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ها گسترش پيدا كرده از عالماني ربـاني كـه از    اي كه در آن بدعت    هيچ سده 

طريق تبليغ، آموزش و ارائه الگويي زيبـا و مطلـوب امـور ديـن را بـراي امـت                    

هاي شايسته و   همچنين از انسان  . نمايند، تهي نبوده است   اسالمي تازه و پااليش     

متوازن كه در برابر تحريف تندروان وتفريط باطل گرايان، و تأويل و تفسيرهاي             

.بوده استنجاهالن بايستند و از دين دفاع كنند خالي 

نجدي يكي از آن    التميمي  السالم محمد بن عبدالوهاب     بودن ترديد شيخ اإل   

آن بزرگوار مردم را به توحيد و يكتاپرستي        . احياگر بوده است  عالمان شايسته و    

زبـان  شائبه و عبادت خداوند همانگونه كه خدا خـود آن را در قـرآن و بـر                  بي  

هـا و بـر     هـا، معـصيت   او براي ترك بدعت   .  است آخرين پيامبرش مقرر فرموده   

 كنار گذاشته شده اسالمي و بزرگداشت و پاس مرزهاي شكـسته و            پايي شعاير 

.نمودزير پا نهاده شده، تالش مي

-شـتند اافي كه با او سـر دشـمني د        نص حتي اهل ا   -هاي آگاه و دادگر   سانان

به آن امـور و حتـي بيـشتر از آن     ـ كه بديهي است ـ   پيروان و مريدانشغير از 
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هـا را كـه دربـاره ايـن        ها و ديدگاه  اي از گفته  در اين كتاب پاره   . نداهشهادت داد 

مـن ايـن امـور را بـا هـدف           . نماييداند، مالحظه مي   او بيان شده   پيشوا و دعوت  

.اماين نهضت و دعوت گردآوري كردهبستن راه بر روي مخالفين 

گذارد، چنانچه ادعاهاي مخالفين آن پيشوا بر روي افرادي ساده دل تأثير مي     

 البتـه در    -متـدين و در مواردي هم بر روي تعدادي از اهـل علـم و اشـخاص                

بـسيار تعجـب برانگيـز      . برنـد  كه مسلمانان در نابه ساماني به سـر مـي          شرايطي

شـود كـه آن ادعاهـا و تبليغـات          اما انسان از اين موضوع در شگفت مي       . نيست

ع و احوالي كه حقيقت دعوت او بسيار گسترش يافته است و  در اوضاـعليه او  

ود دارد؟ همچنان وجـه هاي شنواي بسياري را براي خود يافتگوش

 زندگينامه و اهـداف     ،براي كامل گرديدن فايده موضع، در بخش اول كتاب        

ام، و در بخش دوم به گردآوري نظرات عالمان و متفكران در            دعوت او را آورده   

ضوع اصلي كتاب همين  كه موـ او  رابطه با امام محمد بن عبدالوهاب و دعوت

.ام گردآوري كرده-است

اين اقدام را در حيث خوشـنودي خـويش         خواهم كه   از پيشگاه خداوند مي   

.جهان سودمندش فرمايددو بي شائبه بگرداند، و در هر 

$���>�	A �$
 R$0� /� �� ��� ' ���	���H��%1.
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:زيستعصري كه در آن مي: اولموضوع 

عد سياسي در ب-أ

قرن دوازدهم هجري هنوز آغاز نگرديده بود كه آشوب و چنـد دسـتگي و               

.الطوايفي در نجد و حجاز گسترش بسياري پيدا كرده بودملوك

رياض، الدرعيه، آل دواس بر منطقه      ال، آل سعود بر     نهيعيالآل معمر بر منطقه     

آل حجـيالن بـر     حائـل، علـي بـر   حساء، آل هزال بر نجـران، آل      ألخالد بر ا  بني

. جنوب عراق آل شبيب امارت و حاكميت داشـتند         و بر شمال حجاز و     ،يمصقال

 و  الدواسـر هاي كوچك بر غـرب نجـد و وادي          اضافه بر اين شيوخ و حكومت     

ميان چند شـيخ غيـره تقـسيم       و گاهي يك روستا در    . لط داشتند ست.....قحطان و 

.گرديده بود

الطوايفي در اوضاع و احوال غيـر      هاي ملوك ها و حكومت  تمامي آن امارات  

 سايه خود را بر جاي جاي منـاطق         فتنهطبيعي و ناامني قرار داشتند و آشوب و         

شوب از جايي سر بيرون     آنفوذ آنها گسترانيده بود، هر چند گاهي شراره فتنه و         

.گرديد و گاهي هم تا فرصت مناسبي ديگر پنهان مي،آوردمي

خالصه سخن اينكه آن مردم آن منـاطق از نظـام سياسـي شـناخته شـده و                  

ها و قوانين بيگانه بودنـد و فتنـه و   تمدني معين برخوردار نبوده و با تمامي نظام 

 و تمـامي آنهـا بـا    ،ه بـود هاي ابر بر روي هـم انباشـته شـد    آشوب همچون اليه  
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اكمـان چنـان    حيكديگر سر جنگ و دشمني داشتند، و جنـگ و دعـواي ميـان               

.دوام بود، انگار كه بخشي از سرشت ايشان بودگسترده و بر

 مدام سايه رعب و وحشت ناشي از زورگيري دشـمنان و          هاسرزميناين  بر  

و امنيـت و  و بـراي آرامـش و آزادي    . كـرد پيمان شكني دوسـتان سـنگيني مـي       

. آسايش در آن سرزمين جايي وجود نداشت

هـا  شدند، سـاختمان  هاي بسياري كشته مي   هاي پايان ناپذير انسان   در جنگ 

و . شدشدند و كشت و زرع از بين برده مي        گرديدند، درختان نابود مي   ويران مي 

 مردم در محـدوده منطقـه محـل    ـداشت   اگر صلحي وجود مي ـ در زمان صلح

توانستند از آن دور     اندكي نمي  ود همچون زنداني بودند و جز فاصله      سكونت خ 

.1ها همواره نبودند و از تهاجم قبايل بدوي قرار نداشتندزيرا راه. شوند

	 :=� $*�'(* ��.
هاي آغازين قرن دوازدهم هجري بسياري از مردم در باتالق شرك     در سال «

ـ                ور هـدايت در دلهايـشان      غرق گرديده و بـار ديگـر بـه جاهليـت برگـشته و ن

اين وضع بـه سـبب گـسترش جهـل و ناآگـاهي و مقـام                . خاموش گرديده بود  

كتـاب خداونـد را بدسـت       . موقعيت يافتن اهل باطل و گمراهان پديد آمده بود        

 گمراهي آباء و اجداد خويش راهـي گرديـده و گمـان             هفراموشي سپرده و بر را    

تـر  يافتـه و راه صـحيح را درسـت   بردند كه آباء و اجداد ايشان بهتـر حـق را در   

.انددادهتشخيص مي

.40-39شيخ خزعل ص الحسين خلف : تأليف:  حياه الشيخ محمد بن عبدالوهاب1
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آنان به عبارت اوليـاء و صـالحان زنـده و مـرده خـويش روي كـرده و در                    

خواندنـد و    مي هاي بخت و حوادث و مشكالت ايشان را به فرياد رسي          هنگامه

تا جايي  . طلبيدندها و مشكالت خويش از آنان ياري مي        نياز ندر بر طرف نمود   

 قدرت  ، از ايشان بر اين باور بودند كه جماداتي مانند سنگ و چوب            كه بسياري 

اي بـراي ايـشان   رسانيدن نفع و ضرر را دارند و شيطان اين عقايـد را بـه گونـه            

شـوند و   كردند با آن كارها به خداوند نزديك مي       زيبا جلوه داده بود كه فكر مي      

.آورنداجر و پاداشي را بدست مي

ه فزوني يافته و تمامي ممالك اسالمي را فرا گرفتـه           آن باورهاي گمراه كنند   

.كردندشتر رايج بوده و بيداد ميبود، و اين امور در نجد بي

رفتنـد و  جبيلـه مـي   شـهرك  بسياري از مردم به سر قبر زيد بن خطـاب در         

.گرديدندهايشان به او متوسل ميبراي رفع مشكالت و بر آورده شدن خواسته

قبـور بعـضي از     الدرعيـه   ه در روسـتايي در منطقـه        بردند ك برخي گمان مي  

كردنـد و بـيش      قبور اقدام مي   آنت  دبه همين خاطر به عبا    . اصحاب وجود دارد  

بـدين  .  اميـدواري و رغبـت و رهبـت داشـتند          ،به اصحاب آن قبور   از خداوند، 

تر از خداونـد    كردند كه سريع  رفتند و فكر مي    مي رها قب نصورت مرتب به سر آ    

انگار آنـان منظـور نظـر ايـن فرمـوده           . نمايند ايشان را بر آورده مي     هايخواسته

%�: اند كهخداوند بوده ¸3ø� Í←r&ZπyγÏ9# utβρßŠ«! $#tβρß‰ƒÌ� è?∩∇∉∪ �N) 86: الصافات.(

.»!رويد؟آيا غير از خدا به سراغ اين معبودان دروغين مى«

≅�:پاسخ ايشان ايـن بـود كـه       و انگار    t/(# þθä9$s%$̄Ρ Î)!$tΡ ô‰ ỳ uρ$tΡ u !$t/# u#’ n?tã7π̈Β é&$̄Ρ Î) uρ
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ما نياكان خود را بر آئينى يافتيم، و ما نيـز بـه پيـروى         «: گويندبلكه آنها مى  «

.»ايمآنان هدايت يافته

ار بن األزور  ضِرَر  كردند كه قب  رفتند و گمان مي    غبيراً مي  )دره(آنان به شعب  

. شـدند اي را مرتكب مـي     و كارهاي ناروا و منكر بي سابقه       ،در آن جا قرار دارد    

و بـدون آنكـه     كـه ابلـيس آن را سـر هـم كـرده بـود               ى بود    دروغ گماناما اين   

.كنند آن را برايشان آراسته بوداحساس 

د  بـو ى نر كه داراي درختان انبوه خرما)فداال(زنان و مردان به شهر كوچك      

كردنـد و بـه تـأثير    ميشده و به آن تبرك   رتكب مي رفتند، بدترين اعمال را م    مي

دختراني كه شوهر كردنشان به تأخير افتاده بود به كنار درختان           . آن باور داشتند  

اي قهرمانان پيش از پايان سال شوهري       : گفتندميگرفتهرفته و آن را در آغوش       

؟!خواهمرا از تو مي

 تبـرك نمـوده و   نشدند و به آنيز به درخت گز متوسل ميتعدادي از مردم   

از مـرگ در    كه  آورند  هايي از پارچه را به اين اميد كه پسر به دنيا مي           زنان قطعه 

.آويختندمي بماند به آن ناما

كردند خداوند آن را رعيه غاري وجود داشت كه گمان مي   از شهر الد  تر  در پايين 

هاي اي از آدم   خانمي كه عده   ،به وجود آورده بود   ميربراي خانمي به نام بنت األ     

فاسق قصد تعرض به او را داشتند، اما او فريـاد بـرآورده خداونـد را بـه يـاري                    

طلبيد و به درخواست خداوند كـوه شـكاف برداشـت و بـراي او غـاري را بـه               
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بـسياري از مـردم     . هاي رستم كار مـصون داشـت      وجود آورد و او را از آن آدم       

فرسـتادند، امـا ايـن    مـي  و بعضي از هداياي ديگـر را بـه آن غـار    گوشت و نان  

‰�tΑ$s%tβρß:اند كه فرموده خداوند را بدست فراموشي سپرده بوده       ç7 ÷ès? r&$tΒtβθçG Ås÷Ψ s?

∩∈∪ ª! $# uρö/ ä3s) n= s{$tΒ uρtβθè= yϑ ÷ès?∩∉∪�.)96 ـ95: الصافات.(

بـا اينكـه    ! تراشـيد؟ پرستيد كه با دسـت خـود مـى        آيا چيزى را مى   «: گفت«

.»!سازيدخداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى

 وجود داشت و او را به صورت       )تاج(همچنين در ميان ايشان شيخي به نام        

هـش دعـا    در پيـشگاه  . كردنـد طاغوتي درآوره بودند، بخاطر او نذر و نيـاز مـي          

روه بـراي بـرآورده    و گروه گـ ،كردند و خير و شر را از طرف او باور داشتند  مي

.كردندهايشان به او مراجعه ميشدن نيازمندي

آمـد تـا     مـي  شـهر الدرعيـه    به ميان مـردم در       )الخرج(او نيز گاهي از شهر      

و تمامي ساكنين مناطق اطراف بـه او بـسيار          . نذورات ايشان را جمع آوري كند     

.اعتقاد داشتند

از حاميان و نزديكان او     هراسيدند و مردم نيز     به همين خاطر حكام از او مي      

هاي عجيـب    مردم ادعا  ،بخاطر آنكه دچار مشكلي نشوند، هراسي در دل داشتند        

هـاي دروغ و بـي اسـاس را در مـورد            و غريبي در مورد آنان داشتند و داسـتان        

آن را  . كردنـد ها را بسيار نقل مي    به خاطر آنكه آن حكايت    . كردندايشان نقل مي  

.باور كرده بودند
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كردنـد كـه بـدون راهنمـا از محـل           دانستند و فكـر مـي      را نابينا مي   مردم او 

و حكايات دروغ ديگري كه     . آيدشود و به ميان آنان مي     سكونت خود خارج مي   

ايشان را از صراط مستقيم دور گردانيده و از دعاي خالصانه در پيشگاه خداوند              

†�̈Βr&Ü=‹Ågä: فرمايـد يكتا آفريدگار جهانيان يگانه نمـوده بـود خداونـد كـه مـي             

§�sÜôÒßϑø9$##sŒÎ)çν%tæyŠß#Ï±õ3tƒuρuþθ�¡9$#öΝà6è=yèôftƒuρu!$x�n=äzÇÚö‘F{$#3×µ≈s9Ïr&yì̈Β«!$#4WξŠÎ=s%$̈Β

šχρã��2x‹s?∩∉⊄∪ �N)62: النمل.(

سـازد، و  كند و گرفتارى را برطرف مـى     يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى       «

.»!شويدكمتر متذكر مى!  آيا معبودى با خداست؟؛دهدمىارشما را خلفاى زمين قر

اي كـوچكتر اوضـاع و احـوال ديگـر          به راستي اين اوضاع و احوال نمونـه       

 Lothrop(داردسـتو اتـا جـايي كـه لـوتروپ     . م بيش نبودممالك جهان اسال
Stoddard(  ــسنده آمريكــايي در مقــام ســخن از انحطــاط جهــان اســالم نوي

پرده سياهي را بر آن كشيده و بـر پيكـر           : باط با دين بايد گفت    در ارت «: گويدمي

توحيد و يكتا پرستي كه صاحب رسالت اسالم آورده بود پوششي از خرافات و              

 مـساجد از نمـاز گـزاران تهـي          ،گري و صوفيگري پوشـانيده شـده بـود        قشري

 و مدعيان و جاهالن تعدادشان فزوني گرفتـه و قـشرهايي مـستمند در               ،گرديده

ي كه دعا و دست نوشته و مهر بر گردن داشـتند از جـايي بـه جـايي ديگـر        حال

كردند، ايشان را به زيـارت       و مردم ديگري را به توهم و شبه دچار مي          ،رفتندمي

اي خواندند و التماسي شفاعت از اصحاب قبـور را بـر         قبر و بارگاه اولياء فرا مي     

.دادندايشان پسنديده جلوه مي
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هاي قرآني بيگانه گرديده و شرابخواري و افيون و فـساد           زشمردم با فضايل و ار    

.ه جا گسترش پيدا نموده بوداخالقي و محرمات بدون كمترين شرم و جدايي در هم

مكه و مدينه نيز به همان سرنوشت ديگر شهرهاي ممالـك اسـالمي دچـار               

شده و حج مقدسي كه خداوند آن را بر كساني كه استطاعتش را داشتند واجب               

.خر آميزي در آمده بودتمسچيز ت ردانيده بود به صوگر

توان گفت كه مسلمانان به صورت مردمي غير مـسلمان در           به طور كلي مي   

محمد ( و اگر صاحب رسالت      ،آمده و در سردابي عميق سرنگون گرديده بودند       

بـه   بر سر اسالم چه آمده بـود قطعـاً           ديد كه گشت مي  عصر باز مي   به آن ) �

گرديد و همانگونـه كـه مرتـدين و بـت پرسـتان را نفـرين       يشدت خشمگين م  

.1فرمودنمود، مسلماناني را كه شايسته مالمت بودند، لعن و نفرين ميمي

> :=� $* � ���� :
ها تا حدودي آموزش و فرهنگ وجود داشت و اين بخاطر آرامـش    در شهر 

 از مـسايل  نجـد علمـاي  اهتمامات اما بسياري از . اندكي بود كه پيدا كرده بودند  

 بدون تحقيق و بررسـي حفـظ   ح آن را متون و شرو ،رفتفرعي فقهي فراتر نمي   

 و تفسير و حديث بسيار اندك       حيداما اهتمام و سهم ايشان از علم تو       . كردندمي

.2بود و در حد قابل ذكري وجود نداشت

.34 ترجمه عجاج نويهض ص . حاضر العالم االسالمي-11

.27دكتر عبداهللا ين عبدالمحسن ص :  دعوه شيخ محمد بن عبدالوهابفي تأمالت 2
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��* ?�@�� : 	�
����� �� ���� A�B 4��� �8��9 � �B$ :����
:، والدت و وفات اونام، كينه ـ 1

إمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بـن علـي بـن محمـد بـن      او : نامأ ـ  

أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بـن معـضاد                 

بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بـن موسـى بـن                  

ـ            همسعود بن عقب   هن ربيعـ   بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب ب

بن أبي أسود بن مالك بن حنظل بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم بـن مـرّ            

.1 بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانهبن أد بن طابخ

.كنيه او ابوالحسين است:كينهب ـ 

>6 ���, :
 هجـري  قمـري در شـهر         )1115( در سال    :شيخ محمد بن عبدالوهاب     

به دنيـا   .ق. هـ )1111(او در سال    : گويندي مي بعض. د به دنيا آم   )نهيعيال(كوچك  

.2 اما تاريخ اولي به عنوان تاريخ تولد او معروف است،آمده

*6 !�0� :
شيخ در اواخر عمر زمينگير شد و با كمك دو نفر براي نمـاز جماعـت بـه                  

.3گرفت و در صفوف نماز گزاران قرارميرفتميمسجد 

به بيماري سختي مبتال گرديد كـه       ) م1792ق. هـ   1206(در ماه شوال سال     

.1/23دكتر يوسف سعيد : شرح مسائل الجاهليهمقدمه 1

.23ز ص شيخ عبدالعزيز بن با:  االمام محمد بن عبدالوهاب2

.1/115: وان المجدن ع3
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اي كـه هيچگـاه درب آن بـر روي طالبـان علـم و               خانـه . را خانه نشين كـرد    او

.دوستان و نزديكان بسته نشده بود

 سـال  يونيـه ـ حزيـران   22 هــ  1206(در واپسين روز ماه ذي القعده سـال  

و دستان   روح شيخ به سوي پروردگار پرواز نمود و پس از آنكه با دل               )م1792

 و جزيره العرب را با      نجدبنا نهاد و    و ايمان خويش كاخ بلند بيداري اسالمي را       

نور دعوت خويش كه همچنان با قوت تمام حيات و پويايي و توانايي خـود را                

.تا به امروز حفظ نموده به لطف خداوند روشنايي بخشيد

اي از د هالـه  پيچيـ )عيهالدربالفاصله پس از آنكه خبر وفات او در منطقه در      

آمد و ايـن  زيرا او براي مردم پدري مهربان به شمار مي     . اندوه آن را دربر گرفت    

بلكـه تمـامي شـهرها و روسـتاهاي دور          .  محدود نـشد   شهر الدرعيه اندوه به در  

 بـه آنجـا     الدرعيهنزديك را در برگرفت و مردم براي مشاركت با اندوه مردم در             

.شتافتند

د از آنجـا بـا مـشايعت هـزاران نفـر از دوسـتان و                پيكر او را ابتدا به مسج     

.بردندمقبره اتباعش به محل دفن اموات در 

بعد از انكه خبر مرگ او در جزيره العرب پيچيد بـه خـاطر از دسـت دادن                  

 حزن و اندوه همـه جـا را فراگرفـت و بـسياري از               �بزرشخصيتي تاريخي و    

 مؤلـف   يمنـي الزبيدي  لااني  شوكالبن  علما از جمله امام اصالحگر عالمه محمد      

، فـي اخـالص التوحيـد   دالنـضي رنيل االًوطار، الـد   : ها از جمله  بسياري از كتاب  
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در وقـات   والقول المفيد في ابطال التقليد و شرح الصدور بتحريم رفـع القبـور،              

بـراي امـام محمـد بـن     اي از مرثيـه او  چند شعر زير نمونه   . شعر سرودند ايشان  

.عبدالوهاب است

 �������� ����!
"#� $�����%&�� '���(
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 و از او بـه نيكـي يـاد          تنـد  پرداخ يـى گراهمرثيـ غير از او بسياري ديگري به       

.كردند و وارث دعوت و رسالت او شدند

خداونـد  . بدين صورت امام محمد بن عبدالوهاب به سراي ديگر برده شـد           

.او را مشمول رحمت خويش فرمايد و در بهشتش جاي دهد

دين و شيخ االسالم امام بزرگوار بعد از آنكه درخت دعوت و            آري احياگر 

اداب و شكوفاي گرديد و به بار نشست به ديار ديگر شتافت دعوتي             رسالتش ش 

1.ها انسان خود را در سايه آن قرار دادندو رسالتي كه ميليون.

 خداونـد   ،شـد  سال از عمر او سپري مـي       92شيخ در حالي وفات يافت كه       

. قرار دهد وسيع خودرحمت بي پايانش را شامل حال او بگرداند و در بهشت

.102-101استاد احمد عبدالغفور عطار ص :  محمد بن عبدالوهاب1



٢٢

22���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

��* :CD	�
����� �� ���� ���� ��
�E/ � F � -:

ردسالي طلب علم را آغاز كرد، و در محضر پدر خويش           خاو از همان آغاز     

سپس علم فقه را    . قرآن را آموخت و پيش از ده سالگي تمامي آن را حفظ نمود            

.نيز نزد پدر آموخت

لمان هاي تفسير و حديث و آراء عا       به ويژه كتاب   ،شيخ بسيار پر مطالعه بود    

خداوند قلب او . كردا مطالعه ميهبدر ارتباط با اصول دين را بيش از ديگر كتا        

.1را براي معرفت حقيقت توحيد و تحقق و معرفت نواقض آن مهيا گردانيد

پس از مدتي از پدر اجازه خواست كه براي اداي فريضه حج و طلب علـم                

. و او راهي مكـه گرديـد  پدر با درخواست او موافقت نمود، . بيشتر به مكه برود   

در آنجا با تعدادي از علمـا مالقـات داشـت و در محـضرشان بـه كـسب علـم                     

بعد از مدتي به مدينه رفت و در آنجا اقامت گزيد و از دو نفر علماي                . پرداخت

.واالمقام كسب علم نمود

شـهر  بزرگـان  ـ يكي از آنان شيخ عبداهللا بن ابراهيم بن سيف از آل سـيف   

.2، و در حضور او مجاز گرديدبودـ المجمعه

: گويـد دومي عالمه محدث شيخ محمد حياه سندي مدني بود ابن بشر مـي            

 بارگـاه و حجـره نبـوي         نـزد  كنند روزي شـيخ محمـد عبـدالوهاب در        مينقل  «

.1/9:  عنوان المجد1

1/76ابن غنام:  تاريخ نجد2
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شـيخ  و. اي را ديد كه در آنجا به دعا و استغاثه مشغول بودند          ايستاده بود و عده   

شيخ محمـد   : به او گفت  حمد بن عبدالوهاب    شيخ م ،محمد حياه سندي نيز آمد    

�βÎ)Ï: در مورد كار اين مردم چيست گفت       شمانظر   Iωàσ ¯≈ yδ×# £9 tG ãΒ$̈ΒöΝ èδÏµŠÏù×≅ ÏÜ≈ t/ uρ

$̈Β(#θçΡ% x.šχθè= yϑ ÷ètƒ∩⊇⊂∪�N) 139: األعراف.(

 و آنچـه انجـام      ؛، سـرانجام كارشـان نـابودى اسـت        )بينيـد را كه مى  (اينها  «

.»است)  بيهودهو(دهند، باطل مى

او بعد از مدتي مدينه را به قصد نجد ترك كرد و بعد از چندي راهي شـهر    

.جا قصد داشت به شام و سوريه برودبصره در عراق گرديد و از آن

يكي از علما در روسـتاي مجموعـه بـه نـام            بعد از آنكه به بصره رسيد نزد      

.مجموعي به تلمذ نشستالمحمد 

)الزبيـر (شـهر   امـا وقتـي بـه       ،  صد شام ترك كرد   مدتي بصره را به ق    پس از   

رسيد متوجه مفقود شدن توشه و پول هزينه سفر خود شد و باالجبار در مـورد                

.1سفر به شام تجديد نظر كرد

دو بار ديگر به نجد بازگشت و بر سر راه به مالقات عالم بزرگـوار عبـداهللا               

ند روزي بـه    ـ چـ  حسايي رفـت و بعـد از      ألعي ا ـشافالن عبدالطيف   ـبن محمد ب  

.2 رفت-محل سكونت پدر ـ حريمالء 

.1/11: عنوان المجد1

.1/11 و عنوان المجد ،1/177ابن غنام :  تاريخ نجد2
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:استادان او:اول

ني زير  شيخ محمد بن عبدالوهاب در محضر بسياري از علما از جمله عالما           

.كسب علم و دانش نموده است

. پدر خود– شيخ عبدالوهاب بن سليمان -1

.نجديالبداهللا بن ابراهيم بن سيف  شيخ ع-2

.مدنيال عالم محدث محمد حياه سندي -3

.البصريالمجموعي  شيخ محمد -4

شـود كـه از      امـا گفتـه مـي      ،اند شيخ بوده  يدتاترين اس آنان از جمله معروف   

:محضر تعدادي ديگر از عالمان كسب علم نموده كه عبارتند از

 يكـي از مخالفـان دعـوت        -حسائياأل عبداهللا بن محمد بن عبداللطيف       -5

.امام

.مدنيالعجلوني ال عالم محدث اسماعيل -6

.2و تعدادي ديگر. بصري مقيم مكهال شيخ عبداهللا بن سالم -7

حيـاة  (: ى بعنـوان  اهدر جزو : عيل األنصاري ابهترين شخصي كه در اين باره صحبت كرده است الشيخ إسم          1

، و بيان كرده اسـت      1/117 هفته الشيخ،    پژوهشهاى كه در ضمن     )هالشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره العلمي     

كه إجازة الشيخ عبداهللا بن سالم البصري به الشيخ محمد بن عبدالوهاب صحيح است و بر كتـاني رد نمـوده               

.نسته استاست كه اين اجاوه را صحيح ندا

.344حسين خلف شيخ خزعلي ص : بن عبدالوهاب حياه الشيخ محمد2
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��* :���� &�*�8�B:

تعدادي زيادي از علماي بلند مرتبه مناطق مختلف مستقيم و غير مستقيم از          

اند به ويژه   يماً از او طلب علم كرده     آناني كه مستق  :اندمحضر او كسب علم كرده    

:او عبارتند ازهاي هو نوادفرزندان 

. شيخ حسين-1

. شيخ عبداهللا-2

. شيخ علي-3

 شيخ ابراهيم -4

الـسعدي العنقـري    فقيه و دانشمند معروف محمد بن ناصـر بـن معمـر            -5

).ق.هـ 1225متوفاى(تميمي ال

.)ق.هـ1225متوفاي(نجدي الام نرخ حسين بن غؤ شيخ م-6

).هـ1237متوفاي  (يلحصين التميم عالمه عبدالعزيز بن عبداهللا بن محمد ا-7

).هـ1237متوفاي (سويلم عالمه شيخ عبدالعزيز بن -8

 عالمه امام محقق عبدالرحمن بـن حـسن بـن محمـد بـن عبـدالوهاب                 -9

. امام نوه)هـ1285متوفاي (

وطـه بنـي تمـيم در       ، قاضـي ح    عالمه پارسا و فاضل سعيد بن حجـي        -10

.1اي ديگرهمنطقه جنوب و عد

.115-1/112 عنوان المجد 1
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تـاب در زمينـه   شيخ محمد بن عبدالوهاب بيشتر اوقات خود را به نوشتن ك         

انگار او به اين باور رسـيده بـود كـه           . كردمي آن صرف    ضعقيده توحيد و نواق   

و .  نيـاز دارنـد    يـن دبـه معرفـت اصـول       فروع  جامعه و مردم بيش از آگاهي از        

.تر از انحراف در فروع آن استانحراف در اصول دين بسيار خطرناك

 تعداد بسيار زيادي كتاب و رسـاله در ارتبـاط بـا اصـول               ااو در همين راست   

دين و توحيد نوشت و اهل علـم و تحقيـق رسـايل شـيخ را از نظـر علمـي و                      

.اندراهبردي به چهار نوع تقسيم كرده

شـود كـه    هاي او كه شامل شانزده رساله مـي       هايد و ديدگا  بيان عق : نوع اول 

آنها را براي حاكمان و عالمان و عامه مردم نوشـته و در آنهـا حقيقـت دعـوت                   

.خود را تببين كرده است

. انواع توحيدتبيين: نوع دوم

.كند ميضو آنچه آن را نق»  اهللاإالَّله إال «بيان معناي : نوع سوم

 و رويـارويي بـا آنهـا        نها كـافر شـده    آي كه مرتكبين    بيان امور : نوع چهارم 

.1شودواجب مي

: توان به چند دسته تقسيم نمودهاي او را مياما كتاب

محـسن التركـي مراجعـه    عبدالعبداهللا بن : تاليف» شيخ محمد بن عبدالوهاب  « براي تفصيل بيشتر به كتاب       1

.شود
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: اند مانندهايي كه با موضوع توحيد در ارتباطدسته يكم كتاب

.صولأل ثالثه ا-1

.ربع القواعد األ-2

. كتاب التوحيد-3

: نمايند مانند توحيد را بيان ميهايي هستد كه نواقضدسته دوم كتاب

.سالم رساله نواقض اإل-1

.و انواع اصلي آن» طاغوت«با معني اي در رابطه  رساله-2

.المستفيد في كفر تارك التوحيد مفيد-3

: هاي مشركان مانندبيان شبه افكنيهايي هستند در رابطه با دسته سوم كتاب

.رها و رسايلي ديگالشبهات و كتابكشف ـ 

خداوند زمينه پـذيرش و سـوي   ـ به نظر ما  ـ كه  ديگرى كتاب و رسايلو 

آمدي مردم را به آنها فراهم نموده و بسياري از اهل علم و طالب و دانشجويان                

.اندالك مختلف اسالمي روي آوردهبه حفظ و بررسي و مدارسه آنها در مم

 خـود را    گوييم شيخ محمد بـن عبـدالوهاب بيـشتر تـوان و عمـر             وقتي مي 

صرف نوشتن كتاب و رساله در زمينه اصول عقايد نموده، بدين معني نيست كه              

. علمي كتابي را تأليف نكرده استهاياو در ديگر رشته

او در زمينه تفسير، حديث، سيره و فقه داراي تأليفات زيادي اسـت و ايـن                

.ي استنباطي و اجتهادي ايشان استموضوع نشانگر تبحر و تواناي

سخنان او در مورد قرآن بـيش از يـك مجلـد اسـت كـه در         «: شودميگفته  
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اي زمينه توحيد و معرفت شرك سنگ تمام گذاشته و در مورد هـر آيـه و قـصه    

قرآني مسايل بسياري را ذكر كرده و براي نمونـه در رابطـه بـا قـصه موسـي و                    

1.خضر در سوره كهف نزديك به يكصد مسأله را ذكر كرده است

FK'� ?�@�� :��� �(�5 :
اي كه خطاب به اهل قـصيم در        شيخ محمد بن عبدالوهاب در نامه و رساله       

من خداوند و ماليكي را كه      «: گويد مي ،سخ به سؤال ايشان در مورد عقايدش      پا

ي طلبم كه عقيده من همان عقيدهحضور دارند و همچنين شما را به شهادت مي   

هـا،  اونـد و ماليـك، كتـاب      فرقه ناجيه و اتباع سنت و جماعت، ايمـان بـه خد           

.يمان به مقدر بودن خير و شر استپيامبران او، زنده شدن پس از مرگ و ا

ايمان به خداوند به معني ايمان به آن اوصاف است كه خداوند خـود را در                

. باشدقرآن و بر زبان پيامبرش بدون تحريف و تعطيل بيان فرموده مي

ــد   ــه خداون ــدم ك ــن معتق =øŠs9ÏµÎ§{�: م ÷W Ïϑ x.Ö ï†x«(uθèδ uρßìŠÏϑ ¡¡9 $#ç#2 ÅÁt7 ø9 $#�.

).11: الشورى(

.»!هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست«

كـنم، هـيچ   ن توصيف نمـوده نفـي نمـي   آمن وصفي كه خداوند خود را به    

گـردانم، در   دچار تحريف نمي  اي را از معناي واقعي و جايگاه اصلي خود          كلمه

گيـرم، بـراي    اوند راه الحـاد و انكـار را در پـيش نمـي            يات و اسماي خد   آمورد  

.1/111 عنوان المجد 1
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 و صـفات خداونـد را بـه صـفات           ،خداوند و صفات او قايل به كيفيـت نيـستم         

 زيرا براي خداوند شبيه و همسان و همكاري وجود          ،گردانمبندگانش شبيه نمي  

زيرا خداوند خود به خويـشتن و ديگـران         . شودو با بندگانش قياس نمي    . ندارد

 و خود خويشتن را از  ،ترين و بهترين سخن از آن اوست       و صحيح  ، است ترآگاه

و همچنـين   . انـد  بـه آن توصـيف نمـوده       1»تشبيه و تكييف و تمثيـل     «آنچه اهل   

خداوند صاحب عـزت و     . منزه برشمردن است  . ادعاهاي اهل تحريف، و تعطيل    

≈�z:: فرمايـــدجـــالل مـــي ysö6ß™y7 În/ u‘Éb> u‘Íο¨“ Ïèø9 $#$¬Η xåšχθà� ÅÁtƒ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n= y™uρ’ n?tã

šÎ= y™ö� ßϑ ø9 ).181، 180:الصافات(.� ∪⊆∇⊆∩#$

مشركان (از آنچه آنان    ) و قدرت (زه است پروردگار تو، پروردگار عزّت       من«

.»و سالم بر رسوالن* كنندتوصيف مي) و جاهالن

من بر اين اعتقادم كه قرآن كالم نازل شده و غيرمخلوق خداوند است و از               

 و خداوند به راسـتي بـه آن         ،گردداز شده و سرانجامش به سوي او باز مي        او آغ 

دار وحـي و سـفير و فرسـتاده         تكلم فرموده و آن را بر بنده و فرستاده و امانـت           

. فرو فرستاده است�خويش به سوي مردم محمد 

من بر اين اعتقادم كه خداوند هر چيزي را كه اراده فرمايد، به آساني عملي               

و از دايـره  . شـود و هيچ چيزي و هيچ كسي مانع از تحقق اراده او نمي نمايد  مي

و در جهان هيچ چيزي نيست كه از محـدوده       . توانند خارج شوند  مشيت او نمي  

قايل شـدن بـه كيفيـت و چگـونگي هماننـد           (: تكييف .)تنخداوند را به كسي و چيزي شبيه دانس       : ( تشبيه 1

.)او را مثل و مانند چيزي برشمردن (: تمثيل.)مخلوقات
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 و هـيچكس را     ،اش سرچشمه نگيرد   و از خواست و اراده     ،تقدير او خارج باشد   

ـ      ياراي از سرگذرانيدن مقدر معين نيست و نمي        وح محفـوظ   تواند آنچـه را در ل

.اي او رقم خورده دگرگون نمايدبر

از مرگ آورده و از     پس  در مورد مسايل    �من به تمامي آنچه نبي اسالم       

هاي آن، بازگشت    عذاب قبر و نعمت     به آزمايش و   من. آنها خبر داده ايمان دارم    

هـا بـدون كفـن و پوشـش و امتيـازات دنيـوي در             روح به جسم، و اينكه انسان     

و . گـردد شوند، و آفتاب به ايشان نزديك مـي       گرد هم آورده مي   پيشگاه خداوند   

شـوند،  ها با آن سنجيده مي شود، و اعمال انسان   ميزان و ترازو به كار انداخته مي      

تر باشد از جمله رستگاران و هركس ميـزان         هايش سنگين و هركس ميزان نيكي   

ـ            نيكي ان نمـوده و    هايش سبك باشد از جمله آنهايي هستند كه خود را دچار زي

هـا بـه    در دوزخ براي هميشه باقي خواهند ماند، و از اينكه پرونده اعمال انسان            

اي بـا دسـت چـپ آن را    دهعـ اي بـا دسـت راسـت و    شوند و عده  ميآنها داده   

. گيرند، ايمان و اعتقاد دارممي

 در عرصه قيامت كه آب آن از شـير          �من به حوض پيامبر گرامي اسالم       

هـاي آن از تعـداد سـتارگان آسـمان          تر و تعداد ظرف    شيرين سفيدتر و از عسل   

خواهد بيشتر است و هركس يك جرعه از آن را بنوشد، هيچگاه دچار تشنگي ن             

.ايمان و باور دارم. گرديد

 جهنم قرار داده شده و       و لبة  من بر اين اعتقادم كه پل صراط بر روي دهانه         

.كنندمال خود از روي آن عبور ميمردم با توجه به اع
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 بـراي شـفاعت     كننده و مجاز  و اينكه اولين شفاعت   �به شفاعت محمد    

دارم، و به غير از اهل بدعت و گمراهي هـيچكس شـفاعت پيـامبر               ايمان  . است

اما اين شفاعت تنها پس از اجازه و رضايت خداوند است           . كنند انكار نمي  �

��Ÿωuρšχθãèx: فرمايـد همانگونه كـه خداونـد مـي      . گيردكه انجام مي   ô±o„�ωÎ)Çyϑ Ï9

4|Ós? ö‘ ).28:نبياءألا(. �#$

كـه  ] بداننـد [كنند مگر براي كـسي كـه   آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي  «

.»خداوند از او خشنود است

#�tΒ:فرمايدهمچنين مي sŒ“Ï% ©!$#ßìx� ô±o„ÿ…çνy‰Ψ Ïã�ωÎ)ÏµÏΡ øŒÎ* Î/�) .255:بقرهال.(

.»رمانش شفاعت كندنزد او جز به فكيست كه در «

/�:فرمايدهمچنين مي x. uρÏiΒ77 n= ¨Β’ ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ŸωÍ_øóè?öΝ åκçJyè≈ x� x©$º↔ø‹ x©�ωÎ).ÏΒ

Ï‰ ÷èt/βr&tβsŒù' tƒª!$#yϑ Ï9â !$t±o„#yÌ ö�tƒuρ∩⊄∉∪ � .)26:نجمال.(

شفاعت آنها سودى   ) با آن مقام و منزلتشان    (و چه بسيار فرشتگان آسمانها      «

نبخشد مگر پس از آنكه خدا بـراى هـر كـس بخواهـد و راضـى باشـد اجـازه                     

.»!دهد) شفاعت(

] شفاعت[پسندد و فقط به اهل توحيد اذن        خداوند امري جز توحيد را نمي     

:فرمايدچنانكه خداوند تعالي مي   . اي از شفاعت ندارند   اما مشركان بهره  . دهدمي

�$yϑ sùóΟ ßγãèx�Ζ s?èπyè≈ x� x©tÏèÏ�≈ ¤±9 ).48:مدثرال. (� ∪∇⊇∩#$

.»بخشداز اين رو شفاعتِ شفاعت كنندگان به حال آنها سودى نمي«

انـد و اكنـون     همچنين من بر اين اعتقادم كه بهـشت و دوزخ آفريـده شـده             
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شوند و اينكه اهل ايمان بـا چـشمان خـود در            وجود دارند و هيچگاه فاني نمي     
يـد و از     شب چهاردهم خواهند د    روز قيامت پروردگار خويش را به همانند ماه       

.»ديدار او سير نخواهند شد
 خاتم پيامبران و فرستادگان خداوند است     �من بر اين اعتقادم كه محمد       

يـامبري او تحقـق پيـدا       و ايمان هيچكس جز با ايمان به رسالت و شهادت بـه پ            
.نخواهد كرد

ديق، عمـر   ابوبكر صـ  : هاي امت مسلمان، به ترتيب عبارتند از      برترين انسان 
بي طالب و بقيه عشره مبـشره، اهـل بـدر،           أفاروق، عثمان ذي النورين، علي بن       

سپس بقيه اصحاب رضوان اهللا تعالي علـيهم        ) بيعه الرضوان (اهل بيعت الشجره    
.باشندجمعين ميأ

شمارم، به نيكي از آنان  را ولي و محبوب خويش مي�اهللا من اصحاب رسول 
غفرت را از خداوند براي ايشان خواستارم، از بـدگويي از   نمايم، خوشنودي و م   ياد مي 

كنم و هاي پيش آمده در ميان آنان سكوت مي       ورزم، در مورد نزاع   ايشان خودداري مي  
.آورمشان را اهل فضل به شمار ميبا توجه به اين فرموده خداوند اي

�šÏ% ©!$# uρρâ !% ỳ.ÏΒöΝÏδ Ï‰ ÷èt/šχθä9θà) tƒ$uΖ −/ u‘ö� Ï�øî $#$oΨ s9$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρšÏ% ©!$#

$tΡθ à)t7 y™Ç≈ yϑƒM} $$Î/Ÿωuρö≅ yèøgrB’ Îû$uΖ Î/θè= è%yξÏîtÏ% ©# Ïj9(#θãΖtΒ# u!$oΨ −/u‘y7 ¨Ρ Î)Ô∃ρâ u‘îΛÏm§‘∩⊇⊃∪� .

).10:حشرال(

ما و ! پروردگارا: گويندآمدند مي) مهاجرين و انصار(كسانى كه بعد از آنها «

يمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و برادرانمان را كه در ا

.»تو مهربان و رحيمي! وردگارارى نسبت به مؤمنان قرار مده، پاهكين
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 كـه   �اهللا  همچنين راضي به كمترين بدگويي در مورد همـسران رسـول            

.مادران اهل ايمانند نيستم

ا از هيچگونـه  نمـايم، امـ  من به كرامت اوليا و مكاشفاتي كه دارند اقرار مـي       

د است از  و چيزي كه تنها در توان و اراده خداون ،الوهيتي برخوردار نيستند  حق

.شودايشان درخواست نمي

�اهللا دهم كه رسول تنها به بهشتي و دوزخي بودن مسلمانان شهادت مي 
و در عين حال براي اهل احسان اميدوارم و از          . در مورد آنان شهادت داده باشد     

و به علت ارتكـاب گنـاه هـيچ مـسلماني را كـافر              . معصيت نگرانم عاقبت اهل   

.دانم و او را از دايره اسالم خارج نمي،شمارمنمي

من بر اين باورم كه جهاد همراه با هر پيـشوايي خـوب يـا بـد همچنـان بـاقي               

خواهد بود، و نماز جماعت پشت سر ايشان صحيح است و جهـاد از زمـان بعثـت     

 كه اين امت با رجال به جنگ خواهنـد پرداخـت بـر دوام                تا زماني  �اهللا  رسول  

.نماينددادگران آن را تعطيل نميباقي خواهد بود و ستم ستمگران و دادگري 

 به شرطي كـه بـه    ـ  من فرمانبرداري از پيشوايان نيك و بد و فاجر مسلمان

.شمارم را واجب مي ـنافرماني خداوند فرمان ندهند

 را در دسـت گرفـت و مـردم در مـورد او        هركس زمام حكومت و خالفت    

اتفاق پيدا كردند و به او راضي بودند، و او بـا قـدرت زمـام امـور ايـشان را در          

.و واجب و قيام عليه او حرام استدست گرفت، اطاعت از ا

من بر اين اعتقادم كه اهل بدعت را بايد تـرك كـرد و تـا زمـاني كـه توبـه        
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شود درآمد، بر آنان بنابر ظاهر اعمال حكم مي       اند، از در مخالفت با ايشان       نكرده

بر اين اعتقادم كه هرگونـه كـم و زيـاد    . گرددو اسرارشان به خداوند واگذار مي     

.  دين بدعت است ـ اصول و مباني ـكردن به

من بر اين اعتقادم كه ايمان عبارت اسـت از گفـتن زبـاني و اقـدام عملـي                   

و عبادت افزايش و بر اثـر معـصيت و   همچنين اعتقاد قلبي كه به وسيله اطاعت     

ايمان هفتـاد و چنـد بخـش اسـت كـه واالتـرين آنهـا                . يابدنافرماني كاهش مي  

ع آزاردهنـده بـر سـر راه    ترينشان برداشتن موان و پايين  » اهللا إالَّله   إ ال«ادت به   هش

.مردم است

ع مطهـر    نهي از منكر در مورد آنچه كه شـر         من به وجوب امر به معروف و      

.واجب گردانيده، معتقد هستمحمدي م

اعتقادات من است كه به طـور خالصـه     اي از   آنچه را كه بيان كردم خالصه     

من دوست داشتم شما از اعتقـادات مـن مطلـع           . آن را به رشته تحرير در آوردم      

.1گيريم و خداوند را در مورد آنها به شهادت مي.باشيد

.11 ـ5/8 مجموعه مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب 1
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��* :;0:

 	�
����� �� ���� A�B !��* 7��
�
تـوان  دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب داراي اهداف بسياري است كه مي          

: آنها را در چهار هدف كلي خالصه نمود

.ن از خداوند تحقق عبوديت انسا-1

: نمايند زير تحقق پيدا ميدر اموركه 

L6 �����M ���� !*�� N� M .
	6  &*�* O�
�� � P�B 9� O�
�� &% 9�.
خوانيم دعـوت بـه     چه كه مردم را به آن فرا مي       خالصه آن «: يدگومي:او  

:فرمايـد  مي � در مورد آن خطاب به محمد         متعال توحيدي است كه خداوند   

�ö≅ è%ÍνÉ‹≈ yδþ’ Í?ŠÎ6y™(# þθãã ÷Šr&’ n< Î)«! $#44’ n?tã>οu#2 ÅÁt/O$tΡ r&ÇtΒ uρÍ_yèt6̈? $#(z≈ysö6ß™uρ«! $#!$tΒ uρO$tΡ r&

zÏΒšÏ. Î# ô³ßϑ ø9 $#∩⊇⊃∇∪ �N) 108: يوسف.(

 من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مـردم را بـه             ،اين راه من است   : بگو«

.»!و من از مشركان نيستم! منزه است خدا! كنيمسوى خدا دعوت مى

�¨βr&uρy‰ Éf≈ |¡yϑ ø9 $#¬!Ÿξsù(#θãã ô‰ s?yìtΒ«! $## Y‰ tnr&∩⊇∇∪ �N)18: الجن.(

.»ا با خدا نخوانيدمساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس ر«

ايم، پرهيز دادن از شـركي      اما خالصه آنچه كه ايشان را از آن بر حذر داشته          

…�: فرمايـد است كه خداوند در مورد آن مي       çµ̄Ρ Î)tΒõ8Î# ô³ç„«! $$Î/ô‰ s) sùtΠ§� ymª! $#Ïµø‹ n= tã
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sπ̈Ψ yfø9 $#çµ1uρù' tΒ uρâ‘$̈Ψ9 $#($tΒ uρšÏϑ Î=≈ ©à= Ï9ôÏΒ9‘$|ÁΡ r&�N) 1)72: مائدهال.

زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهـشت را بـر او حـرام            «

.» و ستمكاران، يار و ياورى ندارند؛ و جايگاه او دوزخ است؛كرده است

>6 !�Q�R �� �(�$�(�$ � �ED  :

و در ايـن مقـام آوردن آن بخـش از           . كالم او در اين ارتبـاط بـسيار اسـت         

» معني طاغوت و طواغيـت اصـلي      «ائلش در ارتباط با     سخنان او از مجموعه رس    

.نمايدكفايت مي

اولين واجبي كه خداوند بر فرزندان آدم قرار داده كفر بـه            «: يدگومي:او  

‰�: فرمايدهمانگونه كه مي . طاغوت و ايمان به خداوند است      s) s9 uρ$uΖ ÷W yèt/’ ÎûÈe≅ à2

7π̈Β é&»ωθß™§‘Âχ r&(#ρß‰ ç6ôã $#©! $#(#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ|Nθäó≈ ©Ü9 ).36: النحل (.�#$

 و از   ؛خـداى يكتـا را بپرسـتيد      «: ما در هر امتـى رسـولى بـرانگيختيم كـه          «

.»!طاغوت اجتناب كنيد

اعتقـاد  : توان تعريف كرد كه عبارت اسـت از       كفر به طاغوت را اينگونه مي     

خداونـد و تـرك عملـي و ناخـشنودي از آن و كـافر            به باطل بودن عبادت غير    

.ن و دشمني با اهل عبادت و اطاعت از طاغوتدانست

: توان تعريف نمود كهاما ايمان به خداوند را اينگونه مي

.14:  رساله5/95 مجموعه مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب 1
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باشد و از تمامي انواع عبادت      بايد معتقد بود تنها خداوند و الغير معبود مي        

غيرخداوند پاك شده پرهيز نمود، عبادت را از هر معبودي غير از خداوند نفـي               

 ايشان را پذيرفت، بـا اهـل شـرك     تدوست داشت و موال   ، اهل اخالص را     كرد

اين است راه ملت ابراهيم، راهي كـه هـر          . دشمني ورزيد و از ايشان پرهيز كرد      

اي كس از آن رويگردان شود خود را فريفته اسـت و ايـن همـان الگـو و اسـوه                 

(s%ôMtΡ%x.öΝä3s9îοuθó™é&×πuΖ|¡ymþ’ÎûzΟŠÏδ≡t�ö/Î‰�:است كـه خداونـد از آن خبـر داده اسـت           

tÏ%©!$#uρÿ…çµyètΒøŒÎ)(#θä9$s%öΝÍηÏΒöθs)Ï9$̄ΡÎ)(#äτℜut�ç/öΝä3ΖÏΒ$£ϑÏΒuρtβρß‰ç7÷ès?ÏΒÈβρßŠ«!$#$tΡö�x�x.ö/ä3Î/

#y‰t/uρ$uΖoΨ÷Qt/ãΝä3uΖ÷Qt/uρäοuρ≡y‰yèø9$#â!$ŸÒøót7ø9$#uρ#́‰t/r&4®Lym(#θãΖÏΒ÷σè?«!$$Î/ÿ…çνy‰ômuρ�N) 4: هتحنالمم.(

براي شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه بـا او بودنـد وجـود                 «

مـا از شـما و آنچـه غيـر از           : خود گفتند ) مشرك(داشت، در آن هنگامي كه به قوم        

پرستيد بيزاريم، ما نسبت بـه شـما كـافريم، و ميـان مـا و شـما عـداوت و                     خدا مي 

.»!كه به خداى يگانه ايمان بياوريد تا آن زمان دشمني هميشگي آشكار شده است،

طاغوت همه چيزي را كه به غير از خداوند، عبادت شـود و بـه بنـدگي آن     

گردد، عبادت شود يـا از او بـرخالف فرمـان خداونـد و               شامل مي  راضي گردد، 

.  فرمانبرداري و اطاعت بشود�پيامبر 

: طواغيت بسيارند، اما رؤوس و سران آن عبارتند از

.خواندها به عبادت غيرخداوند فرا مياني كه انسانشيط: اول

�Ο: دليل آن اين فرموده خداوند است كه       s9 r&ô‰ yγôã r&öΝ ä3ö‹ s9 Î)ûÍ_t6≈ tƒtΠyŠ# uχ r&�ω

(#ρß‰ ç7 ÷ès?z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#(… çµ̄Ρ Î)ö/ ä3s9Aρß‰ tã×Î7 •Β∩∉⊃∪ �.) 60: يس.(
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را نپرستيد، كـه او بـراى       آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان           «

.»!شما دشمن آشكارى است؟

كنـد و كنـار     د را دگرگـون مـي     اي كه احكام خداون   حاكم ستم پيشه  : دوم

.بگذرد

�Νs9r&t�s?’n<Î)šÏ%©!$#tβθßϑãã÷“tƒöΝßγ̄Ρr&(#θãΨtΒ#u: دليل آن اين فرموده خداونـد اسـت       

!$yϑÎ/tΑÌ“Ρé&y7ø‹s9Î)!$tΒuρtΑÌ“Ρé&ÏΒy7Î=ö6s%tβρß‰ƒÌ�ãƒβr&(#þθßϑx.$y⇔tFtƒ’n<Î)ÏNθäó≈©Ü9$#ô‰s%uρ(#ÿρâBÉ∆é&βr&

(#ρã�à�õ3tƒÏµÎ/ß‰ƒÌ�ãƒuρß≈ sÜø‹¤±9$#βr&öΝßγ̄=ÅÒãƒKξ≈n=|Ê#Y‰‹Ïèt/∩∉⊃∪ �.) 60: النساء.(

بر ) از كتابهاى آسمانى كه   (كنند به آنچه    آيا نديدى كسانى را كه گمان مى      «

خواهنـد بـراى داورى نـزد       اند، ولى مى   نازل شده، ايمان آورده    تو و بر پيشينيان   

با اينكه به آنها دستور داده شده كه بـه طـاغوت            ! طاغوت و حكام باطل بروند؟    

هاى دور دسـتى    خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه       اما شيطان مى  . كافر شوند 

.»بيفكند

كنـد و   ومت مي كسي كه برخالف آنچه خداوند نازل فرموده، حك       : سوم

.نمايدقضاوت مي

�tΒ: دليل آن اين فرموده خداوند است كه       uρóΟ ©9Ο ä3øts†!$yϑ Î/tΑ t“Ρ r&ª! $#y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù

ãΝ èδtβρã� Ï�≈ s3ø9 $#�N) 44: المائده.(

.»كنند، كافرندو آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى«
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. دارددعا كند غيرخداوند علم غيبكسي كه ا: چهارم

�Ν: دليل آن اين فرموده خداونـد اسـت كـه          Î=≈ tãÉ= ø‹ tóø9 $#Ÿξsùã� Îγôà ãƒ4’ n?tãÿÏµÎ7 øŠxî

# ´‰ tnr&∩⊄∉∪�N) 26: الجن.(

.»سازدداناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي«

çνy‰ΨÏãuρßxÏ?$x�tΒÉ=ø‹tóø9$#Ÿω!$yγßϑn=÷ètƒ�ωÎ)uθèδ4…�: فرمايـد همچنين خداوند متعال مـي    

ÞΟn=÷ètƒuρ$tΒ†ÎûÎh#y9ø9$#Ì�óst7ø9$#uρ4$tΒuρäÝà)ó¡n@ÏΒ>πs%u‘uρ�ωÎ)$yγßϑn=÷ètƒŸωuρ7π¬6ym’ÎûÏM≈yϑè=àßÇÚö‘F{$#

Ÿωuρ5=ôÛu‘ŸωuρC§Î/$tƒ�ωÎ)’Îû5=≈tGÏ.&Î7•Β∩∈∪ �N) 59: األنعام.(

او آنچـه   . دانـد  را نمى   و جز او، كسى آنها     ؛كليدهاى غيب، تنها نزد اوست    «

افتد، مگـر اينكـه     نمى) از درختى ( هيچ برگى    ؛داندرا در خشكى و درياست مى     

اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تـر و خـشكى    و نه هيچ دانه؛از آن آگاه است 

.»ثبت است) لوح المحفوظدر (وجود دارد، جز اينكه در كتابى آشكار 

بادت شـود و او بـه آن راضـي    كسي كه برخالف دين خداوند ع   : پنجم

. باشد

�tΒ: دليل آن اين فرموده خداوند است كـه        uρö≅ à) tƒöΝ åκ ÷] ÏΒþ†ÎoΤ Î)×µ≈ s9 Î)ÏiΒÏµÏΡρ ßŠ

y7 Ï9≡x‹ sùÏµƒÌ“ øgwΥzΟ ¨Ψ yγy_4š
Ï9≡x‹ x.“Ì“ øgwΥtÏϑ Î=≈ ©à9 $#∩⊄∪ �N) 29: األنبياء.(

، كيفر او را جهـنم      »من جز خدا، معبودى ديگرم    «: و هر كس از آنها بگويد     «

.»و ستمگران را اين گونه كيفر خواهيم داد! دهيممى

بايد دانست كه تنها پس از كفر به طاغوت و ايمان بـه خداونـد اسـت كـه                  
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.شودانسان وارد دايره ايمان مي

�ωoν#t�ø.Î)’ÎûÈÏe$!$#(‰s%ẗt6̈?ß‰ô©”�9$#: است كـه    متعال دليل آن اين فرموده خداوند    

zÏΒÄcxöø9$#4yϑsùö�à�õ3tƒÏNθäó≈©Ü9$$Î/-∅ÏΒ÷σãƒuρ«!$$Î/Ï‰s)sùy7|¡ôϑtGó™$#ÍοuρóKãèø9$$Î/4’s+øOâθø9$#ŸωtΠ$|ÁÏ�Ρ$#$oλm;3

ª!$#uρìì‹ÏÿxœîΛÎ=tæ∩⊄∈∉∪ �N) 256: البقره.(

راه درسـت از راه انحرافـى، روشـن شـده           ) زيرا. (در قبول دين، اكراهى نيست    «

كـافر  ) بت و شيطان، و هـر موجـود طغيـانگر         (  اين، كسى كه به طاغوت       بنابر. است

شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن                

.»و خداوند، شنوا و داناست. نيست

�ß‰ô©”�9$#� و �اهللا  ديــن رســول �xöø9$#� ديــن ابوجهــل و�ÍοuρóKãèø9$$Î/4’s+øOâθø9$#�

باشد كه متـضمن نفـي طـاغوت و اثبـات ايمـان و               مي "الاله اال اهللا  "شهادت به 

 و انواع عبادت را تنها ،خداوند را نفيتوحيد است و تمامي انواع عبادت از غير      

.كند خداوند بدون شريك اثبات ميبراي

*S)�$ 4�
 �GC� P�B ��$ �� �
:
ا بـه دو   خـود ر   "التوحيـد " كتـاب گرانقـدر      :امام محمد بن عبدالوهاب   

. بخش تقسيم نموده است

 در ارتبـاط بـا حمايـت از         �آنچه محمد مصطفي    ": با عنوان : بخش اول 

".ها بر روي شرك آورده استمنزلت توحيد و بستن همه راه

 از  �اهللا   آنچـه در ارتبـاط بـا حمايـت رسـول             –بـا عنـوان     : بخش دوم 
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.»ها بر روي شرك وارد شده است راهمرزهاي توحيد و بستن همه

ب بيانگر اهتمام ايشان بـه ايـن مقـصد و           الوهااين اقدام امام محمد بن عبد     

هدف شرعي، آيا از باب تأكيد است يا از باب ابتكار و تأسيس؟

كسي كه هر دو باب كتاب او را مورد بررسي قرار دهد و مـسايل آمـده در                  

ته خواسـ شود كـه او در بخـش اول مـي         متوجه مي . آنها را به خوبي مطالعه كند     

 ببندد، و در بخش دوم آن در پي         راشود  هاي عملي را كه به شرك منتهي مي       راه

.گردد سد نمايدهاي گفتاري را كه به شرك منجر ميآن بوده كه راه

: ���� پيروي از پيامبر -2
: گويداي كه به عبداهللا بن عبداهللا صنعاني نوشته ميامام در نامه

شمارم، عبادت خداوند واحد و بـدون       آنچه را كه خود را به آن متعهد مي        «

 و تبعيت از پيامبر بزرگوار پيـامبر امـي، و           ، و كفر و انكار عبادت غير او       ،شريك

. هاي خويش استمحبوب و برگزيده خداوند از ميان آفريده

tΒ$�: فرمايـد در رابطه با عبادت خداوند قرآن مـي        uρàM ø) n= yz£Ågø: $#}§Ρ M} $# uρ�ωÎ)

Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9∩∈∉∪ �N) 56: الذاريات.(

.»اما براي عبادت و اطاعتم آفريدهجن و انس را تنه«

تبعيت از صاحب رسـالت،  ... «: گويدامام محمد بن عبدالوهاب در ادامه مي  

. »تبعيت در اعتقادات، اقـوال و افعـال ايـشان بـر امـت مـسلمان واجـب اسـت         

≅�: فرمايـد خداوند متعال مـي   è%βÎ)óΟ çFΖ ä.tβθ™7 Åsè?©! $#‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sùãΝ ä3ö7 Î6ósãƒª! $#ö� Ï� øótƒuρ

ö/ ä3s9ö/ ä3t/θçΡ èŒ3ª! $# uρÖ‘θà� xîÒΟ‹ Ïm§‘∩⊂⊇∪�N) 31: آل عمران.(
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شـما را   ) نيز(تا خدا   ! داريد، از من پيروى كنيد    اگر خدا را دوست مى    : بگو«

.» و خدا آمرزنده مهربان است؛ و گناهانتان را ببخشد؛دوست بدارد

î�D@@åßc@¿@t†y@@@@@@@: اندل گرامي اسالم فرموده   همچنين رسو Û@bß@aˆç@bãŠßc@
…‰ìèÏ@éäßCQN

د كنـد و جـزو آن      زيا) كم و (ما چيزي را    ) و شريعت (هركس در اين دين     «

.»نباشد، مردود است

.îÛ@ ýàÇ@ÝàÇìèÏ@…‰@C�D@åßbãŠßc@éîÜÇ@: و در روايت مسلم آمده
ر و سـنت مـا بـر آن         بياورد كه ام  ما چيزي را    ) و شريعت (ر دين   هركس د «

.»مردود استچيزنيست آن

 ميزان و معيار اعمال و اقوال مسلمانان است،       �اهللا  اعمال و اقوال رسول     

 و هـر يـك   ،شـود هر يك از آنها كه با اقوال و افعالش سازگار باشد پذيرفته مي        

كه با آنها ناسازگار نباشد، انجام دهنده آن هر كسي كه باشد مـورد قبـول قـرار                  

. گيردنمي

 تصديق همه آن چيزي است كـه او از   �الزمه شهادت به رسالت محمد      

 در بخـارى امام .  و اطاعت از تمامي اوامر و نواهي اوست      ،جانب خداوند آورده  

D@@Ý: اند فرموده �اهللا  رسول  :  روايت نموده است كه    �حديثي از ابوهريره  ×
c%ß@@ä¦a@æìÜ(†í@ò+üg@@ic@åß@ó@ÝîÓ@L@Zë@í@åßóid@ÞbÓ@_@Z@@åßc@Çb78@@@@ä¦a@Ý(…@ò

. بخاري ومسلم1
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ãb–Ç@åßëï@†ÔÏ@óicCQN
:  گفتـه شـد    د، مگر كسى كه خود نخواه     روندبه بهشت مي  تمامي امت من    «

هـر كـسي از     : ؟ فرمود خواهد به بهشت وارد شود    نمياست كه خود ن   چه كسي   

رود و هر كسي كه مرا نافرمـاني        من اطاعت كند به بهشت مي     ) احكام شريعت (

.»استود نخواسته او كسى است كه خد، نماي

داشته بينديش، راهـي     بر آن گام برمي    �اهللا  در ارتباط با راهي كه رسول       

اند، راهي كه ائمـه     كه اصحاب و تابعين بعد از او تا قيامت براي آگاهي برداشته           

مورد اعتماد و پيشواي اهل فقه و حديث مانند ابوحنيفه، مالك، شـافعي و امـام                

مـان راه ايـشان را   در مورد آن بينديشيم تا ه. اندداشته در آن گام برمي    �احمد  

.در پيش بگيريم

مذهب امام احمد بن حنبل ملقب به امام اهـل الـسنه           پيرواما در مذهب ما     

كه با نص قرآن و سنت و اجماع امت و قول چهارگانه بقيه مذاهب  ا  بهستيم، و 

. در تضاد نباشد، مخالفتي نداريمجمهور

 خداونـدي    عبـادت  :ستاين ا ارتباط با دين اسالم     هدف بيان نظرات ما در      

بـه او    و تمـامي شـرك را      گـردانيم كه هيچ چيز و هيچكس را با او شريك نمي         

ــ ــردود م ــيميم ــول .دان ــنت رس ــورد آن از روش و س ــروي �هللا  ا و در م  پي

 كه در اسالم اصـل      هايي به غير از بدعت    -ها را نماييم و تمامي انواع بدعت    مي

آوري قرآن در يك مصحف، و اقامه نمـاز تـراويج بـه       جمع: نند ما و اساس دارد  

.6851حديث صبخاري باب اقتداء به سنت رسول اهللا 1
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 همـه روزهـاي     �، و اينكـه ابـن مـسعود       �صورت جماعت به توصيه عمر    

كـه  ... كـرد و    را بيان مـي   ) قرآن(ها   قصه �اهللا  پنجشنبه براي اصحاب رسول     

.1شماريمها را مردود مي غير اين–اند هاي پسنديدهبدعت

: مام به امور و موارد زير اقدام نموده استبراي تحقق اين هدف، ا

. بر آن قرار دارند سلف و نياكان تبعيت از قرآن و سنت و آنچه علماي-أ

ما از قرآن و سنت و سلف صالح امـت اسـالمي و اقـوال              «:يدگو مي :او

ك بن انس، محمـد     لربعه ابوحنيفه نعمان بن ثابت، ما     مورد وثوق و اعتماد ائمه ا     

.2نماييم، تقليد و تبعيت مي�افعي و احمد بن حنبل بن ادريس الش

كه اختالف و نزاعي در  مراجعه به مرجعيت قرآن و سنت در شرايطي          -ب

.ميان باشد

هرگـاه رأي امـام احمـد و شـاگردان و يـارانش بـا هـم                «: ديـ گومي:او

دهـيم، نـه رأي     اختالف داشتند، ما قرآن و سنت را معيار آن اختالف قـرار مـي             

قـرآن و سـنت را      ! ب و شاگردان او، در مجموع هرگاه اختالفي را ديديـد          اصحا

.3معيار آن قرار بدهيد

وقتي خداوند متعال به هنگام اختالف به بازگـشت و  «: يدگوياو همچنين م 

. بخش پنجم107-106 ص 16رساله .  مولفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب1

. بخش پنجم96 ص 14رساله . منبع قبلى2

.33-3/32 منبع قبلي 3
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 دسـتور فرمـود     - يعنـي سـنت او     - و پيامبر  - يعني قرآن  -مراجعه به خداوند  

ها در موردش اخـتالف را حـل كنـد          اندانيم كه هركس آنچه را كه انس      قطعاً مي 

.1»خواهد يافت

:هادن بدعت و خالفات و زدودن آنها كنار ن-ج 

اي كه براي عبداهللا صنعاني نوشته بـود بـه ايـن موضـوع              او بيشتر در رساله   

. در صورت لزوم به آن مراجعه شوداشاره نموده است

ر مـورد عقيـده     و فرزندان امام محمد بن عبدالوهاب د      داز حسين و عبداهللا     

.ن راجع به عمل در عبادت سوال شدپدرشا

آنان پاسخي را دادند كه در مقامي كه ما در آن قرار داريم شايسته اسـت آن   

آورد عقيده شيخ كه آن را دين خداوند به شمار مـي          «: ايشان گفتند . را ذكر كنيم  

را ديـن   شمرد، همين عقيده ما و ديني است كه مـا آن            و خود را به آن ملتزم مي      

عقيده او عقيـده سـلف صـالح و ائمـه ديـن، يعنـي               . آوريمخداوند به شمار مي   

كه عبارت است از آنچه با كتـاب   . اصحاب و تابعين پاك و پرهيزكار بوده است       

.وند و سنت رسول او مطابقت دارندخدا

اقوال علما را با معيار كتاب و سنت بايد سنجيد و هـر چـه را كـه بـا آنهـا                 

ن را  يرفت و به آن فتوا داد و هر چه را كه با آنهـا مخـالف بـود، آ                  موافق بود پذ  

.اش برشمردرأي شخصي گوينده

اي است كه خداوند در قرآن آن را به مـا توصـيه نمـوده و                اين همان قاعده  

.32-3/31 منبع قبلي 1
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pκš‰r'̄≈tƒtÏ%©!$#(#þθãΨtΒ#u(#θãè‹ÏÛr&©!$#(#θãè‹ÏÛr&uρtΑθß™§�9$#’Í<'ρé&uρÍBö∆F{$#óΟä3ΖÏΒ(βÎ*sù$�: فرمايـــدمـــي

÷Λäôãt“≈uΖs?’Îû&óx«çνρ–Šã�sù’n<Î)«!$#ÉΑθß™§�9$#uρβÎ)÷ΛäΨä.tβθãΖÏΒ÷σè?«!$$Î/ÏΘöθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#�N) 59: النساء.(

ت كنيـد پيـامبر     و اطاع ! اطاعت كنيد خدا را   ! ايداى كسانى كه ايمان آورده    «

ع داشـتيد، آن را بـه خـدا و پيـامبر         و هرگاه در چيـزى نـزا      !  را خدا و اولو االمر   

.»!اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) و از آنها داورى بطلبيد(بازگردانيد 

مفسرين اجماع و اتفاق نظر دارند كـه برگردانيـدن بـه خداونـد بـه معنـي                  

اهللا مراجعه به آيات قرآن، و برگردانيدن به پيامبر به معنـاي مراجعـه بـه رسـول              

پـس از وفـات آن بزرگـوار        صحيح   و مراجعه به سنت      ،ات او  در زمان حي   �

.است

براي اين موضوع داليل بسياري در كتاب و سنت وجود دارد كه در اينجـا               

.براي آوردن همه آنها وجود نداردمجالي 

هرگاه كسي در يكي از مذاهب چهارگانه مطالعاتي داشت، و حديثي را ديد           

اد بود، و از دليل و حديث پيروي كـرد  كه با رأي خاصي از آراء مذهبش در تض 

و رأي مذهب خود را كنار نهاد، اين نه اينكـه بـراي او مـستحب بلكـه واجـب            

 او با ايـن كـار خـود بـه           ،است به شرطي كه در مورد آن دليل يقين داشته باشد          

زيـرا همـه ائمـه در       . هيچوجه با امام مذهب خود از در مخالفت درنيامده است         

�اق نظر دارند و امام شافعي و مالك و احمـد و ابوحنيفـه   مورد اين قاعده اتف   
.اندهمين را گفته و پسنديده
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 سخن و رأي هـركس را  �اهللا  به غير از رسول     «: گويد مي :امام مالك   

.» گذاشتتوان پذيرفت يا كنارمي

هرگاه حـديثي را    «: استگفتهامام شافعي خطاب به اصحاب و شاگردانش      

 و  ديـوار رأي مـرا بـه      )  بـود  ديث با رأي مـن مخـالف      و آن ح  (صحيح دانستيد   

.» پرت كنيدكنارى

حيحي بود، مذهب من    وقتي حديث ص  «: و در روايتي ديگر از او آمده است       

.»همان حديث است

از قـرآن و    (از كساني كه به دليل صـحيح        «:اندگفتهامام احمد بن حنبل نيز    

. كـنم پذيرند تعجب مي   مي  سفيان را به جاي آن     ى و نظر  دانند و رأ  را مي ) سنت

‘�Í: فرمايدزيرا خداوند متعال مي    x‹ ósuŠù= sùtÏ% ©!$#tβθà� Ï9$sƒä†ôtãÿÍνÍB ö∆r&βr&öΝ åκ z:ŠÅÁè?îπuΖ ÷FÏù

÷ρr&öΝ åκ z:Q ÅÁãƒë># x‹ tãíΟŠÏ9 r&�N) 63: النور.(

اى كننـد، بايـد بترسـند از اينكـه فتنـه     پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى     «

.»!ن را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسددامنشا

دانيد فتنه چيست؟ فتنه شرك است كه ممكن است كه برخـي از اقـوال               مي

صاحب رسالت را رد كند، دل او سپاه شود و به گمراهي گرايش پيـدا نمايـد و               

نه از مـن و     «:فرمودامام احمد به تعدادي از اصحاب خود مي       . او را هالك كند     

ايم بـه    و نه از شافعي تقليد نكنيد و همانگونه كه ما كسب علم كرده             نه از مالك  

.»دنبال كسب علم برويد

هـاي فقـه و اصـول در        ائمه در اين ارتباط سخنان بسياري دارند كه كتـاب         
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.اندجاهاي ديگر آنها را به تفضيل آورده

اما در صورتي كه شخصي در رابطه بـا موضـوعي داراي دليلـي از قـرآن و               

باشد كه با رأي يكي از ائمه عالمان در تضاد باشد، ما اميدواريم كه به آن          سنت ن 

از طـرف   . آراء عمل كند، زيرا براي ما رأي ايشان از رأي خـود مـا بهتـر اسـت                 

توان اما نمي . اند اصحاب و تابعي گرفته     اقوال ديگر ايشان رأي خود را از آراء و       

 اسـت، تـا زمـاني كـه دليلـي           شريعت خداوند و پيامبر همين    : به يقين گفت كه   

اين روش و عملكـرد     .  معلوم شود كه در آن مسأله مخالفي نداشته باشد         مانبراي

پسنديم اما چيزي كه ما آن را نمي. باشدعلما و امت سلف در گذشته و حال مي        

نمــايم و علمــا در گذشــته و حــال آن را نــامطلوب بــر  مــيتو بــا آن مخالفــ

.1تبعيت از دليل و برهان استاند، تعصب مذهبي و ترك شمرده

 را  �اهللا   اين هدف يعنـي تبعيـت از رسـول           :امام محمد بن عبدالوهاب     

اصـل  «:گويـد او مـي  ،   همراه گردانيده اسـت    - يعني اصل عبادت   -هدف نخستين 

.2»عبادت به معني عمل خالصانه براي خداوند و تبعيت صادقانه از رسول اوست

.كند مياو سپس داليل اين موضوع را ذكر

: تحقق وحدت و كنار نهادي نزاع و اختالف-3

بـد  در بخش مربوط به عصر امام محمد بن عبدالوهاب به اوضاع و احوال               

221-1/219الدرر السنيه 1

.1/35: رساله في انواع التوحيد و انواع الشرك الدرر السينه2
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.اي داشتيم ميان مردم نجد اشارهو تفرقه و نزاع و دشمني

بـن سـعود   اين موضوع به درستي آگاه بود، و زماني كه بـه محمـد    به  شيخ  

ي منمـايي كـه تمـا   مالحظه مـي «:خطاب به او گفتبراي اولين بار مالقات كرد  

نجد و مناطق اطراف آن را باتالق شرك و جهل و تفرقـه و جنـگ بـا يكـديگر             

فرو رفته است، من اميدوارم كه تو رهبـر و پيـشوايي بـشويي كـه مـسلمانان و                   

.1به دور انديشه است گرد هم بياييدفرزندانت بعد از تو 

شيخ عبدالرحمن بن عبدالطيف    . يمان بستند آن دو براي اصالح امور با هم پ       

توان خود را براي ايجاد اصالحات      آنان متعهد شدند كه مي    «:گويدشيخ مي اللآ

زيـرا آن زمـان     . در نجد و ايجاد وحدت و زدودن فساد و انحراف استفاده كنند           

سـلطه و امـارتي كـه بـراي       . نجد تحت سلطه يك امارت و قدرت قرار نداشت        

بلكـه  . رام باشد و تمامي مردم زير پـرچم آن گـرد هـم بياينـد              همگان مورد احت  

 بود، و هر يـك از       يك امير هاي آن   و بر هر يك از شهرها و بخش       متفرق بودند   

.شمردا خود را رهبر و پيشواي ميآنه

ه و پراكندگي اوضاع و احوال مردم نجد را دچار آشوب و جنگ و              قآن تعر 

اي ايجاد وحدت و يكپارچگي ميان آنهـا        آن دو پيشوا بر   . خون ريزي نموده بود   

 يكي براي اصـالح عقايـد و اخـالق آنهـا از راه              ،و در آثار آن   . وارد عمل شدند  

.2 و ديگري از راه قدرت تالش كردند،بحث و گفتگو

بدين صورت پس از مدتي وحدت و تفاهم مردم بر آن منطقه حاكم گرديد              

.1/42عنوان المجد 1

.9دعوه الشيخ ومناصروها ص2
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. رفت و آمد تحقق يافتاجتماعي وو آتش فتنه و ستم خاموش شد و امنيت 

:  اقامه دين خداوند-4

اي هـ هونـد از را    محمد بن عبدالوهاب براي اجراي احكام شريعت خدا        ماما

: گرفتزير بهره مي

 خداوند و دستورات ديني     امر اجراي شريعت و اقامه حدود بر اساس او        -1

 بـه   شيخ مدت زيـادي را در منطقـه عينيـه بـه كـار امـر               «: گويدابن غنام مي  . او

ها در حـد  ف كردن بدعتمعروف و نهي از منكر و تعميم دين به مردم و بر طر      

.1»دادور را به آن اقدام دستور ميه حدود مشغول بود و اولياي امقتوان و اما

ار به زنا كاري خود اقـرار كـرده          ب راچهزماني كه حد شرعي را بر زني كه         «

 اجـرا نمـود، بـسياري از عـالم          بود و در مورد عاقل بودن او اطمينان پيدا كـرد،          

نمايان و عوام جاهل عليه او سخن گفتند، و علي رغم اينكـه او حكـم قـرآن و                   

.»ود، آن گاه او را تقبيح نمودندسنت را اجرا نموده ب

شود كه نهادان و تغير     هاي خود مدام اين موضوع را ياد آور مي        او در كتاب  

آنها كـه   و همچنين . دين است  نقض كننده    ددادن شريعت خداوند يكي از موار     

 را از مـوارد نقـض كننـده ديـن           كننـد به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمـى        

اي كه در ارتباط با معنـي طـاغوت و طواغيـت اصـلي              او در رساله  .2دانستمي

.1/79تاريخ نجد 1

در كتاب گرانبهاى خود بيان كرده  محمد بن إبراهيم هعالمكه آنرا عند أهل علم،   آن نزد   معروف  با تفصيل   2

.)هتحكيم القوانين الوضعي: (است راجع شود به
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اي است كه احكام دين خداونـد   طاغوت حاكم ستم پيشه:دوم«: گويدنوشته مي 

.»جايگزين آن بنمايدرا دگرگون كند و حكم ديگري را 

�öΝs9r&t�s?’n<Î)šÏ%©!$#tβθßϑãã÷“tƒ:فرمايـد دليل آن اين كالم خداوند است كه مـي        

öΝßγ̄Ρr&(#θãΨtΒ#u!$yϑÎ/tΑÌ“Ρé&y7ø‹s9Î)!$tΒuρtΑÌ“Ρé&ÏΒy7Î=ö6s%tβρß‰ƒÌ�ãƒβr&(#þθßϑx.$y⇔tFtƒ’n<Î)ÏNθäó≈©Ü9$#ô‰s%uρ

(#ÿρâBÉ∆é&βr&(#ρã�à�õ3tƒÏµÎ/ß‰ƒÌ�ãƒuρß≈sÜø‹¤±9$#βr&öΝßγ̄=ÅÒãƒKξ≈n=|Ê#Y‰‹Ïèt/∩∉⊃∪�N) 60: النساء.(

بـر تـو   ) از كتابهاى آسمانى كه(كنند به آنچه    آيا نديدى كسانى را كه گمان مى      «

خواهند براى داورى نـزد طـاغوت       اند، ولى مى  و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده      

اما . اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند          با  ! و حكام باطل بروند؟   

.»هاى دور دستى بيفكندخواهد آنان را گمراه كند، و به بيراههشيطان مى

 طاغوت كسي است كه به خالف آنچه كه خداوند نازل نموده حكـم              :سوم

�tΒ:فرمايـد به اين دليل كه خداوند مي     . قضاوت بنمايد  uρóΟ ©9Ο ä3øts†!$yϑ Î/tΑ t“Ρ r&ª! $#

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sùãΝ èδtβρã� Ï�≈ s3ø9 $#�N) 44: المائده.(

.»كنند، كافرندو آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى«

:  امر به معروف و نهي از منكر-ب

كرد،  خود مستقيماً به اين مسؤوليت عمل مي      :امام محمد بن عبدالوهاب     

و نهـي از منكـر   در ميـدان امـر بـه معـروف     داد كه و براي پيروانش توضيح مي    

 نوشـته   سـدير اي كه خطـاب بـه اهـل         او در رساله و نامه    . كنندچگونه عمل مي  

:گويداست مي

كننـد بـه   مي كه به مسؤوليت امر به معروف و نهي از منكر عمل مي           لاهل ع 
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:سه چيز احتياج دارند

.كند به خوبي بشناسدآنچه را كه به آن امر يا نهي ميـ 

.با حكمت و نرمي و دلسوزي امر و نهي نمايدـ 

در برابر اذيت و آزارهاي ناشي از كار خود راه صبر را در پيش بگيرد ـ 

.شما به تشويق ديگران به اين فهم و عمل به آن نياز داريد

 كه براي اهـل   استيكافمل و اقدام اندك يا فهم و علم ناو تنها از طريق ع    

.آيدميدين اختالل و مشكل پديد 

اند، كه مقابلـه بـا منكـر اگـر بـه            همچنين علما اين موضوع را ياد آور شده       

.تفرقه و منكر بدتري بيانجامد، مقابله با آن جايز نيست

شما را به خداوند مواظب عملكرد خود باشيد و در مـورد شـرايط امـر بـه              

ـ    . معروف و نهي از منكر و فهم درست آن تالش كنيد      ه اگر چنـين نكنيـد امـر ب

 باعـث زيـان و   ، بجاي آنكه براي دين سودمند باشدمعروف و نهي از منكر شما  

خسروان خواهد شد، زيرا كار انسان مسلمان تالش براي اصالح ديـن و دنيـاي          

اين سخن هر چند سخن ساده و كوتـاهي اسـت، امـا معنـاي               .... خويش است   

آن ضـروري   عميق و بسياري دارد و انديشيدن و آگاهي پيدا كردن و عمـل بـه                

شاء اهللا و امـور را سـرو سـامان          نإايد  نان كرديد دين را ياري داده     است اگر چ  

.1ايدبخشيده

.295 ص 44مولفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب رساله 1
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.آيات قرآن همين است

≅�: رمايـد فمـي متعال  خداوند   è%Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒÉ=≈ tG Å3ø9 $#(# öθs9$yès?4’ n< Î)7πyϑ Î= Ÿ2¥ !# uθy™$uΖ oΨ ÷Q t/

ö/ ä3uΖ ÷Q t/ uρ�ωr&y‰ ç7 ÷ètΡ�ωÎ)©! $#Ÿωuρx8Î# ô³èΣÏµÎ/$\↔ø‹ x©Ÿωuρx‹ Ï‚−G tƒ$uΖ àÒ÷èt/$³Ò÷èt/$\/$t/ ö‘ r&ÏiΒÈβρßŠ

«! $#4βÎ* sù(# öθ©9 uθs?(#θä9θ à)sù(#ρß‰ yγô©$#$̄Ρ r' Î/šχθßϑ Î= ó¡ãΒ∩∉⊆∪�.) 64: آل عمران.(

؛بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است          ! اى اهل كتاب  : بگو«
 و بعـضى از     ؛ قرار ندهيم  كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او          

از ايـن  (هرگـاه  . » به خـدايى نپـذيرد  -غير از خداى يگانه-ما، بعضى ديگر را   

.»!گواه باشيد كه ما مسلمانيم: سرباز زنند، بگوييد) دعوت،

پس چرا جهان اسالم از اين توحيد خالص و مطلق رويگـردان شـده و بـه                 

و بـه   . د روي آروده است   سوي شريك قرار دادن بسياري از مخلوقات با خداون        

نماينـد  كنند، براي آنها نذر و نياز مياشخاصي به عنوان ولي خداوند مراجعه مي  

.!كه توانايي نفع و ضرر را دارند؟و بر اين باورند 

شماري كه در بسياري از ممالك ساخته شده        هاي بي همچنين گنبد و بارگاه   

كنند و خود را در كنار ا لمس ميبندند، آنها ر و مردم براي زيارتشان بار سفر مي      

! خواهند؟ها مينمايند و كسب خير و دوري از شر را از آن  آنها خوار و ذليل مي    

 و بارگاهي وجـود دارنـد كـه         نبدگاي شيخي يا مشايخي يا    در هر شهر و منطقه    
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بسياري از مردم آنها را با خداوند در اداره امور و جلب منفعت و دفـع مـضرت      

tΒ$�:گفتنـد مـي نان نيتـست كـه مـشركين عـرب          �آيا اين   اند،  شريك گردانيده 

öΝ èδ ß‰ ç6÷ètΡ�ωÎ)!$tΡθ ç/Ìh� s) ã‹ Ï9’ n< Î)«! $##’ s∀ ø9 ã—�.) 3: الزمر.(

.»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كننداينها را نمى«

�: فتندگميو  Iωàσ ¯≈ yδ$tΡ àσ ¯≈ yèx� ä©y‰Ψ Ïã«! ).18: يونس (.�#$

.»!ا شفيعان ما نزد خدا هستنداينه«

جمادات را نيز نباتات و ند بلكه اهسف شديد مسلمانان به اين اكتفا نكرد   أبا  

 بـر ايـن      منفوحـه  بلـده براي مثال بعضي از مـردم       ند،  اهشريك خداوند قرار داد   

اي برخـوردار   باورند كه درخت خرمايي هست كه از قدرت و تاثير فوق العـاده            

نـه شـوهر    همـان سـال بـه خا      . بختي به آن مراجعـه كنـد      و هر دختر دم     . است

.رودمي

درعيه هم غاري هست كه مـردم بـراي كـسب خيـر و بركـت بـه                  شهر  در  

. روند و در بسياري از ممالك اسالمي چنين چيزهايي وجود دارد          زيارت آن مي  

و . براي مثال در مصر درخت حنفي كفش گلشني و دروازه متـولي وجـود دارد              

 كشوري سنگ و درختي وجود دارد، و با توجه بـه همـه عقايـد                باالخره در هر  

تواند عرض اندام كند؟ گر چگونه توحيد خالصي ميانحرافي و گمراه

و مـانع از رشـد      . آن گونه باورها مانع از روي آوري مرم به خداوند باشـد           

 توحيـد خلـع     گردانـد و آنهـا را از انديـشه        آنها گرديده و خوار و خرفتشان مي      

.بردارد ميتفاهم و برادري را از ميان بر و نموده
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 توحيـد در عقيـده و      ، بـراي تحقـق توحيـد خـالص        بدين صـورت تـالش    

.و را به خود مشغول گردانيده بود ذهن ا،قانونگذاري

يا بـر پايـه    بن عبدلوهاب همين قضيه بود و ديگر قضا       اساس دعوت محمد  

.همين قرار داده شدند

 بزرگي به نام احمـد بـن        ها در جاي عالم   محمد بن عبدالوهاب پاي خود ر     

او. كـرد ناصر زنـدگي مـي  التيميه نهاد كه در قرن هفتم و زمان حكومت سلطان    

 راي حنبليـه در      هـر چنـد بـا      ،ل به اجتهاد بـود    ئدر عين اينكه حنبلي بود، اما قا      

.تقابل قرار داشت

ت صحيح بسيار دقيـق و بـا جـرات    قرآن و سن  او در انديشيدن در محدوده    

 و  ،و از قوت قلب و شجاعت بسياري برخوردار بود        . ، فصيح و خوش كالم    بود

و به تـاريكي زنـدان   . دادبه غير از خداوند از هيچكس هراسي را به دل راه نمي        

 و گفـت عليه فقها و متصوفه سخن مي. دادهاي رعب آور اهميتي نمي    و شكنجه 

 و بـراي ويـران   ،داشتيو بارگاه بر حذر منبد گمردم را به خودداري از زيارت   

و به غير از    .  و در اين رابطه رسايل بسياري را نوشت        ،نمودكردن انها تالش مي   

زماني كـه راي نظـري داشـت هـر          . دادآنچه در قرآن وجود داشت اهميتي نمي      

.نموددر تضاد بود آن را بيان ميچند با راي امام خويش يعني امام احمد 

ريق مطالعاتش در مذهب حنبلي با افكـار        ظاهراً محمد بن عبدالوهاب از ط     

ها و رسايلش را مطالعـه و       ابن تيميه آشنايي پيدا كرد و مجذوب او شد و كتاب          

هـايي از آنهـا   نمود و برخي از آنها را با خود برآوري كرده كه نسخه          تدريس مي 
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.هاب در موزه انگلستان وجود داردبه خط محمد بن عبدالو

 و توجه بـه     ،ون او مردم را به كنار نهادن بدعت       محمد بن عبدالوهاب نيز همچ    

و آنان را به پرهيـز از دعـا و توسـل و زيـارت         . خوانداحد فرا مي  عبادت خداوند و  

خواند او زيارت قبـور را تنهـا بـراي پنـد پـذيري و               مشايخ و اولياء و بارگاه فرا مي      

ابـر خداونـد    زيرا آنان در بر  ،نه بر توسل و طلب شفاعت     . شمردآينده نگري روا مي   

قوانيني كه خداونـد    . اي نيستند و قوانين ثابت و بدون اختالف داراي قدرت و اراده         

.و سامان بخشيده استها و زمين را به وسيله آنها سرآسمان

ذبح حيوانات براي مردگان، نذر و نياز بـراي آنهـا، بـه فريـاد طلبيـدگان و                  

ي ضـ  هيچوجـه بـدان را     ست كه خداوند بـه    سجده كردن در برابر آنان، شركي ا      

. آيـد  اسـالم بـه شـمار مـي       ريشه كن كردن توحيدي است كه اسـاس        و   ،نيست

همچنين گچكاري و ساختن گنبد و بارگاه بر روي قبر و پوشانيدن آن با پارچه               

.  و امثال آن مسايلي هستند كه در اسالم هيچ پايه و عتباري ندارند و طالابريشم

بن عبدالوهاب در واقع اعالن جنگـي همـه   هاي دعوي و تبليغي محمد   فعاليت

هايي بود كه پس از اسالم در فرهنـگ و عـادات و عقايـد               جانبه عليه تمامي بدعت   

، مراجعـه و توسـل بـه        ىانو اجتماعات براي مولـود خـ      پس.مردم پديد آمده بودند   

ز و آواز ان به دنبال جنازه، ذكر و امداد همراه بـا سـا         ناصحاب قبور و خارج شدن ز     

 براي تبـرك  ،���ى كه كسوه كعبه را با خود حمل مى  محمل نزد و پايكوبي    و رقص 

ها به غير از مظاهري انحرافي كـه        هاي بزرگ وجود نداشتند و اين     و لمس و مراسم   

.آيندند، چيز ديگري به شمار نميعامل هيچ سود و منفعتي نيست
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اي ريشه  و بر .  و حقيقتي در تضاد قرار دارد      تمامي آن امور با اسالم صحيح     

م و سـادگي و پـاكي و        الزم است كه ما به اسـال      . كن كردن آنها بايد تالش كرد     

ارتباطي . ن و توحيد خداوند و ارتباط و تعلق به او بازگرديم          آخلوص نخستين   

زيرا ال اله اال اهللا همه ايـن    . ي و چيزي با او    سبدون شريك و واسطه گردانيدن ك     

هـايي  اونـد كتـاب   از توسـل بـه غيـر خد       هاي مملو   رساند و كتاب  مفاهيم را مي  

تـوان از   گرداننـد، كـه مـي     ها را دچار تزلزل و ويران مـي       نسانهستند كه عقايد ا   

: ه آمده است براي مثال در قصيده بردكتاب داليل الخيرات و

@@bíc@@@@@@åß@ïÛbß@ÕÜ¨a@âŠ×c@‡ìÛ@éi@@@@@@áàÈÛa@t…b§a@të†y@†äÇ@ÚaìD
 بـه هنگـام پـيش آمـدن حادثـه و            ترين آفريده اي گرامي ) اي رسول خدا  («

.»سي را ندارم كه به او پناه ببرممشكلي فراگير به جز تو ك

: گويده همچنين ميصاحب قصيده برد

g@@@E@æm@@@@ aˆ(e@ð…bÈß@¿@åØ@ð†îi ýšÏë@g+ü@@KÛ‡@bí@ÝÔÏ@òâ†ÔÛa@
ري از لغزش پـايم بـيم   اگر در قيامت تو با فضل و كرم خود دست مرا نگي «

.»خواهم داشت

: گويدهمچنين او مي

ÏhŞæ@@@@@@@@bèmŠ™ë@bîã†Ûa@Ú…ìu@åß@@@@@@@@@áÜÔÛaë@PìÜÛa@áÜÇ@ÙßìÜÇ@åßë
ي آن حاصل سخاي توست و علـم و اطـالع از آنچـه در لـوح                ادنيا و هو  «

.»نويسد، بخش از علم و دانش توست قرار دارد و قلم تقدير ميالمحفوظ
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انـد زيـرا    سيار گفته شده  كننده و دروغ ب   امثال اينگونه سخنان انحرافي و تباه     

مينان در دنيا و    جز به خداوند به كسي و چيزي نبايد پناه برد و پناهگاه مورد اط             

.عقبي تنها اوست

اند بر اين   محمد بن عبدالوهاب و كساني كه پاي خود را جاي پاي او نهاده            

جانبه امروزي مسلمانان و بحران معنوي و       ماندگي همه باورند كه ضعف و عقب    

زيرا عقايد مسلمان در صدر اسـالم از  .  ايشان ناشي از ضعف عقيده است     رواني

اهللا در عزت نفـس و احـساس       االَّ إ له إ ورزي پاك بود و معني ال     هر گونه شرك  

نيازي به سنگ و بت و عبادت بزرگان و عدم هراس از مرگ در راه دفـاع از                  بي

. گرديـد اهر مـي حق و عدم هراسي از عواقب امر به معروف و نهي از منكـر ظـ         

كند كه از جان و مـال و همـه چيـز ديگـر              زيرا زندگي تنها زماني معني پيدا مي      

براي رويارويي با ستم و دفاع از حق مورد استفاده قـرار بگيـرد و تنهـا تفـاوت              

ميان اعراب جاهلي و اعراب مسلمان همين بود و تنها با اتكاء به اين عقيده بود                

و زمـام امـور     . شـدند  پرداختند و هر بـار پيـروز مـي         ها به مقابله  قدرتكه با ابر  

.سياري از جهان را به دست گرفتندهاي ببخش

لـه  و از قُ  . پس از صدر اسالم به جز عقيده چيز ديگري تغييـر پيـدا ننمـود              

خدايان بسياري را براي خود سـاختند و        . توحيد به سرداب شرك سقوط كردند     

و در زنـدگي    .  روي آوردند  ولياء اهللا ابه عبادت و توسل به سنگ و ستون و قبر           

كرد تنهـا بـا     و كشاورز گمان مي   . عمومي خود به اين امور دلبستگي پيدا كردند       

شـود  جلب رضايت شيخي و اوليايي است كه در كار كشاورزي خود موفق مـي  
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زماني . ددگرو در صورت ناخشنودي ايشان از كار كشاورزيش دچار مشكل مي          

