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سلسله گزارشاهیی از آاثر اهل سنت رد نقد اف کار واهبیت ()11

لم
گزارشی از كتاب الشهاب الثاقب علی ا سترق ال کاذب
*

علمای دیوبند طا فهای از علمای شبهقاره هند هستند که بر مسلک جامعـه دارالعلـوم
دیوبند مشی میکنند .مسلک علمای این جامعه در فقه چنان اسـت کـه بنـا را بـر تقلیـد از
مذهب حنفی میگذارند ،در کالم پیرو مذهب اشعری و ماتریدی هسـتند و در طریقـت بـر
یکی از مسالک چشتیه ،نقشبندیه و سهروردیه .این رویه در آثار و افکار آنان بهوضو دیده
میشود ،اما آنچه در این نوشتار مهم است تعامـل آنـان بـا دیگـر مـذاهب فکـری ،بـهویژه
وهابیت ،است که به نظر میرسد در میان آنان وحدت رویه وجود نداشته و رفتارهای آنـان
همواره با ابهاماتی همراه بوده است.
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برخی از آنان همچون محمد منظور نعمـانی ،کـه از اعضـای ت سیسـی «رابطـة العـالم
االسالمی» به شمار میرود ،وقتی متوجه میشـود کـه اخوانیهـا و مودودیهـا در سـط
وسیعی در مجامع علمی و سیاسی حرمین شریفین شرکت میکننـد و ایـن مسـئله موجـب
انزوای بیشـتر علمـای دیوبنـد شـده اسـت ،مـانع را در برخـی از معتقـدات علمـای دیوبنـد
میبیند .لذا راه آشتی و صلحی بین نجدیون و علمای دیوبند باز میکند تا مانع انزوای هـر
چه بیشتر آنان شود ،به طوری که بتوانند در کنار مکاتب دیگر در حجاز و حرمین نفوذ پیدا
* .پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی دکتری مدرسی معار اسالمی دانشگاه تهران.
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 .1نک :.ابو المکرم بن عبد الجلیل ،لع ةالبشا امحمدا ناع دالب هربا اانامیخادخهرا امیریضااهرافایاشا هالبقاریةالبهندخاس،
ص.212

کنند .بدینمنظور کتابی به نام شا امحمدا ناع دلب هرباآ یاهند سترناکیاعلمرئیاحاق
ت لیف میکند که به زبان عربی هم بـه نـامالعرخارتامکثفاساضادامحمادا اناع ادالب هارب
منتشر شده ،و تمامقد از محمد بن عبدالوها و حرکت او دفاع میکند.
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در عین حال ،بخشی از علمای دیوبند راه سکوت در پیش گرفتند و در آثـار و نوشـتهها
و سخنرانیهای خود متعرض وهابیت نشدند.
اما گروه سو می از علمای دیوبند ،در برابر اندیشه وهابیت تقابل شـدیدی نشـان دادنـد؛
2

برخی از آنان محمد بن عبدالوها را از خوارج و برخی دیگر او را ظالم ،عاصـی ،فاسـ و
سفاک دانستند؛ عدهای هم او را جاهل و ابله خواندند و از او ،جماعـت و دعـوتش اعـالن
برا ت جستند و در ایـن بـاره آثـار و کتـب و رسـا لی بـه جـای گذاشـتند .مشـهورترین عـالم
دیوبندی ،که علیه محمد بن عبـدالوها شـدیدترین موضـع را اتخـاذ کـرد ،جنـا موالنـا
حسین احمد مدنی ،ملقب به شیخاالسالم بود 3.از دو کتابی که در میان دیوبندیان معرو
و مشهور است که علیه دعوت وهابیت نگاشته شده ،یکی از آنهـا کتاربالبشاهربالبثرقابا
علیالبمیتةقالبکرذب اثر شیخاالسالم حسین احمد مدنی است .گرچه این کتا در صدد
نقد اندیشههای احمدرضا خان بریلوی است اما بالتبع معتقـدات وهابیـت را نیـز نقـد کـرده
است.
شیخاالسالم حسین احمد مدنی در کتا دیگرش ،به نام نقشاحارت ،به هفت نمونـه
4

از اختالفات بین دیوبندیه و وهابیت اشاره میکند 5،در حالی که در کتربالبشاهربالبثرقابا
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 .1عبدالرحمن سربازی ،لعتدللالیامیلکالخ ند ص.221
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 .2همان ،ص.58

