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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه
 خیـر  علی السالم و ةالصلو و للمتقین ۀالعاقب و العالمین رب هللا الحمد       

  :بعد اما اجمعین اصحابه و لهآ و محمد خلقه
ـ        توانسـته   ده وـدر طول تاریخ فرقه هاي مختلفی بر علیه اسالم و مسلمین بوجـود آم
پوچی آنهـا ظـاهر   ولی با گذر زمان  ندندم تحمیل کچند صباحی ایده هایشان را بر مر اند

  .اند بتدریج از بین رفتهگشته و 
نامی جدید اما تفکـري مانـده و   . امروز هم در دنیاي اسالم بحث وهابیت مطرح است     

شرك و بـدعت   و نسبت دادن اعمال آنها به مسلمین تکفیر فقط که کارشان ،تاریخ گذشته
ب و دور کردن مسلمین از مراجع و قطـع ارتبـاط بـا عصـر     بوده و هدفشان نابودي مذاه

ـ  ،ر این برهه از زماند .می باشدسعادت  ري ـلزوم شناخت دشمن و دفاع در برابر آنان ام
 ي لح به علم و عقیـده سپس بیائید وهابیت را بشناسیم و در مقابل آنها م ؛روريـاست ض
  .ت شویماهل سنّ

در را شما عزیـزان   و بوده جواب در مورد وهابیتپنجاه سئوال و این مجموعه شامل      
  . تعالیاهللا ان شاء. دنموبهتر شناختن دشمن خود یاریتان خواهد 

  

  روستاي عرفان آباد ی صلی اهللا علیه و سلمبرگزاري مراسم مولد النب ستاد
  1391/تابستان
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1- امؤسبیت کیست؟س فرقه ي وه  
  .بن عبدالوهاب محمد: جواب     

  ؟به وجود آمد فرقه ي وهابیت در چه تاریخی -2
اب با پشتیبانی بن عبدالوه هجري قمري محمد 1143در سال: جواب     

این مرام  و با همایت هاي دولت انگلیس شهر درعیه امیربن سعود  محمد
  .العرب راه اندازي کردند ةرا در جزیر

  یت از کدام سرزمین پیدا شد؟وهاب -3
عیان دروغین نبوت، از مد مسیلَمۀ الکَذّابوهابیت از سرزمین : جواب     

  .یعنی نجد پیدا شد
  فرقه چه کسانی گفته اند؟ این اولین بار نام وهابیت را به -4

  .گفته اند به آنها ننااولین بار این نام را مسلما: جواب     
  هابیه گفته اند؟چرا به این فرقه و -5

ابن . دارند هر شخص را با کنیه اش خطاب کنندعادت  عربها  :جواب     
ـ   .استمؤسس این فرقه عبدالوهاب هم کُنیه ي محمد   ندر اصل مـرام اب

  .عبدالوهابی بوده بعدها جهت تخفیف مرام وهابی گفته شد
  آیا وهابیت یک مذهب اجتهادي است؟ -6



٣  

 مراممذهب اجتهادي الهی نیست بلکه یک یت یک هابوخیر،  :جواب     
جهـت تضـعیف    انگلیسکه با دسیسه هاي  سیاسی است و مسلک بدعی

شوکت دین اسالم و شکستن اتحاد مسلمین و از هـم پاشـیدن جماعـت    
بن عبدالوهاب نجـدي پایـه ریـزي     آنان، توسط فردي الاُبالی بنام محمد

  .شد
  در نماز جایز است؟آیا اقتداء کردن به فرد وهابی -7

مکـروه   نمـاز  پشت سر وهابی و هر مبتـدعی خوانـدن  . خیر: جواب     
به حد کُفر برسد  بدعت او اما اگر. است، هرگاه بدعت او به حد کُفر نرسد

  .اقتداء جائز نخواهد بود
تربیت نمـود چـه   بن عبدالوهاب را  جاسوس انگلیسی که محمد -8

