
ــت:  ۱۳۹۸بهـار و تابســتان  ² ۹ شـماره ²، ســال 0ـنجمپژوهی دوفصـلنامه علمـی پژوهشـی سـلفی   ــافــــ ــخ دری ــــــ ــد:  ² ۱۳/۱۱/۱۳۹۷تاری ــــــ ــخ تأییـ ــات:  ² ۱۸/۰۲/۱۳۹۸تاریـــــ -های وهابیت و بـهبیشترین تاثیرپذیری را از آموزه ،گروه تروریستی و تکفیری داعش چکیده **ذرآ حیدری  مجید *سید ابوالحسن نواب تاثیرپذیری داعش از وھابیت در تکفیر مسلمین  ۸۵-۱۰۲صفحـــــ باشـد و ترین گروه بـه دوره اول وهابیـت مـینند. داعش شبیهکمسلمانان را تکفیر می باشـد،مـینواقض االسـالم محمـد بـن عبـدالوهاب  که با یک منشور و با یک بهانهتفکرات محمد بن عبدالوهاب در تکفیر مسلمانان دارد. داعش و وهابیـت  ،خصوص داننـد. ترین فرد به محمد بن عبدالوهاب و شاگردانش میخودشان را شبیه ،هاداعشی کـر داعـش را تفکـرات ، ریشـه تفجذور داعشبرد. حسن فرحان مالکی در کتاب می موضـوعپـی بـه ایـن  ،نامه النبأ (ارگان رسمی داعش) را نیز مطالعه کندهر کس هفته بـه  ،تحلیلـی –به روش توصیفی  ،رودر تحقیق پیش 1.داندمحمد بن عبدالوهاب می ــکل پردازیم.میبررسی تاثیرپذیری داعش از وهابیت  ــا،  :ها دواژهی ــه النب ــلمانان، مجل ــر، مس ــذیری، تکفی ــت، تاثیرپ ــش، وهابی داع ریشـه افـراط و  و داعـش ماننددرو و افراطی های تنساز ظهور جریانزمینه را فتاوای علمای وهابیت ،. مولف در این کتابlibdarolelam@gmail.com  1 ؛البیتالبیتگر موسسه داراالعالم لمدرسة اهلپژوهش ** s.a.h.navvab@gmail.comاه ادیان و مذاهب؛ دانشیار دانشگ*                                                .مکتبةالهمة  .داندتندروی آنها در تکفیر مسلمانان می



ن مرتکـب انادهد و افراطی که در تکفیـر مسـلممی نام اسالم انجامجنایاتی که داعش به مقدمه ۸۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش$ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   شـخص محمـد بـن  خصـوصهبـ ،ثـار وهابیـتآبرگرفته از افکـار و عقایـد و  ،شودمی سـعود و هرچند شـاید امـروزه حکـام وهـابی آل ؛باشدعبدالوهاب و علمای وهابی می این  کردِ ثار و رفتار و عملآولی در بررسی  ،دیگر را در ظاهر دشمن هم بدانندهم ،داعش خصوص شخص محمد بن عبدالوهاب به ،تاثیرپذیری عمیق داعش از وهابیت ،دو گروه . با اندک توجهی به گفتار و کردار داعش، کامال روشن است ،راز اول وهابیتتو علمای  ها نیز به که خود داعشیچنان ؛شودها جلوی چشم مجسم میدوره اول حکومت وهابی جهـان  ،گری از ذات و ماهیت وهابیت و خطراتی که از سوی این تفکرجهت روشن  1.کنندآن افتخار می این امر اذعان کرده و به یکـی از  ،اسالم وارد کرده را تبیین کرد. افراط در تکفیر و قتل و غـارت بـه بهانـه تکفیـرباید جنایات وهابیت در دنیای اسالم و صدماتی که این فرقه بـه  ،کنداسالم را تهدید می -شـود. ایـن روحیـه جنایـتزوایای جنایات این فرقه نمایان می ،به منابع تاریخی معتبرست که از سوی وهابیت بر پیکره اسالم و مسلمین وارد شده است. با مراجعه ااتی صدم هـای متـاثر از ایـن که در عملکرد گـروهچنان ؛ستاهای وهابیت آمیخته با آموزه ،کارانه ها کـه شـباهت بیشـتری بـه وهابیـت دارد و از این گروه ست. یکیاقابل مشاهده  ،تفکر ؛ اگـر امـروزه از جنایـات و استگروه تکفیری داعش  ،تاثیرپذیری بیشتری از آنها داشته شـاید از  ،اند سخن گفته شـودی که وهابیت در دنیای اسالم مرتکب شدهیهاوحشیگری وهابیـت را در گفتـار و کـردار رد پای تفکرات  توانمی ولی ؛نظر آیدای بعید بهمنظر عده نام دین بر علیه مسلمانان اعمـال های تکفیری و افراطی که جنایات هولناکی را بهجریان هـای وهابیـت و آثـار علمـای ها از آمـوزهاند، شناسایی کرد و تاثیرپذیری این گروهکرده -کـه در دوره ها آشکار شده و قبول جنایاتیماهیت وهابی ؛ در واقعدنمووهابی را اثبات  . بـرای ایـن منظـور در تـر شـده اسـتراحتاند، های اولیه حکومت خود مرتکب شده صفحه با عنوان" الشیخ البغدادي علی خطی اإلمام محمد بن عبدالوهاب"، منتشر کرد  ۱۸ای را در . موسسه المنهاج مقاله1                                               داعش در زمان ابوبکر البغـدادی تبیـین  ها در دوره محمد بن عبدالوهاب و حکومتهای حکومت وهابیشباهت ،که در آن  شده است. 