 .3ابو المکرم بن عبد الجلیل ،لع ةالبشا امحمدا ناع دالب هربا انامیخدخهرا امیریضاهرافیاش هالبقریةالبهندخس ،ص.212

 .4نـک :.ســید طالـب الــرحمن ،لبدخ ندخاهاتیةاخفهااراعقرئادهر ،ص851؛ کتــا دیگـر لبمهنااداعلایالبمفنااد اثـر خلیــل احمــد
سهارنپوری ،استاد شیخاالسالم حسین احمد مدنی ،است که برخی از دیوبندیان معتقدند این کتا نیز از تصنیفات موالنا سید
حسین احمد مدنی است که به نام استادشان خلیل احمد سهانپوری به چاپ رسیده است؛ نک :.عبدالرحمن سربازی ،لعتدللا
لیامیلکالخ ند ،ص.287
 .5عبدالرحمن سربازی ،لعتدللالیامیلکالخ ند ،ص.281

علیالبمیتةقالبکرذب به  25اختال اشاره میکنـد و همگـی آنـان را تحـت بـابی بـه نـام
«بهتان ششم» میآورد .کتا لبشهربالبثرقب همچون دیگر اثر حسین احمد به نام نقاشا
حارت به زبان اردو ت لیف شده و هنوز ترجمـهای بـه فارسـی یـا عربـی از آن منتشـر نشـده
است .کتا لبشهربالبثرقبااز دو با تشکیل شده است؛ در بـا اول بـه  25اتهـام علیـه
مسلک دیوبندیه پاسـخ داده ،و در بـا دوم در قالـب  1فصـل بـه اتهامـات علیـه برخـی از
بزرگان دیوبند ،همچون رشید احمد گنگوهی و مال محمد قاسم نـانوتوی پاسـخ میدهـد.
مطالبی که در ذیل آورده شده ،فقط گزارشی از اتهـام ششـم از بـا اول اسـت .شـمارگان
صفحهای که در حین گزارش بدان اشاره شده بر اسـا چـاپ کتـا خانـه امدادیـه شـهر
دیوبند است .قبل از بیان گزارش ،بهتر است دربـاره شخصـیت موالنـا سـید حسـین احمـد
مدنی بیشتر بدانیم.
شیخاًسالم حسین احمد مدنی
جنا موالنا سید حسین احمد فی آبادی ،معرو به حسین احمد مـدنی ،از علمـای
حنفی شبهقاره هند است .او در شوال  2817ه.ق .در یکی از روستاهای بخـش «أنـاؤ» بـه
دنیا آمد .بعد از گذراندن درو مقدماتی در روستای خود ،در سیزدهسالگی بـرای تکمیـل
درو به جامعه دیوبند رفت .بعد از گذراندن هفت سال در این جامعه و اخـذ علـم حـدیث
نزد محمود حسن دیوبندی و رسیدن به درجه فقاهت عازم شهر گنگوه شد و با رشید احمد
گنگوهی در طریقت دست بیعت داد .او در سال  2727ه.ق .به همراه پدر و خانوادهاش به

درخواست برگشت به گنگوه کرد .بعد از اقامت دوساله در گنگـوه در سـال  2785ه.ق .بـه
حجاز برگشت و به تدریس علم حدیث و تفسیر و فقه مشوول شد تا اینکه انورشاه کشمیری
از شیخیت حدیث در دیوبند استعفا کرد و عازم شهر دابهیل هندوستان شد .همین مسـئله
باعــث شــد شــیخاالســالم در ســال  2717ه.ق .از حجــاز بــه دیوبنــد برگـردد و بــه عنــوان
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مدینه مهاجرت کرد .در آنجا نزد شیخ امداد الله مهاجرامکیابهره میبرد .حسین احمـد تـا
ســال  2722ه.ق .در مدینــه زنــدگی کــرد تــا اینک ـه شــیخ او ،رشــید احمــد گنگــوهی ،از او
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شیخالحدیث دارالعلوم دیوبند انتخا شود .او در دیوبند به تدریس علم حدیث مشوول شد
و مسلمانا ن را به تمسـک بـه دیـن و اتبـاع شـریعت و سـنن نبـوی و اصـال حـال دعـوت
میکـرد 1.موالنــا مـدنی از لحــاظ طریقتـی بــر طریقــه چشـتیه بــود .جایگـاه علمــی او نــزد
دیوبندیان به حدی است که او را شیخاالسالم میخوانند و از بزرگان مشایخ جماعت تبلیـغ
به شمار میآورند.

