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 666-696ــات: ـصفح  20/25/6931ـــخ تأییـــــد: تاری  60/20/6931تاریـــخ دریــافــت: 

 
 خداوند  هیو تنز  هیتشب یقیتطب یبررس

 تینزد مسلمانان و وهاب
 *مصطفی مهاجر

 **سید مهدی علیزاده موسوی

 چکیده
اسـت. بـا  میان مسلمانان و وهابیت، عقیده توحید ترین مسائل اختالفییکی از مهم

سماء و صفات الهی و تصـریح سـخن بزرگـان در توحید ا تیبنگاهی به سخنان وها
ون به تجسیم و تشبیه ثابت میاهل ت، اعتقاد وهابی  شود. به چـالش کشـیده شـدن  سن 

تواند پرده از حقیقت اعتقـاد آنـان بـه تجسـیم و شان می وهابیون در دفاع از اعتقادات
از این اتهـام  پردازی در این موضوع، خود را  اند با عبارت تشبیه بردارد؛ چراکه کوشیده

ا کنند.  مبر 
و  جـاز در قـرآنمَ  ینفدلیل اعتقاد وهابیون به تجسیم و تشبیه، برخی مبانی همچون: 

ـت و پیـروی از فهـم سـلف  ی  جزء آیـات محکمـات شـمردن صـفات خبـری و حج 
ه قطعیه هستند. وهابیون باشد؛ درحالی می که ایـن  معتقدندکه این مبانی برخالف ادل 

 و اشـاعرهسماء و صفات الهـی، بـا عقیـده دیگـر مسـلمانان یعنـی عقیده توحید در ا
ت را تشـکاهـلهمۀ  امروز)که  هیدیماتر فـرق و ...  عهیمعتزلـه، شـ دهنـد( می لیسـن 
 .انندد می سنت واقعیموحد و اهلتنها خود را رو   کند. ازاین می

 سنت؛ تجسیم؛ تشبیه.توحید؛ اسماء و صفات؛ وهابیت؛ اهل ها: کلیدواژه
 

                                              
 و کارشناس ارشد مذاهب اسالمی. ة اهل البیت پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرس *

 توسل والتأصیل.المللی البیان لل رئیس موسسه بین **
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 مقدمه
 ی،نـیدمسـائل اعتقـادی و ن یتـراز مهم یکی و پیامبران الهی همه محور اساسی دعوت

روی از آیـات قـرآن و  . بسیاری از مسلمانان در مسئله توحیـد بـا پـیاست توحیدمسئله 
اند.  روایات نبوی به توحید دست یافته و بعری مانند وهابیت دچار تشبیه و تجسیم شده

، بـه ایـن حقیقـت معترفنـد کـه همـه ایـن اسماء و صفات الهیها با پذیرش ظاهری  آن
باشـد و تنهـا  صفات )مانند دست، صورت و ...( در مورد پروردگار، صـفات کمـال می

سـنت اهـلمسل  ها،  آنمسل  که  معتقدندرو وهابیون   کنند. ازاین را نفی می کیفیت آن
 اند. به بیراهه رفته عهیش و لهمعتز، ةیدیاشاعره، ماتر :ها مانند واقعی است و دیگر فرقه

ت دست به قلـم بـرده و انحـراف آن در مقابل، از همان ابتدا عالمان اهل هـا را در  سن 
اند. این نوشتار برای نشان دادن تقابل مسل  وهابیـت در برابـر  مسئله توحید ثابت کرده

 باشد. مسلمانان می
ت، نظریه تجسیم و تشـبیه را سن   ابتدا با بررسی سخنان وهابیون و سخنان بزرگان اهل

 ها را نقد خواهیم کرد. کنیم و در ادامه، مبانی آن اثبات می

 اثبات قول تجسیم در نظر وهابیت
تیمیه )قرن هفـتم( ریشـه دارد و تـا بـه  سخنان ابن دربسیاری از افکار و عقاید وهابیت، 

د در کتب خود تکرا کننـد. بـرای  ر میامروز پیروان وی، سخنانانش را بدون بازبینی مجد 
ت بیان میاثبات قول تجسیم ت اهلی علمـاشود، س س سـخنان ، ابتدا ادعای وهابی   سـن 

 اند، بازگو خواهد شد.ها استفاده کردهکه تجسیم را از کلمات آن

ت1  . سخنان وهابی 

 تیمیه الف( ابن
، ولـی دنـک یپرهیـز مـ در بیان اعتقاداتش« تجسیم»تیمیه اگرچه از به کار بردن لفظ  ابن

ت پروردگـار، مـورد نکـوهش سـلف و پیشـوایان  عتقد است که قـائلین نفـی جسـمانی  م،
عا میوی  6هستند. ت پرودگار را نفی تواند با کسانیکند می اد  که به دلیل عقلی، جسمانی 

                                              
 .738، ص1، جبیان تلبیس الجهمیةاحمد،  ،تیمیهابن. 6
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)جسـم اند، مناظره کند و تجسیم خدا را با دلیل عقلی ثابت کند. س س هر دو قول  کرده
ت  خدا( بودن یا جسم نبودن را بدعت دانسته و معتقد است که بدعت قـول بـه جسـمانی 

تر از بدعت در قول نفی تجسیم اسـت؛ چراکـه قـول اثبـات تجسـیم، پروردگار، خفیف
که قـول بـه نفـی تجسـیم،   را تثبیت کرده است؛ درحالی موضوعی است که نصوص هم آن

فاق مسلمخالف نصوص است و چیزی  6مین بدعت است.که مخالف نصوص باشد، به ات 
ب می ابن ت را  1داند  تیمیه خداوند را دارای جسم بسیِط غیرمرک  و خصای  جسـمانی 

 شمارد. برای نمونه: برای خداوند برمی
  نویسد:که میچنان ؛داندجهت می مکان ورا دارای قابلیت اشاره،  . خدا1

 را آنشود به آن اشـاره کـرد یـا  که مییعنی آن چیزی ،مقصود از جسم گاهی
شـود و مـردم  در آخرت دیده می وند نیزخدا. ده کرد یا حامل صفات استمشاه

اگـر  .کننـد و چشمانشـان بـه او اشـاره می هنگام دعا با دست و قلب و صـورت
ت به این معنا گویند خدا جسم نیست، این معناست، جسمی   که میمنظور کسانی

 9.ندت و نقل و عقل بر آن داللت داربرای خداوند ثابت اس
 داند:را محدود می . خدا8

تیمیه چون خداوند دارای جسم است، باید محـدود باشـد؛ وگرنـه الزم  به اعتقاد ابن
میـه کـه معتقدنـد هدر برابر قـول جتیمیه  آید که در دیگر اشیاء حلول کرده باشد. ابنمی

