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 مقدمه

من سيئات د هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وإن احلم

إله إال اهلل وحده ال  من يضلل فال هادي له، وأشهد أن النا، من هيده اهلل فال ُمضل له، وأعامل

 له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.  رشيك

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱَيَٰٓ ْ  َّلذ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ تذُقوا ۡسلُِمونَ  ۦَحقذ ُتَقاتِهِ  ّللذ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

 .[102]آل عمران: 
اید! از الله؛ آن گونه که شایسته ترسیدن از او است؛ که ایمان آوردهای کسانی»

 «.نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید بترسید، و

َها ﴿ يُّ
َ
أ ْ ٱ نلذاُس ٱَيَٰٓ ِيٱَربذُكُم  تذُقوا ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها  َّلذ َخلََقُكم م 

ۚٗ وَ  ا َونَِسآءا ْ ٱَزوَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَما رَِجاَلا َكثرِيا ُقوا َ ٱ تذ ِيٱ ّللذ ۚٗ ٱوَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  َّلذ رَۡحاَم
َ
 ۡۡل

َ ٱإِنذ  اََكَن َعلَۡيُكۡم رَ  ّللذ  .[1]النساء:  ﴾١قِيبا
د، و همسرش را یک تن آفریشما را از  که یآن ذاتد، یمردم از پروردگارتان بترس یا»
که  یپراکنده کرد، و از پروردگار یارید، و از آن دو، مردان و زنان بسیز( از او آفری)ن

وند ین( از )گسستن( پیچن)همد، و یکنیگر درخواست میبه )نام( او از همد
 «.گمان الله همواره بر شما مراقب )و نگهبان( استید. بیزیبپره یشاوندیخو

َهاَيَٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  َّلذ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ تذُقوا ْ قَوۡ  ّللذ ا َلا َوقُولُوا ۡعَمَٰلَُكۡم  ٧٠َسِديدا

َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ ٱَوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع  ]األحزاب:  ﴾٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَلُ  ّللذ
70-71]. 

د. تا یید، و سخن درست )و حق( بگوید! از الله بترسیامان آوردهیاکه کسانی یا»
و  أاز اللههرکس  امرزد، ویتان اصالح کند، و گناهانتان را بیتان را برای)الله( کارها

 «.رسیده است یمیعظ یابیبه کامنًا یقیاطاعت کند؛  ج امبرشیپ
 † یبا سخنان دروغ، روش دشمنان  رسوالن الههرچند  کردن حق،ب و بدنامیتخر

د، یرا مبعوث گردان † رسوالن أکه الله ین روش، از زمانیشان است. اروانیو پ
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خواهد  یآن است را به ارث ببرد، جار یبر روهرچه  ن ویکه زم یجاری بوده و تا زمان
 د: یفرمایمکه نچنا بود؛

﴿ ٓ َت  َكَذَٰلَِك َما
َ
ِينَ ٱ أ ِن لِِهمِمن َقبۡ  َّلذ ْ  إَِلذ  رذُسول   م  وۡ  َساِحر   قَالُوا

َ
تََواَصۡواْ  ٥٢ََمُۡنون   أ

َ
أ

 .[53-52]الذاريات:  ﴾٥٣بَۡل ُهۡم قَۡوٞم َطاُغونَ  ۚۦٗ بِهِ 
ا ینکه گفتند: )او( جادوگر یامد، مگر این یامبریچ پیان  آنان هینیشین بر پیهمچن»
گر انیطغ یگر را به آن سفارش کرده بودند؟ بلکه آنان مردمیکدیا آنان یوانه است. آید

 «.هستند
 د:یفرمایز مین ج در مورد خاتم رسوالن

َهاَوقَالُواْ َيَٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِيٱ أ َِل َعلَيۡ  َّلذ ِكۡ ٱ هِ نُز   .[6]الحجر:  ﴾٦ُنونٞ إِنذَك لََمجۡ  رُ َّل 

 «.!یهاآنوید تو دیتردیقرآن بر تو نازل شده است، بکه کسی یگفتند: ا و )کافران(»
ت آنان اقتدا یده و به هدایاستقامت ورز † بر راه رسوالنکه کسی ن،یبنابرا

را او یقت آماده سازد؛ زیز  دشمنان  حقیو ست یید خودش را در برابر بدگویکند، بایم
ک گام از حرکت ی ید او را حتین امر نبایست. ایتر نی، از رسوالنش گرامأنزد الله

ل یتبد أزدگان منتشر شود؛ چون سنت اللهرتین حینکه شعاع نور حق بیبازدارد تا ا
 د:یفرمایرد. الله متعال میپذیر نمییو تغ

ِينَ ٱإِنذا نَلَنُُصُ رُُسلََنا وَ ﴿ ةِ لَۡ ٱَءاَمُنواْ ِِف  َّلذ نۡ ٱ َيوَٰ  ٱ َيُقومُ  مَ َوَيوۡ  َيادلُّ
َ
 .[51]غافر:  ﴾٥١ۡشَهَٰدُ ۡۡل

 کهیو روز ایدن یاند، در زندگآورده مانیرا که ا یخود و کسان امبرانیما پ ناً یقی»
 «.میکنیم یاری زند،ی( بر خیگواه یگواهان )برا

 د:یگویم میابن ق
 واحلققققققر منُمققققققور  وُ ققققققتحن  فققققققال

 

 تعجققققققققن فهقققققققق ه سققققققققن  الققققققققر ن 
 

نده و ین سنت الله بخشاینکن که اشده است، پس تعجب روز و آزمودهیحق، پ»
 «.مهربان است

ن امر یدر ا اولین شخصز، ین /ن، محمد بن عبدالوهابیاگر دیخ االسالم و احیش
ز وارد یوارد گشت، بر او ن † که بر رسوالن الله ییهاآنسخنان دروغ و بهت ست،ین

که شرک و  آغاز کرد ید خالص را در جوامعیکه دعوت توح یاز زمان یشده است. و
ن یان ایدر م یزندگ ن شود،یک بود چنیا نزدی ،ش را فراگرفته بودیانحراف، تمام فضا

ها روبرو یپردازها و دروغاز اتهام یمیل عظی، با سان داشتیکننده، جرت گمراهیواقع
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ن اتهامات و سخنان یو مردم را از آن متنفر سازند. ا کنندب یشد تا دعوتش را تخر
ن یار شد، یگر سرازیکدیاز  یگوناگون و مکاتب مختلف و جدا یهاگروهدروغ، از جانب 

ا ََتَۡسُبُهمۡ ﴿ کند:یالله متعال در مورد آنان صدق م ۀفرمود ى  َوقُلُوُبُهمۡ  ََجِيعا َٰ ]الحشر:  ﴾َشتذ
 یصدا یوقت «.پراکنده است هایشاندل که ی، در حالیپنداریتو آنان را متحد م» ؛[14

 اد برآوردند؛یاو فر خالف صدا برکی، یدند، همگیاالسالم شنخیشد را از یدعوت توح
 دهد: ینگونه خبر میاز امثال آنان ا أاللهکه چنان

ُ ٱِإَوَذا ُذكَِر ﴿ زذۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  ّللذ
َ
ِينَ ٱقُلُوُب  َمأ ِينَ ٱِإَوَذا ُذكَِر  ِخَرةِ  ٓأۡلبِٱ ِمُنونَ ََل يُؤۡ  َّلذ  َّلذ

ونَ  إَِذا ُهمۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ   .[45]الزمر:  ﴾٤٥يَۡسَتۡبِِشُ
مان ندارند یابه آخرت که کسانیهای دل اد شودی ییکه الله به تنها یو هنگام»

اد شوند، آنگاه است که یر از او یغ یکه کسان یشود، و هنگامیزار( میمتنفر )و ب
 «.شوندیآنان شادمان م

نذهُ ﴿
َ
َٰلُِكم بِأ ُ ٱإَِذا ُدِِعَ  ۥٓ َذ ْۚٗ تُؤۡ  بِهِۦ يُِۡشَكۡ  ِإَون ُتمۡ َكَفرۡ  َدهُۥوَحۡ  ّللذ  ۡكمُ لُۡ فَٱ ِمُنوا

 ِ  .[12]غافر:  ﴾١٢َكبرِيِ لۡ ٱ َعِل ِ لۡ ٱّلِلذ
خوانده  یین )عذاب( بدان سبب است که چون الله به تنهایشود:( ایبه آنان گفته م»)
نک( ید، پس )ایآوردیمان میشد اید، و اگر به او شرک آورده میکردیشد، انکار میم

 «.از آن  الله بلندمرتبه است یداور
آغاز شد و ایشان در مقابل  /خ محمدیر بهتان و تهمت در عصر شیزنج یهاحلقه

 ُبۡهَتَٰن   َهََٰذا ُسۡبَحََٰنَك ﴿ الله متعال را در آثارش تکرار کرد: ۀن فرمودیتمام این اتهامات، ا
 1«.است ین بهتان بزرگی! ای( تو منزهیاله»)؛ ﴾َعِظيمٞ 

 ل قرار داد:یذ یهاتوان در گروهیخ را میدشمنان و مخالفان ش
 .که در دلشان نسبت به او حسد بود ی حرامخواریکهعلما -1
 حاکمان ستمگر. -2
 .یهود و نصاریکافران  -3
 ها.یها و صوفیاهل بدعت و در رأس آنان: رافض -4

 د: یفرمایالله متعال هستند که م ۀن فرمودیمذکور، مصداق ا یهاگروه

                                           
 .12، صیةخ، قسمت پنجم، الرسائل الشخصینک: مؤلفات ش -1
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تََواَصوۡ ﴿
َ
ْ أ  .[53]الذاريات:  ﴾٥٣َطاُغونَ  قَۡومٞ  ُهمۡ  بَۡل  بِهۚۦِٗ  ا
 «.گر هستندانیطغ یگر را به آن سفارش کرده بودند؟ بلکه آنان مردمیکدیا آنان یآ»

« خاطرات همفر»به نام  یها در عصر حاضر، ساختن دروغیپردازن دروغیاز ا یکی
 ،بوده ییایتانیادعا کرده جاسوس براش است که سازنده یلیتخ یتیاست. همفر، شخص

به  یاسالم یهانیا فرستاده شده بود تا در سرزمیتانیاز جانب وزارت مستعمرات بر او
خ ین کار، شیا یان مسلمانان بکوشد و برایجاد تفرقه میا یدر راستا ،تجسس پرداخته

پس . سه استگرفت خدمتدار کرد، به یمحمد بن عبدالوهاب را که در بصره با او د
در که چنان -هوده و نامفهوم است نوشتیهمفر خاطراتش را که سرشار از سخنان ب

 .-ادامه خواهد آمد 
از شیاطین باطل آن را افترا بست و در ادامه،  یکی ؛دروغ محض است ن خاطرات،یا
ق کردند؛ یآن را تصد -با وجود اختالف مکاتب -ین دعوت َسلفیاز مخالفان ا یبعض
 یید دارویتا شا ،ر شدیمارشان جاگیبهای دل موافقت داشت و در اغراضشانرا با یز

وجود دارد. هایشان دل ت و صاحب آن دریکه از دعوت سلف یانهیباشد بر خشم و ک
گاه فرموده است: مغرضن مخالفان یما را از سرانجام امثال ا أالله  در برابر حق، آ

هُ ﴿ ن لذن يَنُُصَ
َ
ُ ٱَمن ََكَن َيُظنُّ أ نۡ ٱِِف  ّللذ ٓ ٱ إَِل  بَِسَبب   َيۡمُددۡ فَلۡ  ِخَرةِ ٓأۡلٱوَ  َيادلُّ َما  ءِ لسذ

 .[15]الحج:  ﴾١٥َما يَغِيُظ  َكۡيُدهُۥ يُۡذهَِبذ  َهۡل  فَۡلَينُظرۡ  ۡقَطعۡ ُثمذ ۡلَ 
نخواهد  یاریو آخرت  ای( را در دنامبریکه الله او )= پ کندیگمان م کهیکس »

 دیزیاویش( بهاآنبه سقف )خ یسمانیاست( پس ر یخاطر عصبان نیکرد، )و بد
 رشی( تدبنی)ا ایکند( سپس آن را قطع کند، آنگاه بنگرد آ زی)و خود را حلق آو

 «.خواهد برد؟! انیخشم او را از م
 ،أاللهکند می گمانکه کسی د:یگویابن عباس م»سد: ینوین میر چنیکثابن
 یسمانیر یعنی ﴾بَِسَبب   َيۡمُددۡ فَلۡ ﴿ نخواهد کرد؛ یاریا و آخرت یرا در دن ج محمد

ٓ ٱ إَِل ﴿ زدیاویب َما به سپس خود را با آن ﴾ۡقَطعۡ ُثمذ ۡلَ ﴿ شهاآنبه سقف خ یعنی ﴾ءِ لسذ
اند. ن گفتهیز چنیگران نی. مجاهد، عکرمه، عطاء، أبوجوزاء، قتاده و ددار آویزد

ٓ ٱ إَِل  بَِسَبب   َيۡمُددۡ فَلۡ ﴿ د:یگوید بن اسالم میعبدالرحمان بن ز َما تا به  یعنی ﴾ءِ لسذ

آنگاه  ﴾ۡقَطعۡ ُثمذ ۡلَ ﴿ شودیم یاریفقط از آسمان  ج را محمدیک آسمان برسد؛ زینزد
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روانش، از نظر معنا، بهتر و یرا از آنجا قطع کند. قول ابن عباس و پ یاریاگر توانست، 
 گمانکه کسی شود:ین میمعنا چنرا یکردن، رساتر است؛ زآشکارتر و برای سرزنش

ن کار او را یست، اگر اینش نیو کتاب و د ج رسان محمدیاری ،أاللهکند می
 یارید، الله به محمد یرا بدون تردیکند، خودش را بُکشد؛ زیم ین و عصبانیخشمگ

ِينَ ٱإِنذا نَلَنُُصُ رُُسلََنا وَ ﴿ د:یفرمایرساند. الله متعال میم ةِ ٱَءاَمُنواْ ِِف  َّلذ ۡنَياٱ ۡلََيوَٰ َوَيۡوَم  دلُّ
ۡشَهَٰدُ ٱَيُقوُم 

َ
اند، در مان آوردهیرا که ا یش و کسانیامبران خوینًا ما پیقی»؛ [51]غافر:  ﴾٥١ۡۡل

ن رو، یاز ا «.میکنیم یاریزند، ی( برخیگواه یکه گواهان )برا یا و روزیدن یزندگ

ر او، خشمش ین( تدبیا )ایآنگاه بنگرد آ»؛ ﴾َما يَغِيُظ  َكۡيُدهُۥ يُۡذهَِبذ  َهۡل  فَۡلَينُظرۡ ﴿ فرمود:
 1«.ان خواهد برد؟!یرا از م

چه چنان –که « خاطرات همفر»لوحانه با عنوان خام و ساده یهان دروغیهرگز بر ا
شان ق کردند! و در محافلیها آن را ساختند و تصدیرافض -ان خواهد شدیدر ادامه ب

 یهان دروغیرا مانند ایستم؛ زیقائل ن یتیشادمان هستند، اهم منتشر کرده و بدان
 یهانیآش»که آنان  به حق ،ده استیخ به ما رسیناپسند از جانب آنان، در طول تار

 یعنی، شنیدمگران ید را از هاین دروغ رافضیا ههستند. اما انعکاس آواز« دروغ
دکتران  از علما و به اصطالح،شود یکه ادعا م یافراد ،انشان هستندیدر مکه کسانی

علم و فرهنگشان، در برابر انتشار و شهرت که کسانی هستند!خته و روشنفکر یفره
ن یا به عنوان مصداقآنان  شمولمانع  مانشانیا پناهگاه آنان نگردید،رافضه « إفک»

 َظنذ  ۡعُتُموهُ َسمِ  إِذۡ  ََلٓ لذوۡ ﴿ د:یفرمایمکه آنجا  ،نشد الله متعال، درباره شنوندگان افکقول 
ۡ ٱ ۡ ٱوَ  ُمۡؤِمُنونَ ل نُفِسِهمۡ  ُمۡؤِمَنَُٰت ل

َ
ا بِأ ْ  َخرۡيا ٓ  َوقَالُوا بِيٞ  إِۡفكٞ  َهََٰذا چرا  » ؛[12]النور:  ﴾١٢مُّ

نبردند، و  ریمردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خ د،یدی)تهمت( را شن نیا کهیهنگام
که  ،د الله متعال شامل آنان شودینکه وعیتا ا «. )بزرگ و( آشکار است یتهمت نینگفتند: ا

ِ ﴿ د:یفرمایم ِنۡ  رِي  مۡ ٱ لُِك  ا ُهمم  ِيٱوَ  ثِۡمى ۡلِ ٱِمَن  تََسَب كۡ ٱ مذ َٰ كِۡبَ  َّلذ  َلُۥ ُهمۡ ِمنۡ  هُۥتََوَّلذ
از گناه است که مرتکب شده است،  یهر کدام از آنان سهم یبرا»؛ [11]النور:  ﴾َعَذاب  َعِظيمٞ 

                                           
 .283 /3ر، یر ابن کثیتفس -1
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او  یبرا ( از آن )تهمت( را به عهده داشته است،ی)و مهم یاز آنان که )بخش( بزرگ یکس
 1«.است یمیعذاب عظ

                                           
ن یاز آخر یکیرد. یگیشود و مورد استقبال گرم قرار مین خاطرات، هنوز هم چاپ میا -1

مذکرات مستر »م، تحت عنوان  2005ع، یوالنشر والتوز ةش: چاپ دارالفنون للطباعیهاچاپ
 !است« -بن عبدالوهاب ز ودعمهم لمحمدیاإلنکل ةطریس -همفر



 

 

 خوردگان به خاطرات همفربیفر یبرخ

خاطرات »، که بر کتاب «یطانیج البریالخل»هاب عمر، مؤلف کتاب یاستاد إ -1
 1ه کرده است.یخ محمد بن عبدالوهاب تکیت شیب شخصیدر تخر« همفر

خ محمد یکه در مورد دعوت ش ی. هنگام2ید رمضان البوطیدکتر محمد سع -2
است که  یوهاب یجنبش»نگونه پاسخ داد: یسوال شد، ا یبن عبدالوهاب از و

 !3«جادش کمک کرد...یا در ایتانیبر
کتاب خاطرات همفر را به عنوان ، که «یةالوهاب»در کتاب  یجیمل یسام -3

ه کتاب، بر کتاب یته یدر اثنا»د: یگویم 4در مقدمه یآورد! ویوست میپ
اش یافتم که موضوع اصلیدست « همفر یخاطرات آقا»تحت عنوان  یکوچک

 «!استیتانیبر یس اطالعاتیسرو هت، ساختین است که دعوت وهابیا
 یپس از وفات مؤسس آن، تق! یر الثوریم زلوم، رهبر حزب التحریعبدالقد -4

 .5«ةف ُهدمت الخالفیک»، در کتاب ین نبهانیالد
نوشت که در آن  6«کالم أنترنت»با عنوان  یاصل قاسم، مقالهیخبرنگار ف -5

 یگرفتن در فضا ن اسناد ارزشمند، به محض قراریا»ن آمده است: یچن
                                           

 .کتاب مذکور 26 -12نک: ص  -1
ت. یجنگ با دعوت سلف ییاجرا یهاو صاحب پست ی، اشعریه. صوفیمعاصر سور یاز علما یکی -2

الرد »خ صالح الفوزان؛ یش ،«نُميح  الرفاعی والبوطی من الک ب الواضحيف  البيان بالدليل ملا»نک: 

خ عبدالمحسن بن ی، ش«أهل السن  ودعوهتام إلی البدع و الضاللک هبام علی يف  علی الرفاعی والبوطی
 .حمد العباد البدر

 .ینترنت ویگاه ایبه نقل از پا -3
 .14ص -4
مرآة علامء الرشق يف  الشيخ حممد بن عبدالوهاب»اطالع از پاسخ آن؛ نک:  ی. برا11-10ص -5

 ،«عرًضا و نقًدا -االعتقادي حزب التحرير وآراؤه »؛ 66-62، صیخ محمود آستانهیش ،«والغرب
 .430-429، صیالسلم یخ موسیش

 .م2007مارس  25کشنبه، ی، یةالشرق القطر ةروزنام -6
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 یقیحقا گاه خود را از دست داده است؛ چه بسا اسناد وینترنت، ارزش و جایا
د واقع یمورد ترد هاآنت و دقت ی، مقبولیمجاز یکه پس از انتشار در فضا

برخوردار هستند. مثاًل به محض  یادیت زیشود، حال آنکه در واقع، از اهمیم
 هکه در آن قص« همفر» یا، از سند مشهور آقایتانیبر هنکه وزارت خارجیا

ن سند، یپرده برداشت، ات شده است، یروا یت در منطقه عربیانتشار وهاب
، آن یارینترنت، بسیا هشبک روی گاهش را از دست داد و پس از انتشار بریجا

آتش هیزم را از که چنان دانستند، یمحض بر مذهب وهاب یف و افترایرا تحر
ن سند را اثبات کند، فقط به یا یا نفیتواند صحت ینم ینک کسیبرد. ابین می

 «!!ل شده استیتبد یارزشیب یتنترنیا هل که به مادین دلیا
است که «! یزودر»خبرنگار  از جانب این ین سخن، دروغ ناپسندی: اپاسخ

است  یصورت گرفته و تالش - دیآیدر ادامه مچه چنان -اشیهماهنگ با برادران رافض
ا یتانیبر هوزارت خارج»را با استعمال عبارت  یالین و خین خاطرات دروغیرکانه! تا ایز

 گونهچیداند هیکه م یت کند؛ در حالیدر اذهان خوانندگان تثب...«! برداشت پرده 
و  خبرنگاران است یهاین امر، از بازیست! بلکه ایدر کار ن برداریو پرده یسازافشا

 آورند. می ین کار رویشود، به ایآشکار م دشانیعقاها و خطاهای زمانیکه لغزش
 1«یةنشر الوهابی یجاسوس برطان»با عنوان  ی، کتابیفنجر یدکتر احمد شوق -6

 نوشته است!
 ةا أمی»با عنوان  یا، در مقالهیم عزمیشده، عبدالحلیعیو ش یصوف ۀسندینو -7

 ی! به نقل از خاطرات همفر مبن2«یةف الوهابیاإلسالم: أنقذوا کتاب الله من تحر

                                           
همفر »با عنوان  یادر مقاله یم. دکتر فهد السمار2006 /7 /21 -15وسف! یروز ال ۀمجل -1

م، شماره 2006سپتامبر  1خ یدر همان مجله در تار« یةاسیوس یةإعالم ةعیوصن ةفیمز یةشخص
 .به او داده است ی، جواب دندانشکن4081

، صفر 258 ۀاش، شمارشدهعهیو ش یگریقت صوفیوابسته به او و طر« اإلسالم وطن»مجله  -2
.... إال کتاب یم العزمیعبدالحل یإل»نترنت، با عنوان یا ۀدان در شبکیخ عبدالله زیهـ. ش1429
اش؛ شدهعهیو ش یگریقت صوفیدر مورد طرچنین هم به او داده است. یپاسخ دندانشکن« الله

، کانال اینترنتی یمیاستاد أسامه هت ،«مصر؟في  عیالتش ة... قنطریةالعزم ةقیالطر» ۀنک: مقال
 «.اإلسالم ةرسال»
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ده یرس خ محمد بن عبدالوهاب به توافقیف قرآن با شیتحر ینکه او برایبر ا
 است!

انجمن آنان  یهاآنکه دفتر رس« یمنار الهد» ۀگروه احباش در لبنان، در مجل -8
 کند.یآن را صادر م 1«یةاإلسالم یةریع الخیالمشار»

في  الفجر الصادق المشرق المفلق»اش بر کتاب ، در مقدمهیدکتر حمزه کتان -9
: 2دیگویا که م، آنجیاز جعفر کتان«! هقیإبطال ترهات الثرثار المتشدق المتف

دا یبه نام همفر دست پ ییایتانیمنسوب به جاسوس بر یبر خاطرات مهم»
 -آوردیت میب دعوت سلفیتخر یاز آن را برا یسپس مقدار -«کردم...

 بودنش توجه کند.ینکه به ساختگیمتأسفانه بدون ا
از « ن وتأخرهمیأسباب تقدم المسلم»با عنوان  یادر مقاله یعباس جرار -10

ن یمترجم اکند می اعترافهرچند  ،ییایتانیگزارش جاسوس برق یطر
 3«!شخص مجهولی است»خاطرات 

و دعوت  /خ محمدیه شیعل ین بهتان بزرگ رافضی: انسان از شنوندگان اپاسخ
خ، یرت شیقت دعوت و سیشناخت حق یرا براید؛ زیآیمبارک سلفی او به شگفت م
از آن  یزیا منتشر شده و چیدر سراسر دن که فات او رایمراجع مورد اعتماد و آثار و تأل

 ،ناشناخته و مجهول و 5مسیحین کافر یا انبه سخن ،کنندمی رها 4نمانده است یمخف
 د:یگوین سخن شاعر است که میبرند. اوضاع آنان، مصداق ایپناه م! «همفر»به نام 

                                           
 ةفرق»شان نسبت به اهل سنت؛ نک: نهید و کیان عقایب یهـ. برا1415، رمضان 28 ۀشمار -1

نقد أصول ة في أهل السن ةموسوع»؛ و ی، دکتر سعد الشهران«آثارها -عقائدها -األحباش: نشأتها
 ةضالل ةاألحباش دعا»؛ و یخ عبدالرحمن دمشقی، ش«أصولهمفي  األحباش و من وافقهم ةفرق
 .یخ ابوبکر جزائری، ش«حذروایفل

 .14 -5ص  -2
 .م2008، 25 ۀ، شماریةالمغرب یدانشگاه ۀمجل -3
با نظارت « خ اإلمام محمد بن عبدالوهابیمؤلفات الش»دانشگاه امام محمد بن سعود با عنوان  -4

 .ده استیخ را به چاپ رسانی، آثار شیو تخصص یعلم یاتهیکم
ن آنان از یرا دیندارد؛ ز یشگفت یب دعوت قرآن و سنت، جایدر تخر یاعتماد رافضه بر نصار -5

کرد بر اساس دروغ بنا نهاده شده است. اما به  یگذارهیآن را پا یهودیهمان زمان که ابن سبأ 
اعتماد بر  یعنیکنم، ین مسأله اشاره مین عصر در مورد ایاز مراجع بزرگشان در ا یکیتناقض 

 /1« )ةعیان الشیأع»ن در کتاب یخ محسن األمیکه ش«! ةفضاًل عن المختلف ةالثابت» یکتاب نصار
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قققققل  الغقققققراب  لقققققه دلقققققيالً  ع   َ  ومقققققن 
 

يقققققق   الکققققققالب   َ  يُمققققققرل بققققققه علققققققی 
 

سگان حاضر  الشهش قرار دهد، به طور قطع بر سر یخو یکس کالغ را راهنماهر»
 «.خواهد شد

اد گوش یرانان زن افراد که به شهوتیخردمندان بدانند وجود ا -ن به بعدیاز ا -تا
 .دیه دعوت توحیاز خشم عل ،سرشار است بیش و کم دهند،یم

 ما را از حال آنان سالمت بدارد. أالله
 ر مرتب شده است:یش رو بر اساس مباحث زیمطالب فوق، کتاب پبا توجه به 
 خ محمد بن عبدالوهاب.یه دعوت شیعل یپردازاسباب دروغ مبحث اول:
 ها.یپردازن دروغیاز ا یگوناگون یهانمونه مبحث دوم:

 خاطرات همفر. هخالص مبحث سوم:
 بودن خاطرات همفر.جعلی ل یدال مبحث چهارم:

 خاطرات همفر. هبودن سازندمذهب  یعیشل یدال مبحث پنجم:
در مورد  ییو هر گاه گفتگو ؛تقاضا دارم تا آنچه نوشتم را سودمند گرداند أاز الله

و  یلیدفع خاطرات تخ یباشد برا یش رو، کمکین موضوع صورت گرفت، کتاب پیا
 همفر. جعلی
من  هب ؛تشکر کنم یخ محمد بن حمد النمیاز برادرم ش ،دانمیان الزم میدر پاو 

بر آن  ینکات ارزشمند تا و کمک کرد خواندن کتاب، آن را یقبل از چاپ ا و لطف کرد
 ید. والله الموفق، وصلیفزایر دهد و بر عمر و علمش بیبه او پاداش خ أخدا م،یفزایب

 نا محمد و آله وصحبه وسلم. ینب یالله عل
 یمان بن صالح الخراشیسل

                                                                                                       
 یاسیام سیکه ق یلسوف فرانسوینان، فیاز ر یکه بر سخن راست ب ارسالنیر شکی( بر ام419
تأسف و  یجا یبس»دهد: ین پاسخ میدهد، اعتماد کرده، چنیران را مورد انتقاد قرار میان ایعیش

شان را از فرنگ نید ۀخ و فلسفیرسانده که تار ییاست که انحطاط، مسلمانان را به جا یشرمسار
نمان را از او ید ۀخ و فلسفیدر اسالم وجود ندارد تا تار یلسوفیفچ مورخ و یه ییرند، گویگیم
 یازین یلسوف فرانسویو ف ییکایست، ما به مورخ امرین نیم، به خدا سوگند هرگز چنیریبگ

 !؟یکنینم یادآوریت ین موضوع را به قوم دروغگویم: چرا ایگویم«! م...یندار



 

 

 :مبحث اول
خ محمد بن عبدالوهاب و دعوت یه شیعل پردازیاسباب دروغ

 1اشیسلف

خ محمد بن عبدالوهاب، یش یق اطالع بر مواضع و کتب دشمنان دعوت َسَلفیاز طر
ت و یو حمله به دعوت سلف یرا که منجر به دشمن یها و اسبابزهین انگیتوان بارزتریم

 ل خالصه کرد:یقرار ذ به ،شده است اوبر  بهتان زدنو  یپردازآن، دروغ یدر پ
شان گوناگون امیالت منحرف و یافراد که بر واقع یبرخ یقت برایرش حقیپذ -1

 ِجۡئَنَُٰكم لََقدۡ ﴿ د:یفرمایالله متعال مکه چنان ن است؛یاند، سنگه کردهیتک
كۡ  ق ِ لَۡ بِٱ

َ
ُكمۡ َوَلَِٰكنذ أ ما حق را  یبه راست» ؛[78]الزخرف:  ﴾٧٨َكَٰرُِهونَ  لِۡلَحق ِ  ََثَ

امبرش ین سخن پی. و ا«دیشترتان از حق کراهت داشتیو اما بم، یشما آورد یبرا

 َُتِبُّونَ  َلذ  َوَلَِٰكن لَُكمۡ  َونََصۡحُت ﴿ د که گفت:یفرمایرا بازگو م ÷صالح
َِٰصِحيَ ٱ رخواهان را یشما خ یکردم، ول یرخواهیشما خ یو برا»؛ [79]األعراف:  ﴾لنذ

ق یپس از توف -از حق، آنگاه که آشکار شود، یروین، پیبنابرا «.دیداریمدوست ن
دن به یاز شقاوت و رس ییرها هاز دارد که عقبه )گردنین یبه افراد -الله

که بر آن  یشبهات و شهوات هاز فتن ییبه حق و رها یبندیسعادت( را در راه پا
از که کسی ن کار را دارند، امایتوان انجام ا یاست، پشت سر بگذارند. افراد کم

 برايل مختلف یپسندد و با وسایکند، حق را نم یرویش پینفس خو یهوا
 کوشد.یآن م کتمان

خ یان علم در عصر شیمدع یاست که برخ ین اسباب، حسادتیگر از اید یکی -2
که  یها و منکراتدر برابر بدعت - یبه هر سبب - که یبودند؛ کسانبدان مبتال 

                                           
 یةإسالم»؛ 76 -70ف، صیز آل عبداللطیدکتر عبدالعز، «نیالمناوئ یدعاو»با اختصار و تصرف از  -1

خ محمد بن عبدالوهاب خارج یالش ةانتشار دعو»؛ 165 -159، دکتر ناصر العقل، ص«یةال وهاب
 .با اضافات 54-52، استاد محمد کمال جمعه، ص«یةالعرب ةریالجز
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خوردند. اما یشد، سکوت کردند و از اموال مردم میخ انجام میدر عصر ش
در مورد آن منکرات و آن  یکرد و حکم شرعخ دعوتش را آشکار یکه ش یهنگام

که  یلتیفضان داشت؛ بر یگرفتند، بیدعوتگران علم از عوام م یرا که برخ یمال
 یانهیحسادتشان را به ک ،دندیخ اختصاص داده بود حسادت ورزیبه ش أخدا

ختند و یانجام شده بود، درهم آم /خیکه به سبب کشف حال آنان توسط ش
چند نمونه که چنان -آوردند یبستن بر آن رو خ و افترایب دعوت شیبه تخر

 .-دیآیدر ادامه م
دشمنان و  یبرخ ،م بودیاز صراط مستقرفتن راههیو ب یگر، گمراهیسبب د -3

خ بدان گرفتار بودند؛ تا آنجا که در یمنتسبان به اسالم، قبل از دعوت ش یبرخ
ر شده بود؛ یان فراگیجهل و طغ .ها فرورفتندن چاهیترقیاعتقاد باطل، به عم

 یت و بدون کتابیغالب مسلمانان، پروردگارشان را بدون علم و بدون هدا
ات آشکار یها و شرکجه، انواع مختلف بدعتیدند. در نتیپرستیروشنگر م

 ،ل شدیو مرسوم تبد یعاد ی، به اموریننو یهاو بدعت ین امور شرکیا ؛گشت
نکه یگشت، تا ایم بالغآن  شد و نابالغ بامی ر و فرتوتیپ امور آن اب بالغانسان 
 د.گردیل یبه حق تبد حق به باطل و باطل شد، دگرگون قیو حقا ن وارونهیمواز

مسلمانان در  یگزارت ناپسند، اعتقاد باطل، کفر زیاد و بدعتیابن غنام، وضع
ها یدیشتر مردم به پلیدر عصر او، ب»دهد: یح مین توضیمختلف را چن یهانیسرزم

کردن کامل سنت پاک و یکه پس از متالش ییها آلوده بودند، تا جا)گناهان( و نجاست
ا و یجه، به عبادت اولیدند؛ در نتیار شرک ورزیت، بسیکردن کامل نور هداخاموش

گرفتن یارین خارج شدند، در ید و دیو حکم توح فرمانبرداریآوردند و از یصالحان رو
دند... به سبب کفر و فجور و شرک، به یا و حوادث کوشیا و صالحان در هنگام بالیاز اول

 1«.آوردند یعبادت مردگان و صرف دعا و نذر بر آنان رو
خ محمد بن ین، شیاگر دیرا به دست اح ین دعوت سلفی، اأ آنگاه که الله

را یان علم و عوام، آن را انکار کردند؛ زیگان و داعیآشکار کرد، فروما /عبدالوهاب
خ یکه ش یانس گرفته بودند. هنگام هاآنبود که با  جییمرسوم و را یهامخالف بدعت

خوانند و برا  أد خداینکه فقط بایدر عبادت و ا ،الله متعال یگانگیآنان را به وجوب 

                                           
 .اختصار، با 6-5 /1، األفکار ةروض -1
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؛ آن جاهالن، و آنان را نخوانند ندیا مدد نجویا و انبیاول ازاما  بخواهند،فقط از او مدد 
ا است؛ یا و اولیشمردن مقام انبن امر، کمیقت را انکار نموده و ادعا کردند که این حقیا

ان و واضح شده بود، با آن ینش بیو براهجه، با وجود آنکه حق آشکار شده و ادله یدر نت
ه با آن نبودند، بر بعضی از آنان وقتی نور حق که قادر به مقابل ،به مخالفت برخاستند

 به ساختن سخنان دروغ و بهتان و افترا روی آوردند. آنان درخشید؛
روان یان پیاست که م ییهاو جنگ یاسیس یهان اسباب، نزاعیگر از اید یکی -4

ن دعوت و حاکمان یروان ایان پیم ،ک سویها از ان ترکیو م یدعوت سلف
س قرار داشت که یانگل هاآندر پشت تمام  ،ان بودیگر در جرید یحجاز از سو

ن صورت، عزت یح خود بازگردند؛ چون در این صحید مسلمانان به دیپسندینم
ام یق ار و اموالشان تجاوز کند،یبه دکه کسی و عظمتشان بازگشته و در برابر

 کنند.یم
که  یها و افترائات و شبهاتو طعنه یاسین عامل خطرناک سیپژوهشگران به ا یبرخ

 اند.شود، اشاره کردهیبر آن مترتب م
 د:یگویاست میدر مورد س /بین خطیخ محب الدیسنده، شیک نویبه نقل از 

دارد، از یء بر خالف آنچه که هست نیق و اظهار شیف حقایاست به تحریچون س»
در پشت  یمنافع شخصکه کسانی از ،ردیگین منظور بکار میا یتمام اسباب را برا

دن حق بر یبر پوشان یب، تا زمان مشخصین ترتیبه ا ،ردیگیم یاریتش دارند یحما
خ محمد بن یدعوت ش یل، معرفین قبیگردد. از ایاز مردم موفق م یاریبس

گوش مردم مصر،  هصد سال گذشته ب ت( است که دری، با عنوان )وهاب/عبدالوهاب
د که کنمتهم شیخ را شود، تا یک خوانده میخاور نزد یهانیر سرزمیشام، عراق و سا

 . 1«است آورده یدیمذهب جد
 هخ شدیب و بدگفتن از دعوت شیکه منجر به تخر یاز عوامل ،یمحمد عبدالله ماض

ن یکه ب ی، به اختالفیاسیعامل س»د: یگویم یاسیعامل س یادآوریسخن گفته و با 
که سبب جنگ  یگردد... همان اختالفیواقع بود، برم یآل سعود و دولت عثمان

 یهازهیکه اسباب و انگ یاران دعوت شد، اختالفیو  یعلن محمدیب یمصر ینجد

                                           
محمد بن »ش با عنوان یدر کتاب خو ی. مسعود ندو85 -84هـ، ص 1354الزهراء، صفر  ةمجل -1

 .بدان اشاره کرده است 147، ص «هیعل یعبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتر
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کننده از ن و خروجیکردنشان به عنوان نماد متجاوز بر دیآنان و معرف یتضد یادیز
شان ینابود هنیآورد، تا مقاومت در برابر آنان آسان شده و زمش، به وجود یهاآموزه

 فراهم گردد.
ن آنان و بزرگان ین آل سعود و اشراف مکه، سپس بیب یاسین اختالف سیچنهم
 .1«نجد یمحل
را سوم و آنچه  یبا آغاز دولت سعود یاسیس ی، آثار دشمن/د رضایخ محمد رشیش
از سخنان  یدهد. بخشیح میانجام دادند توض یضد دعوت سلفبر حاکمان حجاز که 
اتهامات و سخنان  -لسان الملک حسن آن زمان -ةالقبل ۀروزنام»ن است: یچن یو

 کرد.یوارد م ین دعوت سلفین بر ایدروغ
اران یهـ به 1337و 1336القبله سال  هن، با صدور چند فرمان در روزنامیملک حس

 ج از رسول ییر اهل سنت و بدگویا به تکفکفر داد و آنان رنسبت ، ین دعوت سلفیا
ر و اتهامشان به یدر تکف یچاپ آثار یروت برایاز مردم دمشق و ب یمتهم کرد... برخ

ر آن در یت کرد و تاثین امر به مصر سرایک شدند؛ در ادامه، ایب، به اشراف نزدیاکاذ
  2«.ها آشکار گشتروزنامه یبرخ
 تا محض بود یاسی، سین دعوت سلفیاران ای وارد نمودن به اتهام در ابتدا، علت»

ها ترساندن ترک یبرااین ، ن دور کنند؛ تا مبادا بر حجاز حاکم شوندمسلمانان را از آنا
ت از خشم دولت، بر آنان ین رو، مردم به تبعی؛ از ااز برپایی حکومتی عربی بود

 .3«شدندیستاد، آنان نیز خاموش میایاست میختند و هر گاه باد سیانگیبرم
ها و یبخصوص صوف -ن اسباب، دفاع دشمنان دعوتیگر از اید یکی -5

که ظهور  یرا وقتیباطلشان بود. ز یاز اعتقادات فاسد و آرا -هایرافض
 ،شمردن خرافات و غلو در حق مردگانبزرگ ،ات و انتشار بدعاتیشرک

و آراستن و  قبور یروبر ها ارتگاهیگنبدها و ز ساختن ها،آنمددخواستن از 
ها و یافت، صوفیاز مسلمانان غلبه  یاری، بر بسفراوان ۀنیهز نشان باییتز

 یهادن سموم عقدهیپاش یبارور برا یده، مرتعیت گندین واقعیها، در ایرافض
 افتند.یش یخو

                                           
 .59العرب، ص ةریجزة في ثیالنهضات الحد -1
 .، با تصرف584، ص 8، ج24المنار، م -2
 .همان -3
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را آشکار ساخت و  یار ستمگریبس یهایکی، تارشدن دعوت آشکار یانوار ا یوقت
د پاک و خالص یتحقق توح یمردم را برا ،ن بردیچرک و نجاسات شرک را از ب

 ینابود یاست برا ی، هشدارین دعوت سلفیافتند که ظهور ایند. دشمنان درافراخو
ن دعوت و یشان را گردآوردند و در بدگفتن از ایروهاین رو، نید باطلشان؛ از ایعقا
 یادآوری -ن دو رایر ایو غ -یا رافضی یدر کنار آن، اعتقادات صوف ،ارانش شتافتندی

 .1کردند که حقیقت، همان استیادعا م و آراستندیمردم م یکرده و آن را برا
ت و تالش یدعوت سلف علیه یشدت دشمنموارد فوق، تعدادی از اسباب آشکار 

 بود. افترا بستن و یپردازق دروغیکردن آن از طربدنام یبرا
 

 

                                           
 .صوفی یا رافضی هستندشود که اغلب آنان، یق استقرا در کتب دشمنان، مشخص میاز طر -1





 

 

 :مبحث دوم
خ محمد بن یه دعوت شیها علپردازیی از دروغیهانمونه

 عبدالوهاب

کردن ب و بدنامیدارند؛ اما در تخر یخ محمد، اهداف مختلفیان بر دعوت شیدروغگو
نشان  شانشهوات وها بدعت ،ح را در برابر کفریکه اسالم صح ین دعوت مبارک َسلفیا
 یهایپردازن دروغیاز ا ییهانک نمونهیکنند. ایرا دنبال م یدهد، هدف واحدیم

به  أ، اللههانام دروغ و بهتیل عظیشود. با وجود سیان میگوناگون و فراوان ب
ان یجوزهیدشمنان و ستهرچند  دعوت را آشکار کرد،ن یش، نور ایحکمت و فضل خو

 نپسندند.

 «مسیحی یغ حلبیسفر صا»مثال اول: دروغ کفار: 
که در کند می ادعا ،1«یغ الحلبیفتح الله الصا»به نام  بیست ساله و مسیحی یجوان

خ احمد بن حسن بن یکرده است. ش سفره یبه درع ،زیزمان امام سعود بن عبدالعز
از  یکیهـ( این سفر را مورد تردید قرار داده است. شیخ احمد 1257)ت ید حنبلیُرش
ه و مردمش شناخت دارد، چون هنگام یاز درع او، 2ت استیمتأثر از دعوت سلف یعلما

م آنجا بود، سپس به قاهره منتقل شد و یم پاشا، مقیسقوط آن به دست طاغوت ابراه
تا زمان وفات در قاهره ماند. وقتی  یو ،ن قلعه و األزهر را بر عهده گرفتیس در ایتدر

گاه شد؛ در پاسخ آن یدر مورد درع یسخنان این حلب ازکه شیخ احمد  ه و امام سعود آ
، -احمد بن ُرشید حنبلی -اشمرتبه فقیر به موالی بلند هاز جانب بند»چنین نوشت: 

ست آن را نگاه کردم و دانستم که صاحب این سفرنامه در هیچ یک از خبرهایش را
ه، نه یف درعینگفته است، نه در توصیف سعود و نه در مورد کالم و افعالش، نه در توص

و نه  یوزرا، نه ابومسلم و نه حضرموت یسعود، نه اسام یهاج گروهیعادات و رسوم را

                                           
 .134 /5شرح حال وی؛ نک: األعالم،  ةبرای مطالع -1
 .457 /1شرح حال وی؛ نک: علماء نجد، لبسام،  ةبرای مطالع -2
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چهل شتر  -ةشاوندان و فرزندان سعود، نه در مورد مال الحجریدل، و نه در مورد خویه
د: هر چهارشنبه، یگوین سخنش را که می، نه ا-کنندیم که فقط جواهرات را حمل

ن مرد را جز یند. ایآیمبه درعیه بازار و خروج زنان  یمن براینه و مکه و یاهل مد
نم. دوستی از بزرگان درعیه به نام یبیسرکش نم یبکار، و متکبریفر ییدروغگو

مهمان آقای خدیوی  ابراهیم، پسر شیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب داریم که اکنون
ن یکه کالم ا ی. هنگامباشدمیگزار ار عبادتی، وی استادی فروتن و عالمی بس1است

ب کرد و خبر داد یرا بر او عرضه کردم، مانند من نظر داد و مثل من او را تکذ مسیحی
ز و یامده است، نه در دوران سعود و نه در دوران پدرش عبدالعزیه نیبه درع یعیُدر ،که

ام. ب او اشاره کردهین نوشته به صورت مختصر به تکذیدوران پسرش. در ا نه در
دنا حممد يس اهلل عىل م وصىليالعظ إال باهلل العيل ةل، وال حول وال قويوحسبنا اهلل ونعم الوک

 .2«آله وصحبه وسلم وعىل
ان یرا به صورت مختصر ب این مسیحی یهادروغ تعدادی ازخ احمد، در ادامه، یش
 است.کرده 

ادعا  یغ الحلبیبه نام فتح الله الصا یسور یمسافر»د: یگویدکتر عبدالله مطوع م
 یادیچ ید کرده است، اما در سخنانش، هیه بازدیهـ از درع1228کرده در حدود سال 

د کرده است. اگر ینکه از آنجا بازدیه نکرده است، با وجود ایل درعیک از قبایچ یاز ه
 اش.یدر عصر طالئ یعنیز، یدوران امام سعود بن عبدالعزح باشد. در ین ادعا صحیا

ه، دچار اشکال است ید از درعیغ، بخصوص بخش مربوط به بازدین سفر صایرش ایپذ
 م:یکنین اشکال، به سه مثال بسنده میکردن اثابت یو برا
د او از آنجا، امام عبدالله بن سعود یه در زمان بازدیان کرده که حاکم درعیب -1

را  آنن امام یاکند می گردد که ادعایآشکار م یان امر از نامهیاکه انچن بود،
فقط »: هگفتکه چنان ای، هغ آن را حرف به حرف نقل کردیصا ،نوشته است

                                           
 .417 /1همان،  -1
. دکتر شلحد 291-290وست، صیوسف شلحد، پیق: دکتر ی، تحقیغ الحلبیفتح الله الصا ةرحل -2

منتقد حق »اعتراف کرده است که  -یکردن سفر حلبمستند یبا وجود تالش برا -( 18)ص
العرب،  ةز؛ نک: مجلین«. ل نسبت دهدیاز آنها را به تخ یدارد در صحت اقوالش شک کند و شمار

آمدن در برابر برای کوتاه« یخ الوهابیللش»د: یگوین عبارت که میهـ. ا1404، 19س4، 3ج
 .ف کرده استیتوص« خ االسالمیش»با عبارت  گوید، و گرنه او راکسانی است که با آنان سخن می
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ن امر داللت دارند که یکند، بر ایان میرا که ب یاما اطالعات«. ن الفاظ بودیهم
دوران امام سعود بن ح باشد، در ینکه صحیبازدید او از درعیه، به فرض ا

 ز بوده است!یعبدالعز
ر عبدالوهاب أبونقطه صرف کرده است، یر عسیکه شام را همراه امکند می انیب -2

 یهـ در جنگ واد1224سال  در پیشتر ابونقطه ،که مشخص است یدر حال
 !بودکشته شده 

وقتی همراه  :گویدآید، آن است که میتناقض دیگری که از مطالب صایغ برمی -3
د که از خروج تمام یرس یکیپ»شد: یه آماده میترک درع یتانش برادوس
تصاحب آنجا خبر  ینه برایمد ینبع به سویاز  یمحمد عل یروهایزات و نیتجه
طوسون پاشا به آن ساحل  یروهایدن نیرس ،که مشهور است ی، در حال«داد

که چنان ای یکه جنگ سبک یدر همان سال یعنیهـ بوده است، 1226در سال 
-ر عبدالله بن سعودیام یبه رهبر ،ده شده استیصفراء نام یبه نام جنگ واد

 .ه استصورت گرفت -سه سال قبل از وفات پدرش یعنی
ه یاز درعکند می که ادعا یاز جانب شخص ین اشتباهات و تناقضاتیبنابراین، چن

کند می تیاندازه کفان ید کرده و چند روز در آنجا مانده، قابل پذیرش نیست. همیبازد
( را یریف و بجیمشهور )طر هلیه، بخصوص دو قبیل درعیک از قبایچ یکه او اسم ه

رسد یم، به نظر مینقل کرد -از باب مثال نه حصر -که یکند. بر اساس نکاتیان نمیب
ده و اطالعاتی از یه پا ننهاده است، بلکه در مورد آن شنین درعیغ به سرزمیکه صا

 یجمع آوراند، ن شام و نجد در رفت و آمد بودهیان سرزمیکه م یگریاد دتاجران و افر
 .1«کرده است

خ یکردن دعوت شبدنام ی، تالش براین حلبیرانه و ناپسند ایحق یهااز دروغ یکی
در مورد »ن سخن ناپسند در مورد امام سعود است: یبا ا، /محمد بن عبدالوهاب

نکه مانند مسلمانان، به یگزارد... جز اینماز منماز، همانند مسلمانان وضو گرفته و 
 ن است و نه او را دوستیآورد... اما در مورد محمد، نه از او خشمگیسمت مکه رو نم

 !!2«داردمی
                                           

 .تصرف ی، با اندک32-29، صیاألول یةالسعود ةعهد الدولیة في مجتمع الدرع -1
ن دروغ یداده که ا یحیه توضیخ حمد الجاسر در حاشی. ش266-265، صیغ الحلبیالصا ةرحل -2

 .سازدیست، آشکار میده نیپوش یست را که بر هیچ عاقلیناشا
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خ محمد بن یرة الشیسفي  لمع الشهاب»: کتاب یاسیمثال دوم: دروغ س
 «عبدالوهاب

ن کتاب یقش بر ای، در مقدمه تحق/خیف آل شیخ عبدالرحمان بن عبداللطیش
آله وأصحابه  یو عل یه المصطفینب یوالسالم عل ة، والصالید: الحمد لله وکفیگویم

خ محمد بن عبدالوهاب( را یالش ةریسفي  أهل الصدق والوفا. کتاب )لمع الشهاب
ان کتاب یبا توجه به آنچه در پا است، هـ نوشته1233ناشناس در حدود سال  یشخص

که حسن بن جمال بن احمد  یبا خط شخص این کتاب د کهیآین به دست میآمده، چن
همان مولف باشد و به  تواندیم سنده،ینو نینوشته شده است. ا شود،یم دهینام یکیر

 د:یگویشاعر مکه چنان ،نظر، ناشناس و مجهول است
 سققققققملنا عققققققم ُ املقققققق  کققققققل  حققققققی

 

قققققققن ُ املققققققق     فققققققققال الققققققققاةلون وم 
 

 فقلنققققققا حممققققققد بققققققن يزيققققققد مققققققنهم
 

هالققققققققق     َ  فققققققققققالو اهن َدت ب قققققققققه 
 

م یست؟ گفتیپاسخ دادند که ثماله ک هاآنم، یدیدر مورد ثماله پرس یالهیاز هر قب»
 «!یتر کردنک او را ناشناسید، گفتند ایزیثماله محمد بن 

 دهیا در لندن رسیتانیبر هم، به موز1860، در سال یخط هن کتاب به صورت نسخیا
 همانده است. سپس دار الثقاف ین موزه باقیها، هنوز در ابا گذشت روزها و سال است،

م آن را منتشر کرده 1967بلوس( در ماه مه سال ید )بیچاپ جد یهاروت با دستگاهیب
ز و یکه مسؤوالن انتشارات ملک عبدالعز یو به انتشارات جهان فرستاده است. هنگام

افتند و از ی، بر آن دست خیخ عبدالله آل الشیخ حسن ابن الشیدر رأس آنان، جناب ش
خ االسالم محمد بن عبدالوهاب زده شده یکه در آن بر ش ییهاو دروغ یاتهامات واه

گاه شدند، ا ،بود که دوباره کند می جابیا یخیو تار ینید هفینگونه پنداشتند که وظیآ
و سخنان  شود؛داده شود تا دروغ مولفش آشکار  اتی در آنحیو توضبرسد به چاپ 

ز با ین منظور، انتشارات ملک عبدالعزیل و برهان پاسخ داده شود؛ بدیباطل آن با دل
خ عبدالله، به من دستور داد تا آن را یخ حسن ابن شیشخص جناب ش یندگینما
شان به یز با سپاس از جناب ایش پاسخ دهم؛ من نیهاح داده و به افترائات و دروغیتوض

ق یو توف یارید که به ین امین امر را اطاعت کردم، با ای، این اعتماد علمیخاطر ا
 .حقیقت را آشکار سازم أالله
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آن را سراسر دروغ  ،ان خواندمین کار را شروع کردم و کتاب مذکور را از ابتدا تا پایا
وانگان و کودکان ید یهاییگواوهیمانند  ییهاییگواوهیو سرشار از بهتان و شامل 

ان کرده یخ االسالم محمد بن عبدالوهاب بیکه مولف در مورد ش افتم. تمام آنچه رای
خته و رنگ یمولف منحرف آن را در قالب اخبار ر ،افتمیآشکار  یو افترا یبافالیبود، خ

که در ظاهر شبیه به مدح است آورده تا  را نکوهشی گاهی ،ده استدابدان  یخیتار
خواستم و  یاری أ. آنگاه از خداگمراهی و انتشار آن را بر خالف واقعیت، جلوه دهد

داند که یل و برهان رد شود. الله میتا جهلش آشکار و باطلش با دل ،ق نوشتمیبر آن تعل
که بدون ضابطه بوده و  ییگواوهیجان در ین مولف در بهتان و شور و هیمن با تنوع ا

ان و یکردن هر هذدنبال ،روبرو شدم ادیبا تالش و رنج ز ی است بی ساحل،یایدر
ش که بر یهادروغ به ن، تالشم را در پاسخیبر من دشوار آمد؛ بنابراخردی صاحبش کم
ر از آن، به اشتباهات یغ ،متمرکز کردم ،بسته بودخ االسالم محمد بن عبدالوهاب یش

 .1«وحشتناک و سخنان ناپسندش، جز به ندرت، نپرداختم
ن یچن 2کتاب ۀ، در مقدمیکین کتاب، مولف آن، ریات ایبر محتو یکل هاحاط یبرا

 ک خاتمه مرتب شده است:یدر پنج باب و »ان کرده است: یب
بر آن بوده و  3ان احوالش و آنچه که قبل از ابتداعی، بیخ نجدیآغاز کار ش باب اول:

 گاهش.یاظهار نسب و جا

                                           
 (.و -، )هـ«لمع الشهاب» ۀمقدم -1
 .4-3ص -2
ز عبارت )در یان عبارت )ابتداع( و نین مولف منحرف با بید: ایگویخ میخ عبدالرحمن آل الشیش -3

خ محمد بن یح را که شیکردن دعوت اسالم صحق و بدنامیف حقایان بدعتش(، قصد تحریب
ش یگزار، در زمان خوبدعت رو است نهیخ محمد پیا کرد دارد، و گرنه شیعبدالوهاب آن را اح
اخالص عبادت  یعنی؛ خواندبدان فرامی ج پیامبر محمدخواند که یفرام یزیمردم را به همان چ

ن دانستند که دعوت یر محرمات. افراد منصف در تمام زمیها و ساالله، و ترک شرک و بدعت یبرا
ن همان یع ،ندارددر آن راه  یچ شکیاست که ه یقتیخ محمد بن عبدالوهاب، همان حقیش
ن یا یهاییگواوهین، یها بدان نازل شدند؛ بنابرااست که رسوالن بدان فراخواندند و کتاب یزیچ

خ االسالم محمد بن یندارد، خدا با عدالتش با او معامله کند، به ش یمولف منحرف ارزش
بش گرداند؛ ین پاداش را نصیعبدالوهاب رحمت فرستد و به خاطر اظهار حق و ارشاد مردم بهتر

 .کننده استار شنوا و استجابتیکه او بس
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ن نجد و موافقت محمد بن یان بدعت او و سبب گسترش آن در سرزمیب باب دوم:
 کار. یابتداسعود با او در 
از محمد بن  یرویگاه محمد بن سعود و آیین او قبل از پینسب و جا باب سوم:
 عبدالوهاب.

