
 

 

 5045بهلاه و اابتلما    51 شلماه  هشلم ، سلا  پژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سللیی

 2-02ات: للللصیح  50/40/5045د: لللللللللخ اأییللللللااهی  40/40/5045ت: للللافلللللخ دهیلللللااهی

 
 هیجام انیجر  یشناس انیجر 

 *یهاشم وسفیجواد  دیس

 **رشیفات عبداملحمد

 چکیده
 شد؛ یمکشوری یکپارچه نشان داده  صورت به م،0995عربستان سعودی قبل از سال 

کـه در ایـک کشـور و همسـایگان آن رد داد،  ییهـا اتفاقو  م،0995بعد از سال  ولی
آمـدن وجود بـه سـببدسـتوو  تیییـر شـد و همـیک امـر  یکل بـهاوضاع ایک کشور 

 تـوان یم یراسـت بهکـه  هـا یانجریکی از ایـک  موتلف در ایک کشور شد. های یانجر
تریک جریان حاکم در عربستان از آن نـام بـرد، جریـان جامیـه اسـت. جریـان پرنفوذ

ردگی کامـل بـه حکـام عربسـتان، سرسـپ خـود ماننـد   یها شاخصهجامیه با توجه به 
انسـته راه خـود را در گرایـی و... تو فی هرگونه تحـببندانستک خروج بر حاکم و  حرام

 خلیج فارس باز کند و در ایک کشورها مؤثر باشد. ۀکشورهای حوز
جریـان جامیــه و  گونــه منـاف رفتـار  بـه علــت یا عـدهاخیــر،  یها سـالدر  متأسـفانه
 ،فرصـت عنوان بـهآن، ایک جریـان را  یها شاخصهخطا از ایک جریان و  یها برداشت
باید گفت که با بررسـی  .اند شدهرشد آنها در کشورهای موتلف  سببرده و معرفی ک

ابیم که آنها بینش و گرایشی مطاب  با محمد بک ی یایک جریان درم های یشهرعمی  در 
از حیـ   ها یجام .شوند یمدارند و خطری بالقوه محسوب  ها یسعودو  عبدالوهاب

عبدالوهاب هستند و بـا تبعیـت از او وهابیت سنتی و محمد بک  یرو دنبالهاعتقادات 
اسـتیاثه، توسـل و شـفاعت،  ماننـد   ،بسیاری از مسلمانان را به علت برخی از اعمال

و انقـالب  تندی نسبت به امـام خمینـی های یدگاهدجریان جامیه  .دانند یممشرک 
بـا در ایـک مقالـه سـعی شـده تـا  .کند یمد و ایشان را امام کفر و طاغوت خطاب دار

، سـران و موضـع جریـان نسـبت بـه یریگ شـکلتحلیلی به روند _  رد توصیفیرویک
 اسالمی و اعتقادات جریان جامیه پرداخته شود. مذاهب

  .یالمدخل عیرب ،یمحمد امان الجام ه،یجام ه،یمدخل: ها کلیدواژه
                                              

 Sydjwadh31@gmil.com)نویسندۀ مسئول(   لمدرسة اهل البیت داراالعالم ۀپژوه مؤسس دانش *

 شناسی وهابیتدکتری توصصی  **
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 مقدمه
 الوصـو  یعلدر تحـوالت جهـان عـرب،  ای یژهووهابی که نقش  های یانجریکی از 

سعودی دارد، جریان جامیـه اسـت. ایـک جریـان بـا توجـه بـه خصوصـیات و عربستان 
ا جلب حمایت از اعتقاداتی که دارد همیشه مورد حمایت حکام سعودی بوده و توانسته ب

خلیج فارس و پشتیبانی حکام عربسـتان در خیلـی از کشـورهای  ۀحکام کشورهای حوز
 باشد. یرگذارتأثمنطقه نفوذ کرده و 

 یرتـأثتوانسـته  سیاسـی، یها عرصـهر و ورود جدی ایک جریـان در اخی یها سالدر 
ایـک جریـان در  بودن رد  ه داشته باشد و بـا توجـه بـه مشـهودبیشتری در کشورهای منطق

کـه ایـک  شـود یمنظامی و مسلحانه در کشورهای لیبی، تونس و یمک روشک  های یور 
برخی به علـت سرسـپردگی  متأسفانه 1جریان وارد فاز نظامی و مسلحانه نیب شده است.

، تصـور داننـد یمو خروج بر حـاکم را حـرام  به جریان حاکم دارد ها یمدخلکاملی که 
بایـد گفـت کـه ایـک  ولـی شـود؛ یمو فرصت محسوب  خطر یبکه ایک جریان  اند کرده

 و استفقط موتص به کشور عربستان و نظام حاکم آن  ،سرسپردگی و حمایت از حکام
 ندارند. کشورهادیدگاهی نسبت به حکام دیگر علمای مدخلی چنیک 

و موضع آنها نسبت بـه نظـام مقـدس  شمارند میام اکثر کشورها را کافر حک   ،جامیه
ار تند است و حکام ایران اسالمی را کافر دانسته، پس خـروج بـر یجمهوری اسالمی بس

کـه جریـان  یـابیم یدرمـو عملکرد آنها  ها شاخصهبا توجه به ایک  2.دانند یمآنها را جایب 
ایک جریان در کشور جد مانع گستر   طور بهتکفیری است و باید  کامالا جامیه، جریانی 

بـه قـدرت رسـیدن، تبـدیل بـه  محض بـه بـریم یمبا توجه به سواب  آنها پی  چراکه ؛شد
، یا کتابوانـهدر ایک مقاله سـعی شـده تـا بـا اسـتفاده از منـابع  .شوند یمخطری بالقوه 
جامع به معرفی ایک جریان پرداخته و ضمک بیـان تاریوهـه و  طور بهنتی، صفحات اینتر

 .کندو عقاید آنها را بررسی  ها شاخصهببرگان و وضعیت فعلی آن، 

 تاریخچه
و  گـردد یبرم( 0995)مدخلیه(، به جنگ دوم خلیج در سال ) ظهور اولیه جریان جامیه

                                              
1. https://www.alwahabiyah.com/fa/mainstreamingview/13613 

 .035،  العالقة بین التشیع و التصوففالح بک اسماعیل بک احمد، . 2
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منوره اعالم موجودیت کرد، به  ۀدینامی در ممحمد امان الج به علت اینکه در ابتدا توسط
الصحوة و  جریانایک جریان در ابتدای تأسیس به علت موالفت با  1شهرت دارد. جامیه

 شهرت یافت. به جامیه ...و سفر الحوالی، سلمان العوده مانند   ،مبلیان آن
از  شـود یمکه آیا  بحثی بیک علمای عربستان مطرح شد ،در ابتدای جنگ دوم خلیج

عبدالعبیب بک بـاز،  ؟ علمایی مانند  نه یااستعانت کرد  ی اجنبی در مقابله با صدامروهانی
دیگر  یا عدهصالح الفوزان و محمد العثیمیک، حکم به جواز استعانت دادند و در مقابل 

سفر الحوالی و سلمان العوده  مانند  « الصحوة» از علمای عربستان که اکثر آنها از جریان
گروهـی بـا  ،جواز استعانت از کفار و اجنبـی دادنـد. در ایـک میـانبودند، حکم به عدم 

مجـوزیک اسـتعانت از قـد از گـروه اول ) تمامپیشتازی محمد امان الجامی، به حمایـت 
 هـای یتحماکه به مذاق حاکمیت خـو  آمـد و ایـک شـروعی بـرای  2کفار( پرداختند

 حاکمیت از جریان جامیه شد. پایان یب

 ن جامیهمشهور جریا یها تیشخص

 محمد امان الجامی. 1

وابع شهر هرر در کشـور تروستای طیا طاب از در  ق0739الجامی در سال  امانمحمد 
حج عازم عربسـتان سـعودی  ۀفریض یادابرای  ق،0779وی در سال  حبشه، متولد شد.

