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 شناسی واهبیت رد تکفیر مسلماانن منهج و روش

*

 چکیده

هـا و منـاهجی اسـتفاده  هـای مختلـف از روش وهابیت بـرای تکفیـر مسـلمانان و گروه
اهج باید با بررسی عقاید تکفیری این گروه به دست آید و سپس بررسـی و کند. این من می

نقد شود. هد  از این تحقی  به دست آوردن این منهاج است. با بررسی عقاید تکفیری 
توان دست یافت که عبـارت اسـت از:  وهابیت به چند منهج و روش عمده در تکفیر می

یی و اتکـا بـه آرای علمـای سـه قـرن گرا نکردن نصوص دینی؛ سلف ظاهرگرایی و ت ویل
دانسـتن  اول؛ تساهل در سند نصوص دینی؛ تکفیِر مخالف عقاید خود و ت یید و مسلمان

 زدن به دیگران. مواف  عقاید خود؛ جعل و ساخت اجماع در تکفیر و افترا و تهمت
 .گرایی ، ظاهرگرایی، سلفوهابیت، تکفیرمنهج  ها: کلیدواژه

  

                                                
 1، کارشناسـی ارشـد مـذاهب اسـالمی و دانشـجوی سـط   البیت لمدرسة اهل داراإلعالمپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی  *

 موسسه شیعه شناسی.
Rasaaaaa16@gmail.com 
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 مقدمه
فاده از منابع برای رسیدن به عقاید است. هر گروه بـرای بیـان عقایـد منهج، روش است

هر منهج پس از اصطیاد از دل عقاید برای فهمیدن صـحت  1گیرد. خود از روشی بهره می
و سقم آن نیاز به بررسی و واکاوی دارد. وهابیت نیز برای رسیدن به عقایـد خـود، از جملـه 

کند که باید شناخته و سـپس  و مناهجی استفاده می ها ها، از روش مسئله تکفیر دیگر گروه
با اسـتناد  2ترین خطرها در حال حاضر است. فرقه وهابیت بررسی شود. خطر تکفیر از مهم

های مختلـف  ظاهر نصوص و کالم سلف و غیر آن، دست به تکفیـر مسـلمانان و فرقـه به 
برای تکفیر دیگر مسـلمانان از آن زند. لذا جا دارد به تمام زوایایی بپردازیم که این گروه  می

کند. پژوهشگران مختلفی در این عرصه با تالش فـراوان عقایـد ایـن گـروه، از  استفاده می
انـد  اند، امـا از منـاهجی کـه ایـن گـروه بـه کـار گرفته شان را نقد کرده جمله عقاید تکفیری

هـای بـه کـار  و روشرسـد در زمینـه منـاهج  اند. لذا الزم به نظـر می ذکری به میان نیاورده
شده برای رسیدن به این عقاید تحقیقی به عمل آید. زیـرا رسـیدن بـه عقایـد نیـاز بـه  گرفته

منهج و روش استفاده از منابع دارد و قطعا  وهابیت نیز از این مسئله مسـتثنا نیسـتند. ایـن 
ایـن شـده اسـت؛ از جملـه  پردازد که در مسئله تکفیر اسـتفاده  تحقی  به اهم مناهجی می

 گرایی و طرد مخالف است. گرایی، تساهل مناهج، منهج ظاهرگرایی و عدم ت ویل، سلف

 تعریف منهج
منهج در لوت به معنای راه روشن و آشکار است که این راه روشن ممکن است معنوی 

بـر  منهج در اصطال ، روش استفاده از منابع )مانند قرآن و سنت( با تکیـه  3یا مادی باشد.

                                                
، نرماهااحکمت؛ رجبـی، حسـین، 1، صجاةلئمالباها لامنهجالبقةلنالبکةخمافایاتیرمالاماع. عبدالهادی، رمضان بن یوسف، 1

 .2-3ص

 .817-852، ص2، جغنرماتریخ ال ن. برای آشنایی با این فرقه و جنایات آن، نک.: ابن غنام، حسین ابن ابی بکر، 2

، لبمحاا افایالبلغاس؛ ابن عباد، صاحب، 717، ص2، جصحرحالبیة اسا اترجالبلغسا:لبصحرح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 3
 .722، ص7ج



 

 

12 

ش
 رو

ج و
منه

ناس
ش

 ی
 تیوهاب

تکف
در 

 ری
نان

لما
مس

 

مثال  منهج ظاهرگرایی که وهابیت در  1ید و شرک( برای رسیدن به عقاید است.مبانی )توح
 2کنند. تفسیر، فقه، حدیث و ... به آن استناد می

 مراد از تکفیر 
های مختلفی ذکر شده است، از جمله این تقسیمات، تقسیم تکفیـر  برای تکفیر تقسیم

 به مطل  و معین است.
تکفیر، اسناد تکفیر با توجه بـه نفـس عمـل اسـت و در این قسم از  الف. تکفیر مطلق:

کاری به افراد ندارد. در واقع، در این قسم افعالی که نواق  اسالم محسو  شـده بررسـی 
نـواق  »شود. یعنی افعال و عقایدی که با اسالم سازگاری ندارد. این قسم از تکفیر به  می

 معرو  است. 3«االسالم
ی عملـی را در تضـاد بـا اصـول و مبـانی اسـالم اگر شخص یا گروهـ ب. تکفیر معین:

ای متضاد با اصول و مبانی اسـالم داشـته باشـد و از آن طـر  شـروط  انجام دهد یا عقیده
شود و اگر مـانعی در کـار  تکفیر در او موجود و موانع نیز مفقود باشد، حکم به تکفیر او می

معـین دو شـرط الزم  پس باید گفت در تکفیر شخص 4شود. باشد شخص تکفیر معین نمی
است؛ یک شرط وجودی که عبارت است از تطبیـ  ضـوابط تکفیـر در آن شـخص و یـک 
شرط عدمی که عبارت است از نبود موانع تکفیر که اگر این دو شرط بـا یکـدیگر بودنـد در 

 6حکم به تکفیر معین باید از جانب قاضی باشد. 5شود. این صورت حکم به تکفیر معین می

                                                
 .1، صمنهجالبقةلنالبکةخمافیالبتیرملامعاجةلئمالباه ل. عبدالهادی، رمضان بن یوسف، 1
 .2-3، صحکمتانرمه. رجبی، حسین، 2
 .553، ص1، جم س عسالبفقهالإلسامیتویجری، محمد، ، . نواق  اإلسالم هی الموجبة للردة 3

که به صورت مبسوط در این باره بحث کرده است؛  ن لقضالالسامتب . برای آشنایی با شروط تکفیر و موانع آن بنگرید به ک4
 ق. 2178، ریاض: مدار الوطن، لالخمرناان لقضاز جمله: عبدالعزیز بن محمد، 

ض ل  البتکفااةاعناداأهالالبیانسا؛ القرنی، عبد الله ابن محمد، 22، صلبتکفاةا انالبیلما لبجهل. ابن سعد، فهد الزایدی، 5
 .1، ص لبجمرعس

 .1، صض ل  البتکفاةاعنداأهلالبینسا لبجمرعس. القرنی، عبد الله بن محمد، 6
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توجه این است که تکفیر معین برای شخصـی کـه در ظـاهر مسـلمان اسـت،  نکته در خور 
 پذیر است. اثبات سختی  به

شده است تکفیر فقهی و کالمی اسـت. از آنجـایی  تقسیم دیگری که برای تکفیر بیان 
تـوان شـناخت بایـد گفـت کفـر اعتقـادی در برابـر ایمـان قـرار  که اشیا را با اضداد بهتر می

بـا ایــن مقدمـه بایـد گفـت تکفیــر  1آوردن اسـت. ای بعــد از اسـالم ئلهگیـرد. ایمـان مسـ می
 نیاوردن. نداشـتن نـه اسـالم اعتقادی عبارت است از انتسا  شـخص یـا گروهـی بـه ایمان

گیـرد؛ یعنـی شخصـی کـه اسـالم  قـرار می« اسالم»از آن طر ، کفر فقهی در مقابل واژه 
فیر فقهی عبارت است از انکار یکـی از نیاورده یا خارج از اسالم است که در این صورت تک

مسا لی که باعث خروج از دایره اسالم شود؛ مثـل اینکـه کسـی بـرای خداونـد در خالقیـت 
دهد، و انکـار نبـوت « صاحب فرزند»شریک قرار دهد، خدا را انکار کند، به خداوند نسبت 

ر گرفتـه و کـافر پیامبر کند. مرتکب اینها از دایره اسـالم خـارج شـده و در جرگـه مرتـد قـرا
 2شود. شمرده می

شود و کفر  آثاری همچون اباحه خون، مال، انفساخ عقد و غیر آن بر کفر فقهی بار می
 اعتقادی )کالمی( چنین آثاری ندارد. 