  ؟نام دارد
  .همفر: جواب     

  وهابیها خودشان را چه می نامند؟ -9
لَف    .آنها خودشان را سلَفیه می نامند: جواب      یعنی کسـانیکه پیـرو سـ

  .کشندگمراه کردن مردم این نام را یدك می دروهابیها . صالح هستند
از پیـدایش   آیا حدیثی هست که پیامبر صلی اهللا علیه و سـلم  -10

  داده باشد؟ فرقه وهابیت خبر



۴  

ـ و لُالزِالزَّ اكنَه. »شاخ شیطان«بله حدیث : ابجو      نُتَالف ـ بِ و ا ه
طلُیآنجا یعنی در نجد شدائد و سختیها و فتنـه هـا رخ    انِیطَالشَّ رنُقَ ع

  .می دهد و از آنجا شاخ شیطان بیرون خواهد آمد
بن عبدالوهاب چه خـواب هولنـاکی    سلیمان تمیمی جد محمد -11

  خواب ایشان را چگونه تعبیر کرده اند؟ دیده بود؟ و معبرین
ه ي ـخواب دیده بود که از پشتش آتشی بیرون می آید و هم: جواب     

رین آن بود که از نسل تو فردي به دنیا و تعبیر معب. دنیا را به آتش میکشد
اي بـود بـه دنیـا     ارهـاش .دـخواهد آمد و دنیا را به فساد و تباهی میکش

  .هاب و پیدایش فرقه ي وهابیتبن عبدالو محمد نآمد
بن عبدالوهاب در چه سالی و در چـه شـهري بـه دنیـا      محمد -12

  آمد؟
هجري قمري در شهر عیینَه از شهرهاي نجـد   1111در سال : جواب     

  .به دنیا آمد
آیا عبدالوهاب پدر محمد از عقیده ي انحرافی پسرش راضـی   -13

  بود؟
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یلی تالش کرد که پسـرش را از انحـراف   خیر، عبدالوهاب خ: جواب     
ولی محمد گوشش بدهکار نبود و همیشه با پـدرش   ،عقیده بیرون بیاورد

  .در جنگ و جدال بود
  عبدالوهاب پدر محمد در کدام مذهب بود؟ -14
  .در مذهب حنبلی بود: جواب     
 ي جاسوس خبـره  9در چه سالی  ،وزارت مستعمرات بریطانیا -15

هم در بین آنها بود به ممالک اسالمی گسیل  همفر خود را که مستر
  داشت؟

  .میالدي 1710در سال : جواب     
  مأموریت مستر همفر در عراق چه بود؟ -16
  .همفر با دو مأموریت وارد عراق شد: جواب     
  . شوراندن مردم علیه امپراطوري عثمانی -1     
  .مسلمانانزمینه سازي ایجاد یک مذهب جدید بر علیه  -2     
بن عبدالوهاب جهت پیاده کردن  همفر بعد از پیدا کردن محمد -17

از وزارت مســتعمرات بریطانیــا چــه  مجــدداً ،خــود مأموریــت دوم
  دستورهایی را کسب نمود؟

  :بشرح ذیل آمدماده اي  6دستور  ،وزارت مستعمراتاز : جواب     



۶  

کنند مشرك میل ناب را قبوبن عبدالوه محمد ابداعی کسانیکه مذهب -1
  .دانسته و بر علیه آنها فتواي جهاد اعالم شود

  .تخریب خانه ي خدا به بهانه ي از بین بردن آثار بت پرستی -2
  .شوراندن اعراب علیه حکومت عثمانی -3
  .اولیاء، حتی در شهرهاي مکه و مدینه ئحتخریب ضرا -4
  .ایجاد اغتشاش و فتنه در ممالک اسالمی -5
  .تحریف قرآن -6
  ماده را قبول کرد؟ 6اب این بن عبدالوه آیا محمد -18 