 مثـل   هایی یتشوصشده و بعد از مناسک حج در حلقات درسی آنجا شرکت کرده و از 
 او بة، عبدالح  الهاشمی و محمد عبدالله الصومالی، استفاده کرده است.عبدالرزاق حم

بـه  علمـی در ریـاگ گذرانـد و بعـد از آن ۀدبیرستان خـود را در مدرسـدوران تحصیل 
 م،0933وی در سـال  .اخـذ کـرد ق،0725دیک رفته و مدرک خود را در سـال  ۀدانشکد

 شده و بعد از آن به قاهره رفـت ابدیک پنج ۀبه دریافت مدرک لیسانس در دانشکدموف  
لمای وی از مالزمان چند تک از ع و در دارالعلوم قاهره موف  به دریافت مدرک دکترا شد.

محمد بک ابراهیم آل شیخ، عبدالرحمک االفریقـی و عبـدالعبیب  طراز اول عربستان یعنی
 3بک باز بوده است.

                                              
 .8773  ،8ج، الحرکات االسالمیة فی الوطن العربی )عبدالینی عماد(، جمعی از مؤلفان. 1
 .007  ،ودیةالتیارات الدینیة فی السع خالد، المشوح،. 2
 .372  ،الجماعات االسالمة و العنفسعود،  المولی،. 3
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که مقام خاصی  ب بک بازعبدالعبیجامی بعد از گذراندن تحصیالت خود و با دعوت 
که یکـی از  ه تدریس در دانشگاه اسالمی مدینهبرای وی در علمیت و اخالق قائل بود، ب

 عربستان سعودی است، مشیول شد. یها دانشگاه یکتر مهم

 محمد امان جامیستادان ا
برای نمونه به چند  ،مهم وهابی تحصیل کرده است های یتشوصجامی نبد بسیاری از 

 :شود یمه شوصیت اشار
 ؛عبدالعبیب بک باز 

 ؛محمد االمیک الشنقیطی 

 ؛محمد االبراهیم آل شیخ 

 ؛عبدالمحسک بک حمد العباد 

 ؛علی بک مهنا القاضی 

 تألیفات
 ؛أضواء علی طری  الدعوة إلی اإلسالم 

 ؛مجموع رسائل الجامي في العقیدة والسنة 

 ؛المحاضرة الدفاعیة عک السنة المحمدیة 

 ؛أنها لیست مک اإلسالمحقیقة الدیموقراطیة و 

 ؛حقیقة الشوری في اإلسالم 

 ؛العقیدة اإلسالمیة وتاریوها 

 ؛شرح متک شروط الصالة وأرکانها وواجباتها 

 دیک في تحقی  دعوة األنبیاء والمرسلیک  
 ؛قرة عیک الموح 

 ،ة النبویة في ضوء اإلثبات والتنبیه مـک  والکثیـر الصفات اإللهیة في الکتاب والسن  
 .روحهمؤلفاته وش

 ربیع بن هادی بن محمد عمیر المدخلی. 2

جـازان در جنـوب  ۀمداخلـه در منطقـ ۀیع بک هادی بک محمد عمیر المدخلی از قبیلرب
شهر صـامطه  توابعوی در روستای جرادیة، روستایی کوچک از  عربستان سعودی است.
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خط و  درسی روستا شد و یها گروهوارد  یسالگ هشتدر  متولد شد. ق،0750و در سال 
قرائت را نبد شیبان العریشی، قاضی احمد بک محمد جابر المدخلی و محمد بک حسیک 
مکی، آموخت و همهنیک در درس قرآن نبد محمد بـک محمـد المـدخلی تلمـذ کـرد و 

 وهابی شهر صامطه آموخت. ۀو تجوید را نبد وی و در مدرسدروس توحید 
حـاف   مشهوری ماننـد   تادانسعلمی شهر صامطه شد و نبد ا ۀپس از آن وارد مدرس

بک احمد الحاکمی و محمد بک احمـد الحـاکمی و همهنـیک عالمـه محمـد بـک علـی 
سـال  یـلاواالتحصیل شـد و در  غعلمی فار ۀمدرساز  0725در سال  الجامی تلمذ کرد.

دیک ریاگ شد و به مدت دو ماه به تحصیل پرداخـت و بعـد از  ۀوارد دانشکد ق،0720
رفـت و بعـد از چهـار سـال تحصـیل علـم از آن المی مدینه به آنجـا افتتاح دانشگاه اس

وی پس از آن موفـ  بـه دریافـت مـدرک فـوق  شد. یلالتحص فارغممتاز  ۀدانشگاه با رتب
 اکنون هم و از دانشگاه ملک عبدالعبیب شد 0355سال و دکترا در  0793لیسانس در سال
 .باشد یمحدی   ۀدانشکدو تدریس در دانشگاه اسالمی مدینه در مشیول تحقی  

 ربیع بن هادی المدخلی تاداناس
برای نمونـه  ،موتلفی از وهابیت تلمذ نمود های یتشوصربیع بک هادی المدخلی نبد 

 :شود یماشاره  نفربه چند 
 ؛عبدالعبیب بک عبدالله بک باز 

  ؛محمد ناصرالدیک البانی 

 ؛عالمه عبدالمحسک العباد 

 ؛أمیک الشنقیطیمحمد 

 ؛قیصالح العرا 

 ؛عبدالیفار حسک الهندی 

 عالمه محمد بک علی أمان الجامی. 

