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از آنان در جنگ كشته شود، به بهشت می رود. وهابيان، آيات قرآنی وارده پيرامون شرك و 

كفر را بر مسلمانان مخالف خود منطبق می كنند. 

ــرك»، «توحيد» و «كفر» ضمن بيان ادعای وهابيت  ــی «ش در اين مقاله پس از مفهوم شناس

ــتناد به قرآن كريم و كتاب های معتبر اهل سنت و مورد قبول  ــتدالل های آنان، با اس و اس

ــياری از  ــيده ايم که بس ــی مبانی آن ها پرداخته و به اين نتيجه رس وهابيت، به نقد و بررس

عقايد و فعاليت های اين گروه برپاية مغالطه واقع شده است.

کليد واژه ها: قرآن، روايات، شرک، وهابيت، شيعه
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مقدمه
 يكی از حربه ها و روش های مقابله با اسالم و رخنه در صفوف مسلمانان تحريف حقايق 

ــالم می باشد. اين حربه و  دين و واژگونه كردن اهداف و مقاصد نهايی تعاليم مقدس اس

ترفند در قالب ساختن و پروردن فرقه های جديد برای قشرهايی از مسلمانان در مناطق 

ــپس ترويج و گسترش آن در جهان اسالم چهره می نمايد!  ــب و س و محدوده های مناس

ــاختگی است كه با مهارت تمام توسط استعمار بنيان  «وهابيت» يكی از اين فرقه های س

نهاده شد. (قريب گركانی، ۱۷۷)

ــلك وهابيت دنبال می كردند، عبارت بود از:  ــاختن مس ــتعمارگران از س  اهدافی كه اس

ــالمی، خنثی كردن تعاليمی چون  ــت گذاری در دين با تحريف حقايق و احكام اس بدع

ــالم و خالصه كردن دين  ــی و اجتماعی اس جهاد و مبارزه، بی رنگ كردن وجهة سياس

ــه و  ــادت، ناموجه جلوه دادن تجمع در اماكن مقدس ــاز و ذكر و عب ــاوری در نم و دين ب

ــلمانان و  ــی مس زيارتگاه ها به عنوان يكی از نمودها و پايگاه های وحدت و قدرت سياس

تخريب آن ها به عنوان مظاهر شرك و گمراهی. (فتح آبادی، ۱۳۷۵)

پيشينه
دربارة پيشينة اين بحث بايد گفت اين موضوع به طور كامل و شفاف بررسی و نقد نشده 

ــده است. از كسانی  ــاره ای به اين بحث ش ــت؛ در برخی از كتاب ها و مقاالت تنها اش اس

ــقاف» است. او در کتاب «شرح العقيدة  ــن الس كه به تفصيل به اين بحث پرداخته، «حس

ــيخ جعفر  ــت. همچنين ش ــيده اس الطحاوية» به تفصيل اين مبنای وهابی را به نقد کش
سبحانی دربارة اين موضوع کتابی با عنوان «التوحيد و الشرک فی القرآن الکريم» نگاشته 

ــت. بايد توجه داشت كه با  ــة وهابی را مورد ارزيابی قرار داده اس كه در آن مبانی انديش

ــيع، ضمن ترويج آراء و انديشه های الهی خود از  ــرفت علوم و ارتباطات، مذهب تش پيش

حالت دفاعی در آمده، با نقادی و طرح سؤاالت اساسی مذاهبی ساختگی چون وهابيت 

را در چالش فكری قرار داده است.

مفهوم شناسی شرک و کفر در نظر وهابيان 
ــت، در آغاز دعوت خويش  ــن چيزی که ابن تيميه، بنيانگذار فکری وهابي خطرناک تري
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مطرح ساخت، متهم ساختن مسلمان به کفر و شرک بود. 

ــمًا اعالم کرد: هر کس کنار قبر پيامبر (ص) يا يکی از افراد صالح بيايد و از آنان  او رس

حاجت بخواهد، مشرک است. پس واجب است چنين شخصی را وادار به توبه کنند و اگر 

توبه نکرد، بايد کشته شود: «من يأتی إلی قبِر نبیٍّ أو صالِح و يسأُله حاجَته و يستنجُده... 

فهذا شرٌک صريٌح، يجُب أن ُيستتاَب صاحُبه، فإن تاَب و إال ُقِتل». (ابن تيميه، ۱۵۶)

وهابيان، شرک را به سه گونه تقسيم می کنند: 

ــرک تعطيل» که  پذيرد: «ش
 
ــت که خود دو بخش می ــرک در ربوبيت» اس يک گونه «ش

ــفه، عرفا، غالت جهميه و قرامطه در ذيل آن قرار می گيرند و اين،  ــانی چون فالس کس

بدترين انواع شرک است. (سليمان بن عبد اهللا بن محمد، ۲۷)؛ و «شرک بدون تعطيل» 

که کسانی چون نصاری و مجوس و همچنين «غالت قبر پرست»! که برای روح اوليا توان 

شود. (سليمان بن عبد اهللا بن محمد، ۲۸)
 
تصرف قائل اند را شامل می

ــبيه خالق به مخلوق  ــت که شامل تش ــماء و صفات اس ــرک در توحيد اس گونة ديگر ش

ــت که به دو نوع تقسيم می شود: يک  ــوم شرک در توحيد عبادت اس ــود! گونة س می ش

ــفاعت نمايند و  ــی يا چيزی غير خدا را بخوانند و از او مانند خدا طلب ش نوع آنکه کس

نسبت به او مانند خدا خوف و رجا داشته باشند و اين نوع، شرک اکبر است. نوع ديگر، 

ــت که به ريا و خود نمايی و مانند آن اطالق می شود. (سليمان بن عبد  ــرک اصغر اس ش

ــد توحيد مفهومی کاملًا  ــرک» نيز مانن ــت که «ش اهللا بن محمد، ۲۹-۲۸) ترديدی نيس

ــخص و تعريفی روشن و بی ابهام دارد و آن همانا شريک دانستن مخلوقی با خداوند  مش

ــريع و تدبير جهانيان است؛ چيزی که دامن عموم مسلمانان از آن  يکتا در آفرينش، تش

پاک و پيراسته می باشد. (علی بابايی آريا، ۲۱؛ سيد حسين دشتی، ۸۶۳/۳؛ غالمحسين 

مصاحب، ۲/ ۱۴۶۶؛ بهاء الدين خرمشاهی، ۲۹۸)