 نویسد:خداوند محدود نیست، می
کـه شـود؛ پـس صـفاتی میه معتقدند خالق از مخلوقـات تمیـز داده نمیهج

گویند  که معتزله میکنند؛ تا جایی شود را انکار می موجب تمییز از مخلوقات می
گویند  کنند و می خالق مباینت با غیرش ندارد؛ یا آن را با صفت عدم توصیف می

 4.اند نه در داخل و خارج عالم است؛ یا او را حال  در مخلوقات ذکر کرده
 ب( محمد بن عبدالوهاب

 آورده است: امبر اکرمیاز پی تیروا، التوحیدکتاب  در الوهابد بن عبدمحم
ما یـافتیم کـه  !آمد و گفت: ای محمد یهود نزد پیامبر دانشمندان یکی از

                                              
 .833و  832، ص1، جدرء تعارض العقل والنقلاحمد،  ،تیمیه. ابن6
ـ و، و مخطئ في ذلكالله جسم، وأراد بالجسم هذا المرکب، فه فمن قال: إن  . »1 ه، فقـد من قصد نفي هذا الترکیـب عـن الل 

 .(73، صشرح حدیث النزولتیمیه، احمد، ابن) .«ه، لکن ینبغي أن یذکر عبارة تبین مقصودهأصاب في نفیه عن الل  
 .173، 8، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد،  . ابن9
 .37، ص7، جبیان تلبیس الجهمیةاحمد،  ،تیمیه. ابن4
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ها را در ی  انگشت، درختـان را در یـ  زمینها را در ی  انگشت، خدا آسمان
ق را در یـ  بقیـه خلـ خاک را در ی  انگشت وانگشت، آب را در ی  انگشت، 

چنان تبسمی فرمودنـد  وید: من پادشاهم. پیامبرگ میدهد و  انگشت قرار می
آن دانشمند یهودی. س س این آیـه را کالم  هایشان ظاهر شد؛ برای تأیید ه دندانک

کـه زمـین در   درحـالی ؛نشناختند ،گونه که سزاوار اوستو خدا را آن»خواندند: 
 . ست...قدرت او سره در قبرۀروز قیامت یک

 : نویسد میدوم و سوم  مسئلهمؤلف ذیل این روایت در 
مثـل  ،را )صفات خبـریمانده بود و آن این علوم نزد یهود تا زمان پیامبر

گفتـار یهـودی را  اند و پیامبر انگشت داشتن خدا را( انکار و تأویل هم نکرده
 6و قرآن هم به تقریر آن نازل شد. تصدیق کرد

 .کند که خدا دو دست چپ و راست دارد یح میتصر نجمپ مسئلهس س وی در 
 ع یمین ج( ابن

ـه عقلـی نـافین عثیمین یکی از سرشناس ابن ترین شیوخ وهابی معاصـر، در بررسـی ادل 
رؤیت پروردگار، به جسمانیت پروردگار تصریح دارد و معتقد است که هیچ مـذمتی در 

 نویسد: ی میکتاب و سنت نبوی در عقیده به تجسیم وجود ندارد. و
گوینـد: الزمـۀ انـد، مـی که رؤیت پروردگار را با ادلۀ عقلی نفی کردهکسانی

که جسـم داشـتنش ممتنـع اسـت؛  رؤیت خداوند، داشتن جسم اسـت؛درحالی
گویم: اگـر الزمـه رؤیـت چراکه مستلزم تشبیه و تمثیل است. در رد  این دلیل می

شویم؛ ولی ما به  ن او نیز میمعتقد به جسم داشت پروردگار، جسم داشتن اوست،
دانیم که جسم وی مانند جسم دیگر مخلوقـات نیسـت؛ چراکـه در  علم یقین می

ِميُع الَبصير َوُهَو  َشيَْء  َكِمْثِلِه  َلْيَس قرآن فرموده است:  السَّ
1 

رو از ، داشتن جسم برای پروردگار است؛ ازایـنتیرؤ ۀالزمپذیرد که  عثیمین میابن
ت خداوند است، هیچ ابایی ندارد.پذیرفتن ملزوم ک  ه جسمانی 

 یإفتاء عربستان سعود یئت عالیهد( 
ت پروردگار، محدود بودن اوست. لذا  إفتاء عربسـتان  یئت عالیهیکی از لوازم جسمانی 

 گفتند: تواند همه جا باشد،یا خداوند میکه آپرسش   در پاسخ به این یسعود
این سـخن  ، واست یست، حلولجا ههر کس معتقد باشد که خداوند همه

                                              
 .155، صکتاب التوحیدالوهاب، محمد، عبد  ابن. 6
 .352، صشرح العقیدة الواسطیة، بن صالح محمدعثیمین،  ابن. 1
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که او بر عرش اسـتقرار نیپروردگار و ا که داللت بر علو   ای هادل   مردود است؛ زیرا
آنچـه در اگـر  یچنین فرد  کند. ، این سخن را نفی میاز خلق است یدارد و جدا

 6ت.کافر و مرتد اسرفت، ی ذکتاب و سنت بر آن داللت دارد را ن

ت . سخنان علمای اهل2  سن 

ت، نتیجهپایه ،تیمیه ابنسخنان  ا توجه بهب ای جز تجسیم از سخنان وی  گذار فکری وهابی 
ت اهلعلمای  ،تیمیه رو در تاریخ زندگی ابن  ایناز گرفت؛توان نمی در مقابل افکـار و  سن 

بوالفـداء در تـاریخ خـود کـه او او را بـه زنـدان انداختنـد؛ چنـان 1هسخنان وی قیام کرد
  نویسد:  می

 ،پس از محاکمـه تیمیه از دمشق به مصر احرار گردید و  ابنه 355سال  در
 9.بود به تجسیم زیرا او معتقد ؛کردندی اش زندانرا دستگیر و به سبب عقیده یو
شـافعی در  دسـتور قاضـیبـه  و 4تیمیه را کافر دانسـتند ی، ابنامام سبک بعری چون

ـه م د که هرکس به عقاید ابنردندمشق اعالم ک عتقـد باشـد، خـون و مـالش حـالل تیمی 
ت اهل یعلما و بزرگان از یاریبس 5.است  تیمیه ابناز همان ابتدا در برابر قول تجسیم  سن 