2

موًنا حسین احمد مدنی و دعوت محمد بن عبدالوهاب
جنا موالنا حسین احمد مدنی حدود  23سال ( 2777-2727ه.ق ).در مدینه زندگی
کرده است 3.لذا به دلیل قـر زمـانی و مکـانی آشـنایی بیشـتری بـا رفتارهـا و دیـدگاههای
محمد بن عبـدالوها و پیـروانش دارد .حسـین احمـد در بخـش آغـازین بهتـان ششـم از
لبشهربالبثرقب درباره محمد بن عبدالوها چنین میگوید:
محمد بن عبدالوها در اوایل قرن سیزدهم در منطقه نجد عر ظاهر شد .او افکار
باطل و عقاید فاسدی داشت .بسیاری از اهل سنت را به قتل رسـاند و بـا آنـان وارد جنـگ
شــد .امــوال مســلمانان را بــرای خــودش حــالل ،و کشــتار آنهــا را موجــب اجــر و ثــوا
میدانست .او اهالی حجاز ،بهویژه مردم مکه و مدینه ،را بسیار آزار و اذیت کرد بـه طـوری
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که بسیاری از مردم آن دیار از شدت آزار او پا به فرار گذاشتند .هزاران تن از مسـلمانان بـه
دست او و لشکریانش به شهادت رسیدند .لذا میتوان محمد بـن عبـدالوها را شخصـی
ظالم ،گنهکار ،فاس  ،سفاک و خونریز خوانـد .از همـینرو اسـت کـه مردمـان عـر  ،از
وهابیان کینه و با آنها دشمنی خاصی دارند که با یهود و نصارا ندارند ،و همه ایـن بوـ و
کینهها در نتیجه آزار و اذیتی است که به مردم آن دیار رساندهاند (ص.)18
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مؤلف کتا  ،بعد از بیان این مقدمـه ،بـه تفصـیل اختالفـات بـین مسـلک دیوبندیـه بـا
وهابیت را بیان میکند که بهاجمال آنها را میآوریم:
 .1حسنی طالبی ،عبد الحی ،نزهسالبخ لطةا ا هجسالبمیرمعا لبن لظة ،ج ،2ص.2827- 2821
 .2تویجری ،حمود بن عبد الله ،لبق لالب لاغافیالبتحذخةامناجمرعسالبت لاغ ،ص.31

 .3نعمانی ،محمد منظور ،لعرخرتامکثفساضدالبشا امحمدا ناع دالب هرب ،ص.73

 .1تکفیر مسلمانان
َ
اولین فرقی کـه مصـنف کتـا آن را بیـان میکنـد مسـئله تکفیـر مسـلمانان از سـوی
وهابیان است .طب بیان نویسنده ،محمد بن عبدالوها معتقد اسـت تمـام اهـل عـالم و
مسلمانان بالد عر کافر و مشرکاند و کشتن ،جنگ ،مقاتله و سرقت اموال آنـان نـهتنها
جایز ،بلکه واجب است (ص .)17او در ادامه بـه مسـلک علمـای دیوبنـد اشـاره میکنـد و
میگوید آنان در مسئله تکفیـر مسـلمانان احتیـاط فـراوان بـه خـرج میدهنـد ،حـال آنکـه
وهابیان چنین احتیاطی در کار خود ندارند و مسلمانان را صـرفا بـا شـبههای وهمـی کـافر
اعالم کرده ،حکم استحاله دم و مال را بر آنان اجرا میکنند (ص.)11
 .2حیات پیامبر اکرم  در عالم برزخ
موالنا مدنی در این باره معتقد اسـت محمـد بـن عبـدالوها و پیـروانش اعتقـاد دارنـد
حیات انبیا فقط در مدتی بوده است که در عـالم دنیـا زیسـتهاند ،امـا بعـد از وفاتشـان ایـن
حضرات با عامه مؤمنان در مرگ مساویاند و به جز حیـات برزخـی کـه عامـه مـردم دارنـد
حیات دیگری ندارند .برخی از وهابیان معتقدند گرچه اجساد انبیا سالم است ولی هیچگونه
ارتبــاطی بــا اجسادشــان ندارنــد ،و حتــی از برخــی دیگــر از وهابیــان دربــاره حیــات پیــامبر
اکرم  حر هایی شنیده میشود که سزاوار بازگوکردن نیسـت ،در حـالی کـه بزرگـان
دیوبند در این مسئله با وهابیت مخالفت کلی دارند .حضرت شیخ نانوتوی با نگاشتن کتا
آباحارت و همچنین رشید احمد گنگوهی در کتا هدلخسالبشاایسا ایساربسالبحاج و دیگـر