تخریب بیت اهللا و تحریف قرآن  غیر ازبن عبدالوهاب ب محمد: جواب     
  .بقیه را قبول کرد

  اولین امیر وهابیها که بود؟ و چند سال امارت کرد؟ -19
ل تا سا 1158از سال . بن سعود بود اولین امیر وهابیها محمد: جواب     

از آن  بعد. هجري قمري بعنوان امیر وهابیها امارت را بعهده داشت 1178
  .  پسر بزرگش عبدالعزیز جانشین او شد

چه جمله اي است و معنـی آن   » بدا هالك الخَبِیث «جمله ي  -20
  چیست؟

بن عبدالوهاب این جملـه را   علماي اسالم بعد از مرگ محمد: جواب     
میشـود کـه    1206این جمله از حسـاب ابجـد    مجموع حروف. ساختند
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هـالك شـدن   : معنـی آن . بن عبدالوهاب است محمد مرگنشانگر تاریخ 
  .خبیث آشکار شد

بـار   56نام امیر مکه از طرف دولت عثمانی کـه بـا وهابیهـا     -21
  جنگ کرد چه بود؟

  .شریف غالبامیر : جواب     
وهابیهـا  قتل عام مسلمانان شـهر طـائف توسـط کـدام امیـر       -22

  صورت گرفت؟
  .سعود بن عبدالعزیز: جواب     
وقتی که لشکر مسلمین وهابیهـا  هجري قمري  1227در سال  -23

شریفین بیرون راندند شیخ عبدالملک قلعی مفتی شـهر   را از حرمین
ـ  از حساب ابجد مکه چه جمله اي را کـه بیـانگر آن    نع نمودنـد ص

  ؟تاریخ است
 یعنـی خـوارج زمانـه   . » الخَـوارِجِ  دابِـرُ  قُطـع  « جمله ي :جواب     

   .ریشه کن شد )وهابیها(
  اولین پادشاه وهابیها که بود و چند سال حکومت کرد؟ -24
از  ،سال حکومت کرد 64. ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن بود: جواب     

  .هجري قمري 1373الی  1309سال 



٨  

ـ ملَلماَ«  بـه  را حجـاز ک عبدالعزیز نـام  لمدر چه تاریخی  -25  ۀُکَ
بِرَالعۀُی السعودتغییر داد؟ » ۀُی  

  .هجري قمري 1351 مطابق بامیالدي  1932در سال : جواب     
ـ  رِشـکُ م ین لَم«کدام پادشاه سعودي بود که حدیث  -26 ـ  اسالنَّ م لَ

اَ: را اینگونه تفسیر کرد »اهللا رِشکُین لَي مرِشکُم ی االنگملَ یزَل رِشکُی 
هرکس از دولت انگلـیس شُـکرگزار نباشـد از خداونـد     : ؟ یعنیاهللاَ

  .شاکر نیست
قمـري در خطبـه    1362ملک عبدالعزیز در مکه مکرمه سال : جواب     

  .اي اینگونه از انگلیس قدردانی کرد
آنهـا بـه    د ازاه تعـد و چـ  اشـت ملک عبدالعزیز چنـد پسـر د   -27

  ند؟ه اپادشاهی رسید
  .نفر پادشاه شدند 5و از آنها  اشتپسر د 36: جواب     
  دومین پادشاه وهابیها که بود؟ -28
  . بودسعود ملک  ،عبدالعزیز دومین پسر: جواب     
  سومین پادشاه وهابیها که بود؟ -29
  .بود فیصلملک  ،سومین پسر عبدالعزیز :جواب     
  چهارمین پادشاه وهابیها که بود؟ -30



٩  

  .خالد بودملک  ،سر عبدالعزیزپنجمین پ :جواب     
  پنجمین پادشاه وهابیها که بود؟ -31
  .ملک فهد بود ،دهمین پسر عبدالعزیز :جواب     
  ؟یستوهابیها ک پادشاه ششمین -32
ملـک عبـداهللا پادشـاه فعلـی     ، دوازدهمـین پسـر عبـدالعزیز   : جواب     