 تألیفات
 :شود یماز آنها اشاره  یتعدادکه به  وی صاحب تألیفات متعددی است

 ؛بیک اإلمامیک مسلم والدار قطني مجلد کبیر وهو رسالة الماجستي 
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 ه؛بوع في جبئیک وهو رسالة الدکتورامط النکت علی کتاب ابک الصالح 
 ؛للحاکم طبع الجبء األول منه ل إلی الصحیحتاب المدختحقی  ک 
 ؛مجلد لإلمام ابک تیمیة تحقی  کتاب التوسل والوسیلة 
 ؛نهج األنبیاء في الدعوة إلی الله فیه الحکمة والعقل 
 ؛منهج أهل السنة في نقد الرجال و الکتب و الطوائف 
  ات المحـدثیک ومیالطـتقسیم الحدی  إلی صحیح وحسـک وضـعیف بـیک واقـع

 ؛رد علی عبد الفتاح أبو غدة ومحمد عوامه المتعصبیک
 ؛کشف موقف الیبالي مک السنة وأهلها 
 ؛صد عدوان الملحدیک وحکم االستعانة بییر المسلمیک 

  ؛مکانة أهل الحدی 
 ؛منهج اإلمام مسلم في ترتیب صحیحه 
 ؛ـــان العودةأهل الحدی  هم الطائفة المنصورة الناجیة ـ حوار مع سلم 
 ؛في الحدی  النبوي مذکرة 
 ؛أضواء إسالمیة علی عقیدة سید قطب وفکره 
 الله صلی الله علیه وسلم اب رسولمطاعک سید قطب في أصح. 

 فالح بن نافع الحربی. 3

در مدینه است و مدرک خود را از دانشگاه اسالمی مدینـه اخـذ  0773ایشان متولد سال 
وی امـام  باشد. یمر ایک دانشگاه سال مشیول به تدریس د 75کرده و پس از آن به مدت 

و بیـان احکـام  هرساله در موسم حـج بـه افتـاجماعت و خطیب مسجد کویتی است و 
 1.پردازد یم

 تاداناس
 ؛عالمه صالح العراقی 

 ؛عبدالصمد الکاتب 

 ؛حماد االنصاری 
                                              

 .سایت شیخ فالح بک نافع الحربی. 1
http://www.sh-faleh.com/books.php 
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 ؛عمر محمد فالته 

 ؛امیک الشنقیطیمحمد 

 ؛عبدالعبیب بک باز 

 محمد أمان الجامی. 

 تألیفات
 ؛البرهان في ضوابط أهل السنة في اإلرجاء واإلیمان سواطع 
 ؛فک األفنان في إلجام الفتان عک تفسیر القرآن 
 مک کتابي نبل القسـي فـي درء فتنـة  ؛معنی التنبیه في قول: سبحانك في القنوت(

 صالح بک عواد المیامسي(
  سـوة ن بکر الجبائري(تنبیه العقالء إلی دسیسة الجهالء )کشف حقیقة وخبایا أبو

 ؛مصححة
 ؛الحقیقة الساطعة في حکم المقاطعة 
  قبر النبي محمد صلی الله علیه وسلم لیس في المسجد.. فصل مک کتـاب: تنبیـه

 ؛العقالء
 ؛ذو القرنیک المسلم ... فصل مک کتاب: تنبیه العقالء.. ردا علی أبوبکر الجبائري 
 ب  ؛کر الجبائريالعقل والشرع ... فصل مک کتاب: تنبیه العقالء.. ردا علی أبو
 ؛ال یظلم الله لعدله ... فصل مک کتاب: تنبیه العقالء.. ردا علی أبوبکر الجبائري 
 ؛البداوة ... فصل مک کتاب: تنبیه العقالء.. ردا علی أبوبکر الجبائري 
  التحقی  والتبییک في أن الوـروج علـی أئمـة الجـور لـیس مـذهباا للسـلف أئمـة

 ؛المسلمیک
 قالء إلی فتنة اإلخوان في الدیک والدنیا والدماء()تنبیه الع ؛جبء مک کتاب 
 ؛القول المبیک في نصرة أزواج النبي أمهات المؤمنیک 
 رد علـی أبـي بکـر ) ؛صد المقال المجحف بنسبة مـا ال یلیـ  بنبـي اللـه یوسـف

 (الجبائري
 التحقی  السدید في االجتهاد واالتباع والتقلید. 
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 مقبل بن هادی الوادعی. 4

او  .یمک متولـد شـد ۀتای دماج واقع در جنوب استان صعددر روس ق0758وی در سال 
عـد از آن بـه عربسـتان مهـاجرت سالگی در یمک به تحصیالت خود ادامه داد و ب 83تا 

و موف  به دریافـت دعوت و شریعت ادامه داد  ۀصیل خود را در دو رشتالوادعی تح کرد.
علوم حـدی  اخـذ  ۀرا در رشتق لیسانس خود و پس از آن مدرک فو مدرک لیسانس شد

 دکتری خویش دفاع کنـد. ۀالتی که پیش آمد نتوانست از رسالبا توجه به مشک ولی ؛کرد
 یکتـر مهمکـه از  کنـد یم یستأسـبعد از آن، وی به یمک بازگشته و دارالحدی  دمـاج را 

 1.شود یممدارس ترویج وهابیت و جریان جامی محسوب 

 تاداناس
 ؛ريالسید محمد الحکیم المص 

  ؛فاید المصري عبدالوهابمحمد 

 ؛أمیک المصريمحمد 

 ؛األلباني یکناصرالد 

 ؛بک باز یبعبدالعب 

 ؛الدیک الراشديبدر 

 ؛الدیک الهاللي یتق محمد 

 ؛أمیک الشنقیطيمحمد 

 المحسک العبادعبد. 

 فاتیتأل
 ؛الصحیح المسند مک أسباب النبول 

 ؛الشفاعة 

 ؛الجامع الصحیح في القدر 

 ؛الئل النبوةالصحیح المسند مک د 

 ؛السیوف الباترة إللحاد الشیوعیة الکافرة 

                                              
1. http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=316935&yearquarter=20134 
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 ؛صعقة البلبال لنسف أباطیل الرفض واالعتبال 

 ؛الطلیعة في الرد علی غالة الشیعة 

 االلحاد الومینی فی ارگ الحرمیک 

 ؛تحقی  ودراسة اإللبامات والتتبع للدارقطني 

 الجامع الصحیح مما لیس في الصحیحیک. 

از محمـد بـک هـادی  تـوان یمگـر جریـان جامیـه )مدخلیـه( بـارز دی های یتشوصاز 
فرید المـالکی،  1،ی نجمییالمدخلی، زید بک محمد بک هادی المدخلی، احمد بک یح

 رائد آل طاهر نام برد. و تراحیب الدوسری

 عقاید
محمـد بـک  را از یرتأثیابیم که آنها بیشتریک  یبا بررسی سونان و کتب ببرگان جامیه درم

گرفته و از حی  عقایدی باید آنها را تابع جریان سنتی وهابیت و محمد بـک عبدالوهاب 
وهابیـت خیـل کثیـری از افعـال مسـلمیک را عمـل  تبع بهعبدالوهاب دانست. جامیه نیب 

مدخلی خیل کثیـری از  .اند کردهمسلمانان را مشرک خطاب  ،تبع بهشرکی معرفی کرده و 
به توسل و استیاثه و... مشرک معرفی کـرده و  شیعیان را به علت اعتقاد ازجملهمسلمیک 

 2.داند یمآنها را از گمراهان 
تواند مورد نقد و اشـکال قـرار  یم یکل صورت بهعقاید وهابیت که  یکتر مهمیکی از 

