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تفکر ممنوع! عقل هایتان 
را تعطیل کنید!

وهابیان در حقیقت از اهل 
تسنن نیستند

وهابیت را اگرچه یکی از حنبلی مسلکان پایه گذاشت، اما نمی توان آن را از اهل 
سنت به حساب آورد. زیرا چه در زمان ابن تیمیه )پدر فکری و معنوی این فرقه( و چه 

در زمان محمد بن عبدالوهاب )پایه گذار وهابیت(-یعنی در همان ابتدای شکل گیری این 
فرقه- علمای هر چهار مذهب اصلی اهل تسنن )حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی( در حجاز 
)عربستان( و بالد دیگر اسالمی سر به مخالفت با عقاید تفرقه انگیز و خطرناک آنها برافراشتند. 
اما طولی نکشید که شمشیر وهابیت، سر تمام مخالفان را به اتهام شرک و کفر از دم تیغ گذراند 

و خود را حاکم علی االطالق مذهبی و نظامی حجاز گردانید.
امروزه نیز بسیاری از علمای هر چهار فرقه ی اصلی اهل سنت، از گسترش وهابیت و جنایات 
آنها علیه مسلمانان، ابراز نگرانی و انزجار کرده و می کنند. به عنوان مثال دکتر احمد 

الطیب، شیخ دانشگاه مشهور االزهر و از علمای اهل سنت مصر، وهابیان را خوارج 
زمان می خواند و خطر آنان را برای دنیای اسالم، جدی می داند. 

وهابیان نه تنها شیعیان را بلکه تمامی اهل سنت را مشرک و کافر می دانند 
و تا کنون در حجاز)عربستان(، عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان 

و ... صدها تن از علمای فرقه های مختلف اسالمی را 
به شهادت رسانده اند.

چرابهوهابیانتکفیریمیگویند؟

به وهابیان، تکفیری هم می گویند و علتش آن است که آنان تمام مردم دنیا را، غیر از خودشان، کافر 
و مشرک می دانند و از نظر آنان، قتل کفار و مشرکین جایز است. توضیح این مطلب چنین است که 
مردم دنیا یا مسلمان اند یا غیر مسلمان. غیر مسلمانان که طبیعتاً همگی یا جزء مشرکان اند یا جزء 
کافران. مسلمانان هم غیر از آنان که وهابی اند، بقیه کافر و مشرک اند. بنابراین بیش از 99 درصد 
جمعیت دنیا، قتلشان جایز است.  وهابیان گروهی هستند که به کمترین بهانه ای حکم به کافربودن یا 
مشرک بودن افراد می دهند و خون آنان  را هدر می-دانند. به عنوان مثال، در انتخابات اخیر پاکستان، 
علمای وهابی اعالم کردند شرکت در انتخابات حرام است و هرکس در آن شرکت کند، قتلش جایز 
است. با همین حکم، ده ها نفر از مردم مظلوم پاکستان، بی خبر از همه جا، تنها به جرم شرکت در 

انتخابات، به خاک و خون کشیده شدند.  

سلفیگریووهابیت

تفکر سلفی یا سلفی گری، سابقه ای طوالنی تر از وهابیت دارد. سلفیان افرادی هستند که ادعا می کنند ما پیروان حقیقی 
سلف صالح )گذشتگان نیکوکار از امت اسالمی مثل پیامبر اکرم و اصحاب ایشان)صلی اهلل علیه و آله و سلم( هستیم. 
آنان معتقدند، تنها اعمالی را می توان انجام داد که در زمان پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلم( توسط آن حضرت 
یا اصحابشان انجام شده است و اعمال دیگر بدعت است و انجامشان حرام است. سلفیان عقاید خود را به احمد بن 
حنبل )امام فرقه ی حنبلی  که در قرن 2 و 3 هجری می زیسته است( نسبت می دهند. اما برخی از علمای این مذهب، 
نسبت این عقاید به او را نادرست دانسته اند. سلفیان از هرگونه تفقه و اجتهاد و تعقل در امر دین، دوری می جویند و آن 
را بدعت در دین به حساب می آورند. آنان معتقدند، باید تنها به ظاهر آیات و روایات معتقد شد و عمل کرد. بربهاری 
)قرن چهارم(، ابن تیمیه )قرن هفتم و هشتم(، ابن قیم جوزیه)شاگر ابن تیمیه(، محمد بن عبدالوهاب )قرن دوازدهم( 

و ... از جمله سران جریان سلفی هستند. در حقیقت وهابیت، ظهور مجدد جریان سلفی گری در عالم اسالم است.

