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89 �
�����(ترديد كتاب  بي: ���� �
���نوشتة دكتر  )�>�2; �
محمد بن سعد الشويعر كتاب خوب و مفيدي است كه نويسنده در آن به رد 

اي كه از سوي دشمنان كنيه  و ابطال شبهاست و افتراهاي دروغين و ظالمانه
اش  و دعوت تجديدي :عبدالوهاب توز اسالم به شيخ اإلسالم محمد بن 

سوء ) وهبيت(يا ) وهابيت(آنان از نام . شود پرداخته است نسبت داده مي
است كه به عبدالوهاب بن ) خوارج(اي از اباضيه  كنند كه نام فرقه استفاده مي

در قرن دوم هجري به دشمني با اهل سنت و . شود رستم نسبت داده مي
  . كرد و در شمال آفريقا انتشار يافتمخالفت با تعاليم اسالم ظهور 

مؤلف در اين كتاب ثابت كرده است كه نامگذاري دعوت شيخ محمد بن 
  . عبدالوهاب به وهابيت به دو دليل اشتباه است

  . اشتباه تاريخي -1
  . اشتباه لفظي -2
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اند، در قرن دوم  وهابيتي كه علماي اسالم مردم را از آن بر حذر داشته
يت نسبت دادن فرقه به نام پدر فرد است كامالً هجري بود، همچنين وهاب

  . زيرا اين كار نسبت دادن شيء به غير اصل خودش است. اشتباه است
كنيم كه اين كتاب، جهت خدمت به اسالم، نشر علم  همچنين توصيه مي

شرعي و رد شبهاست و ادعاهاي دشمنان دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب 
ان و ديگر كساني كه توانايي ترجمه آن از سوي دوستان اعم از دعوتگر :

  . را دارند، به زبانهاي ديگر ترجمه شود
هرگاه صحت ترجمه و خالي بودن آن از اشكال محرز شود، رياست اين 
مركز آماده همكاري كامل، بازنگري و كمك به چاپ ترجمه كتاب خواهد 

  . بود
ش را ياري و ها و اعمال ما را اصالح، دين خواهيم كه قلب از خداوند مي

او . شعارش را چيره نمايد و دشمنان اسالم را در همه جا خوار و نابود سازد
  . شنوا و نزديك است

#$% &'�(� )*+�%, ������% � 
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چند سال پيش دربارة تصحيح مفهوم تاريخي ودعوت شيخ  اي كه مقاله
محمد بن عبدالوهاب نوشتم به ياري خداوند سودمند واقع شد و اثر خوبي 

در آن مقاله به بيان اين واقعيت تاريخي پرداخته بودم كه . بر جاي گذاشت
هيچ  :وهابيت رستمي با دعوت سلفي تجديدي محمد بن عبدالوهاب 

  . ارتباطي ندارد
ستاد بزرگواري از يكي از دانشگاههاي مراكش دربارة اين موضوع ا

اين رسالة مختصر در جواب . درخواست ارائه توضيحات بيشتري نمود
خواسته ايشان و توضيح رغبت فراوان و تالشهاي رهبران و علماي مغرب 

تالش . براي دفاع از اين دين و انتخاب بهترين امور توسط آنها، نوشته شد
كنم در نقل رويدادها براساس  ديدگاهي كه در اين تحقيق ارائه ميام  كرده

. چاپ اول اين كتاب با استقبال خوبي روبرو شد. منبع قابل اعتمادي باشد
اين كتاب را به خاطر رغبت به كشف و بيان حقيقتي كه بر ظاهر كردن آن 

راه قلوب در . بسيار تالش نمودم، خدمت به علم، اداي امانت و نزديك كردن
هاي آن را سرورمان محمد بن  همان راهي كه نشانه. بر گزيدة اسالم نوشتم
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چهارده قرن قبل ترسيم نمود و همان گونه كه خودشان  �عبداهللا 
اند و مردم را بر سر راهي روشن كه شبهاي آن مانند روز روشن  فرموده

  . قرار دارد ،شود جز هالك شدگان كسي از آن منحرف نمي ،است
دانشگاه اسالمي مدينه منوره اقدام به چاپ اين كتاب نموده است همچنين 

رئيس دانشگاه اسالمي دكتر صالح . كه مقدمه آن دربارة تعريفي از كتاب است
اين كتاب «: نويسد اي بر چاپ سوم كتاب مي بن عبداهللا العبود در مقدمه

له آن چنانكه از نامش پيداست به شرح و بيان يك اشتباه تاريخي كه به وسي
و دعوت او به توحيد، جفا شده  :به شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب 

توحيدي كه حق خداوند بر بندگان و دعوت پيامبران، از . پردازد مي. است
به همين دليل اين امر موجب . است �اول تا خاتم آنها حضرت محمد 

د تفرقه برداشت و تعبير اشتباه شد كه دشمنان اسالم و مسلمانان براي ايجا
اميد است . ميان آنان و از بين بردن وحدتشان از اين امر سوء استفاده كردند

اين كتاب ارزشمند در از بين بردن اين خطا و تصحيح مفاهيم اشتباه و از بين 
  . »بردن اهداف شوم مفيد واقع شود

. اين كتاب به چند زبان ترجمه و چاپ شده است ـالحمد هللا  ـهمچنين 
عالوه بر اين ترجمه ). انگليسي، فرانسوي، هوسا و سواحيلي: (ااز جمله آنه

در حال چاپ ) اردو، فارسي، پشتو، بنگالي و روسي(كتاب به زبانهاي 
  . باشد مي

اين مقدمه را بر چاپي كه رياست اداره تحقيقات علمي و افتاء اقدام به 
در  چاپ آن نموده است نوشتم كه اداره كل نظارت بر كتب دين اين مركز
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چاپ اول اين كتاب بر بازخواني و چاپ در قالب آثار به چاپ رسيده آن 
الزم به ذكر است كه اينجانب به عنوان مشاور مفتي . مركز نظارت كرده است

و مفتي كنوني كل كشور، شيخ  :سابق كل كشور، شيخ عبدالعزيز بن باز 
مركز را هللا آل الشيخ افتخار خدمت و فعاليت در آن داعبدالعزيز بن عب

خواهم كه اين كتاب براي مسلمانان مفيد  ام از خداوند ـ عز وجل ـ مي داشته
و اشتباهات و كج فهمي گروهي كه در ذهن بعضي از مردم به  ،واقع گردد

وجود آمده و موجب سوء استفاده دشمنان اسالم جهت آسيب رساندن به 
  . تصحيح گرداند ،اسالم و مسلمانان شده است

و  ،خواهم كه حق را به صورت حق به ما نشان اوند ميهمچنين از خد
و سعادت  ،و باطل را به صورت باطل .توفيق پيروي از آن را عنايت فرمايد

هاي بعضي از مسلمانان را  و انديشه ،پرهيز و دوري از آن را به، ارزاني بدارد
از اشتباهات اعتقادي و ظلم نسبت به علما و دعوتگران اسالم حفظ آن را 

  .است] به خواستة ما[او بر اين توانا و شايسته جواب دادن . حيح نمايدتص

��- ./ �0��� �12% 34�	� 5$ �
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اريخي حول تأ تصحيح خط«براي اولين بار كتاب كوچكي تحت عنوان 
در . ق.  ه1407صفحه نوشتم كه براي اولين بار در سال ) 110(در » الوهابيه

توسط . ق. ه1413چاپ دوم كتاب در سال . تطوان مراكش به چاپ رسيد
  . دارالمعارف در رياض انجام شد
ت شيخ محمد بن عبدالوهاب دشمنان دعو: در آن كتاب نوشته بودم كه

، دشمنان دين خداوند تعالي كساني هستند كه داراي مصالح دنيوي :
خواهند  خواهند نور خداوند را خاموش كنند و با كساني كه مي هستند، مي

توحيدي كه . كنند توحيد را تحقق بخشند و بدان معتقد باشند، دشمني مي
. را براي دعوت و عملي كردند خداوند بدان امر فرموده است و همة پيامبران

  . آن و پرهيز از امور شرك آلود فرستاده است
اين دشمنان براي مبارزه با دعوت توحيدي شيخ محمد بن عبدالوهاب از 

اين فرقه در قرن . اي از خوارج اباضيه در شمال آفريقا استفاده كردند نام فرقه
لرحمن بن رستم دوم هجري به نام وهابيت منسوب به عبدالوهاب بن عبدا

همچنين آنان فتاواي علماي مغرب و اندلس . خارجي اباضي به وجود آمد
را ] دربارة گمراه بودن اين فرقه[معاصر با آن فرقه يا علماي بعد از آنان را 

خواستند هر چه سريعتر به هدفشان كه سركوبي و  آنان مي. مغتنم شمردند
  . لوهاب بود دست يابنددعوت توحيدي شيخ محمد بن عبدا. خاموش كردند
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بود كه دولت سعودي اول به مناصرت امام محمد بن در اين ميان 
 دو امام بزرگوار يعني محمد بن سعود و محمد بنعبدالوهاب پرداخت، 
دربارة انجام اين دعوت، ياري . ق.  ه1157در سال  اهللا ـ عبدالوهاب ـ رحمها 

  . حد شدنددادن دين خداوند و اداي امانت تبليغ با هم مت
خداوند عز وجل آنها پيروز كرد و دعوت آنان با قبول و تأييد مردم روبرو 

به طوري كه دامنة آن به همه سرزمينهاي اسالمي كشيده شد و علمايي . شد
آمدند، از آن تأثير پذيرفتند و آن را  كه براي انجام مناسك حج به عربستان مي

  . در كشورهايشان ترويج و انتشار دادند
شان در خطر بود، از آثار آن احساس  انخواران و كساني كه منافع ماديجه

كه ) قرن دوم(آنان گمشده خود را در فرقه وهابيت رستمي . خطر كردند
آنان به جستجوي . رويدادها و حوادث آن در تاريخ دفن شده بود، يافتند

به دعوت  و براي نسبت دادن نام آن فرقه.... فتاواي علما دربارة آن پرداختند 
ها در  اين شايعه. تجديدي شيخ محمد بن عبدالوهاب فرصت مناسبي يافتند

زيرا كساني كه داراي منافع . ميان مردم ترويج پيدا كرد و انعكاس يافت
. دنيوي بودند، براي زشت جلوه دادن و دروغ بستن بر آن بسيار تالش كردند

ن بگروند، به سخنان و مردم بيش از آن كه سخن راست را باور كنند و به آ
ها  به همين دليل شايعه. كنند اي گرايش و تمايل پيدا مي دروغين و افسانه

ت نقش مهمي در تغيير مفاهيم و به وجود آوردن تصوراستي اعم از حسن ني
دربارة . ق.  ه1407در سال . يا سوءنيت كه بر خالف واقعيت است، دارند

انجام شد كه نتايج رضايت  اي مناظره: دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب
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بعضي از [بخشي در پي داشت و به تصحيح مفهوم تاريخي حاكم بر اذهان 
تعدادي از دوستان از من خواستند همان گونه كه به صورت . انجاميد] مردم

ام آن را به شكل كتابي در آورده و  شفاهي اين مناظره را برايشان تعريف كرده
تر و تبليغ آن داراي امكان  به نوشته راحتزيرا دسترسي . آن را منتشر كنم

همچنين . توانند از آن استفاده نمايند همچنين افراد بيشتري مي. بيشتري است
خواستند بعدها از آن استفاده كنند ماندگار خواهد  كتاب براي كساني كه مي

ممكن است با خواننده دربارة علت نگارش : به همين دليل معتقدم كه ،بود
89 �
�����(كتاب : ���� �
���زيرا خداوند . موافق باشم )�>�2; �

سبب و علت اين نگارش، آن گفتگو . براي هر كاري سببي تعيين كرده است
گفتگويي كه مناظرة علمي قانع كننده و گفتگوي آرام و نتيجه بخشي از . بود

  . آن به وجود آمد، علت مستقيم اين كار بود
سپس از طريق . وريتي به موريتاني رفتمبراي انجام مأم. ق. ه1407در سال 

آژانس هواپيمايي ما را مجبور كرد كه شش روز در . سنگال به مغرب رفتيم
  . اقامت كنيم) مراكش(مغرب 

در يكي از روزها مهمان يكي از اساستيد دانشگاههاي آنجا بوديم كه من با 
دفترش برگزار در نشستي كه در . كنم نام مستعار دكتر عبداهللا از ايشان ياد مي

شد، دربارة عالقه او به عربستان سعودي و حضور او در بسياري از 
او . هايي كه در آن برگزار شده است، سخنان بسياري رد و بدل شد كنفرانس

در برابر حاضران كه تقريباً دوازده نفر از علماي دين و فضالي آن كشور 
  . بودند، اين سؤال را مطرح كرد
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هاي مسلمانان به عشق آن  دوست داريم و قلبما عربستان را : گفت
همچنين ميان رهبري و حكومت ما و شما نزديكي و تفاهم . تپد سرزمين مي

فراوان و رضايت و تأييد فعاليت و تالش خالصانه علما و حكام كشورتان 
اما اي كاش مذهب وهابيت را كه موجب . براي اسالم و مسلمين وجود دارد

  ! كرديد؟ ده است، رها ميتفرقه ميان مسلمانان ش
ممكن است اطالعات اشتباهي كه از منابع غير : من در جواب او گفتم

اما براي اينكه مفاهيم  ،موثق گرفته شده است، در ذهن شما وجود داشته باشد
دريافت كنيد دوست دارم كه موضوع را با حضور ] خودتان[مورد نظرتان را 

سپس .... س برهان و دليل مطرح كنيمدوستان به صورت يك مناظرة علمي براسا
و  ،نويسند، اعتماد دارد از آنجا كه انسان به آنچه دانشمندان كشورش مي: گفتم

يابد، من در اين گفتگو فقط در حدود كتابهايي كه  به وسيلة آن قلبش آرامش مي
داني من هيچ كتابي  كنم و چنانكه مي در اين كتابخانه وجود دارد، صحبت مي

  .كرد ذهنم هم خطور نميم ندارم، بلكه حتي اين مناظره به همراه خود
به همين دليل و قبل از اينكه بحث را شروع كنيم اميدوارم كه گفتگوي ما به 

بدون دليل قانع كنندة قابل اعتماد  ىدور از تعصب و هيجان يا مطرح كردن آرا
سول اكرم زيرا هدف ما رسيدن به حقيقت، پيروي از اوامر پروردگار و ر. باشد
  .رود كه دين خدا را ياري نماييم است و از همه ما انتظار مي �

در اين امر با شما موافقم و علماي بزرگوار نيز ميان ما داوري : گفت
  . خواهند كرد
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خواهم كه سؤاالست  من هم موافقم با توكل بر پروردگار از شما مي: گفتم
  . خود را مطرح نماييد

آورده  11جلد ) المعيار(الونشريسي در كتابش براي نمونه آنچه را : گفت
از اللخمي دربارة مردم سرزميني كه : نويسد وي مي ،كنم است، ذكر مي

اند، سؤال شد كه حكم نماز خواندن در آن  وهابيان براي آنها مسجدي ساخته
   1مسجد چيست؟

اي از فتاواي  مجموعه) المعيار(گويم كه كتاب  براي اطالع خوانندگان مي
مالكي است كه احمد بن محمد الونشريسي آن را گردآوري كرده است  فقه

چاپ آن را حكومت مغرب انجام داده و . جلد به چاپ رسده است 13كه در 
  . هايي از آن به عنوان هديه توزيع شده است نسخه

از كتاب مذكور، جواب  )11(بعد از مطرح شدن سؤال و آورده شدن جلد 
اين سؤال داده شده است صحيح است و ما با  فتوا و جوابي كه به: دادم

  . اللخمي در فتوايش هم راي و موافق هستيم
بنابراين ما درباره اين فرقه و اشتباه بودن راه و روش آن به توافق : گفت

اين فرقه، از خوارج و گمراه و كافر : رسيديم، به ويژه كه مفتي گفته است
از  بايد مسجد ويران شود و آنان. ندهستند، خداوند ريشه آنها را از زمين بر ك

  .سرزمين مسلمانان دور شوند

                                                 
تري  سؤال در كتاب المعيار به طرز گسترده) 11/168(المعيار المعرب في فتاوي أهل المغرب، : نگا -1

 . مطرح شده است
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جهت اطالع .. ايم  هنوز در ابتداي گفتگو هستيم و به توافق نرسيده: گفتم
اند،  نظير اين فتوا از سوي اللخمي و كساني كه بعد از او آمده: شما بايد گفت

رسول خدا  علماي اندلس و فقهاي شمال آفريقا فراوان و برگرفته از حكم
  . در نهروان جنگيدند �دربارة خوارج است كه با علي بن ابيطالب  �

در اين گفتگو به تصحيح مفهوم تاريخي و فتواي علماي اندلس و شمال 
آفريقا دربارة اين فرقه، تفاوت اين فرقه با دعوت توحيدي و تصحيحي شيخ 

او اطالق  و نام زشتي كه به ناحق به دعوت تجديدي: محمد بن عبدالوهاب
اين تصحيح فقط با قرائن و داليل قانع كننده براي شما . پردازيم شود، مي مي

زيرا هدف همة ما رسيدن به حقيقت براي خود حقيقت . پذير است امكان
رأي صحيح و قانع كننده آن است كه به وسيلة آن ابهام از بين برود و . است

.. اين حقيقت دست يابيم خواهيم به  همه ما مي: گفت. مفاهيم تصحيح گردد
خواهيم كه شما نظر خودتان را بگوييد و ما  بعد از اين فتوا مي: سپس گفت

هايي را كه  كنيم و علما هم ميان ما داوري خواهند كرد و گفته گوش مي
  . نمايند شود را تأييد يا رد مي مطرح مي

ن ـ إن شاءاهللا ـ آنچه را كه راه را براي طالب رأي صحيح روش: گفتم
اگر امكان . كنيم به همين دليل از جزئيات امر شروع مي. كند، خواهيد ديد مي

: گفت. دارد لطفا روي جلد كتاب را بخوانيد تا برادران آن را بشنوند
  . خواهيد فتوا يا اطالعاست روي جلد را برايشان بخوانم مي
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وي  ،اطالعات ذكر شده روي جلد كتاب يا صفحه اول را بخوانيد: گفتم
احمد بن : تأليف) المعيار المعرب في فتاوي أهل المغرب(ين خواند چن

  .ق بفاس المغرب. ه 914محمد الونشريسي المتوفي عام 
تر و نامش  به يكي از علما كه فرد با وقار، آرام و از همه حاضران مسن

شيخ احمد تاريخ وفات مؤلف، أحمد الونشريسي را : شيخ أحمد بود، گفتم
  . ق را نوشت. ه 914م سال كن او ه ،يادداشت

  را بياوريد؟ ) اللخمي(آيا ممكن است زندگي نامه: سپس گفتم
هاي كتابخانه رفت و يك جلد از  بله سپس به سوي يكي از قفسه: گفت

علي بن : نامه يكي از كتابهاي بيوگرافي نويسندگان را آورد كه در آن زندگي
مفصل آورده شده بود  محمد اللخمي، مفتي اندلس و شمال آفريقا به صورت

مقصود اصلي ما : پس گفتم.. و در آن كتاب او و آثارش را بسيار ستوده بود 
داهللا عبدكتر  ،قسمت پاياني بيوگرافي اوست، كه چه زماني از دنيا رفته است

  .1ق در گذشت. ه 478در سال : گفت
او . تاريخ وفات شيخ علي اللخمي را هم يادداشت كن: به شيخ احمد گفتم

  . ق را نوشت. ه 478م سال ه
  آيا نسبت به علماي ما و فتاواي آنها شك داري؟ : دكتر عبداهللا گفت

                                                 
و در الحلل السندسيه آمده است كه وي در ) 5/148( و األعالم زركلي 142الحلل السندسيه،ص  -1

 . صفاقص در گذشت
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و  ..چه دليلي براي اين شك وجود دارد؟ سپس به علما رو كردم : گفتم
اي از شك به وجود آمده است تا چنين سخن گفته  آيا در من نشانه: گفتم

   .شود؟ جواب همة آنان به اين سؤال منفي بود
براي اينكه دربارة خودم و علماي كشورمان شك را از بين ببرم، اما : گفتم

كنيم و فتاواي صادره از  گذاريم و آنها را تكريم مي ما به همه آنها احترام مي
دانيم اگر اين فتواها داراي دليلي از قرآن يا سنت  آنان را درست و صحيح مي

صلي از اين بحث و اما رسيدن به هدف ا. هستند �صحيح رسول خدا 
  . گفتگو و مقدمات آن نياز به كمي صبر و بردباري دارد

: كنم براي هر چه زودتر رسيدن به جواب، اين سؤال را از همه مطرح مي
آيا ممكن است كه علما دربارة اعتقادي كه فردي كه به آن نسبت داده 

ست، فتوا اي كه هنوز به وجود نيامده ا يا فرقه ؟وجود نداشته باشد ،شود مي
  بدهند؟ 

كه جزو معجزات  �اين امر فقط در احاديث پيامبر  ..نه : همگي گفتند
  . پيامبري است وجود دارد كه غالباً به صورت توصيف و بدون ذكر نام است

آيا شما و ديگران معتقد نيستيد كه : آنگاه خطاب به فرد طرف مناظره گفتم
عبدالوهاب در نجد بود؟  اولين كسي كه وهابيت را تأسيس كرد، محمد بن

  .بله: گفت
زماني كه اللخمي و علماي مالكي ديگر اندلس و شمال آفريقا، آن : گفتم

تن از اجداد شيخ محمد بن عبدالوهاب  22فتوا را صادر كردند، هنوز بيش از 
همچنين  ،)آيند با فرض اينكه در هر قرن سه نسل مي. (به دنيا نيامده بودند
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ت عبدالوهاب بن رستم و وفات شيخ محمد بن فاصله زماني بين وفا
همچنين علماي شما و مسلمانان ديگر، . نسل است 31عبدالوهاب، در حدود 

علم غيب ندارند و آنها را از سحر، غيبگويي و سخن گفتن دربارة امري از 

è% �ω ÞΟ≅� :فرمايد خداوند سبحانه مي. دانيم عي ندارند، بري ميالآن اط n= ÷è tƒ tΒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ |= ø‹tó ø9$# �ωÎ) ª!$# 4 $ tΒ uρ tβρ â ßêô± o„ tβ$ −ƒr& šχθ èWyè ö7ãƒ ∩∉∈∪�. 

كساني كه در آسمان و زمين هستند، ـ جز هيچ كس از : بگو(). 65: النمل(
و قيامت ([شوند  دانند چه وقت برانگيخته مي نمياز غيب آگاه نيستند، خدا ـ 
  ]). رسد فرا مي

  . يح بدهبيشتر توض: گفت
و در سال  ،به دنيا آمد. ق. ه1115شيخ محمد بن عبدالوهاب در سال : گفتم

از دنيا رفت و فاصله زماني ميان او و احمد الونشريسي كه مؤلف . ق. ه1206
است و فتواي اللخمي را ذكر كرده است، براساس تاريخ ) المعيار(كتاب 
وفات شيخ محمد بن همچنين فاصله زماني ميان سال . سال است 292وفات، 

همانگونه كه شيخ احمد تاريخ وفات . سال است 728عبدالوهاب و اللخمي 
  . هر كدام از آنها را يادداشت نمود

اند  و همه علماي اندلس و شمال آفريقا نيز كه دربارة آن وهابيت فتوا داده
  گفت آيا ممكن است اين مسأله را كمي بيشتر توضيح بدهيد؟ . چنين هستند

علماي اندلس و شمال آفريقا به اين علت به صدور فتوا و هشدار  :گفتم
اند كه بر خالف مناطق ديگر سرزمين اسالمي، كه  دربارة وهابيت پرداخته
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الفصل في الملل واألهواء (م در زو ابن ح 1)الملل والنحل(شهرستاني در 
اندلس [قه اند، اين فرقه فقط در آن منط هاي آنها پرداخته به ذكر فرقه 2)والنحل

  . وجود داشتند] و شمال آفريقا
الفرق اإلسالميه في شمال (آيا دربارة موضوعمان كتاب، يك جلدي 

نوشتة آلفردبل فرانسوي را كه عبدالرحمن بدوي آن را به عربي ) أفريقا
  . ترجمه كرده است، داريد

  . سپس برخاست و آن را آورد.. بله داريم : گفت
: يكي از آنها خواند ..قسمت واو بخوانيم پس بياييد آن را در : گفتم

اي از خوارج اباضيه هستند كه عبدالوهاب بن  وهبيت يا وهابيت فرقه
عبدالرحمن بن رستم، خارجي أباضي آن را تأسيس كرد وبه نام وهابيت، 

و ميان آن فرقه و  ،نامگذاري شد كه احكام شرعي را باطل و حج را لغو نمود
تا اينكه به اين مطلب رسيد كه .. رفت مخالفانش جنگهايي صورت گ

در شهر تاهرت در شمال آفريقا در گذشت و . ق.  ه197عبدالوهاب در سال 
آنان به همان . به سبب تغييرات و اعتقاداتش، نام او را بر آن فرقه گذاشتند

اين آلفرد در كتاب . اندازه كه از اهل سنت متنفر بودند از شيعه نيز بيزار بودند
هاي اسالمي شمال آفريقا از ابتداي فتح آن سرزمين تا  رش از فرقهالذك فوق

  . دوران مؤلف در عصر حاضر سخن رانده است

                                                 
 . اي به نام وهابيت وجود ندارد در آن فرقه. به اين كتاب كه دو جلد است مراجعه كنيد -1
 . اي به نام وهابيت وجود ندارد در آن فرقه. جلد است مراجعه كنيد چهاربه اين كتاب كه  -2
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زركلي در . دربارة تاريخ وفات عبدالوهاب بن رستم اختالف وجود دارد
و در اين هنگام به او و حاضران  ،داند مي. ق. ه190سال وفات او را ) األعالم(

 ،ي است كه ميان مسلمانان تفرقه به وجود آورده استگفتم اين همان وهابيت
و همان گونه كه در كتب عقايد شما آمده است، علما و فقها اندلس و شمال 

اند بر  و آنان در آنچه در اين باره گفته ،اند آفريقا دربارة آن فتوا صادر كرده
اما دعوت سلفي تصحيحي شيخ محمد بن عبدالوهاب كه امام . حق هستند

بن سعود ـ رحمهما اهللا ـ آن را پشتيباني نمود، در حقيقت ضد خوارج  محمد
زيرا اين دعوت براساس كتاب خداوند و سنت صحيح . و اعمال آنهاست

 ،گيرد و ترك آنچه با آن دو مخالف باشد انجام گرفته و مي �رسول خدا 
  . و آنها جزو اهل سنت و جماعت هستند

مي انتشار يافته است، در حقيقت هاي اسال اي را كه در سرزمين شبهه
اند تا در  دشمنان اسالم و مسلمانان، اعم از استعمارگران و ديگران ترويج كرده

ترين دوران تاريخ  در آن زمان كه حساس. صفوف آنان تفرقه به وجود بياورند
هاي صليبي بود، استعمارگران بر بيشتر سرزمينهاي اسالمي  يعني جنگ

. دانستند هاي صليبي را مي وضعيت حقيقي جنگآنان . كردند حكومت مي
همچنين دريافته بودند كه مانع اوليه آنها در تحقق اهدافشان، اسالم خالي از 

به همين دليل آنان . ها بدان معتقدند شبهه و افكار انحرافي است كه سلفي
جهت ايجاد تفرقه و نفرت مسلمانان از اين دعوت خالصانه، به ناحق بر آن 

اي كه صالح  به گونه. »تفرقه بينداز و حكومت كن«: زيرا معتقدند كه. نهادند
مصر و ديار شام  ازها را براي هميشه  قبل از اينكه صليبي: :الدين ايوبي 
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هاي عبيدي باطني در مصر و پاكسازي  بيرون براند اقدام به براندازي فاطمي
ا از شام به مصر اي از علماي اهل سنت ر سپس عده. 1اين سرزمين از آنها نمود

تشيع باطني به از آنان مصر را . آورد و آنها را در سرزمين مصر پراكنده ساخت
  .ل و اعتقاد واضح است، در آوردندمذهب اهل سنت كه از نظر دليل و عم

استعمارگران پس از آنكه حكومت توحيدي سني را كه دو امام، محمد بن 
ند، از تكرار آن شكست عبدالوهاب و محمد بن سعود بر پا كردند، ديد

ها و  كساني كه به جانشيني آن دو امام رسيدند به گسترش فعاليت. ترسيدند
امور آن پرداختند و كم كم بر شمار كساني كه به هدف اين دعوت لبيك 

دانند كه استعمارگران هرگاه وارد سرزميني  همگان مي. گفتند افزوده شد
اهل سنت و تقويت بدعت شوند، براي تضعيف و در حاشيه قرار دادن 

  . هايشان هستند زيرا آنها آلت دست استعمار در فعاليت. كنند گذاران تالش مي
اما يكي از آنها سؤالي را . كردم كه اين جواب قانع كننده است گمان مي

آيا محمد بن عبدالوهاب روش گذشتگان را اخذ ننمود و : مطرح كرد و گفت
  ! آنها پيروي ننمود؟ آن را دوباره زنده نساخت و از روش

اوالً به علت فاصله دور و مشكل بودن ارتباط بين دو سرزمين، : گفتم
همچنين از عبدالوهاب بن . شد اطالعات بين آنها به خوبي مبادله نمي

عبدالرحمن بن رستم در تاريخ شبه جزيره عربستان سخني به ميان نيامده 
ها و عقايد  رة فرقهبلكه چنانكه گذشت محققان و كساني كه دربا. است

                                                 
 . مل ابن اثيرتاريخ طبري و الكا: نگا -1
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اند، مانند شهرستاني و  مذاهب و گروههاي مختلف، به تأليف كتاب پرداخته
. اند ابن حزم و ردهاي ابن تيميه بر گروههاي مختلف دربارة آنها چيزي نگفته

. در حاليكه عبدالوهاب بن رستم ساليان درازي پيش از آنها از دنيا رفته است
از مرزهاي ) وهابيت(عبدالوهاب بن رستم دهد كه دعوت  اين امر نشان مي

  . شمال آفريقا و اندلس ـ قبل از دست دادن آن ـ تجاوز ننموده است
هاي ديگر كه مخالف  ثانياً دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب با دعوت

زيرا اين جنبش، . هستند تفاوت دارد �كتاب خداوند و سنت رسول خدا 
ت كه شامل امور مخالف با دعوتي تجديدي براساس روش سلف صالح اس

  . آن نبوده است
گذاري كرد به نام  ثالثاً نامگذاري دعوتي كه شيخ محمد بن عبدالوهاب پايه

. گذاري نكرد زيرا اين دعوت را پدرش پايه، يك اشتباه لفظي است) وهابيت(
در غير اين صورت به سبب اشتراك اين نسبت به پدر و پسرانش، كه محمد 

  . بود اين نسبيت مشترك مي يكي از آنها بود،
هاي  رابعاً شيخ محمد بن عبدالوهاب در دعوتش با خوارج أباضيه و فرقه

اند علماي اهل سنت آنها را نكوهش  ديگري كه از زماني كه به وجود آمده
هاي او اين امر را  اند، هم عقيده و هم رأي نبوده است و كتابها و رساله كرده

  . سازد روشن مي
شود ـ اگر وقت كافي  دربارة اموري كه به او نسبت داده ميخامساً اما 

وجود داشت ـ از سخنان او و شاگردانش داليلي مبني بر دروغين و ساختگي 
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67�. : گويد آوريم كه درباره اين امور مي بودن آنها مي 89 5$ �
 :0����
جويد به او نسبت داده  پس چگونه امري كه انسان از آن تبري مي �;�&

  ! شود؟ مي
شايد ـ با اميد به خداوند ـ در اين كتابخانه . اما گفتگو را ادامه خواهيم داد

دانيد حكمت، گمشده  نمايد، پيدا كنيم و چنانچه مي آنچه را كه رفع شبهه مي
  . مؤمن است

شايد در نزد شما كتابي تاريخي دربارة منطقه شما با نام : سپس گفتم
ندري أمؤلف فرانسوي به نام چارلي  كه نوشته يك) تاريخ شمال آفريقا(

محمد مزالي نخست وزير سابق تونس و بشير بن . است، وجود داشته باشد
  .اند سالمه، كتاب مذكور را از فرانسوي به عربي ترجمه كرده

سپس آن را كه سه جلد بود،  ..بله اين كتاب را داريم : دكتر عبداهللا گفت
  . آورد

هاي خوارج و  جلد دوم دربارة حكومتدر : ها پس از مراجعه به فهرست
از جمله تاهرت كه حكومتي رستمي بود، مطالبي خوانديم كه مولف به 
تفصيل دربارة اعتقادات، قلمرو، آثار فرهنگي و تمدن و نامگذاري آنان به 
وهابيت با انتساب به عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم كه با مردم زمانه 

صفحه شرح داده بود كه  10همچنين در . بودخود مخالف بود، توضيح داده 
  . 1مخالف عقيده اهل سنت هستند) رستمي(اين وهابيت 

                                                 
 . ، و قسمتهاي ديگر مراجعه شود50ـ 40به همان كتاب جلد دوم، ص  -1
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تأليف ) المغرب الكبير، العصر العباسي(اگر امكان دارد كتاب : سپس گفتم
  . السيد عبدالعزيز سالم را چنانچه در كتابخانه وجود داشته باشد، بياوريد

  . سپس آن را آورد.. انه داريم بله اين كتاب را هم در كتابخ: گفت
پس از اينكه آن را آورد با هم شروع به خواندن جلد دوم دربارة دولت 
رستمي بر پا شده در شهر تاهرت مغرب نموديم كه عبدالرحمن بن رستم كه 

قاحساس كرد اجل او به زودي فرا . ه171اصالتاً ايراني بود، زماني كه در سال 
افراد برگزيده دولت رستمي كه پسرش عبدالوهاب  رسد، درباره هفت نفر از مي

و يزيد بن فنديك جزو آنان بودند، وصيت كرد، آنان پس از اينكه ميان 
  .عبدالوهاب و ابن فنديك اختالف به وجود آمد، با عبدالوهاب بيعت كردند

به . اباضيه كه عقيده ابن رستم و پيروانش بود، به دو فرقه تبديل شد
وهابيت كه : و غرب اين اختالف و انشعاب ظاهر گرديد اي كه در شرق گونه

ميان . شد و نكاريه به نام عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم نسبت داده مي
آن دو فرقه جنگ و درگيريهايي به وجود آمد كه در اين جنگها نكاريه 

زماني كه نكاريه  ،ابن قنديره كشته شد: شكست خورد تا اينكه رهبر آن
  . فرقة واصليه كه گروهي از معتزليان بودند به آنها پيوستندضعيف شدند، 
اما . عبدالوهاب در آخر عمرش تصميم گرفت به حج برود: سپس گفت

  . 1باقي بماند) وسهنفّ(پيروانش به او توصيه كردند كه از بيم عباسيان در 
                                                 

چاپ دار النهضه العربيه، بيروت، و در آن معلومات بيشتر و ) 557ـ  2/551(اين كتاب : نگا -1
بوده ) ق.هـ211(عبدالوهاب رستمي و دولتش وجود دارد، و اينكه وفاتش در سال درباره شاملترى 

 . است
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اگر به كتاب آلفردبل دربارة فرق اسالمي از فتح اسالمي تا امروز : سپس گفتم
خوارج وهبي كساني : گويد يابيم كه در جاي ديگري مي در مي.. مراجعه كنيم 

. هستند كه به علت انتساب به عبداهللا بن وهب راسبي به اين نام، مشهور شدند
اين گروه اباضيه هستند كه . در نهروان با او جنگيد �او كسي است كه علي 

ضيه مغرب، در تاهرت گروهي از آنان ابا: دربارة تقسيمات آنها آورده است
. هستند، آنان كساني هستند كه دولت رستمي را در شمال آفريقا تأسيس كردند

ترين فرق بودند از پيروان عبدالوهاب بن رستمي به شمار  آنان كه جزو متعصب
آيند كه فرقه او به علت انتساب به او و تغييرات و اعتقاداتي كه او در  مي

  .وهابيت شناخته شده است ، به ناممذهبشان به وجود آورد
نويسنده دربارة اين فرقه و اينكه از اهل سنت متنفر و بيزار هستند، تقريباً 

  .1دوازده صفحه مطلب نوشته است
از اين تحقيق و مراجعه به ديگر كتابهاي عقايد و سيره دربارة : سپس گفتم

ري شود كه از قرن دوم هج تاريخ شمال آفريقا، براي طالب حقيقت روشن مي
كه فرقه وهابيت ـ منسوب به عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم ـ كه 

اي از خوارج اباضيه بودند، به وجود آمدند، علما و نويسندگان آرا و  فرقه
  . كنند ميو همه منابع اين امر را تأييد . عقايد آنان را به شدت محكوم كردند

ين بردن شيخ محمد بن عبدالوهاب با هدف تصحيح عقايد جهت از ب
شبهات نسبت داده شده به اسالم و زدودن شرك و بدعت از ساخت آن قيام 

                                                 
 . مراجعه شود 150ص ) الفرق اإلسالميه في الشمال اإلفريقيه: (كتاببه  -1
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احمد بن حنبل در عراق، : اي كه قبل از او دعوتگراني مانند همان گونه. كرد
شيخ اإلسالم ابن تيميه در شام، العز بن عبدالسالم در مصر، شاطبي در مغرب 

و ديگر علماي اصالح و همة آنان .... و اندلس، امير صنعاني در يمن و 
گري كه مخالف عقيده  هاي آنان اعتزالي تجديد با خوارج، اعتقادات و بدعت

اين امر در كتابهايي كه دربارة . اهل سنت و جماعت است مخالف هستند
  . فرق و گروههاي اسالمي نوشته شده است به تفصيل آورده شده است

در منابع تاريخي و اعتقادي عبداهللا پس اينكه نام وهابيت را كه چندين بار 
. كردند آنها تكرار شده بود، ديدند و توضيح مواردي كه آن را درخواست مي

خواستم اين مفهوم در نظر آنان تثبيت شود و مجالي  اما من مي. قانع شدند
خواهند پس از تدوين از آن  براي شك باقي نماند و براي كساني كه مي

افزودن بر : گويند چنانكه علماي بالغت مي. استفاده نمايند مفيد واقع گردد
  . شود مطلب و الفاظ موجب تثبيت مفهوم در ذهن مي

حاال كه حقايق تاريخي براي ما بيش از پيش مطرح و روشن : گفتم
  گرديد، نظر شما دربارة افزودن بر منابع بحث چيست؟ 

در منابع تاريخي ذكر شده است آل سعود به نشر و تـرويج دعـوت شـيخ    
بن عبدالوهاب، تبليغ آن براي حاكمان مسـلمان بـه وسـيله مكاتبـات،      محمد

هايي به عنوان پيروي از گذشتگان در اداي امانت و تبليغ آنچه  فرستادن هيات

çµ…� :فرمايـد  خداونـد مـي  . براي آن قيـام كـرده بودنـد پرداختنـد     ¯ΡÎ) uρ Ö� ø.Ï% s! y7 ©9 

y7 ÏΒ öθ s) Ï9uρ ( t∃ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ó¡ è? ∩⊆⊆∪�. )44: خرفالز.(  
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تو و قوم تو ) و عظمت(و اين مايه يادآورى  قرآني كه به تو وحي شده«
  . »است و بزودى سؤال خواهيد شد

همچنين علما و حكام كشورتان نيز به اين دعوت پاسخ دادند و به ترويج 
اي كه حكام و علماي مغرب دور به تحقيق و گفتگو  به گونه. آن پرداختند

  .وسپس به صحت و سالمت مباني اين دعوت پي بردندپرداختند ] دربارة آن[
خواهيم كه شما با استفاده از اطالعات مفيد، قانع كننده  ما مي.. بله : گفتند

  . و موثق در اين بارة بيشتر توضيح دهيد
  . إن شاء اهللا چنين خواهم كرد: گفتم

شايد بدانيد كه امام سعود بن عبدالعزيز ـ سومين حاكم : سپس افزودم
مكه را فتح كرد، . ق. ه1219ها ـ پس از آن كه در سال  ومت اوليه سعوديحك
هايي به حاكمان شمال آفريقا از جمله تونس، مغرب دور و غيره فرستاد  نامه

آن را آورده  �كه در آن به بيان حقيقت توحيد و اصول دين كه محمد 
، بود، به صورت خالص و به دور از اموري كه به آن افزوده شده است

بهترين درود و . پرداخت و صادقانه وبا امانتداري به تبليغ آنها پرداخت
با  (Islamika)پاكترين سالم بر او باد اين نامه چنانكه مجله آلماني اسالميكا 

تحقيق يكي از مستشرقين به زبان آلماني دربارة دعوت آنان نوشته است، سه 
  . 1باشد صفحه مي

                                                 
 . م مراجعه شود1935سال  7به اين مجله جلد  -1
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هاي امام سعود و  اش تالشها و فعاليت اين نامه با محتوا و متن عربي
براي  �پدرش را در راستاي تالش براساس فرمان خداوند و پيامبرش 

تا اكاذيب و . كند دعوت به دين خداوند با استفاده از هدايت الهي بيان مي
افتراهايي را كه به دعوت نسبت داده شده و شيخ محمد بن عبدالوهاب قبل 

هايش آنها را نفي كرده است از اذهان  ر رديهد ق. ه1206از وفاتش در سال 
خداوندا تو پاك و منزهي و اين امر : نويسد وي در اين باره مي. پاك سازد

 �قبل از ما به هم به بهترين خلق محمد بن عبداهللا  و. افتراي بزرگي است
اش به يكي از مخالفانش به نام عبداهللا بن سحيم  در نامه چنانكهد ان هدروغ بست

به  :و همچنين نامه به عالم بغداد شيخ عبدالرحمن السويدي  د،ه بونوشت
همچنين در نامه به شيخ عبدالرحمن . بطالن اين افتراها اشاره كرده است

كند اعم از  اش و آنچه مردم را به سوي آن دعوت مي السويدي به بيان عقيده
ن مردم هايي كه در ميا اخالص در عبادت براي خداوند تعالي و انكار شرك

از قبيل خواندن و كمك طلبيدن و پناه بردن به مردگان، . رواج يافته است
اي از مردم با ما  علت دعوت به اين عقايد، عده: نويسد وي مي. پرداخته است

من زير دستانم را به  :گفتتا اينكه ... بندند  كنند و بر ما دروغ مي مخالفت مي
و آنها را از  ،اجب ديگر فراخواندمبرپا داشتن نماز، پرداخت زكات و امور و

بزرگان به علت اينكه اين رويه . ربا، شرب خمر و منكرات ديگر نهي كردم
به همين . در نظر عوام خوشايند است آن را برنتافتند و بر آن خرده گرفتند

داشتم  كردم و از شرك باز مي دليل با آن امور توحيدي كه من آن را ترويج مي
آنان به عامه مردم چنين القا كردند كه اين امر . دندمخالفت و دشمني كر
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فتنه بزرگي به وجود  ،برخالف آن چيزي است كه اكثريت مردم بدان معتقدند
از جمله اين امور . آنان نيروها و لشكريان شيطاني را بر ما فرود آوردند. آمد

از  اشاعه و نشر اكاذيب و افتراهايي كه انسان عاقل نه تنها: عبارت بود از
از جمله اتهامات عبارت بود از . شود بلكه از ذكر آنها شرمنده مي ،نسبت دادن

هاي  و معتقدم كه نكاح ،كنم اينكه من به جز پيروانم همه مردم را تكفير مي
چگونه انسان عاقل اين امر را ! آنها صحيح نيست، به راستي جاي تعجب دارد

يا ديوانه اين سخن را بر زبان كند، آيا انسان مسلمان، كافر، عاقل  قبول مي
خواهد راند؟ و پس از آنكه تعداد فراواني از اتهاماتي را كه به او نسبت داده 

آنچه به جز دعوت مردم به توحيد : خالصه اينكه: شود، بر شمرد گفت مي
شود همه بهتان و افتراست كه دروغين و  نهي از شركت دربارة ما گفته مي

  . 1بر شما پوشيده نيستساختگي بودن اين افتراها 
هاي حكام و علماي مغرب، حق طلبي و تحقيق و  از ويژگي: سپس گفتم