نمودن  ها با داخل یوهاب توحید در عبادت است. ۀرد، اعتقاد خا  ایک فرقه در مسئلبگی
اند که امکان  ضی  کرده قدر آنتوحید در عبادت را  ۀرعبادت، دای یدر معنا یامور متعدد

تواننـد از  یخود آنان هم نم ینگذاشته است و در مقام عمل حت یباق آن رابر طب   یعمل
دیک در عبادت به هـر  یاست برا یگوید: عبادت اسم جامع یتیمیه م کشمار آیند. اب موح 

                                              
 .07-88  ،السلفیة الجامیةعقیدة الطاعة و تبدیع المختلف  جمعی از نویسندگان،. 1
ب إلـی اللـه بهـا . »2 ذر وهذه مک صمیم العبادات؛ فـالتقرُّ بح والنَّ عاء والذَّ ومک أعظم ما وقع فیه کثیٌر مک المسلمیک شرك الدُّ

ل مک ی لِّ ر الله وُیض  فِّ رك بالله ولهذا ُیک  ب إلی غیره بها مک أعظم وأکبر أنواع الشِّ دعو غیره، هـذه تقرب بأعظم العبادات، والتقرُّ
ـدائد،  رق الصوفیة الذیک یستییثون بییر اللـه فـي الشَّ وافض وأصحاب الطُّ ل المسلمیک مک الرَّ الحقیقة ما عرفها کثیٌر مک ُضالَّ
ا، یعتقدون فـیهم أنهـم یسـتجیبون  ا وال حیاةا وال نشورا ا وال موتا ا وال نفعا ویعتقدون في األموات الذیک ال یملکون ألنفسهم ضرا

ع ـرك فـي األلوهیـة الدَّ فون في هذا الکون؛ فیقعون فـي أعظـم أنـواع الشِّ وات، ویکشفون الُکُربات، ویعلمون الییوب ویتصرَّ
بوبیة  (2  ،أشرطة مفرغة للشیخ ربیع المدخليالمدخلی، ربیع بک هادی، .« )والرُّ
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تواند در قالب گفتـار باشـد و  یم ،پسندد و ایک چیب یداشته و م  چه خداوند آن را دوست
 یادا، یمثل نماز، زکات، روزه و حج، راسـتگوی یو ظاهر یتواند به شکل عمل باطن یم

از احتـرام و تعظـیم  یرا که حاک یارحام از انسان صادر گردد. آنان هر عمل ۀامانت، صل
عت، از ایـک عقیـده، شـفا یدانند و لذا بـه پیـرو یو کفر م کموجب شر ،غیر خدا باشد

 یو احترام به ارواح آنان، فرستادن صلوات بـا صـدا زیارت قبور انبیا و اولیا کتوسل، تبر
 در مـیالد یبلند بـر پیـامبر اسـالم خصوصـاا در کنـار قبـر آن حضـرت، جشـک و شـاد

ه بر قبـور  و ساختکوفات و شهادت آنان  یدر روزها یسوگوار و ائمه پیامبر قب 
تعظیم، تقدس آنها چه در عمل و چه در قـول   از احترام، که یآنان و هر چیب دیگر کمبار

مشروع بوده و اعتقاد به ایک امور و عمـل بـه  حکایت بکند به اعتقاد وهابیت حرام و غیر
و  یو روایات نبو یآیات قرآن برخالفها دقیقاا  یدانند. وهاب یو کفر م کآنها را باع  شر

و عبادت را بر طب  خواسـت و میـل  اصحاب و مسلمیک و حکم عقل قدم برداشته ۀسیر
 ؛انـد اسالم را مسدود نموده یسو بهراه و طری   تنها نهاند که  تفسیر کرده یخودشان طور

 یشـدن را از هـر کسـ مبـیک اسـالم کشـیده و امکـان مسـلمانبلکه خط بطالن بر دیـک 
 .اند گرفته

ادت منافـات وحید در عبخدا است و عبادت غیر خدا با ت یدر اینکه عبادت فقط برا
هـر فعـل یـا قـول انسـان  یول ؛و نه عقالا وجود ندارد  نه شرعاا  یو تردید کدارد هیچ ش

نیـب تـذلل، خضـوع و خشـوع در برابـر غیـر خـدا  از تعظیم، تکریم غیـر خـدا و کیحا
خشوع و خضوع که عبارت از سجده باشـد  ۀتواند عبادت باشد. چون باالتریک درج ینم

بـر آن  یبلکه امر و دسـتور الهـ ؛جایب شمرده شده است تنها نهن خدا در قرآ یربرابر غدر 
داد  یهرگب خداوند به مالئکه دستور نم ،وجود دارد. اگر سجده از مصادی  عبادت باشد

کـافر نکردن  سجدهفتند و نیب شیطان نباید در اثر به سجده بی که در برابر حضرت آدم
معیـار وهابیـت بایـد از موحـدیک  بنـا بـربلکه  ؛گرفت یقرار م یشده و ملعون درگاه اله

اگـر سـجده از  .اند شـده عملشـان کـافرکه با ایک  هستندها  آمد و ایک فرشته یشمار م هب
 و مادر و برادران حضرت یوسف حضرت یعقوب ۀسجدبود  یمصادی  عبادت م

 کمشر نعملشاندارد جب اینکه گفته شود العیاذ بالله آنها با ایک  یتوجیه یچاو هدر برابر 
و عبـادت  کشـر ،اند. اگر اعتقاد به تقدس غیر خـدا و خشـوع و تـذلل در برابـر آن شده
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یا اعتقاد به وجوب آن در مراسم  اند که طواف کعبه را انجام داده یبود، پس تمام کسان یم
ـ اند. شده کحج دارند، به دستور خداوند مشر و نیـب روایـات  یقرآنـ ۀبا توجه به ایـک ادل 

 ۀآمرز  گناهـان و بـا ضـمیم یبرا ،شفاعت و توسل به غیر خداوند جواز در یشمار یب
مجرد خشوع و خضوع  بودن تبر عباد یدلیل تنها نهمسلمانان از صدر اسالم تاکنون  یرۀس

بـر عـدم  یبلکـه دلیلـ ؛در برابر غیر خداوند و نیب شفاعت و توسل و امثال اینها نـداریم
 ؛و کفر را به دنبـال نـدارد کشر تنها نهایک امور  عبادت ایک امور وجود دارد. پس عمل به

مجـرد  ی. حتـاسـترضایت خداونـد  کنندۀ یکتأمبلکه در موارد خود  امر پسندیده و 
ایـک امـر را نـدارد و نیـب طلـب  یکه اصالا صالحیت بـرا یتذلل و خشوع در برابر چیب

تواند  ینم ،اشدنداشته ب یاز تقدس و تقرب اله یا که هیچ بهره یشفاعت و توسل از کس
تحقـ   ینیست که با هر اعتقاد و عملـ یچیب کدر عبادت بشود. چون شر کموجب شر

و توحید چه در عبادت و چه در غیر آن، اعتقاد و  کدر شر یبلکه معیار اساس ؛پیدا بکند
بنابرایک، ایک اعمال در برابر  است؛عدم اعتقاد به الوهیت، ربوبیت و معبودیت غیر خدا 

 کمعبود و پروردگار است، تبدیل به عبادت شده و شر  اعتقاد به اینکه او خدا، غیر خدا با
توانـد  یم یانسان وقت ۀو خاشعان خاضعانهآورد. پس عمل  یدر عبادت را به دنبال خود م

اینکـه آن چیـب خـدا و پروردگـار اسـت، انجـام  عنوان به یعبادت باشد که در برابر چیب
 یدو رکـک اسـت یکـ یگوید: عبادت دارا یریف عبادت مدر تع یسبحان الله یتآبگیرد. 