  .است عربستان
و مثل زنها چـادر  چرا وهابیهاي آل سعود عمامه نمی گذارند  -33

  بسر می کنند؟
در . تهاي رسـول معظـم اسـالم اسـت    عمامه گذاشـتن از سـنّ  : جواب     

ـ ع ۀُامملعاَ :حدیثی آمده است ـ لَی القَلَ نسـ  صـلٌ فَ ةِو مـ ینَا ب ـ  ا ونَ ینَب 
شرِالمبین ما و کافران عمامه گذاشـتن روي قلنسـوه    فرقیعنی  .الخ ینَک

ان میخواهند از سایر مسلمین تمییز پیدا کـرده و  وهابیها با اینکارش. است
براي مکتب جدیدشان پوشش جدیدي انتخاب کرده باشند و ایـن خـود   

  .بدعتی است آشکار
ـ   -34 ابیها را قبول ندارنـد و از فه مـی  ق ضـالّ رَچرا مسلمانان وه

  دانند؟



١٠  

چون وهابیت یک مذهب اجتهادي نبوده و صرفاً جهت ایجاد  :جواب     
ر سال از هجرت پیامب 1200بعد از  بین مسلمین و گمراه کردن آنانتفرقه 

به دست شیطان بزرگ انگلیس سـاخته و پرداختـه    صلی اهللا علیه و سلم
  .ه استشد
  آیا ایمان وهابیها کامل است؟ -35
چون وهابیها به بعضی از پیامبران . خیر ایمان آنها کامل نیست :جواب     

پیشواي . می دانند ه السالمیعل ایمان ندارند و اولین پیامبر را حضرت نوح
در آن کتاب » 1کشف الشبهات«آنان محمدبن عبدالوهاب کتابی دارد بنام 

ذکر کرده و پیـامبرانی همچـون    ه السالمیعل اولین پیامبر را حضرت نوح
حضرت آدم و شیث و ادریس علیهم السالم را از درجه پیـامبري خـارج   

 نُفَرِّقُ بینَ اَحد منْ رسـله  ال اعتقاد اهل حقدر حالیکه  .گردانیده است
یعنی بعضی . یعنی میان هیچ یک از فرستادگان او فرق نمی گذاریم .است

    .را معتقد و بعضی را منکر نمی باشیم
  

   هستند؟ وهابیها به مذهب و طریقت معتقدآیا  -36

                                                
1- نُوح ملُهه السالمعلی فَاَو اً واعوس اً ودنَ ویحالی الصا غَلَوا فلَم هملَی قَواهللاُ ا لَهساَر آخ راً ونَس وقَ وعی ثَ وغُورُ ـی

دمحلِ مصلی اهللا علیه و سلم الرُّس رَ وکَس يالَّذ وه نَصیحالالص ؤالءه رو. 
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خیر آنها منکـر همـه ي مـذاهب اسـالمی و طریقـت هـاي        :جواب     
» حیـات القلـوب  «یکی از معتبرترین کتـاب وهابیهـا   . دصوفیگري هستن

هـذه الطُّـرُقُ الصـوفیۀُ    : در آن کتاب اینگونـه ذکـر شـده اسـت    . است
  ـولَهسرَّأَ اهللاُ رقَد ب ا وعرِفُهالی و سالما االنبِذُهۀُ یقهِیالف بذَاهالمو

را اسالم قبـول   یهذاهب فقهو م هیعنی این طریقت هاي صوفی. منها کُلَّها
خداوند متعال رسول خود را از همـه  . شناسد و رهایش میکندیندارد و نم

  . ه استي آن طرائق و مذاهب بیزار گردانید
، همه ي مسلمانان را بن عبدالوهاب آیا پیشواي وهابیها محمد -37

