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 چکیده
ــو  نواق  ــالم اولین قدم در اثبا  در تفکر وهابیت، موض تکفیر معین بوده و از االس

هایی  ه به استدالع وهابیت ترین آسیباهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مهم
باشــد. مبانی وهابیت در بح  االســالم میدر تکفیر وارد اســت، در موضــو  نواق 

االســالم، به توســعه مفهومی و مصــداقی این موضــو  انجامیده و بســیاری از نواق 
االسالم، عدم ه اسـت. نادیده ذرفتن قید "ضـروری" در نواق مسـلمانان را در برذرفت

توجـه بـه نفس فعـل مکل ، تفســیر بـه رای در مفـاهیم مرتب ، ظاهرذرایی و خل  
باشـند. ماحصل پذیرش این االسـالم از جمله این مبانی میاالیمان با نواق نواق 

یان ، تا مفتمبانی، سـیر صـعودی مصادی  نواق  و توسعه تکفیر، از موسس وهابیت
 باشد.امروزی آن می

ا، العلم بار ئتیعباد ، ه ،ییظاهرذرا مان،یاالاالسالم، نواق نواق  :هادواژهیکل
 .یالفتاولجنة
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 مقدمه
نزله خروج از هر آئینی برای خود حـدود و ثروری دارد  ه خروج از آن محدوده به م

شــوند. دین اســالم نیز منع میآئین تلیی شــده و پیروان آن، از رســیدن به این مرحله 
باشد  ه در اصطالح فیهی به مرزهایی دارد  ه خروج از آن، به منزله خروج از اسالم می

 ذویند. آن ارتداد می
برای حکم به ارتداد، باید دو مرحله  لی را سپری  رد  ه هر مرحله نیز دارای شرای  

دور شود، صتکفیرم مطل  ذفته میباشد. مرحله اوع  ه در ادبیا  سلفیه، خاص خود می
 قوع یا فعلی است  ه با اصل اسالم در تضاد باشد.

 وداشمرحله دوم نیز پس از اثبا  تکفیر مطل  آغاز شده و در آن، موانع تکفیر بررسی می
در واقع اذر شـخص برای انجام  اری  ه منجر به خروج از اسـالم شده، عذری بیاورد، 

در انجام عمل خود معذور نبوده و عذری نداشــته، تکفیر  تکفیر نخواهـد شــدا اما اذر
 شود.خواهد شد  ه به این مرحله در اصطالح سلفیه، تکفیرم معین ذفته می

اصـل موضـو  تکفیر و ارتداد در دین اسالم از موارد غیر قابل انکار استا اما تفکر 
ــو  متمر ز  رده و ــترین تعالیم خود را روی این موض ــلفی بیش ابل به میدار ق وهابی و س

االســالم تحت عنوان نواق  ه مواردی چناناند. حجم و توســعه آن افزودهای به توجه
نداشته است. تذ ر به این نکته الزم است  مطرح شـده  ه پیش از ظهور این تفکر سابیه

ــد  و حجم نواق  افزوده ــد، این و به نظر می  ه مفتیان این آئین، در هر دوره بر ش رس
 وقفه ادامه خواهد داشت.به صعود بی سیر رو

االسالم در آئین ذیرد، عوامل توسعه نواق آنچه در این میاله مورد بررسـی قرار می 
بر روشن شدن علل توسعه، انحراف ایشان از تعالیم اهل سنت  وهابیت اسـت  ه عالوه

 ذردد. نیز روشن می
ــیب ــل نیاط آس ــرفص ــو  پذیر تفموارد مذ ور در این میاله، س کر وهابیت در موض

ای مفصل برای نید را ذانه، خود میالهاالسـالم اسـتا ذرچه هریب از موارد پنجنواق 



 

 

 ند، اما سـعی بر آن اسـت  ه به صور  جداذانه، به بررسی هریب از موارد مطالبه می
 پرداخته شود.

 االسالمتکفیر مطلق؛ ارتکاب نواقض
عنوان   ه مفتیان وهابی از آن بهشــود واســطـه اســبـابی حـاصــل میارتـداد بـه  

این اســباب از چهار محورم قوع، اعتیاد، فعل و شــب  1 نند.االســالم تعبیر مینواق 
  2شوند.هایی توضی  داده میاند  ه در ادامه با مثاعتشکیل شده

 یا سب دینا  . قوعا مانند سب الله یا رسوع الله۱

 داوند در تدبیر عالما . اعتیادا مانند اعتیاد به شریکی برای خ8
 . فعلا مانند سجده بر بت یا اهانت به قرآن  ریما 7
ــی  ه ۲ ــب در  فر  س ــب در خبری  ه در قرآن  ریم آمده و یا ش ــبا مانند ش . ش

پرســت، یا شــب در  فر یهودی یا اجمـا  بر  فر او وجود داردا مـاننـد مشــر ان بت
   3مسیحی.

قابل برداشــت اســت، موضــو   فوق یهاطور  ـه از توضــیحـا  و مثـاعهمـان 
االسالم ناظر به اشخاص و افراد نیستا بلکه ناظر به افعاع و اعمالی است  ه از نواق 

شـودا در واقع اذر آنچه صـادر شده با اصل اسالم در تناق  باشد، شـخص صـادر می
است. اما موضو  تکفیر معین، ناظر به خود شخص بوده و  االسـالم حاصل شدهنواق 
ــواع میبه این  ــطه ارتکاب نواق پردازد  ه آیا میس ــالم، مرتدتوان فردی را به واس  االس

 دانست یا خیر؟
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شود  ه تمام موانع و مواردی  ه ممکن در واقع، زمانی پاسم به این سواع روشن می
 است شخص را معذور  ند، مورد بررسی قرار بگیرد.

میع فرق اسالمی است، موضـو  نواق  در عین اینکه موضـوعی پذیرفته شده در ج
ذیرد  ه نتیجه آن، اما در بین شــیوس ســلفی به صــورتی خاص مورد اســتفاده قرار می

د. باشاالسالم و شموع بسیاری از مسلمانان در محدوده آن میذسترش حدا ثری نواق 
االســالم منجر شــده، در ادامه به چند مورد خاص از تفکر وهابیت  ه به توســعه نواق 

 د.شواشاره می

 االسالمنادیده گرفته شدن قید "ضروری" در نواقض -۱
وان تاالسـالم به معنای مسـائلی است  ه با اصل اسالم در تضاد است و نمینواق 

در عین اعتیاد به اســالم، به آنها معتید بودا اما قبل از آن، باید روشــن شــود  ه اســالم 
م خواهد بود؟ چرا ه تا چیست؟ احکام آن  دام است؟ و چه مواردی موجب نی  اسال

 توان عناوین ناق  اسالم را تشخیص داد. ها روشن نباشد نمیجواب این سواع
تعیین حدود و ثرور اســالم با وجود فرق و مذاهب مختلفی  ه در امت اســالمی   

های متعددی  ه در اعتیادا  و احکام و اخالق و... در هریب از ایجاد شـده و برداشت
ــوص اینکه چه  جود آمده، فرق به ــتا در واقع قطع و ییین در خص ــکل اس ــیار مش بس

ســادذی قابل موضــوعی مورد نظر اســالم اســت و چه موضــوعی از اســالم نیســت، به 
ه ناق  توان حکم  رد  باشد. باید به این نکته توجه  رد  ه فی  زمانی میشناسایی نمی

ــور  ذرفته ــب و تردیدی بتوان ذفت، ا ،  هاســالم ص ین عمل خاص ) ه بدون هیچ ش
ــو   ــرط در موض ــتا بنابراین مهمترین ش ــی از اســالم اس مورد نی  واقع شــده( بخش

االســالم این اســت  ه ناق ، بخشــی از ضــروریا  دین باشــدا به این معنا  ه نواق 
 موضو  مورد نی ، با اجما  مسلمانان، داخل در اسالم بوده باشد. 