مانند كه تعـدادي از آنهـا بـراي گنبـد و بارگـاه              قي مي گاو و گوسفندان سالم با    

در غير اين صورت دچـار      . مشايخ و اولياء مانند سيد بدوي نذر و قرباني شوند         

هـا و مـشكالت وضـع بـه همـين      شوند در مورد ديگـر بيمـاري      مرگ و مير مي   

گردند، بلكه بـه ميـزان      صورت است و تمامي آنها به قوانين طبيعي الهي بر نمي          

.و يا خشنودي ارواح ارتباط دارندخشم 

هاي ضعيف و دون همت كه در برابر هر سنگ و چـوبي سـر               آنگونه انسان 

داران يهتوانند در برابر حاكمان طاغوت و سرما      چگونه مي  ،آورندتعظيم فرود مي  

جو عرض اندام كنند؟سود

اي به خيل خدايان سـاختگي      گذرد و خدايان تازه   متاسفانه هر چه زمان مي    

ر برابر آنها خوار شوند و بسياري از ايشان هر روز بيش از روز ديگر د       اضافه مي 

و كار به جايي رسـيده كـه عـزت و حاكميـت خـود را از                 . ردندگو درمانده مي  

و مسلمانان امروزي تنها از طريقي كه مسلمانان ديروزي اصـالح           . انددست داده 

. امكان اصالحشان وجود دارد. شدند

ضرورت دارد كه به نوع زندگي ايمان و عقيـدتي و رفتـاري   به همين علت   

عصر نخستين اسالم برگرديم و با توسـل بـه توحيـد خـالص و رويـارويي بـا                   

ها و خرافات و از طريق حكمت و چنانچه مفيد واقـع نـشد بـا قـدرت،                  بدعت

.ياوريمعزت و كرامت از دست رفته را بار ديگر بدست ب
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يد و موضيعگري مـسلمانان در برابـر آن   محمد بن عبدالوهاب به تمدن جد  

هيچگونه توجهي نداشت و در فرايند كـار اصـالحي خـود بـه زنـدگي مـادي                   

. كـرد او همه هم و غم خود را به كار اصالح عقيده خالصه مي            . داداهميتي نمي 

اند و قلب چيزي به غيـر از  و بر اين بارو بود كه عقيده و روح دو عنصر اساسي 

فاسد شوند  شود و چنانچه    صالح شوند همه چيز اصالح مي     اگر ا . آن دو نيست  

.گرددهمه چيز فاسد مي

اب ديگران را به آن فرا  اين خالصه و پايه دعوتي بود كه محمد بن عبدالوه         

.1خواندمي

15-10زعماء االصالح ص 1
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م1948كـه پـس از حـج سـال    » العـرب مشاهداتي في جزيره  «او در كتاب    

 هــ   1115تولد شـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب در سـال             «: گويده است مي  نوشت

ن سـليمان   عبـدالوهاب . يعني حدود دو قرن و نيم پيش بود       م  1702مصادف با   

.و عالمي وارسته بود» عينيه«وچك پدر او قاضي شهر ك

هاي نجابـت در همـان اوايـل در او          او علم فقه را نزد پدر آموخت و نشانه        

هاي تفسير، حـديث    روز را به مطالعه كتاب    شتر اوقات شبانه  او بي . پديدار گشت 

.ا اصول و مباني اسالم مشغول بودو نظرات علما در ارتباط ب

نـشينان بـه آن     سر و ساماني و ارتداد از اسـالم كـه باديـه           او به زودي به بي    

دچار شده بودند، پي برد و همچون همه مصلحان قلب و اراده او براي اقـدام و           

.خروشيدضاع و احوال نابسامان مي جهت تغيير آن اوتالش در

وري زماني كه تنها بيست سال از عمر او سپري شده بود، از علـم و سـخن                

خود در مباحثه و مناقشه با مخالفان نظرات خود و حتي كـساني كـه عمـري از                  

اما در ميان آنهـا بـراي سـخنان خـود نـه اينكـه          . ايشان گذشته بود، بهره گرفت    

نعي را بر سر راه او ايجـاد   يي نيافت، بلكه بسياري از مردم و امرا موا        گوش شنوا 

.1»كردند

استاد احمد حسين سپس به جريان سفر شيخ به حجاز و اداي فريضه حج،              

215 ـ 214ص 1
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شـدنش  اش به نجد، هجرتش به درعيه، مـستقر       سفر به بصره و بازگشت دوباره     

:گويدود و سپس ميهايي ميان او و محمد بن سعود اشاره نمدر آنجا و توافق

 كـه در جهالـت و انـواع       -زماني كه شيخ محمد بن عبدالوهاب در درعيـه        «

شرك بزرگ و كوچك قرار داشتند و در مورد نماز و زكات و ترك شعاير ديني               

 سكونت گزيـد كـار بـا آنـان را از راه امـر بـه             -كردندهاي بسياري مي  كوتاهي

الوهيـت غيـر   كـه نفـي   » اهللاالَّ إ هل إ ال«معروف و نهي از منكر و آموزش معناي         

.، آغاز كردخداوند و اثبات آن براي خداوند است

خدايي را نفي هاي غيرتمامي معبود» له إال«داد كه او براي مردم توضيح مي    

. رسـاند عبادت را براي خداي واحد و بدون شـريك بـه اثبـات مـي              » اهللاالَّإ«و  

: نمود ميسپس آنان را به آموختن سه اصل توصيه

هايش در مخلوقات كه بيـانگر      شناخت خداوند از طريق آيات و نشانه      : اول

هـاي بـه    آفتاب، ماه، شب و روز، ابر     : ها و داليلي مانند   نشانه. ربوبيت او هستند  

.... ها و خدمت گرفته شده در ميان آسمان و زمين و ديگر داليل نشانه

مبعـث و هجـرت و       اطـالع از اصـل و نـسب و           �شناخت محمد   : دوم

.»اهللاالَّ إله إال«اي كه مردم را به آن فراخواند يعني اولين مساله

علم و شناخت قيامت و برانگيخته شدن و اينكه هر كس آن را انكـار               : سوم

آيد و داليلـي كـه در ايـن مـورد در            كند يا در آن شك نمايد، كافر به شمار مي         

.ندقرآن وجود دار

 و اصحاب او كه بر پايـه توحيـد          �حمدمهمچنين معرفت درست دين     
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شرك به خداونـد قـرار گرفتـه         و دين ابوجهل و اتباعش كه براساس         ،قرار دارد 

.است

هـاي ايـشان اسـتقرار    زماني كه پس از سالها جهالت معرفت توحيـد در دل  

بـسياري از مـردم از      . و محبت شيخ محمد بن عبدالوهاب را پيدا كردنـد         . يافت

.»رفتندر در مجالس او به آنجا مياي حضوبسياري از مناطق بر

اين بود ماجراي محمد بن عبدالوهاب آنگونه كه آغاز گرديد و هنوز پايـان              

نپذيرفته و فرزندان و نوادگان شيخ همچنان پرچم توحيد را بدست گرفتـه و از               

در شرايطي كـه جهـان اسـالم تحـت تـاثير نـور و       . نمايندحريم آن حمايت مي   

 و با فطرت خود دارد به حقيقـت دعـوت او پـي              ،رار گرفته معرفت دعوت او ق   

سـعود  تاريخ اين موضوع را براي سران پيشين آل. ورزد آن عشق مي برد و به  مي

.اندولين گرويدگان دعوت او بودهبه اثبات رسانيده كه آنان اولين حاميان و ا

����K�� �'�C��� ���/ �� ����:H

در مورد حقيقت جماعت محمد بـن       «: گويديم» نديم االديب «: او در كتاب  

انـد و تمـامي   آنان از نظر فقهي پيـرو مـذهب حنبلـي   : عبدالوهاب بايد گفت كه   

اند دروغ و تحريـف شـده       اتهاماتي كه مورخين در مورد اعتقادات ايشان نوشته       

شود و هر كس با اندك تاملي به        هاي زيادي در آنها مالحظه مي      و تناقض  ،است

.اديبي است مصري1
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 زيرا تعداد زيادي از مورخين شرقي آن مسايل         ،نمايدالع پيدا مي  اين موضوع اط  

نويسي كه مـسايلي     اگر تاريخ  -اندهاي مستشرقين اروپايي نقل كرده    را از كتاب  

هـايش  نمايند داراي درك و درايت درسـتي باشـد و نقـل قـول             را از او نقل مي    

اللفظي هاي تحتبينيم كه بسياري از ترجمه كنندگان ترجمهاما مي . صحيح باشد 

امـا  . هاي كتاب اصلي از بين رفته است      زده از آنها را ارائه داده و مزيت       و شتاب 

صحيحي استفاده كرده باشد به طريـق       هاي غير چنانچه مورخ مذكور از نقل قول     

كـه  : گوينـد براي مثال بعضي از آنهـا مـي  . توان به كتاب او اعتماد كرد    اولي نمي 

 مردم  �وهاب از مدح و تعظيم حضرت محمد      الجماعت شيخ محمد بن عبد    

. دارندرا برحذر مي

بـدين صـورت    . او به قـديمي بـودن قـرآن بـاور دارد          : گويندبعضي نيز مي  

زيرا كسي كه قايـل بـه قـديمي بـودن        . وجود تناقض در كالم آنها مشهود است      

 تعريـف پيـامبر     و اعتقاد دارد و در قـرآن       به آنچه در آن است ايمان     . قرآن باشد 

�7: فرمايدآمده است زيرا خداوند متعال مي ¯Ρ Î) uρ4’ n?yès9@,è= äz5ΟŠÏà tã∩⊆∪ �.) 4: القلم.(

.»ر اخالقي بلند و بزرگ قرار داريبه راستي تو ب«

ــين مــي ــدهمچن !©(βÎ¨�: فرماي $#… çµtG x6Í× ¯≈ n= tΒ uρtβθV= |Áãƒ’ n?tã4ÄcÉ<̈Ζ9 $#$pκ š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#

(#θãΖ tΒ# u(#θV= |¹Ïµø‹ n= tã(#θßϑ Ïk= y™uρ$̧ϑŠÎ= ó¡n@∩∈∉∪ �N) 56: األحزاب.(

ايد،  اى كسانى كه ايمان آورده     ؛فرستدخدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى      «

.»باشيد) فرمان او(بر او درود فرستيد و سالم گوييد و كامال تسليم 

. آيات بسيار ديگري نيز آمده استجز اين
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اهللا رتباط بـا مـدح و توصـيف رسـول          چيزي كه محمد بن عبدالوهاب در ا      

:  از آن نهي نموده توصيف آن بزرگوار به اوصاف اختصاصي خداوند مانند            �

�آنگونه كه مسيحيان به حضرت عيـسي      . ارائه و علم و غيب است     قدرت،  
زيـرا پيـامبر    ) داننـد و حتي او را خداونـد مـي       (دهند  اوصاف الهي را نسبت مي    

DÛaÜ†jÈí@bäqë@ðTÓ@ÝÈ£@ü@áèCN: اندگرامي اسالم فرموده
.»قبر مرا بتي كه عبادت بشود مگردان! پروردگارا«

هاي خواهد به وضوح از عقايد اين فرقه اطالع پيدا كند كتاب          اگر كسي مي  

.واي مذهبي ايشان است مطالعه كندمذهب امام احمد را كه امام و پيش

 بن عبدالوهاب   اما علت اعالن جنگ حاكم مصر عليه انديشه و اتباع محمد          

آوري اسـت كـه ايـن    الزم بـه يـاد  . مورخ فرانسوي ذكر كرده اسـت    » سيديو«را  

اي كه از آن صورت گرفته حذف شده اما خالصـه           بخش از كتاب او در ترجمه     

: متن اصلي آن اين است كه

زماني كه انگلستان و فرانسه از نهضت محمد بن عبـدالوهاب و قيـام ابـن           «

العرب و گرويدن بسياري از مردم بـه         از مناطق جزيره   سعود و تسلط بر بسياري    

ايشان و تالششان براي احياء و اصالح دوباره دين اطـالع پيـدا كردنـد از ايـن                  

العرب چيره شوند و تمامي مردم به ايشان  موضوع نگران شدند كه تمامي جزيره     

ملحق گردند و مردم مسلمان از غفلت و جهالت از اسالم به خـود آينـد و بـار                  

 و  ديگر مردم به حال و هوا و اعتقاد و اهداف صدر اسالم و خالفـت راشـدين                
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و به صورت ابرقدرتي درآيند و بار ديگر مـصالح آن           .  برگردند عمر بن الخطاب  

.ه در جهان مورد تهديد قرار دهندجزيره بلكدو كشور را نه تنها در شبه

ها بود كـه    فرانسويها و   در همين ارتباط و با توجه به اين نگراني انگليسي         

حكومت محمد علي پاشا را به اعالن جنگ عليه نهـضت جديـد در حجـاز بـه         

و او براي سـركوبي آن      . رهبري محمد بن عبدالوهاب و ابن سعود، وادار كردند        

.هاي تاريخ آمده روي داددر كتابدانيد و و آنچه كه مي. مامور نمودند

شود مبرا هـستند  هم ميآنها سرهايي كه عليه    اين فرقه از بسياري از تهمت     

گويشان معصيت است، به هر صـورت خداونـد بـر امـور     و ايراد تهمت و ناسرا  

.1»غيب آگاه و صاحب اراده است

P$�� 2% �(O����� �� ���� A�B:V

اي كه در قرن دوازدهم هجـري       با توجه به تاريكي همه جانبه     «: گويداو مي 

العـرب  انيده و شرايط بـه ويـژه در جزيـره   سايه خود را بر ممالك اسالمي گستر     

كرد، بسياري از مـردم     دگرگون شده بود، بدعت و خرافات در همه جا بيداد مي          

و عقايـد  . خبر بودنـد هاي واالي اسالمي و حقيقت توحيد، بي      از آموزه و ارزش   

آلود و اوهام و خرافات ايـشان را فـرا گرفتـه و راهزنـي همچـون عـصر                   شرك

.مه جا حاكم شده بوديت قبلي در هجاهل

در اين مورد ترديدي وجود ندارد كه تا زماني عقيده اسالمي دچـار تزلـزل               

11 ص 1

. رئيس ديوان عالي محاكم شرعي امارات متحده عربي، أبوظبي2
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حلي مثمـر  هيچ راه. پايه و در معرض خطر باقي بماند      باشد و ايمان سست و بي     

ثمر نخواهد بود، و به مصلح و شايسته و شخصيتي قوي و وارسـته احـساس نيـاز                  

دگرگون كند، و خداوند خود انسان بزرگـي        شود كه اوضاع را در جهت اصالح        مي

.دگي امت اسالمي مهيا فرموده بودرا براي اين مسئوليت مهم و حساس از زن

بن عبدالوهاب تميمـي نجـدي      گر به نام محمد   مردي احيا در آن شرايط راد   

در راستاي اصالح عقايد و اقامه شريعت كنار نهاده شده اسالم و پاسداري             . :

ه آن و باز گردانيدن امور به مجراي صحيح خـود، قيـام و          از حرمت شكسته شد   

.نموده اصل و قاعده زير دعوت مينهضتي را آغاز نمود و آشكارا مردم را ب

�ωr&¬!ßƒÏe$!$#ßÈÏ9$sƒø: $#�N) 3: الزمر.(

.»د كه دين خالص از آن خداوند استمتوجه باشي«

�Ï‰ ç7 ôã $$sù©! $#$TÁÎ= øƒèΧçµ©9šÏe$! $#�N) 2: مرالز.(

.»!پس خدا را پرستش كن و دين خود را براى او خالص گردان«

ها و مرزهاي ميان توحيد و شرك و سنت و بدعت را با الهـام از                او تفاوت 

ـ   . هاي قرآن و سنت صحيح روشن نمود      آموزه ه و راه و مسير امت مسلمانان را ب

.سوي حق و صواب نوراني گردانيد

و به آرزوهايش   . اي به عمل آوردند   شايستهمردم نجد از دعوت او استقبال       

هاي اوليه و نخستين خود را از آن محيط اجتماعي آغـاز            تحقق بخشيدند او كار   

و جامعه اسالمي كوچكي را كه بر پايه توحيد و احترام به منزلت آن قرار               . نمود
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نهاد و كسي و چيزي را بـا خداونـد شـريك            داشت و بر راه هدايت آن گام مي       

و تـاكنون هـم همـان وضـع ادامـه دارد، و جامعـه               . نيد، تاسيس نمـود   گردانمي

گـذاري  اسالمي بزرگي كه بر پايه شريعت اسالمي در عصر حاضـر در آن پايـه              

.1 و آنهم عربستان سعودي است وجود داردگرديد

$�.� $�EW���� ���� :
محمد بن عبـدالوهاب    «: گويدمي» االمام محمد بن عبدالوهاب   «او در كتاب    

هـاي  در قـرن  .  و صاحب دعوت و رسالت بود      ديشواي ديني اصالحگر و مجد    پ

گـران قبـل و     تمامي مصلحين و احيا   . اخير كسي همچون او وجود نداشته است      

گذار نبـوده و آثارشـان از محـيط         هاي خود تاثير  بعد از او، همچون او بر جامعه      

هديـه در   هـاي سنوسـي و م     رفته است، البته حركـت    فكري محدودي فراتر نمي   

وجه بـا گـسترش   اند، اما به هيچسودان داراي تاثيراتي بر روي جوامع خود بوده       

افزون دعوت و نهضت محمد بن عبدالوهاب در ميان اسـالم قابـل مقايـسه               روز

بهترين نقطه مثبت و عامل قوت دعوت محمد بن عبدالوهاب رويارويي        . نيستند

 ميـان مـسلمانان نفـوذ پيـدا         هايي است كـه در    پرستيبا بدعت و خرافات و بت     

اند و عصاره و روح عقيده اسالمي مخـدوش نمـوده و خـود آن بـدعت و       كرده

.اندآمدهصورت عقيده و عبادت درخرافات به 

الزمه ايستادگي و رويارويي دعوت محمد بن عبدالوهاب در برابر بدعت و            

 پيكـر امـت   ها بود كه به سان سـرطان در پرستيخرافات، ايستادگي در برابر بت 

.2102 الشرق و الغرب ءشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآه علما1



٧٠

70���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

كـرد، امـا    كن كردن اسالم پافشاري مي    اسالمي نفوذ پيدا كرده بود، و براي ريشه       

پرسـتي  هاي تاريك و جهل و خرافـه      هاي صادقانه و مخلصانه او پرده     بر اثر فعاليت  

ها توانستند حق و حقيقت را ببيننـد و بـه آن            كنار زده شدند و عقل و فطرت انسان       

.يداري اسالمي به جلو گام برداردو بعمل كنند و در نتيجه حركت 

 شايسته و توانا بـود      مجددبه راستي محمد بن عبدالوهاب رهبر و مصلح و          

داشـت كـارش پايـان يافتـه تلقـي          و چنانچه كسي ديگر در شرايط او قرار مـي         

كرد و درخت دعوت و رسالتش در همـان آغـاز           شد و سكوت را اختيار مي     مي

گيري از قوت و استعدادي كـه خداونـد بـه او            بهره اما او با  . خشكيدنونهالي مي 

ارزاني فرموده بود با تالش و ثبات و پايداري توانست پيروز و سربلند از ميدان               

خارج شود و سر تمامي دشمنان و مخالفان او بر سخره اراده و قوت شخصيت               

.او متالشي شودفكري و معنوي 

در مقايسه با قدرت و نفوذ مادي دشمنان قدرتمندي با او هماوردي نمودند كه او 

آمد و اما قـوت خـود را از قـوت ايمـان بـه خداونـد و                  ايشان چيزي به حساب نمي    

هاي سختي اما در ميدان جنگ. كردصداقت و اخالصش در دعوت خويش كسب مي 

،گام نهاد و او و اتباعش و دعوتش در منطقه خـويش مـورد محاصـره قـرار گرفتنـد                   

هاي انديشه و عقيده داد و در ميدان جنگ و عرصها ياري نميچنانچه خداوند ايشان ر

.1»شدندشد، خود و اتباع و دعوتش نيست و نابود ميبا عزم و ارائه وارد نمي

در رابطه با دعوت و نهضت محمـد بـن عبـدالوهاب       «: گويداو در ادامه مي   

.9-8منبع قبلي ص 1
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تـار  هاي بسياري صورت گرفته است و بسياري از او سخن گفته و گف    اظهار نظر 

اي و عـده  . اند كه دامن او از آنها كامالً پاك است        و اقداماتي را به او نسبت داده      

م كفـر او  اي هم تا حد صدور حك   در پيش گرفته و عده     1گريدر مورد او مبالغه   

.اندو اتباعش پيش رفته

اند زيرا اسـالم    اما در اين مورد شكي وجود ندارد كه آنان دچار اشتباه شده           

يقت و عدالت و اعتدال است و كساني در مورد او از راه تكفيـر               دين حق و حق   

االسالم محمـد بـن     اند چرا بايد شيخ   اهللا حكم كرده  اند به غير ما انزل    وارد شده 

اينگونـه غيـر  عبدالوهاب به خاطر بيان توحيد و مبـارزه بـا بـدعت و خرافـات          

عادالنه محاكمه شود؟

ورد بررسـي قـرار بـدهيم و همـه          هـاي او را مـ     در صورتي كه تمامي گفته    

بين نقد بگذاريم، تمامي آنها را جز حق و حقيقتي كـه            هايش را زير ذره   عملكرد

 او مردم را به غير      ،آور آنها بوده و مقررشان نموده چيز ديگري نيستند        اسالم پيام 

 آن هـم در سـرزميني كـه عقايـد، شـعاير و              ،كـرد از اسالم خالص دعوت نمـي     

او مـردم را تنهـا بـه آنچـه در قـرآن و      . رگوني شده بودندهايش دچار دگ  ارزش

گردانيـد و   خواند و در زندگي خود غير از آن دو را حاكم نمي           سنت بود فرا مي   

خواند و به غير از راه رشد در گاه كسي را به منكر و بدعت و باطل فرا نمي        هيچ

نبـود، و  ر از صالح و اصـالح   يعملكرد او چيزي به غ    . راه ديگري گام نگذاشت   

لغفور صادر شـود،  كسى در شيخ مبالغه نكرده است، و عجيب اينجاست كه اين سخن از استاد احمد عبدا1

نـد، آنهـم بـه      اهداند اتباع شيخ از دورترين اشخاص از غلو و مبالغه در انبياء و صالحين بود              ميدر حاليكه او    

.فضل خدا سپس به فضل آنچه شيخ در كتابهاى خود مقرر داشته است
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دعوت او دعوت به بازگشت به اسالم خـالص بـود، اسـالمي كـه در اصـول و                   

 نگرفته و از نصوص     تفروغ و مباني و نصوص آن دستكاري و دگرگوني صور         

.علمي حاكم نگرديده باشدهاي غيرآن تفسير و برداشت

برخي از معاصران شيخ محمد بن عبدالوهاب با يـك چـشم بـه دعـوت و                 

كردند، يا دعوت او را به عنوان مذهبي خارج از چهار چـوب  مذهب او نگاه مي   

در حالي كه او داراي مـذهبي خـاص بـه خـود نيـست و                . كردنداسالم نگاه مي  

.ه غير از اسالم صاف و زالل نبوددعوت او چيزي ب

گاه او آنهـا را     اند كه هيچ  هايي را به او نسبت داده     دشمنان و مخالفانش گفته   

اند كه بـه  هم كردههايي را در مورد او سر     ها و اوليت   و قصه  ،دبر زبان نياورده بو   

ها، براي اثبات دروغ و افترا بودن آن ادعا       . اندوجه صحت و حقيقت نداشته    هيچ

هـيچ كـدام    . و در دسترس مردم قرار دارند     . ها و رسايل خود او موجودند     كتاب

كه خالف آنها هـم يافـت   ها نه اينكه در آنها وجود ندارند، بلاز آن دروغ و افترا  

هـاي  او بـه هـيچ وجـه در محكمـه عـدل خداونـد براسـاس داوري                . شوندمي

و گنـاه و گفتـار و       . گيـرد هاي مخالفان مورد محاكمه قرار نمي     گرانه و افترا  ناداد

.شودنجام نداده بر او نوشته نميكرداري كه بر زبان نياورده و ا

انش را تحريف نموده تا عليه او اي از سخن بعضي از علماي مخالف او، پاره     

سازي كنند و براساس آن محكومش نمايند و در واقع خود ايشان به خـاطر     سند

گنـاه خـويش را     هـا سـر در بيابـان گمراهـي نهـاده و بـار               آن تهمت و نيرنـگ    

.اندتر كردهسنگين
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هايي نبوده كه ساخته    داده اما كار  هايي را انجام مي   ترديدي نيست كه او كار    

سوه و الگوي خـويش      را ا  �اهللا  رداخته خود او باشد، بلكه در آنها رسول         و پ 

.قرار داده است

براي مثال او اقدام به تخريب تعدادي از گنبد و بارگاه ساخته شده بر روي               

اما ويران كردن آنها نه اينكه عمل خالفي نيـست بلكـه از نظـر               . قبور نموده بود  

و مـردم بـراي     (ي براي پرستش در بيابنـد       اسالم اگر گنبد و بارگاه به صورت بت       

 ماننـد   ،اي ديني است  فريضه) ها به آنها مراجعه كنند    ها و رفع نياز   شفاي بيماري 

 شيخ  ،ساخته شده بود  » بيلهالج«بن خطاب در منطقه     گنبدي كه بر روي قبر زيد     

دستور ويراني آن را صادر كرد و اين اقدام را بايد بـه عنـوان يكـي از اقـدامات             

زيرا از كار منكر و خالفي جلوگيري نموده و بدعت و باطل        . بت او تلقي كرد   مث

.پرستي را از بين برده استعي بتو نو

قطـع كـرد    » االنواطذات«هايي را مانند درخت     درخت» نهيعيال«او در منطقه    

و به خاطر اين اقدام     .  نيز دستور قطع آن را صادر فرموده بود        �اهللا  كه رسول   

.بايد او را مورد مالمت قرار دادتايش و عمل صالح نديني قابل س

هـاي خـود را بـه آن    درختي بود كه مـشركين سـالح     » االنواطذات«درخت  

هـا را   و شيخ االسالم آن درخت    . نمودندكردند و برگرد آن طواف مي     آويزان مي 

.كرد خداوند و پيامبر او قطع ميتنها در جهت خشنودي

 و �اهللا خ محمد بن عبدالوهاب كنيه رسـول   برند كه شي  اي گمان مي  عده

اند كـه او عـالم و       اما آن عده فراموش كرده    . اهل البيت او را در دل داشته است       

اهللا االسالم مسلماني بوده است و هيچ مسلماني امكان نـدارد كينـه رسـول               شيخ
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االسـالم مملـو از اظهـار       ها و رسـايل شـيخ     و كتاب .  را در دل داشته باشد     �

اي و هيچ جمله  .  و آل اصحاب او هستند     �اهللا  داشت رسول   گراميمحبت و   

سالم سالم   آمده باشد و او بر پيامبر گرامي ا        �اهللا  نيست كه در آن نام رسول       

.و درود نفرستاده باشد

قيام و نهضت او بزرگترين دليل بر آن محبت عظيم است هـدف او از قيـام       

.1»يامبر گرامي اسالم بوده استو نهضت خود و احياء و تجديد اسالم و سنت پ

� ����'�� ��������C :
و نويـسنده   » سـال «احمد سالوي مورخ و محقق و فقيه مشهور اهـل شـهر             

جمع زيادي از كـساني كـه       «: گويدمي» خبار المغرب االقصي  ألاالستقصا«كتاب  

م 1811.  هــ  1226 ابواسحاق ابراهيم فرزند حاكم مغرب در سال         همراه با مولي  

ابـن  ـ هـاي بـسياري را كـه از     هيچ يك از كار: نمايد كهاند نقل ميج رفتهبه ح

انـد  شـناخته اند با ظاهر شريعت اسالمي كه ايشان مي حاكم حجاز ديده ـ سعود

همه آنچـه را كـه از اتبـاع شـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب                 . در تضاد نبوده است   

معـروف و نهـي از      اند دينداري و عبادت صحيح و نماز و روزه و امـر بـه               ديده

 را بـدون    اي آنهـا  هايي بـوده كـه عـده      ها و نافرماني  منكر و پاكسازي از آلودگي    

.2»انددادهتوجه انجام مي

.170-168منبع قبلي ص 1

.58-57الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآه علماء والشرق و الغرب ص2



75وتشدع وپيشواى نهضت معاصر و آراء و نظرات علماء و انديشمندان درباره او

���/ ���� *�G/� :
» سـيره االمـام الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب      «استاد امين سعيد در كتـاب       

رترين بـا زندگاني و سيره امام محمـد بـن عبـدالوهاب تميمـي از پـر              «: گويدمي

تـرين آنهـا در ارتبـاط بـا         ها و فضايل و مناسـب     ها در عرصه پند و عبرت     سيره

ســيره او سـيره يكـي از بزرگــان   . تحقيـق و بررسـي و تفــسير و تحليـل اسـت    

باشد، خداونـد بـه او   اصالحگر و مجاهدين بزرگ و عالمي از جمله بزرگان مي        

راه . مـود نور بـصير ت عطـا فرمـوده و بـه صـراط مـستقيم خـويش هـدايت ن                 

پرهيزكاري را پيش پايش نهاده بـود و امـت اسـالمي را بـه بازگـشت بـه ديـن         

امت . اندخوپرستي فرا مي  خداوند و عمل به كتاب و سنت و ترك شرك و گور           

خداوند ايـشان را از     .  كرد و به نداي او پاسخ مثبت دادند        مسلمان نيز به او اقتدا    

د، او موفـق و سـربلند از ميـدان          ها خارج و به سوي نور هـدايت فرمـو         تاريكي

.نيكان رسيدها را چيد و به منزلت ترين و بهترين ميوهبيرون آمد و پاك

 پايـه قـول     ،هاي آغازين قرن دوازدهـم هجـري بـه دنيـا آمـد            شيخ در سال  

او . هاي پاياني قرون وسطي و اوايل قرن جديـد بـه دنيـا آمـد              مورخين در سال  

نخستين كسب علم خود و همچنان به كـسب   هاي  هنوز در اوايل جواني و سال     

و دانش اشتغال داشت كه اوضاع و احوال جامعه و مـردم خـويش بـه تفكـر و                   

بررسي طوالني پرداخت و در نتيجه دريافت كه بسياري از مردم به احكام ديـن               

خود پشت كرده و به پرسـتش طواغيـت پرداختـه و جايگـاه قبـر و بارگـاه در                    

ه و به مشايخ و اولياء متوسل گرديده و در حـضور و             شان منزلت بلندي يافت   نظر

.جويندت خداوند از ايشان مدد مينظار
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ضعف و انحطاطي كه پيكر خالفت عثماني را كه بر ممالـك غربـي تـسلط                

سر و سـاماني ضـعف      داشت رنجور گردانيده بود يكي از عوامل اساسي اين بي         

بـر شـام و مـصر مـسلط          هــ    923هاي عثماني در سال     ايمان و عقيده بود ترك    

شدند و پس از مدتي حجاز و يمن را نيز به مناطق تحت حاكميت خود اضـافه               

را بـه امپراطـوري     .... طولي نكشيد كه ليبي و تونس و الجزاير، عراق و           . نمودند

خود افزودند تقريباً تمامي مناطق عربي تحت حاكميت ايشان قـرار گرفـت امـا               

 دشـمن   تـرين كـرد و در واقـع جهالـت بـد         جهالت و فقر در همه جا بيداد مـي        

.هرگونه اصالح پيشرفتي است

ممالك عربي تا سـر و گـردن در بـاتالق فتنـه و آشـوب غـرق شـده و در           

اي بردند، هر يـك از امـرا و حكـام بـر منطقـه             تاريكي جهالت راه به جايي نمي     

خواسـت و هـوي و    نواخت و هرگونه كه مي    تسلط پيدا كرده و ساز خود را مي       

پرداخت، بـه   گذاري مي كرد، به صدور و فرمان و قانون      آورده مي ي او را بر   هوس

و همـه اظهـار     . شـد همين خاطر روز به روز به ميزان فقر و جهالت افزوده مـي            

مردم تن به يـاس     . كردند و آشوب و بلوا همه جا را فرا گرفته بود          نارضايتي مي 

رهايي داده و براي فرج و      و نااميدي داده و خود را در معرض باد حوادث قرار            

.نهادندبه هر راهي گام مي

مانـدگي و   در چنان فضاي تاريكي كه جهالت و خمودي و ركـود و عقـب             

 از طرف نجـد نـور       ،هاي ديني، سلطه حكام خودكامه و استبدادي      سستي انگيزه 

دعوت سلفي يا وهابيت تابيـدن گرفـت و مـشعل بدسـت آن امـام محمـد بـن           
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 بود او راه را با الهام از قرآن و سنت بر امت نماياند و       عبدالوهاب تميمي نجدي  

و امن نيز راه دعوت او را در پـيش گرفـت            . بر صراط رشد تعالي رهنمايي كرد     

.به فراخواني او پاسخ مثبت داد

شيخ محمد بن عبدالوهاب پيش از هر چيز از وسايلي مانند قلـم و بيـان و                 

و خطابه پرداخت و رساله، كتاب      به تدريس و تعليم و وعظ       . سخن بهره گرفت  

مردم را به بازگشت بـه     . العرب منتشر نمود  جاي جزيره نوشت و آنها را در جاي     

پرسـتي و كـسب علـم فـرا         پرستي و كنار گذاشتن شـرك و گـور        توحيد و يكتا  

: خواند و اين سخن امام مالك را شعار خويش گردانيده بود كهمي

 مسلمانان نخـستين را اصـالح نمـود         آيندگان امت اسالمي جز با آنچه كه      «

.»اصالح نخواهند گرديد

هاي اسالم و راهي شدن در راهي كه فـرار          يعني تنها از راه پيروي از آموزه      

گيري از نور آن اسـت كـه اصـالح امـور را آسـان               ها قرار داده و بهره    راه انسان 

بـه حقانيـت   او . نمايـد ها باز ميگرداند و درهاي بسته شده را بر روي انسان      مي

دانست كه توفيـق و   دعوت و رسالت خويش از اعماق درون ايمان داشت و مي          

.مسئوليت مهم و مقدس برگزيده استحمايت الهي او را براي آن 

هر گاه ايمان قلبي را نوراني كنـد و قـوت بخـشد و بـا احـساس و شـعور         

ـ       انسان آميخته شود، بر اراده او چيره مي        ي بـزرگ   شود و آن را به صورت نيروي

كـه هيچگونـه مظـاهر مـادي يـاراي رويـارويي بـا آن را نـدارد و                   . آورددر مي 

. در دنيا او را فريب نخواهد دادهاها و فريبندگيزيبايي

هـا و  امام محمد بن عبدالوهاب در آغـاز دعـوت و تبليـغ بـا اذيـت و آزار                 
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پيـدا  هايي كه معموالً مصلحان و داعيـان بـا آن سـر و كـار                دشمني و رويارويي  

گاه كوتاه نيامد، دچار هراس نگرديد و مظاهر دنيا         اما هيچ . كنند رو به رو شد    مي

جزيـره گـسترش   او را فريب نداد، پس از مدتي دعوت او در شرق و غرب شبه            

 روز بـه روز     ،يافت و تعداد بسيار زيادي از مردم به آن گرويدنـد و حاميـان آن              

.هاي آن استوار گرديدرفت و پايهفزوني گ

هايشان را عليه او بيـشتر كردنـد، و         دشمنان پيام او پريشان شدند و فعاليت      

دسته دسته براي جنگ با آن بسيج شدند تا چراغ دعوتش را خـاموش كننـد او                 

 زيـرا دفـاع از   ،نيز مردانه براي دفاع از رسالت خويش شمـشير بدسـت گرفـت          

وعيت آن را   عقيده و جان و مال حقي است ثابت كه همه اديان و قـوانين مـشر               

.نمايندميتاييد 

پايگي تمامي كند و بياين حقيقت تناقض از سخنان مخالفانش را معلوم مي      

زيرا رسالت و دعـوت او بـر        . رسانداتهامات وارده توسط ايشان را به اثبات مي       

كس شمشير را از نيام بيرون نياورده       وجه عليه هيچ  شمشير متكي نبوده و به هيچ     

 جهت دفاع از خود و مقابله بـا دشـمنان متجـاوز كـه بـراي               بلكه تنها در   ،است

ا داشتند دست بـه     جنگ با او دست به يكي كرده و قصد از بين بردن دعوتش ر             

.شمشير برده است

هاي آنان ناكام ماند و شكست خورده و خوار و درمانده ناچار بـه   اما تالش 

ين سبب كـه    نشيني شدند و جز زيان چيزي عايدشان نشد و دعوت او بد           عقب

 زيرا طبيعـت نـور آن اسـت كـه بـه             ،نور حق بود بر تاريكي باطل پيروز گرديد       
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يابد و هر چه كه ظلمت دوستان تالش كنند توانايي محـار            سرعت گسترش مي  

 و به هر ميزان كه در برابر آن سد و مـانع بـسازند راه بـه                  ،آن را نخواهد داشت   

يابـد و  كه مدام منزلت بلنـد مـي      اي است    و حق نيز به گونه     ،جايي نخواهند برد  

.ماندبراي هميشه پنهان باقي نمي

و . دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب در نجد به اهداف خود دسـت يافـت           

افزوني پيدا كرد و از آن جامعه اسالمي سـالمي پديـد آورد             در آن گسترش روز   

داشــت و بــر اســاس كــه بــه توحيــد ايمــان داشــت و منــزلش را گرامــي مــي 

رسـي و   كسي را در فرمانروايي و فريـاد      . كرداي ناشي از آن عمل مي     همسئوليت

و تاكنون هم وضع و حالي همين گونه دارد . نمودعبادت با خداوند شريك نمي    

و از زمان شيخ محمد بن عبدالوهاب تا به امروز دچار تغييري منفي نگرديـده و      

.دكند و بدان ايمان دارآشكار ميهمچنان حق را با صداي بلند 

ي و از اين جامعه دولتي عربي و باكرامت سرچشمه گرفت كه در سايه            

.دعوت و ايمان به آن رشد و نمو يافت

در حقيقت اولين و بزرگترين دولت عربي بود كه عرب پـس از دولـت     

راه ) اين دولت(پس . خلفاي راشدين در داخل جزيرة العرب تأسيس كردند       

افـت و نيرومنـد شـد و قلمـروش     و سروري ي. و روش آنان را ترسيم نمود    

هـاي عـسير و تهامـه بـه آن ضـميمه      توسعه يافت و قطر حجاز و سـرزمين   

هاي عراق را در هم كوبيد و مرزهايش را در هم نورديـد و              گشت و دروازه  

ي و بـه كرانـه  . به بلنديهاي شام رسيد و بعضي از آنها را به تصرف در آورد   

ـ      )خليج عربي (غربي خليج   از  وب تـا اقيـانوس هنـد و       دست يافـت و از جن
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كه طـول آن از هـزار مايـل كمتـر نبـود و              .شمال تا شط العرب ادامه يافت     

.هاي آن به اهتزاز در آمدها و محلهپرچم توحيد بر كرانه

دعوت محمد بن عبدالوهاب در ممالك عربي و اسالمي گـسترش يافـت و      

ها اري از انسانهاي اسالمي را روشنايي بخشيد و بسي  جاي سرزمين نور آن جاي  

داوطلبانه به آن گرويدند و خود را با آن هماهنگ نمودند و در نتيجه آن دعوت            

آمـد كـه در     ي در يهاها و حركت  در آن سرزمين به صورت محور تمامي نهضت       

هاي عرب و مسلمان را در       نهضتي كه ملت   ،ممالك عربي و اسالمي پديد آمدند     

. به خواب رفته را بيدار گردانيدفوس و ن،هاي مرده را زندهبر گرفت و همت

در پـاكي و خـدمتگزاري بـه        ) وهـابي (پرچمدار و بنيانگذار دعوت سـلفي       

آمده بود و همگان به خوبي پي برده بودند       اي در اسالم به صورت قطب و نمونه     

هاي دعوي خود به جز كسب رضايت خداوند و اصالح اوضاع           كه او از فعاليت   

انيـدن و رهـا نمـودن آن از بنـد ناآگـاهي و تـاريكي               و احوال امت و بيدار گرد     

جاهليتي جديد كه بر حركات و سكناتشان حاكم شـده بـود هـدف ديگـري را                 

هـاي آن در سـال      او پي از استقرار دعوت و اسـتوار شـدن پايـه           . كرددنبال نمي 

تعداد اتباع دعوت او فزوني بسياري پيـدا        . ق از سياست كناره گرفت    .  هـ 1187

.اي از طرف دشمنان وجود نداشتده و خطر تهديد كنن.كرده بود

او بيشتر اوقات خود را به ذكر و عبادت خداوند و حمـد و سـتايش او بـه                   

از . گذرانيـد هـايي كـه نـصيب او نمـوده بـود مـي            هـا و پيـروزي    خاطر توفيـق  

وجه به دنبـال حكومـت      هاي دنيوي خود را دور نگاه داشت و به هيچ         دلبستگي
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.رت و كسب مقام و ثروت نبودتن قدبدست گرف

تـا  . كرداو با نماز شب و روزه روز و عبادت خالصانه اوقات خود را پر مي             

 هـ پيك مرگ به سـراغش آمـد و بـا كمـال خوشـنودي از             1206اينكه در سال    

 بود بـه مالقـات   هايي كه بر اثر نصرت و حمايت خداوند بدست آورده    موفقيت

.1پروردگارش شتافت

��( 2�X �GD*�V

نهـضت «: گويـد مـي » العالم العربـي الحـديث    «: دكتر جالل يحيي در كتاب    

اي عربي كه دور از دايـره قـدرت دولـت           اين حركت جديد در منطقه    : هاوهابي

. آزادي و استقالل شهرت داشتندبود پديد آمد و مردم آن به عشق به

شيخ محمد بن عبدالوهاب زماني كه گسترش بـدعت و منكـرات و توسـل و                

كـرد  دميد و مالحظـه مـي     عظيم مردم را براي مردگان و گنبد و بارگاه و مشايخ مي           ت

پرسـتي خـالص كـه محـور     كه تا چه حدي از روح اسالم صحيح و توحيد و يكتـا          

 اوليـاء   ،هااند، در شرايط سخت، حوادث و بيماري      رسالت اسالم است فاصله گرفته    

منفعت و مصونيت از مـضرت از  خوانند و براي كسب رسي ميو مشايخ را به فرياد    

براي ايجاد و تغيير و اصالح و اوضاع و باز گردانيدن اسالم بـه            . جويندآنان مدد مي  

.»اكي نخستين عزم خود را جزم كردخلوص و پ

او پس از ذكر آنچه در بين محمد علي پاشا و اتباع شيخ در نجد گذشـت،                  

.10-7ص 1

.استاد رشته تاريخ دانشگاه ميناي مصر، حاصل مدرك دكتراه دولت از دانشگاه پاريس2
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ها بـا شكـست آن      ابيو وه ) حاكم مصر (جنگ ميان محمد علي پاشا      «: گويدمي

هـر چنـد آراء و فلـسفه آن تـاكنون همچنـان             . پا پايان يافـت   حكومت عربي نو  

نهضتي كه همه تـوان خـود را بـر روي اصـالح اوضـاع و احـوال                  . پابرجاست

اي كه دين  ها و رسيدن به مرحله    عمومي مسلمانان از راه پااليش دين از آلودگي       

ص و ملتـزم بـه اسـالم خـالص     خالص فراگير شود و مسلمانان صـادق و مخلـ    

.1ر ايجاد تغييرات و اصالحات شوندمحو

4
� Y0��:V

بـرخالف سـخن    «: گويد مي 3»القرن العشرين العرب في جزيره«: او در كتاب  

گر و مجددي بوده    دانماركي محمد بن عبدالوهاب پيامبر نبوده بلكه احيا       » نيبهر«

. خوانـده اسـت   خداوند فرا مي  كه مردم را به بازگشت به دين راستين و حقيقي           

ها و احكام و آراء خاص به خود نبوده بلكه همه احكامي كه در              او داراي آموزه  

. بوده است:نجد به اجرا نهاده شد برگرفته از مذهب امام احمد بن حنبل 

اما در حوزه عقيده محمد بن عبدالوهاب و اتباعش از سلف صالح پيـروي              

شايد گفـت كـه عقايـد و عبـادات          . نهادندنار مي كردند و عقايد ديگران را ك     مي

ها و ديدگاههاي شيخ االسالم احمد بـن        ايشان به صورت كامل بر اساس آموزه      

.91ص 1

).2/160: األعالم: نگا( هـ 1387مورخ و نويسنده مصري متوفاي 2

.هـ چاپخانه لجنه التأليف والترجمه والنشر1378چاپ پنجم سال 3
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اي از موارد فرعي دين     هاي او بوده هر چند او در پاره       تميمه و برگرفته از كتاب    

.1كردها فرق مي وهابينظرنظرش با 

 �(�����M9� D$ :
دعوت امام محمد بـن عبـدالوهاب اولـين         «: گويدمي» االعالم«او در كتاب    

كـه مـصلحين و     . آيـد پرتو براي بيداري در تمامي جهان اسـالم بـه شـمار مـي             

بـزرگ مـردي    . تحت تاثير آن قرار گرفتند    ... مجددين هند، مصر، عراق، شام و       

الـدين افغـاني در افغانـستان، محمـد عبـده در            همچون آلوسي در بغداد، جمال    

 حـسن   الدين قاسمي در شام، خيرالدين تونـسي در تـونس صـديق           مصر، جمال 

بـا الهـام از دعـوت محمـد بـن           ) هنـد (امير علي در كلكته   ) هند(خان در پوپال    

هـا و   و شخـصيت  . عبدالوهاب پا به ميـدان اصـالحات و تجديـد ديـن نهادنـد             

كـساني كــه در قلــب  . هــاي ديگـري همــان راه او را در پـيش گرفتنــد  حركـت 

بـه اهـل    . ب به او گرويدند و دعوتش را مورد حمايـت قـرار دادنـد             العرجزيره

اين نامگذاري اخير   . ناميدند» وهابي«توحيد شهرت يافتند و مخالفانشان آنان را        

هايشان گرديـد و  المعارفها و دايره نامهدر ميان اروپاييان رايج شده و وارد لغت       

منان انديـشه پيـروان     بعضي از آنها دچار خطا گرديده و به تبـع از تهمـت دشـ              

.2»هب جديدي از اسالم قلمداد نمودندمحمد بن عبدالوهاب را به عنوان مذ

16/321-322.