ز و دو پسر وی: سعود و یحکومت محمد بن سعود و پسرش عبدالعز باب چهارم:
ن و ینشهیباد یحکومتشان در نجد و نواح یعبدالله بن سعود بعد از او، و ابتدا

خالد،  یبن یهانیر سرزمیان تسخیکه در آنجا بودند، ب یلیقبا ین آن، اسامیشهرنش
ر و بعضی شهرهای معروف و غیر معروف ین، قطر و ُعمان الصیف، بحریأحساء، قط

 ها و حمالت آنان به اطراف عراق و شام و حلب.عمان، جنگ
ن یسرزم یمن، مرزهای یهانیحکومت آنان بر حجاز و تهامه و سرزم باب پنجم:

خالد، قطر و عمان، و موارد مربوط به آن از  ین بنیمن، سرزمیامه، نجد، حجاز، ته
که قبل  یاستیخالد و ریبن یهالیا یمن و عمان، و اسامیل حجاز، تهامه، یقبا یاسام

 از ظهور محمد بن سعود بر آن بودند.
 «.اصول مذهب محمد بن عبدالوهاب یاز فروع و بعض یان تعدادیب :1خاتمه

ن یبه افترائات ا ی، به خوبیحات علمیق توضیاز طر /خیشخ عبدالرحمن آل یش
 یکرد که به تازگ ین کارین چنیمیکتاب پاسخ داده است. پس از او، دکتر عبدالله عث

                                           
 یاز فروع و بعض یان تعدادید: )خاتمه در بیگوینکه مید: ایگویخ میش یخ عبدالرحمن آلش -1

خ یرا شیاست؛ ز یبیفرقت و عوامیانت و کتمان حقیاصول مذهب محمد بن عبدالوهاب است(، خ
و  أعمل به کتاب الله یاد، بلکه فقط به سودعوت ند ی، هرگز به مذهب/محمد بن عبدالوهاب

ن بر آن بودند یهم اجمعیو آنچه که نسل اول صحابه و تابعان رضوان الله عل ج سنت رسولش
بود،  /، احمد بن حنبلیبر مذهب امام گرام یخ محمد در فروع احکام اجتهادیفراخواند. ش

ل، مقدم یشده با دل تیبه او داشته باشد و قول امام احمد را بر قول تقو ینکه تعصبیبدون ا
بود که سلف صالح مانند امام احمد  یزیز بر آن چیکرد. در باب اسما و صفات و القاب الله نینم

ش را در کتابش و بر زبان رسولش یسلف بر آن بودند؛ چنانکه الله خو یر علمایبن حنبل و سا

 َس لَيۡ ﴿ ل؛یل و تمثیل و تأویه و تعطیف و تشبییف و تکیاست، بدون تحرف کرده یمحمد توص
ِميعُ  وَُهوَ  ءٞ  َشۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  شنوای ست، و او یز همانند او نیچ چیه»؛ [11]الشورى:  ﴾ِصريُ ٱۡلَ  ٱلسذ

 «.بیناست
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را همراه پاسخ دکتر  یکیاز افترائات ر ی. اینک بخش1ق کرده استین کتاب را تحقیا
دعوته  -آثاره -اتهیح-اإلمام محمد بن عبدالوهاب»محمد سکاسر در ضمن کتاب 

 د:یگویم -وفقه الله-شود. دکتر سکاسرینقل م 2«یةالسلف
 «:و پاسخ آن« ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبدالوهاب»افترائات مؤلف کتاب »

 تاکنون شناخته نشده است. ینیقین کتاب، به صورت یمولف ا
کتاب به صورت  یانیپا هن است که در صفحیکه وجود دارد ا یزیت چینها
 ر نوشته شده است:یخط، متن زدست
به  1233ست و ششم ماه محرم الحرام سال ین کتاب در روز شنبه، بینوشتن ا»

 .3«آن را نوشت یکید، گناهکار حسن بن جمال بن احمد ریان رسیپا
نکه کاتب یا ایسنده، همان مولف است ین نویا ایست که آین، مشخص نیبنابرا
عادت دارند که اسم خود را  یکاتبان نسخ خطکه چنان بوده است، یخط یهانسخه
 سند؟ینویشان میهار نوشتهیدر ز
 یک مرتبه توسط دکتر احمد مصطفیق شده است؛ ین کتاب، دو بار تحقیا

روت در سال یات دانشگاه اردن، که توسط دارالثقافه بیادب هابوحاکمه، استاد دانشکد
 ده است.یبه چاپ رس 1967
خ صورت یف بن عبدالله آل شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیگر، توسط شیق دیتحق

 آن را به چاپ رساند. 1394اض، سال یز در ریگرفت که انتشارات الملک عبدالعز
بر او  یزید چیت مولف کتاب ذکر نکرده و شایدر مورد شخص یزیاما ابوحاکمه چ

ز آن صرف نظر کرده و به خود ن رو، ایآشکار نشده است که بر این امر داللت کند؛ از ا
 کتاب، یعنی به اصل و اساس، پرداخته است.

مولف ناشناخته »ف، عبارت یخ عبدالرحمن بن عبداللطیش یعنیاما محقق دوم 
 ن آمده است:ی، چنیق ویتحق هار تکرار کرده است. در مقدمیرا بس« است
در  یناسمحمد بن عبدالوهاب( را شخص ناش ةریسفي  ن کتاب )لمع الشهابیا»

رساند که با ین امر را میکتاب، ا یانیف کرده است. مطلب پایهـ تأل1233حدود سال 
                                           

نک: «. الت استیاز تخ یامجموعه»د: یگویم یکیس در مورد کتاب ریخ عبدالله بن خمیش -1
 .44-35جهاد قلم، ص

 .201-185ص -2
 .199لمع الشهاب، تحقیق: احمد ابوحاکمه، ص -3
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ن یشود، نوشته شده است. ایده مینام یکیکه حسن بن جمال بن احمد ر یخط شخص
 .1«تواند همان مولف باشد و به نظر، ناشناس و مجهول استیسنده، مینو

 د:یگویم ی، همان مولف است. ویکیخ حمد الجاسر، حسن جمال ریاما به نظر ش
که حسن بن جمال بن  یف شده است و شخصیهـ تأل 1233ن کتاب در حدود سال یا»

به که چنان ،«شود آن را نوشته استیده میج نامیا ریق یا ریک یمنسوب به ر یکیاحمد ر
نوشت. ج یس در خلیاز کارمندان انگل یکی ۀرش خواستین کتاب را در پذیا یکینظر او، ر

ف یج و توصیس در خلیش انگلین کتاب، شامل ستایکه اکند می ن استداللیچن یو
س در آن دوران به یکه کارمندان انگل یر آن با اوصافیدشمنان عرب آنان در شارجه و غ

 .2«ستیح نین امر، صحی، در حالی که انوشته شده است کردند استیآنان اطالق م
خ محمد بن یآمده است، فقط در مورد شن کتاب، آنگونه که در عنوانش یا

ش و یهااول و جنگ یاوضاع دولت سعود یکند، بلکه به بعضیعبدالوهاب صحبت نم
خ محمد بن عبدالوهاب پرداخته است که اکثر مطالبش، یش یاز زندگ یاان گوشهیب

 ح است.یناصح
 ،و معاش مردم آنجاست یل نجد و خلق و خوین کتاب، شامل مرزها و قبایکه اچنان
شان و در مورد و انساب هاآننان ینشهیمن و بادی ،در مورد حجاز همچنین

 د.یگویلشان سخن میو قبا یج عربیخل یهانیسرزم
کند، نه یان میالعرب را ب ةریخ و مردمان جزیتار ین کتاب به طور کلین، ایبنابرا

 خ محمد بن عبدالوهاب را.یرت شیس
بود که  یکتاب، توجه ما را به خود جلب کرد، شبهات و افترائاتن یآنچه که در ا

از  یاکتاب، مجموعه خاتمهرا در یخ محمد بسته بود؛ زیان کتاب بر شیمولف در پا
 یبا علما هاآنرا نو آورده و در  هاآنخ محمد یانتقادات آمده و ادعا کرده است که ش

 م کرده است:یبه دو بخش تقس ن انتقادات رایا یمسلمانان مخالفت کرده است. و
ده که هشت مسأله را در آن مطرح کرده و یانتقادات مربوط به اصول عق بخش اول:

 هر مسأله را به طور جداگانه مورد مناقشه قرار داده است.

                                           
 .الشهاب، تحقیق: شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف، ص هـ لمع -1
 .هـ1390، 940، ص10العرب، ج ةمجل -2
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 هدهندگری و استدالل غلط است، انعکاسدر مورد تمام مسائل، سفسطه یسخن و
ن حرفه است. توهم و یو کالم سلف و خلف ا ین اسالمیاز اصول د یعدم شناخت و
 در این مورد، آشکار و واضح است. یتصور اشتباه و

ن ین کتاب، در پاسخ به ایخ، محقق ایف آل الشیخ عبدالرحمن بن عبداللطیش
 مسائل به خوبی عمل کرده است.

خ یاست که ش یاست که مولف ادعا کرده مربوط به فروع یانتقادات بخش دوم:
ر مذهب امام احمد بن حنبل، بر اساس آن حرکت کرده یبدالوهاب بر غمحمد بن ع

 ن بخش را در چهار مسأله قرار داده است.یاست و ا
ن مسائل، یشتر ایق کتاب، به بیخ عبدالرحمن در ضمن تحقینکه شیبا وجود ا

ل بدان اشاره یتفص یده، با کمیل فایتکم یز براینجا نیح و پاسخ داده است؛ در ایتوض
 نقل ین کتاب را کسیرا ایب نخورد؛ زیبدان فر ،افتیبدان دست  یم تا اگر کسیکنیم

ح یکه مطالبش صحکند می گمان ،شناسدیت را نمیقت دعوت سلفیکه حقکند می
 آشکار است. یمحض و دروغ ییکه خطا یاست، در حال

ر که محمد بن عبدالوهاب آن را ب ید: از جمله مواردیگویدر مورد مسأله اول م
ن حکم نه از مذهب امام یکه ا یداند، نماز جماعت است، در حالین میمردم، فرض ع

 گران.یاحمد نقل شده است و نه از د
در شرع، به  یآن حد یم توتون است و برایگر که به آن فتوا داده، تحریمورد د

 ، بر اساساو  ا سرزنش کردنیش یدن ریا تراشی ؛ا کمتر از آنیمقدار چهل ضربه شالق 
 صالحدید قاضی، وضع کرده است.

 م:ییگوین دو مسأله میدر پاسخ به ا
 یست، بلکه رایخ محمد بن عبدالوهاب نیمخصوص ش یوجوب نماز جماعت، رأ

، شرط صحت ییجمهور علماست؛ فراتر از آن، برخی علما جماعت را در صورت توانا
 ج سنت رسولشو  أاز کتاب الله یحین حکم، به نصوص صریدانند و در انماز می

 د:یفرمایاند. الله متعال ماستدالل کرده

َقۡمَت  ِإَوَذا ُكنَت فِيِهمۡ ﴿
َ
ةَ ٱ لَُهمُ  فَأ لَوَٰ ِۡنُهم َطآئَِفةٞ  َتُقمۡ فَلۡ  لصذ َعَك  م   .[102]النساء:  ﴾مذ

 یاد دستهی، بایآنان نماز بر پا کرد ی، و برایان آنان باشیو چون )وقت خوف( در م»
 «.ستندیاز آنان با تو )به نماز( با
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ن حالت ترس قرار دارند، مامور یدتریبا دشمن که در شد ییارویمسلمانان هنگام رو
بر انجام  یق اولیت و استقرار، به طریاند؛ پس در حالت امننماز جماعت شده ییبه برپا

ن یو بزرگترن واجبات ینماز جماعت، از مؤکدتر ،نین کار مأمور خواهند بود؛ بنابرایا
 طاعات است.

ه استدالل ین آیوجوب نماز جماعت به درستی به ا یبرا»د: یگویر میحافظ ابن کث
شود؛ پس اگر جماعت یده میبه خاطر جماعت بخش یادیرا افعال زیشده است، ز
 . 1«ز نبود...ین امر هم جایواجب نبود، ا
آمَر حبََطب فيْحطَب، ثم واذلي نفيس بيده، لقد هممُت أن »د: یفرمایم ج رسول الله
خاِلف إىل رجال آمَر بالصالة

ُ
، اليشهدون الصالة فيؤذََّن هلا، ثم آمَر رجاًل فيؤمَّ انلاس، ثم أ

َق عليهم بُيوتَهم  2«.بانّلار فأحرِّ
زم آماده یم گرفتم دستور دهم تا هیکه جانم در دست اوست تصم یسوگند به ذات»

بروم که در  یامت مردم بگمارم و خود، نزد کسانام یرا برا یکنند، و پس از اذان، کس
شان آتش یهاآنان را با خانه پس ،کنندیها نشسته و در نماز جماعت شرکت نمخانه
 «.بزنم

من نابینا  !نا بود نزد رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدایابن ام مکتوم که ناب
دهی اند؛ آیا اجازه میم دور است، کسی هم ندارم که مرا به مسجد برساهانهستم و خ

اما وقتی ابن مکتوم پشت کرد که  .م نماز بگزارم؟ رسول الله به او اجازه داداهاندر خ
الة  »فرمود:  برود، او را صدا زد و ل تسمُع النِّداء  ب الُمَّ آیا صدای اذان را » ؛«ه 

ن»عرض کرد: آری. آنگاه فرمود: « شنوی؟می  َ م پس پاسخ اذان را بده ]نماز را با » ؛«ف 

بنابراین » ؛«فإنی ال أَد لک رخُم »جماعت ادا کن[. در روایتی چنین آمده است: 
 .3«یابم که برایت اجازه دهمدلیلی نمی

گزارد و روز را روزه یسوال شد که شب را نماز م یاز ابن عباس در مورد مرد
 .4«او در آتش است»ر پاسخ گفت: د .کندیاما در نماز جماعت شرکت نم ،ردیگیم

                                           
 .574 /1ر، یابن کث تفسیر -1
 .644، شیبخار -2
 .653مسلم، ش -3
 .102، صین، سمرقندیه الغافلیتنب -4
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دقت در قرآن و سنت و دیدگاه  اکس بهر»د: یگویم /هیمیخ االسالم ابن تیش
ابد که گزاردن نماز در مسجد، جز در صورت وجود عذر، فرض ییسلف، تأمل کند، درم

 .1«ن استیع
ن شعائر یترنکه نماز جماعت از بزرگیح، بر وجوب نماز جماعت و ایل صحین دالیا

خ یمختص ش ییا وجوب نماز جماعت رأیصراحت دارند، پس آ ،آشکار اسالم است
 است؟ یا مورد اعتقاد سلف و خلف امت اسالمی؟ هبود /محمد بن عبدالوهاب

از  ،اتفاق دارند که نماز جماعتبر این علما »د: یگویم /هیمیخ االسالم ابن تیش
 .2«شعائر اسالم استن ین طاعات و بزرگترین عبادات و بزرگتریموکدتر
گران ین حکم نه از مذهب امام احمد و نه از دید: ایگوین قول معترض که میاما ا

من، ی ه، عالمیل صنعانیر محمد بن اسماعیرا امینقل نشده است؛ بهتان محض است؛ ز
مه ی، احمد، ابوثور، ابن خزیعطا، اوزاع»د: یگوین مسأله را نقل کرده و میاختالف در ا

 .3«ن است... ینند که نماز جماعت فرض عو... برآ
آورده  4«ةالجماع ةباب وجوب صال»با عنوان  یش، بابیح خویدر صح یامام بخار

 است.
ن یشان چنیا ؛ت در مورد وجوب نماز جماعت سوال شدیاز ائمه دعوت سلف یکیاز 

 ثیحد یگر فقهایعلما در وجوب آن اختالف دارند... مشهور از احمد و د»پاسخ داد: 
 .5«مردان مکلف، در محل اقامت و در سفر، واجب است یآن است که برا

 یل وجوب نماز جماعت نمازهایشود که دلیح، آشکار میح و صحین نصوص صریاز ا
امروز است، به پنجگانه، قرآن و سنت و آثار منقول از بزرگان ائمه و عمل مسلمانان تا 

 ن معترض گمان برده است.ینه آنگونه که ا
را که  یتمام مطالب ،مین مورد آشکار از شعائر اسالم را بسط دهیا بارهحث در اگر ب

رد و کتاب یگیرا م یادیدر مورد آن و فضائلش وارد شده است بیان کنیم، زمان ز
 د.یآیفراهم م یبزرگ

                                           
 .225 /23ه، یمیخ اإلسالم ابن تیش یمجموع فتاو -1
 .22 /23همان،  -2
 .19 /2سبل السالم،  -3
 .266 /2، یفتح البار -4
 .190 /4، یةالدرر السن -5
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 د:یگویاما در مورد مسأله دوم که م
در شرع،  یآن حد یبرام توتون است و یکه به آن فتوا داده، تحر یاز جمله موارد» 

 تا پایان.« به مقدار چهل ضربه شالق وضع کرده است....
توتون به  استفاده ازدر مورد حکم  ییهرگز فتوا :شود کهینگونه پاسخ داده میا
به  ینقل نشده است، بلکه وقت /خ محمدیان کرده، از شین معترض بیکه ا یلیتفص

ر یاو به سبب ارتکاب گناهان تکف :یندگواز دشمنان اسالم می ید که برخیاو خبر رس
اند که به سبب از دشمنان اسالم در مورد ما گفته یبرخ»نگونه پاسخ داد: یکند؛ ایم

ر یره، تکفیر گناهان کبیو شرب خمر و زنا و سااستفاده از توتون مانند  یگناهان
 .1«میبرین سخن، به الله متعال پناه میم، از ایکنیم

 کرد. ین گناهان را نفیر به سبب ایخ تکفین، شیبنابرا
ث و یخب یز اعتراف دارند، عادتیمرتکبان به آن نکه چنان توتون، استفاده ازاما 

 دارد. یآشکار یو مال یپست است و خسارات جسم یکار
فرموده است؛ الله متعال  یان برساند نهیشارع از تمام آنچه که بر بدن و مال ز

 د:یفرمایم

ْ  َوََل ﴿ نُفَسُكۡمۚٗ  َتۡقُتلُٓوا
َ
َ ٱ إِنذ  أ ا ََكَن بُِكمۡ  ّللذ  .[29]النساء:  ﴾رَِحيما

 «.را الله )نسبت( به شما مهربان استید، زیو خودتان را نکش»
اند که د کردهیتاک یپزشکان مورد اعتمادکه چنان ضرر توتون بر بدن آشکار است؛

 .شودمی یتنفس یهایماریو ب یویتوتون، سبب ابتال به سل ر استفاده از
ن یاست؛ بنابرا یده و منفعتیچگونه فایاما ضرر توتون بر اموال، مصرف آن بدون ه

دیفرمایشده است؛ الله متعال م یر و اسراف است که از آن نهیتبذ

رۡ ﴿ ِ  .[26]اإلسراء:  ﴾َتۡبِذيًرا َوََل ُتَبذ 
 «.ر( نکنیو هرگز اسراف )و تبذ»

از هر  ج رسول الله ،شودیز میبدن ن یبعالوه، توتون سبب ضعف و سست
: هت کرده که گفتیفرموده است. امام احمد از ام سلمه روا ینه یاکنندهفیضع
 .2«کرد ینه یاکنندهفیکننده و ضعرسول الله از هر مست»

                                           
 .207 /8همان،  -1
 .ف دانسته استیت را ضعین روایا ی. آلبان3686؛ أبوداود، 26676المسند امام احمد،  -2
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ها؟ در یدیا از پلیهاست زهیتوتون سوال شود که توتون از پاک استفاده کننده ازاگر از 
ها، به نص قرآن حرام یدید است. حال آنکه پلید: پلیگویکند، میق میتصدکه تو را یحال

 هستند:

ي َِبَٰتِ ٱَوُيِحلُّ لَُهُم ﴿ ُِم َعلَيۡ  لطذ ئَِث لَۡ ٱ ِهمُ َوُيَحر   .[157]األعراف:  ﴾َبَٰٓ
 «.کندیها را بر آنان حرام میدیو پل ؛گرداندیحالل م شانیها را برازهیو پاک»

اند؛ متأخر حکم توتون را مورد بحث و مناقشه قرار داده یعلمان ادله، یبر اساس ا
سپس به  شیوع یافته و یغرب یدر کشورها یالدیچون در قرن شانزدهم م

 .ه استدیرس یشرق یهانیسرزم
 ح است:یم آن از چهار وجه صحیئه است که تحریس یتوتون، بدعت استفاده از

 است. یبه گزارش پزشکان معتبر، مضّر سالمت -1
 کننده است.فیجزء مواد مخدر و ضع -2
 آزارد.یگران را میدارد که د یندیناخوشا یبو -3
 ر مال است.یسبب اسراف و تبذ -4
به سبب آنچه از کالم »د: یگویم /خ محمد بن عبدالوهابیخ عبدالله بن شیش

شود، م توتون که امروزه زیاد مصرف مییم؛ تحریان کردیو کالم علما ب ج رسول الله
 .1«گرددیمشخص م

توتون دارد که در آن  استفاده ازدر مورد حکم  2یز کتابیدکتر صالح بن عبدالعز
 توتون را آورده است. استفاده ازم یل و کالم علما بر تحریدال

وقت کشور  یح کرده، مفتیتصراستفاده از توتون م یبر تحرکه کسانی گریاز د
ن مورد یخ است که در ایشف آل یم بن عبداللطیخ محمد بن ابراهی، جناب شیسعود
 اقوال علما را در مورد آن آورده است. یو ،ف کردهیتأل یکتاب
دانستیم که تمام آنان  ،ان شدیباستفاده از توتون اسالم در مورد حکم  یعلما یآرا
به  /خ محمد بن عبدالوهابیم آن اتفاق داشتند؛ پس اگر امام دعوت، شیبر تحر
ان یبر او وارد است؟ در حال که جز آنچه را که ب یرادیم توتون فتوا دهد، چه ایتحر

 اورده است.یشد، به زبان ن

                                           
 .453 /6، یةالدرر السن -1
 .نظر اإلسالمفي  با عنوان: الدخان -2
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« لمع الشهاب»خ، محقق کتاب یف بن عبدالله آل شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیش
ا یخ االسالم محمد بن عبدالوهاب در مورد توتون یدم تا بر کالم شیکوش»د: یگویم

 .1«افتمیاز او ن یزین مورد، چیابم، اما در ایمشابه آن دست 
صادر نشده استفاده از توتون در مورد  ییخ محمد، فتوایکه از جانب ش یپس وقت

 .!کندین معترض ادعا میدهد؟ آنگونه که ایش قرار میدر شرع برا یاست، چگونه حد
 استفاده کننده از ی، برا/خ محمدیم که شیاگر از باب جدل، فرض کن یحت

استفاده اس بر حد ین حد قرار داده باشد، از باب قتوتون، چهل ضربه شالق به عنوا
 یدن، چون نصیگردانل وجود علت اسکار و سستیح است؛ به دلیخمر صح کننده از

ش و مصرف آن، یدایبودن پ دیل جدیتوتون به دل استفاده کننده ازدر حکم  یشرع
 وجود ندارد.

توتون را  کننده ازاستفاده ش یدن ریو هوس، تراش یاز هو یم خالیاما عقل سل
 ینه یدیرا چگونه از کار جدیرد؛ زیپذیکند، نمیزن ادعا من تهمتیآنگونه که ا

، به -شیدن ریتراش -حرام است ج که به نص کالم رسول الله یشود و گناهیم
 گردد؟ین مییعنوان مجازات آن تع

َوارَِب  »د: یفرمایف میث شریدر حد ج رسول خدا ؛ 2« َواْعُفوا اللَِّح اْحُفوا الشَّ
 «.دیتان را بگذاریهاشید و ریتان را کوتاه کنیهالیسب»

که  یابه گونه ،تجاوز کند یگریش دیبر ر که یهر انسان عت حکم کردهیبعالوه، شر
 3کامل بپردازد. هید دیدنش نباشد، بایید دوباره رویام ون ببرد یآن را از ب
کرد و آن ین نمییش تعیکامل را برا هینداشت، د یگاهیعت جایش، از نظر شریاگر ر

توتون را استفاده کننده از خ محمد، یداد، پس چگونه شیرا در مقابل تمام بدن قرار نم
همانند  ندهزن ن افتراید است، اما این امر، کامال بعیکند؟ ایش مجازات میدن ریبا تراش

 د.یوگیداند که چه میبافد و نمیان میدار، هذافراد تب
کرد که زکات اموال یبر مردم واجب م»د: یگویمسأله سوم: مؤلف لمع الشهاب م

او آن  تا ،ا سلطان مسلمانان بپردازندیرا به امام  یشان مانند نقود و اموال تجارتیباطن

                                           
 .215خ، ص یف آل الشیخ عبدالرحمن بن عبداللطیق شیلمع الشهاب، تحق -1
 .259مسلم،  -2
 .125 /1، یخ عبدالرحمن سعدی، شیةالسعد ی؛ الفتاو118 /12، ابن قدامه، ینک: المغن -3
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مردم امر به تجسس  یدر مورد اموال باطنچنین هم م کند.یان مستحقانش تقسیرا م
ن کار در مذهب احمد یکه ا یرد، در حالیرا به زور از آنان بگکرد؛ تا امام زکاتش یم

 تا پایان.« ناشناخته است...
 در کتاب استوارش فرموده است:  أم: همانا اللهییگوین مسأله میدر پاسخ ا

َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ ۡمَو
َ
ِرُُهمۡ  َصَدقَةا  أ ِيِهم ُتَطه  ِ  بَِها َوتَُزك  تََك  إِنذ  َعلَۡيِهۡم   َوَصل   َسَكنٞ  َصلَوَٰ

ذُهۡمۗۡ  ُ َوٱ ل  [103]التوبة:  ﴾١٠٣َسِميع  َعلِيم   ّللذ
و  یآن آنان را پاک ساز ۀلیر، تا بوسیاز اموال آنان صدقه )و زکات( بگ»
شان است، و یآرامش برا یۀتو ما ینًا دعایقیشان دعا کن، ی، و برایشان کنهیتزک

 «.داناست یالله شنوا
زکات اموال  :دهدیفرمان م ج مه به رسولشیکر هین آیان، الله متعال در یبنابرا

ان فرموده یی که به صورت واضح باهانو آن را در مصارف هشتگ ردیثروتمندان را بگ
  .ع کندیاست، توز

َُٰت ٱ ۞إِنذَما﴿ َدَق ۡ َوٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ  لصذ ۡ َوٱ َهاَعلَيۡ  َعَِٰملِيَ لۡ ٱوَ  َمَسَِٰكيِ ل  َوِف  قُلُوُبُهمۡ  ُمَؤلذَفةِ ل
ِقَابِ ٱ ِ ٱَوِف َسبِيِل  َغَٰرِِميَ لۡ ٱوَ  لر  بِيِل  ٱ نِ بۡ ٱوَ  ّللذ  .[60]التوبة:  ﴾لسذ
ها( مخصوص فقراء و مساکین و کار گزاران )جمع آوری( آن، صدقات )و زکات»

و دلجوئی شدگان )نو مسلمانان( و برای )آزاد کردن( بردگان، و )ادای وام( 
ای )مقرر شده( از راه ماندگان، )است، این( فریضه بدهکاران، و در راه الله، و به

 «.جانب الله است، و الله دانای حکیم است

َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ اول با عبارت هیآ ۡمَو
َ
در  ج ن امر داللت دارد که رسول اللهیبر ا ﴾أ

ند، حق گرفتن زکات اموال را یآیم یش و ائمه مسلمانان که بعد از ویات خویزمان ح
ن یها و چهارپایان و بوهیمانند حبوبات و م یان اموال ظاهریدر این مورد، م ،دارند

 قائل نشده است. یتفاوت یتجارت یمانند طال و نقره و کاالها یاموال باطن
مانعین  ،قبایل عرب یبرخ»د: یگویه مین آیر ایر در تفسین رو، حافظ ابن کثیاز ا

شود، بلکه این حق مخصوص پرداخت نمین باور بودند که زکات به امام یزکات، بر ا

َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ ن سخن به عبارتیاثبات ا یرسول است و برا ۡمَو
َ
از اموال »؛ ﴾َصَدقَةا  أ

ن یا شر صحابهیق و سایاند. اما ابوبکر صداستدالل کرده«. ریآنان صدقه )و زکات( بگ
فه یزکات را به خل نکهیدند تا ایبا آنان جنگ ،ل و فهم فاسد را مردود دانستندیتأو
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ق گفت: به خدا یکه صد ییپرداختند، تا جایپرداختند، همانگونه که آن را به رسول م
دادند از یرا که به رسول م -ینوجوان هشتر ماد یتیو در روا -ماده هسوگند! اگر بزغال

 .1«د...یمن منع کنند، با آنان خواهم جنگ
ات : اگر زکات را به فرستادهآمد و عرض کرد ج نزد رسول یت است که شخصیروا

َنَعْم إَِذا »فرمود:  ج ام؟ رسول اللهشده یاز آن بر ج و رسولش أا نزد اللهیبپردازم، آ
لََها  ْجُرَها َوإِْثُمَها لََعَ َمْن بَدَّ

َ
يِْتَها إِىَل رَُسوِِل َفَقْد بَِرئَْت ِمنَْها ولََك أ دَّ

َ
اگر آن را به  یآر» 2؛«أ

 ین صورت، مزدش برای؛ در ایاشده یبر ج نزد الله و رسولش، یام بپردازفرستاده
 «.ر دهدییاست که آن را تغ یکس هتوست و گناهش بر عهد

در آن را را برای اینکه امر  یت پرداخت زکات به ولین ادله، مشروعیاز ا شصحابه
 یو باطن ین اموال ظاهریب در ،انددهیفهم ،ع کندیفقرا و در مصالح مسلمانان توزبین 
 اند.قائل نشده یتفاوت
دارم، زکاتش را به  ی: به ابن عمر گفتم: من مالهبه گفتیش یت شده که ابن أبیروا
ن صورت، یبپرداز... گفتم: در ا -امرا یعنی -ن قومیبپردازم؟ گفت: آن را به ا یچه کس

 .3ن کار را بکنندیخرند. گفت: اگر چه ایبا آن لباس و عطر م
در مورد پرداخت زکات به سلطان سوال شد،  برهیبوهروقاص و ا یاز سعد بن اب

دهد یانجام م یین سلطان کارهایکننده گفت: اگفتند: آن را به سلطان بپرداز، سوال
 .4یا زکاتم را به او بپردازم؟ گفتند: آرید، آینیبیکه م

سلف و خلف است، چرا  ین علمایبا درک این مطلب که این مسأله محل مناقشه ب
 شود؟!خ محمد اعتراض وارد مییدر این مورد بر ش

ن مسأله تالش کردم، اما یدر ا /خ محمد بن عبدالوهابیبر کالم ش یابیدست یبرا
 -نینکه بر کالم دو پسرش عبدالله و حسیجز ا ،سخنی از وی در این مورد ندیدم

 افتم.یدست  -رحمهما الله

                                           
 .386-385 /2ر، یرابن کثیتفس -1
ف دانسته یث را ضعین حدیا 71الفقر، ص ةج مشکلیدر تخر یآلبان. 12417المسند، امام احمد،  -2

 .است
 .175 /4همان،  -3
 .174 /4همان،  -4
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طلب  یتواند زکات را از اموال باطنیا امام میال که: آاین دو در پاسخ به این سؤ
از  ین مسأله با هم اختالف دارند، برخیعلما در مورد ا»اند: کند؟ اینگونه پاسخ داده

و  ؛ردیبگ یهمانند اموال ظاهر یتواند زکات را از اموال باطنیند: امام میگویآنان م
در مذهب احمد است.... و  یقولن قول مالک و یا ،پرداخت آن به امام واجب است

 یو باطن یتواند زکات اموال ظاهرینکه امام میبر ا -چهارگانه ائمه یعنی -اتفاق دارند
ا از یآ همچنین در این است که ،اختالف فقط در وجوب پرداخت به اوست ،را طلب کند

 .1«ا نه؟یکه آن را به امام بپردازد کند می تیجانب صاحبش کفا
خ مردم را به پرداخت زکات اموال یکه شکند می معترض ادعان یپس چگونه ا

به طور  ،داشتیشان وجود میاز ا ین مطلبیکرد؟ اگر چنیشان به امام ملزم میباطن
ش، واگذار و منتشر شده و شامل امور یرا آثار و فتاوایشد؛ زیقطع شناخته و نوشته م

شان وجود داشت، به یمسأله از ان یدر مورد ا ین، اگر سخنیاست؛ بنابرا یادیز یفقه
 هرگز وجود ندارد. یزین چیشد، اما چنیطور قطع مشهور و شناخته م

گفته است، او تنها  ین سخنیخ محمد چنیم که شیاگر از باب جدل، فرض کن یحت
و  شبزرگوار هداده است؛ بلکه قبل از او، صحاب یین فتواینخواهد بود که چن یکس
شان در ات و اقوالیاند که روان فتوا را دادهیکه بر منهج آنان حرکت کردند، ا ییعلما

 ان شد.ین مسأله بیمورد ا
کرد تا امام زکات یمردم امر م یخ به تجسس در اموال باطنیکه ش یو ین ادعایاما ا

است؛  /خ محمدیمحض و بستن دروغ بر ش یرد؛ افترایآن اموال را به زور از آنان بگ
ک از مورخان و ائمه یچ یه ،هرگز ثابت نشده است یحیل صحین مطلب با دلیرا ایز

 یزین چیاد هم هستند، چنینجد که بعد از او آمدند و بحمدالله ز یدعوت و علما
 اند.نگفته
و تقوا  یکیت نفس بود؛ مردم را به نزاخالق واال و ع یخ محمد، دارایش
 یکرد. نهیق میتشو ج و سنت رسولش أتمسک به کتاب الله به ،خواندیفرام
 د: یفرمایبت آمده است؛ الله متعال میاز تجسس و غ یدیشد

ْ  ََل  وَ ﴿ ُسوا ۚٗ  بذۡعُضُكم َيۡغَتب َوََل  ََتَسذ  .[12]الحجرات:  ﴾َبۡعًضا

                                           
 .325-324 /2، یةالدرر السن -1
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گر را ید یاز شما بعض ید، و بعضی( نکنیگران( تجسس )و کنجکاویو )در امور د»
 «.بت نکنندیغ

 کرده باشد. ین کاریچن /خیا هرگز عاقالنه است که شید، آیشد ین نهیبا ورود ا
 د:یگویم 1شاعر

 ال تنقققققه عقققققن خلقققققر، وتقققققمتی م لقققققه
 

 عقققققققار  عليقققققققک إذا فعلققققققق   عظقققققققيم 
 

، ین کنیمکن، که اگر چن ینه یدهیگران را از آنچه خود مانند آن را انجام مید»
 «.یاش نهادهیبزرگ بر خو یننگ

و پرداخت  ینکه گرفتن زکات اموال باطنیبر ا یمبن ،معترض ین ادعایا ،نیچنهم
را یح است؛ زیناصح یست، سخنیشده نشناخته /آن به سلطان، در مذهب امام احمد
شرح »در کتاب  یخ منصور بهوتین کار است. شیمشهور در مذهب امام احمد، جواز ا

داخت زکات به ن امر اختالف ندارند که پریمذهب در ا ائمه»د: یگویم« اإلرادات یمنته
 .2«یا باطنیباشد  یر عادل، و چه از اموال ظاهریا غیز است، چه عادل باشد یامام جا
به  -/شیخ محمد بن عبدالوهاب -»گوید: چهارم: صاحب لمع الشهاب می ۀمسأل

که احمد بن  ید، حکم کرده است؛ در حالیال إله إال الله بگوکه کسی هحیم ذبیتحر
 :3 «آن را به سبب اکتفا بر ظاهر اسالم، حالل دانسته است... /حنبل

ال إله إال که کسی هحیم ذبیبه تحر /خ محمدین است: شین اعتراض چنیپاسخ ا
ن شهادت عمل کند، حکم نکرده است؛ اما یا ید و به مقتضایالله محمد رسول الله بگو

 إله إال الله محمد رسول ال هرا حرام دانسته که با وجود گواهی بر کلم یکسان هحیذب
ارت یشان را جهت تبرک زیالله، اعمال شرک را برپا دارند و مردگان را بخوانند و قبرها

خ یقبل از دعوت شکه چنان حاجات و دفع مضرات را از آنان بطلبند؛ یقضا ،کنند
د را خالص ینان توحیرا ایدادند؛ زین کار را انجام میا یمحمد بن عبدالوهاب، برخ
 اند.قرار نداده أالله ینکرده و عبادت را فقط برا

 کنندگان سه گروه هستند:ن است که ذبحیمشهور نزد علما ا

                                           
 .یب الهذلیأبو ذؤ -1
 .418اإلرادات، ص یشرح منته -2
 .216ف، ص یخ عبدالرحمن بن عبداللطیق: شیلمع الشهاب، تحق -3
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ر در یپنج شرط زکه کسانی یعنیگروهی که علما بر صحت ذبح آنان اتفاق دارند؛ 
 وجود داشته باشد: هاآن

، زکات، روزه و اسالم، مردبودن، بلوغ، عقل و مراقبت بر شعائر اسالم مانند نماز
 مانند آن.

ها را مشرکان که بت یعنیگروهی که علما بر عدم صحت ذبح آنان اتفاق دارند؛ 

 یو آنچه برا» ؛ ﴾نلُُّصبِ ٱ ََعَ  ُذبِحَ  َوَما﴿ د:یفرمایرا الله متعال میکنند؛ زیعبادت م

هِلذ لَِغرۡيِ ﴿ «.ها ذبح شدهبت
ُ
ِ ٱَوَمآ أ ر الله یآنچه )هنگام ذبح( نام غ و»؛ [3]المائدة:  ﴾ۦبِهِ  ّللذ

  «.بر آن برده شود
اهل کتاب اگر در هنگام ذبح اسم  یعنیاما در جواز ذبح گروه سوم اختالف است؛ 

 الله را بر زبان آورند.
دفع شر جن ذبح  یبراکه کسی در مورد حکم /خ محمد بن عبدالوهابیاز ش

، ین را دانستیکه ا یهنگام»ن پاسخ داده است: یشان چنیا .کند، سوال شده است
 است که ی]دفع شر[ جن، ارتداد یاند که ذبح براح کردهیتصربر این  -علما -بدان که 

اگر اسم الله بر  یحه حرام است حتین ذبیا :اندشود و گفتهیسبب خروج از اسالم م
ه است ک ینکه از جمله مواردیرا دو مانع در آن جمع است: مانع اول ایآن برده شود؛ ز

اش حالل حهیاست که ذب یمرتد هحینکه ذبیدوم ا ،ر نام الله ذبح شده استیبه غ
 .1«خوردن ذبح کند و نام الله را در هنگام ذبح گفته باشد یآن را براهرچند  ست،ین

 هحیدر مورد حکم ذب، /خیف بن عبدالرحمن بن آل شیخ عبداللطیچنانکه از ش
 داد:نگونه پاسخ یا ،پرست و مرتد سوال شدبت

ا ُذكَِر ﴿ هیپرست و مرتد به آبت هحیکه بر ذب یکس» ِ ٱ مُ سۡ ٱفَُُكُواْ ِممذ ؛ [118]األنعام:  ﴾ّللذ
استدالل کرده است،  «دیپس از )گوشت( آنچه نام الله )هنگام ذبح( بر آن برده شده، بخور»

و اجماع امت است... اما آنچه  ج و سنت رسولش أن مردم به کتاب اللهیتراز جاهل
هنگام ذبح، نام الله بر هرچند  کنند؛ حرام است،یر الله ذبح میتقرب به غ یرا که برا

 .2«آن برده شده باشد

                                           
 .6/467، یةالدرر السن -1
 .68 /6همان،  -2
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ن مسأله است؛ یدعوت در مورد ا ائمه یاز اقوال برخ یاان شد، گوشهیآنچه ب
لله ال اال إله إ هرا که به کلم یکس هحیهرگز ذب /خ محمدین، دانستیم که شیبنابرا

را  أر خداین شهادت عمل کند، غیا یمحمد رسول الله شهادت دهد و به مقتضا
 م نکرده است.ینام الله ذبح نکند، تحر هجز ب ،نخواند و جز بر الله متوسل نشود

 یند و قضایجومیکه به مردگان توسل  هم کردیرا تحر یکسان هحیخ، ذبیاما ش
با ذبح و نذر برایشان، به آنان  ،خواهندمیها را از آنان کردن اندوهحاجات و برطرف

خ نداده است، ین حکم را فقط شیاند. اذبح کرده أر نام خدایرا به غیزند؛ یجومیتقرب 
ر ائمه یو سا /اهل سنت و جماعت و در رأس آنان، امام احمد بن حنبل هدیبلکه عق

 «.سلف و خلف است

 «میمان بن سحیافترائات سل»سوء و حسود:  یمثال سوم: دروغ علما
ظهورش  یدر ابتدا /خیاز بزرگترین دشمنان دعوت ش یکی ،میمان بن سحیسل
در داخل و  -ک مردمین دعوت و تحریب ایکرده و در راه تخر یبکاریفر وی ،است
مشهورش را به اطراف و اکناف  ه؛ به عنوان مثال، نامه استدیه آن کوشیعل -خارج

من نامه  جلوگیری کند. یبا سخنان دروغ، از دعوت سلف خواستوی می ،ادا فرستیدن
 آورم:یم /خ محمدیبه همراه پاسخ ش ،آمده« خ ابن غنامیتار»را آنگونه که در  او

در پاسخ الله شیخ محمد رحمهای است که آن را از جمله: نامه»د: یگویابن غنام م
ای که مورد نامه درعبدالله سحیم  ،نوشته است از اهالی مجمعهم، یعبدالله بن سح
از شیخ ، فرستاده بوداض یم از اهالی ریمان بن محمد بن سحیدشمن الله، سل

اهالی بصره  یمان بن محمد آن را برایای که سلهمان نامه کرده است،سوال الله رحمه
ز شیخ بدگویی در آن با دروغ و بهتان و به ناحق و سخنان باطل، ا ،و حسا فرستاده بود

 یاخالص دعوت برا ،دیبرای ابطال توح :ن کار آن بود کهیکرده بود. هدف وی از ا
را آشکار  هاآنخ یو بهتان که ش یارکان شرک، ابطال مناهج گمراه ینابود ،أالله

ابد یدست  یناروا را گفت تا به اسباب انن اتهام و سخنیکرده بود، از آنان یاری بگیرد. ا
ش، پوشش و پرده را یی را فراخواند؛ اما الله متعال به فضل خویجوزهیو هر دشمن ست
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 هک را آشکار کرده است. متن نامیتارهای دل یهاو پوشش ارکنار زده است و زنگ
 :1ل استیشده به شرح ذپاسخ داده
مسلمان و خادمان  یاز علماهریک  به ،میمان بن محمد بن سحیالله سل یر إلیاز فق

ن نامه به دستش یکه اهر کس ن، ین تا آخری، از اولج سرور فرزندان آدم عت  یشر
 الله وبرکاته، اما بعد........ ةکم و رحمیرسد، سالم علیم

گاه از  یکننده و گمراه، عارگزار، جاهل، گمراه بدعت ید در کشور ما مردیدار یآ
از آن  یبخشاز او سرزده،  یناپسند و زشت یظاهر شده است، کارها یبضاعت علم و تقو

از آن هنوز از اماکن ما تجاوز نکرده  یبخش ،ها را ُپر کرده استع و پخش شده و گوشیشا
 جمسلمان و وارثان سرور رسوالن یان علماین خبر را مین رو، بر آن شدیم که ایاست؛ از ا

ن یند، اکنیآزاد، پرندگان شرور را شکار م یهانیتا همانگونه که شاه ،میگسترش ده
ش را رد کنند. هدف از یهاها و جهل و لغزشیها و گمراهگزار را شکار کنند و بدعتبدعت

 یما و شما را از کسان أن است، اللهیو نصرت د ج و رسولش أالله ین کار، قیام برایا
 رسانند.یم یاریگر یکدیو تقوا به  یکیقرار دهد که بر ن

اصحاب رسول  یاست که به قبرستان شهدان یش ایهایها و گمراهاز جمله بدعت
ان را زیر و رو آن قبرهای ،د بن خطاب و اصحابش رفتهیزقبر  یعنیله یدر جب ج الله

کرده است، چون در سنگ قرار داشتند و نتوانستند آنجا را حفر کنند؛ از این رو، به 
درندگان  جلب و ی اجسادبر قبرهایشان گذاشتند تا مانع بو خاک یک ذراع هانداز

 اند.بوده ج د و اصحاب رسول اللهیآنان، خالد بن ول هکنندشوند؛ در حالی که دفن
 هزیچ انگیکه ه یدر آنجا را کرده است، در حال یب مسجدین قصد تخریچنهم
 ن مورد وجود ندارد.یرانی در اای جز شهوتیشرع

ل ین دلیرا به ا 2«راتیدالئل الخ»ن است که یش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د
 دنا و موالنا.یسوزاند که مولف آن گفته: س

                                           
شتر آن، یت که بین دشمن دعوت سلفیرا به کتاب ایاست؛ ز /خ ابن غنامین از انصاف شیا -1

 .دهدیست، پاسخ میاست که سزاوار التفات ن یافترائات محض
ن کتابش عبارت یمغرب، ا ةاز اهل سوس یه و صوفیهـ(، فق870)ت  یمان جزولیاز محمد بن سل -2

تنبیهات »برای بیان انحرافاتی که در آن آمده؛ نک:  .«ج علی النبی ةصلوات مبتدع»است از 
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 ن است.یاطین روض الشیز سوزانده و گفته: ایرا ن 1«نیاحیروض الر»
 ج رسول هد: اگر بر حجریگوین است که میش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د
ابم، ناودانش را یف دست یت شریاگر بر ب ،ب خواهم کردیابم، آن را تخریدست 

ده است ین قول الله متعال را نشنیا ایدهم. آیش ناودان طال قرار میکنم و به جایبرم
 د:یفرمایکه م

مۡ ُيعَ  َوَمن﴿ ِ ِ ٱ َشَعَٰٓئِرَ  ظ   .[32]الحج:  ﴾ُقلُوبِ لۡ ٱ َوىِمن َتقۡ  هاآنفَ  ّللذ
 یزگارین )کار( از پرهیگمان ایرا بزرگ دارد، پس ب یشعائر الهکه کسی و»

 «!هاستدل
د: مردم ششصد سال بر یگوین است که میا یو یهایها و گمراهگر بدعتیداز 

ده که در آن یبه من رس یان مطلب آن است که نوشتهیق اینبودند. تصد یزیچ
 د.یاد که قبل از من جاهل و گمراه بودهید: اقرار کنیگویم

د یگویبا تمام آنچه که او م یاگر کس :ن است کهیش ایهاین گمراهیتراز بزرگ
 به !داندیاو را کافر م یقت است، به طور قطعیموافق نباشد و شهادت ندهد که حق

د: یگوید، میق نماید موافقت کرده و او را تصدیگویکه با او در تمام آنچه که مهرکس 
ن، ی. بنابرا!سرسخت باشد یا ستمکاریمحض  یاگر فاسق یحت ،یکتاپرست هستیتو 

 خواند.ید الله فرامید خودش و نه به توحیشود که او به توحیآشکار م
 یش همراه برخیبه خط خو یکتاب :ن است کهیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د

ن علمش را یاد کرده که ایمان فرستاده و در آن به الله سوگند یدعوتگرانش به شهرها
کند، ادعا میاند. این سخن را خودش هرگز نشناخته کردهاخذ علم از آنان که  یاستادان

ار شگفت ینداشته و نه پدرش به او آموزش داده و نه اهالی عارض. بس یگرنه استادان
نش، پس علم یبه او علم آموزش داده، نه پدرش و نه اهالی سرزم یاست که نه استاد

ا آن را در یشده،  یا بر او وحی! آ؟آن را اخذ کرده است یوی از کجا آمده! از چه کس
طان به او آموزش داده است؟! این سوگندش باعث شده که تمام یا شیده، یخواب د

 مردم عارض به او روی آورند.

