
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 08/11/96پنجمپنجاه و جلسه 

 (22آشنایی با فَرق کالمی اهل سنت ) –( 54لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

 

عین الحمدلله و الصالة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و م

علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا الی یوم لقاء 

 .هللا

ها در تکفیر و اعتقادی وهابیت بود عرض شد که این یترین مبانی فکری و فتوایبحث ما در رابطه با اساسی

 دارند و حتی با خود احمد ابن حنبل هم مخالف هستند.دیگران غلو و افراط 

آید و با ترین انعطاف و محبتی نسبت به دیگران نیست و در هر موردی که پیش میها کوچکدر وجود این

بینند تنها ابزارشان صدور فتوای کفر و قتل و تصرف اموال شوند یا مانعی در مسیر راهشان میمشکلی مواجه می

 .طرف مقابل است

ای از این تکفیرها را مطرح کرده مجموعه داعیة ولیس نبیا  عرض کردیم آقای حسن فرحان مالکی در کتاب 

 است.

که مشرکین زمان ما  کندذکر میمورد  27 – 25 حدود محمد بن عبدالوهاب کتاب کشف الشبهاتاو با استناد به 

 تر است.شان قوی ّاز مشرکین زمان پیغمبر هم شرک

 ها:چون آن



 

 

اُهْم ِإلَى اْلَبرِّ  َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّينَ ) ا نَجَّ  (ِإَذا ُهْم يْشِرُكونَ  َفلَمَّ

کردند وقتی که به ساحل شدند خدا را صدا میمیشدند و با مشکل مواجه که سوار کشتی میمشرکین زمانی

  .گرفتندشان را از سر می ّآمدند شرکمی

 65(:  آیه 29) عنکبوتسوره 

کنند؛ پس شرک ولی مشرکین زمان ما چه در گرفتاری و چه در غیر گرفتاری به جای خدا غیر خدا را صدا می

 ر از شرک زمان مشرکین جاهلیت است!تها قویاین

در رأس آن مردم مکه و مدینه اند و ها را تکفیر کردهها را گفتیم که کل مسلمانای از فتاوای ایندیروز ما نمونه

  بودند.

 آوردنام کشورها و شهرها را می در کتاب الدرر السنیة

 «فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد وكانوا ينتابون فأما بالد نجد»

 (362/ ص  1)ج  -الدرر السنية في الكتب النجدية  

 جا روئیده شده است ای که وهابیت از آنهمان منطقه

 است. که دارد مبالغه کرده یهایجد اطراف ریاض شیطان در حیلهی ندر منطقه

 ها ویران کردند قبر زید ابن خطاب برادر عمر ابن خطاب در منطقه نجد بود.اولین قبری را که این

 «ويدعونه رغبا  ورهبا  بفصيح الخطاب، ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج ويرونه من أكبر الوسائل والوالئج»

ی برادر خلیفه دوم، ای نور کنند اترین خطاب صدا میآیند و با فصیحزید ابن خطاب میقبر کنار در اين ها 

 ی خلیفه دوم و... حاجت ما را بر آورده کن.دیده



 

 

ده است، ای نبوی نجد شیعهقطعا  در منطقه ،جا بودند اذیت کردندهم قبر را ویران کردند و هم افرادی را که در آن

 سنت بودند.همه اهل !اندنبوده   بن سبأشاگردان عبدهللا

 گوید:بعد می

ومن العجب أن هذه االعتقادات الباطلة، والمذاهب الضالة والعوائد والجائرة والطرائق والخاسرة : قد فشت، »

 «وظهرت وعمت وطمت حتى بالد الحرمين الشريفين

 یهای جائر و راههایاه کننده و این عادتاعتقاد باطل و مذهب گمر گوید:. میدیگر ایشان چیزی را جا نگذاشت

که جز خسارت برای بشر چیزی ندارد گسترش و عمومیت پیدا کرده حتی بالد حرمین شریفین را همین 

 گمراهی فرا گرفت.

 گوید:بعد می

يسوغ  ، ما ال...وكذلك عند قبر : خديجة رضي هللا عنها، ...ميمونة، أم المؤمنين  ومن ذلك : ما يفعل عند قبر  »

  «هللا والدار اآلخرة السكوت عليه من مسلم يرجو

 ...هیچ مسلمانی نباید سکوت کند. 