اینکه عمل و فعل از خشوع و خضوع و تذلل برخوردار باشد و دوم اینکـه ایـک عمـل در 
.باشد انجام بگیرد که اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او وجود داشته یبرابر کس

1 

 فکری یها شاخصه

 گرایی بنفی هرگونه تحز . 1

 ؛وهـابی حسـاب کـرد یها گروهتمام  یها شاخصه، جبء وانت یمایک شاخصه را  اگرچه
که جریان جامیه از ایک شاخصه دارنـد، آن  یا استفادهبه علت شدت عمل و کثرت  ولی

 .اصلی جامیه دانست یها شاخصهجبء  توان یمرا 
، ایک عمـل را عمـل یساز حببگرایی و  هرگونه حبب محمد امان الجامی ضمک رد  

                                              
 .88،  في ظالل التوحید، جعفر، یسبحان .1
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کـه همیشـه  کنـد یمگرایی را از نتایج هوی و هوس معرفـی  حببو  1داند یمغیر صالح 
فراتـر  پـا راربیـع المـدخلی  2.شـود یممنجر به گسستگی و دشمنی در بـالد مسـلمیک 

کتاب و سنت و اجمـاع مـا را بـه »: گوید یمو  داند یمگذاشته و ایک عمل را غیر شرعی 
بدعت، خالف ایک مسئله گرایی، تفرق و  حبب که یدرحال، کند یممحبت و تقوا دعوت 

ایـک  منشـأ، نوست به علت داند یمگرایی را غیر شرعی  حبب ،وی به دو دلیل 3«است.
کـه از  گرایی یعنی دموکراسی حببعمل که هوی و هوس است و دوم به علت خاستگاه 

 4غرب کافر برخاسته است.

 اطاعت و سرسپردگی کامل به حکام. 2

بلکـه  ،صاحب امامت و رهبـری در سیاسـت تنها نه)حکام( را  مسلمیک امر   ولی   ،جامی
مردم باید از ایک  ۀعام»: گوید یمو  داند یماحکام و شریعت نیب  ۀکنند آنان را رهبر و پیاده

ولی  ؛کنند یحتنصافراد پیروی کرده و ح  را برای آنان روشک و خطای آنان را گوشبد و 
هرچه قدر هم فاسد باشند،  چراکه ؛د از طری  قول لیک و ایجابی باشدایک اعمال بای ۀهم

فقوال لهوقلالوال ل که خداوند متعال امر کردند به حضـرت موسـی رسند ینمبه فرعون 
 امـر   علیـه ولـی   ،که شور  و موالفت و شدت عمل کند یموی در ادامه گوشبد  .هینا

 5از اعمال جاهلیت است و ایک نوع برخورد جایگاهی در اسالم ندارد. یکمسلم
 :نویسد یمتاب دیگر  وی در ک

هذهلاهدوهةلا سالمیةلاهسعالدیةلاهتیلالامتلفیلاللو لاهزییو الاهع ةیوةلهوت   ل
ةاهش یعةلا سالمیةلولت اربلجاهلیةلاه   لةغی لمالانیللاهلقلولجاهلیوةلباوادال
غی لاهلقلحتیلاصا تلغ یاةلةینلدوللاهعاه لوله نهالمنلاباجی لاهیمنلحیو ل

ةلت قیقلاستق ارلامنلاهمنقطعلاهنظی لفویلدنیوالاستطابتلةا کةلت  ی لاهش یع
اهعص لاه دی لحتیلصارتلتغاطلهدیلاهدوللاهتیلیسومالنهالاهودوللاه او یلول

 6؛تف دتلهذهلاهدوهةلةاه جالعلاهیلاهمص فلاهش یفلفیلاح امق
                                              

 .888  ،می فی العقیدة و السنةمجموع الرسائل الجا، . جامی، محمد امان1
 .880همان،  . 2
گو بـا عبـدالرحمک عبـدالوال ، و ، گفـتجماعة واحدة ال جماعات و صراط واحدد ال عشدرات، . مدخلی، ربیع بک هادی3

 33. 
 .33  همان،. 4
 .صوت سوم ،شرح االربعین النوویه، جامی، محمد امان .5
 .873  ،العقیدة و السنةمجموع رسائل الجامی فی ، . جامی، محمد امان6
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العـرب بنـا شـده اسـت تـا ةایک دولت اسالمی سـعودی کـه در قلـب جبیر
ا جاهلیت حکم بییر ما انبل الله شریعت اسالمی حکومت کند و ب یلۀوس به

عالم تنها مانـده  یها و جاهلیت عبادت غیر خدا جدال کند، االن بیک دولت
 ۀواسـط ولی از عجایب ایـک زمانـه، ایـک اسـت کـه همـیک دولـت به ؛است

 بـدیلی یحکومت بر اساس شریعت و احکام اسالمی تبدیل بـه حکومـت ب
کـه بـر اسـاس قـرآن کـریم  گفت تنها دولتی اسـت توان یشده است.... و م

 .کند یحکم م
صالح الفوزان نیب که یکی از مشهورتریک افراد جریان جامیه اسـت در سـونرانی کـه در 

و  امرند و باید از آنان اطاعت کرد ولی   ،آل سعود»: گوید یمجمع دانشجویان ایراد کرد، 
یـروی کـرد و از آنـان پ تـوان ینماگر مرتکب عملی شوند که صریح در کفر باشـد،  تنها

بیـداری  هـای یانجروی در ادامـه بـه « معصـیت اسـت. امـر و خروج بر ولی   ینافرمان
جـب تفرقـه و  ای یجـهنتبیـداری اسـالمی  هـای یانجر»: گویـد یماسالمی اشاره کرده و 

)در جریـان بیـداری  اختالف نداشت. پیامدهای منفی موالفـت و قیـام علیـه حاکمـان
 «آن است. یدفوااسالمی( بسیار بیشتر از 

 جرح و تعدیل. 3

که خیل  یطور بهجرح و تعدیل است،  ۀجریان جامیه، مسئل یها نشانهیکی از بارزتریک 
مـورد نقـد ایـک جریـان قـرار  ،گرائی مدعی سـلف های یانجرو  وهابیکثیری از علمای 

جـامی از  معارگ با جامیه شـده اسـت. های یانجرو همیک امر سبب دشمنی  اند گرفته
قادیانـه و برخـی از صـوفیان از  و آنان را در کنار زنادقـه، کند یمه روافض تعبیر شیعیان ب

 1.شمارد یبرمدشمنان اهل سنت 
و افراد زیادی را مـورد نقـد و جـرح  داند یم تر یعوساما ربیع المدخلی ایک مفهوم را 

سید قطـب، بیشـتریک  ایک جریان، مانند   های یتشوصالمسلمیک و  ، اخواندهد یمقرار 
 2سهم را در ایک رویارویی و نقدها دارند.