در این تحقی  به دنبال اهم مناهج وهابیت در با  تکفیر هستیم که در مبحـث پـیش 
 روی تقدیم خواهد شد.

 م تأویل در تکفیر مسلماناننقش ظاهرگرایی و عد. 1
توان به مـنهج ظـاهرگرایی اشـاره  های وهابیت در تکفیر مسلمانان می از منهج و روش

بر ظاهر نصوص و برداشت ظاهری از آن، بدون اینکه در معنای آن  کرد. این گروه با تکیه 
بـه  خوبی تعم  کنند، به تکفیر مسلمانان دست زدند. از جاهایی کـه مـنهج ظـاهرگرایی بـه

آید، مربوط به تعریف عبـادت اسـت. آنـان هـر عملـی را کـه همـراه بـا خضـوع و  چشم می
                                                

 .785، ص7ج، تةجمهالبمازلنموسوی همدانی، سید محمدباقر، . 1
 .251 -72، صتاماساأحکرمالبمةتداعنداشا الإلسامال ن. الشحود، علی بن نایف، 2
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ــادت می ــای ظــاهری، عب ــه معن ــه ب ــا توج ــد ب ــرک  خشــوع باش ــل آن را مش ــد و فاع خوانن
زیرا عبادت در لوت و معنـای ظـاهری آن عبـارت اسـت از: نهایـت خضـوع و  1شمارند. می

ه این غیر از معنـای اصـطالحی آن اسـت. بـرای ک 5و تعبد، 4اظهار تذلل 3اطاعت، 2تذلل،
نمونه، چـون در طلـب شـفاعت، ذبـ ، بوسـیدن ضـری ، نـذرکردن، اسـتواثه و درخواسـت 
حاجت از پیامبر گرامی اسـالم و اولیـای الهـی، نـوعی خضـوع و خشـوع وجـود دارد، ایـن 

اینهـا  یـک از کـه در هیچ در حـالی  6کننـد. اعمال را عبادت و فاعل آن را مشـرک تلقـی می
هـم در برخـی از  معنای اصطالحی عبادت وجود ندارد و فقط معنای ظـاهری عبـادت، آن 

آنها، وجود دارد. زیرا معنای اصطالحی عبادت متشکل از دو رکن اساسی اسـت کـه یکـی 
در ظاهر و دیگری در باطن است. رکن نخست عبادت عبارت است از: خضـوع و خشـوع، 

شـود. در ایـن ویژگـی  ان یـا دیگـر اعضـای بـدن ابـراز میتذلل و خاکساری که به وسیله زب
داشت یکی است. ویژگی و رکن دوم عبادت، که ممیز و فصل بـین عبـادت  عبادت با بزرگ

داشت و تکریم است همان انگیزه و قصدی است کـه بـه واسـطه آن عبـادت واقـع  با برزگ
 به تعبیر دیگر، اعتقاد به الوهیِت معبود است. 7شود. می

خوبی منهج ظـاهرگرایی و عـدم ت ویـل مشـهود  موضوعات دیگری که در آن به یکی از
است صفات خبریه است. محمد بن عبدالوها ، همچون دیگر وهابیان، صفات خبریـه را 

گونه صفات معلوم نیست و همچنین ایـن  کیفیت این»نویسد:  کند و می حمل بر ظاهر می
به تشبیه این صفات به صفات بشـری  صفات شبیه به صفات بشری نیست، اما برخی قا ل

                                                
 .721، صلبکرفیابمناسألاعنالبد لءالبشرفیالبدلءا لبد لءا=البج لب. ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، 1
 .7، جمجمعالب حةخن. طریحی، فخرالدین، 2
 .835، ص7، جبیرنالبیةب. ابن منظور، محمد بن مکرم، 3

 .518، صمفةللتالبفرظاقةآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 4
 .557، ص8، جصحرحالبلغس. جوهری، اسماعیل بن حماد، 5

گةیا اام رنیالعتقرلیاسلفیزاده موسوی، مهدی،  ؛ علی212، ص2، جلبت ضاحاعنات حادالبخاق . ابن عبدالله، سلیمان،6
 .215-211، ص8، ج هر ات

 .72-51، ص هر ات؛ام رنیافکةیا اکرینرمهاعملی. سبحانی تبریزی، جعفر، 7
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های منحرفـی  گونـه افـراد را انسـان او این«. انـد اند و در این باره دسـت بـه ت ویـل زده شده
 1کند. داند و آنها را متهم به کفر می می

هــای  همچنــین، وهابیــت، بــا اســتناد بــه برخــی روایــات، برخــی از اعمــال دیگــر گروه
اشاره  2توان به حدیث ابووا ل ه مصادی  این مسئله میدانند، از جمل مسلمانان را شرک می

عنوان مسجد، حرام و   گویند بنا بر قبور و قراردادن آن به کرد که با استناد به این حدیث می
وهابیت در این انتسا ، بدون در نظـر گـرفتن  3شرک است و شخص مشرک و کافر است.

کنند. در این حـدیث، بنـا بـه  کفیر میظاهر حدیث مسلمانان را ت  الحدیث، با تمسک به فقه
بـه ابوالهیـاج م موریـت از بـین بـردن تصـاویر و  برداشت وهابیت، امیرالمؤمنین علـی 

 دهد؛ همـان کـاری کـه پیـامبر بـه علـی  سط  کردن مقابری را که بلندی دارند می هم
یته»دستور دادند. این گروه با برداشتی ظاهرگرایانه از این حـدیث لفـظ  بـه معنـای  را« سـو 

را  یعنـی پیـامبر حضـرت علـی  4اند. کردن آن با زمین معنا کرده سط  کردن و هم صا 
دستور داد تا قبور را با زمین یکسان کند تا مردم قبور را مساجد قرار ندهند که درنتیجـه آن 

یته»و « مشـرفا»مشرک شوند. این نوع معنا با برداشت ظاهری از دو لفـظ  اسـت کـه « سـو 
یته»به معنـای مطلـ  ارتفـاع و مشر  را  کردن بـا زمـین در نظـر  را بـه معنـای صـا « سـو 

یته»و « مشـرفا»که اگـر وهابیـت در ایـن حـدیث بـه دو لفـظ  گرفتند، در حالی  توجـه « سـو 
شـدند و  کردند به این خطـا دچـار نمی کردند و آن را با ت مل بیشتری بررسی می بیشتری می

توان بـا  د برداشت ظاهرگرایانه وهابیت از این حدیث را میکردند. شاه دیگران را تکفیر نمی
یته»و « مشر »بررسی دو لفظ  دو معنـا ذکـر شـده « مشـر »درک کـرد. بـرای لفـظ « سـو 

