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کار واهب  ییاه سلسله گزارش  (11) تی از آاثر اهل سنت رد نقد اف

کاذب یاز كتاب الشهاب الثاقب عل  یگزارش    المسترق ال
*

 
العلـوم بر مسلک جامعـه دار  قاره هند هستند که شبهاز علمای  ای طا فهعلمای دیوبند 

بـر تقلیـد از  بنـا راچنان اسـت کـه مسلک علمای این جامعه در فقه  کنند. میدیوبند مشی 
و در طریقـت بـر هسـتند ، در کالم پیرو مذهب اشعری و ماتریدی گذارند می مذهب حنفی

دیده وضو   هاین رویه در آثار و افکار آنان ب .نقشبندیه و سهروردیه ،یکی از مسالک چشتیه
ویژه  هبـ ،عامـل آنـان بـا دیگـر مـذاهب فکـریمهم است ت، اما آنچه در این نوشتار شود می

در میان آنان وحدت رویه وجود نداشته و رفتارهای آنـان  رسد میکه به نظر  ، استهابیتو
 1.همواره با ابهاماتی همراه بوده است

رابطـة العـالم »کـه از اعضـای ت سیسـی  ،محمد منظور نعمـانی برخی از آنان همچون
 در سـط  هـا مودودیو  هـا اخوانیکـه  شـود میوقتی متوجه  رود، میبه شمار  «االسالمی

موجـب  مسـئلهیـن کننـد و ا میشرکت علمی و سیاسی حرمین شریفین  وسیعی در مجامع
شـده اسـت، مـانع را در برخـی از معتقـدات علمـای دیوبنـد  دیوبنـد تر علمـایانزوای بیشـ

انزوای هـر مانع تا  کند می راه آشتی و صلحی بین نجدیون و علمای دیوبند بازبیند. لذا  می
در حجاز و حرمین نفوذ پیدا دیگر در کنار مکاتب ی که بتوانند شود، به طور چه بیشتر آنان 

                                                
و دانشجوی دکتری مدرسی معار  اسالمی دانشگاه تهران.    البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل. *

Meybodi60@chmail.ir 
، ربا اانامیخادخهرا امیریضااهرافایاشا هالبقاریةالبهندخاسلع ةالبشا امحمدا ناع دالب ه: ابو المکرم بن عبد الجلیل، .کن. 1
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 هند سترناکیاعلمرئیاحاقاآ یشا امحمدا ناع دلب هرباکتابی به نام منظور  بدین .نندک
 لعرخارتامکثفاساضادامحمادا اناع ادالب هاربانـام که به زبان عربی هم بـهکند  ت لیف می

0کند. می کت او دفاعالوها  و حر بن عبد از محمد قد شده، و تماممنتشر 
 

 ها نوشـتهبخشی از علمای دیوبند راه سکوت در پیش گرفتند و در آثـار و  در عین حال،
 2.خود متعرض وهابیت نشدند های سخنرانیو 

 ؛ابیت تقابل شـدیدی نشـان دادنـدوهمی از علمای دیوبند، در برابر اندیشه اما گروه سو
، عاصـی، فاسـ  و و برخی دیگر او را ظالم برخی از آنان محمد بن عبدالوها  را از خوارج

و از او، جماعـت و دعـوتش اعـالن  نداو را جاهل و ابله خواند ای هم عده سفاک دانستند؛
مشـهورترین عـالم  گذاشـتند.برا ت جستند و در ایـن بـاره آثـار و کتـب و رسـا لی بـه جـای 

جنـا  موالنـا  ،الوها  شـدیدترین موضـع را اتخـاذ کـردبن عبـد که علیه محمد ،دیوبندی
که در میان دیوبندیان معرو   یدو کتاب از 3.االسالم بود ، ملقب به شیخحسین احمد مدنی