 مخالفت با دموکراسی. 4

و معتقـد اسـت،  دانـد یماز جاهلیـت  برخاسـتهجامی، دموکراسی را نظامی الحادی و 
                                              

 .097  ،. همان1
 .3  ،الحد الفاصل بین الحق و الباطل ربیع بک هادی، ،. مدخلی2
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 1پذیر  دموکراسی و لیبرالیسم با حکومت الله و ایمان به خدا منافـات و تعـارگ دارد.
از شرک دانسته و آن را مادر تمام  تر اکخطرنو  ربیع المدخلی نیب نظام دموکراسی را بدتر

 2.خواند یم ها یدیپل

 انشقاقات درونی جریان جامیه

 محمود الحداد. 1

د آمد، جریانی به نام حدادیه است که انشقاقی که در جریان جامیه پدی یکتر مهماولیک و 
جریـان مـادر، یعنـی جامیـه  یها شاخصـه یکتر مهمکه یکی از  از حی  جرح و تعدیل

ببرگان جریان حدادیه حکم تا جایی که  بیشتری داشته یریگ سوت، شدت عمل و است
جریـان  3.انـد دادهحجـر  و ابـک نـووی ماننـد   ،اهل حدی ز ببرگان بودن برخی ا به مبدع
ق در مصـر متولـد شـده و 0733حمود الحداد است. وی در سال منسوب به م ،حدادیه

رسـاند، بعـد از آن بـه ریـاگ رفتـه و در کشاورزی به پایان  ۀتحصیالتش را در دانشکد
. وی در سفرهایی کـه شود یمحسابدار مشیول به کار  عنوان بهدانشگاه محمد بک سعود 

هجـرت او بـه مدینـه  سببکه همیک موضوع  ربیع المدخلی آشنا شده به مدینه داشته با
 مـدخلی شـدربیع البعد از ایک آشنایی او تبدیل به یکی از شاگردان و مقربیک  4.شود یم

وی که در جرح و تعدیل از  .تعدیل مورد تأیید استاد خود بود که همیشه در بح  جرح و
حجر العسـقالنی و نـووی را خـارج از  جرئت و صراحت بیشتری داشته، ابکاستاد خود 

محمود الحداد، علمای وهـابی  در پی ایک حکم   5.خواند یم گذار بدعتسلف صالح و 
جستک ربیع المدخلی از وی و اخراجش  و همیک امر سبب برائت برخاستهبه مقابله با او 

کثیری از جریـان جامیـه بـه محمـود الحـداد  ۀبعد از ایک جدایی، عد 6از عربستان شد.
 .گیرد یمحدادیه شکل  ۀپیوسته و فرق

                                              
 .08،  للجزیرة العربیة خصوصیة فال تنبت الدیمقراطیةجامی، محمد امان، . 1

2. http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=11&id=285 
 .875  ،السلفیة الجامیةلفان، ؤ. جمعی از م3

 .055،   الجامیه فی المیزان ،المطرفی . مشاری سعید،4
 .08 -07  ،وفی الورقات المفرغة منه« ماذا حدث» شریط ،محمود الحداد،. 5
 .057  ،الجامیه فی المیزان المطرفی، . مشاری سعید،6
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 یحیی الحجوری. 2

 .باشد یمبه نام حجوریه  یا فرقهشده از جریان جامیه،  خارج یها فرقهیکی دیگر از 
 دارالحدی  دماج است. مؤسسوی یکی از شاگردان مهم مقبل الوادعی، 

که بعد از فـوت  یمک را داشتهتبلیغ و ترویج افکار وهابی و جامیه در  ۀایک مرکب وظیف
 1گیـرد. یمو به وصیت خود او ریاست آن را یحیـی الحجـوری بـه عهـده  مقبل الوادعی

کـه  شـود یمدر یمـک محسـوب  اشوا  جامیـه یکتر معروفیحیی الحجوری یکی از 
 2، مورد تأیید ربیع المدخلی بوده است.وهابیانهمیشه از حی  علمیت و اتباع از مبانی 
و بحـ  جـرح و تعـدیل بـیک یحیـی  وهابیـتبعد از اینکه اختالفاتی در مبـانی مـنهج 

الحجوری و ربیع المدخلی پدید آمد، ربیع المدخلی از یحیی الحجوری اعـالم برائـت 
جریـان جامیـه اسـت،  جداشـدگانکه یکی دیگر از  فالح الحربیاو را به اتباع از کرده و 

علمای جامیه )مدخلیه( به موالفت شدید با جریـان  ،بعد از ایک جریان 3.کند یممتهم 
 حجوریه و یحیی الحجوری پرداختند.

 فوزی االثری. 3

المـدخلی در  فوزی الحمیدی البحرینی یکی از ببرگان جریـان جامیـه و مقـربیک ربیـع
 بحریک است.

بعـد از بـروز اخــتالف بـیک ربیــع المـدخلی و فـوزی االثــری در مبـانی منهجــی و 
کاذیب »عنوان  باهایی  ربیع المدخلی ردیهبح  حقیقت ایمان،  الوصو  یعل کشف أ

البیـان لمـا اشـتمل » و «وتحریفات وخیانات فوزي البحریني، الموصوف زوراا بـاألثری
کشـف » ازجملهمتعددی  های هفوزی االثری نیب در جواب، مقال ونوشت « علیه البرکان

کاذیــب وتحریفــات وخیانــات ربیــع المــدخلي، الموصــوف زوراا  ذکــر » و« بالعالمــه أ
ربیـع المـدخلي إمـام فـي » و« المدخلي مک التوبة مک باطله األسباب، التي تمنع ربیع

 4ر کرد.و... منتش« ونهاراا  بدعة اإلرجاء، فیجب التحذیر منه لیالا 

                                              
 .41  ،الرحلة األخیرة إلمام الجزیرة ،سلمة ماالسلفیة،  1.
 .077  ،الجامیه فی المیزان، یالمطرف ،سعید یمشار. 2

 .همان .3
 .003  ،الجامیه فی المیزان، یالمطرف ،سعید یمشار. 4



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شامره
 

51،
 

بهاروتابستان 
5045

 

11 

 فالح الحربی. 4

 75دوسـتی  ۀافراد به ربیع المدخلی است کـه سـابق تریک یکنبدفالح الحربی، یکی از 
که فالح الحربی، کتابی  یطور به، اند گفتهساله دارند و تعاریف عجیبی در ح  یکدیگر 