  : دقت در امور است كه شاهد حقيقت زير هستيم
ـ سطان مغرب دور، سيد محمد بن عبداهللا العلوي، جد كبير خاندان  1

حاكم فعلي، پس از تحقيق و مطالعه، تحت تأثير اين دعوت قرار گرفت و 
 . ليت براي اهداف و محتواي آن پرداختبه فعا

همچنين با فرق . ها در كشورش پرداخت اي كه به مبارزه با بدعت به گونه
زيرا وي در آن  ،صوفيه جنگيد و مردم را به اجتهاد و انتشار سنت فراخواند

                                                 
 . در رياض است مراجعه كنيد) مركز ملك عبدالعزيز(به اين كتاب كه چاپ  -1
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هاي زير رنج  تش فتنهآترين حاكمان مسلمان بود و كشورش از  زمان از قوي
ـ 3ـ بدعت گزاران و ترويج كنندگان جهل،  2اي عبيدي ه ـ باطني1: برد مي

ها به شمال آفريقا، پس از سقوط اندلس به  ـ حملة صليبي4وهابيت رستمي، 
  . دست اروپائيان

محمد جقسمتي ) انتشار دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب(عه در كتابش م
بن  هاي سيدي محمد بن عبداهللا العلوي كه با دعوت شيخ محمد از فعاليت

عبدالوهاب مطابقت دارد و تاكيد آن دو بزرگوار بر زدودن شرك و بدعت از 
  . 1كند ساحت توحيد را بيان مي

كه محمد ) تاريخ آفريقيا الشماليه(شارلي جوليان مورخ فرانسوي در كتاب 
دربارة اين سلطان سخن رانده اند،  مزالي و بشير بن سالمه آن را ترجمه كرده

  .است
اي  سيدي محمد كه فرد متقي و وارسته: ين نوشته استدر جلد دوم چن

محمد بن عبدالوهاب و ] توحيدي[بود به وسيله حجاج از انتشار جنبش 
تأييد آن توسط آل سعود در شبه جزيره عربستان اطالع يافت و به افكار آنها 

من مالكي «: گفت كنند كه مي اين سخن را از او روايت مي. مند شد عالقه
غيرت دين او موجب شد اجازه دهد . »عقيده وهابي هستممذهب و در 

                                                 
بي كه به آنها نسبت ش به عبداهللا بن سحيم، و نامه پسرش عبداهللا در اكاذيا ه، وناماين نامه: نگا -1

ـ  82: ق ص.هـ1372چاپ اول سال ، :تأليف شيخ فوزان السابق ) البيان واإلشهار: (ند، در كتابا هداد
، ورسائل الشيخ چاپ جامعه اإلمام محمد بن سعود اإلسالميه به مناسبت هفته الشيخ محمد بن 84

 .عبدالوهاب جلد الرسائل، جزء ينجم
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و بسياري از امور [گيري  ها را كه در امور دين كوتاهي و آسان كتابهاي اشعري
  . 1را از بين ببرند] صوفيه[شمارند و تكاياي  حالل مي] حرام را

ـ اما مورخ مغرب دور، احمد ناصري در جلد هشتم كتاب تاريخي خود  2
در اين باره به تفصيل سخن ) ستقصاء في تاريخ مغرب األقصياال(با عنوان 

  بله : گفتند. شود حتماً اين كتاب در كتابخانه يافت مي. رانده است

را خوانديم چنين . ق.  ه1226زماني كه آن را باز كرديم و رويدادهاي سال 
در اين سال گروهي از مردم مغرب به همراه ابراهيم پسر سلطان : نوشته بود

مان كه به جاي پدرش سيدي محمد بن عبداهللا العلوي به حكومت رسيده سلي
  . بود، براي انجام مراسم حج به حجاز رفتند

اموري را كه مخالف آنچه، از : ابراهيم بن سليمان و همراهانش گفتند
بلكه ما از او و پيروانش التزام و . ايم از ابن سعود نديديم شريعت شناخته

عت و بر پاداشتن آنها از قبيل نماز، طهارت، روزه، نهي پايبندي به احكام شري
دانيد  آيا مي: سپس به آنان گفتم. 2از منكر، پاكسازي حرم از گناهان را ديديم

آن كسي كه ابراهيم بن سلطان سليمان و علمايي كه همراه او بودند پس از 
اي  هبه گون، دربارة او و پيروانش گواهي دادند. ق.  ه1226بحث در حج سال 

كه ناصري دربارة كاروان استقبال از حجاج كه معموالً به شكل جالبي براي 
در اين . شد و پيشواز آنان آمد استقبال از پادشاهان از شهر فاس خارج مي

                                                 
    .2/311ج تاريخ آفريقا الشماليه،  -1
 ). 8/120(استقصاء ألخبار المغرب األقصي، للناصري،  -2
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كاروانها گروههايي از طبقات مختلف مردم از قبيل علما، ثروتمندان، 
كه شبيه كاروان  وجود داشت... بازرگانان، قضاوت و شيخ و عالم كاروان و 

  . 1مصر و شام بود
هاي مشهور و صاحب  آيا ممكن است اين كاروان با علما و شخصيت

نفوذش كه پس از بحث با امام سعود و علماي عربستان بر كشته بود با 
 ،عبدالوهاب بن رستم خارجي اباضي مؤسس وهابيت اصلي مطابقت داشته باشد

اينكه اين امر افترا و ادعايي ساختگي از سوي  يا ،اند كه علما دربارة آنان فتوا داده
دشمنان اسالم است كه بعضي از مسلمانان بدون بحث، تحقيق و مراجعه به 

  ! اند؟ كتب مورد اعتماد تاريخي و اعتقادي اين امر را تصديق و تأييد نموده
اما . ما با شما هم عقيده هستيم و اين امر را قبول داريم: همگي گفتند

غير قابل ترديدي كه در كتابهاي ما ذكر شده است از ديد  چگونه امور
  ! بسياري از محققان پنهان مانده است؟

براي اطالع بيشتر شما و استفاده بيشتر كساني كه اين مطلب را : گفتم
نمايند بايد گفت كه ناصري كه از مورخان مورد اعتماد شما و  مطالعه مي

اب تاريخش قسمت فراواني از در كت. كتابش از منابع مهم كشورتان است
صفحه آورده است كه در ادامه  10رويدادهاي اين دعوت را در بيش از 

مردم : بله گفتم: آنها گفتند. قسمت بيشتري از آرا و اقوال او را خواهيم آورد
در فاس با سلطان سليمان بن محمد بن عبداهللا علوي . ق.  ه1226در سال 

                                                 
 . 121همان منبع، ص  -1
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هللا بن سعود و پدرش امام سعود بن عبدالعزيز كه او با امام عبدا. بيعت كردند
به قصد انجام مراسم حج . م1799مطابق با . ق.  ه1214كه اولين بار در سال 

او : نويسد ناصري دربارة سلطان سليمان مي. وارد مكه شد، معاصر بوده است
به همين دليل پسرش . خواست دربارة ابن سعود و دعوتش تحقيق كند مي

مراه گروهي از علما و اشراف مغرب به عربستان فرستاد تا ابراهيم را به ه
جواب اين تحقيق را به پدرش برساند آنها در امنيت كامل و به بهترين شيوه 
به حجاز رسيدند و مناسك را به جا آوردند و به زيارت مسجد نبوي شريف 

گروه بسياري از كساني كه در آن سال به : افزايد سپس ناصري مي ،رفتند
اند كه آنان از آن  ه امير ابراهيم حج را به جاي آوردند روايت كردههمرا

سلطان ـ يعني امام سعود ـ آنچه را كه مخالف فهم، برداشت و شناخت آنان 
بلكه از او پيروانش نهايت التزام و پايبندي، انجام  ،اند از شريعت باشد، نديده
منكر و زدودن نماز، طهارت، روزه، نهي از امور : مناسك دين از جمله

زماني كه . ها و گناهان آشكار از حرمين شريفين را مشاهده نمودند پليدي
ملك سعود با امير ابراهيم ديدار كرد، تعظيم و تكريم واجب اهل بيت را به 

كسي كه با امير . جا آورد و با او مانند يكي از ياران و نزديكانش گفتگو كرد
ابن . ي ففيه ابواسحاق ابراهيم زرعي بودابراهيم در اين گفتگو همراه بود، قاض

كنند كه مخالف  مردم گمان مي: سعود در اين ديدار خطاب به آنان گفت
ايد كه مخالف  شما از اعمال چه چيزي را ديده. هستيم �سنت پيامبر 

  ! ايد؟ و قبل از اين نشست و دربارة ما، چه چيزهايي شنيده ،سنت باشد
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الهي [ذاتي ذات  ءشما به قرار گرفتن استوا ايم كه شنيده: قاضي به او گفت
معتقد هستيد كه مستلزم جسم بودن چيزي است كه بر روي ] بر روي عرش

معاذاهللا، ما به همان چيزي معتقديم : ابن سعود گفت ،گيرد چيز ديگر قرار مي
استواء معلوم، كيفيت آن مجهول، سؤال دربارة آن «: فرمود: كه امام مالك

آيا اين سخن مخالف كالم خدا و سنت . »آن واجب است بدعت و ايمان به
  ! است؟ �رسول 

: سپس قاضي زرعي به او گفت. و ما نيز چنين معتقديم.. نه : گفتند
و پيامبران ديگر در  �ايم كه شما معتقديد كه به زنده بودن پيامبر  شنيده

، بر را شنيد �زماني كه ابن سعود نام پيامبر  ..قبرهايشان معتقد نيستيد 
پناه بر خدا، معتقديم كه : خود لرزيد و با صداي بلند صلوات فرستاد و گفت

اند و زندگي آنان باالتر از زندگي  ايشان و پيامبران ديگر در قبرهايشان زنده
  . ستيدان اشه

من معتقدم كه امير سليمان : نويسد پس ناصري در پايان اين سخنان مي -3
ليل آن نامه مشهور را نوشت كه در آن به اين امر معتقد بود، به همين د :

اند و آداب زيارت  دربارة وضعيت كساني كه به رهبانيت صوفيه گرفتار شده
اوليا شرح و دربارة افتادن به دام بدعت و غلو مردم دربارة مردگان هشدار 
داده بود و دربارة اين موضوعها به تفصيل سخن رانده بود و مسلمانان را 

  .داوند به او پاداش نيك بدهخد. نصيحت كرده بود
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اي را دربارة دعوت به توحيد و مبارزه با  همچنين امير سليمان خطبه
ها خوانده بود و دستور داد اين خطبه در نمازهاي جمعه خوانده و  بدعت

  . 1هاي صوفيه بسته شود ها و زاويه همچنين دستور داد تكيه. توزيع شود
ارة امور فراواني كه به آنها نسبت پس از گفتگويي كه درب: گويد ناصري مي

اين اموري بود كه آن افراد مذكور : شود انجام شد، فرمانده سپاه گفت داده مي
آن را مطرح كردند، كه بعضي از اين شبهات را از گروهي از آنها و بعضي 

  . 2ديگر را به تنهايي از تك تك آنها شنيديم كه بر اين امر استفاق پيدا كردند
ين بعضي از حقايق همراه گفتگو و تحقيق بود، همچنانكه به ا: سپس گفتم

شما قول داده بودم كه از حدود منابع منطقه شما كه وهابيت حقيقي در آنجا 
زيرا در همين منطقه براي شما و بسياري از . خارج نشوم ،به وجود آمد

مسلمانان دربارة دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب كه آل سعود اقدام به نشر 
  . نمايد، شبهه به وجود آمده بود ترويج آن ميو 

هاي شيخ محمد كه دانشگاه اسالمي امام محمد  ها و رديه چنانكه از نامه
هايي از آن ذكر شد، در  بن سعود آن را چاپ و منتشر كرده است و نمونه

اند كه به  اتهامات و افتراهايي پرداخته. يابيم كه آنها به رد و محكوم كردند مي

                                                 
 ). 122و  8/121(االستقصاء،  -1
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بلكه ايشان بارها اين افتراها و . شود ه او و دعوتش نسبت داده ميناحق ب
  . 1»اين افتراي بزرگي است«: اند اند و فرموده اكاذيب را رد كرده

پس چگونه انسان عاقل، اموري را كه شيخ محمد و شاگردانش پس از او 
ه اثر كتاب التوحيد ك. نمايد اند، تأييد مي و نفي كرده  در حياتش آنها را شنيده

هاي ايشان  ر العزيز الحميد و رسالهتيسياوست، و شرح آن فتح المجيد و 
مانند ثالثه األصول، كشف الشبهات، القواعد األربع و آداب المشي إلي الصاله 

اگر در آنها چيزي را كه مخالف دين . آنها را با تأمل و دقت بخوانيد.... و 
  . دديديد، حق داريد در آنها شك كني �رسول خدا 

دانم سخنراني او  اما دكتر عباس جراري كه از اهالي مغرب است ـ نمي -4
را . ق.  ه1399در دانشگاه رياض دانشگاه، ملك سعود كنوني در سال 

ها در مغرب، در آغاز  جنبش سلفي: گويد در آن سخنراني مي ،ايد يا نه شنيده
حسن  به طوري كه سلطان. قرن چهاردهم هجري بار ديگر، ظهور پيدا كرد

اي را خطاب به مردم مغرب فرستاد كه ناصري نيز به  نامه. ق. ه1300در سال 
هنگامي . ق. ه1185چنانكه اين امر بار ديگر در سال . اين امر شاره كرده است

كه امام عبدالعزيز بن محمد، شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا الحصين را براي 
از جمله . زمان فرستاد مناظره با علماي مكه به پيش والي آن شهر در آن

علماي مكه در آن زمان شيخ يحيي بن صالح حنفي، عبدالوهاب بن حسن 

                                                 
در اين باره به جزء پنجم از مجموعه رسائل شيخ محمد بن عبدالوهاب كه دانشگاه اسالمي امام  -1

 . ها است جعه نماييد كه دربارة رسايل و رديهمرا. محمد بن سعود آن را منتشر كرده است
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التركي مفتي سلطان و عبدالعزيز بن هالل بودند كه دربارة سه موضوع با 
اي دربارة  در هنگام مناظره حقايق قانع كننده. همديگر به گفتگو پرداختند

  . صحت اين دعوت براي آنان ثابت شد
علماي مكه در آن زمان مانند علماي مغرب و ديگران به : فتمسپس گ

علت وجود شايعات و ترويج اكاذيب و افتراهايي كه افراد مغرض آنها را 
  . سازند، نسبت به حقيقت اين دعوت شبهه داشتند منتشر مي

بعد از آن كه امام سعود بن عبدالعزيز براي دومين بار وارد مكه شد، 
از جمله علماي نجد . و به سؤاالت آنان پاسخ داده شدمناظراتي برگزار شد 

ن و شيخ حمد بن ناصر بن معمر عبارت بودند از شيخ عبدالعزيز الحصي
بودند كه امام سعود شيخ حمد را به عنوان قاضي و مفتي مكه تعيين كرد تا 

علماي مكه درباره دعوت تجديدي به . اينكه پس از آن در مكه از دنيا رفت
سندي صادر و  ،ند و دربارة نفي شبهات و اكاذيب پيرامون دعوتيقين رسيد

  . كه بارها به چاپ رسيد. همگي آن را امضا كردند
وارد . ق.  ه1343سپس در دوران ملك عبدالعزيز، بعد از آن كه در سال 

مكه شد، اين امر دوباره تكرار و موجب ايجاد اطمينان دربارة صحت دعوت 
  . شد :شيخ محمد بن عبدالوهاب 

براي اطالع بيشتر شما بايد بگويم كه بناهاي ساخته شده بر روي قبرهاي 
المؤمنين خديجه در دوران شريف عون الرفيق، در دوران ما  مكه به جز قبر ام

بين دوره دوم حكومت سعودي و اقدام ملك عبدالعزيز به تجديد بناي دولت 
  .ي در دورة سوم منهدم و تخريب شدسعود
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مشورت شيخ احمد بن عيسي و تأييد شريف مكه و بعضي  اين تخريب با
  . 1از علماي آن شهر انجام شد كه نشان دهنده رضايت آنها بود

يابيم كه  اي برادران از بحث فوق و مطالعه نصوص در مي: سپس گفتم
نسبت دادن وهابيت به دعوت سلفي به شيخ محمد بن عبدالوهاب اشتباه 

هايتان دربارة آن فتوا صادر شده است هيچ محض است و وهابيتي كه در كتاب
زيرا دو خط . ارتباط و نزديكي با دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب ندارد

  . رسند موازي هرگز به هم نمي
از وهابيت رستمي ] و حال[همچنين همان گونه كه علماي شما در گذشته 

ن متنفر و بيزار بودند، شيخ محمد و شاگردانش نيز با آن دشمن و از آ
زيرا حركت شيخ محمد، دعوتي سلفي بود كه در آن امور مخالف . بيزارند

  . جايگاهي ندارند �كتاب خدا و سنت رسول خدا 
چنانكه برايمان روشن گرديد علماي مغرب، در اثناي مناظره با علماي 

ق، آنان و حكام آل سعود را كه براي احياي .  ه1226عربستان در حج سال 
و از بين بردن و بدعت، اقدام به  �سنت رسول خدا دين خداوند، تجديد 

دانستند و به  حمايت از دعوت شيخ محمد نموده بودند از اتهامات بري مي
دروغ بودن افتراهايي كه به شيخ محمد و دعوتگران دين خدا نسبت داده 

                                                 
تأليف ابن ) علماء نجد خالل سته قرون(براي اطالع از زندگي نامه شيخ احمد العيسي به كتاب  -1

  . بسام جلد اول مراجعه كنيد
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به عالوه دريافتيم كه چهار تن از سالطين مغرب دور به . پي بردند. شد مي
  . وت و انتشار آن در سرزمينهايشان پرداختندانجام اين دع

ـ سلطان سيدي محمد بن عبداهللا العلوي كه با امام عبدالعزيز بن محمد  1
 . ابالغ نمود] دريافت و آن را منتشر و[معاصر بود و نامه امام سعود را 

ـ سلطان سليمان بن محمد بن عبداهللا العلوي، كسي كه علما را به همراه  2
م به عربستان فرستاد و با امام سعود بن عبدالعزيز مباحثه و پسرش ابراهي

ي دعوت گفتگو و تبادل نظر گفتگو نمود همچنين علماي مغرب با علما
 .كردند

ـ سلطان ابراهيم بن سليمان بن محمد بن عبداهللا العلوي كه پس از  3
 . پدرش سلطان سليمان به حكومت رسيد

دورة ايشان، مصادف با فاصله  .ق. ه1300ـ سلطان حسن اول در سال  4
زماني بين دوره دوم حكومت سعودي و دورة سوم بود كه ملك عبدالعزيز 

 . آن را بنا نهاد. ق. ه1319از پنجم شوال سال 

كه حسني و از خاندان  :الدين الهاللي  همچنين دكتر محمد تقي
 وي در. حكومتي مغرب بود، به انجام تبليغ براي دعوت شيخ محمد پرداخت

اما زماني كه حقيقت دعوت شيخ محمد . ابتدا جزو فرقه صوفيه تيجانيه بود
رفت  را دريافت به نشر آن در همه مكانهايي كه مي :بن عبدالوهاب 

تا اينكه در اواخر عمرش در شهر فاس در مغرب اقامت گزيد آنگاه . پرداخت
تيحاينه و  وي دربارة. از دنيا رفت] در آنجا[تا اينكه . به دارالبيضاء رفت

همچنين شيخ عبدالرحمن اإلفريقي . اي تأليف نمود بطالن عقايد آنها رساله
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سنگالي و جزو اعضاي فرقه تيجانيه بود كه از اعتقاد به آن دست كشيد و به 
  . رد عقايد آنان كتابي تأليف نمود

ها در مغرب، انتشار  همچنين از آن زمان تا كنون دربارة مباحثات سلفي
و تأثيرپذيري رهبران آنها از علماي حجاز و نجد كتابهاي فراواني  افكار آنها

استاد احمد العماري كه رساله وتري را تحقيق كرده است . تأليف شده است
گري، تعصب  گويد نسبت دادن او به سلفي اين امر را رد كرده است و مي

اين در حالي است . هاست شديد نسبت به اصحاب طريقت به حساب سلفي
سپس گفتم اميدوارم كه اين امر قانع كننده و كافي . حقق مغربي استكه م

باشد و چنانچه توضيحات بيشتري بخواهيد، چه به وسيله نقل آراي علماي 
هاي مستشرقين غربي كه به ثبت رويدادها و  مسلمان يا ديدگاهها و تحليل

ر نياز به اما اين ام..  ، مانعى ندارماند پيگيري مسائل و مسير دعوت پرداخته
  . منابعي دارد كه ممكن است در اينجا يافت نشود

زيرا كساني كه . به همين دليل به ذكر علما و حكام مغرب بسنده كردم
به همين دليل مراجعه به منابع . كنند مغربي هستند اكنون شبهات را مطرح مي

علي بن . شود تر است و اين امر باعث مقبوليت امر مي اين كتابخانه آسان
شناسند صحبت  دانند و مي با مردم براساس آنچه مي: گويد مي �بيطالب ا

  . تكذيب نشوند �كنيد تا خداوند و پيامبر 
همة آنچه گفتني قانع كننده و : كرد گفت فردي كه با من مناظره مي

دوستان نظر . واقعيت بود و بحمد اهللا شبهات مطرح شده را از اذهان ما زدود
چگونه است كه اين : بله صحيح است سپس افزود :شما چيست؟ آنها گفتند
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اما كشف و تبيين آن از ديد ما . جوابهاي قانع كننده در دسترس ما بوده است
  . پنهان مانده است

مسئوليت طالب علم در .. جواب اين سؤال پيش شماست : به او گفتم
او مانند فرد جاهل نيست كه هر چيزي را . برابر خداوند بسيار بزرگ است

بلكه طالب علم بايد پس از تحقيق و بحث . ريافت آن را تصديق نمايدد
توان براي فرد عامي يا كم سواد عذر و  اگر چه مي. دربارة امور قضاوت نمايد

. طالب علم و استاد دانشگاه هيچ عذري پذيرفته نيست زاي آورد، اما ا بهانه
شاگردانشان از  زيرا هر كدام از آنها الگوي ديگران هستند و دانشجويان و

كنند و به توجيهات و اعمال او و دفع شبهات از سوي  آنها پيروي مي
  . اند استادشان چشم دوخته

كه در تطوان مغرب ) النور(آيا ممكن است در اين باره در روزنامه : گفت
و پس از اينكه به كشور بازگشتم .. گفتم بله ! اي بنويسيد؟ شود مقاله چاپ مي

بعد از اينكه اين مقاله انتشار . به همراه منابع آن برايشان بفرستممقاله مستندي را 
هايي از سوي  يافت، دربارة انعكاس آنچه دربارة وهابيت تبليغ شده بود نامه

علمايي كه با آنها بحث و گفتگو .. موافقان و مخالفان براي من فرستاده شد 
اي شود كه  بديل به رسالهكرده بودم از من خواستند تا بر حجم مقاله بيفزايم تا ت

  . اطالعات بيشتري را در بر دارد تا اينكه بتوانند آن را به چاپ برسانند
من به اين درخواست آنها جواب مثبت دادم و ـ الحمدهللا ـ اين كار انجام 

همچنين .. من در نگارش رساله بسيار كوشيدم تا سخن به درازا نكشد . شد
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خواهند اطالعات بيشتري كسب  اني كه ميمنابع تحقيق را ذكر نمايم تا كس
  . كنند، به آساني به آنها مراجعه نمايند و با كتابهاي مرتبط با تحقيق آشنا شوند

اي در شهر  به شكل كتابچه. ق. ه1407اين رساله براي اولين بار در سال 
همچنين اين رساله چند سال بعد در سال . تطوان مغرب به چاپ رسيد

مين بار در رياض به چاپ رسيد و خداوند آن را مفيد و براي دو. ق. ه1413
  . سودمند قرار داد

خواهند بين مسلمانان تفرقه افكني كنند و  دشمنان اسالم، كساني كه مي
هاي خاص، ـ كه خداوند مسلمانان را از شر آنان  صاحبان افكار و انديشه

اي  ادهوهابيت رستمي را لباس آم ،حفظ نمايد ـ از بيم وحدت مسلمانان
دعوتي كه مقصد آن صحيح . يافتند تا آن را بر تن اين دعوت سلفي بپوشانند

اي قصد جان و اعتقاد مسلمانان را كرده بودند،  آنان به گونه. و بر حق بود
گروند يا مانند  دهد مي گويي گرسنگاني هستند كه به كسي كه آنها را غذا مي

  . يتيمان بر سفره افراد پست
ها ميان  ف آنان از اين كار ايجاد تنفر، انتشار دشمنياز سوي ديگر هد

مسلمانان بود تا به وسيلة گسترش دايره اختالفات و شبهه افكني در جامعه 
  . اسالمي به اهدافشان دست يابند

از جمله اهدافي كه از طريق انتشار اين رساله بعد از چاپ دوم آن تحقق 
انس شنيدم كه آنان در كشورهاي يافت اين بود كه از چند نفري از افراد سرش

زيرا . تازه استقالل يافته شوروي سابق پس از كمونيسم، دچار حوادثي شدند
در آن كشورها با سوء استفاده از احساسات و عواطف مسلمانان و كوتاهي 
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: در آن فتوا چنين آمده بود. آنان در فهم عقيده صحيح فتوايي منتشر شده بود
كار به جايي رسيده . ز كشتن صد نفر يهودي استقتل يك نفر وهابي بهتر ا

  . كرد به تنهايي به رفت و آمد بپردازد ت نميأبود كه فرد سلفي جر
گروهي از دعوتگران با علما و ائمه مساجد آن كشورها گرد هم آمدند و 
براساس آنچه در اين رساله آمده است، براي آنها دربارة وهابيت رستمي و 

اين امر موجب . بن عبدالوهاب توضيح دادندحقيقت دعوت شيخ محمد 
اين رساله همچنين به . روشنگري و زدودن شبهات و تصحيح مفهوم گرديد

  . زبانهاي مردم آن مناطق ترجمه شد و خداوند آن را مفيد قرار داد
آنچه هر مسلمان مخلصي بايد بداند اين است كه دشمنان از تكرار 

ن بايد به تعليم و يادگيري، ارجاع امور اما مسلما. شوند شبهاتشان خسته نمي
زيرا . بپردازد �دين خداوند به اصولشان يعني قرآن و سنت رسول خدا 

هستند و اينكه چنانكه فرد به آن دو  �آن دو، مورد سفارش رسول خدا 
و آن دو سالح كسي هستند كه  1چنگ بزند، هرگز گمراه نخواهد شد

  . در امان بماندها و كينه دشمنان  خواهد از حيله مي
همچنين كساني كه دربارة دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب تحقيق 

  : اند از جمله آنها عبارتند از اند به نتايجي رسيده كرده

                                                 
  . در حجه الوداع مراجعه كنيد �براي مطالعه اين امر به خطبه رسول اكرم  -1
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ـ اينكه اين دعوت، حزب يا گروه نيست كه سازمان و تشكيالت داشته  1
و  �بلكه تجديد دين خداوند، براساس راه و روش رسول خدا . باشد

  . زرگوار پيامبر و پيشينيان نيكوكار و برگزيده اين امت استياران ب
ـ اين دعوت مذهبي برخالف روش معتقدان به مذاهب فقهي مشهور  2

 . نيست

الوهاب، داراي عقايد سلفي و مانند همة كساني دـ شيخ محمد بن عب 3
اي مردم را به راه و روش سلف صالح  بود كه در هر سرزمين و هر دوره

او نيز مردم را به توحيد و عبادت . كنند ، دعوت مي)نيكوكار پيشينيان(
 . خواند خالصانه براي خداوند سبحانه فرا مي

. كرد ـ او در فروع دين براساس مذهب امام احمد بن حنبل عمل مي 4
 . هاي حنفي، شافعي و مالكي نيز وجود دارند همانگونه كه سلفي

ان مغرب به نام سلطان سيدي در اين گفتگو دريافتيم كه يكي از پادشاه
من از نظر عقيده وهابي و «: گويد محمد بن عبداهللا العلوي دربارة خودش مي

ترديد منظور او وهابيت رستمي  بي. 1»از نظر فقهي مالكي مذهب هستم
خواست بيان كند كه دعوت به سوي توحيد خالص نه تنها  بلكه او مي. نيست

و دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب [ست بلكه مايه افتخار ا ،مايه ننگ نيست
  ]. چيزي جز دعوت به توحيد خالص و پرهيز از شرك و بدعت نيست

                                                 
 . 2/311نوشته شارلي جوليان ترجمه محمد مزالي و بشير بن سالمه ) اليهتاريخ آفريقيا الشم: (نگا -1
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عمران بن رضوان نيز كه يكي از علماي بندر لنگه در ايران بود و از 
اين در : دعوت شيخ محمد عبدالوهاب تأثير پذيرفته بود چنين گفته است

وي اين دعوت را . 1بوده استحالي بود كه وي پيرو مذهب حنفي يا شافعي 
  : اي مدح كرده است كه يكي از ابيات آن چنين است با قصيده

 ���� ��� ���� ��� �� ���  
 

  ����� � !"� #$%& �!"'  
 

كنم كه من هم  پس من اقرار مي ،اند بيوها �اگر پيروان رسول خدا 
  . وهابي هستم

تي شناخته شده همچنين امير شيخ محمد بن اسماعيل صنعاني كه شخصي
و عالم بزرگواري از يمن بود و عليرغم اينكه از مذهب فقهي زيدي پيروي 

. داشت كرد، اما او به مطالعه اين دعوت پرداخت و آن را بسيار دوست مي مي
اي مدح و  او اين دعوت و رهبر آن شيخ محمد بن عبدالوهاب را در قصيده

  ستايش نمود كه مطلع آن چنين است، 

 �() *+, �-! �' ./ 0�� �-!  
 

 < �	�� =(� =��(+� .�� .�%  >�?  
  

شيخ محمد بن (درود من بر سرزمين نجد و كسي كه در آن اقامت گزيد 
اگر چه سالم و درود من به علت دوري مسافت به آنها . باد) عبدالوهاب

  . رسد و سودي ندارد نمي

                                                 
 . مترجم ،ذهب ايشان در فروع شافعي بوده استم -1
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  . 1امام شوكاني از يمن نيز چنين بوده است
كه از او سخن به ميان آمد، نيز از  :مد تقي الدين هاللي شيخ دكتر مح

اي  وي در خالل قصيده. علماي مغرب، حسني و از خاندان حكومتي بود
  : گويد دربارة دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب مي

 12��) 34 5���6& �6� &��7!  
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اند، پس نسبت دادن من به نام   نسبت داده به وهابيتبهترين بندگان خدا را 
  . چه زيبا و خوشايند است) ىوهاب(

تصحيح يك اشتباه تاريخي دربارة (در نگارش اين رسالة مختصر با عنوان 
زيرا در . تا خواندن آن آسان گردد. از خداوند بزرگ ياري طلبيدم) وهابيت

دورة ما جز افراد متخصص به قرائت كتابهاي بزرگ و با حجم بزرگ 
اميدواريم در زدودن شبهه و افتراهايي مطرح شده از سوي . پردازند ينم

خواهند با تشويش افكار و تفرقه افكني به  دشمنان اسالم و كساني كه مي
به اميد آنكه خداوند مفاهيم را . مسلمانان زيان برسانند، مفيد واقع شده باشد

 طب و مسلّالغخود كار خداوند بر . و افكار ما را روشن بگرداند ،تصحيح
  . دانند نمي ى بسياري از مردمول ؛است

  محمد بن سعد الشويعر . د

                                                 
نوشته و قصيده او مراجعه شود، و ) الدرر السنيه: (دراين باره به آنچه شيخ ابن سحمان در كتاب -1

نوشته و از ادباى جنوب شبه جزيره همچنين به كتاب عبداهللا أبودهش كه براي كارشناسي دكترى 
 . عربستان است، مراجعه كنيد
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يعني مردم دشمن  ?&6 �< �(�&= �� >;)�&:المثل عربي آمده است  در ضرب

همچنين بعضي از مردم دشمن آن .. دانند  آن چيزي هستند كه آن را نمي
  . تضاد داشته باشدچيزي هستند كه با شهوات و مصالح فردي آنها تعارض و 

راه رسيدن به حكم نهايي و قطعي دربارة اموري كه فرد بايد در آرا و 
هايش در پيش گيرد، عرضه كردن اين امور به منبع دين آسماني است  انديشه

  . كه باطل به آن راه ندارد و قابل ترديد نيست
مور به مسلمانان دستور داده شده است قبل از اينكه در امور اعتقادي و ا

گيري  مربوط به دين براساس ديدگاه معيني عمل و يا نسبت به آن موضع
نمايند، به دو منبع قانونگذاري و تشريع در دين مراجعه نمايند كه آن دو 

  . �كتاب خداوند و سنت پيامبرش محمد : عبارتند از
در حقيقت از كمك الهي . كسي كه عملي مخالف آن دو را انجام بدهد

اما كسي كه گفتار و كردارش براساس آنها باشد پيروز و  .ماند محروم مي
  . موفق خواهد بود

اين دستور خطاب به فرد مسلمان است كه بايد آگاه و داراي قوه تحليل و 
و دشمنان اسالم . اراده نباشد كه افكار ديگران را نقل نمايد و بي. ادراك باشد

  . از او سوء استفاده نمايند ،بدون اطالع او
كه آياتي دربارة آن نازل شـد، بـراي گـروه مـؤمني كـه       ي المصطلقبن جريان

اش با برداران مسلمانش حفـظ نمايـد، درسـي عملـي      خواهد دين و رابطه مي
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اي كـه بـه قصـد ايجـاد خلـل در صـف        تا از صحت سقم هـر شـايعه  . است
سازي براي ايجاد تفرقه ميان آنان، مطمئن  مسلمانان و كاشتن بذر كينه و زمينه

$� :فرمايـد  ند، خداوند جل وعال ميشو pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ# u βÎ) óΟ ä.u !% ỳ 7, Å™$ sù :*t6t⊥Î/ 

(# þθ ãΨ̈+t6tG sù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ �) .6:حجرات.(  

، دربارة آن اگر شخصي فاسقي خبري را به شما رسانيد! اي مؤمنان(
از حال و احوالشان و شناخت [تحقيق كنيد، مبادا به گروهي ـ بدون آگاهي 

  ). ـ آسيب برسانيد و از كردة خود پشيمان شويد] راستين ايشان
خواهند به سبب دوري مسلمانان از حقيقت اسالم آنها را  پس دشمنان مي

كه در اصل  فريب دهند، موجبات تضعيف آنان را فراهم نمايند و اموري را
اين اعتقادات، . متعلق به دين مسيحيت و يهود است وارد اين دين آنها نمايند

پيش از اين به سبب تغييراتي حقيقت آن اديان آسماني را فاسد و نابود كرده 
اين امر در جريان تالش مستمري براي ترويج اين اعتقادات در ميان . بودند

  . شود ا انجام ميمسلمانان از طريق گروهي از مردم و علم
هدف آنان از اين كار اين است كه مسلمانان، در معصيت و گناه همانند 

آنان اين كار را از . آنان شوند تا راه نفوذ آنها به جامعه اسالمي هموار گردد
شود، انجام  طريق وارد كردن اموري كه موجب دوري مسلمانان از اسالم مي

تر و شديدتر و اسالم بر  ل اختالف عميقبه مرور زمان و بر اثر تساه. دهند مي
  . شود تر مي تر و نامأنوس فرزندان آن غريب
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گروهي از «: گفت :). ق. ه161ـ97(روايت شده است كه سفيان ثوري 
اما به علم  ،شوند شبيه يهود هستند كه عالمند علماي مسلمان كه فاسد مي

ن كه فاسد گروهي از زاهدان و پارسايان مسلمانا ،كنند خود عمل نمي
شوند، همانند نصارى هستند كه از روي جهل و در گمراهي خداوند را  مي

خواهيم كه ما را از اين دو مصيبت حفظ  از خداوند مي. 1»كنند عبادت مي
  . نمايد

اما اسالم از نظر قانونگذاري پاك، از نظر عقيده خالص، در عمل، گفتار و 
هاي ديگر، از هر  را در ميان امتخداوند اين امت . عقيده ميانه و معتدل است

�y7 :فرمايد خداوند تعالي مي. رو و معتدل قرار داده است نظر ميانه Ï9≡x‹ x.uρ 

öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u !# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3 tƒuρ ãΑθ ß™ §�9$# öΝ ä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx© 

3 $ tΒ uρ $ oΨù= yè y_ s' s#ö7É) ø9$# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκö6 n= tæ �ωÎ) zΝn= ÷è uΖ Ï9 tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9$# £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n?tã 

Ïµ ø‹t7É) tã 4 βÎ) uρ ôM tΡ% x. ¸ο u08Î7s3 s9 �ωÎ) ’ n?tã t Ï% ©!$# “y‰ yδ ª!$# 3 $ tΒ uρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 
.χ Î) ©!$# Ä¨$ ¨Ψ9$$ Î/ Ô∃ρ ât� s9 ÒΟŠÏm    ).143: البقره( .� ∪⊃⊇⊆∩ ‘§

نه در دين افراط و غلو [ايم  و اين چنين شما را ملت ميانه روي كرده(
و پيغمبر  ،تا گواهي بر مردم باشيد] نماييد و نه در آن تفريط مي ،ورزيد مي

تنها ] قدسبيت الم[اي  اي را كه بر آن بوده و ما قبله .بر شما گواه باشد] نيز[
كنند از آنها كه به  ميپيروى براى اين قرار داديم كه افرادى كه از رسول خدا 

                                                 
 . اند در بعضي از كتابها اين سخن را به سفيان بن عينيه نسبت داده -1
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گردند باز شناخته شوند، اگر چه اين كار جز براى كسانى كه  ميجاهليت باز 
شما را ضايع ) نماز(خداوند هدايتشان كرده دشوار بود، خدا هرگز ايمان 

  ).گرداند، زيرا خداوند نسبت به همه مردم رحيم و مهربان است مين
از نظر اعتقادي، عبادت  �ي به رهبانيت، غلو دربارة عيس نصارى

از  ،قيد و شرط براساس گمراهي و ناداني و پيروي و تقليد مطلق و بي
در حالي كه صفات يهوديان عبارت است از . اند اصحاب كليسا گرفتار شده

به  ‡نيرنگ، دروغ، ادعاهايشان دربارة خداوند ـ جل وعال ـ و پيامبران 
اند، فرورفتن در گمراهي و گمراه  اموري كه خودشان آن را به وجود آورده

كردند، اخفاي حقايق علمي و اعتقادي با هدف افساد و اختالف در دين كه 
  . براي آنان آورده شده است ‡توسط پيامبران 

  . اما اسالم دين معتدل و ميانه ميان آن دو است
دهد كه در پايان خالفت عباسي پس از آنكه  تاريخ اسالم نشان مي

و علم كاهش يافت و مردم تحت تأثير فلسفه يونان و روم  ،يشسوادي افزا بي
قبل از . ها قرار گرفتند، جهل و ناداني گسترش يافت ها و هندي و علوم ايراني

آن دوره و در آن دوران مناطق مرزي سرزمين اسالمي بيشتر تحت تأثير قرار 
كه  هاي متعددي با عقايد متناقض و متضاد اي كه فرقه داشتند، به گونه

گيري و اهداف مختلف بودند، به وجود آمدند، كه عبداهللا بن  اي جهت نمونه
گذاري  سبأ يهودي كه با تظاهر به ايمان قصد فريبكاري داشت، آنها را پايه

فرصت مناسبي براي  �كرد تا اينكه در دوران خليفة راشد عثمان بن عفان 
  .انتشار روح تفرقه انگيزي در ميان مسلمانان پيدا كرد
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اي كه به وجود آمد، سبأبيه بود كه به نام مؤسس آن، عبداهللا بن  اولين فرقه
  .سبأ نام گذاري شده بود

تعدادي از علما مانند شهرستاني در الملل والنحل، ابن حزم در الفصل في 
و شيخ اإلسالم ابن تيميه در فتاوا و ديگر كتابهايش  ،الملل واألهواء والنحل
ان، چگونگي به وجود آمدن و تضاد آنها با اهل سنت دربارة آن فرق، افكارش

  . اند و جماعت نوشته
ها و مذاهب و اطالع رساني دربارة  در رد بر بعضي از اين فرقه: ابن تيميه

  .اعتقادات و اعمال آنها، شهرت بيشتري دارد
هاي فكري و اعتقادي اسالمي در  كسي كه به بررسي و پيگيري جنبش

يابد كه پس از  ريخ تا كنون نمايد، به خوبي در ميجهان اسالم، از آن تا
پرداختن بعضي از مسلمانان به فلسفه يونان و علوم ايرانيان و هنديها، جدال 

  . و كشمكش اعتقادي و فكري در جامعه ظاهر و آشكار شد
ترديد جامعه اسالمي از وجود افرادي كه داراي چنين افكار و اعتقاداتي  بي

صحيح اضافه شده است، خالي نيست آنان آنچه را كه كه به عقيده اسالمي 
زيرا . كنند گذرد بنابر اساس اعتقادشان تحليل و تصحيح مي در اطرافشان مي

خواهند اگر بتوانند مسلمانان را از  پيروان همه فرق و مذاهب روي زمين مي

 �yŸωuρ: فرمايد خداوند تعالي مي. دينشان، اسالم كه حق است، گمراه كنند

tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4®L ym öΝ ä.ρ –Š ã� tƒ tã öΝ à6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™   ).217: البقره. (� #$
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جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان،  ميدائماً با شما ] مشركان([
  ). گردانندازب

اين حكمتي است كه خداوند در جدال حق با باطل آن را اراده كرده 
و كسي كه خداوند براي او خير را  ،ها فهم يابند قلبو  ،تا عقلها رشد ،است

زيرا حق با استفاده از داليل عقلي و . اراده كرده باشد، به راه راست باز گردد
  . نقلي واضح و روشن است

اسرائيل مأمور انجام آن  اين يكي از وظايف دعوت و تبليغ است كه بني
. م آن خودداري كردندشده بودند، اما آنها از روي عناد و تكبر از انجا

ترسند،  همچنين بر علماي مسلمان و آگاه كه از عذاب و انتقام خداوند مي
واجب شده بود كه از قبول دعوت مردم خودداري ننموده و چنانكه خداوند 
در قرآن كريم دستور داده است و در عقيده، عبادت و تصحيح مفاهيم 

نيز مردم را  �پيامبر اكرم  .پايبند باشند �اعتقادي به راه و روش پيامبر 
پس از ايشان نيز، يارانش و كساني كه از آنها پيروي . كردند به آن دعوت مي

هر دعوت اسالمي . كردند، اقدام به عملي نمودن راه و روش آنها نمودند مي
صحيحي در همة زمانها و مكانها، دشمنان و مخالفاني دارد كه به علت جهل، 

. پردازند منافع شخصي با آن به دشمني ميتعصب فردي، اهداف خاص و 
) شوند انسان حقيقت را نبيند و نشنود دوست داشتن چيزي باعث مي(

تا آشكارا يا در نهان عليه اسالم  زدند ها دامن مي بنابراين، اين افراد به اختالف
سالح بر كشند و به دعوتگران مخلص اتهام بزنند و براي اين كار از دروغ و 

آنگاه به آنها القاب  ،تا آشفتگي فكري به وجود آورند. كردند ده ميبهتان استفا
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تا اعتماد مردم به آن دعوتگران را از  ،دادند انگيز نسبت مي و عناوين نفرت
پردازند، از  بين ببرند و بيشتر مردم كه عوام هستند و به مطالعه و تحقيق نمي

  .اطالع بمانند حقيقت امر بي
صحيحي شيخ محمد بن عبدالوهاب در قرن زماني كه دعوت سلفي و ت

دوازدهم در مناطق مركزي شبه جزيره عربستان به وجود آمد، مسلمانان نه 
بلكه در همه اماكن و سرزمينها براي رهايي از جهل حاكم  ،تنها در اين منطقه

در . بر آنان و تصحيح مفاهيم اعتقادي و عباديشان به شدت به آن نياز داشتند
و مردم از  ،باعث شده بود كه خرافات به دين افزوده شود اين دوره، جهل

دربارة  �چنانكه پيامبر . علمايي پيروي كنند كه از امور دين اطالعي ندارند
به وجود آمدن علمايي كه به حكمي غير از آنچه در قرآن آمده است، فتوا 

 كنند، هشدار شوند و ديگران را هم گمراه مي دهند و خودشان گمراه مي مي

� >:: فرمايند دهند و مي مي .�  B��C60 D����E�/ ./ �	� &(	� FCG
 , �'�%
&I�(	� JK(	� L�M N@ ��C6G
,  &O/�� .�6P�Q .�6P6+�Q R�IS T�0 =A��Q

.�(U
% .�(U�Q? :» خداوند، بعد از آنكه علم را به شما اعطا كرد، آن را از

و آن را از  شود ميلمشان كتمان علما عفوت ستاند، بلكه اگر با  شما باز نمي
دربارة امور [آنان از مانند، و  پس مردماني نادان بر جاي مي ،گيرد شما پس مي

براساس رأي خودشان ] نيز النآن جاه[كنند،  درخواست صدور فتوا مي] دين
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گمراه ] آن جاهالن خودشان[پس در نتيجه . پردازند به صدور فتوا مي
  . 1»كنند گمراه مي ]ديگران را نيز[شوند و  مي

زدودن شبهات از تعاليم اسالم و : اهداف دعوت شيخ محمد عبارت بود از
تصحيح آنچه به توحيد، به ويژه توحيد الوهيت و اسما و صفاست اضافه 

مانند شريك دانستن مخلوق در اموري كه به خدا اختصاص دارد،  ،شده بود
تعطيل اسماء و . قادهمراه دانستن خدا و مخلوقات با هم در عمل و اعت

صفات خداوند ـ جل وعال ـ و نفي آنها و مبارزه با پيروي از تأويالتي كه 
  . هيچ دليلي از سوي خداوند مبني بر صحت آنها وجود ندارد

پس پيرامون همه انواع توحيد، اعم از ربوبيت، الوهيت و اسماء و صفات، 
وده شد كه آن را از شبهاتي به وجود آمد، در عقيده و عمل اموري بدان افز

هاي مخالف راه و  علت اين امر، پذيرفتن انديشه. كرد حقيقت توحيد دور مي
ها و شيفتگي نسبت به آنها و  ، پيروي از صاحبان آن انديشه�روش پيامبر 

آنان مانند كساني هستند كه خداوند دربارة آنها . ها بود ساير افكار و دعوت

�zÏΒ :فرموده است uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ y7 ç6 Éf ÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰ Îγô± ãƒuρ ©!$# 4’ n?tã 

$ tΒ ’ Îû Ïµ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒ Î) uρ 4’ ¯< uθ s? 4të y™ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰ Å¡ ø9ã‹Ï9 $ yγŠÏù y7 Î= ôγãƒuρ 

ŷ ö� ys ø9$# Ÿ≅ó¡ ¨Ψ9$# uρ 3 ª!$# uρ Ÿω 5= Ïtä† yŠ$ |¡ x9 ø9$# ∩⊄⊃∈∪ �. )205ـ 204 :بقرهال(.  