بسـیاری از گفتـه اسـت  حجر هیتمـی  ابنکه چنان بردند؛ایستادگی کرده و دست به قلم 
... دانسته  و پا ،دست، دارای جهت را خداوند؛ چراکه او ندا هیمیه را تکفیر کردت ابنعلما 
ت اهلرویکرد علمای در کتابش از نیز  عسقالنی حجرابن 1است.  تیمیه ابنتجسیم به  سن 

مـثال:  ؛تصریح کرده اسـت تجسیم هایش بر در کتاب یمیهت ابنه است که و گفت خبر داده
ی که خداونـد روبه صورت حقیقی برای خداوند گشته و این و ... قدم، قائل به صفت ید

 7.عرش به ذات خودش تکیه داده است

به جای ترویج اعتقادات  شتیمیه در آثار بر این باور است که ابن نیز حصنی دمشقی
و تجسـیم و تشـبیه  پرداختـهخداونـد  می و هدایت مسلمانان، بـه تنقـی صحیح اسال

                                              
 .812ص ،7ج، فتاوی اللجنة الدائمةأحمد بن عبدالرزاق، دویش، . 6
 .8، صفرقان القرآنسالمه، ، شافعی عزامیقراعی . 1
 .58، ص3، جلبشرالمختصر في أخبار ا، بن علی إسماعیلابوالفداء، . 9
 .125، صدفع الشبه عن الرسولدمشقی، أبوبکر، حصنی . 4
 .133، ص1، جالدرر الکامنةحجر، ابنعسقالنی، . 5
 .323، صحجر الهیتمي علی شرح اإلییاح  حاشیة العالمة ابنحجر،   ابنهیتمی، . 1
 .155، ص1، جالدرر الکامنةحجر،   ابنعسقالنی، . 7

http://alwahabiyah.com/fa/Mostabser/View/1911/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C%28909974-%D9%82%29
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ــار  ــاتپروردگ ــه مخلوق ــود دارد. ب ــب وی وج ت ــافعی 6در ک، ــردی ش ــین ک ــد ام  محم 
در ان های یهودیبدعترا از « وندو اعتقاد به جهت و مکان در حق خدا تجسیم ،تشبیه»

پدیـد آورد، اشـاره  قرن هشتم تیمیه در پیشین دانسته است. وی به بدعتی که ابن های قرن
ت در  ه علمای اهلکند، کمی  1.قیام کردند آن برابرسن 

 اثبات تشبیه در نظر وهابیت
، در باب صفات خبری ،ن از بدو تأسیس این فرقه تا عصر حاضرووهابیبند سخن  ترجیع

 «يهلإثباِ ما أثبته من الصفاِ من غير تحری  وال تعطيهل ومهن غيهر تكييه  وال تمث»عبارت 
  4و این قول را به سلف از امت نسبت داده است. 9تیمیه صادر شده ابن ازکه است 

ت را نفی کرده از این عبارت، فقط استفاده می اند، ولی تشبیه را  شود که وهابیون مثلی 
میان تمثیل و تشبیه تفاوت وجود دارد. تمثیل مشابهت تامه بین دو شـیء  5اند. نفی نکرده

رو در   گـردد. ازایـنه صرف وجود شباهت بـین دو شـیء اطـالق مـیاست، ولی تشبیه ب
ت، شری ، نظیر، ِعدل داشتن یا تشبیه مطلق، نهی شده، ولی تشبیه  سخنان وهابیون مثلی 

د نفی نشده است. گواه این مطلب، عبارات وهابیون در این  باشد. باره می مقی 

 تیمیه  الف( سخنان ابن

 یوشبیه به صورت مطلق، تعطیل و انکار پروردگار است. تیمیه معتقد است که نفی ت ابن
کنـد کـه  دهـد و بیـان می مسـلمانان نسـبت می ۀرا به هم یا هدیعق نیچن ،س س به غلط

را اثبات تشبیه نیز به صورت مطلق، قرار دادن شری  برای خداوند است، کـه بعرـی آن
مثـل، کفـو، »ده، کنـد: آنچـه در نصـوص نفـی شـ فهمند. وی در ادامه تصریح می  نمی

هـا اثبـات  داشتن است؛ ولی لفظ شباهت در کالم اصحاب پیامبر و تـابعین آن« شری 
 1شده است.

ـد نفـی  َلْيَس َكِمْثِلِه َشيَْء کند که آیه  او اشاره می ت را به صـورت مطلـق و مقی  مثلی 
                                              

 .185، صفع الشبه عن الرسولددمشقی، أبوبکر، حصنی . 6
 .8، صفرقان القرآن، سالمه، شافعی عزامیقراعی . 1
 .175، ص7، جمجموع الفتاوی احمد،تیمیه،  ابن. 9
 .31، صشرح العقیدة األصفهانیةهمو، ؛ 535و  377، ص18، ج. همان4
 .385، صتیمیه التوحید عند الشیخ ابن. حیدری، سید کمال، 5
 .325و  323، ص7، جن تلبیس الجهمیةبیا تیمیه، احمد، . ابن1
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اسـت، و مانند این اسماء از خداوند نفی شـده « شریك، کفو، ند»کند و در قرآن نیز  می
نَداًواکه به آیاتی همچون: 

َ
هِه أ َحَد و  َفََل َتْجَعُلوا ِللَّ

َ
ُه ُكُفًوا أ در  6کنـد. اشـاره می َوَلْم َیُكن لَّ

ت، سخن صـحابه و تـابعین و اکـابر از اتبـاِع تـابعین،  ادامه بیان می کند که در قرآن، سن 
ور شده، از جهت مشبهه و تشبیه و مذهب تشبیه نکوهش نشده و اگر نکوهشی هم مشه

  1جهمیه بوده است.
هة»کند کـه اسـم  وی در جای دیگری تصریح می ت و سـخن « مشـب  در کتـاب، سـن 

، یعبدالرحمن بن مهـد»ای از سلف مانند  صحابه و تابعین نکوهش نشده و فقط طایفه
هة»غیره، به نکوهش  و «یزید بن هارون، أحمد بن حنبل اند؛ به این دلیـل  پرداخته« مشب 

ت میکه م باشد، و این برای آن اسـت کـه در لفـظ تشـبیه، اجمـال و  خالف کتاب و سن 
اشتراک و ایهام وجود دارد؛ برخالف لفظ تمثیل که در آن ابهامی وجود ندارد و قرآن بـر 

 9نفی آن داللت دارد.