لبشاهربالبثرقاباکتاربا آنهـاو مشهور است که علیه دعوت وهابیت نگاشته شده، یکی از 
گرچه این کتا  در صدد  .االسالم حسین احمد مدنی است شیخاثر  علیالبمیتةقالبکرذب

را نیـز نقـد کـرده ابیـت وهخان بریلوی است اما بالتبع معتقـدات های احمدرضا  اندیشهنقد 
 4.تاس

نمونـه به هفت  ،نقشاحارتبه نام  ،االسالم حسین احمد مدنی در کتا  دیگرش شیخ
لبشاهربالبثرقابااکتربدر حالی که در  5کند، میاز اختالفات بین دیوبندیه و وهابیت اشاره 

                                                
 .221ص لعتدللالیامیلکالخ  ند . عبدالرحمن سربازی، 1

 .58. همان، ص2
 .212، صلع ةالبشا امحمدا ناع دالب هربا انامیخدخهرا امیریضاهرافیاش هالبقریةالبهندخس. ابو المکرم بن عبد الجلیل، 3

اثـر خلیــل احمــد  لبمهنااداعلایالبمفنااد؛ کتــا  دیگـر 851، صعقرئادهراخفهااربدخ  ندخاهاتیةال: ســید طالـب الــرحمن، نـک.. 4
قدند این کتا  نیز از تصنیفات موالنا سید تکه برخی از دیوبندیان معاست  ،االسالم حسین احمد مدنی استاد شیخ ،سهارنپوری

لعتدللا: عبدالرحمن سربازی، .کن ؛ه استحسین احمد مدنی است که به نام استادشان خلیل احمد سهانپوری به چاپ رسید
 .287، صلیامیلکالخ  ند

 .281، صلعتدللالیامیلکالخ  ند. عبدالرحمن سربازی، 5
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و همگـی آنـان را تحـت بـابی بـه نـام  کنـد میتال  اشاره اخ 25به  علیالبمیتةقالبکرذب
نقاشاهمچون دیگر اثر حسین احمد به نام  لبشهربالبثرقبکتا   آورد. می «بهتان ششم»

ه از آن منتشـر نشـدیـا عربـی فارسـی بـه  ای ترجمـهبه زبان اردو ت لیف شده و هنوز  حارت
اتهـام علیـه  25ا  اول بـه در بـ ؛از دو با  تشکیل شده استالبشهربالبثرقبکتا   .است

فصـل بـه اتهامـات علیـه برخـی از  1م در قالـب دیوبندیه پاسـخ داده، و در بـا  دومسلک 
 دهـد. میمحمد قاسم نـانوتوی پاسـخ  مالهمچون رشید احمد گنگوهی و  ،بزرگان دیوبند

شـمارگان  .گزارشی از اتهـام ششـم از بـا  اول اسـت فقط ،مطالبی که در ذیل آورده شده
 شـهر امدادیـه خانـه که در حین گزارش بدان اشاره شده بر اسـا  چـاپ کتـا  ای صفحه

بهتر است دربـاره شخصـیت موالنـا سـید حسـین احمـد ،دیوبند است. قبل از بیان گزارش
 مدنی بیشتر بدانیم.

 اًسالم حسین احمد مدنی شیخ
ی ، از علمـامعرو  به حسین احمد مـدنی ،آبادی حسین احمد فی جنا  موالنا سید 

بـه « أنـاؤ»در یکی از روستاهای بخـش  ه.ق. 2817او در شوال  .قاره هند است حنفی شبه
سالگی بـرای تکمیـل  ، در سیزدهبعد از گذراندن درو  مقدماتی در روستای خود .دنیا آمد

بعد از گذراندن هفت سال در این جامعه و اخـذ علـم حـدیث رفت. درو  به جامعه دیوبند 
رشید احمد و با  نگوه شدو رسیدن به درجه فقاهت عازم شهر گ محمود حسن دیوبندینزد 