26/257.
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محمد بن عبـدالوهاب مـدتي در دمـشق بـه           «: گويدامير شكيب ارسالن مي   

كسب علم پرداخت و سپس به بغداد و بصره رفت و به اصول و مباني و قرائت        

ن عروه حنبلـي    بالقيم جوزيه و ا   د دانشمندش ابن   و شاگر  االسالم ابن تميمه  شيخ

.و ديگر بزرگان مذهب حنبلي گرديد

آاليـشي نخـستين و عقايـد       او در مورد بازگردانيدن اسالم بـه پـاكي و بـي           

ها مـذهب  به همين خاطر است كه وهابي     . اصحاب و تابعين به انديشه پرداخت     

 آنـان بـا عقايـدي همچـون         از همين جاست كه   . نامندخود را مذهب سلف مي    

البته زيارتي كه در آن بدعتي و معصيتي صورت         (توسل به اولياء و زيارت قبور       

بـه مقابلـه    ) در اموري كه خاص خداوند است     (خداوند  رسي غير و فرياد ) بگيرد

بـراي  شـمردند و    هايي براي ورود به دايره شرك بـر مـي         و آنها را راه   . پرداختند

 فكـر  كردند، قرآني و احاديث نبوي استدالل مي     آياتاثبات صحت آراء خود به      

ده چيـز ديگـري را مطـرح كـرده          ن تميمه ارائـه دا    بكنم او به جز آنچه كه ا      نمي

.2»باشد

أكـابر  از تـاريخ   وتسياسـ أدب ودانـشمند بـرزگ در   يب بن حمود بن حسن بن يونس أرسالن،  شكاو1

 تولـد  لبنـان در ، باشديمالمجمع العلمي العربي جزو انجمن ، و لقب دادند البيانكه او را به امير      ،  نويسندگان

).3/173األعالم : نگا. (هـ ق فوت كرده است1366(شده و در همان جا در سال

. تحت عنوان تاريخ نجد الحديث با كمى تصرف4/116 حاضر العالم اإلسالمي :نگا2
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��C� 4R �GD*H:
 هــ در    1354اي كه در سـال      دكتر طه حسين اديب مشهور مصري در مقاله       

: گويـد رد و مـي العـرب منتـشر كـ   ارتباط با مسايل ادبي در زندگي مردم جزيـره      

نماينـد،  العرب تحقيق مي  كساني كه در رابطه با زندگي فكري و ادبي در جزيره          «

اي را كـه در آن سـرزمين در اثنـاي           توانند نهضت و حركت قوي و طوفنده      نمي

حركتـي كـه توجـه      . توجهي قرار بدهنـد    ميالدي به وجود آمد مورد بي      18قرن  

 كرد و آن را ناچار نمود كـه آن  جهان جديد را در شرق و غرب به وجود جلب  

هاي بسياري را در    ها و پيامد  حركتي كه تاثير  . حركت را مورد اهتمام قرار بدهند     

امـا  . آن بر جاي نهاد و گاهي در ارتباط با آن به صورت شايسته بررسي شـوند               

اكنون در شرايط كنوني آن نهضت بار ديگر با قوت تمام به ميدان آمـده و كـار                  

 ويـژه  العرب، بلكه بر روي روابط با ديگر ممالك بهنه تنها بر جزيره   گذاري  تاثير

.گذارداروپاييان تاثير مي

جزيره عربستان يكي از مشايخ     هايي است در شبه    وهابي آن حركت، حركت  

او در . و علمــاي نجــد بــه نــام محمــد بــن عبــدالوهاب آن را بــه وجــود آورد

 تعليم و تربيتش را بـر        آمد و پدر كار    اي اهل علم و فقه و قاضي به دنيا        خانواده

.دوش گرفت

او پس از مدتي به عراق رفت و از علم و دانش علماي بصره و فقيهـان آن                  

در بعضى از اين كتابها بـه  كتابهاى بسيارى دارد،،  است أدبدر، دكتر ه طه بن حسين بن علي بن سالماو1

 سـال  درهقاهروفات او در    ،  نداهمنهجي دعوت كرده است كه كبار دانشمندان ادب آنرا مورد قبول قرار نداد            

).3/231األعالم : نگا. (باشدمي)ق.هـ1393(
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. او آراء جديد و قديم را در حوزه دين با هم مورد توجه قرار داد              . استفاده نمود 

.تند و از شهر بصره بيرونش كردندبرخي از مردم بصره بر او خشم گرف

ا قصد رفتن به شام را داشت اما كمبود توشه و پايان يافتن مخارج او     او ابتد 

را از آن سفر منصرف نمود و به ناچار به نجد بازگشت او مدتي را بـا خـانواده                   

رويـدن بـه    خويش سپري نمود با پدر به بحث و گفتگو پرداخـت و او را بـه گ                

.انديشه خويش فرا خواند

بش گسترش يافـت و مـردم بـه دو    پس از مدتي دعوت او قوت گرفت و مذه 

اي هـم از دشـمني و   كردنـد و عـده    گروهي از او حمايـت مـي      . دسته تقسيم شدند  

و پـس از    . در نهايت زندگي او در معرض خطر قرار گرفت        . آمدندمخالفت با او در   

عمـر او را بـه مـذهب خـويش فـرا            مها مالقات با يكي از امرا به نام عثمان بـن            بار

.و با او بيعت نمود. هب او گرويدحمد پناه داد و به مذخواند او به شيخ م

كـشانيده شـد و در آنجـا پـس از           » درعيـه ال«پس از مدتي قضيه به منطقـه        

چندين مالقات با امير آن منطقه به نام محمد بن سعود او را به پيروي از دعوت      

.عهد شد كه از دعوت او حمايت كندخويش راضي نمود و محمد بن سعود مت

 زمان مذهب جديد رسميت يافت زيرا نيرويي سياسـي آن را تاييـد و       از آن 

نمود و كار تبليغ آن را در تمامي مناطق به وسـيله موعظـه حـسنه و     حمايت مي 

.ه از قدرت و شمشير بر عهده گرفتاندرز آرام و گاهي با استفاد

ــدرتي در    ــزرگ و پرق ــت ب ــت حكوم ــن و سياس ــان دي ــاني مي ــم پيم از ه

 تـا   .ريزي شد كه از جايگاه مهم و حساسي برخـوردار گرديـد           هالعرب پاي جزيره
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بـا آن بـه     و.  عثمـاني بـه سـختي از آن دچـار هـراس شـدند              جايى كه تركهاى  

، زماني كه خود كاري را از پيش نبردنـد بـراي تـضعيف آن               رويارويي پرداختند 

حـال قبلـي    حركت و ساقط گردانيدن آن دولت و باز گردانيدن امور به وضع و              

.ها متوسل شدندصريبه م

اما در اينجا الزم است، اندكي در مورد اين مذهب جديد بررسي نمـاييم و               

سخن بگوييم تا متوجه شويم كه چيـست؟ و تـا چـه ميزانـي بـر روي زنـدگي           

فكري در اين عصر جديد موثر واقع شده است؟ 

 در رابطـه بـا معاصـران    ،اين مذهب هم قديم و هم جديـد اسـت   : گفتم كه 

زيرا دعوت شيخ محمد    .  اما حقيقت آن است كه ريشه در گذشته دارد         ،تجديد اس 

داري براي بازگشت به اسـالم  بن عبدالوهاب چيزي به جز فراخواني استوار و ريشه     

دعوت . پرستي نيست آاليش از هر گونه شرك و بت      شائبه و پاك و بي    خالص و بي  

 ديـن خالـصي كـه از     پيـام آور آن بـوده،     �اهللا  به همان اسالمي است كه رسول       

جانب خداوند نازل گرديده و كنـار نهـادن تمـامي اشـخاص و اشـيايي كـه ميـان                    

. واسطه شوند و فاصله ايجاد كنندهاخداوند و انسان

دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب تالشـي          : تـوان گفـت كـه     در مجموع مـي   

گرانه و پاكسازي اسالم از بسياري از مظـاهر شـرك و خرافـات سرچـشمه            احيا

آميخـتن مـسلمانان بـا ديگـران بـوده          ه از جهالت به حقيقت آن و ناشـي از در          گرفت

با اموري جاهلي و خرافي كه در عقيده و سلوك          شيخ محمد بن عبدالوهاب   . است

 و اصـحاب    ءتوسل به مرگان و شفيع قرار دادن اوليا       : مردم نجد نفوذ كرده بود مانند     

زيرا آنان به سـبب اميـد       . ت نمود قبور و پناه بردن به سنگ و درخت، شديداً مخالف         
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نيدن انسان تـا ميـان خـود و    جلب نفع و دفع ضرر از سنگ و چوب و واسطه گردا     

. ، به همان نوع عقيده و رفتار اعراب جاهلي پيش از اسالم بازگـشته بودنـد               خداوند

در تاريكي جهالت و جنگ سـرگردان شـده، نمـاز و زكـات را بدسـت فراموشـي                   

ـ       محمـد بـن عبـدالوهاب      . آمـده بـود   محتـوي در  امي بـي  سپرده و دين به صورت ن

 ملتـي   �اهللا  نظر با تاسي از سنت رسـول        خواست از آن اعراب خشن و تنگ      مي

�اهللا  كـاري كـه رسـول       . مسلمان و پاك و پرهيزكار و مجاهد و متعهـد بـسازد           
.آمده بود خداوند از عهده آن بريازده قرن پيش به خوبي به ياري

 دارد اين است كـه آن مـذهب جديـد در نجـد در               چيزي كه جاي شگفتي   

. شرايط و حال و هوايي همچون شرايط ظهور اسالم در حجاز قرار گرفتـه بـود        

ابتدا باني و موسس آن با عطوفت و مهرباني مـردم را بـه دعـوت خـويش فـرا                    

اي از مردم به او گرويدند و بعد از آنكه پيام دعوتش را علني و        خواند و عده  مي

د، مشكالتي به وجود آمد و تحريكاتي عليـه او صـورت گرفـت و               عمومي نمو 

ـ              ود و انديشه  ـخ ه تاسـي از    ـاش در معرض خطر قـرار گرفتنـد او پـس از آن ب

به پيروي از عقايد  با سران قبايل و امرا مالقات نمود و ايشان را            �اهللا  رسول  

.خود فراخواند

ت فرمـود بـه    كه به مدينـه مهـاجر  �اهللا او پس از مدتي همچون رسول    
بـن   محمـد  و.  و مردم آنجا بـا او پيمـان حمايـت بـستند            ،درعيه مهاجرت كرد  

خواست به امور دنيـوي مـشغول شـود امـا از سياسـت و اهـل       عبدالوهاب نمي 
زمـاني كـه   . سياست به عنوان ابزاري براي گسترش دعوت خويش بهره گرفـت  
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س كـه آن را     چنين شد مردم را به پيروزي از مذهب خويش فرا خواند، هـر كـ              
 و هر كس كه از قبول آن سـرباز زد بـر رويـش شمـشير                 ،پذيرفت نجات يافت  

نجديان صادقانه به مذهب او گرويدند      . كشيده شد و با او جنگ صورت گرفت       
 در راه دفاع از اسالم به      �و از او اطاعت كردند و همانگونه كه پيروان پيامبر         

ه چيز خود را دو دسـتي تقـديم    گرويدند و همراه با او مهاجرت كردند و هم    او
حمـد بـن   نجديان نيـز جـان و مـال خـود را در راه دفـاع از دعـوت م                . نمودند

.عبدالوهاب كف دست نهادند
ها و مصريان براي رويارويي با آن مذهب دست به دست يكديگر            اگر ترك 

بردنـد،  داند و با استفاده از قدرت نظامي به خانه و كاشـانه آن حملـه نمـي                نمي
اما . دادندنشيني اهتمام و توجه چنداني به آن مذهب نشان نمي         عرب باديه مردم  

رفت كه اين دعوت بتواند در قرن دوازده و سيزده هجـري همانگونـه              انتظار مي 
كه در آغاز ظهور اسالم توانست ميان قبايل وحدت كلمه را به وجود بياورد در               

. و حجاز تفاهم و وحدت ايجاد كندبين قبايل نجد
 چيزي كه در ارتباط با اين مذهب براي ما اهميت دارد نقش و تـاثير آن                 اما

آن نقش در بسياري از ابعـاد بـسيار         . در زندگي فكري و ادبي مردم عرب است       
زيرا زمينه بيداري و هوش و ذكاوت اعراب را فراهم          . مهم و حساس بوده است    

 راه آن بـا شمـشير و   هاي وااليي را فرا راه آنان قرار داد كـه در گردانيد و ارزش  
قلم و زبان مبارزه نمود، و همين سبب گرديد كه تمامي مسلمانان و مردم عراق               

.1»العرب توجه نماينداي ويژه به جزيرهو شام به گونه

الشيخ محمد بـن عبـدالوهاب فـي مـرآه     : (وكتاب. 201امين سعيد ص . االمام محمد بن عبدالوهابسيره1

).11علماء الشرق والغرب ص
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Z��� 4R *�G/�$ :
بـزرگ و بنيانگـذار   «: گويـد مـي » بـين الـديانات والحـضارات     «او در كتاب    

هـايي   او براي پااليش اسالم از بدعتوهابيت محمد بن عبدالوهاب نجدي بود،    

كه وارد آن گرديده بود و باز گردانيـدنش بـه پـاكي و زاللـي نخـستين تـالش                    

اولين كسي كه حاضر شد از اهداف او حمايـت كنـد اميـر محمـد بـن                  . كردمي

تمـامي منـاطق نجـد    سعود يكي از امراي نجد بود و پس از مدتي دعوت او در    

.گسترش پيدا كرد

معني است كه وهابيت مذهبي اسالمي با ويژگي اهتمام به تقويت           اين بدان   

.1»ايمان، و توحيد است

اين درست است كه هدف اصـلي شـيخ محمـد بـن             «: گويداو در ادامه مي   

عبدالوهاب به حوزه اصالح ديني و اجتماعي در ارتباط بود، امـا در عـين حـال         

ايي ببخشد زيرا سرزمين    اميدوار بود كه نور علم و پيشرفت سرزمين او را روشن          

داراي نوعي زندگي ابتدايي بود و با هر گونه معرفت صحيح           ... نجد و حجاز و     

ديني و تمدن و پيشرفت كه در بسياري از ممالك عربي و اسالمي ماننـد مـصر،        

.يه و عراق وجود داشت بيگانه بودسور

راء متفاوتي  ها در مورد آن مجاهد مجدد و اصالحگر بخوبي آ         به دنبال آن رويداد   

اي ديگر ادعا  و عده،نمودنداي او را به گريز از دين و الحاد متهم ميوجود داشت عده

ويج بنمايد؟ها را تبليغ و ترخواهد مذهب قرمطيكردند كه او ميمي

.123ص 1
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هاي بسياري  حتي در اروپا راجع به مذهب و ديدگاه آن مرد خردمند شايعه           

هاي مختلـف و متـضادي را در      ظهار نظر منتشر گرديد و بسياري از مستشرقين ا      

ىها تشبيه كرده و تعداد    به لوتر پروتستان  ي او را  اهعد. نمودندمورد او ارائه مي   

.آوردندنيز او را رقيب تمامي فالسفه به شمار مي

ها در مورد وهابيت نادرست از آب در آمد،         اما پس از مدتي تمام آن دوري      

هـا و  هبـالعكس آمـوز  . سـمان تـا بـه زمـين بـود      از آهـا قرمطيزيرا فاصله او با  

. دادهاي سفت و سخت او را بالخصوص قرآن و سنت نبوي پيونـد مـي              هانديش

 م دو نفر به نمايندگي وهابيت به قـاهره سـفر نمـوده و بـا                 1815حتي در سال    

او به تعـداد زيـادي از   . مالقات كردند) � بزرمحمد علي پاشا  (والي وقت مصر  

 دانشمند االزهر توصيه كرد كه بـاب گفتگـو و مباحثـه را              هاي عالم و  شخصيت

.ميان خود و آن دو عالم وهابي باز كنند

در ضمن آنها علماي مصر از دو طرف چندين گردهمايي را ترتيب دادند و       

آن دو خواستند كه با تفاصيل بيـشتري مـذهب خـود را بـراي ايـشان توضـيح                   

امه پيدا كرد و بـر دامنـه آن افـزوده           هاي متوالي اد  مناظره و مباحثه مدت   . بدهند

هاي قوي مبتني بر قـرآن      شد و در نهايت آن دو عالم وهابي با توجه به استدالل           

و سنت صحيح علماي مصري را به حقانيت آراء خـود قـانع نمودنـد و ايـشان                  

پذيرفتند كه آراء و قرائت ايشان در مجموع با منطق و ظـاهر آيـات و احاديـث              

.ري دارد سازگا�اهللا رسول 

تر از اين موضوع اين بود كه معلوم شد آن دو عـالم وهـابي حـافظ                 عيجب
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نـد و پـس از آن بـود كـه علمـاي مـصر       اتمامي قرآن و هزاران حديث صـحيح     

ي در اين مورد كه هيچگونه انحراف از اسالم را در اصول و مباني مذهب               اهبياني

.ند، صادر نمودنداهوهابي مشاهده نكرد

ها به مـصر رفتـه     آن دو عالم كه به نمايندگي از طرف وهابي        از طرف ديگر    

ي مكتوب را در مورد عقايد خود كه محمد بن عبـدالوهاب آن را              اهبودند، رسال 

و بعد از مطالعه آن معلوم شـد آن  . نوشته بود، در اختيار علماي مصر قرار دادند    

نويم و  شـ همه يكصدا اعالن كردند كه اگر وهابيت اينگونـه اسـت كـه مـا مـي                

.»1 همه ما نيز وهابي هستيمخوانيم،مي

*�5��� [�� *�G/�V:
هر ااز ظ «: گويد مي 3»االسالم في القرن العشرين   «استاد عباس عقاد در كتاب      

امور اينگونه پيداست كه محمد بن عبدالوهاب در مورد اداي رسـالت ودعـوت              

دم ناشنوايي  كسي آ همانگونه كه   . اي بسياري را متحمل شده است     هيخود سخت 

، بدترين مشكل آن است كه مصلح و مجددي با جهلـي فراگيـر              زنديرا بانگ م  

 و بسياري از مردم به چيزهايي كه عامـل سـود و زيـاني               ،در جامعه روبرو باشد   

براي تامين مصالح خـود از غيـر        . نيستند دلبستگي داشته و به آنها متوسل شوند       

.140-139تاليف استاد طه مدور ص : بين الديانات و الحضارات1

 يكي از اديبان بزرگ مصر كه داراي تاليفات بسياري         راهيم بن مصطفى العقاد    أستاذ عباس بن محمود بن إب      2

.3/266: األعالم: نگا.  هـ ق وفات يافت1383است، تولدشان در مصر بوده است و در سال 

.دار الكتاب العربي بيروت) م1969(چاپ دوم، فبراير 3
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تن به جايي از راهي خـالف جهـت آن          و براي رف  . راه و اسباب آن اقدام نمايند     

.گام بردارند

هاي زيادي بود كه سخن مجلـس باديـه نـشينان، افـسون و جـادو و                 مدت

و براي رسـيدن بـه      . شناسان بود هنوشته و سخنان پوچ و ياوه و فالگيران و ستار         

اي فالگيران و منجمـان متوسـل       ههاي ياور هيآرزوها و برطرف نمودن ناهنجار    

.گرديدنديم

.»شدندي آنان متوسل موباءتي براي باريدن باران و دفع ح

 و مصلحين حق داشتند كه آنان را آگاه كنند و از تاريكي آن جهالت            مبلغين

كـه آنـان را از      يكي از تاثيرات دعوت وهابيت همـين بـود        و. بيرونشان بياورند 

.1»همه انواع بدعت و خرافات دورگردانيد

تاليف امام محمد بـن عبـدالوهاب       » التوحيد«اب  او در ادامه در ارتباط با كت      

وهاب در آن به تفـصيل آمـده        كتابي كه دعوت و پيام محمد بن عبدال       «: گويدمي

 است كـه در آن شـيخ گناهـان را بـر      »حق المولي علي العبيد   ... التوحيد  «كتاب  

و اكثـر آنهـا بـدعت،    . دآيىشرك به شمار مشمرده كه مرتكب آنها كافر شده و     

 و بـراي مثـال امـوري        ،بار و اولياء هـستند    ح و غلو و افراط در تعظيم ا       خرافات

استفاده از حلقه و نخ و امثال آنهـا بـراي جلـوگيري از بـال و بيمـاري را                  : مانند

.شرك بر شمرده است

و مهره بر خود آويخـتن      ) فالگيران و جادوگران  (همچنين استفاده از نوشته     

.128-127: ص1
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 حيوان براي اصحاب قبور و اوليـاء        و تبرك دانستن درخت و سنگ و سربريدن       

 قبـر، افـراط     نزد، عبادت در    پناه بردن به غير خداوند    . خداوندو نذور براي غير     

در قبور صالحان و آنها را به صورت بت در آوردن، كاهني، عرافي و دم زدن از                 

.ايي شيطاني هستندههغيب و فال و طالع بيني، همه كارهايي ناروا و وسوس

لوهاب ايات و احاديث بسياري را در مورد حرام بودن طلب           محمد بن عبدا  

تـأويالت ها و ادعـاي خـوارق و        باران از تند باد ذكر كـرده و تاويـل و تفـسير            

تصوف را منكر شمرده و براي تحريم تصوير به اين فرموده خداوند در حديثي              

.D@åßëc@áÜÃå¾@ÕÜ±@kç‡@ÔÜ‚×ïC1: قدسي استدالل نموده كه

لوقي همچون مخلوقات   از كسي است كه بخواهد مخ     رترچه كسي ستمكا  «

.»مرا بيافريند

†@@Dc:  نقل نمـوده آمـده اسـت    �اهللا   از رسول    	در روايتي كه عايشه     ‘
 biaˆÇ@\bäÛaßbîÔÛa@âìí@ò]a@ÕÜ¢@æì÷çbší@åíˆÛa@CN

خواهنـد   مـى  ها از آن كساني خواهد بود كـه       در روز قيامت بدترين عذاب    «

.»وقات خداوند را بيافرينندد مخلچيزهايي همانن

برحـذر  ...  و �اهللا  او مردم را از افراط در بزرگداشـت و تعظـيم رسـول              

براي اين ديدگاه خود به ايـن رويـات از انـس بـن مالـك اسـتدالل                  . داشتمي

D@@aìÛbÓ@ bDbã@ŞægZ@@@]a@ÞìD‰@bí@A@@@@@@Þb: نمود كه ميÔÏ@Lbã†îD@åiaë@bãa(@bí@@Z@@@@bèíc@bí

.بخاري و مسلم1
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@@@ë@LáØÛìÔi@aìÛìÓ@\bäÛa@@@@@@@@@@@bß@LéÛìD‰ë@]a†jÇ@L†àª@bãc@Læbİî’Ûa@áØäíìènfí@ü
@@@@@@@@@Ýuë@ŒÇ@]a@8ÛŒãc@%Ûa@%ÛŒäß@ÖìÏ@ïãìÈÏŠm@æc@kycCN      چند نفـر خطـاب بـه

رسـول  بهترين ما و فرزند سيد و بزرگ ما       اي پيامبر خدا و     «:  گفتند �اهللا  رسول  

ان اي مردم مواظب نوع سخن گفتن خود باشـيد نكنـد كـه شـيط              «: فرمود�اهللا  

، دوسـت   من محمد عبد و فرسـتاده خداونـدم       . شما را به لبه پرتگاه سقوط بكشاند      

.»ا به من عطا فرموده قرار بدهيدندارم مرا باالتر از منزلتي كه خداوند آنر

داشت و بـه    شيخ محمد بن عبدالوهاب از غلو و افراط مردم را بر حذر مي            

Dgí@@Ï@ìÜÌÛaë@á×bhŞã@@bàc@@@å: نمود كه  استدالل مي  �اهللا  اين فرموده رسول    ß@ÙÜç
ØÜjÓáìÜÌÛa@CN

اديان قبل از   (از غلو و افراط پرهيز كنيد، چيزي كه سبب هالك گذشتگان            «

.»بوده است) در مورد منزلت پيشوايان ديني(گرديد، غلو و زياده روي ) اسالم

D½a@ÙÜç@LæìÈİän½a@ÙÜç@LæìÈİän½a@ÙÜçänİæìÈCN: همچنين فرموده است
گيـران  انـد، سـخت  هشـد ، سخت گيران هـالك      اندههالك شد گيران  سخت«

.»اندههالك شد

اما مناقشاتي كه در ارتباط با دعوت محمد بن عبدالوهاب روي داد، مطـرح         

يـه و حـديثي در برابـر      كردن قرائت و تفسيري در برابر آيه و تفسيري ديگر و آ           

و . يگر بوده است  ، يا مخالفت با آنچه از مقاصد آياتي و احاديثي د          آيه و حديثي  

در اينجا وارد آن مباحثـه و مناقـشه گرديـدن و جزئيـات را مطـرح نمـودن در                    

.ارتباط با اين مبحث ما ضرورتي ندارد

مـورد  رسـيم كـه در  اي از آرا متفاوت به اين نتيجـه مـي  هاما از البه الي پار   
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ور مقابله با بدعت و خرافات كه محمـد بـن عبـداهللا آنهـا را يـادآ                ناروا بودن و  

، اجماع و اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد موضوعاتي ماننـد مـشرك               گرديده

شدن و حكم كفر يا شركي كه انسان را از امت اسالم خارج گردانـد، اخـتالف                 

.1نظرهايي وجود دارد

F�
���� �X������ \����GD*V.
اين بود روش دعوت شيخ محمد بـن عبـدالوهاب،          «: گويددكتر عبداهللا مي  

شائبه و برخاسته از كتاب خداوند و الهام   ش و راهكارهاي سالم و دعوتي بي      رو

كه هدف آن خـالص گردانيـدن بنـدگي         �اهللا  گرفته از سنت و روش رسول       

 دعوت امام محمد بـن عبـدالوهاب در كـل از            ، آفريدگار جهانيان  ،براي خداوند 

.ستنظر روش و شعار و هدف چيزي به غير از دعوت به رسالت اسالم ني

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#ô‰ s%Ν ä. u !% ỳÖ≈ yδ ö� ç/ÏiΒöΝ ä3În/ §‘!$uΖ ø9 t“Ρ r&uρöΝ ä3ö‹ s9 Î)# Y‘θçΡ$YΨQ Î6•Β�N)174: النساء.(

 و نـور    ؛دليـل روشـن از طـرف پروردگارتـان بـراى شـما آمـد              ! اى مردم «

.»آشكارى به سوى شما نازل كرديم

�¨βr&uρ#x‹≈yδ‘ÏÛ≡u#ÅÀ$VϑŠÉ)tGó¡ãΒçνθãèÎ7̈?$$sù(Ÿωuρ(#θãèÎ7−Fs?Ÿ≅ç6�¡9$#s−§�x�tGsùöΝä3Î/tãÏ&Î#‹ Î7 y™4

öΝ ä3Ï9≡sŒΝ ä38 ¢¹uρÏµÎ/öΝ à6¯= yès9tβθà) −G s?∩⊇∈⊂∪ �N)153: األنعام.(

و (هـاى پراكنـده     و از راه  ! اين راه مستقيم مـن اسـت، از آن پيـروى كنيـد            «

.126-125ص 1

.اه اسالمي ام درمان و دانشگاه اسالمي محمد بن سعود عربستاناستاد دانشگ2
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اين چيزى است   ! سازدر مى پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دو        ) انحرافى

.»كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيدكه خداوند شما را به آن سفارش مى

به همين خاطر هيچ جاي تعجب نيست كه توفيق و پيروزي رفيـق راهـش               

 و بـه ارمغـان آورده دعـوت او و سـعادت و     ، امنيـت را تحقـق بخـشيد    ،گرديد

.وزي شهروندان را در پي داشته استپير

اي از  رهبن عبدالوهاب بـا گـسترش پـا       واجه شدن دعوت محمد   علي رغم م  

در جهت دفاع از منـافع و دسـت آوردهـاي دنيـوي و              هاي مخالفان   شبه افكني 

هاي آن تـصورات    ها بوده كه پايه   هپاسداري از مصالح، در واقع همان شبه افكند       

ل و داده، زمينه را بـراي گـسترش بـسياري از امـور باطـ             نادرست را تشكيل مي   

اساس فراهم گردانيده و فضا را براي سركوبي نظامي و تبليغاتي دعوت مهيـا              بي

p1†�اما . گردانيده است ù' tƒuρª! $#HωÎ)βr&¢Ο ÏFãƒ… çνu‘θçΡ�N)32: التوبه.(

.»خواهد كه نور خود را كامل كندولى خدا جز اين نمى«

�‘,Ïtä† uρ¨,ptø: $#ÿÏµÏG≈ yϑ Î= s3Î/�N)سازد را بفرمانش پابرجا مىو حق«).24: الشورى«.

رش نور  دهد و زمينه را براي گست     باألخره سپيده صادق فرصت نورافشان مي     

تا صداقت و حقانيت دعوت و اخالص دعوتگر را         نمايد  دين خالص فراهم مي   

براي جهانيان به اثبات برساند، و به همين خـاطر دشـمنان و مخالفـان پـيش و                  

.و تقدير از امام محمد بن عبدالوهاب ياد كنندبيش از دوستان با چشم احترام 

هـا،   و از دوسـتان مـصري      .غـرب زدگـان   منظورم از دشـمنان و مخالفـان،        

.1است.... ها و ها، عراقيسوري

.84-83الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآه علماء الشرق والغرب ص 1
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سـالمي اإلصـالحي در    محمد بن عبدالوهاب فـي الفكـر اإل    دعوه االمام اثر  «

.»الجزاير

دالوهاب چيـزي بجـز دعـوت بـه معرفـت      بـن عبـ  دعوت محمد:گويدمي

صادقانه و آگاهانه به حقيقت اسالم و الهام گرفته از دو سر چشمه ثابت و ابدي          

. نيست�اهللا كتاب و سنت مبارك رسول 

در عين حال رهايي از رسوبات بر جاي مانده از عصر عقب ماندگي تأخير              

ي قـرآن را قرائـت      نهاده بر روي هويت دروني انساني مسلمان، كه از نظر ظاهر          

بـراي خداونـد بـه نمـاز        . باشـد قـد مـي   تعكند و در عين حال به خرامـات م        مي

ايستد، اما به بندگان به ويژه مردگان در كاري و اموري كه توان ايشان نيست               مي

.2شودمتوسل مي

�E'��� �,��K�� �C� �� ��������
در ابتــداي : آورده كــه) عجايــب اآلثـار فــي تــراجم و االخبـار  (در كتـابش  

 هجري از بعضي از بزرگان سپاه محمد علي كه در سرزمين            1227حوادث سال   

بعـضي از بزرگـان آنـان كـه مـدعي      «: حجاز با وهابيت جنگيدند، نقل شده كـه      

شويم در حـالي كـه      صالح و ورع و تقوي بودند به من گفتند؛ كجا ما پيروز مي            

افرادي هستند كه از هيچ ديني در ميان آنان  . اكثر سربازان ما غير مسلمان هستند     

.استاد يار تاريخ در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه محمد بن سعود1

.472ص 2
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و مـا صـندوقهاي پـر از        . كنند و منتـسب بـه هـيچ مـذهبي نيـستند           پيروي نمي 

.مشروبات و مسكرات به همراه داريم

شـود و   در ميدانگاهها و جوالنگاههاي ما هيچگاه صداي اذان شـنيده نمـي           

گـردد و هيچكـدام از شـعاير ديـن بـه ذهـن و دل             واجبي از واجبات اقامه نمي    

.كندپاهيان خطور نميس

 به محض اينكه وقت نمـاز فـرا رسـد، مؤذنـان      - وهابيون   –آن قوم   ) ولي(

ايستند و  گويند همگي در كمال خشوع و خضوع پشت سر يك امام مي           اذان مي 

گويـد  هنگامي كه وقت نماز فرا رسد و جنگ جريان داشته باشد، مؤذن اذان مي       

اي بـراي جنـگ جلـو        ترتيب كه عـده    آورند به اين  و آنان نماز خوف به جا مي      

.خوانندي ديگر در پناه آنان نماز ميآمده و عده

كردنـد چـون تـا كنـون چنـين          ها تعجب مي  سربازان ما از ديدن اين صحنه     

.1چيزي را نشنيده بودند چه رسد به ديدن آن

شـباط  / فوريـه 8 شـوال، مـصادف بـا    22در حـوادث  : گويداو همچنين مي  

وهاب بـا همكـاري يـارانش از    لشد كه شيخ محمد بن عبدا ميالدي شايع  1809

.كندها در مصر و شام مردم را از رفتن به حج منع ميسعودي

در حقيقت او هيچ كس را كه از راه مشروع و           . در حاليكه ماجرا چنين نبود    

كرد بلكه كساني را كه برخالف دستورات شريعت        رفت منع نمي  حق به حج مي   

ماننـد  .كـرد   ي آن را نداده بود منع مي       بدعت كه شرع اجازه    از) كوله باري (و با   

در آن سـال    . هاي نوازندگي و حمايل كردن اسـلحه      حمل هودج و طبل و دسته     

. دارالجيل بيروت13/341
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اي از حجاج مغربي به حج رفته و بازگشتند و كسي جلو آنان را نگرفـت و            عده

.به آنان تعرضي نشد

ع شـدند و از اهـل       هاي حج از مصر و شام از رفتن به حج من          و چون قافله  

هـاي گنـدم كـه زنـدگي آنـان بـه آن       ها و خوشه  مدينه و مكه جدا شدند علوفه     

نرسيد، به همين دليل آنان همـراه زنـان و          ) اهل مكه و مدينه   (وابسته بود به آنان   

فرزندانشان از سرزمين و ديار خود خارج شدند و كسي جز آنهايي كـه از ايـن                 

.اندگشتند در آنجا نمجريان متضرر نمي

اي نيز اسالمبول رفتنـد  و همگي به سوي مصر و شام رهسپار گشتند و عده   

خواستند كـه كـه حـرمين       كردند و از دولت مي    و از دست وهابيون شكايت مي     

را از دست آنان رها سازد و آنان به وضع سابق خود بر گردند و              ) مكه و مدينه  (

ينـدگان و خادمـان و      نذورات و عايدات اوليـه بـه آنـان برگردانـده شـود و نما              

مهمانداران و رفتگران كه از طرف دولت گماشته شده بودنـد بـه سـر كارهـاي                 

گفتنـد كـه وهـابيون بـر ذخـاير و جـواهرات موجـود در        و مي . خود باز گردند  

ايـن امـوال را گرفتـه و    . انـد ي شريفه مسلط و به آنان دست درازي كرده        حجره

.بزرگترين گناهان استكنند و به راستي چنين عملي از منتقل مي

اين اشياء را از روي كم عقلي و بي خردي بـه نـزد           ) اهل مكه و مدينه   (آنان

يـا از روي    ) حاال. (ثروتمندان و حاكمان و پادشاهان عجم و غير آنان فرستادند         

حرص و طمع به دنيا و ترس از اينكه مبادا به دست افرادي ديگر پـس از آنهـا                   

اي محفوظ براي آنان باشـد      عد كه ذخيره و اندوخته    بيفتد، و يا براي روزگاران ب     
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تا در روز نياز از آن بهره گرفته و در امر جهاد و دفـع دشـمن بـه آنـان كمـك                       

.نمايد

پس هنگامي كه روزگار سپري گشت و سـالهاي سـال از آن زمـان سـپري                 

گشت يك معني بدون حقيقت بروز پيدا كرد و چنان به اذهان متبادر گشت كـه       

 خوردن اين امال حرام است و آن مال جزو اموال پيامبر گشته و كسي            استفاده و 

. از اين عمل منزه و پاك اسـت       �و پيامبر . مجاز به گرفتن يا انفاق آن نبست      

و تا زمانيكه در دنيا بود چيزي از مال دنيا براي خود اندوخته نكـرد و خداونـد                  

كتـاب بـود بـه او       شرف و منزلت اعلي را كه دعوت به سوي خدا و پيامبري و              

ي او باشد، نه اينكه پيامبر      و او را براي خود برگزيد كه كه پيامبر و بنده          . بخشيد

:  فرمـود  �و در صحيحين و غير آنها آمـده اسـت كـه پيـامبر             . و پادشاه باشد  

DmìÓ@†àª@Þe@Ö‹‰@ÝÈua@áèÜÛa bCN
.»و نياز ضروري قرار بدهوندا روزي آل محمد را در حد قوت خدا«

پروردگـار  «:  فرمود �ي با سندش از ابي امامه روايت كرده كه پيامبر           و ترمذ 

گفـتم ؛ نـه اي      .مرا مختار ساخت بر اينكه سرزمين پهناور مكه را برايم طـال سـازد             

در روايتـي ديگـر     (پروردگارم، من دوست دارم روزي سير باشم و روزي گرسنه و            

كـنم   درگاه تو زاري مـي     ، پس هر گاه گرسنه شدم به      )سه روز يا مثل آن آمده است      

.»يمگوو آنگاه كه سير شدم تو را شكر و سپاس مي

اي به پيامبر بـه حـساب   به همين دليل اگر آنان اين اموال و ذخاير را صدقه          

آورند و بخواهند كه از اين طريق محبت خـود نـسبت بـه پيـامبر را بـه اثبـات                     

جايز نيـست كـه   «: فرمود�ناه و باطل است چون پيامبر       گبرسانند، اين عمل    
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باشـند و بنـي     صدقات به آل محمد داده شود چون آنان محترمتـرين مـردم مـي             

.»هاشم را از خوردن و گرفتن صدقه منع كرد و آن را بر آنان حرام كرد

ي صـحيح از آن در حـال        گيري از اموال دنيـوي ؛ اسـتفاده       و هدف از بهره   

چيزهـاى ارايـي را جـزو   چون خداوند متعال مال و د  .حيات است نه بعد از آن     

yϑ$�: اخروي همانا خداوند فرمـود     چيزهاىدنيوي قرار داده، نه      ¯Ρ r&äο4θu‹ ysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#

Ò= Ïès9×θøλm; uρ×πuΖƒÎ— uρ7� äz$x� s? uρöΝ ä3oΨ ÷Q t/Ö� èO% s3s? uρ’ ÎûÉΑ≡uθøΒ F{$#Ï‰≈ s9 ÷ρF{$# uρ�N)20: الحديد.(

مل پرستى و فخرفروشـى در  بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تج  «

.»ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است

و اموال دنيوي از جمله هفت چيزي است كه خداوند در كتـابش قـرآن از                

=�zÎiƒã—Ä¨$̈Ζ:فرمايـد ي و م  آن نام برده است    Ï9�= ãmÏN≡uθyγ¤±9 $#š∅ÏΒÏ !$|¡ÏiΨ9 $#tÏΖ t6ø9 $# uρ

Î#2 ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρÍοt� sÜΖ s) ßϑ ø9 $#š∅ÏΒÉ= yδ ©%! $#Ïπ�ÒÏ� ø9 $# uρÈ≅ ø‹ y‚ø9 $# uρÏπtΒ §θ|¡ßϑ ø9 $#ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρÏ^ö� ysø9 $# uρ3

š
Ï9≡sŒßì≈ tFtΒÍο4θu‹ ysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#(ª! $# uρ… çνy‰Ψ ÏãÚ∅ó¡ãmÉ>$t↔yϑ ø9 $#∩⊇⊆∪ �N)14: آل عمران.(

محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و امـوال هنگفـت از طـال و نقـره و                  «

تا در  (؛اسبهاى ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است           

در صورتى كه هدف نهايى آدمـى     (اينها  )  ولى ؛پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند     

و ( و سـرانجام نيـك       ؛اسـت ) مـادى (سرمايه زنـدگى پـست      ) را تشكيل دهند،  

.»، نزد خداست)زندگى واال و جاويدان
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انه كه از آنها به عنوان چيزهاي زشت و پليد ياد شـده             و اين چيزهاي هفتگ   

است در ذات خود پليد نيستند بلكه اگر در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند               

.آينددر آخرت به ياري انسان مي

 آمدم در   �نزد پيامبر   : از مطرف و او هم از پدرش روايت شده كه گفت          

گويد مـال   آدمي همواره مي  : فرمود. دخوانرا مي » الهاكم التكاثر «ي  حاليكه سوره 

پس اي بني آدم آيا از مالت چه چيزي بر جـاي مانـده جـز آنكـه                  . من، مال من  

اي پــس فرســوده شــده و يــا آن را اي و نــابود شــده و آنچــه پوشــيدهخــورده

اي و يا چيزي در همين حول و حوش؟بخشيده

تش محقـق   و اثبات محبت پيامبر با تصديق او و پيـروي از شـريعت و سـن               

ي او و محروم كردن     گردد نه با مخالفت اوامرش و اندوختن اموال در حجره         مي

.فقرا و مستمندان و باقي اصناف هشتگانه از آن

هـاي روزگـار    آنرا براي مـشكالت و سـختي      : و اگر مال اندوز ادعا كند كه      

 مـا  ي با كفار و مشركين بهره بگيـرم، كنم تا از آن در جنگ و مبارزه   اندوخته مي 

ما ديديم كه حاكمان زمان ما بيشتر از همه كس در مـصالحه بـا               : گوييمبه او مي  

. هاي عمـومي شـدند  دشمنان و اربابان فرنگي شان باعث نابودي اموال و دارايي 

چرا كه اين اموال را به خاطر خوشگذراني و رفاه خويش اندوخته بودنـد و بـه                 

ي ايـن امـوال بـا        آنـان بوسـيله    پـس . خاطر سوء مديريت، آنها را بر باد دادنـد        

كردند و  شدند و آنرا دو دستي تقديم فرنگيان مي       اربابانشان از در صلح وارد مي     

.دادندبراي جبران آن ماليات و باجه و خراج رعايا را افزايش مي
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ي آنان بر اموال به ناحق ادامه يافت تا جاييكه تـاجران و             و استيال و سيطره   

بلكه هـر   . ها نصيب آنان نگشت    چيزي از اين اندوخته    رعايايشان فقير گشتند و   

ي ايـن   گاه نزد يكي از آنان يا يكي از ياران آنهـا گـوهري گرانبهـا از باقيمانـده                 

فرسـتادند   مي�ي پيامبر شد آنرا به عنوان هديه به حجره    ها يافت مي  اندوخته

و انفـاق   كردند، چه رسـد بـه بخـشيدن         و در كار و امور مهم از آن استفاده نمي         

كردن به نيازمندان، و هنگامي كه مالي در چنين جايگاهي قرار گرفت هيچ كس              

مايه مقطوع النـسل كـه آنـان را         از آن بهره نخواهد برد جز افراد كم ارزش و بي          

.كنندگويند و اين اموال را اختالس مياغوات الحرم مي

يازمنـدان و    و اهل علـم و ن      �فقرا و مستمندان از جمله اوالد رسول اهللا         

اند، از شدت گرسنگي بـا مـرگ دسـت و پنجـه نـرم               مسافراني كه در راه مانده    

اي زنداني شده بـود، و اسـتفاده   كنند در حاليكه اين اموال و ثروتها در حجره مي

از آن براي آنان ممنوع بود تا اينكه وهابيون از راه رسيده، بر شهر مسلط شده و                 

.اين اموال را گرفتند

ود كه چهار شمعدان گرانبها از سنگ زمـرد در آن بـود، و جـاي              شگفته مي 

و . درخـشيد اي الماس مستطيل شكل بود كه نور آن در تاريكي مي          شمعها قطعه 

نزديك به يكصد شمشير كه همگي با ارزش و از ياقوت گرانبها بودند كه چهار               

 شده بـه  و لباسهاي زيبا مزين. ي آنها بود  شمعدان ساخته شده از سنگ از جمله      

طالي مخصوص كه الماس و ياقوت نيز به آن اضافه شده بود و اصل آن زمـرد             

ي موجـود در آن از آهـن صـيقل          و يشم و اين قبيل چيزها بود و جنس اسلحه         
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كـه  )آنقدر جالـب و منحـصر بـه فـرد بودنـد           (داده شده بود كه شمشيرهاي آن       

 آنها مهرهايي بـه نـام       و بر روي هر كدام از     . توان قيمتي براي آن تعيين كرد     نمي

.حك شده بود.... پادشاهان و خلفاي گذشته و

)���� �������� �GD*H:
ثيرت حول دعوه الـشيخ     أشبهات التي   «:دكتر عبدالرحمن در بحثي با عنوان     

هايي مطالبي را كه در مورد نادرست بودن شبه       «: »گويدمحمد بن عبدالوهاب مي   

تنها در راسـتاي رضـايت      . اندايع شده كه درباره دعوت محمد بن عبدالوهاب ش      

ها خداوند بيان نمودم و به اين حقيقت كه مدت زمان از در گير شدن با آن شبه                

نمـودم، تـا اينكـه خداونـد مـرا      كردم و از آگاهي از آنها خودداري مي    پرهيز مي 

.ياري فرمود تا آن را مرتباً مطالعه كنم و مورد بررسي قرارشان بدهم

اي شيك و زيبا امـا سـاخته        ها در واقع چيزي به جز خانه      شبهها و   آن اتهام 

و سرابي فريبنده بود كه نه در آن آبي بـراي نوشـيدن             . شده از كاغذ بيش بودند    

اي ســاخته شــده از خــواري و وجــود داشــت و نــه آبيــاري در واقــع گلدســته

گردان آن را بر سر آن سركـشان كـه بـا            هدرماندگي بيش نبود كه سر دسته گمرا      

برداري از برخوردهاي كالمي تلخ در پي سد كردن راه بر دعوت بودند، و              بهره  

.آمدند ساخته بودميها به آن دعوت بردر پي ممانعت از گرويدن انسان

و در مناسـب روح     . اما هميشه اراده خداوند و عـزم سـربازان او پيروزمنـد           

رديد براي در   اي گ توحيد خالص در جاي جاي نجد ساري و جاري شد و امينه           

حول دعوه الشيخ اإلمام محمد بن عبدالوهاب، نشر ضمن بحوث الشبهات التي أثيرت : (بحثى است بعنوان1

.97ـ2/13أسبوع الشيخ 
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هم شكستن حاكميت بت و طواغيت كه برخي از مظـاهر آن عبـارت بودنـد از                 

و ديگر اموري مانند درخت و سنگ و     ... گنبد و بارگاه مردگان و ضريح اوليا و         

اثه بـه آنهـا دچـار       غانه و اسـت   عبت پرستي كه شيطان اتباع خود را به وسيله است         

.فريب و انحراف نموده بود

ي شر عليه اين دعوت دست بدست هم داده بودند گـاهي از             تمامي نيروها 

دانستند و در طول حيـاه خـويش        طريق اشخاصي كه از اسالم تنها نام آن را مي         

اند كه منكر   گران و كساني بوده   و قرباني تبليغات  . پرده دار و خادم بت خانه بود      

و شـرك تـا سـر     مشروع را بر ايشان دوا به شمار آورده و آنها را در باتالق              و نا 

.سينه غرق كرده بودند

ه روان  گران و بردگان آنان، و طمع كاران و دنبال        گاهي هم از طرف استعمار    

كنندگان نصارى و كسانى كـه دشـمن اسـالم و اسـالمگرا بودنـد              دعوتآنان و   

و در تمامي ميادين براي جلوگيري از گـسترش آن و بيـشتر             . گرفتصورت مي 

.كردندشدن اتباعش تالش مي

�χρß‰ƒÌ�ãƒβr&(#θä↔Ï�ôÜãƒu‘θçΡ«!$#óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/†p1ù'tƒuρª!$#HωÎ)βr&¢ΟÏFãƒ…çνu‘θçΡöθs9uρoνÌ�Ÿ2

šχρã�Ï�≈s3ø9$#∩⊂⊄∪ �N)32: التوبه.(

 ولى خدا جز ايـن      ؛خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند        آنها مى «

.»ران ناخشنود باشندخواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند كافنمى

هـاي  اما دعوت انديشه و قرائت محمـد بـن عبـدالوهاب از ديـن پيـروزي               

نظيـري را كـسب كـرد، در ميـدان بـاز گردانيـدن مـسلمانان بـه خداونـد و                     بي
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آفريدگارشان و خالص گردانيدن عبادت براي او موفق عمل كـرد همچنـين در              

 گرايان كه اهـداف اسـالم   هاي مدعيان و باطلزمينه اثبات بطالن دورغ و تهمت 

مانـده و   نكردند كه چيزي از مقاصدش باقي       دانستند و ادعا مي   را پايان يافته مي   

.1اكنون داراي جايگاه و پايگاهي نيست، پيروز بوده است
�T� O(O�����V:

عرصـه  تا زماني كـه در    .....«:گويداو در مورد امام محمد بن عبدالوهاب مي       

هاي عقل و علم او استوار گرديـد،  ي را برداشت و پايههاي بلندعلم آموزي گام  

در ارتباط با آنچه در اطراف او وجود داشت بـه تفكـري ژرف پرداخـت و بـه                   

.نتايجي مطلوب دست يافت

او به اين نتيجه رسيد كه در عقايد مردم شرك، در عباداتـشان بـدعت و در               

.هاي بسياري پديد آمده استاخالقشان انحراف

ـ     هـا موجـود در محـيط        تـاب تحمـل گمراهـي      :دالوهاب  محمد بـن عب

 دينـي مـانع از آن       تاجتماعي خود را نداشت، و روحيه حقيقت خواهي و غير         

.ها همچون ديگران سكوت كندگرديد كه در برابر آن همه ناهنجاريمي

به همين سبب در ميدان امر به معروف و نهي از منكر گام نهاد و حتـي بـا                   

گاه اجتماعي برتري نسبت بـه او برخـوردار بودنـد بـه          هاي كه از جاي   شخصيت

هاي قوي و قاطع با آنهاي كه در راه استوار       مباحثه ومناقشه پرداخت، با استدالل    

كردند، و كمتر به صـحبت      هاي دروغ و تهمت و فريب تالشي مي       گردانيدن پايه 

.20-2/19منبع قبلي 1

.استاد ادبيات دبيرستان علمي دانشگاه محمد بن سعود رياض و يكي از علماي دانشگاه االزهر2
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دات و  كردند و از باورها و معتقدات سنتي تنها بخاطر آنكه عـا           و دليل توجه مي   

.1نمودكردند، مناقشه و مجادله ميباور گذشتگان است حمايت مي

كامه و مستكبر و صاحب مقام و        خود اما طواغيت .... «:افزايداو در ادامه مي   

نفوذ در هر عصر زماني با اصالح و مصلحين و هر حركتي كه براي تحقق خيـر   

شـرايطي  تنهـا در  زيـرا   . خيزنـد و حق و عدالت تالش نمايد، به مقابله بـر مـي           

هـا و ايجـاد رعـب       گسترش و حاكميت جهـل و نـاداني اسـت كـه فريبكـاري             

.شودهاي ايشان كار ساز واقع ميوحشت

مـورد  اين در ....بر همين اساس بسياري از واليان و حاكمان حجاز و نجد و      

گـري ايـشان را بـه    هكه دعوت و انديشه محمد بن عبدالوهاب موقعيت و سـلط    

شان از بين بـرود،     هاي قدرت و نفوذ   مردم به آن پايه    با گرويدن    خطر بيندازد، و  

هـا و   به شدت نگران بودند بر اثر همان نگراني در آشكار و نهان عليـه انديـشه               

 پرداختند، و كينه و دشـمني او        ىچينهبن عبدالوهاب به توطئ   هاي محمد فعاليت

.2را در دل گرفتند

���'W�� ^�GE����_:
شدت تاريك و شب دهشتناك كه به طور همه جانبه امت      در آن فضاي به     «

فضاي كه در آن پرداكندگي و فرو پاشي حاكم شده          . اسالمي را در بر گرفته بود     

.70األدب العربي وتاريخه ص 1

.73منبع قبلي ص 2

.ه ملك عبدالعزيز در جدهاستاد تاريخ اسالمي دانشگا3
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و در جاي دروغ و فريب گسترش       . كردو گمراهي و بدعت و خرافات بيداد مي       

سـپيده صـادق   . پيدا نموده و مسلمانان در مشكالت سختي گرفتار آمـده بودنـد    

 بر امت مسلمان دميده و آفتاب دعوت محمد بن عبدالوهاب سر بيـرون              ديگري

.آمده و به نورافشاني پرداخت

هـا و   دعوتي كه مردم را به توحيد و يكتا پرستي و بازگشت به سر چـشمه              

خواند، تا از اين راه بار ديگـر كـاخ عـزت از             منابع اصيل و ابدي اسالمي فرامي     

شود و بار ديگر قيـادت و رهبـري بـشريت           دست رفته امت اسالمي بر افراشته       

.بدست بگيرد

زيرا در چنان فضاي تاريكي كه مردم در باتالق تعـصبات وصـالت و بـاور                

به خرافات و باور به قبر و مردگان و گنبد و بارگاه مشايخ و ائمه و اولياء غـرق           

اي از خرافـات و باورهـاي   و در جاي جاي ممالك اسالمي پـاره     . گرديده بودند 

آري در ميان تمامي آن .  و بي محتوي عقل و ذهن مردم را به يغما برده بود       پوچ

.1ه دعوت عبدالوهاب متولد شدامور و در آن فضاي به شدت تاريك بود ك

به درسـتي ايـن دعـوت       «:گويداو در ارتباط با نقش دعوت عبدالوهاب مي       

ي نهـاد   اي را در جهان اسـالم بـر جـا         اسالمي، اصالحي اثرات عميق و گسترده     

زيرا دعوت توحيد و ايماني كه را مرداني موحد و مخلصي طرفدار شـيخ از آن                

كردند، آثار و پيامدهاي با ارزش را در جهان اسالم به دنبال داشـت              حمايت مي 

هاي اسـالمي كـه بـه دنبـال آن در همـه نقـاط جهـان                 و بر روي تمامي حركت    

.2/345.اثر دعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في غرب افريقيا1
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ي و هنـد    انـدونز  و    مـالوى   در مغـرب، عـراق، خـاور دور و فليپـين و            -اسالم

.1 بر جاي نهاد-تشكيل شدند

 $*�5���� A�B 4���E.;� �� ���L ����5��*:
 دمـشقي   بـدران عالمه شيخ عبدالقادر بن احمد بن مصطفي معروف به ابـن   

هـاي زيـادي    زماني كه در علـم و دانـش دينـي و سـنت نبـوي گـام                «:گويدمي

.دي دست يافتبرداشت و در مذهب امام احمد به مقام علمي بلن

رويي با بدعت را آغاز كرد و با آنچه جاهالن به      مسؤوليت دفاع از حق رويا    

آاليش و فطري اضافه كرده بودند به مقابلـه         آن دين فطري و پاك و شريعت بي       

.پراخت

 او را در راه اقامـه توحيـد    ،اي انسان موحد و مخلـص و اهـل عبـادت          عده

يده توحيد و عبادت يكتا پرسـتي       خالص و دعوت به آن و خالص گردانيدن عق        

.ياري دادند و پس از او راهش را در پيش گرفتند

 و واپسگرايي و خو گرفتن به آداب و رسـوم آبـاء    عقلي جامد اي كه با    عده

دادنـد و   مينو اجدادي عادت كرده بودند، و در راه دفاع از حق كاري را انجام               

 امـا   از در مخالفـت برخاسـتند،     زننـد بـا او      تا كنون هم همين ساز و آواز را مي        

نـد و ديـر بـاز و اثـري از           زپردارويي پرداخته و مـي    سپاهيان حق با آنان به رويا     

.گذاردباورهاي باطل ايشان را باقي نمي

.منبع قبلي1
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اي استوار دعوت به دين خـالص را ادامـه داد تـا             او همچنان با عزم و اراده     

.1ق به سراي ديگر برده شد. هـ1206اينكه در سال 

 -�.1�� F(�T����
القلـب  وعبدالكريم خطيب دركتاب محمـد بـن عبـدالوهاب العقـل الحـر            «

دعوت محمد بـن عبـدالوهاب از آلـوده شـدن بـه هواهـاي               :گويدمي.2»السليم

 مصون باقي مانده و پيام و دعوت او دعـوتي بـا   موهوماتنفساني و خرامات و    

 سـازي  داران آن جـزء بـه آزا    بنيانگذار و هواد   ،نام دين و بخاطر دين بوده است      

از شائبه شرك و گمراهي به چيـز  عقل و خرد مسلمين و پااليش عقايد اسالمي

دوختند به همين خاطر بود كه ارائه خداوند بر ماندگاري اين           ديگري چشم نمي  

هـا در راه    بار گردانيـد بـسياري از انـسان       دعوت تعلق گرفت و درخت آن را پر       

اي هم هويت و آزادي خود را بازيافتند و اين فرآيند  هدايت آن گام نهادند، عده    

.3»روز به روز ادامه دارد

خير و بركتي است كه ريشه كلمه طيبه و پاك كلمه پر«: گويداو در ادامه مي

كشد زيرا پيام هاي آن سر به آسمان ميآن در زميني استوار است و شاخ و برگ

در كنف حمايت خداوند قرار نيز او پيام حق و حقيقت است و حق و حقيقت 

. گردانددهد و مباركش مي آن را ياري مي،دردا

هـ1405سالهمؤسسة الرسال/ چاپ سوم، 447صالمدخل الي مذهب االمام احمد 1

.هـ، دار الكتاب العربي مصر1379 رجب چاپ اولمحمد بن عبدالوهاب العقل الحر والقلب السليم ـ 2

.8ص 3
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هاي پاك بود ها و رسالتدعوت محمد بن عبدالوهاب نيز از همان انديشه

خواند و در راه تحقق  مردم را به آن فرا مي،زيرا با حق و حقيقت پيوند داشت

بار و تي مبارك و پر به همين خاطر بود كه دعوت او دعو،نمودآن تالشي مي

او به دين خالص خداوند ديگران را دعوت . در برگيرنده خير و مصلحت بود

كرد در البه الي اين دعوت به دنبال مال و مقامي نبود، هدف او صرفاً مي

ها و افروختن چراغي بر سر راه رهروان راه ايمان بود تا ايشان را از لغزشگاه

.اند آگاه سازد قرار دادهع آنهاموانعي كه شياطين و اتبا

اما چيزي كه در مورد آن شك و ترديدي وجود ندارد اين است كه دعوت 

توان تشبيه نمود كه در تاريكي اي نورافكن ميمحمد بن عبدالوهاب به گلوله

آساي خود شب و به هنگامي كه مردم در خوابند شليك شود، و با صداي رعد

بدين صورت او جامعه . رايشان نوراني كندمردم را بيدار و اطراف ايشان را ب

.1»نمود و راه او را روشنايي بخشيداسالمي را بيدار 
����;�� 2��G����� *�G/� :

يان زمان تولد و مراحل رشد پس از ب» االسالمون فيددالمج«او در كتاب 

او پس از سفر «: گويدهاي تحصيلي و علمي او مي عقلي و علمي و سفرو نمو

باري كه و تحصيلي طوالني و بعد از فراهم شدن شرايط تحصيلي پرعلمي 

.ل نشده بود به جامعه خود بازگشتبراي بسياري از علماي عربستان حاص

. با كمي اختصار و تصرف130 ـ126منبع سابق ص 1
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. اش بيشتر بودتر و در دانش و درايت عالمان قبلي بهرهاو از همه آنان عالم

و در آن ا. اندكساني كه در ميدان تجديد و اصالح داراي نقش و تاثير بوده

 و ركودي كه بسياري از علماي عصر او به آن مبتالً گرديده بودند مبتال جمود

نشده بود و به بدعت گرفتار نيامده و آن را همچون بخش از اصول و مباني 

. كرددين نگاه نمي

زماني كه به محل سكونت خويش بازگشت به آنچه علماي نجد بدان 

كردند راضي به و خرافات سكوت ميراضي و خشنود بوده و در برابر بدعت 

خواست راه و رسم گذشتگان خود از جمله او با عزم و اراده مي. سكوت نبود

. ميه را در رويارويي با بدعت و خرافات بار ديگر زنده بگردانديابن ت

ميه را به خوبي مطالعه كرده و مردم به همان يها و رسايل ابن تاو كتاب

براي خداوند و مخالفت با توسل به اصحاب قبور و توحيد در اعتقاد و عبادت 

ه مردم را به آن فرا ييمهايي كه ابن تآورده شدن نيازبرخاطر بانبياء و اولياء 

و  ناصحانه ىآرامو نرمشمحمد بن عبدالوهاب با . كردخواند دعوت ميمي

دلسوزانه در آغاز مردم شهر كوچك خود را به پيروزي از عقايد خويش فرا 

از خواند و پس از آن دعوت امرا و حكام حجاز و ديگر مناطق به تبعيت مي

.هاي خويش را آغاز كردانديشه

 او از در  باندهايش اصرار او را به دعوت خود ديدزماني كه همشهري

 محمد بن عبدالوهاب شهر خود را ترك و به شهر درعيه در ،آمدندمخالفت بر

.ود بر آن حاكم بودان محمد بن سعنجد رفت كه در آن زم
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محمد بن عبدالوهاب او را به عقايد و طرح و پيشنهادات خود آشنا 

هاي او در تمامي محمد بن سعود، به او گرديد و از دعوت و انديشه. گردانيد

مناطق حمايت كرد، در اين راه از قدرت و توان خود بهره گرفت و در نتيجه 

 شيخ  حكومت آل سعود تن دادند،مردم بسياري از مناطق به آن گرويدند و به

 كه در قيد  هـ1206محمد بن عبدالوهاب نيز از دعوت خود و آن امارت سال 

.1حيات بود حمايت نمود

���.'R � � *�G/�:
پس از بيان اوضاع و » 2محمد بن عبدالوهاب«شيخ علي طنطاوي در كتاب 

: گويدن مياحوال سياسي و ديني نجد و پراكندگي و چند دستگي حاكم بر آ

 مردم دچار تفرقه ى بسيار،عالمان اندك بودند و حاكمان ستمكار و خودكامه«

ها بر رتو قوي. شدندور مياي ديگر حملهاي به عده و هر چند گاهي عده،شده

.بردندها يورش ميترضعيف

 نشو و نما كرد و مالحظه :در چنان شرايطي محمد بن عبدالوهاب 

هاي تيره و تار بسياري گرفته و ظالمان و كافران م را ابر جلو آفتاب اسال،نمود

ه خير فرموده و دخداوند نسبت به او ارا. شوندتر ميروز به روز بيشتر و قوي

شان  در مورد�اهللا چنان مقدر بود كه او يكي از كساني باشد كه رسول 

سازي و احياي دين در راستاي اصالح امتفرموده بود كه آنان براي باز

.438 ـ 437منبع سابق ص 1

.هـ دمشق1381چاپ اول دار الفكر سال 2
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كنند به راستي او در مقايسه با تمامي كساني كه به آن وصف ماموريت پيدا مي

.ش بيشتر استياند شأن و شايستگهتوصيف شد

خداوند متعال اراده فرمود كه او را وسيله باز گردانيدن مردم نجد به توحيد 

و وحدت را ،صحيح و خالص و دين حق بگرداند و الفت را بر جاي عداوت

.فرقه بنمايدجايگزين ت

گويم امام محمد بن عبدالوهاب انساني كامل بوده است زيرا كمال از نمي

.آن خداوند است

.م بوده است زيرا عصمت از آن انبياستوگويم او معصنمي

.گويم كه او از عيب و نقص پاك بوده استهمچنين نمي

دعوت او به دين خالص تمامي: خواهم بگويم كهاما اين موضوع را مي

جزيره عربستان فرا گرفت و پس از مدتي به نجد و مناطق اطراف آن در شبه

ت اي از حسناو اين نهضت حسنه. هاي اسالمي گسترش پيدا نمودديگر كشور

.1»خواهد بوداو در پيشگاه خداوند 

من بيشتر به ابن بشر و ديگر مورخيني كه دعوت او «:گويداو در ادامه مي

كردند و مصطلحات موجود در سيره را براي تشبيه ميرا به دعوت صدر اسالم 

گرفتم اما اكنون در آن موضيعگري خود خرده مي. گرفتندآن به كار مي

نظر نموده و من هم آن را به نهضت مردم عرب در صدر اسالم تشبيه تجديد

.»يچ نظيري را براي آن سراغ ندارمنمايم زيرا به غير از آن نهضت همي

.12ص 1
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وجه جاي تعجب ما وارثان پيامبرانند چنين چيزي به هيچاز آنجا كه عل

نيست و از آنجا كه خداوند در آغاز هر صد سال كسي را مامور بازسازي دين 

 و با توجه به اينكه آن رادمرد چيز جديدي را مطرح ننموده و ،گرداندمي

 و كتاب �اهللا ديگران به بدعتي فرانخوانده و تنها به رسالت و هدايت رسول 

گويي خوانده اين گرايش و لبيكخداوند و سنت پيامبرش ديگران را فرا مي

 و دليلي ديگر بر صحت ،�اهللا گسترده به دعوت او يكي از معجزات رسوا 

اين مدعاست كه اسالم هيچگاه نخواهد مرد زيرا اين خداوند است كه خود 

عت ماهيت مسئوليت محافظت از آن را بر عهده گرفته و هر چند ابر تاريك بد

گيرد، آن را براي مدتي پنهان بدارد اما به يكباره نهضتي و قيامي صورت مي

گذارد و بار ديگر پاكي و خلوص آن را از اضافات و خرافات آن را كنار مي

.دهدها به همگان نشان ميانحرافها و شائبه

 را هاي اهل اسالم از آن رويگردان شود، التزام به اوامر آنهمچنين اگر دل

مورد اهمال قرار بدهند و از نواهي آن دوري نمايند در شرايطي كه دشمنان 
كنند كه نور آن به خاموشي گراييده و زمان مرگ آن فرا رسيده اسالم گمان مي

 ايمان را در ها را نوراني نمايد و انگيزهانگيزد كه آن دلخداوند كسي را بر مي

، م باز گردند و به آن متمسك شوند اسالآورده تا بار ديگر بهآنها به حركت در

دهند اگر آن دلها به آن باز نگردند و آنهايي كه خود را به اسالم نسبت ميو 
همچنان راه گمراهي را در پيش بگيرند و از آن دست بردار نشوند، خداوند 

امتي جديد و بيدار كه به اسالم . نمايدمردم ديگري را جايگزين ايشان مي
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�اهللا نمايند و آنان امت راستين رسول  خالصانه از آن دفاع ميگرويدند ومي
خواهند بود و خداي نخواسته اگر ما آن ملت رويگردان از دين خدا باشيم هم 

.1»دنيا و هم آخرت خويش را از دست خواهيم داد

*���� F� ����� � � �GD* :
ح و غ، مصلبلّ م:شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب «: گويداو مي

مجددي مسلمان در قرن دوازدهم هجري بود قرني كه در آن اسباب و عوامل 
ضعف سياسي و انواع مخالفي از گمراهي فكري و انحراف از جاده حق و 

قرني كه در آن چيزي نمانده بود . صراط مستقيم اسالم بر آن حاكم گرديده بود

.2» باز گردندبتهادت قبر صالحان و بعضي از مسلمانان به عبا

 ��;��� �
�"���� `�/���:
اي كه ضمن آن تأسـف خـود را از درد و رنـج و محنـت                 در ابتداي نوشته  

: مسلمانان ابراز داشته آورده كه
@@æb¹⁄aë@âýD⁄a@óÜÇ@ïÐDc
@@@@@@@éÜçcë@áíìÔÛa@åí†Ûa@óÜÇ@ïÐDc

@@æeŠÔÛa@ô†pa@‰ìã@óÜÇ@ïÐDc
æaŒyþbi@kÜÔÛa@kíˆí@ bÐDc

و افسوس بر قرآن كه كتاب نـور و         . م و ايمان  اي دريغا و افسوس بر اسال     -

.هدايت است

و افسوس كه قلب پـر  . دريغ و افسوس بر دين مستقيم و پايدار و اهل آن     -

.از اندوه و ماتم است

.43 ص 1

81 الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآه علماء الشرق و الغرب ص 2
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:گويددهد و ميسپس ادامه مي

@@@ïãbiŠÛa@EbÈÛa@âbãþa@Ty
@æbqëþa@óÜÇ@ém‰bË@å‘@åß
æb¹⁄aë@âýD⁄a@µg@ìÇ†í

@ÝÜÃ@¿@Þbn±æbÏŠÈÛa@åß
@@æbçTÛaë@ÑîfÛbi@éßbÓcë
@æaì×þa@†îD@åÇ@bäÛ@ôëŠm

Óa‡cëè@æaìç@Ý×@lŠ§a@¿@á
æbç‡þa@åß@é½bÈß@oD‰…
@@æfàÄÛa@…‰ìß@òÈíŠ’Ûa@ìÐ•
@æaëc@Ý×@å»ŠÛa@éi@ð†èí
æaì™ŠÛa@köbzD@éîÜÇ@Ö†Ëc

@@@@@@@@@†àª@âbß⁄a@ƒî’Ûa@óÜÇ@ïÐDc
@@@@@a†ÈÛa@8Ðß@ô†äÛa@Š¡@ô†pa@áÜÇ

âbÔß@†¬@¿@âbÓ@åßñìjã@
@@@@@@@@ŠçŒß@�ëŠ×@†¬@p†Ë@óny
@@@@@@@@@ómc@bà×@Ñîä§a@åí†Ûa@bäÛ@bîyc
@%Ûa@åäfÛaë@æeŠÔÛa@éãbçŠi
@@@@@@éÜçcë@sîj¨a@ÚŠ’Ûa@l‰by@á×
bß†Èi@ñ…bjÈÛa@†îyìm@æbicë
@@@@@@@pŠØÇ@†Ó@%Ûa@Ê†jÛa@Ýİic@á×
@@ bÔÛdnß@ÞŒí@E@ a‰ìã@õb™cë

@nß@åßûß@ñìÇ…@l‰@bíšÊŠ
.)بن عبد الوهاب(ي شيخ محمد دريغ و افسوس به خاطر دانشمند و عالم ربان-

ي دشـمنان و كـسي كـه بـر بتهـا      نابودكننـده درياي بخشندگي، ،پرچم هدايت -

.هجوم برد

مردم را به سـوي اسـالم و ايمـان           نجد   يهدر منطق ي  كسي كه پيامبرگونه همه   -

.دعوت كرد

اليـل  دبـا   آنچنانكه آمده بـود و    دين حنيف و يكتا پرستي را براي ما احيا كرد         -

. آن را اقامه كردشمشيرطع و قا
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دليل و برهان او قرآن و سنتي بود كه از پيامبر سـرور تمـام كائنـات بـراي مـا                     -

روايت شده است

و در جنـگ همـواره طعـم تلـخ          ،  با شرك پليد و اهل آن جنگيـد       ) جالب(چه  -

.زبوني را به آنان چشاند

هان رفته بود بيـان     هاي آن از اذ   بندگي را پس از اينكه نشانه     توحيد عبادت و  و-

.كرد

ي زالل شريعت را گل آلـود كـرده         بدعتها و نوآوريهايي كه چشمه    )جالب(چه-

.بود باطل كرد

ي آن و نور تابناك و روشني را كه خداوند رحمان همواره بندگانش را بوسـيله   -

.دوباره تاباندكندهدايت مي

نوديت را بـر او     خداوندا دعاي مؤمن متضرع را بپذير و ابرهاي رضايت و خش          -

.بگستران

و در آن هيچ كم و كاسـت و         وهمگي به سنت روشن و نوراني متمسك شدند       -

.زيادتي راه ندادند

اين راه روشن و هموار را ناهموار كردند در حاليكه پيامبران بزرگوار آنرا براي              -

.اندهدايت مردم آورده

 هدايت  عالم و دانشمند  همچنين جانشينان پيامبران و پيروان راستين آنها و هر          -

.ي بر اين راه راستاهيافت

هر كس كه پايبند به سـنت اسـت         روش آنان اين بود وبراينروش پايبند بودند،      -

.پس بايد به آنان اقتدا كند
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�;'����� ��� :
هاي دعوت اگر ريشه«: گويدمي» ابن سعود«استاد عمر ابوالنصر در كتاب 

بين نقد و قرار بدهيم و آن را زير ذرهمحمد بن عبدالوهاب را مورد جستجو 

شويم كه جز در موارد تفصيلي و جزيي بررسي و تحقيق قرار بدهيم متوجه مي

. با مذهب امام محمد بن حنبل تفاوت چنداني ندارد

ها داراي مذهب مستقلي نيستند كه به آن برخالف نظر مخالفان وهابي

. امام احمد بن حنبل است زيرا مذهب ايشان همان مذهب ،نسبت داده شوند

 و قرآن در تضاد باشد و �اهللا آنان داراي پيام و رسالتي كه با رسالت رسول 

ها را افكنيها و شبهخود آنان اينگونه تهمت. اندمردم را به آن فرا بخوانند، نبوده

خواهند هايي كه تعدادي از مشايخ از خالل آن ميشمارند، تهمتمردود مي

.رد دعوت او دچار انحراف بنماينددر مواذهان مردم را 

اين انحراف و افراط در برپايي گنبد و بارگاه و نماز خواندن همچنين 

وجه نه اينكه مورد برپايي مراسم در آنها و طلب شفاعت از مردگان به هيچ

 و هيچكس بدون اجازه دارد بر حذر ميتاييد اسالم نيست بلكه مردم را از آنها

.1كنديمخداوند شفاعت ن

 علمـاء الـشرق   ه عبـدالوهاب فـي مـرآ   الشيخ محمد بن: وكتاب. 2/407 التاريخ  االمام محمد بن عبدالوهاب في1

.17والغرب ص
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:گويدبعضي از ملحدين و در ثناي شيخ ميقصيدهاي در رددر

¿@@@†àª@ï�bpa@åí…@kD@
@@@†nÓa@éîÏ@ô†pa@ìç@lbnØÛa@Şæg
ð†njí@‡g@ üëc@bèîÏ@ÞbÓ@†Ó
†yìß@Ý×@†äÇ@bèîÏ@Ù‘@ü
ð…‰@Ýíëdni@éîÏ@ üëdnß
@@@†Èj½a@Úýpa@ïÐÏ@éäß@Öa‡@åß

•c@æìÇ†í†à�pa@‰ìjÔÛa@lbz
@@†è’ß@ëc@òiŠm@ëc@òjÓ@åß
†îÛbi@ a†(c@Úaˆ×@æìÜßûíë
@@†fÐ½a@Éîä’Ûa@|iˆÛaë@‰ˆäÛbi
@†à°@E@ðˆÛa@ÝÈÐÛa@åß@aë†è‘
@@@ð†nÐíë@‰ìjÔÜÛ@|iˆí@æb×@åß
@@†î¦a@âýØÛbië@´j½a@|
ð†ßŠfÛa@Þý¦a@a‡@åàîè½a@+üg
@@@†îD@ëc@�b•@åß@üë@Ký×
@†èÈí@E@bã†äÇ@kîvÇ@+üg

uc……ûfÛaë@óv§a@Ýçc@bã…a†

@ð†nÌmë@PëŠm@áèm†î–Ó@põbu
@ápìÔi@âbÌİÜÛ@bçìÏŠ(‹@†Ó
@@ðˆÛbi@Ùf·@bèàÃbã@Şæc@ìÛ
ñ…bÈD@‹bu@áq@ÕÏëë@ð†p
@@éÛbÓ@bČàÇ@Îa‹@†Ó@éŞäØÛ
@@ÉÓbã@áD@éîÏ@†è’×@omdÏ
òÛbèu@Ýçc@œÈi@†çb‘@ƒî’Ûa
@@@bàçbçb™@åßë@ bãbf�ë@ bubm
@@òÇbÐ‘ë@òiŠÓ@áèäß@æìuŠí
@ biŠÔm@‰ìjÔÛa@…bŞjŽÈÛ@ôc‰ë

@ßbß@„bî‘þaë@õaŠÔÛa@ŠØãc@b
@@éÜ×c@¿@aì×‰b‘ë@ê‹ìu@Ýi
–äÛbi@éîÛg@‰b’½a@ƒî’Ûa@áçbmdÏ
aë†jÈí@ü@æc@]@áçìÇ†í
@@ÝDŠß@åß@üë@ bØÜß@aì×Š’í@ü

ÛbÓë@éäÇ@aëŠÏbänÏaì@Za‡@�îÛ
@@üë@ bšíc@bãúbie@éÛbÓ@bß

.81 علماء الشرق والغرب صهالشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآ:گاه ن.از اهالي لنجه از سرزمين فارس1
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ð†nÔã@bã†uë@b¶@åzäÏ@aˆç
@†ÜÔß@aË@†n‘a@æbßŒÛa@Ýçc
@@_…†Èm@aÌi@ a…a†ãc@]
@@@@†îÛa@åß@êìÈî™@†Ó@bß@‰bèÃg
@@@†‘Š½a@ÖbÏë@óÜÇ@êì÷ÏbØîÛ
@@@†Čfy@âìÓ@xbèäß@óÜÇ@aì’ßë
@@@ð†njí@áèäßë@éi@æìÜàÈí@áç
@@@…Š(@‰ìyë@pbäu@Þì(†i
†yì½@bèi@ìuŠí@éŞãg@Ýi

@ÈÛa@ÞìÓ@êŠ™@bß†f§a@ña†
@ð†nÈß@a‡@Låçb×@a‡@LŠybD@a‡
@@@ð†njí@éuë@ÝØi@|î–äÛa@ìçë
@@…ŠÐn½a@ôìD@bß@ñ…bjÇ@aë‰‡ë
@@@……Šmë@ñ…bíŒi@aìÈİänm

@@óÜÇ@biŁa@òÜº@bã†uë@bãg
@åß@æd’Ûa@a‡@ôc‰@æc@b½@ƒî’ÛbÏ

áça…bã@Z@@@ánÜÈu@Ñî×@âìÓ@bí
óÜÇ@ ýšÏ@éÛ@aëcŠÛ@aìÐ–ãc@ìÛ
@@émb¾@†Èi@a¨bi@éÛ@aìÇ…ë
@@aëTØmë@Laë†ãbÇ@†Ó@áèŞäØÛ
@@@ðˆÛa@ÙÏ⁄aë@æbnèjÛbi@êìß‰ë

ápbÔà×@Z@É7bÓ@ÉibnàÜÛ@ìç
ë@b‘byéãd‘@aˆç@�îÛ@Ký×

@éÛ@aìÛbÓ@Z@@@ aŠubÏ@bí@ aŠÏb×@bí
@@óÐİ–àÜÛ@áèÜjÓ@“íŠÓ@oÛbÓZ

éÛ@aìÛbÓ@Z†»c@òßc@”b’Ë
+üg@ÞbÓ@Ýç@ZbàfÛa@l‰@aë†yë

@@üë@LõbšîjÛa@òČäfÛbi@aìØf·ë
.سرايندهميشه هر صبح و شام در سب دين و آيين محمد هاشمي مي

گويند كه هـدايت همانـا     و مي دهندسخنانشان را براي اراذل و اوباش تزئين مي       

. پس به آن اقتدا كنيد،در قرآن است

زنـد ايمـان دارد بايـد اول از         ي اين ابيات و قصايد به حرفي كه مي        اگر سراينده 

.خودش شروع كند
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اي شود و سعادتمند كه در اين امر هيچ شـك و شـبهه            اگر چنين كند هدايت مي    

.نزد هيچ موحدي نيست

شود و سـخنان خـود را بـه چيزهـاي غيـر قابـل       گفته منحرف مي اما او از آنچه     

.كندپذيرش تأويل مي

اي است اما در درون آن سم كشندهآورد كه در ظاهر شيرين و گوارا و چيزي مي  

.شوداست كه هر آن را بخورد هالك مي

طلبنـد در   ها را در قبرها به ياري مـي       شيخ شاهد بعضي از جاهالن بوده كه مرده       

. آنان آرام و ساكتندحاليكه

كننـد و بـرآن قبـه و   گذارند و نور افـشاني مـي  و بر آن تاج مي  آرايندقبور را مي  

.كنندصحنه آرايي ميوسازندبارگاه مي

قيامت شفاعتشان نمايندو درخواهند كه آنان را به خدا نزديك كنندايشان مياز

و چيزي بدستشان بدهنـد و از        دهند و اميدوارند كه براي آنان مثالً فالن كار را انجام         

.ايشان دستگيري كنند

كنند، كه اين كار، كار زشت      ديد كه قبرپرستان براي قبرها نذر و قرباني مي        او مي 

.و باطلي است

آنـرا ناپـسند    ، رهبـران كـه شـاهد ايـن اعمـال بودنـد            قاريان قـرآن و شـيوخ و      

.كردنددانستند و از آن نهي نمينمي

ها و نذوراتي كه براي قبرهـا انجـام          دانسته و در خوردن قرباني     بلكه آن را مجاز   

.كردنددادند با آنان مشاركت ميمي

.شيخ مورد اشاره نزد آنان آمد و آشكارا و با كالمي راسخ آنان را نصيحت كرد

آنان را به سوي خدا دعوت كرد كه جز خداي قادر توانـا و بـزرگ و پايـدار را                    

.نپرستند
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پيامبر و نه هـيچ انـسان بزرگـوار و نيكوكـاري را شـريك او قـرار                  ، نه   نه فرشته 

.ندهند

 با افكارش چيز عجيب و اين انسانپس آن مردم از او اظهار تنفر كردند و گفتند     

.غريبي است

ها را نه پدران و نه اجداد ما كه اهل بزرگواري و سيادت و حج رفتـه                 اين حرف 

.نداگاه نگفتهبودند هيچ

.كنيمايم و پس ما به آنها اقتدا ميد خود را بر اين روش ديدهما همگي اجدا

كنند و با او به مخالفـت       پس شيخ چون ديد كه اهل آن روزگار از او پيروي نمي           

.اندبر خواسته

شـماري را   اي قوم چگونـه چيزهـاي بـي       : آنان را مورد خطاب قرار داد و گفت       

؟يداشريك و همتاي خداي واحد كرده

ديدند كه بـا پـذيرش دعـوت او چيـزي را از دسـت      صاف داشتند ميآنان اگر ان  

.دهندنمي

ـ  بعد از مرگش نيز براي او دعاي خير مي        و پـاداش زحمـات مرشـد و       اكردند ت

.راهنماي خود را داده باشند

ه  پرسـتي بـر را     ولي آنان دشمني كردند و تكبر ورزيدند و از روي حسد و خود            

.اجداد خود رفتند

او را مورد هجوم قـرار  وساختندهاي خودساخته متهم مين و تهمت او را با بهتا   

.دادندمي

خواهد وارد بهـشت شـود تـا بـه وصـال      گفتند كه او ميمثالً با استهزاء به او مي    

.ي بهشتي برسددختران باكره
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حاشا و كالّ كه رسيدن به چنين مقامي هرگز در شأن او نيست بلكه چنين مقامي              

.كتاپرست استي انسان يشايسته

اي كافر و اي فاجر اما اين سخنان دشمنانه و حاسدانه به او ضرري              : به او گفتند  

.رسانندنمي

 تـو سـاحر، كـاهن و    كـه قريش نيز پيشتر از او به محمد مـصطفي گفتـه بودنـد    

.تجاوزگر هستي

 در حاليكـه    ،ترين امت محمد اسـت    ن و حقه باز   گفتند كه او فريبكارتري   به او مي  

.كرداي دريغ نميتي از هيچ نصيحت دلسوزانهاو براس

مگر او چيزي جز اين گفته است كه تنها پروردگار آسمانه را بپرسـتيد و غيـر از             

خداي يگانه همه چيز را رها كنيد؟

.تا آخر أبياتى كه سروده بود

* a�G� b� 0 �GD*�GD��*�$�X �c��X �GD* a�X�X:
يره عربي تنها پس از ظهور موحدين در جزتاريخ نوين شبه«: گويندآنان مي

پايه نهضت ايشان تالش براي . شودنيمه قرن دوازدهم هجري است كه آغاز مي

.باشداحياي دوباره دين و پايبندي سفت و سخت به نصوص آن مي

اين نهضت را شخصي نجدي از شهر عينيه به نام محمد بن عبدالوهاب 

ه او به ديگر مناطق حجاز و ممالك پس از آنك. م آغاز كرد1792متوفاي سال 

عراق و سوريه مسافرت كرد به ميهن خويش بازگشت و او به يقين به اين باور 

هاي او از نظر علمي و عملي از راه قرآن و رسيده بود كه اسالم هم عصري

 شديداً انحراف پيدا كرده و براي پااليش و باز گردانيدن به �سنت پيامبر 

او در اين . مان سلف صالح عزم خود را جزم نمودحالت آغازين آن در ز



١٢٦

126���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

اين مصلح . گرفتانديشه و اقدام از احمد بن حنبل و احمد بن تميمه الهام مي

ترين صورت م به به1765متوفاي (و مجدد الهام شده جديد از محمد بن سعود 

.)مورد حمايت قرار گرفت

 او پس از ،دمحمد بن سعود يكي از حكام مناطق مركزي جزيره العرب بو

اين رويدادي ديگري بود كه در آن . مدتي داماد محمد بن عبدالوهاب گرديد

شدند و بر اثر آن حركت موحدين و نفوذ دين و قدرت با يكديگر همگام مي

اما دشمنان اين . يافتيجزيره گسترش ممحمد بن سعود در مركز و شرق شبه

.1»اندا براي ايشان جعل كردهنامند و اين اسم روان آن را وهابي ميحركت پير

�� �� *���� 4�L�"E��� ��� � �K=��� �'�����
چيزي به خاموشي نور شريعت و فرو ريختن كاخ «: گويد مي:او 

مردم چشم و گوش بسته به . ها و مفاهيم استوار آن باقي نمانده بودارزش

تاسفانه در حالي كه م. دادنداي از علما و مشايخ گوش فرا مينظرات پاره

و جور سالطين بسياري از مشكالت دين ناشي از جهل مشايخ و اجبار راهبان 

.و حاكمان بوده است

تا اينكه ماهي نو سر بيرون آورد و آفتاب توحيد به وسيله دعوت شيخ 

ها را زدود و راه را براي مردم افشاني نمود و تاريكيمحمد بن عبدالوهاب پرتو

او در زمينه . ن را براي رسيدن به مقصود تبيين نمود امىهاروشن گردانيد و راه

هـ 15/5/1370اپ دار الكشاف للنشر والطباعه والتوزيع ـ بيروت در تاريخ  چ، 871-3/870تاريخ العرب 1

.م1951 شباط سال 21برابر با 
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هاي هايي نوشت كه با استداللتوحيد خداوند در تمامي عقايد و عبادات كتاب

و مباحثه اهل انصاف و او در مناظره . هاي قاطع همراه بوداستوار و اقامه حجت

.تحقيق بود

س احكام هاي وارد شده بر پيكر اسالم مرهم نهاد و تدرياو بر زخم

شريعت را به روال عادي خود بازگردانيد و اهل تبعيت از سنت و روايات 

صحيح بود محمد بن سعود به دعوتش گرويد و او را مورد حمايت قرار داده 

. آن هم در شرايطي كه پيرواني اندك و مخالفان بسيار داشت

هاي خود براي حمايت از دعوت محمد بنمحمد بن سعود از همه توانايي

و امام عبدالعزيز بن . هاي آن استوار گرديدعبدالوهاب بهره گرفت تا اينكه پايه

ها از حمايت از دعوت او كوتاهي ننمود، تا تشنگان محمد بن سعود نيز بعد

. توحيد را سيراب و گرفتار آمدگان در تاريكي را نور و روشنايي بخشيد

 را بدست گرفت و سعود بن عبدالعزيز زمان حكومتعبدالعزيز، پس از 

هاي شرك و همكاري با دعوت شيخ را به صورت تام و تمام ادامه داد و پايه

گيري از سياست باد توحيد لرزانيد و با بهرهكفر و مخالفين او را به وسيله تند

. هاي بسياري را در ميادين مختلف كسب نمودشرعي و سيره عمري پيروزي

جزيره در سرور شادمان غرق شده در نتيجه حكومت و واليت ايشان شبه

گو يافت كه مردم را با نام و كالم خداوند رهبري نمود پيشوايي دلسوز و اندرز

.1»و آرزوهايش را تحقق بخشيد

.72 ـ7درجات الصاعدين الي مقامات الموحدين ص 1



١٢٨

128���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

��'
 ����C�/ ���� ���� A�B d��� 4��� :
براي هر انسان خردمندي كه از اوضاع و احوال مردم باخبر «: گويداو مي

هاي تاريخي آنان را بداند اين موضوع، موضوع كامالً ادباشد و چيزي از رويد

روشني است كه اهل نجد و ديگراني كه دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب را 

پذيرفته بودند پيش از آن به ميزان بسيار زيادي در جهل و گمراهي و فقر و 

نان كند كه آهيچ آدم آگاه و انديشمندي اين را انكار نمي. مستمندي قرار داشتند

و ها به صالحان و درختان و سنگ. در رابطه با دين خود بسيار جاهل بودند

گرديدند و به دور قبور اولياء طواف هاي ديگر متوسل ميو چيزغارها 

در عقايد و سلوك .  را داشتندزياناز آنان انتظار جلب منافع و دفع . كردندمي

ها وجود داشت  صوفيها و جهالتآنان آثاري از كفر وحدت وجودي و حلولي

 به شمار �اهللا و متاسفانه آنها را بخشي از ايمان و سنت و طريقه رسول 

داند و و زكات اموالشان را نمي. خواندندبسياري از آنان نماز نمي. آوردندمي

. در عين حال اهل شراب و قمار بودند

ها و مظاهر شرك را محو گردانيد و خداوند به وسيله دعوت او شعار

هاي كاخ كفر و گنبد و بارگاه پرستي را لرزانيد و بيني طواغيت و ملحدين پايه

ها را بر سر راه توحيد و ها و باديههمه مردم ساكن در روستا. را بر زمين ماليد

و تنها كساني دعوت او را انكار كردند كه به آخرت . هدايت خداوند قرار داد

كردند و جفا ن ايجاد شك و شبهه ميايمان نداشتند و تنها اشخاصي در مورد آ

. ورزيدند كه به اسالم و دعوت او جاهل بودندمي
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او همگان را به اقامه نماز و دادن زكات و ترك منكرات و مسكرات توصيه 

كرد و از ايجاد بدعت در دين برحذر داشت و به تبعيت از پيشينيان مي

كردن دين خداوند  و كم.دادسيرت در اصول و فروع مسايل دين دستور ميپاك

افزوني پيدا كرد و دعوت او حاكم گرديد و اسالمي و مسلمان گسترش روز

 براي همگان معلوم �اهللا هاي رسول سبب گرديد كه راه شريعت و سنت

بسياري از مردم مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر را بر دوش . بگردد

هاي اسالمي عزيرات و مجازاتگرفتند، حدود شرعي را به اجرا گذاشتند و ت

. اعمال گرديدند

همچنين پرچم جهاد برافراشته شد و براي حاكميت شريعت خداوند و 

 پرداخت تا اينكه دعوت او راه هذلت اهل شرك و فساد با ايشان به مقابل

گري و دلسوزي او از طريق قرآن و سنت و نصيحت. خويش را در پيش گرفت

هاي بسياري را  اثبات رسيد خداوند به وسيله آن دلبراي حكام و عامه مردم به

كه از يكديگر دور شده بودند به هم پيوند و دشمنان بسياري را با هم آشتي داد 

.  يكديگر شدندبرادرانو به خاطر لطف خداوند 

ها و خداوند بدين خاطر ايشان را مورد حمايت خود قرار داد و پيروزي

 و شهر أحساء و قطيف را فتح كردند،ن گردانيدهاي بسياري را نصيبشاكاميابي

تا يمن از، و مصر تا بندر عقبه  اردنو اعراب جاهل مخالف خود را از عمان

وضع به . خواهان به او گرويدند آگاهان و اسالم،عراق و شام متالشي كردند

يابي به دين و دنيا به سوي آمد كه مردم فرسنگها راه را براي دستاي درگونه
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كردند و نجد و نجديان نيز به آن همه عزت و پيروزي و د طي مينج

.1»كردندآوري مردم به آن به تمام معني افتخار ميروي

��ef� �K�� ���� g$O� -(*�V:
: گويدمي» االسالماالتجاهات الحديثه في«محمد بهجت االثري در كتاب 

ذار و طبيعت توحيد گها كه حق آن است با توجه به نام بنيان وهابيحركت«

اما . ها ناميده شود حركت محمدي-كردخالصي كه براي تحقيق آن تالش مي

اند كه هيچگونه نقشي در پيدايش آن آن را به پدر او عبدالوهاب نسبت داده

كه از گسترش هاعثماني. بودها ره سياسي عثمانياد ادرنداشته و او خود 

تا جايي كه برايشان ممكن بود با آن . ددعوت و انديشه محمد بسيار نگران بودن

كردند و آن را اي نادرست از آن تالش ميبراي ارائه چهره. نمودندمقاومت مي

را » وهابي«و در نتيجه عنوان . نمودندگذاري و خروج از دين متهم ميبه بدعت

.براي اشاره به گمراه بودن آنها بكار گرفتند

گذاريم تا به انديـشه و نگـاه آن بـه    ميما تاريخ سياسي اين حركت را كنار        

قيقي منـصف شـرقي و      اسالم آنگونه كه در كتابهاي بينانگذار آن و تحقيقات ح         

.غربي بپردازيم

آنچه در ارتباط با اين نهضت مورد اجماع و اتفاق همه است اين دست كه               

.416-415اإلنسان من وسوسه الشيخ دحالن ص  سياسه 1

بـسيارى دارد، و در روز  ،  مؤلفـات  تولد، تربيت و وفات در شامشام از اهل أديب مشهور،  وبزرگعالم 2

. وأسكنه فسيح جناته رحمه اهللا وفات تمود،دمشقدر ) هـ1396 (ه جماد األولى سن30شنبه 
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 و در واقع در رابطـه بـا   ،اين نهضت در ميزان اسالم هم قديم است و هم جديد    

.د جديد بوده و در اصل قديمي بودم عصر خومرد

... گويده في جزيره العرب همين را ميالحياه االدبي«حسين نيز در كتاب طه 

كسي كه در رابطه با مراحل تاريخي اصالحات در جهـان اسـالم و ارتبـاط                

رسـد كـه نهـضت محمـد بـن          به اين نتيجـه مـي     . ميان آن مراحل تحقيق نمايد    

ايي است كه بسياري از عصرهاي تاريخ اسالم آنها را          هتعبدالوهاب ادامه نهض  

اندلس، نهضت  توان براي مثال به نهضت ابن حزم در       به خود ديده است كه مي     

هـاي اهـل اهـواء بـه رويـارويي      اتباع امام احمد بن جنبل در بغداد كه با بدعت       

م پرداختند همچنين قيام شيخ االسالم تقي الدين احمد بن تيميـه در قـرن هـشت           

هاي نـوگرايي و تجديـد پيامهـاي        هجري در شام كه در مقايسه با ديگر نهضت        

هـاي ايـن    ريـشه . تـري را در اصـالح انديـشه اسـالمي بـر جـاي نهـاد               گسترده

هاي ابن تيميـه و ابـن القـيم و ابـن            تهاي تجديد و اصالحي را در كتاب      ضتهن

دالوهاب نيز انديشه   توان يافت، محمد بن عب    مين كثير و غير از اينها        اب و1قدامه

.ها الهام گرفته بودو قيام اصالحي خود را از آن كتاب

 را مستقيماً مورد مطالعـه و       �اهللا  كرد و سنت رسول     او در قرآن تدبر مي    

همـين  . كـرد به اوهام اهل خرافات و اهل اهوار توجه نمـي         . دادبررسي قرار مي  

ـ                 ه نهـضت اصـالحي     مراجعه مستقيم به قرآن و سـنت او را بـر آن داشـت ك ب

كــه بــر ســپردگان . هــايي رفيــق راهــي گــردداســتواري اقــدام نمايــد و توفيــق

. ذكر ابن قدامه اشتباه ظاهر است1
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مـداران را در  اما او سياست و سياست. هاي حاكمان از آن محروم بودندسياست

ارتباط با گسترش و استوار گردانيدن دعوت خويش بخدمت گرفـت و قـدرت              

ــسيج نمــود  ــراي حمايــت از خــود ب هــاي اراي پيامــدآن نهــضت او د. آن را ب

رد جهان نـوين اسـالم      ودر م ) لوثروب ستودارت (اي كه   اي بود به گونه   گسترده

هاي دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب را در مـصر، شـام،               پيامد اثرات«: گويدمي

اگـر بيـان نمـاييم    ... حجاز، يمن و ممالك شمال آفريقا، هنـد، تركيـه، و           عراق،