 (364/ ص  1)ج  -الدرر السنية في الكتب النجدية 

دهند به کیلومتری شمال مکه است امور شرکیه انجام می 95در حدود که طایف مردم در کنار قبر ابن عباس در 

 طوری که:

 «س الموحدينالتي تشمئز منها نفو»

 باید بگوییم: 



 

 

 «منافقين والخوارجتشمئز منها نفوس ال»

 «وتنكرها قلوب عباد هللا المخلصين»

 باید بگوییم:

 «شياطينال وتنكرها قلوب عباد»

 گوید:بعد می

 «وتردها اآليات القرآنية»

که بگوید رفتن کنار قبر و صدا  ای پیدا نکردیمکند ما که در قرآن آیهها را نفی میحاال كدام آیه قرآن است که این

ها را این .اوثان و اصنام است یمربوط به عبده این آیاتکه جز این دن صاحب قبر حرام و یا مکروه است.کر

دهند بر کسانی که در کنار قبور ائمه علیهم السالم و نبی گرامی و عباد هللا الصالحین یا بعضی از تطبیق می

 !افرادی که محترم هستند

 گوید:می باز

كذلك ما يفعل : بالمدينة المشرفة، على ساكنها افضل الصالة والسالم، هو من هذا القبيل بالبعد عن مناهج » 

  «الشريعة والسبيل وفى بندر جدة : ما قد بلغ من الضالل حده

 !... در جده گمراهی از حد حساب رد شده است

 «وهو : القبر الذي يزعمون أنه قبر : حواء»

 کنند قبر حضرت حواء است.تصور می هابعضی

 «وكذلك مشهد العلوي، بالغوا في تعظيمه وتوفيره وخوفه، ورجائه ...وضعه لهم بعض الشياطين»



 

 

 گوید:میبعد 

مصر وصعيدها وفيومها، وأعمالها، فقد جمعت من األمور الشركية، والعبادات الوثنية، والدعاوى  بالد وأما»

 «بالفرعونية، ماال يتسع له كتا

گنجایش نقل كه كتاب  زیاد استو ادعاهای فرعونی  بت پرستانههای در مصر به قدري امور شرکی و عبادت

 ها را ندارد.آن

 «وال يدنو له خطاب»

 .آیداصال گفتار به نزدیکش نمی

 گوید:بعد می

 «و... ال سيما عند مشهد : أحمد البدوى»

 ه عربستان سعودی است.و باز در حضر موت و عدن و در نجران که مربوط ب

 «وكذلك، حلب ودمشق، وسائر بالد الشام»

 .رسدبعد به عراق می

 «وكذلك : الموصل، وبالد األكراد»

سنت بود، تازه در مورد شیعیان شروع ها برای اهلگوید عراق چنین و چنان است، همه اینهمچنین در آخر می 

  :کرده است

، وخالقا  ميسرا   لرافضة وثنا  وعندهم المشهد الحسيني ؛ قد اتخذه ا »  «بل ربا مدبرا 



 

 

که  استعوام نستجیر بالله معتقد  کدامحتی آورند؟! کدام بچه شیعه یا ز کجا میها را ادانم این حرفنمی

  ؟!حضرت سید الشهداء علیه السالم رٌب مدبر است و خالق میّسر است

 « وأعادوا به المجوسية »

 اند!ها برگرداندهی اینسیت را در کربالی معلآیین مجو

 «وما كان عليه أهل الجاهلية وأحيوا به معاهد الالت، والعزى »

 ها احیاء کردند.داشت این یهایی که عرب جاهلیت در برابر بت الت و عزهمان برنامه

 همچنین: 

 « مشهد العباس ومشهُد علی ومشهد ابی حنیفه»

 است. در بغدادهجمه قرار نداد زیارتگاه ابو حنیفه بد نیست، فقط شیعه را مورد  ها را هم آورداین

 و... معروف کرخی، عبدالقادر گیالنی همچنین

 « فإنهم قد أفتتنوا بهذه المشاهد، رافضتهم، وسنيتهم»

به  کهگوید همه مشرک هستند فقط مِن محمد ابن عبدالوهاب و هر کس یعنی کاری به شیعه و سنی ندارد می

  که:خالصه سخن این !وحد استم ،کفریات من معتقد شد 

، والرافضة : يصلون لتلك المشاهد»  «وبالجملة : فهم شر تلك األمصار، وأعظمهم نفورا  عن الحق، واستكبارا 

  !خوانندها نماز میها برای این زیارتگاهشیعه ؛خوب دقت کنید

 « ويركعون، ويسجدون لمن في تلك المعاهد »



 

 

  !بر پدر دروغگو لعنت

 :به این جمله خوب دقت کنیدمخصوصا  

 «وبالجملة»

