; / ١
پردهاي/

دارد آن بر دZلت نيز ِحَجاٍب�١ ٔيِ َوَرا� ِمْن َاْو َوْحًيا ِا�َّ 8ُ) ُيَكِلَّمُه َاْن ِلبََشٍر َكاَن َما �َو آيه:
فاقد آخرت, در نه دنياست در رؤيت نفي مراد كه افراد از پارهاي قيِد اين و

است/ دليلي هرگونه
هـمين �١٩٣ ـ ١٩٢. ٢٠. ١٤� خود تفسير در حافظ طبرِي جرير ابن
سـندهاي بـا هـريره, ابـو گرد شا سمان, ابوصالح و مجاهد از را حديث

گفته: و دانسته صحيح �٤٢٥. ١٣� فتح در را آن حافظ و آورده صحيح
آورده ديگر گونهاي به را رؤيت انكار عكرمه از نقل به حميد بن عبد

/ است
است ششگانه رجال از كه سري بن بشر حال شرح در را سخن همين
از اس�مي فرقههاي از يكي كه نيز معتزله مييابيد/ �٣٩٤. ١� التهذيب در
نـدارد/ نـياز بـرهاني بـه ايـن و دارند را باور همين هستند سلف روزگار

ميدانند/ ناشدني را رؤيت نيز اباضيان

چهارم نمونة
است/ رستخيز روز در ترازو مسألة

ميگويد: �١٤. ٥� البحرالمحيط خود تفسير در حافظ ابوحيّان
بر دZلت سخن اين يا هست؟ ميزاني و حقيقتوزن به رستاخيز در آيا
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دارد؟ درست حساب و معتدل داوري و كامل عدل برقراري
و اعـمش و ك ضـّحا و مجاهد و ميكنند انكار را ترازو وجود معتزله
بسيارِي <ثقل> از او مقصود و آنهايند جلودار مقوله اين در ديگر گروهي
الباري فتح در حافظ حجر ابن است/ كاهشحسنات <خّفة> از و حسنات

ميگويد: �٤٣٨. ١٣�
داوري و عـدل معناي به ترازو كه است چنين باور را سلف از برخي

است/
كنيد/ درنگ نيكو سلف ميان عقيدتي ناسازگاري اين پيرامون اينك

پنجم نمونة
تفويضاست/ و تأويل مسألة در اخت�ف

و است اخت�ف صفات, به مربوط نصوص در [پيشينيان] سلف ميان
قائلاند تأويل به ديگر گروهي و مجاهد عبّاسو ابن همچون آنان از برخي
مـتعّرض كـه آن بـدون را نصوص اين و دارند باور تفويض به شماري و

كردند/ رها صورت همان به شوند تنزيه عقيدة با آنها معناي رابطة

ششم نمونة
بـن المجيد عبد حال شرح در ذهبي ارجاست/ مفهوم در ناسازگاري
مشايخ از او كه گفته �٤٣٤. ٩� النب(ء اع(م سير در رّواد ابي بن عبدالعزيز

ميافزايد: ذهبي است/ بوده او جز و حنبل بن احمد
حـال ايـن بـا و بود مرجئه از الحرم/// شيخ صادق, حافظ الگو, عالِم
باور در او ميگويد: احمد كردهاند/ توثيق را او معين ابن و حنبل بن احمد
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و دارندگاناند شّك گروه اينان ميگفت: و ميپيمود زيادهروي راه ارجا به
هستم/ مؤمن من ا[ شاء ان ميگفتند: علماستكه سخن اين از مقصودش
هم باز آيا و داشتهاند ارجا امتباور علماي از بسياري ميگويد: ذهبي
عقايد/ در سلف مذاهب از مذهبي يعني نميشود/ شمرده مذهب ارجا
كه آن مگر ندارد نيازي اين از بيش سخني به كه است روشن چندان اين

كند/ اقتضا مقام

هفتم نمونة
كـه مـعتقدند سـلف از گـروهي است/ صحابه افضل دربارة اخت�ف
ما سرور كه معتقدند ايشان از پس گروهي و است صحابه افضل ابوبكر
ميگويد: �٥٢. ٣� ا�ستيعاب در عبدالبر ابن است/ صحابه افضل علي�ع�
دارند/ اخت�ف يكديگر با نيز ابوبكر و علي دادن برتري در سلف

�٢٧. ٣� ا�سـتيعاب در عـلي�ع� مـا سـرور حـال شرح در عبدالبّر ابن
مقّدم را علي�ع� ما سرور كه ميآوَرد ياد را صحابه ديگر از كسان پارهاي

داشتهاند:
بن زيد و خدري ابوسعيد و جابر خبابو و مقداد و ابوذر و سلمان از
آورد اس�م كه بود كسي نخستين طالب�ع� ابي بن علي كه شده روايت ارقم

ميدهند/ برتري ديگري بر را او اينان و
او كه آورده ـ گروه اين جز ـ صحابه از يكي حال شرح در عبدالبّر ابن
ابوطفيل حال شرح در وي داده/ فضيلت ابوبكر بر را علي�ع� ما سرور نيز

آورده: �١٥. ٣� ا�ستيعاب در
به و بود امين و ثقه وي بود/ وي ياور جنگها در و علي�ع� دوستدار او
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ميداشت/ مقّدم را علي ولي معترف, شيخين فضل
بـخش در ابوطفيل حال شرح در �١١٣. ٤� ا�صابه در نيز حجر ابن

است/ آورده را سخن همين كنيهها به مربوط
خـود مـانند بـي رسالة در الصّديق بن عبدالعزيز سيد مه ع�ّ محّدث
ميگويد: آورده را گروه اين نام �ص�١٤ الحارث في الطعن علل عن الباحث
گرفته ابوبكر از صحابه, همة بر علي�ع� برتري به كه كساني از گروهي
خباب, مقداد, ابوذر, فارسي, سلمان از: عبارتاند قائلاند او, از پس تا
كعب, بن ُابي ياسر, بن عمار واثله, بن عامر ابوطفيل ارقم, بن زيد جابر,
حـنيف, بـن عـثمان ُحـنيف, بن سهل انصاري, ابوايوب بريده, حذيفه,
عبدالمطلب, بن عباس سعد, قيسبن ثابت, بن خزيمة تّيهان, بن ابوهيثم
شـمار بـه فـراوانـي از كـه ديگرانـي و مطلب بني همة و هاشم بني همة

نميآيند/
و جرح و رجال و تراجم كتب در آنها از بسياري نام ميگويم: اينك
و حنبل بن احمد نيست/ آنها همة كرِد ياد محّل جا اين كه آمده تعديل
صـحابه از يك هـيچ فـضيلت در مـيگويند: قاضي اسحاق بن اسماعيل
و نسايي را سخن همين است/ نرسيده روايت طالب ابي بن علي چونان
نقل به �١٠٧. ٣� المستدرك در كم حا و �٥١. ٣� ا�ستيعاب در البّر عبد ابن

آوردهاند/ احمد از
ار, طيّ جعفر صحابه افضل كه است آن بر عقيده را صحابه از گروهي
ابـوهريره بـاورمندان ايـن از يكـي كـه است , طالب�ع� ابي بن علي برادر
سـند بـا �٣٧٦٤� تـرمذي و �٤٧. ٥� الكـبري السنن در نسايي ميباشد/

گفته: كه كردهاند روايت ابوهريره از صحيح
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شـتر جهاز بر و نكرده پاي بر كفش كس هيچ خدا�ص� رسول از پس
بـن جـعفر از كه ننهاده ك خا بر پاي و نشده سوار چارپايي بر و ننشسته

باشد/ بوده افضل ابيطالب
ميگويد: �١٩١. ١� الحيوان ة حيا در دميري

و قرآن به گاه آ بود تابعاني از يكي يعمر بن يحيي ميگويد: خلكان ابن
آن بي و داشت نيكو تشّيعي كه ميشد شمرده نخستين شيعيان از و نحو

داشت/ اعتقاد بيت اهل برتري به بكاهد صحابه مقام از كه
نزد مردم محبوبترين و برترين كه است چنين باور را صحابه از برخي
بـود/ عمر صحابه اين از يكي كه بود او دختر فاطمه بانو خدا�ص� رسول
عمر كه است كرده روايت �١٥٥. ٣� المستدرك در صحيح سندي با كم حا

مـا سرور نام از پس الس�م� �عليه واژة و فاطمه بانو نام از پس الس�م� �عليها واژة / ١
اتي مستحبّ از يعني است, بيت اهل و ايشان ويژگيهاي از حسين يا حسن يا علي
ميان در زيادي بسيار دZيل اين براي شود/ ادا ايشان حق در است شايسته كه است
خدا�ص� رسول ما سرور از كه آن جز و ابراهيمي درود آنهاست جملة از كه است
و بهراسي تشيّع اتّهام از مباد ارجمند خوانندة بگويم: بسكه همين و است شده نقل
سـنّت اهل بزرگان كه كني پروا و پرهيز سروران اين براي واژه اين آوردن زبان به از
در را واژه ايـن جاها� ديگر و ١٠٥ و ٧٧ و ٧١.٧� خود صحيح در بخاري همچون
و ٦٦٢ و ٦٥٢ ,٥٦٣.٢� الصحابة فضائل در احمد كه چنان بردهاند, كار به آنان حق
به كنيد رجوع زدهاند/ كار به علي سرورمان حق در را واژه اين حجر ابن و جاها� ديگر
قطني دار سنن و �٤٤٢.٦� فتح در فاطمه بانو حق در كه چنان ,�٤٣٢.٦� فتح مقّدمة

بايد/ درنگي پس ديگر, بسياري و �٦٦ و ٦٥.٣�

عرضكرد١: فاطمه٣ بانو به
تو از خدا�ص� رسول نزد كه نديدم را كسي سوگند خدا به فاطمه! اي
مـن نـزد تـو از پـدرت�ص� از پس مـردم از يك هـيچ و باشد, محبوبتر
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تـ�شهاي �٢٥٦ ـ ٢٤٣.٢� الواضحات ا�لباني ت تناقضا نام با خود كتاب در من / ١
سپاس كردهام/ روشن را آن نادرستي و ثابت و صحيح خبر اين تضعيف در را الباني

مييابد/ سامان او فضل به صالح كار كه را خداي مر

نيست/١ محبوبتر
مـيدهد تـفضيل گـرامـي صـحابة بر را فاطمه بانو كه حالي در مالك

ميگويد:
بـه كـنيد [مراجعه نميدهم/ فضيلت پيامبر�ص� تن پارة بر را كس هيچ

/[٢٩٤. ٢ سيوطي, الحاوي
را عـلي ثـوري سـفيان كـه است آمده �٢٤١. ٧� النب(ء اع(م سير در
عمر و ابوبكر از پس عثمان, از پيش را او فضيلت در يعني ميكرد; تثليث

مينهاد/ سوم جايگاه در
نـاسازگاري يكـديگر بـا گون گونه مسائل در سلف كه دانستيم اينك
همچون اعتقادي مسائل ديگر در صحيحين صاحبان كه چنان داشتهاند,

و عروبه ابي بن سعيد كه آمده �٤١٤.٦� النب(ء اع(م سير در استآنچه دست اين از / ٢
ميكردند/ پنهان را آن و داشتند باور قدر به قتاده

بـني و او خويشان و معاويه كينة يا داشتهاند,٢ اخت�ف هم با قدر مسألة
است/ بوده متفاوت مقولهها اين از آنان درك و آرا كه مسائل ديگر و اميه
ايشـان رأس در و سـلف كـه است ايـن كنيم روشن ميخواهيم آنچه
و بـودهانـد نـاسازگار يكـديگر با تفضيل مسألة در همگي گرامي صحابة
هنگام آن در سلف مذهب بگوييم كه بود نخواهد صحيح ديگر سان بدين
كتب در را تفضيل مسأله علما از بسياري است/ بوده چنين مسأله ف�ن در
مسأله اين آنها كه اين بر است روشني دليل اينخود و كردهاند كر ذ عقايد
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به ندانيم, چنين را آن ما چه گر ا ميدانستهاند, عقيدتي مسائل شمار در را
و عمر او از پس و ابوبكر صحابه افضل كه اين در آنان از برخي كه آن ويژه
كـه ديديم و كردهاند اجماع ادعاي بوده علي سرانجام و عثمان او پي در
را سلف مذهب ديگر كشمكش, همه اين با اينك استو اين جز واقعيت

يافت؟ ميتوان كجا
پشت بـر كـه چنان وي, دعوت اصول كه است پنداشته الباني فايده:
السـلف بـفهم والّسنّة الكتاب فهم بسـته نقش او كتابهاي از بسياري جلد
مـا كـه حالي در است, الصالح السلف عليه كان الّذي النهج علي يا الصالح
ارائه از پس تا نداريم نيازي ديگر اينك و كرديم ثابت را پندار اين بط�ن
روشن آنيم سر بر كنون ا آنچه كنيم/ محكوم را وي او, پندار فساد دZيل
نيز خويشتن با خود اّدعاي در نماها سلفي اين كه است حقيقت اين كردن
ملزم سلف فهم به نه كه دارند صراحت جاها ديگر در زيرا دارند, تناقض
آنهـا درك بـا سلف درك كه هنگامي ويژه به صحابه, فهم به نه هستند

باشد/ داشته ناهمسويي
كه است حلبي حسن علي الباني مقّلد متعّصبترين و سرسختترين
اZس�مية المكتبة چاپ �ص٣٥, ا�عتكاف احكام في كتابشا�نصاف در

ميگويد: كوركورانه هجري� ١٤٠٧ اّول, چاپ اردن, ـ عمان
نداريـم, تعّبد ـ باش گو خواهد كه هر ـ كسي فهم به ما اين بر افزون
ثابت ايشان از كه خدا رسول فرمودة به تنها ما او/ جز يا باشد ابنمسعود

متعّبديم/ باشد شده
ميتوانند كه را كرم�ص� ا رسول فرمودة پيوسته چگونه ايشان بنگريد
قرآن از نامي و ميشوند يادآور بگيرند بازي به تضعيف و تصحيح با را آن



وهّابي گرِي سلفي . ١٣٨

بگيرند/ بازي به را آن نميتوانند گمان بي كه نميبرند كريم
در كرم�ص� ا رسول فرمودة به شما تعّبد آيا ميشود: گفته آنها به اينك

است؟! ميان در ديگري ماجراي يا ميباشد قرآن برابر

اهدافدعوتش و اصول از الباني تعريف
يادآور را نكته پنج خود رسالههاي و كتابها از پارهاي جلد بر الباني
يـادآور را آنهـا يك يك كـه اوست دعوت انديشههاي نشانگر كه شده

ميسازيم: همراه مناقشه و نقد با را هريك و ميشويم
كه شيوهاي بر دو اين فهم و صحيح سنّت و كريم قرآن به بازگشت ـ ١

بودهاند/ آن بر صالح سلف
كتاب اين از مردم دورترين او كه گفت بايد كريم> <قرآن دربارة تعليق:
نـزد را آن خـوانـدن و تجويد نه دارد, حفظ در نه را آن و است آسماني
و ميگيرد كناره آن از مسائل در انديشيدن هنگام استو آموخته استادي

است/ اخبار احاديثو متوّجه تنها او ذهن
دچـار آن در كـه است سـّنتي همان نيز صحيح> <سنت از او مقصود
در تضعيفاخبار تصحيحو در را تناقضات اين از پارهاي ما تناقضاستو

كردهايم/ الواضحاتروشن ا�لباني كتابتناقضات مجّلدات
بيگمان بودهاند> آن بر سلفصالح كه شيوهاي بر دو اين فهم <و قيد و
حـرام او كه را رمضان ماه غير شنبه روزة نمونه براي است/ باطلي سخن

ندانستهاند/ حرام را آن آنها نيستو صالح سلف شيوة بر ميداند
آنان زيرا است! سلف دريافت واژگونه موضوع اين در الباني دريافت
مسـتحب را آن كسـي كه جايي تا دارند; اخت�ف يكديگر با باره اين در
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از يك هيچ ولي ست, ا قائل آن بودن مكروه يا مباح به ديگري و ميداند
است/ نهاده را بدعت اين الباني كه چنان ندانستهاند; حرام را آن سلف

اين در سلفصالح اجماع خ�ف زنان, براي ط�يحلقوي تحريم نيز
ـ كلي طور به ـ زر به زنان آذين الباريجواز فتح در حجر ابن است/ پيرامون

ـ نه يا باشد حلقوي ـ زنان براي ط� كّلي كاربرد كه ميگويد الباري فتح در حجر ابن / ١
رواست/ اجماع, به

ميداند/١ اجماعي را آن جز يا حلقوي صورت به
روشن نتيجة اين بنگريم نيك صحيح سنِت از مرد اين درك در ما گر ا
فهميده واژگونه كام� را سلف درك پاية بر سنت وي كه ميشود ما بهرة
نمونههاي بخواهيم ما گر ا اوست/ خوِد صالح, سلف از او منظور است/
با ـ را آنها نصوصكه بسياري از دركوي كه آن بر گواه ميآوريم فراواني
حديثاند حافظ كه بزرگ علماي نزد ميداند صحيح ـ خود خطاي درك
دريافت واژگونة دريافتوي كه است آن مفهوم به اين و ميباشد ضعيف

است/ بوده صالح سلف
سـلف كـه آوريـم ياد را نكته اين جا اين در است شايسته يادآوري:
خواه مسائل, در ـ گفتيم گذشته صفحات در پيش اندكي كه چنان ـ صالح
ميكند ياد سلف از الباني گر ا و نداشتهاند, ديدگاه يك فروع, يا اصول در
او دريـافت واقـعيت با ميفهمد سلف همچون را نصوص كه ميگويد و
فـهميد سـلف چـونان را نـصوص بـايد كه اين دليل گاه آن ناهمسوست/
استـ خلف از كه ـ او چون نصوصرا ميخواهد مردم از چرا و چيست؟
يا چهارگانه ائّمة سان به نصوصرا كه ميدارد باز آن از را ايشان و بفهمند
پيشوايان ديگر يا ربيع يا زيد بن جابر امام يا زيد امام يا گانه دوازده امامان
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خوِد سلف, از او مقصود بنابراين دريابند؟ پيشين, روزگاران در مسلمانان,
از پيشتر كه است تشبيه و تجسيم به قائل بستة فرو محّدثان پارهاي يا او

آمد/ ميان به سخن آنها
ميآورد: ميان به سخن دعوتش اصول پاية دومين از الباني سپس

بـه آنهـا خوانـدن فرا و خود حّقاني دين از مسلمانان كردن گاه آ ـ ٢
كـه آدابـي و فـضايل بـه آراسـتگي و آن احكـام و آمـوزهها بـه پرداختن
برايشان ارجمندي و نيكبختي و ميكند ضمانت برايشان را خدا خشنودي

ميآوَرد/ ارمغان به
جـهان سـراسـر در سـلفيان احوال به كه مردم همة ميان آنچه پاسخ:
طرفداران و مرد اين پيروان كه است آن است ملموس و مشهور مينگرند
پـيوندي اخ�قي نازمايههاي به آراستگي و آداب با روي هيچ به او آيين

ندارند/
با سال هجده يا سال پنج بيستو يا سال چهل كه ديدهايم را كساني ما
حق دين آنها مرّبي و استاد نظر از كه را ديني باز و بودهاند همنشين الباني
چاپخانة صاحب توصيف در كه ميبينيم را او نكردهاند/ درك است آنان
زهـير او, كـتابهاي مـرّوج و ناشر و نعمت ولي و قديم مريد اس�مي,
در است� پشـيمان ايـنك �و بـوده همنشين او با سال چهل كه الشاويش
حاشية در ,١٣ �ص منذري, مسلم صحيح مختصر بر خود جديد مقدمة

ميگويد: چنين صفحه�
است: چنين الباني سخن عين است/ حسود و متجاوز دزد, شاه او

ستم و تجاوز سِر از آنچه ميان در اس�مي صاحبچاپخانة سوگمندانه
كرده سرقت بخشيدهام او به را كتاب اين چاپ امتياز كه كسي به حسد و
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او زشت بسيار رفتارهاي و تجاوز از است/ كتاب اين چاپ حّق نيز يكي
داده اختصاص خود به را صفحه هفتاد كه است كتاب اين مقدمة حذف

بود/
صـ(ته كـتابلصـفة بـر جديدش مقدمة در الشاويش زهير دربارة او

ميگويد: �ص�١١
كه/// اين نيست آن اهل او كه نگارش دانشو به او اندازي دست از

او كه حقيقتي سويحقو به فراخوان در ساله تربيتچهل و پستعليم
رفت! كجا داشت پندار در مريد اين با

را آن كـه بـود حـقي راه بـه او خـوان فـرا نـتايج از روشني نمونة اين
ميخواند/ بدان را همه و ميپيمود

بـعيد وي پـيرامـون اسـتامبولي, او, ديگـر مـريد سـخن سـان بــدين
چكيدهاش كه ميگويد آن بدو خود سرگشاده نامة در كه گاه آن نمينمايد

است: چنين
دارايي ربودن در و كرد كه كرد آن گردانش شا و فرزندان همسران, با او
جاي به را داراييها اين ديگر و رساند ياري بود او اختيار در كه سلفياني
بود دارايي كردن انباشته نگارش, همه اين از او مقصود و نگرداند باز خود

اين كه �ص�٥٩, ا�يقاف كتاب در جبر سِر از كه شجاعت سِر از نه كرش چا و الباني / ١
است الباني مريد سخن واقع به سخن اين كه دارند اعتراف دادند, انتشار را آن تن دو
اعـتراف چـنين استادش به نسبت صراحتا كه همو ميشود, خوانده استامبولي كه

ميكند/
آن پي در و بودهام/ كتاب اين نگارش سرگرم سالهاي/// از كه ميكنم اعتراف سوگ با من
گـرايش كه ميكنند توجيه چنين را الباني پيرامون استامبولي نوشتههاي سلفينماها

ميانگاشت/١ كه حقي دعوت نه
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براي گاه آن و ميگيرد دشنام باد به را ديگري انسان كدام است/ بوده ريايي بي عاطفي
گـرايش كـه: ميكند خالي شانه خود سخن از پوزش با و ميفرستد پيغام آن و اين

است/ بوده ريايي بي عاطفي

مـن بـه بـوده هـمنشين الباني با سال هجده حدود كه كساني از يكي
آنهـا بـه هـم كـتاب يك بسـيار سالهاي اين طول در الباني كه ميگفت