  است؟ مشرك دانسته
امروزي را از شرك بن عبدالوهاب شرك مسلمانان  بلی محمد :جواب     

بن عبدالوهاب در صفحه ي  محمد. مشرکین صدر اسالم شدیدتر می داند
انَّ شرك االَولینَ اَخَف من : اینگونه نوشته است» کَشف الشُّبهات« 64

شرك مشرکین صدر اسـالم سـبکتر اسـت از شـرك     . شرك اَهلِ وقتنَا
  .مسلمانان وقت ما



١٢  

 »2حـزب الشـیطان  «علماء فرقـه ي وهابیـت را   یک از کدام  -38
  نامیده است؟

اوي ـحاشـیه الصـ  «ر قرآن و صاحب شیخ احمد صاوي مفس :جواب     
 :نویسـد این کتاب اینگونـه می  308سوم صفحه در جلد  »ی الجاللینـعل

آنان یعنی گروه منحرفین فرقه اي هستند در حجاز که به «: مطالب ترجمه
آگـاه   ،آورنـد می  یشان خودشان را چیزي به حسابا. آنها وهابیه گویند

باشید آنها دروغگویانند که شیطان بر ایشان غالب گشـته و ذکـر خـدا را    
آنها حزب شـیطان هسـتند آگـاه باشـید حـزب       .فراموش گردانیده است

ست از خداوند کریم می خـواهیم کـه ریشـه ي آن    اشیطان از زیانکاران 
  .»گروه را نابود گرداند

  می داند؟» خوارج«بن عبدالوهاب را از  عالم، محمد کدام -39
بن  محمد »3البصائر«در کتاب  حضرت عالّمه حمداهللا داجوي: جواب     

  .عبدالوهاب را از خوارج دانسته است

                                                
استَحوذَ علَیهِم الشَّـیطَانُ  وهم فرقَۀٌ بِاَرضِ الحجازِ یقَالُ لَهم الوهابِیۀُ یحسبونَ اَنَّهم علَی شَئٍ اَال انَّهم هم الکَاذبونَ  -2

  .نَسأَلُ اهللاَ الکَرِیم اَن یقطَع دابِرَهم. ب الشَّیطَانِ هم الخَاسرُونَفَاَنساهم ذکرَ اهللاِ، اُولئک حزب الشَّیطَانِ اَال انَّ حز
حنْبلیۀَ و کَانَت عقیدتُه اَنْ انَّه کَانَ منَ الخَوارِجِ و خَرَج منَ النَّجد و تَغَلَّب علَی الحرَمینِ الشَّرِیفَینِ و کَانَ یدعی ال -3
یبِیح اَکْلَ اَموالِ المسلمینَ و  سب الشِّرْك الَی منْ کَانَ مخَالفاً عنْ عقیدته و یبِیح قَتْلَ علَماء اَهلِ السنَّۀِ و الجماعۀِ وینْ

هِمائمد فْکس. 



١٣  

» صاحب فتاواي باطلـه «بن عبدالوهاب را  محمد ه،مکدام عالّ -40
  نامیده است؟

محمدبن » 4عمدة الرعایۀ«ر د حضرت موالنا عبدالحی لکنوي :جواب     
   .عبدالوهاب را صاحب فتاوي باطله نامیده است

ابیت که وه را ذکر کنید عالمان مشهور اسالمی از نام چند تن -41
  را محکوم کرده باشند؟

    .عالّمه عبدالغنی نابلسی -2         . تقی الدین السبکی -1 :جواب     
  . عالّمه حمداهللا داجوي -4       .نیشیخ یوسف النبها -3                 
  . ابن حجر هیتمی -6     .بن زینی دحالن احمد -5                 

ــبندي -7             ــدي النقش ــدي داود افن ــف   -8    .الخال ــطفی ابویوس مص
  الحمامی 