-رو به بررسی تاثیرپذیری داعش از وهابیت در تکفیر مسلمین پرداخته مـیتحقیق پیش ٨٧ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   چاپ و نشر و تایید  ؛ در واقع،ترویج آثار علمای وهابیت و غچاپ و انتشار و تبلی .۱ اند از: که عبارت مستندات ارائه خواهد شد ازسه نوع  ،برای اثبات این مطلب .شود نوع  ،ها و آثار مورد تایید و منتشر شده از سوی هر گروهیکتاب ،که قبال اشاره شدچنان کتب اصلی وهابیتچاپ و انتشار  :الف  ؛های وهابیت در کتب درسی داعشبه کارگیری آموزه .۳ ؛استناد داعش به فتاوی و اقوال علمای وهابی در تکفیر و قتل عام مسلمانان .۲  ؛گر نوع تفکر آن گروه خواهد بودنشان ،کتاب از سوی هر گروهی -ها و جزواتی که توسط داعش تبلیغ و تکثیـر مـیدهد. اکثر کتابتفکر آنها را نشان می -بـه ،از محمد بن عبدالوهاب تا معاصرین است. این کـار داعـش )،از ائمه نجد(شود  گر تاثیرپذیری آنها از این نوع تفکـر و نیـز پیونـدهای مشـترک بـین ایـن دو انوضوح نش -ترین آنها مکتبةالهمـة مـیرسانی داعش که از جمله مهمست. منابع تبلیغاتی و اطالعا یکی چـاپ و انتشـار  .در قالب دو نوع نشریه به ترویج آثار وهابیت پرداخته است ،باشد دیگـری در قالـب بروشـور کـه بـا  و لمای وهابیتکتب محمد بن عبدالوهاب و دیگر ع االصـول سه کتاب محمد بـن عبـدالوهاب؛  در مقام تبلیِغ  ،مجله النبا ۲۶در شماره  شود.کنند که در ادامه به مواردی از آنها اشاره میعنوان مطویات منتشر می از معرفـی و نیـاز رسـاله بـی ۳، آمده است: این القواعد االربعةو  االصول الستة، الثالثة شود کـه باشند و توصیه میترین مباحث توحید و ایمان میتوضیح هستند که شامل مهم جدیت داشته باشـند و شـارحین بـه درک  ،طالبان علم در حفظ و علماء در تدریس آنها همچنین به چاپ و انتشار گسترده آنها توصـیه کـرده تـا  ؛همت گمارند ،عمیق معانی آن ن آبـرای مولـف  ،قوامی را از شرک و گمراهـی نجـات دهـد و نیـزا ،سبب آنه خداوند ب  .۱۵، ص۲۶ . النبآ، شماره1                                               ای که از سوی انتشارات مکتبةالهمة بر این کتاب نوشته شده، از محمدست. در مقدمها کشـف الشـبهاتکتـاب  ،ی که از سوی داعش چاپ و منتشر شدهیهایکی از کتاب 1کند.رحمت و اجر و پاداش خداوند را درخواست می



با شرک مقابلـه ، عنوان امام و احیاگر دین نام برده شده که با زبان و قلمبه بن عبدالوهاب ۸۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش$ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   و  دعـوت کـردهدر عبادت و تمسک به کتاب و سنت  کرده و مردم را به توحید و اخالِص  بـن  داعش بـا دوران محمـد اندور ،همچنین در این مقدمه 1ه است؛جلوی شرک را گرفت و  دهنـدهت. نویسـنده مقدمـه، داعـش را ادامـهعبدالوهاب تشبیه و تطابق داده شده اسـ و صحابه ابالغ کردند و محمد  ه پیامبرداند که پیامبربه توحید و جهادی می کنندهدعوت مفید المستفید فی کفـر تـارک های انتشار یافته از سوی داعش، کتاب از دیگر کتاب 2.آن را احیا کردند ،بن عبدالوهاب و نوادگان او عنوان مجدد یاد شده است قدمه کتاب از محمد بن عبدالوهاب بهباشد. در ممی التوحید هـا و خرافـات در پرستی و بـدعتکه عمرش را برای بیان توحید گذرانده و با شرک و بت شـهرها را از  ،دسـت ویالعرب و در بیرون از آن به جهـاد پرداختـه و خداونـد بـهجزیرة راه او را ادامـه  ،گـر نجـدعلمـای دعـوت دیگـرو نوادگـان وی و ( هاستقرار آن جهاد کردانتشار این رساله را وظیفه دانسته، تا توحید خالصی را که محمد بـن عبـدالوهاب بـرای  ،انتشارات وابسته به داعش ه است.دسازی کرپاک ،شرکی که در آن زمان گرفتارش بودند عش برای نشر افکار محمـد ست که از سوی داادیگر کتابی  ،مسائل الجاهلیهکتاب  3مستقر شود. )،دادند ای که بـرای ایـن کتـاب توسـط مکتبةالهمـة بن عبدالوهاب منتشر شده است. در مقدمه امـروزه  ،بسیاری از مظاهر جاهلیت اولی که قبل از بعثت رواج داشتندآمده:  نوشته شده لذا بر هر مسلمانی واجب است که بر این مسائل شناخت داشته باشد  ؛اندنیز رواج یافته -خطرنـاک ،از آنها اجتناب کند و مرتکبین آنها را هم باز دارد. محمد بن عبـدالوهاب و بـه (از این امور را شریک قرار دادن صالحین در عبادت خداوند و طلب شفاعت از آنها اولین قسـم  ،در این کتاب اوآوری کرده است. این مسائل را در رساله مفیدی جمع تریِن  -داعشی 4باشد.می تجاهلی ترین مسائلاین کار از بزرگ ،از نظر محمد بن عبدالوهاب ؛، معرفی کرده اسـت)دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارندگمان اینکه خدا آنها را   .۳-۵، صمسائل الجاهلیةعبدالوهاب، محمد، . ابن4 .۴، صمفید المستفیدعبدالوهاب، محمد، . ابن3 .۵. همان، ص2 .۳-۴، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، . ابن1                                              



ب کتـا ،از دیگر کتب محمد بن عبـدالوهاب کـه داعـش خیلـی آن را بـاز نشـر داده 1.اندترجمه و منتشر کرده نیزها این کتاب را به زبان فارسی  ٨٩ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   هـای مختلفـی باشد. داعش برای نشر حداکثری این کتـاب از شـیوهمی نواقض االسالم مثـل (و نیـز شـروح آن  نـواقض السـالمچاپ خود کتاب  ،از جمله ؛استفاده کرده است محمد بن عبدالوهاب را در قالب بروشور و عکس  یهگاناین نواقض ده ،همچنین داعش ؛باشد، می)، تالیف سلیمان ناصر بن عبدالله العلوانالتبیان شرح نواقض االسالمکتاب  از  ،بیشترین تاثیرپذیری داعـش در تکفیـر ،توان گفتاند. مینوشته، چاپ و پخش کرده که مـواردی تحـت چنان ؛کرده و به حجم و توسعه آن به مقدار قابل توجهی افزوده استالیم خود را روی این موضـوع متمرکـز اما تفکر وهابیت بیشترین تع باشد؛میقابل انکار  غیـراز مـوارد  ،اصل موضوع تکفیر و ارتداد و وجود نواقض االسالم در دیـن اسـالم ست.ااین کتاب  امـا  اسـت؛ نداشته سابقه ،سالم مطرح شده که پیش از ظهور این تفکراالعنوان نواقض  ایـن  ،رسـدنظر مـیاند و بهحجم نواقض افزودهبه در هر دوره به شدت  ،ینیمفتیان این آ امروزه بحث نـواقض االسـالم مـورد  2طور ادامه خواهد داشت.همین ،رو به صعود سیرِ  گسترش حداکثری آن  ،باشد که نتیجه آنهای تکفیری و شیوخ آنها میتوجه خاص گروه هـای از دیگـر کتـاب، مسلمة مسلم و الواجبات المتحتمات المعرفة علی کلکتاب  باشد.ن در محدوده ناقضین اسالم میاناو شمول بسیاری از مسلم مفتـی (حمد بن عتیق  اثر ،الفکاك من مواالة المرتدین واألتراك سبیل النجاة وکتاب  که از سوی انتشارات داعش به چاپ رسیده است. باشدمیمحمد بن عبدالوهاب  توسط انتشـارات رسـمی داعـش منتشـر شـده اسـت. دولـت  3)، نیزدولت دوم سعودی ، »بررسی عوامل توسعه نواقض االسالم در تفکر مفتیان وهابی، با تاکید بر لجنة الفتـاوای عربسـتان«. قاضی زاده، حسین،2 مکتبةالهمة چاپ شده است.  مسائل جاهلیت ترجمه کرده و در. ابوعبدالله سلفی این کتاب را با عنوان 1                                              کتـاب حمـد بـن عتیـق را بـا حـذف واژه االتـراک  ،مالحظات سیاسی سعودی به دلیل به وفـور یافـت  الدرر السنیه فی االجوبة النجدیةب حمد بن عتیق از علمای وهابی بسیار متشدد بود که فتاوای او در کتا«. 3 .۴۶ص ،۳ماره ، شسلفی پژوهی  ).۱۶۰و ۱۴۵، ص۴ج ؛۳۴۶، ص۳ج؛ ۵۵۱، ص۱، جالدرر السنیة فی االجوبة النجدیةعتیق، حمد، (ابن ؛»شودمی