                                                                                                       
الدفاع عن في  ثالث رسائل»، احمد سلمی، در کتاب «دالئل الخیرات من شطحاتفي  علی ما
 «.اند نیز ذکر کرده است. علمایی را که به کتابش پاسخ داده3345-277، ص «ةالعقید

هـ(. کتابش 768)ت یافعیعبدالله بن اسعد  یمنی یوف، ص«نیات الصالحیحکافي  نیاحیروض الر -1
 .198 /2خ مشهور سلمان، یرا با خرافات و غلو پر کرده است. نک: کتب حذر منها العلماء، ش
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را به طور  یابن فارض و ابن عرب :ن است کهیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د
 کند.یر میقطع تکف
در نظر ما را به  ج سادات آل رسول :ن است کهیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د

که به کفر هرکس  رند ویگین استدالل که آنان نذر را میکند؛ با ایر میکفطور قطع ت
 آنان شهادت ندهد، به اعتقاد او کافر است.

به او گفته شد: اختالف ائمه  ین است که وقتیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د
 رحمت است، در پاسخ گفت: اختالف آنان عقوبت است.

ن قائل به فساد یقیبه طور قطع و  :ن است کهیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د
ت یروا شو اصحابش ج که از رسول اللهکند می بین سخن را تکذیا یو ،وقف است

 اند.است که آنان وقف کرده
 وی، ابطال جعاله بر حج است. یهایها و گمراهگر بدعتیاز د
خطبه را ترک کرده د سلطان در ین است که تمجیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د

 ست.یز نیدش جاید: سلطان فاسق است و تمجیگویو م
در  ج د: صلوات بر رسول اللهیگوین است که میش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د

 کشاند.یآتش م یاست که شخص را به سو یایروز و شب جمعه، بدعت و گمراه
ها، قبل و بعد از ضید: آنچه که قایگوین است که میبدعت و گمراهی دیگر او ا

ت المال و ین دعوا قضاوت کنند و بیان طرفیرند، اگر به حق میگیپست قضاوت م
ند یگوین قول، بر خالف نص تمام امت است که مینداشته باشند، رشوه است. ا یانفقه

حق دارد به  یقاض ،شودیا احقاق باطل گرفته میابطال حق  یرشوه مالی است که برا
 مگر اینکه مزدی برایم پرداخت کنید. ،کنمیان شما قضاوت نمید: میبگون دعوا یطرف

ن قائل به کفر یقیبه طور قطع و  :ن است کهیش ایهایها و گمراهگر بدعتیاز د
الله  یآن را برا ،بردیرا بر آن م أو نام اللهکند می را ذبح یاحهیاست که ذب یکس

ن ید: ایگویدهد. میدفع شر جن قرار م یبران وجود، آن را یدهد و با ایمتعال قرار م
اند ن مورد ذکر کردهیعمل کفر است و آن گوشت حرام است. اما آنچه را که علما در ا

 ده است.شذکر « یالمنته» یۀن است که فقط از آن نهی شده است و آن در حاشیا
شتبه که امر بر آنان م ینین امر را به عوام مساکیبه شما رحمت کند، ا أوندخدا
ح یصحد قول وی یدید، اگر دیح دهیتوض ،ح بر آنان باطل شده استیاعتقاد صح ،شده
او د پس یدیاگر آن را خطا د .میگردیما به قولش برم ،دیح دهیما توض یآن را برا ،است
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از مردم  یاریرا بسید؛ زیش را بر مردم روشن سازیخطا ،دید و منع کنیبازداررا 
ن امر را جبران یاند. خدا به شما رحمت کند، افتنه افتادهن ما به سبب آن به یسرزم
نسبت به حکم الله و که کسانی را پاسخ بریرسوخ کند، ز هاناد قبل از آنکه در جیکن

گاهی دارند، مشخص است؛  ج رسولش ن کار اظهار حق هنگام خفای آن و از یا چونآ
 ان کالم صاحب نامه.یبردن باطل است. پانیب

پس  ،ابدین نامه دست یسر کرد تا به ایخ میش یبرا أد: اللهیگویغنام مخ ابن یش
 یعنیمطالبش تبرئه کند،  یاریبه آن پاسخ داده و خود را از بسبر خود الزم دید که 

را که جاهالن به او افترا بسته  یسخنان حقش را آشکار کند و سخنان دروغ و ناحق
 ل است:یذ به قرارشیخ آشکار سازد. متن نامه  ،بودند

 میبسم الله الرحمن الرح
 م، و بعد:یاز محمد بن عبدالوهاب به عبدالله بن سح

موجب به تو رسیده است، را که تو و آنچه را در آن از خودت نوشتی و آنچه  هنام
ای راکه در ، مسائل بیست و چهار گانهده نیستیبر تو پوش شگفتی و تعجب ما شد.

از  یقت و بعضیحق هاآناز  یاز عارض نزد شما رسیده است؛ بعض ،نامه بیان کردی
گفتن در مورد آن الزم است که اصل ارائه شود. قبل از سخن ،بهتان و دروغ است هاآن

مثل من و  اشخاصی ،که علما اختالف و جاهالن نزاع کنند یاصل آن است که هنگام
و علما واجب  ج و رسولش ألهاز امر ال یرویا پیم؛ آیاختالف کن یاشما در مسأله

مخالف هرچند  میابییکه مردم را بر آن درم یاز رسوم و عادات زمان یرویا پی ،است
 اقوال علما باشد؟

ان یرا که ب یمسائل یان کردم تا بدانی بعضیواضح بود، بهرچند  ن مطلب رایا
 شانیهاکتاب گر علما دریحنابله و د یان علمایام، موافق برا گفته هاآنمن  یاکرده
ن رو، یاند؛ از ات و بزرگ شدهیاست که اینگونه ترب یمخالف عادت مردم اما، است
شان یهاراد گرفتند، گرنه آن را در کتابیل مخالفت با عادت بر من ایآن را به دل یبرخ

قت است؛ یاند که سخنم حقداده ید کرده و گواهییبه طور واضح مشاهده نموده و تأ
در مورد  أبدان مبتال شدند که الله یاند که کسانمبتال شده یهمان امربه آنان اما 

ٓ ﴿ د:یفرمایآنان م ا َجا ا َءُهمفَلَمذ ْ  مذ ْ  َعَرفُوا ِ ٱ َنةُ فَلَعۡ  بِهۚۦِٗ  َكَفُروا َٰفِرِينَ لۡ ٱََعَ  ّللذ ]البقرة:  ﴾َك
پس چون آنچه را که )از قبل( شناخته بودند، نزدشان آمد، به او کافر شدند، پس لعنت »؛ [89
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ن نامه را به یاکه کسی رایم؛ زیما دقیقًا در چنین وضعیتی قرار دار «.الله بر کافران باد
ان کرده بودم و یش بیمن آن را برا وم است، ی، همان دشمن الله، ابن سحهشما فرستاد
قت است و چند یم که سخن ما حقیاز او دار یمتعدد یهاکرد. نوشتهد ییاو آن را تأ
ن یان کار به چند سبب بر آن اعتراض کرد. بزرگتریماند، اما پا اشاین عقیدهسال بر 

از بندگانش که هریک  ش را بریفضل خو أنکه اللهیاز ا ،است حسادتن اسباب، یا
 ،ن استیقت همیثالش گفتند: اگر حقفرستد؛ از این رو، عامه به او و امیبخواهد فرو م

نکردید؟ بهانه آوردند که شما از ما  یپس چرا ما را از عبادت شمسان و امثالش نه
ورزیدیم و در حالی که پیش شما شرک می ،نپرسیدید. گفتند: آیا نیازی بود که بپرسیم

و سبب آورد یشان کمبود مین امر برای!. گمان بردند که ا؟کردیدشما ما را منع نمی
ر امور را بر یکه خوردن سحت و رشوه و سا یهنگامچنین هم شود.یگران میشرف د
که الله  ید، در حالکرگران ینزد شما و د زدن در بهتانشروه به م، یراد گرفتیآنان ا

 ند باشد.یمشرکان ناخوشا یچند براهر ،رساندیم یارینش را ید
را دست کم  ،، چه رسد به عوامعلما با حقایقی که برخالف عادات باشندمخالفت 

ا یآورم: استنجا کردن با سنگ در سه مرتبه شدن موضوع، مثال مینگیر. برای روشن
گران در صورت وجود آب، یچهارگانه و د ائمهن از نظر یشتر بدون استخوان و سرگیب

ن کار یا ین وجود، اگر کسیدارد؛ با ااجماع ن امر یبدون اختالف، امت بر ا ،است یکاف
به طور قطع از خواندن  ،را مرتکب شده است یار بدیرا انجام دهد، از نظر مردم کار بس

ن کار یبه اهرچند  د،یگزار خواهند نامخواهند کرد و او را بدعت ینماز پشت سر او نه
 کنند.یم ین قضاوتیاقرار دارند، اما به خاطر عادت چن

را زشت شمرده  هاآنکه  یمسائل یت مشخص شد، بدان برخین مسأله برایحال که ا
خ محمد[ ین سخنانش که گفته است: من ]شیا یعنیاست، بهتان آشکار است؛ 

نبودند،  یزیمردم ششصد سال بر چ امگفتهاینکه من  .کتب مذاهب هستم هکنندباطل
نکه من ید خارج هستم، ایاجتهاد دارم، این سخن که من از تقل یاینکه من ادعا

را که به صالحان توسل کس  هر ن سخن که منیقوبت است، ام اختالف علما، عیگویم
« ا أکرم الخلقی»ل که گفته است ین دلیرا به ا یرینکه من بوصیکنم، ایر مید تکفیجو
ابم آن را یقدرت  ج رسول هم اگر بر حجراگفتهن سخنش که من یکنم، ایر میتکف
به  ییطال یکنم و ناودانیابم، ناودانش را برمیاگر بر کعبه قدرت  ،سازمیران میو
نکه بر یا ،رمیگیراد میا ج امبریارت قبر پین سخنش که من بر زیا ،دهمیش قرار میجا
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ر الله یرا به غهرکس  گوید مننکه مییا ،رمیگیراد میگران این و دیارت قبر والدیز
 کنم.یر میاد کند تکفیسوگند 

؛ [16]النور:  ﴾َعِظيمٞ  ُبۡهَتَٰن   َهََٰذا َحََٰنَك ُسبۡ ﴿ م:یگوین دوازده مسأله میدر پاسخ به ا
 ج امبر محمدیبر پ یش از او، کسانیاما پ«. است ین بهتان بزرگی! ای( تو منزهیاله»)

 هینان شبیاهای دل گفتند!یو صالحان ناسزا م ÷میبن مر یسیتهمت زدند که بر ع
ر در آتش یو ُعز یسیع فرشتگان وکند می آنان است، بر او تهمت زدند که ادعاهای دل

 ن مورد فرمود: یدر ا أهستند. الله

ِينَ ٱإِنذ ﴿ ِنذا لَُهم َسَبَقۡت  َّلذ ْوَلَٰٓ  ۡسَنَٰٓ لُۡ ٱ م 
ُ
 .[101]األنبياء:  ﴾١٠١ُمۡبَعُدونَ  َعۡنَها ئَِك أ

شان مقرر شده یکو برای( نیاما )وعده یشتر از سویپکه کسانی یبه راست»
 «.شوندینگاه داشته م است، آنان از آن )= جهنم( دور

شود یم: اسالم انسان کامل نماگفتهد: من یگویکه م یگریاما در مورد مسائل د
را بداند؛ اینکه من معنای این کلمه را بهتر « ال إله إال الله» یکه معنا یمگر زمان

را  ینکه من کسیاست که در او سر است. ا یم: اله همان کسیگوینکه من میدانم؛ امی
نکه یکنم. ایر میرد تکفین نذر را بگیرا که ا یر الله نذر کند و کسیکه جهت تقرب به غ

هرچند  جن ذبح شود حرام است یبرا یاحهیدفع شر جن کفر است و اگر ذب یذبح برا
 .؟نام الله بر آن برده شده باشد

مسائل  نیام. سخن را در مورد اقت است و من آن را گفتهین پنج مسأله حقیتمام ا
ان یب« ال إله إال الله» یهستند، اما قبل از آن، معنا یچون مسائل اصل ،میکنیآغاز م

 شود:یم
ر، یدن و تدبیدر آفر أنکه خداوندیا یعنیت، ید ربوبید دو نوع است: توحیتوح

است  ین حقیا ،گران استیو د † امبرانیهمتا و مستقل از فرشتگان و پیب
را اکثر مردم بر آن اقرار دارند، یکند؛ زیرا در اسالم داخل نمر، اما انسان یناپذاجتناب

ِنَ  يَۡرزُقُُكم َمن قُۡل ﴿ د:یفرمایالله متعال م ٓ ٱ م  َما  ٱوَ  ءِ لسذ
َ
ن َيمۡ  ۡرِض ۡۡل مذ

َ
مۡ ٱ لُِك أ  عَ لسذ

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱِمَن  َحذ لۡ ٱ رِجُ َوَمن ُيۡ  بَۡصَٰرَ ۡۡل ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمي ِتِ ل  ٱيَُدب ُِر  َوَمن َح ِ لۡ ٱِمَن  َمي َِت ل

َ
ۚٗ ۡۡل  ۡمَر

ۚٗ ٱفََسَيُقولُوَن  ُ فَ  َفُقۡل  ّللذ
َ
.[31]يونس:  ﴾٣١ََل َتتذُقونَ أ

و  ییست که مالک شنوایدهد؟کیم ین روزیشما را از آسمان و زم یبگو: چه کس»
رون یآورد، و مرده را از زنده بیرون میزنده را از مرده ب یهاست؟ و چه کسیینایب
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درنگ خواهند گفت: الله. یکند؟ پس بیر میکار )جهان( را تدب یآورد؟ و چه کسیم
 «.د؟!یترسیا )از او( نمیپس بگو: آ

که عبارت  ت استید الوهیکند، توحیکه انسان را در اسالم داخل م یدیاما توح
 یامبریمقّرب و نه پ یارا عبادت کند، نه فرشته أنکه انسان فقط اللهیا :است از

را همراه الله  ییایت، اشیمبعوث شد که اهل جاهل یدر حال ج امبریرا پیمرسل را. ز
فرشتگان  یو برخ یسیع یدند، برخیپرستیها را ماز آنان، بت یکردند؛ برخیعبادت م

کرد و به آنان خبر داد که الله او را  ین کار نهیآنان را از ا ج امبریخواندند. پیرا م
او خوانده نشود، نه  یبه جاکس هیچ شود ومان آورده یکتا ای یفرستاده تا به خدا

مان آورد، یالله ا یگانگیکند و به  یرویاز او پهرکس  ؛ پس† امبرانیفرشتگان و نه پ
و  ÷یسیکند و ع یاز او نافرمانهرکس  ،داده است یدر حقیقت به ال إله إال الله گواه

ال إله إال »است که  یکس اوو به آنان پناه ببرد،  بخواهداز آنان مدد  ،فرشتگان را بخواند
 دهد.یم یند و روزیآفریاقرار داشته باشد که فقط الله مهرچند  کند،یرا انکار م« الله
اش آن است که مورد اجماع علما طلبد، اما خالصهیرا م یطوالن ین موضوع، بحثیا

، آنجا ه استاتفاق افتاددر این امت  ،از آن خبر داده بود ج امبر اسالمیاست، آنچه را پ
ِة، َحّتَّ َو َحذْ َقبْلُكْم  ناك نْ ََلَتَِّبُعنَّ ُسََنَ مَ »که فرمود:  ِة بِالُْقذَّ لَْو َدَخلُوا ُجْحَر َضبٍّ  الُْقذَّ

اگر آنان  ید کرد، حتیخواه یرویان، پینیشیشما گام به گام از روش پ. »1«َخلْتُُموهُ َلَ 
ز یان آنان نینیشیپ«. د شدیخواهز وارد آن یشده باشند شما ن یوارد سوراخ سوسمار

َُذوٓ ٱ﴿ د:یفرمایدر مورد آنان م أاللهکه چنان ن بودند؛یچن ْ َّتذ حۡ  ا
َ
 َورُۡهَبََٰنُهمۡ  َبارَُهمۡ أ

ۡرَباباا
َ
ِن أ ِ ٱ ُدونِ  م   یبه جا یش را معبودانیآنان( دانشمندان و رهبان خو»)؛ [31]التوبة:  ﴾ّللذ

از صالحان مانند عبدالقادر  یش، برخیو آسا یاز گمراهان در سخت یبرخ «.الله گرفتند
کوکار بودند، یبن مسافر و امثال آنان را که عابد و ن ی، عدی، احمد بدویالنیگ
ن یدتریها به شدنیر کشورها و سرزمیتمام مذاهب چهارگانه در سا یند؛ علماخوانیم

و ترساندند؛  ن وجه، برحذر داشتندیدترین کار به شدیاز ا ،وجه بر آنان اعتراض کردند
ن کار را یکه ا یان ندادند، بلکه تا انتها آن را ادامه دادند. صالحانین کار پایاما به ا

                                           
 .2669؛ مسلم، 3456، یبخار -1
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ن کار، همان یان کردند که امثال ایعلما ب ،جستند یزاریدانستند از آن بیناپسند م
 شرک اکبر است.

 یلید دلبرادرم، به الله سوگن یا ییگوی: چه میان آوردهیات چنحال تو در نوشته
 م.یجز کالم علما ندار

 ییکنم و تو را بر آن راهنمایت نقل میم و آن را برایگویمن کالم علما را م
خدا بنشین، در حالی که بیننده و و ساعتی به خاطرم، پس در آن تفکر کن نماییم

که سخن من صحیح است و  یکننده هستی، تنها یا با دیگران، آنگاه اگر دانستمناظره
ن اسالم ناب است که با یزهاست، منظورم دین چیترن اسالم از ناشناختهیامروزه د

که کفر، ضدش است، بدون شک امت  یخته نشده باشد، اما اسالمیها آمشرک و بدعت
که سخن من،  یگردد، پس اگر دانستیامت بر آن برپا میهاست و قن امتیمحمد آخر

ار مهم و حساس است؛ ین امر، بسیخودت عمل کن و بدان که ا یقت است، برایحق
پس اگر به مشکلی برخوردی، سفر تو به مغرب، برای رسیدن به پاسخ و حّل آن 

 مشکل، کار زیادی نیست.
است  ین همان حقیا یخودت تفکر کن، آنجا که در آنچه گذشت به من نوشت یبرا
، اما هنگامی یگفت ییکویم و سخن نیستینر ییتغ هدر آن راه ندارد، اما قادر ب یکه شک

او امر را بر تو مشتبه ساخت و به  ،که خدا تو را با فرزند مویس مورد آزمایش قرار داد
که بدعت است، اینکه کند می و ادعاکند می مردم وشم نوشت که او توحید را مسخره

بزرگی گناهش  گوید، به جهل واز خراسان خارج شد و به دین الله و رسولش ناسزا می
ن سخنم ین مورد از باب دفاع شخصی است، ایپی نبردی و گمان کردی که سخنم در ا

اکابر علما  ،ر نداد؛ زیرا منظور من این بود که بدانی امر بسیار حساسی استییتو را تغ
کنند، چه رسد به ما و امثال ما، باشد که اگر امر بر دانند و در آن اشتباه میاین را می
به شد با من روبرو شوی، این در صورتی است که بدانی سخن من حق است. اما تو مشت
 ام ودهیش را نفهمیکه معنا یت نقل کردم، اگر دانستیکه عبارات علما را برا یهنگام
از علما با آنان مخالفت  یکی ،اندت نقل کردم به اشتباه رفتهیکالمشان را براکه کسانی

گردم، پس یان شاء الله من به آن بازم ،کن ییراهنماقت یکرده است، مرا به حق
 م:ییگویم

د یگزاران در مفهوم توحنظران و عبادتاز صاحب ید: گروهیگوین میالد یخ تقیش
د یگمان کرده که توح یف کردند؛ گروهیقتش را تحریکه حق ییتا جا ،انداشتباه کرده
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 ،ت استید ربوبیاقرار به توح د،یاند که توحگمان برده یصفات است، گروه یهمان نف
ن کار به یبا ا ،اند کهن موضوع را به درازا کشانده و گمان کردهیان ایاز آنان ب یبرخ

 ن قدرت بر اختراع و مانند آن است،ت، هماینکه الوهیاند و ات اقرار کردهیوحدان
 د:یفرمایاند؛ الله متعال مد اقرار داشتهین نوع توحیدانند که مشرکان عرب، به اینم

 ٱقُل ل َِمِن ﴿
َ
ٓ  ۡرُض ۡۡل ُرونَ  ٨٤َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوَمن فِيَها فَََل تََذكذ

َ
ِۚٗ قُۡل أ قُۡل َمن  ٨٥َسَيُقولُوَن ّلِلذ

َمََٰوَٰتِ ٱرذبُّ  ۡبعِ ٱ لسذ فَََل َتتذُقونَ  ٨٦ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَوَربُّ  لسذ
َ
ِۚٗ قُۡل أ قُۡل َمۢن  ٨٧َسَيُقولُوَن ّلِلذ

 ِ ءٖ وَُهَو ُُيِرُي َوََل ُُيَاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  ۦبَِيِده ِ َشۡ
ِۚٗ قُۡل  ٨٨َملَُكوُت ُك  َسَيُقولُوَن ّلِلذ

َٰ تُۡسَحُرونَ  َّنذ
َ
در آن هرکه  ن وید، زمیدانیاگر م»امبر!( بگو: یپ یا»)؛ [89-84]المؤمنون:  ﴾٨٩فَأ

ا پند یآ»بگو: « همه( از آن الله است»)فت: خواهند گ یبه زود«. ست؟!یاست از آن  ک
« م است؟!یهفتگانه، و پروردگار عرش عظ یهاآنپروردگار آسم یچه کس»بگو: «. د؟!یریگینم

د، یدانیاگر م»بگو: «. د؟!یترسیا )از الله( نمیآ»بگو: « همه( از آن  الله است»)خواهند گفت: 
در برابر او  یدهد، و کسیم تمام موجودات را در دست دارد، و او پناه ییفرمانروا یچه کس

 «.د؟!یشویپس چگونه جادو م»بگو: « از آن  الله است»شود؟! خواهند گفت: یپناه داده نم
بخشد، یالله که الله آن را نم یقراردادن براکیقت است، اما با آن، از شرین امر، حقیا

عبادت  أفقط خدا یعنیالله خالص گردد،  ین براید دیاشود، بلکه بیحاصل نم ییرها
ها او را عبادت است که دل یاشدهإله همان عبادت ،الله باشد ین انسان برایشود تا د

 ادامه دارد. یبه صورت طوالن /خی. سخن ش1کنندیم
صالحان  یاز عابدان که به برخ یگروه یکه آن را برا« یةالسن ةالرسال»ن در یچنهم

 :هو در ادامه گفت هث خوارج را ذکر کردیکنند، حدیمنتسب هستند و در آن غلو م
بودند که منتسب به  ی، کسانشین ویراشد یو خلفا ج امبریاز آنجا که در زمان پ

د دانست که منتسب به یاد، از اسالم خارج شدند، بایاما با وجود عبادت ز ،اسالم بودند
 ن خارج شود:یچند امر از داسالم احتمال دارد به 

آن را سرزنش نموده است، مانند غلو در حق  أن امور، غلو است که اللهیاز جمله ا
ح و یطالب و غلو در حق مس یبن اب یگران، حتی غلو در حق علیا دیبن مسافر  یعد

 یصالح غلو کند و نوع یا مردی یایا صحابی یامبریکه در حق پهرکس  مانند او. پس
في  ا: أنایم کن، یاریسرورم  !فالن یاد: ینکه بگویرا در آن قرار دهد، مثل ا تیاز الوه
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است که توبه داده  یکافر ین شخصیو مانند آن، چن ال تو هستممن در خیحسبک )
را فرستاد  † را الله رسوالنیشود؛ زیاگر توبه کرد رها شده و گرنه کشته مشود، یم

 ،همراهش خوانده نشود یگریتا عبادت شود و معبود د ،ها را نازل کردو کتاب
ها را سید و ماه و صالحان و تندیمثل خورش یگری، معبودان دأهمراه خداکه کسانی

ا یفرستند یان، باران را فرو مین خداین اعتقاد نبودند که ایخواندند، هرگز بر ایم
 گفتند:یرا عبادت کرده و مانند، بلکه آنان فقط فرشتگان و صالحان یرویاهان را میگ

ُؤََلٓءِ ﴿ ِۚٗ ٱ ِعندَ  ُشَفَعَُٰٓؤنَا َهَٰٓ  «.عان ما نزد الله هستندیها( شف)= بت هااین» ؛[18]يونس:  ﴾ّللذ
 ین کار که کسیفرستاد تا از ا ها را فروخت و کتابیرا برانگ † ن، الله رسوالنیبنابرا
جلوگیری  خواستن چه به عنوان عبادت و چه به عنوان مدد ده شود؛او خوان یبه جا
در مورد  ی. کالم شیخ به صورت طوالنی ادامه دارد. پس بنگر در کالم و1نمایند
چه  صالح داشتندا یکه ادعا یعلم داشتند و عابدان ینظران معاصرش که ادعاصاحب

 .فرموده است
 د:یگویباب حکم مرتد م یدر ابتدا« اإلقناع»در 
ا یا الله یاش را انکار کند... یگانگیا یت یا ربوبی ،شرک ورزد أکس به اللههر

تفاق آن را آورده ا از آنچه که به ای ج ا از رسولشیرا تمسخر کند...  † رسوالنش
آنان را بخواند و بر آنان  ،قرار دهد ییهان الله واسطهین خود و بیا بیاست متنفر باشد، 
، به اجماع از آن دو را انکار کند یکیا ین یا شهادتیبخواهد،... مدد توکل کند و از آنان 

 .2 کافر شده است
 ین سخن را در مواردیا ایش؛ آیندیش و بیندین سخن بیپس با تمام وجود در ا

که  یا در حالیاند، اند که در زمانشان مشاهده شده و به شدت بر اهلش انکار کردهگفته
ت و نفرت نسبت به یت و وحدانیان انکار ربوبیدر تفاوت م اند؟فتاده آن را گفتهیاتفاق ن

 ز بنگر.یآورد ن ج آنچه رسول
 یبه سو یراه یکس یاعتقاد داشته باشد که براهرکس  د:یگوین باب، میا یدر اثنا

ا ی ،ستیبر او واجب ن ج از محمد یرویا پی ،وجود دارد ج محمد یرویر از پیغ أخدا
د: من در علم ظاهر نه یا بگویخارج شود  ج از محمد یرویتواند از پیم یگرینکه دیا
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د: از یا بگویقت، یعت بدون علم حقیا در علم شریدر علم باطن به آن محتاج هستم، 
 ÷خضرکه چنان ،خارج شود ج عت محمدیتواند از شریهست که م یعلما کس

 .1ده استین موارد کفر ورزیخارج شود، در تمام ا یعت موسیتوانست از شر
از  ،گفته و به طور قاطع کفرشان را اظهار داشته ین سخن را چه کسیا یاگر بدان
ا ین اولیش از بزرگترینکه نزد اکثر مردم زمان خویاند و اکه بر آن بوده یزهد و عبادت

گاه شوبوده  شد. یزده خواه، شگفتیاند آ
 د:یگویمچنین هم ن باب،یدر ا
ا یمعبود  سیشود که عل یر آن، مدعد و در کنایناسزا بگو شکس به صحابههر

ده است، بلکه در ید کفر ورزیاشتباه کرده است، بدون ترد ÷لیا جبریاست،  یامبریپ
 .2ستین یدیدرنگ کند، ترد ین شخصیر چنیدر تکفکه کسی کفر

 د، پس در موردیبگو ین سخنیچن سیدر مورد عل یش، وقتیندین امر بیپس در ا
ش در یندیا عبدالقادر، معبود هستند چه خواهد گفت! و بی یادعا کند، ابن عربکه کسی

 پرستند. یها آن را مکه دل یمعبود یخ در معنایسخن ش
اند؛ ز پا را فراتر نهادهین ج امبریبدان که مشرکان زمان ما از کفار زمان پ همچنین

حاجات را  یها و قضادفع اندوه ،خوانندیم یش و سختیا و صالحان را در گشایرا اولیز
 ،خواندندیفرشتگان و صالحان را مهرچند  ج امبریطلبند؛ اما کفار زمان پیاز آنان م

 أکه امر به دست خدااقرار داشتند  نیخواستند، اما بر ایشفاعت و تقرب به آنان را م
ها، فقط خدا را یش، فرشتگان و صالحان و در سختین رو، فقط در گشایاست؛ از ا

  د:یفرمایمتعال م خواندند. اللهیم

ُكُم ﴿ ُّ ٱِإَوَذا َمسذ ٓ  ُعونَ َضلذ َمن تَدۡ  ۡحرِ ۡلَ ٱِِف  لّضُّ ا إِيذاُه   إَِلذ َُٰكمۡ  فَلَمذ  َب ِ لۡ ٱ إَِل  ََنذى
عۡ 

َ
 .[67]اإلسراء:  ﴾٦٧َكُفوًرا نَسَٰنُ ۡلِ ٱ َوََكنَ  َرۡضُتۡمۚٗ أ
د؛ یخوانیرا که م یبه شما برسد، جز او تمام کسان یا سختیکه در در یو هنگام»

د، و انسان یگردانیم ینجات دهد؛ رو ید، پس چون شما را به خشکیکنیفراموش م
 «.ار ناسپاس استیبس

 د:یگوین باب میدر هم« اإلقناع»ن در یچنهم
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است که  یه و کالمیاددادن و انجام سحر حرام است. سحر، ُعَقد و رقیفراگرفتن و 
ا عقل مسحور اثر یا قلب یشود که در بدن یانجام م یا کاری ،شودیا نوشته میگفته 

از آن مرد را از  ینوع ،کندمی ماریاز آن ب یشد، نوعکُ یمنیز از آن  ینوع ،گذاردیم
از آن زن و شوهر را از  یکند، نوع یکیتواند با او نزدیکه نم یارد به گونهیگیزنش م

کند. انسان با آموختن و یجاد مین دو نفر محبت ایب نوعی در ،سازدیگر متنفر میکدی
 .1م آن اعتقاد داشته باشد چه به جواز آنیشود، چه به تحریانجام آن کافر م

ن کالم بیندیش، سپس بر اعمال مردم بخصوص صرف و عطف، دقت کن. یپس در ا
و شرح آن به دقت « اإلقناع»ن باب از یست. در ایدانست که کفر دور ن یآنگاه خواه

در باب وقف و که چنان کن، یبردارادداشتیتأمل کن و در مواضع مشکل درنگ و 
ار مهم و حساسی است، یت آشکار خواهد شد که امر بسی؛ آنگاه برایدهیاجاره انجام م
 ان شاء الله.
 د:یگویم« شرح درر البحار»خ قاسم در یه، شیاما حنف

از صالحان  یکینزد قبر  یشوند، آن است که شخصیعوام مرتکب م که اکثر ینذر
ا حاجتم ی ،دابیم شفا ماریا بی ،ام برگرددشده، اگر گمیسرورم فالن ید: ایگویآمده و م

ل اول ی: دلیلیبه اجماع باطل است؛ به دال . این،ت باشدین و آن برایبرآورده شود، ا
ت در کار یکه مکند می گمان :نکهیگر اید لیدل .ستیز نیمخلوق جا ینذر برا :نکهیا

د: حال که یگوی. تا آنجا که م2کند، در حالی که کافران چنین اعتقادی دارندیتصرف م
به  که هااینو مانند  هاو روغن هاها و شمعن موضوع مشخص شد، پس پولیحکم ا
ن کار یمردم به ا حال آنکه ،شود، به اجماع مسلمانان حرام استیا برده میقبور اول

 .3یمبتال هستند، بخصوص در تولد احمد بدو
که او  یش؛ در حالیندی، ب«از اکثر مردم»د: یگویکه م« النهر»پس در سخن صاحب 

ع شده که علما یشا یزین مردم مصر چیدر مصر و مقّر علما بوده است، چگونه ب
 !ه استان اصالح شدکه پس از او، زم یکنیا گمان مینتوانستند آن را دفع کنند! آ

 د:یگویم« الحوادث والبدع»در کتاب  یه، طرطوشیاما مالک
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ه تازه مسلمان شده ک یدر حال» :هکه گفتکند می تیروا یثیاز ابوواقد ل 1یبخار
 یار، درخت سدرین آن داکم. مشریرفتین میحن ی، به سوج م با رسول اللهیبود

زان یبه آن آو کتبر جهتخود را  یهاو سالح کردهرا عبادت  ه آنکداشتند 
ما  یم: برایگفت ج نمودند. آن درخت، معروف به ذات انواط بود. ما به رسول اللهیم
ن یابر! ک. فرمود: الله اگونه که آنان ذات انواط دارندهمان ،نکمقرر  یز ذات انواطین

 گفتند: یبه موس هاآنگفتند.  یل به موسیسرائایبن است که یسخن مانند سخن

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ا نلذ ۚٗ  لَُهمۡ  َكَما إَِلَٰها گونه قرار ده، همان یز( معبودیما )ن یبرا»؛ [138]األعراف:  ﴾َءالَِهةٞ

؛ 2«مكن قبلاكُُبَّ َسََنَ َمن كلََت »افزود:  ج آنگاه رسول خدا «.دارند یکه آنان معبودها
پس خدا به «. ردکد یخواه یرویپ قبل از شما بودندکه کسانی یهاز از روشیشما ن»

 یهاد که مردم نزدش رفته و تکهیافتی ید هر جا که سدریشما رحمت فرستد، بنگر
 د.یآن را قطع کن ، پسکنند، همان ذات انواط استیزان میپارچه را بر آن آو

 د:یفرمایگر مید ییدر جا ج امبر گرامی اسالمیپ
حون إذا فسد صلِ ين ياذل؛ فطويب للغرباءما بدأ، كباً يعود غريسو باً يبدأ االسالم غر»

 3«انلاس
ب خواهد شد؛ خوشا به یغر، مانند آغازش، زینده نیاسالم با غربت آغاز شد و در آ»

 «.مردم فاسد شوند، به اصالح بپردازند یوقتکه کسانی ؛بانیحال غر
ان یدر م یاسالم را آورد، اگر شخص أالله یوقت :ث مذکور آن است کهیمفهوم حد

جه یکردند، در نتیله به او جفا میآورد، افراد قبیانه اسالم میبانه و مخفیاش، غرلهیقب
کننده و ل کثرت خواهشات گمراهیانشان قرار داشت، سپس به دلیخوار و ترسان در م
بودن افراد و ترس از ل کمیروان حق به دلینکه پیشد، تا ایب میمذاهب مخلتف، غر

 شدند.یمب یان مردم غریشتن، در میخو

                                           
ت کرده ی(. )احمد آن را روا18ت نکرده است. در )مختصر الحوادث والبدع، صیآن را روا یبخار -1

 .(است
ح دانسته یآن را صح 76، صةدر ظالل الجن یخ آلبانی. ش218 /5؛ امام احمد، 2180، یترمذ -2

 .است
 .ف دانسته استیآن را ضع 1441ف الجامع، ی، ضعیخ آلبانی. ش2630، یترمذ -3
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 ج: به خدا سوگند! از سنت محمدهکه گفتکند می تیروا ،از ابودرداء ،ام درداء از یبخار
ن بدان ی. ا1کنندینکه نماز را به جماعت ادا میان آنان سراغ ندارم، جز ایدر م یزیچ

 د.یپسندیخاطر بود که او اکثر اعمال مردم عصرش را نم
وی گریه انس بن مالک وارد شدم که در دمشق، در حالی بر د: یگویم یزهر

شناسم یدر آنان نم یزیه انداخته است؟ گفت: چیز تو را به گری، گفتم: چه چکردمی
 .3یان کالم طرطوشی. پا2ن نماز که آن هم تباه شده استیاز آنچه درک کردم، جز ا

گفته شده و  ینکه در چه زمان و در چه مکانیث و این احادیدر ا !خردمند یپس ا
 ش!یندیاز علما آن را انکار کرده است، ب یکیا ینکه آیا

منظور است که از جانب  یزینجا آن چیدارد، اما در ا یادید زیث فواین احادیا
را که  ین سخن صادق مصدوق است که سخن کسانیا ،اتفاق افتاده است شصحابه

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ زد:گونه مثال نیا ،داد یان برتریامبرشان بر جهانیآنان را به خاطر پ أالله َا  نلذ
ا زند، ین امر از آن بزرگان سر میا یشگفتا وقت «.قرار ده یز( معبودیما )ن یبرا»؛ ﴾إَِلَٰها

ا ی»د یگوین قولش که میاز متأخران در ا یکیشود که یم ین سخن ما نفیچگونه ا
د و او را یکنیاشتباه کرده است! چگونه از سخن من در مورد او تعجب م« أکرم الخلق

 د!یدانیم شبهتر و داناتر از صحابه
را  یا کفریشرک هرکس  د کهیکنید و گمان میندار ین امور دانشیاما شما از ا

ن سخنت یشود. اما ایاست که سبب خروج از اسالم م یف کند، همان کفر اکبریتوص
تو را با والی شام  أکجا، قبل از آنکه الله یم فرستادیات را که براکجا و آن نوشته

بپذیر که قادر بر  ،ن استیمورد آزمایش قرار دهد. به یاد آور و گواهی بده که حق هم
در مورد شرک به درخت را که در زمانش رخ داده است،  ی! کالم طرطوشیستیانکار ن

که پس  یکنیا گمان میبوده است، آ یعلیابو ینکه در دوران قاضیبیان کردم، با وجود ا
 از او، زمان اصالح شده است؟

إنکار البدع  یالباعث عل»ابوشامه در کتاب  ،ه، امام محدث شامیاما کالم شافع
 د:یگویکرد، مکه در عصر شارح و ابن حمدان زندگی می« والحوادث
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قتش عدم یکه حق عت اسالم، منسوب به فقریکنندگان شراز ترک یاز اعتقاد گروه
ن قول الله یشان واقع شده است؛ آنان در اکنندهن گمراه و گمراهمان است، به بزرگایا

مۡ ﴿ د:یفرمایمتعال داخل هستند که م
َ
ْ  لَُهمۡ  أ َُٰٓؤا ْ  ُُشََك ِنَ  لَُهم َُشَُعوا ِينِ ٱ م  َذنۢ  َما لَمۡ  دل 

ۡ
 يَأ

ۚٗ ٱ بِهِ  ُ آنان  یبرا ینییدارند که بدون اجازۀ الله آ یا )مشرکان( معبودانیآ»؛ [21]الشورى:  ﴾ّللذ
ر انواع یها و ساظهور کفر عبادت بت یق و امثال آن، مبادیبه این طر «اند؟!مقرر داشته
 کفر بنا شد.
ها، و وارها و ستونیطان از برپاکردن دین شییتز یرین قسم است، فراگیاز هم
که یکی از کند می مردم نقل یبرا ییگوکه قصه یبر سر هر راه یساختن اماکنروشن

 یکه به سوکنند می ن کار را انجام داده و گمانیده است. ایدر خواب دصالحان را 
 ن اماکن دریر ایتأثو برای اینکه ن امر فراتر رفته یند. سپس از ایجویتقرب م أالله
 یطلب شفا و برااز این قبور شان یهایماریب یبرا ،شتر شودیمردم بهای دل

ها و چشمه برای بعضین اعمال یکنند. ایآنان نذر م یساختن حاجاتشان برابرآورده
ن مکان را از آن یرد. در دمشق، که الله ایگیصورت م هاو سنگ هاواریو د هادرخت

 ةالملعون ةو الشجر یالحم ةنیمانند عو :است یاعمال مصون نگه دارد، مواضع متعدد
. سپس 1ه ذات أنواط استیار شبیدنش را آسان سازد که بسیرون باب النصر، الله بریب

م تقاضا دارم که ما را از ید: از الله کریگویکند، تا آنجا که میان میرا ب یطوالن یکالم
قرار ندهد که آنان  یو ما را از کسان ؛حفظ کند ،اش استیهر آنچه که مخالف خشنود

 .2انددهیش را معبودشان برگزیخو یرا گمراه ساخته و آنان شهوات نفسان
مان ذکر کرد، یعت اسالم و خروج از اینوع را ترک شر نینکه ایش در ایندیپس ب
تان بگو: این علمای مذاهب ر شده است، پس به والییان کرد که در شام فراگیسپس ب

روانش را از یپ ه،شد یر آن همگانین شرک و غیاند که ابتال به اان کردهیچهارگانه ب
تواند یکی او فقط می ب شد، پسین غریان کردند که دیا صدا زدند و بیچهار طرف دن

ن علما، جاهل و گمراه و ید: تمام اینکه بگویا ایاز این دو امر را انتخاب کند: 
نکه ادعا کند، بعد از آن، زمان او و زمان یا ایشکن هستند. کننده و قانونگمراه

 بزرگانش اصالح شده است.
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 یدر آن اجازاتافتم که ینزد ابن عزاز دست  یست که من بر اوراقیده نیبر تو پوش
است که  یمرد ،استاد استادانش ،او از جانب استادانش وجود داشت یبرا
« العارف بالله»و کنند می شیدر اوراقشان او را ستا ،شودیده مینام 1«یعبدالغن»
او را از علما که کسی ]ین ابن عربینکه بر دین شخص مشهور است به اینامند. ایم

در هرکس  د:یگویم یشافع یبوده است، تا آنجا که ابن ُمقر   [اندفرعون کافرتر دانسته
باشد و دعوتگر  یابن عرب ینیشک کند، کافر است. حال اگر امام د یابن عرب هکفر طائف
نامند، امر یستودنش، او را العارف بالله م یآن، استاد مذکورشان باشد که برا یبه سو

است که از ابودردا و انس  یزیوارد، آن چن می! اما بزرگتر از تمام ا؟چگونه خواهد بود
که در شام بودند، آن سخن در این مورد بسیار حساس و مهم  یارائه شده است، در حال

تر است، پس زمان نکه اوضاع زمانشان حساسیاند بر اعلما بدان استدالل کرده ،است
 ما چگونه خواهد بود!

ندگان طائف، آنگاه یأت نمایه هان نکات قصیدر ب« یالنبو یالهد»در  /میابن ق
ک سال آن را یشان رها کند و یخواستند که الت را برا ج امبریکه اسالم آوردند و از پ

 د:یگویب نسازد، میتخر
 یب و ابطالش حتیان، بعد از قدرت بر تخریمواضع شرک و طاغوت یاز آن جمله: ابقا

ن منکرات یز بزرگتررا از شعائر شرک و کفر، یعنی ایست؛ زیز نیک روز جایدر مدت 
ن حکم یست. همیز نیتأیید آن در صورت وجود قدرت، به طور قطع جا ،نیاست؛ بنابرا
قرار  ییهاتا بتشود این کار می ،دنشویقبور بنا م یکه بر رو است ییهاگنبددر مورد 
که به منظور تبرک و نذر و  ییهاعبادت شوند، سنگ أوندخدا یکه به جا گیرند
ها، ابقای هیچ در صورت وجود قدرت بر نابودی آن. شوندقرار داده می در آنجادن یبوس

و  یالت و عز ه، به منزلهاایناز  یاریبس ،ستیز نین جایزم یبر رویک از این موارد 
شود، والله یواقع م یز بزرگتریآماعمال شرک هاآن یو برا هاآنمنات هستند، بلکه نزد 

اند که ن اعتقاد نبودهیبر ا ج اللهدر زمان رسولبت پرستان ک از یچ یالمستعان. ه
را  یهمان اعمال هاآن یو برا هاآندهند، بلکه فقط نزد یم ینند و روزیآفریم هابت

دهند، یت خود انجام میآنان، نزد طواغ یدادند که برادران مشرک امروزیانجام م
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راه  هب و گام به گام بوجب به وج کنند،می یرویان خود پینیشینان از روش پییعنی ا
؛ ه استافتیو شرک بر اکثر افراد غلبه  هآنان قدم برداشت یقًا در رد پایدق روند،میآنان 

سنت  ه است!و منکر معروف گشت هعلم، معروف منکر شد یجهل و خفا هبر اثر غلب
ر بر آن سالخورده و یر در آن پیر شد و کبیصغ ه است!و بدعت سنت گشت هبدعت شد
افت، علما اندک شدند و یشدند و غربت اسالم شدت  دیدبان ناپیگشت، نجفرتوت 
ا به یو در یفساد در خشک ،افتیشدت  یافتند، کار دشوار شد و سختیسران غلبه سبک

 م.یان کالم ابن قی. پا1سبب اعمال مردم، آشکار گشت
الت را  ثروت ج امبریپکند می انیکه ب ین قصه، هنگامیان ایب ین در اثنایهمچن

 د: یگوینه کرد، میگرفت و آن را در مصالح مسلمانان هز
رسد در راه جهاد و مصالح یت مین طواغیرا که به ا یتواند اموالاز آن جمله: امام می

 هاآن یت را که به سوین طواغید اموال ایامام با :یعنیمسلمانان به مصرف برساند؛ 
 نه کند؛یشکر و جنگ و مصالح اسالم هزل برای مصارفرد و آن را یشود بگیمآورده 
نیز  ین اموالین حکم در مورد وقف چنیالت را گرفت. هم ثروت ج امبریپکه چنان
مال بدون صاحبی است که در مصالح  ،ت باطل استیوقف بر طواغ یعنیاست؛  یجار

 ج و رسولش أرا وقف فقط به شرط قربت و طاعت اللهیشود؛ زینه میمسلمانان هز
شود و بزرگ یکه بر آن چراغ روشن م یشود؛ پس وقف بر مقبره و قبریح میصح

ک یچ یست. هیح نیشود، صحیالله عبادت م یش نذر شده و به جایبرا ،شودیداشته م
 م.یقان کالم ابنی. پا2ستین مطلب نین و پیروانشان، مخالف اید ائمهاز 
ن یا :کندمی حیکه تصرش یندین مرد که از علما و اهل شام است بینک در کالم ایا

ها عبادت قبور و مقبره بودند، در شامکه انیمسلمان انی، در مهامر در زمانش آشکار شد
تر از عبادت که خطرناک در بین آنان شایع شده بوده است، کاریها و درختان و سنگ

ه آشکار گشت یان امر به صورت گستردهیا گویدی میو !ا مانند آن استی یالت و عز
غربتش شدت  وه ب شدیاسالم غر و هافتی، تا آنجا که شرک بر اکثر مردم غلبه است

؟! ن سخن کجا و آن سخن والی شما در مورد اهل وشم در کتابش کجای! اه استافتی
او گفت: الله ابا دارد  .شرک وجود دارد یشما کم یدر شهرها :که به او گفتند یهنگام

                                           
 .443 /3زادالمعاد،  -1
 .همان -2



 فر، جاسوس بریتانیاییپاسخ به خاطرات واهی هم    54

مذاهب اربعه، بزرگتر و  ائمهجام شود! سخن ان مسلمانان انین کار در مینکه ایاز ا
ا به نظر تو یدان و دوستش در مورد مردم معاصرشان است. آیتر از سخن ابن عنیسنگ

 اند!زده یمین علما، بهتان بزرگ و سخن عظیا
بردن به سر کرد تا مطالب مذکور با عجله از کالم علما نقل شود، پس با پناهیالله م

 ، به خاطر خدا به دقت بیندیش و عجله نکن.یشهوات نفسان یرویاز پ أخدا
« ال إله إال الله» یشما معنا ینکه شامیده بود، و ایح و سنجیآنگاه اگر سخن من صح

داند، پس او را بشناس که یاو را شالق زدند نمکه کسانی هامام احمد و عقید ۀو عقید
یار مهم و حساس است. اما اگر ن امر، بسیبدان که ا ،تر استنسبت به دیگران جاهل

ن امور بزرگ، به دروغ و بهتان نسبت دادم، در یاز علما را در ا یکیسخنم باطل بود و 
ای در ز بسیار مهم و حساس است، اما از تمام آن چشم پوشیدی و نامهین حالت نیا

 موضوعی دیگر برایم نوشتی.
م، تو با فرزند یبریناه منفس است، از آن به الله پ یاز هوا یرویاگر منظورت، پ

به خاطر : ندیگویمردم در مورد تو م یرا برخی، جواب را رها کن؛ زیس چگونه بودیمو
ن سخنم و ی. اما اگر حق با توست، تو را از تأمل در ایل کردیاو م یامور دنیایی به سو
 ان حق معذوریسپس ب ،ن دو به کالم علما و تهذیب نیکوی آن دویا هسخن اولم و عرض

 دانم.ینم
که ارائه کردم در کالم علماست.  یاشدن مطلب فوق؛ پاسخ پنج مسألهبا مشخص

م به کفر شمسان و فرزندانش و افراد یم و آن فتوایافزایم هاآنششم را به  ۀاینک مسأل
 أعبادت خدا یرا آنان مردم را به جایدم؛ زینام« تیطواغ»ن است که آنان را ایشامانند 

ن سخنم یخوانند. در ایم یبه عبادت خودشان و به مراتب بزرگتر از عبادت الت و عز
ش ی، در گشایکنندگان الت و عزرا عبادتیقت است؛ زیست، بلکه حقین ییگوگزافه
تر نان، خطرناکیخواندند؛ اما عبادت ایفقط خدا را م یخواندند و در سختیرا م هاآن

؛ خوانندبه فریاد می ایو در یخشک یهایدر سخترا  هااست، زیرا این از عبادت آنان
از مخالفان  ینهادن بر آن و کفر به طاغوت و تبّر ، شناخت حق و گردنأپس اگر الله

ا برادرت باشد، در دلت افکند، به من اطالع بده تا خرسند یپدر هرچند  ،را  ن اصولیا
ن مورد وجود ندارد، چه یجهل در است، بلکه ین امر، مانند خطا در فروع نیرا ایشوم؛ ز

تر از آن است که تصور شود. ن امر خطرناکیا، بلکه یرسد به انکارش، مانند زنا و دزد
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کن تا تو را بر  یالقلوب تضرع و زارواقع شد، به درگاه مقلب یاما اگر در قلبت اشکال
  .سازدرهنمون  ج امبرشین پینش و دید

ن ما و شما کالم یب دران بحث شهادت ال إله إال الله، یه مسائل پس از پایاما جواب بق
رانگر قبور ی: من ویاست که گفت یشگفت هین سخن تو مایکند، اما اعلما داوری می

ب ین است: تخریدر مورد جنائز چن« اإلقناع»که عبارت  یهستم، در حال شصحابه
از  .1بنا شده است ج ت رسولیقبرها واجب است؛ چون بر معص یرو یگنبدها

 ب قبور فرستاد. یتخر یرا برا سیح ثابت است که علیبه صورت صح جامبریپ
گزار سد که ابن عبدالوهاب بدعتیشما بنوبرای  ایهنام اگر کسی به عنوان مثال:

کند! شگفت است که چگونه سخنش در است؛ چون ازدواج مرد با خواهرش را رد می
 !گرددمیان شما متداول ین مورد در میا

لغات از که در آن سر است. مشخص است که  ین سخنم: معبودیا ددر موراما 
که عوام ما آن را  یمعبود نزد عرب، و الهکه چنان ؛توان داشتمی یمختلفتعابیر 

ت را آن ین، الوهینامند و عرب نخستیم« در او سر استکه کسی خ، وید، شیس»
نزد آنان همان قدرت بر نفع و  را سرینامند؛ زیم« سر»دند که عوام ما ینامیم یزیچ

ده یاز او ترس ،د بسته شودیت را دارد که خوانده شود و بدان امین صالحیا ،ضرر است
ال صالة ملن لم يقرأ »فرمود:  ج که رسول الله یهنگامه چنانک شود و بر او توکل گردد؛

عامی  یکی .«ند نمازش صحیح نیستافاتحه را نخو هکسی که سور»؛ 2«تابكبفاحتة ال
ر کرد؛ چنانکه، یش تفسیبه زبان بومی خود او براپس ست؟ یالکتاب چ ةد: فاتحیپرس

ن عبارات که یه ایشود، هم أم القرآن و هم الحمد. یا شبالکتاب نامیده می ةهم فاتح
ست و همان معبود در کالم ین نیدارند. اما اگر سر در زبان عوام ما، چن یواحد یمعنا
 د.یان کنیمان بیدارد، پس آن را برا انکار یست، جایعلما ن

اصحاب  ید: او به قبرستان شهدایگویاش که مم در اول نامهیاما سخن ابن سح
رفته و قبرهایشان را زیر  د بن خطاب و اصحابشیزقبور  یعنی، له یدر جب ج رسول الله

این رو، از و رو کرده است، چون در سنگ قرار داشتند و نتوانستند آنجا را حفر کنند؛ 
دفع درندگان یک ذراع خاک بر قبرهایشان گذاشتند تا مانع بوی اجساد و  هبه انداز

                                           
 .می، به نقل از ابن ق233 /1اإلقناع،  -1
 .394؛ مسلم، 756، یبخار -2
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 اند.بوده ج د و اصحاب رسول اللهیآنان، خالد بن ول هکننددر حالی که دفند؛ شو
 ان.یران ساخته است... تا پایمسجد آنجا را وچنین هم

نکه گفته شده، یوجود دارد و هم دروغ و بهتان. ا یقت و راستین سخن، هم حقیدر ا
قبر کنند می که ادعا ین قبور و مسجد بناشده روی قبریا یرو یروانش، بنایو پ /خیش
د و یرا محل قبر زیاست، ز ین امر دروغ آشکاریا ،را تخریب نموده  د بن خطاب استیز

 ج صحاب رسول اللهن شهدا از ایست، بلکه بنا بر مشهور، ایهمراهش مشخص ن یشهدا
رشان یمحل قبر آنان از محل قبر غ ،کشته شدند ین وادیلمه در ایدر دوران مس
ن دروغ را ین ایاطیش یست. برخیگران نیز مشخص نید از قبر دیقبر ز .مشخص نیست

ن فتنه افتادند و از تمام یز در اید است. مردم نین قبر زیبستند و به مردم گفتند: ا
آنجا گرد آمده و رفع نیاز و دفع  یادیجمع ز ،روندیارت به آنجا میز یها برانیسرزم

 ، این. اما اینکه گنبد بر روی قبر را خراب کردهخواهندیشان را از او میهاغم و اندوه
ران یخ آن بنای روی قبر و آن مسجد روی مقبره را ویل، شین دلیبه ا حقیقت دارد.