۱. توحيد ربوبی: عبد الوهاب در نامه ای به عبداهللا  بن سحيم می نويسد: «توحيد ربوبی 
ــت که خداوند سبحان، در خلق و تدبير از مالئکه و انبيا و موجودات ديگر متفرد  آن اس

ــان با اين اعتقاد مسلمان نمی شود؛ چرا که  ــت؛ و اين حّقی انکارناپذير است. اما انس اس

اکثر مردم نسبت به اين مسئله معترفند. (سعيد، ۷۹) آنگونه که در قرآن آمده است: «َو 

ْمَس و الَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اّهللا ُ» (عنکبوت،  َر الشَّ مواِت و االرَض و َسخَّ َلِئن َسَأْلَتُهم من َخَلَق السَّ

َع واَالبصاَر...َفَسَيقُولوَن اّهللا»  ــمْ ــماِء و االرِض اَمَّن َيمِلُک السَّ ۶۱)؛ «ُقْل َمن َيرُزُقُکم ِمن السَّ
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(يونس، ۳۱)». (سعيد، ۷۹) در حقيقت توحيد ربوبی، وحدت و يگانگی خداوند در عمل، 

خلق، تدبير و تصرّفات است. (ياسينی، ۳۳)

ــرح می دهد: «توحيد  ۲. توحيد الوهی: محمدبن عبدالوهاب توحيد الوهی را اينگونه ش
الوهيت آن است که جز خدا پرستيده نشود، نه هيچ ملک مقّربی و نه هيچ نبّی مرسلی. 

ــتيدند. از  در زمان بعثت پيامبر (ص) نيز مردم جاهلی چيزهايی را همراه با خدا می پرس

ــانی بودند که بت ها را می پرستيدند، يا عيسی و مالئکه را عبادت می کردند و  جمله کس

ــتاده تا  ــا را از اين اعمال نهی کرد و به آنان ابالغ کرد که خداوند او را فرس ــر آن ه پيامب

تنها «اّهللا» را به يگانگی بپرستند و هيچ کس را جز او نخوانند. پس هر کس از او اطاعت 

ــمارد، ناچار شهادت داده است که خدايی جز اّهللا نيست». (سعيد،  کند و خدا را يگانه ش

ــان بايد مختص خدا باشد.  ــت که تمامی صور عبادت انس ۸۰-۷۹) توحيد الوهی آن اس

محمد(ص) شايستة عبادت نيست، بلکه رسولی است که بايد تبعيت شود. (ياسينی، ۳۳)

ــرو  ــم از توحيد با خصوصيات و صفات خداوند س ۳. توحيد اسـماء و صفات: اين قس
ــد که در قرآن آمده است. مانند:  کار دارد و در بردارندة اعتقاد به صفات خداوند می باش

ــف، ۱۱۰؛انبيا، ۱۰۸؛....) «َأَحٌد»  ِحيِم» (فاتحه، ۱) «َواِحٌد» (ابراهيم، ۵۲؛ که ــِن الرَّ ْحَم «الرَّ

مواِت و ما ِفی اَالرِض و ما  ــَتَوی» (يونس، ۵)، «َلُه ما ِفی السَّ (اخالص، ۱)، «َعَلی الَعْرِش اْس

َبْيَنُهما و ما َتْحت الثَّری». (يونس، ۵)

به عقيدة محمد بن عبدالوهاب، مرز شرک و توحيد، ورود به حيطة توحيد الوهی است: 

«مشرکينی که به دست پيامبر(ص) به قتل رسيدند، به توحيد ربوبی اقرار کرده بودند...و 

ــان با  ــت؛ چرا که انس ــول اّهللا (ص) آنان را به خاطر عدم اعتقاد به توحيد الوهی کش رس

ــود» (حسين َخَلف،  ــود مگر آنکه همراه توحيد الوهی ش ــلمان نمی ش توحيد ربوبی مس

۱۷۲). «البته توحيد الوهی و ربوبی هم ممکن است به صورت جداگانه ذکر شوند و هم 

ممکن است در هم ادغام شوند. مثلًا در آيات «الَّذيَن ُاخِرجُوا ِمْن دياِرِهْم بَِغْيِر حقٍّ ِإال َأن 

ــُوا َربُّنا اّهللاُ» (حج،۴۰)، «قل َأَغيَر اّهللاِ اَْبغی َرّبًا» (انعام، ۱۶۴) و «ِانَّ اّلذيَن قالُوا َربُّنا اّهللا  َيُقول

ُثمَّ اْسَتقاُموا» (احقاف، ۱۳) ربوبيت همان الوهيت است» (سعيد، ۹۳ـ۹۲).

پس از اين سخنان، محمد بن عبدالوهاب چنين نتيجه گيری می کند: «کسانی که به انبيا 

و اوليا متوسل می شوند، از آنان شفاعت می جويند و هنگام سختی ها آنان را می خوانند، 

در واقع عبادت کنندگان و پرستندگان همان انبيا و اوليا هستند... در توحيد ربوبی اين 
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افراد خللی وارد نشده، اما توحيد الوهی آنان از بين رفته؛ زيرا آنان عبادت مختص خدا 

را ترک کردند. و اين مسئله در مورد زّوار قبور و متوسالن به آن ها که چيزی را از آن ها 

درخواست می کنند که جز خدا بر آن قادر نيست نيز صادق است». (مرزوق، ۹۷)

ــی نمی کنند و به توحيد امر  ــرک نه ــد: «اينان از ش وی در نامة ديگری چنين می نويس

نمی کنند، توحيد آنان در حرف و گفتار است و نه در عمل و عبادت. توحيدی که رسوالن 

ــر نمی شود، توحيدی که عبادت را تنها  ــاية توحيد خالصانه ميّس آن را آوردند، جز در س

برای خدا در نظر داشته باشد بدون هيچ شريکی و اين چيزی است که آن ها (متوسالن 

ــه احمد بن عبدالکريم) و از  ــين َخَلف، ۱۸۹ـ۱۸۸، در نامه ب ــه انبياء) نمی دانند». (حس ب