ولـی  1؛ها بودند) و جایگزینی آن با واژه المشرکین منتشر کـردکه مراد عثمانی "هاترک"( ۹۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش$ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، از آثار سلیمان بن عبدالله بن محمد بن الدالئل في حکم مواالة أهل اإلشراكکتاب  2ها دارد.داعش تصریح به تکفیر ترک ی یهااب، از علمای معروف وهابیت و نوه محمد بن عبدالوهاب از جمله کتابعبدالوه مملـو از  ،الـدرر السـنیهاز علمای وهابی که کتاب  ،عبدالله بن عبدالرحمن اباُبَطین 3.ست که داعش آن را چاپ و منتشر کرده استا علـی  االنتصـار لحـزب اللـه الموحـدین و الـردنـام کتابی بـه 4فتاوای تکفیری او است، ترین کتـاب دربـاره توحیـد الوهیـت مهم ،از نظر داعش که دارد المجادل عن المشرکین محمـد  ،مفید المسـتفیدست که بعد از کتاب اسومین کتابی  این کتاب، است؛ در واقع ، به منظور تبیین توحید و الدالئل فی حکم المواالة اهل االشراکبن عبدالوهاب و کتاب  صورت مختصر هنظرات و عقاید خودشان را ب ،کند که در قالب آنها(بروشور) منتشر می جزواتـی را نیـز بـا عنـوان مطویـات ،هـای علمـای وهابیـتداعش عالوه بر کتـاب 5بةالهمة چاپ شده است.توسط انتشارات مکت ،شرک به معرفی آثاری که مورد  ،کنند و گاهی هم با استفاده از این بروشورهاو جذاب تبلیغ می آیند که اکثر بر میخود  عقایددرصدد ترویج  ،بدین وسیله . آنهاپردازنداست میقبول آنه در ادامـه بـه معرفـی چنـد مـورد از ایـن  ؛باشـدآنها از آثار محمد بـن عبـدالوهاب مـی ده مورد از اموری که انجام هر یک از آنها به توحید فرد ضربه زده  :نواقض االسالم. ۱ .شودبروشورها پرداخته می صـورت مختصـر از کتـاب هشود را بکند و فرد مرتد میو را از حیطه اسالم خارج میو ا که هـر فـرد مسـلمان  موضوعاتی ترینابتداییترین مسائل از مهم :االصول الستة. ۲ 6.اندمحمد بن عبدالوهاب استخراج کرده نواقض السالم  ق.۱۴۳۷. منتشر شده از سوی مکتبةالهمة، رجب 6 .۳، صی المجادل عن المشرکیناالنتصار لحزب الله الموحدین و الرد عل. ابابطین، عبدالله، 5 .۱۴۲، ص۴ج ؛۲۵۵، ص۳ج ؛۳۱۴، ص۲ج ؛۳۶۵، ص۱، جالدرر السنیة فی االجوبة النجدیة. علماء نجد، 4 .اهل االشراک و یلیه اوثق عری االیمانعبدالوهاب، سلیمان، الدالئل فی حکم مواالة . ابن3 .واالة المرتدین و االتراکسبیل النجاة والفکاک من معتیق، حمد، بنا. 2 .سبیل النجاة و الفکاک من مواالة المرتدین و اهل االشراکعتیق، حمد، بنا. 1                                              



از آثار محمد بن عبدالوهاب را  )،که بیشتر مردم از آنها غافل هستنددر حالی(باید بداند  ٩١ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   این بروشور حاوی مطالبی برگرفته از آثار محمد بن  :االاللهالههل تعرف معنی ال. ۳ 1.انداستخراج نموده یـاد  ترین مطالبی که طفل در ابتدای عمر خود بایـدمهم :تعلیم الصبیان التوحید. ۴ 2.باشدالله میاالالهست که درصدد تفهیم معنی الاعبدالوهاب  اسـتناد بـه  ،های تاثیرپذیری داعش از وهابیـت در تکفیـر مسـلمانانیکی دیگر از نشانه وهابیت یاستناد به فتاوی و آرا :ب 3.اندصورت سوال و جواب تدوین نمودههبگیرد را ب ها کـه محمـد بـن عبـدالوهاب را امـام و باشد. داعشیعلمای وهابیت می یفتاوی و آرا کنند. با مراجعه به بیش از همه به اقوال و آثار او استناد می 4،کننداحیاگر دین معرفی می محمـد بـن  ماننـدی یثـار علمـاآداعش تمسک به  5.به آراء و عقاید او استناد شده است ،شود که به کـراتمعلوم می )،مثل النبأ و دابق و...(نشریات منتشر شده از سوی داعش  جب تقویت ایمان و کم خطـا بـودن شـخص را مو 6عبدالوهاب و عبدالرحمن بن حسن تبصـیر المحـاجج بـالفرق بـین رجـال الدولـة «ای با عنوان در مقاله 8ترکی بن علی 7.دانندمی در  ،ق۱۱۹۳، نـوه محمـد بـن عبـدالوهاب در سـال ی. عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان التمیم6 .۱۰، ص۱۰۲؛ شماره ۸، ص۸۳؛ شماره ۸، ص۷۶؛ شماره ۱۶، ص۵۸؛ شماره ۸، ص۴۶. النبآ، شماره 5 .۳، ص۱۶۶شماره ، وا إلی دینکم. النبآ، یا أهل الجزیرة.. حتی ترجع4 ق.۱۴۳۷. منتشر شده از سوی مکتبة الهمه، جمادی االخر 3 ق.۱۴۳۶. منتشر شده از سوی مکتبة الهمه، ذی حجه 2 ق.۱۴۳۷. منتشر شده از سوی مکتبة الهمه، ربیع الثانی 1                                               رود و بـه القاعـدۀ  به عدن مـی ،م۲۰۰۷عبدالله بن جبرین، ابومحمد مقدسی و عمر حدوشی گذراند. ابوهمام پیش از سال م، در شهر محرق بحرین متولد شد. وی علوم دینـی را نـزد ۱۹۸۴ست که در سال . ترکی بن علی معروف به ابوهمام اثری ا8 .۱۳، ص ۲۷أعظم الناس إیمانًا(قوم یأتون من بعدکم یجدون صحفًا یؤمنون بها، شماره  . النبأ،7 باشد.، و... میشرح کتاب التوحید، فتح المجید ،مجموعة رسائل وفتاوی ،اإلیمان والرد علـی أهـل البـدعست. وی دارای تالیفات متعددی از جمله از دنیا رفته ا ،ق۱۲۸۵درعیه متولد شد و در سال  شـود. او همچنـین  ملحـق می کند و به زیرشاخۀ داعش در لیبی به لیبی مسافرت می ،م۲۰۱۳پیوندد. او در سال  عربستان می بـا اسـم مسـتعاِر » النباء«دار و در مجلۀ  رود و در همان سال، مسئولیت شرعی داعش را عهده به سوریه می ،م۲۰۱۵در سال  در حملۀ نیروهای امریکایی به شهرستان رقه در غرب سـوریه  ،م۲۰۱۷شود؛ تا اینکه در سال  کار می ابوهمام اثری مشغول به  اشاره کرد.» مد األیادی لبیعة البغدادي«و » شروط و موانع التکفیر«توان به می ترین آثار او از مهمشود.  کشته می