علت تخریب حرم امئه )ع( و اصحاب پیامرب)ص(
وهابیان براساس تفسیر اشتباه و ظاهری خویش از یک حدیث از حضرت علی )علیه السالم( با سندی پر از عیب و اشکال، 

اقدام به تخریب گنبد و بارگاه قبور بزرگان اسالم و ائمه ی اطهار )علیهم السالم( در حجاز )عربستان( و عراق و سوریه و ... 
نموده اند؛ و اگر اعتراض علما و مردم نبود، حرم پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( را نیز بنابر فتوای علمایشان تخریب کرده بودند.  

حال آنکه تا پیش از قدرت یافتن این تفکر انحرافی، قرن ها بود که مسلمانان از شیعه و سنی، بدون هیچ مزاحمت و مشکلی برای 
قرائت قرآن و توسل و تبرک و دعا و عبرت بر سر قبر اهل بیت و اصحاب پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( حاضر می شدند.  در این 
حدیث ضعیف السند، آمده است که حضرت می فرمایند من به فرمان رسول خدا، هرکجا قبری دارای بلندی می یابم، آن را تسویه می کنم.  
فرض می کنیم سند این حدیث درست است. وهابیان در این حدیث، تسویه ی قبر که به معنی صاف کردن قبر و برطرف کردن پستی 
و بلندی های آن است را به تخریب قبور معنا کرده اند. حتی اگر فرض کنیم که این حدیث می  گوید قبر را با زمین یکسان کن؛ این چه 
ارتباطی به قبه  ها و خانه  هایی دارد که ساخته   شده تا زائرین به دور از باد و باران بنشینند و قرآن بخوانند و اعمال مستحبی را انجام بدهند؟! 

فرقه ی وهابیت چیست؟
اگرچه سابقه ی تفکر سلفی به قرن دوم و سوم هجری قمری برمی گردد، اما عمر فرقه ی وهابیت، بیش از 250 سال نیست و در 
خالل سال های اخیر با حمایت های مالی و نظامی آل سعود و غرب )مخصوصاً آمریکا و انگلیس( است که توانسته فعالیت هایش 
را در کشورهای مختلف گسترش دهد. این مسلک انحرافی را محمد بن عبدالوهاب-طلبه ی حنبلی مسلک- )در قرن دوازدهم 

هجری(، با الهام گرفتن از آموزه های فردی به نام »ابن تیمیه«)قرن هشتم هجری( به وجود آمد. 
عقاید ابن تیمیه )پدر معنوی وهابیت( در زمان حیاتش و حتی تقریباً تا 350 سال بعد از او، مهجور بود. تا اینکه محمد بن عبدالوهاب 
علی رغم مخالفت شدید اساتیدش به این عقاید گرایش پیدا کرد. وی بعد از تالش بسیار توانست حمایت مالی و نظامی محمد بن 
سعود  را که در آن زمان حاکم درعیه)یکی از شهرهای عربستان( بود، جلب نماید. محمد بن سعود، جد آل سعود است که هم اکنون 

بر عربستان حاکم اند.
بدین ترتیب فرقه ی وهابیت با سوء استفاده از جهل اعراب و به زور شمشیر آل سعود، طی دو قرن اخیر فرصت فعالیت و گسترش 

یافت.

آغازتبلیغمحمدبنعبدالوهاب

وی تبلیغش را با مسافرت به شهرهای مختلف عربستان و عراق و ... آغاز 
کرد. اما در جذب حمایت مردم و علمای آن شهرها، توفیقی حاصل نکرد. 
آنگاه به حریمال )محل سکونت پدرش( رفت. پدرش از مخالفان عقاید وی 
بود. مدتی آنجا ماند تا اینکه پدرش درگذشت. سپس تبلیغش را آشکار کرد. 
مردم و علمای شهر علیه عقاید خطرناک او موضع گرفتند. مجبور به فرار 
شد. به زادگاهش )عینیه( رفت و بخت خویش را در آن شهر نیز آزمود. 
این بار هم نصیبی جز شکست نداشت. به درعیه )واقع در شمال غرب 
ریاض( سفر کرد. حاکم آن شهر بعد از مذاکره با وی، با شرط و شروطی 
قول همکاری داد. محمد بن عبدالوهاب با حمایت محمد بن سعود )حاکم 

وقت آن دیار( فعالیت جدی خویش را آغاز کرد.