چنين هستند كه گفتار او در زندگى دنيا مايه اعجاب تو و بعضى از مردم (
و خداوند بر آنچه در قلب او است گواه  ]ولى در باطن چنين نيست[شود  مي

                                                 
 . بخاري به روايت از عروه به نقل از عبداهللا بن عمرو بن العاص آن را روايت كرده است -1
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نشانه دشمنى باطنى او اين است *دشمنان استترين  سختباشد، و او سر مي
كند كه در  ميشود، كوشش  ميج گرداند و از نزد تو خار ميكه وقتى روى بر 

زمين، فساد به راه بيندازد، و زراعت و چهارپايان را نابود كند با اين كه 
  ).داند خدا فساد را دوست ندارد مي

ها از اصل ارزشمند و بنيادين علم و  علت اين امر اين است كه نفس
 ادراك اموري كه خداوند آن را براي بندگانش تعيين كرده است و دانستن

  . ، بدور بوده استخداوند از خلقت و آفرينش
ضعف علمي موجب به وجود آمدن نقص در ادراك، تقليد از گروههاي 

به همين دليل بر تعداد فرق صوفيه كه براساس . چيره و داراي نفوذ قوي شد
ميل و رغبت دين و تأكيد بر عبادت، پاكدامني و حفظ اسالم تشكيل 

كردند و هدف  آنها در راه راست سير مي در ابتدا. شدند، افزوده شد مي
  . مقدسي داشتند

شان كه آن را منصب دين  اما جهل و ميل به حفظ جايگاه اجتماعي
ناميدند، موجب شد افرادي در رأس امر قرار گيرند كه فاقد علم، قدرت  مي

اين همان خطري بود كه . فهم رأي شريعت اسالمي در بسياري از امور بودند
  . به وجود آمدن در ميان امتش نگران بوداز  �پيامبر 

كسي كه به كشف حجاب، برداشته شدن تكاليف شرعي و اعمال مريدان 
هاي صوفيه دقت كند و ارتباط آنها با مسأله آموزش در  و مشايخ اكثر طريقت

، جايگاه افراد داراي لقب در كليسا، آداب كريسمس و آمرزش ىميان نصار
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يابد كه يكي از دو گروه صوفيه و نصارى، اين  يها را بررسي كند در م نامه
  . اعمال و امور ديگر را از ديگري اخذ نموده است

براي اينكه اسالم پاكي و خلوص خود را از وجود همه انحرافات و 
شبهاتي كه به سبب جهل يا تقليد از نصرانيت، يهوديت و يا عقايد جاهلي 

داوند ـ جل وعال ـ گردن نهيم و وارد آن شده است باز يابد، بايد به فرمان خ

��s9uρ 4yÌö :فرمايد آن را عملي سازيم كه مي s? y7Ψtã ßŠθ åκu6 ø9$# Ÿωuρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# 4®L ym 

yì Î6 ®K s? öΝ åκtJ ¯= ÏΒ 3 ö≅è% .χ Î) “y‰ èδ «!$# uθ èδ 3“y‰ çλ ù;$# 3 ÈÈ⌡ s9uρ |M ÷è t7̈?$# Ν èδ u !# uθ ÷δ r& y‰ ÷è t/ “Ï% ©!$# 
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  .)120 :بقرهال( 

بطور كامل هرگز از تو راضى نخواهند شد مگر اينكه  ىيهوديان و نصار(
آنها و پيرو آيينشان شوى، اگر تسليم تعصبها و هوسها و هاي  خواستهتسليم 

يق براى تو روشن افكار كوتاه آنها شوى بعد از آن كه در پرتو وحي الهى حقا
  ).شده، هيچ سرپرست و ياورى از ناحيه خدا براى تو نخواهد بود

اند، همان كساني هستند  علماي مسلماني كه امور دين را حقيقتاً فهميده
 �براساس فرمان دو منبع شريعت يعني قرآن و سنت صحيح رسول خدا 

توضيح، اند، وظيفه  كه علماي مشهور حديث آن را در اختيار ما گذاشته
اي است كه هر دعوتگري  اين مسأله. ارشاد، توجيه و تبيين را بر عهده دارند

  .ه علماي مسلمان به آن توجه كنندو هم ،بايد آن را در نظر داشته باشد
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در تاريخ دعوتگران و مصلحان، در نتيجه فعاليت و تالش آنها براي آن 
ت، برگهاي زريني اي كه تمام نشدني اس منبع صاف و زالل و ياور بخشنده

  . وجود دارد
يكي از افراد لشكري است كه راهش را  :شيخ محمد بن عبدالوهاب 

گري و علم به نيكي از آنها  همانند گروه اول تابعين و كسانيكه در اصالح
وي به خوبي اوضاع جامعه پيرامونش را كه عليرغم . كردند، پيمود پيروي مي

. كرد حكمفرما بود، درك مي وجود علماي فراوان تصوف تندرو بر آن
همچنين وي به افكار مردم زمانه خود كه تقدس قبوري بود كه هيچ نفع و 

هاي نا به جا  جان و برداشت هاي بي زياني ندارند و تبرك كردن به سنگ
جان  مردم در آن دوران به اميد كسب نفع و دفع شر به اشياي بي. واقف بود

رساند و  ند كه فقط خداوند، نفع و زيان ميو فراموش كرده بود ،بردند پناه مي
توانا بر انجام هر عملي است و خداوند فقط اعمالي را كه خالصانه براي او 

  . كند انجام گيرد، قبول مي
توجهي  تحمل اين وضعيت براي شيخ محمد بن عبدالوهاب به سبب بي

مردم و عدم رعايت حق بندگي خداوند به وسيلة اختصاص دادن قلب و 
به غير خدا عليرغم اينكه او بخشنده همه چيز است بسيار ناگوار و غير  عمل

  . ممكن بود
بلكه در همة مناطق  ،وضعيت جامعه اسالمي در آن دوران نه تنها در نجد

سرزمين اسالمي آنگونه بود كه لوثراب ستودارد مورخ آمريكايي دربارة آن 
توحيدي كه . بود پردة سياهي از شبهات روي دين كشيده شده: نويسد مي
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آن را به ديگران آموخته بود، به انبوهي از خرافات و عقايد  �پيامبر 
مساجد از نمازگزاران خالي شده و بر تعداد مدعيان . صوفيانه تبديل شده بود

آنان از جايي به جاي ديگر كوچ . نادان و طبقات فقير و مستمند افزوده شد
و سخنان باطل و شبهات  ،آويختند و تعويذهايي را برگردنشان مي ،كردند مي

و طلب  ،كردند را به مردم القا و آنها را به سفر قصد زيارت قبور تشويق مي
فضائل  ،دادند شفاعت از صاحبان قبرها را در نظر مردم زيبا و خوب جلوه مي

در آن دوران به روي زمين باز  �اگر پيامبر  ،قرآن از ديد مردم پنهان ماند
ترديد  ديد، بي كردند مي ا كه ادعاي مسلمان بودن ميگشت و مردمي ر مي

  . شد خشمگين مي
گويد، اين سخنان  چنانكه شيخ عبداهللا خياط، امام مسجد الحرام مي

شهادت عادالنة دشمن منصفي است كه گرويدن او به اسالم ثابت نشده 
وي حالت واقعي اسالم و جامعه اسالمي و انحطاط آن را در قرن . است

  . 1هجري به تصوير كشيددوازدهم 
اگر يكي از فيلسوفان : گويد امير شكيب ارسالن دربارة اين مورخ مي

ترديد  خواست وضعيت اسالم را در قرون اخير بررسي كند بي مسلمان مي
  .آمريكايي اين كار را انجام دهد توانست به خوبي ستودارد، مورخ نمي

                                                 
. ق. ه1404عكاظ در جمادي االولي سال  زنامهرو باشد كه در اين عبارت قسمتي از مقالة ايشان مي -1

، 2/245(تأليف استاد عبداهللا بن رويشد ) االمام محمد بن عبدالوهاب(همچنين به كتاب . منتشر شد
 . مراجعه شود) حضاره العالم اإلسالمي(به نقل از كتاب ) 246
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يگر سرزمينهاي در آن زمان وضعيت نجد و شبه جزيرة عربستان با د
و  ،در بيشتر مناطق جهان اسالم، باطل بر حق چيره. اسالمي تفاوتي نداشت

علما در ميان مردم بودند اما نه تنها به . ها و خرافات رواج يافته بود بدعت
بلكه باعث گمراهي و فساد عقيده آنان  ،پرداختند ارشاد و هدايت مردم نمي

  . شده بودند
و عثمان بن بشر ). ق. ه1225متوفي سال (ي حسين بن غنام أحسائي نجد

هايي از وضعيت اعتقادي و عبادي مردم در  نمونه) ق. ه1290متوفي سال (
جهان اسالم و عرب و به ويژه منطقه نجد را كه از نزديك با آن سرزمين و 

  . اند اوضاع مردم آشنايي داشتند، به تصوير كشيده
ته است و دوران شيخ محمد و زيس ابن غنام كه همزمان با آغاز دعوت مي

نقش او در تغيير مردم از حالتي به حالت ديگر و فداكاري در راه دعوت را 
داشت و به  وي دعوت شيخ محمد را دوست مي. به خوبي درك كرده است

ثبت وقايع آن پرداخت و براي اين كار از احساء به درعيه رفت تا پايان عمر 
اش  وي در كتاب تاريخي. قه از دنيا رفتدر آنجا اقامت گزيد و در همان منط

پردازد و از جمله  به توصيف سرزمينهاي عربي، به ويژه سرزمين نجد مي
قبر زيد بن خطاب ] زيارت[انحرافات اعتقادي مردم به طرف بت پرستي را 

در نزديكي ) الجبيله(داند كه بر روي آن گنبدي بنا شده بود و در شهرك  مي
كه در  �ن بر روي قبور بعضي از ياران پيامبر همچني. رياض قرار داشت

جنگهاي رده به شهادت رسيده بودند، گنبدهايي ساخته شده بود و مردم به 
آنگاه به ذكر اعمال شرك آلود مردم در كنار آن . پرداختند زيارت آنها مي
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قبرها، از قبيل خواندن مردگان، نذر، تبرك به قبر مردگان و وسيله قرار دادن 
شود كه آنان به  و يادآور مي ،پردازد ان بين خودشان و خدا ميآن مردگ

تقديس قبور و مردگان اكتفا نكردند، بلكه حتي درختان، سنگها و شياطين را 
  . 1كردند نيز تقديس مي

زيسته است و آنها را  با مطالعه تاريخ ابن غنام كه همزمان با رويدادها مي
بن بشر كه بسياري از رويدادها را و همچنين تاريخ ا ،به دقت ثبت كرده است

يابيم كه سرزمين نجد نيز همانند مناطق ديگر  خود شاهد بوده است در مي
جهان اسالم، به انحراف و انحطاط اعتقادي كه سودجويان و مشايخ طريقت 

  . 2آورند، دچار شده بود آن را به وجود مي
و بر در اين هنگام غيرت و جوانمردي شيخ محمد ظاهر شد و عزم ا

برپايي دعوتي توحيدي استوار شد تا به وظيفة عالم بودن خود و الزمة علم، 
و  ،وي معتقد بود كه بايد علم با عمل همگام و همراه باشد. عمل نمايد

امانتداري آن است كه آنچه را كه از ديد مردم پنهان مانده است و عليرغم 
تبيين آن اموري همچنين به . بيان كرد ،شود واجب بودن به آن عمل نمي

پرداخت كه به ناحق به اسالم افزوده و به عنوان يكي از مستلزمات اعتقادي 
يا جزيي از اوامر دين و وارد زندگي مردم شده است، حال آنكه ترك آنها بر 

                                                 
 ). 18ـ  1/5) (تاريخ ابن غنام: (نگا -1
 ). 45، 44، 35، 1/34) (د في تاريخ نجدان المجعنو) (تاريخ ابن بشر: (نگا -2
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همچنين بايد به بيان حقيقت آن اعمال براي . هر مسلماني واجب است
  . دانند كساني پرداخت كه حقيقت آنها را نمي

هاي صوفيه  زيرا دانشمندان سودجو، افراد نادان مغرور و پيروان طريقت
همچنين مردم  .و اعتقادات آنها را فاسد كرده بودند ،مردم را دچار اشتباه كرده

و آنها را به امور خوشايند دنيوي و  ،را از فهم حقيقي شريعت اسالم دور
كه اين دعوت تصحيحي بنابراين كامالً طبيعي بود . سلطه طلبي كشانده بودند

سلفي با مخالفت شديد مشايخ صوفيه و پيروان طريقت آنان، ترس افراد 
  . كنجكاو و دشمني مخالفان و سودجويان مواجه شود

اختراع و  ،بنابراين از همان آغاز آن را متهم نمودند و به دروغ پراكني
  . انگيز و نسبت دادن اكاذيب به آن پرداختند انتساب القاب نفرت

اي كه با افكار عامه مردم  ين حالت در مواجهه با هر امر جديد و انديشها
كنند به وجود  اختالف دارد و مردم از نظر قول و عمل از آن پيروي مي

$� :گفتند مي �در گذشته اعراب جاهلي به پيامبر  .آيد مي ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ ỳ uρ $ tΡu !$ t/# u 

#’ n?tã 7π ¨Β é& $ ¯ΡÎ) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β ∩⊄⊂∪ �
 .)23 :الزخرف( 
] پرستي بوده است كه همان بت[را بر آييني يافتيم ] و نياكانمان[ما پدران (

  ). رويم به دنبال آنان مي] شويم و بر شيوه ايشان ماندگار مي[و ما هم قطعاً 
اما اين كار پس از دوران آزمايش، ظاهر شدن داليل روشن، امتحان و 

مكاتبات و . و مجادله، مقبول و معقول نيست آزمايش، گفتگو، بحث
هاي علماي معتدلي كه در  هاي هدفمند و انديشه هاي آرام، نوشته نگاري نامه
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كند كه امام سعود بن  مكه با علماي دعوت گفتگو كرده بودند، ثابت مي
كرد، بدعتي به  عبدالعزيز كه از دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب پيروي مي

عمل  �و در دعوتش بر خالف سنت رسول خدا  ،توجود نياورده اس
و  ،و چنانكه در گفتگو بين علماي مكه و نجد در آن زمان ،نكرده است

و علماي مغرب از سوي  ،گفتگوي ابن سعود و علماي نجد از يك طرف
انجام شد و تاريخ آن را ثبت كرده است مشاهده . ق. ه1226ديگر كه در سال 

ابهايش فقط به آيات قرآن كريم و احاديث نبوي كنيم كه شيخ محمد در كت مي
  . 1كرد صحيح استدالل مي

پردازيم كه با دعوت  در اين تحقيق به ذكر نام تعدادي از علماي نجد مي
و براي دشمني با دعوت، دروغ  ،شيخ محمدبن عبدالوهاب مخالفت كردند

كه در كساني . بستن بر آن و زشت جلوه دادن آن در نظر مسلمانان پرداختند
هاي آنان  مناطق دور دست بودند، كالم آنان را پذيرفتند و تحت تأثير گفته

در حالي كه مردم آن مناطق جز سخنان اين عده، از دعوت . قرار گرفتند
اطالعي نداشتند و علت افترا، اتهام و دروغهاي آنان بر عليه دعوت شيخ 

  . دانستند محمد و دعوتش را نمي
اسالمي در اين كار تقصيري نداشتند، زيرا بعضي از علماي سرزمين 

اي  آمدند و دعوت را به گونه مردماني از مناطق همجوار به نزد آنها مي
                                                 

و كتاب ) 71 ـ 10/70) (إالعالم بمن حل به مراكش و أغمات من أعالم(دراين باره به كتاب  -1
البيان المفيد فيما : (همچنين نگا. مراجعه كنيد) 122 ـ 8/120) (اإلستقصاء ألخبار دول المغرب األقصي(

 . ق. ه1244چاپ اول ) د التوحيداتفق عليه علما مكه ونجد من عقائ
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يكي ديگر از علل مخالفت . كردند ها باشد، توصيف مي خوشايند كه نفس
بعضي از علما و مردم با دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب تحريكات افرادي 

همچنين حسد، . نفع بودند يمارگران در اين مسأله ذهاي استع بود كه با دولت
  . زد كينه، تعصب و اختالف بعضي از علما به اين مسائل دامن مي

يكي از علل پرداختن به اين موضوع، وجود يك كتاب فقهي قديمي بود 
كه براساس مذهب امام مالك نوشته شده بود و مردم مغرب بدان عالقه 

الغرب اإلسالمي در بيروت اقدام به چاپ آن كرده وافري داشتند كه اخيراً دار 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقيا (آن كتاب . است

. باشد كه مؤلف آن، احمد بن يحيي الونشريسي است مي) واألندلس والمغرب
اقدام . م1981مطابق با . ق. ه1401دار الغرب اإلسالمي در بيروت در سال 

  . ن نموده استچاپ و نشر آ
عبارتي توجه  168ص  11كردم، در جلد  زماني كه اين كتاب را مطالعه مي

پيروان وهابيت چگونه عمل و رفتار : مرا به خود جلب كرد كه چنين بود
  نمايند؟  مي

به ويژه اينكه دعوت . كرد و محل تأمل بود اين سؤال جلب توجه مي
ه تصحيح اعتقادات اصالحي، تجديدي شيخ محمد بن عبدالوهاب كه ب

پرداخت، تقريباً فقط با اين نام  اسالمي و زدودن مفاهيم غير اسالمي مي
. شناخته شده بود ،كه دشمنان و عوامل آنها بر آن نهاده بودند) وهابيت(

دانستند  شناختند و نه مي گروهي نيز كه نه شيخ محمد بن عبدالوهاب را مي
  .كردند الفاظ را تكرار مياين  ،كه دعوت او در كجا انجام شده است
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به وهابيت دور كردن مردم از آن ] دعوت شيخ محمد[هدف از نامگذاري 
هاي صوفيه و پيروانشان با توجه به  به طوري كه بعضي از طريقت. بود

منافعشان و تالش براي تفرقه افكني ميان مسلمانان و دور كردن آنها از دين 
لفاي راشدين بود، اقدام به و خ �شان كه همان روش رسول خدا  حقيقي

اي كه به ياري آل سعود در نجد  زيرا دوره. كردند انتشار و ترويج اين نام مي
دعوت توحيدي شكل گرفت و مسلمانان در همه مناطق به ترويج آن 
پرداختند، همزمان با فعاليت استعماري غريبان در سراسر جهان به ويژه 

دانند استعمار براساس اصل  مي و چنانكه همگان ،سرزمينهاي اسالمي بود
اين امر با خواسته دشمنان اسالم . استوار است) تفرقه بينداز و حكومت كن(

مطابقت دارد كه براي تفرقه افكني ميان مسلمانان و از هم گسستن پيوندهاي 
خواند تالش  برادري و محبت ميان مسلمانان كه تعاليم اسالم مردم را بدان مي

$� :فرمايد خداوند مي. كنند مي yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷zÎ) (#θ ßs Î= ô¹r'sù t÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθ yzr& 4 
(#θ à) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪�
  .)10 :حجراتال( 

مؤمنان برادر همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد (
  ). و از خدا ترس و پروا داشته باشيد تا به شما رحم شود

V 3G@W4:: فرمايد مي �پيامبر اكرم  XY@  XY@ &IPZ�	�% &I#��% &9���
� �+[\ �I+�% =�-�� �+[ �]�� �� =��� �U� �G@ ='6^مؤمنان در «. ?

داشتن دوستي، رحم و عطوفت نسبت به همديگر همانند يك جسد هستند، 
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براي همدردي [نيز به درد آيد، اعضاي ديگر ] آن جسد[اگر يكي از اعضاي 
  . 1»كنند داري مي احساس تب و شب زنده] با آن

زيرا آنان . علت اين امر ترويج نفرت و كينه در ميان صفوف مسلمانان بود
و از سوي ديگر  ،از سويي به تأثير نام و لقب در زمينه امور دين واقف بودند
دم به مطالعه و مر ،در آن زمان درصد بيسوادي در جهان اسالم بسيار باال بود

خواندند كه  و فقط مطالبي را مي ،پرداختند تا با حقيقت امور آشنا شوند نمي
دانستند و مدعي علم و فضل بودند گفته  از طريق افرادي كه خود را عالم مي

به طوري كه حاكمان به آنها روي آوردند و معتقد بودند كه هر آنچه . شد مي
اما عليرغم اين مسايل در . ان معتقد باشندگويند، بايد مردم بد كه اين علما مي

رسيد و مردم را به  سرزمين اسالمي نداهايي براي ياري حق به گوش مي
  . اما دست آنها كوتاه و خرما بر نخيل بود. خواند پيروي از آن فرا مي

امام و خطيب مسجد الحرام در  :شيخ عبداهللا بن عبدالغني خياط 
: رسيد نوشته است كه به چاپ مي ظنامه عكاشنبه در روز نظراتشان كه هر سه

استاد أحمد علي الكاظمي در كتابش عبارت كوتاهي را دربارة يك افسر 
تا . ق. ه1199انگليسي نوشته است كه به عنوان نماينده سياسي از سال 

وي با امام محمد بن عبدالوهاب . در عراق اقامت داشته است. ق. ه1209
كه بعدها پس از كشته شدن ـ عود بن عبدالعزيز معاصر بوده است و با امير س

سومين پادشاه در دوره اول حكومت سعودي بوده . ق. ه1218پدرش در سال 

                                                 
 . روايت كرده است 5286شماره ... مسلم اين حديث را در كتاب البر والصله واآلداب باب تراحم  -1
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اين افسر تاريخ كوتاهي دربارة وهابيت نوشته . است ـ ارتباط داشته است
پاپ شايع كرده بود كه ابن سعود مردم را از : است كه به شرح زير است

اما حقيقت اين است كه او مردم را از . كرد نع ميزيارت مدينه منوره م
و عبادت قبور اوليا منع  �آميز در مقابل مزار پيامبر  ارتكاب اعمال شرك

  . كرد مي
گمان ... افرد ساده لوح، به تقليد از گفته افراد صاحب نفوذ اعم از حكام و 

 ،كه وهابيت يا دعوت سلفي شيخ محمد بن عبدالوهاب كفر است. كردند مي
  . و كسي كه از آن پيروي كند، كافر است

اما هر فرد محققي كه به تحقيق درباره اين دعوت و اعتقادات آن پرداخته 
يابد كه شيخ محمد و پيروانش در اصول براساس روش كتاب و  است، در مي

  . نمايند سنت عمل مي
همچنين آنان در ديدگاه فقهي و مذهبي پيرو مذهب فقهي امام احمد بن 

اي با هدف دور كردن مردم از دعوت ادعا  باشند و آنگونه كه عده ل ميحنب
همچنين بيش از يك قرن پيش از تولد شيخ . كنند مذهب پنجم نيستند مي

محمد بن عبدالوهاب مذهب حنبلي به نجد منتقل شده بود كه محققاني از 
مدرسه صالحيه دمشق و گروهي ديگر از علما از مصر آن را به نجد منتقل 

  . همچنين قبل از آن مذهب مالكي و حنفي بر منطقه حاكم بود. كرده بودند
علت همة آنچه دربارة وهابيت انتشار : برخاردت به درستي گفته است كه

كه آن چيزي جز  ،يافته است، اشتباه برداشت از دعوت وهابيت بوده است
  . پاكسازي اسالم از درون نبود
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ه عنوان تنها دين كه از انسان پذيرفته اين اعتراف كسي است كه به اسالم ب
اما اين فرد انسان منصفي است كه وضعيتي را كه در آن . شود ايمان ندارد مي

بسياري از دانشمندان ديگر همانند منح هارون، . كند شكي نيست روايت مي
همچنين . در ردي بر كنت ويلز نويسنده انگليسي اين امر را يادآور شده است

به اين ) حاضر العالم اإلسالمي(محقق آمريكايي در كتاب  لوثراب ستودارد
  . كند امر اشاره مي

تاريخ الشعوب (به عالوه مستشرق آلماني كارل بروكلمان در كتابش 
پردازد، به اين  كه در جلد چهارم به تحليل و بررسي اين جنبش مي) اإلسالميه

  . امر اشاره كرده است
ي كه اين امر را در آثارشان ذكر از ديگر دانشمندان و مستشرقين غرب

مورخ آلماني، داكوبورت : توان به افراد زير اشاره كرد اند همچنين مي كرده
  . در آلمان منتشر شد. م1953كه در سال ) عبدالعزيز(فون ميكوس در كتاب 

كه گروهي از مستشرقين ) اإلسالم في نظر الغرب(ديلفرد كانتول در كتاب 
  .اند ا تأليف كردهآن ر

  .)العرب في التاريخ(دانشمند فرانسوي برنادر لويس در كتاب 
  .)العقيده والشريعه(مستشرق اتريشي گلدزيهر در كتاب 

  .)المحمديه(مستشرق انگليسي جب در كتاب 
  .)تاريخ العرب العام(مستشرق فرانسوي سيديو در كتاب 

اصالح [وهابيت نام جنبش «: و دايره المعارف بريطانيا كه در آن آمده است
پاكسازي در اسالم است و وهابيان فقط از تعاليم پيامبر پيروي ] طلبي و
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دشمنان وهابيت همان دشمنان . و به اقوال ديگران اعتنايي ندارند ،كنند مي
  . 1»اسالم صحيح هستند

اند كه در اين  در بعضي از سرزمينهاي اسالمي نيز مسلمانان با انصافي بوده
زيرا آن حقيقتي است كه بايد دربارة دعوت شيخ اند،  باره حقيقت را گفته

  : از جمله اين افراد عبارتند از. محمد بن عبدالوهاب بيان شود
صيانه اإلنسان عن وسوسه (شيخ محمد بشير سهسواني هندي در كتاب ـ 

   .)دحالن
ـ شيخ محمود شكري آلوسي عراقي در كتابي كه دربارة تاريخ نجد تأليف 

 .كرده است

 .)نديم األديب(بن سعيد بغدادي عراقي در كتاب  ـ شيخ احمد

شيخ جمال الدين القاسمي، شيخ عبدالرزاق البيطار، شيخ طاهر الجزائري و ـ 
شيخ محمد كامل القصاب در سرزمين شام كه به بررسي و تحليل آن 
پرداخته و آن را پسنديدند و دريافتند كه اين دعوت براساس حق و حقيقت 

اين امر . به ترويج و انتشار آن در سرزمين شام پرداختندبه همين دليل . است
ميالدي نيروهاي عثماني رهبر جنبش، شيخ جمال  1908موجب شد در سال 

 .اما دادگاه او را تبرئه نمود. دالدين القاسمي را به دادگاه فراخواندن

                                                 
مراجعه نماييد كه ) 354 ـ 2/345(تأليف استاد عبداهللا بن رويشد ) محمد بن عبدالوهاب(به كتاب  -1

  .اي از سخنان افراد مذكور آمده است در آن گزيده
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همچنين بسياري از علماي ديگر دربارة دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب 
محاوره (سيد محمد رشيد رضا در كتاب : از جمله. قت پرداختندبه بيان حقي

و مقاالتش در مجله ) الوهابيون والحجاز(و كتاب ديگرش ) المصلح والمقلد
مين سعيد، علي أالمنار، محمد كرد علي، شكيب أرسالن، فيليپ حتي، 

طنطاوي، زركلي، محمد جميل بيهم، عمر أبوالنصر، عبدالمتعال الصعيدي در 
، عبدالعزيز بكر )أثر الدعوه الوهابيه(، حامد الفقي در كتاب )المجدوون(كتاب 

حمد أمين در أ، مصطفي الحفناوي و دكتر )األدب العربي وتاريخه(در كتاب 
، مناع قطان در )تاريخ أوروبا(، محمد قاسم در كتاب )زعماء اإلصالح(كتاب 
، )عبدالوهاب محمد بن(، عبدالكريم خطيب در كتاب )دعوه اإلسالم(كتاب 

دكتر محمد . ق. ه1373محمد ضياءالدين در مجله كويتي اإلرشاد رجب سال 
، أحمد حسين در كتاب )حاضر العالم اإلسالمي(عبداهللا ماضي در كتاب 

. ق. ه1367كه بعد از انجام مناسك حج سال ) مشاهداتي في جزيره العرب(
، و طه )ن العشري،اإلسالم في القر: (عقاد در كتاب. م1948مطابق با سال 

الحياه األدبيه في جزيره (تحت عنوان  هـ1354حسين در بحثي در سال 
گاه قطر در كتاب دادقاضي در ، ، شيخ أحمد بن حجر1منتشر كرد) العرب

مصلح مظلوم ومفتري (، مسعود الندوي در كتاب )شيخ محمد بن عبدالوهاب(
، أمين )ثاني عشرمجدد القرن ال(، دكتر محمد جميل غازي در كتاب )عليه

                                                 
مراجعه نماييد كه ) 360 ـ 2/275(تأليف استاد عبداهللا بن رويشد ) محمد بن عبدالوهاب(به كتاب  -1

 . اي از اقوال نويسندگان مذكور آورده شده است در آن گزيده
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، مسلم الجهني در كتاب )سيره اإلمام محمد بن عبدالوهاب(سعيد در كتاب 
، دكتر شيخ صالح )أثر حركه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العالم اإلسالمي(

و بسياري از ) عقيده محمد بن عبدالوهاب السلفيه(بن عبداهللا العبود در كتاب 
  . علما و انديشمندان ديگر

ارة نامگذاري دعوت سلفي شيخ محمد به نام وهابيت جلب نظر آنچه درب
كند و قابل لمس است، اين است كه اين لقب از سوي دشمنان اين دعوت  مي

سلفي تصحيحي كه با هدف دفاع از دين خداوند در شبه جزيره عربستان 
شكل گرفت، بر آن اطالق شده است كه هدف از اين دعوت زدودن شبهات 

سبت داده شده به اسالم، ترك اعتقاد به اموري بود كه در و عقايد باطل ن
زمينه مشاركت مخلوق با خالق در تصرف در امور مخصوص به پروردگار به 
توحيد افزوده شده بود كه اين امر با مضمون اين حديث قدسي شريف 

0� /_G= :: فرمايد منافات دارد كه در آن سخن پروردگار آمده است كه مي/
 �� J��`�	@ ab/ B*�� X�� �@ ,a`�c !_  ��b% �6���?1 .» من

كسي كه عملي را انجام دهد و در آن . نيازترين شريكان از شريك هستم بي
  .»گذارم ديگري را با من شريك كند، او را به همراه شركش وا مي

براي ربط دادن سبب به مسبب و تالش براي تصحيح مفاهيمي كه در 
: گوييم در اذهان مردم شكل گرفته است، مي طول دوره زماني طوالني

                                                 
، احاديث 291ص . هير بن حرب آن را روايت كرده استزمسلم در باب تحريم ريا به روايت از  -1

 . قدسي



 

�� ��������	��	
���	���������������� 

دشمنان با هدف زشت جلوه دادن، دور كردن مردم از آن و سياه نمايي آن در 
به طوري كه  ،را اطالق كردند) وهابيت(نظر آيندگان بر اين دعوت اصطالح 

اولين كسي كه اين اصطالح را به كار گرفت و آن را ترويج كرد، بعضي از 
و دراويشي بودند كه در فهم شايستة دين اسالم عليرغم  هاي صوفيه طريقت

تا مردم به وسيلة آن فهم صحيح . پاك و زالل بودن آن به اشتباه افتاده بودند
زيرا در اسالم هيچ . پروردگارشان را آن گونه كه امر كرده است، عبادت كنند

ا فقط ه رهبانيتي وجود ندارد علت آن اين بود كه بعضي از پيروان آن طريقت
آنان فقط به منافع و مكاسب دنيوي كه در اختيار . پرداختند فردي مي  به جنبه

و فراموش كرده  ،انديشيدند مي ،داشتند و بيم از دست دادن آن را داشتند
و بايد  ،بودند كه تعاليم و شرايع اسالم بسيار واالتر و ارزشمندتر هستند

  .ر ـ جل وعال ـ باشدضايت پروردگاهدف از اخالص در عمل، فقط جلب ر
گمراه كردن مردم، به اشتباه انداختن : اسلحه آنها در رسيدن به اهدافشان

. ها و ترساندن آنها از زيان اين حركت جديد براي منافعشان بود حكومت
هاي صوفيه با دعوت  ها دشمني تعدادي از طريقت علت اين شايعه پراكني

ني ميان مسلمانان و كاشتن بذر افك دشمنان اسالم با هدف تفرقه. جديد بود
منافع و  ،برداري كردند تفرقه و شر در ميان آنان به سرعت از امر مذكور بهره

زيرا آنان اهميت . تسلط استعمارگان باعث ايجاد خشنودي در وجودشان شد
دعوت صحيح براي دين اسالم مضرات بيداري غيرت دين مسلمانان براي به 

  . خوبي درك كرده بودند
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اند، اميدواريم  ي از مردم دربارة اين موضوع مطالب فراواني نوشتهگروه
اين مطالب براي مسلمانان سودمند واقع گردد و گمراهان را به راه راست 

اما آنچه توجه مرا به خود جلب و مرا به . او بر اين كار توانا است. بازگرداند
ي بود كه سخن گفتن دربارة اين موضوع وادار كرد، آن كتاب فقهي قديم

نوشته شده بود به طوري كه همانگونه كه قبالً  :براساس مذهب امام مالك 
گفتم اين سؤال باعث توجه و دقت من در اين امر شد كه با پيروان مذهب 

  !! وهابي چگونه برخورد كنيم؟؟
  : با خواندن متن سؤال مذكور مطالب زير را دريافتم

زماني در ميان مسلمانان زندگي  كه) ها وهبي(از اللخمي دربارة گروهي از 
آنان اكنون مذهبشان را آشكار و مسجدي را بنا . ؤال شدـد، سـكردن مي

آيا كسي كه خداوند به او : گويد تا اينكه در پايان سؤال مي ...الخ . ... كردند
در زمين قدرت داده است حق دارد آنها را سرزنش نمايد و آنها را بزند و 

  ه از افكار و اعمالشان توبه كنند؟؟ زنداني نمايد تا اينك
جواب اين سوال بسيار تند و شديد بود و به تفصيل دربارة اين فرقه و 

ق كه در جنگ با علي . ه 38انتساب آنها به عبداهللا بن وهب الراسبي متوفي سال 
زيرا او بعد از مسئله حكميت از . به قتل رسيد، سخن گفته بود �طالب  بيأبن 

همچنين اساساً در اين فتوا دربارة انتساب اين نام به . 1ا شدجد �سپاه علي 
  . هيچ چيز يا كسي در هر دوره و مكاني مطلبي ذكر نشده بود

                                                 
 .  ه 38البن األثير دربارة حوادث سال ) الكامل: (نگا -1
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بلكه . همچنين در اين سؤال و فتوا به چيزي غير از اين اشاره نشده بود
شود، گمان  يكي از برادران مغربي همانگونه كه به ذهن ديگران نيز متبادر مي

كه مقصود از وهابيتي كه در جواب اللخمي آمده است، دعوت شيخ  كرد مي
زيرا آنچه بسيار ذكر و تكرار شود، بر آنچه مورد . محمد بن عبدالوهاب است

اين در حالي است كه فردي كه چنين . كند بحث و بررسي است، غلبه پيدا مي
ـ كه ري به طو. آمد برداشتي از مطلب كرده بود، از علما و فضال به شمار مي

در گفتگويي كه با او انجام شده از فهم پيشين خود از وهابيت  بحمداهللا ـ
  . اين نامه در جواب درخواست او نوشته شد. دست كشيد

ممكن است او و ديگران در اين مسأله معذور باشند و گناهي متوجه آنان 
ور  زدند و به آن حمله زيرا از هر طرف به دعوت شيخ محمد اتهام مي. نباشد

همچنين اين نام . در حالي كه دفاع از آن بسيار كم و ضعيف بود. شده بودند
اين در حالي بود كه فتاواي علماي پيشين . در ميان مردم بسيار رواج يافت

مغرب دربارة فرقه وهابيت رستمي خارجي اباضي مردم را از آن گروه بر 
و پيروان آنها  و به علت مخالفت آنها با اهل سنت و جماعت ،داشت حذر مي

به طوري كه نه تنها اللخمي كه علماي ديگري مانند شيخ . كرد را تكفير مي
به همين دليل دوست داشتم در . السيوري نيز دربارة آن فتوا صادر كردند

. شود، اطمينان پيدا كنم اموري كه به سؤال كننده و جواب دهنده مربوط مي
معلومات اشتباهي را كه در . سپس براي رعايت امانت علمي و مستند كردند

زيرا پيرامون اين اشتباه . برداشت از مسأله به وجود آمده است برطرف سازم
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اي را بر تن اين  مفاهيم و مطالب ديگري به وجود آمدند كه لباس آماده
  . كه با اصل و اساس آن تعارض و تضاد داشت ،دعوت سلفي كردند
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در شمال آفريقا ) خارجي(در قرن دوم هجري توسط عبدالوهاب بن رستم 
اي به وجود آمد و منتشر شد كه به سبب انتساب به مؤسس آن  فرقه

اين فرقه از گروه وهيبت كه يكي از فرق . وهابيت ناميده شد] عبدالوهاب[
لراسبي نسبت داده خوارج اباضيه بود و به مؤسس اصلي آن عبداهللا بن وهب ا

گروهي نيز بر فرقه مذكور به جاي وهبيت، نام . شد، منشعب شده بود مي
  .كردند راسبيه را اطالق مي

زيرا در اعتقاد با آنها . كنند همة اهل سنت در مغرب با آن مخافت مي
بينيم و بسياري از علماي اهل  مخالف بود و چنانكه در فتاواي قديمي مي

  . ا تكفير كرده بودندسنت آن ديار، آنها ر
لذا . به همين دليل مايل بودم از منابع مرتبط با اين امر اطمينان يابم

نامه علي بن محمد اللخمي را كه سؤال مذكور از او پرسيده شد،  زندگي
ناگهان دريافتم كه او فقيه مالكي قيرواني األصل بود كه در . مطالعه نمودم

  .1ق در صفاقس از دنيا رفت. ه 478سال 
اين در حالي است كه شيخ احمد بن يحيي الونشريسي تاريخ وفات او بر 
روي جلد همة مجلدات كتاب المعيار، در زير نامش قيد گرديده است، در 

  . در فاس از دنيا رفت ق.. ه914سال 

                                                 
 ). 5/148(للزركلي ) األعالم(و  143ص ) الحلل السندسيه: (نگا -1
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اما شيخ محمد بن عبدالوهاب كه رهبر دعوت سلفي تصحيحي در نجد 
در عينيه . ق. ه1115زيرا وي در سال . بود بود، در آن زمان هنوز به دنيا نيامده

همراه با امام محمد بن سعود در درعيه . ق. ه1158و در سال  ،متولد شد
  . دعوتش را شروع كرد

بنابراين جواب اين سؤال كه اللخمي به آن جواب داده است و در 
سال قبل از والدت شيخ محمد بن  600صفحات پيشين مطرح شد، بيش از 

 200همچنين امام محمد بن عبدالوهاب بيش از . ده شده استعبدالوهاب دا
  . سال بعد از وفات الونشريسي به دنيا آمده است

خواهد اين امور  شود كه مي اين دو امر موجب به اشتباه افتادن كساني مي
اين مسأله مرا . را با يكديگر تطبيق دهد و هر كدام را در جاي خود بياورد

ي مغرب دربارة اصل آن مذهب و پيدايش آن به تحقيق وادار كرد تا در كتابها
كه بايد قصد . زيرا اين مسأله داراي ابهام است كه بايد مشخص شود. بپردازم

مؤلف يا اضافاتي كه مؤلف و جواب دهنده به سؤال در به وجود آوردن آنها 
  . اند، تشخيص داده شود نقشي نداشته

م الونشريسي يك بار به به ويژه اينكه اين سؤال و جواب آن در كال
آمده است كه محقق و ناشر ) الوهابيه(و بار ديگر به شكل ) الوهبيه(صورت 

اين امر موجب تقويت اين گمان در وجود من . اند هيچ تعليقي بر آن ننوشته
شد كه بسياري از كتب علماي مغرب، به ويژه كتب اعتقادي در جاهاي 

  .اند دهپراكنده اين مسأله را كمي توضيح دا
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ترديد براي ربط دادن حوادث تاريخي به منابعشان و سهيم كردن  بي
خواننده در خواندن و بررسي آنچه در بعضي از منابع آمده است، اين 

تا تالشهاي . موضوع نياز به بررسي و باز خواني تاريخي دقيق و مفصلي دارد
دشمنان اسالم براي تحريف تاريخ امت اسالمي با هدف دور كردن از 

زيرا آنان . هاي تصحيحي اعتقادي در جهان اسالم را به خوبي بشناسيم فعاليت
دانند  حقيقت اسالم و نتايج پيروي مسلمانان از اسالم حقيقي را به خوبي مي

اي  آيد به گونه و الفت و محبتي را كه به وسيله آن ميان مسلمانان به وجود مي
سلمانان نفوذ كنند و در ميان توانند به ميان م كه نيروهاي شر و دشمنان نمي