سعود پرداختـه و به مقایسه و تشبیه داعش با دوره اول حکومت آل» اإلسالمیة والخوارج ۹۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش$ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   متی را در درعیه پیمان شد و حکو(احیاگر) هم نویسد: محمد بن سعود با شیخ مجددمی وقتی حکومت آنهـا بـه سـایر  .کردتشکیل دادند که بر اساس شریعت اسالمی حکم می آنهـا را بـا  حتـی ها هم کشیده شد، با سیلی از اتهامـات مواجـه گردیـد؛شهرها و آبادی دانسـتند که خود را مسلمان مـیاین حکومت با کسانی :گفتندخوارج مقایسه کرده و می تکـرار شـد و وقتـی کـه دولـت  نویسد: تاریخ دوباره عینـاً ی در ادامه می. وکندمی قتال در معرض افتراء و تهمت قرار گرفت و آن را نیز با خوارج  ،(داعش) تشکیل شد اسالمی که از سوی داعش منتشر شـده و دیـدگاه آنهـا  گفتار سهل در عذر به جهلدر کتاب  2.باشدبدالوهاب و دیگر علمای وهابیت میمملو از مطالب محمد بن ع ،منتشر کرده کـه محتـوای آن مقرر فی التوحید للمعسکراتداعش کتابی را با عنوان   1همانند دانستند. اإلسـالم آمده است: هر کجا مشاهده شـد کـه شـیخ ،کنددرباره عذر به جهل را بیان می از اقامـه فاعل شرک را بعـد  ،اإلسالم محمد بن عبدالوهاب و شاگردانشتیمیه و شیخابن باشد که ایـن روش بدانید که منظورشان "تکفیر معذب علیه" می ،اندحجت، تکفیر کرده کنـد. وی یعلمای وهابیت، دیدگاه خود و نیز دیدگاه داعش را درباره این موضوع بیان مـمحمـد بـن عبـدالوهاب و نوادگـان او و  یبا تمسـک بـه آرا ،نویسنده در این کتاب  3.هستما و روش دولت اسالم نیز  شـان کـه گونـه مشـرکین و امثـالفرماید: اینشیخ محمد بن عبدالوهاب می نویسد: می کنـیم و به "مشرک" بودنشان حکـم مـی ،کننداولیاء و صالحین را عبادت می شـیخ عبـداللطیف بـن  4...دهـیماقامه حجت نیز به آنها حکم کفر مـی بعِد  -این جمله شیخ محمد بن عبدالوهاب را آورده و می، منهاج التأسیس کتاب ۶۰در صـفحه  ،امام محمـد)(از علمای نجد و نواده  الشیخعبدالرحمن آل  .الحجة الرسالیة. فجنس هؤالء المشرکین وأمثالهم ممن یعبد األولیاء و الصالحین نحکم بأنهم مشـرکون و نـری کفـرهم اذا قامـت علـیهم 4 .۲۱، صجهلگفتار سهل در عذر به . توحیدی، عماد الدین، 3 .۵-۶و  ۲۳، صمقرر فی التوحید داعش،. 2 .۵-۶، صتبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة والخوارج. اثری، ابوهمام، 1                                              



-اسم (شرک) بر آنها اثبـات مـی .مشرک هستند ،گوید: قبل از اقامه حجت ٩٣ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   کافر هستند و بـر آنهـا حکـم  ،بعد از اقامه حجت ؛شود قبل از اقامه حجت عنی عذاب شـدن در دنیـا و ی ؛باشدشود که همان عقوبت میکفر جاری می توحیـد در عبـادت از منظـر محمـد بـن  )،۱۶فحه صـ(مجله النبا  ۳۸داعش در شماره  1.آخرت غیـر او کردن هر نوع عبادتی برای خدا؛ بنابراین غیر خدا خوانـده نشـود، بـهتوحیـد در عبـادت یعنـی خـالص  ؛»الکریمات وهذا: هو معنی ال إله إال اللهإال له، وال یذبح ذبح القربات إال له وحده ال شریك له، والدلیل علی ذلك: اآلیات لدلیل علیه: اآلیات الکریمـات، وال ینـذر یستغاث إال به، وال یتوکل إال علیه، وافهو إخالص العبادة کلها بأنواعها لله؛ فال یدعی إال الله، وال یرجی إال هو، وال «  گوید:و می عبدالوهاب را برجسته کرده است غیر او غیر او توکل نشود، بهسته نشود، فقط از خداوند استغاثه شود، بهامید ب ایـن  دلیـل بـر .نذر کرده نشود، ذبح تقربی فقط بـرای خداونـد انجـام شـود االاللـه در واقع این همان معنـی الالـه ؛باشدآیاتی از قرآن کریم می ،مطلب مبنای عمـل در تکفیـر دیگـران  این مطلب ارتباط عمیقی با بحث توحید و شرک دارد و  2ست.ا کتـاب القواعـد االربعـه  عصاره و خالصـه ،در یک صفحه ،مجله النبأ ۲۶در شماره  مسلکان آنها شده است. مسلمانان توسط وهابیت و همبرداشت غلط از مفهوم عبادت و مصادیق آن منجر به تکفیـر خیـل عظیمـی از  .باشدمی علموا أن «نویسد: خطاب به موحدین را چاپ کرده است. آنها از این عبارت شیخ که مینامه محمد بـن عبـدالوهاب )، ۱۲ فحهص(مجله النبا  ۳۸همچنین داعش در شماره   3، تبیین شده است»اعد فی معرفة الشرک و اهلهاربع قو«با عنوان  ،محمد بن عبدالوهاب علی الموحـدین األدلة علی تکفیر المسلم الصالح إذا أشرك بالله، أو صار مع المشرکین  کثر من أن تحصر کسـانی  ،اند که مقصـود شـیخبرداشت کرده چنین 4،»ولو لم یشرك، أ ین بـر علیـه موحـدین باشـد، یا اینکه با مشرک ،خداوند شریک قرار داده باشد رایکه ب. ادله بر تکفیر مسلمان صالح، زمانی4 .  )۱۶، ص۲۶مجله النبا، شماره ( ؛»قاعده در شناخت شرک و مشرک به تصویر کشیده شده است چهار«. 3 .۱۶، ص۳۸. مجله النبا، شماره 2 .)۱۴، صگفتار سهل در عذر به جهلالدین، یدی، عمادتوح( ؛»العقابقبل قیام الحجة: مشرکون، یأخذون االسم قبل قیام الُحجة، بعد قیام الحجة: کافرون، ینزل علیهم حکم الکفر الـذي هـو «. 1                                                .باشدهرچند که شرک هم نورزیده باشد، غیر قابل شمارش می