                                                
 .537، 777، 58، ص2، جلبدییالبیناسافیالالج  سالبنجدخس. علماء نجد االعالم، 1

بی الَهیاج االسِدی،  عن»...  .2
َ
ِبی وا ل، عن أ

َ
 ^قال: قال لی علی بن أبی طالب: أال أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله أ

یته ^ ، کتـا  777، 8ج صاحاحامیالم )نیشابوری، مسلم بن حجاج، « أن ال تدع تمثاال  إال  طمسته وال قبرا  مشرفا  إال  سو 

 الجنا ز(.
 .83، صحاتطهاةالالعتقرلاعناللیلنالالبحرلشةا. صنعانی، محمد بن اسماعیل، 3

 .153، صلبتةتابالبفةخدامناشة حرتاکتربالبت حاد. لقمان حسن، أبو توحید، 4
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است؛ یکی به معنای مطل  ارتفاع و دیگری بـه معنـای آن چیـزی کـه مرتفـع و بـه شـکل 
همین قسم است؛ یعنی ای که در جای خود آمده است منظور  کوهان شتر است که با ادله

یته»شیء مرتفعی شبیه به کوهان شتر منظور است. همچنین، لفظ  بـه دو شـکل بـه « سو 
صورت فعل و دیگری مفعول، که در این صورت تسویه نسبت به خـود   رود؛ یکی به کار می

، متعـدی شیء است؛ و کاربرد دیگر آن دومفعولی است که در این صـورت مفعـول دوم آن
که معنای آن تسویه چیزی با چیز دیگر است. در حدیث مذکور ر  باء است به وسیله ی ح

و به معنای تسویه نسبت به خود شیء است، یعنی قبر را هموار کنـد و  1مفعولی تسویه یک
و بلندی آن را بگیرد نه اینکه آن را با زمین همسان کند که ایـن همـان معنـای دوم  پستی 

یته»است که فعل  اگر وهابیـت دربـاره ایـن حـدیث و امثـال آن  2لی باشد.باید دومفعو « سو 
کردنـد کـه در نتیجـه آن دیگـران را  کمی ت مل داشتند شاید این برداشت غلط را از آن نمی

متهم به کفر و شرک کننـد. تکفیـری کـه خـود وهابیـت قا ـل بـه احتیـاط در آن هسـتند و 
شتی سطحی و ظاهری از نصـوص با بردا 3نویسند باید در آن کمال احتیاط را انجام داد می

 شدن مال و جان مردم شده است. ها و مبا  باعث تفرقه و تهمت

 آن در تکفیر گرایی و نقش  سلف. 2
از دیگر مناهجی که ایـن گـروه در تکفیـر دیگـر فـرق و مـذاهب از آن اسـتفاده کـرده، 

ت ییـد  نویسند شـفاعتی کـه قـرآن و روایـات گرایی است. برخی از محققان وهابیت می سلف
کند پذیرفته است، اما شفاعتی که در قـرآن و روایـات نیامـده یـا قـرآن و روایـات آن را نفـی 

اند پذیرفته نیست. برای قسم دوم به طلب قضاء حاجت از انبیا و صالحانی که از دنیـا  کرده

                                                
. اگر این اشکال شود که تسویه دومفعولی است و مفعول دوم حذ  شده است در جوا  باید گفت اصل ذکر مفعول اسـت و 1

ذ  در جایی که اشتباه یا احتمال اشتباه وجود دارد در بین اکثر نحویون مطلـب خواهد. درباره اینکه ح حذ ، دلیل و قرینه می
های دیگر که با رجـوع بـه کتـب  ز نمونهو بسیاری ا 061و  050و  051ص ،2نک.: شر  ابن عقیل، جای است،  شده پذیرفته

 نحوی کامال  مشهود است.
 .15، صیالبمجتمعفتنسالبتکفاةا اجذ یهرا اآثریهراف. سبحانی تبریزی، جعفر، 2
 .81، صقضاسالبتکفاةا اناأهلالبینسا فةقالبضال. قحطانی، سعید ابن علی، 3
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اند که نتیجه آن شرک است. کالم سلف به عنوان یکـی از علـل بیـان شـده  رفته مثال زده
بودن قـرآن هسـتند، تکفیـر  لیمان بن سحمان نیز جهمیه را، که قا ل به مخلوقس 1است.

صـنعانی در تکفیـر مطلـ  بـه قـول  2کنـد. کرده است و علت تکفیر را کالم سلف بیـان می
بودن قرآن شود یا بگوید خداونـد  نویسد هر کس قا ل به مخلوق کند و می سلف استناد می

 3اند. را سلف چنین گفتهشود کافر است. زی در آخرت دیده نمی
یکی از سلف چه خـو  گفتـه اسـت کـه »نویسد:  همچنین، محمد بن عبدالوها  می

بایـد گفـت کـالم  5«.از کفر یهود و نصارا شدیدتر اسـت 4گران صفات( کفر این افراد )ت ویل
محمد بن عبدالوها  و نسبت این حکم به سلف هیچ پایه و اساسی نـدارد؛ و ایـن کالمـی 

عثیمـین بـه کالمـی از  گونه دلیل و شاهد مسـلم و مـتقن. همچنـین، ابن هیچاست بدون 
گوید اکثریـت سـلف قا ـل بـه  کند و می الصالة استشهاد می قیم درباره کافربودن تارک ابن

 6اند. اند و در این باره ادعای اجماع کرده کفر تارک الصالة هستند و حتی پا را فراتر گذاشته

                                                
 .285، صتأساسالبتقدخسافیاکشفاتل اسالل لا ناجةجاس. أبابطین، عبد الله بن عبد الرحمن، 1
 .78، ص2، جلب ارنالبم دیابشنرعسالبق لالبمجدی. ابن سحمان، سلیمان، 2
قال: القرآن مخلوق فهو کافر، ومن قال: إنَّ الله ال یری فی اآلخرة فهو کـافر؛ صـنعانی، محمـد بـن  . کما قال السلف: من3

 .18، صشةحاتطهاةالالعتقرلاعناألیلنالإلبحرلاسماعیل، 
شـود. زیـرا او در جـای  شک این کالم محمد ابن عبدالوها  شامل کسانی که اهل تبرک و نذر و غیـره هسـتند نیـز می . بی4

کبر عبادة الصنام هذا ی تی إلی قبر نبـی »کند:  ین افراد را تکفیر میدیگری هم ال یخفی علیکم ما مأل الرض من الشرک ال
و هذا إلی قبر صحابی کالزبیر وطلحة و هذا إلی قبر رجل صال  و هذا یدعوه فی الضراء و فی غیبته و هذا ینذر له و هذا یذب  

واآلخرة، و هذا یس له خیر الدنیا واآلخرة. فإن کنتم تعرفون أن هذا من الشرک کعبادة للجن، وهذا یدخل علیه من مضرة الدنیا 
الصنام الذی یخرج الرجل من اإلسالم، و قد مأل البر والبحر و شاع و ذاع حتی إن کثیرا  ممن یفعله یقوم اللیل و یصوم النهار 

)مطبـوع ضـمن  لبةسرئلالبشخصااسبن عبد الوها ، محمد، ا« )و ینتسب إلی الصال  والعبادة فما بالکم لم تفشوه فی النا 
 (.285مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوها ، الجزء الساد (، ص

لبادییالبیاناسافایا)علمـاء نجـد االعـالم، « لقد أحسن من قال من السلف: إن کفر هؤالء أغلظ من کفر الیهود والنصاری. »5
 (.751، ص1، جلالج  سالبنجدخس

 .75، ص28. همان، ج6
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ها  گونه کالم این 1الصالة تصری  دارد. یگری به کفر فقهی تارکعثیمین در جای د خود ابن
کننـد و مـنهج  عثیمین نشان از این دارد که این گروه در تکفیر بـه سـلف اسـتناد می از ابن
 گرایی دارند. سلف