 �به طوري كه پيامبر . كردند آنان جايگاهي يابند، به خوبي درك مي

��0�d�M J:: فرمايد ميe �@ �f/ �IE	
 g B�+h i�E�/? :» به من پنج چيز عطا

آنگاه از ميان . »شده است قبل از من به هيچ كدام از پيامبران داده نشده است

به من وسيله «يعني . را ذكر كرد ? B#6�37� C)D #;E�A!@ �:آنها عبارت 

  . 1»ترسي كه تا مسير يك ماه وجود دارد، كمك شده است
شان  آنان بايد براي استفاده از امكانات مسلمانان با تأكيد بر عبارت هميشگي

تسلط . در سرزمين اسالمي محل نفوذي پيدا كنند) تفرقه بينداز و حكومت كن(
سرزمين اسالمي، توانايي آنها بر دخالت در سرنوشت و امورشان، دشمنان اسالم بر 

افكني، ترويج  كشي از منابع كشورهايشان و تسلط فكري بر آنها، فقط با تفرقه بهره
  .گيرد و گروههاي مسلمان انجام ميبذر كينه و تنفر در ميان افراد 

                                                 
 . اند بخاري و مسلم آن را روايت كرده -1
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اي  لمههرگاه ك. كند دشمنان اسالم مانند شيطان هستند كه استراق سمع مي
يافت براي از بين بردن رابطه ميان مسلمانان و آشفتگي افكار دروغهاي 

من با استفاده از بعضي از متون و كتابهاي تاريخي . كند فراواني را بر آن بنا مي
. اي از آنها اطالع يافتم، به اين نتيجه رسيدم و رويدادهاي زماني كه از گوشه

قه وهابيت كه در شمال آفريقا شكل به طوري كه در هنگام تحقيق دربارة فر
  : به كتابهاي زير مراجعه نمودم و آنها را مورد بررسي قرار دادم. گرفت

فصل العصر العباسي تأليف دكتر ) المغرب الكبير(ـ در جلد دوم كتاب  1
زماني كه عبدالرحمن بن .  ه171در سال : سيد عبدالعزيز سالم آمده است

ر تاهرت مغرب، احساس كرد كه به رستم، موسس دولت رستمي در شه
زودي اجل او فراخواهد رسيد، مسأله حكومت به هفت نفر از مردان برگزيده 

عبدالوهاب و يزيد بن فنديك جزو آنها بودند، پسرش دولت رستمي، كه 
اين امر موجب . واگذار كرد كه در پايان با عبدالوهاب بيعت صورت گرفت

اباضيه ـ كه مذهب ابن . ن فنديك شدبه وجود آمدن اختالف ميان او و اب
رستم و پيروانش بود و آن را از مشرق به مغرب منتقل كرد ـ به دو فرقه 

وهابيت كه به علت انتساب به عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن : تقسيم شد
و نكاريه، ميان اين دو گروه درگيريها و  .رستم به اين نام، ناميده شد

نگها نكاريه شكست خوردند و رهبر جنگهايي صورت گرفت كه در آن ج
زماني كه نكاريه در حالت ضعف و ركورد قرار . آنها ابن قنديره كشته شد

  . ها بودند به آنها پيوستند داشت، واصليه كه گروهي از معتزلي
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. عبدالوهاب در آخر عمرش تصميم گرفت، فريضه حج را به جاي آورد
  . باقي بماند) نفوسه(سيان در اما پيروانش به او توصيه كردند، از بيم عبا

عبدالوهاب كه بنيانگذار دولت پهناور رستمي در شمال آفريقا بود، در سال 
  . 1از دنيا رفت.  ه 211
كه ) تاريخ آفريقيا الشماليه(ـ مؤلف فرانسوي، شارلي اندري در كتاب  2

دربارة . اند محمد مزالي و بشير بن سالمه آن را به عربي ترجمه كرده
ها، حكومت  از جمله اين حكومت. هاي خوارج سخن رانده است حكومت

همچنين در سخنانش به . باشد كه همان دولت رستمي است تاهرت مي
توضيح دربارة اعتقادات، گستردگي آثار مشهور تمدني و نامگذاري آن به 

با انتساب به نام عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم كه با (وهابيت 
) و همچنين عقايد اهل سنت مخالف بود] رجخوا[معتقدات گروهش 

 . 2پرداخته است

الفرق اإلسالميه في الشمال اإلفريقي من (ـ همچنين الفردبل در كتاب  3
اين كتاب . به توضيح در اين باره پرداخته است) الفتح العربي حتي اليوم

در چندين جاي اين . توسط عبدالرحمن بدوي به عربي ترجمه شده است
خوارج وهبي كه به عبداهللا بن وهب راسبي نسبت داده : استكتاب آمده 

                                                 
چاپ دارالنهضه العربيه بيروت مراجعه شود كه در آن اطالعات ) 557 ـ 2/551(به همان كتاب  -1

 . ت آن وجود داردكاملتري دربارة عبدالوهاب و حكوم
 . و قسمتهاي ديگر مراجعه شود 50تا صفحه  40به جلد دوم آن كتاب از صفحه  -2
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و راسبي همان كسي است كه علي بن شوند همان خوارج اباضيه هستند  مي
 . گيددر نهروان با او جن �طالب  يبأ

اباضيه مغرب در تاهرت گروهي از : گويد همچنين دربارة انشعاب آنها مي
ترين  آنان يكي از متعصب ،آنها هستند كه دولت رستمي را تشكيل دادند

 . آيند ها به شمار مي فرقه

همچنين دربارة پيروان عبدالوهاب بن رستم كه به علت تغييراتي كه در 
اند، چنين  اش را وهابيت ناميده فرقه. مذهب و اعتقاداتشان به وجود آورد

 اي كه با اهل به همان اندازه ،آنها پرهيزكارترين فرقة اباضيه هستند: نويسد مي
  .1سنت مخالفند، با شيعيان نيز مخالفت و دشمني دارند

اي از ده كتاب را گردآوري كرده است كه  خالصه) األعالم(ـ زركلي در  4
به سيره و رويدادهاي فرقه اباضيه و دولت رستمي در تاهرت الجزاير 

  . اند پرداخته
هاي اباضيه،  در سخنان او آمده است كه عبدالوهاب دومين حاكم رستمي

. اصالتاً ايراني و در زمان حيات پدرش براي حكومت كانديدا شده بود
وي يك ماه پس . پدرش، انتخاب حاكم بعد از خود را به شورايي واگذار كرد

ها  به حكومت رسيد و اباضيه و ديگر فرقه ق. ه171از وفات پدرش در سال 
حاكم  اي كه قبل از آن از هيچ چنان به اطاعت از وي در آمدند، به گونه

  .اباضي ديگري اطاعت نكرده بودند

                                                 
 . از همان كتاب 152تا صفحه  140و از صفحه  150ص : نگا -1
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 ،كـرد  ميخود شخصاٌ در جنگها شركت . وي فقيهي دانشمند و شجاع بود 
وي تـا   ،هاي فراواني دارد كه در تاريخ ذكر شده اسـت  يجنگها و موضع گير

دربارة تاريخ وفات . پايان عمـر همواره به مبارزه پرداخت تا اينكه وفات كرد
  .داند  مي. هـ  190زركلي تاريخ وفات او را سال .  او اختالف وجود دارد

ها بلكه مردم خـود   ييابيم كه نه تنها فرانسو مياز اين چكيــده مختصر در
ها نيز به ثبت وقايع و رويدادهاي مربوط بـه ايـن فرقـه     اين مناطق و سرزمين

ـ    . مردم از آن اطالع دارند) گروهي از(اند كه  پرداخته ن امـا مـردم از بيشـتر اي
عبدالوهاب رستمي تاهرت را به مركزي فكري تبديل . مطالب اطالعي ندارند

و به مجادله و مناظره با علماي اهل سنت و سپس شيعيان پرداخـت كـه    ،كرد
در  ،هـا را تأسـيس كـرد    ميدر پايان قرن سوم هجري دولتي به نام دولت فاط

  .ن كردها را سرنگو ميدولت رست. هـ 296پايان عبداهللا شيعي در سال 
يـابيم   ميها را در ميهمچنين از آن محكوم كردن و اثبات بطالن اعتقاد رست

كه با آرا و افكار اهل سنت و جماعت و آنچه احاديـث صـحيح آن را تأييـد    
  .كنند، تفاوت دارد مي

هـاي عميقـي در    اين همان گفتگويي است كه منجر به بوجود آمدن ريشـه 
  .ارة اين فرقه و اعتقادات آن شده استنظر و ديدگاه علما و فقهاي مغرب درب

ار بـراي  د استعمارگران و سودجويان بعدها از ايـن زمينـه و جريـان ريشـه    
آنان پوشش قديمي . ايجاد روح دشمني در ميان مسلمانان سوء استفاده كردند

و  :ها و عيوبش بر تن دعوت شيخ محمد بن عبـدالوهاب   يرا با همة زشت
همچنين اين اتهام را به همـة دعوتهـايي    ،دنددعوت سلفي اصالحي او پوشان



 

�� ��������	��	
���	���������������� 

نسبت دادند كه مردم را به اسالم خالص و پيروي از راه اصلي در تبليغ ديـن  
و يارانش براي انجام  �دعوتي كه پيامبر . كردند ميراستين خداوند دعوت 

  .آن بپا خاستند 
 .آنان از اين جوسازيها و تبليغات بر عليـه دعـوت جديـد اسـتفاده كردنـد     

ها، بازگشـت مـردم بـه پيـروي از      دعوتي كه هدف آن اصالح افكار و انديشه
افكار تاريخ صدر اسالم بود كه برگزيدگان اولية امت اسالم به مدت سه قـرن  

در آن به جز فرقي كـه دوري آنهـا از اسـالم بـر     . كردند ميبر اساس آن عمل 
ـ  ،همگان مشهود بود از امور وارداتي و بـدعتها خبـري نبـود    ن گروههـا در  اي

طالـب   يبأمسلمانان از دوران امام علي بن  و. جنگهاي فراواني سركوب شدند
اولين كسي بود كه عليه كساني كـه   �با پيروي از روش رسالت پيامبر  �

  .از اسالم خارج شده و سپس بر او خروج كرده بودند، شمشير بر كشيد
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���� � ��� � � !�"#��$:  
ند كه پايداري ندارند وارد ميدان روياروي با دان دشمنان اسالم چون مي

اما آنها از گروههايي از . اساس است زيرا داليل آنها بي. شوند اسالم نمي
اي براي رسيدن به  كنند تا آنها به وسيله مسلمانان سوء استفاده مي

چنانكه مسيحيان . هايشان تبديل كنند و شبهات را به آنها نسبت دهند خواسته
نان اسالم از واقعيت جريان رويدادهاي اندلس و سرزمين شام صليبي و دشم

دريافتند كه اسالم خالي از شبهات، كه ... و جنگهاي عثماني با اروپاييان و 
پيروانش براي نشر و تبليغ آن و دعوت پيروان اديان ديگر به آن تالش 

يرا ز. و آنان قادر به رويارويي با آن نيستند ،كنند، دشمن اصلي آنهاست مي
پس بايد . همواره از سوي خداوند مورد ياري و پيروز است] خالص[اسالم 

افكني در ميان پيروان آن و برانگيختن فتنه و  به سياه نمايي دربارة آن، تفرقه
  .آشوب در سرزمين آن بپردازند

ها آثار دعوت سلفي شيخ محمد بن عبدالوهاب را در  مثالً انگليسي: اوالً
شان كه بر حكومت و چيرگي بر آن و منابع آن  مرههند، بزرگترين مستع

احمد : اين دعوت از طريق دعوتگر بزرگ. كردند مشاهده كردند افتخار مي
هاي ديگري مانند  بن عرفان ملقب به احمد باريلي و پيروانش و جنبش

  . 1نزار علي وارد هند شد) فراتفيين وتيتومان(

                                                 
تأليف محمد كمال جمعه، ص ) انتشار دعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيره العربيه: (نگا -1

سال اول شماره ) صله مسلمي الهند بالملك عبدالعزيز: (مجله الدرعيه با عنوانو تحقيقي در . 87ـ  63
= . ق. ه1419، شماره رمضان سال )عالقه أهل الحديث بالهند بالملك عبدالعزيز: (ومجله الفيصل ،4و  3



 

�� ��������	��	
���	���������������� 

براي مقابله با اسالم و تحقق و اين دعوتها با قاديانيه كافر كه انگليس 
شد كه از  اش آن را تأسيس كرد و شامل گروههايي مي اهداف شوم استعماري

  . دانستند، به مقابله پرداختند اسالم فقط نام آن را مي
ناخشنودي استعمار انگليس و تالشهاي آن براي از بين بردن دعوت شيخ 

  .محمد بن عبدالوهاب كامالً هويدا است
اي در دين اسالم، دعوت به فهم آن از  ه مثابه بيداري تازهدعوتي كه ب

 �و سنت رسول خدا ) قرآن(كتاب خدا : طريق منابع خالص آن يعني
آنها براي مقابله با اين دعوت توحيدي تالشها و اموال فراواني . باشد مي

و  47گردان   كه فرمانده) سادلير(اين امر از سفر افسر انگليسي . هزينه كردند
ستاده دولت انگليس در هند بود و در سفر جانفرسايي از هند به رياض فر

ابراهيم باشا در  ،وي بر بقاياي شهر درعيه توقف كرد. شود رفت، مشخص مي
ها اين شهر را ويران  ريزي شده با همكاري انگليسي چهارچوب طرح برنامه

عربستان  تا از تجزيه حكومت اسالمي به وجود آمده در شبه جزيره. كرده بود
. براي بيداري مسلمانان و از بين بردن پايگاه دعوت اسالمي اطمينان يابند

زيرا اين حكومت باعث نگراني در دولت انگليس و بيم از به خطر افتادن 
ها تشكيل  وي به همراه كارواني كه بيشتر افراد آن را ترك. منافعش شده بود

از تالش و همدلي كفار را اين سفر گوشه مهمي . دادند، به سفر پرداخت مي

                                                                                                                            

 تأليف دكتر صالح بن عبداهللا العبود، چاپ) عقيده محمد بن عبدالوهاب السلفيه(و همچنين به كتاب = 
 . و انتشار دانشگاه اسالمي مدينه منوره مراجعه نماييد
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براي از بين بردن اين دعوت كه موجب وحدت مسلمانان شده بود و 
همچنين كينه و تنفر، هدايت شده از سوي جريانهاي تبشيري و بر گرفته از 

  . دهد هاي مستشرقين را نشان مي افكار و دسيسه
 پس از اينكه 1م براي معالجه از الدرعيه ديدار كرد1819آگوست  13در 

مطمئن شد، به سوي ابراهيم باشا حركت كرد تا اينكه در آبار علي در 
نزديكي مدينه به او رسيد تا به خاطر اين پيروزي به او تبريك گويد و 

از سوي ديگر تا . 2را تقديم او نمايد) بريتانيا(هداياي حكومت هند شرقي 
و ويراني  حكومت بريتانيا از نتايج از بين بردن رهبران اين دعوت و تخريب

زيرا آثار . اتفاق افتاد. ق. ه1233اين امر در سال . پايتخت آن اطمينان پيدا كند
اين دعوت تقريباً به همة مناطق سرزمينهاي اسالمي تحت سلطة استعمار 

  . انگلستان نفوذ كرده بود
سادلير دربارة مبارزه با دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب جمالت رضايت 

رسد با سقوط الدرعيه و خروج  به نظر مي«: كرد تكرار ميو اطمينان بخشي را 
از ديدار با همة بدوياني كه با آنان . عبداهللا از آن، ريشه وهابيان خشكانده شد

روبرو شدم دريافتم كه آنان سني هستند كه حتي در سفرهاي طوالني و تحت 
  . 3»خوانند شرايط بسيار سخت نمازهاي واجبشان را مي

                                                 
سفرنامه سادلير، ترجمه انس الرفاعي، تحقيق : براي كسب اطالع دربارة سفر او مراجعه كنيد به -1

 . 99ـ  96و ص  87ـ  85سعود بن غانم العجمي، ص 
 . جعه شودهمچنين به اصل انگليسي كتاب مرا 159ـ  156وص  110ـ  105همان منبع؛ ص  -2
 . 149همان منبع؛ ص  -3
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بدويان و «: گويد قه افكني در داخل كشور ميسپس با هدف تفر
صحرانشينان به اجبار بر مذهب وهابيت ماندند و آن زماني بود كه دعوت 

  . 1»كرد قوي بود و راههاي غارت را براي آنان هموار مي
با اين وجود دولت سعودي از بدو تأسيس با دعوت شيخ محمد بن 

ت به سوي خدا به اجراي با تأكيد بر دعو. ق. ه1158عبدالوهاب در سال 
به همين دليل در . پرداخت مي... و  )دزد(احكام شريعت و قطع دست سارق

زيرا اولين چيزي كه دولت به مقابله با آن پرداخت، . راهها امنيت برقرار شد
  . غارت و تجاوز به حقوق و اموال ديگران و گرفتن دارايي آنان بود

اطالعاتش به تناقض گويي، هاي ديگرش با  وي در اين سخنان و گفته
علت اين امر، عواملي است كه در . پردازد سياه نمايي و فريب دادن مردم مي

در خليج فارس و  2كتابش هنگامي كه دربارة توان نيروهاي دريايي القواسم
اين نيروها به بمبئي هند . آورد پردازد از آن سخن به ميان مي درياي عمان مي

هاي جنگي انگليس  مت هند شرقي و كشتيهاي حكو رسيدند و به كشتي
يكي از گروهها و نيروهايي بودند كه ] خليج[نيروهاي دريايي . حمله كردند

زيرا اصول اعتقادي اين دعوت . به حمايت و دفاع از دعوت سلفي پرداختند
زيرا آنان كافرند . خواند مردم را به مقاومت در برابر حكومت بيگانگان فرامي

  . سرزمين اسالمي به گسترش نفوذ بپردازندو حق ندارند در 

                                                 
 . 150همان منبع؛ ص  -1
 . حاكمان شارجه -2
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همچنين به دليل اينكه حكومت كافر بر مسلمان جايز نيست، پس 
مسلمانان بايد خود سرنوشت خويش را به دست گيرند تا احكام شريعت 

  . خداوند را در كشورشان اجرا كنند
سادلير در اين كتاب دربارة موضوعي كه موجب نگراني دولت بريتانيا 

به همين دليل وي با ابراهيم پاشا به گفتگو . ود بسيار سخن گفته استشده ب
اي آورد تا عليه نيروهاي دريايي القواسم  پرداخت و براي او از انگليس نامه

همچنين در اين كتاب . آوري نيرو و اتحاد با مخالفان دعوت بپردازد به جمع
زيره عربستان دربارة نقش انگليس در مبارزه با كساني كه در شرق شبه ج

هاي مردم را بيدار  دعوتي كه همت. پردازد دعوت سلفي را پذيرفته بودند مي
و آنها را از خواب عميق غفلت  ،و افكار آنها را وادار به حركت كرده بود

  . بيدار كرده بود
هاي او عليه اسالم و مسلمانان در امور زير تجلي پيدا  انگيزي تالشها و فتنه

  : كند مي
مني ميان مردم يمن و دعوت شيخ محمد بن گسترش دش -1

آخرين رهبر وهابي يمن در خالل اقامت خليل : گويد عبدالوهاب، وي مي
اين رهبر را كه محمود بن محمد نام داشت، در حالي كه . پاشا، سقوط كرد

دستهاي او را با زنجير بسته بودند به حبك آوردند و از آنجا با كشتي او را به 
افكني ميان فرزندان  ين سخنان چيزي جز تالش براي تفرقها. 1مصر فرستادند

                                                 
 . 148، و ص 153ـ  151همان منبع؛ ص  -1
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مان و مردم شبه جزيره عربستان نيز چنانكه وي دربارة ع. امت واحد نيست
عليرغم اينكه اسالم حلقه اتصال ميان همه  ،گويد سخنان تفرقه برانگيزي مي

باعث اتحاد  �آنهاست و دو منبع شريعت يعني قرآن و سنت رسول خدا 
 . 1شود آنها مي

انگاري را نشانه پيشرفت تمدن و التزام به  وي تساهل و سهل  -2
وي در وصف مردمان . داند احكام اسالمي را تناقض با خواسته نفس مي

تهايشان بسيار مفيد و پايبند دآنها به انجام عبا: گويد بومي نجد چنين مي
ي هستند و هيچكدام از نمازهاي فرض را تحت هيچ شرايطي اعم از طوالن

ها  ترين و شديدترين مشكالت و ناراحتي بودن مسير سفرهايشان و سخت
شود كه او اين اعراب  تناقض عجيب وي زماني ظاهر مي. كنند ترك نمي

هايي كه به فرهنگ معنوي بيشتري شهرت دارند، اما  نشين را با ترك باديه
ا كند، دهند دين يا نماز با راحتي و آرامش آنها تناقض پيد هرگز اجازه نمي

 . 2نمايد مقايسه مي

تالش براي كاستن از ارزش و احترام مردم مدينه منوره و نسبت   -3
ورزي و جادوگرايي به آنان و اينكه آنان  دادن صفات ناپسندي مانند، طمع

براساس اعتقادشان حق دارند، مغرور باشند و به خود ببالند و آنان به وسيله 

                                                 
 . 108همان منبع؛ ص  -1
 . 149؛ ص )رحله عبر الجزيره العربيه: (نگا -2
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اساس ديگري كه از وجود  ت و بيكنند و سخنان زش صدقه حجاج زندگي مي
 . 1شود افكار صليبي ناشي مي

 : تر است اما توصيف او دربارة ابراهيم باشا بسيار عجيب  -4

ابراهيم باشا با او به روش انگليسي غذا خورده است و با او دربارة ) الف
سفرش به گفتگو پرداخته است و قبل از ورود او به مدينه براي سالم كردن بر 

همچنين به او چاي، . هاي بريتانيايي را به او داده است و هدايا و نامه �پيامبر 
  . 2سيگار، انفيه، قليان و قهوه در فنجان روي سيني مزين به الماس داده است

زماني كه بزرگ شد، در استانبول . وي پسر خوانده محمد علي بود) ب
م باشا فقط شود كه ابراهي گفته مي. يك سال را به عنوان برده خدمت كرده

او همواره در مصرف . چند ماه بعد از ازدواج پدر و مادرش به دنيا آمد
  . 3داد ميدت بخرج كرد و با زير دستانش ش مشروبات الكلي افراط مي

وي فقط بر خدمت به بعضي از سرزمينها : گويد و در جاي ديگري مي) ج
صميم شد، ت) �محمد (و زماني كه وارد سرزمين مقدس . كرد نظارت مي

گرفت لهو و مسكرات را كنار بگذارد و همه چيزهايي را كه پيش خود 
اين جريان قبل از رفتنش به . ذخيره كرده بود و از قاهره آوده بود از بين برد

  . 4سوي مدينه اتفاق افتاد

                                                 
 . 118ـ  116همان منبع، ص : نگا -1
 . 110، 109، 106، 105همان منبع، ص : نگا -2
 . را مطالعه نماييد 143تا ص  137، براي كسب اطالعات بيشتر از صفحه 137ن منبع ص هما -3
 .را مطالعه نماييد 143تا  137، همچنين براي كسب اطالعات بيشتر صفحه 137همان منبع ص  -4
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آنان اهتمام مردم . ها هم در مبارزه با دعوت نقش داشتند فرانسوي: ثانياً
محمد بن عبدالوهاب و پرداختن به آن را  شمال آفريقا به دعوت شيخ

  : دريافتند از جمله
ـ اهتمام سيدي محمد بن عبداهللا العلوي، پادشاه مغرب دور به اين  1

ها و همچنين  ها و انحراف اي كه به مبارزه با بدعت دعوت، به گونه
. 1هاي صوفيه پرداخت و مردم را به اجتهاد و سنت دعوت كرد طريقت

لت علوي از زمان تأسيس بر مبارزه با نصارى تأكيد همچنين او و دو
ها  داشت و رابطه دوستي آنها با دعوت سلفي كه به دوران نفوذ فرانسوي

  . گردد، بسيار قوي بود بر مي
سيدي محمد «: گويد شارلي جوليان، مورخ فرانسوي دربارة اين پادشاه مي

تشار جنبش وهابيت اي بود به وسيلة حجاج از ان كه فرد پرهيزگار و وارسته
در شبه جزيره عربستان و تأييد و حمايت آل سعود از آن اطالع يافت و 

من مالكي مذهب و «: شود اين گفته به او نسبت داده مي. افكار آنها را پسنديد
بعضي از . غيرت دين او موجب شد دستور داد. »در عقيده وهابي هستم

كنند،  نگاري و تساهل ميا كتابهاي مذهب اشعري را كه در امور دين سهل
  . 2بسوزانند و همچنين دستور تخريب بعضي از زواياي صوفيه را داد

                                                 
 . تأليف محمد جمع كمال، انتشارات الداره 235ص ) انتشار دعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب: نگا -1
 ). 2/311) (تاريخ آفريقا الشماليه: (انگ -2
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گروهي از مردم مغرب به سرپرستي . ق. ه1226ـ همچنين درسال  2
آوردن مراسم حج  ابراهيم بن سلطان سليمان پادشاه مغرب براي به جا 

المغرب  االستقصاء ألخبار دول(نويسنده كتاب . رهسپار حجاز شدند
كند كه آنها از ابن سعود اموري را كه بر خالف  روايت مي) األقصي

اند كه  بلكه دريافته. اند ه شناخت آنها از ظاهر شريعت باشد، مشاهده نكرد
او و پيروانش به استقامت و پايداري در امور دين، بر پاداشتن مناسك دين 

مين شريفين از مانند نماز، طهارت، روزه، نهي از منكر و پاكسازي حر
 . 1پردازند گناهان مي

اي كه خطاب به مردم تونس فرستاد،  ـ امام سعود بن عبدالعزيز در نامه 3
پردازد اين نامه طوالني كه به زبان  به بيان حقيقت توحيد و اصول دين مي

در سه صفحه به چاپ رسيده است همچنين يك روزنامه . عربي است
ط يكي از مستشرقين دربارة وهابيت در اي كه توس آلماني در خالل مقاله

 . 2مغرب به زبان آلماني نوشته شده بود، اين نامه را آورده است

در فارس با . ق. ه1226ـ سلطان سليمان بن محمد بن عبداهللا كه در سال  4
او بيعت شد، معاصر امام عبداهللا بن سعود و پدرش امام سعود بن 

وارد مكه . م1802مطابق با . ق. ه1217عبدالعزيز بود كه امام سعود در سال 

                                                 
 . مراجعه كنيد. ق. ه1226به اين كتاب تاريخي دربارة حوادث سا  -1
نويسنده با نوشتن حاشيه بر نامه برخالف آنچه . مراجعه كنيد (Islamika)به نشريه آلماني اسالميكا  -2

ز مستشرقين دور از انتظار نيست، اين امر ا. در آن آمده است اقدام به بد جلوه دادن دعوت نموده است
  . به بعد 72م، ص 1935شماره اول، جلد هفتم، سال 
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به همين دليل . وي خواست دربارة ابن سعود و دعوتش تحقيق كند. شد
پسرش ابراهيم را به همراه گروهي از علما و اعيان مغرب و نامه پدرش 

آنان به حجاز رسيدند و مناسك حج را به جا . به پيش او فرستاد] پادشاه[
همه اين . پرداختند) �مسجد النبي (آوردند و به زيارت روضه شريفه 

شيخ  ،امور در نهايت امنيت، آرامش، راحتي، نيكي و احسان انجام شد
در ) االستقصاء في تاريخ المغرب األقصي(احمد الناصري مؤلف كتاب 

دربارة ] از مردم[عده زيادي «: گويد در اين باره مي 123تا  119صفحه 
گويند كه آنها از آن پادشاه ـ  جناب ابراهيم در آن سال سخن ميىحج عال

يعني ابن سعود ـ امري را كه مخالف برداشت و فهم آنها از ظاهر شريعت 
اند كه او و پيروانش در امور دين،  بلكه فهميده. اند باشد مشاهده نكرده

پرداختن به مناسك دين مانند نماز، طهارت، روزه، نهي از منكر و 
و گناهاني كه بدون انكار انجام  ها پاكسازي حرمين شريفين از آلودگي

جناب ىهنگامي كه با عال] ابن سعود[و او . شد، بسيار تاكيد دارند مي
ابراهيم ديدار كرد، با او به بزرگواري و كرامت فراوان رفتار كرد و همانند 

از جمله كساني كه با . يكي از اطرفيان و دوستانش با او به گفتگو پرداخت
. ه و قاضي بزرگ ابواسحاق ابراهيم الزرعي بوداو به گفتگو پرداخت فقي

كنند كه  مردم گمان مي: ابن سعود در اين ديدار از جمله چنين گفت
ايد كه  شما چه چيزي از اعمال ما را ديده. هستيم �مخالف سنت پيامبر 
و قبل از نشست با شما چه چيزي درباره ما  ؟مخالف سنت باشد

كه داوند اي ذاتي خ كه شما به استوايم  شنيده: ايد؟ قاضي گفت  شنيده



 

	� ��������	��	
���	���������������� 

است معتقديد ابن سعود در ] قرار گيرنده[مستلزم جسم بودن مستوي 
گوييم كه امام مالك  جواب گفت پناه بر خدا ما فقط همان چيزي را مي

در مورد آن . سؤال كردن. استوا معلوم و كيفيت آن مجهول است: گفت
عتقادي مخالفت با سنت آيا چنين ا. بدعت و ايمان به آن واجب است

: سپس قاضي به او گفت .نه، ما هم چنين اعتقاد داريم: است؟ آنان گفتند
و پيامبران ديگر ـ عليهم الصاله  �ايم كه شما به زنده بودن پيامبر  شنيده

را  �نام پيامبر ] ابن سعود[زماني كه . در قبرهايشان نيستيد ـوالسالم 
پناه بر : د بر او درود فرستاد و گفتشنيد، بر خود لرزيد و با صداي بلن

اند و  و پيامبران ديگر در قبرهايشان زنده �خدا ما معتقديم كه او 
 . اي باالتر از زنده بودن شهداست زندگي آنها مرحله

نيز  :معتقدم كه سلطان سليمان : نويسد نويسنده در پايان اين موضوع مي
نامه مشهور را كه در آن  و به همين دليل آن ،به چنين امري اعتقاد داشت

درباره صوفيه آن زمان، سخن رانده است و به مردم نسبت به خروج از سنت 
و در آن آداب زيارت اوليا را  ،و افتادن به دام بدعتها هشدار داده است

 ،و نسبت به غلو عامه مردم در اين باره هشدار داده است ،توضيح داده است
  . 1جزاه اهللا خيراً. استو بسيار مسلمانان را نصحيت كرده 

                                                 
، همچنين 237ـ  235تأليف محمد كمال جمعه ص ) انتشار دعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب: (نگا -1
 ). 122ـ  8/120(ناصري، ) االستقصاء(
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گويد كه  استاد محمد كمال جمعه به نقل از دايره المعارف اسالمي مي
تحت تأثير دعوت وهابيت يا به عبارت . م1810سلطان سليمان بعد از سال 

قرار  :تر، دعوت سلفي به رهبري شيخ محمد بن عبدالوهاب  صحيح
غرب كه به مربوطيه اين امر موجب شد تا در برابر فرقه صوفيان م. گرفت

  . 1گيري و با آنان مقابله نمايد مشهور بودند، موضع
در يك . ق. ه1399ـ از دكتر عباس الجراري نقل شده است كه در سال  6

اين جريان سلفي دومين بار در ابتداي : گفت 2سخنراني در دانشگاه رياض
اين امر زماني روي داد كه سلطان حسن . قرن چهاردهم هجري ظاهر شد

 . 3اي فرستاد خطاب به مردم مغرب نامه. ق. ه1300اول در سال 

حمد بن حجر دربارة جنبش سنوسي كه محمد بن علي السنوسي آن أـ  7
سخن گفته است زماني كه سنوسي براي كسب علم در . گذاري كرد را پايه

وي در آن مدت . مكه بود آل سعود مكه را تحت كنترل خود در آوردند
وي جنبش اصالحي خود را . سلفي قرار گرفتتحت تأثير دعوت 

براساس تعاليم اصالحي دين اسالم كه محمد بن عبدالوهاب در شبه 
 . 4گذاري نموده بود، آغاز كرد جزيره عربستان آن را پايه

                                                 
 . 237همان منبع، ص  -1
 . باشد همان دانشگاه ملك سعود در رياض مي -2
االستقصاء األخبار المغرب (، كه داراي توضيح بيشتري است، و 238ـ  237ص : همان منبع: نگا -3

 ). 123ـ  8/119(، )األقصي
 . 107 ،106ص ) محمد بن عبدالوهاب(كتاب : نگا -4



 

	� ��������	��	
���	���������������� 

تأليف ) عجائب اآلثار في التراجم واألخبار(در مصر كسي كه تاريخ :ً ثالثا
را بخواند، حقيقت امر را به خوبي . ق. ه1237عبدالرحمن جبرتي متوفي سال 

. اند مردم دربارة لفظ وهابي دچار اختالف شده: نويسد وي مي. يابد در مي
اي ديگر به علت خالي  عده. كنند اي از آنان آن را به خوارج تعبير مي عده

هاي امام سعود  آنگاه يكي از نامه. بودن عرضه به چيزي بر خالف آن معتقدند
در . كند ول كاروان حجاج مغرب نوشته است، نقل ميرا كه خطاب به مسئ

دهد و از امور مجمل و كلي  اش توضيح مي اين نامه درباره دعوت و عقيده
دين، شفاعت، بزرگداشت و تعظيم قبور، نذر كردن براي مردگان، امر به 
معروف و نهي از منكر و قرار دادن كسي يا چيزي به عنوان واسطه بين خدا 

اعتقادات [بنابراين اگر : گويد در پايان مي. آورد به ميان ميو بندگان سخن 
و اين  ،چنين باشد، پس اين همان چيزي است كه ما هم بدان معتقديم] شما

ابن القيم در . و ما جزو مارقين و متعصبان نيستيم ،همان توحيد خالص است

وسي در و امام الي) تجريد التوحيد(و حافظ مقريزي در  6&K);FG�H�I ��Jكتاب 

آنگاه به ذكر نام . اند اين امور را به صورت مفصل بيان كرده) شرح الكبري(
پردازد كه همة آنها از توحيد خالص و ناب كه اساس  كتابهاي ديگري مي

  . 1كنند دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب است، دفاع مي
از سوي ديگر جبرتي زماني كه جريان انگليس و مردم الجزاير را بيان 

ورزي انگلستان به شمال آفريقا كه مردم آن مسلمان  ند، به ذكر طمعك مي

                                                 
 . ق. ه1218پايان حوادث صفر سال ) 282ـ  3/269(، )عجائب اآلثار في التراجم واألخبار(به كتاب او  - 1
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ها توانايي و  پردازد زيرا الجزايري هاي اسالمي بود، مي بودند و جزو سرزمين
شدند و از آنان  هاي اروپايي حمله ور مي استعداد فراواني داشتند و به كشتي

فراواني از نيروهاي  آنان اسيران. گرفتند غنيمت و افرادشان را به اسارت مي
هايشان به الجزاير آمدند و با  انگليس با كشتي. انگليس و در اختيار داشتند

آوردند تا به وسيلة دادن پول اسيران  ىخود دستوري از سوي سلطان عثمان
اسير را آزاد كردند و در مقابل  1000مردم الجزاير بيش از . خود را آزاد كنند

انگليس از همان راهي كه آمده . ريافت نمودندريال فرانسوي د 150هر اسير 
اما آنان پس از مدتي برگشتند و با خود نامه و دستور  ،بودند، برگشتند

داشتند و درخواست آزادي بقيه اسيران را ] از سوي سلطان عثماني[ديگري 
آنان دوباره . اما حاكم الجزاير از انجام اين كار خودداري كرد. مطرح كردند

به [در اين هنگام چند كشتي جنگي انگليس . ر و گفتگو پرداختندبه تبادل نظ
تش جنگ را بر آشان،  آمدند و به وسيله تجهيزات پيشرفته] سواحل الجزاير

سلطان سليمان پادشاه . هاي مردم الجزاير را سوزاندند افروختند و كشتي
هايي كه در جنگ از  مغرب به كمك مردم الجزاير شتافت و در مقابل كشتي

  . 1دست داده بودند براي آنان چند كشتي فرستاد
دعوت اصالحي محمد بن علي السنوسي كه در سال : ها ايتاليايي: رابعاً

با هدف بازگرداندن خلوص و ديده به دنيا گشوده بود، در الجزاير . ق. ه1202
پاكي به اسالم، حاكم كردن آن بر جانها به صورت عملي، مقاومت در برابر 

                                                 
 . اين مطلب در اين كتاب داراي جزئيات بيشتري است) 277ـ  4/276(للجبرتي، ) عجائب اآلثار: (نگا - 1
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آنها . ها شد ا استعمارگر به وجود آمده بود، موجب نگراني ايتالياييه ايتاليايي
فقط به غارت و چپاول منابع كشور و ايجاد تفرقه ميان مسلمانان 

  . 1انديشيدند مي
همچنين تأثير پذيرفتن حجاج سوماليايي از دعوت شيخ محمد، كشيده 

عربستان و شدن دامنه آن به شاخ آفريقا به علت نزديكي آن به شبه جزيره 
اي كه آثار آن را به  تحت تأثير قرار گرفتن حجاج مغربي از آن ـ به گونه

كشورشان منتقل و مصلحان و دگرانديشاني در آن اقدام به پريايي دعوت 
  . موجب نگراني آنها شده بود ـكردند 

ها بر سرزمينهايشان حكومت  اهتمام و توجه مسلماناني كه هلندي: خامساً
اين امر را از تالش براي پذيرفتن . دين موجب تحريك آنها شدبه  ،كردند مي

يابيم كه  سولوا در اندونزي در مي جاوه و عقيده اسالمي در جزاير سوماترا و
كه تحت تأثير آن اموري قرار گرفته ] اندونزيايي[اين انديشه به وسيله حجاج 

المي را از بودند كه جامعه اسالمي بايد از وجود آنها پاك شود و شعاير اس
اين امر پس از آن روي داد كه حجاج به بررسي و . ها پاك كرد ناخالصي

تحقيق دربارة دعوت اصالحي و تجديدي محمد بن عبدالوهاب پرداختند و 
پس از اينكه از سالم بودن روش آن در اصالح عقيده كه از قرآن و سنت 

اين امر پاكي  علت. گرفته شده بود اطمينان يافتند به ترويج آن پرداختند

                                                 
 ). 2/220): (تاريخ آفريقا الشماليه: (نگا -1
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دعوت، سالم بودن روش، دوري از هوي و هوس و براساس منافع شخصي 
  . نبودن آن بود

به . به همين دليل آنها با رضايت دعوت را به كشورهايشان منتقل كردند
تشكيل شد كه اين جمعيت مردم ) الجمعيه المحمديه(طوري كه در جاكارتا 
. خواند فرا مي. اسالم شده بود ها و خرافاتي كه وارد را به ترك ناخالصي

همچنين اين دعوت با تبليغ و ترويج خرافات و بدعتهايي كه توسط 
شد، مبارزه   استعمارگران در ميان مسلمانان و جامعه اسالمي ترويج مي

همچنين استعمارگران با هدف ترويج اختالفات و فتنه برانگيزي به . كرد مي
زيرا اساس كار استعمارگران بر  .زدند ها دامن مي اين خرافات و بدعت

  . استوار است) تفرقه بينداز و حكومت كن(عبارت 
و زماني آغاز شد . ق. ه1218موافق با سال . م1803اين تأثيرپذيري از سال 

سرانجام نيروهاي استعمارگر بر . سال طول كشيد 16  كه جنبش عليه هلندي
بدالوهاب قرار هاي توحيدي كه تحت تأثير دعوت شيخ محمد بن ع سلفي

  . 1گرفته بودند پيروز شدند
از سوي ديگر آثار و پيامدهاي دعوت به وسيله حجاج به چندين كشور 

اين حجاج پس از اينكه دريافتند كه دعوت به پاك كردن . اسالمي منتقل شد
ها از دست  هاي افزوده شده به آن، آزاد كردن سرزمين اسالم از ناخالصي

پردازد، تحت تأثير آن  مي. اند ا به اشغال خود در آوردهاستعمارگراني كه آنها ر

                                                 
 . 106تأليف أحمد بن حجر ص ) الشيخ محمد بن عبدالوهاب: (نگا -1
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. پردازد دانستند كه دعوت به مبارزه با استعمار مي آنان مي. قرار گرفتند
استعماري كه به وسيلة اعمال و فراهم كردن زمينه براي فساد، تالشهاي 
گروههاي تبشيري براي مسيحي كردن مسلمانان، طرح شبهات توسط ملحدان 

ان گرايشهاي ديگر كه مسلمانان را به برگشتن از دين خودشان و و صاحب
دور كردن آنها از پاكي و صفاي آن ـ كه دلهاي روشن را مورد خطاب قرار 

  . كند دهد ـ تالش مي مي
به همين دليل مسلمانان در همه جا به دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب 

من، هند، افغانستان از جمله مسلمانان سودان، مصر، شام، ي. لبيك گفتند
كشورهاي تكرور و جزاير هند شرقي، نيجريه، سرزمينهاي هوسا، برونئي و 

و همه كساني كه زندگي نامه شيخ و اثر آن در سرزمين اسالم را  ،غيره
زيرا اين نهضت موجب تحريك همت . اند اند آن را تأييد نموده بررسي كرده

ت و به وجود آمدن آگاهي و ارادة مسلمانان، بيداري آنان از خواب غفل
. فكري و رغبت فراوان به اصالح جامعه اسالمي به وسيله دين اسالم شد

همچنين اين نهضت موجب . 1نيز چنين معتقد بودند :چنانكه امام مالك 
به خطر افتادن منافع استعمارگران و تحريك احساسات آنها عليه دعوت و 

  . پيروان آن شد

                                                 
اصالح كرده است موجب اصالح نسل فقط آنچه نسل اول اين امت را «: فرمايد مي :امام مالك  -1

 . »و آن همان اسالم است. شود آخر آن نيز مي
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ها و گروهي از مردم  تحت تأثير قرار گرفتن بعضي از اروپاييان و ترك
آفريقا، به عالوه پرداختن گروهي از متفكران مسلمان در شام، مغرب و حتي 

به دعوت شيخ محمد موجب خشم اربابان قدرت و سودجويان ..... تركيه و 
و از . ها تحريف كردند عثماني و افراد منفعت طلب شد كه حقيقت را در نظر

بنابراين براي دور كردن . بعضي از اعمال اعراب در حج سوء استفاده كردند
ها شبهاتي را مطرح كردند و  ها و كينه مردم از اين دعوت و تحريك دشمني

  . امور ساختگي را به وجود آوردند كه از اساس غلط بود
وانب مثبت و تالش هاي شيخ محمد و جوابهاي شاگردانش ج در نامه

بعضي از مسلمانان براي شناخت حقيقت دعوت شيخ را از زبان خود او به 
  .يابيم در مي ،هايي كه وي به آنها جواب داده است وسيله ارسال نامه

  :براي نمونه
به شيخ فاضل آل مزيد رئيس باديه الشام كه در  :ـ نامه شيخ محمد  1

د بن عربان از شما بسيار به علت نگارش آن بود كه راش: آن آمده است
و گفت كه شما  ،خوبي ياد كرد كه موجب خشنودي خاطر اينجانب گرديد

خواهيد به علت آنكه در مقابل دروغ و بهتان دشمنان از ما دفاع  از من مي
و  ،اين امر بر شما و امثال شما واجب است. كني با شما مكاتبه نمايم مي

. ت آن اطمينان پيدا كنيد، بپذيريدنبايد هيچ سخني را مگر اينكه از صح
پردازد و حقيقت آن امور  آنگاه به شرح آنچه دربارة او گفته شده است مي



 

��� ��������	��	
���	���������������� 

بيان و آنها را  �اش  را براساس شريعت خداوند و هدايت پيامبر گرامي
  . 1نمايد محكوم مي

به عبدالرحمن السويدي ـ يكي از علماي عراق ـ  :ـ نامه شيخ محمد  2
. نامه شما رسيد و موجب خشنودي اينجانب گرديد: ده استكه در آن آم