 صد العدوان الشنیع عدن فيدیلة العالمدة الشدیخ ربیدع در دفاع از ربیع المدخلی به نام
ربیع المـدخلی نیـب تعـاریف  خوانده است. متسلفهفرد به منهج  یکتر عالمشته و او را نو

هیچ کس با فالح الحربی »: گوید یمعجیبی در ح  دوست خود، فالح الحربی داشته و 
 سـبب ولـیکک بعـد از مـدتی و به 1«مگر اینکه اهل شر یا مبدع باشـد. کند؛ ینمدشمنی 

ایمان بیک آنها پیش آمـد، ربیـع المـدخلی کتـب و  اختالفاتی که بر سر موضوع حقیقت
فالح الحربی نوشته و او را متهم به گمراهی و بدعت و خـروج  زیادی را در رد   های همقال

فهاز منهج  ع الواضـح المجمو» های هبه مقال توان یمایک آثار  ۀازجمل 2؛است کرده متسل 
هـة إلـی فـالحأسئل» و «لفالح الحربي نقد» و «في رد منهج وأصول فالح « ة علمیـة موج 

 اشاره کرد.
الجواب المنیع علی اإلثارة واالستفزاز  ربیع المدخلی، کتاب فالح الحربی نیب در رد   

، ، ربیع المدخلی را شوصی دروغگوهایش یسونرانهمهنیک او در  .را نوشت والتشنیع
 3.کند یمخسیس، خبی ، دجال و وحشی معرفی 

 عبداللطیف باشمیل. 5

 و از مقربیک ربیـع سعودی عربستان ۀیف باشمیل از ببرگان جریان جامیه در جدعبداللط
جریان جامیه نیب قرار گرفته  مؤسسکه مورد تمجید محمد امان الجامی  المدخلی است

أخطدا  دعدوة  الفتح الرباني في الرد علدی یل کتاببعد از اینکه عبداللطیف باشم است.
، ربیع المـدخلی، او را کند یمااللبانی منتشر  یکالدناصررا در نقد مبانی محمد األلباني 

 .کند یممتهم به پیروی از جریان حدادیه کرده و او را دروغگو خطاب 
وی نوشـت و  را در رد   إزهـاق أباطیـل عبـداللطیف باشـمیلربیع المـدخلی کتـاب 

ربیع المـدخلي المرجـ ، فـي کذبـه  الرد علیعبداللطیف باشمیل نیب در پاسخ، کتاب 
                                              

 .، والله ما یطعک في الشیخ فالح إال مبتدعیفي الیوتیوب بعنوان: ربیع المدخل. 1
 ی.للشیخ ربیع المدخل« أصول فالح الحربي الوطیرة ومآالتها»انظر مقال: . 2
 .«فالح الحربي یصف صدیقه الساب  ربیع المدخلي»بعنوان:  مسجل موجود في الیوتیوب. 3
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 1را منتشر کرد.اإلمام محمد بک عبدالوهاب  علی

 جامیه و تشیع
 :نویسد یمسبب پیدایش شیعه  ۀمحمد امان الجامی دربار

طاهو للولالدلانتهیلهذهلاهف صة،ل)ف صةلاهتشیعلاهشیعةلولاهغلاللفیلامی اهمالمنینلبلیلةونلاةوی
ذینلکانالالةصونعا لرضیلاهلقلبنق(لیهالدیلاهخای لیدبیلباداهلقلةنلوه لةنلساألولهاللمنلیهالدلاه

وی شیعه را محصول تفکرات و اقـدامات  «ةاهیمن،لفاخذلیالججلاهنارلاهفتنقلةینلاهمسولمین...
و آن را ترفند یهود برای ایجاد فتنه در بیک مسلمیک معرفی  داند یمعبدالله بک سبأ یهودی 

 2.داند یماز اعتبال  متأثرکرده و عقاید شیعه را 
 :آورد یم صالح الفوزان در تعریف مرتد

هاللاهذيلی ف لةعدلإسالمقلةارت ابلناالضلمنلنالاالضلاإلسالملو...لوکذالغالالاهشیعةلاهوذینل»
 ۀواسـط بهمرتـد کسـی اسـت کـه  3؛یدبالنلبلیالواه سینلأولغی لهمالمنلأئمةلأهللاهایتلاهخ

وی بعد از معرفـی « ارتکاب نقضی از نواقض اسالم، بعد از اسالمش، کافر شده است.
: مانند شیعه که اعتقاد به امامت علی و حسیک و غیر از آنها را گوید یمی مرتد امثالی برا

و  دانـد یمشیعه را کافرتر از یهـود و نصـاری  صراحت بهمقبل الوادعی در کتابش  دارند.
معرفـی  الله رسـولتریک افـراد نسـبت بـه و دروغگـو آنان را دشمک قـرآن و سـنت

 4.کند یم
و دیک آنـان  کند یمهابیت، شیعیان را رافضی خطاب و ۀبقیربیع المدخلی، همهون 

 5.داند یمرا قائم به کفر و زنادقه 
وی  6.دانـد یم ها گروهافراد و  یکتر مناف همهنیک او، شیعه را به علت اعتقاد به تقیه، 

بـدگویی نکـرده و  : اگر آنان به صحابه و همسران پیامبرگوید یمعوام شیعه  بارۀدر
                                              

 .052  ،الجامیه فی المیزان، یالمطرف ،سعید یمشار. 1
 .82-89،  مجموع رسائل الجامی فی العقیدة و السنة، . جامی، محمد امان2
 .005 ، 02ج باب االطعمة و احکام الصید و الذبائح، ،الفقه ،صالحالفوزان، . 3
 .2،  الباعث علی شرح الحوادث ،مقبل بک هادی الوادعی،. 4
 .دین الروافض قائم علی الكفر والزندقة ومنهم الحوثیون الساعون في تدمیر الیمن دیًنا ودنیا، . مدخلی، ربیع بک هادی5

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=305 

وألصحاب محمد صلی الله علیه وسلم األخیار رضي الله عدنهم االنتصار لكتاب العزیز الجبار  ،یربیع بک هاد. مدخلی، 6
 .877  ،علی أعدائهم األشرار
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ولی اگر اعتقـاد بـه ایـک مـوارد داشـته  ؛هستند گذار بدعتنباشند،  قائل به تحریف قرآن
 1یهودیان و مسیحیان، کافر هستند. باشند، مانند  

ولههذالنصلاهم ققالنلفیلاهف قلولاهمقا ت:لانلاه افضقلت جوعلفویل: »نویسد یمرحیلی نیب 
حققان م 2؛ألاهیهالدینشأتهالاهیلاهیهالدلولأنلاوللمنلاةتدعلاه فضلفیلا سالملکانلباداهلقلةنلسا

که منشأ روافض، یهودیت است و اولیک شوصی که ایک فرقه را در بـیک  اند یدهعقبر ایک 
 «مسلمیک بدعت گذاشت، عبدالله بک سبأ یهودی بود.