داد/ بديشان سنگدلي درس تنها نياموختو
دين با را مسلمانان كند اّدعا نيستكه شايسته دارد صفاتي چنين كه آن
فـرا ديـني آمـوزههاي بـه عـمل بـه را آنهـا و مـيگرداَنـد آشـنا حـّقشان
نيستو پايبند بدان و نياموخته را آن هنوز او خوِد كه حالي در ميخواند,

شد/ محاسبه راهي و مُرد مي�دي ١٩٩٩.١٠.٢ تاريخ در او / ١

ميگذرد/١ او عمر از سال هشتاد نزديكبه اينك هم كه است حالي در اين
يـعني آن� آداب و فضائل به �آراستگي او سخن از بخش اين دربارة
شتائم قاموس نام با ما كتاب و است شگفت بس سخني گفت: بايد اس�م
و كـجاست اخ�ق و آداب اين است/ كرده ثابت را او ادب ميزان ا�لباني
خويشو در آن بخشيدن تحّقق در او خوِد كه آن حال و كجا؟ تربيت اين
حّتي فراواناند شمار به چه گر ا كه فرزنداني بوده; خويشناموفّق فرزنداِن
همه مردمان و هم, نيز مقّلدانش ميان در كه چنان نيامده, بيرون عالم يك
كه كرد ثابتخواهيم جهان همة براي خواستخدا به ما و گواهاند, اين بر
تحقير علم همين بهر از را آنها و ميزند زخم مردم به آن با كه علمي در او

است/ بوده ناموفّق كام� ميشمَرد ناچيز و ميكند
بسته رسالههايشنقش از يكي جلد بر كه او فراخواِن بنيان سوم نقطة

است: چنين
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دوري و آن نمودهاي گونِي گونه با شرك از مسلمانان داشتن برحذر ـ ٣
جعلي/ و ناپذيرفتني احاديث و وارداتي انديشههاي و بدعتها از

<جـاي عـدمي>, <مكـان <جـهت>, <حد>, براي شما اثبات آيا پاسخ:
تيميه ابن شما نياي كه آغاز> بي <حوادث و <حركت> پشه>, برپشت گرفتن
التنبيه خود: كتاب در ما آنچه و دارد باور بدانها و شده آور ياد را آنها
و شـرك اصول از كرديم, ياد شما براي والحد العالم قدم معتقد علي والرّد
آمده قرآن در نه كه روي آن از امور اين اثبات آيا نيست؟ تجسيم و تشبيه
بر پافشاري با را آنها الباني چه گر ا نميشود؟! شمرده بدعت سنت, در نه
و <حـّد> واژة ميخواهـيم او از همچنان ما ميكند رد تيميه ابن پيشوايِي
براي خدا رسول سنّت و خدا كتاب براساس را عدمي> <مكان و <جهت>

اوست/ پيشروي در دشوار كاري گمان بي و كند تبيين ما
چه همان به جز را خدا <ما خود: سخن اين به آنها بدانند بايد مردم
احـاديث دربـارة نـيستند/ پـايبند نـميكنيم> توصيف كرده توصيف خود
عقايدي كتاب در احاديث اين بيشترينه كه گفت بايد جعلي و ناپذيرفتني
آغـوش در را آنهـا كـه دارند باور بدان تنها نه وهّابيت و الباني كه آمده

مينشينند/ تحقيق به آن پيرامون و ميگيرند
آغوش در را آن وي كه الجهمية علي الرّد است: م مجسِّ دارمِي كتاب اين
از كنده آ كتاب استاين معتقد كه آن با استو بهتحقيقشپرداخته كشيده

است/ پرداخته آن نقل به باز است جعلي و واهي سخنان
و جـعليات از كـنده آ كـه را دارمـي كتاب همچون كتابي چرا وانگهي
احياء همچون كتابي و ميانگاريد! زيبا را آن و ميستاييد است موهومات

مينكوهيد؟! جعلي ضعيفو احاديث داشتن به را الدين علوم
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نيست؟ تعّصب عين اين آيا
بدانند حريصاند اّدعاها و امور حقايق شناخت به كه آنان و حق اهل
را همه استو آزمند صحيح, احاديث گرفتِن در ميكرد اّدعا كه الباني كه
العلّو مختصر همچون كتابهايي كه ميكرد اّدعا حّتي و ميخواْند راه بدين
اصـط�ح, به آن, از پس نيز هنوز كتاب اين و كرده كسازي پا و غربال را
صفحه٩٨ در چه گر ا استو ضعيف و جعلي احاديث از كنده آ كسازي پا
روايت نعمان بن قتادة از كه كرده تصحيح را ٨٣ شمارة حديث كتاب, اين

شنيده: پيامبر از كه شده
در الباني ليك گرفت, جاي عرش بر بياسود آن آفرينش از خدا چون
از نقل به آن حاشية در و هستند ثقه حديث اين راويان ميافزايد: جا همان
بـخاري شـرط بـراسـاس آن اسـناد ميگويد: تجسيم پيشوايان از پارهاي

است/ صحيح
آن تكـميل و است نـاپذيرفتني و جـعلي حديث, اين ميگويم: من و

است: چنين
نهاد/ پاي بر پاي و كشيد دراز پس[خدا]

حـديث ايـن كـه دارد اعـتراف كـتابهايش از ديگـر جايي در الباني
حديث ,١٧٧. ٢� خود ضعيفه كتاب در را سخن اين او است/ ناپذيرفتني
در كه نخستي موضع در تا ميكنيم رها را او اينك ما و آورده �٧٧٥ شماره
كـتاب در را ايـن و كـند رّد را خـود بار دومين براي بود تناقض دچار آن

كردهايم/ روشن �٣١ ـ ٢٨. ١� الواضحات ا�لباني تناقضات
است: چنين او فراخوان بنيان چهارم نقطة

ميان از و اس�مي قواعد چارچوب در آزاد اس�مِي انديشة احياي ـ ٤
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فكري/ فروبستگِي بردن
را ايشـان كـه بشـري Zيـههاي هـمة مـيان در كـه گـونه هـمان پاسخ:
برهاني دليلو هيچ پيشآوردن به نياز استو مشهور و معلوم ميشناسند

انديشههاست/ بستهترين فرو از پيروانش و الباني انديشة نيست
روي پـيش در و هـمگان برابـر در كند, انكار را سخن اين الباني گر ا
آراي از پارهاي در كه خود گردان شا با ميپرسيم او از مسلمانان جمهور
سـتيز بـه آنـان بـا چـرا و كـرد چه برخاستند مخالفت به وي با او خطاي
و///؟ كرد مّتهم كبر ا شرك به را آنها گرفتو نكوهششان به برخاستو

بردن ميان از به كه است حقيقتي اس�مي� انديشة �احياي اّدعا اين امّا
را ايـن و مـيخواَنـد فـرا او سـطحي آراي بستگي فرو و اس�مي انديشة
است آن پيرامون اين در دليل رساترين و ميداند بديشان مردم گاهترين ناآ
دشمن و بدعتگذار گمراه, برخيزد مخالفت به او آراي با را كه هر وي كه
و ميداند سنّت تنهايي, به را خود مرد اين زيرا ميخواَند, توحيد سنّتو
يكـديگر بـا چـه گـر ا آنهـا زيرا است; سلف شيوة و درك برخ�ف اين
ميستودند را يكديگر و ميورزيدند مهر هم به باز ولي داشتند, اخت�ف

ميداشتند/ بزرگ بودند مسلمان كه مادام را دگرانديشان و
دادن زنـا بـود مـعتقد الباني كه است آن ما سخن نمونههاي نخستين
گرد شا رواست/ والس�م الص�ة عليهم پيامبران همسران و اّمالمؤمنين[ها]
سخن همين بهر از پس آن از كه رفاعي, نسيب شيخ او, قديم ياور و يار و
گـفت: البـاني بـه نسـيب شـيخ بـرخـاست/ او با مخالفت به بريد, وي از
هرگز و بودهاند نبّوت خانة در زيرا هستند, محفوظ زنا از اّمالمؤمنين[ها]
خـداونـد زيـرا بـاشد, كـرده تـبهكاري پيامبري همسر نشده ثابت و نقل
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بُوَن ـيِّ (لطَّ َو يَن بى يِّ ِللطَّ بَاُت يِّ (لطَّ َو يثَاِت ِلْلَخبى يثُوَن (لَْخبى َو يَن يثى ِلْلَخبى يثَاُت �َ(لَْخبى مـيفرمايد:

براي ك پا زنان و پليد, زنان براي پليد مردان و پليدند مردان براي پليد زنان نور.٢٦; / ١
ك/ پا زنان براي ك پا مردان و اند ك پا مردان

َعَلي ِلَک ذى َم ُحِرّ َو ُمْشِرٌك َاْو َزاٍن ِا�َّ ِكُحَها� َينْ �َ انَِيُة (لزَّ َو � ميفرمايد: كه چنان بَاِت�١, يِّ ِللطَّ

[امـر] اين مؤمنان بر و نگيرد زني به مشرك يا كار زنا مرد جز را كار زنا زن و نور.٣; / ٢
است/ گرديده حرام

يَن�/٢ (لُْمْؤِمنى
آزاد انديشة احياي به را همگان كه پرداز تناقض شيخ اين قيامت پس
كه آن با راند, را خود ديني برادر و گرد شا و شد برپا ميخواند فرا اس�مي
در برخاستو سخت ستيزي به او با و بود او گرد شا با حق مقوله اين در
را او كه آن مگر ننهاد وا را مجالي خود كتابضعيفة در ويژه كتابهايشبه
كـتاب در را ايـن مـا و كـرد بارش دشنام گونههاي و فحش و گفت ناسزا

كردهايم/ بيان گسترده ا�لباني شتائم قاموس
از دفـاع بــه آن در و نگــاشت كــتابي مسأله ايــن در نســيب شــيخ
حديث الباني, سخن آن در پرداختو پيامبران همسران و المؤمنين[ها] اّم
عـصمة اثـبات في المني نوال را خود كتاب و كرد رد را نماها سلفي پرداز
نزد او خود خّط به كنون ا هم كتاب اين و ناميد الزنا من ا�نبياء امّهاتوازواج

است/ دسترس در و شده چاپ روزها اين در كتاب اين / ٣

ماست/٣
چـارچـوب در اس�مي آزاد انديشة به الباني دعوت نتيجة است اين
نسيب محّمد شيخ كه بگذريم ميپندارد/ او آنچه پاية بر اس�مي قواعد
به نه نمونه براي و است كرده استدZل اس�م قلمرو چارچوب در رفاعي
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را اين آنها آيا اس�مي/ غير احكام ديگر به نه انجيلو به نه توراتگرويده
است؟! رفته برون اس�مي قواعد از وي كه ميگويند چنين باز و ميبينند
اس�م از گر ا و كردهاند متّهمش كفر به شده خارج اس�م از او بگويند گر ا
خواهيم الباني به بوده شرعي متون با صرفا او استدZل و نيافتهاند برونش
از تقليِد به نه و ميخواني فرا اس�مي آزاد انديشة احياي به كه تو گفت:

برخاستي؟! او با ستيز به زشت چنين چرا خود,
سال هجده او با استكه الباني مريدان و گردان شا از يكي ديگر نمونة
مسـائل جـزء تـقريبا كه يافت اخت�ف او با مسأله دو در و بوده همنشين
ديگـر و رانـد را وي و شـد سرشاخ او با الباني بود/ فقه فروع به مربوط
نيازي استكه پرآوازه ماجرايي اين گرفتو جلو او با پيوند از مريدانشرا
در كه هر و بياوريم برهان حّجتو آن براي و بازگوييم گسترده را آن نيست
بـه را آن چون و چند داشته سكونت اردن عمان در الباني خانة نزديكي

دارند/ گاهي آ مسأله اين از نيز او پيروان كه چنان ميداند, خوبي
س�ح بي كسي گر ا استو اس�مي آزاد انديشة احياي همين او نگاه از
ديگر و ميدهد دشنامش و ميراَند را وي برخيزد او با مخالفت به مادي
است/ نرم س�حي خود اين و ميدارد باز او با گفتن سخن از را مريدانش
هر به الباني و بود توانگر ميخاستكه بر مخالفت به او با كسي گر ا امّا
او با كامل نرمِي به بهره اين رفتن ميان از ترس از ميُبرد بهره او از روي
سرگشادهاش نامة در استانبولي مهدي محمود او گرد شا ميگفت/ سخن

ميشود/ يادآور را نمونهها اين از پارهاي
مردم كه است آن الباني نزد اس�مي آزاد انديشة احياي مفهوم چكيدة
هر با و كنند تعّصباستتقليد از كنده آ فردشكه به منحصر آراي در را او
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بستيزند/ بايد زند باز سر امور اين از كه
پايان اختصار به او دعوت اصول چهارم نقطة پيرامون بحث سان بدين

يكتاست/ خداي آن از سپاس پذيرفتو
است: چنين او فراخوان بنياِن پنجم نقطة

اس�مي جامعهاي ايجاد و اس�مي زندگي سرگيري از براي ت�ش ـ ٥
زمين/ در خدا حكم كردن پياده و

و گـردان شـا بـا البـاني رفـتار از ناچيزي بسيار بخش پيشتر ما پاسخ:
چـنين بـا تـوانست خـواهـد چگـونه او حال شديم, يادآور را دوستانش
دهد سامان را اس�مي جامعهاي و بگيرد ازسر را اس�مي زندگي رفتاري

كند/ پياده زمين در را خدا حكم كه
انگشتان دادن تكان زمين در خدا حكم كردن پياده از او منظور شايد
و شنبه روز به روزه شمردن حرام و جامه كردن كوتاه و نماز هنگام است
كـنار و مسـاجد در گـرفتاري و آشوب برانگيختن و علما مقام از كاستن
و روزهدار تـوسط آدامس جويدن و تجاري كاZهاي در زكات نگذاشتن
و صبح اذان از پَس آفتابو غروب از پيش خوردن به دار روزه از خواستن
تسبيح كه كسي شمردن ناخوش و َبرد بلندي به را خدا نام كه كسي با ستيز
از بيش كه منبري بر نشستن از بازداشتن و گويد خدا كر ذ و دستگيرد به

گروهي/ شكل به جمعه نماز برگزاري از نهي و دارد پله سه
پنجاه طول در كه همو دارد; باور الباني كه خدايي حكم آن است اين
و زد دامن مسلمانان ميان حكم همين براي را شتابزدهاي آشوبهاي سال
ما ميانگارد/ وي كه است خجستهاي اصط�ح به علمي حيات همان اين
جـامعهاي ايـجاد در را مـديد مّدت اين وي كه نشنيدهايم و نديده هرگز
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يا پديد نو ستدهاي و داد يا جديد شركتهاي يا ربا مشكل حل يا اس�مي
ترجيح دZيل از برخورداري نظر از كه صحيح شرعي شخصي قوانين بيان
دارند نياز بدان امروز مسلمانان كه روز مهم مسائل ديگر يا باشد داشته
او كه هستيم اس�مي جامعهاي راه به چشم همچنان ما و باشد برده بهره

نهاد! خواهد بنيان
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فصلسوم

وهّابيگري راههايرواج

رواج پـيوندين شـيوههايي بـا سـلفيگري و وّهـابيگري انـديشههاي
ديگر طرف كه آن ويژه به است, شده برنامهريزي آنها همة كه مييابد
غـافل جـنبش اين از صوفيه و اشاعره گانه, سه مذاهب يعني پيوند, اين
برنامهاي و طرح هيچ حركت اين سركوب و آن با رويارويي براي و هستند
مپرس/ كه ميكشند رنجي آن از مردمان اينك كه جا تاآن نكردهاند آماده
ياري و برنامهها نهادن با انديشه اين سركوب براي بايد حق اهل رو اين از
به پشت اجرا, براي زمينه اين در گاه آ متخّصصان و كارشناسان از جستن

دهند/ هم پشت
كرد: خ�صه گونه بدين را وهّابيان برنامههاي و شيوهها راهها, ميتوان

گونهاند: دو بر كه انديشه اين مبلّغان ارسال ـ ١
بـا آنها كارگرفتن به كه واعظان و خطيبان و مساجد پيشنمازان الف�
فـرستاده وهّـابيان تشكـي�ت از كـه ميپذيرد صورت اشخاصي دخالت
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و مـاهيانه حـقوق بـا و مـيكنند ديـدار واعظان و مبلّغان با آنان شدهاند/
سـو يك از كـه بـزرگي كـتابخانة بـا آنهـا تأمـين و ارمـغانها و پاداشها
ديگـر سـوي از و داده جـاي خـود در را الهــيات هــمگانِي كــتابهاي
گذشت با و ميكنند جلبشان خود سوي به وهّابيترا, عقيدة با كتابهايي
نشر راه در كه مييابد سامان مرّوجاني به گروه اين تبديل و تربيت زمان,
انـجمنهاي و مسـاجد هـمة در و مـيكوشند جـهان در وّهـابي انـديشة

پريشاني/ و ميآورند بار به آشوب اس�مي
بـراي را دانشگاهها آن وهّابيان كه دانشگاههايي التحصي�ن فارغ ب�
را آنها عقيده و انديشه كه دادهاند اختصاص دانشجوياني التحصيلي فارغ
مدينه اس�مِي دانشگاه التحصي�ن فارغ آنها مشهورترين و دارند/ خود با
ميدهند انجام نخسترا گروه وظيفة همان دقيقا نيز اينان ميباشند/ منوره
ميدهند رواج را گري سلفي ابيگريو وهّ انديشة تدريسخود اثناي در و
ميخواهند/ كه ميكنند معين زمينه اين در را كتابهايي ناظري بيهيچ و
انـديشة مـبّلغ كـه گـون گـونا كشـورهاي در مـوجود انــجمنهاي ـ ٢

هستند/ ابيگري وهّ
را آنهـا وجـود و دهـند كـاهش را انـجمنها ايـن ميكوشند وهّابيان
جهان كشورهاي در اس�مي گروههاي احزابو ايجاد به تا نسازند آشكار

نشوند/ مّتهم
از بـرخـوردار هسـتند يـافته سـامان حـزبي آنـان حقيقت در چه گر ا
به ميكوشند حال اين با دارند, ويژه بودجة و اصول و انديشه و مديريت
بيابند منفرد مشايخي و مبلّغان شكل تنها بلكه نيابند, ظهور انجمني شكل

ميخوانند/ فرا صالح سلف عقيدة سنّتو و قرآن به را مردم كه
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انديشه/ اين درونمايههاي با رسالههايي كتابو انتشار ـ ٣
نـويسندگان از برخي يا پيشين علماي نگاشتة رسالهها و كتابها اين
ارائـه سـهل و آسـان شـيوهاي بـه را ايشـان انـديشة كه آنهاست معاصر

ميشود/ ترجمه گون گونا زبانهاي به كتابها اين و ميكنند
و محّققان برميآيند كهنشان ميراث انتشار صدد در كه هنگامي آنها
انـديشة با متناسب كه ميگزينند بر خود كهن ميراث براي را مصّححاني
احـاديث و عـبارات راستا همين در و زنند حاشيه كتابها اين بر ابي وهّ
تـقويت را احاديثي و عبارات و كنند تضعيف را ايشان انديشة با ناهمسو
كـتابخانههاي كـه جـا آن تـا هـمسوست, آنهـا انديشة و باور با كه كنند

كردهاند/ ايجاد كار اين براي را ويژهاي تحقيقاتي
نميگيرند كار به وهّابيان كه را كتاب� بر نويسان حاشيه �يا محّققان آن
بـا كـه رسـانند انجام به عباراتي با را تعليق كار مباد كه است آن ترس از
در كـتابها گونه اين زيرا يابد, برخورد سلفيگري و ابيگري وهّ انديشة
مـحّقق نـويسندگان از دسته اين با وهّابيان و نمييابد بازاري ايشان ميان
بـا كـه بـخرند كتابهايي نميكنند جرئت كتابخانهها بيشتر و ميستيزند
بهرو رو وهّابيان يورش با كنند چنين گر ا زيرا دارند, تعارض ابيگري وهّ
زيـان بـديشان كـه بـود خـواهـد تـحريمهايي آن پـِي در و شـد خواهـند

ميرساند/
در ابي وهّ انديشة اصحاب با كه هستند دعوتگراني و دكترها اساتيد,
آن نظاير يا مالي مساعدتهاي يا دريافتحقوق با يا گون گونا كشورهاي
اظهار را وهّابيت مخالف عقيدة نميتوانند كه هستند ارتباط در منافعي با
و مشـايخ از و مـيدهند انتشار را سلفيگري انديشة رو همين از و كنند
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خود وهّابيتو مخالفان با بسا چه و ميكنند ياد تجليل با وهّابيان پيشوايان
گمان بي گروه اين رسانند/ ياري سخني با ولو را وهّابيت و شوند سرشاخ

گنهكارند/ هنجار, اين در و منافق
/ جهان در آن انتشار و وهّابيت پيشوايان كتابهاي ترجمة ـ ٤

و العـّز ابي ابن و جوزيه قّيم ابن و تيميه ابن آثار همچون كتابهايي
انگـليسي, هـمچون مـختلف زبـانهاي به كه پيشينيان و معاصران ديگر

ميشوند/ ترجمه زبانها ديگر و اندونزيايي هندي, فرانسوي,
هـمچون جـمعيتي پـر كشـورهاي در را ويـژهاي چـاپخانههاي آنهـا
را وّهـابي افكـار بـا كتابهاي انتشار تا كردهاند ايجاد آن جز و اندونزي
كـه مـيشود ديـده چـاپخانه چندين اندونزي در رو اين از سازند/ آسان
چـاپ را وّهـابي سـلفيگري مشـرب انتشار به مربوط مترَجِم كتابهاي

ميكند/
علماي خطبههاي درسها, سخنرانيها, كه كاستي نوارهاي نشر ـ ٥

دارد/ خود در را گرانشان تحليل و ايشان معاصر
دشـنام بـاد بـه و اينترنتي جديد گفتوگوهاي و انديشهها انتشار ـ ٦
ت�ش و ايشان با ناسازگار اينترنتِي سايتهاي بر يورش و ديگران گرفتِن
ناشايست مسلمان يك براي كه شيوههايي با آن كوفتن درهم تخريبو در
بـه و ميخوانـند را متعال خداي كتاب كه خوانان خدا طبيعت با و است

ناهمسوست/ ميكنند اقتدا خدا رسول ما سرور سنت
پاسخگو/ پستهاي صاحبان يا اينترنت در اشخاصي وجود ـ ٧