پیمانمحمدبنعبدالوهابباامیِردرعیه)محمدبنسعود(

آن دو با هم قرار گذاشتند که حکومت و غنائم جنگی از آن آل سعود باشد و دین مردم به دست محمد 
بن  عبدالوهاب.  طولی نکشید که محمد بن سعود به بهانه ی گسترش عقاید وهابیت، با لشکر کوچک خود به 
قبایل و روستاهای اطراف حمله ور شد و با جمع شدن ثروت و نیروهای بیشتر، به مرور بر دامنه ی حمالتش 

افزود.
بعد از مرگ محمد بن سعود نیز، فرزندانش که به آل سعود مشهورند، از طریق جنگ های متعدد و کشتارهای 
کم سابقه ، راه جدشان را ادامه دادند. سرانجام در سال 1902 میالدی، ریاض را به تصرف خویش درآوردند و 

آن شهر را مرکز حکومت خویش قرار دادند.
سایه ی شمشیر بی رحم و بّران آل سعود و ناآگاهی عوام از حقایق ناب اسالمی، باعث شد تدریجاً بر تعداد 

پیروان این فرقه ی نوظهور، افزوده شود.

واقعه ی کشتار بی سابقه در کربال، نجف و طائف

حدود 200 سال قبل، سال 1216 قمری، لشکر پر تعداد وهابیان به فرمان عبدالعزیز پسر محمد بن سعود، به 
سمت کربال و نجف لشکرکشی کردند.  شیخ عثمان نجدی، از مورخان وهابی، در کتاب تاریخ نجد آورده است که 
لشکر وهابیان به پشت دیوارهای شهر کربال رسیدند. آن را تخریب کرده و وارد شهر شدند. در کمتر از یک روز، 
بیشتر اهالی کربال را)یعنی چندین هزار نفر را( در کوچه و بازار و خانه هایشان، به قتل رساندند. گنبد حرم حسین 
)علیه السالم( را تخریب کردند و تمام جواهرآالت، فرش ها، قرآن های قیمتی و اموال موجود در زیر گنبد )حرم( و 
اطراف آن را که حسابش از دست خارج است، با خود بردند و به عنوان غنیمت جنگی میان خود تقسیم کردند. از 
طرف دیگر با مقاومت مردم در نجف اشرف، لشکر سعودی نتوانست وارد شهر شود و ناچار به روستاهای اطراف 
هجوم بردند و مردم را کشتند و اموالشان را غارت کردند. بعد از کربال و نجف، نوبت به غارت و کشتار در طائف 
رسید و سپس به مکه هجوم بردند.  چند سال بعد، یعنی در سال 1225 ه.ق نیز، یک بار دیگر وهابیان شهر کربال 

را محاصره کرده و کاروان های زیارتی را غارت کرده و زائران امام حسین )علیه السالم( را به شهادت رساندند.
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وهابیان، در حقیقت تعقل را تعطیل کرده و تنها به ظواهر برخی از آيات و روايات)و نه حتی همه ی 
روايات( تمسک کرده اند. به عنوان مثال توجه شما را به چند نمونه از اعتقادات آنان جلب می نمايیم:

1 عبدالعزيز بن باز )مفتی اعظم عربستان و احیاگر تفکر محمد بن عبدالوهاب در عصر 
حاضر( که حدوداً 15 سال قبل درگذشته است، معتقد بود زمین ساکن است و خورشید به دور 

آن در چرخش است و هرکس به اين امر معتقد نباشد، کافر است و در نتیجه قتلش جايز 
است. وی مقاله ای در همین زمینه نوشته است.

وی گفته است: هنگامی که جوان بودم و چشمان قدرتمندی داشتم با چشمان خودم به 
خورشید نگاه می کردم و حرکت خورشید را می ديدم. پس اگر زمین در حال حرکت 

باشد، چگونه ما آن را حس نمی کنیم و در آرامش هستیم؟ و چگونه کشتی های بزرگ 
در درياها حرکت می کنند و چپ نمی شوند؟ 

2 بن باز شیعیان را نیز کافر و قتلشان را واجب می دانست. بسیاری از وهابیانی 
که اقدام به عملیات انتحاری در میان مردم کوچه و بازار و شهرهای شیعه نشین 
می کنند، براساس همین فتوا عمل می کنند و معتقدند با کشتن 7 شیعه، بهشت 

بر آنان واجب می شود.