همين جا است که پای تکفير مسلمانان و مساوی قراردادن توسل و استغاثه با شرک به 

ميان کشيده می شود. وهابيان در مورد صفات خداوند، به ظاهر نصوص (کتاب و سنت) 

بسنده می کنند و تفسير و تأويل آيات را نمی پذيرند. حتی تأويل را کفر و کذب به خدا 

ــول می دانند. البته تشبيه صفات خداوند به صفات مخلوقان را نيز قبول ندارند. از  و رس

ــوَطتاِن» (مائده، ۶۴)، «َواْصَنِع الُفْلَک بَِأْعُيِننا»  ــت که آياتی چون «َبْل َيداُه َمْبُس اين رو اس

(هود، ۳۷)، «َو جاَء ربَُّک و الَمَلُک َصّفًا َصّفًا» (فجر، ۲۲) و... را حمل بر ظاهر کرده و خدا 

را دارای اعضا می دانند و نشستن، ايستادن، خنديدن و صحبت کردن را در مورد خداوند 

صادق می دانند.

ــالمی، ۱۷۹) را  ــرة المعارف بزرگ اس ــز آرای ابن تيميه (داي ــورد ني ــان در اين م وهابي

ــتند، اما البته  ــاد ابن تيميه، هيچ يک از اين آيات تأويل بردار نيس ــد. به اعتق پذيرفته ان

برای اجتناب از تشبيه و تجسيم بايد گفت کيفيت صفات به همان دليل که خود قرآن 

فرموده «َليَس َکِمثِلِه شی ٌء» (شوری،۱۱) مجهول است.

ــد: «به نظر  ــت؟ اين گونه می نويس ــاب «وهابيان» ذيل عنوان موحد کيس ــی در کت فقيه

ــلمان، مگر اينكه اموری را ترك كند، از  ــت و نه مس ــانی نه موحد اس وهابی ها هيچ انس

جمله:

ــل نجويد و هرگاه  ــوالن و اولياء پروردگار به خداوند توس ــيلة هيچ يك از رس  ۱.  به وس

ــل  ــط پيامبرت محمد (ص) به تو متوس ــد و بگويد: ای خدا! توس ــه اين كار كن ــدام ب اق

ــمول رحمت خود قرار دهی، اينگونه افراد در راه شرك گام نهاده و  ــوم كه مرا مش می ش

مشرك می باشند.
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۲. زائران به قصد زيارت به آرامگاه رسول خدا (ص) نزديك نشوند و بر قبر آن حضرت دست 

ــاختمان و مسجد بر روی قبر نسازند. نگذارند و در آنجا دعا نخوانند و نماز نگذارند و س

۳. از پيامبر (ص) طلب نكنند اگر چه پروردگار، حق شفاعت را به پيامبر اكرم (ص) داده 

است ولی از طلب آن نهی فرموده است. بر مسلمانان جايز است كه بگويند: «يا اهللا! اشفع 

ــفيع من قرار ده» ولی روا نيست كه بگويد: «يا  لی محمدا»: «پروردگارا! محمد (ص) را ش

محمد! (ص) اشفع لی عنداهللا».

ــفاعت كند، مانند اين است كه از بت ها شفاعت خواسته  ــی كه از پيامبر طلب ش و كس

باشد.

ــدا ننمايد (يا محمد) و آن  ــوگند ياد نكند و او را ن ــول خدا (ص) س ۴. بايد هرگز به رس

ــل: بحق محمد و... بر زبان  ــيدنا» توصيف نكند و الفاظی از قبي ــرت را با عبارت «س حض

جاری نسازد. (فقيهی، ۱۴۱ و ۱۴۲)

ــوت می کرد هر کس (توحيدی را که او  ــی که محمد بن عبد الوهاب به توحيد دع زمان

ــالم می ماند وگرنه خون و مالش حالل و مباح  می گفت) قبول می کرد خون و مالش س

بود، جنگ هايی که وهابيان در نجد و خارج از نجد از قبيل يمن و حجاز و اطراف سوريه 

و عراق می کردند، بر همين پايه و اساس بود. هر شهری که با جنگ و غلبه بر آن دست 

می يافتند، بر ايشان حالل بود. اگر می توانستند آن را جزو متصرفات و امالک خود قرار 

می دادند و اال به غنايمی که به دست آورده بودند، اکتفا می کردند». (حافظ وهبه، ۳۴۱)

ــول (آن طور که  ــانی که اظهار اطاعت می نمودند، بايد به پذيرفتن دين خدا و رس و کس

ــتند، بايد  ــيخ محمد می گفت) با او بيعت می  کردند و اگر با او به مقابله بر می خواس ش

ــته می شدند و اموالشان تقسيم می شد؛ طبق اين رويه از اهالی يک قريه در مشرق  کش

ــيصد مرد را به قتل رساندند و اموالشان را به غنيمت بردند و  ــاء، به نام  فصول، س احس

در ناحية غريميل نزديک احساء به همين نحو رفتار کردند. (صالح الدين مختار، ۵۱/۱) 

بررسی 
ــلمانی طبق فقه و اجتهاد خودش عمل  ــا، اين گروه تندرو، به محض اينكه مس وهابی ه

ــر و خروج از دين  ــرك و كف ــود، او را متهم به ش ــد و  با آن ها هم عقيده نمی ش می كن

می كنند و چنين بدعت و ضاللت و خالف شرع و عقل و انسانيت را مرتكب می شوند و 



۱۶۰

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۷/ تابستان ۸۹

ــت كه  او را از دم تيغ می گذرانند؛ در حالی که اين عمل آن ها بر خالف قرآن كريم اس

خداوند فرموده است:

َالَم  يِل اّهللاِ َفَتَبيَُّنواْ َوَال َتُقوُلواْ لَِمْن َأْلَقی إَِلْيُكُم السَّ ــبِ  «َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا َضَرْبُتْم ِفی َس

َلْسَت ُمْؤِمًنا» (نساء، ۹۴)

«ای كسانی كه ايمان آورده ايد، چون در راه خدا سفر می كنيد [خوب] رسيدگی كنيد و 

به كسی كه نزد شما [اظهار] اسالم می كند، مگوييد تو مؤمن نيستی». 