خروج از اسالم را در پی خواهد داشتا مواردی مانند  فر یا شرک به خداوند، قطعا 
طور قطع با اصــل اســالم در تضــاد اســتا  نیز بهطور  ه انکار نبو  پیامبرهمان



 

 

حاصل اعظم  رسالت پیامبر چرا ه ورود به اسالم با شهاد  به یگانگی خداوند و
 ریم و  ه انکار قرآن دو، خروج از اسالم را در پی داردا چنان خواهد شدا لذا نی  این

 باشند.ذونه میموضوعا  مسّلمی مانند نماز نیز همین
االسالم دانست  ه ذاهی با هیا  بح  نواق یتوان از بدشرط "ضروری بودن" را می

عنوان "ضــروری" و ذـاهی بـا عنوان "اتفـاقی" و ذـاهی نیز با عنوان "اجماعی" از آن یاد 
 ور مورد تا ید قرار ذرفته است.  ه در آثار بزرذان حنابله نیز به وفشودا چنانمی

يَ ،  لشمش ســــــْ هل َبْيَ  الْمل ْكمــل ََ لل ، َوََُه هش َشَمــش َع َعَلى َتْح مش َْ َ  أل ِْ َي شــــــَ َد لــش َوَمْ  اْعَتقــَ

؛ ََ فِّ ، كل يهش ََلَف فش ا ََل خش مي  1...مش
 سـی  ه اعتیاد به حلیت چیزی داشته باشد  ه اجما  بر تحریم آن وجود داشته و 

ین ظاهر باشــد ... از مســائلی  ه اختالفی در آن نباشــد، تکفیر حکم آن بین مســلم
 شود.می

 نند، اصــل االســالم مطرح میاما آنچه برخی شــیوس وهابی در موضــو  نواق 
  ند.برد و آن را انکار میضروری بودن برای ناق  را زیر سواع می

 العلما در لجنة الفتاوا، آورده است:باز رئیس ساب  هیئت  باربن
َ خمســــــمااة ،اوي،  ،ه  فقـد َدـدهـا  َـد مرَل أربدمااة ،اوي، وَددها اخخ

َعية، ، اوي َ ، فه ا َخ ـــع لادلة ال،ـــ اَلســـَلم تخ ـــع اســتنباها م  أدلة أخ

َعية  2،لادلة ال،
ــد ناق  اعتبار می ــد ناق ا زیرا او از ادله ذاهی زید، چهار ص  ند و دیگری پانص

ــتنباط  رده ا ــت. این دیگر این نواق  را اس ــت. نواق   تابعس ــرعیه اس ادله  تابعادله ش
 شرعیه هستند.

طب  این مبنا اذر فییهی ادعا  ند  ه براساس ادله شرعیه، فالن موضو  ناق  اسالم 
تواند حکم به مرتد بودن مرتکب آن بدهد. اذر فییه دیگری نیز مدعی باشــد، اســت، می

حکم به مرتد بودن مرتکب آن بدهدا تواند فالن موضو  دیگر نیز ناق  است، او نیز می
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یش را اجراییبنابراین اذر آن فییه در مصـدر مفتی رسمی دولت باشد، می  تواند نظر خو
 باشد.نماید و این همان حذف قید ضروری بودن ناق ، برای اثبا  ارتداد شخص می

 االسالمعدم توجه به فعل مکلف برای تعین نواقض -۲
شود، باید نفسم فعلم صادر االسـالم محسوب نواق برای آنکه عملی جزء موضـو  

شده از سوی مکل ، مورد بررسی قرار ذیردا نه اینکه عنوان دیگری بر فعل نهاده شده و 
 همان عنوان خاص، مالک قضاو  قرار ذیرد.

عنوان مثاع اذر شــخصــی منکر وجوب نماز در دین باشــد، باید نفس همین عنوان به
الم االســیعنی باید پرســید  ه آیا انکار وجوب نماز جزء نواق مورد بررســی قرار ذیردا 

 شود یا خیر؟ محسوب می

بود، باید نفس این عنوان مالک  ربامثـاع دیگر اینکـه، اذر  ســی قـائـل بـه حلیت 
االسالم قرار ذیردا در واقع نباید عنوان دیگری مانند مخالفت با  تاب تشـخیص نواق 

 ،رباعمل نهاده و سپس نتیجه ذرفت  ه منکر حرمت بر خدا، یا مخالفت با پیامبر
 مرتکب نواق  شده و از اسالم خارج است.

ــالم مطرح  ــیاری از مواردی  ه مفتیان وهابی به عنوان ناق  اس ــو  در بس این موض
 صور  عمدی یا سهوی مورد غفلت واقع شده است. اند رعایت نشده و به رده

بی ناق  اسالم شمرده شده، موضو  "استراثه از جمله مواردی  ه در نظر مفتیان وها
دا دهندا بلکه ابتاسالم قرار نمیبه اولیا الهی" است. آنها نفس استراثه را مالک و ناق  

اسـتراثه را شـرک به خداوند قلمداد  رده و سـپس عنوان شرک را مالک قرار داده و آن را 
 شمرند.اسالم برمیناق  

َ،، وتســــــمى:  َات فكري َ  بالله؛  ، اويأمـا المكف اَلســــــَلم، وأعامها: ال،ــــــ

كدعاَ ا م ات، واَلسـتااةة به  ...  لق ل النبِ صـلى الله عليه وسـل  لما س َ: 

 1«أي ال ،ب أعا ؟ وال: أن تجدَ لله ،دا وه  خلقك » 
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 شود و بزرذترین ایشان شرکاالسالم نامیده میموجبا   فر بسـیار است  ه نواق 
ــتا مانند د ــتراثه به ایشــان ... به به خداوند اس ــت از اموا  و اس خاطر  الم رخواس

 ه از ایشـان پرسـیده شـد  دام ذناه بزرذتر اسـت فرمود: اینکه برای "زمانیپیامبر
  ه او تو را خل   رده است" خدا شریکی قرار دهی در حالی

ــرک خوانده و بعد از آن، به  ــتراثه را ش ــاس این متن، آنها ابتدا اس مر ا عنوان یببراس
حدیثی  ه ضروری بودن این  اند. در آخر هم بهمسـّلم، حکم به ناق  بودن شـرک  رده

  ند، استناد شده است.مسلله را ثابت می
موردی دیگر از این خل  مبحـ  )از میان موارد متعددی  ه در این موضــو  وجود 

س اده شده و سپدارد( در موضو  نب ، برای اولیا الهی است  ه ابتدا عنوان شرک بر آن نه
 ناق  اسالم شمرده شده است. 