نویسـد کـالم  تیمیـه می صنعانی، یکی دیگر از علمای وهابیت، با استناد به فتـوای ابن
گوینـد خداونـد سـخن  ت، از جمله این فرق، جهمیه است کـه میها کفر اس بعضی از فرقه

داند، چـون سـلف  شود. او علت این حکم را منهج سلف می گوید و در آخرت دیده نمی نمی
دانـد. پـس مـا نیـز بـا  ناپذیری او است کافر می نکردن خدا و رؤیت کسی را که قا ل به تکلم

دیگـر علمـای وهـابی همچـون ابـراهیم بـن از  2دانیم. استناد به گفته سلف او را کافر مـی
عبداللطیف آل الشیخ، عبدالله بن عبداللطیف آل الشیخ و خثعمی نیز در همین مسئله بـه 

 3کالم سلف استناد داده شده است.
گرایی وهابیت در مسئله تکفیر است کـه بـا تتبـع در اقـوال  ای از سلف همه اینها گوشه

 ت.ها نمونه دست یاف توان به ده آنها می

 تساهل و تغافل در سند نصوص در تکفیر مسلمانان. 3
برند تسـاهل  خوبی از آن بهره می به 4هایی که وهابیت در تکفیر مسلمانان یکی از روش

کارانه با این نصـوص اسـت. در ایـن مـنهج  در روایات و آیات و مواجهه سطحی و مسامحه
وءاستفاده از آن نص به نفع و سقم راوی سعی در س گرفتن عمدی صحت  وهابیت با نادیده

ای که اگر اسناد موجـود در طریـ  حـدیث بررسـی شـود بـه ضـعف آن  گونه خود دارند، به 
                                                

. نذکر قاعدة، وهی: أن الذی یخرج من الملة هو یدور علی أمرین: إما اإلنکار، وإما االستکبار. یعنی: إما أن ینکـر اإلنسـان 1
شیئا  أخبر الله به ورسوله فیکذبه، أو ینکر حکما  من أحکام الشریعة الظاهرة التی أجمع المسلمون علیهـا. أو االسـتکبار، وهـو: 

 (.8، ص1، جفتر یان یاعلیالبدیبیعبد الله. فتارک الصالة مثال  کافر ... )ابن عثیمین، محمد، أن یقر بذلک لکن ال 

 .18. صنعانی، ابو ابراهیم، شر  تطهیر االعتقاد عن أدران اإللحاد، ص2
تیلقارن افتااارنات. ابن عبد اللطیف آل الشیخ، إبراهیم؛ بن عبد اللطیف آل الشیخ، عبدالله؛ خثعمی، سلیمان بن سـحمان، 3

 .257 -255، ص تکفاةالبجهماسا أنالبصاةاالاتصحارلفامناالاخکفةالبجهماسا میرئلالرةی
خـورد؛ یعنـی منهجـی کلـی اسـت کـه در تمـام ابـوا   . هرچند این روش در مسا ل دیگر و در جاهای دیگر نیز به چشـم می4

 شود. استفاده می
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تـوان از آن حـدیث بـرای تکفیـر دیگـر مسـلمانان  شود و در نتیجـه نمی حدیث پی برده می
 استفاده کرد.

مانان این گروه با استناد به احادیثی که از جهت سـندی ضـعیف اسـت بـه تکفیـر مسـل
در »کـه فرمـوده اسـت:  2عبـا  از پیـامبر مثال  با استناد به این حدیث ابن 1زنند. دست می

گوینـد، ایـن گـروه اسـالم را طـرد، امـا در  آیند که به آنها رواف  می آخرالزمان گروهی می
این حـدیث بـه طـرق  3«.اند کنند. پس باید کشته شوند. زیرا مشرک ظاهر به آن استناد می

 4حجـر هیتمـی اکثـر طـرق آن ضـعیف اسـت. شده است که بنا بـه گفتـه ابن  لمختلفی نق
مقریـزی، از علمـای اهـل سـنت، در  5دانـد. قیسرانی طرق آن را ضعیف می همچنین، ابن

لبمجربیهاصاحب کتا   6داند. کند و آن را ضعیف می تمام طرق نقل این حدیث خدشه می
 7.نیز سند آن را ضعیف دانسته است  اج لهةالبیلم

توان برای تکفیر دیگـران از آن اسـتفاده  لذا با وجود ضعف در سند حدیث مذکور، نمی
 کرد و در نتیجه باعث اباحه جان، مال و نامو  دیگران شد.

ــدیث،  ــن ح ــت. در ای ــاج اس ــدیث ابوالهی ــدیث، ح ــاهل در ســند ح ــر از تس ــه دیگ نمون
م به چیزی که رسول خـدا بـه گوید: آیا تو را امر کن به ابوالهیاج می امیرالمؤمنین علی 

هــا و  مـن امــر کــرد؟ م موربــه در ایــن حــدیث عبـارت اســت از بــین بــردن تصــاویر و تمثال
زننـد  هرچند در این حدیث به طور مستقیم دست بـه تکفیـر نمی 8کردن قبور با زمین. صا 

                                                
 .258، ص8، جلبجمرعسافیالبصحر سعقادةاأهلالبینسا ا. عا   حسن الشیخ، ناصر بن علی، 1

 شود. . این حدیث طرق مختلفی دارد که در ادامه به راویان آن اشاره می2

یقول: یکون فی آخر الزمان . عن میمون بن مهران عن ابن عبا  رضی الله تبارک وتعالی عنه قال: سمعت رسول الله 3
 .(28، صلبص لعقالبمحةقسهیتمی، ابن حجر، هم مشرکون )قوم یسمون الرافضة یرفضون اإلسالم ویلفظونه فاقتلوهم فإن  

 .88، ص25، جمجمعالبز لئدا من عالبف لئد. هیثمی، علی بن ابی بکر، 4

 .8322، 5، ج اذراةةالبحفرظ. ابن القیسرانی الشیبانی المقدسی، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علی بن أحمد5

 .777، ص28، جسمرعا مرابلن یامنالألح للا لألم للا لبحفدةا لبمترعإمترعالألا . مقریزی، تقی الدین أحمد بن علی،6

 .551ص لبمجربیسا ج لهةالبیلم . الدینوری، أحمد بن مروان، 7

. حدثنا یحیی بن یحیی و ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حر ، قال یحیی: اخبرنا و قال اآلخران: حدثنا وکیع، عن سـفیان، 8
  بی وا ل عن ابی الهیاج االسدی قال لی علی ابن ابی طالب: اال ابعثک علی ما بعثتنـی علیـهعن حبیب بن ابی ثابت عن ا
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بـا داننـد   اما از آنجایی که قبور و زیارت قبور را از اسبا  قریـب و متصـله بـرای شـرک می
شود و آنها را تا مـرز مشـرکان جلـو  شدت رفتار می دهند به کسانی که این عمل را انجام می

 2دانـد. های کفر می این کار را از عالمات و نشانه لبمیرئلالبنجدخسحتی در کتا   1برند. می
حجـر  اند. ابن شـده در این حدیث، چهـار نفـر اول، کـه در پـاورقی بـه آن اشـاره شـد، قـد  

بــه نقــل از احمــد بــن حنبــل، وکیــع را خــاطی در پانصــد روایــت دانســته اســت. عســقالنی 
داند که نقل به معنا کـرده و آشـنایی کـافی بـا زبـان  همچنین، احمد، وکیع را از راویانی می

مبـارک، سـفیان ثـوری را شخصـی اهـل  حجر به نقـل از ابن همچنین، ابن 3نداشته است.
کـرد. دیـدم  سفیان ثوری نقل حدیث می»نویسد:  میمبارک  داند و به نقل از ابن تدلیس می

 4 «.کنـد؛ همـین کـه مـرا دیـد از کـار خـود خجالـت کشـید در نقل حدیث خود تدلیس می
حبـان از عطـا نقـل  انتسا  به تدلیس برای حبیب ابن ابی ثابت نیـز آورده شـده اسـت. ابن

راوی دیگر حدیث  5.«شود کرد و از احادیث او پیروی نمی او در حدیث تدلیس می»کند:  می
رابطه  ابووا ل است که نام اصلی او شقی  بن سلمه اسدی کوفی است که با امام علی 

همچنـین، فقـط یـک روایـت از ابوالهیـاج در کتـب حـدیثی موجـود  6خوبی نداشته اسـت.
 7است.