  . بن علوي سید محمد  -10                     .شیخ عطاء المکی -9            
ـ   ي ازدادـتعمی توانیـد آیا  -42 وم ـابیت را محکـ ـکتابهائیکـه وه

  ؟نام ببریدند نکیم
. کتابهاي بیشماري نوشته شده استدر رد عقیده ي وهابیت،  :جواب     
کتاب را ذکر کرده که همگی در رد مرام  84نام  »میزان االعتدال«در 

  .ر میکنیمـدتا را ذکـچننام بطور نمونه . است بودهوهابیت 
                                                

 .لنَّجدي صاحبِ الفَتَاوي الزَّائعۀاَنت وهابِی اَي منسوب الَی محمدبن عبدالوهاب ا -4



١۴  

  . امنَاالَ یرِخَ ةِاریی زِام فالسقَ اءفَش -2             .ادقَعتاال سِنَن داد مؤَالفُ یرُطهِتَ -1
  .ۀیابِهی الولَع دی الرَّۀ فینرالسرلداَ -4              . ۀیابِهالو دی رۀ فیهبِالو ۀُنحلماَ -3
   .ۀیابِهالو یدردی تَف ۀُعرباالَ ولُصالُاَ - 6      . نییابِهالو ۀُلَهو ج ص یبِالنَّبِ لُسولتَّاَ -5
البصائر لمنکري التوسل باهل  -8          . کشف النُّور عن اصحاب القبور -7

  .المقابر
راي ب .الی غیر ذلک .فتنۀ الوهابیۀ -10. کشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب -9

  .رجوع نمائید الذکر به کتاب فوقمی توانید تحقیقات بیشتر 

هاب در رد وهابیت بن عبدالو شیخ سلیمان نجدي، برادر محمد -43
  وشته است؟ ن چه کتابهائی

  .ۀابیهالو یدردی تَااللهیۀ ف قُائولصاَ -1    :جواب     
  .اببن عبدالوه لی محمدع داب فی الرَّطَالخ صلُفَ -2                  
  

در ترکمان صحراء چه کتابهائی در رد وهابیت نگـارش شـده    -44
  است؟

   :جواب     
 شـیخ عبـدالقادر   :تـألیف  .فتح الرحمن فی االجوبۀ عن شبهات مال سـلطان  -1

  .آخوند داغستانی

   .اعبدالرحمن آخوند تنگلی طان :تألیف .لزوم االقتصاد فی العمل واالعتقاد -2
3- ابیعبدالرحمن آخوند تنگلی طانا :تألیف. تتاریخچه وه.   



١۵  

 تنگلـی  آخونـد  عبدالرحمن :تألیف .میزان االعتدال فی بیان الحق والضالل -4
   .طانا

   .عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا :تألیف .هدایۀ الخلق الی سبیل الحق -5
   .خوند محمديعبدالرحمن آ: تألیف .تنبیه النبالء من تلبیس الحمقاء -6
  احمد آخوند قربانپور: تألیف. حقیقۀ الوسیلۀ و ماهیۀ الوثنیۀ -7
: تــألیف .فتـاوي الفقهـاء حصـون النــاس مـن حمـالت خطیــب بنـدرعباس       -8

   .نورمحمد آخوند طالئی
  

از وفاتشان جـایز   آیا توسل و استغاثه از انبیاء و صالحین بعد -45
  است؟

ل و اسـتغاثه از آنهـا     از وفات انبیا بله بعد :جواب      ء و صـالحین توسـ
شاه ولی . 5زیرا معجزه و کرامت با مرگ آنان منقطع نمی شود ؛جایز است

ـ  ـ  ـحضـ : ویدـاهللا در لمعات می گ ـ ـرت شـیخ عبدالق ود ـر خـ ـادر در قب
  : نویسدجالل الدین رومی در مثنوي می. کنند مثل احیائی یـرف مـتص