 ذانه خود آورده است:االسالم دهعبدالوهاب در نواق ابن
َ  فِ عباد، الله ولده اعل  أن م  أعا  ، اوي َ،: ا ول: ال،ــ اَلســَلم ع،ــ

َل َما َل شََك له، والدليَ و له تدالى: 
ََْافش َََ  بشهش َو َلْ، َل أَْن 

ََْافش وَن َذلشَك إشني الليَه َل  دل

َل  َََ،ا َ الله كم  َ بح للج  أو القباب.  لشَمْ    1ومنه ال بح لاي
شریب است االسالم ده مورد است. اوع، شرک در عباد  خدای بیبدان  ه نواق 

بخشد و غیر آن را و دلیل آن  الم خداوند اسـت  ه فرمود "خداوند شرک به خود را نمی
" از موارد شرک به خدا نب  برای غیر استا مانند بر هر  س  ه بخواهد، خواهد بخشید
  نند. سانی  ه برای جن و یا میابر نب  می

ــتا در واقع روش عبدالوهاب نیز دچار چنین مرالطهباید ذفت  ه ابن  ــده اس ای ش
صـحی  در تشـخیص ناق  اسـالم این اسـت  ه، خودم عنوان استراثه به اولیا الهی و یا 

ذرفته شودا سپس به این سواع پاسم داد  ه آیا جمیع فرق اسالم، نب  برای ایشان در نظر 
 قائل به حرمت استراثه و نب  برای ایشان هستند یا خیر؟ 

در صورتی  ه همگی حکم به حرمت داده باشند، مسلله از ضروریا  دین محسوب 
باشــندا در نتیجه این عمل ناق  اســالم ذردیده و قائلین به جواز، منکر ضــروری می
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رده شده و مرتکب آن مشرک خواهند بود. اما باید پرسید  ه آیا جمیع فرق اسالمی، شـم
 اند؟  اولیا الهی داده و نب  برای استراثه به عدم جوازحکم 

 تفسیر به رای در مفاهیم مرتبط -3
ــو  دیگری  ـه تاثیر عمییی در بح  نواق  ــیر به رای در موض ــالم ایجاد  رده، تفس االس

 رده است. تر  االسالم را وسیعصور  غیر مستییم دایره نواق  . این  ار بهتمفاهیم  لیدی اس

 نداسل  و... ضوابطی را ایجاد  ردهمفتیان وهابی با تفسیری خاص از مفهوم بدعت، 
  ه نتیجه آن در اسالم و  فر افراد، تعیین  ننده است. 

ر تاالســالم را وســیعنواق از جمله مفاهیمی  ه به واســطه تفســیر به رای، محدوده 
ند، امفتیان وهابی با تفسیر خاصی  ه از مفهوم عباد  ارائه داده  رده، مفهوم عباد  اسـت.

ــده ــترش دامنه آن ش ــرک و نی م اندا زیرا آنها در ا ثر مواردی  ه به موجب ذس عنوان ش
را اثبا  شود، عنوان عباد  را بر آن حمل  رده و در آخر، شرک الوهی اسـالم مطرح می

  نند. می
عبدالوهاب  در خصـوص انوا  عباد ، مصـادی  متعددی مانند استراثه و نذر و ابن

عنوان عباد  مطرح  رده اســت. در آخر نیز حکم به شــرک در الوهیت  نب  و ... را به
 ند.ا سانی را صادر نموده،  ه نسبت به اولیا الهی استراثه  رده و یا نذر و نبحی داشته

 اع الدبــاد، التِ َل تصــــــلح إَل للــه تدــالى؟ ولــت: م  أ، اعهــا: الــدعــاَ فمــا أ،

ََـاَ، والت كــَ،  َبــان، والنــ ر، والخ ف، وال واَلســــــتدـا،ــة واَلســــــتاــاةــة، وذبح الق

َك ع، والســــــج د،  َهبـة، والتـأله، وال َةبـة وال واإل،ـابـة، والمحبـة، والخ،ــــــيـة، وال

 1.يةوالخ، ع، والت لَ، والتداي  ال ي ه  م  خصااص اإلله
انوا  عبـادتی  ه جز خدا  ســی اســتحیاق آن را ندارد  دام اســت؟ از انوا  آن، 
درخواســت و اســتعانت و اســتراثه و نب  و نذر خوف و رجاء و تو ل و توبه و محبت و 
ترس و اشـتیاق و تضـر  و ر و  و سجود و خشو  و تذلل و تعظیم است  ه مختص به 

 باشد.خداوند می
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ــت، تمام موارد مذ وری  ه عباد  خوانده  طور  ه در عبار همان ــن اس فوق روش
انـد، اذر برای غیر خدا به  ار برده شــود، عباد  غیر خواهند بود و موجب نی  شــده

ــرک می ــده و ش ــالم ش ــندا لذا ا ثر نواق اس ــالم از نگاه وهابیت، به باش ــطه االس واس
  ند.عباد  را اثبا  می عنوان"عباد  غیر خدا" ناق  ذردیده و این، اهمیت تفسیر مفهوم

د، االســالم دارذذاری در مباح  نواق از آنجا  ه تفسـیر معنای عباد ، نیش تاثیر
 اذر از عبـاد ، تفســیری حـدا ثری ارائه ذردد و تعظیم و خضــو  )ولو بدون اعتیاد به
 ربوبیت( در مفهوم آن قرار داده شـود، درخواست از اولیا خدا و یا نذر و نب  برای ایشان

را شـامل خواهد شد و در نتیجه باید این موارد را ناق  اسالم دانستا در واقع مرتکبین 
 اند. این اعماع، مشرک محسوب شده و از محدوده اسالم خارج شده

اما اذر از عباد  تفســیری ارائه شــود  ه شــرط تحی  عباد  را اعتیاد به ربوبیت 
معنای عباد  ر و نب  برای ایشان، به بداند،در این صور  درخواست از اولیا الهی و نذ

آنها نخواهد بودا چرا ه ربوبیتی برای اولیا الهی در نظر ذرفته نشده و نیضی هم صور  
 نگرفته استا در نتیجه شر ی هم اتفاق نیفتاده است.

دهند، همان تفسیر حدا ثری است آنچه مفتیان وهابی در تفسیر معنای عباد  ارائه می
خصـوص بعد از  ق  شـمردن بسـیاری از موارد تعامل با اولیا الهی، به ه ماحصـل آن، نا

باشـدا لذا اذر تفسیر به رای و نگاه متفاو  و خارج از چهارچوب وهابیان مو  ایشـان می
ــو  عباد   ــت در موض ــلمین اس ــایر فرق مس ــعت تعدیل می ه مخال  س ذردید، از وس

 د.شاالسالم به میدار زیادی  استه میمحدوده نواق 

 ظاهرگرایی  -4
یکی از مبـانی معروف تفکر وهـابیـت، ظـاهرذرایی اســت  ه به معنای نفی عیل و 

ه االسالم تاثیر مستییم داشته و منجر بذرایی در بح  نواق باشد. ظاهرذرایی میتاویل
عنوان نمونه، یکی از دالیلی  ه از طرف وهابیت، بر شرک بودن به توسعه آن ذردیده است. 

عبار  دیگر به  .وجود قدر  الهی در مخلوق اســتاعتیاد به شــود، ه اقامه میاســترـاث



 

 

وجود قدر  خدایی   ند  ه فرد، بهمعتیدند، استراثه از اولیا الهی مشخص میها وهابی
 در مخلوق اعتیاد دارد. 