 خالصه سخن 

  «ويركعون، ويسجدون لمن في تلك المعاهد والرافضة : يصلون لتلك المشاهد»

 کنند ها رکوع و سجده میخوانند در برابر اینها نماز میبرای این

 «عشارة للملك العلي الغفوروقد صرفوا من األموال، والنذور، لسكان تلك األجداث والقبور، ما ال يصرف عشر م»

 .کنندده درصدش را هم برای خدا خرج نمیکنند، ها میها برای زیارتگاههایی که اینخرج

 ها برای ساختن قبوریا حداقل شیعه ،دهندقربة الی هللا دارند انجام می کنندکه خرج می هابرای زیارتگاه !احمق 

های خودتان در کشورهای میلیارد برای عیاشی ،اها که میلیاردهاکنند شمبیت علیهم السالم خرج میائمه اهل

کنند یک دهم از هزاران و میلیاردها هایی که برای قبور ائمه علیهم السالم خرج میآن کنید.اروپایی خرج می

 !!هم نیستکنید خرج می ها و...برای عیاشی و ساختمانپولی که شما 

  ...در هر صورت 

 «حجة لله تعالى ارتهم لعلي وأمثاله، أفضل من سبعينويزعمون : أن زي »

 گوید:بعد می

فمن اطلع على هذه األفاعيل، وهو عارف باإليمان واإلسالم ، وما فيهما من التفريغ، والتأصيل : تيقن أن القوم  »

 «قد ضلوا عن سواء السبيل



 

 

 پرسش: 

 هم جالب است  رت باالیشاستاد آن عبا

  «رىولم يبق مما عليه النصا»

 پاسخ: 

 بله

 «سوى دعوى الولد ،ولم يبق مما عليه النصارى» 

که برای  که نصارا فقط یک تفاوتی دارنداعتقاداتی که شیعه دارد اگر با اعتقادات نصارا مقایسه کنیم غیر از این

 ها فرزندی قائل نیستند.ولی این ،فرزندی قائل هستند خداوند عالم

یعنی  ،هستندسنت شان هم به تنهایی شیعه نیست عمدتا  اهلاست و طرف حساب هااز تکفیر این ایاین نمونه 

 .درصد شیعه 10سنت و درصد اهل 90

 جا:در این ال  یا مث 

 «قال الشیخ» 

 مراد از شیخ، محمد ابن عبدالوهاب است. 

وقاتلوا عليه، وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد، وأبوا عن االنقياد للدين، فكيف  ...إذا ظهر في بلد دعاء غير هللا »

 «وأنهم منهم بريئون من أهل مكة أو غيرهم ...ال يحكم 

 (268/ ص  12)ج  -الدرر السنية في الكتب النجدية 



 

 

 :آمده است در همین کتابباز 

: من لم تشمله دائرة إمامتكم، ويتسم بسمة دولتكم، سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهم هللا تعالى»

 «هل داره دار كفر وحرب على العموم؟

 جا هم دار کفر است؟ جا هنوز نرسیده باشد آیا آناگر در یک کشور یا شهری صدای شما به آن

 (256/ ص  12)ج  -الدرر السنية في الكتب النجدية ) 

ولم نكفر أحدا دان بدين  ...من دان باإلسالم، وأطاع ربه فيما أمر،  فأجابوا: الذي نعتقده وندين هللا به، أن »

اإلسالم، لكونه لم يدخل في دائرتنا، ولم يتسم بسمة دولتنا، بل ال نكفر إال من كفر هللا ورسوله، ومن زعم أنا نكفر 

أن أهل اليمن وتهامة،  ىالناس بالعموم، أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده، فقد كذب وافتر

 «والحرمين والشام والعراق، قد بلغتهم دعوتنا، وتحققوا أنا نأمر بإخالص العبادة لله

  :مثل این افراد گویدجایی که میتا آن

 « ال تجب دعوتهم قبل القتال»

ها را که اینما بدون این ها بجنگیم،قبول نکردند با ایناگر  ،ها را به اسالم دعوت کنیماصال  الزم نیست ما اول این

 .ها بجنگیمدعوت بکنیم باید با این

 :آوردبعد استدالل می 

 «فإن النبي صلى هللا عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وغزا أهل مكة بال إنذار وال دعوة »



 

 

به اسالم را  هاآن کهون اینبدیهود بنی المصطلق  پیامبر به آیا آورند؟ها را از کجا در میحرفدانم این من نمی

حق کرد  بهها را در مکه انذار و دعوت ها اینسال 13پیغمبر صلی هللا علیه وآله  !ها حمله کرد؟دعوت کند به آن