به  اش خانوادهبه همراه پدر و  ه.ق. 2727او در سال  داد.در طریقت دست بیعت  گنگوهی
حسین احمـد تـا  برد. میبهره امکیاشیخ امداد الله مهاجردر آنجا نزد  کرد.مدینه مهاجرت 

از او  ،رشــید احمــد گنگــوهی ،ه شــیخ اودر مدینــه زنــدگی کــرد تــا اینکــ ه.ق. 2722ســال 
ه.ق. بـه  2785ساله در گنگـوه در سـال کرد. بعد از اقامت دودرخواست برگشت به گنگوه 

 شاه کشمیریشد تا اینکه انور و به تدریس علم حدیث و تفسیر و فقه مشوول  حجاز برگشت
مسـئله مین ه شد.و عازم شهر دابهیل هندوستان  کرد از شیخیت حدیث در دیوبند استعفا

ردد و بــه عنــوان از حجــاز بــه دیوبنــد برگــ ه.ق. 2717االســالم در ســال  باعــث شــد شــیخ
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 شداو در دیوبند به تدریس علم حدیث مشوول  .دشوالعلوم دیوبند انتخا  یث دار الحد شیخ
ن را به تمسـک بـه دیـن و اتبـاع شـریعت و سـنن نبـوی و اصـال  حـال دعـوت اناو مسلم

 نــزد علمــی او جایگـاه بــود. چشـتیه طریقــه ز لحــاظ طریقتـی بــرا مـدنی موالنــا 1کـرد. می
 تبلیـغ جماعت مشایخ بزرگان از و ندخوان میاالسالم  شیخ را او که است حدی به دیوبندیان

 2آورند. میشمار  به

نا حسین احمد مدنی و دعوت محمد بن عبدالوهاب  مًو
در مدینه زندگی  ه.ق.( 2777-2727) سال 23جنا  موالنا حسین احمد مدنی حدود 

های  دیـدگاهو  هـارفتار بـا قـر  زمـانی و مکـانی آشـنایی بیشـتری  دلیلبه لذا  3.کرده است
حسـین احمـد در بخـش آغـازین بهتـان ششـم از دارد. الوها  و پیـروانش بن عبـد محمد

 :گوید میدرباره محمد بن عبدالوها  چنین  لبشهربالبثرقب
افکار  او شد.در منطقه نجد عر  ظاهر  مل قرن سیزدهدر اوای محمد بن عبدالوها 

بسیاری از اهل سنت را به قتل رسـاند و بـا آنـان وارد جنـگ  داشت.د فاسدی باطل و عقای
ــلم .شــد ــوال مس ــاللاناام ــودش ح ــرای خ ــتار  ،ن را ب ــوا  آنهــا و کش ــر و ث ــب اج را موج
 بـه طـوریکرد آزار و اذیت بسیار را  ،م مکه و مدینهویژه مرد ، بهاو اهالی حجاز .دانست می

ن بـه اناکه بسیاری از مردم آن دیار از شدت آزار او پا به فرار گذاشتند. هزاران تن از مسـلم
الوها  را شخصـی بـن عبـد توان محمد دست او و لشکریانش به شهادت رسیدند. لذا می

از  ،اسـت کـه مردمـان عـر رو  . از همـینریز خوانـد ظالم، گنهکار، فاس ، سفاک و خون
ندارند، و همه ایـن بوـ  و  ایهود و نصار که با ارند ددشمنی خاصی با آنها نه و وهابیان کی

 (.18ص) اند آزار و اذیتی است که به مردم آن دیار رساندهدر نتیجه ها  کینه
تفصـیل اختالفـات بـین مسـلک دیوبندیـه بـا  بـه ،بعد از بیان این مقدمـه ،مؤلف کتا 