بین اندیشه وهابیت با اهل سنت یاد کرد (ص.)15
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آثارش حیات پیامبر اکرم  در عالم دنیا بعد از ممات را به اثبات رساندهاند .این مسئله
و همچنین مسئله سفر برای زیارت از جمله مسا لی است که میتوان از آن به عنوان فارق
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ّ
 .3شد رحال و سفر برای زیارت قبر پیامبر اکرم 
مصنف ،فارق سوم اندیشه دیوبندیه با وهابیت را مسئله سـفر بـرای زیـارت قبـر پیـامبر
اکرم  میداند ،به طوری که وهابیان معتقدند زیارت پیامبر اکرم  ،حضـور نـزد
ضری مطهر و مشاهده روضه مطهره بدعت ،و سفر با این نیت حرام است .آنهـا هنگـامی
که وارد مسجد نبوی  میشوند سالم و صلواتی بر صاحب نبوت نمیفرستند و حتـی
توجهی به روضه مطهره نمیکنند (ص ،)15اما اکابر دیوبند در این مسئله از هـر ناحیـه بـا
این طا فه باغیه مخالفاند و دا ما برای زیارت حضرت سفر میکننـد (ص .)17بـه عقیـده
علمای دیوبند ،سفر برای زیارت رسول اکرم  نهتنها جایز است بلکه آن را از مصادی
عبادت میشمرند .این عمل نزد آنان از مستحبات برتر و از سنن مؤکده به شمار میآید بـه
طوری که قریب به وجو است .به عقیده علمای دیوبنـد ،احادیـث واردشـده در ایـن بـا
همگی مقبول است و صالحیت عمل دارد و برخال نظر وهابیان ،نیازی نیست مسـافری
که به مدینه منوره میرود نیت مسجد نبوی  را داشته باشد بلکه میتواند فقـط نیـت
زیارت قبر مطهر را بکند (ص.)17
 .4توسل به حضرات انبیای عظام  و اولیای کرام
حسین احمد ،در این بخش ،ابتدا معتقدات علمای دیوبنـد را بیـان میکنـد و میگویـد
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آنان دا ما به اولیای کرام و انبیای عظام  متوسـل میشـوند و پیـروان خـود را بـه ایـن
عمل ترغیب میکنند (ص ،)57به طـوری کـه جنـا رشـید احمـد گنگـوهی دا مـا ارشـاد
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میکرد که مریدانش به اولیـای طـرق تصـو  ،همچـون طریقـه چشـتیه ،توسـل جوینـد و
همواره در توسل آنان را به ذکر چنین مضـامینی «بریسر سر ثنا و سوالنرا یرالن» دعـوت
میکرد (ص ،)53امـا در مقابـل وهابیـان نجـدی ایـن عمـل را حـرام و عملـی شـرکآمیـز
میخوانند .آنـان توسـل بـه انبیـا را جـایز نمیداننـد ،چـه رسـد بـه اولیـای الهـی (ص.)57
وهابیها از توسل به کلمه «برق یالن» شدیدا کراهت دارند و اجازه چنین مـد و ثنـا ی را
نمیدهند (ص.)53