                                                
یته»رسول الله: ان ال تدع تمثاال اال طمسته و ال قبرا اال  ، لبمنهرجافیاشةحامیندال یالبحجرج)نووی، یحیی بن شر ، «. سو 

 (.77، ص3ج
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با وجود ایـن اشـکاالت سـندی، کـه راویـان آن متصـف بـه تـدلیس و خطـای در فهـم 
ه این حدیث برای حکم شـرعی و در نتیجـه آن تکفیـر دیگـران اسـتناد توان ب هستند، نمی

 2و1کرد؟!

 تکفیِر مخالفان و تأیید موافقان. 4
شـده در تکفیــر مسـلمانان، روش ت ییــد و  هـای استفاده هــا و منهج یکـی دیگـر از روش

دانستن مواف  اعتقاد وهابیت و تکفیر مخالفان است. پیشـوای ایـن فرقـه، یعنـی  مسلمان
خوبی از این روش در تکفیـر مخالفـان بهـره بـرده اسـت. محمـد  بن عبدالوها ، به محمد

کند که اهل تبرک، اهل زیارت قبـور و ... و همچنـین،  عبدالوها  با صراحت اعالم می بن
کنند و بر اسـا  نظـر علمایشـان  رغم اینکه شهادتین را بر زبان جاری می نشینان، به بادیه

کننـد، کفرشـان از یهـود و نصـارا شـدیدتر  نظر او عمـل نمی کنند، اما چون طب  عمل می
بسیار خو  گفته یکی از سلف که کفر این افراد )اهل تبرک، استواثه و ...( از کفر »است: 

دانـد و  پیروان خـود را موحـد می کشفالبش هرتاو در کتا   3«.یهود و نصارا شدیدتر است
تواند هزار عـالم از مشـرکان را  موحدان، مییک عامی از »کند:  درباره آنها چنین تعبیر می

کند. او در پایـان  خطا  می« مشرک»و در مقابل، علمای اسالم را با لفظ  4؛«شکست دهد
شـمرد و ادعـا  هر کـس را کـه بـا عقیـده او مخـالف باشـد، کـافر می کشفالبش هرتکتا  

ی کفـر دهـد، داند انجام دهد یا سخنی بگوید کـه بـو  کند هر کس عملی که او کفر می می
او پا را از این فراتـر نهـاده و حتـی برخـی از صـحابه را نیـز،  5پس از ایمان کافر شده است.

                                                
 .237. همان، ص1

کنند اما چون این عمل را راهـی  ای که در اینجا باید تذکر داد این است که وهابیت صریحا  از این حدیث استفاده نمی . نکته2
 کنند. شدت از آن جلوگیری می دانند به شدن شخص به کفر می برای کشیده

لقـد أحسـن مـن قـال مـن »(؛ 27، صلبةساربسالبشخصااس)ابن عبدالوها ، محمد، « النصاریأنهم أکفر من الیهود و . »... 3
، 1، ج البادییالبیاناسافایالألج  اسالبنجدخاس)عاصـمی، عبـدالرحمن« السلف: إن کفر هؤالء أغلظ من کفر الیهـود والنصـاری

 (.751ص

 .25، صکشفالبش هرت. ابن عبد الوها ، محمد، 4

 .57. همان، ص5
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اذعـان  تاریخ انجادآلوسـی در کتـا   1چون با عقاید او همسانی ندارند، تکفیر کرده اسـت.
دادن حـج منـع، و در تکفیـر مخالفـان خـود  کرده است که وهابیان، مسـلمانان را از انجـام

نیز آمده است که هر کس با محمد بن عبدالوها   لبیحبالب لئلهدر کتا   2کردند. مبالوه
بــرادر محمــد بــن  3دانســت. کــرد و خــونش را مبــا  می کــرد، او را تکفیــر می مخالفــت می

کرده است که وی هر کس را که مخالف او باشـد کـافر  عبدالوها  نیز به این مطلب اشاره 
 4دانست. می

از این افراد، که به دلیل مخالفت با محمد بن عبـدالوها  تکفیـر  برای نمونه به برخی
 کنم: اند، اشاره می شده

 الف. سلیمان بن سحیم و پدرش
ه.ق.( تـا زمـان  2222سلیمان بن محمد بن احمد بن علی بن سحیم عنزی )متوفای 

کرد؛ پس از وفات او، شهر ریاض را برای محـل  حیات پدرش در نجد زندگی و تحصیل می
کونت انتخا  کرد. وی خطیب، مدر ، مفتی و پیشـوای مـردم ریـاض در آن زمـان بـه س

اما با ظهور وهابیت به مخالفـت و دشـمنی بـا آنـان پرداخـت. محمـد بـن  5رفت، شمار می
 نویسد: ای به او می عبدالوها  در نامه

اما تو! مردی جاهل، مشرک و دشمن دیـن خـدا هسـتی. تـو جـاهالنی را کـه از دیـن 
انـدازی وگرنـه ایـن  اشـتباه می متنفرند و شرک و دین پدرانشان را دوست دارنـد، بـه  اسالم

 6دانستند که کالم تو چقدر فاسد است. جاهالن اگر قصدشان پیروی از ح  بود، می
 اید: کند که تو و پدرت دچار کفر صری  شده و باز در نامه دیگری تصری  می

                                                
گةیاام رنیالعتقرلیاسلفیزاده موسوی، مهدی،  علی؛ 216، ص8، جلبدییالبیناسافیالألج  سالبنجدخس ،العالمعلماء نجد . 1

 .787-788، ص8، ج ا هر ات

 .11، صتریخ انجد. آلوسی، محمود، 2

 .837، صلبیحبالب لئلساعلیاضةلخحالبحنر لسحمید،   . نجدی حنبلی، محمد بن عبدالله ابن3
 .1، صلبص لعقالالبهاسافیالبةلاعلیالب هر اسلیمان، . ابن عبد الوها ، س4
 .722، ص8، جعلمرءانجدارالاثمرناساقة ن. عبدالله بن عبد الرحمن، آل بسام، 5
 .71، ص25، جلبدییالبیناسافیالالج  سالبنجدخس. علماء نجد االعالم، 6
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و و پدرت، گرفتار کفر آشکار، شـرک و نفـاق کنم که ت قبل از پاسخ به شما یادآوری می
فهمیدید، اگر خداوند در  اید. تو و پدرت تا امروز معنای شهادت به ال اله اال الله را نمی شده

روز قیامت از من بپرسد، من به این مطلـب شـهادت خـواهم داد کـه تـو و پـدرت تـا امـروز 
صـورت آشـکار بـرای تـو روشـن   بـه دانستید. من این مطلب را معنای ال اله اال الله را نمی

سوی خداوند بازگردی و وارد دیـن اسـالم شـوی؛ البتـه اگـر خداونـد تـو را  کردم تا شاید به 
هدایت کند، وگرنه برای هر کسی کـه بـه خداونـد و روز قیامـت ایمـان دارد وضـعیت شـما 

ت: طوری که خداوند فرموده اسـ داند دشمنی با شما واجب است؛ همان روشن است و می
یابی که با دشمنان خـدا و رسـولش  هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی

 1دوستی کنند.