خداوند شما را از امامان پرهيزگار و دعوتگران به سوي دين سرور 
قرآن [هللا من پيرو  گويم كه الحمد جهت اطالع شما مي. پيامبران قرار دهد

هستم و بدعت گزار نيستم عقيده و دين كه من بدان معقتدم، ] و سنت
ماعت است كه ائمه مسلمانان مانند امامان چهارگانه مذهب اهل سنت و ج

اما من اخالص در دين خدا را براي . و پيروان آنها تا روز قيامت برآنند
و آنها را از خواندن مردگان و زندگان اعم از نيكوكاران و  ،مردم بيان كردم

ديگران و شريك قرار دادن آنها براي خداوند در اموري مانند ذبح كردن، 
زيرا اين امور . دارم توكل و سجده كردن براي آنها بر حذر مي ،كردننذر 

فقط به خداوند اختصاص دارد و هيچ فرشته مقرب و پيامبر فرستاده 
اين همان امري است كه از اولين . شود اي در آن شريك خداوند نمي شده

و اهل سنت و  ،كردند پيامبر تا خاتم النبيين مردم را به سوي آن دعوت مي
 . 2ماعت بر آن اجماع دارندج

                                                 
براي كسب اطالع بيشتر به جلد پنجم از مؤلفات شيخ محمد بن عبدالوهاب كه دانشگاه اسالمي  -1

 .33، 32چاپ اول، ص . اجعه نماييدبن سعود آن را منتشر كرده است، مرد امام محم
  ).56ـ  1/54(؛ )هنيالدرر الس: (و نگا .38ـ  36ص  منبع سابق - 2
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ـ نامه شيخ محمد بن عبدالوهاب به علماي بزرگ و مشهور حرمين كه  3
همان : نويسد در اين نامه مي. پردازد در آن به توضيح اصول كلي دعوتش مي

دانند، به علت ويران كردن بناهايي كه بر روي  طوري كه شما و ديگران مي
زيرا . اند ما اتهامات فراواني وارد كردهقبور نيكوكاران ساخته شده است، به 

احترامي به بزرگان و نيكوكاران  كنند كه اين كار موجب بي آنها گمان مي
با اين وجود آنها را از چنين ادعايي نهي كرديم و به آنها دستور داديم . است

زماني كه اين مسأله و آنچه را . كه خداوند را به تنهايي و خالصانه بخوانند
رة ويران كردن بناي ساخته شده روي قبور را بيان كرديم، موجب كه دربا

و بعضي از مدعيان علم به داليلي كه بر  .نگراني و ناراحتي شديد عوام شد
شما پوشيده نيست به حمايت از آنان پرداختند كه بزرگترين علت آن 

آنان در ميان مردم شايع كرده . پيروي از خواسته مردم و داليل ديگر بود
و ما بر راه و روشي  ،دهيم دند كه ما صالحين و نيكوكاران را دشنام ميبو

آنان اين ادعاها را در شرق و غرب مطرح . كنيم غير از مسير علما سير مي
. كشد و به ما اتهاماتي زدند كه انسان عاقل از ذكر آنها خجالت مي ،كردند

تحريفي  من حقيقت آنچه را كه بدان معتقديم، بدون هيچ گونه دروغ و
زيرا در ميان افرادي كه در ميان عوام و خواص به . كنم برايتان بيان مي

الحمد هللا ما پيرو  .توان به شما دروغ گفت كنند نمي مذهبشان تظاهر مي
امام احمد بن حنبل ] فقهي[ما براساس مذهب . گذار سنت هستيم نه بدعت

ند اين است كه زن هايي كه دشمنان به ما مي يكي از تهمت ،كنيم عمل مي
پس اگر شما . باشم كنم و پيرو ائمه نمي گويند من ادعاي اجتهاد مي مي
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دريافتيد كه ويران كردن بناي ساخته شده بر روي قبرها، دستور دادن به 
ياري از نيكوكاران مخالف مذهب علماي سلف  ترك خواندن و طلب

 ].ثبات نماييدآن را براي ما بيان و صحت كالمتان را براي ما ا[باشد،  مي

من خداوند، فرشتگان و شما را براساس دين خداوند و : گويد در پايان مي
هر گاه . دهم كه من پيرو اهل علم و علما هستم پيامبرش گواه و شاهد قرار مي

. حقيقتي از ديد من پنهان ماند و من در آن اشتباه كردم، آن را براي من بيان كنيد
دهم كه من با رضايت و اطاعت كامل آن  رار ميمن خداوند را به عنوان شاهد ق

  .1زيرا بازگشت به حق بهتر از باقي ماندن بر باطل است. پذيرم را مي
نامه شما : گويد ـ همچنين نامه او به يكي از علماي مدينه كه در آن مي 4

خداوند شما را به رضوان و رضايت خودش نايل گرداند زماني كه . رسيد
اگر بخواهي از . اطالع يافتم بسيار خشنود شدم از صحت و سالمتي شما

به حمد و ستايش پروردگاري كه با لطف و ستايش او . احوال ما بپرسي
اگر دربارة سبب . بريم شود، ما در صحت به سر مي ها انجام مي نيكي

اختالفي كه ميان ما و مردم وجود دارد سؤال كني، با آنها در هيچكدام از 
و هيچكدام از محرمات .... از، روزه، زكات، حج و شرايع اسالم مانند نم

آنچه در نظر، ما خوب و پسنديده است، در نظر مردم نيز . اختالف نداريم
  .2چنين است

                                                 
 . 42ـ  40منبع سابق، ص : نگا -1
 .عت به شكل مفصلي توضيح داده است، كه دربارة عقيده اهل سنت و جما49ـ  44منبع سابق، ص : نگا - 2
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اش در جهان  اي كه دولت عثماني با رهبري هاي ديگر به گونه و نامه
در نتيجه آنان از يك سو به خاطر . ترسيد اسالم، به علت جهل از آن مي

و از سوي ديگر با هدف ايجاد اختالف در ميان مسلمانان با  ،انمنافعش
تا به وسيله تضعيف نيروي مسلمانان و از بين . استعمارگران همكاري كردند

از سوي خداوند  �بردن دعوت اصالحي به وسيله پيروي از آنچه پيامبر 
آورده است، موجب اتحاد ميان مسلمانان، نزديكي قلوب آنان به همديگر و 

علت اين امر چيزي . شود به اهدافشان دست يابند ز بين بردن علل تفرقه ميا
جز عدم اطالع كامل اين رهبران از تعاليم اسالم و نگراني آنها نسبت به منافع 

ها و اميال نفساني آنها را بر  و مناصبشان ـ كه به وسيله پيروي از خواسته
  . نبود ،دندـ ترجيح داده بو �حكم خداوند و دستورات پيامبر 

بدين وسيله اهداف دشمن استعمارگر كه از يك طرف گيرنده است برمال 
پذيرد استعمارگري  و از سوي ديگر به دليل اينكه فرد مسلمان نمي ،شود مي

در غير اين . كه مخالف دين اوست در امور مربوط به اعتقادش دخالت نمايد
باره شروع صورت اهداف آنها بر همگان روشن و جنگهاي صليبي دو

ها كه ممكن است در ميان آنها يهوديان نيز باشند  به همين دليل غربي. شود مي
به مدينه تاكنون  �چنانكه هدف و برنامه و كار آنها از زمان هجرت پيامبر 

  . خواهند به اسالم ضربه بزنند مي ،چنين بوده است
مدينه  محقق با بررسي تاريخ اسالم اين امر را در جريان رهبر منافقين

كرد تا آن را  يهودي كه تظاهر به اسالم مي) عبداهللا بن سبأ(و ) عبداهللا بن أبي(
و كساني را كه در فهم جايگاه اسالم ضعف  ،از داخل به فساد بكشاند
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اي كه در اسالم به وجود آمد سبأيه  زيرا اولين فرقه. كند داشتند، مشاهده مي
  . بود

رقين كه در دوران معاصر براي همچنين اين امر را در تحقيقات مستش
زشت جلوه دادن و سياه نمايي اسالم و تحريف تاريخ و انديشه آن مشاهده 

  . يابيم كه اكثر اين افراد يهودي بودند در مي. كردند كنيم و تالش مي مي
اين افراد به تحقيق در صفحات تاريخ و بازگشايي پرونده گذشتگان 

موجب رضايت سودجويان و مدعيان  پرداختند به اميد اينكه چيزي را كه
علمي را كه استعمارگران آنها را به مقامات اسالمي منصوب كرده بودند و 

هاي  اين افراد خواسته. گرفتند فراهم سازد خودشان پشت سر آنها موضع مي
اين سودجويان قيامت و آخرت . دادند استعمار را در نظر مردم زيبا جلوه مي

پس در حقيقت همه آنها يك هدف و  ،ه كرده بودندخودشان را با دنيا مبادل
  . غايت داشتند

خواندند و  آنان در ميان عامه مردم و طبقه با سواد جامعه ـ كه كتاب نمي
انديشيدند و اكثريت جامعه اسالمي آن زمان را تشكيل  در عمق امور نمي

جديدي كه در شبه ] سلفي[دادند ـ شايع كرده بودند كه اين دعوت  مي
ره عربستان به وجود آمده است، ادامه همان دعوت قديمي خوارج جزي

و با مذهب و اعتقادات  ،اباضيه است كه در مغرب به وجود آمده بود
آنان براي اينكه حجت و دليل پنهان بماند و مردم . كرد مسلمانان مخالفت مي

از حقيقت امر اطالع پيدا نكنند، به شيخ محمد و دعوتش اتهام و افتراهاي 
هايش دروغ بودن اين ادعاها را به  در نامه :كه ايشان . فراواني وارد كردند
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و علماي مغرب در گفتگويشان با علماي دعوت در سال  ،اثبات رسانده است
اين امر زماني روي داد كه ابواسحاق . حقيقت اين امر را دريافتند. ق. ه1226

علماي مغرب به به همراه گروه زيادي از  :ابراهيم بن سلطان سليمان 
انجام فريضه حج پرداختند و پس از آن با امام سعود بن عبدالعزيز درباره 

اين امر مدتي پس از . شود گفتگو و مناظره كردند آنچه به آنها نسبت داده مي
كتابهاي تاريخي مغرب اين  .روي داد :وفات شيخ محمد بن عبدالوهاب 

حادثه را كه برائت دعوت سلفي از همة اتهامات و اطمينان علماي اين 
به . اند كند، ثبت كرده سرزمين را نسبت به سالمت و صداقت آن ثابت مي

طوري كه حتي مولي ابراهيم پسر پادشاه مغرب نيز درباره دعوت سلفي قانع 
  . 1شدند

در ميان كساني كه  د شده به دعوت ـاين امر ـ اتهام و افتراي وار
خواهند با نام علم و معرفت بر مردم حكومت كنند و سودجويان و  مي

  . منفعت طلبان با استقبال فراواني روبرو شد
از سوي ديگر دعوت به عبدالوهاب ـ پدر شيخ محمد ـ نسبت داده 

اگر . زيرا رهبر دعوت او نبوده است. شود كه اين نسبت دادن اشتباه است مي
و خواسته  ،شد بخواهند آن را به شيخ محمد نسبت دهند، نام آن محمدي مي

يعني ادعاي وجود رابطه ميان فرقه وهابيت خوارج و دعوت سلفي [آنها 
                                                 

براي مطالعه زندگي نامه ابواسحاق ابراهيم بن سليمان در تواريخ مغرب به كتابهاي زير مراجعه  -1
اإلعالم بمن حل (للناصري، و ) 125ـ  8/120): (االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصي( :نماييد 

 ). 73ـ  10/68): (مراكش و أغمات من األعالم
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كه  � زيرا همه دين اسالم را با انتساب به پيامبر. يافت تحقق نمي] جديد
  .نامند آن را از خداوند دريافت كرد، رسالت محمدي مي

و از آن اطالعي ندارند به همين دليل . م به فرق ميان آن دو قائل نيستندعوا
خواستند تا اين اسم در ميان مردم انعكاس يابد و موجب به اشتباه  آنان مي

هاي اشتباهي در ذهن آنها به  ها و برداشت و پيش زمينه ،افتادن مردم شود
راي محمد علي باشا هايي كه ابراهيم باشا ب در گزارشات و نامه. وجود آورد

ها از آن تاريخ به بعد به  هاي بعضي از عثماني فرستاد و نوشته در مصر مي
دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب و دولت سعودي الفاظي مانند وهابيت 

  . 1كردند خوارج، خارج شدگان از دين اطالق مي
مردم و  ،آنان عموماً اتفاق كردند تا در اين امر مردم را دچار اشتباه كنند

عادتاً از امور جديد بيم دارند و آنچه را كه برخالف روش معمول باشد، 
گيري مخالفان اسالم در برابر  بهترين مثال براي اين امر موضع. دانند ناپسند مي

از سوي خداوند براي دعوت و نجات مردم آورده بود  �آنچه پيامبر 
  . ذكر شده استبه تفصيل  �كه در قرآن كريم و سيره پيامبر  ،باشد مي

                                                 
نامه محمد علي كه در آن براي جنگ اتراك با ابن سعود دليل و بهانه : به اسناد زير مراجعه كنيد -1

 370ـ  362ص . جنگ با آل سعود نوشته شده است ، نامه يوسف كبخ كه درباره355ـ  353آورد، ص 
، پيوست 382ـ  381و مسأله تعيين يوسف ضبا باشا به عنوان فرمانده كل نيروهاي نظامي حجاز، ص 

 444ـ  422و نامه ابراهيم باشا بعد از جنگ شقراء و مژده به فتح آن، ص  384ـ  383، ص 7شماره 
دكتر عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم در اين موضوع، ) هالدوله السعودي: (كتاب: وغير از آن، نگا

، جلد اول، همچنين جلد دوم اسناد دورة 440ـ  349چاپ جامعه كشورهاي عربي است، ص 
 . ها مراجعه كنيد عثماني
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همچنين در دوران كنوني نيز هنگامي كه جوانان مسلمان به امور دينشان 
كه مسلمانان از آن به بيداري اسالمي  ،پرداختند و به تعاليم اسالمي پرداختند

هاي غرب و شرق و متفكران آن به  اما در چنين حالي رسانه. كردند ياد مي
و بر . كردند ردم را از آن دور ميزشت جلوه دادن اين بيداري پرداختند و م

اين جنبش اسالمي نامهاي متعددي اطالق كردند تا موجب بوجود آمدن 
  . و كار آن را يكسره نمايد ،مانعي در راه پيشبرد آن شود

كه تعدادشان نيز بسيار فراوان است ـ  ـعامه مردم در همه زمانها و مكانها 
راي آنها بيان و حقيقت را روشن دوزند تا جريان را ب به منبع قدرت چشم مي

خواست تا با شبهه  اما در آن زمان اين منبع از علما و صاحبان منافع مي. نمايد
كنند،  ها دريافت مي افكني و جعل آراء و اقوالي كه مردم از طريق رسانه

و بد جلوه  ،و آراي دانشمندان حق طلب را تغيير دهند ،حقايق را تغيير دهند
  .دهند

 ،گر آنان با لبيك گفتن به فراخوان بر عليه اين نهضت اصالحياز سوي دي
كه در نظر مردم آن را موجب تفرقه و انشعاب در دين، خروج از جماعت 

به مبارزه با آن . دكردن مسلمانان و بدعت گذاري در دين معرفي مي
  .پرداختند مي

اني شبهات مطرح شده در ميان منفعت طلبان و اربابان قدرت و پادشاه عثم
كه از به خطر افتادن نام، جايگاه و نفوذ حكومتش بيم داشت، انعكاس 

اين نگراني پس از آن به وجود آمد كه آنان پس از پيروزي . فراواني يافت
بين مكه و ينبع، خشم  ءنيروهاي دعوت بر نيروهاي عثماني در وادي الصفرا



 

��	 ��������	��	
���	���������������� 

. د را بر انگيختندمادر يكي از پادشاهان عثماني نسبت به امام عبداهللا بن سعو
ها بدون انجام فريضه حج كه مادر آن پادشاه و  با بازگشت كاروان عثماني

  . اطرافيان او در آن حضور داشتند، اين خشم تشديد شد
همچنين به پيروي از دولت عثماني در بسياري از سرزمينهاي اسالمي از 

كساني  و ،دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب استقبال چنداني به عمل نيامد
هاي موقت دين راضي  كردند و به رهبري كه به ناحق اموال مردم را غارت مي

دانند،  بودند و به وسيلة آن بر جاهالني كه حقيقت دينشان و نيات آنان را نمي
اين همان . پرداختند به ترويج اين نامها و افتراها مي. كنند حكومت مي

عالم هشدار داده و بيان  دربارة لغزش �اي است كه پيامبر اسالم  مسأله
كنند و به  نموده است كه علمايي به وجود خواهند آمد كه مردم را گمراه مي

دهند، پس خود گمراه  چيزي غير از آنچه خداوند نازل كرده است فتوا مي
  . 1كنند شوند و ديگران را هم گمراه مي مي

ه آنان همگي امري حساس در زندگي مردم يعني دين را هدف قرار داد
اما حقيقت آن و . ها به سوي آن اشتياق دارند بودند كه جانها بدان نياز و قلب

آن  پس از هر آنچه دربارة. دانند منابعي را كه بايد دين را از آن گرفت نمي
  .كنند شود، پيروي مي گفته مي

                                                 
اين مطلب بر گرفته شده از حديثي است كه بخاري، مسلم و ترمذي به روايت از عايشه و عروه آن  -1

 . ندا را روايت كرده
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بنابراين آنان اقدام به همكاري بر سر زشت نمايي و بد جلوه دادن دعوت 
ايجاد اتحاد ميان مسلمانان، مبارزه با : آن عبارت بودند ازكه اهداف . كردند

خرافات، روشنگري در اذهان مردم، تشويق به فراگيري علم و دانش به عنوان 
اند،  چنانچه ابن غنام و ابن بشر در كتابهاي تاريخشان ذكر كرده. منبع حقيقت

واني پيدا كار به جايي رسيده بود كه مردم در الدرعيه به كسب علم رغبت فرا
آنان پس از فراگيري علم به كار مداوم و پيوسته براي به دست . كرده بودند

و شاگردان شيخ اوقاستشان را بين كار كردن و  ،پرداختند آوردن روزي مي
  . علم اندوزي تقسيم كرده بودند

پرداختند و پس  آنان از نماز صبح تا طلوع خورشيد را به فراگيري علم مي
و كارشان از نماز عصر  ،تا استراحت كنند. پرداختند ه كار مياز آن تا ظهر ب

در فاصله مغرب تا عشا در جلسات علمي و تحقيقات . تا مغرب ادامه دهند
  . هاي مختلف معرفتي و بحث و گفتگو جريان داشت در زمينه
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بسياري از كساني كه منافع شخصي و دنيوي آنها با دعوت شيخ محمد 

ارض داشت به مخالفت با آن و تالش براي نسبت دادن اكاذيب و تع
. افتراهايي به آن پرداختند كه بيشتر اين افراد از اقوام و نزديكان وي بودند

دادند كه اين امر موجب شد تا  آنان امور عجيبي را به دعوت او نسبت مي
ثابت نمايد  هاي متعددي آن افتراها را رد و بطالن و كذب آنها را شيخ در نامه

خواند و براساس قرآن و سنت  و از صحت اعتقادي كه مردم را بدان فرا مي
در صفحات بعد نگاهي گذرا به بعضي از آراي مخالفان . بود، دفاع نمايد

از آالم و رنجهاي دعوت افكنيم تا جستجوگر حقيقت با بعضي  دعوت مي
  .آشنا شود

ن و مخالفان دعوت شيخ محمد ها و افتراهاي دشمنا ترديد كسي كه نوشته بي
را مطالعه نمايد، در خواهد يافت كه همه شبهات و مناظرات ساختگي آنان در 

ها و  بلكه نامه. پايه و اساس هستند شوند و بي هيچكدام از آثار ايشان يافت نمي
ها و  رسائل متعدد ايشان كه تقريباً به صورت كتاب كاملي در آمده است و نامه

ها و شاگردانشان كه بسيار متعدد و فراوان هستند، همگي  ن، نوهها فرزندا رديه
نمايند و با سوگندهاي صادقانه از آن شبهات و  اساس را رد مي اين سخنان بي

همچنين كسي كه سير تاريخي دعوت را . جويند افتراها برائت و بيزاري مي
جهادي و  يابد كه از زمان پرداختن به فعاليت پيگيري و بررسي نمايد، در مي

ها كه مدافع دعوت در آنها به رد شبهات  سياسي تاكنون اين گونه رسائل و رويه
  .اند، فراوان است خالفان پرداختهاساس م بي
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  :اند يابيم كه چند گونه يم در ميپرداز هنگامي كه به بررسي اصل اين شبهات مي
وند اما ش هاي قديمي و گروههاي ديگر نسبت داده مي ـ شبهاتي كه به فرقه 1

اگر چه عقيده شيخ . نمايد آنها را به شيخ محمد بن عبدالوهاب منسوب مي
وي همانند شيخ االسالم . دربارة آنها همان عقيده اهل سنت و جماعت است

در شام، امام شاطبي در مغرب و العز بن عبدالسالم در مصر در  :ابن تيميه 
  .كرد ح ميا تقبيخروج آن فرق از صف مسلمانان ر. ق. ه660سال 

اما اموري ساختگي كه هيچ پايه و اساسي ندارند، در متون اصلي نقل ـ  2
فرزندان و شاگردانش وجود شده از امام محمد بن عبدالوهاب و آثار او و 

 .ندارند
شود خواننده و شنونده  امور ساختگي بسيار فراوان هستند كه موجب مي

هايي كه شيخ به مناطق مختلف  اي از نامه دچار اشتباه شود، چنانكه در گزيده
هايشان به برائت از همه اتهامات نسبت  يابيم كه ايشان در نامه ، در مي1فرستاد

كه اتهامات و افتراهاي مخالفان  ،اند و ثابت كردند داده به دعوت پرداخته
براي . و در عقيده و گفتار شيخ هيچ اساسي ندارند ،كذب محض هستند

  : هايشان به مردم قصيم توجه فرماييد يكي از رسالهنمونه به سخنان ايشان در 
به شما  2بر شما پوشيده نيست كه اخيراً دريافتم كه نامه سليمان بن سحيم

. اند رسيده است و بعضي از علماي منطقه شما آن را قبول و آن را تأييد كرده
                                                 

 . ها در پاورقي ذكر شده است اصل متن نامه. اين كتاب مراجعه كنيد 77ـ  75به صفحه  -1
كرد و در مناطق مختلف بر عليه شيخ  يكي از اهالي رياض كه با دعوت مخالفت و دشمني مي -2

  .داد دروغيني را به شيخ نسبت مي نوشت و امور ساختگي و مطالبي مي
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داند كه اين فرد اموري را به دروغ به من نسبت داده است كه من  خداوند مي
  . ام و بيشتر اين امور حتي به ذهنم خطور نكرده است آنها را نگفته

اينكه من كتابهاي مذاهب چهارگانه را : (از جمله اتهامات او عبارتند از
گويم كه مردم از ششصد سال پيش تا كنون هيچ دين و  و مي ،دانم باطل مي

من . مايمن و از كسي تقليد نمي ،كنم من ادعاي اجتهاد مي. اعتقادي ندارند
من كسي را كه به افراد صالح و  ،گويم اختالف علما نشانه بدبختي است مي

: من بوصيري را كه به علت گفتن جمله. كنم نيكوكار توسل جويد تكفير مي
توانستم قبه  گويم كه اگر مي من مي. كنم ترين مردم، تكفير مي اي گرامي

توانستم  اگر مي .كردم را تخريب نمايم، اين كار را مي �حضرت رسول 
داشتم و به جاي آن يك ناودان چوبي  كعبه را بر مي] طالي[ناودان 

همچنين من زيارت . دانم را ناپسند مي �من زيارت قبر پيامبر . گذاشتم مي
كسي را كه به غير خدا قسم بخورد، كافر . پندارم را زشت مي... قبر والدين و 

كتابهاي دالئل . نمايم ا تكفير ميهمچنين ابن الفارض و ابن عربي ر ،دانم مي
زنم و روض الرياحين را روض  تش ميآالخيرات و روض الرياحين را 

: جواب من در مقابل اين مسائل و اتهامات اين است). دانم الشياطين مي
ـ اتهام وارد  �پيش از اين نيز به ـ پيامبر . سبحانك هذا بهتان عظيم

راد صالح و نيكوكار را دشنام و اف �كردند كه او عيسي بن مريم   مي
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كنند، قلبها و نيات  دهد، اين دو گروه كه به پيامبران و علما اتهام وارد مي مي
  . 1پليدشان مشابه و همانند يكديگر است

ـ همچنين ناستواني و ضعف كساني را كه با پيروان شيخ مناظره كرده و در  3
آنان براي پنهان . ادتوان در دو مورد قبل جاي د اند، مي آن شكست خورده

اين امر با هدف به . كردن اين ناستواني به دشمني با شيخ و دعوتش پرداختند
زيرا اگر آنان حقيقت آنچه را كه در گفتگو . شد اشتباه انداختن مردم انجام مي

به . دادند گفتند، جايگاه و منافعشان را از دست مي و مناظره روي داده بود مي
. تحريف حقيقت و سياه نمايي نتيجه مناظره نداشتند اي جز همين دليل چاره

  .ناظره گذشته بود، اطالع نداشتندزيرا مردم از آنچه در م
يا  :ـ قسمتي از اتهامات مخالفان، براساس بريدن و تقطيع كالم شيخ  4

ƒuθ÷≅×� :مانند كسي كه آيه. برداشت خطا از سخنان او بود sù š, Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 �  را

�tرا كامل ننمايد و آيه بعدي، بخواند و آن  Ï% ©!$# öΝ èδ tã öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™ � 

را نخواند از جمله اين نوع اتهامات، ادعاهاي زير آنها دربارة دعوت شيخ 
را  �اينكه پيروان محمد بن عبدالوهاب، صلوات فرستادن بر پيامبر : بود

كه هيچ انسان كنند، ادعايي  دانند و رسالت او را انكار مي  ناپسند مي
  . كند خردمند و آگاهي آن را تأييد نمي

                                                 
و پيوست  13ـ  8هاي شخصي و خصوصي، ص  نامه آثار شيخ، بخش 5د به متن كامل نامه در جل -1

 . آن كتاب مراجعه نماييد
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هايشان به شيخ محمد و دعوتش  دانم كه همه كساني كه در نوشته بعيد نمي
اند، حتي يك كتاب از كتابهاي او در زمينه  اند و با آن دشمني كرده تاخته

حتي . توحيد و عقيده، فقه و احكام، تفسير و سيره نبوي مطالعه كرده باشند
 ،اند توان گفت آنان حتي يك نظريه و راي از آراي او را مطالعه ننموده مي

بلكه فقط منافع دنيوي آنها را تحريك نموده و هواي نفس چشم بصيرت آنها 
وهابيت رستمي   اي كه براي نسبت دادن عيوب به گونه. را نابينا ساخته است

ن آغاز كار اي از خوارج اباضيه بودند، به دعوت جديد در هما كه فرقه
اي كه علماي مسلمان دربارة آن بسيار سخن  فرقه. فرصت مناسبي يافتند

هاي فراواني انجام  اند و دربارة آن در مغرب، گفتگوها، مناظرات و رديه گفته
اين . شد و علماي مغرب و اندلس در كتابهايشان به رد و تخطئه آن پرداختند

آنان زماني كه نام آن دو را . دنددشمنان از تشابه نام آن دو سوء استفاده كر
مشترك يافتند نام فرقه اولي را بر دومي اطالق كردند و بر دعوت شيخ 

نامي كه در ميان . محمد بن عبدالوهاب اصطالح جديدي اطالق كردند
وهبيت يا (مسلمانان، به ويژه مردم شمال آفريقا ريشه و سابقه داشت و آن 

اي بر تن دعوت شيخ  ون پوشش آمادهآنان اين نام را همچ. بود) وهابيت
اي كه آنان معايب آن  به گونه. محمد كردند تا مردم را از آن دور و بيزار كنند

  .را به دعوت شيخ محمد نسبت دادندفرقه قديمي را مطرح كردند و آن 
ها از جمله مردماني هستند كه در مبارزه با  دهد كه مغربي تاريخ گواهي مي

هاي  سنت، از جمله عبدالوهاب بن رستم، فاطميهاي مخالف اهل  جنبش
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اند و در مقابل استعمار كشورشان و  نقش مثبتي داشته... عبيدي و 
  . اند هاي استعمارگران ايستادگي كرده خواسته

دشمنان اسالم، لباس ساختگي زشتي را با هدف دور كردن مردم از دعوت 
بيم اينكه مسلمانان به راه آنان از . شيخ محمد بن عبدالوهاب، بر تن آن كردند

و سادگي و قابل قبول بودن آن در قلوب مسلمانان باز  �و روش پيامبر 
گردند، اقدام به تخريب شخصيت شيخ محمد و منحرف جلوه دادن او 

در حاليكه مسلمانان غرق در اختالف و تفرقه بودند و اين اختالفات . نمودند
راستين موجب اتحاد ميان  بازگشت به اسالم. باعث ضعف آنان شده بود

  . جستند شد كه دشمنان از آن سود مي مسلمانان و از بين رفتن اختالفات مي
به ويژه اينكه در جهان اسالم و به ويژه در شمال آفريقا اين دعوت با 

هايي از آن را در صفحات پيشين ذكر  استقبال مردم روبرو شده بود كه نمونه
خواسته و آرزوي هر  ]ه اسالم راستينبازگشت ب[زيرا اين امر . كرديم

  .مسلماني است
اين امر موجب نگراني منفعت طلبان و فرق و گروههاي مختلف شد، آنان 
حقيقت را ناديده گرفتند به طوري كه براي نابودي آن و دور كردن مردم از 

  .ي منابع آن، تالش فراواني كردندآن و پيگيري و جستجو
قان غربي و مستشرقان فرانسوي، آلماني، اين امر را در خالل آثار محق

انگليسي و ايتاليايي دربارة اسالم و مسلمين به ويژه مسلمانان شمال آفريقا به 
كند كه اين  اين امر به ويژه زماني اهميت پيدا مي. يابيم خوبي در مي

پردازند  نويسندگان به بررسي و تحليل اين بيداري فكري در تاريخ اسالم مي
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طرف با دعوت شيخ محمد به عبدالوهاب و  ر تحقيقات بيكه همواره د
اي به  زيرا اين دعوت در دوره. كند گسترش آن به جهان اسالم ارتباط پيدا مي

  . وجود آمد كه جهل و ظلمت بر جامعه حكمفرما بود
اي بود كه مسلمانان حقيقت دعوت سلفي شيخ محمد بن  اين همان دوره
جب بيداري فكري و اعتقادي در روش شناختند كه مو عبدالوهاب را مي

زيرا اين دعوت اسالم را به . اسالمي صحيح و عقيده سالم و پاك شده بود
اي كه در اين راه براساس روش  به گونه. گرداند خلوص و صفاي اوليه باز مي

كنند،  مصلحان تاريخ اسالم و كساني كه روش سلف صالح را تجديد مي
) ابن تيميه(داني مانند احمد بن عبدالحليم و از علما و دانشمن .عمل نمود

در  ق. ه751در شام، ابن القيم جوزي متوفي سال  ق. ه728متوفي به سال 
در غرناطه اندلس و العز بن عبدالسالم  ق. ه790دمشق، شاطبي متوفي سال 

  .كردند ي از علماي ديگر پيروي ميمتوفي در مصر و بسيار
در اين ... كران عرب و مسلمان و همچنين بسياري از دانشمندان و متف

االمام (اند، استاد عبداهللا بن سعد بن رويشد در كتاب  باره اظهار نظر كرده
راي و نظر را ذكر كرده است كه  40تقريباً ) محمد بن عبدالوهاب في التاريخ

دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب و نقش آن در به وجود آوردن بيداري در 
  .1كند ن را تحسين ميميان همة مسلمانان جها

  

                                                 
 . 360تا ص  300، از ص 2ج : نگا -1
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ودگرايي، الئيسم و الحادي ـري، وجـد انحرافي كمونيستي، فراماسونـعقاي

مسلمانان جز . همه جهان به ويژه مسلمانان را مورد هدف قرار دادند..... و 
كه اي را  اسالم خالص و ناب و به دور از انحرافات و افكار وارداتي، وسيله

  . راه را برايشان روشن نمايد و به امنيت رهنمون شود، نيافتند
زيرا خداوند مسلمانان را براساس دوست داشتن خداوند و حركت كردن 

رسد، رهنمون  بر پايه اعتقاد به سوي آنچه به خداوند ـ عز وجل ـ مي
اين فطرت خداوند است كه بشر را براساس آن آفريده است و . سازد مي
كند و ارتباط آن موجب اتحاد  اصول اسالم آنها را به خود جذب مي ترديد بي

كنند تا جانها به هم  ها به همديگر تمايل پيدا مي پس قلب. شود ميان آنان مي
هاي پنهان ـ  هاي داراي اهداف متناقض و كينه گيري اما جهت. نزديك شوند

گيري  ده و بهرهكه از عاطفه و عالقه ميان مسلمانان دور است ـ به سوء استفا
هاي زودگذر و بهره اندك از علم و  از عقلهاي ضعيف و پرداختن به خواسته

گويد و تحت  در نتيجه به نام علم و معرفت سخن مي. انجامد معرفت مي
اين همان چيزي است كه رسول . پردازد عنوان غيرت و معرفت به رهبري مي

ي كه امور را به اشتباه به ا ة به وجود آمدن علماي گمراه كننده دربار �خدا 
  .دهند، هشدار داده بود مردم ياد مي

شويم كه در آفريقا، آسيا و  شود كه متوجه مي تر مي اين امر زماني ملموس
شود كه به تكرار آن  اروپا كتابهايي به صورت مجاني چاپ و توزيع مي

را  هاي قديمي  حال آنكه مسلمانان كم كم گذشته و كينه. پردازند شبهات مي
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ها آنها را پريشان كرده بود و دشمنان  كردند و بعد از آنكه فتنه  فراموش مي
كردند، آنان دوباره براساس روش كتاب خدا و  اقدام به تخريب و افساد مي

مسلمانان با هدف تصفيه اين از . كردند عمل مي �سنت پيامبرش 
زيرا نصرانيت . دنددا اين كار را انجام مي. هايي كه بدان افزوده شده بود شبهه
زيرا . پرداختند توز و يهوديت مكّار به تحريك نيروها و مزدورهايشان مي كينه

بعد از اينكه پيروانشان بر آنان شوريدند و پوچي افكارشان را دريافتند، آنها 
چنانكه يكي . نه تنها در سرزمين اسالمي بلكه در غرب نيز شكست خوردند

زماني كه استعمارگران دريافتند كه مسلمانان : گفت از دعوتگران در آفريقا مي
شتابند و مردم در همه جا بر دريافت  به سوي اسالم صحيح و خالص مي

كنند، اقدام به تخريب چهره شيخ  اسالم از منابع صحيح و ناب آن تأكيد مي
يكي از علما تحت تأثير كتابهايي : گفت وي مي. محمد و دعوت او نمودند

. شد ك كشور اسالمي به چندين زبان چاپ و توزيع ميقرار گرفت كه در ي
اين عالم به علت تأثير پذيرفتن از آن كتابها كه افتراها و اتهاماتي عليه دعوت 
اصالحي شيخ محمد مطرح كرده بودند، اقدام به تبليغات عليه ايشان و 

  . دعوتش و نشر اكاذيب و افتراها پرداختند
ا هيچ كدام از آثار و كتابهاي شيخ محمد را آي: اين مبلّغ از آن عالم پرسيد

. نه، آنچه درباره او گفته شده است براي من كافي است: اي؟ او گفت خوانده
اين مبلِّغ كه فرد باهوشي بود به او كتاب التوحيد اثر شيخ محمد بن 

اما قبل از آن جلد و صفحه عنوان كتاب را كنده و به او . عبدالوهاب را داد
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ارم اين كتاب را بخواني و فردا نظرت را دربارة آن به من دوست د: گفت
  . بگويي

در ديدار بعدي آن عالم به تمجيد و ستايش آن كتاب پرداخت، و از آنجا 
گيري صحيحي بود كه  كه حاوي علوم برگرفته از كتاب و سنت و جهت

ن مسلمانان براي تصحيح افكار و اعتقاداتشان به آن نياز داشتند، براي مؤلف آ
  .طلب رحمت و مغفرت كرد

آن مبلِّغ اين بار به او نسخه ديگري از همان كتاب كه جلد و صفحه عنوان 
چنانكه مشاهده . اين نسخه كامل كتاب است: داشت به او داد و به او گفت

كنيد، شيخ محمد بن عبدالوهاب مؤسس دعوت سلفي اصالحي و  مي
  . نيز چنين هستند تجديدي آن را تأليف كرده است و آثار ديگر او

حسبنا اهللا و نعم الوكيل، به شيخ اتهاماتي را وارد : درنگ گفت آن عالم بي
ايم، بر خالف  آنچه ما دربارة او خوانده ،اند كه در آن كتاب وجود ندارد كرده

اين همان توحيد خالصي است . آن چيزي است كه در اين اثرش نوشته است
والسالم ـ آن را آورده است و ما را به  كه محمد بن عبداهللا ـ عليه الصاله

  . تمسك به آن فرا خوانده است
دهها سال پيش، در هند نيز جريان مشابهي روي داد كه در آن خداوند 

همچنين در يك . يكي از علماي هند را به وسيلة توفيقاتش هدايت كرد
جريان ديگر در مناظره با شخص ديگري به نام البكري، همين اتفاق تكرار 

  . شد
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اين يك وضعيت كلي است كه همة مسلمانان بايد به آن توجه كنند و اجازه 
بر آنان . ندهند ديگران يك نظر بدون اينكه از جزئيات آن اطالع داشته باشند

پس شايسته است كه مسلمان دانا خود به تحقيق و جستجو . تحميل كنند
مينان پيدا كند، و درباره اصول عقيده و دين خود بپردازد و از صحت آنها اط

در آنها دقت الزم را به عمل آورد تا بعد از اينكه برايش ثابت شد، دچار 
شود، كه  اختالف در صف مسلمانان نيز از همين امر ناشي مي. ترديد نشود

افكني و از بين بردن اتحاد  برد و براي تفرقه فقط دشمن از آن سود مي
زيرا منافع، . كند د را هزينه ميمسلمانان تالشها، اموال، فكر و انديشه خو

از خداوند . سلطه و نفوذ دشمن در تفرقه و ترويج اختالفات است
خواهيم كه مسلمانان را متحد كند و همان گونه ميان مسلمانان اوليه انس  مي

. و الفت ايجاد نمود در آخر الزمان ميان دلهاي آنان الفت بر قرار سازد

#�y :مايدفر مي �خداوند خطاب به پيامبرش  ©9r&uρ š ÷ t/ öΝ ÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø) x9Ρr& 
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و خدا بود كه عربها را با وجود دشمني شديدشان در پرتو اسالم ([
و دلهاي پر از حقد و كينه [در ميان آنان الفت ايجاد نمود ] رد ودگرگون ك

اگر همة آنچه در زمين ] اي كه آنان را به هم نزديك و مهربان كرد، به گونه
توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي  كردي نمي است صرف مي

انس و  ميانشان] با هدايت آنها به ايمان و دوستي و برادري[ولي خداوند 
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و بر هركاري . [ترديد او عزيز و حكيم است زيرا بي. الفت برقرار نمود
  ]). تواناست

يهوديان و نصارى هرگز از مسلمانان راضي نخواهند شد مگر اينكه دين آنها 
. تباه سازند و آنها را دچار اختالفات دائمي، كينه و تنفر از يكديگر سازند

��s9uρ 4yÌö :فرمايد چنانكه خداوند مي s? y7Ψtã ßŠθ åκu6 ø9$# Ÿωuρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# 4®L ym yì Î6 ®K s? 
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بطور كامل يهوديان و نصارى هرگز از تو راضى نخواهند شد، مگر اينكه (

هاى آنها و پيرو آيينشان شوى، به آنها بگو كه هدايت، تنها  هتسليم خواست
هدايت الهى است، اگر تسليم تعصبها و هوسها و افكار كوتاه آنها شوى بعد 

رپرست و از آن كه در پرتو وحى الهى حقايق براى تو روشن شده، هيچ س
  ). ياورى از ناحيه خدا براى تو نخواهد بود

فقط آنچه باعث اصالح نسل اوليه اين : فرمايد مي :چنانكه امام مالك 
هاي بعدي و آخر اين امت را اصالح نمايد، و  تواند نسل امت شده است مي

نسل اول نيز فقط به وسيلة عقيده اسالمي صاف، خالص و ناب، هدايت و 
  . شود اين عقيده موجب اصالح نسلهاي آخر امت نيز مياصالح شدند كه 
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ها با دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب از داخل  ها و دشمني اولين مخالفت

مردماني در برابر آن . اي شروع شد كه دعوت از همانجا برخاسته بود منطقه
ند، و چنانچه مردم حقيقتي را كه منافعي داشت. ايستادند و با آن مبارزه كردند

فهميدند  كرد، مي كه شيخ براي بيان آن براي مردم از قرآن و سنت بيان مي
  . افتاد منافع آنان به خطر مي

دوست داشتن چيزي باعث ناديده گرفتن و ناشنيده گرفتن حقيقت 
چنانكه شاعر . حسد نيز در اين رويارويي و مبارزه نقش داشت. شود مي
  : گويد مي

7/ L(M� &�!�NO P Q� ��J6& &��  
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پس آن گروه . ورزند، زيرا همانند او نيستند به جوانمرد حسادت مي(
  ). دشمنان و مخالفان او هستند

آن گروه به وارد كردن اتهام، افتـرا و نسـبت دادن اكاذيـب بـه دعـوت شـيخ       
ردم از دعـوت و ترسـي كـه    آنان براي دور كردن و بيزاري م. محمد پرداختند

خواب را از آنان ربوده بود، در همه جا بـه انتشـار نامـه و اعالميـه آن اقـدام      
كردند كه  چنانكه ابن سحيم، ابن مويس و غيره اقدام به اين كار مي. كردند مي

پردازيم كه شيخ محمد خودش در  در صفحات بعد به ذكر و اشاره به آنها مي
م و علماي مناطق مختلف جهـت دفـع شـبهات و    هايي كه خطاب به مرد نامه

كرد، به سخنان آنان پاسـخ داده   افتراهاي نسبت داده شده به دعوت منتشر مي
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بلكـه  . كنـيم  ها را به طور كامل ذكـر نمـي   نگاري و ما آن مباحث و نامه. است

$�: كافي است به اين آيه اشاره كنيم كه ¨Β r'sù ß‰ t/̈“9$# Ü= yδ õ‹ uŠsù [ !$ x9 ã_ ( $ ¨Β r&uρ $ tΒ ßì x9Ζ tƒ 
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روند و آبى كه براى مردم  ميبه كنار ) ى بلند آواز و ميان تهى(اما كفها(
يعنى حق، هميشه مفيد و سودمند . )ماند ميمفيد و سودمند است در زمين 

بيهوده  فايده و يون آب زالل كه مايه حيات است؛ اما باطل بچاست؛ هم
  .است، ولى حق هميشه بايد بجوشد و بخروشد تا باطل را از خود دور سازد

همة اين افراد اعم از منتقد و نقد شونده، اتهام زننده و متهم همگي از دنيا 
. را ثابت كرده است :اند و روزگار پاكي و خلوص راستين شيخ محمد  رفته

بلكه افزايش يافت و مردم در . به طوري كه آثار دعوت و انعكاس آن باقي ماند
همچنين . هاي ايشان پرداختند همه جا به پيروي تحقيق و بررسي آثار و نوشته

بسياري از دشمنان پس از اينكه به صحت و سالمت دعوت و صدق اهداف 
زيرا شايسته است كه از . دعوتگري پي بردند، از دشمني با آن دست كشيدند

نامهايشان و همه آنچه دربارة . ان نامي نيستاما ديگر از مخالف. حق پيروي كرد
تقريباً مردم فقط از طريق رسائل . گفتند از بين رفته و فراموش شده است آن مي