شـخص ايـن ـ نـه يا باشند داشته ديني رنگ خواه ـ سايتها اين در
كـار بـه را وّهـابي انـديشة حـام�ن يا موافق كارمنداني ميتواند مسؤول
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مـطرح در ميتوانـد كه چنان كند, بركنار كار از را دگرانديشان يا بگمارد
ديگـر يـا راديـويي يـا تـلويزيوني برنامههاي در ابي وهّ دعوتگران كردن

كند/ نفوذ اعمال عرصهها
را آنهـا انـديشة كـه ديـني مدارس و كز مرا و دانشگاهها تأسيس ـ ٨

مينشاَند/ آموزندهها دل در را آن نهال و ميدهد آموزش
مـهمتـرين كـه ميشود تدريس عقيدتي كتابهاي دانشگاهها اين در
و كند درك را انديشهاي هرگونه دانشجو ميشود موجب كه است موادي
مواد ديگر كه چنان گردد, آنان نظر مورد مذهب حامل نتيجه در و بپذيرد
بر وهّابيتو شيوة به را شرعي علوم ديگر حديثو فقه, همچون درسي

ميآموزند/ آن انديشههاي پاية
انديشه اين كه راديويي ايستگاههاي و تلويزيوني كانالهاي وجود ـ ٩
در تا ميكنند دعوت ابي وهّ سلفيگري دعوتگران از و ميدهند رواج را

بپردازند/ سخنراني القاي به زمينه اين

وهّابيان ميان در گفتوگو سركوب شيوههاي
و زور به انديشه تحميل راهشان كه هستند گروهي سلفيان و وهّابيان
كـه ميپندارنـد و نميسپارند گوش ديگري رأي به گاه هيچ و است جبر
و نيست روا بديشان سپردن گوش كه است بدعتگذاراني ك�م او سخن

واپسزد/ را آنها بايد ايشان دZيل و ديدگاه از گاهي آ بدون
روشهـاي و راه مـخالف, بـا بـحث و گـفتوگو سـركوب براي آنها

ميشوند: چكيده چنين اين كه ميگيرند پيش در را گونهگون
بدعتگذار: از گزيدن دوري نظرية در گر جلوه فكرِي بايكوت ـ ١
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زيرا فرقههاست, و مذاهب همة دگرانديشاِن از رويگرداني همان اين
كتابهاي خواندن سخنانشان, فريفتگان و خود پيروان بر ابي وهّ علماي
كـه چـنان كـردهانـد, حـرام را آنـان آراي بـه سپردن گوش يا دگرانديشان
يكديگر و كنند دوستي و بنشينند آنها مخالفان با نميدهند اجازه بديشان

بشناسند/ را
خود با و ميگسلند را ديگران انديشة از گاهي آ و پيوند پلهاي آنها
حالي در خوانده, فرا بدان اس�م كه است شرعي امري اين كه ميپندارند
�انـديشة انـديشه ايـن مييابم گزير نا را خود پس نيست/ چنين هرگز كه
انـديشههاي بـنيانهاي از كـه را بـدعتگـذار� از گـزيدن دوري وجـوب
آن پـوچي از پـرده و بـنكوهم را آن و كنم تبيين است ابي وهّ سلفيگري

برگيرم/
مذاهب و فرقهها با ايشان پيروان پيوند پلهاي گسستن اهميت براي
<دوري قـاعدة ايشان انديشة و آيين از مردم نرفتن برون تضمين و ديگر
خويشگرفتند انديشههاي بنيان را آن و بافتند بر را بدعتگذار> از گزيدن
گزير نا ما پس بحث/ و گفتوگو سركوب در گزيدند پايهاي را آن كه چنان
آن فساد تا برخيزيم چالش به بدعتگذار> از گزيدن <دوري قاعده با بايد

است/ كامگي خود و زور آن مفهوم كه شود روشن و شود آشكار
بدعتگذار از گزيدن دوري كه شود داده بايد نيز گاهي آ اين جا اين در
و دليـل بـرابـر در دليـل ارائة تواني كم و علمي ناتوانِي و مايگي بي گواه
اعتراف و حق برابر در شدن تسليم براي آمادگي عدم و دZيل در كندوكاو
ايشان كه است آن مييابيم وهّابيان ميان در ما آنچه است/ علمي نتايج به
علمِي توان برند كسگمان هر از و كنند مناظره علما با كه ندارند را آن توان
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ميدانند كه ميكنند گفتوگو و مناظره كساني با و گريزاناند دارد خوبي
آنها روشهاي و راه با كه هستند مبتدياني از يا دارند سستي علمِي ُبنية
شـيوة بـه جـدل با و ندارند گاهي آ سطحي و لوح ساده افراد فريفتن در
چـنين ضعفا و عوام خود, پيروان براي و مييابند چيرگي آنان بر روميان
ايشـان بـر و كردهاند مناظره خود مخالف پيشواياِن با كه ميكنند وانمود
ديگر و شده, آشكار حق كه اين و كوفتهاند درهمشان و يافتهاند چيرگي

هويداست/ كام� آنان امثال از كه مشهوري سخنان
سخن بدعتگذار� از گزيدن �دوري قاعدة پيرامون كه كسي دقيقترين
اين در را پندارشان و كرده رد قاعده اين به چنگزدن در را وهّابيان و گفته
غـماري صديق بن عبدا[ عصر محّدث شريف امام گردانيده باطل باره
بدعة الهجر اّن بيان في كية الّذ النفحة نام با ويژه رسالهاي در است حسني
كه كردهام خ�صه ويژه, پيوستي در را آن كتاب همين پايان در من و شركية
است مسأله اين درك و پيرامون اين در گسترده پژوهش خواهان كس هر

است/ مهم بس مسألهاي كه كند مراجعه آن به ميتواند
در فكـري بحث و گفتوگو سركوب در وهّابيان كه راهي دومين ـ ٢
است: مخالفانشان عليه دروغ شايعات كندن پرا نيرنگو ميگيرند پيش

گري جهمي شركو بدعتگذاريو به را خود فكري مخالفاِن وهّابيان
را مردم حّتي و ميشناسانند توحيد سنتو دشمن را آنان و ميكنند متهم
است, مربوط آنها شخصيت و آبرو به كه ميدهند نسبت بسياري امور به
رخنه مسلمانان صفوف در كه ميكنند معرفي يهودياني را آنها نيز گاهي

هويداست/ و پيدا اين و كشند تباهي به را آنها عقيدة تا كردهاند
خود ناسازگاران و مخالفان مخدوشكردن براي معاصر وهّابيان سلِف
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در احمد ابن سخن جمله آن از و بردهاند كار به را تضليل و تكفير تعابير
گفتهاند: چنين كه است ديگران و السنّة

/٣٤١.١ احمد, بن عبدا[ از السنة, كتاب / ١

و يهود از كافرتر رافضيان و هستند١, قبله يهود و صابئان مثل مرجئه
بهرهاي اس�م در را قدريه و مرجئه و مشركان, از كافرتر معطله و نصارا,

اند/ دزدان چونان حنفيان نيستو
ديگـران و اشـاعره همچون ميكنند تأويل را متون كه را كساني آنها

آورده ا�س(مية الجيوش اجتماع خود كتاب صفحة واپسين در قيم ابن را سخن اين / ٢
است/

آنهاست: سخن همين نظير نيز ميدانند/٢ معتزله> مخنّثهاي و <ملحدان

گفتهام/ باز نموذجا الحنبلي المذهب العقائد, كتب في كتابقراءة از را عبارت اين / ٣

مجوساند/٣ قدريه و كافرند رافضيان كافرند, قدريه كافرند, جهميه
خود جديد مقدمة در و كرده مّتهم يهوديت به را ما تناقضپرداز البانِي

است: آورده چنين صحيح مجموعة نخست جلد بر
همچون و كردهاي رخنه مسلمانان ميان در تو ترديدي و گمان هيچ بي
را مسلمانان عقيدة ميخواهند كه هستي اس�م دشمنان از ديگران و يهود

كـتاب سـوم جـلد در را البـاني انـديشه و آن پيرامـون گفتوگو و سخن اين تحليل / ٤
گيريد/ پي آن از پس و پيش صفحات و ,٣٠١ الواضحات,ص ا�لباني ت تناقضا

كشند/٤ تباهي به
يـطلقها/// التي المنكرة والفاظه ا�لباني شتائم قاموس نام با را كتابي من
ميتوانـد است باب اين در گاهي آ افزايش خواهان كس هر كه نگاشتهام

بنگرد/ بدان
در فكري بحث و گفتوگو سركوب در وهّابيان كه راهي سومين ـ ٣
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س�ح با كشتن گاه و ويرانگري و شتم و ضرب و درگيري ميگيرند پيش
است:

سـركوب راه در مـخالفان بـرابـر در عـلمي نـاتوانـي هـنگام وهّـابيان
از بسـياري در مـيگيرند/ پـيش در ويـرانگـري و درگـيري راه گـفتوگو
افـراد دارنـد طـمطراقـي كـه كشـورهايي در ويـژه بـه جـهان كشـورهاي
يـورش آنـان از شماري بر يا زدهاند را خود با بحث طالبان يا دگرانديش
روي زياد بسيار رويدادي چنين گرفتهاند/ مشت باد به را آنها و بردهاند

است/ داده
پارهاي با تدريس هنگام كه ميگفت يمن در ما معتمد دوستان از يكي
يكي هنگام اين در و كرد مخالفت وهّابيان سوي از پذيرفته انديشههاي از
كه را صوتي ضبط ديگري و زد بدو ضربهاي و برد يورش او بر وهّابيان از
و مسـاجد از بسـياري بـرق نيز گاهي كوبيد/ وي سر بر داشت دست در
و وّهـابيگري انـديشههاي و آرا مـخالفان كـه را سـخنرانـي انــجمنهاي
آنان همايش سخنرانيو تا كردهاند قطع بودند كرده ساماندهي سلفيگري

شود/ ريخته درهم
جـا بـدان كار ديگر كشورهايي و كستان پا و يمن مناطق از پارهاي در
و مـيكشند س�ح دگرانديش مسلمان برادران روي به وهّابيان كه رسيده

ميريزند/ را آنان خون

چـنين گـفته مـا بـه برادرانمان از يكي كه چنان و است مرده م ٢٠٠١ تابستان در او / ١
است/ مرده دررياض كه پيداست

و يمن در وادعي١ هادي بن مقبل نمونه ملموسترين پيرامون اين در
و شـيعيان كشـورها ديگـر و افـغانستان كستان, پا در كه هستند ابياني وهّ
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ميكشند/ خون و ك خا به را ديگران
كـه حنبلياني آن با گذشته در آنان سلف ماجراي است گونه همين و
مسـلمانان تـرور و عقايد تحميل در را عملي خشونِت زورگويي, از پس
مـفّسر و مـوّرخ طـبري, جرير ابن كه چنان ميزدهاند, كار به دگرانديش
بـه خـانهاش در را او گزير نا سرانجام كه كردند ميانگير چندان را پرآوازه

بودند/ بسته الحاد رفضو او بر وهّابيان سپردند/ ك خا
و رفـض مـفهوم پيرامون گر ا سوگند خدا به ميگفت: عيسي بن علي
را/ مسكويه ابن ا�مم تجارب بنگريد نميدانند/ شود پرسش آنان از الحاد
روزگار به هجري, ٣٢٣ سال به حنبليان ميگويد تاريخش در اثير ابن
دگرانديشان زدن براي و دادند تبهكاري گواه مردم از بسياري بر بربهاري,

ميجستند/ ياري مسجد در ماندگار كوراِن از
فقيه حنبليان كه ميگويد هجري ٥٦٧ سال رويدادهاي ميان در اثير ابن
روشـي شكـم دادند بدو كه حلوايي از و كردند مسموم را شافعي بوري

و ميكرد عسل كردن مسموم با مخالفانش به نسبت معاويه كه است كاري همان اين / ١
روز آنها نويدگاه كه دارد عسل از سپاهياني خدا ميگفت: پيرامونيانش از يكي يا او

است/ رستخيز

مينكوهيد/١ را آنان زيرا مرد; آن پي در كه گرفت
در حنبليان و كّراميه ميان ُمرد/ مسموم نيز كّراميه از ك فوَر بن ابوبكر

برگرفتهايم/ نموذجا الحنبلي المذهب العقايد, كتب فيى كتابقراءة از را سخن اين / ٢

بود/٢ ژرف پيوندي هجري ٥٤٦ سال
در فكري بحث و گفتوگو سركوب در وهّابيان كه راهي چهارمين ـ ٤

است: مانده جا به كتابهاي تحريف ميگيرند پيش
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كـوفتن درهـم و انـديشههاشان و اهـداف كـردن محّقق براي وهّابيان
بـه مـيكشيدند چـالش بـه را آنهـا دگـرگونة ديـنِي مسـائل كه مخالفاني
ناهمخوان احاديِث يا پيشوايان سخنان و ميپردازند مانده ميراث تحريف
با كه ميگردانند گونهاي به را آنها و ميگيرند بازي به را انديشههايشان با
چاپ به را آن تحريف از پس و يابد همسويي ايشان باورهاي و انديشهها
كـه ميكنند استدZل چنين خود مخالفان با كتابها همان با و ميسپرند

آنان/ مخالفان با نه همراهاند آنان با نيز ايشان دشمنان پيشوايان
است/ نـووي امـام كار كـتابأ�ذ تحريف زمينه اين در گواه رساترين
استحباب دربارة آن در و آورده فصلي كتاب اين حج باب پايان در نووي

است: آورده چنين و گفته سخن كرم�ص� ا رسول ما سرور قبر زيارت
كس هر براي كه بدان آن: كار اذ و كرم�ص� ا رسول قبر زيارت در فصلي
بـه روي نـه, يـا بـاشد راهش سـر بر خواه است, شايسته ميآيد حج به
مهمتـرين از حضرت�ص� آن زيارت كه آوَرد كرم�ص� ا رسول قبر زيارت
هرگاه برترينخواستهاستو و رسانترينت�شها سود تقّربو عوامل
و درود حضرتش�ص� به راه در آوْرد روي حضرت�ص� آن قبر زيارت براي

افتاد/// مدينه درختان به چشمش هرگاه و فرستد بسيار س�م

كـل ادارة موافـقت با ١٩٨٨م . ١٤٠٩ه سال دوم, چاپ رياض, در دارالهدي چاپ / ١
و عـلمي پـژوهشهاي ادارة مـديريت به مطبوعات بازرسي و قرآن به مربوط امور

ارناؤوط/ عبدالقادر شيخ تصحيح به ارشاد, و تبليغات و فتوا صدور

كردهاند: تحريف چنين خود١ چاپ در را كتاب اين وهّابيان
هر كه است مستحب بدان كرم�ص�: ا رسول مسجد زيارت در فصلي
و درود حضرتش به راه در ميرود خدا رسول مسجد زيارت براي كس
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افتاد/// مدينه درختان به چشمش هرگاه و فرستد بسيار س�م
شـده تـحريف كـه دوم نـّص بـا است, واقـعي كـه را, اّول نص اينك

بسنجيد/
شايد كه پرداختهاند تحريف به موارد بسياري در ابيها وهّ و سلفيها
عـند النـصوص و التـراث تـحريف نـام بـا گانه جدا كتابي در را آنها همة

آوريم/ گرد ابيين السلفيينوالوهّ

وهّابي سلفيهاي اعمال و عادات
سنت را آن كه برگزيدهاند ويژه نشانههايي خود براي وهّابيان و سلفيان
در را آنها كه است اعمالي آن و ميپندارند صالح سلف آثار از پيروي و
بـه مسـلمانان ديگر با رفتار و عبادت به پرداختن و پوشيدن لباس شيوة
ويژگيها اين ميسازد/ جدا ديگران از چردهشان سيه و كدر چهرة ع�وة

چنيناند:
نـامنظم كـردن بلند و كوتاه لباسهاي پوشيدن همچون نمود, در ـ ١
مبلّغان ميان كه آن با پارسايان, چهرة با شدن آشكار و عوامشان نزد ريش
بـه كـار كـه مـيآيد پـديد كشـمكشهايي و مالي اخت�فات عالمانشان و
مريد و الباني ميان كه بود همان گواه رساترين و ميكشد قضايي كم محا
به يا سال چهل كه دوستي آمد; پيش اس�مي چاپخانة صاحب او قديمي
وي هـمراه داشت كودكانه نرمِي ناخنهايش كه هنگام آن از الباني گفتة

است/ بوده
علماي شديد تعصب و تقليد گرفتن پيش در و عقل درهاي بستن ـ ٢
پيشوايان و شيوخ كه دليلي درك بدون مشايخشان فتاوي از پيروي و آنها
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متون روي دنباله كه ميكنند تظاهر ايشان چه گر ا كردهاند, تكيه آن بر آنها
بركنار/ تعّصب, و تأويل از و هستند سنت و قرآن

با مردم با برخورد و رفتار و سخن در اس�مي ادب به نبودن آراسته ـ ٣
كتاب آن گواه بهترين كه زشت واژگان زدن كار به و درشتگويي و ادبي بي
علماء حق في يطلقها التي المنكرة ا�لبانيوالفاظه شتائم قاموس نام با ماست
الباني كه است مقدماتي آن دليل بهترين كه چنان وغيرهم, فض(ئها و ا�مّة
و است نكوهيده را ايشان و كرده توهين خود مخالفان به آن در و نگاشته

است/ برده كار به آنان حق در را تعابير و اوصاف بدترين
ميزد نيشزبان بود معترف غماري سادات دانش به كه آن با الباني نيز
آراي با آنان زيرا بود, آور حقارت كه ميكرد ياد گزنده عباراتي با را آنان و
او انـديشههاي بـا كـه بـاز, بـن با كه آن حال و ميورزيدند مخالفت وي
كـار بـه مـؤّدبانه تـعابير و مـيكرد مناقشه احترام و ادب با بود, ناسازگار
در كه چنان داشت, پيوند باز بن با او معنوي و ماّدي منافع زيرا ميُبرد,
با نه و ميهراسيد آنها از نه كه رفاعي نسيب محّمد همچون سلفياني حّق
كـار بـه زشت و آلود حـقارت تعابير داشت معنوي و مادي پيوند ايشان

ميُبرد/
تسـلّط و چـيرگي ايشان بر كه كشورهايي اقليتهاي با بدرفتاري ـ ٤
كـردن بـرپا هـمچون خـود ديني شعارهاي به نميدادند اجازه و داشتند
از پس كـرم�ص� ا پيامبر بر درود فرستادن و مي�دها جشن و كر ذ مجالس
آيين به نميدادند اجازه دينداري هيچ به آنها بپردازند/ آن نظاير و اذان
يا بشويد كار آن از دست يا ميكردند حكم او بر و بپردازد خود باورهاي

بسپَرد/ كيفر و زندان به تن
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مـثل آن, وقت مراعات و عبادات پارهاي اداي در پريشاني ايجاد ـ ٥
خورشيد كه ميشدند سخن هم همگي كه مغرب اذان از پيش روزه افطار
ميريختند درهم را آنان عبادت چنين اين استو كرده غروب آن از پيش
و مـيخوردند است صـادق فجر اذان كه فجر دوم اذان از پس همواره و
مجموعه در الباني سخنان و مردود و شاّذ دZيل پارهاي به و ميآشاميدند

ميكردند/ استدZل وي ديگر كتابهاي شماري و او صحيح كتب
عـنوان بـه آنهـا از بسـياري تلّقي و عبادات كردن كوتاه و كاستن ـ ٦
نماز از پيش مستحبي نماز ركعت دو برپايي از بازداشتن همچون بدعت,
به كردن بسنده و عبادت براي وقتي دادن اختصاص از جلوگيري و جمعه
ميافزود تراويح ركعت چهار بر كس هر ركعت/ هشت تنها به تراويح نماز
جـاي بـه پنجمي ركعت ظهر نماز در كه بود كسي همچون الباني نظر از

آوَرد/
مّكي/ عطار عبدالغفور اديب عالم از كتابويلكآمن, به بنگريد

وهّابيان راهكار مهمترين بهسان وحشتزايي
نظر و بحث گفتوگو, سلفيان و وهّابيان كه گفتيم پيش فصلهاي در
بـه گـفتوگو و بـحث سـركوب بـراي و نـميپذيرند را مسـلمانان ديگـر
ريشهدار اس�مي مكاتب هرگز و ميشوند متوّسل وحشتزايي گونههاي
حديث از دريافتشان پاية بر و نميشناسند رسميت به را اس�م تاريخ در
رهيده, يكي آتشاستو در فرقه دو و هفتاد كه گانه سه و هفتاد فرقههاي
شـيوه دو بـه را وحشتزايي آنها بس/ و ميدانند رهيده فرقة را خود تنها

ميكنند: اعمال
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عبارت آن و آورديم ميان به سخن آن از پيشتر كه فكري وحشتزايِي ـ ١
كه اين و دين در بدعتگذاري و كفر و شرك به مردم كردن مّتهم از است
جهميهاند پيروان يا همگي و هستند توحيد سنّتو دشمنان آنها مخالفان
شـايعات دادن نسـبت يـا بوديسم, ماندههاي پس يا زردشت يا يونان يا
امـر يك همچون آنها از گزيدن دوري به تشويق و بديشان افترا و دروغ
و مانده آثار تحريف و ايشان مخالف مسلمانان با نداشتن تماس واجبو
ميان به سخن آن از قب� كه خود انديشة سوِد به بزرگ پيشوايان سخنان

آمد/
مشاجره يا شتم ضربو يا تحقير يا دشنام راه از عملي, وحشتزايي ـ ٢
آن در ميخواهد مبّلغي يا دانشمند كه انجمني يا آن برق قطع و مساجد در
است ناسازگار آنها اصول و انديشهها با كه علمي كانوني يا كند سخنراني
و كستان پا در كه چنان ميشود, تبديل س�ح با كشتن به وحشتزايي اين و
و داده روي آن جز و الجزاير يمن, همچون ديگر كشورهايي و افغانستان

است: آن نمونههاي از
در توانگر ابي وهّ مبلّغان از يكي كه يمن در وادعي هادي بن مقبل ـ ١
در و ميگيرند دست به س�ح دستهاش و دار و او است/ يمن صعده منطقة

ميداند/ خدا كه كردهاند تباهي چندان يمن
ويـران عـدن در را عـيدروس ولّي قّبة پيش سال چند او پيرو سلفيان