د در یسخت و شد یکردن قبرها و نه در هموار ج تا از فرمان الله و رسولش ،ساخت
معرفتی و علمی  هن بهریکمترکه کسی زیرا کرده باشد، یرویساختن مسجد بر آن پ

 داند.ین حکم را میا صحت ،داشته باشد
د: قبرهایشان را زیر و رو کرده است، چون در سنگ یگوین سخن وی که میاما ا

یک ذراع بر قبرهایشان  هنند؛ از این رو، به اندازقرار داشتند و نتوانستند آنجا را حفر ک
د. تمام این سخن، دروغ و ناحق و بدنام کردن درندگان شوندفع گذاشتند تا مانع بو و 

ب ین سخنش را تکذیا شواهداست.  یپردازی و تبهکارخ نزد مردم از طریق دروغیش
است و در آن نرم و سست  ینیکه آن قبور در آنجا قرار دارند، زم یرا محلیکند؛ زیم

شان را در آن عارض، مردگان یر شهرهایله و سایَنه و ُجبَ ییمردم عُ  گردد ،قبر حفر می
شمال و جنوب آنجا،  اما ،است ین نرم و بدون سنگیزم چون ،کنندمی دفن هامقبره

 ن امور ناگوار و هراسناک  یخ را با این دشمن و امثالش، شیسنگی و سفت است. اما ا
 یدور أن اللهیدهند، تا شنوندگان از دخول در دیار زشت مورد اتهام قرار میبس

 ن.یست، والحمد لله رب العالمیطان و حزبش نید از جانب شیجد ین امر، کاریکنند. ا
 ان نامهیپا 

 حممد وآله وسلم. یاهلل عل یوصل
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 «دحالن نییترائات احمد زاف»گزاران: مثال چهارم: دروغ بدعت
 یالرد علفي  یةالدرر السن»، کتابی با عنوان 1هـ(1304سال ) یمتوفا ین صوفیا
 ،دُپر نمو /خ محمد بن عبدالوهابیآن را با افترائات بر دعوت ش ،نوشت 2«یةالوهاب

ای که به سرآمد، از آن حمایت برخی از حاکمان مخالف دولت سعودی، در دوره
ن چاپخانه یاول»د: یگویدحالن م هد رضا در مورد سبب انتشار رسالیخ رشیکردند. ش

ن یفاتش را در ایگر تألیجاد شد، وی رساله و دین مرد ایمکرمه، در زمان ا هدر مک
ان یان حاجیرا م هاآن، یران مکه و رجال دولتیبا کمک ام یو ،چاپخانه به چاپ رساند

ها و یبافر منتشر شد و مردم دروغین، به صورت فراگیکرد؛ بنابرایع میکشورها توز
از  یاریعوام و بس ،ها منتقل کردندنیدار آن را در تمام سرزمسخنان زرق و برق
ه به عنوان دلیل بر رد دعوتگران یمبتدعه و حشوکه چنان ق کردند؛یخواص آن را تصد
ف یو تحر و ناشناخته ین و واهیدروغ یهاو قصه یاهانات افسیروامصلح سنت، از 

 یعلما یبعض»د: یگویخ فوزان سابق در مورد او می. ش3«گرفتندکار ح یات صحیروا
است که جز شخص مضطر آن را  یند: آثار دحالن مانند مرداریگویفاضل مکه م

او را که چنان اند؛پاسخ داده هاآنهند و عراق و نجد به  یاز علما یاریبس ،خوردینم
: گفتنددم که یموثق شن یاز علما بعضیاش را آشکار کردند. از یرسوا ساخته و گمراه

 هاز ائم یکیو خود را مقلد  هاست، اما مذهبش را پنهان کرد ین دحالن، رافضیا
دش، یمقاصد پل یبر رو خواسته با این کارشه است، وی مینمود یچهارگانه معرف

بودن یل بر رافضین دالیبرسد؛ از بهترخورد می که از آن یسرپوش بگذارد و به مناصب
 یرویاست که به سبب پ« طالبیأب ةنجافي  المطالب یأسن»ف کتاب یث، تألین خبیا

 .4«کندیح را در آن انکار مینفسش، نصوص متواتر قرآن و سنت صح یاز هوا

                                           
 /2، یة؛ األعالم الشرق181 /1البشر،  یة؛ حل129 /1؛ نک: األعالم، یو ۀنامیاطالع از زندگ یبرا-1

 .67ر و تراجم، عمرعبدالجبار، ص ی؛ س75
ان أمراء البلد یبفي  الکالم ةخالص»گرش به نام ین بار چاپ شده است. آن را در کتاب دیچند -2

ن افترائات را یز این« یةالفتوحات اإلسالم»ز گنجانده است. در کتاب ین 258 -227، ص «الحرام
ده ینام« یةالوهاب ةفتن»ن افترائات را به صورت جداگانه آورده و یاز ا یتکرار کرده است. بخش

 !است
 .8، ص ی، سهوان«خ دحالنیالش ةاإلنسان عن وسوس ةانیص» ۀمقدم -3
 .45ان واإلشهار، صیالب -4
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توان افراد زیر را نام اند؛ میبه کتاب فوق الذکر دحالن پاسخ دادهکه کسانی از جمله
 برد:

 ةانیص»ویش به نام ، در کتاب مشهور خیر سهسوانیمحمد بش یخ هندیش -1
 .1«خ دحالنیالش ةاإلنسان عن وسوس

 یةالُلهاب یالرد علفي  نیالحق المب»ن در یم بن فخرالدیعبدالکر یخ هندیش -2
 .2«نیالمبتدع

نقض ضالالت في  د الملک المنانییتأ»در  /یخ صالح بن محمد بن شثریش -3
 .3«دحالن

 .4«الضال دحالننقض ُشبه في  فتح المنان»د بن محمد آل سلمان در یخ زیش -4
ت، با عنوان ی( ب499اش با )یطوالن ۀدیمان بن سحمان، با قصیخ سلیش -5

ل الُشبه ی، ورد أضالیةالوهاب ةاالنتصار للطائففي  ،یةالمواهب الربان»
 .5«یةالدحالن

 .6«دحالن ینیاحمد ز یالرد علفي  ص الکالمیتلخ»در  یسیخ احمد بن عیش -6
 .7«یةال وهاب یةإسالم»خ ناصر العقل در یش -7

                                           
 .دوباره آن را به چاپ رساند /د رضایرشخ یدر زمان مؤلف در هند چاپ شد، سپس ش -1
ر آن را به یف تصویز آل عبداللطیشامل چند رساله چاپ شد. دکتر عبدالعز یادر ضمن مجموعه -2

 .26ن، ص یالمناوئ یز؛ نک: دعاویمن داد. ن
 .ده استیبه چاپ رس یق دکتر محمد بن ناصر شثریبا تحق یبه تازگ -3
م به چاپ رسیعبدالله بن زخ یق شیبا تحق یبه تازگ -4  .ده استید آل مسلَّ
 .موجود است 228 -193 /2، یوان ویدر د -5
ک نسخه از آن را ین کتاب را ذکر کرده و گفته که ی، ایو هنامیدر زندگ /خ عبدالله بسامیش -6

 ةخالص». با آن به افترائات دحالن، در کتاب 446 /1قرون،  یةدارد. علماء نجد خالل ثمان
، «یةالدرر السن»است که در رساله  یاختالف، همان افترائات ینها با اندکیپاسخ داده و ا« الکالم

 .ان شده استیب
ان یچنانکه ب–به افترائات دحالن پاسخ داده است و « الکالم ةخالص». در کتاب 197 -179ص  -7

، آورده است. در «یةسنالدرر ال»است که در کتاب  یاختالف، همان افترائات ینها با اندکیا -شد
 :هاها و اتهامن بهتانیدر ا یتأمل»د: یگویان پاسخش میپا
است که  یاز اکثر موارد ییهاذکر کرده، نمونه« الکالم ةخالص»ها که مولف کتاب ن بهتانیا. 1

 یآوررا جمع یاو موارد یعنیاند، قتش، از خارج نجد گفتهیدشمنان دعوت و جاهالن به حق
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-اإلمام محمد بن عبدالوهاب»از کتاب  ینک در رد افترائات دحالن، مختصریا
 شود:ینقل م -وفقه الله-دکتر محمد سکاکر 1«یةدعوته السلف -آثاره -اتهیح

 :هاآندحالن و پاسخ  ینیافترائات احمد ز
س در مکه را به عهده یهـ متولد شد و منصب قضاوت و تدر1232وی در سال 

 افت.ینه وفات یهـ در مد1304خ دارد و در سال یتار هنیچند اثر در زم یگرفت. و

                                                                                                       
ار از یز بسیکه بعد از او آمدند ن یکرده که قبل از او در مورد دعوت و امامش گفته بودند، و کسان

 .او اخذ کردند
ان کرده، دروغ آشکار است، یروانش بیر و پیرامون دعوت و امام و امیرا که پ ییهاغالب بهتان. 2

ده شده و به یر کشیبه تصو یفکه در آن آمده به صورت باطل، تحر یح اندکیو اطالعات صح
 .ت شده استیصورت مشتبه و خالف واقع روا

م، ابن عفالق، یعات و سخنان دشمنان قبل از خود مانند ابن سحین اتهامات را از شایمولف ا. 3
روان و حکومتش یح با دعوت و امام و پیصر یگزاران و مشهوران به دشمنر بدعتیرافضه و سا

 .کرده است یآورجمع
ل یل ذی، اکثر آنها به دالیو علم یها با روش شرعها و اتهامها و بهتانن طعنهیا یبا بررس. 4 

 :گرددیساقط م
بودن از یعارچنین هم از دشمنان، یحت ینیا نقل شاهدان عید یبودن از اسانیعار دلیل اول:

مورد اعتماد چ نوع منبع یا هی یاا مقالهیا خطبه یا رساله یمورد اعتماد  یمستندات؛ چون از کتاب
 .اندنقل نشده یگرید

نکرده و از افراد ثقه و  ید، زندگیگویکه در مورد آن سخن م یاسنده در دورهیخود نودلیل دوم: 
 .کندیت نمیدیگران روا
 .ها و شواهد به صورت مطلقها و مثالل و برهانیبودن از دال یعار دلیل سوم:

ر محمد بن سعود و یامام و ام ۀریرا سیدهد؛ زیم یت بر خالف آنها گواهیواقع دلیل چهارم:
 .نوادگان آن دو با آنچه گفته شده، متفاوت است

 یهاها و رسائل و اقوال و احوال امام که تاکنون مسطور و مکتوب است، و کتابکتاب دلیل پنجم:
نند. کیمذکور را رد م یهاها و بهتانت دعوت، تمام اتهامیخ و واقعیرجال و تار ۀریدعوت و س

 یانش در هر مکانیروان و حامیش، و شاگردان و پیهاها و رسائل و پاسخبلکه خود امام در کتاب
 .اندبه آنها پاسخ داده

الکالم و  ةنکه آنچه را مولف خالصیبه ا -ار هستندیکه بحمدالله بس -منصفان یگواه دلیل ششم:
سپس  -ت است...یقت و واقعیحقاند، بهتان و دروغ و مخالف امثال او در مورد دعوت آورده

 .-ترا ذکر کرده اس /د رضایخ رشیش یگواه
 .تصرف ی، با اندک263 -255ص  -1
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ف کرد ی( صفحه تأل70حدود )« یةالوهاب یالرد علفي  یةالدرر السن»کتابی با عنوان 
ن کتاب ادعا کرده که آنچه را اهل سنت و جماعت یکه چند مرتبه چاپ شد. در آغاز ا

ات و بعد از مرگ یا و صالحان در حیشان و اولیل به او توس ج امبریارت قبر پیدر مورد ز
 کرده است. یآورجمع ،کنندمی بدان تمسک

س گفته شده است یرامون آنچه در مورد شبهات داود بن جرجین کتاب پیا
 چرخد.یم

ن دعوت و علما و پادشاهان آل یو بدگفتن بر امام ا ییاما دحالن فحش و ناسزاگو
  ن دعوت را حمل کردند، بر آن افزوده است.یا که پس از او پرچمرا سعود 

 -است /خ محمد بن عبدالوهابیمنظورش ش -او»د: یگوین کتاب میدحالن در ا
را  ج امبریاز احساء خارج شدند و قبر پ یمنع کرد، گروه ج امبریارت قبر پیرا از زمردم 

پس  ،گذشتند د. هنگام بازگشت، از نزد او در درعیهیخبرشان به او رس ،ارت کردندیز
هایشان را بتراشند، سپس آنان را به صورت وارونه بر دستور داد تا ریش وی

 ج هایشان سوار کردند و به سوی احساء فرستادند. از فرستادن صلوات بر پیامبرمرکب
 «!!شدکرد و از شنیدن آن اذیت مینهی می
 ند.کیان میب یکه به صورت طوالن یر سخنان فاسد و زشت و دروغیو سا

 ن افتراء:یپاسخ ا
ن یده و دعوت او را بشناسد، ایو عق /خ محمد بن عبدالوهابیحال شهرکس  

 کند.یسخن باطل را رد م
ن مرتبه را در ی، باالترج امبرمان محمدین اعتقاد است که پی، بر ا/خ محمدیش

بر اساس آنچه در مورد او وارد شده، بسیاری از اوقاتش به صلوات  ،ان مخلوقات داردیم
 شد؛ پس به سعادت دنیا و آخرت رستگار شده است.یصرف م ج امبریو سالم بر پ

را هر جا که ین امر داللت دارند؛ زیبه صورت واضح بر ا /خ محمدیآثار و رسائل ش
 فرستد.یسالم مشان صلوات و یبرد، بر ایرا نام م ج امبرمان محمدیپ

ارت قبر یبرای سفر به قصد ز یحیل صحیمورد اعتماد، دل یان اقوال علمایدر م
 بدون قصد زیارت مسجد ایشان وارد نشده است. ج امبریپ

 د:یفرمایم ج امبریارت مسجد نبوی وارد شده است. پیل بر زیبلکه دل
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هذا واملسجد ال تُشد الرحال إال إيل ثالثة مساجد؛ املسجد احلرام ومسجدي »
 1«األقيص
ن مسجد من ]مسجد یارت سه مسجد؛ مسجد الحرام، ایز ید مگر برایبار سفر نبند»
 «.ی[ و مسجد األقصیالنب

بکند تا در آن نماز بخواند، زیارت قبر  یقصد رفتن به مسجد النبهرکس  ن،یبنابرا
داخل  یتبعن امر به صورت یرا ایش سنت است؛ زیدادن بر آن براسالم یبرا ج امبریپ

 است نه اینکه به صورت جداگانه قصد شود.
ارت مسجد یمستحب است، ز ج امبریارت قبر پیز ،ندیگویکه م ییمنظور علما

 سالم فرستاده شود. ج ایشان هو ب هامبر است تا در آن نماز گزارده شدیپ
د: یبگو ید که کسیپسندینم /ن منظور، امام دارالهجره، مالک بن انسیبه هم

 ن لفظ هرگز وارد نشده است.یرا ایارت کردم؛ زیرا ز ج رسول اللهقبر 
 ج امبریارت قبر پیکه در مورد ز یثیتمام احاد»د: یگویه میمیخ االسالم ابن تیش
 .2«ف، بلکه دروغین هستندیاند، ضعت شدهیروا

 یثیتمام احاد»د: یگویهایش ماز کتاب یکیز بن محمد بن سعود، در یامام عبدالعز
ت کرده است، به اتفاق اکثر اهل یروا ج امبریارت قبر پیدر مورد ز یه دارقطنرا ک

 .3«و موضوع است یمعرفت، ساختگ
را یمردود است؛ زش افراد مذکور، ادعایی یدن ریدحالن در مورد تراش یاما ادعا

َوارَِب َواْعُفوا اللَِّح  »د: یفرمایم ج امبریشده است. پ یش، نهیدن ریتراش ؛ 4«اْحُفوا الشَّ
ن آمده یگر چنید یتیدر روا«. دیتان را بگذاریهاشید و ریتان را کوتاه کنیهالیسب»

تان را کوتاه یهالید و سبیتان را بگذاریهاشیر»؛ 5«وفروا الليح وأحفوا الشوارب»است: 
 «.دیکن
 شان.یکویو تابعان ن شو اصحابش ج امبریپ هرین بود سیا
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دن یگزار. پس چگونه به تراشز پیرو است نه بدعتیخ محمد بن عبدالوهاب نیش
ل یکه دلیدهد، در حالیکند، دستور مین معترض ادعا میاکه چنان ش افراد مذکور،یر

 م!ین کار وجود دارد؟! سبحانک هذا بهتان عظیاز ا یبر نه
پس از سرآمدن دولت »: 1گویدن سخن است که مییدحالن، ا یهاگر دروغیاز د

د، امارت یف احمد بن سعیهـ، که برادرش شر1184در سال  یف مساعد و وفات ویشر
به علما  ،آنان فرستاد را به نزد از علما یه گروهیر درعیمکه را بر عهده گرفت، ام

گاه شوند دقیقا آنان و نظریات تیدستور داد از وضع ن کار را کردند و یز ایعلما ن .آ
 را گزاردن حج به آنان هن زنادقه هستند؛ بنابراین، اجازیآنان فقط بر د افتند کهیدر

 «!نداد
ن دعوت یروان ایدر مورد پ -با عدالت خویش با او برخورد کند أخدا -دحالن

ن ین آن نخستین مملکت موجود، امتداد دیروان این پیکه د ید.! در حالیگوین میچن
 هب اهل سنت و جماعت است.روان محمد بن عبدالله و مذهب آنان، مذیپ

که دحالن بدان اشاره کرده را به  یات اجتماعیچنین مورخ ابن غنام، جزئهم
آن اجتماع بوده  یصورت مبسوط آورده است. ابن غنام که معاصر و شاهد رخدادها

 د:یگویاست، م
ز بن سعود، یر عبدالعزیخ محمد بن عبدالوهاب و امیهـ( ش1185ن سال )یدر ا»
به آن دو نوشت و درخواست  ید فرستادند؛ ویمکه، احمد بن سع یرا به وال ییایهدا

ن را یقت آنچه از دیتا حق ،ش بفرستندیه و عالم از دانشگاه خود به سویک فقی :کرد که
ز یمکه به مناظره بنشیند؛ آن دو ن یان کند و با علمایخوانند بیکه بدان فرا م

ز[ یر عبدالعزیخ محمد و امیشان ]شن را همراه کتابی از خودیز حصیعبدالعز
 «.فرستادند

ل یاز آن به قرار ذ یآورد که بخشیابن غنام در ادامه، متن کامل کتاب مذکور را م
 است:
د یآیم، او نزد شما مید، اطاعت امر کردیرا طلب کرد یچون از جانب ما، طالب علم»

شود؛ پس اگر یبه او عزت دهد حاضر م أف که اللهیمکه در مجلس شر یو با علما
ف، کتب آنان و ین کار، اگر اختالف کردند؛ شریاجتماع کردند، شکر خدا به خاطر ا
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 یاریو  أالله ید خشنودیاز ما و آنان باهریک  کند، ویکتب حنابله را حاضر م

َخذَ  ِإَوذۡ ﴿ د:یفرمایالله متعال مکه چنان را هدف کار خویش قرار دهد؛ ج رسولش
َ
 أ

ُ ٱ ِ ٱِميَثََٰق  ّللذ ٓ  نَ    نلذبِي  ِن َءاتَۡيُتُكم لََما قٞ  رَُسولٞ  َجآَءُكمۡ  ُثمذ  وَِحۡكَمةٖ  كَِتَٰبٖ  م  ِ َصد   ل َِما مُّ
نذهُ  بِهِۦ ََلُۡؤِمُنذ  َمَعُكمۡ  را که الله، از  ید( هنگامیاوریاد بیو )به »؛ [81]آل عمران:  ﴾ۚۥٗ َوََلَنُُصُ

شما  یبه سو یامبریهرگاه به شما کتاب و حکمت دادم، سپس پمان گرفت که یامبران پیپ
 یوقت «.دیکن یارید و او را یاوریمان بید به او ایکند، بایق میآمد که آنچه را با شماست تصد

مان یبه او ا دریافتند،را  ج مان گرفته که اگر محمدیپ † امبرانشیاز پ ،الله منزه
 «.ای خواهیم داشت؟ما چه وظیفه !امت محمد یش کنند، پس ایاریآورده و 

ف ین، هنگام رسیدن، نزد شریز حصیخ عبدالعزیش»د: یگویابن غنام در ادامه، م
، یبن صالح حنف ییحیمکه که  یعلما یخ و بعضیفرود آمد و ش« فعر»ملقب به 

ف جمع یبن هالل بودند، نزد شر یپادشاه و عبدالغن یمفت یعبدالوهاب بن حسن ترک
 مورد سه مسأله با هم به گفتگو و مناظره پرداختند:شدند و در 

 ر عموم به ما نسبت داده شده است.یآنچه از تکف اول: ۀمسأل
 روی قبرها. یب گنبدهایتخر دوم: ۀمسأل
 .طلب شفاعت از صالحان رد سوم: ۀمسأل
است که بر ما زده  یر عموم، ناحق و بهتانیز به آنان گفت: انتساب تکفیخ عبدالعزیش

در که چنان ح است؛یقت و صحیقبرها، حق یرو یب گنبدهایشده است. اما تخر
 ندارند. یدیچ تردین مورد هیاز کتب وارد شده و علما در ا یاریبس

در  هاآنت شفاعت و مددخواستن از اند که خواندن صالحان و درخواساما علما گفته
ا جاهالن، یدادند و جز ملحدان یآن را انجام م ا، از شرکیاتی است که قدمایهنگام بال

دند که امر یکند. آنان کتب حنابله را حاضر کردند و دیدر مورد جوازش جدل نم یکس
است و  أن اللهین، دیرجوع و اعتراف کردند که ا ،نیچنان است که گفته شد؛ بنابرا

 ن مذهب امام معظم است. یگفتند: ا
 .1ان سخن ابن غنامیپا«. از نزد آنان رفت یبزرگوارخ با احترام و یآنگاه ش
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در « قرون یةعلماء نجد خالل ثمان»ن قصه را در کتاب یا /خ عبدالله بسامیش 
 -مکه یعلما-پس از بحث، : »1دیگویآورده و م /نیز حصیخ عبدالعزیشرح حال ش

الله  غیراز ب گنبدها و منع طلب شفاعت یتخر یعنیدوم و سوم  هاذعان کردند که مسأل
ن به آنان یخ حصیشکه چنان فه و امام احمد است؛یح و مذهب امام ابوحنیمتعال، صح

 ،نیر عموم مسلمانان به اهل نجد، دروغ و بهتان است؛ بنابرایان کرد که انتساب تکفیب
 «.روز و با احترام از نزد آنان بازگشتیپ

 زنادقه بودند، نیآنچه بیان شد حقیقت قصه بود، پس آیا مردم نجد فقط بر د
 کند؟یدحالن ادعا مکه چنان

، پس از یزدهم هجریل قرن سین دعوت در اوایاز ائمه ا یکیم به سخن یاینک بنگر
 خ محمد بن عبدالوهاب.یوفات ش
، در حال مذاکره با علمای -رحمهم الله-خ محمد بن عبدالوهابیخ عبدالله بن شیش

ن دعوت وارد شده یروان ایکه به پ ییهاهـ در مورد شبهات و دروغ1218مکه در سال 
شود، یب مردم بر ما دروغ بسته میقت و فریپوشاندن حق یاما آنچه برا»د: یگویاست، م

م یریگیث، مواردی را میم و از حدیکنیر میش تفسیخو ینکه ما قرآن را به رأیبر ا یمبن
نکه از منزلت یا یا، یخیکه موافق فهم ما باشد، بدون مراجعه به شرح و اعتماد بر ش

و  است در قبرش یادهین سخن که: استخوان پوسیبا ا ،میکاهیم ج امبرمان محمدیپ
ارتش مندوب یندارد و ز یشفاعت اینکه ،ش سودمندتر استیاز او برا ،از ما یکی یعصا

نذهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿ یةنکه آیدانست تا ایال إله إال الله را نم یمعنا ج نکه ایشانیا ،ستین
َ
 إَِلَٰهَ  ََلٓ  ۥأ

ُ ٱ إَِلذ  بر او  «ستین «الله»)به حق( جز  یامبر( بدان که معبودیپ یپس )ا»؛ [19]محمد:  ﴾ّللذ
جه، یم؛ در نتیکنینکه بر اقوال علما اعتماد نمیاست، ا یه مدنین آیکه ا ینازل شد؛ در حال

نکه یوجود دارد، اقت و باطل یل که در آن حقین دلیم؛ به ایبرین میآثار اهل مذاهب را از ب
نکه به صورت مطلق، مردم عصر خودمان و مردم ششصد سال را یم، ایما مجسمه هست

نکه ما از فرستادن صلوات یم، ایباشد که ما هست یزیرا که بر چ یم، جز کسیکنیر میتکف
 م...یکنیم میارت مشروع قبور را به صورت مطلق تحریم و زیکنیم ینه ج امبریبر پ
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ن خرافات و امثال آن، به محض یدر پاسخ به تمام ا ها صحیح نیست،اینهیچکدام از 

ن یاز ا یزیچهرکس  پس [16]النور:  ﴾َعِظيمٞ  ُبۡهَتَٰن   َهََٰذا ُسۡبَحََٰنَك ﴿ ایم:اطالع، گفته
ق که بر ما دروغ و افترا بسته یا آن را به ما نسبت دهد؛ به تحقی ،ت کندیخرافات را از ما روا

گاه شده باشد،  از باورمان ،افتهیده باشد و در مجالس ما حضور یرا د حال ماهرکس  است. آ
 .1انیاند... پابسته و افترا زدهبه ما ن به دروغ ین موارد را دشمنان دیداند که تمام ایم

 کتاب مذکور دحالن، دو بخش دارد:
ها و در اندوه هاآناثبات توسل به مردگان و خواندن  یرامون ادعایپ بخش اول:

 چرخد.یم یهایدشوار
روان دعوت شیخ یکه بر پ ی استن شبهات و افترائات دروغیرامون ایپ بخش دوم:

 بسته شده است. 

 َهََٰذا ُسۡبَحََٰنَك ﴿ خ محمد بن عبدالوهاب با بیانیخ عبدالله بن شیبیان شد که ش
 کرد. یروان دعوت نفی، از پیو جزئ یرا به صورت کل هانان بهتی، ا﴾َعِظيمٞ  ُبۡهَتَٰن  

مطالب دحالن را باطل  یبود، تمام بندهایشدن کالم نمیاگر ترس از طوالن
 ةاإلنسان عن وسوس ةانیص»در کتاب  یهند یر سهسوانیخ محمد بشیم، اما شیکردیم

تمام آنچه را که دحالن بنا  یاز کرده است. وینیما را از پاسخ بر آن ب« خ دحالنیالش
 د:یفرمایبدون اساس قرار داده شده بود؛ الله متعال مرا یران ساخته است؛ زیکرده، و

َفَمنۡ ﴿
َ
َس  أ سذ

َ
َٰ َتقۡ  ُبۡنَيََٰنُهۥ أ ِ ٱ ِمنَ  َوىَٰ ََعَ َٰن  َورِۡض  ّللذ م َخرۡي   َو

َ
نۡ  أ َس  مذ سذ

َ
َٰ  ُبۡنَيََٰنُهۥ أ ََعَ

ُ َوٱ ِِف نَارِ َجَهنذَمۗۡ  ۦبِهِ  َهارَ نۡ فَٱ َشَفا ُجُرف  َهارٖ  َٰلِِميَ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِديََل َيهۡ  ّللذ  ﴾١٠٩لظذ
 .[109]التوبة: 

که اساس )و بنیان( آن را بر ترس از الله و خشنودی )او( آن را بنا کرده آیا کسی »
که اساس )و بنیان( آن برکنار پرتگاه سستی بنا نهاده است، پس )نا بهتر است، یا کسی

 «.کندنمیگهان( با او در آتش جهنم فرو ریزد؟ و الله گروه ستمکاران را هدایت 
در مورد آن  /د رضایخ محمد رشی، آنگونه که شیکتاب دحالن به طور کل

و قطب  خیچرخد: قطب دروغ و افترا بر شیتمام مسائل آن بر دو قطب م»د: یگویم
 2«ب است...یخ در آنچه که در آن مصیش ۀجهل با تخطئ

                                           
 .8، ص«اإلنسان ةانیص» ۀمقدم -1
 .18، ص یةالسن یةالهد -2
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خ احمد بن یاز کتابی که ش»د: یگوین کتاب میدر مورد ا یر سهوانیخ محمد بشیش
کرده و آن را  یآورهای خذالن نجات دهد، جمعاو را از گودال أدحالن، که الله ینیز
گاه شدم. مولف این کتاب باطل و ساقط ینام« یةالوهاب یالرد علفي  یةالدرر السن» ده، آ

ث یات و احادیاز آ یل و مدارک قویدالکه وی کند می ث، در دیباچه ادعایو پست و خب
 استناد هاآنو توسل به او به  ج امبریارت قبر پیاهل سنت در مورد زرا که  ینبو
 ن ادعا رایکه چگونه ا زده شدمکرده است؛ کامال از او شگفت یجمع آور ،کندمی
ن باب وجود ندارد! چه رسد به یحسن هم در ااث یک حدیکه  یدر حال ،کندمی
ن ادعا یا او در ایکردم که آن امر تأمل یح، پس مانند منتقد دانا، در ایث صحیاحاد
بعد از غور و تامل دریافتم د؛ یگویگر کوری، دروغ منکه مانند مجادلهیا ایق است دصا
 یور بهتان و دروغ و باطنیز هب آن را است، قتیاز لباس صدق و حق یش خالیادعاکه 

 .1«دمیدآراسته  ،خوار و زبون
های و قلم هانادحالن بود. زب هیبه کتاب فروما یآنچه بیان شد، نگاه مختصر
روانش یمان و اسالم پیت و ایقت دعوت سلفیاز حق یابسیاری، عبارات او را که ذره

 اند.نقل کرده ،داندینم
روان یها و افترائاتش بر پکند، بلکه دروغین کتاب اکتفا نمیدحالن به افترازدن در ا

کند. به عنوان نمونه، در موارد یتکرار م دیگرش یهااز کتاب یارین دعوت را در بسیا
الفتوحات »و « ان أمراء البلد الحرامیبفي  الکالم ةخالص»از دو کتاب  یمتعدد
ن دعوت و ناسزاگفتن به یاز ا ییبه بدگو« یةالفتوحات النبو یبعد مض یةاإلسالم

 یآنان را زنادقه و گاه ،پردازدیخ میآل سعود و آل ش یامرا و علما جمله از ،روانشیپ
 کند.یف میخوارج توص یان و گاهیباغ

ثبت  یبرا -خودش یبه ادعا -که یدارد، در حالین کار وامیاو را بر ا یزیاما چه چ
سد؟ او ینوینده میامت حاضر و آ ین برایشیپ یهاامت یر زندگیخ و ترسیم تصویتار

 ن دعوت، دروغ آشکار ببندد؟یروان ایدهد که بر پیچگونه به خودش اجازه م
گاه یبه خاطر جا یجز تعصب دحالن به هوای نفسش و نگران ین کار، سببیا یبرا
 م.یافتیان مکه در آن زمان، نیکردن با وال یاش در مکه و برابرینیو د یاجتماع
 دارد؟! یین و امانتش چه بهاین صورت، نقل و دیدر ا

                                           
 .19اإلنسان، ص ةانیص -1
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ن هستند ن دعوت بر آیروان ایقت آنچه که پید دحالن از حقید: شایبگو ید کسیشا
 افته است.یاطالع ن

را یافته باشد؛ زین امر اطالع نید است که دحالن بر ایار بعیم: بسییگویدر پاسخ م
ن منتشر شده بود و مردم در زمان دعوتگران یفین شرین دعوت مبارک در حرمیا

ز، یز بن محمد بن سعود و پسرش امام سعود بن عبدالعزین آن، امام عبدالعزینخست
خ حمد بن ناصر ین، شیز حصیخ عبدالعزیبن محمد بن عبدالوهاب، ش خ عبداللهیش

شناختند. ین دعوت را میقت ای، حقیزدهم هجریقرن س یگران در ابتدایمعمر و د
 یعلما ،کردندیگر رد و بدل میکدیان ین دعوت را در میا هها و آثار ائممردم کتاب

که چنان -زیبودند. دحالن نن دعوت اجتماع کرده یا ین مرتبه با علماین چندیحرم
ن رو، یکرد؛ از ایم یمکرمه زندگ هدر مک یزدهم هجریدوم قرن س همیدر ن -گذشت

 «.ده نمانده است، والله المستعانین دعوت بر او پوشیقت ایحق

 «خاطرات همفر»: یان رافضیعیمثال پنجم: دروغ ش
آور شگفت ها،ین دروغ رافضیخاطرات ساختگی همفر، هدف کتاب حاضر است. ا

دعوت  !ن مردم هستندیآنان دروغگوتر -اندان کردهیآنگونه که علما ب -رایست؛ زین
به غیر  أعبادت از الله یریتغر الله و یغ مید باطلشان که بر اساس تعظیز با عقایخ نیش

خ یسخنان ش یان خاطرات همفر، برخی. اما قبل از ب، مخالف است1باشدالله می
گاه است، بمذهب و بیهوده و که در مورد آنان ه رایمیاالسالم ابن ت ان یکاریشان آ

گران؛ یبه د هاآنها و انتساب نه اختراع کتابیاز آنان در زم یدر ادامه، سوابق ،شودیم
 د.یآیقت، میروان حقیب پیتخر یا برایج مذهب باطلشان یترو یا برای

امر اتفاق دارند که  نیبر ا ،ت و اسنادینقل و روا یعلما»د: یگویم /هیمیابن ت
ل، ین دلیاست؛ به هم یمیان آنان قدیدروغ در م ،ن گروه هستندیها دروغگوتریرافض
ونس بن ید: از یگویم یدانند. ابوحاتم رازیاد میبارز آنان را دروغ ز یژگیاسالم، و هائم

د: از مالک در مورد یگویز میگفت: أشهب بن عبدالعزیدم که میشن یعبداألعل
ت مکن که ین پاسخ داد: با آنان سخن مگو و از آنان روایچن یها سوال شد؟ ویرافض

                                           
به مذهب  -د ان شاء اللهیآیچنانکه در ادامه م -«ةالرافض یالرد عل»خ در کتاب یشچنین هم -1

و  /است که بر خشم روافض علیه شیخ یساختگی آنان پاسخ داده است. این کتاب از موارد
 .دیافزایاش میعوت سلف
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 ید: از شافعیگوید: به ما روایت شد که حرمله میگویند. ابوحاتم میگویدروغ م
ام. مؤمل بن إهاب دهیها ندیتر به ناحق از رافضرا گواهکس هیچ گفت:یدم که میشن
به شرط آنکه  یگفت: از هر صاحب بدعتیمدم که ید بن هارون شنیزید: از یگویم

د یند. محمد بن سعیگویها که دروغ میشود، جز رافضیدعوتگر نباشد نوشته م
با او مالقات که کسی گفت: علم را از هریدم که میک شنید: از شریگویم یاصبهان
 .1«شمارندن برمییسازند و آن را دیث میرا آنان حدیها؛ زیر جز رافضیبگ یکرد
ها و سخنانشان امتحان کند، ق کتابیها را از طریرافضهرکس  ،یبه طور کل»
 .2«ن مخلوقات الله هستندیداند که آنان دروغگوتریم

 ین مردم در امور عقلیترو نادان ین مردم در امور نقلین گروه از دروغگوتریا»
بدیهی است و که از نظر علما، باطل کنند می قیرا تصد یزیهستند. از منقوالت آن چ

ن درجه یکه به صورت آشکار شناخته شده است و در باالترکنند می بیرا تکذ یزیچ
ث و یان حدیان امت، نسل به نسل، قرار دارد. در مورد ناقالن علم و راویتواتر در م
ا جهل نسبت به آنچه نقل یا اشتباه ی ییمعروف به دروغگوکه کسی انیاخبار، م

حافظ ضابط و معروف به علم به آثار، تفاوت قائل  عادلشخص ان یو م ؛کندیم
 .3«د استیقت امر بر تقلیگاهشان در حقهیشوند، تکینم

را به دروغ  یادیار زیث بسیاست. آنان احاد یگاه رافضه، امور سمعهیاما تک»
 یثیاحاد یادیافته و افراد زیان اهل سنت رواج یدر ماحادیث ن از آ یاریبس ،اندساخته

شتر مردم دشوار یص راست از دروغ بر بیکه تشخ ییتا جا ،ت کردندیرا روا هاآناز 
 .4«ث آشنا هستندیث که از نظر متن و سند به علل حدیشده است، جز بر ائمه حد

عمد، آشکارا دروغ  یق بود که از رویک زندیگری را ایجاد کرد، که رافضی یکس»
 دانسته و از روی عمد به که یانیهودیدانست دروغ است؛ مانند یکه م یگفت، در حال

ِينَ ٱ ِإَونذ ﴿ :آنجا که خداوند فرموده است ،دروغ بستند أالله ْ  َّلذ ورِثُوا
ُ
 ِمنۢ  ِكَتََٰب لۡ ٱأ

                                           
 .1/59، یةالنبو ةمنهاج السن -1
 .2/467همان،  -2
 .8 /1همان،  -3
 .289 /6، یمجموع الفتاو -4
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ِۡنهُ  َشك ٖ  َلِف  َبۡعِدهِمۡ  بعد از آنان وارث کتاب که کسانی گمانیو ب»؛ 1[14]الشورى:  ﴾ُمرِيبٖ  م 
 «.نند(یدند، )و نسبت به آن بدبیآن سخت در شک و ترد هاند، دربارشده

شوند، یکه منافقان از آن وارد م ییهان دروازهیبزرگتر»د: یگویدر مورد منافقان م
ترین ن و جاهلین و دروغگوتریتررا رافضه، نادانیگری است؛ زع و رافضییتش هدرواز
 ،دهندینشان قرار میه را جز اصول دیها نسبت به امور نقلی و عقلی هستند؛ تقگروه

 ییشمارد؛ تا جاررا ب هاآنتواند یم أبندند که فقط اللهیت دروغ میچنان بر اهل ب
ن اجدادم است! در ین من و دیه، دیکه گفت: تقکنند می تیروا /که از جعفر صادق

 :ن است کهیه نزد آنان ایقت تقیرا حقیه، چیزی جز شعار نفاق نیست؛ زیکه تق یحال
قت نفاق است. از ین، حقیا ،کنند یشان جاریهاناست بر زبینهایشان دل آنچه را در
ر اهل یا سای سینشان است، در مورد هر آنچه که ناقالن از علیه از اصول دیآنجا که تق

ن یند: ایگویکنند، میت میبا اهل سنت و جماعت دارد، روا یت که در آن موافقتیب
ه باز یقرامطه باطن یرا برا ب، باب نفاقین ترتیاند! بده گفتهیتق یسخن را از رو

 .2 «کردند...
ن است که یمنظور ا»د: یگویم -هیدیدر بحث سخن از دولت عب -/خ االسالمیش

ند؛ یگویر نسب دروغ میدر نسب و غ ،ن مردم بودندیترن و مشرکیآنان از دورغگوتر
 .3 «را دارند، دروغگو هستند... ینسب علو یه که ادعایشتر مشهدین، بیبنابرا
تر هستند؛ ست که مؤمنان از آنان عاقلین نیدر ا یاما در مورد عقل کافران شک»
از اینکه چیزی مانند سخنان بسیاری از د که او را دار یادهندهصیکافر عقل تشخ زیرا

 یهاکفار، به دروغ یاز عقال یاریکه بس ینیبیا نمیآ ؛کندمی منعاهل بدعت بگوید، 
 .4«شوند؟ینم یها راضیرافض
سخنشان، که کسانی پردازان شبیه آنان است،ن امر، مانند سخن رافضه و دروغیا»
 .5 «ق باطل را به همراه دارد...یب حق و تصدیتکذ

                                           
 .445 /17همان،  -1
 .263 /13همان،  -2
 .175 /27همان،  -3
 .320 /3درء التعارض،  -4
 .374 /3همان،  -5
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تر کید و سنت دورتر باشد، به شرک و ابتداع و افترا نزدیاز توحهرکس  ن؛یبنابرا»
در که چنان تند؛رانان هسن شهوتیترن و مشرکیگوترها که دروغیاست؛ مانند رافض

که  یی، تا جاینیبیرتر را از آنان نمودروغگوتر و دنسبت به توحید رانان، ان شهوتیم
کنند؛ مساجد را از یب میشود تخریبرده م أمساجد الله را که در آن اسم الله

سازند، در یمهایی زیارتگاهقبور  یبر رو ،کنندمی یجمعه و جماعات خال ینمازها
الله منزه در کتابش، حال آنکه  ،اندکرده ین کار نهیاز ا ج و رسولش أکه الله یحال

 .1«ها گاهارتینه زفرمان داده است فقط به ساختن مساجد 

 هایرافض یپردازدروغ یهاوهیش یبرخ
 یروافض از تشابه اسام»د: یگویم 2«ةعیأصول مذهب الش»در  یدکتر ناصر قفار

 یفکر ییبزرگان اهل سنت، سوء استفاده کرده و جابجا یشان با اسامبزرگان یبرخ
 یکند. آنان اسامیقت را گمراه میاند که پژوهشگران حقناپسندی را مرتکب شده

کنند، سپس هر کدام را که در اسم و لقب، موافق با معتبر نزد اهل سنت را جستجو می
 دهند.یاو نسبت معه را به یا سخن آن شیت یروایا ث یاز خودشان بدانند، حد یکی

 ،خیر و تاریو صاحب تفس ی، امام مشهور سنیر طبریبه عنوان نمونه، محمد بن جر
در دو  هر ،عه همنام استیاز بزرگان ش یر بن رستم طبرین اسم با محمد بن جریدر ا

 هـ( بوده است.310ک سال )یوفاتشان در  یزیستند و حتک عصر مییبغداد و در 
د یرا که مؤ یمطالب یی، سوء استفاده کرده و بعضن تشابه اسمیروافض از ا
، ةاإلمامفي  اند، مانند: کتاب المسترشدر نسبت دادهیبه امام ابن جر ،مذهبشان است

را که  یاخبار یز برخیعه تا امروزه نیمذکور است. ش ین کتاب از رافضیکه ا یدر حال
 دهند.ینسبت م یر طبرید مذهبشان است به امام ابن جریمؤ
ر به یز شده است. ابن کثیاتش نیدر ح یت امام طبریکار روافض، سبب اذ نیا
جاهالن که نسبت  یبودن متهم کردند و برخیرا به رافض یعوام که امام طبر یبرخ

ر خم در دو مجلد و قول به یث غدیدر مورد حد یکند. کتابیالحاد به او دادند، اشاره م
 ده شده است.جواز مسح بر دو پا در وضو به او نسبت دا

                                           
 .391 /1م، یالمستقاقتضاء الصراط  -1
2- 3/ 1443- 1445. 
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اهل سنت آشکار  یعلما یبرخ یم براین تالش روافض، از قدیرسد که ایبه نظر م
ر است: یکه دو ابن جرکنند می علما ادعا یبرخ»د: یگویر میابن کثکه چنان شده بود؛

ن صفات یاز ا کهابوجعفر  دیگری ،شودیعه که این موارد به او نسبت داده میش یکی
 .1«دباشیمنزه م
که چنان قت است؛ین حقیدهد، عیعلما نسبت م یر به بعضیرا که ابن کث یقول نیا
ها و آثار آن دو که زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند نامهیق کتب زندگین امر از طریا
ر، به یامام ابن جر هدیعق ،ستیاس نین دو، قابل قیگردد. تفاوت آثار ایز آشکار مین
و  یاز نظر علمو اسالم  هاز ائم یکیرا او یشود؛ زینمچ وجه، با روافض هماهنگ یه

 است. ج و سنت رسولش أبه کتاب اللهمتمسک  یعمل
 شود،یده مینام یوجود دارد که ابوجعفر طبر یاول یر از طبریغ یگرید یرافض
داند، اما بیش از دو قرن با هم فاصله یم یکین آن دو را یاستاد فؤاد سزکهرچند 

عقد »با عنوان  -ریاخ ین رافضیاز ا -نیدروغ یتیمنوره، حکا هنیمددارند. روزنامه 
ت ین حکاینبود، ا یروافض از تشابه در اسام یکشاگر بهره ،منتشر کرده است« الزهراء

 شد.یمنتشر نم
عبدالله بن  یکیبه که نام دو نفر است: یر هستند؛ مانند ابن قتیمثل ابن جر یگرانید
به از افراد مورد اعتماد اهل یعبدالله بن مسلم بن قت یگریدو ؛ غلوکننده یبه، رافضیقت

مذکور به قصد  ی، سپس رافضه استف کردیتأل« المعارف»به نام  یسنت که کتاب
 ف کرد.یتأل -«المعارف»یعنی  -با همان عنوان یکردن، کتابگمراه

ل ی، به دلیسن ةبیبه ابن قت« ةاسیوالس ةاإلمام»پژوهشگران در انتساب کتاب 
اند مولف را دهیکوش یو برخ ؛اندزده شدهرتیسخنان باطلی که در آن وجود دارد، ح

کردم  یادیتالش ز»د: یگویالن میاند؛ مثاًل دکتر عبدالله عسبشناسند، اما موفق نشده
دست  یزیرا بشناسم، اما به چ ةاسیوالس ةمولف کتاب اإلمام یقیت حقیتا شخص

 .2«افتمین

                                           
 .146 /11، یةوالنها یةالبدا -1
 .20الن، صی، عبدالله عسیق العلمیزان التحقیمة في اسیوالس ةاإلمام کتاب -2
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، با وجود 1باشد /روان امام مالکیکرده است که مؤلف از پن تصور را مطرح یوی ا
ن یو ا شن کتاب وجود دارد؛ یعنی بدگویی از صحابهیکه در ا یآشکار و واضح رافض هلک

که  -کندیمولف ادعا مکه چنان -لین دلیرفت؛ به ایعت ابوبکر را نپذیب یادعا که عل
 یهاسهی. دس2آوردیاز کتاب مذکور من مورد را یدکتر امثال ا .ن کار سزاوارتر بودیبر ا

است،  یاز آن رافض ةاسیوالس ةبه وجود دارد و کتاب اإلمامینکه دو ابن قتیروافض و ا
دم ین امر دارد، هرگز ندیکه ا یتیبا وجود اهم یده مانده است، حتیپوش یاریبر او و بس

مستقل  ینجا مجال بسط این موضوع نیست و پژوهشیکند. در ا یادآوریآن را  یکس
 .3«طلبدیم

                                           
 .همان -1
 .19-17همان، ص -2
ق یزان التحقیمة في اسیوالس ةکتاب اإلمام»الن در یل دکتر عبدالله عسیدال ۀ: خالصفائده -3

 :ن قرار استیبد /بهیبه ابن قت« ةاسیوالس ةاإلمام»ابطال انتساب کتاب  یبرا« یالعلم
 یان نکردند که او کتابیچ کدام بیبه را نوشتند، هیابن قت هنامیکه زندگ یان کسانیاز م دلیل اول:

او فقط کتاب المعارف و  یخیفات تارینوشته باشد، از تأل ةاسیوالس ةخ با نام اإلمامیتار هنیدر زم
خطی از آن  هان کرده و یک نسخیبه( بیخ ابن قتیکه مولف کشف الظنون آن را با نام )تار یکتاب

 .میشناسیخ موجود است، می( تار80) ۀدمشق با شمار یةالظاهر ةدر الخزان
مت به در دمشق و مغرب اقایکس کتاب را مرور کند، احساس خواهد کرد که ابن قتهر دلیل دوم:

 .نورید یجز به سو ههرگز از بغداد خارج نشد یکه و یکرده است، در حال
ه، مخالف هستند؛ به عنوان مثال یعلوجود دارد که با امور متفق ین کتاب، مطالبیدر ا دلیل سوم:

کرم الله وجهه نزد  یآنگاه عل»د: یگویم( س بکریأب ةعیکرم الله وجهه ب یعل یةتحت عنوان )إبا
هستم. به او گفتند: با  ج و برادر رسولش أالله هگفت: من بندیکه م یابوبکر آورده شد در حال

که  یکنم در حالیعت نمیترم، با شما بن کار از شما شایستهیا یعت کن. گفت: من برایابوبکر ب
اللفظ في  کتاب )االختالفبه در یکه ابن قت یدر حال«!! دیعت کنیسزاوارتر است شما با من ب

ل یها را به دلیمورد اتفاق است، رافض ی( که انتسابش به و47، صةوالمشبه یةالجهم یوالرد عل
ام، دهین آنان را دیهمچن»د: یگویدهد و میرسول الله به کفر نسبت م هبه صحاب ییناسزاگو
او را  شاشو صحابه ج اللهرسولکه کسی م او بریو تقد یعل یکه غلو رافضه را در دوست یهنگام
ان یائمه از م یب برایامبر در نبوتش و علم غیبا پ یمشارکت عل یو ادعا ؛مقدم داشتتند یبر عل

کجا کرد، یاد یو آن سخنان و کارهای پنهانی که دروغ و کفر را با جهل و حماقت ز یفرزندان عل
ن، یبعد از ا«. دندیاز آنان را دشان یزاریده و نفرت و بیآنان به سلف برگز ییدند، ناسزاگوید

 !شود؟یبه نسبت داده میبه ابن قت یبه صحابه گرام ییُپر از ناسزاگو یچگونه کتاب
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به در یبه طور کامل با روش و اسلوب ابن قت ةاسیوالس ةروش و اسلوب مولف اإلمام دلیل چهارم:

ن است که یبه ایتات بارز روش ابن قیش که در دسترس ماست متفاوت است. از خصوصیکتابها
ان یها، روش و هدف مولف را بن مقدمهیکه در اکند می آغاز یطوالن یهاآثارش را با مقدمه

ار یکتابش بس هکند، چون مقدمین روش عمل میبر خالف ا ةاسیوالس ةکند؛ اما مولف اإلمامیم
مانند اسلوب کتاب ز متفاوت است و یکند. بعالوه، اسلوب نیمختصر است و از سه سطر تجاوز نم

 .میبه سراغ نداری، در آثار ابن قتةاسیوالس ةاإلمام
دار داشته و ابن یکه انگار با او دکند می تیروا یابه گونه یلیل یمولف کتاب از ابن أب دلیل پنجم:

است؛  148سال  یکوفه متوفا یه و قاضیفق یلیل ی، همان محمد بن عبدالرحمن بن أبیلیل یأب
 یلیل یشصت و پنج سال پس از وفات ابن أب یعنی 213به در سال یحال آنکه مشهور است ابن قت

 !!متولد شده است
 ین آنان، )دیق در مورد انتساب کتاب عالقه نشان دادند که اولیخاورشناسان به تحق دلیل ششم:

( در کتاب یپس دکتر )ر. دوزا( است، سیأسبانی في خ الحکم اإلسالمینجوس( در کتاب )تاریجا
، بارون یخ األدب العربید کرده است. بروکلمان در تارییا( او را تأیألسبان یواألدب یاسیخ السی)التار

، و ةاسیوالس ةث اإلمامیس با عنوان أحادیپار ۀکتابخان یخط یهاسالن در فهرست نسخه ید
اند و تمام آنان، بیان نام برده ن کتابین العرب از ایوس در کتاب دراسات عن المؤرخیمارگول
 .به منسوب شده و امکان ندارد که از او باشدین کتاب به ابن قتیاند که اکرده

ت یش معموال از آنان روایبه در کتابهایکه ابن قت یان و استادانیاز راو یادیهیچ  دلیل هفتم:
 .ن کتاب نشده استیکند، در ایم

از  یرسد که مولف، اخبار فتح اندلس را به صورت شفاهین به نظر میاز کتاب چن دلیل هشتم:
لعبدالله بن  ةموال یکند؛ از جمله: )حدثتنیت مین فتح بودند، روایکه در عصر جنبش ا یمردم
، 92که مشهور است فتح اندلس در سال  یکانت من أهله( در حال یحاصر حصنها الت یموس

 !!به رخ داده استیقتک سال قبل از تولد ابن یست و یحدود صد و ب یعنی
است، مثال ابوالعباس و سفاح  یآشکار یخیشامل اشتباهات تار ةاسیوالس ةکتاب اإلمام دلیل نهم:

دهد!! و یقرار م یم مهدین مستقید را جانشیکند!! هارون الرشیم یت مخلتف معرفیرا دو شخص
ن یرا به پسرش مأمون و پس از آن، به پسرش ام یت عهدید والیکه هارون الرشکند می گمان

د به یاز سفاح و رش یحیبه، اطالعات صحیاختصاص داد!! اما با مراجعه به کتاب المعارف ابن قت
 .است ةاسیوالس ةد که مخالف سخنان مولف اإلمامیآیدست م

ک یچ یبه در هیقت ر( وجود دارد که ابنیم و ابن عفیمانند )ابومر یانین کتاب، راویدر ا دلیل دهم:
 .ت نکرده استیش از آنان روایاز کتابها

ست؛ مانند )وذکروا عن بعض یبه نیآمده که در آثار ابن قت ین کتاب، عباراتیدر ا دلیل یازدهم:
به طور کامل از اسلوب و عبارات ابن  ییهابین ترکی(. چنةخی(، )حدثنا بعض المشةخیالمش
 .امده استیش نیهاکتابک از یچ یبه به دور است و در هیقت
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مطالب  یبه انسجام و هماهنگ ةاسیوالس ةالزم به ذکر است که مولف اإلمام دلیل دوازدهم:

شود، آنگاه یمنتقل م یگریآورد سپس به خبر دیرا م یدهد، چنانکه خبرینم یتیاهم
 یو هماهنگبه که انسجام ین هرج و مرج با روش ابن قتیل کند. ایگردد تا خبر اول را تکمیبازم

 .ستیرد، سازگار نیگیمطالب را هدف م
که  یکند، در حالیت میبزرگ مصر روا یاز دو نفر از علما ةاسیوالس ةمولف اإلمام دلیل سیزدهم:

 .افت نکردیدر یزین دو عالم چیبه هرگز وارد مصر نشد و از ایابن قت
نزد علما، اهل سنت و مورد  نزد علما دارد، چنانکه ییگاه واالیبه، جایابن قت دلیل چهاردهم:

به از ثقات و اهل سنت یابن قت»د: یگویم یرود؛ سلفیبه شمار م ینیو د یاعتماد از نظر علم
دارد. ابن  ین نظریز چنین یب بغدادیخط«. ن و علمش ثقه بودیدر د»د: یگوی؛ ابن حزم م«بود
مدافعان مذاهب مشهور سنت به از منتسبان به احمد و اسحاق و یابن قت»د: یگویه میمیت

 یکه نزد علما یا شخصیآ«. ب معتزله استیب سنت است، چنانکه جاحظ خطیاست... او خط
باشد  ةاسیوالس ةداشته باشد، عاقالنه است که مولف کتاب اإلمام یگاهین جایبزرگ و محقق چن

« دهد؟!یسبت مست نیآنچه را که سزاوارشان ن شیگرام ۀو به صحابکند می دارخ را لکهیکه تار
 .النیان کالم دکتر عسیپا
« 93 -90به، ص یاإلمام ابن قت ةدیعق»در کتاب  -وفقه الله -یانیع العلینف یخ دکتر علیش
ل ین نظر متمایمطالعه کردم، به ا یرا به صورت کل ةاسیوالس ةپس از آنکه کتاب اإلمام»د: یگویم

به قرار دهد؛ به یکتاب را در کتب ابن قتن یاست که خواسته ا یثیخب یشدم که مولف آن، رافض
ث مشهور است، احتمال ینکه نزد مردم به دفاع از اهل حدین کتابها و با توجه به ایدلیل کثرت ا

در مغرب دارد. دالیلی که  ییکویبه شهرت نیرا ابن قتیرود از روافض مغرب باشد؛ زیم
 :ل استیرار ذبه قکند می تیرا تقو ةاسیوالس ةبودن مولف اإلمامیرافض

ای گروه »که به مهاجران گفت: کند می تیروا سیاز زبان عل ةاسیوالس ةمولف اإلمام دلیل اول:
او خارج نکنید  همهاجران! از خدا بترسید و پادشاهی محمد در میان عرب را از منزل و داخل خان

در میان مردم محروم  شانخود درآورید، و اهل بیت او را از جایگاه اصلی هتا به منزل و داخل خان
ترین مردم به پیامبر خدا هستیم؛ زیرا ما نکنید. ای گروه مهاجران! به خدا سوگند! که ما شایسته

اهل بیت او هستیم و در این امر از شما سزاوارتریم... به خدا سوگند! چنین فردی در میان ما 
که  یدر حال«. ف خواهید شدوجود دارد، پس از شهوات نفسانی پیروی نکنید که از راه خدا منحر

 .داندعه خالفت را میراث اهل بیت مییفقط ش
دارد؛ چنانکه یبه صحابه رسول الله روا م یاریبس یهاییبدگو ةاسیوالس ةمولف اإلمام دلیل دوم:

ان کرده که محمد بن مسلمه یده و بیر کشیوقاص را حسود به تصو یابن عمر را ترسو، سعد بن أب
بر به قتل رساند، و یرا در خ یهودیمرحب  ین شد؛ چون علیالب خشمگط یابن اب یبر عل
 .ا صادر کردر سدستور قتل عثمان لشهیعا
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ن است که روافض عادت دارند یاز آن جمله: ا»د: یگویم -نیچنهم -یدکتر قفار
که چنان ر اهل سنت نسبت دهند؛یمشاه یرا به برخ هاآنف کنند و یتأل ییهاکتاب
 ین کتابینسبت دادند. یا اول یف کردند و به ابوحامد غزالیرا تأل« نیسر العالم»کتاب 

ف یاست، تأل« سیم بن قیسل»، منظورم کتاب «ةعیأبجد الش»که روافض آن را با عنوان 
ند: یگویاست، اما م یبزرگان روافض، آشکار شده است که ساختگ یکرد، به اقرار برخ

که به  ین ساختن را تا زمانیا ییساخته شده است! گو یحیبه خاطر هدف صح
 دانند.یز میجا خود یداشته باشد، برا یحینظرشان هدف صح

ل یگر، به دلید یل حساسیت و از طرفیک طرف به دلین باب نزد روافض، از یا
 طلبد.یرا م یق مستقلیقت مذهبشان، تحقیت کشف حقیاهم

بندند، تش دروغ مییو اهل ب شیو ةو صحاب ج در حالی که این فرقه بر رسول الله
 .1«خواهند بست؟!نا بر دیگران نیز بسیار دروغ یآ

                                                                                                       
ن کار با آنان مشارکت یات رافضه است، هر چند خوارج در این خصوصیاز صحابه، از بارزتر ییبدگو

 .کنندینم ییدارند، اما خوارج از تمام صحابه بدگو
ر ید از جانب مصعب بن زبیعب یکه مختار بن أبکند می انیب ةاسیوالس ةمولف اإلمام دلیل سوم:

مختار را  یوح یآل رسول الله فراخواند، و خرافات و ادعا ید که به سویل به قتل رسین دلیبه ا
انتقام گرفت  سل که از قاتالن حسینین دلید را به ایعب یکند. رافضه، مختار بن أبیان نمیب

فه یه خلیکنندگان علمختار را از خروج /بهیکه مشخص است ابن قت یدوست دارند. در حال
 «.401المعارف، ص»د، یآیل نزدش میکرد جبرئیان کرده که مختار ادعا مینام برده و ب

ان نکرده و ین فتنه را هرگز بینقش عبدالله بن سبأ در ا ةاسیوالس ةمولف اإلمام دلیل چهارم:
که در مورد فتنه  ییکه اغلب علما یاورده است، در حالینامش را به صورت مطلق در کتابش ن

به در کتاب یاند؛ از جمله ابن قتان کردهیاند، نقش عبدالله بن سبأ را بان صحابه نوشتهیم
 را آنان انکاریاست؛ ز یرافض ةاسیوالس ةن امر داللت دارد که مولف اإلمامیا«. 622المعارف، ص »

 .هود استیکه اساس مذهبشان، برگرفته از کنند می
گانه، ابوبکر و عمر و عثمان، فقط سه یدر مورد خالفت خلفا ةاسیوالس ةمولف اإلمام دلیل پنجم:

ن امر، با روش یست صفحه نوشته است. ایان صحابه دویم ةست و پنج صفحه و در مورد فتنیب
 ةاسیوالس ةخالف است. مولف اإلمامستند، میایان اختالفات صحابه بازمیسلف صالح که از ب

و کند می خ درخشان و روشن را مختصریکند، آنگاه که تارین کار دنبال میرا از ا یطانیش یهدف
ن کار، از اخالق یکند. ایاه میاز آن ثابت است س یکه فقط اندک یخ جعلیصفحات کتاب را از تار

 «.میبریبه الله پناه م یو خوار یروافض است. از گمراه یمرسوم و عاد
 .214 -213 /2، ةعیوالش ةن أهل السنیب بیالتقر ةمسأل -1
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 را به دروغ ساخت« المراجعات»از علمای روافض کتاب  یکی
ف کرد و مکاتباتی یتأل 1ین موسوین شرف الدین کتاب را بزرگ روافض، عبدالحسیا
م یخ سلیخ األزهر در زمانش: شین او و شین ادعا که بیبا ا ،را در آن منتشر کرد یجعل

 افته است؟یان یعه پایم بر صحت مذهب شیخ سلی، رد و بدل شده و با اقرار ش2یالبشر
ع را ی؛ کنترل کار دعوتگران تش«المراجعات»اما کتاب »د: یگویم یدکتر ناصر قفار

ا به یاند؛ ب مردم قرار دادهیفر ین وسائل برایاز بزرگتر یکیآن را  ،به دست گرفته است
 بن کتایبند؛ چون اهل سنت از ایفریشان را با آن میهاعهیروان و شیتر، پقیدق یعبارت
 دانند؛ مگرینم یزیرون آمده است، چیروافض ب یهاگر که از چاپخانهیها کتاب دو ده
 یبه ادعا -ن کتابیعه داشته باشد. ایبه مذهب ش یتوجه و اهتمام خاصکه کسی
 .3ده استیش از صد مرتبه به چاپ رسیب -از روافض یبعض
عه است و یسنت و شن اهل یب ییع همگرایاز وقا یکیمؤلفش،  ین کتاب، به ادعایا

را که با  ین موسوین شرف الدیو عبدالحس یم البشریخ االزهر سلیان شیمکاتبات م
ان یافت، بیان یخ األزهر بر صحت مذهب روافض و بطالن مذهب اهل سنت پایاقرار ش

 کند!یم
ل دروغ یخ األزهر ساخته شده است و دالین کتاب به دروغ در مورد شیشک، ا بدون
 آن فراوان است؛ از جمله: بودنیو ساختگ

ن یو ا یم البشریخ األزهر سلیهای رد و بدل شده میان شن کتاب، نامهیا ل اول:یدل
چ یمنتشر شده است و ه یرافض یکه فقط از سو یکشد، در حالرا به تصویر می یرافض

 صادر نشده که آن را اثبات کند. یموردی از بشر
چ نوع یکه ه یااست؛ بگونه یاز هر نوع سند ی، خالین رافضیانتشار کتاب توسط ا

امده یاثبات کند، در آن ن یم بشرین مکاتبات را به سلیکه صحت انتساب ا یسند
 112آید. این کتاب های خطی دوطرفه، تصاویری میدر بعضی کتابکه چنان است؛

                                           
روت یهـ در ب1377ه متولد شد وسال یهـ در کاظم1290عه در عصر حاضر که سال یاز بزرگان ش -1

 .1080 /3، آغابزرگ، ةعیا رفت. طبقات أعالم الشیاز دن
هـ در قاهره 1335است األزهر را بر عهده داشت و سال ی، دو مرتبه ریفراج البشر یم بن أبیسل -2

 .180 /3افت. األعالم، یوفات 
 .45أقواله وأفعاله، ص  ینیه: الخمیاحمد مغن -3
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؟! ن مکاتبات آمده استیا تمام ایاست، آ یمورد از آن، سهم بشر 56مکاتبه دارد که 
 برد.یر سؤال میخ را زین امر، اساسًا صحت انتساب مکاتبات به شیا

منتشر کرده  یست سال پس از وفات بشرین کتاب، آن را بیا هسازند ل دوم:یدل
ن چاپ کتاب مراجعات مربوط به یهـ درگذشت و اول1335در سال  یاست؛ چون بشر

 .1دا استیهـ در ص1355سال 
ک ی یاست و حت یاست که همان اسلوب رافض یکین مکاتبات یاسلوب ا ل سوم:یدل

را رسوا و دروغ  ین رافضید، این امر، بدون تردیرا دربرندارد. ا یمکاتبه هم اسلوب بشر
هم در مقدمه به ناچار خودش را رسوا  یخود رافض یکند. حتیوی را اثبات م

ن یکه اکند می اقرارن، یبسازد؛ بنابرا یبا اسلوب بشر یتواند مکاتباترا نمییسازد؛ زیم
ها ن نوشتهیکنم که در ایادعا نم»ها را با اسلوب مخصوص خودش ساخته است: نامه

ادعا چنین هم ان ما برقرار بوده است بسنده شده است ویکه در آن زمان م یبر متون
 هن لکی. بر ا2«کنم که هیچ یک از الفاظ این مراجعات توسط من نوشته نشده استینم

ها آنچه متناسب با موقعیت د: در این نامهیافزاین نحو میز به این یگرید ییننگ، رسوا
 . 3و از روی خیرخواهی و ارشاد بود را افزود!!

ن یپردازی در مطالب ابودن و دروغیشماری از ساختگبی یهانشانه ل چهارم:یدل
 کتاب وجود دارد؛ از جمله:

گاه بوده یاألزهر از نظر علمی و جاخ یکه در آن وقت ش -یم بشریخ األزهر سلیش
 ین رافضیاز کتاب الله به ا یر باطنیتفس -ت )شغل(یاست نه در منصب و مسؤول

ان علم ین دانشجویکوچکتر یاست که حت یلی، تأویر باطنیکه تفس یدهد، در حالیم
خ یکه شکند می نقل ین رافضیوخ األزهر. اما ایرند چه رسد به شیپذیهم آن را نم

در »... را دربرداشت، گفت:  یالت باطنیاش که تأون مکاتبهیاألزهر که در مورد ا
به تو پاسخ دهد، که کسی ، پسیاآورده یل استواریات محکم و دالیات، آیانیمنشور پا

 !4«کندبدترین لجوجان و مغرورترین معترضان است که در باطل مجادله می

                                           
 .1086 /3، ةعیالمراجعات؛ طبقات أعالم الش ةنک: مقدم -1
 .27المراجعات، چاپ هفتم، ص ةنک: مقدم -2
 .همان -3
 .74المراجعات، ص -4
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که نزد اهل  یثیرا بر صحت و تواتر احاد خ األزهری، در ادامه اقرار شین رافضیا
آموزان ن دانشیترکه کوچک یکند، در حالیا موضوع هستند نقل میف یث، ضعیحد

که در خ األزهر؛ در حالییستند، چه رسد به شیث جاهل نین احادیا وضع ایهم از ضعف 
بود راب شده یعلم س هنکه از چشمید مگر ایرسیاست نمیبه منصب ر یآن دوران، کس

 داشت.یم یادیاطالعات ز یو در علوم اسالم
در  یدهد، حتیخ األزهر ارائه میر ضعیفی از شیمذکور، تصو یفراتر از آن، رافض

ن ینگونه که ایا -خ األزهر یشکه چنان عه،یث کتب اهل سنت نه کتب شیشناخت احاد
از غدیر زیاد گفتی، پس حدیث آن از »د: یگوین میای چندر نامه -کندیادعا م یرافض

 -گریای ددر نامه ی. بشر1« طریق اهل سنت را برای ما بیاور تا در آن بیندیشیم
ق اهل سنت بر ما یث وراثت از طریحد»د: یگویم -کندیادعا م ین رافضیاکه چنان
 «!!ت شده است والسالمیروا
 ییهاکه کتابخانه یاألزهر در حالخ یا شیداند؟ آین مسأله را نمیخ األزهر ایا شیآ

که  ید، در حالیآیدرم یاز پا ین رافضیا در برابر ایکردن ناتوان است؟ آداشت، از بحث
در  ین اهل سنت، رافضیدگاه محدثیاز د یان األزهر را دارد؟ چه زمانیعلما و دانشجو

 .2یان کالم دکتر قفارین به شمار رفته است؟!. پایث امینقل حد
 .3اندپاسخ داده ین کتاب ساختگیاز اهل سنت، بر ا یاریبس

م، در مورد کتاب یخ سلیگان شاز نواد یکی، یم بشریان دکتر طارق عبدالحلیب
 «المراجعات»

 ج شم و بر رسولیگویمان سپاس میالله منزه را به خاطر نعمت اسالم و بخشش ا»
ش یو امانت در تمام کارها یت، معروف به راستیفرستم که مبعوث به هدایدرود م
بکاران و منافقان، در رأس آنان یان و فریرنگ و نفاق و دروغگویاز دروغ و ن ،است

                                           
 .204همان، ص  -1
 .216 -213 /2، ةعیوالش ةن أهل السنیب بیالتقر ةمسأل -2
خ یل المراجعات، شیأباط یالرد علفي  ناتیس؛ البیخ عثمان الخمینک: وقفات مع المراجعات، ش -3

في  اط الالذعاتی؛ السیم األعظمی؛ الحجج الدامغات لنقض کتاب المراجعات، أبومریمحمود زعب
 یعل ة؛ المراجعات المفترایعبدالله بن عبشان الغامد س صاحب المراجعات،یکشف کذب وتدل

ات، راشد بن یالسالوس؛ کتاب المراجعات کتاب الکذب والمفتر ی، دکتر علیخ األزهر البشریش
 .یزان، أبوعبدالله النعمانیالمفي  والمراجعات ةعیبن محفوظ؛ مجمل عقائد الش یعبدالمعط
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به سبب بهتان و إفک  ،ن منفجر شودیک است به سبب دروغ آنان زمیروافض که نزد
ن ین امر، ادعای ما در مورد ایبرم. ایپناه م أند، به اللهیها به لرزه درآآنان، کوه

ن امر یها، در ااهل سنت و جماعت در تمام عصر ههان نیست، بلکه اقوال ائمگمرا
 شود:یان مین بزرگان در مورد آن بدعتگزاران بینک اقوال ایمشترک است. ا

ن پاسخ داد: یها سوال شد و او چنیدر مورد رافض /د: از امام مالکیگویاشهب م
د: از یگویند. حرمله میگویدروغ م را آنانیت مکن؛ زیبا آنان سخن مگو و از آنان روا

د بن یزیام. دهیتر به ناحق ندرا گواه یها، کسیگفت: از رافضیدم که میشن یشافع
شود، جز از یکه دعوتگر نباشد نوشته م یتا زمان ید: از هر صاحب بدعتیگویهارون م
شدی از او که روبرو هرکس  د: بایگویم یک قاضیند. شریگویرا آنان دروغ میروافض، ز
 رند.یگین میسازند و آن را دیث میرا آنان حدیها؛ زیر جز رافضیعلم بگ

 د:یگویم /جعفر صادق
نکه ینه ا ،ما با مردم شود یرا که باعث دوست یارحمت کند آن بنده أخدا»
گران ید به درست اگر سخن ما را سوگند،به خدا  .ما را در دل آنان بکارد یدشمن

وارد  یاشکال ننخواهد توانست بر آنا ین انسان خواهند بود و کسیزتریمنتقل کنند، عز
 .1«ندیافزایکلمه بر آن مشنوند و ده یم یک کلمهکند؛ اما 

هود و نصارا و یهستند که از  یدانند کسانمی عهیخود را شکه کسانی انیدر م»
 ین راویترن، بزرگیبن أع ةن سخن را در مورد زراری. ا2«ندن بدتریمجوس و مشرک

 عه به صورت مطلق گفته است!!یش
رد و آنان را خواهد کن شروع خواهد یان دروغیعیند از شکهرگاه امام قائم ظهور »
 .3«شتک

 یمدعکه کسانی نکه بریمگر ا ،ن نازل نفرمودامنافق مورددر  یاهیآچ یه أخداوند»
 .4«ق استیقابل تطبع هستند یتش

                                           
 .192، صیالکاف ةروض -1
 .252، صیرجال الکش -2
 .253همان، ص -3
 .154همان، ص -4
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به  طان همیپردازند که شدانند، چنان دروغیما م هعیخود را شکه کسانی از یبرخ»
 .1«کندیدا میاز پیدروغشان ن

عه ما باشند، سه چهارم آنان شّکاک و یاگر تمام مردم، ش»د: یگویم /محمد باقر
 .2«!مانده، احمق خواهند بودیچهارم باقکی

ف و یث ضعیاحاد یعنی -ثین احادیمتأسفانه ا»د: یگویم یمحمد باقر بهبود
 .3«میابییات اهل سنت میشتر از روایعه بیات شیرا در روا -نیدروغ

ن بود که یزننده بپردازم، اان بهتانین دروغگویبر کار ا ،که سبب شد یلیتنها دل
ها و یبه من، در برابر رافض یان، با فرستادن نامهیاز برادران بزرگوار از بحر یکی

بافته  ین موسویبزرگشان به نام شرف الد هاز ائم یکیکه  ینشر دروغ یبرا شانتالش
ع یان اهل سنت توزیده بود، آن را به چاپ رسانیده و مینام« المراجعات»بود و آن را 

شان را در لیدال ؛جان است جذب کندیرا که عقلشان ب یکرده بود؛ تا عقل کسان
ند: چگونه از یگویم یان کرده که بعضیخواست. وی ب یاریجدال، سست کند، 

ع یش، شایها پکه از دهه یم، در حالیشنوین امر نمیب ایدر تکذ یزیچ یبشر هانوادخ
 و مشهور شده است؟!
که کسی خ األزهر،یخ االسالم و شی، شیم البشریخ اإلمام سلیش همن به عنوان نو

بر که کسانی های پریشان و توهماتش را بر او افترا بسته است، به تمامخواب یموسو
 یچ ارتباطین کتاب هیم: ایگویم، اندآشکار به نام المراجعات، چشم دوخته ین افترایا

او نشده از  یچ سوالیرا ننوشته است و ه مطالب ندارد؛ او هرگز آن /یخ بشریبه ش
ن سال پس از وفات یدروغگو، توهماتش را چند ی؛ موسوکه به آن پاسخ داده باشد

ن منتشر شود. یبدون پاسخی راستنش یمنتشر کرده است؛ تا مراجعات دروغ یبشر
که ُنه نفر بودند و برخی از  -داشت، فرزندانشیوجود م ین توهم ساختگیاز ا یاگر اثر

 -و جاحظ عصر بودند یز بشر امام عربیخ عبدالعزیر مانند جّدم شینظیب یآنان عالمان
ن و یم حسیهاییداکه چنان افتند،ییش آن را میهاا پس از آنان، نوهیافتند، ییآن را م
ز را پس از وفاتش یخ عبدالعزیهای کتاب شسینوشی، پیز بشرید عبدالعزیعبدالحم

 ییا استاد بزرگوار، دایبه چاپ رساندند، « قطوف»ق، آن را در کتاب یپس از تحق ،افتندی
                                           

 .212، صیمن الکاف ةالروض -1
 .179، صیرجال الکش -2
 .یح الکافیصح ۀمقدم -3



 81 عبدالوهاب بن محمد دعوت علیه هایدروغپرداز از یهاینمونه: دوم مبحث

 یدر جستجو ،م بزرگ شدیخ سلی، که در منزل شیما مستشار طارق عبدالفتاح بشر
ا آن دسته از فرزندان یخ پس از وفاتش به جا گذاشت، تالش کرد. یآنچه که ش

دند آن یخ کوشیکشف آثار پنهان ش یدند و برایاهتمام ورز یش که به علم شرعیهانوه
د، مگر از ین اثر هرگز نشنیای از اذرهکس هیچ ن سه نسل گذشتند ویافتند. اییرا م
 هدهند. ماییو بهتانش گواهی م بودن ن به دروغگویزم یهازهیسنگرکه کسی قیطر

و بستن دروغ بر آنان  شر صحابهیها، تکفین رافضین اید ین است که وقتیشگفتی ما ا
هستند، چگونه دروغ و  ی، بزرگان و سروران امت اسالمشکه صحابه یدر حال ،است

 د؟!ینمایب میشگفت و عج ،یم بشریخ االسالم سلیبهتانشان بر ش
اند؛ از جمله: عالمه محدث پاسخ داده یاهل سنت، بر اوهام موسو یاز علما یشمار

ُپر کرده،  هاآنکتاب مراجعات را با  ،یرا که موسو یف و موضوعیث ضعیکه احاد یآلبان
ن کتاب داده یبه ا یکننده و مفصلس پاسخ قانعیخ عثمان خمیاست. ش نمودهج یتخر

 رود.ین مورد، مرجع به شمار میاست که در ا
 که از یر شرعین ثمره غیکه بر بطالن انتساب ا هاپاسخ از آن یدوست دارم به بعض

دکتر طارق در ادامه، بر « ، ارجاع دهم...هتراوش کردتوهمات و تخیالت موسوی 
ت یر عنایبه او پاداش خ أپاسخ داده است. خداوند« المراجعات»مطالب کتاب  یبعض
 .1دیفرما
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 :مبحث سوم
 خاطرات همفر هخالص

ومت کدور ح یهااز گذشته: »1کندین عبارت آغاز میهمفر، خاطراتش را با ا
بزرگ و گسترده خود را چگونه حفظ  یشه بود که امپراطورین اندیا ر دریبک یایتانیبر
خورشید از دریای که  هدیتا بدان جا رس ین امپراطوریوسعت اامروزه، که چنان ؛ندک

سه با یدر مقا ، حکومت ماهرچند کند؛آن طلوع کرده و دوباره در دریای آن غروب می
 کوچک یشورک انه،یخاورم ی، کشورهانیهمچون هند، چ شمارشیبمستعمرات 

را خود  م و کارینداشت طرهیسن کشورها یاز ا یبزرگ یهاچه ما در بخش . اگراست
ز یآمتیفّعال و موفقن کشورها به صورت یما در ا یهااستیدادند، اّما سیانجام م مردم
د به دو یما با ،نیبنابرام. یداشتیگام برم هاآنامل بر کت یمکحا یو به سو شدیاجرا م

 م:یدیشیاندیته مکن
 م.یت خود را حفظ کنیمکم حایدا کردیتسّلط پ هاآنکه بر  یدر مناطق -1
 «. مییفزایبه مستعمرات خود ب نبودند راما  هر سلطیکه هنوز ز ییهابخش -2

 :2گویدحکومتش می یت خویش و نگرانیهمفر در ادامه، برای بیان مأمور
ارش کاگر چه هدف آش یمپانکن یبه من سپرده شد. ا یهند شرق یمپانککار در »
دور  یهانیآوردن سرزمتسّلط بر هند و به چنگ یهااهقت ریدر حق ، امابود یبازرگان

 ..رد.کیما را نگران م یاسالم یکشورهااوضاع اّما کرد... یهند را جستجو م هشبه قار
و  (هایعثمان)م ینان نداشتیما اطم و حاکم بوده است... ین زندگیاسالم د یروزگار

گاه نشوند... هگرانسلطه یهابرنامه به اسباب شکستنسبت  (رانیهان ااپادش) ما  ما آ
ن یران استوارتریعراق و ا یعلمااالزهر،  یعلمام، یار نگران بودیاز عالمان مسلمان بس

 «.ما بودند یآرزوها سد در برابر
 :1دهدین ادامه میهمفر چن
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ستانه مصر، عراق، تهران، حجاز و آ وزارت مستعمرات من را به م1710در سال »
جاد تفرقه یا یبرا ییهات راهیتقو به منظور یافکالعات طا من را فرستاد تا ،فرستاد

کنم. در همان  یآورجمع یاسالم یهانیان مسلمانان و گسترش تسلط بر سرزمیم
 یبرا یفکا یت نشاط و دلبستگین کارمندان وزارت که فعالیگر از بهتریه نفر دنُ  وقت،
را داشتند،  یاسالم یگر کشورهایو د یامپراطور یاجزا ریسا بر حکومت هم سلطکیتح

و  یعملهای اّطالعات الزم، نقشه ،یافکپول  ،شدند. وزارت به مناطق مختلف اعزام
 .«ار ما قرار دادیاخت ل را دریسران قباحاکمان و علما و  یاسام
 .2«شدم یز خالفت اسالمکمر ،آستانه یهار»
به  پس ،دمیخود را محّمد نام م ودیآستانه رسننده به کسفر خسته یکس از پ»

 .3«شدمیحاضر م عبادت، یمسلمانان برا ییگردهما، مکان مسجد صورت مستمر، در
سرشت، پاکردم که کبرخورد  «احمد افندم»به نام  یسالبا عالم کهندر آنجا، »

ر ییک مسلمان تغیبه همفر که در لباس  یو«. رخواه بودیر و خیضمروشن، بلندهّمت
 د:یگویچهره داده بود، م

 ت.الزم اس بر من احترام تو ،لیبه چند دل»
 د.برادرنگر یکدیبا و مسلمانان  یتو مسلمان -1
 یمهمانان را گرام»؛ «فیأکرموا الض»د: یفرمایم ج امبریو پ یهست تو مهمان -2

 «.دیبدار
 ورزد.ید میدانش تأکندگان یجو داشتنیگرامو اسالم بر  یدانش هندیتو جو -3
 ب الله است.یو نص وارد شده است که کاسب حب یکاسبی هست یتو در پ -4
ن یت چنیحیار شگفت زده شده، با خود گفتم: چه خوب بود مسیل بسین مسایاز ا
 .4«داشت یکق تابنایحقا
ها شب ،پرداختمیبه خادم مسجد مکه  یپول، در قبال آستانه در مدت اقامتم در»

کردم، او مزد یکار م ینجارنزد گر روزها ید.... تندخو بود یدم. او فردیخوابینزدش م
ها سر کار بودم و مزد چون من تنها صبح؛ پرداختیبه من م یبه صورت هفتگ یاندک
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در خلوت از من درخواست  او د...گر کارگرها بود. نام نّجار خالد بویمن نصف مزد د
که کارگران ز ا یکیکه چنان ؛کردین میگر کارگرانش چنیبه گمانم او با د !کردیلواط م
 قسمت پشت با خالد به یاهمسلمان شده بود، گ وبود  یهودیک و یسالناز  بایز یجوان

هند انبار را مرتب اخویکردند که ممی رفتند و وانمودیمغازه که انبار چوب بود م
 .1«ازشان هستندیرفع ن یپ دانستم که دریمن م نند، اّماک

در مّدت  ...اقامت در آستانه اجازه گرفتم که به وطنم بازگردمپس از دو سال »
وزارت مستعمرات  یبرا را داتماهاز تحّوالت و مش یگزارش انهاهاقامت در آستانه م

 .2«فرستادمیم
ا به او یتانیر وزارت مستعمرات بریت در آستانه، دبیپس از بازگشت همفر از مأمور

 د:یگویم
 :یرفه بر عهده دایوظ نده دویهمفر! تو در سفر آ»
در وجودشان م یتوانیم یکه از چه راه ینیو بب یابیبرا  اننقطه ضعف مسلمان -1

 ت.بر دشمن اس یروزیپن کار، اساس یرا ایز؛ میشان را َبرکنشهیم و رینفوذ کن
ن یچن ی؛ اگر توانستن کار را انجام بدهیا ، خودتیافتین نقطه ضعف را یاگر ا -2

اخذ نشان افتخار  یستگیو شا بود یجاسوس ما خواهن یتربدان که موّفق ینک
 .3«یروزارت را دا

... م ازدواج کردمیعمو ن مّدت با دختریدر ا و در لندن به سر بردم اهشش م»
که  یعرب یبه سوی عراق بروم، کشورد یدستور داد که با به من یاپیپوزارت ناگهان 

 .4«آن را استعمار کرده بود یطوالن یخالفت از زمان
 .5«دمیعراق، د یاز شهرها یکیخودم را در بصره،  اه،شش مپس از گذشت »

 هفیوظ»آورد که به او گفت: یاد میرکل وزارت مستعمرات را به ین سخن دبیهمفر ا
 یهاوهکو  یان مسلمانان بازشناسیها را در من اختالفیکه ا است ن سفر آنیتو در ا
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آتش  ی، اگر بتوانیوزارت بفرست یبرا آن را قیاّطالعات دق ،یابیآماده آتشفشان را ب
 .1«یار کردهیبک یایتانیبه بر ی، خدمت بزرگیکنور اختالف را شعله

 و از یسن یعالمرفتم که امامت آن را  یبه مسجد ،دمیکه به بصره رس یهنگام»
عهده داشت. با او آشنا شدم و به او اظهار محّبت  بر یئطاالخ عمر ینژاد عرب به نام ش

 . اما هفمر از بودن در کنار او خوشحال نبود.2«مکرد
 اهگیکه جا یینم و به کاروانسراک کخ عمر را تریبه هر حال مجبور شدم مسجد ش»

بود  یصاحب کاروانسرا مرد احمقم. اجاره کرد یاتاق ،رفتم بودمسافران  به ویافراد غر
مرا به شدت  اقتا در   صبحگاهکرد. او یسلب م ش مرایده دم آسایکه هر روز سپ

آفتاب قرآن  تا درآمدن   دادیسپس به من دستور م ،زمینماز صبح برخ ید تا برایوبکیم
گونه اصرار نیاچرا  ،ستیقرآن خواندن واجب ن گفتم:یهر گاه به او م ،مبخوان

 یبرا یبخترهیو ت فقرد، بخواب ن وقتیدر اهرکس  داد:ین پاسخ میچن ؟یکنیم
 دیرا تهدیز ؛ش نداشتمیهاجز انجام خواستهای من چاره آورد.یکاروانسرا و اهلش م

 یمجبور بودم در اّول وقت نماز به جا من ؛کندمی رونیکرد که مرا از کاروانسرا بمی
. همفر از بودن در کنار او نیز 3«ساعت در روز قرآن بخوانم یکش از یآورم و سپس ب
 خوشحال نبود.

داد بستم که در  قرار یرم و با نّجاریرا بپذسرانجام مجبور شدم فرمان افندم »
بود  یبزرگوار و شرافتمنداو مرد  ...نمکاو کار  یز برایمقابل غذا، خواب و دستمزد ناچ

از  یرانیا هعیش یک و عبدالرضا کرد. نامشیفرزندانش رفتار م از یکیو با من مانند 
 .4«مردم خراسان بود

، یکسه زبان تر یو ،کردیآمد م در آنجا رفت و که آشنا شدم یدر آن مغازه با جوان»
)محمد بن بر تن داشت، نامش  ینیعلوم د هلباس طلب ،دانستیرا م یو عرب یفارس

 انتقاد یومت عثمانکاز ح ،بلندپرواز و تندخو بود اریبس یبود. او جوانعبدالوهاب( 
صاحب  ،با عبدالرضا وی یدوستسبب  ؛نداشت یران کاریومت اکبه ح یکرد ولمی

 یُسنّ  ن جوانیدانم ایبودند. نم یناراض یعثمان هفیاز خلهردو  ن بود کهیمغازه ا

                                           
 .26ص  -1
 .27ص  -2
 .28ص  -3
 .30-29ص  -4



 87   همفر خاطرات ۀخالص: سوم مبحث

 ؟عه آشنا شده بودیش یرا آموخته بود و چگونه با عبدالّرضا یجا زبان فارسکمذهب از 
گر مانند یبا همد یعه و سنّ یرا در بصره شیز ؛آور نبودشگفت ن مسأله،یا یهر دوگرچه 

سخن  یو عرب یاز مردم بصره به فارس یاریبسکه چنان نند؛کیبرادر برخورد م
 .دانندیز مین یکترزبان  یاریند و بسیگویم

در  -نداشت یعیش بود، تعّصب ضّد  یشیآزاداندکاماًل محمد بن عبدالوهاب جوان 
ل اهاز عالمان بزرگ  یبرخ یعه دارند؛ حتّ یتعّصب ضّد ش سنتل اهشتر یکه ب یحال

 یرویپ یبراکه چنان -دانندیرا مسلمان نم آنانرند و اشمیافر مکان را یعی، شسنت
 أگفت: خدایو م قائل نبود یچ ارزشیه سنتل ن اهیمرسوم ب هب چهارگاناهمذاز 

 .1«تن مورد نداده اسیدر ا یدستور
فهم قرآن و سّنت از اجتهاد خود استفاده  یبرا ،محمد ،ن جوان بلندپروازیا»
نظرات به ه کب چهارگانه، بلاهبزرگان، نه تنها بزرگان زمان خود و مذنظرات به  ،کردیم

 .2«ددایت نمیماه، ، اگر مخالف درکش از قرآن بودر و عمرکابوب
 یکیخ محمد بن عبدالوهاب و یان شیکه مکند می را نقل ییدر ادامه، گفتگو 3همفر
 عه انجام شد.یعه در مورد صحت مذهب شیش یاز علما

 :4دیگویسپس م
را ی؛ زافتمیش بودم در محمد بن عبدالوهاب یرا که در جستجو یامن گمشده»

وی که در  یو استقالل رأ شاز عالمان زمان یآمدن وبه ستوه، یدهّمت، بلنیشیآزاداند
 داد، ازیت نمیاهم شچهارگانه یبه خلفا ید، حتیفهمیبرابر آنچه از قرآن و سنت م

ن جوان یا بر او نفوذ کنم. هاآنق یتوانستم از طرینقاط ضعفش بود که من یترمهم
! او مانند گذشتگان ؟جاکاز او دانش آموختم  هیککه در تر کخ تریو آن ش پرمّدعا کجا
خواست نام یم که یداد و هنگامنمی تشکحر یزیبود که چ یوهکهمچون 

 ،گرفتیخاست و وضو میبرم ،را بر زبان آورد -مذهب بود یخ حنفیش -فهیابوحن
هل اکه نزد  -را یبخار تابکخواست یهر گاه م ،کردیم یزبان جار رنام او را ب آنگاه
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، سپس کتاب گرفتیخاست و وضو میبردارد، برم -و مقّدس است یار گرامیبس سّنت
 ت.داشیبرمرا 

در داشت و یفه را روا میابوحن به یحرمتیبخ محمد بن عبدالوهاب هرگونه یاّما ش
نصف »گفت: یمچنین هم .«فهممیفه میشتر از ابوحنیمن ب» :گفتیممورد خودش 

 «!تاس باطل یتاب بخارک
کردم و ین میهمواره به او تلق ،جاد کردمیوندها را با محمد ایها و پن رابطهیترمکمح

، به زنده بود ج امبرینون پکاگر او  !یو عمر هست یتر از علبزرگ یگفتم تو موهبتیم
دوارم اسالم یام»گفتم: یهمواره به او م. دیگزیخود برم ینیتو را به جانش آن دو، یجا

 سقوطن یاسالم را از ا یتوانیکه م یهست یایناجبه دست تو زنده شود و تو تنها 
 «.یشنجات بخ

مخصوص  یهاشهیدر پرتو اندر قرآن را یم که تفسیم گرفتیمن و محمد تصم
 م.یقرار ده یبحث و بررسهب و بزرگان مورد و مذا شخودمان، نه در پرتو فهم صحابه

ن کار، یدر پشت ام. یکردیم بحثاز مسائل آن  یبرخ م و در موردیخواندیقرآن را م
شه بود که ین اندیمن در ا یهاهیز با قبول نظریندازم و او نیخواستم او را به دام بیم

 د.نکرا جلب  مش اعتمادیش از پیجلوه دهد و ب یشیخود را به عنوان مظهر آزاداند
را «! ازدواج متعه»مانند  یش در مورد مسائل شرعیگفتگوها یبرخ 1همفر در ادامه

 :2دیگویان کرده و میب
ن یز در ایاو ن یجنس هزیغرت و اس شدن قانع هنشان شوتکافتم که سیدرو چون »
آزاد گفتم: چرا من و تو به او  -تنداش یچون در آن هنگام همسر -وت مؤثر بودکس

 هبه نشان سرش رام؟ یریاو بهره بگ م و ازیرا به ازدواج موّقت درآور یم که زنینباش
 یرا مشخص کردم تا زن یافتم و زمانی ین موافقت را فرصت بزرگیا .ان دادکموافقت ت

 مخالف یترس از انجام کارها ن بود کهیقصدم ارد. یاورم که از او بهره بگیش بیبرا
 یبه عنوان راز ن کاریرد که اکببرم، اّما محمد شرط  نیبرا در او از  یاعتقادات عموم

از زنان  یکیدار یبه د ینداند. فور را شز نامیآن زن نو  بماند ین من و او باقیب
مسلمان در آنجا  ردن جواناندکفاس یبرا در خدمت وزارت مستعمرات که یحیمس
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ه یرا صف شنام ،ان کردمیش بیداستان را به صورت کامل برا ،حضور داشتند شتافتم
تنها  او در خانه ،میآن زن برو هم با محمد به خانیدر آن روز که قرار گذاشته بودم. نهاد

طال مهر او  ۀکس یکخ یش ،میهفته خواند یکمّدت  یعقد را برا هغیخ صیبود، من و ش
 م.یدیوشکیخ محمد عبدالوهاب میش هدایت یه از داخل برایخارج و صف رد. من ازک

مخالفت با  ینیریز شیتوانست از محمد گرفت و محمد نیمهرچه  هیه صفکپس از آن
ن روز از یدر سوم ،دیچش یشیاند و آزاد یرا در پوشش استقالل رأ یشرع یهانافرم

به او هرچه  و ؛انجام دادم محمددر مورد عدم حرمت شراب با  یدراز یمتعه، گفتگو
محمد با : -1دیگویتا آنجا که م - …کردمیمرد، رد کات استدالل یات قرآن و روایآ

 یبلکه در برخگفت: د و یکش یآهداد، سپس یدل و جان به سخنان من گوش م
برد و آن را ین میشراب را با آب از ب ینندگکعمر حالت مستات ثابت است که یروا
حرام  نشود ی، اّما اگر باعث مستتننده باشد حرام اسکاگر مست گفت:ید و مینوشیم

إِنذَما ﴿ د:یفرمایرا قرآن میز ؛دیفهمیدرست م ن رایسپس محمد گفت: عمر است. ین
يۡ ٱيُرِيُد  ن يُوقَِع بَيۡ  َطَٰنُ لشذ

َ
ۡ ٱوَ  ۡمرِ لَۡ ٱِِف  ۡغَضآءَ ۡلَ ٱوَ  َعَدََٰوةَ لۡ ٱ َنُكمُ أ ُكمۡ  َمۡيِسِ ل  َعن َوَيُصدذ

ِ ٱ ذِۡكرِ  ةِ  ٱوََعِن  ّللذ لَوَٰ ان شما یخواهد با شراب و قمار در میطان میهمانا ش»؛ [91]المائدة:  ﴾لصذ
ج ینتا غیرمسکر،شراب  .«اد الله و از نماز بازداردیجاد کند و شما را از ینه ایعداوت و ک

 ت.سیممنوع ن ،نباشد کنندهتاگر شراب مس ،نیبنابرا ؛داشت هداه را نخویدر آ مذکور
گیصف ظ به یغل یشرابن بار، یاه کردم و از او خواستم که اه را از آنچه گذشته بود آ

خ شراب را تا به آخر یرد و پس از آن به من خبر داد که شکن یچنز یناو  ؛بنوشاند خیش
ه، یمن و صف ،بین ترتیبد کرد.زش یبارها در آن شب با من آم ،دیشکد و عربده ینوش

 م.یخ را به صورت کامل به دست گرفتیکنترل ش
به من گفته  یر مستعمرات که هنگام خداحافظیوز یین سخن طالیبا بود ایچه ز

باز پس  -هستندمسلمانان  وی منظور -افرانکاز و زنا شراب  ا را بایما اسپان» :بود
 «.میبزرگ بازستان یروین دو نیز با همیگر کشورها را نیم دیوشکد بیبا ،میگرفت
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خ گفتگو یروزه و نماز با شبودن که در مورد فرض 1کندیان میدر ادامه، همفر ب
ز قانع یخ نینبودن روزه و نماز قانع کرده و شخ را به فرضیکرده است؛ تا آنکه او ش

 د:یگویشود! سپس میم
دم در مورد یوشکبار یکم. رون آوردیب خیشمان را از تن یج لباس ایگونه به تدرنیا»

ستاد و گفت: اگر بار یبرابر من اد در یشد یاو با سرسخت یول ،نمکبا او گفتگو  ج امبریپ
رد. من با کهم ارا با تو قطع خو ارتباطم ییبگو ین موضوع سخنیگر در مورد اید

  .نگفتم یسخن ج امبریدر مورد پ ،ران شودیام وه آنچه را ساختهکنیاز ا ینگران
 خود یبرا یه سومارعه، یو ش یسنر از یکه غ ور ساختمن آتش را در روحش شعلهیااّما 
 ود.او سازگار ب یشیرا با غرور و آزاداندیز ؛رفتیشنهاد را با دل و جان پذین پیا د.نیبرگز
وندش را با او ید، پیموّقت جد یهاان آن هفته با ازدواجیه که پس از پایصف کمکبا 

 م.یریامل در دست بگکخ را به طور یم مهار شیتوانست ،ادامه داده بود
جاد یا یبرادر شان اصحابشیم ج امبریاست که پا درست یگفتم: آ خیشبار به یک
 یشگیا همیاست  یزمان خاصّ  یام اسالم براک؟ گفتم: احی: آر؟ پاسخ دادنمود

حالل محّمد »د: یفرمایم ج را رسول اللهیهستند؛ ز یشگیپاسخ داد: بلکه هم؟ هستند
گفتم: پس من و تو با  «.استحرام  امت،یقتا روز  محمدحالل و حرام  ،امتیقز تا رو

 ها با او بودم وها و اقامتدر تمام مسافرتاز آن هنگام  ،میم و برادر شدیهم برادر شو
، به ثمر م را صرف آن کرده بودمیجوان ین روزهایرا که بهتر یکردم درختیتالش م

 ند.یبنش
من از هنگام خروج از  هوین شیا ،نوشتمیوزارت م یج کارم را براینتاکبار یه اهر م
در به سرعت من و محّمد د. ننده بوکقیتشو یکاف هزاپاسخ وزارت به اند ،لندن بود

هرگز، نه در سفر و نه در حضر، از او جدا  من ،میش رفتیکه مشخص کرده بودم پ یهار
او م. د را در او پرورش دهیو ترد یشیآن بود که روح استقالل، آزاداند مهدف شدم.ینم

ش یرا ستا نقدگر ویو ذهن  زیتم، روح دادیمژده م ،درخشان یاندهیشه به آیرا هم
 ج اللهرسول شبیدم: به او گفت و ساختم شیبرا یبه دروغ خواب مرتبه یکم. کردیم
ده یندگان شنیرا چنان گفتم که در منبرها از گو ج امبریو صفت پ -دمیدر خواب د را

 یکچ یاز عالمان بودند که ه یگروه او پیراموننشسته بود و  یصندل یکاو بر  -بودم
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امبر یپ یککه نزد ی؛ هنگامیوارد شدای نورانی با چهرهه تو کشناختم تا آنیرا نم
محمد! تو  یاگفت: به تو د و یرا بوس تان دو چشمیتو برخاست و م او به احترام   یشد