  :گویدآن وقت می

 « وغزا أهل مكة بال إنذار وال دعوة »

 پرسش: 

 اجمی. و نه جنگ ته جنگ دفاعی داشتند پیامبر حالت یهود، جنگ با پیامبر در

  پاسخ:

 بحث سر دعوت است که آیا پیغمبر دعوت کرد یا نکرد؟ بلکهنیست که آیا دفاعی یا تهاجمی بود  اینبحث 

 گوید:است که در کتاب مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب می جاجالب این

 «بیَنُه وبین الکفر الناس الیمیزُ  واکثر»

 .دهندبسیاری از مردم، بین ایمان و کفر را تشخیص نمی

  !دهیمفقط ما بلد هستیم که بین ایمان و کفر را تشخیص می 

 پرسش: 

آیات قرآنی هم اشاره به حمله نیست  یعنی اجازه دفاعی بود در  ،استاد در مطلب قبلی، پیامبر که حمله نکردند

  .دند و بجنگنکنبکه دفاع  دادمی

 پاسخ: 



 

 

 ابتداییهم  ها و غزواتی که اتفاق افتاده حتی یک موردجنگ تمامگی نبی مکرم صلی هللا علیه وآله در ما در زند

 نبوده است.

 پرسش: 

 ؟ندیعنی به پیامبر تهمت زد

 پاسخ:

 بله

  «وأنا أخبركم عن نفسي»

 از خودم بگویم  گویدمی محمد ابن عبدالوهاب

، دار النشر :  1206اسم المؤلف:  محمد بن عبد الوهاب الوفاة:  ،186ص ، 1ج  مؤلفات محمد بن عبد الوهاب ،

 الرياض ، تحقيق : عبد العزيز زيد الرومي , د. محمد بلتاجي , د. سيد حجاب -جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 « وهللا الذی ال اله اال هو»

 قسم به خدای الشریک له 

 «وال لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت ال أعرف معني ال إله إال هللا »

وقتی به حوزه آمدم اصال  معنای ال اله  )بدانند( که شناسند،هایی که من را میمام آنتقسم به خدای ال شریک له 

 دانستم اال هللا را نمی

 «وال أعرف دين اإلسالم قبل هذا الخبر الذي من هللا به  »



 

 

 دم ، خیری که خدا به من منت گذاشت و من به قول معروف وهابی شقبل از این

 « وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك »

 !فهمیدم نه اساتیدمفهمیدند چه است؟ نه خودم میهیچ کدام از اساتید من هم توحید را نمی

 پرسش: 

 !کند؟یعنی خودش را هم دارد تکفیر می

 پاسخ: 

  !کندبله همه را تکفیر می

أو عرف معنى اإلسالم قبل هذا الوقت أو زعم عن فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى ال إله إال هللا  »

 «بما لیس فیه مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى وليس على الناس ومدح نفسه

شناخت قبل از را مییا معنای اسالم ال اله اال هللا  گمان بکند که یا مشایخشعارض  یهر کس از علمای منطقه

 است... دروغ گفته و افتراء بستهکه ما دعوت توحید را شروع بکنیم این

 پرسش: 

  !شودپس صحابه را هم شامل می

 پاسخ: 

 شناخته است.بله، قبل از این کسی نمی

 پرسش: 



 

 

 !کندند، کفر خودش را ثابت میگویدر مورد خود پیغمبر چه می

 پاسخ: 

 به قول معروف 

 «جائز اقرار العلماء علی انفسهم»

  !کندولی نسبت به خودش، همان اقرار کفایت میخواهد نسبت به دیگران دلیل می

 پرسش: 

 .بگوییموهابی توانیم به ابن تیمیه، نمی ! مااستاد

 پاسخ: 

حتی اگر ابن  است، شده َلمْ ها عَ االن این در حقیقت برای این وهابی یعنی عقیده تکفیر دیگران ،کندفرق نمی

ها تفکرات تکفیری ح در استعمال است یعنی آنمار تساین به خاطگوید تیمیه و ابن قّیم را کسی وهابی می

 داشتند. 