نچه كه در ايـن ميـان اهميـت دارد بـه آن             اما آ . بحثي بسيار طوالني خواهد بود    

هاي مردم مسلمان و سوق دادن      اشاره شود، نقش دعوت او در ذهنيت و انديشه        

. هاي واالستايشان به سوي ارزش

توان به پيام اثبات پويايي موجود در درون اسالم و آنچـه كـه              بدنبال آن مي  

. د دارد، اشاره دارد   در دل او راجع به تحقيق زندگي پيشرفته براي مسلمين وجو          

هر چند در ميان برخي مسلمانان ناآگاه و تعـدادي از حاكمـان سياسـتمداران و                

هـايي را سـرهم     شوند كه گاهي عليـه آن تهمـت       اي يافت مي  علماي ايشان عده  

هاي اصالحي او در راستاي اهداف خاصـي خـود          كنند و گاهي عليه انديشه    مي

ي و آلودگي آنها را بـه اثبـات رسـانيده           هاي زمانه نادرست  اهدافي كه در حقيقت   

.1دهندهايي را صورت ميرويارويي

.26 ص 1
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F��� :��X ����
ل سعود در ايـام     آقوده في تاريخ العرب زير عنوان       فالحلقه الم «او در كتاب    

در اواخـر قـرن هفـدهم و در كـوران جنـگ بـا          «: گويدمي»  عثمان لحكومت آ 

اعـراب و غيـر آنهـا    . ي در پي شدند   هاي پ ها دچار هزيمت  ترك. روسيه و ايران  

ايشان را در جهاد ملي خود مورد حمايت قرار دادند، اما پس از آغاز قرن بعدي         

كـه در   . پنج شخص بدون كفايت پشت سر هم زمام خالفت را بدست گرفتنـد            

هاي ملي بـه حركـت در آمـد و در مجمـوع ميـدان        زمان حكومت ايشان انگيزه   

ت اهداف ديني بودنـد فـراهم       طفي ملي و از جه    هايي كه از نظر عا    براي حركت 

.گرديد

ا در نجد پديد آمـد كـه پراكنـدگي          هها به رهبري وهابي   يكي از آن حركت   

نخستين به خيـز  مردم شبه جزيره را به وحدت و آنان را همچون نهضت اسالم             

.و جنبش فرا خواند

 كه در   عبدالوهاب بود، بن  بنيانگذار اين مذهب مردمي تميمي به نام محمد         

بغداد و بصره درس خوانـده بـود و در اواسـط قـرن هجـدهم وقتـي بـه نجـد                      

اش بـر او  بازگشت، تحمل اوضاع و احوال پـر از جاهليـت و خرامـات جامعـه          

 او در جهت اصالح امور تـصميم بـه حركـت و تـالش همـه                 ،بسيار گران آمده  

 پـاك و    و مردم را به محور قرار دادن و اعتمـاد قـرآن و شـريعت              . جانبه گرفت 

مـردم آن را بـر جـاي نهـاده بـود فـرا          �خالصي همانگونه كه رسـول خـدا        

. خواندمي

 و اوليا بر حذر داشت و از خـالل          انبياءاو مردم را از افراط و زياده روي در        
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در ميزان شريعت فـساد بـه    و اخالق و رفتاري كه      ى عثمان ىهاآن با سلطه ترك   

 چيـزي   آنهـا  كه قبايل نجد و غيـر   در حالي .  به مخالفت پرداخت   فترشمار مي 

دانستند اين كه مسلمانند، آنان به دعـوت او روي آوردنـد و بـا               كه از اسالم مي   

.متمسك شدندآداب و اخالقي او 

رهبر مريدان او محمد بن سعود بود كه از حكمـت و شـجاعت برخـوردار           

محمد بن عبدالوهاب پرچم رهبـري را بدسـت او داد و بـا عقـل و خـرد                    . بود

ها آشتي و الفت ايجاد كند و آنان را به ستوار و قوي خويش توانست ميان قبيله    ا

. براي گسترش دعوت خود گسيل داردمناطق اطراف جزيره العرب

گـان حجـاز بـه شـمار     در آن زمان اجراي بارز جزيره العرب، اشراف و بزر        

ق و امام در عراون السعد، آل ينهي معمر در عل آنى خال در  احساءآمدند، و ب  مي

در عمـان حـاكم بودنـد، كـه         ات در نجـران، سـلطان       المتوكلي در صنعاء و ساد    

نجدي هاعليه همـه آن هـا وارد جنگـي فرهنگـي گرديـده و بـا هـدف ايجـاد                     

.1اصالحات بر پايه مذهب وهابي با ايشان درگير شدند

�5E�� ���� ���� A�BV

 در كتـاب اثـر  ديهم المحهضار السننيخ محمد حامد الفقي رهبر جماعت ا ش

86-85 ص 1

 يكي از علماي مصلح اجتماعي مصر كه پرچمدار دعوت به عقيده صحيح و مبارزه بايد بدعت و خرافات 2

.و رئيس جماعت انصار السنه المحمديه تا اينكه وفات يافت. بود
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ح شـيخ محمـد    لوهابيت كه آن را به امام مجدد و مص        : گويدالدعوه الوهابيه مي  

ن به اين   دهند، و نسبت داد   ق نسبت مي  .  قرن دوازدهم هـ   دبن عبدالوهاب مجد  

تر آن بود كـه دعـوت او را        ، زيرا صحيح   است بر قاعده زبان عربي   ىاسم اشتباه 

.ناميدند دعوت محمديه مي،الوهاببخاطر آنكه او محمد نام داشت نه عبد

آيند، آنـان نيـز هماننـد       آنان از پيروان مذهب امام احمد بن جنبل شمار مي         

كنند كه محمد بـن     پيروان ديگر مذاهب نه با زبان و نه با قلم و كتابت ادعا نمي             

عبدالوهاب مذهب جديدي را به وجـود آورده اسـت، و حكمـي را بـه غيـر از             

.در دين اختراع نكرده است. انده بودآنچه سلف صالح بر آن

همه تالشي بود براي احياي التزام به احكام دين صـحيح و بـاز گردانيـدن                

مردم به دستورات قرآن در ارتباط با توحيـد در الوهيـت و توحيـد در عبـادت                  

و اطاعـت از    خاشعانه خداوند، و اختصاص دادن دعا و نذر و سوگند و توكـل              

.شريعت به خداوند بود

نان در رابطه با توحيد در اسماء و صفات خداوند به آيات متعلق بـه آنهـا                 آ

نماينـد و  يـل نمـي  أو ايمان دارند، آنها را تحريـف و ت نداههمانگونه كه نازل شد   

ل به تشبيه و تمثيل نيستند، به تمامي آنچه در قرآن با زبـان عربـي روشـن و                   ئقا

 كـه  آن نقل گرديـده و �اهللا و به آنچه در سنت صحيح رسول        ،روشنگر آمده 

ه تعـالي علـيهم     اصحاب و تابعين و پيشوايان هدايتگر سلف و خلف رضوان اال          

و بر اين باورند كه بدون آن اعتقاد و ايمـان   . ايمان و اعتقاد دارند   به آن   اجمعين  

ورت صـحيح تحقـق پيـدا        اهللا و محمـد رسـول اهللا بـه صـ           إالَّله  إ به ال    تشهاد
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.1نخواهند كرد

���� 4��� �C� �� ���K�h������iV:
أبو : (تحت عنوان) الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي(: او در كتاب

عقايد او از سنت :ويدگمي)عبداهللا محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي

صحيح و خالص و راي سلف صالح كه صرفاً به قرآن و سنت متمسك بودند، 

نمودند، سرچشمه يده نميو آنها را وارد عقكردند و از تاويل و فلسفه دوري مي

.گرفتمي

ر فروع و احكام فقهي از مـذهب امـام احمـد بـن جنبـل تبعيتـي غيـر             داو  

 او اگر در هر يك از مـذاهب فقهـي ديگـر دليـل               ،متعصبانه و غير جامد داشت    

. نهـاد  و راي مذهب خود را كنار مي      ،نمودميديد از آن پيروي     تر مي حكمي را قوي  

 از شخــصيتي قــوي و بــانفوذ و اي مــستقل داشــت، عقيــده و فــروع انديــشهاو در

و حتـي زمـاني كـه از طائفـه خـود دور بـود و در بـصره                   . گذار برخوردار بود  تاثير

.3كردبا شهامت تمام اقدام به امر به معروف و نهي از منكر مينمود،تحصيل مي

.5–4 ص 1

.كشور مغرب، و مدرس در مرحله عالي در مدارس قرويين است يكي از علماي 2

) اإلمام محمد بن عبـدالوهاب دعوتـه وسـيرته   (رسالة الشيخ ابن باز در  محمد سالم هالشيخ عطي از مقدمه 3

8–7ص 



137وتشدع وپيشواى نهضت معاصر و آراء و نظرات علماء و انديشمندان درباره او

[��
 :� M ���� �GD* j5�� 4���H

اي ديني به نام وهابيت وجـود دارد؟  فرقه«پرسش كه آيا   او در پاسخ به اين      

اين نامگذاري ناسزايي است    . اي با چنين نامي وجود ندارد     چنين فرقه : گويدمي

محمد بن عبدالوهاب آگاهان نسبت به حاميان حقيقت توحيد،     باطل و نا  كه اهل   

.آورندآن را بر زبان ميو اتباعش 

كي از ائمه و پيشگامان اصالح دينـي بـوده          اما در واقع محمد بن عبدالوهاب ي      

كه در منطقه نجد مردم را به پاكسازي عقيده توحيد از شرك و خرافـات و احيـاي                  

هـا  آل سعود تا زماني كه بر تمامي بـدعت     . خوانده است مذهب سلف صالح فرا مي    

و ديگر مظاهر شرك مانند دعا و توسل بـه مردگـان پيـروز گرديـد، از او حمايـت                    

خداوند او را   . او توانست تمامي نجد را در سايه توحيد خالصي قرار بدهد          . نمودند

.2مورد رحمت خودش قرار دهد و پاداشش را به تمام و كمال عطا فرمايد

�@$ ��B$ ���� 4���_:
وسـبب  القـول الحـق فـي الوهابيـه         ( در كتاب    :عالمه محمد رشيد رضا     

وع آگـاهي دارم كـه هـيچ        من به درستي بـه ايـن موضـ        : گويد مي )يهمعللطعن  ا

 استاد و يكي از علماي دانشگاه األزهر و رئيس رشته عقيده اسـالمي اسـت، مؤلفـاتي بـسيارى دارد و در     1

.م با عمرى به شصت رسيده درگذشت1975سال 

، هدار طيبـ چـاپ اول  ، جمع وترتيب عبدالكريم الدرويش، 97 فتاواي استاد دكتر محمد خليل هراس ص 2

.ق.هـ1423سال

يكـي از   محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بهاء الدين القلموني، البغدادي األصل الحـسيني النـسب،    او3

 است كـه در سـال       )المنار(تفسير، و صاحب مجلة     تاريخ و أدب و وان حديث   مردان اصالحگر، و دانشمند   

.)6/126األعالم  (:گان.  در مصر وفات يافت)هـ1354(
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مذهبي در دنيا وجود ندارد كه نامگـذاري آن بـه وهابيـت درسـت باشـد زيـرا                   

نامنـد، خـود را بـا ايـن نـام معرفـي             هايي كه ديگران ايشان را وهابي مي      نجدي

اند و غير از مذهب امـام احمـد كـه مـورد             كنند، آنان مردمي حنبلي مذهب    نمي

نـد  اهامام بودن او را مورد تاكيد قـرار داد         است و    هل سنت تائيد و احترام همه ا    

.داراي مذهب ديگري نيستند

حتي در عصر خود مرجع بالمنازع سنت بوده است، آنان در عرصه عقايـد              

 امام احمد نيـز  ،آورنديپيشينيان پرهيزكار به شمار مصالح و   خود را پيرو سلف     

حـديث بـا او     آمده و تمامي اهـل      يمدر عصر خود يكي از ائمه سلف به شمار          

گويـد كـه از او تبعيـت        امام ابوالحـسن اشـعري بـه صـراحت مـي          . پيوند دارند 

: نمايدمي

: اما علت وارد كردن اتهام جعل مذهبي جديد به ايشان آن بـوده اسـت كـه            

ان اقدام به تاسيسي به نهضتي دينـي در شـبه جزيـره           ندولت عثماني وقتي ديد آ    

كننـد، از ايـن موضـوع    ي آنها حمايـت مـ  ند و اميران آل سعود ازاهعربستان كرد 

نگران گرديد كه بتوانند، حكومتي قوي را در آنجا تاسيس كنند و به سلطه آنـان       

ها با آن به جنگ پرداختنـد و        در شبه جزيره پايان بدهند، به همين علت عثماني        

.گذاري و آوردن مذهب جديدي در اسالم متهم نمودندبه بدعت

هـا خـود متجـاوز و آغـازگر جنـگ           نـد عثمـاني    هر چ  -و جنگ با آنان را    

متهم نمودن ايشان بـه صـدور حكـم كفـر مـسلمانان و روا شـمردن                  با -بودند
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.آيند، همراه كردنديريختن خون آنان و همه كساني كه به مذهب ايشان در نم

ها بعضي از علماي درباري و تسليم شده در برابر سالطين و حكـام        عثماني

نان حمايت مادي و نظامي به عمل آوردنـد و آنـان را عليـه          را فريب داده و از آ     

آن علما اقدام به نوشتن رسايلي پر از دروغ و      . نهضت موحدين تحريك نمودند   

ا از گرويدن بـه     اتهام عليه آنان كردند تا مردم جزيره العرب و ديگر مسلمانان ر           

.ايشان باز دارند

ليه حركت محمـد بـن   و همراه با آن حكومت محمد علي پادشاه مصر را ع         

عبدالوهاب و محمد بن سعود تحريك نمود، اما در نهايـت از شكـست دادن و                

.1اخراج ايشان از جزيره العرب باز ماند

بيان اين موضوع كه    و» صيانه االنسان «او همچنين در رابطه با معرفي كتاب        

 عمل به آنها و حمايـت حكـام و امـرا از             وبر اثر ضعف علم به كتاب و سنت،         

 گسترش زيادي پيدا كرده بـود       ،، بدعت علماى عمامه دار  اهل بدعت و سكوت     

هيچ قرني كه بدعت و انحراف در آن گسترش پيـدا كـرده باشـد، از                «: گويدمي

عالماني رباني و دلسوز خالي نبوده كه مردم مسلمان را از راه دعوت و آمـرزش   

 عالمـان و مـصلحان     با حقايق دين خود آشـنا نماينـد،        ي ارزشمند اهو ادامه اسو  

هاي ناشي از تحريـف تنـدروان و بـازيگري اهـل باطـل و               دادگري كه انحراف  

.ن پاك و بي آاليشش نمايندتاويل و تفسيرهاي جاهال

به حقيقت شـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب نجـدي يكـي از آن مـصلحان و                   

.ق، چاپخانه المنار مصر. هـ1353، چاپ اول شعبان 30-29ص : المنار واألزهر1
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آيد كه مردم را به خالص گردانيدن عقيده توحيد و عبادت           ان به شمار مي   دمجد

ـ شائبه خداوند آنگونه كه در قـرآن آنهـا را مقـرر فرمـوده و بـر ز                 ك و بي  پا ان ب

پيامبريش جاري شده و ترك بدعت و معاصي، اقامـه شـعاير متـروك اسـالم و                 

.خواند، فرا مياشتن حريم و مرزهاي شكسته شده آنپاس د

 حكومت :در آمدندبا او اما سه قدرت در برابر او ايستادند و از در مخالفت       

ي از مـردم عـامي خـش و    اه و عـد  ،ها و سالطين  امرا، عالمان حامي حكومت   و  

مخالفـت بـا مـسلمين بهـره        : خشك طبع كه از مهمترين اسلحه عليـه او ماننـد          

.گرفتندمي

برخي از مردم عرب باديه نشين كه در مواردي بدتر از مردم عصر جـاهلي               

 مردمـي كـه از راه   .بودند، با دعوت محمد بن عبدالوهاب به مخالفت پرداختنـد       

گذرانيدند و كشتن انسان مـسلمان بـراي بـه دسـت            دزدي و غارت روزگار مي    

ارزش برايشان كاري بسيار عادي بـود، آنهـا در همـه امـور از               آوردن كااليي بي  

كردند و بـسياري از اصـول و        دستورات سران و طاغوت صفت خود پيروي مي       

اي مسلمان در مورد آن اتفاق نظـر        اموري كه علم  كردند،امور اسالم را انكار مي    

.1»خبر باشددارند و هيچ مسلماني نبايد از آن بي

علمـاي مـشهور    شيخ محمد بن عبدالوهاب يكـي از      «: افزايداو در ادامه مي   

يش ادر آغاز ظهـور پيـد    . يكي از احياگران ديني در منطقه نجد بود       اهل سنت و  

.7-6ص 1
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 منـاطق مختلـف حجـاز قـرار     لط بري براي تس اهاين نهضت امير نجد آنرا وسيل     

هـا بـود كـه      و مـدت  . ، كه ستم و جعل در آنها بسيار گسترش پيدا كرده بود           داد

.ردان در ميان آنها وجود نداشتندمصلحي روشنگر و اميري مدبر و كا

براي رويارويي با آن و اخراج او و پيـروانش از           ) استانبول(حكومت آستانه   

آورد، عزم خود را جـزم   به شمار ميحجاز كه آن را محور شكوه و قدرت خود      

زيرا خـود  . د علي پاشا در مصر ياري طلبيد      مبراي اين كار از حكومت مح     . كرد

.1از اقدام به اين كار ناتوان بود

 ���� �GD*���(��� 2��X ���CV

دعوه الشيخ محمد بن عبـدالوهاب       «:ي با عنوان  ادكتر محمد سعيد در مقاله    

 عبـدالوهاب   دعوت و نهـضت محمـد بـن       «: گويدمي»  في فكر اقبال   أصداؤهاو

راه و رسـم و     آيد، بلكه باز سازي ديـن و احيـاي          ميمذهب جديدي به شمار ن    

.شرك و الحاد بودپااليش آن از شائبه 

اين دعوت چيزي به جز پاكسازي و خـالص گردانيـدن اصـول و فـروع و                 

بـه صـورتي   مباني دين نبود، اصول و فروعي كه علماي مسلمان در طول تاريخ      

.»نداهگسترده آنرا مورد تحقيق و بررسي و شرح و توضيح قرار داد

تأليف محمد ) ه والدينيهالحاته االجتماعيالسيد محمد رشيد رضا إص: (بواسطة كتاب. 21/230: مجلة المنار1

.163 صهأحمد درينق

.استاديار دانشگاه عين شمس مصر2
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#��@ ���� *�G/�](��� �(���H

: گويـد مـي » الحركه الوهابيـه  «ي با عنوان    اهاستاد محمد ضياء الدين در مقال     

م شـهر كوچـك   1703بنيانگذار آن دعوت محمد بن عبدالوهاب، متولـد سـال        «

وطـن خـويش فـرا    مقدمات علوم دينـي را در  . د بود عينيه در منطقه عارض نج    

، بـصره، بغـداد و   حساءأل ا، مكه،گرفت و پس از آن با هدف طلب علم به مدينه 

. رفتقدمش

او در آن سفرهاي علمي خود به ارجات بلندي از علم و دانش دست يافت            

و پختگي بسياري پيدا كرده، با اوضاع و احوال جهان آشنايي پيدا نمود و سپس               

به مقايسه واقعيت هاي موجود در ممالك اسالمي وعقايد و آداب و رسومي كه              

 پرداخت و تفاوتهاي    �اهللا  در آنها بوده، با ميزان قرآن و سنت صحيح رسول           

.بسياري را در ميان آنها مالحظه نمود

هاي اصالحي او مذهب جديدي بود كه به نام او شناخته شد            حاصل تالش 

سـس حركتـي اصـالحي مهـم و         ؤشد و نهايت او باني و م      و نام او بر آن نهاده       

.ي گرديداهگسترد

هـا را مـذهب     توان حركـت وهـابي    ، نمي با توجه به تعريف درست مذهب     

مـسايل  هـايي از  ناميد زيرا چيزي فراتر از تفسير و قرائتي معين در مورد بخـش            

.شود و از چهار چوب مذهب رسمي اهل سنت خارج نمي،ديني نيست

د بـن حنبـل و   مـ ا در فروع احكام و از نظر فقهي از مذهب امام اح     هوهابي

.استاد رشته تاريخ اسالمى در دار العلوم قاهره1
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ها و نظرات كالمـي امـام   در اصول عقايد از مذهب اهل سنت به ويژه از ديدگاه  

.كردند تبعيت ميتيميهها عالمه ابن سلفي

چند چهار قرن با محمـد بـن عبـدالوهاب فاصـله             هر –در واقع ابن تيميه   

.آيدتقيم او به شمار مي اما استاد مس-زماني دارد

به تمام معني تحـت     خواند و هاي او را مي   زيرا محمد بن عبدالوهاب كتاب    

.گرفتهاي او قرار ميتاثير آموزه

پاكـسازي  : هاي اساسي دعوت محمد بن عبـدالوهاب عبارتنـد از         اصول و پايه  

 و خالص گردانيـدن ديـن و عبـادت       ،عقيده توحيد از شوائب شرك آشكار و پنهان       

اهللا ري از افراط در تمجيـد رسـول         دا و خود  ،براي خداوند، عدم پناه بردن به غير او       

 و مشخص نمودن معنـي و       ،ي كه از چهارچوب شريعت خارج باشد      اه به گون  �

.رسانيدن آن گرديده استتبليغ  به �اهللا اهداف رسالتي كه رسول 

م ديـن و  منابع اين عقايد عبارتند از همان منابعي كـه سـلف صـالح در فهـ     

.كردند به آنها مراجعه مي�اهللا تفسير آيات قرآن و احاديث رسول 

هـايي كـه متكلمـين و فالسـفه و          ها و ابهامات و شـبه     ها با پيچيدگي  وهابي

به باز بودن باب اجتهـاد     . نمايندميند به شدت مخالفت     اهدين كرد متصوفه وارد 

.آورند به شمار ميباور دارند، جهاد را باالترين واجب و مسوولت ديني

، و گـام معنـوي بلنـد و غيرتمندانـه و       حركت اخالقـي فراگيـر     ،آن حركت 

.فراخواني به دين حق و اصالح امور بود

 و احـساسات    ،هاي خوابيـده را بيـدار     نهضت محمد بن عبدالوهاب انديشه    

او خواهان بـازنگري در مـسايل دينـي و تـصفيه            . خاموش شده را روشن نمود    
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.زي عقل و خرد مسلمانان از اوهام و خرافات گرديدعقيده و پاكسا

گرديد، كه هر دوي آنها بزرگترين و       دعوت او دو اصل اساسي را شامل مي       

ترين اثرات را در ايجاد زمينه تحوالت در جهان اسالم و پيشرفت آن از              هگسترد

.خود برجاي نهادند

بر قرآن دعوت به بازگشت به مذهب سلف صالح بر اساس تكيه     : اصل اول 

.عمل به اصل جهاد بودو سنت، و دومي، تقويت ايمان و

ي اهآن دو اصل پايه و مبنايي براي نهضتي گسترده با برخـورداري از فلـسف              

.روحي و معنوي گرديد

هاي اصالحي كه در طول قرن نـوزدهم  واقعيت اين است كه تمامي حركت   

دو اصل مديون حركت    به نحوي كه تقويت آن      .نداهگذاري گرديد در شرق پايه  

.نداهوهابي بود

هـا از طريـق الهـام       يـك از آن حركـت     نوع ارتباط ميان آن دو اصل و هـر        

.»توان معين نمودتاثير پذيري ميگرفتن، يا تقليد و تبعيت و يا

�@�� \��� ���� �GD* :
النهـضه  «زيـر عنـوان     » حاضر العالم االسالمي  « در كتاب    دكتر محمد عبداهللا  

 پيامبر بزرگـوار    �همانگونه كه محمد بن عبداهللا    «: گويدمي»  السعوديه العربيه

، عقـب مانـدگي و      رانگيخته شد كه مردم عـرب در آشـوب        اسالم در شرايطي ب   

بـه  پراكندگي و فساد فراگير قرار داشتند و هـيچ عامـل وحـدتي كـه ايـشان را                 

ايـد وجـود    ي ارزشمند كه آنان را يك پارچـه نم        ايكديگر پيوند بدهد و انديشه    
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داشت، آن پيامبر خاتم ارزش و تعاليم اسالمي را در ميان ايشان منتشر نمود، آنـان                ن

 و در ميـان ايـشان وحـدت         ،را بر حول محور توحيد و يكتاپرستي وحدت بخشيد        

 در نتيجه آنان به يك اصل ايمان آورده و يك خداوند را عبـادت           ،عقيده ايجاد نمود  

 و از آنان    ،ي ميان آنان الفت و هماهنگي ايجاد كرد       در تمامي مظاهر زندگ   . كردندمي

و بر پايه ديـن خـالص   . امت عربي مسلمان قوي و صاحب عزت و كرامت ساخت      

.و فطري حكومتي را براي آنان پايه گذاري نمود

گيري دينـي و رهبـري اسـالمي در        حمد بن عبـدالوهاب كـه مـصلح و احيـا          م

 را در پيش گرفـت      �اهللا  رسول  همان روش   . هاي قرن دوازدهم هجري بود    نيمه

و مردم را به اصالح عقيده و بازگشت بـه اصـول و ارزشـهاي صـحيح اسـالمي و                    

هايي كه عقايدشان فاسـد     ينجد. خواندميها به دين فرا     يالتزام و تعهد دوباره نجد    

.و اخالق و سلوكشان سر در بيابان گمراهي و سرگرداني نهاده بود

هاي اصـالح   سي و اهل نجد بود از فعاليت      محمد بن مسعود كه رهبري سيا     

كرد و براي گسترش و گرويدن مردم به آن         ميديني محمد بن عبدالوهاب دفاع      

.كردميتالش 

اصــول و مبــاني اصــالح دينــي كــه محمــد بــن .... « :گويــدمــياو در ادامــه 

خواند و نهضتي را پايه گـذاري كـرد كـه    ميعبدالوهاب مردم را به عمل به آنها فرا         

در ميان مردم به وهابي شهرت يافت، در واقع چيزي خارج از چهارچوب اصول و               

در مجموع آن تعاليم با احكام معروف ديـن         . ارزشهاي اسالمي را جعل نكرده است     

.»1گرددميفطري و اصيل اسالم ارتباط دارد و اصول و فروع آن باز 

11/36.



١٤٦

146���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

 �;� �GE� )�� ���� *�G/�
جـايي كـه از     » ربعون عاما في جزيره ال    خمس«استاد حافظ وهبه در كتاب      

دوران تحصيل خود در دانشگاه االزهر و آنچه را كه از استاد محمد عبده مفتـي                

دارد كه از شيخ محمد عبده شـنيده كـه از       مياظهار  : گويدميمصر شنيده سخن    

 و او را اصـالحگر و مجـدد         ،كـرد مـي محمد بن عبدالوهاب تعريف و تمجيـد        

وقف مقطعي دعوت او را اتراك و محمد علي پاشا و علمايي        يد، و عامل ت   منامي

انـد،  هكه مويد بدعت و خرافات و بيگانگان و يا جفاكار به حقـايق اسـالم بـود                

.1»دانسته استمي

*�G/�9�$* )O� ����:
:گويـد مي» 2ديهنجنشاه الحركه الوهابيه ال   «استاد محمد عزه دروز در كتاب       

علـي  دماين است كه حكومت عثماني و مح      موضوعي كه يادآوري آن بجاست      

هـا و ارائـه     يپاشا در زمينه به راه انداختن جنـگ تبليغـاتي عليـه دعـوت وهـاب               

ي نادرست از آن و معرض نمودنش به عنوان حركتـي منحـرف شـده از                اهچهر

 دست به دست يكديگر دادنـد تـا زمينـه را بـراي              �اهللا  قرآن و سنت رسول     

ي آدم  اهبا نام و عقيده دفـاع از اسـالم در برابـر عـد             جنگ نظامي عليه ايشان را      

...منحرف فراهم نمايند و افكار عمومي را در اين جهت سوق بدهند

هـا دعـوت بـه      هـاي دعـوت وهـابي     يكي از ويژگـي   «: گويداو در ادامه مي   

.7ص 1

.چاپ دوم ـ صيدا ـ بيروت ه العصريه المكتباز انتشارات2



147وتشدع وپيشواى نهضت معاصر و آراء و نظرات علماء و انديشمندان درباره او

.1 است�اهللا بازگشت به قرآن و سنت رسول 

ه داراي ويژگي دينـي     ها به هر ميزان ك    حركت وهابي «:گويداو همچنين مي  

ها  آميخته شدن آن با سياست و پيامـد        و اصالحي باشد، در آميختن آل سعود و       

و نتايجي را كه در بر داشت از جمله تاسيس حكومت بزرگ آل سعود، تمـامي                

يداري نـوين   دارد كه آن حركت را يكي از دورنماهاي ب        اين امور ما را بر آن مي      

.2»عربي به شمار بياوريم

 � �������D���� �
فقيه اصولي و مفسر و از علماي متأخر اسـالمي بـود تأليفـات زيـادي در                 (

).هجري در صنعاء وفات يافت1250وي در سال. موضوعات مختلف دارد

:اي در رثاي شيخ محمد بن عبدالوهاب آوردهدر قصيده
ïÜmbÔß@ÊbvnÏüa@áèfi@óà•cë
@@@ïÜ×aìm@ðc@†uìÛa@ÂŠÐi@ofßdÏ

@@ŞŠßc@ aŠfÓ@8ÜèãcëÝçbä½a@
@@@ïÜçb×ë@8nß@ŞÝ×@†Ó@éÜ»@åÇë
@@@ÝÏbDc@âìÓ@âýÇc@o‚�@†Óë
@@@@@Ý7bi@Ý×@Éß@ïÌÛa@õbäi@†î‘ë
Ýöbç@òÛˆ½bi@laŠË@ÕîÈã
@@Ýçbu@Ý×@åß@õbu@âa†èãa@æaìç
@Ý™bÏþa@ÞìzÐÛa@‰aë…c@Œ×Šßë

@@@ïÜöýË@ó×‡dÏ@�ÜÓ@bç…@lb–ß
@@@@@@@@oÇ†•@ðb’yc@‰b’Çc@éi@kİ(ë
@@bèèuë@TËa@†Ó@bîã†Ûa@éi@lb–ß

@@ò‘b’y@oia‡@éi@lb–ß%vèß@
@@bèèuë@TËa@†Ó@bîã†Ûa@éi@lb–ß
@@éÜjy@ojãaë@åí†Ûa@å×‰@†èãa@éi
@@@éÜçcë@ aŠèu@âýD⁄a@óÜÇ@ÞbÓë
@@@†»þ@Êbjmüa@‰bäß@áîDë
@@@@@@@ýÈÛa@óy‰@kİÓ@áÜÈÛa@…ì7@pbß@†ÔÛ

.73-72ص 1

.75ص 2
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@@@@Þ…bä¦a@o¤@Õ§a@éuë@kîËë
@ÝöbšÐÛa@…ŠÏ@†¦a@„ìî’Ûa@ƒî‘ë
@@@@@Þëbİ½a@Öì§@åÇ@ bßbÔß@Ýuë

¬c@òÛýD@Ýöb–¨a@ï×‹@lb
@@@Ýöb•þaë@ózšÛbi@êaŠq@Ýjm
@@@Ýöü†Ûbi@ô†pa@pbßbÔß@âbÓë
@Þ‡b¢@�îÛë@ bßìÜÄß@æb×@å½
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شـيخ  .حاليكه طه از حروف مقطعـه و فـواتح سـور اسـت    يامبر است درطه يكي از اسمهاي پ    به نظرشاعر 1

.18ق و غرب صي شرمحمد بن عبدالوهاب در آينه
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كنم و حريفم را با تير سـهمگين  ام پاره مي  زنجيرها را از قلب مصيبت زده     -

.خواهم زد

ي تير سرزنش شكافت و از شدت وجـد تـوكلم            شاه پر درونم را بوسيله     -

.از دست رفت

او دنيا مصيبت زده شد و رخش غبارآلود گشت شترم را به زور        ) با مرگ (-

خورد؟خشمگين كردند آيا از آبشخور تكان مي

.هاي خونم تمام شدآخرين رمقم از بين رفت و آخرين قطره) بارفتن او(-

دنيا مصيبت زده شد و رخـش غبـار آلـود گـشت و بزرگـان                ) بامرگ او (-

.هاي گذشته قد برافراشتندقوم

ي او پايه و اساس دين رشد كرد و ريسمانش محكـم گـشت و                به وسيله  -

هايش ويران شدي باطلساختمان گمراهي با همه

حـال ذلـت    آشكارا به اسالم و اهل آن گفت، قار قـار كـردن كـالغِ در                �

.هولناك است

ي رسوايي هـر جاهـل      ي زيباي پيروان احمد مايه    ر و روشنايي چهره   نو�

.ناداني است

كوه بزرگ علم، قطـب مهتـري و بزرگـي و بـزرگ پهلوانـان فاضـل و                  �

.دانشمند

و با مرگش علوم ديني آسيب بزرگـي ديـد و رخ حـق و حقيقـت زيـر       �

.هاي بزرگ پنهان شدصخره

اي من، شيخ دانشمندان    ي روزگار و رهبر و مقتد     پيشواي خاليق، عالمه  �

.بزرگ و تنها و فاضل
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. ي عزت اسـت   محمد داراي مجد و عظمت، كسي كه پيروي از او مايه          �

.مقام او واالتر از اين است كه كارهاي بي ارزش به او نسبت داده شود

سـرايم و  مـى ) محمد بـن عبـدالوهاب  (ي خداي بخشندهبراي عبادت كننده 

.يبان و پاكسرشتان استي نجنويسم همانا او از سلسلهمي

تـرين درودهـاي الهـي بـر او بـاد و هـر صـبح و                 نهايتبزرگترين و بي  �

.شامگاهي خاك پاك قبرش نور باران باد

بـه روشـنايي نـور او درخـشيد و          ) نجـد (بدرستي كه سـرزمين پهنـاور     �

.مقامات هدايت با داليل روشن بر پا داشته شد

ظلـوم و خـوار نكـردن    از بين بردن ضاللت و گمراهي و ياري كـردن م          �

.ديگران از ويژگيهاي او بود

هاي باطل چاك   چه بسيار در گذشته با شمشيرهاي تيز در راه دين سينه          �

.شده است

در مقابل انسانهاي عالم نما و خواص از خـودش چقـدر دفـاع كـرد و                 �

.را از خود راند... انسانهاي بدعتگزار و گمراه و

و عــرض ضــاللت و پــس اهــل ضــاللت و گمراهــي چگونــه نــاموس �

اند و چه بسياري از بزرگان اراذل و اوبـاش و انـسانهاي    گمراهي را مباح دانسته   

.اندپست سرنگون شده

خورد و پناهگاهي اگر او نبود سنگ آسياب دين از جاي خود تكان نمي �

.شدمحكم براي اسالم يافت نمي
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پـيچ و   داد و   كسي راه واضح و آشكار توحيد را نشان نمي        )اگر او نبود  (�

.ساختخمهاي ايجاد شده در مسير را نمايان نمي

اي در زمان خودش نبود كه همچون پيامبر بـراي  او كسي جز قيام كننده    �

.از بين بردن باطل قيام كرد

ام پلكهايم در حال ريختن اشك هستند و اگر مردم نم نم بـاران              تا زنده �

.ختبه تندي يا به آرامي به جاي پلكهاي من اشك خواهند ري

گيري، از چـه عيـب و   دست بردار اي كسي كه از شيخ عيب و ايراد مي    �

گيـري و باطـل را بـه حـال خـود            گيري؟ تـو داري از حـق ايـراد مـي          ايراد مي 

.گذاريوامي

كـه ريـسمانش بريـده اسـت و         )دين اصيل اسـت   (بله گناه او پيروي از      �

.اندي تعصب سر آن را شكستهشمشيرهاي صيقل داده

كند شـما بـا تهمـت و       صداي بلند به سوي خدا دعوت مي       هر گاه او با   �

.رانيدكشيد و او را از خود ميافترا بر او فرياد مي

دست برداريد و به او بپيونديد او مردم را به سوي ديني كـه متعلـق بـه                  �

.كندي خاصي باشد دعوت نمياجداد يا قبيله

 آنـرا   1طـه كند كـه    بلكه او ما را به سوي كتاب خدا و سنتي دعوت مي           �

.او كه بهترين و راستگوترين است. براي ما آورده است
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هايي كه محمد بـن     ها و ديدگاه  اولويت«:گويددكتر محمد فتحي عثمان مي    

نمايد، نشانه علـم و ذكـاوت بـسيار و توانـايي او در              عبدالوهاب آنها را بيان مي    

.خواهد آنها را بيان كندي است كه ميارائه دليل و برهان براي اثبات چيز

گويد، براي اثبات آنها به سادگي بـه        زماني كه او از آراي خويش سخن مي       

خواهـد از آنهـا بهـره       پـردازد، و آنگونـه كـه مـي        ذكر داليلي و براهين قوي مي     

.گيردمي

هاي او قرآن و سنت و آراء سلف صالح اسـت           سرچشمه و اساس استدالل   

او بـا  . را در حافظه قوي و قلب نوراني خويش نگاه داشته بود          كه به خوبي آنها     

كـرد، و   توجه به جايگاه و موقعيت هر راي و كالمي دليل خاص آن را ارائه مي              

نگريست و آنها را مـورد      همچون كارشناسي هوشيار و متعهد به امور و اشيا مي         

آيـات و احاديـث     هاي او مملو از     ي از موارد رساله   اهدر پار . دادبررسي قرار مي  

.»است و خود تنها به ميزان اندكي اظهار نظر قوي و محكم كرده است

شيخ محمد بن عبدالوهاب تمامي سخنان خود و آيـات و احـاديثي را كـه                

كرد، در جهت حمايت از ايجاد موضعگيري مثبت و سازنده بـود كـه او      ذكر مي 

او بر ايـن بـاور بـود    . گرويدند، انتظارش را داشت از كساني كه به دعوت او مي      

كه در قضيه ايمان و كفر هيچ جايي براي كوتـاه آمـدن و سازشـكاري و منفـي                   

بافي وجود ندارد و زماني كه باطل بر حاكميت و گـسترش نفـوذ خـود اصـرار             

.استاد جامعه شناسي دانشگاه اسالمي محمد بن سعود1
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كنند و براي تقويت خـويش تـالش        ورزد و اهل باطل سازمان يافته عمل مي       مي

دلي و ي سست و ترديد و دو    اه و اراد  ي ضعيف اتوان با روحيه  نمايند، آيا مي  مي

تفرقه و خواري با آنان به رويارويي پرداخت؟

مگر توكل به خداوند و عزت را در اطاعت او ديدن و اميد و هـراس از او                  

و او را در اين ميدان تنها شمردن حقيقت توحيد و ايمان نيـست؟ مگـر دسـت                  

اجبات اساسي ديـن بـه   بدست هم دادن در ميدان جهاد و دفاع از حق يكي از و   

.»آيد؟شمار نمي

بايد بـدانيم   «: گويدمي» صولاألثالثه  « عبدالوهاب در رساله     شيخ محمد بن  

: كه شناخت چهار چيز براي ما ضروري است

 به معناي شناخت و معرفت علمي و استدالل خداوند و پيـامبر و              علم: يك

.آيين اسالم

.عمل به آن علم و شناخت: دوم

.يگران به آندعوت د: سوم

صبر و شكيبايي در برابر اذيت و آزارهاي ناشي از دعوت بـه ديـن               : چهارم

.خالص خداوند

ــي ــد م ــرا خداون ــدزي #�Î: فرماي óÇ yèø9 $# uρ∩⊇∪ ¨βÎ)z≈ |¡Σ M} $#’ Å∀ s9A# ô£äz∩⊄∪ �ωÎ)tÏ% ©!$#

(#θãΖ tΒ# u(#θè= Ïϑ tã uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#(# öθ|¹# uθs? uρÈd,ysø9 $$Î/(# öθ|¹# uθs? uρÎ# ö9 ¢Á9 $$Î/∩⊂∪ �N)3 ـ1: العصر.(

مگـر  . به يقين انـسانها همـه در زياننـد        ). زمان و روزگار  (سوگند به عصر    «

نـد و يكـديگر را بـه حـق          اكساني كه ايمان آورده و اعمـال صـالح انجـام داده           

.»نداسفارش كرده، و يكديگر را به شكيبايي و استقامت توصيه نموده
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اگر خداوند دليل و حجت ديگـري بـه غيـر از            «:فرمايد مي :امام شافعي   

.ا كافي بودفرستاد، همين براي آنهاين سوره را بر بندگان خود فرو نمي

، نـه اهـل     ستي اهل تبعيت از قرآن و سنت بـود        محمد بن عبدالوهاب به را    

.اوهام و بدعت

هاي خاص حركت محمد بن عبـدالوهاب كـه در ميـدان    با توجه به ويژگي   

الح را در پيش گرفته بود، و در ارتباط بـا روح و محتـواي               عمل روش سلف ص   

نمايد نه آن بايد گفت كه اين دعوت دعوتي است كه از قرآن و سنت تبعيت مي       

از خرافات و بدعت و بر پيروي از آراء و عمل تابعين سلف صالح نسل بعـد از    

نـد  و در ارتباط با حل و فصل مسايل ذات و صفات خداو           . نمايدنسل تاكيد مي  

و توحيد الوهيت و ربوبيت و عبادت خالصانه خداوند بـر روش و نهـج آنچـه                 

 آورده و رويارويي بـا بـدعت و خرافـات، بـه سـلف صـالح و                  �اهللا  رسول  

.نمايدسابقين اقتدا مي

علماي قبل ها و رسائل شيخ محمد بن عبدالوهاب در اين ارتباط آراء       كتاب

و ابن القيم   تيميه  اويه و پس از آن ابن       طحالطحاوي و شارح عقيده     الاز او مانند    

.ورزدمي تاكيد غير از آنهاو 

ي اهشيخ محمد بن عبدالوهاب با صراحت و قاطعيت و بدون هر گونه مالحظ            

دهد، زيرا از اعتقاد علماي سـلف از اصـحاب و          اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي      

ه ايـشان قـرآن و سـنت        گرفته شده و اساس معرفت هم     ) �(اع تابعين   تابعين و ابت  
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در اين صورت آنهـايي كـه مـسلمانان را بـه پيـروي از               .  بوده است  �اهللا  رسول  

 و خـود بـا تمـام        ،ند نه اهل ابتداع   انمايد، در واقع اهل اتباع    عقيده سلف دعوت مي   

.نمايندهاي به وجود آمده در اين ميدان مقابله ميتوان در برابر تمامي بدعت

ي كه بـراي عبـدالرحمن بـن عبـداهللا          اهب در رسال  شيخ محمد بن عبدالوها   

من اين موضـوع را بـه اطـالع         «:گويد عالم مشهور عراقي فرستاده مي     السويدي

 و  ، نـه اهـل ابتـدا و اهـواء         ،هستمرسانم كه الحمد هللا اهل اتباع و التزام       شما مي 

آورم مذهب اهل سنت    عقيده و ديني كه آن را دين صحيح خداوند به شمار مي           

ماعت است، سنتي و جماعتي كه ائمه مسلمين به ويژه ائمه اربعـه و اتبـاع                و ج 

. و تا قيامت پيرو آن خواهند بودايشان پيرو آن بوده

م و  اه خداوند را براي مردم بيان كـرد       اما من ضرورت خالص گردانيدن دين     

ر شريك قرا ... آنها را از به فرياد طلبيدن زندگان و مردگان اعم از نيك مردان و               

كه خـاص  ... دادن آنها با خداوند در اموري مانند ذبح و نذر و توكل و سجده و     

باشند و هيچ ماليك مقـرب و پيـامبر مرسـلي را در آنهـا بـا                 و حق خداوند مي   

پيـامبر آخـرين   و اين امور را همه پيـامبران از آدم تـا            . خداوند مشاركتي ندارند  

.جماعت بر آن قرار دارندخوانند، و اهل سنت و مردم را به آنها فرا مي

ي به علماي مكه در ارتباط بـا ويـران نمـودن، گنبـد و               اهاو همچنين در نام   

هللا ما اهل اتباعيم و نه      الحمد  «: گويدبارگاه ساخته شده بر روي قبر صالحان مي       

نماييم و يكي از افتراهايي    بن حنبل تبعيت مي   اهل ابتداع و از مذهب امام احمد      

دانـم و از    اند اين است كه من خود را مجتهـد مـي           شايع كرده  كه دشمنان آن را   
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دانيد كه در بسياري از مناطق عمل به  اما اين موضوع را مي    . كنمائمه پيروي نمي  

بارگاه و ديگري ترك دعا و توسل بـه صـالحان           و  م گنبد   داين دو قضيه يكي ه    

.1»اري از مردم تحملش بسيار سخت استبراي بسي

 F/�k ���� *�G/�
هـا در عقيـده و      وهابي«: گويدمي» تاريخ اروپا «استاد محمد قاسم در كتاب      

مذهب خود بر جاده مذهب اهل سنت و جماعت قرار داشتند و اسـاس و پايـه      

.2»پرستي بوده استمذهب آنان توحيد و يكتا

� � *�D ���� *�G/�
ضـمن سـخنان قـوي و       » الحديثالقديم و « محمد كرد علي در كتاب       استاد

محمد بن عبدالوهاب مبلغ و    «: گويدمحتوي راجع به اصل و منشأ وهابيت مي       پر

دعوتگري بود كه مردم را از گمراهي نجات داد و به دين پـاك و آسـان سـوق                   

كمتر مردمـي   . نشينان پيرو او راه افراط را در پيش گرفتند        اي از باديه  اما عده . داد

ن ايـشان اهـل تقـوا و تـدين و           ايم كه همچو  را در ميان مسلمانان مشاهده كرده     

ايـم و   مـا عامـه و خـواص ايـشان را سـالها آزمـوده             . صداقت و اخالص باشند   

امـا تبليغـاتي   . ايم كه به اندازه يك ذره از اسالم انحراف پيدا نموده باشـند  نديده

.88-86 ص ) علماء الشرق والغربهالشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآ (1

هالشيخ محمد بن عبـدالوهاب فـي مـرآ        : (وكتاب) 2/379) (خ اإلمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاري       2

.16ص) علماء الشرق والغرب
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گيرد تبليغـات سياسـي محـضي       ها از جهات مختلفي صورت مي     كه عليه وهابي  

اتهامـاتي كـه دشـمنان بـه     . آن اتهامات پاك استاست و دامن مذهب ايشان از   

.1»كنند دروغ و ناروا هستند و هيچ اصل و اساسي نداردآنان وارد مي

 ��C� ���� ���� �GD*
لپ و محتواي اصلي دعوت امام محمـد بـن          «: گويددكتر محمد حسين مي   

 در  ،انـد ها و رسايل او آورده شـده و واضـح         عبدالوهاب و حقيقت آن در كتاب     

 و ، و رسـائلش بايـد داوري نمـود     هـا در كتاب ورد او براساس آراء و نظراتش       م

ها بدون مبالغـه و پيمـودن       براي شناخت حقيقت افكار و دعوت او به آن كتاب         

. راه افراط بايد مراجعه نمود

نهاده كه  اي از رسايل را از خود بر جاي         ها مجموعه بنيانگذار دعوت وهابي  

لماي عصر خود فرستاده تا آنان را بـا حقيقـت دعـوت             عآنها را براي رهبران و      

. خود آشنا كند و به تبليغات و اتهامات مخالفان خويش پاسخ بدهد

آن رسايل تصوير روشني از نابساماني و تباهي اوضاع و احوال جامعه نجد             

دهند كه جهالت در آن به جايي رسيده بـود كـه سـنگ و چـوب را                  را ارائه مي  