  .ا نام و آراي آنها آشنايي دارندب :شيخ محمد 
اما پاداش و جزاي قيامت در دست خداوند . اين وضعيت آنها در دنياست

شيخ . داند ها و اسرار دلها را ميزيرا اوست كه نهان. ـ جل وعال ـ است
  : داند دشمنان شيخ را سه گروه مي :عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز 
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پندارند و  پردازي كه حق را باطل و باطل را حق مي علماي خرافه  -1
معتقدند كه ساختن بنا بر روي قبور و تبديل آنها به مسجد و خواندن و طلب 

آنان گمان . جزو دين و هدايت است.. ..ياري از آنها در برابر خداوند و 
داند در حقيقت از اوليا  كنند كسي كه اين امور را ناپسند و خالف شرع مي مي

  . و صالحين متنفر و جهاد با او واجب است
اي ديگر از طالبان علم كه حقيقت اين شخص و افكار او را  عده  -2
. دانند كرد نمي شناسند و آن حقيقتي را كه مردم را به سوي آن دعوت مي نمي

گرايان و گمراه كنندگان درباره او  بلكه آنان از ديگران پيروي و اقوال خرافه
گذارد و  كنند كه شيخ به اوليا و انبيا احترام نمي آنان گمان مي. كنند را تأييد مي

كند به همين دليل به بدگويي و  با آن دشمني و كرامات آنها را انكار مي
از دعوت او و دور و بيزار كردن مردم از آن  گيري نكوهش شيخ و خرده

 . پرداختند

آنان با . ناكند گروهي ديگر از به خطر افتادن جايگاه و مقامشان بيم  -3
كنند تا طرفداران دعوت دستشان به آنها نرسد و آنها  دعوت شيخ مخالفت مي

 را از مقام و جايگاهشان به زير بكشند و بر سرزمينهايشان چيره شوند و آنها
  . 1را به دست آورند

بارزترين دشمنان دعوت كساني بودند كه با مردم مناطق مختلف سرزمين 
دادند كه آنها را  و به شيخ اموري را نسبت مي. كردند نگاري مي اسالمي نامه

                                                 
 . 28ـ  27للشيخ عبدالعزيز بن باز،ص ) اإلمام محمد بن عبدالوهاب دعوته و سيرته: (نگا -1
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آنگاه حقيقت آنها برهمگان هويدا شد و مردم با دعوت شيخ . نگفته بود
زيرا اين دعوت همان دين . ردندمحمد به خوبي آشنا شدند و از آن پيروي ك

به همين دليل اين افراد مجبور به مهاجرت و ترك كشور . خالص خداوند بود
شدند تا به كار خود ادامه دهند و براي كارشان تبليغ عليه دعوت شيخ 
محمد، فضاي مناسب و بهتري بيابند تا در آن به گردش و حمله به دعوت 

و . مسلمانان را از حقيقت منحرف كردند آنان ذهن بسياري از. شيخ بپردازند
بعضي از علماي آن سرزمينها بدون علم و تحقيق از آنان پيروي كردند و 

  . آراي آنان را پسنديدند
  : كنيم در اينجا نام بعضي از آنها را به اختصار ذكر مي

هاي شيخ ذكر  سليمان بن محمد بن سحيم، كه در بسياري از نامه  -1
. نوشت دم مناطق مخالف عليه شيخ و دعوت او نامه ميشده است كه او به مر

داد كه  هايش دربارة شيخ اموري را نسبت مي اي كه به وسيلة نامه به گونه
وي از علماي رياض بود كه . روي نداده بود و هيچ پايه و اساسي نداشتند

بعد از فتح آن شهر توسط حكومت اوليه سعوديها به احساء و از آنجا به 
در همانجا از دنيا . ق. ه1181ر در عراق مهاجرت كرد و در سال منطقه زبي

  . 1رفت و فرزندانش در آنجا اقامت گزيدند

                                                 
و تاريخ ابن غنام ) 1/322(ابن بسام  تأليف) علماء نجد خالل سته قرون(براي بررسي زندگي او به  -1

 . مراجعه نماييد
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اي از افراد خانواده آل سحيم كه همگي جزو  روايت شده است كه عده
اهل علم و فضل زمان خود و ساكن شهر مجمعه و شهر رياض بودند، با 

د علت اين امر حسادت آنان شاي. كردند دعوت شيخ مخالفت و دشمني مي
  . كوشد كه از هر طريق ممكن انسان را فريب دهد زيرا شيطان بسيار مي. باشد
. محمد بن عبداهللا بن فيروز كه اصالتاً نجدي و متولد احساء بود  -2

زماني كه به بصره مهاجرت ودر آنجا سكونت . وي از علماي مشهور بود
وي . توجه نمود و او را گرامي داشت كرد، والي بصره عبداهللا آقا بسيار به او

در آن شهر ماند و در منطقه زبير به خاك . ق. ه1216تا پايان عمر يعني سال 
وي زماني از احساء خارج شد كه نيروهاي آل سعود كم كم وارد . سپرده شد

وي . زيرا وي از همان ابتدا با دعوت شيخ محمد مخالف بود. شهر شدند
ت تحريك سلطان عثماني به مبارزه دعوت شيخ اي جه والي شهر را وسيله

گروهي از شاگردانش به جز . 1دانست محمد بن عبدالوهاب و ريشه كني مي
. عفالقي به مدينه مهاجرت كرد. محمد بن رشيد العفالقي به او كمك كردند

اش مبني بر  امام سعود بن عبدالعزيز پس از فتح مدينه بنابر عادت هميشگي
ما، وي را بسيار گرامي داشت و او را به مقام قضاوت احترام و تكريم عل

داشت و از  وي دعوت سلفي را بسيار دوست مي. شهر مدينه منصوب كرد
. وي در مصر نيز به تالش براي معرفي اين دعوت پرداخت. مبلغان آن بود

                                                 
و نامه او بر عليه ) 886-3/882(تأليف ابن بسام ) علماءنجد(براي مطالعه زندگي نامه او به كتاب  -1

 . دعوت كه در كتاب تاريخ ابن غنام و ابن بشر آمده است مراجعه نمايند



 

��� ��������	��	
���	���������������� 

وي در شناساندن دعوت . مردم آن سرزمين نيز او را بسيار دوست داشتند
در قاهره از دنيا . ق. ه1257فراواني ايفا كرد و در سال سلفي به مردم نقش 

 . 1رفت

محمد بن عبدالرحمن بن عفالق كه در احساء داراي مقام علمي   -3
. ق. ه1163وي در سال . خواندند بزرگي بود و طالب علم پيش او درس مي

را درك كرده و با آن  :وي ابتدا دعوت شيخ محمد . در احساء از دنيا رفت
اي به شيخ محمد از او خواسته بود كه  وي در نامه. وده بودمخالفت نم

. ها و مسائل بالغي ديگر سورة عاديات را بيان كند  ها، كنايه مجازات، استعاره
هاي بالغي و مسائل علم بيان،  كرد كه ذكر نكته اي كه او تصور مي به گونه

 . تنها راه دريافت آن معرفت، توحيد و عبادت خالص براي او است

  . 2كند اش چنين امري را ذكر مي نامه شيخ عبداهللا بن بسام در زندگي
هاي شيخ  عبداهللا بن عيسي المويسي قاضي شهرك حرمه كه در نامه  -4

شيخ محمد به مردم درباره او هشدار . از او بسيار سخن به ميان آمده است
از دنيا در زادگاهش . ق. ه1175وي در سال . كرد داد و اعمال او را بيان مي مي

جزيره عربستان اين زماني بود كه دعوت هنوز منتشر نشده و در شبه . 3رفت
 .گسترش نيافته بود

                                                 
وي در آن كتاب . مراجعه نماييد 228الشيخ، ص تأليف عبدالرحمن آل ) مشاهير علماء نجد: (نگا -1

 . با نام احمد از او نام برده است
 ). 3/820) (علماء نجد خالل ستته قرون: (نگا -2

 ). 2/604(همان منبع  -3
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. عثمان بن عبدالعزيز بن منصور كه در عراق كسب علم كرده بود  -5
مشهورترين اساتيد وي، داود بن جرجيس و محمد بن سلوم الفرضي بودند 

بن جرجيس و علماي نجد ميان ا. ترين دشمنان دعوت بودند كه از سرسخت
نامه  ابن بسام در زندگي. دربارة دعوت، مناظرات و مجادالتي صورت گرفت

گاهي از دعوت سلفي . اين فرد از نظر اعتقادي در ترديد بود: نويسد وي مي
و گاهي از آن دوري  ،شود كند و به آن نسبت داده مي حمايت و پيروي مي

زماني كه داود بن . كند رقرار ميكند و با دشمنان آن ارتباط دوستي ب مي
جرجيس بن نجد آمد، وي به حمايت و پشتيباني از او پرداخت و او و 

بيتي  36اي  كرد و بر كتابش حاشيه نوشت و در قصيده طريقتش را ستايش مي
نفر از علماي نجد با قصايدي كه در  7و بيش او . كرد روش او را ستايش مي

 . 1او پاسخ دادند وزن و قافيه مشابه آن بودند به

.... اند و استعانت از آنان و  ابن جرجيس توسل به صالحيني كه از دنيا رفته
 . دانست را كه بر خالف عقيده صحيح بود، مستحب مي

در عينزه به دنيا . ق. ه1232محمد بن عبداهللا بن حميد كه در سال   -6
در . ق. ه1295و در سال . آمد وي تا پايان عمرش در مكه مفتي حنابله بود

وي بنا به : گويد ابن بسام در شرح زندگي او مي. شهر طائف از دنيا رفت
هاي مكه ـ پيرو دولت عثماني بود كه با عقيده  اقتضاي شغلش ـ مفتي حنبلي

وي بعد از بحران به وجود آمده براي دعوت سلفي . كرد گري مبارزه مي سلفي

                                                 
 ). 3/696) (علماء نجد خالل سته قرون(به كتاب  -1
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. دعوت افزايش يافته بود در اين دوره تعداد دشمنان و مخالفان. وجود داشت
همچنين او در خارج از نجد و نزد دانشمندان و عالماني تلمذ كرده بود كه 

همه . وجود خود را وقف مبارزه و دشمني با اين دعوت سلفي كرده بودند
اين عوامل باعث شده بود كه وي به يكي از مخالفان و همپيمان دشمنان 

 .1دعوت تبديل شود

مي كه به مخالفت و دشمني با دعوت پرداخت مربد بن أحمد التمي  -7
به يمن مسافرت كرد و به بد نام كردن دعوت و . ق. ه1170سپس در سال 

ماه در آنجا ماند و به همراه  10وي مدت . پرداخت مبلغان و پيروان آن مي
 .حجاج به حجاز بازگشت

ه خالصه اينكه اين فرد و امثال او از جمل: گويد ابن بسام دربارة او مي
آنها كساني . كساني بودند كه با دعوت اصالحي مخالفت و دشمني كردند

و اتهامات و اكاذيب فراواني را به آن نسبت . بودند كه آن را بد نام كردند
به طوري كه كساني كه . دادند، و درباره آن ادعاهاي باطلي را مطرح نمودند

دعوت . ه آنان شدنددانستند و از آن اطالعي نداشتند، شيفت حقيقت آن را نمي
توز، يا مغروران فريفته، يا از سوي دشمنان  سلفي يا از سوي حسودان كينه

به حدي كه نيروهاي عثماني . اصالح و دين مورد اتهام و دشمني قرار گرفت
در خاستگاه دعوت با آن جنگيدند و مانع پيشرفت آن شدند و به وسيله نابود 

                                                 
السحب الوابله علي (طي و همچنين به نسخه خ) 866ـ  3/865) (علماء نجد خالل سته قرون: (نگا -1

نوشته ابن حميد مراجعه كنيد كه در آن آمده است كه او از علماي دعوت روي گردان ) ضرائح الحنابله
 . بود و دشمنان آن را ياري كرد
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سعودي ـ كه ادارة دعوت را به  كردن دعوتگران و رهبران حكومت اوليه
عهده داشتند ـ و علما از جمله فرزندان و نوادگان شيخ محمد، آن را نابود 

تا اينكه خداوند اراده فرمود تا بار ديگر اين دعوت فعال شود و . كردند
قهرمان شجاع امام تركي بن عبداهللا را ـ كه تا پاكسازي كشور از نيروهاي 

الحمدهللا اين حكومت همچنان در مسير . 1اندترك جنگيد ـ به حكومت رس
از جمله آثار آن امنيتي است كه در سايه . هموار به پيشرفت خود ادامه داد

  . اجراي شريعت اسالمي در كشور به وجود آمده است
وي از حجاز به زادگاهش : نويسد وي در پايان شرح حال التميمي مي

وي از آنجا . آن شهر چيره شداما امام محمد بن سعود بر . حريمالء بازگشت
حاكم آن شهر علي الجريسي او را . زماني كه به شهر رغبه رسيد. گريخت

  .2اتفاق افتاد. ق. ه1171اين امر در سال . دستگير كرد و به قتل رساند
اما به . علماي ديگري وجود دارند كه به مقابله با دعوت نپرداختند  -8

محمد : مانند. ته بودند، گرايش داشتنددشمنان آن در سرزمينهايي كه بدانجا رف
بن علي بن سلوم الفرضي كه به همدلي با استادش محمد بن فيروز از منطقه 

وي و دو پسرش عبدالرزاق و . سدير به منطقه زبير در عراق مهاجرت كرد
عبداللطيف كه از علماي مشهور بصره و سوق الشيوخ شدند، در عراق از دنيا 

  . رفتند

                                                 
 ). 3/949) (علماء نجد خالل سته قرون: (نگا -1

 . 950همان منبع، ص  -2
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سف كه در دمشق به تحصيل علم پرداخت و در همانجا ابراهيم بن يو
وي در مسجد جامع اموي كالس درس داشت، وي در سال . سكونت گزيد

  .به طرز مشكوكي به قتل رسيد. ق. ه1187
راشد بن خنين كه از منطقه الخرج به احساء مهاجرت كرد و در آنجا 

  .1بدون اينكه از خود فرزندي بر جاي بگذارد، از دنيا رفت
مانند ابن . هاي شيخ محمد نامشان ذكر شده است و ديگران كه در نامه

اسماعيل، ابن ربيعه، ابن مطلق، ابن عبداللطيف، صالح بن عبداهللا و غيره، 
هاي گردآوري شده شيخ كه در آن به بيان اهداف دعوت و رد  مجموع رساله

صفحه به  323نامه است كه در  51پردازد  بر اتهامات و افتراهاي مخالفان مي
اين مجموعه براي كسي كه . صورت يكجلدي به چاپ رسيده است

خواهد از نزديك با شيخ و دعوت او آشنا شود و دربارة آن به تحقيق  مي
ترديد بسياري از كساني كه با دعوت شيخ  بي. بپردازد، بسيار مفيد است

كردند، پس آنكه حقيقت آن را درك كردند از  محمد مخالفت دشمني مي
  .شايسته است كه از حق پيروي كرد زيرا. أس پيشين خود بازگشتندر

  
  
  

                                                 
) السحب الوابله علي ضرائح الحنابله(كتابهاي براي كسب اطالع درباره سرگذشت افراد مذكور به  -1

روضه الناضرين من مĤثر علماء نجد (تأليف ابن بسام، ) علماء نجد في سته قرون(تأليف ابن حميد، 
 . تأليف محمد بن عثمان القاضي مراجعه نمايند) وحوادث السنين
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محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم (در كتاب  :مسعودي ندوي 

بارزترين دروغي كه به دعوت شيخ اإلسالم محمد : نويسد مي) ومفتري عليه
ما بن عبدالوهاب نسبت داده شده است، گذاشتن نام وهابيت بر آن است، ا

منفعت طلبان تالش نمودند تا از طريق اين نام چنين القا نمايند كه اين 
ها با هم متحد  و انگليس، عثماني و مصري. دعوت خارج از اسالم است

شدند تا آن را به صورت يك شبح مخيف و ترسناكي در آوردند كه مردم از 
سالم در به طوري كه چنانچه هر جنبش اسالمي در جهان ا. آن گريزان باشند

دو قرن گذشته شكل گرفت و اروپائيان آن را براي منافعشان خطرناك 
دانستند، حتي اگر در عقيده و  ديدند، آن را با وهابيت نجدي مرتبط مي مي

  . 1اصول با آن تناقض و تضاد داشته باشد
شيخ أحمد بن حجر قاضي دادگاه عالي شرعي قطر افتراهاي بعضي از 

زيرا مخالفان . كند اتهام به شيخ محمد مرتبط مي متكلمين قديمي حنبلي به
. كاهند فقط به وسيلة وارد كردن افترا و اتهام به ديگران از ارزش آنها مي

هاي اسالمي  ه با حركتاستعمارگران جز با افعال اين روش راهي براي مبارز
  .يابند نمي

به : (دنويس مي) نقض كالم المفترين الحنابله السلفين(شيخ أحمد در كتاب 
احترام  �كنند كه آنها به پيامبر  شيخ محمد و پيروانش اتهام وارد مي

                                                 
ي ترجمه عبدالعليم تأليف مسعود ندو) محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه: (نگا -1

 . 165دكتر محمد تقي الدين الهاللي ص : البستوي، با مقدمه و بازنگري
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عصاي من بهتر و سودمندتر از : گويد گذارند، بلكه حتي يكي از آنها مي نمي
پيامبر است، آنان به مقام و كرامت علما و صالحين معتقد نيستند، و شفاعت 

لمانان ديگر را حرام كنند، و زيارت قبر او و مس را انكار مي �پيامبر 
معتقد نيستند، و به  �همچنين به فرستادن صلوات بر پيامبر . دانند مي

. برند زنند و از بين مي كنند، بلكه آنها را آتش مي كتابهاي ائمه اعتنا نمي
همچنين به تقليد از آنها اعتقادي ندارند، و مسلمانان را از چندين قرن پيش، 

كنند، و  قيده و هم رأي باشند تكفير ميبه جز كساني كه با آنها هم ع
  .و ادعاهاي ديگر. 1)دانند مولودخواني براي پيامبر را حرام مي

اين ادعاهاي نسبت داده به آنها دروغين و ساختگي : جواب آن است
كتابهاي آنان چاپ شده و در همه جا . اي از صحت ندارد هستند كه هيچ بهره

واهد دروغ بودن اين ادعاها را بشناسد، كسي كه بخ. اند فروخته و توزيع شده
بنابراين راز اصرار آنان بر نام وهابيت و ترويج اين . 2كتابهاي آنان را بخواند

زيرا علماي مغرب به مصيبت . يابيم امر را كه آنان مذهب پنجم هستند، در مي
. اي از خوارج اباضيه بودند، گرفتار شده بودند وجود وهابيت رستمي كه فرقه

فرقه در آن منطقه به وسيلة عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم در اين 
و چنانكه قبال . اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري به وجود آمده بود

                                                 
و خواندن مولودي بر خالف گمان  �چنانكه معلوم است برپايي مجلس مولودخواني براي پيامبر  -1

في  القول الفصل(در اين باره به كتاب . دانند، بدعت است اى كه آن را براي تقريب و بندگي مي عده
 .اعيل انصاري مراجعه كنيدتأليف شيخ اسم) �مولد خير الرسل 

 .پردازد يد كه به رد اين شبهه ميمراجعه كن 101تا صفحه  58، 57به همان كتاب، ص  -2
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پيروان آن فتوا صادر كرده شرح داديم علماي مغرب درباره اين فرقه و عقايد 
  .بودند

متنفر كردن مردم  اي بود كه دشمنان دعوت براي اين نام همانند لباس آماده
و دور كردن آنها از دعوت و كوتاه كردن راه آن را بر دعوت جديد اطالق 

رافات ها و خ زيرا در سرزمين اسالمي فقط افراد معتقد به بدعت. كردند
  .كنند استعمارگران خدمت مي

اما عالمان نفع طلب و سودجو به افتراها و شبهات مطرح شده استناد 
نمود  كه مناظره و گفتگو همه اين اتهامات را برطرف ميعليرغم اين. كردند مي

كرد كه هيچ پايه و اساسي ندارند و شيخ محمد و پيروانش از آنها  و ثابت مي
شبهات چيزي جز تعصب كور  اين اكاذيب و. جويند تبري و بيزاري مي

  .نيستند
براي اثبات صحت ادعاها و نسبت دادن افترايشان از اختالفي كه در 

امر ميان شيخ محمد و برادرش شيخ سليمان بن عبدالوهاب به وجود  ابتداي
اي كه شيخ سليمان همانند علماي ديگر  به گونه. آمده بود، سوء استفاده كردند

منطقه نجد و مناطق ديگر با او مخالفت نمود و فقط زماني از آن پيروي كرد 
ز زماني كه كه حقيقت آن برايش روشن شده بود، اين علما و دانشمندان ني

  .ن را تأييد و از آن پيروي كردندحقيقت دعوت شيخ را دريافتند آ
شيخ سليمان نيز از جمله كساني بود كه حقيقت راه و روش و هدف 

كرد،  سالمي را كه برادرش براساس آن عمل و مردم را به آن دعوت مي
  .كردل از آن پس آن امر را تأييد دريافت و آن را پذيرفته بود به همين دلي
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و دو رساله را تأليف و آن را به . دشمنان از اين امر سوء استفاده كردند

Fjشيخ سليمان نسبت دادند كه نام آنها  k��l��m, V ���9�� =(� ���, K �

FV 5�En XlQ 5�9����� �� ��� =(� ���K بود.  

ا رد اند، اين امر ر اما كساني كه در اين زمينه تحقيق و بررسي نموده
و معتقدند كه هدف از نسبت دادن آنها به شيخ سليمان منفور كردن . كنند مي

دعوت شيخ و ترويج اين ادعا بوده است، كه شيخ سليمان كه نزديكترين فرد 
در حالي كه او . دانسته است به او بوده است دعوت او را رد و آن را باطل مي

  .1به او پيوستپيرو او بوده است و با عذرخواهي در شهر درعيه 
دليل ديگر مبني بر دروغين و ساختگي بودن اين دو رساله و عدم صحت 
نسبت دادن آنها به شيخ سليمان اين است كه نام وهابيت در دوران حمالت 
تركها و مصريها به رهبري ابراهيم باشا به نجد و بيش از بيست سال پس از 

) ني پور(زيرا . افتوفات شيخ و همچنين پس از وفات شيخ سليمان رواج ي
محقق اروپايي كه با شيخ محمد معاصر بوده است اين اصطالح را اصالً به 

يابيم كه  بنابراين در مي: گويد مسعود ندوي در اين باره مي. كار نبرده است
اما دعوت شيخ را دين . اصطالح وهابيت تا آن زمان شناخته شده نبوده است

ا اين وجود در پايان از مذهب جديد ب. ناميدند مي (New Religion)جديد 
را اولين ) وهابيت(كلمه . كردند ياد مي) محمديه(محمد بن عبدالوهاب به 

                                                 
با . ق. ه1421سال  60شماره ) البحوث اإلسالميه(براي كسب اطالع بيشتر به تحقيق كه در مجلة  -1

 .تشر شد، مراجعه نماييدمن 300ـ  255، ص )شيخ المفتري عليهعنوان سليمان بن عبدالوهاب ال
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بعد از تسلط محمد علي بر حجاز . ق. ه1229كه در سال ) برك هارت(بار، 
جبرتي در تاريخش اين مسأله را . به اين سرزمين سفر كرده بود به كار برد

  .1ذكر كرده است
ح داديم، اين مسأله ر سفرنامه سادلير كه قبالً درباره آن توضيهمچنين د

  .ذكر شده است
ها به شيخ سليمان اين  دليل ديگر براي عدم صحت انتساب اين رساله

است كه اگر چنانچه شيخ سليمان با دعوت مخالفت و افكار برادرش شيخ 
متسمر  ترديد حداقل در دوراني كه جدال و مناظره كرد، بي محمد را رد مي

شد و نام او همانند  هاي شيخ محمد تكرار مي وجود داشت، نام او در رديه
شد، اين افترا و دروغي است  ذكر مي. اند كساني كه با دعوت مخالفت كرده

كه به شيخ سليمان نسبت داده شده است، همچنانكه اصطالحي را كه به 
جي از علت تضاد و اختالف شديد دعوت شيخ محمد وهابيت رستمي خار

نظر اعتقاد، محتوا، امكان، روش و شيوه استدالل به داليل شرعي هيچ 
به همين دليل در . دهند ارتباطي با دعوت شيخ محمد ندارد، به آن نسبت مي

ين امر نشان دهنده برائت آن ا. اين باره از آن سخني به ميان نيامده است
  .است

اند  رستمي تحقيق كردههمانگونه كه محققاني كه دربارة اعتقادات وهابيت 
در . دانند عقايد اين فرقه بر خالف اعتقادات اهل سنت و جماعت است مي

                                                 
 . مراجعه نماييد 168ـ  167تأليف ندوي، ص ) محمد بن عبدالوهاب(به كتاب  -1
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حالي كه شيخ محمد، همانگونه كه خودش در رسائلش آورده است و همه 
كنند كه او پيرو است نه  آثار او و فرزندان و شاگردانش اين امر را تأييد مي

براي . رود اعت به پيش ميبدعت گذار، و براساس مذهب اهل سنت و جم
و روش سلف  �اثبات رأي خود از داليل صحيح از قرآن و سنت پيامبر 

بها و آثار او كه اين امر در همه كتا. كند استفاده مي) پيشينيان نيكوكار(صالح 
  .كامالً مشهود است

دليل ديگر براي عدم صحت اين ادعا آن است كه مخالفت شيخ سليمان 
در آن . ادرش در ابتداي دعوت شيخ محمد بوده استبن عبدالوهاب با بر

. كرد هاي كوتاه تجاوز نمي ها از حد سخنان شفاهي و نامه نگاري زمان رديه
ابن غنام كه اين امر و تاريخ آن را ذكر نموده و مدت زماني معاصر آنها بوده 

ز و مدتي پس از آنها از دنيا رفته است، عليرغم ذكر نام مخالفان شيخ محمد، ا
از سوي . شيخ سليمان و مخالفت او با دعوت سخني به ميان نياورده است

غير ممكن . شود اي است كه به پدر هر دويشان اطالق مي ديگر، وهابيت كلمه
زيرا از يك . است كه شيخ سليمان آن را بر دعوت برادرش اطالق كرده باشد

بيم كه اين يا از سوي ديگر در مي. طرف او به رد بر پدرش نپرداخته است
. شود زيرا چيزي به غير اصل خود نسبت داده مي. نسبت كامالً اشتباه است

اگر . توان فردي را كه اهل مكه است، مدني، و مغربي را هندي ناميد مثالً نمي
شيخ (با اغماض بر آن اطالق شده باشد، در حقيقت اين نام به هر دويشان 

نچه واقعاً شيخ سليمان چنا. شود نسبت داده مي) محمد و شيخ سليمان
  .توان آن لقب را به او نسبت داد ها باشد، نمي صاحب آن رديه
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اي كه نظر غربيها  دليل ديگر اينكه نويسندگاني كه در زمان دعوت به گونه
كه از ) ني پور(اند مانند  درباره آن نوشته. و ديگران را به خود جلب كرده بود

د، اين دعوت را گاهي محمدي معاصران دعوت بود و به احساء آمده بو
. ناميدند و گاهي دعوت جديد مي) منسوب به نام شيخ محمد بن عبدالوهاب(

. كرد اين دو نام هدف آنها را كه تحريك مردم عليه دعوت بود، بر آورده نمي
به حجاز رسيد و با محمد علي . ق. ه1229كه در سال ) برك هارت(همچنين 

ها را  اعتقادي و سالمت آن از ناخالصيديدار كرد و اين دعوت، جايگاه 
اين امر نشان . اش به انتقاد از مخالفان آن پرداخت ستوده و در سفرنامه

دهد كه حيله دشمنان از خالل نامي كه به وسيلة آن قصد تحريك مردم را  مي
هايي  تا به وسيله اين نام جديد كه بايد داراي ريشه. داشتند، ظاهر شد

را تحريك كند، به ] دين مردم[ساسات و غيرت كه اح] تاريخي باشد[
  .و حمالت آشكار عليه آن بپردازندآوري نيرو  جمع

همچنين قبل از مشهور شدن اين نام به مردم حمله كردند و آنان را تحت 
فشار قرار دادند تا ماليات بدهند و بخشش و انفاق نمايند ـ چنانكه جبرتي 

ان مردم را به وجوب جنگ با در تاريخش آنها را ذكر كرده است ـ آن
و اينكه فرقه وهابيت اباضي خارجي دوباره سر . دعوت كردند!! خوارج؟؟؟

مطالب فوق . پس بر همگان واجب است با آنان بجنگند. برآورده است
. ترين علل كشف حقيقت آن نام بود كه در اسناد تاريخي ذكر شده است مهم

ن اين دو رساله را به او نسبت به همين دليل مدتي بعد از وفات شيخ سليما
نيز جعل و نوشته ) همفر(همچنين در دوران كنوني كتاب خاطرات . دادند
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كنند كه او يك جاسوس انگليسي بوده است و  دشمنان دعوت ادعا مي. شد
اما . اش با شيخ محمد بن عبدالوهاب نوشته است اين كتاب را دربارة رابطه

واند ثابت كند، و قبل از آن كسي ت كسي اساسي و صحت اين سخن را نمي
  . آن را نشنيده است

اين امر جزو ادعاهايي است كه هيچ دليل و برهاني بر تأييد صحت آن 
دشمنان اسالم به علت تحريك . و دروغ نيز بسيار فراوان است.. وجود ندارد 

كنند تا اذهان مردم را مشوش و  كننده بودن به امثال اين ادعاها استناد مي
انگيزي نمايند و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دعوتگران  ن و فتنهپريشا

  . مخلص شوند
نگاري امروز دليل قاطعي بر اين روش در تحريك و افتراهاي  روزنامه

  . زيرا روش آنها برخالف ديگران است. فراوان عليه بسياري از كشورها است
شود، مردم  به همين دليل هر گاه دين حقيقي به دور از خرافات ظاهر

جانها و جوامع از خرافاتي كه وارد اسالم شده است به . براي پاك كردند
كنند، دشمنان اسالم از آن كار كه موجب ايجاد  سوي آن گرايش پيدا مي
آنان عوامل و يارانشان . شود شود، متنفر و بيزار مي وحدت ميان مسلمانان مي

اين امر را در انتفاضه مردم  .برند را براي دور كردن مردم از دين به كار مي
يهوديان از دعوت به جهادي .. يابيم  فلسطين به وسيلة سنگ و فرياد در مي

. زدند، دچار نگراني شدند آن را فرياد مي» اهللا اكبر«كه كودكان با تكرار شعار 
كردند  آنان با استفاده از وسايل اطالع رساني كه در اختيار داشتند، تبليغ مي

يك جنبش كمونيستي است تا مردم را از ديدگاه اسالمي آن كه اين نهضت 
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اين دوره نيز همانند  ..كردند، دور نمايند  كه يهود از آن احساس نگراني مي
  .گذشته است

امثال اين امر در همه اماكن و زمانها بسيار فراوانند از جمله اين افراد 
استاد احمد . در مدينه به دنيا آمد. ق. ه1261است كه در سال ) الوتري(

العماري كه رساله او دربارة محاكمه و نقد جنبشي سلفي مغرب را تحقيق 
آيا هدف از اين : كرده است، درباره اين رساله به طرح سؤاالتي پرداخته است

همراهي و محاكمه پيگيري جنبش سلفي وهابي در مغرب است، چنانكه در 
بررسي كرده است؟ چرا پايان رساله آورده است جريان وهابيت در شرق نيز 

كند؟  از سلطان عثماني و والي مصر عليه محمد بن عبدالوهاب جانبداري مي
گري است؟ يا در پشت اين  آيا اين طرفدار شديد از طريقت در برابر سلفي

جريان، علل ديگري وجود دارد؟ در حلول بيان عللي كه الوتري را به نوشتن 
  .1اين سؤاالت پاسخ دهيمكنيم به  كرد، تالش مي نامه وادار مي

اند كه به  اند علت و هدفي داشته بنابراين همه كساني كه دست به قلم برده
  .اند سوي آن حركت كرده

افرادي مانند الوتري تحت تأثير توجه مردم مغرب به دعوت سلفي بعد از 
قرار گرفتند كه امير . ق. ه1225دريافت نامه امام سعود بن عبدالعزيز در سال 

. ن علوي به سيد حمدون بن الحاج فاسي دستور داد به آن پاسخ دهدسليما
                                                 

از اين تحقيق كه در مجلة دانشكده ادبيات فاس رشته تاريخ شماره ويژه در سال  4به صفحه  -1
صفحه به چاپ رسيده است، مؤلف با  46ه در در اين تحقيق ك. م1985مطابق با سال . ق. ه1406

 . گري در مغرب دفاع كرده بود رعايت انصاف از سلفي
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ابوعبداهللا محمد بن . اي در مدح ابن سعود نوشت وي در جواب آن قصيده
كند كه حمدون بن الحاج به ابن سعود جواب داد و بنا  الكنسوس تأكيد مي

اي  نندهبه دستور سلطان سليمان او را مدح كرد، و در اين باره به داليل قانع ك
محقق قسمتي از اين ميميه را كه در مدح سعود است، ذكر كرده . استناد كرد

  : است، كه از جمله آن ابيات زير است

 �S/� TS$O P #�"S� �S 9' USVW ��  
 

 �Q &XSSSY �SSS� USSSOZ�-' LSSS�  TSSS[!  
 

اگر در ميان ما كاري انجام دهي كه ديگران آن را انجام نداده باشند، پس 
  . آوري را به دست مي) خداوند( تو پاداش صاحب نعمت

 �"S� Z�-\�� 5�#\& .�� �]$�  
 

 �� &�SSS(�$O +SSS� &��(SSSRO  TSSS��  
 

آنان جنگ ساالران را از منطقه حجاز دور كردند و مانع قتل و ريشه دار 
  . كردن بالهاي آنان شدند

 TSS;(<^�� T_�SSO� �SS]$� �� ��  
 

  &�SJ O �� �� `+Sa& 0) 0S�^�Sb T;  
 

  . و پاهايشان قطع شود يا از سرزمينهايشان رانده شوند يا اينكه دستها

c =�%& d#< ��/  Z�-\& 2+��"�  
 

 3SSH 2�[SS, �[SS, USS[(e  TMSS�(�  
 

تا اينكه در سرزمين حجاز به خاطر شادي از ظهور مبارك ملك سعود كه 
  . عيب و پيراسته بود، آب جاري شد بي

f g #SV�[�� hS/ 0S� � VO =  
 

 ^�Z�D �"SSS%& .SSSVNO *#SSS/ 0SSS� i�  
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ديگر در برابر حجاج، عمره گذاران و زائران هيچ مانعي وجود نداشت و 
كسي كه آرزوي انجام مراسم و مناسك حج را داشت، آن را به طور كامل 

  . داد انجام مي

Q� LN6�S, *�96& Z�-\& 5^2 2�)  
 

 SSS��� 0SSS� 0SSS�j� �SSS ��I  *#SSS\&  
 

نيتي كامل و بيشتر از كبوتران اي كه امروزه سالكان در آرامش و ام به گونه
  . حرم به حجاز بازگشتند

8�  ��)�S� ��S9/�� 2�[S, L9' kf  
 

 TS-[6&� 5#S[6& l�S(� �;�G�S/� �W1   
 

از زماني كه ملك سعود، بدعتهايي را كه پادشاهان عرب و عجم به وجود 
  ]. اين آرامش برقرار شد[آورده بودند از بين برد 

                                                 
 . شود كه بعضى از ابيات قافيه آن با هم هموزن نيست ، و مالحظه مي12منبع سابق ص  -1
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������"(� 6:   
با نام شيخ محمد شناخته و دعوت وي از آنجا شروع شده شهر عينيه كه 

بود، يك مركز علمي بود كه طالبان علم و معرفت به آنجا رفت و آمد 
در قسمت شرقي آن شهر كوچكي با نام جبيله وجود داشت كه . كردند مي

  . 1اند امروزه تبديل به يك شهر شده
هادت رسيدند، در شهر جبيله قبرهاي اصحابي كه در جنگهاي رده به ش

اين مكان در نزديكي محل جنگهاي يمامه قرار دارد كه در آنجا . وجود دارد
به علت جهل، . خداوند دينش را به وسيله كشته شدن مسيله كذاب ياري كرد

طول زماني و ضعف عقيده در ميان آنها مردم بر روي آنها بنا ساختند و بر روي 
همچنين به تقديم نذور . بنا نهادند قبر زيد بن خطاب و بقيه اصحاب گنبدهايي

  .نها بر خالف فرمان خدا پرداختندو قرباني براي آنها و قصد سفر به سوي آ
ساختن بنا بر روي قبرها در جهان اسالم به دوران بر پايي دولت قرامطه 

  . گردد در شبه جزيره عربستان و دولت فاطميان در مغرب و سپس مصر بر مي
زيرا جوهر . سكوت كرده بودند] عمال خالف شرعدر برابر ا[اما علما 

بلكه كار به جايي رسيده . عقيده كه محرك اين امر است، ضعيف شده بود
نان آبود كه حتي در جاهايي كه اوليايي دفن نشده بودند تا بر روي قبرهاي 

گشتند  مي... مردم به دنبال چيزهايي مانند چوب، سنگ، غارها و . ندزبنا بسا
  . كردند لبستگي پيدا ميو بدانها د

                                                 
 . كيلومتري از شمال غربي رياض قرار دارد 40اين شهر فاصله  -1
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علمايي كه زيان، اشكاالت اعتقادي مردم و دوري آنان از عقيده صاف را 
دانستند، جرات و شجاعت بيان مسأله را نداشتند و از بيم مردم كه  مي

  . كرد، آن را اظهار نمايند حكومت از آنها حمايت مي
مسأله را اما شيخ محمد از همان دوران جوان و طلبگي خطر و زيان اين 

. در دوران جواني شجاعت را در درون خود پرورش داده بود. درك كرده بود
و خود را براي تحمل مشكالت آماده كرده بود و آنچه را كه بيانش واجب 

  : از جمله موارد زير. نمود شد بيان مي هايي كه فراهم مي بود، در موقعيت
كي از استادانش در خواند، ي ـ هنگامي كه شيخ محمد در عينيه درس مي 1

خواند كه در آن از زيد بن خطاب طلب كمك و  ابتداي درس دعايي را مي
شيخ محمد با صدايي آرام به طوري كه فقط اين استاد . كرد استعانت مي

خداوند از زيد تواناتر : گفت بشنود تا او را متوجه اشتباهش نمايد مي
  .است

سپس او را فرا خواند و . با گذشت زمان آن استاد اين عادت را ترك كرد
با احترام و آرامش او را نصيحت كرد و به بردباري و صبر در دعوت مردم به 

زيرا تغيير دادن اموري كه مردم بدان عادت . سوي حقيت سفارش نمود
  .علم، بردباري و شجاعت نياز دارداند، اگر چه باطل باشد به  كرده

درس يكي از اساتيد شـركت   خواند در كالس ـ زماني كه در مكه درس مي  2
هرگاه اين شيخ بعد از  ،داشت آن استاد به او و ذكاوتش را دوست مي. كرد مي

محمـد بـن    .يـا كعبـه اهللا  : گفـت  خاسـت مـي   اش بر مي ىپايان درس از كرس
. عبدالوهاب تصميم گرفت به آرامي او را متوجه ايـن اشـتباه اعتقـادي نمايـد    
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: ديگر به پيش شيخ رفت و به او گفـت يك روز محمد قبل از آمدن شاگردان 
شـيخ نيـز بـا گشـاده     . خواهم براي شما قسمتي از قرآن را از حفظ بخوانم مي

 :محمد سورة قريش را خواند، تـا اينكـه بـه ايـن آيـه رسـيد      . رويي پذيرفت

�(#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ù= sù ¡>u‘ # x‹≈ yδ ÏM ø+t7ø9$# ∩⊂∪ �. )3: قريش.(  

پروردگار اين خانه را عبادت  بايد) به شكرانه اين نعمت بزرگ(پس (
شيخ او را متوجه . فليعبدوا هذا البيت: وي آن را اين گونه خواند). كنند

اشتباه ] عمداً[اما محمد سه بار آن را . اشتباهش نمود و آن را تصحيح كرد
تو شاگرد زرنگي هستي چرا دوباره اشتباه كردي؟ : شيخ به او گفت. خواند

گفت . بادت براي خداست نه براي خانهزيرا ع. اين كار صحيح نيست
: شيخ گفت. ام خواهم من تحت تأثير شما قرار گرفته معذرت مي! استاد

ام؟ وي جريان برخاستن او پس از كالس  مگر من چه گفته. عجيب است
اين كار اشتباه : شيخ گفت. درس و گفتن يا كعبه اهللا را برايش تعريف كرد

ادت تحت تأثير ديگران واقع من بدون قصد و غرض از روي ع. است
بدين . كنم از خداوند به خاطر اين كار طلب عفو و مغفرت مي. ام شده

تو آينده درخشاني : سپس به او گفت. ترتيب او اين عادت را ترك كرد
  .بايد صبر و بردباري داشته باشي اما. داري

 زيرا وي عمل. ـ در منطقه زبير عراق او را بسيار اذيت و طرد كردند 3
مسح كردن و توسل به قبر زبير بن عوام را كه شهر به نام او  ؛آنان

 .كرد تقبيح مي ،نامگذاري شده بود
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داد،  ـ وي زماني كه در الدرعيه به شاگردانش توحيد درس مي 4
اند يا نه آنها را  خواست اطمينان يابد كه آنان درس را به خوبي فهيمده مي

در ابتداي درس . داد آنان درس ميوي بعد از نماز صبح به . آزمايش كرد
فكر . هاي شهر صداي فريادي شنيدم ديشب از يكي از محله: به آنان گفت

يكي . وجوش افتادند كنيد چه اتفاقي افتاده است؟ طالب به جنب مي
يا مجرم يا كسي بوده : گفت ديگري مي. گفت شايد دزد بوده است مي

 .است كه به حريم مردم تجاوز كرده است

ز دوم از آنان پرسيد آيا متوجه شديد چه اتفاقي افتاده است و در رو
او را به اشد مجازات  اما بايد. نه متوجه نشديم: مجازات آن چيست؟ گفتند

  .محكوم كرد
اما : شيخ محمد به طوري كه مسأله را در نظر آنان ساده جلو دهد گفت

روس سياه زني نذر كرده است اگر پسر بيمارش شفا يابد يك خ. من فهميدم
آن زن به همراه . اكنون پسرش شفا يافته است. را براي جينان ذبح نمايد

خروس از دست آنها فرار  ،شوهرش تصميم گرفتند خروس را ذبح نمايد
آنها موفق . د تا آن را بگيرنددنكر ها آن را دنبال مي كرد، آنها در پشت بام خانه

بسم «اد داده بود بدون گفتن شدند و همانگونه كه يكي از جادوگران به آنان ي
  .آن را براي جنيان ذبح كردند» يماهللا الرحمن الرح

زماني كه وي اين . هيجان شاگردان فروشك كرد و هيچ مخالفتي نكردند
ايد،  شما حقيقت توحيدي را كه خوانده: امر را از آنان مشاهده كرد گفت

اقامه حد تعيين شده زماني كه دربارة مسأله گناهي كه شريعت به . ايد نفهميده
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كند، و غيرت  شود، مسأله براي شما اهميت پيدا مي در كتب فقه صحبت مي
اما هنگامي كه امري كه مربوط به عقيده است مطرح  ،آيد شما به جوش مي

حال آنكه امر اول دربارة گناه و دومي شرك . نشينيد شود، ساكت مي مي

�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨� :فرمايد است، خداوند دربارة شرك مي Ï9øó tƒ βr& x8 u0 ô³ ç„ Ïµ Î/ ã�Ï9 øó tƒuρ $ tΒ 

tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$ t± o„ � 
  ).48:ءنسا(

ر از آن براى هركس بخواهد ت نبخشد، و پايي ميخداوند هرگز شرك را ن(
  ).بخشد مي) و شايسته بداند(

خوانيم از آن روز به بعد تصميم  بنابراين درس توحيد را دوباره از اول مي
  .كتاب التوحيد را تأليف و به شاگردانش تدريس نمايدگرفت 