 ب( دیگر علمای وهابیت

کـه  ندر سخن دیگر علمای وهابیت نیز میان تشـبیه و تمثیـل تفکیـ  شـده اسـت؛ چنا
، مثل دیگری است؛ ولی در تشبیه، وجه شباهت وجه ن کل  مِ نویسد: تمثیل جبرین می  بن

 4و رساتر است. أبلغرو تمثیل   کند؛ ازاین و نزدیکی کفایت می
که آیا تعبیر به تمثیل اولویت دارد یا تعبیر بـه تشـبیه، بـر آن عثیمین نیز دربارۀ این ابن

کـه نفـی ارد و برای آن سه دلیـل آورده اسـت: اول ایـناست که تعبیر بر تمثیل اولویت د
تمثیل، آن چیزی است در قرآن وارد شده؛ برخالف لفظ تشبیه که تعبیـر انسـانی اسـت؛ 

. ثانیا نفـی َلْيَس َكِمْثِلِه َشيَْء فرماید:  که قرآن میرو تعبیر قرآنی مقدم است؛ چنانازاین
بـین دو شـیء قـدر مشـترک وجـود دارد؛ االطالق تشبیه، درست نیست؛ چراکه در   علی

  5اگرچه در حقیقت آن اختالف وجود داشته باشد.
او در پرسش بعدی نیز به فرق بین تشبیه و تمثیل پرداخته و برای نفی تمثیـل، دو آیـۀ 

                                              
 .323، ص7. همان، ج6
 .332. همان، ص1
 .723، ص1. همان، ج9
 .73، صالتعلیقات علی متن لمعة االعتقادجبرین، عبدالله، . بن4
 .125و  133، ص1، جمجموع فتاوی ورسائل، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 5
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 َلْيَس َكِمْثِلِه َشيَْء و   َْمَثها ِه اْْلَ فرموده گوید خداوند نکند و می بیان می را َفََل َتْضِرُبوا ِللَّ
 6تا نفی تشبیه کرده باشد.« ه اْلشبا فَل تضربوا للّ » و «ليس كشب ه شيء»است: 

 نویسد:وی در کتاب دیگرش می
لت الله بخلقه، ألن صورة الشيء  ألنك لو قلت إنها صورة الرب   عز  وجل لمث 

له، وهذا تمثیل وجوابنا علی هذا أن نقول: لـو أعطیـت النصـوص حقهـا  مطابقة
 ؛لله آدم علی صورة الله، لکن لیس کمثل الله شيءلقلت خلق ا

صورت بـه خداونـد نسـبت داده شـود، مثـل و ماننـد  اگر بگویی )که وقتی(
شود، چراکه صورت شیء مطابق با آن است و ایـن تمثیـل اسـت،  مخلوقات می

صورت پروردگار شبیه به « هه آدم علی صورة الل  خلق الل  »گویم: بنابر حدیث می
 1یکن مثل خدا شیء نیست.خلق است، ول

اش  خداوند وجـه، عـین، دسـت، پـا دارد؛ ولـی الزمـه»نویسد: و در جای دیگر می
ف ناک شیء من الشبه لكنهه لهيس علهی »نویسد: و در ادامه می« مماثلت با انسان نیست.

 9«.سبيل المماثلم
ت را نفی کرده  ازاین  اند. اند و تشبیه را نفی نکرده رو وهابیون مثلی 

 ش وهابیون برای فرار از قول تجسیم و تشبیهتال
بـرای رفـع  آنانخورد، تالش   می در کتب وهابیت به چشم روشنییکی از مسائلی که به 

هام از  ی وهابیون معاصر را به چـالش کشـیده و عقیده ات  به تجسیم است. این موضوع حت 
ز خود دسـت بـه قلـم اند با حفظ سخنان و افکار بزرگانشان، در دفاع اها مجبور شدهآن

در  هاست.ببرند. به چالش کشیده شدن وهابیون، بهترین دلیل بر مجسمه بودن افکار آن
 شود: ذیل به چند نمونه اشاره می

   عبدالله الغصنالف( 

ه»وی در کتابش در  م ومشـب  ل: دعوی أن  شیخ اإلسالم مجس  ، بـه دفـاع از «المطلب األو 
هم بـه تجسـیم کرده تیمیه پرداخته و سخنان ده نفر ابن انـد، آورده  از عالمانی که او را مـت 

 أنهه الحصهني: والحاصهل قها  كمها مجسهم بْنهه رميهه: فمن ا»نویسد: است. برای نمونه می
                                              

 .121، ص1. همان، ج6
 .73و  77، صشرح األربعین النوویة، حبن صال عثیمین، محمد ابن. 1
 .115، صشرح العقیدة الواسطیة، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 9
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کنـد. آیـا  برای رفع این اتهـام تـالش میس س  6«.والتجسهيم التشبيه في الغَلق من وأتباعه
ی کنیمد! صحیح است سخن همه بزرگان را تهمت  تلق 

 ابراهیم بریکان( ب

وی در  1نوشته است.« تیمیة والتهم الموجهة الیه ابن»او در کتابش فصلی جداگانه به نام 
هام تشبیه گفته است که در کتب ابن تیمیه هیچ سخنی از تشـبیه  این موضوع در دفاع از ات 

بـه وی برای دفاع، خود را در محذور دیگـری قـرار داده و تشـبیه را  9مذموم وجود ندارد.
 بندی کرده است!  مذموم و ممدو  تقسیم

 عثیمین  ابنج( 

اید؛ مجسمه چیست و چگونـه اسـتد گویند شما مجسمهمی» نویسد:او در کتابش می
در هیچ جای قرآن و روایات نبوی، نه نفی و نه اثبـات شـده اسـت. « تجسیم»این کلمه 

کنـد کـه اگـر منظـور از مـیو در ادامه بیان « مان را خسته و اذیت کنیمد!پس چرا اذهان
تی مانند انسان است که احتیاج به اجزاء دارد، ایـن الیـق ذات پروردگـار  جسم، جسمانی 

  4تعالی است، صفات کمال الیق اوست.  نیست؛ ولی اگر منظور ذات حق
 کند. گونه که الیق ذات اوست، اثبات میعثیمین جسمانیت خداوند را آن بنابراین ابن

 یتاء عربستان سعودإف یئت عالیهد( 

ستشـکل را بـدعتها در دفاع از انتساب قول تجسیم به ابنآن اند،  گـذار دانسـتهتیمیه، م،
 گویند:که میچنان

ه و معتزله، کسـی  و صـفات خداونـد را  ءاسـماکـه اهل بدعت مانند جهمی 
هه می گونههمان مه و مشب  چنین دانند و همکه الیق ذات اوست، اثبات کند، مجس 

مه می صفاتکه اعره دربارۀ کسیاش  5دانند.را تأویل کند، مجس 
اند که در ذیـل  وهابیت برای فرار از اتهام تجسیم و تشبیه، از چند روش استفاده کرده