 ب. شیخ عبدالله مویسی
یکی از مخالفان سرسخت محمد بن عبدالوها ، شیخ عبداللـه بـن عیسـی المویسـی 

در  «سـدیر»از شـهرهای منطقـه « حرمـه»ه.ق.( بوده است. او اهل شهر  2235)متوفای 
نجد بود و برای تحصیل به دمش  رفت و پس از رسیدن بـه مقـام اجتهـاد، بـه شـهر خـود 
بازگشت و کرسی تدریس و فتوا و قضاوت را به عهده گرفت و تا آخر عمر، منصب قضاوت 

  هـا را در تکفیـر او بـه محمد بن عبدالوها  نیز تنـدترین عبارت 2و فتوا را در اختیار داشت.
من یقین دارم کفر کسانی که »نویسد:  هایش می جایی که در یکی از نامهکار برده است؛ تا 

 3«.رسد دهم کفر مویسی و امثال او نمی پرستند، به یک گنبد ابوطالب را می

 جعل اجماع برای تکفیر دیگران. 5
های وهابیت در تکفیر دیگران جعل اجماع است. در ایـن زمینـه بـا  یکی دیگر از روش

اند. از جمله اینها اجماع  ایی به تکفیر دیگر فرق و مسلمانان روی آوردهآوردن اجماعات ادع
قـدا ،  گویـد بنی از علویان مصر است. محمد بن عبـدالوها  می« بنی عبید قدا »درباره 

ظاهر شـهادت بـر  کردنـد، همگـی بـه عبا  بر مور  و مصر حکومـت می که در زمان بنی
                                                

 .72، ص25. همان، ج1
 .771، ص1، جثمرناساقة نعلمرءانجدارالا. عبدالله بن عبد الرحمن، آل بسام، 2
 .222، ص27، جلبدییالبیناسافیالالج  سالبنجدخس. علماء نجد االعالم، 3



 

 

11 

ش
 رو

ج و
منه

ناس
ش

 ی
 تیوهاب

تکف
در 

 ری
نان

لما
مس

 

خواندنـد، ولـی  د و نمـاز جمعـه و جماعـت میکردند و مدعی مسلمانی بودن زبان جاری می
طور اتفاق بر کفـر  چون درباره برخی اشیا برخال  شریعت اسالمی سخنانی گفتند علما به 

 1آنان حکم دادند و جنگشان را الزم دانستند و شهرهایشان را بالد کفر معرفی کردند.
و جواز قتل آنها عالمه سید محسن امین نسبتی را که به علما در خصوص فتوا به کفر 

نویسـد اگـر چنـین فتـوا و اجمـاعی از  دانـد و در علـت آن می داده افترا و دروغی بیش نمی
هـا بودنــد آن فتــاوی را  عبـا  کــه دشــمن علوی سـوی علمــای اسـالم وجــود داشــت بنی

های تاریخی اثری از  شد؛ در صورتی که در کتا  دادند و در تواریخ نقل می دستاویز قرار می
ناا لقضاهـای جعلــی بـرای تکفیـر دیگــران در کتـا   اجماع 2شـود. دیــده نمی ایـن مطلـب

نویسد واسطه قـراردادن بـین  او می 3خوبی مشهود است. محمد بن عبدالوها  به لالسام
هـر  نویسـد در جای دیگـری می 4خدا و بنده کفر است و علت آن را اجماع قرار داده است.

او به اجماع مسلمانان کافر است، ولو اینکه بـه  به آنچه پیامبر آورده باشد بو  بورزدکس 
او در جاهــای مختلفــی بــرای تکفیــر بــه ایــن نــوع اجمــاع  5آن دســتور پیــامبر عمــل کنــد.

 6کند. استمساک می
باز نیز، با استناد به کالم محمد بن عبدالوها ، شخصی را که واسطه بین خود و خدا  بن

کند و دلیل خود را در این خصوص اجماع قرار  کند تکفیر می دهد و به او توکل می قرار می
که اثبات این اجماع محل بحث است که: آیا اجماعی در این خصوص از  در حالی  7دهد. می

 سوی علمای اسالم وجود دارد و بر فرض که وجود داشته باشد آیا قابل استناد است؟
                                                

 .12-15، صکشفالبش هرت. ابن عبد الوها ، محمد، 1
 .277-275، صکشفالالیتاربامین، محسن،  .2
 .23و  27و  3، صلبت ارناشةحان لقضالإلسامابمحمدا ناع دالب هرب. العلوان، سلیمان ناصر بن عبد الله، 3
؛ همان، ص4  .3. من جعل بینه وبین الله وسا ط؛ یدعوهم، ویس لهم الشفاعة، ویتوکل علیهم؛ کفر إجماعا 
 .27. همان، ص5

 .285، مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوها ، الجزء الساد ، صلبةسرئلالبشخصاس. ابن عبد الوها ، محمد، 6

ا ط یدعوهم ویس لهم الشفاعة ویتوکل علیهم فقد کفر إجماعا )عبد العزیز بن عبد اللـه بـن بـاز، . من جعل بینه وبین الله وس7
 (.8، صن لقضالإلسام
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 افترا برای تکفیر. 6
ت، که روشی شایع، خصوصـا  در مقابـل های وهابیت برای تکفیر افترا اس یکی از روش

 کنیم. ای از آن اشاره می شود. در ذیل به نمونه شیعه، است و فراوان از آن استفاده می

 الف. تحریف قرآن
نویسـد:  مجله دانشگاه اسـالمی مدینـه، کـه معتبرتـرین مجـالت وهابیـت اسـت، می

و از آن،   ریـف کـردهکننـد صـحابه آن را تح زننـد و گمـان می شیعیان به قـرآن طعنـه می»
انـد؛  و دشـمنان آنـان اسـت حـذ  کرده بیـت   چیزهای بسیاری را که مربوط به اهـل

طـارق سـویدان نیـز  1«.داننـد بنابراین اعتقادی به قرآن ندارنـد و آن را دلیـل و حجـت نمی
کنـد و  عثمان خمـیس نیـز ایـن اتهـام را بـه شـیعه وارد می 2زند. چنین اتهامی به شیعه می

اطالعـی کامـل  این تهمـت نیـز حـاکی از بی 3شمارد. به تحریف قرآن را مشرک می قا الن
های علمی آنان است. به نظر الزم است وهابیت کمـی کتـب شـیعه را  وی از شیعه و کتا 

های ناروا ندهند. کافی اسـت وهابیـت بـه  مباالت به شیعه نسبت گونه بی مطالعه کند تا این
درباره صیانت قرآن از تحریف نگاهی بیندازنـد. همچنـین، پیام امام خمینی در مراسم حج 

ـه خـویی،  اثـر آیت تفیاةالب ارناند، مانند:  به کتب و مقاالتی که محققان شیعه نگاشته الل 
آالءالبةحمنافایاتفیااةااثر صدوق،  لعتقرللت، 28اثر عالمه طباطبایی، ج تفیاةالبمازلن

که  لبتحقاقافیانفیالبتحةخفو  خفاقةآنلفیرنهاتحةااثر شیخ محمدجواد بالغی،  لبمازلن
 4شده است. نشدن قرآن نوشته  درباره تحریف

                                                
 .227، ص73، شمجلسالبجرمیسالإلساماسا ربمدخنسالبمن یة. جمعی از نویسندگان، 1

 55، صساماس ةلءةاأهلالبینسا لإلخمرناممرافیامحرضةةاح لیافیالبیرحسالإلا. السویدان، طارق، 2

 .272، صفتر یالبشا اعثمرنالبخماس. خمیس، عثمان، 3

 .75-51، ص ةیسیافت لیاتکفاةالیاناررامذلهبالسامی. رجبی، حسین، 4
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 بیت  ب. غلّو درباره اهل 
اند که خصـلت غالـب در  جبرین و دیگران، در فتوایشان چنین استدالل کرده باز، بن بن

بـر گوینـد ایـن فتـوا مبنـی  آنگـاه می 1کننـد، بیت غلـو می شیعیان این است که درباره اهل 
  2اطالعاتی است که به آنان رسیده است.