داد/ رخ روي اين از بسياري فتنههاي و كردند
مصيبتو از آنجا مردماِن آنچه و الجزاير در سلفيان گروه جنبشيا ـ ٢
گزارشهاي در و آشنايند ميدهد رخ الجزاير در آنچه با همه شاهدند/ ب�
گروه اخت�ف است جمله آن از ميشوند/ گاه آ گناهان بي كشتار از خبري
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آنـان بـر سـلفيان كـه نـاحيه آن هـجرِت و تكفير گروه با سلفيان جهادي
بريدند/ سر و كشتند را آن افراد و زدند شبيخون

گردانهاي ديگر با جنگ در افغانستان و كستان پا در سلفيان رفتار ـ ٣
كـه ايـن بـهانة به شيعيان و صوفيان متدّينان, برابر در ايستادن و اس�مي

نيستند/ ميكنند, را آن تبليغ كه سلفي, وهّابيت عقيدة بر آنها
در انجمنها و مساجد در آشوب و مشاجره براي سلفيان پروراندن ـ ٤
مسلمانان گزير نا �پليس� امنيتي نيروهاي كه جا آن تا كشورهايجهان همة
و كانون كه اين بهانة به را مسجدها آن دِر و ميكنند بيرون مساجد آن از را
در ويـژه بـه رويـدادي چـنين ميبندند/ است مشاجره و كشمكش مركز

است/ داده روي بسيار اروپايي كشورهاي و آمريكا
كستان, پا مانند كشورها پارهاي در كشتار به مشاجره موارد تبديل ـ ٥

روي/ اين از چند كساني شدن قرباني و الجزاير و افغانستان
ميايستند/ باز بديشان رساندن ياري از كه كساني هراساندن ـ ٦

كند ترديد آيين اين كسدر هر كه: ميگويند بسيار را سخن اين حنبليان
بـيان را مذكورشان عقايد از بخشي كه است هنگامي اين و است/// كافر
پيروي جز آنها ياري از ايستنده باز يا گاه شخصناآ سان بدين تا ميكنند,
امور اين از كه آنها عوام پيروان چنين اين و باشد نداشته گريزي ايشان از
از و اس�م به كفر از و ميهراسند عوام اين زيرا يابند, فزوني ندارند گاهي آ

ميگريزند/ بهشت به آتش
اينان و ميدهد; افزايش را ابي وهّ سلفينماهاي لشكر سياهي كار اين
در پژوهش بسترهاي زيرا شبيهترند, عوام به كه هستند طلبههايي همان
به رسد نيستچه روا هم آن جزئيات شكدر استو بسته فرو آنها ميان
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و يـورش ايـن هـمچون آن/ بـاطل امور بسياري از برداري پرده و كاوش
ادعاي و اصول كردن آيينمند در آنها علمي مسير ساختن روند تكفير,
ديگـر و بـزرگ شـهرهاي در مـطرح سـخنان و آنهـا نـظر مـورد اجماِع

ميرسد/ سامان به اّدعاهاشان

تأمين راههاي و سلفي وهّابيان جمعيتهاي از پارهاي نام
آنها

جـهان در وهّـابيت يـا سلفيه رواج راههاي پيرامون فصل اين آغاز در
و واعظان همان يا مبلّغان راه از يا كار اين كه گفتيم و آورديم ميان به سخن
نوار يا كتاب چاپ انتشاراتو راه از يا مييابد سامان پيشنمازها و خطيبان
است نيازمند مالي پشتوانهاي به گمان بي فعاليتها اين همة و آن, نظاير و
از كـارها ايـن شود/ صرف چاپ هزينة پرداخت و مبلّغان حقوق براي تا
دو از عمدتا آنها تأمين و ميشود ساماندهي هزينهها تأمين مراجع طريق

ميگيرد: صورت راه
بـازپرداخت تـوقع بدون اعانات راه از هزينهها تأمين راه نخستين ـ ١

است/ انديشه اين انتشار آن از مقصود استو
را انديشه اين كه است كتابهايي چاپ با تجارت راه همان دوم راه ـ ٢
ديگـران به را آن رساندن و است انديشه اين خدمت در يا دارد خود در
در غالبا كه ميشود زده كار به كساني سوي از شيوه اين ميسازد/ آسان
و ايشـان انـتشارات خـريد بـراي و يـافتهانـد آوازه عـلم از بـيش تجارت
اخـتيار در تـا مـيشود هـماهنگي كـز مـرا ايـن بـا آنها چاپِي كتابهاي
مصرفكنندة بازارهاي يا پذيرفته را انديشه اين كه گيرد قرار دانشگاههايي
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دارند/ خود در را كتابها گونه اين خواهاِن افراِد كه كتابها گونه اين
مـالي كـمكهاي هـمان جهان در ابي وهّ سلفياِن تأمين مركز واقع در
هـمان يـا ارشاد> و تبليغ و پژوهشها هيأت <مديريت سوي از كه است
تـبليغ كـه جـمعيتي يـا مـركز هـر سهم سان بدين و ميرسد افتا سازمان
بـرنامهريزي بـودجة كـه چـنان ميشود, مشخص ميكند ابي وهّ انديشة
بسيار بودجة كه ميشود مشخص بديشان مربوط افتا سازمان توجه مورد
در را آن مـبلّغان و بسـازد, را مساجدي و كز مرا ميتواند و است زيادي
كـردن محّقق در پژوهشها هيأت مديريت و كند تأمين جهان جاي جاي
مـؤسسه ايـن مـيكند/ هـمكاري اسـ�م> جـهان <مـؤسسة بـا آن اهداف
بـراي بسـياري كشـورهاي يـا جهان جاي همه در كه دارد كتابخانههايي

است/ كنده پرا يافتهاي سامان و واحد مديريت هدف كردن محقق
خـود كـه چـنان ـ ديگر كه مقّلدان اين از انشعابي سلفيان كه بگذريم
يافتهاند/ تأمينخود براي ديگري منابع نيستند طاغوت طرفدار ـ ميگويند
است: وهّابيت كنندة تأمين احزاب و جمعيتها و كز مرا مهمترين از

و انديشه اصلي منبع ارشاد, و تبليغ و هيأتپژوهشها مديريت الفـ
است/ جهان در ابي وهّ آيين بنيادين كنندة تأمين

ديگـر و تـيميه ابـن كـتابهاي و قـرآن كـه اس�م جهان مؤسسة ـ ب
ميكند/ پخش را وهّابيت و سلفيه پيشوايان

بودجهاي و دارد داخلي بودجهاي كويتكه در آثار احياي جمعيت جـ
ميرسد/ خارج از كه

اندونزي/ كارتاي جا در عدالت حزب ـ د
يمن/ در وادعي هادي بن مقبل دارودستة ـ ه
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مصر/ در محّمدي سنّت ياران گروه ـ و
الجزاير/ سلفي جمعيت ـ ز

مصر/ در اس�مي جنبشجهاد ـ ح
پشتيباني با ديني دانشگاههاي مدارسو شماري هند و كستان پا در يـ
از كه اساتيدي و شوند التحصيل فارغ دانشجوياني تا شده تأسيس وهّابيان
مردم فراخوان و ابي وهّ انديشه ترويج آمادة و برخوردارند كامل استعداد
تـدريس را سـلفي وّهـابي انديشة دانشگاهها اين در هستند آن سوي به

كنند/
شد/ روشن سلفي ـ ابي وهّ انديشة تأمين چگونگي آمد نوشته آنچه از
گماردن كار به تأمين, راه گستردهترين كه ميكنيم كيد تأ گاهي آ با جا اين در
و سـلفي مـبلّغان حـقوق پـرداخت بـراي ابي وهّ كز مرا در معتمد افرادي
كشـورهاي در كه چنان است, بديشان خود دست با حقوق اين رساندن
دكتران از برخي و واعظان و پيشنمازان و خطيبان و مبلّغان براي گون گونا
نهاني كار, اين و ميرسانند دست به دست را هنگفت پولهاي دانشگاه
جا آن در كه نشود واقعيتجلب اين به كس هيچ نظر تا ميپذيرد صورت
بلكه است, شده تشكيل يافتهاي سامان احزاب يا جمعيتها يا جمعيت
حديث و قرآن كه هستند مبّلغاني و علما و مشايخ تنها كه برند گمان چنين

ميآموزند/
انجمنهاي در ابيت� �وهّ حركت اين رؤساي با عمره و حج در سلفيان

ميكنند/ ديدار جاها ديگر و حرمين در مشخصخود
تشويق عمره و سفرهايحج به شدن فرستاده با شده َاجير مبلّغاِن اين
را نوپديدي مسائل و انديشههاشان جديد نوارهاي و كتابها و ميشوند
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آنان با دهند رواج گون كشورهايگونا در پردازها نظريه اين ميخواهند كه
ميسازند/ همراه

بهبود بايستة درمان دير دردي و آشوب سلفي, انديشة
وران ديده و خردمندان اس�ميو مذاهب همة مسلماِن علماي كه بايد
جـريان از جـلوگيري بـراي و دهـند هـم دست به دست هماهنگ اّمت,

بنهند/ آموزهاي و برنامه ابي وهّ وحشتزاي انديشة و سلفيگري
از گذشته, سدة در ويژه به ـ اندك بس شماري جز سنّتـ اهل علماي
اصول و انديشه ترويج برنامههاي كردن فراهم و دقيق بسيار طراحيهاي
از كـه هـر و بـودهانـد غـافل جهان سراسر در ابي وهّ علماي اعتقادات و
بـا مـخالفت كردن آشكار جرأت يابد گاهي آ امور اين از ايشان مخالفان
وهّابيان رو همين از و ندارد را افكارشان در گفتوگو يا ايشان رّد و آنها
يافتهاند كاميابي شايسته علماي فاقد كشورهاي در ويژه به زمينهها اين در
حديثو و قرآن راه مث� كه شدهاند انديشهاي فريفتة جوانان از بسياري و
در وّهـابي انـديشة گـفت مـيتوان حـّتي مـيپويد/ را صـالح سلف سيرة
جـوانـان دل در كـه كرده رخنه آنجا تا دانشگاهي و دبستاني شيوههاي
ميكند/ مشّوه را مسلمانان و اس�م چهرة كه نشانده را هايي بنيان و اصول

شود: برداشته زير گامهاي بايد انديشه اين بهبود براي
ابي وهّ ـ سلفي انديشة حقيقت از پرده كه رسالههايي كتبو انتشار ـ ١
جـمهور بـا نـاسازگار مـقولههاي و آن انــديشههاي و اصــول و بــرگيرد

گاهاَند/ بيا انديشه اين خطر از را مسلمانان و بشناساند را مسلمانان
افكار و نقضكند و رد را سلفي ـ ابي وهّ انديشههاي كه كتابهايي نيز
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پِي در كارهاستو مهمترين از اين و كشد چالش به عقايد زمينه در را آن
گرفت/ مناقشه به را آنها ديني و فقهي مسايل ديگر بايد آن

انـديشة بـراي جـايگزين انديشهاي با جهان در كتابهايي انتشار ـ ٢
و آن پيرامون داوري احاديثو نقل و فقه و توحيد و عقايد زمينة در ابي وهّ

ديني/ مسايل ديگر
يك كـم دست انـديشه ايـن مـقاومت و پايداري هنگام است بايسته
كتابهاي جايگزين كتابهاي تا شود مالي پشتيباني و تأسيس كتابخانه
نـقد بـه را وّهـابي انـديشة كه كتابهايي ع�وة به دهد, انتشار را ابي وهّ
دارنـد اشـراف آن بـر و ميگردانـند را كتابخانه اين كه كساني و ميكشد
بررسي در آنچه و نشر و رّد شيوههاي بر گاه آ متخّصصو باشند كساني

است/ سودمند و مفيد سلفي انديشة
بـتوانـند كـه زمـينه ايـن در كـارشناس عــلماي از گــرفتن يــاري ـ ٣

كنند/ تبيين را صحيح اس�مي انديشة كّلي قواعد كرده نظريهپردازي
توانمند علماي از نسلي تربيت براي مناسب شروط آوردن فراهم ـ ٤
را دانشـجوياني كـه هـايي دانشگـاه و كـز مـرا مـدارس, نـهادن بــنياد بــا
به آنها تدريس و دارند خود با صحيح انديشة كه ميكنند التحصيل فارغ
و امروز دانشگاههاي بيشتر زيرا باشند, شايسته علمايي عم� كه گونهاي
در نـيرومند و سونگر همه و گاه آ علماي دادن بيرون در آنها همة بلكه

هستند/ ناتوان ديني علوم
و پـيشنمازان و خطيبان تربيت براي مناسب شروط آوردن فراهم ـ ٥
و مسـاجد پـيشنمازهاي تـبديل بـراي سـلفي غـير و وّهـابي غير واعظان

گروه/ اين به ابي وهّ ـ سلفي واعظان و خطيبان
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و كــز مــرا و آمــوزشگاهها آمــوزشگران و دكــترها واداشــــتن ـ ٦
وّهـابي گرايش كه اين به اس�مي سواد با اساتيد و الهيات دانشكدههاي
تا باشند هشيار كه اين به دارند ابي وهّ انديشة كه آنها واداشتن نيز نيابند,
دور به اس�مي صحيح فكر ترويج به تنها و ندهند انتشار را ابي وهّ انديشة
آنهـا نظاير و الباني و تيميه ابن و حنبليان تجسيم به قائل انديشههاي از

آورند/ روي

واپسين سخن
و رواج شـيوههاي بنيادين, انديشههاي تاريخ, ريشهها, با سان بدين
بسا چه ميان اين در و شديم, گاه آ آيين اين مهم مسايل در آن وابستههاي
دارد, گاهي آ كتاب اين بر كه پسهر باشيم/ كرده رها گفته نا ديگريرا امور
در تا كند ارسال ما براي را خود اط�عات يا پردازد تكميلش به تا بكوشد
ايـن پـيرامـون حقايقي به كه كساني از نيز بيفزاييم/ بدان آينده چاپهاي
انتشار براي يا دهند انتشار و بنگارند را آنها ميبريم اميد يافتند ره بحث
ميخواهـيم خدا از بيفزاييم/ آن به بعدي چاپهاي در تا فرستند ما نزد
خدمت جز آهنگي كار اين از ما و بگرداَند خويش براي ناب را ما كارهاي
تأويـل و مـبط�ن انـتساب و غـاليان تحريِف كه اين و نداريم دين اين به

است/ متعال خداي به نيكو فرجام و بداريم دور آن از را جاه�ن



پيوست١

و تشبيه و تجسيم باورمنداِن پيشوايان ناِم سياهة
وهّابيت

احـاديث راوي �/ ١٦٧ه سـال بـه �مـرده بـصري سـلمة بن حماد ـ ١
تجسيم/ و تشبيه در بسيار

در احـاديثي و سـخنان �/ ٢٢٨ه ـ ١٤٦� خـزاعـي حـماد بن ُنَعيم ـ ٢
است/ كرده روايت تجسيم

كتابالرّد نگارندة �/ ٢٨٠ه سال به �مرده دارمي سعيد بن عثمان ـ ٣
المريسي/ بشر علي الّرد و الجهمية علي

به �مرده شيباني عاصم بن عمرو بن احمد ابوبكر عاصم: ابي ابن ـ ٤
كتابالسنّة/ نگارندة �/ ٢٨٧ه سال

/ كتابالسنّة نگارندة �٢٩٠ ـ ٢١٣� حنبل بن احمد بن عبدا[ ـ ٥
/�٣١١ ـ ٢٢٣� خـزيمه بـن اسحاق بن محّمد ابوبكر خزيمه: ابن ـ ٦

واثباتصفاتالرب/ كتابالتوحيد نگارندة
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سـال به �مرده الخ�ل هارون بن محّمد بن احمد ابوبكر الخ�ل: ـ ٧
كتابالسنّة/ نگارندة �/ ٣١١ه

ـ ٢٣٠� سجستاني سليمان داود ابو بن عبدا[ ابوبكر داود: ابي ابن ـ ٨
ذهبي كتابالعلّو در كه سروده قصيدهاي تجسيم و تشبيه در او /�/ ٣١٦ه

بود/ بنامي ناصبي او است/ آمده �٥٠٣ �ص
شـيخ بـربهاري, خـلف بـن عـلي بـن حسـن محّمد ابو بربهاري: ـ ٩

السنّة/ شرح كتاب نگارندة /�/ ٣٢٩ه سال به �مرده بغداد در حنبليان
/�/ ٣٦٠ه ـ ٢٨٠� جـري ¦Zا حسـين بـن مـحّمد ابـوبكر جري: ¦Zا ـ ١٠

السنّة/ في كتابالشريعة نگارندة
ـ ٣٠٤� الُعكبري بطة بن محّمد بن عبيدا[ عبدا[ ابو بطة: ابن ـ ١١
بـنام مـعتقدان و پـردازان دروغ شـمار در او كتابا�بانة/ نگارنده /�٣٨٧
المـيزان لسـان عسـق�ني حـجر ابـن كـتاب در او حال شرح بود/ تجسيم

است/ آمده �١٣١. ٤�
كتاب نگارندة /�٣٩٥ ـ ٣١٠� منده بن اسحاق بن محّمد َمْنَده: ابن ـ ١٢

الصفات/ و ا�يمان و التوحيد
سال به �مرده ال�لكائي منصور بن حسن بن ا[ هبة ال�لكائي: ـ ١٣

والجماعة/ السنّة اهل اعتقاد اصول كتابشرح نگارندة /�/ ٤١٨ه
ـ ٣٣٩� الطلمنكي عبدا[ بن محّمد بن احمد عمر ابو الطلمنكي: ـ ١٤
اع(م سير كتاب در ذهبي ا�صول/ معرفة الي كتابالوصول نگارندة /�٤٢٩
پـهلو اثـبات در كه دارد سنت در كتابي او كه ميگويد �٥٦٩. ١٧� النب(ء

است/ متعال خداي براي
حنبلي بغدادي فراء بن حسين بن محّمد حنبلي: ابويعلي القاضي ـ ١٥
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آن در را شگفتي گونه هر كه التأويل كتابابطال نگارندة /�٤٥٨ ـ ٣٨٠�
است/ آورده

مت بـن محّمد بن عبدا[ اسماعيل ابو اZنصاري: اسماعيل ابو ـ ١٦
الصفات/ و واهله الك(م كتابذم نگارندة /�٤٨١ ـ ٣٩٦� هروي انصاري

مقدسي قدامه بن احمد بن عبدا[ محمد ابو المقدسي: قدامة ابن ـ ١٧
العلّو/ و التأويل كتابذم نگارندة /�٦٢٠ ـ ٥٤١� حنبلي دمشقي

/�٧٢٨ ـ ٦٦١� حراني تيميه بن الحليم عبد بن احمد تيميه: ابن ـ ١٨
و الّسـنّة مـنهاج التـقديسو اسـاس عـلي الّرد في التأسيس كـتاب نگارندة
و بـريخت آن پـايههاي و كرد قاعدهمند را آيين اين او ديگر/ كتابهايي

داد/ سامانش پسينيان براي
كتابالصواعق نگارندة /�/ ٧٥١ه سال به �مرده الجوزيه: قّيم ابن ـ ١٩
گـونههاي كـه ا�سـ(مية الجيوش اجتماع و والمعطّلة الجهمية علي المرسلة

است/ آورده كتاب دو اين در را تجسيم و تشبيه
به ملقب واسطي, ابراهيم بن احمد عمادالدين الحّزامين: شيخ ابن ـ ٢٠
به وا�عتبار كتابالتذكرة نگارندة �/ ٧١١ه سال به �مرده حّزامين شيخ ابن

<النصيحة>/ رسالة نگارندة و تيميه, ابن از دفاع
ابن گرد شا حنبلي, الهادي عبد بن احمد بن محّمد عبدالهادي: ابن ـ ٢١

السبكي/ علي الرّد في المنكي كتابالصارم نگارندة /�٧٤٤ ـ ٧٠٤� تيميه
حـنفي عـّز ابي بن محّمد بن علي بن علي الحنفي: العّز ابي ابن ـ ٢٢
اين الطحاوية/ العقيدة شرح كتاب نگارندة /�٧٩٢ ـ ٧٣١� صالحي اذرعي
مـوافـقة و السنّة كتابشمنهاج در است تيميه ابن انديشههاي همان شرح,
شرح و كرده خ�صه را آن عّز ابي ابن كه المنقول لصحيح المعقول صريح
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ميبينيم را معاصر سلفي وهّابيان رو همين از استو داده قرارش طحاويه
انـتشار جـهان جـاي هـمه در كـرده چاپ بسيار ت�ش با را كتاب اين كه

كردهاند/ ترجمه ديگر زبانهاي پارهاي به حّتي و دادهاند
فـي العـمر بأبـناء الُغـمر نـباء كـتابشٕا در حـافظ عسـق�ني حـجر ابن
روزگارش در را عّز ابي ابن حنفيان, كه: است كرده روشن �٩٦. التاريخ�٢

ميكردهاند/ انكار
او /�٨٤٠ ـ ٧٧٥� يـمني وزيـر بـن ابراهيم بن محّمد الوزير: ابن ـ ٢٣
الباسم الروض و كتابالعواصم بود/ كرده جذب را تيميه ابن انديشههاي
شيخ و است نگاشته او را ديگر كتابهايي و القاسم ابي سنّة عن الّذّب في
تـباهي بـه كـه است كسي نخستين مرد اين كه است شده يادآور كوثري

آغازيد/ را يمن در عترت مذهب كشيدن
او: پسينيان و عبدالوهّاب بن محّمد روزگار

دعوتي بنيانگذار /�١٢٠٦ ـ ١١١٥� عبدالوهابنجدي: بن محّمد ـ ٢٤
كشف همچون گوني گونا كتابهاي او يافته/ شهرت وهّابيت به امروز كه
نگاشته را ديگر كتابهايي و التوحيد تارك كفر في المستفيد مفيد الشهابو

است/
ـ ١٢٥٢� آلوسـي شكري محمود مفسر بن نعمان لوسي: ¦Zا ابن ـ ٢٥

النبهاني/ علي الرّد في أ�ماني كتابغاية نگارندة /�١٣١٧
كـتاب نگارندة /�١٣٨٦ ـ ١٣١٣� اليماني: المعلمي عبدالرحمن ـ ٢٦

ا�باطيل/ من الكوثري كتب في بما التكميل
ميزيسته هند در كه قنوجي بهوبالي خان حسن صديق القنوجي: ـ ٢٧

بود/ شوكاني پيرو او است/
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/�١٢٢٥ ـ ١١٦٠� النـجدي مـعمر آل عـثمان بن ناصر بن حمد ـ ٢٨
القبوريين/ علي كتابالرّد نگارندة