 .5استغاثه و ندای به «یا رسول الله »
در این مسئله شیخاالسالم حسین احمد مدنی معتقد است وهابیت ندای به رسـولالله
 را مطلقا منع میکنند  ،اما بزرگان دیوبند در این مسئله قا ل به تفصـیل هسـتند ،بـه
طوری که اگر کسی ندای به «یا رسولالله» دهد ولـی قصـد معنـای آن را نداشـته باشـد و
مانند لفظ «یا أباه ،یا أماه» گفته شود که در هنگام شدا د و سختی میگویند ،هیچ اشکالی
ندارد .همچنین ،اگر کسی این لفظ را به دلیل غلبه محبت و شدت عش بیان کرده باشـد
باز هم جایز است .نیز اگر کسی معتقد باشد خداوند به فضل و کرمش این ندا را به رسـول
خدا  میرساند باز هم از نظر علمای دیوبند استعمال ایـن لفـظ هـیچ اشـکالی نـدارد
(ص.)75
 .6درخواست شفاعت از پیامبر اکرم 
مؤلــف در ایــن بــاره معتقــد اســت وهابیــان در مس ـئله شــفاعت هــزاران ت ویــل دارنــد و
چیزهایی از خود میبافند که به انکار شفاعت میانجامد ،در حالی که بزرگان ما اعتقاد بـه
شفاعت حضرت رسول اکرم  دارند (ص .)13علمای دیوبند نهتنهـا اقسـام پـنجگانـه
شفاعت را کـه در کتـب متکلمـان ذکـر شـده اسـت بـر حضـرت رسـول اکـرم  ثابـت
میدانند ،بلکه زا ران حضرت نبوی  را به درخواست حاجت نـزد قبـر ایشـان ترغیـب
میکنند (ص.)73
 .0تبرک به آثار پیامبر اکرم 
موالنا مدنی در این باره میگوید اگـر کسـی احـواالت جنـا رشـید احمـد گنگـوهی را

نبوی نگهداری میشد .هنگامی که خدام حرم نبوی  به زیارت ایـن اشـیای متبـرک
میرفتند ،ایشان با خدام همراه میشد و صندوق را با دستان خود میگشود و این قطعه را
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مشاهده کرده باشد بیشک محبت پیامبر اکرم  و تعظیم ایشان را بهوضو میبیند.
مثال از جمله اشیا ی که بدان تبرک جسته میشد قطعه غال سبزرنگی بود که در حجـره
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از غال خارج میکرد و بر چشمانش میمالید .بعد آن را میبوسید و بر چشـمان دیگـران
میگذاشت تا متبرک شوند (ص .)58در حکایتی دیگر نقل شده است که برخی از دوستان
شیخ گنگوهی مقداری از روغـن زیتـون سـوختهشـده در حجـره نبـوی  را بـر جنـا
موالنا میفرستادند و ایشان از شدت محبتـی کـه بـه پیـامبر  داشـتند ایـن روغـن را
میخوردند (ص ،)57حال آنکـه وهابیـان چنـین اعمـالی را جـایز نمیداننـد و آن را کفـر و
شرک و بدعت میخوانند (ص.)51
 .8اسائه ادب به شأن حضرت رسول اکرم 
جنا شیخاالسالم مدنی درباره اعتقاد وهابیان راجع بـه شـ ن صـاحب رسـالت چنـین
گزارش میدهد که آنان کلمات بسـیار زشـت و وقیحـی در شـ ن حضـرت بیـان میدارنـد.
همچنین ،خود را همانند شخصیت حضرت رسول اکرم  میدانند و اعترا به هـیچ
فضیلتی برای حضرت ندارند مگر فضیلتی که برای ایام دعـوت ایشـان بـوده و بـس .آنـان
میگویند حضرت هیچ حقی بر ما نداشته و برای ما بعد از وفاتش هیچ فایدهای نـدارد .لـذا
قا ل به حرام بودن توسل به دعای حضرت بعد از وفاتشان هستند ،به طوری که از یکـی از
بزرگان آنان شنیده شده که گفته است عصای ما از قبر حضرت نبـی  نـافعتر اسـت.
چون مـا بـا عصـایمان سـگان را پراکنـده مـیکنیم ولـی ایـن قبـر چنـین اثـری هـم نـدارد
(ص.)13
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جنا حسین احمد معتقد است وهابیان کثرت سالم و صلوات بر پیامبر اکرم  و
قرا ت کتا لالئلالبخاةلت ،قصیده برده ،قصیده همزیه و امثال آن را قبـی دانسـتهاند و
برخی از ابیات قصیده برده همچـون « یا أشیف الخلق سا لری ألروذ برک سرواد عیرث حلرو
الرا ث العمرل» را از شـرکیات میخواننـد ،امـا در مقابـل مشـایخ دیوبندیـه قرا ـت لالئالا