نفس قضاوت، خطیر است، چـه برسـد بـه جـایی کـه جـان و مـال و نـامو  دیگـران، 
توانـد قضـاوت بـر اسـا   خصوصا  دیگر مسلمان در میان باشـد. قطعـا  هـیچ انسـانی نمی

های  رسالههایی را بپذیرد که هیچ پایه و اساسی ندارد. تمامی فقها و مراجِع شیعه در  شنیده
ــروم می ــس و از ارث مح ــده را نج ــود غلوکنن ــی خ ــل علم ــد و غس ــردن  دادن و دفن دانن ک

داننـد و ازدواج بـا  دهند؛ و نیز دادن زکات به غالت را حـرام می های آنان را اجازه نمی مرده
هـایی اسـت کــه  های مــذکور برخـی از افترا ـات و دروغ نمونـه 3شـمرند. غـالی را جـایز نمی

 دهند. به شیعه نسبت میعلمای وهابی 

 شده درباره مشرکان بر مسلمانان تطبیق آیات نازل. 0
دانستن اعمال ایشـان  هایی که وهابیت در تکفیر مسلمانان و شرک یکی دیگر از منهج

استفاده کرده، قیاسی است که بین اعمـال امـروزه مسـلمانان بـا اعمـال مشـرکان قبـل از 
نویسند اعمـالی همچـون نـذر و سـاختن  هابیان میدهند. و اسالم و صدر اسالم انجام می

بنا بر روی مقابر و زیارت آن و خواندن اولیا و صالحان شبیه اعمال کفار و بدتر از آن است. 
کنـد، از جملـه در کتـا   محمد بن عبدالوها  در مسا ل مختلف بر این مسـئله ت کیـد می

مان پیامبر بدتر هستند. زیـرا نویسد مشرکان در زمان ما از مشرکان ز می میرئلالبشخصاس
خوانند، اما مشرکان زمان پیامبر اولیا را در  مشرکان در این زمان اولیا را در شدت و رخاء می

در جـای دیگـر، بـه  4زننـد. ای از حاالت خالصـانه خـدا را صـدا می خوانند و در پاره رخاء می
                                                

 .85، صحرشاساکتربالبت حاد؛ ابن قاسم، 7، صلالحتفرلا ربم بدالبن  ی. القطیفی، محسن بن عوض، 1
 باز که در سایت او منتشر شده است اشاره کرد. نب 1235توان به فتوای شماره  . برای نمونه می2

 .827 ، ص8، جتحةخةالب سالسالله،  . موسوی خمینی، رو 3
 .73، مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوها ، الجزء الساد ، صلبةسرئلالبشخصاسابن عبد الوها ، محمد،  .4
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سه الکفرا  یری زسره المشینون یی زسانیا أضل »رد: شکل دیگری به این مطلب تصری  دا
مشرکان » 1؛«... أن سشینی زسانیا یثعون أناسًا ال یوازنون ع لی والمالئک   سو  اللک 

خواننـد  ترند ... مشرکان زمان مـا مردمـانی را می گمراه ^الله  زمان ما از کفار زمان رسول
دوران  قیم تبرک را شبیه به اعمال و شـعا ر ابن«. که در سط  عیسی و مال که هم نیستند

نویسـد ایـن  کنـد و می داند و امر به تخریب مشـاهد موجـود بـر روی مقـابر می جاهلیت می
 2های الت و عزی در زمان جاهلیت و بلکه بدتر است. مسا ل شبیه بت

کنند مربوط به مشرکان  در حالی که آیاتی که وهابیت برای کفر شیعه به آن استناد می
رد و علمـای شـیعه بـه آیـات جـوا  مقـتن و مکفـی است و ربطی به شیعه و مسلمانان ندا

های مفصـل و مسـتدلی  اند. همچنین، درباره نذر، تبرک و دیگر اعمال شیعیان پاسـخ داده
 3داده شده است.

 نتیجه
های خود و با استفاده از منابعی کـه خـود  وهابیت تکفیری با استفاده از مناهج و روش

انـد  دانستن جان و مال و نامو  مردم اقدام کرده لاند به تکفیر مسلمانان و حال ت یید کرده
وجویی کـه در برخـی از  که صدمات زیانباری به جامعه اسالمی وارد کرده اسـت. بـا جسـت
شده دست یافتیم کـه در  عقاید تکفیری این گروه انجام شد به مناهجی کم و بیش شناخته

تحقیـ  عبـارت اسـت از:  ترین آن را بیان کـردیم. منـاهج مـذکور در ایـن این تحقی  مهم
گرایی؛ منهج تساهل در سـند و مـتن حـدیث در مواجهـه بـا  ظاهرگرایی و عدم ت ویل؛ سلف

نصوص؛ منهج تکفیِر مخالفان و ت یید موافقان؛ منهج جعل اجماع در تکفیر؛ و منهج افترا؛ 
 که باید در مقاله و تحقیقی دیگر به دقت بحث و بررسی شود.

  

                                                
 .35. همان، ص1
 .18همان، ص .2

 . هر اتام رنیافکةیا اکرینرمهاعملی، . نک.: سبحانی تبریزی، جعفر3
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 منابع 
، بیروت: تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیسالله بن عبد الرحمن، أبابطین، عبد  .1

 ق. 1211مؤسسة الرساله، الطبعة االولی، 

ذخیرة الحفاظ )من ابن القیسرانی الشیبانی المقدسی، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علی بن أحمد،  .1

 ق. 1211ریاض: دار السلف، الطبعة االولی،  الکامل البن عدی(،

مطبعة دائرة المعاار  الناامیاه، پاا  هند: ، تهذیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد ابن علی،  ابن .3

 ق.1311اول، 

جا: مطبع القارنن والسانة الوا اع  ، بیالبیان المبدی لشناعة القول المجدیابن سحمان، سلیمان،  .2

 تا. فی بلدة أنر تسر، بی

 تا. تا، بی جا: بی ، بیالتکفیر بین العلم والجهلابن سعد، فهد الزایدی،  .5

 ق.  1212، بیروت: عالم الکتاب، الطبعة االولی، المحیط فی اللغةابن عباد، صاحب،  .1

، منهاج التأسیس والتقدیس فی کشف شبهات داود بن جرجیسابن عبد الرحمن، عبد اللطیف،  .7

 تا. جا: دار الهدایة، بی بی

،، عبداللاهب ثععمای، سالیمان بان ابن عبد اللطیف نل الشای،، بباراهیمب بان عباد اللطیاف نل الشای .8

فتییان تتعلقان بتکفیر الجهمیة وأن الصالة ال تصح خلف منن ال یکفنر الجهمینة وملنا ل سحمان، 

 ق. 1215، عربستان: دار العاصمة، الطبعة االولی، اخری

 ق. 1242، عربستان: دار طیبه، الطبعة االولی، التوضیح عن توحید الخالقابن عبد الله، سلیمان،  .9

استانبول: دار الشفقة، الطبعة  الصواعق االلهیة فی الرد علی الوهابیة،عبد الوهاب، سلیمان،   ناب .14

 ق. 1399العالعة، 

الرسا ل الشخصیة )مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن ابن عبد الوهاب، محمد بن سلیمان،  .11

ماد بان صاالح العیلقای، محقق: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، محعبد الوهاب، الجزء اللادس(، 