 :آوریم را میاجمال آنها  بهکند که  را بیان میوهابیت 

                                                
 .2827-2821، ص2، ج هجسالبمیرمعا لبن لظةانزهسالبخ لطةا . حسنی طالبی، عبد الحی، 1

 .31، صغلبق لالب لاغافیالبتحذخةامناجمرعسالبت لا. تویجری، حمود بن عبد الله، 2

 .73، صلعرخرتامکثفساضدالبشا امحمدا ناع دالب هرب. نعمانی، محمد منظور، 3
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 تکفیر مسلمانان. 1
له تکفیـر مسـلمانان از سـوی کنـد مسـئ میبیـان آن را کـه مصـنف کتـا   َفرقیاولین 

تمـام اهـل عـالم و اسـت د معتقالوها  بن عبدمحمد  ،طب  بیان نویسنده .وهابیان است
 تنها اموال آنـان نـهمقاتله و سرقت  ،و کشتن، جنگ اند مسلمانان بالد عر  کافر و مشرک

و  کنـد میاشـاره  دیوبنـداو در ادامه بـه مسـلک علمـای . (17ص) استبلکه واجب جایز، 
کـه آن حـال دهنـد، میبـه خـرج فـراوان ن احتیـاط اناله تکفیـر مسـلمئان در مسگوید آن می

وهمـی کـافر  ای شـبههبـا صـرفا  د و مسلمانان را نچنین احتیاطی در کار خود ندار  وهابیان
 .(11ص) کنند میدم و مال را بر آنان اجرا حکم استحاله  اعالم کرده،

 در عالم برزخ   حیات پیامبر اکرم. 2
 الوها  و پیـروانش اعتقـاد دارنـدبـن عبـد اسـت محمـدمعتقد موالنا مدنی در این باره 

، امـا بعـد از وفاتشـان ایـن اند زیسـتهتی بوده است که در عـالم دنیـا ر مدفقط د حیات انبیا
و به جز حیـات برزخـی کـه عامـه مـردم دارنـد  اند مرگ مساوی ن دراحضرات با عامه مؤمن
گونه  است ولی هیچسالم  معتقدند گرچه اجساد انبیاابیان وهبرخی از  .حیات دیگری ندارند

حیــات پیــامبر  بــارهابیــان در وهارتبــاطی بــا اجسادشــان ندارنــد، و حتــی از برخــی دیگــر از 
ه بزرگـان کـدر حـالی  ،کردن نیسـتبازگو که سزاوار  شود میشنیده  هایی حر   اکرم

حضرت شیخ نانوتوی با نگاشتن کتا   .کلی دارند توهابیت مخالف اله بئدیوبند در این مس
و دیگـر  هدلخسالبشاایسا ایساربسالبحاجو همچنین رشید احمد گنگوهی در کتا   آباحارت

له ئاین مس .اند رساندهدر عالم دنیا بعد از ممات را به اثبات   اکرمآثارش حیات پیامبر 
از آن به عنوان فارق  توان میله سفر برای زیارت از جمله مسا لی است که ئو همچنین مس

 .(15صرد )کبین اندیشه وهابیت با اهل سنت یاد 
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 شّد رحال و سفر برای زیارت قبر پیامبر اکرم . 3
بر له سـفر بـرای زیـارت قبـر پیـامئفارق سوم اندیشه دیوبندیه با وهابیت را مس ،مصنف

، حضـور نـزد  اکرمزیارت پیامبر معتقدند که وهابیان  ، به طوریداند می  اکرم
آنهـا هنگـامی و سفر با این نیت حرام است.  ،ضری  مطهر و مشاهده روضه مطهره بدعت

و حتـی  فرستند نمیو صلواتی بر صاحب نبوت  شوند سالم می  نبویکه وارد مسجد 
له از هـر ناحیـه بـا ئ(، اما اکابر دیوبند در این مس15ص) کنند نمیتوجهی به روضه مطهره 
بـه عقیـده  .(17ص) کننـد میبرای زیارت حضرت سفر  دا ما  ند و ا این طا فه باغیه مخالف