یقواللل: »گوید یمهمهنیک فالح بک اسماعیل در کتاب العالقة بیک التشیع و التصوف 
نلأباداهلقلةنلساألشیخلاه افضقلهمالاظهو لا سوالم،لأرادلشیخلا سالملاةنلتیمیقلرحمقلاهلق:لولکانل

 3«یفسدلاهسالملةم  هلولخاثق...
 ایک عمل و با ۀواسط بهعبدالله بک سبأ شیخ و ببرگ رافضه بوده و »: گوید یمتیمیه  ابک

 «، قصد فساد در بیک مسلمیک را داشته است.مکر و خباثتی که در وی بوده

 جامیه و امام خمینی
 :نویسد یم امام خمینی ۀمان الجامی دربارمحمد ا

ولاسالملاهخمینیلهیسلةاسالملفیلنظ نالول لیلتقیلمعلاسالمنالاه قلاهذیلانیهقل
اهلقلفیلکتاةقلولفیمالاوحیلةقلخات لرسلق،لم مودلاهصوالالولاهسوالملول لیلتقویل
معقلا لفیل)هفظ(لفقطلامالفیلحقیقتقلولجاله ه،لأموالفویلبقیدتوقلولکثیو لمونل

در نظر ما اسالم خمینی، اسالم  ؛ امقلفهاللفیلوادلولا سالملفیلوادلآخ ...اح
نیست و با اسالم حقیقی فقط تشابه اسمی دارد و نه عقایـد و نـه احکـامش 

  4نظیر اسالم حقیقی نیست.
 5.کند یمرا طاغوت معرفی  ربیع المدخلی نیب امام خمینی
الحاد  عنوان بای معرفی کرده و کتابی را امام گمراه مقبل الوادعی نیب، امام خمینی

 صـراحتاا و در کتاب دیگر   نویسد یم امام خمینی در رد   الخمینی فی ارض الحرمین

                                              
 .73  ،فتاوی فی العقیدة و المنهج، یربیع بک هاد. مدخلی، 1
 .7،  االنتصار للصحب واالل من افترائات السماوی اليال ،ابراهیم بک عامرالرحیلی، . 2

 .70،  بین التشیع و التصوفالعالقة  ،فالح بک اسماعیلبک احمد، ا. 3
 .738  ،مجموع رسائل الجامی فی العقیدة و السنة . جامی، محمد امان،4
 .08  ،منهج األنبیا  في الدعوة إلی الله فیه الحكمة والعقل، یربیع بک هاد. مدخلی، 5
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 1.داند یمرا کافر  امام خمینی
 :نویسد یمفالح بک اسماعیل 

ولانلت فی لاهخمینیلبلیلرفضقلولتشیعقلولغلالهلفیلدینقلاهمن  ف،لایضوالامو ل
کثی لمنلطلاةلاهعل لفیلرسوائللخاصوةلولاجموعلبلمواللشاعلوب ،لفقدلکت لفیق

ا مةلا سالمیةلبلیلت فی هلفیلاهمؤتم لا سالمیلفیلاهعواملاهثاهو لاهمعقوالدل
همهنیک تکفیر خمینی به علت رفض و  ؛هول...ل8041ةم ةلاهم  مةلفیلصف ل

تشیع و غلوی که در دیک منحرفش داشـته اسـت، سـونی شـایع و معـروف 
ی هم در ایک باره نوشته شده و علمای امت اسالمی نیب بر است و کتب فراوان

اسـالمی اعـالم  ۀدر کنگر ق0352ایک موضوع اجماع دارند و آن را در سال 
 2 .اند کرده

 : گوید یموی در ادامه 
هذالهیستلخاصةلةاهخمینیلوحده،لةللهیلمنلاصالللمذه لاهشیعةلولاه افضوةل

للهوذالدینوقلولدیونلاهشویعةلالاطاوة،لالدیمالولحدیثا،لفاهخمینیله لینفو دلةهوا،لةو
ایک امـر فقـط موـتص بـه  ؛فاه   لةاهت فی لیعمه لولهیسلخاصالةقلوحده...

بلکه اصلی از اصول شیعه و روافض است و دیـک خمینـی و  ؛خمینی نیست
 .شود یآنها م ۀقاطبه شیعه بر آن استوار است و حکم به تکفیر شامل هم

 جغرافیایی ۀگستر 
 بـدیل یب هـای یتحماخا  ایک جریـان و  یها شاخصهبه علت  دشکه بیان  طور همان

از  خلیج فارس داشته اسـت. ۀنفوذ بسیاری در کشورهای حوز ،حکام عربی، ایک جریان
 از محمـد سـعید رسـالن توان یماشوا  و کشورهای تحت نفوذ ایک جریان  یکتر مهم

حمـد العثمـان،  )مصر( عبدالله الفارسی، فالح السماعیل منـدکار، محمـد العنجـری،
 )امـارات( عبداللـه السـبت )کویـت( سالم الطویل، عدنان عبدالقادر، محمود الحمود

محمد بک عبـدالرحمک المیـراوی )مـراکش(  )الجبائر( عبدالمالک بک احمد الرمضانی
 نام برد. )امارات( علی الحلبی، سلیم الهاللی، مشهور حسک و سعد الحصیک

                                              
 .775،  تحفة المجیب علی أسئلة الحاضر والغریب ،مقبل بک هادیالوادعی، . 1
 .035،  العالقة بین التشیع و التصوف ،الح بک اسماعیلفبک احمد، ا. 2



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شامره
 

51،
 

بهاروتابستان 
5045

 

11 

 گیری نتیجه
ایــک جریــان بــه علــت  کــه بــریم یمآن پــی  یها شاخصــهه و بــا بررســی جریــان جامیــ

دانستک خروج بر حـاکم مـورد توجـه  دفاع از حاکمیت و حرام خود، مانند   یها شاخصه
منطقه بوده و برخی از ایک کشورها از ایـک جریـان حمایـت و فرصـت  یکشورهاحکام 
 .اند دادهتبلیغ 

و خطری بالقوه برای کشـورهای  تکفیری کامالا اما باید گفت که ایک جریان، جریانی 
تـونس و یمـک اتفـاق افتـاده  و با بررسی حوادثی کـه در لیبـی، شود یممنطقه محسوب 

 ستون پنجم ولـی   عنوان بهدر کشورهای تحت نفوذشان  ها یجامنتیجه گرفت که  توان یم
و هرگاه آنها دستور بدهنـد وارد فـاز مسـلحانه و  کنند یمیعنی آل سعود عمل  ،امر خود
دارند و ایشان را کـافر  ایک جریان مواضع تندی نسبت به امام خمینی .شوند یمنظامی 

، همهنیک جامیه، نظام اسالمی را باطل و حکم به کفـر شـیعیان کنند یمو باطل معرفی 
جد از گستر  و تبلیغ ایک جریان در کشور جلوگیری کرد  طور بهبنابرایک باید دهند؛  یم

 آنها گرفت.زدن را از  و فرصت ضربه
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