َ الحالــــــََ  القادرَ  على اإلةاةة فه ا  اَلســــــتااةة با م ات أو با لياَ ةي

َ ؛  ،ه َل  َفا خفيا فِ الك ن فيجدَ له  شــــــ َفدله إَل م  َدتقد أن لهؤَلَ تصــــــ

َب بية  1.لاا م  ال
را باشدا زیاسـتراثه به اموا  و یا حی غیر حاضر  ه قادر بر  مب نیست، شرک می

 ند، مگر  سی  ه معتید به تصرف خفی در وجود ایشان باشد و به ایشـان استراثه نمی
    ند.برایشان نوعی از ربوبیت را اثبا

ــوی وهابیت یکی از ثمرا  تفکر ظاهرذرایانه بوده و نتیجه ــتداللی از س ی اچنین اس
دا خ جز ناق  شمردن استراثه به اولیا الهی نداردا در واقع از نظر آنها، شخصی  ه ولی

 ند، اجابت حاجتش را نیز را مورد خطاب قرار داده و حاجت خویش را از او مطالبه می
داندا یعنی برای آن شــخص، نوعی قدر  تصــرف قائل اســتا اما به دســت آن ولی می

ــی از ولی خدا نکته ــخص ــت  ه وقتی، ش ای  ه تفکر ظاهرذرا از آن غفلت  رده این اس
درخواســتی دارد، لزومـا بـه این معنا نیســت  ه آن نبی و یا ولی، خودش آن حاجت را 

بلکه شاید مراد  اجابت  ند  ه در این صـور  ممکن اسـت وجهی از شـرک پیدا شودا
شـخص از درخواسـت حاجت این باشد  ه آن نبی یا ولی الهی، حاجتش را از خداوند 
مطالبه نمایدا یعنی فی  درخواســت یب دعای ســاده را داشــته باشــدا نه اینکه خودش 
ــرف در تکوین و  ــبهه اعتیاد به قدر  تص ــد، تا ش ــته را دارا باش قدر  بر اجابت خواس

توان استراثه شخص از اولیا الهی را به پیش آیدا در واقع می شریب قائل شدن برای خدا
طلب دعا برای معنـای طلب شــفاعت تفســیر  رد. به عبار  دیگر، طلب حاجت، به 

هرچند این  2شــود.ذردد  ه نزد خود وهابیت نیز امری جایز شــمرده میحـاجت برمی
اثه امری متعارف  ه این نو  استرتفسـیر، خالف ظاهر عبار  شخص استا اما زمانی
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 مما  شرک دانسته شده، اما طلب شفاعت تنها در زمان مما ، شرک معرفی ذردیده است.



 

 

ه توان با استناد بای وجود داشـته باشد، پس چگونه میباشـد و حتی در قرآن  ریم نمونه
 ظاهر  الم فرد، حکم شرک و  فر او را صادر نمود.

 ه در بیابان تیه ســرذردان بودند و از و زمـانی قرآن  ریم در احواع قوم موســی
 ایشان درخواست آب  ردند، آورده است: 

ه رك جك
حك ه ل  ُتكك صك عك هبن

 ِّ رن
ه ض  ْن

ك
هف هل مل و  هقك ُتهل قك س  تك ه س  ذن ِن ه

وَسك همل َلك ُتهِن
ْك ي  حك و 

ك
ف   1وك

وحی  ردیم  ه با عصایت بر آن تخته  -وقتی قومش از او آب خواستند-و به موسی
 2سنگ بزن.

آب، دقییا همان استراثه مورد نزا  استا چنین درخواسـتی در آن بیابان خشب و بی
اجت از مخلوق در اموری  ه جز خداوند  سـی قادر بر انجام آن نیســت. یعنی طلب ح

ظاهر این عبار  آن است  ه ذویا استراثه  نندذان، اجابت درخواست آب را از شخص 
ندا ا  تصرف در عالم را قائل بودهاندا یعنی برای ایشان نوعی قدرتوقع داشته موسی

خودشان این  ار را انجام  موسی اما آنچه در خارج واقع شـد، این بود  ه حضـر 
اندا بلکه به درذاه خداوند دعا  رده و درخواســت نمودند  ه باران بر این قوم نازع نداده
 شود.

 ُت ًْ ي  هعك ةك رك ش  ُتهعك كتك ه ْث  هل  ْ همن ت  رك جك
فك ُتن  هفك رك جك

حك ه ل  ُتكك صك عك هبن
 ِّ رن

ُته ض  ْك ل  قل هفك هن من و 
هلنقك

وَسك همل َقك س  تك ه س  ذن ِن   3وك
با عصــایت بر آن »موســی برای قوم خود در پی آب برآمد، ذفتیم:  و هنگـامی  ه

 4پس دوازده چشمه از آن جوشیدن ذرفت.« سنگ بزن.تخته
درخواست دعایی ساده برای آمدن باران را از آن حضر   بسا قصد قوم موسیچه

ه داندا بنابراین دیگر هیچ قدر  تصرف در تکوین نیز برای ایشان در نظر ذرفته نشداشته
اساس رجو  استراثه به طلب شفاعت، امری اینبر 5آیداوجود نمیشـرک نیز به  توهمو 
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ثابت شده  ه ییینا  زنده  ردن مردذان، شـفای بیماران و خبر دادن از امور غیبی به نص قرآن برای حضـر  عیسـی  مانند
 برذزیده او وجود دارد. و خاندان مراتب برتر و باالتر آن برای پیامبر 



 

 

اسـت  ه قرآن  ریم بر آن صـحه ذذاشـته اسـتا اما باید پرسید  ه چرا وهابیان اصرار دارند  ه 
  نوعی تفسیر  نند  ه حتی در زمان حیا ، شرک و ناق  اسالم تلیی شود؟استراثه را به 

 دار نیسـتندا چرا ه این برداشت از استراثهحتی به تفکر ظاهرذرا نیز وفا هرچند ایشـان
ــفاعت( نیز مواف  ظاهر آیا  قرآن  ریم بوده و نیازی به تاویل  ــت به طلب دعا و ش )برذش

ــوص، نداردا بنابراین می ــمتوان ذفت این نو  برخورد با نص ر ظاهرذرایی بوده، اما د به اس
هواقع به مسمای  هبن

نل من ؤ  ياًلهَل بن
هسك لنكك

هذك ك ني  و هبك ذل َتخن
هيك  ْ
ك
هف ْك و يدل رن

يل هوك ض  ع  بك هبن رل
فل  ُ َك هوك ض  ع   شباهت دارد.هبك

 االسالم معرفیتوان از ثمرا  نگاه ظاهرذرایانه در توسـعه نواق مورد دیگری  ه می
 اند. رد، مطالبی است  ه مفتیان وهابی در شرک بودن "تبرک" ارائه  رده

َ  فَل َج    َابه ، أو  أمـــا للتب َ  بقب ره  أو بت َ ، ...ك ،ـــه َتب فهـــ ا شــــــ

َ عند أهَ الدل ، َ  ا كب  1َستايث ...كَ ه ا م  ال،

اما تبرک جایز نیستا بلکه شرک است... اینکه تبرک به قبور ایشان یا به خاک ایشان 
 شود و از ایشان طلب حاجت ذردد... تمام اینها نزد اهل علم از شرک ا بر است.