ست بلکه آن را از مصادی  تنها جایز ا نه  اکرمسفر برای زیارت رسول  ،علمای دیوبند
بـه  آید میاز سنن مؤکده به شمار  وبرتر این عمل نزد آنان از مستحبات  شمرند. عبادت می

ه در ایـن بـا  شـداحادیـث وارد ،به عقیده علمای دیوبنـد .که قریب به وجو  است طوری
 ینیست مسـافر  یخال  نظر وهابیان، نیاز ر د و باست و صالحیت عمل دار همگی مقبول 

 فقـط نیـت تواند میرا داشته باشد بلکه   نبوینیت مسجد رود  میبه مدینه منوره که 
 (.17ص) بکندزیارت قبر مطهر را 

 و اولیای کرام توسل به حضرات انبیای عظام . 4
 گویـد میو کنـد  را بیـان میابتدا معتقدات علمای دیوبنـد ، در این بخش ،حسین احمد

و پیـروان خـود را بـه ایـن  شـوند میمتوسـل  عظام  یکرام و انبیا یبه اولیا دا ما  آنان 
ارشـاد  دا مـا   رشـید احمـد گنگـوهیکـه جنـا   طـوریه ب ،(57ص) کنند میعمل ترغیب 

توسـل جوینـد و  ،همچـون طریقـه چشـتیه ،طـرق تصـو  یکه مریدانش به اولیـا کرد می
دعـوت « بریسر  سر ثنا و سوالنرا یرالن»همواره در توسل آنان را به ذکر چنین مضـامینی 

آمیـز  رکایـن عمـل را حـرام و عملـی شـ امـا در مقابـل وهابیـان نجـدی ،(53ص) کرد می
 .(57ص) الهـی یچـه رسـد بـه اولیـا داننـد، نمیرا جـایز  خوانند. آنـان توسـل بـه انبیـا می

را شدیدا  کراهت دارند و اجازه چنین مـد  و ثنـا ی  «برق یالن»توسل به کلمه از  ها وهابی
 (.53ص) دهند نمی
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 «یا رسول الله »استغاثه و ندای به . 5
 الله یت ندای به رسـولوهابمعتقد است د مدنی االسالم حسین احم شیخله ئدر این مس
  بـه  ،له قا ل به تفصـیل هسـتندئ، اما بزرگان دیوبند در این مسکنند می منع مطلقا  را
قصـد معنـای آن را نداشـته باشـد و  دهد ولـی« الله یا رسول»که اگر کسی ندای به  طوری

، هیچ اشکالی گویند میسختی  که در هنگام شدا د وگفته شود « یا أباه، یا أماه»مانند لفظ 
غلبه محبت و شدت عش  بیان کرده باشـد  دلیلاگر کسی این لفظ را به  ،همچنین .ندارد

را به رسـول  خداوند به فضل و کرمش این نداباشد معتقد اگر کسی نیز  .هم جایز استباز 
 ردنـدااز نظر علمای دیوبند استعمال ایـن لفـظ هـیچ اشـکالی باز هم  رساند می  خدا

 .(75ص)

 درخواست شفاعت از پیامبر اکرم . 6
و دارنــد له شــفاعت هــزاران ت ویــل ئاســت وهابیــان در مســ معتقــدمؤلــف در ایــن بــاره 

در حالی که بزرگان ما اعتقاد بـه  انجامد، میکه به انکار شفاعت  بافند میخود  ازچیزهایی 
گانـه  اقسـام پـنجتنهـا  . علمای دیوبند نه(13ص) دارند  اکرمشفاعت حضرت رسول 

ثابـت   اکـرمن ذکـر شـده اسـت بـر حضـرت رسـول اشفاعت را کـه در کتـب متکلمـ
را به درخواست حاجت نـزد قبـر ایشـان ترغیـب   نبوین حضرت دانند، بلکه زا را می
 .(73ص) کنند می