 ی: ایتو گفت آنگاه .یتا هسین و دنیامور د هن من در اداریوارث دانش و جانش همنام و
 به تو گفت: نترس ج م. رسول اللهترسیمردم م یبرا ان دانشمیمن از ب ج خدارسول 

 بزرگواری!تو که 
 :دیبارها از من پرس ،پرواز کند یک بود از خوشحالین خواب، نزدیدن ایبا شنمحّمد 

دادم که ینان مید به او اطمیپرسی؟ هر بار که میادهیخواب را د نیا یا به راستیآ
 ارکش را آشیهاشهیم گرفت اندیروز تصم همان نم او ازکیر مکف .خواب راست است

 «.کند
ن دو یا .ربال و نجف شومک یهاد که من ریرس ین روزها از لندن دستوراتیدر ا»
 .1«دارند یآنان است و داستان درازت یز علم و معنوکان و مریعیشهای دل هکعبشهر، 
مخلوط شدم  ینینجف شدم. با مردان د یهار ،جانیبازرگانان آذربا در لباساز حّله »
روان و  یکاز پا افتم.یدر مجالس درسشان حضور  ،با آنان نشست و برخاست نمودمو 

گذشته بود  هاآنبر  یطوالن یاّما زمانزده شدم؛ ار شگفتیادشان، بسیز یعلم و تقوا
 د.شنیندیخود ب کار یایاحه به کنیبدون ا
از  ییومت و رهاکآنان به مقابله با ح ...ار دشمن بودند یه بسیکومت ترکا حب -1

 د.دنیشیاندیآن نم
و محدود کرده بودند  ینیخود را در علوم د ،جمود هشان ما در دوریشک مانند -2

 ، دست کشیده بودند.ده بودیفایکه ب یجز اندک، ایعلوم دناز 
 د.دنیشیاندینمز ینرامون خود در جهان یپ یدادهایه روب -3

ل یرسد که سیم فرا یروز ،دار استیا بیها در خواب و دنچارهین بیبا خود گفتم: ا
، اّما گوش بشورانمومت کرا به برخاستن در برابر ح ندم آنایوشکبارها د. را ببر نآنا

ر و زبر یا را زیکه من گفته بودم دن ییختند؛ گوااندیمرا دست م یبرخم. افتین ییشنوا
عصر عجل الّله  یدانستند که جز با ظهور ولیم یسرکشاسب  را خالفت ند! آناینک

 .2«دد آوراهسر فرود نخو ،فرجه یتعال
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پس از  م.مبتال شد یدیشد یماریبه بدر نجف ،ربال و نجف ماندمکدر  اهچهار م»
ربال، کداتم در نجف، اهمشاز  ینطوال یدر آنجا گزارش ،رهسپار بغداد شدم ،یبهبود

 هندیآن را به نما و شد مبسوطگزارش  یک .ن شهرها نوشتمیر ایو در مسبغداد، حّله 
 .1«موزارت در بغداد سپرد

بن خ محمد یاز سرنوشت ش ،ربال و نجفکبصره و سفر به  کبه هنگام تر»
ش مشخص کرده بودم یرا که برا یهادم ریترسیم ؛ چونار نگران بودمیعبدالوهاب بس

م که بر یتمام آرزوهادم یترسیم ،تندخو بود آمد ویدرم یهر دم به رنگرا او یز ؛ندکرها 
 .2«ران شودیاو ساخته بودم و

پس  .به لندن بازگردم به سرعتدستور آمد که  ،که در بغداد بودم یپس از مّدت»
دات و اهوزارت جلسه داشتم، مش یاز اعضا یل و بعضکریدب در آنجا با م.عازم لندن شد

که در سفر عراق به دست  یاز اّطالعات م.باز گفت یطوالنن سفر یخود را در ا یکارها
شادمان بود و گفت  اریمحمد بس تسلط برر از یوز.. ار شادمان شدند.یبس ،آورده بودم
. ببند یمانیبا او هر نوع پکرد که ید میتأک وسته به منیپ یو ،وزارت است هاو گمشد
 .3«استاز هم ارزشمند خ نداشت بیجز ش یت دستاوردیهارنج تماماگر  وی گفت:

از  یام بگذرانم. با شادمانان خانوادهیبه من اجازه دادند که ده روز را در م اهآنگ»
 .4«رمینده دستور بگیبه وزارت بازگشتم تا در مورد آ ام رفتم...خانواده یبه سووزارت 
 :اند کهمستعمرات به من گفته هژیون ویسیمکر و یگفت: شخص وزبه من ل کریدب»

 .5«یینده از آن بهره جویم تا در آیتو بازگو یمهم را براار یبسدو راز 
ر را به تن ین بود که وزارت پنج بدل را انتخاب کرده بود که لباس افراد زیراز اول، ا
 کرده بودند:

 .یپادشاه عثمان -1
 .یخ االسالم دولت عثمانیش -2
 پادشاه ایران. -3
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 .یعیش یعالم دربار -4
 عه.ید شیاز مراجع تقل یکی -5
 یان افراد، با مجموعهیاز اهریک  دنیشیآن کرده بودند تا روش اند ین کار را برایا

 .1ابندیان مسلمانان منتشر کنند را درید میکه با یاز افکار
 یبرا ییهاکه در آن برنامه یاصفحههاسند پنجک ینبود جز  یزیچراز دوم »
همفر در ادامه،  -قرن آمده بود یک طولمسلمانان در  اسالم و کردنیمتالش
 .2«-کندیان میها را بن برنامهیاز ا ییهانمونه
 ،ردمک یارم گذاشته بود سپاسگزارین سند را در اختیه اکنیل ایل به دلکریاز دب»
عراق روانه  یگر به سویوزارت دستور داد بار دنکه ی، تا اگر در لندن ماندمید اهم یک

در  دستور دادل به من کریان برسانم. دبیالوهاب به پابن عبد شوم تا کار را با محمد
 از یافتیدر یها: بر اساس گزارشکه گفت یینکنم، تا جا یکوتاه یامورد او ذره
گوش به فرمان  رایزرد؛ که کیتوان به او تیاست که م فردین یخ بهتریمزدوران، ش
 .وزارت است

پرده یاصفهان با او بپرده سخن بگو. مزدور ما در یخ بیگفت: با ش در ادامه لکریدب
ها و ومتکرفته است؛ به شرط آنکه از او در برابر حیز را پذیچ خ همهیسخن گفته و ش

هند تاخت، ابر او از همه سو خو ،شیهاشهیآرا و اند ابرازکه در صورت  یعالمان
 ،استان یکرد و یقرار گ شاریاخت در یپول و سالح کاف، اگر الزم شد ،گردد یبانیپشت

ن یز تمام ایننجد، به او سپرده شود. وزارت  شیسرزمن ز در اطرافین ،کوچکهرچند 
 ت.رفته اسیرا پذ امور

ل کریدب دم؛ آنگاه بهیگنجیدر پوستم نم یاز شدت شادمان ،ن خبریادن یشنبا 
ل گفت: وزارت کری؟ دبشروع کنمجا کم؟ و از اهچه بخو خی؟ از شاکنون چه کنم: مگفت
 ن قرار است:یبدبرنامه  ؛ آناجرا کندآن را  دیخ بایدارد که ش یقیدق هبرنام
 یدرپرده و اموالشان ن، گرفتنشتار آناکروا دانستن  ،مسلمانان تمامر یفکت -1

 .فروشاندر بازار برده نفروش آنا وناموسشان 
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 یپرستبتبقایای ن بنا از یز که ایآون دستیبا اکعبه  بیدر صورت امکان، تخر -2
 ج.ل به قتل و غارت حّجائق قبایحج و تشو از انجام یریو جلوگ؛ است

آوردن  ق به جنگ با او و گردیتشوفه، یاز فرمان خل یچیسرپ یتالش برا -3
 هلینفوذ آنان با هر وس شکاه و بزرگان حجاز . جنگ بان کاریا یبرا انیلشکر
 ت.اس یز ضرورین نکمم

گر ید نه ویمد ه وکمقدس مسلمانان در م یهاناکم و هاحیگنبدها، ضر بیتخر -4
 ؛یپرستو بت کشر زیآوبه دستانجام دهد،  این کار راتواند میایی که شهره
و مردان بزرگ اسالم  ششیخلفاو  ج امبر محّمدیت پیشخص تخریبچنین هم

  ممکن. هبا هر وسیل
با آنچه او را قادر بر این  یاسالم یسم در کشورهایسترش هرج و مرج و ترورگ -5

 کند. کار می
جاد یا یاستو ک یدر آن فزون احادیثشده که بر اساس فیتحر ینتشار قرآنا -6

 .1«شده باشد
ل کریر و دبیچند روز بعد، از وز.: »2رساندیان مین به پایهمفر، خاطراتش را چن

افتادم.  اهبصره به ر یبه سوخداحافظی کردم... دوستانم  با خانواده و و اجازه گرفتم
در خواب بود؛ چون  یودم؛ یرس عبدالرضا در بصره هبه خان یسفر دراز، شب یکپس از 
خ یش دم؛ به من گفت:یشب را تا صبح خواب . آنجاآمد گفتخوش ید به گرمیمرا د

ت گذاشت. بامداد نامه را خواندم و یبرا یاش از سفر دوباره نامهیپ محمد به بصره آمد،
نجد  سویبه  اهحگاش را در نجد نوشته بود؛ صبینجد رفته است. نشان دانستم که به

ش اهناخحالی در خ محمد را در یش .دمیبه آنجا رس اریرنج بس رهسپار شدم و پس از
افتم که یاّما پس از آن در ،نگفتم یزیبه او چ آشکار شده بود. در او یآثار ناتوانافتم که ی

ه یتوصبه او . هد شدااسته خوکش یروین گونه نیدم که ایشیازدواج کرده است و اند
م که من خود را به یرفت. با هم قرار گذاشتیپذ و او هم از همسرش جدا شودکردم 
نون کو ا است در سفر بوده و دهیکه او از بازار خر یام؛ بندهکن یاو معرف هبردعنوان 
 .ز شدین نیو چن باز آمده
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م. در سال یهم نموداردن دعوت را فرکارکآش هنیمن دو سال با او بودم و زم
مبهم و  یهاگرد آورد و فراخوان خود را با واژه یارانی ورد کعزم جزم  هـ1143
 ان کرد.یبارانش ین یتریکنزد یرمزآلود برا سخنان
ل یبه دل یاهشدند. گیتر مدشمنانش افزون ،کردیار مکشتر آشیچه دعوتش را بهر

هش بازگردد، اّما من ااز ر گرفتتصمیم می ،ساختندیه او میکه عل اتیعیفشار شا
رد؛ کن تحّمل یش از ایب ج امبریگفتم: محّمد پیمبه او کردم و یرا سخت م اشاراده

 ها روبروها و تهمتین گونه سختیبا ابه ناچار،  یاست، هر مصلح یه بزرگوارار ،نیا
 شود. می
 :گفت نکهی، جز اهد داداخ به من قول داد که هر شش بخش برنامه را انجام خویش

خ یرد. شکن کار را هم یو ا آشکار کند دتوانیرا م هاآناز  یتنها برخ در حال حاضر،
ز یآورا دستی؛ زب کندیتخرعبه آن را کافتن به یدانست که بتواند پس از دستید میبع
د یبعچنین هم .رش مردم نبودیبوده است، مورد پذ یپرستز بتکه آنجا مرکنیا
شدت  ه و آستانه بهکمان مک. او از حابسازد یادانست که بتواند قرآن تازهیم
ما  یبه سو یانیرکآنان لش ،میین دو مورد بگویدر ا یگفت: اگر ما سخنیم د ویترسیم

 شعذرن یام داشت. من یهارا نخو هاآندفاع در برابر  ییکه توانا داشتهند ال خویگس
 د.نبو فراهمنه یزم ،گفتیخ میشکه چنان رایز ؛رفتمیرا پذ

 سوق دهد.ما  یرا هم به سو)محمد بن سعود( ها کار، وزارت توانست پس از سال
ن دو یان ایم یارکد و لزوم همین مطلب را به من بگویفرستادند که انزدم  یسکآنان 

های دل تا هم ،ن از محمد وهاب و قدرت از محمد سعودید یعنی؛ دیان نمایمحمد را ب
نشان داده است که  خیرا تاریشان را؛ زیهامردم را به چنگ آورند و هم بدن

 د.ترنکدارند و هم ترسنا یشتریهم نفوذ ب ،دارترندیهم پا ینیدهای ومتکح
( را هیرعد) و ما گرد آمد یدر سو یقدرت بزرگ ب،ین ترتین کار انجام شد و بدیا
به  یپول کاف، یپنهان به صورت وزارت ،میقرار داد دیجدن یومت و دکتخت حیپا

د که در یخر بردگانی د،یجدومت کحن یدر ظاهر، اکه چنان ؛رساندیم دیحکومت جد
 یهاو جنگ آموخته یزبان عرب که ن کارشناسان وابسته به وزارت بودندیواقع بهتر

مورد  یهابرنامه یدر اجرا -ازده نفر بودندیکه  -من و آنان .فرا گرفته بودند یابانیب
شان طرح یکه ما برا ییهااس برنامهبر اسن دو محمد هم یا ،میکردیم یارکهم ازین
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 امده بود،یاز وزارت ن یکه دستور خاصّ  موارد یارید. در بسرفتنیش میپ م،یکردیم
 م.یدادیم قرار یل را مورد بررسیمسا خودمان
زن مسلمان  اخالصم از یم، شگفت زده شدیردکر ازدواج یاز عشا یبا دختران یهمگ
ش یر، بین عشایان ما و ایم یشاوندیخو یوندهایارتباط پ ن کار،یش. با اشوهر در برابر

ان یت بهتر در حال جریت خوب به وضعیکارها از وضع کنیا ،خته شدیش درهم آمیاز پ
 یناگهان یااگر فاجعه که یبه نحو ؛شودیت میتقو روز به روزما  یحکومت مرکز ،است

  «.نظر رشد خواهند کردهای مورد تا حصول میوهشده دهیپاش یبذرهافتد، یاتفاق ن



 

 

 :مبحث چهارم
 1«خاطرات همفر»بودن ل ساختگییدال

 خاطرات سییل اول: نبوِد منبع انگلیدل
افتم؛ فراتر از یهمفر ن یو ساختگ یسیخاطرات انگل یزبانی براچ منبع انگلیسییه

چ یدر ه ،ترجمه شده باشد یاش که از آن زبان به زبان عربیبه زبان اصل یاآن، نسخه
ن خاطرات موجود است، یافتم! اگر اصل این ییایتانیا بری ییکایآمر یهاک از کتابخانهی

 کند؟!ینم ییا چرا خواننده را بدان راهنمایسازد؟ یچرا مترجم آن را آشکار نم
 یسین خاطرات به زبان انگلیافتن اصل ای یبرا»د: یگویدکتر عبدالله عسکر م

 .2«افتمیش نیبرا یچ اصلیجستجو کردم؛ اما ه
و ثبت اسناد یخودم در آرش»د: یگویم یدر پاسخ بر فنجر یدکتر فهد السمار

ن کتاب باطل یو وزارت هند و وزارت مستعمرات در لندن که در ایلندن و آرش یعموم
بر  یهرگز اصل ؛ت داشته است، جستجو کردمیمسئول ن وزارتیمولف در ا ،گفته شده

ن نام در آن دوران که یبا ا ییایتانیبر یتیافتم. فراتر از آن، هرگز بر شخصین کتاب نیا
مکلف شده  یت در شرکت هند شرقیمأمور یبه عنوان کارمند در وزارت مستعمرات برا

 .3«کند، دسترسی پیدا نکردمین کتاب ادعا میباشد، آنگونه که ا

 و ناشناخته است لییل دوم: همفر، اسمی تخیدل
 یلین اطالعات تفصیو ناشناخته است، وگرنه ا یلیخاطرات همفر، تخ هسندینام نو

ا یتانیها و اسناد حکومت برت او، چرا در کتابیدر مورد نام و رتبه و شغل و مأمور
 یکارمندان بزرگ شرکت هند یدر اسام»د: یگویوجود ندارد؟! دکتر عبدالله عسکر م

                                           
اند ن خاطرات را نقد کردهینترنت، ایشبکه ا یا بر رویها که در مجله ین مبحث، از مقاالتیدر ا -1

« ةاألصال» ۀدر مجل -وفقه الله -نیخ مالک بن حسیش ۀها، مقالاستفاده کردم که در رأس آن
 .( است. با اضافات و توضیح33و  32و 31: یها)شماره

 «.همفر یطانیمذکرات الجاسوس البر» ۀم. مقال2001 /6 /20اض، یالر ۀروزنام -2
 .4081وسف، شماره یروز ال ۀمجل -3
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از مورخان و  یکیام دهیهرگز ندکه چنان افتم؛یجستجو کردم، اما اسم همفر را ن یشرق
 .1«سندگان معروف به او ارجاع داده باشدینو

نوشته شود اما  یسیتی به انگلن خاطرایرسد که چنا عاقالنه به نظر مییل سوم: آیدل 
 کس از آن مطلع نگردد؟چیه

کس هیچ اما ،نوشته شود یسیبه انگل ین خاطراتیرسد که چنیعاقالنه به نظر ما یآ
گاه نشود و فقط از طریق زبان عربی شناخته شود. در حال م مصادر یدانیکه م یاز آن آ

کردن و پنهان یبرا یو مجال ؛، واضح، آشکار، موجود و در دسترس هستندیسیانگل
که تحت  یها، در حالشرفتیدادها و پین رویست؟! کجاست این هاآنداشتن نگهبسته

ا مانند یتانیاست که فرستادگان بر یا و از گزارشاتیتانیمراقبت وزارت مستعمرات بر
 هاآندار کردند، ید یالدین منطقه در قرن نوزدهم میکه از ا یس پلیام بروس و لویلیو

های سلدانای ا مانند گزارشیتانیمشهور بر یهارا منتشر ساختند؟ حتی در گزارش
 1904-1804 یهارامون امور نجد در خالل سالیم پ1904بریتانیایی که در سال 

(1904. J. A. Saldanha. Simla,1904-1804récis of Nejd Affairs, )
از منظر بریتانیا را دربردارند،  یخ دولت سعودین تحوالت در تاریصادر شد و بارزتر

 .2نشده است کتابن یبه مطالب ا یان اشارهیکوچکتر

 خاطرات وجود ندارد یعرب هدر مورد نسخ چ اطالعاتییل چهارم: هیدل
 هدر مورد منبع و مولف و نسخ یچ اطالعاتین خاطرات، هیا یچاپ یعرب هدر نسخ

نشده  یاچ اشارهیبوده است؟ ه ی؟ و به چه زبانیا خطیبوده  ینکه چاپیاصلی آن و ا
 ورزند.ید میبودن خاطرات مذکور تأکیبر ساختگن ادله یاست. از نظر انصاف، تمام ا

 ل پنجم: مترجم خاطرات، مجهول استیدل
 ین است که ناشناخته است! رویا ،میدانین خاطرات میتمام آنچه در مورد مترجم ا

کرده است. او  ی)دکتر ج. خ(! معرف ین خاطرات خودش را با عنوان رمزیجلد ا
چرا خودش را پشت رموز پنهان  ،ته شودن خاطرات از او خواسیست؟ تا اصل ایک
 نجا نقش دارد؟یها در ایرافض یهادادنافهیق رییها و تغشدننکه پنهانیا ایکند؟ یم

                                           
 .همان -1
 .4081وسف، شماره یروز ال ۀ، مجلیدکتر فهد السمار ۀبرگرفته از مقال -2
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 کتاب یانیپا ۀخ مذکور در صفحیل ششم: تاریدل
ن یان ای(! آمده است. هدف از ب1973 /1 /2خ )ین خاطرات، تاریا یانیپا هدر صفح

ن یاکه چنان -است که مثاًل همفر خاطراتش را نوشت یخیا همان تاریست؟ آیخ چیتار
ن خاطرات یبستن و ساختن اخ دروغیا تاری؟ -مرسوم است یامر در نوشتن هر خاطرات

 است؟!

 خ ذکر نشده استیلی در تارین خاطرات تخیل هفتم: ایدل
از  -یروان دعوت سلفیخ که به تمام وقایع میان پیدر تار یلین خاطرات تخیاز ا
نشده است؛ با وجود آنکه  دهد، یادیو دشمنانشان گواهی می -/خ محمد یش زمان

کردن آن بدنام یبرا یزین دعوت و انتشار هر چیب این دشمنان بر تخریا
بودن ن خاطرات در دوران حاضر، بر کذب و ساختگیین، ظهور ایکوشیدند. بنابرامی

 آن داللت دارد.

 کندیب میخاطرات همفر را تکذخ محمد، یش یهال هشتم: کتابیدل
ان  -دیآیدر ادامه مکه چنان ،/خ محمد بن عبدالوهابیش یهاتمام مطالب کتاب

 کند.یب مین خاطرات را تکذیمطالب ا -شاء الله

 کند!ید در آن غروب نمیکه خورش یایا به امپراطوریتانیف بریل نهم: توصیدل
د یکه خورشکند می فیتوص یایامپراطورا را چنان یتانیهمفر در آغاز خاطراتش، بر

 .1کندیدر آن غروب نم
 یشود که به عنوان امپراطوریافت نمیپرواضح است که در آن زمان، سندی 

 کند! باشد.ید در آن غروب نمیکه خورش ییایتانیبر
ن را در سال یم، چ1824انمار را در سال یم، م1819ا، هند را در سال یتانیبر
 فیتوص یا را با صفتیتانیم اشغال کرد. پس چگونه بر1882ر سال م و مصر را د1842
 2افت؟!یبدان دست  یطوالن ییهاکه پس از سالکند می

                                           
 .5خاطرات همفر، ص -1
التوسع »؛ مبحث 435 -432، ص ییحیث، دکتر جالل یوالعالم الحد ةنک: عصر النهض -2

ه، یسور یر خارجی. سفییحیاد طه و جالل ، دکتر ج«ثیالحد یخ األوربیمعالم التار»؛ «یزیاالنجل
 یةخیجذوره التار -یج العربیوالخل یط الهندیالمحی في صراع القو»محمد عدنان مراد، در کتاب 
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 ض!یبه مرد مر یف دولت عثمانیل دهم: توصیدل
با هرچند  کرد، کشورهای اسالمی بود؛ زیراآنچه که ما را نگران می: »1دیگویهمفر م

آن مرد مریض )منظورش حکومت عثمانی است( قراردادهایی بسته بودیم که تمام 
های کارشناسان وزارت مستعمرات، بینیبر اساس پیش لیو ،به نفع ما بود هاآن

 «.حکومت عثمانی در مدتی کمتر از یک قرن، آخرین نفس خود را خواهد کشید...
ستم بود که ی، در آغاز قرن بیبر حکومت عثمان« مرد مریض»پاسخ: اطالق وصف 

آغاز  یعنی -خیالید؛ اما در زمان همفر یضعف آن آشکار شد و از هم پاش یهانشانه
ن یبود و در چند یبزرگ ی، امپراطوریحکومت عثمان -م1700، یقرن هجدهم هجر

خاطرات را  ین امر، دروغگویشود. ایوصف مذکور بر آن اطالق نم ، 2دیجنگیجبهه م
 سازد!یخ جاهل است رسوا میتارکه نسبت به 

 و دعوتش /خیت شیق واقعیخاطرات از طر یازدهم: نفیل یدل
 کند.یم ین خاطرات را نفیت دعوت او، تمام ایخ و واقعیت شیواقع

 خیدشمنان ش یق گواهیخاطرات از طر یل دوازدهم: نفیدل
را  خین خاطرات در مورد شیخ، تمام مطالب ایدشمنان مسلمان و کافر ش یگواه

 طلبد.ن موضوع، گسترده است و بررسی آن، مبحثی طوالنی را مییکند. ایم ینف

 استیتانیوزارت مستعمرات بر هنکه فرستادیبر ا یهمفر مبن یزدهم: ادعایل سیدل
 وزارت مستعمرات من را به م1710در سال »د: یگویهمفر در آغاز خاطراتش م

 ییهات راهیتقو به منظور یافکالعات طا مصر، عراق، تهران، حجاز و آستانه فرستاد تا

                                                                                                       
هند »د: یگویهـ( م1819ا )یتانیبعد از اشغال هند توسط بر ۀ، در مرحل303، ص «وأبعاده

نگذشت  یریا بود، دیتانیبر هکه مرکز مستعمر یرا آغاز کرد، در حال یخیآن مرحله تار ییایتانیبر
 یایاست استعماریسرکش، که س یایامپراطور یرا پشت سر گذاشت به سو یکه مراحل کند

سر در  یعنیشد، یس و اجرا میتدر ینو و بمبئ یو در دهل یزیرکرد که در لندن برنامهیرا اجرا م
 .رس برندونی، بیةطانیالبر یةمبراطورز؛ نک: أفول وسقوط اإلین«. لندن و قلب در هند بود

 .7-6خاطرات همفر، ص  -1
ض، موفق یالرجل المر ةو مابعد آن؛ صحو 369، ص ی، عبدالمنعم هاشمیةالعثمان ةنک: الخالف -2

 .ةالمرج یبن
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 یآورجمع یاسالم یهانیان مسلمانان و گسترش تسلط بر سرزمیجاد تفرقه میا یبرا
 .1«کنم

را فراموش کرده که اساسًا در یکند! زین خاطرات، با دروغ آغاز میا هپاسخ: سازند
 یتجار یهاشرکتا نبوده است! بلکه تنها یتانیدر بر یم وزارت مستعمرات1710سال 

ها مورد سوء استفاده قرار بودند که تجارت را در جنگ حکومت یمحض« یاستعمار»
دهد که: اگر دروغگو ید قرار میالمثل مشهور را مورد تأکن امر، ضربی. ا2دادندیم

وی،  یکه خاطرات ساختگکند می دیین نکته را تأیا همچنین. 3، پرحافظه باشیهست
 .-ولله الحمد -مرده متولد شده است

در  /خ محمد بن عبدالوهابیدارش با شیبر د یهمفر مبن یل چهاردهم: ادعایدل
 م1713سال 

دیدار کرده  /خ محمد بن عبدالوهابیم با ش1713که در سال کند می همفر ادعا
سه زبان که  کردیآمد م رفت و یدر آن مغازه جوان»... کند: یف مینگونه توصیو او را ا

 .4«دانستیرا م یو عرب ی، فارسیکتر
 خ ادعاین تاریدر ا /خ محمدیفراموش کرده که ش ،ن خاطراتیا یپاسخ: دروغگو

 ، ده ساله بوده است!!شده
م، 1710ا( در سال یتانیکه وزارت مستعمرات )برکند می انینکه: همفر بیح ایتوض

( فرستاده است؛ یهـ، او را به آستانه )مرکز خالفت اسالم1122مصادف با سال  یعنی
که دو سال در آستانه مانده و بعد از آن، طبق اوامر به لندن کند می انیسپس ب

 انیتخت خالفت ارائه دهد. سپس بیمفصل از اوضاع پا یبازگشته است تا گزارش
بصره  یکه به سوکند می انیه، بکه شش ماه در لندن مانده است. در ادامکند می

                                           
 .12خاطرات همفر، ص -1
تحکم  هبه مؤسس یتجار هک پروژیقرار داشت که از  یها، شرکت هند شرقن شرکتیدر رأس ا -2

نکه بر اثر وقوع شورش و یل شد و استمرار داشت تا ایا در منطقه تبدیتانیتمام مستعمرات تاج بر
 ةشرک»در این مورد با عنوان:  یم منحل شد. نک: کتاب مهم1858نافرمانی ملی در هند در سال 

ر یاستاد نص ،«الهندیة في المغول اإلسالم ةسقوط دول یسها حتیمنذ تأس یةزیاإلنجل یةالهند الشرق
 .احمد نور احمد

 مترجم«. دروغگو، فراموشکار است»: یمعادل فارس -3
 .32-31خاطرات همفر، ص -4
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دار ید /خ محمدیرد و در بصره با شیگین سفر، شش ماه زمان از او میروانه شده و ا
 کند.یم

م 1713خ دیدار کرده، سال یهمفر که در آن سال با ش ین، سال مورد ادعایبنابرا
خ متولد سال یکه مشخص است ش یشود؛ در حالیهـ م1125است که مصادف با 

ن امر در یساله بوده است!! اهمفر، ده ییدار ادعایجه در زمان دیـ است؛ در نته1115
 آشکار است. یو جزئ ین مذاکرات به صورت کلیبطالن ا

و  یتواند به زبان فارسینجد آمده، چگونه م یکه از صحرا یاسالهبعالوه، پسر ده
خ یزمان ش ن دو زبان را دریکه مردم نجد اساسًا ا یصحبت کند؟ در حال یترک
ن طفل یکرد، پس این دو زبان صحبت نمیز به ایک نفر از آنان نیدانستند و حتی ینم

 ن دو زبان را فراگرفته بود؟یو از کجا ا یچه زمان

 یشیبه آزاداند /خ محمد بن عبدالوهابیف شیل پانزدهم: توصیدل
 یبراکه چنان ...بود یشیآزاداندکاماًل محمد بن عبدالوهاب جوان »د: یگویهمفر م

 .1«قائل نبود یچ ارزشیهب چهارگانه اهمذاز  یرویپ
در صحرا که کسی شود. چگونهبا اندکی تأمل، دروغ آشکار این سخن مشخص می

ش؟ ی، بلکه کاماًل آزاداندیشی عادیش است؟ آن هم نه آزاداندیابد، آزاداندییپرورش م
 هاآنکه از یست، در حالیمذاهب چهارگانه قائل ن یبرا یچ ارزشیخ محمد چگونه هیش

ن مردم منتشر شده و در دسترس همگان یش در بیهاخارج نشد و تجاوز نکرد؟ کتاب
نگفته  ین سخنیک عالم هم چنی یاند، اما حترا خوانده هاآنامت  یعلما ،قرار دارد

لما بر او ارزش دانسته بود، به طور قطع عاز ائمه را کم یکیخ یاست. اگر ش
 دادند.یافروختند و پاسخش را میبرم

عی به نام یش یبا مرد /خ محمد بن عبدالوهابیش یدوست یل شانزدهم: ادعایدل
 عبدالرضا!
عه به نام عبدالرضا یش یخ محمد بن عبدالوهاب با مردیکه شکند می انیهمفر ب

 یعیشمحمد بن عبدالوهاب تعّصب ضد »د: یگویخ میدوست بوده و در مورد ش

                                           
 .31خاطرات همفر، ص -1
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خ در مورد یرا موضع شین سخنان باطل است؛ زین سخن، از آشکارتری. ا1«نداشت
 یالرد علفي  ةرسال»کتاب مشهوری با عنوان  ،ها مشهور و معروف استیرافض

از عبارات او  یکی .عه را در آن آورده استید ناپسند شیف کرده که عقایتال 2«الرافضه
سازد! یخاطرات همفر م هرا متوجه سازندخ آن یش ییهاست که گویدر مورد رافض

مومن بر  یا»د: یگویمچنین هم .3«انین دروغگویا»د: یگویآنجا که در مورد آنان م
کنند، یح رد میو نقل صر یهین نادانان بنگر که آنچه را عقل بدیدگاه پوچ اید
 .4«سازندیم

برادر با هم برخورد عه مانند یو ش یکند که در بصره، سنیان میل هفدهم: همفر بیدل
 5کنندیم

ن امر هرگز نبوده و هرگز یرا ایخاطرات داللت دارد؛ ز هن امر، بر جهل سازندیا
 شف قرآن و تکفیر صحابهیعه را که معتقد به تحریرا اهل سنت، شینخواهد بود؛ ز

 ةو آنان را تا مرتبکنند می از آنان، و در مورد امامانشان غلو یهستند، جز افراد کم
دانند، پس اهل سنت چگونه ید کفرآلودشان، کافر میر عقایبرند و سایت باال میالوه
گاهیاز مذهب خبکه کسی توانند برادران آنان باشند؟! مگریم نداشته باشد که  یث شیعه آ
 ف کرده است.یخ کتابی در رد آنان تألیم که شین نبوده، بلکه دانستیخ هرگز چنیش

 یاز حکومت عثمان /خ محمد بن عبدالوهابیش یتینارضا یل هجدهم: ادعایدل
از حکومت دو  هر ،یعیخ محمد بن عبدالوهاب و عبدالرضا شید شیگویهمفر م

 .6بودند یناراض یعثمان

                                           
 .همانجا -1
از تناقضات کتاب فوق این است که  یکیدانشگاه اإلمام این کتاب را به چاپ رسانده است.  -2

هـ 1325ک شب چهارشنبه ماه ذوالحجه سال یدر ساعت »سد: ینوین میان چنیس آن در پاینونسخه
این امر شبیه مطالبی «. ن کتاب فارغ شدمیدر بغداد که الله آن را از فساد حفظ کند، از نوشتن ا

 !است که در دسترس روافض قرار دارد
 .8ص -3
 .41ص -4
 .31خاطرات همفر، ص -5
 .همان -6
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 ن ادعا پاسخ داد:یتوان به ایاز چند وجه م
دن و اطاعت از ائمه مسلمانان است؛ به عنوان نمونه، یخ قائل به وجوب شنیش -1

کوکار و فاسق مسلمانان یبه وجوب سمع و طاعت از ائمه ن قائل»د: یگویم
سپرده او به خالفت که کسیت الله فرمان ندهند، یکه به معص یهستم، تا زمان

رش بر آنان غلبه یبا شمش یا ،شدند یمردم بر او اجتماع کردند و راض ،شد
 .1«فه شد، اطاعت وی واجب و خروج بر او حرام استینکه خلینمود تا ا

که کسی ن است که: شنیدن و فرمانبرداری ازیاصل سوم ا»د: یگویمنین چهم
ای حبشی باشد، مورد اجماع است. الله بردههرچند  امارت ما را به دست دارد،

کافی به انواع بیان شرعی و تقدیری بیان فرمود. ه این حق را آشکارا و به انداز
گاهی ندارند، پس چگونه به آن عمل  بسیاری از مدعیان علم، از این اصل آ

 .2«د؟!کرخواهد 
نداشت که محل دعوتش، تابع حکومت خالفت  ین شکیترکوچک /خیش -2

اگر در مورد این امری که به خاطر آن بر »د: یگویست؛ به عنوان نمونه مین
کنند، از هر عالمی در شام یا یمن یا دیگر تراض و انتقاد و دشمنی میمن اع

است،  ج و رسولش أها بپرسند، خواهد گفت: حقیقت و دین اللهسرزمین
توانم آن را آشکار کنم، چون حکومت راضی نیست؛ اما در سرزمین خودم نمی

د نکرد، اما ابن عبدالوهاب آن را آشکار کرد؛ چون حاکم کشور او، سخنش را ر
 .3«بلکه وقتی حقیقت را شناخت، از او پیروی کرد

شود که یافت نمی هاآندر  یزیدر دست ما قرار دارد و چ /خیش یهاکتاب -3
از او که  ییچ فتوایه ،داللت کند یموضع خصمانه ضد حکومت عثمان یبر نوع

در برابر  /خیش یریگاست و موضعیر کند وجود ندارد. سیآن حکومت را تکف
ا یشوراندن  ایک یتحر -اتشیدر طول ح -بود که یابه گونه یحکومت عثمان

ن یدانست که ایرا میبر آن نداشت؛ ز یالیا استیجنگ با حکومت  یبرا یدعوت
را  یچ ساکنینیز ه یکار، به معنای خروج بر حکومت است. حکومت عثمان

                                           
 .11، صیةشخصخ، قسمت پنجم، الرسائل الیمؤلفات الش -1
 .394، ص ةدیهمان، قسمت اول، العق -2
 .32، صیةهمان، قسمت پنجم، الرسائل الشخص -3
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ا یهم از آن سر نزد که باعث رنجش و خشم شود،  یک نکرد و اقدامیتحر
، چهار پادشاه /خیات شیح یکه قابل ذکر باشد، با وجود آنکه در اثنا یخالف

 .1آل عثمان حکومت کردند
بر نجد  ینفوذ -به طور عموم -، بر نجد مسلط نبود؛ پسیدولت عثمان -4

خ محمد ینداشت و حکومتش تا آنجا ادامه نیافته بود. پیش از ظهور دعوت ش
به  یان عثمانینداشتند، وال یاست و امارتیها در نجد رترک، /بن عبدالوهاب

آنجا نرفته و لشکریان ترکی در آنجا مستقر نشده بودند؛ بلکه نجد از امارات 
هرچند  -یا آبادیهر شهر  ،ل شده بودیتشک یاپراکنده یهایکوچک و آباد

ن امارات در جنگ و قتال و مشاجره با یداشت و ا یر مستقلی، ام-کوچک
 .2گر بودندیکدی

حکومت  یداللت دارد، استقراء انشعابات ادار یخیقت تارین حقیآنچه که بر ا
ن دفتر ین آل عثمان در مضامیقوان»با عنوان  یاهیترک هق رسالیاست، از طر یعثمان

، امانتدار م1690هـ، مصادف با سال 1018که در سال  یأفند ین علیمیاز « وانید
البالد »کتاب  یهامهیاز ضم یکیآن را به عنوان  یساطع الحصر ،بود یدفتر خاقان

شود که از ین رساله مشخص میق ایمنتشر کرد. از طر 3«یةالعثمان ةوالدول یةالعرب
 یالت عربیا 14الت، از جمله یا 32، حکومت آل عثمان به یازدهم هجریل قرن یاوا
نبوده است، جز أحساء اگر آن را از نجد به  هاآنن نجد جزء یشد که سرزمیم میتقس

 م.یشمار آور
 یو خارج یالعرب، به سبب مبارزات داخل ةریها در جزید که نفوذ عثمانیینپا یرید
من یت امر، مجبور به ترک یضد آنان، در نهابر صعناء  هبه سبب انقالب ائم ،ف شدیضع

                                           
؛ نک: سلسله مقاالت یخ در برابر حکومت عثمانیش یریگشتر در مورد موضعیات بیجزئ یبرا -1

، شروع از شماره یةتیالمجتمع الکو ۀ، مجلیل النشمی، دکتر عج«ةب أوراق الخالفیترت ةإعاد»
نان یبا اطم»د: یگوی. م527تا  505 یها، شماره«یةالوهاب ةوالحرک ةالخالف ةدول» ۀ، مقال462

به موضع خصمانه ضد  یحیخ محمد بن عبدالوهاب، تصریش یهام: در نوشتهییم بگویتوانیم
 «....حکومت خالفت وجود ندارد

 .37 -36ن، صیمیعبدالله العث ، دکتریةالسعود یةالعرب ةخ المملکیشتر؛ نک: تاریات بیجزئ یبرا -2
 .240 -230ص -3
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روانش در سال یر و پیخالد براک بن غر یبه سبب انقالب رهبر بنکه چنان شدند؛
 .1ز شدندیهـ، مجبور به ترک أحساء ن1080
 تاشناخته نشده است  یاندوزسودمند و ثروت یاینجد هرگز به وجود اش همنطق -5

 ا هر حکومت دیگری قرار دهد.ی یآنجا را محل طمع حکومت عثمان

ب اهمذبه  /خ محمد بن عبدالوهابیندادن شتیاهم یل نوزدهم: ادعایدل
 چهارگانه یفقه

مرسوم ب چهارگانه اهمذاز  یرویپ یبراخ محمد بن عبدالوهاب ید شیگویهمفر م
ن مورد نداده یدر ا یگفت: خدا دستوریو م قائل نبود یچ ارزشیه سّنتل ن اهیب

 !2تاس
در برابر مذاهب اهل سنت به صورت  /خیرا موضع شین سخن دروغ است؛ زیا

 د:یگویآمده است؛ به عنوان نمونه مش یهاواضح در کتاب
فه یچهارگانه، ابوحن ائمهما مقلد کتاب، سنت، سلف صالح امت و اقوال مورد اعتماد »

 -رحمهم الله -س و احمد بن حنبلینعمان بن ثابت، مالک بن انس، محمد بن ادر
 .3«میهست
 روانیبر پ ،، امام اهل سنت است/اما مذهب ما، مذهب امام احمد بن حنبل»

مذاهب چهارگانه به شرط آنکه مخالف نص قرآن و سنت و اجماع امت و قول جمهور 
 .4«گیریمایرادی نمی ،امت نباشد

که  هاآندر دست ماست؛ به آن دسته از مطالب  -رحمهم الله-اما کتب متأخران»
ست عمل یکه موافق با نص ن یبه آن مطالب ،میکنیموافق با نص است عمل م

 .5«میکنینم

                                           
یخ صالح العبود، ، شیالعالم اإلسالمفي  وأثرها یةخ محمد بن عبدالوهاب السلفیالش ةدینک: عق -1

، ة، محمد کمال جمعیةالعرب ةریخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزیالش ة؛ انتشار دعو1/40-41
 .47، ص یعجالن، دکتر یةالسعود یةخ البالد العربی؛ تار13ص

 .31خاطرات همفر، ص -2
 .96، صیةخ، القسم الخامس، الرسائل الشخصیمؤلفات الش -3
 .107همان، ص  -4
 .101همان، ص  -5
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هـ که به مکه 1218، در سال /خ عبدالله بن محمد بن عبدالوهابیپسرش، ش
 بر ،میهست /ز در فروع، بر مذهب امام احمد بن حنبلیما ن»وارد شدند، گفت: 

را مذاهب یکنیم؛ زانتقاد نمی ،د کندیر آنان تقلیچهارگانه و نه غ هاز ائم یکیاز که کسی
 یزیدر ظاهر آنان را بر چ ؛انددرست تنظیم نشدهه یه و امامیدیها و زیگر مانند رافضید

 ائمهاز  یکیم که از یسازیم، بلکه آنان را مجبور میکنید نمییاز مذاهب فاسدشان تأ
 .1«د کنندیچهارگانه تقل

آنان در اصول، بر »... د: یگویت میروان دعوت سلفیدر مورد پ /د رضایخ رشیش
هستند. آنان به مذاهب  /امام احمدمذهب جمهور سلف صالح و در فروع بر مذهب 

ستند. این یک از مقلدان آنان تفاوت قائل نیچ یان هیچهارگانه احترام گذاشته و م ائمه
ق سخنان دروغ و یدر تصد -کردند یرویاز او پکه کسانی و -نیسخنان را ابن عابد

شیخ و  یهاهیچ یک از کتابدر خ احمد دحالن گفتند، در حالی که یش یهانابهت
ه در یاست ترکیعات را که سین شایفرزندان و نوادگانش موجود نیست. ما ا یهاکتاب

م؛ و در یق کردین و امثالش منتشر کرد تصدیق ابن عابدیتصد یمورد آنان برا
 یبرا یحامیانشان در عصر ما چاپ شده است، پس عذر یهاآنان و کتاب یهاکتاب
ک بار یعات ین شایست. ایرانان آنان نشهوته و مبتدعه و یق حشویدر تصدکس هیچ

 ینیموسسات د هخ األزهر، در اداری، شیزاویخ ابوالفضل جیدر مجلس استاد بزرگ ش
شان حاضر کرده و به یبرا« یةالسن یةالهد»از کتاب  ییهاخ نسخهیش .ان شده استیب

ش بودند، األزهر در کنار ین علمایاز مشهورتر یکه گروه یکند، در حالیآن مراجعه م
ن مذهب جمهور اهل سنت و ین کتاب، عیکه مطالب اکنند می اعتراف یآنگاه همگ

 .2«جماعت است

 یخلفا یبه آرا /خ محمد بن عبدالوهابیندادن شتیاهم یستم: ادعایل بیدل
 !شنیراشد

داشت که در برابر آنچه از قرآن و  یمستقل یرأ /خیکه شکند می انیهمفر ب
 .3دادیت نمیاهم شچهارگانه یبه خلفا ید، حتیفهمیسنت م

                                           
 .227 /1، ةنیالدرر الس -1
 .511 -510ص یةدحالن، حاش ةاإلنسان عن وسوس ةانیص -2
 .34خاطرات همفر، ص -3
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ها و رسائلش چنان واضح است که در کتاب شخ در مورد صحابهیم: اعتقاد شیگویم
 ست:ین هانان بهتیبه ا یازین

 د: یگویخ میش
کنم، از آنان را دوست دارم، کارهای نیک آنان را بیان می ج اصحاب رسول الله»

طلبم؛ اما در مورد عیوب و اختالفات آنان سکوت راضی هستم و برایشان آمرزش می
 .1«شان را باور دارمکنم و برتریمی
 .2«ن تصریح دارندیو استقامت آنان در راه د شت صحابهیث بر افضلیات و احادیآ»
، بخصوص شت شده که بر کمال صحابهیروا یبه صورت متواتر مطالب ج از پیامبر»
از آنان مشهور بلکه متواتر است؛ هریک  ر مدحداللت دارد. روایات د شنیراشد یخلفا

شان بر دروغ محال است و از مجموع یهستند که تبان یات، مردمین روایان ایرا راویز
 .3«دیآیبه دست م شبه کمال صحابه و برتری خلفا ینیقیاخبارشان، علم 

اعتقاد داشته باشد که موجب  یزیبه آن چ -هایرافض یعنی -ک از آنانیهر »
را در آنچه در مورد وجوب  ج است؛ در واقع، رسول الله -شصحابه یعنی -ر آنانیتحق

را در  ج رسول اللهکه کسی ،ب کرده استیخبر داده، تکذ شاکرام و بزرگداشت صحابه
 .4«ده استیب کند، کفر ورزیشان ثابت است، تکذیاز ا یآنچه که به صورت قطع

مخالفت  شدر مورد اکرام صحابه أد، با فرمان اللهیهر کس به آنان ناسزا بگو»
ا جمهور صحابه داشته باشد، الله متعال یاعتقاد سوء در مورد تمام هرکس  ،کرده است

ب کرده است و یخبر داده تکذ شرا در آنچه که در مورد کمال و فضائل صحابه
 .5«الله، کافر است هکنندبیتکذ

 
 
 

                                           
 .10، ص یةالشخصخ، قسمت پنجم، الرسائل یمؤلفات الش -1
 .14، صةالرافض یالرد علة في رسال -2
 .18همان، ص  -3
 .27همان، ص -4
 .17همان، ص  -5
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 کم: سخن همفر در مورد جهادیست و یل بیدل
ست... یگفت که جهاد فرض ن /خ محمد بن عبدالوهابیکه شکند می انیهمفر ب

 !1ت تکان دادیرضا هخ سرش را به نشانیو پس از مناظره، ش
به نظر من، »کند: یان مینگونه بیش در مورد جهاد را ایدگاه خوید /خیپاسخ: ش

 ز است وینماز جماعت پشت سرشان جا ،است یک و فاسقی، باقیجهاد همراه هر امام ن
ن امت ین فرد ایکه آخر ید تا زمانیرا مبعوث گردان ج محمد أجهاد از آنگاه که الله

 «.یو نه عدالت عادلکند می آن را باطل یاست، نه ستم ستمگر یکشد باقیدجال را م

 ست و دوم: سخن همفر در مورد ازدواج موقتیل بیدل
که ازدواج موقت شود یقانع م /خ محمد بن عبدالوهابیکه شکند می انیهمفر ب
در خدمت وزارت  که یحیاز زنان مس یکیاز  پس ،ردیپذیز است و آن را میزنان جا

 !2ردیگیبهره م ،بودندمسلمان  ردن جواناندکفاس یمستعمرات برا
خ مانند آنان در یزاده هستند، دوست دارند شها که خودشان متعهیپاسخ: رافض

ْ لَوۡ ﴿ د:یفرمایدر مورد کفار م أاللهکه چنان حرام بچرد؛ یزنا وا  َكَما تَۡكُفُرونَ  َودُّ
 ْ د یکه شما هم مانند آنان کافر شوکنند می آنان آرزو»؛ [89]النساء:  ﴾َسَوآءا   َفَتُكونُونَ  َكَفُروا
ن یخ را از ایاما چنین آرزویی را به گور خواهند برد؛ زیرا الله ش «.دیکسان شویتا با هم 

ن کار را در یخ حرمت ایاش هستند، پاک نگه داشته و شها تشنهیرافضمنکر بزرگ که 
د: یگویان سخن در مورد متعه میدر پا /خی. ش3ان کرده استیپاسخ بر روافض ب

هرکس  شه منسوخ و حرام شد؛ پسیهم ینکه: متعه حالل بوده، سپس برایجه اینت»
 .4«استش گشوده یآن را مرتکب شود، در واقع، باب زنا را بر رو

                                           
 .36-35خاطرات همفر، ص  -1
 .36ص  -2
 «.ةمطلب المتع»، 46 -44، صةالرافض ینک: الرد عل -3
در زنا قرار ها، از سنت و بلکه از ملت خارج هستند و هین امامیا»د: یگویم 54. در صفحه 46ص  -4

ار سزاوار یاند؛ پس بسش گشودهیخو یدارند و ابواب زنا، از ُقُبل و ُدبر، را به صورت گسترده بر رو
طان یش یهااز گام یرویما و شما را از پ أگروه برادران، الله یهستند که فرزندان زنا باشند. ا

  .حفاظت کند
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 ست و سوم: سخن همفر در مورد شرب خمریل بیدل
، او را قانع کرده که /خ محمد بن عبدالوهابیبا ش ییبعد از گفتگو:د یگویهمفر م

د و در نماز یخ خمر نوشیجه شیست! در نتیست و نماز فرض نیشرب خمر حرام ن
 !1تنبلی کرد
ن کار از یآن و نسب ناپاکش داللت دارد. ا هزنند افترا یشرمین دروغ بر بیپاسخ: ا

، سابقه دارد، ج امبرشین مسلمانان بعد از پیدر زدن افترا و بهتان بر برترکه کسی جانب
، بعد از یدیخ عبدالرحمن سویای به عالم بغداد، شدر نامه /خیست. شیآور نشگفت

 ،الله متعال یعبادت براان کرده و مردم را به اخالص یاو ب یخویش را برا هدینکه عقیا
ان یکه در مالله متعال  یبردن به آنان به جاخواندن مردگان و پناهمثل ات یانکار شرک

نماز،  ییردستانم را به برپایمن ز»ن گفته است: یخواند، چنیافته بود، فرامیمردم رواج 
رات و انواع آنان را از ربا و شرب خمر و مسک ،ر احکام الله ملزم کردمیپرداخت زکات و سا

راد ین مورد بر ما طعنه وارد کنند و از آن ایکردم، پس رؤسا نتوانستند در ا یمنکرات نه
قرار دادند که  یشان را در مواردین رو، طعنه و دشمنیکوست؛ از ایرا نزد عوام نیرند؛ زیبگ

ن یمردم مشتبه کردند که: ا ینگونه امر را برایا ،دارمیکنم و از شرک بازمید امر میبه توح
ان سواره و یار باال گرفت و لشکریکار خالف اعتقاد اکثر مردم است؛ از این رو، فتنه بس

پخش کردند که انسان  ییهاناه ما فراهم آوردند؛ به عنوان مثال، بهتیطان را علیش هادیپ
از آنکه امور  شیخ پس -کند، چه رسد که آن را افترا بندد...یشرم م هاآنعاقل از نقل 

که در  ینکه تمام اسبابید: خالصه ایگویم -شمردیرا که به او نسبت داده شده برم یادیز
از شرک، بهتان است و  ید و نهیتوح یر از دعوت مردم به سویغ ،شودیمورد ما گفته م

 .2«ستیده نیشما پوش یده مانده، برایگران پوشید ین امر برایاگر ا
مطلب: نماز جمعه : »3دیگویکردن آنان مسرزنش یها، برایدر پاسخ به رافض /خیش

داند، چه رسد در یب میترک نماز جماعت را بر آنان ع یو«. کنندیو جماعت را ترک م
 خ در نماز تنبلی کرده است؟!یکه شکند می ن افترازن ادعایمورد خود نماز! حال چگونه ا