 از توسل به اسباب خودداري كرده و به اوهـام بيگانـه بـا                و ،شمردندمقدس مي 

 اوضاع و احوال در مجموع در ارتباط با ستم و سركـشي             ،شدنددين متوسل مي  

زني حتي عليه حاجيـان     و قتل و غارت و تعرض به ثروت و حرمت مردم و راه            

. رسيده بود خدا به اوج خودراه

 از حقيقت دعوت او ارائه      در كنار اين موضوع آن رسائل تصوير روشني را        

.173ص 1
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. نمايداند مشخص مي  هايي را كه دشمنان سرهم كرده     پايگي تهمت دهد و بي  مي

دشمناني كه به گمان آنها بنيانگذار دعوت آدمي اهل بدعت بوده است، ادعـاي              

شمرد و هر مـسلماني را كـه   هاي مذاهب اربعه را مرده مياجتهاد داشته و كتاب   

دانسته، تمامي كـساني را كـه بـه سـوي او            ه كافر مي  به مذهب جديد او نگرديد    

پذيرد يا عليه او دسـت   كنند و آن را نمي    روند و يا از آراء او آگاهي پيدا مي        نمي

همچنـين از نظـر مخالفـان محمـد بـن      . دانسته اسـت برند كافر ميبه اسلحه مي  

ت نموده و از فرستادن صـلوا      را انكار مي   �اهللا  عبدالوهاب او شفاعت رسول     

دانـسته و بـا     كرده و رفتن بـه زيـارت او را شـرك مـي            بر او ديگران را نهي مي     

.كرده استسط مسلمانان مخالفت ميالبيت تواحترام اهل

هاي محمد بن عبدالوهاب به مردم حجاز در ضمن اجتمـاعي           رسايل و پيام  

مغنـا اند همانگونه كه در تاريخ ابن كه نمايندگان او با علماي حجاز ترتيب داده    

هــا و معاصــر شــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب آمــده پــوچي تمــامي آن تهمــت 

رساند كه  و اين حقيقت را به اثبات مي      . سازدهاي مخالفان را برمال مي    زنيگمانه

 ادعـاي  ،نموده و از مذهب امام احمد بن حنبل پيروي مي    ،او متبع بوده نه متبدع    

 و براساس امر خداونـد  ،اشته باور د�اهللا  به شفاعت رسول ،اجتهاد را نداشته 

كس را از رفـتن بـه    و هيچ  ،فرستادهميدر قرآن بر پيامبر بزرگوار اسالم صلوات        

 و بـا    ،كـرده نموده، كرامت اوليـاء را انكـار نمـي         منع نمي  �اهللا  مسجد رسول   

.ورزيده استخالفت نميالبيت ماحترام به ايشان و محبت و احترام اهل

امات اشخاص و جاهل و نادان مانند توسـل بـه ايـشان    ها و اقد اما او با كار   
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براي جلب منفعت و دفع مضرت در رابطه با اموري كه در توان ايشان نبـوده و                 

هاي اهل بدعت مخالف بوده اسـت       نذر و ذبح براي آنان و در مجموع با بدعت         

كـه  . نمـود كردند توصيه مـي   به برادران و دوستان خود كه به اندرز او توجه مي          

اي از گاه در دل آنان چنين چيزي جاي خود را باز نكند كـه خوانـدن پـاره            هيچ

.1» بهتر است يا در حد آن اجر دارد از قرائت قرآنوردهاها و دعا

l/�( ����V

هيچ نهضت و دعوتي نبوده كـه بـراي بـاز گردانيـدن     «: گويدمحمد يوسف مي  

تعمار بـراي رويـارويي    كفر و اس ىقدرت و عزت مسلمانان قيام كند، مگر آنكه دنيا        

با آن و كاستن از منزلت و درهم شكستن قدرت و محدود نبودن دامنه نفـوذش در                 

هاي خود را گاهي از طريق ايجاد موانع        اند و اين تالش   ميان مسلمانان تالش نموده   

و مشكالت بر سر راه آن و گاهي از راه پخش شبه و شايعات و بر زمـين نـشانيدن             

.دهند ميان مسلمانان صورت مي دردلينهال شك و دو

آيد ايـن اسـت كـه     اي كه به خاطر آن دل انسان به درد مي         بزرگترين فاجعه 

افكنــي و مــسلمانان در هــر عــصر و زمــاني و در محــل و مكــاني قربــاني شــبه

اند كه تمامي آنها براساس توطئه و تـدبير و نيرنـگ جهـاتي          هايي گرديده تهمت

.گيرند صورت ميناپذير و سيريحسودكار و طمع

.111ـ110 علماء الشرق والغرب صهالشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآ: نقل از كتاب1

الشبهات التي أثيرت حول دعوه الـشيخ محمـد بـن           : (به بعنوان وهشي  ژپ. امير جماعت اسالمي هندوستان   2

 الشيخ محمد   وهشهاى هفته ژپ نشر ضمن    )لوهاب ومماثلتها بشبهات أثيرت حول دعوه الشيخ المودودي       عبدا

.289ـ2/254بن عبدالوهاب 
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ايـستند و در مـورد رهبـران و         هاي مستقل و پاك مـي     كساني كه در برابر دعوت    

.كنندهم مياساس سرهاي بيتهمتكننده و دروغ و هاي گمراهگذاران آن شايعهپايه

اما موضوعي كه بسي جاي تعجب دارد فريب خوردن بسياري از مسلمانان بـه             

هاي شـيخ    در مورد دعوت و افكار و مجاهدت       هايي است كه  وسيله دروغ و تهمت   

. اندهم كردهمحمد بن عبدالوهاب و دعوت شيخ شهيد شاه اسماعيل دهلوي، سر

هايي اصـالح و    دعوت اصالحي محمد بن عبدالوهاب از ميان ديگر دعوت        

 از اين جهت كه بـا  ،هاي برتري برخوردار است از ويژگي  سازي فكر اسالمي  باز

با متجـاوزان بـه حـريم شـريعت         . نست به اهداف خود برسد    موفقيت كامل توا  

و اين خود شـاهد صـادقي      . اسالمي و احكام آن در شبه جزيره رويارويي نمايد        

است بر اين حقيقت كه دعوت او دعوت به هدايت و ايمان و اسالم بوده است                

و بر هر مسلماني است كه آن را بپذيرد و اضافه بـر محبـت و حـسن ظـن بـه                      

. از آن دعوت حمايت نمايد،صاحب آن

دهد كه نسبت بـه انـسان مجاهـدي كـه           چگونه مسلماني به خود اجازه مي     

براي احياي دين و باز گردانيدن قدرت سياسي اسالم و قرار دادن آن در منزلت               

رهبري مسلمانان تالش كرد و عمالً حكومتي شرعي را تاسيس نمـود كينـه در               

هايي است كه هـر  ؟ اهداف او چيز  !نگاه كند  و با سوء ظن به او        ،دل داشته باشد  

 و براي پيروزي و موفقيـت هـر چـه بيـشتر             ،انسان مسلماني آرزوي آن را دارد     

تـوز نـسبت بـه اسـالم و     هاي معترض و كينـه اما اين آدم . كنددعوت او دعا مي   

گــران و مــسلمانان و صــاحبان اطمــاع و تــشنگان قــدرت و ثــروت و اســتعمار
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 دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب را مورد اتهام و تهـاجم          مسلمان بودند كه  غير

اند تصوير نادرستي از آن را به مـسلمانان         و ايراد تهمت قرار داده و تالش كرده       

نشان بدهند و آن را به عنوان مذهب جديدي كه بـا اجمـاع امـت اسـالمي بـه                    

 و بـا اصـول و مبـاني         ،مخالفت برخاسته، هيچگونه پيونـدي بـا اسـالم نداشـته          

.الم همخواني ندارد معرفي نمايندقيدتي اسع

به همين علت براي فريب دادن مردن نام وهابيت را براي آن بكار گرفتنـد،               

هم كردند و مسلمانان را از      كننده را در مورد آن سر     ها و شايعاتي گمراه   و تهمت 

.ندديدن به آن برحذر داشتوگر

آن را آغاز كرد، نـام  اما اگر براي حركت اصالحي كه محمد بن عبدالوهاب  

امـا  . شـد ناميـده مـي   » حركـت محمديـه   « آن را    وشد  بنيانگذار آن قرار داده مي    

هاي ايـن نامگـذاري كـردن مـردم آگـاه           مخالفين و دشمنان او به اثرات و پيامد       

بودند و احساس كردند كه اين نامگذاري با مصالح ايشان سازگاري ندارد و بـا               

همين دليل نام پدر شيخ را بر حركت اصالحي         به  . اهداف ايشان در تضاد است    

در كنار آن انواع و اقسام دروغ و تهمـت را بـه آن نـسبت دادنـد تـا                    . او نهادند 

هـا را گروهـي خـارج از ديـن بـه شـمار         مسلمانان وهـابي  جايي كه بسياري از     

آوردند و بر اثر ناآگاهي و شناخت نادرست از ايشان نگاهي ناصواب به آنها              مي

هـايي را بـه     كرد كه تهمـت   و مصالح سياسي و دنيوي ايشان ايجاب مي       داشتند،  

:آنان نسبت بدهند كه برخي از آنها عبارتند از

.ادعاي پيامبري-1

.انكار حديث-2
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.تكفير مسلمانان و جنگ با ايشان-3

.اوگرامي اسالم و انكار شفاعت  پيامبر منزلتكاستن از -4

.�بي النويران نمودن گنبد مسجد-5
تـا  . هـاي چهـار پيـشواي فقهـي       مخالفت با تقليد و باطل دانستن كتاب      -6

: گويدجايي كه در پايان سخن خود مي

هر كس دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب را مورد تحقيق و بررسي قـرار              «

بدهد، و در اوضاع و احوالي كه او با آنها مواجه بـود كنكـاش نمايـد، بـه ايـن                     

دعوتي به هر اندازه كه صحيح و سودمند باشد، قطعـاً           شناخت خواهد رسيد كه     

از طرف اشخاص و احزاب و دشمنان موانع بسياري را بر سر راه خود خواهـد                

به قـرآن   و   كار كنند    دااما اگر پرچمداران آن صادقانه و مخلصانه براي خ        . يافت

 تمسك جويند و تالش و رفتـار و گفتـار خـود ميـدان               �اهللا  و سنت رسول    

يـروزي را از    هاي آنها تنظيم كنند به ياري خداونـد پ         براساس رهنمود  دعوت را 

.آن خود خواهند نمود

موضوعي كه جاي شادماني دارد اين اسـت كـه دعـوت شـيخ محمـد بـن                  

عبدالوهاب امروزه به صورت انديشه و نهضتي جهـاني در آمـده، و بـسياري از                

كا تحت تـاثير آن قـرار   ي آفريقا و آمر اسالمي در آسيا،  هاي اسالمي و غير   حركت

.اندگرفته

هاي اسالمي در جهان امروز كمترين      ها و انديشه  كساني كه در مورد نهضت    

هاي اصيل اسالمي حتماً با آنچه      يابند كه حركت  اهتمامي را داشته باشند، در مي     
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امـا  . كه دعوت محمد بن عبدالوهاب با آن مواجه شد، رو به رو خواهند گرديد             

 پـرچم آن را بدسـت گرفتنـد و اسـتوار و ثابـت قـدم در راه                   نمبلغـا زماني كه   

هـا راه    و تهمـت   راستواري و گسترش آن گام برداشتند و در برابـر اذيـت و آزا             

بردباري و مقاومت را در پيش گرفتند و همچون شيخ با عزم و ارائه اسـتوار راه      

.1»....بودخود را ادامه دادند، پيروزي و توفيق در دنيا و عقبي راهشان خواهد 

��� ��/ �k��� 4����*h�TB m��/�� :
هـايي از سـيره و      قـسمت «: گويـد مـي » تاريخ نجد «عالمه آلوسي در كتاب     

كنيم و اندكي از اوضاع و      زندگاني شيخ محمد بن عبدالوهاب را برايتان نقل مي        

آوريم تا اهل تحقيق از حقيقت انديشه و دعوت او اطـالع            احوال زمان او را مي    

طاني بر او بـسته و بـه كفـر و    هايي را كه قربانيان وسوسه شي  و تهمت . ا كنند پيد

.اند، شايع نگردد و پذيرفته نشودرستي متهمش كردهپهوا

 است كه از آراء و رسايل و تأليفات گفتـاري و نوشـتاري او و                ذكرالزم به   

ر مـورد  آنچه كه او با خط خود نوشته اين قضيه جا افتاده و به اثبات رسيده و د      

دعوت او، اهل فضل و خرد و دانش اعم از دوستان و شاگردان، اتفاق نظر پيـدا   

 قـرار  فتـوا اند كه او بر همان راه و رسم سلف صالح و ائمه ديـن و فقـه و        كرده

داشته و در ارتباط با معرفت خداوند، اثبات ذات و صفات كمال اوصـاف الهـي    

 و اصـحاب از  ، از آنهـا خبـر داده  �اهللا   را بيان و سنت رسول       اهللا آن كه كالم   

تحريـف و   «بـدون   . انـد  آموخته و پذيرفته و به آن ايمان داشـته         �اهللا  رسول  

 و تـابعين و اتبـاع       ،و بدون قول به كيفيت و تشبيه به آنها اعتقاد داشـته           » تعطيل

.2/289منبع قبلي 1
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انـد، ايمـان و اعتقـاد     را پذيرفته آنو ائمه امت  تابعين اهل علم و ايمان و سلف      

.داشته است

ميان اهل اسالم در مورد آنچه شيخ محمـد         » توحيد الوهيت «اما در رابطه با     

بن عبدالوهاب گفته اختالفي وجود ندارد و اين موضوع از او به اثبات رسيده و              

نمايـد كـه پايـه و قاعـده اسـالم      جزو معتقدات اوست و به روشني معلـوم مـي    

آيـد و  داونـد بـه شـمار مـي    است و اصل ايمان بـه خ     »  اهللا إله إالَّ ال  «شهادت به   

.هاي ايمان استترين بخش از بخشگرامي

. بر اساس اجماع مسلمانان علم و عمل و اقرار به اين اصـل واجـب اسـت                

معناي آن عبارت است از وجوب عبادت خداوند واحـد و شـريك نگردانيـدن               

د هـر كـسي و      خداونكسي و چيزي در عبادت او و اعالم برائت از عبادت غير           

. مقامي كه باشددر هر

انـد و   توحيد الوهيت حكمتي است كه جن و انس به خاطر آن آفريده شده            

هاي آسماني براي بيان حقيقـت آن نـازل         پيامبران براي آن مبعوث شده و كتاب      

حقيقت توحيد شامل كمـال خـشوع و محبـت و تعظـيم و اطاعـت                . اندگرديده

د غير آن را از گذشتگان خداوند است و اين همان آيين اسالمي است كه خداون       

.1».....و آيندگان نخواهد پذيرفت 

شيخ محمد بن عبدالوهاب داراي فضايل و       «: يدگوشيخ آلوسي در ادامه مي    

. نمايـد صفاتي بوده كه هيچ كس از اهل فضيلت و بصيرت آنهـا را انكـار نمـي                

.ق چاپخانه السلفيه ـ مصر. هـ1347 سال چاپ دوم، 82-80ص : تاريخ نجد1
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امت هاي خداوندي كه بر او ارزاني داشته بود و در واقع نشانه كر            يكي از نعمت  

و منزلت اوست، اين است كه غالباً دشمنان دين و مخالفين با اهـل ايمـان او را                  

در ارتباط با اينگونه موارد امـام       . دهندمورد لعن و نفرين و ايراد تهمت قرار مي        

 را ناسـزا    �اهللا  بينـيم كـساني اصـحاب رسـول         وقتي مـي  «: فرمايدشافعي مي 

ها اجر و   طع اعمال اصحاب، آن ناسزا    گويند بر اين باورم كه بعد از مرگ و ق         مي

ترين انسان در ميان امـت       گرامي ،پس از پيامبر  . دهندپاداش ايشان را افزايش مي    

هـا و   بينـيم كـه جـاهالن و سـفيهان چـه تهمـت            ند، مي مسلمانان ابوبكر و عمر   

دهند و آنچه را كه ما در مورد شيخ محمد بـن            ناسزاهايي را به ايشان نسبت مي     

گوييم، صاحبان علم و فـضيلت از اهـل ديـن و اهـل سـنت بـه                  ميعبدالوهاب  

.1»اندت كوتاه و مفصل آن را گفتهصور

 �E.;� *�G/������'E� :
تـاليف ويليـافر    » عـه مه، حروبـه ومطا   تابن سعود سياسـ   «:او به نقل از كتاب    

هاي غربي براي اصالح جامعه فاسـد        از ذكر تعدادي از نهضت     سو پ ا: گويدمي

بدين صورت زماني كه فساد در ممالك اسالمي گـسترش  «: گويد ميشده ايشان 

يافت محمد بن عبدالوهاب براي مقابله با بدعت بـه پـا خواسـت و بـراي بـاز                   

ت خالـصانه خداونـد، مـردم را بـه     دگردانيدن عزت اسـالم و مـسلمانان و عبـا         

. خواندوحدت و همكاري فرا

هـايي رو بـه رو      كوبيو سـر  ها  ، با دشمني  اما او نيز همچون ديگر مصلحين     

.88ص 1
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 و  بيرون رانده شـد   متهم شده از منطقه خويش      .... اد و زنديقي و     حگرديده به ال  

.... در نهايت به محمد بن سعود پناه برد

گويـد و   هاي او براي كـسب علـم سـخن مـي          سپس در مورد تولد و مسافرت     

. كرداينكه بعد از بازگشت به وطن خويش عزم خود را براي گسترش دين جزم 

مد بن سعود بـا دختـر       ده آل سعود ارتباط پيدا كرد و مح       زماني كه با خانوا   

 بــه مــذهب جديــد يهاشــيخ ازدواج كــرد در چنــان شــرايطي بــود كــه ســعود

.»ديدندوگر

ايشان خشم گرفتند و خشم ايشان برخاسته از عقيده و          هاي عثماني بر  ترك

 بررسي قرار داده باشـند  اي كه به آن دست يافته و مذهب جديد را مورد         انديشه

زنـي و اينكـه آن مـذهب در    نبود، بلكه بدون شناخت و تحقيق و از روي گمان         

.يستد، با آن به مقابله برخاستندابرابر ايشان در ممالك عربي مي

آن زمان شريف مكه علماي حجاز را براي صـدور حكـم و داوري سـنايي              

ه اين نتيجه رسيدند كـه آراء       آنان در نهايت ب   . راجع به مذهب وهابي مامور كرد     

و مذهب محمد بن عبدالوهاب هيچگونه مخالفتي بـا اصـول و مبـاني شـريعت           

. اسالم ندارد

 هـ علمـاي مكـه را بـا    1215شا حاكم مصر در سال      همچنين محمد علي پا   

همان هدف به اجتماعي فرا خواند و در نتيجه همه به صالحيت و سـالم بـودن              

ها در مورد دشمني و سركوب      اما ترك . أي دادند مذهب محمد بن عبدالوهاب ر    

اما محمد بن عبدالوهاب كسي به غير از داعي و       . ورزيدندآن همچنان اصرار مي   
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. مبلغ صلح و آشتي نبود

اي از  در اين ارتباط همين كـافي اسـت كـه بـه پـاره             «: گويداو در ادامه مي   

: موارد اختالف ميان مذهب وهابي و ديگران اشاره كنيم

كـس و   شان بر اين است كـه بـه غيـر از خداونـد هـيچ              ها اعتقاد وهابي-1

 انـسان اسـت نـه    �چيز استحقاق عبادت را نـدارد و پيـامبر اسـالم         هيچ

.بشريمخلوق فوق 

 كه در ميان مسلمانان رواج پيدا كرده بود اظهار ءها با عبادت اولياوهابي-2

. ها نمود گنبد و بارگاهمخالفت نمودند و ابن سعود اقدام به ويران كردن

هـاي  گـاه باشم زيرا به هر يـك از گنبـد و بـار           من نيز از حاميان اين ديدگاه مي      

هـا  بيني كه سـتون   هاي جاهلي را مي   روي، آدم مصر و برخي از ممالك ديگر كه مي       

طلبند و ذكر يـاد خداونـد را بدسـت فراموشـي            بوسند و اولياء را به ياري مي      را مي 

.نمايندها توكل و توسل مين قبرهاي پوسيده در آه جنازهسپارند و بمي

بسياري از مسلمانان در سال داراي هفت مراسم ديني هستند اما پيروان            -3

شيخ محمد عبدالواب به غير از دو عيد فطر و قربان هيچ عيد و مراسم ديگـري                 

.كننددانند و در آن شركت نمييرا صحيح نم

يگر مسلمانان به هر ميزاني كه باشد، واقعيت اين         ها و د  اختالف ميان وهابي  

از و دورى ها بيش از ديگران در مورد خلوص عقيده و عبـادت       است كه وهابي  

در مورد حفظ قرآن و حديث بسيار كوشا    . شرك و خرافات دقت و توجه دارند      

نمايند و مردم را از آنچه      هستند و به آنچه در شريعت پاك اسالم آمده عمل مي          

از پوشـيدن لبـاس     . دارنـد  از آنها نهي فرموده بـر حـذر مـي          �اهللا  ول  كه رس 
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خورنـد و از كـشيدن      شراب نمـي  . نمايندابريشم و استفاده از طال خودداري مي      

نمايند و با جادوگري و قمار و ديگر امـور نـاروا و زشـت               سيگار خودداري مي  

.1كنندميمبارزه 

&�.5�� ?�'� A�B *�G/�:
از نظر ديني اوضاع نجد بهتـر       «: گويداع سياسي نجد مي   او پس از بيان اوض    

هاي از اوضاع سياسي آن نبود، زيرا قطع رابطه آن با خالفت و حكومت و پيامد              

هاي آن و پراكندگي ميان قبايل، اوضاع و زندگي         نشينيآن از جمله استقالل امير    

 خداونـد و    ديني را دچار پريشاني و انحراف نموده بود و عقايد مسلمانان براي           

.هلي گسترش بسياري پيدا كرده بودعقايد جا

اين وضع در قرن دوازدهم هجري بيشتر بحراني گرديده و بسياري از مردم             

براي جلب منافع و دفع مضار به جن، درخت و چوب و قبور و گنبد و بارگـاه                  

عالمي نبود كه به مسئوليت دعوت و تبليغ به صورت صـحيح         . شدندمتوسل مي 

و مردم را در مورد وضع پر از شرك و خرافـات و بـاطلي كـه در    .  كندآن اقدام 

هاي نـارواي  پرستي و كششبه همين خاطر هوي   .  بودند آگاه كند   آن قرار گرفته  

نفساني بر قلوب و عقول مردم و بسياري از علما تسلط پيـدا كـرده و در برابـر                   

 و همـه دچـار      تن به طوفان حوادث سـپرده بودنـد       امواج جهالت عامه مردم هم    

. ضعف ديني و دنيوي گرديده بودندفريب و گمراهي و در نتيجه

.387ـ2/385 اإلمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاريخ :گان1
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اما زماني كه فاجعه به اوج خود رسـيده و مـشكالت از همـه جـا زنـدگي                   

ها از فرط فساد و انحراف و       مادي و معنوي ايشان را در هم كوبيده بود و انسان          

ز آن اوضاع نابسامان    ستم شديداً در تنگنا قرار گرفته بودند و همه براي نجات ا           

كردند و منتظـر    شماري مي ت لحظه لو رهايي از بند شرك و باتالق تباهي و رذي         

كسي بودند كه دستشان را بگيرد و به صراط مستقيم راهنمايي كند و بار سخت               

فرساي جهالت را از دوششان بردارد و بنـد و زنجيـر عبوديـت سـتم و       و طافت 

.ن بياوردا از دست و پايشان بيرواستبداد ر

آري در چنان اوضاع و احوال نابساماني سياسي و ديني كه شبه جزيـره در               

نـد اراده فرمـود كـه بـه         واي دميـد و خدا    هاي افق سپيده  زيست، از كرانه  آن مي 

 را روشنايي دوباره ببخشد و ملـت مـسلمان          دآلووسيله آن فضاي تاريك و غبار     

هـاي شـرك و جهالـت       از آلودگي را به عقايد پاك اسالم نخستين باز گرداند و          

.نااميدي را از آسمان دور گرداندنجات بدهد و ابر 

 اهللا كه خداوند پيـامبرانش را  إالَّله إپرستي و ال صداي دلنواي توحيد و يكتا    

آاليش بلند گردانيد و به خاطر آن فرستاده بود از قلب و روح و زباني پاك و بي            

ه او حيات دوباره بخشيد، با دستان پـر از          هاي بسياري را به وسيل    هاي انسان دل

همـه مـسلمانان   . پرستي و جاهليت را پاك نمود    هاي بت محبت خويش آلودگي  

غـل  چشمه زالل و بي   را به كنار گذاشتن بدعت و خرافات و رفع تشنگي از سر           

.فرا خواندو غش قرآن و سنت و راه و رسم سلف صالح 

مد بن عبدالوهاب تميمي نجدي     آن نواي دلنواز نواي كسي به جز شيخ مح        

العـرب و تمـامي ممالـك       جزيـره نبود كه بازتاب آن در جاي نجد پيچيـد و در          
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براي حمايت از خود حاكمي به نام اميـر محمـد           . اسالمي صداي آن شنيده شد    

جـاي جهـان   بن سعود يافت و آن حمايت طلوع سپيده صادق نوي را كه جـاي       

ند را برتري دهد و شـريعتش را حـاكم          اسالم را روشنايي ببخشد و كلمه خداو      

.1»دادگرداند، بشارت مي

: گويداو در ادامه سخن خود مي

در قرن دوازدهم هجري قمري عوامل ضـعف بـر پيكـر خالفـت عثمـاني          «

يورش برده و قدرت و نفوذ خود را بر بسياري از ممالك دور افتـاده از دسـت                  

.  طمع پيدا كرده بودند به آن خالفتصليبداده و بازماندگان و فرزندان 

ماندگي و انحطاط و فساد اخالقي و انحراف        جزيره هم در باتالق عقب    شبه

وال زد و چيزي نمانده بود كه بار ديگر بـه اوضـاع و احـ          عقيدتي دست و پا مي    

.آيدجاهليت قبل از اسالم در

در صحرا نجد جواني باهوش و ذكاوت و صـاحب نبـوغ در حجـره درس               

نمود و براي كسب علم بيشتر به ممالـك همجـوار سـفر كـرد و     پدر نشو و نما   

هـا تحـصيل علـم و تفكـر در آيـات مكتـوب و آيـات مـشهود و                    پس از مدت  

هاي موجود به اوضاع و احوال مـردم خـود كـه بـا مـوازين عقيـدتي و           واقعيت

.م بسيار فاصله گرفته بود پس برداخالقي و رفتاري اسال

ـ يمانند امـام ابـن ت     هاي عالمان بزرگي    او در كتاب   ه مطالعـاتش را بيـشتر      مي

.86-85الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآه علماء الشرق و الغرب ص 1
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ت همه جانبـه عـزم   نمود، پاي خود را در جاي پاي او نهاد، براي ايجاد اصالحا 

.خود را جزم كرد

)  هــ ق 1206 و متوفـاي  1115متولد (محمد بن عبدالوهاب تميمي نجدي   

هاي صـاف  هاي اصالحي خود را از اصول و مباني اسالم و از سرچشمه           فعاليت

خواند و و مردم را به خالص گردانيدن عقيده توحيد فرا مي . اك آن آغاز كرد   و پ 

.نموداه و رسم سلف صالح دعوت ميبه ر

تـا  . كردها را تحمل مي   ها و مشكالت و دشمني    او در اين راه تمامي سختي     

 بـه دعـوت او      درعيـه اينكه خداوند اراده فرمود كه محمد بن سعود امير منطقه           

ــود را ــد و خ ــس از   گردي ــمرد و پ ــد ش ــا او متعه ــاري ب ــت و همك ــه حماي  ب

هـاي  فرساي بنيانگذار آن، خداونـد پيـروزي      هاي طاقت ها و تالش  كوشيسخت

.بسياري را نصيب دعوتش فرمود

اي در جهان نهضت و حركت او در واقع سرآغاز بيداري نوين و همه جانبه     

 و گسترش اصول و     آمد كه در راستاي باز گردانيدن حاكميت      اسالم به شمار مي   

هاي اسالمي و از ميان برداشتن بدعت و خرافات و ايجاد اصـالحات در              ارزش

زندگي پر از فساد و انحراف و تاسيس دولتي اسالمي و پديـد آوردن حكـومتي     

صالح و شايسته كه براساس اصول و مباني شريعت اسالم و تطبيـق شـريعت و                

.1»تاهي نورزيدكند از هيچ تالشي كواجراي احكام آن عمل مي

 &�$�
 `'� *�G/�
: گويـد انگليـسي مـي   »  ويلز كونت«هاي  افكنياستاد هارون در پاسخ به شبه     

.11-9ص : دعوه االسالم1
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كـم داشـت   ها در آن شـرايط گـسترش يافـت و كـم           زماني كه حركت سعودي   «

هـا و تعـدادي از      داد و تـرك   عراق، شام، حجاز و يمن را مورد تهديد قرار مـي          

ز واقعيت ايشان تنها راه چاره را در رويگردانـي          خبر ا سياستمداران زورگو و بي   

اميري كه بـه دنبـال      . ديدندسعود مي محمد بن   مردم عرب از امير عبدالعزيز بن       

. گردانيدن عزت و قدرت اعراب بودباز

تجربـه تـرك تعـدادي از مـشايخ       در همين رابطه بعضي از سياستمداران بي      

 پايه و اساس به شيخ محمـد بـن          هايي بدون وابسته به خود را براي ايراد تهمت      

عبدالوهاب تحريك كردند و مسايل اختالفي موجود در ميان مذهب امام احمد            

 كـه  اهاي براي ايراد تهمت و افتراء عليه وهابيو ديگر مذاهب اسالمي را وسيله    

.ها جعل كرده بودند تحريك نمودندبه ناحق آن نام را براي آن

ردن ذهن مردم و القاي اين شـبه بـود كـه    هدف ايشان از اين اقدام گمراه ك     

،مورد تاييد عالمان و حاكمان نيـست     ها داراي مذهب جديدي هستند كه       وهابي

در حالي كه پيروان محمد بن عبدالوهاب از هـيچ يـك از احكـام مـذهب امـام        

احمد كه با مـذهب و آراء سـلف صـالح پيونـدي قـوي و عميـق دارد خـارج                     

و به آنچه كه محمد بن      . ا در دين ايجاد نكرده بودند     آنان بدعتي تازه ر   . اندنشده

عبدالوهاب گفته بود اصحاب و تابعين و ائمه و عالمان بزرگي پـيش از او آنهـا                

ـ اند در واقع او از آنچه كه امام احمد و امام ابن تيم            را گفته  ، خـارج   انـد ه گفتـه  ي

.1»نشده بود

.412-2/411التاريخ االمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 1
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'� �GD*����K��� �H

محمد بن عبدالوهاب عليـه مظـاهر ركـورد،          «:گويددكتر منير العجالني مي   

هاي اساسي بسياري   تقليد كوركورانه و تعصب مطلق مذهبي كه يكي از ويژگي         

حتي او در مـورد گـشودن بـاب         . ها بود قيام نمود   از مسلمانان در عصر عثماني    

نظر آنهـا را بـر روي خـود          بعد از آنكه مقلدين تنگ     -گفتگو ميان مذاهب اربعه   

و اينكه اجتهاد بر هر مسلمان كـه توانـايي و شـرايط آن را داشـته                 -بسته بودند 

.آيد شخص در عصر خود به شمار مياولين. باشد واجبات است

اي فراگيـر و    همچنين او اولين كسي بود كه در عصور اخير در مـورد فتنـه             

 و تبعيت مطلق از اقوال      �اهللا  ترك احاديث رسول    آنهم  كننده  اي گمراه پديده

يـث   هـر چنـد رأي ايـشان بـا احاد          - علما درجه دوم و سوم مـذاهب       بعضي از 

.2» هشدار داد-صحيح در تضاد باشد

: گويداو همچنين مي

به نظر ما دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب بازگشت به عقايـد، احكـام و             «

و بـه همـين خـاطر خـود را در مـورد             . هاي آغاز طلوع فجر اسالم است     ارزش

.اندازيمحاصل به زحمت نمياي بيهمجادله و مناقشه

 و  �اهللا  زيرا كسي كه ديگران را به تبعيت از هدايت اسالم عصر رسـول              

براساس باور و ديدگاه خـود مـردم را بـه اسـالم             . اصحاب و تابعين فرا بخواند    

.عضو هيئت علمي و استاد تاريخ دانشگاه سوريه1

.236 تاريخ البالد العربيه السعوديه ص 2
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.خوانده نخستيني فرا ميشائبصحيح و پاك و بي

: ين و اصحاب و تابع�اهللا براي مثال مسلمانان در عصر رسول 

، نـه كتـاب     ورزيـد كردنـد و در آن تـدبر و تفكـر مـي           قرائت مي را  قرآن  ـ  

.دالئل الخيرات) بدعتي(

هاي خرافي  ها و داستان  كردند نه قصه   روايت مي  �اهللا  احاديث رسول   ـ  

.انيطاغوتو متعلق به 

آنگفتند و به آن بـاور داشـتند و بـه             را از اعماق و قلب مي      ال إله إالَّ اهللا   ـ  

.نمودندكردند و آن را در وردي و زباني خالصه نميميعمل 

مسلمانان نخستين در عبادت خداوند متعادل صالحان و شـياطين و بـت و              

.كردندطواغيت را شريك نمي

ساختند و  مسلمانان صدر اسالم بر روي قبور مردان خدا گنبد و بارگاه نمي           

انكـار اجـسام آنـان    . كردنددر برابر آنها اقدام به نذر و نياز و طلب شفاعت نمي  

تواننـد بـراي   گـر بـرده شـده مـي     آميخته و روحشان به سـراي دي      كه با خاك در   

. ببخشد و مضراتي را دور بگرداندكنندگان منافعي را تحققلتوس

دادنـد  خواندند، زكات اموالـشان را هـم مـي        مسلمانان صدر اسالم نماز مي    

هـي از  د و از امـر بـه معـروف و ن   كردنگرفتند و در عين حال جهاد مي     روزه مي 

.ورزيدندمنكر خودداري نمي

پيشوايان ديني در صدر اسالم با تمسك به شـريعت امـور مـردم را حـل و             
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.  و نهي آنان مناهي شريعت بوده است،كردند امرشان امر شريعتفصل مي

هاي اما بر اثر عوامل زيادي آن وضع و حال مسلمانان صدر اسالم در عصر             

اي از اسـالم بـر آنـان حـاكم     يشان دگرگون گرديد و چهره تغييـر يافتـه     بعد از ا  

اند و مردم داشتند بـه جـاهليتي   گرديد كه جهل و فساد در ايجاد آن نقش داشته         

.گشتنداهليت پيش از اسالم بر ميهمچون ج

حركت و نهضت محمد بن عبدالوهاب در واقع حركتي تجديدي و نـوعي             

ري آن امور و مـسايلي بـود كـه مـسلمانان آنهـا را      گسازي و احياپاكسازي و نو  

همچنـين پاكـسازي اسـالم از مظـاهر         . بدست اهمال و فراموشي سپرده بودنـد      

.1شرك و بدعتي بود كه آنها را وارد اسالم كرده بودند

 4
� �GD* *�G/���� ��OV

م 1730هـ 1143ن عبدالوهاب در سال محمد ب«: گويددكتر وهبه زحيلي مي

 را علني نمود، كار امر به معروف و نهـي از منكـر را آغـاز كـرد و                    دعوت خود 

نهضت او اولين پرتو بيداري اسالمي نوين در تمـامي جهـان اسـالم بـه شـمار                  

 كـه  - و غم و توان و تـالش خـود را صـرف قـضيه توحيـد      او همه هم  . آيدمي

 ميان  اي كه با بسياري از عقايد خرافي در       عقيده. ستون اساسي اسالم است نمود    

عقيده توحيد ايـن اسـت كـه انـواع عبـادات بـه خداونـد                . مردم آلوده شده بود   

.241 ـ240منبع قبلي 1

تأثر الدعوات : ( بعنوانكتابي دارد.  يكي از علماي سوري، استاد فقه و اصول فقه و رئيس دانشكده تربيت2

 محمـد بـن     الـشيخ ژوهـشهاى هفتـه     پنشر ضـمن    )  الشيخ محمد بن عبدالوهاب    ه بدعو ه اإلسالمي هاإلصالحي

.342ـ2/291عبدالوهاب 
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. شوداختصاص داده مي

 اين است كه در هستي هيچ صـاحب قـدرت و عظمـت              إالَّ اهللا ال إله معني  

حقيقي كه براساس قوانين خود امور جهان را اداره كند به غير از خداوند وجود           

. عبادت و تعظيم نيستكس شايستهچو جز او هي. ندارد

آوايي و همزماني ميان نهضت محمد بن عبـدالوهاب و تاسـيس دولـت              هم

محمـد بـن    . آيـد  توفيق و حمايت شگفتي برانگيزي الهي به شمار مـي          سعودي،

 ميالدي پس از گرويـدن بـه نهـضت محمـد بـن            1744هـ  1160سعود در سال    

هاي نجد را زير    نشينييرجانبه از آن توانست بيشتر ام     عبدالوهاب و حمايت همه   

.1»....سلطه خود قرار بدهد

با توجه به اهتمام و تالش جدي شيخ محمـد بـن            .... «: گويدتا آنجا كه مي   

عبدالوهاب در مورد تبيين و تثبيت حقيقت توحيد و پاكسازي جامعه اسالمي از    

برادرانـي  » اهـل توحيـد   «يـا   » موحدين«شائبه شرك و بدعت، او و پيروانش را         

. نامنداما مخالفين آنها ايشان را وهابي مي      . نامندمي» ناجيهفرقه«يع خداوند و    مط

. ها رواج بيشتري پيدا كرده استاين نامه در ميان عامه مردم به ويژه اروپايي

اند اين است كه ايـن حركـت اصـالحي را    اي مرتكب شده  اشتباهي كه عده  

ر واقع فريب مخالفان موحدين را اند و دايجاد مذهبي تازه در اسالم تصور كرده      

 و بـابي    ضافـ واي هـم آنـان را ر      بعضي هم ايشان را خوارج و عـده       . اندخورده

.2/300 منبع قبلي 1
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.اندناميده

نهضت موحدين شـديداً مـورد محاصـره تبليغـاتي قـرار گرفـت و دولـت                 

آنـان والي مصر را براي سركوبي و از بين بردن          گبزر محمد علي پاشا     ،عثماني

كـاران را بـا فرمانـدهي پـسرش         پاشا سـپاهي از سـوار     بكار گرفت، محمد علي     

سازي در  و جنگ سخت و سرنوشت    .  براي سركوبي ايشان مامور نمود     طوسون

دند، و روزشـ مـي يـروز   پ، كه روزى شيخ محمد و اتباعش        ميان ايشان روي داد   

.1»ر دشمنانشانگدي

مصلح شود جنگي كه عليه پيروان آن مرد        مالحظه مي «: گويداو در ادامه مي   

هاي نـاروايي كـه بـه آنـان وارد         گر به راه انداخته شد و اوصاف و تهمت        و احيا 

همچنـين در جهـت     . همه داراي اهداف سياسي بودند نه ديني محض       . گرديدند

- شـريف غالـب  -هـا و دفـاع از  مصالح اقتصادي و براي تثبيت تسلط عثمـاني     

نبوده و دليلي بر غيـرت  وجه دفاع از اسالم و مسلمانان حاكم مكه بود و به هيچ     

.2تواند باشدديني و حمايت از حرمين نمي

: او پيش از آن نيز گفته است كه

موضوعي كه در مورد آن ترديـدي وجـود نـدارد و حـق و حقيقـت آن را                   

نمايد و هدف از بيان آن راضي نگاه داشتن كسي نيست و چيزي بـه               ايجاب مي 

�Ÿωuρ(#θÝ¡y‚ö7  : فرمايـد باشـد كـه مـي     جز عمل به ايـن امـر قرآنـي نمـي           s?}̈ $̈Ζ9 $#

.2/301منبع قبلي 1

.2/302منبع قبلي 2
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óΟ èδ u !$u‹ ô©r&�@N)و حق مردم را كم نگذاريد«).183: الشعراء«.

ه محمـد بـن عبـدالوهاب بـه راسـتي از جملـ            : آن موضوع ايـن اسـت كـه       

، بزرگتـرين مناديـان اصـالح و سـازندگي و           ترين بلندكنندگان بانگ حق   شجاع

سته شخصيت انـسان مـسلمان و بـاز         جهاد براي باز گردانيدن هويت به هم پيو       

دعوت او در قـرن دوازدهـم       . آيدگردانيدن او به روش سلف صالح به شمار مي        

سـازي زنـدگي   هجري و هجدهم ميالدي تالشي صادقانه در جهت تجديد و نو    

فــردي و اجتمــاعي مــسلمانان و پاكــسازي آن از خرافــات و اوهــام، بــدعتها و 

.ه استهاي رايج در ميان مردم بودانحراف

محمد بن عبدالوهاب به راستي پيشواي نهضت اصالحي بود كه انتظـارش            

را داشتند، نهضتي كه موازين عقيده اسالمي پاك و درخشان را اصالح نمـود و               

.1»وحيد خالصانه خداوند را بيان كردحقيقت وحدانيت و ت

.2/296منبع قبلي 1
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هـا آن گونـه كـه شايـسته       وهـابي  از شناخت دعوت  اگر نويسندگان غربي    «

اند، حق اين است كه اعتـراف كنـيم كـه آنـان در مقايـسه بـا                  است ناتوان مانده  

 و حـال در مـورد آن        بسياري از اشخاص در ممالك غربي و اسالمي در گذشته         

. اندنهضت بيشتر جانب حق و عدالت را مراعات كرده

ران غربي در مورد محمد بن عبـدالوهاب        تعداد زيادي از دانشمندان و متفك     

. انـد و نهضت او با احترام برخورد كرده و او را مورد تعريف و تمجيد قرار داده         

» پيـامبر «حتي تعدادي از آنها در مورد او راه مبالغـه را در پـيش گرفتـه و او را                    

اند او را به رهبران و مصلحان جامعـه خـويش           اند، تعدادي ديگر خواسته   ناميده

اي نيـز دور از مـصلح و        عـده . انـد مـسلمانان ناميـده   »پـاپ «بيه كنند و او را      تش

اند، كساني كه بـراي پـااليش و        ناميده» كالفان«و  » لوتر«گري ديني همچون    احيا

اصالح مذهب مسيحي از آنچه كه در قرون اخير واردش شده، تالش و دعوت               

.1نماييماره مياينك به نظرات منصفانه تعدادي از ايشان اش. اندكرده

.302 أول صجلد: ه السعوديهتاريخ البالد العربي1
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اگـر بخـواهيم رابطـه      «: گويـد  مي 2»در اسالم عقيده و شريعت    «او در كتاب    

بينيم چيزي  ها مورد بررسي قرار بدهيم، مي     اسالم اهل سنت را با حركت وهابي      

 اين  -كند به ويژه از نگاه خاصي به تاريخ ديني        كه توجه ما را به خود جلب مي       

:حقيقت است كه

هـاي جهـان اسـالم قـرار        هر كس خود را در مقام داوري در مورد رويداد         «

آورد كـه رسـول     ها را حاميان همان اسالمي به شمار مي       حركت وهابي . دهدمي

ها و مقـصد نهـايي ايـشان        هدف وهابي .  و اصحاب آن را آورده بودند      �اهللا  

.3»بوده استالم به همان صورت قبلي نچيزي به جز باز گردانيدن و احياي اس

�����$�n :
انـد،  يـت نـسبت داده شـده     بهايي كه به وها   تمامي تهمت «: گويدارماندو مي 

زيـرا بـر اسـاس    . وجـه صـحيح نيـستند   اند و بـه هـيچ     اساس و دروغ  همگي بي 

.1/302 تاريخ البالد العربيه السعوديه 1

 أصول الـدين الجـامع األزهـر، وعبـدالعزيز عبـدالحق مـدرس       در دانشكدهمحمد يوسف موسى مدرس 2

ي گـ فرهن، ومـدير مركـز     ه العلـوم اإلسـالمي    ر در ادر دكتـ  علي حسن عبدالق   الجامع األزهر، و   الهياتدانشكده

.نداه اين كتاب را به عربي ترجمه كردسالمي لندنا

.م است1921 مستشرق مجارستان است، كه ديانت يهودى را دارد، و متوفاى سال 3

 كـه  ديدار كرده است، در حـالي ) م1921(ى كه تمامى اطراف نجد را در سال مستشرقو اني پسرد اگ جهان4

.لباس عربي بر تن داشت
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ها نهضتي را تشكيل دادند كه خواهـان بازگـشت بـه            طرفانه وهابي تحقيقات بي 

تنها چيزي كه ايشان كم داشـتند ايـن         .  و اصحاب او بودند    )محمد(اسالم عصر   

شان كـم   بود كه براي رسيدن به اهداف مقدس خود افراد روشنفكر و با فرهنگ            

همچنـين  . ها متاسفانه در اين شرايط هم بسيار انـدك هـستند          بود، آنگونه انسان  

ايشان از كار تبليغاتي مناسب براي معرفـي و توضـيح حقيقـت پـاك و گرامـي                  

.1»دداشتنبود كمنيزدعوت خود و مردم 

 ��C���0 O�C��$�D )* 4(�����
هدف ما اين نيست كه ريشه وهابيت     «: گويدها مي او در كتاب تاريخ وهابي    

آنان بازماندگان : شودزيرا گفته مي  . هاي پيش از آن جستجو نماييم     را در حركت  

حجـر   هستند كه بر بحرين تسلط داشتند و اقدام بـه سـرقت    هاقرمطيو وارثان   

.  از كعبه نمودندألسودا

ها ها تحت تاثير قرمطي   ها و اسماعيلي  ها و باطني  ها، نصيري اين كه دروزي  

ها ها به قرمطي   اما نسبت داوري تفكر وهابي     ،اند داوري درستي است   قرار گرفته 

 آيين اسالم را تحريف كردند و چهره آن را          هاقرمطيزيرا  . مطلقاً ناصحيح است  

هايي كه به آن وارد شده بودند پـاك          اسالم را از بدعت     وهابي نازيبا نمودند، اما  

ها در واقع وهابي  . اش باز گردانيدند  كردند و آن را به صورت ساده و زالل اوليه         

ترجمه كرده است، و پيش از اين ) 142بين الديانات والحضارات ص(: اين سخن را طه المدور در كتاب1

اين گواهى مردى غيرمسلمان است كه به حق نطق كرده است، بدون اينكه هـدفى جـز علـم و                   (: گفته است 

كه نوشـته  ، كنيمميبه عربي نقل ) اإلسالم: ( از كتابآگاهى داشته باشد، و ما اين سخن حق را در باره اسالم      

.باشدمي) ليبرتيني (ايييطاليامستشرق 
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.»ها با هم كامالً در تضادندقرمطيو 

اما به سرعت گسترش يافتنـد  .  پيش ظهور كردند   1 تنها در پنجاه سال    وهابي

هـاي فكـري و   همـين پيـروزي  . را از آن خويش كردنـد     هاي بسياري   و پيروزي 

مسلمانان در زمـان ظهـور      . كندسياسي ماندگاري و قدرت ايشان را تضمين مي       

محمد بن عبدالوهاب، انواع گوناگوني از عبادات را براي خود جعل كرده بودند       

آمد اثـري از اسـالمي را كـه او آورده بـود             كه اگر پيغمبر اسالم به ميان آنان مي       