 تبرک به آثار پیامبر اکرم . 0
را حمـد گنگـوهی رشـید ااگـر کسـی احـواالت جنـا   گوید میموالنا مدنی در این باره 

 بیند. یوضو  م و تعظیم ایشان را به  اکرمشک محبت پیامبر  مشاهده کرده باشد بی
رنگی بود که در حجـره شد قطعه غال  سبز میاز جمله اشیا ی که بدان تبرک جسته مثال  

متبـرک  یبه زیارت ایـن اشـیا هنگامی که خدام حرم نبوی  شد. مینبوی نگهداری 
و این قطعه را  گشود میو صندوق را با دستان خود  شد میا خدام همراه ، ایشان برفتند می
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و بر چشـمان دیگـران  بوسید میبعد آن را  مالید. میو بر چشمانش  کرد میاز غال  خارج 
در حکایتی دیگر نقل شده است که برخی از دوستان  (.58ص) شوندمتبرک گذاشت تا  می

را بـر جنـا    نبـویشـده در حجـره  ختهشیخ گنگوهی مقداری از روغـن زیتـون سـو
داشـتند ایـن روغـن را   پیـامبراز شدت محبتـی کـه بـه  ایشانو  فرستادند میموالنا 

را کفـر و  آنو  داننـد نمیوهابیـان چنـین اعمـالی را جـایز ، حال آنکـه (57ص) خوردند می
 .(51ص) خوانند میشرک و بدعت 

 اسائه ادب به شأن حضرت رسول اکرم . 8
بـه شـ ن صـاحب رسـالت چنـین  راجعاالسالم مدنی درباره اعتقاد وهابیان  جنا  شیخ

دارنـد.  میکه آنان کلمات بسـیار زشـت و وقیحـی در شـ ن حضـرت بیـان  دهد میگزارش 
و اعترا  به هـیچ  نددان می  اکرم، خود را همانند شخصیت حضرت رسول همچنین

آنـان  .بـوده و بـسایشـان وت مگر فضیلتی که برای ایام دعـ رندفضیلتی برای حضرت ندا
. لـذا نـدارد ای فایدهحضرت هیچ حقی بر ما نداشته و برای ما بعد از وفاتش هیچ  گویند می

که از یکـی از  بودن توسل به دعای حضرت بعد از وفاتشان هستند، به طوری قا ل به حرام
. تاسـ تر نـافع  نبـیبزرگان آنان شنیده شده که گفته است عصای ما از قبر حضرت 

 نـداردولـی ایـن قبـر چنـین اثـری هـم  کنیم مـیمـا بـا عصـایمان سـگان را پراکنـده چون 
 .(13ص)

 سالم و صلوات بر پیامبر اکرم . 9
و   اکرماست وهابیان کثرت سالم و صلوات بر پیامبر  معتقدجنا  حسین احمد 

و  اند انسـتهد ده همزیه و امثال آن را قبـی ، قصیده برده، قصیلالئلالبخاةلتقرا ت کتا  
یا أشیف الخلق سا لری ألروذ برک سرواد عیرث حلرو  »برخی از ابیات قصیده برده همچـون 

لالئالا، امـا در مقابـل مشـایخ دیوبندیـه قرا ـت خواننـد میرا از شـرکیات « الرا ث العمرل
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و پیـروان خـود را بـه صـلوات و سـالم هـر چـه بیشـتر بـر پیـامبر  انـد را اجازه داده لبخاةلت
 .(77ص) کنند میترغیب  اکرم

 برگزاری جشن میالد پیامبر اکرم . 17
نفـس ذکـر مولـد معتقدنـد که وهابیـان  دهد میله چنین گزارش ئمؤلف درباره این مس

ذکـر  ترتیـببه همین  شود. میقبی  است، و از مصادی  بدعت شمرده   اکرمرسول 
مولد شریف و برگزاری  ، اما بزرگان دیوبند نفس ذکرشمارند میکرام را زشت و قبی   یاولیا