ــت كه گفته اند: صدا زدن و  ــرک به شيعه، حرف ابن تيميه و بن باز اس ــأ تهمت ش منش

ــت: «و دعا االموات… من الشرك باهللا و الكفر به». (ابن  ــرك و كفر اس خواندن اموات ش

تيميه، ۱۲؛ عبداهللا بن باز، ۱۸) اين سخن باطل است؛ زيرا مالك اسالم  و مسلمان بودن 

تنها گفتن شهادتين است، يعنی كسی كه شهادتين را به زبان جاری كرد، مسلمان است 

ــالم خارج نمی شود. همچنان که  ــد و به اين چيزها از اس و جان و مالش محترم می باش

روايتی از حضرت رسول (ص) در صحيح بخاری آمده كه:

ــِن َماِلٍك َقاَل َقاَل  ِويِل َعْن َأَنِس ْب ــاَرِك َعْن ُحَمْيٍد الطَّ َثَنا اْبُن اْلُمَب ــٌم َقاَل َحدَّ ــا ُنَعْي َثَن َحدَّ

َذا َقاُلوَها َوَصلَّْوا  ــإِ ــی َيُقوُلوا َال إَِلَه ِإالَّ اهللاَُّ. َف ــْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّ ِ (ص) «ُأِم ــوُل اهللاَّ َرُس

ــَتْقَبُلوا ِقْبَلَتَنا، َوَذَبُحوا َذبِيَحَتَنا، َفَقْد َحُرَمْت َعَلْيَنا ِدَماُؤُهْم َوَأْمَواُلُهْم ِإالَّ ِبَحقَِّها،  َصَالَتَنا، َواْس

ــد الرحمن بن قدامه،  ــماعيل، ۱۰۳/۱؛ عب ِ». (البخاری محمد بن اس ــاُبُهْم َعَلی اهللاَّ َوِحَس

۳۷۱/۱۰؛ البهوتی، ۳/ ۳۶و۳۶؛ ابن األشعث السجستانی، ۵۶۹/۱؛ الثعلبی، ۲/ ۹۳؛ مسلم 

بن حجاج، ۱/ ۳۸)

«رسول اهللا (ص) فرمود: من مأمور شدم با مردم جنگ كنم تا بگويند: «الاله اال اهللا» پس 

ــتحق  ــت مگر كاری كند كه مس ــی كه «ال اله اال اهللا» گفت، مال و جانش مصون اس كس

مجازات شود [مانند ظلم به غير يا قتل نفس محترمه]. و حساب او با خدا است».

ــرک و بت پرست معرفی می کنند و به آية ۳ سورة زمر  ــيعه را مش وهابيان با مغالطه، ش

استناد می کنند و می گويند: شما شيعيان که می گوييد ما ائمه را واسطه قرار می دهيم 

مشركان نيز بت ها را واسطه قرار می دانند.

ِ ُزْلَفی  ُبونَا إَِلی اهللاَّ يُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َما َنْعُبُدُهْم ِإالَّ لُِيَقرِّ ِ الدِّ «َأَال ِهللاَّ

ــمْ ِفی َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإنَّ اهللاََّ َال َيْهِدی َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر» (زمر،  ــمُ َبْيَنُه ِإنَّ اهللاََّ َيْحُك

 .(۳
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ــتانی برای خود  ــانی كه به جای او دوس ــت و كس ــيد آيين پاك از آن خداس «آگاه باش

گرفته اند [به اين بهانه كه] ما آن ها را جز برای اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك 

ــر آن اختالف دارند،  ــتيم. البته خدا ميان آنان در بارة آنچه كه بر س گردانند، نمی پرس

ــپاس است، هدايت  ــی را كه دروغ  پرداز ناس داوری خواهد كرد. در حقيقت  خدا آن كس

نمی كند».

جواب آن ها را خود آيه داده است و فرق مشرکان را با شيعه با جملة «و ما نعبدهم» بيان 

ــركان بت ها را «عبادت» می كرده اند و شرك آن ها به  ــت؛ زيرا می فرمايد: مش فرموده اس

ــت. ولی شيعيان هرگز غير خدا را عبادت نمی كنند.  جهت عبادت كردن بت ها بوده اس

ــد، مثلًا نماز بايد «قربًة الی اهللا»  ــيعه همة اعمال بايد با نيت «قربًة الی اهللا» باش در فقه ش

خوانده شود و اال باطل است. روزه، حج، زكات، صدقات، نذر و ساير عبادات بايد به قصد 

قربًة الی اهللا انجام شود و در غير اين صورت باطل است.
برای نمونه در شرط هشتم از شروط وضو در فقه شيعه، کلية مراجع شيعی قصد قربت 

را شرط کرده اند: «حضرت امام خمينی: آن كه به قصد قربت يعنی: برای انجام فرمان 

ــه قصد ديگری وضو بگيرد، باطل  ــدن يا ب خداوند عالم وضو بگيرد و اگر برای خنك ش

ــت. زنجانی: برای خداوند عالم. سيسـتانی: آنكه به قصد قربت وضو بگيرد و كافی  اس

ــت به قصد امتثال امر خداوند باشد. بهجت (مساله ۲۸۵): به قصد قربت وضو بگيرد.  اس

ــی برای خدا انجام دهد، بنابراين اگر به  ــت كه وضو را به قصد قربت يعن مكارم: آن اس
ــت، ولی اگر  ــدن بدن و مانند آن بگيرد، باطل اس قصد ريا و خودنمايی يا برای خنك ش

ــم قطعی دارد كه برای اطاعت فرمان خدا وضو بگيرد در ضمن می داند خنك هم  تصمي

می شود، ضرری ندارد و ساير مراجع عظام...». 

معيار شرک 
معيار شرک چيست؟ و آيا می توان به سادگی هر کسی را مشرک دانست؟ برای رسيدن 

ــب برای چنين سؤاالتی کافی است رواياتی که در منابع خود اهل سنت  ــخ مناس به پاس

آمده، بررسی شود؛ برای نمونه: بخاری در خصوص شرک و عدم شرک اشخاص و اينکه 

معيار مسلمان شدن چيست، از پيامبر (ص) نقل كرده است: «قال رسول اهللا (ص) امرت 

أن اقاتل الناس حتی يقولوا: «ال اله اال اهللا» عصم منی ماله و نفسه اال بحقه و حسابه علی 
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ــندهای مختلف در صحيح مسلم از رسول اهللا  اهللا» (بخاری، ۳۹۲/۱). همين روايت با س

(ص) آمده است. (مسلم بن حجاج، ۱/ ۱۳۴ و ۱۳۵).