نمـاز و حـج     . نمودهاي عجيب و غريبي را مالحظه مي      و چيز . كردمينمشاهده  

 و براى آن ايشان عبادتي خشك و تهي از تحرك و پويايي و سازندگي شده بود       

هـا گنبـد و بارگـاه     و بر روي قبر برخي از انـسان      يه كرده بودند،  گى ته برساز و 

 كرامـات و معجزاتـي      هـا داراي  كردنـد صـاحبان آن قبـر      ساختند و گمان مي   مي

. هستند

ــراي آن     ــرار داده و ب ــردم ق ــد و م ــان خداون ــطه مي ــود را واس ــرادي خ اف

در واقع ديوانگاني افـسار گـسيخته بودنـد كـه بـا             . گرفتندگري رشوه مي  واسطه

كس جرات مقايسه با ايشان را داشـته باشـد ايـن و آن              آزادي و بدون آنكه هيچ    

دل آنـان    بسياري از مـردم خـام و سـاده         كردند و كشور و منطقه رفت و آمد مي      

.آوردندبه شما ميداراي كشف و كرامات و اسرار و خلوت 

هـاي  فـروغ هـدايت را تفـسير تاويـل        قرآن اين معجزه جاويدان و چراغ پر      

.كردندو غريب و دور از حقيقت ميعجيب 

.  با توجه به زمان نويسنده1
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بـه همـان    ) همـان طائفـه پيـامبر     (ر  ضمحمد بن عبدالوهاب كه از طائفه مـ       

.1كرد بازگردانيدشناخت و تبليغ مي آن را مي�اهللا كه رسول اسالمي 

�(*��V

كردنـد و هـيچ چيـزي را    آنان به هيچ چيزي دسـت درازي نمـي   : (گفت

كردنـد  تمام نيازمنديهاي خود را در مقابل پول تأمين مي    . نمودندغصب نمي 

.3پرداختندشد بالفاصله اجرت و مزد آن را ميو هر خدمتي كه به آنان مي

o����]�C� o��
دشمنان آن مرد بزرگوار او و اتبـاعش را         «: گويدبرانگس ضمن گزارشي مي   

اما حقيقت آن است كه آنان بـه تمـام معنـي از قـرآن و سـنت       . دانستندكافر مي 

حي بـراي  كردنـد و حركـت ايـشان حركتـي اصـال       پيـروي مـي    �اهللا  رسول  

.پاكسازي اسالم بوده است

يعه را در ميان مردم پخش كرده بودند كه آنان مردم           دشمنان او همچنين اين شا    

وجـه صـحيح نبـوده    اين اتهام به هيچ. دارندالنبي باز مي  را از زيارت مدينه و مسجد     

 جلـوگيري   شـريفه آلـود در كنـار روضـه        هـاي شـرك   است زيرا آنان فقـط از كـار       

.4»دندآور ميها در كنار قبر اولياء هم ممانعت به عملكردند و از آن كارمي

.306–305استاد منير العجالني ص :  تاريخ البالد العربيه السعوديه1

صرف كردند او آنجـا بـود   ي اسپانيايي او هنگامي كه پيروان شيخ محمد بن عبدالوهاب مكه را تنويسنده2

.كردولي خود را علي بك عباس معرفي مي

.26ص)  علماء الشرق والغربهالشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآ: ( كتاب: نگا3

.126الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآه علماء الشرق والغرب ص 4
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در نيمه قرن هجـدهم بـود كـه         «: گويد مي 2»التاريخالعرب في «او در كتاب    

اي از جهـات بـا      العرب حركت معنوي قدرتمندي را كـه در پـاره         اعراب جزيره 

اين پديـده زمـاني روي داد كـه    . ظهور صدر اسالم مشابهت داشت، آغاز كردند  

فرقه جديدي را كـه     ) 1791-1073(فقيهي نجدي به نام محمد بن عبدالوهاب        

گيـر و  در ارتباط با اجراي اسالم و كنار نهادن تصوف و خرافات بـسيار سـخت     

گـذاري كـرد    جدي بود و با نام اسالم خالص از هر گونه بدعت و خرافات پايه             

محمد بن عبدالوهاب فراخواني خويش را با دور شدن از تمامي آنچه به عقيـده     

.3»آمدند، آغاز كردافات به شمار ميدعت و خرو عبادت اضافه شده و ب

 &�X($ $��
ها مسلمان شد و نام خود را به حيدر بامات تغيير داد در             يوار كه بعد  رجان  

اواخر قـرن هجـدهم مـيالدي و اوايـل قـرن          «: گويد مي 4»مجالي االسالم «كتاب  

.ميانه در دانشگاه لندن دانشمند فرانسوي و استاد تاريخ خاور1

ـ      و، )م1954سال (دار العلم للماليين، بيروت چاپ اول 2 ه در  نبيـه أمـين فـارس رئـيس الدراسـات العربي

در همان دانشگاه اين كتـاب       تاريخ اسالمي    ندرسييكى از م  محمود يوسف زايد     و ، بيروت ىمريكادانشگاه

.نداهرا به عربى ترجمه كرد

.231-230 ص 3

359نوشـته عجالنـي ص   ) ه السعوديهتاريخ البالد العربي: (كتابچه در چنان عادل زعيتر، ترجمه به عربي4

.آمده است
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ـ                د نوزدهم شاهد بزرگترين سقوط و فروپاشي بود كه اسالم بـه آن دچـار گردي

 در هنـد، دوران ركـود و      اهـ مغولامپراطورى  ،  اهيزيرا امپراطوري عثماني، ايران   

.گذرانيدندفروپاشي خود را مي

كـه بـه هـيچ    . بار سنگيني از خرافات و بدعت بر دوش دين نهاده شده بود      

. آور آن بـود هيچگونـه پيونـدي نداشـت     پيـام �وجه با توحيدي كه محمـد   

 جاي را بـر اسـالم توحيـد و    اهياء و گنبد و بارگاه باطل و عبادت اولاىهباطني

گر تنگ نموده بود و اسالم تحريف شده به تمـام معنـي بـه               ساز و اصالح  انسان

.گرفت مورد سوء استفاده قرار مينويس و دنيا طلبوسيله مشايخ جاهل و دعا

حتي كار به جايي رسيده بود كه دو شهر مقدس مكه و مدينه در ايام حـج                  

. آمده بودند به مراكزي براي بدعت و خرافات و معصيت درهر سال

در چنان شرايط بسيار بدي كه اسالم در آن قرار گرفتـه و روح و حقيقـت                 

العملـي شـفاف در جزيـره العـرب         آن به دست فراموشي سپرده شده بود عكس       

رفـت بـه    گري و مصلح صادق و مجاهد كـه انتظـارش مـي           روي داد و آن بيداد    

.ي به جز محمد بن عبدالوهاب نبود او كسميدان آمد و

)كـالفين ( و گـاهي بـا   ،دل و با اخالق بيدارد،مربسياري از مردم قوم آن راد    

هاي او گرويدند و او نيز به خوبي توانـست          ها و انديشه  به آموزه . مشابهت دارد 

.هايشان بدمدزين اسالم را در دلهاي آغاروح حماسه و شور روز

و در ارتباط با ضـرورت بازگـشت بـه اسـالم خـالص در               نداي فراخواني ا  

اي پوالدي گرديده براساس آن تمامي      ترين مناطق جهان اسالم پيچيد و پايه      دور

. هاي اصالحي بعد از خود را روح و شادابي بخشيدحركت



١٨٦

186���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

X �C� o�� $���� U��GC� -
 هـ محمد بـن    1157– م   1744در سال   «: گويدمي» المحمديه«او در كتاب    

ي برخاسته عبدالوهاب همراه با آل سعود امراي درعيه به تاسيس دعوت و نهضت    

.1»ه در قرن چهاردهم اقدام نمودنديميهاي احمد بن تاز باور

در حـوزه انديـشه،   «: گويدمي2»االسالميه في ناالتجاهات المد «او در كتاب    

برخاسـته از  هايي كه عليه دخالت بيگانگان و مبـاني فكـري          با توجه به مقاومت   

كه در پي تحريـف و آلـوده گردانيـدن عقيـده توحيـد              » وحدت وجودي «تفكر  

گـر بـود كـه      بودند، عاملي مهم و تاريخي در روند رهايي ابدي و حركتي احيـا            

.3»گردانيدي بزرگي را از آن خود ميهاكم پيروزيداشت در جهان اسالم كم

��D$�� p�0 *�� &�
�X$! :
ها و مباني فكري محمد بـن       باور«: گويد مي 4»خ الوهابين مواد تاري «او در كتاب    

هايش را تنها بـر روي      عبدالوهاب، اصول و مباني دين جديدي نبود، بلكه او تالش         

اصالح مفاسدي كه در ميان مسلمانان گسترش يافته بود و همچنين تبليغ انديـشه و           

امـا چيـزي از ديـن    نشين كه با نام مسلمان بودنـد        عقيده خالص در ميان مردم باديه     

. متمركز نمود،دادنددانستند و به اداي فرايض و واجبات اهميتي نمينمي

.23ص)  علماء الشرق والغربهالشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرآ: ( كتاباز1

.ه الحياهدار مكتباز انتشارات ، )1954 (سال سميا ـ بيروت چاپ چاپخانه كامل سليمان، ترجمه به عربي2

.60ص 3

. والنشره العبيكان للطباعتهـ شرك1405چاپ سالعبداهللا بن صالح العثيمين، .  د به عربيترجمه4
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آن اوضاع و احوال بر بسياري از مسلمانان حاكم شده بود و همچون ديگر              

مصلحان محمد بن عبدالوهاب نه از طرف دوستان و نه از جانـب دشـمنان بـه                 

ه شنيدند فرقه تـازه او بـا سـلطه     زماني كآنها زيرا دشمنان   ،درستي شناخته نشد  

 با نگاه تقديـسي و      �شان حضرت محمد    مايد و به پيامبر   ناتراك مخالفت مي  

كند، به آسـاني بـه ايـن بـاور رسـيدند كـه عقيـده و             بشري ايشان نگاه نمي   فوق

ها را گمـراه    هاي او در واقع مذهب جديدي است به همين خاطر وهابي          انديشه

.ردندآوار ميبلكه كافر به شم

 شريف -اين باور در ميان مردم بيش از همه به وسيله تبليغات شريف مكه           

 و در درجه دوم به خاطر زنگ خطري بود كـه در مـورد ديگـر منـاطق           -غالب

-شريف غالـب -شريف مكه. آمدها به صدا در مي  همجوار تحت سلطه عثماني   

ها و رقه ميان وهابي او براي ايجاد تف،آمدها به شمار مي   دشمن درجه اول وهابي   

هـاي  بر همين اسـاس بـا ايـراد تهمـت     . كردها بسيار تالش مي   حكومت عثماني 

كرد تا ها تهيه ميهايي تهيه و فتوايي را مبني بر كافر بودن وهابي     ماهرانه گزارش 

هـا و نهـضت    از البه الي آنها از هر گونه مذاكره و گفتگو ميان خالفت عثماني            

.1»يدها جلوگيري نماوهابي

هـا بـه داليـل    اگر براي اثبات مـسلمان بـودن وهـابي   «: گويداو در ادامه مي   

هـاي آنـان داليـل و توضـيحات كـافي           ديگري نياز وجود داشته باشد در كتاب      

هـايي از آن    زماني كه ملك سعود بر مكه تـسلط پيـدا كـرد نـسخه             . وجود دارد 

و يان را بـه مطالعـه       هـا و دانـشجو    ها را در ميان مردم توضيح كرد و طلبه        كتاب

.14-13:  ص1
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.»ها مكلف كردندحفظ آن كتاب

مـسلمان  اي را جز اعتـراف بـه        و براي هيچ انسان مسلمان تركي هيچ چاره       

.1»گذاشتبودن آنان باقي نمي

محمد بـن عبـدالوهاب منبـع و سرچـشمه          «: افزايداو در ادامه سخنانش مي    

 داده بود و بـس  ها و نهضت خود را فقط قرآن و سنت صحيح قرار        الهام انديشه 

 هر چيزي كه در مـورد آن گفتـه          -هاي سني عثماني  و اختالف ميان آنها و ترك     

 اين است كه وهابي با دقت و حرص زياد از احكـامي كـه ديگـران               -شده باشد 

انـد، پيـروي    توجـه مانـده   آنها را كنار نهاده و به تمـام معنـي بـه اداي آنهـا بـي                

ترين توصيف براي وهابيت اين است  نمودند به همين خاطر بهترين و صادق      مي

.2»آيدوهابيت خالصه، و روح عقيده اسالمي به شمار مي«كه 

�0 !���D�*&[�T�� 
 در مورد حركت وهابيـت بـه        3»عبدالعزيز«داكوبرت مورخ آلماني در كتاب      

آل سعود در كنار شمشيري كه آن را در فتوحات          «: گويدصراحت اين چنين مي   

ى كه ابن سعود بعـد از ورود  كتاب(: گويدميبر اين جمله عبداهللا بن صالح العثيمين . د. 17ص : منبع قبلي1

ل شناخت بنـده معبـود، ديـن و پيـامبر خـود       بود كه شام،ه رسالة األصول الثالثبه مكه بين مردم توزيع كرد،    

أورد (باشد كه بارها به چاپ رسـيده، و مستـشرق      ميشيخ محمد   و اين رساله از تأليفات      .  است �محمد

.)آنرا در بين پيوست كتاب خود آورده است ترجمة )بوركهارت

.23 ص 2

. برگردانيده است م در آلمان چاپ شده و دكتر امين رويحه آن را به عربي1953 در سال 3
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آميز ديگري داشتند كه به يقـين بـه آن           پيام معنوي و صلح    گرفتند،خود بكار مي  

.قش بسيار زيادي را بر عهده داشتهاي ايشان نباور داشتند و در پيروزي

اين اسلحه ساخته ايمان و ارائه را در مردي به نام محمـد بـن عبـدالوهاب                 

درعيـه بود كه به خاطر عقايدش از شهر و ديار خويش رانده شـده و بـه شـهر                   

او از جانب آنان مورد حمايت قـرار        . سعود در آن زمان پناه برده بود      خت آل پايت

. گرفت و امنيتش را فراهم شد

الص تمـامي ذهـن او   خهاي اعراب براساس اسالم تواناييسازي  انديشه باز 

 مردم بخاطر فاصـله گـرفتن از سـيره          تيارا به خود مشغول نموده بود و از هد        

هـاي مختلـف و دور   ها و مسلك  دنشان به فرقه  صالحان صدر اسالم و تقسيم ش     

 متالشـي شـدن آنـان را        هاي اخالقي سنتي عربي اصيل، زمينه     گرديدن از ارزش  

. و نفوذ بيگانگان در آمده بودندفراهم نموده و تحت سلطه

هاي بسيارش اين واقعيت را بـه       شيخ محمد بن عبدالوهاب در ضمن مسافرت      

هـا  مسلمانان را در مقاومت با حاكميت غربـي   خوبي لمس كرده و ضعف و ناتواني        

اي افزودند و مسلمانان بـه صـورت لقمـه        كه روز به روز بر دامنه سلطه خويش مي        

.ديد با چشمان خود مي،ها قرار داده شده بودگوارا بر دهان فرهنگ غربي

محمد بن عبدالوهاب بر اين باور بود كه تنها راه رهايي بازگشت به تعـاليم               

و بـا  .  اسـت �اهللا هـاي صـحيح رسـول    لص دين و اسالم و آموزه  پاك و خا  

 عـزم خـود را بـراي مبـارزه عليـه            ،هـا و ايمـان آگاهانـه و قبلـي         توجه به باور  

ها وارد اسالم شده بودنـد جـزم نمـود، او تـصميم             هايي كه در طول قرن    بدعت

 و  كه در معيـار قرآنـي     -كننده برخي از علماي دين    هاي گمراه گرفت با برداشت  
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سنت صحيح داراي هيچ ارزش و اعتباري نيست با تمام توان و قدرت علمي و               

و بـا عقايـدي     . گرفت مقابله نمايد  اش كه از عقيده استوارش سرچشمه مي      اراده

مانند تقديس اوليا و آنان را واسطه ميان خداوند و خلـق گردانيـدن در بيفتـد و               

 اولياء و توجيه مردم براسـاس       هاي موحد را به ويران كردن گنبد و بارگاه        انسان

بـا بـدعت    �زيرا خود رسول گرامي اسـالم       . عقيده سالم اسالمي فرا بخواند    

. نمودتقدير بت و مظاهر شرك بر جاي مانده از جاهليت مبارزه مي

گـري و   او همچنين با اسراف و تبذير در لباس و خورد و خوارك اشـرافي             

ه ثروت و سرمايه چيزي بود كه تنها        دنياپرستي به مقابله برخاست در شرايطي ك      

تعداد اندكي از مردم جزيره العرب از آن برخوردار بودند و در بسياري از موارد               

.پذير بود برابر بيگانگان امكانيابي به آن تنها از راه خواري و ذلت دردست

خواست ميهن خود را كه صدر اسالم بود بار ديگر به           او با اين اقدامات مي    

ت و قيام اسالم تبديل نمايد و مـردم را از زنـدگي خـشن و ابتـدايي                  منشأ نهض 

و به وحدانيت خداوند كه پايـه     . بدوي به صفا و محبت و پيشرفت تبديل نمايد        

. ها و تمدن و پيشرفت در هستي است متمسك شوندتمامي ارزش

چنين افكاري در ذهن آل سعود نيز وجود داشت، زماني كه آن عـالم طـرد                

هـايش  هر خود به ايشان پناه برد به او پناه داند و بـه تعـاليم و آمـوزه                  از ش  شده

هاي خود را در جهت دعوت اصالحي او به خدمت گرفتنـد،            شمشير. گرويدند

هـا  بدين صورت زمينه گسترش آن فراهم شد و چيزي نپاييد كه حركت وهابي            

را در نـور كه با نام پدر بنيانگذار آن نامگذاري شده بود تمـامي ممالـك عربـي               
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هاي بيشتر جزيره   سعود اول در قرن نوزدهم كه بخش      در زمان حاكميت آل   . ديد

ها بـه اوج خـود رسـيده         وهابي آورده بودند دعوت  العرب را به تصرف خود در     

انگار كاروان دعوت محمد بن عبدالوهاب بـدون هيچگونـه رادع و مـانعي         . بود

.نهادخواست گام ميهر كجا كه مي

ها كه چهار صد سال بـه طـول انجاميـده           كه تخت خالفت عثماني   در شرايطي   

ها سـال   ستاد حركت بيداري عربي كه صد      ،بود در معرض فروپاشي قرار گرفته بود      

 امـا هنـوز زمـان آن فـرا          ،گرديـد ها پنهان مانده بود، داشت ظـاهر مـي        در پشت ابر  

.1»دا ننموده بودو دفاع از آن را پينرسيده بود و هنوز انسان عربي پختگي پذيرش 

�T(q � �9$�* :
گر مذهب پروسـتات  لوتر احيا«: گويددورزي راهب و مستشرق بلژيكي مي   

هاي وارد شـده در ديـن مـسيح شـوريد، و محمـد بـن       عليه خرافات و سفسطه   

.2»كه وارد دين او شده بود قيام كردهايي عبدالوهاب همچون او عليه بدعت

 ��C���0 )�'C(�� �/�$
انديـشه و  «: گويـد  مـي 3»شهر المذاهب االسـالميه الثالثـه   أ« كتاب   روسو در 

 او مردم را به عبادت خداي واحـد         ،نظريه محمد بن عبدالوهاب بسيار ساده بود      

.17-16: ص1

.138:  بين الديانات والحضارات2

 از نخستين كتابهاى فرانسوى اسـت كـه دربـاره    …: ويدگمي أستاذ منير العجالني در وصف كتاب روسو 3

به مقارنت پرداختـه تـا اخـتالف        ) علويه سوريه (وهابيت سخن گفته است، و با دو فرقه اسماعليه و نصيريه            

ايـن  . هـا يدو فرقه با وهابيت را آشكار كند، و همچنين ردى باشد بر گفتار بعضى از مؤلفين عثمـان ميان اين  

).310ـ309تاريخ البالد السعودي ص: (نگا. م انتشار يافته است1818كتاب در سال 
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توحيد عبادت خالـصانه خداونـد سرچـشمه خيـر و           «: گفتخواند و مي  فرا مي 

كـس از ايـن حـق     و هيچ،هاست و شرك و بدعت عامل تمامي بدبختي       ،منفعت

هـا  مـرده . برخوردار نيست كه خود را ميـان خداونـد و مـردم واسـطه بگردانـد         

توانايي رسانيدن سود و زيان به كسي را ندارند، دعا كردن در پيـشگاه ايـشان و           

انـد، و بـراي اولـين بـار         هاي آنان شـرك و بيهـوده      ساختن گنبد و بارگاه بر قبر     

ا كـردن مـسيح و عبـادت او    مسيحيان اين كار را انجام دادند و در نهايت به خد       

.1»رسيدند

 ��C���0 U��GC� �(��/
هـاي   به هنگـام بحـث در مـورد شـورش          2»تاريخ العربي العام  «او در كتاب    

از ايـن جاسـت كـه مـشاهده         «: گويـد ها مي ها و پرتغالي  عربي عليه سلطه ترك   

از اوايـل قـرن    -نماييم جزيره العرب تقريباً توانست استقالل كامل خـود را         مي

. هاي دشمنان بدست بيـاورد    هاي خود و ضعف   هجدهم ميالدي به خاطر تالش    

و تنها چيزي كه باقي مانده بود اين بود كه محوري را براي گرد آمدن همـه بـر                   

. دور آن به وجود بياورد و پيروزي خود را مورد تاكيد قرار بدهد

 صـاحب  هـاي هـا و وهـابي    اي از نجدي  م بود كه قبيله   1749تقريباً در سال    

و تـاكنون هـم ادامـه       . هاي خود را هماهنگ نمودنـد     نفوذ براي ايجاد آن تالش    

پيشواي . العرب تاثير بگذارند  بدون شك و توانستند بر روي جامعه جزيره       . دارد

. منبع قبلي1

. عادل زعيتر آنرا به عربي برگردانده است2
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آن نهضت امام محمد بن عبدالوهاب بـود كـه از همـان زمـان كـودكي تمـامي                   

، ويژه فقه بكار گرفت     و استعداد خود را به كسب علم و دانش ديني به           كوشش

. و با آراي مذاهب مختلف آشنايي پيدا نمود

هـا  هاي حاكم بر آن كـشور     ، بصره و ايران سفر كرد و با واقعيت        او به بغداد  

     و غم خود را بـه شـناخت اوضـاع و احـوال ملـت         آگاهي پيدا نمود و همه هم 

ف هـاي ايـشان مـصرو   هـا و اهـداف و نـوع توانـايي    عرب و مسلمان و گرايش 

 و به اين نتيجه و باور رسيد كه اگر بتواند مسلمانان را به سوي التزام بـه   ،داشت

هـا و   هـاي اصـيل قرآنـي بازگردانـد، آن حماسـه          احكام شريعت اسالم و آموزه    

.گردديگر در ميان ايشان ظاهر ميهاي پيشينيان بار دماني و پيروزيقهر

في را بـه جـز بـاز        او در روند كار اصالحي شاق و بزرگ خويش هيچ هـد           

 محمد  ،كردهاي آغازين آن دنبال نمي    گردانيدن شريعت خالص اسالم به ويژگي     

بن عبدالوهاب با در پيش گرفتن راه افراط در مورد شخصيت حـضرت محمـد               

 و در گفتـار و كـردار خـود عظمـت و            ،كرد و اوليا و صالحان مخالفت مي      �

.نمودحرمت خداوند را مراعات مي

 و اتباع خود را براي ويران كردن آنهـا   ،بور اولياء مبارزه نمود   او با تقديس ق   

همچنين او با فساد اخالقي و شرابخواري بسياري از مـاموران           . نمودترغيب مي 

همچنين او مـردم مـسلمان را بـه دادن          . و مسئوالن حكومت عثماني مبارزه كرد     

ا به قضاوت   كرد و آنان ر   گري توصيه مي  زكات و حرام نمودن اسراف و اشرافي      

چيزي كه او در مورد التزام به آن تاكيد جدي داشت تقويت            . خواندسالم فرا مي  

كـه همـين زمينـه را بـراي         . روح جهاد و مقاومت در ميان مـردم خـويش بـود           
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.1»ها سابقه نداشت فراهم گردانيدرنهايي بزرگ كه قپيروزي

�D$����* �
��� rG/$�DV

اين فرصت براي من فـراهم      «: گويد مي كارستك نيبوهر جهانگرد دانماركي   

نشد كه به صورت مستقيم با پيروان محمـد بـن عبـدالوهاب مالقـات نمـايم و                  

. مطلب مورد اعتمادي را بيان كنمهاي ايشانتوانم در رابطه با باورنمي

خواسـتند  هاي ديگر كه با ايشان مخالف بودند به همين خـاطر مـي         اما سني 

يا به اين خاطر كـه ديگـران را   . هب ايشان ارائه بدهند   واقعي از مذ  اي غير چهره

خواستند بيگانگان را به ايـن بـاور برسـانند كـه     يا اينكه مي  . از ايشان متنفر كنند   

ر اصـول و مبـاني بـسيار زيـاد          تفاوت ميان مذهب جديد و اسالم مرسوم از نظ        

.نيست

ار از جمله كساني كه تفـاوت ميـان آن دو گونـه قرائـت و مـذهب را بـسي                   

ورزيد كـه    بود او بر روي اين موضوع تاكيد مي        بصرهدانست يكي از ادباي     نمي

 و از ،خواننـد پيروان محمد بن عبدالوهاب همچون ديگر امت مسلمان نماز مـي          

و تنها فرق ميان ايشان بـا سـاير مـسلمانان           . نظر آنان محمد خاتم پيامبران است     

.يم و افراط نيستندقايل به تعظها در مورد انبياء و اوليا اين است كه وهابي

توانيم نتيجه بگيـريم كـه محمـد بـن عبـدالوهاب      از اين سخنان اينگونه مي  

. با اندكي دخل و تصرف439 ص 1

ه زيارت يمن سپس سواحل خليج وبصره، و شهرهاى ديگر در عراق و شام پرداخته، ولـى نتوانـست      او ب  2

.به شهر درعيه برسد
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آاليـش اسـالم آشـنا كنـد، زيـرا          خواست مسلمانان را با عقايد خالص و بـي        مي

شـمردند و از نظـر   فقهاي بزرگ اهل سنت توسل به پيامبر يا اولياء را جايز نمي        

.1»د مشروع نيست غير خداونايشان دعا و درخواست از

D��� 2$�D  &��

تـاريخ الـشعوب   «: آلمـاني در كتـاب  مان بزرگتـرين مستـشرف      لكارل بروك 

،محمد علي پاشا با قيام ملي بزرگي بـه مقابلـه پرداخـت            «: گويد مي 2»سالميهاإل

قيامي كه رهبري آن را شخصي به نام محمد بن عبدالوهاب اهل نجد و از قبيله                

او بـا  . ر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم ميالدي بر عهده داشـت       تميم در اواخ  

عشق به علم و كسب معرفت بار آمد و بسياري از عمر خود را در نوجـواني و                  

 قديمي براي   عادتجواني به كسب فقه و مباني شريعت پرداخت و با توجه به             

 فقـه  3در بغـداد  . هاي بزرگ مشرق اسالمي سفر كـرد      تكميل دانش خود به شهر    

 كه  -گانه اهل سنت  امام احمد بن حنبل موسس آخرين مذهب از مذاهب چهار         

به سختي از اصل اخذ به حديث و روابط و محور اعتماد قرار دادن آن در برابر                 

. پرداخت-كردخي از فقها دفاع ميگرايي برگرايش عقل

ه را با دقت و وسواس تمام مورد مطالعـه          يهاي احمد بن تيم   او سپس كتاب  

ه بـود كـه در قـرن        يـ آوري اسـت ايـن ابـن تيم        الزم به يـاد    -رسي قرار داد  و بر 

. ترجمه منير العجالني1/301تاريخ البالد العربيه 1

دار العلم للماليين به چاپ رسـيده       چاپخانه  ، و در    نداه آنرا به عربي برگرداند    ،أمين فارس و منير البعلبكي    2

.است

.ه استد قول راجح آن است كه محمد بن عبدالوهاب به بغداد سفر نكر3
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كند كه  واقعيت حكايت مي  . چهاردهم تعاليم و فقه احمد بن حنبل را احياء كرد         

مطالعات عميق محمد بن عبدالوهاب در فقه آن دو امـام او را بـه ايـن يقـين و                    

 به ويـژه در ميـان   ايمان رسانيد كه اسالم با توجه به صورت موجود در عصر او     

هـايي در آميختـه كـه بـه     هـا و ناهنجـاري  اي از بـدعت هاي عثماني با پاره   ترك

زماني كه به وطن خود بازگشت اولـين        . وجه پيوندي با دين صحيح ندارند     هيچ

تالشي كه آن را پيگيري نمود باز گردانيدن صـفا و زاللـي دوبـاره بـه عقيـده و            

.ودي اسالمي در محيط محدود خود بزندگ

 را به اجرا گذاشـت تـا اينكـه در سـال              زنا او در ميان پيروان خود مجازات     

 پـس از  ،م به درعيه تبعيد شد و در آنجا با استقبال گرمي رو به رو گرديد              1740

. هاي او حاميان و هواداران بسياري پيدا كردمدت زمان اندكي انديشه

نبيـاء و اوليـاء بـه    او با تقديس و يا به عنوان فوق بـشري نگـاه كـردن بـه ا      

هـا بـود كـه بـه     هاي مختلف آن قـرن اين تقديس در صورت . مخالفت پرداخت 

هاي اي از مراسم   و پاره  ،تقليد از مسيحيان در ميان مسلمانان رواج پيدا كرده بود         

او كــساني را كـه قايــل بـه آنگونــه   . دينـي خرافـي و ابتــدايي رايـج شــده بـود    

متهم كرد، كساني كه قرآن رويـارويي بـا   مشروع بودند به شرك  هاي غير تقديس

شـيخ  . آنان را تا بازگرديدن از گمراهـي و انحـراف خـويش اجـازه داده اسـت                

محمد بن عبدالوهاب پيروان خود را به اقامه نماز جمعه با شدت وحدت بسيار              

گـري در لبـاس و پوشـيدن پارچـه          و از هر گونه مظاهر اشرافي     . كردتشويق مي 

هـاي اضـافي و     ها و چيـز   اجد به وسيله خطوط و نقاشي     ابريشمي و آراستن مس   
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.داشتر روي قبر صالحان برحذر ميساختن گنبد و بارگاه ب

اضافه بر آنها او در مورد انواع مسكرات و مخدرات در اسالم آراء جديدي              

اي كـه   پديـده .  براي مثال او به حرام بودن كشيدن سـيگار فتـوا داد            ،را ارائه داد  

رقـي بـا آن بـه    در آغاز وارد شدن آن به ممالـك       . .. حنابله و    بسياري از علماي  

.مخالفت پرداختند

�اهللا  واقعيت اين است كه آن مصلح بزرگ در آن امور از سنت رسـول               
 پيامبري كه در افروختني     ،نهادو پاي خود را در جاي پاي او مي        . كردتبعيت مي 

شـان  ن عالقه شديد  هاي اصحاب خود و بكار گرفت     شور و حرارت ايمان در دل     

.1»كردبه جنگ در خدمت اهداف اسالم به خوب استفاده مي

 s��,���G/**$� :
: گويـد  مـي  2»حاضر العالم االسـالمي   «ارد آمريكايي در كتاب     دلوتروپ ستو 

مانـدگي قـرار    در قرن هجدهم ميالدي جهان اسـالم در اوج ايـستايي و عقـب             «

جـاي ممالـك آن   ديده و جايداشت، فضاي زندگي به شدت آلوده و تاريك گر 

ترين شرايط قرار داشتند، فساد اخالقي و آداب و رسوم ناپسند همه جا را              در بد 

.دگي زندگي عربي باقي نمانده بودفرا گرفته و چيزي از آن صفا و سا

 فـضيلت در ميـان   ،هاي نارواي نفساني غـرق شـده  مردم مسلمان در كشش   

ه و تاريكي جهل همه جا را فراگرفته    نور دانش خاموش شد    ،مردم نابود گرديده  

449ص 1

نند، و األمير شكيب أرسـالن، حركـت إصـالح دينـي بـر آ              اهأستاذ عجاج نويهض آنرا به عربي برگرداند      2

.تعليق نوشته است
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حكومت را به صورت كانوني از ستم، استبداد، سركوبي و ترور و آشـوب              . بود

كامـه  كردي حاكمي خود  آمده بودند و در آن شرايط هر حكومتي كه نگاه مي          در

آخرين پادشاهان مغـول در هنـد، بـه حكومـت           و  و زورگو مانند سلطان تركيه،      

.دادندامه ميپايه خود ادت و بيسس

شـدند و   بسياري از امرا و واليان از زير سلطه حكومت مركزي خـارج مـي             

 را تـشكيل  -براي خود حكومتي مستقل اما همچون حكومت مركزي خودكامـه      

ــي ــدم ــلطه در  . دادن ــوذ و س ــر نف ــده زي ــزي از عه ــان مرك آوردن آن آن حاكم

قـدان امنيـت    آمدند در نتيجه غصب و غارت و ف       شده بر نمي  هاي جدا حكومت

.باريد ستم و جور بر سر مردم ميهمه جا را فرا گرفته و از و آسمان

اضافه بر همه آن امور تعدادي از رجال دين خودكامه نيز بر بـار مـشكالت        

 چيزي نمانـده    كرد،كردند، بيكاري و كسب روزي بيداد مي      عامه مردم اضافه مي   

 كـار و  طـرف ديگـر اوضـاع      و از    ،بود كه مردم روحيه خود را از دست بدهنـد         

ه تمام معني كنار    اني گرديده و كار كشاورزي را ب      متجارت به سختي دچار نابسا    

.نهاده شده بود

قيده پاك توحيـدي   بر روي چهره دين پرده سياهي پوشانيده شده و بر روي ع           

مـساجد از   . خـورد هاي ناصواب صوفيگري به چشم مـي      ات و باور  فاي از خرا  هاله

هاي و قشر . شان بيشتر شده بود   لي شده و فرصت طلبان جاهل تعداد      نمازگزاران خا 

رفتنـد و بـراي جلـب    فقير و مستمند از جهت ناچاري از جايي به جاي ديگـر مـي         

هاي زيادي را بر سر و گـردن خـود آويـزان            ها و نوشته  منفعت و دفع مضرت مهره    
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 بـه   ،رديده بودند پرستي و توهمگرايي گ    همه دچار نوعي بيماري خرافه     ،كرده بودند 

اي مشايخ منفعـت طلـب شـفاعت از         رغبت بسيار داشتند و عده    زيارت قبور اولياء    

.دادند مشروع و پسنديده جلوه ميمردگان را براي آنان

 بـسيار   هاي قرآني بدسـت فراموشـي سـپرده شـده و عـده            فضايل و ارزش  

 و رذايــل. زيــادي بــه شــرابخواري و مــصرف مــواد افيــوني روي آورده بودنــد

هـاي مكـه و     شـهر . اي همه جا را فراگرفتـه بـود       دري بدون كمترين واهمه   پرده

هاي ممالك اسالمي دچـار گرديـده بودنـد و حـج            مدينه نيز به بالي ديگر شهر     

روح و مقدسي كه اسالم آن را واجب گردانيده است به صورت مراسمي بـدون        

.آمده بودهدف و هويت در

 از دسـت داده و در پرتگـاه سـختي           در مجموع مسلمانان هويـت خـود را       

سقوط كرده بودند و اگر صاحب رسالت بار ديگر در آن عصر به ميان مردم باز                

ديـد بـه شـدت خـشمگين     گشت و آنچه را كه بر سر اسالم آورده بودند مي      مي

شد و كساني كه راه گمراه كردن و گمراهي را در پيش گرفته و مرتد شده و                 مي

.دادد مورد لعن و نفرين قرار ميبودنها روي آورده عبادت بت

در آن شرايط كه جهان اسالم در خواب و خمودي خـود غـرق شـده و در        

 ناگهان صداي بلندي در قلب صـحراي جزيـره   ،تاريكي در بيراهه گام نهاده بود 

عرب و مهد اسالم پيچيد و مومنان را بيدار و به اصالح و بازگشت به راه سليم                 

.اند فرا خوو صراط مستقيم

گري مشهور به نام محمد به عبدالوهاب بود        گر از زبان احيا   آن صداي بيدار  

ها بود و نور پيامش بسياري از خواست، كسي كه مشعل بدست انديشهكه بر مي  
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او مـردم را قبـل از هـر چيـز بـه             . مناطق و ممالك اسالمي را روشنايي بخـشيد       

رخاسـته از اسـالم     اصالح نقوس خود و بـاز گردانيـدن عظمـت و سـربلندي ب             

خواند و سپيده صادق اصالح و تجديد دميد و بيـداري           حقيقي و خالص فرا مي    

.1اي جهان اسالم را فرا گرفتهمه جانبه

��C���0 t$�� &�o���V

» تـاريخ الوهابيـه  «اي با عنـوان    در فصل ويژه  » تاريخ مصر «مانگان در كتاب    

 او هم   ،اخالقي سالمي قرار داشت   گر بر پايه مباني     هاي آن احيا  آموزه«: گويدمي

آوري به او و همه عبادت و دعا و   كيشان خود را به عبادت خداي واحد و روي        

هايي كه شـيخ مـردم   همه انديشه. خواند فرا مي،دادتوسل را به او اختصاص مي    

يعني احكامي بودند كه . چيزي به غير از تعاليم ديني نبود. خواندرا به آن فرا مي    

امـا مـسلمانان آنهـا را بدسـت      . ش به آنهـا دسـتور داده بودنـد        پيامبرخداوند و   

امـا شـيخ محمـد بـن        . تـوجهي قـرار داده بودنـد      فراموشي سپرده و مـورد بـي      

.3»كرد را به گرمي به آنها دعوت ميعبدالوهاب مردم

 �/�f ��'

سـليفه لقبـي اسـت كـه بـراي       «: گويدهنري الوست مستشرق فرانسوي مي    

11/259-260.

گفتـه  299آن در ص، و قبـل  )1/301ه السعوديهربيتاريخ البالد الع(منير العجالني در كتابش . داز ترجمه 2

.تا آخر كالمش... بسيار و خطرناك نيست، ولى از حقيقت دور نيست ) وهرپني(أخبار : (است

.311منبع قبلي ص 3
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خواست اسالم را به همان پـاكي و        شود، زيرا او مي   بكار برده مي  حركت وهابيه   

ها را از   هاي خاصي كه حركت سلفي    ويژگي. زاللي عصر سلف صالح بازگرداند    

عبارتند از اينكه به عقل و خرد نزديكتر و قايل          . سازدها متمايز مي  ديگر حركت 

نمايـد و در  ه مـي  با خرافات و غلو در دين مقابلـ        ،به باز بودن باب اجتهاد است     

.1»نمايدهاي زمان تالش ميو خواسته هماهنگي و ميان دين زمينه

 2�G��D *�E (�
كــه جمعـي از مستــشرقين آن را  » االســالم فـي نظــر الغـرب  «او در كتـاب  

الزم : گويـد محمد بن عبدالوهاب پـيش از هـر چيـزي مـي           «: گويداند مي نوشته

و معناي مـسلمان بـودن همـين        . است كه براساس شريعت اسالمي زندگي كرد      

. دارنـد اي كه صوفيان اظهار مي    هاي عاطفي و جذبه و رعشه     است، نه آن حالت   

خواهيـد كـه    اگـر مـي   . زيرا پايه و اساس عقايد، احكام و اخالق اسالمي اسـت          

ا عمـالً در زنـدگي خـود        مسلمان باشيد بايد عقايد و احكام و اخالق اسالمي ر         

.2»پياده كنيد

$% O��� (� u���GC�
» ، حروبــه ومطامعــههابــن ســعود، سياســت«ويليــامز آرمــسترانگ در كتــاب 

در شرايطي كه گمراهي و تباهي در ميان مسلمانان گسترش يافته بود            «: گويدمي

هـا بـه    محمد بن عبدالوهاب در جزيره العرب نهضتي را آغاز كرد و بـا بـدعت              

.126الغرب ص  مرآه علماء الشرق والشيخ محمد بن عبدالوهاب في1

 بن عبدالوهاب في مرآة علماء الشرق والغـرب  والشيخ محمد. 213سيره االمام محمد بن عبدالوهاب ص 2

.420ـ2/419في التاريخ اإلمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، و124ص
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ز گردانيـدن عظمـت     رويارويي پرداخت، مردم را به وحدت و همكاري براي با         

.»خواندخداوند با نيتي پاك فرا مياسالم و عبادت 

هايي رو بـه رو گرديـد   ها و مخالفت  اما او نيز همچون ديگر مصلحان با سركوبي       

.د تا اينكه ناچار شد به محمد بن سعود پناه ببر، متهم شدزنديقىو به الحاد و 

پـردازد و  لم ميهايش براي كسب عاو سپس به موضوع والدت، و مسافرت  

 نـشر و  اينكه چگونه او پس از بازگشت به ميان قوم خـود عـزم خـود را بـراي        

.ين صحيح جزم نموددتبليغ 

سعود ارتباط پيدا كرد و محمـد       وقتي كه وهابيه با آل    «: گويداو در ادامه مي   

ها به  بن سعود با دختر شيخ محمد بن عبدالوهاب ازدواج نمود، تمامي سعودي           

.ها بر آنان خشم گرفتندتيجه تركگرويدند و در نمذهب جديد 

هاي عقيدتي و پـس     آوري است كه خشم ايشان برخاسته از باور       الزم به ياد  

ها و اهداف محمـد بـن عبـدالوهاب نبـود،           از بررسي و تحقيق در مورد انديشه      

هاي شريف مكـه و ضـعف كـار سياسـي خـود،             بلكه بر اثر تبليغات و گزارشي     

با اين هدف كه آنـان در برابـر مـصالح و      .  او را مردود شمردند    ناآگاهانه مذهب 

. مطالع ايشان در ممالك عربي به مقابله خواهند پرداخت

العرب را به اجتماعي فرا خواند تـا راي خـود را در             شريف مكه علماي جزيره   

در نهايت همـه آنهـا باالتفـاق آن         . مورد مذهب محمد بن عبدالوهاب اظهار نمايند      

1215همچنين محمد علـي پاشـا علمـاي مكـه را در سـال               .  تاييد كردند  مذهب را 

اي نهـايي بـه نفـع مـذهب     ق با همان هدف گرد هم آورد و با صـدور قطعنامـه       .هـ
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ها بـر ضـرورت مقابلـه بـا آنهـا اصـرار             محمد بن عبدالوهاب پايان يافت، اما ترك      

.»لح و آشتي نبودآور صر از پيامورزيدند ولي محمد بن عبدالوهاب كسي به غيمي

در اين رابطه كافي است به مواردي از وجود اختالف          «: گويداو در ادامه مي   

. ها و ديگران اشاره نماييمميان وهابيِ

كـس شايـسته عبـادت و     وهابي بر اين باورند كه به غير از خداوند هيچ        -1

 و  ، انسان است و مخلوق فوق بشري نيست       �استعانت نيست و پيامبر اسالم    

. خداوند كسي را نبايد شريك نمودر صفات جاللد

ها مخالفت خـود را بـا عبـادت اوليـاء و دعـا و درخواسـت در                   وهابي -2

پيشگاه ايشان كـه در ميـان بـسياري از مـسلمانان رواج پيـدا كـرده بـود ابـراز                     

سعود تصميم گرفتند گنبد و بارگاههاي سـاخته    تا جايي كه حكام آل    . داشتندمي

مـن  : گويد ميالحفناويسپس . ر اولياء و صالحان را خراب كنند    شده بر روي قب   

هـاي مـصر و     گـاه زيرا به هر يك از گنبد و بـار        از طرفداران اين ديدگاه هستم،      

هـا را  بينـي كـه سـتون   هاي جاهلي را ميروي، آدم برخي از ممالك ديگر كه مي     

دسـت فراموشـي    طلبند و ذكر ياد خداونـد را ب       بوسند و اولياء را به ياري مي      مي

.نمايندها توكل و توسل مين قبرهاي پوسيده در آسپارند و به جنازهمي

كننـد امـا    هاي متعدد و مذهبي را برگزار مي       بسياري از مسلمانان مراسم    -3

. گيرندوهابي تنها دو عيد فطر و قربان را جشن مي

ان به هر   ها و ديگر مسلمان   ميزان اختالف ميان وهابي   «: گويداو همچنين مي  

ها دقـت و    ها احترام قايليم زيرا در مورد عبادت      ميزاني كه باشد، ما براي وهابي     



٢٠٤

204���
� ��� ��� �� !"��� #�$%�� #�&'� �������	
 �� ��� ������� ��
��� ����

بـسياري از   دهنـد، بـسياري از آنهـا قـرآن و           وسواس خاصي از خود نشان مـي      

 نمـوده و از  عمـل ، به آنچه در شريعت واالي اسالم آمده   احاديث را از بر دارند    

.1»نمايندر حذر داشته است دوري ميبمسلمانان را از آن �اهللا آنچه رسول 

 $�'(�
مـا  «: گويـد مـي » التاسـع عـشر   القـرن   العربيه السعوديه في  «ويندر در كتاب    

توانند تعامل درستي بـا عـصر اتـم و تـسخير فـضا      ها ميدانيم كه آيا وهابيمين

يشه اسالمي معاصر انكـار  كس نقش و تاثير آنان را در اند   اما هيچ  2بنمايند يا نه؟  

.كندمين

آيـد زيـرا بـه      وهابيت به راستي براي مسلمان نعمت بزرگي بـه شـمار مـي            

 آنها را از    پرستي آشنا كند و بسياري از     خوبي توانست مسلمانان را با مظاهر بت      

.گرداب آن نجات بدهد

ها توانستند اين انديشه ابن خلدون را واقعيـت ببخـشند           بدون ترديد وهابي  

درت قابل تـوجهي را پديـد       توانند ق د دين باشند مي   اعراب بدوي اگر پايبن   «: كه

.»بياورند

كنند، حركت ايشان حركتـي  وهابي به تمام معني از قرآن و سنت پيروي مي 

.121-119 الشرق والغرب ص ء علمافي مراهالشيخ محمد بن عبدالوهاب 1

فـضا   بر تعامل درستى با عصر قادرمحمد بن عبدالوهاب شيخ ت دعونو به اثبات رسانده است كه تاريخ 2

و اتم و پس از آن دارد، زيرا دعوتى است كه از اسالم صحيح برخواسته و براى هر زمان و مكان مورد قبول          

.است
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. آيـد در جهت پاكسازي اسالم از مظاهر شرك و خرافات و بدعت به شمار مـي  

ه و كنند او مردم را از زيارت مدينه منـور       برخالف آنچه مخالفان ايشان شايع مي     

آلـود  ك آنان فقط مردم را از ارتكاب اعمال شـر         .كرده است النبي منع نمي  مسجد

.1»داشتبور اولياء ديگران برحذر ميقنزد در كنار روضه مباركه و 

)�c�*����G(�� 7$����� :
وهابيـه نـام    «:المعارف بريتانيا در رابطه با واژه وهابيت آمـده اسـت          در دايره 

تنهـا از قـرآن و سـنت        هـا   وهابي،اليم اسالم است  حركت پاكسازي و احياي تع    

دشـمنان  در حقيقـت  ،دهنـد  و ديگر امور را در حاشيه قرار مـي        ،كنندتبعيت مي 

.2»اشندبمي اسالم صحيح دشمنان حقيقيها وهابي

ÜÇë@†àª@bäîjã@óÜÇ@áÜDë@]a@óÜ•ë aar×@ bàîÜfm@áÜDë@éjz•ë@éÛe@óN
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