  .ر زمین رفتن چه دشوارش بودهـرکـه را رفتار افالکـش بـود       ب
  

  آیا پیامبران و اولیاء در قبورشان زنده اند؟ -46
                                                

الن المعجـزة و  . وفی البریقۀ شرح الطریقۀ المحمدیۀ یجوز التوسل و االستغاثۀ باالنبیاء و الصالحین بعد مـوتهم  -5
 ) 70صفحه . الفجر الصادق فی الرد علی منکري التوسل والکرامات والخوارق( .الکرامۀ التنقطعان بالموت



١۶  

 .و اجماع ثابت اسـت  7و سنّت 6حیات انبیاء و اولیاء با کتاب :جواب     
اجساد انبیاء و اولیاء و شهداء و علماء فاسـد نمـی شـوند بلکـه حیـات      

وشند، نمـاز مـی   ند، میانبیاء و شهداء در قبورشان می خورن. حقیقی دارند
: در تفسیر مظهـري آمـده اسـت   . خوانند، روزه می گیرند و حج می کنند

خداوند متعال به ارواح آنان قدرت اجساد را می دهد آنها به هر جایی از 
به دوستانشـان کمـک    بروند، ندانوتزمین و آسمان و بهشت بخواهند می 

ـ   .ندایمنکنند و دشمنانشان را هالك   مـی / دالحقشیخ المحدثین شـاه عب
حیات انبیاء متفق علیه است هـیچ کـس را در آن خـالف نیسـت     : گوید

  . حیاتی جسمانی، دنیاوي و حقیقی نه حیات معنويِ روحانی
  

  آیا اثبات علم غیب براي انبیاء و اولیاء جایز است؟ -47
  . علم غیب بر دو نوع است :جواب     
  .  علم غیب ذاتی -1     
   .علم غیب عطائی -2     

                                                
 169/170آل عمران  ı 154بقره  -107بیاء سوره هاي ان -6
اکثروا الصالة علی یوم الجمعـۀ فانـه    ı. االنبیاء احیاء فی قبورهم یصلون -.علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی -7

و بعد الموت ان اهللا حرم  ı. مشهود تشهده المالئکۀ وان احدا لن یصلی علی اال عرضت علی صالته حتی یفرغ منها
 )ابن ماجه. (ان تأکل اجساد االنبیاء فنبی اهللا حی یرزقعلی االرض 



١٧  

و علم غیب عطائی بـراي   بودهخدواند متعال  خاصِ ،علم غیب ذاتی     
چنانکه خداوند متعال در چند جاي قرآن مجید . انبیاء و اولیاء ثابت است

 علـم غیـب   .44آل عمـران  .ذَلک من اَنباء الغَیبِ نُوحیه الَیـک  8:می فرماید
سـبت بـه علـم    و جزئـی اسـت، ن   .نبی، کلّی است نسبت به علم مخلـوق 

علـم لـوح المحفـوظ را     مسلصلی اهللا علیه و  چون پیامبر. خداوند متعال
یعنی علم ماکان و  دانست و در لوح المحفوظ کل شئ بود تا قیام قیامت،

چنانکـه  . )هر آن چیزي که بود و تـا قیامـت خواهـد شـد    (علم مایکون 
ـ   . ومن علومک علم اللوح والقلـم : می گوید ةصاحب برد و یعنـی علـم ت

  . علم لوح و قلم را دربر می گیرد) مسلصلی اهللا علیه و  خطاب به پیامبر(
  وهابی چند نوع است؟ -48
  . نوع وهابی است 3 :جواب     
     1- ابی جوهل ی  
  ی  ـفوهابی خَ -2     
  .یبِوهابی غَ -3     

                                                
وما کان اهللا  -)  49هود. (تلک من انباء الغیب نوحیها الیک -)102یوسف . (ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک -8