ــتور داد تا ۲۴ نفر از  ــت: پيامبر خدا (ص) در روز   بدر دس ثانيًا در صحيح بخاری آمده اس

بزرگان قريش را در چاهی از چاه های بدر بيندازند و عادت   پيامبر(ص) اين گونه بود که 

ــبانه روز می ماند و در روز  ــه   ش ــد، در همان جا، س اگر بر يک قومی قالب و پيروز می ش

ــتور داد که اسباب و اثاثيه اش جمع آوری   شود و سپس با پای  ــوم دس بدر نيز در روز س

پياده به راه افتاد و اصحابش نيز به دنبالش به راه افتادند و می پنداشتند که   پيامبر (ص) 

ــا اينکه در لبة چاهی که  ــی از کارهای عقب مانده اش را تکميل کند ت ــد بعض می خواه

ــرکان در آن انداخته شده بود، ايستاد و با ذکر نام و نام پدرشان، آنان (جسد  ــد   مش جس

ــر فالنی آيا خوش حال می شديد اگر از آل  ــرکان) را خطاب   قرار داد: «ای فالنی پس مش

ــان به ما وعده داده بود به حق  ــولش اطاعت می کرديد؟   ما آنچه را که پروردگارم و رس

ــه حق يافتيد؟» در اين  ــز آنچه را که پروردگارتان   وعده داده بود، ب ــما ني يافتيم؟ آيا ش

ــول اهللا (ص) آيا اجسادی را که روح و جانی ندارند، خطاب قرار  هنگام، عمر گفت يا رس

می دهی؟ پيامبر (ص) در   جواب گفت: قسم به پروردگاری که جانم در قبضة اوست، شما 

در شنيدن سخنانی که می گويم   بهتر از آنان نيستيد». 

ــدر صحبت می فرمايد، عمر  ــول (ص) با مردگان جنگ ب ــن روايت که حضرت رس در اي

ــرت در جواب  ــخن می گويی؟ حض ــاد بی روح س ــد و می گويد با اجس ــراض می کن اعت

می فرمايند: آن ها شنواتر از شمايند. 

ــالم عليكم  می بينيم که حضرت آن ها را صدا می زند و خطاب به آن ها می فرمايد: «الس

يا اهل القبور، يغفر اهللا لنا و لكم، انتم سلفنا و نحن باالثر».

ــهد تمام نمازهايشان می گويند: «السالم عليك  ــلمانان باالتفاق در تش از طرفی همة مس

ايها النبی و رحمة اهللا...». 
ــرك باشد و صدا زدن اموات  ــول اهللا (ص)، يا علی (ع) و مانند اين ها ش اگر خطاب يا رس

حرام و موجب شرك و كفر شود، پس -العياذ باهللا- اين موضوع شامل حال پيامبر (ص) 

در جنگ بدر نيز می شود. در هر حال، صدا زدن مردگان، عبادت آن ها نيست. البته در 

برخی جاها گفته اند كه اموات سالم زائر را می شنوند و خداوند روح آن ها را به آن ها باز 

می گرداند تا جواب سالم زائران خود را بدهند. 
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ــه حالت به شخص قابل اطالق است؛  انس نقل می کند،  ــده کفر در س از انس روايت ش

ــت: «ثالث من أصل اإليمان الكف عمن قال: ال إله إالاهللا النكفره  پيامبر (ص) فرموده اس

ــی أن يقاتل  ــاض منذ بعثنی اهللا إل ــالم بالعمل و الجهاد م ــه عن اإلس ــب وال نخرج بذن

آخرأمتی الدجال اليبطله جور جائر و ال عدل عادل و اإليمان باألقدار» (عبد الرحمن بن 

ــتانی، ۱/ ۵۶۹؛ البيهقی، ۹  ــوكانی، ۳۰/۸؛ سجس قدامه، ۳۷۱/۱۰؛ بهوتی، ۳۶/۳و۳۶؛ ش

/ ۱۵۶؛ موصلی، ۲۸۸/۷ – ۲۸۷؛ سيوطی، ۵۲۷/۱؛ ثعلبی، ۲ / ۹۳؛ سرخسی ۱۶۰/۱).

 سه چيز از اصل ايمان به حساب می آيند: ١) هركس كلمة شهادت بگويد نبايد نسبت 

كفر به او بدهيم و به واسطة كردارش او را از اسالم خارج نمائيم. ٢) از روزی كه خداوند 

پيامبر را مبعوث كرده، جهاد واجب شده است و تا زمانی که  آخرين امت ايشان در برابر 

ــتم هيچ ستمكاری و عدالت هيچ عادلی نمی تواند آن را باطل و  دجال جهاد می كند، س

از بين بـبرد، ٣) ايمان به قـضا و قدر الهی.

تكفير مسلمانان مخالف نّص قرآن است.
اسالم چيست؟ و مسلمان كيست؟ به چه كسی مسلمان گفته می شود و به تعبير ديگر 

مرز ورود به جامعة اسالمی  و خروج از آن چيست؟

بدون شك، كمترين درجة مسلمانی، اقرار و گواهی به وحدانّيت خداوند تبارك و تعالی 

ــالت و پيامبری خاتم النبيين حضرت محّمد مصطفی(ص) است، گرچه فقط زبانی  و رس

باشد. با توجه به آيات ذيل می توان به تعريفی از اسالم و مسلمان رسيد:

ِكن  ــَراُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنواْ َو لـَ ــة اّول: خداوند متعال در قرآن می فرمايد: «َقاَلِت االَْْع آي

ــين  ا َيْدُخِل االِْيَمـُن ِفی ُقُلوبُِكْم» (حجرات، ۱۴). «عرب های باديه نش ــَلْمَنا َو َلمَّ ُقوُلواْ َأْس

ــما ايمان نياورده ايد، ولی بگوييد: اسالم آورده ايم، چون  گفتند: ايمان آورده ايم، بگو: ش

ــت و اگر از خدا و رسولش اطاعت كنيد، چيزی از  ــما نشده اس هنوز ايمان وارد قلب ش

پاداش كارهای شما را فرو گذار نمی كند، خداوند آمرزنده و مهربان است».