/�١٣٢٩ ـ ١٢٥٣� النـجدي الحنبلي عيسي بن ابراهيم بن احمد ـ ٢٩
/dبغيرا المستعينين شبهات كتابرّد نگارندة

المساجد اص(ح كتاب نگارندة الدمشقي, القاسمي الدين جمال ـ ٣٠
البدعوالعوائد/ من

الواسطية العقيدة كتابشرح نگارندة المصري, هراس محمدخليل ـ ٣١
الوهابية/ الحركة و

هـمكاري كـوثري رّد در يـماني معلمي با او عفيفي: عبدالرزاق ـ ٣٢
بود/ درشتگو بسيار وي ميكرد/

�/ ١٣٨٩ه ـ ١٣٠٣� نـاصبي . دمشـقي . الخطيب الدين محب ـ ٣٣
به مربوط آنچه و شيعه رّد براي را او وهّابيان ١٩٦٩م�/ ـ ١٨٨٦� با برابر
عربي ابن القواصم من كتابالعواصم بر او گرفتند/ كار به است البيت اهل
تيميه ابن السنّة منهاج از منقول حواشِي با را كتاب اين و زد حاشيه مالكي
ك خـطرنا بسـيار مـردي داشت كـه انـديشهاي در الدين محّب كرد/ تباه

ميشد/ شمرده
قـضا عهدهدار و بود مصري . كر شا محّمد احمد كر: شا احمد ـ ٣٤
آنها از يكي كه دارد تحقيق و تعليق چندين تراث بر او .١٩٥٨م�/ ١٨٩٢�

شافعي/ نگاشتة كتابالرسالة بر است تعليقي
سده آغازينههاي در مصر السنه انصار گروه رئيس الفقي: حامد ـ ٣٥
كوچكي كتاب كر شا احمد كار پايان در بود/ كر شا احمد همكار او گذشته/
الشـيخ وبـين بـيني را خـود كتاب و بريخت آبرويش و نگاشت او دربارة
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حامدناميد/
/ ١٣٩١ه سال به �مرده ناصيف حسين بن محّمد ناصيف: محّمد ـ ٣٦
آن حومة و حجاز و مصر در او حجاز/ در جّده مردمان از ١٩٧١م�, با برابر
در كوثري ع�مه را مسايل اين از برخي ميكرد/ بسيار هزينة وهّابيت براي

است/ التأنيبآورده بنقد كتابشالتّرحيب آغاز
از پس اين و باشد مرده اخيرا او شايد النجدي: القصيمي عبدا[ ـ ٣٧

بودند/ گرفته كناره وي از او الحاد سبب به وهّابيان كه بود هنگامي
پـيشتر او است/ نگـاشته او را ا�غ(ل هذه و إ�له كم يحا الكون كتاب
وهّابيان كه بود نگاشته را كتساحالظلماتالدجوية ا في النجدية كتابالبروق

ميكنند/ نشر و چاپ را آن همچنان و بودند كرده چاپ را آن پيش از
او: پيرامونيان و الباني

در �مــرده البــاني نــوح بــن نــاصرالديــن مــحّمد اZلبـــاني: ـ ٣٨
مرجع و پيشوا و روزگار اين در سلفي وهّابيان سرنيزه او .١٩٩٩م�/ ١٠. ٢
زيادي نگاشتههاي و دارد بسيار احترام وهّابيان نزد و بود حديث در آنها

اوست/ آِن از
بـيشتر كـه اسـ�مي چـاپخانة صـاحب دمشقي, الشاويش زهير ـ ٣٩
گرد شا او است/ داده انتشار روزگار اين در را سلفيان و وهّابيان كتابهاي
سخت كشمكشي الباني و زهير ميان الباني عمر پايان در ليك بود, الباني
موضوع كه شد كشيده دادگاه به دو اين كشمكشهاي از پارهاي و نمود رخ

بود/ آن درآمدهاي كتابو چاپ حقوق سر بر دعوا آن
او اردن/ در �/ ١٤١٣ه سال به �مرده الحلبي الرفاعي نسيب محّمد ـ ٤٠
حلب شهر در آن خدمتگزار و سلفيگري آيين بنيانگذار كه ميكرد اّدعا
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كشمكش يكديگر با آنگاه و بود, الباني همنشين سال ٢٥ رفاعي است/
وي ميداد/ نسبت بدعت و شرك به را ديگري يك هر كه جا آن تا يافتند
امهاتوازواج عصمة اثبات في المني نوال را آن نوشتو الباني رّد در كتابي
دار عهده را او جنازة بر نماز امامت الباني او دوست ناميد/ الزنا من ا�نبياء
را ديگـر كـتابهايي و التـوّسل حقيقة ٕالي التوصل كتاب همچنين او بود/

است/ نگاشته
و المـذهبي بـدعةالتـعّصب كـتاب نگـارندة عباسي/// عيد محّمد ـ ٤١

ا�خري/ الحركات من وموقفها السلفية الدعوة و واحكامه انواعه التّوسل
تقريبا و الباني همياران و گردان شا از اZستنبولي: مهدي محمود ـ ٤٢
اخت�في پي در او است/ زنده هنوز ميدانم كه جا آن تا و او سال و سّن هم
الشيخ الي مفتوح خطاب به ناميده نوشت او رّد در كتابي يافت الباني با كه

ناصر/
سعودي: وهّابيان

مـفتي است�/ مـرده اخيرا �كه نجدي باز بن عبدالعزيز باز: ابن ـ ٤٣
ارشاد/ و تبليغ و پژوهشها مديره هيئت رئيس و سعودي عربستان سابق

البدع/ من التخذير آنهاست از يكي كه دارد گون گونا رسالههاي او
مرده اخيرا �كه التويجري حمود بن عبدا[ بن حمود التويجري: ـ ٤٤
الرحمنو صورة علي آدم خلق في ا�يمان اهل كتابعقيدة نگارندة است�/

لخلقه/ مباينته و dا علّو اثبات
است�/ مرده اخيرا �كه انصاري محّمد بن حماد اZنصاري: حماد ـ ٤٥
السفر في ورد عما الستر كشف هاست: آن از يكي كه دارد رساله چندين او

القبر/ الي
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المسلم كتابعقيدة است�/ مرده اخيرا �كه الجزائري جابر ابوبكر ـ ٤٦
است/ نگاشته او را الض(لة ة دعا يا vمه يركضون/// ووجاؤوا

او است�/ مرده اخيرا �كه عثيمين صالح بن محّمد عثيمين: ابن ـ ٤٧
dا صـفات فـي المـثلي القـواعـد آنهاست: از يكي كه دارد كتاب چندين

الحسني/ واسمائه
في ا�ساسية ا�خطاء كتاب نگارندة الغامدي: سعدي بن عبدا[ ـ ٤٨

الباري/ فتح كتاب من ا�لوهية توحيد و العقيدة
كتابالفتح نگارندة الفقيهي/ ناصر محّمد بن علي الفقيهي: علي ـ ٤٩

توحيد/ كتابهاي بر تحقيق چند المبينو
كـتابالمـورد او مرد�/ جواني در �اخيرا الدويش محّمد عبدا[ ـ ٥٠
متعّصبي بغايت ابي وهّ وي نگاشت/ را الظ(ل اخطاء علي التنبيه في الز�ل

بدعتگذار/ يا ميدانست مشرك يا را ديگران و بود
مدينة در ابي بزرگوهّ سران از يكي المدخلي, هادي بن دكترربيع ـ ٥١

منوّره/
مـديرة هـيئت بزرگان از فوزان: عبدا[ بن فوزان بن صالح دكتر ـ ٥٢
رّديـهاي بوطي دكتر سلفيه كتاب بر او ارشاد/ و تبليغ و فتوا و پژوهشها

است/ نگاشته
در اس�مي فقه كانون عضو زيد/ ابو عبدا[ بكر دكتر زيد: ابو بكر ـ ٥٣
قـيم ابـن است: جـمله آن از كه نگاشته كتابهايي او سعودي/ عربستان
والجـماعات وا�حـزاب الفـرق الي ا�نـتماء حكـم و المبتدع هجر الجوزيه,
ميكرد تأمين را جوانان ويژه به بسياري مختلف شهرهاي در او ا�س(مية/
و بنويسند/ رّديه بيت اهل علماي مذاهبو ديگر طرفداران و صوفيه بر تا



١٨١ . ١ پيوست

دهند/ رواج را سلفي ـ ابي وهّ انديشة ميخواست آنها از
كـتاب نگارنده الشيخ: آل حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف ـ ٥٤

الدين/ علوم احياء كتاب من التحذير في المبين القول
رّد في المالكي مع كتابحوار نگارندة منيع: بن سليمان بن عبدا[ ـ ٥٥

ض(�ته/ و منكراته
كتابالقولالسديد البدر:نگارندة العباد عبدالمحسن بن عبدالرزاق ـ ٥٦

التوحيد/ انكر من علي الرّد في
بـعقيدة كـتابا�تـحاف نگـارندة الحميد: صالح بن عبدالكريم ـ ٥٧

ا�س(ف/
نگارندة الرحمه: محّمد بن عبدالرحمن يوسفبن بن عبدالرحمن ـ ٥٨

المرمية/ كتابالصواعقوالشهب
ضـ(�ت عـن كتابالكشـاف نگارندة العلوان: ناصر بن سليمان ـ ٥٩

السقاف/
كتابالرّد نگارندة عبدالكريم: آل ناصر بن برجس بن عبدالس�م ـ ٦٠

المشكور/ الجواب علي الرّد في الصدور شفاء القبوريين: علي
النيام تنبيه و الظ(م كتابتبديد نگارندة الجبهان: السليمان ابراهيم ـ ٦١

ديگر/ هايي كتاب و
منوّره/ مدينه اس�مي دانشگاه اعتقاد رئيسگروه الغنيمان: عبدا[ ـ ٦٢
اّم دانشگاه اعتقاد رئيسگروه الحوالي: عبدالرحمن بن سفر دكتر ـ ٦٣

العقيده/ في ا�شاعره كتابمنهج نگارندة القري/
ابي وهّ عقيدة و الباني از دفاع در كتابي او العنبري: محّمد بن خالد ـ ٦٤

است/ نگاشته
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البهلول/ صالح بن فريح ـ ٦٥
الصابوني/ علي كتابالرّد نگارندة العجمي: سيف بن محّمد ـ ٦٦

كتاب استو خليجي يا كويتي او ميرسد نظر به السبت: عبدا[ ـ ٦٧
است/ نگاشته را استوي العرش علي الرحمن

العرش كتاب جمله از كتاب چند مصّحح الحمود: حمد بن محّمد ـ ٦٨
مجّسم/ شيبه ابي ابن از

با نگاشته كتابي نباشد/ سعودي اهل شايد القصاص: توفيق اسامة ـ ٦٩
شده چاپ جلد دو در كه المخالفين علي والرّد خلقه علي dا علو اثبات نام

است/
گون: گونا كشورهاي از گروهي

٢٠٠١م�/ سال تابستان در �مرده اليمني الوادعي هادي بن مقبل ـ ٧٠
فـضائح بـيان فـي المـبين القـول آنهــا از يكــي كــه دارد رســاله چــند

المذبذبيناست/
البردة/ كتابنقد نگارندة صقر: عبدالبديع ـ ٧١

السلفية/ عن كتابدفاعا نگارنده و مصري عبدالمنعم: عمرو ـ ٧٢
نگارندة و سعودي عربستان مقيم حلبي: زينو جميل بن محّمد ـ ٧٣

اس(مية/ كتابتوجيهات
سعودي/ عربستان مقيم و لبناني دمشقيه: عبدالرحمن ـ ٧٤

او زبان/ بد بسيار و مصري الحداد: محّمد بن محمود عبدا[ ابو ـ ٧٥
زاده كه نوشته چنين آن جلدهاي بر استو كرده تصحيح را كتاب چندين
پـرورشش شـدند, دار عـهده را او وهّابيان است/ هجري ١٣٧٤ سال به

ميدارند/ گرامياش اينك و دادند
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عـربستان مـقيم ظـاهرا اردنـي, قريوني: عبدا[ بن عاصم دكتر ـ ٧٦
كثيرة/ اعتقادية قضايا في خطيرة كتابجها�ت نگارندة و سعودي

فـضائح كـتاب نگـارنده و كـويت مـقيم عبدالخالق: عبدالرحمن ـ ٧٧
الصوفية/

و بدزبان مصري, شريف/ محّمد حجازيبن الحويني: اسحاق ابو ـ ٧٨
النزول عن الصحبة نهي آنهاست: از يكي كه حاشيه و كتاب چند نگارندة

بالركبة/
مـؤلف و است اردن از او اصـل عمر: ابو محمود عمر قتاده ابو ـ ٧٩

التوحيد/ جوهرة شرح في البيجوري علي كتابالرّد
اردن: سلفيان

است/ مرده اخيرا زرقاء/ شهر كن سا العبوشي: عبدالرؤوف ـ ٨٠
كتابوسنّة/ ام كتابأوهابية نگارندة البرقاوي: يوسف ـ ٨١

الساري ٕارشاد جمله: از دارد رساله چندين او شقرة: ابراهيم محّمد ـ ٨٢
الباري/ ة عباد ٕالي

اخوان عضو و اردن دانشگاه مدرس اZشقر: سليمان عمر دكتر ـ ٨٣
در و دهـد رخـنه آنها ميان به را ابي وهّ عقيدة ميكوشد بسيار كه الصفا

كند/ جايگزين ميانشان
اردن/ دانشگاه العوايشة: احمد دكتر ـ ٨٤

كـتاب چـندين سلفي ـ ابي وهّ انديشة در او الحلبي: حسن علي ـ ٨٥
ميشود/ شمرده الباني ياران نزديكترين از استو نگاشته

في رسالة آنها از يكي كه دارد زيادي رسالههاي اله�لي: سليم ـ ٨٦
است/ ابي وهّ سلفي او است/ الجارية حديث
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است/ ابي سلفيوهّ دارد/ بسيار كتابهاي سليمان: حسن مشهور ـ ٨٧
رسـالههايي نگـارندة و دانشگاه مدرس ارحيم: ابو محمد دكتر ـ ٨٨

چند/
الهدي كتابمعالم نگارندة يرموك/ دانشگاه القيسي: مروان دكتر ـ ٨٩

ا�س(م/ فهم ٕالي
نكرد/ تدريس دانشگاه در هيچگاه كه دكتري عوضمنصور: دكتر ـ ٩٠

دارد/ بسيار خطاهاي كه استوي العرش علي كتابالرحمن نگارندة
الهـيات دانشكـدة مدرسان از يكي الخطيب: احمد محّمد دكتر ـ ٩١

اردن/ دانشگاه
ابن ا�س(م شيخ عن الغوية الشبه كتابدفع نگارندة شكري: مراد ـ ٩٢

است/ مسجد پيشنماز او تيميه/
نعيمه/ و عذابه كتابالقبر نگارندة العوايشه: حسين ـ ٩٣

در كنون ا هم او سوريه/ مقيم سوريو اZرناؤوط: عبدالقادر الشيخ ـ ٩٤
او دارد/ بسـيار تـصحيحهاي و حاشيهها آنجاست, سلفِي وهّابيان رأس
و كرد تحريف را نووي كار كتابا�ذ در ا[�ص� رسول سيدنا زيارة فصل
به رياض در دارالهدي و نيست او كار كه كرد وانمود قضيه رفتن لو از پس

است/ پرداخته كاري چنين
ديگـرانـي جهان جاي جاي در و بودند بسيار از اندكي تنها افراد اين
آنها باور و انديشه در يقين كسب از پس ميتواند خواننده هر كه هستند
از مهم اين به پردازندگان و مسلمانان تا بياورد فهرست اين در را نامشان

شوند/ گاه آ آنها هويت



پيوست٢

وهّابيت رّديهنويسبر دانشمندان نامنامة

از نـصب� و تـجسيم و تشـبيه �انـديشة انديشه اين منكران كه بدانيد
كـه است عـمر آنها پيشاپيش كه بسيارند ايشان از پس و صحابه روزگار

دارمـي و است آمـده حـجر ابـن ا�صـابه كتاب در صبيغ حال شرح در آن ماجراي / ١
است/ كرده روايت را او حديث

كرد/١ انكار را او قرآن در متشابه پيرامون صبيغ پرسش هنگام
اهل راه پيروان نيز و نخست سدة پنج طول در بيت اهل عالمان وانگاه
و شدند گردآوري عالمان اين آن پي در و شدند گاه آ رويداد اين از بيت
اين در من و مييابد گاهي آ نكته اين بر تراجم و تاريخ كتابهاي خوانندة
و تـيميه ابن روزگار از يافتم را آنها كردن شماره توان كه چندان چكيده

هستند: آنها از كه آوردهام ياد را نامشان آن از پس
تيميه ابن رّد در كه �/ ٧٥٦ه سال به �متوّفي سبكي علي الدين تقي ـ ١

است: جمله آن از و نگاشته رسالهها قّيم ابن گردش شا و
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زفيل/ ابن علي الرّد في الصقيل السيف
تيمية/ ابن علي الرّد في المضية الدرة

خيرا�نام/ زيارة في السقام شفاء
است/ شده چاپ تازگي به كه ديگري رسالههاي مجموعه و

,�/ ٧٠٢ه سال به �متوّفيى حافظ المالكِي الشافعي العيد دقيق ابن ـ ٢
دارد/ عالم قدم حدوثو مسأله در تيميه ابن بر رّديهاي

: است گفته چنين �٢٠٢. ١٢� الفتح در مسأله اين پيرامون عيد دقيق ابن
فـلسفه بـه و داشت كـاركشتگي اّدعـاي مـعقوZت در كـه بـود كسي
از زيرا نميشود, تكفير عالم حدوث مخالف كه داشت گمان و ميگراييد
اجـماع منكر كه زد در چنگ ما سخن به و است اجماع با مخالفت قبيل
اثبات آن متواتر خبر شارع سوي از كه آن مگر نميشود تكفير كلي طور به
به تظاهر يا بوده كوري سِر از يا زدن در چنگ اين ميگويد: او باشد/ شده
اجماع آن در استكه اموري جمله از عالم حدوث زيرا است, كرده كوري
درنگ جاي كه الفتح در آمده سخِن پايان آمدهاند/ گرد هم با نقلي تواتر و

دارد/
به �متوفي حافظ شافعِي ذهبي كرد رسوا را تيميه ابن كه كساني از ـ ٣
يكي كه كرده چنين خود كتابهاي جاي چندين در او بود/ �/ ٧٤٨ه سال
و فرستاده تيميه ابن براي را آن علماستو ميان در او مشهور رسالة آن از
كـه القـبّان نـام بـا است رسـالهاي ديگري و ناميدهاش, الذهبية النصيحة
بـالتوبيخ ا�عـ(ن خـود پرآوازة شدة چاپ كتاب در را آن حافظ سخاوي
كتاب در نيز ديگري رسالة شود/ رجوع بدان بايد كه كرده ياد �ص�٣٠٧
تصحيح را آن كوثري محّدث كه آمده الطلب و العلم زغل بيان نام با ذهبي
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دانش طـالبان خيرخواهي در كتاب اين ٢٣ صفحة در ذهبي است/ كرده
ميگويد: چنين

آراي و فلسفه حكمتو تا گرفته منطق از آن شاخههاي اصولو در گر ا
در اينوجود با و يافتي مهارت انديشه درخشان مرواريدهاي و نخستينيان
بـا را نـقل و عقل و گزيدي سنگر نيز صالح سلف اصول و سنّت و قرآن
خدا به و برسي تيميه ابن جايگاه به نميكنم گمان باز درآميختي يكديگر
به كار فرجام در چگونه ديدم من و شد نتواني نيز نزديك بدان كه سوگند
نـاروا يا روا و شد كشيده گمراهي و بركناري و سقوط به باطل به يا حق
و بود نوراني ماجرا اين به شدن داخل از پيش او تكفير/ و كردند تكذيبش
و شـد تـيره پس آن از ليك داشت, صـالح سـلف سـيماي و افشان پرتو
فـرهيختهاي فـاضل, و عـاقل گـروههاي نزد كه بدعتگذاري و گرفته///

بود/// محّقق
سـخن ايـن كـند/ مـراجـعه كـتاب ايـن بـه مـيتوانـد بـخواهـد كه هر
سـخاوِي هـمچون حافظان از گروهي و او كه است ذهبي از بيگفتوگو
آن ميتوان كه آوردهاند را آن �١٣٦ �ص بالتوبيخ كتابشا�ع(ن در حافظ

نگريست/ را
به متوفي الشافعي, جماعة بن ابراهيم بن محّمد بدرالدين القاضي ـ ٤

هجري/ ٧٣٣ سال
الحنفي/ اZنصاري الحريري بن محّمد قاضي ـ ٥

المالكي/ بكر ابي بن محّمد قاضي ـ ٦
الحنبلي/ المقدسي عمر بن احمد قاضي ـ ٧

محبوس قاضي چهار اين از صادره فتواي با / ٧٢٦ه سال به تيميه ابن
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شد/
بـه مـتوّفيى حنفي, سروجي ابراهيم بن احمد مصر القضاة قاضي ـ ٨

هجري/ ٧١٠ سال
سـال بـه مـتوّفي مخلوف بن علي مصر, در مالكي القضاة قاضي ـ ٩

٧١٨هجري/
هجري/ ٧٢٤ سال به متوّفي البكري, يعقوب بن علي ع�مه ـ ١٠

سـال بـه متوّفيى الشافعي, عدZن بن محّمد الدين شمس ع�مه ـ ١١
هجري/ ٧٤٩

نبهاني,ص١٧٧/ شيخ از بسيدالخلق با�ستغاثة الحق شواهد به بنگريد / ١

شافعي/١ مرحل ابن به معروف وكيل, بن صدرالدين امام ـ ١٢
سـال بـه مـتوفي الحـلبي, الكـ�بي يـحيي بن احمد ع�مه امام ـ ١٣
شرححال در سبكي التاج امام كه دارد تيميه ابن بر رّديهاي او ٧٣٣هجري/

است/ شده يادآور الكبري الشافعية كتابطبقات در او
او هجري/ ٧١٥ سال به متوّفيى هندي, الدين صفي ع�مه قاضي ـ ١٤

است/ كرده مناظره تيميه ابن با مسائلي در
ابن با هجري/ ٧٢٧ سال به متوفي زملكاني, بن الدين كمال قاضي ـ ١٥