 ند، آن شی را طوری منشا اثر ای را تبرک مییشـان، وقتی شـخصـی شیتصـور ابه 
انجامدا لذا محکوم به شــرک دانـد  ـه بـه شــرا ـت بـا خداوند، در تدبیر عالم میمی
 ه ممکن اسـت  ظاهر عمل شخص در تبرک  ردن اشیا این برداشت ذرددا در حالیمی

ب است و خداوند امورا  خود را را به نهن متبادر  ندا اما در واقع آن شـی تنها یب سب
ــباب جاری می ــباب برای تحی  اراده الهی  ندا چنانبا اس  ه در قرآن  ریم به نیش اس

 تصری  شده است.
ًبُت بك هسك ء  ي  هشك  ْ ُل ه ن  همن ُتهل ْك آَتك  هوك ضن

 َ ك ه أل  هِفن هل ُتهلك َْ َك ُتهمك ََ ًبُت ِن بك هسك عك بك  َ
ك
أ   2فك

ای بدو بخشیدیم.()و او  از )ما، در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله
 آن اسباب تبعیت   رد.( 

ندا چرا ه دار نیســتالبتـه باید ذفت مفتیان وهابی حتی به تفکر ظاهرذرایانه خود وفا
 ند،رباشــند و نگاه ذزینشــی به آیا  را  نار بگذااذر بـه طور  ـامل به این تفکر پایبند 
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ب ذذاشته و پیراهنی را سبخواهند دید  ه ظاهر آیا  قرآن  ریم نیز بر موضو  تبرک صحه 
شـفای چشـمان نبی خدا حضـر  یعیوب قرار داد. تصور اینکه "این پیراهن سببی در  نار 
 خداست و امور خدائی از آن درخواست شده پس شرک است" در نهن هیچ  س خطور نکرد.

ي يصن من
قك و هبن

بل اك هه ذ  نيك عن ك ْج 
ك
هف  ْ ُل

لن ا 
ك
أ هبن ِنن ول

 
ف ًْي هوك صن هبك تن

 
أ هيك ِبن

ك
هف هن ج  هوك ك هیلعك وهل قل ل 

ك
أ ذك هفك   1اك

این پیراهن مرا بَبرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا بینا شـود، و همه  سان خود را 
 2نزد من آورید.

َده َك  َ ُت هفك هن هن ج  هوك ك هیلعك ُتهل قك ل 
ك
هف ْيل شن بك

ه ل  ُتءك هجك  ْ
ك
َُتهف ًْي مك صن   3بك

 را بر چهره او انداخت، پس بینا ذردید. رسان آمد، آن پیراهنپس چون مژده
ــی در مدعای ظاهرذرایانه خود  هبنابراین اذر  س ض  بكع  هبن رل

فل  ُ َك هوك ض  بكع  هبن
نل من ؤ  ــد، هَل نباش

 اند، نخواهد رسید.ای  ه وهابیان رسیدهبازهم به نتیجه

دلیل مبنای ظاهرذرایی، منجر به ی است  ه به شرک دانستن موضو  نذر، نمونه دیگر
 االسالم ذردیده است.توسعه نواق 

 تیمیه در بیان شرک بودن نذر آورده است:ابن
َه : أو لقب ره  أو المقيمي   وأما " الن ر للم تى " م  ا ،بياَ والم،اَخ وةي

َ  ومدصـية لله تدالى. س اَ كان الن ر ،فقة أو  ا أو ذهبعند وب ره . فه  ، ر شـ

َهبان وبي ت ا صنام. َ ذلك وه  شبيه بم  َن ر للكنااس؛ وال  4ةي

اما نذر برای اموا  از انبیا ذرفته تا مشایم و دیگران، اعم از قبور ایشان یا  سانی  ه 
ــیت خداســت و فرقی نمیبرای زیار  قبور آمده  ند  ه این نذر پوع اند، شــرک و معص

اهبان و ها و راین عمل شبیه به نذری است  ه برای  نیسهباشد یا طال باشد یا غیر اینهاا 
 شود.ها انجام میخانهبت

در این عبار  برای شـرک بودن نذر، دو نو  استدالع بیان شده است. اوع اینکه نذر 
ــت و چون عملی عبادی بوده، پس منجر به عباد  اموا  می ــود. دوم برای اموا  اس ش

                                              
 .۷7. یوس ، آیه 1

 .ترجمه فوالدوند .2
 .۷7. یوس ، آیه 3
 .55۲، ص۱۱، جالفتاوى مجموعتیمیه، احمد، ابن .4



 

 

 ه هر دو اســتدالع پرســتان اســتا در حالییان و بتاینکه این عمل نظیر عملکرد یهود
 ناشی از تفکر ظاهرذرایانه است.

ذوید: "نذر  ردم برای نبی  ه نانر میدر مورد اســتـدالع اوع بـایـد ذفـت، زمـانی
رتل ،ـَ َ و یا دیگر انبیا و اولیا و یا برای زائران ایشــان  ه مثال طعامی را بدهم )ا رم

 یـا ولی به النبی("، قصــد نـانر تیرب الیللزااَی  أن أ،فق طدـامـاللنبی او لل لی او 
اسـتا هرچند شاید ظاهر لفظ،  لهعنوان اله نیسـتا بلکه اهدا ثواب این عمل به منذور

ذویای چنین موضـوعی نباشدا اما برای حکم به  فر و شرک فرد )مادامی  ه اعتیاد نانر به 
لفظ  ظاهر یببا خداوند نیست( نباید صرفا به  طور قطع و ییین، شـریب دانستن منذورله

اسـتناد  ردا چرا ه معیار، نیت قلبی نانر است و نباید با قضاو  ظاهر عمل، سریعا حکم 
دهد، در قلبش صــادر نمودا در واقع هر  س  ه نذری برای احدی از اولیا الهی انجام می

   1ه آن ولی صال  اهدا نماید. ند  ه نذر را برای خدا انجام داده و ثوابش را بقصد می
طور  امل رعایت شــود، ظاهر، به  تـذ ر این نکتـه الزم اســت  ه اذر پایبندی به 
ذونه برداشــت نکردا در واقع هرچند در نذر توان حتی از ظـاهر عبـار  نانر نیز اینمی

)نذر    نم برای خـدا )نـذر  للـه( اما نانر برای نبیشــود "نـذر میذفتـه می
در "للنبی" مانند الم در "لله"  ذونه نیســت  ه المنذر  رده اســتا اما این (للنبی

تواند عالوه بر غایت )مانند لله(، برای انتفا  نیز به  ار برده شــود. باشــدا بلکه الم می
همانند آیه  رك ءن قك فل

 
هِلن قكُتتل ُته لَصدك ََّنك ه.2ِن

« فیراءلل»معنای انتفا  فیرا از آن، تواند به طور قطع باید لله باشــندا اما می صــدقا  بهه
 تواند وهابیت، بلکه ظاهر "الم" نیز نمیخطاستلذا نه تنها اصل ظاهرذرایی  3نیز باشندا

 را در مدعا خویش  مب  ند.
                                              

کم و إصــدار الفتوی لمجّرد عمل، ظاهري. )ســبحانی، جعفر،  .1 إّن المییاس هو النّیة الیلبّیة، و ال یصــّ  التســري  في الح 
 (.۱۲۷، ص الوهابیة في المیزان

 .75. توبه، آیه 2
ه ســبحانه لرایة انتفا  النبي به بإهداء ثوابه إلیه، فالالم في قوله للنبي  الالم في ذر للنبي، أي هذا النذر للفلو قالوا: هذا ن .3

ینم »قوله:  َمسا م َیراءم َو الن ف  لن  لم
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ــطه ظاهرذرایی، ملح  به نواق  ــالم مورد دیگری  ه به واس ــو   االس ذردیده، موض
ُتالله اســت. وهابیت با اســتناد به ظاهر آیه انزعحکم به غیر ما هِبن  ْ