3  بن باز در زمانی که بیشتر کشورهای اسالمی با اسرائیل قطع رابطه 
کرده بودند، فتوای جواز صلح عربستان سعودی با رژيم اشغالگر اسرائیل را 

صادر کرد و مورد انتقاد علمای جهان اسالم قرار گرفت. 

4  در سايت رسمی بن باز، در قسمت استفتائات، از او پرسیده شده 
است که حکم گنبد روی قبر رسول اهلل )ص( چیست. وی پاسخ داده است: 

حق آن است که اين گنبد تخريب شود. 

5  يکی از افتخارات)!( بن باز اين بود که 40 سال در مسجد النبی 
)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نماز خواند، اما حتی يک بار به آن حضرت سالم 

نداد )وهابیان سالم دادن به مردگان را شرک تلقی می کنند؛ حتی اگر آن 
شخص پیامبر خدا باشد(.

6  عبدالکريم بن صالح الحمید از ديگر علمای وهابی، در کتابش »هداية 
الحیران فی مسألة الدوران« نظريه ی کروی بودن زمین و گردشش به دور 

خورشید را نظريه ای گمراه کننده و خطايی بسیار بزرگ دانسته است.

7  عبدالرحمان البراک از مفتی های معاصر وهابیت، معتقد است رانندگی 
برای زنان حرام است و شورای علمای عربستان نیز همگی به اين نظريه 

معتقدند.

8  وهابیان معتقدند نبايد از ظاهر آيات قرآن فراتر رفت و انسان اگر با تفکر و 
تعقل از ظواهر آيات و روايات چیز ديگری درک کند، آن ادراک باطل است. به همین 

خاطر در تفسیر آياتی که خداوند متعال را ايستاده بر روی تخت و يا دارای دست و 
چشم و ... معرفی می کند، قائل به تجسیم)دارای جسم بودن( پروردگار شده اند. ابن 

تیمیه معتقد است خداوند متعال، قابل اشاره است و جا و مکان دارد و چون اين ها اوصاف 
جسم است، بنابراين خداوند متعال جسم دارد.

9 جهاد نکاح، يکی ديگر از فتواهای رسواکننده ی مفتیان وهابی بود که در جريان 
درگیری های سوريه اولین بار توسط محمد العريفی)مفتی وهابی( صادر شد. اين فتوا به سرعت 

در شبکه های اجتماعی منتشر شد. اگرچه برخی از مفتیان وهابی در ظاهر صدور اين حکم را 
تکذيب کرده اند، اما اعترافات زنان دستگیر شده از لشکر شورشیان در سوريه، بر صحت صدور اين 
فتوا مهر تأيید می زند. وهابیان ممکن است بتوانند در ظاهر حرف ديگری بزنند، اما با خیل عظیم زنان و 
دخترانی که براساس اين فتوا به سوی سوريه هجوم آورده اند چه خواهند کرد؟! دختران و زنان افسرده 

و کودکان بی پدری که صدای فرياد دولتمردان تونس را درآورده است را چه می کنند؟

برخی عقاید  وهابیان

خون مردم هدر و 
مالشان مباح است!

عراق،  و  عربستان  در  وهابیت  گسترش  ایام  در 
عبدالوهاب  بن  محمد  فتوای  مطابق  وهابیان 
و مفتیان بعد از او، خون مسلمانان و ساکنان 
شهرهای مورد هجوم را هدر، مالشان را مباح و 
ناموسشان را از غنائم جنگی به شمار می آوردند. 
بدین ترتیب عده ی زیادی از دنیادوستان نیز برای 

کسب غنائم و قدرت بیشتر، به لشکر آل سعود 
پیوستند.

در این میان، نه فقط خون شیعیان، بلکه خون هزاران 
نفر از اهل تسنن و صد ها تن از علمای هر چهار فرقه ی 

سنی نیز به زمین ریخته شد.
محمد بن عبدالوهاب معتقد بود، تمامی پیروان فرقه های 
چهارگانه ی اهل سنت و تمامی شیعیان، مشرکند و به 
حکم شرک، تا وقتی که مجدداً بنابر اعتقادات وهابیت، 

شهادتین را نگویند، خونشان هدر است. 