یا فالنی اشـفع لـی عنداللـه و  :گویندکنند و میکه از مردگان طلب شفاعت می ندهست ۹۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش<ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   -واسطه جاه صالحین نـزد خداونـد تقـرب مـیهبا این گمان که آنها ب ؛امثال این عبارت هـر  گوینـد:،مـی مدعیان دولت اسالمی، با استناد به عبارات محمد بن عبدالوهاب 1.باشدعین شرک جاهلیت اولی می ،اینکه در حالی ؛جویند از  ،و کسی که ادعای علم غیـب داشـته باشـد حکم کند غیر آنچه خدا نازل کردهبه کس که به تکفیر کافر اقـدام  شخصی :همچنین معتقدند ؛دانندکه مرتکب آن شود را کافر میبن عبدالوهاب و سایر علمای وهابیت، خواندن غیر خدا را موجب کفر دانسـته و کسـی تناد به کلمات محمد با اس ،شدها در مجله رومیه که به زبان فارسی چاپ میداعشی 2است.رئوس طواغیت  بیش از آن  ،و آثار علمای سلف ت نبویدر کالم الهی، سنت نبوی ،شوندمیمسلمانانی که برای الله شریک قرار داده و یا علیه موحدین با مشرکین متحد  گویـد: بـدان کـه دالیـل تکفیـرمحمـد بـن عبـدالوهاب مـی ،امـام مجـدد .شودخودش نیز کافر می ،نکند گویـد: بایـد است که بتوان جمع نمود. شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن می مملـو از تکفیـر  ،و آثـار سـلف  پیـامبردانست که کتاب الله، سـنت پیـامبر -خواننـد و از آنهـا چیزهـایی مـیانی است که در کنار الله دیگران را میکس سرتاسـر قـرآن بـه  .کس توانایی اعطای آنها را نـداردهیچ ،طلبند که جز الله عذر به  ،های محمد بن عبدالوهاببا استناد به حرف ،ابوعایشه مریوانی از مفتیان داعش 3.دشمن خود دانسته و با آنها بجنگیم کرده ودستور داده تا آنها را تکفیر های قرآن را تصدیق نکرده است. قرآن مشرکین را تکفیر کـرده و بـه مـا  آموزه ،گوینـد: کسـی کـه مشـرکین را تکفیـر نکنـدعلمای دعوت نجدی نیز مـیهای مختلف و با عناوین گوناگون اشـاره بـه ایـن موضـوع دارد. دیگـر شیوه متعال را خدای کس شب و روز عبادت  گوید: هرمحمد بن عبدالوهاب می نویسد:می کند. ویجهل در شرک اکبر را قبول نمی پس او دو الـه  ،ی در کنار قبرش مدد طلبدیاما از پیامبر یا اولیا ،جای آوردبه اله تنها کسی اسـت  راکهچ ؛الله نداده استاالالهاختیار کرده و شهادت به ال  .۵، ص۲. مجله رومیه، شماره 3 .۱۶، ص۲۵شماره  ،. مجله النبا، رسالة الشیخ محمد بن عبد الوهاب للموحدي2 .  ۱۲، ص۳۸. مجله النبا، شماره 1                                              



که االن مشرکین درکنـار قبـر زبیـر و طور همان ؛که باید از او طلب دعا کرد ٩٥ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   مبنی بر اینکـه  ،دهند. اینها دالیلی واضح و آشکار بودندعبدالقادر انجام می هـا قـرار آثار او مورد توجه داعشـی یثار محمد بن عبدالوهاب که بیش از همهآیکی از  1.در شرک اکبر و کفر اکبر جهل عذر نیست ده مـورد از اسـباب خـروج از اسـالم و  ،ه در آنباشد کمی نواقض االسالمکتاب  ،گرفته بیشـترین مـوردی کـه  ،گانـهبیان شده است. در بین این نواقض ده انمرتد شدن مسلمان کمـک و  یعنـی، نـاقض هشـتم ،های تکفیری را جلب کردهها و سایر گروهتوجه داعشی ای . داعش با تمسک به این نـاقض اسـالم، حکـام کشـورهباشدمی حمایت از مشرکین همچنین این حکم را شـامل مـردم آن منـاطق کـه از آن حکـام  داند؛میاسالمی را مرتد  های زیـادی از خون ،داند. با تمسک به این مورد از نواقض اسالممی نیز کنندتبعیت می یـک  ،ی در اسـتان دیرالـزور منتشـر شـد کـه در آنیویدیو م،۲۰۱۵در اواسط سال   مسلمانان ریخته شده است. حـال آمـوزش نـواقض  در ،های توبه کردهشد که سوریدرس به نمایش داده میکالس  در آثـاری کـه  ،برعهده داشت ابوحمزه المهاجر که مسئولیت وزارت جنگ داعش را .2 انداز نظام بشار اسد حمایت کرده، که طبق بند هشتم از نواقض االسالمراچ ؛انـدکننـد کـه مرتکـب گنـاه شـدهآنها اعتراف می. االسالم توسط معلم سعودی هستند خصـوص شـخص محمـد بـن هـای وهابیـت بـهتاثیرپذیری خود از آموزه ،تالیف کرده ُکـْم فرمایـد: ابوحمزه المهاجر دربـاره قصـه بـدر کـه خداونـد مـی . کنیمبه مواردی از آنها اشاره می ،عبدالوهاب را نشان داده که در ادامه بَّ ِإْذ َتْسـَتِغیُثوَن َر ُکْم ِبَأْلٍف ِمَن اْلَمالِئَکِة ُمـْرِدِفیَن َفاْسَتَجا ي ُمِمدُّ کـس کـه بـه  کنـد؛ هـربرداشت مـی َب َلُکْم َأنِّ رسد و هر کس که از خداونـد طلـب یـاری خداوند به فریاد او می ،خداوند استغاثه کند امـا اگـر  ؛کنـدبرایش کفایت مـیخدا  ،کند و هر کس بر او توکل کنداش مییاری ،کند گمراه گشته و برای خدا شریک قائل شده  ،از این موارد را از غیر خدا بخواهد کسی یکی رغبـت، خشـوع و تـرس داشـتن، انابـه،  ،توکـل ،رجاء ،خوف ،احسان، و همچنین دعا ،ایمـان ،گوید: عباداتی مثـل اسـالمشیخ محمد بن عبدالوهاب در این رابطه می ؛است 2 .۴۳ص، اهل سنت و جماعة . مریوانی، ابوعایشه، مساله کفر و تکفیر از دیدگاه1                                                 . https://archive.org/details/mnathlmat_elaannor_alkhair  