 شود: ها اشاره می به بعری از آن
                                              

 .173، صدعاوی المناوئین. غصن، عبدالله، 6
 .327، ص8ج  تیمیه، االسالم ابن  منهج شیخ. بریکان، ابراهیم، 1
 .323، ص8ج  . همان،9
 .173و  177، ص5، جائلمجموع فتاوی ورس، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 4
 .883و  887ص ،7ج، فتاوی اللجنة الدائمة. دویش، أحمد بن عبدالرزاق، 5
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 تالزم میان تمثیل و تجسیم
اصـرار  «ال تمثيهلمن غير تحری  وال تعطيل ومن غير تكييه  و»عبارت وهابیون از ابتدا بر 

بـال »عبـارت کارنبردن  وجـود نـدارد. بـه« بـال تجسـیم»سـخنی از و در آن هیچ 6دارند
ممکـن اسـت  به تجسیم اسـت.اعتقادشان ها بهترین دلیل برای  در کلمات آن« تجسیم

که تشبیه نفی شود، تجسـیم گفته شود که میان تمثیل و تجسیم تالزم وجود دارد و زمانی
اسـاس اسـت و تفـاوت میـان تمثیـل و که این توجیه بـی در حالی 1د؛نیز نفی خواهد ش

 تجسیم کامال آشکار است. 
تیمیـه اسـت کـه  بهترین دلیل برای متفاوت بودن این دو عنوان از یکدیگر، سخن ابن

وفي الجملم الكَلم في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام والكَلم في التجسهيم »نویسد: می
کند که برای نفی تشبیه دلیـل قرآنـی وجـود دارد؛  و در ادامه تصریح می« .رونفيه مقام آخ

ولی برای نفی تجسیم، هیچ دلیلی از کتاب، سنت و سلف دربارۀ اثبات و نفی آن وجـود 
 9ندارد.

 بنابراین، قول به تجسیم، امری جدا از تشبیه است، که نزد وهابیت ثابت است.

 قد و بررسی آنو ن« تکییفبال »استفاده از عبارات 
معنـای   بـه و ... وجـه، خداونـد دارای دسـتمعتقدنـد وهابیون در باب صفات خبـری 

علم به کیفیت صفات خداوند ندارند و فقط خود خداونـد بـه ها  ؛ اما آنحقیقی آن است
به این « من غیرتکییف»گیری از عبارت  ها با بهره آن کنند. لم دارد و به او واگذار میآنها ع

نبایـد صفات وارد شده، خبـری مجهـول اسـت و  کیفیت و چگونگیرسند که  نتیجه می
تنهـا   اندیشی نـهاین چارهاما  .دست و وجه خداوند را مانند دست و وجه بشر تصور کنیم

که کالم الهی را غیرقابل کند و آن این ایجاد مینیز کارساز نیست، بلکه مشکل دیگری را 
چیـزی جـز عرـو  ،یـرا معنـای حقیقـی وجـه و یـد؛ زکند گونه میسازد و معمافهم می

مخصوص جسمانی و مادی، نیست. حال اگر بگوییم معنای حقیقی ید و وجه مقصـود 
 از دو حال خارج نیست:است، ولی جسمانی و مادی نیست، 

                                              
 .175، ص7، جمجموع الفتاوی تیمیه، احمد، . ابن6
 .73، صمن أعالم المجددینفوزان، صالح،  ابن. 1
 .137و  135، ص3، جدرء تعارض العقل والنقلاحمد،  تیمیه،. ابن9
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، برای همین عرو محسـوس، دستقائل به مجاز شویم؛ چراکه الفاظی مانند  الف(
اگر بخواهد بر غیر آن اطالق شود، اسـتعمال لفـظ گردد و  به صورت حقیقت اطالق می

این اشکال  زهرهابو که چنان باشد که برخالف مبانی وهابیت است؛ در غیر ما وضع له می
 نویسد:کرده و می واردتیمیه  را در کتابش به ابن

کنـد  تیمیه الفاظ دست، نزول، قدم، وجه، استواء را بر ظاهرش حمل می ابن
یه وضع شـده... این الفاظ در اص انـد و بـر غیـر آن بـه صـورت ل برای امور حس 
کند که این غیرمعلوم باشد یا مجهول. پـس  شود و فرقی نمی حقیقت اطالق نمی
 6باشد. مجازی می، این استعمال در غیر

؛ یعنی از طرفی بگوییم خداوند حقیقتا ایم گویی شده دچار نوعی تناقضب( بگوییم 
 ها ممکن استد باشد! آیا جمع بین آن حال دارای اجزاء نمیباشد، و در عین  دارای پا می

عثیمین مشـهود اسـت. وی در ذیـل روایـت  گویی به روشنی در کالم ابناین تناقض
منتسب به پیامبر در مورد پا گذاشتن خداوند در آتـش، در ذیـل مسـئله چهـارم تصـریح 

مخلوقین نیست و این  باشد که مانند رجل کند: خداوند حقیقتا دارای رجل و قدم می می
دهنده اجزاء برای ماست؛ ولی این اجـزاء بـودن بـرای   صفت ذاتی، خبری است که نشان

 1خداوند ممتنع است.
ت، در کنار اثبات صفات خبری، عبارت  « من غیر تکییـف»اگرچه در سخنان وهابی 

نفـی  هـا بـه توان دریافـت کـه آنها به روشنی می وجود دارد، ولی با دقت در سخنان آن
قیم پـس که ابن اند؛ چنانکیفیت هم پایبند نبوده و خدا را متشکل از اجزاء توصیف کرده

کند که ما خداونـد را بـا همـۀ اوصـاف  از نقل اقوال نظریه تجسیم و نفی آن، تصریح می
کنیم. اگر الزمۀ این امر، تجسیم و تشبیه باشد، هیچ اشـکالی  که دارد، مت صف میکمالی

 9 الزمه حق، حق است.ندارد؛ چراکه 
دهنـد.  وهابیون به غلط، نظریه اجزاء داشتِن پروردگار را به همۀ مسلمانان نسبت می

و سلف امت و ائمه  مللتیمیه بر این باور است که مذهب جمهور اهل اسالم و دیگر  ابن
 4اند.ها، خداوند را با صفات خبری که اقترای اجزاء و تبعیض دارد، مت صف کرده آن

                                              
د، 6 ة حیاته وعصره بنا. أبوزهرة، محم   .837، صتیمی 
 .313، ص2، جمجموع فتاوی ورسائل، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 1
 .73، صمختصر الصواعق المرسلة، محمد، هجوزی قیم. ابن9
 .851، ص1، جبیان تلبیس الجهمیةاحمد،  تیمیه،. ابن4
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 نی اعتقاد وهابیت به تشبیه و تجسیممبا
   . نفی مجاز در قرآن1