  : بعضي از نتايج دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب امور زير بودند
خواستند هدايت شوند و در جستجوي حقيقت  بعضي از كساني كه مي

به شيخ نامه نوشتند و از او دربارة افكار و اعمالش توضيح . بودند
شبهاتي را كه به شيخ نسبت داده شده  خواستند حقيقت و مي ،خواستند مي

  .ه اطالع آنها رسيده بود، بدانندبود و اين امر ب
اين امر را به خوبي روشن  ،هاي شيخ كه قبالً دربارة آنها سخن گفتيم نامه

كردند  بنابراين اعالم كردن نام كساني كه اين شايعات را ترويج مي. سازد مي
هايش را براي آنان ين جوابنشان دهنده هوشياري شيخ است وي همچن

  .داد توضيح مي
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خواستند به حقيت دست يابند بسيار پرمحتوا و  هاي علمايي كه مي نامه
اي كه به استداللها و جوابهاي شيخ را كه  به گونه. داراي سؤاالت متمركز بود

از دليل شرعي نقل شده از قرآن و سنت و عقلي امور قابل درك و حس 
اغلب اين افراد پس از آنكه به حقيت . دادند ميشد، پاسخ  استفاده مي

هاي او همانند  نامه. گرفتند كردند و آن را پيش مي رسيدند از آن پيروي مي مي
براي نمونه نامه وي به محمد . آمد آموزش و ارشادي براي آنان به حساب مي

هللا نامه او به عبدا 2و نامه او به بكيلي در يمن 1ءبن عيد از مردم منطقه ثرمدا
  .چنين هستند..... و  3بن سحيم از علماي منطقه مجمعه

حاكماني كه هدف آنان حقيقت دفاع از دين خدا و رد شبهاتي بود كه 
. دانستند آنان راه رسيدن به هدف را مناظره مي. پيرامون آن بوجود آمده بود

كنند كه خود را براي پيروي از حق در صورت اثبات  فقط كساني مناظره مي
چنانكه علماي دعوت با علماي مكه مناظره كردند كه پس از . كند ماده ميآن آ

آن ميان علماي مكه و علماي درعيه كه شيخ حمد بن معمر و شيخ عبدالعزيز 
اي صورت گرفت كه در نتيجه علماي مكه  الحصين جزو آنان بودند، مناظره

از اشكال  اطمينان يافتند كه راه و مسير اين دعوت كامالً صحيح و به دور
همچنين نامه به پادشاهان مغرب كه شيخ محمد خطاب به مردم آن . 4است

                                                 
 . 21ـ  16، همچنين نامه دوم، ص 30ـ  24ص اين نامه، سومين نامه اوست،  -1
 . 98ـ  94نامه اوست، ص  ردهميناچهاين نامه،  -2
 . 141ـ 130، ص 20نامه شماره  76ـ 62ص  11براي نمونه مراجعه كنيد به نامه شماره  -3
 .مراجعه نماييد. ق. ه1244ول سال چاپ ا) فيما اتفق عليه علماء مكه ونجد من عقائد التوحيد دالبيان المفي(به كتاب  - 4
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سپس نامه ديگري نوشت كه ابوالعباس ناصري در . 1اي نوشت سرزمين نامه
كند  آن را ذكر مي) االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصي(اش،  كتاب تاريخي

در جزيره العرب به  وهابي كه 2در اين زمان همچنين نامه عبداهللا بن سعود
آنها ظاهر حكومت رسيده و بر حرمين شريفين چيره و مذهب خود را در 

  .كرده بود به فاس رسيد
زيرا زماني كه ابن سعود بر حرمين تسلط پيدا كرد، اين نامه را خطاب به 
سرزمينهاي عراق، شام، مصر و مغرب نوشت كه در آن مردم را به پيروي از 

مؤلف در اين مسأله شك دارد كه آيا اين .. واند خ روش و دعوتش فرا مي
نامه خطاب به تونس نوشته شده است كه مفتي آن يك نسخه از آن را به 

يا مستقيماً خطاب به سلطان مولي سليمان علوي نوشته شده  ،فاس برده است
اي از آن وارد اين سرزمين شده  اما به وسيله علماي تونس نسخه ،است
  .3است

. ق. ه1220امام سعود بن عبدالعزيز پس از اينكه در سال  :توضيح اينكه
زيرا شيخ محمد در سال  ،مدينه را به كنترل در آورد، اين نامه را فرستاد

  . از دنيا رفت. ق. ه1206
اسالميكا شماره  (Islamika)اي از اين نامه را كه در روزنامه آلماني  نسخه

ي نوشته شده است به دست م كه به زبان عرب1935اول جلد هفتم چاپ سال 
                                                 

 .115ـ  110باشد، ص  نامه شيخ مي اين نامه هفدهمين -1
 .ام سعود بن عبدالعزيز صحيح باشدشايد ن -2
 ).120، 8/119) (االستقصاء: (نگا -3
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اي طوالني به زبان آلماني كه به يكي از  اين نامه در خالل مقاله. آوردم
  . 1مستشرقان درباره وهابيت در مغرب نوشته بود، آورده شده است

اي به بيان حقيقت توحيد و اصول دعوت شيخ محمد  اين نامه سه صفحه
  . پردازد بن عبدالوهاب مي

مطابق . م1631لوي مغرب كه حكومت آنها از سال اين نامه بر حاكمان ع
پرداخت تأثير  به جنگ با نصارى و قيام در مغرب دور مي. ق. ه1041با 

  . 2فراواني گذاشت
پسرش  :سلطان مولي سليمان . ق. ه1226در سال : گويد ناصري مي

استاد بزرگوار موي ابواسحاق ابراهيم بن سليمان را به همراه كاروان نبوي 
خارج شدن كاروان از فاس به  ،داي فريضه حج به حجاز فرستادبراي ا

پادشاهان اقدام به اين  ..صورت جشن با شكوهي تبديل به عادت شده بود 
و براي همراهي با آن ... كردند و همانند كاروان مصر، شام و  كار مي

گردهمايي از علما، اعيان، تجار، قضات و رهبر كاروان را تعيين و انتخاب 
پادشاه پسر مذكورش را به همراهي جمعي از علما و اعيان مغرب . ردندك مي

مانند فقيه عالمه قاضي أبوالفضل العباس بن كيران، فقيه بزرگوار، امين بن 
بو عبداهللا محمد العربي السواحلي و أجعفر حسني الرتبي، عالمه فقيه معروف 

                                                 
در اين مقاله مستشرق با نوشت تعليق بر اين نامه، به تخريب چهره دعوت . همان مجله: نگا -1

 . اين نامه داراي داليل واضح و روشني است پرداخته است عليرغم اينكه
معقتد است ) االستقصاء(، نويسنده )66ـ  3/65(تأليف دكتر جالل يحيي ) المغرب الكبير(كتاب : نگا -2

  .)7/15(نگا . بوده است. ق. ه1045كه آغاز اين جنگها سال 
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زماني كه ابن  :گويد وي در ادامه مي. 1علماي ديگر مغرب به حجاز فرستاد
سعود با مولي ابراهيم ديدار كرد به او كامالً احترام گذاشت و همانند يكي از 

  . دوستان و اطرافيانش با او برخورد كرد
از جمله كساني كه با او به صحبت كردن پرداخت فقيه قاضي ابوإسحاق 

نند ك مردم گمان مي: ابن سعود از جمله در اين ديدار گفتند. ابراهيم زرعي بود
شما قبل از اين ديدار چه كاري از ما . هستيم �ما مخالف سنت پيامبر 

: باشد؟ قاضي گفت �ايد كه مخالف سنت پيامبر  ايد و شنيده ديده
ايم كه شما به استواء ذاتي معتقد هستيد كه مسلتزم جسم بودن مستوي  شنيده
 :مام مالك ما در اين باره فقط به كالم ا ،پناه بر خدا: ابن سعود گفت. است

استواء معلوم است، كيفيت آن مجهول، ايمان به آن : فرمايد معتقديم كه مي
آيا اين عقيده بر خالف سنت . واجب و سوال كردن درباره آن بدعت است

: قاضي گفت. نه، ما هم چنين اعتقادي داريم: است؟ گفتند �پيامبر 
ـ عليهم الصاله  ايم كه شما به زنده نبودن پيامبر و پيامبران ديگر شنيده

را  �زماني كه ابن سعود نام پيامبر . والسالم ـ در قبرهايشان اعتقاد داريد
ما  ،پناه بر خدا: شنيد لرزيد و با صداي بلند بر او صلوات فرستاد و گفت

اند و زندگي آنها  و پيامبران ديگر در قبرهايشان زنده �گوييم او  فقط مي
] مردم را[ايم كه شما  شنيده: نين گفتقاضي همچ. باالتر از زندگي شهداست

عليرغم اينكه اين امر . كنيد و ساير مردگان منع مي �از زيارت قبر پيامبر 

                                                 
 ). 8/120) (االستقصاء ألخبار المغرب األقصي: (نگا -1
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اگر ما  ،پناه بر خدا: گفت. در صحاح كه غير قابل انكار هستند وجود دارد
آيا ما شما را از انجام آن منع . آنچه را كه جزو شريعتمان است انكار كنيم

ما . دانيم كه شما به كيفيت و آداب آن واقف هستيد نكه ما ميكرديم؟ حال آ
كنيم كه دچار شرك عبوديت، و الوهيت  فقط عوامي را از اين كار منع مي

اند، و نيازهايي را كه فقط خداوند قادر بر آورده كردن آن است از  شده
هدف از زيارت، عبرت گرفتن از سرنوشت مردگان و . خواهند مردگان مي

و اينكه ما هم به همان  ،ي سرنوشت همه انسانها و مرگ استيادآور
و به وسيلة او در  ،كند سپس براي او طلب مغفرت مي ،سرنوشت مبتال

و دادن يا ندادن امور و اشياء را فقط از  1كند پيشگاه خداوند طلب شفاعت مي
از . است :خواهد، اين عقيده و گفته امام ما احمد بن حنبل  خداوند مي

ي كه عوام قادر به درك حقيقت زيارت و آداب شرعي آن و مفاهيم آنجاي
و به  ،اي به وجود نيايد آنها را از اين كار منع كرديم تا بهانه. بيان شده نبودند

اين : گويد فرمانده سپاه مي. آيا اين كار مخالفت با سنت است. گناه نيفتند
دربارة اين موضوع  سخنان را از گروهي از كساني كه در آن كاروان بودند و

                                                 
زيرا . بلكه در روايت سخنان او اشتباهي صورت گرفته است. ين امري معتقد نبودابن سعود به چن -1

اين عمل مردود و باطل است و طلب شفاعت به وسيله مرده در پيشگاه خداوند به وسيله طلب دعا از 
علمي كه به وسيله آن : شود زيرا عمل مرده به جز از سه راه از او جدا و قطع مي. باطل است..... او و 

ودمند باشد، فرزند صالحي كه براي او دعا كند، صدقه جاريه، اين امر در حديث صحيح ذكر شده س
آداب زيارت است، مراجعه  تأليف جناب شيخ ابن باز كه دربارة) التحقيق واأليضاح(به كتاب . است

 .نماييد
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آنها نيز . سپس از تك تك بقيه آنها سؤال كرديم. ايم صحبت كردند، شنيده
  . 1صحت اين امر را تأييد كردند

به اين امر اعتقاد  :به نظرم سلطان مولي سليمان : نويسد آنگاه مؤلف مي
به همين دليل آن نامه مشهور را كه در آن دربارة خروج از سنت و . داشت

و مسلمانان را بسيار  ، نوشتدن در دام بدعتها هشدار داده استگرفتار ش
  . 2خداوند به او پاداش دهد. كرد نصيحت مي

تالشهاي پادشاهان مغرب موجب شد مردم به عقيده صحيح گرايش پيدا 
و در هر  ،زيرا آنان در جستجوي حكمتي بودند كه گمشده مؤمن است. كنند

ز جمله كساني كه به تصحيح عقيده اهتمام ا. جا آن را بيايد از آن پيروي كند
  : عبارت بودند از، فراواني كردند

ـ سلطان سيدي محمد بن عبداهللا العلوي كه چارلي جوليان مورخ  1
ترجمة محمد المزالي و بشير بن ) تاريخ أفريقيا الشماليه(فرانسوي در كتاب 

ود كه به سيدي محمد فرد متقي و پرهيزگاري ب: گويد سالمه درباره او مي
وسيلة حجاج از انتشار دعوت سلفي وهابيت در شبه جزيره عربستان و تأييد 

اين گفته از او نقل . پسنديد و قاطعيت آن را مي. آل سعود از آن اطالع يافت
غيرت دين ). من مالكي مذهب و در عقيده وهابي هستم: (شود كه گفت مي

اشعري را كه بنا به او موجب شود اجازه دهد كه بعضي از كتابهاي مذهب 

                                                 
 ). 122، 8/121) (االستقصاء( -1
 . 123همان منبع، ص  -2
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كنند  انگاري و بعضي از امور حرام را حالل مي نظر او در امور دين سهل
 . 1مانند زاوية وجاه را تخريب نمايند] صوفيه[و بعضي از زواياي . بسوزانند

  . 2از دنيا رفت. ق. ه1204اين پادشاه در ماه رجب سال 
وي اين دعوت را  .ـ سلطان سليمان كه جريان مناظره او را ذكر كرديم 2

داشت و به وسيلة رسالت فراگيرش و جنگ با فرقه منحرف  بسيار دوست مي
چنانكه ناصري . براي اصالح وضعيت مغرب بسيار كوشيد 3)مربوطيه(صوفيه 

بعد از تمجيد و ستايش فراوان ديانت، سيرت و تالش او براي مبارزه با الحاد و 
. 4از دنيا رفت. ق. ه1238وي در سال  ،آورده است) االستقصاء(در كتاب بدعتها 

 .5پسرش مولي ابراهيم نيز كه در صفحات پيش از او ياد كرديم چنين بود

خطاب به مردم مغرب كه به . ق. ه1300ـ سلطان حسن اول در سال  3
وي در اين نامه دربارة ضرورت . اي نوشت پايان آن قرن رسيده بودند، نامه

و مردم را به  ،گويد با بدعتها سخن ميبازگشت به كتاب و سنت و مبارزه 
چنانكه دكتر عباس جراري در يك سخنراني . نمايد عقيده صحيح دعوت مي

وي : در اين باره گفتند .ايراد كردند 1در دانشگاه رياض. ق. ه1399كه در سال 

                                                 
 ). 2/311(به كتاب مذكور،  -1
 . بخوانيد) 8/65) (االستقصاء(داستان وفات او را در  -2
 . 238ـ  237تأليف محمد كمال جمعه، ص ) انتشار دعوه الشيخ محمد(كتاب : نگا -3
 . همان كتاب) 166ـ  8/164: (نگا -4
 . از اين تحقيق 96ـ  94ص : نگا -5
 . دانشگاه ملك سعود فعلي -1
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در سالهاي آغازين اين قرن در مغرب زير نظر يكي از علما و محدثين بزرگ 
دكالي . الدكالي با دعوت سلفي زندگي كرده استمغرب، شيخ ابوشعيب 

سال در مكه اقامت گزيد و در حرم مكي به تدريس حديث  10بيش از 
سپس به مغرب بازگشت و مدت بيش از ربع قرن رهبري  ،پرداخت مي

. كرد جنبش سلفي آن كشور را به عهده گرفت و انديشه سلفي را ترويج مي
 .1كرد ميها و بدعتها مبارزه  وي با گمراهي

عالوه بر اين مسلمانان در همه جا بدان پرداختند و طالبان علم درباره 
راستين بودن اهداف و دوري آن از بدعتها و خرافاتي كه علماي مسلمان در 

  .دانند به تحقيق پرداختند سند ميهمه جا آنها را نامشروع و ناپ
به اموري اين امر بيشتر روشن و واضح گرديد كه مردم در همه جا فقط 

  .كنند شوند و از آن پيروي مي مي كه واضح و مستدل باشد، قانع
آنان دريافتند كه محمد بن عبدالوهاب همانند دعوتگران مصلح ديگر با 
هدف تجديد دين آمده است تا با هدف اداي امانت و ارشاد عقيده را از 
 فسادي كه در نتيجه جهل وارد آن شده است پاك سازد و مردم افكار و

تا پايان قرن  �كردارشان را به راه و روش پيشينيان نيكوكار از زمان پيامبر 
زيرا از آن زمان به بعد، بر اثر تسلط ديگران، تأثير . سوم هجري باز گرداند

هاي ديگر در زمينه اعتقاد و ضعف علما در  پذيرفتن از فرهنگ و افكار ملت
  .مردم شداداي امانت، كم كم بدعتها وارد افكار 

                                                 
 . مراجعه كنيد 470ـ  466، ص )لترجمانه الكبريا(براي مطالعه نامه به كتاب  -1
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كرد ـ  دولت فاطمي ـ كه در قرن چهارم هجري با مردم مغرب دشمني مي
  . رود سرآغاز فتنه و شر در تاريخ بدعت در جامعه اسالمي به شمار مي

به ) ندلس والمغرباأل يالبيان المغرب ف(ابن عذاري مراكشي در كتاب 
وي . كند پردازد و بسياري از اعمال و كردار آنها را ذكر مي بيان اعمال آنها مي

بلكه اصل آنها به يهود بر . معتقد است كه آنها از نسل فاطمه زهرا نيستند
به طوري كه آنان با . گردد و آنها داراي ريشه و اصل غير شرعي هستند مي

  .1اند ابن الحالج ارتباط داشتند و اين انديشه را از او دريافت كرده
�#قوق ديگر در دوران علماي ح. اصل بر برائت است: گويند فقها مي: �

معاصر نيز معتقدند كه اصل بر برائت متهم است مگر اينكه محكوميت او 
 :فرمايد تر، كالم خداوند عزوجل است كه مي از همه اقوال صحيح. ثابت شود

�(#þθãΨ̈+t6tGsù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈yγpg¿2 (#θßsÎ6óÁçGsù 4’n?tã $tΒ óΟçFù=yèsù tÏΒÏ‰≈tΡ�) .6 :اتحجرال.(  
از حال و احوال ايشان و [تحقيق كنيد مبادا به گروهي ـ بدون آگاهي (

  ).نيد و از كرده خود پشيمان شويدآسيب برسا] شناخت راستين آنها
يكي از وظايف طالب علم اين است كه بدون تحقيق و اثبات از هر سخني 

وي او از پير. است] خطرناك[بزرگ و ] بسيار[زيرا اشتباه عالم . پيروي نكند
پرستان شخصيت و موقعيت او را تحقير و عدالت او را  هاي هوي انديشه

اگر يكي از طرفين دعوا به : در روايات آمده است كه. نمايد مخدوش مي
پيش شما آمد در حالي كه يكي از چشمهايش از حدقه در آمده بود، به نفع 

                                                 
 .تأليف ابن عذاري مراجعه كنيد) 159ـ  1/158) (البيان المغرب(براي مطالعه مطلب فوق به كتاب  -1
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دقه در زيرا ممكن است طرف ديگر دو چشمش از ح. او حكم صادر نكنيد
پس جايز . اختالف نظر، عقيده و حقوق يك امر متقابل است. آمده باشد

در . نيست كه با توجه به يك طرف حكم شود و طرف ديگر را رها سازيم
  .ي از يكي از طرفين صادر شده استغير اين صورت حكم در جانبدار

صدور حكم، عدالتي است كه بايد از آن و اعالم نتيجه اطمينان حاصل 
زيرا روش ما كه براساس اسالم است، حفظ زبان و . تا ظالمانه نباشد كرد

  .باشد لغزش و اعمال از اشتباه مي
 �ميزان در اين كار، عرضه كارهايمان به كتاب خدا و سنت پيامبرش 

�βÎ*sù ÷Λäôã :باشد مي t“≈ uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ –Š ã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §�9$# uρ �) .59 :نساءال.(  
و پيامبر ] با عرضه به قرآن[ر چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا و اگر د(
  ).دهيدارجاع ] با رجوع به سنت نبوي[او 

اگر در بخشيدن و عفو كردن مردم اشتباه : گويد مي :عمر بن عبدالعزيز 
علت اين امر ميل . كنم بهتر از آن است كه در مجازات آن دچار لغزش شوم

  . ميان افراد و گروههاي جامعه اسالمي بوداو به وجود نيامدن تنفر در 
چنانكه افكار  ،از آنجايي كه اين نامگذاري ـ اصطالحي ـ اشتباه است

ها و  و در نوشته ،نسبت داده شده به شيخ محمد و پيروانش نيز اشتباه است
اند، زيرا پيروان اين عقيده سلفي  مناظراتشان از آنها برائت و بيزاري جسته

قرآن و سنت آگاه و : به داليل واضح آن از دو منبع دينبيش از ديگران 
زيرا . به همين دليل از شنيدن اين نام ناراحت و نگران نشدند. واقف هستند
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دانستند كه اين امر جز يك افترا چيزي نيست كه هيچ كس با  آنها نيك مي
آنها پيرو راه راست و . گفتگو و مناظره هرگز قادر به اثبات آن نيست

يارانش را در حالي را كه پيرو آن راه بودند  �ي هستند كه پيامبر مستقيم
فقط كساني . تاريكي شب در اين راه همانند روشنايي روز است. ترك كرد
ها،  اين راه برگرفته شده از گفته. شوند شوند كه از آن منحرف مي هالك مي

  .بعد از اطمينان از صحت و سند آن است �اعمال و اوامر پيامبر خدا 
عمران بن رضوان كه از مسلمانان خارج شبه جزيره عربستان و از علماي 
بندر لنگه در ايران بود، زماني كه از وجود اين دعوت اطالع پيدا و دربارة آن 

  : كه در آن آمده است. اي مدح كرد تحقيق كرد، آن را با قصيده

 ��SSS����� �SSS�� ���SSS� ��SSS� ��  
 

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

كنم كه  من اعتراف مي، پس كنند ميبه وهابيت  متهم �يروان پيامبر اگر پ
  .وهابي هستم

اين نام چيزي جز : گويد چنانكه محمد بهجت األثري دانشمند عراقي مي
كنند جهان اسالم تبديل به جسد  القاي دشمنان اسالم نيست كه گمان مي

سرزمين، و بايد كشورهاي استعمارگر وارث . تحركي شده است ساكن و بي
آنان اين دعوت جديد را كه از دل شبه . ن و منابع آنها باشنددها، معا گنج

ها در  جزيره عربستان با نداي اتحاد ميان مسلمانان، رهايي آنها از مهلكه
شد، به وجود آمد، وهابيت  انقالب گروهها كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي

پس اين . وارد شده به آن شدناميدند و اين نام موجب انتشار اتهامات 
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دولت عثماني به انتشار . اتهامات ترويج شدند و مردم به تكرار آنها پرداختند
هاي پادشاه  آن اتهامات بر زبان دراويش، پيروان تكايا و زوايا كه از بخشش

اين امر . و به شبه افكني و سياه نمايي درباره آن پرداختند. كردند ارتزاق مي
تن آن و بر پايي دولت اسالمي عربي در شبه جزيره پس از اهميت ياف

  .1عربستان براساس اين دعوت بيشتري پيدا كرد
به همين دليل الزم دانستم كه در پايان اين رساله مختصر، دو نامه را ذكر 

اي است  يكي از آنها نامه: كنم كه متأسفانه تاريخ نگارش آنها روشن نيست
ب به سه تن از علماي منطقه مجمعه كه شيخ سليمان بن عبدالوهاب، خطا

. ديگري نامه شيخ محمد بن عبدالوهاب به مردم قصيم است. فرستاده است
زماني كه در . دهد در اين نامه شيخ محمد روش دعوت خود را توضيح مي

از موريتاني ديدار كردم، علماي آن كشور از من . ق. ه1407شعبان سال 
بنابراين با هدف اطالع رساني . قرار دهم خواستند آن نامه را در اختيار آنها

براي خواننده و گستردن آفاق در پيش روي او آن را آورديم تا خود دربارة 
آن تحقيق و قضاوت نمايد و بدون اجبار هيچ رأي و نظري كه آن را قبول 

. آن دو نامه را پيوست اين كتاب كردم. ندارد، آن را مورد بررسي قرار دهد
  .ح است و توفيق فقط از آن خداوند عزيز و حكيم استهدف من فقط اصال

                                                 
 . 17ـ  16، ص )اعيه التوحيد والتجديد في العصر الحديثدمحمد بن عبدالوهاب (كتاب : نگا -1
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7)���:   
هاي شيخ محمد  براي كامل كردن اطالعات خوانندگان يكي از نامه: اوالً

. كنيم كه وي آن را خطاب به مردم قصيم نوشت بن عبدالوهاب را ذكر مي
او اين امر زماني بود كه از او دربارة اعتقاداتش براي اطمينان از راه و روش 

زيرا مردم آن . تا اگر بر خالف رأي علما باشد به او پاسخ دهند. سوال كردند
  .كند ز دعوت شيخ، از او پيروي ميمنطقه بعد از تحقيق و اطمينان يافتن ا

ه مدعي با اين امر يكي از وظايف علما در بيان حقيقت و پاسخ دادن ب
  .بصيرت و درك كامل است

كه وي در پاسخ به كساني كه در مورد نوشته زير متن كامل نامه اوست 
  .شدند يا دچار اشتباه مي. كردند دعوت او سوال مي
هاي  ها براي انسان نتيجه اين نامه. اي را بسيار نوشته است امثال چنين نامه

زيرا آنان در اعمال شيخ آنها را كه بر . حقيقت طلب، استجابت دعوت است
ع موثق اسالمي مسلمان يا منابخالف شريعت خداوند يا نظر علماي مشهور 

  .اند باشد، نيافته
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دهم كه من به اعتقادات فرقه  من خداوند، مالئكه و شما را شاهد قرار مي
معتقدم كه شامل ايمان به خدا، فرشتگان، ) اهل سنت و جماعت(ناجيه 

امبران، زنده شدن پس از مرگ، ايمان به قضا و قدر كتابهاي آسماني، پي
ايمان به خدا شامل ايمان به آن اموري است كه خداوند به وسيله آن . هستند

بدون تحريف و تعطيل خود را وصف  �در كتابش از زبان پيامبرش 
همتا و شنوا و  بلكه معتقدم كه خداوند ـ سبحانه وتعالي ـ بي. نموده است

انكار . را كه خداوند خود را بدانها توصيف كرده است بيناست پس صفاتي
نمايم و در نامها و آيات آن الحاد  كنم و سخنان را نيز تحريف نمي نمي
نظير،  زيرا او، بي. كنم صفات او را با صفات مخلوقاتش مقايسه نمي. ورزم نمي
  .و با مخلوقاتش قابل مقايسه نيست. شريك است همتا و بي بي
ه خود و ديگران داناترين، راست گفتارترين و داراي بهترين نسبت ب داوندخ

سخن است، خداوند خود را از آنچه مخالفان اعم از اهل تكييف و اهل 
كنند مبرا  دهند و از آنچه اهل تعطيل و تحريف نفي مي تمثيل بدان نسبت مي

≈�z :فرمايد خداوند مي. دانسته است ys ö6 ß™ y7 În/u‘ Éb>u‘ Íο ¨“ Ïè ø9$# $ ¬Η xå šχθ à9 ÅÁ tƒ ∩⊇∇⊃∪ 

íΝ≈ n= y™ uρ ’ n?tã š Î= y™ ö� ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ �. )زه است پروردگار من). (181، 180:صافاتال

                                                 
دكتر محمد بلتاجي و : صي شيخ محمد بن عبدالوهاب نوشتههاي شخ اين نامه در قسمت ويژه نامه -1

، به نقل از 13ـ  7دكتر سيد حجاب و شيخ العزيز الرومي آورده شده است كه اولين نامه است، ص 
 ). 31ـ  1/28): (الدرر السنيه(
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توصيف ) مشركان و جاهالن(از آنچه آنان ) و قدرت(تو، پروردگار عزّت 
  ).و سالم بر رسوالن* كنند مي

. ها هستند ها و جبري فرقه ناجيه دربارة افعال خداوند حد وسط ميان قدري
در زمينه . آنان در زمينه تهديدهاي خداوند بين مرجعه و وعيديه قرار دارند

دربارة ياران . ايمان حد وسط ميان حروريه و معتزله، مرجعه و جهميه هستند
  .ان بين رافضه و خوارج قرار دارداعتقادش �پيامبر 

از خداوند شروع . معتقدم كه قرآن كريم كالم خداوند و غير مخلوق است
حقيقتاً آن را بر زبان جاري ساخته به وسيلة . گردد است و به او باز مي شده

وحي سفيرش بين او و بندگانش آن را بر بنده و پيامبر و امينش حضرت 
معتقدم كه خداوند هر آنچه بخواهد انجام . نازل كرده است �محمد 

هيچ چيز خارج از خواست او قرار . دهد و همه چيز تحت ارائه اوست مي
هيچ كسي . هيچ امري در جهان خارج از تقدير و تدبير او وجود ندارد. اردند

راي او ر تعيين شده برايش در امان نيست و از آنچه در لوح محفوظ بداز قَ
  .كند تعيين شده تجاوز نمي
. از امور پس از مرگ خبر داده است اعتقاد دارم �به همه آنچه پيامبر 

. اي قبر، بازگشت روح به كالبد معتقدمه من به آزمايش و امتحان و نعمت
خورشيد به آنها . ايستند مردم در برابر خداوند جهانيان لخت و پا برهنه مي

و به وسيله آنها اعمال بندگان . شوند ترازوي اعمال نصب مي. شود نزديك مي
كسي كه اعمالش فراوان و كفة اعمال نيكش سنگين باشد، . شود سنجيده مي
فه اعمال نيك او سبك و حسناتش اندك باشد زيانكار و آنكه ك. رستگارست
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 ،شود نامه اعمال انسانها توزيع و به آنان داده مي. در جهنم جاودان است
يگر با دست و چپ دريافت و گروهي د ،گروهي آن را با دست راست

  .كنند مي
در صحراي قيامت معقتدم كه آب آن از شـير   �به حوض پيامبرمان محمد 

تعداد ظرفهاي آن به اندازه تعداد سـتارگان   ،تر است عسل شيرين سفيدتر و از
كسي كه يك بار از آن بنوشد پس از آن هرگـز تشـنه نخواهـد    . آسمان است

جهنم قرار دارد كه مـردم بـا   ] پرتگاه[صراط بر روي لبة ] پل[معتقدم كه . شد
و  �به شـفاعت پيـامبر   . كنند توجه به مقدار اعمالشان از روي آن عبور مي

گيرد ايمان  كند و مورد شفاعت قرار مي اينكه اولين كسي است كه شفاعت مي
فقط بدعت گذاران و پيروان اميال و هـواي نفسـاني شـفاعت را انكـار     . دارم
خداونـد  . شـود  اما شفاعت بعد از اذن و رضايت پروردگار انجام مـي . كنند مي

�Ÿωuρ šχθ :فرمايد مي ãè x9 ô± o„ �ωÎ) Çyϑ Ï9 4|Ós?ö‘$# � .)28 :نبياءألا.(  

كه ] ندبدان[كنند مگر براي كسي كه  آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي(
  ).خداوند از او خشنود است

# �tΒ :فرمايد همچنين مي sŒ “Ï% ©!$# ßì x9 ô± o„ ÿ…çν y‰ΨÏã �ωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/ �) .255 :بقرهال.( 

  ).نزد او جز به فرمانش شفاعت كندكيست كه در (

/� :دفرماي همچنين مي x.uρ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω Í_ øó è? öΝ åκçJ yè≈ x9 x© $ º↔ø‹x© �ωÎ) .ÏΒ 
Ï‰ ÷è t/ βr& tβsŒ ù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 â !$ t± o„ #yÌö� tƒuρ ∩⊄∉∪ � .)26 :نجمال.(  
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بخشد، مگر پس  ميكه شفاعت آنها هيچ سودى نچه بسيار فرشتگان آسمانها (
 ).دهـد ) شـفاعت (ي باشـد اجـازه   از آن كه خدا براى هركس بخواهد و راض

] شـفاعت [پسندد و فقط به اهـل توحيـد اذن    خداوند امري جز توحيد را نمي
چنانكـه خداونـد تعـالي    . اي از شـفاعت ندارنـد   امـا مشـركان بهـره   . دهد مي

$� :فرمايد مي yϑ sù óΟ ßγãè x9Ζ s? èπ yè≈ x9 x© t Ïè Ï9≈  ).48 :مدثرال. (� ∪∇⊇∩ ¤±9$#

  ).بخشد ميكنندگان به حال آنها سودى ناز اين رو شفاعت شفاعت (
همچنين اعتقاد دارم كه آنها اآلن . به مخلوق بودن بهشت و جهنم معتقدم

و مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را . شوند وجود دارند و نابود نمي
بينند و رؤيت او باعث  كنند همانگونه كه ماه شب چهارده را مي رؤيت مي
  .شود مالل آنها نمي خستگي و

ايمان بنده . خاتم پيامبران و فرستادگان است �معتقدم كه پيامبرمان محمد 
بهترين افراد . شود جز با ايمان آوردن به رسالت و تأييد نبوت او كامل نمي

امت او به ترتيب، ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذي النورين، علي 
هل بيعت رضوان و مرتضي و سپس بقيه عشره مبشره، آنگاه اهل بدر، سپس ا

دارم، و  را دوست مي �اصحاب رسول خدا . هستند �سپس همة صاحبه 
طلبم، و  مي و براى آنان از خداوند خشنودىپردازيم،  به ذكر محاسن آن مي

و از بر شمردن اشتباهات و بديهايشان چشم  خواهم، برايشان مغفرت مي
كنم و به فضل و  ميپوشي، و از اظهار نظر درباره اختالفات آنها خودداري 

�š :فرمايد زيرا خداوند مي. بزرگواري همه آنان اعتقاد دارم Ï% ©!$# uρ ρ â !% ỳ .ÏΒ 
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ما ! پروردگارا :گويند آمدند مي) مهاجرين و انصار(كسانى كه بعد از آنها (
و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و 

  ).تو مهربان و رحيمي! وردگارارى نسبت به مؤمنان قرار مده، پا هكين
ات المؤمنين را كه پاك و مطهر از هر گونه بدي و زشتي پاك و مبرا امه

اما نبايد آنچه را كه به . به كرامات اوليا و مكاشفات آنها اعتقاد دارم. دانم مي
خداوند اختصاص دارد به آنها نسبت داد، و آنچه را كه فقط خداوند قادر به 

اني در بهشت يا جهنم بر دخول هيچ مسلم. انجام آن است، از آنها طلب نمود
اما نسبت . بر آنان شهادت داده است �دهم مگر آنان كه پيامبر  گواهي نمي

هيچ كدام از . به نيكوكار اميدوار، و نسبت به گناهكار نگران و بيمناكم
كنم، و او را از دايره اسالم  مسلمانان را به خاطر ارتكاب گناهي تكفير نمي

ه رهبر نيكوكار و فاسق اعتقاد دارم، و نماز دانم، به جهاد به همرا خارج نمي
تا  �دانم، جهاد از زمان بعثت پيامبر  جماعت پشت سر آنها را جايز مي

ظلم ظالم و عدل . جنگد ادامه دارد زماني كه آخرين فرد اين امت با دجال مي
پيروي و اطاعت از رهبر مسلمانان را خواه . سازد عادل آن را باطل نمي

ا فاسق چنانكه به نافرماني خداوند دستور ندهد واجب نيكوكار باشد ي
و به حكومت . كسي كه به خالفت رسيد، و مردم بر او اجماع كردند. دانم مي

 ،راضي شدند و به وسيله شمشير و قدرت بر آنان غلبه كرد، اطاعتش واجب
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دوري از بدعت گزاران و معتقدان به بدعتها را تا . و خروج بر او حرام است
دانم، و اعتقادات  دانم، و آنان را مسلمان مي الزم مي. كنند كه توبه مي زماني

  .كنم نها را به خداوند واگذار ميدروني آ
وارد اسالم شود، بدعت ] دين به نام[بر اين اعتقادم كه هر امر جديدي 

  .است
و عمل كردن به وسيلة اعضا و  ،با زبان] شهادتين[گفتن : معتقدم كه ايمان

كه به وسيله اطاعت كردن بر آن افزوده،  ،عتقاد به امور غيبي استجوارح، و ا
ايمان هفتاد و چند شاخه دارد، باالترين . شود و به وسيلة گناه از آن كاسته مي

ترين آن، دور كردن، اشياء مزاحم از راه  و پايين) ال إله إالَّ اهللا(آنها شهادت 
راساس تعليم شريعت ب به وجوب امر به معروف و نهي از منكر. مردم است

  .اسالم معتقدم
اي از اعتقادات من است كه به طور خالصه آن را به رشته  اين خالصه

اوند خد. من دوست داشتم شما از اعتقادات من مطلع باشيد. تحرير در آوردم
  .گوييم آگاه است بر آنچه مي

ه بر شما پوشيده نيست كه اطالع يافته نامه سليمان بن سحيم به شما رسيد
. اند است و بعضي از علماي منطقه شما آن را قبول و صحت آن را تأييد كرده

داند كه اين فرد اموري را به دروغ به من نسبت داده است كه آنها  خداوند مي
. ام و اكثر اين اتهامات و امور كذب حتي به ذهنم خطور نكرده است را نگفته

] محمد بن عبدالوهاب[ن اينكه م: (از جمله اين سخنان، اتهامات زير است
گويم، مردم از ششصد سال  دانم و مي كتابهاي مذاهب چهارگانه را باطل مي
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. كنم و مقلد نيستم پيش تاكنون بر هيچ دين نيستند، و من ادعاي اجتهاد مي
كساني را كه به صالحين توسل . معتقدم كه اختالف علما عامل بدبختي است

اي بزرگوارترين (به علت گفتن عبارت  بوصيري را. كنم جويند تكفير مي مي
: گويم من مي. كنم تكفير مي] و طلب از پيامبر پس از وفات ايشان) [مخلوقات

كعبه را ] طاليي[كردم و ناودان  را تخريب مي �توانستم گنبد پيامبر   اگر مي
را  �من زيارت قبر پيامبر . گذاشتم برداشته و به جاي آن ناودان چوبي مي

دانم، كسي را كه به  م، و زيارت قبر والدين و ديگران را ناروا ميدان حرام مي
ابن الفارض و ابن عربي را كافر . كنم تكفير مي. غير خدا قسم ياد كند

زنم و آن را  پندارم، كتاب دالئل الخيرات و روض الرياحين را آتش مي مي
: مگوي من در جواب اين امور و اتهامات فوق مي. نامم روض الشياطين مي

سبحانك هذا بهتان عظيم، خداوندا تو پاك و منزهي اين بهتان و افتراي 
زدند كه او عيسي  تهمت ناروا مي �پيش از اين به پيامبر . بزرگي است

هاي آنان در افترا و دروغ و سخن  قلب. دهند صالحان را دشنام ميو  �

$� :فرمايد خداوند مي. باطل شبيه همديگر است yϑ ¯ΡÎ) “Î0 tI ø9 tƒ z>É‹ s3 ø9$# t Ï% ©!$# Ÿω 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ šχθ ç/É‹≈ x6ø9$# �) .105 :نحلال.(  
 ؛كه به آيات خدا ايمان ندارنـد بندند  دروغ مي] دان حقبر مر[كساني تنها (

  ).!دروغگويان واقعى آنها هستند) آرى،(
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گان، عيسـي و عزَيـر را   كـه ايشـان فرشـت   . كردنـد  را متهم مي �آنان پيامبر 

�ö¨βÎ) š :خداوند اين آيـه را نـازل فرمودنـد   . داند جهنمي مي Ï% ©!$# ôM s) t7y™ Ν ßγs9 

$ ¨ΨÏiΒ #o_ ó¡ ßs ø9$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $ pκ÷]tã tβρ ß‰ yè ö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ � )101 :نبياءألا.( 

 آنها از قبلنيك به وعده  صالحشانو اعمال به خاطر ايمان كسانى كه (
  ).اين آتش هولناك و وحشتناك دورندز ايم، ا داده

من معتقدم مسلمان بودن انسان فقط زماني كامل : مسائل ديگر اينكه
را بداند كسي كه معناي آن را برايم بيان كند، ) ال إله إالَّ اهللا(شود كه معني  مي

نمايم، و كسي را كه به وسيلة نذر كردن، بخواهد به سوي غير خدا  تأييد مي
ذبح كردن، براي غير خداوند را . نمايم ر نمايد تكفير ميتقرب جويد و نذ

اين مسائل حقيقت هستند و من به . دانم كفر و گوشت آن قرباني را حرام مي
براي اثبات آنها از قرآن، سنت، نظر علماي بزرگ مانند . آنها اعتقاد دارم

ساله اگر خداوند برايم مقدور و ممكن سازد در ر. امامان چهارگانه دليل دارم
خوب دقت آنگاه در اين آيه . كنم مستقلي جواب آنها را به تفصيل بيان مي

$� :كنيد pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ# u βÎ) óΟ ä.u !% ỳ 7, Å™$ sù :*t6t⊥Î/ (# þθ ãΨ̈+t6tG sù βr& (#θç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 

(#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈tΡ ∩∉∪�) .6 :حجراتال.(  
، دربارة آن تحقيق دبياورشما  براىاگر شخص فاسقي خبري ! اي مؤمنان(
از روى نادانى به گروهي ) در صورت عمل كردن بدون تحقيق(مبادا  ،كنيد

  ).آسيب برسانيد



 

��� ��������	��	
���	���������������� 

آنچه را كه به شيخ سليمان بن ) مصباح الظالم(نويسنده كتاب : ثانياً
از سوي . كند شود، انكار مي عبدالوهاب دربارة رد بر برادرش نسبت داده مي

ديگر خداوند توفيق داد تا به بيان نامه شيخ سليمان كه در آن مژده بازگشت 
اش آمده بود بپردازد و اينكه توحيد و ايمان براي او روشن شده  از نظر قبلي

  : 1متن نامه چنين است. است و از پيروي از گمراهي و طغيان پشيمان است

  بسم اهللا الرمحن الرحیم
حمد بن محمد التويجري و احمد و : از سليمان بن عبدالوهاب به برادران

اما بعد . محمد بن عثمان بن شبانه درود، رحمت و بركات خداوند بر شما باد
كنم و نعمت خداوند را بر ما و شما كه شناخت  خداوند يكتا را ستايش مي

ز سوي خداوند آن را ا �كنم كه پيامبر  به شما يادآوري مي. باشد دينش مي
آورده است و به وسيله آن ما را راهنمايي كرد و از گمراهي نجات داد، و 
آنچه را كه شما در درعيه اعم از شناخت حق آنگونه كه هست و عالقه به آن 

نجات داد، يافتيد به شما ] از گمراهي[و ستايش خداوندي كه شما را 
الحمدهللا همه . تاين عادت شما در ساير جلسات ماس. كنم يادآوري مي

گويم كه  خدا را شكر مي. ستايند آيند شما را مي كساني كه به پيش ما مي
] اموري را[پس از آن غير از اين نامه دو نامه به شما نوشتم كه . چنين است

اما برادران من از آنچه . به شما يادآوري، و شما را به انجام آنها تشويق كنم

                                                 
 . 108ـ  104تأليف شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن، ص ) مصباح الظالم: (نگا -1
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وي از شيطان و تالش براي جلوگيري از كه من در مخالفت با حقيقت و پير
  .هدايت انجام دادم، اطالع داريد پيروي از

روزها رو به . دانيد، چيزي از عمرمان باقي نمانده است همانگونه كه مي
رود و وظيفه داريم كه  از ما انتظار مي. ها به شماره افتاده است پايان و نفس

آنچه در راه گمراهي زحمت  براي خداوند و در راه او تالش كنيم و بيش از
شريك و نه  كشيديم، براي هدايت بكوشيم و اين كار فقط براي خداوند بي

ا مورد بخشش به اميد اينكه خداوند بديهاي گذشته و آينده ما ر. ديگران باشد
  .و عفو خود قرار دهد

دانيد، جهاد در راه خدا بسيار مهم و موجب از بين رفتن گناهان  چنانكه مي
جهاد به وسيلة دست، زبان، قلب و مال است، و عظمت فراواني است و 