ــالم: الدخول فی السلم، وهو أن يسلم كّل واحد منهما أن يناله  راغب می نويسد: «اإلس
من ألم صاحبه»؛ اسالم يعنی ورود در امنيت و آرامش، يعنی با پذيرش توحيد و رسالت 

از آزار ديگری محفوظ باشد. (راغب اصفهانی، ۴۲۱/۱)

طبری می نويسد: اسالم شهادت و گواهی به وحدانّيت خدا و يكتايی پروردگار و ايمان، 
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سخن همراه با عمل است. (طبری، ۱۸۲/۲۶)

ــدن از جنگيدن با  ــت و آرامش و خارج ش ــالم، ورود در امني زمخشـری می گويد: اس
ــهادتين حاصل می شود، اين مطلب از سخن خداوند به دست  ــلمانان است، كه با ش مس

ــلمان ها فرمود: «شما مسلمان هستيد، ولی هنوز ايمان  می آيد كه به گروهی از تازه مس

ــخير نكند،  ــت». در حقيقت اقرار زبانی اگر قلب را تس ــما را فتح نكرده اس مرز دلهای ش

اسالم است و اگر زبان و دل هر دو آن را پذيرا شدند، ايمان است. چرا كه ايمان اعتقادی 

محكم، همراه با آرامش درونی است (زمخشری، ۳۷۶/۴).

ــالم يعنی  ــت، اّما پذيرش اس قرطبـی می گويد: حقيقت ايمان همان تصديق قلبی اس
ــت.  ــت كه هيمن مقدار برای حفظ جان كافی اس باور ظاهری به آنچه پيامبر آورده اس

ــالم فقبول ما أتی به النبی(ص) فی الظاهر،  «وحقيقة اإليمان التصديق بالقلب و أما اإلس
وذلك يحقن الدم». (قرطبی، ۲۹۹/۱۶)

ــود كه ايمان، اخص از اسالم است كه  ــتفاده می ش ــت: از اين آيه اس ابن كثير گفته اس

مذهب اهل سنت نيز همين است.

آية ۱۴ سورة حجرات داللت می كند كه اين اعراب منافق نبودند، بلكه مسلمانانی بودند 

ــتوار نشده بود و مقامی فراتر از آنچه داشتند، ادعا كردند و به  كه ايمان در قلب آنان اس

همين جهت خداوند آنان را تأديب نمود.

و اگر آنان منافق بودند، با آنان برخورد به عمل می آمد و مفتضح می شدند، همان گونه  

ــت؟ قال ابن كثير: وقد استفيد من هذه  ــورة برائت به عمل آمده اس كه با منافقان در س
اآلية الكريمة: أن اإليمان أخّص من اإلسالم، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة - إلی 
أن قال:- فدل هذا علی أن هؤالء األعراب المذكورين فی هذه اآلية ليسوا بمنافقين وإنما 
هم مسلمون لم يستحكم اإليمان فی قلوبهم، فاّدعوا ألنفسهم مقاما أعلی مما وصلوا إليه، 

فُأدبوا فی ذلك.
ثم قال: ولو كانوا منافقين لعّنفوا وفضحوا، كما ُذكر المنافقون فی سورة براءة (ابن كثير، 

.(۱۶۰۷
ِ َفَتَبيَُّنواْ َوَال َتُقوُلواْ لَِمْن َأْلَقی إَِلْيُكُم  آية دوم: «َيـَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإَذا َضَرْبُتْم ِفی َسِبيِل اهللاَّ

َلـَم َلْسَت ُمْؤِمًنا» (نساء، ۹۴).  السَّ
ــل می كنند كه گفت:  ــد: بّزار و دارقطنی و طبرانی از ابن عباس نق سـيوطی می نويس
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ــتاد، وقتی  پيامبر اكرم (ص) گروهی را كه مقداد هم در ميان آنان بود، برای جنگ فرس

ــرار كرده اند، مگر يك نفر كه چون مال  ــيدند، ديدند همه ف كه به آن مكان و قبيله رس

ــلمان افتاد،  ــت، فرار نكرده بود تا نگاهش به جنگجويان مس ــته اس و ثروت زيادی داش

شهادتين را بر زبان جاری كرد، مقداد شمشير كشيد و او را كشت.

ــتی؟ من اين كارت را به  ــلمانان گفت: مردی را كه گواهی به خدا داد، كش يكی از مس

ــول  ــت محضر پيامبر آمدند و گفتند: ای رس پيامبر گزارش خواهم كرد، پس از بازگش

خدا(ص) يك نفر به خداوند اقرار كرد ولی مقداد او را كشت، فرمود: مقداد را صدا بزنيد، 

ــتی؟ فردای قيامت چه جوابی داری؟ پس  ــی كه ال اله إّال اّهللا گفت كش فرمود: آيا كس

ــيوطی، ۲۰۰/۲؛ ابن كثير، ۵۵۲/۱؛ ابن جوزی،  خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود. (س

۱۷۴/۲؛ هيثمی،،۹/۷).

 

مخالف بودن تكفير مسلمان با سّنت پيامبر اكرم (ص)  
 با نقل چند حديث از زندگی و سيرة پيامبر (ص) حقيقت موضوع بيشتر روشن می شود.

ــده ام تا با  ــول خدا (ص) فرمود: مأمور ش ۱. بخاری از عبد اّهللا بن عمر نقل می كند: رس

مردم بجنگم تا بگويند: «أشهد أن ال اله إّال اّهللا، وأّن محمدًا رسول اّهللا» و نماز را بخوانند، 

ــان محفوظ است،  زكات بدهند، پس هرگاه اين چنين كردند، از طرف من خون و مالش

مگر حق اسالم كه حسابشان بر خداست. (بخاری، ۱/ ۱۱)

۲. انس بن مالك از رسول خدا نقل می كند: مأمور به جنگيدن با مردم هستم تا ال اله إّال 

ــد، هرگاه آن را بر زبان جاری كردند و مانند ما نماز خواندند و رو به قبله نماز  اّهللا بگوين

ــود،  خواندند و ذبح حيوانات را مانند ما انجام دادند، خون و اموال آنان بر ما حرام می ش

مگر حق خدا كه حسابشان بر اوست. (بخاری، ۱۰۲).