بددهنی و خشونت، 
شاخصه ی وهابیت

ابن تیمیه، به بددهنی و خشونت مشهور بود. به عنوان مثال، 
ابن حجر عسقالنی و آلوسی که از علمای اهل سنت هستند، 
او را فردی ناسزاگو و خشن معرفی کرده اند. ابن تیمیمه، در 
زمان حیاتش، در مجالس درس و بحث خود، مخالفان عقاید 
خویش را )که شامل تمام مسلمانان غیر وهابی می شود( با 
انواع و اقسام اهانت ها و الفاظ رکیک، مورد خطاب قرار می داد 
و در برخورد با منتقدان، بسیار خشن بود. بزرگان اهل سنت، 
هنگامی که اصرار او را بر ترویج افکار خطرناک و تفرقه انگیزش 
مشاهده کردند، دستور به حبس وی دادند. ابن تیمیه، چهار بار 
به حکم علمای اهل سنت، به زندان افتاد و حتی از طرف آنها 
تکفیر شد.  امروزه نیز، بددهنی و خشونت این گروه انحرافی، 
میان مسلمانان و حتی مردم جهان مشهور و زبان زد است. 
هیچ مسلمانی نیست که به مکه و مدینه سفر کرده باشد و از 
بداخالقی ها و زشت رفتاری  های این قوم خشن، خاطره ی بدی 
نداشته باشد. متاسفانه، شبکه های ماهواره ای و خبرگزاری های 
مغرض غربی نیز با پوشش اخبار جنایات گروه های وهابی 
در نقاط مختلف جهان، آنان را نماینده ی مسلمانان معرفی 

می کنند و آتش اسالم هراسی را برمی افروزند.

مسح ضریح ها و گرفتن آنها و 
تبرک جستن  و  آنها  نزد  کردن  دعا 

به آنها و آثار اولیاء اهلل حرام است. گریه 
کردن بر مرده نیز حرام است.

6

سفر کردن برای زیارت 
قبر مردگان حرام است.

5

ساختن هرگونه بنایی بر روی 
قبرها و برافروختن چراغ بر سر آنها 

حرام است.

4

توسل به مردگان شرک است، 
حتی اگر آن شخص پیامبر خدا یا از 

شهدایی باشد که خداوند متعال فرموده 
آنها را مرده نپندارید، آنها زنده اند و نزد 

خداوند متعال روزی دارند.

3

نباید از ظاهر آیات قرآن تجاوز 
کرد. برهمین اساس، وهابیان معتقدند 

خداوند دارای جسم است. زیرا در قرآن 
صحبت از ید اهلل )دست خدا(، عین 

میان  به   ... و  خدا(  )چشم  اهلل 
آمده است. 

2

توسل جستن به اولیاء 
آنان برای  خدا و واسطه کردن 

الهی، شرک  طلب حاجتی در درگاه 
است و حرام. مثال اینکه بگوییم: خداوندا 
من تو را به فالنی که نزد تو آبرو دارد، 

قسم می دهم که فالن حاجت 
مرا برآورده سازی.

7

چهار  از  )اعم  مسلمانان  تمام 
فرقه ی اصلی اهل تسنن و شیعیان و 

...( همگی مشرک و کافرند، زیرا به توحید 
جدیدی که محمد بن عبدالوهاب به 

آن معتقد بود، اعتقاد ندارند. 

1

درخواست شفاعت از اولیاء و انبیاء 
الهی شرک است. شفاعت تنها از آن 

خداست و اگر از غیر خدا طلب شفاعت 
کنید، در واقع او را عبادت کرده اید.

8

مرگ  از  پس  مردگان 
ارتباطشان با عالم دنیا بریده می شود 

و هیچگونه تأثیری در آن ندارند. در این 
مسئله هیچ فرقی میان اولیاء اهلل و انبیاء الهی 
و مردم عادی و گناهکاران نیست. همگی 

مرده اند و نه سالمی می شنوند و نه 
جوابی می دهند.

9

  محمد بن عبدالوهاب

 باز
يز بن

عز
دال

  عب

َفلَمَّ َجاَءُهْم ِبالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدنَا َقالُوا اْقُتلُوا أَبَْناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا نَِساَءُهْم

َوَما كَْيُد الْكَاِفِريَن إِلَّ ِف َضاَلٍل
و نقشه ی كافران جز در گمراهى نیست )نقش بر آب مى شود( 
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