ُل  َ هيك هَلك  ن  مك زلوك ههَ   ّلَلل
ه ْك و رل ُتفن

ُك ه ل  ل ههل ئنكك
ولك
ل
أ فك

اند. حکم به  فر حا مان  شــورهای اســالمی غیر ســلفی  رده،هه1
 العلمای وهابیت آورده است:بارهیئت  

ْ  بش أمــا ، ع التكفيَ فِ و لــه تدــالى:  ََْحكل َك هل ل مــاَوَمْ  لَْ   ــش ألولَ  هل فــَ ــي ا،زل الل

ونَ  َل
َ أكب (0َالَْكافش  2.( فه  كف

موجب آنچه خدا نازع  رده  اما نو  تکفیر در  الم خداوند  ه فرمود "و  سانی  ه به
 اند، آنان خود  افرانند."  فر ا بر است.داوری نکرده

ر حکام و و ب انده شدهبا استناد به این فتوا، بسیاری از  شورهای اسالمی دارالکفر خو
ه، اند  ه متاسفانمسلمانانی  ه در این  شورها مشروع زندذی هستند، احکامی بار نموده

 باری را در عراق و سوریه و دیگر بالد اسالمی به دنباع داشته استوضعیت رّقت
ــیم بـایـد ذفت در این مورد نیز، حتی اذر به  رچند ه-طور  امل میید به ظاهرذرایی باش

بازهم این نتیجه قابل مناقشــه خواهد بودا چرا ه  لمه  -این تیّید جای بح  دارد اصــل
ــتا بلکه در برخی  ــه به معنای خروج از دین و  فر فیهی نیس  فر در قرآن  ریم همیش

 ت مانند  فران نعمت.ناظر به ذناه اس صرفاموارد 
ه م 

ك
هف رل كل ش 

ك
ف
ك
هف ِنن وك لل ب  هلنيك

ِب  َك ه ْن
ض  هفك ن   همن

ذك هاك ُتلك ههقك رل فل ك 
ك
ف

3 
 4 نم.ذفت: این از فضل پروردذار من است، تا مرا بیازماید  ه آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می

ه يد  دن
شك هلك ذك ِبن هعك َْ ِن ه

ُتل  ر  فك ُك ه ن  ئن
لك هوك  ْ ُل ََ يدك زن

ك هألك ُتل  ر  كك هشك ن  ئن
ُكل هلك بُّ َك ه ْك َذ

ك
أ َك ه ذ  ِن وك

5  

شــما را  ســپاســگزاری  نید، نعمت و آن ذاه  ه پروردذارتان اعالم  رد  ه اذر واقعا  
 6افزون خواهم  رد، و اذر ناسپاسی نمایید، قطعا عذاب من سخت خواهد بود.
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ه ْن و رل
فل  ُ َك ه الك هوك و هِلن رل كل هوك ش  ُكل  ْكل  ذ 

ك
هف وِنن ل ْكل ُتذ    1فك

 2ام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید.پس مرا یاد  نید، تا شما را یاد  نم و شکرانه
را )بعد از ابالغ رسالت و درخواست همراه  ردن بنی  نیز حضر  موسی فرعون 

ــی نعمت ــپاس ــرائیل( به خاطر ناس ــته بود، با عنوان  افر اس هایی  ه در اختیارش ذذاش
 3خطاب  رد.

ه ينك رن ُتفن
ُك ه ل  نك همن تك  َ فك هوك ل تك عك يهفك ه َلتن كك تك لك ع  هفك ل تك عك فك    4وك

 5از ناسپاسانی. [  ار خود را  ردی، و توو ]سرانجام
 در برخی موارد نیز، ناظر به برائت و بیزاری است.   لمه  فر

ُته ُُْك ْك دك ه ك  بُك هوك ُكل  ُتهبن
َُك ر  فك ُك ه ه ّلَلن ْن و

هدل ن  همن ْك و دل بُل ع  َك ُته َ عُن هوك  ْ ُل  ْ همن آءل رك ُتهبل ََُ ِن ه  ْ هُن مُن و 
قُك و هلُن

ُتلُل هقُك ذ  ِن
ًد  بك

ك
هف ُتءل ضك غ  بك هوك ل  ةل دك وك عك ه ل  ْل ُل ْك    6وك ك 

پرستید بیزاریم. ما از شـما و از آنچه به جای خدا می»ذاه  ه به قوم خود ذفتند: آن 
 7...«ورزیم و میان ما و شما دشمنی و  ینه همیشگی پدیدار شده به شما  فر می

ًضُت ع  هبك  ْ كل ضل ع  هبك نل عك ل  يك هوك ض  ع  بك هبن  ْ
كل ضل ع  هبك رل فل  ُ هيك ةن ُتمك يك قن

ه ل  مك هُيك  َ
ل

  8ُث
عضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را ذاه روز قیامت بآن

 9 نندلعنت می
 در برخی موارد  فر در میابل ایمان است. مانند:

ه ض  ع  بك هبن
ْك و رل فل  ُ َك هوك ُتِّن تك ُن

ه ل  ضن ع  بك هبن
ْك و ْل من ؤ  تل

فك
ك
ف

11 
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 1ورزید؟ای  فر میآورید، و به پارهای از  تاب ایمان میآیا شما به پاره
خی موارد نیز  فر در میابل اسـالم اســت و میصـود همان  فر فیهی اســت. و در بر

 مانند:

ه ْك و ْل من ؤ  هيل
هالك هل   َ ذن  ْ َل ه  

هَلك م 
ك
هف ل  هَتك  َ ذك  َ

ك
ف
ك
هف ن 

لكهْي  هعك وك ء  و هسك رل فك ُك ه ينك ه َلذن َْ ِن
2 

شان ندهی  برایشان شـان دهی، چه بیمدر حیییت  سـانی  ه  فر ورزیدند چه بیم
 3آنها  نخواهند ذروید.یکسان استا 

توان با تمســب به حـاع بـا این تعدد معنوی  ه در  لمه  فر وجود دارد، چگونه می
در آیه مذ ور را حمل بر معنای  فر فیهی و خروج از دین «  افرون»ذرایی،  لمه ظاهر

  ه احتماال  متعدد دیگری نیز در آیه وجود دارد. نمودا در حالی
رساندا چرا ه موجود است، احتماع  فر فیهی را به حداقل میای  ه در ظاهر آیقرینه

 افر فیهی بدانیم، باید به صــور  مطل  الله را انزع ـه اذر بخواهیم حـا م بـه غیر مـا
الله نموده را نیز انزعشــخصــی  ـه به خاطر هوی و هوس و طمع دنیا، حکم به غیر ما

معتید به این حکم نیســتندا در واقع  ه مفتیان وهابی نیز خـارج از دین بدانیما درحالی
 ه اعتیاد به حکم خود نداشته و تنها به خاطر هوی و هوس آنها چنین فردی را، تا زمانی

  شمرند.میدانندا بلکه او را فاس  چنین حکمی نموده،  افر نمی
 َ َ أكبَ، وُل  أكبَ، وفســــق أكب لك  إن اســــتحَ ذلك واعتقده َاازا فه  كف

َ وه  َدتقد تحََ  َخَج م  الملة، أ َش ، أو مقصد آخ ما إن فدَ ذلك م  أََ ال

َ َل  َا أصـاَ، وُالما ُلما أصــاَ، وفاسـقا فســقا أصــا َا كف َ كاف ذلك فإ،ه آة ، َدتب