ثواب كسي را كه خداوند به وسيلة او فردي را هدايت كرده باشد به خوبي 
كنيد،  خواهم بيش از آنچه در حال حاضر تالش مي از شما مي. دانيد مي

بكوشيد و صادقانه براي خداوند قيام كنيد و حقيقت را آن گونه كه هست 
ر ردم بيان كنيد، و صادقانه و به صراحت بگوييد كه شما در گذشته ببراي م

  .ايد طريق گمراهي و ضاللت بوده
خدا را همواره در خاطر داشته باشيد و بدانيد كه مسأله بسيار . اي برادرانم

اگر ما در . كنيد به علت اين كار بزرگتر از اين چيزي است كه تصور مي
، و مردم ما را )سر به بيابان بگذاريم(نه كنيم بيابانها از خداوند طلب استعا

  .ادان بدانند اين امر شايسته استديوانه و ن
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تر از شيوخ است و  شما و رهبران دين و دنيا هستيد و جايگاه شما رفيع
پس خداوند را به خاطر اين امر ستايش كنيد و . همه مردم پيرو شما هستند

  .يداز موانع نهراس
ترديد دچار  ده به معروف و نهي كننده از منكر بيدانيد كه امر كنن مي

اما چنانكه از بنده نيكوكار خداوند، لقمان در وصيت . سختي خواهد شد
. كنم اش به پسرش آمده است، شما را به صبر و بردباري توصيه مي نامه

ترين و سزاوارترين كار آن است كه براي خداوند كسي را دوست  شايسته
ند، با مردم دوستي و به خاطر خداو. كسي متنفر باشيدداشته باشيد، يا از 

  .دشمني كنيد
شوند، آن اين است  يابيد كه بعضي از امور شيطاني مانع اين كار مي در مي

كه ممكن است شيطان به شما القاء كند كه يكي از پيروان و مبلغان اين دين، 
د از آن اين امري است كه فقط خداون. راستگو نيست و اهداف دنيوي دارد

اگر از كسي نيكي و خير ديديد، به او روي بياوريد و او . آگاهي و اطالع دارد
را دوست بداريد، و اگر از كسي شر و رويگرداني از حقيقت و دين را 
ديديد، با او دشمني كنيد و از او متنفر باشيد، حتي اگر آن فرد دوست داشتني 

خداوند ما را براي پرستش او ترديد  خالصه اينكه بي. فرد در نظر شما باشد
يكي از الطاف او . به تنهايي و بدون قرار دادن شريك براي او آفريده است

بر بندگان اين است كه براي ما پيامبري را برانگيخته است كه ما را بر آنچه 
و راه و . دهد كند، و بدان دستور مي ايم، راهنمايي مي برايش آفريده شده

بزرگترين چيزي كه ما را از آن برحذر . دهد مي روش خود را برايمان شرح
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همچنين وي به ما دستور داده است با . داشته است شرك به خداوند است
مشركان دشمن باشيم، و ما را به بيان و شرح حقيقت و باطل فرمان داده 

آورده است، پايبند باشد او برادر توست،  �كسي كه به آنچه پيامبر . است
كسي كه از راه راست دور شود و از آن . او متنفر باشيحتي اگر بسيار از 

  .، حتي اگر فرزند يا برادرت باشدكند دشمن توست رويگرداني مي
دانم ـ  عليرغم اينكه مي. كنم اين امري است كه آن را به شما يادآوري مي

بنابراين . دانيد هللا ـ شما آنچه را كه به شما يادآوري كردم به خوبي مي الحمد
اي در آن نيست، عذر و  راي عدم تبيين كامل امري كه ديگر هيچ شبههديگر ب

اي وجود ندارد در جلساتتان همواره آنچه را كه ميان ما و شما  بهانه
ايد براي  گذشت يادآوري كنيد، بيش آنچه از براي باطل زحمت كشيده مي

تري وجود ندارد، و شما هم هيچ عذر و  حق بكوشيد، هيچ راه صحيح
در . زيرا ـ الحمدهللا ـ امروزه دين و دنيا بر اين امر اتّفاق دارند. ي نداريدا بهانه

مورد امور دنيا از قبيل، ترس، اذيت و سلطه تاريكي و گناه بر شما كه قبالً 
آنگاه خداوند همة اين سختيها . بدان گرفتار بوديد، با يكديگر سخن بگوييد
اين امر . هبري و سروري رساندرا به وسيلة دينش از بين برد، و شما را به ر

  .سالم و امام سرشناس هدايتگر بوداز آثار دعوت شيخ اإل
به يكي . همچنين دين خداوند را كه به شما ارزاني داشته است ذكر كنيد

دانستيم و آن اجراي  از مسايلي كه قبل از انتشار اين دعوت اسالمي آن را نمي
دانستيم كه اصحاب پيامبر  اينكه ميعليرغم . احكام اسالمي دربارة بدويان بود

گروهي از . كردند، جنگيدند با اهل رده كه بيشتر آنان ادعاي مسلمان بودن مي
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دانيم كسي كه يك  عليرغم اينكه مي. آورند آنان اركان اسالم را به جا مي
كسي . حرف از قرآن را تكذيب كند، حتي اگر عابد باشد، كفر ورزيده است

. مور دين را مورد استهزاء قرار دهد، كفر ورزيده استكه دين يا يكي از ا
كسي كه حكمي را كه بر روي آن اجماع وجود دارد، انكار كند، كفر ورزيده 
است و احكام تكفير كننده ديگر مصداق همه اين امور بلكه بيشتر، دربارة 
 صحرانشينان وجود دارد، ما به پيروي از پيشينيان آنها احكام اسالمي را اجرا

  .كنيم بدون هيچ دليل و برهان مي
در اين اصل تأمل و انديشه كنيد كه شما را به امور بيشتر و ! برادران عزيزم
به علت اينكه اطمينان دارم شما در امري كه شما را از . شود ديگر رهنمون مي

نصيحت من به خودم و شما اين است . كنيد آن بر حذر دارند شك نمي
وند طلب و استعانت كنيد كه شما را از شر خودتان پيوسته تالش كنيد از خدا

و اعمال بدتان حفظ و شما را به راه راستي كه پيامبران و بندگان نيكوكارش 
زيرا حقيقت . ها حفظ نمايد و شما را از گمراهي فتنه. برآنند، هدايت سازد
ي جز گمراهي وجود پس از حقيقت و غير از آن چيز. واضح و روشن شد

  .ندارد
اگر . داوند بترسيد، مردم اطراف شما در خير و شر پيرو شما هستنداز خ

سازد  به آنچه كه بيان كردم عمل نموديد، هيچ كس شما را به بدي متهم نمي
از خداوند . و شما براي افراد سرگردان همانند ستارگان هدايت خواهيد بود

  .راه راست هدايت كند سبحانه وتعالي بخواهيم ما را به
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اش و خانوادة ما در صحت و سالمت به سر  ، شيخ و خانوادهالحمدهللا
 .سالم ما را به همة عزيزانتان برسانيد. فرستند برند و بر شما درود مي مي
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اي كه به علت وجود جواب خوب آنان در آن  آنها با نامه: ويدگ سپس مي
  .نمايد آنگاه آن را ذكر مي. ادندشايسته ذكر است، به او جواب د

كه قبل از وفاتش  :شايد آوردن نامة شيخ محمد بن عبدالوهاب : ثالثاً
شيخ در اين نامه به بيان . خطاب به اهالي مغرب نوشته است، مفيد باشد

خود يعني، عبادت خالصانه براي خداوند و پاكسازي توحيد اهداف دعوت 
دهد كه روابط حسنه و  اين نامه نشان مي. پردازد مي] از شبهات و خرافات[

رضايت موجود بين طرفين موجب بوجود آمدن توافق بين امام و مولي 
اي روي داده كه در مراسم حج سال  كه اين امر پس از مناظره. ابراهيم شد

در مكه ميان علماي مغرب به رهبري مولي ابراهيم و علماي نجد  .ق. ه1226
كه موجب حصول اطمينان از . به سرپرستي امام سعود بن عبدالعزيز روي داد

صحت دعوت و نفي شبهات از شيخ محمد دربارة اموري كه خودش و علما 
  :است متن نامه چنين. جويند شد از آن برائت مي

  بسم اهللا الرمحن الرحیم
و ستايش از آن خداوند است او را ستايش كرده و از او ياري و  حمد

كنيم و از نفسهاي شرور و اعمال  طلبيم و به سوي او توبه مي مغفرت مي
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هر آن كس كه خداوند او را هدايت كند، . بريم بدمان به خداوند پناه مي
  . اي نخواهد يافت گمراه كننده

شهادت . هدايت نخواهد شدو كسي كه خداوند او را گمراه كند، هرگز 
و محمد بنده و فرستاده . شريك است دهم كه فقط اهللا، خداست و بي مي

ترديد هدايت شده  كسي كه از خداوند، و پيامبرش، پيروي كند بي. اوست
و كسي كه از خداوند و پيامبرش نافرماني كند در حقيقت گمراه شده . است
. رساند به خداوند زياني نمي و هرگز. رساند و فقط به خودش زيان مي. است

  :اما بعد. درود و سالم فراوان خداوند بر محمد، خاندان و ياران او باد

�ö≅è% Íν :فرمايد خداوند تعالي مي É‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (#þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο u08ÅÁ t/ O$ tΡr& 

ÇtΒ uρ Í_ yè t6 ¨?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ š Ï.Î0 ô³ ßϑ ø9$#�) .108 :يوسف.(  
خداوند واحد (و طريقه من اين است كه همگان را به سوى اهللا راه : بگو(
يعنى (دعوت كنم، از روى آگاهى و بصيرت، خود و پيروانم، و خداوند ) يكتا

پاك و منزّه است از هرگونه ) كنم ميهمان كسى كه من به سوى او دعوت 
  .)شركان نيستمعيب و نقص و شبيه و شريك، و من از م

è% βÎ) óΟ≅� :فرمايد خداوند تعالي همچنين مي çFΖ ä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãè Î7̈?$$ sù 

ãΝ ä3 ö7Î6 ós ãƒ ª!$# ö� Ï9 øó tƒuρ ö/ä3 s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ �) .31 :آل عمرن.(  

داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را  اگر خدا را دوست مي :بگو(
  .)دا آمرزنده مهربان استكه خدوست بدارد و گناهانتان را ببخشد 
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$!!� :فرمايد همچنين مي tΒ uρ ãΝ ä39s?# u ãΑθ ß™ §�9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù � .

  ).7 :حشرال(
و آنچه نهى ) و اجرا كنيد(آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (

  ).خدا بپرهيزيد) مخالفت(كرده خوددارى نمائيد؛ و از 

�tΠ :فرمايد همچنين ميخداوند  öθ u‹ø9$#  àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ 

ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ�) .3 :مائدهال.(  
شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و آيين امروز دين (

  ).پذيرفتمو اسالم را به عنوان آيين شما 
و بر  �سبحانه بيان فرموده است كه دين را از طريق پيامبر  دخداون

زبان او كامل نموده و ما را به عمل نمودن به آنچه از سوي خداوند بر ما 
همچنين به ما امر كرده است كه از بدعت، . نازل شده است، دستور داده است

θ#)� :فرمايد خداوند مي. تفرقه و اختالف دوري كنيم ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Ν ä3 øŠs9Î) ÏiΒ 

óΟ ä3 În/§‘ Ÿωuρ (#θ ãè Î7−F s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹Ï9÷ρ r& 3 Wξ‹Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©.x‹ s?�) .3 :عرافألا.(  

از و ، پروردگارتان بر شما نازل شده است پيروي كنيد طرفاز آنچه از (
وند پيروى نكنيد و از انتخاب ولي و سرپرستى جز او خدا فرمان غير

  ).شويد ميييد، كمتر متذكر خوددارى نما

 ?βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u0ÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs¨�: فرمايد خداوند همچنين مي

Ÿ≅ç65¡9$# s−§�x9tGsù öΝä3Î/ tã Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ ÏµÎ/ öΝà6̄=yès9 tβθà)−Gs? �) .153 :نعامألا.(  
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توحيد، راه حق و عدالت، راه پاكى و تقواست،  ، راهو اين راه مستقيم من(
از آن پيروى كنيد، و هرگز در راههاى انحرافى و پراكنده گام ننهيد كه شما را 

كند و تخم نفاق و اختالف را در ميان شما  مياز راه خدا منحرف و پراكنده 
كند تا پرهيزكار  ميپاشد، اينها امورى است كه خداوند به شما توصيه  مي

  ).شويد
خبر داده است كه امت او وجب به وجب و قدم به قدم از  �پيامبر 

و كتابهاي ديگر به روايت از ) صحيحين(در . كنند هاي پيشين، پيروي مي امت

%u�t6t6t� t� t	t�t :: آمده است كه ايشان فرموده �پيامبر  v8 tf &'(�M .�� v� t@ t�tG
 wA�8r  wA���8r  �(1� �� =6f t�� wS ��6(1�� xy tzD?: »ترديد شما از آداب و  بي

كنيد، به طوري كه اگر  رسوم كساني كه قبل از شما بودند، دقيقاً پيروي مي
. رويد ترديد شما نيز به داخل آن مي آنان به سوراخ سوسماري وارد شوند، بي

پس چه كساني : هستند؟ ايشان فرمودند ىآيا آنها يهوديان و نصار: گفتند
فرقه تبديل و متفرق  73رده است كه امت او به هستند؟ در حديث ديگري آو

آن فرقه كدام يك از : گفتند. شود كه به جز يكي همگي در آتش هستند مي
اي كه به آنچه  فرقه«: در پاسخ فرمودند �هاي مسلمانان است؟ پيامبر  فرقه

و بدان عمل . امروزه من و يارانم به آن اعتقاد داريم، باور داشته باشند
  .»نمايند

ها و بالياي فراگير مانند امور زير بر همگان معلوم است  ابراين، مصيبتبن
كه مهمترين و بزرگترين آنها شرك ورزيدن، رو كردن، به مردگان و در 
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خواست پيروزي بر دشمنان و برآورده شدن نيازها و حل مشكالتي كه فقط 
ه آنها به از آنان همچنان نزديكي و تقرب ب ؛تواند آن را حل نمايد خداوند مي

وسيله نذر، قرباني و كمك گرفتن از آنها در حل مشكالت و جلب منافع و 
اختصاص دادن . باشد ات است كه فقط شايسته خداوند ميدانواع ديگر عبا

] به غير او[مقداري از عبادت به غير خدا مانند اختصاص دادن همه آن 
قط اعمال نيازترين شريكان از شرك است و ف باشد زيرا خداوند بي مي

‰�Ï :فرمايد چنانكه مي. پذيرد خالصانه را مي ç7ôã $$ sù ©!$# $ TÁ Î= øƒèΧ çµ ©9 š Ïe$!$# ∩⊄∪ Ÿωr& 

¬! ßƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: $# 4 š Ï% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u !$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ �ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìh� s) ã‹Ï9 

’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øts† óΟ ßγoΨ÷+t/ ’ Îû $ tΒ öΝ èδ Ïµ‹Ïù šχθ à9 Î= tG øƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ ôtΒ 

uθ èδ Ò>É‹≈ x. Ö‘$ ¤9 Ÿ2 ∩⊂∪ �) .3، 2:زمرال.(  

، و دين خود را براى او خالص گردان، آگاه پس خدا را پرستش كن(
باشيد كه دين خالص از آنِ خداست، و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار 

پرستيم مگر به خاطر اين كه ما را به  مياينها را ن: اين بود كه دادند و دليلشان
خداوند نزديك كنند، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند 

كند، خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران كننده است هرگز  ميداورى 
  ).كند ميهدايت ن

الصانه و براي خداوند سبحانه بيان فرموده است كه فقط دين را كه خ
پذيرد و مشركان فرشتگان، پيامبران و افراد صالح  كسب رضايت او باشد، مي

خوانند تا آنان را به خداوند نزديك كنند و در پيشگاه او  و نيكوكار را مي



 

��� ��������	��	
���	���������������� 

خداوند همچنين بيان نموده است كه او كسي را كه . برايشان شفاعت كنند
را به علت ] مشركان[داوند آنها خ. كند دروغگو و كفر پيشه باشد هدايت نمي

‰βÎ) ©!$# Ÿω “Ï¨�: فرمايد نمايد و مي اين ادعا تكذيب و تكفير مي ôγtƒ ôtΒ uθ èδ 

Ò>É‹≈ x. Ö‘$ ¤9 Ÿ2 �.  

خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران كننده است هرگز هدايت (
  ).كند مين

�šχρ :فرمايد خداوند همچنين مي ß‰ ç7÷è tƒuρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝ èδ •0 ÛØo„ Ÿωuρ 

óΟ ßγãè x9Ζ tƒ šχθ ä9θ à) tƒuρ Ï Iωàσ̄≈ yδ $ tΡàσ̄≈ yè x9 ä© y‰ΨÏã «!$# 4 ö≅è% šχθ ä↔Îm6uΖ è?r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Î0 ô³ ç„ ∩⊇∇∪ �. )يونس: 

18.(  
كه (رساند  ميى به آنان ستند كه نه زيانپر هايي را ميآنها غير از خدا معبود(

رساند كه به خاطر سودشان  ميو نه سودى ) از ترس زيانشان آنها را بپرستند
اين بتها شفيعان ما در پيشگاه خدا : گويند ميمورد، عبادت قرار دهند، آنها 

دهيد كه در آسمانها و زمين  ميهستند، آيا شما خداوند را به چيزى خبر 
  ).سازند ميخداوند منزه، و برتر است از شريكهايى كه براى او سراغ ندارد، 

هايي را  خداوند بيان نموده است كسي كه بين او خود و خداوند واسطه
قرار بدهد و از آنها طلب شفاعت كند، در حقيقت آنها را پرستش كرده است 
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زيرا همة شفاعت از آن خداوند . و آنها را شريك خداوند قرار داده است

è% °! èπ≅� :فرمايد خداوند مي. است yè≈ x9 ¤±9$# $ YèŠÏΗ sd �. )44 :زمرال(.  
  ).تمام شفاعت از آنِ خداست: بگو(

 :فرمايد زيرا خداوند مي. كند پس هيچ كس بدون اجازه او شفاعت نمي

�tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßì x9ô± o„ ÿ…çν y‰ΨÏã �ωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/ �) .255 :بقرهال.(  

  .)فرمانش شفاعت كندكه در نزد او جز به كيست (

›�7 :فرمايد همچنين مي Í×tΒ öθ tƒ �ω ßì x9Ζ s? èπ yè≈ x9 ¤±9$# �ωÎ) ôtΒ tβÏŒ r& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# zÅÌu‘uρ 

…çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪ �) .109 :طه.(  
د، مگر كساني كه ده شفاعت هيچ كس سودي نمي) قيامت(در آن روز (

) در اين زمينه(آنها  شفاعت داده، و از گفتارخداوند رحمان به او اجازه 
  ).راضى است

 �Ÿωuρ :فرمايد چنانكه مي. پسندد خداوند جز توحيد امر ديگري را نمي

šχθ ãè x9 ô± o„ �ωÎ) Çyϑ Ï9 4|Ós?ö‘$# �) .28 :نبياءألا.(  

كنند مگر براى كسى كه بدانند خدا از او خشنود  ميهرگز شفاعت ن(
  ).است، و اجازه شفاعت او را داده است

ــد همچ ــي خداون ــين م ــد ن È≅è% (#θ � :فرماي ãã ÷Š $# š Ï% ©!$# Λäôϑ tã y— ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω 

šχθ à6Î= ôϑ tƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ †Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $tΒuρ öΝçλm; $yϑÎγŠÏù ÏΒ 78÷0Å° 
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$tΒuρ …çµs9 Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 908Îγsß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßìx9Ζs? èπyè≈x9¤±9$# ÿ…çνy‰ΨÏã �ωÎ) ôyϑÏ9 šχÏŒr& …çµs9�. )ــبأ  :ســ

22 ،23.(  
پندارند بخوانيد،  مي) معبود خود(كسانى را كه غير از خدا : به آنها بگو(

در آسمان و زمينند، و نه شركت و اي  ذرهاين معبودهايى ساختگى نه مالك 
نصيبى در خلقت و مالكيت آنها دارند، و نه هيچ يك از آنها ياور خداوند در 

ى نزد او جز براى كسانى كه اذن داده فايده چ شفاعتهي* دان هآفرينش بود
  ).ندارد

شود چنانكه  شفاعت حقيقت دارد و در دنيا فقط از خداوند طلب مي

‰βr&uρ y¨� :فرمايد خداوند مي Éf≈ |¡ yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «!$# #Y‰ tnr& �) .18 :جنال.(  

  ).از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد مساجد(

‰�Ÿωuρ äíô :فرمايد همچنين مي s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7 ãè x9Ζ tƒ Ÿωuρ x8 •0 ÛØtƒ ( βÎ*sù 

|M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ*sù #]Œ Î) zÏiΒ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪ �) .106 :يونس.(  

رساند، نه زيانى، پرستش  ميغير از خدا اشيايى را كه نه سودى به تو (
  ).ران خواهى بودمكن، چرا كه اگر چنين كارى كردى، از ستمگ

كه سرور شفيعان و صاحب مقام محمود و آدم و  �حتي رسول خدا 
فرزندانش همگي در زير پرچم او هستند، جز با اذن خداوند شفاعت 

مقدمه شفاعت  نيز بي) �رسول اكرم (حتي برگزيده مخلوقات . كند نمي
كه فقط  هايي را با ستايش داافتد و خ آيد و به سجده مي مي: (بلكه. كند نمي

شود سرت را بلند  كند، سپس گفته مي داند، حمد و ستايش مي خود آنها را مي
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طلب كن تا به تو داده ] خواهي هر آنچه مي[شود،  كن، بگو، كالمت شنيده مي
سپس براي آنان حدي را . شفاعت كن تا مورد شفاعت قرار گيري. شود

ن و نيكوكاران ديگر حال، پيامبرا). كند تا آنان وارد بهشت شوند تعيين مي
اي را كه ذكر كردم مورد اتفاق علماي مسلمان  كنند؟ مسأله چگونه چنين مي

بلكه سلف صالح اعم از صحابه، تابعين، ائمه چهارگانه و افراد ديگري . است
بدان  ،نمودند كردند و براساس راه و روش آنان عمل مي كه از آن پيروي مي

  .معتقدند
اعت از انبياء و اوليا پس از مرگ آنان، اما اعمالي مانند طلب شف

بزرگداشت و تعظيم قبرهايشان به وسيلة ساختن گنبد بر روي آن، نوراني 
كردن آن، نماز خواندن در كنار آنها، تبديل كردن آنها به عيدگاه و قرار دادن 

از  �نگهبان و نذر كردن براي آنها همه اينها، اموري هستند كه پيامبر 
چنانكه در . داده است و مردم را از آنها بر حذر داشته استوقوع آنها خبر 

��:: حديث از ايشان روايت شده است كه فرمودند+� )�A� <,  k�(
 =6f
f {c  �@/6@c 3�`4��,  �@ )�|Q ��	� =6f%/6@c .�}%eقيامت بر پا « ?

شود مگر زماني كه گروهي از امت من به مشركان پيوندند و گروههايي  نمي
ايشان به شدت از توحيد حمايت كردند و همه . »ها را بپرستند امت من بت از

چنانكه در صحيح مسلم . شود، بستند راههايي را منجر به شرك ورزيدن مي
به روايت از جابر آمده است، ايشان از گچ كاري قبرها و ساختن بنا بر روي 

 �طالب  ياب كه ايشان، علي بن همچنين روايت شده است. آنها نهي فرمودند
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هر قبر مرتفع و بلندي را كه : فرستاد و به او دستور داد] اي به منطقه[را 
به . همة بتها و تصاوير را بشكند. مشاهده نمود آن را با زمين يكسان كند

ويران كردن و تخريب بناي ساخته : گويند همين دليل بسياري از علما مي
بنا شده  �ماني از پيامبر شده بر روي قبور واجب است زيرا براساس نافر

  .است
كار به . اين امر موجب به وجود آمدن اختالف ميان ما و مردم شده است

جايي رسيد كه ما را تكفير كردند و با ما جنگيدند و خود و اموال ما را حالل 
اين امري است كه . تا اينكه خداوند ما را بر آنان پيروز و ياري كرد. شمردند

كنيم و پس از اينكه بر آنان دليل و حجت از  دعوت ميمردم را به سوي آن 
قرآن و سنت و اجماع علماي نيكوكار و پيشين امت اقامه كرديم و آنان از 

�öΝ :فرمايد زيرا خداوند مي. جنگيم قبول آن سرباز زدند با آنان مي èδθ è= ÏG≈ s% uρ 

4®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6tƒuρ ßƒ Ïe$!$# …ã& —#à2 ¬! �) .39 :نفالألا.(  
با اين دشمنان سرسخت مبارزه كنيد، و پيكار را همچنان ادامه دهيد تا (

  ).فتنه برچيده شود و دين يكپارچه براى خدا باشد
زيرا . جنگيم كسي كه با دليل و حجت به دعوت ما پاسخ نگويد، با او مي

 �ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $oΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi+t7ø9$$Î/ $uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”8Ïϑø9$#uρ: فرمايد خداوند مي

tΠθà)u‹Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( $uΖø9t“Ρr&uρ y‰ƒÏ‰ptø:$# ÏµŠÏù Ó ù̈'t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ9≈oΨtΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 zΝn=÷èu‹Ï9uρ ª!$# 

tΒ …çνç0ÝÇΖtƒ …ã&s#ß™â‘uρ Í=ø‹tóø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÌ“tã ∩⊄∈∪�) .25 :حديدال.(  
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و ) آسمانى(ا رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب م(
نازل كرديم، تا مردم قيام به ) شناسايى حق از باطل و قوانين عادالنه(ميزان 

عدالت كنند، و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى 
كند بىĤنكه  ميى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسوالنش را يار

  ).اپذير استن او را ببينند، خداوند قوى و شكست
ما مردم را به برپايي نماز جماعت به شيوه شرعي، دادن زكات، روزه ماه 

ما همچنين مردم را به امر به معروف  .كنيم رمضان، حج خانه خدا دعوت مي

�t :فرمايد خداوند مي. كنيم ميدعوت و نهي از منكر  Ï% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3 ¨Β ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# (#θãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (# âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγtΡuρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬!uρ 

èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{   ).41 :حجال. (� ∪⊆⊇∩ #$

آنها كسانى هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيم نماز را بر پا (
  ).نمايند ميكنند و امر به معروف و نهى از منكر  ميت را ادا دارند و زكا مي

كسي كه بدان عمل . اين همان چيزي است كه بدان ايمان و اعتقاد داريم
  .در مسلمان ماست، او همانند ماستنمايد، برا

كنند، بر  كه از سنت او پيروي مي �امت پيامبر : همچنين معتقدم كه
همواره گروهي از امت او بر حق و مورد و  ،كنند گمراهي اتفاق پيدا نمي

كنند، به آنان زياني  ياري هستند و كساني كه با آنان دشمني و مخالت مي
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رسد و آنان همچنان بر آن  فرا مي] قيامت[تا اينكه فرمان خداوند . رسانند نمي
  .1وصلي اهللا علي محمد .عقيده ثابت هستند

B�#$! :��� C�� = �D#�$�*8> !� D)$ E�($ -1���:   
  

زماني كه ملك عبدالعزيز بعد از سقوط خالفت . ق. ه1343در سال 
وارد  ،اسالمي عثماني و پس از اينكه مدنيه و جده را به قلمروش اضافه كرد

كردند كه  هاي بيگانه و جديد او را به امر فراواني متهم مي مكه شد، انديشه
ت كه پنجمين مذهب مذهب او وهابي اس: گفتند. وي از آنها كامالً بري بود

آنها با خمپاره مسجد رسول . وي به قداست حرمين اهانت كرده است. است
آنها پيامبر . و به ناموسها تعرض كردند ،اند را مورد هدف قرار داده �خدا 
و دروغهاي ديگري كه از . فرستند را دوست ندارند و بر او درود نمي �

به حجاز آمدند و مراسم گروهي از علماي اهل حديث . شد قبل تكرار مي
را زيارت كردند، آنان به دروغ  �و مسجد پيامبر . حج را به جاي آوردند

بودن اين ادعاها پي بردند و به هند بازگشتند تا به افتراها پاسخ دهند و 
هاي لكنوء و  آنان در رد بر نشست. اند بيان كنند حقيقت آنچه را كه ديده

أخبار «، »أهل الحديث«ها از جمله  نامهروز. دهلي، دو نشست برگزار كردند
درباره حقيقت حال و افكار ملك عبدالعزيز و اعمال » زميندار» «محمدي

                                                 
: ، الرسائل الشخصيه و همچنين نگا)115ـ  110) (المجموع: (بن عبدالوهابهفته شيخ محمد  -1
 ). الدرر السينه(
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توجه به امنيت و آسايش حجاج، سالمت عقيده و  ،اصالحي او در حرمين
  . غيرت او در راه دين خدا مطالب فراواني نوشتند

، اقدام به مكاتبه با اي كه بدان معتقد بود وي با هدف بيان حقيقت عقيده
ديگران نمود و در ميان جلسات و گروههاي ساالنه حجاج به سخنراني 

از جمله سخنان وي كه در يك سخنراني در قصر پادشاهي مكه : پرداخت مي
م تحت عنوان 1929مه سال  11مطابق با . ق. ه1347در روز اول ذيحجه سال 

  : باشد اين عقيده ماست انجام داد، مطالب زير مي(
نامند با ادعاي اينكه  مي) وهابيت(و مذهب ما را ) وهابي(اي ما را  عده

اين يك اشتباه بزرگ است كه نامش از . مذهب ما، مذهب پنجم است
ادعاهاي دروغي است كه افراد داراي قصد و غرض خاص آن را ترويج 

محمد بن عبدالوهاب . ما مذهب جديد يا عقيده جديدي نداريم. كردند مي
عقيده ما همان عقيده سلف صالح . اي نياورده است ا عقيده تازهامر ي

عقايد و آثار و  �است كه در قرآن و سنت پيامبر ) پيشينيان نيكوكار(
  .سلف صالح آمده است

گذاريم و در نظر ما شافعي، مالك،  ما به ائمه چهار گانه احترام مي
از نظر ما مورد همه آنها . ابوحنيفه و احمد با همديگر هيچ فرقي ندارند

  .كنيم براساس مذهب حنبلي عمل مي ما در امور فقهي. احترام هستند
] مردم را[اي است كه شيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب  اين همان عقيده

كرد و اين همان عقيده ماست كه براساس يكي دانستن  بدان دعوت مي
ه و آاليش خداوند ـ عز وجل ـ و توحيد خالص و پاك و به دور از هر شبه
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اين عقيده توحيدي است كه ما مردم را به سوي آن . بدعتي بنا شده است
هايي كه  ها و محنت كنيم، همان چيزي است كه ما را از مصيبت دعوت مي

  .دهد ايم، نجات مي بدان دچار شده
اما تجديدي كه گروهي با ادعاي اينكه باعث نجات ما از دردهايمان 

ة آن مردم را فريب دهند، باعث رسيدن به هيچ خواهند به وسيل مي. شود مي
  .سازد به سعادت اخروي نزديك نمي شود و ما را هدفي نمي

عمل نمايند،  �مسلمانان تا زماني كه براساس كتاب خدا و سنت پيامبر 
كنند و آنان فقط به وسيلة توحيد خالص به  بر مسير هدايت حركت مي

يدي را كه موجب از دست رفتن ما تجد. يابند سعادت دنيا وآخرت دست مي
خواهيم ما فقط رضايت پروردگار ـ عز وجل ـ را  مان شود نمي دين و عقيده

خواهيم كسي كه براي رضايت خداوند تالش نمايد، خداوند برايش كافي  مي
رساند، بلكه فقط بازگشت به  تجديد به مسلمانان سودي نمي. و ياور اوست

جب سعادت و رستگاري آنان مو) وكارپيشينيان نيك(اعتقادات سلف صالح 
  .شود مي

 �آنان در حقيقت از عمل كردن به آنچه در كتاب خدا و سنت پيامبر 
خداوند ـ . آمده است، دور شده بودند و در گناهان و بديها غرق شده بودند

و . آنها را دچار شكست كرده و به ذلت و خواري گرفتار كرد ـجل شأنه 
زدند و بدان  چنگ مي �وند و سنت پيامبرش چنانچه آنان به كتاب خدا

افتخارشان را از  و عزت و. شدند دچار مصيبت و گناه نمي. كردند عمل مي
  .دادند دست نمي
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من در حالي كه از اموال دنيا و نيروي انساني چيزي ندارم، قيام كردم، 
م و اما به فضل و قوت خدا بر دشمنان چيره شد. دشمنان به من حمله كردند

  .اين سرزمين را فتح كردم همه
 �مسلمانان امروزه به علت ترك عمل به كتاب خداوند و سنت پيامبر 

اينكه گمان كنيم كه بيگانگان باعث اين . هاي مختلفي متفرق شدند به فرقه
ها خودمان هستيم نه  علت اين مصيبت. اند، فكر اشتباهي است تفرقه شده

يد و در ميان هزاران بلكه ميليونها آ يك نفر خارجي به سرزمين مي. بيگانگان
توان باور كرد كه يك  آيا مي ،كند او به تنهايي كار مي. كند مسلمان زندگي مي

نفر بتواند بر ميليونها نفر تأثير بگذارد، بدون اينكه در ميان اين ميليونها نفر 
  !نند؟؟افرادي باشند با افكار و اعمالشان به او كمك ك

ها همين افراد هستند كه در حقيقت دشمن  بتعلت بال و مصي!! هرگز 
نه بيگانگان  ،پس بايد خود مسلمانان را سرزنش كرد. خدا و خودشان هستند

تواند آن را تخريب و ويران  هيچ چيز نمي. اگر بنايي محكم و استوار باشد. را
ها از آن  به شرطي كه در آن سوراخي به وجود نيامده باشد كه كلنگ. كند

بودند، كسي  اگر آنان با هم متحد مي. مسلمانان نيز چنين هستند ،وارد شوند
  .كند و وحدت آنان را از بين ببردتوانست صفوف آنان را بش نمي

در سرزمينهاي عربي و اسالمي افرادي هستند كه در راه زيان رساندن به 
شبه جزيره عربستان و اسالم، از ريشه بر كردن آن و اذيت كردن ما مسلمانان 

اهداف  اما إن شاء اهللا تا زماني كه ما زنده هستيم آنان به. كنند مي تالش
  .شومشان دست نخواهند يافت
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عمل كنند،  �اگر مسلمانان با هم متحد باشند و به قرآن و سنت پيامبر 
ترديد مسلمانان با عمل كردن به آن  بي ،خوشبخت و سعادتمند هستند

 �ه كتاب خدا و سنت پيامبر و با يكديگر بر سر عمل ب ،كنند پيشرفت مي
و آنچه در آن آمده است و دعوت خالصانه به سوي توحيد اتفاق نظر پيدا 

ترديد من به سوي آنان خواهم شتافت و به همراه آنان در هر عمل و  بي. كنند
  .دهند همراه و همگام خواهم بود يحركتي كه انجام م

هدف من  ،واهمخ به خدا سوگند من حكومت و قدرت و شكوه آن را نمي
تا مسلمانان در  ،فقط جلب رضايت پروردگار و دعوت به سوي توحيد است
در اين صورت . ميان خودشان بر سر تمسك و عمل به آنان اتفاق پيدا كنند

من نه به عنوان پادشاه و رهبر بلكه به عنوان يك خادم آنان را همراهي 
  .1كنم مي

در يكي از . م1929ژانويه مطابق با اول . ق.  ه1348محرم سال  23در 
 ،ايد كه بعضي از مردم از راه هدايت ترديد دريافته بي: هايشان گفتند سخنراني

هاي شيطان گرفتار  و به دام ،اند و راه مستقيم را ترك كرده ،اند فاصله گرفته
كنند و به  هايي كه بعضي از كساني كه ادعاي مسلمان بودن مي كينه ،اند شده

  .كنند اسالم تظاهر ميغيرت براي  داشتن
ام و  من بارها گفته. داند كه دين از آنها و اعمالشان بيزار است خداوند مي
ترسم، از  من به حدي كه از بعضي از مسلمانان مي: گويم هنوز هم مي

                                                 
 .56و  55ري مجد الدين القابسي،ص گردآو) المصحف والسيف: (نگا -1
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توان از  كار بيگانگان شناخته شده است و مي. بيگانگان هراسي ندارم
جلوگيري از حمالت آنها و نقش اعمالشان اجتناب كرد و حتي االمكان براي 

توانند با ادعاي  به عالوه آنان نمي. هايشان تالش كرد بر آب كردن نقشه
اما بعضي از مسلمانان همچنان به . مسلمان بودن و دفاع از اسالم با ما بجنگند

كشند و ساليان درازي  نام اسالم و مسلمانان بر عليه نجد و مردمان نقشه مي
  .كنند دران مسلمانشان كار زار ميم با برااست كه با نام اسال

دولت عثماني كه ـ به عنوان يك دولت اسالمي بيش از همه مردم به ما 
و از همه اطراف به  ،نزديك بود ـ به نام اسالم و مسلمانان بسيار با ما جنگيد

از . مدحت باشا از سوي قطيف و احساء به ما حمله كرد. ما هجوم كردند
همچنين نيروهايي . ور شدند يروهاي فراواني به ما حملهطرف حجاز و يمن ن

. به ما يورش كردند و از هر طرف ما را محاصره كردند تا ما را از بين ببرند
مذهب جديدي است، محمد بن عبدالوهاب ) وهابيت(آنان با ادعاي اينكه 

و ادعاهاي باطل  ،جنگيد) ها وهابي(بدعت جديدي آورده است و بايد با 
. آنان با اين ادعاها افراد ساده لوح را فريب دادند ،ور شدند ما حمله ديگر به

اما خداوند  .ها و اقوال آنان قرار گرفتند آنان گول خوردند و تحت تأثير گفته
  .را بر آنان چيره كرد و ياري دادما 

در اين دوره، افراد ديگري نيز چنين كردند و ما از هر طرف محاصره 
اما خداوند ما را . ستند با نام دين كار ما را يكسره كنندخوا دوباره مي. شديم

ت خداوند به وسيلة قو. و كلمة خود را برتر قرار داد ،بر آنان پيروز كرد
هايمان است، ما را ياري  و ايماني كه در سينه ،هايمان توحيدي كه در قلب
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لكه ب. داند كه توحيد فقط بر جسم و تن ما چيره نشده است خداوند مي. كرد
اي براي  ما از توحيد وسيله. كند بر قلبها و همة اعضاي وجودمان حكومت مي

يا به دست آوردن منفعت و سودي استفاده  ،بر طرف كردن نيازهاي شخصي
بلكه فقط براساس عقيده راسخ و ايمان قوي به آن اعتقاد پيدا . ايم نكرده
  .1ايم تا كلمة خداوند همواره برتر باشد كرده

خواهم  تالش خالصانه فقط از خداوند ـ سبحانه وتعالي ـ مي پس از اين
مشتاقان و براي طالب علم و  ،كه اين عمل را خالصانه براي خود قرار دهد

  .معرفت مفيد واقع گرداند
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F���:  
  .كريم قرآن -1
 .األعالم، زركلي -2
 .احاديث قدسي -3
 .االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصي، الناصري -4
 .اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم، عباس بن ابراهيم -5
 .اإلمام محمد بن عبدالوهاب، عبداهللا بن سعد بن رويشد -6
 .المعيار المعرب، أبي العباس احمد الونشريسي -7
 .ألندلس والمغرب، ابن عذاري مراكشيالبيان المغرب في أخبار ا -8
تاريخ أفريقيا الشماليه، شارلي اندري، ترجمه محمد مزالي و بشير  -9

 بن سالمه 

 .الحلل السندسيه -10
 .الفرق اإلسالميه في شمال أفريقيا، الفردبل، ترجمه عبداهللا بدوي -11
 .المغرب الكبير، الدكتور عبدالعزيز سالم و الدكتور جالل يحيي -12
 .الكامل، المبرد -13
 .الوهابيون والحجاز، محمد رشيد رضا -14
 .رحله سادلير، ترجمه أنس الرفاعي -15
 .الدرر السنيه في الفتاوي النجديه، گردآوري، سليمان بن سحمان -16
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 .باز

تاريخ نجد، شيخ حسين بن غنام، تحقيق شيخ عبدالعزيز آل الشيخ  -18
 .ر محمد أسدو الدكتو
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 .عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، عبدالرحمن جبرتي -20
آثار ورسائل شيخ محمد بن عبدالوهاب، گردآوري ونشر دانشگاه  -21

 .امام محمد بن سعود، رياض
 .محمد بن عبدالوهاب، احمد بن حجر آل طامي -22
 .ف بن عبدالرحمن بن حسنمصباح الظالم، شيح عبداللطي -23
 .عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن بشر -24
محمد بن عبدالوهاب داعيه التوحيد والتجديد في العصر الحديث،  -25

 .محمد بهجت األثري
البيان مفيد فيما اتفق عليه علماء مكه ونجد من عقائد التوحيد،  -26

 .چاپ اول
 .محمد بن عبدالوهاب، مصلح مظلوم، تأليف مسعود ندوي -27
  .ب الوابله علي ضرائح الحنابله، ابن حميد نسخه خطيالسح -28
 .علماء نجد خالل سته قرون، شيخ عبداهللا بن عبدالرحمن البسام -29
 .في ظالل القرآن، سيد قطب -30
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 .امع األصول في أحاديث الرسول، ابن اثيرج -34
روضه الناظرين في مĤثر علماء نجد وحوادث السنين، محمد بن  -35

 .عثمان القاضي
 .الترجمانه الكبري -36
 .سفرنامه برك هارت به كشورهاي عربي -37
 .، دكتر عبدالرحمن عبدالرحيم2اسناد عثماني، جلد  -38
 .پ رياضچا. ق. ه1419، سال 4و  3هاي  ، شماره)الدرعيه(مجله  -39
 .چاپ رياض. ق. ه1419، شماره شوال سال )الفيصل(مجلة  -40
 .چاپ رياض. ق. ه1421سال  60، شماره )البحوث اإلسالميه(مجلة  -41
عقيده محمد بن عبدالوهاب السلفيه، الدكتور صالح بن عبداهللا  -42
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دايي آمد و تحصيالت ابت شهر شقراء به دنيا دردكتر محمد بن سعد الشويعر  �

 .را در آنجا به پايان رساند
تحصيل در آموزشگاه علمي رياض و سپس دانشكده زبان و ادبيات عربي به  �

 .پرداخت و فارغ التحصيل شد
 :مدارك و درجات زير را كسب نمود

  .م1967ر بيروت در سال اي يونسكو د ديپلم علوم تربيتي از مركز منطقه �
  .م1973ه قاهره سال مار از دانشگاديپلم آ �
  .براي مسئوالن عالي رتبه در قاهرهدورة اداره در مركز آموزشي نيروي كار  3 �
  .م1973األزهر در قاهره سال جامع س از فوق ليسان �
  .م1977ه األزهر در قاهره در سال دكترا با نمره عالي از دانشگا �
وان در وزارت معارف در زمينه آموزشي، سپس آموزش زنان و اكنون به عن �

البحوث (مشاور دفتر مفتي كل كشور عربستان سعودي و سردبير مجلة 
  .كند اقدام به چاپ و نشر آن مي ءاكه هيأت عالي علم) اإلسالميه

 .اي داخلي و خارجي شركت كرده استها و نشسته در بسياري از كنفرانس �
تاريخ شقراء، تاريخ : بيست و هفت اثر از او به چاپ رسيده است از جمله �

عاماً، حمايه اإلسالم للمرأه، بين نور اإلسالم وظالم  250ل، نجد قبل حائ
 .يمه في اإلسالم، مكانه حسن الخلقالجاهليه، عقوبه الجر

 .شان عالي ملك عبدالعزيز نائل شدبه دريافت ن �
 همچنين چندين مدال و تقديرنامه را دريافت كرده است  �

قات، داخلي و خارجي و تحقي هاي هاي راديويي، روزنامه در بسياري از برنامه �
 .كند مشاركت و اظهار نظر مي

 .باشد مي... عضو انجمن ادبي رياض و كميسيون فرهنگي جمعيت و �


