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  آیا مذهبی به نام 

  وهابیت
  

  مسلم محمدي –ي وارده مقاله
  

نحمداهللا تبارك و تعالی و نصلی و نسلم علـی سـیدنا            
محمد و علی آله و صحبه و من دعا بدعوته و جاهد فـی               

  .الدینلی یومسبیل شریعته ا
  .دوست گرامی، السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته

ي لطــف و عنایــت حــق تعــالی از امیــدوارم در ســایه
پرسـیده  . هرگونه انحراف و شـر و بـدي در امـان باشـی            

     هــا وهــابی وهابیــت چیــست و چــرا بــه بعــضی«بــودي 
اکنون به طور مختـصر بـه سـؤال جنابعـالی           » گویند؟می

به امید اینکه این جزوه براي شما و دیگـر          . دهمپاسخ می 
  .صاحبان عقل و اندیشه مفید واقع شود

نخست الزم است متوجه باشی که ما مسلمانان اهـل         
سنت و جماعت در احکام و مسائل فقهی از یکی از چهار            
ــروي    ــی پی ــا حنبل ــافعی و ی ــالکی، ش ــی، م ــذهب حنف       م

ت یـا هـر     نمائیم و اساساً مذهب پنجمی به نام وهابیـ        می
پـس چگونـه    : شاید سؤال شـود   . اسم دیگري وجود ندارد   

چنین نامی بر سر زبانها افتاده است؟ براي پاسخ بـه ایـن         
سؤال که در واقع پاسـخ بـه سـؤال اصـلی شماسـت بـه                

  :اي کوتاه نیاز داریم و آن این است کهمقدمه
ي اهـل سـنت، مـذهب حنبلـی      در میان مذاهب اربعه   

تر از دیگر مذاهب، نـسبت بـه   تر و شفافبرخوردي صریح 
از سویی در زمـان محمـد بـن عبـدالوهاب            . خرافات دارد 

ي توحیــدي بیــشتر مــردم از مــسیر صــحیح عقیــده) رح(

. داشـتند فاصله گرفته بودند و در وادي خرافات گام بر می      
از دیگر سو ایشان که از دانشمندان اهل سنت و جماعـت     

 خرافـات و  و پیرو مـذهب حنبلـی بـود بـسیار صـریح بـا          
دشمنان دین به پیروي از سیاسـت       . انحرافات مقابله نمود  

 تفرقه بینداز و سروري کن، بـراي  »فَرظق تَسد «: شوم خود 
ي بیشتر بین مـسلمین اقـدامات محمـد بـن           ایجاد تفرقه 

عبدالوهاب را مذهبی تازه نامیدند و مسلمانان ناآگـاه نیـز           
 کـه البتـه     به پیروي آنها از ظهور مذهبی نو سخن گفتند        

  :این نامگذاري اصوالً درست نیست زیرا
ایجاد مذهبی تازه بیش از پیش بـین مـسلمانان          : اوالً

در . کنـد ي موجود را زیـادتر مـی      اندازد و تفرقه  فاصله می 
حالی که مسلمین مؤظـف هـستند بـراي همـوار نمـودن          
وحدت و رسیدن بدان از ایجاد مذاهبی دیگر دلـسوزانه و            

نمایند، به همین دلیـل واضـح اسـت         با جدیت جلوگیري    
کـه  » ایجـاد وحـدت   «تبلیغ براي مذهبی تـازه بـا اصـل          

  .           تکلیف دینی است منافات دارد
بر فرض صحیح بودن این نامگـذاري بـه دلیـل        : ثانیاً

 صـوفی بـود و بـا آراء و          - پدر محمـد   -اینکه عبدالوهاب 
منـسوب  ( وهابینمود لـذا    نظریات فرزندش مخالفت می   

 براي مخالفان محمد بن عبدالوهاب، نامی       ) عبدالوهاب به
  .بامسمی خواهد بود، نه براي محمد بن عبدالوهاب

نه شیخ محمد و نه پیـروانش هیچکـدام ادعـاي      : ثالثاً
  .اندبوجود آوردن مذهبی نو را نداشته

ي براي آراء فقهی تدوین شده    » مذهب«ي  واژه: رابعاً
اما عمده مـسائلی کـه      شود و   یک مجتهد به کار برده می     

محمد بن عبدالوهاب از آنها صحبت نموده جـزو مـسائل           
ي اعتقادي هستند نه احکام، با این وجود بکار بـردن واژه       

  .مذهب براي آراء محمد بن عبدالوهاب اشتباه است
مهمتر اینکه اصل مـسائلی کـه شـیخ محمـد           : خامساً

ـ تبیین و یا تشریح نموده است تازه و نوپیدا نبـوده          بـه  . دان
عبارت دیگر آن نظریاتی که امروز تحت نام وهابیت تـازه    
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شود چیزي تازه نیست زیرا همان مـسائل و        جلوه داده می  
نظریات در قرآن به طور واضح و شفاف آمده است و نیـز            

و دیگر کتب معتبر اهـل سـنت و          )ص( در احادیث پیامبر  
هـایی اشـاره   باشد که در ذیل به نمونه   جماعت موجود می  

  .»سیه روي شود هرکه در او غش باشد«نماییم تا می
ــودن اســتغاثه ) 1( ــه شــرك ب  طلــب -اگــر اعتقــاد ب

باید » ي وهابی بودن باشد   نشانه« از غیر خدا     -فریادرسی
ي اربعـه و     خلفاي راشدین، ائمه   ،)ص(پیامبر  پذیرفت که   

. ي آنها و پیروانش وهـابی هـستند  همه.. .علماي اسالم و 
  :زیرا

 إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُـمْ      ﴿ :فرماید متعال می  خداوند) الف
هنگامیکــه کــه شــما مــسلمین    « ﴾فَاسْــتَجَابَ لَکُــمْ  

پروردگارتان را به فریادرسـی خواسـتید پـس بـراي شـما         
  ). 9/ انفال (» استجابت نمود

 دُونِ مِـن  تَـدْعُونَ  الَّـذِینَ  إِنَّ  ﴿: فرمایدو باز خداوند می   
ـ  عِبَادٌ اللّهِ ثَ مْ خوانید کسانی را که به غیر خدا می     «  ﴾ الُکُمْأَ

یعنـی  ). 194/ اعـراف   (» بندگانی مثـل خودتـان هـستند      
همچنانکه شما مخلوق و نیازمند هستید و قادر نیستید به          
فریاد کسی برسید، آنها بندگانی را که از ماوراي عالم بـه            

توانند به فریـاد شـما برسـند         نیز نمی  -خوانیدشهادت می 
. می بندگان خدا خودشـان سـراپا نیازمنـد هـستند    زیرا تما 

حال هرچند بسیار صالح  و پاك هم باشند هرگز قادر بـه           
چنانکـه خداونـد    . نصرت و یـاري دادن دیگـران نیـستند        

 دُونِـهِ  مِن تَدْعُونَ وَالَّذِینَ  ﴿ :فرمایدشریک می یگانه و بی  
 دا کسانی کـه بـه غیـر از خـ         « ﴾  نَصْرَکُمْ یَسْتَطِیعُونَ الَ

» خوانیـــد توانـــایی یـــاري دادن شـــما را ندارنـــدمـــی
  ).197/اعراف(

انـد و یـا   اساساً بندگان صالحی که از ایـن دنیـا رفتـه       
ي مکـانی زیـادي دارنـد، از    اند ولی با ما فاصلهاینکه زنده 

بـه فـرض هـم کـه مطلـع          . خبرنداحوال ما بی  
  .توانند دعاي ما را استجاب کنندباشند نمی

 إِن  ﴿ :خـوانیم  کـریم مـی    چنانکه در قـرآن   
 مَـا  سَـمِعُوا  وَلَـوْ  دُعَـاءکُمْ  یَـسْمَعُوا  لَـا  تَدْعُوهُمْ
را بخوانید ) غیر خدا(اگر آنها  « ﴾  لَکُمْ اسْتَجَابُوا

) بفـرض محـال   (اگـر   . شنونددعاي شما را نمی   
توانند دعـاي شـما را اسـتجاب        هم بشنوند نمی  

  )14/فاطر(» کنند
به فریاد آدمیان برسـد کـه      تواند  بعالوه تنها کسی می   

ــد   ــد، چــون خداون ــرینش داشــته باش ــق و آف ــدرت خل        ق
 شَیْئاً یَخْلُقُونَ الَ اللّهِ دُونِ مِن یَدْعُونَ وَالَّذِینَ  ﴿: فرمایدمی

خواننـد  و کسانی را که غیر از خدا مـی   « ﴾  یُخْلَقُـونَ  وَهُمْ
انـد آنهـا خودشــان هـم مخلــوق    چیـزي را خلـق نکــرده  

  ).20/نحل(» هستند) دنیازمن(
بتهـاي  «را بـه    » مـن دون اهللا   « کـه کـسانی      !شگفتا

کننـد، آنگـاه گـستاخانه رأي    معنـی مـی  » چوبی و سنگی  
دهند که خواندن صالحان و نیکوکـاران عـین توحیـد           می

» مـن دون اهللا   «است در حالیکه واضح و آشکار است که         
  .یعنی هرکسی و هرچیزي غیر از خداوند قادر متعال

  )ص(پیـامبر    سـال در خـدمت       9که  ) رض (انس) ب
 با سختی و  )ص(پیامبر  هرگاه  : کند که بوده است نقل می   
عن أنس رضی اهللا عنـه      : فرمودشد می ناراحتی مواجه می  

یا حـی یـا قیـوم       : صأنه کان إذا کربه امر، قال     ( عن النبی 
ي پاینده با رحمت خودت به      اي زنده «) برحمتک استغیث 

لحاکم هذا حدیث صـحیح االسـناد،       قال ا (» !فریادم برس 
  ).رواه الترمذي

 کـسی اسـت ماننـد       )ص( پس پیـرو راسـتین پیـامبر      
 دعا کند و فقط خدا را فریـادرس بدانـد و            )ص( اهللارسول

  .بس
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 )ص( امام علی رضی اهللا عنه به پیـروي از پیـامبر      ) ج
فیـا غایـه الطـالبین و أمـان      (...  :چنین دعـا کـرده اسـت      

هـوفین و غیـاث المـستغیثین و جـار          الخائفین و عماد المل   
ــرالمکروبین  ــف ض ــستجبرین و کاش ــی «...) الم اي منته

گـاه  بخـش ترسـناکان و تکیـه      آرزوي خواستاران و امـان    
ــاه  ــان و پن ــادرس فریادطلب ــسوختگان و فری ــان و دل جوی

صـحیفه علویـه،    (» ي گرفتـاري گرفتـاران    کننـده برطرف
اهـاي  ، قابل ذکر است که مرجع مذکور پر از دع       636/ص
  ).باشدتوحیدي میص خال

العابدین یکی از نوادگان امـام علـی در دعـاي           زین) د
واك و ال أرجـو غیـرك    : (... فرمایدخود می  فال أدعو س. (..

صـحیفه  .(»خـوانم و بجـز تـو امیـد نـدارم     جز تو را نمی  «
  ).15سجادیه دعاي 

الزم به ذکر است که آقاي محمد علی سادات دعـاي         
او عبارت  . عامداً غلط ترجمه نموده است    مذکور را عالماً و     

معنـی کـرده    » خواهمتو را می  «را به   » فال ادعو سواك  «
ي کتاب بینش اسالمی سال اول دبیرستان صفحه      (. است

  ).1361آخر چاپ 
ي سجادیه  ، صحیفه 28امام سجاد همچنین در دعاي      

و رایت أن طلب المحتاج الـی المحتـاج سـفه           : فرمایدمی
دانستم که خواسـتن نیازمنـد     «) ن عقله عن رأیه و ضله ع    

  . »از نیازمند از سبکی اندیشه و گمراهی خود اوست
ي در ضــمن قــصیده) رحمــه اهللا علیــه(غزالــی ) هـــ
  :فرمایدي خود میمنفرجه

  من للمطهوف سواك یغث

  او للمضطر سواك نجی

جز تو کیست فریادرس دلسوختگان یا کیـست جـز          «
  .»ي درماندگانتو نجات دهنده

ي اوقتی کـسی معتقـد باشـد قـرار دادن واسـطه           ) 2(
مرده، بین خود و خدا باطل است و به همـین دلیـل او را               

ي مـسلمانان پیـرو     وهابی بنامند باید قبول نمود که همه      

زیـرا خـداي متعـال    . قرآن و سنت صحیح وهـابی باشـند    
ــی ــدم  وَوَیْــلٌ وَاسْــتَغْفِرُوهُ إِلَیْــهِ فَاسْــتَقِیمُوا  ﴿ :فرمای

به سوي خدا مستقیماً روي آوریـد و از او          « ﴾  لْمُشْرِکِینَلِّ
  )6/فصلت(» آمرزش بخواهید و هالکت بر مشرکان باد

عالمه زمخشري صاحب تفسیر کشاف بـا توجـه بـه            
ــارت  ــه «عب ــتقیموا الی ــارت   » فاس ــا عب ــاوت آن ب و تف

: فرمایــدي مــذکور مــیدر تفــسیر آیــه» فاســتقیموا لــه«
العبـاده و غیـر ذاهبـین      ص  إخـال فاستووا الیه بالتوحیـد و      

یمیناً و ال شماالً و ال ملتفتین إلی ما یسول لکم الشیطان            
من اتخاذ االولیاء و الشفعاء و توبوا إلیه مما سبق لکم من            

در بندگی مستقیماً به سـوي  ص  با توحید و اخال   «الشرك  
هـاي  خدا روي آورید و به راست و چپ نروید و به فریـب     

 شما را به دسـت گـرفتن متوسـل      شیطان توجه نکنید که   
کنـد و از شــرك    اولیـاء و شـفیعان تـشویق مـی    -شـدن 
  .»ي خود به سوي خدا توبه کنیدگذشته

کـه  !! ؟البد عالمه زمخشري را نیر باید وهابی شـمرد      
چنین درك و فهمی خـالص، پـاك و کـامالً توحیـدي از            

  .ي مذکور پیدا نموده استآیه
دانیم کـه مـستقیماً   یاگر گفته شود ما خود را الیق نم 

به همین دلیل بـه     . با خدا حاجت خود را در میان بگذاریم       
شویم همچنانکه اگـر کـسی   پاکان و صالحان متوسل می    

بخواهد شرح حال خود را به سمع پادشاه برسـاند بایـد از             
  :گوئیمدر پاسخ می. مقربان وي مدد جوید

ید اوالً ما مسلمانان براي مسائل اعتقادي خود حتماً با        
 دلیل داشـته باشـیم،      )ص( از قرآن و سنت صحیح پیامبر     

ـ  لذا می  قـرآن مخالفـت دارد، از   ص گوئیم ادعاي فوق با ن
 إِلَیْـهِ  فَاسْـتَقِیمُوا   ﴿: فرمایـد  می - از جمله  -آن جهت که  
  .﴾ ...وَاسْتَغْفِرُوهُ

به عالوه ما مؤظف هستیم بـراي پاکـان و نیکـان در      
اینکـه از آنـان چیـزي       گذشته از خدا مغفرت بطلبـیم نـه         
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چنانکـه در آیـه   . بخواهیم و یا ایشان را واسطه قرار دهیم   
پروردگـارا مـا و بـرادران       «  :خوانیمي حشر می   سوره 10

قبـل از مـا     (انـد   ایمانی ما که در ایمانداري سـبقت بـرده        
بسیاري از مردم   » ...را مورد مغفرت خود قرار بده     ) اندبوده

 و فریادرسی  د و صالحان مد   برخالف این آیه از بزرگواران    
شوند در حالیکه بر طبـق  طلبند و به ایشان متوسل می    می

دالیل قرآن ما باید نخست براي خود، سپس بـراي آنهـا            
  .طلب آمرزش گناهانشان را از خداوند بخواهیم

چگونه شما خـود    «پرسیم  از چنین اشخاصی می   : ثانیاً
ز خـدا  دانید چیزي جزئـی را بـدون واسـطه ا        را الیق نمی  

مـستقیماً و بـدون     ) در حضور خـدا   (بخواهید ولی در نماز     
هـدایت در مـسیر انبیـاء و    : یعنی(واسطه بزرگترین نعمت   

خواهیـد،  صدیقین و شهداء و صالحان قرار گرفتن را مـی         
مگر نه اینکه همین بدون واسطه و روردرو با خدا سـخن            
گفتن بیان و درخواسـت ایـاك نـستعین، اهـدنا الـصراط             

خود قویترین دلیل براي نفی توسـل نادرسـت         ) یمالمستق
  »است؟

خدا را بـه پادشـاه تـشبیه نمـودن غلـط و بلکـه          : ثالثاً
ي تأسـف و تعجـب   بسیار مایه . شرك و کفر محض است    

کننـد  است جاهالنی که به خود اجازه داده و جـرأت مـی           
نهایت بزرگ، مقتـدر، سـمیع، بـصیر، بخـشنده،        خداي بی 

ـ   مهربان و بی     ه انـسان نـادان و سـراپا نیازمنـد و           نیاز را ب
اینها توجه ندارنـد    ! نهایت حقیر و ناتوان تشبیه نمایند؟     بی

که خداوند متعال از اینگونه مثال زدنهاي نادرسـت نهـی           
 فَـالَ   ﴿ :خـوانیم فرموده است، چنانکه در قرآن کریم مـی       

براي « ﴾  تَعْلَمُونَ الَ وَأَنتُمْ یَعْلَمُ اللّهَ إِنَّ األَمْثَالَ لِلّهِ تَضْرِبُواْ
     دانــد و شــما خـدا مثالهــاي بــشري نزنیــد کــه خــدا مــی 

  ). 74/نحل(» دانیدنمی
در کتب احادیث و تاریخ اسالم آمـده اسـت کـه        : رابعاً

ي صـاله  به هنگام خشکـسالی در اقامـه     ) رض(امام عمر   
 )ص(  بـه عبـاس عمـوي پیـامبر      - نماز باران  -االستسقاء

سـیم چـرا امـام عمـر        پرحـال مـی   . متوسل شد 
 و دیگـر انبیـاء و یـا بـه         )ص( به پیـامبر  ) رض(

اهللا ي رسـول  که به دلیل فرموده   (ابوبکر صدیق   
تـر  ي انـسانها افـضل   بعد از انبیاء از همـه    )ص(

ي عمـل امـام عمـر       متوسل نشد؟ نحـوه   ) است
نیز دلیل قـاطعی اسـت کـه توسـل بـه            ) رض(

انسان صالح زنـده صـحیح اسـت و بـه انـسان          
مرده صحیح نیست و ایـن عمـل شـرك          صالح  

  .مطلق است
پیـامبر  بدون تردید اگر امام عمر امروز زنده بود و بـه            

اي توسـل   شد و به شخص صالح زنـده       متوسل نمی  )ص(
شد که عمر هـم وهـابی     جست فریاد جاهالن بلند می    می

است و یا اگر امروز امام عمر زنـده بـود و درختـی را کـه           
ان بدان تکیه داده بود از بـیخ و         الرضو در بیعه  )ص(پیامبر  

ــن مــی ــد و مــیب ــواي قتــل او را صــادر  کن        ســوزانید فت
نمودند، واي به روزي که دیـن بـه دسـت جـاهالن و      می

  !... نمایان بیفتدعالم
عدم وصول ثواب قرائت قـرآن بـه        «اگر اعتقاد به    ) 3

اموات دلیل وهابی بودن باشـد بایـد گفـت امـام شـافعی             
چرا .  و هستند   بوده  علماي شافعیه وهابی   و جمهور ) رض(

که یکی از علماي بـزرگ      ) رحمه اهللا علیه  (ي  که امام نوو  
و أما قرائه القرآن و جعل ثوابها للمیت        : (فرمایدشافعیه می 

و الصاله عنه و نحوهما، فمذهب الشافعی و الجمهور إنها          
ي قرائـت قـرآن و قـرار        و اما در باره   «..) .ال تلحق المیت  

ي نماز به جـاي او و   ثواب آن براي مرده و نیز اقامه دادن
یا امثال آن، امام شافعی و جمهور علماي شافعیه بـر ایـن     

شـرح  (» اند که آن ثواب بـه میـت نخواهـد رسـید           عقیده
 ،7 در حاشـیه ارشادالـساري و ج       85 ص   ،11مسلم، جلـد    

  .)120 و 90/119 ص 1 و جلد 90/91ص 
ي صـفحه » ذکـار اال«همچنین امام نـووي در کتـاب     

و إختالف العلماء فی وصول ثواب قرائـه   : (فرماید می 142
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القرآن فالمشهور مـن مـذهب الـشافعی و جماعـه أنـه ال       
  ).یصل

دلیل امام شافعی را چنین بیان کـرده        ) رح(امام نووي   
و أن لـیس لالنـسان إال مـا         : دلیل امـام الـشافعی    (: است
قطع علمه إال    إذا مات ابن آدم إن     :صو قول النبی    .. .سعی

من ثالث، صدقه جاریه أو علم ینتفـع بـه أو ولـد صـالح               
دلیل امام شافعی براي عدم وصول ثواب نماز و         «) یدعوله

بـراي انـسان جـز    : قرائت قرآن به مرده این آیه است که       
 آنکه خودش تالش نموده است چیزي برایش نفـع نـدارد    

اعمال  هرگاه انسان بمیرد     :)ص(پیامبر  ي  و نیز فرموده  .. .
مگـر از سـه     » )رسدخیر ثوابی به او نمی    (شود  او قطع می  

  :طریق
 کار خیـري کـه بعـد از شـخص           -ي جاریه صدقه) 1

سـاختن پـل،   : انجام دهنده آن کار ادامه داشته باشد مانند 
 ماننـد تعلـیم     -علم نافع ) 2...مدرسه، مسجد، بیمارستان و   

ــألیف کتابهــاي دینــی و  ــد ) 3...قــرآن و حــدیث و ت فرزن
ارشـاد الـساري،    (لحی که بـراي او دعـاي خیـر کنـد            صا
  ).120 و 119 و 90،ص1ج

اگر کسی معتقد باشد ساختن گنبد و بارگـاه روي          ) 4(
قبور حرام است و به همین دلیل او را وهابی بداننـد بایـد           

مسلم، نـووي   ،   امام بخاري  ،)ص(پیامبر  اذعان داشت که    
 :ه اسـت و پیروانش وهابی باشند زیرا در صحیح مسلم آمد 

نهــی رســول اهللا  إن : عــن جــابر رضــی اهللا عنــه قــال(
از جـابر  ) یجصص القبر و أن یقعد علیه و أن یبنـی علیـه        

کـاري و   رسـول خـدا از گـچ      «: نقل شده که گفت   ) رض(
 یعنـی در کنـار قبـر     -کاري قبـر و نشـستن بـر آن        سنگ

اي که در آن قرار داد سخن گفته شـود          نشستن و با مرده   
ریـاض  . (»مارت بر آن نهی فرموده استو ساختن بنا و ع   

  ).490 ص الصالحین، تألیف امام نووي،

بــه عــالوه بایــد شــیخ طوســی و شــیخ حرعــاملی از 
  :مجتهدان شیعه را نیز وهابی نامید، چرا که

) ي شـیعه  از کتب اربعه  (در کتاب تهذیب شیخ طوسی      
و نیز در کتاب وسائل الشیعه تألیف شـیخ حرعـاملی بـاب      

دفن در روایت موثق از موسی بن جعفر آمده          از ابواب    44
سألت ابا الحـسن موسـی عـن البنـاء علـی القبـر و               : (که

ال یصلح البنـاء علیـه و ال     : الجلوس علیه هل یصلح؟ قال    
بـرادر موسـی بـن      «) الجلوس و ال تجصیصه و ال تطبینه      

جعفر از بناي قبور و نشستن بر روي آن پرسـید کـه آیـا                
سـازي و   خیـر سـاختمان   : موداین کار صحیح است؟ او فر     

 یعنی در کنار    -گنبد درست کردن بر قبر و نشستن رو آن        
اي که در آن قرار دارد سخن گفتـه         قبر نشستن و با مرده    

کـاري آن صـحیح     کاري و گل  کاري و سنگ   و گچ  -شود
  .»نیست

باز در کتاب تهذیب و وسائل الشیعه به نقـل از جـراح     
ال تبنوا علـی القبـور   (: مدائنی آمده که جعفر صادق فرمود    

کـره   )ص( اهللاو ال تصوروا سـقوف البیـوت فـإن رسـول          
ر از تصویر   پها را   بر قبرها بنا نسازید و سقف خانه      «) ذلک

  .» این کار را ناپسند شمرده استصنکنید که رسول خدا
مــن ال «تــاب همچنــین در مآخــذ فــوق و نیــز در ک

پیامبر  باب مناهی ) ي شیعه ب اربعه از کت (» یحضره الفقیه 
 به نقل از یونس بن ظبیان آماده که جعفـر صـادق             )ص(

 أن یصلی علی قبر أو یقعـد        )ص( نهی رسول اهللا  : (فرمود
 نهی فرمـود از ایـن       )ص( رسول اهللا «) علیه أو ینبی علیه   

که بر قبري نماز گزارند یا بر آن بنشینند و یـا بـر آن بنـا      
  ».سازند
 چـسبیدن و  اگر اعتقاد به حرام بودن دست زدن و  ) 5(

دلیل وهابی بـودن باشـد بایـد        .. . بوسیدن قبر و ضریح و    
ي اهـل سـنت و   از علماي برجسته) رح(ابن حجر هیثمی   

و پیروانـشان   ) رح(شافعی مذهب و نیز امام محمد غزالـی       
  :وهابی باشند، چرا که
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التزام القبر  : (فرموده است ) رح(ابن حجر هیثمی    ) الف
 ینحو یده و تقبیلـه  صبرهأو ما علیه من نحو تابوت ولو ق    

چسبیدن به قبر و یـا آنچـه روي         «) بدعه مکروهه قبیحه  
پیـامبر  اگر چـه قبـر     .. .آن است از قبیل تابوت و ضریح و       

 هم باشد و نیـز دسـت زدن و بوسـیدن آن بـدعت               )ص(
  .»مکروه و قبیحی است

در احیاء علوم الـدین جلـد      ) رح(امام محمد غزالی    ) ب
لمستحب فی زیاره القبور أن     وا: ( فرموده است  491 ص   4

یقف مستدبر القبله مستقبال بوجهه المیـت و أن یـسلم و            
ال یمسح القبر و ال یمسه و ال یقبله فأن ذلک مـن عـاده          

مستحب است در زیارت قبور پـشت بـه قبلـه           «) النصاري
روبروي میت ایستادن و سالم کردن، ولی نبایـد بـه قبـر          

آن را بوسـید و یـا   دست ز د و یا دست کشید و نیز نبایـد       
دور آن طواف کرد زیـرا ایـن اعمـال از آداب و عـادات و            

  .»ها استآداب مسیحی
ي امام محمد    سال قبل بنا به فرموده     900!  !یا للعجبا 
از .. .دست زدن و بوسـیدن قبـر و ضـریح و          ) غزالی صرح 

ها بوده ولی امروزه انجـام نـدادن        عادات و رسوم مسیحی   
و ! ي وهابی بـودن اسـت     نشانهها  عادات و آداب مسیحی   

انجام دادن آداب مـسیحیت جـزو اصـول اسـالمی شـده             
  .است

 راستی اگر امام غزالی و این حجر هیثمی امروز زنـده     
کردنـد، جهـال و عـالم    بودند و چنین فتـوایی صـادر مـی     

  آوردند؟نمایان چه بر سرشان می
اگر اعتقاد به تخریب گنبد و بارگاه و بناهاي روي       ) 6(
 امـام   )ص(پیـامبر   دلیل وهـابی بـودن باشـد، بایـد          قبور  
ي زمـان امـام     و ائمـه  ) رض(، ابوالهیاج اسدي    )رض(علی

شافعی، خود امام شافعی، امام بخاري، امـام مـسلم، امـام           
نووي، ابن حجر هیثمی و پیروانش همگی وهابی باشـند،        

  :زیرا

عن أبـی   : (در صحیح مسلم آمده است    ) الف
ی علی بن ابی طالب     قال ل : الهیاج االسدي قال  

 )ص( أال أبعثک علی ما بعثنی علیه رسـول اهللا        
أن ال تدع تمثاال إال طمـسته و ال قبـرا مـشرفا      

از ابو الهیاج اسدي روایت شده کـه   «) إال سویته 
علی بن ابی طالب بـه مـن گفـت تـو را             : گفت

 مـن را    )ص( اهللاکنم بر آنچه رسول   انتخاب می 
کـه هـیچ   بر آن انتخاب کـرد و آن ایـن اسـت     

ــري را فرونگــذاري جــز آنکــه آن را تخــت   قب
  .»نمایی
در کتاب وسـائل الـشیعه چـاپ سـنگی جلـد اول       ) ب
عن ابی  : ( از کلینی بدین صورت نقل شده است       209/ص

اهللا إلـی  بعثنـی رسـول  ) رض(قال امام علـی    : عبداهللا قال 
جعفـر صـادق   «) المدینه فی هـدم القبـور و کـسر الـصور     

بنا (سول خدا من را جهت تخریب       اما علی فرمود، ر   : گفت
هـا بـه    روي قبور و شکستن تـصاویر و مجـسمه        ) و گنبد 

  .»سوي مدینه مأمور و رهسپار کرد
ــسلم    ) ج ــرح م ــووي در ش ــام ن ــین ام ، 4ج (همچن
قـال الـشافعی فـی      : (آورده است )  ارشاد الساري  304/ص
و رایت االئمه بمکه بأمرون بهدم مـا یبنـی و یؤیـد             : االم

امـام  «..) .و ال قبـرا مـشرفا  أال سـویته         ( ص   الهدم قولـه  
: امام شافعی در کتاب االم فرموده اسـت     : فرمایدنووي می 

در مکه مشاهده نمودم که ائمه دستور دادنـد بنـاي روي             
اهللا ي رسـول قبور را ویران نمایند و این عمـل را فرمـوده        

. کنـد تأییـد مـی  ) و ال قبرا مشرفا إل سـویته     : (که فرموده 
 سـخن و رأي امـام    -...رت  و یؤیـد الهـدم      دقت کنید عبا  

یعنــی آن بزرگـوار نیــز وهــابی بــوده  . اســت) رح(نـووي  
  !!!.است؟
در این باره چـه     ) رح(و اما ببینیم ابن حجر هیثمی       ) د

فرمایند؟ ایشان که بعد از امـام شـافعی و امـام نـووي        می
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ــرین شخــصیتها در مــذهب شــافعی ) رح(    یکــی از بزرگت
وایش براي پیـروان مـذهب شـافعی        باشند و رأي و فت    می

و یجب المبـادره لهـدمها و      : (فرمایدحجت قاطع است می   
هدم القباب التی علـی القبـور إذ هـی أضـر مـن مـسجد              

 النـه   )ص( الضرار النها أسست علی معـصیه رسـول اهللا        
 بهـدم القبـور المـشرفه و تجـب          صنهی عن ذلک و أمر    

 برا نابودي و اقدام«..) .إزاله کل قندیل أو سراج علی القبر      
هـا کـه روي قبرهـا اسـت     تخریب قبرها و گنبد و بارگـاه  

 مـسجد   -باشد چون ضـررش از مـسجد ضـرار        واجب می 
منافقان زمان پیامبر بود که به دستور اهللا تعـالی و توسـط    

 بیشتر است، براي اینکه بناي آنهـا در   -پیامبر تخریب شد  
 از  آن حـضرت  . باشـد  می )ص( اهللاواقع نافرمانی از رسول   

ساختن بنا روي قبور نهی فرموده و به تخریب و نـابودي            
ي چراغهـا و  آنها دستور داده است، پس از بین بردن همه     

. بـر روي قبـور نیـز واجـب اسـت          .. .تزئینات و گنبـدها و    
ــألیف ابــن حجــر، ج ( ــائر، ت ــراف الکب  1الزواجــر عــن اقت

  .»)121/ص
م فرمائید آراء و نظریاتی که امروزه بـه نـا     مالحظه می 

وهابیت مورد ظن و لعن قرار گرفته و تبدیل بـه حربـه و              
ي اي شده براي ترور شخـصیتها و تـرویج و ادامـه           وسیله
 عیناً در کتب معتبر اهل سنت و شـیعه نیـز            ،گذاريبدعت

پس بدون شک اگـر کـسی     . باشدموجود و مورد تأیید می    
ي حاضـر   مند باشد و رساله   از عقل و انصاف و تقوي بهره      

ي موارد مستندي کـه بـه عنـوان       عه کند و در باره    را مطال 
باره در قـرآن و   هرچند که دالیل در این    -نمونه ذکر شده  

 اطـالع حاصـل     -اهللا خیلی زیاد است   سنت صحیح رسول  
    کنـد کـه وهابیـت اسـمی        نماید به آسـانی تـصدیق مـی       

  .مسمی، نامفهوم و بدون مصداق استبی
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