 تا. ریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود، بی

 تا. ، اسکندریه: دار االیمان، بیکشف الشبهاتابن عبد الوهاب، محمد،  .11

 تا. ، بی جا: مو ع مشکاة اإلسالمیة، بیالرسا ل الشخصیةابن عبدالوهاب، محمد،  .13

 تا. نا، بی جا: بی ، بیفتاوی نور علی الدربابن ععیمین، محمد بن صالح،  .12

 تا. نا، بی جا: بی ، بیقضیة التکفیر بین أهل اللنة وفرق الضاللابن علی  حطانی، سعید،  .15

 ق. 1231، ریاض: دار العلوثیة، الطبعة االولی، تاریخ ابن غنامابن غنام، حسین ابن ابی بکر،  .11

 ق. 1248نا، الطبعة العالعة،  جا: بی ، بیحاشیة کتاب التوحیدابن  اسم، محمد،  .17

، الداء والدواء = الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشنافیبن  یم جوزی، محمد بن ابی بکر، ا .18

 ق. 1219جده: مجمع الفقه اإلسالمی بجدة، دار عالم الفوائد، الطبعة االولی، 

 سوم، بی تا. بیروت: دارصادر،، للان العربابن مناور، محمد بن مکرم،  .19
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،  ام: مؤسساه انرااریان، الطبعاة محمد بن عبد الوهناب کشف االرتیاب فی اتباعامین، محسن،  .14

 ق. 1381العانیة، 

، تحقیاق: محماد بهجاة اثاری،  ااهره: مکتباة دار تناریخ نجندنلوسی، شهاب الادین ساید محماود،  .11

 تا[. المدبولی، ]بی

 ق. 1329، ریاض: الطبعة االولی، الملا ل النجدیة النجد، بعض علماء .11

ق/  1234جا: بیت األفکار الدولیة، الطبعاة االولای،  ، بیسالمیموسوعة الفقه ال تویجری، محمد،  .13

 م. 1449

 تا. نا، بی ، مدینه: بیمجلة الجامعة السالمیة بالمدینة المنورةجمعی از نویسندگان،  .12

، بیاروت: دار العلام للمالیاین، صنحاح العربینة و تاج اللغة :الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد،  .15

 ق.  1214الطبعة االولی، 

 تا. نا، بی جا: بی ، بیفتاوی الشیخ عثمان الخمیسثمیس، ععمان،  .11

بیاروت: دار النشار، دار ابان حازم، الطبعاة  المجاللنة وجنواهر العلنم،الدینوری، أحمد بن ماروان،  .17

 ق. 1213االولی، 

 ، بی تا.بیروت: دارالقلم، اول ،مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .18

ل، فتوای تکفیر در نگنا  منذاهب اسنالمی بررسیرجبی، حسین،  .19 ، تهاران: نشار مشاعر، پاا  او 

 ش. 1388

 .1391، پا  اول،  ،  م: دار االعالم لمدرسة اهل البیتنامه حکمترجبی، حسین،  .34

،  ام: دار اإلعاالم لمدرساة فتنة التکفیر و جذورها و آثارها فی المجتمن سبحانی تبریزی، جعفر،  .31

 ش. 1393ی، ، الطبعة االولاهل البیت 

،  م: انتشارات توحیاد، پاا  اول، وهابیت؛ مبانی فکری و کارنامه عملیسبحانی تبریزی، جعفر،  .31

1384. 

جا:  ، بیبراءة أهل اللنة والیمان مما فی محاضرة حوار فی اللاحة السالمیةالسویدان، طارق،  .33

 تا. نا، بی بی

 تا. نا، بی جا: بی ، بیتیمیة نأحکام المرتد عند شیخ السالم ابالشحود، علی بن نایف،  .32

 تا. نا، بی جا: بی ، بیشرح تطهیر االعتقاد عن أدران اللحادصنعانی، ابو ابراهیم،  .35

، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب البناء علی القبور شرع ام خرافهنبادی، حسن،  طاهری ثرم .31

 ق. 1234اسالمی، تهران: الطبعة االولی، 

 ق. 1381، نجف: مطبعة االدب، حرینمجم  البطریحی، فخرالدین،  .37

، الریااض: ناشار عقیندة أهنل اللننة والجماعنة فنی الصنحابةعائض حسن الشی،، ناصر بن علی،  .38

 ق. 1211الرشد، الطبعة العالعة، 



 

 

19 

ش
 رو

ج و
منه

ناس
ش

 ی
 تیوهاب

تکف
در 

 ری
نان

لما
مس

 

وزارة الشؤون االسالمیة و االو اا  عربستان سعودی:  ،نواقض السالمعبد العزیز بن عبد الله بن باز،  .39

  مری. 1214اول،  و الدعوة و االرشاد،

 ق. 1219جا: دار العاصمة،  ، بیعلماء نجد خالل ثمانیة قرونعبدالله بن عبد الرحمن، نل بسام،  .24

، غازه: جامعاة منهج القران الکریم فی التعامل م  جرا م الیهنودعبدالهادی، رمضان بن یوسف،  .21

 ق. 1234االسالمی، 

، محقق: عبد الرحمن بن محماد بان  اسام، الدرر اللنیة فی االجوبة النجدیةعلماء نجد االعالم،  .21

 ق. 1217نا، الطبعة السادسة،  جا: بی بی

، التبیان شرح نواقض السنالم لمحمند بنن عبند الوهنابالعلوان، سلیمان بن ناصر ابن عبد الله،  .23

 تا. جا: دار المسلم، الطبعة السادسة، بی بی

 ش. 1391  م: نوای منجی،، گری و وهابیت مبانی اعتقادی سلفیزاده موسوی، مهدی،  علی .22

ةالقحطانی، سعید بن علی بن وهف،  .25
ة
نن ق الضنالل، فنی ضنوء الکتناب واللُّ نر  ة وفر

ة
نن ، بین أهل اللُّ

 تا. نا، بی جا: بی بی

 تا. نا، بی جا: بی ، بیضوابط التکفیر عند أهل اللنة والجماعةالقرنی، عبد الله بن محمد،  .21

 ق. 1219نا،  جا: بی ، بیالنبوی االحتفال بالمولدالقطیفی، محسن بن عوض،  .27

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالترتیب الفرید من شروحات کتاب التوحیدلقمان حسن، أبو توحید،  .28

إمتناع اسسنماع بمنا للنبنی منن اسحنوال واسمنوال والحفندة مقریزی، تقی الدین أحمد بن علی،  .29

 ق. 1214، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة األولی، والمتاع

 اول، بی تا.  م: دارالعلم،،تحریر الوسیلةالله،  سوی ثمینی، روحمو .54

دفتار انتشاارات اساالمی جامعاه   ام:  ،ترجمنه تفلنیر المینزان، موسوی همدانی، سید محمادبا ر .51

 .ش 1372، پا  پنجم، مدرسین حوزه علمیه  م

جاا: مکتباة  بی اللحب الوا لة علی ضرایح الحنابلة،حمید،   نجدی حنبلی، محمد بن عبدالله ابن .51

 تا. امام احمد، بی

، بیروت: دار بحیاء التراث العربی، المنهاج شرح صحیح مللم بن الحجاجنووی، یحیی بن شر ،  .53

 ق. 1391الطبعة العانیة، 

، بیاروت: دار الجیال و دار الجام  الصنحیح الملنمی صنحیح ملنلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .52

 تا. األفاق، بی

د،  .55 ، التحقیاق: عباد لصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقةاهیتمی، احمد بن محم 

 ق. 1217الرحمن بن عبد الله الترکی وکامل محمد الخراط، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة االولی، 

، تحقیق: حسام الادین القدسای، القااهرة: مجم  الزوا د ومنب  الفوا دهیعمی، علی بن ابی بکر،  .65

  .ق 1212مکتبة القدسی، 