بلکه  کرد؛نباید آیات و روایات را بر غیر ظاهرش حمل ند معتقد ، وهابیونگفتیمکه  چنان
یکی از عمده دالیل  6.میریپذ یم چه در ظاهر آیات و روایات مطر  شده، همان راهر آن

تقسـیم کـه یمیه معتقد اسـت ت ابنباشد.  می د به فقدان مجاز در لغت و قرآناعتق، ااه نآ
 از یـ از قرون ثالثه رواج یافته و هیچ پسدر کالم متأخران و  ،الفاظ به حقیقت و مجاز

انـد و تنهـا اسـتفاده نکـردهاز آن در کـالم خـود  ،ه دین و ائمه لغتائم ،تابعین ،صحابه
مجاز »ن عنوا با شکتاب رد که است مثنی بن معمر ابوعبیده برده، نام« مجاز»از  که کسی

  1.از آن نام برده است «القرآن
له برای تعطیـل  ،مجاز»: گوید می بارهاین قیم درابن طاغوتی است که متأخران و معطِّ

تقسـیم الفـاظ بـه کـه  معتقد اسـتوی  «.اندق اسماء و صفات الهی به آن پناه بردهیحقا
 منشأ پدید آمده ورن نخست که پس از سه ق 9است اصطالحی، تقسیمی حقیقت و مجاز

 4بوده است. آنان از متأثر متکلمان و جهمیه و معتزله نیز آن
در پایـان، بـه ولـی کند،  که بحث مجاز را به تفصیل مطر  می  با این نیز ،عثیمین ابن

 5.داند کند و حق را در کالم ایشان می قیم اشاره میتیمیه و ابن سخنان ابن
 ی مجازنقد نظر وهابیت در مورد نف

 البتـه 1.برنـد از آن نام می ،است که قائالن به مجاز وجود مجاز، وقوع آن در قرآن ۀاز ادل  
عزالدین بن عبدالسـالم کتـابی در »وید: گ میسیوطی که  است؛ چنان فراوان مجاز آیات

 مجواز الفرسوان الوی مجواز القورآنتلخـی  کـرده و  را آناین باره تـدوین کـرده کـه مـن 

                                              
 .133، صاإلرشاد إلی صحیح االعتقادفوزان، صالح،  ابن. 6
 .33و  37، صاإلیمان احمد، تیمیه، . ابن1
 .825، صمختصر الصواعق المرسلة، محمد، هقیم جوزی. ابن9
 .823. همان، ص4
 .88الی  13، صاألصول من علم األصول، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 5
 .82، ص8، جشرح مختصر الروضةعبدالقوی، سلیمان،   . ابن1
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ُه هاِو شریفه:  ۀآیرای نمونه در ب 6.«ام نامیده مُّ
ُ
که نام جهنم است،  «هیهاو»مجازًا به  مَ یَفْ

رساند که در جهنم، آتـش ماننـد مـادر کـه تمـام امـور یم نیده است و اشاطالق مادر 
 .ردیگیکافران را در خود به آغوش م رد،یگیفرزندش را بر عهده م

کـه در صـحیح  وجـود دارد؛ چنان لـه  لفظ در غیر موضوع نیز کاربرد در روایت نبوی
ِه »بخاری آمده است:  در ایـن رسـول خـدا که  1«یْعِنی الَفَرس ،َوَجْدُتُه َبْحًرا: َقاَ  َرُسوُ  اللَّ

 . اطالق دریا کرده است ،بر اسبروایت 
چـه نه در لغت و نـه در قـرآن مجـاز وجـود نـدارد و هـر معتقدند  که وهابیون  با این

انـد و از شده ییکه خود در کالمشان دچار مجازگو مینیب می یلو ،است قتیحق ،هست
چهـار  ،و قرب خداوند به بنـدگان تی  درباره مع هیمیت ابننمونه  برایاند. آن استفاده کرده

ـود که منظور از معش میچهارم معتقد  هیند و به نظرک مینقل  هینظر علـم خداونـد  ت،ی 
چـه در به تمام آن شانیا :دیوگ میهد و د میت نسب نینظر را به ائمه د نیمتعال است و ا

ا قرار دارد ه نآسما یدر باال داوندداشتند و معتقد بودند که خ مانیا ،کتاب و سنت آمده
خداونـد بـا  وجـود، نیـا با یول ند؛از خدا دور زیو از مخلوقات دور است و مخلوقات ن
 9همراه است. ایاول و انبیا اب تیو کفا دییعلمش به عموم بندگان و با کم  و تأ

بـن  حمـدعلم است، به ا ،تی  نظر را که منظور از مع نیهم یگرید یدر جا هیمیت ابن
و  یهمراهـ یدر لغـت بـه معنـا« مـع»لفظ  میاند می که حالیدر 4؛هدد میحنبل نسبت 

 گفته است. هیمیت ابنکه  ، چناننه علم ،مصاحبت است

 . نفی تشابه در صفات خبری2

وهابیون تمام صفات خبـری را  .شود تقسیم می «متشابه» و« محکم» آیات قرآن کریم به
را بـر وارد شده  آیات و روایاتدر  هر چهدانند؛ چراکه معتقدند  جزء آیات محکمات می

راد   .نیمک میحمل اش  یظاهرمعنا و م،
که صـفات را  کسانی رد   داند و در صفات خبری را جزء آیات محکمات می فوزان ابن

                                              
 .185، ص7ج ،اإلتقان فی علوم القرآنالدین،   . سیوطی، جالل6
د بن اسماعیل، 1  .77، ص3، جصحیح بخاری. بخاری، محم 
 .187، ص5، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن. 9
 .337، ص5. همان، ج4
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ِه اْلْسَماُء اْلُحْسَنی َفهاْوُعوُ  ِبَ ها به آیه ند،کن تأویل می گویـد:  کنـد و می می اسـتدالل َوِللَّ
اسمای حسنی را برای خود اثبات کرده و به مسلمانان امر فرموده که  ،خداوند در این آیه

که جهمیـه، معتزلـه و اشـاعره گمـان ها چنانها بخوانند. اگر معانی این نام او را با آن نام
بـه  ،همچنین در ایـن آیـهد ها خواندتوان خدا را به آن اند، معلوم نیست، چگونه می دهکر

کننـد، در  که ایـن صـفات را تأویـل  منکران اسمای الهی وعید عذاب داده شده و کسانی
 6.اند ها را انکار کردهحقیقت آن

 ستیاز متشابهات ن، یاسما و صفات اله ،سنت اهل دگاهید بنابروی معتقد است که 
انسـان  یصـفات بـرا نیـباشد، ا نیاگر چن رایز ؛شود ضیها به خداوند تفوآن یمعنا تا

آن  درکو بر فهم و امر فرموده در قرآن  به تدبرخداوند  که حالیقابل فهم نخواهد بود؛ در
است. هرگاه نصوص صفات قابل فهم نباشد و خداوند بـه فهـم آن دسـتور  کرده قیتشو

 یدستور نیو خداوند از چن میستیدستور داده که قادر بر آن ن یکاردهد، خداوند ما را به 
  1منزه است.