ال يعرفون المعنى الحقيقي للعبادة فيتوجهون بها إلى غير من الجهال  عامة المسلمین ومن المؤسف المبکی أنّ »

ا الشرك وإذا كان الجهلة من العامة يرتكبون هذ ،...فيقعون في الشرك األكبر المخرج من الملة -جهال -الّله تعالى

 «عن جهل وعدم إدراك وفهم لمفهوم العبادة 

 (1/ ص  1)ج  -كيف نفهم التوحيد 

دهند و این شرک را انجام می هایی از عوام مردم،اگر نادان...  از جهال یناست عموم مسلم آوریهکه گر یتأسف

 فهمند معنای عبادت را نمی



 

 

 «ولكن ما عذر العلماء الكبار»

  :عذر علمای کباری که

هو شرك أكبر  الذين يعرفون المعنى الحقيقي للعبادة، ويعلمون في قرارة أنفسهم أن ما انغمس فيه العامة»

 «مخرج من الملة

فهمند و خودشان هم اقرار دارند که همه عوام مردم در شرک دانند و معنای حقیقی عبادت را هم میعلماء می

  وارد شدند.مخرج عن الدین  اکبر

 «اوین الفتروویصد»

 .کننداین علمای کبار، فتوا صادر می

 این شرک قولی و فعلی و اعتقادی که عموم مردم دارند  که،این 

 «هو توسل مطلوب وتعبير عن محبة األنبياء واألولياء والصالحين»

  .این شرکیاتی که عموم مردم دارند در حقیقت این توسل مطلوب و نشانگر محبت به اولیاء هللا استگویند می

 «أو جاه زائل  أمن أجل دريهمات بخسة »

 مقامی که از بین رفتنی است  و های ناچیزبه خاطر درهم

 «؟يرتكبون هذه الجرائر في حق أنفسهم وفي حق العامة »

 گوید:را در حق خودشان و در حق عموم مردم قبول دارند؟ بعد می ها، این جرائراینآیا 

 « ون المضلونإن هذا النوع من العلماء هم الضال»



 

 

 .هستند گرو هم گمراه از علماء هم گمراه یاین گروه

 گوید این حرفی که ما زدیم می است که بازدر مجموعه فتاوای بن که عرض شد و یا هایی استها نمونهاین

 « ذلک بأن هللا هو الحق و أن ما یدعون من دونه هو الباطل»

 .نداردها است و ارتباطی به توسل پرستمال بتاین 

  :گویدمی 

  «فتأمل ذلک جیدا و تدبره کثیرا لیتضح لک ما وقع فیه اکثر المسلمین»

 ها ها یعنی از یک میلیارد و ششصد میلیون به استثنای هفت هشت میلیون وهابی همه ایناکثریت مسلمان

 «، و صرفوا خالص حقه لسواه ، فالله المستعانعبدوا مع هللا غیره»

با گوید فهم ما البانی میگوید تمام مردم حجاز مشرک هستند، وجود دارد جمیل زینو میهای زیادی نمونه

 .ها فهمیدیمما وهابیولی توحید را نفهمیدند  سنت در توحید است، اهل سنتاهل

عن سائر المسلمین فی ناحیة عامة جدا وهی فهمه  یختلفون تراهم کسائر المسلمین تماما فی التمدحب»

الیوم اکثر المسلمین ال یعرفون انواع الشرک التی تخل بعقیدة ال اله اال هللا بخالف النجدین  صحیحا   للتوحید فهما

 « فقد درسه هذ العقیدة دراسة  دقیقة  جدا  

 .بعد از ابن تیمیه، شرک همه جای دنیا را فرا گرفت وهابیت، دین جدیدی آوردند

 «ی اهل النجد إن هذا الدین الذی من هللا به فی آخر الزمان عل»

ر النجدی نویسنده المورخ الشهیر الشیخ عثمان بن عبد هللا بن بش 26 ، ص 1جعنوان المجد فی تاریخ نجد ، 

 .دار الملک عبد العزیزالحنبلی ، چاپ الریاض ،



 

 

 گوید:می

شیخ االسالم ولکنه جدید بالنسبة إلی أهل النجد وما کانو فیه من الضالل وعبادة االشجار واالحجار قبل قیام ال»

 «محمد بن عبدالوهاب بدعوة التوحید

 پرسش: 

 خورد تا به مدح می این دین جدید بیشتر به ذم

 پاسخ: 

 گوید ها است خودش هم میگوید دین جدیدی برای آنمی

 «ان هذا الدین الذی قام به محمد بن عبدالوهاب» 

که شما ید تنها چیزی که عامل نجات است اینگوها است و در آخرش هم میهایی از کارهای اینها نمونهاین

احیاء کنید صراط مستقیم این است هر کس از این ی دودمان محمد ابن عبدالوهاب را بیایید طریقه آل شیخ یعن

 صراط مستقیم منحرف شود 

 « یمفقد سلَک طریق اصحاب الجح»

 اللهم صلی علی محمٍد وآل محمد

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته

 