ــان و مالش را حرام  ــيد: چه چيز خون انس ــياه از انس بن مالك پرس ــون بن س ۳. ميم

ــدن و همانند ما نماز خواندن و  ــهادت به يگانگی خدا و رو به قبله ش می كند: گفت: ش

خوردن گوشت حيوانی كه ما آن را ذبح كرده ايم، پس چنين كسی مسلمان است و هر 

حقوقی مسلمان دارد، او هم دارد. (همان، ۱۰۳)

ــی كه مانند ما نماز بخواند و به  ــول خدا (ص) نقل می كند: كس ۴. انس بن مالك از رس

ــت ذبح شدة ما بخورد، پس او مسلمان است و در پناه خدا  ــتد و از گوش طرف قبله بايس
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و رسول، عهد خدا را دوباره نشكنيد (همان، ۱۰۲).

۵. مسلم از اسامة بن زيد نقل می كند: پيامبر اكرم (ص) ما را به جنگ قبيله ای فرستاد، 

هنگام صبح در ميان قبيله ُحَرمة از ُجَهينه بوديم، مردی از افراد قبيله را تعقيب كردم، 
گفت: ال اله إّال اّهللا، با نيزه او را از پا در آوردم، احساس كردم كه كار بدی كرده ام و لذا به 

پيامبر گزارش دادم، فرمود: آيا كسی كه ال اله إّال اّهللا گفت او را كشتی؟ عرض كردم: ای 

ــول خدا (ص) او برای حفظ جان و ترس از اسلحه آن را گفت. فرمود: مگر تو قلبش  رس

را شكافتی تا بدانی كه صادقانه می گويد يا نه؟ پيامبر اين سخن را ُمدام تكرار می كرد، 

ــعد بن وّقاص می گويد: من هيچ مسلمانی را  ــوم. س ــلمان ش آرزو كردم روزی از نو مس

نمی كشم تا ذو البطين يعنی أسامه او را بكشد. 

ــيد كافران را تا فتنه ای نباشد و همة  ــخصی پرسيد: مگر خداوند نفرموده است: بكش ش

دين برای خدا باشد؟

ــعد وّقاص گفت: ما جنگ كرديم تا فتنه ای نباشد، ولی تو و يارانت جنگ می كنيد تا  س

فتنه باشد (مسلم، ۶۷/۱). 

۶. مسلم نيز از مقداد بن اسود نقل می كند: به رسول خدا (ص) عرض كردم: اگر شخصی 

از كّفار با من درگير شود و با شمشير يكی از دست هايم را قطع كند، سپس از ترس من 

به درختی پناه برد و بگويد: در برابر خدا تسليم هستم. آيا پس از گفتن اين سخنان او را 

به قتل برسانم؟ پيامبر(ص) فرمود: او را نكش، چون اگر او را كشتی، همانند تو مسلمان 

است قبل از كشته شدن و تو همانند او هستی قبل از گفتن شهادتين. (مسلم، ۶۶)

ــيوطی در درالمنثور می نويسد: وقتی عقبة بن أبی معيط از سفر باز می گشت، غذايی  س

تهيه می كرد و بزرگان قومش را دعوت می كرد. او با پيامبر زياد رفت و آمد داشت. روزی 

ــت و مردم و پيامبر (ص) را دعوت نمود. وقتی به غذا نزديك شدند،  ــافرت برگش از مس

ــهادت به وحدانيت خداوند  حضرت فرمودند: من از غذای تو نمی خورم، مگر اين كه ش

ــيوطی، ۶۸/۵؛ ابونعيم، ۴۷۰؛ صالحی  ــالت من بدهی. عقبه شهادتين را گفت. (س و رس

شامی، ۴۶۸/۲؛ مقريزی، ۱۲/ ۱۶۳؛ زيلعی، ۴۵۸/۲).

اِلُم»  ــضُّ الظَّ ــة «َوَيْوَم َيَع ــاك در بارة آي ــد: ابن عباس و ضح ــوب می نويس ــهر آش ابن ش

ــيار  ــتی بس (الفرقان،۲۷) می گويند: دربارة ابن ابی معيط و ابی بن خلف كه با هم دوس

ــتند، نازل شده است، هنگامی كه عقبه از سفرش بازگشت، به گروه بزرگان  نزديك داش
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ــه پيامبر نيز در ميان آن ها بود، غذايی داد. حضرت فرمود: من نمی خورم، مگر اينكه  ك

ــهادتين را گفت و حضرت هم از طعام او خورد. (ابن  ــهادتين را بگويی. عقبه هم ش تو ش

شهر آشوب، ۱۱۸) 

اين روايت، نشان دهندة اين مطلب است که پيامبر (ص) نهايت تسامح را در پذيرفتن افراد 

درون دايرة اسالم داشتند و حتی اقراری ظاهری را مالک مسلمان شدن می دانستند.

ــت که جز خداوند کسی از آن آگاه نيست و صدور  ــوی ديگر، کفر امری باطنی اس از س

حکم تکفير نسبت به يکی از مسلمانان امری بسيار خطير است، پس چگونه می توان به 

اين آسانی حکم تکفير امت اسالمی را صادرکرد؟

ــت که وقتی مجتهد يا حاکم شرع  ــئله مورد قبول اس ــالم اين مس از طرف ديگر، در اس

ــادر کرد و در آن باب اجتهاد نمود، اگر حکم صواب بود، آن مجتهد دارای  ــی را ص حکم

دو اجر است و اگر دچار خطا شد، يک اجر دارد. اين مطلب را علمای اهل سنت و حتی 

ــوم  ــول دارند و خود ابن تيميه در صفحة ۱۹، جزء س ــه و اهل حديث نيز قب ــن تيمي اب

ــنة اين مطلب را آورده است. با استناد به اين گفته ها، چگونه فرقة وهابی که  منهاج الس
بزرگان اهل سنت را قبول دارند، ساير طوايف مسلمان را کافر و مشرک می دانند و خون 

و ناموسشان را حالل می شمرند؟

بررسی عقايد وهابيت
 از عقايد وهابيت كه به صورت كّلی می تواند مورد نقد و اشكال قرار بگيرد، اعتقاد خاص 