 نقد و بررسی
ت بر این باورند که صفات خبری جزء آیات متشابه  اوال جمهور مفسرین علمای اهل سن 

 9که أبوزهره بر آن تصریح کرده است. در قرآن کریم است؛ چنان
بـاور اسـت کـه صـفات خبـری جـزء آیـات  که وهابیت به ظاهر بـر ایـن  ثانیا با این
دانـد و  هـا را جـزء متشـابهات می باشد، ولی در ارتکازات ذهنی خود، آن محکمات می

اسـت کـه پـس از « مـن غیـر تکییـف وال تمثیـل»علت این مسئله به دلیل قیودی مانند 
آورند. اگر این آیات از محکمات بود، دیگر نیازی به ماننـد ایـن قیـود  صفات خبری می

  4گردد که این آیات، متشابه هستند.بود. پس معلوم مین

 . حجیت فهم سلف 3

در تمـام است. وهابیون  بودن فهم سلف  تحج  وهابیت،  فکریترین مبانی یکی از مهم

                                              
 .133، صاإلرشاد إلی صحیح االعتقادفوزان، صالح،  ابن. 6
 .155. همان، ص1
د، ابن9 ة  . أبوزهرة، محم   .833، صحیاته وعصرهتیمی 
 .837، صتیمیه التوحید عند الشیخ ابنمال، . حیدری، سید ک4
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فهم سـلف را بـر فهـم خلـف تـرجیح جمله در بحث صفات خبری، علمی، ازمباحث 
در توحید اسماء و صفات  تیبوها .دانند را اسلم و احکم از فهم خلف میدهند و آن می

 و کتـاب در کـه گونـهو صفات خداوند را همـان ءاسما ،سلف صالحالهی، معتقدند که 
و از   کرده یحمل م شانیظاهر معانی بر را اه نآ و اندکرده اطالق خداوند بر آمده، سنت

اوسـت و صـفات  سـتهیمخصـوص و شا ،صـفات خـالق رایـز ؛پرهیز داشـتند زین هیتشب
گونـه  وجود نـدارد؛ همان یاهتبدو ش این میانو مخصوص اوست و  ستهیشا زیلوق نمخ

  .ستین یهتاذات خالق و ذات مخلوق شب انیکه م
و  ستیآن معلوم ن یو چگونگ تیفیک یول ؛معلوم است یصفات اله یمعان ،نیبنابرا

الـ  از امـام م یاسـت کـه وقتـبه همین دلیـل . داند یرا نمآن تیفیک یجز خداوند کس
ْحَمهُٰن َعَلی اْلَعْرِش اْسَتَوٰ   هیآ درباره   يهاالسهتواء معلهوم، والك»سؤال شد، پاسخ داد:  الرَّ

ْا  عنه بدعم مانیمج و ، واإل صفات  ۀدرباره استوا گفته، در هم ی. آنچه و«به واجب، والس
رو    ازایـن 6سـنت و جماعـت اسـت. اهل ۀد قبـول همـمـور امـر نیاست و ا یجار یاله

د شـود خـالی میدر هنگام نزول خداوند، آیا عـرش  که این پرسش پاسخعثیمین در  ناب
و دهـد  کننده را خطـاب قـرار می پرسـش ابتـدادانـد و  وجـه می اصل ایـن پرسـش را بی

 گوید: می
تر هستی یا صحابهد اگر بگویی من بـه  تو بر فهمیدن صفات خدا حری  آیا

پـس  ،تـر بودنـد هـا حری  گویی آنگویی، و اگر ب ترم، دروغ می فهم آن حری 
گـاه از پیـامبر  هـا هیچ انجـام دهیـد. آن را باره انجـام دادنـدشما هم آنچه در این

آیـا عـرش خـالی  ،شـود الله! وقتـی خـدا نـازل می : یا رسول(مثالً )ن رسیدند که 
شـود و  بلکه بگـو خـدا نـازل می د!پرسید شودد این چه پرسشی است که می می

شود، چیزی نیست که تو مـأمور  شود یا نمی عرش خالی می که این .ساکت باش
؛ مخصوصا در امری که مربوط به ذات خدا و صفات اوست؛ به تصدیق آن باشی

  1باشد. چراکه این امر فوق عقول می
 .شود نزد وهابیت فهمیده می آن در تخوبی اهمیت فهم سلف و حجی    بهرو    ازاین

                                              
 .155، صاإلرشاد إلی صحیح االعتقادفوزان، صالح،  ابن. 6
 .855و  853، ص1، جمجموع فتاوی ورسائل، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 1
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  ف در مورد صفات خبریلنظر سبررسی 
الفاظ ، مدعی پیروی از سلف هستند و معتقدند که سلف، خبری صفات  دربارهوهابیون 

در کـه  انـد؛ درحالیکـرده می ها حملو مفاهیم صفات را بر معنای حقیقی و ظاهری آن
در کتابش به چنـد روش  شهرستانی .های گوناگونی وجود داشته است روش ،میان سلف

 :ند ازکه عبارتاشاره کرده، 

 شبیه. ت1

کردنـد و میـان صـفات ذات و  جماعتی از سلف برای خداوند صـفاتی ازلـی اثبـات می
نهادند و نیز صفات خبریه مانند ید و وجـه بـرای خداونـد اثبـات  صفات فعل فرقی نمی

در اثبات صفات بـرای خداونـد، تـا حـد تشـبیه بـه صـفات نیز برخی از آنها  .کردند می
.مخلوقات پیش رفتند

6 
ه از اهلبه روش  جای دیگردر شهرستانی  ی  در عصـر کند کـه  اشاره می حدیثحشو

وی گفته است  .روش اثبات و تشبیه را برگزیده بودندو  کردند صحابه و تابعین زندگی می
معبودشان دارای اعرا و ابعاض است و انتقال و آمـدن، در بـاال و  ،آنان معتقد شدند که

-ها بهکه این مفاهیم در آنرا ایز است و آیاتی برای او ج ،در کنار چیز دیگری قرار گرفتن