ََه م  الملة  4.َخ
ــمارد، این  فر ا بر و ظلم انزعاذر حکم به غیر ما الله را حالع بداند و آن را جایز ش

ــ  ا بر خواهد بود   ــالم میا بر و فس ذرددا اما اذر این  ار را به ه موجب خروج از اس
ــد، در این  ــود دیگری انجام دهد، اما معتید به تحریم این  ار باش ــوه یا میص خاطر رش
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 ار اسـت و  فر اصـرر و ظلم اصـرر و فسـ  اصـرر خواهد بود و موجب صـور  ذناه
 ذردد.خروج از اسالم نمی

 ور، به معنای  فر فیهی باشد، باید تمام صور در آیه مذ«  افرون»بنابراین اذر  لمه 
ــور انزعحا م به غیر ما ــحی  الله را خارج از دین بدانیم  ه ییینا در برخی از ص ها ص

باید به معنایی باشد  ه در تمام صور، معنایی صحی  داشته «  افرون»نخواهد بودا لذا 
اهر آیه براین حتی تمسب به ظبنا باشد و این زمانی است  ه  فر در آیه  فر فیهی نباشدا

 تواند نتیجه  فر فیهی بدهد.نیز، نمی

 االسالمقرار دادن نواقض ایمان در نواقض -5
االســالم، عامل دیگری اســت  ه موجب عنوان نواق االیمان به قرار دادن نواق 

 االسالم در تفکر وهابیت ذردیده است. توسعه نواق 

توان مومن خطاب شودا اما هر مسلمانی را نمیاسالم به واسطه شهادتین حاصل می
 ه خداوند شودا چنانای باالتر از اسـالم اسـت  ه بعد از آن حاصل می رد. ایمان رتبه

 است: در قرآن  ریم فرموده 
ُت ن ُك

ه    ْن
خُل د  ُتهيُك َ مُك ُتهوك ُْك م  لك سُُ 

ك
و هف ولل هقل ن  ُن

لك و هوك ْل من ؤ  َل ه  
هَلك  ْ ُتهقُل َُْ هآمك رك ِّل ع 

ك ه أل  تن
ُتلُك هقُك هْل هِفن
ُكل  وبن

لل قل
1 

 اید، لیکنایمان نیاورده»بگو: « ایمان آوردیم.»نشــینـان ذفتند: ]برخی از[ بـادیـه
 2و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است« بگویید: اسالم آوردیم.

شــودا ولی بنابر آیه شــریفه، محل ایمان در قلب اســت و به باطن انســان مربوط می
باشـند و حکم مسلمان بر آنها بار  سـانی  ه دارای ایمان نیسـتند، خارج از اسـالم نمی

شــود، موجب مفتیـان وهابی معتیدند، آنچه موجب خروج از ایمان میشــودا امـا می
ــالم نیز می ــخص به خروج از اس ــطه ارتکاب نواق ذردد و ش االیمان نیز، از دایره واس

 شود.اسالم خارج می
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َ،، واإلَمان: ه  ا عمال الباطنة، وهما متَل مان وا إلســــَلم ه  ا عمال الااه

 1فَل َصح إسَلم بدون إَمان، وَل إَمان بدون إسَلم.
اسالم اعماع ظاهری است و ایمان اعماع باطنی و این دو با هم تالزم دارند. اسالم 

 باشد.بدون ایمان صحی  نیست و ایمان نیز بدون اسالم صحی  نمی
دهند  ه خود بر باطنی بودن فتیـان وهابی در حالی ایمان را مالک اســالم قرار میم

 ه تفحص از باطن، به دستور قرآن  ریم و روایا  اهل اندا در حالیایمان تصری   رده
 باشد.سنت ممنو  می

 ه ْك و غل تك ُتهَتك  ًْ من ؤ  همل تك هلكس  مك ه لَسالك ْل ُل ي  لك ِن ه
ل َقك
ك
هف كن  و همن

ولل قل هتك الك هوك ُتةن َكيك
ه ل  ضك رك ُتعك يك  َ   2ه لدُّ

تا  بدین « تو مؤمن نیسـتی» ند مگویید: و به  سـی  ه نزد شـما  اظهارم اســالم می
 3متا  زندذی دنیا را بجویید.  بهانه

های مختل  مورد اشاره قرار ذرفته این موضـو  در روایا  اهل سنت نیز به صور 
را در جنگ، بعد از ادعای اسالم به یکی از صحابه  ه مشر ی اسـت. پیامبر ا رم

 باشد(  شته بود، فرمود: )با این بهانه  ه شاید ادعای او از روی ترس بوده 

 ل وال: وَستبي  لِ َا رس« هَل شـققت ع  ولبه لتى َسـتبي  لك؟»فقال: 

 4«ود وال لك بلسا،ه فل  تصدوه على ما وال فِ ولبه»؟ وال: الله

ن آیا باید برای من روشــبرایت روشــن شــود؟ ذفت: فرمود: آیا قلبش را شــکافتی تا 
او با زبانش آنچه در قلبش بود بیان  رد، اما  حضر  فرمود:؟ رسوع اللهشـود یا 

 او را تصدی  نکردی.
ــاهده  ردند  ه بعد از دفن مردی  ه ادعای  ــحابه مش طب  نیل طبرانی، برخی از ص

بار او را دارد. جوانان، برای دومیناسالم  رده بود، جسم او دوباره روی سط  زمین قرار 
دفن  ردندا اما صــب  روز بعد، بازهم روی زمین قرار داشــت. برای مرتبه ســوم نیز او را 
دفن  ردنـدا امـا روز بعـد نیز روی زمین قرار ذرفتـه بود. اصــحـاب جریـان را بــه 
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را به خاطر شد  ، مرده  ردند، زمیناطال  دادند. ذویا اصـحاب ذمان میپیامبر
  : ند، اما حضر  فرمودندذناهان قبوع نمی

َ منه، ولك  الله أراد أن َدلمك  تداي  الدم" همانا  1اأما إ،ها تقبَ م  ه  شـــ
خواهد به واســطه این زمین بـدتر از او را در خود جـای داده اســتا لکن خـداوند می

 جریان، عظمت خون را به شما یادآوری  ند.
مرحله ایمان نرســیده و تنها در ظاهر و به زبان  طور قطع به  شـته شــدن مردی  ه به

ــالم را انجام نداده، آنیدر اهمیت دارد  ه  ــالم را قبوع  رده و هیچ عملی از اعماع اس اس
ــم صــحابه قرار دهدا در واقع این معجزه،  ــه مرتبه جلوی چش خداوند این معجزه را س

ه ناح  ریخته عظمت ریختن خون مدعی اسـالم را روشـن ساخت تا مبادا خون  سی ب
شـودا اما امروزه طب  فتاوای مفتیان وهابی، مسـلمانانی  ه مدعی اسالم بوده و عامل و 

ند، امعتید به دسـتورا  آن هستند، به بهانه اینکه ناق  اسالم و ناق  ایمان انجام داده
 شوند.   افر قلمداد شده و قتل عام می

َ م  صـدر منه ،اوي م  ، اوي اإلَمان واإلسَلم وأو يمت عليه الحجة فأص

 2.فإ،ه َالق عليه الكفَ -على عمله وكابَ
االیمان و اسـالم صادر شود و بعد از اقامه حجت  سـی  ه از او ناقضـی از نواق 