جب کفـر و گمراهـی مو ،یا به افراد زنده در اموری که فقط خداوند توان انجام آن را داردگیرد که استغاثه به اموات و تیمیه و محمد بن عبدالوهاب نتیجه میوی از عبارات ابن 1.شودمشرک و کافر می ،را برای غیر خدا انجام دهد آنهااگر کسی چیزی از  ؛که خداوند به آنهـا امـر کـرده است از عباداتی آن،استغاثه، استعاذه، ذبح و نذر و امثال  ۹۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش<ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   مشـکلی از نظـر مـا  ،در آنچه که بـر آن قـدرت دارد ،در استغاثه به مخلوق کند که گفته است: ست. وی در این رابطه به کالمی از محمد بن عبدالوهاب استناد میا ِذي ِمن  :هم آمده وسیکه در قصه حضرت موسیچنان ؛نیست َفاْسَتَغاَثُه الَّ ِذي ِمْن  هِ  ِشیَعِتِه َعَلی الَّ طور که انسان در جنـگ یـا غیـر آن از همان ؛َعُدوِّ امـا  ؛باشدخواهد که در توان مخلوقات میاصحاب خویش چیزهایی را می شود که استغاثه عبادی که در کنار قبور اولیاء یا در حال غیبت آنها انجام می ، های تکفیری وهابی که داعـش در آثـار خـود بـه فتـاوی او اسـتناد کـرده دیگر چهرهاز  2دانیم.کس دیگری بر آنجام آنها قادر نیست را ممنوع می ،غیر از خدا تیسـیر صـاحب کتـاِب  ،ق)۱۲۳۳(متـوفی سلیمان بن عبدالله بن محمـد عبـدالوهاب  مجله النبا، به نقل از سلیمان بـن عبداللـه  ٧٦. داعش در شماره باشدمی العزیز الحمید نکته  3.نها را واجب دانسته استآم مواالت با : خداوند دشمنی با مشرکین و عدگویدمی ؛ ستاها تشخیص اشتباه در مصداق مشرک از سوی این گروه ،قابل توجه در این مسائل مسلمان مخالف خود را مشرک قلمداد کرده و حکم مشـرک را بـر او  ،در اکثر موارد آنها ه تبیـین دیـدگاه بـ ،له حاکم قـرار دادن طـاغوتئها همچنین در مسکنند. داعشیبار می را  تیسیر العزیز الحمید مطالب او در کتاب ،سلیمان بن عبدالله پرداخته و در یک صفحه اللـه فهـو مشـرك  واالستغاثة والذبح والنذر، وغیر ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها کلها؛ فمن صـرف منهـا شـیئًا لغیـرواإلحسان، ومنه الـدعاء والخـوف والرجـاء والتوکـل والرغبـة والرهبـة والخشـوع والخشـیة واإلنابـة واالسـتعانة واالسـتعاذة العبـادة التـي أمـر اللـه بهـا؛ مثـل اإلسـالم واإلیمـان  ضّل وأشرك مع الله غیره، یقول الشیخ محمد بن عبـدالوهاب: وأنـواعوفیه أن من استغاث بالله أغاثه ومن استعان به أعانه ومن توکل علی الله فهو حسبه، ومن صرف شیئًا من ذلك لغیـر اللـه «. 1                                               یقول الشیخ محمد بن عبدالوهاب: االستغاثة بالمخلوق فیما یقدر علیه ال ننکرها، کمـا قـال تعـالی فـي قصـة موسـی: «. 2 ).۲۷۱، صالنبی القائد مهاجر، ابوحمزه،( ؛»کافر
 ِه ِذي ِمْن َعُدوِّ ِذي ِمن ِشیَعِتِه َعَلی الَّ  .۸، ص۷۶شماره  ،الدواوین الشرعیةبیان صادر عن المکتب المرکزی لمتابعة  . مجله النبا،3 .)۲۷۲، صالنبی القائدمهاجر، ابوحمزه، ( ؛»المخلوق، ونحن أنکرنا استغاثة العبادة التي یفعلونها عند قبور األولیاء أو في غیبتهم في األشیاء التي ال یقدر علیها إال اللـهأصحابه في الحرب أو غیره في أشـیاء یقـدر علیهـا ، وکما یستغیث اإلنسان بَفاْسَتَغاَثُه الَّ



ای کـه دربـاره داعش با توسـعه مانندهای تکفیری گروه 1.اندصورت خالصه بیان کردهبه ٩٧ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   حمـد به فتوای  2،غیر اصلی ها برای اثبات حکم کفر ساکنان مناطق دارالکفرِ داعشی کنند.اند، خیل کثیری از مسلمین را با استناد به این قاعده تکفیر میطاغوت داده ابطال التندید باختصار شـرح صاحِب کتاب  ،ق)١٣٠٦بن محمد َعِتیق (متوفی  یبن عل د و ای شرک نمایان شـواگر در جامعه ؛»في إخراج من أتی بها من اإلسالمالرعیة مخالفة لکتاب الله وسنة نبیه، وقد علمت أن هذه کافیـة وحـدها أهل هذا البلد في إظهار المسبة له ولدینه،ووضعوا قوانین ینفـذونها فـي الدین: تکون بالد کفر، یغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم،وقد زاد  معالمأن البلد إذا ظهر فیها الشرك، وُأعلنت فیهـا المحرمـات، وعطلـت فیهـا « نویسد:اند. وی میاستناد کرده کتاب التوحید در ایـن صـورت  شود،د و دستورات دین تعطیل گردمحرمات در آنجا علنی  لعـن و  ،زیاد وارد شده است که به دیـن ایـن شـخص است.خون آنها مباح  و شوداموال آنها به غنیمیت گرفته می .شودبالد کفر می به این جامعه تبدیل لف بـا کتـاب و قوانینی را وضع و به اجرا درآورند که مخا وقتی نفرین کنید. نشـین سعود به منـاطق مسـلمانبا همان توجیهی که آل ،دهد که داعشیاین امر نشان م  3همین کار برای کافر نامیدن آنها کافی است. ،سنت باشد بـه فتـاوای علمـای وهـابی  ،بحث هجرت از این مکان را مطرح کرده و در این زمینه نیز ،ام بعـدیگـطقـه، در مدعیان دولت اسالمی بعد از حکم به دارالکفر بـودن یـک من های اسالمی بود. در پی اشغال سرزمین کرد،حمله کرده و اشغال می و عبدالرحمن بـن محمـد بـن  4ق)۱۲۹۳( ، عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسنمانند . دارالکفـر غیـر اصـلی، ۲. دارالکفـر اصـلی، از اول دارالکفـر بـوده و هسـت؛ ۱از نظر داعش دارالکفر دو نوع هست؛ . «2 .۱۳، ص۶۹شماره  ،المتحاکمون إلی الطواغیت. مجله النبا، 1                                              شیعیان، به نقل از محمد بن عبـداللطیف بـن عبـدالرحمن بـن حسـن بـن محمـد بـن ضمن بیان اقوال درباره مرتد بـودن  ،النبامجله  ۲۶ در شماره مدعیان دولت اسالمی 5.اند، استناد کردهحاشیة ثالثة أصولصاحب کتاب  ،ق)۱۳۹۲( یالنجد یقاسم الحنبل ثر بـالد اسـالمی کـه امـروزه از نظـر داعـش تبـدیل بـه مناطقی که سابقا داراالسالم بوده بعدا دارالکفر گردیده است؛ مثل اک  .. همان5 .. همان4 .۱۳، ص۱۰۲شماره ،. مجله النبا، سلسلة علمیة في بیان مسائل منهجیة3 ).۱۲، ص۱۰۲شماره ، في بیان مسائل منهجي سلسلة علمیة؛ (مجله النبا، »انددارالکفر شده