که در مورد اجسام مقصود است، حمـل کردنـد. همچنـین  ای کار رفته، بر همان معانی
ها برای خداوند صورت، قدم، اصبع و یـد اثبـات شـده، بـر معـانی احادیثی را که در آن

  1.در مورد اجسام حمل کردند متعارف آن

 تأویل. 2

ش تأویل را برگزیدند و آیات متشابه در بـاب صـفات خداونـد را بـر رو ای از سلفعده
 ،ای از سـلف عـده»که شهرستانی گفتـه اسـت: چنان ؛ها حمل کردندمعانی مجازی آن

 9«.اشت، تأویل کردندد را آنای که لفظ اقترای  گونهصفات خبریه را به

 توقف. 3

ما به حکم عقـل  :گفتند و دهیزراه توقف را برگ هیصفات خبر  از سلف دربارهبرخی دیگر 
                                              

 .38، ص1، جالملل و النحل، بن عبدالکریم . شهرستانی، محمد6
 .155و  153، ص1. همان، ج1
 .38، ص1. همان، ج9
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صـفات  انگریـکـه ب یالفاظ یما معنا ،یکه خداوند ِمثل و مانند ندارد و از طرف میدان یم
ََ و  َخَلْقُت ِبَيَديَّ مانند  ،است هیخبر ه بُّ  ری. ما به فهم و تفسمیدان یرا نم و مانند آن َجاَء َر
فیم که  بلکه ؛میا نشده فیها تکلآن لیو تأو اتیآ نیا یمعان خداونـد و  یگـانگیبـه مکل 

ق(، احمـد 133انـس )م  سـ س از مالـ  بـن یو 6.میآور مانیمثل و مانند نداشتن او ا
 ادی ضیروش توقف و تفو روانیعنوان پ  ق(، به171)م یثور انیسف و ق(831حنبل )م بن

 کرده است.

 توحید مسلمانان
و معتقدنـد  انـد ی دسـت یافتهداننـد کـه بـه توحیـد واقعـ وهابیان خود را تنها کسانی می

ت می نظرشان نظر سلف و اهل ها معتقدند اشاعره، ماتریدیه )که اکنون همۀ  باشد. آن سن 
ت را تشکیل می اهل انـد یـا دچـار  معتزله، شیعه و ... به توحید دسـت نیافته 1دهند(، سن 

کـرده و اند. غامدی در کتابش بر کثرت اشاعره و ماتریدیه تصریح  بدعت در توحید شده
 9کند. تیمیه و پیروان وی را قلیل معرفی می ابن

ه یـو بقها، فقط وهابیت به حقیقت توحید دست یافته  ها و نحله در میان فرقهبنابراین 
از حکما و متکلمان و عارفان، اهل ضالل و بدعت  ، اعم  اسالم یفکر یها هها و گرو فرقه

ت واقعی هستند؛ ازاین اهلها بر این باورند که فقط خودشان  آن باشند!  یم رو دیگـران   سن 
 کنند. را از انتساب به این مذهب نفی می

ت بـه دو مکتـب ابن بندی اهل  عثیمین دربـاره تقسـیم ابن تیمیـه و شـاگردانش، و  سـن 
 گوید:  اشاعره و ماتریدیه می

تیمیـه  بین این دو مکتب اختالف آشکاری وجود دارد؛ چراکه در مکتـب ابن
ماند و تنها از تمثیل و تکییف که  و صفات بر نصوص خود باقی میظواهر اسماء 

شود؛ ولی در مکتب دوم، از حمل نصوص اسماء و  پروردگار نفی کرده، نهی می
ــودداری می ــواهرش خ ــر ظ ــفات ب ــریفه  ص ــۀ ش ــثال در آی ــد. م َبههْل َیههَداُ  کنن

َمْبُسوَطَتان
مکتب  کند؛ ولی مکتب اول حقیقتا برای خداوند اثبات دست می 4

                                              
 37و  38، ص1. همان، ج6
 .77، ص1، جاالنحرافات العقائدیة والعلمیة. زهرانی، علی، 1
 .3، صنقض عقائد األشاعرة والماتریدیة. غامدی، خالد علی المرضی، 9
 .73. سوره مائده، آیه 4
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که آیا مراد، نعمت یا قوت است، دوم اثبات دست حقیقی را تحریم کرده و در این
 اختالف دارند. 

وی در پایان، کتاب خدا، سنت پیامبر، کالم صحابه و تابعین از سلف امت را میـزان 
ت واقعی بودن قرار داده است. او ادعا میبرای داوری در اهل کند که مکتب اشاعره و  سن 

یـ  از معیارهـای های مطابقی، ترمنی یا التزامـی، هـیچی  از داللتیه با هیچماترید
ای، مطابق میزان  تیمیه به داللت صریح یا ظاهری یا اشاره میزان را ندارد؛ ولی مکتب ابن

سـنت واقعـی گیرد که به داللت روشـن، اهـل سنت است. او نتیجه میو معیارهای اهل
ساوی بودن این دو مکتب، ظلم و جمـع بـین ضـدین تیمیه است و حکم به م مکتب ابن

-و جمع بین ضدین، عقال ممتنع است، دیگران را از اهل شرعا ظلم،جا که و از آن است

 6.داند سنت بودن خارج می

 نتیجه
شود کـه  گرفته و با توجه به تصریح سخنان وهابیت، معلوم می های صورت  با بررسی

اختالف و ضدیت وجود دارد. وهابیون بـا برحـق  بین عقیده توحید وهابیت و مسلمانان
دانستن مبانی  ویژه در توحید اسماء و صفات الهی و باطل دانستن مبانی و مناهج خود، به

سـنت را بـه   کنند و دیگر ِفَرق اهـل و مناهج دیگران، خود را اهل سنت واقعی معرفی می
ند. مبانی و مناهج آنها در بـاب دان سنت خارج می  دلیل ن ذیرفتن مناهج آنها از دایره اهل

رو حتـی  ای جز گرفتار شدن در عقیده تجسیم و تشبیه نـدارد. ازایـن صفات خبری نتیجه
اند با حفظ سخنان  مجبور شده ،وهابیون معاصر برای رفع اتهام از قول به تجسیم و تشبیه

مانان بـرای مسـل ،و افکار بزرگانشان در دفاع از خود، دست به قلم ببرند؛ ولی در مقابل
 اند. از همان ابتدا در برابر اعتقاد آنها قیام کرده و با آن مقابله کرده ،حفظ توحید واقعی

                                              
 .72، الی 77، صفتاوی أرکان اإلسالم، بن صالح عثیمین، محمد ابن. 6
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