وعلمک مالم تکن تعلم و کان فضل  -)179آل عمران .  (لیطلعکم علی الغیب و لکن اهللا یجتبی من رسله من یشآء
فوجدا عبدا من عبادنا آتینـاه   ı) 22یوسف . (ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما ı) 113النساء . (هللا علیک عظیماا

ففهمناها سلیمان  ı) 74االنبیاء ( .ولوطا آتیناه حکما و علما  -)65الکهف . (رحمۀ من عندنا و علمناه من لدنا علما
 .)24التکویر -26/27الجن  ı 75النمل  -14القصص  -15مل الن  - 79االنبیاء. (و کال آتینا حکما و علما



١٨  

  
  نوع وهابی در چیست؟ 3فرق این  -49
یده ي خود را از هیچ کسی پنهان نکرده و آشکارا وهابی جلی عق :جواب     

  .سعودي عربستان وهابیگري را تبلیغ میکند، مانند وهابیهاي کشور
در . وهابی خفی مانند منافقین ظاهرشان بـا باطنشـان مغـایرت دارد        

  .ولی در باطن وهابی است ،مذهبی و طریقتی ،ظاهر
     ابی غبیابیت گرفتار شده و کسی است که از فرط جه وهل در دام وه

ادعاي او سنّی اما اعتقـاد   .نمی تواند مذهب خود را از وهابیت تمییز دهد
  .و عملش وهابی است

  

آیـا عالمـت    ساده ترین راه براي شناختن فرد وهابی چیست؟ -50
   خاصی دارد؟

  .عالمت مشخص داردچندین شخص وهابی  :جواب     
دهـد و  یحرف می زند و خـودش را موحـد نشـان م    وهابی از توحید فرد -1

در . مردم را به توحید دعوت می کند، هدف او مشرك دانستن فرد مقابل اسـت 
فرض بودن توحید هیچ مسلمانی شک ندارد، همه ي مسلمانان موحد هستند و 

ـ «هیچ مسلمانی مشرك نیسـت و هـیچ مشـرکی هـم مسـلمان نیسـت        ضانِد 
جتَالیمچیز مخالف و ناسازگار با یکدیگر جمع نمی شود یعنی دو» انِع.  
 .همه ي مذاهب اسالمی را بدعت می داند - 2



١٩  

 .منکر طریقت بوده و همه ي طرائق صوفیه را خرافات می داند - 3

 .استمداد از غیر خدا را شرك می داند - 4

 .زیارت قبور را نهی می کند - 5

 .امر به ترك سنّت هاي نماز می کند در سفر و حضر - 6

 .داندء بعد از نماز پنجگانه را بدعت میقرآن و دعا اوراد و تالوت - 7

 .ناجایز می داند را )قامت قامت(اعالن دوم نماز  - 8

 .خواندن رواتب جمعه و احتیاط الظهر را نادرست می داند - 9

  .توسل به انبیاء و اولیاء و بستن دعاء و تعاویذ را شرك می داند -10
  .دانددن را بدعت میاء کردن و قرآن خواندع غذا،بعد از خوردن  -11
ت سر مرده و خوردن از آن را نهـی مـی   شدادن صدقات و پختن طعام پ -12
  .کند
  .دور و اسقاط را فریب دادن خداوند می داند -13
سـته و  دانسباب اولیـاء و صـلحاء را ناجـایز    تبرّك کردن لباس و دیگر ا -14

  .بدعت می پندارد
  .منکر سماع مرده ها هستند -15
 قبر اولیاء، و خوردن از گوشـت آن را حـرام مـی    و قربانی کردن سرنذر  -16
  .داند
  .خوانی را بدعت می داند جشن تولد پیامبر عظیم الشأن و مولدگرفتن  -17



٢٠  

ي آنهـا   می شود همهزار ـبرگد ـختم خواجگان و ذکرهائی که در مساج -18
  .را بدعت می داند

  .غائب را نادرست می داندنمازهاي نافله ي شب قدر، شب برائت، شب ر -19
 