                                           
 .38 -37خاطرات همفر، ص  -1
البیان واإلشهار لکشف زیغ »چنین نک: . هم36جم، الرسائل الشخصیة، صمؤلفات الشیخ، قسمت پن -2

؛ دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن 82 -81، فوزان السابق، ص «الملحد الحاج مختار
نیة171 -170عبدالوهاب، دکتر عبدالعزیز آل عبداللطیف، ص  .65 /1األجوبة النجدیة، في  ؛ الدرر السَّ

 .56ص -3
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 رازیبه اصفهان و ش /لوهابخ محمد بن عبدایسفر ش یست و چهارم: ادعایل بیدل
 .1راز( رفته استیخ محمد بن عبدالوهاب به )اصفهان و شیکه شکند می همفر ادعا

ان یخ را بیش هنامیکه زندگ یرا افراد مورد اعتمادیز دروغ است؛ زین سخن نیا
را که  یین شده و شهرهایش تدویکرده و مشتاق بودند تا تمام موارد مربوط به سفرها

ران و قم و یخ به )فارس و ایاند که شان شوند، هرگز نگفتهیدار کرده، بید هاآنخ از یش
کتب  یان کرده، آن را فقط از برخین سخن را بیاهرکس  ،راز(! رفته باشدیاصفهان و ش

ا یکه آن را در آثار معروفشان به اشتباه  یخاورشناسان یا بعضی 2ر مورد اعتمادیغ
، برائجس، «یةالمعارف اإلسالم ةدائر»وث در یمانند: مرجلاند، قت آوردهیدورشدن از حق

 .3ف، نقل کرده استیمر و بالغریوجز، ُزویه

 هیبه تق /خ محمد بن عبدالوهابیمان شیا یست و پنجم: ادعایل بیدل
 .4مان داشتیه ایخ محمد بن عبدالوهاب به تقید شیگویهمفر م
ه یتق ۀها در مسألیدر مبحث پاسخ به رافض /خین است که شین دروغ چنیپاسخ ا

ن است: کتمان یه از نظر آنان چنیتق ین است که معنایمفهوم سخنشان ا: »5دیگویم
 ؛ به خاطر ترس از مردم، والله اعلم.یا ارتکاب منهیا ترک الزم، یحق، 

ن را بنا ین، ایه منحوس و ننگین تقیان بنگر، و بر اساس این دروغگویپس به جهل ا
را کتمان کرد...  شگانهسه یعت خلفاینص خالفت خویش و مبا سیاند که علکرده

رود یرا احتمال میطلبد؛ زیت را میاهل ب ائمهنان به اقوال و افعال ین امر، عدم اطمیا
 یار زشت است سخن گروهیه صادر شده باشد!... بسیتق یکه اقوال و افعالشان از رو

 «. که از آن پاک هستندامامانی  باشد،می که به معنای نقص امامانشان

                                           
 .50همفر، ص خاطرات  -1
ت وی در مورد یپاسخ روا یبراچنین هم که نقدش گذشت.« لمع الشهاب...»مانند کتاب  -2

 .201 -188، ص یر العجالنی، منیةالسعود یةخ البالد العربی، نک: تار/خیش یسفرها
خ محمد بن یالش ةدیکه بر آن افزودند، نک: عق یخ و پاسخ کسانیش یسفرها ۀمطالع یبرا -3

 یةالعرب ةخ المملکی؛ تار182 -133 /1، دکتر صالح العبود، یالعالم اإلسالمفي  وأثرها عبدالوهاب
 .68ن، ص یمی، دکتر عبدالله العثیةالسعود

 .50خاطرات همفر، ص  -4
 .28 -27ص  -5
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 /خ محمد بن عبدالوهابیر مسلمانان توسط شیتکف یست و ششم: ادعایل بیدل
خ محمد بن عبدالوهاب وضع شده یش یکه برا ییهااز برنامه یکیکند می انیهمفر ب
 .1ر تمام مسلمانان و روادانستن کشتار آنان و گرفتن اموالشان بودیبود، تکف

ت آن را رواج یاست که دشمنان دعوت سلف یادیاز جمله افترائات زن سخن، یا
 /خ محمدیاز سخنان ش ی. برخ2اندپاسخ داده هاآناز پژوهشگران به  یشمار ،دادند
 ن قرار است:یکند، بدین افترا را رد میکه ا
ن است، سپس ارکان چهارگانه؛ اگر کسی یاسالم پنج رکن دارد: رکن اول شهادت»
که به خاطر انجامشان با او هرچند  را ترک کند، هاآن یتنبل یاقرار کند و از رو هانابد
 ین ارکان از رویم. علما در کفر تارک ایکنیر نمیاما به خاطر ترک او را تکف ،میجنگیم

م مگر در آنچه که تمام علما بر آن یکنیر نمیما تکف ،و بدون انکار اختالف دارند یتنبل
 .3«ن استیهمان شهادتاجماع دارند که 

ن دو را یو امثال ا یقبر احمد بدو یقبر عبدالقادر و بت رو یرا که بت رو یکس»
گاه ین یرا جهل دارند و کسیم؛ زیکنیر نمیتکف ،کندمی عبادت ست که آنان را آ
 .4«کند
گویند: ما به صورت عموم ن سخن آنان است که مییاما دروغ و بهتان؛ مانند ا»
دارد  ینش تواناییبر اظهار دکه کسی یخودمان را برا یو هجرت به سو میکنیر میتکف

جنگد، یرا که نم یکند و کسیر نمیرا که تکف یم کسیکنیر میتکف ،میدانیواجب م
ن موارد، دروغ و بهتان است که با آن مردم را از یاد هستند. تمام ایار زیمانند آن که بس

 .5«دارند...یبازم ج و رسولش أن اللهید

                                           
 .81خاطرات همفر، ص -1
ف؛ منهج یز آل عبداللطیخ محمد بن عبدالوهاب، دکتر عبدالعزیالشةن لدعویالمناوئ ینک: دعاو -2

 .مانیخ احمد رضیر، شیالتکف ةمسألفي  اإلمام محمد بن عبدالوهاب
ن9، صیخ، قسمت سوم، الفتاوی؛ مؤلفات الش271 /2خ نجد، یتار -3  ةاألجوبیة في ؛ الُدرر السَّ

 .102 /1، یةالنجد
 .11، صیخ، قسمت سوم، الفتاویمؤلفات الش -4
 .همان -5
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به جهنم؛  یم و نه گواهیدهیبه بهشت م یک از مسلمانان، نه گواهیچ یدر مورد ه»
دوارم یمسلمان ام یداده است، اما برا یشان گواهیبرا ج را که رسول الله یمگر کسان

 .1«و بر بدکار، نگران
اسالم خارج  هریکنم و او را از دایر نمیچ کس را به خاطر ارتکاب گناه تکفیه»
 .2«دانمنمی
ا ی ،کنمیر مینکه دشمنان از جانب من گفتند که من به ظن و مواالت تکفیاما ا»
است که با آن  یبهتان بزرگ .کنمیر میاقامه نشده است تکف یرا که حجت بر و یجاهل

 .3«متنفر کنند ج و رسولش أن اللهیقصد دارند مردم را از د
را بر من افترا بسته است که  یسخنان -میابن سح -ن مردیداند که ایم أالله»

نکه من یبه ذهنم خطور نکرده است؛ از جمله: ا هاآناکثر  ،امرا نگفته هاآنهرگز 
کنم... در یر میاد کند تکفیر الله سوگند یرا که به غهرکس  کنم ویر میرا تکف یریبوص

 .4«میم: سبحانک هذا بهتان عظیگویپاسخ به این مسائل م
که  ید؛ از جمله: انتشار بهتانیه ما فراهم آوریطان را علیش هادیان سواره و پیلشکر»

د: من یانکه گفتهینکه بدان افترا بست؛ از جمله ایآور است، چه رسد به انقل آن شرم
کنم که یادعا م ،کنمیر میتکفکنند می یرویاز من پکه کسانی تمام مردم را جز

گنجد؟ ن سخن در عقل یک خردمند مییشگفتا! چگونه اح است، یرصحیازدواجشان غ
 .5«وانه است؟!!...یا دیا دانا یا کافر ین مسلمان ید: ایگویا عاقلی میآ

 د:یگوین به افراد پست به دروغ خبر داده است که ابن عبدالوهاب میهمچن»
م: سبحانک هذا ییگویتحت فرمان من داخل نشود کافر است. در پاسخ مکه کسی
د عمل کند و از یبه توحهرکس  نکهیم به ایدهیم یم، بلکه از قلب گواهیان عظبهت

را  یتنها کس ،مسلمان استید، در هر زمان و هر مکانیبجو یزاریروانش بیشرک و پ

                                           
 .11، صیةهمان، قسمت پنجم، الرسائل الشخص -1
 .همان -2
 .25همان، ص -3
 .62و12-11همان، ص -4
 .36همان، ص -5
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ش ینکه حجت بر بطالن شرک برایبعد از ا أم که در معبودبودن  اللهیدانیکافر م
 .1«آشکار شد، شرک ورزد

دشمنان است تا  یهانام، از بهتیکنیر میما به صورت عموم تکفن سخن که: یاما ا»
 .2«مین است: سبحانک هذا بهتان عظیاز دین بازدارند و پاسخ ما چن

خ محمد بن ین اتهام از شیا ینف ی، برا/یهند یر سهسوانیخ محمد بشیش
و  دانستن کشتار آنان و گرفتن اموالشان ر مسلمانان و روایبر تکف یمبن /عبدالوهاب

ر نکرده و یک از مسلمانان را تکفیچ یروانش هیخ و پیش»د: یگویناموسشان م یدرپرده
با آنان مخالفت کند مشرک هرکس  ،اند که آنان همان مسلمانان هستنداعتقاد نداشته

ک نفر یش از یاند... با بساختن زنانشان را روا ندانستهاست و کشتار اهل سنت و برده
شان را مطالعه کردم، اما یهااز کتاب یاریام و بسدار داشتهیخ دیروان شیاز علما از پ

«. ن سخنان بهتان و افتراستیافتم، بلکه تمام این امور نیا یبرا یل و اثریچ دلیه
سد: ینوین میر چنیخ محمد بشین سخن شیدر توضیح ا /د رضایخ محمد رشیش
آمده  هاآنرا در یوجود دارد؛ زها، خالف و ضد آنچه گفته شده است ن کتابیبلکه در ا»

کفر  یرا که اجماع مسلمانان بر آن است که و یکنند جز کسیر نمیکه آنان تکف
 .3«ده استیورز

 شده!فیست و هفتم: سخن همفر در مورد قرآن تحریل بیدل
شده  یخ محمد بن عبدالوهاب طراحیش یکه برا یهااز برنامه یکید یگویهمفر م

 !!4بود یاشدهفیبود، انتشار قرآن تحر
 دهد؛این خاطرات که شیعه است، عیب خودش را به شیخ نسبت می ه: سازندپاسخ

ها معتقد یرفت. رافض گوید: مرا به عیب خود متهم کرد و درالمثل میضربکه چنان
کرده  یکفرآلود بر هدین عقیآنان را از ا أف قرآن هستند نه اهل سنت که اللهیبه تحر

« الرافضه یالرد عل»بزرگ اهل سنت است و در کتاب  یاز علما /خ محمدیاست. ش
 ان کرده است!: ین بیا نقصانی در قرآن باشد چنیادت یرا که معتقد به ز یحکم کس

                                           
 .60همان، ص -1
 .101-100همان، ص -2
 .-هیبا حاش -510اإلنسان، ص ةانیص -3
 .82خاطرات همفر، ص -4
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شدن، و قراردادن از حذف -میقرآن کر یعنی -که به عدم صحت حفاظت آن یکس»
 .1«ق کافر شده استیه باشد؛ به تحقغیر قرآن در آن اعتقاد داشت

 .2«ر و زدن گردن نداردیقرآن کافر است و مجازاتی جز شمش هکنندبیتکذ»
است، مورد استهزا  ج ا رسولیا قرآن ی أرا که در آن ذکر الله یزیکه چ یکس»

 .3«قرار دهد، کافر است

در سال  /خ محمد بن عبدالوهابیاظهار دعوت ش یست و هشتم: ادعایل بیدل
 هـ1143

هـ آشکار 1143خ محمد بن عبدالوهاب دعوتش را در سال یکه شکند می انیهمفر ب
را شیخ، یکند؛ زیبودن خاطرات مذکور را بیش از پیش آشکار من سخن، دروغی. ا4کرد

که چنان هـ آشکار کرد؛1153سال  یعنیدعوت خویش را در سال وفات پدرش 
پدرش عبدالوهاب در سال هزار و »د: یگویخ خویش میمورخان برآنند. ابن بشر در تار

از منکر را  یافت، سپس دعوت و انکار و امر به معروف و نهیصد و پنجاه و سه وفات 
 .5 «کردند... یرویاز اهالی شهر از او پ یاعالن داشت و گروه

ان ارتباط امام محمد بن عبدالوهاب با امام یست و نهم: اشتباه همفر در بیل بیدل
 -رحمهما الله -حمد بن سعودم

را هم  /محمد بن سعودها کار، وزارت توانست پس از سال کهکند می انیهمفر ب
فرستادند که  /را نزد محمد بن عبدالوهاب یسک ،نیسوق دهد؛ بنابراما  یبه سو

ن ید یعنی؛ دیان نماین دو محمد را بیان ایم یارکد و لزوم همیبگو اون مطلب را به یا
 !6الوهاب و قدرت از محمد سعودبن عبداز محمد 
به  /خ محمد بن عبدالوهابیخ به صورت ثابت مذکور است که شی: در تارپاسخ

گاه شدند و یاز اهل درع یه، شهر محمد بن سعود، رفت. بزرگانیدرع ه از وجودش آ

                                           
 .19، صةالرد علی الرافض -1
 .32مرجع سابق، ص -2
 .118، ص ةدیخ، قسمت اول، العقیمؤلفات الش -3
 .83ص خاطرات همفر، -4
 .9-8 /1عنوان المجد،  -5
 .85-84خاطرات همفر، ص -6
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ثابت است، پس خواستند که  ج دند که هنوز بر راه رسولید ،دار کردندیانه با او دیمخف
زن  ،ه کنند. اما ترسیدندیخ توصیمحمد بن سعود را باخبر کنند و او را به نصرت ش

دو چنین هم ه کرد ویخ توصیمحمد بن سعود، شوهرش را به مساعدت و نصرت ش
خ را در قلبش انداخت، آنگاه یمحبت ش -سبحانه -. اللهیان و مشاریبرادرش ثن

آمد وی رفت. بر او سالم کرد و خوش یراه دو برادرش به سودرنگ برخاست و همیب
ش انجام داد و به او خبر داد که همانند زنان و یت احترام و بزرگداشت را براینها ،گفت

ن یبهتر از سرزم ینیو گفت: تو را به سرزمکند می تیفرزندانش از او دفاع و حما
 دهم.یبشارت م یرومندیخودت و به عزت و ن

« ال إله إال الله» هدهم که کلمیمن هم تو را به عزت و قدرت بشارت م خ گفت:یش
ها و مردم را مالک نیرساند، سرزم یاریبدان چنگ زند و عمل کند و هرکس  است؛

، از † است که رسوالن یزین چید است و نخستیتوح هخواهد شد، این کلمه، کلم
گاه کین تا آخریاول بر آن  ج رد از آنچه که رسولن، بدان دعوت دادند. سپس او را آ
و آنچه بدان امر  ؛بر آن بودند شفرا خواند و آنچه بعد از او اصحاب بدانآنچه و  بود

، که خداوند از این طریق به آنان عزت أو جهاد در راه الله؛ کردند و از آن بازداشتند
ا از مخالفت با از کرد و برادر یکدیگر قرار داد. سپس او رینیداد؛ بدین ترتیب، آنان را ب
گاه کرد.شرک به الله متعال و بدعت  ها و ستم و ظلم مردم نجد آ

افت و دانست که مردم ینان ید و فضل او اطمیمحمد بن سعود از شناخت توح یوقت
 ج ن الله و رسولشین دیخ! همانا ایش یخ گفت: ایاز وقوع در آن دور هستند، به ش

خودت و آنچه بدان فرمان  یاریو تو را بشارت باد به ؛ستیدر آن ن یدیاست که ترد
 .1 د مخالفت کند...یبا توحکه کسی و جهاد علیه یده

 ایتانیتوسط بر /خ محمد بن عبدالوهابیجاد دعوت شیا یام: ادعایل سیدل
نکه دعوت یاستوار است و آن ا یک محور اساسی یهمفر بر رو یخاطرات ساختگ

 .-گذشتکه چنان -است!یتانیبر هفقط ساخت، /خ محمد بن عبدالوهابیش

                                           
 .167-162 /2، یةخ محمد بن عبدالوهاب السلفیالش ةدی؛ عق12 -11 /1خ ابن بشر، ینک: تار -1



 117 «همفر خاطرات» بودنیساختگ دالیل: چهارم مبحث

ا در قبال یتانیطرف، مشخص است که موضع حکومت براز نظر پژوهشگران بی
آنگونه که صاحب خاطرات همفر ادعا  -نبوده  یبانید و پشتییخ، هرگز تایدعوت ش

 ز بوده است.یو ست یبلکه دشمن -کندیم
که به استعمار و  ین مکانیرا در هند، بزرگتر /خیش یس، آثار دعوت سلفیانگل

از  یبود که برخ ین امر زمانیکردند، لمس کرده بود. ایش افتخار میهاتسلط بر نعمت
و پس از او، در  روانشیو پ 1خ احمد بن عرفانین دعوت را به کمک شیمردم هند ا

ن یرفتند. ایبه سرعت پذ 2یها و نهضت نزار علیمانند نهضت فرائض یگرید یهانهضت
اتش آن را در برابر یتحقق ن یس قصد داشت برایکه انگل ت کافریانیها با قادنهضت

ر آن گرد آورد، یداند زیرا نم یزیرا که از اسالم جز اسمش چهرکس  اسالم قرار دهد و
 کرد.یم یدشمن

خ محمد بن ینابودی دعوت ش یاق آنان برایسیان و اشتیانگل یآشفتگ
فهم اسالم از  یبرا یو دعوت ین اسالمیدر د یدیجد یداریکه ب -/عبدالوهاب

آشکار  -، عرضه کرده بودج و سنت رسولش محمد أمصادر زاللش، کتاب الله
 ن راه به کار گرفتند.یدر ا یادیها و اموال زشود که تالشیم

ا در یتانیحکومت بر ه( و فرستاد47هنگ ) ه، فرماندییایتانیسفر )سادلر(، افسر بر
نکه به یرا از هند شروع کرد تا ا ییفرساسفر طاقت ی؛ آشکار شده است. و3هند

حکومت  ید، تا از فروپاشیران کرده بود رسیم پاشا آن را ویه که ابراهیدرع یهاخرابه
مسلمانان به حرکت درآمده بود، مطمئن شود و  یداریب یره براین جزیکه در ا یاسالم

ترس و نگرانی حکومت ن ببرد؛ چون باعث ایجاد یت را از بیدعوت سلف هخود  قاعد
که  ین سفر، کاروان بزرگیس شده بود و مصالحش را به خطر انداخته بود. در ایانگل

 کردند.اغلبشان ترک بودند، سادلر را همراهی می

                                           
د یخ سعی، ش«احمد بن عرفان اإلمام المجاهد»د. نک: یهـ( به شهادت رس1246در سال ) /یو -1

 .یطنطاو یخ علی، ش«دیأحمد بن عرفان الشه»؛ یالندو یاألعظم
خ محمد بن عبدالوهاب یالش ةت آن، نک: انتشار دعوین نهضت و فعالیا ۀاطالع مختصر دربار یبرا -2

 .87 -63، محمد کمال جمعه، ص یةالعرب ةریخارج الجز
خ حمد الجاسر، ص یبالدنا، شفي  ونیغرب ةاو و سفرش، نک: رحال ۀاطالع مختصر دربار یبرا -3

27- 74. 
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و پس از  1ه گذشتیاز درع یم( به صورت پنهان1819( اوت سال )13سادلر در )
(، در ینکه او را در )آبار علیت تا ام پاشا بسیدن به ابراهیرس یاستراحت، بار سفر را برا

ن یا به سبب ایتانیک حکومت بریتبر خواستوی میافت؛ یمنوره  هنیمد یکینزد
را  -ییایحکومت بریتان -یحکومت هند شرق یای، و هدا2ش برساندیرا برا یروزیپ

 تحویل دهد.
 یم برا1819سادلر از جانب حکومت هند در سال »د: یگویخ حمد الجاسر میش

ک یاش را پس از آن جنگ ستمگر به او تبریروزین شد تا پییم پاشا تعیدار با ابراهید
از بین بردن نفوذ  یبا او برا یبر همکار یا مبنیتانیل حکومت بریو از تما ؛دیبگو
 .3«نان دهدیج اطمیدر خل یدولت سعود هماندیباق

ط یلمحافي  یصراع القو»ه، محمد عدنان مراد، در کتاب یسور یر خارجیسف
نفع از یا تنها ذیتانیبر»د: یگویم« وأبعاده یةخیجذروه التار -یج العربیوالخل یالهند
ج و ی، به خاطر ترس از انتشارش به خلینفوذ سعود یبود که به خردشدگ یجنگ
و  یعضو مجلس بمبئ -س واردن(ی)فرانس یانجام شد... از سخن آقا یعرب یایدر

و پذیرش  یخ حکومت سعودیکه در مورد تار یدر گزارش -دستیار رزیدنت عمومی
م توسط آن، ارائه کرد، 1818 -1795از  /خ محمد بن عبدالوهابیدعوت ش
س را یقلب انگل درونی بر علیه دعوت سلفینه یشود که چگونه کیمشخص م

جاد و ساقط شد، دوباره یمنحرف ا هب، آن فرقین ترتیبه ا»د: یگویخورد، آنجا که میم
، تا یهند یایج و دریدر خل ییایک آن، حمالت دریت و تحریبا حماجاد نشد و یا

                                           
و 149و ص 110-105و ص  99-96و ص  87-85ر، صی، سادلیةالعرب ةریعبر الجز ةرحل نک: -1

 .ی، ناشر: سعود بن غانم العجمی، ترجمه: انس رفاع159 -156ص
؛ 154 -150، ص یه، مسعود ندویعل ینک: محمد بن عبدالوهاب؛ مصلح مظلوم و مفتر -2

 .315، ص یدکتر احمد ُعقب، «یةالعرب ةریشبه الجزی في الفرنس یزیالتنافس اإلنجل»
، ناشر: ی، ترجمه: انس رفاع99-96و ص  87-85ر، صی، سادلیةالعرب ةریعبر الجز ةنک: رحل -3

، در 294 -286م، صیم عبدالرحی، دکتر عبدالرحیاألول یةالسعود ة؛ الدولیسعود بن غانم العجم
در اسناد  یدولت سعودو  /خیکه در مورد دعوت ش یان اشارهیکه اولکند می انین کتاب بیا

 ۀن، نک: مقالیش. همچنیندیم بود. پس ب1787وارد شد، در سال  یبمبئ ییایتانیحکومت بر
« یةالعلوم االجتماع یةکل ةمجل»در  یل باغی، دکتر اسماع«یاألول یةالسعود ةا والدولیطانیبر»

اول را از طریق  دانشگاه اإلمام )شماره اول( آنجا که عالیم دشمنی بین انگلیس و دولت سعودی
 .کندیها در خلیج عربی فاش مبندیپذیرش تقسیم
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ها یجزائر یافت که جز گستاخیگسترش  یگریت و جسارت و وحشیاز موفق یادرجه
 .1«کندینم یدر اروپا با آن برابر

ن هشدار بر یترت را بزرگیت وهابیها موفقیسیانگل»د: یگویم /د رضایخ رشیش
 .2«دانستندیخود در میان عرب و اسالم م یهایطلبجاه

م، یک مورخ منصف بنگرید یم با دیاگر بخواه»د: یگویم یاستاد محمد کرد عل
، بلکه یمحمد عل یآرزوها یاست خویش را بر نابودیم که سینیبیر را میکب یایتانیبر

ش یسال پ یاست سیسکه چنان گذاشت؛ یجاد دولت عربیبر ا یعرب مبن یآرزوها

                                           
ن، ص یمی، دکتر عبدالله العثیةالسعود یةالعرب ةخ المملکین، نک: تاریچن؛ هم262-261ص  -1

166- 168. 
 یو دولت سعود /خ محمد بن عبدالوهابیب دعوت شیتخر ینکته: همانگونه که دشمنان برا 

سوم، به  ین کار را با دولت سعودیا جلوه دهند، همیتانیبر ۀاول تالش کردند که آن دو را ساخت
که به « نیدار ۀمعاهد»ا یتانیاول آن با بر ۀ، انجام دادند و با معاهد/زیملک عبدالعز یرهبر

 ینقض کرد. برا« جده» ۀکردند، سپس آن را با معاهد یبردارصورت موقت بدان مجبور شد، بهره
-363، صیدید الزیا، دکتر مفیطانیز آل سعود وبرین دو معاهده، نک: عبدالعزیمتن ا ۀمشاهد
ن و فرزندانش، بیشترین قسمت این تجاوز ستمگرانه را بر عهده داشتند که ی. ملک حس366

اطالع از دفع تجاوز آنان؛ نک:  یرون راندند. برایانش آنان را از حجار بیز و لشکریملک عبدالعز
ا و یتانیز با بریملک عبدالعز ۀقت رابطیشناخت حق ید رضا. برایخ رشیون والحجاز، شیابالوه
ون والحل یشان و تعامل با آنان با درایت درآمد، نک: السعودیرنگهاینکه چگونه از پس  نیا

عبدالعزیز »د: یگویم 313 ۀ. وی در صفح430-313، ص/، محمد جالل کشکیاإلسالم
نیا را در خدمت اهدافش بکار گیرد، و حتی یک دلیل هم وجود ندارد که توانست امپراطوری بریتا

ای، مانند عبدالعزیز از توان گفت هیچ حاکم عربیعکس این مطلب را ثابت کند؛ چنانکه می
ای، مانند عبدالعزیز، نفوذ بریتانیا هیچ حاکم عربی ۀهمکاری با انگلیس بهره نبرد و در دایر

موضع «. کی از اهدافشان که متعارض با مصالح ملی باشد، ناتوان نکردانگلیس را از تحقق حتی ی
های بریتانیا که در ، در برابر بریتانیا بر عکس موضع ملک حسین بود که به وعده/ عبدالعزیز

قبال همکاری در جنگ با حکومت مسلمان عثمانی، وعده داده بودند او و فرزندانش را پادشاه 
ها برآورده شد، دوستی با او را به دشمنی و اما وقتی اهداف انگلیسیکنند، فریب خورد. عرب می

امیدش را به یأس تبدیل کردند، تا اینکه رانده و تنها در قبرس زندگی کرد! تا مشخص شود، 
مرا به عیب »تجاوز ملک حسین و فرزندانش بر دولت سعودی، مصداق این ضرب المثل است: 

 «.خودش متهم کرد و در رفت
 .72ون والحجاز، صیالوهاب -2
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ها در نجد و یه وهابین علیرانگر و خونیرا به جنگ و یجاب کرد که دولت عثمانیا آن،
س کنند، که چه بسا مانع نفوذ یتأس یدیجد ید دولت عربیترسیرا میحجاز فراخواند؛ ز

 . 1«ره عرب شودیآن حکومت در شبه جز یآرزوها

 اول یکم: دروغ همفر در مورد دولت سعودیو  یل سیدل
ه یدر درع ییایتانیاز کارشناسان ناشناس بر یکه همراه گروهند کمی همفر ادعا

، به م و وزارتیقرار داد دیجدن یومت و دکتخت حیرا پا هیدرع»کرده است!:  یزندگ
ومت کحن یدر ظاهر، اکه چنان ؛رساندیم دیبه حکومت جد یپول کاف ،یپنهان صورت
زبان  که وزارت بودند وابسته بهن کارشناسان ید که در واقع بهتریخر بردگانی د،یجد
در  -ازده نفر بودندیکه  -من و آنان .فرا گرفته بودند یابانیب یهاو جنگ آموخته یعرب
 ییهابر اساس برنامهن دو محمد هم یا ،میکردیم یارکهم ازیمورد ن یهابرنامه یاجرا

از  یکه دستور خاصّ  موارد یاریدر بس د.رفتنیش میپ م،یکردیشان طرح میکه ما برا
 .2«میدادیم قرار یمورد بررس ل رایما خود مسا امده بود،یوزارت ن

ار مهم و بسیار بدیهی، چرا از ین امر بسیتوان پاسخ داد: ابه این دروغ اینگونه می
که آنان تمام تالش  یدر زمان خودش پنهان ماند، در حال /خیدید دشمنان دعوت ش

روانش بکار بردند تا عیوب نداشته را به آنان یپ ن دعوت وین ایخود را در کم
 بچسبانند؟!

«. میقرار داد دیجدن یومت و دکتخت حیرا پا هیدرع»د: یگوین وجود، همفر میبا ا
ر محمد بن یخ محمد و امیش یخیدار تارین امر قبل از دین معناست که این ادعا بدیا

 اند؟نکرده یبدان توجهانجام شده است، پس چرا مورخان  -رحمهما الله -سعود
 هرین جزیکه در سرزم یدولت سعود»ن خاطرات فراموش کرده است که: یا هسازند

آل سعود  هرا سکونت خانوادیامده بود؛ زیه آغاز کرد، از عدم نیجاد شد و از درعیا یعرب
فه ین اعتبار که آنان به قبائل بنوحنیگردد، به ایم برمیقد یهانان منطقه، به زمیدر ا

س حکومتشان در یخش معروف است. آنان تأسین منطقه هستند و تاریا یکه بوم
خ محمد بن یدعوت ش ،تجدید کردند یالدیقرن پانزدهم م همیه را در نیدرع

ن کار دولت یرساندند؛ تا با ا یاری یالدیمقرن هجدهم  همیرا در ن /عبدالوهاب

                                           
 .72 -71 /3خطط الشام،  -1
 .85 -84خاطرات همفر، ص  -2
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م یابراه یه با رهبرین دولت با هجوم ترکیکه ا یهنگام ؛س کنندیاول را تاس یسعود
 ،م، ظهور کرد1824دوم در سال  یم سقوط کرد، دولت سعود1818پاشا در سال 

 یصل بن ترکیان فرزندان امام فیجاد اختالفات میدوم با ا یکه دولت سعود یهنگام
ظهور کرد،  یالدیستم میبار سوم در آغاز قرن ب یم سقوط کرد، برا1891در سال 
م 1902اض در سال یس آن در ریم تاسیترم یبرا /زیکه ملک عبدالعز یهنگام
د. یل گردیشود تبدیشناخته م یسعود یافت و به آنچه امروزه به مملکت عربیقدرت 

خ ضرب المثل است، حکومتی یاش در عمق تارشهین حکومت مستمر که به ریا ایآ
؟! -ادعا کرده است ین کتاب ساختگیآنگونه که ا -است یساختگ یا طرحی یساختگ

است و  ی، استوار و قوین امر داللت ندارند که حکومت سعودین تحوالت بر ایا ایآ
، قدرت ظهور بدان یاسیل عوامل سیش به دلیاصول آن روشن است که هنگام اختفا

.1«دهدیم

                                           
 .یدکتر فهد السمار ۀاز مقال -1





 

 

 :پنجممبحث 
 «خاطرات همفر» هسندیبودن نویعیل شیدال

آن را ننوشته  مسیحیکه فردی کند می دایکس خاطرات همفر را بخواند، یقین پهر
ها را مورد یسیو خود انگل مسیحین یدر آن وجود دارد که د یادیرا عبارات زیاست؛ ز

. 1کندیدر آن است که اسالم را مدح م یسرزنش و نقصان قرار داده و در مقابل، عبارات
از مذهب  ین است که در خاطرات مذکور، اطالعاتیا -ت داردینجا اهمیآنچه در ا –
گاه هاآنتواند از یوارد نمک جاسوس تازهیعه وجود دارد که یش داشته باشد، در  یآ
بکار  یعیراث شیواژگان و عباراتی از م ،شودیج میترو یاهانکه به روش ماهر یحال

 د:یفرمایالله متعال مکه چنان سازد؛یاش را رسوا مشدهرفته که صاحب پنهان

 .[30]محمد:  ﴾َقۡوِلى لۡ ٱ َلۡنِ  ِِف  َوََلَۡعرَِفنذُهمۡ ﴿
 «. یشناسیو مسلمًا تو آنان را در طرز سخن گفتنشان م»

مۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ َحِسَب  أ ن لذن ُيۡ  َّلذ

َ
َرض  أ ُ ٱ ِرجَ ِِف قُلُوبِِهم مذ ۡض  ّللذ

َ
 .[29]محمد:  ﴾٢٩َغََٰنُهمۡ أ

شان را یهانهی)نفاق( است گمان کردند که الله ک یماریب هایشاندل درکه کسانی ایآ»
 .«آشکار نخواهد کرد؟!

 د:یگویشاعر م
 مققن خليقققهم و مهققام ت کققند عنققد

م
 امققرء

 

فقققق  خاهلققققا اند  و  ققققم النققققا  عققققىل   َت   ُتعل 
 

بپندارد که بر مردم پوشیده است، هرچند  باشد، یلق و خصلتهر ُخ  یانسان دارا»
 «.گرددآشکار میبه هر حال 
 :2دیگویم یگریشاعر د

 و)اليققققدط تناققققر وامفققققواه صققققامت 
 

 حتققت تققري مققن ضققمري القلققن مققا کانققا 
 

                                           
 .66، 50، 48، 26، 24، 16 -14به عنوان نمونه؛ نک: خاطرات همفر، ص  -1
 .با تصرف -2
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که از نهان دل آنچه را که  ایساکت هستند، بگونه هاآنگوید و دهمیدست سخن »
 «.کنییبر آن بودند مشاهده م

 شود:یان مین خاطرات در چند عنوان بیا یبودن دروغگویعیل شیدال ینک برخیا

 عهیدادن مذهب و بزرگان شنشانعنوان اول: ستودن و درخشان
 شترین هم بیران، از ایدر ا (عهیش)خطر وجود مسلمانان و »... د: یگویهمفر م -1

 .1«دانندیافر و نجس مکان را یحیرا آنان مسیز ؛است
عه در یاست که ش ییعه و ادعایر شیآراستن تصو یاست برا یصرفًا تالشن سخن، یا

داند که یخاطرات م هستند، در حالی که سازندیایکافر م مسیحیغرب  یهابرابر نقشه
عه با ید شیم و جدیقد یهایها و تبانانتیستند. چون خین عزت نیروافض سزاوار ا

 .2ستیده نیپوشکس هیچ ه امت اسالم بریعل یدشمنان امت اسالم
 .3«ما بودند یآرزوها ن سد در برابریران استوارتریا یعلما»د: یگویهمفر م -2
از  یبازرگان لباساز حّله در »د: یگویمکه چنان عه است!یش ین سخن، مدح علمایا

با آنان نشست و مخلوط شدم و  ینینجف شدم. با مردان د یهاجان ریبازرگانان آذربا
ادشان، یروان و علم ز یکاز پا افتم.یبرخاست نمودم و در مجالس درسشان حضور 

 .4«زده شدم...ار شگفتیبس
چه چنان -نیرالمؤمنیاّما مرقد امام ام»د: یگویم -عهیش شیدر ستا -همفر -3

 ییبای، حرم زقشنگ است یورهایبا و آراسته به زیز یمرقد -برندیآنان نام م
 .5«...دارد بزرگ ییطال هاست و دو گلدست ییطال یگنبد شبر فرازو دارد 

مغازه نّجار  یو راه رک کردماروانسرا را تکان ماه، یش از پایپ»د: یگویهمفر م -4
 فرزندانش رفتار از یکیبود و با من مانند  یبزرگوار و شرافتمنداو مرد  .شدم
 .6«...از مردم خراسان بود یرانیا هعیش یک و عبدالرضا کرد. نامشمی

                                           
 .7خاطرات همفر، ص -1
 .نیع حسیعبدالسم یاستاد عماد عل ،یةاإلسالم ةهزائم األمفي  وأثرها ةعیانات الشینک: خ -2
 .9خاطرات همفر، ص -3
 .44همان، ص -4
 .45همان، ص -5
 .30همان، ص -6
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مرد »د او یگویعه )عبدالرضا( توسط همفر بنگر! که میف مرد شیپاسخ: در توص
منحرف به نام  یک سنیاو را با  -خواهد آمدکه چنان –و « بود یبزرگوار و شرافتمند
 کند.)خالد( مقایسه می

حق با  ،نیحسن و حس و یبه نظر من در مورد خالفت عل»د: یگویهمفر م -5
 یعل ثابت است که یخ اسالمیاز تار -مطالعات مناساس  بر -رایعه است، زیش
 دانمینمد یبع ،کردیبرجسته م یرهبر یه او را براکداشته  ییواال یهایژگیو
رده باشد. ک یز به عنوان امام معرفین را نیحسن و حس ،ج محمدامبر یه پک
 !1«نندکیار نمکز انین را اهل سّنت نیا
ن ین رو، ایخاطرات نتوانسته مذهبش را پنهان کند؛ از ا ۀسازند هعین شیپاسخ: ا

 ج مذهب از او صادر شده است.یح و ترویتصح یساده برا یلغزش در تالش
ان محمد یم»د: یگویعه میش یخ قمیخ محمد با شیش یهمفر در مورد گفتگو -6

 اد دارم.یاز آن را به  یادهیدشواری انجام شد که فقط گز یگفتگو خیشو 
چرا  ،یهست ش و مجتهدیآزاداند، یکنیادعا مچه چنان به او گفت: اگر تو یقم

 ؟یکنینم یرویپ یاز علان یعیمانند ش
و  قرآنست، تنها یگران معتبر نیمانند عمر و د یرا گفتار علیمحمد پاسخ داد: ز

 د.سّنت اعتبار دارن
من شهر علم »؛ 2«بابها یالعلم وعل ةنیأنا مد»که: نفرمود  ج امبریمگر پ گفت: یقم
 تفاوت دارد. شگر اصحابیبا د یپس عل؟ «آن است هدرواز یو عل

بن  یو عل اللهتاب ک»نفرمود:  ج امبریچرا پ ؛است حجت یعل قولمحمد گفت: اگر 
 ؟«بطال یاب

أهل  یکتاب الله و عترت»بلکه این کار را انجام داده است، چون فرمود: گفت:  یقم
 .بزرگ خاندان است یو عل« کتاب خدا و خاندانم»؛ 3«یتیب

                                           
 .23همان، ص -1
ث موضوعه به یاز احاد»د: یگویث مین حدیدر مورد ا 515 /7، ةخ االسالم در منهاج السنیش -2

ج یتخر یاست. براف برشمرده یآن را ضع 1322ف الجامع، شیدر ضع یرود. آلبانیشمار م
 .یفه کواریخ خلیبابها(، ش یالعلم و عل ةنیث )أنا مدیج حدیتخر»ث؛ نک: ین حدیمبسوط ا

وأنا تارٌک فیکم ثقلین: أولهما »ت کرده است ین لفظ آن را روایبا ا 2408؛ مسلم، 3786، یترمذ -3
به « ثقل»شما دو کتاب الله فیه الهدی والّنور، فخذوا بکتاب الله واستمسکو به؛ من در میان 
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گذارم: نخستین آن دو، قرآن است که هدایت و نور در آن نهفته است، پس کتاب خدا را یادگار می

 بگیرید و بدان چنگ بزنید. ایشان نسبت به کتاب خدا تشویق و ترغیب نمود، سپس فرمود:
ُرکم اللهَ  ُرکم اللهَ في  أذکِّ آورم، بیتم به یاد شما می أهل بیتی، خدا را در حق اهلفي  أهل بیتی، أذکِّ

ق شده که فقط به قرآن چنگ یث، تشوین حدیدر ا«. آورمخدا را در حق اهل بیتم به یاد شما می
در  /یخ آلبانیت و شناخت حق آنان تشویق شده است. شیبه اهل ب یکیزده شود و نیز بر ن

به فرض  -یث ترمذیرامون حدیروافض پ ۀدر پاسخ به شبه« 1761، شةحیالصح ةالسلسل»
 بدان که مشهور است شیعه به این حدیث استدالل یگرام ۀخوانند»د: یگویم -صحت آن

ن مورد بر حق هستند، یال کنند آنان در ایآورند، تا اهل سنت خیاد آن را به زبان میو زکنند می
ان یه بتوان از دو وجین امر را میکنند؛ این مورد به اشتباه تصور میآنان در ا ۀکه هم یدر حال
 :کرد

خواهند، و اهل یعه میاست که ش یزیشتر از آن چیث، بین حدیدر ا« »مراد از  وجه اول:
ت ینکه عترت از نظر آنان، اهل بیزنند، جز ایکنند، بلکه بدان چنگ میسنت آن را انکار نم

عتیت أهل »ث ترجمه: یانات ایشان آمده است؛ مانند حدیاز ب ین امر در بعضیهستند و ا ج امبریپ
الله عنهن  یرض -قهیصد ةشیهستند که عا ج شانیت پیامبر در اصل، همان زنان ایاهل ب ،«بییت

إِنذَما يُرِيُد ﴿: دیفرمای)احزاب( به صراحت م ۀجز آنان است؛ چنانکه الله متعال در سور -عایجم
 ُ هۡ  َس ٱلر ِجۡ  َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  ٱّللذ

َ
َِرُكمۡ  ِت يۡ ٱۡلَ  َل أ الله قطعًا »؛ [33]األحزاب:  ﴾اريا هِ َتطۡ  َوُيَطه 

، چون در آیات «د شما را پاک سازدیت دور کند و چنانکه بایرا از شما اهل ب یدیخواهد پلیم
 :دیفرمایقبل و بعد م

 ﴿ ٓ َحدٖ  ُتذ لَسۡ  ٱنلذِب ِ  ءَ َيَٰنَِسا
َ
ِنَ  َكأ ٓ  م  ۚٗ ٱتذَقيۡ إِِن  ءِ ٱلن َِسا ِ  نَ َضعۡ فَََل ََّتۡ  ُتذ ِي َمعَ َفَيطۡ  لِ َقوۡ ٱلۡ ب  ۦبِهِ ِِف قَلۡ  ٱَّلذ

عۡ  َلا قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  َج  ٣٢اُروفا مذ وََّلَٰ   ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ َوقَۡرَن ِِف ُبُيوتُِكنذ َوََل َتَبذۡجَن َتَبُّ
ُ
قِۡمَن  ٱۡۡل

َ
ةَ َوأ لَوَٰ  ٱلصذ

ةَ َوَءاتَِي  َكوَٰ ِطۡعَن  ٱلزذ
َ
َ َوأ ُ إِنذَما يُرِيُد  ۥٓۚٗ َورَُسوَلُ  ٱّللذ ۡهَل  ٱلر ِۡجَس ِلُۡذهَِب َعنُكُم  ٱّللذ

َ
َِرُكۡم  ٱۡلَۡيِت أ َوُيَطه 

اَتۡطهِ  ِ َما ُيۡتَلَٰ ِِف ُبُيوتُِكنذ ِمۡن َءاَيَِٰت  ٱۡذُكۡرنَ وَ  ٣٣ريا َ إِنذ  ٱۡلِۡكَمةِى وَ  ٱّللذ  ﴾٣٤ََكَن لَِطيًفا َخبرًِيا ٱّللذ
د، اگر یستیگر( نید یک از زنان )عادیچ یشما مانند هامبر! یزنان پ یا»؛ [34-32]األحزاب: 

است؛ طمع  یماریدر دلش بکه کسی د که آنگاهینکن ید؛ پس در سخن گفتن نرمیکن یزگاریپره
 یهانتین زیت نخستیجاهل ۀوید، و به شیخود بمان یهاد. و در خانهییسته بگویکند، و سخن شا
د، الله یامبرش را اطاعت کنید، و الله و پی، و زکات را بدهدید، و نماز را بر پا داریخود را آشکار نکن

د شما را پاک سازد. و آنچه را در یت دور کند و چنانکه بایرا از شما اهل ب یدیخواهد پلیقطعًا م
گمان الله ید؛ بیاد کنیشود یم امبر( خواندهیات الله و حکمت )= سنت پیتان از آیهاخانه
گاه استیبکیبار  «.ن آ
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 یانندهکل قانعیدالچنان  یاّما قم ؛باشد ج امبریسخن از پ نیا ت کهرفیمحمد نپذ
 !1«نداشت یو پاسخ که محمد سکوت کرد آورد

                                           
 

از  یکیامبر، ین بدون زنان پیو فاطمه و حسن و حس یه به علین آیت( در ایص )اهل بیتخص
ح یره کنند؛ چنانکه در محل خود توضیعه است تا شهواتشان را چیات الله توسط شیآ یهافیتحر

ه و ید، گسترش داللت آیآیث کساء و شبیه آن، به دست میت آنچه از حدیداده شده است. نها
« عترت»اند. حدیث اش در آن است؛ چنانکه حافظ ابن کثیر و دیگران گفتهو خانوادهقراردادن علی 

شامل  ج بیان فرموده است که مقصود این است که: اهل بیت ایشان ج نیز چنین است که پیامبر
 /5، ةالمرقا»چنانکه در  -یل، توربشتین دلیشود. به همیاش مو خانواده یهمسرانش و عل

شود؛ یکش میشاوندان نزدیت او و خویعترت مرد: شامل اهل ب»د: یگویمن یچن -آمده« 600
« یتیأهل ب»آن را با عبارت  ج بردند، رسول اللهیبه کار م یاریچون عترت را بر جهات بس

ک و همسرانش را با آن اراده کرده یمشخص کرد تا دانسته شود که نسل و خویشاوندان نزد
 .«است

صالح و متمسک به کتاب و سنت از میان آنان هستند؛  ی، علما«تیأهل ب»منظور از  وجه دوم:
هستند که بر  ی، کسانج امبریت پی( همان اهل بةالعتر»)د: یگویم /یامام ابوجعفر طحاو

 .«زنندینش بوده و به فرمانش چنگ مید
آید، شیخ علی قاری شبیه همین عبارت آورده، سپس روشن کرده که دلیل چنانکه در ادامه می

گاهیاهل ب»ختصاص اهل بیت به افراد مذکور، چنین است: ا ن افراد به صاحب خانه و یترت غالبا آ
گاه و بر روش ویآنان است که از س یاحوالش هستند، پس مراد از اهل بیت، علما واقف  یرتش آ

ب سزاوار است که در مقابل کتاب الله سبحان ین ترتیآشنا هستند، و به ا ها و علمشو به حکمت

 «.[2]الجمعة:  ﴾َمةَ كۡ ٱۡلِ وَ  ِكَتََٰب ٱلۡ  َوُيَعل ُِمُهمُ ﴿ د:یفرمایرد؛ چنانکه میرار گق
ان یر است که بیتطه یةدر آ ج امبریالله متعال خطاب به همسران پ ۀمانند آن، این فرمود مؤلف:

ِ  َءاَيَِٰت  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنذ  ِِف  َلَٰ َما ُيتۡ  نَ ُكرۡ ٱذۡ وَ ﴿ شد ات یتان از آیهاو آنچه را در خانه»؛ ﴾َمةِى كۡ ٱۡلِ وَ  ٱّللذ
 «.دیاد کنیشود یم امبر( خواندهیالله و حکمت )= سنت پ

است، پس  ج شانیآنان به سنت ا ۀزنندت(: افراد چنگین، روشن شد که منظور از )اهل بیبنابرا
د بن یث زین( در حدیاز )ثقل یکین منظور، آن را ین است و به همیث همیمقصود اصلی در حد

ن امر اشاره کرده است: یبه ا« هیالنها»ر در یقرآن قرار داد و ابن أث یعنیأرقم و در مقابل ثقل اول 
ز یل است، و به هر چیقرآن و سنت( ثق یعنیرا اخذ و عمل به آن دو )ید؛ زین( نامیآن دو را )ثقل»

ن یبزرگداشتن ارزش و شأن، آن دو را )ثقل یشود؛ پس برای، )ثقل( گفته مییارزشمند و گرانبها
 «.(دینام
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 مسیحیخاطرات، چگونه مذهبش را بر زبان همفر  هسازند هعیپاسخ: بنگر که ش
 یپاسخ« »کنندهل قانعیدال»ن یا یخ محمد براین ادعا که شیا کند! بایمنتشر م
 «!نداشت
عه، یعقل ش -پژوهشگران واقف هستندچه چنان –د غافل شد که ین نکته نبایاز ا

مذهبش است و امکان  یو علما یسن یان علمایم یلیساختن مناظرات تخ هفتیش
با اهل سنت دارد  یاظراتنکه منیمگر ا ،یابیشیعه ب یمیا قدیک مولف معاصر یندارد 

 !1ده استیان رسیها به پایرافض هظفرمندان یروزیبا پ هاآنکه تمام 
گفتم: ازدواج موّقت با  -/خ محمدیش یعنی -بار به او یک»د: یگویهمفر م -7

 ُهنذ ِمنۡ  ۦبِهِ  َتۡمَتۡعُتمسۡ ٱ َفَما﴿ د:یگویم أز. گفتم خداهرگ گفت:ت. ز اسیزنان جا
ُجورَُهنذ نذ اتُوهُ   َ َف 

ُ
د و( از یرا که )به ازدواج در آورد یپس آن زنان» ؛[24]النساء:  ﴾أ

و  ردهکرا حرام  متعهگفت: عمر  «دید مهرشان را به آنان بدهید، بایآنان کام گرفت
را حرام  هاآنو من ز بود یجا ج دو متعه در زمان رسول الله»ت: گفته اس

 .2«کنمیآن دو مجازات مقرر مو بر  مردک
                                                                                                       

ن در یراشد یان سنت خلفایث، مانند بین حدیت در برابر قرآن در ایان اهل بینکه بیخالصه ا
 یخ قاریش«. ن...یالخلفاء الراشد ةو سن یکم بسنتیفعل»است که فرمود:  ج شانیکنار سنت ا

اند، پس نسبت دادن سنت به من عمل نکرده زیرا آنان جز بر اساس سنت»گوید: ( می199 /1)
ار ینکه فقط آن را اختیل استنباط آنان و ایا به دلیل عمل آنان به سنت است یا به دلی، شخلفا

 «.کردند
ترکت »ن عبارت: یث موطأ است با ایحد یبرا یقو یث، شاهدین حدیبا توجه به مطالب فوق، ا

ان شما به جا یز را در میدو چ»؛ «رسوله ةالله و سنن لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب یکم أمریف
«. د شد: کتاب الله و سنت رسولشید گمراه نخواهیگذاشتم که تا هر زمان به آن دو چنگ بزن

ث موطأ بر یف حدین شاهد در تضعیآمده است. امروزه وجه ا« 186، ص ةالمشکا»ث در ین حدیا
«. ده مانده است. و الله المستعانیپوشکنند می اهیکار ما که صفحات را ساز برادران تازه یبعض
 ./ یان کالم آلبانیپا

 .33خاطرات همفر، ص -1
؛ 37 -36 /2، ی؛ کنز الفوائد، کراجک381 /7، یرازیر األمثل، مکارم شینمونه؛ نک: تفس یبرا -1

 .151 /1ن، یعه، محسن امیان الشی؛ أع240 /47و  216 /10بحار األنوار، 
، مطابق سنت ساز نکاح متعه توسط عمر بن خطاب ینه»د: یگوی(. در ادامه م13948)، یهقیب -2

 .-آیدمیچنانکه در ادامه  -«بود ج رسول الله
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عمر  یکنی و وقتیم یرویمن از عمر داناترم، پس چرا از عمر پ ییگویگفتم: م»
آن را حالل کرد، پس چرا نظر  ج د: من آن را حرام کردم، در حالی که رسولیگویم

 !1«؟ آنگاه ساکت شدیکنیو به نظر عمر عمل م یگذاریرا فروم ج قرآن و رسول
ها ید رافضیعقا یبرا یادهندهچگونه به بشارت مسیحی: بنگر که همفر پاسخ

 ین گفتگویزند! وی دو هدف را از ایک سنگ میشود! و دو گنجشک را با یل میتبد
 کند:یدنبال م یساختگ

ل اهل سنت که متعه را یدانند از دلیها که متعه را حالل میل رافضیهدف اول: دل
 .2تر استیدانند قویحرام م

ن کار، با فرمان یمتعه را حرام کرد و با انکه یبه ا سهدف دوم: سرزنش عمر
ن امر، یحالل کرده بود حرام قرار داد! ا ج د و آنچه را رسولیمخالفت ورز ج اللهرسول

 .3کنندیهاست که هنگام بحث در مورد متعه آن را تکرار میعادت رافض
روانش یف اسالم و پیتضع یس آن را برایای که انگلدر بیان پروژه -همفر -8

 ج امبریه در زمان پکنیا لیدلد به یها را باارتگاهیاّما ز»د: یگویم -کرد یطراح
موجود  یهاارتگاهیه زکنید در ایابکه چنان کرد؛ران ینبوده و بدعت است، و

                                           
 .36خاطرات همفر، ص -1
، أبوالفتح نصر بن ةم نکاح المتعیدانند؛ نک: تحرینکه متعه را حالل میعه در ایپاسخ به ش یبرا -2

خ محمد ی، شةوالمتع ةعی؛ الش/ یخ حماد انصاریث: شیج احادیق و تخری، تحقیم مقدسیابراه
 ./ مال الله

چنانچه  -که یدارند، در حالیروا م سهاست که بر عمریرافض یهااز دروغ یکین ادعا یا -3
 ۀسه مرتبه به ما اجاز ج رسول الله»است، آنجا که گفت:  ج موافق سنت رسول الله -گذشت

 یآن را حسن دانسته است. صنعان ی. آلبان1963ابن ماجه، «. کردم یمتعه داد، سپس آن را تحر
ث ینکرد بلکه حد ینکه عمر نهیصراحت دارد بر ا»د: یگویم سان از عمریعیش ییدر پاسخ بدگو

کند که یعه درک نمی. ش749 /2الغفار،  ةمنح«. ت کرد، نه اینکه از جانب خودش بگویدیرا روا
( و مسلم 4216) یآمده است! چنانکه در بخار سطالب یبن اب یق علیاز متعه، از طر ینه
اهل سنت، از »د: یگویم یخ االسالم را رحمت کند، آنجا که به رافضی( آمده است. الله ش1407)
عه با یکنند، اما شیم یرویت کردند پیروا ج امبریدر آنچه که از پ شنیراشد یر خلفایو سا یعل
 یرویبا علی مخالفت کرد پکه کسی و از قولکنند می مخالفتت کرد یامبر روایدر آنچه از پ یعل
 .191 -190 /4، ةمنهاج السن«! کنندیم
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د یع را بای. بق..ردد کجاید ایا صالحان باشد تردی، امامان، و ج امبریپ ن  واقعًا از آ
 هموجود در هم یهاحیگنبدها وضرد یباکه چنان کرد؛سان یک کبا خا

 .1«ان بردیرا از م یاسالم یشورهاک
ب یب دهد که تخرینگونه فریدروغگو قصد دارد خوانندگان را ا ین رافضی: اپاسخ
ن کار را بر یاکه کسانی از یرویاست! نه پ یسیانگل یاقبرها، پروژه یرو یگنبدها

ن ی. مانند ا-قرار دارند یدعوت سلفروان یو در رأس آنان، پ -اساس سنت انجام دادند
 د:یگویدارد که م یگریسخن، سخن د

و  ج امبریو در زمان پ است یو گمراه بدعت کهز یآون دستید با ایها را باهینیحس»
از رفتن به  یالهیوسد به هر یمردم را باکه چنان کرد؛ رانیاند، ونبوده شوی یخلفا

 .2«...بازداشت هاناکن میا
کند: یان مینگونه بیف مسلمانان را ایتضع یتشان برایاز مأمور یهفمر بخش -9

 یامیپ یی! گو4د در پرداخت آن به علمایجاد تردی! و ا3«د در خمسیجاد تردیا»
د اندازد، مزدور یدر خمس تردهرکس  دهد کهیعه میبه عوام مقلد ش یهشدار

مذهب را هدف قرار داده  یهااز ستون یکی یبرانداز ویو جاسوس است، 
 ن کند!یمراجع را تأم یارسال اموال به سوبدین وسیله خواسته است! 