ــت. وهابی ها با داخل نمودن امور متعددی در  ــئلة توحيد در عبادت اس اين فرقه در مس

ــای عبادت، دايرة توحيد در عبادت را آنقدر ضيق كرده اند كه امكان عملی بر طبق  معن

ــته است و در مقام عمل حتی خود آنان هم نمی توانند از موّحدين در  آن را باقی نگذاش

عبادت به شمار آيند. ابن تيميه می گويد: عبادت اسم جامعی است برای هر چه خداوند 

ــته و می پسندد و اين چيز می تواند در قالب گفتار باشد و می تواند به  ــت  داش آن را دوس

ــتگويی، اداء امانت، صلة  ــكل عمل باطنی و ظاهری مثل نماز، زكات، روزه و حج، راس ش

ارحام از انسان صادر گردد. (سبحانی، ۲۵)

ــرك و كفر  ــد، موجب ش ــی را كه حاكی از احترام و تعظيم غير خدا باش ــان هر عمل آن

ــفاعت، توسل، تبرك زيارت قبور انبياء و اولياء  می دانند و لذا به پيروی از اين عقيده، ش
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و احترام به ارواح آنان، فرستادن صلوات با صدای بلند بر پيامبر اسالم خصوصًا در كنار 

ــادی در ميالدهای پيامبر و ائمه (ع) سوگواری در روزهای  ــن و ش قبر آن حضرت، جش

وفات و شهادت آنان و ساختن قّبه بر قبور مبارك آنان و هر چيز ديگری كه از احترام،  

ــت بكند به اعتقاد وهابيت حرام  ــم، تقدس آن ها چه در عمل و چه در قول حكاي تعظي

و غيرمشروع بوده و اعتقاد به اين امور و عمل به آن ها را باعث شرك و كفر می دانند.

ــت يكی اينكه  ــبحانی در تعريف عبادت می گويد: عبادت دارای دو ركن اس آيت اهللا س

ــد و دوم اينكه اين عمل در برابر  ــوع و خضوع و تذلل برخوردار باش عمل و فعل از خش

كسی انجام بگيرد كه اعتقاد به الوهيت و ربوبيت او وجود داشته است. (سبحانی، ۲۲)

اين نقد كلی بر وهابيت اجتناب ناپذير است و ساير اشكاالت جزئی و موضوعی آنان ناشی 

از همين انحرافات می باشد. 

ــت.  ــته اس ــرک و کفر دانس ــاز و دعا نزد قبور را منع کرده و آن عمل را ش ــت نم وهابي

ــالم  ــزد قبر پيامبر (ص) می آمدند بر او س ــر زمان که صحابه ن ــن تيميه می گويد: ه اب

ــتند و رو به روی قبر شريف نبوی بودند، خداوند را  ــتادند و وقتی قصد دعا داش می فرس

نمی خواندند، بلکه از قبر برگشته و روی خود را به طرف قبله می کردند و سپس خداوند 

ــته نگفته است که نماز نزد  ــوايان گذش را می خواندند؛ به همين دليل هيچ کس از پيش

قبور و مشاهد اوليا مستحب است و نيز نگفته اند که نماز و دعا در آنجا افضل از جاهای 

ديگر است. (ابن تيميه، ۱۵۹) 

اول: عموم روايتی که  نماز و دعا را در هر مکانی جايز می داند، بر جواز  نماز و دعا نزد 

ــز داللت می کند. لذا حکم به جواز  به جهت  ــر پيامبر (ص) و قبور انبيا و صالحان ني قب

آن عمومات و اطالقات است.

ــت که نماز و دعا و حتی مطلق عبادات در  ــود اين اس دوم: آنچه از دين فهميده می ش

ــرع رسيده باشد، رجحان دارد. از طرفی شرف هر  ــرف و احترامش از ش هر مکانی که ش

مکان به کسی است که در آن مکان قرار دارد و شرف و احترام قبر به آن جسد مبارک 

و پاکی است که در آن جای گرفته است. آيا از نظر شرع قبر پيامبر (ص) شرفی ندارد؟؟

ــت. او قبر عمويش حمزه را  ــيرة حضرت زهرا (س) بر خالف رأی وهابيت اس ــوم: س س

ــرد و در کنار آن نماز می گزارد و گريه می کرد (صنعانی،  ــر روز جمعه زيارت می ک در ه

۵۷۴/۳؛ حاکم نيشابوری، ۳۷۷/۱؛ بيهقی، ۴/ ۱۳۱).  گفتنی است حضرت زهرا (س) هم 
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از بزرگان صحابه به شمار می آيد، هم معصوم است.

چهارم: سيرة مسلمين از زمان رسول خدا (ص) تاکنون بر اين امر بوده که به دعا و نماز 

نزد قبور صالحان و مؤمنان می پرداختند. 

طبری می گويد: وقتی عمر با اصحابش برای انجام حج خارج شد، پيرمردی به او استغاثه 

کرد. وقتی عمر از حج بر می گشت، در منزلگاه (ابواء) از آن پيرمرد خبر گرفت و فهميد 

که آن پيرمرد در گذشته است. طبری می گويد: گويا عمر را می بينم که وقتی اين خبر 

ــت و با گام های بلند به سوی قبر رفت، سپس نماز بر او گزارد  ــنيد، از جای برخاس را ش

و قبر را در آغوش گرفت و گريست. (طبری، ۲/ ۲۳۰)

نتيجه گيری
ــی قرار گرفت،  ــتناد وهابيان، مورد بررس ــن همانطور که آيات و روايات مورد اس بنابراي

ــت. آن ها به آيات و رواياتی استناد  ــان سست اس ــخص شد که داليل و مستنداتش مش

ــعی می کنند با  ــت و آن ها س ــد که خود آن آيات و روايات ناقض ادعای آن هاس کرده ان

ــانی را که  ــلمانان تحميل کنند. لذا کس مغالطه، نظرات و اعتقادات خود را بر ديگر مس

ــرک و مهدور الدم می دانند و از آن جا که در برخی  اعتقادات آن ها را قبول نکنند، مش

موارد با اهل سنت مشترکاتی دارند، بيشترين توجهشان به شيعه می باشد. 
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