نوشت/ رّديه او بر ط�ق زيارتو مسأله در و كرد مناظره تيميه
٧٤٥ سـال بـه مـتوّفي حـافظ, انـدلسِي حيّان ابو زباندان مفّسر ـ ١٦
آورده مـيان بـه سخن تيميه ابن از الماّد التفسير خود كتاب در او هجري/
مسألة آن در كـه ديـده تيميه ابن خط با را رسالهاي خود كه گفته و است
كـرده رد سـخت را او سـخن اين حيان ابو كرده/ اثبات را عرش بر قعود
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است/
هجري/ ٧١٤ سال به متوّفيى الشافعي, الباجي محّمد بن علي امام ـ ١٧
هجري/ ٧٢٥ سال به متوّفيى قرشي, معلم بن فخر مورخ محّدث ـ ١٨

است/ كرده رد را تيميه ابن المعتدي رجم المهتديو نجم كتاب در او
٧٢١ سال به متوّفيى دمشقي, دهّان مازني علي بن محّمد ع�مه ـ ١٩
و زيارت در رسالهاي است: كرده رد را تيميه ابن رساله دو در او هجري/

ط�ق/ مسألة در رسالهاي
٧٣٣ سـال بـه مـتوفي شـيرازي, محّمد بن احمد قاسم ابو امام ـ ٢٠

است/ كرده رد را تيميه ابن رسالهاي در او هجري/
هجري/ ٧٣٩ سال به متوفي شافعي, قزويني الدين ج�ل امام ـ ٢١

سال به متوفي يمني, يافعي اسعد بن عبدا[ الدين عفيف ع�مه ـ ٢٢
المعضلة/ العلل كتابمرهم نگارندة هجري, ٧٦٨

سـال بـه متوفي محّدث, سبكِي علي بن عبدالوهاب الدين تاج ـ ٢٣
ابن و ذهبي الكبريبر الشافعية طبقات بزرگخود كتاب در او هجري/ ٧٧١

دارد/ بسيار انتقادهاي و رّديهها تيميه
نگارندة هجري/ ٧٦٤ سال به متوفي كتبي, كر شا ابن مورخ ع�مة ـ ٢٤

التواريخ/ كتابعيون
به متوفي المالكي, كهي الفا اللخمي اليمن ابي بن عمر فقيه ع�مه ـ ٢٥
في المختارة التحفة نام با دارد كتابي تيميه ابن رّد در او هجري, ٧٣٤ سال

ة/ الزيار منكر علي الرد

در او هجري/ ٧٤٣ سال به متوفي المالكي, الزواوي عيسي ع�مه ـ ٢٦
است/ نگاشته تيميه ابن رّد در رسالهاي زيارت مسأله
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سال به متوفي المصري, اZخنائي السعدي محّمد ع�مه قاضي ـ ٢٧
به الساطعة كتابالبراهين با كه دارد كتابي تيميه ابن رّد در او هجري/ ٧٥٠
ينكر من علي الرّد في المرضية المقالة را آن و شده چاپ عزامي ع�مه قلم

است/ ناميده المحّمدية الزيارة
الحـنفي, الجـوزجـاني التـركماني عثمان بن احمد محّقق ع�مه ـ ٢٨
را آن كـه دارد تـيميه ابن رّد در رسالهاي او هجري/ ٧٤٤ سال به متوفي

است/ ناميده تيمية ابن علي الرّد في الجلية ا�بحاث
او هجري/ ٨٥٢ سال به متوفي حافظ شافعِي عسق�ني حجر ابن ـ ٢٩
كـتاب هــمين در و زيــارت مسألة در �٦٦. ٣� البــاري فــتح كــتاب در
كرده انتقاد تيميه ابن از ندارد آغازي كه رويدادهايي مسألة در �٤١٠. ١٣�

است/
عـ�ء آن در كـه دمشـقي ناصرالدين ابن الوافر كتابالرّد بر حجر ابن
انتقامي تنها كتاب اين كه حالي در است, نگاشته تقريظ كرده رد را بخاري

ميشود/ شمرده حجر ابن اشتباههاي از خود كه حنفيان از است
حال شرح و الزيارة حديث بطرق ا�شارة نام با دارد رسالهاي حجر ابن
ابن روزگار دانشمندان كه شده يادآور و آورده الدررالكامنة در را تيميه ابن
سرور مقام كاستِن در سخناني او از زيرا دادهاند, نسبت نفاق به را او تيميه

است/ شده صادر علي�ع� حضرت ما سيد و
ولي و حجر ابن استاد العراقي, عبدالرحيم الدين زين بزرگ حافظ ـ ٣٠
سـال به متوفي طبقه, آن و هيثمي حافظ استاد و او, پسر العراقي, الدين
كه است شده يادآور �ص�١٩٢ الحق شواهد در نبهاني شيخ هجري/ ٨٠٦
به مربوط مسائلي در تيميه ابن آن در كه يافته دست حجم كم جلدي به
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است/ شده رّد عاشورا روز
٨٢٦ سـال به متوفي عراقي, الدين ولّي عراقي, پسرعبدالرحيم ـ ٣١
از پارهاي در المكية ا�سئلة علي الرّد في المرضية كتابا�جوبة در هجري,

است/ كرده انتقاد كرده ناسازگاري اجماع با كه تيميه ابن مسائل
٨٥١ سـال بـه مـتوفي الشافعي, شهبة قاضي ابن ع�مه, مورخ ـ ٣٢
آورده نام شهبة قاضي ابن تاريخ خود مشهور تاريخ در را تيميه ابن هجري,

است/
٨٢٩ سال به متوفي الشافعي, الحسيني الحصني الدين تقي ع�مه ـ ٣٣
من شبه دفع به ناميده دارد تيميه ابن رّد در مشهوري چاپي كتاب او هجري/

احمد/ نسبذلکل(ٕمام و تمّرد و شبّه
در او هـجري/ ٨٠٣ سال به متوفي المالكي, التونسي عرفة ابن ـ ٣٤

است/ تيميه ابن منكران شمار
او هجري/ ٨٤١ سال به متوفي الحنفي, البخاري ع�ءالدين ع�مه ـ ٣٥
شـيخ لقب بـدو كه را كس هر و تيميه ابن كه است تفتازاني سعد گرد شا
از الوافر كتابالرّد تأليف سبب همين و است, كرده تكفير داده اZس�م
ايـن بر حجر ابن تقريظ و الشافعي الدمشقي ناصرالدين بن حافظ سوي
اين گرنه و حنفيان, با دو اين جويي ستيزه سر از مگر نبود اين و شد كتاب

داشتند/ ناسازگاري تيميه ابن عقيدة با دو هر
٨٦٧ سال به متوفي دمشقي, حنفي فرغاني احمد بن محّمد شيخ ـ ٣٦

ا�عتقادات/ في تيمية ابن علي الرّد رسالة نگارندة هجري/
سـال به متوفي المالكي, الفاسي زروق احمد با[ العارف شيخ ـ ٣٧

نوشته/ رّديه تيميه ابن بر البحر حزب شرح در او ٨٩٩هجري/
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هجري/ ٩٧٤ سال به متوفي شافعي, هيثمي حجر ابن فقيه ع�مه ـ ٣٨
به سخن جوزيه قّيم ابن و تيميه ابن بر الحديثة الفتاوي در حجر ابن ع�مه
كه ميپردازد مسائلي نقل به كتاب همين ١١٦ صفحة در و گفته درشتي

ميگويد: برخاسته مسلمانان اجماع با مخالفت به آنها در تيميه ابن
را او خـدا كـه بـوده خدا با آفريدهاي هماره و است قديم جهان نوع
و كاري چنين از خدا است منّزه باZختيار/ فاعل نه آفريده بالذات موَجب

كـه است داشـته بيان او و آمده تيميه ابن كتابهاي در بار چندين خدا بودن جسم / ١
چـه نـيست/ نكـوهيده سلف, نزد نه و حديث در نه و قرآن در نه تشبيه و تجسيم
متون در گر جلوه اس�ِم در كه است معقول مسلماني هيچ براي آيا ك�ني! جسارت
تـجسيم و تشـبيه كه پرستي بت از نكوهشي صالح سلف سخنان و حديث و قرآن
زمينه اين در تيميه ابن فراوان سخنان بازگفت به اينك است! نرسيده يكتاست خداي

ميپردازيم:
ميگويد: �١٠٠.١� التقديس اساس رّد التأسيسفي نام با خود كتاب در تيميه ابن

تجسيم به معتقدان و است ننكوهيده بوده م مجسِّ كه بهر اين از را كسي سلف از يك هيچ
در نه و خدا قرآن در نه ميگويد: �١٠١.١� التأسيس كتاب در او نشدهاند/ نكوهيده
خدا كه نيامده امّت پيشوايان و سلف از يك هيچ سخنان در نه خدا رسول حديث
و شـرع در ثابت مفاهيم نفِي پس نيستند/ عرض و جسم او صفات و نيست جسم
است/ گمراهي و ناداني عقل, نه كرده نفي را آن مفهوم شرع نه كه الفاظي نفي با عقل

بينديشيد/ سخن اين در خدا به را تو
نه قرآن, در نه مشبّهه نام است چنين كه اينك پس ميگويد: �١٠٩.١� كتاب همين در او

نيست/ نكوهيدهاي صفت تابعان و صحابه سخن در نه و حديث در
ك�م در <نه ميگويد: آن جاي به بلكه سلف� ك�م در �نه نميگويد مورد اين در بنگريد
اين در نوشتهاش از نخست مورد در را آنچه و سلف اينجا در او تابعان�/ و صحابه
اهل پرچم و سنّت! پيشواي احمد امام از زيرا ميگيرد, ناديده دانسته معتبر نوشتار
ايـن تيميه ابن خوِد كه چنان نكوهيدهاند, را مشبّهه كه است ثابت او جز و حديث

و ميشود٣ جابهجا و دارد٢ جهت و است١ جسم خدا كه او سخن اين نيز
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بنگريد/ را طفره ميكند/ نقل را سخن
كه است چيزي همان جسم از منظور گاهي ميگويد: �١٨٠.١� السّنة منهاج در تيميه ابن
به متعال خداوند و است استوار آن بر صفاتي يا ميشود ديده يا ميشود اشاره بدان
بـه نيايش هنگام مردمان و است استوار آن بر صفات و ميشود ديده رستخيز روز
هستي آن بر ـ جهمي اي ـ تو گر ا ميكنند/ اشاره بدو روي و ديده به و دل به و دست
گفت خواهيم تو به نيست جسم معني اين به خدا كه بگويي را اين سخنت اين با كه
معنايي صريح, عقل و صحيح نقل بنابر ميكني نفي چنين اين كه را معنايي اين كه
جم�تي تيميه ابن پس آن از كني/ اقامه آن رّد بر دليلي نتوانستهاي تو و است ثابت
از پس ـ معني بدون خدا بر جسم لفظ اط�ق كه ميگويد آن در و ميآورد فريب عوام
اين و اثبات, نه كرده نفي را آن نه سلف استكه بدعتي ـ ميداند ثابت همينرا كه آن

بايد/ درنگي پس است/ روشن تناقضي البته خود
تكـفير را تـجسيم به المهّذبقائ�ن شرح در حافظ نووِي امام همچون اس�م پيشوايان

ميگويد: �٢٥٣.٤� كتابش در او ميكنند/
كه هر و نيست صحيح نماز سرش پشت شود تكفير بدعت سبب به كه هر گفتيم پيشتر
كـه هسـتند كسـاني مـيشوند تكفير كه كساني جمله از است/ صحيح نشود تكفير
خـيار أ� كـفاية در نـيز حـصني نـووي/ سـخن پايان دارند/ باور تجسيم به صراحتا

بنگرد/ را آن ميتواند خواهد كه هر و ميگويد را سخن همين �١٢٥.٢�
را جـهت �٢٦٤.١� السـّنة مـنهاج همچون خود كتب از جاها بسياري در تيميه ابن / ٢

ميگويد: و ميداند ثابت متعال خداوند براي
تقدير دو از يكي به كه ميشود ثابت باشد يكجهت در خدا نپذيرفتكه جهمي يك گر ا
است/ جهتي در حال هر در متعال خداي كه ميداند ثابت وي است/ جهتمند او

ميگويد: و ميداند ثابت را آن آشكارا �١١١.١� التأسيس كتاب در تيميه ابن
رتبهاي/ فوقيت نه حقيقي فوقيت است, جهان فوق بر سبحان خداوند

ابن سخن اين ميگرداند راست ايمان اهل تن بر موي و مياندازد خنده به را كودك آنچه
است: �٥٦٨.١� التأسيس در تيميه

او لطفربوبيت و خدا قدرت به پشه و ميگزيند جاي پشهاي پشت بر بخواهد خدا گر ا
عظيم/ عرش به رسد چه ديگر ميكشد, پشت بر را خدا

�١٣٧.٢� المشكاة شرح در كه هويداست و روشن بسي القاري علي محّدث امام سخن
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آورده: مصر چاپ
السبكي خطاب محمود دارد/ اجماع است جهتي را استخدا معتقد كه كسي كفر بر امت
كه است معتقد كسي كفر به آشكارا عراقي امام كه الكائناتآورده اتحاف كتاب در نيز
باق�ني و اشعري ابوالحسن و شافعي و مالك و ابوحنيفه ميداند/ دار جهت را خدا

دارند/ را ديدگاه همين نيز
چـندين در تـيميه ابـن كه گفت بايد متعال خداوند جنبش يا جايي به جا دربارة اما / ٣
آن در صراحتا كه �٤.٢� الموافقة آنهاست از يكي كه ميداند ثابت را آن خود كتاب

ميگويد:
آن كساني كه است همان اين و ميدانند ثابت جنبشرا گونه دو حديث و سنّت پيشوايان
سعيد بن عثمان و كرماني حرب مانند كساني ميكنند; نقل را ايشان آيين كه گفتهاند را
پيشوايان مذهب همان اين و دارند تصريح <حركت> لفظ به اينان ديگران/ و دارمي

بايد/ تأّملي پس متأخر/ يا متقّدم خواه است حديث و سنّت

از استخدا منزه بزرگتر/ نه و كوچكتر نه است عرش اندازة هم كه اين
حجر/ ابن سخن پايان آشكاري/ كفر و زشتي افتراي چنين
ميگويد: چنين �٢٠٣ �ص الحديثة الفتاوي در حجر ابن

نظاير و جوزيه قّيم ابن او گرد شا و تيميه ابن كتابهاي در آنچه به مباد
كـه دانشـي بـا را آنها خدا و گرفتهاند خدايي به را خود هواي كه دو آن
نهاده پرده چشمشان بر و زده مهر آنان دل گوشو بر و كرده گمراه دارند
از چگونه ملحدان اين كيست/ رهنمون خدا, از پس ديگر و بسپري گوش
و شـريعت حـدود و كـردند تجاوز الهي رسوم از و گذشتند الهي حدود
هدايت بر خدايشان سوي از كه انگاشتند چنين اين و دريدند را حقيقت

حجر/ ابن سخن پايان نبود/// گونه اين و هستند
كتاب كه حج در مناسكنووي بر ايضاح حاشية حجر, ابن كتاب در نيز

است: آمده چنين حجر ابن سخن است قطوري
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/٦٦.٣, الباري فتح / ١

شود,١ فريفته تيميه ابن سوي از پيامبر�ص� زيارت انكار به كسي نبايد
ايـن جماعة بن عز كه چنان كرده, گمراهش خدا كه است بندهاي او زيرا
گسترانيده سخن او بر رّد در جدا نگارشي در سبكي تقي و گفته را سخن
مـقام او زيـرا نـيست, شگـفتي نكتة پيامبر�ص� حّق در او خدشة و است
ميگويند منكران و ستمكاران آنچه از متعال خداوند زده/ خدشه را ربوبي
كه سخن اين چونان داده, نسبت خدا به گران سخناني و مبّراست و ك پا
از زشتي سخنان ديگر و چشم و پا و دست و دارد جهت سبحان خداي
عـدلش به او با خداي كردهاند/ تكفير را او علما از بسياري و دست اين
اسـ�م درخشـاِن شريعت به افترا زدن در را او كه را يارانش و كُناد رفتار

نهد/ ياور بي رساندند ياري
٤٤٣ صـفحة بـه مـيتوانـد خواهـد كس هر كه حجر ابن سخن پايان
سلفيه چاپخانه چاپ ٤٨٩ صفحة و دارالحديث چاپ حجر, ابن حاشيه

كند/ مراجعه
هجري/ ١٠١٤ سال به متوفي الحنفي, القاري م�علي ع�مه شيخ ٣٩ـ

ميگويد: كرده ياد تيميه ابن از الشفا كتابشرح در او
حـرم زيـارت بـه رفـتن زيـرا كرده, كوتاهي حنبليان حق در تيميه ابن

كرده/ تحريم را پيامبر�ص�
سـال بـه مـتوفي الشـافعي, المناوي عبدالرؤوف محّدث ع�مه ـ ٤٠
ترمذي, الشمائل شرح و كتابفيضالقدير جاي جاي در او هجري/ ١٠٣١

است/ نكوهيده را ابنتيميه
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سـال به متوفي مّكي, صديقي ع�ن بن علي بن محّمد محّدث ـ ٤١
المنكي/ الصارم علي الرّد في المبكي كتابالمبرد نگارندة هجري/ ١٠٥٧

سـال بـه مـتوّفي مصري, الحنفي الخفاجي احمد الدين شهاب ـ ٤٢
دارد/ عياض قاضي از كتابالشفا بر شرحي او هجري/ ١٠٦٩

بيش در او هجري/ ١١٤٣ سال به متوفي النابلسي, عبدالغني شيخ ـ ٤٣
است/ نكوهيده را تيميه ابن كتاب يك از

نگارندة المدني, الشافعي الكردي سليمان بن محّمد فقيه ع�مة ـ ٤٤
بـن سـليمان كـتاب بـر او الحـضرمية/ المقدمة علي المدنية الحواشي كتاب
رد كتاب اين در را برادرش كه اب, عبدالوهّ بن محّمد برادر اب, عبدالوهّ

دارد/ تقريظي كرده,
ابـن اسـاتيد از شـافعي عـبداللـطيف بـن عـبدا[ عـ�مه شــيخ ـ ٤٥

ا�جتهاد/ لمّدعي الجهاد سيف كتابتجريد نگارندة عبدالوهّاب/
الصـواعـق نام با كتابي در الحنبلي داود بن عبدا[ الدين عفيف ـ ٤٦
حـداد عـلوي عـ�مة نگاشته/ رّديه تيميه ابن بر جزوه بيست در والرعود

ميگويد: باعلوي
ديگر و أحسا حلب, بغداد, بصره, بزرگ علماي سوي از كتاب اين بر

يافته/ نگارش آن ستايش و تأييد در تقريظهايي جاها
مييافتم گاهي آ تقريظها اين از پيشتر من گر ا ميگويد: الدين عفيف
الخيمة رأس قاضي بشير, بن محّمد را كتاب اين نمينگاشتم/ را كتاب اين

است/ تلخيصكرده عمان,
كـتابي الحـنبلي عـفالق بـن عبدالرحـمن بن محّمد محّقق ع�مه ـ ٤٧
بن محّمد آن در كه الدين تجديد ادعي بمن المقلدين تهكم به ناميده نگاشته
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نكوهيده/ را عبدالوهاب
ده رسالهاي در او الشافعي/ البصري القباني علي بن احمد ع�مه ـ ٤٨
بـن محّمد بر عبدالوهّاب ابن ض(�ت رّد في الخطاب فصل نام با جزوهاي

/ نگاشته رّديهاي عبدالوهاب
المكي/ الشافعي اZحمدي بركات ع�مه ـ ٤٩

عـبد ابـن رّد در رسـالهاي او المكـي/ الهندي عطاء شيخ ع�مه ـ ٥٠
نهاده/ نامش النجدي عنق في الهندي الصارم كه نگاشته الوهاب

المويسي/ عيسي بن عبدا[ شيخ ع�مه ـ ٥١
اZٔحسائي/ المصري احمد شيخ ـ ٥٢

به ناميده نگاشته رسالهاي المقدس, بيت از نابشناخته دانشمندي ـ ٥٣
ا�نتقال/ بعد ا�ولياء علي انكر من اعناق في الصقال السيوف

صد رسالهاي باعلوي حداد احمد بن علوي السيد شريف ع�مة ـ ٥٤
كابر/ ا� علي المنكر لعنق الباتر السيف نام با نگاشته ورقي

اZٔحسائي/ عبداللطيف بن محّمد شيخ ـ ٥٥
با دارد رّديهاي طائف, كن سا ميرغني, ابراهيم بن عبدا[ ع�مه ـ ٥٦

با�نبياءوا�ولياء/ ا�ستغاثة علي غبياء أ� تحريض نام
در كـتابي نگارنده المكي, الشافعي الزمزمي صالح محّمد شيخ ـ ٥٧

جزوه/ بيست
ا�برار/ ل(ولياء ا�نتصار كتاب نگارندة الحنفي, سنبل طاهر شيخ ـ ٥٨

المغربي/ الف�ني صالح شيخ ـ ٥٩
با پربار كتابي نگارندة حداد, طاهر بن علوي سيد شريف ع�مه ـ ٦٠
العوام/ بها اضّل اّلتي النجدي البدعي شبه فيرّد الظ(م أ�ناموج(ء مصباح نام
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سال به متوفي التونسي, المالكي التميمي اسماعيل محّقق ع�مة ـ ٦١
وهّـابيت پيرامـون كه خود, كتاب در رضوي مرتضي سيد ١٢٤٨هجري/
ارزش از آن در و استوار و محّققانه بس دارد رّديهاي او ميگويد: است,

است/ شده تونسچاپ در و كاسته عبدالوهّاب ابن رسالة
استوار و مسّجع رسالهاي او التونسي/ كّواش صالح محقق ع�مه ـ ٦٢
همراه رساله اين انداخته/ ارزش از را عبدالوهّاب ابن رسالة آن با و دارد

است/ شده چاپ الفرقتين علي الرد في الدارين ة كتابسعاد
شده چاپ رّديهاي كه الحنفي البغدادي داود سيد محّقق ع�مه ـ ٦٣

دارد/
در صـنعاني چامة رّد در دارد چامهاي كه الليي غلبون ابن شيخ ـ ٦٤

آن مطلع كه شده رويگردان عبدالوهاب ابن ستايش از ديگر چامهاي با صنعاني امير / ١
است: چنين

النجدي في قلت الذي القول عن رجعت
عـندي الذي خـ�ف فـيه لي بـان فــقد

اين با ةالدارين سعاد نام با سمنودي كتاب در كه عبدالوهّاب١ ابن ستايش
است: آمده مطلع