کس در کـافر  هر .کنندغلو میبیت که درباره اولیاء و صالحین از اهل راکهچ ؛باشـدتیمیـه مـیکفر شیعیان به مراتب بـدتر از زمـان ابـن ،در زمان حاضر اند: عبدالوهاب، آورده ۹۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   خطـا و گنـاه  ،مراوده و مصاحبت با شیعیان در عین اعتقاد به کفـر آنهـا رااو  . استگر جاهل بودن او از حال شیعیان نشان ،بودن آنها مردد باشد ه حمالت خـود بـر علیـه شـیعیان بـه علمـای برای توجی ،ها در بسیاری از مواردداعشی 1.شودداند که باعث مرگ قلب و از بین رفتن ایمان میبزرگی می یکـی  ،م۲۰۱۵وقتی که در اواسط اکتبر  ،عنوان مثالکنند؛ بهعربستان سعودی استناد می تش کشیده شد، یکی از حامیان داعـش آاز مساجد شیعیان در منطقه شرقی عربستان به  یان مشـرک بـه استناد کرده بود که گفته است: اغلب شیع 2تر به فتاوای بن جبرینیدر توی گانه اعالم شـده یکی از والیات سه(والیت نجد  درداعش در اولین بیانیه صوتی که  3.باشندشرک اکبر بوده و مرتد هستند و مستحق کشتن می هـای دولـت به بیان اهداف و انگیـزه ،، صادر کردد)باشداعش در عربستان سعودی می به یکی از مساجد در منطقه شـرقی  انتحاری یاز حمله و اسالمی در عربستان پرداخت بـا اسـتناد بـه  ،در ایـن بیانیـهآنهـا  4.نفر از شیعیان کشته شدند ۲۱تمجید کرد که در آن  رحمه الله: "لـو اقتتـل  5قال الشیخ سلمان بن سحمان«گویند: سخنان سلمان بن سحمان می بوا طاغوتًا ُیعَبـد مـن دون أهل الحاضرة والبادیة حتی یفنوا عن بکرة أبیهم لکان أهون من أن ینّص  ایـن کـار  ،شان قطع شـودکه نسلییتا جا ،اگر اهل شهرها و روستاها کشته شوند ؛»الله کند اطاعـت بهتر از این است که از یک شخص طاغوتی که دستورات الهی را پیاده نمی کـامال منطبـق بـا  ،که تقابل داعش بـا شـیعیان دهدنشان میاین امر به صراحت  6.کنند از علمـای وهـابی در  ،ق)۱۴۳۰-۱۳۵۳. عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهیم بـن فهـد بـن حمـد بـن جبـرین(2 .۱۲، ص۲۶شماره  ،المرتدین. مجله النبا، أقوال أهل العلم في حکم الروافض 1                                               جبـرین ، معلـم بـناالزم به ذکـر هسـت کـه  ؛عربستان سعودی و از اعضای هیئت علمای اسالمی و از مفتیان عربستان بود 3 رفت.نوعی رهبر داعش به شمار می به ،دیترکی البنعلی بود که مدت زیا   . https://carnegie-mec.org/2016/02/18/ar-pub-62893. 4 ." ،ـــد ـــة نج ـــي لوالی ـــب اإلعالم ـــد"، المکت ـــرة محم ـــن جزی ـــرکین م ـــة المش ـــوا الرافض ؛ ۲۰۱۵/ ۵/ ۲۹أخرج https://archive.org/details/akregoo.alrafiedaa نک:http://justpaste.it/bttar-tf-rafdh. 5.  6 .از دنیا رفته است ،م۱۹۳۰از علمای وهابیت که در سال   . https://carnegie-mec.org/2016/02/18/ar-pub-62893. 



-داعش برای ترویج و گسترش افکار اخذ شده از وهابیت، آنها را در کتب درسی دانـش های وهابیت در کتب درسی داعشآموزه :ج باشد.عالیم وهابیت میت ٩٩ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   -کودکان را با افکار متاثر از وهابیت تعلیم و تربیت مـی ،آموزان گنجانده و از همان ابتدا های علمـای بررسی قرار گیرد و با کتاب های درسی داعش موردکند. اگر محتوای کتاب وضـوح انعکـاس افکـار بـه ،وهابیت مخصوصا محمد بن عبدالوهاب تطبیق داده شـود توسـط  ،هـاوهـابی ابگاهی کت ،عالوه بر این ؛ها دیده خواهد شدوهابیت در این کتاب دی داعش من النجکه فواد ابراهیم در کتاب چنان ؛شودسازمان تربیت داعش تدریس می در حلقات و جلسات دینی که توسط  :نویسدمیو به این امر تصریح کرده  الی البغدادی کتب محمد بن عبدالوهاب و شروح آنها تـدریس  ،شودیسازمان تربیت داعش برقرار م -در ادامه چند مورد از رد پای آثار وهابیت در کتب درسی داعـش بیـان مـی 1گردد؛یم در درس هفده که  ،ها تدوین شده استکه برای کالس اولی العقیدهدر کتاب درسی   گردد. غیر خدا وجـود اعتقاد به ،برائت جستن از هر چیزی که در آن 2؛»بالطاغوتوأمثال ذلك، فهذا کاذب في قـول ال إلـه إال اللـه، ولـم یـؤمن باللـه، ولـم یکفـر فأما من قال أنا ال أعبد إال الله، وأنا ال أتعرض السـادة، والقبـاب علـی القبـور،  ؛وكوتشهد علیه بالکفر، والضالل، وتبغضه، ولو کان أنه أبوك أو أخـ ؛غیر ذلكأن تبرأ من کل ما یعتقد فیه غیر الله، من جنی، أو أنسی، أو شجر، أو حجر، أو « به نقل از محمد بن عبدالوهاب آمده:  ،باشددرباره کفر به طاغوت می اگرچـه او  ؛این اعمال کفر و گمراهی اسـت و نسـبت بـه آن بغـض بـورزیشهادت دادن بـر اینکـه  آن؛ال امث دارد، اعم از جن و انس درخت و سنگ و غیـر از خـدا را عبـادت  ،کنـداما کسی که ادعا مـی ؛پدرت یا برادرت باشد کند و نسبت به غلو درباره اولیای خدا و بناء بر قبور و امثال آن اعتراضی نمی -گو مـیالله، دروغاالالهنی بر شهادت به ال، این فرد در ادعای خود مبدندار ضمن تکفیـر اکثـر حکـام کشـورهای  السیاسة الشرعی للصف االول الشرعیدر کتاب  باشد. او به خدا ایمان نیاورده و نسبت به طاغوت کافر نیست.   .۴۷، صالعقیده للصف االول الشرعی الفصل الدراسی االول. 2 .۱۲۸، صداعش من النجدی ال البغدادی. ابراهیم، فواد، 1                                              