لبخاةلت را اجازه دادهانـد و پیـروان خـود را بـه صـلوات و سـالم هـر چـه بیشـتر بـر پیـامبر
اکرم ترغیب میکنند (ص.)77
 .17برگزاری جشن میالد پیامبر اکرم 
مؤلف درباره این مسئله چنین گزارش میدهد که وهابیـان معتقدنـد نفـس ذکـر مولـد
رسول اکرم  قبی است ،و از مصادی بدعت شمرده میشود .به همین ترتیـب ذکـر
اولیای کرام را زشت و قبی میشمارند ،اما بزرگان دیوبند نفس ذکر مولد شریف و برگزاری
چنین مجالسی را مندو و موجب برکت میدانند (ص.)73
 .11علم غیب برای حضرت پیامبر اکرم 
جنا موالنا حسین احمد مدنی اعتقاد وهابیت را در این مسئله چنین بیان میدارد که
وهابیان معتقدند پیامبر اکرم  هیچ نصیبی از علوم اسرار حقـه و امثـال آن نداشـته و
فقط علم به احکام شریعت داشته است ،حال آن که بزرگان دیوبندیه درباره علم پیامبر اکـرم
 نهتنها مع تقدند حضرت عالم به علم احکـام ،شـریعت و تمـام اسـرار کا نـات اسـت،
بلکه در این منزلت به حدی رسیده است که هـیچ یـک از خال ـ نتوانسـتهاند بـدان نا ـل
شوند .حضرت رسول اکرم  دارای باالترین منزلت بعـد از خداونـد متعـال در علـوم و
دیگر کماالت است (ص.)73
 .12اشتغال به تصوف و امور باطنی
طب بیان حسین احمد ،وهابیت اشتوال باطنی و اعمال صـوفیانه همچـون مراقبـت،

تصو شدیدا کراهت دارند و این مطلب بر کسی که به سرزمین نجد مسافرت داشته باشد
بهوضو روشن است .اما در مقابل علمای دیوبندیه بر یکی از طری صوفیه مشی کردهاند
و عالمت ظاهری آنان ریاضت و مداومت بر فکر و ذکر است (ص.)51
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ذکر ،فکر ،اراده ،ربط قلبی به شیخ طریقت ،فناء ،بقاء و خلوت را عبث و بدعت میشمرند
و اقوال و افعال بزرگان صوفیه را مصداق شرک رسالت میداننـد .آنـان از ورود بـه سلسـله
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 .13تقلید از ائمه اربعه
وهابیت تقلید از امام معین را شرک در رسالت میدانند .لذا در ش ن ا مه چهارگانه اهل
سنت و مقلدان آنان کلمـات واهـی و زشـتی بـه کـار میگیرنـد (ص .)78وهابیـان ادعـای
حنبلیبودن دارند ولی در تمامی مسا ل به فقه احمد پایبند نیستند ،اما بزرگان دیوبنـد در
فقه و اصول مقلد ابوحنیفه هستند و تقلید از ا مه اربعه را بـر خـود واجـب میداننـد .شـیخ
نانوتوی در بطرئفاقرسماه و شیخ گنگوهی در س الالبةشرل به این مطلب تصری کردهانـد
(ص.)77
 .14تأویل در باب صفات خبری
مسا ل دیگری هم وجود دارد که وهابیت در آنها با اهل سنت مخالفانـد ،از جملـه در
مسئلهای همچون استواء برای باریتعالی اثبات جهت و استواء ظـاهری میکننـد کـه بـه
جسمانیت و نیز ترتب دیگر آثار حدوث بر باریتعالی میانجامد ،در حالی که بزرگان دیوبند
در مثل این آیات و احادیث یا همانند سلف خود دربـاره ایـن صـفات توقـف میکننـد تـا بـه
تجسیم و حدوث بر باریتعالی منجر نشود ،یا اینکه مانند خلف اینگونه صفات را بـه وجـه
صحیحی ت ویل میبرند (ص.)71
 .15استعمال دخانیات و تنباکو
حسین احمد در این باره چنین آورده است که وهابیان استعمال دخانیـات را از گناهـان
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بسیار بزرگ برشمردهاند  ،حال چه به صورت سیگار و چـه بـه صـورت قلیـان ،بـا استنشـاق
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همراه باشد یا بدون آن ،ولی علمـای دیوبنـد ایـن عمـل را خـال اولـی و مکـروه تنزیهـی
میدانند (ص.)77
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