 .5«دیبه تعداد اهل سنت رس -عهیش یعنی -تعداد آنان»د: یگویهمفر م -10
به هرچند  ش تعداد افرادشان،یتالش در افزا یاست که برا یعین عادت شی: اپاسخ

 .6شودیار تکرار میشان بسیهادروغ، در کتاب

                                           
مرکز »را یدهد! زی، آن را از اسباب قدرت مسلمانان قرار م63 ۀدر صفح .71خاطرات همفر، ص -1

 «.!تجمع و تحرکاتشان است
بر انجام »داند که ین امر میرا ا هاهینیاز منافع حس یکی 64. در صفحه 72خاطرات همفر، ص  -2

 .کندیق میتشو« عمل صالح
 .70همان، ص  -3
 .32همان، ص  -4
 .32خاطرات همفر، ص -5
یة في عیش تعداد افرادشان؛ نک: التجمعات الشیعه در مسأله افزایش یهاپاسخ به دروغ یبرا -6

دو پس از پاسخ به دروغ  نی. ایثم کسوانیو ه ةشحاد ة، دو استاد فاضل: اسامیةالعرب ةریالجز
ش از آمار یعه را بیت، آن است که آمار شیاغلب ین ادعایهدف ا»اند: ( گفته195عه )ص یش
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 یعیعنوان دوم: استعمال عبارات و آثار ش
به سر  (سرداب) به نام، ینیرزمیدر ز یماریب امیادر »د: یگویهمفر م -1

 !1«بردمیم
هستم  ی: من جوانته بودم کهگف -احمد افندم -خیبه ش»د: یگویهمفر م -2

به  میبرا یثروت آنان. هم ندارم یبرادر و ه پدر و مادرم را از دست داده امک
قرآن و سّنت  که کسبی به راه بیندازم ودم یشیاند. من اندارث گذاشته

خ یا برسم. شین و دنیبه دتخت اسالم آمدم که یپابه ن رو، ی؛ از ااموزمیب
به  :گفتبه من  -آورمینًا میع که یکلمات با -از من کرد و یاستقبال گرم

گر یکدیبا و مسلمانان  یتو مسلمانت. الزم اسبر من احترام تو  ،لیدل چند
؛ «فيأکرموا الض»د: یفرمایم ج امبریو پ یهست تو مهماند. برادرن

 داشتنیگرامو اسالم بر  یدانش ۀندیتو جو«. دیبدار یمهمانان را گرام»
و نص وارد شده  یهست سبک یتو در پورزد. ید میدانش تأکندگان یجو

 .2«ب الله است(یاست که )کاسب حب
است که نزد  یعه و از عباراتیث شیاز احاد« ب الله استیکاسب حب»: عبارت پاسخ

 !3ج استیشان رایهاآنان و در کتاب
جاد یا یبرادر شان اصحابشیم ج امبریا درست است که پیآ»د: یگویهمفر م -3

ا یاست  یزمان خاصّ  یام اسالم براک؟ گفتم: احی: آر؟ پاسخ دادنمود
 ج را رسول اللهیهستند؛ ز یشگیپاسخ داد: بلکه هم؟ هستند یشگیهم

                                                                                                       
ن یدهد، با ایاعالم کند، چنانکه برکنارکردن اهل سنت از حکومت را مورد هدف قرار م یقیحق

انحصار خود ، حکومت را به یطوالن ییهاهستند که دهه یتیاستدالل که اهل سنت اقل
 «.انددرآورده

 .48خاطرات همفر، ص  -1
 .14همان، ص  -2
 یدهخدا، امثال فارس یالمعارف فارسةری؛ دا474 /6، ی، خوئةبه عنوان نمونه؛ نک: مصباح الفقاه -3

 -ن خاطرات استید که متهم با ساختن ایآیدر ادامه مکه کسی -یرازیمحمد ش ی. حتیعیش
 -در باب احکام الحج یو یةش بکار برده است! در المسائل المقدادیهاعبارت مذکور را در کتاب

رود، به ین مسأله عبادت به شمار میا کسب در ایآ»ن آمده است: ی: چن561، سؤال یت بمنیالمب
 .«رودیب الله است؟ جواب: عبادت به شمار نمین اعتبار که کاسب حبیا
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 امت،یقتا روز  محمدحالل و حرام  ،امتیقز حالل محّمد تا رود: )یفرمایم
 .1«است(حرام 

 !2عه استیث شیز از احادین ییث ادعاین حدیپاسخ: ا
 شبیدم: به او گفت و او ساختم یبرا یبار به دروغ خوابیک»د: یگویهمفر م -4

را چنان گفتم که در  ج امبریپو صفت  -دمیدر خواب د را ج اللهرسول
 او پیراموننشسته بود و  یصندل یکاو بر  -ده بودمیندگان شنیمنبرها از گو

ای با چهرهه تو کشناختم تا آنیرا نم یکچ یاز عالمان بودند که ه یگروه
او به احترام تو  یشد ج امبریپ یککه نزد یهنگام ؛یوارد شدنورانی 

 محمد! تو همنام و یاگفت: به تو د و یرا بوس متان دو چشیبرخاست و م
 .3«...یتا هسین و دنیامور د ۀن من در اداریوارث دانش و جانش

، عبارت بارز شیعه «یتن من هسیوارث دانش و جانش تو همنام و»پاسخ: عبارت 
ابوبصیر از »را بدین قرار ذکر کرده است:  -یطوالن یثیحد – ینیخ آنان، کلیاست! ش
به جابر بن عبدالله انصاری گفت:  ÷نقل کرده است که گفت: پدرم ÷ابوعبدالله

تر است که در خلوت از آن موضوع سؤال من با تو کاری دارم، چه موقع برایت آسان
کنم؟ جابر گفت: هر زمان شما دوست داشته باشید. باالخره یکی از روزها با جابر تنها 

دیدی به من  ست مادرم فاطمهنشست و به او گفت: ای جابر از آن لوحی که در د
گیرم که من دیدم در آن لوح، اینگونه خبر بده... آنگاه جابر گفت: خدا را گواه می

مهربان، این نامه از سوی خداوند عزیز و حکیم  هنوشته شده بود: به نام خداوند بخشند
را خشنود  -÷یعنی رضا -است... سخن راستین و فرمان ثابت من است که او

به محمد، فرزندش و جانشینش بعد از وی و وارث دانشش؛ پس او معدن سازم می
 .4«دانشم و جایگاه رازم و حجت من بر مخلوقاتم است

                                           
 .40خاطرات همفر، ص  -1
؛ شرح نهج 5 /18؛ مستدرک الوسائل، 43 /2، ةأصول األئمة في نمونه، نک: الفصول المهم یبرا -2

. و 198 /1، یالکبر ةبی؛ کتاب الغ20 /5، یرات، خوئی؛ أجود التقر10 /108، ی، حائرةالبالغ
 .گریمنابع د یاریبس

 .41-40خاطرات همفر، ص  -3
 /1اإلمام الجواد،  ة؛ موسوع15 /52ن، یصومالمع ةمعرففي  نی. نک: الحق المب771 /1، یالکاف -4

137. 



 133 «همفر خاطرات» نویسندۀ بودنشیعی دالیل: پنجم مبحث

در که چنان خواند؛یفرام ییآنان را به اقتصاد توانا -اسالم -»د: یگویهمفر م -5
 .1««که معاش ندارد، معاد هم ندارد یکس»ث آمده است: یحد

شان، بخصوص یهاعه است که در کتابیث شیز احادز ایث نین حدی: اپاسخ
 !2معاصر، تکرار شده است یهاکتاب
 یثیدر حد .خواندیفرا م یو سالمت توجه به جسمرا به  آنان»د: یگویهمفر م -6

 کیپزشعلم ان، یاد ینگهدار یفقه برا)چهار علم وجود دارد: علم است آمده 
 ینجوم براعلم زبان و  ینگهدار ینحو براعلم ها، بدن ینگهدار یبرا

 .3«هانازم ینگهدار
نسبت  سیعه به علیاست که ش یاز جمله موارد ییث ادعاین حدی: اپاسخ

 !4دهندیم
، ج اللهرسول  هنواد کهآغاز شد  یربال، از هنگامکاّما داستان »د: یگویهمفر م -7

 د.یدر آنجا به قتل رس ج امبر خدایفاطمه دختر پپسر و  یعل پسرن یحس
تا او را به برود  نآنا یبه سوحجاز  ینهین خواستند از مدیمردم عراق از حس

 در حدودربال ن کیسرزم بهاش او و خانواده یوقتاّما  فه قرار دهند.یعنوان خل
ردند کبرخورد  یگریدند، مردم عراق با او به طرز دیوفه رسک ینگدوازده فرس
آماده  اوجنگ با  یبرا -م شامیمق یامو هفیخل -هیبن معاو دیزیو به فرمان 

د تا خود و خاندانش یجنگ یر انبوه اموکبا لش قهرمانانه ین بن علیحس د.شدن
از خود  یگیفروما و ین نبرد همه نوع پستیدر ا یان امویرکشته شدند. لشک

 .5«...نشان دادند

                                           
 .62خاطرات همفر، ص  -1
س ی، محمد تقةایالحی في تجلید یبه عنوان نمونه؛ نک: التوح -2 ن یالدفي  ثی؛ أحاد73، ص یمدرِّ

 .217واالجتماع، حسن صفار، ص  ةوالثقاف
 .61خاطرات همفر، ص  -3
« یرازیش»ر منابع. ی؛ و سا205 /4؛ مستدرک الوسائل، 218 /1به عنوان نمونه؛ نک: بحاراألنوار،  -4

ث را به عنوان شاهد ین حدیا«! مبادئ الطب»ن خاطرات است، در کتاب یکه متهم به ساختن ا
 .40دهد، صینسبت م« معدن الجواهر»و آن را به کند می ذکر

 .43-42خاطرات همفر، ص  -5
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خاطرات مذکور در  هبنگر که چگونه بر سازند یعی: به احساس و زبان شپاسخ
که  ید، در حالیگویها سخن میافته و سربسته در مورد اموین حادثه غلبه یساختن ا
 طرفی است!یب مسیحی

 عه با آنان دشمنی داردیعنوان سوم: بدنام کردن اهل سنت و اشخاصی که ش
ده است که یبه اثبات رسگفتم:  -/خ محمدیش یعنی -به او»د: یگویهمفر م -1

ن کا ممیدند؛ آینوشیعباس شراب میبن یخلفاه و یامیبن ید، خلفایزیه، یمعاو
؛ بدون یدر راه راست قرار داشته باشباشند و تو  یدر گمراه نآنا ههمه کاست 
امر، داللت ن یدند و ایفهمیرا بهتر م ج رسولشتاب خدا و سّنت کآنان  د،یترد

ت ید؛ بلکه کراهردنکیم برداشت نمی، تحریقرآن ین نهیاز ا دارد که آنانبر این 
ز شراب مباح یان نیحیان و مسیهودیمقّدس  یهاتابک. در کردندیبرداشت م

ن ین حالل و در دید یکه شراب در کاست  عاقالنها یآ ، پسدانسته شده است
بعالوه  اند؟ی یک خدا فرود آمدهان از سویاد که تمام یحالدر  ،گر حرام باشدید

ةِ  ٱ﴿ هیآعمر تا هنگام نزول  اند کهت کردهیرواان یراو َلوَٰ نَتُهونَ  لصذ نُتم مُّ
َ
 ﴾َفَهۡل أ

؛ اگر شراب خوردیشراب م «د کرد؟!یخواه یا شما خودداریپس آ»؛ [91]المائدة: 
نکردن رسول، کرد و مجازاتیمجازات ماو را  ج امبریپ، به طور قطع، حرام بود

 !1«تاس بودنحالل لیدل
خاطرات، فقط به  یوغگورد هعیاز تعصب! ش ین اسلوب  در ظاهر خالی: با اپاسخ

ن دروغ ناپسند، یه بر ایبسنده نکرده است؛ بلکه با تک /خ محمدیر شیتخریب تصو
خ ملحق کرده یداند به شیعه، آنان را دشمن خود میرا که ش یاز کسان یامجموعه
  عباس.یه و بنیامید، بنیزی، بهی: عمر و معاویعنیاست؛ 
دگاه اهل سنت ید هندی، نمایعثمانخ االسالم حکومت یخطاب به بدل ش -همفر -2

فه یخل اطاعت ازا یآ افندم نزد بدل رفتم و به او گفتم:»د: یگویم -به نظر او
 .ج رسولشو  أاطاعت از خدا مانند فرزندم، یبله اواجب است؟ گفت: 

 ل؟یدل گفتم : افندم به چه

                                           
 .37خاطرات همفر، ص  -1
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ْ ﴿ :یادهیالله متعال را نشن سخنن یا ایگفت: آ ِطيُعوا
َ
ْ  اّللذ  أ ِطيُعوا

َ
ْوَِّل  الرذُسوَل  َوأ

ُ
 َوأ

ْمرِ 
َ
امبر، و صاحبان امرتان ید پید الله را، و اطاعت کنیاطاعت کن»؛ [59 :النساء] ﴾ِمنُكمْ  اۡل
 .«را

دهد از می فه همان صاحب امر باشد، چگونه خدا به ما دستوریاگر خل ،گفتم : افندم
به قتل را  ج رسول خدا هنواد نیرد و حسکانش مباح یرکرا بر لش نه منّورهیمد کهد یزی

اطاعت  ،خوردیشراب م کهد یدهد از ولیم. چگونه به ما دستور مینکاطاعت رساند، 
 .1«انی...تا پامینک

« ییادعا مسیحی»خاطرات  هسندیچگونه در ذهن نو« دیزی»پاسخ: بنگر که کار 
ه قرار داد! و یخ االسالم در ترکیکه آن را تنها سوال خویش از بدل ش ییحاضر شد! تا جا
 ش قرار گرفت.یهایدر راس نگران

مشغول  یها را در هر دوره و مکانیاست که اذهان رافض یهمان امورها، این
 «...دیول»، «نیمحل کشتن حس»، «دیزی»کند: یم

به صورت  یکردم، او مزد اندکیکار م ینجارنزد گر روزها ید»د: یگویهمفر م -3
ها سر کار بودم و مزد من نصف تنها صبح چون من؛ پرداختیبه من م یهفتگ
 یهالتیرامون فضیپ یاریکهنگام ب د ونام نّجار خالد بود. گر کارگرها بویمزد د

ن یتا آخربداخالق و  اریبس صاحب مغازه،خالد،  ...ردکیم یوّراجد یخالد بن ول
 دیدانستم. شایلش را نمینان داشت اّما من دلیتندمزاج بود. او به من اطمحد 

ن یبودم و در امور د او یشنوع و حرفیمطمن  هکن اعتمادش آن بود یسبب ا
 !!2«کردیدرخواست م در خلوت از من ی، وردمکیاش با او بحث نمو مغازه

ان یرانیف نسبت به دشمن شیعه دقت کنید: فاتح بر ایظر یین بدگوی: در اپاسخ
، آنجا سدیخدا، )خالد( بن ول هدیر کشی، و شمشیپرست، قهرمان فتوحات اسالمآتش

 ین سرزنش نابخردانه و زشت، از سویگذارد! ایم یکه اسمش را روی مرد منحرف

                                           
 .57 -56همان، ص  -1
 .17-16همان، ص  -2
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ست و ید نیافته است، بعیاهل فضل رشد  هدهند، ناسزاگو و دشنامیاز کودککه کسی
 .1ن مواضع دارندیاز ا یاریآنان موارد بس

اهل اما »د: یگویم -خودش یح مذهب اهل سنت به ادعایتوض یبرا -همفر -4
 یر، عمر و عثمان را براکامبر، مسلمانان ابوبیاز پ ه پسکن باورند یبر ا سنت

                                           
د، ینام« ر خدایف الله؛ شمشیس»که رسول الله او را  سدیروافض با خالد بن ول ینه و دشمنیک -1

نکه خبر یقبل از ا»ن آمده است: ی( در قصه مؤته چن4262) یح بخاریمشهور شده است. در صح
گاه کرد، آنگاه فرمود: ید و جعفر و ابن رواحه برسد، پیشهادت ز أخ  الراي  »امبر مردم را از آن آ

ابن رواح  فمصين، حتت أخ ها سي  من سيوف َيد فمصين  م أخ ها َعفر فمصين،  م أخ ها 

د شد. سپس جعفر بن ید بن حارثه پرچم را به دست گرفت و شهیز» ؛«اهلل، حتت فتح اهلل عليهم
د یز شهیرد و او نکپرچم را بلند  عبدالله بن رواحهد شد. سپس یطالب پرچم را برداشت و شهیاب

روز یخدا گرفت و خداوند متعال آنان را بر دشمن پ یرهایاز شمش یریپرچم را شمش کنیشد. ا
حکومت  یدر فروپاش یانیکمک شا ین است که ویا سروافض با خالد ةنیک سبب«. دیگردان

ن حاکم ی، مشهورتریل صفویکه شاه اسماع ییان مجوس، یعنی نیاکان شیعه، داشت. تا جایرانیا
کرد و به قتل ی، هر کسی را که به نسل خالد نسبت داشت جستجو میرافض یدولت صفو

در پاسخ  /خ االسالمی( ش89 -88د، ص یر سعیالعالم، امة في عیالش ةطیرساند! )نک: خریم
 یرافض»اع کرده است: بزرگوار دف ین صحابیاز ا یکرد، به خوب یاحترامیکه به خالد ب یرافض

که  یاند در حالدهیر خدا نامین شمشیرالمومنیبا ام یل دشمنید را به دلید: خالد بن ولیگویم
رسول الله  ةکنندبیشه دشمن و تکذین عنوان سزاوارتر است... خالد همین به ایرالمومنیام
 . ...بود
از  یکیست، بلکه او یاو ن ر خدا، مختصیخالد به شمش یشود: نامگذارینگونه پاسخ داده میا

آمده است و پیامبر  ج شمشیرهای کشیدة الله بر مشرکان است، به همین ترتیب در حدیثی از پیامبر
اولین کسی است که او را با این اسم، نامید؛ چنانکه در صحیح بخاری آمده است... این امر، مانع از آن 

 یرهایشمش أاین نکته را دربردارد که اللهنیست که دیگران نیز شمشیر الله متعال باشند، بلکه 
گران، کفار را کشت و در یش از دید، خالد بیهاست؛ بدون ترداز آن یکیدارد و خالد  یمتعدد
که اسالم  یه اسالم آورد... از هنگامیبیقبل از فتح مکه و بعد از حد یروز بود. ویش پیجنگها
و به  یب عزیغزوه مؤته خارج شد... او را به تخرکرد و در یر میامبر او را در جهاد امیآورد، پ

ر یر از آنان فرستاد... ابوبکر در جنگ با مرتدان و فتح عراق و شام، او را امیمه و غیجذ یبن یسو
ن امر را انکار کند؛ پس بدون یتواند اینم یکرد. خالد ماهرترین فرد در جنگ با دشمن بود و کس

ان کالم یتا پا« د...یآن را بر مشرکان کش أه است که اللهالل یرهایاز شمش یرید، او شمشیترد
 .506 -476 /4، ةکند. منهاج السنیاز خالد دفاع م یکه به خوب
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و آنان را  رها کردندرا  ج رسولپس فرمان د؛ دانستن یاز عل ترستهیشاخالفت، 
 !1«د...دنیبرگزوی  ینیجانشبه 

چپاند! تا بر زبان یرا م« فرمان رسول را رها کردند»: بنگر که چگونه عبارت پاسخ
خود را  یان رافضینیشی! مذهب پیهم طرف دعواست و هم قاضکه کسی ،مسیحی

 صحیح بنامد و اهل سنت را خطاکار. 
 -ان مسلمانانیم یکتاتوریانتشار د یها برادر مورد تالش انگلیسی -همفر -5

 یسانک یهاخانهسوزاندن عمر و د از سوی یو تهدر یر با شمشکابوب»د: یگویم
ومت کبه ح ، توسط عمر،ننهادند طاعتسر به  کهفاطمه دختر محّمد  مانند
 !2«دیرس

عه به ین حادثه را که نزد شیخاطرات بنگر، ا یدروغگو ی: به مکر رافضپاسخ
همفر  ی! مشهور است، بر زبان3«لفاطمه یشدن استخوان پهلوحادثه شکسته»

دار خدشه یمسأله، برا نیثابت است. تمام ا یقتیحق ییکند، گویم یجار مسیحی
 است. سکردن دشمن شیعه، عمر

 ه وضع موجودیعه علیک شیعنوان چهارم: تالش برای تحر
 ست کهیواجب نا یگفتم: آ -عهیش یاز علما یکی -از آنان یکیبه »د: یگویهمفر م

کرد و  یبانیپشت أرا خدا ج امبری؟ گفت: پبراندازیدستم را ، ج همانند رسول اسالم

ْ  إِن﴿ ت:گفتم: در قرآن آمده اس ل، موفق شد.ین دلیبه هم وا َ ٱ تَنُُصُ  ﴾ُكمۡ يَنُُصۡ  ّللذ
با  شما هم اگر «کندیم یارید، )الله( شما را یکن یارین( الله را یاگر )د»؛ [7]محمد: 
گفت: تو  ت خواهد کرد.یاز شما حماد، خدا یزیفه برخیر در برابر ستم خلیشمش
 .4«یبفهمرا  یایمسائل علمن یچن یتوانیو نم یبازرگان

                                           
 .25خاطرات همفر، ص  -1
 .62خاطرات همفر، ص  -2
 یة؛ مظلوم60-59س، ص یخ عثمان خمیبودن این ادعا؛ نک: من القلب، شکشف دروغ یبرا -3

ان یعیک نفر از شیش از ین افسانه را بی. ایولحساب من؟، عبدالجبار بحران، یمت یالزهراء... إل
 .اندب کردهید تکذین مؤین فضل الله، احمد کاتب و حسیمعاصر مانند حس

 .45خاطرات همفر، ص  -4
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 است یدینکه مذهب جدیت و ایه سلفیعنوان پنجم: شوراندن مسلمانان عل
 -/محمد بن عبدالوهاب یعنی -ن آتش را در روح اویا»د: یگویهمفر م -1

 «.دنیبرگز خود یبرا یه سومارعه، یو ش یسنر از یکه غ ور ساختمشعله
تا مسلمانان را به کنند می لهیچون حم، یشنویعه میاد از شین سخن را زیپاسخ: ا

عه و اهل یخوانند!، مخالف شیت میت، که آن را وهابین گمان اندازند که دعوت سلفیا
ز یها را جاهستند که قبرپرستی و بدعت یدگاه آنان اهل سنت کسانیسنت است! از د

ن دعوت یو اان مسلمانان یجاد موانع میا یبرا هاآنبکارانه از یفر یدانند. در تالشیم
ن افترا مطرح یز مانند ایخ نیمخالفان در زمان ش ی. برخکننداستفاده می مبارک
م، شما در یکنیر الله اعتراض میکه بر عبادت غ یوقت»خ به آنان گفت: یش ،کردند
د که مذهب یکنید و گمان میکنیم یدیشد ین کار و انکار آن، اظهار دشمنیمورد ا
 .1«است و باطل یپنجم
فه یابوحن به یحرمتیبخ محمد بن عبدالوهاب هرگونه یاّما ش»د: یگویم همفر -2

فه یشتر از ابوحنیمن ب :گفتیمدر مورد خودش داشت و یرا روا م
 .2«...فهممیم
ت یبخصوص که آنان اکثر -است تا احناف ین رافضیلوحانه از اساده ی: تالشپاسخ

ه یرا عل -در آنجا قرار دارد /فهیدهند و قبر امام ابوحنیل میمردم عراق را تشک
 د:یگوین افترا میخ در پاسخ ایزاند. شیاش برانگیخ محمد و دعوت سلفیش

چهارگانه،  ائمهما مقلد کتاب و سنت و سلف صالح امت و اقوال مورد اعتماد »
س و احمد بن حنبل رحمهم یفه نعمان بن ثابت، مالک بن انس، محمد بن ادریابوحن

 .3«میالله هست
روان یامام اهل سنت است و بر پ /ما مذهب ما، مذهب امام احمد بن حنبلا»

مذاهب چهارگانه به شرط آنکه مخالف نص قرآن و سنت و اجماع امت و قول جمهور 
 .4«گیریمامت نباشد ایرادی نمی

                                           
 .40مرجع سابق، ص  -1
 .35خاطرات همفر، ص  -2
 .96، صیةخ، القسم الخامس، الرسائل الشخصیمؤلفات الش -3
 .107همان، ص  -4
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، /گزار، بر مذهب امام احمد بن حنبلم نه بدعتیخدا را شکر که ما پیرو هست»
اجتهاد دارم و از ائمه  یع کردند که من ادعایکه دشمنان شا یدر مورد بهتان یحت
 .1«کنم...ینم یرویپ

 است؟ چه کسی« خاطرات همفر» هسازند
سنده خاطرات مذکور ینو« بودنیعیش»م که یرا خواند یشواهد یپس از آنکه برخ

« همفر»به نام  مسیحیبه ناحق به جاسوس ناشناس این مطالب  کند،می دییرا تأ
معاصر  یهاتیاز شخص یکید که اعتراف ینسبت داده شده است، به نظرم مناسب رس

ورزی شیعه از تهمت و غرضکه کسانی ان کنم، از جملهیرا ب 2عهیو مورد اعتماد نزد ش
ان یاو را به ب أاللهکه کسی است، 3یدر امان مانده است. او حسن بن فرحان مالک

 : 4سدین بنویچن« ایس نبیول یةمحمد بن عبدالوهاب داع»اب حق واداشت که در کت
 هساختبر اساس خاطرات شخصی بریتانیایی نکه یت، به این اتهام به وهابیراد ایاما ا»
آن  .ار مشهور شده، باطل استیبس ینترنتیق محافل ایاز طر وا هستند یتانیبر

                                           
 .40همان، ص  -1
 .کنندیشان تا کنون نیز استقبال میهاش در محافل و کانالیهااز او و کتاب -2
ک نفر از اهل یش از یخ محمد بن عبدالوهاب. بیش یه دعوت سلفیز علیبرانگمعاصر و فتنه یدیز -3

خ ی، شیل حسن المالکی أباطردِّ في  اریاند؛ از جمله: االنتصار للصحابة  األخسنت به او پاسخ داده
 یمطاعن حسن المالک ید علیخ ناصر العقل؛ الرد السدیدة، شیعبد المحسن العباد؛ حراسة العق

اب عن یغ واالرتی؛ دحر افتراءات أهل الزیلیم الرحیخ ابراهید، شیأئمة الدعوة ومقررات التوح یعل
معتقد أئمة في  نیالدجاجلة الطاعن؛ قمع یع المدخلیخ ربیدعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب، ش

، یخ اإلسالمیاإلنقاذ للتار ی؛ اإلنقاذ من دعاویصل راجحیز بن فیخ عبدالعزیاإلسالم الحنابلة، ش
مان بن ناصر یخ سلیار، شیمان بن حمد العودة؛ االستنفار للذب عن الصحابة األخیدکتر سل

؛ اإلبطال والرفض یجیمان بهیسلخ یران ببعض ضالالت حسن بن فرحان، شیالعلوان؛ إضرام الن
د؛ الحجج یم بن صالح الحمیخ عبدالکری)کشف الشبهات( بالنقض، ش یلعدوان من تجرأ عل

س؛ تناقضات حسن یز الریخ عبدالعزیة، شیالبدع یآراء فرحان المالک یالرد علفي  ةیالسلف
شده در ، چاپین سطور: سرقات حسن المالکیسندة ایخ عبدالرحمن الجفن. و از نوی، شیالمالک

 «.فکر منحرففي  ةینظرات شرع»
ن کتاب یبه ا -چنانکه گذشت -دیم حمیخ عبدالکریو ش یع مدخلیخ ربی. ش127 -126ص  -4

ثناء العلماء »در « ةیاألجوبة النجدفي  ةیالُدرر الَسن»اند. به شبهات او مربوط به کتاب پاسخ داده
 .امپاسخ داده« ةیکتاب الُدرر الَسن یعل
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ادعا کرده  -است« همفر»و نامش  -ن خاطره به او نسبت داده شدهیکه ا ییایتانیبر
روانه نجد  یاز پا درآوردن حکومت عثمان یدار داشته و او را برایخ دیکه در بصره با ش

 .کرد ...
ن یاست؛ از جمله مهمتر یآشکارو ن ادعا به چند سبب، بهتان و سخن باطل یا 
 ل است:یبه قرار ذ هاآن

ست سال یش از بیب« زیمحمد و پسرش عبدالعز»آل سعود  ائمهخ و یش سبب اول:
اگر آنان از  ،ه ماندندیک درعیل نزدیاض و دخنه و منفوحه و آن قبایدر جنگ با ر

ک، بیش از چند روز یل نزدیشدند، جنگ آنان با این شهرها و قبایم یبانیا پشتیتانیبر
 انجامید.ا حداکثر چند ماه به طول نمیی

از  یکیست و ینح یصح« همفر»به نام  ییایتانیخاطرات شخص بر سبب دوم:
از  یه برایامام هعیاز مراجع ش یکیرو به من اطالع داده است که: میانه هعیبرادران ش

که آن خاطرات را  یخ امامیمن نام آن ش ،ن خاطرات را ساختیت ایدرآوردن وهاب یپا
آورد که ین امکان را فراهم میذکر کرده که ا یمطالب یو ؛دانمیزبان همفر ساخت م از

 «.است... یعیخ شیآن خاطرات، همان ش هدارد که سازندبر این داللت 
  دهند!یم یقت گواهیدشمنان به حق
 یمحمد مهد»مرجع شیعه  یخاطرات، مشهور شده است که و هاما نام سازند

است که  یکند، مطلبیت مین مطلب را تقویاست که اخیرا از بین رفت. آنچه ا 1«یرازیش
دار یآمده، آنجا که در مورد د 2«االنقالب»عادل اللباد به نام  یعیدر کتاب معارض معاصر ش

آوردند،  یمان چایان کالم، برایدر پا»د: یگویدر قم سخن م یرازیخود و همراهانش با ش
 «!و خاطرات مستر همفر به همگی اهدا شد یرازیفات امام شیتأل یسپس بعض

                                           
ة ینیة الدیالمرجع»هـ. در مورد او؛ نک: کتاب شاگردش احمد کاتب به نام 1422سال  یمتوفا -1

ن کتاب اعتراف کرده است یا150در صفحه «. نموذجاً  یرازیمحمد الش -ة وآفاق التطوریعیالش
 «!باال رفته است یادیغلو به تا حد ز یدر فضا»استادش: 

ان یعین کتاب خاطراتش را با شیر شد. مولف اهـ( منتش1430ن کتاب به تازگی )ی. ا172ص -2
شان و یهاتیاطالعات مهم در مورد فعال یو بعضکند می نقل یمخالف با حکومت سعود

عه مانند حسن صفار و یرجال ش یدگاهش را در مورد برخیران از آنان، و در ادامه، دیا یبانیپشت
 .کندیان میا رو آوردند! بیدن یگران که به نظر او مخالفت نکردند و به سویمحفوظ و د
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رد یقرار گ هاآنا در کنار کند، ت یش جمع آوریهان خاطرات را با کتابیا یچرا کس
 ست؟!هاآناز  ییو گو
 
 





 

 

 انییسخن پا

م آشکار شد که ین خاطرات، برایا یپس از بررس»د: یگوین میخ مالک بن حسیش
ب دعوت امام محمد بن یبه هدف تخر یاا مجموعهیفرد  یبافالیخ هجین خاطرات نتیا

 .1«ن مطلب داللت دارندیبر ا یادیل زیدال ،به دروغ و افترا است /عبدالوهاب
 یکسان هن کاذب خاطرات است که او را در زمریم که همان تدیان ادله را شناختهیا

 د:یفرمایدر مورد آنان م أدهد که اللهیقرار م

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  َّلذ ۡ ٱوَ  ُمۡؤِمنِيَ ل ْ حۡ ٱَفَقِد  تََسُبواْ كۡ ٱ َما بَِغرۡيِ  ُمۡؤِمَنَٰتِ ل اُبهۡ  َتَملُوا  َتَٰنا
ا ا ِإَوثۡما بِينا  .[58]األحزاب:  ﴾٥٨مُّ

که مرتکب شده  یچ گناهیهبی مردان مؤمن و زنان مؤمن راکه کسانی و»
را به دوش  ی)بار( بهتان و گناه آشکار یدهند، به راستیباشند؛ آزار م

 «.انددهیکش
 ن.ینا محمد، وآله وصحبه أجمعینب یالله وسلم عل ی، وصلیوالله الهاد

 
 
 
 
 
 

                                           
 .31مجله األصالة، شماره  -1



 

 

 :تکمله
 خ محمد بن عبدالوهابیش ی علمیسفرها دۀیچک

خ یدار همفر با شید یرامون ادعایپ -گذشتکه چنان -چون خاطرات همفر
خ که یش یعلم یاز سفرها یاد است که خالصهیچرخد، مفیدر بصره م /محمد

پردازان و را که دروغ ی؛ تا خلط1ان شودیاند بان کردهیمورخان مورد اعتماد ب
 دفع شود. ،کنندمی یبرداردهندگان سخنان دروغ از آن بهرهجیترو

 :طلب علم یخ برایسفر ش
که قصد کرد  یدر هنگام حج اولش شکل گرفت، هنگام /خیش یباورهایی که برا

علم  یهابود. حلقه ینه را ترک کند، هنوز هم در ذهنش باقییالت عیتحص هادام یبرا
 ینکه گام اول ویکردن او به اقانع ید، برایدین میفین شریرا که در حرم یاو موعظه
مکرمه  هب، به مکیتن تریبود. به ا یحجاز باشد، کاف یاش به سویعلم یدر سفرها

ن امکان وجود دارد که یبار دوم به حج رفت. اگر چه ا یمسافرت کرد، وقتی که برا
ن مقدس مانده باشد، اما منابع، یل در آن سرزمیتحص یخ محمد، پس از حج، برایش

نمانده باشد که  ید در آنجا مدت زمانیاند. شاآنجا را ذکر نکرده ینزد علما یل ویتحص
 یکینه که یمد ینگذشت که از مکه به سو یرین اساس دیثبت باشد. بر اقابل توجه و 

 ل وی آغاز شد، سفر کرد.یاز مراحل مهم تحص
 ،بود یمختلف اسالم یهانیمنوره محل اجتماع علما و طالبان علم از سرزم هنیمد
 یشدند و برخیدر آنجا مستقر م یگیهمسا یرفتند، برایبه آنجا مکه کسانی از یبرخ
نکه یگشتتند. با اشان بازمییهانیسرزم یدر آنجا مانده، سپس به سو یگر، مدتید

حضور  یمسجد نبو یاز علما یخ محمد در کالس درس تعدادیرود شیاحتمال م

                                           
که  68 -63ن، ص یمیة، دکتر عبدالله عثیة السعودیخ المملکة العربیبه نقل از تار -با تصرف -1

ده شرح دادم. یل فایتکم یز برایمختصر سفرهای علمی شیخ را به خوبی بیان کرده است. من ن
، یالعالم اإلسالمفي  ة وأثرهایخ محمد بن عبدالوهاب السلفیدة الشیشتر؛ نک: عقیات بیجزئ یبرا
 .182 -133 /1خ صالح العبود، یش
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خ عبدالله بن یای با شمستحکم و قوی هرا بیش از هر عالم دیگری، رابطی؛ ز1افته باشدی
 یبر رو یر بزرگیدو عالم بزرگوار تاثن یداشت. ا 3یسند ۀایخ محمد حیو ش 2فیس
داشتند؛  زیاو ن ی، بلکه به لحاظ هدف اصالحیخ محمد، نه فقط از لحاظ علمیش

ای از عمرش بوده که مستعد ن دو عالم در مرحلهیبا ا یو هنکه رابطیبخصوص ا
 است.  ییو راهنما یریرپذیتأث

که چنان ف بود؛یشرث یو حد یف از شهر مجمعه نجد و عالم به فقه حنبلیابن س
د، شاگردش را بر خواندن یستود و بدون تردیرا م /هیمیخ االسالم ابن تیش

 ق کرده است.ین عالم بزرگوار تشویا یهاکتاب
ث بود و از دعوتگران به اجتهاد در یث و علوم حدیحد ه، عالمیسند ۀایاما محمد ح

ن یترنکه از سرسختیر ا؛ افزون ب4رفتبه شمار می یعت و از مخالفان تعصب مذهبیشر
ن افکار و مواضع، ی. تمام ا5بود ن و اعمال منجر به شرکیها در دمبارزان در برابر بدعت

                                           
جواب أهل في  د الخالقیح عن توحی. چنانکه در التوضیداغستان یأفند یخ علیاز جمله: ش -1

 .آمده است 25العراق، ص
خ یة قرون، شیثمان ؛ نک: علماء نجد خاللینامة ویمطالعة زندگ یهـ. برا1140سال  یمتوفا -2

سد: ینوین میخ محمد چنیاز ش 7 /1ش، یخ خوی. ابن باشر در تار10 -6 /4عبدالله البسام، 
به تو نشان دهم که  یسالح یا دوست داریبودم، به من گفت: آ -فیابن س یعنی -نزد او یروز»

هایش برد انه. آنگاه مرا به یکی از خیام؟ گفتم: آرساخته -شهر ابن سیف -مجمعه یآن را برا
 یبرا«. میامجمعه ساخته یاست که برا یزین همان چیدر آن بود و گفت: ا یادیز یهاکه کتاب

خ ی، شیالعالم اإلسالمفي  ة وأثرهایخ محمد بن عبدالوهاب السلفیدة الشیشتر؛ نک: عقیات بیجزئ
 .156 -150 /1صالح العبود، 

؛ عنوان 34 /4، ی؛ نک: سلک الدرر، مرادینامة ویمطالعة زندگ یهـ. برا1163سال  یمتوفا -3
، ی؛ األعالم، زرکل163 /3ق حسن خان، ی؛ أبجد العلوم، صد41 /1خ نجد، ابن بشر، یتارفي  المجد

ق: محمد یتحق« الصدور یعل یدیوضع األفي  فتح الغفور» یسند ؛ نیز: مقدمة کتاب خود111 /6
خ أبوعبدالرحمن یق شی، تحق«یلّلححکم إعفاء افي  رسالة» ی؛ مقدمة کتاب خود سندیأعظم

 .د جمعهیعبدالمج
 .ه الصالة والسالمیعل یث النبیالعمل بحدفي  اش: تحفة األنامشدهفات چاپیاز تأل -4
ستاد، در یا یکنار حجره نبو یخ محمد روزیکه شکند می انیب 7 /1خ خود، یابن بشر در تار -5

اة یخ محمد حیکردند، چون شیم یاریخواندند و از آن طلب یرا م یقبر نب یکه گروه یحال
ه را ین آیا یخ سندی؟ شییگوینان چه میخ گفت: در مورد اید، نزدش آمد. آنگاه شیاو را د یسند
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خواند و در یفرا م هاآن یخ محمد بن عبدالوهاب به سویکه ش یبا افکار و مواضع
خ محمد سخن یکه از زندگی ش یدفاع کرد، مطابقت دارد. منابع هاآنادامه، از 

 اند.ان نکردهیمنوره به سر برد، ب هنیرا که وی در مد یاند؛ طول مدتگفته
ش روشن شده یدعوت به اصالح برا هشینه بازگشت، اندییکه از آنجا به ع یهنگام

ن رو، یصالح و کارشناس نشده بود؛ از ا یکاف ه، به اندازیبود، اما هنوز از نظر علم
خالص موافق نبود، در سطح خودش و  ین اسالمیکه با د یامور یاعتراضش بر بعض

خود  یت علمید صالحید که بایک جهت فهمیاز  یگران محدود بود. ویر وی در دیتاث
م یر سخنانش بر مسؤوالن شهر، تصمیل عدم تأثیگر، به دلید یل کند و از جهتیرا تکم

 طلب علم مسافرت کند. یگر برایگرفت که بار د
نه از زمان بازگشت از ییال اقامت در عک سیمحمد بن عبدالوهاب پس از حدود 

از  یث را نزد تعدادیدر بصره، فقه و حد یشهر بصره روانه شد. و ینه، به سویمد
علم آموخت. بر این  1یآنجا آموخت. اما بیش از همه، نزد استاد محمد مجموع یعلما

مل را نیز به صورت کا یاساس که شیخ محمد در کنار دو علم مذکور، قواعد زبان عرب
شود که نیاز  یتا رهبر دعوتکند می خودش را آمادهکه کسی ین علم برایآموخت. ا

 بنویسد، سودمند است. مطلب دارد برای تشویق به آن و دفاع از آن
از جوامع مختلف در  ییهااست که گروه یتجار یمشهور است، بندرکه چنان بصره،
وجود داشته  یاریدر آنجا، امور بسرود که یکنند. احتمال میدار میگر دیکدیآنجا با 
مانند  یکارنه و اجتماع محافظهییچون ع یکه از شهر کوچک یدگاه مردیکه با د

در آنجا  یادیان زیعیشچنین هم آن زمان آمده، تضاد داشته است. یاجتماع نجد
در  یمختلف یهادگاهیکار، دنان و اهل سنت محافظهیان ایبودند و مشهور است که م

 وجود داشته است. ینیمسائل د

                                                                                                       

ٞ  ءِ ُؤََلٓ إِنذ َهَٰٓ ﴿ ردتالوت ک ا ُمَتبذ ا َوَبَِٰطلٞ  فِيهِ  ُهمۡ  مذ ْ  مذ گمان بی»؛ [139]األعراف:  ﴾١٣٩َملُونَ َيعۡ  ََكنُوا
 «.دادند )نیز( باطل استاینان عاقبت کارشان نابودی است و آنچه انجام می

 یهااز محله یکی -از مردم مجموعه یعالم بزرگوار»د: یگویم 8-7ش، یخ خویابن بشر در تار -1
بصره به او گفت:  یاز اهال یکیکه استادش ابومنصور از کند می انیسپس ب«. است -بصره

ان مردم شهرشان هستند، ید در مین افراد به توحین و داناتریکوکارترین» یخ مجموعیفرزندان ش
 «.خ با پدرشان استیبه برکت همنشینی ش -والله أعلم -ن امریو ا
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آنچه را مخالف حق بود انکار  /خ محمد بن عبدالوهابیط، شین شرایا هیدر سا
نماند و  یعلم باق یک دانشجویب، در آن شهر، فقط به عنوان ین ترتیبه ا ،کرد

 یایاجتماع یسخنران شد و مخاطبانی داشت. آشکار است که در فضا یدعوتگر
 ار کمتر از مخالفانش باشند.یخ محمد بسیان شیمانند بصره، به ناچار حام

مباحث اعتقادی  ،ز شده بودیبرانگخ و دشمنانش حاد و جنجالیان شیم یگفتگوها
جه، مسؤوالن آنجا ین شدت و جنجال را داشت؛ در نتیشترید و شرک بیو مسأله توح

به ترک ن رو، او را یخ اوضاع را ناآرام کند! از ایرود شکردند که احتمال می ین تلقیچن
 بصره مجبور ساختند.

اند، در بصره را نیز مشخص نکرده /خ محمدیمنابع مورد اعتماد، مدت اقامت ش
در  ین مدت اقامت ویترید که این مسافرت، طوالنیآیبه دست م هاآناما از مطالب 

 خارج از وطن بوده است.
 در آنجا نماند. یطوالن یاما زمان ،ر گذشتیشیخ محمد، پس از خروج از بصره از زب

در آنجا اقامت  ید کرد و مدتیخ محمد از آن بازدیاست که ش یاز مناطق یکیأحساء، 
از آن  یآنجا بهره جسته باشد. وی با شمار یاز علما یامور شرع ید در بعضیشا ،کرد

، محمد بن 1روزیده گفتگو کرده است؛ از جمله: عبدالله بن فید و عقیعلما در امور توح
 .3فیو عبدالله بن عبداللط 2عفالق

                                           
خ یة قرون، شی؛ نک: علماء نجد خالل ثمانینامة ویمطالعة زندگ یهـ. برا1175سال  یمتوفا -1

خ محمد، یعنی پدر محمد بن یاو پسر عمة شکه کند می انی. ب489 -486 /4عبدالله البسام، 
 .خ، استین مخالفان دعوت شیاز مشهورتر یکیروز یف

خ یة قرون، شی؛ نک: علماء نجد خالل ثمانینامة ویمطالعة زندگ یهـ. برا1163سال  یمتوفا -2
 /خ محمد بن عبدالوهابیدعوت ش یابتدا»د: یگوی. در مورد او م43-38 /4عبدالله البسام، 

ت؛ نک: یاو با دعوت سلف یشتر از دشمنیات بیجزئ یبرا«. کرد یافت و با آن دشمنیرا در
صر، ص یاألحساء، دکتر محمد بن عبدالله النوفي  خ محمد بن عبدالوهابیالمعارضة لدعوة الش

189- 208. 
خ محمد؛ نک: ینامه و رابطة خویشاوندی او با شیمطالعة زندگ یهـ. برا1181سال  یمتوفا -3

صر، ص یاألحساء، دکتر محمد بن عبدالله النوفي  خ محمد بن عبدالوهابیالمعارضة لدعوة الش
خ محمد مشتاق یف، شیخ عبدالله بن عبداللطیش یگاه علمیبا توجه به جا»د: یگوی. م223 -208

چند که نسبت ی شد که از دشمنان باشد! هرراض -متأسفانه -، اما«بود او را به کنار خود بکشاند
 .کردیت میاز دعوت سلف یآنان، انتقاد کمتر به
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علمی ایشان  یان به نجد بازگشت و به این ترتیب، سفرهایدر پا /خ محمدیش
 وهـ برکنار شده 1139نه در سال ییپایان یافت. پدرش عبدالوهاب از منصب قضاوت ع

 مالء منتقل شد.یکار قضاوت به حر هبرای ادام
 اش ملحق شود.ر و خانوادهن شهر روانه شد تا به پدیخ محمد به این، شیبنابرا

 یو یعلم یاند که سفرهاان نکردهیخ محمد بیک به شیمنابع مورد اعتماد نزد
 ی. اما برخ1تجاوز کرده باشد -یعنی حجاز، أحساء و بصره  –خارج از نجد از سه مکان 

در عراق و شام و ایران مسافرت کرده  یگرید یبه شهرها یاند که ومنابع اشاره کرده
صحیح افت، یتمام منابع بدان دست  هسیق مقایکه پژوهنده از طر یاجهیاست. نت

 خ محمد است؛ به دو سبب:یک شیو نزد یت مورخان حامیرش روایپذ
گران یوی را بهتر از د یات زندگیمورخان حامی و نزدیک به شیخ، جزئ سبب اول:

 شناسند.یم
د. مشهور است که اق کامل داشتنیخ اشتیل شین فضایتدو یآنان برا سبب دوم:

ر از موارد مذکور یغ ییخ محمد به شهرهایاگر ش ،لت استیز فضیسفر در طلب علم ن
به خود راه  یدیح آن تردیلت وی، در ثبت و توضیان فضیب یمسافرت کرده بود، برا

 «.دادندینم

                                           
 .8 -6 /1خ ابن بشر، ی؛ تار33 -25 /1خ ابن غنام، ین منابع: تاریدر رأس ا -1