 ذردد. مجددا عمل را انجام دهد، بر او اطالق  فر می

 سیر صعودی مصادیق نواقض تفکر وهابیت 

توسعه مفهوم و وهابیت، نســبت به  آنچه ذذشـت، مجموعه عواملی بود  ه در تفکر
االسالم تاثیر بسیاری داشته است. مواردی  ه در بین علما و بزرذان دیگر مصادی  نواق 
ــالمی،   مورد قبوع نبوده و مبد  این نو  تفکر، در بین مفتیان وهابیت ظهور  ردهفرق اس

صــعود اســت  ه اســت. این نو  نگاه در تفکر وهابیت دارای یب ســیر تکاملی و رو به 
ر ذیری دباشـد. این سختسـابیه بودن چنین نگرشـی مییدی بر بیؤهمین موضـو ، م
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عبـدالوهـاب تـا مفتیـان امروزی وهـابیـت )هیئـت توان، از ابنموضــو  نواق  را می
 العلمای عربستان( دنباع  رد. بار

ان امروزی وهابیت، اما در نگاه مفتی1 ندااالسالم را ده مورد عنوان میعبدالوهاب نواق ابن
 .ذیردتر را در بر میای به مراتب وسیعدیگر حصر نواق  در ده مورد نیستا بلکه محدوده

ــت، بلکه باز معتیدند، نواق بن عثیمین وابن ــور به ده عدد نیس ــالم نه تنها محص االس
 بن بازذونه  ه قبل از این اشاره شدها عالوه بر این فتوا، همان 2حصـری برای آن وجود نداردا

 اشد.باست، نواق ، تابع نظر شخصی هر فییه است و تابع ضروری بودن مسلله نمی معتید
ــاره ــیوس وهابی، اش ــخنان ش ــده  ه دین، با تعالیم البته در س ــو  نش ای به این موض

 محدود دارد؟ خصوص نسبت به ضروریا ( چگونه نواق  نامحصور خود )به
 نند  ه بین امت بیـت در موضــو  نواق ، مواردی را به عنوان ناق  ن ر میوهـا 

اسـالمی امری جایز و بلکه مستحب بوده و غیر از مفتیان وهابی،  سی حکم به شرک و 
ــتراثه، ــت. مواردی از قبیل اس ــفاعت، 3 فر آن نکرده اس  7تبرک، 6نب ، 5نذر، 4طلب ش

حکم به  11ترک نماز، 9بیا و اولیا الهی،ادعای علم غیب نسبت به ان 8طواف دور ضـری ،
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از جمله   3و  افر ندانســتن  فار  2اللهانزعتحـا م بـه حا م به غیر ما 1اللـه،انزعغیر مـا
 باشد.   االسالم میمتفردا  مفتیان وهابی، در موضو  نواق 

 نتیجه
بیت، به وهاترین ار ان بنیان تکفیر در آئین االسـالم به عنوان یکی از اسـاسینواق 

ابزاری برای پیشــبرد تفکر تکفیری وهابیت تبدیل شــده اســت. نگاه ابزاری وهابیت به 
االسـالم در پنج محورم حذف شـرط ضروری بودن ناق ، عدم توجه به موضـو  نواق 

الیمان انفس فعل مکل ، تفسیر به رای در مفاهیم مرتب ، ظاهرذرایی و قرار دادن نواق 
توان به آن اشاره  رد. موارد مذ ور نه جمله مواردی اسـت  ه می االسـالم، ازدر نواق 

تنها بیانگر تفاو  وهابیت با اهل سـنت اسـت، بلکه اشکاال  اساسی بح  نواق  را 
 وسیله آنها به چالش  شید.را به توان تفکر وهابیت  ند  ه مینیز بیان می
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 قرآن کردستان؛ جریان مکتب

 گریقرائتی نو در سلفی
* 

**

 دهیچک
احمد  اک»قرآن  ردســتان، حر ت جدیدی اســت  ه با ظهور فردی به نام مکتـب

زاده افکار خاصی جریان درآمد. مفتیشرو  شد و پس از او به صور  یب « زادهمفتی
اند. وی معتیدد بود  ه در تمام جهان، داشـت  ه مریدان و شاذردانش مروج آن بوده

هیچ  افری وجود ندارد و برخالف تمامی ائمه اهل سـنت، احادی  را مورد تشکیب 
یج قرار داده و ادعای از نو بررسـی شدن آنها را داشت. باید ذفت  ه در افکار او، ترو

شــودا در واقع نظریا  مـذهبی و نفی تیلیـد به وضــوح یافت میذری، بیســلفی
ل، طلب شفاعت، سما  موتی، بنای و ها در مباحثی چون توحید مکتبی شـرک، توسـّ

 ها دارد.بر قبور و... شباهت زیادی به عیاید سلفی
 شرک.و ذری، توحید زاده، سلفیقرآن،  ردستان، احمد مفتیمکتب :هادواژهیکل
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   مقدمه
امروزه دنیای اسـالم شـاهد به وجود آمدن جریانا  مختلفی است  ه هریب قرائتی 

هـایی  ـه در این زمان با آن روبرو دهنـد. از مهمترین جریـانمتفـاو  از دین ارائـه می
 تیمیه در قرن هشتم بنا نهاد  ه در اثرذری است. این تفکر را ابنهسـتیم، جریان سـلفی

 های ذوناذون، باهای مختلفی نیز در زمانخوش ترییراتی ذردید. ذروهدســتن ذذر زما
توان در طوع تاریم مشــاهده  رد. های آن را میاند  ه ریشـهعییده سـلفیت سـر برآورده

ای ههای زیادی در برخی ذروهتوان ذفت  ه ذذشـت زمان، باع  ایجاد افراط و تفری می
  سلفی شده است.

های غربی ایران رشد نموده، جریان یی  ه چند سالی است در استانهایکی از جریان
های اســاسی ها تفاو ها با دیگر ســلفیقرآن" اسـتا ذرچه آنها در برخی زمینه"مکتب

 شود.دارند، اما باورهای سلفیت در افکار آنان نیز یافت می
ام ن شــود، توســ  شــخصــی بهقرآن  ردســتان شــناخته میاین تفکر  ه به نام مکتب

ریزی شد و بعد از او، توس  شاذردانش ادامه پیدا  رده و ا نون در زاده" پایه"احمد مفتی
ــتان ــتان و آنربایجاناس ــفانه غربی طرفدارانی دارد.های  ردس تا به حاع، در زمینه  متاس

قرآن  ردستان،  ار چندانی صور  نگرفته استا اما در تحلیل و بررسـی جریان مکتب
 .قرآن  ردستان، مورد بررسی قرار ذیردافکار سلفی مکتب بر آن است  ه این میاله سعی

 قرآنتاریخ مکتب
ــاحمد مفتیهای فردی به نام " اکقرآن، تحت تاثیر فعالیتمکتب ــتان  ردس تان زاده" در اس

ــاع بـه وجود آمـد. مفتی ــویت در حزب دمو را  به زندان  ۱7۲۱زاده در س ه.ش، به اتهام عض
ت. او ذردیده اسهایی دیده  ه منشـل ترییرا  اساسی فکری در وی او در زندان خوابافتاد. ذویا 

رسـد  ه بزرذترین درد بشـریت به طور عموم، دور شدن آنها از قرآن و در زندان به این نتیجه می