نجد في حّل ومن نجد علي وليس والرشـد اZٕصابة اهل علي س�مي
دو در بـزرگي كـتاب كه منصوري سمنودي ابراهيم شيخ ع�مه ـ ٦٥
ومـقلدة الوّهـابية الفـرقتين علي الرّد في الدارين ة سعاد به ناميده دارد جلد

الظاهرية/
العـقوق كتابٕاظـهار نگارندة الجزائري, المالكي المشرفي شيخ ـ ٦٦

الصدوق/ بالنبيوالولي التوسل منع ممن
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تـوّسل مسألة در كه فاس, مفتي الوازتاني, المهدي شيخ ع�مه ـ ٦٧
دارد/ عبدالوهّاب بن محّمد رد در رسالهاي

شـده چاپ رديهاي او المصري/ الحمامي مصطفي شيخ ع�مه ـ ٦٨
الرشاد/ ببيان العباد غوث نام با دارد

به ناميده دارد كتابي او اZسكندري/ القادري حلمي ابراهيم شيخ ـ ٦٩
اسكندريه در / ١٣٥٥ه سال به كه الخلق اشرار احوال كشف في الحق ح(ل

است/ شده چاپ
نگـارندة / ١٣٧٩ه سـال به متوّفي العزامي, ابراهيم شيخ ع�مه ـ ٧٠

است/ شده چاپ مصر در كه الساطعة كتابالبراهين
عـلي الرّد في الوفية المقا�ت رسالة نگارندة خزبك, حسن شيخ ـ ٧١

الوهّابية/
ا�قوال رسـالة نگارندة و شام مفتي الدمشقي, الكسم عطا شيخ ـ ٧٢

است/ من نزد اينك هم كه الوهّابية علي الرّد في المرضية
كه اب, عبدالوهّ بن محّمد برادر النجدي, عبدالوهّاب بن سليمان ـ ٧٣
الرّد فـي ا�لهية الصواعق به ناميده و دارد برادرش رّد در مشهوري رسالة

الوهّابية/ علي
فـي الصادق الفجر كتاب نگارندة الزهاوي, صدقي جميل ع�مه ـ ٧٤

والكراماتوالخوارق/ التوّسل منكري علي الرّد
زيني احمد شيخ پاسبان, م�ئك مكة شافعي مفتي فقيه, ع�مة ـ ٧٥
فتنة و الوهّابية علي الرد في السنية همچونالدرر كتاب چند نگارندة دح�ن,

الوهّابية/
عـلي الرّد رسـالة نگارندة الحنبلي, اZشيقري عبدالمحسن شيخ ـ ٧٦
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الوهّابية/
الحـق كـتاب نگـارندة النقشبندي السرهندي سعيد احمد شيخ ـ ٧٧

ابيين/ الوهّ علي الرّد في المبين
رسالة نگارندة الحنفي, حسن محّمد خواجه حافظ به ملقب شيخ ـ ٧٨

النجدية/ ابية الوهّ ترديد في الصحيحة العقائد نام با هند در شده چاپ
طائفة علي الرّدية الرسالة نگارندة الرومي, ا[ عطاء محّمد ع�مه ـ ٧٩

الوهّابية/
البغدادية/ ا�وراق رسالة نگارندة الراوي, ابراهيم شيخ ـ ٨٠

في إ�خوان صلح رسالة نگارندة البغدادي, سليمان بن داود شيخ ـ ٨١
علي فيالرّد الوهبية المنحة الكفرانو بالشركو المسلمين علي قال عليمن الّرد

الوهّابية/
ا�س(مية كتابالحقائق نگارندة داود, شيخ بن مالك شيخ ع�مه ـ ٨٢

النبوية/ الكتابوالّسنة بادلّة ابية الوهّ المزاعم علي الرّد في
البـصائر كتاب نگارندة الهندي, الحنفي الداجوي حمدا[ شيخ ـ ٨٣

المقابر/ باهل التوسل لمنكري
السيف كتاب نگارندة اليمني, الصنعاني محّمد بن عيسي ع�مه ـ ٨٤

النجدي/ الشيخ طريقة ٕابانة في الهندي
كتابا�يمان نگارندة المنيري, يحيي بن احمد الدين شرف ع�مه ـ ٨٥

ا�س(م/ و
علماء كـتاب نگارندة اZستانبولي, سعيد بن حلمي حسين شيخ ـ ٨٦

المسلمينوالوهّابيون/
كتاب نگارندة الحنبلي, الشطي حسن بن احمد بن مصطفي شيخ ـ ٨٧
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الوهّابية/ علي الرّد في الشرعية النقول
مـن ة البـراَء كـتاب نگـارندة السودانـي, العابدين زين علي شيخ ـ ٨٨
الضالة/ ابية الوهّ الفرقة علي الّرد في النفاق, الشقاقو عليأهل فيالرّد ا�خت(ق
من الشيعة ة كتاببراَء نگارندة السوداني/ حامد احمد محّمد استاد ـ ٨٩

الوهّابية/ مفتريات
بـن مـحّمد اتـباع فـي ا�رتـياب كشـف در اZمـين مـحسن سـيد ـ ٩٠

عبدالوهّاب/
الوهّابية/ هي كتابهذه نگارندة مغنيه, جواد محّمد شيخ ـ ٩١

سال به متوفي المطيعي, بخيت محّمد شيخ مصر, سرزمين مفتي ـ ٩٢
ا�عتقاد/ دنس من الفؤاد تطهير رسالة نگارندة ,/ ١٣٥٤ه

سـال بـه مـتوفي الحـنفي, الكوثري زاهد محّمد محّدث ع�مة ـ ٩٣
از كـه دارد بسـيار رسـالههاي و كـتابها تــيميه ابــن رّد در او / ١٣٧١ه
من المخيم الظ(م تبديد نام با سبكي از الصقيل السيف بر حاشيه آنهاست
و الكـوثري مـقا�ت نـام بـا شده چاپ مقاZت مجموعه و القيم ابن نونية

ديگر/ مقاZت بسياري
/ ١٣٩٠ه سال به متوفي المّكي, التباني العربي محّمد شيخ ع�مه ـ ٩٤
ة كـتاببـراَء و العـنيد الزرعـي هـدي عـلي الشـديد التعقب كتاب نگارندة

آن/ جز المخالفينو عقائد من ا�شعريين
نگـارندة كـوثري, شـيخ نزديكان از عويس محّمد منصور شيخ ـ ٩٥
ستوده را او مقاZتش از يكي در كوثري شيخ سلفيا/ ليس تيمية كتابابن

است/
كتاب نگارندة اZزهر, بزرگ دانشمندان از دجوي يوسف ع�مه ـ ٩٦
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به پس آن از كه نجدي, قصيمي عبدا[ المنار/ صاحب علي نار من صواعق
البـروق را آن و نگـاشت دجوي ع�مة رّد در را كتابي شد, كشيده الحاد
شريفاحمد حافظ سيد گذاشتو نام كتساحالظلماتالدجوية ا في النجدية
البـروق صاحب من الُوردية العروق قطع نام با كتابي در غماري صديق ابن

برخاست/ دفاع به دجوي ع�مه از النجديه
الحسـنِي الغـماري الصديق بن محّمد بن احمد شريف محدث ـ ٩٧
شمار كه خود نگاشتههاي جاي جاي در ,/ ١٣٨٠ه سال به متوفي حافظ,
در كـه است العـروق قطع آنها از يكي و است افزون جلد ٢٥٠ از آنها
آنها در نظايرشكه و العطار جؤنة ديگر و كرديم ياد آن از پيش حال شرح

است/ نگاشته رّديه وهّابيت بر
بـه مـتوفي الحسني, الغماري صديق بن عبدا[ شريف محدث ـ ٩٨
فزون جلد ١٥٠ از آنها شمار كه خود كتاب چندين در او / ١٤١٣ه سال
ا�لبـاني علي الرّد في المقنع القول و المتين المحكم الرّد از ميتوان و است

است/ نوشته رّديه وهّابيت بر كرد, ياد المبتدع
متوفي الحسني, الغماري صديق بن الزمزمي شريفمحّمد ع�مه ٩٩ـ

ا�لباني/ مع كتابمناظرة نگارندة / ١٤٠٧ه سال به
الحسني, الغماري الصديق بن عبدالعزيز شريف ع�مه محّدث ـ ١٠٠
نكث بيان نام با الباني بر رّد در رسالهاي نگارندة / ١٤١٧ه سال به متوفي

آن/ جز الحارثو بتضعيف المتعدي كث النا
الخـليلي, حـمد بـن احمد شيخ عمان, پادشاهي مفتِي ع�مه ـ ١٠١

الدامغ/ كتابالحق نگارندة
رّد در كنبيروتكه سا الهرري, الحبشي عبدا[ الفقيه مه شيخع�ّ ١٠٢ـ
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دارد/ رساله و رّديه چندين وهّابيت بر
كـتاب نگارندة ـ/ تعالي ا[ رحمه ـ نبهاني يوسف شيخ ع�مه ـ ١٠٣
شيخ ع�مه همچون علما از گروهي كه الخلق, بسيد با�ستغاثة الحق شواهد
نگاشتههاي او نگاشتهاند/ تقريظ كتاب اين بر شنقيطي ا[ حبيب محمد

دارد/ نيز ديگري
آثار نگارندة قم, كن سا سبحاني, جعفر نظير بي و محّقق ع�مه ـ ١٠٤
هـمچون كـتابهايي نگـارندة و هـمتا بـي و مانند بي تحقيقات و فراوان

ارزنده/ و سودمند نگاشتههاي ديگر و الميزان في ابية الوهّ
كتاب نگارندة قم, كن سا لبناني, عاملي كوراني علي شيخ ع�مه ـ ١٠٥

ارزشمند/ كتابهاي ديگر و والتوحيد ابية الوهّ
تيميه, ابن كتاب نگارندة قم, كن سا عبدالحميد, صائب استاد ـ ١٠٦

شده/ آورده سودمند مباحثي آن در كه وعقائده حياته
شماري كه پيشينيان و ما روزگار هم اع�م علماي و فرزانگان ع�وه به
اين به تنها و نكردهام شماره را آنها دقت با من و دارند فراوان بسيار بسيار

كردهام/ بسنده گروه
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پيوست٣

افتراق حديث بط.ن در

شـيوة به حديث اين نقد در الطحاوية العقيدة شرح صحيح در را آنچه
خـ�صه آوردهام ايشـان حـديثِي مـوازيـن پاية بر و حديث و سنّت اهل

ميگويم: و ميكنم
آن اسناد در و شده روايت مرفوع گونة به و ابوهريره از حديث اين ـ ١

است/ ضعيف كه ميشود ديده علقمه بن عمرو بن محّمد
تـو كـه نـيست كسـاني از <او مـيگويند: مـالك و سـعيد بــن يــحيي
مـيگويد: مـعين ابـن مـيكند>/ <خـطا ميگويد: حبان ابن و ميخواهي>,
<ضعيف ميگويد: سعد ابن و ميگيرند>, كناره او حديث از هماره <مردم

ميشود>/ شمرده
بن ازهر نام آن سند در و شده روايت مرفوعا معاويه از حديث اين ـ ٢
جايگاه از ميكوشد كه ميشود ديده عمده نواصب از يكي هوزني عبدا[

دارد/ درهم و پريشان سخناني و بكاهد علي�ع� ما سرور و سيد
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را او نام جارود ابن هاستو حديث حرفو او دربارة ميگويد: ازدي
است/ آورده كتابالضعفاء در

هـمة كه شده روايت طريق هفت از مالك بن انس از حديث اين ـ ٣
نيست/ تهي مجهول و جاعل و دروغگو از استو ضعيف آنها

در و شـده روايت مـرفوع گـونة به مالك بن عوف از حديث اين ـ ٤
ذهبي استو ضعيف كه ميشود ديده يوسف بن عباد نام آن روايت سند

است/ آورده �٢٠٨٩ �شمارة الضعفاء ديوان در را او
از مـرفوع گـونهاي بـه عـاص بـن عمرو بن عبدا[ از حديث اين ـ ٥
بـن عبدالرحـمن نام آن اسناد در و شده روايت �٢٦. ٥� سنن در ترمذي

است/ ضعيف كه ميشود ديده افريقي زياد
السنّة در عاصم ابي ابن از مرفوع گونهاي به ابوامامه از حديث اين ـ ٦
ضعيف كه ميشود ديده نسير بن قطن آن اسناد در و شده روايت �٢٥. ١�

ميباشد/ مردود وحديثش است
در عـاصم ابي ابن از مرفوع گونهاي به مسعود ابن از حديث اين ـ ٧
ابـن كـه ميشود ديده جعدي عقيل نام آن اسناد در و شده روايت السنّة
او حـديث مـيگويد بـخاري مـيگويد: �٢٠٩. ٤� المـيزان لسان در حجر

است/ مردود
كه كساني از و شده روايت علي�ع� ما سّيد و سرور از حديث اين ـ ٨
شمارة به ٤٦٧. ٢� السنّة كتابخود در عاصم ابي ابن كردهاند روايت را آن
ميشود ديده ُسليم ابي بن ليث نام حديث اين اسناد در ميباشد/ �٩٩٥
در حجر ابن دارد/ معلوم وضعي رجال اهل نزد استو ضعيف بسيار كه
حديثش و است برهم و درهم سخت ميگويد: �٥٦٨٥ �شماره التقريب
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نهادهاند/ كنار را او لذا نميشود, داده تميز
درونمايه: نگاه از اما و اسناد نگاه از اين

نـه; يـا باشند افزوده آن بر خواه داريم, يقين حديث اين بط�ن به ما
Zّٕا الجـنة فـي <كـلها و واحـدة> Zّا النـار في <كلّها همچون: افزايشهايي
به حديث اين اصل كه ميگوييم افزودهها اين از چشمپوشي با واحدة>/

است: باطل زير دZيل
كه چنان اّمتهاست, بدترين امّت اين كه ميدارد بيان حديث اين ـ ١
يافتند چندان كندگي پرا و يافت ناهنجار چندان وضعي يهود ميدارد بيان
آنان از بدتر وضعي كه مسيحيان و شدند تقسيم فرقه يك و هفتاد به كه
كه آمد عرصه به امّت اين وانگاه شدند تقسيم فرقه دو و هفتاد به داشتند
يـعني مـيشود, تـقسيم فـرقه سـه و هفتاد به يعني اعداد اين از بيش به
كنتمخير � استكه الهي مخالففرمودة اين كه آن حال و بدتر, از بد فرقهاي
امّت كه ميدارند بيان آيات اين وسطا�/ اّمًة كم �وكذلکجعلنا , للناس� اخرجت اّمة
ما امّت حديث اين كه حالي در هاست, آن معتدلترين و امّتها بهترين ما
پس مـيكند/ معرفي امّت كندهترين پرا و تباهترين پرفتنهترين, بدترين, را
ميداند امّت بهترين را ما امّت كه كريم قرآن صريح بيان پاية بر آن مفهوم

دارد/ ناسازگاري
هر كه است آن دارد كيد تأ حديث اين معناي و متن بط�ن بر آنچه ـ ٢
زمينه اين در كه ديگري كتابهاي با نگاشته كتابي فرقهها اين نام در كس
نويني فرقههاي روزگاري هر در همچنان و است, متفاوت شده نگاشته
براي بود/ خواهد واقعي غير نادرستو آنها سرشماري كه ميآيد پديد
فرقهها اين پيرامون / ٤٢٩ه سال به متوفي بغدادي, عبدالقاهر شيخ نمونه
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برده, نام فرقه سه و هفتاد از آن در الِفَرقو بيَن الَفْرُق به ناميده نوشته كتابي
آن شمار كه است آمده پديد نيز ديگري فرقههاي اينك هم تا كه حالي در
سـخن و است بـرده نام عبدالقاهر شيخ كه است فرقههايي برابر چندين
هستند فرقهها ديگر همچون اصول در پديد نو فرقههاي ميگويد كه كسي
بط�ن و ميزند پس را سخن اين واقعيت, و است باطل بلكه و نادرست

ميكند/ ثابت را آن
چنگ بدان نواصب و مجّسمه كه آن افزودة با ويژه به حديث اين ـ ٣
احـاديث مـخالف واحـدة> Zّا النار في كّلهم > عبارات يعني ميزنند, در
گواهـي كس هر كه دارند تصريح و هستند معنوي متواتر كه است بسيار
او بر ـ كيفر از چهپس گر ا بهشتـ ا[ رسول محّمدا ا[و Zّا الَه Z به: دهد
١١٨٦. ٦١. ٣� در بخاري آنچه است احاديث گونه اين از ميشود/ واجب

ميكند: روايت فتح�
كرده حرام آتش بر بگويد ا[ Zّا الَه Z او بهر از كه را كسي خدا همانا
حـديث كـرده/ حـرام آتش بر را ابي وهّ سلفِي هر خدا نفرموده او است/

است: چنين دقيقا �٦٣. ١� مسلم در آمده
با و خدايم منرسول نيستو ا[ جز خدايي كه نميدهد گواهي كسي

شود/ آن ك خورا و آتشرود به حال اين
آنها بيشتر و ميشوند تكفير بدعت پاية بر گون فرقههايگونا از اندكي
بيابند, را آتش به رفتن سزاي تا نميشوند تكفير آن جز و معتزله همچون
و پيشينيان اجماع او جز و بيهقي همچون پيشوايان از پارهاي رو همين از
و آنان با زناشويي پيوند و معتزله سر پشت نماز كه كردهاند نقل را پسينيان
بـه �بـنگريد است صحيح آنها براي گذاشتن ارث و آنها از بردن ارث
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/�١٣٥. ٤ المحتاج, مغني
است: رسيده چنين طرق بعضي در است/ پريشان حديث, اين متن ـ ٤
شوند/ تقسيم فرقه سه و هفتاد به هوس پاية بر امّت اين كه زودا هان,
ديگر برخي در و است, كرده روايت �٦٩� عاصم ابي ابن را حديث اين

است: آمده چنين
نيز را حديث اين آتش/ در فرقه دو و هفتاد استو بهشت در فرقه يك
آمده گونه اين ديگر برخي در و است, كرده روايت �٦٣� عاصم ابي ابن

است:
عاصم��٧١ ابي ابن نيز را حديث اين نميرهند/ آنها از فرقه سه جز

ميخوانيم: چنين ديگر برخي در و است, كرده نقل
ابي ابن نيز را حديث اين بزرگ/ شهرهاي مگر آتشاند در آنها همة

است/ كرده روايت �٦٨� عاصم
چـنين آورده �١٢٥. ١٥� حـبّان ابـن كـه چنان طرق اين از پارهاي در

است:
و ميشوند تقسيم فرقه دو و هفتاد يا فرقه يك و هفتاد به يهود همانا

آنها/// چونان مسيحيان
چـنين آن پـايان در و گـرفتهانـد بـازي بـه را حـديث ايـن مـتن برخي

آوردهاند:
گفتهاند: برخي كه چنان هستند/ شيعيان آنان پليدترين

كـه مـيسنجند/ خـود آراي با را امور كه هستند كساني آنها بدترين
آمده چنين روايات پارهاي در و دارد, ابوحنيفه پيروان حنفيان, به اشاره

است:
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به و زنادقه, مگر آمده: دربعضي و قدريه, مگر بهشتاند در آنها همة
كرم�ص�/ ا پيامبر بر است بستههايي بر و دروغ همه اينها و ترتيب, همين
ژرف واژههـا ايـن در پـژوهشگر ويـژه بـه و نـويسنده و خواننده گر ا

آمده/ كجا از دريابد شايد كاود وا نيكو را آن و بينديشد
است: آمده چنين حديث اين روايات از پارهاي در ـ ٥

آيين كدام آن ا[! رسول يا گفتند: آيين/ يك مگر آتشاند در آنها همة
هستيم/ آن بر اصحابم و من كه آيين :آن فرمود است؟

در و ميكند, روايت عمرو بن عبدا[ از �٢٦. ٥� ترمذي حديثرا اين
است: آمده روايت

است/ آن بر جماعت كه آييني
است: باطل رو دو اين از حديث اين ميگويم: اينك
است/ ضعيف ـ آمد گفته كه چنان اسناد: نظر از اّول:

زبان از هستيم>, آن بر اصحابم و من كه آيين <آن عبارت: گفتن دوم:
دليِل يك كر ذ به جا اين در درستو نه است خردپذير نه اس�م�ص� پيامبر

ميكنيم: بسنده آن
ما ساZر و سرور راشدين خلفاي از خليفه چهارمين روزگار در صحابه
علي�ع� ما سرور با فرقهاي شدند: تقسيم فرقه سه به علي�ع� مؤمنان امير
فرقهاي بودند/ حق بر بسيار ناپذير ترديد احاديث صريح پاية بر كه بودند
با و شستند دست حق اهل امام ياري از و بنشستند فرو علي�ع� ياري از نيز
پس آن از داشـتند اندك شماري كه فرقه اين و نجنگيدند ديگر فرقة دو
بـودند سـركش گروه كه او حزب و معاويه با هم فرقهاي گشتند/ پشيمان
كـه است حـديثي صـريح پـاية بـر گـروه اين بودن سركش شدند/ همراه
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كه: آوردهاند �٢٩١٥. ٢٢٣٥. ٤� مسلم و �٣٠. ٦� و �٥٤١. ١� بخاري
او آنان و ميخواند بهشت به را آنها او ميكشند/ سركش گروه را عمار

دوزخ/ به را
افتراق, حديث در هستيم> آن بر اصحابم و من كه آيين <آن پسعبارت

بود؟ خواهد گانه سه ِفَرق اين از فرقه كدام
بهر از مسلمانان كه حديثي همان يا افتراق حديث كه اين پاياني سخن
هـم به تنها نه حديث اين با و پرداختهاند يكديگر با جويي ستيزه به آن
اهـل ايشـان دگرانديشان معتقدند و گشتهاند دور هم از كه نشده نزديك
نقش حديث اين جعل در اميه بني و دارد باطل متني و سند هستند دوزخ

كوشيدهاند/ بسي آن نشر در سلفي وهّابيان و داشتهاند بسيار
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پيوست٤

rَهجرt وانهادن پيرامون چالشوهّابيان
بدعتگذار

بـر خـداي ـ الحسـني غماري صديق بن عبدا[ شريف محّدث سيد
بدعة الهجر أن بيان في الذكية النفحة نام با خود رسالة در ـ بيفزايد او جايگاه