خروج بر حـاکم را واجـب  ،اسالمی، با استناد به نواقض االسالم محمد بن عبدالوهاب ۱۰۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   و آن را  شـدهست که به منظور تعلیم مسائل مهـم دینـی منتشـر ا تعلموا امر دینکمکتاب  اند،ی که از سوی داعش منتشر شده و اهمیت زیادی هم به آن دادهیهااز جمله کتاب 1کنند.آموزان القاء میدانش هرا ب دانسته و آن بـا اینکـه  2شـد.بادانند که انتشار آن برای اطالع و تعلیم الزم مـیکتابی مهم و جامع می ولی محتوای آن دقیقا همـان مطالـب  ،نامی از وهابیت و علمای آن در این کتاب نیامده باشـد. بـرای کشـف ایـن خصوص محمد بن عبـدالوهاب مـیثار علمای وهابیت و بهآ و... در این کتـاب بـرای مطالعـه 6طاغوت 5،جهاد 4،کفر 3،توحید مانندواقعیت مباحثی  صـورت آن را به ،کند. آنها برای فهم بهتر این مطالبمسلمان کامل می و انسان را موحد ،داند که فهم این مسائلعبدالوهاب، تعلیم آن را برای کودکان قبل از حفظ قرآن مفید مین داعش با انتشار بروشوری با عنوان تعلیم الصبیان التوحیـد، از محمـد بـن همچنی .شودپیشنهاد می هـای تاثیرپـذیری عمیقـی از آمـوزه ،در تحقیق صورت گرفته کشف گردیـد کـه داعـش هنتیج .اندپرسش و پاسخ طراحی کرده ها و جزواتی که وهابیت در تکفیر مسلمانان داشته است. این امر از چاپ و انتشار کتاب مـای لاستناد به اقـوال و فتـاوای ع ،همچنین ؛شودداعش چاپ و منتشر کرده روشن می سند  ،ن عبدالوهاب در تکفیر و کشتار مسلمانان نیزخصوص شخص محمد ببه ،وهابی رسـوخ آثـار وهابیـت در کتـب  نیـز، تر از همـهباشد. مهمدیگری از این تاثیرپذیری می ی داعش از ذیرسند محکم دیگری از تاثیرپ ،هادرسی داعش و تربیت کودکان با آن آموزه  .۳ص ،همان 6. .۶۶ص ،. همان5 .۱۷. همان ص4 .۸ص ،. همان3 .۱، صتعلموا امردینکم. 2 .۳۲، صرعیالسیاسة الشرعیة للصف االول الش. 1                                               باشد. وهابیت می



یم.۱ منابع ١٠١ نیمسلم ریدر تکف تیداعش از وهاب یر یرپذیتاث   مرکز اوال للدراسات و التوثیـق، چـاپ  بیروت: ،داعش من النجدی الی البغدادیابراهیم، فواد، .۳ ق.۱۴۳۷ ،مکتبةالهمة، چاپ اول جا:بی ،نتصار لحزب الله الموحدین و الرد علی المجادل عن المشرکیناالابابطین، عبدالله، .۲ .قرآن کر -بی، ثق عری االیمانالدالئل فی حکم مواالة اهل االشراک و یلیه او عبدالوهاب، سلیمان، ابن.۴ م.۲۰۱۵ ،اول تحقیق: اسماعیل  ،سبیل النجاة و الفکاک من مواالة المرتدین و اهل االشراکعتیق، حمد، بنا.۸ ق.۱۴۳۶ ،، چـاپ اولمکتبةالهمـة جا:بی ،مفید المستفید فی کفر تارک التوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن.۷ ق.۱۴۳۷ ،مکتبةالهمة، چاپ اولجا: بی، مسائل الجاهلیةعبدالوهاب، محمد، ابن.۶ ق.۱۴۳۷ ،مکتبةالهمة، چاپ اول جا:بی ،کشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، ابن.۵ ق.۱۴۳۶مکتبةالهمة، جا:  تبصـیر المحـاجج بـالفرق بـین رجـال الدولـة اإلسـالمیة ، زاالثری، ابوهمام بکر بن عبدالعزی.۱۰ ق.۱۴۳۷ ،مکتبةالهمـة جـا:بـی ،سبیل النجاة والفکاک من مواالة المرتـدین و االتـراکعتیق، حمد، بنا.۹ ق.۱۴۲۳ ،رئاسة إدارة البحوث العلمیة و اإلفتاء ریاض: بن سعد بن عتیق، ــدین، .۱۲ ق.۱۴۳۷ ،مکتبةالهمة جا:بی ،تعلیم الصبیان.۱۱  .ق۱۴۳۵ ،الغرباء لالعالم، چاپ اول: جا، بیوالخوارج ــاد ال ــدی، عم ــلتوحی ــه جه ــذر ب ــهل در ع ــار س ــدین، گفت ــة الموح ق. ۱۴۳۸، مکتب www.tohidbooks.tk ۱۳. ،جـا: بی ،، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسمالدرر السنیة فی االجوبة النجدیةعلماء نجد، .۱۶ ق.۱۴۳۷، چاپ اول، العقیده للصف االول الشرعی الفصل الدراسی االول.۱۵ ق.۱۴۳۷، چاپ اول، السیاسة الشرعیة للصف االول الشرعی.۱۴ ق.۱۴۳۶ ،، چاپ دومتعلموا امر دینکمدیوان الدعوة و المساجد ، لبیـتالبیـتموسسه داراالعالم لمدرسـة اهـل :قم ،پژوهیمجله سلفی ،»لجنة الفتاوای عربستانبررسی عوامل توسعه نواقض االسالم در تفکر مفتیـان وهـابی، بـا تاکیـد بـر «قاضی زاده، حسین، .۱۷  .ق۱۴۱۷ ،چاپ ششم نا،بی  .۱۳۹۵ش
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