 .(73ص) دانند میچنین مجالسی را مندو  و موجب برکت 

 علم غیب برای حضرت پیامبر اکرم . 11
که  دارد میله چنین بیان ئجنا  موالنا حسین احمد مدنی اعتقاد وهابیت را در این مس

شـته و هیچ نصیبی از علوم اسرار حقـه و امثـال آن ندا  اکرمپیامبر معتقدند وهابیان 
 اکـرمکه بزرگان دیوبندیه درباره علم پیامبر آن فقط علم به احکام شریعت داشته است، حال

 تقدند حضرت عالم به علم احکـام، شـریعت و تمـام اسـرار کا نـات اسـت، معتنها  نه
بـدان نا ـل اند  به حدی رسیده است که هـیچ یـک از خال ـ  نتوانسـته تبلکه در این منزل

دارای باالترین منزلت بعـد از خداونـد متعـال در علـوم و   رماکحضرت رسول  شوند.
 .(73ص) استدیگر کماالت 

 اشتغال به تصوف و امور باطنی. 12
وهابیت اشتوال باطنی و اعمال صـوفیانه همچـون مراقبـت،  ،طب  بیان حسین احمد

 شمرند قاء و خلوت را عبث و بدعت میذکر، فکر، اراده، ربط قلبی به شیخ طریقت، فناء، ب
آنـان از ورود بـه سلسـله  داننـد. میو اقوال و افعال بزرگان صوفیه را مصداق شرک رسالت 

به سرزمین نجد مسافرت داشته باشد  تصو  شدیدا  کراهت دارند و این مطلب بر کسی که
 اند اما در مقابل علمای دیوبندیه بر یکی از طری  صوفیه مشی کرده .وضو  روشن است به

 .(51ص) استآنان ریاضت و مداومت بر فکر و ذکر  و عالمت ظاهری
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 تقلید از ائمه اربعه. 13
لذا در ش ن ا مه چهارگانه اهل  دانند. میوهابیت تقلید از امام معین را شرک در رسالت 

ادعـای وهابیـان  .(78ص) گیرنـد مین آنان کلمـات واهـی و زشـتی بـه کـار اسنت و مقلد
در بند نیستند، اما بزرگان دیوبنـد  فقه احمد پای ه ل بند ولی در تمامی مسادار  بودن حنبلی

شـیخ  داننـد. میو تقلید از ا مه اربعه را بـر خـود واجـب  هستندحنیفه فقه و اصول مقلد ابو
 انـد کردهبه این مطلب تصری   س الالبةشرلو شیخ گنگوهی در  بطرئفاقرسماهنانوتوی در 

 .(77ص)

 تأویل در باب صفات خبری. 14
در انـد، از جملـه  با اهل سنت مخالفدر آنها وجود دارد که وهابیت ری هم دیگمسا ل 

 کـه بـه کننـد میظـاهری  تعالی اثبات جهت و استواء استواء برای باریی همچون ا همسئل
، در حالی که بزرگان دیوبند انجامد میتعالی  سمانیت و نیز ترتب دیگر آثار حدوث بر باریج

کننـد تـا بـه  میهمانند سلف خود دربـاره ایـن صـفات توقـف در مثل این آیات و احادیث یا 
گونه صفات را بـه وجـه  یا اینکه مانند خلف اینتعالی منجر نشود،  تجسیم و حدوث بر باری

 .(71ص)برند  میصحیحی ت ویل 

 استعمال دخانیات و تنباکو. 15
گناهـان  حسین احمد در این باره چنین آورده است که وهابیان استعمال دخانیـات را از

ت قلیـان، بـا استنشـاق ، حال چه به صورت سیگار و چـه بـه صـور اند بسیار بزرگ برشمرده
یا بدون آن، ولی علمـای دیوبنـد ایـن عمـل را خـال  اولـی و مکـروه تنزیهـی  همراه باشد

 .(77ص) دانند می
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