ميگويد: چنين شركية
هـمة بـه است وانهادن حرمِت خطا, آن از پس و است درست آنچه
وجود آن, جز دينو بهر از مشروع بايكوتكردن و وانهادن و آن گونههاي
بـه مـعتقدان و است نـاسازگار اسـ�مي شريعت روح با و ندارد بيروني
كه ميكنند استناد چيزي به كه پندارپذير هستند كاراني خطا آن مشروعيت
و دارنـد اجـر تـ�ششان براي گروه اين چه گر ا و ميپندارند, دليل را آن
كه است حرام سرسخت جويان ستيزه بر ليك است, بخشوده خطايشان
عـاّق و خويشي پيوند گسليدن براي بگيرند آويزي دست را آنان خطاي

ناسازگارند/ آنان هوس و هويى با كه كساني از دوري و والدين
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مـجتهد, خـطاي در بـاشد همراه نيت حسن با تقليدش گر ا نيز مقّلد
بـه او استشهاِد و است فريفته و گنهكار نيت بد مقّلد ليك است, معذور
نه آيد نظر به گفتوگو و استدZل اهل آنها آوردن با كه احاديث و آيات
نزد كيفرش و ميافزايد او گناه بر كه نميدارد معذور گناه اين از را او تنها
استو كرده پافشاري سرسختي سِر از تقليد بر زيرا ميگردد, فزوده خدا
اين استو زده كار به آن مراِد مفهوم اقتضاي برخ�ف را احاديث و آيات
تـوضيح نـهادهام نام شركية بدعة الهجر أّن في الذكية النفحة را آن كه رساله

كه: ميدهد
پيامبران آن با و كردهاند بدعت مشركان اساس, در را وانهادن و هجر
تـحريم را آن اسـ�م و كـردند بـايكوت ميخواندند توحيد به كه را خدا
را آن استو مهلك كه شمرده كبيرهاي گناهان از را آن استو كرده قطعي
مـعذور, و ضـروري مـوارد در مگـر نداده رخصت مسلمانان از كسي به

ُمرده/ حيوان گوشت خوردِن براي مضطر شخص به رخصت همچون
و نيست مشروع كلي طور به دهد رخصت عذر حالِت در شارع آنچه
از و نـميرود فراتـر آن از و است آن عذر شرايِط به بسته آن مشروعيِت

كه: است اين يكي آمده كه شناختهاي احكام
و است ضرورت همان قدر به شده شمرده روا ضرورت بهر از آنچه

بس/
او كـه است اين نه شده, شمرده روا شخصي وانهادِن كه موردي در
فرد كردِن بايكوت اس�م, و آن, جز يا ميگسار تبهكاِر يا بوده بدعتگذار
تأيـيد را آن و نـميشناسد/ رسـميت بـه فسق يا بدعتگذاري براي از را
به است/ مستحب يا واجب كار اين شود اّدعا كه اين به رسد چه نميكند
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به بزرگ خداي خواست به آن چگونگي و است دروغ اّدعا اين كه خدا
شد/ خواهد بيان گسترده زودي,

و گـفتوگو عـرصة در شـخص كـه هنگامي پيداست كام� م�حظه:
و نـرساَند يارياش بيانش و ريزد هم به برهانش و يابد سستي استدZل
براي بيابد آشكار بيان و صحيح برهان و نيرومند حجت با را خود طرف
از و كـند بـايكوت را او كـه آن مگر داشت نخواهد راهي او با رويارويي
قرار او رساي سخن تأثير تحت تا كنند چنين نيز آنان كه بخواهد يارانش

نپيوندند/ بدو و نگيرند
پـيش در تـوحيد دعـوت با رويارويي در مشركان كه است كاري اين
دZيِل و ميكنند تأييد را آن خردها كه است دعوتي همان اين و گرفتند,
كسـاني هـمان مشـركان از پارهاي ميدهند/ گواهي آن درستي به صحيح
ميجويند, توّسل بدوي شيوهاي به توحيد دعوت با ستيز در كه هستند

بوده/ ُخردسالي دوران در هنوز انساني ِخرد كه دوراني به يعني
خويش قوم از شكايِت كه نوح�ع� سرورمان به ميسپاريم اينكگوش
ىاَذانِِهْم فىي� َاَصابَِعُهْم َجَعُلوا� َلُهْم ِلَتْغِفَر َدَعْوُتُهْم َما ُكلَّ ِاّنىي �َو ميَبرد: تبارك خداي نزد را

گـوشهاشان در را خـود انگشـتان آمـرزي گـناهشان كه بخواندمشان هرگاه نوح.٧; / ١
ميكشند/ گردن سخت و ميفشرند پاي و ميكشند سر بر جامههاشان و ميكنند

ْكبَارا�/١ (ْسِت ْكبَُروا (ْسَت َو وا َاَصرُّ َو ِثَيابَُهْم (ْسَتْغَشْوا َو
تـا مـيكنند> گـوشهاشان در را خـود <انگشـتان ميگويد: عبّاس ابن
و نـبينند را نـوح تا ميكشند> سر بر <جامههاشان و نشنوند را او سخنان

نشنوند/ او سخن
گـوش بر خود انگشت بازي در كشمكش هنگام كودكان كه ميدانيم
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ميآورند خشم به را او چنين اين و نشنوند را خود طرِف سخن تا مينهند
گرفتند/ پيش در را كودكانه شيوهاي نوح مردم سان بدين و

ايـنك هـم كـه چـنان ميگيرند, پيش در را تشويش مشركان از برخي
ميكند/ عمل شيوه همين به متخاصم دول ميان در راديو

, ابراهـيم�ع� پدر آزر, زد كار به را وانهادن و َهْجر كه مشركي نخستين
آوردن از و شد لبريز صبرش كاسة توحيد به دعوتپسرش از چون كه بود
ْنَت َا �َاَراِغٌب بگويد: او به كه آن مگر نيافت رهايي راه هيچ ماند ناتوان دليل

بـيگمان نكـني بس گـر ا گـردانـي؟ روي ما خدايان از تو آيا ابراهيم! اي مريم.٤٦; / ١
باش/ دور من از دراز زماني كنم/ سنگسارت

ا�١/ َمِلي{ َو(ْهُجْرنىي ْرُجَمنََّک َ�َ َتنَْتِه َلْم َلئِْن يُم هى ِابْرى يَا� ىاِلَهتىي َعْن

نشنوم/ تو دعوت صداي تا گير كناره من از طوZني مدتي يعني
روست همين از و كردند چنين نيز او ياران و كرم�ص� ا پيامبر با مشركان
فىي َاْعُينُُهْم َكاَنْت يَن َ(لَّذى َعرضا/ ِللكافريَن يَومئٍذ َجَهنََّم �َوَعَرضنا ميفرمايد: خداوند كه

كـه آنـان هـم بـنماييم/ آشكـار نـاباوران بــر روز آن را دوزخ ;١٠١ و ١٠٠. كــهف / ٢
شنيد/ نميتوانستند و بود پرده در من ياد از چشمانشان

صدايپيامبر�ص� نميتوانستند يعني َسْمًعا�٢, يُعوَن تَطى يَْس �َ َكاُنوا َو ي ْكرى ِذ َعْن ٍء ِغَطـا�

وي از و وانهادند را او پس ميداشتند, دشمن سخت را او زيرا برتابند, را
گزيدند/ دوري

ميجويند/ دوري او از و ميدارند باز او از آنان و انعام.٢٦; / ٣

ِاَذا �َو مـيفرمايد: كـه چنان َعنُْه�٣; ْوَن ـَٔ َويَنْ َعنُْه يَنَْهْوَن �َوُهْم ميفرمايد: نيز

كنند پشت بيزاري سِر از كني ياد يكتايي به را پروردگارت قرآن, در هرگاه اسراء.٤٦; / ٤
روند/ و

ُنُفوًرا�٤/ َاْدبَاِرِهْم � َعليى َولَّْوا َوْحَدُه (لُْقْرىاِن ِفي َربََّک َكْرَت َذ
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مگر نداشت چارهاي بود آورده اس�م كه پسرش دربارة ابوُاَحْيحه پس
گيرند/ كناره او از تا دهد فرمان را برادرانش و براَند را او كه آن

موجبطاعت مسلمانان كردن بايكوت كه ميپندارد بدعتگذاري هر
خود لوح ساده ياران انديشه در را مفهوم اين دارد اصرار و است قربت و
دروغگـويي كـه دارد بـاور نهادش در خود او كه بگذريم كند, جايگزين
غـرضي بـراي را برادرانش ويژه به مسلمانان همة او زيرا است, فريبكار
غـرض ايـن از پـرده مـا كـه ديـني پـيوندي بـهر از نه وامينهد, شخصي
توضيح را شواهد و دZيل اين, از پس خدا خواست به داشتو برخواهيم

داد/ خواهيم
مشـركان كـه: شـد آشكـار مـقّدمه ايـن در آمـده نمونههاي از فصل:
از خـدا پـيامبران عـليه س�حي عنوان به را بايكوت تا شدند همداستان

برند/ كار به قريش كافران روزگار تا نوح روزگار
دشـمِن مشركاِن آنچه كه است اين نميدانند وهّابيان كه قواعدي از
سبيل بر خود مؤمن اولياي براي نيستخدا ممكن ميگذارند بدعت خدا
را آن بـل زنند, كار به خود ميان را آن تا كند تشريع استحباب يا وجوب

آورند/ كار به كافران برابر در مثل به معاملة سان به تا مينهد
در كافران ميان را آن كرد ظهور اس�م چون كه نديديم بردگي دربارة آيا
و يـافت مـوجود عـرب تـا عـجم از و غرب تا شرق از زمين جاي جاي
اسـراي سـتيزيدند كـافران بـا چون كه فرمود اجازه مسلمانان به خداوند
كرد حرام آنها بر برابر, در و گيرند بردگي به مثل به معاملة سان به را آنها
زيرا گيرند, بندگي به را اسيري مباد خوارج يا سركشان با جنگ هنگام كه

بودند/ مسلمان آنها
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مـثل بـه مـعاملة هـمچون كـافران با رويارويي در نيز را هجر خداوند

گير/ كناره زيبا آنها از و ;١٠. مّزمّل / ١
گردان/ روي مشركان از و انعام.١٠٦; / ٢

كه حالي در يَن�٢, (لُْمْشِركى َعِن �َوَاْعِرْض و ١
�wًي َجمى َهْجًرا (ْهُجْرُهْم �َو فرمود: اجازه

گناهان از و فرموده تحريم كام� خودي ميان رفتار در مسلمانان براي را آن
اجازه مسلماني هيچ به و بود خواهد آتش ماية كه است شمرده كبيرهاي

بگسلد/ پيوند روز, سه از بيش برادرش با نداده
عـمومي تـحريمي <هـجر> تحريم كه دارند صراحت متواتر احاديث

است/ شده چاپ المسموع كتابالقول در آنها از پارهاي كه است
آوردن از پس �٤٩١٦� خود سنن در زيرا است, كرده اشتباه داود ابو

ميگويد: <هجر> تحريم به مربوط احاديث از شماري
گرفت كناره او از و وانهاد روز چهل را خود زنان از يكي كرم�ص� ا پيامبر

كرد/ پيوند قطع مرگ دم پسرانشتا از يكي با عمر ابن و
اين و نيست, درست موارد اين از يك هيچ خداست براي <هجر> گر ا

ميپوشاْند/ مردي از را خود چهرة عبدالعزيز بن عمر كه
خطاست: رو چند از سخن اين

روز چـهل مـّدت بـه خـود زنـان از يكي از پيامبر�ص� گيري كناره ـ ١
است ضـعيف هم زيرا زند; تخصيص را هجر تحريم احاديث نميتواند

است/ بوده يكزوج ميان كه بود خواهد اي�ء باب از هم
تـخصيص تـنها بزند, تخصيص ميتواند كه بپذيريم فرض به گر ا ـ ٢
بيان اصول علم در زيرا ميرساند; هجر تحريم عموم از را كرم�ص� ا پيامبر
ايشان برايخوِد او قول تعارضداشتو پيامبر�ص� فعل و قول گر ا كه شده
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قطع روز سه از برادرشبيش با مسلماني نيست <روا مثل: بود, عام امّت و
زنـانش از يكي با كه اين مثل داشت, اين با مخالف فعلي و كند>, پيوند
را ديگـري و بود خواهد او خاّص فعلش كند پيوند قطع روز سه از بيش

نيست/ عام آن بيان زيرا نميشود, شامل
از صـحيح اسـناد بـه است يعلي ابو و احمد روايت قاعده, اين دليل

گفته: كه اّمسلمه
دو و درآمـد مـن خـانة بـه وانگـاه گزاْرد را عصر نماز كرم�ص� ا پيامبر
پـيشتر كـه گـزاردي نمازي ا[! رسول :يا كردم عرض گزارد/ نماز ركعت
نـماز از بعد كه نمازي ركعت دو از مرا و آمد خالد فرمود: نميگزاردي؟
آن گر ا عرضكردم: آوردم/ جاي به را آن اينك بازداشتو ميگزاردم ظهر

نه/ فرمود: ميآوري؟ جاي به را قضايش نگزاري را ركعت دو
ميگويد: عايشه از نقل به داود ابو

آن از را ديگـران و مـيگزارد نـمازي عـصر از پس كــرم�ص� ا پــيامبر
آن پيوستن از را ديگران و ميپيوست عصر به را نماز اين او بازميداشت/

ميداشت/ باز ميآوردند] جاي به احتما¨ گر [ا عصر نماز به
ثابت ما حّق در گفتوگو هيچ بي هجر تحريم احاديث عموميت پس

است/
روز سه از بيش كه اين به ـ را هجر تحريم عموميت كرم�ص� ا پيامبر ـ ٣
روز سه براي هجر كه است آن از كي حا اين استو تخصيصداده ـ باشد

است/ شده بيان اصول علم در كه چنان / ١

نمييابد/١ تخصيص دوبار عام رواستو
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دينتخصيص بهر از آن شمردن روا با هجر تحريم عموميت كه اين ـ ٤
تـصّور شـارع براي كه آن حال و است شارع كاستِي جبران [ادعاي] يابد

نيست/ جايز كاستي
امور هم دينيو امور هم هجر, روز سه بودن روا به تخصيصشارع ـ ٥
تصّرفي دنيوي, امور در هجر به آن كردن محدود و ميگيرد بر در را دنيوي

دليلي/ هيچ بي است
هجر كه است آن ميآيد دست به متواتر صحيح احاديث اين از آنچه
تـنها و است آتش مسـتوجب كـه است كبيرهاي گناه را برادرش مسلمان

دنيا/ يا دين براي خواه رواست, روز سه براي
را حـديث ايـن تـخصيص شـايستگي پسرش براي عمر ابن هجر ـ ٦
اجتهادش ثواب و كرده خطا آن در كه اوست خود اجتهاد اين بلكه ندارد,
نهاده كنار شارع نّص نيست روا ليك است, بخشوده خطايش و ميَبرد را

شود/ نصپيروي غير از و شود

ديگر مسلمان حق در مسلمان هجر تحريم عوامل و دTيل
و آمد گفته آن چون و چند كه است آلود شرك بدعتي هجر كه اين ـ ١
كه آن ويژه به ورزد, مخالفت مشركان بدعتهاي با تا است آمده اس�م

اس�م/ دعوت با ستيز براي بگيرند جنگافزاري را بدعت آن گر ا
بـه اس�م ناهمسوست/ دين اين با و ناسازگار اس�م روح با هجر ـ ٢
هـم از بـه هجر و ميخواَند يكديگر با انس و مهرورزي دوستي, پيوند,

ميشود/ منجر ورزيدن كينه هم به و كردن پشت يكديگر به و گسستن
دارد كيد تأ آن بايستگِي بر استو خيرخواهي اظهار خواهان اس�م ـ ٣
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بـليغ شـيوة ايـن است>/ خيرخواهي <دين, فرمود: پيامبر�ص� كه جايي تا
كه كند اع�ن تا ميشود خ�صه خيرخواهي در دين كه است آن از كي حا
شايستة كه است قوانيني از و است اس�م مقصد سترگترين خيرخواهي
كس هر از و ندارد اZمر اولي و علما به اختصاص و است توّجه بيشترين
نشسته خانهاش در كه مردي از خواه ميشود, خواسته دارد را آن توان كه
كارگاهش در كه فناوري يا ميَبرد سر به تجارتخانهاش در كه بازرگاني يا
هجر, بيگمان و دوست, به نسبت دوست يا برادر به نسبت برادر يا است
در هجر هم به نسبت كه كس دو زيرا ميكشاند, تعطيلي به را خيرخواهي

باشند/ يكديگر نيكخواه نميتوانند گرفتهاند پيش
ديگر و ميَبرد ميان از هم به نسبت طرف دو در را خير توان هجر, ـ ٤
نميشوند/ سخن هم مصلحتي در و نميكنند همكاري هم با نيكي كار در
مـهجور گر ا كه ميانجامد مهجور از نكردن ياري به هجر كه اين ـ ٥
باشد خويشان از يكي گر ا و ميشود منجر عقوق به باشد والدين از يكي

نمييابند/ ره بهشت به قاطع و عاّق و ميشود كشيده رحم قطع به
ميدارد باز سركشي از را سركش نه كه است منفي مقولهاي هجر, ـ ٦
كه ميماَند خويشچنان حال بر مهجور بلكه بدعت, از را بدعتگذار نه
بر نيز را كّفار هجر خداوند رو همين از و گرفته مسخره به را هاِجر گويي تو
ِمْن وَنُكْم يَُردُّ َلْو (ْلِكَتاِب َاْهِل ِمْن يٌر َكثى �َودَّ فرموده: چه گر ا است, نكرده واجب ما

ميكردند آرزو بود وجودشان در كه حسدي روي از كتاب اهل از بسياري ;١٠٩. بقره / ١
گردانند/ كافر ايمانتان, از بعد را, شما كه

تـا شـويد كـافر نيز شما كه دارند آرزو شدند كافر خودشان كه گونه همان نساء.٨٩; / ٢

ًء�٢/ َسَوا� َفَتُكوُنوَن َكَفُروا َكَما َتْكُفُروَن َلْو وا َودُّ � ْنُفِسِهْم�١, َا ِعنِْد ِمْن َحَسًدا اًرا ُكفَّ يَماِنُكْم اى بَْعِد
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باشيد/ برابر باهم

و آموزشي و بهداشتي و مالي كمكهاي با ميكوشد مسيحي تبليغات
برابر در استدZل و انديشه با بايد پس كشد, كفر به را مسلمانان سخنراني

كه: باشيم كرده عمل پيامبر�ص� فرمودة اين به تا كرد ايستادگي آنها
بايستيد/ كافران برابر در مال و زبان دستو با

هـجر, زيـرا بـايستيد, آنـان برابر در هجر با است نفرموده پيامبر�ص�
است/ سست و ناتوان افراد جنگافزار

روا است بدتر گنهكار از كه كافر با شدن ك خورا هم كه است روشن
ك نـوشا هـم و ك خورا هم او با مسيحي و يهودي زن شوهر و ميباشد

است/ ثابت زن آن كفر كه اين با ميشود
دو هـر ايـن از اسـ�م و است ماندن ياور بي و افتادن كنار هجر, ـ ٧
به را مانده ياور بي افتادة كنار و ميانگيزد بر بودن> هم <با بر و بازميدارد
شـتاب بـا را شـيطان كـه ميدانـد كسي مؤمنان جماعت از خروج سبب
گرفتن و افتاده كنار گله از كه ميداند گوسفندي همچون را او و ميپذيرد

است/ آسان بسي گرگ براي آن
است متهاجر طرف دو ميان مسلمان, حقوق تعطيلي موجب هجر ـ ٨
و نميدهد را او س�م پاسخ و نميكند س�م ديگري به دو آن از يك هيچ و
تشـييع را پـيكرش ُمـرد كـه گـاه آن و نـميكند ديدار او از بيماري هنگام
س�م بدو و ميرود مسيحي و دوستيهودي عيادت به كه آن با نميكند,

ميكند/
آن از او و كرد س�م بدو مسلماني كه ديدم را هجر به معتقدان از يكي



٢٢٣ . ٤ پيوست

نداد را او س�م داشتپاسخ باور مسلمان شخص بدعتگذارِي به كه جا
بـه و داد دست او با و فرستاد درود بدو و رفت مسيحي يك بّقالي به و

زد/ لبخند برادر يك رويشچونان
گر ا و ميشود شاد ميرسد مصيبتي مهجور به كه هنگامي هاِجر ـ ٩
را ناسازگاري كماِل اس�م روح با اين و ميگردد غمگين رسد نعمتي بدو

دارد/
و نميآيند گرد يكديگر با خيري كار در هرگز متهاجر شخص دو ـ ١٠
ميپوشد جماعتچشم نماز از است پيشنماز ديگري چون دو آن از يكي
در را خود دشمن مباد كه ميگيرد كناره جنازه تشييع يا بيمار عيادت از و

ببيند/ جا آن
خـرده خـود دشـمن از ميكوشد همواره متهاجر دو از يك هر ـ ١١
غيبت كار در يا دو هر و برگيرد پرده ـ دروغ راستيا ـ او معايب از و بگيرد

است/ كبيره گناه دو هر كه بهتان يا هستند
از يا را خود دشمن سود ميكوشد متهاجر شخص دو از يك هر ـ ١٢
از برخي كه ديدهايم رويدادهايي پيرامون اين در ما كند/ تباه يا ببرد ميان
است هجري به زدن در چنگ سبب به مردم از شماري انحطاط گواه آنها
ميان از را خود دشمن بتواند گر ا كه جا آن تا ميباشد نكوهيده بسي كه
نميكند/ مراعات را پيماني خويشو هيچ او دربارة و نميورزد درنگ ببرد
در مسـلمانان بــراي الهــي بــهرههاي از مــتهاجر شــخص دو ـ ١٣
موقوف نيز كارهاشان و نميرود Zبا نمازشان اند, محروم خير موسمهاي

دوست/ آن آشتي به
پـيامبر كـه است آمـده ابـوهريره از نقل به �٢٥٦٥� مسلم صحيح در
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فرمود: كرم�ص� ا
روز آن در خـداونـد و مـيشود عـرضه پنجشنبه و دوشنبه هر كارها
آن مگر ميبخشد نگرفته شريك خدا براي را چيزي كه هركسرا كارهاي
را دو اين ميفرمايد: هنگام اين در كه باشد دشمني برادرش و او ميان كه

كنند/ آشتي هم با تا كنيد رها
او زنـدگي از را مـا خـداي كـه الحسـني غـماري محّدث سخن پايان

كناد/ بهرهمند
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